
 

هيثؤطرام لة ناوَيكي ساناوة بةرةو ثانتايةكي بةرفراوان    
        فةرزادمريئةمحةدي

 سالَح سووزةين ةي»١٦«خوَيندنةوةي شَيعري 
 :ئستارؤبينسكي دةلََي

طوتةيةكي شاعريانة هةميشة، تةنيا شَيوازي هةبووين دووهةمني ثلةي «
بةردةنطي وريا تا هةبووين ناوَيكة، روخسارَيكي مشت و مالَ كراو كة مةجال ئةداتة 
 لة ناوَيكي ساناوة هيثؤطرام. ئاشكرا،بةالَم شَيواوي، واجة سةرةكييةكان ببينَيت

بابةيت ..بةرةو ثانتايةكي بةرفراوان و ثَيض وثلَووضي بِرطةكاين دَيِرَيكدا دَيتة خزين
هيثؤطرام ثَيوةندي هةية بة دووبارةسازي و دووبارةرَيك كردنةوةي بِرطة 

ي ئوزيريس  جةستةي ئةجنن ئةجنين ئيزيسهةربةوجؤرةيكة .. يةكانسةرةكي
 »..دووبارةسازي كردةوة

 
-باوة(ثَيش هةر باسَيك دةَيب ثَيش ئةطةر و ثَيش فةرزة» ١٦«بؤ خوَيندنةوةي 

كان لةمةِرنووسراوةثاواندارةكان، راطوَيزينة ثانتايةكي ديناميك بؤوةي )باوكانة
 .دا ناسةكردنَيكي هةنووكةيي مان هةَيب) واتايي-يفورم(لة بةستَيين داب سرينةوةي

دا؛ ثةنطاوةكاين وزةي ناوةكي وشة خؤيان لة جةغزَيكي »١٦«لة قاشة زةينييةكاين
بةالَم هةبووين بةرةيةكي كراوة، لة واتا نيشانةيي يةكان .دياريكراودا شرؤظةناكةن

            بةردةنط لةخاين بضِربضِربوون و كؤنكرَييت بووين كايت ثَيوةندي دةق  
لةطةلَ دؤخي دةقَيكي جياوازدا ، خالََيك بةرجةستةدةكاتةوة كة طرينطي لة 
رووبةري ثاذبيين يةكي جواين ناسانةي غةيرةديالَيكتيكي مان ال دَينَيتة ثَيطةي 

ئةمانة كالَورؤذنةي رووبةرووبوونَيكي ئةرَيين لةطةلَ . تَيِرامانَيكي جياواز
رَيكةوت، دذةطَيِرانةوة، دذةبيضم ـ ماكي :  كة جَيطاي سةرجننماك طةلَيك دةكةنةوة

 . ـ )قووالَيي و رووبةر(تةوس ـ 
ية كة بة ثَيي بوونيان وةك  ثياوي ضل تيكةونازةطولَ، نازةنني  طةشتَيكي زةيين ١٦

دةوري جيَ كردار لة دةرةوةي ديِري شيعري دا،و بةثَيي وزةي ثةنط خواردووي 
ئةم ثَيكهاتة زةينيية . ي طةمةيةكي زماين، هاتوونةتة ئافراندندَيِري شيعري لة دؤخ

 داهاتوو { ذانرَيكي نكؤلَي لَيكراوي داهاتوونازةطولَئاوةها دَيتة رووبةري ناسةكرن؛ 
كة } رابردووـ وانواندنَيكي وةستاوي هةنووكة= ئاوَينةيةكي مندالَي رابردوو

زةئايدياليسمي يةكةي ثَيشووي، نازةنني حة. هةبووين ذانر      دةق نيشان ئةدات
دةرةوةي دةق، لة شانةكاين دةاللةتَيكي ضةوردا ضةكةرةدةكات و لة ناسةيةكي 
 ..ئاوَينةيي مندالَ دا خؤدةنوَيَين

 لَيداين وانوَينراوي دلََيكي كاغةزي؛ ضل تيكةيي
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دياردة زةينييةكان تَيكةالَو كةرةسةماتريالييةكان دةبن و ثَيكهاتةيةكي 
ي بةرزةخي بونياد دةنَين و زؤرجار دةضنة فانتازياي ثةِرزةيين و )وذةئؤبذة؛سو(

كةوابوو هةرجار ..ثةِرراظةيي و بةجاران خؤ لة وانواندين قوواليي دا ناسة دةكةن
كة دينة رووبةري بةندَيكي شيعري نةرَييي يانة؛ طةمةكردنَيك دةبينني بة رَيكةويت 

 يةك دةَيب و دةضَيتة ناساندين دياردةي  تَيكةلَ بة راسيتAرَيكةويت دياردةي. طةمة
B .. دياردةيC كة ضاوي لة ذَيردؤخي رَيكةويت A وB  هةلََيناوة، دةبَيتة دال َيكي  

 ..فرةرَيكةويت
دا، روخساري دةقةكة دةتةنن و كوندراييخويل دياردةكاين رَيكةوت، لة خولَيكي 

هاتنةئاراي بابةيت  دادةمةزرَينن و دةبنة هةوَينَيك بؤ بريا و رةنطةخاين 
طةمةيةك بةثَيي بزاويت رَيكةوت؛ كؤنكرَييت بووين بريؤكةي ثةِررةوايةيت، ..طةمة

 دوورخباتةوة، تووشي رَيكةويت مَيذووئاوةزكةدةيهةوَي خؤي لة ثةِررةوايةيت 
طةمةكردن بة دةبَيت كة بة تةعبريَيك دةضَيتة قةوارةي ثارانوايي ناخودئاطاي 

 ..طةمةي زماين
»Photoshopَئةتواينَ ضةندين ضاو لةسةريةك هةلَضين  

Photoshopَسةدان دلَ دةطؤِري  
 »/..}مةكة تؤ نازةنني{/بةهةر رةنط بتهةويَ

 
 Photoshop       وانواندنPhotoshop       رؤشنبريي وامنوود

  :هةنووكة
 نواندن   كةرةسةي واضةندين ضاو لةسةريةك هةلَضنني  ئةنفالَ وطةمةي زماين     

 )و بالَوكردنةوةي وامنوود                                             (

 دةق ة و ناضَيتة خاين بةرهةمةوة؛ » ١٦«
بة هةلَس و كةوت لةطةلَ نيشانةداية كة ئةتوانني لةواتاي دةق نزيك ببينةوة 

ام و بةرهةم بةردةوام و بةردةو. و بةو ثَييةش ئةزموون وةرطرتن دَيتة بةركةوتن
كةواتة طرميان ئةو مةدلوول ة ..بةردةوام خؤي بة مةدلوولَيكةوة دةبةستَيتةوة

روون و ئاشكرا بَيت، كة لةو حالَةتةدا دةضَيتة قاوغي زانستيي وشةكان و دونياي 
فيلؤلؤذي، ئةطةريش بزِربَيت، واتة بة شَيوةيةك بَيتة ئافراندن كة بةدووي دا 

سايكؤلؤذي (رووبةري هَيرمنؤتيك و خاين تةئويليبطةِرَييت، ئةوة بةرهةم دةضَيتة 
بةكوريت بةرهةم وةك نيشانةيةكي طشيت و هةمةاليةنة دَيتة ).. ـ ثةِررةوايةيت

كردار و ئةم هاتنةكردارةش، ئاسايي ية ئةطةر دةربِري يةكَيك لة بابةتة طشيت و 
دواخةري دةق، بةثَيضةوانةي بةرهةم، . هةمةاليةنةكاين شارستانييةت و ذيار بَيت

دال ..ثانتايي دةق، ثانتايي دال ة..دةق لة كرداري دواخسنت داية..بَيكؤتايي مةدلوول ة
نة بة واتاي؛ يةكةمني قؤناغي واتا و البريَينتةكاين ماتريالَي ئةو، بةلَكوو بةواتاي 
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، ثَيوةندي بة كرداري دالكةوابوو يبَ ثانتايي بووين . وةدواخستين ئةو، دةناسرَيت
 ..  مةدلوول ي يبَ ناوةوة نيةو دةطةِرَيتةوة سةر قؤناغي طةمةنةطوتراوي

لةثانتايي دةق دابةثَيي سةركةوتين / هةميشةيي/طةشةسةندين دال ي بةردةوام
ئورطانيكي يان رَيبازي هَيرمنؤتيكي قوولَةوة ثَيك نةهاتووة و ئةم ثَيكهاتنة بةثَيي 

كة ..رةنط بةرةنط بوونةكانبزايف زجنريةي جياوازي يةكان، يةك حةشاردانةكان و 
َيكي »بافت«ثَيكهاتةيةكي ئستريؤطرافيكي لةتةون وكِري وشةكان،. هاتوونةتةئافراندن

موزائيكي دةخولَقَيَين كة هةر نيشانةيةكي دةبَيتة مةدلوولَيكي خز و ضةور و 
 دنياي ثةِردةق زَيدةتر ئاوةالَ دةكات؛

 نافِرَي...لة كؤشكي خةيالَي قةلَةمم ناترازَي
 ..فِرفِرة.....فِر....فِر...ِرف

 }:{ـ ئؤ ئةتطوت
 فِرفِرةي رةنطَيكم لَيت ئةوَي

 }!{كةس نةيَيب
 ـ تؤ لةطةلَ فِرفِرةي ساخيت من وةرسووِرايت

 ..تؤ لةطةلَ خةيالََي ثوفيووزا هةالَيت
Photoshop لةمنةوة هاتة دةمامك..« 

ينَيكي دةمامك و فتؤشاثي فرِ        ..و فيلمي ضاوةكاين بةستراو        » كووبريك«
و موزاييكي دةبينني كة ثَيوةندييةكي بةلَيشاو              »بافت مةند«طوتراوَيكي   :كاغةزي

طةمة بةدؤخ  ..شَيواون و بةثِرتاوطشتطري دةمانباتة ضةند دونياي جياواز و دراوسيَ         
لة تةون وكِرَيكي طوتاري دا ئةبَيتة باالَجَيوي          ...و طةمة بةزةمان و بةزمان طةمة           

 .ذانر دةمرَيت و دةق هةناسة دةكَيشَي...رةنطة ثارانويايي يةكان
 دا ئاشنابَيت بةآلم جيَ كرداري ئةم         »سةروا«رةنطة بةردةنط دةطةلَ وشةي         

وشة لة ثانتاي رةخنةي ئةْدةيب دا ئةوحالَةتةنةريتييةفؤنوتيكةكَيشدارة روالَةتيية           
 . دةثَيكي بةآلم سةرواي ئَيمة تا رادةيةكي زؤر جياوازة

َيكي زةيين ية كة لة خاين ثاذروانينَيكي ثادزةينييةوة                لَيرةدا،سةروا بكوت  
 دةخولقَي؛

 كة دوايي دَيت، جؤريك سةرواي ثادرةوايةيت                 ١٦هةربةنديكي شيعري       
رةنطة هارمؤين و شيواندن نةضنة خانَيي           .. هارمؤنياي زةيين دَينَيتة شَيواندن      

ندن دةبَيتة لوذيكةوة وئةمةش جورَيك ناس سِرينةوةي رةخنةية كة زور جار شَيوا        
هارمؤنيايةكي نامؤ، ئةم بزاظة هةذَينةرةي بكةرةي فرةدال يية،بؤوةي،لةضةقدا               
دال َيكي هةميشةيي نابينينةوة، دال َيك كة زمان دةكاتة ئامرازَيك و ئامرازةكة شِر              

كردن،كة لة ئةوثةِري ساناخوازيدا،     حةز بة قني و   شادي بة   خةمدةكات و لة طوتاري     
، بةآلم وةآلمَيكي ئةشيَ دار لة قووآليي يةكةداناسةناكرَيت؛                 قووالَيي دةسازَيينَ   
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بةردةوام دةئةشقن بةرؤذ و     / وةسلََيكي هةتايي ئةزةرديَ و  / مةعبةَيين خؤر و مانط    
 ..../شةوانةش لةمن/نازةنني ئيواران نارجني و/ بةشةودا

دةق دةمانباتة قةسيدةكةي نايل و دةطةلَ دياردةكان بة شَيوةي ئرؤتيكي                    
 !مةشَيَيت..قوخَيك و مةخةمخةلَي هةلَمالَراو/: ةروو دةبَيتةوةرووب

بةهَي ( نيشانةطةلَيكي هاوبةشن لة كؤي دةقدا       بةهَي ـ قؤخ ـ طةآلمَيوـ ثةثوولة     
ـ قؤخ جينس       ذن، نريةكي بووين دةق، دةقة نريةكي يةكة هَيرش دةباتة                    )       

كاغةزي دا دةبَيتة كونكريتَيكي       دياردة بزوينةرة ذنانةكان كة لة وانواندنَيكي                
 هةر لةو فةزا طوتراوةدا دةذي، بةآلم شاردنةوةي             طةآلمَيو ـ ثةثوولة  .. نووسراو

دياردة بزوَينةرةكان دَينَيتة شوهباندين سروشت، سروشت ثِرةلةدياردةي خؤرسك         
 ـ هةلَةجبة ـ مردين ذن ـ بلؤق و            /كة هةرطيز ناخةر دةلَي و بلَؤق ناخاتة ثَيستةوة        /
ئةمة شثرزةيي هةنووكةيي دةق دةردةخا، لة يةك ساتدا ـ لة ذن و                            .. ةهَيب

 دةضَيتة   3D-MAXجينس ةوة دةضَيتة هةلَةجبة و شةهيد لة ثةِرتكنؤلؤجياي                  
ئةم شثرزةيية دةضَيتة ثوليفؤنييةوة و ئةم طةمةكردنة بة بريؤكةي               .. هةورامان

 ...ئةنظال و بة طةمةي زماين زانيين
 سةرواي ئانيت نةرييت كة ثَيشتر بامسان كرد؛دةطةِرَيينةوة بؤ 

 ...لةمن ئةمرؤ/ خَوشخؤترترين هةنطوين/ لة جوانترترين كة نوو
ثَيكهاتةيةكي تازة؛ هةنطوين لةدةورطَيِراين سةرواي بكويت واتاييدادةمانباتة        

 شَيواندين شوهباندنةكان و لةثَيناو شيواوي يةكي لؤذيكدا خؤ دةناسَينن؛
/ دةستكاري زمان /خؤشخؤشترترين/ سِرينةوةي شوهباندن   ناس/كةنووي جوان 

 ثِرهةذاندن و ثِرطوِرانكاري     ..لةمن ئةمرؤ / ثَيكهاتةيةكي سانا /خؤشترين هةنطوين    
بةند كوتايي ثيَ  دَيت َيب هيض طةِرانيكي ثاذبينانة بة دووي ضةقَيكي                      .. سازاندن

/ ئيستعارة/ةخوازةمةجاز جَي ب  / بة تاري مةولةوي  ١٦/بة بةرطي قاوةيي  ١٦/سةرةكي  
لَيذدةكات و خوازة لة روالَةيت ثَيكهاتةيةكي شوَين كرداري دَيِر دةضَيتة دؤخي                     

 دةبَيتة ئامَيري   ١٦بؤ طواستنةوةي زةين لة دةق ةوة بؤ ثةِردةق         ) دةق.. (ثانتايي دار
 Aـ كةنوو     }قاوةيي ـ مةوكةوي   {٠؛   .١٦طةمة و هةنطوين وضالَي تيذي ثةجنةي             

بؤي هةية   / C+/، لةمن ئةمرؤ     Cلةمن   ١٦+ B، مةولةويي     Bقاوةيي   }A+{ئةمرؤ
+ رةنط  /وازانيين من لة قاوةيي و مةولةوي لة شوَين كرداري رةنط و لة قةوارةي               

  دا وازانينَيكي جيا لة هةر وازانينَيكي تر بَيت؛/عةدةد
 كةوضك        تام       خواردن/ زَيِرينة كةو ضكَيكي ثري/

               ضيذ             تام                خواردن     لة ضَيذين    
دذة /دراوسَييةيت، جؤرَيك دذايةيت هةية لة فةزا شيواوة         = ضيذ  + كةوضك  

 كةخؤي لة حةسارَيكي ثَيكهاتةداردا دةبيين؛/ لؤذيكة ـ ثةِرطَيِرانةوةكة
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 /نامركَين.....دا/ئةواون خةون بةزؤرةوة دةبينن : يونط دةلََي
 نيشانة لة كايت ثارتيشن درووست كردين دووبارةدا ئةطةر بةتةنيا               نةم} /{

A/: لَيبدرَيت زانيارييةكاين درايظةكة بة تةواوي فورمةت نابَيت، بةآلم بةم شيوازة            
لة كايت دووبارة دابةزاندين بريوكةيةكي تر،كة لةدةقدا دووبارةسازي              /A :يان   

ة، ضونكوو نيشانةكان بة تةواوي       ديار.. قسةي يونط دَيتة دابةزاندن      .. دةبَيتةوة
نةهاتوون دابةزاندنةكة تةواو نية و دةضيتة بةستَيين شيواوي بريي فرويدي و                    

 ئةنديشةي يؤنطي دةضَيتة طوتارَيكي ئالؤزةوة؛
 !! ئةمحةقن ئةوانةي يةك رةنطة دةئةشقن
 /كةتَييدا فرَويد دَيتة طةِر/مةشيَيت....ـ شاعري و قوخَيك و مذين و طووشينَيك
 .رووبةرووبووين عةشق                جينس

 رووبةرووبووين ثارانويا             ضةندبيضمي
 رووبةرووبووين هؤكار               جياوازي

رةنطيَ تر نةماوة نازةنني دايتاشم ـ فتوشاث درؤية ـ نازةناز فتوشاث نةسب            «
 »...تامةضَينة لة هاردي باخةلَ» تري دي ماكس«مةكة لةدلَتا ـ 

 دةطؤِرَيت  كاربةر نةرم ئةفزارَيكة كة وينة بةدلَي دونياي دةستكردي          ثشافتؤ 
كاربةر بة دلَي خؤي و       .. كاربةر، دةبَيتة دةسةآلتَيك بؤ طؤِريين روخساري ئوبذة         

ديارة ئةطةر دةم و لووت و ضاوي    ..بةثَيي زةوقي خوي دةطةلَ وينة دا مامةلَة دةكات      
ت دةسةآليت كاربةر دةيطؤِرَيت، بةآلم زايت ثؤرترةكة هةر         ثؤرترةيةكمان الناحةزبيٍَ 

كةوابوو دياردة طةلَيك وةك رؤشنبري ـ       ..خؤيةيت و تةنيا وانواندنَيكي دةستكردة      
لة كانالَي دةسةآلتَيكي فتؤشاثييةوة دَيتة دونياي ناسة        .. بةرهةمَي تر ـ بابةت ـ ذانر      

ندييةكاين طوتاري رؤشنبريي     يان ئةنيمةيشن ساز ثَيوة      ) تري د  ي ماكس (كردنةوة
دةكاتةوةوبةجورَيك فانتازياي خةيالَيين إإدةق ة كة هةولَ ئةدات خؤي لة ثَيطةي                 
دؤخةوامنوودة كةدا هبَيلَيتةوة و مةترسي خةيالَ و ئةنيمةيشين دياردةكان دةخاتة         

 بةرضاو؛
 ثةتاي رؤشنبريي  وانوَيين

 Photshop                                                    واقع            دةسةآلت
 

 3Dsmax                                                 ثةِرواقيع      وةهةم       دةسةآلت
 خةيالَ..فانتازيا                 

دةق خؤي لة طفتماين موويينةيي دا ناسةدةكات، طفتمانَيك كة لة كارنةوالَي              
ئةم طفتمانة لةبواري سياسي ـ كومةآليةيت     .. ةِروانيتة دياردةكان بوونيدازؤرجيدي د 

ئةم رزطاركردنة بة      . هةلَطرسَينةرة و وشة لة قاوغي ميذوويي رزطار دةكات                 
 ...يارمةيت تومخي نوَيخوازي و تازة خوازي ئاوةزي دَيتةخاين فةلسةفة و خةيالَ
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 وشة هيض ترسَيكي لة     .بارودَوخة ثاواندارةكان دةبنة فرةكةري ئازادي    : دةلََين
وشة لة ثاواين بايةخة ثَيش فةرزدارةكان رزطار دةبَيت و               .. دؤِراندين خؤي نية   

طوتار َيب جياوازي دانان لة نَيوان ضاكةوخراثة، وةك ئافرَيندراوَيك لة ئامَيزيان               
زيندةخةون و زمان ثَيوةندي دةطةلَ بابةتة رَوذانةكاندا دةطرن و دةكرَي             .دةطرَيت
ةبَيتةجؤرَيك ذورناليزمي سياسي،كومةآليةيت وئةو طوفتمانة دذايةتييةكان       د:بلََيني

 .دةردةبِرَي
 .نةشي بيستووة/ ئةوةي لَيرة لة دايك بووَيب...... شةِر، دزي، خيانةت/

 !....بيضارة ئةفالتوون
 

                  نازةطولَ                 حيماسة                 تابؤ                         رابردوو    
 رؤمانتيك                                              نةريت         ئةفسانة  

                 مؤنؤفؤن                ثةِررةوايةت               زيندةخةون  
 
 

           ثارانويا                  نازنني                                            ضةق                
 رئاليسم             دةروون        قووالَيي        ثَيكهاتة

                                             واتا       دةسةالَيت ثةراوَيز       شةمي وةيل دَيوانة
 
 

    ثةِرتكنؤلؤذيا     شيزؤفرين                                    نؤترؤن            
                                           ضل تيكةxpزةيين سةييال                                        

                               سانايي                ئايرؤين                 رووبةر        
                                 

 
 

--------------------- 
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