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  باسباسدا بدا بیی  شهشه ...  ... ماما  نهنهیی و س و سۆۆوان شانوان شان ن نیی  شهشهکک
  
ک که ن ئه کته ریه که می] سپسیت[  ، ز. پ535ۆته وه بڕھاندا ده گه ی له جیژوو مۆشان 

ک ک له خه  به سه رهاتیکۆری و چنک بنودراماۆنۆ به ده نگ و جووله میتبیتوان
   .تنبگه 

 به یاک تیشککھه شدا تی ب و هونه ره ؛له هه مان کات ئه دهیکبوونه وه ی که نزۆشان 
[ دای له ئه ده ب.تندا ده نویۆله خ ،ه کانی هونه ریرۆه کان و لقه هه ره زیشه ئه ده ب

 و ده نگ و یووناکڕقا و یسۆم[ شدا یو له هونه رکار] یژب"کۆریعر و چیووتار وش/ ده ق
" ده نگ و جووله" یواز که ئه کته ر به شیئه وه  یاڕ سه ره ..تنریدا ده بیت ] ..رۆکید

   .تن ده نویۆدا خیکته ره که  کاریله ناو قالب
 ،ه له هونه ریۆ شانیۆگۆکه ل] ایدیا و تراژیدیمۆک [ یان به واتای خه نده و گریوخسارڕ 

  .اواز دابه شده کاتی جیبه سه ر دوو قوتابخانه ، ه کی دژ به یھانیدوو ج
 یه پانڕۆشه له گی کردووه و هه میه تیاڤۆ مریژوو به می گه وره یک خزمه تۆشان 

ه یویناوه و توانھ هه ی هه نگاویانه ی سه رده میبه ره خنه ، ڵمه ۆ کیاکردنه وه یوور
 نه ده ی زه قانه له به رامبه ر جه ماوه ردا؛ ئه و شتانه یکوه شه کان به ش کیووڕ یت

 جه ماوه ر یت و هه ستشکه ش بکرقا پیسۆ ومۆان تابلیک ۆریعر و چی شیوه به ش توانرا
 یتوانیھاتووانه ده ر به لۆ ئه و ز..ان و چه وسانه وهی ژیه تیعی به رامبه ر واقنبروژ

   . بداتیشانپ
 هه موو ی سه رتاسه ریۆداو تا په لوپھه یک سه ریئه و هونه ره سه ره تا له گر 

 ئه یزه که  زلھهه ر س ،استڕ ناوه ینه کانیر له سه ده ز.اگرت دیھانی جیککونج
 ۆانه وه بی کردو گواستیوخسارڕان له یانکارڕۆگ] مانز و فه ره نس و ئه ینگلیئ[ وروپا

 سه یزده تا سه ره تاۆ نی سه ده ییتاۆم رووسه کان له ک به .شکه وتووخواز پیکناغۆق
 یژۆلۆیدی ئایزم به مه رامیالیشۆ سیستیالی ریخانه انه ناو قوتابیخست ،سته می بیده 
   .یان کرده سه ره کیه تینای چیشه ا و کیتاریلۆپ
  

ا له سه ر ی ۆیدیڤ یرن و ئامۆی ته له فزی ده زگا یۆلم چ به هیف ،داۆ ئه میھانیله ج
   . ته رخان ده که نۆ بیانیۆ خیانی ژیکوه به شۆکان به تامه زرخه  ،نه ما دای سینیسکر
 ی سه ده ی سه ره تاۆته وه بڕه و ده گه یین نۆنده ک هیژووه که ھان مینه ما له جیس
 ین بایترر و ته سه ن و تیزتره وه به به هیه مه ند ده ویووڕم له سته م؛ به یب

ان و هه سته ی ژی بواره کانی ته واویتبیستا توان که تاکو ئ..ته وهندره ر ده خوهون
ر وورده کارانه ۆ زیکوه  هه روه ها به ش.تشان بدریته وه و نبکرۆدا ک تیڤۆ مریکان

ه نگ وده ڕ و ده نگ و ین و روناکی و نوسینه گرقا و نواندن و ویسۆ می له هونه ریسوود
   .تنی بب..نان وره

ووداوه کان؛ چ ڕبه سه رهات و  ،زمانامۆڕ یکۆیناری سیشاندان نواندن و پیلم به واتایف 
 یکاره سات] داهاتوو، ستائ، رابردوو[  کاتدایناغۆ ق له هه ر س..ڵمه ۆا به کی تاک

ا هه ی ی زانستیای و داهاتووش خه یه تیمه ۆاتر کی زییژوو و هه نوکه رابردوو وه ک م
   ..کوانگه ڕچوون و ۆک له برۆرج
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 یهونه ر یئه م هونه ره به ته واوکه ر ، ئه م بوارهیرانۆان و پسپیک له شاره زاهه ند 
ت به نه ماش دابه ش ده کریه که سی ئه وه ی سه لماندنۆان بیگه ش ده زانن وبه ۆشان

 یچارل" وه هونه رمه ند .]ایدیا و تراژیدیمۆک [ ۆ شانیه که یسه ر دوو به شه سه ره ک
دا ده  تیۆ خیه خنه ڕمه تانه یر بلۆکه ز ،ت ئه م هونه ره داده نریبه شاسوار" چاپلن
   .تره بر

ه وه یه تی نه ته وایه نگڕه وه و به یزۆان قی ئه م هه له ییتاندا به زوو وویربه ۆله ز 
 له سه ره .ا ره خساندیده ره وه ت یایان به رامبه ر دونیۆ خیدان و روخساریهاتنه ناو مه 

ا یسپانیا و ئیتایا و فه ره نسا و ئیتانیوه گرت؛ وه کو به رۆاتر به خی زیه کانییتا ئه وروپ
 عه ره یھانیقا و جیکا؛ له ئه فریش ئه مریانوسیقۆ ئی له وبه ر..نان وۆیا و یمانو ئه 

 یتژهه ۆڕ له . بوونیاماده ش ئیندین وهین و چۆژاپ  دووریتژهه ۆڕ له ..سر ویش میب
م کورد وه  به . ئه م هونه رهیه دا هاتنه ناو بازارییا له م دوایران و تورکاست ئڕناوه 

 یانیناوه که شانه ه هه ۆ بیۆ ئه وتیکستا هه نگاوله م بواره تا ئ ،شه ئاسایک هه م
   .تباس ب

 یستیوکا به پیه ئه مریۆهه ر ب ،انراه زی سه رماین بازارینه ما به باشتری سیهونه ر 
 ی به دامه زراندن.یته که  ووۆته وه ب ئه م هونه ره بگوازی که تا زووه سه رجه میزان

 ی؛ هه وی بوارو بنج و بنه وانیبه ته واو،  پته و و روخساویکدامو ده زگاو بنکه 
   .وود بداتیۆ هی ه شاریدروستکردن

 به یزان و شاره زاو نواندننتره و لۆک ک گه لیژووه که  مۆ شانی هونه ریئه گه رچ 
 یک سامناکتر له به رچاو گه لیووداوه کانڕ وه ..نه مایزتر و سه ختتر گه ره که تاکو سه
 مه یر له کاره ساتۆم ز به .تن ده نویۆانه تر خیعی ئاشکراو واقیکووڕبه  ،نه راندایب
ت به ناتوانر ] ..بورکان ،وخانڕ ،جه نگ ،رانو ،سووتان ،نه وهیته ق ،الفاو[  وه کیزن
 یکلمی له فی که چ.تشان درینه ر نیبه رامبه ر ب ، له سه ر ته ختهیگه رۆ شانیوه ش
مار ۆوه تن شیت به چاکترده توانر، یقا و روناکیسۆنه و م ویبه هاوکار ،دایینه مایس

   .تشان بدری و نێبکر
 یربه ۆ له زیتوان رانهۆ پسپیر به چاالکۆز ،نه مای سی ته مه نیورته ژووه کله م م 
 و ڤۆ مریووچوونه ناو ناخ و هه ست و نه سته کانڕ یدانته وه و هه و بپه ریسپه کانۆک

   . بدایسروشت و ده وروبه ر
 چه ئه م ،نیوان هه ردوو هونه ر بکه را له ن و خی سه ره کیکتو به راوردئه گه ر ب 

   .نیبه له به ر چاو ده گریه الته رند خا
 به یانه وه دراما له گۆنۆ میوه  به شیۆن شانیه که می] سپسیت[ز . پ535 -1

وه ک ئه که ]  چاپلنیچارل [ 1911  .تنک بگه  له خه یسه رهاته که 
مار ۆرا تیوو کامڕ له یمه رامه که  ،میماۆ بانتیکوه نه ما به شی سیکر
  .ردک

دا  تیۆ خیت ده قنه ره و ده شی روو له بیکدا الۆئه کته ر له شان -2
  .تنبنو

سه ر و  "ڵرا ئازاده له گه ی کامی چاوۆ بینه ما ئه کته ر هه رچوارالیله س -3
   ."یبن

 یه کسان ؛ئه کته ر به پی ی به ش9ت به سه ر دابه شده کری ته خته ۆشان -4
   . به رته سکهیھانیوه و جته کراو ده جولیاری دیخا
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 به یھانی نواندن؛ جۆک بوه نه ما ئه کته ر ئازاد ده کا به هه موو شیس -5
   .رفراوانه

نه یله س  .ته وهڕ بچوک ده سوی ده ستکردیکھانیو ج له نۆ شانیئه کته ر -6
   .ووهڕنه دا به روه یاسته قڕ یکھانی جیر له ناو واقع ما ئه کته

   . ئه کته ر دایه خ به ده نگ و جوله ده دا له ئه رکی باتر زۆشان -7
ئه مه ش   . ئه کته رۆده ره بیارمه تین یرا چاکتریه؛ چونکه کامیینه ما گرنگ نیله س 

   .هی هه ردوو هونه ره که یکچوو و هاوبه شه کانه لخا
  

   .ز کارده که نکئامۆری چیۆیناری سیان له سه ر بنه مایهه ردوک -1
   . بابه ت ده کاتی ده قڵسوکه ت له گه  هه یۆ خینه ر به مه راده ره -2
   .ت ده زانری سه ره کیبه که رسته  ،شاکۆر و پۆکی و دیوناکڕده نگ و  -3
چه  به پ.. نواندن بکاینه ما کاریت له س ده توانۆ شانیکهه موو ئه کته ر -4

   .وانه سه ختتره
ش ده یکنه ر؛ هه رچه نده په ند بن به ده رهنه ئه کته ر دهۆ کیربه ۆز -5

ده ب ،هه رکه ئه کته ر سه رکه وتوو نه بوو:"تته ده رهنه ر".   
 یسه نگاندن و خستنه به ر نه شته ر هه ۆن بی ده زانیاتر به گرنگی زیره دا ئه وه ل 

 یت و سه رنجشتب هاویۆاتر په لوپی زینه ما توانی چونکه س.هینه مای سیهونه ر ،خامه
به  ،ندووی زی هونه ریکته گه ر؛ تا وه ک قوتابخانه  خستبی هونه ره که ی الۆ بیکخه 

 ی مه رگیه نگڕدا وه ک یی دوواین له ساۆ شانی که چ.تن بسه لمیۆ خیرده وام
ه یدیوه ته قلهه ر له چوارچ ،تندا بیۆک به سه ر خانڕۆ گیتوانینه ، تشتبینل

   .ه وهیه که دا مایکیکالس
   
نه ی سیلمی فیوه  و هه م به شییۆ شانیوه ک به شکه وتووه که به رهه مڕ واش یجار 
[  نمونهۆب ،ت هه بیۆ خی و جه ماوه رڕان بازایه که شی هه ر .تشان بدر؛ پییما

   . ] ..کواره  دیمردن ، گه لیدوژمن ،ریپڕسکه ته یپ ،ت ژولۆیمۆر ،تهامل
   .ه کیلم هه ر کات هه رجی فیه؛ که چی هه یکراویاری دین کات و شویگه رۆشان

   .نه ما دای سیھانیلمن له جی فی هونه ریئه مانه ش لقه کان 
   .ی جه نگ-5 .یاریامڕ -4 .یه تیمه ۆ ک-3 .یدی تراژ-2 .یدیمۆ ک-1
  .اوکڕه  د-.1 . ترس-9 .یانڕ شه -8 .ووتڕ -7 .ر شه ره شمش-6

   .گه نامه به -14 .ینیی ئا-13 . کاراته-12 .ن منا-11
  


