
 دوا ڕۆژەکانی بابلۆ ەربارەیدهەندێک سەرنجی ڕەخنەیی  

 نووسین: هاوڕێ عەبدواڵ و نیما لوقمان

 

لە کایەی هونەریی ئێمەدا، زۆر جار هونەرمەندان و دەرهێنەران و ئەوانەی خەریکی  
کاری هونەرین، باسی ئەوە دەکەن کەرەستە و ماتریالی بەردەستیان سنووردارن و  
تەکنیکی پێشکککککەوتوویان نییە، یان بینەر نییە، یانیێ یککککوشنی نمایشککککی با  نییە و 

شنێت... زۆرینە بەو حەقیقەتی سنووردارشتی  بازاڕشکیێ نییە بۆ ئەوەی هونەر خۆی بژ
و کەموکوڕییانە دەزانین، بەاڵم کێشکککککککە و نر تەکانی ناو کایەی هونەریی ئێمە تەنیا 
ئەو سککککککنووردارشتی و کەموکوڕییانە نین. سککککککەرەکیترین کێشککککککەیە  کە لە کایەی  
هونەریی ئێمەدا بوونی هەیە، کێشکککەی  ۆرمی هونەرییە،  ۆرم مەبەسکککت لە یکککک  و 

ەی کارشکی هونەری نییە، بەڵکوو  ۆرمی هونەری مەبەسکت لەو خوڵقاندنەیە کە  یکێو
هونەرمەند لە کارشکی هونەریدا بەرجەسکککتەی دەکال. لە هونەردا خوڵقاندن جیایە لە 
دروسکککککتکردن. دروسکککککتکردن سکککککەر بە پانتایی تەکنیکە و خوانەوەیە لەناو بازنەی  

دەکەوشتەوە. تەک ئککانککایککانەیە و وە  تەکنیکککدا و کککاری تەکنیکی لک  نیککپ پککانتککاییەکی 
ئیمکانێپ بەردەسکتە بۆ هەموو کەسکێپ و دەیکێت هەموو کەسکێپ لە ڕشی پرۆسکەی  
 ێربوونەوە، تەکنیکپ  ێر بێکت و ککاری تەکنیکی دروسکککککککت بککال. بەاڵم خوڵقکانکدن لە 
هونەردا تەنیککا لە ڕشی پرۆسکککککککەی  ێربوونی تەکنیکییەوە نککاخوڵقێککت. بۆ خوڵقککانککدنی  

ئیمکککانێکی بەردەسککککککککت،     ۆرمی هونەری، ئککانککایککانە و  تەکنیککپ وە  پککانتککاییەکی 
زەروورییە.  ۆرم لە ڕشی بیرکردنەوەوە دروسکککککککککت نکککابێکککت، بە ای مەسککککککک ود  
 ەراسککککککەتییەوە  ۆرم لە پانتایی نائاناییەوە بەرەو ئانایی دشت و هونەرمەند لە ڕشی 

رکردنەوە  تەکنیکەوە هەوڵی بەرجەسکککککککتەکردنی دەدال.  ۆرم بیری لک نکاکرشتەوە، بی
لەناو هونەردا سەر بە پانتایی تەکنیکە، سەر بەو کاتەیە کە هونەرمەند دەیەوشت ئەو  
 ۆرمە بەرجەسکککککککتە بککال کە لەپودا بەرەو ئانایی ئەو هاتووە. نەر سکککککککەرەکیترین  
کێشکککککککەی ککایەی هونەریی ئێمە،  ۆرمی هونەری بێکت، ئەمە مکانکای ئەوە نییە لەنکاو  

ێت. زۆر جار بەر بەو کڵێشەیە دەکەوین کە دەوترشت  هونەردا کێشەی تەکنیکیمان نەب
تەکنیکی پێشککککەوتوومان نییە، لە ڕاسکککتیدا لەم دەربوینەدا تەکنیپ وە  کەرەسکککتە و 
مکاتریکاد دانراوە، لە ککاتێککدا تەکنیکپ مکاتریکاد نییە، بەڵکوو یکککککککێوازی بەککارهێنکانی  

ی پرۆسکککەی  ماتریالە. وە  لەسکککەرەوە  وتمان تەکنیپ ئیماکنێکە و دەیکککێت لە ڕش



سککنووردارشتی و کەموکوڕییە ماتریالی و    ێربوونەوە هەموو کەس بتوانێت  ێر بێت.
ی نەورەن لەبەردەم پرۆسکککە تەکنیکییەکاندا. بەاڵم ئەو کێشکککە تکەرەسکککتەییەکان، نر 

تەکنیکییانەی لە کایەی هونەریی ئێمەدا دەنوزەرشن، زۆر جار پەیوەندییان بە خودی  
یکککارەزایی  یکککارەزایی و  ێرنەبوونی تەکنیکییەوە هەیە. کێشکککەی تەکنیکی و کەمکەم

تەکنیکی لە  یلم و یکانۆ و یکێوەکاریدا بە ڕوونی دەبینرشن. ڕەن ە بینەرشکی ئاسکایی 
و زۆر سککەرەتاییێ لەو پەیکەرانەدا هەسککتی پک بکال کە لەم سککااڵنەدا لە کۆمەڵ ای  

کەرسککککککککازیککدا نر تی تەکنیکی، زۆر زەقتر  کراون. چونکە لە پەی ئێمەدا دروسککککککککت
دەردەکەوشت. سکەرەڕای ئەو ماتریاد و کەرەسکتە لەبارانەی ئەموۆ بۆ دروسکتکردنی  
پەیکەر لەبەردەستن، کەچی ئەو ئیمکانە تەکنیکییانەی بۆ دروستکردنی ئەو پەیکەرانە  
  بەکار دەهێنرشن، نە  هەر زۆر سکەرەتایی و خراپن، بەڵکوو  ەزاحەتن. نەر سکەیری
ئەو پەیکەرانە بکەین کە لە چوار بۆ پێنج سکککککککەدەی ڕابردوودا لە ئەوروپادا بەرهەم  
هێنراون، سکککککککەرەڕای ئەو ماتریالە سکککککککنووردارانەی بەردەسکککککککتیان، کەچی دەبینین 
ئکاسکککککککتێکی تەکنیکیی زۆر ورد و بەرزیکان تێکدا بەککار هێنکاوە. تەنکانەل ئەو پەیکەر و 

ەکان، زۆر زیاتر لەو  کۆن و  یرعەون  سککەردەمی مییککری  ڕووکارە ڕووهەڵتۆقیوانەی
کراون، وردەکاری و یکککککارەزاییان تێدا   لە کۆمەڵ ای ئێمە دروسکککککت  کە  پەیکەرانەی

ککککاتێککککدا ئێیکککککککتکککا ئیمککککانی مکککاتر زۆر زیکککاتر  بەککککار هێنراوە، لە  یکککالی و تەکنیکی، 
کەوایە لێرە کێشکککککککەکککانی کککایەی هونەر تەنیککا پەیوەسککککککککت نین بە   دەسکککککککتن.لەبەر

ەموکوڕییە مککاتریککالییەکککانەوە، لە دوای  ۆرمەوە، یککککککککارەزایی  سکککککککنووردارشتی و ک
تەکنیکیێ کێشککەیەکی نەورەیە لەبەردەم هونەردا. لە  یلم و یککانۆیککدا ڕووبەڕووی  
کێشککککەی  ۆرم و تەکنیپ دەبینەوە. زۆر جار پێوییککککت ناکال بینەرشکی زۆر ورد و 

مووان ئەوە  . ڕەن ە بۆ هەتقووڵ بیککت بۆ ئەوەی کێشکککککککە تەکنیکییە زەقەکککان ب ینیکک 
تری دەوشککت، بەاڵم لە ڕوون بێککت،  یلم جیککاواز لە هونەرەکککانی تر ئیمکککانێتێکی زۆر

کال خراپی و کەموکوڕیی  یلمێپ بە بیانوی کەمی بودجە و ئیمکانێتەوە هونەردا هیچ
پاسکککاو نادرشت. لە مێژووی سکککینەمادا زۆر  یلم هەن بە ئیمکانێتێکی سکککنووردارەوە  

بکککایکککککککتری لە  مێژوو. ئەو  یلمکککانە بۆیە توانیویکککانە بوونەتە یەکێکککپ  ن  یلمەککککانی 
سکەرکەوتوو بن، لەبەر ئەوەی  ۆرمیان بەرهەم هێناوە. عەباسکی کیاڕۆسکتەمی وە  
دەرهێنەرشکپ نموونەیەکی زەقی ئەمەیە. دەرهێنەر دەبێکت ڕاسکککککککت ۆ بێکت لەنەڵ ئەو  
   ۆرمەی کە دەیەوشت بەرجەسکککتەی بکال، ئیدی یان وە  ئەوە بەرجەسکککتەی دەکال
کە پێوییکککککتە، یانیێ بە هۆی نەڕەخیکککککانی ئیمکانێتەوە بەرجەسکککککتەی ناکال. ئەوە  



 ۆرمە تەحەکووم بەوەوە دەکال  یلمێپ لە ڕشی کورتە یلمەوە بەرجەسکککککککتە بکرشت،  
ئێمە دەرهێنەر دەڵێکککت  درشژەوە. بەاڵم هەنکککدشکککپ جکککار ای  ڕشی  یلمێکی  لە  یکککان 

هۆی ب درشژ بوو، بەاڵم بە  و  ێبیرۆکەکەم هیی  یلمێکی  کەمی بودجەوە  ئیمککککانێتی 
ڕشی  لە  کورتە یلم. ئەوە  ۆرمە دەرهێنەر نککککاچککککار دەکککککال   یلمەکەم کردووە بە 

کیی ئیمکانی و تەکنیکەوە نێوانەوەکەی بە کورتە یلم بەرجەسکککککتە بکال، نە  ناچارە
. ئەم سککەرننانە دەربارەی  ۆرم و ماتریالی. لە سککینەمادا ئەمە کێشککەیەکی نەورەیە

مککاتریککاد و تەکنیککپ، ئککاوڕدانەوەیەکی کورل بوون دەربککارەی کێشکککککککەکککانی کککایەی  
 هونەریی ئێمە.  

" لە دەرهێنانی یکککککککوان کەریمە و نویکەی دوو مان ە  دوا ڕۆژەکانی بابلۆ"یکککککککانۆی 
بەردەوامە لە نمایێ. سککککککەرەتای نمایێ بە خەوشکی بابلۆ دەسککککککت پک دەکال و لە 

نەنج پێککپ هککاتوونخەو   نۆرانییە  ،ەکەدا بککابلۆ لەنەڵ تیکێکی موزیکککدا کە لە پێنج 
لە خەوەکە .دەچوشککت و نمککایێ بەردەوام دەبێککت.   دواتر بککابلۆ  لە بێککدار دەبێتەوە 
چیرۆکی بابلۆ  لە زاری ئەو موزیکژەنانەی کە هاتوونەتە خەونی بابلۆوە،  سککککەرەتادا

اب رابت لتکی مامیک تەال ا  ڵم بیستتتتتتتساڵالەا تتتتتتت  ا  "  ەککان وەهکا دەنکاتە بەردەن 
تتت ن،یڵ  ااااالەم ڵێتتەان ل  لەلستتتتتتتێپێتتەا ئ ڵاااا.ت بیڵەایتت  نێ رپڕۆژەاڵاخ ڵلما

اان ل اد  ریالرابیڵات میڵا ا  ڵێابیڵل اڵاابین رالیشرئێیارە  یال ابەالەلستتتتتتتێ
ئ ڵاتیل رم لتتکەیالتت بێتتسابەاا"ئتت متت دەال بیڵە.ااتیل رم لتتکەل ن لیتت ااائتت متت دەابیڵل  

نەچوونی بابلۆ لە نێوانەوەی یەکەمدا وا  اا اب بلە  .ڵائ م دەال بێساالەلستتتێرن ل ئێیارە
ئەم نەچوونەیکککککککی لەژشر  شکککککککاری   بکابلۆ خۆی نەچووە و  ،دەنکال بە بەردەن ەککان

، بککابلۆ کوڕی  ەکککان دەنککال بە بەردەن هەر لەم نێوانەوەیەدا ئەوە  .بککاوکیککدا بووە
  لە نێوانەوەی یەکەمدا بەم  چیرۆکەکە.  ەبازرنان و سککککەرمایەدارشکی نەورەی یککککار

بەاڵم بەرژەوەندی و دونیای  ،بابلۆ لە نەننیدا هونەرمەند بووە   جۆرە دەردەکەوشت
ئەم دابوانە ای  .  هونەری دابواندووەلە دونیای   یان، بابلۆرنانی و سکککەرمایەداری باز

هونەری، بەڵکوو،  بککککابلۆ دونیککککای  لە  دابوانێککککپ نییە  دابوانێکی ویژدانی و   تەنیککککا 
دابوانی بکابلۆ لە دونیکای هونەر و تێکەڵ وونی تەواوەتی بە دونیکای   .ئینیکککککککانیشکککککککە

سکککککککەرمایە و پارە، وا دەکال بابلۆ لە ڕە تار و مامەڵەیەدا بێویژدان بێت و ڕەچاوی  
دوایی    ،دەردەکەوشت  نەوەیەدا ئەوەهەر لەم نێواکۆمەڵێپ پرەنیککککیکی مرۆیی نەکال.  

لە   ێککپ هککاتوونتێکەڕینی ئەو بییککککککککت و نۆ سککککککککاڵە، بککابلۆ خککاوەنی خێوانێکە و پ
بازرنانە    کچ و خومەتکارشکی پیاویشی هەیە.  هاوژینەکەی و کچەکەی، خومەتکارشکی



پەرلەمان بۆ ئەوەی  ب ێت بە ئەندام یککککککیەوشتدەخۆیەتی و    یسککککککەرمایە  و خاوەنی
یکککککککوشنی نمکایێ و   زامنی مکانەوە و بەردەوام وونی سکککککککەرمکایەکەی بککال.بتوانێکت 

بینەری ئەو    ،بە درشژایی نمایێ  ماڵی بابلۆیە. یڕووداوەکانی یککککککانۆکە، هۆڵی میوانی
بکابلۆ نکایەوشکت  .ە ڕووبەڕووی ژیکانی بکابلۆ دەبنەوەکێشکککککککمەکێێ و ڕووداوانەین ک

  بکال، کچەکەیککی لەنەڵ هەژارشپ یان کەسکککێکی ئاسکککاییدا  یهاوسکککەرنیری  کچەکەی
  خومەتکاریان بۆی  یارا  لە ڕشی ئەو پالنەوە کە  ئۆسکاری یۆ ێری خۆ  دەوشت و

بابلۆ  دوو هە تە    .خۆیکککی دەوشت و  سکککککوە  لێی  باوکی دەڵێت  درۆ  دادەڕشژشت، بە
بابلۆ  لە کارەکەی دەرکردووە و لەسککەر کار نەماوە.    ئۆسکککاری یککۆ ێری  لەوەپێێ

هەڵ ژاردنی  بۆ ئەوەی ئەمە نەبێتە ئابوووچوونێپ بۆی و کاری ەریی نەخاتە سکککککککەر  
پێێ ئەوەیکککککککی  .  ڕووداوە دەدال  ەرلەمان، هەوڵی پینەوپەڕۆکردنی ئەمپوە  ئەندام

هەنکدشپ   کچەکەی پێی بڵێکت سکککککککککوە، یەکێکپ لە ککارمەنکدەکانی کۆمککانیکاکەی لە ڕشی
د داوای زیکککادکردنی مووچەکەی لک  زۆری پکککارەیەککککال،   شکککککککککارەوە    و بوشکی 

ئەمە دەککککال کۆمککککانیکککاکەیکککککککی داوای   بردووە. خودی ئەم ککککارمەنکککدە  بۆیە  و 
 نەڵ کچی پیاوشکیهەیە لە  ی، وییکککککتی هاوسکککککەرنیریزیادکردنی مووچەکەی دەکال

ئەو کچە  کە کارمەندەکە دەیەوشت هاوسکەرنیری    دەردەکەوشتدواتر    دەوڵەمەنددا. 
خۆی وە  کچی بابلۆ ناسککاندووە. بابلۆ لە ڕشی  ێ    ئەو،  بۆ ڕازیکردنی ،لەنەڵ بکال

کککارمەنککدو میکککانیومی خۆیەوە   یککداسکککککککەمککای کچنککاچککار دەکککال لەنەڵ    ، سککککککککانی 
سکککککککککویی کچەکەی بکال و ئابوووی    بۆ ئەوەی پینەوپەڕۆی  هاوسکککککککەرنیری بکال

  ئەوهەڵدەوەیککککێتەوە.  سککککان   سککککەما و  بە ڕشکەوتنی ی بابلۆاتر ئەم پالنەدو.  نەچێت
دواتر دەردەکەوشت    ،ناسکککاندووە خۆی وە  کچی بابلۆ کە ناوی دەریایە و  کچەیکککی

کە بە نەننی   یەتیبوو  شکککوویانی پێهەر بە ڕاسکککتی کچی بابلۆیە و لەو خومەتکارە
لە نێوانەوەی یەکەمی( یانۆکەدا  )  1لە پەردەی یەکەمی.  خومەتکاریی ماڵیانی کردووە

دەڵرڵب ری لە ژیککانی واقی ی   مککاریککای  بککابلۆدا، ئەم کەسککککککککانە بوونیککان هەیە  ڵا
، یۆ ێر و ەابلۆ بوومایوقی ب تر، دوو کچەکەی، ئەو خومەتکارەی پێشووهاوسەری

کەس   لە کۆتاییەکانیشککدا سکککخومەتکارەکانی ماڵەوەی،    الۆیارا و    ،کارمەندەکەی
ئەمانە ئەو کەسکانەن    دشنە ناو نمایشکەکەوە.  نەخۆیکاانەی دەروونی،  کارمەندی  وە 

دەردەکەون. تیکێکی موزیکیێ کە پێپ هاتوون    کەناو نمایشکە  یوە  کەسکانی واقی ی
 

دەسکتەواژەی پەردەی یەکەم و پەردەی دووەم، لەم نووسکینەدا ئاماژەن بۆ دوو  ەزای جیاواز،  ەزایە  دونیا   1
کککککارییە بۆ ئەوەیە ڕوونتر ککککتەقینەکەیەتی. ئەم دابەیک ئەم   وەهمی و خەیاڵییەکەی بابلۆیە،  ەزایەکیێ واقی ە ڕاسک

 دوو  ەزایە بەر زەینی خوشنەر بکەون.



ان، ئامادەنییەکی  بەاڵم ئامادەنیی ئەو  لە پێنج کەس لە نمایشککەکەدا ئامادەنییان هەیە.
و ئامادەنییەکی خەیاڵییە و لە خەیاڵ و مێشکی بابلۆدا ئامادەنییان  نییە، بەڵکو  واقی ی
دەوروبەری بابلۆ نایان ینن و نوش ییتی دەن یان    ە کەسەکانیییئەم تیکە موزیکهەیە.  

لەنەڵ خۆیدا دەدوشت،  نابن. لە یککککککاردا ئەوە  بەو بووەتەوە بابلۆ یککککککێت بووە و 
اوازانەی بابلۆدا، ئەم تیکە یچونکە لە هەر ڕە تار و مامەڵەیەکی نەییاو و بەرژەوەند

موزیکییە وە  ویژادنێکی ئەخالقی دشنەوە بەردەم بابلۆ و  شکککککککاری ئەوەی دەخەنە  
یاری    ،ڕە تار و مامەڵەی نەییاو نەکال و لەبەر بەرژەوەندی و تەماحی خۆی  ،سەر

دەکەوشتە نێوان    مرۆڤەکککانی دەروربەری نەکککال.  بە چککارەنووسکککککککی ئی ۆی بککابلۆ 
پارە و کێشکککمەکێشکککی کۆمەڵێپ پاڵنەر و ویژدانی ئەخالقییەوە. دونیای سکککەرمایە و 

 حیەتی هونەرییانەی بابلۆنەلێکی بەهێو پایکەکشکێیان بە ڕۆوە  پاڵنەر  ،بەرژەوەندی
نەوە، بابلۆ دەیەوشت لە کردووە. لەناو ئەو کێشکمەکێشکانەدا کە ڕووبەڕووی بابلۆ دەب

  رە بکککال و پک دەنێککت بەسکککککککەر پرەنیکککککککیکەڕش ەی هێوی پکارەوە کێشکککککککەککان چکا
ەکەوشت لە نەننیدا و لەو سککککککاتانەدا کە  دئەو تیکە موزیکییە )کە وا دەر  .داەکانمرۆیی

بەیکککێپ بووبێت لەوان.( وە  ویژدانێکی ئەخالقی    ،بابلۆ لەناو دونیای هونەردا بووە
ژیککانی  و مرۆیی دشنەوە نککا دەکەن لەو کککار و ڕە تککارە  نککاییبککابلۆ و دادو    بککابلۆ 

بککابلۆ بوشککپ جککار دەکەوشتە ژشر    اواز و نککامرۆییککانەی ئەننککامی دەدال.یبەرژەوەنککد
دەیەوشکت بۆیکان   یێککاری ەریی  شکککککککارەککانی ئەو ویژدانە ئەخالقیییەوە و زۆر جکار

ی هێوی پارەوە و کێشککککککە و نر تەکانی ژیانی لە ڕشبیککککککەلمێنێت ئەو دەتوانێت هەمو
نۆرانی و   لە ڕشییێ جکار  بەاڵم جکار  ،بکابلۆ دابواوە لە دونیکای هونەر  چکارە بککال.

   دونیا هونەرییە لەدەستچووەکەی. ناو  نەڕشتەوەدە  ەوەموزیک

تاریپ دەبێت و پا  کەمێپ لە  پەردەی یەکەم تەواو دەبێت، سککتەیج کاتێپ نمایشککی
نۆیەی ای ڕاستەوە، بابلۆ دەردەکەوشت. کاتێپ بابلۆ دەردەکەوشت نە بە جلوبەرنی  

جلێکی سککککککککی و بە   مککاڵەوەیە و نە بە چککاکەل و پککانتۆڵی  ەرمییەوەیە، بەڵکوو بە
دەسکککت دەکال  لەبەرخۆیەوە    لەنەڵ دەرکەوتنەکەیدا  قۆڵ ەسکککتراوییەوە دەردەکەوشت.

بە قیکککەکردن و باسکککی ئەوە دەکال کە بۆ ئەوەندە تەنیایە، دەیەوشت کەسکککێپ نوشی 
پا  ئەوەی  بەس خۆتان سکککەرقاڵی من بکەن.  ، پایکککان دەڵێت من ناکەوم،  لک ب رشت

، سکککککککتکا ێکی پویشککککککککی بە جلوبەرنی پویشککککککککی و بکابلۆ کۆمەڵێکپ قیکککککککە دەککال
، هەمان ئەو  سکککەتیج  . ئەو سکککتا ەی کە دشنە سکککەرسکککتەیجپەرسکککتارییەوە دشنە سکککەر  

واتا  کەسکککککککانەن کە لە پەردەی یەکەمکدا لە ژیکانی بکابلۆ و دەوروبەری بکابلۆدا بوون  



ێر و کککارمەنککد و یکککککککۆ دۆسکککککککتە کۆنەکەی، دوو کچەکەی،    بککابلۆ،  هککاوسکککککککەری
کە وە  سککککتا ێکی پویشکککککیی دەروونی لە   و ئەو سککککک کەسککککە   خومەتکارەکانی،

 ەزایەکی تردایە  هەر زوو بینەر تێککدەنککال لە بەردەم  .  پەردەی یەکەمککدا دەردەکەون
کە جیکاوازە لەو  ەزایەی کە لە پەردەی یەکەمکدا بینیویەتی. لە ڕشی جلوبەرنی بکابلۆ 

لە سکککتەیج    ێدەنەینلەوە ت  ،و سکککتا ە پویشکککیکییەکەوە، هەروەها یکککێوەی ئاخا تنیان
ماڵی بابلۆوە بووە بە نەخۆیکککاانەی دەروونی و بابلۆ  نەخۆیکککێکی دەروونییە و 
ئەو کەسکککککککانە  کە لە پەردەی یەکەمکدا وە  کەسکککککککانی دەوروبەری ژیکانی بکابلۆ 

پایکککان تێدەنەین  دەردەکەوتن، دکتۆر و پەرسکککتاری ئەو نەخۆیکککاانە دەروونییەن.  
قیقەتە بە بابلۆ بڵێن کە ئەو لەناو وەهمدایە و دەیانەوشت ئەو حەسککتا ە پویشکککییەکە  

بکازرنکان نییە و لە نەخۆیکککککککاکانەی دەروونییە. دوای تکاووتوشکرنی ئەو پرسکککککککە بە 
ڕووی   یزۆرینەی دەنگ، بویار دەدەن ڕاسککککتییەکە بابلۆ بڵێن و بیری بێننەوە کە چی

هەوڵ دەدەن بیری بێننەوە چی دەدوشن و  ل  یداوە. لەنەڵ بکککابلۆ  ە ڕووی داوە و 
بت بلەاتیل رم لتکی مائ شارتتتتتتت رە   اا"دەڵێن:اا ڕاسکککککککتیکدا خودی بکابلۆ خۆی کک بووە.

 ا  ال نماڵننمائ م دااب بلەا"ل ڕەکا  نماڵابر تتتتتتتێامادە ، ن ال ڵاخەپیکتتتتتتت لکالێ  ڵە
ااتتت نیڵات ڵ،راردڵڵە.خی ماپ ر  متت لمادابەاااا امناخەشل ەڵمادەلتت واڵادەڵێتتسالتت لتتا

ماڕڵڵیاداڵەا  اڕۆژیاخەپیکتت لکال ل دا اپێمادەڵێنایدە  ل ڵیسابیریابێنن ڵەال اب
لێکتتتتتتت ااا بت بلەاب اتت ڵارەڵەادەڵێتسادار ت دا اااان ق  ت  ا ێات  الرد ادڵانرابیماڕڵڵی

ب پێمائ شاڕاپەرن یا  ب ردە تتتتا، ل  اا" تتتتا ز اپی کتتتت یی ل اپێمادەڵێنااااب  تتتت رمکا.
ئ م،یاڵلستتێەانەیاتێن ڵەااا تت روادابیڵە.   تت رارتت ق مێەال ڵنیڵ ساڵابر نێەا  

لە ککاتی وتنی ئەم  ا"ر.  ڵاڕۆژەڵەانەا ێرە تس اب اڵشابیڵ تساب ال  تتتتتتتێ مانابەائێرە 
هەژار بووە،   هونەرمەنککدشکیکە بەردەوام نکۆڵی لەوە دەکککال   بککابلۆ  ،ڕاسکککککککتییککانەدا

سککککەروەتەکەی و ئەمە  انە تەماحیان بویوەتە بازرنان و دەوڵەمەندە و ئەم  دەڵێت کە
کانی سککتا ە  پالنێکە بۆ ئەوەی دەسککتیان بە سککەروەتەکەی ب ال. یەکێپ لە کارمەندە

نەا  اجیهت ل ل یاخەنتکااا ، ئەمکانە هەموو ککارمەنکدن لێرەپویشککککککککییەکە پێی دەڵێکت "
لە پەردەی دووەمدا لەوە تێدەنەین ئەو  اا".خیم ن  ریاخەواالردڵڵنناب ال  یل راڵ

بابلۆ بییککککککت و نۆ سککککککاڵ  "نێوانەوەیەی کە لە پەردەی یەکەمدا نوش ییککککککتی بووین  
ئەو ئێوارەنککاچێککت ب  یەوەبە هۆی  شککککککککاری بککاوکی لەمەوپێێ کۆنیکککککککێرتەی کە  ۆ 

بەرەو    هەر ئەمە  وا دەککال دونیکای هونەر جک بێڵێکت و بە تەواویسکککککککازکرابوو،  
  دروسککککتکراوی  واقی ێکی ڕاسککککتەقینە نییە و  "بازرنانی بووال.  دونیای سککککەرمایە و



بە هۆی بەرژەوەندی و    سکەرمایەدار و بازرنان نەبووە و  بابلۆ.  بابلۆ بووە خەیااڵتی
. بییت و نۆ ساڵ  وودونیای هونەری جک نەهێشت  ،دونیای سەرمایە و بازرنانییەوە

بۆ ئەو   ، نەچووبوودابککابلۆ بە هۆی بەیککککککککداریکردن لە خۆپیشککککککککانککدانکک  لەمەوپێێ
  بەر سکککەری  زەڕبەیە بابلۆ   دا یککک لە خۆپیشکککاندانەکەبوو.  کۆنیکککێرتەی کە سکککاز کرا

)سککککایکۆسککککی (   توویککککی جۆرە نەخۆیککککییەکی وە  دەروونکەیککککێویدەکەوشت و  
  "دەروونکەیکککککککێوی.  شککتهۆی ئەوەی لە دونیککای هونەر داب و  دەبێککت، ئەمە  دەبێتە

)سککایکۆسککی (، ئەم چەمکە لە سککایکۆپاتۆلۆژیا )دەروونناسککیی نەخۆیککی(دا بە مانای  
تێکچوون و پشکککککککێوییەکی قووڵ دشککت، تێکچوونێککپ کە دەکەوشتە پەیوەنککدیی نێوان  

)سککایکۆسککی (، چەند    یککوناسککی کەسککەکە و واقی ە دەرەکییەکەوە. دەروونکەیککێوی
، یکککککککەیداسکککککککەری یان مانیا جۆرشکی جیاوازی لک دەبێتەوە  پارانۆیا، یکککککککیوۆ رینیا

(Mania بریتییە ) (، و مالیاۆلیا. لە نەریتی  رۆیدیدا، دەروونکەیککێوی )سککایکۆسککی
لەوەی تکاکەکەس لەژشر  شکککککککاری چکاوەڕوانییەککانی پکاڵنەرەکەی خۆیکدا واز لە واقی   
ڕش ەی وڕشنەوە سکککککککەرلەنو  واقی    لە  خۆی  تککککای ەتیی  یکککککککێوەی  بە  دشنێککککت و 

تەنیا وییککتمان وشنەیەکی نشککتیی یککانۆکە باەینە ڕوو،  ێرەدا  ل  2"درووسککتدەکاتەوە.
نککاکرشککت وردەکککاریی کۆی چیرۆکی یککککککککانۆکە بککاس بکەین، بۆیە ئەو سکککککککەرننە  

بۆ کەسانێپ زیاتر ڕوونن و لێی تێدەنەن کە یانۆکەیان    ،ڕەخنەییانەی دەخرشنە ڕوو
 بینی ێت.

تێهەڵکێشککردنی کۆمیدی    کۆمیدیایە.ژانری     قورسکترین ژانری هونەری بۆ ئیشککردن
زۆر قورستر دەکال. کۆمیدیا  کۆمیدیا  و تراژیدی لە یە  بەرهەمی هونەریدا، ئەرکی  

دەیەوشت چیی بڵێت و  چیمان نیشکان بدال  کۆمیدیا چی یکتێپ و ڕ ڕووداوشپ و ڕ 
کەسکککککککانێکپ دەککاتە بکابەتی کۆمیکدیی خۆی  بۆچی دەیەوشکت بەردەن ەککانی پێ کەنن   

لە ای بەردەن ەکانی ب وووشنێت  کۆمیدیا دەبێت ڕ یکککتێپ لە کۆمیدیا دەیەوشت چی 
ئەمکانە پرسکککککککیکارنەلێکی جەوهەرین و دەبێکت هەموو   ای بەردەن ەککان جک بێڵێکت  
دەرهێنەرشپ بەر لەوەی خەریکی کارشکی کۆمیدی بێت، ئەم پرسککککیارانە ئاراسککککتەی  

ژەپاڵەوانانە بەران ەر  . "لە بەران ەر ]تراژیدیادا[، کۆمیدیا وشنای تێووانینی دخۆی بکال
لییککییککتراتای ئەرسککتۆ انییککەوە تا دیکتاتۆری    لە.  بە ناکامییەکانی ژیان، دەکێشککێت

ککککککککککککی مایک  مۆر،  11/9نەورەی چارلی چاپلین و لەویشکککککەوە  تاکوو  ەهرەنهایتی  
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یکککککککەڕخوازی و ڕشونرتنی کوشرانەی دەسکککککککەاڵتی،    وە لەنکاڵتەکۆمیکدیکا بە تەوس و 
لە سکککککککینەمکای چکارلی چکاپلینکدا ڕەهەنکدی تراژیکدی ئکامکادەیی  بەدەر لەوەی    3ڕوانیوە."

هەیە،  کاتێکیێ تەمایکککککای کۆمیدیای چارلی چاپلین دەکەین، بە هەژاری و داماویی  
چککارلی چککاپلین پێنککاکەنین، کۆمیککدیککای چککاپلین بەران ەر بە چینەکککانی سکککککککەرەوەی  

انی خوارەوە  کۆمەڵ کایە، تەوس و نکاڵتەی چکاپلین بەران ەر بەو نەزمکانەیە کە چینەکک 
دەچەوسکککێننەوە و ژیانیان لە قاڵە دەدەن. کۆمیدیای چاپلین ڕەخنەنرتنێکی جیددییە  

لەپککاڵ    …لە جەنککگ، لە دیکتککاتۆری، لە دەسکککککککەاڵتی پۆلی  و کەیکککککککی بۆروژایککانکک 
نیشکککککککانکدانی دیوە تراژیکدیکاککانی ژیکانەوە، چکاپلین کەیکککککککی بۆرژوایکانەی چینەککانی  

دیکتکاتۆری "و نەزمی ککارنەککان دەککال. لە  سکککککککەرەوە تێکپ دەدال، نکاڵتە بە پۆلی   
دا، لەپککاڵ نیشککککککککانککدانی هەلومەرجی دژواری مرۆد لەنککاو جەن ککدا، لە ڕشی "نەورە

کۆمیدیاوە بە تەوس و ناڵتەوە وشنەی یککککککێتانەی نەورەترین دیکتاتۆری سککککککەدەی  
بییکککککتمان نیشکککککان دەدال. لە ڕشی کۆمیدیاوە چاپلین هەی ەل و سکککککامی نەورەترین  
نککاڵتە و تەوس. لێرەوەیە هێوی نەورەی کۆمیککدیککامککان لە  دیکتککاتۆر دەکککاتە بککابەتی 
بەران ەر دیکتکاتۆرییەل و هەموو نەزمێکی چەوسکککککککێنەرانەی تردا بۆ دەردەکەوشکت.  
ئیشکککی کۆمیدیا دروسکککتکردنی پێکەنینی ڕوول نییە ای بینەر، هەمیشکککە لە ناواخنی  

هەی نە تەنیککا بۆ ە. ئەم تێ ەیشکککککککتنککاکۆمیککدیککای جیککددیککدا، ڕەخنەی جیککددیێ بوونی 
ڕاسکککت نین، لە یکککانۆیکککدا پێوییکککتە دەرهێنەر بوانێت بابەتی   کۆمیدیای ناو سکککینەما

کۆمیککدیککاکەی چییە و چۆن کۆمیککدیککا وە  ڕەخنەیەکی کککاری ەر ڕووبەڕووی نەزمە  
دا،  لە "دوا ڕۆژەکانی بابلۆ"  یکککککککانۆی  لە.  چەوسکککککککێنەرە جۆربەرجۆرەکان دەکاتەوە

دەکەوین بەران ەر بە   بە دەربوین و دیمەنی سکککککووکایەتیئامێو  چەندین یکککککوشندا بەر
سەر دەکێشێت   هەیە  دەربوین  تا ئەو ڕادەیەی  ،چینە هەژارەکەی خوارەوەی کۆمەڵ ا

 ا  لێەا  اد ، ل ل لکااب بلەاڕڵڵااێرەداان لی ا تتنال،یڵل ادەتێنین ڵە.ا    بۆ  ایککیوم.
ب،یننا تتتت رم   داری مان ڵرەااپێا  اخەرتتتت ا"اا:دەل ن امیک  رەل ل  اڵاپێی  ادەڵێس

ل ادڵات  اپڕەا  اڕ اڵابت ڵنت  اپڕەا  ائ ڵابین یااا بین ال بیڵەلت  اب  ڵیتس ائێیەی
ڵا بێهێیا بێا ڵە.ا ئێ، اب کە ی،تتتت  اپێاتتتت  ا نتتتت ا دەژ نا ئ ڵەا ب سابەا ئێیەا ئیرە م ا

بەائ ڵەیائێ، اائیکتتتتتتتات  ائ ڵە  الیلا ادرڵ تتتتتتتساب   اائێیەاب ساان اابێتکە تتتتتتت اڵن
  شاپ رەنراز یا  رەڵەال اڵەکال،یڵل اتێن ڵم ل ن ڵە اب اڕڵڵلماد  رەااا"پێ،  لین.

ڵااا تتتتتتتیڵکادەبینریناڵاڵەکابینێ مالتت بییاڵابێتتکە تتتتتتت اڵوبین ال بیڵەلتت  اب اا
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لێیا ائێ،   لماخ ڵە ادە تتتتتتت اڵواڵاتێی ااجیت ل ر ی یاااائ شاادادەلرین.اال پێی ستتتتتتتس
رتاێ  اڵائێیە  کاهێی ائێ،   کال اخ ڵەلمات میڵاابێڵااا  ن  ائێیە  لمابێکە ت اڵو

لیی  تییا ئیکتتتتتتتمااڵاال اختتت ڵەلما    اجیتتت لتتت ریاڵالیلا ادرڵ تتتتتتتا ردلماان لیتتت ا
ااداب رتت  ر ی ات   ااشبیل  ا  ات میڵاز رتتییمێ کاائ ز رتتیستتای ل   .ااااداب رتت  ر ی لم

ڵات میکتتتتتت ائێ،   کات   ال اخ ڵەلمادە تتتتتت اڵواڵاتێیەاڵائ ڵی مانریال بییاڵا
ت   . دە  ڵیتتسالی ل یابتتکاواب ا  ەیااالتت پێی ستتتتتتتتتساڵاک تت دە ابیڵلما بتت بلەا

خیم ن ت ری ابەائ ڵەیا  ڵاڕیی ڵەا تتتتتتت کڕ مالی ل یابکتتتتتتت ریا ڵەاڵانیڵرتتتتتتتما
ێکتتتتتتنال الێکتتتتتت یااپاائ بڕڵڵبیڵ ال بێس.اب بلەادە  ڵیسا  ڵاڕیی ڵەابەا  ەابڕڵان 

کۆریات   اڵائ شابەیاب رە ت رادەل و.اب اڵشا  ەادەڵێسامناتییالێکت   لنالیی  ا
بت بلە ات لات ڵاب ات لات ڵابەیاڕڵڵ ادەلت ن ڵەاڵاپێمادەڵێتسالێکتتتتتتت یابمات   .اا
  ە ادەڵێسا"ب اڕا امامنائ ڵات میڵالێک   شات    امناال میالمالێک شاکۆرە."اا

بینما تت رم   دارا  ال  تت لێ مال رتتر ناڵابییڵلمابناب بلەادەڵێس:ا"ڕا تتا ائێ، یاا
 اب اڵشائ ڵەائێ،  نالەم ڵا اب ڕییەاا-ال ام ب  امابینمات ژارال -پ رەاڕقی  ا ێ، ل ا

دەب  ناڵاب رە ت ریات میڵالێکت ل  ادەل  ن."ا  شاد ، ل داا  ەالیالکل ڵەیابین اا
  شاد ، ل دااب راب ڵەات ژارەل    ابینێەال ابێئ ن   ا  ڵەیالێکتتتتت یات   ا   ال .ا

ت ژاراڵەکان مرەاڵابێئتت نتت ا  ادڵلیتت الیکتتتتتتتت  ادراڵ . بتت بلەااادەل ڵ نال ابینما
 ل اڵاپێی  ادەڵێس:ا"پێا  اایینیک امیک  ااڵەد ستتتتتتت ل ڵەا  اد ، لێ مانردااڕڵڵادەل ن 

 تتت  رەات میڵالێکتتت ل لناب رەادەل ش ائێستتتا ادەکالنابەبمال  تتت لماڵەکامنا  ا
  ائ کە  ڵەا  ل ڵاب ڵێ کا  ال ساااا)ئێیەیابینمات ژار(ایە تت رەڵە تانێا  کتتانائێ

ائێیەال  ابەا  اب پڵ    اب اڵشابە شیا لینیل ن ل،ینێساڵال  یشاحیس با  ابەال ل و.اا
.ا ێرەدااب بلەات ڵ ادەداوابین ر شا  ن  اخە کاات رتتتتیل ساا  ل  تتتت لما تتتت رەڵە

یککککککککانۆی کۆمیککدیککا بۆ چینەکککانی خوارەوەی کۆمەڵ ککا ڕۆڵی ڕەخنەیەکی  اب تت ن ڵە.
چینە زاڵ و چەوسکککککککێنەرەکەی کۆمەڵ ا. بەاڵم  کاری ەر و جیددی بینیوە بەران ەر بە 

و   پێکردنیکککککوشنانەی کە باسکککککمان کردن وییکککککتوویەتی لە ڕشی ناڵتە  ەرهێنەر لەود
باککاتە  انربینە  کۆمیککدیککاکەی سکککککککەرپک باککال و  بە هەژارنەوە  سکککککککووکککایەتیکردن

پێکەنینەوە. جیککاوازیی چینککایەتی و لەخوارەوەبوونی هەژاران بککابەتێککپ نییە بکرشتە 
بکابەتی پێکەنین. دەبێکت نکاڵتە بەو نەزمە بکرشکت کە ئەم جیکاوازییەی بەرهەم هێنکاوە. 
ئەدۆرنۆ لە نککامەیەکککدا بۆ واڵتەر بنیککامین دەربککارەی پێکەنینی بینەرانی سکککککککینەمککای  

خاڵێپ کە لەنەڵ ماک ]هۆرکایمەر[دا  –ینی بینەرانی سککککککینەما  "پێکەنکۆمیدی دەڵێت   



هەموو یکککککککتێکە ج ە لە  -تککاووتوشم کردووە و ڕەن ە پێشکککککککووتر بە تۆی نوت ێککت
]یکککتێکی[ بەسکککوود و یکککۆڕیککک ێوانە، بە پێچەوانەوە ئەم پێکەنینە پوە لە خراپترین  

دەربکارەی پێکەنینی ئەم ڕوانینە تونکدەی ئەدۆرنۆ   4جۆری سککککککککادیومی بۆرژوازی."
بینەرانی سکککککککینەمای کۆمیدی، لە کاتێکدا بووە، ڕۆژاوا بەرهەمی کۆمیدیی نرن ی بە 
خۆوە بینیوە، سەرەڕای ئەوە  هەڵوشیتێکی ڕەخنەنرانەی توندی بەران ەر پێکەنینی  

هەر بەرهەمی کۆمیکککدی جیکککددی نەبووە، ئەوەی    یبینەران هەبووە. ای ئێمە نە  
 نیسکککووک ینی نی زبر و جنێو، دەربوینی  ایکککییکککتیانە و  بەهەبووە پو بووە لە زما

هەژاران و جۆرشککپ لە مەهوەلەی بێتککام. دوا ڕۆژەکککانی بککابلۆ  نە  بەرهەمێکی  
تراژیککدیی جیککددی و ڕەخنەنرانە نەبوو، بەڵکوو لە زۆر کککاتککدا دادەبەزییە  -کۆمیککدی

ە ڕشی تەوس و ل یئاسکتی زمانی  بازاڕی و دەربوینی سکووکایەتیئامێوانە. پێکەنینیشک 
لە نمایشکککککی پەردەی یەکەمدا، بینەر  .  ناڵتەکردن بە چینی خوارەوە دروسکککککت دەکرد

خەریپ بوو بەو دنیا پو لە کێشککککککمەکێێ و تێکچوژاوەی دەوڵەمەندشپ پێدەکەنی کە  
نێوانەوەیەکی   لە  دووەم و  لە پەردەی  بەاڵم  هێشکککککککت وو.  هونەری جک  دونیککککای 

ە رمەنککدشکی نککاڕازی و هەژار پێکەنیوە، کە لپێچەوانەدا دەردەکەوشککت بینەر بە هونە
دەروونکەیێوی )سایکۆسی (  کەوتووە و توویی خۆپیشاندانێکدا زەڕبە بەر سەری  

دەرهێنەر لە ڕشی خەیکااڵتی هونەرمەنکدشکی هەژاریی نکاڕازییەوە کۆمیکدیکاکەی  . بووە
کراوە،    وەی کۆمیکدیکای یکککککککانۆکەی لەسکککککککەر بینکاسکککککککەرپک خیکککککککتووە. کەوایە ئە

نییە، بەڵکوو وەهم و خەیااڵتی هونەرمەندشکی  بازرنان    کارەکتەرشکی سکککەرمایەدار و
. لێرەوە  یککککککانۆکە لەبریی کە توویککککککی دەروونکەیککککککێوی بووە  ناڕازی و هەژارە

ئەوەی ڕەخنە بێت لە یککێوەژیانی بازرنانێپ یان سککەرمایەدارشپ، نیشککاندانی ئەوەیە  
بێککت، لەنککاو ئەو    سکککککککەرمککایەدار   خەیککاڵیێ بیەوشککت بککازرنککان یککاننەر هەژارشککپ بە  

ن نەر بە خیکککاڵیێ بیکککانەوشکککت لە پێ ەی  ادونیکککایەدا دەبێتە نکککاڵتەجکککاڕ، واتکککا هەژار
ە  کەن و دەبن  بن، نکاتوانن لەنکاو ئەو دونیکایەدا هەڵسکککککککەرمکایەدارانکدا    چینی یچینکایەتی
بە کورتی بڵێین، بینەری یکککککککانۆیە  کەوایە دەکرشکت   پێکەنین و نکاڵتەجکاڕی.  یمکایە

بووین، تراژیکدیکای هونەرمەنکدشکی نکاڕازی و هەژاری کردبوو بە بکابەتی نکاڵتەجکاڕی،  
پێکەنینی بینەرانیێ هیچ نەبوو ج ە لە سادیومێکی بۆرژوازی. سادیومی بۆرژوازی،  
  واتا چێژ بینین لە سکککککککاتە تراژیدییەکانی کەسکککککککانی هەژار، واتا بینەر دەچێتە پێ ەی

 .  لە بینینی ئازاری هاوچینەکەی دەبینێت انەبۆرژوایەکەوە و چێژشکی  سادییتی
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ئەو سککاتەی سککەمای کچی بابلۆ، بە درۆ بە باوکی دەڵێت لە ئۆسکککار سککککوە بۆ ئەوەی  
بەردەوامی بە پەیوەنککدیی خۆی و ئۆسککککککککککار بککدال؛ نەر واز لە کککاردانەوە سکککککککەیر و 

یمەنە،  دەرەسکیاقەکانی بابلۆ و ماریای ژنی بێنین و تەرکیو باەینە سکەر مۆسکیقای ئەو د
سکککککککەمپۆنیککای پێنج یەکێکە لە "  .هەڵە و دەرەسکککککککیککاقییەکی نەورەمککان بۆ دەردەکەوشککت

- ١٨٠٧یککاکارەکان و داهێنان و ئیشککە ڕادیکاڵەکانی بیتهۆڤن. ئەم سککەمپۆنیایە لە سککاڵی )
  لیالکل ڵەی( نووسککککراوە و بەرهەمی زاڵ وونی بیتهۆڤنە بەسککککەر چارەنووسککککی و  ١٨٠٨

مۆسیقایی ئەم دشوەیە کە دەڵێت  »لەنەڵ چارەنووس دەچمە ملمالنێوە؛ ناهێڵم بەسەرمدا  
  مێنەربەرەو دۆ    ماینەرزاڵ بێت.« یکککەڕی بیتهۆڤن لەم سکککەمپۆنیایە بە تێکەڕین لە دۆ  

ئۆراتوریۆی »خوڵقکککانکککدن« و جوڵەی ئەم تێکەڕینەی لە  کراوە. بیتهۆڤن    سکککککککیم ولی 
ناونیشککانی لە ئاژاوەوە بەرەو ڕووناکی، وەرنرتووە.  مۆسککیقای هایدن بە  سککیم ولیانەی 

واتە  ڕۆژاوایە؛  مۆنۆمانی یەکەم، هەڵ ری یەکێپ لە بەناوبان ترین مۆتیڤەکانی مۆسکککیقای 
 ی ەری چوارنۆتەیی کە لەسککەرەتادایە و بە جەختکردنەوەوە دەسککت پک دەکال. )ڕیتمی 

یەکیکککککککانە بە   (  ی تەلەنرافئەلپ ێلە پیتەکانی مۆرس ) V ئەو مۆتیڤە لەنەڵ کۆدی پیتی
خکاڵ خکاڵ خکاڵ هێک . ڕیتمی مۆتیڤی سکککککککەمپۆنیکای پێنج کە دەالەل لە ویکککککککە و مکانکای  

دەنەڕشتەوە بۆ دەکال، بەکارهێنانی لە جەن ی دووەمی جیهانیشدا    (Victory)سەرکەوتن
"تێمای سکەرەکیی ئەم بەرهەمە بە یکێوەی ڕیتمێکی سکک دەن ی کورل    5هەمان دەالەل."

ن ی درشژە، بەاڵم ئەم کارە سککککاکارە هێوشکی پەرەپێدانی سککککەرسککککوڕهێنەر بە  و یە  دە
" پا  تێ ەیشتن لە کرۆکی ئەم سەمپۆنیایە و سیاقی نووسین .6سەمپۆنیاکە دەبەخشێت

و مەبەسکککککککتی بیتهۆڤن؛ لە دەرەسکککککککیاقیی هەڵ ژاردنی ئەم مۆسکککککککیقایە بۆ ئەم دیمەنەی  
ەکوو مۆسکیقایە  بۆ دڵەڕاوکک و سکاتی یکانۆکە، تێدەنەین مۆسکیقاکە لەناو یکانۆکەدا و

مەترسی بەکار هێنراوە. نەڕانەوە بۆ مۆسیقای کالسیپ وەکوو ئەکتێکی جوان و پەسند 
دادەنرشت، بەاڵم نائانایی لە مۆسکیقای کالسکیپ کێشکەی زۆر بەرهەم دشنێت و وا دەکال  

هۆڤن لە نرن یی ئەو ئەکتە تەواو لەناو بچێت. پارچەمۆسکککیقاکەی سکککەمپۆنیای پێننی بیت
یککانۆکەدا لە سککیاقێکی نەیککیاودا بەکار هێنراوە و نرن یی خۆی لەدەسککت داوە. لە پا  
چەندین جار دووبارەبوونەوەی چوارنۆتەکە بابلۆ بە موزیکژەنەکان دەڵێت  "دە بەسکککککککە  
تێ ەیشکتین کە خەتەرە." بەکارهێنانی ئەم پارچەمۆسکیقایە لەو دیمەنەی کە باسکمان کرد،  
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رەکەی بابلۆ  بەران ەری، تەنیا دەکرشت وە  پاروودییە  بی ینین. هەروەها پەرچەکردا
"پاروودی، واتە دووبارەکردنەوەیەکی ناڵتەجاڕانە و ئاسکککککتنومانەی بەرهەمێکی جیددی،  
کە دەیککککککێت دووبارەکردنەوەی ناڵتەجاڕانەی یککککککێوەی ئاخا تن، یان ناوەڕۆ ، یانیێ 

کاتێپ یانۆیە  بان ەیەی کۆمیدیا دەکال،   ."7بونیاد و بابەتی سەرەکیی بەرهەمێپ بێت
نابێت هەموو جۆرە تەنوشکی وە   پاروودی و سککککککاتیر و جۆ  و کۆمیپ و ئایرۆنی و 
پککاروودی نییە. ژانرشکی بەرز و قورسکککککککە و   ... تێکەڵ بە کۆمیککدیککا بکککال. کۆمیککدیککا 
  پەرچەکردارەکەی بابلۆ  بەران ەر بەم پارچەمۆسککککککیقایە زۆر ئاسککککککتنومانەیە و هاوکال
لێدانە لە  ۆرمی بەرزی مۆسککککیقای کالسککککیپ بە نشککککتی و سککککەمپۆنیاکەی بیتهۆڤن بە 

بابلۆ لە پەرچەکردارە پاروودییەکەیدا بەران ەر بە پارچەمۆسیقاکە، هەوڵ دەدال   تای ەتی.
بینەر لەنەڵ خۆیدا هاویوناس بکال و بینەریێ پەرچەکردارشکی پاروودییانەی بەران ەر  

 بە موزیکژەنەکان پێ کەنێت.    بە پارچەمۆسیقاکە هەبێت و

تراژیدیای ڕاسکتەقینەی یکانۆکە، ئەو سکاتەیە کە سکتا ە پویشککییەکە دەیانەوشت حەقیقەل  
ە بککال ئەوەی  بە بکابلۆ بڵێن، بەاڵم بکابلۆ دەیەوشکت نکۆڵی لک بککال، نکایەوشکت بکاوەڕ بەو

  ەنێوان واقی و واقی ی ڕاسکککتەقینەی ژیانی ئەو نییە. بابلۆ ل  تێیدا بووە خەیااڵل و وەهمە
)ژیکانی هونەرمەنکدشکی هەژاری بە هەڵوشیککککککککت و نکاڕازی( و وەهمەکەیکدا )بکازرنکانێکی  

اوازی دامککاڵراو لە بەهککای مرۆیی( دەیەوشککت لەنککاو وەهمەکەیککدا بمێنێتەوە. یبەرژەوەنککد
حەقیقییەکەیەتی.    ەنرشت ئەوەی ئەو تێیدا بووە ژیانەبەردەوەم بابلۆ لەسککککککەر ئەوە پێداد

کەوایە یککیوەنی بابلۆ بۆ لەدەسککتچوونی ڕابردووە هونەرییەکەی نییە، بەڵکوو بۆ ئەوەیە  
نییە. دەرهێنەر خەیااڵتی هونەرمەندشپ کە    سکککککککەرمایەدارق وڵ بککال ئەو    ەایەوشت ئەونک 

دەروونکەیکککککێوە دەکاتە بابەتی کۆمیدیا، دواتریێ کە دەیانەوشت حەقیقەتەکەی پک بڵێن، 
لک دەکککال و ئککارەزووی هەر بۆ خەیککااڵل و دونیککا وەهمییەکەیەتی، نە  واقی ە    نکۆڵی

نەبوو، ڕ وە  هەڵ ژاردنی  ڕاسکککککتەقینەکەی. لە کۆدا یکککککانۆکە، یکککککانۆیەکی ڕەخنەنرانە  
ڕ وە  دەسککککتنیشککککانکردنی کارەکتەری سککککەرەکیێ. نەر کۆتاییەکەیککککی وە  بابەل و  

شت بڵێکت  سکککککککەرمایەداربوون نەر  دەرەننکام وەرب رین، دەکرشت بڵێین یکککککککانۆکە دەیەو
، ئەوە  ێدونیایەکی نایککرین و پو لە کێشککمەکێێ و داماڵراو بێت لە زۆر بەهای ئینیککانی

نەر بە خەیاڵێ  دا بێت،  یەەیەوشت لەناو ئەم دونیاهونەرمەندە ناڕازی و هەژارەکە هەر د
ا بێت.
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ە پەردەی  بەدەر لە هەند  سککەرننی تەکنیکیی وردی تر، سککک هەڵەی تەکنیکیی نەورە ل
دووەمدا دەبینین. لەسەرەوە باسی پەردەی دووەمی نمایشەکەمان کرد. بابلۆ لە نەننیدا  

بەر سکککککککەری دەکەوشت و توویکککککککی   بۆ خۆپیشکککککککاندان و لە نەننیدا زەڕبەیە دەچێت  
بەپێی دەروونکەیککێوی.    لەبیرچوونەوە دەبێت و تا ئەوەی سککەر دەکێشککێت بۆ نەخۆیککی

لۆ بۆ ماوەی بییککککککت و نۆ سککککککاڵە لە نەخۆیککککککاانەی  نێوانەوەکانی ناو نمایشککککککەکە باب
دەروونییە. دەرهێنەر لە کارەکتەری بابلۆدا حییککابی بۆ تێکەڕینی ئەو زەمەنە کردووە و 

سککککککککیکردنی قژی بکابلۆ دەیەوشکت تەع یر لە تێکەڕینی ئەو زەمەنە بککال کە بەسکککککککەر   بە
بەر سکەری    زەڕبەیە   ئەوەیبییکت و نۆ سکاڵ لەوەپێێ بابلۆ بە هۆی  . بابلۆدا تێکەڕیوە

دەکەوشت لەو تیکە موزیکییە دادەبوشت کە بەیکککککککێپ بووە لێیان، لە پەردەی یەکەمدا ئەو  
لەنکاو زەین و خەیکااڵتی   ،تیکە موزیکییە لە هەمکان ئەو تەمەنەی کە بکابلۆ لێیکان دادەبرشکت

تی بککابلۆدا  بککابلۆدا ئککامککادەییککان دەبێتەوە. ئککامککادەنیی ئەو تیکە لەو تەمەنەدا لەنککاو خەیککااڵ
جۆرشکە لە نکۆڵیکردنی بککابلۆ لە بەران ەر بە ڕابردووە لەدەسکککککککتچووەکەی. لە پەردەی  
دووەمدا ئەو کەسککککککانە دەردەکەون کە وە  سککککککتا ێکی پویشکککککککیی نەخۆیککککککاانەیەکی  

و بککابلۆ لە ڕشی ئەوانەوە واقی ێکی  قی ی لە دەوروبەری بککابلۆدا بوونە،  دەروونی بە وا
   ییککککتین، انلە پەردەی دووەمدا دەیکە  . لەو دیالۆنانەی  تری بۆ خۆی دروسککککت کردووە

تێکدەنەین بکابلۆ بییکککککککت و نۆ سکککککککاڵە لەنکاو وەهمکدایە و دونیکایەکی تری بۆ خۆی چک 
کردووە، و پویشکککککککان و پەرسککککککتاران و کارمەندانی ئەو نەخۆیککککککاانەیەی کردوون بە  

کاتێپ لە   و خومەتکاری خۆی...نی خۆی، کردووونی بە هاوسککەر و کچ  کەسککانی ناو ژیا
بە بابلۆ بڵێن بۆ ئەوەی    حەقیقەتەکە  سککککککتا ە پویشکککککککییەکە دەیانەوشت  پەردەی دووەمدا

زەمەن بە   ،بێنن  واقی ە دروسکککککککتکراوەکەی   کۆتککایی بە وەهم و دییککککککککانەوە تێکەڕینی 
ککارەکتەری بکابلۆوە دەبینین، دەرهێنەر لە ڕشی سککککککککێتیی قژی بکابلۆوە ئەمە دەنەیەنێت.  

ەخۆیاانەکە، کە بابلۆ کردوونی بە بەیێپ لە جیهانە وەهمی و ئەو ستا ە پویشکییەی ن
واقی ە دروسکککککککتکراوەکەی خۆی، لە پەردەی دووەمککدا و لە واقی ککدا لە هەمککان تەمەنکدا  

 ییکککتین و بەپێی ئەوەی  اندەردەکەونەوە. بەپێی ئەو دیالۆنانەی لە پەردەی دووەمدا دەی
واقی ێکی تری چک کردووە،    بابلۆ بییکککت و نۆ سکککاڵە لە ڕشی سکککتا ی نەخۆیکککاانەکەوە

لەوە تێدەنەین لەو ڕۆژەوەی کە بابلۆ دەهێندرشت بۆ ئەو نەخۆیکاانە دەروونییە هەمان  
ی لک بووە، چونکە لە نمایشککەکە ئەوەمان بۆ دەردەکەوشت کە بابلۆ لە ڕشی یکک ئەو سککتا ە

چک کردووە.    بۆ خۆی  ئەوانەوە بییکککککت و نۆ سکککککاڵە جیهانێکی وەهمی و واقی ێکی تری
هەڵە تەکنیکییەکە لێرەدایە، ککاتێکپ ئەو سکککککککتکا ە پویشککککککککییە لە جیهکانە وەهمی و واقی ە  



دروسککککتکراوەکەی بابلۆوە، دشنەوە ناو واقی ی ڕاسککککتەقینە، لە هەمان تەمەندا دشنەوە ناو 
واقی ی ڕاسککتەقینە، لە کاتێکدا لەو سککاتەوەی بابلۆ هێنراوە بۆ ئەو نەخۆیککاانەیە تا ئەو  

تێکەڕینی زەمەن بە   پک بڵێن، بییکت و نۆ سکاڵ تێکەڕیوە.دەیانەوشت ڕاسکتییەکانی  سکاتەی  
نابینین   مەن بە کارەکتەرەکانی ستا ەکەوەکارەکتەری بابلۆوە دەبینین، بەاڵم تێکەڕینی زە

دروسککککتکراوەکەی خۆی. لە کاتێکدا لە پەردەی  ابلۆ کردوونی بە بەیککککێپ لە واقی ە  کە ب
وە بکردایە ئەو سککککتا ە  بییککککت و نۆ سککککاڵ لە تەمەنیان  دووەمدا دەبوو هەسککککتمان بە

تێکەڕیوە، وە  چۆن بابلۆ لە دوا دیمەندا قژی سکککی بوو، دەبوو تێکەڕینی زەمەنیێ بەو 
سکککتا ەوە دیار بووایە، لە کاتێکدا، هەر وە  چۆن لە واقی ە دروسکککتکراوەکەی بابلۆدان،  

لە کۆی بینینی یانۆکەدا لەوە  .  وەلە هەمان تەمەندا دەردەکەونە  دالە واقی ی ڕاستەقینەی
 ەزایە  بووینە کە دروسککککتکراوی  تێدەنەین، ئێمە لە نمایشککککی پەردەی یەکەمدا بینەری  

ە و ڕووداوەکانیێ لە هۆڵی یێ، ماڵی بابلۆ بوونمایشککککک  یسکککککتەینخەیااڵتی بابلۆ بووە.  
ڕۆین،  . ککاتێکپ بەرەو دیمەنەککانی پەردەی دووەم دەیکان داوەڕوو دامیوانیی مکاڵی بکابلۆ

بەر بە واقی ە ڕاسکککککککتەقینەکە دەکەوین، بککابلۆ بە جلوبەرنی نەخۆیکککککککیی دەروونییەوە  
دەردەکەوشت و سکککککککتا ە پویشککککککککییەکە  بە جلوبەرنی پویشککککککککی و پەرسکککککککتارییەوە  
دەرکەوتنی ئەو سکککککککتککا ە پویشککککککککییە بە  دەردەکەون. بە نۆڕینی جلوبەرنی بککابلۆ و 

پک بڵێت کە لەبەردەم    ەیەوشت ئەوەمانجلوبەرنی پویشککی و پەرسکتارییەوە، دەرهێنەر د
واقی ە ڕاسکککککککتەقینەکەداین، نە  واقی ە دروسکککککککتکراوەکەی خەیککااڵتی بککابلۆ. دەرهێنەر  
دەیەوشت ئەوەمان پک بڵێت ئەوەی بابلۆ کردوونی بە کەسککانی دەوروبەری ژیانی خۆی،  

کە    ی ئەو نەخۆیکاانەیەن کە بابلۆ تێیدا ماوەتەوە، ئەو یکوشنەیکیانپویشکپ و پەرسکتار
بابلۆ کردوویەتی بە ماڵی خۆی، نەخۆیکاانەی دەروونییە، نە  ماڵ. کاتێپ کۆی  ەزاکە  
دەنۆڕشکت و ڕۆڵی ککارەکتەرەککان دەنۆڕشن، ئەوەی نکانۆڕشکت و وە  خۆی دەمێنێتەوە،  

کاتێپ لە ماڵە خەیاڵییەکەی بابلۆوە بەر بە واقی ە ڕاسککککتەقینەکە    یککککانۆکەیە. سککککتەینی
دەکەوین، کە نەخۆیکککککککاانەکەیە، دەبینین دیمەنی سکککککککەتینەکە هەر هۆڵی میوانیی ماڵی 
بکککابلۆیە، نە  نەخۆیکککککککاکککانەکە. ئەمە هەڵەیەکی تەکنیکی نەورەیە، ککککاتێکککپ دەرهێنەر  

ییەکەوە ئەوەمان نیشکان بدال  دەیەوشت لە ڕشی نۆڕینی جلوبەرنی بابلۆ و سکتا ە پویشکک
سکککتەینی نمایشکککەکە     واقی ە ڕاسکککتەقینەکەداین، دەبووکە  ەزاکە نۆڕاوە و لەبەردەم  

ەن ە وایان دانابێت  هەڵەیەکی تەکنیکییە و ڕئەمە  .  بۆ نەخۆیکاانەیەکی دەروونی  ب ۆڕشت
دیکۆراتکانەی سکککککککەر سکککککککتەیج، ککاتێکی زۆری بوشکت و ککارشکی ابردن و نۆڕینی ئەو 

ئەوەی  زەحمەل ، بەیکککککککی  ئەمە زۆر بە زەقی دەرنەکەوشککتبێککت. انی کەم دەکرا بۆ 



  اب رانایە.  پشککتەوەی سککتەیج تاریپ بووایە و بەیککی پێشککەوە  ڕوونا ، قەنە ەکانیێ
لەو کاتەدا کەمتر هەسکککت دەکرا سکککتەیج هەمان سکککتەینی پێشکککووە. یەکێپ لە سکککەرننە  

یکککێکی دەروونی بە جلی سککککی و ڕەخنەییەکانی دیکە، ئەو سکککاتەیە کە بابلۆ وە  نەخۆ
قۆڵ ەسکککتراوییەوە دشتە سکککەر سکککتەیج. لێرەدا پرسکککیارەکە ئەوەیە بۆچی قۆڵەکانی بابلۆ 

کاتێپ سکککتا ە  نی تر  بەسکککتراون  ئایە بابلۆ زیان ەخێ و مەترسکککی بووە بۆ سکککەر ئەوا
ب ا تتتت  ادەڵێسانەا  اب رتتتتمابابلۆ ، پویشکککککییەکە دەیانەوشت ڕاسککککتییەکان بە بابلۆ بڵێن

ل خێر امناڕۆژال ان لیتت اڵەلیڵاااا تتتتتتتت لیشادەڵێتتساامالەمکتت لیتت ل یامنالیتتست ژمێر تت ر
ئ لە مکالما  ر مارتت نرەل ا  ن  اب بلەداااادەلردی.ااکاب رە تت را  ریارتت نرەلەنا  ن ڵ

لە هیچ یککوشنێکی نمایشککی بەائ ڵالمانراڵااەم ل یائ ڵە   اب بلەاجێا یام نر تتمال بیڵ
زیان و مەترسککییەکی هەبووبێت بۆ وە  نەخۆیککێپ،   ناکەوین بابلۆ  یککانۆکەدا بەر بەوە

بەسکککککککتنی قۆڵەکانی بابلۆ ئەکتێکی زیادەیە و   ،دەوروبەرەکەی. کەوایە لە ڕووی پلۆتەوە
بۆ جواڵندنی هەسککککت و   ،ئەم ئەکتە زیادەیە  .لەنەڵ کارەکتەرسککککازییەکەیدا وشپ نایاتەوە

هکاویکککککککونکاس بێتەوە.   سکککککککۆزی بینەرە و هەوڵێکە بۆ ئەوەی بینەر زیکاتر لەنەڵ بکابلۆدا
ئەکتی ڕشی  لە  ککککارەکتەرسکککککککککازیی    دەرهێنەر نکککابێکککت  نر کککت لە  دەبێتە  زیکککادەوە کە 

اااای بینەر دروست بکال.  کارەکتەرەکەیدا، هاویوناس وونی هاوسۆزییانە

  ب راا .  پ  ائ ڵا تتتتتت رلە ل یا تتتتتت رەڵە اب الیرنمادڵڵا تتتتتت رلەمانرادەخ  ن اڕڵڵ
، بەر بە دیمەن ەلێپ دەکەوین  مال ڵارتتتتتتت لەل ڵردەڕڵڵداڵەل لپێ  ڵە   لکلماانرییناڵا

دەبێت یککککانۆ کۆپی  ،زۆر ناسککککیاقانە دەکەونەوە. هەڵ ەل لێرەدا مەبەسککککتمان نییە بڵێین
 ڵکوو مەبەسککککتمان ئەوەیە نابێت یککککانۆبە  -کە ئەمە نەکردەیککککە-بێت،   واقی   ڕشکاوڕشکی
لێرەدا تەنیا و دیمەن ەلی ناسککیقانە بااتە ڕوو.    و، وردەڕوودا داوەکانی ڕوولەبەر نرشچن

 یکان بەخومەتککار  یارا  کچەکەی بکابلۆ ئەو سکککککککاتەی بە پالنینموونە وەردەنرین.  یە  
و   وەیککرزەییە دۆخم  سکککوم، بابلۆ دەکەوشتە  ئۆسککاری یکو ێر  باوکی دەڵێت لە  درۆ بە

لێرەدا نە    بردووە. مئیون داوە و لەسکککککککەر ککار ا  دەڵێکت دوو هە تە دەبێکت ئۆسکککککککککارم
کچەکەی بابلۆ پێدادەنرشت لەسککککەر هێنانەوەی ئۆسکککککاری یککککۆ ێر و نە بابلۆ  هەوڵی  

سککککککککویی   ، بابلۆ هەوڵ دەدالئۆسکککککککار  دۆزینەوەی دەدال. لەبریی هەوڵی دۆزینەوەی
سکەرەتا  بێت.  ئابوووچوون نە  ەی توویکیئەو کچەکەی بە جۆری تر پینەوپەڕۆ بکال، بۆ

هەوڵ دەدال بە پالن و  رتو ێکک  کچەکەی بکدال بە ککارمەنکدی کۆمکککانیککاکەی، دواتریێ  
ککککاتێکککپ هکککاوسکککککککەرنیری بککککال.   الۆی خومەتککککاری  ڵهەوڵ دەدال کچەکەی لەنە

ئەوەی هەر  کککککارەکت نرن ە، پێێ  ئککککابوووچوونی کۆمەاڵیەتی بەاوە  و  ەرشکککککت هەیە 



تە بەردەمی، هەوڵی  ەبنێت بۆ چارەسکککەرکردنی ئەو ئابوووچوونەی هاتوو  تر  یهەن اوشک
 ی تای ەلدۆزینەوەی ئەو کەسکککە دەدال کە کچەکەی لێی سکککککوە. دۆزینەوەی یکککۆ ێرشک

کارشکی    ،سککککەرمایە و دەسککککەاڵلت ئیون دراوە، بۆ بابلۆیەکی خاوەنکە دوو هە تە دەبێ
ئەوە بووە نرشچنی سکککککککەخکککت نییە. لێرەدا دەردەکەوشکککت ئەم تەکنیکەی دەر هێنەر بۆ 

ئەم   دروسکککککککت بکال.  داکارەکتەرە جیاوازەکانلینپ لەنێوان  ڕووداوەکان بەرشتە پێێ و 
ئێمە ناجۆر    یسکککیاقی کۆمەاڵیەتیی کچەکەیدا بۆ  مامەڵەیەی بابلۆ لەنەڵ پرسکککی سکککککوی

اااکەوشتەوە.دە

یەکێپ بوو لەو کڵێشککانەی دەربارەی ئەم یککانۆیە   ،ئایککتکردنەوەی بینەر لەنەڵ یککانۆدا
  هەر خودی یکانۆکە  بۆ ئەوە بەرهەم هێنرابوو، زۆرترین بینەر لەخۆ ب رشت.دەنوترا.  

ئەم کڵێشەیە بەو مانایە دەوترا ماوەیەکی زۆرە، یانۆی با  نمایێ نەکراوە و بینەر لە 
بۆ   نەر لەنەڵ یککانۆدا.یککانۆ تۆراوە و ئەم یککانۆیە  هەوڵێپ بوو بۆ ئایککتکردنەوەی بی

ئەوەی بینەرشکت هەبێت چاوشکی هونەرییانەی وردی هەبێت، پێوییککتە یککانۆی هونەریی  
تا   ئاسکت ەرزمان هەبووە  بەاڵم ئایە لەپێشکوودا یکانۆی هونەرییانەی  ئاسکت ەرزل هەبێت.

کڵێشکککککککەی    و دەیکککککککێت بکرشت.  ئەمە پرسکککککککیارشکەۆرە  دروسکککککککت ب ێتبینەری لەم ج
لە ناواخندا پتر لە مانا سکیاسکییەکەی ئایکتکردنەوەی جەماوەرەوە    ،ئایکتکردنەوەی بینەر

ئەم  .  کاری پک دەکرشت  ،ە  لۆژیکێکی سکککەرەکیئێمەدا و  ینویکە کە لە کایەی سکککیاسکککی
لە سکەرەتاکاندا تا نویکەی   یکانۆکەدا و نمایشکی  لۆژیکە سکیاسکییە باڵی کێشکابوو بەسکەر

هۆڵی نمایێ پو دەبوو لە بینەر و کورسککککککیی خاڵی نەدەما،  مان ێپ، سککککککەرەڕای ئەوەی  
دابنیشکن،    پلیکانەکان  کەچی ڕشیان بە هاتنەژوورەوەی بینەری تر دەدا، بۆ ئەوەی لەسکەر

، نامۆن نین بە ئێمە و لە پلیکانە  پێوە بووەستن. بەپێوەوەستان و دانیشتن لەسەر  یان بە
و بۆنەکانی هێوە سکککیاسکککییەکاندا بینیومانن. هەندشپ نمایشکککی   یەکانحەماسکککی  کەرنەڤاڵە

لە نمایشککەکان، یان نمایێ هەیە  ۆرمەکەی   پێر ۆرمان  هەن، بینەرەکان دەبنە بەیککێپ
. بەاڵم لە دوا ڕۆژەکانی بابلۆدا، بەپێوەوەسکتان و بووەسکتێتوا دەخوازشت بینەر بە پێوە  

ەجوای نمکایشکککککککەکە، بەڵکوو بۆ بەیکککککککێکپ نەبوون لە ئ  ،پلیککانەکان  دانیشکککککککتن لەسکککککککەر
دروسکککتکردنی کەیکککێکی حەماسکککی بوون. پێێ هەر نمایشکککێکیێ داوای لێ ووردنیان لە 

دانیشککتوون، یان بە پێوە وەسککتاون. بینەرانیێ بۆ پلیکانەکان    بینەران دەکرد کە لەسککەر
انەی خۆیان ئییککککال بکەنەوە، دییکککانەوە دەهاتنەوە  یئەوەی جۆیکککوخرۆیکککی حەماسکککی

بە پێوە دەوەستان. یانۆی هونەری، ئیشی ئەوە نییە بینەری  دییانەوە    ان،پلیکانەک  سەر
حەماسکککی دروسکککت بکال، ئیشکککی ئەوە نییە بینەری حەدەسکککی دروسکککت بکال کە تەنیا 



حیوار و دەرەننام و پەیامی بۆ نرنگ بێت، کە دواتریێ لە هۆڵی نمایێ دەرچوو، بڵێت  
جۆری جیاواز جیاواز لە کۆمەڵ ادا   بە ڕاسکککککککتی پەیامێکی جوانی نەیاند  پەیام خۆی بە

ی ئەوەیە بینەرشکی هونەریی ورد  کەڵکەڵە  ئامادەنیی هەیە. یکککانۆی هونەریی ڕاسکککتەقینە
 ی هونەری بێت.بەرهەمباوڵقێنێت، کە هونەرییانە دەرنیری  
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