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هيض كةس بؤي نيية لة شةقام و كؤآلنةكاين , لة دواي كاتذميري شةشي ئيوارةوة.  1944يةكيك لة طيتؤكاين ثؤلؤنيياي سالَي 
نازييةكان رِاديؤ و تةلةفزيؤن و رؤذنامةي دةرةوةي . زةرينيتلة دابرِانيطي مةزين زانياريدا ذيان دةطو, طيتؤ. شاردا ببينريت

كزةبايةك هةلَدةكات و ثارضة رِؤذنامةيةك بةسةر تةلبةندي طيتؤدا دةكةويتة ئةمديؤ سنوورةكاين . طيتؤييان قةدةغةكردووة
كزةبايةك هةلَيدةبرِي و , ةوة بطريتةوةكاتيك دةسيت خةريكة رِؤذنامةكة بة ئامسان. بة دواي رِؤذنامةدا رِادةكات, ياعقوب. طيتؤوة

. خةريكة نزيكي دةخاتةوة لة مةرط, ياقوب بيئاطاية لةوةي كة رِاكردن بة دواي ثةرِةي رِؤذنامةدا. هيندةي تر ليي دووردةخاتةوة
,  طريساوة و بة دةنطي بةرزئةو لة كاري خيرة و رِاديؤي هاوثةميانةكان دا. ياقوب دةطريي و دةبريتة ذووري فةرماندةي نازي طيتؤ

لة شوينيكدا كة خةريكة فةرماين . بةلَيين نزيكبوونةوةي لةشكري سووردةدات لة سنوورةكاين ئةو شارةي طيتؤكةي ئةماين ليية
ا؟ ض كاتيكي هةلَة بوو بؤ رِاكردن بة شوين ثةرِة كاغةزيكد. رِاديؤيةك مزطيين ذيان دةبةخشيتةوة, مةرطت بةسةردا دةدةن

  . ثرسياريكة و ميشكي ياعقوب دةكرؤذيت
  

دةماودةم لةسةر زاري خةلَكي طيتؤ , مذدةي ئةوةي كة شارةكةيان بةم زوواتة ئازاددةكري. ياعقوب ئازاد دةكري, ئةو ئيوارةية
هةوالَي . راوةي هةيةئاخر خؤي وتوويةيت كة رِاديؤي شارد, كي ئةم هةوالَةي دركاند؟ ياعقوب خؤي طويي ليبووة. دةبيستريت

لةطةلَ باريين رؤذانةي . ذمارةي خودكوشيي هاوآلتياين طيتؤ دةكاتةوة بة سفر, بووين رِاديؤيةكي شاردراوة لةالي ياعقوب
بةآلم . بيئوميدي ناو طيتؤ رِاودةنيت, ليوةكان لة بزةدا دةتريقينةوة و ئوميديك , سووكايةيت و مةرط بةسةر هاوآلتياين طيتؤدا

, ياعقوب ناضارة. ياعقوب دةيب هةر رِؤذةي بة حةكايةت و سةرطوزشتةي نويوة بيتةوة كؤرِي هةزاران طويضكةي تينووي هةوالَ
ئوميديك بة قوربانييةكاين نازيزم دةدات كة هيض خودا و ثيغةمبةريك , درؤكاين ياعقوب. ضريؤكي سةير و سةمةرة دابتاشيت

رِؤبني ", كة ئةكتةري بةناوبانطي هؤلَيود" ياعقوبة درؤزنة" ئةمة كورتةي فليمي .  ئينسان نييةسيحري داين ئوميدي واي بة
  . سةركةوتووانة منايشي دةكات" ويلَييام

  
زؤر كاردانةوةيةكي طةورةي ال . مةهةستيم زؤر البةال لة هاورِييةكمةوة ثيطةيشت, هةوالَي مةرطي طؤرانيبيذي بةناوبانطي ئيران

, لة لينكي سايتيكي فارسيدا, لة كايت طةرِامندا بؤ بةدةستهيناين زانياري بة زماين فارسي, بةآلم بؤ ئيوارةكةي. دانةنام
قورِطم , هةستمكرد, طؤرانييةكم داطرت و لةطةلَ طةرِان بةسةر هةنديك ساييت تردا. سةرجةمي بةرهةمةكاين مةهةسيت دانرابوون

من هيض كاتيك ئاشقي ثلة يةكي مةهةسيت . دلَتةنطتر لة طؤراين يةكةم, كي ديكةم هةلَبذاردضةند طؤرانيية. ثرِ بووة لة طريان
ئةم طؤرانيية دةمباتةوة بؤ : ئةو دةلَي. ديت و المةوة دادةنيشي, "بةنةفشةدا"ئةم طريانة بؤ ضي؟ هاوسةرم لةطةلَ طؤراين , نةبووم

لة , يك بةالي تؤمارطاكاين شاردا رِةتدةبوويت و دةنطي بةرزي ئةم طؤرانييةيان كات, بةردةمي دوكاين شةربةتفرؤشةكاين سليماين
  . تةعليقي ثياوان دةيثاراسيت
بةآلم بة جؤريكيش لة جؤرةكان بؤ . زياتر بؤ دووهةمييانة, يان بؤ طةجنييت خؤم؟ بة برِواي من, من بؤ مةهةسيت دةطرمي

قةرزارباري مةهةسيت و , رِاسيت شةستةكاين سةدةي رِابردوودا لة دايكبووةئاخر ذياين من و نةوةي من كة لة ناوة. مةهةستيية
ستار و داريوش و ئةميتاب باضن و هيما ماليين و زؤريكي تر لة ناوة ناودارةكاين سينةما و طؤراين فارسي و هندي حةفتا و 

هيض , زةبروزةنطي بةعس. سليماين بووئيمة ئةو ديلة يةخسريكراوانةي ناو طيتؤيةكي طةورة بووين كة ناوي . هةشتاكانن
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بةآلم ئةوانيش ثةياميكي , شار هةنديك شةو دةكةوتة دةسيت ثيشمةرطة, ئةطةر ضي. ئوميديكي طةورةي لة دلَدا نةهيشتبووينةوة
  . جياوازتريان ثينةبوو, جطة لة زةبروزةنط

دةبيت ثيشاين بات كة رِذيم ئاسان ناتوانيت , ةوةي نةارِي رذيميك دةارِي و هيزيك بؤ ئ. بؤ ئةوةي رِوونتر قسة بكةم
بيجطة لة , بةآلم ئاخر طةنج بووين. زةبروزةنط جيطايةكي بةرضاوي داطريكردبوو, بة آلم بة هةر دوو رِووي هاوكيشةكةدا.  بيهارِيت

مةهةسيت و زؤريكي ديكةي . ية ئاشقبووينايةدةبوا, حةماسةي سروودةكان و ئةو سيحرةي كة ضةك لة ميشكماندا دروستيكردبوو
  . ئةم رِؤلَةيان لة طةورةكردين سنورةكاين ئاشقبووين طةجنييت نةوةي مندا دروستكرد, طؤرانيبيذاين فارس

  
ةآلم من ب. مةهةسيت ئةو دةنطة بوو. من ئاشقم: كضيك بة زماين خؤي بلَي, كة ثيويستمان ثي بوو, ئيمة لة زةمةنيكدا طةورةبووين

بؤ ئيستا دةطرمي؟ ئاخر ئةوة نيية مةهةسيت دةستمدةطري و دةمباتةوة سةر ئاشةكةي طاوران و بة رِيكؤردةرة رِةشةكةي خؤمةوة 
  ؟ "دةكري ئةو طؤرانييةمان بؤ تؤماركةيت:" دةضريت و ذنةكاين ئةوبةر دةلَين, "نةة مط"طؤراين 

  
ةطةر مةهةسيت و دةنطة جوانةكاين ديكةي ناو هونةر و طؤراين و مؤسيقاي ئةو طةجنيتييةك ئ. من بؤ طةجنييت خؤم دةطرمي

مةهةسيت . لة تورِةيي و دلَرِةقي. سةرتاثامان ثرِ دةبوو لة رِق, زةمةنة نةبواية كة طؤرانيبيذاين فارس رِؤلَيكي طةورةيان تيا بيين
لة , كة ئوميد لةسةر جومطةكاين ديكةي ذيان, ةلَطايةكدالة كؤم. كة زؤرجار دلَي باوكانيشماين نةرمدةكرد, ئةو دةنطة بوو

  . مةهةسيت ئةو بؤشاييةي بؤ ثرِكردينةوة, جيطايةكي نةدةبؤوة, هاوكيشةي خةبات و شؤرِشي رِزطاريدا
  

 هةية ببيت بة تةا لةسةر داين ئوميد بة كؤمةلَطايةكي خالَي لة ئوميددا تواناي ئةوةي" ياعقوبة درؤزن"ئةطةر ثالَةواين فيلمي 
ئةوا مةهةسيت لة زةمةنيكدا كة ,  ثالَةوان و لةسةر درؤ  ذياين طيتؤيةك جوانتر بكات و مةرط لة ئينسانةكانةن دوورخباتةوة

بةآلم بة رِاسيت , ديوة جوانةكةي ديكةي ذياين بؤ نةوةي من دةنةخشاند, شرخيةي تفةنط و زةبروزةنط تاكة طوتاري زالَي رِؤذ بوو
  .   درؤنةوةك بة

   
 
 


