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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــۆرژوا لــە پاریــس لــە دایــك بــووه .كاتێــك ســیمۆن تەمەنــی دوو ســاڵ

ئەزمونگــەرا ئهژمــار دەکرێــت و وەك یەكێــک لــە گرنگرتیــن ڕۆمانەكانــی

نیــو بــووە ،هۆڵــن (پاپــت)ی خوشــكی هاتۆتــە دنیــاوە .باوكــی بــە شــاكارە

ئەگزیستانســیالیزمی بەرگــری فەرەنســا نــارساوە.

ئەدەبیەكانــی ئاشــنا كــرد ،كــە زۆر هۆگــری شــانۆ بــوو ،هــەر ئەویــش لــە

ســاڵی  1945لەگــەڵ (ســارتەر ،مرلۆپۆتنــی ،ڕیمــۆن ئــارون) و ڕۆشــنبیرەكانی

منداڵییــەوە ســیمۆنی هانــدا بــۆ كتێــب خوێندنــەوە .ســیمۆن تــا حەڤــدە

تــر ،گۆڤــاری (باڵیچــەپ)ی بــە نــاوی «ســەردەمی نــوێ» باڵوكــردەوە

ســاڵی ،چــووە قوتابخانــەی تایبەتــی كچانــەی كاســۆلیك .لــە حەڤــدە

كــە ســەر بــە هیــچ باڵێــك نەبــوو ،ســیمۆن دی بۆڤواریــش گوتــاری تێــدا

ســاڵیدا بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ ،واتــە تــا ئەوكاتــەی چــووە ســۆربۆن ،لــە

دەنووســی و هەڵەچنیشــی دەكــرد .ئــەو گۆڤــارە و مەســەلەی بەڵێنــی

دامــەزراوە جــێ متامنــهکان تاقیكردنــەوەی بیــركاری ،ئــەدەب و زمــان،

سیاســی ڕۆشــنبیران ،مەیدانــی ســەرەكی ڕۆمانــی ماندارنەكانــی ()1945

ئەدەبــی فەرەنســا و التینــی داو بڕوانامــەی بــااڵی وەرگــرت .ســاڵی 1927

ە كــە بــۆ ســیمۆن دی بۆڤــوار بەرزتریــن خەاڵتــی ئەدەبــی فەرەنســای،

لــە ســۆربۆن فەلســەفەی خوێنــد و بڕوانامــەی بــااڵی مێــژووی فەلســەفەی

گنكــۆری بــە دیــاری هێنــا.

گشــتی ،یۆنانــی و لۆژیــك و ســاڵی  1928بڕوانامــەی بــااڵی زانســتی ئــاكار و

ســیمۆن دی بۆڤــوار لــە ســاڵی  ،1949لــە دەرئەنجامــی لێكۆڵینــەوە

سۆســیۆلۆجی و دەروونناســانەی وەرگــرت.

و توێژینەوەکانــی خــۆی لــە دو بەرگــدا بــە نــاوی (ڕەگــەزی دووەم)

ســیمۆن دی بۆڤــوار خوێنــدكاری فەرمــی زانکــۆی بــەرز نەبــوو ،بــەاڵم بــە

باڵوكــردەوە ،كــە پووختەكــەی لــه ســاڵی  1948لــە «ســەردەمی نــوێ»دا

شــداری پۆلەكانــی كــرد و لــە بیســتویەك ســاڵیدا لەگــەڵ ســەركەوتنی لــە

باڵوكرابــووهوە .هــەر چەندپێــش باڵوكردنــەوەی ئــەو كتێبــە خــۆی بــە

ئەگرگاســیۆنی فەلســەفەی زانکــۆی بــەرز ،توانــی ناونیشــانی گەنجرتیــن

فێمینیســت نەدەزانــی ،پاشــان تــا كۆتایــی تەمەنــی بــە كەســایەتییەكی

مامۆســتای فەلســەفە تــا ئــەو مێــژووەش بــهدهســت بێنێــت.

بــە ناوبانگــی فێمێنیســتەكان مایــەوە .ســیمۆن دی بۆڤــوار لــەم كتێبــەدا

هــەر لــەو زانکۆیــ ه بــوو ســارتەر و هــاوڕێ نزیكهکانــی( ،ڕینیــە

لێكیدەداتــەوە كــە ژنــەكان ،بــە ژن لــە دایــك نابــن ،بەڵكــو لــە الیــەن

ماهیــو و پــۆڵ نی ـزان و ســارتەرى) ناســی كــە بوونــە هاوڕێــی دێرینــە و

پیــاوان و دنیــای پیاوانــە ،كــە خەرمانەیەكــی درۆزنــی ئاڵــۆز لــە دەوریــان

هاوڕێیەتــی و پەیوەنــدی بــە ســارتەرەوە وەك پەیوەنــدی دەگمــەن لــە

وەردەپێچــن ،ژن «درووســت» دەبــن و لــەم پلهبهندییــهی پیاوانــەدا لــە

مێــژوودا ئەژمــار ك ـراوە .ســاڵی  1931تــا  1943لــە دواناوەنــدی خەریكــی

خەرمانهیەكــی ئاڵــۆزدا بــۆ ئــەوی دیكــە دەگۆڕێــن.

گوتنــەوەی فەلســەفە بــووه .ســاڵی  1941كــە پاریــس داگیرك ـرا ،دەوڵەتــی

ســیمۆن دی بۆڤــار لــەو فەیلەســوفانەیە كــە لــە ســەردەمی ژیانــدا بــە

نــازی( ،ســیمۆن دی بۆڤــواری) لــە كارێكــی البــرد و ســاڵی  1943بــە هــۆی

ناوبانــگ بــوون .ناوبانگییەكــەی بــە هــۆی بەرهەمەكانــی خۆیــی و

ناڕەزایەتــی بــاوك و دایكــی ئۆلــگا كوســا كیویــز لــە كاری دوهمیشــی دەركرا.

پەیوەنــدی بوونییهتــی بــه ســارتەرهوه .ســیمۆن دی بۆڤــوار دەڵێــت:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لوســی مــاری بێرترانــد دی بۆڤــوار ،لــە خێزانێكــی چینــی مــام ناوەنــدی

(خوێنــی ئەوانــی دیكــە)ی نووســی كــە بــ ه گوتهیــهک لــە ڕۆمانــی

دیدار

ســیمۆن دی بۆڤــوار لــە نــۆی حوزەیرانــی  1908بــە نــاوی ســیمۆن ئارنســتین

بۆڤــواری ســاڵی  1941تــا  ،1943ســاڵەكانی داگیركردنــی پاریــس،
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(زۆربــەی بیروبــاوەڕەكان هــی خۆمــه و جیــان لــە بیروبــاوەڕی ســارتەر

كــە لــەو كۆمەڵــە ڕازێنەرەوانــە بــوون خاتــو دی بۆڤــوار بــە ڕەوای خــۆی دەزانــی.

و بــێ ویژدانییــە كــە تەنیــا بــە پەیــڕەوی ک ـهری قوتابخانــەی فەلســەفی

ســەر هڕای ڕووخســاری كالســیكی ،ســوور و ســپی ،تــوورت ،دوو چــاوی

ســارتەریان بزانــن).

شــینی زوواڵڵــی تابڵێــی جــوان و گهشــیی ســیمۆن دی بۆڤــوار ،مــرۆڤ

ســارتەر كتێبــی (بــوون و نەبوونــی) لــە ژێر كاریگــەری ســیمۆن دی بۆڤواردا

دەخاتــە ژێركاریگــەری خۆیــەوە .مــرۆڤ پێیوایــە هەمــوو شــتێك دەزانێــت

نووســیوە و لێكۆڵــەرهوان دوای مردنــی هەردوكییــان ،زۆر ئاماژهیــان لــە

و دەبینێــت ،كــە كەمێــك دەبێتــە هــۆی شــەرم كــردن .قســەكردنی هەشــتاو،

بەرهەمەكانــی ســارتەردا دۆزییــەوە كــە توانــای هــزری ســیمۆن دی بۆڤــوار

ڕەفتــاری بــێ پێــچ و پەنــاو نــا تووندوتیــژ و كــەم و زۆر ڕوو بــە پێكەنیــن

نیشــان دەدات.

و هاوڕێیانــە بــوو.

سارتەر لە ساڵی  1980مرد.

 +لــەو حــەوت ســاڵەی ڕابــردودا ،خەریكــی نووســینی

لــە ســاڵی  ،1981ســیمۆن دی بۆڤــوار بــە یــادی هــاوڕێ و دۆســتی ژیانــی،

یادەوەرییەكانــت بــووی .هەمــوو جارێــک لــە كتێبەكانتــدا بیــر

كتێبــی مااڵوایــی لــە ســارتەری نووســی.لە 14ی نیســانی  1984ســیمۆن دی

لــە كار و خوێندنــی خــۆت دەكەیتــەوە .كاریگــەری كتێبەكانــت

بۆڤــوار بــە هــۆی تووشــبوونی بــە نەخۆشــی ســییەكان مــرد و لــە گۆڕســتانی

بــە ســەر منــەوە ئەوەیــە كــە كاتێــك بــاوەڕی ئایینیتــان نەمــا،

مــۆن پرێنــس ،لــە تەنیشــت ســارتەر بــە خاكســپێردرا.

دەســتت بــە نووســین كــرد.

ســیمۆن دی بۆڤــوار بــۆ چاوپیكەوتــن بــە چەندینجــار نــاردىن نامــە و چەنــد

دی بۆڤــوار :کورتوکرمانــج فێڵبــازی ،رشۆڤهکردنــی ڕابــردوی كەســێك

جــار قســەكردن ،پاشــان توانیــم ڕازی بكــەم ودواتریــش مەرجــی داناکــە

ئاســان نییــە .ئــارهزووم بــۆ نووســین پەیوەنــدی بــە پێشــریانهوە هەیــە.

دیدارەکــە (زۆر دوورودرێــژ نەبێــت).

بــە هەشــت ســاڵی چیرۆكــم دەنووســی ،بــەاڵم دەی زۆربــەی منــدااڵن

چاوپێكەوتنەكــە لــە ژوورێكــی گــەورە و هەتاوگــر لــە ســتۆدیۆى (دیــۆی

دەنووســن .ئــەوە بەڵگــەی توانــای نووســین نییــە .ڕەنگــە بكرێــت

میســی دی بۆڤــوار) لــە شــەقامی (شیلشــەر مــۆن ترێنــس) ئەنجــام درا،

بگوترێــت وهك بــاوەڕی ئایینیــم نەمــا ،پێشــوازیم لــە ئــارەزووی نووســین

كــە هــەم ژووری دانیشــتنە و هــەم وەك ژووری خوێندنەوەیــە .لێــرەوە

كــرد .ســەرباری كتێــب گەلێكــم دەخوێنــدەوە كــە لــە ناخــهوه ڕایــان

تــا تــەالری ســارتەر پێنــج خولــهك ڕێیەبەپــێ .دۆاڵبــی كتێبــەكان لــەو

دەچڵەكانــدم ،وەك ئاشــەكەی قــەراخ ڕووبــاری فلــۆس ،زۆر حــەزم لێــی

ساڵی سێیەم

پــەڕی سەرســامی ،بــە كتێبــی كەڵەكــە بــوو ئاخ ـراوە .دەڵێــت( :گرنگرتیــن

بــوو ،وەك جــۆرج ئەلیــۆت بــم ،كەســێك بــم كــە كتێبەكانــی دەخوێننــەوە،

كتێبــەكان الی هاوڕێكامنــە كــە نەیــان هێناوەتــەوە ).ســەر مێزەكــە پــڕە لــە

كەســێك كتێبەكانــی خوێنــەر دەهەژێنێــت.

ژمارە

شــتی ڕەنگاوڕەنــگ كــە لــە ســەفەری جیاجیــا هێناویەتــی و تاكــە كاری

 +ئەدەبی ئینگلیزی كاری تێکردی؟

گرانبەهــا لــە ژوورەكــەدا چرایــەك بــوو کــه ڕهفهیهکــی جوانــی بــۆ

دی بۆڤــوار :لــە منداڵییــەوە ح ـهزم ل ـه خوێندنــی زمانــی ئینگلیــزی بــوو،

درووســتكردبوو .قاوانــی گرامافۆنهکــ ه لــە ژوورەكــە دا پەرتوبــاو بــوون،

كۆمەڵــەی ئەدەبــی منــدااڵن لــە زمانــی ئینگلیزیــدا زۆر زیاتــرە لــە زمانــی
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

و تهنان ـهت ڕۆزامۆنــد لیمــن بــووم.
 +وەاڵمی پهرچهکردار(چهوت)؟

دی بۆڤــوار :بەڵــێ ،مــن عاشــقی ئــەو كتێبــە بــووم ،لــە كاتێكــدا
كــە تائاســتێك ئاشــكرایە .كچێكــی لــە نــەوەی مــن كتێبێكــی وههــا

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

فەرەنســی .مــن عاشــقی ئەلیــس لــە واڵتــی سەیروســەمەرەكان ،پیتــەر پــان
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دەپەرســتێت .هــەر كچــە و خــۆی لــە (جوامێــری)دا دەبینــی .تاڕادەیــەك
كتێبەكــە ئاگایانــە و تەنانــەت تــا ئاســتێك زیرەكانەیــە ،بــەاڵم بــۆ خــۆم،
خۆزگــەم دەخواســت بــۆ ژیانــی زانكــۆی بەریتانیــا .لــە گــەڵ خێزانەكــەم
دا دەژیــام ،ژووری تایبەتیــم نەبــوو .لـه واقیعــدا حەشــتەبای خــوام نەبــوو.
كەوایــە بــەم بارودۆخــە ناكرێــت بڵێــی بــژاردەم نەبــوو .ژیانــی تایبەتــی
لــەو كتێبــەدا ڕێپێــدراو بــوو كــە پێــم وایــە بــە شــكۆ دیــار بــوو .نووســەر
تــەواوی خەیاڵكردنــەوەی كیژۆاڵنــی هـهرزهکاری دەناســی :كوڕیژگەیەکــی
جوانــی ڕواڵــەت گومانــاوی و لــەم جــۆرە ،دیــارە پاشــان برونتــە و ڤێرجینیــا
وۆڵفــم خوێنــدەوە :ئۆرالنــدۆ ،خاتــون دالــوی ،شــەپۆلەكانم زۆر پێخــۆش
نیــن ،بــەاڵم بــهردهوام لــە الیهنگرانــی كتێبەكانــی (ئەلیزابێــت بــارت
برانینــگ)م.
 +ئەدی یادەوەری ڕۆژانەت؟

دی بۆڤــوار :نــا زۆر حــهزم لــێ نییــە .زۆر ئەدەبــی نــوورساوە.
سەرنجڕاكێشــە ،بــەاڵم بــە المــەوە نامۆیــە .وۆڵــف زۆر نیگەرانــی چاپکردنی
كتێبەكانــی و قســەی خەڵــك بــوو .مــن ژوورێكیانــم زۆر پێخــۆش بــوو .لــەم
پێــکاوە .زۆر بــاش شــیدەكاتەوە كــە بۆچــی ژنــان ناتوانــن بنووســن.
ڤێرجینیــا وۆڵــف لــە هەمــوو نووســەرانی ژن زیاتــر ،س ـهرنجم پهلکێــش
دی بۆڤوار

دەکات .تائێســتا وێنەكانیــت بینیــوە ،ڕووخســاری بــە شــێوازێكی ســەیر

دیدار

كتێبــەدا باســی پێگــەی ژنــان دەكات .كورتــە وتارێكــە ،بــەاڵم نیشــانەكەی

ساڵی سێیەم

ژمارە
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تەنیــا  ...ب ـه ڕای مــن وۆڵــف لــە ڕوویەكــەوە زیاتــر هەوڵــدهدات كاغــەز

مامۆســتای بــاش دەبێــت پەیوەنــدی بــە هەمــوو خوێندكارانـهوه ههبێــت،

كۆبكاتــەوە بــۆ كتێــب .ب ـه گشــتی بــۆ كۆكردنــەوەی كاغــەز زۆر گرفتــاری

بــەاڵم لــە وانــە گوتنــەوەی فەلســەفەدا بــێ ســووده .هەمیشــە چــوار

بابهتــی بچوكــی عاشــقانه ،ماڵــداری ،شوشــن و ئاژەڵەكانیهتــی .بابهتــی

پێنــج خوێنــدكار بەشــداری باســەكە دەكــەن و ئەوانــی دیک ـه هەرگیــز بــە

ڤێرجینیــا وۆڵــف زۆر فراوانــە.

الیەنــەوە جیــاوازی نــاكات ،منیــش زۆر خــۆم پێــوە مانــد و نــە دەكــردن.

 +كتێبە وەرگێڕدراوەكانیت خوێندۆتەوە؟

 +ئێــو ه تــا تهمهنــی ســیوپێنج ســاڵی ،دە ســاڵ بــوو دەتنووســی

دی بۆڤــوار :نــا ،بــە ئینگلیــزی .ئینگلیزییەكــەم بــۆ خوێندنــەوە باشــرە لــە

بێئــەوەی باڵوبكەیتــەوە ،نائومێــد نەدەبووی؟

قســەكردن.

دی بۆڤــوار :نــا ،چونكــە ســەردەمی ئێمــە ،لــە تەمەنــی گەنجــی

 +بۆچوونتــان دەربــارەی خوێندنــی كۆلێــژ و ئەكادیمــی بــۆ

باڵوكردنــەوەی شــت ئاســایی نهبــوو .دیــارە یــەك دوو كــەس ههبــوون،

نووســەرێك چییــە؟ تــۆ خوێندكارێكــی زیرهکــی ســۆربۆن

وەك (رادیگــە) بلیمــەت بــوو .خــودی ســارتەر تــا تەمەنــی ســی و پێنــج

بوویــت و هەمــوو چاوەڕوانــن كاری نائاســایی لــە وانــە گوتنــەوە

ســاڵی كــە ئێڵنــج و دیــواری باڵوكــردەوە ،هیچــی باڵونەكردبــووهوە .كاتێــك

دابهێنیــت؟

تاڕادەیــەك یەكــەم كتێبــی شــایانی باڵوكردنــەوەم ڕهتکرایــهوه ،كەمێــك

دی بۆڤــوار :خوێندنــی مــن ،زانیــاری ڕواڵەتــی پێــداوم لــه فەلســەفە،

نائومێــد بــووم ،ب ـهاڵم ک ـه یەكــەم گێڕانــەوەی ئ ـهو هــات كــە مبێنێتــەوە

بــەاڵم ئارهزوومــی پهلكێــش كــرده فەلســەفەوه .مامۆســتایی ســوودێكی

ڕهتکرایــهوه ،هەســتێكی زۆر ناخۆشــم هەبــوو .پاشــان بیــرم كــردەوە

زۆری بــۆم هەبــوو .واتــا كاتێكــی زۆرم بــۆ خوێندنــەوە ،نووســین و دەرس

پێویســت نــاكات پەلــە بكــەم .زۆر نووســەر هەبــوون كــە درەنگ دەســتییان

خوێنــدن تەرخــان كــرد .ئەوكاتــە مامۆســتاكان بەرنامــەی زۆر قوورســییان

پێكــرد .هەمــوو بــەردەوام نــاوی ســتانداڵ دێنــن كــە تــا چــل و پێنــج ســاڵی

نەبــوو .خوێنــدن ،پێگەمــی بــە هێــز كردبــوو ،چونكــە بــۆ قبوڵكــردن لــە

دەســتییان بــە نووســین نەكــرد.

تاقیكردنــەوە دەبێــت بوارگەلێــك ئاشــكرا بكەیــت كــە لــە چــوار چێــوەی

 +ڕۆمانــە ســەرەتاییەکانت لــە ژێــر كاریگــەری نووســەرە

مــادەی دەرســییدا نییــە .ئــەو میتــۆدە ئەكادیمیانــەی فێــری بــووم بــە

ئەمەریكییەكانــدا

تایبــەت بۆنووســینی ڕەگــەزی دووەم ســوودم لێوهرگــرت و لــە تێكــڕای

لــە ئــەو هــات كــە مبێنێتــەوە بــە تــەواوی لــە ژێــر كاریگــەری هەمنگــوەی

توێژینەوەكەمــدا ســوودی هەبــوو .واتــە ئهگــهر خێــرا چاوێــك بــە

دابــووم ،چونكــە هەمنگــوەی فێــری ســادەیی دەمەتەقــێ و بایەخــی شــتی

كتێبەكانــدا بگێــڕی و كورتــی بكەیتــەوە.

وردیلــەی ژیانــی كــردم.

+مامۆستایەكی باش بوویت؟

 +نەخشەیەكی ورد بۆ نووسینی ڕۆمان دەكێشیت؟

دی بۆڤــوار :باوهڕناکــهم ،چونكــە تەنیــا خوێنــدكارە زیرەكەكانــم

دی بۆڤــوار :نــا ،بۆخــۆت باشــر دەزانــی .بــە دە ســاڵ نووســینی ڕۆمانێــك

خۆشدەویســت و گوێــم بــه ئەوانــی دیکــه نــەدەدا ،لــە كاتێكــدا كــە

و هــەر ئــەو ماوەیــەش كاركــردن لەســەر یادەوەرییــەكان ،ناگونجێــت.

دەنووســی؟

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــێوەیەكی گشــتی ،زۆر پێشــر دەســت بــە نووســینی چیرۆكەكــە دەكــەم،

 +هاوڕێ نووسەرەكانیشت هەمان خویان هەیە؟

كــە نەخشــەكە ســهرکهوتوو بێــت.

دی بۆڤــوار :نــا ،ئــەو مەســەلەیە زۆر شەخســییە .بــۆ منوونــە ژنیــە ،خــوی

 +خەڵــك دەڵێــن زۆر بــە دیســپلینی و تەنانــەت ڕۆژێكیــش

تــەواو جیــاوازە .شــەش مانــگ تــەواوی دوازدە ســەعات لــە ڕۆژێكــدا

بــە بــێ كاركــردن بــە ڕێ ناکهیــت .چ ســەعاتێک دەســت بــە

كاردەكات .پاشــان كــە كتێبەكــە تــەواو بــوو ،شــەش مانــگ داری لەســەر

كارەكانــت دەكەییــت؟

بــەردی دانانێــت .بــە هەمانشــێوە كــە مــن گوتــم ڕۆژانــە كار دەكــەم،

دی بۆڤــوار :مــن هەمیشــە پەلەمــە ،چــت لێوەشــێرم حــەزم لە دەســتپێكی

جگــە لــە دوو ســێ مانــگ پشــوو كــە ســەفەر دەکــهم و زۆر جــار لــە

ڕۆژ نییــە .ســەرەتا چــا دەخۆمــەوە و پاشــان نزیكــەی ســەعات  9دەســت

ســەفەرەكەم هەرگیــز كارناكــەم .بــە درێژایــی ســاڵ زۆركــەم دەخوێنمــەوە.

پێدهكــەم ،تــا ســەعات یــەك .پاشــان هاوڕێكانــم دەبینــم و ســەعات پێنــج

هــەر بۆیــە كــە ســەفەر دەکـهم ،جانتایەكــی گــەورەی پــڕ لــە كتێــب لەگــەڵ

دەگەڕێمــەوە ســەر كارەكــەم تاســەعات نــۆ .حــەزم لــە كاركردنــی پــاش

خــۆم دەبــەم ئــەو كتێبانــەیكاتــم نییــە بیانخوێنمــەوە ،بــەاڵم ئەگــەر

نیوەڕۆیانیشــە .كــە تــۆ بڕۆیــت ،ڕۆژنامــەكان دەخوێنمــەوە و ڕەنگــە بچمـه

ســەفەرەكەم مانگێــك ،یــان مانــگ و نیوێــك بێــت ،هەســت بــە ناڕەحەتــی

بــازاڕ .زۆر كات كار كــردن تــام و چێــژی خــۆی هەیــە.

دەكــەم ،بــە تایبــەت ئەگــەر لــە نێــوان دوو كتێــب دابــم .لــە بــێ كاریــدا

 +كەی سارتەر دەبینیت؟

بــێ تاقــەت دەبــم.

دی بۆڤــوار :شــەوانە و هەندێكجــار نیوەڕۆیــان .زۆرجــار دوانیوەڕۆیــان لــە

 +ئایــا نوســخەی یەكەمتــان ههمیشــ ه دەســتخەتی خۆتانــە؟

ماڵــی ســارتهر كاردەكەم.

كــەی ســەرەودەرەیان دەكــەی؟ (نیلســۆن ئهلگێرنۆنــی نووســەری

 +بــە التانــەوە زەحمــەت نییــە لــەم تــەالرەوە بچیــت بــۆ ئــەو

ئەمەریكــی) دەڵێــت ،ژمارهیهکــی كــهم مــرۆڤ دەتوانــن خەتــی

تــەالر؟

ئێــوه بخوێننــەوە.

دی بۆڤــوار :نــا ،خــۆ كتێبــی ئەكادیمــی نانووســم ،هەمــوو كاغەزەكامنــم

دی بۆڤــوار :لــە تایــپ نازانــم ،بــەاڵم دوو تایپێســتم هەیــە كــە

پێیــە و دەشــێت لەوێــش بــاش كار بكەیــت.

ســەرەودەرەی خەتــم دەكــەن .كاتێــك دوا پاكنــوس دەكــەم ،كۆپــی دەكــەم،

 +یەكسەر ههموو ههستت کۆدەكەیتهوه؟

زۆر وریــام ،بــە هەســتم ،نووسینەكانیشــم دەخوێندرێنــەوە.

زیاتــر پەیوەنــدی بــەو شــتهوه هەیــە ک ـه دەینووســم .ئەگــەر كارەكــە بــە

 +لــە خوێنــی ئەوانــی دیكــە و هەمــوو دەمــرن ،كێشــەی کاتــت

باشــی بەرەوپێــش چووبێــت ،چارەگێــك ،یــان نیــو ســەعات نووســینەكانی

شــرۆڤهكردوە .لــەم بارەیــەوە كاریگەرییــت لــە كــێ وەرگرتــووە.

ڕۆژی پێشــر دەخوێنمــەوە و چەنــد جــار ههڵهچنیــان دەكــەم .پاشــان

جۆیــس ،یــان فاكنــەر؟

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بوارەكەیــم ڕهخســاند و وردە وردە نەخشــەكە فۆڕمــی گــرت ،بــەاڵم بــە

پێشــوو بخوێنمــەوە.

دیدار

بــۆ منوونــە كاتێــك ماندارنەكانــم نووســی ،كەســایەتیی و كــەش و هــەوای

هــەر لــە وێ درێــژەی پێــدەدەم .دەبێت بــۆ دەســتپێكردنەوە نووســینەكانی

137

دی بۆڤــوار :هیچییــان ،كارپێكهێنەرێكــی زەینــی كەســییە .هەمیشــە بــە
قوڵــی لــە زەمەنــی ڕابــردو ئــاگادارم .هەمیشــە هەســتم بــە پیــری كــردوە.
تەنانــەت لــە دوازدە ســاڵیدا گاڵتــەم بــە ســی ســاڵە دەهــات .هەمیشــە
هەســتم دەكــرد شــتێك لــە دهســت دهدهم .هــاوكات سـهبارهت بـه شــتێک
لەس ـهر ههســت بــووم ک ـه ب ـه دەســتم دههێنــا .لــە قۆناغێكــی تایبەتــی
ژیامنــدا فێــری زۆرشــت بــووم ،بــەاڵم ســەرباری هەمــوو ئەوانــە ،بیرۆكــەی
تێپهڕینــی كات و واقعیەتــی نزیــك و نزیكرتبوونــەوەی مــردن ،هەمیشــە
زەینــی دادەگرتــم .بــۆ مــن كێشــەی كات بــە مردنــەوە بەس ـراوەتەوە كــە
ناچاریــن بــەردەوام لێــی نزیــك دەبینــەوە .بابهتهکــه زیاتــر ترســانە لــە
تێكچــوون ،تــا لــە واقعیەتــی بوونــە ئــاردی نــاو دڕوانــی هەموو شــتێك و بە
كۆتــا گەیشــتنی عەشــق .ئەویــش ترســناكە .هەرچهنــد خــۆم كێشــەیەكی
تێــدا نابینــم .هەمیشــە هاوپهیوەندییەكــی نائاســایی لــە ژیامنــدا ههبــووه.
هەمیشــە لــە پاریــس ژیــاوم .تاڕادەیــەك هــەر لــەو كۆاڵنانــە .پەیوەندیــم
بــە ســارتەرەوە بەردەوامییەكــی دوروودرێــژی هەبــووە .هاوڕێــی زۆر
كۆنــم هەیــە كــە هێشــتا ســەردانم دەكــەن .كەوایــە بــەم شــێوەیە نییــە كــە
هەمیشــە هەســت بــە بوونــە ئــاردی نــاو دڕوانــی شــتەكان بكــەم ،لــە جێــدا
هەمیشــە پێگــەی خــۆم دەناســم .دەزانــم كــە ســااڵنێكی زۆرم تێپەڕانــدوە
و ســااڵنێكی زۆریشــم لــە پێشــە .ســااڵن دەژمێــرم چاوەكــەم.
 +لــە بەشــی دوەمــی یادەوەرییەكانــت ،وێنــای ســارتەر دەكەیــت
ساڵی سێیەم

لــە كاتــی نووســینی ئێڵنــج .گوایــە ســارتەر مــردووە كــە بــە
گوت ـهی خــۆی (قڕژاڵــەكان) و پەرۆشــییەكانی ،زەینــی ســەرقاڵی

ژمارە

خــۆی كــردوە .بــە ڕای تــ ۆ ئــەو كاتــە لــەو شــادتر بوویــت و
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ئێســتا لــە ڕۆمانەكەتانــدا مــردن وەك پێكهێنەرێكــی زەینــی

نیشــان دەدەی كــە هەرگیــز لــە ســارتەردا نــەم بینیــوە.

دی بۆڤوار

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نزیكــی مــردن نەكــردوە .لــە كاتێكــدا هاوپۆلەكانــی وەك نی ـزان نووســەری

+دەی دیســانەوە بــا باســی كارئەكتەرەكانــت بكەیــن .چــۆن

عــەدەن ،عەرەبــی  -مــردن پهلكێشــی كردبــوون .بــە دەربڕینێــك ،ســارتەر

ناویــان بــۆ ههڵدهبژێریــت؟

هەســتی بــە نەمــری دەكــرد .هەمــوو شــتێكی بـه بەرهەمــە هونەرییەكــەی

دی بۆڤــوار :زۆر بــە المــەوە گرنــگ نییــە .لــە ئــەو هــات كــە مبێنێتــەوە

دهبهخشــی بــەو ئومێــدەی كــە بەرهەمەكــەی بــە زیندوویــی مبێنێتــەوە،

نــاوم نابــوو (خاویــەر) ،چونكــە كەســێكم بــەو نــاوە دەناســی .كاتێــك بــە

لــە كاتێكــدا تۆســقاڵێك ئاوڕێــك لــە نەمــری بەرهەمەكانــم نادەمــەوە،

دوای نــاودا دەگەڕێــم ،ســوود لــە دەفتــەری تەلەفــۆن وەردەگــرم ،یــان

چونكــە [دوای مــردن] ژیانــم دەســڕێتەوە .بــەردەوام هەســتم لەســەر

هەوڵــدەدەم نــاوی خوێندكارەكانــی پێشــرم بیربێنمــەوە.

ئەوەیــە كــە هەمــوو شــتە ئاســاییەكانی ژیــان لــە ناودەچێــت ،چاالكــی

 +كام كارئەكتەرەت لە هەموان زیاتر خۆشدەوێت؟

ڕۆژانــە ،بیروبــاوەڕ ،ئەزموونــی ڕابــردوو .ســارتەر وای دهزانــی دەتوانێــت

دی بۆڤــوار :چووزانــم .وابزانــم زۆر پەیوەندیــم بــە كارئەكتەرەكانــەوە

ژیــان بــە داوی تەڵەیەكــەوە بــكات ،بــەاڵم هەمیشــە هەســت دەكــەم كــە

نەبێــت ،زیاتــر پەیوەندیــم بــە ئارەزوویان ـهوه هەیــە ،چ عاشــقانە بێــت چ

وشــەكان خــودی ژیــان نیــن ،بەڵكــو وابزانــم ،گیــان بــە بەرداكردنەوەیــە بــە

هاوڕێیانــە( .كلــۆد ڕوی) ڕەخنەگــر ئامــاژەی بــەم بابهتــه كردبــوو.

شــتی مــردودا.

 +كارئەكتــەری ژن لــە هەمــوو ڕۆمانەكانتــدا دەبینــم كــە بــە

 +ڕێــك ئــەوە بابهتهكەیــە .هەندێــك بانگەشــە دەكــەن تــۆ

بۆچوونــی هەڵــە ،لــە خشــتەبراوە و خەریكــە شــێت دەبێــت.

ئــەو توانایــەت نییــە كــە لــە ڕۆمانەكانــت پــاش و پێــش بــە

دی بۆڤــوار :زۆربــەی ژنەكانــی ســەردەمی ئێمــە وابــوون .ژنــان ناچــارن

ژیــان بكەیــت .بــە شــێوەیەكی شــاراوە ئامــاژە بــە كارئەكتــەری

ڕۆڵــی شــتێك ببینــن كــە نیــن .بــۆ منوونــە ڕۆڵــی ســۆزانییەكی دهربــاری

ڕۆمانەكانــت كــراوە كــە نوســخە گرتنــەوەی دەورووبەرتــن.

پاشــا ،ســاختەیی كەســایەتی خۆیــان .ئــەو ژنانــە لــە ئاســتانەی تێكچوونــی

دی بۆڤــوار :ئاخــر چــت پــێ بڵێــم .ئــەدی خەیاڵكردنــەوە؟ مەســەلە
دەستڕاگەیشــتنه بــە هەمەالیەنی ـی لــە ماوەیەكــی زۆر ڕەوادا ،حهقیق ـهت
دهربــارەی ماهیــەت ،لــە بابــەت ژیانــی واقیعــی تــاك .بەرهەمێــك کــه
بنەمــای واقعیەتیــی نەبێــت ،ســەرنجم پهلكێــش نــاكات مەگــەر لــە ســەدا
هۆگــۆ كــە بــە جۆرێــك حەماســەیین .مــن بــە چیرۆكــی ههڵبهسـراو ناڵێــم
خەیاڵــی ،تاڕادەیــەك بــە فێڵبازیــان دەزانــم .ئهگــەر مبەوێــت بهرگــری لــە
خــۆم بكــەم ،دەتوانــم شــەڕ و ئاشــتی تۆلســتۆی بــە شــایەت بهێنمــەوە كــە

دەمــاردان .زۆر هەســت بــە هــاودەردی ئــەو ژنانــە دەكــەم .زیاتــر ســەرنجم
بــە ئەوانــەوە دەنووســێت تــا بــە خاتونێكــی خــاوەن مــاڵ و دایكێكــی تەواو
میانــڕەو .دیــارە ژنــی دیكــەش هەیــە كــە بــە المــەوە ســەرنج ڕاكێشــرن.
ئەوانــەی هــاوڕێ و بێالیەنــن ،ئەوانــەی كاردەكــەن و دەئەفرێنــن.
 +هیــچ كام لــە كارئەكتــەرە ژنەكانــت لــە خۆشەویســتی
نەپارێــزراوە .ئیلمــای ڕۆمانتیكتــان بــ ه دڵــه؟

دی بۆڤــوار :خۆشەویســتی ،كامەرانییەكــی گەورەیــە .خۆشەویســتی
ڕاســتەقینە زۆر كــەم بابەتــە و ژیانــی ژن و مێردێــك دەوڵەمەنــد دەكات
كــە تامییــان كردبێــت.

دیدار

ســەد زێــدەڕۆ بــن .وەك ڕۆمانەكانــی ئەلێكســاندەر دومــا ،یــان ڤیكتــۆر

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دی بۆڤــوار :بیرتــە لــە قســهكانت گوتــت چــی؟ هەرگیــز هەســتی بــە

هەمــوو كارئەكتەرەكانــی لــە ژیانــی واقیعــی وەرگرتبــوو.
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یــەك لــەم دوو فۆڕمانــە بــە باشــتر دەزانــی؟

دی بۆڤــوار :هەردوكیانــم خۆشــدەوێت .هــەر كامیــان ئاســودەیی و
نائومێــدی جیاوازیــان هەیــە .نووســینی یــادەوەری هەســتێكی خــۆش
دەداتــە مــرۆڤ ،چونكــە ڕاســتی پشــتیوانییەتی ،بــەاڵم لــەم الوە ،كاتێــك ڕۆژ
بــە ڕۆژ بــە دوای ڕاســتی بكەویــت ،وەك مــن ،دەگەیتــە ناخــی تایبەتــی ،بــە
جۆرێــك تــرس و مانــا كــە مــرۆڤ لــە بەرچــاوی ناگرێــت .نووســەر دەتوانێت
لــە ڕۆمانــدا باســی ئاســۆ و ســێبەرەكانی ژیانــی ڕۆژانــە بــكات ،بــەاڵم
هەرچۆنێــك بێــت توخمێكــی ســاختەی هەیــە كــە هەراســانكەرە .دەبێــت
سارتەر

و

دیبۆڤوار

 +ژنانێــك لــە ڕۆمانەكانتــدا دەبینــم  -خەریكــم بیر لە (فرانســوا)
لــە ئــەو هات كــە بمێنێتــەوە و (ئان) لــە ماندارنــەكان دەكەمەوە
 -كــە بــە باشــی تاموچێــژی خۆشەویســتی دەكەن.

دی بۆڤــوار :هۆكــەی ئەوەیــە ســەرەڕای هەمــوو شــتێك ،ژنــەكان لــە
خۆشەویســتی زیاتــر لــە خۆیــان وزەو توانــا بــە كار دەهێنــن ،زۆربەیــان
هیچــی دیكەیــان نییــە پهلكێشــیان بــكات .ڕەنگــە ژنــان توانــای دڵســۆزی
قوڵرتیــان هەبێــت كــە ههڵبهتــە بناغــەی خۆشەویســتییە .لــە وانەشــە
بــۆ ئەوەبێــت خــۆم بــە ئاســانرت لــە شــوێنی ژنێــك دادەنێــم تــا پیاوێــك.
كەســایەتی ژنەكانــم وزە و توانایــان لــە كارئەكتــەری پیــاو زیاتــرە.
ساڵی سێیەم
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داهێنــان بــە بــێ ســاختە ئامانجــی نووســەر بێــت .لــە مێژبــوو حــەزم لــێ
بــوو باســی منداڵــی و گەنجێتــی خــۆم بكــەم .پەیوەندییەكــی زۆر قوڵــم بــە
منداڵــی و گەنجێتیمــەوە كردبــوو ،كەچــی ئاســەواریان نەبــوو لــە هیــچ كام
لــە كتێبەكامنــدا ،تەنانــەت لــە یەكــەم كتێبــم .ئــارهزووم دەكــرد دڵســۆزانە
گفتوگــۆ بكــەم بــە هەمانشــێوە كــە لــە كتێبەكــەدا هەیــە .پێویســتییەكی
زۆر كەســی و ســۆزداری بــوو .پاشــان لــە یــادەوەری كچێكــی ڕازاوە دا
ڕازی نەبــووم (بەرگــی یەكەمــی یادەوەرییــەكان) ،دەبــوو كارێكــی دیكــەم
ئهنجــام دهدا ،بــەاڵم نەمتوانــی و بــە خۆمــم گــوت( :بــۆ ئــازادی بجەنگــێ)
چیــم بــە ئازادیــم كــرد ،چــی بــە ســەر هــات؟ بــە دوایــدا نووســیم كــە
لــە تەمەنــی  21ســاڵییهوه تائێســتا لەگــەڵ خۆیــان بــردم .لــە (تەمەنــی

 +ت ـ ۆ هیــچ کاتێــک كەســایەتی ژنێكــی ســەربەخۆ و ئــازادت نــە

كامــڵ) (بەرگــی دوەمــی یادەوەرییــەكان) تــا (زۆرەملــێ) (بەرگــی ســێیەمی

ئەفرانــدوە ،تــا بــە جۆرێــك وێنــای تێــزی (ڕەگــەزی دوەم) بــكات.

یادەوەرییــەكان).

دی بۆڤــوار :ژنــان کتومــت خۆیــان نیشــاندەدەم ،واتــە مرۆڤێــك كــە

 +هەندێــك لــە خوێنــەر و ڕەخنەگــران هەســت دەكــەن ئێــوە

دووركەوتووەتــهوە ،نــەك ئــەوەی دەبێــت ببێــت.

دڵخۆشــكەرانە باســی پیــری ناكــەن.

 +پــاش ڕۆمانــە دوورودرێژەكــەی ماندارنــەكان ،وازت لــە

دی بۆڤــوار :زۆر لــەو شــتانەیان پێخــۆش نەبــوو مــن گوتبوومــن،

چیرۆكنووســی هێنــاو خەریكــی یادەوەرییەكانــت بــووی .كام

حەزدەكــەن بــاوەڕ بكــەن كــە تــەواوی قۆناغەكانــی ژیــان سەرخۆشــانەیە و

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پیــرهکان هێمنــن .لــە تــەواوی ژیامنــدا سەركێشــیم لــە بەرامبــەر ئەوجــۆره

زۆرنــا .زۆر دەستنووســم بــۆ دەنێــرن ،هەمیشــە خــراپ ،ناڕەحــەت

داوایانــە كــردوە ،گومانــی تێــدا نییــە كــە ئــەم كاتــە ،بــۆ مــن پیــری نییــە،

دەبــم .لــە ئێســتادا ویولــت لــۆدۆك دەم ورووژێنێــت .یەكــەم كتێبــی

بەڵكــو ئامــاژهی پیریی ـه ،تەنانــەت گــەر كەســێك تــەواوی پێویســتییەكانی

كلكســیۆنی هیــوای لــە ســاڵی  1946باڵوكــردەوە كــە كامــۆ پێیــدا

کــە دەیەوێــت لــە بەردەســتی بێــت ،وەك ئەوینــداری ،كار ،ئــەم كاتــە

چوبــووهوە .ڕەخنەگــران بردیانــە كەشــكەاڵنی فەلــەك .ســارتەر ،ژنیــە و

نیشــانەی گۆڕانــە لــە بــوون ،گۆڕانێــك كــە بــە لــە دەســتدانی زۆربــەی
شــتەكان خــۆی نیشــان دەدات .ئەگــەر كەســێك بــۆ لــە كیــس چوونــی ئــەو
شــتانە ناڕەحــەت نەبێــت ،لــە بــەر ئەوەیــە حـهزی لێیــان نەبــووە .پێــم وایە
كەســانێك كــە تامەزرۆیانــە پیــر بــوون ،یــان مردنیــان پێخۆشــە ،ئەوانــەن
كــە حەزیــان لــە ژیــان نییــە .دیــارە دەبێــت ئەمــڕۆ مــرۆڤ لــە فەرەنســا
بڵێــت هەمــو شــتێك جوانــە ،هەمــو شــتێك ئیســک ســووک ه وهک مــردن.
 +بێكــت بــە قوڵــی هەســتی دەكــرد كاڵو نهکراوهتــ ه ســەری
مــرۆڤ ،ئایــا بێکتتــان هەمــوو ڕۆمان نووســە نوێكان پێخۆشــترە؟

دی بۆڤــوار :ههڵبهتــه .تــەواو لەگــەڵ كاتــی خەریــك و ســەرقاڵ بــوون
كــە لــە (ڕۆمانــی نــوێ) دەیبینیــن ،لــە كارەكانــی فاكنــەردا دهردهکهوێــت.
ئــەو بــوو فێــری كــردن چــۆن گهمـه بــە كات بكــەن و پێــم وایــە خــۆی لــە
هەمــوان باشــر گهم ـهی پــێ دەکات ،بــەاڵم بێكــت بــە شــێوازێك تاریكــی
ژیــان نیشــاندەدات كــە جوانــە .لهگــهڵ ئهوهشــدا بێكــت قەناعەتــی
كردبــوو ،ژیــان تاریكــە و هــەر ئــەوە .منیــش دووپاتــی دەكەمــەوە

یوهانــدۆ زۆریــان خۆشــدەوێت .كتێبەكانــی هــەر نەفــرۆرشا .بــەم نزیكانــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

منــدااڵن بــێ تاوانــن ،هەمــوو نۆبــووك و تــازە زاواكان بەختــەوەرن ،تــەواوی

 +زۆربەی نووسەرە هاوچەرخەكانی فەرەنسییتان پێ خۆشە؟
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تــۆبیۆگرافــی ئاپــۆرە و هەنگامــەی زۆرت بــە نــاوی بیــژوو نووســیوە.
پێشــهکی كتێبهکــهی لــه (ســەردەمی نــوێ)دا باڵوکرایــهوه كــە ســارتەر
سەرنووســەریەتی .پێشــەكییەكم بــۆ نووســی ،چونكــە پێم وایە نووســەرێكی
فەرەنســی ســەر بــە قۆناغــی دوای شــەڕە كــە پێــی نەزانـراوە .لــە ئێســتادا
ســەركەوتنێكی زۆری لــە فەرەنســا بــە دەســت هێنــاوە.
 +لە ناو نووسەرانی هاوچەرخ چ پلەیەك دەدەیتە خۆت؟

وەڵــا بڵێــم چــی .بەهــا دانــان یانــی چــی؟ گاڵــەگاڵ ،بێدەنگــی ،نــەوەی
داهاتــوو ،ژمــارەی خوێنــەران ،نەبوونــی خوێنــەر ،گرنگــی لــە كاتێكــی
دیاریكـراو؟ پێــم وایــە خەڵــك تــا ماوەیــەك كتێبەكانــم بخوێننــەوە .النیكــەم
خوێنەرانــی كتێبەكانــم كــە وا دەڵێــن .مــن كەمێــك بەشــداری باســكردنی
گرفتــی ژنانــم كــردوە .دەزانــم ،چونكــە نامــەم بۆدێــت .بــەاڵم دەربــارەی
چۆنایەتــی ئەدەبــی كتێبەكانــم بــە چەمكــی ڕەهــای وشــە ،بیروبــاوەڕم لــە
هەمــووی بــێ بایەخــر نەبــوو.

كــە ژیــان تاریكــە ،کهچــی هــاوكات عاشــقی ژیانــم ،بــەاڵم گوایــە ئــەو
دەتەوێــت بیكەیــت ،ئیــدی پەنجــا میتـۆد بــۆ گووتــن نییــە .مــن زۆر شــتی
دووبــارە كردنــەوەی پێشــرم لــە بەرهەمەكانــی بێكــت دا بینیــوە .دوا
دووبارەكردنــەوەی لــە چاوەڕوانــی گۆدۆیــە ،بــەاڵم الوازتــر.

دیدار

یەقینــە ماڵــی بێكتــی وێــران كــردوە .ئەگــەر تێكــڕای قســەیەك ئەوەیــە

