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نووسەرێک  سەرەتا  گرێ:  رۆب 
بووم بەپێی مۆدی رۆژ دەمنووسی

وتووێژ لەگەڵ ئاالن رۆب گرێ

سازدانی: رامین جەهانبگلو
له  فارسییه وه : مسته فا زاهیدی

*تۆ ساڵی 1922 لە برێست لەدایك بووی. سەردەمی منداڵیت چۆن شكڵی گرت؟
-من لە برێست لەدایك بووم. شەش مانگ لە برۆتاین دەمامەوەو شەش مانگی تر لە پاریس لە ئاپارتمانێكی 
سادە و ئاسایی لە گەڕەكی چواردەیەم. لەبەر ئەوەی باوكم لە پاریس كاری دەكرد، من هیچكات ساڵێكی 
بۆ  تەنها  كە  هەبوو،  برێست  لە  خانوویەكمان  لە سەردەمی جەنگ.  نەمامەوە، جگە  برێست  لە  تەواو 
هاوینان بەكارمان دێنا. برێست ناوچەیەكی  بوو و كەس بۆی نەبوو خانووی لێ درووست بكات، تەنیا 
چەند خانوویەكی بچووكی لێ بوو. بەرامبەر بە خانووەكە تەنها گۆڕەپانی پرۆڤە و راهێنانی سەربازەكان 
دەبیندرا، كە هیچ دیوارێكی نەبوو، ئەوێ  وەك زەلكاوێك دەچوو، كە لە كۆتاییەكەیدا دەریایەك دەبیندرا.
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هەیە،  سەردەمەت  ئەو  تایبەتی  *بیرەوەرییەكی 
دایكت،  و  باوك  جیهانی،  دووه می  جەنگی  لە 

پێوەندییەكانتان؟
-بەڵێ بەدڵنیاییەوە. ساڵی 1942 من بیست ساڵم 
تەمەن بوو. باوك و دایكم راستگەرایەكی توندڕەو 
بوون و وەك سەرجەم خەڵكی فەڕه نسا الیەنگری 
تێدابوو.  فاشیستییان  حەزی  بەجۆرێكیش  پۆتن. 
شتێكی  ئاشكرا  بە  فەڕه نسا  ئەرتەشی  تێكشكانی 
دڵتەزێن بوو بۆیان. خۆ ئەزانی ئەرتەشی فەرانسە 
بەتەواوی لە بەرامبەر ئەرتەشی ئەڵمانیادا تێكشكاو 
ئەڵمانیان  ستایشی  دایكم  و  باوك  لەناوچوو. 
دەكرد، خۆشم هەروەها. هەربۆیە زۆرباش جەنگی 
دووه می جیهانیم لەبیرەوە، لەبیرمە یەكەمجار چۆن 
من  لەبیرتبێت  ئەبێ  ناوەوە.  هاتنە  ئەڵمانییەكان 
لە  باس  كتێبی )ناوەوەی البیرنێت(  لە  لە بەشێ 
ماتۆڕێك دەكەم كە دووسەربازی ئاڵمانی لەسەرە. 

ئەمانە یەكەم ئەڵمانییەكان بوون كه من دیمن.
*خۆ تۆ الیەنگری ئەڵمانییەكان نەبووی....

بۆ نا؟ بۆ نا؟ بیركردنەوەی من هەمان بیركردنەوەی 
باوك و دایكم بوو... ئەوە بزانە بەشێكی گەورەی 
داگیركرابووو  بەریتانیاییەكانەوە  الیەن  لە  برۆتاین 
دوژمنانی  بە  بەریتانیاییەكانیان  برۆتاین  خەڵكی 
راستەقینەی خۆیان دەزانی. دوای شكستی فەڕه نسا 
ئەوەی  لەبەر  سەند.  پەرەی  زیاتر  دۆخە  ئەم 
بەشداریی  چاالكانە  بەریتانیاییەكان  لە  بەشێك 
جەنگیان كردو بەشێكی تریان دواتر پەیوەستبوون 
بە جەنگەوەو لە »مێرسلی گەورە« هێزی دەریایی 
فەرانسەیان بەتەواوی تێكشكاند. نزیك بە دوو هەزار 
كەس لەم جەنگانه دا كوژران و ئەمە تاوانێك بوو 
كە هیچ كات خەڵكی برۆتاین لەبیری ناكەن و لێی 

نابوورن. لەالیەكەوە، باوك و دایكم رووحییەیەكی 
تەواو ئەورووپاییان هەبوو و خۆشم زۆر ئەورووپایی 
بیرم دەكردەوە. ئەوان ئەم باوەڕە گەورەیان هەبوو 
ئەگەر فەرانسەو ئەڵمان ببن بە هاوپەیمان دۆخی 

ئەورووپا زۆر باشتر دەبێت.
*ئەمە باوەڕی بیسمارك بوو؟

-بەڵی. باوك و دایكم لە سەر ئەو باوەڕە بوون ئەم 
جەنگە بەتەواوی جەنگێكی بێهوودەیە. پرسی گرنگ 
ئەوەبوو ئێمە لەبەر ئەوەی نەمانتوانی وەك پیرۆزو 
هاوپەیمان،  بە  ببین  ئەڵمانیا  لەگەڵ  سەركەوتوو 
بووین  ئەڵمان  لەگەڵ  شكستخواردوو  وەك  كەوایە 
وەك  ئەوكات،  بیركردنەوە  دوو  هاوپەیمان.  بە 
روانگەی زاڵبوونیان هەبوو. جەنگ دژ بە بەریتانیاو 
خەبات دژ بە كۆمۆنیزم، كە هەردوو بیركردنەوەكە 
بزوێنەری گرنگ بوون بۆ راستگەراكانی فەڕه نسا... 
بیروبۆچوونی  ئێمە  دیارە  ئاشكراو  هەڵبەت 
بەالوە  هیتلەرمان  و  قبووڵنەبوو  هیتلەرمان 
پەتیارە  تەواو   شێتێكی  هیتلەر  نەبوو.  پەسەند 
بوو. بەاڵم تا ڕادەیەك بۆچوونەكانی مۆسۆلینی و 
فرانكۆمان بەالوە پەسەند بوو، یانی ئەو كەسانەی 
لێبوردەیی  دەبراو  ناویان  )ئارام(  دیكتاتۆری  بە 
زۆرتریان هەبوو، واتە جۆرێك رۆحییەی باوكانەیان 
هەبوو. فرانكۆ وەك پۆتن باوكێكی چاكەكار بوو، 
لە حاڵێكدا هیتلەر كەسایەتییه كی خوێنمژی هەبوو. 

ناسیۆناڵیستێكی شێت وەك سەدام حوسێن.
*ئەو سەردەم هەستتان بە دەربەستبوونی سیاسی 

دەكرد الی خۆتان؟
كاتێك  و  بوو  باوەڕی سیاسی  تەنیا جۆرێك  -نە، 
فەڕه نسا لە دەست نازییەكان هاتە دەرەوەو ئازاد 
كرا، ئێمەی رووی راست و واقعی نازییەكانمان زۆرتر 

ئەو شتەی 
سەرنجی منی 
بۆ الی خۆی 
رادەكێشا و 
منی شەیدای 
خۆی دەكرد، 
هەمان كولتووری 
ئەڵمانی بوو، 
واتە ئەو 
ئەڵمانیایەی 
گۆتە و كافكا 
و هۆسرێلی 
پێگەیاندبوو، 
واتە ئەدەب 
و فەلسەفە 
و تەنانەت 
مۆسیقای 
ئەڵمانیا. من 
شەیدا و عاشقی 
ڤاگنەرم، 
هەڵبەت 
نەك خودی 
ڤاگنەر، بەڵكو 
مۆسیقاكەی
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گەنجانەی  ئەو  سەرجەم  وەك  من  دەركەوت.  بۆ 
نەك  دوورخرامەوە،  بووبوون  لەدایك   1922 ساڵی 
كاری  ئۆردووگای  بۆ  بەڵكو  مەرگ،  ئۆردوگای  بۆ 
زۆرەملێ. كەوایە ساڵ و نیوێك لە ئاڵمان ژیام كە 
هێشتا لە جەنگدا بوو. ئەڵمانیا واڵتێك بوو بە ڕواڵەت 
خاوێن و ئارام، هەموو ریكالم و پڕووپاگەندەكانی 
ئەڵمانیا تایبەت بوو بە كار، بنەماڵە، ئەو منداڵە 
دەخوێندەوەو  سروودیان  بۆرانەی  موو  بچووكە 
شان  سەر  لە  بێڵیان  پێمەڕەو  كرێكارانەی  ئەو 
هەبوو  پێوەندیی  راستیدا  لە  ریكالمانە  ئەم  بوو. 
راستەقینەی  دەروونی  و  واقعییەت  جۆری  لەگەڵ 
ئەم رژێمەدا. بەاڵم ئەو شێتییەتییەی بەسەر رژێمی 
نەدەبینرا.  چاو  بە  رواڵەت  بە  بوو  زاڵ  ئەڵمانیادا 
بە رواڵەت ئەم رژێمە رژێمێكی ئارام بوو كە تێیدا 
ئەمنییەت هەبوو و »رژیمی پۆلیسی« و دەسەاڵتی 
پۆلیسی بە رواڵەت بەرچاو نەبوو. رژێمی هیتلە زۆر 
چاالكیی  و  دەچوو  پێشەنگ«  »سیستەمی  وەك 
گەنجەكان رواڵەتێكی ئارام و دڵنیاكەرەوەی هەبوو. 
لە حاڵێكدا لە رووسیا دەبینرا پۆلیس چی دەكات. 
بە  زۆر  ئەڵمانیا  لە  نەدەبینرا.  ئەڵمانیا  لە  بەاڵم 

وردی و بە بەرنامە كار دەكرا. 
دەبیندرا  ئاشكرا  بە  1930دا  دەیەی  لە  *بەاڵم 

پۆلیسی ئەڵمان چیدەكات...
ئەو  واتە  شێوەبوو.  بەم  سەرەتادا  لە  -بەڵی 
توندوتیژی  گرتەدەست،  دەسەاڵتی  هیتلەر  كاتەی 
دەیەی  كۆتاییەكانی  لە  بەاڵم  دەبیندرا.  بەئاشكرا 
ئەڵمان  خەڵكی  زاڵبوو.  دڵنیایی  و  ئارامی   1930
رژێمی  بوون.  سۆشیالیست  ناسیۆناڵ  دڵەوە  لە 
ئەڵمان رژێمێكی سۆشیالیستی بوو، لەبەر ئەوەی 
لە  كۆمەاڵیەتی  ئەمنیەتی  جۆری  پێشكەوتووترین 

بێكاری  و  ئابووری  هەاڵوسانی  هەبوو.   دونیادا 
زۆر  دۆخێكی  لە  ئەڵمانیا  ئابووریی  نەدەبینرا، 
ئەڵمانییەكانی  نەبوو  سەیر  كەوایە  باشدابوو. 
نەمسا،  ئەڵمانییەكانی  وێنە  بۆ  تر،  شوێنەكانی 
پێیان خۆشبوو پەیوەست ببن بە ئەڵمانیاوە، ئەو 

ئەڵمانیاییەی لەوپەڕەی سەركەوتندابوو.
كە  هەبوو  شتێك  ئەڵمانیادا  كولتووری  *لە 
الیەنی  رابكێشێت،  خۆی  الی  بۆ  ئێوە  سەرنجی 

یۆتۆپیاییەكەی؟
-ئەو شتەی سەرنجی منی بۆ الی خۆی رادەكێشا 
كولتووری  هەمان  دەكرد،  خۆی  شەیدای  منی  و 
ئەڵمانی بوو، واتە ئەو ئەڵمانیایەی گۆتە و كافكا 
و هۆسرێلی پێگەیاندبوو، واتە ئەدەب و فەلسەفە 
و تەنانەت مۆسیقای ئەڵمانیا. من شەیدا و عاشقی 
بەڵكو  ڤاگنەر،  خودی  نەك  هەڵبەت  ڤاگنەرم، 
زۆری  بەشێكی  ئەڵمان  مۆسیقای  مۆسیقاكەی. 
بێتهۆڤن،  گرتووه تەوە،  من  مۆسیقای  جیهانی  لە 
باخ، ڤاگنەر، ماڵیر، شۆئنبێرگ.... بەاڵم خالێكی 
تریش هەیە: لە سەردەمی منداڵیدا، من الیەنگری 
دەسەاڵتێك بووم لەسەر بنەمای پرەنسیپ و نەزم 
سێهەمی  كۆماری  لە  حاڵێكدا  لە  دامەزرابێت، 
پرەنسیپ  لە  هێمایەك  و  نیشانە  هیچ  فەڕه نسادا 
ئاسان  زۆر  دەكرا  بوو  رژێمێك  نەدەبینرا،  نەزم  و 
مردمی  خەڵكیش  بەرەی  بگەیەنیت.  پێ  زیانی 
)Front Populaire ( نەیدەتوانی هیچ شتێك 
پرەنسیپ  و  نەزم  نەیدەتوانی  واتە  بخات،  رێك 
حزبە  مانگرتنەكان،  كۆمەڵگه .  بۆ  بگەڕێنێتەوە 
و  ترس  بە هۆی  دەبن  هەموویان  كۆمۆنیستەكان، 
تۆقاندنی الیەنگرانی نەزم و پرەنسیپ. لە راستییدا 
لە فەڕه نسا شتێك نەبوو پێی بوترێ  دەوڵەت، ئەو 

دیدار
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شتەی كە بوو گۆڕانی بەردەوامی دەوڵەتەكان بوو 
بەهۆی هاوپەیمانییە سیاسییەكانەوە....

بۆچی  گۆڕێ   دێتە  پرسیارە  ئەم  ئێستا  زۆرباشە، 
فەڕه نساییەكان الیەنگری پۆتن بوون؟ لەبەر ئەوەی 
پۆتن زیاتر لە هەر كەسێك كۆماریخوازبوو. ئێستا 
كرد،  ئەوكارەی  كردو  كارەی  ئەم  پۆتن  ئەڵێن 
زوڵمی كرد، دەنگی خەڵكی لە قوڕگیاندا خنكاند، 
بەڵی ئەم كارانەی كردو كەس ناتوانێت نكۆڵی لەم 
شتە بكات.  بەاڵم پۆتن دەنگی خەڵكی فەڕه نسای 
بە ویستی خودی ئەو خەڵكە بێدەنگ دەكرد. ئەوە 
بەردەم  فەڕه نسای خستە  دەوڵەتی  بوو  پەڕلەمان 
پۆتن  دەوڵەتی  پۆتنەوە.  بەدەست  دای  و  پۆتن 
بوون  نوێنەرەكان  ئەوە  بوو.  یاسایی  دەوڵەتێكی 
هاتنە پەڕلەمانەوەو هێزو دەسەاڵتیان دا بەدەست 
پۆتنەوەو خەڵكی فەڕه نسا ئەم كارەی پەسەندكرد. 
پۆتن  الیەنگری  فەڕه نسا  خەڵكی  سەدی  لە   85
كۆتاییەكانی  لە  فەرانسە  سێهەمی  كۆماری  بوون. 
تووشی  هەبوو،  زۆر خراپی  كاری خۆیدا دۆخێكی 
خراپترین جۆری شكست بووه وە. ئەو ئەرتەشەش 
یەكێكی  كردبوو،  ئامادەی  بۆ جەنگ  فەڕه نسا  كە 
كۆمارییە.  ئەم  شیرینەكانی  كارە  لە  بوو  تر 
ئەو  بەهۆی  و  بووبوو  قەیران  تووشی  فەرانسە 
لە  بوو  ناچار  بەستبووی  كە  هاوپەیمانییەتییەوە 
جەنگدا الیەنگری پۆلەندا و شوێنەكانیتر بێت. بەاڵم 
بەتەواوی  فەڕه نسا  ئاسمانی  هێزی  هێز؟  كامە  بە 

بێسەرەو بەرەبوو و لێك هەڵوەشابووه وە.
لەسەر  میۆنیخ  لە  كرد  ناچار  فەڕه نسایان  دواتر 
پەیماننامەیەك  و  دابنیشێت  وتووێژ  كورسی 
لئۆنبلۆم  چۆن  وەك  راستییدا،  لە  واژۆبكات.  
رۆژهەاڵت  باشووری  ئەڵمانییەكانی  دەیگوت: 

مافی  بەناوی  بیانەوێ   ئەگەر  ئەوان  ئەڵمانین، 
ئەو  بكەن،  دیاری  خۆیان  چارەنووسی  مرۆڤەوە 
دواتر  ئەڵمانیاوە.  بە  بن  پەیوەست  مافەیان هەیە 
پەیماننامەی ڤۆرسای كە هەڵەیەكی گەورە بوو و 
ئێستاش كە ئێستایە ئەنجامە خراپەكانی دەبینین. 
شكستخواردوو  ئەڵمانیایەكی  ئەوەیە  ئامانجیان 
لەخۆیدا جۆرێك  لەیەك هەڵوەشێننەوە، كە خۆی 
پەیماننامەی  ئەنجامی  هیتلەر  سووكایەتییە. 
ڤۆرسای  پەیماننانەی  ئەوەی  لەبەر  بوو،  ڤۆرسای 
سووكایەتی  بۆ  ئامادەبكات  بەستێن  دەیویست 
پێكردن بە ئەڵمانییەكان. كەوایە شتێكی روون بوو 

وەها كەسایەتییەك درووستدەبێت.
*ئاخۆ ئەوەی كە تۆ هۆگری پرەنسیپیت ناگەڕێتەوە 

بۆ ئەوەی كه  تۆ هۆگری زانستی؟
-لە راستیدا نازانم. لەبەر ئەوەی من ئێستا هۆگری 

زانستم. بەاڵم پرەنسیپ و نەزم كەمتر.
من بەو هۆیە ئاماژە بەم شتە دەكەم لەبەر ئەوەی 
هەم  سەركەش،  و  یاخی  كەسێكی  بە  بوو  دواتر 
هەڵوێستە  لە  هەم  و  رۆماننووسیندا  كاری  لە 

كۆمەاڵیەتییەكانتدا.
شتە  بەو  سێهەم  رایشی  رووخانی  دوای  من 
گەیشتم كە نەزم و پرەنسیپ شتێكی مەترسیدارە، 
وابوو  الیان  هەمووان  ترسێتەر،  شێتێتییەكی 
هیچ  كارە.  ئۆردووگاكانی  مەرگ  ئۆردووگاكانی 
كەس بیری لەوە نەدەكردووە ئەم ئۆردووگایانە لە 
یان  ئەڵمانییەكان  و  مەرگن  ئۆردووگای  راستییدا 
ئەنقەست  بە  ئەوەیە  یان  نەدەزانی  شتەیان  ئەم 
كەڕ  لێ  خۆیان  و  هەڵدەبژارد  بێده نگەیان  خۆیان 
ئەوە  ئەبێ  تریشەوە  الیەكی  لە  هەڵبەت  دەكرد. 
بڵێن لە خاكی ئەڵمانیادا هیچكات »ژووری گاز« 

ڤالێری 
وتوویەتی: 
»دووشت 
هەڕەشە  لە 
دونیا دەكەن 
و مەترسین بۆ 
دونیا: نەزم 
و بێنەزمی.« 
سەرجەم 
رۆمانەكانم ئەم 
شتە دەخاتە 
روو. جەنگی 
نێوان نەزم و 
بێنەزمی

جەنگ لە ناودەقدا، واتە جەنگی دەق 
لەگەڵ خودی دەقدا
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پۆڵەندا   لە  تەنها  گاز«  »ژووری  نەبووە.  بوونی 
بوونی بوو.

بنوسیت  دای  هانی  بوو  برینانە  ئەم  هەر  *بەاڵم 
دەكەمەوە  رستەیەك  لە  بیر  نووسەر.  بە  ببیت  و 
كە ئادۆرنۆ وتوویەتی: »دوای ئاشویتس نووسینی 

چیرۆك یان شیعر كارێكی بێهوودەیە.« 
دونیا  لە  هەڕەشە   »دووشت  وتوویەتی:  -ڤالێری 
بێنەزمی.«  و  نەزم  دونیا:  بۆ  مەترسین  و  دەكەن 
سەرجەم رۆمانەكانم ئەم شتە دەخاتە روو. جەنگی 
نێوان نەزم و بێنەزمی. سەیر ئەوەیە كلۆد سیمۆنیش 
لەرۆمانەكانیدا  یەكێك  لە  ڤالێری  رستیەیەی  ئەم 
بەكار هێناوە. بۆ وێنە یەكێك لە الیە نە دیارەكانی 

و  زەین   )La Jalousie( ئیرەیی  رۆمانی 
بیركردنەوەیەكی داگیركەرە، كە هەوڵی ئەوەیە نەزم 
و پرەنسیپ دابمەرزێنێت. لە راستیدا، ئەو شتە لەبەر 
ئەوەی دار مۆزەكانی دەژمێرێت، لەحاڵێكدا هیچكات 
مۆزەكانی  دار  دەچێنێت  مۆز  داری  كە  كەسێك 
ناژمێرێت. لە زەینی ئەم بگێڕەوە نادیارەدا جۆرێك 
ئامادەیی   )nevrose(»دەروونی »تێكچوونی 
هەیەو هەموو شتەكانی دەورووبەری بێنەزمە، واتە 
ژنەكەشی،  ئیستوایی،  سروشتی  رەشپێستەكان، 
هەموو ئەمانە بەالی ئەوەوە بێنەزمە. من الم وایە لە 
سەرجەم رۆمانەكانمدا ئەم شتە دەبیندرێ . جەنگ 
لە ناودەقدا، واتە جەنگی دەق لەگەڵ خودی دەقدا.

دیدار
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بڵێین  دەكرێت  تۆ  دەربارەی  بۆیە  *هەر 
رۆماننووسێكی هێگلیت؟
-بەڵێ، بە دروستی وایە.

*ئاخۆ زۆر لە ژێر كاریگەریی فەلسەفەدا بووی؟
-من فەلسەفەی ئه ڵمانیم لە رێگه ی سارترەوە ناسی. 
سارتر بانگەشەكەر و باڵوكەرەوەیەكی گەورە بوو. 
تا  سێ  دەكرا  ئەودەم  بوو  سارترەوە  رێگه ی  لە 
)H(ەكە بناسیت: هێگل و هۆسرێل و هایدگەر. 
دەربارەی  هەیە  كورتی  وتارێكی  چەند  سارتر 
هۆسرێل كە بۆ خەڵكی عادی و ئاسایی نووسیوەو 
چاپ  »دۆخەكان«دا  كتێبی  یەكەمی  بەشی  لە 
پێكردو  دەستم  بوو  لێرەوە  من  باڵوبووه تەوە.  و 
دواتر دەستم كرد بە خوێندنەوەی بەرهەمە گرنگە 

فەلسەفییەكان.
*سەرەتا دەستت كرد بە فەلسەفە و دواتر ئەدەب 
هەردووكیانت  ئەوەی  یان  پێچەوانەوە،  بە  یان 

هاوكات دەست پێكرد؟
و  فەلسەفە  خوێندنەوەی  خەریكی  هاوكات  -من 
ئاماژە  هەردووكیان  وابوو  الم  دەبووم.  ئەدەب 
دەدەن بە یەك شت و لە خاڵێكدا بە یەك دەگەن. 
بۆچی سەرەنجام دەستم كرد بە نووسینی رۆمان؟ 
بۆ ئەوەی هەوڵ بدەم وەاڵم بدەمەوە بەم پرسیارە 
كە من چیم و لێرە چی دەكەم؟ ئەمە پرسیاری 
سەرەكیی مێتافیزیكی و جیهان ناسییە: من چیم 

و لێرە چی دەكەم؟
لە  تێگەیشتن  دەردەكەوت  وا  سەرەتا  ئەگەر 
رۆمانەكانی من دژوارە، لەبەر ئەوەبوو سەرەتا من 
نووسەرێك بووم بە پێی مۆدی رۆژی دەمنووسی. 
خوێنەرم نەبوو و ئەمە شتێكە بڕوای پێناكرێت، 
تەسەلیان  و  تێر  وتاری  زۆر  هەڵنەگرە.  بڕوا 

بیسەلمێنن  بەوەی  دەنووسی  من  دەربارەی 
دیارە  نابن.  بۆ خوێندنەوە  بەرهەمەكانم  و  شێتم 
بالنشۆ  و  ژنێت  بارت،  رۆالن  وەك  نووسەرانێكی 
بەرهەمەكانم  دەربارەی  سەرنجڕاكێشیان  وتاری 
گۆڤارانەدا  لەو  نووسراوەكانیان  بەاڵم  نووسی، 
لەسەر  كاریگەریی  كەمترین  كە  باڵودەبووه وە، 

خەڵك بە گشتی هەبوو.
نووسەر  بۆ  خوێنەر  هەفته نامەكان  ئەوە 
كۆدەكەنەوە. سەرجەم ئەو وتارانەی دەربارەی من 
كاتەی  ئەو  بوون  رووخێنەر  ئەوەندە  دەنووسران 
رۆمانی »ئیرەیی«چاپ بوو، كە سێهەم رۆمانی من 
بوو، زۆر نەفرۆشرا، سەرەڕای ئەوەی كە زۆر ناوی 
دەركردبوو. واتە تەنها 350 دانەی لە ساڵێكدا لێ 
لە ساڵدا  كتێبە  ئەم  ئێستا  حاڵێكدا  لە  فرۆشرا. 
دواتر  خوێنەرەكان  دەفرۆشرێت.  لێ  دانەی   5000
زانییان ئەم رۆمانە چییە، یانی ئەو كاتەی كاتی 
لە  دەتوانم  ئێستا  من  تێپەڕیبوو.  بەسەردا  زۆری 
رێگه ی كاری نووسینەوە بە ئاسانی بژیویی ژیانم 
دەربێنم، بەاڵم نووسەرێك نیم به  پێی مۆدی رۆژ 

بنووسم.
*لە راستییدا بەر لەوەی الی خوێنەر شتێك شكڵ 
شەپۆلێك  رووناكبیراندا  خودی  ناو  لە  بگرێت، 
درووست بووبوو و رۆمانی نوێ بووبووە باو)مۆد(، 

وا نییە؟
دەست  لە  خۆمان  دەبێ  وتوویەتی  كوكتوو  -ژان 
نیشتنەوەی  دوای  و  بكەین  رزگار  شەپۆالنە  ئەم 
بدەین.  خۆمان  مانەوەی  بە  درێژە  )شەپۆل( 
رۆمانی  مایەوە.  شێوە  بەم  نوێش  رۆمانی 
بۆ  شێوە.  بەم  هەر  تریش  نووسەرانی  نوێی 
قورس  نووسەرانەیە  لەو  دۆراس  مارگریت  وێنە 
لە  ئەو  رۆمانەكانی  ئێستا  بەاڵم  دەنووسێت، 

ێستا دەتوانم لە رێگه ی كاری نووسینەوە 
بە ئاسانی بژیویی ژیانم دەربێنم

سەرجەم 
ئەو وتارانەی 
دەربارەی من 
دەنووسران 
ئەوەندە 
رووخێنەر 
بوون ئەو 
كاتەی رۆمانی 
»ئیرەیی«چاپ 
بوو، كە 
سێهەم رۆمانی 
من بوو، زۆر 
نەفرۆشرا، 
سەرەڕای 
ئەوەی كە 
زۆر ناوی 
دەركردبوو. 
واتە تەنها 
350 دانەی لە 
ساڵێكدا لێ 
فرۆشرا. لە 
حاڵێكدا ئێستا 
ئەم كتێبە لە 
ساڵدا 5000 
دانەی لێ 
دەفرۆشرێت
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لیستەی پڕفرۆشترین رۆمانەكاندایە.
هەبوو  زۆر  تێنەگەیشتنی  ئەوەی  لەبەر  *رەنگە   
وتاری  بوون  ناچار  مۆدێرن،  رۆمانی  دەربارەی 
رەخنەگرانی زۆر بنووسن دەربارەی رۆمانی مۆدێڕن؟
بوارەدا  لەم  رەخنەگرانەیەی  وتارە  ئەو  -بەڵێ، 
الیەنی  ئەوەی  لەبەر  بوون،  سادە  زۆر  نووسیم 
ریكالمیان تێدا بوو و هەر ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی 
تێنەگەیشتن یان خراپ تێگەیشتنی زۆرتر دروست 
بێت. بۆ وێنە خودی خۆم گرنگیی زۆرترم دەدا بە 
رۆمانەكانم و ئەو دەقانەی كە بۆ چما وەك تیۆری 

نووسیبوومن زۆر بە المەوە گرنگ نەبوون.
بەالی منەوە تیۆری ئەدەبی وەك هەر زانستێكی تر، 
جۆرێك چوارچێوەی ئەدەبییە، جۆرێك لێكۆڵینەوە 
یان تێفكرینی ئابستراكت. بەاڵم ناتوانیت بە تەواوی 
ئەدەب  تیۆری  بێت.  ئەدەب  حەقیقەتی  دەربڕی 
كتێبەكانی  ناو  لە  وێنە  بۆ  ئەدەبدایە.  خودی  لە 
 Pour( نوێ    رۆمانی  »دەربارەی  كتێبە  مندا، 
un nouveau roman ( »زۆرترین فرۆشی 
لە واڵتانی رۆژئاواییدا بوو. بەاڵم تێنەگەیشتن یان 
ئەوانی  نووسراوەكانی  بەهۆی  تێگەیشتن  خراپ 
وێنە، پرسی »دەرهەست  بۆ  زۆر خراپترە.  ترەوە 
بوون »ئۆبژەكتیڤتە«، من هەر لە سەرەتاوە، واتە 
دژایەتیی  1950وە،  دەیەی  ساڵەكانی  هەمان  لە 
بوون(  »ئۆبژەكتیڤیتە«)دەرهەست  لەگەڵ  خۆم 

دەربڕیوە.
بم  نووسەرێك  نامەوێ   شێوەیەك  هیچ  بە  من 
دەرهەستگەرا و دەبێ ئەم خاڵە لە بەرچاو بگرین 
ریالیزمدا  لە  زەینگەراییە.  خوازیاری  نوێ  رۆمانی 
جیهان  یەكدەستن،  و  تۆكمە  چەمكەكان  سەرجەم 
وایە  كە  گشتە،  توانای  بگێڕەوە  یەكدەستە، 

به لزاك  وێنە  بۆ  باوەڕ دەكات.  تەواوی  بە  خوێنەر 
لە بەرهەمەكانیدا ئەو باوەڕە دروست دەكات. واتە 
پێدەكەی.  باوەڕی  دەخوێنیتەوە  چیرۆكەكەی  كە 
ناتوانی  كامۆدا  ئه لبێر  رۆمانی »نامۆ«ی  لە  بەاڵم 
خوێنەری  شتانەی  لەو  یەكێك  واتە  بكەی.  باوەڕ 
بەرهەمی نووسەرانی رۆمانی نوێ  بە ئاشكرا تووشی 
كێشە دەكات و خوێندنەوە بەالیانەوە دژوار دەكات 
تەڵەیەك  وەک  كات  هەموو  دەقەكە  كە  ئەوەیە 
دەتەقێتەوە. واتە خوێنەر ناتوانێت باوەڕ بەو دەقە 
بكات كە دەیخوێنێتەوە. كۆمەڵێك شت دەردەكەوێ  
هەموو  دواتر  و  دادەماڵدرێ   سەر  لە  پەردەیان  و 
ئەو شتانەی دەركەوتوون لە تاریكدا ون دەبن و لە 
بەرچاو نامێنن... بەاڵم دەربارەی ریالیزم، ریالیزم 
ئایدۆلۆژیای دەسەاڵتی تەواوە بەسەر چەمكەكاندا، 
واتە دونیا بە تەواوەتی مانای هەیە  ریالیزم بریتییە 
بەاڵم  لە دۆزینەوەی ئەم چەمكەو وەسفی كردنی. 
لەگەڵ  )ریالیزم(  واقعگەرایی  روونە  شتێكی  ئەوە 
واقع دوو شتی تەواو جیاواز لە یەكترن و ریالیزم 
هیچ پێوەندییەكی نییە بە واقعەوە. بۆ وێنە یەكێك 
لە تایبەتمەندییەكانی رۆمانەكانی به لزاك كارەكتەر 
»كەسایەتییە«  ئەم  چیرۆكە.  كەسایەتیی  یان 
دیاردەیەكی  واتە  به لزاك،  ریالیزمی  لە  بەشێكە 
تایبەتمەندییەكانی  تەواوی  بە  یەكدەست  تۆكمەو 
شی دەكاتەوە. بەاڵم ئەم كەسایەتییە بوونی واقعی 
نییە، واتە لە راستییدا بوونی نییە. دەتوانین بڵێین 
واقع لە پرەنسیپی دەرونشیكارانەی جیهان نزیكترە. 
رۆماندا  لە  كانتی  پاڕادۆكسی  كاتەی  ئەو  وێنە  بۆ 
بوونی هەیە، دەڵێن ئەم رۆمانە رۆمانێكی ریالیستی 
ریالیستی  دیاردەیەكی  وایە جیهانیش  ئەگەر  نییە. 
پاڕادۆكس،  و  ناكۆكی  لە  پڕە  ئەوەی  لەبەر  نییە، 

دیدار
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ئەو پاڕادۆكسانەی كۆتایی نایەت. زۆر سەیرە 150 
هێشتا  ریالیستی  ئایدیۆلۆژیای  هێگل،  دوای  ساڵ 
وەك  ئەوەی  بەر  لە  بوو  ریالیست  فلۆبێر  زاڵە... 
وردەكانی  شتە  وەسفی  وردی  بە  زۆر  من  خودی 
دەكرد. بەاڵم ئەمە هەموو ریالیزم نییە. لە چیرۆكی 
ناكۆكە  ئەمە  و  هەیە  بۆشاییگەلێك  فلۆبێردا 
لەگەڵ ریالیسم. لەبەر ئەوەی لە ریالیزمدا ژینگەی 
جار  زۆر  فلۆبێر  بێت.  یەكدەست  دەبێت  چیرۆك 
لە نووسراو و نامەكانیدا ئاماژەی بەم خاڵە داوە، 
كە چ پێوەندییەكی ئاڵۆز هەیە لە نێوان نووسینی 
لۆیز  بۆ  نامەیەكدا  لە  فلۆبێر  ریالیزمدا.  و  چیرۆك 
وتووە  پێی  باڵوكەرەوەیەك  دەنووسێت  كوولە 
دەیەوێ  مادام بۆڤاری بە وێنەوە باڵو بكاتەوە ئاخۆ 
بە وێنەوە  فلۆبێر رێگه ی باڵوكردنەوەی كتێبەكەی 
كردنی  دادگایی  دوای  پێشنیارە  ئەم  دەدات؟  پێ 
سەردەمەی  ئەو  واتە  كرابوو،  پێشكەش  فلۆبێر 
فلۆبێر بووبوو بە كەسایەتییەكی ناسراوی پاریسی. 
ناكات.  قبووڵ  پێشنیارە  ئەم  فلۆبێر  بوترێ  دەبێ 
ئەو دەنووسێت ئەم باڵوكەرەوە دەیەوێ  ئەو شتانە 
داوە  هەوڵ  زۆرم  من  كە  بدات،  نیشان  وێنە  بە 
ناكۆكییەی  ئەم  لەوێش  وایە  كە  دایانپۆشم،  هەتا 
لەچكە  هەیە.  بوونی  شاردنەوە  و  نیشاندان  نێوان 
حیجاب  داماڵینی  )voilement(و  )حیجاب( 
باسی  هایدگەر  شتەی  ئەو   ،)devoilement(
ئەدەبی  وەسفی  راستییەكە  ئەمە  دەكرد.  لێوە 
نایخاتە روو و ئاشكرای ناكات، بەڵكو دەیشارێتەوە. 
وەسفی ئەدەبی كاڵوەكەی شارل بۆڤاری لە رۆمانی 
سەرەتا  ریالیستییە.   دژە  تەواوی  بە  فلۆبێردا 
لە  ئیلهامیان  كە  دەكێشرێنەوە  هێل  كۆمەڵێك 
وەسفی به لزاكی وەرگرتووە. وەسفە گشتییەكان بە 

بەكاربردنی سیفەتە پڕ لە ماناكان. فلۆبێر دەست 
بۆ  كاڵوەكە،  چینی  بە  چین  وەسفی  بە  دەكات 
وردبینییەكی تەواوەوەو بەم كارە ئایدیای كاڵوەكە 
تەواو  سەرەنجام  كە  دەبێتەوە  بەرباڵو  ئەوەندە 
فەزای چیرۆكەكە دەگرێتەوە. بگێڕەوە بە هۆی ئەم 
لە چیرۆكەكەدا مانای هەیە و ئەمە راست  شتەوە 
بەرچاویان  لە  ئەو شتەیە كە رەخنەگرانی چیرۆك 
نەگرتووەو هەڵسووكەوتێكی جیدییان لەگەڵ ئەدەب 
ئۆبژەكتیڤ  سەرەتا  ئێمە  دەڵێن  وێنە  بۆ  نەبووە. 
زەینگەرا،  بە  بووین  ئێستا  و  بووین  گرا(  )عینیت 
من  دەبێت  ساڵ  چل  سی  بۆ  ئەوە  حاڵێكدا  لە 
ئاشكرا  بە  ئەمەشم  داوەو  زەین  بە  گرنگیم  تەنها 
وتووە. ئەم خراپ تێگەیشتنە زۆرتر دەگەڕێتەوە بۆ 
ملمالنێی بەردەوامی ناو دەق. لە رۆمانی »ئێرەیی« 
یان تەنانەت »چاوچنووك«)La Voyeur(دا بە 
تەواوی ئەم زەینی بوونە و زەینی گەراییە رەنگی 
هەمانكاتدا،  لە  بەاڵم  دیارە.  روونی  بە  داوەتەوەو 
و  زەینییەتگەرایە  هەم  هاوكات  رۆمانەكە،  هەردوو 
هەم عەینییەتگەرا واتە پشتی بە شتەكان بەستووە. 
دیاردەناسی  دەربارەی  فەڕه نسایی  رەخنەگرانی 
لە  دروستیان  تیگەیشتنی  بەاڵم  دەكرد،  قسەیان 
لە  دیاردەیەك  هەر  ئەوان  نەبوو. الی  دیاردەناسی 
خۆیدا شتێكە جیاواز لەو شتەی بینەرێكی دەركی 
دەیبینێت. لە كاتێكدا هۆسرێل بە ئاشكرا رایگەیاندووە 
كە دیاردەناسی بریتییە لە مەبەستدارێتی كەسێك 
كە خۆی لە دیاردەدا دەنوێنێتەوە. جووڵەی ویژدان 
جووڵەی  لەو  بریتییە  هووسێرلدا  فەلسەفەی  لە 
بێبڕانەوە خۆی دەردەخات و جیهان دەنوێنێتەوە. 
كانتدا  فەلسەفەی  لە  ویژدان  بزووتنی  حاڵێكدا  لە 
چیرۆكێكدا  باسی  لە  من  ناخ.  لە  روو  بزووتنێكە 

یەكێك لەو 
شتانەی 
خوێنەری 
بەرهەمی 
نووسەرانی 
رۆمانی نوێ  بە 
ئاشكرا تووشی 
كێشە دەكات 
و خوێندنەوە 
بەالیانەوە دژوار 
دەكات ئەوەیە 
كە دەقەكە 
هەموو كات 
وەک تەڵەیەك 
دەتەقێتەوە. 
واتە خوێنەر 
ناتوانێت باوەڕ 
بەو دەقە 
بكات كە 
دەیخوێنێتەوە

زۆر سەیرە 150 ساڵ دوای هێگل، ئایدیۆلۆژیای 
ریالیستی هێشتا زاڵە
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نەك  بەاڵم  بەكارهێناوە،  دیاردەناسییەم  ئەم  هەر 
مندا  وەسفەكەی  لە  واتە  هوسێرلییەكەی.  مانا  بە 
وەك  چونكه   خەیاڵ،  بە  دەبێت  دواییدا  لە  شت 
هوسێرل دەڵێت دەرهاوێژیی مەبەستدارانە لە هەموو 
بوارەكاندا دەتوانێت رووبدات، تەنانەت لە جیهانی 

.)imaginaire( خەیاڵسازیشدا
*گۆڵدمەنیش وتارێكی دەربارەی تۆ نووسیوە لەو 
وتارەدا ئاماژە دەدات بەم پرسی دەرهەستگەراییە...
تردا.  تێگەیشتێكی  بە خراپ  پەرەی  -گۆڵدمەنیش 
گۆڵدمەن بیردۆزێكی گەورەی ماركسیست بوو، بەاڵم 
بە رادەی پێویست دەربارەی ئەدەب هەستیار نییە. 
دەربارەی  كتێبێكی  گۆڵدمەن  دەیگێڕایەوە  یەكێك 
شاراوە  خودای  ناوی  بە  باڵوكردووه تەوە  راسین 
)Le Dieu Cache(، سەیر ئەوەیە نەیتوانیوە 
لە مۆسیقای شیعرەكانی راسین تێبگات و هەستیان 
پێبكات، لە راستییدا، گۆڵدمەن بەرامبەر بە مۆسیقای 
بووە.  هەست  بێ  تەواوەتی  بە  راسین  شیعرەكانی 
من لەسەر ئەو باوەڕەم گۆڵدمەن لە گۆشەنیگایەكی 
زەینیی تەواو بەرتەسكەوە هەر ژانرێكی ئەدەبی و 
لە  لێكداوەتەوە و هەڵسووكەوتی كردووە  هونەریی 
گەڵیان. گۆڵدمەن بابەتێكی بە تامی دەربارەی من 

نووسی...
تەنها  ئەو  الی  راستەقینە  پرسی  راستییدا  *لە 
بە  شتێك  هیچ  لەمە  جگە  و  بوو  ریالیزم  پرسی 

الیەوە گرنگ نەبوو...
شتێك  هەر  لە  بەر  گۆڵدمەن  راستە،  زۆر  -بەڵی، 
جەختی لەسەر واقعە كۆمەاڵیەتییەكان دەكردەوە. بۆ 
وێنە نووسراوەكانی دەربارەی كتێبی »چاولەوەڕێن« 

زۆر سەیرە.
*بەاڵم وەك شتێ خۆشت لە شوێنێك وتووتە تۆش 

بووی بە قوربانی جۆرێ وەهمی ریالیستی، وا نییە؟ 
بۆ وێنە لە »چاولەوەڕێن«دا.

-بەڵێ وایە.
واقعی  دەربارەی  كات  هیچ  بەرهەمەكانت  *بەاڵم 

پەتی نەبووە.
سەرلەنوێ   شێوەیەك  بە  بەرهەمەكانی  -نە 

بونیادنانەوەی واقعن.
بە  خۆت  دەرونشیكاریی  واقعی  تۆ  راستیدا  *لە 

خاڵی بەرامبەری ریالیزم دەزانی.
-من ریالیسم خۆی بە بەرامبەری واقع دەزانم. لەبەر 
و  سەیر  شتێكی  واقع  باوەڕەم  ئەو  لەسەر  ئەوەی 
سەمەرە و نەناسراوە، كە فام ناكرێ  و هەموو دەم 
لە گۆڕاندایە. لەحاڵێكدا ریالیزم جۆرێك مێتافیزیكە. 
بە  دەبەخشێت  جووڵە  ریالیزمە  ئەوە  راستییدا  لە 

چیرۆك.
پێوەندیی  بە  دەدەی  ئاماژە  رووەوە  لەو  *بەاڵم 
من  هایدگەری،  حیجابی  البردنی  و  حیجاب  نێوان 
بێت  گرنگ  حەقیقەت  پرسی  بەوەی  هەیە  گومانم 
بە الی نووسەرەوە، ئاخۆ نووسەر دەبێ لە پشتی 

واقعەوە بە دوای راستیدا بگەڕێت؟
-من باوەڕم بە راستی نییە. واتە لەسەر ئەو باوەڕە 
و  هەیە  بوونی  موتڵەق  و  رەها  حەقیقەتێكی  نیم 
بەس. من باوەڕم بە فرە چەشنی راستییەكان هەیە، 
ئەو حەقیقەت و راستییانەی كە لەگەڵ یەك ناكۆكن 
و دژ بە یەكن. لە راستییدا چەمكی حەقیقەت لەم 
و  زوڵم  بۆ  تەنها  و  نایەت  هیچ  كەڵكی  بە  جیهانە 
ستەم باشە.)بە دەربڕینێكی تر دەسەاڵتە تۆتالیتار 
حەقیقەت  چەمكی  لە  كەڵك  ستەمكارەكان  و 
وەردەگرن بۆ سەركوتكردنی جەماوەر و الیان وایە 
حەقیقەتی رەها الی ئەوانە. ئەمە هەمان بۆچوونی 

دیدار
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كامۆیە كە دەیگوت بە دڵنیاییەوە ئەگەر حەقیقەتێك 
هەبێت الی ئەوانە نییە كە الیان وایە حەقیقەتیان 
الیە. و-ك(. تەنها دەسەاڵتە سەرەڕۆ و شێتەكانن 
ئەوانە.  الی  حەقیقەت  دەكەن  ئەوە  بانگەشەی 

هایدگەر باس لە حەقیقەتی سروشت دەكات.
*سروشتی مرۆڤایەتی یان خودی سروشت؟

سروشتی  تەنانەت  سروشت.  خودی  -سروشت، 
ئەگەر  دەچێت.  سروشت  هەمان  وەك  ئینسانیش 
پیاوان  ئەوە شتێكی سروشتییە  وایە  كەسێك الی 
بدەن  فەرمان  ئاریاییەكان  و  بن  زاڵ  ژناندا  بەسەر 
بەسەر جوولەكەكاندا، لە دونیا بێئاگایە و لە دونیای 
وەهم و خەیاڵدایەو بەم زووانە لەم دونیا وەهمییە 

نایەتە دەرەوە.
هێگلی  نیگەتیڤی  رەمزی  وەك  ژن  تۆ  بۆیە  *هەر 
 Le Miroir qui( لە كتێبی »ریفلێكسی ئاوێنە

Reviou( بەكار دەبەی؟
تەنانەت  رۆژئاواو  ئەدەبی  لە  دەم  هەموو  -ژن 
ئەدەبی رۆژهەاڵتیشدا بە هۆكاری بێ نەزمی و بێ 
سەروبەرەیی ناسراوە. بەاڵم كەسانێكیش بوون كە 
مانایەكی جیاوازیان لە ژن داوە بە دەستەوەو ژنیان 
وەك رۆحی ئازادی پێناسە كردووە، بۆ وێنە میشلە. 
بە تێڕوانینی من میشلە پرەنسیپی زاڵی بەرهەمی 
سپی  رەگەزی  بەرهەمی  ئەوەی  و  سپییە  رەگەزی 
من  فیلمەی  ئەو  دەناسرێت.  نەزم  بێ  بە  نەبێت، 
بە ناوی »لە سەراولێژی چێژدا« دروستم كردووە، 
»ساحیرە«  كتێبی  لە  هەڵهێنجانێكە  راستیدا  لە 

بەرهەمی میشلە.
 )provocation( جوواڵندن  تۆوە  *بەالی 

شێوەیەكە بۆ هەڵهاتن لە ریالیزم؟
شتە  ئەو  دەكەم  حەز  زۆر  من  بێگومان.  -بەڵێ، 

بڵێم كە نابێ  بوترێت. بۆ وێنە لە فەڕه نسادا بۆمان 
نییە بڵێین ژووری گاز بوونی نەبووە. من خۆم الم 
وایە ژووری گاز بوونی هه بووە، بەاڵم لە الیەكەوە 
حەز ئەكەم بڵێم بوونی نەبووە لە بەر ئەوەی مافی 
شتێكی  ئەمە  نەبووە.  بوونی  بڵێین  نییە  ئەوەمان 
قەدەغە  شتە  لەم  باسكردن  یاسا  نییە  سروشتی 

بكات!
*لە راستییدا لە مانگی مای 1968دا دروشمێكی لەم 

جۆرە هەبوو: »با قەدەغەكردن قەدەغە بكرێت.«
و  هەژێنەر  شتێكی  قەدەغەكردن  -بەڵێ، 
گازی  ژوورێكی  دەزانی  خۆ  سەرسوورهێنەرە. 
نیشانی  بەوەی  دروستكردووە  درۆینەیان  تەواو 
ناكە  ڤیدال  بیستوومە  من  بدەن.  گەشتیارەكانی 
جوولەكە  مێژوونووسی   )Vidal-Naquet(
وتوویەتی: »بەڵێ، ئەم ژووری گازانە دەستكرد و 
درۆینەن، بەاڵم كەس بۆی نییە ئەم شتە بڵێت.« 
لیستی  لە  سیاسییان  كەسێكی  ئەوەیە  سەیر 
)الیەنگرانی  سەوزەكان  هەڵبژاردنی  پاڵێوراوانی 
ژینگە( خستووه تە الوە تەنها لەبەر ئەوەی وتوویەتی 
ئەم ژوورە گازە دەستكرد و درۆینانە دەبێ ال ببرێن. 
كە مرۆڤ ئەم شتانە ئەبیستێ  سەری سووڕدەمێنێ .
مێژووەوە  بە  پێوەندیت  كات  هەموو  تۆ  *بەاڵم 
مێژووی  ئافرێنەری  وەك  نووسەر  لێرەدایە  بووە. 

نوێ  دەردەكەوێ .
-من لە »ریفلێكسی ئاوێنە«دا بەسەرهاتی پاپۆرێكی 
جەنگی دەگێڕمەوە بە ناوی Aurore كە لە سەن 
تێزار  زستانەی  كۆشكی  بە  بەرامبەر  پێترێزبۆرگ، 
رەسمیی  مێژووی  بە  بەرامبەر  خستووەو  لەنگەری 
بەاڵم  دەكات.  تەقە  تێزار  كۆشكی  بەرەو  رووسیا 
سەرجەم مێژوونووسانی رووس باسیان لەوە كردووە 

تەنها دەسەاڵتە سەرەڕۆ و شێتەكانن بانگەشەی 
ئەوە دەكەن حەقیقەت الی ئەوانە

ئەگەر كەسێك 
الی وایە 
ئەوە شتێكی 
سروشتییە 
پیاوان بەسەر 
ژناندا زاڵ بن 
و ئاریاییەكان 
فەرمان 
بدەن بەسەر 
جوولەكەكاندا، 
لە دونیا 
بێئاگایە و لە 
دونیای وەهم و 
خەیاڵدایەو بەم 
زووانە لەم دونیا 
وەهمییە نایەتە 
دەرەوە
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پاپۆڕە  ئەم  نەبووە،  لەوێ   جەنگییە  پاپۆرە  ئەم 
سەربازی  گەورەی  یەكەیەكی  به   سەر  جەنگییە 
لە جەمسەرێكی  ئارامدا  ئۆقیانووسی  لە  كە  بووە، 
تری رووسیا سەقامگیر بووە. ستالین سەرجەم ئەو 
لە  باسیان  كە  دەخستەوە  دوور  مێژوونووسانەی 

حەقیقەت دەكرد.
*بەاڵم لە سەردەمێكداین مێژوو ئیتر باس لە یۆتۆپیا 
ناكات. ئاخۆ نووسەر دەتوانێ  بە كەڵكوەرگرتن لە 

ئامرازی زمان وێنایەك لە یۆتۆپیا دروست بكات؟
هێشتا  بەاڵم  نییە؟  یۆتۆپیای  ئیتر  مێژوو  -دەڵێی 
ئایین پێناسەكەر و دەرخەری یۆتۆپیایە. قەت ئەوە 
روو نادات كە سەرجەم ئایدیۆلۆژیاكان لە ناو بچن.

*رستەیەكی رۆالن بارتم هاتەوە یاد كە دەربارەی 
مێژوو وتوویەتی: »نووسراوەی ئەدەبی لە دەروونی 
خۆیدا، هەم هەڵگری لەخۆ نامۆبوونی مێژووەو هەم 
هەڵگری خەونی مێژوو«. ئەمرۆكە كەسانێك باس 

لە كۆتایی مێژوو دەكەن.
-من بڕوام بە كۆتایی مێژوو نییە.

كۆتایی  لە  كە  نووسەرەوە  ئەو  الی  بە  *بەاڵم 
بێت  دژوار  دەبێ  دەنووسێت،  بیستەمدا  سەدەی 
بیەوێ  باس لە ئەخالقی نووسین بكات، بەتایبەت 
ئەوەی جۆری جیاوازی نووسین دەبینین، تەنانەت 

لە ئاستی نووسینی ژۆڕنالیستیدا.
-رەنگە بە كردەوە وەها شتێك بوونی نەبێت. بەاڵم 

سەرهەڵدانیشی شتێكی مەحاڵ نییە.
*ئاخۆ ئەم پرسە قەت ئازاری نەداوە؟

هەر  بە  دژ  من  ئەوەی  لەبەر  شێوەیەك،  هیچ  -بە 
جۆرە ئایدۆلۆژیایەكم.

لە  بەرپرسایەتی  پرسی  تۆ  ئەوەی  *بەتایبەت 
رێگه ی نووسینەوە دێنیتە گۆڕ...

-ئایدۆلۆژیای ئەدەب خودی ئەدەبە.
*بەاڵم ئەدەب تا چەند دەتوانێت بمێنتەوەو لەناو 
نەچێت، لەبەر ئەوەی چەندین جۆر نووسین دروست 
رۆمان  چاخی  كۆتایی  لە  باس  تەنانەت  بووەو 

دەكرێت؟
-ئەم بۆچوونە هیچ بەهایەكی نییە. دەیانگوت دوای 
رۆمانی نوێ  شتێكی تر بوونی نییە. بەاڵم وا نییە. 
رۆماننووسانێكی زۆر هەن كە كاری سەركەوتوانەیان 
وێنە  بۆ  نانووسن،  نوێش  رۆمانی  باڵوكردووه تەوەو 
ژان-فلیپ تووسن، یان پاول ئاستێری ئەمریكایی، كە 
هەردووكیان رۆماننووسانێكی گەنجن و داهاتوویەكی 
الی  سەرەكی  كەڵكەڵەی  بەردەمدایە.  لە  گەشیان 
»دوانەیی«)Double(ەو  پرسی  ئاستێر  پاول 
ئەمە ئەو شتەیە كە دەتوانێت رۆمانی سەركەوتووی 
لێ بكەوێتەوەو ببێت بە هۆی سەرهەڵدانی كۆمەڵێك 

رۆمانی گەورە.
زۆر  هەیە  كەسێك  بیانییەكاندا  نووسەره   ناو  *لە 

سەرنجت رابكێشێت؟
-من بە زۆری ئەو نووسەرانەم خۆش ناوێ  كە دەنگە 
دەكەوێتەوە،  بەرهەمەكانیان  سەر  لە  زۆر  دەنگی 
ماركێز  ناوێت.  خۆش  ماركێزم  گارسیا  وێنە  بۆ 
هەموو  هەیە.  جوانی  رازاوەو  ڤیالیەكی  كوبا  لە 
ئەو  سەرەنجام  دەخوێنن.  ئەمریكا  لە  منداڵەكانی 
بە تەواوی دژ بە ئەمریكایە. بە الی منەوە ماركێز 
بە  كورتاسار  بەاڵم وەك  نییە،  گەورە  نووسەرێكی 
نووسەرانێكی  دەبرێت.  ناوی  گەورە  نووسەرێكی 
تریش هەبوون لە ئەمریكا كە زۆر دەنگە دەنگیان 
دەكرد و نووسینەكانیان زۆر قسەی دەكەوتەوە، بۆ 
وێنە نۆرمەن میلەر، ڤیلیان ستایرۆن. هەڵبەت من 
الیەنگری لە  ماركێز دەكەم. بەاڵم الم وایە ماركێز 

دیدار
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گەورەترین  ناباكۆف  نییە.  گەورە  نووسەرێكی 
مەزن.  نووسەرێكی  بوو،  بەرەیە  ئەم  نووسەری 

ئێستا دەكرێت باس لە پاوڵ ئاستێر بكەین.
*ئەی نووسەرە ژاپۆنییەكان؟

بەرهەمەكانی  دایە.   مێشكم  لە  هەندێكیان  -ناوی 
یەكیانم زۆر بە دڵ بوو، ماوەیەك لەوە پێش مرد، 

ناوێكی خۆشی هەبوو )ئابە كووبۆ(.
بڕیاربوو  داڕشتبوو  كتێبێكم  گەاڵڵەی  تەنانەت  من 
بە هاوكاریی كووبۆ پێكەوە تەواوی بكەین. بڕیاربوو 

كووبۆ رەسمی كتێبەكان ئامادە بكات.
*با بێینە سەر پێوەندیی تۆ و سینەما.

-دەرهێنەرەكان دژوار دەتوانن فیلمەكانی من بەرهەم 
هەڵبەت  تێدەچێت.  زۆری  ئەوەی  لەبەر  بهێنن، 
ژمارەیەك بەردەنگ و وەرگرم هەیە، بەاڵم ژمارەیان 
زۆر نییە و ئەمە بەس نییە. بەتایبەت دەربارەی ئەو 

فیلمانەی زیاتر لە 20 ملیۆن تێچووی هەیە.
*هیچ گەاڵڵەیەكت بە دەستەوە هەیە؟

باش  رادەیەكی  تا  كە  هەیە  گەاڵڵەم  دوو  -بەڵێ  
چووەتە پێشەوە. سەرمایەكەشیان پەسەند كراوە، 
بەاڵم ئەم پێشە ئیتر ئەو بەها و ئەرزشەی پێشتری 
نزیكە  پیشدانەكەی  كاتی  كە  فیلمەی  ئەو  نییە. 
دەست  وێنەهەڵگرتنمان  دەبوو  بەهارە  ئەم  هەر  و 
پێ كردبا، بەاڵم بەهۆی جەنگی كامبۆجەوە كەوتە 
بكەینەوە.  پێ  دەست  نوێ   لە  سەر  دەبێ  دواوەو 
دروست  كامبۆج  لە  دەبێ  فیلمە چیرۆكئامێزە  ئەم 
بكرێت، بەاڵم رووداوەكانی بە هیچ شێوەیەك لەوێ  
روو نادات. تەنها بەهۆی دیمەنه  سەرنجڕاكێشەكانی 
تر  فیلمەكەی  هەڵبژاردووە.  ئەوێمان  كامبۆجەوە 
زیاتر باس هەڵگرە، هونەرمەندی سەرەكیی فیلمەكە 
كامبۆج ژان یانە، هەڵبەت شتێكی نەریتییە. بەاڵم 

ئانجیلۆ  مایكل  تر  فیلمەكی  یەكەمی  ئەكتەری 
ئانتۆنینییە. مایكل ئانجیلۆ ئیفلیجەو ئەوە بۆ حەوت 
ساڵ دەچێت هیچ فیلمێكی بەرهەم نەهێناوە. مایكل 
ئانجیلۆ لەم فیلمەدا دەوری ئەفسەرێكی ئەرتەشی 
هەیە، كە بە قورسی بریندار بووەو ئیتر ناتوانێت 

قسە بكات.
سینەمای  هەڵبژارد؟  ئانتۆنیۆنیت  *بۆچی 

ئانتۆنیۆنیت بە دڵە؟
-بەڵێ، بە دڵنیاییەوە. تەنانەت كاتی خۆی دەقی 
فیلمێكم بۆی نووسی، راست دوای »ساڵی رابردوو 
جێبەجێ   گەاڵڵەیە  ئەم  بەاڵم  باد«  مارین  لە 
نەكرا. ئەوەی راستی بێت ئالێن رێنە داوای كردم 
فیلمەكە بۆ ئانتۆنیۆنی وەسف بكەم. من چیرۆكی 
كتێبێكی  راستیدا  لە  نەگێڕایه وە.  بۆ  فیلمەكەم 
فیلمهەڵگرتنم نووسی، واتە ئەو شتەی بینەرەكان 
دەربارەی  بەاڵم  نووسیم.  پالن  بە  پالن  دەیبینن، 
بە  بوو،  جیاواز  تەواوی  بە  شتەكە  ئانتۆنیۆنی 
كەسێكی  ئانتۆنیۆنی  بوو.  تر  شتێكی  تەواوی 
پێویست بوو چیرۆكێكی بۆ بگێڕێتەوە. كە خەرێك 
فیلمەكە  دەربارەی  گشتی  شێوەیەكی  بە  بووین 
دەچووە  باشی  بە  شتێك  هەموو  دەكرد  قسەمان 
لە  نەبوو. بەاڵم كە باسمان  پێش و كێشەیەكمان 
پێ  قسەكەی  ئا نتۆنیۆنی  دەكرد،  وردەكارییەكان 
بڕیم و وتی : »تۆ چیرۆكێكم بۆ بگێڕەوە بۆ ئەوەی 
چ  دەبێ  فیلمەكە  دروستكردنی  كاتی  بڵێم  پێت 
بكرێت.« پێم گوت : »ناتوانم، لەبەر ئەوەی ئەو 
كاتەی خەریكی نووسینی فیلمنامەیەكم و لە سەر 
فیلمێك كار دەكەم، بیر لەوەش دەكەمەوە لە كاتی 
بكرێت.«  چ  دەبێ  دروستكردندا  و  وێنەهەڵگرتن 
بەاڵم ئاالن رێنە بە پێچەوانەی ئانتۆنیۆنی قسەكەی 

من بە زۆری 
ئەو نووسەرانەم 
خۆش ناوێ  كە 
دەنگە دەنگی 
زۆر لە سەر 
بەرهەمەكانیان 
دەكەوێتەوە، 
بۆ وێنە گارسیا 
ماركێزم 
خۆش ناوێت. 
ماركێز لە 
كوبا ڤیالیەكی 
رازاوەو جوانی 
هەیە. هەموو 
منداڵەكانی 
لە ئەمریكا 
دەخوێنن. 
سەرەنجام ئەو 
بە تەواوی دژ 
بە ئەمریكایە. 
بە الی 
منەوە ماركێز 
نووسەرێكی 
گەورە نییە

من رێزی زۆرم هەیە بۆ ژان گۆدار، بەاڵم 
ئەو رێزێكی زۆری نییە بۆ من
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لێ وەرگرتم و بە بۆچوونەكەی من رازی بوو.
*چۆن بوو ویستت لەگەڵ ئالین رێنە كار بكەی و 
هاوكاری بكەی لەگەڵی؟ من ئەمەم پێ سەیرە لەبەر 
ئەنجام  وێنەهەڵگرتن  كاری  دەتوانی  خۆت  ئەوەی 

بدەی.
رێنە  بۆ  فیلمەم  ئەم  بەتایبەتی  من  بەاڵم  -بەڵێ ، 
نووسی. تراولینگە درێژەكانیشم لەسەر كاغەز دیاری 
كرد، بەاڵم ئاالن بەكاری نەهێنان. بەهەرحاڵ شوێن 
پەنجەی رێنە لەم كارەدا بە تەواوی روون و ئاشكرا 

بوو.
*سەرچاوەی حەزی تۆ بۆ وێنە و سینەما بۆ چی 

دەگەڕێتەوە؟
-زۆرن ئەوانەی حەز دەكەم لە كاری سینەمادا بن و 
فیلم دروست بكەن. منیش بیرم لەوە دەكردەوە فیلم 
دروست بكەم. بەاڵم سەیر ئەوەیە ئەو دەرفەتەیان 
بۆ خوڵقاندم بەوەی ئەم كارە بكەم. بەمەشەوە، ئەو 
بەرهەم  فیلمە سەرەتاییەكانی  هەموو  دەرهێنەرەی 
دەبەست.  گرێبەستی  تر  واڵتانی  لەگەڵ  دەهێنام، 
من بە زۆری فیلمەكانم لە دەرەوە دروست كردووە. 
یەكێك لە فیلمەكانم لە ئێستانبووڵ دروستكرا. لەوێ  
دواتر  كچە  ئەم  و  ئاشنابووم  گەنج  كچێكی  لەگەڵ 
بوو بە هاوسەر و هاوژیانم. هەر ئەم پێوەندییە بە 
شێوەیەك لە توركیای نزیك كردمەوەو وای كرد ئەم 
واڵتەم خۆش بوێت. دواتر یەكێك لە فیلمەكانم لە 
بەلژیكا دروست كرد، لە بەر ئەوەی توانا و ئیمكانی 
چێكوسلۆڤاكیا  لە  ترم  فیلمی  دوو  هەبوو.  زۆریان 
بەرهەم هێنا لەبەر ئەوەی بەرپرسانی سینەمای ئەم 
واڵتە فیلمەكانی منیان بە دڵ بوو. تەنانەت نامیرا  
)L Immortelle(شیان وەرگێڕایەوە سەر زمانی 
سلۆڤاكی. فیلمە دووهەمەكەم لە توونس وێنەكەی 

وەزیری  بوو،  شێوە  بەم  بەسەرهاتەكە  هەڵگیرا. 
رۆشنبیریی بوورقیبە كارەكانی منی زۆر بە دڵ بوو 
و داوای لێكردم وێنە هەڵگرتنی فیلمەكەم لە توونس 
ئەنجام بدەم. بە كورتی چەند واڵتێك هەبوون كە 
دەرفەتیان بۆ دەخوڵقاندم بەوەی كە بەشداری بكەن 
كامبۆج  هەڵبەت  فیلمەكانمدا.  بەرهەمهێنانی  لە 
ئێستا ناتوانێ  وەها دەورێك بگێڕێت، لە بەر ئەوەی 
فیلم  پیشەسازیی  نییە.  پارەی  هەژارەو  واڵتێكی 
بەرهەمهێنان لە كامبۆج هیچ بەهایەكی پێ نادرێ  و 
دەبێ هەموو كەرەسە پێویستییەكان بگوازمەوە بۆ 

ئەو واڵتە، ئەم كارەش زۆر دژوارە.
*قەت بیرت لەوە كردووه تەوە لەگەڵ ژان گۆدار كار 
ئەوەی  لەبەر  پێكەوە؟  ببێت  هاوكاریتان  و  بكەی 
كارەكانی ژان گۆدار لە ریزی یەكەم شەپۆلی نوێدایە.
ئەو  بەاڵم  گۆدار،  ژان  بۆ  هەیە  زۆرم  رێزی  -من 
رێزێكی زۆری نییە بۆ من. لە راستیدا دەكرێ بڵێم 
هەركات  ئەوەیە  سەیر  من.  بۆ  نییە  رێزێكی  هیچ 
كە  كەسە  یەكەم  گۆدار  دەكەم  دروست  فیلمێك 
فیلمەكانم دەبینێ. الم وایە بە شێوەیەك خۆی بە 

دوور دەگرێت و خۆی بە دوور دەگرێت لێیان.
*الت وایە لە ناو شەپۆل نوێیەكانی سینەمادا گۆدار 

لە هەموان رادێكاڵترە؟
لەبەر  بەڵكو  نییە،  بوونییەوە  رادیكاڵ  -بەهۆی 
ئەوەیە گۆدار سەیرترین دەرهێنەری شەپۆلی نوێیە. 
سینەمای ترۆفۆ یان شابرۆل بە هیچ شێوەیەك سەر 
بە شەپۆلی نوێ نییە و بە تەواوی سەر بە سینەمای 

ریالیستی نەریتییە.
نوێ   شەپۆلی  لەگەڵ  نوێ   رۆمانی  كەس  *زۆر 

بەراورد دەكەن..
نزیكایەتییەكی هەیە  بەرهەمەكانی گۆدار  -هەڵبەت 

دیدار
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لە گەڵ رۆمانی نوێ ، بەاڵم بەرهەمی كەسانێكی وەك 
ناچێت، سینەمای  نوێ   رۆمانی  وەك  هیچ  شابرۆل 
جۆرێك  رۆمێر  ئێریك  نەریتییە.  زۆر  شابرۆل 
چەنەبازیی  جۆرێك  هەیە،  سینەمایی  نهیلیسمی 

تەواو.
پەسەند  بیانییەكان  دەرهێنەرە  لە  یەك  *كام 

دەكەی؟
بەرهەمەكانی  هەموو  كە  ئانتۆنیۆنی  وێنە  -بۆ 
كە  فیلینی  هەروەها  سەرنجە.  جێگه ی  بەالمەوە 
راكێشاوم  سەرنجی  بەرهەمەكانی  لە  زۆر  بەشێكی 
و لەو فیلمە بیانییانەی كە لەم دواییانەدا بەرهەم 
هاتووە، دەكرێت باس لە فیلمی »ئورووپا« بكەم 

كە لە فەڕه نسا هەرایەكی گەورەی لێ كەوتەوە.
*ئەی سترۆب و گارل چی؟ بەرهەمەكانی ئەوانت 

بە دڵە؟
-سترۆب نەخێر. بەاڵم گارۆب تۆزێك. بەاڵم سترۆب 
فیلمی  سترۆب  قورسن.  سترۆب  كارەكانی  نا. 
فێركاری دروست دەكات. بەاڵم ئەو تەنزەی گۆداری 
تێدا نییە... رەنگە بەرهەمەكانی سترۆب سەرنجی 

تۆ رابكێشێت، بەاڵم بۆ من وا نییە.
*بەڵێ، كارەكانی بەالی منەوە سەرنجڕاكێشن. ئەی 

وێندرس و گریناوی چی؟
-بەرهەمەكانی گریناویم بە دڵە، بەاڵم الم وایە زۆر 
فیلمی  سێ  بەاڵم  بەڵێ،  وێندرس،  دەكات.  قسە 

دواییم بە دڵ نەبوو.
*واتە فیلمە سەرەتاییەكانیت بە دڵە؟

-سەرجەم فیلمەكانی ئەو، بەتایبەت فیلمی پاریس- 
تێكزاس.

*كاری كام دەرهێنەر زیاتر بە رۆحی تۆوە نزیكەو 
هەست بە نزیكایەتی دەكەی لەگەڵی؟

-بۆ وێنە وێندرس، تا كۆتایی جیهان، هەموو بەشی 
یەكەمی فیلمەكەیم بە دڵە، زۆر وەك فیلمی هاوڕێی 
ئەمریكایی دەچێت. بەاڵم بەشی دووهەمی فیلمەكەم 
بە  وێندرس دەست دەكات  بوو. كە  بەالوە قورس 
بیركردنەوە، زۆر وەك ئەو شتە دەچێت لە ئەڵمانیا 

پێی دەڵێن »فەلسەفەی تراموائی.«
*تۆ حەزت لە شێوەكاریشە؟

-بەڵێ، پۆرترێتێكی سیلویا كریستێلم كێشاوە. تۆ 
بڕوانە، كۆالژێكم لێ دروست كردووە. لە بەر ئەوەی 
ئەم ژۆڕناڵە بۆیە كراوە، لە هەر دوو الیەوە دەبینرێ .

*كاری كۆالژ زۆر دەكەی؟
-نا زیاتر بۆ سەرقاڵی و كات پڕكردنەوە ئەم كارە 
دەكەم. شێوەكاری جۆرێك بۆ من كات پڕكردنەوەو 

كات بەسەر بردنە.
*ئەی فۆتۆگرافی؟

-كاری فۆتۆگرافیش دەكەم، بەاڵم نەك فۆتۆگرافیی 
هونەری. فۆتۆ ژۆڕناڵیی زۆرم گرتووە، بۆ وێنە لە 

كامبۆج.
نوێت  رۆمانێكی  پرسیار:  دوایین  *بەاڵم 

بەدەستەوەیە؟
چوارەمی  بەرگی  نووسینی  خەریكی  -بەڵێ، 
لەبەر  نیم.  پەلە  بە  زۆر  بەاڵم  بیرەوەرییەكانمم، 
ناوی  بە  بیرەوەرییەكانم  سێهەمی  بەرگی  ئەوەی 

كۆرنت تازە چاپ بووە.
هاوینی 1993

سه رچاوه :
مصاحبه با ا لن رب گریه 

http://www.dibache.com


