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نووســەری  ڕۆمانەکانــی  بــە  کــورد  خوێنەرانــی  بۆیەکەمجــار 
ــا  ــری بەتوان ــەی وەرگێ ــن( لەڕێگ فەرەنســی، )ماکســێنس فێرمی
ــی  ــارەی وردەکاری چۆنێت ــنابون، دەرب ــی(ە وە ئاش ــازاد بەرزنج )ئ
ــەڵ  ــان لەگ ــە دیدارەم ــەرە، ئ ــەو نووس ــی ئ ــی کارەکان وەرگێڕان

ــازدا.  ــڕەدا س ــەو وەرگێ ئ
بەڕێزتانــەوە،  ڕێگــەى  لــە  کــورد  خوێنەرانــى  یەکەمجــار   *
ئاشــنابوون بــە کارەکانــى نوســەرى فەرەنســى )ماکســێنس 
ئــەم  کارەکانــى  وەرگێڕانــى  لــە  بیرتــان  فێرمیــن( چۆنبــوو 

کــردەوە؟ نووســەرە 

- کاتــی خــۆی لــە یەکێــک لــە کتێبخانەکانــی تارانــدا یەکــەم ڕۆمانــی ئــەم 

نووســەرەم بەرچــاو کــەوت، کــە پێشــر هیچیــم نەبینیبــوو و نەشمدەناســی، 

ســەرنجی ڕاکێشــام و دواتــر کــە خوێندمــەوە، چێژێکــی زۆرم لــێ بینــی و 

بەالمــەوە کارێکــی تــازە بــوو، کارێــک لێونلێــو لــە شــاعیرییەت و جوانــی، 

ــان  ــە وای ــە نووســەرانی دی، ئەمان ــێ ل ــە شــێوازی گەل ــاواز ل شــێوازێک جی

ــەدوای  ــی بکــەم و ب ــە وەرگێڕان ــەوەی، دەســت ب ــاش خوێندن ــردم پ ــێ ک ل

کارەکانــی تریــدا بگەڕێــم. ئیــر ئــەوە بــوو دواتــر دوو ڕۆمانــی تریــم 

ــارم دا  ــەوان«( و بڕی ــەکە« و »هەنگ ــە ڕەش ــە )»کەمەنچ ــتکەوت وات دەس

ــڕم.  ــەو دوو کارەشــی وەربگێ ئ

*قســەیەک لــە زۆرێــک لــە میدیــاکان باوبــوو، دەوتــرا بــاوى 
ــادا،وەک  ــە دنی ــاوە ل ــەورە نەم ــارە گ ــى قەب ــەوەى ڕۆمان خوێندن
کورتــن،  نوســەرەش هەموویــان  ئــەم  ڕۆمانەکانــى  دەزانــى 
تاچەنــد کورتــى کارەنــى ئــەو پەیوەنــدى بــەم بــۆ چونــەوە 

ــە؟ هەی

ــی و  ــی کاری ئەدەب ــژی و کورتی ــۆ درێ ــە ب ــایەک نیی ــدا یاس ــە داهێنان - ل

هونــەری. هەندێجــار جــۆری بابەتەکــە ڕۆڵــی لــە ســەپاندنی درێــژی 

ــە  ــە و ن ــژ داهێنان ــی درێ ــوو کارێک ــە هەم ــە. ن ــەدا هەی ــی کارەک و کورتی

هەمــوو کارێکــی کــورت. بــەاڵم شــتێک هەیــە پەیوەندیــی بە هەســتیارێتیی 

خوێنــەری هاوچەرخــەوە هەیــە و پێویســتە نووســەر ڕەچــاوی بــکات. 

ــە دۆستۆیڤســکی  ــە کتێبــی »هونــەری ڕۆمــان«دا بــاس ل ــرا ل میــالن کوندێ

ــەی  ــەو ڕۆمانان ــە، ئ ــکی مبای ــتا دۆستۆیڤس ــەر ئێس ــت: ئەگ دەکات و دەڵی

خــۆی وەهــا درێــژ نەدەنووســین و زۆر خــۆی بــە کۆمەڵێــک وردەکارییــەوە 

ــەم،  ــتە. یەک ــە زۆر ڕاس ــەم بۆچوون ــە ئ ــم وای ــن پێ ــرد. م ــک نەدەک خەری

ــوێ  ــای ن ــی تەکنۆلۆجی ــۆڕاوە و هاتن ــەردەمەکە گ ــتا س ــەوەی ئێس لەبەرئ

ــی گــۆڕی و کاریگەریــی خــۆی لەســەر  ــا و جیهانبینی ــێ چەمــک و مان گەل

لەبەرئــەوەی  دووەم،  بەجێهێشــت.  ڕۆشــنبیرییش  و  ئــەدەب  دنیــای 

ــرە پێویســتی  ــەوە وریات ــەم ســەردەمە ل ــەری ئ ــش گــۆڕاوە، خوێن خوێنەری

بــە کۆمەڵێــک وردەکاری بێــت و دەبــێ نووســەر ئەمــە بزانێــت. نووســەری 

ــی  ــج و بناوان ــووە بن ــرد، دەچ ــی دەک ــی کاراکتەرێک ــک باس ــیک کاتێ کالس

ــەر  ــۆ خوێن ــەی ب ــۆی و بنەماڵەک ــی خ ــژووی ژیان ــەرەوە و مێ ــەو کاراکت ئ

بــاس دەکــرد، وەکچــۆن دۆستۆیڤســکی ئەمــە دەکات، بــەاڵم ئێســتا خوێنــەر 

پێویســتی بــەو وردەکارییانــە نییــە. هەڵبەتــە مەبەســتان لــەوەش نییــە کــە 

ــەوە  ــان ئ ــو ومت ــە وەک ــر، چونک ــت، نەخێ ــورت بێ ــت ک ــان هــەر دەبێ ڕۆم

ــەاڵم،  ــاری دەکات. ب ــەی دی ــی و درێژییەک ــە کورت ــە ک ــتی کارەکەی رسوش

ــە  ــەو ڕۆمان ــان ل ــە خۆی ــوون ک ــدا ب ــەران پەی ــە نووس ــوێ ل ــی ن نەوەیەک

ــورت  ــێوازێکی ک ــە ش ــرێ ب ــە دەک ــە ک ــان وای ــزن و باوەڕی ــە دەپارێ درێژان

و چــڕ و شــاعیرانە، ئــەوە بخەنــە ڕوو کــە لــە خەیاڵدانیانــدا دەگوزەرێــت. 

لێرەشــەوە ئــەو ژانــرە لــە ڕۆمــان ســەریهەڵدا، کــە پێــی دەوتــرێ »ڕۆمانــی 

مینیاڵیســتی«.

ــورت  ــەر ک ــەوە، ب ــەرە بخوێنیت ــەم نوس ــى ئ ــەر ڕۆمانەکان *ئەگ
ــە  ــت ک ــااڵ دەکەوی ــیعرى ب ــى ش ــورت و زمان ــتەى ک ــژى و ڕس بێ
سەرانســەرى کارەکــەى پێکدێنێــت، دەتوانــن هەندێــک بــاس لــە 
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ــەن؟ ــۆ بک ــەرەمان ب ــەم نوس ــینى ئ ــى نوس تەکنیک

- ماکســێنس فێرمیــن لــەم ڕۆمانانــەدا پەنــا بــۆ کۆمەڵێــک تەکنیــک 

ــە  ــە نووســەر ب ــڕی، وات ــەن: یەکــەم، کورتب ــان ئەمان ــات، کــە گرنگرینی دەب

ــاس  ــان ب ــەوە، ی ــۆ دەگێڕێت ــان ب ــڕ ڕووداوەکامن ــراف و دێ ــن پەرەگ کەمری

نووســەر  زمانــدا،  لــە  شــاعیرییەت  دووەم،  دەکات.  کاراکتــەرەکان  لــە 

بــە زمانێکــی پــڕ لــە وەســفی شــاعیرانە و وێنــەی شــاعیرانە شــتەکان 

ــەوە. ســێیەم، بەشــی کــورت کــورت، نووســەر ڕۆمانەکــەی خــۆی  دەگێڕێت

بەســەر کۆمەڵێــک بەشــی کورتــدا دابــەش دەکات. چــوارەم، تەواونەکردنــی 

دیمەنــەکان و بەجێهێشــتنی بــۆ خوێنــەر، واتــە نووســەر جــاری وایــە 

ــەوە  ــەم ڕێی ــەوێ ل ــت و دەی ــدا جێاندەهێڵێ ــان حاڵەتێک ــوێنکدا ی ــە ش ل

خەیاڵــی خوێنــەر بورووژێنێــت تــا خــۆی وردەکارییەکانــی دیمەنەکــە تــەواو 

بــکات. چــوارەم، جێگۆڕکێپێکــردن بــە چەمــک و شــتەکان، بــۆ منوونــە 

ــە ســێ  ــاوازی ل ــی جی ــە چەمکــی ڕەنــگ و تەوزیفکردن جێگۆڕکێپێکــردن ب

ڕۆمانیــدا، واتــە بەفــر و کەمانچــە ڕەشــەکە و هەنگــەوان. ئەمانــە هەنــدێ 

ــدا. ــی فێرمین ــە کارەکان ــەرەکین ل ــی س تایبەمتەندی

*ئــەم نوســەرە لــە کارەکانیــدا زیــاد لــە واتــاو مەبەســتێک 
دەگەیەنێــت، بــۆ نمونــە لــە ڕۆمانــى )بەفــر(دا جگــە لــە چیرۆکــى 
گێرانــەوە کچێــک دەدەیەوێــت ببێتــە شــاعیر و هایکــۆ بنوســىێ، 
باســى ڕەنگــى )ســپى(یش دەکات، لــە ڕۆمانــى )کەمانچــە ڕەشــدا( 
باســى ڕەنگــى )ڕەش( و  لــە ڕۆمانــى )هەنگویــن( بــاس لــە 
ڕەنگــى )زەرد و ئاڵتونــى( بەبۆچونــى ئێــوە مەبەســتى نووســەر 

لــەم تەکنیکــەى چییــە؟

- فێرمیــن وەکــو شــاعیرێک مامەڵــە لەگــەڵ کەســێتی و ڕووداوەکانــی 

شاخەوان سدیق و ئازاد بەرزنجی
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ــە  ــر دەگرن ــای ت ــە شــیعردا شــتەکان مان ــدا دەکات. وەکچــۆن ل ڕۆمانەکانی

خــۆ، بــەوەی شــاعیر لەڕێــی الدان واتــە )ازاحــة(ەوە مانــای تــر بــە وشــەکان 

و شــتەکان دەبەخشــێت، فێرمینیــش بــە هەمانشــێوە. بۆیــە دەبینیــن 

ــەڵ  ــە لەگ ــێ دان مامەڵ ــان پ ــە ئاماژەم ــدا ک ــێ ڕۆمانەی ــەو س ــێ ل وەخت

ڕەنگــدا دەکات، ڕەنگــەکان مانــای تــر وەردەگــرن و دەچنــە تانوپــۆی 

ــە  ــە ل ــۆ منوون ــە ب ــەوە.  وات هەمــوو ڕووداوەکان و کــۆی فــەزای ڕۆمانەکان

»بەفــر«دا بەفــر ئــەو مانــا ڕاســەتەوخۆیەی نییــە کــە لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا 

هەیەتــی، بەڵکــو تێکــەڵ دەبێــت لەگــەڵ شــیعر و خۆشەویســتی و مــەرگ 

ــیدا. ــی تریش ــە کارەکان ــا ل ــد... هەروەه و هت

ــر  ــەاڵم دوات ــەوە، ب ــاش خوێرنای ــرا ب ــە چاپک ــۆى ک ــە کاىت خ ــەم ڕۆرمان *ئ

ــە نوســەرەکەى  ــاس ل ــە ب ــاى بێدەنگــى ئێمەکــەوت و ن ــەر دنی هــەرزوو ب

ــەوە  ــاىن نەمای ــرى بی ــە کارى نوســەراىن ت ــک ل ــەکاىن وەک هەندێ ــە ڕۆمان ن

ــوو؟ ــە چیب ــۆکارى ئەم ه

ــەوان«  ــەکە« و »هەنگ ــە ڕەش ــر« و »کەمانچ ــە »بەف ــە، وات ــەم ڕۆمانان - ئ

ســەرەتا هــەر بەجیــا هەریەکەیــان هــەزار دانــەی لــێ چــاپ کــرا، پاشــان 

هەرســێکیان لەالیــەن چاپخانــەی »ڕەنــج« ەوە لــە یــەک کتێبــدا کۆکرانــەوە 

و ســێ هــەزار دانــەی لــێ چــاپ کــرا. دواتریــش ناوەنــدی غەزەلنــووس بــە 

جیــا هەریەکــەی بــە هــەزار دانــە چــاپ کــردەوە. واتــە هــەر یەکێــک لــەم 

ڕۆمانانــە بــە تیــراژی پێنــج هــەزا دانــە چــاپ کراونەتــەوە و ئێســتایش لــە 

کتێبخانەکانــدا نەمــاون. بۆیــە ناوەنــدی غەزەلنــووس بەنیــازن دیســانەوە لە 

چاپیــان بدەنــەوە. هەڵبەتــە ئەمــەش خــۆی لــە خۆیــدا نیشــانەی ئەوەیــە 

کــە ئــەم کارانــە خوێنەرێکــی زۆریــان هەبــووە و تــا ئێســتاش داواکارییــان 

ــر  ــە دوات ــەوەی ک ــەبارەت ب ــەاڵم س ــەوە. ب ــاپ دەکرێن ــە چ ــەرە، بۆی لەس

بــەر بێدەنگیــی دونیــای ئێمــە کەوتــووە، مــن لــە ئێــوە دەپرســم چ شــتێک 

هەیــە و چ شــاکارێک هەیــە بــەر بێدەنگیــی دونیــای ئێمــە نەکەوتبێــت؟؟ 

ــە، چ  ــتەکاندا بێدەنگ ــوو ش ــت هەم ــە ئاس ــە ل ــای ئێم ــتیدا دونی ــە ڕاس ل

ــورد  ــانی ک ــەوە، ئینس ــەردا بەداخ ــەدەب و هون ــت ئ ــەوەی لەئاس ــای ئ ج

ــدێ  ــەاڵم هەن ــە. ب ــب و داهێنان ــت کتێ ــگ نەبێ ــەوە گرن ــە بەالی ــەوەی ک ئ

بابــەت نــوورسان لەســەر ئــەم ســێ کارە و لــە چەنــد ڕۆژنامــە و گۆڤارێکــدا 

باڵوبوونــەوە. جگــە لــەوەی، بــێ لــەم ســێ کتێبــەی کــە مــن کردوومــن بــە 

کــوردی، یــەک ڕۆمانــی تریشــی کــرا بــە کــوردی کــە دەزگای ســەردەم چاپــی 

کــرد، ناوی«ئەفیــون« واتــە تلیــاک بــوو، ئیــر هیــچ کارێکــی تــری نەکــراوە 

ــە  ــد ســاڵەی دواییشــدا و دوای وەرگێڕان ــەم چەن ــەت ل ــە کــوردی و تەنان ب

کوردییــەکان، ئــەو چــوار کارەی کــران بــە عەرەبــی.

بەرهەمــەکاىن  یــان  وەرگێــڕن؟  نووســەرە  ئــەم  تــرى  کارى  *بەنیازنیــن 

تــر چاپکەنــەوە؟ جارێکــى 

ــی کاری  ــۆ تەرجەمەکردن ــە ب ــام نیی ــی وەه ــچ پرۆژەیەک ــتادا هی ــە ئێس - ل

تــری، ئیــر نازانــم لــە ئاینــدەدا چــۆن دەبێــت، بــەاڵم ناوەنــدی غەزەلنــووس 

لــە ســلێانی بەنیــازن لــە ئایندەیەکــی نزیکــدا ئــەو ســێ ڕۆمانە هەرســێکی 

چــاپ بکەنــەوە. 
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- نووسەری فەرەنسی ماکسێنس فێرمین

- لە 17 ی مارسی 1968 دا لە شاری ئەلبێرتڤیل لە فەرەنسا هاتووتە دنیاوە.

- ماوەیەک بۆ کارکردن چووە بۆ تونس.

- پاشان گەڕاوەتەوە فەرەنسا و ئێستا لەگەڵ هاوسەرەکەی و دوو کچەکەیدا

 لە شاری ساڤۆی دەژین. 

 - لە ساڵی 1999 دا یەکەمین ڕۆمانی خۆی )واتە بەفر ( باڵوکردەوە.

- ئەم ڕۆمانە هێندەی نەبرد بۆ گەلێ زمانی جیهان وەرگێڕدرا.

- هەر لە هەمان ساڵدا ڕۆمانی »کەمانچە ڕەشەکە«ی باڵوکردەوە. 

- لە ساڵی 2000 داڕۆمانی«هەنگەوان« ی باڵوکردەوە. 

- لەوساوە تا ئێستا کۆمەڵێک کاری تری چاپ و باڵوکردووەتەوە،

 وەکو:  )تلیاک، ئەمازۆن، گۆڕی ئەستێرەکان، پەریی سەهۆڵین، شامان( و گەلێکی تر.




