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ســیمۆن دی بۆڤــوار لــە نــۆی حوزەیرانــی 1908 بــە نــاوی ســیمۆن ئارنســتین 

ــدی  ــام ناوەن ــی م ــی چین ــە خێزانێك ــوار، ل ــد دی بۆڤ ــاری بێرتران ــی م لوس

ــاڵ  ــی دوو س ــیمۆن تەمەن ــك س ــووه . كاتێ ــك ب ــە دای ــس ل ــە پاری ــۆرژوا ل ب

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

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

ــا حەڤــدە  ــەوە. ســیمۆن ت ــۆ كتێــب خوێندن ــدا ب ــەوە ســیمۆنی هان منداڵیی

ســاڵی، چــووە قوتابخانــەی تایبەتــی كچانــەی كاســۆلیك. لــە حەڤــدە 

ــە  ــۆربۆن، ل ــووە س ــەی چ ــا ئەوكات ــە ت ــاڵ، وات ــاوەی دوو س ــۆ م ــاڵیدا ب س

ــان،  ــەدەب و زم ــركاری، ئ ــەوەی بی ــه کان تاقیكردن ــێ متامن ــەزراوە ج دام

ــااڵی وەرگــرت. ســاڵی 1927  ــی داو بڕوانامــەی ب ــی فەرەنســا و التین ئەدەب

لــە ســۆربۆن فەلســەفەی خوێنــد و بڕوانامــەی بــااڵی مێــژووی فەلســەفەی 

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

ــرت.  ــانەی وەرگ ــیۆلۆجی و دەروونناس سۆس

ســیمۆن دی بۆڤــوار خوێنــدكاری فەرمــی زانکــۆی بــەرز نەبــوو، بــەاڵم بــە 

ــە  ــە بیســتویەك ســاڵیدا لەگــەڵ ســەركەوتنی ل شــداری پۆلەكانــی كــرد و ل

ــن  ــانی گەنجری ــی ناونیش ــەرز، توان ــۆی ب ــەفەی زانک ــیۆنی فەلس ئەگرگاس

ــه  ده ســت بێنێــت. ــژووەش ب ــەو مێ ــا ئ مامۆســتای فەلســەفە ت

)ڕینیــە  نزیكه کانــی،  هــاوڕێ  و  ســارتەر  بــوو  زانکۆیــه   لــەو  هــەر 

ــە و  ــی دێرین ــە هاوڕێ ــە بوون ــارتەرى( ناســی ك ــزان و س ــۆڵ نی ــو و پ ماهی

ــە  ــەن ل ــدی دەگم ــارتەرەوە وەك پەیوەن ــە س ــدی ب ــی و پەیوەن هاوڕێیەت

مێــژوودا ئەژ مــار كــراوە. ســاڵی 1931 تــا 1943 لــە دواناوەنــدی خەریكــی 

گوتنــەوەی فەلســەفە بــووه  .ســاڵی 1941 كــە پاریــس داگیركــرا، دەوڵەتــی 

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

ناڕەزایەتــی بــاوك و دایكــی ئۆلــگا كوســا كیویــز لــە كاری دوه میشــی دەركرا.

پاریــس،  داگیركردنــی  ســاڵەكانی   ،1943 تــا   1941 ســاڵی  بۆڤــواری 

لــە ڕۆمانــی  بــه  گوته یــه ک  )خوێنــی ئەوانــی دیكــە(ی نووســی كــە 

ــی  ــن ڕۆمانەكان ــە گرنگری ــک ل ــت و وەك یەكێ ــار دەکرێ ئەزمونگــەرا ئه ژم

نــارساوە. فەرەنســا  بەرگــری  ئەگزیستانســیالیزمی 

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

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

ــدا  ــاری تێ ــش گوت ــوو، ســیمۆن دی بۆڤواری ــك نەب ــچ باڵێ ــە هی ــە ســەر ب ك

دەنووســی و هەڵەچنیشــی دەكــرد. ئــەو گۆڤــارە و مەســەلەی بەڵێنــی 

ــی )1945( ــی ماندارنەكان ــەرەكی ڕۆمان ــی س ــنبیران، مەیدان ــی ڕۆش سیاس

ــای،  ــی فەرەنس ــی ئەدەب ــن خەاڵت ــوار بەرزتری ــیمۆن دی بۆڤ ــۆ س ــە ب ە ك

ــا. ــاری هێن ــە دی گنكــۆری ب

لێكۆڵینــەوە  دەرئەنجامــی  لــە   ،1949 ســاڵی  لــە  بۆڤــوار  دی  ســیمۆن 

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

ــوێ«دا  ــەردەمی ن ــە »س ــاڵی 1948 ل ــه  س ــەی ل ــە پووختەك ــردەوە، ك باڵوك

باڵوكرابــووه وە. هــەر چەندپێــش باڵوكردنــەوەی ئــەو كتێبــە خــۆی بــە 

ــایەتییەكی  ــە كەس ــی ب ــی تەمەن ــا كۆتای ــان ت ــی، پاش ــت نەدەزان فێمینیس

ــەدا  ــەم كتێب ــوار ل ــیمۆن دی بۆڤ ــەوە. س ــتەكان مای ــی فێمێنیس ــە ناوبانگ ب

ــەن  ــە الی ــو ل ــن، بەڵك ــك ناب ــە دای ــە ژن ل ــەكان، ب ــە ژن ــەوە ك لێكیدەدات

ــە دەوریــان  پیــاوان و دنیــای پیاوانــە، كــە خەرمانەیەكــی درۆزنــی ئاڵــۆز ل

ــە  ــەدا ل ــه ی پیاوان ــەم پله به ندیی ــن و ل ــت« دەب ــن، ژن »درووس وەردەپێچ

خەرمانه یەكــی ئاڵــۆزدا بــۆ ئــەوی دیكــە دەگۆڕێــن.

ــە  ــدا ب ــەردەمی ژیان ــە س ــە ل ــوفانەیە ك ــەو فەیلەس ــار ل ــیمۆن دی بۆڤ س

و  خۆیــی  بەرهەمەكانــی  هــۆی  بــە  ناوبانگییەكــەی  بــوون.  ناوبانــگ 

پەیوەنــدی بوونییه تــی بــه  ســارتەره وه . ســیمۆن دی بۆڤــوار دەڵێــت: 



ەم
سێی

ی 
ساڵ

134

ژمارە

9
کانونی
یەکەم
2018

ــارتەر  ــاوەڕی س ــە بیروب ــان ل ــه  و جی ــی خۆم ــاوەڕەكان ه ــەی بیروب )زۆرب

ــەی فەلســەفی  ــه ری قوتابخان ــڕەوی ک ــە پەی ــا ب ــە تەنی ــە ك ــێ ویژدانیی و ب

ســارتەریان بزانــن(.

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

ــە  ــان ل ــان، زۆر ئاماژه ی ــی هەردوكیی ــەره وان دوای مردن ــیوە و لێكۆڵ نووس

بەرهەمەكانــی ســارتەردا دۆزییــەوە كــە توانــای هــزری ســیمۆن دی بۆڤــوار 

نیشــان دەدات.

سارتەر لە ساڵی 1980 مرد. 

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

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

بۆڤــوار بــە هــۆی تووشــبوونی بــە نەخۆشــی ســییەكان مــرد و لــە گۆڕســتانی 

مــۆن پرێنــس، لــە تەنیشــت ســارتەر بــە خاكســپێردرا.

ســیمۆن دی بۆڤــوار بــۆ چاوپیكەوتــن بــە چەندینجــار نــاردىن نامــە و چەنــد 

ــە  ــی داناک ــش مەرج ــەم ودواتری ــم ڕازی بك ــان توانی ــەكردن، پاش ــار قس ج

ــژ نەبێــت.( دیدارەکــە )زۆر دوورودرێ

ــۆی  ــە ســتۆدیۆى ) دی ــر ل ــەورە و هەتاوگ ــە ژوورێكــی گ ــە ل چاوپێكەوتنەك

ــام درا،  ــس( ئەنج ــۆن ترێن ــەر م ــەقامی )شیلش ــە ش ــوار( ل ــی دی بۆڤ میس

ــرەوە  ــە. لێ ــەم وەك ژووری خوێندنەوەی ــتنە و ه ــەم ژووری دانیش ــە ه ك

تــا تــەالری ســارتەر پێنــج خولــه ك ڕێیەبەپــێ. دۆاڵبــی كتێبــەكان لــەو 

پــەڕی سەرســامی، بــە كتێبــی كەڵەكــە بــوو ئاخــرناوە. دەڵێــت: )گرنگریــن 

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

ــە كاری  ــی و تاك ــا هێناویەت ــەفەری جیاجی ــە س ــە ل ــگ ك ــتی ڕەنگاوڕەن ش

گرانبەهــا لــە ژوورەكــەدا چرایــەك بــوو کــه  ڕه فه یه کــی جوانــی بــۆ 

ــوون،  ــاڵو ب ــە دا پەرتوب ــە ژوورەك ــه  ل ــی گرامافۆنه ک ــتكردبوو. قاوان درووس

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

ســەره ڕای ڕووخســاری كالســیكی، ســوور و ســپی، تــوورت، دوو چــاوی 

ــرۆڤ  ــوار، م ــیمۆن دی بۆڤ ــیی س ــوان و گه ش ــی ج ــی تابڵێ ــینی زوواڵڵ ش

دەخاتــە ژێركاریگــەری خۆیــەوە. مــرۆڤ پێیوایــە هەمــوو شــتێك دەزانێــت 

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

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

ــوو. ــە ب و هاوڕێیان

نووســینی  خەریكــی  ڕابــردودا،  ســاڵەی  حــەوت  لــەو   +

ــر  ــدا بی ــە كتێبەكانت ــک ل ــوو جارێ ــووی. هەم ــت ب یادەوەرییەكان

ــت  ــەری كتێبەكان ــەوە. كاریگ ــۆت دەكەیت ــی خ ــە كار و خوێندن ل

بــە ســەر منــەوە ئەوەیــە كــە كاتێــك بــاوەڕی ئایینیتــان نەمــا، 

دەســتت بــە نووســین كــرد.

دی بۆڤــوار: کورتوکرمانــج فێڵبــازی، رشۆڤه کردنــی ڕابــردوی كەســێك 

ــە.  ــە پێشــریانه وە هەی ــدی ب ــۆ نووســین پەیوەن ــاره زووم ب ــە. ئ ئاســان نیی

ــدااڵن  ــەی من ــەاڵم دەی زۆرب ــی، ب ــم دەنووس ــاڵی چیرۆك ــت س ــە هەش ب

بكرێــت  ڕەنگــە  نییــە.  نووســین  توانــای  بەڵگــەی  ئــەوە  دەنووســن. 

ــارەزووی نووســین  ــە ئ ــاوەڕی ئایینیــم نەمــا، پێشــوازیم ل بگوترێــت وه ك ب

كــرد. ســەرباری كتێــب گەلێكــم دەخوێنــدەوە كــە لــە ناخــه وه  ڕایــان 

ــی  ــەزم لێ ــۆس، زۆر ح ــاری فل ــەراخ ڕووب ــەكەی ق ــدم، وەك ئاش دەچڵەكان

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

كەســێك كتێبەكانــی خوێنــەر دەهەژێنێــت.

+ ئەدەبی ئینگلیزی كاری تێکردی؟ 

دی بۆڤــوار: لــە منداڵییــەوە حــه زم لــه  خوێندنــی زمانــی ئینگلیــزی بــوو، 

كۆمەڵــەی ئەدەبــی منــدااڵن لــە زمانــی ئینگلیزیــدا زۆر زیاتــرە لــە زمانــی 
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فەرەنســی. مــن عاشــقی ئەلیــس لــە واڵتــی سەیروســەمەرەكان، پیتــەر پــان 

ــووم. ــد لیمــن ب ــه ت ڕۆزامۆن و ته نان

+ وەاڵمی په رچه کردار)چه وت(؟

لــە كاتێكــدا  بــووم،  ئــەو كتێبــە  بەڵــێ، مــن عاشــقی  بۆڤــوار:  دی 

كــە تائاســتێك ئاشــكرایە. كچێكــی لــە نــەوەی مــن كتێبێكــی وه هــا 

ــە )جوامێــری(دا دەبینــی. تاڕادەیــەك  دەپەرســتێت. هــەر كچــە و خــۆی ل

ــۆم،  ــۆ خ ــەاڵم ب ــە، ب ــتێك زیرەكانەی ــا ئاس ــەت ت ــە و تەنان ــە ئاگایان كتێبەك

ــا. لــە گــەڵ خێزانەكــەم  خۆزگــەم دەخواســت بــۆ ژیانــی زانكــۆی بەریتانی

دا دەژیــام، ژووری تایبەتیــم نەبــوو. لــه  واقیعــدا حەشــتەبای خــوام نەبــوو. 

ــی  ــی تایبەت ــوو. ژیان ــژاردەم نەب ــی ب ــت بڵێ ــەم بارودۆخــە ناكرێ ــە ب كەوای

لــەو كتێبــەدا ڕێپێــدراو بــوو كــە پێــم وایــە بــە شــكۆ دیــار بــوو. نووســەر 

تــەواوی خەیاڵكردنــەوەی كیژۆاڵنــی هــه رزه کاری دەناســی: كوڕیژگەیەکــی 

جوانــی ڕواڵــەت گومانــاوی و لــەم جــۆرە، دیــارە پاشــان برونتــە و ڤێرجینیــا 

ــوی، شــەپۆلەكانم زۆر پێخــۆش  ــون دال ــدۆ، خات ــدەوە: ئۆرالن ــم خوێن وۆڵف

نیــن، بــەاڵم بــه رده وام لــە الیه نگرانــی كتێبەكانــی )ئەلیزابێــت بــارت 

ــگ(م. برانین

+ ئەدی یادەوەری ڕۆژانەت؟

نــوورساوە.  ئەدەبــی  زۆر  نییــە.  لــێ  حــه زم  زۆر  نــا  بۆڤــوار:  دی 

سەرنجڕاكێشــە، بــەاڵم بــە المــەوە نامۆیــە. وۆڵــف زۆر نیگەرانــی چاپکردنی 

كتێبەكانــی و قســەی خەڵــك بــوو. مــن ژوورێكیانــم زۆر پێخــۆش بــوو. لــەم 

كتێبــەدا باســی پێگــەی ژنــان دەكات. كورتــە وتارێكــە، بــەاڵم نیشــانەكەی 

پێــکاوە. زۆر بــاش شــیدەكاتەوە كــە بۆچــی ژنــان ناتوانــن بنووســن. 

ــش  ــر، ســه رنجم په لکێ ــوو نووســەرانی ژن زیات ــە هەم ــف ل ــا وۆڵ ڤێرجینی

ــەیر  ــێوازێكی س ــە ش ــاری ب ــوە، ڕووخس ــت بینی ــتا وێنەكانی دەکات. تائێس دی بۆڤوار
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ــده دات كاغــەز  ــر هەوڵ ــە ڕوویەكــەوە زیات ــف ل ــه  ڕای مــن وۆڵ ــا ... ب تەنی

كۆبكاتــەوە بــۆ كتێــب. بــه  گشــتی بــۆ كۆكردنــەوەی كاغــەز زۆر گرفتــاری 

ــی  ــی. بابه ت ــن و ئاژەڵەكانیه ت ــداری، شوش ــقانه ، ماڵ ــی عاش ــی بچوك بابه ت

ــە. ــف زۆر فراوان ــا وۆڵ ڤێرجینی

+ كتێبە وەرگێڕدراوەكانیت خوێندۆتەوە؟

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

قســەكردن.

+ بۆچوونتــان دەربــارەی خوێندنــی كۆلێــژ و ئەكادیمــی بــۆ 

ســۆربۆن  زیره کــی  خوێندكارێكــی  تــۆ  چییــە؟  نووســەرێك 

بوویــت و هەمــوو چاوەڕوانــن كاری نائاســایی لــە وانــە گوتنــەوە 

دابهێنیــت؟

ــەفە،  ــه  فەلس ــداوم ل ــی پێ ــاری ڕواڵەت ــن، زانی ــی م ــوار: خوێندن دی بۆڤ

ــوودێكی  ــتایی س ــەفەوه . مامۆس ــرده  فەلس ــش ك ــی په لكێ ــەاڵم ئاره زووم ب

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

ــەی زۆر قوورســییان  ــە مامۆســتاكان بەرنام ــرد. ئەوكات ــدن تەرخــان ك خوێن

ــە  ــۆ قبوڵكــردن ل ــە ب ــوو، چونك ــز كردب ــە هێ ــی ب ــدن، پێگەم ــوو. خوێن نەب

ــوەی  ــە چــوار چێ ــە ل ــت ك ــك ئاشــكرا بكەی ــت بوارگەلێ ــەوە دەبێ تاقیكردن

ــە  ــووم ب ــری ب ــەی فێ ــۆ دە ئەكادیمیان ــەو میت ــە. ئ ــییدا نیی ــادەی دەرس م

ــڕای  ــە تێك ــرت و ل ــوودم لێوه رگ ــەزی دووەم س ــینی ڕەگ ــەت بۆنووس تایب

بــە  چاوێــك  خێــرا  ئه گــه ر  واتــە  هەبــوو.  ســوودی  توێژینەوەكەمــدا 

ــەوە. ــی بكەیت ــڕی و كورت ــدا بگێ كتێبەكان

+مامۆستایەكی باش بوویت؟

زیرەكەكانــم  خوێنــدكارە  تەنیــا  چونكــە  باوه ڕناکــه م،  بۆڤــوار:  دی 

خۆشدەویســت و گوێــم بــه  ئەوانــی دیکــه  نــەدەدا، لــە كاتێكــدا كــە 

مامۆســتای بــاش دەبێــت پەیوەنــدی بــە هەمــوو خوێندكارانــه وه  هه بێــت، 

بــەاڵم لــە وانــە گوتنــەوەی فەلســەفەدا بــێ ســووده . هەمیشــە چــوار 

پێنــج خوێنــدكار بەشــداری باســەكە دەكــەن و ئەوانــی دیکــه  هەرگیــز بــە 

ــە دەكــردن. ــد و ن ــوە مان ــاكات، منیــش زۆر خــۆم پێ ــاوازی ن ــەوە جی الیەن

+ ئێــوه  تــا ته مه نــی ســیوپێنج ســاڵی، دە ســاڵ بــوو دەتنووســی 

بێئــەوەی باوبكەیتــەوە، نائومێــد نەدەبووی؟ 

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

ــوون،  ــەس هه ب ــەك دوو ك ــارە ی ــوو. دی ــایی نه ب ــت ئاس ــەوەی ش باڵوكردن

ــج  ــی ســی و پێن ــا تەمەن ــارتەر ت ــوو. خــودی س ــەت ب ــە( بلیم وەك )رادیگ

ســاڵی كــە ئێڵنــج و دیــواری باڵوكــردەوە، هیچــی باڵونەكردبــووه وە. كاتێــك 

ــك  ــه وه ، كەمێ ــەوەم ڕه تکرای ــایانی باڵوكردن ــی ش ــەم كتێب ــەك یەك تاڕادەی

ــەوە  ــە مبێنێت ــه و هــات ك ــەوەی ئ ــەم گێڕان ــه  یەك ــه اڵم ک ــووم، ب ــد ب نائومێ

ڕه تکرایــه وه ، هەســتێكی زۆر ناخۆشــم هەبــوو. پاشــان بیــرم كــردەوە 

پێویســت نــاكات پەلــە بكــەم. زۆر نووســەر هەبــوون كــە درەنگ دەســتییان 

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

ــرد. ــە نووســین نەك ــتییان ب دەس

نووســەرە  كاریگــەری  ژێــر  لــە  ســەرەتاییەکانت  ڕۆمانــە   +

دەنووســی؟ ئەمەریكییەكانــدا 

لــە ئــەو هــات كــە مبێنێتــەوە بــە تــەواوی لــە ژێــر كاریگــەری هەمنگــوەی 

دابــووم، چونكــە هەمنگــوەی فێــری ســادەیی دەمەتەقــێ و بایەخــی شــتی 

وردیلــەی ژیانــی كــردم.

+ نەخشەیەكی ورد بۆ نووسینی ڕۆمان دەكێشیت؟

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

و هــەر ئــەو ماوەیــەش كاركــردن لەســەر یادەوەرییــەكان، ناگونجێــت. 
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بــۆ منوونــە كاتێــك ماندارنەكانــم نووســی، كەســایەتیی و كــەش و هــەوای 

ــە  ــەاڵم ب ــرت، ب ــی گ ــەكە فۆڕم ــاند و وردە وردە نەخش ــم ڕه خس بوارەكەی

شــێوەیەكی گشــتی، زۆر پێشــر دەســت بــە نووســینی چیرۆكەكــە دەكــەم، 

كــە نەخشــەكە ســه رکه وتوو بێــت.

+ خەڵــك دەڵێــن زۆر بــە دیســپلینی و تەنانــەت ڕۆژێكیــش 

بــە بــێ كاركــردن بــە ڕێ ناکه یــت. چ ســەعاتێک دەســت بــە 

دەكەییــت؟ كارەكانــت 

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

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

پێده كــەم، تــا ســەعات یــەك. پاشــان هاوڕێكانــم دەبینــم و ســەعات پێنــج 

ــاش  ــی پ ــە كاركردن ــەزم ل ــۆ. ح ــەعات ن ــەم تاس ــەر كارەك ــەوە س دەگەڕێم

نیوەڕۆیانیشــە. كــە تــۆ بڕۆیــت، ڕۆژنامــەكان دەخوێنمــەوە و ڕەنگــە بچمــه  

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

+ كەی سارتەر دەبینیت؟

دی بۆڤــوار: شــەوانە و هەندێكجــار نیوەڕۆیــان. زۆرجــار دوانیوەڕۆیــان لــە 

ماڵــی ســارته ر كاردەكەم.

ــەو  ــۆ ئ ــت ب ــەالرەوە بچی ــەم ت ــە ل ــەوە زەحمــەت نیی ــە التان + ب

ــەالر؟ ت

ــا، خــۆ كتێبــی ئەكادیمــی نانووســم، هەمــوو كاغەزەكامنــم  دی بۆڤــوار: ن

پێیــە و دەشــێت لەوێــش بــاش كار بكەیــت.

+ یەكسەر هه موو هه ستت کۆدەكەیته وه ؟

زیاتــر پەیوەنــدی بــەو شــته  وه  هەیــە کــه  دەینووســم. ئەگــەر كارەكــە بــە 

ــو ســەعات نووســینەكانی  ــان نی باشــی بەرەوپێــش چووبێــت، چارەگێــك، ی

ڕۆژی پێشــر دەخوێنمــەوە و چەنــد جــار هه ڵه چنیــان دەكــەم. پاشــان 

هــەر لــە وێ درێــژەی پێــدەدەم. دەبێت بــۆ دەســتپێكردنەوە نووســینەكانی 

پێشــوو بخوێنمــەوە.

+ هاوڕێ نووسەرەكانیشت هەمان خویان هەیە؟

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

تــەواو جیــاوازە. شــەش مانــگ تــەواوی دوازدە ســەعات لــە ڕۆژێكــدا 

ــەر  ــگ داری لەس ــەش مان ــوو، ش ــەواو ب ــە ت ــە كتێبەك ــان ك كاردەكات. پاش

ــەم،  ــە كار دەك ــم ڕۆژان ــن گوت ــە م ــێوە ك ــە هەمانش ــت. ب ــەردی دانانێ ب

ــە  ــار ل ــه م و زۆر ج ــەفەر دەک ــە س ــوو ك ــگ پش ــێ مان ــە دوو س ــە ل جگ

ســەفەرەكەم هەرگیــز كارناكــەم. بــە درێژایــی ســاڵ زۆركــەم دەخوێنمــەوە. 

هــەر بۆیــە كــە ســەفەر دەکــه م، جانتایەكــی گــەورەی پــڕ لــە كتێــب لەگــەڵ 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــەوە، ب ــە بیانخوێنم ــم نیی ــەی  كات ــەو كتێبان ــەم ئ ــۆم دەب خ

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

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

ــم. ــێ تاقــەت دەب ب

+ ئایــا نوســخەی یەكەمتــان هه میشــه  دەســتخەتی خۆتانــە؟ 

كــەی ســەرەودەرەیان دەكــەی؟ )نیلســۆن ئه لگێرنۆنــی نووســەری 

ــی  ــن خەت ــت، ژماره یه کــی كــه م مــرۆڤ دەتوان ئەمەریكــی( دەڵێ

ئێــوه  بخوێننــەوە.

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

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

بــە هەســتم، نووسینەكانیشــم دەخوێندرێنــەوە. زۆر وریــام، 

+ لــە خوێنــی ئەوانــی دیكــە و هەمــوو دەمــرن، كێشــەی کاتــت 

شــرۆڤه كردوە. لــەم بارەیــەوە كاریگەرییــت لــە كــێ وەرگرتــووە. 

جۆیــس، یــان فاكنــەر؟
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دی بۆڤــوار: هیچییــان، كارپێكهێنەرێكــی زەینــی كەســییە. هەمیشــە بــە 

قوڵــی لــە زەمەنــی ڕابــردو ئــاگادارم. هەمیشــە هەســتم بــە پیــری كــردوە. 

ــە  ــات. هەمیش ــاڵە دەه ــی س ــە س ــەم ب ــاڵیدا گاڵت ــە دوازدە س ــەت ل تەنان

هەســتم دەكــرد شــتێك لــە ده ســت ده ده م. هــاوكات ســه باره ت بــه  شــتێک 

ــە قۆناغێكــی تایبەتــی  ــا. ل ــه  دەســتم ده هێن ــووم کــه  ب لەســه ر هه ســت ب

ژیامنــدا فێــری زۆرشــت بــووم، بــەاڵم ســەرباری هەمــوو ئەوانــە، بیرۆكــەی 

ــە  ــردن، هەمیش ــەوەی م ــك و نزیكربوون ــی نزی ــی كات و واقعیەت تێپه ڕین

زەینــی دادەگرتــم. بــۆ مــن كێشــەی كات بــە مردنــەوە بەســراوەتەوە كــە 

ــە  ــانە ل ــر ترس ــه  زیات ــەوە. بابه ته ک ــك دەبین ــی نزی ــەردەوام لێ ــن ب ناچاری

تێكچــوون، تــا لــە واقعیەتــی بوونــە ئــاردی نــاو دڕوانــی هەموو شــتێك و بە 

ــا گەیشــتنی عەشــق. ئەویــش ترســناكە. هەرچه نــد خــۆم كێشــەیەكی  كۆت

تێــدا نابینــم. هەمیشــە هاوپه یوەندییەكــی نائاســایی لــە ژیامنــدا هه بــووه . 

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 

ــە  ــە ب ــردووە ك ــارتەر م ــە س ــج. گوای ــینی ئێڵن ــی نووس ــە كات ل

گوتــه ی خــۆی )قڕژاڵــەكان( و پەرۆشــییەكانی، زەینــی ســەرقاڵی 

ــت و  ــادتر بووی ــەو ش ــە ل ــەو كات ــۆ  ئ ــە ڕای ت ــردوە. ب ــۆی ك خ

ــی  ــی زەین ــردن وەك پێكهێنەرێك ــدا م ــە ڕۆمانەكەتان ــتا ل ئێس

ــوە. ــەم بینی ــە ســارتەردا ن ــز ل نیشــان دەدەی كــە هەرگی
دی بۆڤوار
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ــە  ــتی ب ــز هەس ــی؟ هەرگی ــت چ ــه كانت گوت ــە قس ــە ل ــوار: بیرت دی بۆڤ

نزیكــی مــردن نەكــردوە. لــە كاتێكــدا هاوپۆلەكانــی وەك نیــزان نووســەری 

ــە دەربڕینێــك، ســارتەر  عــەدەن، عەرەبــی - مــردن په لكێشــی كردبــوون. ب

هەســتی بــە نەمــری دەكــرد. هەمــوو شــتێكی بــه  بەرهەمــە هونەرییەكــەی 

ــەوە،  ــی مبێنێت ــە زیندووی ــەی ب ــە بەرهەمەك ــدەی ك ــەو ئومێ ده به خشــی ب

لــە كاتێكــدا تۆ ســقاڵێك ئاوڕێــك لــە نەمــری بەرهەمەكانــم نادەمــەوە، 

چونكــە ]دوای مــردن[ ژیانــم دەســڕێتەوە. بــەردەوام هەســتم لەســەر 

ــی  ــت، چاالك ــە ناودەچێ ــان ل ــاییەكانی ژی ــتە ئاس ــوو ش ــە هەم ــە ك ئەوەی

ــت  ــی دەتوانێ ــردوو. ســارتەر وای ده زان ــی ڕاب ــاوەڕ، ئەزموون ــە، بیروب ڕۆژان

ژیــان بــە داوی تەڵەیەكــەوە بــكات، بــەاڵم هەمیشــە هەســت دەكــەم كــە 

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

شــتی مــردودا.

+ ڕێــك ئــەوە بابه ته كەیــە. هەندێــك بانگەشــە دەكــەن تــۆ 

ــە  ــش ب ــاش و پێ ــت پ ــە ڕۆمانەكان ــە ل ــە ك ــەت نیی ــەو توانای ئ

ژیــان بكەیــت. بــە شــێوەیەكی شــاراوە ئامــاژە بــە كارئەكتــەری 

ــن. ــەوەی دەورووبەرت ــخە گرتن ــە نوس ــراوە ك ــت ك ڕۆمانەكان

دی بۆڤــوار: ئاخــر چــت پــێ بڵێــم. ئــەدی خەیاڵكردنــەوە؟ مەســەلە 

ــە ماوەیەكــی زۆر ڕەوادا، حه قیقــه ت  ــی  ل ــە هەمەالیەنی دەستڕاگەیشــتنه  ب

ــه   ــك ک ــاك. بەرهەمێ ــی ت ــی واقیع ــەت ژیان ــە باب ــەت، ل ــارەی ماهی ده رب

بنەمــای واقعیەتیــی نەبێــت، ســەرنجم په لكێــش نــاكات مەگــەر لــە ســەدا 

ــۆ ر  ــان ڤیكت ــا، ی ــاندەر دوم ــی ئەلێكس ــن. وەك ڕۆمانەكان ــدەڕۆ ب ــەد زێ س

هۆگــۆ كــە بــە جۆرێــك حەماســەیین. مــن بــە چیرۆكــی هه ڵبه ســراو ناڵێــم 

ــە  ــم. ئه گــەر مبەوێــت به رگــری ل ــان دەزان ــە فێڵبازی ــەك ب ــی، تاڕادەی خەیاڵ

خــۆم بكــەم، دەتوانــم شــەڕ و ئاشــتی تۆ لســتۆ ی بــە شــایەت بهێنمــەوە كــە 

ــە ژیانــی واقیعــی وەرگرتبــوو. هەمــوو كارئەكتەرەكانــی ل

+دەی دیســانەوە بــا باســی كارئەكتەرەكانــت بكەیــن. چــۆن 

هه ڵده بژێریــت؟  بــۆ  ناویــان 

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

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

ــان  ــرم، ی ــۆن وەردەگ ــەری تەلەف ــە دەفت ــوود ل ــم، س ــاودا دەگەڕێ دوای ن

ــەوە. ــرم بیربێنم ــی پێش ــاوی خوێندكارەكان ــدەدەم ن هەوڵ

+ كام كارئەكتەرەت لە هەموان زیاتر خۆشدەوێت؟

ــەوە  ــە كارئەكتەرەكان ــم ب ــم زۆر پەیوەندی ــم. وابزان ــوار: چووزان دی بۆڤ

نەبێــت، زیاتــر پەیوەندیــم بــە ئارە زوویانــه وه  هەیــە، چ عاشــقانە بێــت چ 

ــوو. ــه  كردب ــەم بابه ت ــاژەی ب ــر ئام ــۆد ڕوی( ڕەخنەگ ــە. )كل هاوڕێیان

ــە  ــە ب ــم ك ــدا دەبین ــوو ڕۆمانەكانت ــە هەم ــەری ژن ل + كارئەكت

ــت. ــێت دەبێ ــە ش ــتەبراوە و خەریك ــە خش ــە، ل ــی هەڵ بۆچوون

ــان ناچــارن  ــوون. ژن ــی ســەردەمی ئێمــە واب ــەی ژنەكان دی بۆڤــوار: زۆرب

ــاری  ــۆزانییەكی ده رب ــی س ــە ڕۆڵ ــۆ منوون ــن. ب ــە نی ــن ك ــتێك ببین ــی ش ڕۆڵ

پاشــا، ســاختەیی كەســایەتی خۆیــان. ئــەو ژنانــە لــە ئاســتانەی تێكچوونــی 

دەمــاردان. زۆر هەســت بــە هــاودەردی ئــەو ژنانــە دەكــەم. زیاتــر ســەرنجم 

بــە ئەوانــەوە دەنووســێت تــا بــە خاتونێكــی خــاوەن مــاڵ و دایكێكــی تەواو 

ــە المــەوە ســەرنج ڕاكێشــرن.  ــە كــە ب ــی دیكــەش هەی ــارە ژن ــڕەو. دی میان

ئەوانــەی هــاوڕێ و بێالیەنــن، ئەوانــەی كاردەكــەن و دەئەفرێنــن.

خۆشەویســتی  لــە  ژنەكانــت  كارئەكتــەرە  لــە  كام  هیــچ   +

دڵــه ؟  بــه   ڕۆمانتیكتــان  ئیلمــای  نەپارێــزراوە. 

خۆشەویســتی  گەورەیــە.  كامەرانییەكــی  خۆشەویســتی،  بۆڤــوار:  دی 

ــد دەكات  ــك دەوڵەمەن ــی ژن و مێردێ ــە و ژیان ــەم بابەت ــتەقینە زۆر ك ڕاس

ــت. ــان كردبێ ــە تامیی ك
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+ 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 

ــان  ــن، زۆربەی ــە كار دەهێن ــا ب ــان وزەو توان ــە خۆی ــر ل ــتی زیات خۆشەویس

هیچــی دیكەیــان نییــە په لكێشــیان بــكات. ڕەنگــە ژنــان توانــای دڵســۆزی 

قوڵریــان هەبێــت كــە هه ڵبه تــە بناغــەی خۆشەویســتییە. لــە وانەشــە 

ــك.  ــا پیاوێ ــم ت ــك دادەنێ ــە شــوێنی ژنێ ــە ئاســانر ل ــت خــۆم ب ــۆ ئەوەبێ ب

ــرە. ــاو زیات ــەری پی ــە كارئەكت ــان ل ــم وزە و توانای ــایەتی ژنەكان كەس

+ تــۆ  هیــچ کاتێــک كەســایەتی ژنێكــی ســەربەخۆ و ئــازادت نــە 

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

دی بۆڤــوار: ژنــان کتومــت خۆیــان نیشــاندەدەم، واتــە مرۆڤێــك كــە 

دووركەوتووەتــه وە، نــەك ئــەوەی دەبێــت ببێــت.

لــە  وازت  ماندارنــەكان،  دوورودرێژەكــەی  ڕۆمانــە  پــاش   +

چیرۆكنووســی هێنــاو خەریكــی یادەوەرییەكانــت بــووی. كام 

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 

ــەاڵم  ــكات، ب ــە ب ــی ڕۆژان ــێبەرەكانی ژیان ــۆ و س ــی ئاس ــدا باس ــە ڕۆمان ل

هەرچۆنێــك بێــت توخمێكــی ســاختەی هەیــە كــە هەراســانكەرە. دەبێــت 

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. ئــاره زووم دەكــرد دڵســۆزانە 

ــە. پێویســتییەكی  ــەدا هەی ــە كتێبەك ــە ل ــە هەمانشــێوە ك ــۆ بكــەم ب گفتوگ

زۆر كەســی و ســۆزداری بــوو. پاشــان لــە یــادەوەری كچێكــی ڕازاوە دا 

ڕازی نەبــووم )بەرگــی یەكەمــی یادەوەرییــەكان(، دەبــوو كارێكــی دیكــەم 

ئه نجــام ده دا، بــەاڵم نەمتوانــی و بــە خۆمــم گــوت: )بــۆ ئــازادی بجەنگــێ( 

ــە  ــیم ك ــدا نووس ــە دوای ــات؟ ب ــەر ه ــە س ــی ب ــرد، چ ــم ك ــە ئازادی ــم ب چی

ــی  ــە )تەمەن ــردم. ل ــان ب ــەڵ خۆی ــتا لەگ ــاڵییه وه  تائێس ــی 21 س ــە تەمەن ل

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

ــەكان(.  یادەوەریی

ــوە  ــەن ئێ ــت دەك ــران هەس ــەر و ڕەخنەگ ــە خوێن ــك ل + هەندێ

ــەن. ــری ناك ــی پی ــكەرانە باس دڵخۆش

گوتبوومــن،  مــن  نەبــوو  پێخــۆش  شــتانەیان  لــەو  زۆر  بۆڤــوار:  دی 

حەزدەكــەن بــاوەڕ بكــەن كــە تــەواوی قۆناغەكانــی ژیــان سەرخۆشــانەیە و 

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

پیــره کان هێمنــن. لــە تــەواوی ژیامنــدا سەركێشــیم لــە بەرامبــەر ئەوجــۆره  

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

بەڵكــو ئامــاژه ی پیرییــه ، تەنانــەت گــەر كەســێك تــەواوی پێویســتییەكانی 

ــە  ــەم كات ــداری، كار، ئ ــت، وەك ئەوین ــتی بێ ــە بەردەس ــت ل ــە دەیەوێ ک

ــەی  ــتدانی زۆرب ــە دەس ــە ل ــە ب ــك ك ــوون، گۆڕانێ ــە ب ــە ل ــانەی گۆڕان نیش

شــتەكان خــۆی نیشــان دەدات. ئەگــەر كەســێك بــۆ لــە كیــس چوونــی ئــەو 

شــتانە ناڕەحــەت نەبێــت، لــە بــەر ئەوەیــە حــه زی لێیــان نەبــووە. پێــم وایە 

ــەن  ــان پێخۆشــە، ئەوان ــان مردنی ــوون، ی ــر ب ــە پی ــە تامەزرۆیان كەســانێك ك

ــە فەرەنســا  ــارە دەبێــت ئەمــڕۆ مــرۆڤ ل ــە. دی ــان نیی ــە ژی ــان ل كــە حەزی

ــە، هەمــو شــتێك ئیســک ســووکه  وه ک مــردن. بڵێــت هەمــو شــتێك جوان

+ بێكــت بــە قوڵــی هەســتی دەكــرد كاو نه کراوه تــه  ســەری 

مــرۆڤ، ئایــا بێکتتــان هەمــوو ڕۆمان نووســە نوێكان پێخۆشــترە؟

ــوون  ــەرقاڵ ب ــك و س ــی خەری ــەڵ كات ــەواو لەگ ــه . ت ــوار: هه ڵبه ت دی بۆڤ

كــە لــە )ڕۆمانــی نــوێ( دەیبینیــن، لــە كارەكانــی فاكنــەردا ده رده که وێــت. 

ئــەو بــوو فێــری كــردن چــۆن گه مــه  بــە كات بكــەن و پێــم وایــە خــۆی لــە 

هەمــوان باشــر گه مــه ی پــێ دەکات، بــەاڵم بێكــت بــە شــێوازێك تاریكــی 

ژیــان نیشــاندەدات كــە جوانــە. له گــه ڵ ئه وه شــدا بێكــت قەناعەتــی 

ئــەوە. منیــش دووپاتــی دەكەمــەوە  تاریكــە و هــەر  ژیــان  كردبــوو، 

ــەو  ــە ئ ــەاڵم گوای ــم، ب ــقی ژیان ــاوكات عاش ــی ه ــە، که چ ــان تاریك ــە ژی ك

ــە  ــەیەك ئەوەی ــڕای قس ــەر تێك ــردوە. ئەگ ــران ك ــی وێ ــی بێكت ــە ماڵ یەقین

دەتەوێــت بیكەیــت، ئیــدی پەنجــا میتــۆ د بــۆ گووتــن نییــە. مــن زۆر شــتی 

دووبــارە كردنــەوەی پێشــرم لــە بەرهەمەكانــی بێكــت دا بینیــوە. دوا 

ــر. ــەاڵم الوازت ــە، ب ــی گۆدۆی ــە چاوەڕوان ــەوەی ل دووبارەكردن

+ زۆربەی نووسەرە هاوچەرخەكانی فەرەنسییتان پێ خۆشە؟

ناڕەحــەت  خــراپ،  هەمیشــە  دەنێــرن،  بــۆ  دەستنووســم  زۆر  زۆرنــا. 

دەبــم. لــە ئێســتادا ویولــت لــۆدۆك دەم ورووژێنێــت. یەكــەم كتێبــی 

پێیــدا  كامــۆ  كــە  باڵوكــردەوە   1946 ســاڵی  لــە  هیــوای  كلكســیۆنی 

ــە و  ــارتەر، ژنی ــەك. س ــكەاڵنی فەل ــە كەش ــران بردیان ــووه وە. ڕەخنەگ چوب

یوهانــدۆ زۆریــان خۆشــدەوێت. كتێبەكانــی هــەر نەفــرۆرشا. بــەم نزیكانــە 

تــۆ  بیۆگرافــی ئاپــۆرە و هەنگامــەی زۆرت بــە نــاوی بیــژوو نووســیوە. 

ــارتەر  ــە س ــه وه  ك ــوێ(دا باڵوکرای ــەردەمی ن ــه  )س ــه ی ل ــه کی كتێبه ک پێش

سەرنووســەریەتی. پێشــەكییەكم بــۆ نووســی، چونكــە پێم وایە نووســەرێكی 

فەرەنســی ســەر بــە قۆناغــی دوای شــەڕە كــە پێــی نەزانــراوە. لــە ئێســتادا 

ــاوە. ــت هێن ــە دەس ــا ب ــە فەرەنس ــەركەوتنێكی زۆری ل س

+ لە ناو نووسەرانی هاوچەرخ چ پلەیەك دەدەیتە خۆت؟

ــەوەی  ــەگاڵ، بێدەنگــی، ن ــی چــی؟ گاڵ ــان یان ــم چــی. بەهــا دان ــاڵ بڵێ وەڵ

داهاتــوو، ژمــارەی خوێنــەران، نەبوونــی خوێنــەر، گرنگــی لــە كاتێكــی 

دیاریكــراو؟ پێــم وایــە خەڵــك تــا ماوەیــەك كتێبەكانــم بخوێننــەوە. النیكــەم 

ــك بەشــداری باســكردنی  ــن. مــن كەمێ ــم كــە وا دەڵێ ــی كتێبەكان خوێنەران

ــارەی  ــەاڵم دەرب ــم، چونكــە نامــەم بۆدێــت. ب ــم كــردوە. دەزان ــی ژنان گرفت

چۆنایەتــی ئەدەبــی كتێبەكانــم بــە چەمكــی ڕەهــای وشــە، بیروبــاوەڕم لــە 

ــوو. هەمــووی بــێ بایەخــر نەب


