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Di helbesta “36 tiştên ku mirov bike berî ku bimire” de, Samantho Barendson di madeya 36an de wiha lêkiriye: “Bijî.” Helbesta Barendson gava li

nav gerînekên jiyanê digere, guherînekê tîne nav şêwaza helbestê bi xwe: Her tiştî dike helbest, helbestê dike her tişt. Di teksteke bi navê “Nivîsîn”

de, bi dehan hevokên req li dû hev xal bi xal rêz dike bo ku bersivê bide “nivîsîn” çi ye û pexşanê dike koçekvanê govenda helbestê. Di helbesta

“Trênan” de deng û rîtma trênan dike muzîka filîmekî dirêj. Samantha Barendson van helbestên ku li nav cûreyên cuda ên hunerê digerîne û gelek

caran wan bi performansan zindî dike, bi sê zimanan dinivîse: spanî, îtalî û fransî. Berhemên xwe di nav van zimanan de ji yekî bo yekî dî ew bi xwe

werdigerîne û carina ji wan werdigerîne îngilîzî jî.

Barendson di 1976an de li Vilanova (Barselona)yê ji dayikeke arjantînî û bavekî îtalî bû û a niha li Lyona Fransayê dijî. Di warê edebiyata hîspanîk de

li ser çîrokên Cortázar û li ser nebûna xalbendiyê di pirtûka Payiza Serok a Márquez de xebitî. Me hevpeyvîna xwe ya bi vê helbestkara pirrziman û

pirrhuner re bi wergera sê helbestên wê yên kurdî temam kir. Bi hêviya ku bi dilê we be…

Zarokatiya te çawa bû? Tê bîra te te çi dixwendin?

Min zarokatiyeke gelekî xweş derbas kir, bi hevalên xwe re, bi lîstikan û bi xeyalan. Demeke dirêj min bawer kir ku dikarim bifirim, min digot qey

hêzên min ên efsûnî hene.

Kitêba pêşî hîn di bîra min de ye (û hîn di refa min de ye jî), kitêbeke helbestan a ji sala 1982yan bû, Doña Iguaraya Mirta Aguirre. Ez şeş salî bûm,

min bi saetan helbestên wê dixwendin û li teswîrên ecêb ên tê de dinerî. Dûre, çaxa ez deh salî bûm, min hemû romanên Marcel Pagnol xwendin û

min dît ku xwendin eşqa min a herî mezin e.

Samantha Barendson: Helbest divê hem wek şîmaqekê be, hem wek
mizdanekê be
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Te kengî biryar da ku bibî helbestkar?

Min biryar neda ku bibim helbestkar;  şevekê, piştî ku min antolojiya helbestan a Alfons Cervera, Los cuerpos del delito, xwend helbest bi xwe hat

min. Di sê rojan de min 64 helbest nivîsîn bo ku bersivekê bidim Alfons. Ew bûn berhevoka min a pêşî a helbestan, bi navê Los delitos del cuerpo. Ev

yek di 2008an de bû, ji wê çaxê bi şûn de min dest ji nivîsîna helbestan berneda.

Nerîna te ya li ser meseleya zanav (nasname)ê çi ye? Ji alî netew ve tu xwe çi dihesibînî? Tu hîç xwe di nava zanavan de

parçebûyî hîs dikî?

Demeke dirêj, nemaze di salên min ên bîstî de, ji bo min pirr zehmet bû ku xwe pênase bikim. Ez li etîketeke, alayeke tekane digeriyam ji bo ku xwe

di bin xim. Lê bi saya mamosteyekî gelekî hêja ê li zanîngehê, Dr. Márian Durán, ku dersek li ser kêşeyên zanavê ên li Arjantînê da me, û her wiha bi

saya dapîra min a ku ji min re digot ku ez ne tiştekî tek û taybet im lê di heman demê de her tişt im, min biryar da ku ne îtalî, fransî yan arjantînî

bim, lê navdewletî bim.

Nexwe tu dikarî bibêjî ku meseleyên ‘esl û regezê yan binemalê bandorê li nivîsîna te nakin?

Esas şansekî mezin e ku mirov xwedî ‘esl û regezekê ye û pirsgirêkên xwe yên binemalî hene. Ez nivîskariya xwe têr dikim bi van hemû serhatiyên

psikolojîk û nakok ên ku dijîm. Nivîskariya min gelekî xwe-aşopî û xwe-xeyalî ye, lê ez hewl didim bi parzûna helbestê wê bikim tiştekî gerdûnî.

Lê meseleya zimanan?.. Bi te wiha tê ku her zimanek li ser aliyekî jiyana te û kesayetiya te serdest e, xwedî bandor û bizavên

cuda ne di warê hest û ramanê, afirandin û ragihandinê de?

Berî niha bi salan cudabûneke muezzam hebû di serê min de, ji bo her zimanî çavîyek (çekmeceyek) hebû. Îtalî zimanê bapîr û dapîra min bû û

têkildarî tiştên navmalî, wek xwarinên xweş, bû; spanî girêdayî zarotiya min û bîranînên piçûkaniyê bû; fransî zimanê min ê temenmeziniyê bû û ji

bo tiştên cidî, wek evînê, bû. Lêbelê niha, guhertinek çêbûye û ez pirr rihet dikarim bi van her sê zimanan derbarê her tiştî de binivîsim; tenê ferqa

deng û rîtmê heye, û divê ez mikur bêm ku dilê min bêtir bi ser muzîkalîteya spanî de ye.

Tu helbestê tenê nanivîsî, her wiha dikî performans jî, bi awayên gelekî cuda ji ên nerîtî (tradisyonel) û gelekî rihet î di lîstina bi

teşe û sînorên helbestnivîsînê de. Helbest çi ye ji bo te? Tu dibêjî helbest divê timî di nav guherînekê de be ji bo ku bigihêje

îrorojê û ji serdema nû nemîne?

Ji bo min helbest hesteke organîk e, tiştekî ku ez di aşik (mîde)a xwe de dihesim û dixwazim bêyî guhertin veguhêzim guhdaran. Ez dixwazim ew jî

wê lerzê hîs bikin. Ji ber wê yekê ez hewl didim bi riyeke pirr muzîkal wê sehne bikim; çunkî ez dengan vediguherînim wêne (hêma)yan û ez

dixwazim ew wêne bên dîtin. Helbest divê hem wek şîmaqekê be hem wek mizdanekê be. Herçî guherîn e, erê, ez dibêm divê di nav guherîneke

berdewam de be, helbest tiştekî teşegir (guherbar) e û ne formekî wêyê pênasekirî heye ne jî maneyeke wê ya misoger. Divê bê taqîkirin (testkirin),

livandin, guhertin û jiyîn.

Pirtûka te ya dawî romanek e. Evê guhertina janr (celeb)ê ji kû derket? Nivîsîna pexşan û fîksîyonê bi te hêsantir yan dijwartir

bû?

Di 2014an de min helbesteke dirêj bi navê Le citronnier (Dara leymûnê) nivîsî û xelata helbestê a René Leynaud kar kir.Di 2016an de, weşangerekî

Parîsî, JC Lattès, ji min xwest ku romanekê ji vê helbestê binivîsim. Lewma min jî versiyoneke  dirêj a bi navê Mon citronnier (Dara min a leymûnê)

nivîsî lêbelê awayê nivîsînê neguherand. Jê re dibêjin roman lê helbesteke dirêj e, yan pexşana helbestî ye, yan jî her çi be, lê dîsa jî helbest e, heta bi

hetayê.



Tu helbestên xwe ji zimanekî ku dinivîsî werdigerînî zimanekî dî ku pê dizanî jî. Ev azmûne tiştekî çawa digihîne te?

Ez her tim helbestên xwe ji fransî, spanî, îtalî werdigerînim yan werdigerînim van zimanan, û carina jî werdigerînim îngilîzî. Karekî pirr bi êş û azar e

lê dixwazim ez bi xwe wan wergerînim zimanên ku bi wan diaxivim û dinivîsim, dixwazim muzîka di wan de bê parastin. Lê dîsa jî gelekî kêfa min tê

gava yek tekstên min werdigerîne zimanekî ku ez pê nizanim. Bes ez her tim ji wergêr dixwazim ku wan bi dengekî bilind bixwîne bo ku bibînim bê

rîtm hîn jî li ciyê xwe ye yan na.

Ji niha pê ve tu ê çi binivîsî? Tiştek li ser maseya te heye?

Ez romana duyemîn dinivîsim lê ez naxwazim tiştekî di heqê wê de bibêjim heta ku biqede…

Her wiha berhevokeke du –zimanî a helbestan (bi spanî û fransî) amade dikim derheqê trênan û hezkirinê de, yan jî hezkirin û trênan de…

teteqtetûm teteqtetûm teteqtetûm.

Trên

Dîmen wek Jakson Pollockekî derpêş dibin, nuqteyên çêlekan, ewrên vezeliyayî, qursikên gulên berbero û rêçên xerabe. Pencereya sar bi guhê min ve

dizeliqe û teqteqteqa sînga mirov tê min.

Teteqtetûm, teteqtetûm, teteqtetûm.

Ez ne Eva Maria Saint im, ez naçim Bakur di Bakurê Rojava re û Cary Grant min maçî nake. Tişta ku ez li pişt van caman dibînim menzereyên

qertpostalan in, çola berî cengê ye, sûretên riyên hesin in: çêlekek, kelehek, dêrek, kerek, motorsiklêteke kevn yan trêneke xilmet, giya heta ciyê ku

çav dibire, zêviyên nîsanokan, dehmenekî evaze, vexurkeke bi gaz, parçeyek plastîk, debokek, çirayeke neon, fenerek.

Teteqtetûm, teteqtetûm, teteqtetûm.

Ez ne Ceila Johnsona di Hevdîtina Kurt de me ku li kafeyeke piçûk li hêviya evîniyên qedexe ên Pêncşema bê, Pêncşema bê, Pêncşema bê ye. Tişta ku

ez li pişt vê camê dibînim erdnîgariyên dijwar in ku li hev dizîvirin û dizîvirin, diçin û hey diçin û çêlek dişibin çêlekan û berf hemû şopa gur, hût û

cadûyan vedişêre.

Teteqtetûm, teteqtetûm, teteqtetûm.             

Ez ne Marilyn Monroe me di Hin bi Germî Hez Dikin de. Tişta ez dibînim girikên pirr mezin in, baxçeyên zinarî û qarûşa ku dirriyên ecêbmayî bi rêk

û pêk dicû.

Teteqtetûm, teteqtetûm, teteqtetûm.

Kîlometir didin pey hev, Bakur hê dûr e. Sed û pênc nuqte heşt, em ê sibê li wir bin.

Desaparecido

Demeke dirêj

min hizir kir ku ew

desaparecido bûye.

“Winda bû”

ti maneyeke xwe nîne,

yekî ku çû cixareyan bikire

û ti carî venegeriya.

Lê                        

desaparecido      

Ji bo Arjantîniyekî,

Uruguayiyekî,

Şîlîyiyekî,



tê maneya

hatî revandin,

hepiskirin,

îşkencekirin,

kuştin,

bi temamî bêserûşûn-bûn.

Weke ku hîç nebûbe.

Demeke dirêj

min hizir kir ku

desparacido bûye.

Lê xuya ye

di xewa xwe de mir.

 

Dibêjin

Dibêjin

çaxa ew mir,

hin ciyên laşê min

simspî bûn.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

min ji xaltiya xwe pirsî

ew zen dike ku

a wî û a min

bi hev re

li ser ewrekî bû.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

her kes

pirr giriya.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

nameyek dîtin.

 



Dibêjin

çaxa ew mir,

ev name avêtin.

Dibêjin

çaxa ew mir,

di xew de bû.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

nû ji Spanyayê hatibû

û baholên wî gişt hîn di keştiyê de bûn.

 

Dibêjin

çaxa ew mir

kesî xwe li baholan nekir xwedî.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

çû goristanekê

û dû re baxçeyekî.

 

Dibêjin

çaxa ew mir,

bû dareke leymûnê.
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