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*دەتوانیــت بەچــاوی ئــەو منداڵــەی جــاران، وێنــەی تەنجــە 
ــار  ــە بۆیەكەمج ــەك ك ــۆت، تەنجەی ــاوی خ ــەوە بەرچ بێنیت

ــت؟ بینی

-بەڕونــی هەمووشــتەكانم بیرناكەوێتــەوە، هەنــدێ  شــتم بیرنەمــاوە. لەبــەر 

برســیەتی، كــۆچ و ڕەوێــك لــە الدێــوە دەســتی پێكردبــوو. هەندێكیــم 

ــە  ــا بگەین ــێ  ڕۆیشــتین، ت ــد بەپ ــە چەن ــرم نیی ــەك هەمــووی. بی ــاوە ن بیرم

تەنجــە )كەوئــەوكات بەهەشــت بــوو بــۆ ئێمــە!(. بــەاڵم بیرمــە لــە ڕیگــەدا، 

ــدێ  جاریــش دەمــردن. ــن و هەن ــدێ  جــار نەخــۆش دەكەوت خەڵكــی هەن

 دەمبینیــن كــە لــە پەلوپۆدەكەوتــن و دەیانناشــن. برســێتی و ماندویەتــی، 

ــتە  ــەو بەهەش ــە، ئ ــتینە تەنج ــەروەختێك گەیش ــندەبوون. س ــەواو كوش ت

ــوو. ــش نەب ــەاڵم دۆزەخی ــی، ب ــان نەبین چاوەڕوانكراوەم

ــزی ســوپاكەی فرانكــۆ  ــی ئێمــە، باوكــم وەك ســەربازێك لەڕی ــۆ بەدبەخت ب

هەڵاڵتبــوو، دەســگیریان كــرد و دووســاڵ لەنێــوان تەنجــە و ئەســیلەدا 

زیندانیانكــرد.

ــكات.  ــی ب ــەوزە و میوەفرۆش ــاردا، س ــی ش ــە بازاڕەكان ــوو ل ــم ناچارب دایك

منیــش ســەرم بەتەنەكــە خۆڵــی ماڵــە مەســیحیە خــوا پێداوەكانــدا دەكــرد، 

ــوو. ــە موســڵامنەكان هیچــی تێدانەب ــی ماڵ چونكــە تەنەكــە خۆڵ

بەشــارەوە  خۆتمــان  پەیوەنــدی  باســی   *دەمانەوێــت 

بۆبكەیــت و پێمــان بڵێیــت، منداڵیــت لەشــاردا چــۆن بــوو؟

-لەڕاســتیدا پەیوەنــدی نەبــوو، هێنــدەی شــۆكێك بــوو. پەیوەنــدی هەوڵــی 

ــی الدێ  و  ــێوازی ژیان ــوان ش ــوو لەنێ ــن شــۆکێک ب ــەوەی م ــت، ئ بۆدەدەی

ــا  ــە ئاواییەكــەی خۆمــان هامتــە دەرێ  و بەخواســتی خــۆم ن شــاردا. مــن ل

ــی  ــاری پەلكێش ــە، ناچ ــی دیک ــە. وەک خەڵکان ــردە تەنج ــاری، ڕومک بەناچ

شــاری كــردم.

*بۆچی تەنجە شۆكێك بوو؟

-لەبەرئــەوەی دڵنیانەبــووم تێیــدا، لەدۆخێكــی مۆلــەق و كــوت و پــڕدا 

ــەوە.  ــی شــەش ســااڵندا، خــۆم لەســەر شــەقامەكان بینی ــام. لەتەمەن دەژی

شــار بــۆ كەســێكی الدێی، شــۆكێكی ژیارییــە. وەكو هەمــوو گوندنشــینەكان، 

بــاق و بریقــی شــار ئەوقــی كــردم. تەنجــە هــەر بەشــارە دڵخوازەكــەی مــن 

دەمێنێتــەوە، ئەگەرچــی شــارانێكی دیكــە هــەن لــەو جوانــرن.

*تــا ئێســتا هــەر بــاس لــە سەرســامی ســەرەتاكانی خــۆت 
ــەر تەنجــە وەك شــارێكی كۆســمۆپۆلێتی،  ــت بەرامب دەكەی
لــەو چوارچێوەیــەدا دەتوانیــت باســی ئــەو فــەزا مرۆییەمان 
ــە  ــەدا ل ــاری تەنج ــەردەمەدا و لەش ــەو س ــە ل ــت ك بۆبكەی

ــوو؟ ئارەداب

ئێمە دەزانین فەزای 
ڕۆماننوس و چیرۆكنوس، 
بەرفراوانتر و بەبڕشتترە لە 
فەزای شاعیر. فەزای شاعیر 
سنوردارە. سەرەتای پەیوەندیم 
لەگەڵ نوسیندا، بەشیعر 
دەستم پێكرد. كاروانی 
ئەدەبیم وەك شاعیرێكی 
فاشیل دەست پێكرد
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-هەمــوان دەزانــن ئــەوەی بااڵدەســت بــوو لەوێــدا، هەژمونێكــی كۆلۆنیالــی 

گەردونــی بــوو. بەوپێیــەی تەنجــە بــە مانــا تەقلیدیەكــەی لەالیــەن تاكەیەك 

ــی  ــی نێودەوڵەت ــو كۆلۆنیالیزەیەك ــوو، بەڵك ــزە نەكراب ــەوە كۆلۆنیالی دەوڵەت

بوو.دەســەاڵتێكی نێودەوڵەتــی شــارەكەی بەڕێوەدەبــرد.

ئەڵبەتــە مەغریبیــەكان لەهەمــوو دەســكەوت و پلەوپایەیەكــی كۆمەاڵیەتی 

و سیاســی بێبەشــبوون، جگــە لــەو خەڵكــە بەژمــارە كەمەنەبێــت كــە 

پاراســتنی  لەپێنــاو  كردبــوو،  تێكــەڵ  كۆلۆنیالیزمــدا  لەگــەڵ  دەســتیان 

بەرژەوەندیــە تایبەتیەكانــی خۆیانــدا. 

لــەو قۆناغــە كۆســمۆپۆلێتیەیدا بەنــدەری تەنجــە، شــادەماری بریتــی بــوو 

ــدەرە  ــەو بەن ــەاڵم ئێســتا ئ ــەكان. ب لەكەشــتیە جەنگــی و كەشــتیە بازرگانی

وانەمــاوە. ئــەو شــارانەی بەندەریــان هەیــە، مامەڵەكــردن 

لەگەڵیانــدا زەحمەتــە.

*ئاخۆتەنجە وابوو؟

-وەك ئــەو شــارانەی دیكــە مەترســیداربوو كــە بەندەریــان 

تێــدا  گۆبەندیــان  و  غافڵكــوژی  و  پالنگێــڕی  تێدایــەو 

ــمۆپۆلێتیەیدا،  ــەردەمە كۆس ــەو س ــەوە ل ڕودەدات. لەبەرئ

كێشــەكان  یەكالكردنــەوەی  و  مافیایــی  شــارێكی  وەك 

 Danysr-ــاوی ســەیردەكرا، تائــەو ڕادەیــەی بەفەرەنســی ن

Tanysr- یــان لێنابــوو.

تەنجــە لــەو قۆناغــەدا بــوو بــووە پەناگەیــەك، بــۆ كەســانی 

قاچــاخ چــی و تاوانبــاران و ئەوانــەی كڕیــن و فرۆشــی 

نایاســاییان دەكــرد و لــە واڵتانــی خۆیــان داواكرابــوون. 

ڕەگەزەكەیــدا  فــرە  سســتمە  لەســاوپەنای  ئەوانــە 

حەســابوونەوە.

ــە لەتەنجــە-  ــەزای مرۆییان ــارەی ف ــە قســەكردن دەرب  بۆی

لــەو ســەردەم و زەمانــەدا-، قســەی زۆر هەڵدەگرێــت. 

ــارێكی  ــەروەك ش ــە ه ــن تەنج ــوناوییەكەی، بۆم ــژووە ئەفس ــەرباری مێ س

ئەمــەش وەك جنێــو و ســوكایەتی  تەلیســاموی دەمێنێتــەوە.  ئاڵــۆز و 

ــەو شــارەیە. ــەوە خەســڵەتی ئ ــە و ئ ــەی وای ــا، بەڵكــو مێژووەك پێكــردن ن

*تەنجــە وەك شــارێك بــۆ كاری دیبلۆماتــی و ســیخوڕی 
ــرد  ــی دەرك ــردن، نێوبانگ ــی و تیرۆرك ــاخ چێت ــردن و قاچ ك
ــووە كــە  ــەوەوە هەب و ئــەوەش پەیوەندیەكــی تۆكمــەی ب
شــارەكە بەنــدەری تێدابــووە. سروشــتی پەیوەنــدی تــۆ بــەو 

بەنــدەرەوە چــۆن بــوو؟

-پەیوەنــدی مــن بــە بەنــدەری شــاری تەنجــەوە، پەیوەنــدی كاربــوو، كارێك 



ەم
سێی

ی 
ساڵ

216

ژمارە

8
ئاب
2018

بۆخاتــری پەیداكردنــی نانــی ڕۆژانــە. شــت و مەكــی هەمــە چەشــنەم 

ــی و ســەربازییەكان. ــە مەدەن ــە بیانی دەفرۆشــت، ب

ــن و  ــۆ كڕی ــوون كەت ــی ب ــە چ ــەو شــت و مەكان ــۆری ئ *ج

ــرد؟ ــت پێوەدەك فرۆش

-هەنــدێ  جــار ئیشــی دەســتی تەقلیــدی و هەنــدێ  جاریــش )الكیــف(م بــە 

ســەربازە ئەمریكیەكان دەفرۆشــت.

*هەروەهــا تــۆ ئــەو كەسانەشــت دەگەیانــدە جندەخانەكانــی )ســوق 

الداخــل( كــە لــە بەنــدەرەوە دەهاتــن؟

-بەڵــێ  ســەربازانی ئەمریكایــم دەبــرد بــۆ  ماڵــی لەشفرۆشــانی ئەوروپایــی، 

نــەك بــۆ ماڵــی لەشفرۆشــانی مەغریبــی. ئــەو جندەخانانــە لەژێرچاودێــری 

تەندروســتی دابــوون. جندەخانــەی خاتــوو )ســیمۆن( لــە هەموویــان 

ــوو. بەناوبانگرب
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*پێگەی )سوق الداخل( لەژیان و نوسینەكانتدا چییە؟

-بریتیــە لــە فەزایەكــی نێودەوڵەتــی و لەهەمــوو جــۆرە ڕەگەزێكــی تێدابوو. 

تەنجــە لەكۆنــدا بــەو بــازاڕە نارسابــوو. ئــەوە دڵــی شــاربوو. وەك دەزانرێــت 

ئێــواران  دەرگایانــەش  ئــەو  هەبــوو،  دەرگای  حــەوت  جــاران  تەنجــە 

ــەدەرەوەی  ــتەمدانەبێت، ل ــەدەی بیس ــی س ــەی یەكەم ــران. لەدەی دادەخ

ــوو. ــی نەب ــدا ئاوەدان تەنجــەی كۆن

ڕۆشــنبیری  ناوەنــدی  سەرباســی  بابێنــە  *لێرەبــەدوا 

دۆزیــەوە؟ ناوەنــدەت  ئــەو  چــۆن  لەتەنجــەدا. 

-ئێمــە دەزانیــن فــەزای ڕۆماننــوس و چیرۆكنــوس، بەرفراوانــر و بەبڕشــترە 

لــە فــەزای شــاعیر. فــەزای شــاعیر ســنوردارە. ســەرەتای پەیوەندیــم لەگــەڵ 

نوســیندا، بەشــیعر دەســتم پێكــرد. كاروانــی ئەدەبیــم وەك شــاعیرێكی 

فاشــیل دەســت پێكــرد.

*ئەو بابەتانەی دەتنوسین، چی بوون؟

-بابەتی ڕۆمانسی بوون.

*لــەو ماوەیــەدا هەرئــەو بابەتــە باوبــوو، تەنانــەت لــە 

تەتوانیشــدا؟ شــاری 

مێرمنداڵیــم  و  منداڵــی  لەســەردەمی  بەشــێك  لــەو شارەشــدا  -بەڵــێ . 

بەڕێكــرد. تەنهــا ئەوكاتــە دەســتم بەنوســین كــرد كــە گەڕامــەوە بۆتەنجــە 

وەك مامۆســتاو خەریكــی وانــە وتنەوەبــووم.

ــاری  ــاو ش ــوری ن ــەزای كلت ــی ف ــەر پرس ــەوە س *بابگەڕێین

تەنجــە و باســی ئاشــنابونی خۆتمــان بۆبكــە بــەو فەزایــە؟

ــوو.  ــەدا نەب ــاری تەنج ــی، لەش ــتەقینەی مەغریب ــوری ڕاس ــی كلت -فەزایەك

چەنــد كەســێك هەبــوون كە ژمارەیــان لەپەنجەكانــی دەســتێك تێنەدەپەڕی. 

كەشــێكی ئەدەبــی مەغریبــی لــە ئارەدانەبــوو، جگــە لــە نوســین گەلێكــی 

ــەوەی  ــاد ل ــوو، زی ــینی فیقهیداهەب ــەڵ نوس ــەروكاری لەگ ــنال كەس ترادیش

پەیوەنــدی بەكایــەی ئەدەبیــەوە هەبێــت.

ئــەو هەوڵــە ئەدەبیانەشــی لەئارەدابــوو )بەتایبــەت لــە شەســتەكاندا(، 

دەرگیــری كار و چاالكــی سیاســی بــوو. لەبەرئــەوە كاری كلتــوری و ئەدەبــی 

ــە  ــوو. ئەم ــاری تەنجــەدا نەب ــەزای گشــتی ش ــەی، لەف ــە شــێوە نۆرماڵەك ب

ــەكان  ــی الی بیانی ــەری، بەخەســت و خۆڵ ــی و هون لەكاتێكــدا كاری ئەدەب

دەبیــرنا.

ــن گایســن(  ــاور و برای ــن ئ ــز و جی ــۆڵ بۆڵ ــوون )پ ــەوێ  ب ــەی ل ــەو بیانیان ئ

ــوس  ــەوەی شــاعیر یاخــود ڕۆمانن ــاد ل ــوو، زی ــش ب ــوون. گایســن نیگاركێ ب

ــاوی  ــە بەن ــە ســەرزمانی فەرەنســی ك ــم وەرگێڕای ــە ڕۆمانەكەی ــت. تاقان بێ

ــوو. ــی دڕندە(وەب )بیابان

ــدە  ــرد، ئەوەن ــان دەك ــاو ســەردانی تەنجەی ــە ناوبەن هەرچــی ئەوانەشــە ك

زۆرن لەژمــاردن نایــەن. بــەاڵم هەموویــان دەربــارەی تەنجــە نەیاندەنوســی. 

ئەوانــە بــۆ پشــودان و حەوانــەوە ڕویــان لــەوێ دەكــرد.

*بەقســەكانتدا وادەردەكەوێــت  زیاتــر دڵخــوازی نوســەرانی 
بیانیــت كــە لەبــارەی تەنجەوە نوســیویانە، نەك نوســەرانی 
مەغریبــی؟ بەبۆچونــی تــۆ ئــەو بەرهەمــە باشــانە كامانــەن 
تەنجــە  دەربــارەی  بیانیــەوە،  نوســەرانی  لەالیــەن  كــە 

نوســراون؟

-هێشــتا تەنجــە نوســەری ڕاســتەقینەی خــۆی نەدۆزیتــەوە، نوســەرێك 

لەئاســت ولیــام فۆكنــەر یــان گابرێــل گارســیا ماركیــز دابێــت. ئــەو دوانــە 

ــیویانە. ــەوە نوس ــدی خۆیان ــارەی زێ ــە لەب زۆر هونەریان

*ئایــا ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت كــە محەمــەد شــوكری، 

ــت؟ ــە نازانێ ــاری تەنج ــەری ش ــە نوس ــۆی ب خ

-خــۆم وەهــا نابینــم كــە لەئاســت گۆڕانكارییــە بەلێشــاوەكانیدابم، لەســەر 

ئاســتی كلتــوری و ژیــاری و ... هتــد. ئــەوەی دەربــارەی تەنجــە نــورساوە، 
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هەوڵــی ســەرەتایی و بچوكــە. نوســینی واقعــی و مامەڵەكــردن لەگــەڵ 

فــەزای شــارەكەدا، بەچــاوی تۆریســتێك كــە ماوەیەكــی كــەم دەمێنێتــەوەو 

دەڕوات، ناتوانێــت بەتەواوەتــی لەفــەزای گشــتی تەنجــە تێبــگات و هەقــی 

خــۆی بداتــێ .

*ئــەوەی بــەدی دەكرێــت ئەوەیــە هەوڵێــك هەیــە بــۆ 
ــان و  ــتی ڕۆم ــەر ئاس ــەر لەس ــەك ه ــە، ن ــی تەنج لەقاڵبدان
چیــرۆك، بەڵكــو لەســەر ئاســتی ســینەما و نواندنیــش. واتە 
ــۆخ  ــە ت ــەی تەنج ــەو وێنەی ــەوەی ئ ــە بۆئ ــتێك هەی خواس
بكرێتــەوە كــە شــارێكە بــۆ كاری مافیایــی و لەشفرۆشــی و 

قاچاخچێتــی و شــتی لــەو جــۆرە.. ئەوە چــۆن لێكدەدەیتەوە؟

ــەی  ــە خراپ ــوو ناوبانگ ــەو هەم ــە ئ ــایەنی ئەوەنیی ــە ش ــتیدا تەنج -لەڕاس

بدرێتــە پــاڵ. ئەوانــەی تەنهــا هەوڵــی زەقكردنەوەی ئــەو وێنەیــەی دەدەن، 

ــەن.  ــۆش دەك ــژودا فەرام ــادەوەری مێ ــە ی ــەی ڕاســتەقینەی شــارەكە ل پێگ

ــەرز و  ــای ب ــۆی، لەبەه ــی خ ــۆن و نوێ ــژوی ك ــی مێ ــە بەدرێژای ــارێك ك ش

ــووە. ــی نەب جــوان خاڵ

ــە؟  ــادا هەی ــی دنی ــوا لەكوێ ــدا، ك ــە ناوكتێب ــە ل ــەرد جگ ــاك و بێگ ــاری پ ش

ئەفســونی تەنجــە، هەڵقــواڵوی ئەفســونی ئەفســانەكانیەتی. ئــەو گەلــەی 

ــتانی  ــی شارس ــت، گەلێك ــازی نەبێ ــە ئەفسانەس ــاش ل ــی ب ــی بڕێك خاوەن

ــانەكانیانەوە. ــە ئەفس ــن ب ــتانیەتەكانیش، پەیوەس ــڕای شارس ــەو تێك نیی

*چۆن دەتوانیت شرۆڤەی ئەفسانەی شاری تەنجەبكەیت؟

-ئەفســانە گــەر وردت كــردەوە و رشۆڤەتكــرد، ئەوانهێنــی و جادووەكــەی 

بەتــاڵ دەبێتــەوە. پێویســتە بەتەلیســم و نهێنــی خۆیــەوە مبێنێتــەوە. پرســیار 

و وەاڵمێكــی ســەیر لــە گۆڕێــدان: كــێ  ئــەم شــارەی دروســتكرد؟

ئەمــە پرســیارێكەو دەكرێــت، بــەاڵم كــەس ناتوانێــت وەاڵمێكــی بــڕوا 

پێهێنــەر بداتــەوە. ئایــا ئــەوە بەشــێك نییــە لەئەفســانەی ئــەم شــارە!

ــەری  ــۆس، دامەزرێن ــە ئەنتۆنی ــەوەدەكات ك ــاس ل ــە ب ــانەیەك هەی ئەفس

ــی  ــاوە. لەالیەك ــاوی ن ــەریەوە ن ــس(ی هاوس ــاوی )تەنجی تەنجەیــەو بەن

دیكــەوە ئەفســانەیەكی مەغریبــی هەیــە دەڵێــت: )ئــەو باڵندەیــەی نــوح 

ــت و  ــوڕاوی دەبێ ــی ق ــێ  و پەل ــەوە، پ ــۆ بدۆزێت ــكایی ب ــا وش ــووی ت ناردب

ــەوت.  ــكایی بەدەرك ــە وش ــوڕ. وات ــاواردەكات ق ــێ ، ه ــەر كەئەوەدەبین ه

كەشــتیەكەی لــە گردۆڵكەیەكــی نزیــك تەنجــە لەنگــەر دەگرێــت و لێــرەوە 

شــارەكە بــە ئەفســانە دەكرێــت و ناوەكەشــی لەگەڵیــدا دەبێتــە ئەفســانە(.

       ***

ئــەم گفتوگۆیــە بەشــێکە لــە پــرۆژەی کتێبێــک بــە هەمــان 

ناونیشــانەوە و ئامادەیــە بــۆ چــاپ.


