گفتوگۆ لەگەڵ (محەمەدشوکری)

دەربارەی نانی ڕووت و شتی تریش
سازدانی :زوبێر بن بوشتی و یەحیا بن وەلید

لە عەرەبییەوە :شوان ئەحمەد

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

چاوەڕوانكراوەمــان نەبینــی ،بــەاڵم دۆزەخیــش نەبــوو.
بــۆ بەدبەختــی ئێمــە ،باوكــم وەك ســەربازێك لەڕیــزی ســوپاكەی فرانكــۆ
هەڵاڵتبــوو ،دەســگیریان كــرد و دووســاڵ لەنێــوان تەنجــە و ئەســیلەدا
زیندانیانكــرد.
دایكــم ناچاربــوو لــە بازاڕەكانــی شــاردا ،ســەوزە و میوەفرۆشــی بــكات.
منیــش ســەرم بەتەنەكــە خۆڵــی ماڵــە مەســیحیە خــوا پێداوەكانــدا دەكــرد،
چونكــە تەنەكــە خۆڵــی ماڵــە موســڵامنەكان هیچــی تێدانەبــوو.
*دەمانەوێــت باســی

پەیوەنــدی خۆتمــان بەشــارەوە

بۆبكەیــت و پێمــان بڵێیــت ،منداڵیــت لەشــاردا چــۆن بــوو؟

لەڕاســتیدا پەیوەنــدی نەبــوو ،هێنــدەی شــۆكێك بــوو .پەیوەنــدی هەوڵــیبۆدەدەیــت ،ئــەوەی مــن شــۆکێک بــوو لەنێــوان شــێوازی ژیانــی الدێ و
شــاردا .مــن لــە ئاواییەكــەی خۆمــان هامتــە دەرێ و بەخواســتی خــۆم نــا
بەناچــاری ،ڕومکــردە تەنجــە .وەک خەڵکانــی دیکــە ،ناچــاری پەلكێشــی
شــاری كــردم.
*بۆچی تەنجە شۆكێك بوو؟

*دەتوانیــت بەچــاوی ئــەو منداڵــەی جــاران ،وێنــەی تەنجــە
بێنیتــەوە بەرچــاوی خــۆت ،تەنجەیــەك كــە بۆیەكەمجــار
بینیــت؟

بەڕونــی هەمووشــتەكانم بیرناكەوێتــەوە ،هەنــد ێ شــتم بیرنەمــاوە .لەبــەرساڵی سێیەم
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برســیەتی ،كــۆچ و ڕەوێــك لــە الدێــوە دەســتی پێكردبــوو .هەندێكیــم

لەبەرئــەوەی دڵنیانەبــووم تێیــدا ،لەدۆخێكــی مۆلــەق و كــوت و پــڕدادەژیــام .لەتەمەنــی شــەش ســااڵندا ،خــۆم لەســەر شــەقامەكان بینیــەوە.
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.

بیرمــاوە نــەك هەمــووی .بیــرم نییــە چەنــد بەپ ـ ێ ڕۆیشــتین ،تــا بگەینــە

*تــا ئێســتا هــەر بــاس لــە سەرســامی ســەرەتاكانی خــۆت

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

دەكەیــت بەرامبــەر تەنجــە وەك شــارێكی كۆســمۆپۆلێتی،

خەڵكــی هەنــدێ جــار نەخــۆش دەكەوتــن و هەنــدێ جاریــش دەمــردن.
دەمبینیــن كــە لــە پەلوپۆدەكەوتــن و دەیانناشــن .برســێتی و ماندویەتــی،
تــەواو كوشــندەبوون .ســەروەختێك گەیشــتینە تەنجــە ،ئــەو بەهەشــتە

لــەو چوارچێوەیــەدا دەتوانیــت باســی ئــەو فــەزا مرۆییەمان
بۆبكەیــت كــە لــەو ســەردەمەدا و لەشــاری تەنجــەدا لــە
ئارەدابــوو؟

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لەگەڵیانــدا زەحمەتــە.
*ئاخۆتەنجە وابوو؟

وەك ئــەو شــارانەی دیكــە مەترســیداربوو كــە بەندەریــانتێدایــەو پالنگێــڕی و غافڵكــوژی و گۆبەندیــان تێــدا

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وانەمــاوە .ئــەو شــارانەی بەندەریــان هەیــە ،مامەڵەكــردن
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ڕودەدات .لەبەرئــەوە لــەو ســەردەمە كۆســمۆپۆلێتیەیدا،
وەك شــارێكی مافیایــی و یەكالكردنــەوەی كێشــەكان
ســەیردەكرا ،تائــەو ڕادەیــەی بەفەرەنســی نــاویDanysr-
 -Tanysrیــان 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.
ئەوانــە لەســاوپەنای سســتمە فــرە ڕەگەزەكەیــدا
حەســابوونەوە.
بۆیــە قســەكردن دەربــارەی فــەزای مرۆییانــە لەتەنجــە-
گەردونــی بــوو .بەوپێیــەی تەنجــە بــە مانــا تەقلیدیەكــەی لەالیــەن تاكەیەك

ســەرباری مێــژووە ئەفســوناوییەكەی ،بۆمــن تەنجــە هــەروەك شــارێكی

دەوڵەتــەوە كۆلۆنیالیــزە نەكرابــوو ،بەڵكــو كۆلۆنیالیزەیەكــی نێودەوڵەتــی

ئاڵــۆز و تەلیســاوی دەمێنێتــەوە .ئەمــەش وەك جنێــو و ســوكایەتی

بوو.دەســەاڵتێكی نێودەوڵەتــی شــارەكەی بەڕێوەدەبــرد.

پێكــردن نــا ،بەڵكــو مێژووەكــەی وایــە و ئــەوە خەســڵەتی ئــەو شــارەیە.

ئەڵبەتــە مەغریبیــەكان لەهەمــوو دەســكەوت و پلەوپایەیەكــی كۆمەاڵیەتی

*تەنجــە وەك شــارێك بــۆ كاری دیبلۆماتــی و ســیخوڕی

و سیاســی بێبەشــبوون ،جگــە لــەو خەڵكــە بەژمــارە كەمەنەبێــت كــە

كــردن و قاچــاخ چێتــی و تیرۆركــردن ،نێوبانگــی دەركــرد

دەســتیان لەگــەڵ كۆلۆنیالیزمــدا تێكــەڵ كردبــوو ،لەپێنــاو پاراســتنی
بەرژەوەندیــە تایبەتیەكانــی خۆیانــدا.
لــەو قۆناغــە كۆســمۆپۆلێتیەیدا بەنــدەری تەنجــە ،شــادەماری بریتــی بــوو
لەكەشــتیە جەنگــی و كەشــتیە بازرگانیــەكان .بــەاڵم ئێســتا ئــەو بەنــدەرە

و ئــەوەش پەیوەندیەكــی تۆكمــەی بــەوەوە هەبــووە كــە
شــارەكە بەنــدەری تێدابــووە .سروشــتی پەیوەنــدی تــۆ بــەو
بەنــدەرەوە چــۆن بــوو؟

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

تەوەر

-هەمــوان دەزانــن ئــەوەی بااڵدەســت بــوو لەوێــدا ،هەژمونێكــی كۆلۆنیالــی

لــەو ســەردەم و زەمانــەدا ،-قســەی زۆر هەڵدەگرێــت.

ساڵی سێیەم
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بۆخاتــری پەیداكردنــی نانــی ڕۆژانــە .شــت و مەكــی هەمــە چەشــنەم

*هەروەهــا تــۆ ئــەو كەسانەشــت دەگەیانــدە جندەخانەكانــی (ســوق

دەفرۆشــت ،بــە بیانیــە مەدەنــی و ســەربازییەكان.

الداخــل) كــە لــە بەنــدەرەوە دەهاتــن؟

*جــۆری ئــەو شــت و مەكانــە چــی بــوون كەتــۆ كڕیــن و

-بەڵـێ ســەربازانی ئەمریكایــم دەبــرد بــۆ ماڵــی لەشفرۆشــانی ئەوروپایــی،

فرۆشــت پێوەدەكــرد؟

نــەك بــۆ ماڵــی لەشفرۆشــانی مەغریبــی .ئــەو جندەخانانــە لەژێرچاودێــری

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

تەندروســتی دابــوون .جندەخانــەی خاتــوو (ســیمۆن) لــە هەموویــان

ســەربازە ئەمریكیەكان دەفرۆشــت.

بەناوبانگرتبــوو.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

-بریتیــە لــە فەزایەكــی نێودەوڵەتــی و لەهەمــوو جــۆرە ڕەگەزێكــی تێدابوو.

ئــەو هەوڵــە ئەدەبیانەشــی لەئارەدابــوو (بەتایبــەت لــە شەســتەكاندا)،

تەنجــە لەكۆنــدا بــەو بــازاڕە نارسابــوو .ئــەوە دڵــی شــاربوو .وەك دەزانرێــت
تەنجــە جــاران حــەوت دەرگای هەبــوو ،ئــەو دەرگایانــەش ئێــواران
دادەخــران .لەدەیــەی یەكەمــی ســەدەی بیســتەمدانەبێت ،لــەدەرەوەی
تەنجــەی كۆنــدا ئاوەدانــی نەبــوو.

دەرگیــری كار و چاالكــی سیاســی بــوو .لەبەرئــەوە كاری كلتــوری و ئەدەبــی
بــە شــێوە نۆرماڵەكــەی ،لەفــەزای گشــتی شــاری تەنجــەدا نەبــوو .ئەمــە
لەكاتێكــدا كاری ئەدەبــی و هونــەری ،بەخەســت و خۆڵــی الی بیانیــەكان
دەبی ـرا.

*لێرەبــەدوا بابێنــە سەرباســی ناوەنــدی ڕۆشــنبیری

ئــەو بیانیانــەی لــەوێ بــوون (پــۆڵ بۆڵــز و جیــن ئــاور و برایــن گایســن)

لەتەنجــەدا .چــۆن ئــەو ناوەنــدەت دۆزیــەوە؟

بــوون .گایســن نیگاركێــش بــوو ،زیــاد لــەوەی شــاعیر یاخــود ڕۆماننــوس

-ئێمــە دەزانیــن فــەزای ڕۆماننــوس و چیرۆكنــوس ،بەرفراوانــر و بەبڕشــترتە

بێــت .تاقانــە ڕۆمانەكەیــم وەرگێڕایــە ســەرزمانی فەرەنســی كــە بەنــاوی

لــە فــەزای شــاعیر .فــەزای شــاعیر ســنوردارە .ســەرەتای پەیوەندیــم لەگــەڵ

(بیابانــی دڕندە)وەبــوو.

نوســیندا ،بەشــیعر دەســتم پێكــرد .كاروانــی ئەدەبیــم وەك شــاعیرێكی

هەرچــی ئەوانەشــە كــە ناوبەنــاو ســەردانی تەنجەیــان دەكــرد ،ئەوەنــدە

فاشــیل دەســت پێكــرد.

زۆرن لەژمــاردن نایــەن .بــەاڵم هەموویــان دەربــارەی تەنجــە نەیاندەنوســی.

*ئەو بابەتانەی دەتنوسین ،چی بوون؟

ئەوانــە بــۆ پشــودان و حەوانــەوە ڕویــان لــەوێ دەكــرد.

-بابەتی ڕۆمانسی بوون.

*بەقســەكانتدا وادەردەكەوێــت زیاتــر دڵخــوازی نوســەرانی

*لــەو ماوەیــەدا هەرئــەو بابەتــە باوبــوو ،تەنانــەت لــە
شــاری تەتوانیشــدا؟

بەڵــێ .لــەو شارەشــدا بەشــێك لەســەردەمی منداڵــی و مێرمنداڵیــمبەڕێكــرد .تەنهــا ئەوكاتــە دەســتم بەنوســین كــرد كــە گەڕامــەوە بۆتەنجــە
وەك مامۆســتاو خەریكــی وانــە وتنەوەبــووم.
*بابگەڕێینــەوە ســەر پرســی فــەزای كلتــوری نــاو شــاری

فەزایەكــی كلتــوری ڕاســتەقینەی مەغریبــی ،لەشــاری تەنجــەدا نەبــوو.چەنــد كەســێك هەبــوون كە ژمارەیــان لەپەنجەكانــی دەســتێك تێنەدەپەڕی.
كەشــێكی ئەدەبــی مەغریبــی لــە ئارەدانەبــوو ،جگــە لــە نوســین گەلێكــی
ترادیشــنال كەســەروكاری لەگــەڵ نوســینی فیقهیداهەبــوو ،زیــاد لــەوەی

بیانیــت كــە لەبــارەی تەنجەوە نوســیویانە ،نەك نوســەرانی
مەغریبــی؟ بەبۆچونــی تــۆ ئــەو بەرهەمــە باشــانە كامانــەن
كــە لەالیــەن نوســەرانی بیانیــەوە ،دەربــارەی تەنجــە
نوســراون؟

هێشــتا تەنجــە نوســەری ڕاســتەقینەی خــۆی نەدۆزیتــەوە ،نوســەرێكلەئاســت ولیــام فۆكنــەر یــان گابرێــل گارســیا ماركیــز دابێــت .ئــەو دوانــە
زۆر هونەریانــە لەبــارەی زێــدی خۆیانــەوە نوســیویانە.
*ئایــا ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت كــە محەمــەد شــوكری،
خــۆی بــە نوســەری شــاری تەنجــە نازانێــت؟

خــۆم وەهــا نابینــم كــە لەئاســت گۆڕانكارییــە بەلێشــاوەكانیدابم ،لەســەرئاســتی كلتــوری و ژیــاری و  ...هتــد .ئــەوەی دەربــارەی تەنجــە نــورساوە،

تەوەر

تەنجــە و باســی ئاشــنابونی خۆتمــان بۆبكــە بــەو فەزایــە؟

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

*پێگەی (سوق الداخل) لەژیان و نوسینەكانتدا چییە؟

پەیوەنــدی بەكایــەی ئەدەبیــەوە هەبێــت.
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هەوڵــی ســەرەتایی و بچوكــە .نوســینی واقعــی و مامەڵەكــردن لەگــەڵ

ئەفســانەیەك هەیــە بــاس لــەوەدەكات كــە ئەنتۆنیــۆس ،دامەزرێنــەری

فــەزای شــارەكەدا ،بەچــاوی تۆریســتێك كــە ماوەیەكــی كــەم دەمێنێتــەوەو

تەنجەیــەو بەنــاوی (تەنجیــس)ی هاوســەریەوە نــاوی نــاوە .لەالیەكــی

دەڕوات ،ناتوانێــت بەتەواوەتــی لەفــەزای گشــتی تەنجــە تێبــگات و هەقــی

دیكــەوە ئەفســانەیەكی مەغریبــی هەیــە دەڵێــت( :ئــەو باڵندەیــەی نــوح

خــۆی بدات ـێ.

ناردبــووی تــا وشــكایی بــۆ بدۆزێتــەوە ،پــێو پەلــی قــوڕاوی دەبێــت و

*ئــەوەی بــەدی دەكرێــت ئەوەیــە هەوڵێــك هەیــە بــۆ

هــەر كەئەوەدەبینــێ ،هــاواردەكات قــوڕ .واتــە وشــكایی بەدەركــەوت.

لەقاڵبدانــی تەنجــە ،نــەك هــەر لەســەر ئاســتی ڕۆمــان و
چیــرۆك ،بەڵكــو لەســەر ئاســتی ســینەما و نواندنیــش .واتە
خواســتێك هەیــە بۆئــەوەی ئــەو وێنەیــەی تەنجــە تــۆخ
بكرێتــەوە كــە شــارێكە بــۆ كاری مافیایــی و لەشفرۆشــی و
قاچاخچێتــی و شــتی لــەو جــۆرە ..ئەوە چــۆن لێكدەدەیتەوە؟

لەڕاســتیدا تەنجــە شــایەنی ئەوەنییــە ئــەو هەمــوو ناوبانگــە خراپــەیبدرێتــە پــاڵ .ئەوانــەی تەنهــا هەوڵــی زەقكردنەوەی ئــەو وێنەیــەی دەدەن،
پێگــەی ڕاســتەقینەی شــارەكە لــە یــادەوەری مێــژودا فەرامــۆش دەكــەن.
شــارێك كــە بەدرێژایــی مێــژوی كــۆن و نوێــی خــۆی ،لەبەهــای بــەرز و
جــوان خاڵــی نەبــووە.
شــاری پــاك و بێگــەرد جگــە لــە ناوكتێبــدا ،كــوا لەكوێــی دنیــادا هەیــە؟
ئەفســونی تەنجــە ،هەڵقــواڵوی ئەفســونی ئەفســانەكانیەتی .ئــەو گەلــەی
خاوەنــی بڕێكــی بــاش لــە ئەفسانەســازی نەبێــت ،گەلێكــی شارســتانی
نییــەو تێكــڕای شارســتانیەتەكانیش ،پەیوەســن بــە ئەفســانەكانیانەوە.
ساڵی سێیەم

ژمارە

8
ئاب

2018

218

*چۆن دەتوانیت شرۆڤەی ئەفسانەی شاری تەنجەبكەیت؟

ئەفســانە گــەر وردت كــردەوە و رشۆڤەتكــرد ،ئەوانهێنــی و جادووەكــەیبەتــاڵ دەبێتــەوە .پێویســتە بەتەلیســم و نهێنــی خۆیــەوە مبێنێتــەوە .پرســیار
و وەاڵمێكــی ســەیر لــە گۆڕێــدان :كـێ ئــەم شــارەی دروســتكرد؟
ئەمــە پرســیارێكەو دەكرێــت ،بــەاڵم كــەس ناتوانێــت وەاڵمێكــی بــڕوا
پێهێنــەر بداتــەوە .ئایــا ئــەوە بەشــێك نییــە لەئەفســانەی ئــەم شــارە!

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.

