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چەمکی پرسیار لە ڕۆمانی 
“یاداشتی عەتر و ئاگر”دا

هاوکار مووسا
)هەریر(

ئــەدەب هــەوڵ و تێکۆشــانە بــۆ پشــکنین، تــا لــە 
ڕێگەیــەوە بــەدوای نهێنــی زیاتردا بگەڕێین. بەشــێکی 
زۆری هەوڵدانەکانیــش بەهــۆی پرســیارەوە جێبەجــێ 
ــەوە  ــۆ لێوردبوون ــیارە ب ــەوە پرس ــە ئ ــن، چونک دەب
هانمــان دەدا و بــۆ نێزیکبوونــەوە لــە نهێنییــەکان 
ــچ پرســیارێک  ــۆ خــۆش دەکات. ڕەنگــە هی ــان ب ڕێم
نەبــێ کــە جــۆرە گومانێکــی لەگەڵــدا نەبــێ، لەبــەر 
ئــەوەی پرســیار و گومــان دەنێــو یەکدیــدا تواونەتەوە 

ــژە بــە مــاوەی بەردەوامــی یەکتــر دەدەن. و درێ
نابــێ ئەوەمــان لەیــاد بچێ، لە ئەدەبدا گەیشــتن بە 
خــودی شــتە ڕاســتەقینەکان ئامانجــی بنــەڕەت نییــە، 
چونکــە فرەواتایــی ئــەدەب ڕێگــە نــادا لــە خاڵێکــی 
ــە وێســتگەیەکدا  دیاریکــراودا بمێنینــەوە و خۆمــان ل
حەشــار بدەیــن و بــە یــەک ئامانــج و یــەک چــاو 
و یــەک نەفــەس چاوەڕێــی دۆزینــەوەی وەاڵمێــک 
ــدان  ــە چەن ــا ب ــان دەدا ت ــەدەب یارمەتیم ــن. ئ بکەی
ــیار  ــان پرس ــدان زم ــە چەن ــن و ب ــەیر بکەی ــاو س چ
بکەیــن، هەرچەنــدە پرســیارەکانی ئــەدەب لەگــەڵ 
ــاوازن، کاتــێ  ــەدا زۆر جی ــی ڕۆژان پرســیارەکانی ژیان
ئێمــە پرســیار لــە کەســێک دەکەیــن هــەر لەو ســاتەدا 
چاوەڕێــی وەاڵم لــەو کەســە دەکەیــن کــە پرســیارمان 
ــیارە  ــەرەڕای پرس ــەدەب س ــێ ئ ــردووە، وەل ــی ک لێ
ورد و بەردەوامەکانــی، چاوەڕوانــی وەاڵمێــک نــاکا و 
ــەش ئامانجــی خــۆی  ــەو وەاڵم ــۆ وەدەســتهێنانی ئ ب
ناگــۆڕێ، لەبــەر ئــەوەی بــە هەبــوون و خســتنەڕووی 
وەاڵمێکــی دیاریکــراو و چەســپاو، ئەدەبەکــە کۆتایــی 
دێ و هیــچ بــۆ خوێنــەر نامێنێتــەوە تــا لــە ڕێگەیــەوە 
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ــێ و داوای  ــت بب ــەال دروس ــی ل ــەوە و گومان بیربکات
ــن و  ــتایلی ڕوانی ــە س ــتێک ل ــژی ش ــکا، یان ــر ب زیات
بــۆ  ئــەدەب  دواجــار  بگــۆڕێ.  بیروبۆچوونەکانــی 
پشــکنین و گۆڕانــکاری و چاالکییــە، نــەک شــوێنێک 

ــاردان.  ــەوە و بڕی ــۆ یەکالییکردن ب
»هەرچەنــدە ڕۆمــان پێــش هەمــوو شــتێک بریتییــە 
ڕواڵــەت  زنجیرەیــەک  و  زمانــی  کردەوەیەکــی  لــە 
ــە هەمــان ڕادە شــوێن و مــۆری  ــەاڵم ب »شــێوە«، ب
ئــەو دۆخ و هەلومەرجــەی پێوەیــە کە تێیدا خوڵقاوە. 
ــەو،  ــایەتی ئ ــووس و کەس ــی ڕۆمانن ــەردەمی ژیان س
بــە شــێوازگەلی جۆراوجــۆر ڕەنگدانەوەیــان هەیــە 
ــەو ســەرچاوەیەتی.«)١(  ــەوارەی ئ ــەو ئاس ــو ئ لەنێ
ــەوە و  ــن بیرکردن ــەش ناتوان ــەم ڕەنگدانەوان ــێ ئ وەل
ڕوانینــی نووســەری ڕاســتەقینە لــە ڕۆماننووســییەوە 

ــووس بگــۆڕن. ــۆ مێژوون ب
ــر و  ــتی عەت ــی »یاداش ــە ڕۆمان ــەلمان ل ــان س بەی
ئاگــر«دا لــە ڕێگــەی پرســیارەوە هەندێک لــە ڕووداوە 
مێژووییەکانــی شــاری کەرکــووک دەورووژێنــێ، دواتــر 
کۆمەڵــێ پرســیاری گرنگــی ژیــان و بوونــی مــرۆڤ، 

دەپرســین بــۆ پرســیار؟
مێــژوو  ئەدەبــن  و  پرســیار  ئــەوە  هەڵبــەت 
شــەرمەزار دەکــەن. ئــەدەب لــە ڕێــی پرســیارەوە 
خەیاڵمــان بــۆ الی نهێنییــەکان پەلکێــش دەکا و 
بــەرەو الی ڕووداوەکان پــەل دەهاوێــژێ. لــە ڕۆمانــدا 
ــوی  ــە دی ــە، ل ــیار هەی ــاوازن، پرس ــیارەکان جی پرس
ناوەوەیــدا چەنــدان جــۆری زانیــاری دەردەکــەون، 
هەســت  خــۆی  نووســەر  و  ڕەخنەئامێــزە  هەیــە 
ــەی  ــە ڕێگ ــەوێ ل ــێ دەی ــەکان دەکا، وەل ــە نهێنیی ب
پرســیارەوە بیانورووژێنــێ. جــاری وایــە کارەکتەرێــک 
ــۆی دەکا.  ــە خ ــیار ل ــەوە پرس ــەی مۆنۆلۆگ ــە ڕێگ ل
پرســیارەکان  وەاڵمــی  لێــرە  نامانــەوێ  ئێمــە 
بدەینــەوە، چونکــە دەشــێ وەاڵمــی ڕەهــا بوونــی 
نەبــێ، ئــەوەی هەیــە بۆچــوون و ســەرنجە، ئەمــەش 
لەپێنــاو هێشــتنەوەی بەهــا و ســەنگی ئەدەبــە. وەک 
دەزانیــن وەاڵم قوفڵــدان و کۆتاییهێنانــی بابەتەکانــە، 
لــێ پرســیار وااڵکردنــە، حەتمــەن ئــەدەب کار لەســەر 

پرســیار دەکا، چونکــە ئیشــی ئــەدەب وەاڵمدانــەوە و 
ــاردان و کۆتاییهێنــان نییــە، بەڵکــوو بەردەوامــی  بڕی
ــتانە  ــەکان، نەوەس ــاوازی بیرۆک ــە جی ــە ب و درێژەدان
ــرا(  ــالن کۆندێ ــراوەکان. )می ــە داخ ــەردەم دەرک لەب
Milan Condéra دەڵــێ: »ڕوحــی ڕۆمــان ڕوحــی 
بڵێیــن  دەتوانیــن  کەواتــە  بەردەوامییــە«)٢(، 
ــەو  ــەوەی وزە ب ــۆ ئ ــێ ب ــیار دەورووژێن ــان پرس ڕۆم
ئــەدەب  ئامانجــی  بــدات،  خــۆی  بەردەوامییــەی 
بەرهەمهێنانــی پرســیارە، نــەک وەاڵم و کۆتایی ڕێگە. 
بێگومــان ئامانجی پرســیاریش خۆی لە دروســتکردنی 
پرســیاری دیکــەدا دەبینێتــەوە، ئەمەیــش جەنگێکــە 

ــتاودا. ــی وەس ــە خاڵێک ــەوە ل دژی مان
لــە ڕۆمانــی »یاداشــتی عەتــر و ئاگــر«دا، ئێمە بەر 
شــار دەکەویــن، شــاری کەرکــووک و ئــەو ڕووداوانــەی 
لــەوێ و بەهــۆی هــەر جیاوازیییەکــی سیاســی و 
ــان داوە،  ــێ ڕووی ــەوە بووب ــی و کۆمەاڵیەتیی نەتەوەی
ــان  ــە )بەی ــە، ک ــە ئەوەی ــی باس ــەوەی جێ ــەاڵم ئ ب
ســەلمان( نەهاتووە وەک مێژوونووســێک ڕووداوەکانی 
شــار بنووســێتەوە، بەڵکوو وەک ڕۆماننووســێکی وریا 
زۆربــەی بابەتەکانــی بــە شــێوەی پرســیار دەربڕیــوە، 

بەیان سەلمان
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ئەگــەر تەنیــا وەســف و گێڕانەوەیەکــی مێژوویــی 
بووایــە، یانــژی گواســتنەوەی دیمەنــی ڕووداوەکان 
بووایــە، جــۆرە ســتایلێکی دیکــەی وەردەگــرت، وەلــێ 
نووســەر بــە وریایــی مامەڵــەی لەگــەڵ تەکنیکەکانــی 

ڕۆمانــدا کــردووە.
ڕۆمــان وەک هــەر ژانرێکــی دیکــەی ئەدەبــی خاوەن 
ناشــبێ  بەدوایەکداهاتــووە.  پرســیاری  چەنــدان 
ئەوەمــان لەبیــر بچــێ، ڕۆماننــووس هیــچ کاتێــک 
خــۆی ناخاتــە نێــو بەرگــی دادوەرەوە، تەنانــەت 
شــوێنەکانیش  و  ڕووداو  لەســەر  زانیــاری  ئەگــەر 
هەبــێ، چونکــە »ڕۆمــان خــۆی لــە داوەریکردنــی 
ــت  ــەکان دەبوێرێ ــی مرۆڤ ــە و نەریت ــان و ئەندێش ژی
و هەرگیــز هــەوڵ نــادات هەندێــک لــە دەنگــەکان بــە 
نــاوی نائەخالقیبــوون و داڕووخانــەوە، کــپ بــکات و 
ســەرکوت بکات؛ بــەاڵم ئەم هەڵپەســاردنەی داوەرییە 
ئەخالقییــەکان، هەرگیــز بــە مانــای نائەخالقیبوونــی 
ڕۆمــان نییــە، بەڵکــە نیشــانەی ئەخالقییەتــی.«)٣(، 
کەواتــە ســەرەڕای ئــەوەی نووســەر ئــاگاداری هۆکارە 
سیاســی و نەتەوەییەکانــی شــاری کەرکــووک بــووە، 
ــوە،  ــیار دەربڕی ــێوەی پرس ــە ش ــی ل ــەاڵم زۆربەیان ب
ئەمــەش ســەنگینی و ماهییەتــی ڕۆمــان نیشــان دەدا، 
هەرچەنــدە )بەیــان ســەلمان( خەڵکــی کەرکووکــە و 
لەنێــو دۆخــی ئەوســای شــارەکەدا ژیــاوە، بــەاڵم 
توانایــی و لێهاتوویــی لــە باســکردنی ڕووداوەکان لــە 
ــەیری  ــەت س ــە ڕواڵ ــەر ب ــە ئەگ ــە جۆرێک ــدا ب ڕۆمان
هیــچ  ئــاگاداری  هــەر  وایــە  ئــەوە  وەک  بکەیــن، 
نەبووبــێ. ئــەم کارەش لەپێنــاو بەشــداری پێکــردن و 
ڕۆڵــدان بــە خوێنــەر کــراوە، تــا خوێنــەر خــۆی بیــر 
لــە ڕووداوەکان بکاتــەوە و هەســت بــکا کــە خەریکــی 
خوێندنــەوەی ڕۆمانــە، نــەک کتێبێکــی مێژوویــی، 
دەبــێ ئەوەشــمان لــە یادبــێ »ئامانــج و نیــازی 
ئــەدەب بەنــدە بــە هەڵوێســتی ئەدیــب لــە بەرانبــەر 
ئــەو ملمالنێیــەی سەرانســەری کۆمەڵــگای داگرتــووە، 
ئەگــەر کۆمەڵگــە لەنێــو ملمالنێــی چینایەتیــدا بێــت، 
ئەوســا ئامانــج و نیــازی ئــەدەب بــە الیەنگیــری، 
یــان گوزارشــتکرن لــە یەکێــک لــە چینــەکان دیــاری 

دەکرێــت.«)٤(
ــەوێ  ــێ: »کــێ دەی ــەدا دەڵ ــە بەشــێکی ڕۆمانەک ل
ببێتــە پاڵــەوان؟«)٥( کاتێک )داســتان(ی کارەکتەر 
لــە فەڕەنســا بــۆ فڕۆکەخانــەی هەولێــر دەگەڕێتــەوە، 
)شــارڵ  فڕۆکەخانــەی  تــا  کــە  هاوڕێیــەی  ئــەو 
خۆپاراســتنی  داوای  کــردووە،  وەڕێــی  گــۆڵ(  دو 
غەریبیکردنــی  کــە  دەکا  ئامــۆژگاری  و  دەکا  لــێ 
ــازار  ــێ و ئ دۆســتەکانی کاریگــەری بەســەرییەوە نەب
بــۆ خۆشەویســتە دوورەکانــی نەچێــژێ. دوای ئــەوە 
)داســتان( تاکســییەک بــۆ نێــو شــار دەگــرێ، هــەر 
ــە  ــر ل ــەوە و بی ــباک دەگەڕێت ــە فالش ــەدا ب ــە ڕێگ ل
ــە  ــی ئەم ــە ئەنجام ــەوە، ل ــەی دەکات ــەی هاوڕێک قس
دەکەوێتــە مۆنۆلۆگێکــەوە و پرســیار لــە خــۆی دەکا 
کــێ دەیــەوێ ببێتــە پاڵــەوان؟ ئەمــە لــە کاتێکــدا دێ 
ــتی  ــەی ڕاس ــە و تێکەڵ ــرۆڤ دژە پاڵەوان ــە م پێیوای
ــی  ــە مرۆڤ ــە ب ــا هەتای ــەوەش ت ــەر ئ ــە و لەب و درۆی
دەمێنێتــەوە، ئەگەرچــی پاڵەوانــە، بــەرەو فەلســەفە 
دەمانبــا و ڕووبــەڕووی هێــزی ســێیەمیش دەبێتــەوە 
کــە وەک ئامــاژەی پــێ دراوە، دەســەاڵتە. دەتوانیــن 
بڵێیــن پاڵــەوان ئــەدەب خۆیەتــی، خــودی بەرهەمەکە 
پاڵەوانــە و بــە نەمــری دەمێنێتــەوە، وەک لــە دواتردا 
دەڵــێ: »پاڵــەوان یــەک پرســیاری پــێ ســپێردراوە، 
کــە بــە پاڵەوانێتــی بمێنێتــەوە؛ دژە پاڵــەوان تــا 
ــە،  ــە مرۆڤــی دەمێنێتــەوە. هەرچــی هەڵەی ــی ب مردن
بەدکارییــه دژی دەوەســتێتەوە، کەچــی ناتوانێــت 
دژی دەســەاڵت بەرەنــگاری لەخــۆی بــکات، ناتوانێــت 
ــە  ــرۆڤ ک ــکات.«)٦( م ــوو ب ــەڵ داهات ــێ لەگ ملمالن
کــە  هێــزی ســێیەمە  دەســتی  لــە  پاڵەوانــە  دژە 
ــەڕووی دەســەاڵت  ــەوەی دەتوانــێ ڕووب دەســەاڵتە، ئ
ــەو  ــەرکەوتووییش ل ــە س ــەوە و ب ــووش ببێت و داهات
ئەویــش  پاڵەوانــە،  تەنــێ  دەرێ،  بێتــە  جەنگــە 
خــودی ئــەدەب خۆیەتــی، دەق لــە مــرۆڤ بەهێزتــرە 
لــە  زیاتــرە، ڕوحــی بەرەنگاریشــی  و تەمەنیشــی 
ســەرەتا  پرســیاری  لێــرەدا  بەرەوپێشــچووندایە. 
بــە جۆرێکــی دی کــراوە و دەشــێ بۆچوونــی زۆر 

ــەڕوو.  ــر بخرێت جیاوازت
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خەریکــی  تاکســییەکەدا  لەنێــو  هــەر  داســتان 
جارێکــی  ڕۆیشــتووە،  خەیاڵــی  و  بیرکردنەوەیــە 
لــە  دەڵــێ: »کێشــە  مۆنۆلۆگــەوە  ڕێــی  لــە  دی 
پرسیارکردنیشــە. مرۆڤــی ئێمــە پرســیار نــاکات، 
ــەدوای چارەســەری  ــۆ وەاڵم دەگەڕێــت، ب هەمیشــە ب
کاتێکــدا  لــە  وێڵــە،  کەڵەکەبووەکانــدا  کێشــە 
ــە  ــە خــۆی و ل نازانێــت چــۆن ئــەو پرســیارە وردە ل
ــکات،  ــەاڵتدارانیش ب ــودی دەس ــە خ ــەری و ل دەوروب
تــا هیــچ نەبێــت وەک مرۆڤێکــی ئاســایی بــژی و 
واتایــەک بــۆ ژیانــی بدۆزێتــەوە.«)٧( لێــرەدا گرنگــی 
ــەوەی گرنگــە  و پێویســتیی پرســیار دەردەکــەوێ، ئ
ــە ڕێــی پرســیارەوە دەســتمان دەچێتــە  پرســیارە، ل
لــە ڕێــی پرســیارەوە  نێــو هەمــوو کەلێنێکــەوە، 
دۆخــە  بــە  ڕازیبــوون  و  کۆیلەبــوون  لــە  ڕێگــری 
خراپــەکان دەکــرێ، کۆمەڵگــەی ئێمــە پرســیار نــاکا 
ــە،  ــا قس ــە، کۆت ــدا وێڵ ــەدوای کۆتایی ــە ب و هەمیش
کۆتــا خــاڵ، کۆتــا چارەســەر، کۆتــا ئەنجــام... بەبــێ 
پرســیارکردن دەربــارەی بوونــی خــۆی و ژیانــی!

کاتــێ داســتان دەگەڕێتــەوە مــاڵ و باســی دۆخــی 
ــا دەکا،  ــە ئەوروپ ــۆی ل ــی خ ــێوازی ژیان خــۆی و ش
لــە  ڕەخنەگرتــن  بــە  دەکا  دەســت  )باجەخــان( 
دواکەوتوویــی و وەکخۆمانــەوەی کۆمەڵگــەی ئێمــە و 
بەبــێ هیواییــەوە پرســیار لــە داســتان دەکا و دەڵــێ: 
ــت؟«)٨(  ــچ ئەکرێ ــت هی ــەڵ ب ــم لەگ ــا باوان »ئینج
ئەمــەی ســەرەوە بــە تەنــێ پرســیارێک نییــە، بەڵکوو 
چەنــدان پرســیاری دیکــەی لــێ دروســت دەبــێ. 
و  کولتــوور  دەســتی  لەژێــر  مانــەوە  و  پەرســتن 
ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــوون ب ــۆن و ملکەچب ــی ک دابونەریت
مافخواردنانــەی  و  نایەکســانی  و  نادادپــەروەری 
کــە هــەن. لــە بەشــێکی ڕۆمانەکــەدا باجــە ئــەو 
کاتژمێــرەی کــە یادگارییــە و بــۆی ماوەتــەوە، دەداتە 
داســتان و پێــی دەڵــێ: »قیمەتــی چییــە باوانــم کــە 
هەمــوو خەڵــک بکوژرێــن! لەســەر چــی؟ لەســەر 
ئــەوەی ســاخی بکەنــەوە کــێ یەکــەم جــار هاتووەتــە 
ــاوە!  ــرە داکوت ــی لێ ــێ ڕەچەڵەک ــان ک ــووک؟ ی کەرک
کام شــوێنی دنیــا وەک خــۆی مــاوە کوڕەکــەم؟«)٩( 

ــەوەی کۆمەڵگــە  ــە بیرکردن ــە ل ــارە باجــە ڕەخن دووب
دەگــرێ، ئــەو باســانەی هیــچ زیادەیــەک ناخەنــە 
نێــو هــزری مــرۆڤ، ئــەو شــێوازە دواکەوتــووەی کــە 
بــەردەوام کاوێــژ دەکرێتــەوە و نــەوە بــۆ نــەوە و بــە 
ــێ و  ــەری و ملمالن ــەوە، ڕکاب ــی دەگوێزرێت بەردەوام
خەریکبــوون بــە پرســی بچــووک، بەبــێ بیرکردنــەوە 

ــە. ــەم و پووچ ــێ بەره ــەم کارە ب ــی ئ ــە زیانەکان ل
خەریکــی  حەوشــەکەدا  نێــو  لــە  داســتان 
و  کۆنــەکان  خۆشــییە  بەســەرچوونی  باســکردنی 
یادکردنــەوە و ئاواتخواســتنەوەیە بۆیــان، بەهــۆی 
گۆڕانکارییــەکان  بــە  هەســت  زیاتــر  ســەفەرەوە 
ئــەوە  وەک  شــت  »هەمــوو  دەڵــێ:  وەک  دەکا، 
میــم  کرابــێ«؛  وەســەردا  مــردووی  وایــە خۆڵــی 
ــن،  ــردوو نی ــە م ــێ ئێم ــێ : »ئ ــی دەڵ ــەت پێ دەوڵ
ــەم پرســیارەی میــم دەوڵــەت  ــان؟«)١٠( ئ ــە قورب ب
درێژەپێــدەری بیرکردنەوەکانــی داســتانە، لە بەرانبەر 
ــش  ــرۆڤ و پێ ــیاری م ــتی هۆش ــتوویی ئاس چەقبەس
ــە  ــان ل ــردن و ژی ــردن؟ م ــۆ م ــەاڵم ب ــان، ب نەکەوتنی
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بەرانبــەر ئــازادی و کۆیلەیــی، لــە بەرانبــەر کرانــەوە 
و داخســتن، بیرکردنــەوە و بیرنەکردنــەوە، دنیادیــدە 
ــەی  ــیاری دیک ــیارە، پرس ــەم پرس ــو، ئ ــچ نەدی و هی
لــێ دەبێتــەوە، هــۆکاری ئــەو هەمــوو مــردووەی 
نامانــەوێ  بۆچــی  چییــە؟  کۆمەڵگەکەمــان  نێــو 
زیندووببینــەوە، تــا کــەی بــە مردوویــی دەمێنینــەوە؟
»هەر لە ســەرەتاوە مرۆڤ خولیای ئەوەی هەبووە 
ــیاری  ــگات و پرس ــێ ب ــەت ت ــی ئەبەدیی ــە پەنهانی ل
ــێ  ــە؟ ک ــوێن چیی ــە؟ ش ــێت کات چیی ــری بپرس نەم
چووزانێــت کــە مــردن ناکاتــە ژیــان و ئــەوەی مــروڤ 
ــە خــودی مــردن؟«)١١(  ــدەگات ناکات ــی تێ ــە ژیان ب
خۆشەویســتەکەی  لــە  داســتان  پرســیارانە  ئــەم 
خۆشەویســتانەی  ئــەو  دەیانــکات.   )ســپاردە( 
دوای ســااڵنێکی زۆر و ڕووداوێکــی خەمنــاک پێــک 
شــاد دەبنــەوە. گفتوگــۆی نێــوان خۆشەویســتان 
دوورودرێــژە و هەمــوو جــۆرە باســێک دەورووژێنــرێ، 
بــەاڵم ئــەم پرســیارانەی داســتان جێگــەی ســەرنجن، 
کــە لــە کۆپلــە شــیعرێکی یوریپیــدی وەری گرتــوون، 
ــەم  ــاد. کــەم کــەس ئ کات چییــە؟ شــوێن چییە...ت
ــی  ــەر نەبوون ــان لەب ــیارانە دەکا، زۆربەی ــۆرە پرس ج
ــە  ئاســانی واز  ــە هــەر ب وەاڵم کــە شــتێکە ئامانجیان
ــەو  ــۆکاری ئ ــێ ه ــەوە، دەش ــدا ناچن ــن و وەالیان دێن
ــرۆڤ،  ــن و پشــتگوێ خســتنەی م ــد وەرنەگرت بەهەن
هــۆکاری ئایینــی، یانــژی هــەر ئــەوەی باســمان کــرد 
ڕاهاتنیــان بێــت بــە وەاڵمێکــی دیاریکــراو و وەســتاو، 
بــەاڵم مرۆڤــی بیرکــەرەوە هەمیشــە لــە گومــان و 
پرســیاردا دەمێنێتــەوە، بــە تایبــەت ئــەو پرســانەی 

ــرۆڤ و سروشــتەوە. ــی م ــە بوون پەیوەســتن ب
ســپاردە  گفتوگۆیــەدا  ئــەم  درێــژەی  لــە  هــەر 
خەونێکــی خــۆی بــۆ داســتان دەگێڕێتــەوە، خەونەکــە 
بــۆ  مرۆڤــە  ســەفەری  خەونــەکان  زۆربــەی  وەک 
قورســە  کــە  جــوان،  و  ســەرنجڕاکێش  شــوێنێکی 
وێنــەی نزیــک لــە دیمەنــی ئــەو شــوێنانە لــە واقیعــدا 
وەدەســت بکــەون، یــان وێکــڕا بــەراورد بکرێــن. دوای 
گێڕانــەوەی خەونەکــە داســتان دەڵــێ: »وەڵــا ئــەوە 
زۆر خۆشــە، مەگــەر تەنیــا لــە خەونــدا ئــەوە بێتــە دی! 

کام هەســارەیە بــوو؟«)١٢( ئــەو پرســیارەی داســتان 
گەورەیــی خــەون وەدەر دەخــا، بــۆ تەنیــا لــە خەونــدا؟ 
خــەون ئەوەمــان پــێ دەدا کــە واقیــع لێمانــی قەدەغــە 
کــردووە، خــەون هیــچ بەربەســت و یاســا و پۆلیســێک 
وەرناگــرێ! دنیایەکــی ئــازاد و بــێ کەوشــەنە، لەوێــدا 
ــە  ــەو شــتانەی ک ــڕێ و نەســت ئ ــە دەف ــرۆڤ ئازادان م
چ چەپێنــراون، چ ســەرکوتکراون، تێــردەکا، هەڵبــەت 
جیــاوازی چەپانــدن و ســەرکوتکردنیش خــۆی لــەوەدا 
دەبینێتــەوە کــە ســەرکوتکردن بــە ئــاگاداری تــەواوی 
ــە،  ــدا هەی ــی تێ ــااڵ« ڕۆڵ ــی ب ــە و »من ــتی خۆت هەس
بــەاڵم چەپانــدن شــاراوەترە و دەشــێ هــۆکاری ئەوەش 

ــێ. ــەو« ب ــی »ئ ــە بەردەوامەکان گۆڕانکاریی
»چــۆن ئەزانــی کــە لەبیــرت ناچــم؟«)١٣( ئەمــە 
پرســیاری ســپاردەیە لــە داســتان، ســەرەڕای ناردنــی 
نامــەی دڵخۆشــکەر بــۆ ئــەوەی ســپاردە ترســی 
نەمێنــێ و ئــەو پرســیارە لەبیــر بــکات، بــە کورتــی 
هەرچەنــدە  دڵنیاببێتــەوە،  خۆشەویســتەکەی  لــە 
ســۆزدارییەکە  نامــە  ناردنــی  دوای  باســە  ئــەم 
ــپاردە  ــی س ــەوە و گریان ــتان و خوێندن ــەن داس لەالی
ــی و  ــە زیندووی ــەر ب ــەوەی ه ــەاڵم ئ ــی دێ، ب کۆتای
پرســیارەکەیە.  خــودی  دەمێنێتــەوە  نەمــری  بــە 
پرســیار دەربــارەی نەزانــراو و دروســتکەری گومــان، 
نیشــانەی ماهییەتــی پرســیارە و دەرخــەری ڕۆڵــە 
گەورەیەکەیەتــی، پرســیارێک کــە لــە بەرانبەریــدا 
دەمێنینــەوە، ئــەوە هــەر ئەدەبــە بــەدوای نەزانــراودا 
نەتوانــێ  بابەتێکــی دیکــە  دەچــێ، ڕەنگــە هیــچ 
ــەدوای و  ــڕێ و ب ــاکان بب ــە بێکۆت ــەدەب ڕێگ وەک ئ
نەبینــراو و نەبیســتراو و هەســت پێنەکــراودا وێــڵ 
بــێ، ئەمــەش ئــەرک و ئامانجــی ئەدەبــە، بــەاڵم 
ئەدەبــی  بەرهەمــی  کەرەســتەی  ئــەوەی  »لەبــەر 
شــت نییــە، بەڵکــوو سیســتمی نیشــانەی زمانــە، 
دەکێشــێ،  شــتەکان  وێنــەی  کاتــێ  وشــەیە... 
ــە  ــە و دەربڕینان ــەو وش ــدا ئ ــەو کاتانەش ــەت ل تەنان
ــدا  ــانیان تێ ــی نیگارکێش ــە توانای ــێ ک ــەکار دەهێن ب
نــاکات،  بەرجەســتە  شــتەکان  ڕواڵەتــی  بەهێــزە، 
بەڵکــوو پێوەندییــە بیرخەرەوەکەیــان دەردەخــا کــە 
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ــێ.«)١٤(  ــە دەنوێن ــەو وێنەی ــن و هۆشــدا ئ ــە زەی ل
لەهەمــان نامــەدا داســتان بــە جــۆرێ پرســیار دەکا، 
ــووی  ــیارەکەی پێش ــە پرس ــەر ب ــەوەی بەرانب وەک ئ
کام  هیــچ  کێبڕکێــوە، چونکــە  بکەوێتــە  ســپاردە 
نــادەن.  بەدەســتەوە  وەاڵم  پرســیارە،  دوو  لــەو 
»خۆشەویســتیی  دەڵــێ:  نامەکــەدا  لــە  داســتان 
تــۆ چییــە وا دەبێتــە پانتایــی و ســنووری نوێــی 
چــۆن  تــۆ،  هەســتی  بــە  بەرانبــەر  ئیــدی  مــن، 
دابنێــم؟«)١٥( خۆشەویســتی  بــۆ خــۆم  ســنوور 
پرۆســەیەکە  بەڵکــوو  بکرێــت،  نییــە  شــتێک 
ــێ  ــەوە، وەل ــە ناوی ــان دەکەوین ــتی خۆم دوورلەدەس
ــەو دوورلەدەســتییە واتــای خواســتن،  مــەرج نییــە ئ
یــان نەخواســتن و ڕەزامەنــدی و ناڕەزایــی ئێمــە 
بــێ، کەواتــە شــتێکیش کــە تێکەڵــی دەروونمــان 
هەرچەنــدە  کــە  ســەلماندنی  و  باســکردن  بــوو، 
ئامانجیــش نیــن، ئەســتەمە، چونکــە دەربڕینــی ئــەو 
ــن و زۆر  ــی ئاگاداریانی ــە باش ــان ب ــتانەی خۆم هەس
ــن  ــتکەریانین، دەردەبڕرێ ــە دروس ــەر ئێم ــش ه جاری
لــێ  دێنینــەوە،  بــۆ  بەهانەشــیان  و  نموونــە  و 
هەرچــی خۆشەویســتییە دوورە لــەو دەســتکارییە، 
نامــە  ئــەو  ڕێگــەی  لــە  دەیــەوێ  داســتان  بۆیــە 
ســۆزدارییەیەوە دەروونــی ســپاردە زیاتــر بورووژێنــێ 
و ڕووبــەڕووی پرســیارێکی وەهــای بکاتــەوە کــە ئــەو 
بــۆ پرســیارەکەی پێشــووی، چاوەڕێــی وەاڵم نەبــێ! 
هــەر لــە نامەکــەدا داســتان دەنووســێ: »مــردن بــۆ 
ئەوەندە لێم دوورە؟«)١٦( لە ڕێی ئەم پرسیارەیەوە 
ئــازاری دووری خۆشەویســتەکەی دەورووژێنــێ، ژیانی 
غوربــەت و دوور لــە ئەویــن، وەک ژیانێکــی ئاســایی 
دانانــێ، ســەرەڕای ئــەوە بــە مردنیشــی نازانــێ! 
خــۆی  فەلســەفییەکەی  پێشــینە  وەک  »ڕۆمــان 
ــوو  ــدی هەم ــە ناوەن ــرۆڤ دەخات ــە م ــا مۆدێرنیت وات
شــتێکەوە و وەبیرهێنــەرەوەی ئــەو وتــە بەناوبانگــەی 
)مارتیــن هایدیگەر(ـــە کــە لــە پێناســەی مۆدێرنیتەدا 
جەختــی لەســەر دەکاتــەوە.«)١٧( لێــرەدا داســتان 
ــەو  ــەوە، ئ ــدا دەدۆزێت ــان و مەرگ ــوان ژی ــۆی لەنێ خ
لــە نێــوان دوو چەمکــی گــەورەدا وەســتاوە، شــوێنی 

داســتان و بیرکردنەوەکانــی تاکــە شــوێنە ئــەدەب 
پێــی بــگات، چونکــە ئــەدەب دەتوانــێ بــە پرســیار و 
گومانــە بــەردەوام و یــەک لــەدوای یەکەکانــی بەســەر 
ــێ  ــی بب ــەم یاخ ــێ، ه ــەم زاڵ ب ــدا ه ــان و مەرگ ژی
و دژیشــیان بوەســتێتەوە، هیــچ کامێکیشــیان بــە 
خاوەنــی خــۆی نازانــێ و دەشــتوانێ هەردووکیــان 
ــە  ــر و ب ــە هێزت ــەوان ب ــی ل ــەوە و خۆیش ڕەت بکات

ــێ. ــر بزان ــە تەمەنت ــتر و ب توانس
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