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
دەبــن ،چونکــە ئــەوە پرســیارە بــۆ لێوردبوونــەوە
هانمــان دەدا و بــۆ نێزیکبوونــەوە لــە نهێنییــەکان
ڕێمــان بــۆ خــۆش دەکات .ڕەنگــە هیــچ پرســیارێک
نەبــێ کــە جــۆرە گومانێکــی لەگەڵــدا نەبــێ ،لەبــەر
ئــەوەی پرســیار و گومــان دەنێــو یەکدیــدا تواونەتەوە
و درێــژە بــە مــاوەی بەردەوامــی یەکتــر دەدەن.
نابــێ ئەوەمــان لەیــاد بچێ ،لە ئەدەبدا گەیشــتن بە
خــودی شــتە ڕاســتەقینەکان ئامانجــی بنــەڕەت نییــە،
چونکــە فرەواتایــی ئــەدەب ڕێگــە نــادا لــە خاڵێکــی
دیاریکــراودا بمێنینــەوە و خۆمــان لــە وێســتگەیەکدا
حەشــار بدەیــن و بــە یــەک ئامانــج و یــەک چــاو
و یــەک نەفــەس چاوەڕێــی دۆزینــەوەی وەاڵمێــک
بکەیــن .ئــەدەب یارمەتیمــان دەدا تــا بــە چەنــدان
چــاو ســەیر بکەیــن و بــە چەنــدان زمــان پرســیار
بکەیــن ،هەرچەنــدە پرســیارەکانی ئــەدەب لەگــەڵ
پرســیارەکانی ژیانــی ڕۆژانــەدا زۆر جیــاوازن ،کاتــێ
ئێمــە پرســیار لــە کەســێک دەکەیــن هــەر لەو ســاتەدا
چاوەڕێــی وەاڵم لــەو کەســە دەکەیــن کــە پرســیارمان
لێــی کــردووە ،وەلــێ ئــەدەب ســەرەڕای پرســیارە
ورد و بەردەوامەکانــی ،چاوەڕوانــی وەاڵمێــک نــاکا و
بــۆ وەدەســتهێنانی ئــەو وەاڵمــەش ئامانجــی خــۆی
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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بیربکاتــەوە و گومانــی لــەال دروســت ببــێ و داوای
زیاتــر بــکا ،یانــژی شــتێک لــە ســتایلی ڕوانیــن و
بیروبۆچوونەکانــی بگــۆڕێ .دواجــار ئــەدەب بــۆ
پشــکنین و گۆڕانــکاری و چاالکییــە ،نــەک شــوێنێک
بــۆ یەکالییکردنــەوە و بڕیــاردان.
«هەرچەنــدە ڕۆمــان پێــش هەمــوو شــتێک بریتییــە
لــە کردەوەیەکــی زمانــی و زنجیرەیــەک ڕواڵــەت
«شــێوە» ،بــەاڵم بــە هەمــان ڕادە شــوێن و مــۆری
ئــەو دۆخ و هەلومەرجــەی پێوەیــە کە تێیدا خوڵقاوە.
ســەردەمی ژیانــی ڕۆماننــووس و کەســایەتی ئــەو،
بــە شــێوازگەلی جۆراوجــۆر ڕەنگدانەوەیــان هەیــە
لەنێــو ئــەو ئاســەوارەی ئــەو ســەرچاوەیەتی)١(».
وەلــێ ئــەم ڕەنگدانەوانــەش ناتوانــن بیرکردنــەوە و
ڕوانینــی نووســەری ڕاســتەقینە لــە ڕۆماننووســییەوە
بــۆ مێژوونــووس بگــۆڕن.
بەیــان ســەلمان لــە ڕۆمانــی «یاداشــتی عەتــر و
ئاگــر»دا لــە ڕێگــەی پرســیارەوە هەندێک لــە ڕووداوە
مێژووییەکانــی شــاری کەرکــووک دەورووژێنــێ ،دواتــر
کۆمەڵــێ پرســیاری گرنگــی ژیــان و بوونــی مــرۆڤ،
دەپرســین بــۆ پرســیار؟
هەڵبــەت ئــەوە پرســیار و ئەدەبــن مێــژوو
شــەرمەزار دەکــەن .ئــەدەب لــە ڕێــی پرســیارەوە
خەیاڵمــان بــۆ الی نهێنییــەکان پەلکێــش دەکا و
بــەرەو الی ڕووداوەکان پــەل دەهاوێــژێ .لــە ڕۆمانــدا
پرســیارەکان جیــاوازن ،پرســیار هەیــە ،لــە دیــوی
ناوەوەیــدا چەنــدان جــۆری زانیــاری دەردەکــەون،
هەیــە ڕەخنەئامێــزە و نووســەر خــۆی هەســت
بــە نهێنییــەکان دەکا ،وەلــێ دەیــەوێ لــە ڕێگــەی
پرســیارەوە بیانورووژێنــێ .جــاری وایــە کارەکتەرێــک
لــە ڕێگــەی مۆنۆلۆگــەوە پرســیار لــە خــۆی دەکا.
ئێمــە نامانــەوێ لێــرە وەاڵمــی پرســیارەکان
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

بەیان سەلمان

پرســیار دەکا ،چونکــە ئیشــی ئــەدەب وەاڵمدانــەوە و
بڕیــاردان و کۆتاییهێنــان نییــە ،بەڵکــوو بەردەوامــی
و درێژەدانــە بــە جیــاوازی بیرۆکــەکان ،نەوەســتانە
لەبــەردەم دەرکــە داخــراوەکان( .میــان کۆندێــرا)
 Milan Condéraدەڵــێ« :ڕوحــی ڕۆمــان ڕوحــی
بەردەوامییــە»( ،)٢کەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن
ڕۆمــان پرســیار دەورووژێنــێ بــۆ ئــەوەی وزە بــەو
بەردەوامییــەی خــۆی بــدات ،ئامانجــی ئــەدەب
بەرهەمهێنانــی پرســیارە ،نــەک وەاڵم و کۆتایی ڕێگە.
بێگومــان ئامانجی پرســیاریش خۆی لە دروســتکردنی
پرســیاری دیکــەدا دەبینێتــەوە ،ئەمەیــش جەنگێکــە
دژی مانــەوە لــە خاڵێکــی وەســتاودا.
لــە ڕۆمانــی «یاداشــتی عەتــر و ئاگــر»دا ،ئێمە بەر
شــار دەکەویــن ،شــاری کەرکــووک و ئــەو ڕووداوانــەی
لــەوێ و بەهــۆی هــەر جیاوازیییەکــی سیاســی و
نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتییــەوە بووبــێ ڕوویــان داوە،
بــەاڵم ئــەوەی جێــی باســە ئەوەیــە ،کــە (بەیــان
ســەلمان) نەهاتووە وەک مێژوونووســێک ڕووداوەکانی
شــار بنووســێتەوە ،بەڵکوو وەک ڕۆماننووســێکی وریا
زۆربــەی بابەتەکانــی بــە شــێوەی پرســیار دەربڕیــوە،
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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
چەنــدان پرســیاری بەدوایەکداهاتــووە .ناشــبێ
ئەوەمــان لەبیــر بچــێ ،ڕۆماننــووس هیــچ کاتێــک
خــۆی ناخاتــە نێــو بەرگــی دادوەرەوە ،تەنانــەت
ئەگــەر زانیــاری لەســەر ڕووداو و شــوێنەکانیش
هەبــێ ،چونکــە «ڕۆمــان خــۆی لــە داوەریکردنــی
ژیــان و ئەندێشــە و نەریتــی مرۆڤــەکان دەبوێرێــت
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،
بــەاڵم زۆربەیانــی لــە شــێوەی پرســیار دەربڕیــوە،
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
ڕۆمانــدا بــە جۆرێکــە ئەگــەر بــە ڕواڵــەت ســەیری
بکەیــن ،وەک ئــەوە وایــە هــەر ئــاگاداری هیــچ
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(».
لــە بەشــێکی ڕۆمانەکــەدا دەڵــێ« :کــێ دەیــەوێ
ببێتــە پاڵــەوان؟»( )٥کاتێک (داســتان)ی کارەکتەر
لــە فەڕەنســا بــۆ فڕۆکەخانــەی هەولێــر دەگەڕێتــەوە،
ئــەو هاوڕێیــەی کــە تــا فڕۆکەخانــەی (شــارڵ
دو گــۆڵ) وەڕێــی کــردووە ،داوای خۆپاراســتنی
لــێ دەکا و ئامــۆژگاری دەکا کــە غەریبیکردنــی
دۆســتەکانی کاریگــەری بەســەرییەوە نەبــێ و ئــازار
بــۆ خۆشەویســتە دوورەکانــی نەچێــژێ .دوای ئــەوە
(داســتان) تاکســییەک بــۆ نێــو شــار دەگــرێ ،هــەر
لــە ڕێگــەدا بــە فالشــباک دەگەڕێتــەوە و بیــر لــە
قســەی هاوڕێکــەی دەکاتــەوە ،لــە ئەنجامــی ئەمــە
دەکەوێتــە مۆنۆلۆگێکــەوە و پرســیار لــە خــۆی دەکا
کــێ دەیــەوێ ببێتــە پاڵــەوان؟ ئەمــە لــە کاتێکــدا دێ
پێیوایــە مــرۆڤ دژە پاڵەوانــە و تێکەڵــەی ڕاســتی
و درۆیــە و لەبــەر ئــەوەش تــا هەتایــە بــە مرۆڤــی
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
مردنــی بــە مرۆڤــی دەمێنێتــەوە .هەرچــی هەڵەیــە،
بەدکارییــه دژی دەوەســتێتەوە ،کەچــی ناتوانێــت
دژی دەســەاڵت بەرەنــگاری لەخــۆی بــکات ،ناتوانێــت
ملمالنــێ لەگــەڵ داهاتــوو بــکات )٦(».مــرۆڤ کــە
دژە پاڵەوانــە لــە دەســتی هێــزی ســێیەمە کــە
دەســەاڵتە ،ئــەوەی دەتوانــێ ڕووبــەڕووی دەســەاڵت
و داهاتــووش ببێتــەوە و بــە ســەرکەوتووییش لــەو
جەنگــە بێتــە دەرێ ،تەنــێ پاڵەوانــە ،ئەویــش
خــودی ئــەدەب خۆیەتــی ،دەق لــە مــرۆڤ بەهێزتــرە
و تەمەنیشــی زیاتــرە ،ڕوحــی بەرەنگاریشــی لــە
بەرەوپێشــچووندایە .لێــرەدا پرســیاری ســەرەتا
بــە جۆرێکــی دی کــراوە و دەشــێ بۆچوونــی زۆر
جیاوازتــر بخرێتــەڕوو.
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داســتان هــەر لەنێــو تاکســییەکەدا خەریکــی
بیرکردنەوەیــە و خەیاڵــی ڕۆیشــتووە ،جارێکــی
دی لــە ڕێــی مۆنۆلۆگــەوە دەڵــێ« :کێشــە لــە
پرسیارکردنیشــە .مرۆڤــی ئێمــە پرســیار نــاکات،
هەمیشــە بــۆ وەاڵم دەگەڕێــت ،بــەدوای چارەســەری
کێشــە کەڵەکەبووەکانــدا وێڵــە ،لــە کاتێکــدا
نازانێــت چــۆن ئــەو پرســیارە وردە لــە خــۆی و لــە
دەوروبــەری و لــە خــودی دەســەاڵتدارانیش بــکات،
تــا هیــچ نەبێــت وەک مرۆڤێکــی ئاســایی بــژی و
واتایــەک بــۆ ژیانــی بدۆزێتــەوە )٧(».لێــرەدا گرنگــی
و پێویســتیی پرســیار دەردەکــەوێ ،ئــەوەی گرنگــە
پرســیارە ،لــە ڕێــی پرســیارەوە دەســتمان دەچێتــە
نێــو هەمــوو کەلێنێکــەوە ،لــە ڕێــی پرســیارەوە
ڕێگــری لــە کۆیلەبــوون و ڕازیبــوون بــە دۆخــە
خراپــەکان دەکــرێ ،کۆمەڵگــەی ئێمــە پرســیار نــاکا
و هەمیشــە بــەدوای کۆتاییــدا وێڵــە ،کۆتــا قســە،
کۆتــا خــاڵ ،کۆتــا چارەســەر ،کۆتــا ئەنجــام ...بەبــێ
پرســیارکردن دەربــارەی بوونــی خــۆی و ژیانــی!
کاتــێ داســتان دەگەڕێتــەوە مــاڵ و باســی دۆخــی
خــۆی و شــێوازی ژیانــی خــۆی لــە ئەوروپــا دەکا،
(باجەخــان) دەســت دەکا بــە ڕەخنەگرتــن لــە
دواکەوتوویــی و وەکخۆمانــەوەی کۆمەڵگــەی ئێمــە و
بەبــێ هیواییــەوە پرســیار لــە داســتان دەکا و دەڵــێ:
«ئینجــا باوانــم لەگــەڵ بــت هیــچ ئەکرێــت؟»()٨
ئەمــەی ســەرەوە بــە تەنــێ پرســیارێک نییــە ،بەڵکوو
چەنــدان پرســیاری دیکــەی لــێ دروســت دەبــێ.
پەرســتن و مانــەوە لەژێــر دەســتی کولتــوور و
دابونەریتــی کــۆن و ملکەچبــوون بــە هەمــوو ئــەو
نادادپــەروەری و نایەکســانی و مافخواردنانــەی
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
کەرکــووک؟ یــان کــێ ڕەچەڵەکــی لێــرە داکوتــاوە!
کام شــوێنی دنیــا وەک خــۆی مــاوە کوڕەکــەم؟»()٩

دووبــارە باجــە ڕەخنــە لــە بیرکردنــەوەی کۆمەڵگــە
دەگــرێ ،ئــەو باســانەی هیــچ زیادەیــەک ناخەنــە
نێــو هــزری مــرۆڤ ،ئــەو شــێوازە دواکەوتــووەی کــە
بــەردەوام کاوێــژ دەکرێتــەوە و نــەوە بــۆ نــەوە و بــە
بەردەوامــی دەگوێزرێتــەوە ،ڕکابــەری و ملمالنــێ و
خەریکبــوون بــە پرســی بچــووک ،بەبــێ بیرکردنــەوە
لــە زیانەکانــی ئــەم کارە بــێ بەرهــەم و پووچــە.
داســتان لــە نێــو حەوشــەکەدا خەریکــی
باســکردنی بەســەرچوونی خۆشــییە کۆنــەکان و
یادکردنــەوە و ئاواتخواســتنەوەیە بۆیــان ،بەهــۆی
ســەفەرەوە زیاتــر هەســت بــە گۆڕانکارییــەکان
دەکا ،وەک دەڵــێ« :هەمــوو شــت وەک ئــەوە
وایــە خۆڵــی مــردووی وەســەردا کرابــێ»؛ میــم
دەوڵــەت پێــی دەڵــێ « :ئــێ ئێمــە مــردوو نیــن،
بــە قوربــان؟»( )١٠ئــەم پرســیارەی میــم دەوڵــەت
درێژەپێــدەری بیرکردنەوەکانــی داســتانە ،لە بەرانبەر
چەقبەســتوویی ئاســتی هۆشــیاری مــرۆڤ و پێــش
نەکەوتنیــان ،بــەاڵم بــۆ مــردن؟ مــردن و ژیــان لــە
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بەرانبــەر ئــازادی و کۆیلەیــی ،لــە بەرانبــەر کرانــەوە
و داخســتن ،بیرکردنــەوە و بیرنەکردنــەوە ،دنیادیــدە
و هیــچ نەدیــو ،ئــەم پرســیارە ،پرســیاری دیکــەی
لــێ دەبێتــەوە ،هــۆکاری ئــەو هەمــوو مــردووەی
نێــو کۆمەڵگەکەمــان چییــە؟ بۆچــی نامانــەوێ
زیندووببینــەوە ،تــا کــەی بــە مردوویــی دەمێنینــەوە؟
«هەر لە ســەرەتاوە مرۆڤ خولیای ئەوەی هەبووە
لــە پەنهانیــی ئەبەدییــەت تــێ بــگات و پرســیاری
نەمــری بپرســێت کات چییــە؟ شــوێن چییــە؟ کــێ
چووزانێــت کــە مــردن ناکاتــە ژیــان و ئــەوەی مــروڤ
بــە ژیانــی تێــدەگات ناکاتــە خــودی مــردن؟»()١١
ئــەم پرســیارانە داســتان لــە خۆشەویســتەکەی
(ســپاردە) دەیانــکات .ئــەو خۆشەویســتانەی
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،
کات چییــە؟ شــوێن چییە...تــاد .کــەم کــەس ئــەم
جــۆرە پرســیارانە دەکا ،زۆربەیــان لەبــەر نەبوونــی
وەاڵم کــە شــتێکە ئامانجیانــە هــەر ب ـە ئاســانی واز
دێنــن و وەالیانــدا ناچنــەوە ،دەشــێ هــۆکاری ئــەو
بەهەنــد وەرنەگرتــن و پشــتگوێ خســتنەی مــرۆڤ،
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
پەیوەســتن بــە بوونــی مــرۆڤ و سروشــتەوە.
هــەر لــە درێــژەی ئــەم گفتوگۆیــەدا ســپاردە
خەونێکــی خــۆی بــۆ داســتان دەگێڕێتــەوە ،خەونەکــە
وەک زۆربــەی خەونــەکان ســەفەری مرۆڤــە بــۆ
شــوێنێکی ســەرنجڕاکێش و جــوان ،کــە قورســە
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؟»( )١٢ئــەو 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
مــرۆڤ ئازادانــە دەفــڕێ و نەســت ئــەو شــتانەی کــە
چ چەپێنــراون ،چ ســەرکوتکراون ،تێــردەکا ،هەڵبــەت
جیــاوازی چەپانــدن و ســەرکوتکردنیش خــۆی لــەوەدا
دەبینێتــەوە کــە ســەرکوتکردن بــە ئــاگاداری تــەواوی
هەســتی خۆتــە و «منــی بــااڵ» ڕۆڵــی تێــدا هەیــە،
بــەاڵم چەپانــدن شــاراوەترە و دەشــێ هــۆکاری ئەوەش
گۆڕانکارییــە بەردەوامەکانــی «ئــەو» بــێ.
«چــۆن ئەزانــی کــە لەبیــرت ناچــم؟»( )١٣ئەمــە
پرســیاری ســپاردەیە لــە داســتان ،ســەرەڕای ناردنــی
نامــەی دڵخۆشــکەر بــۆ ئــەوەی ســپاردە ترســی
نەمێنــێ و ئــەو پرســیارە لەبیــر بــکات ،بــە کورتــی
لــە خۆشەویســتەکەی دڵنیاببێتــەوە ،هەرچەنــدە
ئــەم باســە دوای ناردنــی نامــە ســۆزدارییەکە
لەالیــەن داســتان و خوێندنــەوە و گریانــی ســپاردە
کۆتایــی دێ ،بــەاڵم ئــەوەی هــەر بــە زیندوویــی و
بــە نەمــری دەمێنێتــەوە خــودی پرســیارەکەیە.
پرســیار دەربــارەی نەزانــراو و دروســتکەری گومــان،
نیشــانەی ماهییەتــی پرســیارە و دەرخــەری ڕۆڵــە
گەورەیەکەیەتــی ،پرســیارێک کــە لــە بەرانبەریــدا
دەمێنینــەوە ،ئــەوە هــەر ئەدەبــە بــەدوای نەزانــراودا
دەچــێ ،ڕەنگــە هیــچ بابەتێکــی دیکــە نەتوانــێ
وەک ئــەدەب ڕێگــە بێکۆتــاکان ببــڕێ و بــەدوای و
نەبینــراو و نەبیســتراو و هەســت پێنەکــراودا وێــڵ
بــێ ،ئەمــەش ئــەرک و ئامانجــی ئەدەبــە ،بــەاڵم
«لەبــەر ئــەوەی کەرەســتەی بەرهەمــی ئەدەبــی
شــت نییــە ،بەڵکــوو سیســتمی نیشــانەی زمانــە،
وشــەیە ...کاتــێ وێنــەی شــتەکان دەکێشــێ،
تەنانــەت لــەو کاتانەشــدا ئــەو وشــە و دەربڕینانــە
بــەکار دەهێنــێ کــە توانایــی نیگارکێشــانیان تێــدا
بەهێــزە ،ڕواڵەتــی شــتەکان بەرجەســتە نــاکات،
بەڵکــوو پێوەندییــە بیرخەرەوەکەیــان دەردەخــا کــە
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لــە زەیــن و هۆشــدا ئــەو وێنەیــە دەنوێنــێ)١٤(».
لەهەمــان نامــەدا داســتان بــە جــۆرێ پرســیار دەکا،
وەک ئــەوەی بەرانبــەر بــە پرســیارەکەی پێشــووی
ســپاردە بکەوێتــە کێبڕکێــوە ،چونکــە هیــچ کام
لــەو دوو پرســیارە ،وەاڵم بەدەســتەوە نــادەن.
داســتان لــە نامەکــەدا دەڵــێ« :خۆشەویســتیی
تــۆ چییــە وا دەبێتــە پانتایــی و ســنووری نوێــی
مــن ،ئیــدی بەرانبــەر بــە هەســتی تــۆ ،چــۆن
ســنوور بــۆ خــۆم دابنێــم؟»( )١٥خۆشەویســتی
شــتێک نییــە بکرێــت ،بەڵکــوو پرۆســەیەکە
دوورلەدەســتی خۆمــان دەکەوینــە ناویــەوە ،وەلــێ
مــەرج نییــە ئــەو دوورلەدەســتییە واتــای خواســتن،
یــان نەخواســتن و ڕەزامەنــدی و ناڕەزایــی ئێمــە
بــێ ،کەواتــە شــتێکیش کــە تێکەڵــی دەروونمــان
بــوو ،باســکردن و ســەلماندنی کــە هەرچەنــدە
ئامانجیــش نیــن ،ئەســتەمە ،چونکــە دەربڕینــی ئــەو
هەســتانەی خۆمــان بــە باشــی ئاگاداریانیــن و زۆر
جاریــش هــەر ئێمــە دروســتکەریانین ،دەردەبڕرێــن
و نموونــە و بەهانەشــیان بــۆ دێنینــەوە ،لــێ
هەرچــی خۆشەویســتییە دوورە لــەو دەســتکارییە،
بۆیــە داســتان دەیــەوێ لــە ڕێگــەی ئــەو نامــە
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؟»( )١٦لە ڕێی ئەم پرسیارەیەوە
ئــازاری دووری خۆشەویســتەکەی دەورووژێنــێ ،ژیانی
غوربــەت و دوور لــە ئەویــن ،وەک ژیانێکــی ئاســایی
دانانــێ ،ســەرەڕای ئــەوە بــە مردنیشــی نازانــێ!
«ڕۆمــان وەک پێشــینە فەلســەفییەکەی خــۆی
واتــا مۆدێرنیتــە مــرۆڤ دەخاتــە ناوەنــدی هەمــوو
شــتێکەوە و وەبیرهێنــەرەوەی ئــەو وتــە بەناوبانگــەی
(مارتیــن هایدیگەر)ـــە کــە لــە پێناســەی مۆدێرنیتەدا
جەختــی لەســەر دەکاتــەوە )١٧(».لێــرەدا داســتان
خــۆی لەنێــوان ژیــان و مەرگــدا دەدۆزێتــەوە ،ئــەو
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
ژیــان و مەرگــدا هــەم زاڵ بــێ ،هــەم یاخــی ببــێ
و دژیشــیان بوەســتێتەوە ،هیــچ کامێکیشــیان بــە
خاوەنــی خــۆی نازانــێ و دەشــتوانێ هەردووکیــان
ڕەت بکاتــەوە و خۆیشــی لــەوان بــە هێزتــر و بــە
توانســتر و بــە تەمەنتــر بزانــێ.
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