
پێ  حیكمەتی  كە  بۆتەیەیە  ئەو  )تەنیایی، 
ڕەتكردنەوەی  دەبێت،  كامڵ  تیا  و  كامڵدەبێت 
كۆمەڵێك  بەدوای  گەڕانە  و  باوە  شتێكی  هەموو 

بەهای نوێی ڕادیكاڵدا(. 
 فریدیش نیچە

بە  پێویستی  بوونەوەرێكە  مرۆڤ  ئەگەرچی 
))ئەویدی((هەیە لە ژیان و لە جیهانداو بەردەوام 
)communication(دایە  پەیوەندیكاری  لە 
خۆی،  دەرەوەی  دونیـــــــــــــــــــــــــــای  بە 
بەاڵم تاقە بوونەوەریشە كە بەقووڵیی هەست بە 
ناوبەناو  كە  بوونەوەرە  تاقە  دەكات.  تەنیایی 

دەبێتەوەو  خۆی  ))خود((ی  ڕووبەڕووی 
))جیهانی  و  ناوەوە((  ))جیهانی  لە 
تاقە  ڕادەمێنێت،  خۆی  دەرەوە((ی 
بوونەوەرە كە لەم دونیایەدا بیر لە 
پێگەی خۆی و لەمانای بوونی خۆی 

ڕەنگە  بەاڵم  دەكاتەوە، 
لێرەدا پرسیارێك بێتە 

ئەویش  كە  پێشێ، 
ئاخۆ  ئەوەیە؛ 
مرۆڤەكان  هەموو 
پێناسەیەیان  ئەم 
وەكو یەك بەسەردا 

دەچەسپێت؟
لەم  ئاخۆ 
جەنجاڵەی  سەردەمە 

و  جیا لۆ كنۆ تـــــــــە
ی  لۆجیا كنـــــــــــــۆ تە
و  پەیوەندییەكان 
هەموو  ماسمیدیادا، 
قودرەتی  مرۆڤەكان 
ناو  چوونە  و  ڕامان 
دنیای تەنیایی خۆیان 
جۆرێك  بە  و  هەیە 
نابنە  جۆرەكان  لە 
دەستی  كۆیلەی 
ماددیی،  هێزێكی 
مەعنەویی  یان 
ی  ە و ە ر ە د

خۆیان؟
م  لە
 ، ا د مە ە د ر سە
نەدەرەوە  چوو

بازنەی  لە 
زۆر  ))خود(( 

مانەوە  لە  ئاسانترە 
ڕامان  لە  تیایداو 
لە بەرئەوەی  لەنێویدا، 
فریودەرەكان  شتە 
كەسێك  هەموو  و  زۆرن 
لە  بەرگەگرتنی  توانای 
ونبوون  نییە،  ئاستیاندا 
كۆمەڵە  و  گرووپ  لەناو 

پتر  دڵنیاییەكی  مرۆییەكاندا 
ئادەمیزاد دەبەخشێت وەك  بە 

دونیای  لەناو  موغامەرەكردن  لە 
ناوەوەدا. لە كاتێكا لە كۆمەڵگای 

چ  مرۆڤ  هاوچەرخدا،  ئیستیهالكیی 
نییە جگە لە چەند ئەرك و وەزیفەیەكی 

لە  كۆمەاڵیەتی و فسیۆلۆجی و سایكۆلۆجی، 
كۆمەڵگایەكدا كە ڕاكردن و هەڵپەكردن بەدوای 

دەبێتە  ناوبانگدا  و  و سەرمایە  پایە  و  دەسەاڵت 
فەردێك،  وەكو  مرۆڤ  سەركەوتوویی  بۆ  پێوەر 
ئەدگارە ڕۆحییە ڕاستەقینەكانی فەرد وردە وردە 

بەرەو فەوتان دەچن.
جیاوازیی  دەبێت  ئێمە  كە  لێرەوەیە  هەر 
لەناو  تەنها  بە  كە  بكەین  ئەوانەدا  لەنێوان 
دڵنیا((  ))بوونێكی  بە  هەست  جەمعدا  دەستە 
دەكەن و لە تەنیایی هەڵدێن و ناتوانن ساراكانی 
كە  ئەوانەدا  لەنێوان  و  بكەن  تەی  تەنیایی 
داهێنان  و  ڕامان  بۆ  داڵدەیەك  دەبێتە  تەنیایی 
ئەوە  لەسەر  جەخت  دەبێت  هەڵبەت  الیان. 
مەبەستمان  وتارەدا  لەم  ئێمە  كە  بكەینەوە، 
و  هۆشیار  تیایدا ))خودێكی  كە  تەنیاییەیە  لەو 
تەنیاییەك  نەك  دەبێتەوە؛  ڕووبەڕووی  داهێنەر(( 
یان  سایكۆلۆجی،  نەخۆشییانەی  هۆیەكی  كە 
كە  لەوانەیە  مەبەستمان  پشتەوەیە.  لە  ئەقڵیی 
ئەی  ))ئێوە  دەڵێت:  و  تێدەكات  ڕوویان  نیچە 
ئەوانەی تەنیان، سبەینێ میللەتێك لە داهێنەران 
تەنیایی و  كاتێكدا  لە  كەواتە،  دەكەن((.  دروست 
ئەو  بۆتەی  دەبێتە  هەندێك  الی  گۆشەگیریی 
حیكمەت و داهێنانە، ئەوا الی خەڵكانێك دەبێتە 
ئەو كابووسەی كە دەیانەوێت بەهەر نرخێك بووە 
لێی هەڵێن، چونكە مایەی دڕدۆنگیی و دڵتەنگیی و 
میتەرلەنگ  مۆریس  بۆیان.  كوشندەیە  مەلەلێكی 
و  ناودەبات  ڕەمەكییەكان  بەڕۆحە  كەسانە  ئەم 
نهێنییەكانی  لە  ڕەمەكییەكان  )ڕۆحە  دەڵێت: 
تەنیایی و موناجات تێناگەن، لە كاتێكدا تەنیایی 
جۆرە وەرزشێكی پێویستە بۆ دڵ و بۆ ئاوەز. ئەو 
پێویستە؛  تەنیابوون  كە  نەكات  هەست  ڕۆحەی 

ڕۆحێكی گەندەڵە(.
باسمان  لەسەرەوە  كە  تەنیایی  مانایەی  بەو 
كرد، پێم وایە، لە دونیای هاوچەرخدا، لەدونیای 
لە  ئەوەی  ئێستادا،  ژاوەژاوی  پڕ  و  جەنجاڵ 
هەیە،  تەنیاییە  بەو  پێویستی  زیاتر  هەمووان 
و  دابڕان  تەنیاییە  ئەم  داهێنەرانن.  و  ئەدیبان 
و  لە خەڵك  و  لە دونیای دەرەوە  نییە  بێئاگایی 
نەخێر،  كۆمەڵگا.  و  مرۆڤ  خەڵك و  مەسەلەكانی 
و  نووسین  بوونی،  بەبێ  كە  تەنیاییەكە  بەاڵم 
داهێنان ئەستەمە. ئەم تەنیاییە ))نەرجسییەت(( 
نییە. لە كاتێكا كەسی نەرجسی بە تەنها شەیدای 
كەسێتیی خۆی و جوانییەكانی 
بەتەنها  و  خۆیەتی 
شتە  جوغزی  لەناو 
خۆیدا  تایبەتەكانی 
دەخوات،  گیر 
ا  و ئـــــــــــــە

ڕاستەقینە،  ئەدیبـی  داهێنەرو  الی  تەنیـــــــایی 
مەسەلە  گەیینی  فۆرمەلەو  بۆ  بۆتەیەك  دەبێتە 
گەورە  ئیبداعیی  كاری  جوانسازیی.  و  گەورەكان 
بەرهەم.  نایەتە  ژاوەژاودا  هەراوزەناو  لەناو 
كارە  بۆ خەلقی  داهێنەرەكان،  نووسەرە  هەمیشە 
ئامێزی  ناو  چوونەوە  بە  پێویستیان  بەرزەكانیان 
لەسەر  ئەوە  گەر  تەنانەت  هەبووە ،  تەنیایی 
لە  چێژوەرگرتن  و  حەسانەوە  و  پشوو  حیسابی 
لەزەت و جوانییەكانی دونیاش بووبێت. هەربۆیە، 
))نەرجسییەت((،  لە  دەرچوونە  تەنیاییە  ئەم 
هەمیشە  داهێنەران  بۆیە  ناویەوە.  چوونە  نەك 
بە  كارالیل  ئەوەتانێ  تەنیایین،  هەڵوەدای 
عاشقانی  ))ئەی  دەڵێت:  فەیلەسووفان 
گۆشەگیریی و بێدەنگیی، ئێوە خوێی زەوین، گەر 

ئێوە نەبن زەوی بۆگەن دەكات((.
كە  داهێنەرانەی  نووسەرو  ئەو  نموونەی 
تەنیایی ماڵیان بووە زۆرن، لێرەدا ئاماژە بە چەند 

داهێنەرێك دەكەم.
سوهرابی سپهری، یەكێك بووە لەو شاعیرانەی 
زۆربەی كاتەكانی تەنیا بووە و هەر لە تەنیاییشدا 
قەسیدە  دوو  بەهەر  نووسیوە،  خۆی  شیعرەكانی 
و  ئاو((  پێی  ))دەنگی  واتە  بەرزەكەیەوە، 

))موسافیر((. لە شیعرێكدا دەڵێت:

)ئەگەر هاتی زۆر بە ئەسپایی وەرە
نەبا درز بەرێ چینی ناسكی تەنیایی من(

بووە،  شاعیر  لەوەی  جگە  سوهراب؛ 
كردنەوەی  لەكاتی  بووە.  نیگاركێشیش 
پێشانگەكانیدا، هەرگیز خۆی ئامادە نەبووە. ئەمە 
جگە لەوەی ئەو هەرگیز حەزی بە چاوپێكەوتن و 
ڕادیۆیی  وتووێژی  و  تەلەفزیۆن  لە  دەركەوتن 

نەبووە.
كێڵگەی  ناو  ))پاسەوانی  ڕۆمانی  هەروەها 
لە  ڕۆمانانەی  لەو  بوو  یەكێك  مرۆرەكە((، 
هەرایەكی  بیستەمدا  سەدەی  ناوەڕاستەكانی 
و  نایەوە  ئەدەبییدا  نێوەندی  لە  گەورەی 
و  فرۆشرا  لێ  دانەی  ملیۆن  شەستوپێنج 
پەیدا  بۆ خۆی  ناوبانگێكی گەورەی  پاڵەوانەكەی 
ئەوەیە  منە،  ئاماژەی  جێی  لێرەدا  ئەوەی  كرد. 
خەون و  لەگەڵ  ڕۆمانە  ئەو  پاڵەوانی  لەكاتێكدا 
نووسەری  دەژیا،  الودا  ملیۆنەها  خولیاكانی 
ڕۆمانەكەی )واتە سالنجەر(، هەر لەو كاتانەدا بۆ 
ماوەی چلوپێنچ ساڵ و تا كۆتایی تەمەنی چووە 
ناو دونیای تەنیایی و گۆشەگیرییەوە و گوێی بەو 
ناوبانگە نەداو ڕەتیكردەوە بچێتە بەر ڕووناكیی و 
لە ماڵەكەی خۆیدا، كە لە الدێیەكی دوورەدەست 

بوو، كۆچی دوایی كرد.
))مۆریس  فەرەنسایی  نووسەری  هەروەها 
بالنشۆ((ی ڕۆماننووس و ڕەخنەگر كە خاوەنی دەیان 
كاتێ  ئەدەبدا،  مێژووی  لە  گرنگە  كتێبـی  و  ڕۆمان 
ڕاگەیاندنی  بۆ  میدیاكان  مرد؛  )2003(دا  ساڵی  لە 
دەست  ئەویان  تاقە  وێنەیەكی  مەرگەكەی، 
ژیانیدا  لە  ئەو  لەبەرئەوەی  نەكەوت، 
نەكردووە  بەوە  حەزی  هەرگیز 
بكات و  نمایش  خەڵك  بۆ  خۆی 
خەمی  بەالوە  داهێنانەكانی 

سەرەكی بووە.
پاتریك  دواجاریش، 
ڕۆمانی  نووسەری  زیوسكندی 
ڕۆمانەی  ئەو  ))عەتر((، 
جیهانی  ئەدەبیی  نێوەندی 
دونیادا  هەموو  لە  هەژاند و 
زمانی  چەندین  بۆ  و  دەنگیدایەوە 
نێویشیاندا  )لە  وەرگێڕدرا  دونیا 
بۆ كوردی، كە بە زمانێكی جوان 
لە  پەڕەنگەوە  كەریم  لەالیەن 
ئەڵمانییەوە تەرجەمە كراوە(، 
دەنگدانەوەی  پاش  ئەویش 
چووە  شاكارەی،  ئەو 
گۆشەگیرییەوە و  خەڵوەت و 
بۆئەوەی  تەنانەت 
نەكەن؛  هەراسانی 
ماڵەكەشی،  ناونیشانی 
باڵوكەرەوەكەی و  لە  جگە 
زۆر  هاوڕێیەكی  چەند 
تری  بەكەسی  نزیكی، 
تەنیاییەكەی  تا  نەدا 

نەژاكێنن.
كۆتایید ا  لە 
الی  ئاخۆ  دەپرسم: 
ئەو  نموونەی  ئێمە چەندن 
لە  دوور  كە  نووسەرانەی 
و  ڕووناكیی  ژاوەژاوو 
دوور  جەنجاڵییەكان، 
هەڵپـــــــەكردن و  لە 
الفلێدان و لێدوانی 
بە  قەبە؛  زل و 
قەڵەمی تەنیاییان 
نی  كا یڤە پە
ن  هێنا ا د
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نووسەر لە چیرۆكەكانیدا دەژی

هەموو چیرۆكنووسێك ڕۆژێ لە ڕۆژان ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە بووەتەوە، یان 
دەبێتەوە كە چیرۆك و ڕۆمانەكانی چ پەیوەندییەكیان بە خۆی و ژیانی خۆیەوە 
یەك  كام  ژیانی  ئەزموونە؟  بەرهەمەكانی  ناو  بەسەرهاتی  یان  ڕووداو  كام  هەیە؟ 
دەوروبەرییەوە  مرۆڤەكانی  و  كەسوكار  یان  خۆی،  ژیانی  لە   كەسایەتییەكان  لە 
نزیكە؟ زۆر كەسی ناسیاو و تەنانەت نەناسیاو هەوڵ دەدەن لە ڕێگای بەرهەمە 
داستانییەكانەوە بیانناسن، لە ژیانی شەخسی و تایبەتییان نزیك ببنەوە، پەی بە 
بیروبۆچوون و هەست و هزر و سۆزیان ببەن، لەگەڵ كەسوكار و هاوڕێ و دۆست و 

دڵدارەكانیان ئاشنا ببن. 
پەیوەندیی نێوان ژیانی نووسەر و چیرۆك و ڕۆمانەكانی، نەك هەر بۆ خوێنەری 
گرینگ و  بابەتێكی  ئەدەبییەكانیش  لێكۆڵەرە  و  ڕەخنەگر  بۆ  بەڵكو  ئاسایی، 
سەرنجڕاكێشە. بەشی زۆری ڕەخنە و لێكۆڵینەوەی ئەدەبیی لەسەر ئەساسی ئەم 
پەیوەندییە بنیاد نراوە، چاك و خراپی بەرهەم و تەنانەت چاك و خراپی نووسەرانیش 
لە ڕێچكە و ڕۆچنەی ئەم پەیوەندییەوە هەڵسەنگێنراوە. ئەگەرچی ئێستا و لە پاش 
ئەم شێوازی  نووسەر(،  مەرگی  نوێ )وەك  ئەدەبیی  تیۆری  هەندێك  هاتنەئارای 
ڕەخنە و نرخاندنە النیكەم لە بواری نووسیندا باوی نەماوە، بەاڵم ئەم بێ باوییەش 
بڕوای خەڵك و خوێنەرانی بەو پەیوەندییە لەق نەكردووە. ئێستاش هیچ كەس و 
تەنانەت خودی نووسەرەكانیش نكووڵیی لەم پەیوەندییە حاشاهەڵنەگرە ناكەن. 
ئێستاش بەشێكی زۆر لە نووسەران دان بەوەدا دەنێن، كە لە زۆربەی بەرهەمەكانیاندا 
خۆیان و ئەزموونە بەرهەست و نابەرهەستەكانی ژیانی خۆیان دەبیننەوە. ئەڵبەت 
ئەم دەركەوتنەی نووسەر لە دنیای چیرۆك و ڕۆمانەكانیدا، هەمیشە و بۆ هەموو 
نووسەر  هەندێك  كە  هەروا  نییە.  خۆبەئاگا  و  هوشیارانە  دەركەوتنێكی  كەس 
بەوپەڕی ئاگاییەوە لە هەندێك بەرهەمیاندا ئەزموون و یادەوەرییەكانی ژیانی خۆیان 
دەژیەننەوە، هەندێك نووسەریش بێ ئەوە پێ بزانن و ئاگادار بن، خۆیان لە پشت 
كەسایەتییە چیرۆكییەكانیانەوە دەشارنەوە. هەروا كە  هەندێك نووسەر بە زەقیی و 
ئاشكرایی لە  دنیای چیرۆك و ڕۆمانەكانیاندا دەردەكەون و باسی خۆیان و واقیعەكانی 
پێی  شوێن  بچووكترین  دەدەن  هەوڵ  دیكەیش  كەسانێكی  دەكەن،  خۆیان  ژیانی 
خۆیان لە دنیای چیرۆك و ڕۆمانەكانیان بسڕنەوە، بەاڵم لەگەڵ  هەموو ئەمانەشدا، 
زۆربەی نووسەران كاتێك ئاوڕ لە نووسینەكانی خۆیان دەدەنەوە، دان بەو ڕاستییەدا 
ڕواڵەت  بە  كە  لەوانەشدا  تەنانەت  ڕۆمانێكیاندا،  و  چیرۆك  هەموو  لە  كە  دەنێن 
لە  پەردەیان  نەبووە،  ژیانی خۆیانەوە  و سەردەمی  و شوێن  كات  بە  پەیوەندیی 
الیەنێكی دیار و نادیاری كەسایەتیی خۆیان و ژیانی خۆیان هەڵداوەتەوە. بێگومان 
ئەمە بەو مانایە نییە كە خوێنەران ئەم چیرۆك و ڕۆمانانە بە  ژیننامە و بیۆگرافی 
نووسەر بزانن. ئەوەی ژیننامە و بیۆگرافی  نووسەرێكی خوێندبێتەوە، دەزانێت  كە 
كەمترین لێكچوون و نزیكایەتیی لەگەڵ ژیانی كەسایەتیی چیرۆك و ڕۆمانەكانی هەیە. 
ئەمە دژوازیی و پارادۆكسێكی گەورەیە كە لە فرەڕەهەندیی و چەند پاڵوویی ژیانی 

نووسەرو ئاڵۆزیی ئەزموونی چیرۆك و ڕۆماننووسینەوە سەرهەڵدەدات. 
***

پێشتریش گوتوومە و نووسیومە، چیرۆكنووس لەسەر سنووری نێوان واقیع و 
خەیاڵ دەژی. لەسەر سنووری نێوان دوو دنیا، كە وەك دوو ئاوێنەی تەریب و ڕوولەڕوو 
هەر یەكە وێنەكانی ئەوی دیكە دەنوێنێتەوە. نواندنەوەیەكی بەردەوام و هەمیشەیی 
بەبێ ئەوەی هیچ شتێك لە وێنەكان بگۆڕێت. ئاوێنە تەریب و ڕوولەڕووەكان وێنەكانی 
یەكتر دووپات و هەزار پات دەكەنەوە، بەاڵم نایگۆڕن. ئەزموونی چیرۆكنووسین لە 
ڕاستیدا ئەزموونی شكاندنی ئاوێنە تەریبەكان و پارچەپارچەكردنی وێنە و وێناكانە. 

ئەزموونی شێواندن و سڕینەوەی سنووری نێۆان واقیع و ناواقیع یان خەیاڵە.
ژیانی  واقیعی  لە  ناڕازیی  داهێنەرە. مرۆڤێكی  ناڕازیی  چیرۆكنووس مرۆڤێكی 
سەردەمەكەی،  و  كۆمەڵگە  واقیعی  لە  ناڕازیی  دەوروبەری،  مرۆڤەكانی  و  خۆی 
وێنای  و  خەیاڵ  لە  ئاوێنەی  واقیع  وێنەی  نەگۆڕیی  و  چەقبەستوویی  لە  ناڕازیی 
واقیع و  وێنەكانی  دەشكێنێت.  ئاوێنەكان  چیرۆكنووس  واقیع.  لە  ئاوێنەی  خەیاڵ 
نێوان  سنووری  بێ  لە  هەرێمێكی  ئەوسا  دەكات،  پارچەپارچە  خەیاڵ  وێناكانی 
واقیع و ناواقیع پێكیانەوە دەلكێنێتەوە. وێنەیەك كە چیرۆكنووس لە  واقیعی ژیانی 
خۆی و مرۆڤەكانی دەوروبەر و كۆمەڵگە و سەردەمەكەی دەیكێشێتەوە وێنەیەكی 
چەقبەستووی نەگۆڕ نییە، وێنەیەك نییە كە  لە  ئاوێنەی هەر چیرۆك و ڕۆمانێكدا 
خۆی دووبارە بكاتەوە. ئێمە لە هەر چیرۆك و ڕۆمانێكی نووسەردا مرۆڤی جیاواز 
دەبینین، كەسایەتیی ژن و پیاو و كوڕ و كچی جیاواز، ڕووداو و بەسەرهاتی جیاواز. 
هەر چیرۆك و ڕۆمانێكی نووسەر گێڕانەوەی ژیانێكی جیاوازە، ژیان لە بارودۆخێكی 
جیاوازدا، بەاڵم نووسەر لەناو ئەم هەموو ژیان و بارودۆخە جیاوازەدا بوونی هەیە. 
لەگەڵ  هەموو كەسایەتیی و لەناو هەموو ڕووداو و بەسەرهاتەكاندا دەژی. بێگومان 
ئەمە بەو مانایە نییە كە نووسەر خۆی و شێوەی ژیان و بیركردنەوە و هەست و 
سۆز و هەڵویستی خۆی بەسەر كەسایەتییەكانیدا ده سه پێنێت. بە پێچەوانەوە، هەموو 
كەسایەتیی  و  مرۆڤ  كە  بێت(  ئەوە  دەبێ  )یان  ئەوەیە،  چیرۆكنووس  هەوڵی 
چیاواز، بە  شێوەی ژیان و بیركردنەوە و هەست و سۆز و هەڵوێستی جیاوازەوە 
دابهێنێت. مرۆڤ و كەسایەتیی جۆراوجۆر، كە نەك هەر لەگەڵ خۆیاندا، بەڵكو 
لەگەڵ خودی نووسەریش لە كێشە و ملمالنێدا بن، بەاڵم نابێت  ئەوەش لەبیر بكەین 
كە هەموو ئەم مرۆڤ و كەسایەتییە جیاوازانەش، هەموو ئەم ژیانە جیاوازانەش 
بەشێك لە زهنییەت و دنیای زهنی نووسەرن. ئەم كەسایەتییانە بە  هەموو جیاوازیی 
دەنگ و ڕەنگ و دید و بۆچوون و شێوەی ژیانییانەوە، كەسایەتیی كۆمەڵگە و 
سەردەمێكن، كە چیرۆكنووس بە ناسینی قووڵ و پەیوەندیی هوشیارانە و سەمیمانە 
لەگەڵ ئەو كۆمەڵگە و سەردەمە، كردوویەتی بە بەشێك لە دنیای زهنی خۆی. 
ڕاستە چیرۆكنووس لە تەنیایی و خەڵوەتدا دەژی و دەنووسێت، بەاڵم خەڵوەتی 
چیرۆكنووس مەیدانی حوزوور و ئامادەیی دەیان و سەدان مرۆڤە. ئەو مرۆڤانە  كە 
 ئێمە تەنیا لە چیرۆك و ڕۆمانەكانیدا دەیانبینین و دەیانبیستین و لەگەڵیاندا ئاشنا 
دەبین. ئەو مرۆڤانە  كە  دواتر دەبن بە مرۆڤی دنیای زهنی ئێمەش، بە  مرۆڤی ژیانی 

ئێمەش، بە  ئێمەش.
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