
 

 
 
 

  شيعر و جيهانی ژنانه

 
 سوەيال مهيههمی

  
 

ئهگهرچی به وتهی (ناتالی ساروت) بهش کردنی ئهدەبيات به ئهدەبياتی 
م ڕۆانگهيشمان ههيه که  ت، به ويست نهب پياوانه و ژنانه ڕەنگه زۆر پ

نانی جيهانی تايبهتی ئهو که دا گرينگه. ئهدەبيات ڕەگهزی نووسهر له پ
شکی خۆماندا دياردەيه م له بهکگراوندی م که که ژن و پياوی بۆ نييه، به

ته هۆکاری ڕۆانگهی  ئهو بهش کردنه له بهرچاو دەگريين و دەب
رەدا نهبوون و قاقڕی شيعری ژنانهيه له  مه ل دووئاليستی. باسی ئ

کی نهگهتيڤه. گای کوردەوارييدا که خا   کۆمه

کی شيعری له چهند س ی ڕابردوودا ئهگهر به وردی سهرنج بدەيين، بزاڤ ا
ت ئهم کهم و کۆڕييه قهرەبوو  وەيه له اليهن ژنانی ئهديبدا که دەيانههو بهڕ
ژوويهکی  تدا م کهنهوە. هۆنينهوەی شيعری ژنان له کوردستانی رۆژهه
ژووييانهی به دەستهوەن، ژنانی کورد له گه م ژی ههيه، به پ ئهو به  در

سهدەی چوارمی کۆچی مانگييهوە نهمامی شيعريان چرۆ دەکات، ئهو کات 
زی ههورامی)،  ک وەکوو (جهالله خانمی لوڕستانی)، (دايه تهور کهسگهل
حانه خانمی لوڕستانی)، (فاتمه لوڕەی گوران) و (خاتوومهی زەرد)  (ڕ
شکهشی قوتابخانهی کوردی دەکهن.  ماوەی دوو سهدە بهرههمی بهرچاو پ

زدەههمی به وازی پياوانه که هۆکارەکانی روونن. له سهدەی س م به ش
وازی  کی به ههستی ناسکی ژنانهوە به دوو ش کۆچی مانگيدا خاتوون
ته گۆڕەپانی ئهدەب، ب گومان (مهستوورەی  کوردی و فارسی د
گهی شانازی ئهدەبی کوردييه،  که له ئهو ژنانهيه که ج ن) يهک ئهردە



گری نهداوە ئهو ههنگاوی ديسان بهداخهوە کو لتور و نهريتی داسهپاو ڕ
ته گهشه نهسهندنی  همانه دەب ت، کهواته ئهم تهنگ و چه ژ ژنانه بهاو

  دەنگی ژنانه.

يان داوە خۆيان  که ژنان ههو کدا يهکهمين گۆڕەپان ت ئهدەبيات له ههموو و
ه ناکۆک گا و ئهو خا شه تايبهتهکانی ژنان و کۆمه نن و باسی ک ييهکانی بنو

گای کورديدا ژيان باس گۆمان ژنی کورد له کۆمه بکهن وەکوو نووسهر. ب
ک خۆی له  وازگهل ی گرينگ و تۆخی ههميشه ههبووە و به ش ڕۆ
يهتی و هتد... دەرخستوە، تهنانهت  بوارەکانی ئابووری، ڕامياری، کۆمه
يدا ژنانی  ی گرينگی ههبووە، له سهردەمی نو له کاتی شهڕەکاندا ڕو
کدا دەردەکهون دەب ئهوەيش له بهر چاو بگرين  ندەوار له ههر بوار خۆ
وەندی ڕاستهوخۆی له گهڵ شارستانييهتی  ستای ئهدەبياتی ژنان پ بزاڤی ئ
ناسهی  گادا پ کی زاڵ به سهرکۆمه گومان ههر سيستهم گادا ههيه، ب کۆمه
گادا ژن له سهر بيری پياوانهدا  ندێ کۆمه ژن دەکات واته له ه

ته هۆکاری نزم بوونی پ وازە دەب ناسهدەکرێ و سنوری بۆ دانراوە. ئهم ش
وەزاری خۆی  ت تا وەکوو ش ی ژن که وەکوو خۆی دەرنهکهو رۆ
کدا بووە که ئهم  هم بهدەست بووە له خزمهتی تاقم ت، ئهگهريش قه بنووس
ژووی ژنانی ئهديبدا بهرچاوە و بهتايبهت ئهو ژنانهی که له  وازە له م ش

ه دەرەبهگييهکاندا هاتنه گۆڕەپانی ئهدەبدا وەکوو پياوان له نووسين بنه ما
گادا  ژەکانی کۆمه ک که له چين و تو دا ژنان دەرکهوتن ، له سهدەی نو
وەکوو چينی ههژار هاتنه ئهم گۆڕەپانه باشتر توانيويانه کهم و کورتييهکانی 

ست و ئيسقان  شهکانی ژنان باس بکهن که به پ گا و ک ههستيان پ کۆمه
  کردووە.

کی ژنانهی  به گشتی ژنان له بهر ههندێ سنوور نهيانتوانيوە ئهدەبيات
يهتی و هتد. به ڕای  زان و کۆمه شهی خ ن، وەکوو ک بهرچاو بنيات بن

ژووی کۆسپ و بهربهستهکانی ژنان به   من به هۆی دووپات بوونهوەی م
ش ته کهم کارکردنيان و ک هکانی نووسينيان تايبهت ژنانی ئهديب، دەب

تهوە.   سنووردارتر دەب

همی ژنان که دەتوانين  ته گهشهسهندنی قه ئاشکهرايه ئهدەبی سهربهخۆ دەب
کی نوێ و ژنانه دەردەخهن و ژنی ئهديب له السايی کردنهوەی  واز ين ش ب



زترين اليهنی ئهدەبياتی ژنانه لهوەدايه دەنگه  ت. به ه پياو دەربازی دەب
ی ت. کپ کراوەکان ههو کنهشک ت و ت   خۆی وەگهڕ خستوە تاکوو ببيستر

ی ژنان و وەگهڕ خستنی بير و هزری خۆيان  ژووی شيعری نو به گشتی م
کی تازەيان  ک جمۆجۆ ه و ژنان له گهڵ ئهدەبی هاوچهرخی جيهاندا نو

ژووی شيعری  کوردی، ئهوەش سهرەڕای ئهو ههموو بارودۆخه خستۆته م
گادا ههيه.   ناشياوەيه که بۆ ژن له کۆمه

ت:  نيستی ئورۆپاوە دە م ف له بارەی يهکهمين ژنانی ف رجينيا وۆ و
گاوە، واته شيعر توانييان  "ژنانی شاعير له ههرزانترين و ساکارترين ڕ

نيسته سهرەتاييهک م نن و وەکوو يهکهمين ف ژوو خۆيان خۆيان بنو انی م
وەدەر بخهن". شيعر سهرمايهکی ناوازەيهی نيشتمانه که له کولتورسازييدا 
ت. ژنانی شاعير به وەگهڕ خستنی  ی سهرەکی و گرينکی ههب ت ڕۆ دەتوان
يهتييهکاندا له  ز کردنی دياردە کۆمه چهمکی شيعريان دەتوانن له به ه

رن.   زمانی شيعرەوە ئامانجی سهرەکی بگ

و ژيانی کوردەوارييدا کولتوری  ههنووکه ۆگۆڕانهی ن له گهڵ ئهو ههموو ئا
ڕنيزم کاريگهری ههبووە له سهر ژيانی تاکدا و  شارستانييهت و مۆد
تاڕادەيهکی بهرچاو ژنی کورد و به تايبهت ژنی ئهديبی کورد توانيويه له 

ی ( کی ژنی روناکبير و ئازا ٢٠٠٠سا ته خاوەن دەنگ ) بهرەو ئهمالوە بب
که که چينی ژنی  و وترين ئامراز سهربهخۆ. به ڕای من شيعر بهرب

شهکانی بکات تا  ت لهو ڕەههندەوە باسی ک ئهديبی نوێ کورد دەتوان
شکهوتوويی ههبووە که خۆی له  ڕادەيهک له شۆڕشی ئهدەبی خۆيدا پ

بهری پياودا دەرباز کی پياوانه گهشه به هزر س ت ب تهحليل بکات و تا د
  نانهی خۆی دەدات.و ههستی ژ

وەندی به ئازادی و ئازای و  گايهک پ بههای کولتوری ههر کۆمه
ک له  چاوکراوەيی ژنانهوە ههيه، ههر بهو هۆيهوە ئهدەبياتی ژنان بهش
ت، ئهدەبيات گوزارش کردنی  ک دەناسر زيندوويی ههر کولتور

کی ئهديبه، له خهمی مرۆڤايهتی که له پياو و ژن دا بيرکردنهوەی ههر تاک
شهوەيه  ت، ژنی ئهديب ديارە که بهربهستی زۆری له پ پۆلين بهندی ناکر
يهتی و سياسی و هتد، که  زانی و ئابووری و کۆمه شهی خ وەکوو ک
م ئهو مرۆڤهی  دەنگ دەبن به ئهم هۆکارانهوە و به کيان ههر زوو ب ند ه



ت و  ن کی نهشک ک ت ت دەب هيچ بهربهست ت دەنگی ببيسر که بيههو
وەندی به ن شکهوتنی ژنانی گهورە نووسهر، پ . بهشی زۆری پ هوەست

ک نييه جگه  هکاندا ههيه، سنوور شت گا و پهروەردەکردنی بنهما کۆمه
لهوەی بيرکردنهوە داگير بکات ،وزەی ياخی بوونی ژنی ئهديب تاکه 

نهرانهيه.   کهرەستهی داه

و شپرزەی دوور ديارە ژنانی ئهديب دەب يهکگرتوو بن، لهو پهرتهوازەی 
نن بۆ گهشه دانی بزاڤی ئهدەبياتی کوردی،  کهوە ههنگاو هه بکهونهوە و پ
کی گرينگتر بۆ  ويستی به يهکگرتنهوەدايه. خا گهشه سهندنی ئهدەبيات پ
رای پياوانهوە به ژياندا  کی سهربهخۆ ئهوەيه دەب ژن چيتر له کام نووس پ

گا کی خۆی و کۆمه . ههرکات له خهم کهی گوزارشتی شيعری نهڕوان
رانه دەرکهوتووە و چهوساندنهوەی ژنی ئهديب ديکه ئهستهم  کرد، بو

ت.   دەب

شهی  گا، بۆ نموونه ژنی ئهديب ڕەنگه ک ههرچهند لهمپهڕ زۆرە له سهر ڕ
وەی جيدی  ت و له کۆڕ و کۆبوونهوەکاندا هاوسهر نهه به ش زانيان ب خ

شهی د ت، يا کوو ک ويست چاالکی ههب شه و پ ت يا تووشی ک ايکايهتی ههب
  دەبن له اليهن ڕەگهزی بهرامبهرياندا وەکوو ئهدەبياتچييه پياوەکاندا.

هم،  ت که دەبنه خاوەن قه به گشتی ژنانی ئهديبی کوردستانی رۆژهه
گا دەبن. ئهدەبيات و جيهانی  شه و لهمپهڕی کۆمه تووشی سهدان ک

کدانهب کی ل وبوون که کهوە ت ڕاون، ژنی ئهديب دەتوان له ڕاستهقينه پ
. له ئهدەبياتی  ن گادا بنو نی خۆی له کۆمه ئهو هارموونييهدا، شو
کی پياوانه بوو ژن ههر وەکوو مهعشووقهيهک  ڕابردوودا که ئهدەبيات
و ناسراوە که کاريگهری ههبوو له سهر  دەرکهوتوو و به چاو و برۆ و ل

ۆگۆڕی ڕ م به ئا ی دەقی ژنه ئهديبهکانيش، به ەوتی هاوچهرخ، ژنيش ههو
داوە له چاوی سوننهتی و کهرەسته بوون خۆی دەرباز بکات و له 
نانی شيعری ژنان  ناسهی خۆی بکات، داه چهمکهکانی گرينگی مرۆيی پ
گا که بهرههمی ئهدەبی  ويسته، کۆمه گا زۆر پ بۆ وزەی فيکری کۆمه

ت، گا تووشی  ژنانی له ڕوانگهی فيکری و زانستييدا، ئاستی نزم دەب کۆمه
ت له ڕوانگهی فيکريهوە گهشه بکات و تهنانهت له  قهيران دەب و ناتوان
. ئهدەبياتی  کهاتهيی دەب شهی پ گادا تووشياری ک ه و کۆمه اليهنی بنهما
و لهمپهڕەکانی ژياندا و ب  ت له ن ر دەکات چۆن ب گا ف ژنان ، ژنی کۆمه



گادا شهرم بکات خۆی خۆش بووێ به  ئهوەی له ژن بوونی خۆی له کۆمه
  هزری ژنانهوە به هزری مرۆڤايهتی بگات.

   

  سۆههيال مهيههمی
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