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که نازانَي کهسَيک  هيچ هَيشتا راستييهکهي 
ئهو ئهگهر  دهگهيهنَي. چي ”رووناکبير“ واتاي 
يان شکؤمه ندييهک ناونيشاني وهک چهمکه
که بکرَي، سهير  حهقيقهتَيک يان  التاوَيک
رووناکبيره ئهو دةَلَين جار ههندَيک ههرچهنده
ئهمهش وَيراي کهچي پَيدَي، کؤتايي زووانه بهم
سهرنجمان ههميشه چهمکه  لهو واتاگهله ئهو

رادهکَيشَي.
ئهو لهسهر په يڤين کوردييدا زماني له
کورد نووسهري ئاشکرايه لَي فرهيه ، چهمکه
به پشتي ههردهم چهمکدا لهو تَيگهيشتن بؤ
رؤژئاوايي تايبهتيش  به و بيانيي نووسهراني 
ئاشنا دؤخه دا لهم رهنگه بؤيه ههر بهستووه.
نوَييه کاني خوَيندنهوه به کورد نووسهري بووني
بَي کارَيکي چهمکهدا لهو رؤژئاوايي نووسهراني

نه بَيت. بهها
خوَيندنهوهي دهم لهو ماوهيهدا به روانگهيه وه لهو
سوَيدي رؤژنامهواني و  رهخنهگر وتارَيکي
نوَييهکهي کتَيبه لهمهر  لؤفگرَينهوه  ميکايل

 Stefan رووناکبيري، مَيژووي پرؤفيسؤري
نائامادهکان-- “هزرڤانه ناوي به Collini
خوَيندنهوه يهکي که ،“Absent minds
رووناکبير، چهمکي بؤ کولتوورييانهيه مَيژووي
هاتهوه. ياد به  کوردم رووناکبيري پرسي
ناوبراوم کتَيبي خودي من ههرچهنده
وتاره ئهو تهواوکردني دواي لَي نهخوَيندؤتهوه،
خوَيندنهوهکهيدا، له  لؤفگرَين  کرد ههستم
کؤليني کتَيبهي ئهو گرينگهکاني خاَله کرؤک،

ئه م خوَينهري کرد حهزم بؤيه  کردؤتهوه، چر
کتَيبهوه بهو کهمييهوه، الي کورد، به بوارهي
خوَيندنهوه کهي کؤي من لَيرهدا بن. ئاشنا
بةَلکوو نهکردووه ،  کوردي  به م لؤفگرَين 
ههند به کورديم زماني بؤ که  بهشانهي ئهو
کورتي به گواستوونه تهوه. کورديم بؤ زانيووه
ئاماده کردنهوهي و کردن دهسکه نه وتاره ئهم

کتَيبهدا. خوَيندنهوه کهي لؤفگرَينه لهو
دهقَيکي وهرگَيراني من، الي له هةَلبهته،
تهواو ماناي ههميشه  کوردي زماني بؤ بياني
نووسهرهدا ئهو بيرؤکهي  له گةَل  هاورابوون
کاره ئهو دهکرَي جار زؤر بةَلکوو ناگهيهنَي،
ورووژاندنَيک ته رزه  يان بوون ئاگا  به وهک
فامبکرَي. ديکه  ئهواني دهقي له چَيژَيک يان
مَيديا تةَلهي هؤي به ئهمرؤ بَيت، چؤنَيک ههر
کَلؤَلييهکاني له يهکَيک باآلدهستهکانه وه،
و گشتيي به  جيهاني سه رگهرداني خوَينهري
کوردي، سافيلکهي خوَينهري تايبهتيش به
که نووسهر، به نووسيني چهند کؤيلهبوونييهتي
بهرههمي کولتووري ئهمانهش واتاي کؤليني، به

مَيدياکاندا. له  بوونه ئهستَيره  به

هَيندهي که ههيه کؤمةَلگا  که م دياره
“رووناکبير“دا لهگةَل پهيوهندي بهريتانيا
به فهرهنسي کؤمةَلگاي کهچي بَيت. ئاَلؤز
پهيوهندييهکي بهريتانيا، کؤمةَلگاي پَيچهوانهي
چونکه ههيه. “رووناکبير“دا لهگةَل تايبهتي
ساَلدا ههزار ماوهي له فهرهنسي رووناکبيري
ناسنامهي چَيکردني له سهرهکيي رؤَلَيکي
له بينيووه. رووناکبير نهتهوايهتيي فهرهنسييدا
وه ک يان نييه. مانايهکي به ريتانييهکاندا کن

 Wystan ئهمريکي،) ئهنگلؤ شاعيري
له  (١٩٧٣– ١٩٠٧  Hugh Auden

دةَلَي: شيعرَيکدا

بؤ ئه و پياوهيله شهقامدا، مخابنکه مندةلََيم،  
 To the man in the street
,who, I’m sorry to say 

دهروانَي،  ژياندا له و کونجکاوه پياويَکي  
 Is a                                      

,keen observer of life
دهنويَنَي، رؤشنبيرييانه  راستهوخؤ وشه که

 The word                      
 intellectual suggests

right
,Away

دهکا.  خيانهت ژنه کهيدا لهگةَل که پياوَيک 
 A man who’s                         

.untrue to his wife
وَيناي به چهمکه  ئهو گرَيداني بؤيه  ههر
رهوايه. کارَيکي  فهرهنسييهوه رووناکبيري 
رووناکبيري ناسراوي ناسنامهي چونکه
که ههيه پَيشهاتَيکهوه به پهيوهندي فهرهنسي،
ده کرَي. ناودرَير ”Dreyfus“هوه رووداوي  به
فهره نسييدا سووپاي له Dreyfusکه درَيفوس
که ئهوهي تؤمهتي  به بوو. ناسرا ئهفسهرَيکي 
رووبهرووي ، داوه ئةَلمانيا به  سهربازيي نهَيني
به دواجاريش و کرايهوه  سهربازيي دادگاي
“دوورگهي له نيشتمان، له خيانهتکردن تاواني
بهسهردا ئهبهدي زينداني کاريبيادا له شهيتان“

دادگاييکردنه ئهو پرؤسهي زوو ههر لَي سهپَينرا.
رهگهزي دژي برياردراو، سَيمنتيکي ئهنتي وهک

وَيناکرا. جوولهکه

ئهميل فهرهنسي،  ناسراوي نووسهري ئهوکات 
ئهو دژي  به  هةَلبرينَيک ده نگ وهک زؤال، 
ناوي ژَير له کراوهي  نامهيه کي دادگاييکردنه، 
سه رؤک بؤ “J’accuse تاوانه م- ئه و دژي “من
رؤژنامهي ههفته يهک، چهند دواي نارد. کؤمار
١٨٩٨دا فَيبريوهريي ١ي له  “I’Aurore“
درَيفوس له پشتگيرييکردن بؤ بانگهوازَيکي

توَيژهر،  ١٢٠٠ نووسهر، نزيکهي که بآلوکرده وه،
ئه وانهي ههرچهنده کردبوو. واژوويان مامؤستا
به خؤيان کردبوو واژوو بانگهوازهيان  ئهو که
زوو ههر کهچي  نهکردبوو، ناودَير رووناکبير 
رووناکبيران“ “مانفَيستي وهک بانگهوازه ئهو

دهنگيدايهوه.

M. H. ABRAMS
عوسمانئةحمةد ئينطليزييةوة: لة

ثَيضكةيةكي وةك، فَيمينستي  رةخنةي
ئةمةش طونجاوة، دا ئةدةب لةناو خودئاطا
لَيكراوةتةوة، الي (١٩٦٠) شةستةكاني لةدواي
سةدة دوو دا ئةمةش بةرامبةر لة هةرضةند
ذنان مافةكاني لةثَيناو تَيكؤشان ئةوة ثَيش
ئاشكرايي و روون بة ئةمةش بووة، بةردةوام
وةك دةردةكةوَيت، دا  كتَيب هةندى لة
ولستؤن ذنان)ي ماري (بةَلطةنامةي مافةكاني
جؤن ذنان)ي بووني (ملكةض ،(١٧٩٢) كرافت
سةدةي لة (ذنان ،(١٨٦٩) ميل ستيوارت
ئةمةريكي فؤلةري مارطرَيت  نؤزدة)ي
رةخنةي دا ئَيمةش سةردةمي لة ،(١٨٥٤)
طةورةي كارلَيكي بةردةوامةو هةر فَيمينستي
دا راميارييةكان فَيمينستيية بزوتنةوة لةطةأل
بواري لة كاريطةري لةسةر هةريةك كردووة،

كلتوري ئابووري، كؤمةآليةتي،
داناوة. يةكساني و ئازادي

رةخنةي طرنطي مذدةدةري
ؤلف بوو، (ظيرجينياؤلف)  فَيمينستي 
ضيرؤكةكاني، بؤ كرد زياد تري ضيرؤكَيكي
بوو من) (ذوورةكةي  ضيرؤكي ئةويش  كة
جطة لة وتارة بآ شومارةكاني ئةمة ،(١٩٢٩)
بآ ئابووري، كلتوري لةسةر ذنان، لةسةر
ئةو بةهؤي ئةمةش كة ثةروةردةييةكان توانايية
دايناونء ذنان رَيي لةسةر كؤمةَلطة كؤسثانةي
بكةن. داهَينان  نةطونجاوة بؤيان ذنانيش 
زؤر بةرفراوان شَيوازَيكي بة نوآ كة رةخنةي
(رةطةزي كتَيبي بةهؤي دةركةوت فةرةنسا لة
ساَلي لة ظوارةوة بوو بؤ سيمؤن دي دووةمي)
لةبارةي فراواني بة ظوار بؤ تيايدا كة ،(١٩٤٩)
كلتوري ناسينةوةي لة دواوة رةخنةوة هةندآ
«ئةواني سلبي.  تةنياي بابةتَيكي وةك  ذنان
زاَلبووني ثَيناسةيةكي وةك ظوار بؤ ثياو تر»ي
بةهؤي هةروةها خةمآلندويةتى. «بابةت»
ذنان طةورةكان»ي ئةفسانة «كؤكردنةوةي

مَيينةدا. نووسةري هةندآ بةرهةمةكاني لةناو
(ماري بةهؤي فَيمينستي رةخنةي ئةمةريكا لة
كارامةيييةكي بة كة دةستثَيكرد، مان)وة ئَيأل
ذنان، دةربارةي كردووة طفتوطؤي زيرةكانةوة
ئةو بيرؤكانةي دةربارةي بواري (١٩٦٨) ساَلي
نووسراوة، ثياوانةوة لةاليةن كة دا ئةدةب لةناو
تَيروانيني جَيطرةوةي دةربارةي هةروةها
نووسيني هةندآ ناو لة كة تَيكشكَينةران
زؤربةي ئةمةش  سةرةراي هةن. دا  ذنان
سياسةتي دذوارةكاني  مشتومِرة كاريطةري 
كة بوو، ميلتس)وة (كيت بةهؤي رةطةزي
بةهؤي مَيلت  بآلوبوونةوة  دواتر ساآلني
سةثاندني زؤر بة بؤ دةكا ئاماذة «سياسةتةوة»
كؤمةَلطةدا، لةناو هَيز ثةيوةندييةكاني
كؤمةآليةتييةكاني دامةزراوة رَيكخستني
كاتَيكدا لة ئةمة دةدات نيشان رؤذئاوا
بةردةوامي بة هَيز هةَلسوراندني رَيطةكاني
ثياوان ئةمةش وادةكات دةسةآلتي دةطؤِرَين
دا كتَيبةكةي لة  دامةزرَيت. دا  ذنان بةسةر
تيؤري لة نَيرينة مةيلي سةر دةكاتة هَيرش

ئةو راظةي هةروةها فرؤيددا، شيكاري دةرون
هةريةك نووسينةكاني كةلة دةكات بةشانة

(نؤرمان  ميللةر)، (هَيزي لؤرانس)،  D.H) لة
ئةمةش هةليبذاردوون، ذننة)دا (ذين ميللةر)،
ئةو رَيطايانةي كة بؤ وةك دةرخستنَيك واية

طرتوويانةتةبةر. نووسةرةكان
فَيمينستييةكان  نووسينة  كاتَيك  ١٩٦٩ لة
لةناو كة بوو ئةوة  هاوشَيوةي سةند،  برةويان
داهَينانة ثَيشترو بزوتنةوةكاني مَيذووي
(ئيَلين وةك هةبوو،  ثَيشوودا رةخنةييةكاني 
رةخنةية ئةم اوة، ثَيد ئاماذةي شؤلتةر)
بة خرؤشةي و جؤش  ئةو  نيشانداني  بؤ
ثَيشتر كة بةكارهاتووة ئاييني ئاطاهَينانةوةي

هةبووة.

 (8) ذمــارة
 يةكشةممة 2007/11/25

9




