گهشت کی کورت به ناو دا نهکانی ڕۆمانی ڕۆبينسۆن کروزوو
ڕەشاد – مستهفا سو تانی
يهکی ئاگوستی ٢٠١٩
داستان و ئيپۆس و يا پۆيهم له ئهدەبی دونيادا ،ج گايهکی تايبهتی ههيه  .ڕۆمانی کوردی هيشتا توانا و
پوتانسيل و زەرفيهتهکانی زمانی کوردی دەر نهخستوە و بنهماکانی زمانی داگيرکارانی نهشکاندوە .
زمانی کوردی سهدان ڕايه ی ديار و نادياری ههيه .سهرجهمی ڕۆمانه کورديهکان ،داواکانی ئهم قۆناغه
پڕ ناکهنهوە و  ،به داخهوە ئاستی زۆر ﻻواز ونزمی " خو ندنهوە" له جڤاتی کوردەواريدا سامناکه.
م ژووی ڕۆمان و تهرجومهی شاکارە ئهدبيهکانی جيهان ،له کوردستان د ر دەستی پ کردووە و
م ژوويهکی کۆنی نيه  .ڕۆمان نووسهکان ئافر نهرانی نهتهوەی خۆيانن  .خو ندنهوەی ڕۆمان تهﻻری
ت گهيشتنمان بهرز و بهرزتر دەکهنهوە  .نووسهر و ڕووناکبيرانی کورد ڕەنگه نزيکهی سی سهد ساڵ
له پاش ئوروپاوە هونهری ڕۆمانيان دەس پ کردووە  .تهنانهت و تانی داگيرکاری کوردستان لهم بوارەدا
ئهزمونيان کرچ و کاڵ و تازە ڕ گای خۆيان  ،له بزنه ڕ گای کو ستانهوە بهرەو شاڕ ی ژياری
دۆزيوەتهوە  .بابهت کی زۆر تازەيه و له بواری نوسينی ڕۆماندا  ،گهنجينهی بهرفراوانمان نيه  .جهناب
کاک" کهريم دانشيار" نووسهر  ،زمان زان و ڕووناکبيری دەڤهری موکريان  ،شاکار کی نووسهری
ئيگليزی دانيهل دو فوێ به ناوی " ڕۆبينسۆن کروزوو " ی بۆ سهر زمانی کوردی تهرجومه کردوەتهوە.

کت بهکه سهرجهم  ٢٧١ﻻپهڕەيه و له شاری ئوپساﻻی سويد چاپ کراوە وسا ی  ٢٠١٩ب و بوەتهوە .
چاپهکهی قهشهنگ و ڕازاندنهوەی ﻻپهڕەکان له سهر د نن  .پهخشانی کت بهکه تا ئهو ئاسته بۆ من د گير
بوو که وەک ئاسن ڕف ن  ،منی ک شا و تا نهمخو ندەوە  ،ئۆقرەم نهگرت  .کاک کهريم بژاردەيهکی شياو
و بهنرخی تهرجومه کردوەتهوە و  ،خامه ڕەنگينهکهی و ژيانی پڕ له بههرەی شياوی ڕ ز  ،پ زانين و
قهدردانيه  .وەرگ ڕ بيگومان پردی ن وان هات و چوی کولتورەکانه  .وەرگ ڕ به زەحمهتی فرەوان
دەتوانی کانا ه تاريک و ڕووناکهکانی ڕۆمان ببڕی  .ئهگهر زمان و ئهدەبيات دروشاوەترين سيما و
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کاريگهرترين هۆکاری بوون و مانی ههر نهتهوەيهک ب ت ،تهرجومهی ڕۆمانی ڕۆبينسۆن کروزوو ،
شارۆيهک له پهخشانی کوردی وخاوەنی ئهو ڕاسپاردەيه  .له تان و پۆی ڕۆمانهکه دەربڕينه
کورتهکان)ئافۆريزم ( که تژی له مانا و جوانين زۆرن  .خو ندنهوەی ئهم شاکارەگهورە و مهزنه ،که
نرخی تايبهتی خۆی ههيه ،بۆ شارۆمهندانی کورد که زمان وەک پ ناسهی نهتهويی چاو ل دەکهن و
هه دەسهنگ نن و متمانهيان به خۆيان ههيه ،زۆر پ ويسته .
************************
-١ﻻيهنی پۆزيتيڤ و خا ه سهرکهوتوەکانی کت بهکه له ئاست کی بهرزدايه و ﻻيهنی کز و ﻻوازی
تهرجومهکه ئاوارتهيه .
 -٢پهخشان کی پوخت  ،پاراو ،د گير و بﻼوين تهرجومهی کت بهکهی ڕازاندوەتهوە  .که
هاوکات ئاو ته به کولتور و فولکلوری شارۆمهندانی کوردستانه و پ گهی زمانی کوردی بهرزتر
کردوەتهوە .له گهنجينهی زمان و کولتوری کوردی به باشترين فورم که ک وەر گيراوە .
کهوشهن وسنوور ک له ن وان تهرجومهکه و زمانی ستانداردی کوردی وجودی نيه  .له دەقی
تهرجومهکهدا ڕاسپاردەی مرۆڤدۆستانه و ئۆمانيستی شهپۆل دەدات  .زمانی ڕۆمانهکه زمان کی
حهماسييه و خو نهر ههميشه ههست به بزە و پهژارە له سهر ل وەکانی دەکات .
 -٣يهک ک له خا ه ئومانيستی و سهرکهوتوانهی ڕۆمانهکه ،هه ويستی قارەمانی داستانهکه
ڕۆبينسۆنه که پ خۆش نيه جهماوەر و شارۆمهندانی نيشتهجی له ناوچهکه به کۆمهڵ له ناو
بهر ت و دە ت  :من له کوشتاری بهکۆمه ی خه ک بيزارم ،ئهدی بۆچ دەستی خۆم به خو نی
کهسان کی ب تاوان سوور بکهم ) ل (١٦٩.وپ ڤاژە و ڕەوتی داستانهکه خۆی له ئاههنگ کی
تاڕادەيهک م لۆ دراماتيک دەدا .
 -٤رۆبينسون له ﻻيهکی ترەوە ههست و ههلويستی دينی خۆی کات ک يارمهتی ديل کی سپی
پيست دەدا ،دەر دەبڕ ت  .ديلهکه خه کی ئيسپانيايه له بهرانبه چاکهی قارەمانی داستانهکه
دە ت  :من له خاچ پهرەستانم .دەربڕينی ئهم ههسته پا نهرە بۆ تهبايی وهاوکاری ويهکگرتن .
 -٥ديالکتی شيرينی موکريان بهسهر تهرجومهکهدا تاڕادەيهکی کهم س بهری خستوە  .گهنجينهی
ديالکتهکان که زۆريش دەو همهندە و ،به ئارەزووی پ ويست له زمانی کورديدا ههيه  ،له ههندی
بواردا پاراگرافهکان دەڕاز نهوە .
گهرچی لهش دوورە لهوێ
سهرێ هه ب نمهوە لهو مه بهندە –
دڵ بهندە ) ههژار موکريانی (
...................................................................
خۆزگه و بريا و ئهگهر لوابا ڕووناکبيرانی کورد بهرههمی نووسين و ڕۆمان گهلی
نووسهرانی بهناوبانگ وەک :ئال ن پو  ،دومۆپاسان ،س رڤانتيس ،گوگول،ترۆتسکی
،تولستۆی،سالتيکۆڤ شچدرين ،ئيرنست ه منگوی  ،گابريل گارسيا مارکيز ،ديک نز،
بۆرخيس  ،داستايۆڤيسکی ،جان ئيشتاين بک ،سهلمان روشدی ،مار ۆڤارگاس يوسا ،
ڤﻼديمير ناباکۆڤ ،وشۆ ۆخۆف له ﻻيهن ژنان و پياوانی شارەزاوە بۆ سهر زمانی کوردی
تهرجومه دەکرانهوە  .تا دەرفهت ک بۆ ئهدەبی کوردی بخولق ن ت که بهرەو سهر لوتکهکانی
ئهدەب ت پهڕ ت و بخز ت .زۆر کهس بهو ئاڵ و گۆڕە خؤشبينن  .ئهگهر ئاستی خۆزگه و
ئاواتهکانمان له بهست نی ڕۆمانی م ژوويی  ،ڕۆمانی ساتيری و گا تهئام ز  ،ڕۆمانی د داری
و ئهوڤين ،ڕۆمانی ليريک ،داستانی قارەمانی و ڕۆمانی دراماتيک بهرزب ت ،د نيام
بهرزەفڕانه بيرمان نه کردوەتهوە .دەبوا حکومهتی ههر می کوردستان و تهنانهت
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حيزبهکانيش پﻼتفورم کی بيرل کراو و عيلميان بۆ وەرگيڕانی سهرچاوە ناسک و جوانهکانی
نووسهرانی دونيا ههبوايه .بوون و هه بژاردنی ل ژنهيهکی زمان ناس  ،کارامه و زمان زان
بۆ ئهو ڕەوته فهرههنگی و کولتوريه له جڤاتی کوردەواريدا خا يه  .ئيستا تهرجومهکان له
کت بخانهی کورديدا  ،له کۆبيری جهماوريدا له ئاست کی د خوازدا نين  .مرۆڤی بهويجدان
شهرم دەيگر ت که کت بی "چارلز داروين " سا ک لهمهو بهر بهکوردی تهرجومه
کراوەتهوە .
 -٦ئاماژەيهک نهکراوە له کام زمانی زيندووی جيهان  ،کت بهکه بۆ سهر زمانی کوردی تهرجومه
کراوەتهوە  .ئهگهرسهرچاوەکه زمانی فارسی بووب ت ،م ژوو سهلماندوويهتی که نهتهوەکانی
تورک ،عهرەب  ،بهلوچ ،کورد ،تورکهمهن  ،لوڕ وگيلهک پ نج سهد سا ه به خۆڕايی خزمهتی
زمانی فارسيان کردووە ،ئهمما زمان کی فونيتيک نيه و بهرتهسک و مهجورە  .ديار نيه کت بهکه
له کام دەق و زمانی زيندووی جيهان تهرجومه کراوەتهوە؟
 -٧خو نهر سهری سوڕ دەم ن ت که لهو سهردەمه کۆنهدا  ،ڕۆبينسۆن به کردەوە له دياردەی
ژينگه پار زی پشتيوانی کردووە  .به ههينی که ديل کراوە و له گه يدا دەژی ڕادەسپ ر ت که :
ههموو ئينسانخۆرە کوژراوەکان  ،ئيسک و پروسکی ديله خوراوەکان له ژير خاک بشار تهوە .
 -٨نووسهر کارکتيری سياسی – بازرگانی به قارەمانی کت بهکه داوە که هاوکات هه ويستی
مرۆڤدۆستانه سهبارەت به ڕەش پيستهکان نيشان دەدات و،خهريکی کڕين و فرۆشتنی ئا تون
وتهخته و کهرەسهی جۆراوجۆر و ئام رەکانی ژيانه  .که ئهم دياردەيه تايبهت به ڕەوەند و
پڕۆسهی داگيرکاری  ،کۆن باوی ئيمپڕاتوری ئيگلستانه .
 -٩کات ک ئينسان خۆرەکان شکست دەدەن  ،ڕەش پيست کی بهسا چوو که ديل کراوە ،ئازاد
دەکهن که بههه کهوت باوکی ههينيه که پاشان دەب ته هاوڕێ گيانی بهگيانی ڕۆبينسۆن.
 -١٠قارەمانی ڕۆمانهکه له ئاستی ب سنووردا  ،داه نهرە و له ههمان کاتدا هوم د و نهسرەوتن
به خو نهرەکان دەبهخش ت .
-١١پهيوەندی کۆمه يهتی ڕۆبئنسۆن و ههينی  ،پهيوەنديهکی بان دەست و ژير دەسته  .ويا
بهست نی ديالۆگيان ڕاستهوخۆ خاوەن دەسه ت )کولونی خواز ( و ب دەسه ت ) کويلهکراو (
نيشان دەدات کاتيك ههينی دەليت  :من بۆ مردنم ئامادەم ئهگهر ئاغاکهم فهرمانم پ بدات ) ل
 ( ١٦٩ئهم دياردەيه ه چ پهيوەنديهکی به وەرگ ڕەوە نيه  .به م له خا ه ﻻوازەکانی ڕۆمانهکهيه.
ڕەنگه بۆ سهردەمی کۆن و کات بهسهرچوو زۆر ئاسايی و له بهرد ن بووب ت .
هه هی
ههندی
نووسين وداکهوتنی پيت  ،به کهمی بهرچاو دەکهون  .پ دەچ ت بژار کار و پيت چن له ڕاپهڕاندنی
ئهرکهکانيان کهمتهرخهميانی کردب ت .ههندی وشهی تر له تهرجومهکهدا نوسراون که له زمانی
ستانداردی کوردی جۆر کی تر دەنوسرين  .نووسينی ئهم وشانه به فورم کی تر ههرگيز له
خانهی ئيراد و ڕەخنهدا پۆلبهندی ناکر ن .
ئايا ئهم وشانه نهدەکرا به جۆر کی تر نوسرابان بۆ نموونه  :له باتی پۆله بزن ک  ،ڕەوە
بزن ک  .له باتی دەيباﻻند  ،دەيباڕاند  .له باتی خهريکی ڕنينهوە  ،خهريکی لهوەڕين  .له باتی
پۆل ک ئينسان خۆری  ،ژمارەيهک ئينسان خۆری  .لهباتی قشپيﻼنهم  ،خشپيﻼنهم  .له باتی
کوژتن  ،کوشتن  .له باتی پۆله دار ک  ،ب شه دار ک  .له باتی چهند دەنکه  ،چهند کهسه  .له
باتی قالب  ،دڵ  .له باتی کشپه ی  ،پشکه ی  .ئايا ليسبۆن پ تهختی ئيسپانيا بوە؟ د نيا نيم ڕەنگه
لهو سهردەمهدا ،ئيمپڕاتوری ئيسپانيا گهورەتر بووە .له بهست نی ج وگرافيای ئهمڕۆدا ليسبۆن
پ تهختی پورتهگاله .له باتی تهپ ۆکه  ،تهپۆ که .
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له باتی ڕاگوازتم  ،ڕاگواستم  .له باتی خاکهنداز  ،خاکهناس .
دوايی ٢٠١٩٠٨٠١
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