
هەرچەنــدە واتــای چیرۆكەکــە نەگیربــێ، کەمــن 
ئــەو چیرۆکانــەی خۆیــان لــە قــەرەی گەردوونیەتــی 
شــازادە  لــە ئەپڕێلــی ٢0١7،  بــدەن.  بانگەشــەکەی 
جــار  زۆرتریــن  کــە  کتێبــێ،  بــووە  چکۆڵــە 
لێدەرکردنــی  بــە  جیهانــدا،  لــە  وەرگێــڕدراوە 
ســەرەتاگەلێکی  خــودان  )کــە  ئایینییــەکان  دەقــە 
زمــان   300 بــە  چیرۆکەکــە  ئێســتا  بەرچــاون(. 
هەیــە، ڕێژەیــەک، کــە ژمــارەی ئــەو وەرگێڕانانــەش 
لــە خۆناگــرێ، کــە لــە زمانەکانــدا هەیــە. ]بــۆ 
نموونــە[ لــە کۆریــا، بــاس لــەوە دەکــرێ نزیکــەی 
پەنجا چاپی جوداواز هەیە. تاکو ئەم دوایییانە، 
شــەش  تەنیــا  بانگەشــەی  دەیتوانــی  ئینگلیــز 
وەرگێــڕان بــکا. هەنووکــە، مایــکل مۆڕپورگــۆ، 
وەســتای چیرۆكبێژییــی و وەرگێــڕی تاقینەکــراو، 

بەردەســت. خســتووه تە  حەوتەمــی  چاپــی 
مۆڕپورگــۆ لــە پێشــەکیدا دەڵێ؛ »داوات 
ئــەو  مەزنتریــن  لــە  یەکێــک  لێبکــرێ 
چیرۆكانــەی، کــە تائێســتا نووســراون؛ 
نەمدەتوانــی  شــەڕەفێکە  وەربگێــڕی، 
ڕەتــی بکەمــەوە. ئەگەریــش ڕاســتگۆبم، 
لەبــارەی  زانیاریییەکانــم  وامدەزانــی 
ــی فەرەنســیی لەحەقــی دێ. دەی،  زمان

ــارەوە” ــەو ب ــووم ل ــە ب مــن هەڵ

میرزایێ بچووک

ڤێرژنــی مایــکل مۆڕپوگــۆی چیرۆکێــک، کــە زۆرتریــن جــار وەرگێــڕدراوە لــە 
جیهانــدا، خــودان ڕوونییەکــی بەرچــاو و توانســتێکی ســۆزداریانەیە.

نووسینی: ساموێل ئێرل
ڵ

�
ڵ
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ڵ
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ــکا.  ــی مۆڕپورگــۆ فێڵب ــەت گــەر خاکەرای هەڵەکــە ئاســانە بیکــەی، تەنان
ــە  ــە پەخشــانێکی ده ســتپێوه گر و ســادە ناســراوە، ل ــە ب شــازادە چکۆڵ
کاتێکــدا لــە زانســتگەکان دەخوێنــرێ، لــه  ســەرەتاکانی خوێندنگــه ی 
ده رزه نێــك  لەنێــو  ئێگزوپێــری  ســانت  ده گوترێتــه وه .  فەرەنســیی 
بخەمڵێنــێ.  نیــگار  دواییــن  تاکــو  کــردووە،  کاری  ده ستنووســدا 
وەرگێــڕكاران  بــۆ  دەهێڵێتــەوە  بچــووک  ژوورێکــی  لەڕووکەشــدا، 
ده ســتوه ردان بکــەن و شــایەنی پرســینە؛ ئایــا بەڕاســتی پێویســتمان 
بــەم هەمــوو وەرگێڕانــە جوداوازانــە هەیــە؟ ئایــا وەشــانخانەکان تەنیــا 
لــە هەوڵــی گیرفــان ئاخنینــدان )بابڵێیــن؛ لەڕێــی خستنه ســه رباری نــاوی 
نووســەرێکی بەناودەنــگ؟( وەلــێ لــە ئاســتە قووڵەکانیــدا، ناســراوە، کــە 
شــێوازی ئێگزوپێــری ســەختە الســایی بکرێتــەوە )لەبــەری بگیرێتــەوە(، 
بۆیەش وەرگێڕانێکی شــایەن پتر لە فەرەنســیزانییەکی باشــی گەرەکه .
دەکا،  پێشــنیاز  ئــەوە  بەدڵنیایییــەوە  مۆڕپورگــۆ،  چاپەکــەی 
بەلەبەرچاوگرتنــی هەنــدێ بڕیــاری نامــۆ، وەک چــۆن لــە کارەکانــی 
لەیەکچوونێــک  ]مۆڕپورگــۆ[ خۆیــدا، ڕوونــی و ڕاســتڕەویی هەیــە، 
لەگــەڵ جیهانــی ئــاژەاڵن، گشــتی لەڕێــی هێــزی ســۆزداریییەوە جەختــی 
لەسەرکراوەتەوە. ئەگەر جەنگ پتر ئامادەییی هەبێت لە چیرۆکەکەدا- 
ئــەو جیهانــەی، کــە ســانت ئێگزوپێــری تێیــدا نووســیویەتی، لەکۆتایییــدا، 
تێمایەکیشــە لــەکاری مۆڕپورگــۆدا- بەالیەنــی زۆرەوە دەتوانــی وێنــای 

ــۆ خــۆی نووســیویەتی. ــەی مۆڕپورگ ــەوە بک ئ
هەمدیــس، وەک موڕپورگــۆ ســەرنجی دەدا، شــتێکی گومــان هەڵنەگــری 
لــه   لەبــارەی شــازادە بچکۆڵــە، تەنانــەت ئەگــەر  فەرەنســیانە هەیــە 
ســه رله به ری جیهانیــش دەنگبــدا. ســانت ئێگزوپێــری ترســی لــەوە نییــە 
پێشــیاری خەمگینییەکــی بۆماوەیــی بــکا لــە جیهانــدا، یاخــود پەنجــە 

ــە خەڵــك. بخاتــە ســەر بێواتاییــی ژیانــی گەلێــک ل
ڕێــوی ســکااڵ دەکا؛ »خەڵــک هەرگیــز کاتــی ئەوەیــان نییــە لــە شــتێکی 
بــە نــرخ تێبگــەن، وان هەمــوو شــتێک بــە ئامادەکراویــی لــە دووکانــەکان 
دەکــڕن. بۆیــە خەڵــک هاوڕێیــان نییــە، چونکــە ناتوانــن دۆســتێ لــە 

ــەکان بکــڕن” دووکان
حیکمەتــی چیرۆكەکــە لەبــارەی تەنیایی-لــە شــارگەلێ، کــە قەڕەباڵغــن 
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لەخەڵــک- لــە جیهانێکــدا، کــە ســەرڕێژە لــە چێــژە سروشــتیەکان- 
وەک هەمیشــە زایەڵــەدار دەمێنێتــەوە. وەرگێڕانەکــەی مۆڕپورگــۆ ئــەم 

بیردێنێتــەوه . »بۆ؟«یه مــان 

سه رنجی وه رگێڕ:

لــە زمانــی کوردییــی كرمانجــی ناوییــن، چوار وەرگێڕانــی هەیە؛ دووانی 
لــە زمانــی فارســیی و ســوێدیی، دووانەکــەی تــر لــە فەرەنســیییەوە 

وەرگێــڕدراون؛
ــری، و: . 1 ــوان دۆ ســانت - ئێگزۆپێ ــە، ئانت شــازادە چکۆڵ

ــاراس،  ــه ی ئ ــی، دەزگ ــەڕۆژ ئاکرەی ــارف و ب ــات ع خەب
]2[.2010

لیــۆن . 2 میرۆکــە، ئەنتــوان دو ســانت ئێگزیوپێــرى، و: 
.2017 ئەندێشــە،  ناوەنــدی  کاریــن، 

ســانت-ئێگزۆپێری، . 3 دۆ  ئانتــوان  چکۆڵــە،  شــازادە 
غەزەلنــووس  ناوەنــدی  بایەزیــدی،  ســەالحەدین  و؛ 

.2016 الوان3(،  کتێبــی  )زنجیــرە 
شــازادە چکۆڵــە، ســەنت ئیگزۆبێــری، وەرگێڕانی؛ ئاســۆ . 4

عەبدوڵا حەســەن زاده .
بوچگڵــە،  شــازایە  پەڕتووکــی  کەڵهوڕیــی؛  زاراوەی  لــە  هەروەهــا 

.2009 ســنە،  لــە  کوردســتان  زانکــۆی  ئەمینــی،  موحســین 
یەکەمــەوە  زمانــی  لــە  و  هەیــە  دووانــی  ژووروو،  كرمانجــی  لــە 
وه رگێــڕدراون، لەالیــەن فــەواز حوســێن و ســەاڵحەدین بایەزیــدی.
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سه رچاوه :

https://www.theguardian.com/books/2018/sep/16/
the-little-prince-antoine-de-saint-exupery-michael-

morpurgo-new-translation
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