)لهژێر پێست (ی دوريس لێسينگ دا

ئيسماعيل ئيسماعيل زادە

"ماوەی چل ساڵ دەبی که ناوم له ريزی کانديداکانی خهاڵتی نۆبێل دايه ،ھهموو ساڵێ شاد و پهشيمانيان کردوومهتهوە،
دڵخۆشبوونيش سنوورێکی ھهيه".
ئهمهی سهرەوە وتهی ئهو نووسهرەيه که ئهمێستا ) ،(2009تهمهنی نهوەد ساڵه و حهفتاوچوار کتێبيشی له بوارەکانی
کورتهچيرۆک ،رۆمان ،شانۆيی ،وتار و شيعری لهسهر کهڵهکه کردووە .لهماوەی ژيانی نووسهرانهی خۆيدا دووجار
شيعری باڵوکردۆتهوە که يهکهمينيان له دەيهی  1950له بريتانيادا باڵوبۆتهوە و ئهويتريان بهرھهمی ھاوبهشی بوو لهگهڵ
دوو شاعيری دی که ساڵی  2002له ﻻيهن باڵوکهرەوەی "پويتييک پيشنس" له بريتانيادا چاپ کرا ،بهاڵم زياتر به
چيرۆکنووس ناسراوە.
دوريس لێسينگ ) (Doris May Lessingنووسهری بهناوبانگی ئينگليزی له شاری کرماشانی رۆژھهاڵتی
کوردستاندا لهدايک بووە .دايکی پهرستار و باوکی به نێوی "ئالفرێد کۆک تهيلۆر )" (Alfred cook taylorئهفسهری
ھێزيکی داگيرکاری ئينگليز بوو و شهڕی يهکهمی جيھانيی ﻻقيکی لێ گل دابۆوە" .ئالفرێد" به ديتنی کارەساتی دڵتهزێنی
شهڕ تووشی خهمۆکيی ببوو .ناوبراو بۆ دوورکهوتنهوە لهو کهشوھهوايه و به ھيوای چاکبوونهوە چووە ئێران و له
کرماشان بوو به بهرپرسی "بانکی شاھی). (Impereal Bank Of Persia
بانکی شاھی و بانکی رووس دوو بانکی بيانی بوون له ئێراندا ،که پاش تهڤگهڕی ناسيوناليستی و ھاوکات لهگهڵ
خۆماڵيکرانی نهوت له ساڵی 1952دا تهختهکران .ھهربۆيه "دوريس" له تهمهنی دوو ساڵ و نيويدا لهگهڵ بنهماڵهکهی
گهڕايهوە بۆ بريتانيا .بهاڵم بيرەوەرييهکانی له ئێران زۆر زيندوو و قووڵه .ئهو پاش نهوەد ساڵ ژيان ،ژياننامهکهی
تهرخان کردووە بۆ وێنهگهلێک له کرماشان و تاران که زۆر وردبينانهيه و دەريدەخا که ھهر له سهرەتاوە بهورديى
سهرنجى داوە و روانگهى تايبهت به خۆى ھهبووە .
خاتوو لێسينگ له کتێبى "له ژير پێستم)" (Under My skinدا باسی چوونی بنهماڵهکهی کردووە بۆ کرماشان و
نوسيويهتى:
"بهمجۆرە دايک و باوکم که ھێشتا ھيﻼکی دەستی کارەساتی شهڕ بوون ،چوونه ماڵێکی بهردينی گهورە له شاری
بازرگانی و کۆنی کرماشان .ئهم شارە له دەشتێکی بهرز ھهڵکهوتبوو .من لێرەکانه له 22ی  6ئۆکتۆبری 1919دا له
دايک بووم .دايکم زۆری ژان ھاتێ .له دايکبوونێکی تاقهتپڕووکێن بوو .چهندين ساڵ پاش لهدايکبوونم دموچاوم ھيشتا
پهڵهی بنهوشی پێوە مابوو .بڵێی ئهم لهدايکبوونه دژوارە کاری کردبێته سهر چارەنووسی من؟ بڵێی شوێنی خستبێته سهر
ئاکاری من؟ بڵێی کێ بزانێ؟"
لێسينگ له جێيهکی ديکهدا دەڵێ:
"بيرەوەرييهکی ديکهم ھهيه سهبارەت به خۆم ،ئهستێرێکی مهلێ ،پڕ له مرۆڤی چوارشانه و رووتوقوت و بيڕەنگ که
دەيانقريواند و خێراخێرا ئاوی سارديان پێدادەکردم .لهشی رووتی دايک و باوکيشمم لهبهرچاوە ،ھی دايکم که به قيژە و
ھهراوە چێژی له مهلێکردن وەردەگرت و ھی باوکم که خۆی به لێواری ئهستێرەکهوە گرتبوو ،چونکه نهيدەتوانی بهو ﻻقه
قرتاوەيهوە مهلێ بکا .خهڵکی ديکهش لهوێ بوون ،ئهستێرەکه قهرەباڵغ بوو.
زۆرجاران دايکم نيشتهجێبوونی ئهوکاتی له ئێران به خۆشترين ساتهکانی تهمهنی دەزانی و دەيکوت:
ھاوينان ،دوانيوەڕۆی ھهموو رۆژێ ،دەچووين بۆ مهلێکردن و کۆتايی ھهفته له ئهستێرەکهدا دەستهی مهلێکردنمان
ھهبوو .ئهو کاتانهی که مهلێمان دەکرد زۆر خۆش بوو .تۆ له نێو ئهو دەستهيهدا ھاروھاجيی زۆرت دەکرد .ئێمه تۆمان
دەھێنايه نێو ئاوەکه ..دەتزريکاند ..ديسان دەمانبردييهوە لێواری ئهستێرەکه و داماندەنيشاندی .ئاوی ئهستيرەکه زۆر سارد
بوو ،به توانهوەی بهفری شاخی پڕ دەبوو .ھهر کهسێ خۆی دەخسته نێو ئاوەکه بێئيختيار دەيزريکاند".
خاتوو لێسينگ پاش گهڕانهوەی بۆ بريتانيا ،ساڵی  1926ھاوڕێ لهگهڵ بنهماڵهکهی چوو بۆ رۆدزيا )زيمبابۆی
ئهمڕۆ( که داگيرکراوی ئينگليز بوو .باوکی لهوێکانه خۆی به بهرھهمھێنانی گهرمهشانييهوە سهرقاڵ کرد .دوريس که به
وتهی خۆی سهربزێو و خۆبهزلزان بوو ،نێردرايه خوێندنگهی سهرەتايی کاسۆليکهکان و دواتريش چووە ناوەنديی
کچانهی ساليسبووری )ھهرارەی ئهمڕۆ( .بهاڵم له تهمهنی سێزدە ساڵيدا وازی له خوێندن ھێنا .له شوێنێکدا کوتويهتی:
"بۆخۆم بووم به مامۆستای خۆم" .له پازدە ساڵيدا سهری خۆی ھهڵگرت .ھهر لهوکاتهوە دەستی کرد به خوێندنهوەی
بابهتی سياسی و کۆمهاڵيهتی و بهرھهمه ئهدەبييهکانی ئهوروپا و ئهمريکای سهدەی نۆزدە .دوريس لهبهر دەستکورتی و

بۆ خۆژياندن ،ساڵی  1933دەستی کرد به کارکردنی وەک :پهرستاريکردنی منداڵ ،تهلهيفۆنچێتی ،پيت لێدان .ساڵی
 1939لهگهڵ ئهفسهرێکی ھێزی داگيرکاری ئينگليز ژيانی ھاوبهشيی پێکھێنا .بهاڵم ئهو ژيانه که بهرھهمهکهی دوو
منداڵ بوو ،زياتر له چوار ساڵی نهخاياند .ساڵی دواتر بوو به ژنی کۆچهرێکی ئهڵمانی بهنێوی لێسينگ که ئهندامی حيزبی
کومونيستی ئهڵمان بوو .لێسينگی ئهڵمانيی له چنگی نازييهکان رايکردبوو و ھاتبووە ساليسبوری .ئهم ژيانهش زياتر له
پێنج ساڵی دەرفهت پێنهدرا .بهاڵم دوريس کوڕێک و بڕوايهکی کومونيستی و نێوبانگێکی گهورەی له لێسينگ ـ وە پێبڕا.
لهم بارەيهوە دوريس کوتويهتی:
"نێوی لێسينگم لهبهر ئهوە راگرتووە رەنگه بۆ گهشهی کاری نووسهرييم خێری پێوە بێ" .ھهڵبهت خێريشی پێوەبوو.
ھهر چۆنێک بوو دوريس ساڵی  1949به منداڵێک له کۆڵ و جانتايهک که دوو رۆمانی باڵونهکراوەی تێدابوو گهڕاوە
بۆ ئينگليز و بهھۆی ھهژارييهوە له گهڕەکێکی ھهژارنشينی لهندەن نيشتهجێ بوو .دوريس دانيشتن لهگهڵ ھهژارەکانی
زۆر پێ گرينگ بوو ،لهبهرئهوەی کهسايهتيی زۆربهی بهرھهمهکانی خۆی لێرەدا دەناسييهوە .ساڵهکانی پاش شهڕ ،دۆخی
ئابووريی بريتانيا زۆر نالهبار بوو .بهتايبهت که ناوچه داگيرکراوەکان بهھۆی سهرھهڵدانهوە يهک لهدوای يهک به
سهربهخۆيی گهيشتن و بوونه ھهڕەشه لهسهر ژێرخانی ئابووريی بريتانيا .دوريس له رێبازی ھزريی مێردی دووەميدا
ﻻی کومونيستی گرت .ئهو له ئينگليز پێوەنديی گرت به حيزبی کومونيستهوە و تێکۆشانی لهو حيزبهدا به ھێرشی سوپای
يهکگرتووی واڵتانی کومونيستی بۆ سهر ئازاديخوازانی مهجارستان ) (1956کۆتايی پێھات .رووداوەکانی مهجارستان
بوو به ھۆی دەست لهکارکێشانهوەی له حيزبی کومونيست .دواتر سهبارەت بهم تێکۆشانه کومونيستييه نووسی:
"رەنگه مهزنترين شێتيم بووبێ له ژيانمدا".
دوريس ھهر له سهرەتای منداڵييهوە دژی رهگهزپهرستيی له ئهفريقا راوەستا .ئهو له يهکهم رۆمانيدا به نێوی
"سهوزەاڵن گۆرانی دەچڕێ ) (The Grass is Singingکه ساڵی  1950له لهندەن باڵوبۆوە ،به ھێنانهگۆڕێی ئهوينێکی
ياساغ له نێوان رەش و سپيدا ،جياوازيی سامناکی نژاديی له ئهفريقا ئاشکرا کرد .دواتر "مايکێل رەيبۆرن" له رووی ئهم
چيرۆکهوە فيلمێکی ساز کرد و کێويلهيی و رهگهزپهرستيی بردە سهر پهردەی سينهماکانی دنيا.
لهم روانگهيهوە دەتوانرێ خاتوو لێسينگ به يهکێ له يهکهم تێکۆشهرانی ھاوڕێی "نيلسۆن مانديﻼ" دابنرێ .رۆمانی
""The Grass is Singingو ھهروەھا فيلمه سهرکهوتووەکهی له بازاڕی ئهدەبياتی رۆژئاوادا شوێنپێيهکی بۆ نووسهر
خۆش کرد ،تاکوو ئهو جێيهی که خاتوو لێسينگ دوو ساڵ دواتر ) (1952به ھۆی بهرھهمه نوێيهکهی "ئهوە بوو
سهرزەمينی ئهربابه پيرەکه )" (This was the old chief `s coatryپارەيهکی بهدەستھێنا و توانيی له رێی
نووسينهکانييهوە بژيو دابين بکات .
دوريس له يهکهم بهرھهمهکانيدا کهمتر سهرنجی به شيوازی داڕشتن و جوانی نووسين دەدا و ھهوڵی ئهوە بوو ھهتا به
ياسا ئهقاڵنييهکان و دەروون شيکاريی ورد و به وەبيرھێنانهوەی بهڵێنه ئهخﻼقييهکان ،دژايهتی و پێشێلکرانى ياسا له
ئهندێشهی ھهاڵواردنی رەگهزی و پێوەنديی ئاغا و رەشاييدا ئاشکرا بکا.
لێسينگ توندوتيژيی شهڕی شهرمهزار دەکرد و رەنجی ژنانی له کۆمهڵگای پياوساﻻريدا زەق دەکردەوە .به
باڵوبوونهوەی "دەفتهری بيرەوەرييه زيڕينهکان )" (The Golden Notebookله ساڵی 1962دا ناوی دوريس لێسينگ
ھهر چوار قوڕنهی دنيای تهنييهوە .پاش ماوەيهک نێوى ئهم کتێبهى گۆڕى و کردی به "نزای فێمينيستهکان" و بوو به
يهکهم رێخۆشکهری خهباتی ئابووريی ژنان له پێوانهی جيھانيدا و لهم روانگهيهوە به يهکێک له کتێبه پڕفرۆشهکان ناوی
دەرکرد .لێرەدا ئهمهمان نابێ لهبير بچێ که دوريس لێسينگ خۆی به فێمينيست نهدەزانی و ئێستاکهش لهگهڵی ناسازێ.
ساڵی  1969لێسينگ کتێبى "شاری چوار دەروازە )" (The Four – Goted Cityی له چهند بهرگدا باڵو کردەوە.
پاڵهوانی ئهم چيرۆکه دوو ھهزار ﻻپهڕەيه ،ژنێکه به نێوی "مارتا کووست ) (Martha questکه نووسهر به نووسينی
چارەنووسی ئهو کهسايهتييه پێوەندييهکانی نيوان دەسهاڵتی تاکی و گيروگرفتی کۆمهاڵيهتيی شيدەکاتهوە .بيجگهلهوە
دەتوانرێ ئهم بهرھهمه ھاوتای رۆمانه بهکهڵکهکان بۆ زانينی زانياريی گشتی و ھهروەھا به وتهی يهکيک له رەخنهگران
به "پشکنينی سهدەيهک" دابنرێ.
لهکۆتايی ئهم رۆمانه دوورودريژەدا نووسهر بۆ ماوەيهک شێوازی گۆڕی و شێوازێکی ئهزموون کرد که بۆ خۆی
ناوی نا "له ناخی فهزای خهياڵيدا " (Inner space Fiction).ئهم شيوازەی له پێشدا له کورته رۆمانێک به نێوی
"مهرجی ھاتنه دەرەوە له جهھهننهمدا )" (Briefing For a Desce..t into Hellو پاشان ساڵی  1974له
"بيرەوەرييهکانی رزگاربوويهک )" (The Memories of a Survivorدا بهکارھێنا .بهاڵم دووەم بهرھهمی خۆی له
کتێبێکی پێنج بهرگيدا نووسی و ساڵی  1982بهجيا باڵوی کردنهوە .پاش ئهم گهشت و سهيرانه له خهيااڵتی ئاسمانيدا،
خاتوو لێسينگ ديسان بۆ دنيای راستهقينه ھاتهوە و له بهرھهمهکانيدا شێوەی رياڵ ـ ی ھهر وەکوو پێشوو بهکارھێنا.
ساڵی  1983ژنێک به نێوی "جين سامرز )" (Jane somersرۆمانێکی لهژێر سهردێڕی "نووسينهکانی دراوسێيهکی
باش ) (The Diary of a Good Neighbourبۆ چهند باڵوکهرەوە نارد و ويستی به نێوی يهکهم بهرھهمی ژنێکی
رۆژنامهوان چاپی بکا .بهاڵم ھهموو باڵوکهرەوەکان و يهک لهوان باڵوکهرەوەی بهرھهمهکانی لێسينگ خۆيان لهو کارە
بوارد .پاش ئهمه خاتوو لێسينگ رازەکهی ئاشکرا کرد که "جين سامرز" ھهر خۆی بووە و ويستوويهتی ئهوانی پی تاقی
بکاتهوە .ئهمه کێشه و ھهرايهکی گهورەی لهنيو رۆژنامه و کۆبوونهوە ئهدەبييهکانی رۆژئاوادا ناوە و له گشت ﻻيهکهوە
سياڵوی رەخنه باڵوکهرەوەکانی گرتهوە ،بهم واتايه که ھيچ دەسهاڵتێکيان له مهڕ ناسينی بايهخی ھونهريی نييه و ناتوانن

بيپاريزن و تهنيا بهدوای ناوبانگی نووسهرەوەن .ئهگهرچی باڵوکهرەوەی بهرھهمهکانی لێسينگ له بريتانيا داوای
لێبوردنی لێکرد و "نووسينهکانی رۆژانهی دراوسێيهکی باش"ی چاپ کرد بهاڵم ،باڵوکهرەوەيهکی ئهڵمانی ،ئهو
بهرھهمهی به نێوی "نووسينهکانی رۆژانهی جين سامرز" باڵو کردەوە تاکوو بهو زووانه ئهو ئامۆژگارييهی که له ﻻيهن
خاتوو لێسينگهوە بهباڵوکهرەوەکان کرابوو له بير نهچێتهوە .دواتر ئهم نووسينانه له ﻻيهن نووسهرەوە بهردەوام بوو و
بهرگی دووەمی به نێوی "ئهگهر ئهو پيرەپياوە دەيتوانی )" (If the old couldی باڵو کردەوە .نووسهر له بهرھهمی
دوايی خۆيدا به نێوی "رەشهکوژی باش" ) (The Good Terroristبه پێچهوانهی ئهم دوو بهرگه که کهمتر رەخنهی
کۆمهاڵيهتيی تيدايه ،ھهوڵی زياتری داوە تا سهرنجی زێدەتر به بايهخی مرۆڤايهتی و گيروگرفتی کۆمهاڵيهتی بدا .نووسهر
لهم رۆمانهيدا بهسهرھاتی ژنێکی گهنج دەگيڕێتهوە که دەبێته ئهندامی گروپێکی تيرۆريستی .ناوبانگی ئهم رۆمانه ئێستاش
لهسهر زارانه .ئهم سهرنجدانه تايبهته به گيروگرفتی کۆمهاڵيهتيی و له "منداڵی پێنجهم)" (The Fifth Childدا به
شيوەيهکی شياوتر دەبيندرێ.
خاتوو لێسينگ پێيوايه که مهبهستی سهرەکيی له نووسين "بهھيزکردنی بايهخه کۆمهاڵيهتييهکان"ە و ھهر له سهرەتاوە
ئهم ويستهی له بهرھهمهکانی دژ به نژاد پهرستيی خۆيدا راگهياندووە .ئهو له ھهمبهر ستهمێکی که له ﻻيهن يهکێتی
سۆڤييهتی پێشووەوە پاش داگيرکرانی ئهفغانستان ،به خهڵکی ئهو واڵته کرا بێدەنگ نهبوو .لێسينگ له پاييزی 1986دا
چوو بۆ پاکستان و لهگهڵ پهنابهرە ئهفغانييهکاندا گفتوگۆی کرد و له "وتهکانمان به با ـ چوو " (The wind Blows
) away our wordدا لێقهوماويی ئهوانی به دنيا راگهياند .ساڵی  1988کۆی کورتهچيرۆکهکانی له دوو بهرگدا و ساڵی
" 1991نرخی ھهقيقهت)" (The Price of Truthی باڵوکردەوە .دوريس لێسينگ له نێوان ساڵهکانی  1980تا 1992دا
به دوای شوێن پێی بيرەوەريی منداڵيی خۆيدا ،چوار جار چوو بۆ زيمبابۆی و بينينی خۆی سهبارەت به گۆڕانهکان لهم
واڵته تازە سهربهخۆيهی له "قاقای ئهفريقايی)" (Africa Laughtrدا شهتهکدا .بهشی يهکهمی ژياننامهکهی به نێوی
"لهژێر پێستم"دا ساڵی  1994و بهشی دووەمی به نێوی "گهڕان له نسێ )" (Wolking in the shadeدا ساڵی 1997
باڵو کردەوە" .له ژێر پێستم" چيرۆکێکی پڕ ھهست و سۆزە که دايمه لهگهڵ رووداوی جۆراوجۆردا به دەوری سێ
بابهتی سهرەکيی دەخولێتهوە" :جياوازيی نێوان مرۆڤهکان ،ھهڵهی بنهڕەتيی ژيان و تێکۆشان بۆ کهمکردنهوەی
دژايهتييهکان" .ژياننامهی لێسينگ لهگهڵ پێشوازيی گهرمی رەخنهگران رووبهڕوو بۆوە .دوابهرھهمی باڵوکراوەی
لێسينگ ) 2007و (.نێوی "رۆمانی دەرووەکان"ە.
به کورتی ،ژيانی چيرۆکيی دوريس لێسينگ به سێ بهش دابهش دەکرێ:
بهشی يهکهم له نێوان سااڵنی  1944ھهتا  1956ـ ە .واته کاتێ که لێسينگ ھهر وەک زۆربهی نوسهرانی ديکهی جيھان
تێکهاڵوی کومونيزم ببوو و به کاريگهريی وەرگرتن له تيۆرە کومونيزمييهکان چيرۆکی نووسيوە .ھهرچهند دواتر دەڵێ:
"کومونيزم قۆڕياتێکه که ھيچ پێوەندييهکی به پرسهکانی جيھانهوە نييه" ،بهاڵم شوێنهواری ئهوجۆرە بيرکردنهوەيه
ئێستاش ئاوقای ھزری لێسينگه ،تهنانهت ئهگهر بۆخۆشی رەتی بکاتهوە و بڵێ" :بۆچی ھهموو وا بيردەکهنهوە که نووسهر
دەبآ راسپێردراو بێ" .چونکه کهشوھهوای کومونيزم لهو سهردەمهدا گهلێ نووسهری له دنيادا به خۆيهوە سهرقاڵ کرد و
کهمتر نووسهرێکی گرينگ ھهيه که لهم يارييه زەمانييهدا سهربهخۆ بيری کردبێتهوە .
بهشی دووەمی ژيانی چيرۆکيی لێسينگ دەگهڕێتهوە بۆ سااڵنی  1956ھهتا  .1969لهم قۆناغهدا بووبه ھۆگری
دەروونزانی و رەنگدانهوەی کهڵکهڵه کۆمهاڵيهتييهکان له بهرھهمهکانيدا به روونی دەبيندرێ .ھهر لهم سااڵنهدايه که
پشتگريی له خهباتی فێمينيستی دەکا .کتێبى "دەفتهری زێرين"ی کاتی باڵو دەبێتهوە که ھێشتا ھهواڵێک له شۆڕشی
ژنساﻻرانه نهبووە .رەخنهگرێک کوتويهتی" :ئهم رۆمانه له راستيدا رەچهڵهکناسيی پێوەندييه مرۆڤييهکانه".
له بهشی سێھهمی ژيانی چيرۆکيی لێسينگدا ئايديۆلۆژيی سۆفيگهريی سهرھهڵدێنی و له ھهمان کاتدا دەبێته ھۆگری
چيرۆکه زانستی و خهياڵييهکانيش .
بهاڵم راستييهکهی ئهوەيه که کتێبهکانی نووسهر ژيانی خۆيهتی که دايڕشتونهتهوە" :ئهو رووداوانهی له دنيادا
روودەدەن ھێند نامۆ و سهرسووڕھێنهرن که تهنيا خهياڵکردن دەتوانێ دەرەقهتيان بێ و من پێموايه تهنيا نووسهرە که
دەتوانێ ئهم دوو دنيايه ـ دنيای راستهقينه و خهياڵی ـ له چيرۆکدا بگونجێنێ".
دوريس لێسينگ نووسهرێکی چوارچێوهشکێنه و يهکێکه له پڕخوێنهرترين رۆماننووسانی سهدەی بيستهم .ھهر
کهسێک به جۆريک دەيناسێ .گروپێک پێيانوايه که ئهفريقايی دەنووسێ ،تاقمێکی تريش دەڵێن سياسی نووس .بهشێک
پێيانوايه که رۆمانی فهزايی دەنووسێ و تاقمێکيش دەڵێن سۆفيانهنووس ،ھهشن دەڵێن که نووسهرێکی فێمينيسته .
گومان لهوەدانييه که نووسينهکانی سادە و بآێ گرێوگۆڵن .ئهو له ژێر نسێی داگيرکاريی و رهگهزپهرستی و شۆڕشه
کۆمهاڵيهتييهکاندا ،له دەرونزانيی زمان و پێوەنديی بنهماڵه و گۆڕانهکارييه شهخسييهکان دەکۆڵيتهوە و ئهگهرچی بهشێکی
مهزنی بهرھهمهکانی کاريگهريی له ئايديۆلۆژيی جۆراوجۆرەوە وەرگرتووە ،بهاڵم له راستيدا ھهمووی ئهم بهرھهمانه
ھهڵقواڵوی ژيانی شهخسيی ئهون .له چيرۆکی رياليستيی "مندااڵنی توندوتيژی"دا بگێڕەوە له راستيدا ئاوێنهيهکی
بااڵنوێنی کهسايهتيی سياسی و کۆمهاڵيهتيی لێسينگه" .مارگريت درابيل" نوسهری ئينگليزيی ،سهبارەت بهو کوتويهتی:
"لێسينگ لهو چهند نووسهرەيه که ناتوانن حاشا لهم راستييه بکهن که دنيا ئاڵۆزتر لهوەيه که درک دەکرێ".

کاتێ پێشنياری پێدەکرێ بچێ بۆ ئهمريکا و له زانينگهکانی ئهوێدا وانه بڵێتهوە" .بهاڵم من خوێندنی زانکۆييم نييه و
راستيهکهشی ئهوەيه که من بڕوام به خۆفيرکردن ھهيه" .ئهو ناچێ بۆ ئهمريکا ،ئهگهرچی دەڵێ "رەخنهگرە
ئهمريکييهکانم زياتر خۆشدەوێ ،لهبهرئهوەی وردبينن".
"کﻼر ھانسن" مامۆستای ئهدەبيات سهبارەت به لێسينگ کوتويهتی" :پهنجا ساڵ سهبارەت به دنيا ،کۆمهڵگا ،نهتهوە،
دامهزراوە و ناکۆکيی نێوان بيروڕاکانى نووسی و ئهو شتانهی شيکاريى کرد که ھهڕەشه له جيھان دەکهن .لێسينگ به
جيدی سهبارەت به پرسه مرۆڤييهکان دەنووسێ".
ئهو يازدەيهمين ژنێکه که ساڵی )(2007خهاڵتی نۆبێلی ئهدەبياتی وەرگرت .نوسهرێک له وتوويژێکی تێلێڤزيۆنی "بی
بی سی" دا کوتويهتی" :خهاڵتی نۆبێل بۆ ئهو زۆر درهنگه" .بهاڵم بهسهرنجدان بهوەی که "جۆيس کهرۆڵ ئوتس"
سهردەمايهک سهبارەت بهو کوتويهتی ،رەنگه درەنگيش نهبێ" :پێموايه کاريگهريی نووسهرە مهزنهکان له ئێمهدا درەنگ
دەجووڵی و رەنگه چهندين ساڵ تيپهڕبێ تا تێبگهين که ئهوان چ شوێنهوارێکيان لهسهر داناوين .دوريس لێسينگ به
ھهستيارييهکی تاکانهوە له ئهزموون و زەينی خۆی ھهوێن وەردەگرێ و دەنووسێ و لهھهمان حاڵدا رۆحی سهردەمی
خۆی دەنوێنێ و ئهمهش زەوقێکه که ناتوانرێ لێی تێبگهين و تهنيا دەبێ رێزی لێبگرين".
پوختهی ژيانی داھێنهرانهی دوريس لێسينگ:
بهراز و ھهڵفڕين )(1948
له بن دەستی مندا و ميوەی خۆڵهميش )(1949
سهوزەاڵنيی ورينگهی دێت )(1950
ئيرەکانه واڵتی بهرپرسی پێشوو بوو )(1951
مارتا کوييست )(1952
بهرگی يهکهمی مندااڵنی توندوتيژيی )(1952
پێنج کورته رۆمان )(1953
شوويهکی شايان )(1954
بهرگی دووەمی مندااڵنی توندوتيژيی )(1954
جادەيهک بهرەو شارێکی گهورە )(1954
ھورووژمی نهرمى کولهکان )(1955
تێپهڕين به تونێل دا )(1955
قهدەغهکران له چوون بۆ ئهفريقای باشووريی )(1956
گهڕانهوە بۆ بێتاوانی )(1956
خهسڵهتی ئهشق )(1957
گهڕانهوە بۆ نيشتمان )(1957
پيشڕەويی رەشهبا )(1958
گهڕان به دوای ئينگليزييهکاندا )(1960
دەفتهری بيرەوەرييه زێڕينهکان )(1962
پياوێک و دوو ژن )(1963
چيرۆکی ئهفريقايی )(1964
بهرگی چوارەمی مندااڵنی توندوتيژيی )(1965
وەرگێڕانی شانۆيی رەشهبا ـ ی ئاسترۆفسکی )(1966
نۆ چيرۆکی ئهفريقايی )(1968
شاری چواردەروازە )(1969
بهرگی پێنجهمی مندااڵنی توندوتيژيی )(1969
ھاوێن له پشتهوهی تاريکيدا )(1973
بيرەوەرييهکانی بهجێماويک )(1974
ھهڵبژاردەی کورتهچيرۆکهکانی خۆی )(1976
بهرەو ژووری ژمارە (1978) 19
ئهستێرەی داگيرکراوی ژمارە )(1979
بيرەوەرييهکانی دراوسێيهکی باش )به نيوی خوازراوی جين سامێرز()(1983
ئهگهر پيرەکان دەيانتوانی )بهنيوی خوازراوی جين سامرز( )(1984
رەشهکوژی باش )(1985
ئهو بهنديخانهيهی ئێمه بۆ ژيان ھهڵمانبژاردووە )(1987
منداڵی پێنجهم )(1988
ياريی ئهشق )(1996

رۆمانی مارا و دەن )(1999
خۆشترين خهون )(2001
زێڕی ئهفريقا )(2002
دەرووەکان ).(2007
خاتوو لێسينگ شانۆنامهشی نووسيوە و تا ئێستا چهندين شانۆنامهی ھاتۆتهسهر شانۆ ،ھهروەھا ئهو به خهاڵت و
شانازييهکی زۆر گهيشتووە که دەتوانين ئاماژە بکهين به :
خهاڵتی ئهدەبيی ساميرست موام ) ،(1954خهاڵتی نێونهتهوەيی نهمسا بۆ ئهدەبياتی ئهوروپا ) ،(1981خهاڵتی
شکسپير له ھامبورگ ) ،(1982خهاڵتی ئهدەبيی دەزگای باڵوکهرەوەی سميت )بريتانيا  ،(1986خهاڵتی گرين زان
کاوۆر )ئيتاليا  ،(1989خهاڵتی ژنی ساڵ )نۆروێژ  (1995و خهاڵتی نێونهتهوەيی کاتالۆن )ئيسپانيا  (1999و خهاڵتی
نۆبێلی ئهدەبيات ).(2007
خاتوو لێسينگ له چهندين زانينگهدا دکتۆرای شانازيی پێبه خشراوە و ئهمێستا له ھامپستيدی ) (2011دەڤهری لهندەن
دەژی.

