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 ،ەو هت هکردووم انيمانيش هشاد و پێ ڵسا مووهھ ، يهدا لێبۆن  یته�خ  یداکانيکاند  یزير  هناوم ل هک  یب ەد  ڵچل سا  ەیماو"    
 هيه".ھ  یکێسنوور شيشبوونۆخڵد

  یکان ەبوار  هل  یشيبێکت فتاوچوار هو ح ڵهسا دەو هن  ین هم ه)، ت2009( ستاێم هئ هک  يه ەر هنووس و هئ  ی هوت ەو ەر هس  ی هم هئ    
دووجار  داۆيخ  ی هران هنووس  یانيژ  ەیماو ه. لەکردوو هکهڵهک ر هس هل  یعريوتار و ش ، ۆيیشان مان،ۆر ک،ۆريچ هکورت

  ڵ هگ هل  بوو یش هھاوب  یمهرھ هب انيتريو هو ئ ەو هتۆبو;ب ادايتانيبر  هل 1950  ی يه ەد  هل انينيمهک يه هک ەو هتۆوکرد;ب  یعريش
  هب اتريز م� هچاپ کرا، ب ادايتانيبر  هل "شنسيپ کييتيپو"  ەیو ەرهوک;ب ن يهال  هل 2002  ڵیسا  هک ید  یريدوو شاع

 .ەناسراو کنووسۆريچ

  یته�ژھۆر  یکرماشان  یشار  هل  یزينگليئ  یناوبانگ هب  یر هسونو (Doris May Lessing) نگيسێل سيدور    
  یر هفس هئ (Alfred cook taylor) "رۆلي هت کۆک دێ"ئالفر  یوێن  هب  یو باوک رستار هپ  یکي. داەبوو کيدا هکوردستاندا ل

  ینێز هتڵد  یسات ەکار یتنيد  هب "دێئالفر". ەوۆگل داب ێل  یکيالق يیھانيج  یمهک يه  هڕیبوو و ش زينگليئ  یرکاريداگ  یکيزێھ
  هو ل رانێئ ەچوو ەو هچاکبوون  یوايھ  هو ب   يهواهشوھ هک و هل ەو هوتنهدوورک ۆببوو. ناوبراو ب  یيکۆمهخ  یتووش هڕش

 .(Impereal Bank Of Persia) یشاھ  ی"بانک  یرپرس هب  هکرماشان بوو ب

  ڵ هگ هو ھاوکات ل  یستيوناليناس  هڕیگڤ هپاش ت هک اندا،رێئ  هبوون ل  یانيب  یرووس دوو بانک  یو بانک  یشاھ  یبانک    
  هیکڵهما هبن  ڵ هگ هل دايويو ن  ڵدوو سا  ین هم هت  هل "سيدور"  ۆيهربه. ھکران هخت هدا ت1952  ڵیسا  هل وت هن  یکرانڵيماۆخ

  هیک هانناميژ ان،يژ  ڵسا دەو هپاش ن و ه. ئڵهو قوو ندوويز رۆز رانێئ  هل  یکان ييهرەو ەريب م� ه. بايتانيبر ۆب ەو يهاهڕگ

 ىيوردهب ەتاو ەر هس  هل رهھ هک خا ەدير ەو د  يه هنانيوردب رۆز هک  کرماشان و تاران  هل کێل هگ هنێو ۆب ەکردوو رخان هت
  .ەبووهھ ىۆخ هب تهبيتا ىهو روانگ ەداو رنجىهس

و   کرماشان ۆب ەکردوو  هیکڵهما هبن یچوون  یدا باس(Under My skin) "ستمێپ ريژ  ه"ل بىێکت  هل نگيسێخاتوو ل    
 :تىيهوينوس

  یشار  هل  ەور هگ  ینيرد هب  یکڵێما  هبوون، چوون هڕش  یسات ەکار  یست ەد  یالکيھ شتاێھ هو باوکم ک کيدا  ەرۆمج هب"
  هدا ل1919  یبرۆکتۆئ  6 ی22  هل  هکان ەرێ. من لوتبووهکهڵھ رز هب  یکێشت ەد  هل  ەشار م هکرماشان. ئ  ینۆو ک  یبازرگان

 شتايدموچاوم ھ کبوونميدا هپاش ل ڵسا نيندهبوو. چ نێووکڕتپ هتاق  یکێکبوونيدا  ه. ل ێھاتژان   یرۆز کميبووم. دا کيدا

 ر هس  هتێخستب  ینێشو  ڵێی؟ ب من  ینووس ەچار ر هس   هتێکردب یکار  ەدژوار  هکبوونيدا هل م هئ  ڵێیمابوو. ب ەوێپ  یوش هبن  ڵهی هپ
 "؟ ێبزان  ێک  ڵێیمن؟ ب  یئاکار

 ێ:ەڵد داهکيد  یک ێيهج  هل نگيسێل    

 هک نگ يڕەو رووتوقوت و ب  هچوارشان  ۆڤیمر  هل ڕپ ، ێل هم  یکێرێست هئ م،ۆخ  هب ت ەبار هس  هيهھ مهکيد  یک ييهرەو ەريب"
و  ەژيق  هب هک کميدا یھ ،ەرچاو هب هل شمميو باوک کيدا  یرووت  یش ه. لکردم ەدادێپ انيسارد  یئاو راێراخێو خ وانديانقري ەد
  هالق و هب  یتوان ەدي هن هگرتبوو، چونک ەوهک ەرێست هئ  یوارێل  هب  ۆیخ هباوکم ک  یو ھ گرت ەردەو کردنێل هم  هل  یژێچ ەراوهھ

 .بوو غڵباەرهق هک ەرێست هبوون، ئ ێو هل شهکيد  یکهڵبکا. خ  ێل هم ەو ەيهقرتاو

 :کوتي ەو د  یزان ەد  ین هم هت  یکان هسات نيشترۆخ  هب  رانێئ  هل یوکات هئ  یبوونێج هشتين کميدا رجارانۆز    

 کردنمانێل هم  ی هست ەد داهک ەرێست هئ  هل  هفتهھ يیتاۆو ک کردنێل هم ۆب نيچوو ەد ،ێژۆر مووهھ  ەڕۆیويدوان نان،يھاو

 مانۆت  همێ. ئکرد ەد رتۆز  يیھاروھاج دا يه هست ەد و هئ وێن  هل ۆبوو. ت شۆخ رۆز کرد ەد مانێل هم هک  ی هکاتان و ه. ئبووهھ

سارد  رۆز هک ەريست هئ  ی. ئاو یشاندين ەو داماند هک ەرێست هئ  یوارێل ەو ييهمانبرد ەد ساني.. دکانديتزر ە.. دهکەئاو وێن  يهناێھ ەد
 ."کانديزري ەد اريختيئێب هکەئاو وێن  هخست ەد  ۆیخ ێسهک رهھ. بوو ەد ڕپ  یشاخ  یفر هب  ەیو هتوان  هبوو، ب

  ۆیمبابي(ز ايدزۆر ۆچوو ب  هیکڵهما هبن  ڵ هگ هل ڕێھاو 1926  ڵیسا ا،يتانيبر ۆب  ەیو هانهڕپاش گ نگيسێخاتوو ل    

  هب هک سيکرد. دور  ڵرقا هس ەو ييهنشا هرم هگ  ینانێمھهرھ هب  هب  ۆیخ   هکانێو هل  یبوو. باوک زينگليئ  یرکراويداگ ه) کڕۆم هئ
  يیندەناو ەچوو شيو دواتر کانهکيلۆکاس  يیتا ەر هس  ی هندنگێخو  يهردراێن ،بوو زلزان هبۆو خ وێربز هس  ۆیخ  ی هوت

:  یت يهکوتو کداێنێشو  ه. لناێھ ندنێخو  هل  یواز داڵيسا  ەزدێس  ین هم هت  هل م� ه). بڕۆم هئ  ی ەراره(ھ  یسبووريسال  ی هکچان

  ەیو هندنێخو  هکرد ب  یست ەد ەو هوکات هل ره. ھگرتهڵھ  ۆیخ  یر هس داڵياس  ەپازد  ه". لمۆخ  یستاۆمام  هبووم ب مۆخۆ"ب

و   یستکورت ەد ر هب هل سي. دور ەزدۆن  ی ەد هس  یکايمر هو ئ وروپا هئ  یکان ييهب ەد هئ  همهرھ هو ب  یت يه� همۆو ک  یاسيس  یت هباب



  ڵی. سادانێل تيپ ، یتێنچۆفي هل هت ، ڵمندا  یکردنيرستار ه: پکەو  یکارکردن  هکرد ب  یست ەد 1933  ڵیسا اندن،يژۆخ ۆب

دوو   هیک همهرھ هب هک  هانيژ و هئ م� ه. بناێکھێپ  يیش هھاوب  یانيژ زينگليئ  یرکاريداگ  یزێھ  یکێر هفس هئ  ڵ هگ هل 1939
  یزبيح  یندام هئ هک نگيسێل  یوێن هب  یمانڵ هئ  یکێرهچۆک  یژن  هدواتر بوو ب  ڵی. ساانديخا هن  ڵیار ساچو  هل اتريبوو، ز  ڵمندا

  هل اتريز ش هانيژ م ه. ئ یسبوريسال ەو ھاتبوو کردبوويرا کان ييهناز  یچنگ  هل  يیمانڵ هئ  ینگيسێبوو. ل مانڵ هئ  یستيکومون
. اڕبێپ ەـ و نگيسێل  هل  ی ەور هگ  یکێوبانگێو ن  یستيکومون  یک يهواڕو ب کڕێکو سيدور م� ه. بدرا هنێپ تهرف ەد  ڵیسا نجێپ

 : یت يهکوتو سيدور ەو يه ەبار م هل

 .بووەوێپ  یشيرێخ ت هبهڵ". ھێب ەوێپ  یرێخ ميير هنووس  یکار ی هش هگ ۆب  هنگ ەر ەراگرتوو ەو هئ ر هب هل نگميسێل  یوێن  "

 ەاوهڕگ دابووێت  ەیکراو هون;ب  یمانۆدوو ر هک ک يهو جانتا  ۆڵک  هل کڵێمندا  هب 1949  ڵیسا سيبوو دور کێنۆچ رهھ    
  یکان ەژارهھ  ڵ هگ هل شتنيدان سيبوو. دور ێج هشتين ن ەند هل  ینيژارنشهھ  یکێک هڕەگ  هل ەو ييهژارهھ  ۆیھ هو ب زينگليئ ۆب
  یخۆد ،هڕپاش ش  یکانڵه. سا ەو ييهناس ەد دا ەرێل  ۆیخ  یکان همهرھ هب  ی هربۆز  يیت يهساهک  ەیو هئر هب هبوو، ل نگيگر ێپ رۆز

  هب ک يه  یدوا هل ک يه ەو هدانهڵرھ هس  ۆیھ هب کانەرکراويداگ هناوچ هک ت هبيتا هبوو. ب بار هنال رۆز ايتانيبر  يیئابوور
 دايمەدوو  یردێم  يیھزر  یبازێر  هل سي. دور ايتانيبر  يیئابوور  یرخانێژ ر هس هل  هش هڕەھ  هو بوون شتني هگ  ۆيیخ هرب هس

  یسوپا  یرشێھ  هب دا هزبيح و هل  یشانۆکێو ت ەو هستيکومون  یزبيح  هب ترگ  يیندەوێپ زينگليئ  هل و هگرت. ئ  یستيکومون یال
 جارستان هم  یکانە. رووداوھاتێپ  يیتاۆ) ک1956جارستان ( هم  یخوازانيئازاد ر هس ۆب  یستيکومون  یتان�و  یکگرتوو يه

 : ینووس  ييهستيکومون  هشانۆکێت م هب ت ەبار ه. دواتر سستيکومون  یزبيح  هل  ەیو هشانێکارک هل ست ەد  ۆیھ  هبوو ب

 ."انمدايژ  هل  ێبووب ميتێش نيزنتر هم  هنگ ەر"

  یوێن  هب دايمانۆر مهک يه  هل و ه. ئستاەراو قايفر هئ  هل رستيی زپه گه ره  یدژ ەو ڵييهمندا  یتا ەر هس  هل رهھ سيدور    
  یکێنيو هئ  یۆڕێگ هنانێھ  هب ،ەوۆبو;ب ن ەند هل  هل  1950  ڵیسا هک (The Grass is Singing)  ێڕچ ەد  یرانۆگ ن� ەوز ه"س

 م هئ  یروو  هل "رنۆبي ەر لێکيما"ئاشکرا کرد. دواتر  قايفر هئ  هل  يینژاد  یسامناک  يیاوازيج دا،يش و سپ ەر وانێن  هل اساغي
 .ايدن  یماکان هنيس  ی ەرد هپ ر هس  ەبرد  يیرست هپز گه رهو  يی کێويلهساز کرد و   یکێلميف ەوهکۆريچ

  یمانۆ. رێدابنر "اليماند نۆلسين"  ڕێیھاو  یران هشۆکێت مهک يه  هل ێک يه  هب نگيسێخاتوو ل  ێتوانر ەد ەو يه هروانگ م هل    
"The Grass is Singing" ر هنووس ۆب  یک ێيهنپێشو ژئاواداۆر  یاتيب ەد هئ  ڕیبازا  هل  هیکەوتووهرک هس  هلميف ھاەروهو ھ 

بوو  ەو ه"ئ  هیک ێيهنو  همهرھ هب  ۆیھ  ه) ب1952دواتر (  ڵدوو سا نگيسێخاتوو ل هک  ی ێيهج و هکرد، تاکوو ئ شۆخ
  ێیر  هل  يیو توان ناێستھ ەد هب  یک يه ەپار (This was the old chief `s coatry) "هک ەريپ  هرباب هئ  ینيمەرز هس

  .بکات نيداب ويبژ ەو ييهکان هنينووس

  هب تاهبوو ھ ەو هئ  ڵیوهو ھ دا ەد نينووس یو جوان شتنڕدا  یوازيش  هب  یرنج هس مترهک دايکان همهرھ هب مهک يه  هل سيدور    
  هل اساي لکرانىێشێو پ  یت يهدژا کان، ييهخالق هئ  هنڵێ هب  ەیو هنانێرھيبەو  هورد و ب  يیکاريش روون ەو د کان ييهن;ق هئ اساي
 .ئاشکرا بکا  داييشاەئاغا و ر  يیندەوێو پ  یز هگ ەر  یواردنه�ھ  ی هشێند هئ

  ه. بەو ەکرد ەد ق ەز دايراوسااليپ  یگاڵ همۆک  هل  یژنان  ینج ەو ر کرد ەد زار هرم هش  هڕیش  يیژيتوندوت نگيسێل    
 نگيسێل سيدور  یدا ناو1962  ڵیسا  هل (The Golden Notebook) "کان هنيڕيز  ييهرەو ەريب  یر هفت ە"د  ەیو هوبوون;ب

  ه" و بوو بکان هستينيمێف  ی"نزا  هب یو کرد ىۆڕگ ىهبێکت مهئ وىێن کەيه. پاش ماوەو ييهن هت  یايدن  ی هنڕچوار قو رهھ
  یناو کان هشۆفرڕپ  هبێکت  هل کێک يه  هب ەو يه هروانگ م هو ل دايھانيج  ی هوانێپ  هژنان ل  يیئابوور  یباتهخ یر هشکۆخێر مهک يه
 . ێناساز  ڵی هگ هل شهستاکێو ئ  یزان ەد هن ستينيمێف  هب  ۆیخ نگيسێس ليدور هک   ێبچ ريب هل ێناب مان هم هئ دا ەرێ. لرکرد ەد

. ەو ەکرد و;ب رگدا هب ندهچ  هل  ی(The Four – Goted City) "  ەرواز ەچوار د  ی"شار  بىێکت نگيسێل 1969  ڵیسا    

  ینينووس  هب ر هنووس هک (Martha quest) "مارتا کووست  یوێن  هب هکێژن ، يه هڕەالپ زارهدوو ھ هکۆريچ م هئ  یوانڵهپا
 ەو هل هجگي. بەو هکات ەديش  يیت يه� همۆک  یروگرفتيو گ  یتاک  یت� هس ەد وانين  یکان ييهندەوێپ  ييهت يهساهک و هئ  ینووس ەچار

 گران هخن ەر  هل کيک يه  ی هوت  هب ھاەروهو ھ  یگشت  يیاريزان  ینيزان ۆب کانهکهڵک هب  همانۆر  یھاوتا  همهرھ هب م هئ ێتوانر ەد

 . ێ" دابنرک يه ەد هس  یني"پشکن  هب

  ۆیخ ۆب هکرد ک زموون هئ  یکێوازێو ش  ۆڕیگ  یوازێش ک ەيهماو ۆب ر هنووس داەژيدوورودر  همانۆر م هئ  يیتاۆک هل    

  یوێن  هب کێمانۆر  هکورت  هل شداێپ  هل  ی ەوازيش م هئ .(Inner space Fiction) "داڵياهيخ  یزاهف  یناخ  هنا "ل  یناو
  هل 1974  ڵیو پاشان سا (Briefing For a Desce..t into Hell) "مدا هننهھ هج  هل ەو ەر ەد  هھاتن  یرج ه"م
  هل  ۆیخ یمهرھ هب  مەدوو  م� ه. بناێکارھ هدا ب(The Memories of a Survivor) " ک يهرزگاربوو  یکان ييهرەو ەري"ب
 دا،يئاسمان  یت�ايهخ  هل  هراني هو س شت هگ م ه. پاش ئەو هکردن  یو;ب ايج هب 1982  ڵیو سا  ینووس دايرگ هب نجێپ  یکێبێکت

 .ناێکارھ هب شووێپ کووەو رهھ  ی ـ ڵاير  ەیوێش دايکان همهرھ هب  هو ل  ەو هھات  هنيق هراست  یايدن ۆب سانيد نگيسێخاتوو ل

  یک ێيهدراوس  یکان هني"نووس  ێڕیرد هس رێژ هل  یکێمانۆر (Jane somers) "سامرز ني"ج  یوێن  هب کێژن 1983  ڵیسا    
  یکێژن  یمهرھ هب مهک يه  یوێن  هب  یستينارد و و ەو ەرهوک;ب ندهچ ۆب (The Diary of a Good Neighbour) باش

  ەکار و هل انۆيخ نگيسێل  یکان همهرھ هب  ەیو ەرهوک;ب وان هل ک يهو  کانەو ەرهوک;ب مووهھ م� هبکا. ب  یچاپ وان هژنامۆر
  یتاق  یپ  یوان هئ  یت يهستوويو و ەبوو  ۆیخ رهسامرز" ھ ني"ج هئاشکرا کرد ک  هیک ەراز نگيسێخاتوو ل  هم هبوارد. پاش ئ

 ەوهک يهگشت ال  هو ل ەناو ژئاواداۆر  یکان ييهب ەد هئ ەو هبوونۆو ک  هژنامۆر وين هل  ی ەور هگ  یک يهراهو ھ  هشێک  هم ه. ئەو هبکات
و ناتوانن   ييهن  يیر هھون  یخ يهبا  ینيناس هڕم  هل انيکێت� هس ەد چيھ هک  يهواتا م هب ،ەو هگرت یکانەو ەرهوک;ب  هخن ەر  یوي;س



  یداوا ايتانيبر  هل نگيسێل  یکان همهرھ هب  ەیو ەرهوک;ب  یرچ هگ ه. ئنەو ەر هنووس  یناوبانگ  یدوا هب اين هو ت زنيپاريب
 و هئ ، یمانڵ هئ  یک ەيهو ەرهوک;ب م،� هکرد ب چاپ  یباش"  یک ێيهدراوس  ی هژانۆر  یکان هنيو "نووس کردێل  یبوردنێل
 ن يهال  هل هک  ی ييهژگارۆئام و هئ  هزووان و هتاکوو ب ەو ەکرد و;سامرز" ب نيج  ی هژانۆر  یکان هني"نووس  یوێن  هب  ی همهرھ هب

بوو و  وام ەرد هب ەو ەر هنووس ن يهال  هل  هنانينووس م ه. دواتر ئەو هتێچ هن ريب  هکرابوو ل کانەو ەرهوک;ب هب ەو هنگيسێخاتوو ل
  یمهرھ هب  هل ر هنووس. ەو ەکرد و;ب  ی(If the old could) "  یتواني ەد ەاويپ ەريپ و هئ ر هگ ه"ئ  یوێن  هب  یمەدوو  یرگ هب

  ی هخن ەر مترهک هک  هرگ هدوو ب م هئ  ی هوانهچێپ  هب (The Good Terrorist) باش"  یکوژ هش ە"ر  یوێن  هب داۆيخ  يیدوا
 ر هبدا. نووس  یت يه� همۆک  یروگرفتيو گ  یت يهاۆڤمر  یخ يهبا  هب تر ەدێز  یرنج هتا س ەداو  یاتريز  ڵیوهھ ، يهدايت  يیت يه� همۆک
 ستاشێئ  همانۆر م هئ  ی. ناوبانگ یستيرۆريت  یکێگروپ  یندام هئ  هتێب ەد هک ەو هتيڕێگ ەد نج هگ  یکێژن  یرھات هس هب داي همانۆر م هل

  هدا ب(The Fifth Child) "م هنجێپ  ڵی"مندا  هو ل  يیت يه� همۆک  یروگرفتيگ  هب  هت هبيتا   هرنجدان هس م ه. ئ هزاران ر هس هل
 . ێندريب ەد اوتريش  یک ەيهويش

 ەتاو ەر هس  هل رهو ھ ە"کان ييهت يه� همۆک هخ يهبا  یزکردنيھ ه"ب نينووس  هل  يیک ەر هس  یست هب هم هک  يهواێيپ نگيسێخاتوو ل    
  یتێک يه ن يهال  هل هک  یکێم هست ر همبهھ  هل و ه. ئەاندووي هراگ داۆيخ  يیرست هنژاد پ  هدژ ب  یکان همهرھ هب  هل  ی هستيو م هئ

دا 1986  یزييپا  هل نگيسێ. لوبو هن نگ ەدێکرا ب  هت�و و هئ  یکهڵخ  هب فغانستان، هئ  یرکرانيپاش داگ ەوەشووێپ  یت ۆڤييهس
  The wind Blows) "با ـ چوو  هب کانمان ه"وت  هکرد و ل  ۆیگفتوگ کاندا ييهفغان هئ  ەر هناب هپ  ڵ هگ هپاکستان و ل ۆچوو ب

away our word) ڵیسا و رگدا هدوو ب  هل  یکانهکۆريچ هکورت  ۆیک 1988  ڵی. سااندي هراگ ايدن  هب  یوان هئ يیوماو هقێدا ل  

دا 1992تا  1980  یکانڵهسا وانێن  هل نگيسێل سي. دورەو ەکردو;ب  ی(The Price of Truth) "ت هقيقهھ  ی"نرخ 1991
 م هل کان هانۆڕگ  هب ت ەبار هس  ۆیخ  ینينيو ب  ۆیمبابيز ۆچوار جار چوو ب دا،ۆيخ  ڵيیمندا  يیرەو ەريب  ێیپ نێشو  یدوا  هب
  یوێن  هب  هیک هانناميژ  یمهک يه  یش ه. بکدا هت هدا ش(Africa Laughtr) " يیقايفر هئ  ی"قاقا  هل  ی ۆيهخ هرب هس  ەتاز  هت�و
 1997  ڵیدا سا(Wolking in the shade) "ێ نس  هل انهڕ"گ  یوێن  هب  یمەدوو  یش هو ب 1994  ڵی"دا ساستمێپ رێژ ه"ل

 ێس  یور ەد  هب رداۆراوجۆج  یرووداو  ڵ هگ هل  هميدا هک ەزۆس و ستهھ ڕپ  یکێکۆري" چستمێپ رێژ  ه. "لەو ەکرد و;ب
  ەیو همکردنهک ۆب شانۆکێو ت انيژ  يیت هڕەبن  هڵهیھ کان، ۆڤهمر وانێن  يیاوازي: "جەو هتێخول ەد  يیک ەر هس  یت هباب

  ەیوکراو;ب  یمهرھ ه. دوابەوۆب ووهڕرووب گران هخن ەر  یرم هگ  يیشوازێپ  ڵ هگ هل نگيسێل  ی هاننامي". ژکان ييهت يهژاد

 . ە"کانەروو ەد  یمانۆ"ر  یوێو.) ن 2007( نگيسێل

  ێ:کر ەد ش  هداب ش  هب ێس   هب نگيسێل سيدور يیکۆريچ یانيژ ، یکورت   هب    

 ھانيج ی هکيد یران  هنوس ی  هربۆز کەو ر هھ نگيسێل  هک ێکات  ه. واتەـ  1956 تا هھ 1944 ین�سا وانێن  هل م هک يه یش  هب

:  ڵێ ەدواتر د ندهرچه. ھەوينووس یکۆريچ کان ييهزميکومون  ەريۆت  هل رگرتنەو يیر  هگيکار   هببوو و ب زميکومون یو� هکێت

  ەيهو هرکردنيب  ەرۆوج هئ  یوار هنێشو م� ه"، بييهن ەو هھانيج  یکان هپرس  هب  یک ييهندەوێپ چيھ هک هکێاتۆڕيق زمي"کومون

 ر هنووس هک ەو هنهک ەرديوا ب مووهھ  یچۆ: "ب ێڵو ب ەو هبکات  یت ەر  یشۆخۆب ر هگ هئ ت هنان هت ، هنگيسێل  یھزر  یوقائا ستاشێئ
کرد و  ڵرقا  هس ەو ۆيهخ   هب ادايدن  هل یر  هنووس ێل  هگ  دا هم ەرد  هس و هل زميکومون وای شوھه که ه". چونکێب ردراوێراسپ  بآ ەد
   .ەو هتێکردب یريب ۆخ  هرب  هس دا ييهمان  ەز  ييهاري م هل  هک   يه ھه نگيگر یکێر  هنووس متر هک

 یگرۆھ   هبووب دا  هناغۆق م ه. ل1969 تا هھ 1956 ین�سا ۆب ەو هتڕێ هگ ەد نگيسێل يیکۆريچ یانيژ یمەدوو یش  هب    
 هک  يهدا هن�سا م هل ره. ھێندريب ەد یروون   هب دايکان  هم هرھ  هب  هل کان ييهت يه�  همۆک ڵه هکڵ هک ەیو هنگدان ەو ر یروونزان ەد

  یشۆڕش  هل کڵێواهھ شتاێھ هک ەو هتێب ەد و;ب  یکات  ی"نيرێز  یر هفت ە"د  بىێ. کتکا ەد  یستينيمێف  یباتهخ  هل  يیپشتگر
 ."هکان ۆڤييهمر  ييهندەوێپ  يیناسکهڵهچ ەر دايراست  هل  همانۆر م ه: "ئ یت يهکوتو کێگر هخن ە. رەبوو هن  هژنساالران

 یگرۆھ   هتێب ەد کاتدا مان هھ  هو ل  ینێدهڵرھ هس يیر  هگيفۆس يیژۆليۆديئا نگدايسێل يیکۆريچ یانيژ یمهھێس یش  هب  هل     
  .شيکان ڵييهاي هو خ یزانست  هکۆريچ

 ادايدن  هل  ی هرووداوان و ه: "ئەو هت هشتونيڕدا هک  یت ۆيهخ  یانيژ ر هنووس  یکان هبێکت هک  ەيهو هئ  هیک ييهراست م� هب    

 هک  ەر هنووس اين هت  يهمواێو من پ  ێب انيت هق ەر ەد  ێتوان ەد کردن ڵاهيخ اين هت هک رن هنێھڕرسوو هو س ۆنام ندێھ ن ەد ەروود
 ." ێنێبگونج کداۆريچ  هـ ل  ڵیاهيو خ  هنيق هراست  یايـ دن  يهايم دوو دن هئ ێتوان ەد

 ره. ھم هستيب  ی ەد هس  یماننووسانۆر نيرتر هنێخوڕپ  هل هکێک يهو   هنێشک چوارچێوه  یکێر هنووس نگيسێل سيدور    
 کێش هنووس. ب  یاسيس نڵێ ەد شيتر  یکێتاقم ،ێنووسەد  يیقايفر هئ هک  يهانواێيپ کێ. گروپێناسەيد کيرۆج  هب کێسهک
  . هستينيمێف  یکێر هنووس هک نڵێ ەد شنهھ نووس، هانيفۆس نڵێ ەد شيکێو تاقم  ێنووس ەد  يیزا هف  یمانۆر هک  يهانواێيپ

  هشۆڕو ش  یرست هپز گه رهو   يیرکاريداگ  ێینس رێژ  هل و ه. ئنۆڵگو ێگر ێو بآ  ەساد  یکان هنينووس هک  ييهدانەو هگومان ل    
  یکێش هب  یرچ هگ هو ئ ەو هتۆڵيک ەد کان ييهخس هش  ييهکار هانۆڕو گ ڵهما هبن  يیندەوێزمان و پ  يیرونزان ەد  هل کاندا، ييهت يه� همۆک
  همانهرھ هب م هئ  یمووهھ دايراست  هل م� هب ،ەرگرتووەو ەو ەرۆراوجۆج  يیژۆليۆديئا  هل  يیر هگيکار  یکان همهرھ هب  یزن هم
  یک يه هنێئاو دايراست  هل ەو ڕەێ"دا بگ یژيتوندوت  ین�"مندا  يیستيالير  یکۆريچ  ه. لون هئ  يیخس هش  یانيژ  یو�قوهڵھ
:  یت يهوکوت و هب ت ەبار هس  ،يیزينگليئ  یر هنوس "ليدراب تيمارگر".  هنگيسێل  يیت يه� همۆو ک  یاسيس  يیت يهساهک  ینێنو�با

 ."ێکر ەدرک د هک  ەيهو هل زترڵۆئا ايدن هک نهبک  ييهراست م هناتوانن حاشا ل هک  يه ەر هنووس ندهچ و هل نگيسێ"ل



و   ييهن مۆييزانک  یندنێمن خو م� ه. "بەو هتڵێب  هوان داێو هئ  یکان هنگيزان  هو ل کايمر هئ ۆب  ێبچ  ێکر ەدێپ  یاريشنێپ  ێکات    
  ەگر هخن ە"ر  ێڵ ەد  یرچ هگ هئ کا،يمر هئ ۆب ێناچ و ه". ئ هيهھ رکردنيفۆخ  هب وامڕمن ب هک  ەيهو هئ  یشهک يهراست

 ."ننيوردب  ەیو هئر هب هل ،ێو ەشدۆخ اتريز کانم ييهکيمر هئ

 ،ەو هت هن گا،ڵ همۆک ا،يدن  هب ت ەبار هس  ڵسا نجا ه: "پ یت يهوکوت نگيسێل  هب ت ەبار هس اتيب ەد هئ  یستاۆمام "کالر ھانسن"    
  هب نگيسێ. لنهک ەد ھانيج  هل  هش هڕەھ هکرد ک ىيکاريش  ی هشتان و هو ئ  ینووس اکانىڕرويب وانێن يیکۆو ناک ەزراو هدام
 ." ێنووس ەد کان ۆڤييهمر  هپرس  هب ت ەبار هس یديج

  یب"  ینيۆزێڤلێت  یکێژيوتوو  هل کێر ه. نوسرگرتەو  یاتيب ەد هئ  یلێبۆن  یته�)خ2007(  ڵیسا هک هکێژن نيم يه ەازدي و هئ    
 "ئوتس  ۆڵرهک سۆيج" هک  ەیو هب رنجدان هس هب م� ه". ب نگه و زۆر دره ئه�تی نۆبێل بۆ  خه: " یت يهتودا کو " یس یب

 نگ ەدر دا همێئ  هل کان هزن هم  ەر هنووس  يیر هگيکار  يهمواێ: "پ ێب هن شينگ ەدر هنگەر ، یت يهکوتو و هب ت ەبار هس ک يهما ەرد هس

  هب نگيسێل سي. دورنيداناو ر هس هل انيکێوار هنێچ شو نوا هئ هک ني هبگێتا ت بێهڕپيت  ڵسا نيندهچ  هنگ ەو ر  ڵیجوو ەد
  یم ەرد هس  یحۆر داڵحا مانهھ هو ل  ێنووس ەو د ێگر ەردەو نێوهھ  ۆیخ  یني ەو ز زموون هئ  هل ەو هتاکان  یک ييهاريستهھ
 ."نيبگرێل  یزێر  ێب ەد اين هو ت ني هبگێت  ێیل  ێناتوانر هک هکێوقەز ش هم هو ئ  ێنێنو ەد  ۆیخ

 :نگيسێل سيدور  ی هران هنێداھ  یانيژ  ی هپوخت

 )1948( نڕيفهڵو ھ راز هب    

 )1949( شيمۆڵهخ  ەیويمندا و م  یست ەبن د  هل

 )1950( ی دێت ورينگه  يینە�وز هس

 )1951بوو ( شووێپ  یرپرس هب  یت�و  هکان ەريئ

  )1952( ستييکو مارتا

 )1952(  یيژيتوندوت  ین�مندا  یمهک يه  یرگ هب

 )1953( مانۆر  هکورت نجێپ

 )1954(  انيشا  یک يهشوو

 )1954(  يیژيتوندوت  ین�مندا  یمەدوو  یرگ هب

 )1954(  ەور هگ  یکێشار و ەر هب ک يه ەجاد

 )1955( کان هکول رمىهن  یھورووژم

 )1955دا ( لێتون  هب نهڕيپێت

 )1956(  يیباشوور  یقايفر هئ ۆچوون ب  هل کران هغ ەد هق

 )1956(  یتاوانێب ۆب ەو هانهڕگ 

 )1957( شق هئ  یتڵهسهخ 

 )1957( شتمانين ۆب ەو هانهڕگ

 )1958( با هش ەر  يیو ڕەشيپ 

 )1960( کاندا ييهزينگليئ  یدوا  هب انهڕگ 

 )1962( کانهنێڕيز ييهرەوەريب  یر هفت ەد

 )1963و دوو ژن ( کێاويپ 

 )1964(  يیقايفر هئ  یکۆريچ 

 )1965(  يیژيتوندوت  ین�مندا  یم ەرچوا  یرگ هب

 )1966(  یفسکۆئاستر  یـ  با هش ەر  ۆيیشان  یانێڕرگەو

 )1968(  يیقايفر هئ  یکۆريچ ۆن

 )1969( ەرواز ەدچوار  یشار

 )1969(  يیژيتوندوت  ین�مندا  یمهنجێپ  یرگ هب

 )1973( دايکيتار ی وه هپشت  هل نێھاو 

 )1974( کيماوێج هب  یکان ييهرەو ەريب

 )1976(  ۆیخ  یکانهکۆريچ هکورت  ی ەبژاردهڵھ

 )1978( 19  ەژمار  یژوور و ەر هب

 )1979(  ەژمار  یرکراويداگ  ی ەرێست هئ

 )1983)(رزێسام نيج  یخوازراو  یوين  هباش (ب  یک ێيهدراوس  یکان ييهرەو ەريب

 )1984سامرز) ( نيج  یخوازراو  یوين ه(ب  یانتواني ەد کان ەريپ ر هگ هئ

 )1985باش (  یکوژ هش ەر

 )1987( ەمانبژاردووهڵھ انيژ ۆب  همێئ  ی يه هخانيند هب و هئ 

 )1988( م هنجێپ  ڵیمندا

 )1996( شق هئ  يیاري 



 )1999( ن ەمارا و د  یمانۆر

 )2001( ونهخ نيشترۆخ

 )2002( قايفر هئ  ێڕیز

 .)2007( کانەروو ەد

و  ته�خ  هب و هئ ھاەروهھ ،ۆشان ر هس هتۆھات  ی هنامۆشان نيندهچ ستاێو تا ئ ەوينووس  یش هنامۆشان نگيسێخاتوو ل    
  : هب نهيبک  ەئاماژ نيتوان ەد هک ەشتووي هگ رۆز  یک ييهشاناز

  یته�)، خ1981( پاورو هئ  یاتيب ەد هئ ۆب مسا هن  ەيیو هت هونێن  یته�)، خ1954موام ( رستيسام  يیب ەد هئ  یته�خ    
زان  نيگر  یته�)، خ1986 ايتاني(بر تيسم  ەیو ەرهوک;ب  یزگا ەد  يیب ەد هئ  یته�)، خ1982ھامبورگ (  هل ريشکسپ

  یته�) و خ1999 ايسپاني(ئ نۆکاتال  ەيیو هت هونێن  یته�) و خ1995 ژێروۆ(ن  ڵسا  یژن  یته�)، خ1989 ايتالي(ئ رۆکاو
 ).2007( اتيب ەد هئ  یلێبۆن

 ن ەند هل  یر ڤه ەد  )2011( یديھامپست  هل ستاێم هو ئ ەخشراو هبێپ  يیشاناز  یراۆدکت دا هنگيزان نيندهچ  هل نگيسێخاتوو ل    
 . یژ ەد

 

 


