
رەزا شوان.. )نفرانسیس ھۆدسۆ(خاتوو چیرۆکنووسی مندان 

.رۆماننووس و شانۆنووس و چیرۆکنووسکی ناسراوی ئینگلیزیی)رنتن بۆدسۆـفرانسیس ھ(خاتوو 
یش ل ری ئو چیرۆک و رۆمانانیتب تایب.چاپکراو و بوکراوەین و شانۆی خاوەنی چندین رۆما

. ، زیاتر ناسرا و ناوبانگی دەکرد و الی مندان شیرین و خۆشویست بووک بۆ مندان نووسینی
. مندانی ئمۆش چژ و خۆشییکی زۆر ل چیرۆککانی وەردەگرن

را ل خزانکی ھژار و ری مانشستر ل ئینگلتل شا) ١٨٤٩/نۆڤمبر/ی٢٤(ۆن ل فرانسیس ھۆدس
تمنی . س خوشک و دوو برابوون، فرانسیس مندای گورەی خزانکی بوو.. لدایکبوودەستکورت

.پنج سان بوو ک باوکی کۆچی دوایی کرد

. ھندەی تر ژیان و گوزەرانیان سسختربوو

دا ) ئۆکسف(دا، کۆچیانکرد بۆ ئمریکا، ل شاری ) ١٨٦٥(لسر داخوازی مامیان ل سای 
خمی چاودری و . دایکیشیان کۆچی دوایی کردتمنی فرانسیس ھژدە سان بوو ک.گیرسانوە

ئ وتی ککزانوی خی . ستۆیدابینکردنی بژتیش دوو براکتایب ب شکتا بچووک بوونھ .

 منداییوە حزی ل خوندنوە و نووسین بوو، ھۆگر و سرسامی نووسینکانی رانسیس ھر لف
، ب نووسینی کورت دەستپکی نووسینی. بوو) لین کیلرـھ(و ) رونیـنیملی ب(و ) رونیـشارلۆت ب(

وسینی خۆی یکمین نو،دا) ١٨٨٦(ل سای بۆ یکمین جارفرانسیس .مندان دەستی پکردچیرۆک بۆ
ب زۆریش ئو بابتانی ،، ک گۆڤارکی ئدەبی مانگان بووبوکردەوەدا) گودی(ل گۆڤاری 

ری ژن بوو ک لو گۆڤارەدا فرانسیس بچووکترین نووس. ان دەیانووسینـبودەکردەوە ک ژن
وەکوتریشدادابان، ل چند گۆڤارکی ئدەبی ببدواتریش ب رکی و .کانی بودەکردەوەنووسین

بو بە . بابتی ھمچشنی بودەکردەوەنووسینی ک مانگان بوون، ) پترسۆن لیدز(و ) سکرینر(
گرچی . پیان دەدا، خوشک و براکانی پی دەژیانلو گۆڤارانپارە کمی ک لبری نووسینکانی 

ت، بم ل زۆربی ست وەکو نووسرکی ریالیزمی دەرکول نووسینکانیدا دەیویفرانسیس 
.توەنداورەنگیان زان و ت و خیائامزی ی، رۆمانسیرۆمانکان و چیرۆککانیدا

ل واشنتۆن ھاوسرگیریان دا ) ترنسوان ب(دا، لگڵ دکتۆر ) ١٨٧٣(ل سای ھۆدسۆن فرانسیس 
.ل یکتری جیابوونوەدا،) ١٨٩٨(ل سای . کرد، دوو کوڕیان بوو

دا، ک پیاوکی بزنسمان بوو، ) ستیڤن تاونسند(بۆ جاری دووەم لگڵ ،دا)١٩٠٠(ل سای 
. لگڵ ئمیش جیابۆوەدا، ) ١٩٠٢(ل . ھاوسرگیریان کرد



. دا، پاسپۆرتی ئمریکی وەرگرت، بوو ب ھاوتییکی ئمریکی) ١٩٠٥(ل سای 
مردنی کوڕەکی زۆر کاری دەروونی . سیل مردنخۆشی ب ) ۆنلـلی(کوڕی یکمی دا) ١٨٩٠(ل سای 

دال ھندێ ل رۆمانکانیووحیانت و سۆفیگرییوە، ئمش ماوەیک چووە جیھانی ر. تکرد
. توەنرەنگیان داو

اننی رۆمسوتنھا باس لئم.نونووسیرۆمان و دراما و چیرۆکیکۆمکفرانسیس ھۆدسۆن
ین ککانیشیاندەکوانن نووسیونی، پابۆ مندانن، سشی بۆ خودی منداکناوبانگ ب رۆمان

زۆر ب کورتی و ب چی . تلفزیۆنی و ب فیلمی سینماییکراونت زنجیرە درامای کارتۆنی. مندان
: باسی ئم س رۆمانی دەکین

زیاتر ل نیو . و بویکردەوەدی چاپکر)لۆردی بچووک فۆنتلۆی(، رۆمانی دا) ١٨٨٦(ـ ل سای ١
ی فرۆشرا،ملیۆن دانرتووکم پل . کی زۆر بووکژمارەی ردەمو سم رۆما.بۆ ئئ ی کراین

ل دۆبالجکراوی . سینماییئنیمیشنی تلفزیۆنی، دواتریش کرای فیلمکی زنجیرە درامای کارتۆنی
). کـوڕە باشـک( بکراوەعرەبیدا 

ل سای. ی نووسی و بوی کردەوە)سارا کـریو(دا، رۆمانی ) ١٨٨٨(ـ ل سای ٢
)١٩٠٥ ( شی گۆڕی و کردی بکوە، ناونیشانشتی دەستکاری کرد و دایم رۆماندا، دووبارە ئ
ن کۆمپانیایکی ل الی.درامایکی تلفزیۆنیب زجیرە ئم رۆمانشی کراوە)ککۆلشـازادە بچـ(

دا، ) سـالی(کراوە ب فیلمکی کارتۆنی سینمایی لژر ناوی ،دا)١٩٥٨(ل سای ، لمسازی یابانیشفی
.چژ و خۆشییان لوەرگرتوون. ن بینیونیا) سالی(لو بوایدام ک زۆربی مندانی جیھان، فیلمی 

 م چیرۆکوانی ئسارا کریو(ناوی راستی پا( ب ە، ک)کناوبراوە)شازادە بچۆل .کباوکی کچ
و دایکیشی ف ھیندییکاندا، باوکی.رەنسییرچاوە ئینگلیزییس م لئینگیزی ناوشیب یان ب

خۆشویست و رزداربوو الی نبوو،یھیچ کشیک. دەیخوندل ئینگلترا ل کاتکدا سارا . .بردوون
. لتاڵ بووبم لپکدا، ژیانی.یڕوەبری قوتابخانکشبالی الی مامۆستاکانی و ھاوڕکانی و 

، پی دەت ک باوکیپارزەرەکی.. پگیشتل ھیندباوکی ب گرانتا کۆچکردنی دواییھوای 
ھيچ . دەمنتوەب باوک و ب دایک ی تاقانسارا.باوکت پش مردنی مایپووچی خۆی راگیاند

ناچاربوو ب ھیوا نبوو، گشبین بوو، بم .تووشی ھژاری و نبوونی بوو،بژوییکی ژیانی نما
.بداتکیدرژە ب خوندنخۆی بژنت و ک کارەکری بکات، تا 

کری قوتابخانوەبڕسارا کریو دا ناھھیشب کی بزەیییدا یچ بکما ک لرات، وەکو کارەک
رز و خۆشویستیی بۆی ، و رووخۆشبووان ـش و دلۆڤسارا کچکی با. ەکردکار و خزمتی پد

.نداھاوڕکانی لدەست
ئم لبر ئوەی . سامانکی باوکی وەرگرتبووک ھاوڕیکی دسۆزی باوکی، درژدوای ماوەیکی 



سامانکی باوکی و سامانکی . ب کچی خۆی دەزانکریوی ، سارانبوومندای ھاوڕییی باوکی 
شادی و لرەوە ژیان و گوزەرانی سارا بۆ باشی و . خۆشی خست خزمتی خۆشگوزەرانیی ساراوە

لگڵ ھاوڕێ دلۆڤانکی .ھمووانل الی دەبت کچکی خۆشویست و رزدار.دەگۆڕێخۆشگوزەرانی 
.باوکیدا دەژین

ک لڕیی یژیا، جیھانی یکم جیھانی خونکانل دوو جیھانی جیاوازدا) سالی(سارا کریو 
ب ھژار و نبوودا ، ک بزەیی ، ئو جیھان دەقیجیھانکی تریش. خوندنوە ب دەستی بھنت

بم لم دۆخ .و بدەرەتان بووداندەستل لیھمووب جارێ ندوای ئوەی ک چی ھبوو،نایات
. بوولو ب خندە رووگش و ھرەم سارا.ـدابوونزەکانی لگیسختشدا، ھشتا ھاوڕێ دسۆ

شازادە (یا ) سارا کریو(چیرۆکی ی ناوەڕۆکیئمب کورتی . خۆراگر و ھیـوادار بووکچۆیکی 
کک. )بچکۆلچیرۆک نکبۆ مندا مایییشنی سیننیمی کالسیکی ئ . ن بۆش مندامجۆش و تا ئ

.بۆ بشکی زۆری زمانکانی جیھان دۆبالج کراوەسینمایی ئم فیلم.دەکنپرۆشوە سیری 

کراوە ب فیلمکی ک . ی نووسی) باخـچ نھـنییک(دا، رۆمانی)١٩١١(ل سای فرانسیس ـ ٣
.ب شاکارکی ئدەبی مندان ناسراوەئم رۆمانی. مندانسینمایی بۆ

).اری لینۆکسـم(ب ناوی کچک ،پاوانی ئم چیرۆکی

یک دەکات، ک ل دایک و باوککی ئینگلیز ل ھیند ل خچ نھنییک باس ل چیرۆکی کچۆبا
ک ھیندستان ل الین ئینگلتراوە . روداوی چیرۆککش پش جنگی جیھانیی یکم. دایکبووە

یئینگلیزی بوو، ل ھیندستان سرقابایکاربدەستکی )ماری(باوکی .داگیرکرابوو و بڕوە دەبرا
وەبردن و کاری سڕکی ئو. ربازی بووبڕان . ووستوکراتی زۆر جوان بدایکیشی ئافرەتریکی گر خھ
ب چند ندرابوو،ماریئرکی بخوکردن و پروەردەکردن و چاودریی. و چوون ئاھنگ بوو

وەی، ک ماری ل ئامز بگرن و مستی ناز و ناپرژان سر ئدایک و باوکی .کارەکرکی ھیندی
.تا رادەیک گۆشگیر و دەروون نائاسایی بووماری .خۆشویستییانی بکن

کی و دایکی و چند کارەکرکیش لوانی تمنی ماری نۆ ساڵ بوو، ل ماوەیکی کمدا باو
ب دایک و باوک ماری. کوچی دواییان کردل ھیندستان ب نخۆشی کولرە خزمتیان دەکرد،

بوو ل خانوویکی زۆر گورەدا، ل مای خایدا دەژی، خاۆژنیشی دە ساڵ.دەگڕتوە بۆ ئینگلترا
) ٦٠٠(بۆ گورەبوو، دروستکردنی دەگڕایوەخانووەکی خای زۆر کۆن و.کردبوودواییک کۆچی

اخکی زۆر گورەی پ ل دار و دەوەن و ک زۆربیان کوم کرابوون، ب،ژووریشی تدابوو) ١٠٠(ساڵ، 
ماری لگڵ چند کارەکرکدا ئاشنا دەبت. ب دەوری خانووەکدا بوون،و سوزاییشی جوانگوزار

لوانش ئو . ، گوی ل چند چیرۆکک دەبت ک بۆیان گایوەدا) مارتا(ب تایبتیش لگڵ 
ە و چاوی خای دایخستبوو،تی مردنی خاۆژنییوە، ک ل کای مای خایباخچ دەرگا داخراوە



ب رۆژک ماری . ل یکک ل ژوورەکاندا شاردبۆوەیشکلیلی قوفی دەرگاک. برایی نادا ک بیکاتوە
ک دەکوت پشتوە دەرگای باخچ نھنییک . کلیلی باخچ نھنییک دەدۆزتوەرکوت ل ژوورکدا، 

دوا ژیانی لوە. خۆی ل باخچیکی سیر و سمرەی خیایدا بینییوەو سرسام دەب . دەکاتوە
ئم .دەبردگشی و شادی و بختوەری ل کۆشککی خایدا ژیانی بسرب خۆشی و ماری دەگۆڕێ،

بۆ چیرۆکش کراوە ب زنجیرە درامایکی کارتۆنی تلفزیۆنی و ب فیلمکی ئنیمیشنی سینمایی 
.وە) نییکـچ نھـباخ(ھر ب ناوی مندان، 

.خۆی بوکردەوەسردەمی الویبیروەرییکانی ژیانی دا)١٨٩٣(فرانسیس ل سای 

کۆچی دوایی کرد، ل گۆڕستانیدا ) ١٩٢٤/ئوکتۆبری/ی٢٩(ل فرانسیس ھۆدسۆن
.ل نیویۆرک، ل تنیشت کوڕەکیوە نژرا)رۆسلین(

:جـنروی

)٢٠١٧/یولیۆ/ی٢٢(


