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نۆبڵی ئەدەبیاتی  2018بۆچی بە کەس نەبەخشرا؟
لــە ناوەڕاســتی ســاڵی 2018دا ئەکادیمیــای ســویدی بــۆ خەاڵتــی نۆبــڵ ڕایگەیانــد کــە بــۆ ســاڵی  2018خەاڵتــی نۆبــڵ
بــە کــەس نابەخرشێــت ،ئــەوەش بــە هــۆی ئــەو تۆمەتانــەی ســەبارەت بــە بەدڕەوشــتیی سێکســی ڕووبــەڕووی
بەشــێک لــە ئەندامانــی ئەنجومەنــی ئەکادیمیاکــە کرانــەوە .دوای ســاڵی  ،1943کــە بــە هــۆی جەنگــی جیهانیــی
دووەمــەوە خەاڵتەکــە نەبەخ ـرا ،ئەمــە یەکــەم جــارە ئــەم خەاڵتــە لــە کاتــی خۆیــدا نەبەخرشێــت .بڕیارەکــەی
ســاڵی  2018لــە میانــەی کۆبوونەوەیەکــی تایبەتــدا درا ،پاســاوە فەرمییــە ڕاگەیەندراوەکــەش بریتیبــوو لــە کەمیــی

کارەکانیــان دوورخرابوونــەوە .هــاوکات ڕۆژنامەنووســانی ئەدەبــی بــاس لــە هۆکارێکــی دیکــەش دەکــەن ،ئەویــش
دزەپێکردنــی نــاوی ئــەو کەســانە بــوو کــە خەاڵتەکەیــان پــێ دەبەخرشێــت .هەربۆیــە دواجــار بڕیــاردرا کــە ســاڵی
 2019لــە ئاهەنگێکــدا خەاڵتــی نۆبڵــی ئەدەبیاتــی  2018ببەخشــێتە ب ـراوەی ئــەو ســاڵە.

پەنجەرە

ژمــارەی ئەندامانــی ئەنجومەنــی ئەکادیمیــای بەخشــینی خەاڵتــی نۆبــڵ ،کــە بــە هــۆی ئــەو تۆمەتانــەی باســکران لــە

پاچینکۆ
ڕۆمانێک لەنێوان سنوورەکانی کۆریای باشوور و ژاپۆندا
پاچینکــۆ ڕۆمانێکــی داســتانئامێزی ڕۆماننووســی کۆریــای باشــوور (میــن جیــن لی)یــە ،کــە بــاس
لــە چیرۆکــی کۆچبەرانــی کۆریای باکــوور دەکات لە ژاپــۆن ،لەگــەڵ پەیوەندییــە ناجێگیرەکانیان
لەنێــوان ئاڵوگــۆڕی ڕق و خۆشەویســتی لــە چوارچێــوەی کڵێشــەیەکی هیچکۆکیــی پــڕ لــە درامــا
ساڵی سێیەم
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و تراژیدیــادا .الپەڕەکانــی ئــەم ڕۆمانــە تێکەڵێکــن لــە سیاســەت و مێــژوو و ســێکس لەنێــوان
ئــەم دوو واڵتــە دراوســێیەدا .ڕاســتە چەندیــن ڕووخســاری لێکچــوو هەیــە لــە کولتــوور و
فەرهەنگــی ئــەم دوو واڵتــەدا ،بــەاڵم نووســەر دەســتی بــردوە بــۆ دەرخســتنی چەندیــن الیەنــی
دیکــەی جیــاوازی نێــوان ئــەم دوو واڵتــە .زەمەنــی گێڕانــەوەی ڕۆمانەکــە دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش
جەنگــی جیهانیــی یەکــەم ،بەردەوامیــش دەبێــت هەتاوەکــو ســاڵی .1989
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دۆزینەوە و سەرسامی
ئــەم کتێبــە کۆمەڵــە دیدارێکــی فکرییــە کــە لەالیــەن (ماجیــد ســامەرایی)ی ڕەخنەگــرەوە ئامادەکــراوە و
بەدواداچوونێکــی گــەورەی کــردوە بــۆ ســەربوردەی ژیــان و ئایدیاکانــی (جەبـرا ئیرباهیــم جەبـرا) بــە درێژایــی
دەیــان ســاڵی هاوڕێیەتییــان ،پێــش ئــەوەی جەبـرا کۆچــی دوایــی بــکات .ئــەم دیــدارە چێژبەخشــانە لەالیــەن
ســامەراییەوە لــە دووتوێــی کتێبێکــدا چاپکــراون بــە ناونیشــانی «دۆزینــەوە و سەرســامی؛ گفتوگۆیــەک
دەربــارەی پاڵنەرەکانــی داهێنــان لەگــەڵ جەبــرا ئیرباهیــم جەبــرا» .ئــەم کتێبــە لەالیــەن (دار ضفــاف و

هەندێــک جــار مــرۆڤ لــە کاتــی خوێندنەوەیــدا هەســت دەکات ڕۆمانێــک دەخوێنێتــەوە لەســەر ژیــان و
دیدگاکانــی جەبـرا .بابەتەکانــی نــاو کتێبەکــە گەڕانێکــی چــڕن لەنــاو بوارەکانــی ئــەدەب و هونــەر ،بەوپێیــەی
جەب ـرا هــەم ڕۆماننــووس بــوە و هــەم ڕەخنەگرێکــی شــێوەکاری بــوە.

پەنجەرە

االختالف)ـــەوە لــە بەیــروت چاپک ـراوە .دیــدارەکان بەپێــی ڕیزبەندییەکــی لۆژیکیــی ڕیزبەنــد ک ـراون ،کــە

جێگرەوەی نۆبڵ بەخشرایە ماریس کۆندیە
دوای ئــەوەی بەهــۆی کۆمەڵێــک گەندەڵیــی ئەخالقییــەوە ئەکادیمیــای ســویدی بــۆ خەاڵتــی
نۆبڵــی ئەدەبیــات ،بڕیاریــدا خەاڵتــی نۆبڵــی ئەدەبیــات بــۆ ســاڵی  2018دوابخــات و لــە کاتــی
خۆیــدا نەیبەخشــێت ،نزیکــەی ســەد کــەس لــە ئەکادیمــی و ئەدیبە ســویدییەکان دەســتەیەکی
نوێیــان دامەزرانــد بــە نــاوی «ئەکادیمیــای نوێــی ئەدەبیــات» ،کــە وەک وەاڵمێکیــش بــوو بــۆ
ساڵی سێیەم
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بڕیــاری داخســتنی بەخشــینی خەاڵتــی نۆبڵــی ئەدەبیــات .خەاڵتــی ئەمســاڵیش بەخرشایــە
نووســەری فەڕەنســی (ماریــس کۆندیــە) کــە لــە بنەڕەتــدا خەڵکــی ناوچــەی گۆدالۆپــە لــە
دەریــای کاریبــی .ئەکادیمیاکــە لــە وتــاری بەخشــینی خەاڵتەکــەدا ڕایگەیانــدووە کــە «کۆندیــە
لــە کارەکانیــدا زۆر بــە وردیــی و بەهێــزی وەســفی ماڵوێرانییەکانــی کۆڵۆنیالیــزم و فــەوزای
پــاش کۆڵۆنیالیــزم دەکات بــە زمانێکــی ڕوون و کاریگــەر».
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دوانزە ساڵ دیلێتی
سەربوردەی ژنە دیلێکی هۆڵەندی لە واڵتی مەغریب
بــەم دواییانــە وەرگێڕانــی عەرەبیــی ئــەم کتێبــە باڵوکرایــەوە ،کــە لــە نووســینی نووســەری هۆڵەنــدی (ماریــا تێــر میتلــن)
ـــە .لــە ڕاســتیدا بوونــی گەڕیــدەی ژنــی خۆرئاوایــی لــە جیهانــی عەرەبــی و خۆرهەاڵتییــدا گەلێــک کەمــە ،جگــە لــە
چەنــد ناوێکــی ئــەو ژنــە خۆرئاواییانــە نەبێــت کــە ڕوویــان کردۆتــە خۆرهەاڵتــی عەرەبــی ،بەتایبــەت ئــەو بەریتانیانــەی
کــە ســەردانی خۆرهەاڵتیــان کــردووە لــە ســەدەی نــۆزدەدا .بــەاڵم ئەوانــەی لــە مەغــرب دەرکەوتــوون ،زۆرینەیــان
لــە دیلــەکان بــوون .لەنێــو ئەوانــەدا ،خاوەنــی ئــەم یاداشــتانە خامنێکــی هۆڵەندییــە و کەوتۆتــە دەســت چەتــەکان و
لــە مەغریبــی ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدەدا ،لەوێــدا بــاس لــەو ســانە دەکات کــە لــەوێ بەســەریربدووە بــە هەمــوو
ڕووداوە سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە گــۆڕاو و شــۆکهێنەرەکانەوە .دەقەکــە تێکەڵەیەکــە لەنێــوان ئەدەبیاتــی
گەشــتیاری و گێڕانــەوەی بیۆگرافییــدا ،کــە تێیــدا نووســەر چیرۆکــی دیلێتیــی خــۆی و ئــازار و نەهامەتــی و ڕووداوە ســەیر
و ســەمەرەکان دەگێڕێتــەوە ،وێ ـڕای ئــەو زمانــە ڕاپۆرتئامێــزەی بەســەر کتێبەکــەدا زاڵــە ،بــەاڵم شــێوازی گێڕانەوەکــەی
خەســڵەتێکی ڕیزکئامێــزی پێــوە دیــارە ،کــە پــرە لــە ڕووداوی کتوپــڕ و چاوەڕواننەک ـراو.

پەنجەرە

مــاوەی دوانــزە ســاڵ الی ئــەوان دیــل بــووە ،لەوێــوە دەقێکــی گرنگــان بــۆ دەگێڕێتــەوە ســەبارەت بــە ژیانــی ڕۆژانــە

کافکا و کافکایزم و گەڕان بە دوای ڕزگارییدا لە ڕۆمانی عەرەبییدا
ئــەم کتێبــە لێکۆڵینەوەیەکــی نوێــی ڕەخنەگــر و ئەکادیمیــی عێراقــی و پســپۆڕی بــواری ئەدەبــی بــەراوردکاری (نەجــم عەبدولــا
کازم)ـــە .ئەمــە پــاش ئــەوە دێــت کــە نووســەر پێشــر نزیکــەی  30کتێبــی دیکــەی باڵوکردۆتــەوە .ئــەم کتێبــە لــە دەروازەیــەک و
دوو بــەش پێکدێــت ،لــە دەروازەی کتێبەکــەدا بــاس لــە ئاشــنایی عــەرەب دەکات لەگــەڵ ئەدەبیاتــی بیانــی و کاریگەربوونــی بــە
چیــرۆک و ڕۆمانەکانیــان ،بەتایبــەت لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەمدا ،ئەمــەش بــە شــێوەیەکی تایبەتــی لــە ڕەوت و ئاڕاســتە
تاکگەراییــەکان و سەبجێکتیڤیســتییەکاندا دەردەکەوێــت ،وەک بوونگەرایــی و پووچگەرایــی و نالۆژیکــی و فەنتازیــا .لــە بەشــی
ساڵی سێیەم
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یەکەمیشــدا بــاس لــە فرانــس کافــکا و ئەدەبــی کافــکا کـراوە ،هەروەهــا بــاس لــە کافکایــزم کـراوە وەک ڕەوتێــک ،بــە شــێوەیەکی
چــڕ لــە دەوروبــەری کافــکا و ئەدەبەکــەی دەخولێتــەوە .بــەاڵم بەشــی دووەمــی کتێبەکەشــدا نووســەر باســی لــە دیارتریــن ئــەو
ئەدیبانــە کــردووە کــە ڕەگێکــی کافکایــی یاخــود مەیلێکــی کافکایــی لەنــاو ئەدەبەکەیانــدا دەبیرنێــت ،جــا ئەگــەر بــە شــێوەیەکی
ئاگایانــە و ڕاســتەوخۆ بــە کافــکا کاریگــەر بووبــن یاخــود بــە شــێوەیەکی نائاگایانــە کەوتبنــە ســەر ئــەو ئاراســتەیە ،لــە منوونــەی
ئــەو ڕۆماننووســە عەرەبانــەش (جــۆرج ســامل)ی ســوری( ،محێدیــن زەنگەنــە)ی عێراقــی( ،ســەنەعەاڵ ئیرباهیــم)ی میــری( ،جوبـرا
ئیرباهیــم جوبـرا)ی فەڵەســتینی( ،ئیرباهیــم نەرسولــا)ی ئەردەنــی و (یەحیــا تاهیــر عەبدولــا)ی میــری.
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ئانا بێرنز بووە براوەی خەاڵتی مان پۆکەر
خامنــە نووســەری ئێرلەنــدای باکــوور (ئانــا بێرنــز) بــە هــۆی نووســینی ڕۆمانــی (میڵکامن)ـــەوە بــووە بـراوەی خەاڵتــی
«مــان پۆکــەر پرایــز» ،کــە ســااڵنە دەدرێــت بــە باشــرین ڕۆمــان کــە بــە زمانــی ئینگلیــزی نوورسابێــت ،بەمــەش بــووە
یەکــەم ڕۆماننوســی ئێرلەنــدای باکــوور کــە ئــەم خەاڵتــە بەدەســتبهێنێت .لیژنــەی هەڵســەنگاندنی خەاڵتەکــە ئــەم
ڕۆمانەیــان گەلێــک پــێ بــاش بــوو ،لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە بــە نــاوازە و کامڵیــان لەقەڵەمــدا ،چونکــە زۆر بــە قووڵــی
ڕۆچۆتــە نــاو ئــەو کــردە توندوتیژییــە تائیفییانــەی کــە مــاوەی زیاتــر لــە جارەکــە ســەدەیەکە واڵتــی ئیرلەنــدای باکــووری
جێگــەی بــاس ئــەم خەاڵتــە لــە ســاڵی 1969ـــەوە دامــەزراوە و لــە ســەرەتادا تەنهــا دەدرا بــە ڕۆماننووســەکانی واڵتانــی
کۆمۆنوێڵــس ،بــەاڵم دواتــر کرانــەوەی بەخۆیــەوە بینــی و ئیــدی دەبەخــرا بــە هــەر نووســەرێک کــە بــە زمانــی
ئینگلیــزی بنوورسێــت و کتێبەکانــی لــە بەریتانیــا و ئیرلەنــدا باڵوبکاتــەوە.

پەنجەرە

گرتۆتــەوە .لــە پــاش ســاڵی 2013ـــەوە ئەمــە یەکەمیــن نووســەری ڕەگــەزی مێیــە کــە ئــەم خەاڵتــە بەدەســتبهێنێت.

دوبەی؛ گەورەترین پێشانگای کتێب لەسەر ئاستی جیهان
لــە کۆتاییەکانــی مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی 2018دا گەورەتریــن پێشــانگای کتێــب کرایــەوە لــە شــاری دوبــەی ،کــە بــو گوتــەی
ڕێکخەرانــی پێشــانگاکە ئەمــە یەکــەم جــارە پێشــانگایەکی وەهــا گــەورە بێتــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت .کــۆی ئــەو ناونیشــانانەی لەم
پێشــانگایەدا دەخرێنــە ڕوو بریتییــن لــە ســێ ملیــۆن ناونیشــان ،کــە بــە درێژایــی شــەووڕۆژ کـراوە دەبێــت بــە رووی خوێنەرانــدا.
ساڵی سێیەم
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ئــەم پێشــانگایە بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی  2009لــە مالیــزی کرایــەوە و هــەر ســاڵێک لــە واڵتێــک چاالکییەکانــی بەڕێوەدەچێــت.
لــە تــەواوی مــاوەی پێشــانگاکەدا کــە  11ڕۆژ بــوو ،نزیکــەی  300هــەزار کــەس ســەردانی پیشــانگاکەیان کــرد .یەکێــک لــە
تایبەمتەندییەکانــی ئــەم پێشــانگایە بریتییــە لــە بەرزیــی ڕێــژەی داشــکاندنی کتێبــەکان و هەرزانــی نرخــی کتێبــەکان.

