
 

تی نۆبل یبراوە ، اگورن زاق ە بدولرهع   ٢٠٢١  یئهدەبيات ی خه

 

تی    يیبريتانيا-تانزانيا، ڕوماننوسی  )Abdulrazak Gurnah(  ارنوبدولرەزاق گهع ی    ی نۆبخه بهخشرا.    ٢٠٢١سا پ
می نۆبڵ   وئهو و  ئهو نووسهرە به هۆی "بۆ  د کهڕايگهيانئاکاد گهيشتنچوونی ب ئهم سۆزانهی  ت دەرئهنجامهکانی بۆ  ی د

وان کولتوورەکان و قاچارەنووسی پهنابهر ل  يزم وکۆلۆنيال ت کراوە.  داەکانڕڕه بۆشايی ن ،  دوای ووڵ سويينکا  اگورن" خه
ته دووەمين ستی  ڕەش نووسهری دەب تی نۆبفريقايی که هبه ڕەگهز ئپ   .  ەبهخشرێدپ یئهدەبيات یخه

ی له  ،  ازاق گورنەلروبدهع تی ئافريقا له دايک بوو  له دۆڕگهی زەنگبار  ١٩٤٨  سا باری رۆژهه دۆرگهی زەنگبار  .ەله ز
ستا بهشيک  تی تانزانيا. گورن  هئ وەکوو پهنابهر له بريتانيا نيشتهج بوو. سهرەتا   سهدەی ڕابردوو،  یله دەيهی شهست  اله و

ندنی با بهردەوام بوو وله  ونتری  ۆزانکۆی ک  له ی  له    خو ری  ووانامهی دوکتڕب  دا،  ١٩٨٢سا ر سهرد راکهی له ژ
وەر بۆ ڕەخنه له ڕۆمانی ئافريقای رۆژئاوا'  نت تهواو کردناوچهی له زانکۆی 'پ   . ک

ستا    اگورنعهبدولرەزاق   م له پيش ئهوەداخانهنيشنئ له   ە.بياتی ئينگليسی له زانکۆکانی بريتانيا بوو ەئهد  یماموستا  ه به
هی  پيشهی ماموستايی  پال   تی له 'کۆمه می وەکوو ئهندام گهی ئهدەبی و ئاکاد بۆ ئهدەبيات' و دادوەری   پاشايیچهندين پ
تی بووکر'له  يک کۆر و کۆمهلهی ئهدەبی  ههبووە و له' خه کۆشانی کردووەکار و  daکۆمه   . ت

هی چيرۆکهی کورته. ڕۆمانهکانی بر  ٧ڕۆمان و  ١٠خاوەنی  اگورن   له:   تيني کۆمه

 (١٩٨٧، ی کۆچريبيرەوە) ١ (Memory of Departure 

 گهی زيارەتچي) ٢  Pilgrims Way) (١٩٨٨، يهکانڕ

 ١٩٩٠دوتی، ) ٣ (Dottie)  

 ١٩٩٤بهههشت، ) ٤(Paradise) 

 (١٩٩٦زانستی پهسندکراو، ) ٥( Admitting Science 

 (٢٠٠١دەريا،   غله قهرا) ٦( By the Sea 

 (٢٠٠٥دەرچوون، ) ٧( Desertion 

 (٢٠١١ن بڕشت، دوايي) ٨( The Last Gift 

 ی ) ٩ ن، زيخد  Gravel Heart )(٢٠١٧ه

 (٢٠٢٠مهرگ،   دوای یژيان) ١٠( Afterlives  

رەی می نۆبڵ  بهگو کردووە، بابهتی رۆمان و چيرۆکهکانی گورن  ،ئاکاد  هکاريگهری و ميراتی کۆلۆنياليزم  و  دەرئهنجام  اپ
تايبهت.  ،لهسهر ژيان مرۆڤ بهگشتی دونيا زۆر له دەيهی  " يانهدا گوتوويهتی:  يلهو دوا  اگورن  و له سهر پهنابهران به 

تانهی که ئاسايش و سهقامگيري  ١٩٦٠ کی زۆريان له  يناخۆشتر و توند و تيژترە، ههر بۆيهش ئهو و ان ههيه گوشار
ک  دەکهن". سهرە، چونکه خه تانی تر ڕوويان ت   انی زۆر له و

تی   خه به  ڕاستی    يشنۆبسهبارەت  "به  من  گوتی  چاوەروانی  بۆ  دەبوو  بۆيهش  ههر  بوو،  تهواو  کی  سهرسورمان
کی مهزنه و بهخشين به کارەکانی من بهو "   ؛ڕاگهياندنی فهرمی بم تا باوەر بکهم"  ت می دەکهم، ئهوە خه سوپاسی ئاکاد

ت  واتايه دوان. ئهتهوەری  که من ئهزموونم کردوون، دەبن به    ،و ئيستعمار  که قهيرانی پهنابهران   د کن باس و ل وانه شتگهل
يان ڕووبهروو ک له سهرتاسهريله رۆژانه دەگه ت  ین، خه مه دەب نهرمتر لهگهڵ    دونيا ئازار دەبينن، ئ وەيهکی د به ش

 '. ببينهوەمهسهالنه ڕووبهڕوو   ئهو



ن  انی گورناکارەکسهرەکی    بابهتکاريگهری کۆلۆنياليزم له سهر گۆڕينی ناسنامه و کولتوور   ک د ک که   -پ ميرات
ک له ئافريقا و    یستن، قهيرانی پهنابهری و هتداڕاگو  ههژاری،کۆچ،   نی خه کترەکانی اکارە بووە.  وبه دوا  ئاسيابۆ کۆمه

نا دەکهن تاکوو  ارۆمانی گورن ن. ئهوان بهردەوام له    نوێ  لهگهڵ ژينگهی  خۆيان  ناسنامهيهکی نوێ بۆ خۆيان و بگونج
وان ژيانی نوێ و ئهزموونی ڕابردوو لههاتووچۆ دان.     ن

وازی نووسين شهکان، ش ڕاک بابهته سهرنج  پال  تايبهتمهندی خۆيان ههيه.  و پالتی رۆمانهکانی    له  له  گورنه  نه  و بۆ 
ی  'رۆمانی   نیزيخد ک کهسايهتی جۆراوجۆر له چهندين قۆناغی  ههيه  جياوازی  چيرۆکهکه چهندين ئاستی،  دا'ه ، کۆمه

کهوە   ژوويی پ نن  م کد کی داستانی پ ن نا بکرێتاکوو چيرۆكيک  بهست ک به ناوی هکه باسی  چيرۆک.  و ژيانی کهسايهت
کی تر  اگورنبهس    ،هسهليم گهی چيرۆک وازی گوتنی چيرۆک له ر رانهوە   یەوەش ک له نوووسين و گ واز دارشتووە، ش

دا ماموستايه.  اکه گورن ک ت ک له دەرەوەيی ناو دەروونی وەک ئهوەی کهس    قسان بکات. دا چيرۆکهکه لهگهڵ کهس

  

 


