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نویسندگان ،کتاب ها و رمان های برنده +تاریخچه
جایــزه نوبــل ادبیــات از معتبرتریــن جوایــز ادبــی جهــان اســت کــه تقریبــا
هرســاله بــه افــراد مختلــف اعطــا میشــود .ایــن جایــزه اولیــن بــار در ابتــدای قــرن
بیســتم و در ســال  ۱۹۰۱بــه ســولی پــرودوم از فرانســه اعطــا شــد .طبــق وصیــت
آلفــرد نوبــل ،جایــزه نوبــل ادبیــات بایــد بــه فــردی اهــدا شــود کــه
مجموعــه آثــار وی در ایدهآلتریــن حالــت ممکــن باشــند .البتــه
گاهــی نویســندگان بــه خاطــر یــک اثــر موفــق بــه کســب ایــن جایــزه
شــدهاند کــه در ادامــه برخــی از ایــن آثــار را آوردهایــم .آکادمــی
نوبــل مســئول معرفــی برنــده اســت .بــد نیســت بدانیــد تــا بــه حــال
ایــن جایــزه بــه هیچکــس بیــش از یــک بــار اعطــا نشــده اســت .در
ایــن مقالــه قــرار اســت بــه ســراغ نویســندگان رمــان هــا و کتــاب های
برنــده جایــزه نوبــل برویــم و ببینیــم کــه چگونــه موفــق بــه کســب
ایــن جایــزه شــدهاند .برخــی از کتــاب هایــی کــه بایــد خواند هــم در
لیســت آثــار ایــن نویســندگان دیــده میشــوند.
امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا ایــن جایــزه بــه نــام نوبــل نامگــذاری
شــده اســت؟
آشنایی با آلفرد نوبل
آلفــرد نوبــل شــیمیدان و مهنــدس ســوئدی اســت کــه همــگان او را بــه خاطــر
اختــراع دینامیــت میشناســند .اختراعــی کــه در ابتــدا اگــر بــه قصــد کمــک بــه
بشــریت انجــام شــده بــود ،امــا در نهایــت اســتفادههای خوبــی از آن نشــد .همیــن
موضــوع هــم باعــث شــد کــه در ســال  ۱۸۸۸یــک روزنامــه فرانســوی بــه دروغ خبر
مــرگ او را منتشــر کنــد .البتــه ایــن روزنامــه در خبــری کــه منتشــر کــرده بــود نوبــل
را بــه اختــراع ابــزاری متهــم کــرد کــه موجــب مــرگ انســانهای بیشــتری شــده
اســت .همیــن اتفــاق باعــث شــد آلفــرد نوبــل بــه ایــن فکــر بیفتــد تــا کاری کنــد کــه
پــس از مرگــش تصویــر بهتــری از او بــه جــای بمانــد .بــرای همیــن هــم در نهایــت
تصمیــم گرفــت بیشــتر ثــروت فوقالعــاده خــود را صــرف برگــزاری و اعطــای
جایــزه نوبــل کنــد .جایــزهای کــه هــر ســال فــارغ از ملیــت افــراد بــه برگزیــدگان
بخشهــای مختلــف اعطــا میشــود.
جنسیت نویسندگان برنده جایزه نوبل ادبیات
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امــا در بیــن برنــدگان ایــن جایــزه ادبــی ارزشــمند ،مــردان بیشــتری نســبت بــه
زنــان بــه چشــم میخورنــد .در واقــع ایــن اختــاف بــه شــدت زیــاد و چشــمگیر
اســت .از بیــن  ۱۱۷بــاری کــه ایــن جایــزه بــه افــراد اعطــا شــده اســت ،مــردان
 ۱۰۱بــار برنــده آن شــدهاند .ایــن یعنــی تنهــا  ۱۶نوبــل ادبیــات بــه زنــان رســیده
اســت .مثــا طــی ســالهای  ۱۹۱۰تــا  ،۱۹۱۹یــا ســالهای  ۱۹۵۰تــا  ۱۹۵۹و

 ۱۹۷۰تــا  ۱۹۸۹ایــن جایــزه حتــی یــک بــار هــم بــه زنــان تعلــق نگرفتــه اســت.
در واقــع از  ۱۶برنــده نوبــل ادبیــات ۹ ،نفــر از آنهــا در ســه دهــه اخیــر موفــق بــه
کســب جایــزه خــود شــدهاند .تونــی موریســون کــه از بهتریــن نویســندگان زن بــه
حســاب میآیــد یکــی از ایــن برنــدگان اســت .ســلما الگرلــوف نویســنده ســوئدی
اولیــن برنــده زن در جایــزه نوبــل بــود کــه در ســال  ۱۹۰۹موفــق بــه کســب ایــن
عنــوان شــد.

جایزه نوبل ادبیات

جایزه نقدی برنده نوبل ادبیات
جایــزه نوبــل عــاوه بــر اعتبــار و ارزشــی کــه دارد ،از لحــاظ مالــی
هــم بــرای افــراد ارزشــمند اســت .افــراد برنــده عــاوه بــر دریافــت
مــدال و دیپلــم افتخــار ،یــک جایــزه نقــدی هــم دریافــت میکننــد.
البتــه ارزش ایــن جایــزه در طــول ســالها بارهــا تغییــر کــرده
اســت .امــا امــروزه ارزش ایــن جایــزه بــه  ۸میلیــون کــرون ســوئد
میرســد .برخــی حتــی اعتقــاد دارنــد کــه همیــن جایــزه مالــی هــم
بــه انگیــزهای بــرای نویســندگان و اهالــی ادبیــات و هنــر تبدیــل شــده
اســت .البتــه اگــر ماننــد ســالهای  ۱۹۳۵ ،۱۹۱۸ ،۱۹۱۴و  ۱۹۴۳–۱۹۴۰نامــزدان
و آثــار معرفــی شــده ارزش جایــزه را نداشــته باشــند ،مبلــغ نقــدی آن بــرای ســال
آینــده حفــظ خواهــد شــد.
بیشترین نمایندههای از هر کشور
برنده نوبل ادبیات

در بیــن افــرادی کــه از کشــورهای مختلــف برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات شــدند،
 ۱۶نفــر اهــل فرانســه بودنــد .بعــد از فرانســه امــا نماینــدگان کشــورهای آمریــکا و
انگلیــس هســتند کــه بیشــتر از ســایرین برنــده ایــن جایــزه شــدهاند .آمریکاییهــا
تــا کنــون  ۱۳بــار و انگلیســیها  ۱۱بــار موفــق بــه کســب ایــن جایــزه شــدهاند .از
لحــاظ زبــان هــم  ۳۱نفــر از برنــدگان ایــن جایــزه آثــار خــود را بــه زبــان انگلیســی
نوشــته و یــا حداقــل منتشــر کــرده بودنــد .آلمــان و ســوئد بــا  ۸برنــده و لهســتان،
ایتالیــا و اســپانیا بــا  ۶برنــده در جایگاههــای بعــدی قــرار دارنــد.
کتاب ها و رمان های برنده نوبل ادبیات
بیشــتر مــردم تصــور میکننــد کــه جایــزه نوبــل ادبیــات بــه یــک اثــر اعطــا
میشــود .ایــن تفکــر کامــا اشــتباه اســت .در واقــع بیشــتر جوایــز اعطــا شــده بــه
خاطــر یــک عمــر کارنامــه و زحمــت افــراد بــه آنهــا تقدیــم میشــود .بــرای مثــال
بــاب دیلــن کــه خواننــده بــود و بــه دلیــل تمــام فعالیتهــای خــود در طــول دوران
حرف ـهای ،توانســت ایــن جایــزه را کســب کنــد .البتــه همیشــه اســتثنا وجــود دارد.
ایــن یعنــی برخــی آثــار ادبــی توانســتهاند نویســندگان خــود را بــه افتخــاری بــزرگ
برســانند .در ادامــه ســه مــورد از مشــهورترین آنهــا بــا هــم بررســی میکنیــم:
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 -۱پیرمرد و دریا ،ارنست همینگوی
یکــی از مشــهورترین آثــار نویســنده خوشــنام آمریکایــی ،ارنســت همینگــوی.
پیرمــرد و دریــا را میتــوان داســتان امیــد دانســت .پیرمــردی کــه در عیــن ناامیــدی
دل بــه دریــا زده و بــرای آخریــن بــار شانســش را بــرای صیــد ماهــی امتحــان
میکنــد .برخــی بــاور دارنــد ایــن کتــاب داســتانی واقعــی داشــته اســت .در واقــع
او هنــگام زندگــی در کوبــا ماهیگیــری را بــرای نگهــداری از قایــق خــود اســتخدام
کــرده بــود کــه بســیاری اعتقــاد دارنــد داســتان ایــن کتــاب برگرفتــه از همــان
ماهیگیــر اســت .امیــد ،شکســت ،پیــروزی و هــر آنچــه کــه بــه دنبالــش باشــید بــه
قــدری در ایــن کتــاب واقعــی هســتند کــه هــر کســی را بــرای اعطــای جایــزه نوبــل
بــه آن مجــاب میکنــد .ایــن کتــاب بارهــا در ایــران ترجمــه شــده اســت امــا
معروفتریــن ترجمــه آن متعلــق بــه نجــف دریابنــدری از بهتریــن مترجــم هــای
کتــاب در ایران اســت کــه در نشــر خوارزمــی بــه چــاپ رســیده اســت.
 -۲بودنبروکها یا زوال یک خاندان ،توماس مان
اگــر اولیــن اثــر ادبــی شــما مهمتریــن دلیــل دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات
شــود ،بــدون شــک آینــده درخشــانی خواهیــد داشــت .خــب ،ایــن دقیقــا
سرگذشــت تومــاس مــان بــود .او کــه در  ۲۲ســالگی نوشــتن ایــن اثــر را شــروع
کــرده بــوده ۴ ،ســال بعــد آن را روانــه بــازار کــرد .ایــن کتــاب داســتان  ۴نســل
خانــواده بودنبــروک را روایــت میکنــد .در طــول کتــاب مــا میبینیــم کــه چگونــه
ایــن خانــدان ثروتمنــد بــه مــرور دچــار زوال و افــت میشــوند .تومــاس مــان در
ســال  ۱۹۲۹بــه خاطــر نــگارش ایــن اثــر موفــق بــه دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات
شــد .البتــه او آثــار مهــم دیگــری ماننــد کــوه جــادو را نیــز در کارنامــه ادبــی خــود
دارد .کتابــی کــه برخــی از جملــه همســرش آنرا یکــی از مهمتریــن دالیــل دریافــت
جایــزه نوبــل توســط تومــاس مــان میدانــد.
ُ -۳د ِن آرام ،میخائیل شولوخوف
یکــی از بزرگتریــن شــاهکارهای ادبیــات روســیه کــه بســیاری آن را بــا جنــگ
و صلــح تولســتوی مقایســه میکننــد .کتــاب ُد ِن آرام داســتان روســیه را از جنــگ
داخلــی گرفتــه تــا جنــگ جهانــی اول روایــت میکنــد .گریگــوری جــوان جنگجویــی
اســت کــه علیرغــم تمــام تالشــش در جبهــه ،هرگــز دلیــل حنگیدنــش را نمیدانــد.
در واقــع داســتان ایــن کتــاب بــا وجــود شــخصیتهای بســیار زیــاد موجــود در آن،
بیشــتر حــول محــور گریگــوری میگــردد .او کــه عاشــق کشــورش روســیه اســت،
از تــزار متنفــر اســت امــا هیچــگاه نمیتوانــد ایــن تنفــر را آنطــور کــه بایــد بــروز
دهــد .شــولوخوف ایــن کتــاب را در  ۴جلــد و  ۱۲ســال نوشــته اســت .او در نهایــت
ســال  ۱۹۶۵توانســت جایــزه نوبــل ادبیــات را بــه دلیــل نــگارش ایــن اثــر کســب
کنــد.
نامزد ایرانی جایزه نوبل ادبیات
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در طــول تمــام ایــن ســالها ،تنهــا یــک ایرانــی نامــزد دریافــت نوبــل ادبیــات

شــده اســت .ابولقاســم اعتصــامزاده روزنامهنــگار ،مترجــم ،نویســنده و شــاعر
ایرانــی اســت کــه یکبــار در ســال  ۱۹۴۴نامــزد دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات شــد.
امــا در نهایــت موفــق بــه کســب آن نشــد و ایــن جایــزه بــه یوهانــس ویلهلــم ینســن
دانمارکــی رســید .اعتصــام زاده کــه تخلــص او نیــازی بــود اثــری بــه یــاد ماندنــی
را از خــود برجــای گذاشــته اســت .او رباعیــات خیــام را بــه زبــان فرانســه ترجمــه
کــرده اســت .اتفاقــی کــه باعــث شــد در ســال  ۱۹۳۲جایــزه آکادمــی دولتی فرانســه
بــه او اعطــا شــود .اعتصــامزاده مدتــی هــم نماینــده مجلــس بــود .نکتــه عجیــب اینکه
تاریــخ دقیقــی از مــرگ وی در دســترس نیســت .امــا متاســفانه از آن روز تــا بــه
االن حتــی نویســندگان بزرگــی که بهتریــن رمــان هــای ایرانــی را نوشــتهاند هــم
نامــزد دریافــت ایــن جایــزه نشــدهاند.

جایزه نوبل ادبیات

نویسندگان و اشخاص مشهور برنده جایزه
امــا در بیــن تمــام برنــدگان جایــزه نوبــل ادبیــات ،برخــی برنــدگان از ســایرین
مشــهورترند .برخــی از آنهــا شــهرت ادبــی باالیــی دارنــد و برخــی دیگــر بــه خاطــر
چیزهــای دیگــری مشــهورند .بــه هــر حــال بیاییــد نــگاه یبندازیــم بــه مشــهورترین
برنــدگان جایــزه نوبــل و دلیــل اینکــه آنهــا موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات
شــدند.
 -۱گابریل گارسیا مارکز؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۸۲
مارکــز را همــه بــا اثــر فوقالعــاده او یعنــی صــد ســال تنهایــی میشناســند.
عــدهای هــم حتــی نوشــتن ایــن رمــان را دلیــل موفقیــت او در کســب جایــزه نوبــل
میداننــد .امــا کاری کــه مارکــز انجــام داده بســیار ارزشــمندتر از نوشــتن یــک رمــان
اســت .او ســبک رئالیســم جادویــی را کــه یکــی از انــواع ژانــر کتاب بــه حســاب
میآیــد بــه جهــان معرفــی کــرد .مارکــز در واقــع توانســت در جهــان عــاری از
واقعیتهــا ،بــار دیگــر حقایــق را بــا چاشــنی جــادو بــه تصویــر بکشــد .در واقــع او
فانتــزی و واقعیــت را بــا هــم تلفیــق کــرد .دلیــل اصلــی اهــدای جایــزه نوبــل بــه
مارکــز هــم همیــن ســبک ادبــی بــود.
 -۲تونی موریسون ،برنده نوبل ادبیات ۱۹۹۳
نویســنده مشــهور آمریکایــی کــه او را بــا رمــان دلبنــد کــه در مقاله بهتریــن
کتــاب هــای غــم انگیز معرفــی کردیــم میشناســیم .تونــی موریســون یکــی
از تاثیرگذارتریــن افــرادی بــود کــه بــرای بــه تصویــر کشــیدن رنجهــای
سیاهپوســتان در دوره بــردهداری دســت بــه قلــم شــد .کاری کــه او بــه خوبــی در
رمــان دلبنــد انجــام داده اســت .در بیانیــه اهــدای نوبــل ادبیــات بــه او آمــده اســت
کــه ایــن جایــزه را بــه خاطــر اســتفاده از اصطالحــات شــاعرانه و رویاپردازانــه بــودن
رمانهایــش و همچنیــن بــه تصویــر کشــیدن چهــره واقعــی آمریــکا دریافــت
میکنــد .
 -۳وینستون چرچیل؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۳
تعجــب کردیــد نــه؟ خــب بلــه ،کامــا هــم حــق داریــد .وینســتون چرچیــل را
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جایزه نوبل ادبیات

میتــوان مشــهورترین سیاســت مــدار تاریــخ بریتانیــا دانســت .او کــه در ســخنوری
شــهره خــاص و عــام بــود ،در ســال  ۱۹۵۳موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات
شــد .هرچنــد کــه مــا ایرانیــان از چرچیــل خیلــی دل خوشــی نداریــم ،امــا جالــب
اســت بدانیــد آنطــور کــه در ویکیپدیا آمــده اســت ،دلیــل اهــدای جایــزه
نوبــل ادبیــات “چیرهدســتیاش در توصیــف وقایــع تاریخــی و زندگینامــهای و
نیــز فصاحــت بیانــش در دفــاع از آرمانهــای واالی انســانی” بیــان شــده اســت!
دیدگاهــی کــه شــاید مــا ایرانیــان خیلــی بــا آن موافــق نباشــیم.
 -۴برتراند راسل؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۰
فیلســوف جنجالــی و نویســنده یکــی از بهتریــن کتــاب هــای فلســفی .خــب
خیلــی تعجبــی نــدارد اگــر نــام برترانــد راســل را در ایــن لیســت ببینیــم .او یکــی از
مهمتریــن فیلســوفان قــرن بیســتم بــه حســاب میآیــد .راســل بــه انســان گرایــی
و آزادی بیــان اعتقــاد زیــادی داشــت .همیــن هــم موجــب شــد او تصمیــم بگیــرد
آثــاری را در ایــن بــاب بنــگارد .اتفاقــی کــه در نهایــت بــه کســب نوبــل ادبیــات
توســط او منجــر شــد .او حتــی در دوران جنــگ جهانــی اول بــه خاطــر مخالفــت
بــا جنــگ از دانشــگاه اخــراج و بــه زنــدان افتــاده بــود .او همچنیــن ســالها بعــد
بــه انتقــاد از هیتلــر ،حملــه آمریــکا بــه ویتنــام ،اســتفاده از ســاحهای هســتهای و
سیاس ـتهای اســتالین پرداخــت .دلیــل اصلــی دریافــت نوبــل ادبیــات هــم آثــاری
بــود کــه در دفــاع از ارزشهــای انســانی نوشــته بــود.
 -۵ویلیام فاکنر؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۴۹
یکــی دیگــر از مشــهورترین نویســندگان جهــان کــه درســت یــک ســال قبــل از
برترانــد راســل موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل شــد .ویلیــام فاکنــر را بیشــتر افــراد
بــا رمــان مشــهور او یعنــی خشــم و هیاهــو میشناســند .امــا چیــزی کــه باعــث شــد
او در لیســت نویســندگان برنــده نوبــل ادبیــات قــرار بگیــرد فراتــر از یــک رمــان بود.
فاکنــر یکــی از تاثیرگذارتریــن افــراد در رشــد و پیشــرفت رمــان مــدرن آمریکایــی
بــه حســاب میآیــد .دلیــل اصلــی اعطــای جایــزه نوبــل بــه او هــم درســت همیــن
موضــوع بــود .توجــه او بــه جزئیــات و اســتفاده از جریــان ســیال ذهــن یکــی از
ویژگیهــای مثبتــی اســت کــه در اغلــب آثــار او دیــده میشــود .فاکنــر هنــگام
دریافــت جایــزه گفــت کــه آن را فقــط بــه رســم امانــت نــزد خــود نگــه م ـیدارد.
در واقــع ســخنرانی او بعــد از دریافــت ایــن جایــزه از مشــهورترین ســخنرانیهای
تاریــخ اســت .فاکنــر جایــزه مالــی خــود را هــم بــه صــورت کامــل وقــف کــرد.
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 -۶باب دیلن؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶
خواننــده و ترانــه ســرای مشــهور آمریکایــی کــه حاضــر بــه دریافــت جایــزه
نوبــل نبــود! بــاب دیلــن را بــا ترانههــای مفهومــی او میشناســند .مهمتریــن اثــر او
ترانــه دمیــدن در بــاد اســت کــه مفاهیمــی همچــون انســانیت ،جنــگ ،صلــح و آزادی
را بــه چالــش میکشــد .البتــه اعطــای ایــن جایــزه بــه او در ابتــدا تعجــب بســیاری
از افــراد را در بــر داشــت .هرچنــد کــه خــود دیلــن اصــا نســبت بــه آن واکنشــی
نشــان نــداد .در واقــع مدتهــا طــول کشــید کــه او حتــی پاســخ تماسهــای
آکادمــی نوبــل را بدهــد .اقدامــی کــه پیشتــر هــم تــا حــدودی از ژان پــل ســارتر

شــاهد آن بودیــم .چــرا کــه ســارتر هــم پــس از انتخــاب شــدن بــه عنــوان برنــده
نوبــل ادبیــات در ســال  ،۱۹۶۴حاضــر بــه دریافــت آن نشــد .البتــه بــاب دیلــن نــه
تنهــا آن را دریافــت نمیکــرد ،بلکــه حتــی جــواب تلفــن مســئوالن را هــم نم ـیداد.
در نهایــت ســفیر آمریــکا ایــن جایــزه از دریافــت و متنــی را کــه بــاب دیلــن
نوشــته بــود بــرای تشــکر از آکادمــی نوبــل قرائــت کــرد.
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 -۷ژوزه ساراماگو؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۹۸
اســم ســاراماگو بــا شــاهکار ابــدی او یعنــی رمــان کــوری گــره خــورده اســت.
ژوزه ســاراماگو نویســنده سرشــناس پرتغالــی اســت کــه در ســال  ۱۹۹۸موفــق بــه
کســب جایــزه نوبــل ادبیــات شــد .او زندگــی چنــدان آرامــی را بــه عنــوان یــک
نویســنده نداشــت .در واقــع ســاراماگو بعــد از انتشــار کتــاب انجیــل بــه روایــت
عیســی مســیح ،مــورد غضــب مذهبیــون قــرار گرفــت .همیــن هــم باعــث شــد کــه
بــه خواســته خــودش بــه جزیــرهای تبعیــد شــود و تــا پایــان عمــرش را در همــان
جزیــره بگذرانــد .ســاراماگو را بــا جمــات طوالنــی و ســبک نوشــتاری خــاص او
میشناســند .از برخــی آثــار او ماننــد رمــان کــوری هــم اقتبــاس ســینمایی برگرفتــه
شــده اســت .نکتــه جالــب اینکــه اگرچــه او یــک کمونیســت بــود ،امــا هیچــگاه در
آثــارش ســعی در ترویــج ایــن ایدئولــوژی نداشــت .هرچنــد کــه همیشــه بــر ضــد
نابرابریهــای اجتماعــی مطالبــی را در رمانهــای خویــش میگنجانــد.
 -۸دوریس لسینگ؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۷
دوریــس لســینگ بــرای مــا ایرانیهــا فــرد خاصــی اســت .او در ســال  ۱۹۱۹از
پــدر و مــادری انگلیســی در کرمانشــاه بــه دنیــا آمــد و  ۶ســال همــراه خانــوادهاش
در ایــران زندگــی کــرد .او مســنترین فــردی اســت کــه جایــزه نوبــل را دریافــت
کــرده اســت .در واقــع او هنــگام دریافــت جایــزه  ۸۸ســاله بــود! لســینگ در کارنامــه
ادبــی خــود چنــد بــار شــکل و تــم نوشــتاری آثــارش را تغییــر میدهــد .او بــه شــدت
بــا رژیمهــای اســتبداری مشــکل داشــت و همیشــه بــا آنهــا مخالــف بــود .لســینگ
یازدهمیــن زنــی اســت کــه در تاریــخ موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات شــده
اســت.
 -۹اورهان پاموک؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۶
نخســتین و تنهــا نویســنده ترکتبــاری کــه موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل
شــده اســت .اورهــان پامــوک یکــی از بزرگتریــن نویســندگان تاریــخ ترکیــه اســت.
کتابهــای او نــه تنهــا در ســرزمین مــادریاش ،بلکــه در سراســر جهــان طرفــداران
زیــادی دارد .از جملــه کتابهــای مهــم او میتــوان بــه نــام مــن ســرخ اشــاره
کــرد .ایــن رمــان پامــوک را بــه شــهرت زیــادی رســاند و موفــق شــد جوایــز
زیــادی را کســب کنــد .البتــه پامــوک بــه جــز بــا آثــار ادبــی ،بــا برخــی از اظهــار
نظرهــای جنجالــی خــود نیــز شــناخته میشــود .بــرای مثــال او در مصاحبــهای در
مــورد کشــتار ارامنــه و کردهــا صحبــت کــرد و ایــن کار را محکــوم کــرد .اتفاقــی
کــه باعــث خشــم ملیگرایــان شــد .کتــاب اســتانبول او از بهتریــن کتــاب هــای
خودزندگینامه بــه حســاب میآیــد.
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 -۱۰ساموئل بکت؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۶۹
تقریبــا بــه نــدرت میتــوان فــردی را پیــدا کــرد کــه بــه نمایشــنام ه خوانــدن
و تئاتــر عالقــه داشــته باشــد امــا نــام بکــت بــه گــوش او نخــورده باشــد .ســاموئل
بکــت نویســنده ایرلنــدی اســت کــه بــا نمایشــنامههای ابســورد خــود شــناخته
میشــود .مهمتریــن اثــر او نمایشــنامه مشــهور “در انتظــار گــودو” اســت .آثــار او
غالبــا منفیگرایانــه و بدبینانــه بــه سرنوشــت بشــر امــروزی نــگاه میکننــد .البتــه
تقریبــا میتــوان در تمــام آثــار او ردههایــی از طنــز را هــم مشــاهده کــرد .در واقــع او
در بیشــتر آثــار خــود اعتقــاد دارد کــه ناتوانــی در ایجــاد ارتبــاط صحیــح ،بزرگتریــن
ضعــف بشــر امــروزی اســت .نمایشــنامه دســت آخــر و رمــان مالــون میمیــرد از
دیگــر آثــار برجســته بکــت بــه شــمار میرونــد.
 -۱۱ماریو بارگاس یوسا؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۰
نویســنده و سیاســتمدار اهــل پــرو کــه برخــی از کارشناســان او را هــم رده بــا
گابریــل گارســیا مارکــز و کارلــوس فوئنتس میداننــد .یوســا کــه کار خــود را بــا
نوشــتن و انتشــار داســتان شــروع کــرد ،رفتــه رفتــه بــه مقالــه نویســی روی آورد.
ســپس بــا نوشــتن رمــان بــه فعالیــت ادبــی خــود ادامــه داد .بــه عقیــده بســیاری از
متخصصــان ،کتــاب جنــگ آخــر الزمــان مهمتریــن اثــر او بــه حســاب میآیــد کــه
برخــی آنرا هــم بــا جنــگ و صلــح تولســتوی مقایســه میکننــد .کتــاب ســور بــز
هــم دیگــر اثــر مهــم اوســت کــه بــه زندگــی تروخیــو ،دیکتاتــور حاکــم دومینیکــن
میپــردازد .بــر خــاف بیشــتر آثــار آمریــکای جنوبــی ،در آثــار ســویا خبــری از
رئالیســم جادویــی نیســت .دلیــل اصلــی اهــدای نوبــل بــه او هــم پرداختــن بــه
قدرتهــای فاســد و مقــاوت و ایســتادگی مــردم بــود.
سایر برندگان مشهور نوبل ادبیات
امــا بــه جــز نفــرات گفتــه شــده ،افــراد مشــهور دیگــری هــم هســتند کــه موفــق
بــه کســب جایــزه نوبــل شــدهاند .ایــن افــراد عبارتنــد از:
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سال

موریس مترلینک

۱۹۱۱

رابیندرانات تاگور

۱۹۱۳

رومن روالن

۱۹۱۵

ویلیام باتلر ییتس

۱۹۲۳

جرج برنارد شاو

۱۹۲۵

یوجین اونیل

۱۹۳۶

هرمان هسه

۱۹۴۶

آندره ژید

۱۹۴۷

تی .اس الیوت

۱۹۴۸

آلبر کامو

۱۹۵۷

برنده جایزه

سال

جان اشتاین بک

۱۹۶۲

ژان پل سارتر

۱۹۶۴

پابلو نرودا

۱۹۷۱

هاینریش بل

۱۹۷۲

ویلیام گلدینگ

۱۹۸۳

نجیب محفوظ

۱۹۸۸

نادین گوردیمر

۱۹۹۱

آلیس مونرو

۲۰۱۳

کازوئو ایشی گورو

۲۰۱۷

پیتر هانتکه

۲۰۱۹
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نکات جالب در بین برندگان جایزه نوبل ادبیات
امــا ایــن مراســم علیرغــم ماهیــت ادبــی خــود ،همیشــه هــم بــدون جنجــال
نبــوده اســت .بــرای مثــال برخــی از نــکات جالــب و جنجالــی ایــن جایــزه را بــا هــم
بررســی میکنیــم:
نوبل ادبیات ۲۰۱۸
در ایــن ســال آکادمــی بــرای اولیــن بــار اعــام کــرد کــه قصــد نــدارد ایــن
جایــزه را بــه فــردی اعطــا کنــد .دلیــل ایــن اتفــاق حضــور فــردی در آکادمــی بــود
کــه بــه تجــاور و تعــرض بــه  ۱۸زن متهــم شــده بــود .در نهایــت اوگا توچــارک
توانســت بــه عنــوان برنــده جایــزه نوبــل  ،۲۰۱۸ایــن جایــزه را در ســال ۲۰۱۹
دریافــت کنــد.
ژان پل سارتر
نویســنده و فیلســوف مشــهور فرانســوی در ســال  ۱۹۶۴بــه عنــوان برنــده جایــزه
نوبــل ادبیــات برگزیــده شــد .امــا بعــدا بــه آکادمــی نوبــل اعــام کــرد کــه حاضــر
بــه پذیرفتــن جایــزه نیســت .او حتــی دوســت نداشــت اســمش در لیســت برنــدگان
ذکــر شــود.
تغییر میزان جایزه نقدی
جایــزه نقــدی اولیــن نوبــل ادبیــات چیــزی حــدود  ۱۵۰هــزار کــرون بــود .ایــن
در حالــی اســت کــه ایــن جایــزه در ســال  ۲۰۱۸بــه چیــزی بیــش از  ۸میلیــون
کــرون رســید.
بوریس باسترناک
او کــه در ســال  ۱۹۵۸موفــق بــه کســب جایــزه شــده بــود ،بــه خاطــر فشــارهای
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دولــت وقــت شــوروی مجبــور شــد از پذیرفتــن آن ســر بــاز بزنــد.
سالهای بی نوبل
اگرچــه ســال  ۲۰۱۸اولیــن بــار بــود کــه آکادمــی بــه خواســت خــود تصمیــم
گرفــت ایــن جایــزه را بــه کســی اعطــا نکنــد ،امــا بــه طــور کلــی اولیــن بــار نبــود
کــه نوبــل ادبیــات هیــچ برنــدهای نداشــت .در واقــع در ســالهای ،۱۹۱۸ ،۱۹۱۴
 ۱۹۳۵و  ۱۹۴۰تــا  ۱۹۴۳ایــن جایــزه بــه هیــچ کــس اختصــاص نیافــت .دلیلــش هــم
ایــن بــود کــه آکادمــی تشــخیص داد فــرد یــا اثــری وجــود نــدارد کــه بــا معیارهــای
گفتــه شــده توســط آلفــرد نوبــل همخوانــی داشــته باشــد .بــه طــور کلــی در طــول
هــر دو جنــگ جهانــی جایــزه نوبــل کمتــر بــه برنــدگان اهــدا شــد.
جوانترین و پیرترین برنده
رودیــارد کیپلینــگ نویســنده بریتانیایــی کــه در ســال  ۱۹۰۷و در  ۴۲ســالگی
موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل شــد ،جوانتریــن برنــده ایــن جایــزه اســت .دوریــن
لســینگ هــم کــه در ســال  ۲۰۰۷موفــق بــه کســب ایــن جایــزه در  ۸۸ســالگی شــد
پیرتریــن برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات اســت.
دریافت جایزه نوبل بعد از مرگ
اریــک آکســل کارلفلــدت شــاعر ســوئدی بــود کــه پــس از انتخــاب او بــه
عنــوان برنــده ایــن جایــزه درگذشــت .البتــه برخــی شــایعات وجــود دارنــد کــه او
یکبــار در ســال  ۱۹۱۹هــم بــه عنــوان برنــده انتخــاب شــده بــود .امــا در آن ســال از
پذیرفتــن ایــن جایــزه ســر بــاز زده بــود.
انتخابهای اشتباه
همانطــور کــه گفتیــم جایــزه نوبــل همیشــه هــم بــدون حاشــیه و جنجــال نبــوده
اســت .در ســال  ۱۹۶۲و پــس از انتخــاب جــان اشــتاینبک بــه عنــوان برنــده نوبــل
ادبیــات ،ســیلی از انتقــاد روانــه آکادمــی نوبــل شــد .بســیاری از مطبوعــات اعتقــاد
داشــتند ایــن جایــزه حــق اشــتاینبک نبــوده اســت .البتــه ایــن تنهــا بــاری نبــود
کــه نســبت بــه برنــده ایــن جایــزه اعتــراض شــد .در ســال  ۱۹۷۴هــم والدیمیــر
ناباکــوف ،گراهــام گریــن و ســال بلــو بــه انتخــاب داوران اعتــراض کردنــد .هــر ســه
آنهــا خــود را مســتحق دریافــت جایــزه میدانســتند .البتــه بــر خــاف ناباکــوف
و گریــن ،ســال بلــو توانســت در ســال  ۱۹۷۶جایــزه نوبــل ادبیــات را کســب کنــد.
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بــه دســت آوردن جایــزه نوبــل بــدون شــک یکــی از بزرگتریــن رویاهــای هــر
نویســندهای اســت .امــا رقابــت بــرای کســب آن دقیقــا بــه انــدازه ارزش بــودن خــود
جایــزه باالســت .بــرای همیــن هــم نویســندگانی همچــون هاروکــی موراکامــی یــا
میــان کونــدرا علیرغــم کارنامــه پربــار خــود هنــوز موفــق بــه کســب ایــن جایــزه
نشــدهاند .بــه امیــد آنکــه روزی یکــی از نویســندگان ایرانــی هــم
بتوانــد برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات شــود.
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