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  منحت "فرع اآلداب" للرواية الفلسطينية "مجانين بيت لحم"

  بدورتها التاسعةسماء الفائزين ائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن أج
  تكريماً لذكرى الراحل الكبير لمنجزات اإلبداعيةاتكريس لى تسعى إالجائزة د. بن تميم: 

  
ا التاسعة اليوم أعلنت "جائزة الشيخ زايد للكتاب"  2015 ابريل 6 –أبوظيب  أمساء الفائزين يف دور
فاز كل من الكاتب والصحايف الفلسطيين أسامة العيسة جبائزة "اآلداب" عن . حيث 2014-2015

روايته "جمانني بيت حلم"، والربفيسور الياباين هاناوا هاروو جبائزة "الرتمجة" عن ترمجة ثالثية جنيب حمفوظ 
الياباين سوغيتا هايدياكي جبائزة "الثقافة العربية يف اللغات األخرى" الشهرية. كما فاز املؤرخ والكاتب 

عن كتابه "تأثري الليايل العربية يف الثقافة اليابانية"، يف حني فازت الدار العربية للعلوم ناشرون اللبنانية 
   ". جبائزة "النشر والتقنيات الثقافية

  
ئزة الشيخ زايد للكتاب، الفائزين مبختلف فروع اجلائزة من جهته، هّنأ الدكتور علي بن متيم أمني عام جاو 

م استحقوا الفوز عن جدارة، خاصة وأن اجلائزة  ا التاسعة، مؤكداً أ ملنجزات اتكريس تسعى اىل يف دور
يان "طيب اهللا ثراه"، اإلبداعية ، تكرميًا لذكرى الراحل الكبري املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

م حتفاء باالوا ملبدعني من املؤلفني واملفكرين والناشرين املتميزين واملواهب الشابة الذين كان لكتابا
م يف جمال العلوم اإلنسانية دور مهم يف االرتقاء بالثقافة واآلداب واحلياة االجتماعية العربية  وترمجا

  .وإغنائها علمياً وموضوعياً 
  

رة اجلائزة هلذا العام، جاء بعد مراحل مطوَّلة من الدراسات وقال الدكتور بن متيم إن اختيار الفائزين بدو 
املوضوعية والدقيقة واملراجعة املستفيضة من جانب "جلان التحكيم" و"اهليئة العلمية" للجائزة وجملس 

دولة عربية وأجنبية، ضمن قائمة طويلة وأخرى  31أمنائها، واليت مت خالهلا فرز األعمال املشاركة من 

  .قصرية
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وجلان "الفرز وأعرب الدكتور بن متيم عن شكر جملس أمناء اجلائزة ألعضاء "اهليئة العلمية" واحملكِّمني 
على جهودهم املبذولة، ومجيع مْن تعاوَن مع إدارة اجلائزة من اهليئات واجلامعات واملؤسسات والقراءة" 

ا التاسعةقالعلمية بالرتشيح لنيل اجلائزة. كما أعرب عن شكر اجلائزة لكل من ت   .ّدم للمشاركة يف دور

  
  الفائزون 

 من ،العيسة أسامة الفلسطيين والصحايف للكاتب " حلم بيت جمانني" رواية فرع اآلدابوقد فاز يف 
الرواية نصًا أدبيًا فريدًا يهتم بسرية  شكلت حيث،  2013 بريوت – أنطوان هاشيت -نوفل إصدار
ا العمل وصورها على حنو يؤرخ حلقبة  ،املكان ويتتبع تغرياته من خالل موضوعة اجلنون اليت احتفى 

، إضافة إىل أنه يفيد من وسائل تقنيات مل يستلهم أساليب السرد الرتاثيةفكرية يف العامل العريب، وهو ع
قعي والغرائيب، كما يبدو ثراء بني التاريخ والتحقيق الصحفي، وبني الوا إبداعياً السرد املعاصرة وميزج مزجًا 

  الشخصيات وتوليد حكايات فرعية تتناغم مع احلكاية األم.
  

، 2012ثالثية جنيب حمفوظ: "قصر الشوق" ترمجة عن  فاز الربوفيسور هاناوا هاروو من اليابانيف حني 
منشورات  من ، والثالثية الشيخ زايد للترجمة جبائزة  2012 ، و"الّسكرية" 2011"بني القصرين" 

اليت أجنزها الباحث إجنازاً و تشكل ترمجة ثالثية جنيب حمفوظ إىل اللغة اليابانية . كوكوشو كانوكاي، اليابان
معرفيًا يتجاوز مسألة البعد اللغوي، لتكون مبثابة حوار حضاري بني الثقافتني العربية واليابانية نظرًا ملا 

الجتماعي اخلاص مبصر وثقافتها، وماشهدته من حتوالت تنطوي عليه الرتمجة من أبعاد تتعلق بالتاريخ ا
  جمتمعية من عشرينيات إىل مخسينيات القرن املاضي.

  
ا ا الثقافة العربية في اللغات األخرىفرع يف أما  ، اليابانمن  ملؤرخ والكاتب سوغيتا هايدياكيففاز 

وذلك  .2012منشورات إيوانامي شوتن ، طوكيو  ومن  ""تأثري الليايل العربية يف الثقافة اليابانية هعن كتاب
نقطة حتول بارزة يف تطور نظرة اليابانيني للثقافة العربية بعيون يابانية منصفة وغري ألن الكتاب شكل 

منفعلة مبقوالت االستشراق الغريب. ورصد  تأثري " الليايل العربية" يف خمتلف جوانب الثقافة اليابانية 
) حىت اليوم وبعد احلرب 1912 -1868ذ إصالحات اإلمرباطور املتنور املاجيي ( احلديثة واملعاصرة، من

والفنون  والسينما،واآلداب، املسرح، نيةاليابا ويف الروايات العاملية الثانية يف أدب األطفال عند اليابانيني،
   .والدراسات املقارنة وغريها من حقول املعرفة يف اليابان وكتب الرحالت، والرتمجة، ،
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  ن الدار وذلك أ باجلائزة الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان تفاز ، فرع النشر والتقنيات الثقافيةيف و 

ظلت منذ تأسيسها قبل ثالثني عاما تصدر عن  مشروع معريف، وهذا املشروع يتمثل يف احلرص على 
وترتقي بوجدان القارئ  العريب، نشر الكتابات العلمية والفكرية واإلبداعية  اليت تسهم يف حركة التنوير، 

من خالل  نشر األعمال العلمية و الفكرية واإلبداعية . هلذا بقيت الدار تنشر اجلديد واجلاد  وتتوجه 
تم بال يف  املعارض اليت تقام يف شىت  رتمجة عن اللغات احلية وتشاركإىل خمتلف الشرائح العمرية،  و

 احناء العامل العريب والعامل. 
  

ائزة يف فروع "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات اجلعن حجب جملس أمناء اجلائزة علن وقد أ
مل حتقق املعايري املشاركة ؛ وذلك ألن األعمال وأخريًا "أدب الطفل والناشئة"  النقدية و"املؤلف الشاب"

  الشروط العامة للجائزة.ويف ستومل ت العلمية واألدبية
  

حفل تكرمي الفائزين سيقام و شخصية العام الثقافية سيتم اإلعالن عنها خالل الفرتة القادمة. ن أويذكر 
الفائز بلقب "شخصية العام نح ميحيث  2015مايو  13-7على هامش معرض أبوظيب الدويل للكتاب 

مبلغ مايل  باإلضافة إىل "ميدالية ذهبية" حتمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير الثقافية"
 ،"شهادة تقدير"و"ميدالية ذهبية"  الفائزين يف الفروع األخرى علىيف حني حيصل  مليون درهم.بقيمة 

  .ألف درهم 750 إىل جائزة مالية بقيمة باإلضافة
  

###  
  
  
  
  

  للمحرر

  فروع اجلائزة كما يلي: 
  جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة

وتشمل املؤلفات العلمية يف جماالت االقتصاد، واالجتماع، والسياسة، واإلدارة، والقانون، والفكر الديين، 
وذلك من منظور التنمية، وبناء الدولة، وحتقيق التقدم واالزدهار، سـواء أكـان ذلـك يف اإلطـار النظـري أو 

  التطبيق على جتارب حمددة. 
  شئةجائزة الشيخ زايد ألدب األطفال والنا



4 
 

وتشمل املؤلفات األدبية، والعلمية، والثقافية، املخصصـة لألطفـال والناشـئة يف مـراحلهم العمريـة املختلفـة، 
ســـواء أكانـــت إبـــداعاً ختييليّـــاً أم تبســـيطاً للحقـــائق التارخييـــة والعلميـــة يف إطـــار جـــذاب يُنمـــي حـــس املعرفـــة 

  واحلس اجلمايل معاً. 
  جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب: 

مل املؤلفـات يف خمتــف فـروع العلــوم اإلنسـانية، والفنـون، واآلداب، باإلضــافة إىل األطروحـات العلميــة وتشـ
  املنشورة يف كتب، على إال يتجاوز عمر كاتبها األربعني عاماً.

  جائزة الشيخ زايد للترجمة 
ــا األصــلية إىل اللغــة العربيــ ومنهــا، َشــْرَط التزامهــا بأمانــة النقــل،  ةوتشــمل املؤلفــات املرتمجــة مباشــرة عــن لغا

  ودقة اللغة، واجلودة الفنية، وإضافة اجلديد إىل املعرفة اإلنسانية، ُمعليًة التواصل الثقايف. 
  جائزة الشيخ زايد لآلداب 

وتشمل املؤلفات اإلبداعية يف جماالت الشعر، واملسرح، والرواية، والقصة القصـرية، والسـرية الذاتيـة، وأدب 
  الرحالت، وغريها من الفنون. 

   ةالنقدي تجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسا
ت فنـون وتشمل دراسات النقد التشكيلي، والنقد السـينمائي، والنقـد املوسـيقي، والنقـد املسـرحي، ودراسـا

الصــورة، والعمــارة، واخلــط العــريب، والنحــت، واآلثــار التارخييــة، والفنــون الشــعبية أو الفلكلوريــة، ودراســات 
  النقد السردي، والنقد الشعري، وتاريخ األدب ونظرياته. 

  في اللغات األخرى  ةجائزة الشيخ زايد للثقافة العربي
ضـارة العربيـة وثقافتهـا، مبـا فيهـا العلـوم اإلنسـانية، وتشمل مجيع املؤلفـات الصـادرة اللغـات األخـرى عـن احل

  والفنون، واآلداب، عرب حقوهلا املختلفة ومراحل تطورها عرب التاريخ. 
  جائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية 

والسـمعية، وُمتنح لدور النشر والتوزيع الورقيـة، وملشـاريع النشـر والتوزيـع واإلنتـاج الثقـايف الرقميـة، والبصـرية، 
  سواء أكانت ملكيتها الفكرية تابعة ألفراد أم مؤسسات. 

  جائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية 
وُمتنح لشخصية اعتبارية أو طبيعيـة بـارزة، علـى املسـتوى العـريب أو الـدويل، مبـا تتميـز بـه مـن إسـهام واضـح 

 أعماهلـا أو أنشـطتها قـيم األصـالة، والتسـامح، يف إثراء الثقافة العربيـة إبـداعاً أو فكـراً، علـى أن تتجسـد يف
  والتعايش السلمي. 

  شروط اجلائزة
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وقــــد وضــــعت جــــائزة الشــــيخ زايــــد جمموعــــة مــــن التقاليــــد الرصــــينة، الــــيت تكفــــل للجــــائزة مسعتهــــا 
أن يســتوفيها،  عومكانتهــا العلميــة والثقافيــة، فــأقرت جمموعــة مــن الشــروط العامــة، الــيت يتوجــب علــى املبــد 

  ونظاماً للتحكيم يكفل النزاهة، والشفافية، واحلياد، واملوضوعية. 
  الشروط العامة: -
  حيق للمرشح التقدم بعمل واحد ألحد فروع اجلائزة فقط.  .1

أن تكــون املؤلفــات املرشــحة مكتوبــة باللغــة العربيــة، باســتثناء فــرع جــائزة الرتمجــة، وفــرع جــائزة الثقافــة  .2
ات األخــرى، حيــث جيــوز مــنح اجلــائزة ملؤلفــات مرتمجــة مــن اللغــة العربيــة إىل غريهــا أو العربيــة يف اللغــ

 مؤلفة يف اللغات األخرى. 

أن يكــون النتــاج الفكــري واإلبــداعي منشــوراً يف شــكل كتــاب ورقــي، "باســتثناء فــرع النشــر والتقنيــات  .3
 الثقافية"، إذ تقبل "األعمال الرقمية". 

 ميض على نشر العمل املرشح أكثر من سنتني. أن يكون الكتاب قد نشر، ومل  .4

 ال متنح اجلائزة لعمل سبق له الفوز جبائزة عربية أو أجنبية كربى. .5

 االلتزام بالشروط الواردة يف "االستمارة" اخلاصة باالشرتاك يف كل فرع من فروع اجلائزة.  .6

ة، والتقــدم بطلــب، ونســخ جيــوز الرتشــح للجــائزة بالعمــل ذاتــه، مــع ضــرورة اســتيفائه شــرط املــدة الزمنيــ .7
 جديدة له. 

أن يكــون املرشــح قــد أســهم يف تنميــة الفكــر واإلبــداع يف الثقافــة العربيــة، ســواء أكــان مــن املبــدعني أو  .8
املفكرين، أو الناشرين. وأن حتقـق األعمـال درجـة عاليـة مـن األصـالة واالبتكـار، ومتثـل إضـافة حقيقيـة 

املبــدعني للحصــول علــى إحــدى اجلــوائز، ويف فــرع واحــد مــن للثقافــة واملعرفــة اإلنســانية. وجيــوز ترشــح 
 فروعها من اجلهات اآلتية: 

  املبدع نفسه شخصياً.   .أ 

 االحتادات األدبية، واملؤسسات الثقافية، واجلامعات.   .ب 

 ثالث من الشخصيات ذات املكانة األدبية والفكرية املرموقة.  .ج 
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ـــــة، فُرتشـــــح عـــــن   .د  ـــــرع شخصـــــية العـــــام الثقافي ـــــق املؤسســـــات أمـــــا بالنســـــبة إىل ف طري
 األكادميية، والبحثية، والثقافية.

  نظام التحكيم 
 للجائزة على كل مراحل التحكيم لألعمال املرشحة. ةيشرف "جملس األمناء" و"اهليئة العلمي "  

  "باختيـار جمموعـة مـن الشخصـيات الثقافيـة، اإلقليميـة والعامليـة  -يف كـل دورة-تقوم "اهليئة العلمية
 جلان التحكيم، حسب فروع اجلائزة املعلنة. املرموقة، للعمل يف

  ًيُنسَّب ثالثة إىل مخسـة حمكمـني لكـل فـرع مـن فـروع اجلـائزة، علـى أن تبقـى هـويتهم سـرية، حفاظـا
 على مصداقية عملية االختيار ونزاهتها. 

  تقـــوم "اهليئـــة العلميـــة" يف اجلـــائزة بـــالنظر يف مقرتحـــات "جلـــان التحكـــيم" واملوافقـــة عليهـــا، ومـــن مث
 تُعرض على "جملس األمناء" إلقرارها. 

   "ُيكــرَّم الفــائزون يف فــروع اجلــائزة التســعة، ضــمن حفــل يتــزامن مــع "معــرض أبــوظيب الــدويل للكتــاب
  كلَّ عام.

  
تعتمـــد اجلـــائزة أســـلوباً وآليـــات للعمـــل تضـــمن للجـــائزة مصـــداقيتها، وأول هـــذه اآلليـــات خضـــوع 

الــيت ال تفــي بالشــروط واملعــاير الشــكلية للجــائزة، كــأْن، ال  األعمــال املقدمــة لعمليــة فــرز تســتبعد األعمــال
يــدخل العمــل يف الفــرع املتقــدَّم إليــه، وأال يكــون مصــحوباً بســرية ذاتيــة موثقــة ومعتمــدة. والثانيــة أن يُعــرض 
العمل املقدم على ثالثة حمكمني ممن هلم باع بالتخصص، وهم يقومون بقـراءة األعمـال املقدمـة وفحصـها 

تمارة حتكــيم تُقسَّــم حســب أمهيــة البنــد النــوعي املــراد قياســه يف فــرع التخصــص، مث تعــرض تقــارير وفقــاً الســ
احملكمني على اهليئـة العلميـة ملناقشـتها واملوازنـة بينهـا، والنظـر فيهـا. وبنـاء علـى ذلـك، تُرشَّـح األعمـال الـيت 

  ة على "جملس األمناء" القرارها.تدخل يف القائمة القصرية وفقاً لرتتيب دقيق. وأخرياً تعرض هذه القائم
ا تلتزم مببدأ السرية التامة يف أداء عملها، فال يـتم   وحفاظاً على مصداقية اجلائزة وموثوقيتها، فإ

اإلفصـاح عـن هويـة أعضـاء جلـان التحكـيم إال بعـد صــدور قـرار منحهـا، كمـا ال يـتم اإلفصـاح عـن القــوائم 
  جائزة. القصرية قبل أن تعلنها األمانة العامة لل

  انتهى
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