
أعــلــن بـــار »اإلســكــنــدر األكـــبـــر« عــلــى صفحته 
 تنّكريًا أو »حفل 

ً
بإنستغرام أنه سيقيم حفال

مهّرجني« في اليوم األخير من الشهر، على أن 
خذ جميع الحضور اإلجــراءات االحترازية 

ّ
يت

للوقاية من وباء كورونا.
في اليوم األّول من الشهر الثامن لعام 2020، 
ميندس  روبيرتو  جثة  على  الشرطة  تعّرفت 
اإلسكندر  لباس  عنه  أن خلعت  بعد  غارسيا 

األكبر التنّكري والكّمامة.

2
ـــــِلـــــّح عــلــى 

ُ
ــم ت ــ ــيــــدة مـــاجـــدالـــيـــنـــا لـ ــــو أن الــــســ لـ

ــن إصــــالح  ــو لـــالنـــتـــهـــاء ســـريـــعـــًا مــ ــيـ ــاوريـــسـ مـ
جـــتـــهـــا، لـــرّبـــمـــا تــجــنــب املــســكــني الــطــلــقــات 

ّ
ثـــال

مساًء  التاسعة  في   
ً
قتيال أردتــه  التي  النارية 

 ماجدالينا جارة 
ّ
اليوم املشؤوم. لكن من ذلك 

اللوم  أّمــه  ر عليها، فستضع 
ّ

والدته، وإن تأخ
ـــرّدد األم دائــمــًا: »منذ 

ُ
على زوجــتــه دمـــارس. ت

 من 
ّ

أن تزّوج دمارس وهو يمّدني بمقدار أقل
الــنــقــود«، »منذ أن تـــزّوج دمـــارس وهــو ُيهمل 
ص حجم 

ّ
ورشته«، »منذ أن تزّوج دمارس تقل

خصيتيه«. وقد كانت دمــارس ترافق زوجها 
ر له املعّدات الالزمة للعمل، 

ّ
في الورشة، تحض

وتمسك الحسابات حتى استطاعا شراء بيت 
ــرا 

ّ
خــالل عــامــني مــن العمل الــــدؤوب. وقــد تــأخ

ب وصول أّية شكوى من 
ّ
في تلك الليلة لتجن

السيدة ماجدالينا لوالدته.
ســبــقــت دمــــارس زوجــهــا لــلــســيــارة وانشغلت 
ــائــــل الــــواتــــســــاب فــــي الـــوقـــت  بــــالــــرّد عـــلـــى رســ
الــذي توقفت فيه سيارة شرطة أمــام الورشة 
ــــارس من  ــهــمــا دمـ

ْ
ــزل مــنــهــا شــرطــّيــان ملــحــت ونــ

 أنــهــمــا طلبا 
ّ
مــســافــة مــتــوّســطــة. أغــلــب الـــظـــن

الورشة  أنــه صاحب  ُيثبت  من ماوريسيو ما 
ولــيــس لــّصــًا. هــكــذا اعــتــقــدت دمــــارس ولـــم تــَر 
حــاجــة لــلــنــزول، فــقــد فــتــح مــاوريــســيــو الــبــاب 
من جديد وولــج قبلهما للداخل. وبعد بضع 
ــــارس صـــوت إطــــالق الــنــار  دقـــائـــق ســمــعــت دمـ
ورأت الشرطّيني وهما يغادران املكان بسرعة. 

تــبــنّي الحــقــًا أن ســيــارة الــشــرطــة والــشــرطــيــني 
مــزّيــفــون، وقـــد حــــاوال ســرقــة الــنــقــود مــن بيع 
الــــيــــوم، لــكــن مـــقـــاومـــة مــاوريــســيــو أربــكــتــهــمــا 

فاكتفيا بسرقة روحه.
بعد شهر من الحادثة وعلى بعد متجرين من 
َكه الصغير 

ْ
ورشة ماوريسيو، أغلق خوليو ِكش

وانطلق بدراجته منعطفًا بزاوية واسعة على 
يمني الشارع، ما جعل سيارة الشرطة ــ وهي 
ملراقبة مخالفي  فة 

ّ
املتوق ــ  باملناسبة  حقيقية 

ـــشـــيـــر لـــــه. وقـــــد ظــــن أنــــهــــا لــعــصــابــة 
ُ
الـــســـيـــر ت

الـــلـــصـــوص الــــتــــي قـــتـــلـــت مــــاوريــــســــيــــو. تــابــع 
القيادة وزاد من السرعة فالحقته الشرطة في 
مطاردٍة استمّرت نصف ساعة، انتهت بمقتله.

3
تـــزّوج روالنـــدو  فــي عمر الخامسة والــســتــني، 
ــاء خــمــســة ولـــهـــا مــن  ــنــ ســيــنــيــلــيــا. لــــه مــــن األبــ
األبــنــاء أربــعــة، مــن بينهم ســامــنــثــا. بينما ال 
يجد أبناء سينيليا حرجًا في زواج والدتهم 
من  مستاءة  سامنثا  كانت  الستني،  عمر  فــي 
روالنـــدو ومــن زواج أمــهــا. اعتبرته عـــارًا. وقد 
الــقــذر، كما  العجوز  لــروالنــدو،  دفعها كرهها 

غدير أبو سنينة

1
بنيكاراغوا،  ســومــوتــو  مدينة  فــي 
ــــدود  ــلــــى حــ ــقــــع عــ ــة تــ ــنــ ــديــ وهـــــــي مــ
ـــت رئـــيـــســـة قـــســـم الــشــرطــة 

ّ
الــــهــــنــــدوراس، تـــلـــق

ــااًل هــاتــفــيــًا فـــي الـــواحـــدة صــبــاحــًا، حني  اتـــصـ
كانت تحتفل بدخول األلفية الثانية مع أفراد 
من عائلتها وبعض األصدقاء. اكتفى نائبها 
فــي القسم بــإخــبــارهــا أن األمـــر بــالــغ األهمية. 
صــيــب أخــوهــا بطلق نـــاري خــالل شــجــار في 

ُ
أ

بار »اإلسكندر األكبر«، وحني وصلت الشرطة 
 َمــن في 

ُّ
واإلســعــاف، كــان قــد فــارق الحياة. كــل

 روايتها الحقًا. 
َ

البار رأى املشاجرة وصار بطل
 في 

ّ
 التفاصيل إال

ّ
ها جميعًا في كل

ُ
اختلف روات

هوّية القاتل: روبيرتو ميندس غارسيا، وهو 
شاب من عائلة ميسورة الحال. فّر روبيرتو. 

خالل ساعة، كان قد عبر حدود الهندوراس.
يت والدته بعد الحادثة بخمس سنوات، 

ّ
توف

وفي الفترة ذاتها، تقاعدت رئيسة املخفر.
فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــســـابـــع مــــن عـــــام 2020، 
من  منبعثًا  نــورًا  املتقاعدة  الرئيسة  شاهدت 
أســبــوعــني تمامًا،  غــارســيــا. بعد  مــنــزل عائلة 

فّواز حداد

ِلَم يفّكر اإلنسان في الخير؟ لواله ملا أتاه من 
شـــرور. كــأن األمــر تكفيٌر عّما جنته يـــداه. مع 
ــه اعــتــاد أن يــرمــي بــالــالئــمــة عــلــى األشــــرار،  أنـ
ــــ ويــا للعجب  ه 

ّ
وُيعلي مــن شــأن األخــيــار، لكن

 
ّ
 عــلــيــه؟ كــأن

ٌ
ـــ يــخــتــار الـــشـــّر، فــهــل هــو مــجــبــول ـ

الحدود بينهما متداخلة، لذلك أدرك الفالسفة 
أنــه ال بــّد مــن قــواعــد أخالقية واضــحــة، كــي ال 
ــة لــلــتــنــّصــل مـــن تــِبــعــات  ــعـ يــجــد اإلنــــســــان ذريـ
 إذا الحظنا أن أتباع الشّر كثٌر 

ً
أفعاله. خاّصة

باملقارنة مع أتباع الفضيلة، األقل عددًا.
فـــي مــحــاولــة لــلــتــفــســيــر، مــنــذ اإلغــــريــــق، وجــد 
ــانـــاة املــــــرء نـــاجـــمـــة عــن  هــيــراقــلــيــطــس أن مـــعـ
ــلـــة. فالفضيلة  الــفــضــيــلــة والـــرذيـ بـــني  الـــتـــرّدد 
ف: حياة بال 

ّ
ب والتقش

ّ
هد والتصل

ُّ
توحي بالز

حيطها هالة 
ُ
إغراءات وال أفراح. أّما الرذيلة، فت

املتعة  مــن  تــصــّوراٌت  رافقها 
ُ
وت الجاذبية،  مــن 

ــوات، واالنــــطــــالق بـــال حـــــدود. أبــيــقــور  والـــشـــهـ
أيــضــًا، صاحب مذهب الــلــذة، أســهــَم فــي قّصة 
الخير والشّر. فالسعادة في الحياة هي الخير 
من  وشِبعنا  أكثر  استمتعنا  ما 

ّ
وكل األسمى، 

الشهوات، سعدنا أكثر وكانت حياتنا أفضل، 
ق رغــبــات اإلنــســان، 

ّ
أي أن الخير هــو مــا يحق

ع.
َ
وما يظفر به من املت

من هذا املنظور كانت نظرية جيريمي بنثام 
القرن السابع عشر، تأّسست على فلسفٍة  في 
املبدأ  هــذا  يفّسرها  واملنفعة.  املتعة  عــمــاُدهــا 
 

ّ
 ما يسّبب لنا املتعة جّيٌد، وكل

ّ
العملي: إن كل

العملية  النظرية  األلــم سّيئ... هذه  ما يسّبب 
ســـيـــاســـات ودول  بـــهـــا  أخـــــــذت  الـــنـــفـــعـــيـــة،  أو 

واقتصادات وثقافات.
لــيــس مــن الــصــعــب انــتــقــاد عـــدم أخــالقــيــة هــذه 
النظرة، من ناحية أنها تبدو األقرب إلى الشر، 
أو تبريرًا له. فاإلنسان على استعداد الرتكاب 
قان 

ّ
يحق والقتل  السرقة  أن  باعتبار  الجرائم، 

املــنــفــعــة، مــا يــعــزز الــقــول عــنــدئــذ أن الجريمة 
فيد، من دون النظر إلى أن الظفر بما نرغب 

ُ
ت

الفكرة  هــذه  خفي 
ُ
ت ال  لغيرنا.  يــســيء  قــد  فيه 

 أال يبعث عمل 
ْ
الجانب املغرق في األنانية. لكن

قضايا عالِقة

ال يمكن للمبادئ 
األخالقية أن تتحقق ما 

لم نتصورها نظامًا يتعالى 
على األفراد والحكومات 

والدول ويخص البشرية 
جمعاء، بصرف النظر 

عن الفروقات

رّصوا أنفسهم في 
السيارة ومألوا الصندوق 

الخلفي بصندوقي بيرة 
لم يتبّق منهما شيء. 

في طريق العودة، 
كانوا سبعة شبّان سكارى، 

بقمصان الكوست وردية، 
متراّصين في سيارة مازدا 

خضراء. ولن يحتاج 
القارئ لتفكير عميق 

كي يدرك أنهم مقبلون 
على حادث مرّوع

سبعُة ُكتب هي حصيلة 
القائمة القصيرة للدورة 

العاشرة من الجائزة، 
التي سيُعَلن عن نتائجها 

النهائية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل

تاريٌخ من التفكير بالخير والشرّ

أكثر من صورة للبلد وأهلِه

كانوا سبعة شبّان في سيّارة مازدا خضراء

لطالما فّكر البشر 
بنواميس يُفترض أن 

تصلح لكّل زمان ومكان

مقاومٌة لالحتالل من 
خالل نشر المعرفة عن 

فلسطين

ومترجمة  كــاتــبــة  سنينة  ــو  أبـ ــر  غــدي
عام  مواليد  مــن  ــة،  ــي أردن فلسطينية 
1980. حاصلة على درجة ماجستير في 
وبكالوريوس  وآدابــهــا  اإلسبانية  اللغة 
 2004 عام  هاجرت  الفرنسية.  اللغة  في 
حتى  فيها  تقيم  التي  نيكاراغوا  إلــى 
بين  الشعراء  من  العديد  ترجمت  اليوم. 
اللغتين العربية واإلسبانية. آخُر إصداراتها 
أسيس«  دي  فرانسيسكو  سان  إلى  »زهرة 
لفرانسيسكو دي أسيس فرناندس )2020(، 
مترجمة  مختارات   - المالينشه  و»لعنة 

من شعر أميركا الالتينية« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

قصص

إطاللة

متابعة

فعاليات

ــار الــتــي يــربــيــهــا، إلثــــارة  ــقـ تــصــفــه، شــبــيــه األبـ
ما وجدته في منزلهم عند زيارتها 

ّ
املشاكل كل

ــات يــتــكــّرر كــثــيــرًا. لــطــاملــا  لــوالــدتــهــا بــشــكــل بــ
على  والدتها  أن  في  سامنثا  الشكوك  راودت 
عــالقــة بــروالنــدو قبل وفـــاة والــدهــا، بــل خطر 
ابنته. وكان  تكون  ربما  أنها  مــّرة  بالها  على 
فًا محترمًا 

ّ
الحنق يخنقها، فوالدها كان موظ

ــا روالنـــــدو هـــذا فــتــراه  فـــي بــلــديــة مــاســايــا، أّمــ
كالثور ويمخر كالثور!

 ذلــك للسيد هافيير وهي تعلم 
ّ

وقــد قالت كــل
 لوالدتها حّبًا أو إعجابًا 

ّ
تمامًا أنه ما زال ُيكن

أو أّيًا ما كانت مشاعره التي يلحظها الجميع 
منذ خمسني عامًا.

إلى  الـــذرة  مــن حــبــوب  جلبت كيسًا متوّسطًا 
مطحنته الصغيرة في حّيهم الصغير بمدينة 
الحبوب  يطحن  الجميع  كــان  مــاســايــا، حيث 
عنده لقاء بيسوات معدودة. تعّمدت أن تأتي 
على ذكــر والدتها وتختلق فكرة ندمها على 
الزواج من روالندو الذي تنبعث منه رائحة روث 
 هافيير أنه املقصود، 

ّ
البقر، ال رائحة القهوة! ظن

فهو الوحيد الذي يطحن القهوة وتنبعث منه 
رائحتها، ثم إن القهوة تعني مجالس األصدقاء، 

الخير في اإلنسان اإلحساس بالسعادة؟ ليس 
بالنزعات  االســتــرشــاد  إن  الــقــول  املبالغة  مــن 
الحقيقية،  الــســعــادة  يــقــودنــا نحو  األخــالقــيــة 
ــالـــوا إن الــتــقــّيــد  حــتــى أن بــعــض الــفــالســفــة قـ
اآلخرين  مع  التعامل  في  األخالقية  باملبادئ 
واجــٌب، ســواء جلب لنا السعادة أو لم يجلب. 
املقابل. رغم  أو  الــجــزاء  النظر عــن  أي بصرف 
أنه  الفالسفة على  مــن  اآلخـــر  البعض  إصـــرار 
ال تـــوافـــق بـــني األخــــــالق والــــســــعــــادة، إذ على 
ـــع الــِحــّســيــة أن يتبع 

َ
َمـــن يــريــد الــســعــادة واملـــت

األخــالق  والــرذائــل، ال طريق  الشهوات  طريق 
األخــالق والخير  املقدمة عن  والفضائل. هــذه 
والشّر ليست أكثر من مدخٍل للقول إن الخالف 

سيبقى قائمًا.
تتعايش  للبشر  املختلفة  األخالقية  املواريث 
فــــي عـــاملـــنـــا املـــعـــاصـــر مــــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
حتى أن البشرية أخذت بها كما هي، ولطاملا 
تفريق  مــن دون  بـــاألخـــرى،  إحــداهــا  اشتبهت 
بــيــنــهــا. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــتــبــاعــد، وربــمــا 
التقارب بينها حسب األهـــواء واملــيــول، جرى 
ــر 

ّ
تــتــأث  

ّ
أال ُيــفــتــَرض  كــونــيــة،  بــأخــالق  التفكير 

بــزمــان أو مــكــان، صالحة فــي جميع األحـــوال 
ــنـــهـــا، وال  ــيـــل مـ ــنـ ــبـــشـــر وال يــــجــــوز الـ لـــبـــنـــي الـ
املـــســـاومـــة عليها،  الــتــصــغــيــر مـــن شــأنــهــا، أو 

والتنازل عنها.
)روائي من سورية(

»ومــن لسينيليا صديق غــيــري؟«، »كما أنني 
أخطأت حني سمحت لروالندو أن يسبقني إليها 

بينما كانت تنتظرني«.
ـــجـــه نــحــو مــنــزل سينيليا 

ّ
أغــلــق املــطــحــنــة وات

العمر، درســا  أنهما مــن نفس  فــي  وهــو يفّكر 
ــة،  ــفــا عـــن الـــدراسـ

ّ
االبــتــدائــيــة مــعــًا، ومــعــًا تــوق

ينتظران  وهما   
ً
مــّرة القهوة  احتسيا  وأنهما 

ــابـــور طـــويـــل لــلــحــصــول على  دورهــــمــــا فـــي طـ
ــان االشـــتـــراكـــيـــون يــحــكــمــون  ــ املــــؤونــــة حــــني كـ
ــانــــت فـــكـــرة ســيــنــيــلــيــا أن يـــحـــّول  ــــالد، وكــ ــبـ ــ الـ
الفارغة خلف منزلهم ملطحنة للقهوة  الغرفة 
ــرى. رآه الــجــيــران وهـــو يعبر  ــ والــحــبــوب األخـ
منزلها وُيغلق الباب، تمامًا كما رأوا روالندو 
املنزل بعده بلحظات. سمعوا أصوات  يدخل 
شجار تصدر من الداخل ثم شاهدوا الرجلني 
يــخــرجــان مــســرعــني مــبــتــعــديــن، بــيــنــمــا بقيت 
كيٌس  از، 

ّ
الــهــز مقعدها  على  سينيليا جالسة 

من القهوة على حضنها وسّكني في صدرها. 

4
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــانــــديــ ــار الـــــــثـــــــورة الــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
نـــيـــكـــاراغـــوا، أفــســحــت الــــدولــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

ــراد الــبــضــائــع املــخــتــلــفــة من  ــيـ ــتـ ــانــــب اسـ األجــ
َمن استغل  أكثر  العرب كانوا  التّجار  الصني. 
بتقليد  بعيدًا  ذهــبــوا  هم 

ّ
لكن االستثمار،  هــذا 

زهيدة.  بأسعار  وبيعها  التجارية  العالمات 
غوتشي  قمصان  الليفايس،  الجينز  بناطيل 
وناوتيكا وتــي شيرتات الكــوســت... ولــم تكن 
نــيــكــاراغــوا بــلــدًا صـــارمـــًا فـــي تــطــبــيــق قــوانــني 

امللكية. 
البضائع،  هــذه  فيها  التي وصلت  السنة  فــي 
وصـــل الــشــاب اليتيم نــائــل صــفــوان مــن قرية 
ابــن عمه  لــدى  للعمل  الله  رام  متاخمة ملدينة 
نوفل صفوان. كان نوفل قد وصل نيكاراغوا 
ولـــه متجران  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
صغيران لبيع األقمشة واملــالبــس. وقــد حدث 
ــــدث مــــع كــثــيــر مــــن املــعــدمــني  مــــع نـــوفـــل مــــا حـ
م سريعًا ال عــن ذكـــاء وال 

ّ
السل الــذيــن يقفزون 

ــفــقــت على 
ّ
عــن حــســن تــدبــيــر، بــل بــســبــب مــا ات

 الحاسدة بضربة الحظ.
ُ
تسميته اللغة

قوانين كونية

جوائز ِكتاب فلسطين

الفن  مهرجان  فعاليات  ببيروت،  الزيزا«  »حديقة  في  المقبل،  الجمعة  تنطلق، 
التظاهرة،  تهدف  كاِفح«.  »حركة  من  بتنظيم  أيام،  ثالثة  وتستمرّ  الراديكالي، 
للواقع،  الرافضة  واألفكار  اآلراء  عن  للتعبير  فرص  خلق  إلى  المنظمين،  بحسب 

ولتأمين الدعم المالي للفنّانين الراديكاليّين والحرفيّين وفنّاني األداء.

يتواصل  بالرباط،  االجتماعية«  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  »مؤسسة  في 
حتى 29 من الشهر الجاري معرض صائغ المشاهد الساكنة للفنّان المغربي حسن 
البخاري. يضّم المعرض قرابة ثمانية وعشرين لوحًة تتناول الحرف والمنسوجات 

التقليدية؛ مثل صناعة الفّخار، والزربية األمازيغية، والوشاح المغربي.

تحت شعار الجزائر تغنّي أوروبا، ُتقام الدورة الواحدة والعشرون من »المهرجان 
وتستمر  الخميس  غٍد  بعد  من  ابتداًء  العاصمة،  الجزائر  في  األوروبــي«  الثقافي 
التراث  يُقّدمون  الجزائر  من  موسيقيّين  بمشاركة  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى 
الموسيقي األوروبي؛ من بينهم: »فرقة راينا راي«، و»األوركسترا السيمفونية ألوبرا 

الجزائر«، ومطربة األندلسي زكية قارة تركي.

الثانية  الــدورة  فعاليات  المصرية،  اإلسماعيلية  مدينة  في  اليوم،  مساء  ُتختتم 
التسجيلية  لألفالم  الدولي  السينمائي  اإلسماعيلية  مهرجان  من  والعشرين 
الدورة  في  يشارك  للسينما«.  القومي  »المركز  من  بتنظيم  القصيرة،  والروائية 

الجديدة، التي كانت مبرمجًة في أيار/مايو الماضي، نحو 100 فيلم من 40 بلدًا.

لندن ـ العربي الجديد

ــت  ــّدمــ قــ  ،2011 عــــــــام  تـــأســـيـــســـهـــا  ــذ  ــنــ مــ
ــتــــاب فــلــســطــني« الـــعـــديـــد مــن  »جــــوائــــز ِكــ
ــي فـــئـــاتـــهـــا الـــثـــالث:  ــال الــــفــــائــــزة فــ ــ ــمـ ــ األعـ
ــــفــــات اإلبـــداعـــيـــة، 

ّ
إنـــجـــاز الـــحـــيـــاة، واملــــؤل

ـــفـــات األكـــاديـــمـــيـــة، الـــتـــي يــتــضــّمــن 
ّ
واملـــؤل

السائدة  الرواية  تفّكك  دراســاٍت  ها 
ُ

بعض
احتالل  الصهيونية حول  الدعاية  بفعل 
حضور  ق 

ّ
توث فاٍت 

ّ
مؤل وكذلك  فلسطني، 

الفلسطينيني الراسخ في املكان من خالل 
الــيــومــيــات والــشــعــر والــقــصــة والـــروايـــة 

وغيرها من أشكال الكتابة األدبية.
أعــلــنــت الـــجـــائـــزة، يــــوم الــســبــت املــاضــي، 
عــن اخــتــيــار ســبــعــة كــتــب ضــمــن القائمة 
الــقــصــيــرة، ومــنــهــا »أمــكــنــة الــعــقــل: حياة 
صـــدر  الــــــذي   ،)2021( ســـعـــيـــد«  إدوارد 
عـــن »مـــنـــشـــورات بـــلـــومـــزبـــري« لــلــبــاحــث 
ــان.  ــنـ ــريـ بـ تـــيـــمـــوثـــي  املـــــقـــــارن  األدب  ــــي  فـ
الفلسطيني  املفّكر  سيرة  برينان  يـــدّون 
بــه صداقة  ربطته  الـــذي   )2003  –  1935(
رســائــل شخصية،  إلـــى  مــديــدة، مستندًا 
وتــســجــيــالت، وعــــدد مــن املــقــابــالت التي 

أجرى بعضها مع أفراد عائلة سعيد.
ـــحـــة كــتــاب »مــــا عــدا 

ّ
ومــــن األعـــمـــال املـــرش

ــــدود الــســيــاســة الــتــقــّدمــيــة«  فــلــســطــني: حـ
بـــرس«  نــيــوز  عـــن »ذي  الـــصـــادر   )2021(
هــيــل وميتشل  المــونــت  مـــارك  للباحثني 
 عــلــى 

ّ
ــل بـــــــــأن ــمــ ــعــ ــلــــيــــتــــك، وُيــــــــجــــــــادل الــ بــ

بشأن  الرجعية  للسياسات  املــعــارضــني 
ــاواة  الـــهـــجـــرة والـــعـــدالـــة الــعــرقــيــة واملــــســ
بــني الــجــنــســني فــي الـــواليـــات املــتــحــدة أن 
لتشمل  األساسية  املبادئ  يوّسعوا هذه 
اضــطــهــاد الــفــلــســطــيــنــيــني. وفـــي الــقــائــمــة 
 وجــــهــــك« )2020( 

ُ
ــتـــاب »جــــمــــال كـ ــًا  أيـــضـ

مصطفى،  سحر  األميركية  للفلسطينية 
وهو صــادر عن »منشورات دبل يو دبل 

يو نورتون آند كومباني«.
وتــتــضــّمــن قــائــمــة الـــــدورة الــعــاشــرة من 
ــطـــني« الــنــســخــة  ــلـــسـ »جــــــوائــــــز ِكـــــتـــــاب فـ
ــة »رحــــالت عجيبة  اإلنــكــلــيــزيــة مــن روايــ
فــي الــبــالد الــغــريــبــة« ألســـتـــاذة الــتــاريــخ 
والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر، التي 
صــدرت عــن »مــنــشــورات إنترلينك« عام 
كوالي،  لينكس  مارسيا  بترجمة   2020
ــقــارب واقـــع املـــرأة العربية فــي أزمنة 

ُ
وت

مــتــخــّيــلــة؛ وكـــتـــاب »لــســنــا هــنــا لــنــكــون 
ــة«  ــاومـ ــقـ ــفـــّرجـــني: مـــــذّكـــــرات حـــــّب ومـ ــتـ مـ
ــة الــــســــيــــاســــيــــة األمــــيــــركــــيــــة  ــطــ ــاشــ ــنــ ــلــ لــ
الفلسطينية ليندا صرصور، الذي صدر 
عن منشورات »حبر 37« عام 2020. إلى 

ــني، في 
ّ
ـــفـــني املــســتــقــل

ّ
والــجــامــعــات واملـــؤل

ــضــيــف: »إذا كـــان عــدد 
ُ
أرجــــاء الــعــالــم. وت

اإلشــارة  للنجاح، فتجدر  الكتب مقياسًا 
إلى أن العام األّول شهد استالم عشرين 
كتابًا، ووصل العدد في األعوام االخيرة 
ــي مــوضــوعــات 

ّ
إلـــى خــمــســني كــتــابــًا تــغــط

واسعة، من السياسة واالقتصاد وحقوق 
ــة والــشــعــر  ــروايـ اإلنـــســـان إلـــى الــقــّصــة والـ
واملــــــــذّكــــــــرات وكــــتــــب األطــــــفــــــال والــــرســــم 
فون، فإنهم 

ّ
املؤل أّما  والتصوير والطبخ. 

باإلضافة  مختلفة،  ودول  جنسيات  مــن 
الفلسطينيني  مـــن  الــجــديــد  الــجــيــل  إلــــى 
ــاء  ــل فــلــســطــني واملـــهـــّجـــريـــن فـــي أرجــ ــ داخـ

املــعــمــورة«. ما يجمع هــؤالء املتنافسني، 
ــو الــتــزامــهــم املــبــدئــي  بــحــســب زنـــكـــنـــة، هـ
وإيمانهم،  الفلسطيني  الشعب  بحقوق 
ــانــني، 

ّ
ــاب وأكــاديــمــيــني وشـــعـــراء وفــن

ّ
كــكــت

ــــالل عـــــن طــــريــــق نــشــر  ــتــ ــ بـــمـــقـــاومـــة االحــ
املعرفة حول فلسطني وشعبها، وتحّدي 
ستعَمر، 

ُ
امل ملظلومية  النمطية  الــصــورة 

ــالـــة واإلبــــــداع فـــي البحث  مـــع بــقــاء األصـ
معيارًا لها.

تـــشـــتـــرط املــــشــــاَركــــة بـــالـــجـــائـــزة أن يــكــون 
ـــح عـــن فــلــســطــني، وبــالــلــغــة 

َّ
الــكــتــاب املـــرش

ــكــــون صــــــــادرًا خـــالل  يــ اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وأن 
برنامج  أن  وُيذكر  ملنحها.  السابق  العام 
ــرة أعـــــــوام عــلــى  ــشـ ــمــــرور عـ االحـــتـــفـــالـــيـــة بــ
فني نالوها، 

ّ
الجائزة يضّم مقابالت مع مؤل

ــيــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــن وشــــخــــصــ ــ ــريـ ــ ــاشـ ــ ونـ
وأجنبية ساهمت بدعم املشروع، إضافة 
الــجــائــزة،  إنــتــاج فيديو يحكي قصة  إلــى 
ــاٌب يــضــّم  ــتـ ــام كـ ــعـ كــمــا ســيــصــدر خــــالل الـ
كــلــمــات ضــيــوف الـــشـــرف، بــاإلضــافــة إلــى 

لوحات فنية وقصائد مختارة.

ة: طعام وتقاليد 
ّ
جانب كتاَبْي »طعم غز

شوا  لينا  للكاتبة   )2021( الــوطــن«  مــن 
ق 

ّ
)صادٌر لدى »رمال بوكس«( الذي يوث

الــثــقــافــة املــطــبــخــيــة وجــانــبــًا مــن الــتــراث 
ــــخ الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي  ــاريـ ــ ي، و«تـ

ّ
ــز ــ ــغـ ــ الـ

والــثــورة  والــوعــي  اإليــمــان  الفلسطيني: 
للباحث   )2021( األوســـــط«  الــشــرق  فــي 
ــنــــشــــورات جــامــعــة  إريــــــك ســكــيــر عــــن »مــ

كامبردج«.
وتتكّون لجنة التحكيم للدورة العاشرة 
ــ التي سيعلن عن نتائجها النهائية في 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر املــقــبــل ـــــ من 
الــكــاتــبــة فــكــتــوريــا بـــريـــن، واألكــاديــمــي 
إبــراهــيــم درويـــــش، واملـــــؤّرخ نـــور الــديــن 
مــصــالــحــة، والـــنـــاقـــد صــبــحــي حــديــدي، 
ــة ســــــواد حـــســـني، والــســفــيــر  ــمـ ــرجـ ــتـ واملـ
هيفاء  والكاتبة  وادامـــس،  أالن  السابق 

زنكنة.
ــشــر فــي آذار/ 

ُ
ــح زنــكــنــة فــي مــقــال ن

ّ
تــوض

مــــارس املـــاضـــي، بــــأن الـــجـــائـــزة تــّمــكــنــت، 
تــدريــجــيــًا، مــن جـــذب انــتــبــاه دور النشر 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هيفاء زنكنة، من لجنة تحكيم الجائزة

»يوٌم للصداقة« لـ جان بيوبار )مواد مختلفة على لوح من خشب، 1986(


