على الرغم من اللغط الكبري الذي �أثري هذا العام حول الالئحة الق�صرية للجائزة العاملية للرواية العربية لعام  2010وما تناقلته
و�سائل الإعالم العربية من اتهامات للجنة القائمة على اجلائزة بتغييب �أدباء بلدان عربية معينة وت�سليط الأ�ضواء على بلدان
�أخرى� ،إال �أن اللغط �سرعان ما تال�شى بعد �إعالن اللجنة لأ�سماء الكتّاب ال�ستة الذين اختريوا �ضمن الالئحة الق�صرية جلائزة هذا
العام .حيث ت�أهل للجائزة  115كتاب ًا من  17بلد ًا عربي ًا هي :م�صر� ،سورية ،لبنان ،الأردن ،فل�سطني ،العراق ،الإم��ارات العربية
املتحدة ،الكويت ،اململكة العربية ال�سعودية ،اليمن ،البحرين ،عُ مان ،املغرب ،ليبيا ،ال�سودان ،تون�س ،واجلزائر.
يذكر �أن ك ًال من املر�شحني ال�ستة النهائيني يح�صل على ع�شرة �آالف دوالر� ،أما الرابح فيفوز بـخم�سني �ألف دوالر �إ�ضافية .وي�صل
كتّابها �إىل جمهور وا�سع من القرّ اء على ال�صعيدين العربي والعاملي يف �آن واحد ،وعلى ت�أمني عقود ترجمة لأعمالهم.
الفائزان ال�سابقان باجلائزة ،بهاء طاهر عن "واحة الغروب" ،ويو�سف زيدان عن "عزازيل" ،مل يُن�شر عمالهما بالإنكليزية فح�سب
يف بريطانيا ،يف داري "�سبرت" و"�أتالنتيك" ،بل ح�صال على عدد من عقود الرتجمة العاملية جرّ اء اجلائزة.
"جهينة" ت�ستعر�ض اليوم جزء ًا من �سري املر�شحني ال�ستة للجائزة و�أعمالهم الأدبية ،حيث من املقرر �أن تعلن هوية الفائز باجلائزة
النهائية خالل حفل ر�سمي يف �أبو ظبي ،م�ساء الثالثاء � 2آذار  ،2010وهو اليوم الأول من "معر�ض �أبو ظبي الدويل للكتاب".

من هم مر�شحو جائزة البوكر العربية 2010؟؟
جهينة -ر�شا فائق:

عندما ت�شيخ الذئاب -جمال ناجي

وُلد جمال ناجي يف عقبة جرب – �أريحا
العام  1954حيث عا�ش طفولته املبكرة ،ثم
انتقل �إىل عمان �إثر نك�سة حزيران 1967
وق��د �أق ��ام وتلقى تعليمه فيها منذ ذلك
احلني ،حيث ح�صل على دبلوم يف الفنون
الت�شكيلية ،وعمل يف جماالت متعددة وهو
كاتب متفرغ اعتبار ًا من العام  2004حتى
الآن.
انتخب جمال ناجي رئي�س ًا لرابطة الكتاب
الأردنيني يف العام  2001حتى العام ،2003
وكان خالل هذه الفرتة ع�ضو ًا يف الأمانة
العامة الحت��اد الكتاب العرب ،وع�ضو ًا يف
اللجنة العليا لعمان عا�صمة للثقافة العربية
 ،2002ورئي�س حت��ري��ر جملة " �أوراق "،
وع�ضو جلنة و�ضع �سيناريوهات الأردن امل�ستقبلية .2020
حاز على اجلائزة التقديرية من رابطة الكتاب الأردنيني عام  ،1983وعلى
جائزة الدولة الت�شجيعية للرواية للعام  ،1989وعلى جائزة تي�سري �سبول للرواية
للعام  ،1994وهو ع�ضو يف عدة جلان وجمال�س ثقافية ،بالإ�ضافة لع�ضويته يف
جلان تقييم ثقافية.
يف العام  ،2007ح�صل على �إجازة التفرغ الإبداعي من وزارة الثقافة الأردنية
من �أجل �إجناز م�شروعه الروائي الذي حمل عنوان (عندما ت�شيخ الذئاب) وقد
�أمت كتابة هذه الرواية التي يتالقى فيها ال�سيا�سي مع االجتماعي مع الديني
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واجلن�سي با�ستخدام �أ�سلوب تعدد الأ�صوات الذي يوظفه لأول مرة يف رواياته.
�أبرز م�ؤلفاته :الطريق �إىل بلحارث (رواي��ة)  ،1982وقت (رواي��ة) ،1985
خملفات الزوابع الأخ�يرة (رواي��ة)  ،1988رجل خايل الذهن (ق�ص�ص) دار
الكرمل ،1989احلياة على ذمة املوت (رواية)  1994وليلة ري�ش .2004

ترمي ب�شرر -عبده خال

روائي وكاتب �سعودي من مواليد �إحدى
قرى منطقة جازان عام .1962
ا�شتغل بال�صحافة منذ عام  ،1982ي�شغل
حالي ًا مدير حترير جريدة عكاظ ال�سعودية،
در���س املرحلة االبتدائية يف مدر�سة "ابن
ر�شد" يف مدينة الريا�ض حيث ق�ضى فيها
فرتة من طفولته .حا�صل على بكالوريو�س
يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة امللك عبد
العزيز.1987
كتب يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج�لات العربية
واملحلية منها :جملة العربي الكويتية� ،أخبار
الأدب امل�صرية ،ج��ري��دة احل �ي��اة ،جملة
احلدث الكويتية وجملة �إبداع امل�صرية.
ح�صل على جمموعة من الدروع وامليداليات وال�شهادات من الأندية واجلمعيات
الثقافية التي �شارك بها.
�أبرز م�ؤلفاته الأدبية :حوار على بوابة الأر�ض  ،1984ال �أحد جمموعة ق�ص�صية
 ،1986املوت مير من هنا  .1991مدن ت�أكل الع�شب  ،1998رواي��ة "ف�سوق"عام

