زايد للكتاب» تحجب  4فروع ..وتكرم الفائــزيـــــن  61الجاري
جي كون شخصية الــعام الثقافية
المصدر:


أبوظبً ــ اإلمارات الٌوم

التارٌخ 30 :مارس 1322

فاز المستشرق الصٌنً تشونغ جً كون بجائزة شخصٌة العام الثقافٌة « » 1322 - 1323التً
أطلقتها «جائزة الشٌخ زاٌد للكتاب» ،تقدٌراً لما قدمه خالل نصف قرن فً مجال تعلٌم اللغة العربٌة
والترجمة والدراسات العلمٌة فً اللغة العربٌة فً دول الشرق األقصى .وأعلنت األمانة العامة لجائزة
الشٌخ زاٌد للكتاب التً ٌبلغ مجموع جوائزها سبعة مالٌٌن درهم ،أمس ،أسماء الفائزٌن فً الدورة
الخامسة للجائزة ،فً فروع شخصٌة العام الثقافٌة والتنمٌة وبناء الدولة واآلداب والترجمة وأدب الطفل،
فٌما حجبت الفروع األربعة «المؤلف الشاب ،والنشر والتوزٌع ،والفنون ،وأفضل تقنٌة فً المجال
الثقافً» لعدم استٌفاء المشاركات شروط ومعاٌٌر الجائزة.
أهداف
تهدف جائزة الشٌخ زاٌد للكتاب إلى االحتفاء
بالمبدعٌن والمفكرٌن فً مجاالت المعرفة والفنون
والثقافة العربٌة واإلنسانٌة ،وتكرٌم الشخصٌات
األكثر عطا ًء وإبداعا ً وتأثٌراً فً حركة الثقافة
العربٌة ،وتشجٌع المبدعٌن والمفكرٌن من الشباب،
وحث الموهوبٌن على العطاء الفكري ،والمساهمة

وقال األمٌن العام للجائزة راشد العرٌمً ،إن فً تشجٌع النشر العربً ،وحث الناشرٌن على تقدٌم
«إنجازات تشونغ تشهد له بأحقٌته فً اللقب ،كل ما ٌسهم فً االرتقاء بالعقل العربً ،وتنشٌط
إضافة إلى كونه شخصٌة بارزة على الصعٌد حركة الترجمة الجادة ،واالهتمام بأدب الطفل
وحضّ ال ُكتاب المختصٌن على طرق
األكادٌمً والثقافً واألدبً ،فقد أثرى تشونغ العربًَ ،
المكتبة العالمٌة بمؤلفات وتراجم تعكس جوهر المجاالت اإلبداعٌة التً تسهم فً تنمٌة عقل الطفل
األدب العربً األصٌل وتحمله الى دول الشرق العربً ،وإنارة وعٌه من أجل خلق جٌل واع
األقصى بأسمى رسائل الحوار الحضاري» .بقضاٌا العصر.
وٌشغل تشونغ العدٌد من المناصب ،أهمها أستاذ
فً كلٌة اللغة العربٌة فً معهد اللغات األجنبٌة التابع لجامعة بكٌن ،وعضو الجمعٌة الصٌنٌة لآلداب
األجنبٌة ورئٌس جمعٌة دراسات اآلداب العربٌة ،وعضو جمعٌة دراسات الشرق األوسط ،ونائب رئٌس
لجنة اآلداب والفنون بجمعٌة الترجمة الصٌنٌة ،ونائب رئٌس لجنة الثقافة فً جمعٌة الصداقة الصٌنٌة
العربٌة ،وعضو اتحاد الكتاب الصٌنٌٌن وعضو شرفً باتحاد الكتاب العرب .وتبلغ قٌمة جائزة شخصٌة
العام الثقافٌة ملٌون درهم.
وأعلنت لجنة تحكٌم الجائزة عن أسماء الفائزٌن بفروعها األخرى ،مبرز ًة إنجازاتهم الثقافٌة واألدبٌة،
وهم الدكتور عبدالرؤوف سنو (لبنان) ،فً فرع التنمٌة وبناء الدولة عن كتابه «حرب لبنان -2791
 2773تفكك الدولة وتصدع المجتمع» .وجاء فً تقرٌر الفوز أن «الكتاب امتاز بتوثٌقه الدقٌق للمرحلة
التارٌخٌة التً تناولها بالدرس ،والتً تمتد من عام  2791إلى عام  2773،ولما عرضه من تشخٌص
علمً دقٌق ٌكشف األسباب العمٌقة لتفكك بنى الدولة بفعل آثار التمزق االجتماعً ،وما ٌتبعه من انحالل
التركٌبة االقتصادٌة والثقافٌة».
وفاز فً فرع اآلداب د .محمد بن الغزوانً مفتاح «المغرب» عن
كتابه «مفاهٌم موسعة لنظرٌة شعرٌة» .واعتبرت الهٌئة
االستشارٌة الكتاب دراسة موسوعٌة جمع فٌها المؤلف بٌن الوصف والتحلٌل واالستنباط ،وذلك بمنهج
علمً دقٌق استند فٌه المؤلف إلى مقومات العلوم الصحٌحة والعلوم اللسانٌة وعلم النفس وعلم
الموسٌقى ،وهو جهد ٌسعى به صاحبه الى صٌاغة نواة مركزٌة لنظرٌة مستقلة فً الشعر ٌربطها
بتفسٌر الظواهر فً الكون.
أما فرع الترجمه فقد فاز فٌها د .محمد زٌاد ٌحٌى كبة (سورٌا) ،عن كتابه «الثروة واقتصاد المعرفة»،
وأشارت اللجنه االستشارٌة للجائزة إلى أن الكتاب ٌعالج إشكالٌة جوهرٌة أصبحت تحكم آلٌات التفكٌر
اإلنسانً الحدٌث ،ووُ فق المترجم فً نقل روح الكتاب وتقدٌم مضامٌنه بسالسة وانسٌاب مع حرص
شدٌد على الوفاء بأمانة األفكار.
وفً فرع أدب الطفل فازت د .عفاف طبالة (مصر) ،عن كتاب «البٌت والنخلة» .وٌتضمن الكتاب
قصة تقدم خطابا ً أدبٌا ً متطوراً ٌخرج عن السائد فً كتابة أدب األطفال ،وتحاول الكاتبة ترك مساحة
للقارئ فً مرحلة المراهقة ٌعٌد فٌها النظر فً كثٌر من الموجودات حوله ،وقد نجح الكتاب بأسلوبه

السردي القصصً فً فتح آفاق من الخٌال تسمح لقارئه بأن ٌتل َمس تفسٌرات عقلٌة تكمل أحاسٌسه
الوجدانٌة والروحٌة».
وجاء إعالن الفائزٌن بعد مداوالت مستفٌضة بٌن الهٌئة االستشارٌة واللجنة العلٌا للجائزة فً ضوء
النتائج النهائٌة للجان التحكٌم التً نظرت فً أكثر من  921ترشٌحا ً ّ
موزعة فً فروع الجائزة التسعة،
تسلمتها الجائزة فً دورتها الخامسة .وكانت قد تكونت تسع لجان تحكٌمٌة للنظر فً االعمال المرشحة
لهذا العام وتضم اللجان التحكٌمٌة متخصصٌن فً مجاالت فروع الجائزة المتعددة.
وعن حجب بعض فروع الجائزة قال العرٌمً «انطالقا ً من حرص جائزة الشٌخ زاٌد للكتاب على رفع
مستوى الكتابات المرشحة وتحقٌقها لالهداف المنشودة ،ارتأت الهٌئة االستشارٌة أن األعمال المقدمة هذا
العام فً الفروع االربعة المذكورة لم تستوف الشروط العامة للجائزة فً الفرع ذاتة ،ما أدى الى
حجبها».
وسٌتم توزٌع الجوائز على الفائزٌن فً  21مارس الجاري ،فً حفل تكرٌم خاص ٌضم جمعا من
المثقفٌن واالكادٌمٌٌن والكتاب واالعالمٌٌن من داخل الدولة وخارجها.

