ميدالية نجيب محفوظ لألدب
ت2قدم دار نش2ر ال2جام2عة األم2ري2كية ب2ال2قاه2رة م2نذ ع2ام  ١٩٩٦م2يدال2ية ن2جيب م2حفوظ ل2ألدب ك2ل ع2ام ل2دع2مها ل2ألدب ال2عرب2ي
املترجم.
ه 2ذه ال 2جائ 2زة ت 2تكون م 2ن م 2يدال 2ية ف 2ضية وج 2ائ 2زة ن 2قدي 2ة ،ب 2اإلض 2اف 2ة إل 2ى نش 2ر وت 2رج 2مة ال 2عمل األدب 2ي ال 2فائ 2ز إل 2ى ال 2لغة
اإلنج 2ليزي 2ة ،وال 2تي ت 2قدم س 2نوي 2ا ً ي 2وم  ١١دي 2سمبر ،وه 2و ي 2وم م 2يالد ال 2كات 2ب ال 2حائ 2ز ع 2لى ج 2ائ 2زة ن 2وب 2ل ،األس 2تاذ ن 2جيب
م 2حفوظ .ت 2قدم ه 2ذه ال 2جائ 2زة ف 2ي ح 2ضور رئ 2يس ال 2جام 2عة األم 2رك 2ية ب 2ال 2قاه 2رة ووزي 2ر ال 2ثقاف 2ة وق 2ادة آخ 2ري 2ن ب 2ارزي 2ن ف 2ي
الحياة الثقافية في مصر.
ت2منح م2يدال2ية ن2جيب م2حفوظ ألف2ضل رواي2ة م2عاص2رة نش2رت م2نذ ع2ام2ني ب2ال2لغة ال2عرب2ية )ول2م ت2ترج2م ب2ال2لغة اإلنج2ليزي2ة( ،وم2ن
خ2الل ل2جنة م2يدال2ية ن2جيب م2حفوظ ي2تم إخ2تيار ال2فائ2ز .ال2لجنة ت2شمل د .ت2حية ع2بد ال2ناص2ر ود .ش2ري2ن أب2و ال2نجا ود .م2نى
ط 2لبة ود .ه 2مفري داف 2يس ود .رش 2يد ال 2عنان 2ي .وي 2قوم ق 2سم النش 2ر ب 2ال 2جام 2عة األم 2ري 2كية ب 2ال 2قاه 2رة ت 2رج 2مة ونش 2ر ال 2رواي 2ة
الفائزة إلى اللغة اإلنجليزية في القاهرة ونيويورك ولندن.
وق2د رح2ب األس2تاذ ن2جيب م2حفوظ به2ذه ال2جائ2زة ق2ائ2الً" :اإلع2الن ع2ن ه2ذه ال2جائ2زة ال2تي ت2كرم األدب واألدب2اء ه2و ح2دث
ه2ام ي2وم ع2يد م2يالدي .ات2منى أن ت2ساع2د ه2ذه ال2جائ2زة ف2ي اك2تشاف م2واه2ب ج2دي2دة ف2ي األدب ال2عرب2ي وت2عري2فهم ل2لقراء
في جميع أنحاء العالم".
ت2عد دار نش2ر ال2جام2عة األم2ري2كية ب2ال2قاه2رة ه2ي األول2ى ف2ي نش2ر ك2تب ن2جيب م2حفوظ ب2ال2لغة اإلنج2ليزي2ة ،وأي2ضا ً امل2ال2كة
ل2حقوق النش2ر ألك2ثر م2ن  ٦٠٠ط2بعة ب2ال2لغة األج2نبية األخ2رى ألع2مال ن2جيب م2حفوظ ال2تي ت2رج2مت إل2ى  ٤٠ل2غة ف2ي ج2ميع
أنحاء العالم.
ه 2ناك إث 2نان وعش 2رون ف 2ائ 2زا ً ب 2ميدال 2ية ن 2جيب م 2حفوظ م 2نهم  ٨۸س 2يدات و ١٤رج 2ل وج 2نسيات 2هم  ١٢م 2صري وفلس 2طينيني
وسوريني وجزائري ومغربي وعراقي وسوداني:
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عادل عصمت "حكايات يوسف تادرس"
حسن داوود "ال طريق إلى الجنة"
حمور زيادة" ،شوق الدرويش"
خالد خليفة" ،ال سكاكني في مطابخ هذه املدينة"
عزت القمحاوي" ،بيت الديب"
اإلبداع األدبي للشعب املصري
ميرال الطحاوي" ،بروكلني هايتس"
خليل صويلح" ،وراق الحب"
حمدي أبو جليل" ،الفاعل"
أمينة زيدان" ،نبيذ أحمر"
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سحر خليفة" ،صورة وأيقونة وعهد قديم"
يوسف أبو رية" ،ليلة عرس"
عالية ممدوح" ،املحبوبات"
خيري شلبي" ،وكالة عطية"
بنسالم حميش" ،العالمة"
سمية رمضان" ،أوراق النرجس"
هدى بركات" ،حارث املياه"
إدوار الخراط" ،رامة والتنني"
أحالم مستغانمي" ،ذاكرة الجسد"
مريد برغوثي" ،رأيت رام اهلل"؛ ويوسف إدريس" ،قصة حب"
إبراهيم عبد املجيد" ،البلدة األخرى"؛ ولطيفة الزيات" ،الباب املفتوح"

س 2يتم إع 2الن ال 2فائ 2ز ب 2ميدال 2ية ن 2جيب م 2حفوظ ل 2عام  ٢٠١٧ف 2ي إح 2تفال ال 2جام 2عة األم 2ري 2كية ب 2ال 2قاه 2رة ي 2وم  ١١دي 2سمبر
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كيف يتم اإلشتراك للحصول على جائزة ٢٠١٨
ت2قرر ل2جنة ت2حكيم ج2ائ2زة ن2جيب م2حفوظ ل2ألدب ال2فائ2ز به2ذه امل2يدال2ية إع2تمادا ً ع2لى ال2تفوق األدب2ي .ح2يث ت2جتمع ال2لجنة
كل ربيع لقراءة الروايات املقدمة ،ويتم إتخاذ القرار النهائي في الخريف قبل اإلحتفال يوم  ١١ديسمبر.
ي2سمح ألي ش2خص ف2ي أي م2كان ف2ي ال2عال2م أن ي2رش2ح رواي2ة ط2امل2ا ق2دم م2علوم2ات ك2ام2لة ل2لرواي2ة وال2سيرة ال2ذات2ية ل2لكات2ب
وال2ناش2ر له2ذه ال2جائ2زة .أي رواي2ة ت2م نش2ره2ا ف2ي  ٢٠١٦أو  ٢٠١٧ول2م تنش2ر ب2ال2لغة اإلنج2ليزي2ة ي2مكن ت2رش2حها ل2جائ2زة
ع2ام  . ٢٠١٨ع2لى ال2كت ّاب إرس2ال  ٦ن2سخ م2ن ال2رواي2ة ون2سخة م2ن ال2سيرة ال2ذات2ية ت2شمل ال2عنوان ورق2م ال2تليفون وال2بري2د
األل2كترون2ي .س2يقوم دار نش2ر ال2جام2عة األم2ري2كية ب2ال2قاه2رة بتسّ2لم ال2نسخ ،وس2يتم اإلت2صال ب2ال2فائ2ز ف2قط ،ول2ن ي2تم إع2ادة
الروايات التي لم يتم اختيارها إلى الكت ّاب.
ت 2رح 2ب دار نش 2ر ال 2جام 2عة األم 2ري 2كية ب 2ال 2قاه 2رة ب 2ترش 2يح األع 2مال األدب 2ية امل 2تميزة ل 2لتقدم ل 2جائ 2زة ن 2جيب م 2حفوظ ل 2ألدب
ال2روائ2ي ل2عام  ،٢٠١٨ع2لى أن ت2صل ه2ذه األع2مال إل2ى دار نش2ر ال2جام2عة األم2ري2كية ب2ال2قاه2رة ق2بل  ١٥ف2براي2ر .٢٠١٨
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