
 

طالق قدرات اإلنسانفي سياق رعاية مؤسسة قطر لممبدعين الشباب   وا 

 4102مي النقيب تفوز بالجائزة األولى لمهرجان إدنبرة لمكتاب لعام 

 

اب" دنبرة لمكتإميرجان ـ "فازت الكاتبة مي النقيب بالجائزة األولى ل. 9102أكتوبر  92الدوحة، قطر، 
، والذي قامت بنشره "دار بمومزبري مؤسسة قطر «لألشياءالضوء الخفي » عن كتابيا 9102لعام 

يتألف الكتاب الشيق من مجموعة قصص . عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ،لمنشر"
 شخصيات عادية تعيش في الشرق األوسطالضوء فييا عمى الحياة اليومية لالكويتية الكاتبة تسمط  ،قصيرة

  وما ينتابيا من صراع داخمي جراء تفاعميا مع ما يدور حوليا من أحداث.

 عمى تحقيق جانب منمؤسسة قطر  تعملمبدعين، ونشر أعماليم األدبية، الكتاب الومن خالل رعاية 
، فضاًل عن تعريف العالم باألدباء والشعراء الخميجيين رسالتيا الرامية لتعزيز ثقافة التميز واالبتكار

وفي ىذا السياق، فقد سبق لدار بمومزبري مؤسسة قطر لمنشر أن نشرت أعمااًل ، والعرب عامة. خاصة
 لمكاتب القطري المبدع عبدالعزيز آل محمود، وغيرىا.  «القرصان»أدبية ىامة، عمى غرار رواية 

ما يجتاح  عمى خمفية وتدور أحداث، و منقيبىو باكورة اإلنتاج األدبي ل «الضوء الخفي لألشياء»وكتاب 
إلى الصراع  ،من غزو الكويت ،لثمانينات والتسعينياتخالل ااضطرابات منطقة الشرق األوسط من 

منح فييا جائزة وىذه ىي المرة األولى التي ت   األميركي لمعراق.باالحتالل  مروراً  ،العربي اإلسرائيمي
 ية التي يفوز بيا كاتب أجنبي.كما أنيا المرة الثان ،"ميرجان إدنبرة لمكتاب" عن مجموعة قصص قصيرة

 كبيربامتنان قائمة: "أشعر  ،رجان إثر فوزىامنظمي الميبجزيل الشكر لمي النقيب وقد تقدمت الكاتبة 
لـ "ميرجان  24رف عظيم أن يرد إسمي عمى قائمة المرشحين المبدعين الـإنو لش ،عمى نيل ىذه الجائزة

وأشكر المنظمين شكرا بالغا  ،إدنبرة لمكتاب". ىذه ىي المرة األولى التي أشارك فييا في ىذا الميرجان
فيو يعني أن القراء  ،ى نحو خاصاء لكتابي أمر مشجع عمالقر اختيار عمى ما قدموه لي من دعم. إن 



 

ك عمى أن ىناك رغبة عارمة . وربما يدل ذل«الضوء الخفي لألشياء»من حول العالم تفاعموا مع 
 صورة لمشرق األوسط تختمف عن تمك التي تقدميا لنا وسائل اإلعالم المختمفة."الكتشاف 

المدير التنفيذي لـ "دار بمومزبري ـمؤسسة قطر لمنشر" فقال: "نحن فخورون بنيل كاتبتنا  ،أما آرند كوستر
 عريضاً اىتمامًا كما أنيا تعكس  ،«الخفي لألشياءالضوء »مي النقيب ىذه الجائزة. إنيا شيادة كبيرة لـ

بسماع أصوات جديدة من الخميج وشبو الجزيرة العربية. إن "دار بمومزبري ـمؤسسة قطر لمنشر" تسعى 
 ."ودولياً  محمياً  ،بعزم لجمب مزيد من تمك األصوات المميزة إلى القراء

رواد "ميرجان إدنبرة لمكتاب"  إلى تشجيع ،نلخامس اآلي عاميا اوىي ف ،"الجائزة األولى لمكتاب"وتيدف 
بمغ عدد الروايات والمجموعات و . ولى لمكتاب المشاركينمدى ثراء األعمال األدبية األاكتشاف عمى 

وبعد  .، طمب المنظمون بعدىا من رواد الميرجان التصويت عمييا24القصصية المشاركة ليذا العام 
 شخص، نالت الكاتبة النقيب الجائزة األولى. 9911أكثر من  تصويت

 تعميق الصور:

"الضوء الخفي لألشياء" الكتاب الفائز بجائزة "الكتاب األول" بمعرض أدنبرة الدولي الصورة االولى: 
 9102لمكتاب لعام 

 مي النقيب، مؤلفة "الضوء الخفي لألشياء" الصورة الثانية: 

 نبذة عن الكاتبة:

من وحازت عمى رسالة الدكتوراة في األدب اإلنجميزي  ،0241ولدت مي النقيب في الكويت في عام 
دراسات ما بعد "و "األدب المقارن" جامعة "بروان" األميركية. تقيم في الكويت وتدرس في جامعتيا

   عمى كتابة روايتيا األولى. حالياً وىي تعكف  ،"الكولونيالية

 


