العيد الخامس والعشرون للجوائز األدبية الكومار
الذهبي
الروايات المتوجة باللغة العربية
جائزة الكومار الذهبي لسنة  " :2021قيامة الحشّاشين " للهادي التيمومي
دار النشر :مسكلياني للنشر

تعليق لجنة التحكيم
" الخيال هو ذاك المارد العنيد الذي يقفز على ذرى التاريخ والسير ويكسر
سلسلة ّ
الزمن لسبك حكايته .هي رواية طريفة الطرح والمضمون خارجة عن
السّائد ،توسّلت بالتراث وسير التّاريخ لتحكي راهن اإلنسان الذي ال يبعد في
بعض أحواله عن قرون مضت راوح الكاتب فيها بين عالمين ومعجمين :عالم
المطاردة البوليسيّة والبحث عن كشف األسرار وعالم المتن والحواشي وروائح
ي تميّز باللغة المتينة والحبكة
التّراث الباذخة لينتصر للعقالنيّة .هي عمل أدب ّ
الروائية وطرافة الموضوع إنها رواية "قيامة الحشاشين" للهادي التيمومي
ّ
الصادرة عن دار مسكلياني للنشر".

لجائزة الخاصة بلجنة التحكيم لسنة  " :2021تانيتا " لعبد القادر
اللطيفي
دار النشر :مسكلياني
تعليق لجنة التحكيم
" سؤل القلب ومنية النفس كانت ومازلت مذ عرف اإلنسان النّور .في هذه
الرواية يصل الكاتب "خيط الماضي بيمن الحاضر" والطيبة الطيعة بالجموح
الطموح .لغزها ديباجها من قرون مضت حتى راهن أيّامنا .عاشقان اثنان البا
حول المرأة اللغز كفراشات النّور .احترق األول وخيّر الثاني أن يدير لها ظهره
وقد خيّر الفوز بقلبه وسالم روحه .وحده الفّنان الروائي ،تع ّهد بتخليد سحرها،
كما تعهد الرسّام بتجسيدها .تانيتا رواية هادئة يمتزج فيها التأمل والتشويق،
ومسائل العصر والقضايا الجوهرية لإلنسان كتبها عبد القادر اللطيفي وصدرت
عن دار مسكلياني للنشر".

جائزة االكتشاف لسنة  " :2021كوابيس الج ّنة" لفؤاد خليفة شابير
دار النشر :وشمة
تعليق لجنة التحكيم
" هي صندوق باندورا يفرغ ويمتلئ من جديد منذ عرف اإلنسان الشر والجشع
والطمع ...رواية تزخر بتفاصيل سلسلة انحراف بكل أنواعه ،انتشر في المجتمعات
التي أعمتها المادّة .رواية يتناوب على الرواية فيها أكثر من صوت ليسرد على القارئ
مشوق تستحق
كيف ينحدر اإلنسان ويحفر عميقا ليغوص في االنحدار أكثر ،بأسلوب ّ
أن تنقى من الشوائب في طبعة قادمة .إنها كوابيس الجنّة لفؤاد خليفة شابير الصادرة
عن دار وشمة".

