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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۵  دسمبر٠١
 

  : ابن رشدۀ ادبياِت زندان از جانب مؤسسۀبرندگان جايز
 )مراکش(و احمد مرزوقی ) سوريه(، مصطفی خليفه )فلسطين(عايشه عوده 

  

لمان به ندرت گزارش امبر را رسانه ھای  نو٢٧ادبيات زندان در ۀ  ابن رشد در برلين در زمين مؤسسهۀاھدای جايز

  .کرده اند

وی .  در اسرائيل زندانی بوده است١٩٧٩ و ١٩۶٩، بين سال ھای عايشه عودهامسال جايزه ابن رشد، ۀ برند

ا مقامات اشغالگر اسرائيل قادر به تحمل ام. او سخن وی بودۀ تنھا اسلح. آموزگاريست که اسلحه به دست نگرفته بود

در .  جلد به نگارش آورده است٢ش را اديبانه در  زمان زندانۀ زندان کشيدن خويش و شکنجعايشه عوده. آن نبودند

  . انگليسی اولی به زودی منتشر خواھد شدۀکه ترجم» بھای خورشد«و » رؤيای آزادی«

  

  عائشة عودة

.  دستگير گشت١٩۶٧ومت فلسطين در مقابل اشغالگران اسرائيلی است که پس از  از اولين زنان مقاعايشه عوده

.  او را منفجر نمودۀ پس از دستگيری او و در راستای مجازات جمعی، منزل خانواد١٩۶٩ارتش اسرائيل در سال 

ه را وی در زمان اسارت انواع شکنج.  بار مادام العمر و ده سال حبس محکوم گشت٢ به ١٩٧٠ در سال عوده
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که پس از قرارداد اسلو در سال   به دنبال تبادل زندانيان، رھا و به اردن تبعيد گشت تا اين١٩٧٩تحمل نمود و در 

  . به ميھن خويش بازگشت نمود١٩٩۴

زندگی زندانيان سياسی فلسطينی در زندان ھای اسرائيل را ترسيم » به ژرفی و با زبانی روشن«وی در دوجلد 

  . و شخصی زنان فلسطينی در زندان ھای اسرائيل را شرح می دھدنموده و رنج ھمگانی

او که از اھالی حلب می :  از تجربيات خويش در زندان ھای سوريه نشان می دھدمصطفی خليفهتصوير ديگری را 

خليفه که در چندين .  سال به طول کشيد١۵دومين توقف وی در زندان . زندانی شدباشد در دوران جوانی دو بار 

خوانندگان خويش را ) پيله، روزنگاِر ناظری مخفی(» القوقعه، يوميات متلصص«زندان اسير بوده است در داستان 

  .شاھد خشونت ھا و بی عدالتی در زندانھای سوريه می سازد

  

   جائزتھا التقديرية للكاتب السوري مصطفى خليفةمؤسسة إبن رشد للفكر الحر تمنح

 کشيده شد سلطان حسن دوم پايش به کودتای نافرجام عليه ١٩٧١ که افسر ارتش مراکش بود در سال احمد مرزوقی

ی ئ سال در زندان صحرا١٨شت محکوم و  سال منجر گ٢٠ سال حبس که در نھايت به ۵و در دادگاه نظامی به 

  زوقیرم. ر زندانی که بسياری از ھمبندان وی بر اثر شرايط نامساعد آنجا جان سپردندتزممارت به سر برد، د

وی در شرح حال خود تحت .  آزاد گشت١٩٩١سرانجام بر اثر فشارھای بين المللی سازمان ھای حقوق بشر در 

  .در نھايت دقت به مشاھدات خويش در زندان مزبور شھادت می دھد» ١٠تزممارت، سلول «عنوان 

  

  »ابن رشد للفكر الحر « لمرزوقي يحرز جائزة ا
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ی که در خدمت به آزادی و عدالت کوشيده اند قدردانی نموده و توجه ئ جايزه ای که می دھد از انسان ھاابن رشد با

 بنياد ابن رشد و اعاناتی که یتأمين مبلغ اين جايزه فقط از حق عضويت اعضا. عموم را به آثارشان جلب می نمايد

  .سد حاصل می گرددمی ر

تی أ شخصيت کشورھای عربی برگزيده و تصميم گيری مربوطه توسط ھي١٨برندگان امسال ابن رشد از ميان 

:  نويسنده و اديب جھان عرب که با حفظ استقالل و افتخاری در اينکار شرکت نمودند حاصل گشت۵مرکب از 

و ساموئل شيمون ) مصر(، ساميه محرز )ريهسو(، خالد خليفه )اردن(رزان ابراھيم ) مراکش(محمد اشعری 

  )عراق(

 

 ٢٠١۵مبر  نو٣٠ - برگرفته از تالکسکاال
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