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الرفاعي: جائزة امللتقى هي وجه الكويت األجمل في مشهد اجلوائز العربية
آالء خليفة

نظمــت جامعة الشــرق 
 «AUM» األوسط األمريكية
احلفــل اخلتامــي جلائــزة 
امللتقــى للقصــة القصيرة 
العربية في مركزها الثقافي، 
حيث توج القاص املغربي 
أنيس الرافعي الفائز بالدورة 
اخلامســة للجائــزة عــن 
قصته «ســيرك احليوانات 
مبشــاركة  املتوهمــة»، 
وشــخصيات  فعاليــات 
ثقافيــة واجتماعية وفنية 
كويتية وعربية وعاملية، هذا 
باإلضافة إلى أعضاء جلنة 
التحكيم املؤلفة من د.عبداهللا 
إبراهيم، رئيسا، وعضوية 
د.عبدالقادر فيدوح، ود.خالد 
رمضان، ود.عادل ضرغام، 

ود.مرمي السويدي.
طالب الرفاعي: AUM صرح 

أكادميي نفتخر به

افتتــح رئيس  بــدوره، 
امللتقــى للقصــة  جائــزة 
العربيــة األديب  القصيرة 
كلمتــه  الرفاعــي  طالــب 
بالترحيب باحلضور وتقدير 
جهــود مختلف الفرق على 
جهودهم في تنظيم احلفل، 
واستهل حديثه قائال: «صرح 
أكادميي نفتخر به، وأصبح 
يحقــق حضــورا الفتــا ال 
يقتصر على مستوى الكويت 
فقط، ولكن على مســتوى 
العربية.  اخلليج واملنطقة 
بوركت جهودك أخي العزيز 
فهد العثمان، وثقتك الكبيرة 
مبن حولــك. وهذا ما جعل 
من جامعة AUM متميزة». 
واستطرد الرفاعي قائال: 
«إذا كان للفن من فضل، فهو 
يعطى اإلنسان القدرة على 

٢٣ دولــة عربية وأجنبية، 
وعلق قائال: «كل دول العالم 
أصبحت تشــارك. وجائزة 
امللتقــى أصبحــت تزهــو 
بشــفافيتها وموضوعتيها 

اجتياز مصاعب احلياة. كلنا 
يعاني من املشــاكل واآلالم 
واإلحباطات، والفن والقصة 
والرواية واألغنية واملسرح 
واللوحة والسينما، يشكلون 

عونــا لإلنســان الجتيــاز 
اللحظة املؤملة التي يعيشها. 
إلى جانب الفن، يأتي احللم. 
كلنا نحلم. وأنا مثلكم، أحلم 
كثيرا. وعندي أحالم كثيرة 

أسرت في قلبي، وال أستطيع 
حتقيقها. وتأملت لذلك على 
مستوى احلياة والكتابات 
والصداقــة وغيرها. ولكن 
واحلمد هللا هناك أحالم في 

قلبي منت وأثمرت وأزهرت. 
وأحد هذه األحالم اجلميلة 
هي جائــزة امللتقى للقصة 
العربية. فرحي بهذا احللم 
لهذه اجلائزة أنها أصبحت 

ال تخص طالب الرفاعي، وال 
تخص جامعة AUM فقط، بل 
أصبحــت تخص الكويت». 
وأكد فــي حديثه أن القصة 
القصيرة هي أصعب الفنون، 

ولذا تستحق من يهتم بها، 
خصوصــا أنهــا صاحبــت 
مسيرة اإلنسان منذ أن كان 
في الكهف. وذكر الرفاعي أن 
في هذه الدورة تقدم ٢٤١ من 

د.عبداهللا إبراهيم: ال تسعى األعمال 
األدبية للجوائز..  إمنا اجلوائز هي 

التي تسعى إليها

الفائز بالدورة اخلامسة أنيس الرافعي: 
الفوز باجلائزة يقود للعاملية

قال رئيس جلنة التحكيم د.عبداهللا إبراهيم في كلمته: «ال تلقى 
كلمة الفوز باجلائزة، أيا كانت تلك اجلائزة، لبيان الرحلة الشــاقة 
للجنة للتحكيم، فكل ذلك أمســى اعتبارا من صباح هذا اليوم في 
طــي املاضي، إمنا تكرس الكلمة لإلشــادة بالعمل الفائز، وإلظهار 
قيمته السردية والداللية. وبالقطع، البد أن يكون كتابا قد استوفى 
معايير الكتابة في أسمى صيغها، ألنه نازع ٢٤٠ مجموعة قصصية. 
وحظي باألسبقية طوال رحلة التحكيم التي بدأت في الربيع املاضي، 
وختمت هذا النهار. كتاب شيق، وثري وفريد، وكان له قصب السبق 

طوال رحلة التحكيم».
وتابع د.إبراهيم: «ال تكتب األعمال األدبية لكي تكافأ باجلوائز، 
إمنا اجلوائز هي التي تســعى إليها. فكان دأب التحكيم البحث عن 
نصوص محكمة الصنع وقوية السبك. وكلما توافر ذلك في قصة 
من القصص، كان التحكيم ســخيا في تقديرها. ولكن كما هو دأب 
التحكيم في كل زمان ومكان، فالبد من عمل يســتقطب االختيار. 
والعمل الذي رأت اللجنة أنه سيثري تاريخ جائزة امللتقى، وبدوره 
سوف يفتخر بأن اجلائزة قد أسهمت في وضعه املوضع املناسب 
له حتت أنظار القراء جميعا، كتاب ســبك بقوة وصرامة، وطرافة. 
كتب بلغة رفيعة وخيال خصب، وابتكر مواقف لم تخطر ببال، تدعو 
للتفكير والتأمل واالعتبار، وليس لالسترخاء واالستسالم واخلدر. 
قصص تتحدى القارئ في وعيه، وتزعزع لديه أعراف التلقي التي 

رسخها فن القص التقليدي».

عبر الكاتب املغربي أنيس الرافعي عن ســعادته بفوزه بجائزة 
امللتقى للدورة احلالية، مؤكدا أنه تشرف باملشاركة في هذه املسابقة 
امللهمة وسط هذا اجلمع الغفير من املثقفني واألدباء، والكتاب، الفتا 

إلى أنه أمضى ٣٠ عاما في حقل القصة.
وعن مشــاركته في جائزة امللتقى، قال الرافعي إنه شارك في 
دورتها األولى ووصل إلى القائمة القصيرة، ثم شــارك في الدورة 
اخلامسة، مشــيرا إلى أن أهمية اجلائزة تكمن في كونها اجلائزة 
الوحيــدة التي تركز على فن القصة القصيــرة في العالم العربي، 
ولذا فهي مهمة جدا وتقود للعاملية ألن العمل الفائز يترجم إلى عدة 
لغات، ويتاح للكاتب املشاركة في العديد من املعارض العاملية لترويج 
AUM فكره في ثقافات أخرى، معبرا عن شــكره للكويت وجلامعة

التي احتضنت اجلائزة.

طالب الرفاعي يلقي كلمته في احلفل اخلتامي 

فهد العثمان متحدثا خالل احلفل

AUM حتتضن
احلفل اخلتامي

للقصة القصيرة العربية
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د.عزمي: «منتدى اجلوائز» يعمل على االرتقاء باجلوائز العربية وتعزيز مكانتها لتطوير بيئة عربية محفزة لإلبداع
الســبل  واقتــراح أفضــل 
التي  التحديــات  لتجــاوز 
العربية،  تواجه اجلوائــز 
بغية تعزيز العمل العلمي 
والثقافي العربي املشترك، 
وترســيخ هويــة الثقافــة 
العربيــة، وحضورهــا في 
احملافــل الدوليــة. وتابــع 
د.عزمي: «لقد تأسس منتدى 
اجلوائز العربية منذ سنوات 
قليلــة، إدراكا من القائمني 
عليــه بأهمية الــدور الذي 
العربية  تلعبــه اجلوائــز 
على امتــداد وطننا الكبير 
مــن محيطه إلــى خليجه، 
وتثمينــا وتقديرا للمكانة 
التــي حتتلها هذه اجلوائز 
في املشهد الثقافي العربي 

في الوقت الراهن».
واســتعرض د.عزمــي 
منتــدى  أنشــطة  أبــرز 
ورش  ومنهــا  اجلوائــز 
العمل التــي يتم تقدميها 
افتراضيا، والتي تستهدف 
الشباب املبدعني واملفكرين. 
وذكــر د.عزمــي، وقــال: 
«يقــوم منتــدى اجلوائز 
العربيــة حاليــا بإجــراء 
أول دراســة حتليلية من 
نوعها عــن واقع اجلوائز 
العربية، والتي من املتوقع 
أن تســفر عن العديد من 
املؤشرات التي ستسهم في 
تقييم تلك اجلوائز، وإلقاء 
الضوء على مواطن القوة 
والضعف بها». وختم قوله: 
«اننا نعتز بجائزة امللتقي 
للقصة القصيرة العربية 
والتي تتم بالشــراكة مع 
جامعة الشــرق األوســط 
األمريكيــة فــي الكويــت 
باعتبارهــا  الشــقيقة، 
واحدة من اجلوائز العربية 
اجلديدة الواعدة واملتميزة 

في طبيعتها».

الرفاعــي أن هنــاك قلة من 
يدعمون الثقافة، وقال: «لذلك 
أقدر ألخي وصديقي األستاذ 
العثمــان اســتعداده  فهــد 
املفتــوح الحتضــان هــذا 

وبقيمة الكتاب الذين حصلوا 
على اجلائزة». الفتا الى أن 
جائــزة امللتقــى هــي وجه 
الكويت األجمل في مشــهد 
العربيــة. وبــني  اجلوائــز 

العــام للمجلــس األعلــى 
للثقافة في جمهورية مصر 
العربيــة د.هشــام عزمــي 
كلمة ممثال منتدى اجلوائز 
العربية، وقال: «يعد منتدى 

فيصل، ويشرف بالرئاسة 
الفخرية لسمو األمير خالد 
املنتدى  الفيصل. ويعمــل 
علــى االرتقــاء باجلوائــز 
العربيــة وتعزيز مكانتها، 

املشروع الثقافي».
د.هشام عزمي: واحدة من اجلوائز 

العربية الواعدة واملتميزة في طبيعتها

من جانبــه، ألقى األمني 

اجلوائز جتمعا عربيا ثقافيا، 
يضم في عضويته جوائز 
املنطقة العربية املتاحة لكل 
العرب، وقد تأسس مببادرة 
كرميــة مــن جائــزة امللك 

والتنسيق والتعاون فيما 
بينها لتطوير بيئة عربية 
محفــزة لإلبــداع والتميز. 
ويأتي ذلك من خالل تبادل 
واملعلومــات،  اخلبــرات 

فهد العثمان ود.رشيد احلمد وعدد من احلضور في احلفل اخلتامي جلائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية

(أحمد علي) محمد العباس ود.مراد القادري واألزهر الزناد وأنيس الرافعي في اجللسة األولى للملتقى  

املشاركون في اجللسة الثالثة د.فهد حسني ود.هشام عزمي وإبراهيم الهاشمي ود.مراد القادري

عالء عبدالهادي ود.عبدالقادر فيدوح ود.عبداهللا إبراهيم ود.سعاد العنزي خالل اجللسة الثانية من امللتقى

املشاركون في اجللسة الرابعة د.محمد بن ناصر ود.محمد صوتشني وفاروق مردم ودالل نصر اهللا

(زين عالم)فهد العثمان وطالب الرفاعي يكرمان الكاتب التونسي األزهر الزناد بحضور رئيس جلنة التحكيم د.عبداهللا إبراهيم فهد العثمان واألديب طالب الرفاعي يسلمان الكاتب املغربي أنيس الرافعي جائزة امللتقى 
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