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AUM تحتضن الحفل الختامي للقصة القصيرة العربية
بمشاركة فعاليات وشخصيات ثقافية واجتماعية وفنية كويتية وعربية وعالمية

ــــرق  ــــشـ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــمــــت جـ ــظــ نــ
 »AUM« األوســــــط األمـــريـــكـــيـــة
ــامــــي لـــجـــائـــزة  ــتــ ــل الــــخــ ــفــ الــــحــ
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــــي مــــــركــــــزهــــــا 
ج الــقــاص  ــــوَّ

َ
الــثــقــافــي، حــيــث ت

ــعــــي  ــرافــ ــــس الــ ــيـ ــ ــربــــي أنـ ــغــ ــمــ الــ
بجائزة الـــدورة الخامسة عن 
ــرك الـــحـــيـــوانـــات  ــيــ قــصــتــه »ســ
ــة “، بــــمــــشــــاركــــة  ــ ــمـ ــ ــوّهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
فعاليات وشخصيات ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة كــويــتــيــة 
 عن 

ً
وعــربــيــة وعــالــمــيــة، فــضــا

تكريم أعضاء لجنة التحكيم 
ــلــــه  ــة مـــــــن د. عــــبــــدالــ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــمـ ــ الـ
؛ وعضوية د. 

ً
إبراهيم، رئيسا

عبد القادر فيدوح، ود. خالد 
رمضان، ود. عادل ضرغام، ود. 

مريم السويدي.

طالب الرفاعي: AUM صرح 
أكاديمي نفتخر به 

بدوره، افتتح رئيس جائزة 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
العربية األديب طالب الرفاعي 
كلمته بالترحيب بالحضور 
وتقدير جهود مختلف الفرق 
ــــي تــنــظــيــم  عـــلـــى جــــهــــودهــــم فـ
الـــحـــفـــل، وأعــــــرب فـــي مستهل 
حديثه عن فخره بهذا »الصرح 
األكاديمي الذي أصبح يحقق 
 ال يــقــتــصــر 

ً
 الفـــــتـــــا

ً
حــــــضــــــورا

عــلــى مــســتــوى الــكــويــت فــقــط، 
ولــكــن عــلــى مــســتــوى الخليج 
والمنطقة الــعــربــيــة... بــوركــت 
جهودك أخي العزيز األستاذ 
فهد العثمان، وثقتك الكبيرة 
بمن حولك، وهذا ما جعل من 

جامعة AUM متميزة«.

األحالم الجميلة

ــرد الــــرفــــاعــــي: »إذا  ــطـ ــتـ واسـ
ــــل، فــهــو  ــن مـــــن فـــــضـ ــفـ ــلـ كـــــــان لـ
ــقـــدرة على  يــعــطــى اإلنـــســـان الـ
اجتياز مصاعب الحياة، كلنا 
يــعــانــي مـــن الــمــشــاكــل واآلالم 
واإلحــبــاطــات، والــفــن والقصة 
والــروايــة واألغــنــيــة والمسرح 
واللوحة والسينما، يشكلون 
عونا لإلنسان الجتياز اللحظة 
المؤلمة التي يعيشها، فإلى 
ــأتـــي الـــحـــلـــم...  ــانـــب الــــفــــن، يـ جـ
كلنا نحلم... وأنا مثلكم، أحلم 
، وعــنــدي أحـــام كثيرة 

ً
كــثــيــرا

سرت في قلبي، وال أستطيع 
ُ
أ

تحقيقها، وتألمت لذلك على 

مــســتــوى الــحــيــاة والــكــتــابــات 
ــا، ولــكــن  ــيــــرهــ والــــصــــداقــــة وغــ
والــحــمــدالــلــه هــنــاك أحـــام في 
قلبي نمت وأثــمــرت وأزهـــرت، 
وأحــــد هـــذه األحــــام الجميلة 
هـــي جـــائـــزة الــمــلــتــقــى للقصة 
الــعــربــيــة. فــرحــي بــهــذا الحلم 
لــهــذه الــجــائــزة أنــهــا أصبحت 
ال تخص طالب الرفاعي، وال 
تخص جامعة AUM فقط، بل 

أصبحت تخص الكويت«. 

أصعب الفنون 

وأكــــد أن الــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــــون، ولـــــذا  ــنـ ــ ــفـ ــ هـــــي أصــــعــــب الـ
ــا،  ــهــ ــتــــحــــق مـــــــن يــــهــــتــــم بــ ــســ تــ

فضة المعيلي

العثمان والرفاعي مع المكرمين

 بعد فوزه
ً
أنيس الرافعي متحدثا  األزهر الزناد

ً
العثمان مكرما

ــا صـــاحـــبـــت  ــ ــهـ ــ  أنـ
ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

مسيرة اإلنــســان منذ كــان في 
 أنــــه فـــي هــذه 

ً
الـــكـــهـــف، مــبــيــنــا

الدورة تقدم 241 متسابقا من 
23 دولة عربية وأجنبية.

ب بــأن »كــل دول العالم 
َّ
وعق

ــبــــحــــت تـــــشـــــارك فـــــي هــــذه  أصــ
جـــائـــزة الــمــلــتــقــى الــتــي تــزهــو 
بــشــفــافــيــتــهــا ومــوضــوعــتــيــهــا 
اب الذين حصلوا 

ّ
وبقيمة الكت

 إلـــــى أن هـــذه 
ً
ــا ــتــ عـــلـــيـــهـــا«، الفــ

الـــجـــائـــزة هــــي وجـــــه الــكــويــت 
األجـــمـــل فـــي مــشــهــد الــجــوائــز 

العربية.
 وبّين الرفاعي أن هناك قلة 
ممن يدعمون الثقافة، وقــال: 
»لـــذلـــك أقــــدر ألخـــي وصــديــقــي 

ــــان  ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ األســــــــــتــــــــــاذ فــــــهــــــد الـ
استعداده المفتوح الحتضان 

هذا المشروع الثقافي«.

جائزة عربية واعدة 

مــــن جـــانـــبـــه، ألــــقــــى األمـــيـــن 
العام للمجلس األعلى للثقافة 
فــي جمهورية مصر العربية 
 
ً
د. هــشــام عــزمــي كــلــمــة ممثا

ــز الـــعـــربـــيـــة،  ــوائــ ــجــ ــتـــدى الــ ــنـ مـ
 أن »منتدى الجوائز يعد 

ً
مبينا

، يضم 
ً
 ثــقــافــيــا

ً
 عــربــيــا

ً
تجمعا

في عضويته جوائز المنطقة 
العربية المتاحة لكل العرب، 
وقد تأسس بمبادرة كريمة من 
جائزة الملك فيصل، ويشرف 

ــفـــخـــريـــة لــســمــو  بـــالـــرئـــاســـة الـ
األمير خالد الفيصل. 

ــذا  ــي أن هــ ــ ــزمـ ــ وأضـــــــــــاف عـ
المنتدى يعمل على االرتــقــاء 
بــالــجــوائــز الــعــربــيــة وتــعــزيــز 
مكانتها، والتنسيق والتعاون 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا لـــتـــطـــويـــر بــيــئــة 
عـــــربـــــيـــــة مـــــحـــــفـــــزة لـــــــإلبـــــــداع 
والتميز، ويأتي ذلك من خال 
تبادل الخبرات والمعلومات، 
واقتراح أفضل السبل لتجاوز 
التحديات التي تواجه الجوائز 
الــعــربــيــة، بغية تــعــزيــز العمل 
الـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي 
الـــمـــشـــتـــرك، وتـــرســـيـــخ هــويــة 
الثقافة العربية، وحضورها 

في المحافل الدولية. 

 جائزته 
ً
أحد المكرمين متسلما جانب من التكريم

»منتدى 
الجوائز« يعمل 

على االرتقاء 
بالمسابقات 

العربية وتعزيز 
مكانتها لتطوير 

بيئة عربية 
محفزة لإلبداع

عزمي

https://www.aljarida.com/article/13940


من الجوائز العربية الجديدة 
ــزة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــواعـــــــــدة والـ

طبيعتها«.

معايير الكتابة

من جانبه، ذكر رئيس لجنة 
التحكيم د. عبدالله إبراهيم 
ــقـــى كــلــمــة  ــلـ ـ

ُ
فــــي كـــلـــمـــتـــه: »ال ت

ــا كــانــت  ــ ــالـــجـــائـــزة، أيـ الــــفــــوز بـ
تــلــك الـــجـــائـــزة، لــبــيــان الــرحــلــة 
الشاقة للجنة التحكيم، فكل 
ذلك أمسى اعتبارا من صباح 
هـــذا الــيــوم فــي طــي الــمــاضــي، 
إنــمــا تــكــرس الــكــلــمــة لــإشــادة 
بالعمل الفائز، وإلظهار قيمته 

السردية والداللية«.

وأضاف إبراهيم: »بالقطع، 
ال بــــــد أن يـــــكـــــون كــــتــــابــــا قــد 
استوفى معايير الكتابة في 
أســــمــــى صـــيـــغـــهـــا، ألنـــــه نــــازع 
مــئــتــيــن وأربــــعــــيــــن مــجــمــوعــة 
قصصية، وحظي باألسبقية 
ــة الــتــحــكــيــم الــتــي  ــلـ ــوال رحـ ــ طــ
ــدأت فــــي الـــربـــيـــع الـــمـــاضـــي،  ــ بــ
وخــتــمــت هـــذا الـــنـــهـــار... كتاب 
شـــيـــق، وثــــــري وفــــريــــد، وكــــان 
لــه قصب السبق طـــوال رحلة 

التحكيم«.

لغة رفيعة

وتابع د. إبراهيم: »ال تكتب 
ــة لــكــي تــكــافــأ  ــيــ ــمــــال األدبــ األعــ

بــالــجــوائــز، إنــمــا الــجــوائــز هي 
التي تسعى إليها. فكان دأب 
التحكيم البحث عن نصوص 
محكمة الصنع وقوية السبك، 
وكــلــمــا تـــوافـــر ذلــــك فـــي قصة 
مـــن الــقــصــص، كــــان التحكيم 
سخيا في تقديرها، ولكن كما 
هو دأب التحكيم في كل زمان 
ومكان ال بد من عمل يستقطب 
االخــتــيــار، والــعــمــل الـــذي رأت 
ــه ســـيـــثـــري تـــاريـــخ  ــ الــلــجــنــة أنـ
جائزة الملتقى، وبدوره سوف 
يفتخر بأن الجائزة قد أسهمت 
في وضعه الموضع المناسب 
له تحت أنظار القراء جميعا، 
ــة،  ــرامـ كـــتـــاب ســبــك بـــقـــوة وصـ
ــتـــب بــلــغــة رفــيــعــة  ــة. ُكـ ــ ــرافـ ــ وطـ

وخيال خصب، وابتكر مواقف 
لم تخطر ببال، تدعو للتفكير 
ــار، ولــيــس  ــبــ ــتــ ــأمـــل واالعــ ــتـ والـ
ــــام  ــــسـ ــتـ ــ ــاء واالسـ ــ ــــرخـ ــتـ ــ لـــــاسـ
والــــــــخــــــــدر. قــــصــــص تـــتـــحـــدى 
القارئ في وعيه، وتزعزع لديه 
أعراف التلقي التي رسخها فن 

القص التقليدي«.

الجائزة الوحيدة

ــاتــــب الـــمـــغـــربـــي  ــكــ ــر الــ ــبــ وعــ
أنــيــس الــرافــعــي عــن ســعــادتــه 
ــزة الـــمـــلـــتـــقـــى  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بــــــفــــــوزه بـ
لـــلـــدورة الــحــالــيــة، مــؤكــدا أنــه 
تــشــرف بــالــمــشــاركــة فـــي هــذه 
المسابقة الملهمة، وسط هذا 
الجمع الغفير مــن المثقفين 
واألدباء، والكتاب، ولفت إلى 
أنــه أمضى 30 عاما في حقل 

القصة.
وعــن مــشــاركــتــه فــي جــائــزة 
ــعـــي إنـــه  ــرافـ الــمــلــتــقــى، قــــال الـ
ــى،  ــ ــارك فــــي دورتــــهــــا األولــ ـــ شـ
ووصل إلى القائمة القصيرة، 
ثم شارك في الدورة الخامسة، 
ــائـــزة  ــيـــة الـــجـ مــــؤكــــدا أن أهـــمـ
تــكــمــن فــــي كـــونـــهـــا الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى فـــن الــقــصــة 
الــقــصــيــرة بــالــعــالــم الــعــربــي، 
ولـــذا فهي مهمة جــدا وتقود 
لــلــعــالــمــيــة ألن الــعــمــل الــفــائــز 
يترجم إلى عدة لغات، ويتاح 
للكاتب المشاركة في العديد 
ــارض الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ مــــــن ال
ــكــــره فــــي ثـــقـــافـــات  لــــتــــرويــــج فــ
ــكــــره  ــر عـــــــن شــ ــ ــبــ ــ أخـــــــــــــرى، وعــ
للكويت ولجامعة AUM التي 

احتضنت الجائزة.

وتــــابــــع: »لـــقـــد تــأســس 
ــز الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــوائـ ــــجـ مــــنــــتــــدى الـ
 
ً
ــا ــ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات قــلــيــلــة، إدراكـ

مــــن الــقــائــمــيــن عــلــيــه ألهــمــيــة 
ــــذي تــلــعــبــه الــجــوائــز  الـــــدور الـ
الــعــربــيــة عــلــى امـــتـــداد وطننا 
ــى  ــ ــيــــطــــه إلـ الــــكــــبــــيــــر مـــــــن مــــحــ
 
ً
 وتـــقـــديـــرا

ً
خــلــيــجــه، وتــثــمــيــنــا

لــلــمــكــانــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا هــذه 
الجوائز في المشهد الثقافي 
الــعــربــي فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن«.

واقع الجوائز العربية

واســتــعــرض د. عــزمــي أبــرز 
ــتــــدى الــــجــــوائــــز،  ــنــ ــة مــ أنــــشــــطــ
ومنها ورش العمل التي يتم 

تــقــديــمــهــا افـــتـــراضـــيـــا، والــتــي 
تستهدف الشباب المبدعين 
والمفكرين، مضيفا: »يجري 
منتدى الجوائز العربية حاليا 
أول دراسة تحليلية من نوعها 
ــع الـــجـــوائـــز الــعــربــيــة،  ــ عـــن واقـ
والــتــي مــن المتوقع أن تسفر 
ــن الـــمـــؤشـــرات  ــن الـــعـــديـــد مــ عــ
الــتــي ستسهم فــي تقييم تلك 
الــجــوائــز، وإلــقــاء الــضــوء على 
مواطن القوة والضعف بها«. 

وأردف: »اننا نعتز بجائزة 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
العربية، والتي تتم بالشراكة 
مـــع جــامــعــة الـــشـــرق األوســــط 
األمــيــركــيــة فـــي دولــــة الــكــويــت 
الــشــقــيــقــة، بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
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 الرفاعي: جائزة الملتقى هي وجه الكويت األجمل 
في مشهد الجوائز العربية

جانب من الحفل

جانب من الحضور أثناء السام الوطني

 في الحفل
ً
طالب الرفاعي متحدثا تكريم خالد رمضان

تكريم عبدالله إبراهيم

األعمال األدبية 
كافأ 

ُ
كتب لت

ُ
ال ت

بالجوائز بل 
الجوائز هي 
التي تسعى 

إليها
إبراهيم

الفوز 
بالجائزة 
يقود إلى 
العالمية

الفائز بالدورة 
 الخامسة 
أنيس الرافعي
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