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خالل الحفل الختامي لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

AUM احتضنت المبدعين والمثقفين

محمود الزاهي

نظمت جامعة الشرق األوسط األميركية 
»AUM« الحفل الختامي لجائزة الملتقى للقصة 

القصيرة العربية في مركزها الثقافي، حيث 
ج القاّص المغربي أنيس الّرافعي الفائز  َتوَّ

بالدورة الخامسة للجائزة عن قصته »سيرك 
الحيوانات المتوّهمة«، بمشاركة فعاليات 

وشخصيات ثقافية واجتماعية وفنية كويتية 
وعربية وعالمية. هذا، باإلضافة إلى أعضاء لجنة 

التحكيم المؤلفة من د. عبدالله إبراهيم رئيساً؛ 
وعضوية د. عبدالقادر فيدوح، ود. خالد رمضان، 

ود. عادل ضرغام، ود. مريم السويدي. 

العربية  ال��ق��ص��ي��رة  امل��ل��ت��ق��ى للقصة  واف��ت��ت��ح رئ��ي��س ج��ائ��زة 
األديب طالب الرفاعي كلمته بالترحيب بالحضور، وتقدير 
ال��ح��ف��ل، واستهل  ف��ي تنظيم  ال��ف��رق على ج��ه��وده��ا  مختلف 
: »ص���رح أك��ادي��م��ي نفتخر ب��ه، وأص��ب��ح يحقق 

ً
حديثه ق��ائ��ا

ولكن  فقط،  الكويت  على مستوى  يقتصر  ال  الفتًا  حضورًا 
ع��ل��ى م��س��ت��وى الخليج وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة. ب��ورك��ت ج��ه��ودك 
أخ���ي ال��ع��زي��ز األس���ت���اذ ف��ه��د ال��ع��ث��م��ان، وث��ق��ت��ك ال��ك��ب��ي��رة بمن 

حولك. وهذا ما جعل من جامعة AUM متميزة«. 
: »إذا كان للفن من فضل، فهو يعطي 

ً
واستطرد الرفاعي قائا

كلنا نعاني  الحياة.  اجتياز مصاعب  ال��ق��درة على  اإلن��س��ان 
م��ن املشاكل واآلالم واإلح��ب��اط��ات، وال��ف��ن والقصة وال��رواي��ة 
واألغنية واملسرح واللوحة والسينما تشكل عونًا لإلنسان 
الجتياز اللحظة املؤملة التي يعيشها. إلى جانب الفن، يأتي 
أح��ام  وع��ن��دي  كثيرًا.  أحلم  مثلكم،  وأن��ا  كلنا نحلم.  الحلم. 
سرت في قلبي، وال أستطيع تحقيقها. وتأملت لذلك 

ُ
كثيرة أ

ولكن  وغيرها.  والصداقة  والكتابات  الحياة  مستوى  على 
وال��ح��م��د هلل ه��ن��اك أح���ام ف��ي قلبي نمت وأث��م��رت وأزه���رت. 
وأح����د ه����ذه األح�����ام ال��ج��م��ي��ل��ة ه���ي ج���ائ���زة امل��ل��ت��ق��ى للقصة 
ال  أصبحت  أنها  الجائزة  لهذه  الحلم  بهذا  فرحي  العربية. 
ف��ق��ط، بل   AUM ال��رف��اع��ي، وال تخص جامعة تخص ط��ال��ب 

أصبحت تخص الكويت«. 

أص�����ع�����ب ال����ف����ن����ون 
وأك���د ف��ي ح��دي��ث��ه أن ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة ه��ي أص��ع��ب ال��ف��ن��ون. 
ولذا، تستحق من يهتم بها، خصوصًا أنها صاحبت مسيرة 
اإلنسان منذ أن كان في الكهف. وذك��ر الرفاعي أنه في هذه 
ع��رب��ي��ة وأجنبية،  م��ن 23 دول���ة  ت��ق��دم 241 متسابقًا  ال����دورة 
: »ك���ل دول ال��ع��ال��م أص��ب��ح��ت ت���ش���ارك. وج��ائ��زة 

ً
وع��ل��ق ق���ائ���ا

وبقيمة  وموضوعيتها  بشفافيتها  تزهو  أصبحت  امللتقى 
أن جائزة  إل��ى  ال��ج��ائ��زة«، الفتًا  ال��ذي��ن حصلوا على  اب 

ّ
الكت

امللتقى هي وجه الكويت األجمل في مشهد الجوائز العربية. 
وب����ّ� ال��رف��اع��ي أن ه��ن��اك ق��ل��ة م���ن ي��دع��م��ون ال��ث��ق��اف��ة، وق���ال: 
»لذلك، أقدر ألخي وصديقي األستاذ فهد العثمان استعداده 

املفتوح الحتضان هذا املشروع الثقافي«.

رح������ل������ة ال���ت���ح���ك���ي���م
د. عبداهلل  التحكيم  لجنة  رئيس  ق��ال  من جانبه، 
���ل���ق���ى ك���ل���م���ة ال���ف���وز 

ُ
إب����راه����ي����م ف�����ي ك���ل���م���ت���ه: »ال ت

الرحلة  لبيان  الجائزة،  تلك  كانت  أي��ًا  بالجائزة، 
اعتبارًا  أمسى  ذلك  فكل  للتحكيم،  للجنة  الشاقة 
من صباح هذا اليوم في طي املاضي، إنما تكرس 
قيمته  وإلظ��ه��ار  الفائز،  بالعمل  ل��إلش��ادة  الكلمة 
السردية والداللية. وبالقطع، ال بد أن يكون كتابًا 
صيغها،  أسمى  في  الكتابة  معايير  استوفى  قد 
ألن���ه ن����ازع م��ئ��ت��� وأرب���ع���� م��ج��م��وع��ة قصصية. 
وح��ظ��ي ب��األس��ب��ق��ي��ة ط����وال رح��ل��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ي 
ب���دأت ف��ي ال��رب��ي��ع امل��اض��ي، وخ��ت��م��ت ه���ذا ال��ن��ه��ار. 
كتاب شيق، وثري وفريد، وكان له قصب السبق 

طوال رحلة التحكيم«. 

ف���ن ال��ق��ص��ة ال��ع��رب��ي��ة
من جانبه، عبر الكاتب املغربي أنيس الرافعي عن 
الحالية،  ل��ل��دورة  امللتقى  بجائزة  ب��ف��وزه  سعادته 
م���ؤك���دًا أن���ه ت��ش��رف ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي ه���ذه امل��س��اب��ق��ة 
امل��ل��ه��م��ة وس����ط ه����ذا ال��ج��م��ع ال��غ��ف��ي��ر م���ن امل��ث��ق��ف��� 
واألدب�����������اء، وال����ك����ت����اب، الف���ت���ًا إل�����ى أن�����ه أم���ض���ى 30 
ف��ي جائزة  وع��ن مشاركته  القصة.  ف��ي حقل  عامًا 
امللتقى، قال الرافعي إنه شارك في دورتها األولى 
ووصل إلى القائمة القصيرة، ثم شارك في الدورة 
الخامسة، مشيرًا إلى أن أهمية الجائزة تكمن في 
كونها الجائزة الوحيدة التي تركز على فن القصة 

القصيرة في العالم العربي.

ب������������������������������������ؤرة ت����������ن����������وي����������ر 
وأش��اد مثقفون بجهود جامعة الشرق األوس��ط األميركية، مؤكدين أن 
جائزة امللتقى مشروع ريادي عربي تقوده الكويت، التي كانت وال تزال 
بؤرة تنوير وحاضنة للمفكرين واملبدع� العرب، الفت� إلى أن الجائزة 
نموذج للتعاون املثمر ب� املؤسسات الثقافية واألكاديمية. وقالوا إن 
الجائزة تتيح االنتقال بالقصص العربية من املحلية إلى العاملية عبر 
التألق املحمود للدور األكاديمي، ومساهمة  الترجمة، وهي دليل على 
دال���ة ع��ل��ى امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، م��ش��ددي��ن ع��ل��ى أن االه��ت��م��ام بالفن 

القصصي ضرورة بعد استحواذ الرواية على األضواء.

5 أهداف ثقافية ومعرفية

وض����������ع ال������ك������وي������ت ع�����ل�����ى خ����ري����ط����ة 
ــــــــة الــــمــــرمــــوقــــة ــــــــي الــــــجــــــوائــــــز األدب

ت����س����ل����ي����ط ال��������ض��������وء ع�����ل�����ى ك�����ّت�����اب 
ـــن ـــزي ـــي ـــم ـــت ـــم الـــــقـــــصـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة ال

ــــــــة الـــمـــبـــدعـــيـــن  االســـــتـــــفـــــادة مـــــن رؤي
ــر الــمــؤســســات ــوي ــط ـــي ت ــن ف ــري ــك ــف ــم وال

والــعــربــي  الــكــويــتــي  الــجــمــهــوريــن  تشجيع 
ــــاج الــقــصــصــي ــــت ــــن ـــة ال ـــع ـــال ـــط عــــلــــى م

ــــــز الـــــبـــــيـــــئـــــة الــــمــــعــــرفــــيــــة  ــــــزي ــــــع ت
ـــي ـــم ـــادي ــــرح األك ــــص ــــي ال والـــثـــقـــافـــيـــة ف

دول���ة   23 م���ن  م���ب���دع���ًا   241
ت���ن���اف���س���وا ع���ل���ى ال���ج���ائ���زة 

واإلقبال  للجائزة  الكبير  الزخم 
قيمتها ع��ل��ى  دالل���ة  عليها 

ج���ام���ع���ة ال����ش����رق األوس������ط 
األم�������ي�������رك�������ي�������ة ت����س����ان����د 
ال���م���ب���دع���ي���ن وت���دع���م���ه���م

االن�������ت�������ق�������ال ب����ال����ق����ص����ص 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن ال��م��ح��ل��ي��ة إل��ى 
ال���ع���ال���م���ي���ة ع���ب���ر ال��ت��رج��م��ة

من  واح����دة  الملتقى  ج��ائ��زة 
ال���ج���وائ���ز ال��ع��رب��ي��ة ال��ج��دي��دة 
ال��������واع��������دة وال���م���ت���م���ي���زة

القصصي  ب��ال��ف��ن  االه��ت��م��ام 
ض�����������رورة ب����ع����د اس����ت����ح����واذ 
ال�������رواي�������ة ع����ل����ى األض���������واء 

االرت����ق����اء ب��ال��ج��وائ��ز ال��ع��رب��ي��ة 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا وت��ط��وي��ر 
ب���ي���ئ���ة م����ح����ف����زة ل�����إب�����داع

ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل ال���ث���ق���اف���ي 
وال��ع��ل��م ال��ع��رب��ي ال��م��ش��ت��رك 
وت��رس��ي��خ ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ف�����ي ال���م���ح���اف���ل ال���ع���رب���ي���ة
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.. ومرحباً بالضيوف

العثمان مصافحاً أحد الحضور

¶ تألق محمود للدور األكاديمي ومساهمة دالة على المسؤولية االجتماعية 

العثمان مكرماً الفائز بالجائزة أنيس الرافعي بحضور مسؤولي المسابقة

العثمان متوسطاً الفائز بالجائزة ولجنة التحكيم



07 الكويت
الخميس 18 رجب 1444 هـ • 9 فبراير 2023 • السنة الـ 51 • العدد 17625

»خيال الكاتب الخصب يدعو للتفكير وليس االستسالم«

رئيس لجنة التحكيم: الكتاب الفائز
ُسبك بقوة وصرامة ورشاقة

أكد رئيس لجنة تحكيم جائزة امللتقى للقصة القصيرة 
القصصية  امل��ج��م��وع��ة  أن  إب��راه��ي��م  ال��ع��رب��ي��ة د. ع��ب��داهلل 
»س��ي��رك ال��ح��ي��وان��ات امل��ت��وه��م��ة« ل��ل��ك��ات��ب امل��غ��رب��ي أنيس 
ال��راف��ع��ي اس��ت��ح��ق ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة امل��ل��ت��ق��ى ف��ي دورت��ه��ا 
ال���خ���ام���س���ة، ل���ك���ون���ه���ا اس���ت���وف���ت ك����ل م���ع���اي���ي���ر ال��ك��ت��اب��ة 
م��ع 240  ت��ب��ارت  وق���د  أس��م��ى صيغها،  ف��ي  القصصية 
الحالية  ال���دورة  في  أخ��رى شاركت  مجموعة قصصية 
وحظيت باألسبقية طوال رحلة التحكيم التي بدأت منذ 

أشهر.
وذكر أن الكتاب الفائز شيق وثري وكان له قصب السبق 
ط���وال رح��ل��ة التحكيم، م��ش��ي��را إل���ى أن األع��م��ال األدب��ي��ة 
كتب لكي تكافأ بالجوائز وإنما الجوائز هي 

ُ
املتميزة ال ت

التي تسعى إليها فكان دأب التحكيم طوال هذه الرحلة 
البحث عن نصوص محكمة الصنع قوية السرد وكلما 
توافر ذلك في قصة من القصص كان التحكيم سخيا 
في تقديرها ولكن وكما هو دأب التحكيم في كل مكان 

وزمان البد من عمل يحظى باالختيار.
وأضاف: العمل الذي رأت اللجنة أنه يثري جائزة امللتقى، 
الجائزة قد أسهمت في وضعه  ب��أن  وب��دوره سيفتخر 
امل��وض��ع امل��ن��اس��ب تحت أن��ظ��ار ال��ق��راء، ه��و عمل »سبك 
تب بلغة رفيعة وخيال خصب 

ُ
بقوة وصرامة وظرافة وك

وليس  واالعتبار  والتأمل  التفكير  إل��ى  تدعو  وقصص 
لالسترخاء واالستسالم«، وهي قصص تتحدى القارئ 
في وعية وتزعزع لديه أع��راف التلقي التي رسخها فن 

القص التقليدي.
بصبر  دم��غ  عمل  القصصية  املجموعة  ه��ذه  أن  وذك���ر 
أهل املغرب وبراعتهم في التفكير ودرايتهم في التأليف، 
الفنان األردن��ي محمد  وشفع برسومات مميزة توالها 
ال��ع��ام��ري، وت��ض��اف��رت ال��ن��ص��وص وال��رس��وم ف��ي تقديم 
العربي الحديث على غ��رار ما  ن��ادرة في السرد  تجربة 
قام به الفنان يحيى بن محمود الواسطي رأس مدرسة 
بغداد وأشهر رسامي العرب في نهاية العصر العباسي.

AUM الرفاعي: جائزة الملتقى حلم كويتي تحقق  بدعم جامعة

241 عماًل قصصيًا من 23 دولة عربية 
وأجنبية شاركت في الدورة الخامسة 

القصيرة  امللتقى للقصة  قال رئيس مجلس أمناء جائزة 
األديب طالب الرفاعي، إن جامعة الشرق األوسط األميركية 
AUM ص���رح أك��ادي��م��ي ن��ف��خ��ر ب��ه ن��ظ��رًا ل��ح��ض��وره على 

املستوى العربي والخليجي.
وأش����ار إل���ى أن���ه إذا ك���ان ل��ل��ف��ن م��ن ف��ض��ل ف��ه��و أن يعطي 
اإلنسان القدرة على اجتياز مصاعب الحياة، فكلنا يعاني 
بفروعه  وال��ف��ن  مختلفة،  وإح��ب��اط��ات  وآالم  مشكالت  م��ن 
والسينما  والرواية  والقصة  الكتابة  فنون  ومنها  املختلفة 
والغناء، تشكل جميعها عونا لإلنسان الجتياز اللحظات 
الصعبة التي يمر بها. وأض��اف ان جائزة امللتقى للقصة 
القصيرة العربية كانت حلمًا وتحولت إلى حقيقة، والفرح 
في  ويكتب  الكويت  اإلن��ج��از كونها أصبحت تخص  بهذا 

الصحافة العربية والعاملية اسم الكويت.
وأشار إلى أن القصة القصيرة هي أصعب فنون الكتابة، 
في  ك��ان  منذ  اإلن��س��ان  أنها صاحبت مسيرة  خصوصا 
الحلم وه��و حلم  ال��ف��رح بنمو ه��ذا  الكهف، وم��ن هنا يأتي 

والذين  العربي،  وطننا  في  القصيرة  القصة  بكتاب  يكبر 
عبروا عن فرحهم وسرورهم كما دعموا مشروع جائزة 

امللتقى منذ الدورة األولى من خالل مشاركتهم.
وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتلقى الجائزة منذ دورتها 
األول����ى أك��ث��ر م��ن 200 ع��م��ل، وه���و رق���م وص���ل ف��ي ال���دورة 
الخامسة الحالية إلى 241 عمال من 23 دولة عربية ومن 
دول أجنبية بينها كندا واستراليا وإنكلترا، فكتاب القصة 
كل  م��ن  امللتقى  ف��ي  للمشاركة  ي��أت��ون  العربية  القصيرة 

بلدان العالم.
العربي  الناشر  ب��أن  ذك���روا  املهتمني  م��ن  الكثير  أن  وذك��ر 
بدأ االهتمام بالقصة القصيرة منذ نشأت جائزة امللتقى، 
موجها الشكر للجان التحكيم في الجائزة التي تزهو اليوم 
بموضوعيتها وشفافيتها وقيمة الكتاب املشاركني فيها 
والفائزين بها، الفتا إلى أن جميع من شاركوا بها انتقلوا 
إلى العاملية وإلى ترجمة أعمالهم، وبعضهم جاء في القائمة 

القصيرة ألفضل جوائز القصة القصيرة عامليا.

مثقفون يشيدون بجهود جامعة الشرق األوسط األميركية:

جائزة الملتقى مشروع ريادي عربي تقوده الكويت

أك����د م��ب��دع��ون وم��ث��ق��ف��ون أن ج���ائ���زة امل��ل��ت��ق��ى ل��ل��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة 
الكويت، مشيدين بجهود  العربية مشروع ري��ادي عربي تقوده 
جامعة الشرق األوسط األميركية AUM، التي احتضنت املسابقة 
ورعتها وتبنتها إيمانًا منها بقيمة اإلبداع والكتابة القصصية 

في نهضة املجتمع.
وأش��اروا ل� سبقلا إلى أن الكويت أخ��ذت على عاتقها منذ األزل 
النهوض بالثقافة العربية، وأصبحت بؤرة تنوير فكري وثقافي، 
واملفكرين  امل��ب��دع��ن  م��ن  الكثير  ت��اري��خ��ه��ا  ط���وال  احتضنت  وق���د 

والفنانن العرب، ورعت إنتاجهم الفكري والفني والثقافي.
وأكدوا أن الجائزة نموذج للتعاون املثمر بن املؤسسات الثقافية 
األكاديمية بقيمة  الصروح  إيمان  أن  إلى  واألكاديمية، مشيرين 
املنتج اإلب��داع��ي دل��ي��ل على ات��س��اع األف���ق، كما أن اإلب���داع والفن 

والفكر ركائز القوة الناعمة للمجتمعات املستنيرة. 
للثقافة في مصر، د. هشام  العام للمجلس األعلى  وق��ال األم��ن 
عزمي، في كلمة منتدى الجوائز العربية، إن املنتدى هو تجمع 
ع��رب��ي ي��ض��م ف���ي ع��ض��وي��ت��ه ك���ل ال��ج��وائ��ز ال��ع��رب��ي��ة، وق���د ت��أس��س 
ب��م��ب��ادرة ك��ري��م��ة م���ن ج���ائ���زة امل��ل��ك ف��ي��ص��ل، وُي���ش���ّرف ب��ال��رئ��اس��ة 

الفخرية لألمير خالد الفيصل.
وأوض�����ح أن امل��ن��ت��دى ي��ع��م��ل ع��ل��ى االرت���ق���اء ب��ال��ج��وائ��ز ال��ع��رب��ي��ة، 
وتعزيز مكانتها والتنسيق والتعاون بينها لتطوير بيئة عربية 
الخبرات واملعلومات  ت��ب��ادل  م��ن خ��ال  والتمّيز  ل��إب��داع  محفزة 
واقتراح أفضل السبل، التي تواجه الجوائز العربية بغية تعزيز 
العمل العلمي والثقافي املشترك، وترسيخ هوية الثقافة العربية 

وحضورها في املحافل الدولية.

ال����ج����وائ����ز األدب����ي����ة 
وأشار إلى أن تأسيس املنتدى قبل سنوات قليلة جاء إدراكًا من 
امتداد  الجوائزعلى  تلعبه  ال��ذي  ال���دور،  ألهمية  عليه  القائمن 
تلك  تحتلها  ال��ت��ي  للمكانة  وت��ق��دي��رًا  وتثمينًا  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

الجوائز في املشهد الثقافي العربي في الوقت الراهن.
الذي  امل��ادي  املقابل  وذك��ر أن قيمة تلك الجوائز ال تقف فقط عند 
ت��ق��دم��ه، لكنها ت��ج��اوزت��ه��ا إل���ى م��ا ه��و أه���م، وه���و ال��ت��ق��دي��ر األدب���ي 
واملعنوي الذي يتمتع به الفائزون بالجوائز، وكذلك التغيير الذي 
س���واء على مستوى  األدب��ي��ة،  ف��ي مسيرتهم  ال��ج��وائ��ز  تلك  تحدثه 
ت��ف��اع��ل ال��س��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة أو ع��ل��ى م��س��ت��وى االه���ت���م���ام اإلع���ام���ي، 
وأخيرًا على مستوى متلقي هذه اإلبداعات، وما أجمل أن يستشعر 
املثقف تقدير نتاجه األدبي واإلبداعي! وما أثمن أن يأتي التكريم 
من مؤسسات فكرية وعلمية رصينة تحرص على تحري أقصى 
درجات الحيدة واملوضوعية في اختيار الفائزين بجوائزها! وذكر 
أنه على الرغم من عمره القصير أضحى منتدى الجوائز العربية 
عنصرًا رئيسًا في املشهد الثقافي العربي، حيث بادرت املؤسسات 
املنتدى، حتى  إلى عضوية  لانضمام  املانحة  الثقافية  والجهات 

ل 14 دولة عربية.
ّ
بلغ عدد أعضائه 30 جائزة تمث

ج����س����ر ال����ت����واص����ل
وذكر أن أنشطة املنتدى تشمل كذلك تنظيم املحاضرات والندوات 
وكذلك  العربية،  البلدان  في  املهمة  الكتب  معارض  هامش  على 
تشهدها  التي  كتلك  الكبرى،  الثقافية  االح��ت��ف��االت  هامش  على 
الكويت، الفتًا إلى قيام املنتدى بمد جسور التواصل مع الهيئات 
للتربية  العربية  املنظمة  ومنها  وال��دول��ي��ة،  العربية  واملنظمات 
والعلوم والثقافة »االليسكو«. ومن ناحية أخرى، ينظم املنتدى 
املبدعن  ال��ت��ي تستهدف  االف��ت��راض��ي��ة  ال��ع��م��ل  م��ن ورش  سلسلة 

واملفكرين الشباب.

¶ الكويت كانت وال تزال بؤرة تنوير وحاضنة للمفكرين والمبدعين العرب

الفائز بجائزة الملتقى أنيس الرافعي ل� سبقلا:

مجموعتي معاَرضة لـ»كليلة ودمنة« بسرد معاصر

عبر الكاتب املغربي أنيس الرافعي عن سعادته بفوزه بجائزة 
باملشاركة في هذه  أنه تشرف  الحالية، مؤكدًا  للدورة  امللتقى 
املسابقة املهمة وسط هذا الجمع الغفير من املثقفني واألدب��اء 

والكتاب، الفتا إلى أنه أمضى 30 عاما في حقل القصة.
ولفت الرافعي ل� سبقلا إلى أن مجموعته القصصية الفائزة 
الحياة  استلهم خاللها »ص��ورة  املتوهمة«  الحيوانات  »سيرك 
ف��ي س��ي��رك« قلبت فيه األدوار ب��ني اإلن��س��ان وال��ح��ي��وان، وه��ذا 

السيرك يخلف الكثير من الرماد ثم يأتي تجار الرماد ليعيدوا 
بيعه.

»كليلة ودمنة« ولكن في صورة  وذكر أن قصصه معارضة ل�
أي��ق��ون��ات تشكيلية في  ال��س��رد م��ع  م��ع��اص��رة، وي���ت���زاوج فيها 
محكيات قصيرة عبارة عن 30 حيوانًا داخل السيرك املتخيل، 

وبعد إغالقه تدور األحداث الستخالص العبر.
وعن مشاركته في جائزة امللتقى قال الرافعي إنه شارك في 

دورت��ه��ا األول���ى ووص���ل إل��ى القائمة القصيرة، ث��م ش���ارك في 
الدورة الخامسة، مشيرا إلى أن أهمية الجائزة تكمن في كونها 
الجائزة الوحيدة التي تركز على فن القصة القصيرة في العالم 
العمل  للعاملية ألن  ت��ق��ود  ال��ع��رب��ي، ول���ذا فهي مهمة ج��دا وه��ي 
الفائز يترجم إلى عدة لغات، ويتاح للكاتب املشاركة في العديد 
من املعارض العاملية لترويج فكره في ثقافات أخرى، معبرًا عن 

شكره للكويت ولجامعة AUM التي احتضنت الجائزة.

¶ الجائزة فرصة لترجمة العمل الفائز وإتاحته لقراء بلغات أخرى 

ق���������وة ال�����ل�����غ�����ة وال�����خ�����ي�����ال 
ال��خ��ص��ب وال���ع���ب���ارات ال��ب��دي��ع��ة

ال����دع����وة إلع���م���ال ال��ت��ف��ك��ي��ر ال 
االستسالم من أبرز سمات الكاتب

ق��������وة ال������س������رد ورش����اق����ت����ه 
ـــــت دهـــشـــة  ـــــف ــــــه أض ــــــرف وظ
القصصية  ال��م��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى 

ال��ق��ص��ص ت��ت��ح��دى ال���ق���ارئ في 
واألفكار التساؤالت  وتثير  وعيه.. 

زع���زع���ة أع�����راف ال��ت��ل��ق��ي ال��ت��ي 
التقليدي ال��ق��ص  ف��ن  رس��خ��ه��ا 

عمل  ال��ق��ص��ص��ي��ة  ال��م��ج��م��وع��ة 
دمــــــغ بـــصـــبـــر أهــــــل الـــمـــغـــرب 
وب����راع����ت����ه����م ف�����ي ال��ت��ف��ك��ي��ر

تضافرت النصوص مع الرسوم في 
العربي السرد  في  ن��ادرة  تجربة 

أبرز حيثيات منح الجائزة
قام بالتعاون مع جامعة الشرق األوسط األميركية في الكويت، باعتبارها 

ُ
وأشار إلى اعتزاز املنتدى بجائز القصة القصيرة العربية، التي ت

ل نموذجًا واعدًا للتعاون بن املؤسسات الثقافية 
ّ
واحدة من الجوائز العربية الجديدة الواعدة واملتميزة في طبيعتها، وكذلك ألنها تمث

من ناحية، واملؤسسات األكاديمية من ناحية أخرى، بما يكرس دور األخيرة في القيام بمهامها الفكرية واإلبداعية على مستوى الوطن 
العربي، مقدمًا التهاني للفائزين بجائزة امللتقى لهذا العام.

 ومن جانبه، اعتبر األديب محمد رفيع أن إيمان الصروح األكاديمية بقيمة املنتج اإلبداعي دليل على اتساع األفق، الفتًا إلى أن الجوائز 
األدبية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة للحراك الثقافي وتسليط الضوء على املبدعن.

أما الكاتب األزهر الزناد فأشاد بجائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية، مؤكدًا أن احتضان جامعة AUM لها دليل على رؤية ثقافية 
ثاقبة وإيمان بقيمة اإلبداع القصصي.
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