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احتضنت جامعة الشرق اأوسط اأمريكية 
»AUM«، الحفل الختامي لجائزة املتقى للقصة 

َوج 
َ
القصيرة العربية في مركزها الثقافي، حيث ت

القاّص امغربي أنيس الّرافعي الفائز بالدورة 
الخامسة للجائزة عن قصته »سيرك الحيوانات 

امتوّهمة«، بمشاركة فعاليات وشخصيات ثقافية 
واجتماعية وفنية كويتية وعربية وعامية، 

باإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم امؤلفة من 
الدكتور عبدالله إبراهيم رئيسً، وعضوية الدكتور 

عبدالقادر فيدوح، والدكتور خالد رمضان، 
والدكتور عادل ضرغام، والدكتور مريم السويدي. 

 AUM
تحتضن الحفل الختامي للقصة القصيرة العربية

 العثمان والرفاعي مع الفائزين وممثليهم   )تصوير سعود سالم(

تكريم رئيس لجنة التحكيم

رئيس مجلس اأمناء في الجامعة وكبار امدعوين في مقدم الحضور

أنيس الرافعي الفائز اأول بالجائزة

 الجائزة 
 اأبرز عربيً 

الجائزة التي تبلغ قيمتها 
امالية 20 ألف دوار، 

هي اأبرز عربيً في 
مجال القصة القصيرة، 

أسسها في 2015 الكاتب 
والروائي الكويتي طالب 

الرفاعي تحت رعاية 
جامعة الشرق اأوسط 
اأمريكية في الكويت.

يحصل كل كاتب بالقائمة 
القصيرة على 5 آاف 

دوار مع درع وشهادة 
تقدير، بينما سيضيف 

الفائز اأول إلى رصيده 
20 ألفً قيمة الجائزة.

 ترتيب الفائزين 
1 - أنيس الرافعي من 

امغرب )سيرك الحيوانات 
امتوهمة(.

2 - اأزهر الزناد من تونس 
)مدينة امرايا(.

3 - ضياء جبيلي من العراق 
)النمر الذي يّدعي أنه 

بورخس(.
4 - محمد رفيع من مصر 

)في مديح الكائنات(.
5 - يوسف ضمرة من 

اأردن )وفالس الغراب(.
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ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ ألــــــــقــــــــى اأمــــــــــــــــن الـ
لــلــمــجــلــس اأعـــلـــى لــلــثــقــافــة 
في جمهورية مصر العربية 
الدكتور هشام عزمي كلمة، 
ــنــــتــــدى الــــجــــوائــــز  ــثــــًا مــ مــــمــ
ــد  ــ ــعـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة. وقـــــــــــــال: »ُيـ
ــز تــجــمــعــا  ــوائــ ــنـــتـــدى الــــجــ مـ
ــم فــي  ــا، يـــضـ ــيـ ــافـ ــقـ ــا ثـ ــيـ ــربـ عـ
عــضــويــتــه جـــوائـــز امــنــطــقــة 
العربية امتاحة لكل العرب، 
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــد تـــــــأســـــــس بــ
ــلـــك  ــزة امـ ــ ــائــ ــ ــن جــ ــ ــة مــ ــمــ ــريــ كــ
بالرئاسة  ويــشــرف  فيصل، 
الفخرية لسمو اأمير خالد 
الــفــيــصــل. ويــعــمــل امــنــتــدى 
عـــلـــى اارتــــــقــــــاء بـــالـــجـــوائـــز 
مكانتها،  وتــعــزيــز  العربية 
والتنسيق والتعاون في ما 
عربية  بيئة  لتطوير  بينها 
مــحــفــزة لــــإبــــداع والــتــمــيــز. 
ويأتي ذلك من خال تبادل 
ـــات،  ــــومــ ــعـــــلـ ــرات وامـــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ
ــبـــل  واقــــــــتــــــــراح أفـــــضـــــل الـــسـ
ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــاوز الـ ــتـــجـ لـ
ــه الـــجـــوائـــز الــعــربــيــة،  ــواجـ تـ
العلمي  العمل  تعزيز  بغية 
امشترك،  العربي  والثقافي 
ــيــــخ هــــويــــة الـــثـــقـــافـــة  وتــــرســ
الـــعـــربـــيـــة، وحـــضـــورهـــا فــي 

امحافل الدولية«.
 وتــــــابــــــع عــــــزمــــــي: »لـــقـــد 

ــز  ــتـــدى الـــجـــوائـ ــنـ تــــأســــس مـ
الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
القائمن  مــن  إدراكــــا  قليلة، 
عــلــيــه بــأهــمــيــة الـــــدور الـــذي 
ــز الــعــربــيــة  تــلــعــبــه الــــجــــوائــ
الكبير  وطننا  امــتــداد  على 
ــــى خــلــيــجــه،  مــــن مــحــيــطــه إلـ
للمكانة  وتــقــديــرً  وتثمينا 
الجوائز  هــذه  تحتلها  التي 
العربي  الثقافي  امشهد  في 

في الوقت الراهن«.
أنشطة  أبــرز  واستعرض 

ــز، ومــنــهــا  ــوائــ ــجــ مـــنـــتـــدى الــ
يــتــم  الـــــتـــــي  الــــعــــمــــل  ورش 
والتي  افتراضيا،  تقديمها 
امبدعن  الشباب  تستهدف 
ــــن. وقــــــــــال: يـــقـــوم  ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ وامـ
مــنــتــدى الـــجـــوائـــز الــعــربــيــة 
حــالــيــا بـــإجـــراء أول دراســــة 
ــا عــن  ــهـ تــحــلــيــلــيــة مــــن نـــوعـ
واقــــــــع الــــجــــوائــــز الـــعـــربـــيـــة، 
أن تسفر  امتوقع  والتي من 
عـــن الـــعـــديـــد مـــن امـــؤشـــرات 
التي ستسهم في تقييم تلك 

الجوائز، وإلقاء الضوء على 
مواطن القوة والضعف بها. 
وخــتــم قــولــه: »إنــنــا نعتز 
ــقـــى لــلــقــصــة  ــتـ ــلـ ــزة امـ ــائــ بــــجــ
الــقــصــيــرة الــعــربــيــة والــتــي 
تــتــم بــالــشــراكــة مـــع جــامــعــة 
الــشــرق اأوســــط اأمــريــكــيــة 
الشقيقة،  الكويت  دولــة  فــي 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا واحــــــــــــدة مــن 
الــجــوائــز الــعــربــيــة الــجــديــدة 
ــزة فــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــواعــــــــدة وامـ

طبيعتها«.

واحدة من الجوائز العربية الواعدة وامتميزة في طبيعتها

هشام عزمي: »منتدى الجوائز« يعمل على 
اارتقاء بالجوائز العربية وتعزيز مكانتها 

لتطوير بيئة عربية محفزة لإبداع

تكريم أحد أعضاء لجنة التحكيم

تسليم الفائز محمد رفيع من مصر جائزته

تكريم اأزهر الزناد من تونس

تسليم أحد الحضور جائزة الكاتب ضياء جبيلي نيابة عنه

الحضور وقوفً للنشيد الوطني في افتتاح الحفلالفائز اأول بالجائزة يلقي كلمته

هشام عزمي متحدثً

 الفائز بالدورة الخامسة 
 أنيس الرافعي: 

الفوز بالجائزة 
يقود للعامية

عّبر الكاتب امغربي أنيس الرافعي، 
عن سعادته بفوزه بجائزة املتقى 

للدورة الحالية، مؤكدً أنه تشرف 
بامشاركة في هذه امسابقة املهمة 

وسط هذا الجمع الغفير من امثقفن 
واأدباء، والكتاب، افتً إلى أنه أمضى 

30 عامً في حقل القصة.
وعن مشاركته في جائزة املقتى، 
قال الرافعي إنه شارك في دورتها 

اأولى، ووصل إلى القائمة القصيرة، 
ثم شارك في الدورة الخامسة، مشيرً 
إلى أن أهمية الجائزة تكمن في كونها 

الجائزة الوحيدة التي تركز على فن 
القصة القصيرة في العالم العربي، 

ولذا فهي مهمة جدً وتقود للعامية 
أن العمل الفائز يترجم إلى لغات 
عدة، ويتاح للكاتب امشاركة في 

العديد من امعارض العامية لترويج 
فكره في ثقافات أخرى، معبرً عن 

شكره للكويت ولجامعة AUM التي 
احتضنت الجائزة.

عبدالله إبراهيم: ا تسعى اأعمال اأدبية 
للجوائز... إنما الجوائز هي التي تسعى إليها

للقصة  املتقى  جائزة  رئيس  افتتح 
القصيرة العربية اأديب طالب الرفاعي 
وتقدير  بالحضور  بالترحيب  كلمته، 
جــهــود مــخــتــلــف الـــفـــرق عــلــى جــهــودهــم 
فــــي تــنــظــيــم الـــحـــفـــل. واســـتـــهـــل حــديــثــه 
قــــائــــًا: »صــــــرح أكـــاديـــمـــي نــفــتــخــر بـــه، 
وأصبح يحقق حضورً افتا ا يقتصر 
على  ولكن  فقط،  الكويت  على مستوى 
مــســتــوى الــخــلــيــج وامــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
بــوركــت جــهــودك أخـــي الــعــزيــز اأســتــاذ 
فـــهـــد الـــعـــثـــمـــان، وثـــقـــتـــك الـــكـــبـــيـــرة بــمــن 
 AUM حولك. وهذا ما جعل من جامعة

متميزة«. 
واســتــطــرد الــرفــاعــي قــائــًا: »إذا كــان 
لــلــفــن مـــن فــضــل، فــهــو يــعــطــي اإنــســان 
الــقــدرة عــلــى اجــتــيــاز مــصــاعــب الــحــيــاة. 
واآام  ــل  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ امـ مــــــن  يــــعــــانــــي  ــلــــنــــا  كــ

واإحــبــاطــات، والفن والقصة والــروايــة 
والسينما،  واللوحة  وامسرح  واأغنية 
اللحظة  اجتياز  لإنسان  عونا  تشكل 
الفن،  إلــى جانب  يعيشها.  التي  امــؤمــة 
الــحــلــم. كلنا نــحــلــم. وأنـــا مثلكم،  يــأتــي 
سرت 

ُ
أحلم كثيرً. وعندي أحام كثيرة أ

في قلبي، وا أستطيع تحقيقها. وتأمت 
والكتابات  الحياة  مستوى  على  لــذلــك 
والحمدالله  ولكن  وغيرها.  والــصــداقــة 
ــــام فـــي قــلــبــي نــمــت وأثـــمـــرت  هـــنـــاك أحـ
وأزهــــرت. وأحـــد هــذه اأحـــام الجميلة 
ــائـــزة امــلــتــقــى لــلــقــصــة الــعــربــيــة.  هـــو جـ
فــرحــي بــهــذا الحلم لــهــذه الــجــائــزة أنها 
الرفاعي، وا  أصبحت ا تخص طالب 
تخص جامعة AUM فقط، بل أصبحت 

تخص الكويت«.
وأكد في حديثه أن القصة القصيرة 

هــي أصــعــب الــفــنــون، ولـــذا تستحق من 
يــهــتــم بـــهـــا، خــصــوصــا أنـــهـــا صــاحــبــت 
مسيرة اإنسان منذ أن كان في الكهف. 
وذكــــر الـــرفـــاعـــي أن فـــي هــــذه الــــدورة 
تقدم 241 من 23 دولة عربية وأجنبية. 
العالم أصبحت  قــائــًا: »كــل دول  وعلق 
تشارك. وجائزة املتقى أصبحت تزهو 
بــشــفــافــيــتــهــا ومــوضــوعــيــتــهــا وبــقــيــمــة 
الــكــّتــاب الــذيــن حصلوا على الــجــائــزة«، 
افــتــا إلـــى أن جــائــزة امــلــتــقــى هــي وجــه 
ــمـــل فـــي مــشــهــد الــجــوائــز  الـــكـــويـــت اأجـ

العربية.
ــة مــــن يـــدعـــمـــون  ــلـ ــاك قـ ــنــ وبـــــــّن أن هــ
ــة، وقــــــــــال: »لـــــذلـــــك أقــــــــدر أخــــي  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــثـــمـــان  ــد الـــعـ ــهــ وصــــديــــقــــي اأســــــتــــــاذ فــ
ــذا  اســــتــــعــــداده امــــفــــتــــوح احــــتــــضــــان هـ

امشروع الثقافي«.
طالب الرافعي متحدثً

قــــال رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــدكــتــور 
عبدالله إبراهيم، في كلمته: »ا ُتلقى كلمة 
الجائزة،  تلك  كانت  ـــا  أّيً بالجائزة،  الــفــوز 
التحكيم،  لــلــجــنــة  الــشــاقــة  الــرحــلــة  لــبــيــان 
فــكــل ذلـــك أمــســى اعــتــبــارً مــن صــبــاح هــذا 
الـــيـــوم )إعــــــان الـــفـــائـــز فـــي الـــجـــائـــزة( في 
الكلمة لإشادة  طي اماضي، إنما تكرس 
السردية  قيمته  وإظــهــار  الفائز،  بالعمل 
أن يكون كتابا  والــدالــيــة. وبالقطع، ابــد 
قــد اســتــوفــى مــعــايــيــر الــكــتــابــة فــي أسمى 
ــئـــتـــن وأربــــعــــن  ــه نــــــــازع مـ ــ ــ ــا، أنـ ــهـ ــغـ ــيـ صـ
باأسبقية  قــصــصــيــة. وحــظــي  مــجــمــوعــة 

طوال رحلة التحكيم التي بدأت في الربيع 
اماضي، وختمت هذا النهار. كتابا شيقا، 
وثريا وفريدً، وكان له قصب السبق طوال 

رحلة التحكيم«.
وتــابــع إبــراهــيــم أن اأعـــمـــال اأدبـــيـــة ا 
ُتكتب لكي ُتكافأ بالجوائز، إنما الجوائز 
هي التي تسعى إليها. فكان دأب التحكيم 
ــبـــحـــث عــــن نــــصــــوص مــحــكــمــة الــصــنــع  الـ
وقوية السبك. وكلما توافر ذلك في قصة 
ــان الــتــحــكــيــم ســخــيــا في  مـــن الــقــصــص، كــ
تقديرها. ولكن كما هو دأب التحكيم في 
كل زمان ومكان، فابد من عمل يستقطب 

أنــه  الـــذي رأت اللجنة  ااخــتــيــار. والــعــمــل 
ســيــثــري تــاريــخ جــائــزة امــلــتــقــى، وبــــدوره 
سوف يفتخر بأن الجائزة قد أسهمت في 
وضــعــه امــوضــع امــنــاســب لــه تحت أنظار 
القراء جميعا، كتاب سبك بقوة وصرامة، 
وطرافة. ُكتب بلغة رفيعة وخيال خصب، 
وابـــتـــكـــر مـــواقـــف لـــم تــخــطــر بـــبـــال، تــدعــو 
ــار، ولــيــس  ــل وااعـــــتـــــبـــ ــأمــ ــتــ لــلــتــفــكــيــر والــ
لاسترخاء وااستسام والخدر. قصص 
تتحدى الــقــارئ فــي وعــيــه، وتــزعــزع لديه 
أعـــــراف الــتــلــقــي الــتــي رســخــهــا فـــن الــقــص 

التقليدي.
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طالب الرفاعي: 
جائزة املتقى هي وجه الكويت اأجمل في مشهد الجوائز العربية


