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عائلتا
العماني والعمر العثمان

تتقدمان
بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 

إلى گل من تفضل مبواساتهما
في وفــاة فقيدتهما الغـالـية
املغفور لها بإذن الله تعالى

گريمة عبدالگريم العمر العثمان
أرملة/ حامد عبدالرزاق العماني

 والدة گل من/ جزاع - فواز - رمزي - طالل

سواء باحلضور شخصيًا أو باالتصال هاتفيًا
أو برقيًا أو بالنشر في الصحف

سائلني الله العلي القدير أال يريهم مكروهًا بعزيز

خالد الناصري

درع تقديرية من مكتبة تكوين إلى اجلامعة األمريكية تقدمه بثينة العيسىإلى د. تيم سوليفان      )قاسم باشا(

حمور زيادة زهور كرام  جوزبة كاتوتسيال

آالء خليفة

للحكايــة أهمية كبيرة في 
حياتنا، فنحــن عندما نحكي 
أو يحكــى لنا ندخل زمنا غير 
معلوم زمن اإلقامة في األغوار، 
بينما أي زمن نعيشه بال حوار 
فهو زمن بال حــب، واحلكاية 
تعد خزانــا ملعنى الشــعوب 
واملجتمعات، كما أنها متنحنا 
نوعا من الســمو والشــموخ، 
لذا فإن املجتمع الذي ال يدرك 
أهميــة احلكاية فهــو ال يدرك 
معنى وجوده، خاصة أن هذا 
هــو ملخص مــا اســتعرضه 
الروائيون العامليون في أولى 
جلســات منتــدى »احلكايــة 
واحلكائني« الذي تنظمه مكتبة 
»تكوين« وتستضيفه اجلامعة 
األميركية في الكويت. اجللسة 
األولى من املنتدى الذي يستمر 
حتى ٢٤ اجلاري، جاءت عقب 
افتتــاح املنتدى مســاء أمس 
األول مبشاركة عدد من الكتاب 
والروائيني مــن مختلف دول 
العالــم، وبحضور مؤسســة 
مكتبة »تكوين« الروائية بثينة 
العيسى، حيث حملت اجللسة 
األولى عنوان »ملاذا احلكاية؟«. 
وقد قدم الكاتب اإليطالي جوزبه 
كاتوتسيال، والذي يعمل حاليا 
كســفير للنوايا احلســنة في 
األمم املتحدة محاضرة بعنوان 
»القصص والذاكرة« موضحا 
أننا نعيش فــي زمن الصمت 
وليس في زمن القصص وأننا 
لم نشهد زمنا اكثر صخبا من 
هذا فأينما نولي وجوهنا نسمع 
شخصا يتحدث في التلفزيون 
فــي الراديو فــي الصحف في 
اإلنترنت، لقد اصبح بإمكاننا 
جميعــا اآلن التحدث بصوت 
مسموع من شبكة اجتماعية.

وأشار كاتوتسيال إلى أنه 
يركز على قضيــة الهجرة لذا 
كتب روايتني محاوال أن يفهم 
ويحكي عن العالم اآلخر، وقد 
حققت إحدى هاتني الروايتني 
جناحا كبيرا في جميع أنحاء 
العالــم وترجمت في ٤٢ دولة 
ووصلت إلى ماليني األشخاص 
وسيتم حتويلها إلى فيلم كبير، 
مشيرا إلى أن األوروبيني بشكل 
أساسي خائفون من فقدان ما 
ميلكــون وال ترغــب أي دولة 
باملهاجريــن ويتزايد تعصب 
األشخاص أكثر فأكثر ويتزايد 
انتخاب األحزاب املتعصبة اكثر 
فاكثر. واختتم بالتأكيد على أن 
أي زمن بال حــوار ليس فقط 
زمــن الصمت وإمنــا زمن بال 

حب أيضا.

معنى الوجود:
وانتقل احلديث إلى الروائية 
والناقدة واألكادميية املغربية 
زهــور كــرام احلاصلــة على 
جائزة كتارا للرواية العربية 
في فرع النقد لعام ٢٠١6 حيث 
قدمت محاضرة بعنوان »نحن 

صناعــة احلكاية مــن جديد 
مبوجب كوننــا ندخل ضمن 
مكوناتها، الفتة إلى أن احلكاية 
هي صانعة للخيال وبدونها 

يتالشى معنى وجودنا.

الواقعية المؤلمة:
من جانبه، قــدم الروائي 
زيــادة  الســوداني حمــور 
محاضــرة بعنــوان »عالــم 
آخــر جميــل وراء اجلبــال« 
وحمور صاحب رواية »شوق 
الدرويــش« احلائــزة جائزة 
جنيب محفــوظ ٢٠١٤ والتي 
القصيــرة  تأهلــت للقائمــة 
جلائزة البوكر للرواية العربية 
٢٠١5. وقال حمور: لقد عاشت 
اإلنسانية في واد من الواقعية 
املؤملة، واقعية تهشم أمانيها 
وطموحاتها وتســحقها أمام 
املخاوف اليومية، منذ اإلنسان 
األول الذي حاصرته الوحوش 
داخل كهفه وهو يرتدي قطعة 
جلد غير مدبوغ إلى اإلنسان 
احلديث ببدلته الغالية الذي 
حتاصره الديون واألقســاط 

وسماسرة البورصة.
وذكــر زيــادة أن احلكاية 
تقدم عاملا وهميا ملونا يشغلنا 
عن الواقع وتخبرنا عن العالم 
اآلخر اجلميل الذي ال نراه وال 
نعرفه متسائال: هل يعني ذلك 
انه عالم من اخلير املطلق؟ كال 
فاحلكاية محملة بالدم والهم 
والطني مثــل الواقــع، لكنها 
محملــة بعكــس الواقع بلذة 
اجلمــال وكل مــا فيها جميل 
حتى اشتعال النيران وانتشار 
األوبئة وخيانــة احلبيبات، 
لذلك فهي عندما تنشئ عاملا 

احلكايــة« أكــدت مــن خاللها 
أن وجودنــا نحــن ليس بكرا 
إمنا وجــود ممتلئ باآلخرين، 
موضحــة أن الوعي باحلكاية 
يؤهلنا إلدراك أن لدينا معنى 
فــي الوجــود، الفتــة إلــى أن 
احلكاية ليست عنصرية أو فعال 
ديكتاتوريا تشــوبه العناصر 
التي تخــل بكرامة اإلنســان، 
موضحــة أن احلكــي هو فعل 
بيولوجي ســيظل يرافق فعل 
اإلنســان وهو يصنع النظام 
وبواسطة هذا الفعل تواصلنا 
الثقافــات واحلضــارات  مــع 
األخــرى وبفعــل هــذا الفعل 
ســوف نتواصل في املستقبل 

مع مختلف الثقافات. 
وقالت إن احلكاية هي خزان 
ملعنى الشــعوب واملجتمعات 
واملجتمع الذي ال يدرك أهمية 
احلكايــة فهو ال يــدرك معنى 
وجوده، موضحة ان احلكاية 
هي صعود في املاضي وليس 
هبوطــا ونحن عندمــا نتلقى 
احلكايات نسمعها على أساس 
أنها قيلت في األزمنة املاضية 
ولكــن اجلميــل فــي احلكاية 
أنها متنحنا نوعا من الســمو 
والشــموخ ألنهــا ال تدمجنــا 
داخل فعل الهبوط ولكن داخل 
فعل الصعــود وعندما نحكي 
أو يحكــى لنا ندخل زمنا غير 
معلوم زمن اإلقامة في األغوار. 
وأوضحــت كــرام أننا قد 
نســمع نفس احلكاية لكن ال 
نتلقــى نفــس احلكاية نظرا 
الن احلكايــة هي فعــل ذاتي 
ونحــن نفهم ونــدرك ونعي 
بالبصيرة »الذاكرة الثقافية« 
وهذا ما يجعلنا شركاء نعيد 

ســريا داخــل وعينــا فهي ال 
تعمــل على نقل أو حتليل أو 
تفكيــك الواقع وإمنا تنشــئ 
واقعا موازيا يفوح بالنشوة 

ويعبق باللذة.

القضية الفلسطينية:
وكان ختام اجللسة األولى 
مع الشاعر واجلرافيك واملخرج 
الفلســطيني  الســينمائي 
الــذي قدم  خالــد الناصري، 
محاضــرة بعنــوان »شــركة 
احلكايــات املســاهمة« وقــد 
أســس الناصــري فــي ٢٠١٢ 
جمعية املتوسط الثقافية في 
ايطاليا والتــي نقلت الكثير 
الثقافي  التبادل  من مشاريع 
فــي إيطاليا وفــي ٢٠١٢ ألف 
وأخــرج مبشــاركة مخرجني 
إيطاليني الفيلم الوثائقي »انا 
مع العروسة« الذي حصد 3 
جوائز في مهرجان فينيسيا 
السينمائي عام ٢٠١٤ واصبح 
الفيلــم رمــزا للمدافعني عن 
حقوق الهجرة في إيطاليا وفي 
٢٠١5 أسس منشورات املتوسط 
من إيطاليا لتثبت حضورها 
سريعا وتتميز في عالم النشر 
العربي ترجمت نصوصه إلى 

العديد من اللغات األخرى.
وقــال الناصــري: كانــت 
دومــا  مرتبطــة  حكاياتنــا 
بالقضية الفلسطينية حتدثنا 
جدتنا عن فلســطني وهجرة 
الفلســطينيني كانــت معقدة 
وكانــت نوعــا مــن صناعة 
حكاية، جدة أمي عمرها فوق 
الـــ ١٠٠ عام كانت جتلس في 
زاويــة الغرفة حتكي لنا عن 

فلسطني.

املشاركون في اجللسة األولى من ملتقى »احلكاية واحلكائني« استعرضوا أهميتها ودورها في تشكيل الوعي والدخول في عالم جميل ومختلف قد ال نراه وال نعرفه

روائيون: احلكاية متنحنا نوعاً من السمو والشموخ وهي خزان ملعنى الشعوب

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

الصقر سيمثل الفرق الرياضية للجامعة في كل املسابقات

»GUST« تختار »الصقر« متيمة لها

 »GUST« احتفلت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
رســميا بإطالق متيمة جديدة للجامعة في احتفال حضره 
طالب وطالبات اجلامعة واألسرة اجلامعية من أعضاء هيئة 
التدريس والعاملني فيها الذين عبروا عن سعادتهم باختيار 
واطالق التميمة، وستصبح التميمة »الصقر« شعارا لكل الفرق 
الرياضية اجلديدة في مسابقاتهم طوال هذا العام الدراسي. 
وأطلقت اجلامعة التميمة اجلديدة خالل فعالية ترفيهية شارك 
فيها احلضور بأنشطة مميزة، بينما نشر الطالب والطالبات 
واملوظفون وأعضاء هيئة التدريس صورا على حساباتهم 
اخلاصة على وسائل التواصل االجتماعي بإطالق هاشتاج 
»#GUST FALCONS«، ثــم طبعــت الصور التي علقت على 
لوحة كبيرة وسط احلرم اجلامعي، لتشكل بالتالي صورة 
 كبيــرة للتميمــة اجلديدة »الصقر«.  وقــال رئيس جامعة

اخللــــيــج للعــــلــــوم والتكنولوجيا، أ.د. دونالد بيتس: 
متيمية الصقر عبارة عن تتويج للمغامرة احلماسية التي 
أطلقها الطلبة والرياضيون والعاملون، بناء على طلب من 
اإلدارة العليا في اجلامعة، والتي تعكس اإلحساس باالنتماء 
والوالء بني أفراد أســرة اجلامعة، وســتمثل التميمة دافعا 

وعزما على حتقيق االنتصارات واإلجنازات.
هذا وقد مت اإلعالن رسميا في سبتمبر من عام ٢٠١7 عن 
التميمة، التي اختارتها اجلامعة وصممتها بالكامل، في حني 
اختار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون اسمها من 

خالل عملية تصويت انتهت األسبوع املاضي.

»GUST« الصقر« متيمة رسمية لـ«


