
University of Haifa
حيفا جامعة 

10:30-10:00: تجّمع وتضييفات

11:00-10:30: كل�ت افتتاحّية
أ.د. راسم خ�ييس, رئيس املركز اليهودي-العر�, جامعة حيفا

مراس ناطور, باسم عائلة ناطور

عرين عابدي - زعبي, عضو بلدية حيفا ومركز مساواة

12:15-11:00: الجلسة األوىل: امل�اث الرواّ�- مرسحّي لسل�ن ناطور 
رئيس الجلسة: د. مسعود حمدان, جامعة حيفا

*املمثّل عامر حليحل, مدير مرسح امليدان: قراءة مقاطع من مؤلّفات سل�ن ناطور

*د. باسيليوس بواردي, جامعة بار إيالن: "اصطراع الهويات يف أدب سل�ن ناطور: ألوان قوس قزح"

*د. يو¨ مندل, معهد فان ل¤: "السفر وأهميته يف كتابة سل�ن ناطور"

12:45-12:15: اسرتاحة

اّن الن�ذج التالية من عناوين منشورات سل�ن ناطور (التي يبلغ عددها حوايل ثالثون)  تعّرب عن التنويع الذي تتميّز به كتابته: 

الشجرة التي ¶تّد جذورها اىل صدري (قصص)

 وما نسينا

حكاية · تنته بعد

 «شون عىل الريح أو هي عودة اىل بيسان

 ثقافة لذاتها... ثقافة يف ذاتها: تأمالت يف مشهدنا الثقايف 1980-1994

هي, أنا والخريف.  

سيقوم مركز "مساواة " قريبا باصدار ثان لجزء من مؤلفات الكاتب املرحوم. 

اضطلع سل�ن ناطور Áهمة خاصة يف مجال الصحافة الفلسطينية يف حدود 1948 ويف

األرايض املحتلّة, مثال كمحّرر امللحق الثقايف يف جريدة  االتحاد ومجلة  الجديد الثقافية,

ثم كمحّرر مجلة  قضايا ارسائيلية الصادرة عن املركز الفلسطيني للدراسات االرسائيلية يف رام الله.

 اما بالنسبة لنشاط سل�ن ناطور الثقايف والسيايس العام املتعّدد الوجوه نذكر مشاركته يف تأسيس وادارة عدد من املؤسسات 

العربية مثل لجنة التضامن مع أهل الجوالن السوري املحتل, جمعية إعالم, معهد اميل توما للدراسات الفلسطينية االرسائيلية, 

اتحاد الكتاب العرب, وحلقة املبدعË العرب واليهود ضد االحتالل ومن اجل السالم العادل. ويف السنوات االخ¤ة بادر وأدار, يف 

اطار مركز مساواة, مرشوع "الثقافة الفلسطينية – حقوق وفضاءات" الذي يهدف اىل إعادة الثقافة اىل الحيّز العاّم والشعبّي واىل 

تطوير الثقافة الفلسطينية يف الداخل وربطها بالثقافة الفلسطينية يف الخارج.

يعرف سل�ن ناطور, املولود يف دالية الكرمل سنة 1949, كأحد الكتاب الفلسطينيË البارزين وكمفّكر متقّدم مؤثّر يف ارسائيل وفلسطË والعا· العر� بأجمعه.

أنهى دراسته الثانويّة يف حيفا وواصل دراسته الجامعيّة يف ماّدة الفلسفة يف الجامعة العربيّة يف القدس, ثم يف جامعة حيفا. ومن بداية مرحلة اإلبداع يف حياته طمح سل�ن ناطور اىل املزج بË الفلسفة واألدب. 

إذ قال: ..."النصوص التي أكتبها تطرح الكث¤ من القضايا الفلسفية حتى عندما أكتب يف السياسة واملواضيع االجت�عية".     

أوىل محاوالته االدبية كانت يف الشعر. الحقا أصدر أّول كتبه يف مواضيع فلسفية (أراء ودراسات يف الفكر والفلسفة), ثم روايات وقصص وأع�ل مرسحية ونصوص للسيني�, وكتب لالطفال وترجمة نصوص أدبية 

وفكرية من اللغة العربية اىل العربية. واالهم من بË كتبه املرتجمة للعربية -- הזיכרון שוחח אתי והסתלק: חייו ומותו של השיח' מחורץ הפנים (תרגום יהודה שנהב-שהרבני) – تعكس 

رسالة ناطور املهمة يف حفظ الذاكرة التأريخيّة الفلسطينية  وذلك مثاال لجهوده املستمرّة إلقامة جرس اىل القراء اليهود. 

"حكاية � تنته بعد"
يوم دراّيس إلحياء 

ذكرى الكاتب سل�ن ناطور

لالستفسار والتسجيل: مركز مساواة 8555901-04  املركز اليهودي العر� 04-8240156

14:00-12:45: الجلسة الثانية: سل�ن ناطور: املبدع والواقع
رئيس الجلسة: أ.د. رؤوبË سن¤, جامعة حيفا

*د. راوية بربارة, جامعة حيفا: "سل�ن ناطور الض�ئر املنفصلة يف املجتمع: قراءة يف رواية  أنا, 

هي والخريف" 

*أ.د. مصطفى كبها, الجامعة املفتوحة: الشيخ املشقق الوجه والذاكرة الشفوية التي تهّددها الضباع

*الكاتب د. نبيه القاسم, الكلية األكاد«ية العربية للرتبية: "رواية  أنت القاتل, يا شيخ: املواجهة 

األوىل لسل�ن ناطور مع الواقع"

14:30-14:00: اسرتاحة

15:45-14:30: الجلسة الثالثة: طاولة مستديرة –  سل�ن ناطور يف 

امليادين الثقافية والصحفية والسياسية
رئيس الجلسة: أ.د. محمود يزبك, جامعة حيفا

باشرتاك

*الكاتب محمد نفاع

*جعفر فرح, مدير مركز مساواة

*املمثّلة فداء زيدان

 

أ.د. راسم خ�ييساللجنة التحض�ية:

السيد جعفر فرح

السيدة غدير كيوف-ناطور

أ. د. قيس فرو

د. مسعود حمدان

أ.د. أفن¤ جلعادي

"حكاية � تنته بعد"
يوم دراّيس إلحياء ذكرى الكاتب سل�ن ناطور

يوم األربعاء املوافق 8.3.2017, يف جامعة حيفا, قاعة عوفر , الطابق الثالث³ من برج أشكول


