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أكد أن مجلة «العربي» بمثابة الجسر للتواصل بين كل البلدان

الرفاعي لـ«الشاهد» :للكويت دور
في بناء الثقافة العربية
كتب فهد احلمود:

�أك��د الكاتب ال��روائ��ي الأدي��ب طالب الرفاعي
�أن تنمية وعي الإن�سان ال يكون �إال بالقراءة
وخا�صة القراءة املعمقة ،مو�ضحا �أن الكاتب
البد ان يكون قارئ ًا ولهذا فكل عظماء الدنيا هم
�أ�سا�س ًا قراء.
وقال الرفاعي خالل ا�ست�ضافة الزميل جعفر

حممد يف برناجمه «و�سع ���ص��درك» على قناة
«ال�شاهد»� إن جملة العربي يف وقتنا الراهن
ت�شكل منارة نفتخر بها وهي مبثابة الهدية للعامل
العربي يف وقت مل يكن هناك �أي �صلة بني الكويت
و بقية الدول ،م�ؤكدا �أن القراءة والكتابة هما
�ضمريا الأمة.
وا�ضاف ان امل�شكلة التي يواجهها املثقفون هي
عدم ت�سليط ال�ضوء �إعالمي ًا على الكتاب واملثقفني

• طالب الرفاعي

والأدباء على�أعمالهم وجهودهم ولهذا فال ن�سمع
با�سماء جديدة على الرغم من انهم متواجدون
على ال�ساحة الأدبية.
وبني �أن �شهرة جنيب حمفوظ تفوق �شهرة جمال
عبد النا�رص والدليل على ذلك �أن اي �شخ�ص
ي�ستطيع تناول رواياته وقراءتها ،فالكتاب ميد
من عمر ال�شخ�ص حتى يف مماته ...فيما يلي
تفا�صيل احلوار:

• الثقافة «ال توكل عيش وال سندويش» والقراءة الوسيلة األكثر تنمية للوعي
• متى تركت لبا�س الزي الوطني؟
 منذ ان تخرجت يف اجلامعة،فقد كنا ث��اين دفعة مهند�سني
عام  1982وكان �أمامي خياران
�أما القطاع احلكومي �أو القطاع
اخل��ا���ص ،وق��د اخ�ترت القطاع
ال�صعب اال وهو اخلا�ص وعملت
يف �رشكة مقاوالت حملية ،لذلك
فقد كان عملي ال يتطلب الغرتة
والعقال.
• تعودت على ارت��داء البدلة كونك
مهند�س ًا فلو كنت معلم ًا هل �ستلتزم
بالزي الوطني؟
 �أن��ا ا�ست�شعر ب�أنني متحررواكرث حركة عندما ارتدي البدلة
ف�أغلب الأ�شخا�ص وهو يف مركبته
يق�ضي كل وقته وهو يقوم بتعديل
الغرتةوالعقال.
• من اطلق عليك ا�سم طالب؟
 والدي ،فقبل ان اكون متواجد ًاك��ان قبلي «بنت» وم��ن ثم بنت
اخرى وبعد جميئي ا�سماين طالب
وعندما كربت و�س�ألته قال كنت
اطلب من الله ان يرزقني ولد ًا
فا�سماين طالب ولكل �شخ�ص من
ا�سمه ن�صيب فانا ال ا�شبع من
طلب العلم ا�ضافة الى انني ا�شعر
باحل�رسة عندما انام ومل اتعلم
يف اليوم �شيئاً ،والعلم ال يقت�رص
على قراءة كتاب او م�شاهدة تلفاز
بل قد تتعلم من اجلميع من العامل
واخل��ب��از والنجار واحل���داد فال
يوجد �صباغ او كهربائي كويتي،
لذا فانت تتعامل مع  120جن�سية
من خمتلف دول ال��ع��امل ،وهذا
بحد ذاته علم فنحن نادرا ما نقول
لزوجاتنا «�صباح اخل�ير» ويف
الر�سميات ي�صبح عليك الرجال
وك�أننا يف معرفة ولكن انظر
الى اجلالية امل�رصية يف العمل
فلديهم الكثري من ال�صباحات
ال��ت��ي ت�شعرك بال�سعادة مثل
«�صباحنا فل» و«�صباحنا رملة
نظيفة» و«�صباحنا معا�ش وا�صل»
و«�صباحنا �سكر» لذلك تعلمت
التفا�ؤل من النا�س الب�سطاء.
• متى تعلمت الكتابة؟
 رغم وجودي يف العمل كمهند�سكنت اقوم بالكتابة فانا �س�أم�ضي
نحو  40عام ًا يف كتابة الروايات
وت�أليف الكتب ف�أول ق�صة ق�صرية
قمت بن�رشها يف عام  1978يف
جريدة الوطن الكويتية عندما
كان رحمة الله عليه حممد م�ساعد
ال�صالح رئي�س حتريرها وجا�سم
املطوع مدير التحرير وم�س�ؤول
ال�صفحة الثقافية وليد �أبوبكر
زوج االديبة ليلى العثمان.
• ما عالقة القراءة بتطورنا؟
 ال يوجد �أي و�سيلة تنمي وعيالإن�سان با�سثناء القراءة واق�صد
بالقراءة املعمقة مبعنى ان كنت
تريد ان تكون كاتبا عليك �أن تكون
قارئا فكل عظماء الدنيا الذين
تركوا لنا �أرثا تتناقله الب�رشية
هم ا�سا�سا قراء ففي اثناء درا�ستي
املتو�سطة مل يكن يف البيت �أي

• المثقفون
ال يملكون
العصا السحرية
إلصالح
المجتمعات
العربية

• شهرة
نجيب محفوظ
تفوق
جمال
عبدالناصر
برواياته
وكتبه
• الرفاعي متحدثا ً لتلفزيون «الشاهد»

• العرب تجدهم يقفون طابوراً المتالك «موبايل» ال اقتناء كتاب
• ما يؤلمني أن أرى زوجين يتسوقان والخادمة تحتضن أطفالهما
• «الفاشنيستات» أشهر من الكتاب ...وأشعر بالحرة عندما أنام ولم أتعلم شيئ ًا
• الكلمة كالطلقة تقتل على امتداد ...وتعلمت البساطة من مخالطة البسطاء

كتاب او �صحيفة �آنذاك فوالدتي ال
تقر أ� وال تكتب ووالدي امام م�سجد
ووقعت لدي رواية من � 500صفحة
وكنت �شغوف ًا لقراءتها فانتهيت
منها خالل � 48ساعة ومنذ ذلك
اليوم وان��ا اري��د القراءة ولكن
وقتنا الآن لال�سف مل يعد كما كان
يف ال�سابق ف�أ�صبح ه��ذا اجليل
يتظاهر بالب�رش ،الدليل ان ابنتي
ال تريد �أن او�صلها الى املدر�سة
فهي تريد ال�سائق ومن امل�ؤمل �أن
نرى زوجني يت�سوقان يف جممع
واخلادمة حتت�ضن اطفالهما لذا
علينا ان نقر�أ لنوعي انف�سنا
فرواية االم ا�ضافت يل عمر ًا �آخر.
• �إذ ًا القراءة من املمكن �أن تبني فيك
�شخ�ص ًا جديداً؟
 بالت�أكيد وخا�صة الكتاب القيماجليد ال��ذي قبل ق��راءت��ه تكون
�شيئا وبعد قراءته �شيئا �آخر.
• ما م�س�ؤولية املثقف جتاه جمتمعه
وهل ت�ؤمن بكم احلكومة؟
 يف ق�ضية ان احلكومة ت�ؤمن بنااو ال ت�ؤمن بنا فهذا �شيء عائد
للحكومة ولي�س لنا ف�أنا اقيم
املثقف ب�شكل �آخ��ر فلو تطرقنا
للحديث الذي يقول �سبعة يظلهم
الله يف ظله ي��وم ال ظل اال ظله

الهيفي رئيس ًا والالفي نائب ًا

«جمعية الغذاء» شكلت
هيئتها اإلدارية
�أعلنت �أمينة �رس اجلمعية الكويتية للغذاء والتغذية وع�ضو
هيئة التدري�س يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وفاء ح�سني �أنه مت ت�شكيل جمل�س ادارة اجلمعية برئا�سة �أحمد
الهيفي رئي�س ق�سم التغذية بكلية العلوم ال�صحية ،وتوزيع
املنا�صب االدارية كالتايل �أحمـد الاليف نائبا للرئيـ�س ،فيـ�صل
الر�شيـدي �أميـنا لل�صندوق ،فاطمة �أ�شكناين عـ�ضوا ،با�سمة �أبو
�ضهري عـ�ضوا ،جمانة الكندري عـ�ضوا.
و�أو�ضحت ح�سني �أنه مت ت�شكيل عدد من اللجان الرئي�سية للجمعية
ملمار�سة �أعمالها بغية النهو�ض مبهامها والتي تتمحور حول
تعزيز ال�صحة العامة للمجتمع واحلد من الأمرا�ض املرتبطة
بالغذاء و�سوء التغذية ورفع الوعي الغذائي وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية بني �أفراد املجتمع الكويتي.
وقالت ح�سني �إن اجلمعية الكويتية للغذاء والتغذية تدعو
املتخ�ص�صني واملهتمني يف جمال ال�صحة والغذاء والتغذية
امل��ب��ادرة �إل��ى االن�ضمام للجمعية لال�ستفادة من خرباتهم
العلمية ،ولالن�ضمام مراجعة املقر امل�ؤقت للجمعية مبنطقة
العديلية.

ومنهم �شخ�ص يقول احلق لذا ارى
ب��ان املثقف دوره اال�سا�سي يف
قول كلمة احلق فهو مبثابة م�شعل
التنوير فعندما جاء عبدالعزيز
ح�سني وهم�س يف اذن رحمة الله
عليه ال�شيخ جابر الأحمد و�أكد
له �رضورة ان�شاء جمل�س وطني
للثقافة والفنون فعطاه ال�ضوء
االخ�رض وقم مت ا�صدار مر�سوم
يف عام  1973ب�إن�شائه ومنحوا
احمد العدواين رئا�سة املجل�س
الوطني الى جانب عقول حقيقية
لها �صلة بالثقافة وكانوا �شعلة
من املثقفني ال�صادقني ،فالثقافة
مثل اي جانب له رجاالته مثل
االق��ت�����ص��اد وال��ري��ا���ض��ة والفن
واملو�سيقى ،ولهذا ي�شار الى ان
الكويت منارة ،فقبل ا�ستقاللها
يف �شهر  12ع��ام � 1958صدرت
جملة العربي وكان يديرها احمد
ال�سقاف وذهب الى اكرث من بلد
الى ان التقى ب�أحمد زكي وكان
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة ،ومت
ا�ستقطابه ال��ى الكويت وعمل
جملة العربي ومت عمل العدد
الأول اثناء تويل ال�شيخ عبدالله
ال�سامل طيب الله ث��راه وقابل
احمد زكي واحمد ال�سقاف ال�شيخ

«معهد األبحاث» يحصد
ذهبية وفضية في معرض
االختراعات بألمانيا
كتبت هبة احلنفي:
ح�صل معهد الكويت لالبحاث العلمية
على ذهبية وف�ضية يف معر�ض التجارة
الدولية ،وذلك لرباءة اخرتاع  -حول
طريقة ت�شتيت الطاقة الناجمة عن
االم��واج ،حيث مثل املعهد الكويت
يف املعر�ض ال��ذي اقيم يف مدينة
نيورمربغ � -أملانيا وح�صل على
ميداليتني ذهبية وف�ضية.
وق��د ح��از اخ�تراع كا�رسات االم��واج
املتطورة «احلواجز العائمة» على
امليدالية الذهبية واخرتاع الهياكل
العمودية امل�شقوقة على امليدالية
الف�ضية.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،ان نظام
تبديد الأم����واج ال��ذي مت اخرتاعه
يتميز ب�سهولة تركيبه ،ويتالءم مع
البيئة البحرية يف الكويت ،وطبيعة
االمواج يف اخلليج ،ويف الدول التي
ال تتوافر بها �صخور ذات نوعية
مالئمة او عندما تكون عمليات نقل
تلك ال�صخور باهظة الثمن.

عبدالله ال�سامل لالطالع على جملة
العربي فت�صفحها عبدالله ال�سامل
فلم يجد اي �شيء عن الكويت فقال
لأحمد زكي ال يوجد بها �شيء عن
الكويت فقال له احمد زكي لأن
هذه املجلة هي الكويت فوافق.
• ولكن من املمكن ان يكون ما ذكره
احمد زكي انقاذ موقفه باحليلة؟
 لي�ست حيلة بل كانت حقيقةل�سبب ب�سيط ان العربي يف وقتنا
الراهن ت�شكل منارة نفتخر بها
وه���ذه مبثابة ال��ه��دي��ة للعامل
العربي يف وق��ت مل يكن هناك
اي �صلة يف ال��ع��امل العربي،
فهي مبثابة ج�رس بني كل اقطار
العامل العربي لذلك الكويت لها
دور يف بناء الثقافة العربية لهذا
فالقراءة والكتابة ت�ستطيع ان ان
ت�شكل بهما �ضمري للأمة.
• ك��ي��ف ت�����ص��ف ع�لاق��ة احلكومة
باملثقفني؟
 و�أنا يف طريقي لال�ستديو ا�ستمعالى االخبار فهناك مظاهرات يف
تون�س ويف اجلزائر وال�سودان
وال��و���ض��ع امل�ت�ردي يف �سوريا
بينما �أن��ت هنا تتحدث بكالم
كبري وتنتقد من ت�شاء من خالل
الكامريات واالعالم وهذا يدل على

الدميقراطية والو�ضع الراقي وال
يوجد يف اي دول��ة عربية على
االط�ل�اق وه��ذا ي��دل على اخلري
وال�سعادة والتفا�ؤل وي�ؤكد لنا
ان ما نعي�شه يف الكويت ان هناك
اجيا ً
ال ت�ستطيع ان تكتب روايات
وق�ص�ص.
• �صفوة الكتاب يف العامل العربي
هم اخلونة يف الق�ضية الفل�سطينية
فلم يتناولوا �شيئ ًا يعري اجلانب
اال�رسائيلي بدليل ال يوجد انتاج
يف املكتبة العربية يتحدث عن هذه
الق�ضية ،فما ر�أيك؟
 من هذا الظامل �صاحب الر�أي،فجميع املثقفني لديهم كتابات
ولكن ب�أ�ساليب خمتلفة وعلينا
ان نعرتف بانه يف كل العامل
هناك �سلطة تنفيذية متتلك قرار ًا
واملثقف ال ميتلك هذه ال�سلطة،
ف��ال��ف��رق ب�ين الطلقة والكلمة
ان الطلقة تقوم بفعلها يف ذات
اللحظة وق��د ي��ك��ون القتل اما
الكلمة فهي تقوم بفعلها على
م��دى ام��ت��داد ه��ذه الكلمة ل��ذا ال
ي�ستطيع املثقفون الوقوف بوجه
�سلطان دكتاتور قاتل فهناك من
ذهب الى اجلحيم ب�سبب ق�صيدة
وم��ن جت���ر�أ وق���ال كلمة �ستجد

املحاربة يف رزقك ووظيفتك ويف
عيالك و�شخ�صك فاملثقفون ال
ميلكون الع�صا ال�سحرية ال�صالح
املجتمعات العربية ،فلدينا كم
هائل من التخلف الفكري وقد
ا��ضرب لك مثاال ال يوجد لدينا
فريق عربي يقف يف وجه بر�شلونة
او ريال مدريد وال يوجد لدينا
دولة عربية ت�ستطيع �صنع طائرة
وال يوجد لدينا طب متقدم كما
هو يف املانيا ولكن لدينا كاتب
ق�صة عربي ي�ستطيع جمابهة اي
كاتب ق�صة يف العامل مثل زكريا
ثامر او روائي او فنان ت�شكيلي
لذا فاملثقف واملبدع هو حالة
�شاذة يف جمتمعاتنا العربية.
• ما ال��ذي ت�رصفه ال��دول الغربية
على الثقافة؟
 �س�أنتقل للحديث معك منجانب �آخ��ر �أمريكا على �سبيل
امل��ث��ال الآن جميعها من�شغلة
بكتاب مت ا���ص��داره يتحدث عن
ترامب وال�شعب يقف يف طابور
المتالك هذا الكتاب فاين ر�أيت يف
العامل العربي هذا الطابور من
اجل كتاب قد جتدهم على اقتناء
موبايل.
• �أال تالحظ بانه ال يوجد لدينا

ا�سماء ج��دي��دة يف الثقافة فكل ما
نذكرهم ا�شخا�ص من املا�ضي؟
 لدينا الكثري� ،سعود ال�سنعو�سيوع��ب��دال��ل��ه ب�صي�ص وبا�سمة
العنزي وه��دى ال�شوه ومو�ضي
رحال ،فهم �شباب لديهم م�شاريع
فانا اليوم يف مقايل كاتب عن
مكتبة �صوفيا يف حويل مبجمع
العثمان دع���وين اليها ثالثة
�شباب كويتيني بقيادة فتاة رزان
املر�شد وعبد العزيز العو�ضي
وخالد ال�شايع وهي لي�ست لبيع
الكتب فقط ب��ل حتى للقراءة
ا�ضافة الى مكتبه التكوين ومكتبه
بالتنيوم فنحن نواجه م�شكلة
هو عدم ت�سليط ال�ضوء واالعالم
على ه���ؤالء املثقفني والكتاب
بينما «تط�رشنا» بال�شهرة اي
فتاة قامت بعمل م�سل�سل واحد يف
رم�ضان ا�ضافة الى الفان�شي�ستات
ف��ق��د و���ص��ل��وا مبتابعيهم الى
مليونني بينما ن�سري نحن يف
مكان ال يعرفنا احد وال نت�ضايق
من هذا االمر ل�سبب ب�سيط ال�شاعر
فهد الع�سكر حرقت كتبه اثناء
حياته وبعد مماته وعند وفاته
مل ي�صل عليه اال خم�سة ا�شخا�ص
وجاء عبدالله زكريا االن�صاري
من القاهرة وقام بتجميع ق�صائده
من هنا وهناك وقام بت�أليف كتاب
با�سم فهد الع�سكر حياته و�شعره
و�ساهم يف ان يعي�ش فهد الع�سكر
فعزاء الكاتب ان ميلك كتابه عمرا
اطول من عمره ،فهل تعتقد اطول
عمرا جمال عبد النا�رص ام جنيب
حمفوظ بالت�أكيد جنيب فبعد
الف �سنة �سي�أتي �شخ�ص لي�أخذ
رواية ثرثرة فوق النيل او رواية
«ال�سكرية» او اي عمل له ويقوم
بانتاجها كفيلم �سينمائي.
�سينمائى هل الثقافة «توكل عي�ش»؟
 اب���د ًا ال عي�ش وال �سندوي�شفبع�ض الكتاب ا�ستطاعوا ان
يكونوا قاعدة كبرية من القراء
وبالتايل ا�ستطاعوا العي�ش من
ورائهم.
• ماذا اعطاك احلب؟
 احل��ب وال��غ��رام ه��و اح��د اهممغامرات احلياة فهو يعطي االمل
يف احلياة فال�شاعر الرتكي ناظم
حكمت يقول اجمل االيام هو الغد
ل��ذل احل��ب يجعلك تت�أمل الغد
والذي �سينتهي بالزواج لأمتداد
الب�رشية.
• لو خريتك يف ان تعي�ش يف احد
الع�صور ما الع�رص الذي �ستختاره؟
 يف ه���ذا ال��ع����صر فالع�صورالقدمية مل تكن متطورة وال يوجد
لديهم اكل وم��اء وتكييف وهذا
واقع.
• كيف جتمع بني الواقعية واخليال
يف كتاباتك؟
 الب���د م��ن ا���س��ت��خ��دام اخليالفالكاتب ال ميكن ان يكون كاتبا
دون خياله والتوغل يف الواقعية
وب��ق��در م��ا ت��ق��ر�أ بقدر م��ا تكون
كاتباً.

إجمالي كتب الرد على وزارة التجارة 15030

العواد 21 :ألف دينار رسوم إصدار
 2256ترخيص ًا في العاصمة

�أعلنت �إدارة العالقات العامة بالبلدية
االجن��ازات التي حققتها � إدارة الرتاخي�ص
الهند�سية بالعا�صمة خالل العام املا�ضي
 2017حيث قامت الإدارة با�صدار «2256
ترخي�ص بناء حديث وترميم وتعديل»
و�إ�ضافة وزراعة ومظالت بر�سوم بلغت 20803
دنانري.
ويف هذا ال�صدد �أو�ضح مدير �إدارة الرتاخي�ص
الهند�سية نزار العواد� أن الإدارة قامت ب�إ�صدار
كافة الرتاخي�ص اخلا�صة بالبناء بال�سكن
اخلا�ص واال�ستثماري �إلى جانب ا�صدار كافة
الرتاخي�ص اخلا�صة بالتعديالت والإ�ضافة
والرتميم والهدم ودرا�سة كافة املخططات

االن�شائية للإعالنات بالإ�ضافة �إلى متابعة
�أعمال تعهدات اال��شراف اخلا�صة باملكاتب
الهند�سية ووقت انتهائها ،الفت ًا �إلى �أنه قد
مت ا�صدار  2256ترخي�ص ًا بر�سوم 20803
دنانري.
و�أ�ضاف العواد �أنه مت �إ�صدار  638ترخي�ص بناء
جديداً ،و 25ترخي�ص ترميم1254 ،ترخي�ص
تعديل و�إ�ضافة 96 ،ترخي�ص زراعة.
و�أ�شار �إلى �أنه مت �إ�صدار 312ترخي�ص هدم
و 22ترخي�ص مظالت ،م�شري ًا �إلى �أن اجمايل
الكتب التي مت الرد فيها على وزارة التجارة
 15030كتاب ًا فيما بلغ اجمايل الكتب ال�صادرة
من االدارة  903كتب.

• نزار العواد

