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ترجمة،  ماير   تأليف: ستيفاني   - «الشفق»  الكتاب 

تــحــقــيــق: الـــحـــارث الــنــبــهــان - الــنــاشــر: املــركــز الثقافي 

العربي - الطبعة األولى -

 سعر السوق 13.00$  

الــكــتــاب «بــنــات الـــريـــاض» - تــألــيــف: رجــــاء عــبــد الــلــه الــصــانــع 

-  الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر - الطبعة الثالثة - سعر 

السوق 10.00$  

املوضوع: محاضرة حول الشعر العربي في املهجر لألستاذ وديع 

فلسطني

املكان: مسرح مكتبة البابطني املركزية

الوقت: الساعة الثانية عشرة ظهرا

••••

املـــوضـــوع: األمــســيــة الــشــعــريــة الــثــانــيــة فــي مــهــرجــان «ربــيــع 

الشعر» بمؤسسة البابطني لإلبداع الشعري

املكان: مسرح مكتبة البابطني املركزية

الوقت: السادسة والنصف مساء

••••

املـــوضـــوع: مــحــاضــرة لــلــدكــتــور مــرســل الــعــجــمــي بــعــنــوان «غــنــاء 

الصحراء في عصرين»

امليزانني   - غاليريا3  الضجيج- مجمع   - الثالثاء  «ملتقى  املكان  

مكتب 13

الوقت: السابعة مساء

 مفكرة اليوم 

 بورصة 
الكتب 

ذات  يبقى تجربة فريدة وذكــرى  فإنه  عــثــرات،  للكاتب وعلى رغــم ما قد يحتويه من  األول  الحب  األول هو  الكتاب 

سحر خاص، في هذه الزاوية نستعيد هذه التجربة التي ال تنسى في حياة الكاتب بكل بساطتها وبراءتها وجنونها 

وعثراتها.

  

الروائي املصري إبراهيم فرغلي من مواليد 

1967 وهــو حــاصــل على بــكــالــوريــوس في 

املــنــصــورة عـــام 1992،  اإلدارة مــن جــامــعــة 

فــرغــلــي الــــذي يــعــمــل بــالــصــحــافــة مــنــذ عــام 

القاهرية  اليوسف»  «روز  بني  تنقل   1990

و«نــــــزوى» الــعــمــانــيــة، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 

مؤسسة «األهـــرام» التي تــدرج فيها حتى 

أصــبــح اصــغــر رئــيــس قــســم فـــي صــفــحــات 

الثقافة، فرغلي يقيم حاليا بالكويت حيث 

يعمل بمجلة العربي.

كــهــف  اآلن:  حـــتـــى  لـــفـــرغـــلـــي      صــــــدر 

الحواس  أشباح   (1998- (روايــة  الفراشات 

ابتسامات   ،،(2001 قصصية–  (مجموعة 

فــي  جـــنـــيـــة   ،(2004 (روايــــــــــــة-  الـــقـــديـــســـني 

قـــــارورة (روايــــــة- 2007) أبـــنـــاء الــجــبــالوي 

(رواية- 2009)، يوميات رحلة لشتوتغارت 

(رحالت- 2006).

كــــــان عـــبـــارة  الـــــــذي  كـــتـــابـــه األول  أمــــــا    

عــــن مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة حــمــلــت عـــنـــوان 

عنوان»باتجاه املآقي» فيقول عنه إبراهيم 

فرغلي:

    كتابي األول هو مجموعة قصصية 

صــدرت مطلع عــام 1997 عن دار شرقيات 

بالقاهرة تحت عنوان «باتجاه املآقي»، من 

بــني نــحــو مــا يــزيــد عــلــى 60 قــصــة كتبتها 

على مدى عشر سنوات اخترت 10 قصص 

فــقــط إلصــــــدار هــــذا الـــكـــتـــاب، بــمــا أتــصــور 

يحمل صوتي  مــؤثــر  أول  بكتاب  يفي  انــه 

الخاص.

 اهــديــت الــكــتــاب إلــى والـــدي باسمه من 

دون ان اذكــــر صــفــتــه، النــنــي اعــتــقــد انــنــي 

مدين بحبي للقراءة واالدب له، فقد حرص 

على تشجيعي على ذلك مبكرا، وكان كثيرا 

مــا يفتح معي بــاب الــنــقــاش حــول العديد 

مــن الــكــتــب الــتــي يحبها هـــو، او تــلــك التي 

اختارها انا للقراءة.

    تلقيت نسخا من كتابي بينما كنت 

أعيش في مسقط بسلطنة عمان آنــذاك، ال 

بالفرح  الشعور  ذلــك  أظنني شعرت بمثل 

الــيــوم بالقدر نفسه في  الــذي غمرني ذلــك 

مــواقــف أخـــرى، تأملت الــغــالف – املفاجأة، 

كـــان مـــن تــصــمــيــم الــفــنــان الــجــمــيــل الكبير 

مــحــي الــديــن الــلــبــاد بينما صــورتــي تمأل 

ظــهــر الـــغـــالف كـــامـــال، كــــان كــتــابــا جــمــيــال، 

وكنت أتأمل اسمي على الغالف بنوع من 

الدهشة والــفــرح، اهــديــت نسخة ألبــي اوال 

ثـــم ألمـــــي، ولـــعـــدد مـــحـــدود مـــن االصـــدقـــاء 

الــعــمــانــيــني الـــذيـــن شـــهـــدوا مــعــي املـــراحـــل 

األخيرة إلصدار الكتاب.

   ويــعــود إبــراهــيــم فرغلي بــالــذاكــرة 13 

استقبلت  التي  الفعل  ردود  ليتذكر  عاما 

كتابه األول فيصفها قائال:

   أثـــار الــكــتــاب االهــتــمــام فكتب الكاتب 

محمد سلماوي عني، من دون ان يعرفني، 

في االهرام عمودا باسم «ابراهيم فرغلي»، 

اعجابه  كاتب، ومعربا عن  مبشرا بميالد 

بالكتاب وباألسلوب وبالجرأة مقاربا بني 

نــصــوص مــنــه ونــصــوص كــولــيــت خـــوري، 

الكتاب عدة مقاالت نقدية في  وكتبت عن 

الــدســتــور واالهـــــرام وســـواهـــا، اضــافــة الــى 

الــتــعــبــيــر بـــاالعـــجـــاب عـــن الــكــتــاب مـــن قبل 

الكثير من الكتاب واالصدقاء.

   كــــنــــت اشـــــعـــــر أنـــــنـــــي بــــــــــدأت طـــريـــقـــا 

الــبــدايــة بصبر ودأب وبال  لــه مــن  خططت 

تــعــجــل لــلــنــشــر، ربـــمـــا تــخــتــلــط مــشــاعــري 

بــــصــــدور هـــــذا الـــكـــتـــاب مــــع شــــعــــوري يـــوم 

ليلى: مزيج من فرح  الكبرى  ابنتي  ميالد 

وقلق وتوتر وشعور باملسؤولية. او شيء 

يشبه كل هذا تقريبا.

   وأخـــيـــرا كــيــف ينظر إبــراهــيــم فرغلي 

بعد أن تعددت إصدارته إلى كتابه األول؟ 

يجيب فرغلي:

  رغم حبي لهذا لكتاب فهو يظل كتابا 

الرومانتيكية  السمات  بعض  يحمل  أول، 

فــي بــعــض الــقــصــص، ويــتــظــلــل بــحــالــة من 

الشجن على امتداد النصوص رغم تكثيفه 

وأحــكــامــه وتــنــوع مــوضــوعــاتــه، بالتأكيد 

تــجــاوزتــه، لكني اقـــدره واحــبــه كــثــيــرا، فلم 

ما  قــدر  للنشر  نـــزوة متعجلة  مــجــرد  يكن 

مــثــل نــصــوصــا لــفــن احــبــبــتــه القــتــرابــه من 

الشعر وهو فن القصة التي تأتي كدفقة او 

باللجوء  انني قصرت في حقه  ولــو  حالة 

الى الرواية في اعمالي االخيرة.

إبراهيم فرغلي: أكثر من مجرد نزوة متعجلة للنشر

• اغلفة الكتب • إبراهيم فرغلي

عالم النشر

الكتاب األول

محمد حنفي

أن نــغــرســهــا فــــي الـــنـــفـــوس طــــــوال ثــالثــة 

عـــشـــر عــــامــــا، قــــد انـــكـــســـرت عـــنـــد الــقــشــرة 

الــكــثــيــريــن، وأن قيما  لــعــقــول  الــخــارجــيــة 

كــالــحــريــة وحـــقـــوق االنـــســـان والــتــضــامــن 

يدافع  مــن  تجد  لــم  والعقالنية  والتفاهم 

عنها بــني شــعــوب عــربــيــة كــامــلــة، بــل لقد 

وجدت، بني أشهر «املثقفني» من يعد هذه 

الفاشية  ويسمي  وطــــراوة،  رخـــاوة  القيم 

الدموية الغاشمة «صرامة». في مثل هذه 

اللحظات قد ينتاب املــرء شك قاتل، حني 

يتساءل: هل كنا نحرث في البحر؟ وهل 

تغلغلت الــثــقــافــة حــقــا فــي نــفــوس أولــئــك 

الذين صفقوا للطغيان وفلسفوا جرائمه 

وغـــضـــوا أنــظــارهــم عـــن كـــل مــايــتــصــل من 

قريب أو بعيد بانسانية االنسان؟ 

الصدور من القاهرة
ولــهــذه األســبــاب تحديدا عــادت «عالم 

املـــعـــرفـــة». بـــل إنـــهـــا عـــــادت لـــلـــصـــدور من 

اخــمــاد  قــبــل  فــي سبتمبر 1991  الــقــاهــرة 

البنية  أن تستعيد  وقــبــل  الــنــفــط  حــرائــق 

فــؤاد  الدكتور  يقول  عافيتها.  األساسية 

زكريا «عندما تعود عالم املعرفة بعد عام 

القسري فسوف يكون  التوقف  واحــد من 

الـــيـــوم الــــذي يــقــلــب فــيــه الـــقـــاريء الــعــربــي 

صــفــحــات عــددهــا األول بــعــد الــغــزو أحــد 

أيام أعياده.. والبد أن يشعر بالزهو حني 

يرى بلدا يستمد مصدر دخله الوحيد من 

النفط، يعود إلى االنفاق على مشروعات 

ثقافية تستهدف نفع العالم العربي كله، 

البترول  آبـــار  لــم يطفئ بعد نصف  وهــو 

يبدأ  ولــم  الغاصب،  املحتل  أحرقها  التي 

في انتاج مصدر دخله بالقدر الذي يفي 

بحاجاته الضرورية. وسوف يدرك عندئذ 

أن عــــودة الــثــقــافــة الــنــابــعــة مـــن الــكــويــت، 

وعودة الحياة النابضة إلى الكويت، هما 

مسميان لشيء واحد». 

وكـــــان الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان الــعــســكــري، 

األمــني الــعــام املساعد للمجلس آنـــذاك قد 

الــوزراء  أعــد مذكرة عرضت على مجلس 

بــالــطــائــف العـــــادة إصـــــدار الــســلــســلــة من 

القاهرة بعد تخصيص امليزانية الالزمة 

لها. وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أعــــــاد الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان الــعــســكــري، 

بــمــعــاونــة األســـتـــاذ عــبــدالــســالم رضــــوان 

رحمه الله، إصــدار السلسلة من القاهرة، 

ا من  حيث صدر منها سبعة أعــداد - بــدء

طبعت   -  (1991 ســبــتــمــبــر   )  153 الـــعـــدد 

الــشــروق، ووزعــتــهــا مؤسسة  فــي مطابع 

األهرام القاهرية في أنحاء العالم العربي 

كــافــة. وظــلــت تــصــدر مــن الــقــاهــرة إلـــى أن 

عادت مرة أخرى للصدور من الكويت بعد 

التحرير اعتبارا من العدد 160 في ابريل، 

حيث طبعت في أول مطبعة كويتية يعاد 

بناؤها بعد الغزو والتحرير. 

حرمة الثقافة 
تلخص شهادة الدكتور محمد السيد 

السعيد -رحمه الله- عن عالم املعرفة تلك 

سلسلة  إن  قــال  عندما  الــفــريــدة  التجربة 

عـــالـــم املـــعـــرفـــة أصـــبـــحـــت حـــقـــيـــقـــة: «أحــــد 

وقد  العربية.  الثقافة  في  الكبرى  األنهار 

الكتابة  فنـون  السلسلة بني  هــذه  جمعت 

تأليفا وترجمة، بما  املختلفة،  بأشكالها 

يــؤكــد مــعــنــى حــتــمــيــة وضـــــرورة الــتــالقــي 

الــثــقــافــي، واالنــفــتــاح الــثــقــافــي االيــجــابــي 

على العالم، تلقيا وعطاء. 

املـــعـــرفـــة  عــــالــــم  ســلــســلــة  لـــعـــبـــت   «إذن 

دورا كــبــيــرا فـــى تـــطـــور واغـــنـــاء الــثــقــافــة 

أن  وأظــن  متعددة  اتجاهات  في  العربية 

السلسلة  لــهــذه  يــديــنــون  الــعــرب  املثقفني 

بــالــكــثــيــر جــــدا. وكــــان فــي ظــنــي دائــمــا أن 

دولــــــة الـــكـــويـــت عــــن طـــريـــق الـــتـــوســـع فــي 

أن ترسخ  الثقافي تستطيع  العطاء  هــذا 

مفهوما جديدا أعتقد أنه يصلح كأساس 

لسياسة األمن القومي أو األمن الوطني 

فـــي الـــكـــويـــت وهــــو مـــا أســمــيــه بــســيــاســة 

نعرف  فنحن  الثقافية.  «الحرمة»  تأكيد 

الــعــربــي حــرمــة اشهرمعينة،  الــتــراث  فــي 

األشــهــر الــحــرم الــتــي يــحــرم فيها الحرب 

والقتال بني العرب. وأظن أننا في حاجة 

أيـــضـــا إلـــــى تـــأكـــيـــد مـــعـــانـــي حـــرمـــة دول 

الــعــدوان  عــلــى  مــنــاطــق معينة  أو  معينة 

انـــطـــالقـــا مـــمـــا تــســتــطــيــع أن تـــقـــدمـــه مــن 

عطاء ثقافي تحتاجه هــذه األمــة بقلبها 

وأطرافها، بروحها وعقلها، في حاضرها 

التي  الثقافة،  قضية  وهــي  ومستقبلها، 

املجتمعات  لتطور  بالنسبة  حاكمة  هي 

في  الكويت  دولــة  توسعت  واذا  العربية 

هذا العطاء الثقافي املماثل لسلسلة عالم 

الثقافية  الــدوريــات  ومجموعات  املعرفة 

والــعــلــمــيــة األخــــــرى الــرفــيــعــة املــســتــوى، 

التي تصدر عن املجلس الوطني للثقافة 

أعتقد  أخـــرى،  وجــهــات  واآلداب  والفنون 

أننا نستطيع أن نحقق في نهاية املطاف 

حرمة الكويت الثقافية بجميع املعاني».

ما نشرت من كتب. ووازنـــت بني الكتب 

املــؤلــفــة والــكــتــب املــتــرجــمــة، وبـــني فــروع 

املــعــرفــة ذاتـــهـــا. وقــــد تــطــلــب مـــن املــؤلــف 

الــتــوســع فـــي نــقــطــة مــعــيــنــة مـــن الــكــتــاب 

أو حــذف أخـــرى، وتغيير املــوضــوع كله 

لينسجم مع توجهاتها الثقافية. وكانت 

املؤلفات  من  ترفض  الدقيقة  معاييرها 

ما سبق إلى موضوعاتها ككتب أخرى 

أو ما ليس فيه جديد على الناس. 

وقد تنوعت املواضيع التي عالجتها 

الــتــي كـــان هــدفــهــا األســاســي  السلسلة 

هـــو خــلــق رأي عـــام مــثــقــف ومــســتــنــيــر. 

الله  عبد  حسن  محمد  الــدكــتــور  ورأى 

إن التنوير يتطلب «أن يكون األسلوب 

عــلــمــيــا إذ ال يــمــكــن تــوجــيــه الــخــطــاب 

إلى العقل إال بقوانينه هو، وأن يكون 

الشامل  الــوعــي  السلسلة)  (أي  هدفها 

بكل ما كان، وما هو كائن، وما سيكون 

تــكــون  وأن  يــــكــــون.  أن  يــنــبــغــي  مــــا  أو 

قاعدة  على  مرتكزة  إنسانية،  الــدعــوة 

مــــن اإليـــــمـــــان بـــحـــريـــة الـــعـــقـــل، وحـــريـــة 

صاحبه معا، وأن تكون دعوة التنوير 

موجهة إلى الجميع، ال تستثني أحدا، 

بمزيد الرعاية أو مزيــد اإلهمال، وإنما 

استيعابه،  طاقة  فــي  بما  كــال  تخاطب 

وما يضعه أمام واجبه.

«وعـــــــنـــــــدمـــــــا نــــســــتــــعــــرض عــــنــــاويــــن 

شعار  أن  ســنــجــد  السلسلة  ومــواضــيــع 

الــتــنــويــر مــاثــال فـــي كـــل أعــــدادهــــا، وهــو 

مـــا يــتــبــدى بـــجـــالء فـــي بــعــض املـــحـــاور 

الرئيسية ألعداد السلسلة. 

فــمــاذا  «هـــذا عــن مــواضــيــع السلسلة. 

عن مؤلفيها. إن من يتأمل أسماء مؤلفي 

هــــــذه الـــكـــتـــب ســـيـــجـــد أن «الــتــخــصــص 

الدقيق» صفة أساسية، فضال عن نزاهة 

الفكر، والتمرس في التأليف، واستقرار 

املنهج والقدرة على إفهام عامة املثقفني 

أفكار خاصتهم. 

املحنة
بانتظام  تصدر  السلسلة  هــذه  ظلت 

(يناير  األول  عــددهــا  كــل شهر منذ  أول 

 ،1990 أغـــســـطـــس  عـــــدد  وحـــتـــى   (1978

عندما توقفت مؤقتا بسبب كارثة الغزو 

العراقي للكويت. ويصف الدكتور فؤاد 

زكريا تلك الجريمة واملحنة التي أملت بـ 

«عالم املعرفة» بقوله «عام كامل توقفت 

فيه سلسلة عالم املعرفة رغما عنها، بعد 

أن صــدر آخــر عــدد منها يحمل عنوانا 

تــنــبــؤيــا : الــتــلــوث مشكلة الــعــصــر. كــان 

ذلك بالفعل عام التلوث : تلوث سياسي 

وعسكري أصابنا منذ اللحظة التي فكر 

فــيــهــا بــلــد عــربــي فـــى أن يــحــل مشكلته 

مـــع بــلــد آخـــر بــالــغــزو، وتـــلـــوث أخــالقــي 

تمثل فى تلك املمارسات الهمجية التي 

تفوق كل مايخطر ببال الخيال املريض، 

وتــــلــــوث مـــــــادي فــــى عـــمـــلـــيـــات الــتــلــغــيــم 

الكامل  اإلحـــراق  ثــم  والــهــدم والتخريب، 

ألشــد املـــواد قابلية لــالحــتــراق، ولــثــروة 

عربية آثر الغزاة أن يبددوها فى الهواء 

ما داموا قد وجدوا أنفسهم عاجزين عن 

االستحواذ عليها. 

 «غــيــر أن أفــــدح أشـــكـــال الــتــلــوث الــتــي 

لحقت بنا خالل هذا العام املشؤوم، التي 

ســتــظــل تــشــوه وجـــه حــيــاتــنــا بــعــد وقــت 

طويل من انتهاء آثار التلوث السياسي 

واألخالقي واملــادي، هو التلوث الفكري. 

فــقــد انــشــقــت تــلــك األرض الــطــيــبــة الــتــي 

سقاها رواد الحضارة العربية الحديثة 

بــــنــــور عـــقـــولـــهـــم، والــــتــــي أخـــصـــبـــهـــا كــل 

مـــشـــروع ثــقــافــي نــبــيــل نــبــع مـــن وطــنــنــا 

الــــعــــربــــي، كـــمـــشـــروع «عــــالــــم املــــعــــرفــــة» - 

انــشــقــت تــلــك األرض عــن كــيــانــات فكرية 

شـــوهـــاء تـــوظـــف عــقــولــهــا مـــن أجــــل دعــم 

املغلوطة من  الحجج  الــعــدوان، وتكدس 

أجل التستر على الجرائم الشنيعة التي 

كــانــت تــرتــكــب يــومــيــا فـــى حـــق االنــســان 

الكويتي، والعراقي، والعربي أينما كان. 

«لقد كانت أشد اللحظات إيالما هي 

تــلــك الــتــي اكــتــشــف فــيــهــا كـــل مـــن أســهــم 

بـــجـــهـــده وفـــــكـــــره فـــــي انـــــجـــــاح مـــشـــروع 

ثـــقـــافـــي مـــثـــل «عــــالــــم املــــعــــرفــــة»، ان تــلــك 

املــعــانــي الــتــي حــاولــنــا قــدر استطاعتنا 

محمد بشر

أول دار نشر إلكترونية غير ربحية في العالم العربي

 الياقوت: «ناشري» تطلق

سلسلة كتب عربية إلكترونية شائقة 

الكويتية  اإللــكــتــرونــيــة  الــنــاشــرة  أن   يــبــدو 

الشابة حياة الياقوت لم تعد تكترث ملا يشاع 

الــعــرب على الكتب املطبوعة ما  مــن أن إقــبــال 

أكثر  بفكرة  علينا  تــخــرج  حتى  ضعيفا،  زال 

جـــرأة، وتحمل بها رســالــة سامية وهــي نشر 

التي  اإللكترونية  العربية  الكتب  الثقافة عبر 

ال تجد لها -حتى اآلن- حضن تعيش في كنفه.  

فقد أعلنت دار ناشري أخيرا عن طرح سلسلة 

كتب بعنوان «كــتــاب نــاشــري»، وهــي سلسلة 

رة تتناول مواضيع غير  حرَّ
ُ

كتب إلكترونية م

مطروقة بكثرة في الساحة الكتابية في العالم 

العربي، حيث يتم انتقاء مجموعة من األعمال 

إلكتروني  كتاب  في مجال معني وتصدر في 

ناشري  دار  موقع  عبر  مجانا  للتنزيل  متاح 

العربي  للقارئ  يوفر  مما  اإللكتروني  للنشر 

مادة متميزة ومتنوعة.  وتعد ناشري أول دار 

الربح،  إلــى  إلكترونية ال تهدف  نشر ومكتبة 

وهي حائزة جائزة سمو الشيخ سالم العلي 

الصباح للمعلوماتية كأفضل موقع في مجال 

اآلداب والفنون في عام 2008.

وقالت مدير دار ناشري حياة الياقوت إنه 

«نظرا ألهمية أدب الخيال العلمي من ناحية، 

وقــلــة املــنــشــور مــنــه مــن جــهــة أخــــرى، سيكون 

الــكــتــاب األول مـــن هــــذه الــســلــســلــة عـــبـــارة عن 

حّرر هذا 
ُ
ي العلمي.  الخيال  قصص في مجال 

الــكــتــاب األكــاديــمــي والــكــاتــب أشــــرف إحــســان 

فقيه وهــو كاتب صحفي وقــاص مهتم بأدب 

الخيال العلمي, وله عدة مجموعات قصصية 

املــجــال. يعمل فقيه مــحــاضــرا بقسم  فــي هـــذا 

عــلــوم الــحــاســب اآللــــي واملــعــلــومــات، بجامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن، وهو حاصل على 

درجــــة املــاجــســتــيــر فـــي عــلــوم الــحــاســب اآللـــي 

وطالب  األمــيــركــيــة،   Texas A&M جامعة  مــن 

ة».
ّ
دكتوراه حاليا بجامعة Queen’s الكندي

ودعـــت الــيــاقــوت املهتمني بــهــذا املــجــال إلى 

إرسال مشاركاتهم إلى إلى البريد اإللكتروني: 

لتسليم  مــوعــد  آخـــر  و   ،series@nashiri.net

القصص هو يوم 20 إبريل املقبل. 

•  فؤاد زكريا 

 العربية المستنيرة وليس معول هدم 

لم يعش في 

الكويت مغتربا بل 

شارك في واقعها 

وصار جزءا من 

تاريخها الثقافي




