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«الداخلیة» توافق على طلب «الریاضة» باستخراج سمات دخول للمدربین والمحترفین

/ ثقافات توابل

مظفر راشد: «بیت الكویت» نموذج لإلصرار على التنویر
أكد خالل مناقشة كتابھ أن البالد اھتمت بالعلم والتغیر لألفضل منذ بواكیر القرن العشرین

15-01-2020

كتب الخبر: فضة المعیلي

أقامت منصة الفن المعاصر"كاب"، ندوة للكاتب مظفر راشد لمناقشة كتابھ الصادر حدیثاً عن "بیت الكویت في القاھرة".

خالل ندوة استضافتھا منصة "كاب" وأدارھا الكاتب إبراھیم فرغلي، ألقى الكاتب مظفر راشد الضوء على خلفیات كتابھ "بیت الكویت
في القاھرة"، بحضور د. سلیمان العسكري، والفنان سامي محمد وعدد من المھتمین.

بدایة، قال فرغلي إن "الكتاب مھم ألكثر من سبب، فھو یشیر لجانب من تاریخ نھضة الكویت في مرحلة ما قبل النفط ثم الكیفیة التي
تولى بھا القائمون على األمور توجیھ الموارد المالیة لنھضة التعلیم والثقافة، بعد أن بدأت المرحلة النفطیة"، مبیناً أن "بیت الكویت في
القاھرة"، أحد النماذج المضیئة في ھذا المجال، فضالً عما یعكسھ من العناصر المھمة التي تضيء الكیفیة التي خططت بھا الكویت رغم

حداثتھا وصغر حجمھا، لتصنع لنفسھا مكانة خاصة قوامھا الكفاءة والتعلیم والثقافة".

مواد غنیة

من جھتھ، قال الروائي مظفر راشد إن "الكتاب اآلن یحمل فقط عنواناً وقصة قصیرة، ولكنھ یحتاج إلى مزید من البحث، وأدین بالشكر
فیھ إلى (بیت الكویت) ذاتھ، رجاالتھ وحراكھ الثقافي والتعلیمي والتنویري الالفت الذي وثقتھ مجلة "البعثة" الصادرة عنھ، وكل ما

تضمنتھ من مواد غنیة سایرت باقتدار مسیرة البعثات التعلیمیة طوال سنین عمل البیت".

وأضاف راشد أن "رحلة إعداد ھذا الكتاب كانت مشوقة، قادتني إلى اكتشاف إصرار الكویتیین على تغییر أحوالھم إلى ما ھو أفضل
دائما رغم كل المنغصات وعلى رأسھا الفقر والعوز وقلة الحیلة، وكان ذلك من خالل ما وثقھ العدید من رجاالت الفكر والتنویر والثقافة

من أھل الكویت".

عنوان عریض

مظفر راشد مع سلیمان العسكري وسامي محمد
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الكویتفضة المعیلي



راشد : الكتاب یحمل اآلن عنواناً وقصة قصیرة فقط ویحتاج إلى مزید من البحث

ریض ن و

ولفت إلى أن "بیت الكویت في القاھرة"، ھو عنوان عریض لقصة نجاح كویتیة ذات صلة بظروف المجتمع المصري والمجتمع الكویتي
في آن، وذلك في منتصف أربعینیات القرن الماضي،حیث تعد ھذه القصة رمزا جلیا لعزم الكویتیین على العمل في أقسى الظروف وأقلھا
في اإلمكانات والموارد، فھي قصة نجاح حقیقیة، تعكس رغبة صادقة من المتنورین في المجتمع الكویتي لرفض التخلف والجمود

والعمل على المضي في ركب الحضارة العالمیة من خالل بوابة الثقافة والتعلیم.

واعتبر أن ھذا النجاح جاء بسبب إدراك ھذه الفئة الواعیة الرغبة في عدم االستمرار بمنظومات التعلیم البدائیة "الكتاتیب والمطوع" رغم
بعض اإلیجابیات التي سجلتھا حینئذ، وفي إطار ظروف المجتمع آنذاك، فضالً عن تلمس قادة الفكر والرأي والحكم لضرورة بناء الدولة
ومساعدتھا على نیل استقاللھا السیاسي، ولتكون دولة ذات سیادة في منظمات المجتمع اإلقلیمي والدولي، وقد حصل ذلك فعال من خالل
عضویتھا بجامعة الدول العربیة، واألمم المتحدة، بعد نیل االستقالل عام 1961 وبناء دولة المؤسسات الذي جاء بعد إنجاز مشروع

دستور عام 1962".

نبض المجتمع

وأوضح مظفر أن “قصة بیت الكویت في القاھرة تكشف عن نبض المجتمع الكویتي وتوقھ للثقافة والعلم والتنمیة والتنویر منذ بواكیر
القرن العشرین، وإیمانھ بأھمیة بناء المؤسسات التي تدیر ھذه الشؤون بشكل مھني جید، وتكشف ھذه القصة الرائعة بكل تفاصیلھا التي
حاولنا جاھدین اإلحاطة ببعض جوانبھا العدید من الرجال والنساء في تاریخ الكویت ممن ساھموا بشكل شجاع وراسخ في إعانة ھذا

المجتمع ألن یكون مركزاً لإلشعاع الثقافي والفكري في المحیط العربي".

أما بشأن المصادر، فقال: "حاولنا جمع العدید من مصادر المعلومات المتناثرة في الكتب والمراجع التي تناولت على عجل ملف "بیت
الكویت" في القاھرة، إال أن الحق یقال، فقد كانت أعداد مجلة "البعثة" الكویتیة التي صدر عددھا األول في دیسمبر 1946، معیناً لنا في

رصد التحوالت االجتماعیة والفكریة والتعلیمیة والثقافیة والسیاسیة والنفطیة في الكویت".

ولفت إلى أن لسلیمان العسكري كتاباً بعنوان "عبدالعزیز حسین رائد التنویر"، مبیناً أنھ اعتمد علیھ كثیرا في االستعانة ببعض المعلومات
عن ھذا الرائد التنویري حیث أدار "بیت الكویت في القاھرة"، كما ترأس تحریر مجلة “البعثة".

معلومات ثریة

بدوره، شكر الفنان سامي محمد الكاتب مظفر راشد، وقال إن كتابھ جاء وافیا، ویتضمن معلومات ثریة، كما شكره د. العسكري على
مجھوده في الكتاب، السیما أن موضوعھ كبیر ولھ جوانب عدة، مشیرا إلى أن البیت بمثابة البذرة األولى في عالقات الكویت بمصر

بشكل عام، وأن ھذا البیت أسس العالقات التي امتدت بین البلدین إلى الیوم.

مواضیع أخرى

حسین الخوالد: المھاترات وأدت مھرجان الدانة السینمائي
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