
07 أدب وثقافةأدب وثقافةالثــــورة

اليمن يمثل ذاكرة العالماليمن يمثل ذاكرة العالم
املخطوطات هي ما تبقى لنا من الرتاث والتاريخ لكي نتغنى 
ــتهلك كل ما  ــاة املدنية وأصبحنا نس ــد أن ولجنا إىل حي ــا بع به
ــوف أمام هذه الرثوة  ــارج، وربما هذا اليكفي للوق ــا من الخ يأتين
ــة وثقتنا  ــا الوحدة الوطني ــي تحيي فين ــة الت ــة والهائل العظيم
ــتتنا الوالءات الضيقة، لهذا  ــنا بعد أن أخذتنا املآخذ وش بأنفس

فإن املخطوطات اليمنية تحتاج للرعاية واالهتمام.
وتتوزع املخطوطات اليمنية بني وزارة الثقافة ووزارة األوقاف، 
إضافة إىل املكتبات الخاص التي تمتلكها األرس اليمنية العريقة 

واألشخاص املهتمون بهذا الرتاث.
مخطوطات نادرة

ــة لقطاع  ــل وزارة الثقاف ــد وكي ويؤك
ــدي  حم ــب  الكت ودور  ــات  املخطوط
ــدم  ألق ــا  امتالكن ــي  الرازح ــد  محم
ــودة يف  ــات وهي موج ــدر املخطوط وأن
دار  يف  ــودة  وموج ــة  الخاص ــات  املكتب
ــخة  ــات بصنعاء ومنها النس املخطوط
ــري، ولدينا  ــات الحري ــة ملقام الخزائني
ــرآن الكريم  ــادرة للق ــاً مصاحف ن أيض
ــم باملعنى لتوضيح  ــتخدام الرس تم اس
داللة اآليات، مشرياً إىل أن املخطوطات 
املوجودة يف دار املخطوطات تضم كتب 
ــماوية والوضعية،  جميع الديانات الس
ــات متعددة  ــارات، وبلغ وجميع الحض
ــوب  جن ــة  (لغ ــة  الجعزي ــة  اللغ ــل  مث
ــات األخرى،  ــا) وغريها من اللغ افريقي
ــل 1400  ــات كتبت قب ــك مخطوط وكذل
ــدات  واملعاه ــات  املخاطب ــل  مث ــنة  س
ــالمي،  ــت يف بداية العهد اإلس ــي تم الت

ومخطوطات للتوراة واالنجيل.
ــاً  أيض ــا  لدين أن  ــا  كم ــاف:  وأض
ــث عمرها  ــن حي ــادرة م ــات ن مخطوط
كمصحف القراءات الذي يتجاوز عمره 

ــكيل  ــه األحجار الكريمة لتش ــتخدمت في ــنة والذي اس 800 س
الزخارف والنقوش الخاصة ببدايات السور القرآنية أما خطوط 
ــكل جمايل  ــواد النباتية وبش ــه امل ــتخدمت في ــات فقد اس الكلم
ــي كتب بها هذا  ــظ أن املنهجية العلمية الت ــن املالح جذاب، وم
ــادر تعكس مدى االهتمام واالعتزاز بالفكر العربي  املصحف الن
ــده يف اعتماد  ــذا ما نج ــة األصيلة وه ــة العربي ــالمي واللغ اإلس
ــّوز) حيث  ــد ه ــة (أبج ــروف األبجدي ــابية للح ــة الحس الدالل
يحمل كل حرف رقماً حسابياً خاصاً به ويحمل داللة رقمية تم 
ــور وعدد آياتها وعدد حروفها وهذا  توظيفها لتحديد أرقام الس
ــرآن الكريم،  ــاً يف تقنيات كتابة الق ــل تطوراً داللي ــد ذاته يمث بح
ــت بمواد  ــادرة كتب ــاً زخرفية ن ــف نقوش ــذا املصح ــن ه ويتضم

مستخلصة من األحجار الكريمة.
ــاك حاالت تعد عىل هذه النقوش حيث تم قصها ونهبها  وهن
ــتطع تهريبها فقام  ــا، والفاعل قد نفذ ذلك ألنه لم يس وتهريبه
بقص النقوش ورسقتها، ويف هذا الجزء املقصوص يكمن املدلول 
التاريخي للفرتة الزمنية التي خطت فيها هذه النسخة، مع نوع 
ــوط ليس مكرراً،  ــذا النوع من املخط ــتعملة، ولذلك ه املواد املس

وهذه تمثل كنزاً تراثياً ثميناً.
اليمن ذاكرة العالم

ــالمي فحسب  وأوضح أن اليمن تمثل ذاكرة العالم ليس اإلس
ــم احتكت  ــكل حضارات العال ــاني، ف ــرة العالم اإلنس ــن ذاك ولك
ــة أو  ــادالت التجاري ــق التب ــن طري ــا ع ــة، إم ــارة اليمني بالحض
الرحالت أو عمليات الغزو املمنهج الذي تعرض له اليمن منذ ما 

قبل اإلسالم، فاليمن يمتلك جميع املقومات التي تساعده عىل 
صنع الحضارة واليمني خلق ليصنع حضارة.

وأضاف: نحن بحاجة إىل إعادة النظر يف آليات قراءة الرتاث 
ــياحياً  ــتغل ذلك س ــلوب تقديمه لآلخرين، ويمكننا أن نس وأس
ــف مختلف  ــىل رضورة تكات ــدداً ع ــوارد األخرى، مش ــد للم كراف
ــمية حتى يتحول الرتاث الفكري اليمني إىل مادة  الجهات الرس

ملموسة ومشاهدة وحية.
مشاريع رئيسية

ــات ودور  ــة لقطاع املخطوط ــل وزارة الثقاف ــتعرض وكي واس
ــات والبالغة  ــة لدار املخطوط ــاريع التابع ــب عدداً من املش الكت
ــور  املص ــوج  الكتال ــرشوع  م األول:  ــية  رئيس ــاريع  مش ــة  ثماني
ــات  املخطوط يف  ــودة  املوج ــية  الهندس ــارف  والزخ ــكال  لألش
ــي: الكتالوج املصور  ــبع لغات حية، والثان ــيتم إخراجه بس وس
ــبع لغات حية،  للرقوق القرآنية بس
الخاص  ــور  املص الكتالوج  ــث:  الثال
ــاء  بخطوط العلماء وامللوك والرؤس
ــع: املجلة  ــة، الراب ــبع لغات حي بس
ــن املخطوطات لألطفال،  املصورة ع
ــة الفصلية  ــس فهو املجل أما الخام
ــي  اليمن ــرتاث  ال ــن  ع ــة  املحكم
ــادس مرشوع  بكادرها الجديد، والس
ــي للمكتبة الغربية،  الفهرس الوطن
ــت املكتبات  ــابع مرشوع فهرس والس
ــة املقتنيات-  ــدار- مكتب ال ــة  (مكتب
ــات، مكتبة الرقوق)  مكتبة املطبوع
ــرشوع  وامل ــا،  وترميمه ــا  وصيانته
ــم  وترمي ــة  صيان ــرشوع  م ــن:  الثام
ــفة  املكتش ــوق  والرق ــات  املخطوط
ــكل  ش ــىل  ع ــا  وإخراجه ــراً،  مؤخ
ــبع لغات حية  ــور وبس كتالوج مص

أيضاً.
التحّول إىل دراسة 

الرتاث
ــتها  وألهمية املخطوطات ودراس
ــة الرتاث إىل  ــار الرازحي إىل رضورة تحويل دراس ــا أش وتحقيقه
ــات  ــوف األوىل وحتى الدراس ــن الصف ــة بدءاً م ــة منهجي دراس
ــتري  ــا يف املاجس ــات العلي ــز الدراس ــب أن ترتك ــة ويج الجامعي
ــة الرتاث اليمني، بحيث يخرج الرتاث إىل  والدكتوراه حول دراس
ــات والرفوف ومن ثم يتعرض  ــود وال يظل محنطاً يف املكتب الوج

لالندثار والضياع.
ــا نمتلك تراثاً وحضارة  وأضاف: إنن
ــار املادية  ــاً ونمتلك اآلث وتاريخاً عريق
ــات الحضارية ولكن ال تمنحها  واملقوم
ــذه جريمة  ــا وه ــر به ــام الجدي االهتم
يشارك فيها صناع القرار من أعىل هرم 
ــارع،  ــن يف الش ــر مواط ــة إىل أصغ الدول
ــول إىل دين  ــن أن يتح ــدًال م ــرتاث ب فال
ــرياً كان  ــخص صغ عالق يف عنق كل ش
ــعى إىل  ــول إىل عبء نس ــريا، يتح أم كب
التخلص منه عرب أي وسيلة مثل البيع 

أو التهريب وهذه مشكلة كربى.
إشكاليات ومعوقات

ــدي الرازحي إىل جملة  وتطرق حم
ــة  ــق عملي ــي تعي ــكاليات الت ــن اإلش م
ــري أبرزها  ــرتاث الفك ــام بهذا ال االهتم
ــة  ــة الرتاثي ــي بالقيم ــود وع ــدم وج ع
ــدى الكثري حيث  ــات ل ــذه املخطوط له

استمرت عمليات االستهتار بالرتاث اليمني حتى وقتنا الحايل، 
ألن الدولة لم تقم بواجبها كما يجب يف تحويل الرتاث إىل مناهج 
ــة واألوروبية  ــدول العربي ــارات ال ــدرس حض ــية، فنحن ن دراس
ــالمي  ــن وتاريخه القديم واإلس ــارات اليم ــة حض أكرث من دراس

والحديث.
ــرتك فيها جميع  ــع خطة منهجية تش ــد عىل رضورة وض وأك
ــة، واألوقاف عرب أدواتها  ــائل اإلعالمي الوزارات اإلعالم عرب الوس
وخطبائها، والرتبية عرب املنهج املدريس، والثقافة عرب الفعاليات 
ــتضافة الباحثني واملهتمني العامليني  ــطة واملؤتمرات واس واألنش
ــق ثقافة مغايرة  ــراز الرتاث اليمني، وخل ــاني، وإب بالرتاث اإلنس
ليتشبع املجتمع بالرتاث، بدًال من الروح االنهزامية التي يسوق 
ــليط األضواء عىل  ــود جبارة لتس ــض، ويجب بذل جه لها البع
ــالت،  ــذا الرتاث الغني والرثي عرب الصحف واملجالت واملسلس ه

وتفعيل التغذية الراجعة لتأكيد أهمية املوروث باستمرار.
ــاع املخطوطات أيضاً  ــاف: من املعوقات التي تواجه قط وأض
شحة اإلمكانات املادية وكذلك انقطاع التيار الكهربائي فمعظم 
ــك نقوم  ــار كهربائي، ولذل ــاج إىل تي ــل تحت ــي تعم ــزة الت األجه

بالرتميم اليدوي.
ــن  ــارة ع ــي عب ــزأت وه ــكاليات املجت ــكاليات إش ــن اإلش وم
ــات إىل  ــل دار املخطوط ــا داخ ــم تجزأته ــدة يت ــة واح مخطوط
ــودة داخلها وتوثيقها  ــاس املواد املوج ــة أجزاء عىل أس مجموع
ــذه الصورة  ــرج الفهرس به ــي، وعندما يخ ــرث من رقم وطن يف أك
ــذه العملية  ــة مجتزأة، وه ــوهاً باعتبار املخطوط ــيخرج مش س
ــك نالحظ أن  ــب املخطوطات، ولذل ــهل عمليات تهري كانت تس
ــم إخراجها من دار املخطوطات وتم  هناك بعض املخطوطات ت
ــا يف الحدود وبيعها مرة  ــا يف النيابة العامة وضبطه اإلبالغ عنه

أخرى لدار املخطوطات.
وملعالجة اآلثار الكارثية لهذه اإلشكالية سعينا وعرب محرض 
ــزأت يف مخطوطة  ــذه املجت ــد عملية الدمج له ــم توقيعه لنعي ت
ــد وتغليفها وتجليدها، وأقررنا  واحدة ونعيدها برقم وطني واح

هذه اآللية بعد معارضة استمرت 4 أشهر.
أهمية مكتبة الدار

وبني األخ الوكيل أن مكتبة الدار تعترب املكتبة الرئيسية التي 
من أجلها وجدت دار املخطوطات، ومع ذلك لم تصور ولم توثق 

بعد، فيما املكتبات التي بعدها قد تم تصويرها وتم توثيقها.
ــالزم من  ــري التمويل ال ــات عالية وتوف ــد ضغوط ــع: وبع وتاب
ــة، ترميم،  ــق، معالج ــدار (تصوير، توثي ــة ال ــل البدء بمكتب أج
ــني وزراء  ــي ب ــاق املبدئ ــم االتف ــة أوىل، ت ــذا كمرحل ــة) ه صيان
ــىل إيجاد آلية لتصوير هذه املكتبة  الثقافة واألوقاف واإلعالم ع
ــة التاريخية  ــىل القيم ــاً للحفاظ ع ــا رقمي ــا وتصويره وترقيمه
ــل لتجاوز بعض املخطوطات للعمر االفرتايض لها وبالتايل  لألص
ــت،  ــف يف أي وق ــة للتل ــي معرض فه
ــة  قيم ذات  ــادرة  املب ــذه  ه ــرب  وتعت
ــل يف إنجازها  ــة ويعود الفص إيجابي
ملعايل وزير الثقافة األستاذ عبدالله 
ــة عالية  ــع بثقاف ــيس فهو يتمت الكب
ــه اهتماماته  ــة فريدة ول وروح وطني

الواسعة بالرتاث والتاريخ اليمني.
ــاء قطاع املخطوطات،  ومنذ إنش
دار  يف  ــة  الرشقي ــة  املكتب ــت  أصبح
ــاف،  ــع وزارة األوق ــات تتب املخطوط
ــكل عفوي  ــال تتم بش وكانت األعم
ولم تكن هناك ضمانات تجارية ألي 
ــة أو مخزن  ــل يف مكتب ــف يعم موظ
ــه  ــؤوًال عن ــه أو مس ــون يف عهدت يك
ــة للحفاظ  ــايل ال توجد ضمان وبالت
ــد تجاوزنا  ــىل مكونات املخازن وق ع
ــاد الضمانات  ــكالية بإيج هذه اإلش

وتحديد املسؤوليات.

مشروع الفهرسة
ــح األخ الوكيل قائًال:  ــة املخطوطات أوض وعن مرشوع فهرس
ــتمراً حتى  ــام 2008م والزال مس ــرشوع يف الع ــدأ تنفيذ هذا امل ب
اآلن، ونسبة املخرجات ضئيلة جداً ولم تخرج الفهرسة إىل حيز 
ــة أن نظل معتمدين  ــن املعيب علينا يف وزارة الثقاف ــود، وم الوج
ــران بما  ــا يف إي ــت طباعته ــات التي تم ــة املخطوط ــىل فهرس ع
ــاب إىل غري مؤلفه  ــبة الكت ــواء يف نس ــا من أخطاء فادحة س فيه
ــق عمل وأعدنا  ــكلنا فري ــبته إىل غري فنه ومجاله، وقد ش أو نس
ــة األوىل من مرشوع  ــا املرحل ــتمارات واآلن أنجزن ــة االس مراجع
ــا إىل املطبعة،  ــي، وهي يف طريقه ــع الرقم الوطن ــة ووض الفهرس
منتظرين فقط قرار وزير الثقافة بذلك، والوافد أكرث، وقد أنجزنا 

1000 مخطوط يف هذا املوضوع.
كوادر مؤهلة

ــوادر مؤهلة وتحمل  ــني أن دار املخطوطات يحتوي عىل ك وب
ــخ واآلثار واللغة تم  ــهادات علمية جامعية يف مجاالت التاري ش
ــة والرتميم  ــوم بأعمال الصيان ــتوى وتق ــا عىل أعىل مس تدريبه
ــم تثبيت  ــم 105 موظفني ت ــق ويبلغ عدده ــر والتحقي والتصوي
ــن برنامجنا خالل هذه  ــا البقية الحقاً، وضم النصف منهم فيم
ــيتم تنفيذها الشهر القادم،  الفرتة إقامة ثالث دورات محورية س
ــني  ــل تحس ــن أج ــك م ــوب والجرافي ــج الفوتوش األوىل يف برنام
ــج التحقيق بما  ــور، والثانية دورة يف أصول مناه ــح الص وتوضي
ــق مع املعايري العاملية يف املحافظة عىل الرتاث اإلنساني،  يتناس
الدورة الثالثة آليات القراءة وتقنيات التلقي، كما سيتم اعتماد 
ــواد كيميائية  ــع م ــذي يتعامل م ــكادر ال ــذا ال ــر له ــدل مخاط ب
ــر أثناء تعامله مع  ــادة وكذلك تعرضه لعدد من املخاط وآالت ح
ــموم ينتج عنها حروق  املخطوط الذي يحتوي عىل جراثيم وس

والتهابات وتحسس.
التعاون مع األوقاف

ــه  ــل أن ــح األخ الوكي ــاف أوض ــع وزارة األوق ــاون م ــن التع وع
ــب االتفاق مع وزارة األوقاف لديهم 1400 مخطوطة كانت  بحس
ــيتم  ــع صالح الدين وهي لدينا يف املخازن وس ــة يف جام محفوظ
ــذه املخطوطات قديمة جداً، فإذا كانت  ترميمها، والبعض من ه
ــبة البكترييا  ــداً ونس ــة ج ــة حرج ــا الصحي ــة حالته املخطوط
والسموم عالية جداً نبدأ بعمل عزل لها فنضعها داخل أكياس 
ــفط الهواء، وتظل فرتة هناك حتى تموت البكترييا، بعدها  ونش
ــىل الورق أو مواد  ــلها بمواد كيميائية ال تؤثر ع مبارشة يتم غس
ــاف عرب أدوات خاصة  ــة، لتدخل يف عملية التنظيف الج الكتاب
ــاً وكأنها  ــاً ورونق ــد بياض ــح الورقة أش ــرة فتصب ــا صنف ونعمله
ــطة ورق  ــبة للتخرمات، نقوم بمعالجتها بواس جديدة، وبالنس
ــأ البطاط منزوع منها مادة الربوتني بحيث  محيل عن طريق نش
ــه بنفس لون  ــذا الورق تتم صباغت ــآكل مرة أخرى، وه ــه ال يت أن

ورق املخطوطة.
مديونية القطاع

ــاع املخطوطات أثناء  ــه أن مديونية قط ــني يف ختام حديث وب
ــال، ألصحاب  ــون ري ــدت 100 ملي ــد تع ــرتاث ق ــذا ال ــه له اقتنائ
املكتبات الخاصة الذين تم رشاء مخطوطاتهم ولم يتم تسديدها 
ــيولة، وهم دائماً ما يطالبوننا بالتسديد ونضطر  لعدم توفر الس
ــا واالحتفاظ  ــا بتصويره ــم، إم ــل توافقي معه ــول إىل ح للوص
ــة غري محددة حتى  ــورة ونعطيهم األصل أو إعطائنا مهل بالص

تتوفر السيولة.
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ــوم العاملي  ــوم غد بالي ــل بالدنا ي  تحتف
ــعر والذي يحتفل به يوم 21 مارس من  للش

كل عام.
ــن قبل  ــه م ــم إعالن ــذي ت ــوم ال ــو الي وه
ــدورة  ــن ال ــام م ــا الع ــكو يف مؤتمره اليونس
الثالثني التي عقدت بباريس يف عام 1999م  
ــا عامليا  ــوم 21 مارس يوم ــث تم إعالن ي حي

للشعر.
ــوم يف كل عام  ــي االحتفال بهذا الي  ويأت
ــه يف حياة  ــعر وأهميت ــدور الش ــرتاف ب كاع
يف  ــه  وفاعليت ــوره  حض ــدى  وم ــعوب  الش
ــان ووجدانه ويف التعبري  صياغة رؤى اإلنس
ــعوب  عن طموحاته وأحالمه وتطلعات الش
ــعادة  ــكونة بس ــا املس ــا وآفاقه ــو آماله نح
ــا  ورغده ــالمها  وس ــا  وبهجته ــانية  اإلنس

ومستقبلها املرشق.
ــالل  ــن خ ــبة م ــذه املناس ــى به  ويحتف
ــات والصباحيات  ــة العديد من الفعالي إقام
ــاركة العديد من الشعراء من  الشعرية بمش

مختلف األجيال والتجارب اإلبداعية .
ــا بوكوفا  ــت أيرين ــبة وجه وبهذه املناس
ــبة  ــالة بمناس ــكو رس ــام لليونس ــر الع املدي
ــطور التالية  ــعر ويف الس ــوم العاملي للش الي

نرش نص الرسالة:
«ال نملك أجنحة لكي نحّلق،
بل نملك أقداماً لكي نتسلق،

رويداً رويداً وخطوة تلو أخرى،
قمم جبال زماننا املكفهرة.

ــىل املصاعب  ــدو لنا التغلب ع ــا يب عندم
ــذا، ومنها تغري  ــا يف زماننا ه ــي نواجهه الت
ــر  الفق ــيش  وتف ــاواة  املس ــدام  وانع ــاخ  املن
ــرياً  ــراً عس ــف، أم ــرف العني ــار التط وانتش
ــات  ــا كلم ــث فين ــال، تبع ــد املن ــاً بعي وهدف
ــرني وادزورث لونغفيلو املذكورة  ــاعر ه الش

آنفاً األمل من جديد.
ــة ألفاظه  ــل جزال ــعر، بفض ــك الش ويمل
ــه واحكام بحوره،  ــدد صوره وثراء معاني وتع
ــون األدب،  ــائر فن ــا يف س ــري له ــدرة ال نظ ق

ــن غفلتنا  ــىل إيقاظنا م ــدرة ع ــي الق أال وه
ــة  اليومي ــا  حياتن ــم  قمق ــن  م ــا  وإخراجن
وتذكرينا بآيات الجمال املحيطة بنا وبقدرة 
ــرتكة عىل  ــانية املش ــم اإلنس ــي والِقي املعان

الصمود.
ــوع البرشية  ــعر نافذة تطل عىل تن والش
ــوب ويخلب األلباب، وتضم  الذي يأرس القل
ــرتاث الثقايف  ــكو التمثيلية لل قائمة اليونس
ــكال  ــة العرشات من أش ــري املادي للبرشي غ
ــعر، ومنها املناظرات  التعبري الشفهي والش
ــعر  ــة (tsiattista)، وش ــعرية القربصي الش
ــعر  ــي، والش ــي الفيتنام ــرو" الغنائ ــا ت "س

ــرودة"  "التغ ــمى  املس ــدوي  الب ــي  الغنائ
ــة  العربي ــارات  واإلم ــان  عم ــني  ب ــرتك  املش
املتحدة، وقد باتت الحاجة إىل الشعر، وإن 
ــّد  ــاً أدبياً قديماً قدم اللغة ذاتها، أش كان فن
ــىض يف ظل  ــه يف أي وقت م ــت علي ــا كان مم
االضطرابات الراهنة، إذ يبعث الشعر األمل 
ــاطر معنى  ــاس تش ــح للن ــوس ويتي يف النف

الحياة يف هذا العالم.
ــرة:  ــريودا ذات م ــو ن ــاعر بابل ــال الش وق
ــُبل السالم"  ــبيل من س ــعر س "إن نظم الش
ــدة عىل مخاطبة  ــعر قدرة فري . ويملك الش
ــتئذان يف  ــال اس ــم ب ــول قلوبه ــاس ودخ الن
ــم. ولذلك  ــان اختالف ثقافته ــكان وزم كل م

ــاَ ال ينضب  ــعر معين ــّد الش ُيع
ــم.  والتفاه ــوار  للح

ــاً  دائم كان  ــد  وق
ــة  ملقارع ــالحاً  س
ــذود عن  ــم ال الظل

ــك  وتمل ــة.  الحري
ــا  جميعه ــون  الفن

ــعر، "قدرة  ــا الش ومنه
التعبري  ــىل  ع ــة  عجيب

ــرد  ــة والتم ــن املقاوم ع
ــل"،  واألم ــاج  واالحتج

ــكو  ــفرية اليونس ــا قالت س كم
ــنة من  للنوايا الحس ــدة  الجدي

ــداع  واإلب ــة  الفني ــة  الحري ــل  أج
ــان، وال يمكن  ــاه خ ــيدة ضي الفني الس

اعتبار الشعر ترفاً.

ــاج إليه  ــوب الذي نحت ــوت القل فالرش ق
جميعاً، رجاًال ونساًء، نحن الذين نحيا معاً 
اآلن وننهل من معني تراث األجيال السابقة 
ــا، ونحن  ــة حياتن ــىل مواصل ــا ع ــا يعينن م
املؤتمنني عىل هذا العالم الذي سيعيش فيه 

أوالدنا وأحفادنا.
وإننا لنحتفي، إذ نحتفل بالشعر يف هذا 
ــام متحلني بروح  ــوم، بقدرتنا عىل االلتئ الي
ــلق "قمم جبال  ــن، وقدرتنا عىل تس التضام
ــا املكفهرة"، وإننا لنحتاج إىل ذلك من  زمانن
ــة التنمية  ــاً يف تنفيذ خط ــيض قدم أجل امل
ــاق  اتف ــذ  وتنفي 2030م،  ــام  لع ــتدامة  املس
باريس بشأن تغري املناخ، لكيال يتخلف أي 
ــواء أكان رجًال  إنسان، س
ــب  رك ــن  ــرأة، ع ام أم 
ــة  ــدم والتنمي التق

املستدامة».

كتاَبا  لــلــحــيــاِة  فينا  خــلَّــدَت 
األلباَبا  ـــِت  أذك مجٍد  صفحات 
بطبعِه الرضيُع  الطفُل  غدا  حتَّى 

ــا  ــالََّب غ ــًدا  ــاه ــج وم مستبسًال 
مكّرباً القتاِل  ســاِح  يف  وصدحَت 
ــا  ــالَب ت األص ـــدَّ ـــات حـــقٍّ ه رصخ
بهمٍة الفساَد  َزرَع  َمــن  ــَت  ورصع
هياَبا  ــَهــمــاً  ــْل ُم ــــرّاً  ُح ــــدوَت  وغ
كــرامــٍة بـــاَب  لــألجــيــاِل  وفتحَت 

أْحَقاَبا  الُعَىل  َفَقَد  َمــن  ــرصَت  ون
وُمعلماً فــارســاً  نحَبَك  وقضيَت 
أوَّاَبـــا  ُمخلصاً  ـــك  ربَّ ــَت  ــي أرض
عاَلماً ــَل  أذه الحيُّ  الكريم  ذاَك 
أْلــَقــاَبــا  ــُه  ــَف وْص ُد  ــدِّ ــَع ُي فمَىض    
عــزًّة يبني  الَهْيَجاء  إَىل  َيسعى 
ــا  ــاَب ــُم الـــِعـــدا وثَّ ــِح ــَت ــق ــــرَّار َي ك
َقــْصــِده  غــايــَة  أَنَّ  ــْو  َل ُمتسابقاً 
َوأََصــاَبــا َلَناَلَها  َماِء  السَّ ُشْهُب 
ِه َكفِّ ِيف  َوِمــْيــِضــَهــا  زَِمـــاُم  ـــدا  َوَغ
ــا  ــاَب ــقَّ َث ــا  ــه َل ـــاراً  ـــيَّ َت َصــــار  إْذ 
َجنٍة يف  ُمَخلَّداً  ِهيُد  الشَّ ــَىس  أْم
أعناَبا  ــا  ــه زرِع ِمــن  ــه  ل ــــَدْت  أْه
ــٍة ــيَّ ــن ــم ي ـــريٍة  ـــس م َدرُّ  ـــِه  ـــل ل
ــا ــواَب ــَح اإللـــُه ِلــمــجــِدهــا أب ــَت  َف
كاسحاً وَنـــرصاً  َفــْتــٍح  َورَا  فتحاً 
رِقاَبا  أَبيَب)  (َتــْل  يف  َله  َخَضَعْت 
فاتٍح شــديــٍد  ــأٍس  ب ذي  وصــمــوُد 
ــا ــراَب واألع الصهيوَن  أرعـــَب  قــد 
قائداً املــســريُة  تلَك  لنا  ــــَدْت  أَْه

رِكــاَبــا ــاَح  ــرم ال جعلوا  ــاً  ــوارس وف
نــارصوا  قد  من  اليمانيُّنَي  نحُن 
األوصــاَبــا لوا  وَتَحمَّ ــورى  ال ــْريَ  خ
واجهوا قد  من  اليمانيُّنَي  نحُن 
وتغاَبى طغى  ــن  م ــِة  ــربي ال رشَّ 
ــلــت بــشــائــَر عـــزٍَّة ـــًة َجــِه ــا أم ي
ــرجــو ِدرَْهـــمـــاً ورشاَبـــا عــمــيــاَء َت
أنتُم قـــوٍم  يابئَس  لكم  ُسحقاً 
ــا  ــاَب ــح ــُم األوطـــــاَن واألص ــُت ــزَّق م
ًة ِخسَّ فــاقــْت  ـــالِف  األح ومكائَد 
ــا ــراَب لــنــا وخ ـــرياً  ـــدم ــًال وت ــت   ق
ــًة ــادي أم ــن ــٍي ي ــْغ ــن َب والــلــيــُل م
إخاَبا  ـــَدا  َغ طــرٍب  مــن  ــاَء  ــرس َخ
ٌر  مــتــحــدِّ أصــالبــكــم  يف  الــحــقــُد 
ــا  ــراَب ــنَي ِق ــدف ــؤَم ال ــل ورضــعــتــُم ال
أوطاَنهم  ــوا  ــزَُّق م قـــوٍم  بــئــَس  يــا 
رساَبــا  الخليِج  ــــاُب  أرب ــان  ــرب ق
عليلٌة الفضاِء  ـــراُم  أَْج بالجرِم 
ذاَبــا  املــجــازِر  هــوِل  من  والصْخُر 
مجرماً ــُه  ــواج ت ــْت  ــف وق ـــٌة  أم ال 
كــذاَبــا ــاً  ــي ــاغ ب أو  قـــاتـــًال  أو 
ُحــرقــًة تبكي  ــَىل  ــك ــّث ال فـــاملـــرأُة 

وُمصاَبا  َعــًنــى  تشكي  مكلومًة 
ــا مــعــٌرش ــإن ــــرباً حـــرائـــرَنـــا ف ص

ــا  ــاَب رِق ــضُّ  ــُق َن ـــوٍم  ي يف  ــد  ب ال     
ٍة وعشيَّ ُضًحى  يف  ندعو  عامان 
ــا  ــواَب ــت ـــا ال ـــَن ِ َربَّ ـــــرسِّ ـــــرِّْج وَي َف
َقى التُّ َعَلَم  يا  اللُه  عليك  َصــىلَّ 
ــوُن َصــىلَّ والــقــديــُر أَجــاَبــا ــَك وال

مدير  عام اليونسكو يف اليوم العاملي للشعر: الشعر نافذة تطل على العالممدير  عام اليونسكو يف اليوم العاملي للشعر: الشعر نافذة تطل على العالم
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نحن بحاجة إىل 
إعادة النظر يف 

آليات قراءة 
الرتاث وأسلوب 
تقديمه لآلخرين



نمتلك جميع 
املقومات التي 
تساعدنا على 

صنع الحضارة، 
فاليمني خلق 
ليصنع حضارة



ــم.  والتفاه ــوار  ح
ــاً دائم كان  ــد  ق
ــة ملقارع ــالحاً  س
ــذود عن ــم ال ظل

ــك وتمل ــة.  حري
ــا  جميعه ــون  فن

ــعر، "قدرة  ــا الش منه
التعبري  ــىل  ع ــة  جيب

ــرد  ــة والتم ــن املقاوم
ــل"، واألم ــاج  الحتج

ــكو  ــفرية اليونس ــا قالت س م
ــنة من  للنوايا الحس ــدة  جدي

ــداع واإلب ــة  الفني ــة  الحري ــل  ج
ــان، وال يمكن  ــاه خ ــيدة ضي فني الس

عتبار الشعر ترفاً.
ي

ــب ــن رك ــرأة، ع ام أم 
ــة ــدم والتنمي التق

املستدامة».
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ــس بصنعاء مهرجان  ــر الثقافة يوم أم ــاعرة هدى ابالن نائب وزي ــت  الش افتتح
ايمي فاشن الرابع لرعاية املرأة املنتجة بمشاركة 120 امرأة منتجة

ــن 19 - 21 مارس  ــالل الفرتة م ــتمر خ ــاح املهرجان الذي يس ــل افتت ــالل حف وخ
ــا يف مكافحة  ــان يلعب دورا هام ــر الثقافة   ان هذا املهرج ــدت نائب وزي ــاري أك الج
ــز الدخل القومي ويف  ــز الرشاكة مع املجتمع وتعزي ــهم يف تعزي الفقر والبطالة ويس
إطار تعزيز الرشاكة بني القطاعني الحكومي والخاص وابراز املوروث الثقايف لبالدنا 
ــعبية  ــغوالت الحرفية والفنية واألزياء الش ــن خالل عرض وإنتاج العديد من املش م

الرتاثية التي تتميز بها محافظات بالدنا .
مشرية إىل ان املهرجان يحمل أيضا رسالة مثالية يف تتويج املسئولية االجتماعية 
ــاج املحيل وخلق فرص عمل للمرأة  ــاع الخاص يف رعاية املجتمع وتنمية اإلنت للقط
ــه يف االتحاد العام للغرف  ــايس للرجل .. داعية القطاع الخاص وممثلي كرشيك أس
ــئولية االجتماعية وتعزيز  ــة والقطاعات املختلفة اىل االهتمام بجانب املس التجاري

الرشاكة .
ــت الدكتورة إيمان معجم رئيس املهرجان إىل ان املهرجان يهدف إىل تعزيز    وقال
ــاة وإيمانا بان اليمن تمتلك مقومات  ــني الدخل أمام تحديات الحي القدرات وتحس
النجاح ومتعددة املوارد وما نمتلكه من موروث ثقايف من منتجات وصناعات حرفية 

يف اليمن يميزنا عن غرينا.
ــوية واألزياء  ــغوالت النس ويتضمن املهرجان عرض العديد من املنتوجات واملش
ــعبية اليمنية والحيل الشعبية الرتاثية وذلك بمشاركة أكرث من 120 امرأة قدمن  الش

انتاجاتهن وإبداعاتهن املميزة .
ــئون  ــب رئيس الوزراء للش ــت رعاية نائ ــذي أقيم تح ــل املهرجان ال ــرض حف  ح

االقتصادية عدد من املسؤولني واملهتمني وعدد من سيدات األعمال.
تصوير/فؤاد الحرازي

ابالن تفتتح املهرجان الرابع للمرأة املنتجةابالن تفتتح املهرجان الرابع للمرأة املنتجة
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