
أدب وثقافة الثــــورة

ــة  كجبه ــة  الثقافي ــة  الجبه ــف  تق
ــكرية يف مواجهة  موازية للجبهة العس
ــة  الكلم ــع  جم ــالل  خ ــن  م ــدوان،  الع
وتوحيد الجهود املختلفة ونرش الوعي 
بني فئات املجتمع وتبني قضايا الوطن 

يف مجاالت متعددة.
ــة  الثقافي ــاحة  الس ــهده  تش ــا  وم
ــايف وتنويري  ــن حراك ثق واإلبداعية م
ــرب ويدل عن أن هناك  متصاعد إنما يع
ــة وفاعلة  ــة حقيقي ــة ومناهض مواجه
ــدع واملثقف لم  ــدوان، فاألديب واملب للع
ــب  ــن قلب الحدث، بحس ــب يوماً ع يغ
ــاء يف أجراء  ــون واألدب ــا يؤكده املثقف م
ــدع دائماً ما  ــف واملب ــالد، وهذا املثق الب
ــتنكرة  ــن مواقفه الرافضة واملس يعرب ع
ــاء  أبن ــق  ح يف  ــب  ترتك ــة  جريم ــكل  ل
ــعب، فضًال عن السعي يف تشكيل  الش
ــد الصف، يف ظل  وعي املجموع وتوحي
ــاعر  ــو  تنمية مش ــرب نح ــع مضط واق
ــالل  ــن خ ــن، م ــاء للوط ــوالء واالنتم ال
ــة  املتمثل ــاهمات  املس ــن  م ــد  العدي
ــة،  املتنوع ــات  الكتاب ــن  م ــة  جمل يف 
ــدارات التي  ــطة واإلص ــف األنش وتكثي
ــل  والتفاع ــة  املواجه ــتمرار  اس ــد  تؤك
ــة بوعي  ــة العام ــا الوطني ــع القضاي م

حقيقي.
ــون  املثقف ــه  ب ــوم  يق ــا  م كل  إن 
ــات التي تمر بها  واملبدعون أثناء األزم
ــياق أشكال املقاومة  بلدانهم يأتي يف س

ــا تهدف  ــي بتعدد أنواعه ــة وه الثقافي
ــالم  ــي أن تكون عليه إىل الس ــا ينبغ كم
ــايس  ــدع له دور أس ــه، واملب ــج ل والرتوي
ــالم والحوار بني  ــك الس ــج لذل يف الرتوي
ألن  يشء  كل  ــل  وقب أوًال  ــه  وطن ــاء  أبن
ــكل أنواعها  ــروب ب ــض الح ــدع يرف املب
ــه يفهم أن  ــالح يحمله ألن ــس له س ولي
ــه دليل عىل الرقي  ــالم والدعوة إلي الس
ــرون أنه  ــو فهم اآلخ ــرض حتى ل والتح
ــة النبيلة ال  ــن الغاي ــبوه لك موقف مش

تعمى عىل ذوي البصرية.
ــيتخذه املثقف  نفس املوقف هذا س
ــل  ــه فع ــارس وطن ــني يم ــي ح الحقيق
ــر مهما كانت  ــىل أي بلد آخ العدوان ع
ــح املبدع  ــى أوضح يصب ــبابه بمعن أس
ــي تطل عىل  ــني الت ــوال الع يف كل األح
ــالم  العالم من فوق ال ينتمي إّال إىل الس
ــو إىل كل ذلك  ــان ويدع واملحبة واإلنس

دائماً.
ــري لألديب  ــدور الكب ــد ينكر ال ال أح
ــيادته وأمنه  ــن الوطن وس ــاع ع يف الدف
ــل أهمية  ــدور ال يق ــذا ال ــتقراره، ه واس
ــن  ع ذوداً  ــالح  الس ــون  يحمل ــن  عم
ــون أرواحهم  ــن الذين يقدم تراب الوط
ــالح  س ــة  فالكلم ــال،  القت ــن  ميادي يف 
ــد  ق ــا  خالله ــن  فم ــف،  واملثق ــب  األدي
ــري أمة  ــة دول، ويف مص ــري يف سياس يغ
ــحذ الهمم وترفع  ــتثار وتش وعربها تس

املعنويات.

ــب واملبدع الحقيقي  فاملثقف واألدي
ــالة ينبغي أن يستغلها  هو صاحب رس
ــع الكلمة،  ــف ويجم ــد الص ــا يوح فيم
ــة  اليمني ــورة  الث ــخ  تاري إىل  ــر  وبالنظ
ــك الثورة  ــن قاد تل ــد أن م ــدة يج املجي
ــاء الذين  ــوة املجتمع من األدب ــم صف ه
ــرصة قضية اليمن  ــخروا كلماتهم لن س

من حملوا عىل عاتقهم حرية الكلمة.
ــب  ــف والكات ــىل املثق ــول ع ــا يع وم
ــذه املرحلة التي  ــة يف ه ــب خاص واألدي
يعيشها الوطن املكلوم منذ ثالثة أعوام 
ــه  ــاء أبنائ ــة دم ــت حرم ــذي انُتهك وال
ــمع من  ــىل مرئ ومس ــة أرضه ع وحرم
ــه، وعليهم  ــم الصامت إزاء قضيت العال
اليوم حمل رسالة الدفاع عنه واسرتداد 
كرامة أبنائه األحرار بكل طرق ووسائل 
ــموعة، خاصة يف  اإلبداع املقروءة واملس
ــهده العالم من  ــل االنفتاح الذي يش ظ
ــالم بكل  ــائل اإلع ــتخدام وس خالل اس
أشكالها وصورها وعرب وسائل التواصل 
ــة  التوعي ــالل  خ ــن  وم ــي  االجتماع
ــدوات واملهرجانات  الثقافية وإقامة الن
ــا الحبيب  ــة مع قضية وطنن التضامني
ــكييل املعرب عن  ــن التش ــالل الف ــن خ م
ــح يقايس  ــذي أصب ــن ال ــاة املواط مأس
ــالل املرسح  ــة، ومن خ ــرب واملجاع الح
الواعي والهادف الذي يقدم من خالله 
ــاة  ــد معان ــي يجس ــي راق ــل إبداع عم
ــرأة، األم  ــل وامل ــي الطف ــان اليمن اإلنس
ــة يف زوجها،  ــة املفجوع ــكىل، الزوج الث
ــه، من خالل  ــع عن وطن ــهيد املداف الش
ــارش  ــي الن ــي الواع ــاب الصحف الخط
ــذي ينرش يف كافة الصحف  للحقيقة ال
ــع  الواق ــة،  والدولي ــة  والعربي ــة  املحلي
ــه رغم مرارته أرض خصبة  الذي نعيش

ــا املبدعون،  ــداع، أرض ينطلق منه لإلب
ــدع عربها  ــف واملب ــت املثق ــة ليثب فرص
ــا  خالله ــرص  ينت األرض،  ــذه  له ــه  والئ
ــاج اليوم  ــذي يحت ــن، ال ــة الوط لقضي
ــوت، لكل رصاصة حرف تخرتق  لكل ص
ــه  ــه وتجعل ــك صف ــدو وترب ــدة الع أفئ
ــاباته، هي أمانة الكلمة التي  يعيد حس
ــال مجال  ــب ف ــا األدي ــي أن يدركه ينبغ
ــت وأرواح اليمنيني تحصد  اليوم للصم
ــة للوطن  ــم اليوم ال حاج ــن لم يتكل فم

لكالمه غداً.
ــطة والفعاليات  ــالل األنش ــن خ وم
ــون  واملثقف ــاء  األدب ــب  يلع ــة  الثقافي
ــة  مواجه يف  ــارزاً  ب دوراً  ــون  واملبدع
ــواء من  ــم س ــي الغاش ــدوان الهمج الع
ــة  الوطني ــعرية  الش ــد  القصائ ــالل  خ
الفصحى أو العامية أو الشعبية أو من 
ــاً دوراً  ــل التي لعبت أيض ــالل الزوام خ
ــز أبطال  ــحذ الهمم وتحفي ــرياً يف ش كب
ــعبية واملواطنني  ــش واللجان الش الجي

عىل الصمود ومجابهة العدوان.
ــخ يف األذهان أن  ــب أن يرتس وما يج
املثقُف الحقيقي هو الضوء الذي يبدد 
ــتنري الوطن  ــي بفكره املس ــالم ويبن الظ
ــارس دوره  ــان، فإذا م واملجتمع واإلنس
ــوي بإخالص  ــايف النهض ــري الثق الفك
ــن  يحّص ــك  بذل ــو  فه ــرب  وص ــرة  ومثاب
ــوت الذي  ــن كل األخطار وامل ــن م الوط
ــوب والخراب الفج  ــي األرواح والقل يدم
ــون، فيجب أن  ــؤذي حتى العي الذي ي
ــون القيم واملبادئ ثابتة عند املثقف  تك
ــي أن يكون الرأي  ــدع ومن الطبيع واملب
ــا بالقلم الرصاص، ألنه قد  مرناً ومكتوب
ــق أمامه، وهكذا  ــف الحقائ يتغري بتكش
ــة والفكر  ــن األدلج ــص املثقف م يتخل
ــف الكثري  ــم بمواق ــه الذي يتحك املوّج
ــهم "مثقفون" وهم  ممن يسمون أنفس

مجرد خرفان يف قطيع.
ــياء  األش ــرث  أك ــو  فه ــداع  اإلب ــا  وأم
ــاراً وتأثرياً بلغته الكتابية  وصوًال وانتش
ــة، وال  ــة الراقي ــمعية أو البرصي أو الس
ــون حقيقياً إّال إذا كان يحمل قضية  يك
ــرى القضية  ــعوب.. أو باألح تمس الش
ــاس.. ليحكي  ــوى التي تهم كل الن األق
ــع ويرثي  ــم ويعكس الواق ــن معاناته ع
ــا  قضاي ــف  ويكث ــرص  ويخت ــش  ويناق
أو  ــح  رصي ــكل  بش ــه  وهموم ــع  املجتم
ــة الواضحة،  ــه الجمالي ــزي له داللت رم

وهذا هو الدور األهم يف الحياة.
تصوير/حامد فؤاد
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ــدان"  الوج ــج  "وه
األوىل  ــورة  الباك ــو  ه

رشف  ــاعر/يحيى  للش
ــود رشف الدين  ــيل حم ع

ــعرية  وهي املجموعة الش
ــراً  مؤخ ــدرت  ص ــي  الت

ــورات  منش ــن  ع ــاء  بصنع
ــاءت  وج ــد  الواح ــن  اليم

ــع  ــن القط ــة م يف 180 صفح
املتوسط.

ضمت املجموعة العديد من 
ــي كتبها  ــعرية الت األعمال الش

ــة  زمني ــرتات  ف ــالل  خ ــاعر  الش
ــد من املواضيع  ــددة، وتناول فيها العدي متع
والقضايا والهموم الذاتية والعامة والتي من 
خاللها عرب عن رؤيته وانبطاعاته ومشاعره 

تجاه ذلك وتجاه محيطه.
ــا  بأنه ــة  املجموع ــازت  وامت
ــدان املتلقي والقارئ  قريبةمن وج
ــة  ــه بلغ ــه ووجدان ــب عقل وتخاط
ــا الكثري من  ــفافة فيه ــعرية ش ش
ــعرية املعربة  الصور الفنية والش

يف بالغة عالية.
ــتاذ/ ــدم للمجموعة األس ق
ــريش  الع ــني  حس ــى  يحي
ــرية صاحب  والذي تناول س
ــز به من  ــا تمي ــة وم املجموع
ــه اإلبداعية  ــدة ورحلت ــات حمي صف
ــلط  ــنوات طويلة وس ــها عرب س ــي عايش الت
ــاعر والبيئة  ــارب الش ــوء عىل تج ــا الض فيه
ــة كوكبان  ــا بمدين ــأ فيه ــعرية التي نش الش

وإنعكاساتيها اإلبداعية.

وهج الوجدان لشرف الدينوهج الوجدان لشرف الدين

ــرش  ــاب للن ــة الكت ــن دار بواب ــدر ع ص
ــع  ببغداد، عىل رؤى وانطباعات  والتوزي
ــة  مرتاكم ــات  ومالحظ ــتذكارات  واس
وضعها الكعبي كخالصة لتجربة طويلة 
ــاركته يف العديد من  وعميقة أثراها بمش
ــة  املتخصص ــات  واملهرجان ــرات  املؤتم

بأدب الطفل وثقافته.
ــا الفنية  ــىل القضاي ــز الكعبي ع ويرك
ــي تختص بالكتابة يف هذا الفن الذي  الت
ــدى الصعوبات التي  ال يدرك مدياته وم
ــه،  ــَل وعوامل ــَرب الطف ــن خ ــه إّال َم تواجه
وتمّكن من الغوص يف أعماقه وتدرجاته.

ــدر ضمن  ــذي ص ــاب ال ــث الكت ويبح
ــوان“ املنبثقة  ــوان وعن ــادرة ”ألف عن مب
ــدود“، يف أبرز  ــرشوع ”ثقافة بال ح عن م
ــال  األطف أدب  يف  ــية  األساس ــا  القضاي
ــل بالرؤية  ــا يتص ــة م ــي، وبخاص العرب
ــع أدب الطفل  ــة لواق ــة العام االنطباعي
ــن  م األدب  ــذا  ه ــه  يواج ــا  وم ــي،  العرب
أدب  ــة  وأهمي ــات،  وتحدي ــكالت  مش
ــر  ــد وأث ــه، والنق ــة إلي ــال والحاج األطف
حضوره وغيابه يف أدب األطفال، ُمرجعا 
ــكالت والتحديات التي  ــن املش العديد م
ــاب  ــي إىل غي ــل العرب ــه أدب الطف تواج
النقد واملعايري النقدية يف أدب الطفل، ما 
ــىل مرصاعيه أمام  ــح الباب ع أدى إىل فت
ــل من دون  ــادة الكتابة للطف ــي إج مّدِع
وعي وإدراك وخربة بحقيقة هذه الكتابة 

ومتطلباتها.
ــَة الكتابة  ــي كذلك آلي ــش الكعب ويناق
ــكالية  ــال، وإش ــة يف أدب األطف اإلبداعي
املفهوم ودالالته بني أدب األطفال وثقافة 

األطفال، ومسائل النرش يف أدب األطفال، 
ــة تعامل النارش العربي مع ما ُيكتب  وآلي
ــن كتابات  ــن أدب حقيقي وم لألطفال م
أخرى تّدعي انتسابها إىل األدب املوجه 
للطفل وهي يف حقيقتها ال َتفهم الطفل 
ــس العلمية والفنية  وال تعي ماهية األس
والنفسية واالجتماعية والرتبوية يف آلية 

مخاطبته.
ــميه  يس ــا  م ــد  عن ــف  املؤل ــف  ويتوق
ــي  الت ــارصة“  الق ــية  الهامش ــرة  ”النظ
ــراد املجتمع تجاه أدب  يتبناها بعض أف
ــدوات  ــرات والن ــدوى املؤتم ــل، وج الطف
ــداد الوطن  ــىل امت ــنوياً ع ــي تقام س الت
ــز  والجوائ ــابقات  املس ــع  وواق ــي،  العرب

العربية الخاصة بأدب األطفال، موضحا 
أن بعض املسابقات ال يستند إىل أرضية 
ــح  ــد من ــة عن ــة حقيقي ــة وإبداعي علمي

الجوائز.
ومن املحاور التي يستعرضها الكتاب، 
ــة  ــات الفكري ــع الدراس ــق بواق ــا يتعل م
ــا  ــال، وم ــول أدب األطف ــة ح واألكاديمي
ــن تحديات وما  ــات م يجابه هذه الدراس
أفرزته بعضها من مالحظات وانطباعات 
ــتوياتها  ــق بالتدني الواضح يف مس تتعل

العلمية والفنية واللغوية.
ويناقش الكعبي العديد من التساؤالت 
التي طرحها أدباء وكّتاب عرب، ويتناول 
ــألة  مس ــة  العلمي ــة  واإلجاب ــؤال  بالس

ــة  واملعلوماتي ــة  االتصالي ــا  التكنولوجي
وعالقتها بأدب األطفال وتأثريها فيه.

ــي يف كتابه هذا، عىل  وقد اعتمد الكعب
ــر طرحها أدباء وكّتاب  آراء ووجهات نظ
ــأدب الطفل من  ــون متخصصون ب وفنان
ــرص واألردن والعراق  ــان وم ــلطنة عم س
ــة  ودول ــان  ولبن ــعودية  والس ــوريا  وس
ــس  وتون ــر  والجزائ ــت  والكوي ــارات  اإلم
ــام، إبراهيم  ــم: أحمد زح ــرب. ومنه واملغ
ــريي،  الظف ــرج  ف ــح،  صال ــا  هي ــيل،  فرغ
محمد جمال عمرو، هدى الشاعر، بيان 
الصفدي، عيل جعفر العالق، ماري مطر، 
طاهر علوان، أمامة اللواتي، فاطمة أنور 
ــلوم،  ــراء بريطع، عدنان س ــي، زه اللوات
ــح  ــة مصب ــوظ، عائش ــا محف ــحر نج س
ــمة  باس ــمي،  الهاش ــة  بديع ــل،  العاج
ــعد،  ــام س الخاطر، جميلة يحياوي، وس
انطالق محمد عيل، جاسم محمد، كاظم 
ــكي وأمل  ــعد، لينا الدوس جواد، منى س

الرندي.
ــة الكتابة  ــي بدأ تجرب ــر أن الكعب ُيذك
ــدر  أص ــبعينات،  الس ــف  منتص ــذ  من
ــاً وعلمياً  ــاً فكري ــن كتاب ــن عرشي أكرث م
ــة  املتخصص ــاث  واألبح ــات  الدراس يف 
ــة األطفال،  ــرسح وثقاف ــا أدب وم بقضاي
كما أصدر أكرث من ثمانني كتاباً لألطفال 
ــة  ــعر والقص ــول بالش ــني يف حق واليافع
ــال  ــعرية. ون ــة الش ــة والحكاي واملرسحي
ــا جائزة  ــة وإبداعية آخره ــز علمي جوائ
ــومان ألدب األطفال يف  ــد ش ــد الحمي عب

مجال الدراسات النقدية عام 2010.

قضايا أساسية يف أدب األطفال العريبقضايا أساسية يف أدب األطفال العريب
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ــاء واإلبداع  ــة فنية حافلة بالعط بعد رحل
يف مجال الفن التشكييل تويف نهاية األسبوع 
ــري فؤاد الفتيح  ــكييل الكب املايض الفنان التش
ــذي  ــي وال ــكييل اليمن ــن التش ــد رواد الف اح
ــدور الكبري  ــوده البارزة ال ــه وجه كان إلبداع
ــكييل اليمني إىل  ــن التش ــل الف ــر يف نق واملؤث
ــا  ــة وخوضه ــورة متقدم ــة متط ــة فني مرحل
ــن  م ــتحرضها  اس ــدة  جدي ــة  فني ــارب  تج
ــارة اليمنية  ــا التاريخ والرتاث والحض خالله
ــا املتعدد  ــة اليمنية وثرائه ــص البئي وخصائ
ــا أضفى  ــا الحضارية مم ــي بمكوناته والغن
عىل األعمال الفنية التشكيلية التي أبدعها 
خصوصية يمنية غنية بتفاصيلها ودالالتها 
ــة التي  ــي التجرب ــاري ..وه ــا الحض وعمقه
ــح إعماله إىل املتلقي املحيل  عربها قدم الفتي
ــت الجميع  ــي أدهش ــدويل والت ــي وال والعرب
ــاحة  ــري يف س ــدى الكب ــرتك الص ــه ي وجعلت
ــكييل نظرا لفرادة وأصالة تجربته  الفن التش
الفنية املتميزة.. حتى صارت أعماله التي تم 
ــات  اقتناها تزين  صاالت العروض واملؤسس

الثقافية والدولية داخل وخارج اليمن.
ــح من قبل  ــاء أعمال الفتي ــم اقتن  حيث ت
ــات  ــة  واملؤسس ــف العاملي ــن املتاح ــدد م ع
ــكو" ،  ــان فرانسس ــا "متحف س ــة منه الفني
ــف  ــا، و"متح أملاني ــدن" يف  ــف درس و"متح
ــس، و"متحف الفن  ــي" يف باري ــم العرب العال
ــا"  ــف كاتاني ــج، و"متح ــث" يف الرنوي الحدي
ــث" يف  ــن الحدي ــف الف ــا، و"متح يف ايطالي

اإلسكندرية.
ــد فؤاد  ــكييل الرائ ــان التش ــال الفن ان أعم
ــتبقى عالمة بارزة وهامة يف مسار  الفتيح س
ــة فنية خاصة  ــكييل وتجرب تطور الفن التش
ــة متفردة  لها أثرها الكبري وديمومتها ومدرس
 .. ــزة  املتمي ــا  ونوعيته ــا  خصوصيته ــا  له
وستظل أعماله كرتاث فني متجدد تزهو بها 
الساحة الفنية التشكيلية اليمنية والعاملية .

ــيح  ــكنه فس ــم الله الفنان الراحل واس رح
ــلوان  ــه وذويه الصرب والس ــه والهم أهل جنات

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
سرية موجزة

ــام  ولدع  ، ــكييل  تش ــان  فن ــح،  *فؤادالفتي
1948م. درس مراحل الّتعليم العام يف مدينة 
ــزي يف جامعة  ــم درس األدب اإلنجلي ــز، ث تع
ياسّية  القاهرة، ودرس االقتصاد والعلوم الِسّ
ــة  ــون الجميل ــداد، ودرس الفن ــة بغ يف جامع
ــا  أملاني يف  ــة  الجميل ــون  الفن ــة  أكاديمي يف 

االِتّحادية.
ــنّي مديرًا للفنون  ــد عودته إىل اليمن ُع *بع
ــام  ــة ع ــالم والّثقاف ــكيلية يف وزارة اإلع الّتش
ــز الوطني  ــا للمرك ــم مديرًا مؤّسًس 1980م، ث
للفنون يف مدينة َصْنَعاء، واختري حكًما دولًيّا 
ــكيليني يف املهرجان  ــني الّتش ــار الفنان الختي
يف  ــان)  (كربوي ــة  مدين يف  ــون  للفن ــي  العامل

يوغسالفيا.
*أقام أول معرض تشكييل له خارج الوطن 
خالل دراسته يف أملانيا عام    1973م، وأسس 
ــة  مدين يف  ــكيلية  الّتش ــون  للفن ــة  صال أول 

َصْنَعاء عام  1986م.
ــارك يف العديد من املعارض العاملية يف  *ش
ــكو،  ــان فرانسيس كٍلّ من: بغداد، وبرلني، وس
ــقط،  ومس واألردن،  ــج،  والرّنوي ــورك،  ونيوي
ــة القوة  ــه الفنية: منحوت ــن أعمال وُعمان. م
ــن الحجر  ــاء م ــار َصْنَع ــام مط ــالم أم والَسّ
ــبعني،  الّس ــار  حص ــة  ومنحوت ــض،  األبي
ــن  الوط ــم  لعواص ــة  حروفي ــات  ومنحوت
ــة مقتناه يف عدد  ــه أعمال فني العربي. ول

من البلدان العربية واألجنبية.
ــمة  األوس ــن  م ــدد  ع ــىل  ع ــل  *حص
الّتقديرية والجوائز؛ منها:  والّشهادات 
ــان الّرواد  ــون، ودرع مهرج ــام الفن وس
ــن جامعة الّدول العربية، كما  العرب م
ــرص  ــرض م ــف رشف يف مع ــرّم كضي ُك
ــّدويل للجرافيك. وهو عضو يف عدد  ال

من الّنقابات واالِتّحادات الفنية.
*تويف الفنان فؤاد الفتيح يوم 
األربعاء 2018/2/28  م.

جر ن ء ر م م و
ــبعني،  الّس ــار  حص ــة  ومنحوت ــض،  األبي

م مم م
ــن  الوط ــم  لعواص ــة  حروفي ــات  ومنحوت
ــة مقتناه يف عدد  ــه أعمال فني العربي. ول

م
من البلدان العربية واألجنبية.

ي
ــمة  األوس ــن  م ــدد  ع ــىل  ع ــل  *حص
الّتقديرية والجوائز؛ منها:  والّشهادات 
ــان الّرواد  ــون، ودرع مهرج ــام الفن وس
ــن جامعة الّدول العربية، كما  العرب م

ع م
ــرص  ــرض م ــف رشف يف مع ــرّم كضي ُك
ــّدويل للجرافيك. وهو عضو يف عدد  ال

يف مم
من الّنقابات واالِتّحادات الفنية.
يف يليل

*تويف الفنان فؤاد الفتيح يوم 
ِِ
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