
أدب وثقافة الثــــورة

يف  ــا  اهميته ــة  التاريخي ــدن  للم
يف  ــا  قيمته ــا  وله ــة  البرشي ــخ  تاري
ــث  ــم  حي ــايف للعال ــي الثق التاريخ

أصبحت من مواقع الرتاث العاملي.
ــة ذات قيمة عاملية  ــة أمكن  وبمثاب
استثنائية للبرشية وعىل هذا النحو 
ــرتاث العاملي  ــد أدرجت يف قائمة ال ق
لألجيال الحارضة واملقبلة لتقديرها 
ــرتاث العاملي  ــع بها . مواقع ال والتمت
ــوب العالم ،  ــع شع ــي إىل جمي تنتم
بغض النظر عن املنطقة التي توجد 

فيها . 
ــة  العاملي ــود  الجه ــت  تداع ــد  وق  
ــك الرتاث االنساني ونتج  لحماية ذل
عن ذلك انعقاد املؤتمر العام ملنظمة 
ــوم   والعل ــة   للرتبي ــدة  املتح ــم  األم
ــد يف باريس من 17  ــة، املنعق والثقاف
يف  1972م،  ــرب  نوفم  21 إىل  ــر  أكتوب
ــة عرشة  والذي اصدر  دورته السابع
ــي  العامل ــرتاث  ال ــة  لحماي ــة  اتفاقي

الثقايف والطبيعي (1972م) .
ــرتاث  ال ــة  االتفاقي ــت  عرف ــد  وق  
الثقايف والطبيعي عىل النحو التايل:

ــايف" ألغراض  ــرتاث الثق يعني "ال
هذه االتفاقية:

 اآلثار: األعمال املعمارية، وأعمال 
ــي،  املبان ــىل  ع ــر  والتصوي ــت  النح
ذات  ــات  التكوين أو  ــارص  والعن
ــة، والنقوش، والكهوف،  الصفة الرثي
ومجموعات املعالم التي لها جميعا 
ــن وجهة  ــة استثنائية م ــة عاملي قيم

نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛
ــي  املبان ــات  مجموع ــات:  املجمع
املنعزلة أو املتصلة، التي لها بسبب 
ــا، أو اندماجها  عمارتها، أو تناسقه
ــة  عاملي ــة  قيم ــي،  طبيع ــر  منظ يف 
ــة نظر التاريخ،  استثنائية من وجه

أو الفن، أو العلم؛
أو  ــان،  اإلنس ــال  أعم ــع:  -املواق
ــان   اإلنس ــني  ب ــرتكة  املش ــال  األعم

ــة، وكذلك املناطق  بما والطبيع
ــة،  األثري ــع  املواق ــا  فيه

ــة عاملية  التي لها قيم
استثنائية من وجهة 

ــة، أو  ــة أو الجمالي ــر التاريخي النظ
اإلثنولوجية، أو األنرثوبولوجية.

 ويعني "الرتاث الطبيعي" يف تلك 
االتفاقية:

ــن  ــة م املتألف ــة  ــم الطبيعي  املعال
التشكالت الفيزيائية أو البيولوجية، 
ــكالت،  ــن مجموعات هذه التش أو م
ــي لها قيمة عاملية استثنائية من  الت

وجهة النظر الجمالية أو الفنية؛
ــي  املبان ــات  مجموع ــات:  املجمع
املنعزلة أو املتصلة، التي لها بسبب 
ــا، أو اندماجها  عمارتها، أو تناسقه
ــة  عاملي ــة  قيم ــي،  طبيع ــر  منظ يف 
ــة نظر التاريخ،  استثنائية من وجه

أو الفن، أو العلم؛
ــع الطبيعية أو املناطق  املواق
ــددة  املح ــة  الطبيعي
بدقة، التي لها قيمة 
ــة  استثنائي ــة  عاملي
ــر  نظ ــة  وجه ــن  م
ــة  ــم، أو املحافظ العل
أو  ــرثوات  ال ــىل  ع

الجمال الطبيعي.
ــوء  ض ــىل  ــل الكثري من األمكنة وع ذلك تم  تسجي

التاريخية واألثرية واملدن التاريخية 
ــة اليونسكو ملواقع  ــة يف  قائم القديم
ــك  مل ــو  ه ــذي  ال ــي  العامل ــرتاث  ال
ــب املحافظة عليه من  للبرشية ويج

جميع األخطار التي تهدده.
تراث عالمي

ــاء  ــة صنع ــة مدين ــرا ألهمي  ونظ
ــة وما  ــا الحضاري ــة ومكانته القديم
ــر وقيمة تاريخية    تحفل به من مآث
ــت مدينة صنعاء القديمة  فقد أُدرج
ــرتاث العاملي  ــىل قائمة ال وسورها ع

باليونسكو. 
ــة عقد  ــوات املاضي ــالل السن   وخ
ــدوات  والن ــرات  املؤتم ــن  م ــري  الكث
ــت   أقيم ــي  الت ــة  والثقافي ــة  العلمي
ــي  ــاع الت ــت  األوض ــت وبحث وتناول
ــة  ــاء القديم ــة صنع ــا مدين تواجهه
ــريات سلبية  ــت له من تغ وما تعرض
ــاري  ــا املعم ــىل طابعه ــت ع انعكس
ــل  جع ــا  مم ــي  والتاريخ ــل   األصي
ــة واملحلية املختصة   الجهات الدولي
ــاف  ــل إيق ــن اج ــا م ــق نداءاته تطل

ــويه   والهدم  ــات العبث والتش عملي
ــاء  ــة صنع ــارات مدين ــاء وح يف أحي
القديمة   والحفاظ عىل  طابع املدينة 
ــة  الحضاري ــا  ومعامله ــة  التاريخي

والثقافية. 
ــة  التاريخي ــاء  صنع ــة  مدين ان 
ــة فريدة  ــة ومدين ــة نفيس ــي تحف ه
ــرتاث  ال ــن  م ــوز  كن ــىل  ع ــوي  تحت
ــي األصيل  ــايف واملعماري اليمن الثق
ــا الحافل  ــا تاريخه ــي مدينة له وه
ــرز مدن العالم  واملدهش وتعد من اب

التاريخية  يف الرتاث العاملي .
ــاء  صنع ــة  مدين ــخ  لتاري ــراً  ونظ  
ــا  ــايف وم ــا الثق ــاري وموروثه الحض
تمثله من أهمية يف الرتاث اإلنساني  
ــودي األمريكي  ــدوان السع عمد الع
ــر  ــه  املستم ــالل عدوان ــري خ الربب
ــف وتدمري معالم  عىل بالدنا إىل قص
ــة   ــة التاريخي ــذه املدين ــات ه ومكون
ــورة  بص ــة  القديم ــا  بيوته ــدم  وه
ــن منظمات  ــدة جعلت الكثري م حاق
ــجب  وتش ــدد  تن ــة  املختص ــم  العال
ــي  ــف الهمج ــري والقص ــك التدم ذل
ــات منظمة  ــة تلك املنظم ويف مقدم
ــي أدانت قصف بيوت  اليونسكو الت
ــة باعتبارها  ــم صنعاء القديم ومعال
ــم  ــن معال ــة وم ــدن التاريخي ــن امل م

الرتاث العاملي.
ــىل مدينة  ــن أجل املحافظة ع  وم
ــىل  ع ــل  والعم ــة   القديم ــاء  صنع
ــل التي تهدد  ــدي  لكل العوام التص
ــة  مقدم ويف  ــة  الحضاري ــا  معامله
ــودي األمريكي  ــدوان السع ذلك الع
وزارة  يف  ــا  حالي ــري  يج ــي  الهمج
ــداد إلقامة ندوة ثقافية  الثقافة  اإلع
ــاع مدينة  ــن أوض ــة ع ــة خاص علمي
ــة املحافظة  ــاء القديمة  وكيفي صنع
ــي  ــا التاريخ ــا وطابعه ــىل معامله ع
ــق ذلك من خالل التعاون مع  وتحقي
الجهات املحلية والدولية املختصة.

ــارك يف هذه الندوة العديد  وسيش
ــخ  والتاري ــرتاث  بال ــني  ــن املختص م
إىل  ــة  التاريخي ــدن  وامل ــارة  والعم
ــاركة العديد من الجهات  جانب مش
ــث  ــة حي ــة العاصم ــة يف أمان املحلي

ــن أوراق العمل  ــدم مجموعة م ستق
ــي تتناول  ــات والبحوث الت والدراس
ــب املتعلقة بمدينة  ــف الجوان مختل

صنعاء القديمة .
هوية وطنية

ــال  ق ــورة"  الث ـــ"  ل ــح  ترصي ويف   
االستاذ عبدالله احمد وزير الثقافة 

عن أهمية هذه الندوة :
ــدوة الهامة تعزيزا  - تأتي هذه الن
ــة املستدامة للمحافظة عىل  للحماي
مدينة صنعاء القديمة كهوية وطنية 
ــة   وكيفي ــي   إنسان ــي  عامل ــرتاث  وك
ــة  الحضاري ــة  املدين ــذه  ه ــب  تجني
ــا  يتهدده ــذي  ال ــر  الخط ــل  عوام
ــدوان  ــف الع ــارات وقص ــة غ وخاص
ــي  الهمج ــي  األمريك ــودي  السع
ــرضر الكبري بالعديد  والذي ألحق ال
ــا الحضارية  ــا ومعامله ــن مالمحه م

العريقة.
ــة  مناقش إىل  ــدوة  الن ــى  وستسع
ــد من القضايا املتعلقة بكيفية  العدي
ــاء  صنع ــم  معال ــىل  ع ــة  املحافظ
ــاوزات  التج ــة  ومعالج ــة  القديم
ــا  معامله ــوه  تش ــي  الت ــات  واملخالف
وطابعها التاريخي واملعماري املميز 
ــة يف امانة العاصمة يف  ودور كل جه
ــي تبقى  ــود املطلوبة لك ــذل الجه ب
ــي تليق  ــة يف الصورة الت ــذه املدين ه

بها  .
وأضاف األخ وزير الثقافة :

إن مدينة صنعاء التاريخية قيمة 
حضارية كربى وهي من كنوز الرتاث 
ــذي هو ملك لإلنسانية  اإلنساني ال
ــاري لليمن  ــق الحض ــس العم وتعك
ــات  ــربز إبداع ــق وت ــه العري وتاريخ
اإلنسان اليمني يف مختلف العصور 
ــي  الرتاث ــاء  العط ــك  ذل ــة  وأصال
والتاريخي اليمني الذي ال مثيل له 

يف العالم.
ــدوة القادمة  ــى ان تكون الن ونتمن
ــق  ــات وتحق ــوى التحدي ــد مست عن

االهداف التي اقيمت من اجلها.
تصوير/حامد فؤاد
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ــن دار صفصافة للطبع والنرش بالقاهرة،   صدرت ع
ــان“ لألملاني  ــف واإلنس ــاب ”العن ــة عربية لكت ترجم
ــكي، أعدتها د.عال عادل، أستاذة اللغة  يورج بابروفس

األملانية.
ــاب  ــذا الكت ــف يف ه ــد املؤل ــارش، يرص ــب الن وبحس
ــهر املجازر البرشية،  ــهدوا أش ــهادات ألشخاص ش ش
وكانوا يف قلب املعارك واملذابح الكربى أو شاهدوها من 
بعيد. ويطرح بابروفسكي، بطريقة تتوسط بني األدب 
ــر العنف عىل  ــاؤالت حول أث ــفة، تس والتاريخ والفلس
ــان مع العنف، والدور  ــان، وكيفية تعامل اإلنس اإلنس
ــتعرًضا  ــكيل البرش؛ مس ــف يف تش ــه العن ــذي يلعب ال
ــان  ــاهدها اإلنس ــي يش ــه الت ــف وأدوات ــائل العن وس

ويختربها يومًيا.
ــن عارصوا  ــدد من الذي ــهادات لع ــرسد املؤلف ش وي
ــعلوا الحرب  ــن أش ــا أن الذي ــفون فيه ــروب، يكش الح
ــعروا  ــل أرساهم من دون أن يش ــن عىل قت ــوا قادري كان
ــري إىل أن من يعارص  ــري، ويش ــب الضم ــدم أو تأني بالن
ــص، وكأن الحرب عبارة  الحروب تكتنز ذاكرته بالقص
ــن حدث ال صوت له وال رائحة، إذ ال تدور الحكايات  ع
ــياء ذات صلة به،  ــارشة، وإنما عن أش ــول القتل مب ح

ــهم أو أنهم  ــا يخجلون أن يفضحوا أنفس وكأن أبطاله
يحاولون نسيان ما يؤرقهم.

ــهادات  ــكي القراء باملزيد من الش ويصدم بابروفس
ــرب، إىل برش  ــبب الح ــني تحولوا بس ــخاص عادي ألش
ــه،  ــص من ــتطيعون التخل ــف وال يس ــمون بالعن يتس
ــل وتعذيب  ــة برائحة الدم والقت ــى ذاكرتهم مليئ لتبق

األرسى.

ــف عىل مدار  ــن اقرتفوا العن ــول املؤلف إن الذي ويق
ــر“ التي  ــون بـ“األوام ــا يتحّجج ــوا دائًم ــخ كان التاري
ــتكون بالغة  ــة س ــإن النتيج ــا، وإّال ف ــم تنفيذه عليه
ــات التي يعرضها  ــورة عىل حياتهم. ومن املفارق الخط
ــك األوامر قد  ــن كان ُيصدر تل ــه أن م ــاب يف فصول الكت
ــه ال يستطيع مشاهدة الدم، فهتلر مثًال  يكون هو نفس

كان يفزع إذا شاهد شاة مذبوحة.

ــىل  ع ــرص  يقت ال  ــف  العن أن  ــكي  بابروفس ــرى  وي
ــازر هتلر  ــخ أو مج ــر التاري ــىل م ــرة ع ــروب الدائ الح
ــبه البرش  ــف مواٍز يكتس ــا، فهناك عن ــتالني وغريه وس
ــد يكون ناتًجا عن  ــونه يف حياتهم اليومية، وق ويمارس
ــم أنهم من  ــة مثًال، وتخّيله ــاهدتهم لعبة املصارع مش
ــاًال، وبذلك يعمل الخيال عىل  املمكن أن يصبحوا أبط

توليد العنف.
ــا يرى املؤلف أن نظرة عىل تاريخ تجارب العنف  كم
ــيطة مفادها أن  ــة أنرثوبولوجية بس ــا حقيق ــت لن تثب
ــة التاريخية  ــا تبني التجرب ــان كائن عنيف، كم اإلنس
ــون  أن البرش يف أكرث العصور والرتاكيب اختالًفا يمارس
ــه دائًما مزيد من العنف،  ــف، وأن العنف ينتج عن العن
ــتفيدين من مثل هذه املواقف التي ال تخضع  وأن املس
ــية للعقوبات، يجعلونها تصبح  فيها األعمال الوحش

من األمور الطبيعية.
ــي أن  ــي يعن ــق االجتماع ــري إىل أن زوال العائ ويش
ــبب  نجرح ونعّذب ونقتل بدوافع كثرية، ليس فقط بس
ــرض ”تنفيذ  ــل بغ ــلطة، ب ــة يف الس ــادية أو الرغب الس
االلتزام“ أيًضا. مؤكداُ أن العنف يف قدرته عىل التدمري 

أصبح عالمة القرن العرشين.

العنف واإلنسانالعنف واإلنسان

ــا تفرَدس ــًى  وَمعن ــى  املعن ــها  فراديُس
ــا َتفرَّس ــي  باملعان ــٍب  قل كُل  ــِه  ب

ــي تنثن ــاُه،  َمعن ــرِء  امل ــِب  بقل ــبُّ  تش
ــىس اكت ــُه  قلُب ــا  به ــاٍف  كأعط ــِه  علي

ــا ِبعطِفه ــوٌف  ــٌب عط قل ــا  به ــغوٌف  َش
ــا ــرِس ) الناموِس قلبي َتَيفرَس ويف ( َيف

ــورُُه ــاِب ُحض ــي يف الغي ــيل عن كتاب س
ــي بِه احتىس ــرضِة الباهوِت َبهت ويف ح

ــِه جمال ــن  م ــال   وامت ــىل  فأم ــّىل  َتم
ــا َعرَّس ــِت  بالَبواهي ــدوٌق  َص ــؤاٌد  ف

ــرٍة بنظ ــي  واملعان ــي  املبان ــروُس  َع
ــىس ــاني انت ــه نيس ــا من ــىل م ــّل ع أط

فا) ــِت ( الصَّ ــا كان ــواله م ــٌس بمن ل فأن
ــن كىس ــاِب إال بم ــروُة ) األحب ــا (َم وم

ــادٌن ش ــوِر  الن ــِة  كالكعب ــا  أن ــاني  كس
ــا َمغرَس ــاُج  تهت ــواُل  األح ــه  ب ويلٌّ 

ــا ــرِب حالن ــرب يف ت ــادي الت ــي أي فحط
ــا ــِل يا زهرة الِكس ــش الوص ــي بع وحط

ــِه بحال ــفُّ  َتُح ــوٍر  محب ــيُّ  أمان
ــا ونرجس ــًال  ُف ــُد  الوج ــا  بناه ــاٌن  ِجن

ــى ُمنحن ــي  وه ــا  أحواُلن ــٌة  ُمَمغنط
ــا ــُن هسهس ــا الغص ــاليلٍّ به ــاٍل ج جم

ــت وزمزم ــِم  الحطي ــني  ب يل  ــُس  وتهم
ــا ــا ليَل نسنس ــَو الحش ــم يق ــَي ل َمعان

ــا ــِن ما تش ــَة الُحس ــا كعب ــا ي ــويل بن فق
ــُن بالبوِح َكرَدسا لساُن الهوى، فالُحس

ــريٍة ِخ ُكلُّ  ــريِه  غ ــن  م ال  ــِه،  اللَّ ــن  م
ــا ُمَسنَدس ــَك  في الَح  ــا  م ــُه  ل ــلم  فس

ــه ِبروح ــرداِت  املُف ــي  َمعان ــدس  وهن
ــا ــنا رََس ــا يف السَّ ــاِت م ــن اآلي ــَك م ففي

ــٌة ُمقل ــواهِد  بالش ــيض  تم ــن  أي إىل 
ــا َوَطوَّس ــداً  َوج ــاَر  ط ــٍب  ُمِح ــِب  لقل

ــرت أثم ــيئِة  املَش ــوُن  ن ــيُنها  طواس
ــىس انت ــا  .. فم ــٌر  ِذك ــِه  بالل ــُه  ل ــاً  مقام

ــوى الن ــىل  ع ــُم  املُقي ــُد  الَوج ــُه  براهيُن
ــا َتطوَّس ــا  م ِرسُُّه  ــاٍء  فن ــاَء  بق

ــى فانتم ــواهنَي  الش أمَّ  ــها  وطاؤوُس
ــا س َشمَّ ــيُّ  الَيمان ــُب  الِخص ــِه  ب ــاًء  نم

فشمُس الشموِس النوُر ( أحمُد ).. باُبُه
مصاريُع رصعى الحِب .. ما الصبُح، ما املسا

ــُه َمسَّ ــَب  َري ال  ــروِح  ال يف  ــٌس  َملم ــه  ل
ــا ــرؤى .. التنزيُل باملَسِّ َميَّس ــوُر ال َطه

ــِه ملس ــِل  تراتي ــن  م ــىس  وعي ــوىس  فم
ــا نوَّس ــوُح  ن ــا  به ــٍس  نوامي رشاَع 

ــٍق عاش كُل  ــا  به إرشاٍق  ــُة  وكعب
غريٌق بشطٍّ من محيطاِت من عىس ؟!!

ــِه بُفلك ودارت  ــا  الرؤي ــورِت  تك
ــا ــي الِكس ــه أب ــالِك ط ــِك األف َفَل ــىل  ع

ــوى صاَر يهوى الفؤاُد َمن كمن ليس يه
ــا ــه ( الُهو ) بال َحرٍف َتَبدَّى وَعسَعس ب

ــَك أرشقت ــِد ما في ــو، ولُتب ــَت ه ــن أن فك
ــا ــا أرَضَك املَس ــرث به ــِه .. فلتح معاني

ــدُه أن َغذى ــِه، واحم ــبِّح ِبَحمِد الل وَس
ــا س أسَّ ــنَي  ح ــها  ساَس ــاً  وروح ــؤاداً  ف

ندوة ثقافية تناقش واقعها..ندوة ثقافية تناقش واقعها..

ــة، وكذلك املناطق  بما والطبيع
ــة،  األثري ــع  املواق ــا  فيه

ــة عاملية  التي لها قيم
استثنائية من وجهة 

ــة عاملي ــة  قيم ــي،  طبيع ــر  منظ يف 
ــة نظر التاريخ، استثنائية من وجه

أو الفن، أو العلم؛
ــع الطبيعية أو املناطق املواق

م
ــددة املح ــة  الطبيعي
بدقة، التي لها قيمة
ــة استثنائي ــة  عاملي
ــر نظ ــة  وجه ــن  م
ــة ــم، أو املحافظ العل
أو ــرثوات  ال ــىل  ع

م
الجمال الطبيعي.

ــوء ض ــىل  وع

وزير الثقافة:وزير الثقافة:
مدينة صنعاء القديمة من مدينة صنعاء القديمة من 

كنوز  التاريخ اإلنساني، كنوز  التاريخ اإلنساني، 
وقد تعرضت ألضرار وقد تعرضت ألضرار 

كبيرة من قبل العدوان كبيرة من قبل العدوان 
السعودي األمريكيالسعودي األمريكي

زهرة الكساءزهرة الكساء
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