
أدب وثقافة الثــــورة

مفهوم الرتاث الالماديمفهوم الرتاث الالمادي
ــىل مفهوم  ــال ع ــرج قلي ــو نع ــذا ل ــدء حب ــىل مفهوم * يف الب ــال ع ــرج قلي ــو نع ــذا ل ــدء حب * يف الب

الرتاث الالمادي ؟الرتاث الالمادي ؟
ــدد مفهومه  ــح حديث تح ــادي مصطل ــرتاث الالم ــدد مفهومه - ال ــح حديث تح ــادي مصطل ــرتاث الالم - ال
ــكل نهائي يف عام 19901990م وكان من قبل يعرف بالرتاث م وكان من قبل يعرف بالرتاث  ــكل نهائي يف عام بش بش
ــفهي لإلنسانية وقد توافق الكل عىل تحديد مفهومه  ــفهي لإلنسانية وقد توافق الكل عىل تحديد مفهومه الش الش
ــكو التي  ــات املنظمة العاملية اليونس ــا ورد يف أدبي ــكو التي وفق م ــات املنظمة العاملية اليونس ــا ورد يف أدبي وفق م

حددت مفهومه بقولها :حددت مفهومه بقولها :
ــات  املمارس ــادي  الالم ــايف  الثق ــرتاث  بال ــد  يقص  " ــات   املمارس ــادي  الالم ــايف  الثق ــرتاث  بال ــد  يقص  "  
ــذا اآلالت  ــارات وك ــارف وامله ــري واملع ــالت والتعاب ــذا اآلالت والتمث ــارات وك ــارف وامله ــري واملع ــالت والتعاب والتمث
ــاءات الثقافية  ــة والفض ــياء االصطناعي ــاءات الثقافية واألدوات واألش ــة والفض ــياء االصطناعي واألدوات واألش
ــات واملجموعات  ــا والتي تعرتف بها الجماع ــات واملجموعات املرتبطة به ــا والتي تعرتف بها الجماع املرتبطة به
ــن تراثهم  ــراد باعتبارها جزءا م ــال األف ــىض الح ــن تراثهم وإذا اقت ــراد باعتبارها جزءا م ــال األف ــىض الح وإذا اقت
ــل من جيل  ــايف الالمادي ينتق ــذا الرتاث الثق ــايف. وه ــل من جيل الثق ــايف الالمادي ينتق ــذا الرتاث الثق ــايف. وه الثق
ــل الجماعات  ــن قب ــن جديد م ــه م ــع بعث ــل، ويق ــل الجماعات إىل جي ــن قب ــن جديد م ــه م ــع بعث ــل، ويق إىل جي
ــع الطبيعة ومع  ــات طبقا لبيئتهم وتفاعلهم م ــع الطبيعة ومع واملجموع ــات طبقا لبيئتهم وتفاعلهم م واملجموع
ــعور بالهوية واالستمرارية،  ــعور بالهوية واالستمرارية، تاريخهم، وهو يعطيهم الش تاريخهم، وهو يعطيهم الش
ــايف واإلبداع  ــوع الثق ــرتام التن ــاهم يف تطوير اح ــا يس ــايف واإلبداع بم ــوع الثق ــرتام التن ــاهم يف تطوير اح ــا يس بم

اإلنساني".اإلنساني".
ــدا , بل  ــيئا جام ــري املادي ليس ش ــايف غ ــرتاث الثق ــدا , بل فال ــيئا جام ــري املادي ليس ش ــايف غ ــرتاث الثق فال
ــان متفاعال فيها  ــها اإلنس ــرة حيوات عاش ــو نتاج وثم ــان متفاعال فيها ه ــها اإلنس ــرة حيوات عاش ــو نتاج وثم ه
ــن أن يقال أنه  ــايف , ويمك ــه االجتماعي والثق ــع محيط ــن أن يقال أنه م ــايف , ويمك ــه االجتماعي والثق ــع محيط م
ــي عليها  ــة الحياة الت ــكلت طبيع ــة ش ــة متكامل ــي عليها منظوم ــة الحياة الت ــكلت طبيع ــة ش ــة متكامل منظوم
ــارات متوارثة , وهو  ــات , من عادات وتقاليد ومه ــارات متوارثة , وهو املجتمع ــات , من عادات وتقاليد ومه املجتمع
ــكال التعبري الشفوي واملرويات  الصوتية واملوسيقية  ــكال التعبري الشفوي واملرويات  الصوتية واملوسيقية أش أش
ــس وهو يف  ــخ وامللب ــون الطب ــوس وفن ــاطري والطق ــس وهو يف واألس ــخ وامللب ــون الطب ــوس وفن ــاطري والطق واألس
ــد للهويات الثقافية والحضارية والتاريخية  ــد للهويات الثقافية والحضارية والتاريخية جوهره تأكي جوهره تأكي
ونشأت فكرة االهتمام به  بالتوازي مع فكرة العوملة حتى ونشأت فكرة االهتمام به  بالتوازي مع فكرة العوملة حتى 
ــن التنوع  ــا وتكون تعبريا ع ــارات بهويته ــن التنوع تحتفظ الحض ــا وتكون تعبريا ع ــارات بهويته تحتفظ الحض

الثقايف .الثقايف .
التنوع الثقايف والعولمة التنوع الثقايف والعولمة 

ــه االهتمام  ــذي يمثل ــرك ما ال ــة نظ ــن وجه ــه االهتمام *   م ــذي يمثل ــرك ما ال ــة نظ ــن وجه *   م

بهذا املوروث الثقايف ؟بهذا املوروث الثقايف ؟
ــل جاء  ــا , ب ــأت عبث ــم ي ــوروث ل ــذا امل ــام به ــل جاء – االهتم ــا , ب ــأت عبث ــم ي ــوروث ل ــذا امل ــام به – االهتم
ــي أحدثتها  ــار العوملي الت ــادة لحركة االنصه ــوة مض ــي أحدثتها كق ــار العوملي الت ــادة لحركة االنصه ــوة مض كق
ــت العام كله  ــارعة , والتي حول ــة املتس ــورات التقني ــت العام كله التط ــارعة , والتي حول ــة املتس ــورات التقني التط
ــة صغرية تنصهر فيها الخصوصيات وتذوب فيها  ــة صغرية تنصهر فيها الخصوصيات وتذوب فيها اىل قري اىل قري
ــة تؤكد عىل  ــات األنرثوبولوجي ــات , كما أن الدراس ــة تؤكد عىل الهوي ــات األنرثوبولوجي ــات , كما أن الدراس الهوي
ــدا من روافد  ــات وترى فيه راف ــور املجتمع ــه يف تط ــدا من روافد أهميت ــات وترى فيه راف ــور املجتمع ــه يف تط أهميت
ــة , فكل عمل يقفز عىل  ــة االجتماعية واالقتصادي ــة , فكل عمل يقفز عىل التنمي ــة االجتماعية واالقتصادي التنمي
ــوة وفراغا وجوديا  ــية والثقافية يحدث فج ــوة وفراغا وجوديا البنى النفس ــية والثقافية يحدث فج البنى النفس

وبالتايل رصاعا سياسيا.وبالتايل رصاعا سياسيا.
ــاظ عىل التنوع  ــوروث الثقايف ركيزة مهمة يف الحف ــاظ عىل التنوع فامل ــوروث الثقايف ركيزة مهمة يف الحف فامل
والرتاث الثقايف يف عرص العوملة املتزايدة، ففي فهم الرتاث والرتاث الثقايف يف عرص العوملة املتزايدة، ففي فهم الرتاث 
ــة املختلفة ما  ــات املحلي ــادي للمجتمع ــري امل ــايف غ ــة املختلفة ما الثق ــات املحلي ــادي للمجتمع ــري امل ــايف غ الثق
ــاعد عىل الحوار بني الثقافات ويشجع عىل االحرتام  ــاعد عىل الحوار بني الثقافات ويشجع عىل االحرتام يس يس

املتبادل لطريقة عيش اآلخر.. املتبادل لطريقة عيش اآلخر.. 
 المحافظة على الهوية المحافظة على الهوية

* تم تعيينك مؤخرا وكيال لوزارة الثقافة لقطاع * تم تعيينك مؤخرا وكيال لوزارة الثقافة لقطاع 
ــذي يمكنك أن تضيفه اىل  ــرتاث الالمادي .. ما ال ــذي يمكنك أن تضيفه اىل ال ــرتاث الالمادي .. ما ال ال

هذا القطاع ؟هذا القطاع ؟
- هذا القطاع طبعا حديث النشأة فقرار إنشاء مسماه - هذا القطاع طبعا حديث النشأة فقرار إنشاء مسماه 
ــتكمال البناء  ــم يتم اس ــتكمال البناء م , ول ــم يتم اس ــام 20132013م , ول ــي تم يف ع ــام الوظيف ــي تم يف ع الوظيف
ــن التي مر وما يزال  ــكيل للقطاع  نظرا لظروف الوط ــن التي مر وما يزال الهي ــكيل للقطاع  نظرا لظروف الوط الهي
يمر بها , وأنا أحاول ما وسعني الجهد  التأسيس للبنية يمر بها , وأنا أحاول ما وسعني الجهد  التأسيس للبنية 
ــا للتطورات  ــة للقطاع ليكون مواكب ــة والهيكلي ــا للتطورات الترشيعي ــة للقطاع ليكون مواكب ــة والهيكلي الترشيعي
ــه التي تخدم الرتاث  ــادرا عىل القيام بوظائف ــه التي تخدم الرتاث الحديثة وق ــادرا عىل القيام بوظائف الحديثة وق
ــه  ــي مقدرات ــان اليمن ــظ لإلنس ــة , وتحف ــدم التنمي ــه وتخ ــي مقدرات ــان اليمن ــظ لإلنس ــة , وتحف ــدم التنمي وتخ

وخصائصه وهويته التاريخية والحضارية .وخصائصه وهويته التاريخية والحضارية .
 برامج وخطوات علمية برامج وخطوات علمية

* ماهي طموحاتكم املستقبلية يف هذا االتجاه؟* ماهي طموحاتكم املستقبلية يف هذا االتجاه؟
ــا هو  ــا يعيقه ــن م ــا , لك ــرية طبع ــات كب ــا هو ج – الطموح ــا يعيقه ــن م ــا , لك ــرية طبع ــات كب ج – الطموح
ــن أن نعمل عىل  ــتقر الوط ــات لكن يف بالنا إن أس ــن أن نعمل عىل اإلمكان ــتقر الوط ــات لكن يف بالنا إن أس اإلمكان
ــتحداث  ــرا ألهميته ,واس ــة للقطاع نظ ــص موازن ــتحداث تخصي ــرا ألهميته ,واس ــة للقطاع نظ ــص موازن تخصي
ــرتاث يف  ــة بال ــة مختص ــات المركزي ــح أو مؤسس ــرتاث يف مصال ــة بال ــة مختص ــات المركزي ــح أو مؤسس مصال
املحافظات , وسوف نعمل جاهدين عىل تشجيع تدوينه املحافظات , وسوف نعمل جاهدين عىل تشجيع تدوينه 
وجرده وصونه وإدراجه ضمن مناهج املنظومة التعليمية وجرده وصونه وإدراجه ضمن مناهج املنظومة التعليمية 
ــاء دوريات علمية متخصصة , ورابطة للباحثني  ــاء دوريات علمية متخصصة , ورابطة للباحثني , وإنش , وإنش
ــون الرتاثية ,  ــات بالفن ــدة بيانات ومعلوم ــاء قاع ــون الرتاثية , , وإنش ــات بالفن ــدة بيانات ومعلوم ــاء قاع , وإنش
ــه , وتخصيص  ــتعرض مختلف تعبريات ــه , وتخصيص وفرق وطنية تس ــتعرض مختلف تعبريات وفرق وطنية تس
ــتهر به املجتمعات املحلية من  ــتهر به املجتمعات املحلية من مهرجانات محلية ملا تش مهرجانات محلية ملا تش
ــات إلدراج ما يمكن  ــع الربامج واآللي ــون , ونحاول وض ــات إلدراج ما يمكن فن ــع الربامج واآللي ــون , ونحاول وض فن

إدراجه يف قائمة الرتاث اإلنساني.إدراجه يف قائمة الرتاث اإلنساني.
ــكل تنوعه  ــادي ب ــرتاث الالم ــد أن ال ــل تعتق ــكل تنوعه * ه ــادي ب ــرتاث الالم ــد أن ال ــل تعتق * ه

والرثاء الذي هو عليه ما يزال بكرا يف اليمن ؟والرثاء الذي هو عليه ما يزال بكرا يف اليمن ؟
ــود التي  ــران الجه ــال يمكن نك ــس كذلك ف ــو لي ــود التي - ال ه ــران الجه ــال يمكن نك ــس كذلك ف ــو لي - ال ه
ــا الكثري وهي جهود فردية طبعا كجهود عيل محمد  ــا الكثري وهي جهود فردية طبعا كجهود عيل محمد بذله بذله
ــود الربدوني يف  ــعبية وجه ــده يف جمع الحكايات الش ــود الربدوني يف عب ــعبية وجه ــده يف جمع الحكايات الش عب
ــعبية وهناك  ــعبي والثقافة الش ــه فنون األدب الش ــعبية وهناك كتابي ــعبي والثقافة الش ــه فنون األدب الش كتابي
رسالة علمية  للمقالح يف شعر العامية يف اليمن وكتابات رسالة علمية  للمقالح يف شعر العامية يف اليمن وكتابات 
ــماء  ــن ملهتمني ال تحرضني األس ــه يف عموم الوط ــماء متنوع ــن ملهتمني ال تحرضني األس ــه يف عموم الوط متنوع
ــام كي نعيد ترتيبه  ــذا املوضوع بحاجة اىل اهتم ــام كي نعيد ترتيبه اآلن , وه ــذا املوضوع بحاجة اىل اهتم اآلن , وه

وتوفري املعلومات عنه .وتوفري املعلومات عنه .
ــات  ــات ومؤسس ــع ملنظم ــام واس ــاك اهتم ــات * هن ــات ومؤسس ــع ملنظم ــام واس ــاك اهتم * هن
يف  ــم  طموحك ــدى  م ــا  ..م ــرتاث  ال ــذا  به ــة  يف دولي ــم  طموحك ــدى  م ــا  ..م ــرتاث  ال ــذا  به ــة  دولي

االستفادة من ذلك االهتمام ؟االستفادة من ذلك االهتمام ؟
- نحن نسعى أن يكون لنا تعاون مع كل املهتمني بهذا - نحن نسعى أن يكون لنا تعاون مع كل املهتمني بهذا 
ــتقر اليمن  ــذي نتمناه أن تس ــاني , وكل ال ــرتاث االنس ــتقر اليمن ال ــذي نتمناه أن تس ــاني , وكل ال ــرتاث االنس ال
,ألننا يف  ظروف الحرب وألسباب موضوعية طبعا نصبح ,ألننا يف  ظروف الحرب وألسباب موضوعية طبعا نصبح 

عاجزين عن عمل أي يشء .عاجزين عن عمل أي يشء .
الوعي بأهمية الرتاثالوعي بأهمية الرتاث

* هل أفهم من كالمك أن نشاطكم سيتوقف؟ * هل أفهم من كالمك أن نشاطكم سيتوقف؟ 
ــادر اىل ذهنك , نحن  ــوم الذي تب ــس بهذا املفه ــادر اىل ذهنك , نحن – ال لي ــوم الذي تب ــس بهذا املفه – ال لي
ــيئني مهمني  ــىل ش ــرنكز ع ــة س ــروف الحالي ــل الظ ــيئني مهمني يف ظ ــىل ش ــرنكز ع ــة س ــروف الحالي ــل الظ يف ظ
ــاع , ونرش الوعي  ــة النظامية للقط ــتكمال البني ــاع , ونرش الوعي هما : اس ــة النظامية للقط ــتكمال البني هما : اس

ــدود ما هو  ــادي ويف ح ــرتاث الالم ــة ال ــي بأهمي ــدود ما هو املجتمع ــادي ويف ح ــرتاث الالم ــة ال ــي بأهمي املجتمع
ــا حركة الوعي  ــن به ــوف ندش ــا حركة الوعي متاح ولدينا فكرة ندوة س ــن به ــوف ندش متاح ولدينا فكرة ندوة س
ــه  ــه وصون ــىل جمع ــجيع ع ــرتاث والتش بال ــي  ــه املجتمع ــه وصون ــىل جمع ــجيع ع ــرتاث والتش بال ــي  املجتمع

وتوثيقه .   وتوثيقه .   
* ماذا عن قيادة وزارة الثقافة ..واهتمامها ؟* ماذا عن قيادة وزارة الثقافة ..واهتمامها ؟

ــاع اهتماما  ــذا القط ــر يويل ه ــايل الوزي ــة مع ــاع اهتماما - الحقيق ــذا القط ــر يويل ه ــايل الوزي ــة مع - الحقيق
ــريا  وهو يحرص كل الحرص عىل أن يرتك أثرا محمودا  ــريا  وهو يحرص كل الحرص عىل أن يرتك أثرا محمودا كب كب
ــة والثقافية ولصالح  ــان وهويته الحضاري ــح اإلنس ــة والثقافية ولصالح لصال ــان وهويته الحضاري ــح اإلنس لصال
ــيس  ــتقبل من خالل التأس ــتقرار يف املس ــة واالس ــيس التنمي ــتقبل من خالل التأس ــتقرار يف املس ــة واالس التنمي
لحفظ وصون وتوثيق الرتاث , فاملعركة يف الجانب الثقايف لحفظ وصون وتوثيق الرتاث , فاملعركة يف الجانب الثقايف 
ــذات اليمنية  ــتهداف ال ــواها ألن اس ــأنا عن س ــذات اليمنية ال تقل ش ــتهداف ال ــواها ألن اس ــأنا عن س ال تقل ش
ــرتاتيجي لقوى  ــب والفصل الحضاري هدف اس ــرتاتيجي لقوى بالتغري ــب والفصل الحضاري هدف اس بالتغري
ــتهداف املعالم  ــن , بدليل اس ــدوان عىل اليم ــف الع ــتهداف املعالم تحال ــن , بدليل اس ــدوان عىل اليم ــف الع تحال

التاريخية والرمزيات الثقافية واملدن واملعالم االثرية .التاريخية والرمزيات الثقافية واملدن واملعالم االثرية .
اعتالالت ثقافيةاعتالالت ثقافية

ــهد الثقايف اليمني  ــع ومتفاعل مع املش ــهد الثقايف اليمني * كمتاب ــع ومتفاعل مع املش * كمتاب
..كيف تقيم تموجاته ؟..كيف تقيم تموجاته ؟

ــن  م ــة  مجموع ــوبه  تش ــي  اليمن ــايف  الثق ــهد  املش ــن -  م ــة  مجموع ــوبه  تش ــي  اليمن ــايف  الثق ــهد  املش  -
ــيايس  ــن األثر الس ــه م ــت علي ــي انعكس ــالالت الت ــيايس االعت ــن األثر الس ــه م ــت علي ــي انعكس ــالالت الت االعت
ــلطة منذ 20072007م وهو منذ ذلك التاريخ م وهو منذ ذلك التاريخ  ــلطة منذ والرصاع عىل الس والرصاع عىل الس
ــدان الدور والفاعلية وكل  ــوم يعاني من الركود وفق ــدان الدور والفاعلية وكل اىل الي ــوم يعاني من الركود وفق اىل الي
ــة , وبدال من  ــية ووجودي ــالت وقتية وآنية ومعيش ــة , وبدال من التفاع ــية ووجودي ــالت وقتية وآنية ومعيش التفاع
تأثريه عىل مجرى األحداث والتحكم بمساراتها أصبحت تأثريه عىل مجرى األحداث والتحكم بمساراتها أصبحت 
ــا لم  ــدو أنن ــاراته , يب ــدد مس ــه وتح ــم ب ــداث تتحك ــا لم األح ــدو أنن ــاراته , يب ــدد مس ــه وتح ــم ب ــداث تتحك األح

نستوعب حجم التبدالت والتغريات .نستوعب حجم التبدالت والتغريات .
ــه وبوظيفته وأن  ــه بذات ــهد وعي ــتعيد املش ــه وبوظيفته وأن آمل أن يس ــه بذات ــهد وعي ــتعيد املش آمل أن يس
ــا جديدا يكون  ــاوز العرثات وأن نبدع واقع ــن من تج ــا جديدا يكون نتمك ــاوز العرثات وأن نبدع واقع ــن من تج نتمك
ــارص يف قابل  ــان الحديث واملع ــوح اإلنس ــريا عن طم ــارص يف قابل تعب ــان الحديث واملع ــوح اإلنس ــريا عن طم تعب

أيامنا .أيامنا .
* كلمة أخرية تودون قولها ؟* كلمة أخرية تودون قولها ؟

ــهول ووهاد  ــوع وس ــتقرار إيل رب ــودة االس ــى ع ــهول ووهاد - أتمن ــوع وس ــتقرار إيل رب ــودة االس ــى ع - أتمن
ــي نالت من هذا  ــىل قوى العدوان الت ــن واالنتصار ع ــي نالت من هذا اليم ــىل قوى العدوان الت ــن واالنتصار ع اليم
ــدوان آخر عرب كل  ــن مقدراته أي ع ــن كما لم ينل م ــدوان آخر عرب كل الوط ــن مقدراته أي ع ــن كما لم ينل م الوط
ــن  يف قلوب كل  ــى أن تصحو اليم ــخ , وأتمن ــب التاري ــن  يف قلوب كل حق ــى أن تصحو اليم ــخ , وأتمن ــب التاري حق
ــتعمر إليها  ــا بجلب املس ــا ويعقونه ــن يأكلون خرياته ــتعمر إليها م ــا بجلب املس ــا ويعقونه ــن يأكلون خرياته م

النتهاك مقدساتها وقيمها الثقافية والحضارية .النتهاك مقدساتها وقيمها الثقافية والحضارية .
تصوير/حامد فؤادتصوير/حامد فؤاد

٠٦
االهتمام بالرتاث الالمادي هو تأكيد للهوية الثقافية والوطنية والحضاريةاالهتمام بالرتاث الالمادي هو تأكيد للهوية الثقافية والوطنية والحضارية

أبرز أعمال الكاتب البوسني ”كامل 
ــد  فق  ،(1913-1989) ــياريتش“  س
حظيت الرواية التي ترجمها إىل اللغة 
العربية إسماعيل أبو البندورة، شهرة 
ــة، ألنها  ــاط الثقافي ــعة يف األوس واس
ــاول مرحلة أفول الُحكم العثماني  تتن
ــلطة مع  يف منطقة البلقان وتنازُع الس
ــها  ــرصب، وتصّور الحياة التي عاش ال
ــلطنة  للس ــون  التابع ــون  اإلقطاعي

العثمانية يف تلك الفرتة.
ــياريتش“ يف تصوير  ــح ”س ــد نج ق
ــن خالل رسد تفاصيل  هذه املرحلة، م
ــه الكبري  ــم يف بيت ــاة إقطاعّي يقي حي
ــان أحد  ــمى ”الُقناق“، وعىل لس املس
ــن  ــدث ع ــق يتح ــذي انطل ــه، ال خدم
ــية  والسياس ــة  االجتماعي ــوال  األح
ــّيده يف  ــن خالل حديثه عن حياة س م
”الُقناق“، ومن خالل َنْقل ما يدور من 

وقائع يف هذا البيت الكبري.
ــدرت  ص ــي  الت ــة  الرواي ــد  وترص
ــارشون  ــن اآلن ن ــة ع ــا العربي طبعته
ــة  حافل ــاة  حي ــان،  بعّم ــون  وموزع
ــالت،  والتفاع ــداث  واألح ــات  باملُعطي

ــر النفس البرشية  والقدرة عىل تصوي
ــم  ــد، ث ــار وكب ــة انحس ــي يف لحظ وه
ــد الذين يقومون  ــدم والعبي حياة الخ
ــت، خصوصاً  ــيد البي ــة س ــىل خدم ع
ــيد،  ــرتاهن الس ــواري اللواتي اش الج
ــه ومّرساته،  ــىل راحت ــهرن ع ــي يس لك
وحياتهن الشاقة معه، والعذاب الذي 

رافق حياتهن يف ُغدّوهن ورواحهن.
ــرص، أو الدارة  ــل الُقناق، أو الق ويمث
يف  دارت  ــداث  ألح ــاً  مرسح ــرية،  الكب
ــىل  ــل ع ــارج: يف الداخ ــل والخ الداخ
ــم  ــدم وحش ــن خ ــكان م ــد الس صعي
واملالك ُيرشف عىل املكان وُيديره وفقاً 
ــوأ حاالت  ــه ومزاجه وهو يف أس إلرادت
ــوي،  ــادي واملعن ــره امل ــه وتقهق تراجع
ــره نظراً  ــكان عندما يؤج ــم صورة امل ث
لحاجته ويتقاسمه مع سلطة أخرى؛ 
ــلطة الرصبية الطاغية التي  تلك الس
ــرش، وُتعذبهم عىل  ــز الب ــت تحتج كان
ــوالش“. وتحاول الرواية  يد الجالد ”ك
ــري آليات عمل السلطة املستبدة  تفس
ــدها  يجس ــا  كم ــرش،  الب ــاد  واضطه
الجالد ”كوالش“، واملتمثلة بالتعذيب 

ــواري،  ــىل الج ــداء ع ــة واالعت واإلهان
واستغالل حاجتهن وضعفهن.

ــخصية الراوي،  ــدم الروائي ش ويق
ــا  م ــفاً  كاش ــة،  الدقيق ــا  بتفاصيله
ــو  ــات. فه ــن انجراح ــا م ــل فيه يعتم
ــان الذي يتوق إىل الرجوع  ذلك اإلنس
ــه، ويتعّذر عليه ذلك؛  إىل مسقط رأس
ــا من  ــه عبوره ــي علي ــرق الت ألن الط
ــه، لذلك توّقف  ــا مغَلقة يف وجه رصبي
يف الُقناق، وطالت إقامته فيه، وامتدت 

عىل ضوء ذلك روايته. 
ــخصية متعددة  ــراوي ش ــدو ال ويب
ــا وتتنازع اآلالم  ــاد، تتصارع فيه األبع
ــه  ونظرات ــية،  النفس ــات  واالنجراح
ــم، خصوصاً  ــرش، ورثاؤه لحاله إىل الب
الجواري اللواتي كان سيداً لهن، وُكن 

تحت رعايته.
ــرأ ُكتب  ــد كان الراوي يق ــك، فق لذل
ــريآن“ ويناجيه، ويتخذه  الحكيم  ”ش
ــوال الرواية  ــي يناجيه ط ــاً، وبق ُمعلم
ــتّد عليه اإلحن،  ويخاطبه عندما تش
ــذي يفهمه. ويبدو  ــه الوحيد ال بوصف
ــراوي تعلم  ــداث أن ال ــالل األح من خ

ــريآن“. واستطاع  الكثري عىل يدي ”ش
ــالل الحكيم أن  ــن خ ــياريتش“ م ”س
ُيقّدم آراءه يف الكتب والناس والحياة، 
ــم، فهذا  ــم حياته ــي تحك ــم الت والِقَي
ــم الفاريس، كان مصدراً وُملهماً  الحكي
ــة  ــكار القّيم ــكل األف ــه، ل يف اآلن نفس
ــت  كان ــي  الت ــديدة،  والس ــة  الحكيم
ــة وأحداثها  ــوارات الرواي تتجىل يف ح

ق مضامينها. وتعُمّ
ــياريتش“  ــاول ”س ــك، ح ــم ذل ورغ
ــوار الذي دار بني املالك  من خالل الح
والخادم حول الحكيم الفاريس وُكتبه 
ــذه  ــة ه ــن أهمي ــل م ــه، أن يقل وحكمت
ــه يف لحظٍة  ــى إنه قال ل ــة، حت الحكم
ــأن  ــا إن الروايات والكتب هي من ش م
ــون  يندب ــن  الذي ــني  واملتبطل ــدم  الخ
ــة  الواقعي ــاة  ــت للحي ــم، وليس حظه
ــا يشء  ــاة بتفاصيله ــة، فالحي املُعاش
ــب،  الكت ــه  ب ــيء  تج ــا  عم ــف  مختل
ــاة وليس  ــو الحي ــة ه ــدر الحكم ومص
ــف والحياة ُتعِلّم،  الكتب، فالكتب تص
ــي به الكتب، وما  ــّتان ما بني ما تأت وش

تأتي به الحياة!

ــني  ــال األديب البوس ــر أن أعم ُيذك
ــت إىل اللغات  ــياريتش ُترِجم كامل س
ــلوفينية،  والس ــة،  والرتكي ــة،  األلباني
ــة،  واملََجري ــة،  والبلغاري ــية،  والروس
ــة، والبولندية. وقد نال جائزة  واألملاني
ــيس“  ”بيهورت ــه  روايت ــىل  ع ــة  أدبي
(1955)، كما حصل عىل جائزة ”إيفو 
القصصية  ــه  آندرتش“ عىل مجموعت
ــح  ــيس“ (1981)، وُمن الفرن ــن  ”القط
الحقاً جوائز قّيمة عىل معظم أعماله.

ــي  األردن ــة،  الرواي ــم  مرتج ــا  أم
ــد  فق ــدورة،  البن ــو  اب ــماعيل  إس
ــن  م ــال  األعم ــن  م ــد  العدي ــم  ترج
ــم رئيس  ــن فيه ــنية، بم ــة البوس اللغ
جمهورية البوسنة السابق عيل عزت 
ــه: ”عيون  ــش. ومن ترجمات بيجوفيت
 ،(1982) ــز  ملاركي األزرق“  ــب  الكل
ــش  آلندريت ــالفية“  يوغس ــص  ”قص
سليموفتش (1992)، ”القلعة“ مليشا 
ــهيد“  ”الش  ،(2007) ــليموفتش  س
لزلهاد كلوتشانني (2008)، و“املرجة 
ــش  عبديت ــوىل  م ــم  ألده ــرضاء“  الخ

.(2018)

سرد بوسني إنساينسرد بوسني إنساين

(1)
الجدار العاملي الجديد

الزمُة العِرص املتورِّْم بالحزِن الغبي
بالفجيعة املنثورة بال حياْء

هذا الجدار يغطي ضوء الحقيقة
يحجب الوعي عن العقل واللسان

والعاطفة عن القلب والوجدان
يواريها عن أذهانهم وأفهامهم الكسىل

يمرُّ بأوردتي قمٌر مفعٌم بالحياة
مرشٌق باألمْل

يعيشني ، أعيش يف ثناياه العذبة
يحارصني بكاء الفرح املمزوج بالحزن

هذا الجدار اللعني
يسأُل عن أنفٍس ُحرٍَّة

تقطُن األعايل
يكُربُ الجداُر ، ويتثاءُب الصمت

الجدار يتوسط الطريق
يبحث عمن يحفره فال يجد أحداً

فقط بضع كلمات مرتعشة
تحرُِّض عىل النهوِض وال تقوْى عليْه

يعيد النظر فيتلقفه األمُل
ويميض ممتطياً صهوة الجوع

يردد : الجوع والكربياء ثنائية ذهبيْة 
تعيش يف قلِب كلِّ حٍر

يف  الكائنات  قالت  وهكذا   ، املنزَّلْة  كتبه  يف  الله  قال  هكذا 
مناجاتها الصاعدة لربِّها

هكذا سمعتها تغني
وهذا ما ينبغي لإلنسان تعلُّمْه

(2)
يمرُّ بروحي قمٌر يعَشُق الشهادْة

وينسُج من خيوِط الفجِر
زامل ينُرش بني العباد

F-16أنَّ صنعاَء بعيدٌة عن الـ
عن متناول البدويِّ الذي َيمتِطٍيْها

يخربُه أنَّ الرياض يف متناول أقدام املجاهدين
خوفاً  اململوءُة  الجباريْن  قلوَب  تعُرص  الحياة  أنشودة 

وهلعاً
تجندُل أحالَمُهْم املريضْة

إنَّها صنعاء أيها البدويُّ
يحرسها سبعة نجوم ولكلِّ نجم حكاية

يعجز أمثالك وأذنابك عن فهمها !
(3 )

أيها البدويُّ
حريٌّ بالنياق أن ترعاك

لتكون أكرُث فهماً وتهذيباً
حريٌّ بك أن تتعلَّْم من الجمال حبُّ الصحراء للجبْل!

لو فهمت الِجماَل حقَّ الفهم
لكنت لها تلميذاً مطيعاً

بالنسبة  الجبُل  يعني  مــاذا  تعَلْم  الصحراء  سفينة 
للصحراء ، فهي التي تسقيه وهي التي تحميه

أال يكفي هذا لتكون لها مطيعاً ،
الصعوِد  بني  تراوُح  لغٌة  الحياة  أنَّ  ألدركت  هذا  تعلمَت  لو 

والهبوْط ، وأنَّ الصعوَد يتغذى بالطموْح
بتوفر  إال  يكون  ال  جديد  لصعود  انتظاْر  محطة  والهبوط 

أسباِبْه .
الصعود سبٌب والهبوط نتيجْة

ومن يعادي الجبال ال يجد لها مصعداً
(ومن ال يحبُّ صعود الجبال
يعش أبَد الدهِر بني الحَفْر )

اليمن وطُن الصحراء والجبْل
وطٌن أعزَُّه اللُه ، فهيهات أن ُيذلَُّه أمثالْك .

عن ثنائية الجوع عن ثنائية الجوع 
والكربياءوالكربياء
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ــاز باألصالة واإلبداع والتنوع تمتلك  ــا إرثا وتراثا ثقافيا عظيما ومتنوعا يمت بالدن
والرثاء الذي يعكس مدى عمق واصلة شعبنا العظيم وبالدنا املجيدة..

وهذا الرتاث الثقايف املتعدد يشكل ثروة  ثقافية هائلة متنوعة يمنية املنبع والنبض واملالمح 
والهوية.

ومن أنواع هذا الرتاث ذلك الرتاث الثقايف  الذي يعد جزًءا مهماً من الذاكرة الشعبية والوطنية 
واإلنسانية، والذي بدأ االهتمام به عىل مستوى العالم منذ العقدين املاضيني وذلك من خالل 
التعريف به والدعوة إىل االهتمام به وحفظه وتدوينه وتوثيقه وحمايته من الضياع والنسيان 

واإلهمال.
ــة يف بالدنا .. وحول هذا الجانب كان  ــاء قطاع الرتاث الالمادي بوزارة الثقاف ومؤخرا تم إنش

لنا اللقاء التايل مع األخ عبد الرحمن مراد وكيل وزارة الثقافة لقطاع الرتاث الالمادي  .

 وكيل وزارة الثقافة لقطاع الرتاث الالمادي: وكيل وزارة الثقافة لقطاع الرتاث الالمادي:

Monday: 24  Tho Alqeadah 1439 - 6 August 2018 - Issue No. 19618
االثنني: ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٩ه - ٦ أغسطس ٢٠١٨م - العدد ١٩٦١٨


