2

ال�سبت �30أغ�سط�س 2008م
املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

إبراهيم الكاف  ..لم نعطه حقه
سعيد صالح بامكريد
هنا يف املدينة العبقة بذكر اهلل املليئة بامل�ساجد والأربطة واملعاهد الفقهية والعلماء الأفا�ضل ..هنا
مبدينة ترمي ال�شماء يف قلب وادي ح�ضرموت اخل�صيب يرقد ب�سالم جثمان الأ�ستاذ ال�صحفي الكبري
والأديب املبدع �إبراهيم الكاف ،الذي �أبى �إال �أن يتو�سد م�سقط ر�أ�سه �إىل جانب �أ�سالفه ال�صاحلني
من «�آل الكاف» الذين يحتفظ لهم التاريخ املعا�صر حل�ضرموت يف �أن�صع �صفحاته بذلك الدور
الكبري الذي قاموا به يف القرن املا�ضي املتمثل يف ن�شر الثقافة والتعليم يف خمتلف قرى ومدن وادي
ح�ضرموت ،حيث قدموا ب�سخاء �أموالهم اخلا�صة لبناء املدار�س وجلب املعلمني ودفع رواتبهم ،
اخلية.
وغريها من الأعمال رّ
�إبراهيم الكاف قبل �أن يكون كاتباً معروفاً و�صحفياً كبرياً و�أديباً المعاً وذكياً كان رحمه اهلل �إن�ساناً
رائعاً ،نا�ضجاً ..وقوراً ..هادئاً ..ب�سيطاً ..قانعاً مبا ق�سمه اهلل له لذا ق ّلما جتده غا�ضباً.
ال للمهنة وحر�صاً �شديداً على حرفيتها وترفعاً
ينتمي للكبار من �صحفيي اليمن انحيازاً كام ً
وا�ضحاً عن املهاترات واملكايدات� ..إنه مبعث �إلهام لكل من زامله ب�سبب جهده الدائب وعمله امل�ستمر
لتطوير �أدواته و�إخال�صه وتفانيه ،لذا جند ب�صماته وا�ضحة يف �أي مطبوعة عمل فيها (اجلندي،
عدن� 14 ،أكتوبر) ..كان رحمه اهلل حماوراً بديعاً ،مواقفه وا�ضحة ال لب�س ،وال غمو�ض فيها� ..صاحب
ر�ؤية نظيفة جادة حول احلياة والنا�س واملحيط من حوله ..حمباً للنقا�ش الهادئ النافع..
جمع الأ�ستاذ الراحل �إبراهيم الكاف العديد من جتاربه احلياتية وخرباته النا�ضجة وحواراته مع
الواقع ونظراته املختلفة ..جمع كل ذلك يف مقاالت �صحفية بالغة الرقة واجلمال �ضمها �أو احتواها
كتابه البديع املثري الذي يدعوك لقراءته مرات ومرات� ..أجل كتابات نا�ضجة تراكيباً و�سحراً وبياناً..
�أ�سلوب جذاب ال ت�شعر �إال و�أنت تلتهم تلك العبارات ذات البناء الر�شيق الأنيق و�ألفاظها املختارة
بعناية املحرتف الدقيق� ..أفكار عميقة ور�ؤية �أعمق ..رحمك اهلل يا �إبراهيم..
�أطلق حبيبنا �إبراهيم على كتابه املكون من عدة �أجزاء ا�سماً ملفتاً حقاً �إذ �أ�سماه «من ح�صاد القلم»
ويا له من ح�صاد مثمر� ،أخ�ضر امل�شاعر� ،صادق الأحا�سي�س والعواطف و�آراء متنوعة ونا�ضجة..
الكتاب ي�أخذك يف رحلة وا�سعة عرب متعرجات احلياة ودروب الواقع خالل �أزمنة عرفناها جيداً،
لذا هو قريب �إلينا �إن مل يكن �صورة �صادقة عن حياتنا ..جند يف الكتاب �أفكار عميقة و�آراء متنوعة
ووجهات نظر ت�ستحق النظر �إليها بتقدير واحرتام ..نعم الكتاب حياة كاملة تتحرك �أمامك..
�أنظروا ماذا كتب حتت عنوان« :الفن ..التغيري»:
«�أب�سط غايات الفن  ،مبختلف �أ�شكاله و�ألوانه هي التغيري ..تغيري الواقع �إىل الأف�ضل ،بتغيري
الإن�سان نف�سه ..وبهذا املعنى ميكن القول ب�أن كل عمل فني �إبداعي هو ا�ست�شراف لآفاق امل�ستقبل
املن�شود ..وهو بذلك ي�شكل موقفاً �أخالقياً وفكرياً من كل الأ�شياء والظواهر املحيطة»..
�أدعوكم ب�صدق لقراءة كتابه اجلميل «من ح�صاد القلم»..
يف العام 1985م ومبدينة عدن البهية وخليجها الهادر �صدرت املجموعة الق�ص�صية الأوىل امل�سماة
«االنفجار» معلنة بزوغ الأديب املتمكن والقا�ص البديع �إبراهيم الكاف ..هذا الإ�صدار الأدبي كان
حدثاً مهماً للراحل العزيز و�أ�صدقائه وزمالئه وحمبيه ..وقد تعاطت ال�صحافة �آنذاك �إيجابياً مع
الإ�صدار حتى رحبت به �أغلب ال�صحف وتناولته الأقالم مبختلف الفنون ال�صحفية بني القراءة
والعر�ض والنقد والتحليل.
ناق�شت ال�صحافة ب�إ�سهاب املجموعة �شك ً
ال وم�ضموناً ومن خمتلف اجلوانب الفنية ..الأ�سلوب
واللغة.
يف العام 2003م �صدر بالعا�صمة �صنعاء عن مركز عبادي املجموعة الق�ص�صية الثانية للراحل
�إبراهيم الكاف الذي من خاللها ر�سخ �أقدامه يف عامل الأدب بكل كفاءة واقتدار وظهر جلياً التطور
الوا�ضح يف �أدوات الكاتب الفنية و�إمكاناته الإبداعية الكبرية ،وقد نالت هذه املجموعة �أي�ضاً اهتماماً
وا�ضحاً من ال�صحافة ..فقد كتب عنها الأديب ال�شاعر /جنيب مقبل عن هذه املجموعة امل�سماة
«ال�صوت وال�صدى» قائ ً
ال« :يف هذه املجموعة تت�أكد للعيان تلك املعادلة التي طاملا كر�سها الكاتب يف
ق�ص�صه الأوىل يف جمموعة «االنفجار» التي جتمع بني �أ�سلوب �أدبي متمكن وبني ب�ساطة يف التعبري،
وهي معادلة رمبا ف�شل الأكرثون يف �إن�شائها ،وبرز فيها القليلون ومنهم الكاتب� /إبراهيم الكاف»..
رحل زميلنا الكبري الكاف ولكن الكثري من كتاباته ال�صحفية والأدبية مل تزل هنا وهناك يف
ال�صحف واملجالت  ،فمن يجمعها ويعمل على طباعتها ون�شرها ،فالرجل له مكانة حقيقية يف قلوبنا
و�ضمائرنا و�أفئدتنا ،وقدّم ال�شيء الكثري ل�صاحبة اجلاللة يف بالدنا.

اختتام برنامج دبلوم الثقافة الحقوقية بتخرج  35خطيبا وواعظة
�صنعاء  /روافد  /خا�ص :

اختتم �صباح يوم اخلمي�س � 28أغ�سط�س
 2008يف العا�صمة �صنعاء برنامج دبلوم
الثقافة احلقوقية بت�أهيل  35خطيباً
وواعظة من �أمانة العا�صمة يف جمال
التنمية والدميقراطية وحقوق الإن�سان.
ويف ت�صريح للأخ �شوقي القا�ضي رئي�س
منظمة � NODS YEMENأو�ضح
فيه �أن الربنامج يقام بالتعاون مع مبادرة
�شراكة ال�شرق الأو�سط  ، MEPIوقد
د�شن يف فرباير  2007برعاية القا�ضي
حمود الهتار وزير الأوقاف والإر�شاد
 ،والدكتورة هدى البان وزيرة حقوق
الإن�سان والأ�ستاذ علي �صالح عبد اهلل
وكيل وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل .

وا�ستمر مدة عام تلقى خالله امل�شاركون
دورات تدريبية وحلقات نقا�شية وحوارية
يف جماالت خمتلفة  ،منها دور اخلطيب
يف التنمية وحوار الثقافات والتعاي�ش
ال�سلمي والبحث العلمي والدميقراطية
وحقوق الإن�سان � ،شارك فيها مدربون
وحما�ضرون من دكاترة جامعة �صنعاء
وجمل�س النواب.
هذا و�أخذ الربنامج طريقة احلوار
والبحث والنقا�ش يف �أجواء متميزة من
حرية التعبري واحرتام الر�أي املخالف.
اجلدير بالذكر �أن برناجماً مماث ً
ال �أقامته
املنظمة يف حمافظة تعز من �سبتمرب 2006
�إىل �أغ�سط�س  2007ا�ستهدف  35خطيباً
وواعظة وبالتعاون مع � MEPIأي�ضاً.

ردًا على مقالة (هل أتاك حديث الثقافة في محافظة عدن)

اطلعنا على املوضوع املنشور في رأس الصفحة األولى
من امللحق (روافد) يوم السبت املوافق 8002/8/32م العدد(
 )41241حتت عنوان (هل أتاك حديث الثقافة في محافظة
عدن).
وعمال بحق الرد نرجو نشر توضيحنا هذا في نفس املوقع
الذي نشر فيه املوضوع  ..ونورد ذلك في النقاط التالية مرفقا ً
باملراسالت التوضيحية:
 إن مكتب الثقافة وهو اجلهة املعنية باالهتمام باملثقفنيواملبدعني وتقدمي اخلدمات املطلوبة إليهم وليس العكس كما
صوره املقال للقراء ،وقد سعى جاهدا ً إلى إعادة الكثير من
املنقطعني عن العمل وابتعاث الدارسني إلى اخلارج لتأهيلهم
ومنهم :
الدكتور /عبدالسالم عامر الذي ظل يستلم راتبه خالل فترة
دراسته في اخلارج إلى أن انقطع بسبب تأخره في العودة إلى
الوطن وعدم متابعته للجهات املعنية للحفاظ على وظيفته.
 يعلم اجلميع أن مكتب وزارة الثقافة بعدن ليس اجلهة التيتقوم بالتوظيف ولكن يستقبل الوظائف وفقا ً للوظائف املعتمدة
من اجلهات املختصة استنادا ً إلى احتياجاته الوظيفية ومنذ العام
7002م قام املكتب بإجراء االتصاالت وتوجيه املذكرات ومخاطبة
اجلهات ذات العالقة إلعادة استيعاب الدكتور /عبدالسالم عامر
وكذلك املدرس السابق في معهد الفنون اجلميلة سالم عبدالرحمن
بن شعيب (مرفقة نسخ من املراسالت).
وحددنا ذلك باالسم رغم أن طلبات املكتب دائما ً حتدد املسميات
الوظيفية ولكن تقديرنا العالي خلدماتهما السابقة ومؤهالتهما
دفعنا إلى تفريغ مدير شؤون املوظفني للمتابعة ،وأن عدم
استيعابهما ال يعطي احلق ألي جهة أن تصور مكتب الثقافة
بإهمال املثقفني أو املبدعني.
 اإلشارة إلى أن الدكتور عبدالسالم عامر ضحى بوقته وجهدهمن اجل التأهيل فإن احلصول على التأهيل العلمي وخدمة البلد
يستحقان اجلهد والسهر واحلرمان من األهل واألصدقاء وال منّ
في ذلك .أما تركه لزوجته وابنته فهذه مسائل شخصية وأسرية
ليس ملكتب الثقافة عالقة بها.

يف ندوة علمية :

ملاذا عدن محمية تاريخية ؟
عدن  /روافد  /خا�ص :

أوصى املشاركون في ختام الندوة العلمية
حول « أهمية إعالن عدن محمية أثرية وتاريخية
« التي نظمتها جمعية اآلثار والتاريخ بعدن ،
بالتنسيق مع السلطة احمللية في مديرية صيره
صباح يوم األربعاء املاضي  ،بضرورة عرض
ما مت تناوله من قضايا وموضوعات على
السلطة احمللية ممثلة مبحافظ عدن واألمني
العام للمجلس احمللي التخاذ ما يرونه مناسبا ً
للحفاظ على معالم مدينة عدن التاريخية
واآلثارية ،واحلد من سوء التعامل مع تلك
املعالم ،مبا يسهم في سرعة اتخاذ اإلجراءات
الكفيلة بإعالن عدن محمية تاريخية.
هذا وكانت الندوة التي شارك فيها عدد من
املختصني في مجاالت الهندسة واجليولوجيا
والتاريخ واآلثار واإلعالم ،وممثلني عن نقابة
املهندسني اليمنيني ومنظمات املجتمع املدني
مبحافظة عدن ،ناقشت أربع أوراق عمل ،
هي :واقع وآفاق املوروث الطبيعي والتاريخي
واآلثاري في مدينة عدن ،االستخدامات
الدفاعية للمدينة ،التشوهات التي تتعرض
لها املواقع التاريخية واآلثارية بعدن ،وورقة
بعنوان (ملاذا عدن محمية تاريخية ؟).
وقد ألقى في جلسة االفتتاح رئيس اجلمعية
الدكتور هشام السقاف كلمة أكد فيها أهمية
احلفاظ على املواقع اآلثارية في مدينة عدن
التي تعتبر محمية تاريخية بكل ما حتمله
من مقومات تعكس عمق احلضارة اليمنية،
مشيرا ً إلى ما تتعرض له املواقع اآلثارية من
عبث وتغيير ملعاملها ،وعدم االهتمام بصيانتها،
مشددا ً على ضرورة تضافر جهود اجلميع
للحفاظ على هذه املعالم واملواقع ،ووضع حد
لسوء استخدامها.

 إن من مت قبولهم وردت أسماؤهم في صحيفة ( 41أكتوبر)الرسمية وفقا ً لنظام مكتب وزارة اخلدمة املدنية اخلاضع
للمفاضلة وأعلن ذلك للمأل منعا للتجاوزات ونحن نرحب
بالدكتور /عبدالسالم عامر وزميله بن شعيب ومازلنا نتابع
إعادة توظيفهما وفقا ً للنظم علما أن اسمه ليس واردا في كشف
املوازنة كما زعمت كاتبة املقال.
هذا وتقبلوا تقديرنا،،
عبدالله باكدادة
املدير العام ملكتب وزارة الثقافة م/عدن

للتو�ضيح :
انطالقا ً من حق الرد والتعقيب على ما ينشر  ،فإننا ننشر
هنا رد مكتب الثقافة في محافظة عدن ـ كما جاءنا عبر الفاكس
ـ على ما أوردناه في افتتاحية عدد األسبوع املاضي من ملحق
«روافد» ،في قضية الدكتور عبد السالم عامر الذي من املفترض
أن يعود إلى وظيفته وعمله كمدرس في معهد جميل غامن للفنون
املسرحية في محافظة عدن دون أية إشكاليات أو معوقات  ،وهذا
ما تؤكد عليه املراسالت بني مكتبي الثقافة واخلدمة املدنية في
احملافظة التي نحتفظ بها  ،والتي تؤكد ما قلناه  .فقط نرجو
من اجلهتني املذكورتني املعنيتني باألمر التعاون معنا حلل هذه
اإلشكالية ،وإعادة النظر في هذه القضية اإلنسانية  ،بدال ً من
األخذ والرد والتعصب غير املب َّرر في مسألة واضحة كوضوح
الشمس في كبد السماء  ،علما ً أننا لم نستلم حتى كتابة هذه
األسطر أية مراسالت توضيحية  ،كما جاء في الرد  .كما نأسف
لعدم نشر الرد في رأس الصفحة األولى ،ألن احليز خاص باملقال
االفتتاحي.
ورمضان كرمي .
نادرة عبد القدو�س
امل�شرف العام للملحق

يف م�ؤمترها ال�صحفي بعدن  ..حنان ُترك :
َّ
لدي سيناريو يتناول
أوجاع مرضى السرطان
عدن /وداد �شبيلي  -ت�صوير  /علي الدرب :
أكدت الفنانة حنان ترك  ،مبعوثة منظمة اإلغاثة اإلسالمية للنوايا
احلسنة ،إنها ستقوم بإيصال صوت مريض السرطان لكل بلدان العالم.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقدته بعدن ظهر يوم األربعاء املاضي ،
مشيرة إلى أن لديها سيناريو لعمل درامي جديد يتناول أوجاع مرضى
السرطان  ،باعتبار إن العمل الفني مرآة للمجتمع ومن حق املجتمع على
الفنان أن يشاركه معاناته  ،مشيرة إلى إسهامات الدراما العربية في
التعبير عن واقع املجتمع العربي مبختلف املجاالت.
هذا وكانت الفنانة حنان ترك وصلت إلى محافظة عدن يوم الثالثاء
في  62من الشهر اجلاري بغرض دعم احلملة الوطنية التي تقوم بها
املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان في اليمن بجمع التبرعات لصالح
مرضى السرطان  ،ولبناء مركز لعالج السرطان في عدن  ،ضمن خمسة
مراكز سيتم بناؤها في عدد من محافظات اجلمهورية  ،تنفيذا لتوجيهات
فخامة رئيس اجلمهورية الذي يقدم كل أشكال الدعم واملساندة ملكافحة
هذا املرض اخلبيث..
اجلدير ذكره أن األخ عدنان اجلفري محافظ عدن التقى صباح األربعاء
الفنانة املصرية حنان ترك واستعرض اللقاء اجلهود املبذولة لبناء مركز
لعالج مرضى السرطان مبدينة عدن  ،حيث أكد احملافظ استعداد قيادة
احملافظة وأجهزة السلطة احمللية تقدمي مختلف أوجه الدعم لإلسراع في بناء
مركز عالج السرطان  ،معبرا عن متنياته للحملة التي تشارك فيها الفنانة
حنان ترك أن تكلل بالنجاح في جمع التبرعات لصالح مرضى السرطان.
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