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قافلة شباب تعز الثقافية  ...انجاز بحجم الوطن
أكثر من ( )60شاب ًا وشابة من محافظة تعز ،يمثلون عدداً من طالب كليات جامعة تعز ،ومكاتب التربية والتعليم
ومكتب الثقافة وصلوا مدينة عدن مساء األربعاء قبل الماضي في قافلة ثقافية وفنية ستجوب أكثر من ثالث عشرة
محافظة من محافظات الجمهورية برعاية وزارة الثقافة  ،ممثلة بالدكتور محمد ابوبكر المفلحي ووزارة الشباب
والرياضة ممثلة باألخ حمود عباد ومحافظة تعز  ،ممثلة باألخ حمود خالد الصوفي  .والقافلة تنظمها مؤسسة
الشباب للثقافة والفنون تعز بقيادة المخرج األخ أحمد قائد شجاع الدين واألخ  /أسعد الكباب مدير عام األنشطة
الطالبية بجامعة تعز واألخ عبد اهلل المليكي نائب مدير عام مكتب الثقافة واألخ طه الشامي مدير المركز الثقافي
بتعز .
في قاعة مكتب محافظة عدن أقامت القافلة صباحية شعرية أحياها الشعراء أشواق اليريمي وفهد العميري وعبد
اللطيف الصديق ونوفل اليوسفي والشاعر (الجنتل) معاذ الجنيد الذي سلب عقول الحاضرين الذين اكتظت بهم
القاعة في سابقة لم تشهدها محافظة عدن ،منذ فترة طويلة في ذلك الحضور الجميل من شباب ومثقفي محافظة
عدن  ،يتقدمهم األخ احمد الضالعي وكيل محافظة عدن ..

�شباب تعز جا�ؤوا �إىل عدن املدينة ال�سمراء ،كما �أطلق عليها
ال�شاعر اجلميل معاذ اجلنيد  ،وه��م يحملون �أحالمهم �إليها
وي�ق��دم��ون لها ق��رب��ان� ًا جلمالها م��ن عبق احل��رف يف قافلتهم
ال�شبابية الثقافية والتي جت��ول رب��وع ال�سعيدة ي�ستن�شقون من
عبريها و�شذاها  ،ففي م�ساء اخلمي�س كان حللمهم �أن يك ّون
�سيمفونية(ع�شاق النهار ) يف م�سرحية رائ �ع��ة م��ن كلمات
ال�شعراء عبد اهلل ال�بر دوين  ،د /عبد العزيز املقالح ،د/
�سلطان ال�صرميي  ،عبد اهلل عبد الوهاب نعمان ( الف�ضول
) ،ح�سني �أبوبكر املح�ضار  ،القر�شي عبد الرحيم �سالم  ،عبد
الفتاح �إ�سماعيل� ،سعيد ال�شيباين ،عبد اللطيف ال�صديق ،عبد
اهلل فا�ضل فارع  .وكان م�سا�ؤهم يف عدن حلم كل ميني عا�شق
جاء عرب فرقة تعز ال�شبابية حني قدّموا �أجمل لوحات تعبريية
للحب لهذا الوطن الذي يحتويهم بكل رحابة وهو ع�شق اجلميع
ومالذهم  ،فقد �سطرت كلمات ال�سيمفونية من �أق�لام �شعراء
اليمن من الذين يع�شقون نهار اليمن اجلميل  ،كوكبة من عمالقة
ال�شعر اليمني الذي اجتمعت كلماتهم يف لوحات تعبريية قدمها
�شباب تعز القادم �إىل ثغر اليمن البا�سم .
لقد تهللت عدن بتلك اجلمالية من �إبداع اظهر مدى اجلهد
الذي بذل لقيادة العمل فكان يحق للمخرج احمد قائد �شجاع
الدين خمرج هذا العمل بذلك امل�ستوى الذي �صفق له العدنيون
بكل فخر و�إع�ج��اب ،ع�شاق النهار �سيمفونية رف�ضت اخل�ضوع
للظالم والقهر.ال�سيمفونية �شهد عر�ضها الأخ جمال اليماين
مدير مكتب ال�شباب والريا�ضة بعدن وك��ذل��ك الأخ عبد اهلل
باكداده مدير عام مكتب الثقافية باملحافظة.
ذمار ت�ستلهم روح القافلة
بعد �أن �أكملت القافلة فعاليتها الأوىل يف ع��دن ،وه��ي �أول
حمافظة �أ�سندت القافلة ظهرها �إليها ،توجهت �إىل حمافظة
ذم��ار وهناك �أناخت القافلة رحلتها لتخلق البهاء يف �أرجائها
لنزع ال�شحوب ال��ذي يعرتي وج��ه املدينة اجلميلة  .و�أقيمت
�صباحية �شعرية �شارك فيها  :نبيل احلكيمي � ،أ�شواق الريميي
 ،عبداللطيف ال�صديق  ،معاذ اجلنيد  ،ب�شرى الوليدي  ،نوفل

ر�صد  /حممد البذيجي

اليو�سفي  ،فهد العمريي � ،أفراح ال�شرعبي  ،علي قا�سم الفقيه
وهو من �أبناء م/ذمار .
ح�ضر ال�صباحية ال�شيخ عبد الكرمي ذعفان وكيل املحافظة
وجمع غفري م��ن ط�لاب املخيمات ال�صيفية وحمبي ال�شعر .
وح�ضرها العديد من �أبناء املحافظة و�أقاموا م�ساءا عر�ضا بهيا
ل�سيمفونية ع�شاق النهار يف �ستاد ذمار الدويل  ،بعد ذلك قامت
القافلة بزيارة مكتبة الربدوين ا�ستمعوا خاللها �إىل �شرح مف�صل
من قبل الأخ /عبده علي احلودي مدير عام املكتبة عن حمتويات
املكتبة الورقية والرقمية �أعقبها كلمة ترحيبية وتعريفية بذمار
ومعاملها من قبل ال�شيخ  /عبدالكرمي ذعفان وكيل املحافظة .
حجة تودع دياجريها املختبئة
ب�ع��د ذم���ار ذه ��ب اجل�م�ي��ع حم�ف��وف�ين ع�ل��ى رك���اب ال�شوق
�إىل حم��اف�ظ��ة ذم ��ار وه �ن��اك �أق ��ام ��وا �صباحية ��ش�ع��ري��ة يوم
االثنني17/08/02008:م يف ال�صالة الريا�ضية املغلقة
بحجة ��ش��ارك فيها ال�شعراء :نبيل احلكيمي  ،عبد اللطيف
ال�صديق  ،عبدالكرمي مهدي � ،أفراح احلمريي  ،معاذ اجلنيد ،
نائلة جملي ،نوفل اليو�سفي  ،ب�شرى الوليدي وبح�ضور جمع غفري
من طالب املخيمات ال�صيفية .
من جهة �أخرى قامت القافلة ال�شبابية الثقافية الفنية بعر�ض
م�سرحية �سيمفونية ( ع�شاق النهار ) يف املركز الثقايف باملحافظة
 .الأداء ال�صوتي يف امل�سرحية :وهيب الأبي�ض  ،عامر البو�صي
 ،جميل مهيوب  ،عواطف الباروتي  ،ن�سيم العوا�ضي والتوزيع
املو�سيقي لفهمي �سفيان .
ح�ضر الفعالية ال�شيخ جمال العاقل و كيل املحافظة  ،والأخ /
زيد العظمي مدير عام مكتب الثقافة والأخ دحان فلتة مدير عام
مكتب ال�شباب والريا�ضة باملحافظة وجمع غفري من املواطنني
وطالب املخيمات ال�صيفية .
اجلدير بالذكر �أن القافلة ال�شبابية الثقافية الفنية �سوف
توا�صل فعالياتها يف العديد من حمافظات اجلمهورية .
�صنعاء تتعطر من قافلة تعز
بعد �أن طافت القافلة باملحافظات املذكورة و�صلت �إىل حمافظة
��ص�ن�ع��اء وع �ن��د ال��و� �ص��ول التقى
ال��وزي��ر املفلحي ب ��أف��راد القافلة
ال�شبابية و�أثنى وزير الثقافة على
اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لإجن ��اح قافلة
حمافظة تعز ال�شبابية الثقافية
التي و�صلت �إىل �صنعاء بعد زيارة
عدن وذمار وحجة.
و�أبدى �أثناء لقاءه قيادة القافلة
ال�شبابية ا�ستعداد الوزارة لتقدمي
كافة الدعم والعون وتذليل كافة
ال�صعاب لهذا العمل ال�شبابي.
وناق�ش يف اللقاء العديد من
اجلوانب الهامة التي من �ش�أنها
تعزيز ه��ذه التجربة ال�شبابية
الهامة واال�ستفادة منها يف ن�شر
التنوع الثقايف اليمني والتعريف
به يف كل املحافظات اليمنية.

الــوضــع الراهــن للكـــــتاب واملكـــتبات
تناولنا عبر ملحق روافد الثقافي وضع الكتاب اليمني
واملكتبات التي يؤمها جمهور القراء ،لكن الحظنا أن هذا الكم
الكبير من العناوين لم يعد له ذلك الرواج واإلقبال الذي
عهدناه من سابق ؛ فقد راح معظم إدارات املكتبات في محافظة
عدن  ،خصوصا وأنها تتميز بأقدميتها  ،أكانت حكومية أو
خاصة  ،تر ِّوج ألهم اإلصدارات القدمية واحلديثة إال أن ذلك
لم ينفع ألسباب كثيرة أهمها ارتفاع سعر الكتاب في اليمن ،
الذي ساهم بشكل كبير في دحر القارئ عن املكتبات وشراء
الكتب  ،حيث يع ّول الكثيرون على أن أزمة الورق التي ضربت ^ مروان صالح اجلنزير
األسواق العاملية كانت إحدى املنغصات التي عكرت صفوة
املطابع  ،خصوصا مطابع الكتب احلكومية ؛ ففي اليمن توجد مطبعتان ذات شهرة كبيرة،
وهما مطبعة التوجيه املعنوي26سبتمبر ومقرها صنعاء والثانية مطبعة 14اكتوبر
ومقرها محافظة عدن ؛ كلتا املطبعتان تعتمد كليا ً على الورق بانواعة املختلفة ،وتعتبر
هاتان املطبعتان املنفذ الذي يستطيع الكتاب اليمني أن يرى النور من خاللهما ،حيث تصدر
ما يعادل  75%من إصدارات الكتاب في اليمن  ،لدى رأت القيادة السياسية في بالدنا
انه البد من تنشيط وتطوير الكتاب في اليمن  ،فأوجدت خطة توزيع عدد من املطبعات
احلديثة  ،فكان لصحيفة 14اكتوبر نصيب منها ؛ فألوان الغالف والصفحات والصور
امللونة ستكون ذات عالمة وبصمة جناح في تاريخ مطبعة  14أكتوبر ،ومن املتوقع أن
تصل في القريب العاجل ،لكن يبقى السؤال ..هل سيبقى سعر الكتاب في ارتفاع أم أنه
سيرتفع كارتفاع أسعاراملواد الغذائية؟
هناك أيضا ً جملة من األسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الكتاب وعزوف جمهور القراء
عن زيارة املكتبات ومن هذه األسباب وضع املكتبات وتدني مستوى عرض الكتاب وكذا
قلة املعارض السنوية املخصصة للكتاب اليمني والعربي وأيضا تدني مستوى عرض
اإلصدارات والبحوث والكتب بشكل عام  ،وقد الحظنا عند نزولنا إلى املكتبة الوطنية
،حيث درنا في أقسامها،فوجدنا ما هو ظاهر مرتب وكل ماهو مختفي ال يسر الناظرين
،ففي بعض األقسام وجدنا املئات من الكتب في حالة يرثى لها  ،وعندما سألنا املختصني
،البعض منهم تهرب حتى ال يتعرض للمساءلة ،بينما البعض اآلخر أصر على قول
احلقيقة مفادها أن هذه املكتبة الطويلة العريضة ذات األقسام املتناهية األطراف والتي
تأسست عام 1980م تبلغ ميزانيتها ( )11000ألف ريال تقريبا ،وهذا ال يكفيها لسد
رفوفها املكتبية الصغيرة  ،فما بالكم بأقسام برمتها ،هذا هو حال باقي املكتبات في
محافظة عدن والتي تشرف عليها الهيئة العامة للكتاب فرع عدن  ،رغم اجلهود التي
تبذلها في مواجهة طوفان املركزية؛ أيضا ً من األوجاع التي تلم مبكتبات محافظة عدن
وجدنا إن مكتبة "مسواط" ذات االسم الكبير ،لصاحبه الغني عن التعريف  ،والفقيرة
من الداخل التوجد لها ادني ميزانية تذكر ،رغم أن الهيئة تساعدها من حيث ملء رفوفها
بالكتب التي أقيمت على أثرها املعارض  ،لكن اإلقبال عليها ضئيل ال يصل إلى ، 25%هذا
في اإلجازات فقط  .انتقلنا في حلقتنا الثالثة في "روافد" وتل ّمسنا وضع مكتبة عبادي
التي تأسست عام 1884م  ،حيث أثرت فينا رواية األستاذ جمال عبادي عن وضع الكتاب
،وأيضا ُبعد وتهميش هذه املكتبة عن املهرجانات ومعارض الكتاب التي أضحت جتارة
غالف وليست مضمون  ،مما أدى إلى تغييب املكتبة .
فماذا نصنع نأكل أم نقرأ؟؟

