
ال تنمية بدون معرفةمــأرب تخوض معركتين عســكرية وأخــرى علمية معرفية

بارك انطالق المعرض بنجاح كبير

تقاريــر:

اإلفتتـاحيــة
تـــدرك قيادة الســـلطة املحلية بمحافظة 
مـــأرب أن التنميـــة واملعرفة خطـــان متوازيان 
اليمكن أن يســـر أحدهمـــا إال باآلخر، وهو ما 
يظهـــر جليا من خال إيـــاء العملية التعليمية 
األولويـــة يف الدعم واالهتمـــام، باعتبار التعليم 
ركيزة أساسية يف بناء اإلنسان والوطن، ونظرا 
ملـــا تمثله معركة الوعي مـــن أهمية خاصة يف 
سبيل استعادة الدولة من أيدي مليشيا الحوثي 

اإلرهابية. 
مـــن هـــذا املنطلـــق جـــاء تنظيـــم وإقامة 
معرض مأرب األول للكتاب 2021 تحت شعار 
)مأرب .. الحضارة واملعرفة( كتظاهرة ثقافية 
هي األوىل واألكرب يف تاريخ املحافظة التي ظلت 
مقصيـــة لعقود من الزمن، وتتصدر منذ العام 
2015 معركـــة الدفاع عن الجمهورية والثورة 
واإلنســـان اليمني الـــذي يواجه أعتـــى حروب 

طمـــس الهويـــة يف تاريخه.
إن االنتصـــار الـــذي تقـــود رايتـــه اليـــوم 
محافظة مأرب ورجال اليمن املتواجدون فيها 
عىل مختلـــف املياديـــن العســـكرية والتعليمية 
والصحيـــة والثقافية يرســـم بارقة األمل ليس 
لـــدى املواطن املأربي فحســـب، وإنمـــا لدى كل 
يمني، بمن فيهم أولئك القابعون تحت سطوة 
اإلرهـــاب الحوثي، والذيـــن ينظرون لكل نرص 
تحققه مأرب أنه انتصار لليمن، وأمل يعيد لهم 

املسلوبة. حريتهم 
تقـــود مـــأرب الوطن نحـــو الدولـــة التي 
افتقدها اليمني منذ ســـيطرة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية عىل مؤسســـاتها يف ســـبتمرب 2014، 
وتميض مأرب نحو النرص عىل أكثر من صعيد 
- العســـكري والتعليمي والثقـــايف والخدمي - 
ليأتي اليوم الذي تحتفي فيه بالكتاب والقراءة، 
كمعركة موازية وأساســـية الســـتعادة الوطن 

من مخالـــب اإلرهاب الحوثي.
نهنـــئ القارئ واملثقـــف املأربي بانطاق 
هذه التظاهرة الثقافية، كما نهنئ وزير اإلعام 
والثقافـــة والســـياحة معمر اإلريانـــي وقيادة 
السلطة املحلية ممثلة باملحافظ اللواء سلطان 
العـــرادة، ونهنئ رئيس الهيئـــة العامة للكتاب 
يحيى الثايا، بهذا الحدث الثقايف املهم، ونشكر 
كل من ســـاهم يف اإلعداد والتحضر والرتويج 
من إعاميني وصحفيني ومثقفني ولجان، فأي 
نجاح هو محصلة جهد جماعي تكاميل نأمل أن 
يكون عند املستوى الذي يليق بمأرب واليمن.

كمـــا نوجه هنا تحيـــة خاصة من القلب 
لرجـــال الجيـــش واألمـــن البواســـل الذين يعود 
الفضل لهم بعد الله تعاىل يف انطاق هذا الحدث 
الثقايف الكبر، فلوال نضاالتهم وتضحياتهم، ملا 
كنا نحتفي اليوم بالكتاب والقراءة، فلهم منا 

كل التحية والتقدير والحب.
دمتم جميعا ودام اليمن بألف خر
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 محافظة مأرب
MARIB GOVERNORATE
 نشـــــــــرة اسبوعيـــــــة صــادرة عــــــــن الموقـــــــــع الرسمـــــــي لمحافظـــــــــــة مــــــــأرب  

 اإلثنين  15  فبرايـــر  2021م  العـــدد ) 142 (

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة: اهتامم رئايس وحكومي بمعرض مأرب األول للكتاب

زار معــــــــرض الكتـــــــاب واقتنــــــى كتـــــــاب اليمـــــن اجلمهــــــوري

معــــرض مـــــأرب األول للكتــــاب 2021

المحافــظ العــرادة فــي كلمة لــه خاطب فيها رواد المعرض:



اإلثنين 2021/2/15م   العدد ) 142 (2  محافظة مأرب
MARIB GOVERNORATE   نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب

أكـــد وزيـــر اإلعام 
والثقافة والســـياحة معمر 
اإلريانـــي اهتمـــام فخامـــة 
رئيـــس الجمهورية املشـــر 
ـــور  ـــه منص ـــن عبدرب الرك
ـــر  هـــادي واهتمـــام وتقدي
الحكومـــة بإقامـــة معرض 
للكتـــاب  األول  مـــأرب 
والجهـــود التي بذلـــت فيه، 
ـــم  ـــايل لدع ـــم الع وتقديره
ـــأرب  ـــة بم ـــلطة املحلي الس
ممثلـــة باللـــواء الشـــيخ 

ـــواء  زار محافـــظ مـــأرب الل
ســـلطان العرادة عـــرص الخميس 
معـــرض مـــأرب األول للكتـــاب 
2021م والذي ينظمه فرع الهيئة 
العامـــة للكتـــاب حتـــى 19 فرباير 
ـــأرب..  ـــعار )م ـــت ش ـــل، تح املقب
الحضـــارة واملعرفـــة(، حيث طاف 
ـــىل  ـــا ع ـــرض مطلع ـــاء املع بأرج
محتوياتـــه ومعروضاتـــه مـــن 
صنـــوف العلـــم واملعرفـــة، مقتنيا 
كتـــاب اليمـــن الجمهـــوري ألديب 
اليمـــن الكبـــر الثائر الســـبتمربي 

عبداللـــه الربدونـــي.
ــرب  ــارة أعـ ــال الزيـ وخـ
املحافـــظ العـــرادة عـــن ســـعادته 
البالغة بإقامة هذا املعرض الكبر 
يف املرحلـــة العصيبـــة مـــن تاريـــخ 
اليمـــن يف هـــذه املحافظـــة املهمـــة 
والتاريخيـــة التـــي تخـــوض حاليا 
معركتـــني معركـــة عســـكرية مع 
مليشـــيا إرهابية عنرصية سالية 

ســـلطان العـــرادة الـــذي 
ســـاهم يف إنجـــاح الفعاليـــة 
الثقافية واملعرفية املتميزة.

ـــال  ـــك خ ـــاء ذل ج
اتصال هاتفي أجراه الوزير 
اإلريانـــي بمدير عام الهيئة 
العامـــة للكتـــاب بمحافظة 
مأرب نارص الرشيف شكره 
وفريقـــه عىل الجهـــود التي 
بذلـــت إلنجـــاح املعـــرض .. 
مؤكـــدا دعمـــه الكامل لكل 
األنشطة املعرفية التي تخدم 

تريـــد إرجـــاع الشـــعب اليمنـــي إىل 
قـــرون ســـابقة، ومعركة تنويرية 
بالعلـــم واملعرفـــة وهـــي املعركـــة 
األساســـية التي بها نســـتطيع أن 
نتجـــاوز كل العراقيـــل واملعوقات 
واملـــيض قدما لارتقاء باإلنســـان 

. والوطن 
ـــرادة إىل  ـــواء الع ـــار الل وأش
أهمية إقامة هـــذا املعرض يف هذه 
املرحلة ليقدم التسهيات للطاب 
والشـــباب واملثقفـــني والباحثـــني 
والكتاب لرووا ظمأهم من مناهل 
العلـــم واملعرفـــة والذيـــن ينعمون 
وهم يتنقلون بني حدائق املعرض 
ويتذوقون رحيق املعارف والعلوم 

لهم. يقدمها  التي 
ـــأرب  ـــظ م ـــب محاف وخاط
الزائرين الذين يكتظ بهم املعرض 
بقوله« أنا سعيد جدا بأن أرى إقبال 
الشباب بهذا املستوى الكبر.. هذه 
هـــي معركتنا الحقيقية .. معركة 

ـــة  ـــزز معرك ـــان وتع اإلنس
اليمنيـــني ضـــد الكهنوت.

وزيـــر  وبـــارك 
اإلعام والثقافة والسياحة 
ـــأرب  ـــرض م ـــاق مع انط
بنجاح  للكتاب 2021  األول 
كبـــر، كبـــادرة نوعية تليق 
بمأرب الحضارة التي كتبت 
حرف املســـند عىل الصخور 
منذ فجـــر التاريـــخ.. مثمنا 
الجهـــود الكبـــرة للجهـــات 
املنظمـــة التي بذلتهـــا إدارة 

العلـــم واملعرفـــة.. خوضوهـــا يـــا 
أبطال«..

وأضـــاف« حصنـــوا أفكاركم 
و حصنـــوا جمهوريتكم وحصنوا 
وطنكم.. وحصنوا أجيالكم بالعلم 

واملعرفة«..
ـــايل  ـــتوى الع ـــيدا باملس مش
لتنظيم هذا املعرض.. مثمنا جهود 
ـــه واإلرشاف  القائمني عىل تنظيم
عليـــه ويف مقدمتهم وزارة اإلعام 
والثقافة والسياحة ممثلة بوزيرها 
املناضل معمر اإلرياني وإدارة فرع 
الهيئة العامة للكتاب وللمشاركني 

مـــن دور نرش محلية وعربية..
ـــكره  ـــن ش ـــرب ع ـــا أع كم
للقيـــادة السياســـية التـــي ال تألـــو 
جهـــدا يف التواجـــد مـــع محافظـــة 
مـــأرب وأبنائهـــا يف كل معركة أيا 
كان نوعهـــا، ويف كل مصلحـــة أيا 

ـــكلها. كان ش

املعـــرض وتافيها األخطاء 
واإلشـــكاالت التـــي رافقـــت 
أول تجربـــة، لكـــن النجـــاح 
الكبـــر أمـــر تشـــكر عليـــه 
والداعمة. املنظمة  الجهات 

الوزيـــر  وأكـــد 
اإلريانـــي دعمـــه وترحيبـــه 
بـــكل املبـــادرات التـــي تخدم 
حريـــة املعرفة وتتوافق مع 
أهداف املرحلة وثوابت األمة 
اليمنية وتاريخها الحضاري 

املرشق.

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة يؤكد اهتامم الرئيس واحلكومة بإقامة معرض مأرب األول للكتابوزير اإلعالم والثقافة والسياحة يؤكد اهتامم الرئيس واحلكومة بإقامة معرض مأرب األول للكتاب

مأرب ختوض معركتني عسكرية وأخرى علمية معرفيةمأرب ختوض معركتني عسكرية وأخرى علمية معرفية

بارك انطالق المعرض بنجاح كبير

زار معرض مأرب األول للكتاب واقتنى كتاب اليمن الجمهوري

احملافظ العرادة في كلمة له خاطب فيها رواد املعرض:

ـــأرب  ـــة م ـــاء بمحافظ ـــاح األربع ـــق صب انطل
معـــرض مأرب األول للكتاب الـــذي ينظمه فرع الهيئة 
العامـــة للكتاب باملحافظة عىل مدى عـــرشة أيام تحت 
شـــعار)مأرب.. الحضـــارة واملعرفـــة(، كأكـــرب تظاهرة 
ثقافية تشهدها محافظة مأرب، وسط إقبال كبر عىل 

املعرض مـــن داخل وخـــارج املحافظة.
ـــه  ـــور عبدرب ـــل املحافظـــة الدكت ـــح وكي وافتت
مفتـــاح ومعه رئيس اللجنة اإلرشافية لتنظيم املعرض 
وكيل املحافظة للشؤون اإلدارية عبدالله أحمد الباكري، 
املعرض، وطافا بأرجائه مطلعني عىل أجنحته وأقسامه 
وما تعرضه دور النرش املشاركة يف املعرض البالغة 20 
دار نرش محلية وعربية، واســـتمعا من مدير عام فرع 
الهيئة العامة للكتاب نارص الرشيف إىل رشح عن املعرض 
وأقسامه ومراحل التحضر والدور املشاركة واملصنفات 
املتنوعة التي تعرضها وتبلغ 20 ألف مصنف يف مختلف 
العلوم اإلنسانية والتطبيقية تحتوي عىل مليون نسخة 

كتاب بمعدل 50 نسخة لكل كتاب.
كما اطلع الدكتور مفتاح عىل الجناح املخصص 
لتوقيع املؤلفات واإلصدارات، والزوايا الخاصة بالهيئات 
واملؤسســـات الحكوميـــة واملدنيـــة املشـــاركة لعـــرض 
إنتاجاتهـــا وإصداراتها املختلفـــة، والقاعات املخصصة 
إلقامة الفعاليات الثقافيـــة واألدبية والفنية والفكرية 

املصاحبة للمعرض.
وقـــد أشـــاد الوكيل مفتـــاح بمســـتوى التنظيم 
للمعـــرض وهـــذه التظاهـــرة الثقافية التـــي تحتضنها 
املحافظـــة ألول مـــرة يف تاريخهـــا للحـــرص عىل أهمية 
القراءة واقتناء الكتب القيمة والثمينة لتنمية وتوسيع 

دائرة الفكر لدى اإلنســـان.
وأشـــار الدكتـــور مفتـــاح إىل أن الكتـــاب يعتـــرب 
النافـــذة األوىل للمعرفة الذي ينقـــل لك خاصة معارف 
وعلوم األمم يف مختلف املجاالت.. والقراءة هي وسيلة 
املعرفـــة األوىل واألهم، وبها بـــدأ الوحي إاللهي بقوله« 
اقرأ باسم ربك الذي خلق«.. الفتا إىل أن اإلنسان بالقراءة 
ينمي مداركه وقدراته ويوسع فكره وخياله ليصل إىل 
مســـتوى الحكمة واإلبداع واالبتـــكار يف الحياة وخدمة 
أمته ومجتمعه واإلنســـانية عىل أســـس قوية وعلمية 
وتمكنه املعرفة من اإلســـهام الفعال يف البناء والتنمية 

لوطنه.
وقـــال الوكيـــل مفتـــاح » يف الوقـــت الـــذي 
تســـتضيف محافظـــة مـــأرب معرضـــا للكتـــاب وألول 
مرة،التزال مليشـــيا الحوثي االنقابيـــة اإلرهابية ومن 
ورائها دولة إيران تمارس األعمال  اإلرهابية والعدائية 
تجاه محافظة مأرب واســـتهداف األحياء الســـكنية يف 
مدينة مأرب بالصواريخ البالســـتية والطائرات املسرة 
املفخخة، بغية ترويع وقتل املواطنني والنازحني الذين 
تجاوز عددهم اليوم أكثر من ثاثة مايني نازح والذين 
رشدتهم من قراهم ومدنهم هذه املليشـــيا أمام صمت 

املجتمـــع الـــدويل املطبق.
وأكـــد أن الفعاليـــات الثقافيـــة والسياســـية يف 
املحافظـــة تتـــواىل يف أوقاتهـــا لتثبـــت للعالم أن الســـام 
والعلم والثقافة لن توقفها الصواريخ والطران املسر 
وســـتعيش محافظـــة مأرب يف أمـــن وأمان واســـتقرار 
وستهزم املليشيا الحوثية اإلرهابية وتكون نهايتها يف 

مأرب.

افتتحه وكيل احملافظة الدكتور عبدربه مفتاح

انطـالق معـرض مأرب األول
 للكتـــــاب حتــــــت شعــــار
 )مأرب .. احلضارة واملعرفة(
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افتتاح معرض الكتاب تأكيد للعالم على إعالء مأرب 
قيم السالم والعلم ومقاومتها إرهاب مليشيا الحوثي

أشـــاد الدكتور محمد جميح ســـفر اليمن ومندوبهـــا الدائم لدى منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونســـكو بإقامة معرض مأرب األول 

للكتاب الذي انطلقت فعالياته اليوم.
وقـــال الدكتـــور جميـــح إن إقامة معرض الكتـــاب األول يف مأرب يعني أن 
مأرب ال تنىس القراءة يف زمن الرصاص، وحدث له أبعاد رمزية للمحافظة التي 

كانت تصور عىل أنها مجموعة من الكثبان الرملية وبعض قطاع الطرق.
وأكـــد الدكتـــور جميـــح أهمية إقامة معـــرض الكتـــاب يف محافظة مأرب 

وماسيشـــكله ذلك من حضور ثقايف للمحافظة ذات العمق الحضاري املوغل يف 
القـــدم، حيث باتت مأرب اليوم تحمـــل البندقية التي تدافع عن الجمهورية بيد، 

وتحمل الكتاب باليد األخرى.
واعتـــرب أن إقامة معرض الكتاب بمأرب يمثل رســـالة بالغة األهمية بأن 
مأرب اليوم غر مأرب األمس، وأن الدول ال تبنى بقوة الساح الذي يدافع عن 

قيمها وحسب، ولكن بقوة املعرفة التي تنرش تلك القيم وتحيي بها النفوس.

رئيس مركز نشوان الحميري ..

أشاد بإقامة معرض الكتاب ..

معرض الكتاب األول من أهم الفعاليات
 اليت حتتضنها حمافظة مأرب

سفرينا لدى اليونيسكو: املعرض رسالة بالغة األمهية بأن مأرب اليوم غري األمس

مأرب حتتضن إحدى أكرب 
الرشائح اليمنيــة قـراءة

أكـــد وكيـــل محافظـــة مأرب 
للشؤون اإلدارية أن معرض مأرب 
األول للكتـــاب يمثـــل أهـــم فعاليـــة 
تحتضنها مأرب يف ظل ما تشـــهده 
من حـــراك عـــىل مختلـــف األصعدة 

ـــة والتعليمية. التنموية والخدمي
وشـــدد خـــال ترأســـه 
ــة  ــري للجنـ ــاع التحضـ االجتمـ
اإلرشافيـــة إلقامـــة املعـــرض عـــىل 
أهميـــة أن يكـــون معـــرض الكتاب 
عند املستوى الذي يليق بهذا الحدث 
ومضاعفة الجهود من أجل إنجاحه 

أكـــد الكاتـــب واألديـــب عادل 
األحمـــدي رئيـــس مركـــز نشـــوان 
للدراســـات واإلعـــام أن محافظـــة 
مـــأرب تحتضـــن إحـــدى أكـــرب 
الرشائح اليمنية قراءة من املقيمني 
ـــة  ـــإن إقام ـــايل ف ـــني وبالت والنازح
املعـــرض األول فيهـــا يعني وصول 
الكتاب ألكرب رشيحة قراء يف اليمن.

ـــأرب  ـــرض م ـــال إن مع وق
األول للكتاب يكتسب أهمية خاصة 
بأنه ســـيصل إىل الجنـــدي واملقاوم 
ـــي  ـــيا الحوث ـــه مليش ـــذي يواج ال
اإلرهابية بحكم قرب املحافظة من 
جبهات القتال مع املليشيا اإلرهابية، 
وهو ما يمثل فرصة سانحة لنرش 
الكتب املســـاهمة يف تعزيـــز الوعي 
باملعركة الوطنية دفاعا عن الهوية 
اليمنية العربيـــة، وتاريخ وحضارة 
الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي 

اإلرهابيـــة التابعة إليران.

أكـــد مديـــر عـــام فـــرع الهيئـــة 
العامة للكتاب بمحافظة مأرب نارص 
الرشيف :« أن افتتاح محافظة مأرب 
معـــرض الكتـــاب األول والفعاليـــات 
األدبية والفكرية والفنية املصاحبة له 
اليوم، لتؤكـــد للعالم أجمع يف الداخل 
والخارج، أنها تعيل قيم األمن والسام 
واملحبـــة والتنـــوع والعلم مثلما تعيل 
وتدافع بكل ما أوتيت من قوة عىل قيم 
الدولة واملواطنة واملســـاواة والحرية 
والجمهورية والهوية الوطنية، أمام 
قيم املوت والحرب والدمار واإلرهاب 
والعنرصية الســـالية التـــي تنرشها 
اإلرهابية  الحوثي  وتكرسها مليشيا 

التابعة إليران.
ـــذه  ـــف إىل أن ه ـــار الرشي وأش
القيـــم التي تؤمن بها مأرب والنابعة 
مـــن إرثهـــا الحضـــاري الضـــارب يف 
التاريـــخ منـــذ آالف الســـنني، جعلهـــا 
اليوم تمثل العمق االسرتاتيجي لليمن 
وآخـــر قـــاع وحصـــون الجمهورية، 

بما يحقـــق األهـــداف املرجـــوة من 
إقامته وعىل رأســـها إعادة اإلعتبار 

للكتاب.
وشـــدد الباكري عىل رضورة 
ـــة  ـــات املصاحب ـــس الفعالي أن تعك
للمعـــرض من محـــارضات وندوات 
ثقافيـــة وأدبية وفنيـــة وفلكلورية، 
عراقـــة وغنى املحافظـــة باملوروث 
الثقايف والحضاري وتراث إنســـاني 
عاملي والذي تزخـــر به مأرب ويعد 
ـــياحية  ـــد الس ـــن املقاص ـــدا م واح

العاملية.

ـــدي  ـــب األحم ـــرب الكات وأع
األحمـــدي يف ترصيـــح خـــاص عـــن 
ســـعادته إلقامـــة معـــرض الكتـــاب 
بمـــأرب يف ظل الواقع الذي تعيشـــه 
البـــاد .. مشـــرا إىل أهميـــة إقامـــة 
املعـــرض يف مأرب كمدينة محورية 
ومـــا يمثلـــه ذلك مـــن إعـــادة اعتبار 

للثقافـــة وللكتاب.
وأكـــد أن املركز سيشـــارك يف 
املعرض بتسعة من إصداراته بينها 
إصدارات تنرش ألول مرة .. مشـــرا 
إىل أن اإلعـــان عـــن إقامـــة معرض 
مـــأرب األول للكتـــاب حفـــز مركـــز 
ـــوان الحمري إلنجاز إصدارات  نش
كانت ســـتتأخر قليا لـــوال معرض 
مـــأرب، إضافـــة إىل إصـــدار طبعات 
جديـــدة من كتـــب نفـــدت طبعاتها 
الورقية وأهمها »الزهر والحجر« و 

الظام«. »خيوط 

ومـــاذا آمنا ألكثر من 3 مايني نازح 
ومهجـــر من مليشـــيا الحوثـــي الذين 
رشدوا مـــن منازلهم جـــراء اإلرهاب 
والتنكيل بهم من قبل مليشيا الحوثي 
أمام صمت مطبق من املجتمع الدويل.

ونـــوه مدير عـــام فـــرع الهيئة 
إىل أن تنظيـــم هذه التظاهرة الثقافية 
واألدبيـــة التـــي تحتضنهـــا املحافظة 
ألول مرة يتزامن مع هجوم عسكري 
وإرهابـــي واســـع مـــن قبـــل مليشـــيا 
الحوثي، واســـتهداف املدنيني اآلمنني 
من نازحني ومهجرين يف مدينة مأرب 
بالصواريـــخ البالســـتية والطائـــرات 
املفخخـــة، يف محاولـــة يائســـة منهـــا 
ـــذه  ـــرار يف ه ـــع األح ـــع وتروي لرتكي
املحافظـــة، معلنـــة  رفضهـــا القاطع 
لكافـــة دعوات املجتمـــع الدويل لوقف 
إطـــاق النار الشـــامل فـــورا والتوجه 
للبحث عن السام الدائم يف اليمن وفق 
املرجعيات الثاث املتفق عليها محليا 

ودوليا. وإقليميا 

وقـــال الرشيـــف » إن مقاومـــة 
مليشـــيا الحوثـــي وفكرها العنرصي 
املتخلف وبناء رشوط االقتدار واملناعة 
الحضاريـــة واالجتماعيـــة اليمكن أن 
تكون عسكرية وسياسية واقتصادية  
فقط وإنما البد أن تكون شاملة، و أن 
تكون الثقافة يف قلب الحدث من أجل 
ـــتقبل العدالة والحرية واملساواة  مس

وبناء الدولة االتحادية.
ـــة  ـــام الهيئ ـــر ع ـــى مدي وأثن
العامة للكتـــاب بمحافظة مأرب عىل 
الرعايـــة التـــي حظـــي بهـــا معـــرض 
الكتـــاب واملتابعة املســـتمرة من قبل 
وزيـــر اإلعـــام والثقافة والســـياحة 
معمـــر اإلريانـــي، ومحافـــظ مـــأرب 
اللواء سلطان العرادة، ورئيس الهيئة 
العامة للكتاب يحيـــى الثايا .. مثنيا 
عـــىل كل الجهـــود التـــي أســـهمت يف 
إيصال معرض الكتاب إىل حيز النور.

مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب:
وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري
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مـــن بيـــن ركام الحـــرب 
وعبـــث مليشـــيا الحوثـــي 
ــال كل  ــذي طـ ــة الـ اإلرهابيـ
شـــيء، بمـــا يف ذلـــك الهويـــة 
والثقافيـــة  الوطنيـــة 
والفكريـــة لهـــذا الوطـــن، 
يأتـــي معـــرض مـــأرب األول 
للكتـــاب ليعيـــد لثقافتنـــا 
ويعيـــد  ألقهـــا،  وهويتنـــا 
للكتـــاب حضـــوره بعـــد أن 

غيبتـــه الحـــرب.
خـــاص  حـــوار  ويف 
أجرتـــه الصحيفـــة يلفـــت 
الشـــريف  االزمـــع  ناصـــر 
مديـــر عـــام فـــرع الهيئـــة 
بمـــأرب  للكتـــاب  العامـــة 
إىل دالالت إقامـــة معـــرض 
الكتـــاب، وأهميتـــه، ومـــاذا 
يعنـــي أن يقـــام المعـــرض 
مـــن  والعديـــد  مـــأرب؟  يف 
المتعلقـــة  األســـئلة 
بالمعـــرض وفعالياتـــه التـــي 
 10 مـــدى  عـــى  ســـتقام 

أيـــام.
إىل الحوار:

البدايـــة هـــل  يف  	•
تطلعنـــا عىل أهداف إطاق 

املعـــرض ؟
إقامـــة معـــرض الكتاب 
بمـــأرب يعـــد فرصـــة ثمينـــة 
إلعادة ربط املجتمع بالكتاب، 
وإنعـــاش قطاع بيـــع الكتاب 
الورقـــي مـــن خـــال تعريف 
املكتبـــات ودور النـــر التـــي 
ـــة  ـــرض ببيئ ـــارك يف املع تش
املحافظة، ومـــدى إمكانية أن 
يكـــون هناك فرصـــة الفتتاح 
فروع لها يف املحافظة، إضافة 
إىل أنه يمثل فرصة هامة للقاء 
املؤلفني والباحثني املوجودين 
بمـــأرب خاصة، وأن املعرض 
يحتضن الكثري من الفعاليات 
املصاحبـــة الثقافيـــة واألدبية 

والعلمية. 
ــاور  ــي املحـ ماهـ 	•
األساســـية التـــي يتضمنها 
املعرض وماهي اإلصدارات 
التي ســـيتم نرشهـــا فيه؟

األســـايس  النشـــاط 
ـــول  ـــور ح ـــرض يتمح للمع
ـــاب  ـــج للكت ـــاب والرتوي الكت
واألبحـــاث واإلصـــدارات 
األدبيـــة والعلميـــة والثقافية، 
ـــارئ  ـــاب للق ـــال الكت وإيص
ـــة  ـــف إلقام ـــف املتله واملثق
املعـــرض يف محافظـــة مأرب، 

فضا عـــن أنه يضـــم أجنحة 
التعليمية  باملؤسسات  خاصة 
من أبرزها جامعة إقليم سبأ، 
ـــيحتضن  ـــه س ـــة إىل أن إضاف
ـــة عىل مدى  فعاليات مصاحب
أيـــام املعرض فضـــا عن أنه 
ســـيكون هناك منصة خاصة 
ـــع مؤلفاتهم،  باملؤلفني لتوقي
ـــدة  ـــدارات جدي ـــاك إص وهن
ســـتعرض ألول مـــرة يف هذا 

. ض ملعر ا
املحافظـــة تشـــهد  	•
ـــا.. هل إقامة  حراكا حيوي
ـــار  ـــي يف إط ـــرض يأت املع
الثقـــايف؟   تفعيـــل الحـــراك 

املعـــرض يأتـــي يف ظـــل 
حالـــة الحراك التي تشـــهدها 
مـــأرب عـــىل أكثر مـــن صعيد 
تنمـــوي، واقتصادي، وثقايف، 
كمـــا أنـــه سيســـهل حصـــول 
القـــارئ والباحـــث يف مـــأرب 
واملحافظـــات املجـــاورة عـــىل 
الكتـــب واملؤلفات التي يبحث 
عنهـــا، فضا عن أنه ســـيمثل 
ـــة  ـــة وتوعوي تظاهـــرة ثقافي
ـــة  ـــة الوطني ـــة يف املعرك مهم
التـــي تخوضها مأرب واليمن 
بشـــكل عـــام يف وجه مليشـــيا 

ـــي االنقابية. الحوث
التـــي  مـــا الرســـالة  	•
تريـــد مـــأرب قولهـــا مـــن 
األول  املعرض  إقامة  خال 

للكتـــاب؟
الرســـالة تعنـــي أن 
ـــة نحو األفضل،  مأرب ماضي
نحو النرص، نحو اليمن الذي 
يحلـــم بـــه كل يمنـــي، فبقدر 
ـــة  ـــة اقتصادي ـــاك تنمي ماهن
هناك تنمية ثقافية ومعرفية، 
وهنـــاك يمن يتخلق من جديد 
من بني ركام الحرب واليأس.

ـــورة معرفية  املعرض ث
ليســـت بالبســـيطة، تؤكـــد أن 
ال انتصار بـــدون معرفة، وال 
معرفة بدون كتاب وقلم، هنا 
يف مـــأرب يمـــن ينطلـــق نحو 
البنـــاء والتنميـــة.. نحو العلم 
ـــام  ـــو االهتم ـــة.. نح واملعرف
باإلنســـان باعتبـــاره الثـــروة 
ـــي  ـــزة الت ـــة، والركي الوطني
تدور حوله معركة البناء بكل 

. نيها معا
كيـــف تنظـــرون  	•
ـــذي  ال لإلرهـــاب الفكـــري 
تمارسه مليشيا الحوثي ؟ 
معركتنـــا هـــي معركـــة 
ـــة ال  ـــة توعوي ـــة ثقافي فكري

تقـــل أهمية عـــن املعركة التي 
ـــش  ـــال الجي ـــا أبط يخوضه
الوطنـــي يف مختلـــف جبهات 
القتـــال، والنرص عىل مليشـــيا 
الحوثـــي التي ترى يف التعليم 
والوعـــي ألـــد خصومهـــا، 
ـــك مـــن  ـــس أدل عـــىل ذل ولي
عملية التدمـــري املمنهجة التي 
تمارســـها ضـــد التعليـــم بدءا 
من تفجـــري املدارس، وإيقاف 
مرتبـــات املعلمـــني، وتيئيـــس 
النـــشء مـــن أهميـــة التعليـــم 
بهدف اتخاذهم كوقود لها يف 

ـــا العبثية. حروبه
وماذا عـــن مخطط  	•
الحوثـــى ملواجهـــة الفكـــر 

واملعرفـــة ؟
ـــل  ـــرب تجهي ـــاك ح هن
ـــي  تمارســـها مليشـــيا الحوث
تهـــدف مـــن ورائهـــا غـــرس 
ــع، ألن  ــا يف املجتمـ أفكارهـ
الجهـــل هـــو البيئـــة الخصبة 
التـــي تنتر يف ظلهـــا األفكار 
املنحرفة واإلرهابية، لذا يأتي 
بمأرب  الكتاب  إقامة معرض 
ـــر  ـــام بالفك ـــار االهتم يف إط
القائم عىل الوعي املدرك لقيمة 
ـــان والحرية باعتبارها  اإلنس
ـــون  ـــا بالك ـــا مرتبط مخلوق
إكراه  واإلنسان، واإلقناع با 
هو الوســـيلة الوحيدة للعيش 
والوصـــول إىل معرفة الخالق 

ـــة مخلوقاته. ومعرف
ـــاذا يضيف  برأيك م 	•

الكتـــاب ملحافظة مأرب؟
ومـــا  كان  الكتـــاب 
الحامـــل  وســـيبقى  زال 
ــايل  ــة، وبالتـ األول للمعرفـ

فـــإن املعـــرض يمثـــل ثـــورة 
معرفية مهمة، حيث سيتمكن 
املثقفـــون والقراء والباحثون 
من الحصول عىل بغيتهم من 
ستباع  التي  واألبحاث  الكتب 

املعرض. أيام  خال 
املعرض يمثـــل انطاقة 
ـــر بمحافظـــة  ـــاب والن للكت
مـــأرب، ويعني أن دور النر 
قـــد تجـــد لهـــا ســـوقا خصبة 
للتسويق لكتبها وإصداراتها، 
وهـــو بدايـــة إليجـــاد ســـوق 
للكتـــاب بمـــأرب، فضـــا عن 
أنه ســـريبط األجيال الجديدة 

ـــاب واملعرفة. بالكت
ــرض  ــة املعـ إقامـ 	•
ســـيفرض عـــىل الهيئـــة أن 
ـــنويا..   ـــدا س ـــون تقلي يك
مامـــدى اســـتعداد الهيئـــة 
ملثل هـــذه الفعاليـــة املهمة 

بشـــكل ســـنوي؟
مـــأرب تخطـــو خطوات 
متســـارعة يف جانـــب التنميـــة 
ـــلطة  ـــويل الس ـــة، وت املعرفي
املحلية بقيادة املحافظ العرادة 
ـــة  ـــة املعرفي ـــم والتنمي التعلي
أولوية قصوى، ويتضح ذلك 
مـــن خـــال تحملهـــا طباعـــة 
الكتـــاب املـــدريس وحرصهـــا 
التحتية  البنية  التوسع يف  عىل 
التعليميـــة، كما باتت عدد من 
املؤسســـات الثقافيـــة تنشـــط 
يف محافظة مـــأرب من خال 
ـــا الثقافية والفكرية  فعالياته

واألدبية.
ذلـــك  أن  الشـــاهد 
ـــا أن  ـــم علين ـــارع يحت التس
ـــرض  ـــذا املع ـــن ه ـــل م نجع

تقليـــدا ســـنويا، وبـــإذن اللـــه 
ننجح يف ذلك بعون الله أوال، 
وبمســـاندة وزارة الثقافـــة 
والســـلطة املحليـــة، وبتعاون 
أبنـــاء املحافظة، وكل املثقفني 

واملهتمني.

مـــاذا عن الفعاليات  	•
املصاحبـــة التي تقام خال 

املعرض؟
تقـــام عـــىل هامـــش 
املعرض العديد من الفعاليات 
كالنـــدوات  املصاحبـــة 
واالمســـيات والصباحيـــات 
الشـــعرية واألدبيـــة، وقـــد تم 
تخصيـــص قاعـــة يف املعرض 
إلقامـــة الفعاليـــات املصاحبة 

ـــة. ـــددة واملتنوع املتع

مامـــدى اهتمـــام  	•
بمحافظة  املحلية  السلطة 
مأرب بمثل هذه الفعالية؟

ـــة تدعمها  ـــذه الفعالي ه
ـــة باملحافظة،  الســـلطة املحلي
أولوية  باعتبار ذلك يمثل لها 
يف ســـلم مهامهـــا، فاملعـــرض 
يقام بدعم كامل من الســـلطة 
املحليـــة، وهـــذا إن دل فإنمـــا 
يدل عىل مدى تربع املعرفة يف 

ســـلم  اهتماماتها

مدير فرع الهيئة العامة للكتاب في حوار خاص ..

حاورة/بشرى الحميدي

اإلنسان هو الركيزة التي تدور حوله معركة التنمية ومن هنا جاء معرض الكتاب 
املعرفيــة 	  التنميــة  فــي جانــب  مــأرب حتقــق خطــوات متســارعة 
املعرض يأتي في ظل حالة احلراك الذي تشهده مأرب على أكثر من صعيد 	 
احلوثيون مارسوا حرب جتهيل بهدف غرس أفكارهم الضالة في اجملتمع	 
الكتاب الوســيلة األهم للوصول للمعرفة، واملعرض ميثل ثورة معرفية	 
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روائيون وصحفيون من عاصمة الثقافة 
اليمنيــة: مــأرب تعيــد االعتبــار للكتاب

ــاب يف  ــاء وكتـ ــارك أدبـ بـ
ـــز  ـــة تع ـــة اليمني ـــة الثقاف عاصم
انطـــاق معـــرض مـــأرب األول 
واعتربوا  مأرب،  بمحافظة  للكتاب 
ـــة  ـــة والهوي ـــارا للثقاف ـــك انتص ذل
تواجه عملية طمس  التي  الوطنية 
ممنهجـــة، وإعـــادة اعتبـــار للكتاب 

والقـــراءة.
يقـــول الكاتـــب والصحفـــي 
ـــادي  ـــي«: يف اعتق ـــى البعيث »يحي
أن إقامـــة املعـــرض األول للكتـــاب 
التوقيت  هذا  مأرب، ويف  بمحافظة 
يمثـــل أهميـــة بالغـــة، مـــن حيـــث 
إعـــادة االعتبـــار للكتاب ســـيما تلك 
ـــىل  ـــوي ع ـــي تحت الت ـــدارات  اإلص
مضامـــني تعزز مـــن القيم الوطنية 
ـــايل  ـــف الس ـــة العن ـــري ثقاف وتع

. لبغيض ا
كمـــا أن هـــذا املعـــرض – 
وفـــق البعيثـــي - يتيـــح املجال أمام 

بقلم/ عبدالخالق سيف
مدير عام مكتب الثقافة ملحافظة تعز

ـــة حقائق وتفاصيل  اليمنيني ملعرف
دقيقة حول مخاطر الفكر الحوثي 
ـــام  ـــم الس ـــر لقي ـــل واملدم الدخي
والتعايـــش، والـــذي انتهـــج طريـــق 
ـــران،  إي ـــاع  ـــذاً ألطم ـــال تنفي الض
وادعـــاءات امتـــاك الحـــق اإللهـــي 
يف حكـــم اليمـــن، ومصـــادرة الدولة 
ـــكات  ـــب املمتل ـــاتها ونه ومؤسس

ـــة والخاصة.  العام
وأضـــاف البعيثـــي نـــدرك 
يقيناً أن األنشـــطة الثقافية يف زمن 
الحرب، ينبغي أن تتضاعف من أجل 
خلـــق وعي ثقـــايف ومعريف يســـاهم 
بصـــورة إيجابيـــة يف التصـــدي لكل 
أشـــكال التطـــرف واإلرهـــاب، لذلك 
نقـــول بأن إقامة معرض الكتاب يف 

مـــأرب، خطوة جيـــدة ورائعة.

التاريخ مأرب 
من جانبه الشـــاعر والكاتب 
النرص« يقول »ال غرابة  أبو  »أحمد 
ـــم  ـــي ت الت ـــخ  التاري ـــأرب  ـــذه م فه
تصويرها لنا عـــىل أنها تلك القبيلة 
املنغلقة واملتحجرة فقط ، فها هي 
مأرب تنطلق وتسابق الزمن يف كل 
جوانب التنمية واالقتصاد والتعليم 
والثقافـــة واألدب والبنيـــة التحتية 
، وقبـــل كل هـــذا لـــم تركـــع ولـــم 
تنبطـــح أمـــام االنقـــاب الكهنوتي 
ـــن  ـــا، م ـــي كغره ـــي الحوث اإلمام
املـــدن بل قاومت، ورفضت وقدمت 
ـــرة  ـــن خ ـــرة م ـــات الكب التضحي
أبنائهـــا، والزالـــت، تقـــدم كل يـــوم 
ـــاوالت  ـــد كل املح ـــض وتص وترف

التـــي، بـــاءت وتبـــوء بالفشـــل .
وينظـــر الكاتـــب الروائـــي 
ـــعري »  ـــال الش ـــي »جم واملرسح

ملعـــرض الكتـــاب بمحافظـــة مأرب 
مـــن زاوية القراءة ومـــدى تأثرها 
يف املجتمـــع قائـــا: »القـــراءة عاج 
للخافات التي يتشظى بها جسدنا 
وتنشـــطر عليها وحدتنـــا، فقد قال 
ـــا  ـــزا ومرسح ـــي خب ـــت أعطن برخ
أعطيـــك شـــعبا واعيـــا وقـــال آخـــر 
»سأشرتي رواية حب وأتركها عىل 
الرصيـــف فأنا أؤمـــن أن أبناء بلدي 
بحاجة إىل الحب أكثر من الرغيف«

كبري  إجناز 
ـــي  ـــب والروائ ـــرب الكات واعت
»منـــر طـــال« أن إقامـــة معـــرض 
للكتـــاب بمدينـــة مأرب يعـــد إنجازا 
كبـــرا ، وهـــي رســـالة قويـــة بـــأن 
مجتمعنـــا يتوق لانعتـــاق والحرية 
مـــن خـــال الوعـــي عـــرب الثقافـــة 
وأدواتهـــا، ويـــدل بـــأن الحـــرب لـــم 
ترسق منا آمالنـــا وطموحاتنا وأن 

اليمنيـــني لـــم يضلـــوا الطريق.

ـــن  ـــال عبدالرحم ـــك ق إىل ذل
الشـــوايف - صحفي ورئيس تحرير 
موقـــع تعـــز بوســـت: يف اعتقـــادي 
أن خطـــوة انطـــاق املعـــرض تمثل 
ـــرف  ـــذا الظ ـــور، يف ه ـــة للن انبثاق
االســـتثنائي الذي تحـــاول الجماعة 
البـــاد يف وحـــل  الظاميـــة إغـــراق 

الجهالـــة والتخلـــف.
ـــة  ـــوة بمثاب ـــد أن الخط وأك
ـــرى تخوضها املحافظة  معركة أخ
التي عودتنا عىل حضورها املرشف 
يف الدفـــاع عن مكتســـبات اليمنيني 
وإرثهم النضايل والثقايف .. مضيفا: 
نحـــن أمـــام انتصـــار آخـــر تســـجله 
مـــأرب هذه املحافظة التي أصبحت 
محط أنظـــار كل اليمنيـــني، ونأمل 
أن تشـــهد املحافظة املعرض الثاني 
والثالـــث وأن يســـتمر هـــذا الحراك 

املرُشف.

باركوا انطالق معرض مأرب األول للكتاب ..

مأرب المرعبة بقالب الحياة والصمود

منر طاليحيى البعيثيعبدالرحمن الشوايفجمال الشعرياحمد أبو النرص

تدهشـــنا بمعرضهـــا األول للكتـــابتدهشـــنا بمعرضهـــا األول للكتـــاب20212021 مع  مع 
برنامج ثقـــايف وإبداعي كبر!برنامج ثقـــايف وإبداعي كبر!

وكانت مأرب مدينة البندقية والظام وغياب وكانت مأرب مدينة البندقية والظام وغياب 
الدولة، فأصبحت محافظة الرشف الرفيع وتطبيع الدولة، فأصبحت محافظة الرشف الرفيع وتطبيع 

الحياة، وأصبح الكتاب والثقافة أشقاء البندقية.الحياة، وأصبح الكتاب والثقافة أشقاء البندقية.
ولذلـــك أشـــعر بفرحـــة غامـــرة وهـــذه املدينة ولذلـــك أشـــعر بفرحـــة غامـــرة وهـــذه املدينة 
العظيمـــة تفتتح معرضهـــا األول للكتاب العظيمـــة تفتتح معرضهـــا األول للكتاب 20212021 مع  مع 
برنامج وفعاليات مصاحبة ثقافية وإبداعية وفنية برنامج وفعاليات مصاحبة ثقافية وإبداعية وفنية 

فســـام عليها هذه البهية املدهشة القوية.فســـام عليها هذه البهية املدهشة القوية.
وتعـــز الثقافة والحياة والصمـــود تحبها كما وتعـــز الثقافة والحياة والصمـــود تحبها كما 
ينبغي، وكما يليـــق بجال وجهها الثقايف الجديد يف ينبغي، وكما يليـــق بجال وجهها الثقايف الجديد يف 
عز لهيب معاركها عن وطن ســـينترص للجمهورية عز لهيب معاركها عن وطن ســـينترص للجمهورية 

والنجاح. وبالتوفيق  االتحادي  والنجاح.واليمن  وبالتوفيق  االتحادي  واليمن 
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الوسط الثقايف واألديب والفني .. اهتامم وترحيب كبريان بمعرض مأرب األول للكتاب
ـــه، حـــدًث ثقافـــًي يليـــق  ـــة ل ـــاء ومثقفـــون يمنيـــون أن احتضـــان محافظـــة مـــأرب للمعـــرض األول للكتـــاب 2021، والفعاليـــات المصاحب أكـــد أدب

بالمكانـــة التـــي تحتلهـــا المحافظـــة كســـفينة نجـــاة للجمهوريـــة، وكمهـــد للحضـــارة اإلنســـانية اليمنيـــة الضاربـــة فـــي أعمـــاق التاريـــخ.
وبـــدأت اليـــوم،  فعاليـــات المعـــرض بمشـــاركة 20 دار نشـــر محليـــة وعربيـــة، ســـتعرض خاللـــه 15 ألـــف عنـــوان، ويســـتمر لمـــّدة 10 أيـــام، وسيشـــارك 

فـــي الفعاليـــات المصاحبـــة شـــخصيات ثقافيـــة وأدبيـــة وفنية وسياســـية محليـــة وعربية.
وكانـــت الفرحـــة األكبـــر لـــدى شـــريحة األدبـــاء والمثقفيـــن الذيـــن اعتبـــروا المعـــرض فرصـــة للحصـــول علـــى مـــا يحتاجونـــه مـــن الكتـــب، ورد اعتبـــار 

لبالدنـــا التـــي تزخـــر بالمـــوروث الثقافـــي واإلنســـاني العريـــق ولإلنســـان اليمنـــي المحـــب للثقافـــة والمعرفـــة والســـالم.

الثقـــايف  كنـــدة  ملتقـــى  رئيســـة 
نافـــذة  فتـــح  املعـــرض  بنيويـــورك: 
املظلـــم احلـــرب  طريـــق  يف  للنـــور 

وأكـــدت الكاتبـــة والشـــاعرة 
نجـــاء العمـــري رئيســـة ملتقـــى كنـــدة 
الثقـــايف يف نيويـــورك أن إقامـــة معرض 
مـــأرب األول للكتاب بمأرب بالرغم من 
وضع البلد الصعب هو بمثابة فتح نافذة 

للنـــور يف طريق الحـــرب املظلم.

ـــح  ـــري يف ترصي ـــت العم وقال
ـــأرب  ـــرض بم ـــة املع ـــاص إن إقام خ
خطـــوة جادة الســـتعادة العمـــل الثقايف 
ورفده بفعاليات تعيد األمل للشـــباب و 
الجيـــل القـــادم، حيث أن هذه االنشـــطة 
والفعاليـــات هـــي ترميم لـــكل ماتنتجه 
الحـــرب من دمـــار يف أرواحنـــا وقلوبنا.

ـــعادتها  وأعربت العمري عن س
بهذا الحدث الثقايف الهام، وهذه االلتفاتة 
القيمة للكتـــاب، باعتباره الركيزة األوىل 
ألي ثورة ثقافية وأي نهضة مجتمعية 
ـــي  ـــراءة ه ـــاب والق ـــدة أن الكت .. مؤك
التـــي تشـــكل الوعي وتبني الشـــخصية 
وتساعد يف رفد املجتمعات بعقول واعية 

ومستنرة.

وتـــرأس الكاتبة نجـــاء العمري 
يف نيويـــورك بالواليـــات املتحـــدة ملتقى 
ثقايف أدبي يقام شـــهريا بحضور نخبة 
)مـــن( املثقفـــني واألدباء ملناقشـــة أبرز 
القضايا الثقافية وإثراء األعمال األدبية  

و تبني املواهب األدبية الشـــابة.

وقالـــت الكاتبـــة العمـــري إن 
إنشـــاء امللتقـــى جـــاء ملواجهة مشـــكلة 
التهميش التـــي تعانيها األجيال اليمنية 
والعربية الناشئة وغياب للهوية وضياع 
اللغة العربية والذي نتج عنه محدودية 
ـــذي  ـــة األمـــر ال ـــد الهوي الوعـــي وتهدي
استدعى إنشاء هذا امللتقى للعالذي يهتم 

بالثقافـــة واألدب، ليقـــوم املثقف بدوره 
يف ربط األجيال الجديد بقيمها وثقافتها 

ولغتها األم.

ــايف  ــراك الثقـ ــت إن الحـ وقالـ

واالدبي يكاد يكون منعدما عىل مستوى 
الجاليـــة اليمنيـــة والعربيـــة عمومـــا يف 
نيويـــورك عـــىل أهميتـــه يف بنـــاء العقـــل 

اليمنـــي ومناقشـــة قضايـــاه املختلفـــة.

مكوكيـــة  رحلـــة   .. شـــحرة  فكريـــة 
مـــأرب إىل  الطريـــق  يف  لروايتهـــا 

إىل ذلك تحدثت الكاتبة والروائية 
اليمنية فكرية شحرة عن رحلة مكوكية 
يف ســـبيل مشاركة إصداراتها يف معرض 

الكتاب األول بمأرب.

ووفق ما أكدته الكاتبة شـــحرة 
يف ترصيـــح خـــاص فإن إقامـــة املعرض 
األول للكتـــاب بمأرب كان »أمنية كبرة 
ترقبناهـــا طويـــًا«. مضيفـــة أنها ألجل 
هذه الفعالية الثقافية الكبرة بذلت جهًدا 
كبرًا إلدخـــال رواياتهـــا ضمن املعرض 
»ســـفًرا من بروت إىل الرياض إىل مأرب 

ومـــن القاهرة إىل مأرب«.

ـــحرة، أن  ـــة ش ـــدت الروائي وأك

رواياتها ســـتتواجد يف املعـــرض »بأعداد 
رمزيـــة« ومـــن ضمنهـــا »رواية صاحب 
االبتسامة بأجزائها الثاثة ورواية الثجة 

وقلـــب حاف ونصف روح«.

ـــة شـــحرة عـــن  وعـــربت الكاتب

أملهـــا يف أن »تكـــون أســـعار الكتـــب يف 
املعـــرض يف متنـــاول أيـــدي الجميع وأن 
يحـــدث نـــوع التخفيـــض الـــذي يســـاعد 

الجميـــع عـــىل القـــراءة واالطـــاع«.

خـــر  وأفضـــل   .. األرضيع  نجمـــة 
منـــذ بدايـــة العـــام

ــادت  ــه، أشـ ــياق ذاتـ ويف السـ
القاّصة اليمنية نجمة األرضعي، بإقامة 
املعرض األول للكتاب يف محافظة مأرب 
يف الوقـــت الـــذي تغيـــب فيـــه الفعاليات 
الثقافية عىل مســـتوى الوطن.. مشرة 
إىل أن املعـــرض ســـيهدئ من روع مدينة 
مـــأرب املزدحمـــة بالســـكان والنازحني 
»ويجعلنا نتنفس الصعداء قليا لنتنقل 
بـــني حدائـــق الكتـــب ونتنفـــس عبرهـــا 
فرتتـــاح أرواحنا مما علق بها من حرب 

وغربـــة وموت«.

وقالـــت القاصـــة األرضعـــي، 
وهـــي رئيس صالون نجمـــة الثقايف، إن 

»افتتـــاح معـــرض للكتـــاب يف أي مـــكان 
يف وطنـــي الغايل بشـــكل عـــام هو حدث 
مفرح، وأن يكون ذلك يف مأرب عىل وجه 
الخصوص يمثل أسعد خرب نبدأ به العام 

الجديد«. 

واعتـــربت األرضعـــي إقامـــة 
معرض الكتاب األول بمأرب يمثل نقلة 
نوعيـــة حقيقيـــة للمحافظـــة يف املجـــال 
الثقـــايف واألدبـــي والفنـــي، معتـــربة ذلك 
تحدًيا يضاف إىل التحديات التي شهدتها 
مـــأرب خـــال الســـنوات األخـــرة والتي 

أثبتت جـــدارة يف التفـــوق عليها. 

وأضافـــت مختتمـــة ترصيحهـــا 
الخاص: »دائًما أقول إن األدب سيجعلنا 
نربأ رسيًعا مما نحن فيه، وأن مثل هذه 
الفعاليـــات الثقافيـــة هـــي خر رســـالة 
توضح للعالم أننا بخر رغم كل يشء«.

نظـــره   .. إبـــداع  منتـــدى  رئيـــس 
للمعـــرض مـــن بوابـــة الفعاليـــات

اعتـــرب الشـــاعر واملنشـــد أحمـــد 
حديـــر، انعقاد معرض الكتـــاب األول يف 
مدينة مأرب يف هذا الظرف االســـتثنائي 
الذي تعيشـــه املحافظة الصامدة بمثابة 
»رســـالة مفادهـــا أن مأرب التـــي تدافع 

عـــن نفســـها بالســـاح؛ أيًضـــا تحصـــن 
نفســـها بالفكر املعتدل املتزن الذي ينبذ 

اإلرهـــاب والتطرف«.

ـــس  ـــو رئي ـــر، وه ـــال حدي وق
منتدى ســـبأ لإلبـــداع والثقافة، إنه وكل 
املثقفني والشعراء يتلهفون لهذا الحدث 
والفعاليـــات املصاحبـــة لـــه مـــن ندوات 
فكريـــة ومحارضات ثقافية وأمســـيات 
شعرية وجلسات فنية تعكس الحضارة 
والرتاث املأربي«.. معرباً عن شكره لكل 

من ســـاهم يف إقامـــة املعرض.

ـــاء:  رئيـــس ملتقـــى الفنانـــن واألدب
املكتبـــات مقيـــاس لثقافـــة ومدنيـــة 

الدولـــة
ـــه  ـــان ط ـــار الفن ـــك، أش إىل ذل
الرجوي، إىل أن املعرض يمّثل نقلة نوعية 
لكل أبنـــاء املحافظـــة والســـاكنني فيها 
وسيســـاهم يف إنعـــاش الذاكرة الثقافية 
والفنية ويشـــجع الجميع للحفاظ عىل 
تاريخهـــم وثقافتهـــم العريقـــة.. الفتـــاً 
إىل أهميـــة الكتـــاب يف التعليـــم والثقافة 
واملذاق الخاص الذي يرتكه يف ظل وجود 

ـــف الذكية. اإلنرتنت والهوات

واعتـــرب الرجـــوي، وهـــو رئيس 
ملتقـــى الفنانـــني واألدبـــاء اليمنيني، أن 
إقامـــة هذا املعـــرض يف محافظة مأرب، 
»بـــادرة طيبة ومشـــّجعة وتـــدل عىل أن 
فيها رجال دولة وشعبا عظيما يقدرون 
الكتاب واملعلومة ويدركون أهمية الكتب 

والثقافة«.

وقـــال إن »الحضـــارات ال تبنـــى 
إال بالقـــراءة والثقافـــة والـــرتاث والفن، 
وإذا أردت أن تقيـــس مجتمًعا من حيث 
الثقافـــة أو املدنيـــة أو الدولـــة فانظر إىل 
املكتبـــات ومحتوياتها ونـــوادي القراءة 

ونســـبة القراء فيها«.

نجاء العمريطه الرجويأحمد حديرنجمة األرضعي

مشاركة واسعة لدور النرش المرصية يف معرض الكتاب بمأرب
بما يقارب ثمانيـــة آالف عنوان ومئات 
اآلالف مـــن الكتـــب تشـــارك دور نـــرش عربيـــة يف 
ـــذي	202  ـــاب 1م ال ـــأرب األول للكت ـــرض م مع
انطلـــق األربعـــاء املـــايض بمشـــاركة 20 دار نرش 
مختلفة تقدم أكثر من 20 ألف عنوان يف مختلف 

	 .املجـــاالت والتخصصات العلميـــة والثقافية
يقـــول يـــرسي محمـــد املـــرصي، وهـــو 
صاحـــب دار اإليمان للنـــرش والتوزيع والطباعة، 
وهي دار نرش مرصية مشاركة يف املعرض ضمن 
5 دور نـــرش مرصية، إن الـــدار قدمت يف املعرض 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف كتاب تنضـــوي تحت 3000 

مختلفة. عنوان 
وعـــن أنـــواع الكتـــب التـــي قدمتهـــا دار 
ـــب  ـــاك الكت اإليمـــان، أشـــار املـــرصي، إىل إن هن

ــات،  ــة، والروايـ ــة، العلميـ ــة، الدينيـ الثقافيـ
ومؤلفـــات التفســـر واللغة، وغرهـــا، إضافة إىل 
عدد من الكتب الخاصة بالطفل واألرسة، تشارك 
بهـــا الـــدار يف هذا املعـــرض الذي يعتـــربه من أهم 
املعـــارض التـــي شـــارك بها عىل مســـتوى الوطن 

العربـــي ككل، واليمـــن خاصة.
وأكـــد املـــرصي، الـــذي شـــارك يف العديد 
مـــن معـــارض الكتـــاب يف اليمـــن طـــوال أكثر من 
35 عاًمـــا، إن معـــرض الكتـــاب يف مـــأرب، جاء يف 
الوقـــت الذي كان فيه اليمنيون يف حاجٍة ماســـٍة 
للقراءة والثقافة والخروج من واقع الحرب الذي 
يعيشـــونه، .. مشـــرا إىل وجود إقبال متزايد عىل 
اقتناء الكتب ورشائها من قبل املواطنني ما يؤكد 

مـــدى حاجتهم إىل ذلك.

ولفت املرصي، إىل أن مشـــاركته كجهة 
عربيـــة يف معـــرض مـــأرب األول للكتـــاب والـــذي 
يعتـــرب أحد أبرز ركائز املشـــهد الثقـــايف الراهن يف 
الباد، أمر من شـــأنه ان يشـــجع العديد من دور 
النرش العربية األخرى عىل املشـــاركة يف معارض 
كتاب قادمة يف اليمن، والتي من شأنها ان تشكل 
إضافة نوعيـــة لدى تلك املعارض يف حال اقامتها 

مستقباً.
ـــدوب  ـــو من ـــي، وه ـــم الحزم عبدالعلي
مكتبة خالد بن الوليد، ووكيل مشـــارك عن أربع 
دور نـــرش مرصية هـــي: دار التوزيع اإلســـامية 
- مـــرص، مؤسســـة رشوق للنـــرش والتوزيع، دار 
الجامعـــة الجديدة - مرص، ودار الكتب القانونية 
- القاهرة، أكد مشـــاركة هذه الـــدور بما يقارب 

5000 عنوان، تضم مئات اآلالف من الكتب.
ـــب  ـــاركت دار الكت ـــد ش ـــًا، فق وتفصي
القانونية - وفًقا للحزمي - بالعديد من املؤلفات 
واملوســـوعات املتخصصـــة بالقانـــون، فيمـــا دار 
الجامعـــة الجديدة شـــاركت املعـــرض بمجموعة 
كبـــرة من املؤلفـــات والكتب العلميـــة والثقافية 
والقانونية، يف حني قدمت دار التوزيع اإلسامية 
يف املعرض عدد كبر من الكتب الدينية والرتبوية 
والدعويـــة، والتفســـر، إضافـــة إىل الكتـــب التـــي 
تختـــص بتطويـــر الـــذات واملهـــارات والقـــدرات، 

وغرها. والخط 
ــاركة  ــي، إىل أن املشـ ــار الحزمـ وأشـ
يف معـــرض مـــأرب األول للكتـــاب هـــي مشـــاركة 
متميزة، حققت نجاًحا باهًرا للمعرض أكثر مما 

كان متوقًعا، عكســـت مدى تطلع املجتمع وحبه 
للثقافـــة واملعرفـــة رغـــم الحـــرب التي يعيشـــها، 
واصًفا ســـعادته بهذه املشاركة التي القت إشادة 
كبرة من دور النرش التي يمثلها بـ«البالغة جًدا«.

ولليـــوم الثالـــث عـــىل التـــوايل، واملعرض 
الـــذي يعـــد األول من نوعـــه يف تأريـــخ املحافظة، 
يحظـــى بإقبال جماهري كبر، حيث بلغ إجمايل 
عدد الزائرين للمعرض خال يومني من انطاقه 
أكثـــر مـــن 60 ألـــف زائر عـــىل أقل تقديـــر - وفق 
تقديرات القائمني عىل املعرض - وهو ما يعكس 
أهمية إقامة هذا املعرض ومدى تعطش اليمنيني 
للمعرفة والعلم والثقافة يف ظل ما تشهده الباد 

من حرب.
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أبو حاتم: عيون المثقفين داخل وخارج اليمن تتجه اليوم إلى مأرب	 
خالد العلواني: ال غرابة أن يكون العلم والبأس في حيز واحد 	 
د. األحمدي: المعرض فرصة القتناء الكتب البعيدة عن متناولنا	 

اعتـــرب كتـــاب وسياســـيون 
يمنيون أن إقامـــة املعرض األول للكتاب 
بمحافظـــة مـــارب، خطوة كبـــرة تربط 
القـــراء واملثقفـــني اليمنيـــني بعاصمتهم 
التاريخية، وإشـــعاعاً من النور واملعرفة 
ييضء ســـماء اليمن، لرسم مامح الغد 
املنشـــود، القائـــم عـــىل الفكـــر والتنميـــة 
وحريـــة والتعبـــر، والتجـــاوب مع روح 

العرص.

خطوة كبيرة

وقـــال الكاتـــب الصحفـــي عارف 
أبو حاتم، إن إقامة معرض الكتاب األول 
بمأرب »خطوه كبرة جداً تحقق ارتباط 
عضـــوي للقـــراء واملثقفـــني بعاصمتهـــم 
التاريخيـــة عاصمة حضارتهم التي تمتد 
جذورهـــا بتاريخ ألكثر من ســـبعة آالف 
ســـنه، ودليـــل إضـــايف يؤكـــد تعـــايف هـــذه 

املحافظـــة التي تنهـــض كل يوم«.

وأضـــاف أبـــو حاتـــم، وهـــو 
مستشـــار إعامي يف ســـفارة بادنا لدى 
اململكـــة العربية الســـعودية، بأن »مأرب 
اليـــوم تســـتعيد وهـــج وابتهـــاج مـــأرب 
الحضـــارة، مـــأرب ســـبأ وحمـــر«. وقال 
»بوجود معرض كتاب يف مثل هذه تجعل 
العالم يرى أن ثمة نور يرشق من مأرب 
ونقطـــة ضوء تتســـع كل يـــوم من هذه 
األرض لتـــيضء اليمـــن أرًضا وســـماًء«. 

ـــم، يف ترصيـــح  ـــو حات ـــع أب وتاب
خـــاص: »اليـــوم عيون املثقفـــني اليمنني 
حتـــى مـــن كانـــوا خـــارج البـــاد تتجـــه 
أنظارهـــم نحـــو مـــأرب التي تشـــع نوراً 
ــا،  ــا، بمقاومتهـ ــا، برجالهـ بمثقفيهـ
بجامعتهـــا، بمستشـــفياتها، بوجـــود 

مؤسســـات الدولـــة فيهـــا«.

كيان جامع
ـــم، أن  ـــو حات ـــب أب ـــد الكات وأك

افتتـــاح معـــرض الكتـــاب 
األول بمدينـــة مأرب حـــدث تاريخي 
ولـــه مـــذاق خـــاص، تاريخـــي ألنهـــا 
التي تحتضن فيها مأرب  املرة األوىل 
التاريـــخ مهرجانا ثقافيـــا كبرا من 
نوعية معـــرض الكتاب، ألنها مأرب 
النواة الصلبة للهوية والذات اليمنية، 
هـــذا مـــن ناحيـــة. أمـــا مـــن الناحية 
األخرى فبالنســـبة يل تعترب الفرصة 
األهم منذ ســـت سنوات للتجول بني 
ـــن واملؤلفات، والبحث  مئات العناوي
عن ما يشـــبع العقل والوعي ويســـد 
جوع القـــراءة ويخفف وطأة الكتب 

اإللكرتونية.
وال أزعـــم أننـــي زبـــون جيـــد 
ملعارض الكتب طيلة سنوات مضت، 
مقارنـــة بعـــدد الكتـــب التـــي كنـــت 
أقتنيها، لكني أستطيع أن أؤكد أنني 

واظبـــت الحضـــور والزيـــارات ألغلب معـــارض الكتاب يف صنعاء طـــوال عقد من الزمن 
تقريبا.

وكأي زائـــر للمعرض كانت األســـئلة والخواطر تتزاحم يف ذهني، حول عناوين 
الكتـــب التـــي أحتاج لرشائها، وما الذي يمكنني اقتناؤه، وكيف أســـتطيع الحصول عىل 

الفائـــدة األكرب من هذه التظاهرة الثقافية النوعية.
ويف الحقيقـــة فقـــد كنـــت أجتهد ويحالفني الحـــظ عاما وقد ال أوفـــق يف اختيار 
عناويـــن يف مناســـبة أخرى، لكن الذي أجزم بـــه أنني لم أندم عىل رشاء كتاب قط، فكل 

كتـــاب ذو قيمة وفائـــدة حتى لو كان حروفا مقطعة.
وأتذكـــر أن هنـــاك وصايـــا كنت قـــد تزودت بها بـــني كل زيـــارة وأخرى ملعرض 

الكتـــاب، إذا صادفـــت كتابـــا ألول مرة عـــن مؤلف ال تعرفه من قبـــل ماذا تصنع؟
والنصيحـــة التـــي كنت اعمل بها، أفتح الفهرس ثم أعـــود إىل املقدمة وأكون قد 

كّونت صورة أولية عن الكتاب ومؤلفه.
وتحرضنـــي مواقـــف ال تـــزال عالقة يف الذاكـــرة، وذلك أننـــي  ذات زيارة ملعرض 
الكتـــاب يف صنعـــاء، لـــم أقتنع برشاء عدد محـــدود من العناوين، بل كنـــت أهيم وأبحث 
يف نهـــم بالغ حتى اســـتنفذت آخـــر ريال كان معي، وخرجت أبحث عـــن طريقة للعودة 
إىل ذمـــار، حتى اهتديت إىل ســـيارة هايلوكس تتبـــع »املقاوتة«، ركبت معهم يف صندوق 
الســـيارة يف ليلة مقمرة، عادوا حينها يتحدثون عن أرباح البيع والرشاء للقات، وعدت 

أتصفح عناوين الكتب يف ســـعادة ال توصف.
الكتـــاب روح، وحيـــاة، والقـــراءة رس النهضـــة والوعـــي الحضـــاري، ومعـــرض 
الكتاب فرصة تاريخية نأمل أن تســـتمر، لكي تتكرر تجربة اختيار الجلســـاء، الجليس 

الـــذي قـــال عنه املتنبي، وخر جليـــس يف الزمان كتاب.

»مأرب اليوم هـــي عاصمة لكل اليمنيني 
وال يســـتطيع أحد أن يقول إنها عاصمة 
للمأربيني أو للشـــماليني أو للجنوبيني بل 
مـــأوى لكل اليمنيـــني وال يوجد محافظة 
يمنيـــة إال ومـــن أهليهـــا أنـــاس مقيمون 
يف مـــأرب«. معترباً أن »أي مســـاس بهذه 
املحافظـــة يعنـــي بدرجة األساســـية هو 
اســـتهداف ألهـــم كيـــان جامـــع لوحـــدة 

اليمنيني«.

ومـــى قائـــًا: إن مـــأرب اليـــوم 
هـــي كتـــاب يتألـــف مـــن كل قلـــب، كتاب 

صفحته وفصوله جاءت من كل مديرية 
يف اليمـــن، ولذلـــك فـــإن انطـــاق معرض 
الكتاب يف لحظـــة تاريخية مفصلية مثل 
هـــذه هو ضـــوًء إضافيا ًينطلـــق من هذه 
املحافظـــة لييضء كل اليمـــن، وباألخص 
ـــن  ـــني واملفكري ـــاء واملثقف ـــماء األدب س

واملطلعني«.

قبلة إشعاع
ـــب  ـــار الكات ـــه، أش ـــن جانب وم
والروائـــي اليمنـــي خالـــد العلواني، إىل أن 
إقامة معـــرض الكتاب األول يف محافظة 
مـــأرب ســـيعزز مســـار الفكـــر والثقافة 
واالنفتـــاح عىل عقول الـــرواد يف مختلف 

املجاالت. 

وقـــال العلوانـــي، يف ترصيـــح 
خاص: »ال غرابة أن يجتمع العلم والبأس 
يف حيـــز واحـــد كان عـــىل الـــدوام صانًعـــا 
للتاريخ، ومهندًسا لعملية البناء والتأثر، 
فيد تمسك الساح لصد املعتدي الغشوم، 
ويد تمسك بالورقة والقلم لرتسم مامح 
الغد املنشـــود، القائم عىل التنمية وحرية 
الفكـــر والتعبـــر، والتجـــاوب مـــع روح 

العرص«.

ـــأرب  ـــت م ـــا كان ـــاف: »كم وأض
طوال سنوات الحرب االنقابية محافظة 
ـــرشوع  ـــة م ـــديد يف مواجه ـــأس الش الب

مليشـــيا الكهنوت الظامي، تســـعى ألن 
تكـــون محافظـــة للثقافة وقبلة إشـــعاع 
لكل اليمنيني املعتزين بهويتهم واملؤمنني 

بدورهـــم اإليجابي يف الحياة«. 

صفعة وفرصة
ويف الســـياق ذاتـــه، قـــال الدكتور 
يحيـــى األحمـــدي، إن انطـــاق فعاليـــات 
املعـــرض األول للكتـــاب يف محافظـــة 
مـــارب، »يشـــكل رافـــداً مهمـــاً يف التنوير 
الفكـــري والعلمي ويبعث عىل التفاؤل يف 

ظل العـــزوف التام عن القراءة واإلطاع 
واالنشـــغال بأخبـــار الحـــرب التي خلفها 

ـــاب الحوثي«.  االنق

وأضاف بأن هذا املعرض يشـــكل 
أيضـــاً »صفعـــة قوية ملليشـــيات الحوثي 
التـــي ظنـــت أنهـــا قـــد أجهـــزت عـــىل كل 
آمـــال اليمنيـــني وطموحاتهـــم وحرفتهم 
عـــن مجـــرد التفكـــر يف القـــراءة والتعلم 
فضاً عن تنظيـــم املعارض واملهرجانات 

والفعاليـــات الثقافية«.

ـــال  ـــخيص، ق ـــه الش ـــىل الوج وع
األحمـــدي، وهـــو أســـتاذ اللغـــة العربيـــة 
يف كليـــة اإلعـــام بجامعة إقليم ســـبأ، إن 
املعرض يمّثل لـــه »فرصة القتناء الكتب 
التـــي ظلـــت بعيـــدة ويف غـــر متناولنـــا«، 
كما »سيســـهم يف إرشـــاد هـــواة القراءة 

والباحثني«.

ــدي،  ــور األحمـ ــه الدكتـ ووجـ
دعوة لطـــاب الجامعـــة إىل »اغتنام هذه 
الفرصة وزيـــارة املعرض للتزود بالكتب 
املفيـــدة واملتعلقـــة أيضـــاً بالتخصصـــات 
فضـــًا عن الكتـــب الثقافيـــة والعلمية«.. 
مهيباً بدور النرش واملؤسســـات إىل توفر 
الكتب النوعية وعدم املبالغة يف أسعارها 
مراعـــاة للظروف الصعبة التـــي تمر بها 
بادنا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا 

الحوثي«.

معرض الكتاب األول بمأرب .. نظرة أخرى بعيون الكتاب

وفد الهيئة العامة للكتاب بشبوة يختتم 
زيارته لمعرض مأرب األول للكتاب

ذكريات عن معارض الكتاب!

عارف أبوحاتمد/ يحيى األحمديفكرية شحرى

حسيــــن الصـوفــي
كاتب وباحث قانوني

اختتـــم وفـــد مـــن الهيئـــة العامة 
للكتاب بشبوة برئاسة مدير عام مكتب 
الهيئـــة باملحافظـــة خالـــد فـــرج زيارته 

ملعـــرض مـــأرب األول للكتاب.
وحـــرض الوفـــد افتتـــاح املعرض 
والتقى بمدير مكتب الهيئة يف محافظة 
مـــأرب لتبادل الخربات واالســـتفادة من 
تجربتهم يف تنظيم معرض مأرب األول.

كمـــا التقـــى الوفـــد بممثلـــني عن 
جامعـــة إقليـــم ســـبأ يف ركـــن الجامعـــة 
ـــمية  ـــوات رس ـــم دع ـــرض لتقدي باملع
ـــاركة يف  ـــرش للمش ـــات ودور الن للمكتب

معـــرض شـــبوة الـــدويل للكتـــاب املزمـــع 
إقامتـــه يف شـــهر مـــارس القـــادم.

ــة  ــىل كافـ ــد عـ ــع الوفـ واطلـ
التفاصيـــل الخاصـــة باملعـــرض من أول 
ـــاح،  خطـــوات اإلعـــداد إىل أن تـــم االفتت
وكذلك االطاع عىل كل الجهات املشاركة 
من الجانب الرســـمي، حيث شاركت كل 
التنفيذيـــة يف املحافظة إلنجاح  املكاتـــب 

املعرض.
• نقـــا عـــن مكتـــب اإلعـــام 

ـــبوة ـــة ش بمحافظ
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تحتفـــي محافظـــة مـــأرب 
بإقامـــة معرض مـــأرب األول للكتاب 
الـــذي يشـــارك فيـــه أكثر من  2021م 
20 دار نـــرش محليـــة وعربية، ويضم 
نحو مليون كتاب يف مختلف املجاالت 
ـــة،  ـــة واملعرفي ـــات العلمي والتخصص

ويســـتمر ملـــّدة 10 أيام.
الـــذي  املعـــرض  وشـــهد 
يعـــد األول مـــن نوعـــه يف املحافظـــة، 

حضـــوًرا جماهرًيا كبًرا 
ـــات األوىل  ـــذ اللحظ من
النطاقـــه يـــوم أمس 
األربعـــاء، ويتخلـــل 
املعـــرض العديـــد مـــن 
الفعاليـــات الفنيـــة 

والرتفيهيـــة والثقافية، 
التي شّكلت رافداً ثقافياً 
للـــزوار واملهتمني. مهماً 

واعتـــرب مثقفـــون 
وشـــعراء وإعاميـــون 
ـــذا  ـــة ه ـــون أن إقام يمني

محافظـــة  يف  املعـــرض 
ـــروف  ـــل الظ ـــأرب، يف ظ م

التـــي تمـــر بها،  االســـتثنائية 
واليمـــن عموماً، بمثابة رســـالة 

تأكيد عىل املقومـــات الحضارية التي 
تتمّيـــز بهـــا املحافظـــة والتـــي تمتـــد 
آلالف الســـنني، فهـــي يف الوقـــت الذي 
الدفـــاع عـــن  تخـــوض فيـــه معركـــة 
الدولـــة والجمهوريـــة ال تنىس أهمية 
العلـــم واملعرفة وقيم الثقافة واملحّبة 

والســـام.

بين مشروعين

وزارة  مستشـــار  ونـــرش 
الثقافـــة محمـــد املهـــدي، يف صفحتـــه 
عـــىل تويـــرت صـــورة ملعـــرض مـــأرب 
األول للكتاب 2021م وأخرى ملعرض 
ـــاء،  ـــي يف صنع ـــيا الحوث ـــىل مليش قت
معلقـــاً عليهمـــا بالقول: »	بـــني الدولة 
واملليشـــيا يتجىل الفرق مأرب تفتتح 
معرض مأرب األول للكتاب والحوثي 
يفتتـــح صـــور معـــرض القتـــىل هنـــا 

يتجىل الفرق.
وتعليقـــاً عـــىل صـــور تدشـــني 
معـــرض مـــأرب للكتـــاب، قـــال وكيل 
وزارة اإلعـــام عبدالباســـط القاعدي، 
إن اليمن افتقدت 	«مثل هذه املشـــاهد 
منـــذ انقـــاب الحوثـــي املشـــؤوم وال 
ـــلب  ـــتمرة لس ـــه مس ـــت محاوالت زال

البهـــاء والقضاء  هذا 

عـــىل كل مظاهر 
الحياة.

ـــاح  ـــدي، أن 	افتت ـــد القاع وأك
املعـــرض األول للكتـــاب يف محافظـــة 
مـــارب، يعتـــرب »أحـــد أوجـــه مقاومة 
	مـــأرب ملـــرشوع املـــد الفـــاريس الـــذي 
ـــة  ـــي اإلرهابي تنفـــذه مليشـــيا 	الحوث
املدعومـــة مـــن 	إيـــران«. مختتمـــاً 
ـــاة. ـــدو الحي ـــتاج #الحوثي_ع بهاش

اليمن الكبير

ـــر  ـــاد وزي ـــه، أش ـــن جانب وم
ـــد الرويشـــان،  الثقافـــة األســـبق خال
بإقامـــة املعـــرض األول للكتـــاب يف 
ـــاً  ـــال متعجب ـــأرب، وق ـــة م محافظ
بصفحتـــه عىل الفيس بوك، »يف مأرب 
وليـــس يف فرانكفـــورت! معـــرض 

اليـــوم يف مـــأرب ويف  ضخـــم للكتـــاب 
هـــذه الظروف! 

واختتـــم الرويشـــان، تدوينتـــه 
التـــي أرفقها بصور للمعرض: »اليمن 
الكبر هنا.. والعـــرب هنا..والعالم!«.

ويف الســـياق ذاته، قال الشاعر 
ـــارب  ـــعيدي، إن م ـــر الس عام

»احتفلـــت اليوم بأول 
معرض كتاب يف 

تاريخها 
 7 منذ 
آالف 

ـــل  أن »تفاع ـــاً  ـــنة«.. مضيف س
وحضـــور الناس كان كبـــًرا وكثًرا«.

وأضاف: »كانت رســـالة مأرب 
واضحة كالشـــمس يف معبد الشمس، 
الذين  املحاربني  وكالبطولة يف مامح 
يدفعون عن مـــأرب الخرافة واأللغام 
والنار املجوسية و االستعباد السايل..

ـــه  ـــعيدي تعليق ـــم الس واختت
ـــة  ـــت عظيم ـــأرب خلق ـــول: »م بالق

ـــد«. ـــة لألب ـــتبقى عظيم وس

مواجهة الخرافة

ـــب  ـــق الكات ـــه، علّ ـــن جهت وم
والباحـــث نبيل البكـــري، عىل احتفاء 
مـــارب بالكتـــاب »يف زمـــن الحـــرب«. 
وقال: »هذه املدينة التي خطت املسند 
وأهدتـــه للبرشيـــة قبـــل تســـعة آالف 
ســـنة وها هـــي تفعل اليـــوم وتواجه 

الخرافة والجهل باملعرفة والتنوير«. 
هائل  اإلعامي  الرأي،  ووافقه 
البكايل، حيث قال يف تغريدة بصفحته 
ـــم  ـــة القل ـــا معرك ـــرت، »	إنه ـــىل توي ع
والســـاح، فمن فوهـــة القلم والبندق 
تخرج رصـــاص الحرب، فـــاألوىل ضد 
الفكـــرة لتحاربها بالفكرة، 
والثانيـــة ضـــد 
الفعل 

أو 
لتحاربها الترصف، 

ــاً«.	 ــل والتـــرصف أيضـ بالفعـ

ميالد جديد

ـــا  ـــت صب ـــا، علق ـــن جانبه وم
آل عفيـــف، وهي ناشـــطة ورســـامة، 
بالقـــول »يخربنـــا الهدهـــد بنبأ عظيم 
ـــن أول  ـــي تحتض ـــأرب.. فه ـــن م م
معرض للكتـــاب وملدة 10 أيام عليكم 
انتهازهـــا!. معـــرّبة عن شـــكرها لكل 
من »ســـعى لجعل بلقيس تبتسم هذه 

الليلة«.
وأشـــارت صبـــا، يف تغريـــدة 
بصفحتها عىل تويرت، إىل أن »هذا ليس 
حدًثـــا عادًيا بل إيـــذاٌن بمياد جديد يف 
مدينـــة تأبـــى أن ُتقهـــر«. مؤكـــدة أن 

إقامـــة معـــرض الكتاب يف مـــأرب »ال 
يخص ســـكان مأرب وحدها.. بل كل 

حر«. إنسان 
أشـــار  الســـياق،  ذات  ويف 
الناشـــط اإلعامـــي منـــر الـــردوة، إىل 
أن »	إقامـــة معـــرض الكتـــاب األول يف 
محافظة مأرب ســـيعزز مسار الفكر 
الرواد  والثقافة واالنفتاح عىل عقول 
يف مختلـــف املجاالت، وخطوة ترســـم 
الغـــد املنشـــود، القائـــم عـــىل  مامـــح 
الفكر والتنميـــة وحرية والتعبر، 
والتجـــاوب مـــع روح العرص«.

من يقرأ يبقى

اعتـــرب  الســـياق،  ويف 
الكاتـــب الصحفـــي فهد ســـلطان، 
أن »افتتـــاح معـــرض الكتاب األول 
يف مـــأرب يف هذا الظرف بالذات، هو 
تأكيد واضح بأن هذه املدينة ماضية 
التنويـــري والتوعـــوي  يف مرشوعهـــا 
إىل أن »اإلنسان  النهاية.. مشراً  حتى 
القـــادر عـــىل اإلبـــداع يف هـــذه الحيـــاة 
وصناعة املستقبل الواعد للناس يأتي 

مـــن بوابة العلـــم واملعرفة«.
وأضـــاف ســـلطان، أن »مـــأرب 
تســـتعيد جذورها الحضارية الضاربة 
يف أعماق التاريخ، وهي تعيد تشـــكيل 
وهندســـة العقـــل اليمني يف اســـتعادة 
ذاته واالعتزاز بهذه األرض بأن هناك 

الحياة«. يستحق  ما 
وأجمعـــت تعليقـــات النشـــطاء 
واملثقفني واملهتمني أن إقامة معرض 
الكتاب بمـــأرب هو »أهم حدث علمي 
وثقايف يف آخر ســـت سنوات يف اليمن« 
جـــراء الحـــرب التي فرضتها مليشـــيا 
الحوثـــي االنقابيـــة عـــىل اليمنيـــني.. 
متطلعـــني إىل إقامة معـــارض مماثلة 
يف صنعـــاء وغرهـــا مـــن املحافظـــات 
اليمنيـــة بعـــد تحريرهـــا من املليشـــيا 
التي  أن »الشعوب  الحوثية.. مؤكدين 
تقـــرأ تبقى، ويصعب خداعها من قبل 

املليشـــيا الكهنوتية«

اليمنيون عىل امليديا حيتفون بمعرض مأرب األول للكتاب
ــورت	  ــي فرانكف ــس ف ــأرب ولي ــي م ــاب: ف ــرض الكت ــورة ملع ــى ص ــان عل الرويش
ــي	  ــد الفارس ــروع  امل ــة مش ــه مقاوم ــد أوج ــأرب أح ــاب مب ــرض الكت ــدي: مع القاع
الشــاعر عامــر الســعيدي: مــأرب خلقــت عظيمــة وســتبقى عظيمــة لألبــد	 

عبدالباسط القاعدي عامر السعيديخالد الدرويشان
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ـــر  ـــدو للزائ ـــت يب ـــكل الف بش
ملعـــرض مـــأرب األول للكتـــاب 2021 
الـــذي انطلق األربعاء الحضور الكبر 
للنســـاء والذي يفوق أعـــداد الزائرين 
مـــن الرجـــال، وهـــو األمر الـــذي يثر 
التساؤل عن الرس وراء هذا الحضور 
الطاغـــي عىل حضور الرجال، مادفع 
محرر موقع محافظة مأرب للتوجه 
بالســـؤال للمشـــاركات عن غرضهن 
ـــأرب األول  ـــرض م ـــارة مع ـــن زي م

للكتـــاب.
القاصـــة شـــيماء  وفـــق 
ـــطة  ـــة والناش ـــد – الكاتب عبدالحمي
الحقوقيـــة - التـــي حـــرضت املعرض 
لليـــوم الثانـــي عىل التـــوايل فقد أكدت 
أنهـــا كقارئـــة ولديها شـــغف القراءة 
واالطاع، فقـــد كان معرض الكتاب 
الحلم الـــذي طاملا حلمت به وطالبت 
بتواصلها املستمر مع مدير  به كثراً 
عـــام الهيئـــة العامة للكتاب األســـتاذ 
نـــارص الرشيف، وغـــره من املثقفني 

واملهتمـــني – كمـــا تقول.
وتقـــول إنهـــا خـــال اليومـــني 
املاضيـــني مـــن املعرض اقتنـــت كمية 
كبـــرة من الكتـــب الثقافية والعلمية 
والروايات.. مؤكدة أن إقامة معرض 
كهذا هو مناســـبة قد ربما لن تكون 
ســـنوية وهـــو مادفعهـــا القتناء أكرب 
قـــدر ممكـــن مـــن الكتـــب التـــي تلبي 
شـــغفها باالطاع وتطويـــر الذات – 
كما تقـــول – مضيفة بأن مشـــاركة 
املـــرأة وحضورهـــا يف املعـــرض يثبت 
مـــا وصلـــت إليـــه املـــرأة اليمنيـــة من 

ـــة،  ـــة مرموق ـــة وثقافي ـــة أدبي مكان
متغلبـــًة بذلـــك عىل الحـــرب الدائرة يف 

الباد لســـنة ســـابعة عىل التوايل.
ولفتت إىل أنه »وبعد ســـنوات 
مـــن الركـــود الثقايف، وعندمـــا كاد أن 
يصيبنا اليأس أرى حًقا، أنه سيحدث 
فرًقـــا كبـــًرا يف وعـــي املجتمـــع الذي 
اعتـــاد عـــىل كونـــه فقـــط يف منطقـــة 
ـــارة  ـــة حض ـــس يف مدين ـــرب، ولي ح
وتاريـــخ« مؤكـــدًة أن« هـــذا بالتأكيد 
ســـيدخلنا مرحلة جديدة يف محافظة 

لـــم تكـــن يوًما مجـــرد أرض حرب«.
أحـــام صالـــح – خريجـــة 
ـــرى أن زيارتهـــا  ـــة عامـــة – ت ثانوي
ملعـــرض املرأة هو للبحـــث عن الكتب 
التـــي تفيد املـــرأة، واقتنائها، وهو ما 
وجدته يف هذا املعرض .. مؤكدة أنها 
اســـتفادت من املعـــرض أنها حصلت 
عىل الكتب التي تنمي القراءة، وتلبي 
رغبـــات ابنهـــا نجم الدين فـــؤاد الذي 
يـــدرس يف الصـــف الســـادس، وهـــي 
القصـــص الجاذبـــة للقـــراءة، والتـــي 

تنمـــي املواهب.
ـــة  ـــة بجامع ـــارت الطالب وأش
إقليم ســـبأ دعاء أحمد إىل أنها جاءت 
إىل معـــرض الكتاب بهدف رشاء كتب 
يفيدها  بما  ثقافية وعلمية متنوعة، 
يف رفـــع مســـتواها الثقـــايف، والقتناء 
الكتب التي تســـهم يف تنمية مداركها 
اللغة اإلنجليزية..  الذاتية، خاصـــة يف 
ـــىل  ـــاع ع ـــب االط ـــا تح ـــدة أنه مؤك
ثقافات الحضارات األخرى من خال 
اللغة اإلنجليزية. ـــم  حرصها عىل تعل

ولفتـــت دعـــاء إىل حضـــور 
املـــرأة الكبـــر يف املعـــرض، وإقبالهـــا 
الافـــت عـــىل اقتناء أكرب قـــدر ممكن 
من الكتب ما بني الروايات والقصص 
والكتـــب الثقافيـــة والعلميـــة كونهـــا 
بحاجٍة ماســـٍة ألن تحظى بأكرب قدر 

ـــة والثقافة. من املعرف
ـــن  ـــال م ـــد الج أم عبدالحمي
جانبهـــا أكـــدت أن زيارتهـــا للمعرض 
هـــو بهـــدف ربـــط ولديهـــا بالكتـــاب، 
وتحبيبهم له، حيث تبحث عن الكتب 
والكتب  التي فيها قصص مرسومة، 
التـــي تعلم أطفالها الرســـم والقراءة 

الجيدة.
وانطلقـــت األربعـــاء يف مدينة 
ـــايف  الثق ـــرض  ـــات املع ـــأرب، فعالي م
الذي تشـــهده املحافظـــة للمرة األوىل 
يف تاريخهـــا، وذلك بمشـــاركة 20 دار 
نـــرش محلية وعربية شـــاركت بأكثر 
مـــن مليـــون كتـــاب تنضـــوي تحـــت 
20 ألـــف عنـــوان بمختلـــف املجـــاالت 

والتخصصـــات. 
الـــذي يأتـــي  وشـــهد املعـــرض 
ـــا  ـــة تحتضنه ـــرة ثقافي كأول تظاه
املحافظـــة منُذ أوىل ســـاعات انطاقه 
ـــا  إقبـــاالً كبـــًرا وحضـــوًرا جماهرًي
ـــب،  ـــه نصي ـــرأة في ـــا، كان للم الفًت
ـــاركة بصورة ملفتة،  الحضور واملش
كـــرست بذلـــك الصـــورة النمطيـــة يف 
املجتمع التي تقتـــرص دور املرأة عىل 

املنـــزل فقط.

حضـــــــــــور نســـــــــــوي الفــــــــــتت.. 

؟عم يبحثن النساء يف معرض الكتاب بمأرب كتبـــت مـــأرب تاريـــخ اليمـــن 
القديم وهاهي تكتب تاريخه الجديد، 
تأخـــرت عـــن الركـــب، صحيـــح لكنها 
تعـــود بقـــوة دفـــع رجالهـــا األحـــرار 
وشـــبابها الثوار الذين يحملون همماً 

كالجبال..
ـــاب يف  ـــرض للكت ـــة مع إقام
خضم هـــذه األوضـــاع القاســـية خر 
دليـــل عـــىل أن مـــأرب تطلـــب الحيـــاة 
والسام واالستقرار، إن هذه الفعالية 
ـــدة  ـــذه البل ـــاكني ه ـــس روح س تعك
الطيبة.. روح عطىش للعلم واملعرفة، 

لـــألدب والفنـــون، للبنـــاء والجمال.
يف مـــأرب التـــي ألقـــى هدهـــد 
سليمان عىل مليكتها خطاب الهداية، 
يمكننـــا معرفة جوهـــر الحقيقة التي 
ـــا،  ـــة تزييفه ـــا ومحاول ـــم تعتيمه ت
حقيقة أن اإلنسان يف مأرب يحمل جينات الحضارة والرقي وليس ذلك الذي تم تصويره 

لعقـــود كبـــدوي همجي جلـــف مخرب وقاطـــع للطريق!.
حقيقـــة أن املأربـــي حر ال يقبل أن ُيقاد لظالـــم، ويفضل العيش يف ضنك العيش 
عىل أن يتنعم بلقمة مغموســـة بالذل، الرجل البدوي الذي يتمتع بالفراســـة التي تنجيه 

مـــن الوقوع يف وحل الخيانة والعمالة وإن تظاهر تجارها بالوداعة..
مـــأرب بطبيعتهـــا محبـــة للقراءة واملعرفـــة وخرج من صحرائهـــا منذ زمن من 
جابـــوا الكـــرة األرضية بحثـــاً عن العلم فتخـــرج أبناؤها من أعرق الجامعات الروســـية 
والفرنسية واإلنجليزية والعربية وغرها، وتجد من يتفاجأ أن من مأرب نساء يحملن 
الشـــهادات العليـــا يف مجاالت متنوعة كعلـــم الكيمياء وعلم اآلثـــار والتجارة ناهيك عن 

الطبيبات واملعلمات واملهندســـات، ألن الصورة املرســـومة لديهم مختلفة تماماً!
ال زلـــت أتذكـــر عندمـــا علمني والدي عادة جميلة حني كنـــت صغرة وهي أن ال 
أنـــام إال وبجانبـــي كتـــاب وأن ال أنام إال بعد القراءة حتى ولو صفحة واحدة املهم أن ال 

يمـــر يـــوم يف حياتي دون طاعة األمر اإللهـــي األول ) إقرأ(..
معـــرض الكتـــاب يف مأرب يف ظل الحرب يعترب اســـرتاحة محارب لتغذية روحه 
وإعـــادة شـــحذ همته، ربما بني دفتي كتاب تخـــرج لنا فكرة توقف كل هذا الوجع الذي 

نعيشه وتيضء ظام طال تخبطنا فيه.
ويف األخر كما قال الشاعر عن مأرب..

تقّدمنا وعاد الفكر محدود
كتبنا يف الحجر قبل القواميس

وناسبنا سليمان ابن داوود
وزفينا إليه البنت بلقيس

بقلم د. ريم بحيبح
شاعرة وكاتبة

زخم كبير يشهده معرض الكتاب األول 
بمأرب وتوقيع عقود نشر كتب

شـــهد معرض مـــأرب األول للكتاب 
خـــال الخمـــس األيـــام املاضيـــة فعاليـــات 
مختلفـــة تنوعت بني الندوات واألمســـيات 
والصباحيـــات الشـــعرية، إضافـــة إىل إقامة 
ـــرة  ـــراءة املبك ـــم الق ـــال تعلي دورة يف مج
لألطفـــال، وفعاليات فنية حظيت باهتمام 

زوار املعـــرض وحضورهـــم.
كمـــا جـــرى عـــىل هامـــش املعـــرض 
التوقيع بـــني إدارة املعـــرض ومؤلفني عىل 
عقـــود نـــرش خمســـة كتـــب أدبية شـــملت: 
»عشـــت بـــني جنتـــني ونـــار« للكاتبـــة عبر 
محمد أبو عيه، » من شجرة أقام« للكاتب 
عبـــد املجيـــد الخضمـــي، » صـــورة يف ذاكرة 
للكاتبة نجاح أحمد مارش، وكتاب  تلميذ« 
»الحكايـــة يف عالم الطفولة« للكاتبة نجاء 
فاضـــل، إضافـــة إىل كتـــاب »اإلجمـــاع عنـــد 
اإلمـــام الشـــوكاني« للكاتب عـــارف محمد 

املرادي. بحيبح 
كمـــا أقيمـــت عـــىل هامـــش املعرض 
فعالية أدبية وثقافيـــة ضمن أدب األطفال 
بهـــدف تعريفهم بأهمية الكتاب وتحبيبهم 
بالقـــراءة لتوســـيع ثقافتهـــم ومداركهـــم، 
ـــة  ـــرات الفني ـــن الفق ـــد م ـــت العدي تضمن

واملســـابقاتية والتوعويـــة.
وأوضـــح مديـــر عـــام فـــرع الهيئـــة 
العامـــة للكتـــاب نـــارص الرشيـــف لوكالـــة 
األنباء اليمنية سبأ أن إجمايل عدد الزائرين 
للمعرض خال اليوم األول له بلغوا 30 ألف 
زائرا.. مشـــرا إىل أن املعرض يحظى بزخم 
كبـــر خـــال اليـــوم الثاني وهو مـــا يعكس 
أهميـــة إقامـــة هذا املعـــرض ومدى تعطش 
اليمنيـــني للمعرفة والعلـــم والثقافة التي ال 

تتحقق إال باألمن والســـام واالســـتقرار.
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طـــوال الفـــرتة املاضيـــة، 
وصنـــدوق النظافـــة والتحســـني 
ــدم أروع  ــأرب، يقـ ــة مـ يف محافظـ
اإلنجـــازات باملحافظـــة واقًعـــا حًيـــا، 
ـــه حـــارًضا  وأعمـــاالً ملموســـة جعلت
ـــاته الفنية، ومتواجًدا بابداعته  بلمس
التـــي ترســـمها أيـــدي صنـــاع الجمال 
الذين اليفتأون ينحتون لوحات تأرس 

الناظريـــن. األلبـــاب وتـــرس 
ولـــم تتوقف جهـــود الصندوق 
يف رســـم الواقع الجمايل ملدينة مأرب، 
بـــل حرص عـــىل أن يكـــون مســـاهماً 
فاعـــًا يف رســـم التظاهـــرة الثقافيـــة 
التي تشهدها محافظة مأرب  الكربى 
هذه األيام واملتمثلة يف معرض مأرب 
األول للكتاب، من خال مساهمته يف 
رعاية هذا الحدث املهم الذي تشـــهده 

مرة. ألول  مأرب 
الذي  الزيارات  لقد حفل سجل 
الخاص  الصندوق يف جناحه  خصصه 
بمعـــرض الكتـــاب بمئـــات التعليقـــات 
املعـــربة عـــن اإلعجـــاب بمـــا يقدمـــه 
الصندوق يف تحسني مظهر املحافظة، 
ورســـمت عبـــارات الشـــكر والتقديـــر 
والثناء، للصندوق الذي يفاجئ الكثر 
يومـــاً بعد يـــوم بإنجـــازات تتواىل عىل 

الواقع.  أرض 

مظهر حضاري 
وكيـــل محافظـــة مـــأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح، قال »ســـعدنا 
كثـــراً اليوم يف افتتاح معرض الكتاب 
األول بجنـــاح صنـــاع الجمـــال« معرباً 
عـــن شـــكره »لـــكل من ســـاهم وعمل 

يف هـــذه املحافظـــة إلظهارهـــا إظهار 
حضاري«.

جنود مجهولين 
بـــدوره وكيـــل محافظة مأرب 
الباكري،  للشـــؤون اإلداريـــة عبداللـــه 
قـــال »لقـــد رسرت كثراً عنـــد زيارتي 
لهـــذا الجنـــاح الخـــاص بصنـــدوق 
النظافـــة والتحســـني ضمـــن معـــرض 
ان حضور الصندوق  الكتاب« مؤكـــداً 
ضمـــن املعـــرض إن دل فإنمـــا »يـــدل 
عـــىل املشـــاركة الفاعلـــة لـــه وطاقمه 
صنـــاع الجمـــال« .. معرباً عن شـــكره 
للصنـــدوق وطاقمه مـــن أطلق عليهم 

ـــود املجهولني«.  »الجن
يف املقدمة 

ـــر  ـــازيل، مدي الب وقـــال محمـــد 
عـــام مكتـــب املحافظ »إنه ملـــن الفخر 
والـــرسور أن تحتضن مـــأرب التأريخ 
ـــرة  ـــة، التظاه ـــة للجمهوري والبطول
الثقافيـــة املتمثلـــة يف معـــرص الكتاب 
األول يف وضع استثنائي اعتقد الكثر 
انـــه ســـيمنع هـــذا النجـــاح والزخـــم 
الكبر« .. متابعاً »شكراً مرة للقائمني 
عليه وشكراً مرتني للصندوق الذهبي 
الـــذي تجده يف املقدمـــة عند كل نجاح 

وتميـــز تزخر بهـــا مأرب«. 

وجه مشرق 
مـــن جانبـــه عبدربـــه حليـــس، 
مدير عـــام مكتب املعلومات والتوثيق 
وأنـــا أزور  قـــال: »لقد ســـعدت كثـــراً 
جناح صنـــاع الجمال، ورعـــاة الحفل 
األخوة، صندوق النظافة والتحســـني، 

وهم الوجه املرشق للمدينة، وراسمني 
إبتســـامتها، وجمالها، شكراً لهم من 

األعماق«. 
وقـــال مدير عـــام مكتب وكالة 
ـــاء اليمنيـــة ســـبأ فـــرع مـــأرب،  األنب
الصحفـــي عبدالحميـــد الرشعبـــي: 
»اطلعنـــا عـــىل زاويـــة عـــرض بعـــض 
األنشطة واإلنجازات التابعة لصندوق 
النظاقـــة والتحســـني يف املعرض األول 
ـــن  ـــكر حس ـــأرب ونش ـــاب يف م للكت

التنظيـــم والعـــرض املتميـــز«. 

بقدر المسؤولية 
مديـــر عـــام مكتـــب األوقـــاف 
واإلرشـــاد باملحافظة حســـن القبييس 
ـــاركة يف  ـــوم املش الي ـــعدنا  ـــال: »يس ق
معـــرض الكتـــاب األول عىل مســـتوى 
املحافظـــة هـــذا الحـــدث الهـــام عـــىل 
املســـتوى الفكري والثقايف« .. مضيًفا 
»وأنه ملـــن دواعـــي رسوري ان يكون 
صندوق النظافة والتحسني باملحافظة 
هـــو الراعـــي الذهبي لهـــذا املعرض«. 

وعـــرب عـــن شـــكره للصنـــدوق 
الذي تحدث عنـــه بقوله: »هذا املكتب 
الـــذي أظهـــر املحافظـــة بهـــذا الشـــكل 
الرائـــع والجميـــل مـــن خـــال جهوده 
املبذولة التي يشـــكر عليها، إذ حققت 
النجـــاح إلظهار وإبراز املحافظة بهذا 

الرائع«.  الشكل 

نجاح كبير 
فـــؤاد العلـــوي وهو املســـؤول 
اإلعامـــي ملعرض الكتـــاب من جانبه 
أكد أن »الصندوق من الجهات الرائعة 

يف املحافظـــة التي نلمـــس جهودها«.. 
ـــتطاع  ـــد اس ـــة فق ـــاً »ولألمان مردف
الصنـــدوق إظهـــار املدينة بشـــكل راق 

وجذاب. 
العلـــوي،  أرجـــع  وفيمـــا 
لصنـــدوق النظافة والتحســـني الفضل 
يف نقـــل انطبـــاع حضـــاري للزائريـــن 
عـــن مـــأرب.. أكـــد أن ذلـــك« يـــدل عىل 
أن القائمـــني عليـــه يتمتعـــون بقدرات 
ـــم  ـــة أهلته ـــربات ونزاه ـــة وخ إداري

الســـتحقاق هـــذا النجـــاح الكبـــر«. 
يستحق اإلشادة 

يف الســـياق، قال أحمد عايض: 
ـــة  ـــدوق النظاف ـــب صن ـــح مكت »نج
والتحســـني يف محافظة مأرب بشـــكل 
كبر، وقدم نموذجاً متميزاً يف اإلدارة 
واإلبـــداع الحضـــاري للمحافظـــة« 
مضيًفا: »جهود تشـــكرون عليها عىل 
ـــتحق  ـــوات تس ـــدة.. وخط كل األصع

اإلشادة«. 

وجود وتميز 
ـــه  ـــرب في ـــذي ع ال ـــت  ويف الوق
نائـــب مديـــر مكتب املاليـــة باملحافظة 
عبدالنـــارص مهـــدي، عـــن شـــكره 
لصنـــدوق النظافـــة والتحســـني 
باملحافظـــة، قـــال مهـــدي: »لقـــد أثبت 
مكتـــب النظافـــة والتحســـني تواجـــده 
وتميزه يف جميع الفعاليات واألنشطة 

التـــي تخـــدم املحافظـــة«. 

مكان الجمال 
ويتحـــدث الفنان طه الرجوي، 
ـــزة يف  ـــدوق املتمي ـــود الصن ـــن جه ع

املعـــرض، قائاً: »زرنا مـــكان الجمال 
وأهـــل الجمـــال« الفتاً »حـــني تكون يف 
ـــدوق تشـــعر بالراحـــة  حـــرضة الصن
واألمان« ومضيفاً »لكم خالص الحب 
ـــاال..  ـــم وإدارة وعم ـــر طواق والتقدي

نحبكـــم دوماً«. 
الدكتـــور عـــيل ســـيف الرمـــال، 
نائـــب رئيس جامعة إقليم ســـبأ، قال: 
»مـــن دواعـــي رسوري وافتخاري أن 
أحرض معـــرض الكتـــاب األول وأزور 
ركن الجمال.. أتقدم بالشـــكر الجزيل 

للقائمـــني عليه وللراعـــي الذهبي«. 
تميز وحضور 

ـــد  ـــف، قائ ـــي مني ـــد ناج العمي
الرشطة العســـكرية بمحافظة مأرب، 
عرب عن شكره إلدارة »مكتب التحسني 
عـــىل اللوحات الجمالية التي صنعوها 
يف مدينـــة مـــأرب، وما تميـــزوا به من 
حضور يف املعرض دعماً ومشـــاركة«. 

إنجازات وملسات 
ويف الســـياق، يقول عميد ركن 
عـــيل املعمـــري، مســـاعد مديـــر األمن 
باملحافظـــة: »زرنـــا جنـــاح التحســـني 
ــا  ــرض، واطلعنـ ــة يف املعـ والنظافـ
بالصـــوت والصـــورة عـــىل اإلنجازات 
واللمســـات الرائعة يف املحافظة خال 
فـــرتة وجيزة« .. متابعاً »لهم الشـــكر 
وملديرهـــم املتألـــق والناجـــح األســـتاذ 
محمد عطيـــة كل الحـــب واإلمتنان«.

وزخر ســـجل الزيارات باملئات 
من عبارات الشـــكر للمسات الجمالية 
ـــدوق التحســـني،  ـــي يرســـمها صن الت
ولجهوده التي يلمسها كل من يتجول 

مأرب. مدينة  يف 

إمجاع يشيد بإنجازات صندوق 
التحسني ترسمها أقالم الزائرين
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نصائح لالستفادة من معرض الكتاب:

قالوا عن القراءة:

فوائد القراءة: خطوات الكتساب مهارة القراءة:

قالوا عن الكتب:

شعر قالوا عن الكتب:

قم بتوفير مبلغ محدد لشراء الكتب بما يتناسب وإمكانياتك 	
جهز قائمة شاملة ودقيقة بعناوين الكتب التي تريد شرائها 	
استعن بشبكة اإلنترنت لتسجيل معلومات الكتب الضرورية 	
خصص جزء من وقتك لالستفادة من الفعاليات المصاحبة 	
قد يتواجد في المعرض أدباء ومفكرين ال تجدهم بمكان آخر 	
اطلع على محتوى الكتاب وتحقق من جودة الورق والطباعة 	
استغل التخفيضات المتفاوتة التي توفرها دور النشر للكتاب 	
حفل التوقيع فرصة مناسبة لكسر الجليد بين الكاتب والقارئ 	
ال تفوت اليوم األخير من المعرض لالستفادة من العروض 	

من ال يقرأ يعيش حياة واحدة حتى لو اجتاز  	
ً السبعين عاما

يجب أن تتعلم كيفية القراءة كما تتعلم كيفية  	
الرؤية والحياة

قيل ألرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب:  	
أسأله كم كتابًا يقرأ وماذا يقرأ؟

هنري واالس: أحياناً تكون قراءة بعض الكتب  	
أقوى من أي معركة

نجيب محفـوظ: قارئ الحرف هو المتعلـم،  	
وقارئ الكتـب هـو المثقـف. 

تحفز العقل والوظائف اإلدراكية في الدماغ 	
تزيد مخزون المفردات وتوسع نطاق المعرفة 	
تقلل من مستويات التوتر والقلق واالكتئاب 	
ترفع مستوى القدرة على الكتابة 	
تقوي الخيال وتزيد مستوى التعاطف 	
وسيلة للمتعة وتساعد على النوم العميق 	

قال أمير الشعراء أحمد شوقي عن القراءة:
أنا من بدل بالكتب الصحابا

لم أجد لي وافيًا إال الكتابا
صاحب إن عبته أو لم تعب

ليس بالواجد للصاحب عابا
كلما أخلقته جددني

وكساني من حلى الفضل ثيابًا

اختيار مواضيع الكتب التي يحبها اإلنسان ويميل إليها 	
تحديد مواضيع الكتب حسب الحالة المزاجية للشخص 	
تصفح العناوين الرئيسية قبل البدء في قراءة أي كتاب 	
قراءة أول 50 صفحة من الكتاب لتحدد إمكانية االستمرار 	
تخصيص أوقات هادئة للقراءة واستغالل أوقات الفراغ 	
	 ً اجعل لنفسك هدفاً واحرص علي وجود كتاب معك دائما

الكتب هي ثروة العالم المخزونة  	
وأفضل إرث لألجيال واألمم

قال الجاحظ: يذهـب الحكيم وتبقى  	
كتبـه، ويذهب العقل ويبقـى أثــره.

قال بن المقفع: كل مصحوب ذو  	
هفوات، والكتاب مأمون العثرات.

قال أحد الحكماء: غرفة بال كتب  	
مثلها مثل جسد بال روح.

قال جوزيف برودسكاي: الجريمة  	
األخطر من حرق الكتب عدم قراءتها.

الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إرث لألجيال  	
واألمم

قال الجاحظ: يذهـب الحكيم وتبقى كتبـه، ويذهب العقل  	
ويبقـى أثــره.

قال بن المقفع: كل مصحوب ذو هفوات، والكتاب  	
مأمون العثرات.

قال أحد الحكماء: غرفة بال كتب مثلها مثل جسد بال روح. 	
قال جوزيف برودسكاي: الجريمة األخطر من حرق الكتب  	

عدم قراءتها.

THE 1ST MARIB BOOK FAIR 2021
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 محافظة مأرب
MARIB GOVERNORATEعلـــــي الغليســـــي

رئيـــس التحريــــر:

مـــأرب يف قلب التحدي .. تصنع النرص وتحيي 
األمـــل، وتبـــدد كومة اليـــأس املرتاكمة منذ ســـنوات ، 
وتصنع الحياة العامرة بالعلم والنور لها ولكل اليمنيني.

نعم إنها مأرب ذات العمق الحضاري الضارب 
جذوره يف التاريخ .. عاصمة اليمنيني األوىل، وحارضة 

اليمنيني قديما وحديثا.
هاهي مـــأرب اليوم تحتفي بالعلم .. تحتضن 
الكتاب .. تجتذب القراء .. تمسك بالقلم يف يد والبندقية 
يف يـــد .. ترســـم مامح وطن يتخلـــق يف رحم املعاناة، 
وتؤكـــد أن المـــكان فيهـــا لغـــر الدولة التي مـــن أبرز 

أسسها العلم واملعرفة.
مـــن قال إن الدولة قهـــر وإرهاب، دم ودمعة ؟ 
الدولة قلم وبندقية .. جامعة ومعسكر .. قوة وقانون 
.. المكان فيها لأللم .. األمل وال يشء آخر، واأللم فيها 
إنما هو من أجل الوصول إىل األفضل، وهو ما يلمسه 
اليمنـــي يف مأرب، حيث التعليم، والصحة، والكهرباء، 

والخدمات املتساوية للجميع.
يف مأرب فقط وجد اليمني الدولة كما أكد ذلك 
فريـــق خرباء مجلس األمـــن .. يف مأرب فقط ال يوجد 
انتهـــاكات لحقـــوق اإلنســـان .. يف مـــأرب فقط توجد 
مؤسسات دولة فعالة، ويف مأرب الوجود لغر اليمن، 

وراية الجمهورية اليمنية.
 

يامعبد الشمس كم لك محتجب واحبيب
قيل متى بعد ماقاسيت شوق الغريب!
تعود شمس الحضارة منك بعد املغيب

والسمر يحيني من حولك رنني الحجول
برشاك يامأرب األمجاد عدنا وعاد

يهدي لك الخر نجل األقوياء الشداد

إنه حدث عظيم ألول مرة يحدث يف تاريخ 
املدينة التي ظلت منســـية عىل تخوم الصحراء، 
ومـــا هـــذا الحـــدث إال واحد من  سلســـلة أحداث 
متسارعة مرت بها محافظة مأرب، كلها تعني 
يف مضمونها ببساطة أن هناك مدينة تبحث عن 

السام وعن املعرفة كطريق للنجاة. 
لم يكن من اليســـر قبل ســـنوات عديدة 
ويف تاريخ محافظة مأرب ويف مدينة كانت تنام 
تحت غبار البارود وتحيط بها املليشيات من كل 
اتجـــاه، وقبل ذلك كانت مدينة منســـية ونائية، 
أن يتخيل املرء معرضا للكتاب تشـــارك فيه دور 
نرش من بلدان عربية ودور نرش محلية بعرشات 

اآلالف من العناوين املختلفة. 
إن معـــرض الكتـــاب الـــذي يقـــام اليـــوم 
بمـــأرب، مـــا هـــو إال نقطـــة تحـــول واحـــدة من 
عـــرشات املؤرشات التي مرت بهـــا مدينة مأرب 
خـــال ســـنوات الحـــرب،  فاملدينة التـــي تغرت 
يف فـــرتة وجيـــزة اقتصاديـــاً وثقافيـــاً، وقدمـــت 
النموذج األفضل من بني املدن والحوارض اليمنية 
يف زمـــن الحرب نفضت غبار الزمن عن وجهها 
الجميل كواحدة من أقدم عواصم الرشق القديم 
وتحوي كنوزا تاريخية التقدر بثمن فمأرب هي 

والثقافة.  الحضارة  أم 
قطعت مأرب شوطاً كبراً خال سنوات 
قليلـــة عىل طريق الرتاكـــم املعريف والثقـــايف، ويف 
صباح كل يوم ينطلق عرشات اآلالف من الطاب 
والطالبات إىل قاعات جامعة أقليم سبأ، وتشهد 
املدينـــة انطـــاق العديد مـــن املنتديـــات الثقافية 
واألدبية التي بدأت يف أنشطتها الثقافية وتتناول 
العديـــد من قضايـــا األدب والثقافة والسياســـة 

وقضايا التحول والتنمية. 
وتعـــج املدينـــة بالكثـــر مـــن األنشـــطة 
اإلعامية عرب إذاعاتها املحلية، وهي مقر ملراسيل 
العديـــد من القنوات الوطنيـــة والعربية ويؤمها 

الصحفيون من مختلـــف بلدان العالم. 
ـــة  ـــاب األول باملحافظ ـــرض الكت إن مع
هو حدث عظيم يف سلسلة التحول الذي تمر به 
املحافظة،  املحافظة التي كانت اســـتثناء يف ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها بادنا،  املحافظة 
التي زاوجت بني الدفاع عن اإلنسان من التوحش 
والهمجية املليشـــاوية وبناء هذا اإلنسان فكرياً 
وثقافياً ومعرفياً ونظر لها العالم بتقدير واحرتام 

كبرين.

أكـــد مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظـــة مأرب أن عدد مرتادي 
معـــرض مـــأرب األول للكتاب خال األربع األيـــام األوىل بلغ أكثر من 300 ألف زائر 
وزائرة وســـط تزايد مســـتمر يف اإلقبال عىل املعرض الذي يســـتمر حتى 19 فرباير 

الجاري.
وقال الرشيف: إن املعرض شهد إقباال فوق املتوقع، وإن هناك حراكا كبرا 
يف العملية الرشائية للكتب دفعت دور النرش املشاركة إىل طلب املزيد من الكتب، حيث 

وصلت منذ اليوم األول من املعرض إىل اليوم الرابع أكثر من 80 ألف كتاب.
وأشاد الرشيف باإلقبال الكبر الذي شهده املعرض خصوصا من قبل املرأة، 
وهو األمر الذي يظهر مدى اهتمام املرأة يف املحافظة باملعرفة، وحرصها عىل مواكبة 

كل جديد من الكتب واإلصدارات التي زخر بها معرض الكتاب األول بمأرب.
يذكـــر أن املعـــرض أقيـــم بمشـــاركة 20 دار نـــرش بينهـــا 8 دور نرش عربية، 
عرضت 20 ألف عنوان ومليون كتاب، إضافة إىل ازدهار املعرض باألجنحة الثقافية 

واإلبداعية الهادفة، واألجنحة الخاصة باملؤسسات التعليمية واملنظمات املدنية.
وشكر الرشيف املستوى الحضاري الراقي الذي ظهر به املجتمع يف محافظة 
مأرب من خال الساسة الحاصلة خال زيارة املعرض، وغياب أية مشاكل رافقت 
األربع األيام األوىل من املعرض رغم كثافة الزائرين، وهو مايكشف مستوى الوعي 

العايل لدى املجتمع املأربي.

في قلب التحدي حــدث عظيـم في
 سلسلـة التحـول

لألديب الراحل: عبدهللا البردوني

مراجعة لغوية   عثمان المقبولمدير التحرير:

إخــراج فنـي   رشاد شمسان

بقلم/عوض الحويسك
مدير عام مكتب االعام - مأرب

بقلم/ حسني الصادر
مدير األخبار بإذاعة مأرب

 محافظة مأرب
MARIB GOVERNORATEفــؤاد العلــوي

من قصيدة )عودة القائد(

مــــن رشفــــة األمــــس البعـيــــد وكـبــــريبلقـيــــس يـــــا أم الـحـضــــارِة أشـرقـــــي 
ـــرِك الـكـحـيـل األحــــوِرواســـتعريض زمــــر األشعــــِة واسبحــــي   فـيـهـا بـنـاظـ
ــــي وانـظـــــِري   مــــن زهــــوة األجيــــال مــــا لــــم تنـظـريمـوالتــــَي الحسـنــــا أطـلِـّ
ـــي    ـــون وعْنـونـ ـــلء الفـتـ ـــي مـ فـمــــك الجمـيــــل ببـسـمــــِة املستـفـِسـِروتغطرسـ
ألــــف صـــــرٍح مـرمــــريهــــا نحــــن نبنــــي فــــوق هـامــــة مــأرٍب   وطنــــاً ونبنــــي 
البــــريونشيــــد فــــي وطـــــن العـروبــــة وحـــــدًة   فيهــــا عنــــاق الشــــوق والحــــب 

*******
ـــزل ـــم تــ ـــدي لــ ـــي وجـ أبـ ـــي ودار  ـِرأرضـ ــــِش املـتـنـمِّ  فــــــي قـبـضــــة املـتـوحِّ

وتـئــــن تـحــــت الـغـاصــــِب املستـهـتــــِرتطــــوي علــــى حلــــم الجـهــــاد عيونـهــــا  
ــــِرال حــرمـــــة اإلنــســـــان تــزجــــــرُه وال   شــــرف الضميــــر وال ُنهــــى املتحضِّ
 رَهــــــج الـحـديـد الــمـــــارِد املـتـجـبـِرمتجـبــــٌر وأصـــــم لــم يـسـمــــع ســـوى  
 لـجـــــج الـســـــاِح الـفـاتـح الـمـتـهـوِرفازحــــف إليــــه يــــا بــــن بجدتـهــــا عـلــــى 
ـــرييـــا خـــر مــــن لبَّــــى ومــــن نــــوِدي ومــــن   ـــِث الج ـــوِل كاللي ـــى كاله ـــىَش الوغ يغ
ـــك الـفـتـّيـُة قــصـــٌة   بـفـم الفـتــــوِح وفــي شـفــــاِه األدهـــِرهــــذي زعـامـتــ
تخِفــــْق بحــــب ســــواك بــل لـــــم تشـعـِرحملـتــــك روح الشـعــــب إيـمـانــــاً فـلـــــم  
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أكثر من 300 ألف زائر خالل 
األيام األوىل من معرض الكتاب


