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عدد خاص

زار معــــــــرض الكتـــــــاب واقتنــــــى كتـــــــاب اليمـــــن اجلمهــــــوري

المحافــظ العــرادة فــي كلمة لــه خاطب فيها رواد المعرض:

مـأرب تخوض معركتين عســكرية وأخــرى علمية معرفية

سفيرنا لدى اليونيسكو..

معرض الكتاب األول من أهم الفعاليات التي حتتضنها حمافظة مأرب
تقاريــر:

•
•
•
•
•

حضور نسوي الفت ..عم يبحثن النساء في معرض الكتاب مبأرب؟
معرض الكتاب األول مبأرب  ..نظرة أخرى بعيون الكتاب
روائيون وصحفيون من عاصمة الثقافة اليمنية :مأرب تعيد االعتبار للكتاب
معرض الكتاب األول مبأرب يحظى بترحيب واسع في الوسط الثقافي واألدبي والفني
اليمنيون على امليديا يحتفون مبعرض مأرب األول للكتاب

٢٠٢١

THE 1 ST MARIB BOOK FAIR 2021

اإلفتتـاحيــة

ال تنمية بدون معرفة

تــدرك قيادة الســلطة املحلية بمحافظة
مــأرب أن التنميــة واملعرفة خطــان متوازيان
اليمكن أن يســر أحدهمــا إال باآلخر ،وهو ما
يظهــر جليا من خالل إيــاء العملية التعليمية
األولويــة يف الدعم واالهتمــام ،باعتبار التعليم
ركيزة أساسية يف بناء اإلنسان والوطن ،ونظرا
ملــا تمثله معركة الوعي مــن أهمية خاصة يف
سبيل استعادة الدولة من أيدي مليشيا الحوثي
اإلرهابية.
مــن هــذا املنطلــق جــاء تنظيــم وإقامة
معرض مأرب األول للكتاب  2021تحت شعار
(مأرب  ..الحضارة واملعرفة) كتظاهرة ثقافية
هي األوىل واألكرب يف تاريخ املحافظة التي ظلت
مقصيــة لعقود من الزمن ،وتتصدر منذ العام
 2015معركــة الدفاع عن الجمهورية والثورة
واإلنســان اليمني الــذي يواجه أعتــى حروب
طمــس الهويــة يف تاريخه.
إن االنتصــار الــذي تقــود رايتــه اليــوم
محافظة مأرب ورجال اليمن املتواجدون فيها
عىل مختلــف املياديــن العســكرية والتعليمية
والصحيــة والثقافية يرســم بارقة األمل ليس
لــدى املواطن املأربي فحســب ،وإنمــا لدى كل
يمني ،بمن فيهم أولئك القابعون تحت سطوة
اإلرهــاب الحوثي ،والذيــن ينظرون لكل نرص
تحققه مأرب أنه انتصار لليمن ،وأمل يعيد لهم
حريتهم املسلوبة.
تقــود مــأرب الوطن نحــو الدولــة التي
افتقدها اليمني منذ ســيطرة مليشيا الحوثي
اإلرهابية عىل مؤسســاتها يف ســبتمرب ،2014
وتميض مأرب نحو النرص عىل أكثر من صعيد
 العســكري والتعليمي والثقــايف والخدمي -ليأتي اليوم الذي تحتفي فيه بالكتاب والقراءة،
كمعركة موازية وأساســية الســتعادة الوطن
من مخالــب اإلرهاب الحوثي.
نهنــئ القارئ واملثقــف املأربي بانطالق
هذه التظاهرة الثقافية ،كما نهنئ وزير اإلعالم
والثقافــة والســياحة معمر اإلريانــي وقيادة
السلطة املحلية ممثلة باملحافظ اللواء سلطان
العــرادة ،ونهنئ رئيس الهيئــة العامة للكتاب
يحيى الثاليا ،بهذا الحدث الثقايف املهم ،ونشكر
كل من ســاهم يف اإلعداد والتحضري والرتويج
من إعالميني وصحفيني ومثقفني ولجان ،فأي
نجاح هو محصلة جهد جماعي تكاميل نأمل أن
يكون عند املستوى الذي يليق بمأرب واليمن.
كمــا نوجه هنا تحيــة خاصة من القلب
لرجــال الجيــش واألمــن البواســل الذين يعود
الفضل لهم بعد الله تعاىل يف انطالق هذا الحدث
الثقايف الكبري ،فلوال نضاالتهم وتضحياتهم ،ملا
كنا نحتفي اليوم بالكتاب والقراءة ،فلهم منا
كل التحية والتقدير والحب.
دمتم جميعا ودام اليمن بألف خري

محافظة مأرب
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نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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بارك انطالق المعرض بنجاح كبير

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

أكــد وزيــر اإلعالم
والثقافة والســياحة معمر
اإلريانــي اهتمــام فخامــة
رئيــس الجمهورية املشــر
الرك ــن عبدرب ــه منص ــور
ه ــادي واهتم ــام وتقدي ــر
الحكومــة بإقامــة معرض
مـــأرب األول للكتـــاب
والجهــود التي بذلــت فيه،
وتقديره ــم الع ــايل لدع ــم
الس ــلطة املحلي ــة بم ــأرب
ممثلـــة باللـــواء الشـــيخ

ســـلطان العـــرادة الـــذي
ســاهم يف إنجــاح الفعاليــة
الثقافية واملعرفية املتميزة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال
اتصال هاتفي أجراه الوزير
اإلريانــي بمدير عام الهيئة
العامــة للكتــاب بمحافظة
مأرب نارص الرشيف شكره
وفريقــه عىل الجهــود التي
بذلــت إلنجــاح املعــرض ..
مؤك ــدا دعم ــه الكامل لكل
األنشطة املعرفية التي تخدم

اإلنس ــان وتع ــزز معرك ــة
اليمني ــن ض ــد الكهنوت.
وبـــارك وزيـــر
اإلعالم والثقافة والسياحة
انطـــاق معـــرض مـــأرب
األول للكتاب  2021بنجاح
كبــر ،كبــادرة نوعية تليق
بمأرب الحضارة التي كتبت
حرف املســند عىل الصخور
منذ فجــر التاريــخ ..مثمنا
الجهــود الكبــرة للجهــات
املنظمــة التي بذلتهــا إدارة

املعــرض وتالفيها األخطاء
واإلشــكاالت التــي رافقــت
أول تجربــة ،لكــن النجــاح
الكبــر أمــر تشــكر عليــه
الجهات املنظمة والداعمة.
وأكـــد الوزيـــر
اإلريانــي دعمــه وترحيبــه
بــكل املبــادرات التــي تخدم
حريــة املعرفة وتتوافق مع
أهداف املرحلة وثوابت األمة
اليمنية وتاريخها الحضاري
املرشق.

زار معرض مأرب األول للكتاب واقتنى كتاب اليمن الجمهوري
احملافظ العرادة في كلمة له خاطب فيها رواد املعرض:

مأرب ختوض معركتني عسكرية وأخرى علمية معرفية

زار محاف ــظ م ــأرب الل ــواء
س ــلطان العرادة ع ــر الخميس
معـــرض مـــأرب األول للكتـــاب
2021م والذي ينظمه فرع الهيئة
العامــة للكتــاب حتــى  19فرباير
املقب ــل ،تح ــت ش ــعار (م ــأرب..
الحضــارة واملعرفــة) ،حيث طاف
بأرج ــاء املع ــرض مطلع ــا ع ــى
محتوياتـــه ومعروضاتـــه مـــن
صنــوف العلــم واملعرفــة ،مقتنيا
كتــاب اليمــن الجمهــوري ألديب
اليمــن الكبــر الثائر الســبتمربي
عبداللــه الربدونــي.
وخـــال الزيـــارة أعـــرب
املحاف ــظ الع ــرادة ع ــن س ــعادته
البالغة بإقامة هذا املعرض الكبري
يف املرحلــة العصيبــة مــن تاريــخ
اليمــن يف هــذه املحافظــة املهمــة
والتاريخيــة التــي تخــوض حاليا
معركتــن معركــة عســكرية مع
مليشــيا إرهابية عنرصية ساللية

تريــد إرجــاع الشــعب اليمنــي إىل
قــرون ســابقة ،ومعركة تنويرية
بالعلــم واملعرفــة وهــي املعركــة
األساســية التي بها نســتطيع أن
نتج ــاوز كل العراقي ــل واملعوقات
واملــي قدما لالرتقاء باإلنســان
والوطن .
وأشـــار اللـــواء العـــرادة إىل
أهمية إقامة هــذا املعرض يف هذه
املرحلة ليقدم التسهيالت للطالب
والش ــباب واملثقف ــن والباحث ــن
والكتاب لريووا ظمأهم من مناهل
العلــم واملعرفــة والذيــن ينعمون
وهم يتنقلون بني حدائق املعرض
ويتذوقون رحيق املعارف والعلوم
التي يقدمها لهم.
وخاط ــب محاف ــظ م ــأرب
الزائرين الذين يكتظ بهم املعرض
بقوله» أنا سعيد جدا بأن أرى إقبال
الشباب بهذا املستوى الكبري ..هذه
هــي معركتنا الحقيقية  ..معركة

العلــم واملعرفــة ..خوضوهــا يــا
أبطال»..
وأضــاف» حصنــوا أفكاركم
و حصنــوا جمهوريتكم وحصنوا
وطنكم ..وحصنوا أجيالكم بالعلم
واملعرفة»..
مشـــيدا باملســـتوى العـــايل
لتنظيم هذا املعرض ..مثمنا جهود
القائمني عىل تنظيم ــه واإلرشاف
عليــه ويف مقدمتهم وزارة اإلعالم
والثقافةوالسياحةممثلةبوزيرها
املناضل معمر اإلرياني وإدارة فرع
الهيئة العامة للكتاب وللمشاركني
مــن دور نرش محلية وعربية..
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره
للقيــادة السياســية التــي ال تألــو
جهــدا يف التواجــد مــع محافظــة
مــأرب وأبنائهــا يف كل معركة أيا
كان نوعهــا ،ويف كل مصلحــة أيا
كان ش ــكلها.

افتتحه وكيل احملافظة الدكتور عبدربه مفتاح

انطـالق معـرض مأرب األول
للكتـــــاب حتــــــت شعــــار
(مأرب  ..احلضارة واملعرفة)

انطل ــق صب ــاح األربع ــاء بمحافظ ــة م ــأرب
معــرض مأرب األول للكتاب الــذي ينظمه فرع الهيئة
العامــة للكتاب باملحافظة عىل مدى عــرة أيام تحت
شــعار(مأرب ..الحضــارة واملعرفــة) ،كأكــر تظاهرة
ثقافية تشهدها محافظة مأرب ،وسط إقبال كبري عىل
املعرض مــن داخل وخــارج املحافظة.
وافتت ــح وكي ــل املحافظ ــة الدكت ــور عبدرب ــه
مفتــاح 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 ،واســتمعا من مدير عام فرع
الهيئة العامة للكتاب نارص الرشيف إىل رشح عن املعرض
وأقسامه ومراحل التحضري والدور املشاركة واملصنفات
املتنوعة التي تعرضها وتبلغ  20ألف مصنف يف مختلف
العلوم اإلنسانية والتطبيقية تحتوي عىل مليون نسخة
كتاب بمعدل  50نسخة لكل كتاب.
كما اطلع الدكتور مفتاح عىل الجناح املخصص
لتوقيع املؤلفات واإلصدارات ،والزوايا الخاصة بالهيئات
واملؤسســات الحكوميــة واملدنيــة املشــاركة لعــرض
إنتاجاتهــا وإصداراتها املختلفــة ،والقاعات املخصصة
إلقامة الفعاليات الثقافيــة واألدبية والفنية والفكرية
املصاحبة للمعرض.
وقــد أشــاد الوكيل مفتــاح بمســتوى التنظيم
للمعــرض وهــذه التظاهــرة الثقافية التــي تحتضنها
املحافظــة ألول مــرة يف تاريخهــا للحــرص عىل أهمية
القراءة واقتناء الكتب القيمة والثمينة لتنمية وتوسيع
دائرة الفكر لدى اإلنس ــان.
وأشــار الدكتــور مفتــاح إىل أن الكتــاب يعتــر
النافــذة األوىل للمعرفة الذي ينقــل لك خالصة معارف
وعلوم األمم يف مختلف املجاالت ..والقراءة هي وسيلة
املعرفــة األوىل واألهم ،وبها بــدأ الوحي إاللهي بقوله»
اقرأ باسم ربك الذي خلق» ..الفتا إىل أن اإلنسان بالقراءة
ينمي مداركه وقدراته ويوسع فكره وخياله ليصل إىل
مســتوى الحكمة واإلبداع واالبتــكار يف الحياة وخدمة
أمته ومجتمعه واإلنســانية عىل أســس قوية وعلمية
وتمكنه املعرفة من اإلســهام الفعال يف البناء والتنمية
لوطنه.
وقـــال الوكيـــل مفتـــاح « يف الوقـــت الـــذي
تســتضيف محافظــة مــأرب معرضــا للكتــاب وألول
مرة،التزال مليشــيا الحوثي االنقالبيــة اإلرهابية ومن
ورائها دولة إيران تمارس األعمال اإلرهابية والعدائية
تجاه محافظة مأرب واســتهداف األحياء الســكنية يف
مدينة مأرب بالصواريخ البالســتية والطائرات املسرية
املفخخة ،بغية ترويع وقتل املواطنني والنازحني الذين
تجاوز عددهم اليوم أكثر من ثالثة ماليني نازح والذين
رشدتهم من قراهم ومدنهم هذه املليشــيا أمام صمت
املجتمــع الــدويل املطبق.
وأكــد أن الفعاليــات الثقافيــة والسياســية يف
املحافظــة تتــواىل يف أوقاتهــا لتثبــت للعالم أن الســام
والعلم والثقافة لن توقفها الصواريخ والطريان املسري
وســتعيش محافظــة مأرب يف أمــن وأمان واســتقرار
وستهزم املليشيا الحوثية اإلرهابية وتكون نهايتها يف
مأرب.
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أشاد بإقامة معرض الكتاب ..

سفرينا لدى اليونيسكو :املعرض رسالة بالغة األمهية بأن مأرب اليوم غري األمس
أشــاد الدكتور محمد جميح ســفري اليمن ومندوبهــا الدائم لدى منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونســكو بإقامة معرض مأرب األول
للكتاب الذي انطلقت فعالياته اليوم.
وقــال الدكتــور جميــح إن إقامة معرض الكتــاب 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.
وأكــد الدكتــور جميــح أهمية إقامة معــرض الكتــاب يف محافظة مأرب

وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري

معرض الكتاب األول من أهم الفعاليات
اليت حتتضنها حمافظة مأرب

أكــد وكيــل محافظــة مأرب
للشؤون اإلدارية أن معرض مأرب
األول للكتــاب يمثــل أهــم فعاليــة
تحتضنها مأرب يف ظل ما تشــهده
من حــراك عــى مختلــف األصعدة
التنموية والخدمي ــة والتعليمية.
وشـــدد خـــال ترأســـه
االجتمـــاع التحضـــري للجنـــة
اإلرشافيــة إلقامــة املعــرض عــى
أهميــة أن يكــون معــرض الكتاب
عند املستوى الذي يليق بهذا الحدث
ومضاعفة الجهود من أجل إنجاحه

وماسيشــكله ذلك من حضور ثقايف للمحافظة ذات العمق الحضاري املوغل يف
القــدم ،حيث باتت مأرب اليوم تحمــل البندقية التي تدافع عن الجمهورية بيد،
وتحمل الكتاب باليد األخرى.
واعتــر أن إقامة معرض الكتاب بمأرب يمثل رســالة بالغة األهمية بأن
مأرب اليوم غري مأرب األمس ،وأن الدول ال تبنى بقوة السالح الذي يدافع عن
قيمها وحسب ،ولكن بقوة املعرفة التي تنرش تلك القيم وتحيي بها النفوس.

مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب:

افتتاح معرض الكتاب تأكيد للعالم على إعالء مأرب
قيم السالم والعلم ومقاومتها إرهاب مليشيا الحوثي

بما يحقــق األهــداف املرجــوة من
إقامته وعىل رأســها إعادة اإلعتبار
للكتاب.
وشــدد الباكري عىل رضورة
أن تعك ــس الفعالي ــات املصاحب ــة
للمعــرض من محــارضات وندوات
ثقافيــة وأدبية وفنيــة وفلكلورية،
عراقــة وغنى املحافظــة باملوروث
الثقايف والحضاري وتراث إنســاني
عاملي والذي تزخــر به مأرب ويعد
واح ــدا م ــن املقاص ــد الس ــياحية
العاملية.

رئيس مركز نشوان الحميري ..

مأرب حتتضن إحدى أكرب
الرشائح اليمنيــة قـراءة

أكــد الكاتــب واألديــب عادل
األحم ــدي رئي ــس مرك ــز نش ــوان
للدراســات واإلعــام أن محافظــة
مـــأرب تحتضـــن إحـــدى أكـــر
الرشائح اليمنية قراءة من املقيمني
والنازح ــن وبالت ــايل ف ــإن إقام ــة
املعــرض األول فيهــا يعني وصول
الكتاب ألكرب رشيحة قراء يف اليمن.
وقـــال إن معـــرض مـــأرب
األول للكتاب يكتسب أهمية خاصة
بأنه ســيصل إىل الجنــدي واملقاوم
ال ــذي يواج ــه مليش ــيا الحوث ــي
اإلرهابية بحكم قرب املحافظة من
جبهات القتال مع املليشيا اإلرهابية،
وهو ما يمثل فرصة سانحة لنرش
الكتب املســاهمة يف تعزيــز الوعي
باملعركة الوطنية دفاعا عن الهوية
اليمنية العربيــة ،وتاريخ وحضارة
الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي
اإلرهابيــة التابعة إليران.

وأع ــرب الكات ــب األحم ــدي
األحمــدي يف ترصيــح خــاص عــن
ســعادته إلقامــة معــرض الكتــاب
بمــأرب يف ظل الواقع الذي تعيشــه
البــاد  ..مشــرا إىل أهميــة إقامــة
املعــرض يف مأرب كمدينة محورية
ومــا يمثلــه ذلك مــن إعــادة اعتبار
للثقافــة وللكتاب.
وأكــد أن املركز سيشــارك يف
املعرض بتسعة من إصداراته بينها
إصدارات تنرش ألول مرة  ..مشــرا
إىل أن اإلعــان عــن إقامــة معرض
مــأرب األول للكتــاب حفــز مركــز
نش ــوان الحمريي إلنجاز إصدارات
كانت ســتتأخر قليال لــوال معرض
مــأرب ،إضافــة إىل إصــدار طبعات
جديــدة من كتــب نفــدت طبعاتها
الورقية وأهمها «الزهر والحجر» و
«خيوط الظالم».

أكــد مديــر عــام فــرع الهيئــة
العامة للكتاب بمحافظة مأرب نارص
الرشيف  »:أن افتتاح محافظة مأرب
معــرض الكتــاب األول والفعاليــات
األدبية والفكرية والفنية املصاحبة له
اليوم ،لتؤكــد للعالم أجمع يف الداخل
والخارج ،أنها تعيل قيم األمن والسالم
واملحبــة والتنــوع والعلم مثلما تعيل
وتدافع بكل ما أوتيت من قوة عىل قيم
الدولة واملواطنة واملســاواة والحرية
والجمهورية والهوية الوطنية ،أمام
قيم املوت والحرب والدمار واإلرهاب
والعنرصية الســالية التــي تنرشها
وتكرسها مليشيا الحوثي اإلرهابية
التابعة إليران.
وأش ــار الرشي ــف إىل أن ه ــذه
القيــم التي تؤمن بها مأرب والنابعة
م ــن إرثه ــا الحض ــاري الض ــارب يف
التاريــخ منــذ آالف الســنني ،جعلهــا
اليوم تمثل العمق االسرتاتيجي لليمن
وآخــر قــاع وحصــون الجمهورية،

ومــاذا آمنا ألكثر من  3ماليني نازح
ومهجــر من مليشــيا الحوثــي الذين
رشدوا مــن منازلهم جــراء اإلرهاب
والتنكيل بهم من قبل مليشيا الحوثي
أمام صمت مطبق من املجتمع الدويل.
ونــوه مدير عــام فــرع الهيئة
إىل أن تنظيــم هذه التظاهرة الثقافية
واألدبيــة التــي تحتضنهــا املحافظة
ألول مرة يتزامن مع هجوم عسكري
وإرهابــي واســع مــن قبــل مليشــيا
الحوثي ،واســتهداف املدنيني اآلمنني
من نازحني ومهجرين يف مدينة مأرب
بالصواري ــخ البالس ــتية والطائ ــرات
املفخخــة ،يف محاولــة يائســة منهــا
لرتكي ــع وتروي ــع األح ــرار يف ه ــذه
املحافظــة ،معلنــة رفضهــا القاطع
لكافــة دعوات املجتمــع الدويل لوقف
إطــاق النار الشــامل فــورا والتوجه
للبحث عن السالم الدائم يف اليمن وفق
املرجعيات الثالث املتفق عليها محليا
وإقليميا ودوليا.

وقــال الرشيــف « إن مقاومــة
مليشــيا الحوثــي وفكرها العنرصي
املتخلف وبناء رشوط االقتدار واملناعة
الحضاريــة واالجتماعيــة اليمكن أن
تكون عسكرية وسياسية واقتصادية
فقط وإنما البد أن تكون شاملة ،و أن
تكون الثقافة يف قلب الحدث من أجل
مس ــتقبل العدالة والحرية واملساواة
وبناء الدولة االتحادية.
وأثنـــى مديـــر عـــام الهيئـــة
العامة للكتــاب بمحافظة مأرب عىل
الرعايــة التــي حظــي بهــا معــرض
الكتــاب واملتابعة املســتمرة من قبل
وزيــر اإلعــام والثقافة والســياحة
معمــر اإلريانــي ،ومحافــظ مــأرب
اللواء سلطان العرادة ،ورئيس الهيئة
العامة للكتاب يحيــى الثاليا  ..مثنيا
عــى كل الجهــود التــي أســهمت يف
إيصال معرض الكتاب إىل حيز النور.
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مدير فرع الهيئة العامة للكتاب في حوار خاص ..

اإلنسان هو الركيزة التي تدور حوله معركة التنمية ومن هنا جاء معرض الكتاب
•مــأرب حتقــق خطــوات متســارعة فــي جانــب التنميــة املعرفيــة
•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
م ــن بي ــن ركام الح ــرب
وعبـــث مليشـــيا الحوثـــي
اإلرهابيـــة الـــذي طـــال كل
شــيء ،بمــا يف ذلــك الهويــة
والثقافيـــة
الوطنيـــة
والفكريـــة لهـــذا الوطـــن،
يأتـــي معـــرض مـــأرب األول
للكتـــاب ليعيـــد لثقافتنـــا
وهويتنـــا ألقهـــا ،ويعيـــد
للكتـــاب حضـــوره بعـــد أن
غيبتـــه الحـــرب.
ويف حـــوار خـــاص
أجرتـــه الصحيفـــة يلفـــت
ناصـــر االزمـــع الشـــريف
مديـــر عـــام فـــرع الهيئـــة
العامـــة للكتـــاب بمـــأرب
إىل دالالت إقامـــة معـــرض
الكت ــاب ،وأهميت ــه ،وم ــاذا
يعنـــي أن يقـــام المعـــرض
يف مـــأرب؟ والعديـــد مـــن
المتعلقـــة
األســـئلة
بالمعــرض وفعاليات ــه الت ــي
ســـتقام عـــى مـــدى 10
أيـــام.
إىل الحوار:
• يف البدايـــة هـــل
تطلعنــا عىل أهداف إطالق
املعـــرض ؟
إقامــة معــرض الكتاب
بمــأرب يعــد فرصــة ثمينــة
إلعادة ربط املجتمع بالكتاب،
وإنعــاش قطاع بيــع الكتاب
الورقــي مــن خــال تعريف
املكتبــات ودور النــر التــي
تش ــارك يف املع ــرض ببيئ ــة
املحافظة ،ومــدى إمكانية أن
يكــون هناك فرصــة الفتتاح
فروع لها يف املحافظة ،إضافة
إىل أنه يمثل فرصة هامة للقاء
املؤلفني والباحثني املوجودين
بمــأرب خاصة ،وأن املعرض
يحتضن الكثري من الفعاليات
املصاحبــة الثقافيــة واألدبية
والعلمية.
• ماهـــي املحـــاور
األساســية التــي يتضمنها
املعرض وماهي اإلصدارات
التي س ــيتم نرشه ــا فيه؟
النشـــاط األســـايس
للمع ــرض يتمح ــور ح ــول
الكت ــاب والرتوي ــج للكت ــاب
واألبحـــاث واإلصـــدارات
األدبيــة والعلميــة والثقافية،
وإيص ــال الكت ــاب للق ــارئ
واملثقـــف املتلهـــف إلقامـــة
املعــرض يف محافظــة مأرب،

فضال ع ــن أنه يض ــم أجنحة
خاصة باملؤسسات التعليمية
من أبرزها جامعة إقليم سبأ،
إضاف ــة إىل أن ــه س ــيحتضن
فعاليات مصاحب ــة عىل مدى
أيــام املعرض فضــا عن أنه
ســيكون هناك منصة خاصة
باملؤلفني لتوقي ــع مؤلفاتهم،
وهن ــاك إص ــدارات جدي ــدة
ســتعرض ألول مــرة يف هذا
ا ملعر ض .
• املحافظـــة تشـــهد
حراكا حيوي ــا ..هل إقامة
املعـــرض يأتـــي يف إطـــار
تفعيــل الحــراك الثقــايف؟
املعــرض يأتــي يف ظــل
حالــة الحراك التي تشــهدها
مــأرب عــى أكثر مــن صعيد
تنمــوي ،واقتصادي ،وثقايف،
كمــا أنــه سيســهل حصــول
القــارئ والباحــث يف مــأرب
واملحافظــات املجــاورة عــى
الكتــب واملؤلفات التي يبحث
عنهــا ،فضال عن أنه ســيمثل
تظاه ــرة ثقافي ــة وتوعوي ــة
مهم ــة يف املعرك ــة الوطني ــة
التــي تخوضها مأرب واليمن
بشــكل عــام يف وجه مليشــيا
الحوثـــي االنقالبية.
• مــا الرســالة التــي
تري ــد م ــأرب قوله ــا م ــن
خالل إقامة املعرض األول
للكتــاب؟
الرســـالة تعنـــي أن
مأرب ماضي ــة نحو األفضل،
نحو النرص ،نحو اليمن الذي
يحلــم بــه كل يمنــي ،فبقدر
ماهن ــاك تنمي ــة اقتصادي ــة
هناك تنمية ثقافية ومعرفية،
وهنــاك يمن يتخلق من جديد
من بني ركام الحرب واليأس.
املعرض ث ــورة معرفية
ليســت بالبســيطة ،تؤكــد أن
ال انتصار بــدون معرفة ،وال
معرفة بدون كتاب وقلم ،هنا
يف مــأرب يمــن ينطلــق نحو
البنــاء والتنميــة ..نحو العلم
واملعرف ــة ..نح ــو االهتم ــام
باإلنســان باعتبــاره الثــروة
الوطني ــة ،والركي ــزة الت ــي
تدور حوله معركة البناء بكل
معا نيها .
• كيـــف تنظـــرون
لإلره ــاب الفك ــري ال ــذي
تمارسه مليشيا الحوثي ؟
معركتنــا هــي معركــة
فكري ــة ثقافي ــة توعوي ــة ال

حاورة/بشرى الحميدي

تقــل أهمية عــن املعركة التي
يخوضه ــا أبط ــال الجي ــش
الوطنــي يف مختلــف جبهات
القتــال ،والنرص عىل مليشــيا
الحوثــي التي ترى يف التعليم
والوعـــي ألـــد خصومهـــا،
ولي ــس أدل ع ــى ذل ــك م ــن
عملية التدمــر املمنهجة التي
تمارســها ضــد التعليــم بدءا
من تفجــر املدارس ،وإيقاف
مرتبــات املعلمــن ،وتيئيــس
النــشء مــن أهميــة التعليــم
بهدف اتخاذهم كوقود لها يف
حروبهـــا العبثية.
• وماذا ع ــن مخطط
الحوثــى ملواجهــة الفكــر
واملعرفــة ؟
هن ــاك ح ــرب تجهي ــل
تمارس ــها مليش ــيا الحوث ــي
تهــدف مــن ورائهــا غــرس
أفكارهـــا يف املجتمـــع ،ألن
الجهــل هــو البيئــة الخصبة
التــي تنترش يف ظلهــا األفكار
املنحرفة واإلرهابية ،لذا يأتي
إقامة معرض الكتاب بمأرب
يف إط ــار االهتم ــام بالفك ــر
القائم عىل الوعي املدرك لقيمة
اإلنســـان والحرية باعتبارها
مخلوقـــا مرتبطـــا بالكـــون
واإلنسان ،واإلقناع بال إكراه
هو الوســيلة الوحيدة للعيش
والوصــول إىل معرفة الخالق
ومعرفـــة مخلوقاته.
• برأيك م ــاذا يضيف
الكتــاب ملحافظة مأرب؟
الكتـــاب كان ومـــا
زال وســـيبقى الحامـــل
األول للمعرفـــة ،وبالتـــايل

فــإن املعــرض يمثــل ثــورة
معرفية مهمة ،حيث سيتمكن
املثقفــون والقراء والباحثون
من الحصول عىل بغيتهم من
الكتب واألبحاث التي ستباع
خالل أيام املعرض.
املعرض يمثــل انطالقة
للكت ــاب والن ــر بمحافظ ــة
مــأرب ،ويعني أن دور النرش
قــد تجــد لهــا ســوقا خصبة
للتسويق لكتبها وإصداراتها،
وه ــو بداي ــة إليج ــاد س ــوق
للكتــاب بمــأرب ،فضــا عن
أنه ســربط األجيال الجديدة
بالكت ــاب واملعرفة.
• إقامـــة املعـــرض
ســيفرض عــى الهيئــة أن
يكـــون تقليـــدا ســـنويا..
مام ــدى اس ــتعداد الهيئ ــة
ملثل هــذه الفعاليــة املهمة
بش ــكل س ــنوي؟
مــأرب تخطــو خطوات
متســارعة يف جانــب التنميــة
املعرفيـــة ،وتـــويل الســـلطة
املحلية بقيادة املحافظ العرادة
التعلي ــم والتنمي ــة املعرفي ــة
أولوية قصوى ،ويتضح ذلك
مــن خــال تحملهــا طباعــة
الكتــاب املــدريس وحرصهــا
عىل التوسع يف البنية التحتية
التعليميــة ،كما باتت عدد من
املؤسســات الثقافيــة تنشــط
يف محافظة م ــأرب من خالل
فعالياته ــا الثقافية والفكرية
واألدبية.
الشـــاهد أن ذلـــك
التســـارع يحتـــم علينـــا أن
نجع ــل م ــن ه ــذا املع ــرض

تقليــدا ســنويا ،وبــإذن اللــه
ننجح يف ذلك بعون الله أوال،
وبمســـاندة وزارة الثقافـــة
والســلطة املحليــة ،وبتعاون
أبنــاء املحافظة ،وكل املثقفني
واملهتمني.
• مــاذا عن الفعاليات
املصاحبــة التي تقام خالل
املعرض؟
تقـــام عـــى هامـــش
املعرض العديد من الفعاليات
املصاحبـــة كالنـــدوات
واالمســـيات والصباحيـــات
الشــعرية واألدبيــة ،وقــد تم
تخصيــص قاعــة يف املعرض
إلقام ــة الفعالي ــات املصاحبة
املتع ــددة واملتنوع ــة.
• مامـــدى اهتمـــام
السلطة املحلية بمحافظة
مأرب بمثل هذه الفعالية؟
ه ــذه الفعالي ــة تدعمها
الس ــلطة املحلي ــة باملحافظة،
باعتبار ذلك يمثل لها أولوية
يف ســلم مهامهــا ،فاملعــرض
يقام بدعم كامل من الســلطة
املحليــة ،وهــذا إن دل فإنمــا
يدل عىل مدى تربع املعرفة يف
ســلم اهتماماتها
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باركوا انطالق معرض مأرب األول للكتاب ..

روائيون وصحفيون من عاصمة الثقافة
اليمنيــة :مــأرب تعيــد االعتبــار للكتاب
احمد أبو النرص
بـــارك أدبـــاء وكتـــاب يف
عاصمـــة الثقافـــة اليمنيـــة تعـــز
انطـــاق معـــرض مـــأرب األول
للكتاب بمحافظة مأرب ،واعتربوا
ذل ــك انتص ــارا للثقاف ــة والهوي ــة
الوطنية التي تواجه عملية طمس
ممنهجــة ،وإعــادة اعتبــار للكتاب
والقــراءة.
يق ــول الكات ــب والصحف ــي
«يحيـــى البعيثـــي» :يف اعتقـــادي
أن إقام ــة املع ــرض األول للكت ــاب
بمحافظة مأرب ،ويف هذا التوقيت
يمث ــل أهمي ــة بالغ ــة ،م ــن حي ــث
إعــادة االعتبــار للكتاب ســيما تلك
اإلصـــدارات التـــي تحتـــوي عـــى
مضامــن تعزز مــن القيم الوطنية
وتع ــري ثقاف ــة العن ــف الس ــايل
ا لبغيض .
كمـــا أن هـــذا املعـــرض –
وفــق البعيثــي  -يتيــح املجال أمام

جمال الشعري

اليمنيني ملعرف ــة حقائق وتفاصيل
دقيقة حول مخاطر الفكر الحوثي
الدخيـــل واملدمـــر لقيـــم الســـام
والتعايــش ،والــذي انتهــج طريــق
الض ــال تنفي ــذا ً ألطم ــاع إي ــران،
وادع ــاءات امت ــاك الح ــق اإلله ــي
يف حكــم اليمــن ،ومصــادرة الدولة
ومؤسســـاتها ونهـــب املمتلـــكات
العامـــة والخاصة.
وأضـــاف البعيثـــي نـــدرك
يقينا ً أن األنشــطة الثقافية يف زمن
الحرب ،ينبغي أن تتضاعف من أجل
خلــق وعي ثقــايف ومعريف يســاهم
بصــورة إيجابيــة يف التصــدي لكل
أشــكال التطــرف واإلرهــاب ،لذلك
نقــول بأن إقامة معرض الكتاب يف
مــأرب ،خطوة جيــدة ورائعة.

عبدالرحمن الشوايف

مأرب التاريخ

من جانبه الشــاعر والكاتب
«أحمد أبو النرص» يقول «ال غرابة
فه ــذه م ــأرب التاري ــخ الت ــي ت ــم
تصويرها لنا عــى أنها تلك القبيلة
املنغلقة واملتحجرة فقط  ،فها هي
مأرب تنطلق وتسابق الزمن يف كل
جوانب التنمية واالقتصاد والتعليم
والثقافــة واألدب والبنيــة التحتية
 ،وقب ــل كل ه ــذا ل ــم ترك ــع ول ــم
تنبطــح أمــام االنقــاب الكهنوتي
اإلمام ــي الحوث ــي كغريه ــا ،م ــن
املــدن بل قاومت ،ورفضت وقدمت
التضحي ــات الكب ــرة م ــن خ ــرة
أبنائهــا ،والزالــت ،تقــدم كل يــوم
وترفـــض وتصـــد كل املحـــاوالت
التــي ،بــاءت وتبــوء بالفشــل .
وينظـــر الكاتـــب الروائـــي
واملرسحـــي «جمـــال الشـــعري «

يحيى البعيثي
ملعــرض الكتــاب بمحافظــة مأرب
مــن زاوية القراءة ومــدى تأثريها
يف املجتمــع قائــا« :القــراءة عالج
للخالفات التي يتشظى بها جسدنا
وتنشــطر عليها وحدتنــا ،فقد قال
برخ ــت أعطن ــي خب ــزا ومرسح ــا
أعطيــك شــعبا واعيــا وقــال آخــر
«سأشرتي رواية حب وأتركها عىل
الرصيــف فأنا أؤمــن أن أبناء بلدي
بحاجة إىل الحب أكثر من الرغيف»

إجناز كبري

واعت ــر الكات ــب والروائ ــي
«منــر طــال» أن إقامــة معــرض
للكتــاب بمدينــة مأرب يعــد إنجازا
كبــرا  ،وهــي رســالة قويــة بــأن
مجتمعنــا يتوق لالنعتــاق والحرية
مــن خــال الوعــي عــر الثقافــة
وأدواتهــا ،ويــدل بــأن الحــرب لــم
ترسق منا آمالنــا وطموحاتنا وأن
اليمنيــن لــم يضلــوا الطريق.

منري طالل
إىل ذل ــك ق ــال عبدالرحم ــن
الش ــوايف  -صحفي ورئيس تحرير
موقــع تعــز بوســت :يف اعتقــادي
أن خطــوة انطــاق املعــرض تمثل
انبثاق ــة للن ــور ،يف ه ــذا الظ ــرف
االســتثنائي الذي تحــاول الجماعة
الظالميــة إغــراق البــاد يف وحــل
الجهالــة والتخلــف.
وأك ــد أن الخط ــوة بمثاب ــة
معركة أخ ــرى تخوضها املحافظة
التي عودتنا عىل حضورها املرشف
يف الدفــاع عن مكتســبات اليمنيني
وإرثهم النضايل والثقايف  ..مضيفا:
نحــن أمــام انتصــار آخــر تســجله
مــأرب هذه املحافظة التي أصبحت
محط أنظــار كل اليمنيــن ،ونأمل
أن تشــهد املحافظة املعرض الثاني
والثالــث وأن يســتمر هــذا الحراك
املُرشف.

مأرب المرعبة بقالب الحياة والصمود
 2021مع
ـاب2021
تدهشــنا بمعرضهــا األول للكتــاب
برنامج ثقــايف وإبداعي كبري!
وكانت مأرب مدينة البندقية والظالم وغياب
الدولة ،فأصبحت محافظة الرشف الرفيع وتطبيع
الحياة ،وأصبح الكتاب والثقافة أشقاء البندقية.
ولذلــك أشــعر بفرحــة غامــرة وهــذه املدينة
العظيمــة تفتتح معرضهــا األول للكتاب  2021مع
برنامج وفعاليات مصاحبة ثقافية وإبداعية وفنية
فســام عليها هذه البهية املدهشة القوية.
وتعــز الثقافة والحياة والصمــود تحبها كما
ينبغي ،وكما يليــق بجالل وجهها الثقايف الجديد يف
عز لهيب معاركها عن وطن ســينترص للجمهورية
واليمن االتحادي وبالتوفيق والنجاح.

بقلم /عبدالخالق سيف
مدير عام مكتب الثقافة ملحافظة تعز
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الوسط الثقايف واألديب والفني  ..اهتامم وترحيب كبريان بمعرض مأرب األول للكتاب
أكــد أدبــاء ومثقفــون يمنيــون أن احتضــان محافظــة مــأرب للمعــرض األول للكتــاب  ،2021والفعاليــات المصاحبــة لــه ،حـ ً
ـدث ثقافـ ًـي يليــق
بالمكانــة التــي تحتلهــا المحافظــة كســفينة نجــاة للجمهوريــة ،وكمهــد للحضــارة اإلنســانية اليمنيــة الضاربــة فــي أعمــاق التاريــخ.
وبــدأت اليــوم ،فعاليــات المعــرض بمشــاركة  20دار نشــر محليــة وعربيــة ،ســتعرض خاللــه  15ألــف عنــوان ،ويســتمر لمـ ّـدة  10أيــام ،وسيشــارك
فــي الفعاليــات المصاحبــة شــخصيات ثقافيــة وأدبيــة وفنية وسياســية محليــة وعربية.
وكانــت الفرحــة األكبــر لــدى شــريحة األدبــاء والمثقفيــن الذيــن اعتبــروا المعــرض فرصــة للحصــول علــى مــا يحتاجونــه مــن الكتــب ،ورد اعتبــار
لبالدنــا التــي تزخــر بالمــوروث الثقافــي واإلنســاني العريــق ولإلنســان اليمنــي المحــب للثقافــة والمعرفــة والســام.

رئيس ــة ملتق ــى كن ــدة الثق ــايف
بنيوي ــورك :املع ــرض فت ــح ناف ــذة
للن ــور يف طر ي ــق احل ــرب املظل ــم
وأكـــدت الكاتبـــة والشـــاعرة
نجــاء العمــري رئيســة ملتقــى كنــدة
الثقــايف يف نيويــورك أن إقامــة معرض
مــأرب األول للكتاب بمأرب بالرغم من
وضع البلد الصعب هو بمثابة فتح نافذة
للنــور يف طريق الحــرب املظلم.
وقالـــت العمـــري يف ترصيـــح
خـــاص إن إقامـــة املعـــرض بمـــأرب
خطــوة جادة الســتعادة العمــل الثقايف
ورفده بفعاليات تعيد األمل للشــباب و
الجيــل القــادم ،حيث أن هذه االنشــطة
والفعاليــات هــي ترميم لــكل ماتنتجه
الحــرب من دمــار يف أرواحنــا وقلوبنا.
وأعربت العمري عن س ــعادتها
بهذا الحدث الثقايف الهام ،وهذه االلتفاتة
القيمة للكتــاب ،باعتباره الركيزة األوىل
ألي ثورة ثقافية وأي نهضة مجتمعية
 ..مؤك ــدة أن الكت ــاب والق ــراءة ه ــي
التــي تشــكل الوعي وتبني الشــخصية
وتساعد يف رفد املجتمعات بعقول واعية
ومستنرية.
وتــرأس الكاتبة نجــاء العمري
يف نيويــورك بالواليــات املتحــدة ملتقى
ثقايف أدبي يقام شــهريا بحضور نخبة
(مــن) املثقفــن واألدباء ملناقشــة أبرز
القضايا الثقافية وإثراء األعمال األدبية
و تبني املواهب األدبية الشــابة.
وقالـــت الكاتبـــة العمـــري إن
إنشــاء امللتقــى جــاء ملواجهة مشــكلة
التهميش التــي تعانيها األجيال اليمنية
والعربية الناشئة وغياب للهوية وضياع
اللغة العربية والذي نتج عنه محدودية
الوع ــي وتهدي ــد الهوي ــة األم ــر ال ــذي
استدعى إنشاء هذا امللتقى للعالذي يهتم

بالثقافــة واألدب ،ليقــوم املثقف بدوره
يف ربط األجيال الجديد بقيمها وثقافتها
ولغتها األم.
وقالـــت إن الحـــراك الثقـــايف

نجمة األرضعي

واالدبي يكاد يكون منعدما عىل مستوى
الجاليــة اليمنيــة والعربيــة عمومــا يف
نيويــورك عــى أهميتــه يف بنــاء العقــل
اليمنــي ومناقشــة قضايــاه املختلفــة.
فكر ي ــة ش ــحرة  ..رحل ــة مكوكي ــة
لروايته ــا يف الطر ي ــق إىل م ــأرب
إىل ذلك تحدثت الكاتبة والروائية
اليمنية فكرية شحرة عن رحلة مكوكية
يف ســبيل مشاركة إصداراتها يف معرض
الكتاب األول بمأرب.
ووفق ما أكدته الكاتبة ش ــحرة
يف ترصيــح خــاص فإن إقامــة املعرض
األول للكتــاب بمأرب كان «أمنية كبرية
ترقبناهــا طويـ ً
ـا» .مضيفــة أنها ألجل
هذه الفعالية الثقافية الكبرية بذلت جهدًا
كبريًا إلدخــال رواياتهــا ضمن املعرض
«ســف ًرا من بريوت إىل الرياض إىل مأرب
ومــن القاهرة إىل مأرب».
وأك ــدت الروائي ــة ش ــحرة ،أن

رواياتها ســتتواجد يف املعــرض «بأعداد
رمزيــة» ومــن ضمنهــا «رواية صاحب
االبتسامة بأجزائها الثالثة ورواية الثجة
وقلــب حاف ونصف روح».
وع ــرت الكاتب ــة ش ــحرة ع ــن

أحمد حدير

طه الرجوي

أملهــا يف أن «تكــون أســعار الكتــب يف
املعــرض يف متنــاول أيــدي الجميع وأن
يحــدث نــوع التخفيــض الــذي يســاعد
الجميــع عــى القــراءة واالطــاع».
نجم ــة األرضيع  ..وأفض ــل خ ــر
من ــذ بداي ــة الع ــام
ويف الســـياق ذاتـــه ،أشـــادت
القاصة اليمنية نجمة األرضعي ،بإقامة
ّ
املعرض األول للكتاب يف محافظة مأرب
يف الوقــت الــذي تغيــب فيــه الفعاليات
الثقافية عىل مســتوى الوطن ..مشرية
إىل أن املعــرض ســيهدئ من روع مدينة
مــأرب املزدحمــة بالســكان والنازحني
«ويجعلنا نتنفس الصعداء قليال لنتنقل
بــن حدائــق الكتــب ونتنفــس عبريهــا
فرتتــاح أرواحنا مما علق بها من حرب
وغربــة وموت».
وقالـــت القاصـــة األرضعـــي،
وهــي رئيس صالون نجمــة الثقايف ،إن

«افتتــاح معــرض للكتــاب يف أي مــكان
يف وطنــي الغايل بشــكل عــام هو حدث
مفرح ،وأن يكون ذلك يف مأرب عىل وجه
الخصوص يمثل أسعد خرب نبدأ به العام
الجديد».

نجالء العمري

واعتـــرت األرضعـــي إقامـــة
معرض الكتاب األول بمأرب يمثل نقلة
نوعيــة حقيقيــة للمحافظــة يف املجــال
الثقــايف واألدبــي والفنــي ،معتــرة ذلك
تحد ًيا يضاف إىل التحديات التي شهدتها
مــأرب خــال الســنوات األخــرة والتي
أثبتت جــدارة يف التفــوق عليها.
وأضافــت مختتمــة ترصيحهــا
الخاص« :دائ ًما أقول إن األدب سيجعلنا
نربأ رسيعًا مما نحن فيه ،وأن مثل هذه
الفعاليــات الثقافيــة هــي خري رســالة
توضح للعالم أننا بخري رغم كل يشء».
رئي ــس منت ــدى إب ــداع  ..نظ ــره
للمع ــرض م ــن بواب ــة الفعالي ــات
اعتــر الشــاعر واملنشــد أحمــد
حديــر ،انعقاد معرض الكتــاب األول يف
مدينة مأرب يف هذا الظرف االســتثنائي
الذي تعيشــه املحافظة الصامدة بمثابة
«رســالة مفادهــا أن مأرب التــي تدافع

عــن نفســها بالســاح؛ ً
أيضــا تحصــن
نفســها بالفكر املعتدل املتزن الذي ينبذ
اإلرهــاب والتطرف».
وقـــال حديـــر ،وهـــو رئيـــس
منتدى ســبأ لإلبــداع والثقافة ،إنه وكل
املثقفني والشعراء يتلهفون لهذا الحدث
والفعاليــات املصاحبــة لــه مــن ندوات
فكريــة ومحارضات ثقافية وأمســيات
شعرية وجلسات فنية تعكس الحضارة
والرتاث املأربي» ..معربا ً عن شكره لكل
من ســاهم يف إقامــة املعرض.
رئي ــس ملتق ــى الفنان ــن واألدب ــاء:
املكتبــات مقيــاس لثقافــة ومدنيــة
الدولــة
إىل ذلـــك ،أشـــار الفنـــان طـــه
الرجوي ،إىل أن املعرض يم ّثل نقلة نوعية
لكل أبنــاء املحافظــة والســاكنني فيها
وسيســاهم يف إنعــاش الذاكرة الثقافية
والفنية ويش ــجع الجميع للحفاظ عىل
تاريخهــم وثقافتهــم العريقــة ..الفتـاً
إىل أهميــة الكتــاب يف التعليــم والثقافة
واملذاق الخاص الذي يرتكه يف ظل وجود
اإلنرتنت والهوات ــف الذكية.
واعتــر الرجــوي ،وهــو رئيس
ملتقــى الفنانــن واألدبــاء اليمنيني ،أن
إقامــة هذا املعــرض يف محافظة مأرب،
ـجعة وتــدل عىل أن
«بــادرة طيبة ومشـ ّ
فيها رجال دولة وشعبا عظيما يقدرون
الكتاب واملعلومة ويدركون أهمية الكتب
والثقافة».
وقــال إن «الحضــارات ال تبنــى
إال بالقــراءة والثقافــة والــراث والفن،
وإذا أردت أن تقيــس مجتمعًا من حيث
الثقافــة أو املدنيــة أو الدولــة فانظر إىل
املكتبــات ومحتوياتها ونــوادي القراءة
ونســبة القراء فيها».

مشاركة واسعة لدور النرش المرصية يف معرض الكتاب بمأرب

بما يقارب ثمانيــة آالف عنوان ومئات
اآلالف مــن الكتــب تشــارك دور نــر عربيــة يف
معـــرض مـــأرب األول للكتـــاب 1م الـــذي202
انطلــق األربعــاء املــايض بمشــاركة  20دار نرش
مختلفة تقدم أكثر من  20ألف عنوان يف مختلف
 .املجــاالت والتخصصات العلميــة والثقافية
يقــول يــري محمــد املــري ،وهــو
صاحــب دار اإليمان للنــر والتوزيع والطباعة،
وهي دار نرش مرصية مشاركة يف املعرض ضمن
 5دور نــر مرصية ،إن الــدار قدمت يف املعرض
أكثــر مــن  100ألــف كتاب تنضــوي تحت 3000
عنوان مختلفة.
وعــن أنــواع الكتــب التــي قدمتهــا دار
اإليم ــان ،أش ــار امل ــري ،إىل إن هن ــاك الكت ــب

الثقافيـــة ،الدينيـــة ،العلميـــة ،والروايـــات،
ومؤلفــات التفســر واللغة ،وغريهــا ،إضافة إىل
عدد من الكتب الخاصة بالطفل واألرسة ،تشارك
بهــا الــدار يف هذا املعــرض الذي يعتــره من أهم
املعــارض التــي شــارك بها عىل مســتوى الوطن
العربــي ككل ،واليمــن خاصة.
وأكــد املــري ،الــذي شــارك يف العديد
مــن معــارض الكتــاب يف اليمــن طــوال أكثر من
 35عا ًمــا ،إن معــرض الكتــاب يف مــأرب ،جاء يف
الوقــت الذي كان فيه اليمنيون يف حاج ٍة ماسـ ٍة
للقراءة والثقافة والخروج من واقع الحرب الذي
يعيشــونه .. ،مشــرا إىل وجود إقبال متزايد عىل
اقتناء الكتب ورشائها من قبل املواطنني ما يؤكد
مــدى حاجتهم إىل ذلك.

ولفت املرصي ،إىل أن مشــاركته كجهة
عربيــة يف معــرض مــأرب األول للكتــاب والــذي
يعتــر أحد أبرز ركائز املشــهد الثقــايف الراهن يف
البالد ،أمر من شــأنه ان يشــجع العديد من دور
النرش العربية األخرى عىل املشــاركة يف معارض
كتاب قادمة يف اليمن ،والتي من شأنها ان تشكل
إضافة نوعيــة لدى تلك املعارض يف حال اقامتها
مستقبالً.
عبدالعلي ــم الحزم ــي ،وه ــو من ــدوب
مكتبة خالد بن الوليد ،ووكيل مشــارك عن أربع
دور نــر مرصية هــي :دار التوزيع اإلســامية
 مــر ،مؤسســة رشوق للنــر والتوزيع ،دارالجامعــة الجديدة  -مرص ،ودار الكتب القانونية
 -القاهرة ،أكد مشــاركة هذه الــدور بما يقارب

 5000عنوان ،تضم مئات اآلالف من الكتب.
وتفصي ـ ً
ـا ،فق ــد ش ــاركت دار الكت ــب
القانونية  -وف ًقا للحزمي  -بالعديد من املؤلفات
واملوســوعات املتخصصــة بالقانــون ،فيمــا دار
الجامعــة الجديدة شــاركت املعــرض بمجموعة
كبــرة من املؤلفــات والكتب العلميــة والثقافية
والقانونية ،يف حني قدمت دار التوزيع اإلسالمية
يف املعرض عدد كبري من الكتب الدينية والرتبوية
والدعويــة ،والتفســر ،إضافــة إىل الكتــب التــي
تختــص بتطويــر الــذات واملهــارات والقــدرات،
والخط وغريها.
وأشـــار الحزمـــي ،إىل أن املشـــاركة
يف معــرض مــأرب األول للكتــاب هــي مشــاركة
متميزة ،حققت نجاحً ا باه ًرا للمعرض أكثر مما

كان متوقعًا ،عكســت مدى تطلع املجتمع وحبه
للثقافــة واملعرفــة رغــم الحــرب التي يعيشــها،
واص ًفا ســعادته بهذه املشاركة التي القت إشادة
كبرية من دور النرش التي يمثلها بـ»البالغة جدًا».
ولليــوم الثالــث عــى التــوايل ،واملعرض
الــذي يعــد األول من نوعــه يف تأريــخ املحافظة،
يحظــى بإقبال جماهريي كبري ،حيث بلغ إجمايل
عدد الزائرين للمعرض خالل يومني من انطالقه
أكثــر مــن  60ألــف زائر عــى أقل تقديــر  -وفق
تقديرات القائمني عىل املعرض  -وهو ما يعكس
أهمية إقامة هذا املعرض ومدى تعطش اليمنيني
للمعرفة والعلم والثقافة يف ظل ما تشهده البالد
من حرب.
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معرض الكتاب األول بمأرب  ..نظرة أخرى بعيون الكتاب
•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

اعتـــر كتـــاب وسياســـيون
يمنيون أن إقامــة املعرض األول للكتاب
بمحافظــة مــارب ،خطوة كبــرة تربط
القــراء واملثقفــن اليمنيــن بعاصمتهم
التاريخية ،وإشــعاعاً من النور واملعرفة
ييضء ســماء اليمن ،لريسم مالمح الغد
املنشــود ،القائــم عــى الفكــر والتنميــة
وحريــة والتعبــر ،والتجــاوب مع روح
العرص.

خطوة كبيرة

«مأرب اليوم هــي عاصمة لكل اليمنيني
وال يســتطيع أحد أن يقول إنها عاصمة
للمأربيني أو للشــماليني أو للجنوبيني بل
مــأوى لكل اليمنيــن وال يوجد محافظة
يمنيــة إال ومــن أهليهــا أنــاس مقيمون
يف مــأرب» .معتربا ً أن «أي مســاس بهذه
املحافظــة يعنــي بدرجة األساســية هو
اســتهداف ألهــم كيــان جامــع لوحــدة
اليمنيني».
ومــى قائـ ً
ـا :إن مــأرب اليــوم
هــي كتــاب يتألــف مــن كل قلــب ،كتاب

مليشــيا الكهنوت الظالمي ،تســعى ألن
تكــون محافظــة للثقافة وقبلة إشــعاع
لكل اليمنيني املعتزين بهويتهم واملؤمنني
بدورهــم اإليجابي يف الحياة».

صفعة وفرصة

ويف الســياق ذاتــه ،قــال الدكتور
يحيــى األحمــدي ،إن انطــاق فعاليــات
املعـــرض األول للكتـــاب يف محافظـــة
مــارب« ،يشــكل رافــدا ً مهمـاً يف التنوير
الفكــري والعلمي ويبعث عىل التفاؤل يف
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ذكريات عن معارض الكتاب!
افتتـــاح معـــرض الكتـــاب
األول بمدينــة مأرب حــدث تاريخي
ولــه مــذاق خــاص ،تاريخــي ألنهــا
املرة األوىل التي تحتضن فيها مأرب
التاريــخ مهرجانا ثقافيــا كبريا من
نوعية معــرض الكتاب ،ألنها مأرب
النواة الصلبة للهوية والذات اليمنية،
هــذا مــن ناحيــة .أمــا مــن الناحية
األخرى فبالنس ــبة يل تعترب الفرصة
األهم منذ ســت سنوات للتجول بني
مئات العناوي ــن واملؤلفات ،والبحث
عن ما يشــبع العقل والوعي ويســد
جوع القــراءة ويخفف وطأة الكتب
اإللكرتونية.

وال أزعــم أننــي زبــون جيــد
حسيــــن الصـوفــي
ملعارض الكتب طيلة سنوات مضت،
كاتب وباحث قانوني
مقارن ــة بع ــدد الكت ــب الت ــي كن ــت
أقتنيها ،لكني أستطيع أن أؤكد أنني
واظبــت الحضــور والزيــارات ألغلب معــارض الكتاب يف صنعاء طــوال عقد من الزمن
تقريبا.

وكأي زائــر للمعرض كانت األســئلة والخواطر تتزاحم يف ذهني ،حول عناوين
الكتــب التــي أحتاج لرشائها ،وما الذي يمكنني اقتناؤه ،وكيف أســتطيع الحصول عىل
الفائــدة األكرب من هذه التظاهرة الثقافية النوعية.
ويف الحقيقــة فقــد كنــت أجتهد ويحالفني الحــظ عاما وقد ال أوفــق يف اختيار
عناويــن يف مناســبة أخرى ،لكن الذي أجزم بــه أنني لم أندم عىل رشاء كتاب قط ،فكل
كتــاب ذو قيمة وفائــدة حتى لو كان حروفا مقطعة.

وأتذكــر أن هنــاك وصايــا كنت قــد تزودت بها بــن كل زيــارة وأخرى ملعرض
الكتــاب ،إذا صادفــت كتابــا ألول مرة عــن مؤلف ال تعرفه من قبــل ماذا تصنع؟

والنصيحــة التــي كنت اعمل بها ،أفتح الفهرس ثم أعــود إىل املقدمة وأكون قد
ك ّونت صورة أولية عن الكتاب ومؤلفه.

فكرية شحرى

وقــال الكاتــب الصحفــي عارف
أبو حاتم ،إن إقامة معرض الكتاب األول
بمأرب «خطوه كبرية جدا ً تحقق ارتباط
عضــوي للقــراء واملثقفــن بعاصمتهــم
التاريخيــة عاصمة حضارتهم التي تمتد
جذورهــا بتاريخ ألكثر من ســبعة آالف
ســنه ،ودليــل إضــايف يؤكــد تعــايف هــذه
املحافظــة التي تنهــض كل يوم».
وأضـــاف أبـــو حاتـــم ،وهـــو
مستشــار إعالمي يف ســفارة بالدنا لدى
اململكــة العربية الســعودية ،بأن «مأرب
اليــوم تســتعيد وهــج وابتهــاج مــأرب
الحضــارة ،مــأرب ســبأ وحمــر» .وقال
«بوجود معرض كتاب يف مثل هذه تجعل
العالم يرى أن ثمة نور يرشق من مأرب
ونقطــة ضوء تتســع كل يــوم من هذه
األرض لتــيء اليمــن ً
أرضا وســما ًء».
وتاب ــع أب ــو حات ــم ،يف ترصي ــح
خــاص« :اليــوم عيون املثقفــن اليمنني
حتــى مــن كانــوا خــارج البــاد تتجــه
أنظارهــم نحــو مــأرب التي تشــع نورا ً
بمثقفيهـــا ،برجالهـــا ،بمقاومتهـــا،
بجامعتهـــا ،بمستشـــفياتها ،بوجـــود
مؤسس ــات الدول ــة فيه ــا».

كيان جامع

وأك ــد الكات ــب أب ــو حات ــم ،أن

د /يحيى األحمدي

صفحته وفصوله جاءت من كل مديرية
يف اليمــن ،ولذلــك فــإن انطــاق معرض
الكتاب يف لحظــة تاريخية مفصلية مثل
هــذه هو ضــو ًء إضافيا ًينطلــق من هذه
املحافظــة لييضء كل اليمــن ،وباألخص
س ــماء األدب ــاء واملثقف ــن واملفكري ــن
واملطلعني».

قبلة إشعاع

ومـــن جانبـــه ،أشـــار الكاتـــب
والروائــي اليمنــي خالــد العلواني ،إىل أن
إقامة معــرض الكتاب األول يف محافظة
مــأرب ســيعزز مســار الفكــر والثقافة
واالنفتــاح عىل عقول الــرواد يف مختلف
املجاالت.
وقـــال العلوانـــي ،يف ترصيـــح
خاص« :ال غرابة أن يجتمع العلم والبأس
يف حيــز واحــد كان عــى الــدوام صان ًعــا
ومهندسا لعملية البناء والتأثري،
للتاريخ،
ً
فيد تمسك السالح لصد املعتدي الغشوم،
ويد تمسك بالورقة والقلم لرتسم مالمح
الغد املنشــود ،القائم عىل التنمية وحرية
الفكــر والتعبــر ،والتجــاوب مــع روح
العرص».
وأض ــاف« :كم ــا كان ــت م ــأرب
طوال سنوات الحرب االنقالبية محافظة
الب ــأس الش ــديد يف مواجه ــة م ــروع

عارف أبوحاتم

ظل العــزوف التام عن القراءة واإلطالع
واالنشــغال بأخبــار الحــرب التي خلفها
االنق ــاب الحوثي».
وأضاف بأن هذا املعرض يشــكل
أيضـاً «صفعــة قوية ملليشــيات الحوثي
التــي ظنــت أنهــا قــد أجهــزت عــى كل
آمــال اليمنيــن وطموحاتهــم وحرفتهم
عــن مجــرد التفكــر يف القــراءة والتعلم
فضالً عن تنظيــم املعارض واملهرجانات
والفعاليــات الثقافية».
وع ــى الوج ــه الش ــخيص ،ق ــال
األحمــدي ،وهــو أســتاذ اللغــة العربيــة
يف كليــة اإلعــام بجامعة إقليم ســبأ ،إن
املعرض يم ّثل لــه «فرصة القتناء الكتب
التــي ظلــت بعيــدة ويف غــر متناولنــا»،
كما «سيســهم يف إرشــاد هــواة القراءة
والباحثني».
ووجـــه الدكتـــور األحمـــدي،
دعوة لطــاب الجامعــة إىل «اغتنام هذه
الفرصة وزيــارة املعرض للتزود بالكتب
املفيــدة واملتعلقــة أيضـاً بالتخصصــات
فضـ ً
ـا عن الكتــب الثقافيــة والعلمية»..
مهيباً بدور النرش واملؤسســات إىل توفري
الكتب النوعية وعدم املبالغة يف أسعارها
مراعــاة للظروف الصعبة التــي تمر بها
بالدنا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا
الحوثي».

وتحرضنــي مواقــف ال تــزال عالقة يف الذاكــرة ،وذلك أننــي ذات زيارة ملعرض
الكتــاب يف صنعــاء ،لــم أقتنع برشاء عدد محــدود من العناوين ،بل كنــت أهيم وأبحث
يف نهــم بالغ حتى اســتنفذت آخــر ريال كان معي ،وخرجت أبحث عــن طريقة للعودة
إىل ذمــار ،حتى اهتديت إىل ســيارة هايلوكس تتبــع «املقاوتة» ،ركبت معهم يف صندوق
الســيارة يف ليلة مقمرة ،عادوا حينها يتحدثون عن أرباح البيع والرشاء للقات ،وعدت
أتصفح عناوين الكتب يف ســعادة ال توصف.

الكتــاب روح ،وحيــاة ،والقــراءة رس النهضــة والوعــي الحضــاري ،ومعــرض
الكتاب فرصة تاريخية نأمل أن تســتمر ،لكي تتكرر تجربة اختيار الجلســاء ،الجليس
الــذي قــال عنه املتنبي ،وخري جليــس يف الزمان كتاب.

وفد الهيئة العامة للكتاب بشبوة يختتم
زيارته لمعرض مأرب األول للكتاب

اختتــم وفــد مــن الهيئــة العامة
للكتاب بشبوة برئاسة مدير عام مكتب
الهيئــة باملحافظــة خالــد فــرج زيارته
ملعــرض مــأرب األول للكتاب.
وحــر الوفــد افتتــاح املعرض
والتقى بمدير مكتب الهيئة يف محافظة
مــأرب لتبادل الخربات واالســتفادة من
تجربتهم يف تنظيم معرض مأرب األول.
كمــا التقــى الوفــد بممثلــن عن
جامعــة إقليــم ســبأ يف ركــن الجامعــة
باملعـــرض لتقديـــم دعـــوات رســـمية
للمكتب ــات ودور الن ــر للمش ــاركة يف

معــرض شــبوة الــدويل للكتــاب املزمــع
إقامتــه يف شــهر مــارس القــادم.
واطلـــع الوفـــد عـــى كافـــة
التفاصيــل الخاصــة باملعــرض من أول
خط ــوات اإلع ــداد إىل أن ت ــم االفتت ــاح،
وكذلك االطالع عىل كل الجهات املشاركة
من الجانب الرســمي ،حيث شاركت كل
املكاتــب التنفيذيــة يف املحافظة إلنجاح
املعرض.
• نقـــا عـــن مكتـــب اإلعـــام
بمحافظـــة شـــبوة

محافظة مأرب
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اليمنيون عىل امليديا حيتفون بمعرض مأرب األول للكتاب
•الرويشــان علــى صــورة ملعــرض الكتــاب :فــي مــأرب وليــس فــي فرانكفــورت
•القاعــدي :معــرض الكتــاب مبــأرب أحــد أوجــه مقاومــة مشــروع املــد الفارســي
•الشــاعر عامــر الســعيدي :مــأرب خلقــت عظيمــة وســتبقى عظيمــة لألبــد

خالد الدرويشان
يتجىل الفرق.
وتعليق ـا ً عــى صــور تدشــن
معــرض مــأرب للكتــاب ،قــال وكيل
وزارة اإلعــام عبدالباســط القاعدي،
إن اليمن افتقدت»مثل هذه املشــاهد
منــذ انقــاب الحوثــي املشــؤوم وال
زال ــت محاوالت ــه مس ــتمرة لس ــلب
هذا البهــاء والقضاء

تحتفـــي محافظـــة مـــأرب
بإقامــة معرض مــأرب األول للكتاب
2021م الــذي يشــارك فيــه أكثر من
 20دار نــر محليــة وعربية ،ويضم
نحو مليون كتاب يف مختلف املجاالت
والتخصص ــات العلمي ــة واملعرفي ــة،
ويســتمر ملـدّة  10أيام.
وشـــهد املعـــرض الـــذي
يعــد األول مــن نوعــه يف املحافظــة،
حض ــو ًرا جماهري ًيا كبريًا
من ــذ اللحظ ــات األوىل
النطالقــه يــوم أمس
األربعـــاء ،ويتخلـــل
املعــرض العديــد مــن
الفعاليـــات الفنيـــة
والرتفيهيــة والثقافية،
التي ش ّكلت رافدا ً ثقافيا ً
مهما ً للــزوار واملهتمني.
واعتــر مثقفــون
وشـــعراء وإعالميـــون
يمنيـــون أن إقامـــة هـــذا
املعـــرض يف محافظـــة
مـــأرب ،يف ظـــل الظـــروف
االســتثنائية التــي تمــر بها،
واليمــن عموماً ،بمثابة رســالة
تأكيد عىل املقومــات الحضارية التي
ع ــى كل مظاهر
تتم ّيــز بهــا املحافظــة والتــي تمتــد
آلالف الســنني ،فهــي يف الوقــت الذي الحياة.
وأكـــد القاعـــدي ،أنافتتـــاح
تخــوض فيــه معركــة الدفــاع عــن
الدولــة والجمهوريــة ال تنىس أهمية املعــرض األول للكتــاب يف محافظــة
العلــم واملعرفة وقيم الثقافة واملح ّبة مــارب ،يعتــر «أحــد أوجــه مقاومة
مــأرب ملــروع املــد الفــاريس الــذي
والســام.
تنف ــذه مليش ــياالحوث ــي اإلرهابي ــة
املدعومـــة مـــنإيـــران» .مختتمـــا ً
بهاش ــتاج #الحوثي_ع ــدو الحي ــاة.

بين مشروعين

ونـــر مستشـــار وزارة
الثقافــة محمــد املهــدي ،يف صفحتــه
عــى تويــر صــورة ملعــرض مــأرب
األول للكتاب 2021م وأخرى ملعرض
قت ــى مليش ــيا الحوث ــي يف صنع ــاء،
معلقـا ً عليهمــا بالقول« :بــن الدولة
واملليش ــيا يتجىل الفرق مأرب تفتتح
معرض مأرب األول للكتاب والحوثي
يفتتــح صــور معــرض القتــى هنــا

اليمن الكبير
وم ــن جانب ــه ،أش ــاد وزي ــر
الثقاف ــة األس ــبق خال ــد الرويش ــان،
بإقامـــة املعـــرض األول للكتـــاب يف
محافظـــة مـــأرب ،وقـــال متعجبـــا ً
بصفحتــه عىل الفيس بوك« ،يف مأرب
وليـــس يف فرانكفـــورت! معـــرض

عامر السعيدي

عبدالباسط القاعدي
ضخــم للكتــاب اليــوم يف مــأرب ويف
هــذه الظروف!
واختتــم الرويشــان ،تدوينتــه
التــي أرفقها بصور للمعرض« :اليمن
الكبري هنا ..والعــرب هنا..والعالم!».
ويف الســياق ذاته ،قال الشاعر
عام ــر الس ــعيدي ،إن م ــارب
«احتفلــت اليوم بأول
معرض كتاب يف
تاريخها
منذ 7
آالف

الخرافة والجهل باملعرفة والتنوير».
ووافقه الرأي ،اإلعالمي هائل
البكايل ،حيث قال يف تغريدة بصفحته
ع ــى توي ــر« ،إنه ــا معرك ــة القل ــم
والســاح ،فمن فوهــة القلم والبندق
تخرج رصــاص الحرب ،فــاألوىل ضد
الفك ــرة لتحاربها بالفكرة،
والثانيـــة ضـــد
الفعل

إقامــة معــرض الكتاب يف مــأرب «ال
يخص ســكان مأرب وحدها ..بل كل
إنسان حر».
ويف ذات الســـياق ،أشـــار
الناشــط اإلعالمــي منــر الــردوة ،إىل
أن «إقامــة معــرض الكتــاب األول يف
محافظة مأرب ســيعزز مسار الفكر
والثقافة واالنفتاح عىل عقول الرواد
يف مختلــف املجاالت ،وخطوة ترســم
مالمــح الغــد املنشــود ،القائــم عــى
الفكر والتنمي ــة وحرية والتعبري،
والتج ــاوب م ــع روح العرص».

من يقرأ يبقى

ســـنة» ..مضيفـــا ً أن «تفاعـــل
وحضــور الناس كان كبــرً ا وكثريًا».
وأضاف« :كانت رســالة مأرب
واضحة كالش ــمس يف معبد الشمس،
وكالبطولة يف مالمح املحاربني الذين
يدفعون عن مــأرب الخرافة واأللغام
والنار املجوسية و االستعباد الساليل..
واختتـــم الســـعيدي تعليقـــه
بالق ــول« :م ــأرب خلق ــت عظيم ــة
وس ــتبقى عظيم ــة لألب ــد».

مواجهة الخرافة
وم ــن جهت ــه ،علّ ــق الكات ــب
والباحــث نبيل البكــري ،عىل احتفاء
مــارب بالكتــاب «يف زمــن الحــرب».
وقال« :هذه املدينة التي خطت املسند
وأهدتــه للبرشيــة قبــل تســعة آالف
ســنة وها هــي تفعل اليــوم وتواجه

لتحاربها
الترصف،
ً
بالفعـــل والتـــرف أيضـــا».

أو

ميالد جديد
وم ــن جانبه ــا ،علق ــت صب ــا
آل عفيــف ،وهي ناشــطة ورســامة،
بالقــول «يخربنــا الهدهــد بنبأ عظيم
مـــن مـــأرب ..فهـــي تحتضـــن أول
معرض للكتــاب وملدة  10أيام عليكم
ـرة عن شــكرها لكل
انتهازهــا! .معـ ّ
من «ســعى لجعل بلقيس تبتسم هذه
الليلة».
وأشـــارت صبـــا ،يف تغريـــدة
بصفحتها عىل تويرت ،إىل أن «هذا ليس
ً
حدثــا عاد ًيا بل إيــذانٌ بميالد جديد يف
مدينــة تأبــى أن ُتقهــر» .مؤكــدة أن

ويف الســـياق ،اعتـــر
الكاتــب الصحفــي فهد ســلطان،
أن «افتتــاح معــرض الكتاب األول
يف مــأرب يف هذا الظرف بالذات ،هو
تأكيد واضح بأن هذه املدينة ماضية
يف مرشوعهــا التنويــري والتوعــوي
حتى النهاية ..مشريا ً إىل أن «اإلنسان
القــادر عــى اإلبــداع يف هــذه الحيــاة
وصناعة املستقبل الواعد للناس يأتي
مــن بوابة العلــم واملعرفة».
وأضــاف ســلطان ،أن «مــأرب
تســتعيد جذورها الحضارية الضاربة
يف أعماق التاريخ ،وهي تعيد تشــكيل
وهندســة العقــل اليمني يف اســتعادة
ذاته واالعتزاز بهذه األرض بأن هناك
ما يستحق الحياة».
وأجمعــت تعليقــات النشــطاء
واملثقفني واملهتمني أن إقامة معرض
الكتاب بمــأرب هو «أهم حدث علمي
وثقايف يف آخر ســت سنوات يف اليمن»
جــراء الحــرب التي فرضتها مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة عــى اليمنيــن..
متطلعــن إىل إقامة معــارض مماثلة
يف صنعــاء وغريهــا مــن املحافظــات
اليمنيــة بعــد تحريرهــا من املليشــيا
الحوثية ..مؤكدين أن «الشعوب التي
تقــرأ تبقى ،ويصعب خداعها من قبل
املليشــيا الكهنوتية»

محافظة مأرب
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نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
كتبــت مــأرب تاريــخ اليمــن
القديم وهاهي تكتب تاريخه الجديد،
تأخــرت عــن الركــب ،صحيــح لكنها
تعــود بقــوة دفــع رجالهــا األحــرار
وشــبابها الثوار الذين يحملون همماً
كالجبال..

إقامـــة معـــرض للكتـــاب يف
خضم هــذه األوضــاع القاســية خري
دليــل عــى أن مــأرب تطلــب الحيــاة
والسالم واالستقرار ،إن هذه الفعالية
تعك ــس روح س ــاكني ه ــذه البل ــدة
الطيبة ..روح عطىش للعلم واملعرفة،
لــأدب والفنــون ،للبنــاء والجمال.
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حض ـ ـ ـ ـ ــور نس ـ ـ ـ ـ ــوي الفـ ـ ـ ـ ــتت..

عم يبحثن النساء يف معرض الكتاب بمأرب

يف مــأرب التــي ألقــى هدهــد
بقلم د .ريم بحيبح سليمان عىل مليكتها خطاب الهداية،
شاعرة وكاتبة يمكننــا معرفة جوهــر الحقيقة التي
ت ــم تعتيمه ــا ومحاول ــة تزييفه ــا،
حقيقة أن اإلنسان يف مأرب يحمل جينات الحضارة والرقي وليس ذلك الذي تم تصويره
لعقــود كبــدوي همجي جلــف مخرب وقاطــع للطريق!.

؟

حقيقــة أن املأربــي حر ال يقبل أن ُيقاد لظالــم ،ويفضل العيش يف ضنك العيش
عىل أن يتنعم بلقمة مغموســة بالذل ،الرجل البدوي الذي يتمتع بالفراســة التي تنجيه
مــن الوقوع يف وحل الخيانة والعمالة وإن تظاهر تجارها بالوداعة..

مــأرب بطبيعتهــا محبــة للقراءة واملعرفــة وخرج من صحرائهــا منذ زمن من
جابــوا الكــرة األرضية بحثـاً عن العلم فتخــرج أبناؤها من أعرق الجامعات الروســية
والفرنسية واإلنجليزية والعربية وغريها ،وتجد من يتفاجأ أن من مأرب نساء يحملن
الشــهادات العليــا يف مجاالت متنوعة كعلــم الكيمياء وعلم اآلثــار والتجارة ناهيك عن
الطبيبات واملعلمات واملهندســات ،ألن الصورة املرســومة لديهم مختلفة تماماً!
ال زلــت أتذكــر عندمــا علمني والدي عادة جميلة حني كنــت صغرية وهي أن ال
أنــام إال وبجانبــي كتــاب وأن ال أنام إال بعد القراءة حتى ولو صفحة واحدة املهم أن ال
يمــر يــوم يف حياتي دون طاعة األمر اإللهــي األول ( إقرأ)..

معــرض الكتــاب يف مأرب يف ظل الحرب يعترب اســراحة محارب لتغذية روحه
وإعــادة شــحذ همته ،ربما بني دفتي كتاب تخــرج لنا فكرة توقف كل هذا الوجع الذي
نعيشه وتيضء ظالم طال تخبطنا فيه.
ويف األخري كما قال الشاعر عن مأرب..
تقدّمنا وعاد الفكر محدود

كتبنا يف الحجر قبل القواميس
وناسبنا سليمان ابن داوود
وزفينا إليه البنت بلقيس

زخم كبير يشهده معرض الكتاب األول
بمأرب وتوقيع عقود نشر كتب

شــهد معرض مــأرب األول للكتاب
خــال الخمــس األيــام املاضيــة فعاليــات
مختلفــة تنوعت بني الندوات واألمســيات
والصباحيــات الشــعرية ،إضافــة إىل إقامة
دورة يف مج ــال تعلي ــم الق ــراءة املبك ــرة
لألطفــال ،وفعاليات فنية حظيت باهتمام
زوار املعــرض وحضورهــم.
كمــا جــرى عــى هامــش املعــرض
التوقيع بــن إدارة املعــرض ومؤلفني عىل
عقــود نــر خمســة كتــب أدبية شــملت:
«عشــت بــن جنتــن ونــار» للكاتبــة عبري
محمد أبو عيه « ،من شجرة أقالم» للكاتب
عبــد املجيــد الخضمــي « ،صــورة يف ذاكرة
تلميذ» للكاتبة نجاح أحمد مارش ،وكتاب
«الحكايــة يف عالم الطفولة» للكاتبة نجالء
فاضــل ،إضافــة إىل كتــاب «اإلجمــاع عنــد
اإلمــام الشــوكاني» للكاتب عــارف محمد

بحيبح املرادي.
كمــا أقيمــت عــى هامــش املعرض
فعالية أدبية وثقافيــة ضمن أدب األطفال
بهــدف تعريفهم بأهمية الكتاب وتحبيبهم
بالقــراءة لتوســيع ثقافتهــم ومداركهــم،
تضمن ــت العدي ــد م ــن الفق ــرات الفني ــة
واملســابقاتية والتوعويــة.
وأوضــح مديــر عــام فــرع الهيئــة
العامــة للكتــاب نــارص الرشيــف لوكالــة
األنباء اليمنية سبأ أن إجمايل عدد الزائرين
للمعرض خالل اليوم األول له بلغوا  30ألف
زائرا ..مشــرا إىل أن املعرض يحظى بزخم
كبــر خــال اليــوم الثاني وهو مــا يعكس
أهميــة إقامــة هذا املعــرض ومدى تعطش
اليمنيــن للمعرفة والعلــم والثقافة التي ال
تتحقق إال باألمن والســام واالســتقرار.

بش ــكل الف ــت يب ــدو للزائ ــر
ملعــرض مــأرب األول للكتــاب 2021
الــذي انطلق األربعاء الحضور الكبري
للنســاء والذي يفوق أعــداد الزائرين
مــن الرجــال ،وهــو األمر الــذي يثري
التساؤل عن الرس وراء هذا الحضور
الطاغــي عىل حضور الرجال ،مادفع
محرر موقع محافظة مأرب للتوجه
بالســؤال للمشــاركات عن غرضهن
م ــن زي ــارة مع ــرض م ــأرب األول
للكتـــاب.
وفـــق القاصـــة شـــيماء
عبدالحمي ــد – الكاتب ــة والناش ــطة
الحقوقيــة  -التــي حــرت املعرض
لليــوم الثانــي عىل التــوايل فقد أكدت
أنهــا كقارئــة ولديها شــغف القراءة
واالطالع ،فق ــد كان معرض الكتاب
الحلم الــذي طاملا حلمت به وطالبت
به كثريا ً بتواصلها املستمر مع مدير
عــام الهيئــة العامة للكتاب األســتاذ
نــارص الرشيف ،وغــره من املثقفني
واملهتمــن – كمــا تقول.
وتقــول إنهــا خــال اليومــن
املاضيــن مــن املعرض اقتنــت كمية
كبــرة من الكتــب الثقافية والعلمية
والروايات ..مؤكدة أن إقامة معرض
كهذا هو مناســبة قد ربما لن تكون
ســنوية وهــو مادفعهــا القتناء أكرب
قــدر ممكــن مــن الكتــب التــي تلبي
شــغفها باالطالع وتطويــر الذات –
كما تقــول – مضيفة بأن مشــاركة
املــرأة وحضورهــا يف املعــرض يثبت
مــا وصلــت إليــه املــرأة اليمنيــة من

مكان ــة أدبي ــة وثقافي ــة مرموق ــة،
متغلبـ ًة بذلــك عىل الحــرب الدائرة يف
البالد لســنة ســابعة عىل التوايل.
ولفتت إىل أنه «وبعد ســنوات
مــن الركــود الثقايف ،وعندمــا كاد أن
يصيبنا اليأس أرى ح ًقا ،أنه سيحدث
فر ًقــا كبــرً ا يف وعــي املجتمــع الذي
اعتــاد عــى كونــه فقــط يف منطقــة
ح ــرب ،ولي ــس يف مدين ــة حض ــارة
وتاريــخ» مؤكــد ًة أن» هــذا بالتأكيد
ســيدخلنا مرحلة جديدة يف محافظة
يوما مجــرد أرض حرب».
لــم تكــن ً
أحـــام صالـــح – خريجـــة
ثانوي ــة عام ــة – ت ــرى أن زيارته ــا
ملعــرض املرأة هو للبحــث عن الكتب
التــي تفيد املــرأة ،واقتنائها ،وهو ما
وجدته يف هذا املعرض  ..مؤكدة أنها
اســتفادت من املعــرض أنها حصلت
عىل الكتب التي تنمي القراءة ،وتلبي
رغبــات ابنهــا نجم الدين فــؤاد الذي
ي ــدرس يف الص ــف الس ــادس ،وه ــي
القصــص الجاذبــة للقــراءة ،والتــي
تنمــي املواهب.
وأش ــارت الطالب ــة بجامع ــة
إقليم ســبأ دعاء أحمد إىل أنها جاءت
إىل معــرض الكتاب بهدف رشاء كتب
ثقافية وعلمية متنوعة ،بما يفيدها
يف رفــع مســتواها الثقــايف ،والقتناء
الكتب التي تســهم يف تنمية مداركها
الذاتية ،خاصــة يف اللغة اإلنجليزية..
مؤك ــدة أنه ــا تح ــب االط ــاع ع ــى
ثقافات الحضارات األخرى من خالل
حرصها عىل تعل ــم اللغة اإلنجليزية.

ولفتـــت دعـــاء إىل حضـــور
املــرأة الكبــر يف املعــرض ،وإقبالهــا
الالفــت عــى اقتناء أكرب قــدر ممكن
من الكتب ما بني الروايات والقصص
والكتــب الثقافيــة والعلميــة كونهــا
بحاج ٍة ماسـ ٍة ألن تحظى بأكرب قدر
من املعرف ــة والثقافة.
أم عبدالحمي ــد الج ــال م ــن
جانبهــا أكــدت أن زيارتهــا للمعرض
هــو بهــدف ربــط ولديهــا بالكتــاب،
وتحبيبهم له ،حيث تبحث عن الكتب
التي فيها قصص مرسومة ،والكتب
التــي تعلم أطفالها الرســم والقراءة
الجيدة.
وانطلقــت األربعــاء يف مدينة
م ــأرب ،فعالي ــات املع ــرض الثق ــايف
الذي تشــهده املحافظــة للمرة األوىل
يف تاريخهــا ،وذلك بمشــاركة  20دار
نــر محلية وعربية شــاركت بأكثر
مــن مليــون كتــاب تنضــوي تحــت
 20ألــف عنــوان بمختلــف املجــاالت
والتخصص ــات.
وشــهد املعــرض الــذي يأتــي
كأول تظاه ــرة ثقافي ــة تحتضنه ــا
املحافظــة من ُذ أوىل ســاعات انطالقه
إقب ــاالً كب ــرً ا وحض ــو ًرا جماهري ًي ــا
الف ًتـــا ،كان للمـــرأة فيـــه نصيـــب،
الحضور واملش ــاركة بصورة ملفتة،
كــرت بذلــك الصــورة النمطيــة يف
املجتمع التي تقتــر دور املرأة عىل
املنــزل فقط.

محافظة مأرب
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وكيـــل محافظـــة مـــأرب
الدكتور عبدربه مفتاح ،قال «ســعدنا
كثــرا ً اليوم يف افتتاح معرض الكتاب
األول بجنــاح صنــاع الجمــال» معربا ً
عــن شــكره «لــكل من ســاهم وعمل

بــدوره وكيــل محافظة مأرب
للشــؤون اإلداريــة عبداللــه الباكري،
قــال «لقــد رسرت كثريا ً عنــد زيارتي
لهـــذا الجنـــاح الخـــاص بصنـــدوق
النظافــة والتحســن ضمــن معــرض
الكتاب» مؤك ــدا ً ان حضور الصندوق
ضمــن املعــرض إن دل فإنمــا «يــدل
عــى املشــاركة الفاعلــة لــه وطاقمه
صنــاع الجمــال»  ..معربا ً عن شــكره
للصنــدوق وطاقمه مــن أطلق عليهم
«الجنـــود املجهولني».
يف املقدمة
وق ــال محم ــد الب ــازيل ،مدي ــر
عــام مكتــب املحافظ «إنه ملــن الفخر
والــرور أن تحتضن مــأرب التأريخ
والبطول ــة للجمهوري ــة ،التظاه ــرة
الثقافيــة املتمثلــة يف معــرص الكتاب
األول يف وضع استثنائي اعتقد الكثري
ان ــه س ــيمنع ه ــذا النج ــاح والزخ ــم
الكبري»  ..متابعا ً «شكرا ً مرة للقائمني
عليه وشكرا ً مرتني للصندوق الذهبي
الــذي تجده يف املقدمــة عند كل نجاح
وتميــز تزخر بهــا مأرب».

وجه مشرق

مــن جانبــه عبدربــه حليــس،
مدير عــام مكتب املعلومات والتوثيق
قــال« :لقد ســعدت كثــرا ً وأنــا أزور
جناح صنــاع الجمال ،ورعــاة الحفل
األخوة ،صندوق النظافة والتحســن،

بقدر المسؤولية

مدي ــر ع ــام مكت ــب األوق ــاف
واإلرشــاد باملحافظة حســن القبييس
ق ــال« :يس ــعدنا الي ــوم املش ــاركة يف
معــرض الكتــاب األول عىل مســتوى
املحافظ ــة ه ــذا الح ــدث اله ــام ع ــى
املســتوى الفكري والثقايف»  ..مضي ًفا
«وأنه ملــن دواعــي رسوري ان يكون
صندوق النظافة والتحسني باملحافظة
هــو الراعــي الذهبي لهــذا املعرض».
وعــر عــن شــكره للصنــدوق
الذي تحدث عنــه بقوله« :هذا املكتب
الــذي أظهــر املحافظــة بهــذا الشــكل
الرائــع والجميــل مــن خــال جهوده
املبذولة التي يشــكر عليها ،إذ حققت
النجــاح إلظهار وإبراز املحافظة بهذا
الشكل الرائع».

نجاح كبير

فــؤاد العلــوي وهو املســؤول
اإلعالمــي ملعرض الكتــاب من جانبه
أكد أن «الصندوق من الجهات الرائعة

يف املحافظــة التي نلمــس جهودها»..
مردفـــا ً «ولألمانـــة فقـــد اســـتطاع
الصنــدوق إظهــار املدينة بشــكل راق
وجذاب.
وفيمـــا أرجـــع العلـــوي،
لصنــدوق النظافة والتحســن الفضل
يف نقــل انطبــاع حضــاري للزائريــن
عــن مــأرب ..أكــد أن ذلــك» يــدل عىل
أن القائمــن عليــه يتمتعــون بقدرات
إداري ــة وخ ــرات ونزاه ــة أهلته ــم
الســتحقاق هــذا النجــاح الكبــر».
يستحق اإلشادة
يف الس ــياق ،قال أحمد عايض:
«نجـــح مكتـــب صنـــدوق النظافـــة
والتحســن يف محافظة مأرب بشــكل
كبري ،وقدم نموذجا ً متميزا ً يف اإلدارة
واإلبـــداع الحضـــاري للمحافظـــة»
مضي ًفا« :جهود تشــكرون عليها عىل
كل األصع ــدة ..وخط ــوات تس ــتحق
اإلشادة».

وجود وتميز

ويف الوق ــت ال ــذي ع ــر في ــه
نائــب مديــر مكتب املاليــة باملحافظة
عبدالنـــارص مهـــدي ،عـــن شـــكره
لصنـــدوق النظافـــة والتحســـن
باملحافظــة ،قــال مهــدي« :لقــد أثبت
مكتــب النظافــة والتحســن تواجــده
وتميزه يف جميع الفعاليات واألنشطة
التــي تخــدم املحافظــة».

مكان الجمال

E

ويتحــدث الفنان طه الرجوي،
ع ــن جه ــود الصن ــدوق املتمي ــزة يف
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طـــوال الفـــرة املاضيـــة،
وصنـــدوق النظافـــة والتحســـن
يف محافظـــة مـــأرب ،يقـــدم أروع
اإلنجــازات باملحافظــة واق ًعــا ح ًيــا،
وأعم ــاالً ملموس ــة جعلت ــه ح ـ ً
ـارضا
بلمس ــاته الفنية ،ومتواجدًا بابداعته
التــي ترســمها أيــدي صنــاع الجمال
الذين اليفتأون ينحتون لوحات تأرس
األلب ــاب وت ــر الناظري ــن.
ولــم تتوقف جهــود الصندوق
يف رســم الواقع الجمايل ملدينة مأرب،
بــل حرص عــى أن يكــون مســاهما ً
فاعـ ً
ـا يف رســم التظاهــرة الثقافيــة
الكربى التي تشهدها محافظة مأرب
هذه األيام واملتمثلة يف معرض مأرب
األول للكتاب ،من خالل مساهمته يف
رعاية هذا الحدث املهم الذي تشــهده
مأرب ألول مرة.
لقد حفل سجل الزيارات الذي
خصصه الصندوق يف جناحه الخاص
بمعــرض الكتــاب بمئــات التعليقــات
املع ــرة ع ــن اإلعج ــاب بم ــا يقدم ــه
الصندوق يف تحسني مظهر املحافظة،
ورســمت عبــارات الشــكر والتقديــر
والثناء ،للصندوق الذي يفاجئ الكثري
يومـا ً بعد يــوم بإنجــازات تتواىل عىل
أرض الواقع.

يف هــذه املحافظــة إلظهارهــا إظهار
حضاري».

وهم الوجه املرشق للمدينة ،وراسمني
إبتس ــامتها ،وجمالها ،شكرا ً لهم من
األعماق».
وقــال مدير عــام مكتب وكالة
األنب ــاء اليمني ــة س ــبأ ف ــرع م ــأرب،
الصحفـــي عبدالحميـــد الرشعبـــي:
«اطلعنــا عــى زاويــة عــرض بعــض
األنشطة واإلنجازات التابعة لصندوق
النظاقــة والتحســن يف املعرض األول
للكت ــاب يف م ــأرب ونش ــكر حس ــن
التنظيــم والعــرض املتميــز».
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إمجاع يشيد بإنجازات صندوق
التحسني ترسمها أقالم الزائرين
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املعــرض ،قائالً« :زرنا مــكان الجمال
وأهــل الجمــال» الفتا ً «حــن تكون يف
ح ــرة الصن ــدوق تش ــعر بالراح ــة
واألمان» ومضيفا ً «لكم خالص الحب
والتقدي ــر طواق ــم وإدارة وعم ــاال..
نحبكــم دوماً».
الدكتــور عــي ســيف الرمــال،
نائــب رئيس جامعة إقليم ســبأ ،قال:
«مــن دواعــي رسوري وافتخاري أن
أحرض معــرض الكتــاب األول وأزور
ركن الجمال ..أتقدم بالشــكر الجزيل
للقائمــن عليه وللراعــي الذهبي».
تميز وحضور
العمي ــد ناج ــي مني ــف ،قائ ــد
الرشطة العســكرية بمحافظة مأرب،
عرب عن شكره إلدارة «مكتب التحسني
عــى اللوحات الجمالية التي صنعوها
يف مدينــة مــأرب ،وما تميــزوا به من
حضور يف املعرض دعما ً ومشــاركة».
إنجازات وملسات
ويف الســياق ،يقول عميد ركن
عــي املعمــري ،مســاعد مديــر األمن
باملحافظــة« :زرنــا جنــاح التحســن
والنظافـــة يف املعـــرض ،واطلعنـــا
بالصــوت والصــورة عــى اإلنجازات
واللمســات الرائعة يف املحافظة خالل
فــرة وجيزة»  ..متابعا ً «لهم الشــكر
وملديرهــم املتألــق والناجــح األســتاذ
محمد عطيــة كل الحــب واإلمتنان».
وزخر س ــجل الزيارات باملئات
من عبارات الشــكر للمسات الجمالية
الت ــي يرس ــمها صن ــدوق التحس ــن،
ولجهوده التي يلمسها كل من يتجول
يف مدينة مأرب.

محافظة مأرب
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قالوا عن الكتب:

نصائح لالستفادة من معرض الكتاب:

<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.

<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

قالوا عن القراءة:

٢٠٢١

THE 1 ST MARIB BOOK FAIR 2021

خطوات الكتساب مهارة القراءة:
<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  50صفحة من الكتاب لتحدد إمكانية االستمرار
<تخصيص أوقات هادئة للقراءة واستغالل أوقات الفراغ
<اجعل لنفسك هدفا ً واحرص علي وجود كتاب معك دائما ً

قالوا عن الكتب:

<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.

<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 :أحيانا ً تكون قراءة بعض الكتب
أقوى من أي معركة
<نجيب محفـوظ :قارئ الحرف هو المتعلـم،
وقارئ الكتـب هـو المثقـف.

فوائد القراءة:
<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

شعر

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
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في قلب التحدي

حــدث عظيـم في
سلسلـة التحـول

بقلم/عوض الحويسك

بقلم /حسني الصادر

مدير األخبار بإذاعة مأرب

إنه حدث عظيم ألول مرة يحدث يف تاريخ
املدينة التي ظلت منســية عىل تخوم الصحراء،
ومــا هــذا الحــدث إال واحد من سلســلة أحداث
متسارعة مرت بها محافظة مأرب ،كلها تعني
يف مضمونها ببساطة أن هناك مدينة تبحث عن
السالم وعن املعرفة كطريق للنجاة.
لم يكن من اليســر قبل ســنوات عديدة
ويف تاريخ محافظة مأرب ويف مدينة كانت تنام
تحت غبار البارود وتحيط بها املليشيات من كل
اتجــاه ،وقبل ذلك كانت مدينة منســية ونائية،
أن يتخيل املرء معرضا للكتاب تشــارك فيه دور
نرش من بلدان عربية ودور نرش محلية بعرشات
اآلالف من العناوين املختلفة.
إن معــرض الكتــاب الــذي يقــام اليــوم
بمــأرب ،مــا هــو إال نقطــة تحــول واحــدة من
عــرات املؤرشات التي مرت بهــا مدينة مأرب
خــال ســنوات الحــرب ،فاملدينة التــي تغريت
يف فــرة وجيــزة اقتصاديـاً وثقافيـاً ،وقدمــت
النموذج األفضل من بني املدن والحوارض اليمنية
يف زمــن الحرب نفضت غبار الزمن عن وجهها
الجميل كواحدة من أقدم عواصم الرشق القديم
وتحوي كنوزا تاريخية التقدر بثمن فمأرب هي
أم الحضارة والثقافة.
ً
ً
قطعت مأرب شوطا كبريا خالل سنوات
قليلــة عىل طريق الرتاكــم املعريف والثقــايف ،ويف
صباح كل يوم ينطلق عرشات اآلالف من الطالب
والطالبات إىل قاعات جامعة أقليم سبأ ،وتشهد
املدينــة انطــاق العديد مــن املنتديــات الثقافية
واألدبية التي بدأت يف أنشطتها الثقافية وتتناول
العديــد من قضايــا األدب والثقافة والسياســة
وقضايا التحول والتنمية.
وتعــج املدينــة بالكثــر مــن األنشــطة
اإلعالمية عرب إذاعاتها املحلية ،وهي مقر ملراسيل
العديــد من القنوات الوطنيــة والعربية ويؤمها
الصحفيون من مختلــف بلدان العالم.
إن مع ــرض الكت ــاب األول باملحافظ ــة
هو حدث عظيم يف سلسلة التحول الذي تمر به
املحافظة ،املحافظة التي كانت اســتثناء يف ظل
الظروف الصعبة التي تمر بها بالدنا ،املحافظة
التي زاوجت بني الدفاع عن اإلنسان من التوحش
والهمجية املليشــاوية وبناء هذا اإلنسان فكرياً
وثقافياًومعرفياًونظر لها العالم بتقدير واحرتام
كبريين.

مدير عام مكتب االعالم  -مأرب

أكثر من  300ألف زائر خالل
األيام األوىل من معرض الكتاب

مــأرب يف قلب التحدي  ..تصنع النرص وتحيي
األمــل ،وتبــدد كومة اليــأس املرتاكمة منذ ســنوات ،
وتصنعالحياةالعامرةبالعلموالنورلهاولكلاليمنيني.
نعم إنها مأرب ذات العمق الحضاري الضارب
جذوره يف التاريخ  ..عاصمة اليمنيني األوىل ،وحارضة
اليمنينيقديماوحديثا.
هاهي مــأرب اليوم تحتفي بالعلم  ..تحتضن
الكتاب  ..تجتذب القراء  ..تمسك بالقلم يف يد والبندقية
يف يــد  ..ترســم مالمح وطن يتخلــق يف رحم املعاناة،
وتؤكــد أن المــكان فيهــا لغــر الدولة التي مــن أبرز
أسسها العلم واملعرفة.
مــن قال إن الدولة قهــر 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
اليمنــي يف مأرب ،حيث التعليم ،والصحة ،والكهرباء،
والخدماتاملتساويةللجميع.
يف مأرب فقط وجد اليمني الدولة كما أكد ذلك
فريــق خرباء مجلس األمــن  ..يف مأرب فقط ال يوجد
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان  ..يف مــأرب فقط توجد
مؤسسات دولة فعالة ،ويف مأرب الوجود لغري اليمن،
وراية الجمهورية اليمنية.

أكــد مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظــة مأرب أن عدد مرتادي
معــرض مــأرب األول للكتاب خالل األربع األيــام األوىل بلغ أكثر من  300ألف زائر
وزائرة وســط تزايد مســتمر يف اإلقبال عىل املعرض الذي يســتمر حتى  19فرباير
الجاري.
وقال الرشيف :إن املعرض شهد إقباال فوق املتوقع ،وإن هناك حراكا كبريا
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  80ألف كتاب.
وأشاد الرشيف باإلقبال الكبري 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.
يذكــر أن املعــرض أقيــم بمشــاركة  20دار نــر بينهــا  8دور نرش عربية،
عرضت  20ألف 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 خالل السالسة الحاصلة خالل زيارة املعرض ،وغياب أية مشاكل رافقت
األربع األيام األوىل من املعرض رغم كثافة الزائرين ،وهو مايكشف مستوى الوعي
العايل لدى املجتمع املأربي.

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 الخري نجل األقوياء الشداد

بلقـيـــس يــــا أم الـحـضـــار ِة أشـرقــــي
واســـتعريض زمــــر األشعــــ ِة واسبحــــي
ـي الحسـنـــا أطـلِّــــي وانـظـــرِي
مـوالتــ َ
وتغطرسـ ــي مـ ــلء الفـتـ ــون وع ْنـونـ ــي
هـــا نحـــن نبنـــي فـــوق هـامـــة مــأربٍ
ونشيـــد فـــي وطــــن العـروبـــة وحــــد ًة

من قصيدة (عودة القائد)
لألديب الراحل :عبدهللا البردوني

محافظة مأرب
MARIB GOVERNORATE

أرضـ ــي ودار أبـ ــي وجـ ــدي لــ ــم تــ ــزل
تطـــوي علـــى حلـــم الجـهـــاد عيونـهـــا
ال حــرمــــة اإلنــســــان تــزجـــــر ُه وال
متجـبــ ٌر وأصــــم لــم يـسـمـــع ســـوى
فازحـــف إليـــه يـــا بـــن بجدتـهـــا عـلـــى
يــا خــر مـــن ل َّبـــى ومـــن نـــو ِدي ومـــن
هــــذي زعـامـتــ ــك الـفـتـ ّيـ ُة قــصـــ ٌة
حملـتـــك روح الشـعـــب إيـمـانــا ً فـلــــم

*******

مـــن رشفـــة األمـــس البعـيـــد وكـبـــري
فـيـهـا بـنـاظـ ـ ِ
ـرك الـكـحـيـل األحــــو ِر
مـــن زهـــوة األجيـــال مـــا لـــم تنـظـري
ِ
املستـفـسـ ِر
فـمـــك الجمـيـــل ببـسـمـ ـ ِة
وطنـ ـا ً ونبنـــي ألـــف صــــرحٍ مـرمـــري
فيهـ ــا عنـ ــاق الشـ ــوق والحـ ــب البـ ــري
املـتـوحــ ِ
ـش املـتـنـ ِّمـ ِر
فـــــي قـبـضـــة
ِّ
وتـئـ ــن تـحـ ــت الـغـاصـ ــبِ املستـهـتـ ـ ِر
ِّ
املتحضــــ ِر
شــــرف الضميــــر وال ُنهــــى
َ
رهـــــج الـحـديـد الــمــــار ِد املـتـجـبـ ِر
لـجــــج الـســــاحِ الـفـاتـح الـمـتـهـو ِر
يغ ـ َ
ـى الوغ ــى كاله ــو ِل كاللي ـ ِ
ـث الج ــري
بـفـم الفـتـــوحِ وفــي شـفـــا ِه األدهـــ ِر
تخ ِفــ ْ
ـق بحـــب ســـواك بــل لــــم تشـعـ ِر

مدير التحرير:

مراجعة لغوية عثمان المقبول

فــؤاد العلــوي

إخــراج فنـي رشاد شمسان

