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األشجاُر التي تحمي من المطِر بادَئ 
األمِر 

تْهطُل  بعد أن يتوقَف المطُر.  
***

وا جذوَعها  قِلُّموا أشجاَر المدينِة وغُطّ
بالورّدي 

لتخرَج الديداُن من رؤوِس المارّة.
***

حينما كان للحمار قواعده األربع 
كان الناس يتحدثون عن العصا 

والجزرة.
***

الغباُر الذي اعتذَر عن الحمِل
 وحَطّ عالياً في الغصِن األخيِر 

صار باقًة  للبذوِر التي َتُعوُد  من 
مخلفاِت  الغربان.

***
الكلمُة الطيبُة.. ال تكِسُر شيئاً .

***
يكفي الذئاب األربعة غزال واحد.. 

كيف َنَفَر  السرُب إلى الذئاِب األربعة ؟
***

كان "نيتشه" ضعيفاً إلى درجِة أّنُه 
أُعِجب باليهوِد والعرب.

***
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ومضات ومضات 

 إمكانيات الوزارة ال تستوعب توظيف مبدع  إمكانيات الوزارة ال تستوعب توظيف مبدع 

ــم موقعكم القيادي  *بداية، وبحك
أن  ــد  نري ــة،  الثقاف وزارة  ــي  ف
ــكال دعم ورعاية  نتعرف على أش
ــم  ــدون أنك ــي تعتق ــن الت المبدعي

تقدمونها لهذه الفئة ؟
ــكال الدعم  ــول إن أش ــتطيع الق ــي الواقع، نس -ف
ــل في ما  ــن ، تتمث ــة للمبدعي ــة الممنوح والرعاي
ــة الثقافية  ــدوق التراث والتنمي ــاه من صن يتقاض
ــؤالء المبدعين  الذين  ــهري له على هيئة دعم ش
ــة  ــة األدبي ــب اإلبداعي ــف الجوان ــون مختل يمثل
ــال وال  ــدوداً  وضئي ــراه مح ــم ن ــو دع ــة ،وه والفني
ــن  ــر م ــة للكثي ــات الخاص ــد االحتياج ــكاد يس ي
ــتفيدين من الدعم وبخاصة منهم الذين بال  المس

وظائف وال مصادر دخل من أية جهة أخرى .
ــدود  بالمح ــم  الدع ــون  تصف  *
ــرا  مؤخ ــم  ..لكنك ــل  والضئي
ــم  خص ــة  عملي ــى  عل ــم  عملت
إنقاذ  ــرر  ــتحقات بمب المس ــذه  له

الصندوق من اإلفالس ؟ 
ــي أقول  ــرار ، ودعن ــن هذا الق ــئولون ع نحن مس
ــة  مقارن ــر   يس ال  ــاال  إجم ــدوق  الصن ــع  وض إن 
ــاريع  ــق األخرى من حيث غياب المش بالصنادي
ــرض أن يقوم بها  ــة  التي يفت ــة والتاريخي الثقافي
ــن 17 هدفا  ــام تدخل ضم ــاس مه ــي في األس وه
ــبة  ــدوق . أضف إلى ذلك ضآلة نس ــود الصن لوج
اإليرادات  المقررة له مقارنة بالصناديق األخرى . 

ــاره  ــتطيع اعتب ــذا نس ــل كل ه *ه
ــررا كافيا لإلحجام عن التوجه  مب
نحو العمل على مشاريع ثقافية،  

ذات عمق وقيمة فعلية ؟ 
ــات أخطاء بال  ــرة وهي خالص ــاء كثي ــاك أعب -هن
شك طوال الفترات الماضية وربما حالت دون أن 

يكون هذا التوجه . 

ــق أن ال يحدث  ــس بالمطل *لكن لي
مثل هذا النشاط ؟ 

ــاز مهام  ــه نحو انج ــرض التوج ــق معك يفت -أتف
ــدن التاريخية واآلثار  نوعية تتعلق بالكتاب والم

والمخطوطات ورعاية المبدعين أيضا . 
ــة  ــرة قائم ــذه األخي ــا، ه * مقاطع
ــون مهمة  ــن أن تك ــف يمك ــن كي لك

نوعية؟
-لألسف هذا الشكل من الدعم ذهب لكل من هب 

ودب وبالتالي أفتقده المستحقون. 
ــرافية  ــؤلون كجهة إش ــم مس * أنت

عن هذه الوضعية ؟
ــألخ الوزير  ــادة اآلن ل ــاك إرادة ج ــك، وهن -بال ش
الدكتور عبد الله عوبل باتجاه حل هذه المشكلة 
ــح صفحة  ــاب التقوالت ، وفت ــالق ب ــا ، وإغ جذري
جديدة وشفافة في عمل الصندوق ، ونحن ننتهز 
ــدا على حل  ــا واح ــل معا صف ــذه اإلرادة ونعم ه

ــكاليات والوقوف على حقائق الواقع  جميع اإلش
ــة تأخذ مداها  ــادة وحقيقي ــع معالجات ج ،ووض
ــة القادمة  ــالل الفترة القريب ــي والعملي خ الفعل
ــات وصول  الصندوق إلى هذا  وانطالقا من حيثي
ــى مواجهة  ــدم القدرة  عل ــن العجز وع ــال  م الح

استحقاقات مهامه وأهدافه  .
ــاء كان الحديث  ــري، معكم هذا اللق ــل أن أج * قب
ــكيلها  ــان تبحثون تش ــوزارة عن لج ــي أروقة ال ف
ــات الوضع في الصندوق وبخاصة  لمهمة معالج
ــا يتعلق باإلجراء األخير الذي تحدد في خصم  م

%25 من الدعم الشهري للمبدعين ؟ 
ــام مختلفة  ــتقوم بمه ــكيل لجان وس -نعم تم تش
ــر الخاصة بالفنانين  ــة المعايي منها لجنة لدراس
ــة  الحرك ــن  ضم ــاال  إجم ــن  والمبدعي ــاء  واألدب
ــة كل واحد من هؤالء إلى  ــة ، ولترى حاج الثقافي
دعم الصندوق من عدمه وفرز األسماء الحقيقية 

من الوهمية ..

ــراض  أم  ــذا افت ــل ه ــه..  ه *وهمي
مؤكد ؟ 

ــر من هذه  ــل .. ثم األمر اآلخ ــا أظنه بالفع -هذا م
ــو عمل  تجييل،    ــات وفي هذا االتجاه  ه المعالج
ــاوى في الدعم  بحيث ليس من اإلنصاف أن يتس
ــون مع آخرين  ــار في اآلداب والفن ــوز ورواد كب رم
ــن بهذا  ــرة  ونح ــة  وحاض ــال قريب ــون ألجي ينتم
ــن التكريم  ــير م ــيء اليس ــاول أن نعطي الش نح
ــابة  ــي  غمط التجارب الش ــر وبما ال يعن والتقدي

حقها من اإلنصاف في الدعم. 
ــة  ــتعمل على دراس ــا لجنة أخرى س ــاك أيض هن
ــدوق وهذه  ــرادات الخاصة بالصن ــاق اإلي واقع آف
ــف أن   ــكالية جوهرية في الواقع ألنه من األس إش
ــي  ــدم  تحصيل  الصندوق  لما هو أساس نعلم ع
من  إيراداته ..وهناك لجنة لدراسة وتقييم الوضع 
ــكالية على  ــدوق وترتيب هذه اإلش اإلداري للصن
ــاطاته وأهدافه ، وتخليصه  ــجم مع نش نحو ينس
ــاهمت في ضغط سلبي على  من أعباء إدارية س

النفقات الضرورية .
ــرادات  ــكلة اإلي ــارة إلى مش *باإلش
هل تتفقون  أنها محصلة لتقصير 

في آلية المتابعة والتحصيل ؟ 
ــتبحث  س ــوع  الموض ــذا  به ــة  المكلف ــة  اللجن  -
ــكلة ونحن كجهة  ــف أين هي المش األمر  وستكش
ــيكون لنا حينها ما نقرره . على أننا  ــرافية  س إش
ــتطيع أن ننفي وجود تقصير أو إهمال  في  ال نس
ــل اإليرادات ، لكننا مقابل ذلك  المتابعة  وتحصي
ــض  الجهات   ــل بها بع ــدة التي تتعام ــدرك الح ن
ــاه  الصندوق وهذا في  ــع الوفاء بالتزاماتها  تج م

تقديري أبرز  أسباب انخفاض سقفه اإليرادي .
ــى  عل ــول  تع ــدوق  الصن *إدارة 
ــي قدمت  ــالت الت ــروع التعدي مش
ــس  ــى مجل ــم إل ــن خاللك ــم  وم لك

ــب  ــي تعديالت بحس ــوزراء  وه ال
ــبة  ــادة نس ــى زي ــي إل اإلدارة تفض

اإليرادات ؟
ــروع  ــول على هذا المش ــا يع ــل .. جميعن -بالفع
ــي الموافقة  ــذ دوره ف ــأن يأخ ــون ب ــن متفائل ونح
عليه قريبا وهذا بال شك سوف يساعد الصندوق 
ــى مختلف  ــرة ونوعية عل ــام كبي ــى تأدية مه عل
ــى صعيد  ــة وعل ــة واإلبداعي ــات الثقافي االهتمام

جوهر إنشائه في إيجاد تنمية ثقافية.
* إدارة الصندوق في وقفة  سابقة 
ــى أن يؤثر القرار  ــت  إنها تخش قال
ــع التوسع في إنشاء  الرئاسي بمن
ــق على إمكانية  الموافقة  الصنادي

الحكومية على هذه التعديالت ؟
ــى  ــق عل ــكل اآلن يتف ــك وأرى أن ال ــد ذل  -ال اعتق
ــلبية  ــق على اآلثار الس ــة  ويتف ــة  الثقاف مظلومي

المترتبة على اإلهمال للحاجة الثقافية . 
ــة  ــن حال ــث ع ــياق الحدي ــي س *ف
ــدوق    الصن ــوارد  م ــي  ف ــز   العج
ــت  ــا تحول ــدو  أنه ــا يب ــوزارة كم ال
ــدوق، لديكم  ــى عبء على الصن إل
ــى  إل ــوء  اللج ــاذا  فلم ــة   ميزاني

الصندوق ؟
ــات كافية  ــس لديها إمكاني ــون الوزارة لي *هذا بك
ــات  واحتياج ــات  متطلب ــن  م ــد  العدي ــه  لتواج
ــى  ــاه إل ــم االتج ــي يت ــا وبالتال ــاطها ومهامه نش
ــذ  بعض المهام . ويكفي أن نعلم  الصندوق لتنفي
ــة للحكومة  ــي الموازنة العام ــا هو مرصود ف أن م
ــى ماهو  ــد  أدن ــدا ويع ــل ج ــة ضئي ــوزارة الثقاف ل

مرصود لكثير من الوزارات .
ــة أن تنال  ــل  إدراك  وزارة المالية أهمي ــن نأم نح
ــاف  واالعتبار  لظروفها  ــة حقها من اإلنص الثقاف
ــد اآلن  ال  ــم  ومعتم ــو  قائ ــاطاتها . ألن ماه ولنش
ــى  مواجهة  ــدرة  عل ــه في الق ــاء علي ــن  البن يمك
ــتقبلية   وال انجاز ُمهمات ثقافية .  الظروف المس
الثقافة كوزارة بموازنتها ال تستطيع أن تستوعب 
ــروع  ــروف المبدعين جميعهم  ، ولو ال  أن مش ظ
ــاد  في  ــزه االتح ــذي  أنج ــن ال ــف المبدعي توظي
ــا كان  واقع وظروف   ــوام القليلة المنصرمة  م األع
ــتيعاب  بعض هؤالء المبدعين  الوزارة   ليتيح  اس
ــة   ــف  وزارة المالي ــم ، ولألس ــم توظيفه ــن ت الذي
ــوزارة الثقافة  وال  ــع وزارة  ك ــطحية م تتعامل بس
ــبب  ــكالت البلد هي بس ــن مش ــدرك أن %90  م ت
ــي  و بصراحة   ــروع الثقافي  الحقيق ــاب المش غي
ــاج إلى تخليص القائمين على وزارة المالية  نحت

من هذه النظرة الدونية .
*ماذا  عن مشروع  الكادر الخاص 

بالفنانين؟
ــة   ــب رئاس ــي مكت ــو اآلن  ف ــكادر ه ــروع ال  -مش
الجمهورية وننتظر خروجه وهو في كل األحوال 
ــؤالء ..رواداً ورموزاً  ــه له ــن أن نقدم ــا يمك ــل م أق

أعطوا بسخاء وقدموا الكثير .
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الفاتح من 
أغسطس

ْعِر الُمرَْتاَبْة  َغاِوَيُة الِشّ
َتْسَتْدرُِجِني.. َنْحَو الَغاَبْة

ُز أَْكَواَب الَمْعَنى  وَُتَطِرّ
اَبْة ِباإلِيَحاَءاِت الَكَذّ

****
ِهَي أُْنَثى َماِكرٌَة .. َلِكْن
ِفي الَواِقِع َتْبُدو َهَيّاَبْة

َوأََنا َصَوّاٌل ُمْحَترٌِف
َوُحُروِفي َخْيٌل أََوّاَبْة

أَْغُدو ِبالَخْوِف أَُناِهُضُه

َوأَِبيُت أَُصارُِع إِرَْهاَبْه
ِفي أَْعَماِقي أَْبِني ُمُدًنا
َبّاَبْة  ال َتْعرُِف َشْكَل الَدّ

َعاِصَمًة أُْخرَى ال َتْدرِي
اَبْة"  َهّ أَْو َيْدرِي َعْنَها "الَنّ

َوَطًنا َيْسُكُنِني.. أَْخُلُقُه
ُز ِمْن ُروِحي َباَبْه َوأَُطِرّ

َبْيًتا َبْيًتا.. َدارًا َدارًا..
َشْعًبا ال َيْعُبُد أَْحزَاَبْه

****
ْعِر اْقَتِرِبي َيا َغاِوَيَة الِشّ

َبْة  ِمْن َهِذي الَفْوَضى الَخَالّ

ْمَعِة َبْيَن َيَدْي َوِقِفي َكالَشّ
َتِعٍب َيْسَترِْجُع أَْتَعاَبْه

َثِمٍل ُمْنُذ الَكأِْس األُوَلى 
ْيِه َوأَْهَداَبْه َضَيَّع َكَفّ

َلْو َضَلّْت َيْوًما َناَقُتُه 
َلَقَضى أَْن ُيْعِدَم أَْصَحاَبْه

ال َتْنَتِظرِي.. إِِنّي َقِلٌق
اَبْة  أَْحُسُب ُعْمرِي ِبالَحَسّ

ِعْطُر األُْنَثى ِيْسَتْنِفرُِني
َكَضِريٍر َيْسَمُع ُشَبّاَبْة

َوإَِذا َناَدْتِني َصاِفرٌَة 
أَرَْتِجُل الَبْحَر وَال آَبْه

أَْخَلُع َتاِجي َوأُرَاِقُصَها 

َخَبًبا.. َما أَْحَلى أَْسَباَبْه!
ْعِر َمَواِقَعَها أُْسِقُط ِبالِشّ

َبّاَبْة ال ِبالُوَسَطى َوالَسّ

****
َهَذا ِمْفَتاٌح ِسْحرٌِيّ

اَبْة ِللُمُدِن األُْنَثى الَجَذّ

َيْفَتُح ِمْصرَاَع الُنّوِر وَال
َيْقُتُل َناُطوَر الَبَوّاَبْة

******
صنعاء – ا أغسطس 2014م

لقاء / محمد صالح الجرادي
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قالت هدى أبالن نائب وزير الثقافة إن الوزارة تسعى إلى ترتيب وضع جديد 
ــارت إلى لجان  ــم المبدعين عبر صندوق التراث والتنمية الثقافية ، وأش لدع
ــن الدعم  ــاف ،والحد المعقول م ــق اإلنص ــاه وبما يحق ــل في هذا االتج تعم
ــاعد الصندوق على تأدية أدوار  الذي يحتاجه المبدعون باإلضافة إلى ما يس

نوعية على صعيد مشروعات ثقافية كبيرة ومهمة .
ــياق حديها هذا ل(ثفافي الثورة)بكون الوزارة مثلت جزءًا  واعترفت في س
ــدوق ، لكنها عزت ذلك إلى  ــن األعباء التي أدت إلى ضغوط في عمل الصن م
ضآلة إمكانيات الوزارة وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات القيام بمهام 

ثقافية كثيرة .

 - نسعى لحلول 
جذرية ألوضاع 

صندوق الرتاث ، 
وبما يحقق اإلنصاف 

يف رعاية ودعم 
المبدعني .

يبدو المسرح في اليمن كغريب دخل قرية فلم 
ــمعة  ــم أنه يحظى بس ــن ُيضيفه .. ورغ ــد م يج
طيبة في كل مكان، إال أنه في هذه القرية قوبل 
ــداً يرغب في  ــل واالزدراء، ولم يجد أح بالتجاه

أن يفتح له باب بيته ليطعمه ويؤويه.
ــرحيين اليمنيين ال  ــكلة، أن المس ــب المش إن ل
ــال بيت.  ــم. إنهم ب ــاً به ــرحاً خاص ــون مس يملك
ــم  ــي به ــن تنته ــى أي ــون إل ــردون ال يعلم مش
ــقف ال  ــات، وحلمهم األوحد أن ُيظّلهم س الطرق

يشاركهم أحد فيه.
ــروض  للع ــة  صالح ــات  قاع ــة  الدول ــك  تمل
ــت ملكاً للمسرحيين،  ــرحية، ولكنها ليس المس
ــقة، وبعد  ــادر وبمش ــي الن ــم إال ف ــح له وال تفت
إنجاز معامالت بيروقراطية تقتل حماس الفيل 

إذا كان راغباً في التمثيل!
وغالباً ما تكون هذه القاعات مشغولة بأنشطة 
ــن على هذه القاعات هم  أخرى. كما أن القائمي
ــتهم أو  ــرون أن لمؤسس ــن الذين ي ــن اإلداريي م
ــتحواذ على هذه  وزارتهم الحق الكامل في االس
القاعات، ولو أدى ذلك إلى حرمان المسرحيين 

من االنتفاع بها.
ــات المملوكة للدولة  ــم أن بعض هذه القاع ونعل
قد تمر عليها سنوات طويلة دون أن تقدم على 

خشبتها وال حتى عرضاً مسرحياً واحداً.
ــرحيون في اليمن بالظلم والمرارة،  يشعر المس
ألن هذه القاعات مغلقة في وجوههم، وال تفتح 
ــت ملكية  ــم بأنها ليس ــع يقينه ــم، م ــا له أبوابه
ــو ما يعني  ــاع العام، وه ــل ملكاً للقط خاصة، ب
ــن من  ــم مواطني ــا، باعتباره ــركاء فيه ــم ش أنه
ــم على قدم  ــا حق يضعه ــد، ولهم فيه ــل البل أه

المساواة مع أكبر مسئول في الدولة.
ــا يكفي من  ــون م ــرحيون اليمني ــح المس ال يرب
ــم بالكاد  ــرحاً، فه ــهم مس ــوا ألنفس ــال ليبن الم
ــرد  يوفرون لقمة العيش، فكيف نطلب من متش
عاطل عن العمل، أن يجمع ثروة ويشيد لنفسه 
ــاص، فإنني  ــا في القطاع الخ ــاً؟! وإذا فكرن بيت
ــاع األناني لم  ــأكتم ضحكاتي، ألن هذا القط س
ــة، فكيف  ــم أو الصح ــر للتعلي ــيئاً يذك يقدم ش

نتوقع منه أن يبني مسرحاً لتثقيف الشعب؟؟
ــم  العظي ــي  الروس ــل  والممث ــرج  المخ ــر  ذك
ــرك  مح أن  ــكي)  ستانسالفس ــطنطين  (قس
ــرن  ــي الق ــيا ف ــي روس ــرحية ف ــة المس النهض
ــروس  ــاء ال ــات األثري ــي هب ــر، ه ــع عش التاس
ــي، وأن أحدهم بنى  ــرح الروس ــخية للمس الس

مسرحاً فخماً وأهداه للمسرحيين.
هل كان من الممكن أن يبزغ نجم ستانسالفسكي 

ــن والممثلين في  ــل المخرجي ــد من أفض كواح
ــة  ــرحية عظيم ــة مس ــود حرك ــوال وج ــم ل العال
ــن المؤلف  ــمع ع ــا سنس ــيا؟ وهل كن ــي روس ف
ــرحي العبقري (أنطوان تشيخوف) لوال  المس

وجود مسارح تعج بالمتفرجين؟!
ــا  ــام به ــي القي ــي ينبغ ــى الت ــوة األول إن الخط
ــرح اليمني من حالة الموات التي  إلخراج المس
ــيس "دار الفنون المسرحية"  يمر بها، هي تأس
ــرح إلى المسرحيين  وأن تعود ملكية هذا المس
ــه  ــي إدارت ــق ف ــم الح ــون له ــن، وأن يك اليمنيي

ــهم، ووضع برنامج للعروض المسرحية  بأنفس
ــنة دون توقف،  ــنة، وكل أيام الس على مدار الس
ــباك التذاكر  وأن تصبح العائدات المالية من ش
ــاً صافياً لهم،  ــركات الرعاية حق واإلعالنات وش
ــروط، فيتحقق  ــدراً حراً للدخل غير المش ومص
ــم، وهو أن  ــن حلم حياته ــرحيين اليمنيي للمس
ــة الفن الذي  ــن مزاول ــاح الوفيرة م ــوا األرب يجن

يعشقونه ويكرسون له أعمارهم.
ــة ينطلقون  ــرحيين من أرضية صلب ــد للمس الب
ــون  الفن "دار  ــي  ه ــة  األرضي ــذه  وه ــا،  منه

ــي أن تتضافر جهود  ــي ينبغ ــرحية" والت المس
ــات المانحة  ــع الجه ــمية م ــات الرس المؤسس

إلنجاز هذا المشروع الثقافي االستراتيجي.
ــى أرض الواقع،  ــروع عل ــق هذا المش بدون تحقي
ــة  ــدوث نهض ــي ح ــر ف ــث أن نفك ــن العب ــه م فإن
ــرحية في اليمن. إذا استمر هذا الوضع على  مس
حاله، وظل المسرحيون اليمنيون بال مسرح، فإن 
الشعب بأكمله سيكون متهماً بالتقصير وإهمال 

الرسالة األخالقية والروحية لفن المسرح.

أيها املسرح سنرميك يف البحر!أيها املسرح سنرميك يف البحر!
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