
ــن من الموضوعات  ــينما في اليم إن موضوع الس
ــن حيث  ــة، ال م ــث والدراس ــتحق البح ــي تس الت
ــث  ــن حي ــل وم ــب، ب ــينمائي فحس ــاج الس اإلنت
ــار  باعتب ــينمائية،  س ــة  صناع ــى  إل ــول  الوص
ــراً في  ــاً وتأثي ــر الفنون رقي ــن أكث ــينما م أن الس
ــون متعددة  ــه من فن ــا تحتوي ــات، ولم المجتمع
ــيناريو  والس ــاءة  واإلض ــراج  واإلخ ــر  كالتصوي
ــرات  والمؤث ــص  والرق ــاء  والغن ــيقى  والموس
ــال مع فئات  ــة التواصل الفع ــة، وإمكاني الصوتي
ــينما الهائلة على  ــعة، وقدرة الس اجتماعية واس
ــى عمق الحياة االجتماعية  االختراق والتوغل إل
وتوجيه وتنمية القيم واألخالق واآلراء والمفاهيم، 
ــات العصر،  ــات واحتياج ــالءم ومتطلب ــي تت الت
ــع،  المجتم ــوم  وهم ــات  وطموح ــال  آم ــس  وتعك
ــب  ــب المظلمة والرواس ــة الجوان ــف وتعري وكش
ــع، وتدعم الثقافة الوطنية  المتخلفة في المجتم
ــب المضيء من  ــتلهم الجان ــي تس ــعبية الت الش
الموروث، وتعميق آفاق الثقافة اإلنسانية بقيمها 
ــر ولغته  ــائل العص ــة المتطورة، وبوس الحضاري

وتقنياته (الصورة والحركة).
ــون أو اآلداب في  ــن أنواع الفن ــور أي نوع م  وظه
ــع  ــة يخض ــة معين ــرة زمني ــي فت ــع وف أي مجتم
لشروط موضوعية ومادية، ومستوى رقي وتطور 
المجتمع ومتطلباته وحاجاته المادية والروحية 
ــام محصلة  ــكل ع ــي، فالفن بش ــه الجمال وتذوق
ــة حتمية  ــع االجتماعي، ونتيج ــات للوض معطي
ــا تمتلكه  ــن بم ــر اليم ــاني. وتعتب ــوره اإلنس لتط
ــع جغرافي متميز،  ــص طبيعية، وموق من خصائ
وتوفر للشروط الموضوعية والعناصر األساسية 
المكملة لإلنتاج السينمائي، من تواجد الشمس 
ــتمر على مدار العام، وتنوع التضاريس من  المس
ــهله وجبله وأوديته،  بحر بسواحله الذهبية، وس
ــة إلى تعدد الثقافات المختلفة، والرقصات  إضاف
والغناء، والتمايز في الملبس، والشكل والمالمح 
ــرى، وتنوع  ــن منطقة إلى أخ ــان اليمني م لإلنس
ــي  الهندس ــكل  ــة الش ــاري وجمالي المعم ــن  الف
ــك المواصفات  ــرى، كل تل ــة إلى أخ ــن محافظ م
ــاعد على  ــات الطبيعية تس ــددة والمعطي المتع
التصوير واإلنتاج السينمائي، وتقلل من تكاليف 
ــر بحثاً عن تلك  ــفر من بلد إلى آخ ــاج والس االنت
ــوى العاملة،  ــات، إضافة إلى رخص الق المواصف
ــام.. تلك  ــكل ع ــية بش ــف الحياة المعيش وتكالي
ــة  ــات المطلوب ــة والمواصف ــات الطبيعي المعطي
ــينمائي تؤهل اليمن ألن تكون موقعاً  لإلنتاج الس

ــة.  العالمي ــينمائية  الس ــالم  ــر األف لتصوي ــاً  هام
ــرح  للمس ــة  العام ــة  المؤسس ــاق  انبث ــر  ويعتب
ــل  ــق الطوي ــذا الطري ــى ه ــة عل ــينما بداي والس
ــاق, كما أن إثارة الموضوع داللة على صدق  والش
ــار الطريق  ــة ويبقى أن نخت ــة والمعالج في الني

ونسير عليه..
ــينمائي خصوصاً في هذا  إن أهمية المجال الس
ــهد ثورة تكنولوجية في وسائل  العصر الذي يش
ــا، وتعمق  ــم تأثيره ــي تضخم حج ــال والت االتص
ــاس بمخاطرها على الخصائص المميزة  اإلحس
للثقافة الوطنية.. وقد لخصها عدد من المهتمين 
ــة  ــاركة الفئ ــاب مش ــي غي ــرب  ف ــن الع والباحثي
ــباب – هذا  ــر - وهم فئة الش ــتهدفة بالتغيي المس
ــة االتصالية  ــى أن تتحول العملي الغياب أدى إل
الى عملية تلقينية تسهل مهمة تسريب مختلف 
ــي أن يقوم  ــل الثقاف ــن للعام ــات.. وال يمك الثقاف
ــائل  ــتخدام هذه الوس بدوره إذا لم يتمكن من اس
ــة  الوطني ــة  الثقافي ــه  أهداف ــة  لخدم ــا  وتوظيفه
ــل محاولة الحد  ــى األق ــا، أو عل ــق غاياته وتحقي
ــة الثقافية  ــة الخلفي ــلبي بتهيئ ــن تأثيرها الس م

ــتيعابها والتعامل معها تعامًال  واالجتماعية الس
واعياً وعلمياً..

ــة من  ــة معين ــى نوعي ــت عل ــل والتهاف إن التعام
ــالم الهابطة فنياً والتي هي في معظمها ذات  األف
ــاهمت في  ــات هدامة، س ــل وخلفي مضمون هزي
ــويه الذوق الجمالي، وفتح منافذ للثقافات ال  تش
ــى تغيير نمط حياتنا إلى األفضل بقدر  تهدف ال
ــواقنا  ــواقها، وإغراق أس ما تهدف إلى ربطنا بأس

ــدة أن  ــاول جاه ــتهالكية، وتح ــا االس بمنتجاته
تستهجن  ثقافتنا الوطنية ومعتقداتنا الروحية, 
ــذي  ال ــا  مجتمعاته ــع  واق ــل  تجمي ــل  وبالمقاب
ــور الصناعي  ــن التط ــى درجة مذهلة م ــل إل وص

والتكنولوجي.
ــة  ــة مرتبط ــينمائية يمني ــة س ــاء صناع إن إرس
بخصائصنا، وتعكس واقعنا االجتماعي وهمومنا 
الثقافية، وتخاطب عقولنا ال غرائزنا مطلب ملح 
ــذا الهم الوطني منوط  ــويف، وإن ه ال يقبل التس
بالمؤسسة العامة للمسرح والسينما، وبتأسيس 
ــاء  ــواة.. ولكن تعقيدات إنش ــينما لله نوادي الس
ــف اإلرادة  ــينما للهواة وضع ــن نوادي الس وتكوي
ــتمر لم ُيـفسح  ــاعة القهر المس والمطالبة، وبش

المجال للمعادلة السينمائية الناجحة.
ــتمر مدعوماً  ــينمائي المس ــاج الس معادلة اإلنت
ــة  بتقني ــة  المؤهل ــينما  الس ــوادي  ن ــي  بخريج
ــن إخراج  ــع مجاالته، م ــينمائي بجمي ــن الس الف
وتصوير وسيناريو ومونتاج وموسيقى تصويرية 
ــك البد من إعداد  ــرات صوتية. ولكي يتم ذل ومؤث
ــمل  ــس علمية تش ــق على أس ــات والوثائ الدراس

ــت انتباه  ــواة.. ولف ــينما اله ــة س ــيس ورعاي تأس
ــي الحركة  ــا ودورها ف ــى اهتماماته ــع إل المجتم
ــاطها  نش ــب  جان ــى  إل ــة  واالجتماعي ــة  الثقافي
ــي  الحقيق ــند  الس إن  ــي..  والتقن ــي  التكوين
ــق  ــينمائي هو الكادر المحب والعاش لإلنتاج الس
ــن  للف ــرعيون  الش ــاء  األبن ــينمائي..  الس ــن  للف
السينمائي، وليس أنصار التخلف والتغريب من 
المرتزقة على حساب التراث الوطني واإلنساني 
ــة  الجمالي ــم  والقي ــي  الفن ــتقبل  المس ــر  وتدمي
ــة للعصر.  ــاملة المواكب ــانية الش والثقافة اإلنس
ــينما  ــاء س ــية إلرس البد من خلق البذرة األساس
ــة في  ــدة متين ــتندة لقاع ــة ومس ــة ومتمكن فاعل
ــند حقيقي وكادر معجون  الواقع االجتماعي.. س
ــن دراية ووعي، بحيث  ــينمائي ع بحب الفن الس
تكون السينما مهنة للطامحين ذوي االهتمامات 
ــل  تعم ــه..  فروع ــف  بمختل ــينمائي  الس ــن  بالف
ــات خالقة من  ــينما بطاق ــى دعم صناعة الس عل
ــق الفن  ــباب الهاوي والمرتبط وجدانياً بعش الش
السينمائي.. ويطمح إلى التواصل اإلنساني مع 
اآلخرين بوسائل فنية وأسلوب إبداعي، من أجل 
خلق ثقافة سينمائية في بالدنا.. وجعل السينما 
ــة العامة  ــاس.. وإدراك المؤسس ــاً للن ــاً ثقافي هم
ــينما بأهمية النوادي السينمائية  للمسرح والس
ــينمائي وثقافي  ــا الفاعل كرافد س ــواة ودوره لله
ــاج  اإلنت ــم  ويدع ــاعد  يس ــا،  له ــال  بدي ــس  ولي
ــس  ــة بالمعرفة واألس ــوادر مؤهل ــينمائي بك الس
ــي تقنياته  ــينما وتعاط العلمية لفن صناعة الس
ــاعد على  ــي، وبرامج تس ــن علم ــة وتمك بمنهجي
ــا بين صفوف  ــينمائي وتعمقه ــر الوعي الس نش
ــينمائية وتذوق  ــة نقدية س ــباب، وخلق حرك الش
فني يستوعب أبعاد وأهمية الفن السينمائي, وال 
ــاط على الجانب النظري والعملي,  يقتصر النش
ــات والتواصل مع  ــا جانب العالق ــمل أيض بل يش
ــا بصمات  ــة والتي له ــقيقة والصديق ــدول الش ال
ــينمائي، وتربطنا بها  ــال الس ــي المج ــخ ف وتاري
ــات ثقافية. وأيضا توطيد العالقة  عالقات واتفاقي

مع منظمة (اليونيكا) العالمية.
ــادة  والج ــة  الضروري ــات  الفعالي ــن  ضم ــن  وم
ــينما  ــوادي س ــي لن ــر تأسيس ــر لمؤتم التحضي
ــة  االجتماعي ــات  الفئ كل  ــاهمة  بمس ــواة  اله
ــباب  ــن مثقفين وطالب جامعات وش العريضة م
ــات العامة، ومنظمات  النوادي الرياضية والنقاب
ــم الخطوط األولى لدخول  المجتمع المدني لرس

بالدنا الى عالم السينما الرحب والجميل.
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ــن فرع صنعاء ندوة  ــاد األدباء والكتاب اليمنيي ــة بالتعاون مع اتح ــم وزارة الثقاف تنظ
ــتقام قريباً في  ــوار الوطني» والتي س ــوان «الثقافة في مخرجات الح ــة تحت عن ثقافي

بيت الثقافة بصنعاء.
ــة الحوار  ــي وردت في وثيق ــة الت ــع الثقافي ــن المواضي ــد م ــدوة العدي ــتتناول الن وس
ــذا الجانب  ــت حول ه ــورات التي طرح ــي والتص ــال الثقاف ــة بالمج ــي والخاص الوطن

ــر  ــى تطوي ــة إل والهادف
ــي  ف ــة  الثقافي ــة  الحرك
الثقافية  ــى  والبن اليمن 
والتراث الثقافي اليمني 
ــدع  بالمب ــام  واالهتم

اليمني.
ــذه  ه ــي  ف ــارك  ويش
الندوة نخبة من األدباء 
ــالل  ــن خ ــن م والمثقفي
إلى   أوراق عمل ستقدم 

الندوة.

تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد األدباء

ندوة عن الثقافة والحوار الوطني
غاب الفعل الثقايف غاب الفعل الثقايف 

وحضر الصراع وحضر الصراع 
السياسيالسياسي

السينما اليمنية .. آفاق وطموحات

من املالمح الفنية يف رواية "صنعايئ"من املالمح الفنية يف رواية "صنعايئ"
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ــُر ُعم وال  ــرٌو  عم ــه  يعرف ــس  لي ــا  م
ــُر ضج وال  ــف  ضع ال  ــث  حي ــي  بأنن

ــا به ــت  فكن ــي  أيام ــيرة  س ــرت  خب
ــدُر والق ــر  الح ــاء  القض ــاء  يش ــا  كم

ــى مالمحها ــي أبه ــكينة ف ــث الس حي
ــُر بط وال  ــا  يماريه ــرور  غ ــال  ف

ــافات الرحاب .. وما كتبت شعر المس
ــفُر الس ــه  ب ــو  يحل ــذي  ال إال  ــت  كتب

ــم فمه ــن  م ــن  اآلتي ــن  م ــيَّ  عل ــا  وم
ــعروا ــم ش أنه ــوا  ــم ظن ث  .. ــم  وبطنه

وإن ــراب  الس ــع  وفقاقي ــم  ه ــياِن  س
ــروا كث وإن  ــم  دعاواه ــي  ف ــعوا  توس

ــاً عبئ ــى  أت ــا  م ــدي  قصي ــت  بي ألن 
ــوُر والخ ــز  عج ــه  مع ــى  أت ــا  وم

ــُه طيب ــل  ق ــان  زم ــي  ف ــه  صحبت
ــُر ثم وال  ــاًء  م ــه  وجه ــي  ف ــس  فلي

ــه ــا قصيدت ــي م ــأل نفس ــن أس وحي
ــرُر ــر والغ ــول البك ــه  الحج ــن من وأي

ــداً ــن أح ــروخ ك ــه المش ــول إيقاع يق
ــوُر الص ــه  ب ــو  تحل ــا  م كل  ــه  كأن

ــن وط ــه  ب أزرى  ــن  وط ــن  م ــت  فأن
ــُر وط ــه  ل ــه  في ــد  يع ــم  ل ــه  ذهن ــي  ف

ــٍق نف ــال  ب ــرداب  س ــو  ه ــا  كأنم
ــدُر والخ ــوت  الم ــه  رئتي ــي  ف ــام  ين

* * *
ــر بش ــم  إنك ــه  في ــاس  للن ــول  أق

ــُر البش ــه  عاف ــيء  ش كل  ــم  وبينك
ــال ف  .. ــاع  الضي ــاء  بآب ــرون  تفاخ

ــُر خب وال  ــم  كنت ــم  لك ــول  يق ــس  ح
ــه ب ــار  الفخ ــُب  رح ــم  عال ــم  أمامك

ــداع والقمُر ــمس لإلب ــاءت الش ــا ش م
ــا  وزينته ــا  الدني ــن  م ــم  أنت ــن  وأي

ــُر والعب ــات  اآلي ــه  وب ــا  ومجده
ــوا فهم ــم  أنه ــي  يرين ــن  اليقي ــا  هن

ــروا عث وال  ــوا  فمارك ــود  الخل ــى  معن
ــم به ــن  الخالدي ــه  بني ــن  م ــم  وأنه

ــُر تنتص ــاق  اآلف ــي  ف ــن  الميادي كل 
ــم همته ــه  الل ــا  وحي ــدون  الماج

ــُر ــوز والظف ــكان الف ــاك .. ف ــت هن كان
ــم ــد موكبه ــاك امت ــت هن ــن كان وحي

ــُر ــم العط ــه العال ــن وفي ــي الخافقي ف
ــدي ــد ي ــي أم ــوى أن ــي س ــا بنفس وم

ــه الحجُر ــدى ل ــراغ الذي ين ــى الف إل
ــف أنعتهم ــي .. وديني كي أهلي وقوم

ــُر أث وال  ــن  عي ــا  له ــم  فيه ــس  ولي
ــم ــرح خيبته ــي ج ــس بقلب ــي أح إن

ــُر واإلب ــواك  األش ــه  تالفيف ــي  وف
ــدف ه ــى  إل ــروا  م ــا  وم ــان  الزم ــر  م

ــروا كب ــه  أجل ــن  م ــه  ب ــم  هاه ــال  يق
ــي وفم ــي  دم ــي  ف ــاٍت  أمني ــن  م وأِح 

ــا ظهروا ــم في األرض م ــول يا ليته تق
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قوُل الحققوُل الحق

ــة  مكتب ــيس  تأس ــم  ت ــى  مت  •
البردوني؟

ــام  ــى ع ــة إل ــيس المكتب ــخ تأس ــود تاري - يع
ــى المركز الثقافي،  ــي قاعة ضمن مبن 1999م، ف
ــام 2007م  ــتقل في ع ــم افتتاحها كمبنى مس وت
ــن الصندوق  ــاؤه وتأثيثه بتمويل م ــذي تم بن ،ال
االجتماعي للتنمية، في مكان يتوسط المدينة، 
ــام،  ــارع الع ــى الش ــه، عل ــول إلي ــهل الوص يس

ويتكون من ثالثة أدوار وبدورم.
ــة،  الفني ــؤون  الش إلدارة  ــص  مخص ــدوم  الب
يتفرع منه قسم التزويد، والفهرسة والتصنيف، 
األول  ــدور  وال ــد،  والتجلي ــة  الصيان ــم  وقس
ــؤون المالية  ــب اإلدارية (الش مخصص للمكات
ــة  إضاف ــة،  واإلحاط ــتعالمات  ،االس ــة  واإلداري
ــددة  المتع ــس"  بلقي "أرض  ــرى  الكب ــة  للقاع
ــات  ــطة والفعالي ــا األنش ــام عليه ــراض يق األغ
ــة والفكرية وغيرها،  الثقافية واألدبية واإلبداعي
ــل  ــب وورش العم ــات والتدري ــة االجتماع وقاع
ــي  ــدور الثان ــا ال ــرية، أم ــة البش ــج التنمي وبرام
ــرة والبحث،  ــة الح ــات المطالع ــص لقاع مخص
ــة، التي  ــات المكتبي ــب إدارة الخدم ــا مكات وفيه

ــام ذات العالقة  ــن األقس ــا العديد م ــرع منه يتف
ــا خدمة  ــتفيدين، منه ــم الخدمات للمس بتقدي
اإلعارة الخارجية، إضافة إلى قاعة الطفل التي 
ــة المعلومات  ــة من أوعي ــوي على مجموع تحت

الخاصة باألطفال. 
ــن  ــدد م ــن ع ــون م ــث فيتك ــدور الثال ــا ال أم
ــة  خدم ــم  لتقدي ــز  كمرك ــة  مخصص ــات،  القاع
اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وهو المشروع 

الذي مازال قيد المتابعة والبحث عن ممول. 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــو ال ــا ه • م

المكتبة منذ تأسيسها؟
ــة دوراً  ــى، لعبت المكتب ــة األول ــذ اللحظ - من
ــة وثقافية، عبر تزويد  في تقديم خدمات معرفي
ــتفيدين  وحفظ وتهيئة أوعية المعلومات للمس
ــين، في مختلف  ــراء والباحثين والدارس من الق
ــج ثقافية  ــن إعداد برام ــات، فضًال ع التخصص
ــتيعاب برامج  ــة إلى احتواء واس متنوعة، إضاف
ــات  ــات والمنتدي ــات المؤسس ــطة وفعالي وأنش
ــادات، وبيوت الفن  ــوادي، واالتح والروابط والن
ــن  ــا م ــعبي وغيره ــوروث الش ــكيلي والم التش
ــة  بصناع ــة  العالق ذات  ــة  المدني ــات  المؤسس

الوعي وأخذ المجتمع نحو المستقبل المنشود، 
ــتيعاب كافة  ــوم المكتبة باحتواء واس وكذلك تق
ــطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسات  األنش
ــف توجهاتها ،دون  ــة بمختل ــمية والمدني الرس
ــول  القب ــة  ثقاف ــزز  ويع ــل  يؤص ــا  بم ــاء،  إقص
ــي بالهوية  ــيخ الوع ــش، في اتجاه ترس والتعاي
ــراء الحوار المتبادل بين  واالنتماء الوطني، وإث
ــرائح المجتمع، والسير  كافة طوائف وفئات وش
ــل في الدفع بعملية  ــي اتجاه كل ما له أثر فاع ف
ــي واإلبداعي،  ــر الثقافي واألدب ــاء والتطوي البن
ــري  والفك ــي،  ــي والسياس ــي، واالجتماع والفن

والحريات والحقوق، والتنمية اإلنسانية.
ــظ أداء مختلف للمكتبة من  • لوح
ــم  ــن وتقديمه ــي المبدعي ــالل تبن خ
ــات  فعالي ــالل  خ ــن  م ــور  للجمه
وأنشطة، ما الذي دفع بإدارة المكتبة 

إلى ذلك؟
ــم  بدع ــائها  إنش ــذ  من ــة  المكتب ــاهمت  س  -
ــب اإلبداعية من خالل  ــجيع وتنمية المواه وتش
ــب والدوريات،  ــن الكت ــة م ــادة متنوع ــم م تقدي
ــة، وإتاحتها للجميع لقرأتها  التي تعزز التجرب
ــب المزيد من التجارب، ولهذا  ــتمتاع بكس واالس

ــة، وهو ما خلق هذا  ــددت المنتجات اإلبداعي تع
ــو المخرجات في  ــدد والتنوع الجميل، ونم التع
ــب للمكتبة  ــداع، ومما يحس ــروع اإلب مختلف ف
ــي،  ــاخ الديمقراط ــز المن ــي تعزي ــاهمتها ف مس
ــاء المكاني  ــط وثيق بين الفض ــث هناك تراب حي
ــذا الفعل مع وجود  ــي، وتعزز ه والفعل السياس
ــر  ــي آخ ــاء مكان ــي كفض ــوار الوطن ــة الح خيم
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــية جنب ــة السياس للممارس
ــة الثقافية واألدبية واإلبداعية والفنية  الممارس
ــن  ــر ع ــرأي والتعبي ــة ال ــع حري ــاح للجمي ،لتت
ــي اتجاه إثراء الحوار  األفكار ووجهات النظر ،ف
ــن الوجود،  ــي الموقف م ــازج ف ــل المتم والتفاع
ــي ترتقي بالعالقات  ــلوكيات الت إلى توجيه الس
ــرف والتعصب  ــذ العنف والتط ــانية، وتنب اإلنس

العقيم، إلى دعم القدرات اإلنسانية الخالقة.
ــالل  خ ــدارات  إص ــة  للمكتب كان   •
ــاذا توقفت هذه  ــوام الماضية، لم األع

اإلصدارات في الفترة األخيرة؟
- كان لدينا مشروع ثقافي طموح يليق بمكانة 
ــمها  ــة وطنية علمية وثقافية، ارتبط اس مؤسس
ــاعر والمفكر الكبير "عبدالله البردوني"..  بالش
ــام 2008م، في  ــع منذ ع ــى الواق ــدأ تنفيذه عل ب
ــن إمكانيات  ــا كان لدينا م ــا لم ــات ووفق األولوي
ــات الثقافية على  ــع المؤسس ــة، والعمل م مالي
ــتقبل، إلى  ــر إلى المس ــهد، والنظ تفعيل المش
ــدارات البردوني،  ــلة إص ــروع سلس ــالق مش إط
ــن إبداعيين في  ــاز عملي ــف بعد إنج الذي توق
ــي،  ــي قصص ــعري والثان ــام 2010م، األول ش ع
ــي مجال  ــج المكتبة ف ــى توقف برنام ــة إل إضاف
ــيجرنا  ــة، مما س ــات الثقافي ــطة والفعالي األنش
ــكاليات والصعوبات  ــرة للحديث عن اإلش مباش
ــف الدعم  ــا توق ــود، منه ــذا الرك ــي خلقت ه الت
ــل وزارة الثقافة عن  ــص للمكتبة من قب المخص
طريق صندوق التراث والتنمية الثقافية، وكذلك 
إضافة مدخالت بشرية أخرى مثل تعيين نائب 

ــن مدير  ــب، تعيي ــام، تعيين محاس ــر الع للمدي
لشؤون الموظفين من خارج المكتبة، األمر الذي 
ــاء والتزامات  ــة أعب ــه تحميل المكتب ــب علي ترت
ــف  توق ــل  ظ ــي  ف ــة،  وتنظيمي ــة  وإداري ــة  مالي
ــهرية -النفقات التغشيلية  ــقف الموازنة الش س
والصيانة -عند مبلغ (32000) ريال، فضال عن 
ــن المتعاقدين  ــتكمال توظيف الموظفي عدم اس
ــم المكتبية  ــات خبراته ــن تراكم ــتفادة م واالس
ــرة عملهم  ــبوها خالل فت ــي اكتس ــة الت واإلداري
ــرى منها فصل  ــكاليات أخ ــدي، وثمة إش التعاق
ــر  ــدم توف ــرا لع ــاء، نظ ــاء والكهرب ــي الم خدمت
ــورة كبيرة تهدد  ــب، وثمة خط ــاد المناس االعتم
ــذا الصرح العلمي والثقافي الكبير، تتمثل في  ه
ــة العامة للكتاب  ــة والهيئ ــش، وزارة الثقاف تهمي
ــات المكتبة بوصفها معلم  لمتطلبات واحتياج
من معالم التنمية الثقافية والمعرفية في بالدنا.
• لماذا لم يتم إطالق مسابقة باسم 
الشاعر الكبير عبدالله البردوني في 

مجاالت مختلفة من األدب؟
ــاعر  ــم الش ــابقة تحمل اس - فكرة تبني مس
والمفكر الكبير عبدالله البردوني، كانت وال زالت 
من األفكار التي تراودنا، لكن مثل هذا المشروع 
ــة دافعة ومحفزة  ــى إمكانيات إضافي ــاج إل يحت
ــاب القوى أم  ــة ألع ــت رياض ــل. وإذا كان لألفض
ــي العامة بذمار أم  ــإن مكتبة البردون األلعاب، ف
ــة واالجتماعية  ــة والفكري ــات الثقافي المؤسس
ــذا  ــت ه ــي صنع ــبابية ..الت ــية والش والسياس
ــت  ــدد والمتنوع، فالمكتبة ليس ــهد المتع المش
ــش وملفت  ــل جماعي مده ــاك فع ــا، هن وحده
ــبة لتجديد الدعوة  للنظر، وأجدها فرصة مناس
ــة والهيئة العامة للكتاب وصندوق  لوزارة الثقاف
ــلطة المحلية  ــة الثقافية ،والس ــراث والتنمي الت
ــات  المكتبة،  ــى توفير احتياج ــة، إل بالمحافظ

إدراكا لدورها في تنمية المجتمع.

توقف الدعم عن املكتبة أدى إىل تعرث مشروع سلسلة إصدارات الربدوين
مدير عام مكتبة الربدوين بذمار:

ــودي إن توقف الدعم المخصص  ــتاذ عبده الح ــر عام مكتبة البردوني في ذمار  األديب األس ــال مدي ق
ــد أدى إلى توقف  ــة الثقافية ق ــدوق التراث والتنمي ــة عن طريق صن ــل وزارة الثقاف ــة من قب للمكتب
ــلة إصدارات البردوني الذي كان قد بدأ في العام 2008م، داعيًا الجهات المعنية بما  ــروع سلس مش
ــام بواجباتها الثقافية  ــتنى لها القي ــلطات المحلية إلى إعادة النظر في دعم المكتبة ليس ــا الس فيه

واالجتماعية.. 
ــة وثقافية لجمهور القراء،  ــًا في تقديم خدمات معرفي ــاء معه أن المكتبة تلعب دوراً هام ــد في لق وأك
واستيعاب برامج وأنشطة وفعاليات المؤسسات والمنتديات والروابط والنوادي، وتعمل على تشجيع 

وتنمية المواهب اإلبداعية من خالل تقديم مادة متنوعة من الكتب والدوريات.. فإلى التفاصيل:

لقاء/ خليل المعلمي
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