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خالل ندوة ألدباء اجلنوب عن الشعر اجلنوبي ودوره يف جتسيد احلق السيادي..

الكاف :قريبـًا �س ُتفتح ال�سينما وامل�سرح يف عدن
الوايل :كلفنا فريقــا خمت�صا ب�إعداد خطة لتطوير النه�ضة الثقافية يف اجلنوب
ال�شعيبي :على اجلنوبيني تر�سيخ ثقافة الدميقراطية واحلرية والعدالة

«األمناء» تقرير /عالء عادل حنش:
أكــد رئيس لجنــة اإلغاثة باملجلــس االنتقايل
م.عدنان الكاف أنْ قريبا س ُتفتح السينام واملرسح
را إىل أن تلك
يف العاصمــة الجنوبية عدن ،مشــ ً
الجهود يقوم بها رئيس القيــادة املحلية للمجلس
االنتقايل فرع عدن د.عبد النارص الوايل بتعليامت
من األخ الرئيس القائد عيــدروس الزُبيدي ،رئيس
يب .
املجلس االنتقايل الجنو ّ
جاء ذلك خالل الندوة الثقافية التي نظمها اتحاد
أدباء وكتــاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن
االثنني  29يوليــو  /متــوز 2019م تحت عنوان:
«قراءة يف الشعر الجنويب ودوره يف تجسيد الحق
الســيادي للجنوب» يف مقر االتحاد مبديرية خور
مكرس يف عدن.
وتناولت الندوة الثقافية ،التي أدارها األديب مازن
توفيق ،دراسة للشــعر الجنويب قبل الحرب وبعد
حرب مارس  /آذار ٢٠١٥م التي شــنها الحوثيون
وأتبــاع صالح ،وكيف أن الشــعر الجنويب الثوري
ساهم يف استنهاض الحس الوطني ألبناء الجنوب
حتى تحقق النرص يف ذات العا ّم .
وألقى الندوة الدكتور يحيى شــايف الشعيبي،
أستاذ اآلداب والنقد الحديث املشارك يف كلية اآلداب
بجامعة عدن ،نائب رئيــس اتحاد أدباء وكتاب
الجنوب فرع عدن ،حيث تحدث عن دور الشعر
والشعراء الجنوبيني يف تجسيد الحق السيادي
الجنويب من زاوية ثقافية ،باإلضافة إىل أهمية
يب .
الشعر الجنو ّ
وقال الشعيبي« :إن النقد الثقايف ينتمي إىل
ما بعد الحداثة يف مجايل (األدب والنقد)».
وأضاف« :إن مفهوم النقــد الثقايف يندرج
ضمن الحضارة التي تنقســم إىل قسمني ،قسم
مادي تقني ويســمى بـ (التكنولوجيا) ،وقسم
معنوي وأخالقي وإبداعي ويســمى بـ (الثقافة
اإلنسانية)».
وتطرق الشــعيبي إىل النقــد الثقايف ،وأن ُه
«ينتمي إىل ما بعــد الحداثة يف مجايل (األدب
والنقد)» ،باإلضافــة إىل املؤثــرات الثقافية،
ومواضيع النقــد الثقافية ،ومرتكــزات النقد

الثقايف ،إىل جانب ر ّواد النقد عرب ًيا وغرب ًيا.
وقسم الشعيبي مراحل الشعر إىل ثالثة مراحل
ّ
(املرحلــة األوىل مرحلة ما قبــل الوحدة ،واملرحلة
الثانية مرحلة مــا بعد احتالل الوحــدة ،واملرحلة
الثالثة مرحلــة الثورة عىل من قتل الوحدة واحتالل
الجنوب) ،يف إشارة منه إىل نظام صنعاء.
واستعرض الشعيبي عددًا من النامذج الشعرية
من قصائد الشعراء الجنوبيني والشامليني عىل ح ٍد
سواء طيلة املراحل الثالث سالفة الذكر.
وأكد أن عىل جميع األدباء واملثقفني والسياسيني
واالجتامعيني واألكادمييني والرتبويني الجنوبيني
أن يعــززوا الجهــود يف ســبيل ترســيخ ثقافة
الدميقراطيــة والحريــة والعدالة واملســاواة يف
يب .
املجتمع الجنو ّ
بعدهــا ،ألقى عدد من شــعراء الثورة الجنوبية
عددًا من القصائد الثوريــة الجنوبية نالت إعجاب
الحارضين.
وشــهدت الندوة الثقافية  -التــي حرضها ٌ
كل
من عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب،
رئيس القيادة املحليــة للمجلس يف العاصمة عدن
الدكتور عبد النارص الــوايل ،ورئيس لجنة اإلغاثة
لدى املجلس االنتقايل ،عضو هيئة رئاســة املجلس
املهندس عدنان محمد الــكاف ،ورئيس اتحاد أدباء

وكتاب الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد ،واألمني
العام لالتحاد األســتاذ بدر العرايب ،ورئيس الدائرة
الثقافية يف االتحاد د.عبده يحيى الدباين ،ورئيس
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن األستاذ نجمي
عبد الحميد ،وعدد من األدباء والكتاب والشــعراء
الجنوبيني – عــدة مداخالت متحــورت مبجملها
حول رضورة االهتامم بالشعر والشعراء الجنوبيني
يك ُيجسد الحق الســيادي الجنويب من خاللهام،
باإلضافة إىل أهمية املرحلــة التي مير بها الجنوب
والدور الذي يجب أن يضطلع بها املثقف الجنويب يف
هذه املرحلة الحساسة من تاريخ الثورة الجنوبية .
تطوير نهضة الجنوب الثقافية
من جانبه ،قال رئيــس القيادة املحلية للمجلس
االنتقايل فــرع عدن الدكتور عبــد النارص الوايل:
«كلفنا فريقـ ًـا من املختصني من حملة الشهادات،
الذين ميتلكــون الخربة ،أن يعــدوا خطة متكاملة
لتطوير النهضة الثقافية يف الجنوب».
وأضاف« :دعمنا الثقافة من خالل توفري اللوازم
التي يحتاجها (املرسح الوطنــي) إلعادة افتتاحه،
وهناك خطط عديدة فيام يخص الجانب الثقايف».
وتابع« :لدينا ورشة قادمة فيام يخص الجانب
الريــايض ،وســنكلف فريقا مختصــًــا يف ذلك

الجانب».
واختتم الوايل حديثه بالقول« :ترقبوا مرسحية
(كالسيكو) التي س ُتقام يف عيد األضحى املبارك».
ُقرب افتتاح السينام واملرسح يف عدن
بدوره ،قــال رئيس لجنة اإلغاثــة لدى املجلس
االنتقــايل م.عدنان محمد الــكاف« :إن الوطن ال
ُيبنى إال بالثقافــة واملثقفني ..فام قتلوه فينا خالل
عاما املاضية هــي الثقافة،
الخمســة والعرشون ً
وبالتايل األخالق ،فالثقافة واألخالق متوازيان».
وأضاف« :إذا أردنا أن نبني دولة مدنية صحيحة
يجب أن نهتــم بالثقافة ،ونحن نعمل بكل جهد يف
هذا املجال».
وأكد الكاف أنْ قريبا س ُتفتح السينام واملرسح يف
ريا إىل أن تلك الجهود
العاصمة الجنوبية عدن ،مش ً
يقوم بها الدكتــور عبدالنارص الوايل بتعليامت من
األخ الرئيس عيدروس الزُبيدي.
وتابع« :يجب أن نغري يف املجتمع ،فالثورة يقوم
بهــا األبطال يف ميادين القتــال ،ولكن من يحدث
التغيري يف املجتمع هم املثقفون واألدباء والكتاب».
واســتطرد« :عىل املثقفني واألدبــاء والكتاب
الجنوبيني دور كبري يف املســتقبل من خالل تغيري
فكر العقل ملا فيه خري لهذا الوطن ،فالجنوب عاىن
ريا ،وما نراه اليــوم من فوىض يف بعض األمر
كث ً
هو نتيجة األخالق وغيــاب الثقافة ،فعندما تغيب
الثقافة ينعكس ذلك عىل حياتنا وسلوكياتنا».
وقــال« :نتمنى مــن الجميــع أن يقبل اآلخر،
وخطابات األخ الرئيس عيدروس الزُبيدي واضحة
من خالل قوله (من مل يأتِ إلينا سنذهب إليه)».
وأضاف« :صحيــح نختلف؛ لكــن يجب قبول
اآلخر ،فمهام تباينا واختلفنا يجب أن نقبل بعض،
فنحن خليط صار عليه الكثري من الدك والغنب».
واختتم الكاف حديثــه بالقول« :نحن مهتمون
بالثقافة ،وإن شاء الله كثري من الفعاليات الثقافية
ســ ُتقام يف الفرتة القادمة فيــا يخص الجنوب
والعالقات السياسية مع الجنوب ،وفيام يخص إرث
الجنوب وثقافته ..فيجب أن يعلم الجيل الجديد ماذا
كان وطننا الجنوب وحضارته التي ُتقدر بخمســة
آالف سنة».

