
في  عليه  كان  كما  يعد  لم  والعالم  )٢٠٢٠م(  �شنة  انتهت 

اأنني، مثل الجميع، اأحتفُظ في  بدايتها. وعلى الرغم من 

في  عالقًا  �شيظل  مما  بالكثير  )الُكوُرونية(  ال�شنة  هذه 

ب�شكٍل  احتفَظ  اأن  قــررُت  فاإنني  طويلة،  لفترٍة  الذاكرة 

وهي  منها،  الأخــيــرة  الثالثة  الأ�شهِر  بذكرياِت  خا�ص 

قرائيٍة  رحلٍة  في  فيها  وقتي  معظم  ق�شيُت  التي  الأ�شهر 

من  مختاراٍت  اإعــداد  لغر�ص  ال�شعري،  الَمَقاِلح(  )عبدالعزيز  لعاَلم  ممتعة 

ق�شائده �شتظهر قريبًا في كتاب بعنوان )حروٌف مبراأٌة من غبار الكالم(.

د. همدان دماج
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قامة ثقافية اأدبية تنويرية

عالم عبدالعزيز المقالح ال�شعري

يخ�ض  بعمٍل  قمُت  كلما  اأنني  والحق 

فقد  كثيراً،  اأت��ردد  عنه،  كتبُت  اأو  المقالح، 

وُقربي  حجاب،  الُقرِب  �شِدة  اإن  قديمًا  قيل 

اأبناء  ال�شخ�شي منه، ومكانته عندي، وعند 

والمحبة  والتقدير   
ّ
لو

ُ
الع من  هي  جيلي، 

اأني  غير  التاأني،  ت�شتدعي  ما  والمهابة 

دفعتني  التي  التجربة  هذه  بخو�ِض  �شعدت 

اإلى قراءة مجمل اإنتاجه ال�شعري من جديد، 

الرائق  ال�شاحر  البحر  ه��ذا  �ِشعره،  فكان 

زِن النبيل، 
ُ
نفواِن والح

ُ
ماِل والع

َ
متلئ بالج

ُ
الم

تنّقًل 
ُ
م ال�شماء،  ُتُخوم  اإلى  بي  طار  اٍق 

َ
ر
ُ
َكب

ات 
ّ
جر

َ
م في  و�شابحًا  الأمكنة،  مواويل  بين 

الزمن  هذا  في  وجدانيًا  بل�شمًا  كان  الذات؛ 

الّتحّديات  بمختلف  الم�شحون  وني( 
ُ
)الُكور

ِتها. 
َ
والطافح باأوجاع الحرب وق�شو

�شجل  قد  المقالح  اأن  فيه  �شك  ل  مما 

والثقافة  الأدب  واأع��لم  رموز  كاأحِد  ه 
َ
ا�شم

ة المعا�شرة، وكان له الف�شل الأكبر، 
ّ
العربي

الثقافية  اليمن  اأب���واب  فتح  في  ولي���زال، 

الزاخرة للعالم، وفتح اأبواب الثقافة والأدب 

اقتران  دَّ  َ
ح اليمن،  على   

ّ
والعالمي العربي 

وهو  با�شِمه،  اليمن  واقتران  باليمن،  ا�شِمِه 

لأحٍد  كان  وما  وقيمُته،  �شاأنُه  له  اقتراٌن 

ذات  في  تجذر 
ُ
ال�م الإيمان  لول  بُلَغه 

َ
ي اأن 

 
َ

ن به واأخل�ض
َ
د الذي اآم

ّ
المقالح، بهذا التوح

 عنه يومًا حين قال: 
َ
له واأف�شح



اإطاللة

في ل�شاني َيَمْن

في �شميري َيَمْن،

تحَت ِجْلدي تعي�ُص اليمْن

خلَف َجْفني تناُم

وت�شحو الَيَمْن،

�شرُت ل اأعرُف الفرَق ما بيَننا..

نا يا بالدي يكوُن اليمْن؟! اأيُّ

 
ٌّ
يمني  

ٌّ
�شيا�شي حكاه  ما  اأت��ذّك��ر  وم��ازل��ُت 

الجزائر  في  دبلوما�شيًا  تعيينه  تم  مرموق، 

تاك�شي  �شائُق  �شاأله  عندما  الثمانينات،  بداية 

في وهران: من اأين اأنت؟ وحين ردَّ عليه اأنه من 

حبًا: ِمن بلد المقالح! 
َ
ر

ُ
اليمن، قال له ال�شائق م

ذكرت هذه الحكاية عندما زرُت مدينة )براغ( 

لأول مرة، وهي المدينة العريقة بالفن والتاريخ 

التي يطلق عليها البع�ض )مدينة كافكا(، ن�شبة 

اإلى الكاتب الت�شيكي فرانز كافكا، رائد الكتابة 

 
َ
وكتب فيها،  وِلَد  الذي  والكابو�شية،  العجائبية 

ولهذا  ال�شهيرة.  الروائية  اأعماله  معظم  عنها 

المدينِة  �شوارِع  في  مكان؛  كِل  في  كافكا  تجد 

ومتاجرها  الم�شم�شة،  و�شاحاتها  ال�شيقة، 

تماثيله  من  قليل  غير  ع��دد  وف��ي  ال�شياحية، 

وفي  الفنية،  مدار�شها  بمختلف  ومج�شماته 

والذي  المدينة،  و�شط  القابع  كافكا(  )متحف 

يحتفظ بمخطوطات الكاتِب الأ�شلية، ور�شائله 

ومعار�ض  ال�شخ�شية،  ومقتنياته  ال�شهيرة، 

الحكاية  ذك���رُت  واأدب���ه.  حياته  ع��ن  ب�شرية 

وباغتني ال�شوؤاُل الم�شتمر: متى �شيحظى المبدُع 

ْدِنِه العربية؟
ُ
 بتكريٍم مماثل في م

ُ
العربي

اأبناِء  لقد عا�ض المقالح طفولًة �شعبًة ككّل 

وعِيه  ملمِح  اأُول��ى  وت�شّكلت  اليمن،  في  جيله 

ى فيها وانتمى اإليها، والتي 
ّ
من البيئة التي ترب

اإل��ى  والتطلع  ال��م��وت،  حالة  برف�ض  ارتبطت 

الفقر  وق�شوة  والّظلم  القمع  اأغلل  من  النعتاق 

الّن�شال  عن  المقالح  يتوّقف  ول��م  والتخلف، 

المبا�شر وغير المبا�شر دفاعًا عن بلده ومبادئها 

اقين 
َّ
ال�شامية، وبّث روح الحما�ض في ال�شباب الّتو

للحرية والعدالة الجتماعية والتقدم المن�شود.

ال�شمُت عاْر

الخوُف عاْر،

مْن نحُن؟

ع�ّشاُق النهاْر..

نبكي،

، نحبُّ

نخا�شُم الأ�شباَح، نحيا في انتظاْر..

�شنظلُّ َنحفُر في الجداْر

اإّما فتْحنا ثغرًة للنوِر،

اأو ُمْتنا على وجِه الجداْر.

�شفاِته  تعّدد  على  المقالح،  اأن  والحقيقة 

ة 
ّ
والجتماعي الثقافية  ومكانته  ��ة 

ّ
الإب��داع��ي

اإلى  عر؛  ال�شِّ اإل��ى  واأخيراً  اأوًل  ينتمي  الكبيرة، 

وع�شِقه  ووجدانه  ذاته  في  تجّذرة 
ُ
ال�م كينونِته 

وق��ٍت  منذ  ال�شعرية  تجربته  ب���داأَت   .
ّ

الأب����دي

وكان  المن�شرم،  القرن  خم�شينيات  في  مبكر 

باأ�شماء  وت��ارًة  با�شِمه  ت��ارًة   
َ

الن�شو�ض  
ُ
ين�شر

ال�شاعر  فيها  يقوم  كان  فترة  في  �شتعارة، 
ُ
م

ومثابرة،  ِجّد  بكل  المواهب،  المتعدد  ال�شاب، 

للّدور،  بتاأهيِل نف�شه �ِشعريًا وفكريًا، واإعداِدها 

الم�شهد  ت�شّدر  ف��ي  لها  مكتوبًا  ك��ان  ال��ذي 

والأدب  الّتنوير  راية  ورفِع  اليمن،   في 
ّ

ال�شعري

قال  كما  لأن��ه،  عمومًا،  المعا�شرة  والثقافِة 

البداية(،  منذ  كبيراً  يبدو  اأن  )اأراَد  البردوني، 

)ل  الأول  له منذ �شدور ديوانه  وهو ما تحقق 

ك�شاعٍر  نف�شه  عن  اأعلن  فقد  �شنعاء(،  من  بد 

في  معتادة  غير  ة 
ّ
تجديدي تجربة  وعن  كبير، 

ج��راأًة  الأكثر  رائدها  هو  ك��ان  اليمني  ال�شعر 

 
َ

�ض
َّ
َكر الآن،  وحتى  الوقت،  ذلك  ومنذ  واقتداراً. 

لَّ وقته وجهده اأي�شًا في تقديم اأدباء  ُ
المقالح ج

اأعمالهم  اأجنا�ض  بمختلف  المعا�شرين  اليمن 

بتن�شيط  وق��ام  العربي،  الوطن  اإل��ى  ة 
ّ
الإبداعي

وا�شتقدم  والعلمي،   
ّ
الأدبي والنقد  الّن�شر  حركة 

فوَة 
َ

�ش المرموقة  ��ة 
ّ
الإداري مواقعه  خلل  من 

ين 
ّ
والأكاديمي والفل�شفة  والمفكرين  الأدب��اء 

العرب، في مختلف مجالت المعرفة، وكان من 

اأهم رعاة الفن واأعمدة التغيير والتجديد الأدبي 
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بواكيره ال�ضعرية 

تت�ضم بفنياتها 

الكال�ضيكية 

وا�ضتلهامها للتراث 

اليمني العربي

عا�س المقالح طفولة 

�ضعبة ككل اأبناء 

جيله فكان وعيه ابن 

بيئته اليمنية التي 

تربى فيها وانتمى 

اإليها

المقالح مع محمد القعود وفوؤاد الروحاني اأمين



والثقافي والجتماعي في اليمن الحديث.

المقالح يقف،  اإن  القول  المبالغة  لي�ض من 

معا�شر   
ّ
يمني اأديب  كل  وراء  باآخر،  اأو  ب�شكٍل 

والتزاماِته  م�شاغِله  كثرة  فعلى  م��ع��روف، 

�شاعٍر   
ّ

اأي على  يومًا  يبخل  لم  وم�شوؤولياِته، 

بالّدعم  الأجيال  اأو كاتٍب من مختلف  اأديٍب  اأو 

مواظبًا  َظلَّ  كما  والنقد،  والتقديم  والت�شجيع 

حياة  في   
ّ
اليومي ح�شوره  على  عالية  ٍة 

ّ
بهم

اليمنية  حف 
ّ

ال�ش في  مقالته  عبر  ين 
ّ
اليمني

ة، 
ّ
والتلفزيوني ��ة 

ّ
الإذاع��ي وبرامجه  والعربية، 

المدار�ض،  في  الطلب  يقروؤها  التي  واأ�شعاره 

عليها  يعكف  التي  وكتبه  واأبحاثه  ومقدماته 

والأكاديميون،  والباحثون  الجامعات   
ُ

طلب

الماج�شتير  ر���ش��ائ��ل  م��ن  ال��ه��ائ��ل  وال���ع���دد 

من  عقوٍد  عبر  عليها  اأ�شرف  التي  والدكتوراه، 

المقالت والدرا�شات  اإلى مئات  اإ�شافًة  الزمن، 

ت عنه وعن �شعِره، كّل 
َ
ُكِتب والأطروحات، التي 

على  رورة  بال�شّ انعك�ض  ال�شا�شع  الح�شور  هذا 

جداً  وا�شعٍة  �شريحة  على  �شعِره،  تاأثير  حجم 

واهتماماتهم،  اأعمارهم  بمختلف  اء 
ّ
القر من 

وهمومهم  بحياتهم  ال�شعر  هذا  ارتباط  ومدى 

وق�شاياهم وتطلعاتهم الكبرى. 

المقالح  لعالم  الممتعة  قراءتي  رحلة  في 

م��ررُت  اإليها،  الإ���ش��ارة  �شبق  التي  ال�شعري، 

ة، 
ّ
ة الكل�شيكي

ّ
ببواكيره ال�شعرية ِب�ِشماِتها الفني

ال��ت��ح��ّدي،   
ِّ

بح�ض الم�شحونة  وموا�شيعها 

دلفُت  ثم  والعربي،   
ّ
اليمني للتراث  وا�شتلهامها 

ة التي 
ّ
ة وفل�شفته التاأملي

ّ
اته ال�شوفي

ّ
اإلى روحاني

�شّكلت علمًة فارقًة في �شعره لفترة من الزمن، 

 الّتجديد 
َ
اأي�شًا ملمح وهي الفترة التي �شهدت 

بين  ومزاوجته  د(، 
َ

ب�)الأَج فُه 
َّ
عر الذي   

ّ
ال�ِشعري

لتنتهي  المختلفة،  ة 
ّ
والأدبي ال�شعرية  الأجنا�ض 

في  كتبها  التي  بكائياِته  تخوِم  على  الرحلة 

هيب 
َّ
الر القا�شي  والما�شي  الأخيرة،  ال�شنوات 

الذي يحاول اأن يعود من كهوِفه، �شاهراً �شيَف 

جوِه الجميع.
ُ
الّظلم والموت في و

اأّيها الجائعوَن

اأِفيُقوا...

ول َت�شبـِروا

كلُّ �شيٍء �َشيم�شي

كما َي�شتهي الُجوُع

لي�س كما َي�شَتهي الجائعون

هكذا قالت الَقنواُت..

فال َت�شبـِروا

واحَذُروا.. 

يجي�ُض  عما  ال�شمت  المقالح  رف�َض  لقد 

على  بالبكاء   
َ
وجاهر واأل��م،  حرقٍة  من  بداخله 

ليزال  باأنه  ي�شعره  الذي  البكاء  ونا�شه،  وطنه 

قريُن  له  بالن�شبة  فال�شمُت  بعد،  يمت  لم  حيًا 

الموت، والتجاهُل قريُن الخيانة: 

�َشاأبكي

واأَبكي

لأ�شعَر اأَني مازلت حّيًا

واأَنَّ َدِمي رهَن قيِد

الحياْة

فال ُترغموني على ال�شمت

موُت،  َمتُّ اأَ اإني اإذا ما �شَ

اإذا ما افتَقدُت بكائي

و�شوتي

انتقلت اإلى عالِم الميتيْن

نعطفات التجريبية، وعلى 
ُ
ال�م في كل هذه 

 
ُ
�شعر ظ��َلّ  الباذخة،  ة 

ّ
ال�ِشعري حلة 

ّ
الر امتداد 

بهرة 
ُ
ٍة م

ّ
ٍة لغوي

ّ
تقنًا من �شفافي

ُ
المقالح مزيجًا م

وتوّهٍج فكري عميق، كما ظلَّ الإن�شاُن العربي 

النقطة  اأَ�شل  هو  وتطلعاِته  واآماِله  بعذاباِته 

ومحيطاِت  بحاِر   
ُ
دوائ���ر منها  تت�شكل  التي 

الفقراء  عن  ��ٌد 
َ

اأح يكُتب  فلم  ال�شعرية،  عواِلِمه 

 والأ�شدقاء 
ِّ
وحقهم في الم�شاواة، اأو اأفرَد ِللأُم

كر�س جل وقته 

وجهده واإبداعه 

لتقديم اأدباء 

اليمن وا�ضتقبل 

�ضفوة المبدعين 

والمفكرين العرب

خالل م�ضيرته 

الطويلة ظل �ضعره 

مزيجًا متقنًا من 

�ضفافية لغوية 

وتوهج فكري عميق
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من موؤلفاته



المقالح،  فعل  مثلما  بعينها،  دواوي��َن  والمدن 

ُه 
َ
م

َ
خا�ش وطٍن  في   

ِّ
ب

ُ
الح عن  ��ٌد 

َ
اأح يكتب  ولم 

عا�ض  لمدينٍة  و�ِشعره  حياَته   
َ

�ض
َّ
َكر اأو   ،

ُّ
ب

ُ
الح

مع  المقالح  فعل  كما  ف��ي��ه،  وعا�شت  فيها 

والتي  عقوٍد،  منُذ  يغادرها  لم  التي  )�شنعاء( 

ديوانًا  عنها   
َ
ون�شر الق�شائد،  ع�شراَت  اأهداها 

يكُتب  لم  كما  �شنعاء(.   
ُ

)كتاب اأ�شماه  �ِشعريًا 

عيدة( مثله، حتى 
ّ
زن في بلِد )ال�ش

ُ
ٌد عن الح

َ
اأح

وحًا  و�شُ الأكثر  مات 
ّ
ال�ش اإحدى  الحزُن  اأ�شبح 

عنه  المقالح  يَتخلَّ  لم  الذي  الحزُن  �ِشعره؛  في 

ول هو تَخَلّ عن المقالح، كما يقول البردوني، 

ح�شب  �شاعراً  المقالح  اأ�شبح  بف�شِله  وال��ذي 

ديوانه  مقدمة  ف��ي  نف�شه  ال�شاعر  اع��ت��راف 

ال�شعري )ر�شالة اإلى �شيف بن ذي يزن(:

يتملَُّكني حزُن كلِّ اليمانييَن

يف�شُحني دمُعُهم..

ُجرُحهم كلماتي

و�شوتي ا�شتغاثاُتهم..

دى رقاِت ال�شَّ ُل في الطُّ يت�شوَّ

كلَّما قلُت: اإنَّ هواهم �َشَيقُتُلِني

ْت نخلُة الجوِع في ليِل منفاَي رك�شَ

فانتف�َس الُعمُر

وارتع�َشْت في ال�شلوِع دفوُف الحنيْن

محمد   
ّ
اليمني لل�ّشاعر  المبكر  حيل 

ّ
الر في 

اأّنه  المقالح   
َ
كتب �شنوات،  قبل  هيثم،  ح�شين 

فهيثم  اليمن  في  �شعراء  ع�شرة  هناك  كان  لو 

اأحدهم، ولو كان هناك خم�شة �شعراء في اليمن 

ة اأراد بها 
ّ
فهيثم اأحدهم اأي�شًا، في مقاربٍة بلغي

ة لهيثم، 
ّ
المقالح اأن يوؤّكد اأهمية التجربة ال�شعري

ترع دومًا بال�شعراء النجوم 
ُ
فاليمن دون �َشكٍّ م

اأن ُنحاكي مثل  لنا يا ترى  الكبار؛ فهل يمكن 

وموقعه  المقالح  عن  البلغية  المقاربة  هذه 

الأَول في نا�شيِة ال�ِشعر في اليمن؟ 

ف��ّذًة،  عبقريًة،  حياًة  المقالح  عا�ض  لقد 

ة 
ّ
ال�شعري والإن���ج���ازاِت  بالتحّدياِت  مليئًة 

من  ع��دداً  ون��اَل  الكبرى،  ة 
ّ
والفكري ة 

ّ
والثقافي

اليمن  من  والآداب،  الفنوِن  واأو�شمِة  الجوائز، 

ومن خارجه، وو�شل �ِشعره اإلى اأ�شقاع كثيرٍة 

اللُّغات،  اإلى عدٍد من   
َ
ُترِجم اأن  العاَلم، بعد  من 

زًة في قلوب 
ّ
مي

ُ
ع لنف�ِشه مكانًة رفيعًة وم �شَ

َ
وو

في  يه، 
ّ
ومحب وتلمذته  ُق��راِئ��ه  ِم��ن  المليين 

الفارقَة  ب�شمَتُه  تاركًا  العربي،  والوطن  اليمن 

واأ�شَهر   
ّ
اأَه��م ِد 

َ
كاأح  ،

ّ
العربي ال�ّشعر  دي��واِن  في 

�شعراء العربية المعا�شرين. 

وِح اأَكُتُب ماَء اأ�شعاري لأر�ِص الرُّ

وهلِل الذي ب�شماِئِه، وَجالِلِه، يحَتلُّ ِوْجداني

واأفكاري 

ولالأطفاِل،

ِلْلَمْر�شى،

وفي رحاِب اهلِل تحتِفُل ال�شماُء به،

ِلُكلِّ ُم�شافٍر في �شارِع الإيماِن 

ُت�شِرُق في مرايا قلِبه 

اِر اُه من ماٍء وَفخَّ اأَ�شراُر َمْن �َشوَّ

ْجوى ُد النَّ لهْم اأتعمَّ

واأر�ُشُم ِظلَّ اأَحزاني

واأوزاري

اإطاللة

من خالل قراءتي 

لمجمل اإنتاجه 

ال�ضعري وجدته 

�ضاعراً ولد كبيراً
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المقالح مع محمد عبدال�شالم من�شور

البردوني محمد ح�شين هيثمكافكا


