قامة ثقافية �أدبية تنويرية

عالم عبدالعزيز المقالح ال�شعري
انتهت �سنة (2020م) والعالم لم يعد كما كان عليه في
ُ
أحتفظ في
بدايتها .وعلى الرغم من �أنني ،مثل الجميع� ،
هذه ال�سنة (الكُو ُرونية) بالكثير مما �سيظل عالق ًا في
ٍ
َ
احتفظ ب�شكلٍ
لفترة طويلة ،ف�إنني ق��ررتُ �أن
الذاكرة
ِ
بذكريات الأ�شهرِ الثالثة الأخ��ي��رة منها ،وهي
خا�ص
د .همدان دماج
ٍ
ٍ
قرائية
رحلة
ق�ضيت معظم وقتي فيها في
الأ�شهر التي
ُ
ٍ
مختارات من
ممتعة لعالَم (عبدالعزيز ال َمقَا ِلح) ال�شعري ،لغر�ض �إع��داد
ٌ
(حروف مبر�أةٌ من غبار الكالم).
ق�صائده �ستظهر قريب ًا في كتاب بعنوان
قمت بعملٍ يخ�ص
والحق �أنني كلما ُ
كتبت عنه� ،أت��ردد كثيراً ،فقد
المقالح� ،أو
ُ
رب حجاب ،و ُقربي
قيل قديم ًا �إن �ش ِدة ال ُق ِ
ال�شخ�صي منه ،ومكانته عندي ،وعند �أبناء
الع ّلو والتقدير والمحبة
جيلي ،هي من ُ
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والمهابة ما ت�ستدعي الت�أني ،غير �أني
ِ
بخو�ض هذه التجربة التي دفعتني
�سعدت
�إلى قراءة مجمل �إنتاجه ال�شعري من جديد،
فكان ِ�شعره ،ه��ذا البحر ال�ساحر الرائق
والحزنِ النبيل،
بالجمالِ ُ
والعنفوانِ ُ
الممتلئ َ
ُ

َك ُب َراقٍ طار بي �إلى ُت ُخوم ال�سماءُ ،متن ّق ًال
جرات
بين مواويل الأمكنة ،و�سابح ًا في َم ّ
الذات؛ كان بل�سم ًا وجداني ًا في هذا الزمن
حديات
وروني) الم�شحون بمختلف ال ّت ّ
(ال ُك ُ
وق�سو ِتها.
الحرب
أوجاع
�
ب
والطافح
َ
مما ال �شك فيه �أن المقالح قد �سجل
ا�سمه ك�أح ِد رموز و�أع�لام الأدب والثقافة
َ
العربية المعا�صرة ،وكان له الف�ضل الأكبر،
ّ
والي ��زال ،في فتح �أب ��واب اليمن الثقافية
الزاخرة للعالم ،وفتح �أبواب الثقافة والأدب
والعالمي على اليمنَ ،ح َّد اقتران
العربي
ّ
ِ
ِ
ا�سم ِه باليمن ،واقتران اليمن با�سمه ،وهو
اقتران له �ش�أن ُه وقيم ُته ،وما كان لأح ٍد
ٌ
الـمتجذر في ذات
إيمان
ل
ا
لوال
ه
غ
ل
�أن َيب
ُ
َ
ُ
أخل�ص
المقالح ،بهذا
التوحد الذي � َآمن به و� َ
ّ
أف�صح عنه يوم ًا حين قال:
له و� َ

�إطاللة
في ل�ساني َي َم ْن
في �ضميري َي َم ْن،
ُ
اليمن
تعي�ش
تحتَ جِ لْدي
ْ
خلف َج ْفني تنا ُم
َ
وت�صحو ال َي َم ْن،
�صرتُ ال � ُ
أعرف الفرقَ ما بينَنا..
اليمن؟!
يكون
بالدي
�أ ُّينا يا
ُ
ْ
يمني
�سيا�سي
�ذك��ر ما حكاه
وم��ازل� ُ�ت �أت� ّ
ٌّ
ٌّ
مرموق ،تم تعيينه دبلوما�سي ًا في الجزائر
�سائق تاك�سي
بداية الثمانينات ،عندما �س�أله
ُ
رد عليه �أنه من
في وهران :من �أين �أنت؟ وحين َّ
اليمن ،قال له ال�سائق ُم َرحب ًاِ :من بالد المقالح!
زرت مدينة (براغ)
ذكرت هذه الحكاية عندما ُ
لأول مرة ،وهي المدينة العريقة بالفن والتاريخ
التي يطلق عليها البع�ض (مدينة كافكا) ،ن�سبة
�إلى الكاتب الت�شيكي فرانز كافكا ،رائد الكتابة
وكتب
العجائبية والكابو�سية ،الذي و ِل َد فيها،
َ
عنها معظم �أعماله الروائية ال�شهيرة .ولهذا
�شوارع المدين ِة
تجد كافكا في كلِ مكان؛ في
ِ
ال�ضيقة ،و�ساحاتها الم�شم�سة ،ومتاجرها
ال�سياحية ،وف��ي ع��دد غير قليل من تماثيله
ومج�سماته بمختلف مدار�سها الفنية ،وفي
(متحف كافكا) القابع و�سط المدينة ،والذي
الكاتب الأ�صلية ،ور�سائله
يحتفظ بمخطوطات
ِ
ال�شهيرة ،ومقتنياته ال�شخ�صية ،ومعار�ض
�رت الحكاية
ب�صرية ع��ن حياته و�أدب���ه .ذك � ُ
المبدع
�سيحظى
وباغتني ال�س� ُؤال الم�ستمر :متى
ُ
بتكريم مماثل في ُم ْد ِن ِه العربية؟
العربي
ٍ
ُ
لقد عا�ش المقالح طفول ًة �صعب ًة كك ّل �أبنا ِء
مالمح وعيِه
جيله في اليمن ،وت�ش ّكلت �أُول��ى
ِ
تربى فيها وانتمى �إليها ،والتي
من البيئة التي ّ
ارتبطت برف�ض حالة ال��م��وت ،والتطلع �إل��ى
والظلم وق�سوة الفقر
االنعتاق من �أغالل القمع ّ
والتخلف ،ول��م يتو ّقف المقالح عن ال ّن�ضال
المبا�شر وغير المبا�شر دفاع ًا عن بالده ومبادئها
وبث روح الحما�س في ال�شباب ال ّت َّواقين
ال�ساميةّ ،
للحرية والعدالة االجتماعية والتقدم المن�شود.
ال�صمتُ عا ْر
ُ
الخوف عا ْر،
نحن؟
من ُ
ْ
ع�شّ اقُ النها ْر..
نبكي،
نحب،
ُّ
أ�شباح ،نحيا في انتظا ْر..
نخا�صم ال َ
ُ
َحفر في الجدا ْر
�سنظلُّ ن ُ

فتحنا ثغر ًة للنورِ،
�إ ّما ْ
ِ
�أو ُمتْنا على وجه الجدا ْر.
تعدد �صفا ِته
والحقيقة �أن المقالح ،على ّ
واالجتماعية
الإب��داع� ّ�ي��ة ومكانته الثقافية
ّ
ال�شعر؛ �إلى
الكبيرة ،ينتمي �أو ًال و�أخيراً �إل��ى ِّ
الـمتج ّذرة في ذاته ووجدانه وع�شقهِ
كينون ِته ُ
أب����دي .ب���د�أَت تجربته ال�شعرية منذ وق� ٍ�ت
ال ّ
مبكر في خم�سينيات القرن المن�صرم ،وكان
ِ
با�سمه وت��ار ًة ب�أ�سماء
الن�صو�ص ت��ار ًة
ين�شر
َ
ُ
ُم�ستعارة ،في فترة كان يقوم فيها ال�شاعر
ال�شاب ،المتعدد المواهب ،بكل جِ ّد ومثابرة،
للدور،
بت�أهيلِ نف�سه ِ�شعري ًا وفكري ًا ،و�إعدا ِدها ّ
ت�صدر الم�شهد
ال��ذي ك��ان مكتوب ًا لها ف��ي
ّ
ورفع راية ال ّتنوير والأدب
ال�شعري في اليمن،
ِ
ّ
والثقاف ِة المعا�صرة عموم ًا ،لأن��ه ،كما قال
أراد �أن يبدو كبيراً منذ البداية)،
البردونيَ �( ،
وهو ما تحقق له منذ �صدور ديوانه الأول (ال
بد من �صنعاء) ،فقد �أعلن عن نف�سه ك�شاع ٍر
تجديدية غير معتادة في
كبير ،وعن تجربة
ّ
ال�شعر اليمني ك��ان هو رائدها الأكثر ج��ر�أ ًة
واقتداراً .ومنذ ذلك الوقت ،وحتى الآنَ ،ك َّر َ�س
المقالح ُج َّل وقته وجهده �أي�ض ًا في تقديم �أدباء
اليمن المعا�صرين بمختلف �أجنا�س �أعمالهم
إبداعية �إل��ى الوطن العربي ،وق��ام بتن�شيط
ال ّ
أدبي والعلمي ،وا�ستقدم
حركة ال ّن�شر والنقد ال ّ
إداري��ة المرموقة َ�صفو َة
من خالل مواقعه ال ّ
أكاديميين
ل
وا
والفال�سفة
الأدب��اء والمفكرين
ّ
العرب ،في مختلف مجاالت المعرفة ،وكان من
�أهم رعاة الفن و�أعمدة التغيير والتجديد الأدبي

المقالح مع محمد القعود وف�ؤاد الروحاني �أمين

بواكيره ال�شعرية
تت�سم بفنياتها
الكال�سيكية
وا�ستلهامها للتراث
اليمني العربي

عا�ش المقالح طفولة
�صعبة ككل �أبناء
جيله فكان وعيه ابن
بيئته اليمنية التي
تربى فيها وانتمى
�إليها

العدد الثالث والخم�سون  -مار�س - ٢٠٢١

43

والثقافي واالجتماعي في اليمن الحديث.
لي�س من المبالغة القول �إن المقالح يقف،
يمني معا�صر
ب�شكلٍ �أو ب�آخر ،وراء كل �أديب
ّ
م��ع��روف ،فعلى كثرة م�شاغ ِله والتزاما ِته
وم�س�ؤوليا ِته ،لم يبخل يوم ًا على � ّأي �شاع ٍر
بالدعم
أديب �أو
ٍ
�أو � ٍ
كاتب من مختلف الأجيال ّ
والت�شجيع والتقديم والنقد ،كما َظ َّل مواظب ًا
اليومي في حياة
بهم ٍة عالية على ح�ضوره
ّ
ّ
ال�صحف اليمنية
في
مقاالته
عبر
ين
اليمني
ّ
ّ
والتلفزيونية،
�ة
�
�ي
�
إذاع
ل
ا
وبرامجه
والعربية،
ّ
ّ
و�أ�شعاره التي يقر�ؤها الطالب في المدار�س،
ومقدماته و�أبحاثه وكتبه التي يعكف عليها
طالب الجامعات والباحثون والأكاديميون،
ُ
وال ��ع ��دد ال��ه��ائ��ل م��ن ر���س��ائ��ل الماج�ستير
ٍ
عقود من
والدكتوراه ،التي �أ�شرف عليها عبر
الزمن� ،إ�ضاف ًة �إلى مئات المقاالت والدرا�سات
والأطروحات ،التي ُك ِت َبت عنه وعن �شعرِه ،ك ّل
بال�ضرورة على
هذا الح�ضور ال�شا�سع انعك�س
ّ
ٍ
وا�سعة جد ًا
حجم ت�أثير �شعرِه ،على �شريحة
القراء بمختلف �أعمارهم واهتماماتهم،
من ّ
ومدى ارتباط هذا ال�شعر بحياتهم وهمومهم
وق�ضاياهم وتطلعاتهم الكبرى.
في رحلة قراءتي الممتعة لعالم المقالح
�ررت
ال�شعري ،التي �سبق الإ���ش��ارة �إليها ،م� ُ
الكال�سيكية،
الفنية
ّ
ببواكيره ال�شعرية ب ِِ�سما ِتها ّ
بح�س ال��ت��ح� ّ�دي،
وموا�ضيعها الم�شحونة
ِّ
دلفت
ثم
والعربي،
اليمني
وا�ستلهامها للتراث
ُ
ّ
أملية التي
روحانياته
�إلى
ال�صوفية وفل�سفته الت� ّ
ّ
ّ
�ش ّكلت عالم ًة فارق ًة في �شعره لفترة من الزمن،
مالمح ال ّتجديد
وهي الفترة التي �شهدت �أي�ض ًا
َ
ِ
عرف ُه بـ(الأَ َجد) ،ومزاوجته بين
ال�ش ّ
عري الذي َّ
أدبية المختلفة ،لتنتهي
الأجنا�س ال�شعرية وال ّ
تخوم بكائيا ِته التي كتبها في
الرحلة على
ِ
الرهيب
ال�سنوات الأخيرة ،والما�ضي القا�سي َّ
ِ
�سيف
الذي يحاول �أن يعود من
كهوفه� ،شاهراً َ
الظالم والموت في ُوجو ِه الجميع.
ّ
الجائعون
�أ ّيها
َ
�أ ِفيقُوا...
وال تَ�صبـِروا
كلُّ �شيءٍ َ�سيم�ضي
الجو ُع
كما َي�شتهي ُ
لي�س كما َي�شتَهي الجائعون
هكذا قالت القَنواتُ ..
فال تَ�صبـِروا
واحذَ ُروا..
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يجي�ش
رف�ض المقالح ال�صمت عما
لقد
ُ
َ
ٍ
وجاهر بالبكاء على
حرقة و�أل��م،
بداخله من
َ
وطنه ونا�سه ،البكاء الذي ي�شعره ب�أنه اليزال
قرين
فال�صمت بالن�سبة له
حي ًا لم يمت بعد،
ُ
ُ
قرين الخيانة:
الموت،
ُ
والتجاهل ُ
َ�س�أبكي
و�أَبكي
أ�شعر �أَني مازلت ح ّي ًا
ل َ
رهن ِ
قيد
و�أَ َّن َد ِمي َ
الحيا ْة
فال تُرغموني على ال�صمت
�إني �إذا ما َ�ص َم ُّت َ�أموتُ ،
�إذا ما افتقَدتُ بكائي
و�صوتي
الميتين
عالم
انتقلت �إلى ِ
ْ
الـمنعطفات التجريبية ،وعلى
في كل هذه ُ
الرحلة ِ
�شعر
عرية الباذخة ،ظ� َّ�ل
ال�ش ّ
ُ
امتداد ّ
ٍ
لغوي ٍة ُمبهرة
ة
�شفافي
من
ا
تقن
م
ا
مزيج
المقالح
ً ُ ً
ّ
ّ
إن�سان العربي
وتوه ٍج فكري عميق ،كما ظ َّل ال ُ
ّ
بعذابا ِته و�آما ِله وتطلعا ِته هو �أَ�صل النقطة
ِ
ومحيطات
التي تت�شكل منها دوائ � ُ�ر بحا ِر
عوا ِل ِمه ال�شعرية ،فلم يك ُتب � َأح� ٌ�د عن الفقراء
أفرد ِللأُ ِّم والأ�صدقاء
وحقهم في الم�ساواة� ،أو � َ

كر�س جل وقته
وجهده و�إبداعه
لتقديم �أدباء
اليمن وا�ستقبل
�صفوة المبدعين
والمفكرين العرب

خالل م�سيرته
الطويلة ظل �شعره
مزيج ًا متقن ًا من
�شفافية لغوية
وتوهج فكري عميق

من م�ؤلفاته

�إطاللة
والمدن دواوي� َ�ن بعينها ،مثلما فعل المقالح،
خا�ص َم ُه
الح ِّب في وطنٍ
ولم يكتب � َأح� ٌ�د عن ُ
َ
الح ُّب� ،أو َك َّر َ�س حيا َته ِ
ٍ
لمدينة عا�ش
و�شعره
ُ
فيها وعا�شت ف��ي��ه ،كما فعل المقالح مع
ٍ
عقود ،والتي
(�صنعاء) التي لم يغادرها من ُذ
ون�شر عنها ديوان ًا
ع�شرات الق�صائد،
�أهداها
َ
َ
(كتاب �صنعاء) .كما لم يك ُتب
أ�سماه
�
ِ�شعري ًا
ُ
(ال�سعيدة) مثله ،حتى
� َأح ٌد عن ُ
الحزن في بال ِد ّ
و�ضوح ًا
�أ�صبح
ال�سمات الأكثر ُ
ُ
الحزن �إحدى ّ
الحزن الذي لم ي َتخ َّل المقالح عنه
في ِ�شعره؛
ُ
تخ َّل عن المقالح ،كما يقول البردوني،
وال هو َ
وال��ذي بف�ض ِله �أ�صبح المقالح �شاعراً ح�سب
اع��ت��راف ال�شاعر نف�سه ف��ي مقدمة ديوانه
ال�شعري (ر�سالة �إلى �سيف بن ذي يزن):
اليمانيين
حزن كلِّ
يتملَّكُني ُ
َ
يف�ضحني دم ُع ُهم..
ُ
رحهم كلماتي
ُج ُ
و�صوتي ا�ستغاثاتُهم..
ِ
ال�صدى
يت�س َّولُ في الطُّ
رقات َّ
كلَّما قلتُ َّ � :إن هواهم َ�س َيق ُت ُل ِني
َ
رك�ض ْت نخلةُ الجو ِع في ليلِ
منفاي
َ
َ
مر
فانتف�ض ال ُع ُ
ُ
الحنين
دفوف
ع
ال�ضلو
وارتع�شَ ْت في
ْ
ِ
اليمني محمد
لل�شاعر
الرحيل المبكر ّ
في ّ
ّ
كتب المقالح �أ ّنه
ح�سين هيثم ،قبل �سنواتَ ،
لو كان هناك ع�شرة �شعراء في اليمن فهيثم
�أحدهم ،ولو كان هناك خم�سة �شعراء في اليمن
ٍ
بالغية �أراد بها
مقاربة
فهيثم �أحدهم �أي�ض ًا ،في
ّ
ال�شعرية لهيثم،
المقالح �أن ي� ّؤكد �أهمية التجربة
ّ
فاليمن دون َ�ش ٍّك ُمترع دوم ًا بال�شعراء النجوم
الكبار؛ فهل يمكن لنا يا ترى �أن ُنحاكي مثل
هذه المقاربة البالغية عن المقالح وموقعه
الأَول في نا�صي ِة ِ
ال�شعر في اليمن؟
لقد عا�ش المقالح حيا ًة عبقري ًة ،ف � ّذ ًة،
يات والإن ��ج � ِ
بالتحد ِ
ال�شعرية
�ازات
مليئ ًة
ّ
ّ
�ال ع��دداً من
والثقافية
والفكرية الكبرى ،ون� َ
ّ
ّ
ِ
الجوائز ،و�أو�سمة الفنونِ والآداب ،من اليمن
ٍ
كثيرة
ومن خارجه ،وو�صل ِ�شعره �إلى �أ�صقاع
من العا َلم ،بعد �أن ُترجِ َم �إلى ٍ
عدد من ال ُّلغات،
وو َ�ضع ِ
ميز ًة في قلوب
لنف�سه مكان ًة رفيع ًة ُ
َ
وم ّ
ِ
ِ
ومحبيه ،في
وتالمذته
�ه
�
ئ
�را
�
ق
�ن
�
م
الماليين
ُ
ّ
اليمن والوطن العربي ،تارك ًا ب�صم َت ُه الفارق َة
أ�شهر
ال�شعر
في دي��وانِ ّ
العربي ،ك� َأح ِد � َأه� ّ�م و� َ
ّ
�شعراء العربية المعا�صرين.

المقالح مع محمد عبدال�سالم من�صور

كافكا

محمد ح�سين هيثم

ماء �أ�شعاري
ل ِ
الر ِ
وح �أَكت ُُب َ
أر�ض ُّ
ِ
ِ
و ِ
وجال ِل ِه ،يحتَلُّ و ِْجداني
،
ه
ئ
ب�سما
هلل الذي
َ
و�أفكاري
وللأطفالِ ،
ِل ْل َم ْر�ضى،
رحاب ا ِ
لُ
ال�سماء به،
هلل تحت ِف
وفي
ِ
ُ
ِلكُلِّ ُم�سافرٍ في �شار ِع الإيمانِ
تُ�شرِ قُ في مرايا قل ِبه
�أَ�سرا ُر َم ْن َ�س َّوا ُه من ماءٍ و َفخَّ ا ِر
لهم �أتع َّم ُد الن َّْجوى
ْ
أر�س ُم ِظلَّ �أَحزاني
و� ُ
و�أوزاري

البردوني

من خالل قراءتي
لمجمل �إنتاجه
ال�شعري وجدته
�شاعراً ولد كبيراً
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