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حوار
البارز عبدالله البردوني .على
ال ينسى الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح ّ
( )1937مواعيده .كتابة جديدة في صنعاء إلى جانب الشاعر اليمني ً
الرغم من كتابة البردوني للقصيدة الكالسيكية شكال ،إال أنه نجح في إنتاجها
مقاومة إلى درجة قدرته على تذكر تاريخ اليوم
ما زال ّمحتفظًا بذاكرة ِ
عصرها .من جهته ،واصل
الذي قرر فيه التوقف عن تناول الشاي في منتصف سبعينيات القرن الماضي ،بطريقة تجاوزت ذلك الشكل لتبدو حديثة تسابق
ً
المقالح كتابة قصيدة التفعيلة وقبض عليها منشغال بتطويرها من داخلها
خالل فترة إقامته المصرية للدراسة .خالل حديثنا ،يأتي على ِذكر قصيدة
ولم يقدم ،كغيره ،على نقلة نهائية باتجاه قصيدة النثر على الرغم من
كتبها في منتصف ستينيات القرن الماضي ،يتردد في عنوانها .نذهب إلى
إيمانه بجواز المزاوجة بين األشكال ،بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر ،كما
مكتبته الضخمة لتقليب ديوان األعمال الكاملة من أجل التأكد ،فنجد
سيفعل في «كتاب األصدقاء» (« )2002حيث المعيار في الشعر ال يأتي من
العنوان نفسه الذي قاله لنا «الموت» .قصيدة سبقت صدور ديوانه الشعري
األول «ال بد من صنعاء» ( )1971الذي فتح أبواب القصيدة أمام ًكاتبها ليدخل شكله ،بل من القيمة الفنية التي يحملها ذلك الشكل» .وإلى جانب الشعر،
عالم النص التفعيلي الحقًا عبر أعمال وضعت للشعر اليمني محال في مبنى التزم المقالح بالتدريس الجامعي أستاذًا لألدب الحديث ،قبل أن يصبح الشاعر
اليمني الوحيد الذي ترأس جامعة صنعاء من عام  1982حتى  .2001خالل
القصيدة العربية الحديثة ،ووضعت المقالح في واجهة التعريف بوجود

يدمع لرحيل األحباء من مصر إلى اليمن

عبد العزيز المقالح« :كتاب الحرب» بع
¶ كـ ـي ــف ت ـن ـظ ــر إل ـ ـ ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،خصوصًا «فايسبوك» الــذي
صار منبرًا لنشر القصائد؟
 م ــن امل ـح ــزن ل ـل ـغــايــة أن يـفــاجـئـنــيب ـع ـض ـه ــم بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ق ـص ــائ ــد
ومـ ـق ــاالت م ـن ـش ــورة ع ـلــى فــايـسـبــوك
وم ـن ـس ــوب ــة إل ـ ـ ـ ّـي ،ت ـت ـن ــاول األوض ـ ــاع
الراهنة بأسلوب حاد وبلغة ال تتفق
مـ ــع أسـ ـل ــوب ــي وقـ ــامـ ــوسـ ــي ال ـل ـغ ــوي
وم ـع ــرف ـت ــي ب ــال ـك ـت ــاب ــة ال ـش ـع ــري ــة أو
ال ـن ـث ــري ــة ،وبـ ـع ــض الـ ـ ــذي ُي ـن ـش ــر مــن
ال ـس ـقــم والـ ـ ـ ــرداءة إل ــى درجـ ــة كـبـيــرة.
الغريب أن هذا الذي ُينشر يأتي على
حالتني متناقضتني تمامًا ،فبعضه
يـكــون مــع طــرف والـبــاقــي مــع الطرف
اآلخر من بني األطراف املتصارعة».
¶ تـقـصــد أن كــل ط ــرف يـسـتـخــدم اسمك
ّ
وتوجهه؟
على نحو يطابق رغبته
 تـمــامــا ،وه ــذا أم ــر يــؤذيـنــي للغاية،ويــؤمل ـنــي ،وال أع ــرف ملــن أش ـكــو .وكــم
ح ـص ــل أن ق ـل ــت ج ـم ـيــل أن ال ي ـكــون
ال ـش ـعــر ح ــرف ــة ،وأن ال ي ـكــون مـصــدر
رزق ،وأن يبقى كما أراده الله للطيور
غـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ،ول ـ ـلـ ــزهـ ــور رائ ـ ـحـ ــة وأل ـ ــوان ـ ــا،
ً
ً
ول ـلــزمــان ف ـص ــوال ،وللطبيعة جـبــاال
ً
وسـهــوال ووديــانــا .واألجـمــل مــن ذلك
أن يكون الشاعر حرًا في حياته ،وفي
اخـتـيــار الشكل ال ــذي يكتب بــه ،وفي
اخـتـيــار الـكـلـمــات الـتــي يــأنــس إليها،
وال ـص ــور ال ـتــي تـعـكــس انـطـبــاعــه هو
ال ما رآه أو ّ
تخيله اآلخرون بالنيابة
ع ـنــه؛ وح ـتــى ال ي ـكــون الـشـعــر صــدى
ل ـحــاجــة ال ـشــاعــر إل ــى ال ـب ـقــاء وي ـكــون
َ
الـشــاعــر أس ـي ـرًا ل ــذاك ــرة ت ــراك ـ َـم عليها
غبار القرون.
¶ لكن ما يحصل هو جزء من توابع هذا
الفضاء اإللكتروني الذي أتاح بدائل حديثة
لعملية النشر ،خصوصًا لجماعة األدبــاء
الشبان الذين كانوا يجدون صعوبات بالغة
في نشر أدبهم.
 ه ــذا ص ـح ـيــح ،ل ـكــن أت ـك ـلــم ع ــن هــذاال ـف ـض ــاء امل ـف ـت ــوح الـ ــذي يـكـتــب عليه
ك ـ ّـل م ــن ه ـ ّـب ّ
ودب ،وي ـن ـســب كـتــابـتــه
ملــن يـشــاء .مــع ذلــك كـلــه ،وعـلــى الــرغــم
م ــن ك ــل شـ ـ ــيء ،ت ـب ـقــى ث ـق ـتــي ب ـق ــارئ
مـثـقــف حـصـيــف يـجـيــد الـتـمـيـيــز بني
الـ ـنـ ـص ــوص وي ـ ـفـ ـ ّـرق مـ ــا بـ ــن ال ـن ـ ّـص
األصلي وما هو كيدي ُ
ومنتحل.
¶ مــع ذل ــك أي ـضــا ،ال يمكننا اآلن تناسي
ال ـخ ــدم ــة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ل ـنــا هـ ــذا ال ـف ـضــاء
اإللكتروني ،واليمن يعيش منذ نحو عامني
كل هذه العزلة التي حجبت عنه أخبار ما
يحدث في الخارج من أحداث ونشر.
 ال خـ ـ ــاف حـ ـ ــول كـ ــونـ ــه اخـ ـت ــراع ــاحـ ـض ــاري ــا ع ـظ ـي ـمــا وبـ ــالـ ــغ األه ـم ـي ــة
وي ـم ـكــن مل ــس م ــا يـفـعـلــه ل ـن ــا ،ونـحــن
ن ـع ـي ــش ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام أقـ ـص ــى حـ ــاالت
العزلة ،وتخفيفه مرارة االنقطاع عن
العالم بفتح نافذة للتواصل اليومي
مع مـفــردات جميلة يتم نشرها .لكن

مشكلة هــذا الـفـضــاء املـفـتــوح أنــه بال
رقابة أخالقية ،ويفتح الباب لكل من
ً
هب ّ
ً
ّ
فضاء مثقال ويكاد
ودب ،ما جعله
يخنق األنـفــاس .وال ـســؤال :هــل هناك
ّ
لصد هذا التسلل الال فني
وسيلة ما
والـ ــا أخ ــاق ــي؟ وك ـيــف يـمـكــن ضبط
م ــا ي ـن ـشــر ك ـم ــا يـ ـح ــدث ف ــي امل ـج ــات
والصحف الجادة والرصينة؟
¶ هناك أخبار تقول إنهم يدرسون تطوير
أدوات لـلـتـثـ ّـبــت م ــن ص ـحــة م ــا ُي ـن ـشــر من
عدمه.
 أتمنى ذلك سريعًا.¶ ل ــو ربـطـنــا هـ ــذا ،ك ـجــزء م ــن الـتـفــاصـيــل
الـحـيــاتـيــة الـحــاصـلــة ال ـي ــوم ،بـنـبــرة الـحــزن
ُ
املـسـيـطــرة على ديــوانــك الـجــديــد «الشمس
تتناول القهوة فــي صنعاء القديمة» (دار
اآلداب) أو ألسـ ـب ــاب أخـ ـ ـ ــرى ،ه ــل ن ـكــون
مجاورين للصواب؟
 من سيقرأ الديوان سيجد أنه خالّ
مــن كــل مــا يـتـعــلــق ب ــأوض ــاع صنعاء
ّ
الراهنة؛ فقصائده كلها تقريبًا تعود
إلــى مــا قبل الـتـطــورات األخـيــرة التي
بدأت بثورة الشباب املغدورة (فبراير
 )2011وانتهت بالحرب التي تطحن
ال ـب ــاد كـلـهــا الـ ـي ــوم .ول ـه ــذه املــرحـلــة
العابسة قصائدها في ديوان اقترحت
له اسمًا ّأو ّليًا هو «كتاب الحرب» ،وقد
نشرت بعضًا مــن نصوصه فــي أكثر
مــن جــريــدة عــربـيــة .وسـيـكــون جاهزًا
للنشر بعد أن يتوقف نــزيــف الــدمــاء
وتصمت أصوات املدافع والصواريخ.
¶ يبدو سؤال الشعر هنا كضرورة.
 الشعر تجربة ال نهائية ،وسؤال دائماإلنجاز والتجدد ،تجربة مفتوحة ال
تقبل ال ـت ـكــرار وامل ـحــاكــاة واالن ـغــاق.
والشعر بطبيعته ينفر من التعقيد،
ويـ ـه ــوى االن ـ ـطـ ــاق ف ــي ف ـ ـضـ ــاءات ال
نهائية .وإذا كان العلماء ـ منذ وقت
طويل وإلى وقت قريب ـ يتحدثون عن
بصمة اإلبهام بوصفها العالمة التي
ّ
تميز الفرد وال يمكن أن تتكرر ،فإنهم،
ّ
بعد تقدم العلم خطوات أكبر ،صاروا
يتحدثون عن بصمة العني بوصفها
ً
األكثر ّ
تميزًا وتمثال لخصوصية كل
إن ـس ــان ع ــن اآلخ ــري ــن .أم ــا الـقـصـيــدة
الجديدة ،قصيدة اليوم والـغــد ،فهي
وح ــده ــا ال ـت ــي ت ـش ـبــه ب ـص ـمــة ال ـعــن.
تسعى في خصوصيتها إلى البحث
عــن الـنــص ال ــذي يـغــري روح الشاعر
بــالـبـحــث ع ـنــه ،وي ـغ ــري روح ال ـقــارئ
ب ـم ـتــاب ـع ـتــه وه ـ ــو م ـغ ـم ــور بــال ـفــرحــة
والدهشة واألسئلة.
¶ لهذا يكتب عبد العزيز املقالح؟
 إن عاملًا خاليًا مــن الشعر هــو عالمبائس شديد الجفاف .ومهما قيل عن
مستوى منه عميق التعبير يخاطب
ً
الـنـخـبــة الـثـقــافـيــة ف ـقــط ،ف ــإن أش ـكــاال
أخرى منه ما زالت تخاطب الوجدان
البشري في حدود مستوياته الدنيا.

ولــم يذهب أدونـيــس بعيدًا حني قال:
«ع ـلــى أن ال ـش ـعــر ه ــو ـ ـ ف ــي ال ـث ـقــافــة ـ
األف ــق األك ـثــر رحــابــة ،وال ـه ــواء األكـثــر
نـ ـق ــاوة ...وع ـلــى أن ــه الـتـعـبـيــر األجـمــل
واألكمل عن الهوية.»...
¶ ح ــن أص ــدرت ــم مـجـلــة «غ ـي ـم ــان» ،كنتم
تبحثون وراء هذا املعنى؟
 لقد طمحت «غيمان» إلــى أن تكونوع ـ ـ ً
ـاء إب ــداع ـي ــا ي ـق ــدم ل ـل ـقــارئ أح ــدث
ن ـت ــاج ــات امل ـش ـهــد اإلب ــداع ــي الـعــربــي
شـعـرًا ون ـق ـدًا ،مــؤكــدة مــا يــذهــب إليه
ن ـق ــاد ك ـث ــر ـ ـ ع ــرب ــا وغ ـي ــر عـ ــرب ـ ـ مــن
أن ال ـش ـعــر ه ــو امل ـعــافــى الــوح ـيــد في
هـ ــذا ال ــوط ــن امل ـب ـت ـلــى ب ــدي ـن ــاص ــورات
ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة الـ ـغ ــارب ــة ،ووحـ ــوش
الـهـيـمـنــة ال ـكــاســرة ،وعـتـمــات الجهل
املـ ـ ــوروث .وتـمـنـيـنــا أن ت ـكــون بـشــارة
حلم باملحبة واأللفة ،وعالمة تتالشى
عندها الخصومات األدبية املجانية
بوصفها بضاعة مغشوشة فاسدة
ال تحتضن سوى اإلفالس وال تطرح
ً
سـ ــوى ال ـك ــراه ـي ــة .وبـ ــديـ ــا م ــن ذل ــك،
ف ـت ـحــت امل ـج ـل ــة ص ــدره ــا لـ ـح ــوار حــر
ونـقــاش علمي ورأي مغاير ال يلغي
اآلخ ــر أو يـ ـص ــادره .وتـبـقــى اإلش ــارة
األهم ،أن كل كتابة ال تستمد وجودها
من ذلك الكنـز النقي الهاجع في أعماق
الروح ،وال تتفجر من حنني دائم إلى
غ ـ ٍـد إنـســانــي ح ـ ٍّـر جـمـيــل ،ال تستحق
ثـمــن الـحـبــر ال ــذي أهــدرتــه وال ال ــورق
الـ ــذي مـسـخــت ش ـفــاف ـي ـتــه .وم ــن هــذه
املنطلقات جميعًا ،حرصت «غيمان»
ّ
ـ بهيئتها ومحرريها وكتابها ـ على
أن تكون أبـيــات أبــي تمام فــي املحبة
واإلخـ ـ ــاء اإلن ـس ــان ــي واألدبـ ـ ــي ش ـعــارًا
ال تـحـيــد عـنــهُ أو ت ـخــرج عــن دالالت ــه:
ّ
ُ
نغدو
ـاء فإننا/
كد مطرف اإلخـ ِ
«إن ي ِ
ْ
ـاء تــالـ ِـدْ /أو يختلف
ون ـســري فــي إخ ـ ٍ
ماء الوصال فماؤناَ /عذ ٌب ّ
ُ
تحد َر ْمن
ْ
َ
ٌ ّ
ـام واح ـ ِـد /أو يفترق نسب يؤلف
غـمـ
ٍ
ُ
بينناٌ /
الوالد».
أدب أقمناه مقام
ِ
¶ أين «غيمان» من الحالة الروائية العربية
واليمنية على وجه الخصوص؟

الشعر هو المعافى الوحيد في
هذا الوطن المبتلى بديناصورات
الديكتاتورية الغاربة
 ما من شك في أن الــروايــة الجديدةعمل فني وكـتــابــة إبــداعـيــة ال تبتعد
عـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،بـ ــل تـسـتـحـضــر
صوره ووقائعه بطريقة تختلف عن
الكتابة التقليدية املباشرة .والسؤال
املهم هــو :أيــن الــروايــة فــي بــادنــا من
هــذه الـتـطــورات ،مــن الجديد الــروائــي
بـمـكــونــاتــه الـجـمــالـيــة ،وتـحـلـيـقــه في
آفاق رحبة من التجريب والتحديث؟
ي ـب ــدو ل ــي أن ال ــوق ــت ال ي ـ ــزال مـبـكـرًا
بــالـنـسـبــة ل ـنــا ل ــان ـخ ــراط ف ــي املـنـجــز

ال ــروائ ــي ّاألح ـ ــدث .وم ــع ذل ــك ،فهناك
بواكير تبشر بها أعمال عدد ال بأس
ب ــه م ــن ال ــروائ ـي ــن الـيـمـنـيــن ،وفـيـهــا
جميعًا ما يتالءم مع أساليب الكتابة
الــروائـيــة الحديثة .لقد كــان الــروائــي
ال ـق ــدي ــم وال ـت ـق ـل ـيــدي ي ـه ـتــم بــإي ـصــال
ال ـ ـحـ ــدث ،ويـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـت ـعــايــش
مــع أبـطــالــه ،يتابع مسيرهم ونتائج
أعـمــالـهــم .وكــانــت ال ــرواي ــة قــريـبــة في
دالالتها الواقعية ،في حني لم تعتمد
الرواية األحــدث أو األجد على الواقع
وإشكالياته ،بل انطلقت في فضاءات
رمـ ـ ــزيـ ـ ــة ول ـ ـغـ ــويـ ــة أوسـ ـ ـ ـ ــع وأشـ ـ ـم ـ ــل.
وسيمضي وقت قبل أن يبدأ الروائي
ف ــي بــادن ــا كـتــابــة ال ــرواي ــة ف ــي ضــوء
هذا املنظور الجديد؛ تقديرًا ملستوى
املتلقي وألسباب أخرى.
¶ كثر ال يعرفون بأنك لست من مواليد
صنعاء .من فرط ما تكتب عنها يعتقدون
ذل ــك ،مــن أول دي ــوان «ال بــد مــن صـنـعــاء»،
ً
مـ ــرورًا بـ ـ «ك ـتــاب ص ـن ـعــاء» ،ووصـ ــوال إلــى
ديوانك الصادر حديثًا.
 -لـسـ ُـت مــن مــوالـيــد صـنـعــاء بالفعل.

انتقلت إليها مــن قريتي الـتــي تبعد
عـنـهــا م ـســافــة طــوي ـلــة ك ـنــت أقـطـعـهــا
فــي تلك األزم ـنــة املــاضـيــة فــي خمسة
أيــام على الجمال والبغال .كذلك فإن
م ـســألــة الـ ـ ــوالدة ف ــي م ـكــان م ــا ش ــرط،
ودليل على االنتماء إلى ذلك املكان.
¶ متى كانت أول مرة ترى فيها صنعاء؟
 كانت املــرة األول ــى التي أضــع فيهاقدمي على تراب صنعاء ُ
وعمري ست
سنوات ،بعدما أمضيت في القرية ما
يكفي الستيعاب عناصرها األولـيــة
وحكاياتها ومرائيها ،وما ّكان يرافق
الـفـصــول مــن تـغـ ّـيــرات وتــرقــب أوقــات
البذر والحصاد...
¶ «كتاب القرية» يروي الكثير منها.
 ب ــالـ ـضـ ـب ــط ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى طـبـيـعــةالـعــاقــات اإلنسانية هـنــاك والفضاء
الذي يسمح بخلق روابــط بعيدة عن
ُ
املاديات والشروط املسبقة.
¶ لكن صنعاء مختلفة عن هذا السياق.
 -تستحق صنعاء أكثر مــن قصيدة.

