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			 األخ	الدكتور/	عبدالعزيز	املقالح	
				األكـــرم	 	 	 						

رئيس	مركز	الدراسات	والبحوث	اليمني
حتية	من	القلب.	وبعد:

ن، لكم دوركم الرائد والبارز  ر، بل وأثمِّ إنني أُِجلُّ وأقدِّ
في تأهيل اجليل اجلدي������د بالعلم والفكر واملعرفة، 
وتغذية العقول واملشاعر والوجدان بعصارة فكركم 
املتميز، وإثراء الساحة األدبية بالكثير من اجلواهر 
األدبية والثقافية والفكرية بش������كل عام. وصدق من 
قال: مطالع العلوم ثالثة: قلٌب مفكر، ولساٌن معبر، 

ولسان مصّور.
وهذا ما ينطبق على أستاذ اجليل إن صح التعبير؛ 

ذلك أن دورك������م رائد وبارز في مج������االت متعددة. 
يدور في اخللد س������ؤال، وأظنه في خلد الكثير من 
تالميذ الدكتور، والس������ؤال: الوجبة الش������هية التي 
تقدمه������ا لنا كل ي������وم ثالثاء، هل يأت������ي اليوم الذي 
ُتم������ع فيه وتُقدم للجميع، حتت عنوان: »حديث... 
الثالثاء«، عل������ى غرار ما فعله عميد األدب العربي، 
طه حسني؟ يُعدُّ هذا حلماً يراود الكثير، وأنا أولهم، 

فهل يتحقق!؟
يقوم الكثير من املؤسسات الصحفية في مختلف دول 
العالم بجمع وطبع أه������م كتابات ُكتَّابها، وإصدارها 
ف������ي كتب، فه������ل تفعل مؤسس������اتنا الصحفية؟ هذا 
حل������م، فهل يتحقق أيضاً؟ لم ت������أت هذه الفكرة من 
ف������راغ، وإمنا ج������اءت نتيج������ة أن كل صحفنا تفتقر 

�سريحة �لب�ؤ�ساء و�أ�سئلة تبحث عن �إجابات

   ر�صالة من اأحمد �صالح الع�صار اإلى الدكتور عبدالعزيز املقالح

تلقى الدكتور عبدالعزيز املقالح هذه الر�سالة يف 22/ 3/ 2004 من  الأديب  
اأحمد �سالح الع�سار، ع�سو احتاد الأدباء والكتاب اليمنيني يف مدينة ذمار. وت�سمنت 
الر�سال���ة �سكوى عن واقع الأدباء ال�سباب يف اليم���ن، واأ�سئلة تت�سل بق�سايا الأدب 

والنقد. 
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اأحمد �صالح الع�صار

إلى مؤسس������ات التوزيع التي ت������درك أهمية التوزيع 
للصحاف������ة. وغالباً ما جند صحفنا مكدس������ة وتباع 
لفافات. ولذلك فاملؤسس������ات الصحفية في بالدنا 
تعتقد أن دوره������ا ينتهي مبجرد الطباعة، حتى وإن 

لم تخرج من املطبعة، وهذا ُجْرم.

البؤساء
������اب، بل وحمل������ة األقالم  أعتق������د أن األدب������اء والكتَّ
الصحفي������ة، ف������ي بالدنا خاص������ة، يش������كلون داخل 
املجتمع ش������ريحة البؤس������اء، بل والتعس������اء. وميكن 
للمرء أن مييزهم من غيره������م، مع أن املفترض أن 
يكونوا في قائمة السعداء. فمتى ينال املبدع مكانته 
التي يس������تحقها؟ ف������إن كان بعد ذهاب������ه إلى احلياة 
األبدي������ة اخلالدة فه������و في غنى عنها، والش������واهد 

كثيرة ومتعددة تؤكد ذلك.
ويخطئ من يلوم ش������اعراً أو كاتب������اً قبل أن يتعرف 
عل������ى واقعه ومحيطه وظروفه اخلاصة؛ فرمبا كان 
ضحي������ة واقع ال ميك������ن احتماله! وأكث������ر احلقائق 
تضي������ع بني كاذب ومبالغ ومنافق. وهي عند األخير 
عمل������ة زائفة، وإن راجت زمناً طوي������اًل. والوفاء هو 
الس������مة البارزة لعظماء الرجال. والفائز في معركة 
احلي������اة والصراع معها هو الغني باألخالق واملبادئ 

والقيم، رغم واقعه أحياناً وابتعاد أحبته وأصدقائه 
بني منه وعنه! واملقرَّ

الباحث مع أربعة رجال
أراد باح������ث أن يعرف ماذا يدور داخل رؤوس أربعة 
من الرجال: رجٌل بطل، رجٌل حاس������د، رجٌل عاشق، 
ورجٌل فيلسوف. وبعد البحث وجد داخل رأس الرجل 
البطل ثوراً ينطح، وداخل رأس احلاسد أفعى تلدغ، 
وداخل رأس العاش������ق ش������معة حتترق، وأخيراً وجد 
بداخل رأس الفيلسوف رجاًل يزرع وآخر يحصد... 

أليست هذه احلقيقة، حلملة األقالم؟

»قصيدة النثر«... أسئلة أدبية تبحث عن أجوبة
هذه األس������ئلة وجدتها ضمن أوراقي، وال أعلم من 

صاغها، بل وملن وكيف جاءت: 
ف������ي كثير من األحادي������ث التي يدلي بها الش������عراء 
حول قصي������دة النثر يصّرون على أن أهم أعمدتها: 
املوسيقى الداخلية. هل لكم أن تسهموا في إيضاح 
هذا املصطلح؟ وإلى أي حد ميكن الوصول معه إلى 

مقياس فني ثابت؟
هن������اك زعم بأن النقاد يتجنبون تناول قصيدة النثر 
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ألنهم ال ميلكون أدوات القياس بالنسبة لها، أو ألنه 
لم يترسخ بعد من املواصفات الفنية ما يجعلها قابلة 
للدخول في شروط التناول النقدي، مما يجعل من 
اقتراب الناقد منها نوعاً من مواجهته لعجزه؛ كيف 

ترون هذا الزعم؟
هن������اك من يق������ول إن قصي������دة النثر تط������ور نوعي 
للقصيدة احلديثة، بينما ي������رى آخرون أنها امتداد 
للنث������ر العربي الق������دمي وكتاب������ات الصوفيني؛ فأين 
تق������ف قصيدة النثر على خارط������ة األجناس األدبية 

احلديثة؟
ه������ل ميكن اعتبار قصيدة النث������ر عالمة على وجود 
أزمة في الش������عر؛ بحكم ما متثله من محاولة للقفز  
فوق احلاجز الذي اصطدمت به القصيدة احلديثة 
ف������ي منعطفها الذي خرجت به عن عمود الش������عر؟ 
هل ترون أنها استطاعت أن حتمل حساسية شعرية 
جديدة، على صعيد الشكل بالذات، وأن ساحتها هي 

أنسب الساحات للتجريب واخلروج من األزمة؟ 

»كذبة أبريل«
ونترك الس������احة األدبية واألدباء، ونأتي إلى ما هو 
أوسع، في دردش������ة خفيفة مع األمة، نعم، مع أمتنا 
العربية، يا أستاذ اجليل، وأطرح سؤاالً واحداً: تُرى 
ماذا أص������اب أمتنا العربية؟! ب������ل وماذا حدث لها؟ 
وأين ذهبت العق������ول واألفكار؟ وأين ضميرها؟ أين 
العّزة والكرامة والنخوة والش������هامة...؟ أين مجدها 
وأمجادها؟ وأين ذهب جهادها؟ وهل مات النضال 
والكفاح عن هذه األمة التي ُعرفت بكل هذه املزايا 
عب������ر جميع مراح������ل العصور واألزم������ان منذ فجر 
التاريخ؟ ه������ل ماتت هذه األمة أم ه������ي نائمة؟ أين 
مبدأ احلرية؛ نع������م، احلرية التي كانت مش������اعلها 
تضيء ما بني الشرق والغرب وحترق كل من يريد أن 
ر  ينال منها ومن أبنائها؟ وهل ال نزال نذكر أو نتذكَّ
صرخة امل������رأة العربية: »وامعتصم������اه!«، وها نحن 
اليوم نس������مع املاليني من النساء والشيوخ واألطفال 
وهم يصرخون بأعلى أصواتهم وعلى مسمع ومرأى 
م������ن مئات املاليني، وهم ين������ادون: »واأمتاه! النجدة 

ي������ا عرب، يا مس������لمون!«، وال من يجي������ب؟ من زرع 
اخلنجر املس������موم في جس������د هذه األمة؟! أليسوا 
من نطلب منهم أن ينقذوا األش������قاء في فلسطني؟! 
يا للع������ار! ويا للخزي! لقد حتّولت اجليوش العربية 
والقيادات العربية من الدفاع عن األمة إلى حماية 
ن يذبح األمة ويهتك أعراضها...! يا ليتنا  ودفاع عمَّ

متنا قبل أن نرى ما نراه!

أستاذ اجليل:
قد تالحظ أني في حالة هذيان؛ ذلك أن القلم في 
ي������دي قد أصبح عبارة عن »رمي������وت كنترول« يدوِّن 
ما ميليه عليه القلب، وهي خالصة لنبضات القلب 
الذي بني الضلوع. ف������ال تؤاخذني، ذلك أنه الواقع 
الذي نعيش������ه الي������وم!. قد نفقد الذاك������رة، فلم نعد 

نعرف ما الذي يحدث!
وهنا ال بد أن نشهد الله سبحانه وتعالى على أمتنا 
أوالً، وثاني������اً على قوى البغي واالس������تكبار العاملي، 
وعلى رأسها الشيطان األكبر: اإلدارة األميركية، نعم 
إدارة أميركا وليس الشعب األميركي الصديق، فهو 
ضحي������ة مثلنا، بل وقبلنا، للصهيونية؛ ذلك أن قيادة 
الواليات املتحدة األميركية في تل أبيب، وال أستبعد 
أن تك������ون القدس هي عاصمة اإلدارة األميركية إذا 
ما ظلت أمتنا نائم������ة أو ميتة. وأملنا في رب العزة 
واجل������الل أن يخلِّص الكون م������ن الصهاينة واإلدارة 

األميركية.
أصل إلى اخلالصة، بعد أن وجدت نفسي في أحالم 
اليقظة. وأك������رر تقديري ومحبتي لكم. ومعذرة عن 

هذياني. ودمتم بخير. 

									تلميذكم/	 	
أحمد	صالح	العصار	
ذمار		22/	3/	2004	


