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النقد يتأخر خطوات

ــب  يواك ــد  نق ــا  لدين ــل  ه  •
ــف  ــا..؟ وكي ــي بالدن ــداع ف اإلب
ــدم اآلن من دراسات  ــم ما يق تقّي
ــد..  ــة النق ــت الفت ــات تح وكتاب
سواء عبر الصحف والمجالت، 
ــدوات والمهرجانات  أو عبر الن

الثقافية؟
ــل في المشهد اإلبداعي  - يبدو للمتأم
ــا  تقدًم ــاك  هن أن  ــن  اليم ــي  ف ــدي  والنق
للمشهد اإلبداعي على المشهد النقدي، 
ــن؛ فاإلبداع يتدفق  بحكم طبيعة المجالي
ــا بالموهبة  ــة مدفوًع ــذات المبدع ــن ال م
ــدع ورؤيته  ــا ثقافة المب ــة، تعززه الفطري
ــزارة  وغ ــة  والثقاف ــة  الرؤي ــة  سع ــدر  وبق
ــة الشعرية،  ــون عمق التجرب ــة يك الموهب
ــب ثقافة علمية  ــن أن النقد يتطل ــي حي ف
ــد يوجد  ــح أنه ق ــة، صحي ــة دقيق معياري
ــة لكن قيمته  ــد انطباعي تمليه اللحظ نق
ــر من أن  ــد يضلل أكث ــة وق ــة باهت العلمي
ــة اإلبداعية.. ولذلك  يحقق تنويرًا للعملي
ــرة عن  ــوات كثي ــر خط ــد يتأخ ــإن النق ف
ــة اإلبداع األدبي شعرًا ونثرا، كما أن  مواكب
المبدعين مستعجلون وفي الوقت نفسه 

فإن النقاد كسالى.
ــر  تؤط ــة  رسمي ــة  رؤي ــاك  هن ــس  لي و 
ــة، وتسهم  ــة والنقدي ــع اإلبداعي المشاري
ــة اإلبداعية  ــث هذه الحرك ــي لملمة شع ف
ــة  الساح أن  ــد  أؤك ــي  ودعن ــة،  والنقدي
ــة تعتمل فيها مواهب كبيرة وهناك  اليمني
ــرًا من  ــن كثي ــة، لك ــة إبداعي ــل حرك تملم
ــوع إبداعهم على  ــذوي شم ــن ت المبدعي
ــوا . تمتصهم  ــة الطريق قبل أن يصل قارع
حرائق الحياة، ومرارة ِكباد المعيشة، فهل 
ــص، أو يظل يعارك  يبحث المبدع عن الن
ــن لقمة العيش؟ وأي نص  الحياة بحًثا ع
ــرص الخبز لما يكتمل، وربما  سيكتمل وق
ــل صباح. ومع ذلك  ــزع من بين يديه ك ينت
ــزغ بين  ــداع، ويب ــد تولد اإلب ــاة ق فالمعان
ــن رماد  ــر يتألق م ــرى شاع ــة واألخ الفين

المواجع.
ــة والنقدية في أي  ــة اإلبداعي إن الحرك
ــف مشاريع  ــق في كن ــد أن تتحق ــد ال ب بل
ــا  بمؤسساته ــة  الدول ــا  وتدعمه ــا  ترعاه
ــة  الدول ــم  ه ــح  يصب ــن  وحي ــة،  المختلف
أو  ــم)  الدع ــع  (رف ــي  ف ــط  فق ــر  التفكي
ــح  شرائ ــل  كك ــدع  المب ــل  (خفضه)يظ
ــى ألن يحقق حضوره في  المجتمع يسع
ــق؛  ــوة الطري ــى قس ــردا عل ــد متم المشه
ــذة اجترحها بصبره  ــا أن يطَلّ من ناف فإم

وعصاميته، وإما أن يموووت. 
- إن الناقد الذي يهوى النقد ويعشقه، 
ــص للنقد وفي  ــذي تخص ــي ال واألكاديم
ــادرًا كالكبريت  ــزًا " ن ــزال عزي ــد ما ي النق
ــر بن  ــي عم ــة أب ــب مقول ــر" بحس األحم

العالء قديًما. 
ــرد تحت مسمى  ــات التي ت - إن الكتاب
ــالت والندوات  ــي الصحف والمج النقد ف
النادرة ..منها قليل ما قد يضيف للمشهد، 
ــة االستهالك،  ــا يدخل ضمن خان وبقيته
ــد بملحق الثورة  ــة، وإني ألشي والسطحي
الثقافي وأتمنى أن يتطور ليكون صحيفة 

نقدية مستقلة متخصصة.

النقد التضليلي

ــة  النقدي ــات  االتجاه  •  
ــا  حضوره ــا  له ــل  ه ــة  الحديث
ــي..  اليمن ــد  النق ــي  ف ــل  الفاع
ــت  استطاع ــدى  م أي  ــى  وإل
ــة  اإلبداعي ــوص  النص ــة  مقارب

المحلية..؟
ــة  ــال النقدي ــن األعم ــدد م ــاك ع - هن
ــج  والمناه ــات  االتجاه ــم  تستله ــي  الت
ــورًا جيًدا  ــة حققت حض ــة الحديث النقدي
ــن وبعض  ــاد اليمنيي ــض النق ــود بع بجه
ــن عملوا في الجامعات  النقاد العرب الذي
ــس حضورًا فاعًال بحيث  اليمنية، لكنه لي
ــي المشهد فذلك  ــة حقيقية ف يحقق نقل
ــود  والجه ــات  الدراس ــس  لتكري ــاج  يحت
ــي  ــز اإلبداع ــن المنج ــر م ــراب أكث واالقت
ــة  لمعرف ــري  والشع ــردي  الس ــي  اليمن
ــزه وقصوره  ــن عج ــه، ومكام ــن تألق مواط
ــي  ــة ف ــب إبداعي ــاك مواه ــده. فهن وتقلي
ــا في الساحة  ــر بدأت تأخذ مكانته الشع
ــا عربيا لكنها  ــة، وتمتد بحضوره المحلي
ــد التضليلي المجامالتي)  تقابل بـ(النق
ــز،  ــوة بالمنَج ــة النش ــق حال ــذي يعم ال
ــدع عن تأمل مواطن قصوره  ويصرف المب
ــا ..وبذلك تتأتى  ــه تجاوزه التي ينبغي ل
ــث األدوات النقدية التي من  أهمية تحدي
شأنها أن تعمل على تفتيق نوافذ ومنافذ 
ــط  ــد يلتق ــن فق ــدى المبدعي ــد ل التجدي
المبدع بموهبته اتجاًها أو فكرة أو نظرية 
ــة ليقدم نتاجه اإلبداعي في إهاب  إبداعي

جديد خالب .
ــات الكتابة  ــدد وتقني ــم يتج - إن العال
ــة شعرية وسردية تتجدد عالمًيا  اإلبداعي
باستمرار ومسؤولية الناقد أن يطوف في 
ــط رحيًقا   ــي ويلتق ــد العالم ــق النق حدائ
ــا للمبدعين،  ــه شراًبا خالًصا سائًغ يقدم
ــي يتألق  ــاج إبداع ــاك نت ــى يكون هن حت
ــز اإلبداعي المتألق  ــوم، وهذا المنج كل ي
يصنع في الوقت نفسه حركة نقدية حية 
فالنص اإلبداعي الحي يصنع نًصا نقدًيا 
ــد في  ــداع والنق ــة اإلب ــل جدلي ــا وتظ حي

سيرورة ال تنتهي.
نتاج الفكر اإلنساني

ــم  تسه أن  ــن  يمك ــف  وكي  •
ــة  الحديث ــد  النق ــات  اتجاه
ــي  اإلبداع ــص  الن ــور  تط ــي  ف

المنتج..؟
ــي نتاج للفكر  ــات النقدية  ه - االتجاه
ــة فليس هناك  ــي بحركته الدائم اإلنسان
ــن حركة  ــة الصلة ع ــة منبت ــة نقدي نظري
ــر يوًما بعد  ــاة، الحياة تتجدد وتتغي الحي
ــم الغربي ، والنقد  ــوم وبخاصة في العال ي
ــات  باتجاه ــرار  باستم ــه  بوصلت ــر  يغي
ــة النظرية  ــدد بحسب رؤي ــة تتح مختلف
الفلسفية لإلنسان والحياة، والنقد شتلة 
ــل اإلنسان فيها،  ــن شتالت الحياة، وفع م
فتتجلى كل نظرية بإضافٍة جديدٍة، هناك 
تتعدد زوايا النظر إلى الحياة وفي الوقت 
نفسه تتعدد زوايا النظر إلى النص، وهنا 

تكمن اإلضافة الحقيقية لهذا التعدد.
ــا رومانسًيا في  ــدع نًص ــد يكتب المب ق
ــي،  الرومانس ــاه  االتج ــرات  مؤش ــوء  ض

ــا أو شعرًيا يتمثل  ــا سردًي ــد يكتب نًص وق
ــة، وفي الوقت  ــه رؤى النظرية الواقعي في
ــس  فيه االتجاه   ــه قد يكتب نًصا يقب نفس
ــم   يستله ــد  ق ــول،  والالمعق ــي  الغرائب
ــف العالمات  ــة السيميائية فيوظ النظري
ــا يلوذ بالمنهج  ــا ماهرًا ذكًيا، وربم توظيًف
ــم معطياته فيكتب نًصا  الثقافي ويستله
ــة والنبش  ــى مفاتشة الثقاف ــي إل يعمد ف
ــد يلتفت إلى  ــي خفاياها وأنساقها ..وق ف
ــك فيه التابو،  ــة فينجز نًصا يفك التفكيكي
ويمزق الداللة المركزية للعالمة...ذلك لن 
يتم بمعزل عن الثقافة النقدية، وفي اآلن 
ذاته لن يتمكن من ذلك مبدع غير موهوب 
ــرؤى  ــك ال ــه تل ــوع في ــة يط ــة أصيل موهب

ويخصب بها مساره اإلبداعي.
الجدل مع النص

ــا هي  ــد.. وم ــو الناق ــن ه • م
مميزاته وإمكانياته؟

ــاب للزميل  ــؤال يذكرني بكت - هذا الس
ــد أ .د عبد الواسع الحميري، بعنوان  الناق
ــد  الناق ــأن  ب ــك  ــد) وإذا أجبت الناق ــا  (م
ــك مثارًا  ــد يكون ذل ــى، فق ــو الناقد وكف ه
ــرة، الناقد  ــة، وتداعي أسئلة كثي للسخري
هو الذي يعي شروط اإلبداع وخصائصه، 
ــرديء،  ــد وال ــن الجي ــز بي ــن ممِيّ ــو كائ ه
ــة مصقولة  ــك ذائقة نقدي ــذي يمتل هو ال
ــزود بثقافة نقدية  ــل الممارسة.. المت بفع
ــع  ــدل م ــي ج ــل ف ــذي يدخ ــددة، ال متج
ــة يصادر  ــارس عليه سلط ــص، وال يم الن
ــص، الناقد هو من يدخل  فيها حضور الن
ــة تامة،  ــوص بموضوعي ــى عوالم النص إل
ــص  ــي للن ــة، يصغ ــف وألف ــب وشغ وبح
ــه، ويستخلص أعمق  ــه ويحيا مع وحركت
ــد قبل هذا وذاك من  وأصفى ما فيه، الناق
ــوء رؤية  ــة النقدية في ض ــارس العملي يم
ــاة واإلنسان  ــوم الحي ــة رحبة لمفه واسع
ــن ينطلق من أفق رؤية عميقة  واإلبداع، م
ــدي، وتؤطر  ــه النق ــا موقف ــس عليه يؤس

مناشطه.   
مشاريع نقدية

ــل  بالفع ــاد  نق ــا  لدين ــل  ه  •
ــات ورؤى  ــدرات وإمكاني لهم ق
ــف إلى المشهد  ومشاريع تضي

الثقافي إضافة نوعية؟ 
ــع النقدية الحقيقية ما تزال  - المشاري
ــن األقطار،  ــن وفي غيره م ــادرة في اليم ن
ــري  الفكري مثًال  ــل مشروع الجاب لقد مث
ــل العربي،  ــد العق ــا في نق ــا مهًم مشروًع
ــد الرحمن  ــه عب ــوف ط ــروع الفيلس ومش
مشروًعا جاًدا في الفلسفة ونقد الحداثة 
ــي مشروًعا مهًما  ــت كتابات الغذام ، ومثل
ــم تذبذبه،  ــص، رغ ــة والن ــد الثقاف ــي نق ف
ــد اليمني عبد الواسع  وتمثل جهود الناق
ــري مشروًعا متميزًا في نقد النص  الحمي
ــدم قدرة  ــن ع ــم م ــى الرغ ــاب، عل والخط
ــر هذا  ــى تصدي ــة عل ــات اليمني المؤسس
ــال يصل  ــوب ف ــل المطل ــروع بالشك المش
إال  ــة  البحثي ــات  والمؤسس ــن  للباحثي
ــة ويعد مشروع  ــود الناقد الشخصي بجه
ــع النقدية  ــن من المشاري د. سعيد يقطي
ــك  ذل ــي  ف ــه  ويشابه ــة  المهم ــة  السردي

ــي السيميائية  ــروع د سعيد بنكراد ف مش
ــز  المنج ــى  إل ــن  يرتك ــا  كليهم ــان  ك وإن 

الغربي.
ــد كثيرًا من المشاريع ..وقد  وهذا ستج
ــق مشروعه فتخطفه  ــد ناقًدا يبدأ بش تج
الحياة فيظل مشروًعا لم يكتمل، وعالمة 

استفهام مبتورة.
ــا نحتاج إلى إيقاظ ثقافة المشروع  إنن
ــات، لعل  ــاد والمؤسس ــدي لدى النق النق
ــى المستوى  ــا نقدية تتحقق عل مشاريًع
ــي الهامش وفي  ــش ف ــذي يعي ــي ال اليمن

منطقة الظل.
ــي أن تكون لنا مشاريع نقدية في  ينبغ
ــة اليمنية، ومشاريع في توثيق  نقد الثقاف
ــي: المدون  ــد األدب الفصيح والشعب ونق
ــد الخطاب  ــع في نق ــي، ومشاري والشفه
ــد الخطاب  ــي المعاصر، وفي نق السياس
ــه المختلفة،  ــري المعاصر بتحوالت الشع
ــاب اإلشهاري  ــد الخط ــي نق ــع ف ومشاري
ــة  ــد الحرك ــي نق ــع ف ــه، ومشاري وتوجيه
ــد مستفيض  ــي تحتاج لنق ــة، الت السردي
ــم  ورفد مسارها... ــود دائبة في تقوي وجه

إلخ.
ــة متخصصة مهمة  ــاك أقالم نقدي فهن
ــة، وأصوات  ــداد الساحة اليمني ــى امت عل
ــي النقد  ــة غير متخصصة ف ــرى  شاب أخ
ــد أن بعضها يكتفي  ال مجال لحصرها بي
ــة) وأخرى  ــن زبيب ــر م ــل، و(يسك بالقلي
ــا  ــة. و بعضه ــراب  السياسي ــا س يخدعه
ــن أن تلك  ــاة، في حي ــه هموم الحي تسرق
ــام  االهتم ــا  خالي ــزت  حف ــو  ل ــوات  األص
ــه لتمكنت  ــت ل ــدي، وأخلص ــروع نق بمش
ــة وأصيلة  ــات حقيقي ــق إضاف ــن تحقي م
تسهم في إثراء المشهد النقدي بالجديد 

والمتجدد.
نقاد محنطون

ــات بالعديد  • تحفل الجامع
ــن  مم ــوراه  الدكت ــة  حمل ــن  م
ــاالت النقد  ــي مج ــوا ف تخصص
األدبي.. لكن نسبة كبيرة منهم 
ليس لهم أية اسهامات في رفد  
ــو تفسيرك  ــال.. ما ه هذا المج
ــة  ــرى  أهمي ــف ت ــك..؟ وكي لذل
ــي في  ــد األكاديم الناق ــام  اسه

مجال النقد؟
ــن في  ــالء المتخصصي ــن الزم ــر م كثي
ــول على  ــرون أن الحص ــي  ي ــد األدب النق
ــوراه نهاية المطاف العلمي،  شهادة الدكت
ــك  تل ــد  عن ــون  يتحنط ــم  تجده ــك  ولذل
ــرح لحظة  ــون بسكرة الف ــة، ينتش اللحظ
إعالن النتيجة بالحصول على الشهادة، 
ــا األنيق على  ــون ببروازه ــون يحدق ويظل
ــك الشهادة  ــدرون أن تل ــا ي ــدران، وم الج
ــن سوى  ــدار لم تك ــى الج ــة عل المشنوق
نافذة أولى لالنفتاح على عوالم المعرفة، 
ــة قيادة السيارة لمزاولة  هي أشبه برخص
ــالق  ــى لالنط ــة األول ــي العتب ــة، ه المهن
ــت النهاية، ومن ظن أنه قد علم فقد  وليس

دخل عوالم الجهل من أوسع األبواب. 
ــي النقد  ــي المتخصص ف إن األكاديم
حين ال يسهم في الفعل النقدي ومتابعة 
ــه  مستويات ــى  عل ــي  اإلبداع ــد  المشه
ــى نفسه الموت  ــة فإنه يكتب عل المختلف
ــرك والمشهد  ــي) ألن الزمن يتح ( الثقاف
ــر أطروحاته في  ــدد وهو لم يزل أسي يتج

(أطروحة التخرج).
تحوالت ثقافية ونقدية

ــي  ف ــر  الكبي ــور  التط ــع  م  •
ــة والمعلوماتية  ــل المعرف وسائ
وما يشهده العالم من إنجازات 

متالحقة في مختلف العلوم..
ــد  النق ــة  مهم ــرى  ت ــف  كي  •
ــي  ه ــا  وم ــوم..  الي ــد  والناق
ــي ظل  ــد  ف ــدور النق ــك  ل رؤيت
ــرات وتشابك النص  هذه المتغي
وانفتاحه على عوالم جديدة؟

ــوالت المذهلة في  ــي أن التح ــدو ل - يب
ــى المثقف  ــرض عل ــة تف ــة الراهن اللحظ
ــا وعلى الناقد بوجه أخص أن يظل  عموًم
ــة والمتابعة  ــن اليقظ ــر م ــدر كبي ــى ق عل
ــن تحوالت  ــي العالم م ــا يستجد ف لكل م
ــد مهمة الناقد  ــة ونقدية، وهنا تتعق ثقافي
ــن المنطق أن يظل  ــه، فليس م ومسؤوليت
ــي  الكالسيك ــد  النق ــز  دهالي ــي  ف ــد  الناق
ــة مثًال ،  ــة البنيوي ــاوز مرحل ــم تج والعال
ــا  ــن رسائلن ــل عناوي ــب أن تظ ــن العي وم
ــى الدراسات   ــات تتهافت عل ــي الجامع ف
األسلوبية، والنقد االجتماعي، وقد أصبح 

العالم في زمن العولمة.
ــم  العال ــده  يشه ــذي  ال ــاح  االنفت إن 
ــص، وإن  ــى انفتاح الن ــه عل ــرض نفس يف
ــز بين الشعوب  ــدود والحواج تحطم الح
ــاس  األجن ــك  وتشاب ــل  تداخ ــى  إل أدى 
ــري أصبح مسرحا  األدبية؛ فالنص الشع
ــة والشعرية  السردي ــوص  النص ــل  لتفاع
ــذا يحتم على  ــة، ه ــة البصري والتشكيلي
الناقد أن يفتح عينيه على تلك التحوالت 
ــان يحاول  ــة التي ك ألن األدوات التقليدي
ــد ممكنة  ــص ونقده لم تع ــك الن بها تفكي
ــم تعد  ــا ل ــد. مثلم ــص الجدي ــاول الن لتن
أدوات الطب  التقليدية ممكنة االستخدام 

في المستشفيات الحديثة.
إعادة إنتاج النص

ــراء  ــد إث ــح النق ــى يصب • مت
ــرد خواطر  ــس مج ــص، ولي للن

عابرة؟
ــم يعد  ــى نص، ل ــص عل ــو ن ــد ه - النق
ــاء الخواطر  ــوب وإلق ــاط العي ــد التق النق
(حول النص) إن النص النقدي اليوم هو 
ــي، من هنا ال  ــاج للنص اإلبداع إعادة إنت
ــة الشرح والتفسير،  يقف النقد عند مهم
إنه يحاور، ويسائل، ويفتق مدارك النص، 
ويفتح مدارات التأويل، هو تقليب وتثوير 
ــص وإبراز أجمل مخصباته،  إلمكانات الن
ــى  ــوة إل ــود بالق ــن الوج ــه م ــال ب واالنتق

الوجود بالفعل. 
فتنة النص

ــع  ــل م ــف تتعام ــد كي • كناق
ــي .. وأي النصوص  النص االدب
ــك لتناولها وتستفز  التي تجذب
ــك  ورغبت ــة  النقدي ــك  أدوات
ــا وتشريحها على  للغوص فيه

مائدة النقد..؟
ــز  يستف ــذي  ال ــو  ه ــي  الح ــص  الن  -
قراءتي، ويفرض علي محاورته والدخول 
ــة فإنها  ــا النصوص الميت ــي عوالمه، أم ف
ــا  حينم ــة،  الجاذبي ــاق  نط ــن  م ــرج  تخ
ــة العميقة، ويتوسل  يمتلئ النص بالرؤي
ــي  ــراء الفن ــق اإلغ ــي تحق ــات الت بالتقني
ــل المثول   ــر و يجعلك تطي ــق السح يحق
في مقامات الدهشة، الفتنة في كل شيء 
ــروح، والنص  ــوي النظر وال ــي ما يسته ه
ــز فضولي  ــا يستف ــن هو م ــل الفات الجمي
النقدي، ويرغمني على معانقة فضاءاته، 
ــو من يفرض على نوع األدوات النقدية  وه
ــردي  الس ــص  فالن ــه،  لقراءت ــة  المناسب
ــي مثًال  ــرض عل ــن ف ــي اليم ــي ف القصص
قراءته في ضوء النقد البنيوي التكويني، 
ــي اليمني فرض علي  ونص المثل الشعب
ــزة قراءته في  ــه الثقافية المكتن بمعطيات

ضوء النقد الثقافي،...وهكذا.
أجد ذاتي في النقد

ــرت النقد االدبي   • لماذا اخت
ــة  للكتاب ــال  وكمج ــص  كتخص

فيه..؟
ــيء أجمل من أن يختار  ليس هناك ش
ــا يحقق ذاته  ــرء ميدان اشتغاله في م الم
ــروح، وأنا أجد  ــوى) ال ــع (ه ــم م وينسج
ــق طموحاتي في  ــد، أحق ــي النق ــي ف ذات
الحياة في هذا الفضاء بمتعة ال تضاهيها 
متعة، النقد يجعلني أعيش بفكر متجدد 

مرن، حينما أجلس في مكتبتي ال أجلس 
ــي عالم الحياة،  ــال فأنا أسكن ف وحيًدا، ك
تضج في رأسي أصوات أفالطون وأرسطو 
ــر الجرجاني، و الزمخشري،  .. عبد القاه
ــه وهيدجر  ــري .. نيتش ــان والنف ــو حي أب
ــش   ــارت، ... أعي ــدا وروالن ب ــاك دري .. ج
ــن اإللياذة  ــروح اإلنسانية م ــاج ال ــع نت م
ــي  والبيات ــاب  السي ــى  حت ــا  واألوديس
ــي والمقالح،  ــش والبردون ــود دروي ومحم
ــي،  ويحيى  ــي، وأحالم مستغانم والثبيت
ــز الزراعي، وعلي  ــادي، وعبد العزي الحم
ــن  ــف م ــران،  ولفي ــي عم ــري والغرب المق
ــي نسرًا أحلق  ــن .. النقد يجعلن المبدعي
ــل على الفلسفة،  ــي سماء المعارف؛ أط ف
ــاع، واللسانيات،  ــم االجتم ــخ وعل والتاري
ــي  التشكيل ــن  والسرد...والف ــة،  والثقاف
ــارف  المع ــل  ك ــا،  والموسيق ــا  والسينم
ــدي،  النق ــل  الفع ــر  مصه ــي  ف ــر  تنصه
ــن  م ــال  بح ــن  يمك وال  ــه،  مع ــج  وتتواش
األحوال أن ينجز المرء نًصا نقدًيا دون أن 
ــه المعرفية الواسعة؛ ألن  تكون له إطالالت
ــه األدب ، واألدب هو خالصة  ــد ميدان النق

تفاعل هذه المعارف.
إنجازات نقدية

ــك  اسهامات ــرز  أب ــي  ماه  •
النقدية..؟

ــي بدايات مشواري النقدي،  - لم أزل ف
ــاك  هن ــس  لي ــًدا،  وحي ــي  طريق ــس  أتلم
مؤسسات حية تسهل علي إنجاز ما أروم 
ــرار وتحٍد-  ــك فأنا – بإص ــازه، ومع ذل إنج
ــازًا  ــوم إنج ــد ي ــا بع ــدم يوًم ــاول أن أق أح
ــل حتى اآلن إلى ثمانية كتب  نقدًيا – وص
ــن بحًثا  ــن عشري ــد ع ــا يزي ــة وم مطبوع
ــالت علمية بعضها  ــا نشرت في مج علمًي
ــر  ــاً- أشي ــس محكم ــا لي ــم وبعضه محك
ــب والبحوث  ــا. فضًال عن الكت إلى بعضه
ــي تضج في  ــة، والمشاريع الت المخطوط

أعماقي تنتظر لحظة التحقق..
ــة في الشعر  ــي عن الحداث  - أطروحت
اليمني المعاصر  التي حاولت فيها قراءة 
أربعة نماذج شعرية يمنية تمثل تلوينات 
ــن: المقالح / البردوني/  حداثية في اليم

أحمد العواضي / شوقي شفيق.
ــة للمشهد السردي اليمني:  • ثم دراس
ــي اليمن من خالل  التحول االجتماعي ف
الفن القصصي –دراسة بنيوية تكوينية- 
ــة  ــوالت الحكاي ــى بتح ــة تعن ــي دراس زه
وحكاية التحول في اليمن من خالل أكثر 

من أربعين مجموعة قصصية .
ــي المثل الشعبي  • النقد السياسي ف
ــي. وهي  ــد الثقاف ــوء النق ــي ض ــة ف دراس
ــارس  ــي تم ــة الت ــال اليمني ــة لألمث دراس
ــر لدالالت المثل،  النقد السياسي وتفجي
ــي  ــي ف ــراث الشعب ــة الت ــة ألهمي والتفات

الفعل الثقافي .
• الخطاب النسوي في التراث العربي 

دراسة في ضوء نظرية الخطاب.
وكان آخر إنجازاتي:

ــي  ف ــري  الشع ــاب  الخط ــوالت  تح  •
ــرأت فيه  ــة. ق ــة السعودي ــة العربي المملك
ــراء  الشع ــن  م ــر  شاع ــن  خمسي ــاج  نت
ــم  اتجاهاته ــف  بمختل ــن  المعاصري

ومنازعهم وظواهر شعريهم الفنية.
ــت جوائز  ــى س ــت عل ــى اآلن حصل إل
ــارات  واإلم ــن  اليم ــي  ف ــة  عربي ــة  علمي

والسعودية، وشاركت في فعاليات عديدة 
في اليمن ومصر والسعودية والجزائر.

ــرات المقاالت في الجرائد  ونشرت عش
والمجالت اليمنية والعربية.

ــع  ــن المشاري ــدد م ــى ع ــت عل وأشرف
البحثية.

ــر  ــى دون صب ــود ال تتأت ــك الجه إن تل
ــي  ــدى نفس ــا أتح ــٍد، فأن ــرة، وتح ومكاب
ــاز،  ــي لإلنج ــر وقت ــك أستثم ــا، ولذل دوًم
ــي أصحو مع  ــرب إن قلت لك إن وال تستغ

الطيور، وربما أوقظها أحياًنا.
ــا أتوق إلنجازات  ومع كل ما قدمت فأن
ــر دوًما– لم  ــدة، وأشعر أني -كما أذك جدي
ــراب المعرفة،  ــًذا صغيرًا في مح أزل تلمي
ــراءة، وكلما  ــي الق ــم وقتي ف ــي معظ أقض
ــد،  لمزي ــأ  بالظم ــر  أشع ــا  كتاًب ــت  أنهي
ــك على يوم  ــة الزاد، وأضح وأستشعر قل

شعرت فيه أني علمت شيًئا.
تجارب مريرة

ــي  ــف اليمن ــدع والمثق • المب
إلى أي مدى يتقبل النقد ..؟

ــأن المبدع  ــي شأنه ش ــدع اليمن - المب
ــون بنرجسية ضافية،  ــي كل مكان مسك ف
ــن النقد إن لم يكن  ــك تراه يمتعض م ولذل
ــرة  ــارب مري ــي تج ــالت، ول ــا ومجام مدًح
ــن ففي يوم من  ــع مبدعين عرب ويمنيي م
ــاب ألحد المؤلفين  األيام كتبت قراءة لكت
ــي- رحمه الله-  ــن – وهو صديق ل اليمنيي
ــة وينشرها في  ــي مقال ــه يكتب عن فإذا ب
ــي بذم وقدح لم  ــة بتعز ..انهال عل الثقافي
ــا أهداني أحدهم  ــا ما . . ويوم أتوقعه يوم
ــه فكتبت ما  ــوم بقراءت ــًال أن أق ــه آم ديوان
ــدي ومسؤوليتي  ــي النق ــه علي قلم يملي
ــب  ــه ويكت ــر قلم ــه يشه ــإذا ب ــة، ف العلمي
صفحة كاملة في الثقافية نفسها وكاد أن 

يجردني من المعرفة والتخصص.
ــان في  ــا تعرضت له ك ــى م ــل أقس ولع
ــش مؤتمر علمي   ــان على هام ــة عَمّ مدين
ــم ديوان  ــه إذ دعيت إلى تقدي ــت في شارك
ــاد األدباء  ــرة أردنية، في اتح ــر لشاع شع
ــي بدواوينها  ــد بعثت إل ــاب كانت ق والكت
ــع  متزامنا  ــال التوقي ــت موعد احتف ورتب
ــات المؤتمر، وألقيت  مع حضوري لفعالي
ــن المجاملة-   ــن قدر م ــًة  - لم تخل م ورق
ــا ملحوظات من  ــت في نهايته لكني قدم
ــرة لبعض قصور  ــا أن توجه الشاع شانه
ــا  ــي بأدائه ــا، وترتق ــة ديوانه ــي شعري ف
ــي ليلة من  ــم أني سأخرج ف ــم أكن أعل ول
ــاردة – بعد أن اسقبلوني  ــي عمان  الب ليال
ــى  عل ــارع   الش ــي  ف ــي  ألمش ــاوة-  بحف
ــرة بعد تلك  ــن سيارة أج ــي  باحًثا ع قدم
ــا وأن حقيبتي كانت  ــرة، ال سيم المحاض
ــرت أن عدم توديعي  متخمة بالكتب، شع
ــل أقاربها في  ــن قب ــل الشاعرة وم ــن قب م
ــرج راًجال كان  ــي ألخ ــة وترك ــك األمسي تل
ــت بعدها بنزلة  ــًال، أصب ــة مركبة فع عقوب
ــوب صنعت  ــة، تذكرت أن الشع ــرد عنيف ب
ــم يصنعوا تمثاًال  ــرة، ولكنها ل تماثيل كثي
لناقد، وربما ذكرت تلك الليلة للحاضرين 
ــال  مهشم األنف  ــن تمث ــي قرأت مرة ع أن
ــال الوحيد في  ــن النقاد هو التمث لناقد م
ــك. ولم  ــرأت ذل ــر أين ق ــم أتذك ــم، ول العال
ــك التمثال  ــداًدا لذل ــون امت ــي سأك أدر أن

المهشم.

ــد األدبي في بالدنا  ــة واإلبداعية، إال أن النق ــي خدمة وازدهار الحركة الثقافي ــذي يلعبه النقد األدبي ف ــدور الكبير والهام ال ــم ال رغ

توارى وتقاعس عن أداء ذلك الدور، وتخلف عن مواكبة اإلبداع وعطاءاته المتالحقة وجعل الكثير يتساءل عن سبب ذلك الجمود 

والغياب المتواصل.

ــة كل  ــكاليات متعددة ومناقش ــوء حول واقعه وما يحيط به من إش ــلط الض ــهد النقدي األدبي في اليمن نحاول أن نس ــن المش وع

قضاياه، وذلك من خالل لقاءات متعددة مع نخبة من المهتمين بالنقد األدبي في اليمن.

ــامي والذي تناول فيه العديد من الرؤى الثقافية وناقش  ــطور التالية لقاء مع األديب والناقد الدكتور عبدالحميد الحس وفي الس

الكثير من قضايا النقد األدبي وتوقف أمام العديد من جوانب مشهدنا الثقافي وفيما يلي حصيلة اللقاء:

لقاء/ محمد القعود

البردوني  عبدالله  بحث  كمحرك  فيه   نكتب   حين  قوقل  حتى 
يقذفنا  بصور شتى  للرجل تظهر بدايًة ثالث صور ترمي لعناتها  
في وجوهنا  وهي شاخصة بإمتعاظ  يزدري المؤسسات الثقافية  
األولى  فالصورة   , واستهجان   وبسخرية  اليمن   في  واألدبية  
المسماه  للمكتبة  والثانية   خزيمة  في  الكبير   الشاعر  لضريح 
باسمه في مدينة ذمار فيما الثالثة ألطالل المنزل الذي احتضن  
سقوطه األول  على قارعة الحياة  وأصيب بين جدارنه بالعمى 
جراء الجدري  الذي كان حينها منتشراً في اليمن  ومنها  قريته 

البردون  في الحدا .
التي  العظيمة   والمسيرة  والمولد  الوفاة  تمثل  األماكن  والثالثة 
الهيئة  وتتبع  ذمار  قلب  في  ثقافية   لمؤسسة  مبنى  تمخضت  
العامة للكتاب  وبصرف النظر عن مئات الصور األخرى للبردوني 
ومايتعلق به  يظل هذا الشاعر  المختلف والمتفرد  وطن  .. يقص 
حكاية وطن في هامشه حطام وفوضى  وشعب دائخ  في سكرات 

البلد وهو على رأسهم   التي لم تنصف عظماء  .. الحياة  الحياة 
وقاومت  والالمباالة  التجهيل   على  استعصت   فكرة  متمثًال 
عنه   نتحدث  فحين  النسيان   على  المقيت  والدأب  اإلجحاف 
الورثة   بين  الخالف  تفاصيل قضايا  مؤرقة مثل  نغرق في أسى 
وهي الحجة التي اعاقت طباعة اعماله  الشعرية والنثرية غير 
المطبوعة وقلق من لديه ضمير  حيال بقاء هذا اإلرث المخفي  
موقفه   لتشويه  محاولة  أي  من  الخوف  دهاليز  في  والمسجى 
إلى  إضافة  والتأويل   التبديل  بخناجر  وطعنها  أراه   تلطيخ  و 
إلى  منزله  تحويل  إلنجاز  المضنية  الرسمية   الوعود  استمرار  
متحف يضم مقتنياته و أغراضه ومع كل ذكرى لرحيله تنكشف 
أثافي تبعث الحزن وتستجلب الكأبة كان تسمع من مقربين له 
بإختفاء شئ وبيع شئ والعبث بشئ  وتلف شيء  وضياع شيء  
من حاجياته  بمقابل  حركات وتحركات لبعض المثقفين تنشط  
في أغسطس من كل عام  وتثير زوابع أغلبها  من قبيل المزايدة 
دون أدنى استشعار  لمعنى ان أهم من أنجبته البلد ال يليق بنا 
أو  شخصية  أو  مؤسسة  من  لإلقتصاص  وعذر  مطية  نجعله  أن 
بل  كيمنيين   جميعا  واهانتنا  حقه  في  قصرت  إلنها  ليس  كيان 

لموقف آخر ظاهره البردوني وباطنه نكايات ليس إال . 

لقد دافع البردوني عن  كل الكائنات من بشر وشجر وحجر من 
النبيلة  والقيم  والعدالة  والثوابت  المبادئ  عن  دفاعه  منطلق 
بمجرد رفضه  للتفريخ ومحاوالت توجيه افكاره لخدمة سلطة 
استمالته  المساعي  كل  إفشال  في  ونجح  قاوم  كما  حزب  أو 
وعاش  بصنعاء   الكبير  الجامع  في  منزلة  فدخل  سياسياً   
كخيار  المنتف  القميص  ارتدى  و  حزب  دخول  عن  بدًال  فيها 
كلما  ذلك  أتذكر  أنني  وأذكر  إيديولوجياً  معطفاً  ارتداء  على 
مررت جوار خزيمة وأدرك أن ابن نخلة  مازال ينتصر  لقناعاته  
ويدافع عن سيرته باستماته حتى وهو  نائم تحت ثرى المقبرة 
التي يخلد ويتخلد فيها منذ عقد ونصف مع األخذ في االعتبار 
بدون  الحضور  تمر طوال سبعة عقود من  لم  فترة غياب  أنها 
وهنا  كثيرة  وسردية  شعرية  اعمال  خاللها  اصدر  فقد  صمت 
يمكنني القول أن خزيمة ورثت مهمة تكريس الوجود العظيم 
قوقل  الناتجة   األولى  الصورة  هي  كانت   ولذلك  واألسطوري 

ظهوراً
في زيارتي األخيرة لضريحه  كنت بمعية القاص هشام محمد 
تشييع   في  مشاركتنا  هامش  على  اللطيفي   محمد  والكاتب 
ذاتها   المقبرة  األخير في  إلى مثواه  الوريث   الشاعر اسماعيل 

البردوني   بلسان  شعراً  الناطق  الضريح  جوار  وقفنا  وهناك 
يجرجرنا الصمت إلى أرذل الحرج فيكسره هشام محمد بالقول 
أتيناك بإسماعيل الوريث يا سيدي  فيما ظل محمد اللطيفي  
حيرة  وتعلقة  الرهبة  وتجتره  الدهشة  تنتابه  ووجوماً  صامتاً 
الوصف والتوصيف  كأن البردوني سيسمع األحفاد المقهورين 
والرعيل الجديد من األدباء المستلبين  .. لنقرر المغادرة وعند 
الورد  تبيع  امرأة  عباراتنا  فالتقطت  عنه  تحدثنا  المقبرة  باب 
للداخلين بغرض زيارة ذويهم واصدقائهم من الموتى كانت قد 
فقهت بأننا زرنا  ضريح البردوني  لتصادنا  بشباك قولها لماذا 
ال يشتري أحد باقة ورد للبردوني وهنا تعاظم احساسنا بالعار 
الواردة في  وحضرني لحظتها بيت  من قصيدتة  "ال تسألي " 
ديوان " في طريق الفجر " لم أجد ُبداً من اطالقه في وجه المرأة:
ال تسألي يا أخت أين مجالي؟ أنا في التراِب وفي السماِء خيالي 

فرد اللطيفي على حماقة تبريري  لموقفنا قائًال  :
للمثقفين  عبارة  موجهاً  استطرد  ثم   .. البردوني   أنقذك  لقد   
عن  يدافع  حاضراً  البردوني   مازال  األغبياء   أيها   .. واألدبــاء 

غبائكم وغيابكم .
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