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اإلهـداء
إلى  ..محمد العابد....
لقدددد صدددا صدددديقا و يدددا ..دددي قمددد

ددد

يددد ا صدددد ا

ا و يا ...و صددا إصندداصا بيددرا ..ددي قم د صددغر ي د

د

شي ..
هذا جهد نصواا طويلة ..م المثابرة والدأب على رصد
المشهد الشدعر التندعيصي ..الدذ طالمدا دا مقيلد شداهدا
على ثير م مجريات ..
علوا مهد الجيالصي

إشكاليات التجاور والتجييل

عبدددر عقدددود القدددر العشدددري

عدددرف المشدددهد الشدددعر

اليمصي مجموعة م ا جيا الشعرية التي تعا با متواشدجة
متغددايرة ..يقدددم دد جيدد مصهددا بصددمت الشددعرية متضددمصة
انددتجابت لموجهدداا قمص د واصبعال د با حدددا .والتبددد ا..
ول

جيال شعريا م تل ا جيا لم يش

حالة م الدقمم

اإلبددداعي المرت ددق علددى ثددرة ا نددما وتصددو التجددارب
وتعددددد المرجعيددداا ..وا حتبدددا بتشددد ا ال تابدددة الشدددعرية
ددددديمها وحددددديثها وتجدددداور ا صددددواا مددددا عدددد جيدددد
التنددعيصياا الشددعر  ..قددد مثد هددذا الجيد مرحلددة التتددوي
ل د مراح د التحدددي .التددي اجترحتهددا ا جيددا النددابقة م د
أجد الحضددور ددي الددقم ولدديو بعددد  ...وبمقدددار مددا شد
هذا الجي حالة التتوي تل

قد دا أ ثدر ا جيدا الشدعرية

اقدحامدا بالتصا ضدداا ..حيدد .يم د أ صقددرأ ددي جاصددب مصد
التجاوق ال ام ل

ما نبق ..ما يم د أ صقدرأ دي جاصدب

مص درا م ا جترار لتجربة الجي النبعيصي وما امتد مصد
ي الثماصيصياا ..أيضا يم
واضحا ع

أ صقرأ ي جاصدب مصد ص وصدا

مدا أصجدق الندبعيصيو

وعدودة إلدى محا داة

صماذج نابقة ..يضاف إلى ذل ما يم

أ صقرأ دي جاصدب
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مصها صهرا ماصا بد ييدر

آمر مص يتعلق بتجارب حبر

مهمددوم بمنددتلة ا شدد ا و ضددايا ا جتددرار أو المماثلددة أو
التجاوق وا متالف ..هذا على منتوى الش .
أمدددددا علدددددى مندددددتوى المضدددددامي والدددددر ى وا دددددار
والمرتدددداداا دددد تبصددددي الطبددددرة التددددي أحدددددثها جيدددد
التنعيصياا الشعر ي اليم مثلها مث ا ندباب والعوامد
التددي أدا إليهددا يصددعب انتقصددا ها هصددا ..و ددد تددم تبصددي
ال ثير مصها ي ثصايا صو هذا ال تاب.
ل د تل د ا نددباب د هددذا الجي د ددد ح ددي بتصدداو ا
صقديددة وتموضددعت حددواراا ومثا بدداا وانددعة تعددددا م د
ماللهدا قوايدا الص در بتعددد المص دور إليد  ..وامتلبددا اءرا
د تل د
بددامتالف الددر ى والمصطلقدداا ..وريددم ذل د د
التصاو ا د يلب عليها إما التحيق لجاصدب مد تجليداا هدذا
الجي د الشددعرية وإمددا التعدداطي الجقرددي م د مبددرداا م د
المشهد يصقصها عمدق المحاولدة ومثدابرة البحد ...وأ د أ
بلوغ ال ما ي تصداو جيد مثد جيد التندعيصياا الشدعر
يم تحقق إ بعد ترا م ال ثير م المقاربداا
ي اليم
والتصاو ا والدراناا الجادة والد وبة ولع ما أ دمد دي
هذا ال تاب ي و مناهمة مهمة ي هذا ا تجدا  ..هدو صتداج
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ندددصواا طويلدددة مددد المعايشدددة والمعاشدددرة ..واإلندددهام دددي
مصجددق هددذا الجيد و ضددايا ومحاولددة ا تددراب مد تجاربد
و واهر على امتال هدا وتعدددها بد مالم ومحبدة وإلدقام
الصبو بقدر بير م الحياد والتدبر والمراجعة..
****
نددديقدم هدددذا ال تددداب مقاربددداا ممتلبدددة للمصدددت الشدددعر
لمبددددعي التندددعيصياا الشدددباب دددي الددديم بوصدددبهم جددديال
شعريا وبوصبهم أصواتا تتجاور دامد المشدهد الشدعر ..
وتتعدد اشتغا تها ي أشد ا ومرجعيداا ..ويتعددد تعبيرهدا
عدد ذلدد مدد مددال ال ددواهر وا صقياحدداا التددي تقددددمها
تجارب د ومددا ت شددر علي د م د نددماا المرحلددة وعالمدداا
امتال ها ب ما لها وما عليها..
وأصددا أجددد هددذ المقدمددة ملقمددة بدد أ تنددلمصا لبصددو
ال تدددداب بددددبعض التوضدددديحاا المتعلقددددة بامتيددددار التنددددمية
ومالبناا أمرى تتعلق بالتجيي والتعام مد مدادة الددرو
المتمثلة ي ا نما الشعرية ومصجقها الشعر .
****
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لقددد ددا انددم ال تدداب (أصددواا متجدداورة) -مصددذ بددداياا
ا شتغا علي بد ندصواا -مثدار ر دض مد
الددقمال

بد عددد مد

اصطال ددا م د تحب د بعضددهم علددى اصت ددام تجددارب
الذ امتارو  ..وحرصدا مدصهم

ش لية ي تمتلف ع الش

على ربط الجي التنعيصي إما بالشعرا الدذي شد لوا الدقمم
الصاعد ل تابدة صديدة الصثدر دامد المشدهد وإمدا بالشدعرا
الدددذي شددد لوا الصمدددوذج ا وضددد مددد حيددد .دددوة الصدددوا
والحضددور الشددعر الباع د
بغض الص ر ع الش

والشددهرة –إ جدداق التعبيددر-

الدذ ي تبدو

يد  ..و دا المضدمر

يمددا يطرحد الطر ددا الريبددة ددي إلغددا اءمددر وا نددترثار
بالمشهد دوص  ..ولم ت

رتدي تصطلدق مد مجدرد الممالبدة

أو الريبة ي التضداد مد البدريقي وإصمدا اصدا تصطلدق مد
انددتقرا تدداريمي للمشدداهد الشددعرية العربيددة ددي تجلياتهدددا
الممتلبددة أقمصددة وأم صددة ..ومدد انددتقرا تدداريمي للمشدددهد
الشدددعر اليمصدددي عبدددر عقدددود القدددر العشدددري

أيضدددا مددد

محدداو ا داربددة للتعددرف علددى ا مددتالف الوان د الددذ جددد
عقب يدام الوحددة اليمصيدة ندصة 1990م علدى الحيداة الثقا يدة
وا جتماعيددة والنيانددية اليمصيددة التددي هددي حاضددصة هدد
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المبددددددددعي

والمشددددددد لة ا ولدددددددى لدددددددوعيهم والموجهدددددددة

شتغا تهم ..وهو انتقرا اندتطا أ ينت شدف مد و دا
مب ددر مصوصددية المشددهد الشددعر التنددعيصي ومصوصددية
اللح دددة التاريميدددة التدددي تملدددق يهدددا هدددذا المشدددهد ليمدددرج
بالصدددورة التدددي هدددر بهدددا مشدددهدا تتجددداور يددد ا صدددواا
وا شد ا

وتتبدداي التجددارب وتمتلددف المرجعيدداا بشد

يصددعب معد أ صح ددم بهددذا المشددهد لشد
ي تددب ش د ال مدداج

شددعر أو لتيددار

تجدداور ا ش د ا طدداو حتددى تجددارب

الشعرا أصبنهم..
ول

النصواا الالحقة أ صعا شعرا وصقادا م أبصا هذا

الجي وم أجيا نابقة بضدرورة ا عتدراف بهدذا التجداور
بغض الص ر ع مو بهم مص وتقييمهم ل نلبا أو إيجابا..
الشدداعر الراح د محمددد حنددي هيددثم ..صدداحب التجربددة
الشعرية الثرية ..والمحندوب علدى ا متدداد الثمداصيصي لجيد
النددددبعيصياا ددددا مدددد أ ثددددر الشددددعرا احتضدددداصا للجيدددد
التنددعيصي واحتبددا بتجربت د  ..يصددادى علددى مقولددة (تجدداور
ا صواا) ي المشهد التنعيصي وإ

دا يعتبرهدا ص وصدا

عمدددا أصجدددق الندددبعيصيو  ..ويقدددو راصددددا بدايدددة التشددد
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التنددعيصي ( ددي أوامددر الثماصيصيدداا صددار الص ددوم ال بيددر
الذ حد .دي العدالم لد باتجدا اليمدي

ثدم صدارا عدودة

إلددى ا ش د ا القديمددة ددي د شددي  ..النيانددة المجتم د
ا دب و اصددا ددي ا دب أ ثددر وضددوحا وجددال والشددعر
تحديدددا حتددى ا تشددبصا أ هصددا عددودة إلددى شددعر اإلمواصيدداا
والشددعر العملددي أو الصبعددي وإلددى أيددراض وأش د ا شددعرية
تجاوقها القما

هدذ عدادا مد بدايدة التندعيصياا وصهايدة

الثماصيصيدداا دداصجرف مع ددم هددذا الجي د ورا هددذ التجربددة
ال النددي ية ولددم يددب علددى مددا أصجددق النددابقو

حدداولوا أ

يدددملوا ددي مضددم البصددا ال الندي ي ول د لددم ينددتطيعوا أ
يضدديبوا إلددى مددا أصجددق ال بددارج
أصجقا مشروعها التاريمي وت

القصدديدة العموديددة ددد
قيمدة إبداعيدة وجماليدة

ل د علددى صددعيد الممارنددة اإلبداعيددة تحتدداج إلددى دددراا
انتثصارية تنتبيد مصها تقصية ي إطار الحداثة)(.)1

( )1م حوار م الشاعر محمد حني هيدثم صدحيبة  26ندبتمبر العددد
 1278المميو  31أينطو  2006م.
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الشدداعر والصا ددد أحمددد النددالمي ..صدداحب تجربددة مميددقة
دامد الجيد التنددعيصي علددى صددعيد ال تابددة الشددعرية وعلددى
صعيد المثا بة والصقد ..ي دد علدى هدذا التجداور وإ

اصدا

تصاو ت الممتلبة لد تتندم بالتصدا ض ..ولعد مد ا جددر أ
صقددو

إصهددا تتنددم بالمراجعددة وتطددور الر يددة ..حتددى نددصة

2003م ا أحمد الندالمي يعتبدر هدذا التجداور وبدا علدى
المشدددهد الشدددعر ويدددرى أ ندددلبيات أ بدددر مددد إيجابياتددد ..
ويعد تعددا مرتب ا مثل مث التعددد النياندي الدذ عر تد
الدديم بعددد يددام الوحدددة اليمصيددة نددصة 1990م ..د (ثمددة تددواق
عجيب بدي التعدديدة العشدوارية ييدر المصتجدة دي اشدتغا ا
شددعرا التنددعيصياا وبددي الم هددر الش د لي للتعدددد النيانددي
الذ لم ينبر ع بروق أ ملم للتطور ا جتمداعي مثلد
مثد تعدددد المطدداب الشددعر التنددعيصي الددذ لددم يددتم

مد

بلورة طموحاا جادة لتحدي .الصم ويلتقدي هدذا التعددد مد
ذا ليقددددما مشدددهدا باصوراميدددا ماويدددا لدددم يندددتط ا تصدددام
اللح ة المصانبة لتحديد ا هداف التي ندعى مد أجلهدا عبدر
اشدددتغا ت ومقابددد ذلددد تندددتمر البصدددى التقليديدددة المتعدددددة
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والمصندددجمة مددد بصيدددة التملدددف دددي إعدددادة إصتددداج وت دددريو
مطاب ماضو يتجلى على أ ثر م صعيد)(.)1
بعد ترة يتراج أحمدد الندالمي عد ذلد التقيديم يدرى
أ مددد إيجابيددداا المشدددهد الشدددعر التندددعيصي أ تجربتددد
(تتميق بتجاور ممتلدف ا شد ا الشدعرية التقليديدة والحديثدة
وهددو تجدداور مد حنددصات أصد يددر ض اإل صددا ويقددوم علددي
ا عتددراف ب د التجددارب وإذا ددا لهددذا التصددال العجيددب
م عيب هدو أصد يندبب صوعدا مد الر دود وييداب الحدوار
وا نرلة وإطبا بذور أ معر ة أدبية تحداو أ تصشدت بدي
القديم والجديد)(.)2
وتحا عصوا ( دي الديم  ..مصدالحة بدي أشد ا الشدعر)

صشرا مجلة ا هرام العربي مجموعة م اءرا لتندعيصيي
( )1ال تابددة الجديدددة هددواما علددى المشددهد اإلبددداعي ددي الدديم أحمددد
النالمي مر ق عباد للدراناا والصشر صدصعا 2003م م-22
.23
( )2م حوار م الشاعر اليمصي أحمد النالمي ل (مو إيالف) اإلل تروصي تحدا
عصوا التجربة الشدعرية اليمصيدة تقد أهميدة عد أ تجربدة شدعرية عربيدة
أجدددددرا الصدددددحبي محمدددددد الحمامصدددددي ا حدددددد  28 ,أ تدددددوبر 2007م.
http://www.anaweeen.net/index.php?action=showDetails&id=1313
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يمصيي  ..أ دا يهدا الشداعرة هددى أبدال  ..وهدي واحدد مد
أهددم ا صددواا التنددعيصية (أ ا ش د ا الشددعرية ددي الدديم
شد
ددا للص ددر ولدديو هصددا إ صددا
تتعددايا بشد
بدددلي أ الملتقيدداا الشددعرية التددي أ يمددا ددي الدديم اصددا
تتجدداور يهددا ا صددواا الممتلبددة  ,وأ شددعرا الصثددر ددي
الدديم أمددذوا م دداصتهم) ( )1دامدد ذلدد التجدداور الشددعر ..
وهي ترى ي ذل ضيرا طالما أ (اإلبدا هدو المحدر
تجربة شعرية تنتطي أ تقدم صبنها وت رو
ا ناني
حضددورها بالموهبددة العاليددة والمصوصددية البصيددة التددي تبقددي
علي طو القم )(.)2
أمددا الشدداعر والصا ددد محمددد عبددد الوهدداب الشدديباصي ..وهددو
أيضا م أهدم ا صدواا التندعيصية دي الديم لجهدة تجربتد
الشددعرية ووعي د المميددق بالحداثددة واصمراط د ددي المثا بددة
حدو المشدهد التندعيصي ومقاربتد صقدديا ..ي دد (أ المشدهد
الشددعر

ددي الدديم متعدددد تتجلددى صددور ددي ال ثيددر مدد

( )1ددي الدديم  ..مصددالحة بددي أش د ا الشددعر ا هددرام العربددي النددبا
http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2010/4/17/CULT1.HTM 4 2010 17
( )2صبو المرج .
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ا تجاهددداا الشدددعرية وتعددددد ال تابدددة مددد تعددددد أندددلوبياتها;
تتعايا دام هذا المشهد ال ثير مد ا تجاهداا التدي تبددو
متقاطعة وأيضا متضادة ي آ واحد لدرجة أص تجد اتدب
القصددديدة العموديدددة يتعدددايا مددد

اتدددب صددديدة التبعيلدددة,

وا تجاهددا يحضددرا جصبددا إلددى جصددب مدد

اتددب صدديدة

الصثدددر ,ويضددداف إلددديهم الشددداعر الشدددعبي  -اتدددب القصددديدة
العاميددة  -لددم تحددد .أ مصددوماا شدد لية دامدد المشددهد
الشددعر لصددال اتجددا محدددد م د هددذ ا تجاهدداا جي د
التنددعيصياا الشددعر يمث د لح ددة التجلددي ع د طريددق هددذا
التعدد وهذ التقاطعداا والتباصدي وهدي دي الصهايدة تصدب
ي صال اقدهار المشهد الشعر )(.)1
الشددداعر والصا دددد محمدددد المصصدددور هدددو أيضدددا مددد أ ثدددر
التنعيصيي المميدقي تجربدة شدعرية ومثا بدة و تابداا صقديدة
تتعلددق بالمشددهد التنددعيصي ..وهددو مثد الشدديباصي وأبددال م د
م نني هذا المشهد عصد صهايدة ثماصيصيداا القدر العشدري ..
()1المرج النابق.
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جي التنعيصياا اليمصي على تضداد

يقو المصصور (لم ي

مددد التدددرا ...و تماصدددم أو طيعدددة بدددي ال تابدددة الجديددددة
وييرها م ا شد ا (العمدود
التي ت

التبعيلدة القصديدة المغصداة)

جديدة على صعيد الر يدة وا ندلوب ..لدم يصشدغ

هذا الجي  -ما أعلم -بمعدار الجديدد والقدديم العبثيدة ولدم
يقدم المتداريو بدي ا شد ا وا تجاهداا ...يتجلدى ذلد

دي

الصتددداج الدددذ تصشدددر الصدددحف والمالحدددق الثقا يدددة اليمصيدددة
والعربية والبعالياا الممتلبدة حيد .تتجداور صديدة التبعيلدة
م

صيدة الصثر م

صيدة العمود ي الصبحة الواحدة لهذ

المطبوعة أو تل ) (.)1
( )1الشاعر محمد المصصدور مد حدوار لصدحيبة «الثقا يدة» أجدرا معد
الشاعر علي جاحق تحا عصوا (ادعدا ا بويدة ضدد طبيعدة تجربدة
أو تجارب التنعيصيي ) المميو  6 ,نبتمبر  2007م صبدي المصصدور
للتضددداد مددد التدددرا .أو التماصدددم والقطيعدددة بدددي ال تابدددة الجديددددة
وا ش ا ا مرى ليو د يقا ي عموم قدد حدد .مد ذلد ال ثيدر
ول ص لم ي ضاجا على صحدو مدا شدهدت أ طدار عربيدة أمدرى ومدا
صشر ي المالحق والملبداا والصدبحاا الثقا يدة وحتدى علدى مندتوى
بعددض البعاليدداا مددال عقددد التنددعيصياا وحتدى مصتصددف العقددد ا و
م ا لبيدة الجديددة يشدهد بدذل  ..قدد اصدا بعدض الصدبحاا الثقا يدة
تقدداط مبدددعي و تصشددر لهددم أو عددصهم حتددى علددى منددتوى المبددر

=
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ويرى المصصور أ هصا (ميقة أمرى لعلها تضاف إلدى
حقيقدددة جيددد التندددعيصياا اإلبدددداعي ..هدددي هدددور المبدددد
المتعددددددد الشددددداعر /الصا دددددد الشددددداعر /القدددددام الشددددداعر/
المونددددددددديقي شددددددددداعر الصثدددددددددر والتبعيلدددددددددة والعمدددددددددود
الشاعر/الصحبي)(.)1
إذا ..ددد دددو شدددعرا التندددعيصياا يشددد لو مجموعدددة
(أصواا متجاورة) يعد اليوم منلمة م المنلماا دي ص در
أهم المشدتغلي صقدديا بالمشدهد التندعيصي إبدا تباقيد وأثصدا
احتدام د وذروت د ثددم اليددوم بعددد أ باصددا معالم د ونددهلا
مارطة الطريق إلي  ..وما انتشهدصا ب مد صصدوم وآرا
أعتبددر تبريددرا جيدددا متيددار التنددمية ونددالمة المقتربدداا
التي امترتها مصذ البداية..
****
الصحبي لشي نوى أ امتياراتهم ي ال تابدة تمدالف امتيداراا
القدددارمي علدددى تلددد الصدددبحاا ..مدددا اندددتبعدا أندددما مددد تدددب
تموضعا التندعيصيي لسندباب صبندها وندتتتي حقدا أدلدة علدى هدذا
م أهمها مقتطف م تابة تبها المصصور صبن ذاا يوم.
( )1صبو المرج .
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امتيدار لتحقيددب التندعيصيي بوصددبهم جديال شددعريا هددو
أيضا امتيار طالما اشدتجرا حولد مثا قاتصدا علدى صدبحاا
الصدددحف و دددي مقايددد اتحددداد ا دبدددا وال تددداب اليمصيدددي
ومصتدددددى أشدددديا

وديددددوا المصصددددور ومقهددددى الصميدددد

وييرهدددا ..و اصدددا المماصعددداا وا عتراضددداا والتحب ددداا
أ ثر م القبو والموا قة..
ولعدد أ ثددر وجددو المعارضددة يمثلهددا مددا تبدد الشدداعر
والصا دددد أحمدددد الندددالمي تعبيدددرا عددد توجنددد مددد مغالطدددة
المصددطل حددي صرتددب عليد صددلة بالصصددوم التددي أصتجهددا
الجيددد الدددذ صدرنددد  ..ماصدددة إذا دددا الجيددد –موضدددو
الددددرو -جيددد التندددعيصياا دددي الددديم  ..ومددد دى تدددوجو
النالمي (أ الص ر إلى التجيي بوصب منتلة إجرارية بحتة
عال ة لهدا بتطدور المصدت الصصدي و توحاتد يصطبدق تمامدا
علددى شددعرا التنددعيصياا الددذي
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يمث د

هددور أيلددبهم ددي

العقددد الماضددي أيددة أهميددة مد شددتصها ا صع دداو علددى الح ددم
بتطور أو امتالف صتاجهم الشعر )(.)1
مث د النددالمي الشدداعر والصا ددد محمددد صدداجي أحمددد هددو
أيضا لدي (مالح اا حو منتلة التجيي بمعصى عشر
ندددصواا جيددد ) هدددذ دددي رأيددد (عبدددارة عددد تقصيدددة صقديدددة
ينتمدمها الصا د عملية إجرارية ل أ تضد هدذا الشداعر
ددي ماصددة التنددعيصياا وهددذا ددي ماصددة الثماصيصيدداا يصددب
التجيي عمال مغلقا وإجباريا و دريا ) ي د صاجي (لندا
م د هددذا الددوهم مم د أتعدداطى م د اتددب م د شدداعر م د
النددتيصياا ويعدديا ا جيددا المعر يددة تشددعر أصدد يصتمددي
للح دة التدي يندتطي أ يجنددها مندتلة التجييد باعتقدداد
يها مطت..وما ينمو بالتنعيصيي هدم ا ددر علدى التجنديد
المعر ددددي لثقا ددددة ا لبيددددة الثالثددددة ..المنددددتلة مرتبطددددة
بانتمراريت المعر ية أ ثر)(.)2
( )1ال تابة الجديدة أحمد النالمي مرج نابق م .27 26
( )2ما بي ا واو متقتبنداا مد حدوار أجدرا معد أحمدد عبدد الدرحم
لصددددحيبة الجمهوريددددة ا حددددد  26أ تددددوبر-تشددددري ا و 2008م
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=17913
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وم د ذل د

قددد ددا امتيددار للتحقيددب أو التجيي د مبصيددا

علددى جملددة أنددباب تتضددم الجاصددب اإلجرارددي البحددا الددذ
يوا دددق عليددد الندددالمي دددي اعتراضددد المشدددار إليددد  ..مدددا
تتضم ما يمالف اعتراض واعتراضداا اءمدري بشد
واضددد وم دددد بجملدددة مددد المبدددرراا ..مصهدددا أ مبهدددوم
(الجي ) ..وض أنانا م

ب الدارني

ي الغرب لتندهي

تبويدددب المصدددارم اإلبداعيدددة المشدددتر ة دبدددا تشدددار وا
ال هدددور دددي عقدددد قمصدددي مدددا ..وهدددو تبويدددب ينددده أيضدددا
ا تشدداف آثددار ال ددروف وا وضددا وا حدددا .ا جتماعيددة
وا تصدددادية والنياندددية وبصدددماا المندددتجداا الثقا يدددة
والتياراا الب رية ي متجهاا اإلبدا ومضاميص عصدهم.
وهدددذا مدددا يبهمددد أ ثدددر الصقددداد الدددذي اهتمدددوا بالتجييددد أو
وجدوا التجيي يبرض صبند علدى تصداو تهم الصقديدة بوصدب
منددتلة إجراريددة ددذل بوصددب م تصددقا ببوارددد أمددرى ..قددد
انددتباد مص د الصا ددد عبددد الددودود ندديف ددي مقدمددة ممتارات د
لجي التنعيصياا الدذ

دا جدق ا مد مشدرو يقددم أجيدا

الشعر ي اليم عبر عقود القر العشدري
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بوصدب مندتلة

إجرارية بحتة حيد( .جدرا عمليدة تمطيطد مصدذ البدد علدى
درة العقدود والعقدد

يصطدو

دي رتد التدي و دف بهدا

علددى معصددى المجايلددة بمبهومهددا البصددي وإصمددا أننددا الب ددرة
صبنددها علددى أندداو تنددهي عمليددة التصددصيف والتقندديم لدديو
إ )( ..)1يضدديف ندديف (بددت تصدصيف الشدداعر إلددى عقددد مد
العقددود ددد روعددي ي د بددت ي ددو العقددد الددذ صددصف ي د
الشدداعر إمددا ص د القمددا الددذ عددرف بتص د

هددر ي د أو

عرف بتص اشتهر ي )(.)2
()3

التجيي ( ندباب تص يميدة لغدرض البحد .العلمدي)

دي

المقام ا و  ..يحبذ أيضا الشاعر والصا دد مبدار ندالمي ..
وي ددد الصا ددد حدداتم الص د ر أص د أمددر تقبل د (الدرانددة الصقديددة
اليوم)( )4ول ص ي د وارد ا مرى ..الدراناا الصقدية دي
( )1ديوا الشعر اليمصي المعاصر – الشعر التنعيصي عبد الودود نديف
م ننة العبيف الثقا ية صصعا 1999م م.15
( )2صبو المرج م.15
( )3صقددد الشددعر اليمصددي المعاصددر ..وشددر المدرنددة مبددار نددالمي صددحيبة 26
نبتمبر العدد  1241المميو  2براير-شباط 2006م.
( )4صددديدة الصثدددر دددي الددديم أجيدددا وأصدددواا حددداتم الصددد ر مر دددق

=
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ص ددر الصدد ر تقبدد اليدددوم (التجييدد أو التحقيددب المرحلدددي
حنددب أعمددار الشددعرا أو هددور أعمددالهم)( )1اصطال ددا (م د
و الشعرا إصما يندتجيبو لمد ثراا عامدة .تتشد

علدى

أناندددها  -مهيمصددداا  -أصدددواتهم وتجددداربهم اندددتصادا إلدددى
تغيراا ثقا ية ومرحلية ومعر ية)(.)2
يضدداف إلددى ذلد أصصددا (صلمددو مدديال ماصددا لدددى الشددعرا
لإلصتمددا إلددى جي د أدبددي جديددد لتت يددد المصوصددية والتبددرد
وتت يد الريبة لتجاوق الجي النابق)( .)3حتى لو امتلد هدذا
الجي (مالم و وانم أندلوبية ور يويدة وتعبيريدة مشدتر ة
م ا جيدا أو الموجداا الشدعرية الندابقة إ أ
نددي

د جيد

ينددعى للتميددق ع د ا جيددا التددي نددبقت بمصددارم

وندماا ماصددة بد  .حندب اضد ثددامر ..الدذ يددذهب إلددى
الدراناا والبحو .اليمصي صصعا ط2003 1م م.28
( )1صيدة الصثر ي اليم أجيا وأصواا مرج نابق م.28
( )2صيدة الصثر ي اليم صبو المرج م.28
( )3يص ددر أجيددا الحداثددة الشددعرية ددي العددراى اض د ثددامر مو د
ا تحدددددددددددداد العددددددددددددام لسدبددددددددددددا وال تدددددددددددداب ددددددددددددي العددددددددددددراى
=http://www.iraqiwritersunion.com/modules.php?name=News&file
article&sid=9994
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(أ هذا الهاجو العميق  -أ الريبة ي التحقيب وا صتمدا
إلى جي جديد -د أصب إحدى القوى الديصاميدة الدا عدة دي
حر ة الحداثة الشعرية)(.)1
ول صصددي مد ذلد أعتددرف أ التجربددة وا شددتغا العملددي
على موضو

هذا

يوص إلى صاعة تامة ..ثمدة شدعور

يمدددال الدددصبو دارمدددا أ التجييددد يبقدددى تبويبدددا صقدددديا تنددد ص
التصا ضددداا والاليقدددي

مدددر بدددديهي هدددو رديدددة التجربدددة

الشعرية وجماعية الجي  ..بمقدار ما نيبيد التجيي (ا ديب
الممتلدددف والم تلدددف دددي توثيدددق بدددروق ا دبدددي دددي عقدددد
()2

معي )

والتتشدير علدى م داهر امتال د الصندبية أو ال ليدة

امتداد مد الجيد أو ا جيدا التدي ندبقت أو اصقطاعد عصهدا
نتبقى معضلة ا متال اا ي ا ناليب وطرى التعبيدر بدي
أبصا الجي

ردا دردا أو بدي بعدض أبصدا الجيد والدبعض

اءمر ارمة وموجودة

نبي إلى تجاهلها.
****

( )1صبو المرج النابق.
()2المرج النابق.
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أميرا..

بد م التصبي إلى أ هذ المقارباا ندوا دي

اشددتغالها الوان د علددى الجيد التنددعيصي أو ددي انتعراضددها
مد مددال المدددم التدداريمي لسجيددا الشددعرية النددابقة ددي
الدديم عبددر عقددود القددر العشددري

ددد ر ددقا ثيددرا علددى

المشهد اليمصي وا تبا ب شاراا هصا وهصا إلى الموجهداا
القادمددة م د مددارج الدديم دو التبدداا إلددى إش د الياا تل د
الموجهاا بوصبها صصوصا أو أ ارا ص رية ي حواضصها
التي جا ا مصها ..مدا يجددر ا عتدراف بدت دراندة الجيد
التنددعيصي ددي الدديم أو تصدداو ا جيددا النددابقة علي د و ددق
انتقصا أصطولوجي شام ل

ما هو موجود علدى النداحة

مصددذ إطاللددة القددر العشددري وحتددى إطاللددة القددر الواحددد
والعشري ي

طموحا ينتعصي على التحقدق ..قدد يابدا

ال ثير م ا صواا ولم تذ ر حتدى تندما
بالتمثيد لهددا بغيرهددا وإ

ددا هددذا ييددر مقصد

إمدا لال تبدا
وإمددا صهددا

اصددا ت تددب الشددعر ولددم ت د مهمومددة بد  ..وهددذا ثيددر مد
ا نددف ..لدديو بونددعصا عصددد تصدداو تجربددة ا جيددا النددابقة
علدددى الجيددد التندددعيصي أ صقدددار تجدددارب شدددعرية ضدددريلة
المواهب أو متواضدعة اإلمدالم للشدعر أو ليلدة الطمدو
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إلددددى ا مددددتالف بتجددددارب موهوبددددة ومملصددددة وطامحددددة
ومتحققة تجاوقا وجوهر شعر.
ليو بونعصا مثال أ صقار تجربة القاضدي عبدد الدرحم
اإلريدداصي بتجربددة القبيددر

أو تجربددة العددق مصددوعي -

مددثال -بتجربددة إبددراهيم الحضددراصي أو تجربددة محمددد أحمددد
مصصور بتجربة حن الشر ي أو تجربة نالم قيد باحميدد
بتجربة عبد الودود نيف.
هددذا يمددا يتعلددق با جيددا النددابقة علددى التنددعيصيي مم د
انتعرضدددددصا بعدددددض أندددددمارها ومصارصدددددها دددددي التمهيدددددد
التاريمي..
أمددا بالصنددبة للتنددعيصيي وهددم مددادة ال تدداب قددد حاولددا
جاهدددا أ أنتقصددي دددر اإلم ددا أهددم ا صددواا وأ واهددا
حضدددورا مددد مدددال المقاربددداا المبدددردة لتجدددارب بدددذاتها
احتواها الجق الثاصي مد هدذا ال تداب ..وإ

صدا لدم أو دق

ددي التعددرض لجمي د ا صددواا المهمددةج

تجربددة باذمددة

وراردة دام المصجق التنعيصي اليمصي إبداعا للصم واشتغا
على صصوم اءمري  ..مثد

تجربدة عبدد الصاصدر مجلدي
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ا يجب أ ت و حاضدرة ..دذل تجدارب ندما ار دة
الحضدددور مثددد هددددى أبدددال
التر ي هاي الغابر
علي ربي

صبيلدددة القبيدددر عبدددد المجيدددد

عبدد الندالم ال بندي آمصدة يوندف

عبد الو ي النرور ..
اصدددا ددداهرة بقدددوة دددي أو موجددداا الجيددد

أو أندددما

التنعيصي ثدم امتطبهدا المدوا دي ألدق توهجهدا ..مثد
النددرور
البرو

عبددد الددرحم الحجدددر

أحمددد شدداج

صبيد
عددداد

ممتار الضبير .

أو أنما ذاا تجارب مميقة امتارا لصبندها أ تحضدر
م بعيد مث

محمد العابد تو يق القباطي ممتدار الددبعي

محمد الذهب.
أو أنددما امتددارا لصبنددها أ ت ددو علددى صددراط بددي
حضددور متددوه يتملل د الغيدداب ..مث د
هدددقا مقبددد

نددلطا عقعددق

عبدددد الح ددديم البقيددد مالدددد الشدددامي عددداد

حطا .
أو أنما ينتعصي حضدورها وييابهدا علدى التصدصيف..
مث

علدي بارجدا

عبدد ال دريم الوشدلي إبدراهيم القداصم
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محمد الشامي صادية مرعي أحمد مغلو يصد البريهدي
عبدهللا ال و باصي ما البرتاصي مهدد الحيددر
الددد ا

محمددد الطمددا  ,أحمددد الشددحر

محمدد الجددراد

أ ددرم عبددد البتدا

صدال

عبددد هللا عصددبة

صددال الشددامي عليددا

ضار .
و ددد تددم تصدداو بعددض ه د

إلددى جاصددب قمددال لهددم م د

مددال المقتربدداا المتعددددة القوايددا لتجربددة التنددعيصيي التددي
اشددددددددتم عليهددددددددا الجددددددددق ا و مدددددددد هددددددددذا ال تدددددددداب.
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مدخل اترخيي

ابنوراما أجيال الشعر اليمين يف القرن العشرين

نيجرصا العصوا أعال إلى شي مد الدربط بدي العوامد
التاريميددة والتحددو ا النيانددية وا جتماعيددة والثقا يددة مد
جهددة والتحددو ا الشددعرية م د جهددة أمددرى ...وهددذا ي د
مجاق ة حنب رأ بعض الدارني الدذي يدرو أ الشدعر
تنددتصطق بنددهولة
ش د لي ..وهددو ش د صددافا وا ش د ا
تاريميا ..ثم هدو عمد لغدو بمعصدى أصد يعدود إلدى ممداض
اللغة وإلى تطورهدا ..مدا أصد د إشدار لديو بالضدرورة
أ صجدددد يددد تصدددريحا تاريميدددا وا تصددداديا ونيانددديا بهدددذ
النهولة( ..)1ول إ أيبلصا العوام والمماضاا النياندية
وا تصدددادية يدددف يم ددد إيبدددا الشدددرطي ا جتمددداعي
والثقددا ي ...يددف يم صصددا البددرار م د التصددا راا بددي الددصمط
البصي دي مرحلدة معيصدة والصمطدي ا جتمداعي والثقدا ي دي
المرحلددة ذاتهددا ...البددرار ييددر مم د ب د إ البددرار ييددر
مم د  -ددي حالتصددا اليمصيددة -م د ربددط التحددو الشددعر بمددا
يم دددد أ ينددددتبعد ددددي بلدددددا أمددددرى –أعصددددي بالعوامدددد
التاريميدددة والنياندددية ..-صاهيددد عددد العوامددد ا جتماعيدددة
( )1اص ر مثال الشعر العربي الحدي .أعمدا الصددوة الرريندية لمهرجدا
القري الثقا ي الثداصي عشدر ج 1ندتبمبر 2005م المجلدو الدوطصي
للثقا ة والبصو واءداب ال ويا م .49
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والثقا ية..وثمة نبب آمر يجع هذا الدربط ملقمدا هدو دو
الشعرا اليمصيي ي ممتلف أجيا القدر الماضدي -تحديددا
حتدددى مطلددد ثماصيصيددداا ذلددد القدددر  -ددداصوا دددي الصدددبوف
ا ولدددى بدددي رواد التصدددوير والتثدددوير والتغييدددر النياندددي
وا جتمددداعي والثقدددا ي ..و دددا الشدددعر صبنددد ندددالحهم دددي
إيصا رنالتهم إلى الصاو ح اما ومح ومي ..
تل

اصا إشارة

بد مصها للدمو إلى هذا ا ندتعراض

الباصورامي جيا الشعر اليمصي ي القر العشدري  ..وهدو
انددتعراض الغددرض مص د وض د القددارم بصددورة ممتصددرة
دددر اإلم ددا

ددي صددورة المش داهد الشددعرية المتددواترة التددي

صصددد مصهدددا إلدددى الجيددد التندددعيصي الدددذ يتموضدددع هدددذا
ال تاب ..ولعل أيضا يبيدصا لجهة معر ة الددوارر المتقاطعدة
والدوارر المصقطعة دي ا شدتغا الشدعر الدذ أصتجتد تلد
ا جيا وصو إلى الجي التنعيصي..
****
م د هددذا المصطلددق د

بون د المتتب د للمدوصددة الشددعرية

اليمصيدددة أ يقندددمها علدددى مددددار القدددر العشدددري إلدددى ندددتة
أجيا  ..بد ا م الجي التقليدد  ..وهدو جيد مدارو ال تابدة
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الشددعرية ددي العقددود ا ولددى م د القددر العشددري  ..وتحب د
مدوصت بتنما

ا لها وقصها ي قماصها م أمثا

ب أحمد العرشي الذ وصف (بتص

حندي

ا أديبا شاعرا مجيددا

ددي الطبقددة العليددا م ثددرا ي د ول د دددرة تامددة علددى الددص م
()1

والصثدددر وإصشدددا الرندددار والمطدددب دددي أندددر و دددا)

والقاضي عبد ال ريم مطهر الذ وصف بتص ( ا شداعرا
()2

بليغا مجيدا ءداب اللغة العربية مد إجادتد للغدة التر يدة)

والقاضدددي يحيدددى اإلريددداصي وهدددو ( قيددد محدددد .مبندددر
أديب شاعر لد معر دة دي التداري وعلدوم العربيدة ..ولد
رنار

ثيرة وشعر عذب ول أشعار ثورية ( ).....و اصدا
()3

تمر مصانبة إ و تب يهدا شدعرا)

إنماعي الوشلي الذ

والمد ر الشداعر

ا شاعرا وم رما و اضيا ..إل .

هددذ ا نددما لينددا إ عيصددة م د أنددما ثيددرة رنددما
صبنددها ددي المدوصددة الشددعرية اليمصيددة مددال الثلدد .ا و مد
( )1م بوا ير الحر ة ا دبية ي الديم محمدد العرشدي مر دق عبداد
للدراناا والصشر صصعا 2007م م.36
()2المرج النابق م.258
( )3صبو المرج م.258
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القددر العشددري  ..ول صهددا بددريم ا وصدداف التددي حبهددا بهددا
الم رمو الدذي ترجمدوا لهدا ..والتدي ا تطبصدا بعضدها لمد
ذ رصاهم ي النطور النابقة ..اصا التمثي ا وض ل دو
أصحابها يش لو موجة م المجتدري الدذي يعتمددو دي
تاباتهم على محا اة نابقيهم مددحا ورثدا  ..هجدا وملحدا..
وصوادر وإمواصيداا ..وتقري داا وتاريمدا بحنداب الجمد ..
ول و الند وصية اإلبداعيدة اصدا منديطرة علديهم يالبدا مد
أ لهددم شددعرا ددي رصددد الحددواد .والمتغيددراا النيانددية
وا جتماعيددددة ..ولددددذل اصددددا ا لتماعدددداا الشددددعرية ددددي
صاردهم ليلة جدا ..ويصعب على صصوصهم تجداوق ذاتهدا
حتددى وهددي تحددا ي تجددارب مميددقة ممددا اشددتهر ددي التددرا.
الشددعر العربددي ..مددا ددي هددذا الددصم الددذ يعددارض ب د
الشددداعر عبدددد ال دددريم مطهدددر عيصيدددة ابددد قريدددق البغدددداد
الشهيرة
مالي وللقلب

اإلعراض يد ع

ع الحصي و ا مطار تمصع
يشو برى صج اد ي تتلق
على الحمى ل ى ا شواى تلذع
وما اصثصى يير مباى ليبلوصي
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بالما قي وضيق الحب أو نع
وينتعير لطر ي صوب يادية
لنا أعجب أ بارت أدمع
يا لب ر قا بم هم نا صو أما
ي الر ق أجم شي أصا تصصع
وم عص ش اة البي متمذا
م التصبر درعا لنا تملع
و ددا علددى الباحدد .ع د جمددا الشددعر ومتعت د ددي ذل د
الو ددا أ يتج د إلددى مددا أبدع د شددعرا ذل د الجي د

ددي د

الحميصددي الحا د با لتماعدداا الشددعرية المذهلددة التددي اصددا
تتجلددى بش د

أوض د وأيصددى وأجم د

يمددا أبدع د العبقددر

جابر رقى.
لقددد اصددا تل د البتددرة بش د
الشددعر البصددي

عددام تددرة مبددوا للصددوا

ددي الدديم  ..لددم ت ددد التجربددة الشددعرية

اليمصيددة ددي الثلدد .ا و م د القددر العشددري تعددرف صصددا
شعريا مدويا يحتبى بد  ..و دد بدرر بعدض الصقداد ذلد ب دو
-35-

تل د (البتددرة ا نددوأ ددي تدداري الدديم الحدددي .قددد شددهدا
صددراعا مريددرا مدد الدولددة العثماصيددة اء لددة و يهددا تم دد
ا حددتال البريطدداصي م د بنددط صبددوذ علددى الجددق الجصددوبي
م د الدديم بت مل د بعددد أ

ددا صبددوذ مقتصددرا علددى عددد

وميصارها قط)(.)1
ويم ددد أ يضددداف إلدددى مبدددرر ندددو البتدددرة وأحدددداثها
المريددرة ..مبددرر آمددر هددو ييدداب الم ننددة الراعيددة ..علددى
مر التاري

اصا الم ننة الراعية ممثلة ي الحا م -مليبدة

ددا أو مل ددا أو نددلطاصا أو أميددرا يتبع د انددما وينددتق عص د
عال -هي م ترعى الشعر وتد

الشعرا إلى التجويد..

ول د هدذا الجيد التقليددد عدرف مجموعدة مد الشددعرا
يم

أ صلم

ي أشدعارهم روارد رياديدة إحياريدة إلدى حدد

( )1مددد مقدمدددة ممتددداراا مددد الشدددعر اليمصدددي المعاصدددر عبدددد العقيدددق
المقدددال عمدددا عاصدددمة الثقا ددددة العربيدددة 2002م مو ددد الددددد تور

المقال

ttp://www.almaqalih.net/index.php?action=showDetails&id=783
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ما ..ويم

التمثي لها بد (ابد شدهاب والندقاف والندالمي

والشاطر )..
قددد مارنددا هددذ المجموعددة ال تابددة الشددعرية ب د مالم
أ ض م مجدايليهم ..وامدتسا مندام الديم بتندمارهم دي
عشدريصياا وثالثيصيدداا القددر العشدري  ..ول صصددا

صنددتطي

وضعهم إقا جي معاصر لهم ب ندابق علديهم  -دي مصدر
مثال -نوا ضدربصا المثد بشدو ي وحدا

أو حتدى بمد هدو

أنبق مصهما –أعصي البارود .-
اصددا هددذ المجموعددة ددي الجيد التقليددد بددريم تميقهددا
الملحو على الصعيد الشعر اليمصدي تبددو -حدي صقارصهدا
بمجايليهدددا دددي مصدددر -أ ثدددر اصغماندددا دددي التشدددب بالقددددما
وا تبددا آثددارهم ولددذل يلددب المعجددم اللب ددي القددديم علددى
إبددداعها الشددعر  ..وو د شددعرا ها ددي محا دداة ذلد القددديم
ترا يدددب وصدددورا وأنددداليب وتمدددثالا ..وندددما تجددداربهم
بددالجمود وأبعدددتها ع د وا عهددم وع د نددياى قمدداصهم -علددى
ا ددد الدددقم الدددذ يعيشددد معاصدددروهم دددي الجغرا يددداا
المجدددداورة ..-إذ الحقيقددددة أ الددددقم الددددذ
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اصددددا تعيشدددد

جغرا يتهم -وهي اليم  -دا يصتمدي ب د معصدى ال لمدة إلدى
تلد ا قمصددة التددي يحددا و شددعرا ها ويتمثلددو أندداليبهم...
ولذل
ع

حر ة الشعر اليمصي ي القر العشري لد تصبد
جدر تتبداقغ أصدوار إ علدى يدد مد يم د أ صعتبدرهم

الجي الثاصي م أجيا الشعر اليمصدي دي القدر العشدري ..
دي الوريد .والقبيدر

وهدو جيد اإلحيدا  ..الدذ يتمثد

والموش د ي والحامددد والقدنددي وهددو جي د ندديتدام مع د
ويمتد ب ومص جي التجديد (الجي الروماصني).
لقددد تددو را لجي د اإلحيددا المقومدداا واإلم اصيدداا التددي
نددداعدا علدددى تميدددق  ..ومددد تلددد المقومددداا واإلم اصيددداا
الروا ددد والموجهدداا الثقا يددة والب ريددة القادمددة م د مددارج
اليم

وا نتقرار الصندبي لم نندة الدولدة التدي احتضدصا

أهددم رجددا هددذا الجي د الددذي

دداصوا أيضددا صتدداج ممرجدداا

تعليميددة أحددد .م د الجيدد الددذ نددبقهم ونددت د المدوصددة
الشعرية لمبدعي هذا الجي علدى وصد جديال إحياريدا بمعصدى
ال لمددة ..هددو لددم ي د مهجونددا بتمث د أندداليب القدددما و
بلغدددددتهم ..أو ألبدددددا هم وتدددددرا يبهم وإصمدددددا دددددا شدددددعرا
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مهجوندددي بتنددداليب ولغدددة وألبدددا وترا يدددب الجيددد الدددذ
ندددبقهم دددي الشدددام ومصدددر والعدددراى ..دددذل الجيددد الدددذ
يعاصددرهم ددي تلد البلدددا  ..لدديو مد الشددعرا حنددب بد
أيضا الصقداد و تداب التصدوير آصدذا وعلدى رأندهم الرا عدي
والعقاد وط حني
أرنددال

والمصبلوطي وق ي مبدار

وشد يب

وال ددوا بي وييددرهم ..ولددذل بدددا لغددتهم جديدددة

ددي مع مهددا ..مشددحوصة بددرو ممتلبددة وتصددوراا جديدددة
للحيدددداة والمجتمدددد

والنيانددددة والثقا ددددة والتواصدددد مدددد

اءمر ..وبدا متقدمة ثيرا ي ر يتها ال ليدة لسشديا و دي
تعبيرها ع تجداربهم الذاتيدة ووا عهدم المعديا مقارصدة بمد
نبقهم ..إذ ارتبعا ي صاردهم صبدرة الصقدد للص دام ..وتميدق
مطدابهم بقصددية التصددوير والتثدوير ..ولددذل

اصدا المطابيددة

عاليدددة عصددددهم ..والتوجددد المباشدددر إلدددى عقدددو الجمددداهير
وأ هامهم جوهر رنالتهم ي جاصب بيدر ممدا أصجدقو  ..مد
أص يم د تلمدو بدوادر روماصندية دي جاصدب مد شدعرهم -
ماصدة -حددي يعلدو صددوا الوجددا  ..وتتددوه العاطبدة إمددا
لطيددف امددرأة أو حصددي ايتددراب أو أقمددة وجددود ..مددا ددي
بعض صصوم القبير ..
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هدور الجيد الثالد ...وهدو

هذا المصحى نيتت د أ ثر م

الجيددد الروماصندددي ..الدددذ يم ددد أ صندددمي جيددد العا يدددة
الشعرية ..والمقصود بهذا التعبير أ هذا الجيد

دا يعديا

ي قمص  ..ويعبدر عد ذواا شدعرار  ..ويتصد صدلة ويدة
بمعاصددري ددي الجغرا يدداا العربيددة المجدداورة ..وأهددم م د
يمث هذا الجي الشعرا إبدراهيم الحضدراصي أحمدد محمدد
الشددامي علددي محمددد لقمددا

عبددد الوهدداب الشددامي محمددد

عبدددد يددداصم لطبدددي جعبدددر أمدددا

إدريدددو حصبلدددة صدددال

الحامدددد ..ويم ددد أ يصددددرج معهدددم مددد المتقددددمي علددديهم
القبير

ي جاصب مد شدعر  -مدا أندلبصا ..-يجعلد مبشدرا

حقيقيا بهم ..ما يم

أ يصدرج معهم م المتدتمري عدصهم

البردوصي ماصة ي ديواص ا و  ..بما يجعل ثمرة لهم.
و دددد تماهدددا إبدددداعاا هدددذا الجيددد مددد معاصدددريهم مددد
الشدددعرا دددي الشدددام ومصدددر والعدددراى والندددودا وتدددوصو
وييرهددا ( ..ر بددوا م د المددال التار د علددى المر ددب صبن د )
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على حد تعبيدر هشدام علدي بد علدي(..)1وامدتسا صداردهم
بالر ية الجمالية الصاعمة ..والروحية العالية ..والتعالي على
الوا د

وا حتبددا بالطبيعددة والتددوى إلددى اءمددر المالر ددي

الحضددور والغيدداب والددذ
نواها ..ذل
الجي

ددا

ددي الغالددب المددرأة ولدديو

ل يتجلدى دي جاصدب مد جواصدب تجربدة هدذا

هدو جاصدب الدذاا وهواجندها وتو هدا الدذ

حددود

ل ..ولذل يحضر ي تل التجارب معجم وان مد ا لبدا
التددددي صددددارا عصدددددهم محملددددة بددددد

ا معبددددرة ..مجددددرد

حضدورها ددي ندياى الددصم يحولهددا إلدى معدداد موضددوعي
بوصدددبها رمدددوقا ذاا دددال إيحاريدددة شدددبيبة ..ومددد تلددد
ا لبددا

(ا ضددوا

العطددور المم دور ا طيددار الددورد

الضباب القيثار الصليب ضال ع رمقية ا لوا )(.)2

( )1مدم إلى ا دب اليمصي الحدي .هشدام علدي بد علدي مجلدة المو دف ا دبدي
اتحاد ال تاب العرب بدمشق العدد  269أيلو 1993م.
( )2يص ددر هددور الرمددق ددي الشددعر اليمصددي المعاصددر د /صدداجي جبددرا المر ددق
الوطصي للمعلوماا.
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=27527
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على أ جاصبا بيرا م تجربة شعرا الجي الروماصندي
ي اليم

اصا ي تابة القصيدة الوطصيدة المصاضدلة تصدويرا

وتثويرا ..وحلما بالتغيير ..والمعجم اللب ي لمدا أصجدقو دي
هددذا الجاصددب

يبتعددد ثيددرا عد المعجددم اللب ددي الددذ ميددق

جاصددب تجددربتهم الددذ أنددلبصا ذ ددر مدد حيدد .وصهددا ذاا
إيحا روماصني متعا ا  ..قد اصا صاردهم ي هذا الندياى
تو دددف الرمدددوق اللب يدددة دددي نددديا اتها الممتلبدددة تو يبدددا
روماصنيا ثوريا متبجرا ..مد اندتعما ت مدثال (البدرا ي
الصيددرا

الشددهب الندديو

الرعددود) إضددا ة إلددى الرمددوق

الم اصيددددة الموحيددددة بالحضددددارة وا صتمددددا مثدددد
مترب بغداد حلب القددو صهدر الصيد

(صددددصعا

دمشدق) أو الرمدوق

البطوليدددة الموحيددددة با صتصدددداراا الحاثدددة علددددى الصهددددوض
والتمث والقدوة ..مث

(بلقيو نيف ب ذ يق

مالد بد

الوليددد صددال الدددي ا يددوبي ...إل د ) مقاب د مصددبو ة م د
الرمدددوق اللب يدددة التدددي ترمدددق بحندددب تو يبهدددا دددي معجدددم
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الروماصندديي علددى النددقوط وعلددى ر ددض الشدداعر للوا د ..
مث

(الجثة الديدا
ما يم

الجند الصت )(.)1

أ صتلمو ي صارد شعرا الجي الروماصندي

صاحيدددة التعبيدددر عددد هشاشدددة الوجدددود وصدددعوبة الوضددد
البشددر

والمي د إلددى التعددويض ع د هددذا الشددعور ببلنددبة

التتمدد وتلمددو الح مددة بوصددف مددا يمددر بدد اإلصنددا مدد
تجارب ندبيال إليهدا ..هدذا الجيد نديغطي أربعيصيداا القدر
العشدددددري ونيواصددددد تقدددددديم مصجدددددق الشدددددعر مدددددال
الممندديصياا والنددتيصياا وحتددى العقددود ا ميددرة م د القددر
العشري  ..ما ي حالتي الحضراصي والشدامي مصطلقدا مد
صبو الر ية وصبو المرجعياا ..علدى أ

تدرة الممنديصياا

نتشددهد جدديال جديدددا علددى شددي م د ا صقطددا ع د تجربددة
الجي الروماصني ..ذل هو الجيد الرابد  ..أو مدا يم د أ
صنمي بجي التجديد ..أو جيد الوا عيدة الصندبية ..وهدو جيد
مهددد لمددا يم د تنددميت أيضددا بالحداثددة اليمصيددة ..هددذا الجي د
دددا أ ثددددر تمانددددا مدددد مددددا يشددددتجر ددددي المشددددهد الثقددددا ي
( )1ما بي ا واو م المرج النابق.
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والنيانددي ..وا جتمدداعي العربددي ددي تددرة الثددوراا التددي
تبجددرا مصددذ مطل د ممندديصياا القددر العشددري

ددي وجددو

ا ص مة المحلية ووجو المنتعمري  ..ا هذا الجيد يمثد
أيضا ثمرة م ثمدار البعثداا الدراندية اليمصيدة إلدى مددارو
وجامعدددداا عربيددددة ددددي القدددداهرة وبيددددروا والمرطددددوم
وييرها ..صاهي ع اصبتدا الديم

دي جصوبد وشدمال علدى

العددالم شددر ويرب د إبددا عقددد الممندديصياا أ ثددر م د ذ
ب د  ..و ددد اصصددب التر يددق عصددد ه د
الش

علددى التجديددد ددي

إلدى جاصدب ا ندتجابة لمواضدي تبرضدها أيدديولوجيا

أدب الوا

أو أدب ا لتقام..

دددا
وهصدددا تجددددر اإلشدددارة إلدددى أ التجديدددد دددي الشددد
هاجنا م ترة نابقة لدى بعض المبدعي اليمصيدي وإ لدم
ي هاجنا واعيا و صديا يمتل اإلرادة والتصميم ويطم
إلى الصيرورة ذا انتبعدصا الشداعر والرواردي علدي أحمدد
با ثير الذ يم أ صحنب مصجق لمصدر أ ثدر مد الديم
بح دم صدددية توجيد المطدداب إلددى متلدق صمبددو مصددر ..
ولديو إلدى متلدق يمصدي صمبدو أو ييدر صمبو  ..صصدا ندصجد
أ ثر م شاعر يمصي حاو أ ي نر حاجق العمود ويمدرج
علي مصذ ترة مب رة جدا ..ع ذل الشعرا حن الندقاف
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وإبددراهيم الحضددراصي وأحمددد الشددامي نددصة 1943م( )1ثددم
بي شعرا نج صدا عقدب حر دة 1948م و دا ا بدرق
ي محاو ا المروج على العمود الشاعر أحمد الشامي(.)1
( )1جا ي مقدمة الشاعر أحمد محمد الشامي لديوا القطوف الددواصي مد شدعر
إبراهيم الحضراصي ما صصد وإبدراهيم الحضدراصي دي طليعدة شدعرا الديم
الذ قاو هذا الشعر الذ ينموص جديدا و صا دد شدغبصا بد معدا مدا ذ درا
ددي مقدمددة ديددواصي (لقوميدداا الشددعر الجديددد) وممددا الدد إبددراهيم حيصددذا
1943م1361/ه هذ المدورة
ما لقلبي يتضرم و ياصي يتهدم أيها الصبو حصاصي  ..اهدري
أيها اءما  ..م  ..تعبني  ..وابتنمي
لم أحيا ما تحيا الطيور وادعا.
أتغصى حي أيدو وأرو هيا
أبالي هم أمني أو يد
واجدا ي شي متعتي.
ي الهوا الطلق  ..ي عرف الصنيم ..ي مرير الما  ..ي نحر ا صي ..
لنا بالمن و ع هذا الوجود
أصا ي ذرة ي جب  ..أو حصاة ي مضم مقبد
إصما جرا حيا
بب اد الربي
ترى ي نوى يص يميو ..وهقار يتغصى  ..ي أو قهر يضو
اص ر ديوا الحضراصي جم وتحقيق وتقديم علوا مهد الجيالصي إصدداراا
صددصعا للثقا ددة العربيددة 2004م م  98-97واص ددر أيضددا م د البيددا إلددى
القصدديدة الد تورعبددد العقيددق المقددال دار اءداب بيددروا ط1983 1م
م .30
و ي درانة ل بعصوا (مشاهد م الشعر اليمصي المعاصر) يذ ر بيا الصبد أ

=
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احت ا مجموعدة مد المبددعي اليمصيدي الشدباب بالحيداة
الثقا ية العربية وبتجلياا التحدي .ي العواصدم التدي ذهبدوا
المبدددعي
للدرانددة يهددا أوجددد وعيددا وانددتعدادا لدددى ه د
الشباب للدمو إلى مرتاداا جديددة ل تابدة الشد الشدعر
تتنيا بما صار شارعا ومقبو م اشتغا ا شعرية وتص يدر
صقددد ددام ب د شددعرا العددراى (صدداق المالر ددة بدددر شددا ر
النياب عبد الوهاب البياتي) وشعرا مصدر (عبدد الدرحم
الشدددر او صدددال عبدددد الصدددبور أحمدددد عبدددد المعطدددي
حجاق ) وييدرهم مد شدعرا الحداثدة دي الدبالد العربيدة..
الشاعر حن ب عبيد هللا الندقاف هدو (صداحب تجربدة شدعر التبعيلدة ا و
ي اليم ي صيدت "درب النيف" عام 1943م).
ولع بيا الصبد لم يطل على ما تب الحضراصي والشدامي مد محداو ا دي
صبو النصة التي ذ ر أ النقاف تب يها ..وهصا يجدب أ صدذ ر بدت صددا ة
وثيقة اصا تدربط الحضدراصي والشدامي بالندقاف الدذ دا يبدد إلدى الدبالط
ا حمد ي تعق حيد .همدا دي حاشدية نديف اإلندالم أحمدد ..و دد حددثصي
الحضراصي ع هذا ثيرا مدال تدرة اشدتغالي علدى تحقيدق ديواصد وتندجي
مذ رات عامي 2002 2001م ما حدثصي عص بعد ذل أ ثر م مرة.
لقد ا الشامي إ الحضراصي ا م أوار مد تبدوا هدذا الشدعر دي الديم ..
والمبهوم م الم علم بغير ويير الحضراصي ..ولعد هدذا يدذهب بدال
إلى أ تابة تل الصصوم م ب الشدعرا الثالثدة ندصة 1943م دا صتداج
مثا بة جمعتهم ي تعق.
( )1م البيا إلى القصيدة مرج نابق م .36
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و اصا بداياا المروج إلدى صديدة التبعيلدة بقصددية واعيدة
إلى حد ما هذ المرة عصدد مصتصدف الممنديصياا علدى أيدد
شددعرا مثدد (عبددد عثمددا محمددد أصعددم يالددب إبددراهيم
صادى)( )1وإ ا هصا شعرا لم يبار وا الديم ومرجدوا
على العمود ما ي حالة الشاعر علي عبدد العقيدق صصدر..
الذ أصجق ي تدرة الممنديصياا ديواصد ( بدا شدعب) وهدو
م د شددعر التبعيلددة..تاليا اتصددلا بتجربددة الشددعرا المشددار
إلددديهم تجدددارب شدددعرا آمدددري مثددد (المقدددال والمندددا
وأحمد انم دماج) حي .شهدا ترة النتيصياا احتداما ويا
ددي المشددهد الشددعر اليمصددي ..إذ اصمرطددا أ ثددر التجددارب
المعرو ددة والمشددهورة ددي تابددة شددعرية موضددوعها يالبددا
ضايا الصضا الوطصي والتحرر والثدورة وا لتدقام تجدا
المجتم وهموم الشعب والوا المعيا بغض الص ر عد
الش الشدعر  ..الدذ احتبد بقصدارد التبعيلدة مدا احتبد
بقصيدة العمود التي اصا ما تقا لها اليد العليا ي النداحة
اإلبداعية اليمصية قب أ يرح القبير نصة 1965م دا
البردوصددي ددد تندديد الندداحة الشددعرية اليمصيددة و اصددا هصددا
( )1اص ددر مقدمددة ممتدداراا م د الشددعر اليمصددي المعاصددر عبددد العقيددق
المقال مرج نابق.
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تجددارب عموديددة بددرى تحضددر إلددى جاصددب تجربت د يم د
التمثيدددد لهددددا بالشددددعرا محمددددد نددددعيد جددددراد يونددددف
الشدددحار علدددي حمدددود عبيدددف عبدددد هللا عطيدددة يحيدددى
البشار عبد الرحم اضي..
المشهد الشعر اليمصي آصذا اتن أيضا لش

ثالد .بددأ

يتبدداقغ ..وهددو الصمدداذج ا ولددى لقصدديدة الصثددر الم توبددة ددي
الددديم

وذلددد

دددي أو الندددتيصياا علدددى يدددد عبدددد الدددرحم

مر  ..ليعيا هذا المشهد أولى بوادر تجاور ا ش ا ..
بانتقرا المصت اإلبداعي لهذا الجي مد الشدعرا ندصجد
أصدد يمددا أصجددق شددعرا التبعيلددة وحتددى صمدداذج مدد شددعر
العمود -بانتثصا البردوصدي -لدم يعدد يهدتم (بالمعيدار الجمدالي
الصرف وهو معيدار المتعدة البصيدة التدي يقددمها الدصم لصدا..
ما أص لم يعد يهتم -إلدى ذلد القددر البعيدد -بدالمغقى البصدي
للصم م وجهة ص ر العاداا والتقاليد)(..)1
( )1مدددر دددي ال ددد علدددوا مهدددد الجيالصدددي وقارة الثقا دددة اليمصيدددة
إصداراا تريم عاصمة الثقا ة اإلنالمية 2010م م .333
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ا ذل ا شتغا موجها ب ( رة ا لتقام التدي روج لهدا
العصددر الثددور  ..وجعلهددا رابطددا بددي المبددد ومشدد الا
الحياة الوا عية)( - )1ما أنلبصا.-
ولمددا اصددا أهددم القضددايا التددي تل د علددى الندداحة اليمصيددة
حيصها ..تتمث

دي الثدورة علدى اندتبداد الح دم دي الشدما ..

وطغيا ا نتعمار ي الجصوب  ..ثم التملدف الرهيدب الدذ
درة ا لتدقام التدي تحددد مبهدوم ا دب

يعاصي الشعب..

بتصددد (صقدددد للحيددداة) ..اصدددا الونددديلة البعالدددة التدددي يندددتطي
الشددداعر أ يصبددد مددد ماللهدددا الشدددعب إلدددى حقيقدددة وا عددد
وتوعيت بمصير ..
اصا تل القصاعة تيارا عارمدا مداض يد أيلدب شدعرا
هددذا الجي د بغددض الص ددر ع د

دددرتهم الحقيقيددة علددى إصتدداج

أعما إبداعيدة تمدو الحيداة مندا عميقدا  ..مد الثابدا اء
أ ال ثير مد مبددعي تلد البتدرة التقمدوا بمواضدي وطصيدة
وإصناصية وأيديولوجية  ..التقامدا جدا ونداذجا أهمد البد ..
( )1صبو المرج

م .334
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ولددم يددصج

ددي إبددراق الددوعي الجديددد ..صددار يمددا بعددد مددا

مهمال ..

يثير اصتباها و يحد .أثرا.

والحقيقددة أ مددا حددد .له د
جديدا على مر التاري

الشددعرا  ..لددم ي د شدديرا

أيلب المبدعي  ..ينديرو

دي

ر ب النارد  ..ويبدعو م دامل ب يما عميق ..وتبدا ا
حدود ل  ..ذا ا النارد دي قمدصهم  ..جديددا  ..دي شد ل
أو ي موضدوع  -دا إمالصدهم لد أ ثدر  ..حتدى يطغدى
على ما عدا ..
و يصب إمالم المبد للنارد ي قمص م داملد ومد
صاعت وحدهما  ..ب مد محيطد الدذ

دد يتعامد مد ذلد

النددارد و تصد ذروة مددا وصد إليد تطددور البشددرية ..يددقداد
التروي ل  ..والتعصب لم داهر حتدى إ المدارج عليد أو
المتردد ي أمذ بتمام يواج إرهابدا حقيقيدا ..مد اندتص ار
اءمدددري واندددتهجاصهم الدددذ يعقلددد  ..ويبعدددد عددد داردددرة
ا هتمام...
و د ا ا صمدراط دي ذلد ا شدتغا الشدعر المحمدوم
موجها بدا عي
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ا و

دا يعديا عصدر الثدورة..

أ العالم العربي لد

علددى المنددتوياا الب ريددة وا جتماعيددة والنيانددية ..و اصددا
تل د الثددورة تنددعى جاهدددة صحددو بلددورة ش د

محدددد وجديددد

للحياة ..و ي دامد الثدورة التدي دا اإلبددا العربدي يبدرق
مضدداميصها علددى ممتلددف ا صددعدة (والشددعر علددى رأنددها)

اصا تتردد أصدا تياراا الب ر العالمي  ..بمدا يهدا التيدار
ا ثددر طغياصددا آصددذا

وهددو تيددار ا لتددقام بقضددايا الصضددا

الوطصي والتحرر العالمي.
أما الدا

الثاصي قد تمث

ي الصمب المثقبة الثاررة التدي

ا الشعرا جق ا مصها ..ي ثرو

يها وت ثر يهم(..)1

علددددى أ ا نددددتجابة لمنددددتجداا الموضددددو واصقيددددا
المضددامي شددملا مع ددم التجددارب الشددعرية العموديددة التددي
اصا حاضرة ي الناحة حضورا يبدوى حضدور التجدارب
التبعيليددة ..وعلددى رأو التجدددارب التددي شدددهدا طبددرة دددي
اصقيدددا المضدددامي والموضدددوعاا واندددتطاعا أ ت دددو
( )1البقراا النابقة بتصرف م صبو المرج

-51-

م .340-335

الصددددوا ا ددددوى تعبيددددرا عدددد

ضددددايا الصضددددا الددددوطصي

وا لتقام تجا المجتم تجارب الشعرا عبدد هللا البردوصدي
ومحمددد نددعيد جددرادة ويحيددى البشددار

ومحمددد الشددر ي

ويوندددف الشدددحار  ..دددالبردوصي مدددثال هدددو بالصندددبة لقدددرا
الشعر اليوم ا أ ثر الشعرا تعبيرا عد الوا عيدة و ضدايا
ا لتددقام المتعلقددة بهددا ..م د (مدديط الروماصنددية) الددذ

ددا

ممن ا ب عصد مطل النتيصياا بددأ (يقتدرب مد الوا عيدة إذا
جدداق القددو ) وبدددأا صددارد (تتمددذ موضددوعاا لهددا همددوم
الصاو و ضاياهم وبدأ صقدا نامرا للنياندة والمجتمد

و دد

أصب البردوصي اهرة متميقة ي الشعر اليمصدي بد و دي
الشعر العربي عموما حي .تقدم صارد صموذجا حيا لقددرة
الشددد

التقليدددد (العمدددود ) علدددى التعبيدددر عددد مشددد الا

العصر و ضايا الصاو بعيددا عد أيدراض الشدعر التقليديدة
المد والهجا )(.)1
( )1بتصرف ع مدم إلى ا دب اليمصي الحدي .هشام علدي بد علدي
مجلة المو ف ا دبي مرج نابق.
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وبددالريم م د أ صمددوذج البردوصددي وأمثال د مم د عبددروا
عددد ضدددايا المجتمددد عبدددر الشددد التقليدددد دددا صموذجدددا
مر وضددا مدد بدد مع ددم شددعرا التبعيلددة بدددعوى أصددد
ينددتطي (شدداعر مددثال أ يعبددر ددي صدديدة عدد مضددمو
ثور ي ش تقليد دو أ يحتبو هذا المضدمو علدى
صحو أو آمر دام هدذا الشد  ..ودو أ يتضدا التباعد
الحقيقددي بددي المضددمو والش د )( )1هددم ينددتطيعو أ
يبهموا شاعرا ثوريا ي روح تقليديا دي داهر ( ذلد
مد شددتص أ يجعد القصدديدة مضددطربة يمددا تددد عليد مد
مو ف)(.)2
م د جاصددب آمددر يم د التتشددير علددى بعددض ا صقياحدداا
الد ليددة والمضددموصية التددي أضددا ها جي د التجديددد الددوا عي
دامددد المصجدددق الشدددعر اليمصدددي مددد مدددال مجموعدددة مددد
المالم أهمها ملم الرمق ..الرمق لدم يعدد مدا دا عصدد
الجي الروماصني الذ نبقهم معبرا (ع ا حالم المطلقة)
ب اصقا ليصير معبدرا (عد المو دف الثدور الدوطصي مد
()1الشدعر دي إطدار العصدر الثدور
القلم بيروا 1974م م .30
()2المرج النابق م .30

د /عدق الددي إندماعي
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ط 1دار

ضايا العصر ضدال عد ال شدف عد الوا د بمدا يد مد
ومآو وبما ي م قمم ثور اصطال ا م مو دف
شرور
ا
ملتقم بقضايا الوط واإلصندا  .و دد ر دق الشداعر الدوا عي
المواجهة مد
على د لة المالم بوصبها ضرورة ي
بددرقا ددي القصدديدة الرمددوق التاريميددة
الوا د المتندداو
المرتبطددة بالمقاومددة والحضددارة مثدد ندديف بدد ذ يددق
وذ صددواو وبلقدديو ومددترب وعمددرو ب د معددد ي ددرب..
وتلدد المرتبطددة بددالثوراا التحرريددة مثدد عبددد الصاصددر
نددددرحا بشددددارة علددددي عبددددد المغصددددي جيبددددارا يتصددددام
لنطي .ورموق م اصية ذاا أبعاد ثورية مث رد دا صقدم
عيبا .أما ي صنق النقوط قدد ر دق الشداعر الدوا عي علدى
الرمددوق ذاا الصددلة بمواجهت د م د الوا د و ددا بددد أ
تبرق رموق الطغيا والمياصة والبناد والعوارق مث أبرهدة
إرياط صيرو يهودا شهريار اللي النور ..إل )(..)1

( )1هور الرمق دي الشدعر اليمصدي المعاصدر د /صداجي جبدرا مرجد
نددابق واص ددر أيضددا أحمددد الحدداج صمدداذج م د الصددور الشددعرية ددي
القصدديدة اليمصيددة الحديثددة مجلددة الثقا ددة العددددا ( )38 37دينددمبر
 97يصاير 1998م.
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وعصدد هددذ المرحلدة مد حر دة الشددعر اليمصدي ددي القددر
العشدددري ندددص و علدددى مشدددارف الجيددد المدددامو ..جيددد
النددبعيصياا ..وهصددا صتحددد .ع د جي د تش د لا مالمح د ب د
صهاية النتيصياا ..وامتدد لد علدى مع دم الثماصيصيداا ..هدو
الجي ا ون قمصا ..وا ثر عددا وتعددا ..قد تنرب إليد
مجموعة مد شدعرا الجيد الندابق واصغمندوا دي ضدايا
حد أصصا صنتطي تصور البردوصي والمقال والقرشي عبد
الددرحيم نددالم وأحمددد انددم دمدداج وعبددد الددرحم مددر
وحتى محمد نعيد جرادة مارج  ..ما أص هيم على أ ثدر
عقد الثماصيصياا حتى حنب أبرق م هروا ي الثماصيصياا
على الجي النبعيصي ..إلى ذل هو جي (الطبدرة الشدعرية)
(نوا ي شعر التبعيلة أم ي شعر الشطري ) (.)1
الصصوم التي أصجقها مع م شعرا هذا الجي لدم ت د
ددي أنددلوبها أو محتواهددا إ معبددرا ع د المرحلددة وتجلياتهددا
الممتلبة ..ب هي ي مجملها (حضور لوا

متغيدر يدر ض

( ) 1مقدمة المجلد الثداصي مد ا عمدا الشدعرية ال املدة للشداعر إندماعي
الوري .عبد العقيق المقال مرج نابق.

-55-

الت ددددرار ويددددتبى أ ي ددددو اجتددددرارا أو اصع انددددا قمصددددة
نلبا)(.)1
و ددد عددد ثيددر م د الدارنددي جي د النددبعيصياا الشددعر
(المبصد ا هددم ددي الحداثددة الشددعرية ددي الدديم وأصددبحا
تاليددا أصددوات الددذا رة الحيددة للشددعرية الجديدددة ددي تشد التها
الضدداجة

المغددامراا العديدددة التددي أ دددما عليهددا عديددد

ا صواا المحنوبة على هذا الجي
الواعية للش

الشعر

اما علدى ا صتها داا

وململدة ثباتد لصدال أشد ا أ ثدر

حداثة)(.)2
إلى جاصب الحضور الباذ لتجربتدي المقدال والبردوصدي
تجاور على صبحاا المشهد الشعر النبعيصي حشدد ضداج
م د ا صددواا المميددقة موهبددة وثقا ددة ووعيددا ..أحمددد انددم
( )1بتصرف (مقدمة المجلد الثاصي مد ا عمدا الشدعرية ال املدة للشداعر
إنماعي الوري .عبد العقيق المقال ).
( )2شاعر شاهد على أجيا ثالثة .را اا ي أعما محمد حندي هيدثم محمدد عبدد
الوهدددداب الشدددديباصي مدددد مو دددد عصدددداوي ثقا يددددة ا حددددد  4مددددارو  2007م
http://www.anaweeen.net/index.php?action=showDetails&id=885
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دماج عبد الرحم
ذو يق

محمدد المندا

مر

حند اللدوق

عبد الودود نيف القرشي عبد الرحيم نالم عبدد

اللطيف الربي

قي الندقاف شدو ي شدارف ممتدار علدي

عبدددد الدددرحم ا هدددد

إندددماعي الوريددد .عبدددد الدددرحم

إبراهيم محمد صاصر شرا

أحمد المامذ

ريدد بر داا

عبددددد الددددرحم النددددقاف عبددددد هللا اضددددي عبددددد ال ددددريم
الراقحددي محمددد حنددي هيددثم شددو ي شددبيق عمددر محمددد
عمددر مبددار نددالمي

صجيددب مقبدد

أحمددد صدداجي أحمددد

محمد علي الشامي جمي ثابدا جمدا الرمدوا ..ثدم امتدد
مددددصهم أحمددددد ضدددديف هللا العواضددددي محمددددد عبددددد النددددالم
مصصور صبر الحيقي جصيد الجصيد حن عبدد الدوار.
على الحضرمي ياني الق ر
ما يم
ي تبو

عبد الحبي الصهار .

أ صالح أصد ريدم الحضدور القدو لندبعيصي

صيدة العمود بتحد بير ما ي حالة الشاعر حن

الشر ي ..وشعرا ي تبو

صيدة الصثر بجرأة هارلة ما دي

حالة الشاعر عبد الرحم

وجاصدب

مر

ومحمدد المندا

بيدددر مددد صتاجددداا عبدددد الدددودود نددديف وشدددو ي شدددايف
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والراقحدددي قدددد اصدددا ال بدددة الراجحدددة لقصددديدة التبعيلدددة
بممتلف تجلياا تابتها ..إذ ا ا صحياق لها واضدحا حتدى
لتغدو مقار ة ال تابة ي ييرها انتثصا ..
ويم

التتشير على إضدا ة وتميدق الندبعيصيي مد مدال

مجموعة م التجلياا ..أ ثرها وضوحا تجداوقهم دي ندم
بير مما أصتجو لنطحية ومباشرة ومطابية ور ا دة الجيد
الدددوا عي الدددذ ندددبقهم ..وإ لدددم يتملصدددوا ليدددة مددد تلددد
الندديراا ..مددا أصهددم لددم يتملصددوا بش د

مقص د م د

جاجددة

ا لتقام وثق ا يديولوجيا ومبة الشعاراا ومقايداتها.
لو اندتقرأصا الرمدق مدثال دي مصجدق الندبعيصيي الشدعر
صصا نصجد ي تجارب ال ثيري مدصهم دد تحدو إلدى عامد
عالية وية ي التجربدة الشدعرية ..قدد ر دد الندبعيصيو

ذ

الوا عيددة التددي تلقبوهددا م د نددابقيهم بتيدداراا حداثيددة ثيددرة
اصددا تصددب بانددتمرار ددي تجدداربهم ..واتجهددا مجموعددة
وا درة مد الصصدوم إلدى التداري تندتمد مصد رمدوقا تعبدر
وتدددوحي بدددد
بدددد

ا المددددالم البدددرد والجمددداعي ..أيضددددا

ا الوجدددود والحضدددارة وعمدددق الشددداعر الندددبعيصي
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ر يت إلى معطياا الوا د وإلدى الحيداة ومحاورهدا الثالثدة
ليملق ر يدة جديددة لل دو ..

الماضي والحاضر والمنتقب

وبددذل انددتطا تجدداوق الصددلة النددطحية المباشددرة بددالوا
والحياة إلى (عال ة التدام والوحددة ال يصوصيدة)( )1وهدذا مد
ثمددار الحداثددة

(التطددور ددي التجربددة الحداثيددة يتحدددد ددي

ال يف وليو ي الصو )(.)2
و

ما بدي يدد الشداعر الندبعيصي مد مبدرداا الحيداة

ومعطياا الوجود ..وتش الا الحيداة اليوميدة والتب يدر دي
ال دو والعددالم وييرهددا مد ا شدديا أ ددارا وموضددوعاا
ومرجعياا ي اد م نبق م أجيا شعرية يمصية أو عربيدة
أ ت دددو

دددد أتدددا عليهدددا ددد

اإلضدددا ة تجلدددا دددي دددو

الشاعر النبعيصي أمذ يندتجلي دمارلهدا مبجدرا للم صوصداا
و اشددبا عدد ا نددرار باشددتغا ا جديدددة تعمددق عال اتهددا
وتون أبعادها الد لية ي التجربة.
( )1هور الرمق ي الشعر اليمصي المعاصر د /صاجي جبرا مرج نابق.
( ) 2صبو المرج .
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ول

 -ما أشدرصا ندابقا -بدالريم مد تجداوق الندبعيصيي

الال ددا لنددطحية ومباشددرة ومطابيددة الجي د الددوا عي الددذ
نبقهم وتملصهم ال بير م
اصا

جاجدة ا لتدقام ..إ أ القيدود

تقا ثقيلة ( ال ي داد المدر يجدد عمدال واحددا ماليدا

م د مص ومددة مصددطلحية معممددة هددي الثددورة الجمدداهير
التحرر الرجعية التقددم الر دي التملدف الجمدود البقدر
الجهددددد

المدددددرض ا ندددددتعمار ا مبرياليدددددة اإل طدددددا
()1

ا نتغال  ...إل )

وهي مص ومة مصطلحية تقف ورا هدا

الموجهاا المشار إليها بش

واضد

دي مصجدقهم البدارى

ددي امددتالف تقصيدداا ا شددتغا لدديو إ –أعصددي ددي وعدديهم
بالممارنة الشعرية.-
الدراندداا الصقديددة التددي وا بددا الجيد الندبعيصي و اصددا
م د عالمدداا امددتالف المرحلددة طبقددا ت د اقر ذل د الددوعي
وترندم  ..ويتبدي ممدا أصجدق المشدتغلو بالصقدد ممد

تبدوا

( )1الد تور عبدد الملد المقرمدي إشد الياا دي نونديولوجيا ال تابدة دي
ا دب الشعر والقصصي والرواري دي الديم مجلدة الثقا دة العددد
( )2براير 1993م.
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درا بيرا م اشتغالهم علدى جيد الندبعيصياا ومد مهددوا
ل أو امتدوا مص -يشم ذل البتدرة مد مصتصدف الندتيصياا
حتى مطل التنعيصياا -أ الصقد ا يبشدر بتلد المضدامي
ويروج لها ..ويعتبرها جق ا م

وة العم ا دبدي وأندباب

صجاح د  ..وثمددة جاصددب بيددر م د المصجددق الصقددد ل د (المقددال
والبردوصددي وعبددد الددودود ندديف وعبددد الملدد المقرمددي
وأحمددد الهمددداصي) يحتب د ب د (ا تجددا ا جتمدداعي) أو المددصه
ا هتمدددام

ا جتمددداعي مددد مدددال أهدددم (أ دددار ومباهيمددد

بالقضدددايا المحليدددة واإلصنددداصية وتت يدددد الو يبدددة ا جتماعيدددة
للشدددعر وا هتمدددام بالمضدددمو ا جتمددداعي للقصددديدة الدددذ
يتولددد عصدد شدد لها البصددي واعتبددار ال تابددة ا دبيددة دداهرة
اجتماعيددة وتت يددد مبهددوم ا لتددقام ددي ا دب) مددا ي هددر
(تتثرهم ب (ص رية ا صع داو) التدي تدرى أ ا دب يصبغدي أ
ي ددددو اصع انددددا للوا دددد ) واحتبددددالهم أيضددددا بب ددددرة (ا دب
()1

الهادف) أو (ا دب القارد) و رة (ر ية العالم))

( )1ما بي ا واو ي البقرة الندابقة مقتبنداا مد اتجاهداا صقدد الشدعر

=
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ويم التتشير على تجاوق صوعي آمر دي تصداو ضدايا
المجتمد وهدو موضددو المدرأة ..دا المثددا ا بدرق عليد
الشاعر محمد الشدر ي دي ديواصد ا و (دمدو الشراشدف)
الذ امتد مص جاصب ثير م مصجق الشعر .
م د ذل د يجددب التت يددد مددرة أمددرى علددى أ النددبعيصيي
التبتدددوا بدرجدددة معقولدددة إلدددى العصايدددة بدددالب

وواقصدددوا بدددي

الموضددو وجمددا ال تابددة وبدددا واضددحا اصع دداو الثقا ددة
ا اديمية الواعية واإلحناو بضرورة اإلبددا مد مدال
مشددرو بددي المعددالم ينددير علددى مددصه مدددروو

ي ددو

الشعر يد مجدرد إلهامداا وبدوادر أو هواتدف ت تدب حندب
مقتضى الحا واصبعا ا الذاا يبمدا اتبدق ..و دا المقدال
صدداحب الصصدديب الددوا ر ددي هددذا التوج د إبددداعا وتبشدديرا
واحتبدددا وتوجيهدددا وصقددددا ..و بددد ذلددد مثدددابرة

تعدددرف

التو ددف ..يلي د مجموعددة م د المبدددعي الددواعي مث د عبددد
الددودود نددديف وحندد اللدددوق
ددي الدديم

وعبددد ال دددريم الراقحدددي

د  /يحيددى حنددي الطلقددي المر ددق الددوطصي للمعلومدداا

http://www.yemen-
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وشددو ي شددبيق ومبددار نددالمي

وصجيددب مقبدد

ومحمددد

حني هيثم وصبر الحيقي وأحمد العواضي.
ددا مشددرو المقددال وقمالردد التتندديو جددديا للحداثددة
الشعرية ي اليم  ..وهي حداثدة ذاا أبعداد نياندية وثقا يدة
واجتماعية وتاريمية تتعلق علدى صحدو مدام بضدرورة أ
تتمذ اليم م اصها بدي شدعوب العدالم تجديددا وتحدديثا ..وأ
ت و حاضرة ي عصرها ول

ما يهمصا هصا هدو اصع داو

هددذ الحداثددة علددى صيدداا القصدديدة بوصددبها الدددلي المتحقددق
م د ذل د المشددرو  ..هددذا المتحقددق ل د ي ددو بمعددق ع د
جملددة مدد المدد ثراا مثدد اص نددار المشددرو القددومي بعددد
هقيمدة 1967م وتحددو ثدورتي نددبتمبر وأ تدوبر اليمصيتددي
إلدددى ص دددامي شدددطريي يحدددارب ددد مصهمدددا اءمدددر بشدددتى
الونددار  ..وتحددو حلددم الوحدددة العربيددة إلددى دو

طريددة

أصب على المثقف والمبد أ يناهم ي الشدرعصة لهدا مد
مدددال عملددد دددي م ننددداتها صاهيددد عددد تصدددامي القدددوى
ال المية واصتشارها المدص م المددعوم بالمدا

و ددرتها لديو

علددى عددق صمددب اإلبدددا والثقا ددة والب ددر بد علددى تدددمير
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حضورها ا جتماعي بتحويل م حضدور ملهدم يتعدالى حدد
القدددوة إلددى حضددور مشددو لجددراثيم بشددرية تددروج لل بددر
والقصد ة واإللحاد والتغريب ...إل .
ولذل

متحقق الحداثة الذ يتجلى ي و رة ا شتغا

على التقصياا البصية الباذمة ي القصيدة وعلى التعامد مد
ال تابددة الشددعرية بحر يددة مملصددة يم د التمثي د ل د بددبعض
صددارد المقددال ذاا البصددا المنددتصد إلددى معدداد موضددوعي
مثددد

صددديدة مقتطبددداا مددد مطددداب صدددو بعدددد الطو دددا

وييرهدددا وأشدددعار عبدددد الدددرحم

مدددر

وبماصدددة دددي

مجموعة م ا ياصي ما أحدق ا صدبهاصي صد يم د لمد
ثيدددر مددد الطدددوارم البصيدددة علدددى مندددتوى بصدددا الصدددورة
الرمقية حي( .يالح أ

ثيرا م الصور تجريديدة وتبصدى

على الوهم والالوعدي وهدي

تعبدر عد حالدة ذاتيدة علدى

الصحددو الددذ ميددق الصددورة الروماصنددية بدد تددوحي بحالددة
ياصية تدم بي عالم الدام وعالم المارج) .ما يم

لم

إ ادة الشعرا (م وندار الرمقيدة مثد تراند الحدواو)..
ويم د الحدددي .أيضددا (عد الرمددق البصددي أو الددذ يقتددرب
م معصا البصي عصد الرمقيي بصرف الص ر عد المذهبيدة
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إذ صرى ثيرا م القصارد تبصى على رمق لي و ي تتدآقر
الرموق الصغرى والصور لإليحا بالب رة والحالدة ال ياصيدة
المصدداحبة ويالبددا مددا ت ددو الب ددرة يامضددة أو مراويددة
وبماصة ي الصصوم ذاا ا ندلوب التجريدد ) مدا دي
تاباا عبد الودود نيف وحن اللوق  ..يضاف إلى ذل
توني الشعرا لالت ا على تيمة (المعاد الموضوعي)(.)1
(ويبلغ تطور الرمق مدا ي الرمق القصاعي حي .الدصم
الرمددق ذو بصيددة مر بددة تصصددهر يهددا عددوالم متعددددة وأقمصددة
ممتلبة وتتباد

يها ا دا أصواا

أصا واحدة .وهذا بدور

ي شف ع حالة ياصية أ ثر تر يبا عصد المقال بماصدة دي
رمدوق وأ صعتد ال بدرى التدي حملهدا معاصاتد الصبنددية ور ا
إلى الوا

والمنتقب

وم هذ ا صعة نيف بد ذ يدق

وضددددا اليم مالدددد بدددد الريددددب ابدددد قريددددق البغددددداد
وييرها)(.)2
( )1ما بي ا واو ي البقرة النابقة م هور الرمق ي الشعر اليمصدي
المعاصر د /صاجي جبرا مرج نابق.
( )2صبو المرج بتصرف بنيط.
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الجي النبعيصي  -ما أنلبصا -شهد أيضا الحضدور ا بدر
للشاعر عبد هللا البردوصدي ندوا حضدور المتعلدق باتندا
شددعبيت وصدددامات القويددة م د الص ددام أو حضددور المتمث د
ب دمال د القصدديدة العموديددة إلددى آ دداى ومرتدداداا حداثيددة لددم
ي

ليتصورها أحدد ..إلدى جاصدب تاباتد ومعار د الصقديدة

وتحول د إلددى عالمددة بددرى لتل د المرحلددة بمقدددار مددا ددا
المقددال عالمددة بددرى لهددا م د مددال

وص د اردددا للتحدددي.

ومحتبيا بالحداثة ..وإذا ا الحضدور ال بيدر للبردوصدي مد
مدددددال تطدددددوير للقصددددديدة العموديدددددة أندددددلوبا ومعجمدددددا
ومضامي

وم مال حضور الجمداهير

دد د بمثابدة

الراعددي للتجددارب العموديددة القويددة والواعيددة أيضددا مددا ددي
حالددة الشدداعر حن د الشددر ي د

جي د النددبعيصياا أ ددرق

أيضددا ددي ا تجددا المقاب د تيددارا تحددديثيا طم د إلددى تجدداوق
صيدة التبعيلة وتقصياتهدا ومدا ارتدبط بهدا -صدد ة ربمدا -مد
اشددتراطاا مضددموصية إلددى تابددة صدديدة الصثددر ..وهددو تيددار
اتنم با صد ا والمغامرة ي تابة القصيدة -على حد تعبيدر
المقددال  -الددذ ي ددد أ مددا أصجددق شددعرا النددبعيصياا ددي
اليم عبر هذا الشد

بتجلياتد المتاحدة آصدذا لدم ي د صتداج
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صقواا أو ريباا ي المحا اة والمماثلةج

( دي صدبوف

هذا الجيد الدرا ض المغدامر أ درادا يمتل دو مواهدب عاليدة
وإم اصدداا ذاتيددة ددادرة علددى تددرويض الددصم ا جددد لي ددو
شعرا وثيق الصلة بعصر وبدالمحيط البشدر الدذ يصددر
عص )(.)1
لهذا ا ذل التيار  -مدا يقدو المقدال ( -يعداصي ويندتمر
ي التجريدب والبحد .عد المغدايرة ب وصهدا داهرة إبداعيدة
حقيقيددددة ولدددديو محا دددداة لتجددددارب قدددددا لوصهددددا وبريقهددددا
وأصبحا صمطدا مندتهل ا يشدب الترجمداا الصدادرة أو تلد
المصقولة ع اللغاا ا مرى)(.)2
و ددد ددا رارددد هددذا التيددار م د النددبعيصيي عبددد الددرحم
مر

حن اللوق

ذ يق

ي د مجموعددة م د ا نددما مث د

محمد المنا ثم اصمرطا
عبددد الددودود ندديف عبددد

ال ريم الراقحي عبدد اللطيدف الربيد

محمدد حندي هيدثم

( )1مدد مقدمددة ممتددارا مدد الشددعر اليمصددي المعاصددر د عبددد العقيددق
المقال مرج نابق.
( )2صبو المرج النابق.
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شددو ي شددبيق شددو ي شددارف وعبددد هللا اضددي ..و ددد شد
ذلد ا جتدرا لهددذا الشد

بد الندبعيصيي صقلددة

الجديدد مد

صوعية مهمة علدى طريدق ا مدتالف والمغدايرة ..تمثلدا دي
نددر هيمصددة الموضددو علددى ال تابددة الشددعرية الددذ

اصددا

تحتب ب صدارد التبعيلدة والعمدود ..مدا تمثلدا دي تقلديم
حدة الغصاريدة والمباشدرة ..ومد ذلد

د

شدعرا هدذا التيدار

الذي جا وا إلى صديدة الصثدر مد تجدارب وقصيدة جيددة لدم
يبلغددوا ددي اصددد اعهم حددد صبددذ ا ش د ا ا مددرى تمامددا ..قددد
لوا يراوحو بي
ب

تابة صيدة الصثر و صديدة التبعيلدة(..)1

بعضدهم ي تدب الشد لي إلدى جاصدب الشد

العمدود

القديم ما ي حالة عبد الودود نيف.
ولع د تحب د

طددب بيددر م د أ طدداب الحداثددة ددي الدديم

المقددال علددى هددذا التيددار ددا يحددد مد هددذا ا صددد ا  ..قددد
تتمر ترحيب المقال بهذ الموجدة إلدى ندصة 1976م حيد.
( )1يص ددر صدديدة الصثددر ددي الدديم أجيددا وأصددواا د حدداتم الصدد ر
مرج نابق م .36
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عبدددر دددي دراندددة لددد بعصدددوا (مالمددد التجربدددة المعاصدددرة
بو حذر لذل ا صدد ا  ..و دد

لقصيدة الصثر ي اليم ) ع
اعترف ي هذ الدرانة بتحب
علددى منددتوى الشدد
بش

النابق عليها(.)1

أيضددا احتبددى شددعرا النددبعيصياا

ا بالقصيدة المدورة.
أمددا علددى منددتوى الموضددو أو المضددمو

قددد أ ددرقا

تل البترة مجموعدة مد ال دواهر مصهدا علدى ندبي المثدا
شعر الهجا النياني النامر عصدد البردوصدي وعبدد ال دريم
الراقحددي وحالددة الحددق والغربددة ددي المديصددة عصددد المقددال
وإنماعي الوري..)2(.

( )1بتصددرف م د صبددو المصدددر م  26يص ددر أيضددا ضددايا الشددعر
الجديددددددد ددددددي تجربددددددة المقددددددال الصقديددددددة أ /محمددددددد الحصددددددماصي
 nic.info/contents/studies http://www.yemenالمر ددددددددددق الددددددددددوطصيللمعلوماا
( )2تجربة القصيدة لدى الشاعر اليمصي عبد العقيدق المقدال د/عبدالندالم
ال بندددددددددي  nic.info/contents/studies http://www.yemen-المر دددددددددق
الوطصي للمعلوماا
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ب

تل اإلضا اا (انتطا الشداعر اليمداصي أ يشدار

قمددال الشددعرا ددي بقيددة ا طددار العربيددة مم د
نبقو بثالثة عقود على ا

وأثبا ه

دداصوا ددد

بقصاردهم أو

ثم ب تاباتهم الصقدية أ القصيدة العربية الحديثة مدا تدقا
بدددايتها ومددا تددقا
تقا

دي

ابلددة لمقيددد م د التطددور والتجديددد ومددا

ادرة على تابة الصمداذج المعا داة القريبدة إلدى وجددا

القارم المثقف)(.)1
و د انتمرا مباعي وتتثيراا الجيد الندبعيصي حاضدرة
بقددوة ددي الندداحة اليمصيددة علددى امتددداد نددصواا الثماصيصيدداا..
حتى بداياا تباقغ الجي التندعيصي مد أوامدر الثماصيصيداا
حيدد.

يددقا هددو اءمددر إلددى اليددوم (صهايددة العقددد ا و مد

القر الجديد) يتصدر الناحة ويمل ها بالضجي ..
أميرا..

بد م إصها هذا المدم التاريمي بمالح تدي

مهمتي لجهة توضي مصحى ا شتغا علي
( )1مددد مقدمدددة ممتددداراا مددد الشدددعر اليمصدددي المعاصدددر عبدددد العقيدددق
المقال مرج نابق.
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أو

شد

ددي أ نددمة جي د م د ا جيددا الشددعرية

يصددصعها د الشددعرا الددذي تعايشددوا ددي ذل د الجي د  ..ب د
يصصعها أهدم المشدار ي
ا شتغا  ..ولذل

يد حتدى وإ امتلبدا طدر هم دي

د مدا أوردصدا ندابقا عد

د جيد مد

ا جيددا التددي عرضددصا لهددا هددو ددي الصهايددة صنددبي

يحتم د

مصطق التعميم مارة ي المارة..
مد أجد توضدي ذلد
هذا المثدا

ولدو علدى وجد التقريدب نددتورد

تعدايا دي الجيد ا ربعيصدي (جيد الروماصندية

والتجديددد) علددى الندداحة اليمصيددة الشدداعر اإلحيدداري الضددمم
محمد محمود القبير  ..والذ يم

لمد روماصندية مبيبدة

ددي صددارد  ..مددا اشددتم علددى ش دعرا روماصندديي بمعصددى
ال لمدددة ..مثددد

إبدددراهيم الحضدددراصي أحمدددد الشدددامي عبدددد

الوهاب الشدامي حند الندقاف علدي محمدد لقمدا

محمدد

عبددد يدداصم صددال الحامددد إدريددو حصبلددة لطبددي جعبددر
أمددا  ..واشددتم أيضددا علددى شددعرا يم د تصددصيبهم شددعريا
م الدرجة الثاصية إما ل وصهم علما يص مو الشدعر حندب
التقاليد الموروثة ي اليم

بوصب جق ا مد أدواا العدالم
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القاضي الذ هو جدق مد الصمبدة النياندية ومد حاشدية
الحددددا م مدددد أمثددددا

القاضددددي عبددددد الددددرحم اإلريدددداصي

والقاضدددددي عبدددددد هللا الشدددددماحي ..وإمدددددا ل دددددوصهم معلمدددددي
تصددويريي

الشددعر جددق مد أدواتهددم ددي بيرددة ثقا يددة تقليديددة

على صحو ما ا موجودا ي اليم آصدذا  ..بد إصد مدا قا
موجودا إلى اليوم ي مد تقليدية يمصية مثد مدد العلدم دي
تهامددة قبيددد بيددا البقيدد المراوعددة القيديددة المصيددرة..
ومث تدريم ونديرو

دي حضدرموا وصدعدة وحدو .دي

شما اليم  ..وييرها ..ولع هدذا التوصديف يصطبدق آصدذا
على شاعر ومعلم تصوير مث
ثددوار نياندديي مثقبددي

محمد المطدا  ..إلدى جاصدب

اصددا القصدديدة تقددوم عصدددهم مقددام

المقالددة والمصشدددور النيانددي مددد أمثددا
ومحمددد البنددي

وقيددد الموش ي..وشددعرا لهددم صصدديب م د

د تلدد الجواصددب النددابقة مث د
مصوعي ..لذل

أحمدددد المروصدددي

أحمددد المعلمددي والعددق

توصيباا ذل الجي الدواردة دي هدذا

المدددم نتتنددم دارمددا بالصنددبية ريددم مصدددا يتها م د حيدد.
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تتشدديرها علددى صاحيددة التجدداوق وا مددتالف التددي ا تنددب بهددا
الجي جق ا بيرا م نمات ومحددات .
ثاصيدددا

بدددد مددد إيضدددا أصصدددا أردصدددا مددد هدددذا المددددم

التاريمي رنم صورة باصورامية لمشاهد الشعر اليمصي التدي
أصجقتها ا جيا النابقة ول يمبدى علدى القدارم أ تصداو
تل ا جيا

ا يتن تصاعديا لما اصتقلصا إلى جيد جديدد

حتددى اصددا أوندد الو بدداا عصددد الجيدد النددبعيصي ..وذلدد
يتصانب م حجدم اإلصجداق و ثدرة ا ندما

وتعددد التجدارب

وتصوعها وعالماا التجاوق التي دمها د جيد  ..ييدر أ
طبيعددة هددذا التمهيددد التدداريمي ددد حالددا دو تصدداو جواصددب
ي تل المشاهد

ت تم الصورة إ بها أو ببعضها علدى

ا ددد  ..ثمدددة ال ثيدددر مددد التعميمددداا التدددي دددا يجدددب أ
تحضر بالتواق معها انتثصا اتها ..مدا أ إيدراد المقدو ا
دو أ ت و معققة بالصصدوم يقلد

ثيدرا مد مصددا ية

الطددر  ..بيددد أ انتحضددار الصصددوم الشدداهدة علددى تل د
المقو ا ا نيمرج هدذا التمهيدد التداريمي عد منداحت
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وندديم بالهدددف الددذ وضدد لدد حتددى لددو للصددا مدد عدددد
الصصوم إلى أ

ح اد مم ج

مدوصة الشعر اليمصي التي

أصجقتهددددا أجيالدددد علددددى مدددددار القددددر العشددددري ب ثرتهددددا
وامتال هددددا وتصوعهددددا والمرجعيدددداا المتعلقددددة بالصصددددوم
والموجهاا الغاربدة يهدا ت د أ ثدر تصوعدا وامتال دا مد أ
تعبر عصها عيصاا محدودة..
حتى لو حاولصا ذل م قاوية أو قوايا محددة دت صتتبد
مثال الموجهاا الثقا يدة والصصدوم الغاربدة التدي اشدتغلا
عليهددا إبددداعاا د جي د م د تل د ا جيددا

د

انددتحالة

اإليبا بالمقصود نت

ارمة وموجودة ..و دد ينده ا مدر

ليال م الجي التقليد

جيد المحا داة وا جتدرار ..أو مد

جي اإلحيا ..حي .يتش

الموج م مت

ثقا ي وإبدداعي

واحد وإ تعدددا وجوهد  ..وهدو التدرا .العربدي بجواصبد
الشدددعرية والصقديدددة والثقا يدددة عامدددة ددد

صدددعوبة التصددداو

نددت و ييددر عاديددة عصددد تصدداو الجي د الروماصنددي ..حيدد.
الموجهاا الثقا ية واإلبداعية والموحيداا تدتتي مد مت رداا
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ومرجعياا متعددة يهدا الدذاتي و يهدا اءمدر يهدا العربدي
القديم و يها العربي الحدي .ممقوجدا بدا جصبي بح دم تلقدي
الروماصنية اليمصية ع الروماصنية العربية ع الروماصنية
ا جصبيددة ..و يهددا أيضددا مصوصددية المجمددو الصاتجددة ع د
امتددقاج د تل د العصاصددر ي د  ..مددا أ

يهددا المصوصددية

البردية.
أمددا إ

رصددا ددي تصدداو الموجهدداا الثقا يددة وصصددوم

ومت راا تجربة الجي الوا عي وجي النبعيصياا د

ذلد

ينتحي تماما ي حيق هذا
حيدد .تشددتجر موجهدداا ثيددرة ومرجعيدداا أ ثددر تعددددا..
وصصدددوم ياربدددة

يم ددد حصدددرها مدددا تتعددددد الدددذواا

والتمددثالا وا شدد ا

وتبدددو محاولددة التتبدد لجقريددة مصهددا

منتحيلة حتى على البحو .الممصصة ل
بنددبب ذل د

جقرية مصها..

ل د  ..ا تصددر هددذا المدددم علددى اإللماحدداا

الماطبددددة للنددددماا العامددددة وال ددددواهر ا ثددددر بددددروقا
والمباصد ا ددوى أهميددة ددذل إلددى ذ ددر ا نددما ا ميددق
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حضورا ومشار ة ي تل ا جيا

وا وض تعبيدرا عصهدا

إبداعا ومثا باا وصماذج جيدة لعرض المادة م ماللها.
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جيل التسعينيات الشعري يف اليمن
من استشراف الغد إىل امتالكه
استعراض للوقائع ..ورصد للتجليات

-79-

عصد اصتها الصصدف ا و مد ثماصيصيداا القدر العشدري
شددهدا الندداحة اإلبداعيددة ددي الدديم تبدداقغ مجموعددة مدد
ا صددواا الباحثددة ع د صبنددها ..أصددواا تددراو بددي

تابددة

الشدددعر والقصدددة والمقالدددة والمددداطرة والمحددداو ا الصقديدددة
ربما..
يتصدددر الموجددة قمصيددا علددي المقددر
صبيلة القبير عبدالرحم الحجر
الشدددامي علدددي الشددداهر

اطمددة العشددبي

محمد القعود مالدد قيدد

عبددددالو ي الندددرور

تو يدددق

القبدداطي نددلوى اإلريدداصي عبدددالح يم البقي د قيددد البقي د
ما البطاطي آمصة يونف نلطا عقعق

محمد نعيد

ندديف ددريم الحص ددي محمددد النددقاف ..ويتددبعهم مباشددرة
هدددى أبدددال

محمدددد الشددديباصي محيددي الددددي جرمدددة عبدددد

الصاصر مجلي عاد أبو قيصة مالد ا هدد
عاد البرو

أحمدد شداج

محمدد المصصدور محمدد عبدد الو يد جداقم

أحمددد القراعددي محمددد عبيددد عبددد النددالم ال بنددي عبددد
ال ريم الوشلي صادى الهبوب.
ددا

د هد

الموهددوبي الجدددد يبحثددو ع د أصبنددهم
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ع تحقيق ذواتهم عبر ال تابدة مدا داصوا – باندتثصا علدي
المقددر الددذ

ددا

ددد أصدددر مجموعت د الشددعرية ا ولددى

(صا ذة للجند ي القاهرة -) 1987.يبحثدو عد وجدود دامد
المشهد التنعيصي القادم بعد أ تعذر على أ ثرهم م أمثا
(صبيلددة القبيددر عبدددالرحم الحجددر
قيد الشامي علي الشاهر

محمددد القعددود مالددد

عبددالو ي الندرور

تو يدق

القبدداطي نددلوى ا ريدداصي عبدددالح يم البقي د قيددد البقي د
ما البطاطي آمصة يونف نلطا عقعق

محمد نعيد

ندديف محمددد عبيددد د اد المحصبددي) الحضددور ددي المشددهد
الثماصيصي ل وصهم اصوا آمر موجاتد أو الحلقدة ا ميدرة يد
ول دددو المشدددهد الثمددداصيصي صبنددد

دددا

ا ددددا لصدددبت بندددبب

و وع د تحددا هيمصددة جي د النددبعيصياا الضددمم ..دداصوا م د
جهة أمرى (ماصة المجموعة التي تمث بمعصى ال لمدة أو
التنعيصيي وهم هدى أبدال

محمدد الشديباصي عبدد الصاصدر

مجلي محيي الدي جرمدة عداد أبدو قيصدة مالدد ا هدد
أحمددد شدداج

عدداد البددرو

محمددد المصصددور محمددد عبددد

الو يد جدداقم أحمددد القراعددي عبددد ال ددريم الوشددلي علددي
الشدداهر

محمددد النددقاف) إ ددراقا لحالددة ا نددتقرار الصنددبي
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واصتشار التعليم الذ عر ت اليم

ي عقد الثماصيصياا ..مدا

ددداصوا تعبيدددرا عددد مرحلدددة جديددددة مددد اءمدددا وا حدددالم
والتطلعددداا والطموحددداا التدددي تعدددققا مصدددذ مطلددد ندددصة
1989م بتقارب الص امي

ي شطر اليم

والشعور العام

ب م اصية تحقيق الوحدة اليمصية.
أثصددا ذلددد

دددا أ ددراد ذلددد الجيددد الددذي يددددأبو علدددى

ا تشاف دراتهم وأ ثدرهم لدم يحندم بعدد امتيدار للصدو أو
الش

الذ ني تب عبر شعرا أو صدة أو صقددا أو مقالدة..

إل  ..ي ر هم هم التواص
مصدددابر الصشدددر المتاحدددة آصدددذا

يما بيصهم ..وهموم الوصو إلدى
والتدددي اصدددا مقصدددورة دددي

الغالدددب علدددى الصدددبحة الثقا يدددة دددي صدددحيبة الثدددورة عبدددر
التواص د م د اثصددي م د المبدددعي اللددذي دأبددا علددى التقدداط
المواهب الجديدة وهما محمد جنار و اد عبد القدادر أو
صبحتي المقال والبردوصي ي صحيبة  26نبتمبر..
يدقا
ا الصشر ي صبحة المقدال لواحدد مد هد
حلما بعيدا بح م حداثة تجداربهم ..أمدا صدبحة البردوصدي لدم
ي هذا م اهتماماتها إ صادرا ..و يمدا دا بعدض هد
يحاو الصشر دي مجدالا وصدحف لبصدا وال ويدا ومصدر
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والندددعودية ولصدددد يدددصج صدددادرا ويمبدددق ثيدددرا ..وي دددو
مصددير صص د صددبحة القددرا أحياصددا تم د الشدداعر محمددد
جنار الذ ا يشرف علدى الصدبحة الثقا يدة دي صدحيبة
الثورة عصد إطاللة التنعيصياا م تحوي تلد الصدبحة إلدى
ملحق ثقدا ي أندبوعي يصددر د جمعدة وندرعا مدا دت
ذل الملحدق صدبحات لتطلعداا تلد المواهدب الجديددة التدي
عقق حضورها واصبتاحها على تباشير الجي الجديد الشاعر
محمد القعود الذ تنلم اإلشدراف علدى الملحدق الثقدا ي مد
جنار.
ددي هددذ ا ثصددا اصمددرط أ ددراد هددذ المجموعدداا الشددبابية
ي التعرف على بعضدهم دي ليدة اءداب بجامعدة صدصعا
و دددي مقايددد أ دددراد مدددصهم مثددد مدددا البطددداطي ومحمدددد
المصصور( )1و ا تعار هم مصدحوبا بصشداط راردي واند
( )1محمد الشيباصي م رنالة أرنلها إلي علدى البديو بدو بتداري
دينددمبر 2010م الندداعة  02:50صددباحا يددرد علددى مجموعددة م د
ا نددرلة وجهتهددا إليد بهددذا الشددت  .نددرعا مددا تو ددف مقيد البطدداطي
باصتقال نصة 1992م تقريبا إلدى حضدرموا واصقطد مقيد المصصدور
بنددبب عمل د مدرنددا ددي المحابشددة منددقط رأن د بمحا ددة حجددة ددي
صبددو العددام تقريبددا ول صد عدداد مصددذ مطلد 1995م ليواصد احتضددا
31

=
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وعرض للصصوم التي ي تبوصها يما بيصهم ثدم المحداو ا
الداربددة إل امددة البعاليدداا الثقا يددة التددي تعددرض م د ماللهددا
إبداعاتهم على المتلقي ..
و ا التطل إلى احتضا اتحاد ا دبا وال تاب اليمصيي
صواتهم أهم ما يريبو ي آصذا  ..وحدي لدم يتحقدق هدذا
بنددبب تحجددر عقليددة القددارمي علددى ا تحدداد وعدددم دددرتهم
على التقاط تل التباشير لجتا تلد ا صدواا إلدى تشد ي
جمدداعتي أدبيتددي صددو م د التحددد لددر ض اتحدداد ا دبددا
احتضا أصواتهم ومصحهم عضويت (.)1
تشد لا جماعدة (الغدد) مصتصددف صديف عدام 1989م مد
أدبددا ددا ميددارهم تتندديو جماعددة أدبيددة منددتقلة تشددبههم
وتصتمي إليهم ما يصتمو إليها..
أهددم الصقاشدداا التنددعيصية وأ ثرهددا نددموصة وتحددررا م د ا حتددراقاا
والتحب اا والحذر ..و د بلغا مثا باا التنعيصيي ذورتهدا دي مقيد
المصصور نصواا 2000 99 98 97 96م و دا مد رواد ذلد
المقيددد أحمدددد الندددالمي علدددوا الجيالصدددي علدددو الندددقاف محمدددد
عثمددا محمددد الشدديباصي صبيدد نددبي جميدد حاجددب عبددد الو يدد
النرور ثم محمد العابد عبد المجيد التر ي.
( )1عبدالصاصددر مجلددي -أصددا رارددد جيدد التنددعيصياا ع د جدددارة وانددتحقاى
حاور محمد عبيد صحيبة الثقا ية المميو  23أينطو 2007م.
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تم التتنيو ي بيدا الشداعر مدا البطداطي الدذ دا
أ ثر أ راد البوا ير التنعيصية آصذا ممارنة للصقد ..وترأنها
مدا البطداطي
عبدالصاصر مجلي ومع نلطا عقعدق
محمددد الشدديباصي أحمددد شدداج هاي د الغددابر عبددد الو ي د
النرور ومحيي الدي جرمة ...وآمرو .
واعتبر أ راد الجماعة إعال إصشارها إعالصا ع م نندة
وحدويدددة إبداعيدددة للتندددعيصيي بعيددددا عددد حنددداباا ا تحددداد
الضيقة بمعصدى آمدر بعيددا عد م ننداا الندلطة الرندمية
ي الشطري النابقي (.)1
ومددا لبثددا تباشددير التنددعيصياا أ شددهدا مولددد جماعددة
أمرى هي جماعة (نبا ) التي ت وصا أناندا مد الشدعرا
عبد الرحم الحجر

محمد المصصور مالد قيدد الشدامي

محيدددي الددددي جرمدددة علدددي الشددداهر
وآمري معهم.

( ) 1المرج النابق.
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عددداد أبدددو قيصدددة

وجا إعال الوحدة اليمصية يوم  22مايو 1990م لتشهد
الددديم عقدددب ذلددد مباشدددرة مصامدددا مددد الحريددداا النياندددية
والثقا يددددة والحقبيددددة وا جتماعيددددة وتعددددددا ددددي المصددددابر
اإلعالميددددة والم نندددداا الثقا يددددة والجمعيدددداا والصقابدددداا
وا تحاداا

عهد لهدا بد  ..داصمرط المبددعو الشدبا

دي

إ امددة البعاليدداا التددي اصددا تحتضددصها ليددة اءداب بجامعددة
صدددصعا وا صديدددة الرياضدددية مثددد صددداد الوحددددة والصددداد
ا هلي ودشصا مصابر ثقا ية مثد
الثقا ي وصحيبة رأ
والجمهوريددة وصددصعا

صدحيبة الثدورة وملحقهدا

وصوا الحقيقدة وصدوا العمدا
وإيثددار والثددور احتبددا وانددعا

ب بداعاا تل الموجة الجديدة.
واصشغ المصضوو

ي الجماعتي (بداإلعال عد وجدود

إبداعي ي الوا وتتنيو عال دة معر يدة جدليدة مد مدال
القرا اا وا صبتا علدى تجربدة إصنداصية عال اتيدة حميمدة
تت ددددي علددددى القرابددددة ا يديولوجيددددة  -بمعصاهددددا الضدددديق -
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الصمطية التي اصا نداردة بد الوحددة)( )1و( اصدا البعاليداا
التدددددي تقيمهدددددا الجماعتدددددا مشدددددتر ة ومتداملدددددة ا ندددددما
()2

وا تجاهاا اإلبداعية)

وتل م (مميقاا الحر ة ا دبية

الصشطة التي أندو لهدا جيد التندعيصياا)( )3المتبداقغ آصدذا
و(الذ تصتمي إلي ) الجماعتا .
و ددا مدد المالحدد (أ الجمدداعتي لددم تصدددرا بياصدداا
إشهار)( )4و( دا مد الملبدا أ التددام بيصهمدا دا يصد
حد اصمحا البواص )(.)5
وعصدددد صهايدددة ندددصة 1991م صددددر ديدددوا (وهددد البجدددر)

بمبادرة شجاعة م الشداعر الصدحبي محمدد جندار (ررديو
ا تحاد العام لطالب اليم آصدذا ) محتبيدا بصصدوم لثالثدة
عشر شاعرا وشاعرة هم ما وردا أنما هم و ما رتبدا
( )1جي د التنددعيصياا الشددعرى ووهددم الريددادة محمددد المصصددور صددحيبة
الثقا ية المميو  23أينطو  2007م.
( )2صبو المرج .
( )3صبو المرج .
()4المرج النابق.
( )5صبو المرج .
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()1

ي اإلصدار

الو ي النرور

عبدد الدرحم الحجدر

صبيلدة القبيدر عبدد

مالدد قيدد الشدامي أحمدد شداج

اطمدة

العشدددبي آمصدددة يوندددف محمدددد يحيدددى المصصدددور عددداد
البددرو

حنددي الصددو ي محيددي جرمددة محمددد النددقاف

عبد ال ريم محمد الوشلي علي أحمد الشاهر

محمدد عبدد

الوهاب الشيباصي هاي الغدابر  ..مصددرا بمقدمدة تبشديرية
للددد تور عبددد العقيددق المقددال (عر ددا بالعديددد م د ا نددما
( ) 1هصا بد م طر بعض المالح اا
 -1رح م هذ القارمة ثالثة شعرا هم عبد الرحم الحجدر عداد
البرو أحمد شاج  ..المالح أصهم اصوا م ألم الشدعرا دي تلد
المجموعدددة ...والمالحددد أيضدددا أ أحددددا لدددم يهدددتم بجمددد إبدددداعاتهم
وإصدددارها ..و ددد حاولددا جاهدددا مصددذ نددصة 2002م حدد .أصددد ارهم
الملم على إمراج ما ي إرشديبهم مد صدارد أولرد المبددعي مد
أج صشرها ول ذل التحريض لم يثمر حتى اليوم وهو يد علدى
شعور يير صحي تجا الغاربي ي المشهد التنعيصي.
 -2ح ا أ مع م ا حيا الذي نتلتهم مم ضمهم هذا اإلصددار بد
حصولي على صند مصد لدم ي وصدوا يتدذ رو بالضدبط ا ندما التدي
اشتم عليها ..قد قودصي مصهم بتنما أمرى لم ت مم ضمها
اإلصدار م تلد ا ندما التدي توهمدوا أ اإلصددار اشدتم عليهدا
محمدد القعدود هددى أبدال ممتدار الضدبير صبيد الندرور عبدد
الصاصر مجلي عاد أبو قيصة أحمد القراعي.
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التي حققا حضورها ي عالم ال تابة)( ..)1ولم ت

ا نما

التددي ضددمها اإلصدددار هددي التددي يقتصددر عليهددا التعبيددر عد
المقدمدة التدي تبهدا محمدد

الصوا الشعر الشداب آصدذا

جندار تحددا عصددوا (إهددا ) تعتددرف بددذل  ..قدد جددا يهددا
(نددص لم البجددر لددو ادعيصددا أصصددا ددد ألممصددا ب د ميوط د  ..مددا
جمعصدددا مددد شدددعرا و صدددارد لددديو ددد مدددا دددي النددداحة
الطالبية ب ليو أ ضلها)..
م د ذل د

د

إصدددار (وه د البجددر) ددا أو احتبددا أو

اعتراف صقد يعبدر عد حضدور الجيد التندعيصي بقدوة دي
المشهد اإلبداعي اليمصي(..)2
( )1محمد الشيباصي م رنالة على البيو بو مرج نابق.
( )2أمبرصددي الشدداعر محمددد الشدديباصي يددوم ا ثصددي  4يصدداير 2011م ددي
م تبددة اتحدداد ا دبددا وال تدداب اليمصيددي أ الددد تور أبددو ب ددر النددقاف
ددا ددي حدددود نددصة 1990م أو بلهددا ددد تددب درانددة صقديددة تصاولددا
إبدددداعاا عددددد مددد الشدددباب مددد بيدددصهم الشددديباصي  ..وأصددد يدددذ ر أ
النقاف تصاو صديدت (عدد ) ول صد يدذ ر أيد صشدرا الدراندة..
ووعددد بالبحدد .عصها..المقددال وإ ددا ددي مقدمت د لددوه البجددر ددد
صر أص ا يقف على مقربة م تجارب طالرد التندعيصيي متابعدا
ومتتمال دو أ ي تب عصها إ أ بعض طالر التنعيصيي ي ددو
أص د ددد تصدداو تجدداربهم ب د عددام 1990م ...بددي رنددالة بتدداري 31

=
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ا ا تحاد العام لطالب اليم (جهة اإلصدار) يلجت إلدى
الشدددعر هربدددا مددد المشدددا

الصقابيدددة التدددي اصدددا ت ججهدددا

اصددطبا اا حقبيددة مددا يوضد ذلد ال اتددب محمددد جنددار
ي مقدمت التي انتهلها بهذا الن ا

(ه م ميدار أجمد

م ا رتما دي أحضدا الطهدارة والصقدا  ).يضديف جندار
( دا هدذا الند ا  /الجدواب هدو الحد ا مثد للمدروج مد
عصق اإلش الية الصقابية التي واجهتصا  -ي يدادة ا تحداد العدام
لطالب اليم  -حيصما حاصرتصا أصتا النيانة بعد أ طو ا
الندداحة الطالبيددة ددي الدددام والمددارج تلقددا بقددذاها علددى
حدواف العيددو

وايتصدبا عد العطدا ددي مر دق الددداررة

لحر يدددة هدددذ الشدددريحة ا هدددم

دددا اللجدددو إلدددى عبثيدددة

دينددمبر 2010م رد بهددا الددد تور عبددد النددالم ال بنددبي علددى أنددرلة
وجهتها إلي حو تباقغ التنعيصيي ا (أذ ر بدت الدد تور المقدال
دا ددد تددب عصدي حلقتددي ددي صدحيبة  26نددبتمبر نددصة  1986مد
مال ديواصي " م اليانمي " الذ ا ممطوطدا) و دي رندالة علدى
البيو بدو  3يصداير 2011م رد بهدا الشداعر محمدد عبيدد علدى أندرلة
مماثلددددة ..ذ ددددر أ أو صدددديدة صشددددرها ددددي صددددحيبة الثددددورة أو
التنددعيصياا اصددا بعصددوا (الشددهقاا ا ولددى لددو رم المددوا ا ميددر)
تب عصها أحمد عبد هللا الصو ي درانة جا يها (الشدعرا الشدباب
يهي و رم البر المعا ى).
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البددرا ة وصقددا البددداياا ...إلددى اإلبددداعاا الشددابة بوعدددها
ا صدى م ييمة حبلى بالمير وا صقى م

طرة ط على

مد وردة صاعنة ي أحد الصباحاا الربيعية) يضيف جنار
أيضددا (طلبصددا حددق اللجددو إلددى الشددعر باعتبددار واحدددا م د
العطددا اا التددي تقمددر بهددا الندداحة الطالبيددة هددذ الجصددة
البرعمية ل

لو إبداعي والمصدر الثر ل

تجددد وتغيدر

وثورة)..ثم يوضد المدصه الدذ اتمدذو (جمعصدا صمداذج مد
صتاجاا طلبة جامعة صصعا دو أ صح م أ معيار صقدد
وتر صا حق امتيار هذا الصموذج للشعرا أصبندهم دو تددم
مصددا وحددي تددرا ا لصددا ميددوط البجددر البضددية وهجددا يغمددر
أرجا الصبوو بوعد وينهم ي تشد ي مالمد اليدوم والغدد
بتميددق يصوصت د ع د نددواها وتمددايق مبددرداا هددذ ال يصوصددة
آثرصدددا أ صقيددد عصهدددا ياللدددة ا عتيددداد والمدددتلوف بتقدددديمها
بتنلوب جديد بادرة أولى ي تاريمصا ا دبي)..
تعتدددرف مقدمدددة جندددار أيضدددا أصهدددم لدددم يضدددعوا (معيدددارا
لترتيب القصارد الواردة ي الديوا ).
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تدددال ذلددد دراندددة أصجقهدددا الراحددد الدددد تور عبدددد الملددد
المقرمددددددي نددددددصة 1992م( ..)1بعصددددددوا (إشدددددد الياا ددددددي
نونددددديولوجيا ال تابدددددة دددددي ا دب الشدددددعر والقصصدددددي
والرواري ي اليم ) وصشرا ي مجلة الثقا ة العدد الثداصي
برايدددر 1993م..واحتبدددا بعددددد مددد ا ندددما دددي المشدددهد
الشعر التنعيصي..
بمددواقاة ذل د

ددا تبدداقغ التندديعيصيي يتددوالى ددي مددد

الثقا ة اليمصية وإ بوتارر ممتلبة ي تعق التدي اصدا طيلدة
العقود الماضية م أهم المد الصاصعة للثقا دة واإلبددا

دي

الددديم  ..تدددتمر تبلدددور المشدددهد التندددعيصي بندددبب ا صشدددغا
بالصشددداط النياندددي مددد  90إلدددى صهايدددة 1992م وعصددددما
تتننددا الجماعددة ا دبيددة ددي ليتددي التربيددة واءداب بتعددق
( )1ي الممر الوا إلى الشدما مد عمدادة ليدة اءداب جامعدة صدصعا وصحد
صتقدددم إلددى حديقددة ال ليددة ذاا صددبا م د صددو مبر 1992م أصددا والشدداعر أحمددد
القراعي التقيصا بالد تور عبد المل المقرمدي عر صدي بد القراعدي وطبدق
المقرمي يحدثصا ع هذ الدرانة ثم أمرجها م ملف أو حقيبة ا يحملهدا
وأطلعصا على بعض قراتها اصا تقا منودة بمط يد  ..تمتل نطورها
بالمدوا وا نتبدا ا.
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عددام 1993م اصددا إحباطدداا النيانددة حاضددرة ددي بيددا
التتندددديو الددددذ ر ددددق علددددى القطيعددددة مدددد

النيانددددي

وا صصددددراف إلددددى البعدددد اإلبددددداعي و تهددددا ددددا بعددددض
المصضوي

ي تل الجماعة مثد محمدد صداجي أحمدد ريدب

عهد بالنج بندبب اصتباضدة تعدق لهدذا دا بيدا الجماعدة
اصحيدداقا للجمددالي ويتن دا م د النيانددي ..ددا البيددا أيضددا
متددتثرا ببيددا (الددري والغبددار) الددذ أصدددر ال اتبددا عبددد
ال ريم الراقحدي وعبدد الوهداب المقدال ندصة 1993م ..و دد
صشر بيا تتنيو الجماعة ا دبية دي صدحيبة الجمهوريدة
وصشددر إعددال عصهددا ددي صددحيبة المنددتقب  ..وشددتصها شددت
تباقيددداا التندددعيصيي
مبدعي يجترحو

دددي صدددصعا

قدددد ضدددما الجماعدددة

صوصا ممتلبدة دي البصدو التشد يلية مدثال

ددارقة الحدددأ و ددي الشددعر أحمددد الق ددر ونددلوى القدنددي
و ي القصة محمد عبد الو ي جاقم وعبد الواحدد الندامعي
و ددي الصقددد محمددد صدداجي أحمددد وعدداد يانددر و ددا مع ددم
ه

يقارف الشعر و تها-ماصة محمد صاجي أحمد محمد

عبد الو ي جاقم ..-و ي الترجمة عاد قعي

إضا ة إلدى

مهتمددي م د طلبددة نددم علددم ا جتمددا مث د عبددد الر يددب
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()1

الغاصمي

و ا لديها لقا يومي ي باحدة ليدة اءداب يدتم

ي مصا شة و درا ة إبددا الجماعدة ا دبيدة ..علمدا أ بعدض
أعضا الجماعة اصوا أعضا ي اتحاد ا دبدا

قدد اصضدم

محمد صداجي أحمدد إلدى ا تحداد أوامدر عدام 1990م وبعدد
ببترة محمد عبد الو ي جداقم و دا للجماعدة مجلدة ريدة
انمها (ر ى) ترأو تحريرها محمدد صداجي أحمدد وتصددا
لصشددر إصدددار جمدداعي انددم (صدددى) (ضددم صصوصدا شددعرية
صدددواا مصهدددا محمدددد صددداجي أحمدددد ومحمدددد عبدددد الو يددد
جددداقم وأحمدددد الق دددر وعبدددد الواحدددد الندددامعي وييدددرهم
()2

وييره )

 ..إضا ة إلى اتماذ الجماعة م صبحة ا دب

ي صحيبة الجمهورية التي ا يشرف عليهدا محمدد صداجي
أحمد أيضا ونيلتهم لصشر إبداعاتهم(... )3

( )1م رنالة على البيو بدو أرندلها محمدد صداجي أحمدد إلدي ردا علدى
أنددرلة وجهتهددا إلي د بتدداري  3يصدداير 2011م يضدديف محمددد صدداجي
أحمد (وهصا آمري لم اعد اذ رهم ي هذ العجالة )...
( )2م حوار على البيو بو م محمد صاجي أحمد النداعة التاندعة إ
عشر د ارق م منا يوم ا ربعا  12يصاير 2011م.
( )3صبو المصدر.
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ول د تلد الجماعداا ندوا مدا صشدت مصهدا دي صدصعا أو
تعق أو ييرها لم ي
دددا التواصددد

ي مططها التواص م بعضها قدد

رديدددا يطمددد إليددد عدددادة أ ثدددر أ دددراد تلددد

الجماعاا صشاطا(..)1
ولع م أ ثر ا دلة على امدتالف الجيد التندعيصي عد
ا جيددا النددابقة هددي الحضددور القددو للمددرأة المبدعددة ي د
بمقدار ييابها الباد ع صدبحاا ا جيدا الندابقة ..يعدقق
هذ الد لة أ بوا ير صشر التندعيصيي

دي المجدا الشدعر

ا على يدد اثصتدي مد المبددعاا ..قدد أصددرا الشداعرة
هدددى أبددال بوا يرهددا ا ولددى (ورود شددقية المالم د ) نددصة
1989م ..تلتهددا الشدداعرة صبيلددة القبيددر ب صدددارها الشددعر
( )1يذ ر محمد صاجي أحمد دي صبدو الحدوار أصد لدم يتواصد مد بدداياا
محمد عبيد الذ دا دي الحديددة إ بعدد مصتصدف التندعيصياا أمدا
مد أدبددا صددصعا يددذ ر أصد ددا يتواصد مد المصصددور والشدديباصي
والقراعي وييرهم م دا أص لم ي هصا تواصد إ مد بلد هدو
ومحمددد عبددد الو ي د جدداقم ..م دددا أيضددا (و تهددا صددا عضددوا ددي
ا تحاد..تواصلي ا م أدبا ا تحاد ي صصعا وتعق وإب وعد
ل د لدم ي د هصددا تواصد معهددم باعتبددارهم جماعدداا أدبيددة وإصمددا
أ راد).
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ا و (متواليددددداا ال ذبدددددة الرارعدددددة) ندددددصة 1991م ..و دددددد
شار هما هدذا الندبق المبدد عبدد الصاصدر مجلدي ب صددار
مجموعدة (ذاا مندا  ..ذاا را صدة) ندصة 1991م ول صهددا
اصا مجموعة صصية..
و ددبلهم جميعددا ددا علددي المقددر

ددد أصدددر مجموعت د

ا ولددى (صا ددذة للجنددد) نددصة 1987م ول دد علددي المقددر
متصدداق

ي د يحنددب علددى التنددعيصيي

ويحنددب علددى م د

بلهم.
أثصددا ذل د

ددا المقيددد م د ا صددواا التنددعيصية يلتحددق

بالمشددهد ..وشددهد عامددا 1994 1993م اشددتداد ا قمدداا
ا تصددادية والنيانددية الصاتجددة ع د حددرب الملددي الثاصيددة
التددي حوصددرا إثرهددا الدديم
م المغتربي

وشد لا عددودة مردداا اء ف

ي دو الملي عبردا ا تصداديا بيدرا عليهدا..

ا مت مال اا طبي الح م اللذي و عدا اتبا يدة الوحددة ومدا
تبعهدددا مددد تجاذبددداا وامدددتال ا أمصيدددة اصتهدددا بدددالحرب
الم نددبة صدديف نددصة 1994م ليصته دي بهددا أجمد المصامدداا
الديمقراطية والثقا ية التي عر تها اليم عبر تاريمها لد ..
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ولتنددقط معهددا ثيددر م د ا حددالم والطموحدداا والتبدداعالا
والتبا ا التي بقيدا دي صبدوو ذلد الجيد الشداب عقدب
حددرب الملددي الثاصيددة وليصهددار أ أم د

ددي منددتقب ا مددة

العربية.
ددي مضددم تل د ا حدددا .تالشددا الجماعتددا ا دبيتددا
جماعة (الغد) اصتها بهجرة طبها ا هم المبد عبد الصاصر
مجلددددي إلددددى أمري ددددا صهايددددة نددددصة 1991م ..حيدددد .أصدددددر
مجموعت د الشددعرية ا ولددى (عددرى حصددا ) نددصة 1993م..ثددم
مجموعت د الشددعرية الثاصيددة (أتددر

البدداب مواربددا وأمضددي)

نددددصة 1994م ..ومجموعتدددد الثالثددددة (ندددديرة القبيلددددة) التددددي
أصدرها م عما نصة 1995م..
أمددا جماعددة (نددبا ) لددم ي دد أحددد يددذ رها يددوم اصتحددار
قعيمها ا هم عبد الدرحم الحجدر ايندطو 1994م دي
دددروف

تدددقا يامضدددة إلدددى اليدددوم ..دددي عدددام الحدددرب

الم ندددبة ذاتددد أصددددر الشددداعر دددريم الحص دددي مجموعتددد
الشعرية ا ولى ( م الطعصة اء ).
بيد أ موجداا التندعيصيي

لدا تتدوالى وإبدداعها يثبدا
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صبن يوما بعد يوم ..قد برقا بقوة عقدب الحدرب أصدواا
الشعرا والشاعراا أحمد النالمي ابتنام المتو
أبو حيدر الحار .ب البض
الد ا

محمدد جمدي

أحمد مغلدو مهدد الحيددر

أمدي

صدال الددي

أقهدار داي

ندعاد

الحددددابي أروى الدددذاهبي ندددلوى القدندددي أحمدددد الشدددلبي
انماعي ممداو
الجددراد

عدداد

ندليما معوضدة هشدام شمندا
حطددا

محمدد

عبددد الوهدداب الحرانددي أحمددد

العق مليبة تينير الشراعي..
تلتهدددا مباشدددرة موجدددة أمدددرى حملدددا أصدددواا الشدددعرا
جميددد مبدددر
النماو

علدددي جددداحق صبيددد ندددبي

تحي أبو الصصر إياد الحداج أ درم عبدد البتدا

ط الجصد صاديدة مرعدي عليدا ضدار
أب ر الشحر
هددداصي الصدددلو
حطددددا

عبدددد الدددرحم
علدي ربيد

أحمدد

علي دهيو على هللا صمام صجيب عن ر
مصدددى باشدددراحي

أحمدددد ندددليما

محمددددد الجمددددالي جميدددد عددددق الدددددي

مصروف صاصر أبو حميدد اطمدة ا يبدر

أديدددب
شدددداد

محمدد ندالم

الحداد ..وصاحب هور هذ الموجة الطبدرة ال بدرى لجيد
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التنعيصياا ..ا ذل أعدوام 1997 96 95م ..بدي تلد
البترة دشصا م ننة العبيف الثقا يدة صشداطها دتهم م نندة
ثقا ية احتضصا با ناو الجي التنعيصي وإبداعات ..
دددا أو احتبدددا اا م نندددة العبيدددف بشدددعرا الجيددد
التنعيصي منا الثالثا  3نبتمبر 1996م م مال أمنية
شعرية ضما الشاعراا اطمة العشدبي ابتندام المتو د
أقهار اي

هدى أبال

ا ا حتبدا بهد

أروى الذاهبي تينير الشدراعي..

تندعيصياا ييدر مقصدود أمدا المقصدود

هدو ا حتبدا بهد بصددبته يمدثل مجموعدة مد ا صددواا
الصنددارية الال تددة ت هددر ددي المشددهد الثقددا ي اليمصددي للمددرة
ا ولى ..ي صبو الو ا دا ا حتبدا صاتجدا عد الحضدور
القو دام الم ننة و ي إعدداد برصامجهدا الثقدا ي للبصاصدة
التشددد يلية والصا ددددة آمصدددة الصصدددير وقوجهدددا آصدددذا البصدددا
والصا دددد التشدددي يلي ح ددديم العا ددد

والمثقدددف ال اتدددب محمدددد

الصصددير وقوجت د القاصددة والباحثددة أروى عبددد عثمددا ..
ما أص أيضا ا صتاج عال ة ا صدواا الصندارية المرتبطدة
ارتباطدددا ويدددا بمجموعدددة الصصدددير مددد جهدددة وارتبددداط
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الطددر ي م د جهددة أمددرى ببيددا الحلقددة الددذ يشددرف علي د
الشدداعر المصددر قي د العابدددي

د اد ..وذل د

ل د يددرتبط

بالحضددور القددو لتيدداراا الصنددوية العالميددة التددي ندداهما
بقدددوة دددي الدددد با صدددواا الصندددارية دددي مجدددا ا الشدددعر
والقصددة والبصددو التش د يلية والصددحا ة إلددى واجهددة المشددهد
الثقا ي..صاهيددد عددد احتضدددا الصمدددب المثقبدددة بشددد
للصددوا الصندداري الددذ

عدددام

لددم ثيددرا وعددتم علي د طددويال بددال

مبددددرراا ..و ددددد حدددد بيددددا الصددددبد نددددصة 1997م أ
ا حتبا با صواا الصنارية المتباقيدة آصدذا يتغاضدى عد
المنددتويي اإلبددداعي والثقددا ي لتل د ا صددواا ..تددب إ
(ا صواا الصنارية التدي تندم اء تتمدذ منداحتها اصطال دا
م اصحياق صوثة تتوى إلى ا صطالى دي هدف داهر ل د
مع دددم ا صدددواا الصنددددارية محددددودة ا طدددال

وضددددعيبة

ا دواا و يها ال ثير م الت دوي المشدو تبعدا لدردة البعد
ونددط احتباريددة مصددطصعة وريبددة إثبدداا الددذاا بمددا يتوا ددق
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م هذ ا حتبارية تشار
يايددداا
ا

عم)(.)1

يها أ الم صقدية عربية ..تح مهدا

يربطهدددا بالدراندددة والثقا دددة رابدددط دددي الغالدددب

أ ددو هددذا ال ددالم بدددلي أ المشددهد التنددعيصي لددم ي د ل د
صصيب ي  23عالية ص متها الم ننة ذل العام نوى تلد
البعاليدة اليتيمددة ..بمعصددى أ الم ننددة لدم تنددتط ذلد العددام
انتشعار ا صبجار التنعيصي وهذا ي د ما ذهبصا إلي .
ي عام 1997م نتلتبا م ننة العبيف الثقا ية بقوة إلى
المشددهد التنددعيصي بش د

عددام شددعريا و صصدديا وصقددديا

ول د التباتهدا إلدى الجيد الشدعر التندعيصي نديبدأ مد أو
يوليو 1997م ..وهذا إ د علدى شدي

صمدا يدد علدى أ

اإلعدددال عددد الصددداد ا دبدددي وتوهجددد القدددو والندددري
وتوجه بالذاا إلى الشباب ا دا عا ويا لم ننة العبيدف
ي تنعى حتضا أصواتهم.
( )1مشاهد م الشعر اليمصي المعاصر  -بقلم بيا الصدبد
http://www.almotamar.net/news/47754.htm
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الم تمرصدا

و دددد أ امدددا م نندددة العبيدددف لشدددعرا الجيددد التندددعيصي
مددال البتددرة م د  1يوليددو 1997م وحتددى  16صددو مبر م د
صبدددو العدددام  24عاليدددة ضدددم برصامجهدددا الرندددمي ييدددر
البعاليددداا ا ندددتثصارية التدددي اصدددا تقدددام دددي ييدددر مندددا
الثالثا  ..والتي لم يوثق لها تداب (م نندة العبيدف الثقا يدة
عشر نصواا م العطا ) الذ صدر صهاية 1999م.
و دددد شدددار التندددعيصيو بصدددبتهم البرديدددة  80مشدددار ة
تضددمصا ت ددراراا لمشددار اا بعضددهم والمشددار و هددم
هقا مقب

صبيلة القبير محيي الدي جرمدة هددى أبدال

علوا الجيالصي محمد المصصور عبد النالم ال بني أحدد
النالمي محمد الشيباصي هشام شمنا

جمي مبر

المجيدددد التر دددي عبدددد هللا عصدددبة علدددي المقدددر
جمي

عبدد
محمدددد

محمد القعود أحمدد القراعدي أحمدد العدق مليبدة

علددي الشدداهر

صبي د نددبي

الجصد ابتنام المتو

عبددد الوهدداب الحرانددي ط د

اطمدة العشدبي أقهدار داي

أروى

الددذاهبي تينددير الشددراعي نددعاد الحدددابي أحمددد نددليما
عاد

حطا

أمي أبو حيدر عاد أبو قيصة الحدار .بد
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البض
حطددددا

أحمد شداج

صدادى الهبدوب أحمدد مغلدو أديدب

محمددددد الجمددددالي جميدددد عددددق الدددددي

مصدددروف صاصدددر أبدددو حميدددد اطمدددة ا يبدددر

شدددداد
ممتدددار

الدبعي محمد نالم الحداد
و د لوح أ ثما مد تلد البعاليداا صبدذ ندصة 1997م
و اصا مقصورة على التنعيصيي
التنددددددعيصيي

مدا لدوح أصد تدم تطعديم

ددددددي برصددددددامجي 1998م 1999م بددددددبعض

ا صواا النبعيصية دليال على ا عتراف التدام مد شدعرا
الجيدددد النددددابق بهددددم وأصهددددم لددددم يعددددودوا يتحرجددددو مدددد
مشار تهم البعالياا أو ينتصغروصهم أو يتعالو عليهم مدا
ا يحد .ب عام 1997م.
مدددا لدددوح تقدددديم بعدددض تددداب الجيددد الندددابق لدددبعض
عالياا الشعرا التنعيصيي ومشار تهم ي را ة تجاربهم.
لوح أيضا أ

عالياا التنعيصيي اتجها أ ثر مد مدرة

لالحتبددا بالشمصددياا والمصددابر التددي احتضددصتهم احتبددارهم
بندددمير اليوندددبي والثقا يدددة وعبدددد الدددودود نددديف والبريدددد
ا دبي وعشرية م ننة العبيف.
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لوح أيضا أ شعرا الجيد التندعيصي داصوا هدم القاندم
المشتر

ي ا حتبا ب صداراا مجايليهم م القاصي .

تددقام توج د م ننددة العبيددف الثقا يددة حتضددا الجي د
التنددعيصي م د تتندديو الصدداد ا دبددي صدديف 1997م الددذ
انددتبق -ريددم عمددر القصددير -الم نندداا الموجددودة نددابقا
وعلى رأنها اتحاد ا دبا وال تاب اليمصيي الذ
عل تتمث

اصا ردة

ي أصشطة ثقا ية و عالياا ت شدر علدى اصعطا دة

ي تب ير يادات تتصانب م المتغير الذ أحدث التنعيصيو
على الناحة..
أبعددد مدد ذلدد

ددا تتندديو الصدداد ا دبددي دلدديال علددى

انتشعار الم تمر الشدعبي العدام (الحدقب الحدا م دي الديم )

لمدددى ددوة الصددوا اإلبددداعي الثقددا ي الجديددد الددذ أصددب
وجددود يطغددى يومددا بعددد يددوم ددي المشددهد الثقددا ي اليمصددي..
لدرجددة أ بعددض ال تدداب والمبدددعي م د جي د التنددعيصياا
وم ا جيا النابقة علديهم اعتبدروا تتنديو الصداد ا دبدي
محاولددة لنددر ة المشددهد الجديددد م د

ب د الم ننددة الرنددمية

بطريقددة ييددر مباشددرة ..ولعدد وصددف أحددد يدداداا اتحدداد
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ا دبا وال تاب اليمصيي وهو الشاعر والصا د النبعيصي أحمد
صاجي أحمد للصاد ا دبي بد (مندجد الضدرار) دلديال واضدحا
على تل الص رة المتوجنة حيا تتنين .
ا الصاد ا دبي جاذبا أ ثدر لمدوجتي التندعيصيي اللتدي
هرتدددا بعدددد مصتصدددف التندددعيصياا و دددد تحولدددا م تبتددد
ي اد يصقطد مد

وأرو ت إلى ملتقى لسدبا الشباب بش
الثامصددة صددباحا وحتددى الثامصددة منددا ا مدد

دد يددوم ..و ددد

احتضصا مثا قات و عاليات ال ثيبة عديد ا صواا المتو قة
آصذا

ومصها الشدعرا جميد مبدر

محمددد جمددي

عبدد المجيدد التر دي

أروى الددذاهبي أقهددار دداي

تينددير الشددراعي مهددد الحيدددر

صبيلددة ال بنددي

صبيد صددور الدددي

أحمدد

نليما

صجيب عن ر علي جاحق عبد الرحم النماو

وشددار

ددي عاليات د بقددوة صبيلددة القبيددر ابتنددام المتو د

هشام شمنا

محمد القعدود وييدرهم ...و يمدا دا ملحدق

الثورة الذ يشرف علي أحد التنعيصيي وهدو محمدد القعدود
يوالي احتضاص لسنما الجديدة

هر على الناحة إصددار

ثقدا ي جديدد ددا بحدق معبدرا ويددا عد المرحلدة التنددعيصية
وامددتالف الذارقددة والتب يددر والعقليددة والقدددرة علددى مقار ددة
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الحريددة ..و ددا ذلدد ممددثال ددي الجمهوريددة الثقا يددة التددي
يشرف عليها الصحبي الالم نمير اليوندبي ..والتدي علدى
صبحاتها تتلق التنعيصيو وتحولوا إلدى صجدوم يصت در الصداو
أمبددددارهم وإبددددداعاتهم و تابدددداتهم وحددددواراتهم وصقاشدددداتهم
ومعار هم أيضا على أحر م الجمر صبا

مميو.

وتددولى ال اتددب مالددد الرويشددا ررانددة الهيرددة العامددة لل تدداب
وعلدددى يديددد رريندددا للهيردددة ثدددم وقيدددرا للثقا دددة طبعدددا مع دددم
إصداراا التنعيصيي  ..اصا ندصواا 2000 99 98 97م
ذروة صشدددداط التنددددعيصيي وذروة صشدددداط المصددددابر والم نندددداا
الحاضصة لهم على أ ثر م صعيد ..عبر عصها
توالي اإلصداراا التي ا تتحتها أصواا تنعيصية هرا
بعد حرب صيف 1994م .صددر مد صديف ندصة 1997م
()1

إلددى صهايت د مجموعدداا مصهددا

(ثمددة بحددر يعدداودصي) لصبيلددة

القبير ..و(صصف اصحصا ة) لهددى أبدال  ..و(بيصصدا بدرق مد
قجدداج) مددي أبددو حيدددر ..و(الندديرة الرمليددة للبتددى البحددر)
( )1اصا نصة 1995م د شهدا صدور مجموعة شعرية لهشدام شمندا
بعصوا (ب ارياا).
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لعبد الصاصدر مجلدي ...و(أطدال

تندتحق الب دا ) لندليما

معوضدددة ...و(بدددي إيقددداد الشدددمو ولعددد ال دددالم) لمهدددد
الحيددددر  ..و(تصويعددداا صدددصعارية) لعبدددد الندددالم ال بندددي..
(نيف الوحدة) لعبد النالم ال بني...و(ييمة جرحا ما ها)

لمحيي الدي جرمة.
وشددهد عددام 1998م ندديال أ بددر مد اإلصددداراا ..مصهددا
(الددوردة تبددت نددرتها) لعلددوا الجيالصددي ..و(شددذى الجمددر)
بتندددام المتو ددد  ..و(ال ددداه ) لهايددد الغدددابر  ..و(مقاليدددد
القبيلددة) لعبددد النددالم ال بنددي ..و(مددا المديصددة) لعب دد النددالم
ال بني ..و(محاولة لتذ ر ما حد ).لهدى أبال  ...و(هدذيا
الصجوم) للحار .ب البض الشمير ..
و دددي ندددصة 1999م صددددرا مجموعددداا مصهدددا (بحددددر
الضددديا ) إلندددماعي ممددداو ( ..إشدددرا اا الولدددد الصاندددي)
لعلدددوا الجيالصدددي ..و(راتدددب ا لبدددة) لعلدددوا الجيالصدددي.....
(الددبالد التددي اصددا الشددمو تباحهددا) لعبددد النددالم ال بنددي...
و(محايددددددا) لصبيلددددددة القبيددددددر ..و(أوديددددددة العشددددددق) لمحمددددددد
جمدي ..و(ترميمدداا) لعلدي المقددر و(أشديا الطددارر) لعدداد
أبدددو قيصدددة و(حواريدددة أميدددرة مددد امدددرأة ال ددد ) لممتدددار
الضبير ..
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و دددي ندددصة 2000م صددددرا مجموعددداا أمدددرى مصهدددا
( تاباا بلو المطر) لمحمد القعود ..و(يصا

ي مقام البعدد)

لعلدددوا الجيالصدددي..و(اشتمانددداا) لهددددى أبدددال ..و(الدددراقم)

مي أبو حيدر و(إصها اطمة) لباطمة العشبي و(أهدذ مد
تلف وأ تب

هذ القصارد

عارشة ندطر مند

يهدا)

لعبد الصاصر مجلي..و(مراثي لقم الجراد) لط الجصد.
ما عبر ع ذروة ذل الصشاط ثا ة الصشر ي الصدحف
والمالحددق والمجددالا الثقا يددة ...و ددا التطلد شددديدا ل نددر
حاجق العقلة والصشر ي الصدحف والمجدالا العربيدة التدي
تصدددر ددي القدداهرة وبيددروا والملددي ولصددد و بددرم..
صشدددرا صصدددوم ثيدددرة دددي (أمبدددار ا دب) المصدددرية
و(القما والقدو العربي) اللصدصيتي و(الشاهد) و (الصدى
وملحددددق اإلتحدددداد) ددددي اإلمدددداراا و(البيصدددد ) النددددعودية
و(العربي) و(ال ويا) ال ويتيتي وييرها..
وعبدددر عصددد تدددقاحم البعاليددداا علدددى مصدددابر الم ننددداا
الثقا يددة التددي توالدددا بشد ييددر منددبوى ..قامددا م ننددة
النددعيد للثقا ددة والعلددوم ب د طالى جارقتهددا النددصوية ددي صددو
علميددة ممتلبددة و ددا توقيعهددا مصانددبة لمهرجددا تحتضددص
مديصددة تعددق د عددام ..ويحضددر عدددد هار د م د المبدددعي
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والمثقبددي أ ثددرهم مد التنددعيصيي  ..وندداهما ددي احتضددا
عالياا التندعيصيي م ننداا أمدرى علدى رأندها م نندة
إبدددا  ..وتددم عددام 1999م تدشددي جددارقة رردديو الجمهوريددة
للمبدعي الشباب ي صو ممتلبة.
واحتددددما دددي تلددد ا ثصدددا الصقاشددداا والمثا بددداا دددي
المقاهي والمقاي والملتقيداا الممتلبدة ...قدد شدهد صديف
()1
العام 1997م اتماذ مجموعة م التنعيصيي مقهى الصمي
القريب م الصاد ا دبي ي شار الددارر م اصدا للقدا اا
شدددب يوميدددة وإ اصدددا رندددمية مندددا ددد أربعدددا  ..و دددد
اجتددذب مقهددى الصميدد أدبددا جددا وا جلدد مدد محا دداا
أمددرى ..مددا اجتددذب أدبددا عربددا مقيمددي ددي صددصعا أو
قارري لها ..و اصا نداعاا الجلدوو يد حا لدة بالصقاشداا

( )1ا تتنيو الجلوو يد بوصدب موعددا ثقا يدا يوميدا أو أندبوعيا مد ا تدرا
ال اتب م المبدعي محمد القعود وجد ا هد جمي مبدر المقدال عبدد
ال ريم صبي نبي أحمد قيد محمدد الغربدي ندامي الشداطبي قيدد البقيد
صجيب عن ر أنعد الهاللي (عرا ي) وآمدري  ..وارتداد الصداد مد ا جيدا
النابقة تاب بار مث إبراهيم الحضراصي عبدد هللا علدوا ومحمدد حندي
هيددثم و ددد ددا ذل د المقهددى علددى عمددر القصددير مثل د مث د الصدداد ا دبددي
موضوعا ل تاباا ثيرة.
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والمثا بددداا ..و دددرا ة الصصدددوم علدددى امدددتالف أشددد الها
وتباي التجارب لدى أصحابها..
وبرقا مجموعة م ال واهر المصاحبة مصها
 إ دددراق صدددو مددد الت دددتالا الشدددللية أناندددها التقددداربالصبني أو الم و الثقا ي أو ا متياراا البصية ال تابية.
 هدددور مجموعدددة مددد ا دددالم التندددعيصية التدددي تحددداوتغطيددة البددراغ الصقددد الددذ يم د أ يصدداحب ذل د النددي
الهددادر م د اإلبددداعاا واإلصددداراا ..بدددأا تتميددق أ ددالم
ال تدددداب عبددددد الصاصددددر مجلددددي محمددددد المصصددددور محمددددد
الشدديباصي أحمددد النددالمي هشددام شمنددا
ربي

تاليددا أ ددالم علددي

علي جاحق..إضدا ة إلدى تصداو ا تداب عدرب مثد

الصا دددد ندددعد التميمدددي والصا دددد علدددي حدددداد والصا دددد حددداتم
الصددد ر وبيدددا الصدددبد

الدددذ التبدددا مب دددرا إلدددى تميدددق

التنعيصيي وتوهجهم اإلبداعي ي تصاولة لد بعصدوا (مشداهد
م الشعر اليمصي المعاصر) تبها نصة 1997م..
 ب .صاة اليم البضارية برصامجدا ثقا يدا بعصدوا (المجلدةالثقا ية) للمذي عبد هللا إنماعي  ..اصا مع م مادت تغطيدة
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عالياا التندعيصيي وإلقدا الضدو علدى إصدداراتهم وصشدر
أمبارهم وتقديم را اا لصصوصهم.
 التبدداا تدداب وصقدداد م د ا جيددا النددابقة إلددى تجدداربالتنعيصيي تحتبي بها مد مدال اإلشدادة والتقدديم علدى صحدو
مددا ددا يبع د المقددال والبردوصددي أو م د مددال القددرا اا
الصقديدددة مدددا دددا يبعددد عبدددد هللا علدددوا

أو مددد مدددال

الحددواراا ومحاولددة تبددي الدددوعي والمرجعيدداا مددا عددد
الشدداعر محمددد حنددي هيددثم أو م د مددال الممتدداراا مددا
عدددد عبددددد الددددودود ندددديف نددددصة 1999م ..أو مدددد مددددال
ا صطدام بهم والقراية عليهم ما ع محمد الشر ي
و ددا إصدددار عبددد الددودود ندديف لممتدداراا التنددعيصيي
تحدددا عصدددوا (ديدددوا الشدددعر اليمصدددي المعاصدددر – الشدددعر
التنعيصي) يوض جاصبا مهما ي الجي التنعيصي هو جاصب
ت اثر ا صواا المدذه  ..حدي أعدد محمدد جندار وحندي
الصددددو ي إصدددددار التنددددعيصيي ا و (وهدددد البجددددر) نددددصة
1991م ا عدد ا صواا التدي احتبدى بهدا ذلد اإلصددار
ثالثة عشر صوتا ..ي حي بلغ عددد الدذي امتدار لهدم عبدد
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الودود نيف ندصة 1999م ثالثدة وندتي صدوتا..و اصوا أ د
م ثلثي ا صواا الحاضرة بقوة إبا ذا .
ول

أبرق ما شهدت هذ البتدرة هدو بدد درق امتيداراا

ال تدداب م د صاحيددة ا شددتغا ا الش د لية وبمقدددار مددا اصددا
تل د النددصواا ا رب د شددديدة ا حتبددا ب صددداراا مع مهددا
لقصيدة التبعيلة إضدا ة إلدى بعدض المجموعداا العموديدة
وبعض إصداراا م

تيار الشدعرا الدذي

صيدة الصثر

امتاروا أ يتجاوقوا ش لي العمود والتبعيلة أو ير ضدوهما
م حي .المبدأ دد دشد صشداطا محمومدا شدم

تابدة الدصم

والتبشير بد والتص يدر لد وجدر المتدرددي إلدى نداحت مد
مدددال المثا بددداا المقايليدددة والمعدددار ا دبيدددة والموا دددف
الحدددادة التدددي اصدددا أحياصدددا تصددد حدددد القطيعدددة دددي ندددبي
التتندديو أو الترنددي لقصدديدة صثددر جديدددة و ش د ا ممتلبددة
ومغايرة تماما ..و د صشط ي هذا النياى شعرا مث

أحمد

النالمي محمد الشديباصي محمدد المصصدور علدي المقدر
جمي حاجب صبيد ندبي

محمدد اللدوق

تاليدددا صبيلدددة القبيدددر هددددى أبدددال
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عمدار الصجدار...

ابتندددام المتو ددد

صاديدددة

مرعددي صبيلددة ال بنددي عدداد
التيار والد

حطددا  ..وتددولى رعايددة هددذا

ب الصا د حاتم الص ر والشداعر محمدد حندي

هيددثم والقددام أحمددد قي د

الددذ

ددا محر ددا مهمددا لتل د

التوجهاا ما ا محر ا لحدة المطداب والدر ض عصددهم
حد ا تعا أحياصا..ومثل القام محمد عثمدا وإ بطريقدة
أ ثددر هدددو ا ..و اصددا مشددا

التلقددي التددي تواجههددا صدديدة

الصثر ..ياندا بالشد لي اءمدري أيضدا اإلمبداى إلدى حدد مدا
ي إيوا ا الم القليلدة المشدتغلة بالصقدد –إ جداق التعبيدر-
يد

ال ثير م أ راد ذل التيار إلى مقيد م الحدة التدي

يبررها إ الحماو المطلوب لتثبيا

جديد ..و د صجحدا

هذ الموجة ي إثباا وجودها بقوة وترني مدا تدرا م مد
مقدماتها عبدر ندصواا العقدد التندعيصي ومدا را متد ا جيدا
النابقة وإ
مث

ا اعتمادها أ ثر علدى آبدا مد مدارج الديم

ودي نعادة ونليم بر اا وعباو بيضدو

المايوط بو شاو

ومحمدد

اندم حدداد نديف الرحبدي ندر و
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بددولم أمجدددد صاصدددر( ..)1دددي م شددر واضددد علدددى تبدددد
المرجعيدداا والم د ثراا وهددو أبددرق العالمدداا البار ددة ددي
هذا الجي

()2

بيد أ حضور صيدة الصثدر دي النداحة بتلد

القددوة لددم يقعددق وجددود ا ش د ا ا مددرى قددد ثبتددا إلددى
جاصبها صيدة العمود و صيدة التبعيلة ريم أ عدددا وا درا
اصوا ي تبو شد لي العمدود والتبعيلدة داصوا يصضدمو

مم

تباعدددا إلدددى ر دددب صددديدة الصثدددر بعضدددهم يبدددارى الشددد لي
الندددابقي

وبعضدددهم يجددداور بدددي اجتدددرا

صددديدة الصثدددر

والعمود والتبعيلة..
وحي أط العقد ا و م القر الواحد والعشدري
الجي التنعيصي د ثبدا صبند بد
شددب

دا

دا

دد اندتولى اندتيال

امدد علددى المشددهد الشددعر اليمصددي حددد أ الشدداعر

محمددد حنددي هيددثم الددذ

ددا أحددد المبشددري بهددذا الجي د

ددي حددوار أجددرا معد لصددحيبة النددبير اللبصاصيددة
( )1اص در علددي المقددر
انص در حبا تحا عصوا ( أ تدب بحريدة ل صدي لندا حدرا ) مدايو
2003م واص ر أيضا ال تاب الجديدة أحمد النالمي مرجد ندابق
م 31
( )2صيدة الصثر ي اليم أجيا وأصواا مرج نابق م .75
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والحاضصي

صوات دد عبدر عد ضديق ذاا مدرة بندطوة

التنعيصيي ونيطرتهم على المشهد الشعر م مال مقالدة
شهيرة شب يها طدريقتهم دي النديطرة علدى المشدهد بعقليدة
(المليشيا)..وأص ر علديهم أ تجداوق دي المضدامي أو البد
أو المعجددم معلصددا أصهددم

قالددوا يقبددو عصددد حدددود المصجددق

النبعيصي ولم يتجاوقو .
و د شهدا الندصواا ا ولدى مد ا لبيدة اندت ما واندعا
إلصدددددداراا التندددددعيصيي

تمثددددد

يهدددددا الحضدددددور القدددددو

لإلصدددددداراا الماصدددددة بقصددددديدة الصثدددددر ..صددددددر ندددددصة
2001م(..ت ييف المطت) للشداعر محمدد الشديباصي..و(أعدالي)

لجمي د حاجددب..و(تصددوي الغارددب) لصبيلددة القبيددر و(الشددبا
تهتددق العص ب دوا يبددته ) لمحمددد اللددوق

و(أ اصددي) لمحمددد

عبيد و(اص ناراا) ءمصة يونف.
وصدر ندصة 2002م (أندالف المدا ) حمدد القراعدي..
و(منحوى التعب اليدومي) لعبدد الو يد الندرور  ..و(حيداة
بدددال بددداب) حمدددد الندددالمي و(والصددديرورة شدددجرة تثمدددر
ونا) لعمار الصجار.
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وصدر نصة 2003م (نيرة ا شديا ) لمحمدد المصصدور..
و(أوندددد مدددد شددددار

أضدددديق مدددد جيصددددق) لمحمددددد

–

الشدديباصي..و(يحددد .ددي الصندديا ) لعلددي المقددر  (...صددعودا
إلددي ددردة بريددا) لصبيلددة القبيددر و(بضددعة أيددام أمددرى ددي
الصيف) لعبد الصاصر مجلي..
إلى جاصب اإلصدداراا دي شد لي العمدود والتبعيلدة قدد
صددددددر ندددددصة 2001م(....علدددددى شدددددبا الو دددددا) لجميددددد
مبدددددددر ...و(القدددددددوا ي القلقدددددددة) للحدددددددار .بددددددد البضددددددد
الشمير ..و( تاب الحني ) لعبد النالم ال بني و(منا اا)

لمالد قيد الشامي..
وصدددر نددصة 2002م (م د ذا ددرة الصددما )لمالددد قيددد
الشامي
وصددددر ندددصة 2003م( ..مشدددهد مددداف أ يصتهدددي) لعلدددي
جاحق..و(مالم قورى يهذ ) إلندماعي ممداو ..و(جدر
آمر يشبهصي) حمد الشلبي...و(حمالة الصهدي ) للحدار .بد
البض الشمير .
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مددا شددهدا تل د النددصواا الددثال .صدددور مجموعددة م د
ال تددب التددي ارت ددقا مقارباتهددا الصقدي دة أنانددا علددى تجربددة
الجيددد التندددعيصي ..صددددر ندددصة 2002م (ال تابدددة الجديددددة)

حمددددد النددددالمي ..وصدددددر للصا ددددد هشددددام نددددعيد شمنددددا
(م اشددباا الددصم)نددصة 2003م ..وارت ددق ددي أ ثددر علددى
التنعيصيي  ..وصددر تداب ( صديدة الصثدر أجيدا وأصدواا)

للصا ددد حدداتم الصد ر نددصة 2003م وارت ددق ددي أ ثددر عل دى
التنددعيصيي  ..وصدددر (أوراى ددي الصقددد) للصا ددد محي دي الدددي
على نعيد ..ارت ق ي مع م أيضا على التنعيصيي ..
و اصا نصة 2004م تتويجا ل

اإلصداراا دي ممتلدف

ا ش د ا الشددعرية التددي اجترحهددا التنددعيصيو  ..وحددي أ دديم
المهرجا ا و للشعرا الشباب العرب ي ابريد 2004م
ضددم

عاليدداا صددصعا عاصددمة للثقا ددة العربيددة ددا ذلد

بمثابدددددة تتدددددوي ا حتبدددددا اا بالجيددددد التندددددعيصي اليمصدددددي
تموضعا الصقاشداا والصددواا والقدرا اا إبدداعاتهم بشد
يير مندبوى ..وصداحبتها وتلتهدا إصدداراا صقديدة تضدمصا
مقارباا ثيرة لمدوصة الجيد التندعيصي الشدعرية مد مثد
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(النصوصو والربي ) للصا دة وجدا الصارغ ..و(ضباف للغواية
واليقدددي

دددرا اا دددي المصجدددق اإلبدددداعي والصقدددد اليمصدددي

الحدددي ).لعلددي حددداد ..إضددا ة إلددى تصدداو ا أمددرى للصقدداد
صددبر منددلم عهددد اض د

محمددود جددابر عبدداو محمددد

العباو محمد عبد المطلب وتصاولا تجارب الدبعض مدصهم
ي نيا اا ممتلبة بعض رنار الماجنتير والد تورا ..
وما قا الجي التنعيصي يثير الصمب والصقداا ويشد
مددادة لتصدداو ا الصددحف ومقاربدداا الصقددد ومثا بددة المقاي د ..
وهو بنبب

ذل يندتلقم المقيدد مد التصداو ا الراصددة

لصاحيددة التدداري ل د ومددا أثددار ومددا أثيددر حول د  ..ولصددواحي
ددواهر البصيددة وإضددا ات وتجاوقاتد وموضددع ددي نددياى
الحرا اا الثقا ية وا جتماعية والنيانة واإلبداعيدة اليمصيدة
بش

مام والعربية بش

عام..

ولع هدذ التصاولدة ت دو ا ثدر شدمو وتقصديا وتحريدا
للد ددة والموضددوعية يمددا يتعلددق بالرصددد التدداريمي لحر ددة
الجي الشعر التنعيصي ي الديم مصدذ تباقياتد عصدد صهايدة
الثماصيصياا م القر الماضي.
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طالئع التسعينيني
يف مقاربتني مبكرتني

مد أهددم المقاربداا التددي رصدددا البدداياا ا ولددى لجيد
التنددعيصياا مقدمددة الددد تور عبددد العقيددق المقددال لمجموعددة
(وه د البجددر) الصددادرة نددصة 1991م ..ثددم درانددة الددد تور
عبد المل المقرمي (إش الياا دي نونديولوجيا ال تابدة دي
ا دب الشدددعر والقصصدددي والرواردددي دددي الددديم ) التدددي
صشددرا ددي مجلددة الثقا ددة العدددد الثدداصي برايددر 1993م..
و همية المقاربتي م صاحية التبشير بهدذا الجيد

والتتشدير

إلددى أهددم مصارص د  ..أيضددا هميتهمددا الرمقيددة ددي نددياى
التصاو ا التي تعرضا بتش ا ممتلبة لهذا الجي الشدعر
وإبداع قدد دا

بدد مد انتعراضدهما وتلمديم أهدم مدا

جا يهما لت تم صورة البداياا ..ولي و انتد لصا أ ثدر
وضوحا إلى ما تب تل البداياا..
****
ي مقدمة الدد تور عبدد العقيدق المقدال لمجموعدة (وهد
البجددر) وهددي مقدمددة تقددد

ددي ( )24صددبحة مدد صدددبحاا

المجموعددة الوا عددة ددي ( )80صددبحة م د القط د الصددغير..
ددا

عادت د نددبا ا إلددى التقدداط مدديط التنددعيصيي القددادمي ..
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أيضددا إلددى التتشددير علددى مغددايرتهم لنددابقيهم مدد ا جيددا
الشددعرية بمددا يهددا الجيد النددبعيصي وامتددداد ددي ثماصيصيدداا
القددر العشددري  ..قددد اعتبددرا المقدمددة أ مجموعددة (وهد
البجددددر) (تمثدددد بددددداياا الصددددوا التنددددعيصي القددددادم) ..وأ
الصمددداذج اإلبداعيدددة التدددي وردا يهدددا (تدددوحي دددي اللح دددة
الراهصة –نصة 1991م -بما ني و علي منتقب الشدعر دي
اليم مال العقدي القادمي م القم )..
المقدددال يرصدددد بجديدددة دددي ذلددد ا وا المب دددر مغدددايرة
التنددعيصيي التددي اصقنددم الصقدداد إقا هددا إلددى ثالثددة أصددصاف
صددصف يش د و (م د صددعوبة هددم تجربددة الشددعرا الشددبا )..
و ا المقال

ثيدرا مدا يدرد علدى شد اوى هدذا الصدصف مد

الصقاد بالقو

جي مد ا جيدا المتالحقدة دي البد

(إ ل

وا دب لغة جديدة وترا يب جديدة وأناليب جديدة ورنالة
جديددددة أيضدددا ..ولدددو لدددم ي ددد ا مدددر دددذل ل اصدددا الحيددداة
اإلبداعية وربمدا الحيداة صبندها دد تجمددا مصدذ آ ف الندصي
وأصبحا متحبدا دديما مربدا ماليدا مد
الصاو وم

د مدا يثيدر اهتمدام

ما يد عهم للبقا ) على اعتبدار أ ل د جيد
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حتى ولو جا ( ي أنوأ تدراا ا صحطداط اإلبدداعي -شدي
مد التميددق الددذ

ي نددر الر ددود ويمددالف النددارد والمددتلوف)

وهو ي هذا النياى يتعرض بشي مد المدرارة والندمرية
لمددا صعدداصي مصد دارمددا مد عدددم ربددط المشددتغلي بال تابددة ددي
الصقد ا دبي أو دي ييدر مد المجدا ا لل دواهر المندتجدة
بتشدددباهها وص اررهدددا دددي تددداري ا مدددم والشدددعوب ..هدددو
ينددتغرب ولر د الصقدداد الددذي يش د و (م د الصددعوبة التددي
تقف ي وج هم تجربة الشعرا الشبا ) ويعتبرها (ش وى
مبرر لها

نيما حي تصدر ع أشدمام ندبق لهدم أ

عايشوا التغيدر الدذ طدرأ علدى ا دب العربدي والشدعر مصد
بماصددة عبددر العصددور الممتلبددة بددالريم مدد بددط حر ددة
الدددقم

دددي العصدددور القديمدددة مقارصدددة بالندددرعة الضدددورية

المذهلددة للددقم

ددي العصددر الددراه

و يددف ددا اإلبدددا

ا دبددي يتمددذ نددماا عصددر الب ريددة والبلنددبية والروحيددة
وتعقيددداا ذل د العصددر أو بندداطت ) ..ول د المقددال يعتبددر
مجددداهرة هددد

الصقددداد بشددد واهم مددد عددددم هدددم صصدددوم

الشدددعرا الشدددباب صوعدددا مددد ا عتدددراف الشدددجا

مقارصدددة

بصددصف ثددا ا مد الصقدداد ( يمتل ددو مثد هددذ البضدديلة وهددم
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لددذل يطيلددو الم ددابرة و يددرو شدديرا مهمددا ددي التجربددة
الوليددددة للشدددعرا الشدددبا
صاردهم

وإ الصدددعوبة (المموهدددة) دددي

تمبي ورا هدا أيدة معاصداة أو أ معصدى بيدر أو

صددغير) ويعتبددر أ مد حند الحد أ يوجددد صددصف ثالدد.
م الصقاد ( يجدو صدعوبة دي هدم د مدا يقدمد ا دبدا
الشددبا م د محدداو ا إبداعيددة نددوا ددي الشددعر أو القصددة
القصيرة وهم –أ الصقاد اءمدرو  -يشدعرو دارمدا بمقيدد
مددد ا رتيدددا عصددددما يجددددو الجيددد الجديدددد مددد الشدددعرا
الموهدددوبي يمتر دددو حددددود التدددتطير وي ندددرو القوالدددب
الجديدة بحثا ع شدعر يتحدر ضدم

ضدا الدقم الجديدد

الددذ يتددوى أهل د للتحددرر م د نددلطة العبوديددة البصيددة تددو هم
للتحددرر وا صطددالى م د نددلطة العبوديددة النيانددية الجامدددة
والمتوارثة)..
ويجابدد المقدددال بحنددم محاولدددة المصددادرة علدددى الجيددد
الجديدددد مددد

بددد الصقددداد المعيددداريي  ..م ددددا أ (أحددددا

ينددتطي أ ينددلبهم الحددق ددي محدداو تهم

تشدداف المثددا

الذ يحلمو بتحقيق وماذا صريد م شاعر شداب موهدوب
-124-

أ ثددر مدد أ يثبددا لصددا –مدد مددال النددياى الددذ يمتددار
يهتم بمعيدار الصقدد

إلبداعات  -أص مملوى لغير قمصصا وأص

النارد إ بمقدار ما يهتم الصقدد صبند بمعيدار الدقم وتمالبد
م الثابا والمتلوف !!.و ديما – مدا ندبقا اإلشدارة -يقدو
المقدددال

أثبتدددا العصدددور تمدددايق ا جيدددا وصدددراعها ضدددد

التماث الصار  .وم اإلصصاف للجي الجديد مد الشدعرا
الشدبا أ صشدير إلددى أ القصديدة الشددابة –إذا جداق وصددبها
ددذل  -لينددا يامضددة و صددعبة المصددا إلددى الحددد الددذ
يبهموصهدا وهدي ليندا

يجع عددا م الصقاد يقولو إصهم

م توبة بلغدة ييدر اللغدة التدي يدت لم بهدا هد

الصقداد وهدي

م توبة أيضا بتبجدية عربية)..
يبددددرر المقددددال أيضددددا حدددددة ا مددددتالف والمغددددايرة ددددي
صصدددوم طالرددد التندددعيصيي ب دددوصهم هدددروا ( دددي أ ثدددر
ا قمصة تعقيدا واضطرابا) ولدذل

د

صصوصدهم يجدب (أ

ت و اصع انا أميصدا لقمصهدا وهدو اصع داو تلقداري يملدو مد
القنر والمحا اة) مالح ا مجموعة م المصارم الممتلبة
ددي صصددوم الشددعرا الشددباب ..مصهددا (مددا يتصدد بتمثدد
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التقصيدداا المعاصددرة والمعبددرة عد امددتالف جددذر ومغدداير
لتقصياا

العصور النالبة ..مدا أ بصدا الجملدة الشدعرية

وحتى الجملة الصثرية يمتلف تماما ع طريقدة بصارهدا القدديم)

معتبدددرا أ (لدددذل ا مدددتالف د لتددد الصبندددية وا جتماعيدددة
و درت د علددى ا صطددالى مددارج الرتابددة لتتن د آ دداى اإلبدددا
ل د مددا تبدديض ب د الددصبو م د إشدداراا التراند ومجدداقاا
التجنيد والتجنيم) ومصها ما يتص باللغدة التدي بددا لد دي
صصوم ه

الشبا (بنيطة ل صها مشعة ومدوحقة ربمدا

تريدددب دددي التباصدددي وت دددر ا ندددتطراداا والت دددرار
الممددد ) ومصهدددا مدددا يتصددد بدددالوق

هدددو يلحددد (ارتبدددا

المونيقى دي مع دم صداردهم وتعددد ا وقا
الواحددددة

دي القصديدة

بدددي مقطددد وآمدددر – وهدددو مدددا يبعلددد

بدددار

الشعرا  -وإصمدا بدي ندطر وآمدر) ا مدر الدذ يدصم –حندب
المقددال  -ع د

وضددى التعام د م د العددروض بددال مبددرر)..

يشددددير المقددددال أيضددددا إلددددى دددداهرة ددددي صدددديدة طالردددد
التندددعيصيي

وهدددي أصهدددا (تبددددو مضدددطربة و تعبدددت بتص ددديم

ميالهددا المتددد ق ل صهددا تحددتب دارمددا بجددوهر العمدد البصددي
المبتو للتجربة وهي تبددو – دي بعدض صماذجهدا -صدرمة
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احتجداج ضددد د

تابددة مد طرة ومقصصدة) وهددذا ددي رأيد مددا

يون (مجا ا متراى و ثرة اإل بدا علدى التجريدب) حتدى
أ الشددعرية الصثريددة تشدد

(ندداحة وانددعة ددي إبدددا هددذا

الجي د ) وهددو ي ددد أ آرا تل د تمددم الشددبا المبدددعي
و تصدددرج يهددا ( د ال تابدداا التددي يقجددي بهددا المتطبلددو
على ال تابة الشعرية أو اا رايهم).
ويلبددا ص ددر المقددال

ددي مطل د التنددعيصياا أ الشددعرا

الشددباب ددي الدديم (وبوج د مددام الشددعرا أصددحاب هددذ
المجموعة الشعرية ي ادو جميعا بانتثصا اا ليلة يعيشدو
على م ثراا الجاصب الحدي .وا حدد .دي الشدعر العربدي
دو أ ي تشددبوا الطا ددة الشددعرية الممقوصددة وال امصددة ددي
الترا ).و ي هذا النياى يصص الشدعرا الشدباب باندتيعاب
الشعر العربي ي د عصدور وا صبتدا بقددر المندتطا
على

شعر تبت ا مم ا مرى.

ويالحد المقددال اصهمددام طالرد التنددعيصيي بددالهروب مد
أصدددواا ييدددرهم (ومددد طغيدددا مالمددد هدددذا الغيدددر ومددد
رارحتددد القريبدددة والبعيددددة) وأ هدددذا الهدددروب (ي ددداد ي دددو
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ا متحا العنير للجي الجديد مد الشدعرا ) وهدو يعدد ذلد
ضدددديلة نددددتجصبهم محصددددة و دددد يهددددا شددددعرا النددددبعيصياا
والثماصيصياا ..معتبدرا أ

دي (البدداياا ا ولدى ل د شدعرا

المجموعة – بالريم م ضبابية د بدايدة -إيحدا اا ا يدة
ب م اصيددة التميددق والتبددرد لددو أصهددم تمثلددوا بتندداليب اءمددري
وطرارددق تعدداملهم م د اللغددة وصضددالهم ددي تر يددب الجملددة
الشددعرية ثددم اصطلقددوا مددارج المعدداطف التددي دداصوا يهددا أو
ريبددا مصهددا لي ددو لهددم بعددد ذلدد معدداطبهم ومصوصدديتهم
وإضا اتهم).
تاليددددا تنددددتعرض المقدمددددة بعددددض القصددددارد الممتددددارة
للمجموعة م مال

را اا ماطبة تتو ف ليال عصدد آمصدة

يونددف ثددم تنددتطرد إلددى بقيددة شددعرا المجموعددة تصددصبهم
صصبي

صدصبا يجتدر

صديدة الصثدر بددو امدتال صاصديتها

ليةج صهم لم يتملصوا (تماما م الجر ييدر المبيدد ورا
اإليقا المباشر) وهذا الصصف يضدم الشدعرا أحمدد شداج
عدداد البددرو

عبددد ال ددريم الوشددلي محمددد عبددد الوهدداب

الشيباصي ..وصصبا امتار (القصيدة الجديدة عبر أنلوب ص ام
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التبعيلة بعد أ أ ملا امتال هدا لصاصدية هدذا الشد ) ويضدم
هذا الصصف عبد الرحم الحجر

عبد الو يد الندرور

مالدددد الشدددامي اطمدددة العشدددبي محمدددد المصصدددور صبيلدددة
القبيددددر حنددددي الصددددو ي محيددددي جرمددددة علددددي أحمددددد
الشاهر  ..و د ميق المقال الشداعر عبدد الدرحم الحجدر
(هددذا المبددد المثددابر الددذ

تطددور نددريعا بالمقارصددة بت راصد )

مبديا إعجاب أيضا بامتيار عبد الو يد الندرور (تتندرصي
إلددى حددد اإلعجدداب بدايددة عبددد الو ي د النددرور ) وحنددي
الصددددو ي (ندددديطرا صدددديدت بصبرتهددددا الهادرددددة الصددددا ية
وتنددا لها الحددقي علددى وجددداصي) ومشددجعا ددال مد

محيددي

جرمة ومالد الشامي ومحمدد المصصدور وعلدي الشداهر
(على ا صطالى بعيدا ع ا ت دا علدى ا صدواا ا مدرى)

معبرا ع ميبة أمل ي امتيار اطمة العشبي التي لم تقدم
(أ ض مدا عصددها مد

صدارد بديعدة الشدطحاا) دذل صبيلدة

القبير (هذا الصوا المن و بالشج العميق لم ت

مو قة

ي ا متيار) ثم يتو دف عصدد الشداعر الغصداري العدامي محمدد
النقاف معلصا اصحياق لتجربت المميقة ..متبارال دي الصهايدة
ب و (ا نتعارة الجميلة ي (وه البجر) التي تم امتيارهدا
-129-

لت و عصواصا للمجموعة) تمتدق (رحلدة البدداياا دي إطدار
م التبا

يع و الحلم بجمر الشعر والوعد بالمنتقب ).

وأميرا ..يحترق المقال بذ ا ل
اصطال ا م الصصوم الممتارة
شاعر أو حتى صيدتي

ما طرح دي مقدمتد
(امتيار صيدة مد

د

ت بي للتعرف علدى مندتوى هدذا

الشاعر و تتي للقارم أو الدارو ت وي مالم واضدحة
ع المقايا والصوا م وإبراق المحاور ي تجربت الوليدة).
عددام قددد انددتطاعا مقدمددة المقددال أ تنتشددف

وبش د

جواصددب ثيددرة ممدددا نددي و عليدد المصجدددق الشددعر لجيددد
التنعيصياا الذ تتابعدا موجاتد مصدذ صهايدة الثماصيصيداا إلدى
اليددوم ..ول د مددا أشددار إلي د م د اصقطددا ع د تددرا .الشددعر
العربددي بالصنددبة لتلد الطليعددة لددم ي د مد نددماا التجددارب
الشعرية التي دمتها موجداا حقدة ..بعدد ندصتي أو ثدال.
ندددصواا مددد

تابدددة المقدددال لتلددد المقدمدددة نتشدددهد النددداحة

التنددعيصية اصبجددارا مددذهال لسصددواا الشددعرية ..وبمقدددار مددا
نددتتوالى ا صددواا ا ثددر حداثددة التددي تتجدداوق حتددى مددا
ح

المقال عصد تل الطليعة نتتتي أصواا أمدرى تعيدد
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طر القصيدة العمودية بقوة دام المشهد صبن ..صاهي ع
تقديم تجارب بيرة ي صيدة التبعيلة.
****
بدددورها احتبددا درانددة المقرمددي بعدددد م د ا نددما ددي
المشهد الشعر التنعيصي ..بعضهم مم امتيدرا صصدوم
لهدددم دددي مجموعدددة (وهددد البجدددر) وبعضدددهم ممددد لدددم تدددرد
أنما هم ي تل المجموعة..
و د امتار المقرمي أ ي و مقتربد لتلد ال تابدة مقتربدا
نونيولوجيا وهدذا يدد علدى إدرا د الجيدد والمب در ل دو
إبدا التنعيصيي المتباقغ آصدذا ي تصدق د ا واندعة علدى
متغيدددراا نياندددية واجتماعيدددة وثقا يدددة تندددتوجب المقاربدددة
النوندديولوجية التددي تم د الباحدد .م د تتب د شددروط إصتدداج
الصصوم دام شدرط قمصدي واجتمداعي ونياندي وثقدا ي
ممتلف ..إذ أ النونيولوجيا ي المقام ا و (تقتر صبنها
معر دددة لدددتبهم ممتلدددف ال دددواهر ا جتماعيدددة و دددي جميددد
تم هراتها ونيا اا اصبصارها) وهي ي المجا ا دبدي مهمدة
جدددا لجهددة (تحلي د العال دداا القارمددة بددي العم د ا دبددي و
المجتم الذ يولد ي هذا العم ويمت مص أيضا).
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وبع دد تمهيددد طوي د تعددرض ي د المقرمددي لتدداري ا دب
والحداثددة ددي الدديم مصددذ ثالثيصيدداا القددر العشددري  ..تلت د
مصا شة وانعة للمعوى ا يديولوجي الذ أصاب اإلبدا

ي

ترتددي النددتيصياا والنددبعيصياا والمجاهددداا ال بيددرة التددي
بذلها عدد م مبدعي النبعيصياا وامتددادهم دي الثماصيصيداا
للتملم م ذل

المهيم ا يديولوجي (

ذل شدغ أ ثدر

مندددداحة الدرانددددة) يصدددد المقرمددددي إلددددى مرحلددددة صهايددددة
الثماصيصيدداا ومطلدد التنددعيصياا حيدد .يددرض وموضددو
درانددددت ا ندددداو ..وهددددو مقاربددددة ال و بددددة ا ولددددى مدددد
التنعيصيي  ..وهصا نصالح ما يلي
 أصدددد يتصدددداو ال و بددددة ا ولددددى مدددد التنددددعيصيي بوصددددفتجاربهم تمتد م تجارب النبعيصيي المتجداوقي وأوارد
الممتدددي مددصهم ددي الثماصيصيدداا (عبددد ال ددريم الراقحددي
وعبد الدودود نديف وإندماعي الوريد .ومحمدد حندي
هيددثم وعبددد الوهدداب المقددال

وأحمددد العواضددي وقي د

النقاف ويحيى اإلرياصي وعبد هللا اضي).
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 أ مقدمددة الجيد التنددعيصي التددي ددا المقرمددي مد أواردم د احتبددوا به دا تددتم مقاربته دا هصددا بوصددبها ( و بددة م د
الشدددعرا الجددددد الدددذي

يدددقا الدددبعض يطلدددق علدددى

بعضهم الشعرا الشبا ) هم جي ت و
وهدددو يدرندددهم بوصدددبهم جددديال شددد

دي الثماصيصيداا
مالصدددة وماتمدددة

لالمتداد النبعيصي ي الثماصيصياا حي.

جيد ثمداصيصي

وهدددم طليعدددة للتندددعيصيي  ..وتضدددم القارمدددة التدددي أوردهدددا
بددددالصم والترتيددددب (عبددددد الددددرحم الحجددددر

محمددددد

المصصور محمد العصار أحمد القراعي أحمد شداج
محمددد عبددد الوهدداب الشدديباصي ممتددار الضددبير

آمصددة

يونددف محمددد القعددود محمددد النددقاف شدداعر يصدداري
علي المقر

هقا مقبد وييدرهم مد الشدعرا الشدبا

الالمعي المجددي ).
 -و دددد تصددداو المقرمدددي تابددداا هددد

الشدددعرا بوصدددبها

( تابة صامتة) وهدو يعتبدر أصهدم دي هدذا المصحدى يعددو
امتدادا للشاعر عبد هللا اضدي (الدذ اتمدذ لصبند أندلوبا
جديددددا دددي ال تابدددة الجديددددة هدددو الصدددما الشدددعر )..
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ويالحدد المقرمددي بحصددا ة مدهشدددة ددوة امددتالف هدددذ
الموجدددة عمددد ندددبقها ماصدددة دددي صاحيدددة الدددتملم مددد
وا بتعدداد عد ا يددديولوجيا و ضددايا ا لتددقام

الموضددو

وتوجههددا إلددى الددذاا وتعبيرهددا ع د مرجعيدداا ماصددة
ل تابهددا ..يقددو
أعمددا هد

(إ لغددة ال تابددة الشددعرية الجديدددة ددي
الشددبا تبدددو و تصهددا ضددرب مد ضددروب

البح .الد وب ع ذواا شديدة التبرد و يها يبدو أيضا
اإلصرار على بلورة ا نلوب ضال عد ال تابدة صبندها
وهددذا الجددو الصبنددي المشددحو جع د

ددي

ضددية اإليغددا

ابت ار اللغدة والمبدرداا والترا يدب تبددو واضدحة) وهدو
ددي هددذا النددياى يالحدد امددتالف القدددراا بددي هدد
الشدددبا (علدددى الدددريم مددد تقددداربهم دددي مالمددد

ثيدددرة

أ هرها تل الصقعة الطايية صحو تحوي ال تابة إلدى أداة
للقت د المتعمددد لبقايددا ومملبدداا البصيدداا الشددعرية القديمددة
التددي أصددبحا ابعددة ددي الالشددعور وماصددة ددي صددارد
أحمدددد شددداج
الضبير

أحمدددد القراعدددي آمصدددة يوندددف ممتدددار

محمد عبد الوهداب الشديباصي عداد البدرو

وعبدددد الدددرحم الحجدددر ) ..ول صددد يصعدددي علددديهم صقدددم
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التدددوى أ ثدددر للمغدددامرة حدددالتهم بدددي عجدددق عددد الصمدددو
وعجدددق عددد الحر دددة ويندددبب ذلددد بددد (متقى التحدددو
ا جتماعي المقلق).
 -ويرصددد المقرمددي بددذ ا

د ا
ا حالددة الهدددو أو الددالوق

التي أصدابا المشدهد اإلبدداعي وال تدابي بشد

عدام بد

و ي أوار اصهمار الموجة التندعيصية ..مرجعدا ندبب ذلد
إلدددى طبيعدددة المرحلدددة هدددي لح دددة تاريميدددة مددد تلددد
(اللح دداا التددي تصدديب العقد بددالغبوة الم تددة التددي ددد
تددوم أعوامدا أو روصددا مد القمدا

ددي بعدض ا حيددا )

وأ (مددا أصدداب ال تابددة الشددعرية والقصصددية والرواريددة
ي بداية التنعيصياا هي يبوة م صو

ينتطي المدر

معر ددة طا تهددا القمصيددة بعددد ل صهددا يبددوة ماثلددة للعيددا )
وتددتثير تلد الحالددة لدديو حصددرا علددى المبدددعي الشددبا
قد أصدابا حتدى ال تداب ال بدار الدذي شدمم المقرمدي
حالتهم بي مراو

ي الم ا أو متراج

أو مص ب .

 الدراندددة تحددداو تقصدددي مصدددارم جديددددة دددي ال تابدددةالشددددعرية التددددي اصددددا إبددددداعاا الموجددددة ا ولددددى مدددد
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التنعيصيي تش

أ ثر الموصوف يها بتصها تصحو لد (صو

م انتبطا الذاا والبح .ع عوالم شدعرية امصدة إمدا
ي اللغة وإما ي المبراا الشمصية المحضة التي تبددو
و تصهددا ددوابيو وأحددالم مقعجددة أو تهويمدداا صددو ية
مغر ددة وأحياصددا إنددقاطاا

شددعورية لعددالم ضددار

ا ددد

الهوية واتجا لتحو يير ابد للتجديدد) وتلمد بوضدو
اللح ة المبصلية لنقوط ا يديولوجيا وصتارجها على ا ة
أصددعدة الحيدداة ثددم تتثيرهددا علددى اإلبدددا و( د مددا ددي
الحيدداة اليوميددة لهد

ال تدداب) الددذي ندديبدو د مددا ددي

وا عهدددم محدددبط و ددداج

ولدددم تعدددد ثدددوراا التطلددد التدددي

تطبعددوا علددى الحلددم بهددا ابلددة للتحقددق

علددى منددتوى

العال دددداا ا جتماعيددددة و علددددى منددددتوى الحلددددم لقددددد
أصدددبحا مجدددرد أوهدددام وأحدددالم يق دددة وشدددعور مريدددر
بالعجق و صر الحيلة دالمجتم يتجد إلدى التحدو و دي
اتجدددا معدددا و بريبددداتهم وطموحددداتهم الحقيقيدددة وهدددم
يمل و لذل ردا وأحياصا
أ (ا متال

يمل و ل تبنديرا) ..مضديبا

د بلغ درجة ا ضطراب ال ام بي العد

ا جتمددددداعي وأصمددددداط التو ددددد المعر دددددي وعلدددددى ددددد
-136-

المنتوياا تقربيا) ..وهذا هدو مدا يشد

البدارى ا نداو

ي رأي بي ا جيا النابقة وهذا الجي  ..وهذا المبتدرى
هو الذ يبرر هور ما نما هو بال تابة الصامتة التي
حيدد .يقددو

نيوض د مقصددود مصهددا اء

(بددي هددذي

الحددددي الدددقمصيي تقدددف مص ومدددة مت املدددة مددد البصدددو
واءداب والمصجقاا اإلبداعية وهي تهادى إلى العطدب
وتتج د صحددو النددقوط الحتمددي وهددو نددقوط يع ددو صبن د
على منتوى المدر الحني والمتمي المعصدو بصدورة
شديدة الوضو

ثم تعبر عص يما بعد ال تابدة التدي تشدب

الغياب أو ال تابة التي يقصد مصهدا تحقيدق الغيداب ومد
هددذ الصقطددة بالددذاا –أ مددا دامددا ال تابددة هددي تحقيددق
للغياب-

لل تابة ي القصارد الصامتة التي ي تبها عبد
أو يحيى اإلرياصي أو محمد

هللا اضي أو حن اللوق

عبددد اإلل د العصددار أو أحمددد شدداج
وآمصة يونف وعاد البرو

وأحمددد القراعددي

وعبدد الدرحم الحجدر

والشيباصي والمصصور هي التي تبدو أ ثر بالية و ددرة
علدددى التعبيدددر العددددمي عددد الالشدددي

الدددال تابدددة عددد

الالهدف أو الصما البليدغ الدذ يد طر الحدق واليدتو
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القابعي

ي الذاا ي مث هدذا الندياى المحدبط تتنداوى

ال تابددة والصددما ويتندداوى ال ددالم بددالمو ف الصدداما
المعبر).
 وتحددددا عصددددوا (نوندددديولوجيا تابددددة ا دب الصدددداما)يرصددد المقرمددي حالددة الشددعور بالعدميددة وعدددم جدددوى
ال تابة م (مال ن ا وجه

ثر (م ثالثي شداعرا

و اصا ورواريا وصا دا و اتبا والن ا هو لمداذا ت تدب.
اصا اإلجاباا لها تتراو بي التصدري بعددم جددوى
ال تابة أحياصا أو نو المصشدور مصهدا أو الشدعور بدالقلق
م د التصددري بدددمار الددصبو اعتقددادا م د ال اتددب بعدددم
إم اصية امتراى حاجق الوعي بيص وبدي اءمدري ) ..و دد
تبي ل م مال ردود ال تاب الذي أجدابوا علدى ند ال
اعتقادهم (أ بيصهم وبي اءمري نورا مغلقا م العددا
الصاما ونو البهم والش المتباد ) وهذا ي اعتقداد
المقرمددي (مددا يبددرر ددو ال تابددة عصدددهم لددم تعددد طريقددا
للتواص د بددي الددذواا المبدعددة وإصمددا أصددبحا طريقددا
للبحدد .ع د درجددة صددبرية لل تابددة تتهدداوى يهددا الصقعددة
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الجمعيددة ويتحددو عبرهدددا ا دب والبدد والنيانددة إلدددى
ضروب م النلب والتحطيم ل

المعايير الجمعيدة التدي

لددا تطبدد الص دددام ا جتمدداعي التقليددد

وبعبدددارة أدى

أصبحا ال تابة ونيلة تدمير وصبي للوجود ب

مبردات )

وأصبحا (ال تابة مقيانا لشعور طداغ بالعقلدة والمدوف
وا صاصيددة) ما تبددي لدد أ مدد أجددابوا علددى ندد ال مدد
ال تدددددداب وا دبددددددا (محطمددددددو
ومتددوترو

مصعقلددددددو

لقددددددو

وبعضددهم يشددعر بتنددى عميددق لعدددم وجددود

إم اصيددددة لمدددددد جنددددور التصدددددال بيصدددد وبدددددي محيطددددد
ا جتمدداعي) وذل د مددا تعبددر عص د إجابدداا مجموعددة م د
الشباب م صو
( -إصهم

يعتر و بي و بتدبي).

 ( أحد يصقذصي).( -نوف أهدقمهم إصصدي

أ تدر .بهدم إصهدم مجدرد أشدبا

ودجالي ).
 (الصما أبلغ م ال تابة).-139-

 يرصد المقرمدي أيضدا..أ ال تابدة عصدد هدتعددد عامد بصدا بد عامد هدددم ولددذل
صدددو مددد الهددددم ..وأ
الدام

الشدباب لدم
الصددما عصدددهم

تدددابتهم تتجددد دددي الغالدددب صحدددو

وتتموض نيا ا ذاتيا مغلقا وأ ا دبا الشدباب

ماصة المبددعي الموهدوبي يت لمدو أ ثدر ممدا ي تبدو
د ذا تبددوا ذوا بالصددما –يقصددد أ
معصددى -وأصهددا (إيغدددا

تابدداتهم

تصددت

ددي تجويدددف العبدداراا وال لمددداا

بجعلهددا تبدددو أ ثددر بعدددا واصبصددا ع د المحدديط اللغددو
والنددياى ا جتمدداعي) ..وأصهددا تابددة (تعبددر عدد صقعدددة
وجودية مغر ة ي المي صحو التبنير الذاتي ل

شي ).

 م د ال ددواهر التددي ميددقا إبددداعاا التنددعيصيي لدديو دديالشعر حنب ب والنرد أيضا داهرة لمحهدا المقرمدي
مب ددرا وهددي داهرة الدددورا حددو (التابوهدداا) ومصهددا
التدددابو ا جتمددداعي ..ويضدددرب علدددى ذلددد أمثلدددة مصهدددا
تاباا عبد الصاصدر مجلدي وأحمدد الندر

حيد .المدرأة

مثال ( ار محاط بهالة م الحجر وا نرار..ولذل ثمدة
شي صا م ي ال تابدة –ماصدة لددى الندر ومجلدي)-
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–هصا الحدي .بالذاا ع إبدا مجلي القصصدي ..-وهدو
دي ذلد إشدارة إلدى بدقوغ رو ا تحاميدة وأ

يرى أ

تل الدرو ليندا (ح درا علدى الشدباب بد إصهدا طبعدا
أعما

بار ال تداب والشدعرا ) عصدد مطلد التندعيصياا..

(وإ لماذا يعترف شاعر بير الدد تور المقدال بتصد دد
مدددددد العصدددددا ير وأ الشدددددعر وال تابدددددة وا صدددددد ا
مراد اا لإلمباى والحق وا لم الباج ).
أميرا ..يالح المقرمدي أ

د

اتدب مد ال تداب الدذي

ذ رهم م جي الثماصيصياا والتنعيصياا –أو مدرة يندميهم
بجيد التنددعيصياا وهددذا بد صهايددة الدرانددة بقليد  -مصشددغ
بالبحدد .ع د صقطددة بدايددة ماصددة ب د
وأصهم يمتلبو

يش دار

يهددا أحددد

ي الطرى التدي يندل وصها إلدى ذلد  ..ويلمد

عصد عبد الصاصر مجلي ومحمد النقاف ميال إلى البح .ع
لغة بيضا

و تابة بيضا

وأ مثد ذلد المبتغدى يندتحي

ي (نياى حضار مام تقوم بصيات علدى مبددأ اإلمبدا
اإل هار) بمعصى أص ي دد مب درا علدى هدذا التجداور المتعددد
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ددي ا شددتغا ا البصيددة ومشدداري اإلبدددا التددي ت ددد علددى
امتالف المرجعياا وتصوعها وثرا التمايق يها.
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جهود التسعينيني
يف نقد جيلهم واالحتفاء إببداعاته
عبد الناصر جملي منوذجا

حبلا مدوصة التندعيصيي اليمصيدي باجتهداداا تابيدة ييدر
ليلدددة تصددددى لهدددا مبددددعو تندددعيصيو

و دددد ا حدددا تلددد

ا جتهاداا م أجد التدروي للتندعيصيي والتبشدير ببجدرهم
القادم والمناهمة ي التصاو ا الصقدية إلبداعاتهم م مال
متابعتهددا مصشددورة ددي الصددحف أو ممطوطددة ددي مدددوصاا
ا صد ا

أو مطبوعة ي مجموعاا شعرية.
مدا

ي هذا الندياى تتميدق مجموعدة مد ا ندما مثد

البطددداطي عبدددد الصاصدددر مجلدددي أحمدددد الندددالمي محمدددد
المصصور محمد الشيباصي هشام نعيد شمنا

علي ربي

محيي الدي علي نعيد ..إضا ة إلى أندما أمدرى نداهما
تصدداو تهم بشدد

محدددود ددي تل د ا جتهدداداا مثدد

الندددالم ال بندددي علدددي جددداحق ندددلطا عقعدددق
مبدر

عبددد
جميددد

عبدد الوهداب الحراندي المقدال عبدد ال دريم مدا

البرتاصي عبد المجيد التر ي وييرهم..
الشددي الم نددف أ مع ددم ا نددما التددي أوردصاهددا لددم
تطدددرد اجتراحاتهدددا ال تابيدددة ولدددم توا دددب علدددى حبرياتهدددا
ومقارباتها الممتلبة لهذا الجي البالغ الثدرا والتصدو ..
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د

ا صقطا التام أو المعاودة المتباعدة هي الندمة الغالبدة علدى
علها..
م جهة أمرى

مع م ما را مت تل ا نما لدم يدتم

صشر ي تب ينتطي القارم أ يحصد عليهدا ويندتطي
الدارو أيضا أ يجدها ي الم تباا العامة أو مصا ذ البي ..
صاهي ع

و الصشر توثيقا ينه الوصو إلى المدادة بعدد

جمد شددتاتها ويندده الحبددا عليهددا لسجيددا القادمددة ..مددا
يحولها إلى إصجاق أدبي وثقدا ي يحندب لصداحبها بمقددار مدا
يحنب للجي الذ تموضعت .
وبانتثصا ثالثة مم ناهموا ي تصاو أبصدا جديلهم صقدديا
وهددم أحمددد النددالمي الددذ أصدددر (ال تابددة الجديدددة) نددصة
2002م هشام شمنا

الدذ أصددر (م اشدبة الدصم) ندصة

2002م محيدددي الددددي علدددي ندددعيد الدددذ أصددددر (أوراى
صقدية) نصة 2003م..

بقيدة ا ندما التدي ذ رصاهدا ندابقا

لم تبادر إلى محاولة صشر تصاو تها الصقدية حتى اليدوم ..بدد ا
مددد

مدددا البطددداطي أبدددرق مبددددعي الموجدددة ا ولدددى مددد

التنددعيصيي احتبددا صقددديا مب ددرا بتعمددا قمالر د  ..إذ يددادر
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البطددداطي صدددصعا إلدددى حضدددرموا ندددصة 1992م واصقطددد
بعدددها ع د المندداهمة الصقديددة مددا تددوارى شددعريا ولددم يعددد
يددددذ ر إ بصددددبت عالمددددة مدددد عالمدددداا تدشددددي الجيدددد
التنعيصي ..مرورا بالشيباصي –على نبي المثا  -وهدو مد
أ ثر التنعيصيي اجتهادا ي تصاو أعما قمالر صقدديا ومدا
را م

شد مهدم جددا إ أصد لدم يحداو حتدى اء جمد

شتاا ما أصجق .
محمددد المصصددور أيضددا واحددد مد أهددم عالمدداا الموجددة
التي دشصا ال هور التنعيصي شداعرا ومثققدا و اتبدا ..وهدو
يمتلددد ر يدددة مميدددقة واندددتراتيجية تتتندددو علدددى معر دددة
عاليدددة ..و دددد را دددم عبدددر ندددصواا طويلدددة ددددرا بيدددرا مددد
التصاو ا الصقدية للجي التنعيصي..أ صعت شمصيا مطل نصة
2004م بتقديمها للطب حي

صدا صاربدا لدرريو لجصدة ال تدب

ددي صددصعا عاصددمة للثقا ددة العربيددة 2004م ..تعدددها لددي
علددى مضددض ول دد يدددا بطالددة ددي اللجصددة المشددار إليهددا
امتلندددتها وأمبتهدددا حقددددا وحنددددا مددد عصدددد صبندددها ولعددد
المصصور اعتبر ذل ح ا جيددا لتلد التصداو ا دتحجم عد
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إعطاري صنمة بديلة عصهدا مندتغال حرجدي لضديا الصندمة
ا ولى ومصنجما دي صبدو الو دا مد ذاتد التدي
ي صشر تل التصاو ا نباب

تريدب

يعر ها إ هو.

نو الح الذ لقيتد تصداو ا المصصدور – أذ در اء
ما ا انمها -لقيتد مجموعدة مد تصداو ا الشداعر والصا دد
المهجددر عبددد الصاصددر مجلددي أحددد أبددرق مبدددعي الموجددة
ا ولدددى مدددد التندددعيصيي

أشددددير هصدددا إلددددى مجموعدددة مدددد

ا حتبا اا بالتندعيصيي والتصداو ا الصقديدة لدبعض صتاجداتهم
التددي اصددا تصدددرج ضددم
تاب يتصاو

تاب د (الوحشددية المضددادة) وهددو

ضايا إبداعية يمصية وعربية ممتلبة..

تصاو ا مجلي وإ شابها تصداو ا المصصدور دي ندو
الح د الددذ أ صدداها ع د

رصددة الطباعددة إ أصهددا لحن د

الح لم تطلها يد الضديا  ..قدد بقيدا صندمة مصهدا محبو دة
ي أجهقة مر ق الصهار للطباعدة وهدو المر دق الدذ

صدا

صتعام مع ذل العام..
ومددد الم دددد أ التصددداو ا الماصدددة بالتندددعيصيي التدددي
أدرجها عبد الصاصدر مجلدي ضدم هدذا ال تداب
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تمثد

د

الجهد الذ ناهم ب ي اجتال آ اى هذا الجي

ول صهدا تعدد

صموذجدددا أو صمددداذج معبدددرة عددد جهدددد واشدددتغا ت دددي هدددذا
المضمار..
رصددة لعدرض شددي مد

ولعد هددذ الو بددة معهدا ت ددو

هددذ الصمدداذج التددي ندداهم بهددا مجلددي ددي تصدداو التنددعيصيي
وا حتبددا ب بددداعاتهم حيدد .تددتتي أهميتهددا م د
مبدددعا وصا دددا مميددقا ثددم م د
تباقياا هذا الجي

ددو

اتبهددا

وص د م د أوار د م د دشددصوا

و ا مر قيا ي تبلور ثدم لمدا يميدق

تصاو ت م إصرار على التواص م المشهد التنعيصي دي
اليم

قد تبها جميعا ب صهاية التنعيصياا أثصا إ امت ي

أمري ا ي و ا اصا نمة تواصل م المشهد ي اليم
و نددمة تواصد المشددهد معد ييددر عادلددة تمامددا حيدد .ددا
يثابر على را ة التندعيصيي المقيمدي

دي الددام  ..متقصديا

أمبارهم وإبداعاتهم مبشدرا بهدم حاثدا لتجداربهم دي حدي
اصوا هم ي تبو بالترحيب بما يبع

ويتذ روص بالمير دي

المقايددد بعيددددا عددد تصددداو إبداعاتددد أو ا حتبدددا بتصاو تددد
الصقدية لهم تابة وصشرا..
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****
ي تاب (الوحشية المضادة) الذ

يقا – ما أندلبصا-

ممطوطدا حتددى اليدوم يح ددى المشدهد التنددعيصي اليمصدي مد
عبددد الصاصددر مجلددي بنددب تصدداو ا تصاولتددا ع د المشددهد
التنددعيصي عامددة يهمددا تر يددق علددى التبشددير بمنددتقب هددذا
الجي

واعتداد وان ب ا ولى تحا عصدوا

(مقاربدة دي

المنددتلة الثقا يددة اليمصيددة ه د يتندديد اإلبدددا اليمصددي ضددا
ا دب العربددددي ددددي القددددر الواحددددد والعشددددري ) والثاصيددددة
بعصددوا

(ا دب التنددعيصي ددي الدديم (( الحداثددة تم درج م د

رحم القبيلة).
أما التصداو ا الممدو ا مدرى اصدا تصداو ا لتجدارب
إبداعية هدي (محمدد المصصدور  ..لندبة المعصدى وإدهداا
اللغددة!!! ددرا ة ددي أوراى شدداعر يمصددي) ثددم أرب د

ددرا اا

تموضدددعا مجموعددداا شدددعرية لعلدددوا الجيالصدددي بعصدددوا
(راتب ا لبة وشعرية ا صدا البارضدة عد الحاجدة) ..وجميد
مبر بعصوا

(علدى شدبا الو دا ..جميد مبدر  ..يجدرب

صددوت أمددام ضددا صددامب بالمتصا ضدداا) ...وهدددى أبددال
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بعصوا

(صصف اصحصا ة ..را ة ي نبر الغياب المضدي )

وعبددد النددالم ال بنددي بعصددوا

(مقاليددد القبيلددة ..ا حتباليددة

بقبيلة تحتضر مارج حدود التاري ).
طبعدددا يحبددد ال تددداب بتصددداو ا صقديدددة إلبددددا
تنعيصي ول

صصدددي

نياى التصاو هصا مام بالشعر حنب..
****

تحددا عصددوا

(مقاربددة ددي المنددتلة الثقا يددة اليمصيددة ه د

يتنيد اإلبدا اليمصي ضا ا دب العربي ي القدر الواحدد
والعشدددري )..يدددذهب عبدددد الصاصدددر مجلدددي إلدددى (أ الص دددرة
المشجعة المجقو ة ع وا عها ا نتقراري و دذل اإلشدادة
التي تتمذ صبة المجاملدة للشدت الثقدا ي دي الديم
اإلبداعي على وج المصوم م

والشدت

ب ا شقا العرب لم

تعدددد ا يدددة مددد حيددد .إصصدددا ها القراردددي واإلعالمدددي و
محدددرقة أمدددام صهدددوض مدددارد لدددم يمدددا بعدددد ل صددد أصددديب
بالمرض وا رت او القنر عقودا طويلة وم المراوحدة
ي صبو الم ا ) را ضا أ يتقبد المبدد أو اإلبددا اليمصدي
بعد هور الجي التنعيصي التصداو ا العربيدة التدي تميدقا
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دارمددا بصددو م د العطددف والتشددجي

د ي ددد علددى تملددف

المشهد الثقا ي واإلبدداعي اليمصدي وتبعيتد لمشداهد المر دق
يددا إلهددي أو رار د

العربددي ( لمدداا مث د

مددددها يددددا إ ليشدددهاا اريدددة

ييددر معقددو

معصدددى لهدددا

تقدددو

شيرا ..ب هدي ( دي وا د ا مدر تندي إلدى ارلهدا وتندم
بالجهددد لمدددا يجدددر

دددي أرض ندددبت مددد صهدددوض واثدددق

المطددوة) مضدديبا أ تل د التصدداو ا أصددبحا معدداذير صقديددة
(يير ذاا صبة نونيولوجية صهدا

تعصدي أشديا محدددة

دددي المحصدددلة الصهاريدددة) هدددي ( ا ددددة لمعصاهدددا الشدددرطي
ندددطحتها الص دددرة المتعاليدددة المندددبقة وا ندددت صا القاصدددر
لقرا ة شت إبداعي بدأ المشي أو لصق عداود المشدي بقددمي
ددويتي

ربمددا ددردة عد إيجددابي و صدددى لمددا يحددد .ددي

الونددط اإلبددداعي العربددي

د

ل د الم ددد أصهددا ردة ع د

واعيددددة تملدددد مقومدددداا انددددتمرارها وصددددوتها المددددام
الممتلف ذ الص هة الغير مجربة م

ب ).

وهو يعتبر هذا الموعد الصاهض متتننا ي تاري الثقا دة
اليمصية مصذ عقدود القدر العشدري ا ولدى ولدذل يندتعرض
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علددى صددبحاا عدددة أهددم مباص د الصهددوض والتحددو الددذ
شدددهدت الثقا دددة واإلبددددا

دددي الددديم مددد ثالثيصيددداا القدددر

العشري إلى جر يام الوحددة اليمصيدة المبار دة..حي .شدهد
المشهد اإلبداعي والثقا ي اليمصي عا يت ال برى ( م حند
ح د المثقددف اليمصددي أ أحددد شددروط يددام هددذ الوحدددة هددو
حريدة الدرأ عبدر جميد أشد ال ) التدي تتمثد

دي (عشددراا

المجالا والجرارد التي تصق إلى ا نواى)

يوم ..والتدي

ا يقابلهدا المبدد اليمصدي ببدر يدامر

يم د اندتغراب

ممدد عدداصى ( ثيددرا مدد التهمدديا والمالحقددة بدد والحددبو
وأحياصا القت

لذل

قد ماض هذا المبد حتى أذصيد دي مدا

أتي ل م حرية تعبير حرم مصها عقودا طويلة)..
لم يصو مجلي أ ي د علدى صقطدة مهمدة وندما اإلبددا
اليمصي دي ا جيدا الندابقة قدد (صدص اصت دار الحلدم ال بيدر
ثقا ددة متتصيددة منتبصددرة

تنددتعج

وإبددداعا ذ ددي القددرا ة

وا نتلهام لما حولد ) ..وهدو يعتبدر أ ( د تلد الترا مداا
والعقبدداا والدددمو والقهددر والصدددم) ..التددي تجددر مرارتهددا
المبدددعو اليمصيددو عقددودا طويلددة ددد (مهدددا الطريددق أمددام
-153-

جيد بدددأ ويددا يدددر تمامددا مدداذا يريددد جيد يبدددأ مد حيدد.
اصتهى اءمرو
للعددي

جي

بق بقاا مشهودة وملمونة ومررية

إص د جيد التنددعيصياا المدددما

أو بطريقددة أمددرى

رأو الرم الذ نيصغرو ي بد القر الواحد والعشري
اإلبداعي إص رم مشتع نيلبا ا ص دار لمدا يمتل د مد
موهبة صا ية لم تتشو بعد)..
تددب مجلددي ذل د ا نتبصددار الرار د لمنددتقب جيل د ب د
صهاية العقدد التندعيصي دي تدرة دا
ي دراا هذا الجي  ..ولدذل

يدقا الدبعض يشد

هدو يتوجد إلدى مد

يدقا

ييددر مقتص د بتنددا ل الددذ عصددو ب د موضددوع (هد يتندديد
اإلبددددا اليمصدددي ضدددا ا دب العربدددي دددي القدددر الواحدددد
والعشدددري  )!!.دددارال (إ اإلجابدددة علدددى مثددد هدددذا النددد ا
ينتلقم حذرا ود ة ي الطر
إصتاج علدوا مهدد

ل صصا نصجيب دارلي

عداد أبدو قيصدة هددى العطداو آمصدة

يوندددف وجدددد ا هدددد

الغربدددي عمدددرا

عبدددد الندددالم

ال بندددي صاديدددة ال و بددداصي أروى عبدددد عثمدددا
الضبير

ا درأوا

نلوى القدندي مهدا صداجي صدال
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ممتدددار

المقدال عبدد

ال ريم محمد المصصدور محمدد الشديباصي أحمدد القراعدي
ندددميرة الصهدددار
الو ي النرور

بشدددرى المقطدددر
صبي نبي

علدددي المقدددر

هددى أبدال

عبدددد

محمدد اللدوق

أضددف إلددى ذل د ا نددما الم رنددة عبددد العقيددق المقددال
عبد الودود نيف عبد ال ا ي الرحبدي عبدد البتدا البتدو
محمد حني هيثم شدو ي شدبيق أحمدد العواضدي عبدد هللا
علوا ) ...يضيف بلهجدة تبشديرية (أندما وأندما وأندما
إصصددي أتحددد .عد جدديا مد المبدددعي المتميددقي القددادمي
م مباص الحقب وشمو التاري

ولو انترنلا ي ذ ر

ا نما نتحتاج إلى صبحاا ثيرة).
ثددم (إصهددا عيصددة ت تددب الشددعر والقصددة والروايددة والصقددد
وتصت بش

مغاير يير مندبوى وإصد إبددا متصد وييدر

مصقط عما حول ويير ملدغ لمدا ندبق بد معدقق لد وم دد
ومجدد).
ويمدددتم م ددددا (إ القدددر الواحدددد والعشدددري نيشدددهد
إصطال ة إبداعية يماصيدة بدرى ندي و لهدا شدت مددو

دي

بصية الثقا ة العربية إص إبدا يدم إلى النداحة دو مدوف
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أو رهبدددة ترا قددد دددي منددديرت هدددذ مجدددالا ومالحدددق
وم نندداا وجددوارق ترعاهددا الدولددة هد ص ددو عدداطبيي
ومغالي لو لصدا بدت القدر الواحدد والعشدري ندي و
اإلبدا اليمصدي.

در

تندتعجلوا اإلجابدة دعوصدا صصت در وندوف

صرى ماذا ي جعبة ح ما أرض نبت الجدد..)!!!.
الموضدددو الثددداصي بعصدددوا (ا دب التندددعيصي دددي الددديم
((الحداثددة تمددرج م د رحددم القبيلددة)) ينددتعرض مجلددي ددي
مقدمددة هددذا الموضددو معو دداا وصددو الصددوا اإلبددداعي
اليمصي إلى متلقي العربي مال عقدود القدر العشدري التدي
نبقا عقد التنعيصياا ..ويقنمها إلى نمي
صاتجددة ع د

معو اا ذاتية

ن د المبددد اليمصددي وضددعف انددتراتيجيت ددي

التددروي إلبداعدد  ..ومعو دداا اجتماعيددة وثقا يددة ونيانددية
تتحم منروليتها الم ننة الرنمية.
ليص د م د مقدمت د إلددى اإلشددادة بجي د التنددعيصياا (هددذا
الجي المقات بشرانة ي ندبي حقد اإلبدداعي دي العديا
الددرا ض ل د ا عددراف الباليددة والتقالي دد ال تابيددة التددي عب دا
عليها القم ).
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معر دة الددام

الجي الذ يدر أ (معر ت معدر تي

وتتنددديو القواعدددد صطال تددد ال بيدددرة ومعر دددة المدددارج
إلنددما صددوت إلددى أشددقار الصدداطقي بالعربيددة م د رمددا
الجقيدددرة وحتدددى شدددواط ا طلندددي عبدددر مشدددار ت دددي
الدورياا والصحف والمهرجاصاا).
وريم مالح ت أ إ با التنعيصيي اليمصيي علدى الصشدر
ي المارج ما قا مجو بعض الشي

إ أص يرا (بداية

عدودة عصهددا) ..مندتعيدا صبددرة التبشدير والتبددا
العالي الذ

ش أص

والحمدداو

ا يصب م إيما بالغ بهذا الجي ..

وم د انددتراتيجية تتتنددو علددى اصتقددا عدددوى ه دذا الحمدداو
إلددى قمالر د القددابعي
صقطددددة الضددددو

ددي الدديم  ..جي د التنددعيصياا (جي د

الددددذ يحمدددد موهبددددة جيدددد النددددبعيصياا

وإمدددالم جيددد الثماصيصيددداا وجمرالتندددعيصياا إصددد جيددد
البراشدداا التددي تبحدد .ع د الصددار والضدديا
ذلدد إلددى احترا هددا)..وهددو (جيدد متحدد اد
طريقا إلى لب شدديد الطمدو

حتددى لددو أدى
يعددرف المددوف

لدو أتيحدا لد عدالدة الصشدر

والتواص م قمالرد دي بقيدة ا طدار العربيدة دو يمدط
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حق ل دا عالمدة ار دة دي تداري ا دب العربدي الحددي.
ي مدى ا عوام القادمة)..
وهو

يصنى ي يمرة حمان التبشير أ ي شدر علدى

بعض نماا هذا الجي المهمة
هو (جي مت ام

يطير بجصاحي

ويي )..

وهو (جي الحداثدة القاندية الصضدوج القاندية الصدراحة
العميقة الموهبة القانية الطر )..
جي (حداثة

ترحم) جي حداثة (يير صمطيدة أو اندمية

أو ش لية)..
(حداثدددة مرجدددا مددد رحدددم بيلدددة صدددعبة المدددراو تقدددف
صددارى جهددددها ضدددد عجلدددة التغييدددر عبدددر و دة عنددديرة
انتمرا نصي طويلدة يقدود لوا هدا مجموعدة مد الشدباب
م مصي بوا

أض

وبم ا مشرف تحا الشمو)..

(جي ير ض البابوية شديد القندوة يدروم تغييدرا شدامال
ي بصية عقلية مجتمع الذ تح م ا عراف القبلية)..
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ال تابدددة ذاتهدددا عبدددر أنددداليب

جيددد يحددداو (تغييدددر شددد
متصوعة تثير الدهشة).

وهددو جي د ال ددواهر البار ددة التددي أهددم تجلياتهددا ( دداهرة
المبدددعاا م د اإلصددا ).الالرددي تبرجددا إبددداعاته

اصدداا

وشدداعراا بعددد (حرمددا طوي د عاصت د المددرأة اليمصيددة عبددر
عقود طويلة) ..قد ضرب جي التنعيصياا (عدرض الحدارط
ب د مددا يمصد البتدداة اليمصيددة مد ا صمددراط ددي مجددا يابددا
عص نرا دهرا طويال وها صح صشاهد وصقدرأ أندما حشدد
م المبدعاا مث

مها صداجي صدال

صاديددة ال و بدداصي صجددوى العمددر

أروى عبدد عثمدا

ابتنددام المتو د

إلدددى ا ندددما الم رندددة مددد صبدددو الجيددد

أضددف

مثددد الشددداعرة

والقاصة آمصة يونف والقاصة نلوى اإلريداصي والشداعرة
صبيلة القبير وهددى أبدال
العطاو وييره

اطمدة العشدبي .والقاصدة هددى

ثيراا).
****

م التصاو ا ا مرى المتعلقة بجي التنعيصياا الشعر
نددصتو ف عصددد التصاولددة الماصددة بالشدداعر محمددد المصصددور
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بنددبب وصهددا تحم د د لددة ويددة ددي نددياى مددا يتغيددا هددذا
ا نددتعراض ..عصددوا التصاولددة (محمددد المصصددور  ..لنددبة
المعصى وإدهاا اللغة!!! را ة ي أوراى شاعر يمصي)..
أهميددة هددذ التصاولددة التددي أشددرا إليهددا تعددود إلددى أنددباب
مصهدددا أصددد

يتموضددد المصصدددور وتجربتددد حندددب بددد

يتموضددد معددد قميلدددي لددد همدددا الدددراحال عبدددد الدددرحم
الحجددر

وأحمددد شدداج

ا و عصددبا ب د المصيددة بش د

يير طبيعي وم نف صيف  1994والثاصي ندر مصدا دا
ال بد مريف عام 1998م ..ب إ حديثد عصهمدا ليبددو أ ثدر
أهمية ل و صصوصهما لدم تجمد ولدم تصشدر حتدى اء  ..ثدم
ل وصهما م أهم مبدعي الموجة التنعيصية ا ولى ..ثدم ل دو
الصصوم التي ينتد بهدا لهمدا وللمصصدور تعدود إلدى تدرة
ما ب  1994وهي بدذل بمدا يهدا صصدوم المصصدور ممدا
لم تطل علي موجاا التنعيصيي الالحقة ..صها بعيدة بح دم
عدددم الصشددر عدد متصدداو القددارم صاهيدد عدد

ددو مجلددي

ينتحضدددر دددي را تددد لتلددد الصصدددوم مبرتددد ومعر تددد
بقمالر ب أ يغادر اليم إلى أمري ا نصة 1992م.
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يقدددارب عبدددد الصاصدددر مجلدددي عدميدددة محمدددد المصصدددور
الصارمة التي يحداو إمبا هدا بدذ ا وأيضدا ذلد الندمط
الدددذ يطدددا ا شددديا حولددد حتدددى ذاتددد القلقدددة..ذل القلدددق
الوجدددود المددد رى صاحيدددة المدددوا ويالحددد تميدددق تجربدددة
المصصدددور بالحر يدددة وبتمليدددق الشدددعر مددد

لندددبة المعصدددى

وتبريددددر الندددد ا م دددددا أ هددددذا (دأب محمددددد مصددددذ بدايددددة
الثماصيصيدداا بدايددة صشددر لقصددارد العموديددة إلددى اء

وهددو

دي مراوحدة جديدة ود وبدة بددي الجديدد وا جدد مصدذ شددعر
المقبى إلى شعر التبعيلة إلى القصيدة الصثرية محمد يدذهب
باللغددددة إلددددى حدددددودها العاليددددة دو أ يبقدددددها دهشددددتها أو
حر يتها ي النياى الذ يود أ يوصلصا إلي )..
ثم ينتطرد بمصانبة حديثد عد المصصدور يتحدد – .مدا
أنلبصا -ع صديقي أحمد شاج وعبدالرحم الحجر .
ثمددة صددم بدددي للشدداعر أحمددد شدداج يعبددر مجلددي ددي
تصاولتدد عدد ا تتددا بددالغ بدد بدد ويعددد بددالص ر إلددى لغتدد
المتبددردة التددي تميددق مدد صاحيددة البصددا والتمثيدد عدد لغددة
صصوم اءمري م مجايليد وبدالص ر لمدا يد مد تصدايم
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شدددعر مبهدددر (أ دددوى مقطددد شدددعر يطلقددد أحدددد شدددعرا
الثماصيصياا ي اليم

اطبة)

وطصي
يا من الوحشة ومتام ا صو
أنتل التوبة ما ونعا
عيصا الذصب
وأنتل الرحمة
ما صبا البطا على بي .
وطصي..
ذا رة العمر الوهمي
مشمشة الضو على ورى اللي
وصبو ة عراف أعمى
ذا را واص عيصي البيض
اصندا عصي ا ضداد
وطصي المبعو على أمر
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وطصي المغلوب على تعبي ..
يا وط الح مة
ويعتبدر مجلدي الشدداعري محمدد المصصددور وأحمدد شدداج
(أبددرق صددوتي

ددي جيلهمددا)..م شددرا علددى (صددبتي هددامتي

همددا ا ندداو الشددعر الددذ يعتمددد علي د الشدداعرا شدداج
والمصصور ي بصا مدامي هما الشعرية أ وهما صبتا البعدد
البلنددبي عصددد المصصددور والبعددد الر يددو

أو التصبدد عصددد

شاج )..
أما عبدد الدرحم الحجدر ا ددم قمصدا مصهمدا مدا يقدو
مجلي (م صبو الجي أو أبعد ليال) هو (شداعر اللغدة بد
أ ي و شاعر المعصى وهو شاعر
إ لم ي

يق عصهما ي شدي

يجاريهما ب وينبقهما أحياصا ي بعدض صدارد

الرارقة مدا دي صديدة ( اطمدة ..يدا رمداد اليددي ) و(حطدب
العمر يا والد ) ثم هو أ ثر مصهما (تمن ا وتم صا مد صاحيدة
اللغددة) ( هددو شددغوف بالبصددا اللغددو بضددراوة إلددى درجددة
تجعل أحياصا يبرغ القصديدة مد معصاهدا دي ندبي قمر تهدا
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لغويددا علددى الع ددو مدد المصصددور وشدداج اللددذي يوليددا
المعصى الصصيب ا و ر عصد البصا الشعر )..
ه ذا ينبر هذا الجق م اشدتغا ا عبدد الصاصدر مجلدي
على التنعيصيي اليمصيي ع مقدار اصهمامد الدذ أبددا بهدذا
الجي د وحمان د البددالغ ل د

مددا يبددي معر ت د الوانددعة ب د

صصوصا وشموصا مشارب ومرجعياا ..وهو

شد أحدد

أبطددا هددذا الجيد مبدددعا متعددددا ومبشددرا بقمالرد شددديد
الحبدداوة ب بداعهم..يصددد

إلددى ذل د بددرو صبيلددة تتتنددو ددي

شمصيت المبطورة على اإلصصاف وتتعقق با متال الدذ
يبددديض مددد صددداحب علدددى اءمدددري

تل مدددا الصدددبتا

يددد

دعمتهمددددا ثقا تدددد الصقديددددة وأججتهمددددا يربتدددد وبعددددد عدددد
أصد ار وقمالر ي الحرف والوط .

-164-

جتربة التسعينيني
بني املعايرة واملعاينة

جتاور األشكال الشعرية
يف جتربة اجليل التسعيين اليمين

()1

را ة المشهد الشعر التنعيصي ي اليم –بمجموع لدم
تحددد .حتددى اء  ..ثمددة ددرا اا جقريددة ..ددام بهددا تدداب
منتعجلو أو مصحاقو أحياصا تصاولا إما تجارب مصبصدلة
لشددعرا يمثلددو توجهدداا شدد لية ممتلبددة ولددم ي دد هددد ها
دددرا تهم بصدددبتهم يمثلدددو مشدددهدا يبتدددرض أ تتحددددد يددد
الندددماا المشدددتر ة ..و دددذل ا متال ددداا التدددي يم ددد أ
صتو عهددا ددي صتدداج أبصددا جي د يعيشددو علددى
أرض واحدددةا
ا
ويشتر و

ي التعرض لما ينقط عليهدا أو يهدب صحوهدا أو

( )1ور دددة مقدمدددة إلدددى ملتقدددى صدددصعا ا و للشدددعرا الشدددباب العدددرب.
(التنددعيصييو وآ دداى ال تابددة الجديدددة) .الددذ اصعقددد ددي صددصعا مدد
 16/13إبري 2004/م.
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يصبا مصها ..وإما ..تجدارب متقاربدة شد ليا وهدذا مدا بدرا
ب صيدة الصثر وحدها حتدى اء مد مدال

تدابي ( صديدة

الصثددر ددي الدديم أجيددا وأصددواا) للددد تور حدداتم الص د ر..
و(ال تابددة الجديدددة) هددواما علددى المشددهد التنددعيصي لسنددتاذ
أحمد النالمي.
والمالحد أصد بمقدددار مددا ح يددا تجددارب شددعرية رديددة
متميددقة لشددعرا تبعيليددي بقددرا اا وانددعة د

مشددروعا

راريددا لهددذ التجددارب مجتمعددة لددم يددتم علددى صحددو مددا عدد
ال اتبا المشار إليهما .وعلى صحو ما علدا درا اا أمدرى
ل تاب آمري مصهم محمد المصصور علدى ندبي المثدا إقا
صيدة الصثر..
ويبدددو ذلدد مبددررا ب ددو

صدديدة التبعيلددة ددد انددتقرا

وتحددددا مالمحهددا وصددارا ال تابددة ضددمصها ..تدددم
إطار المقبو والمتلوف ما صارا ال تابة عصها

ددي

تحتداج

إلدددى ثيدددر مددد التص يدددر والتبشدددير وا حتبدددا بهدددا شددد
وتجربة ب صارا ال تابة عصها تر ق قدط علدى مدا يم د
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أ تضددديب تجربدددة شددداعر دددادر أ يحقصهدددا بددددما جديددددة..
ويضيف إلى روحها م روح وصبن  ..و وة إبداع ..
وذل بع و صيدة الصثر التي ما قالا تابتها ي حاجة
إلى حباوة ماصدة تشدم التبشدير بهدا والتص يدر لهدا ..ولبدا
ا ص دددار إليهدددا ..وتتمددد صدددياياتها ومقترحاتهدددا ..ورصدددد
المتغيدر المرتبطددة بد أو المددرتبط بهددا ..ومد ثددم مرجعياتهددا
وأصماطها ...إل  .وهذا شي طبيعي عر التاري اإلبداعي
على مر ا قما
ويبدو أ الش

لما حدثا اصتقالة وجا جديد..
لما انتقر واعتاد الصاو علي  ..لما

ا هتمام بد بوصدب تيدارا أو موجدة أو مشدهدا واندعا ..وثدم
التر يق على الحا ا ا نتثصارية التي تحر مياه  ..وتبدت
أقهار بي الحي والحي  ..ذا اصدا صديدة الصثدر يحتبدى
بهددا لهددا ويحتبددى بجمي د

اتبيهددا تبشدديرا وتص يددرا وتتم د

صياياا ومقترحاا و ..ال .
وإذا اصددا صدديدة التبعيلددة يددتم ا حتبددا بهددا م د مددال
أبرق أصواتها والتجارب الصوعية يها قط..
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صيدة العمود تبدو مهملدة ومهمشدة بشد
م بعض التباتاا

مدذه إ

تتصانب ونعة حضورها..

بددد م د التددذ ير هصددا مددرة ثاصيددة أ ا مددر ندديبدو لمدد
يقدرأو التدداري اإلبدداعي شدديرا طبيعيدا ..وأ

د حالدة مد

هذ الحا ا لهدا أشدبا وص دارر دي التداري  ..ييدر ما يدة..
عصدما هر التجديد ي القصيدة العبانية احتبدى الصقداد ب د
شعرارها وإضا اتهم وامتال هم واصدطبا اتهم الواضدحة مد
أج د ر يددتهم الجديدددة للحيدداة م د مددال إبددداعهم وامددتالف
لغتهم وتشابههم ي ا ناليب والصياياا ..وييرها.
وعصدما جا المتصبي اصا شروط التجديد دد تحققدا ولدم
يعددد يلبددا الصدداو أو يصدددمهم مددا يقولد أ شدداعر ..لددم يعددد
يلبددتهم إ الشدداعر ا نددتثصاري ..الددذ يقددو شددعرا انددتثصاريا
دام الش

الم رو صبن ..

ولع تعاملصا م

ال بار دام العمدود مد أبدي العدال

حتى البردوصي لم يمرج ع هذا المبهوم..
ا مددر صبن د تددم م د حر ددة الشددعر الجديددد م د مصتصددف
ا ربعيصياا حتى صهاية النتيصياا تقريبا ..وبعد ذلد لدم تعدد
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تلبتصدددا إ التجدددارب ا ندددتثصارية ..ندددوا تلددد التدددي واصددد
إبددداعها الددرواد أو تل د الت دي أبدددعتها ثالثددة أجيددا امتدددا
وان  ..ثم الثماصيصيداا ..ثدم

على مناحاا النبعيصياا بش

التنعيصياا وإ تراجعا ثيرا لصال

صيدة الصثدر ..تمامدا

مددا تراج د ا هتمددام بددالعمود لصددال

صدديدة التبعيلددة ب د

ذل .
ددد يبهددم م د مددا نددبق أصصددي أحدداو الددد ا ع د العمددود
والتبعيلة أمام صمب ا حتبدا بقصديدة الصثدر ..إ أ الدذي
ينمعو ما أ ر

م شعر دي الندصواا ا ميدرة أو أصشدر

ل د يبهمددوا مث د هددذا البهددم الددذ يلتددبو مددراا ثيددرة إمددا
بالجه أو المقايددة ..ولدذل

د

هدذ لتصاولدة ندتقدم معايصدة

ممتصددرة وشدداملة لمددا ندداهما ب د أش د ا ال تابددة الممتلبددة
دام المصجق الشعر التنعيصي ي اليم ..
أريد أ أ و إ تعميما مبنددا يلتدبو يد -أحياصدا -ندو
الصية بالجهد  ..حدي يتحدد .الصا دد أو الددارو عد القصديدة
التنددعيصية مد مددال حصددرها ددي ش د
الحدددي .عصهددا م د مددال ش د

أو اإلصددرار علددى

م د اإليبددا التددام لسش د ا
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ا مددرى -

أ صددد هصددا -ضددرورة الحدددي .عدد ا شدد ا

ا مددرى ..إذ مدد حددق أ مبددد أو صا ددد امتيددار مددا يريددد
والددعوة لد و را تد ودرند – ول صصددي أ صددد ..أ يددتالقم
الحدددي .ع د ش د

مددا باعتبددار ا ش د ا ا مددرى ييددة..

بمعصى آمدر ..تعمديم الحددي .عد القصديدة التندعيصية (مدثال)

م مال

صيدة الصثر أو التبعيلة أو حتى العمدود و شدي

ييرها..
نددددتمرج مدددد المقدمددددة وذيلهددددا ..دمدددد إلددددى صددددلب
موضوعي وهو محاولدة تقدديم درا ة مدوجقة ..دي (تجداور
ا ش ا الشعرية ي تجربة الجي التنعيصي اليمصي).
وأريددد اإلشددارة أو إلددى أ تجدداور ا ش د ا الشددعرية
يعصي قط تجاور ال تابة دي أشد ا ممتلبدة بدي مجموعداا
أو أ راد م الشعرا يتجاورو

ي الم ا والقمدا

وإصمدا

يعصدي أيضددا تجدداور ال تابددة ددي أشد ا ممتلبددة عصددد الشدداعر
الواحددد ..لدديو عدد طريددق التطددور ..تطددور التجربددة دددي
مرحلة حقة ت يبدأ الشداعر تبعيليدا ويصتهدي صثريدا أو أ
يبدأ عموديا ثم ي مرحلة حقة ي تدب التبعيلدة ..ثدم يتطدور
أو يصتقد إلددى تابددة صدديدة الصثددر ..ولدديو هددذا أيضددا قددط..
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وإصمددا أ تجددد شدداعرا ي تددب ا ش د ا الثالثددة ..ددي مرحلددة
واحدة م تجربت الشعرية.
إ الصتاج الشعر التنعيصي دي الديم والدذ يدتم تداولد
مددد مدددال الحبدددالا الشدددعرية أو الصشدددر دددي الصدددحف أو
مطبوعا ي مجموعاا شعرية مال عشر التندعيصياا ومدا
تالها حتى اليوم ..ي د ..ما يلي
أول ا وجددود مجموعددة مدد الشددعرا التنددعيصيي  ..الددذي
بدددددأوا تابددددة القصدددديدة ددددي التنددددعيصياا أو هددددروا ددددي
التندعيصياا ..عر ددوا مد مددال القصدديدة العموديددة ..و لددوا
ي تبوصها ويرا مو مصجقهم الشعر ومبرتهم م ماللها..
ييدددر مبدددالي

دددي أيلدددبهم با شددد ا ا مدددرى و ليددد مدددصهم

يعادو حتى التبعيلة صاهيد عد

صديدة الصثدر وهد

دي

الغالب

يبالو بالصشر أو ال هدور إ إذا د عدوا إليد د عدا

وم ه

يص البريهي وأحمد مغلو.

مثال الشاعرا

ثانيا ا وجود مجموعة م الشعرا التنعيصيي الذي بددأوا
تابددة القصدديدة ددي التنددعيصياا أو هددروا ددي التنددعيصياا
جاوروا ي تابتهم بي الش لي العمود والتبعيلي ..و ليد
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صديدة الصثدر بعددا  .وبعضدهم تجاهلهدا

مصهم م تعام م

والبعض اءمر يتقبلها بحماو وإ لم ي تبهدا ..ومد هد
م أملم أ ثدر للعمدود علدى حنداب التبعيلدة مثد الشداعر
إنماعي مماو
تجربة

ومصهم م هجر التبعيلة بعدد أ

ددم يهدا

بتو بها واص بت علدى صديدة العمدود مثد الحدار.

بد البضد الشددمير

ومدصهم مد

د يددراو بدي الشد لي

مث الشعرا عبد هللا عصبة وأحمد الشدلبي وصدال الددي
الد ا .
ثالثا ا وجود مجموعة م الشعرا التنعيصيي الذي بددأوا
تابددة القصدديدة ددي التنددعيصياا أو هددروا ددي التنددعيصياا
جدداوروا ددي تددابتهم بددي ا شد ا الثالثددة العمددود والتبعيلددة
بدددأوا تابددة التبعيلددة والعمددود ددي
والصثددر ..وأيلددب ه د
دي
و ا واح اد ..ثم اصتقلوا إلى صيدة الصثر حقا ..وهد
أيلدبهم أيضدا يهمهدم دي المقدام ا و البحد .عد ضددا اا
متعددددة ل تابدداتهم ..حتددى إ بعضددهم ليعدداود تابددة صدديدة
العمددود بددصبو ثا ددة تابددة صدديدة الصثددر ..مددا أ بعضددهم
ي تب صيدة صثر ول بمبرداا ومعجدم ..وصدياياا تدتتي
م عالم العمود..
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الشدددعرا دددريم الحص دددي محمدددد
لعددد مددد أبدددرق هددد
المصصور أحمد القراعي جمي مبر علدي جداحق عبدد
المجيد التر ي.
أحمد القراعي مثال دم مجموعة شعرية هي مجموعدة
((أنالف الما )) التي تعد م أهم المجموعاا الشدعرية التدي
أصتجهددا التنددعيصيو وريددم أ يالبيددة صصوصددها ت ددد علددى
تمدداهي الشدداعر م د الش د الجديددد ( صدديدة الصثددر) ..إ أ
إصرار على تقديم صبن متعددا يبدو واضدحا مد صصدوم
تبعيلية دام المجموعة المشار إليها مث صم (ر يا)
صاحبي تلت هواجن
وأصا تلتصي البراشة
بعد حي ا م الموا
أدعى تي البراشة
وأبح .ع صاحبي
ي الهواجو
وأصنى دمي
ي البراشة.
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ول دددد إصددددرار علددددى تقددددديم ا شدددد ا متجدددداورة ددددي
دددعر
مجموعتددد تلدددد يتضدددد أ ثددددر مددد ا تتاحهددددا ببيددددا شد ا
عمود  ..جعل عتبة لها ومبتاحا ل صوقها..
أصا
الطارر
المجهو
ي

رة
ب
بروى
ا رض
لم
ي تم
عشي
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البيا مجتقأ م صم عمود للشاعر عصواص (طارر).
يقو الشاعر ي أيضا
مشيييييييييت ليييييييييكم فييييييييي زميييييييياني برؤيتييييييييي
وبعيييييد ممييييياتي سيييييوف يمشيييييي بكيييييم نعشيييييي
و(صيييييييينعاء) فييييييييي قلبييييييييي ينييييييييابي لوعيييييييية
قصيييييييور الهيييييييو تيييييييدري م اتنهيييييييا نقشيييييييي

وهصا مالح ة جديرة با هتمام هدي أ القراعدي يمدارو
تابة العمود والتبعيلة بصبو الوعي الذ يمارو مد ماللد
تابة صيدة الصثر ..وهذا توج
اليم

يقتصر على شعرا مد

حنب ب إ شعرا ي الملدي والندعودية والعدراى

يبعلو ذل أيضا.
الشددداعر محمدددد المصصدددور علدددى صبدددو مصدددوا الشددداعر
القراعددي ومجموعتدد ((ندديرة ا شدديا )) التددي ضددما أ ليددة
تبعيليددة

تقيددد عد أربد

صددارد ..تقد

صيدة الصثدر ل د المصصدور وإ

لهددا تحددا ندديطرة

دا يقددم مجموعتد هدذ

ماليددة م د العمددود ..ص د يصشددر بعددض الصصددوم العموديددة
المتباعدة ي الصحف.
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التمثيدددد بددددالقراعي والمصصددددور بالددددذاا نددددبب ثددددرا
تجربتهما و وة حضورهما دامد المشدهد الشدعر والثقدا ي
اليمصدددي مددد مدددال ثقا تهمدددا الواندددعة ووعيهمدددا بالددددوا
والمرجعياا دي ال تابدة التدي تمتدد دامد الثقا دة المجتمعيدة
والمورو .ور ية المبد المتغيرة للذاا والعالم..
إصهمددا ددادرا علددى التبريددر لمددا يبعددال  ..ويعر ددا جيدددا
حدددود التدددام والتباعددد بددي ا شد ا وموجهاتهددا ولح دداا
ملقها..
ومثلهما ي هذا ا تجا الشاعرة ابتنام المتو

.

ثمة أيضا م ي تب صيدة صثر ول د بمعجدم وصدياياا
تددتتي م د عددالم العمددود ..وصحد صتعام د يالبددا م د صصددوم
ه

الشعرا م وا

طرا ة صصوصدهم ..ماصدة عصددما

تتتي م شاعر يمثد حالدة مد أ ثدر حدا ا العمدود تقليديدة
نوا ي اللغة أو الصدياياا أو الدوعي بال تابدة الشدعرية..
أعصددي الشدداعر د اد المحصبددي الددذ ترنددما صددورت ددي
أذهاصصدددا شددداعر مصدددا راا ومعارضددداا ومصاندددباا يقدددو
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المحصبددي ددي صددم م د صصددوم مجموعت د الصثريددة الماثلددة
تهم م أحياصا

للطب ((أشيا

))

تحجرا المعاصي وأمذا ال لماا
الذهب تتصاير وتبها..
ه الشعر يبي بشي .
شاعر
لو مشية اصبجار
ا
لما تبا هذ الورود
رابع يا ا وجددود مجموعددة م د الشددعرا التنددعيصيي الددذي
بدددددأوا تابددددة القصدددديدة ددددي التنددددعيصياا أو هددددروا ددددي
التندددعيصياا ..بددددأوا تابدددة القصددديدة التبعيليدددة و لدددوا علدددى
حالهم معها ..بعضدهم يعداد
معا وبعضدهم يعداد
وبعضدددهم يعددداد

صديدة العمدود و صديدة الصثدر

صديدة العمدود ويتقبد
صددديدة الصثدددر ويتقبددد

صديدة الصثدر
صددديدة العمدددود

وبعضهم يتقبلهما معا.
وم ه

الشعرا محيدي الددي جرمدة ..الدذ عدرف

شاعرا تبعيليا م أ ثر شعرا التبعيلدة بدروقا واصهما دا دي
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تجربت  ..واشتغا عليها ..ول ص  ..م ذل يتم

مد إصتداج

صصوم صثرية بالغة الجما  ..د يبدو يهدا تدتثير اشدتغا ا
الشدداعر المتقصددة علددى التبعيلددة ..وهددذا شددت

ثيددر مد

تدداب

صيدة الصثر الذي جا وا م نلف تبعيلي..
صم معصو ب (صوا ذ مارية)
يقو محيي الدي م
ا

يد

تقطف الورد

حديقة
يد

تصبق

وط .
يير أ القاعة ارية
إ م التصبيق.
إلدددى جاصدددب محيدددي الددددي جرمدددة ثمدددة شدددعرا تواقصدددا
اشتغا تهم على صيدة التبعيلة م اشدتغا تهم علدى صديدة
الصثددر ..الشدداعر والصا ددد أحمددد النددالمي الددذ اصحدداق ددي
النصواا الوا عدة بدي 98و2003م إلدى صديدة الصثدر بشد
لي حتى أصجق م ماللها مجموعتد ((حيداة بدال بداب)) التدي
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ارى ي صصوصها إلى حد بير واصي وصياياا التبعيلة
المطورة التي ا ي تبها.
هددا هددو ريددم د ال تابدداا التددي بشددر يهددا بقصدديدة الصثددر
وتصدداو مدد ماللهددا بعددض التجددارب المصجددقة يهددا دامدد
المشهد التنعيصي اليمصي تل ال تاباا التي ضدمها يمدا بعدد
تابة (ال تابة الجديدة) هواما على المشهد التندعيصي ..عداد
لي د أ التحو إلى تابدة شد
والتص ير ل .

جديد اد و دذل التبشدير بد

يعصي تماما القطيعة مع ومصاصبت العدا ..

عودة النالمي تمثلا ي اص باب على تجربت ي صديدة
التبعيلة التي نبقا تابة مجموعت ((حيداة بدال بداب)) ..وهدي
اء أ تجربت ي تابة التبعيلة ماثلة للطب

ي مجموعتد

الجديدة ((ارتبا الغريب))(.)1
الصموذج الثال .لهذ المجموعة يتمث
الذي بدأوا تبعيليي

ي أولرد الشدعرا

ول صهم اصوا لقي يير مطمرصي ريدم

( )1صدرا المجموعة المشدار إليهدا عد وقارة الثقا دة ضدم إصدداراا
صصعا عاصمة للثقا ة العربية 2004م.
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أ بعضهم دم صماذج تبعيليدة مثيدرة دي بداياتد  ..مثد صبيد
نددبي الددذ صشددر ددي الثقا يددة بد نددصواا صصوصددا تبعيليددة
جيدة ول ص تر – على حد علمي ال تابة دام هدذا الشد
تماما ليتحو إلى تابة صيدة الصثدر ..و دا الشداعر محمدد
الشدديباصي ددد عد ذلد مد بد  ..و الهمددا يعداد بوضددو ا
الشد لي اءمددري التبعيلددة والعمددود ..ومثلهمددا عد الشدداعر
علددي المقددر ول د بدددو حديددة ددي العددداوة ..بد إ لعلددي
المقر محاو ا صاجحة – ما يد لدي دي تابدة القصديدة
العمودية -ول ص يبض التنتر عليهدا وعددم صشدرها ..وصحد
لنصا معصيي إ بما يصشر..
خامسا ا وجود مجموعة م الشدعرا التندعيصيي الدذي بددأوا
ال تابة ي التندعيصياا أو هدروا دي التندعيصياا باشدروا تابدة
القصديدة التبعيليددة ..ثددم اصتقلددوا إلدى صدديدة الصثددر ..بعضددهم طد
صلت بالتبعيلدة ..وبعضدهم و د دي مصطقدة بيصهمدا حتدى ليلتدبو
على بعدض المتلقدي شد

القصديدة ..وبعضدهم جداور مواصدال

-182-

بي الش لي  .م ه

هدى أبال ي بعض صاردها وجميد

حاجب ي بعض صتاج .
سادسيا ا وجددود مجموعددة مد الشددعرا التنددعيصيي الددذي
بدددأوا ال تابددة ددي التنددعيصياا أو هددروا ددي التنددعيصياا
بدددأوا ال تابددة م د مددال

صدديدة الصثددر و لددوا علددى مددا هددم

علي  .مث الشعرا محمد اللدوق وعداد أبدو قيصدة وعداد
حطا .
تلددقم اإلشددارة إلددى أ هددذا التصددصيف يتعام د م د التجددارب
الجدددادة المهمومدددة بموا بهدددا وامتياراتهدددا المثدددابرة علدددى تقدددديم
ر يتها والتعبير ع وعيها نوا باإلبدا ومرا مت  ..و دو مدا
تريدددد مددد ماللددد  ..أو باإلبددددا والدددد ا عصددد والحدددوار حولددد
ومصا شت وال تابة عص تص يرا أو درنا أو تقديما ..أمدا التجدارب
التي تعبر ع صقواا أو محداو ا ييدر واعيدة و مثدابرة و
مهمومة ..هذ لينا مجا هذا ا هتمام.
هددذ محاولددة ممتصددرة لقددرا ة تجدداور ا شد ا الشددعرية
ي تجربة الجي التنعيصي اليمصي  -أعتقد أ لهدا مدا يماثلهدا
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ددي أ طددار عربيددة أمددرى -مصوصددا ددي النددعودية ودو
الملي والعراى  -وهدي أ

محداولتي هدذ  -تحداو تمبيدف

نوة التجاه الذ صدار يحديط بالشد لي العمدود والتبعيلدة
ي حمى ا حتبا بقصيدة الصثر ..هدذا ا حتبدا الدذ يغدالط
أحياصا ي الحقارق صبن  ..ب إص ليصت حالة م اإللغا تشب
حالة اإللغا التي عودتصا ا ص مة العربية على ملقهدا ..إقا
مصجقاا ا ص مة النابقة عليها..
و يجهددد

ثيدددر مددد القدددرا أ أ ثدددر ا صدددواا اجتراحدددا

لإللغدددا دددي أ شددد

مددد ا شددد ا

اصدددا تتمتدددرو دددي تلددد

ا صواا التي تمث القطيعة التامة مد مدا ندبقها أو جايلهدا مد
تجارب أمرى ل تداب آمدري

وهدي أصدواا موجدودة دي د

قما وم ا  ..إصها أصدواا

تمثد المغدايرة الواعيدة ...وإصمدا

تمتث للمقولة الشهيرة ..المر عدو ما يجه  ..إ أصحاب تلد
ا صددواا لدديو لددديهم الصددبر والجلددد علددى القددرا ة والتعدددد..
ومحاولة هم

ما يصدت ومد ثدم التعامد معد صصديا ..اإللغدا

يتم حتى ب القرا ة والبهم..
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نقد القراءة األفقية
تحددا عصددوا (محددور لجددد مب ددر) ذهددب أحمددد النددالمي
إلى أ الترا م ال مي إلصداراا التنعيصياا حقق عددا مد
اإلصجاقاا مث
ندددر حددداجق البدددراغ الدددذ تمثددد

دددي اصعددددام وجدددود أ

إصدار أدبي جديد ..وهو راغ لدا الم تبدة اليمصيدة تعاصيد
لنصواا طويلة.
صقدد ال ددرة إلددى مرمددى الصا ددد الغارددب الددذ
يتحج بصدرة اإلصتاج ا دبي المطبو

ددا دارمددا

ي اليم (.)1

( )1أحمدددد الندددالمي ال تابدددة الجديددددة هدددواما علدددى المشدددهد اإلبدددداعي
التندددعيصي دددي الددديم مر دددق عبددداد للدرانددداا والصشدددر صدددصعا
2003م م .9
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ورأى أ التدددرا م ال مدددي إلصدددداراا التندددعيصيي إلدددى
جاصب انتمرار الصحف والمالحق ا دبيدة دي صشدر الجديدد
م د اإلبددداعاا التنددعيصية الشددابة ..هددو الددذ حددر الندداحة
الثقا يدددة ونددداهم دددي تبعيددد الم ننددداا الثقا يدددة وتصشددديط
مصابرهددا عبددر اصت ددام البعاليدداا التددي تقيمهددا لموا بددة الددقمم
ا دبي الصشط الدذ بددور د د بدتدب التندعيصياا دي الديم
إلدددى أ يصدددب محدددورا للجدددد البددداصورامي المندددتمر مصدددذ
النصواا ا ميرة لعقد التنعيصياا وحتى اء (.)1
هذا الجد يددور بدي أدبدا التندعيصياا أصبندهم مد جهدة
البحدد .ع د مصا ددذ إليصددا أصددواتهم إلددى المحدديط الثقددا ي
العربدددي ومددد جهدددة تثبيدددا أ ددددامهم دددي المشدددهد الثقدددا ي
اليمصي الدذ أصدبحا نداحت مجدا رحبدا لسدبدا الشدباب
ي

اص با ا جيدا ا دبيدة الندابقة ومشدار تها الضدريلة

ي رنم مريطة المشهد ا دبي الراه (.)2

( )1بداية نصة 2002م.
()2أحمد النالمي ال تابة الجديدة م .10
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ما رأى أ حيويدة ويدقارة المشدهد اإلبدداعي التندعيصي
د ع نا صبنها على الصحا ة الثقا ية التي بدورها وجددا
صبنددها ددي نددباى مد إبدددا التنددعيصياا مد حيدد .انددتيعاب
نددداحاتها لتجلياتددد وإ دددراد صدددبحاتها لموا بدددة هدددذا الدددقمم
اإلبددداعي الددذ امتددد امتدددادا ميددا ليحتدد حتددى الصددحا ة
الحقبيددددة وا هليددددة التددددي

تملددددو بدددددورها مدددد القوايددددا

والصبحاا الثقا ية()1وهو طر أوا ق علي تماما.
إ أ النالمي يذهب أيضا إلى أ صصدوم التندعيصياا
الشدددعرية والقصصدددية الشدددابة دددد تندددابقا (علدددى مضددداعبة
ماصية عددم التجداصو الصدوعي ضدم الملديط الصصدي الدذ
يصددت يالبيت د بعيدددا ع د حددو الريبددة ددي التجدداوق م تبيددا
بالترا م ال مي الذ يبضي إلى مواصلة رنم مشهد شعر
و صصي هو ي تصوع نلبي إلى درجة الت رار) (.)2

( )1أحمد النالمي المصدر النابق م .11-10
( )2صبو المصدر م .11
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وهدددذا ال دددالم مشدددرو لجهدددة الطمدددو إلدددى التجددداوق..
و اصددر لجهددة صندديا أ (ماصددية عدددم التجدداصو الصددوعي)

و(الترا م ال مي) نصة شارعة مصدذ القددم ..و دي د العصدور
ا دبية ..إذ الغالدب أ المبددعي
موجددة إبداعيددة أو لصق د

دي د عصدر ..و دي د

ددي د حر ددة إبداعيددة ..يرا مددو

الم ددرر المعدداد ..ويجتددرو مددا يتشدداب ومددا نددبق ولدد ...
والقلة هي التي تتجاوق وتصجق الجديد والممتلدف ..و دي د
الحر اا اإلبداعية ال برى التي ملقدا وا عدا إبدداعيا جديددا
أو اصا مبصلية دي تداري إبددا مدا دا يالحد دارمدا أ
ذلد يدتم متالقمدا تالقمدا شدرطيا مد حالدة و درة بيدرة دي
ا صواا التي تناهم ي الحر ة.
والمالحددد أ أ ثدددر ا صدددواا تقتصدددر علدددى الحضدددور
اءصي ي قمصهدا وأ القليد مد ا صدواا هدو الدذ يبقدى
ويصجق ويتجاوق.
والنددددالمي يصنددددى أ المتجدددداوقي أو الددددذي يحدددداولو
التجاوق وإصجاق الممتلف ي المشهد التنعيصي اليمصدي داصوا
ثيري صنبيا..
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جاصب م الجد الذ ثار حو التنعيصيي أو الذ أثار
التنددعيصيو تمثدد

ددا يطلقهددا تدداب مدد أجيددا

ددي آرا

نددابقة ..أهم د النددالمي بعضددها أو تقصددد تجصب د وا تبددى
بالتعرض لبعض آمر تلميحا – ما ع إقا إحدى مقدا ا
الشدداعر محمددد حنددي هيددثم ..حيدد .لددم يعجب د وصددف هيددثم
هدددور أدبدددا التندددعيصياا بال ددداهرة وعددددم تورعددد عددد
وصبهم بالمليشيا واتهدامهم بت دريو أصبندهم عبدر نديطرتهم
على المالحق الثقا ية(.)1
ول ص رآ محقا (إلى درجة ما ي ول بت بعض شعرا
التنددددعيصياا ددددي الدددديم لددددم ينددددتطيعوا تجدددداوق توحدددداا
النددبعيصيي مقابد ا عتددراف بتهميددة ا شددتغا علددى صدديدة
الصثر الذ تصجق لة م التنعيصيي الذي بدورهم يواجهو
تهمددة ا يت دراب والتغريددب إلددى جاصددب الص ددر إلدديهم شددقرا
حتى م

ب أبصا جيلهم)(.)2

( )1أحمدددد الندددالمي ال تابدددة الجديددددة هدددواما علدددى المشدددهد اإلبدددداعي
التنعيصي ي اليم م .12-11
()2المصدر صبن م .1
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والمالح د أ محمددد حنددي هيددثم وهددو يددتهم التنددعيصيي
بالمليشاوية ويقرر (بت بعض شعرا التندعيصياا دي الديم
لددم ينددتطيعوا تجدداوق توحدداا النددبعيصيي ) ددا بعيدددا تمامددا
عدد ددرا ة تدداري الحر دداا ا دبيددة والددوعي بمندداراتها
ومجرياتها تش ُّ الجماعاا والت تالا والشل والمليشدياا
جددق مد تدداري

د حر ددة أو موجددة أدبيددة ..ل ددي تبددرض

صبنددها وتتنددي بتصددواتها مجتمعددة..

د حر ددة جديدددة

عادة ما تتعدرض للتجاهد أو التحقيدر مدا تتعدرض لل ثيدر
م التهم بالحق والباط .
و مددا أ هيثم دا ددا بعيدددا ع د

ددرا ة تدداري الحر دداا

ا دبية والوعي بمنداراتها ومجرياتهدا

دا الندالمي بعيددا

–أيضددا -وهددو يبددر ب صددابة هيددثم ددي ول د (بددت بعددض
شعرا التنعيصياا دي الديم لدم يندتطيعوا تجداوق توحداا
النبعيصيي  )..م أ هذا طبيعي جداج

ي د حر دة أو

موجددة جديدددة ثيددرا م د المجتددري  ..ندديقوم الددقم  -ريبددا
جدا -بغربلتهم ونيذهب بت ثر م صصبهم..
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إ ما يورطصا دي البدر بد طالى آرا أو إصددار أح دام
حددو و ددار صحنددبها جديدددة يمددا هددي أ ددرب إلددى البددديهياا
لقوة مشابهتها لو ار ت ررا ي أقمصدة وأم صدة ممتلبدة هدو
ات ا صددا ثيددرا علددى الق درا ة ا قيددة واصقطاعصددا ع د القددرا ة
العمودية.
القددرا ة ا قيددة تون د المعر ددة بالحاضددر ...وتقددف عصددد
م اهر حيد .يندتو

دي عيصهدا اءصدي والمداد والقاردف

والقشور  ..بالجوهر والصديرور الددارمج صهدا عداجقة
ع انتحضار ا شبا والص ارر.
لقد شهدا ثالثيصياا القر الماضي يدام حر دة أبدو للدو
والقددارم حددي يرجد إلددى مجلددة أبوللددو المجلددة التددي اصددا
مصبددر تلد الحر ددة ...ندديجد أ ثلثددي ا صددواا التددي اصددا
تشار

يها ..د نقطا م ذا رة المهتمي إ

ضددديقة..

ي صطا داا

مصهدددا أصدددواتا اصدددا ت دددرر وتجتدددر أصدددواتا

وتجارب م أجيدا ندبقتها ..ومصهدا أصدواا اصدا تشدار
ي الق ة دو إبدا حقيقي ..وأصواا اصا شدديدة الدوعي
بما يحد .ول

درتها اإلبداعية اصا ضدعيبة جددا...إل .
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مث ذل حد .م حر ة الشعر الجديد التدي تبهدا وتحمدو
لهدددا ددددي العدددراى عشددددراا وربمدددا مردددداا الشدددعرا ددددي
ا ربعيصياا والممنيصياا ت ذا رة نوى ذا درة الددارو
الممتم (جدا) تحتب بتنما يير أنما (النياب وصداق
والبياتي والحيدر

وشاذ طا ة)...إل .

ومردا

ول د النددالمي اتددب ذ ددي بددي صهايددة موضددوع تال ددى
بعض آرار المتعجلة بانتدرا ي

األول :ذهب فيه إلى أن الوقت فييتل بيترأل ااءتماء
والنصتتتو  ،وأنتتته د بتتتد تتتن إرجتتتاء حاولتتتق يميتتتي
يجربتتق أابتتاء التستتعينيات إلتتى وق ت د ت ان ه ت ا
ليس أوانها...
والثاني صب ي إلى أ القارم د يلحد بعدض التصدا ض
بي مدا طرحد دي الموضدو ا و مد ال تداب ..وبدي مدا
طرح ي المواضي الالحقة منببا ذلد ب دو طرحد إصمدا
يقدددم م د دامد الجيد والمشددهد لالصتقددا بالجددد م د طددور
المشا هة إلى طور ال تابة.
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وأو التصا ضدددداا التددددي يم دددد أ صلمحهددددا ددددي تدددداب
النددالمي نددي و بددي مددا نددبق أ أوردصددا مد اعترا د ددي
م  13بددت (محاولددة تقيدديم تجربددة أدبددا هددذا العقددد دددي
الو ا الراه منتلة نابقة واصهاج

هذا الجي مدا يدقا

بحاجددة إلددى عقدددي مد الددقم علددى ا د لتتضد صددورت
م بعيد)( .أو أ الو دا بيد ببدرق ا ندما والصصدوم)

و ول ي م ( 21إ ييداب العمليدة الصقديدة الموا بدة (لمدا
صشدددر التندددعيصيو ) يددد د إلدددى التتجيددد المندددتمر إلحددددا.
عمليددة ددرق دام د ا نددما الجديدددة لتشددذيب الغابددة ال ثيبددة
التي يش لوصها وم ثم تحديدد الصمبدة التدي تبشدر صصوصدها
بتصهدا دادرة علدى تقدديم إضدا ة جديددة إلدى المصجدق الشدعر
المحلي لموا بة الحر ة الشعرية العربية الراهصة.
إ القرا ة العمودية لتاري الحر اا الشعرية العربيدة –
ماصة القر الماضي -تثبدا أصد دي د ا جيدا الشدعرية
المبصددلية حدددثا الغربل دة حقددا لددم يتبددي للصدداو أ عبددد
الرحم ش ر هو الشاعر الحقيقي بي جماعدة الدديوا إ
بعد مدرور أ ثدر مد عقددي علدى تشد

هدذ الجماعدة ندصة

1921م عصد صدور تاب الديوا  ..قد ا صوا العقداد
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هددو المهدديم  ..يلي د صددوا المدداقصي ...يمددا بعددد اصصددرف
الماقصي ع الشعر وثبا باعترا د أصد

دا ندار ا محتر دا

لصصوم أثبتها لصبن بعد أ ترجمها ع شعرا إصجليدق..
ومبتا هيمصة العقاد رويدا رويدا حتدى جدا مد يص در عليد
الشددعر م د حيدد .المبدددأ ..وبقددي ش د ر وحددد شدداعر تل د
الجماعة الذ تعترف ب ا جيا الالحقة.
و ددي تاب د صدديدة ((الصثددر ددي الدديم أجي دا وأصددواا

))

يوا ددق حدداتم الصدد ر أحمددد النددالمي علددى (ييدداب اعليددة
الصقددد ..ويعددد إنددهام جددديا ددي رصددد التحددو ا ا نددلوبية
ودراندددتها صصددديا ورتابدددة الذارقدددة التدددي تتلقدددى الصصدددوم
الجديدددة بمعددايير الددص م النددابقة تر ضددها وتعاديهددا وتحددرم
تابتها).
و بددد أ الصدد ر ددا مددتعجال .لددم يلتبددا إلددى مصطددق
الحيدداة وطبيعددة ا شدديا  ..مددا تحددد .دارمددا ..هصددا

ددارى

قمصي بي اللح ة التي رصد يها الصد ر المشدهد واللح دة
التي رصدها النالمي.
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عصدما تب النالمي ا ذل

دي صهايدة التندعيصياا أمدا

الص ر قد تب نصة 2003م بعد أرب نصواا وهدو اصد
قمصي حد .ي ال ثير.
عصدما تب النالمي اصا أيلب ا نما التندعيصية التدي
ت تدب صديدة الصثدر لدم تقددم بعدد بصشدر مجموعاتهدا ..وعصدددما
تب حاتم اصا أيلدب تلد ا ندما دد صشدرا مجموعاتهدا
ا ولددى ..وبعضددها ددا

ددد صشددر المجموعددة الثاصيددة وربمددا

الثالثة.
ببناطة عصدما تدب الندالمي مقالتد تلد التدي لدم يعددلها
عصد صشرها ي تاب ((هواما على المشهد التندعيصي)) ندصة
2003م ..اصا أنما مث القراعي المصصور الشديباصي
حاجددب الصجددار النددرور لددم ت دد

اللددوق

مجموعاتها ا ولى حتدى الندالمي صبند  ..لدم ي د

ددد صشددرا
دد صشدر

مجموعتددد ا ولدددى ((حيددداة بدددال بددداب)) التدددي صددددرا عدددام
2002م.
و يجب أ صصنى أ طر مش لة ال تابة التندعيصية مد
مال

صيدة الصثر امتيار حاد ..لم يطر إ بعد مصتصف
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التنعيصياا ..أ اد أجقم أ عام 1996م ا بدايدة ا حتددام
ال تابي والمقدايلي حدو هدذا الموضدو  ..الدذ تصدامى أ ثدر
عدددددامي 1998-97م ليصددددد ذروتددددد أعدددددوام -2000-99
2001م.
وعصدددما أهدد عددام 2001م اصددا م دداهر اصتصددار هددذا
التوج دد بددأا تدتالم

دي الملبداا والمالحدق والشدهاداا

التددي احتبددا بهددا الصددحف والمجددالا و ددا ثمددة أنددما
تشد

انددتقطاباا ب تاباتهددا وتوجيهاتهددا مثد حدداتم الصد ر

أحمددد قي د

محمددد الشدديباصي محمددد المصصددور و ددا ثمددة

أنما تدير الصقاا دارما مثد أحمدد الندالمي وصبيد ندبي
و ددا ثمددة شددل تتشد

علددى هددذا ا ندداو الددذ أنددبر مصددذ

بداياا عام 2002م ع اصتصار واض لهذ الموجدة التدي
حددا طالر د إصددداراتها ا ولددى م د عددام 1999م عصدددما
صدددددرا مجموعددددة عدددداد أبددددو قيصددددة ((أشدددديا الطددددارر

))

والمبار ة أ عاد أبو قيصة دا

دد اصصدرف عد ال هدور

الشعر والثقا ي مصذ نصة 1996م تقريبا ..ولم ي

لد دور

يذ ر ي هذا الضجي الدذ شدهدت صهايدة التندعيصياا حدو
صيدة الصثر و د ددر لد أ يبتدت الموجدة بهددو مصدذ أو
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التندعيصياا مدا ددر لد أ يبتدت إصدداراتها بهددو أيضددا
م د مددال مجموعت د التددي لددم ت ددد تثيددر ا صتبددا ددي صهايددة
التنعيصياا.
ثم بددأا اإلصدداراا تتدواتر عدام 2001م لتصهمدر ب ثا دة
مددال عددامي 2003-2002م وليددتم ربيعهددا ددي ربي د عددام
2004م بملتقددى صددصعا ا و للشددعرا الشددباب العددرب...
الذ بدا و تص احتبا و ر بهذ القصيدة وإصجاقاتها.
بعددد ذل د ندديلمم الشدديباصي مددا حددد .ددارال (بعددد جي د
النددبعيصياا الشددعر لددم يحد جيد آمددر بددالقرا ة والمتابعددة
مث د جي د التنددعيصياا الشددعر

"صددحي أ

تدداب الددصم

الجديد  -صديدة الصثدر -داصوا أصدحاب ا هتمدام ا بدر دي
القرا ة والمتابعة بنبب درتهم على ت صوا ذ للتواص م
المددارج ييددر أ الشددعرا الددذي ي تبددو القصدديدة البيتيددة
و صدديدة الددوق " صدديدة التبعيلددة" نددجلوا أيضددا حضددورهم
المددام تحددا

تددة التبجي د الشددعر التنددعيصي وأصتجددوا

أيضددا اعدددتهم القراريددة الماصددة لهددذا النددبب يعتبددر جي د
التنعيصياا الشعر

ي اليم جديال متعدددا ومتصوعدا وحتدى
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متعايش دا علددى ع ددو المصددوماا التددي جددرا ددي مرا ددق
ثقا يددة عربيددة و رنددا تدداب صدديدة الصثددر علددى حندداب
التحيدددقاا الشدددعرية ا مدددرى ..وهدددذا الجيددد اندددتطا أ
"يصددت " صقدداد ودارنددي م د ذاا البصيددة الت ويصيددة والقمصيددة
بمعصددددى آمددددر إ هصددددا صقددددادا اهتمددددوا بتجددددارب شددددعرا
التندددعيصياا مرجدددوا مددد هدددذا الجيددد ومددد نددديا القمصدددي
وت ويص الثقا ي)(.)1

( )1جي بال "أب" ثقدا ي صدورة مقربدة لشدعرا التندعيصياا دي الديم
محمدددددددددد الطويددددددددد صدددددددددحيبة الملدددددددددي  26ندددددددددبتمبر 2009م
http://www.alkhaleej.ae/portal/5651c67c-33d4-4811-b89aee8ece635d1f.aspx
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النصر كان صرحيا ...ولكن العدو مل يكن واضحا
المالحددد أ الصدددرا والضدددجي حدددو
ماصددة م د

بد

تاب د والمشددار ي

صددديدة الصثدددر

ي د بقددوة مددال أعددوام

صهايدددة التندددعيصياا ومطلددد ا لبيدددة دددا

دددد مبدددا مبوتدددا

مدهشدددا ..مصدددذ عدددام 2002م ..أ مصدددذ اصهمدددرا إصدددداراا
تاب هذ القصيدة ..وبدأا ال تاباا الصقدية تتصداو تجدارب
أصحابها ..وهذا شدت

د جواصدب حياتصدا ..بمجدرد التحقدق

تصتهي مبرراا الصرا والصرا .
ما حد .يلبتصا إلى محاولة را ة ال تابداا التدي صداحبا
محاولددة صدديدة الصثددر وأصددحابها الحضددور دام د المشددهد
الشعر والصقد بالذاا ..ومحاولدة درق الجدوهر

دي مدا

ا يطر م القارف المتوهم بعد ن و ال ثير م ذلد
الغبددار ينددتطي القددارم أ يتبددي أ صددرا تل د ال تابدداا
وشددد واها مددد تهمددديا تددداب صددديدة الصثدددر وإبدددداعاتهم..
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ماصة ي التصاو الصقد نبب عدم تو رها ي إصداراا..
وليو نبب  ..عدم ا هتمام بها وتهميشها وتجاه الصقد لها..
مدددا ذهدددب الندددالمي والصددد ر بددددلي أصددد بمجدددرد تدددوالي
إصددددداراا تدددداب صدددديدة الصثددددر توالددددا ال تابددددة عصهددددا..
وا حتبددا بهددا م د

د حدددب وصددوب ...حتددى م د أجيددا

ديمدددة ددداصوا يصدددصبوصها تقليديدددة ..مدددا بتددد (عبدددد الدددرحم
ا هددد مددثال ع د الشدديباصي) وهددذا يددد علددى ملددط صق د ي د
ثيددرا ..حددي

ددا

تددداب صدديدة الصثددر يعترضددو علدددى

ال تاباا ال ثيرة التي تصاولدا تجدارب تمتلدف عد تجداربهم
دددداصوا ينددددببو ا حتبددددا بالتجددددارب ا مددددرى باصحياقهددددا
للرندددمي واصحيددداق لهدددا ول ددد ذلددد ا حتبدددا – مدددا تبدددي
حقددا -لددم ي دد بنددبب اصحيدداق الرنددمي وصددحب  ..وصقدداد
و تابد

مددا دداصوا يقولددو لتل د التجددارب بد لتو رهددا ددي

مجموعاا تدوالى إصددارها مصدذ مصتصدف التندعيصياا حتدى
صهايتها.
المالحددد أيضدددا أ صدددرا تددداب صددديدة الصثدددر دددا
صددراعا م د طددرف واحددد حتددى إ تابدداتهم ددادا أحياصددا
تمتددر العدددو مد الونددط الشددعر المغدداير امتراعددا ..مددا
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ع أحمد النالمي ي مقالدة لد بعصدوا (القلدق علدى موا د
وهميدة) د أ درا ة لمددا انتضدا ت الصدحف مد تابدداا
بدددي عدددامي 2003-97م ت ددداد ت بدددر ب تابدددة اندددتهد ا
صدديدة الصثددر و تابهددا و ددا اتبهددا شدداعرا تنددعيصيا -أ ددرر
تندددعيصيا -ي تدددب العمدددود أو التبعيلدددة ..ددد الشدددذراا التدددي
اصا ترد هصا أو هصا إصما اصا ترد يالبا ي حدواراا أو
نيا اا تابية ل تداب أو مثقبدي لديو لهدم ارتبداط بالشدعر -
إمددا أصددحاب
وإصمددا يعبددرو ع د رأيهددم متلقددي وه د
ت وي ديم أو أيددلوجياا ندلبية وهدذا يحيد إلدى أ هد
ال تدداب دداصوا يواجهددو البصددى الثقا يددة والددذارقاا التقليديددة
بصو م التت ف إصهم يريدو عدوا واضحا ..ولم ي ذل
العدو متو را إ ي الميا .
لوح أيضا أ

تاب صديدة الصثدر بد اصتصدارها داصوا

أ ثر تماند ا وشدللية ..وأ اصتصدارها ..مدا لبد .أ عصدف
بالتوحد الصنبي للمشار ي

يها تبر وا شذر مذر.

ولعددد اصصدددراف عدددددد مددد

تددداب صدددديدة الصثدددر بعددددد

اصتصددارها إلددى تابدداا أمددرى مثد المقالددة النيانددية والصقددد
الثقا ي ..ي شر إلى حالة ثيرا مدا حددثا دي تداري الشدعر

بممتلددف جغرا يات د وأش د ال  ..قددد ي ددو انصتترافا شتتهنه
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شتتتتهن فميتتتتر تتتتن التجتتتتارت المعروفتتتتق التتتتتي ي تيتتتتي
بالمجموعق ااولى ويتجه وجهات أخرى شعورا بعدم
التواف ع الشعر وإ ساءا بعدم قدريه على أن ي ون
الوعتتتاء المستتتتوعب لااقايهتتتا..إل  ...أو دددد ي شدددرعلى
تطدددور الدددوعي واتندددا التجربدددة ..التدددي تشدددعر صددداحبها
بالحاجة إلى ارتياد أو ا ترا عوالم جديدة.
ريبا م هذا النياى تجب اإلشارة إلى أص ريم حضدور
صصددي العمددود والتبعيلددة ددي ملتقددى صددصعا ا و للشددعرا
الشددباب العددرب 2004م إ أ الحضددور الطددايي لقصدديدة
الصثر واحت ا المبد اليمصي مباشرة بمجايلي العرب ..دعدا
ثيددرا م د المتونددطي أو المتددرددي إلددى حنددم امتيدداراتهم
صهاريدا لصدال

صديدة الصثدر ..وهدذا ي شدر إلدى مقددار ال لددم

الذ يلحق ب ثير م المبدعي اليمصيي جدرا العقلدة وعددم
القدرة على الندبر ..ممدا يد مر تقددمهم ويحدبو وعديهم دي
مصاطق د

ت و مصانبة أو مضيرة دارما.

إ المشهد الشعر اليمصي بعد أ اندتقرا صديدة الصثدر
تمامددددا يدددد  ..وصددددارا متصددددا يصددددقو الشدددد ال العمددددود
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والتبعيلي علدى هامشد باندتحيا ومدوف يصبغدي عليد أ
يصت ددر مددرة أمددرى تحددا عربيددا جديدددا يندداير ويجاري د ..
وإصمددا علددى هددذا المشددهد أ ينددار بجددرأة وتصددميم وينددبق
ي اجترا أش ا أمرى يقدمها إلى المشهد العربي ل ..
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قطع واستبدال أم كتابة على رق ممسوح
ي المشهد التنعيصي اليمصي ا هصا

در م التمايقاا

دددي ال تابددداا الشدددعرية بمعصدددى أ ال تابدددة الشدددعرية دددي
مبهومهدددا العدددام و دددي مبهومهدددا الشددد لي –بوجددد مدددام-
صدددارا تعصدددي تابددداا ممتلبدددة لمبددددعي ممتلبدددي بندددبب
امددتالف مرجعيدداتهم ريددم تجدداورهم ددي الم ددا وتجدداور
أصدددواتهم دددي المشدددهد ....علدددى مت دددآا المقايددد ومصدددابر
الم ننددددداا والمصتددددددياا الثقا يدددددة وصدددددبحاا الصدددددحف
والمجالا.
وإذا انددددتعرصا بعددددض مصددددطلحاا تدددداب ((الجغرا يددددا
الثقا ية)) لماي

راصدغ د

هصدا جغرا يداا شدعرية رمقيدة

دامدد المشددهد تتجدداور ول صهددا تتمددايق ...تتدددام وتتقدداط
وأحياصا تتواقى وتتغاير إلى درجة التضاد.
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إصها جغرا ياا شعرية تتراصف وتتش ى لت دو

روعدا

دام المشهد العام.
ول

الحدود يير واضحة تماما ثمة قحقحة وتبداد ا

وتصا الا بدي المجدا ا وربمدا أصصدا عداجقو
ع ر ية تل الحدود

دي الحاضدر

صصدا صقدرأ موضدوعصا و دق تدتويالا

لها عال ة بآرا محددة شرصا ذل أم أبيصا.
صددحي أصصددا صطمدد إلددى تحقيددق ر يددة عامددة للمشددهد...
ول

لصا إ بونعصا أ صطبو متحدرري

نص و مبالغي إ

م أنبقياتصا أو تحيقاتصا.
و
بالغة

المشهد اإلبداعي الذ صحاو

را ت يتمتد بحيويدة

ص ليو ثابتا ب هو يتغير بانتمرار.

وهذا يجع أ ارصا ابلة

اصعطاف يدعوها إلي متغير

ص تشب جتة أثصا إيغالصا ي القرا ة.
والمالحدد أصدد بمقدددار مددا يجتمدد الجميدد تحددا منددمى
ال تابدددة الشدددعرية ددد

الغالبيدددة يتملصدددو مددد إ راهددداا

المرجعيددة الواحدددة نددوا عصيصددا مرجعيددة التقاليددد الشددعرية
الصموذجية ..أو مرجعية ا يديولوجيا يبما اصا ماهيتها.
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لقد لا ا يدديولوجيا لبتدرة طويلدة لقيمدا واجبدا لإلبددا
الشعر  ..اصا على ا

صوعا م اللباو ..بصيدة و يدة...

وحاجق للعقالصية أو البضالة ..اصا ا يديولوجيا إلى جاصب
ذلد تلعددب دورا رريندديا ددي تحديددد المدددلو ا التددي يصتجهددا
الددددصم أمددددا عصددددد التنددددعيصيي

دددد

المرجعيددددة الذاتيددددة أو

المرجعية الماصة للشداعر هدي التدي تلعدب الددور الرريندي
ي تحديدد المددلو ا التدي يصتجهدا صصد  ..وهدذا هدو الندبب
ددي مددا نددما أحمددد النددالمي ب د ( وضددى المشددهد الشددعر
التنعيصي أو ارتبا

الدذ يشدب وضدى التعدديدة النياندية

التي بدأا إثر تحقق وحدة اليم عام 1990م أعتقدد أصهدا لدم
تد

مدا نددماها ( وضدى) بمقددار مددا هدي محداو ا لتبلددور

مشدداهد رعيددة ..ددا حقاب النياندية والصقابدداا وم نندداا
المجتمددد المددددصي والصدددحف ممتلبدددة ا تجاهددداا و دددذل
التيدددداراا الشدددد لية والتوجهدددداا المتغددددايرة دامدددد المشددددهد
اإلبدداعي بشد

عدام والمشدهد الشدعر بشد

مدام إصمدا

اصدددا لهدددا تبحددد .عددد هويددداا أو مشددداهد رعيدددة دامددد
المشددهد العددام ددي د تل د المحدداور التددي تحددر حياتصددا..
وجميعهددا ربمددا اصددا تنددتجيب لمتغيددراا إ ليميددة وعالميددة
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أ بر ..بد ا م حدرب الملدي الثاصيدة واصتهدا بندقوط جددار
برلي
إ

ونقوط ا يديولوجيا وهيمصة العولمة على العالم.
درا ة المشدهد الشددعر التندعيصي ددي الديم يجددب أ

تتصاولدددد مدددد جميدددد جواصبدددد ومدددد مددددال

دددد مبرداتدددد

وعصاصر  ..المقارباا التي تمتق هدذا المشدهد دي عامد
واحد حنب يقود الص ام بت ملد ت د موضد امتدرا ج صد
م الصعب عق أ مصت عد جيراصد ندوا الممتلبدي أو
المددد تلبي معددد وإ أ محاولدددة تضدددحي بجميددد عصاصدددر
ومبرداا المشهد مد أجد قاويدة مد قوايدا تبقدى محاولدة
مضللة.
وبد م ذل يم صصدا دراندة المشدهد و دق ر يدة تر يبيدة
تمن ب

مباصل .

إ المقاربدداا الجقريددة تقددرأ المشددهد الشددعر لدديو م د
وص صموذجا شامال يمتد أمدام أعيصصدا بد مد
ماصا تش

وصد صموذجدا

و ق أح ام وآرا منبقة ي أذهاصصا.

صددحي أ تغيدددر القددديم الثقا يددة دددي أ قمدددا أو م دددا
يبددرض تغيددرا ددي أشدد ا ال تابددة ول دد التغيددر حتددى ددي
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حا ا ا صشقاى والقطيعة ي و بشد

عدام تغيدرا ترا ميدا

هو عملية منتمرة م التطور أو م ا صحال – ي مع دم
ا حيا  -وليو عملية طد واندتبدا إ
إص

ما يعبر (مار

دي حدا ا ليلدة

راصغ) ي دو أشدب بد (الدرى الممندو )

وهددو لددو ال تابددة الددذ

ددا ينددتعم

الوندطى و د يندتعم

دي معالمداا الديم حتدى نددتيصياا

القددر العشددري

ددي أوروبددا القددرو

وهددو يحي د إلددى حيدد .يم د محددو ال ددالم

المصقوا ا صلي و تابة الم آمر و مرة بعد مرة.
يمددا لددم تم د ال تابددة النددابقة تمامددا ..وم د مددرور الددقم
د

ت و الصتيجة ش ال مر بدا ..رى ممندو يمثد مجمدو
المحو وال تاباا المت ررة..
ه دددذا يم صصدددا ر يدددة وجددد الشدددب دددي المشدددهد الشدددعر
التنددعيصي ددي الدديم

تابدداا تددصقا صبنددها وتحدداو

تابدداا

أمددددرى محوهددددا ...ي ددددو المشددددهد مجموعددددا مدددد المحددددو
واإلضا اا والشذوذ واإلنهاب..
إصصددددا بحاجددددة لدرانددددة دددد تباصددددي المشددددهد الشددددعر
التنعيصي ..حتى الصماذج التقليدية جدا التي
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تعدو أ ت و

مجدرد ذا ددرة لددم تعدد تنددتعم

ضددال عد الصمدداذج التددي تعددد

بقايا لممارناا ي ال تابدة رضدتها معدايير ومعدارف و ديم
ماضية ..صصا م مدال ذلد صتبدي صمدط اإلضدا ة والتغييدر
والتجاوق ي هذا المشهد ..إذ م دو أ صددرو عموديداا
يص البريهي التقليديدة

يم د أ صقددر بدقاا إندماعي

مماو المذهلة و عادية محمد نعيد الجصيد ..بالمقاب لصدا
أ صعددي مددروج علددي الشدداهر ع د المددتلوف وتعامل د م د
الشددعر مدد مصطلددق شددباهي يتمرجدد با ندداو ددي طبيعددة
القو

ي الشعر الشباهي العدامي مدا نتبضدي بصدا القدرا ة

بالضرورة إلى مغدايراا القراعدي أو الندالمي ومحداو ا
القطيعة عصد نبي والصجار.

دوائر متقاطعة ودوائر منقطعة
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دي صبدو الو دا الدذ ذهبدا يد التجربدة التندعيصية إلدى
المغايرة الش لية التي ارتادها تاب صديدة الصثدر –ماصدة-
وأصددحاب التجددارب البرديددة القويددة ددي التبعيلددة والعمددود..
أيلب التوجهاا المشار ة ي صص هدذا المشدهد ددما
إصرارا أ ثر على المغايرة ..المغايرة التي يم د أ صعددها
لهجدداا ..لدديو بددالمعصى المشددا للب د لهجددة ..وإصمددا بمعصددى
وصهددا لهجدداا لغويددة وأنددلوبية ومعجميددة ..ددا ثمددة بحدد.
د وب عدد لغددة ماصددة ..ومرجعيددة ماصددة واصددطبا اا
معجميددة ..تدددم جديدددا إلددى النددياى ..إلددى الموجددود ...أو
تمص

يما جديدة لسلبا المنتعملة.
دددددددي تجربدددددددة التنددددددددعيصيي اليمصيدددددددي بدددددددددأا أوراى

ا يديولوجياا الب رية والديصية والنياندية بالتندا ط ..الدذي
اصا لهم أيدلوجياا ينارية ..تتم هر دي إبدداعاتهم تملدوا
عصهدددا رويددددا رويددددا مصدددذ بدايدددة التندددعيصياا ...و
ه

مع دددم

داصوا عصدد بدايدة التندعيصياا دي أو صضدجهم ...قدد

ددا نددهال علدديهم التملددي ع د ا يددديولوجيا ....وإ بقيددا
بعدض مبرداتهددا ت هدر ددي مصدتجهم إ أ
بذل الش

الدذ

هورهددا لدم ي د

اصدا ت هدر بد عصددما داصوا ملتدقمي ...
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صددارا المبددرداا المصتنددبة إلددى تل د ا يددديولوجيا تو ددف
للته م على ا وضا التي جددا ....أو علدى الميبداا التدي
صددددمتهم إثدددر تهددداو ا يددددديولوجيا بعدددد اصهيدددار ا تحدددداد
النو يتي.
ولع

صيدة (ا يدام الصدعبة) للشداعر علدي المقدر هدي

ا ثر تعبيرا ع التحدو البدالغ الدذ شدهد عددد بيدر مد
مددا أصهددا ت كقددرأ بشد جيددد التغيددراا التددي
أولرد المبدددعي
أدا إلى ذل التحو
صصا الحياة نهلة
إذ را قصا ار مار و لنصواا طويلة
ا يشدصا مصذ طلو البجر حتى
هبوط الصوم
إلى ثوراا واصتباضاا وم اهراا
تقي النتار ع بهجة الحياة
إلى أبد ا بد
اصا أياما نهلة
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أ صصحو م (مارني مليبة) صغصي
(مصتصب القامة أمشي
مر و الهامة أمشي
ي بي صبة قيتو
وعلى تبي صعشي)
أو صصهض م شمو ( يروق)

"طلعا يا محلى صورها
شمو الشمون "
اصا أياما قيرة ونهلة
بالريم أصصا لم ص

ص م بوجود رب

ريم أو بمي
ا ي بيصا لصغالط البقر أ صغصي (لنيد دوريا)

"يا للي معا الما
برض البقير ل رب ريم"
اصا أياما نهلة
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حتى عصدما ترا ما الميباا
وصرصا ثيرا ما صمن الر يق ار
مار و بذ ص ال .
وصعاتب مث أ شي منلم (هللا
المنتعا )

بعدها أيضا
اصا أياما نهلة
وصح صصتق إلى الن

م جا بو نارتر

مجاوري نيمو و امو
حي .لم صعد صقو

أبدا صبا المير..

اصا أياما متشحة بالنواد ونهلة
اصتق

يها ميال

وصديرا مصا الضح

والتباهي بالصنيا
ا الصدم يشدصا م أو الصب
حتى آمر الصوم
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ذبحصا نصواا العمر على عتبة الصدم
ولم يتبق لصا أ شي لصتباهى ب
أو
صصدم علي
صرصا بال تبا
وبال صدم
بال أ شي
ما صارا ا يام صعبة
(اايام الصعبق

)21-17

ما عبر عص الصم ني د علي المقر أ ثر ت ثر ي
أحد حوارات ( أدر حقيقة ماذا تعصي ال تابة التي تنمى
((شعرا)) .أحياصا يبيض ال الم تلجت إلى الصما .يبيض
الصما تلجت إلى صمب الجصو .يبيض الممار تلجت إلى
الممر .أحياصا تبيض ا الم وا مبار وال تب والصحف
والبراغ .يبيض شي تشعر بالمل  .يبيض المل تلجت
إلى ال تابة .لينا لد ضية وطصية و ومية و
أجد شيرا أعمل نوى ممارنة المل أمن
أممية .حي
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القلم وأبدأ بوض أش ا ومطوط على الور ة لتتحو
أحياصا إلى لماا.
أحياصا يصيبصي ا رى و أريب حتى ي إشعا الضو
تتحنو أية صاصة وأ لم تب أ شي ي ال الم
حتى يغلبصي الصوم.
أ تب عادة أ شي وبحرية مطلقة .بدو ر يب داملي
أو مارجي .أهتم بالصشر و أعم حنابا للقارم .لينا
لدى ضيةج لهذا أ تب شبا م المل وربما توحدا مع .
أريب عادة بصشر ما أ تب إ إذا وجدا أ هصا اردة
ما شمصية على ا رج )(.)1
أما أصدحاب ا يدديولوجيا الديصيدة المدرتبطي بدتحقاب أو
تيددداراا اإلندددالم النياندددي ..قدددد دددا صدددوتهم محددددودا
وما تا ..وضديق الصطداى دي المشدهد الثقدا ي ا دبدي ...وإ
يالبددا م د صاحيددة
ددا وان د الصطدداى شددعبيا ..و ه د
الش د والتقصيدداا ..يشددتغلو علددى إعددادة إصتدداج الجدداهق...
( )1مدوصددة علددي المقددر

ع د النددبير اللبصاصيددة مددايو 2003م

http://ali-

almuqri.maktoobblog.com/category/%D8%AD%D9%88%D8%A7

.%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ودامددد العمدددود أ ثدددر ...إضدددا ة إلدددى أصهدددم يشدددتغلو علدددى
المعصى المباشر ..الذ يتقصدد إيصدا رندالة مدا ...مدواقاة
م ص رة إلدى المشدهد الثقدا ي ا دبدي دي تجلياتد الجديددة..
تتميق بدا قدرا  ..والمجا داة ...بد والتحقيدر د أصدواا
لدددم تقددددم جديددددا ..ولددم تشددد عالمدددة مميدددقة ندددوى
هدد
محا تها بقوة على بقا ش م أش ا اإلبددا التقليدد ..
الش د المصاشددير –المباشددر -حاضددرا علددى هدداما المددت
التنعيصي المتعدد..
المدددت التندددعيصي المتعددددد ..لدددم ي دددد يتجددداوق مصتصدددف
التنعيصياا حتى أصب يتميدق بعددد مد العالمداا البار دة..
قددد شددهد حالددة م د ا صبجددار ال بيددر لسصددواا ..وشددهد –
ماصة م صهاية العقد التنعيصي -و رة دي ا صدواا بشد
ييددر منبوى..شددهد أيضددا و ددرة ددي ا صددواا الصنددارية لددم
تحددد .م د ب د ددي تدداري اليم ..إضددا ة إلددى ذل د صددار
واضدددددحا ..صدددددقو المبددددددعي إلدددددى التمدددددايق ..وأصدددددبحا
المرجعيددداا والملبيددداا تتعلدددق بطبيعدددة شمصدددية الشددداعر
ومرجعيات الثقا ية الماصة وبدأا التمدايقاا تتم هدر دي
شد تجددارب متبددردة ..يغددرد صدداحب د مصهددا ددي ضددا
لوحد  ..أو تتم هر ي شد اندتقطاباا ..وشدل تتتندو..
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إمددا علددى تقددارب روحددي وثقددا ي ...إلددى حددد مددا ..أو شددللية
تتغدددذى بموجهددداا و يبيدددة أو مقايليدددة (صندددبة إلدددى التقدددا
مجموعة م الشعرا بش دارم دي مقيد داا) وإمدا علدى
دورا مجموعددة مدد التجددارب حددو مبددد متميددق ...إمددا
بريادتد ددي مجددا امتيدداراتهم و درتد علددى التص يددر لهددا...
وإمددا ب ارقميتد الشمصددية و درتد علددى ا نددتقطاب وإمددا
لقددوة تجربت د اإلبداعيددة وتميقهددا وهيمصته دا علددى التجددارب
المحيطة بها والداررة ي ل ها.
وهدددذا مدددا جعددد المشدددهد التندددعيصي يمضددد لتصا ضددداا
وصددراعاا دامليددة مريددرة ...احددا مصهددا -أحياصددا -روار د
التهمدديا واإللغددا واإل صددا  ..التددي عدددد الشدداعر والصا ددد
محمددد المصصددور م دداهر لهددا تمثلددا ددي (انددتمدام التقددديم
للمجموعدددداا الشددددعرية والصصددددوم مدددد أنددددما شددددعرية
مرمو دة وا تعدا ال تابدة عد هدذا العمد أو ذا دي إطددار
الشلة أو الجماعدة أو ا يدديولوجيا والتبشدير بهدذا العمد أو
ذا أو التجاهد مد مصطلدق ا يددديولوجيا أو المصددلحة أو
الشددهرة والتمييددق بددي اإلصددداراا الجديدددة ددي الص دبحاا
المتمصصة ي الصحف والمجالا بي هدذا العمد أو ذا
علدددى الصدددعيد المبدددر التعريبدددي للقدددارم طدددو و صدددرا
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بصورة لل تاب أو بدو وم ا الصشر والحيق الدذ شدغل
ويير ذل على صعيد الحباوة بالعم ي ممتلف ا وناط
وصنددبة التوقيدد والشددرا وهلددم جددرا بغددض الص ددر عدد
القيمة البصية يالبا للعم وإصمدا بمراعداة أمدور أمدرى تبتعدد
بهذ الممارناا عد الدوعي الصقدد الندليم والمنداعد علدى
اإلبدددا وا صحيدداق للقيمددة الجماليددة البصيددة ثددم بقيددة العصاصددر
ا مرى) (.)1
تل الم اهر اصا ي ا حوا دلديال علدى
ول
ضددددمامة وتعدددددد الصددددوا التنددددعيصي وعلددددى أ اشددددتغا
التنددعيصيي ددا وانددعا لدرجددة أ صالددا ي د الهددواما م د
المر ق أ ثر مما علا ي أ و ا مضى.

( )1محمد المصصور م مقالدة صشدرا دي ملدف (الصقدد ا دبدي دي الديم
بي إش الية الغياب وإصتداج الدصم) مجلدة المو دف العددد ( )42يصداير
2004م.
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القطيعة فعل احتجاج
عصدددما صقددو إ شددعرا التنددعيصياا يغلددب توج د ذواتهددم
إلدددى صبندددها محتبدددي بقضدددايا هدددذ الدددذاا يندددقطوصها عبدددر
دوراصهدددا اليدددومي دددي الحيددداة-مندددتجيبي – بعضدددهم بدددوعي
والبعض اءمر دو وعي ..أو إيما – لمهيمصداا المرحلدة
وميباتهدددا ال بدددرى ....مصدددذ ندددقوط ا يدددديولوجيا عصدددد أو
تنددعيصياا القددر العشددري  ..ومددا صدداحب ذلد مد أحدددا.
جندديمة صالددا صددميم المبدددعي

صصددا

صعصددي أ إنددقاطهم

لسحدددددددا .أو الو ددددددار النيانددددددية والتاريميددددددة والهمددددددوم
ا جتماعية أصهم لينوا معصيدي تمامدا بمدا يحدد .علدى ال درة
ا رضية..
ددد يبدددو مددا يبعلوص د احتجاجددا و ددد ي ددو ر ضددا ..و ددد
ي ددو اص بابددا علددى بصددا عددوالم صددغيرة يحتمددو بهددا مدد
اصهيددار العددالم ال بيددر و ددد يبدددو مددا يبعلددو

عدد تمريددب

وتدمير يواق البع الذ يقدوم بد الناندة والقدارمو علدى
العولمة والتح م ي العالم.
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بد إصد ددد يقددرأ بوصددب جدق ا مد التملددي عد الهويدداا
الجمعيددة الحددادة التددي تتم هددر ددي تددرا .وهمددوم وشددروط
مجتم د مددا أو أمددة ..لصددال  ...الهويددة العالميددة ..والتوحددد
ال ددوصي ..ددت الشدداعر ددرد م د هددذا العددالم ..بمعصددى آمددر
هموم د صددغيرة ول صهددا إصندداصية ..أيضددا و وصيددة ..وعصدددما
يشدعر بمدا يحدد .حولد  ..هدو يشدعر بد مد وا د إحناند
بمنددرولية ماصددة ..ولددو اصددا محدددودة ...إ لددم ي د تجددا
ا حدا .على ا

تجا التبنيراا التدي يم د أ تعطدى

لها.
إ تيددار القطيعددة اإلبداعيددة الثقا يددة ددي الجي د التنددعيصي
الذ يتمث

دي صبيد ندبي ومحمدد اللدوق

وعمدار الصجدار

و تحي أبو الصصر ووضا اليم الحرير وآمري  ..هدم
أ ثر برا بالتاري الرنمي وبمحاو ا ربط ا دب نريا
بهدداجو الصضددا الددوطصي مد حيدد .اتصددا ذلد بالنددلطة..
ومددددا تمثلدددد النددددلطة بوصددددبها يمددددة علددددى إر .الصضددددا
والمصجقاا وييرها ..وهم دي هدذا دد يلتقدو مد قمالرهدم
ي بلدا عربية أمرى ..مم يبحثدو عد
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د مدالم مد

أ شدداربة ..الشدداعر لددم يعددد مهمومددا بغيددر معابددد المربددة
التي تتداعى ي دامل .
لدم يعددد الشدداعر مشددغو بقضدايا بيددرة ددي د اصنددحاى
وجود –ماصة -و د أصبحا أ ثر القضايا ال برى اريدة
م معصاها بعد أ تحولا إلى مصابر للمقايددة وونديلة يهددر
بانددددمها الوجددددود اإلصندددداصي و شدددد أصصددددا مددددال العقددددود
الماضددية ددد را مصددا تجددارب ثيددرة-مددرة -أنددبرا عد هددذا
الوعي الذ عبدر عصد الشداعر جميد حاجدب دي أ ثدر مد
صددم ددي مجموعت د ا ولددى ((أعددالي)) بش د

يبض د مقدددار

المنرا الذ اصحدرصا إلي
آ
يا بلد
ص صمرة
يدوصا لصا نيقيف..
وإذا ددا جمي د حاجددب يتعام د م د هددذا الوض د بجديددة
وشعور ي در بير مد الحدق الروماصندي د

الشداعر

ط الجصدد نديعتبر وضدعا ويددا ..ونديتعام معد بندمرية
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بالغددة تتصانددب والمنددتوى الددذ وصد إليد

مددا ددي مطابد

هذا الموج للوط
م تبدو لبقا على المريطة
ونمجا ي ال تب المدرنية
برب ه هذا ي بي
إلصضاج المصانباا المرنا
ومطاردة الشتا القادم.
لقددد تغيددرا إذا ال يبيددة التددي صددار الشدداعر يتعام د م د
ماللها م مبرداا هدذا العدالم بتشد الها الممتلبدة التدي تبددو
مبروضة علي يريبة عصد أو ييدر متاحدة لد إصد وجدود
مغدداير ونددط هددذ البوضددى والت ددريو لمددا لدديو مجددديا م د
مبددرداا تحددو الوجددود إلددى مددراب وقيددف و ددالم تجع د
الشاعر جمي حاجب يصر

يا هللا
ف نتشابه بالحير
ااصدقاء بمعق ءوااء
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وأنا لس المعني
به ه النار..
ييدددر أ هدددذا المصحدددى الدددذ يم ددد أ صقدددرأ دددي ندددياى
عدددام وبشددد

مدددام دددي ندددياى

ندددماا التندددعيصيي بشددد

مجاصيدددة صددديدة الصثدددر و يرضددديتها

يطدددرد دددي الحالدددة

اليمصيددة ماصددة عصددد تدداب صدديدة الصثددر ..ه د

الشددعرا

الذي ترتبط تاباتهم ا مرى بمحاو ا التعبير ا جتمداعي
والنيانددي المتص د بقضددايا اللح ددة الراهصددة ..التددي ت هددر
أ ثدددر دددي مقدددا ا صبيددد ندددبي
اللوق

وعمدددار الصجدددار ومحمدددد

ومحمد المصصور وأمثالهم ..ماصدة تلد ال تابداا

التددي احتبددا بهددا صددحف المعارضددة ثيددرا أعددوام 2004
2006 2005م ..ندددتجع صصوصدددهم وصصدددوم آمدددري
مث ط الجصد علي جداحق محمدد العابدد ابتندام المتو د
علددي دهدديو وييددرهم حوامدد لمطدداب ثقددا ي أو نيانددي
اصشدددقا ي يتميدددق عصدددد طددد الجصدددد بارتبدددا صدددوا الب دددرة
وبالجد م الصقيض
صح

قرا بما ي بي
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و أصتم أثريا

ما يجب

ما يجمعصا هو الغب
دعوا لصا إذا شيرا م الرصيف
نتدر و

م صح مهذبو

حي صمد أيديصا مثل م بنالنة
للمحنصي !
وي هر عصد المصصور متورطدا دي طدر أندرلت العميقدة
حددو الوجددود م د بدداب التبدداو هددذا الوجددود بالصددراعاا
ا جتماعية والنيانية والثقا ية
يا للبررا التي تشم هصا وهصا
تعب .ي أحشا القدم
يف تبصى ا يار

وتبقى البررا طليقة دارما ....

إصدددد مصحددددى يعبددددر مدددد مددددال تجلياتدددد الممتلبددددة عدددد
صيرورة أو على ا د هدو بحد .عد صديرورة أمدرى..
تصها مروج الحدي مد الميدا ..أو مدا يقدو الشداعر مالدد
الشامي
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يمرج الضو م

صف الحشرجاا

ويصناب ييما بال مطر أو صنا
وم لغة
أ ر إلى لغة

تبتا عصي مناو ها
تموا
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أفق االختالف
من العناوين ..إىل النصوص
ددا

بددد م د درانددة أ بددر دددر م د المصددت التن دعيصي

درانددة صصوصددية احصددة ..و ددا
بير م المبدعي

بددد م د درانددة عدددد

ال على حدة ب مقارصت باءمري .

ولددم ي د ثمددة بددد م د إجددرا حددوار داملددي بددي الصصددوم
الممتلبة ...صتقا المقو ا م داملها...

م مارجها.

وهددو إجددرا عصدددما صجرب د نددصعلم يددف يبضددي بصددا إلددى
إدرا أ مقاربة المصت الشعر للتنعيصيي اليمصيدي يحتداج
إلى را اا تتملى ولو جقريا ع إنقاط القدرا اا المتعلقدة
بتجارب أمدرى دي أ طدار عربيدة ممتلبدة مدا يحتداج إلدى
تددددر ا لتددددقام أو ا حتددددذا المددددرتعا للتقاليددددد الموروثددددة
والشارعة.
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مقاربددة المصددت الشددعر التنددعيصي تحتدداج إلددى ددرا اا
صصوصية وانعة تنتجلي مواط التجداوق و دذل مدواط
الممالبة والموا قة ومطوط المغامرة اإلبداعية ما و يبا.
د (المحبو دداا اإلجراريددة التددي أدا مهمتهددا ب بددا ة ددي
مراحدد نددابقة لددم تعددد ددادرة علددى التعامدد الصددحي مدد
شعرية الحداثة الممتلردة بالمغدامراا التجريبيدة والتجداوقاا
اإلبداعية التي صقلا الشعرية صهاريا م مصطقة (الغيرية) إلدى
مصطقتها ا ثيرة (مصطقة الذاتية)" ( .)1مدا أصهدا لدم تعدد دادرة
على التعام الصحي م شدعرية أصدحاب التجدارب القويدة
دي العمدود والتبعيلدة مد التنددعيصيي الدذي لدم تعدد تجددربتهم
تمث تواصدال امتثاليدا مد تجدارب ا جيدا الندابقة علديهم..
معجميددا وأنددلوبيا ..وأيضددا موضددوعياج إذ أ أصددحاب هددذ
التجدددارب لدددم يعدددد يهمهدددم بدددت حدددا مددد ا حدددوا  ..تلددد
التصددصيباا المبتذلددة مثدد (الصدددى ال النددي ي) أو (الذاتيددة
( )1محمد عبد المطلب آ اى التجربة التنعيصية ي الديم
( )39يوليو 2004م.
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صدقوى العددد

الروماصنددية) أو (صقددد الوا د ددي الوا عيددة) ..صهددم أصددبحوا
إلددى حددد بيددر ي تبددو صصوصددا تمتثد لمرجعيدداا ماصددة..
وتش

جغرا ياا رديدة أو شدللية دامد المشدهد الجغرا دي

العام للمشهد الشعر التنعيصي.
ل د واحددد م د ه د

تجربت د ور يت د التددي يصددت

و قهددا دو المضددو لمهيمصدداا عربيددة بالش د

الددذ

صد
ددا

يحد .ندابقا ..ا مدر الدذ يصطبدق أ ثدر علدى تداب صديدة
الصثر الذي

اصوا أ ثر محاولدة لالمدتالف عد مجدايليهم دي

اليم و ي ا طار العربية أيضا..
وعصدما تطرى أحمد قي ذاا مدرة إلدى أ
التنعيصية دي الديم (تحداو طدر

صديدة الصثدر

ديم جماليدة أ ثدر ا ترابدا

م المحا دة علدى مصوصديتها وهويتهدا) رأى الصا دد حداتم
الص ر دي ذلد (التشدميم محاولدة لعدق تجدارب صدارد
الصثر اليمصية ع التجارب العربية ي هذا الصو ).
ولم ي

أحمد قي يريد ما همد الصد ر بد

دا يريدد

– ما أ هم -اإلشارة إلى مصوصية يمصية ي تابدة صديدة
الصثدر ..ولعد مدا ذهدب إليد أحمدد قيد هدو صبند مدا أدهدا
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الشعرا الشباب العرب المشار ي

ي ملتقى صدصعا ا و

نصة 2004م قد بدا لهم المشهد التنعيصي اليمصي مبهرا م
صاحيتي

األولييى :أنهتت لتت ي ونتتوا يتوقعتتون هتت ا العتتدا تتتن
الشعراء ال ين ي تبون قصيدة النمر.
الثانية أصهم لم ي وصوا يتو عو هذا المنتوى م التميق
حتى إ العصاوي

اصدا بالصندبة لهدم صدادمة جددا يمدا بعدد

نددتتو ف تصدداو تهم طددويال عصددد عصدداوي مدد صددو (تصددوي
الغارب صعودا إلى ردة بريا مندحوى التعدب اليدومي
جددر آمددر يشددبهصي ددم الطعصددة اء

الصدديرورة شددجرة

تثمر ونا الشبا تهتق العص بوا يبته

حياة بدال بداب

مشددهد مدداف أ يصتهددي علددى شددبا الو ددا ا لددم أصددا تي
صنياصاا أ

نوة ت ييف المطت أون م شار  ..أضيق

مد جيصددق دو أ يصتبد لددذل أحددد حمالددة الصهدددي ) ..و ددد
ح ددوا ددي تلدد العصدداوي تماندداا نددريالية تصطلددق (مدد
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جماليدداا الددصم إلددى مددا يحددد .ددي الوا دد والع ددو ..أو
تبنيرا لذل الوا د ببطصدة اللغدو )( ..)1مدا أصهدا دي جاصدب
مصها تش

تجابها صدارما مد وا د صدارم يدر ض التغييدر

و يقددددر المغددددايرة( ..)2أو إ راطددددا ددددي الصثددددر مماهدددداا
للحياة..أو تتويصا لسصدا بالمددها مد الصدور( ..)3أو (مثا بدة
واعية لمبار اا الحياة م مال وعي يصشق على صبند )

 ...ولع هذا يم

تبنير م مال

()4

را ة جغرا يدا ال تابدة

العربية التي تتوق ال تابة الشعرية يها علدى دواردر ت تبدي
بصبنها –يالبدا -وتتواصد مر قيدا مد هدواما مصوصدية
بنددديطةج

المر دددق دارمدددا

يدددرى إ صبنددد

مددد يقدددرأ

التنددعيصيي المصددريي –مددثال -نددوف يجددد تشدداب التقصيدداا
ماصة دي صدواحي الندرد واضدحة جددا عصددهم أمدا تجربدة
التنددعيصيي اليمصيددي

بنددبب هامشدديتها صهددا لددم ت د ت تبددي

( )1محمدد العبدداو مقاجهددا النريالي..شددجرة تثمددر ..صصوصددا و ونددا
مو محمد العباوwww.m-alabbas.com
( )2المرج صبن .
( )3المرج صبن .
( )4المرج صبن .
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بصبندددها هدددي تقدددرأ الجميددد وتحددداو التميدددق عددد الجميددد
و اصددا ر يتهددا للمشددهد العربددي ل د إضددا ة إلددى هامشدديتها
تجعلهددا أمددام تحددد أدى إلددى أ ت ددو أ ثددر إمالصددا لصبنددها
ولتحققها بمعصى آمر مع دم الصتداج العربدي الدذ يصددر –
ماصددة علددى صددبحاا الصددحف والمجددالا -ينددتطي دارمددا
الوصدددو إلدددى الددديم

يمدددا اإلبددددا اليمصدددي

يصددد إلدددى

اءمدددري إ صدددادرا حتدددى المجدددالا العربيدددة ذاا التوقيددد
ال بيددر والدددعم ا بددر لددم ت دد تحتبددي بصصددوم اليمصيددي
احتبا ها بصصوم ييرهم م العدرب مدا أدى إلدى إحنداو
المبددد اليمصددي دارمددا بشددعور مددام إقا صصد هددو يشددتغ
عليددد ويقارصددد دارمدددا بصصدددوم اءمدددري حتدددى ي دددو لددد
صصيب ي الحضور.
بددالعودة إلددى معايصددة العصدداوي صبنددها وهددي
عيصة مد عصداوي

تشدد

إ

ثيدرة يصطبدق عليهدا مدا ندبق ندصجد أصهدا

تعبر ع تجاور التجارب التنعيصية م حيد .دو التعامد
معها يتم م مال انتراتيجياا صيدة رديدة لديو يهدا ميد
للتددرادف أو التماث د  ..وهددذا ا شددتغا يصطبددق علددى عصدداوي
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الصصددوم ..عصدداوي الشدديباصي ددي (ت ييددف المطددت) –مددثال-
تصطلق مد اندتراتيجية ييدر تلد التدي تصطلدق مصهدا عصداوي
أحمددد القراعددي ددي (أنددالف المددا ) أو عمددار الصجددار ددي
(الصدديرورة شددجرة تثمددر ونددا) ..يعتمددد الشدديباصي ثيددرا
على العصداوي الطويلدة ..دد يت دو العصدوا عصدد مد ثمدا
لمدداا ..مث د

(شددمم مددا صدددمر بددداملصا لي ددذب ويصددلي

بثياب معطرة) هدذا ا شدتغا يمددم اندتراتيجية ال تابدة عصدد
الشيباصي وي د على مماهاا صثرية الشدعر بصثريدة الحيداة..
مد مددال تجليدداا اليددومي بالددذاا أو م د مددال شددموم
تتغيا الصصوم تقديم حيواتهم ..يمدا يعتمدد القراعدي ثيدرا
علددى العصدداوي القصدديرة جدددا مع ددم العصدداوي
الما ) تت و مد

ددي (أنددالف

لمدة واحددة مثد (ص درة حيدرة ح ايدة

صورو صدا ة) أو م لب دي يت وصدا يالبدا مد المضداف
والمضاف إلي مث (هاجو البراشة إر .العدي

مقاميدر

اليصبو ) و ليال ما ت دو العصداوي عصدد جمدال مثد (أعما صدا
تدددب ددي حددواف ا رض) والنددبب ددي ذل د أ اشددتغا ا
القراعدددددي مهمومدددددة بدددددال وصي والجدددددوهر وبالمشددددد الا
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ال برى جما ال ارصداا وب ندها مصدارر البشدر وجيدراصهم
ي الطبيعة.
ي العصاوي القصيرة جدا التي تقتصر علدى لمدة واحددة
يتتم د ويصطددق بالح مددة و ددي العصدداوي الم وصددة يالبددا م د
لب ددي المضدداف والمضدداف إلي د يتددرجم لل ارصدداا أو يرنددم
بورتريهاا ل يصوصتها ..أما دي العصداوي الطويلدة يتمدذ مد
مواق لح اية الوجود إما م مدال
النرد ونيلة ل تابة صم
ا
البشر أو م مال ال ارصاا..
أمددا اشددتغا ا عمددار الصجددار مددا صقر هددا ددي مجموعت د
ا ولى (الصيرورة شجرة تثمر ونا) تصطلق مد مشدابهة
بعيدة لتتمالا القراعي ي جق م اشتغا ت  ..ول صها دي
الحقيقددة مشددابهة لينددا مقصددودة هددي تصبددرد اصطال ددا م د
وصها (مشاهدة لسحوا على دم ا صبراد) –على حدد تعبيدر
المتصددو ة ..-تبدددو ددذل

صهددا تجمد بددي الددوعي المعر ددي

وانتصبار النر الوجداصي للغة الشعرية
اليد أ ث ر م شايرة
المن ا أوحا م ع دم
-236-

الصمرة طريق
وحي

د

إلى عوال م

لدنــق
وهدددو يمدددقج ندددمتي الدددوعي المعر دددي واندددتصبار الندددر
الوجددداصي للغددة الشددعرية بشددي م د نددمرية تماث د نددمرية
طاربدددة مددد الصدددو ية تصدددبهم تدددب التدددرا .بددد (الممدددربي )

نددمرية التمريددب عددادة تتملددق مدد المبار ددة الصاشددرة عدد
إندقاط الهيبددة والتقددديو عد إصنددا مددا أو شددي

أو معصددى

مددد المعددداصي ب شدددف عيدددب أو ندددر يددد  ..جهلددد الصددداو أو
تواطتوا علدى جهلد

مدا دي حالدة الصدهباصي أحدد متصدو ة

اليم ال بار عصد مطل القر الناب الهجدر ( دا يحضدر
صالة الجمعة ذا صق المطيب هجم الصهباصي على المصبر
با يا يضرب بالعصا ويصي ب يا حمار ال ذابي )..
ول د اشددتغا ا عمددار الصجددار تتج د بش د
ا شيا وا

ار والمواضي

أون د إلددى

تندتصطق بمبار اتهدا أندرارها

وحقارقها التي يشعرصا ال شدف عصهدا بدهشدة لذيدذة مدا يبعد
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حي ي نر الحق المالد والمقدو والبديهي أيضا الذ آمصدا
ب دارما لشجرة تصمو أمام أعيصصا
شجرة نرمنية
تشم عاليا
تصما

شي

ينتحق با نب
أو حي يمس أصبنصا بالتشبي حيا موضو عال ة الرج
بددالمرأة ..وهددي عال ددة حا لددة بددالمرارة ..يت دد

يهددا علددى

أنطورة (بجماليو ) الشهيرة التي أعيد إصتاجها ي صصوم
أدبية ونيصمارية ومنرحية ثيدرة دي شدرى العدالم ويربد ..
وموضدددوعها مددد أ ثدددر الموضدددوعاا المتعلقدددة ب شددد الياا
الوض البشر

وب و ال ارصاا اإلصناصية بوصدبها ارصداا

ت ددرر صبددو التجددارب مصددذ ا ق

وهددو يددصج

ددي تلم ديم

ذلددد الوضددد المتنددداو مددد مدددال صدددم ثيدددف يمتصدددر
المعصى ما يمتصر البرى أضوا الصجوم
اإلصن ا ا و
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ضاج حج را
صارا امرأة
واليوم
أضاج امرأة
تص ير حج را
التجدداوق أو القطيعددة م د ا جيددا النددابقة ددي اإلبددداعاا
الشددعرية للشدداعراا التنددعيصياا ددي الدديم يبدددو البددديهي
بح م مصوصية وضعه
ذ وريددة

ي مجتمد مد أ ثدر المجتمعداا

د دارمددا يهمددا وضددعه الثقددا ي واإلبددداعي..

وبح م مصوصية تعدامله مد ال تابدة مد مصطقدة أشدب مدا
ت ددو بمصطقددة صددبرية ماصددة حددي يحدداول التحددرر م د
الترا .اإلبداعي الذ ور  ..م ذل

صصا دد صندلم بمشدتر

يجمعه د جميعددا هددو التجدداور الم دداصي والقمدداصي ددي الجي د
والوط  ..تاليا الريبة المشتر ة ي اجترا صموذج إبدداعي
يعبدر عد تدو ه لتجداوق ر دام اإلر .الدذ ور مد جهددة
وتحطددديم الوضددد الهامشدددي مددد جهدددة أمدددرى ثدددم إصتددداج
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صصوم ت و بصمة ماصة لهد  ..ول صصدا لد صندلم بتماثد
أصواته وعدم تمايقها..
لدددم يعدددد الصدددوا ا صثدددو (محددددود ا طدددال

ضدددعيف

ا دواا) ما وصب بيا الصبد نصة 1997م..
لقد أثبا هذا الصوا حضور الثقا ي واإلبدداعي وأثبدا
وعيا متقدما بصبن وإبداع  ..وصار اليدوم مدا يلبتصدا يد هدو
البصمة الماصة ل

صوا ..والتجاوق البرد الذ يت د

علدددى مرا مدددة التجربدددة والتحدددرر مددد شدددهية ا حتبدددا اا
الذ وريددة التددي وإ لددم تمتددف تمامددا إ أصهددا ددد تراجعددا
ثيرا..
الشددداعرة صبيلدددة القبيدددر ..التدددي تتميدددق بتعددددد التجدددارب
وا طدوار التدي مدرا بهدا مد التبعيلدة إلدى صديدة الصثددر..
تلبا الص در دارمدا لديو ب بدداعها حندب ول د بمصوصدية
لغتهددددا وتميددددق معجمهددددا و ددددرادة اشددددتغالها علددددى اللغددددة
والمعجددم ..لدديو بددي قميالتهددا الشدداعراا ول د

ددي د

المشهد التندعيصي اليمصدي ..هدي ريدم عال تهدا القويدة باللغدة
والمعجم إ أصها

تتر للغة أ تبرض صبنها عليها
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(أض د اللغددة علددى الطاولددة وأعددرف أصهددا ملعوبددة..ل صصي
أر ض

مقترحاتها وأ تر عليها صبني شرنة)

المعر ددة بقواعددد اللعبددة ثددم ر ددض د مقترحدداا اللغددة
يعصددددي ر ددددض إر .اللغددددة أو التماثدددد

ددددي انددددتعمالها مدددد

اءمري  ..بمعصى القطيعة م إر .اللغة وم اءمري

دي

صبددو الو دا ..ريبددة ددي تقددديم صمددوذج مددام تددصج صبيلددة
القبيددر دارمددا ددي اجتراحد وتحقددق م د ماللد ريبتهددا ددي
ا صقيا بعوالمها الشعرية إلدى مددياا ييدر متو عدة معلصدة
رحها بصجاحها و درتها على ا حتبدا بتندرار اشدتغا تها
لصبنها ..وبتنرار تصقلها ي أطوار ال تابة وتجلياا اللغدة..
ه ذا يباجدت الجميد بشدجرتها اإلبداعيدة ذاا الشد

المدارق

وا نلوب المبارى دو أ يعر وا يدف دا لهدا أ ت دو
ذل
( أحد يعرف ما الذ

اصا تبعل هذ المرأة بد أ

تصب شجرة)..
مقاب المط النر المتصداعد شدتغا ا صبيلدة القبيدر..
يم

أ صتصاو مثا أصثويا آمدر هدو الشداعرة هددى أبدال
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النبا ة إلى ا تتا قم التندعيصيي ب صددارها ا و (ورود
شدددقية المالمددد ) ندددصة 1989م ..دددي حالدددة هددددى أبدددال إذا
اندددتثصيصا ديواصهدددا ا و

ددد

اشدددتغالها دددي ددد واحدددد مددد

دواويصها الالحقة (صصف اصحصدا ة) ندصة 1997م ..و(محاولدة
لتذ ر ما حد ).نصة 1998م ..و(اشتماناا) نصة 2000م..
نتبدو تابة تبدأ دارما م الصبر.
دددي (صصدددف اصحصدددا ة) اصدددا ضدددايا المدددرأة حاضدددرة
تتواشد بددذاا الشدداعرة حيدد .يهدديم (اإلحندداو بالهشاشددة
ددددي وا دددد

يددددرحم ..والد لددددة تبدددددأ مدددد العصددددوا د لددددة

ا ص نددار وشدديو رو التش د ي..إذا الشدداعرة ددي وض د
()1

يحتاج للترميم)

عصدما اصحصيا مرة...
اص نرا مرتي ...
وما أربعا...
( )1بتصدددرف عددد حدددوار أجرتددد مددد الشددداعرة صدددحيبة  26ندددبتمبر
العدد( )1118المميو  18مارو 2004م.
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توقعا ذا رتي وى أرصبة ا بد...
ا يوما مويال ي الحب...
ممطرا بالبو ...
بالتضاريو التي برا م الحلم
و صددو مدد ا صتقددام لمددا حددد .أو انددتجابة لدد نتتنددم
تجربدة هدددى أبدال الشددعرية بتعامد مدام ومقصددود ..مد
الشددعر مد مددال

نددر اللغددة الشددعرية المعياريددة –إ جدداق

التعبير -حتدى دي صديدة الصثدر ..ندتتج بشد

شدب متعمدد

إلددى نددر الصنددق المددتلوف و ط د روابددط الجم د  ..وملددق
مواقياا تعبيرية لهشاشة الرو ووا عها
ترتب بيتا م القطراا
تود

ي مبقتها لما ح الذبو

وتغن جلدها لما ايبرا رارحة الو ا
طريق مرص بمر
صبرا حر ة اءهاا
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صنتصد إلى وج

ي حبرة القلب

صرشف أيصية حامضة
صمض مبق ضح ة ل تجي
صصبي المراراا إلى ذا رة الغد المغلقة
صصثر دمصا الحلو ي

الجهاا

ول دددد تجربددددة هدددددى أبددددال نددددتتج أ ثددددر إلددددى تعددددد
مصوصددية التجربددة الصنددوية ومطابهددا الددذ يتغيددا تحقيددق
وجود معترف ب للمرأة دي مجتمد ذ دور إلدى ا صغمداو
ددي هددم الشددعر بوصددب عمليددة إبداعيددة أعمددق ثيددرا مد أ
ي و مجرد حام للمطداب المشدار إليد  ..ربمدا دو هددى
أبال م صنا ليالا ي اليم انتطع أ يحقق ذواتهد
و يبيددا وصقابيددا ..ندديتج صددم هدددى أبددال إلددى حبددر صهددر
المام بما يجعل مار ة منجلة لها وحدها ..هي م أ ثر
المبدعي والمبدعاا ي اليم الذي تشبههم صصوصهم إلدى
درجددة التطددابق ..وهددي م د مددال هددذ الصصددوم تتجدداوق
وتجاور و تتشب أو تماث
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للمرة المامنة والعشري
ثرثرا المرآة بمالم امرأة اصا
ييبا ممتد اإليقا
حلما متن الحد اا
د را مشتعال بلحاف الموا
****
معايصددة التجددارب التبعيليددة بدددورها نددتعطيصا مقيدددا مدد
الم داا علدى مدا ندبق وندتمصحصا أدلدة أمدرى علدى دو
التجاور دامد الشد

الشدعر الواحدد يتعدقق بقدوة اصطال دا

م تعدد المرجعيداا والحناندياا بدي التندعيصيي  ...حدي
صعددداي ( تددداب الدددراقم) مدددي أبدددو حيددددر ندددصجد صصوصددد
تجددددا ي ليددددا العبددددارة ا ليبددددة والمعصددددى ا ليددددف والر يددددة
ا ليبة ....ما ندصجد تلد العبدارة تتعبدت بدالطقوو وا ندرار
وروار ال هاصة ..والوحي ..واللغة التدي تتواشد

يهدا ألغداق

التر يب ..وألغاق الد ا القادمة ..مد ملدط وا ا بدي لغدة
معجميدددة ييدددر مندددتعملة اليدددوم ومعجدددم مح دددي ...تم ددد
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الشدداعر مدد جعلهمددا معددا دداعال إيجابيددا ددي ت ددوي أداتدد
التعبيرية ...ونيجد القارم الذ تصقص مبرة القرا ة أص ما
أ يل إلى هذا الصم حتدى يجبهد ب داهر مربد

يد ددر

هاردد مدد الغمددوض والتمتددرو ورا الرمددوق واإلشدداراا
المتمرجعة ي الترا .بشتى تجلياتد المدوصدة ديصيدا وإبدداعيا
وتاريميدددا وأندددطوريا و دددي الثقا دددة الشدددعبية الحيدددة وييدددر
الحيددة ...حتددى ليبدددو واضددحا أ الشدداعر الددذ يددصج علددى
صحددو رار د

ددي ا نددتبادة م د مبدددأ وحدددة ا ضددداد لتجندديد

صمطية تش ي العالم المحيط بصدا بشد

أ ثدر مصاندبة لبجاجدة

هددذا العددالم البدداج  ..وتصا ضددات و لم د البدداد  ..و وضددا
العقيمدددة ..و معقوليتددد ليصددديرا معدددا (الدددراقم) و(القددداا)

متالقمتي م متالقماا وضعصا المار وحياتصا الغريبة..
ولددذل وتبعددا لمددا يريددد أو يقترحد

هددرا طددرى الددتبهم

وا نتيعاب وتمث العاداا ا جتماعية وتو يف متالقمداا
الراقم علدى صحدو ميثلدوجي وأصثربولدوجي معقدد وجديدد إلدى
حد بيدر ..وإ

اصدا ا صدو ا ولدى لهدذا ا شدتغا ييدر

ما ية ي ديواص ا و ((بيصصا برق م قجاج)) الدذ صددر
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نددصة (1997م) معبددرا ع د ر يددة

تصبددي ا تصددا القددو

بالقددديم بمقدددار مددا تثبددا القطيعددة معدد مدد مددال طريقددة
الشاعر ي ا شتغا علي مرة أمرى بمصوصية

يماثلد

يها أحد م قمالر
متباعل متباعل ..
تتصان ا شعار م تبعيلة تمصى
وم جي ي رر صبن
تتصان ا طال
وا طال أرحام البصو جميعها
إص د

مددا يقددو

ددي أحددد اعترا ات د (يق دف بت دددام رانددمة

هصدددا علدددى ا طدددال

حيددد .و دددف امدددر القددديو وعصتدددرة

وقهيددر وطر دة مددادا ذراعي د للمتصبددي والمعددر  ..وهامت د
وص ر إلدى هصدا إلدى حواشدي الغيدب دي م دا طر د مد
ب ادوارد نعيد وأدوصيو و داد يصبدذ مصد ندر و بدولم
وعبدداو بيضددو  ..يتقب د

د ا جصدداو ويتلددبو د أش د ا

القصدديدة ..مصحدداقا ددي الغالددب إلددى القصددارد المر بددة ذاا
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ا صدا القوية والمرجعيدة التراثيدة والتدتثير البعيدد متعمددا
المقاوجة والجمد بدي أشد ا القصديدة الممتلبدة دي الدصم
الواحد)(.)1

اشتغا ا أمي أبو حيدر نتبدو للقارم م مدارج الديم
أ ثر ابتعادا عما يتلب وأ ثر إيرا دا دي مصوصديتها التدي
تترا

يها المرجعياا الميثولوجيدة القادمدة مد حضداراا

ممتلبة بالترا .العربدي مد تر يبدة مد المدورو .المحلدي
بتجليات الممتلبة.
أمدددا حدددي معايصتهدددا دددي صدددف مدددا أصتجددد قمدددال مددد
التنعيصيي

صها بح م التجاي والم ا نتتجاور م تجارب

مجايلي د التبعيليددي

ول صهددا ل د تتشدداب معهددا ...شددتا بددي

اشدددتغا ا أمدددي أبدددو حيددددر التدددي أجملدددا بعدددض ميقاتهدددا
ومصارصددها ..واشددتغا ا أ م د قمالر د التبعيليددي حتددى
ي لح ة ال هور والصشر والدرانة ي الجامعة..
( )1مددد حدددوار أجدددرا معددد أحمدددد البقيددد لصدددحيبة  26ندددبتمبر العددددد
( 27 )1382مارو 2008م.
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ما الذ يجم بي أمي أبو حيدر ومحمدد جمدي أو بدي
أمددي أبددو حيدددر ...وهددقا مقب د  ..أو بددي أمددي أبددو حيدددر
وجمي مبر ..
لو أمذصا جمي مبر مثال ي الشق التبعيلي مد تجربتد
المصشدورة دي مجموعتد ا ولددى ((علدى شدبا الو دا)) نددصجد
أ اشدددتغا ا جميددد مبدددر  ..تع دددف علدددى الدددذاا ...التدددي
تحددداو رصدددد رداا علهدددا تجدددا الدددقم

دددي ندددرمديت

ومحاو تهددا الداربددة لتجدداوق تل د الن د وصية عبددر لغددة تت د
على بها المبردة والصورة م جهة ..وعلدى محاولدة صدد
اعليددددة الددددقم

دددددر اإلم ددددا

عبددددر لغددددة بندددديطة عذبددددة

ومرجعيدداا أ د احتبددا بمددا هددو مددارج ذاا الشدداعر ومددا
يعتمددد

يهدددا ..حتدددى حدددي يندددتدعي جميددد ا م صدددة صددد

يندددتدعيها مددد طرة بقمصددد المددددام بددد  ..وبشددد

حثيدددد.

ينتقصددي جميدد وحددداا الددقم ثددواصي ود ددارق وندداعاا
وأياما وليالي وأشهرا ونصي و روصا ودهورا وأبدية ..ذل
لح ددة ولح دداا وو تددا وأو دداا حاضددرا وييبددا ماضددديا
ومندددتقبال حتدددى لتشدددعر وأصدددا تقدددر بوطدددتة قمصددد علدددى
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صددر  ..هدو يت بدد قمصدا ارددا ممداتال بداردا ثقيد الدددم
وال دد

شدددديد الرتابدددة ندددو

ماصقدددا مدددامال مندددموما

وامقا ي صبو الو ا ما ي هذا الصم
مر ...
ياناعاتي
يمصق إطار الناعة
أوميقا الو ا
مر ..
واجتاق اللح اا ال نلى..
يف ت انلا اللح اا
و اصا ي يير اء
تنابقصي.!..
صاما ي جوف الجمر
توارا تحا رماد
اللح اا القادمة ا مرى
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وعذاب الغيب
مر ياناعاتي
إ الشاري لصاحبهم
نوط ممول
مااحتر وا مثلي
أوملوا تعداد ثواصي
الوامقة المنمومة..
****
تعدداطي جميدد مبددر مدد الو ددا  -مددا لمحتدد المعايصددة
النددابقة -يغريصددا بانددتعراض بعددض تجليات د

ب ددرة أو ثيمددة

ي الشعر التنعيصي ..هذ الثيمة بالذاا نت شر أ ثدر علدى
تعدد التنعيصيي إقا تب يرهم ي ا شيا ..
ندتو بصا هددذ المعايصددة البندديطة علددى مارطددة وانددعة مد
المدلو ا التي ليو لها م مرجعياا عامة توحددهاج صهدا
يالبدددددا

تتمرجددددد مدددددارج ذواا شدددددعرارها وحناندددددياتهم
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الماصدددة ..الو دددا عصدددد علدددي جددداحق يعصدددي اللدددو ا ندددود
للنلطة ي

قما وم ا

ددديم هددذا اللي د الم تددوب علددى مارطددة النيانددة بددالبصط
العريض
م ينطي أ يمد يدا ي أصابيب الو ا.
لذل هو يبي وثقي ال
عصددد جمي د مبددر ج

ليو على الصحو الذ يبدو ب

و ددا جمي د مبددر و ددا وجددود

وهددو ع ددو الو ددا النيانددي النددلطو عصددد جدداحق ..الددذ
ي د على نلطوية الو ا النيرة بهذا التنا
ه يعرف العالم
إلى أي يذهب
يجر حمار الو ك
ا.
حي
ُّ
أو يعترف بحقيقة ما آ إلي موضع ي
تجاهلا موتي على هاما الو ا
عصدددد أحمدددد القراعدددي نددديبدو التب يدددر دددي الو دددا م ثثدددا
بروار

وصية
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الو ا يدلق عتمت
هذا الالبد بجهاا حجرية
وعصددد محمددد اللددوق

صايددة ع د صددعوباا الوا د التددي

ينمر مصها الشاعر ويب ر يها تب يرا عبثيا
أصا بال مواعيد
حتى و لو تنلقا جبا الو ا.
وعصد محمد العابدد تتمد هدادم يبحد .عد المبار دة دي
ميباا الحياة المت ررة
لي
أدر الو ا
حاولا إطاللة ..
ل كم أج كد الصا ذةك
وهددي لعبددة أو ددرة يحلددو للشدداعر أ يقلبهددا علددى وجددو
ممتلبة
ما أ تمر
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الثاصية
أبح .ع ا ولى
تمطو  ....ثاصية
أبح .و ما أدر ا صبني ي ...
الثوا
...
...
لينا لصا أو اا
أيتها الثواصي.
عصد محمد الشيباصي الو ا جق م درة ا صشدقاى علدى
التعريباا القديمة لسشيا م مال هدم الصموذج المدتلوف
الشبي بالمقدو
الو ا

يقت بال صاية

الو ا عقرب صده جلد النمي
بمرهم الثالثي
العار ة تماما بمنال ال تف.
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وعصددد عبددد الصاصددر مجلددي الو ددا يجنددد مددا وصددلا إليد
الحضارة م اصتها للوجود اإلصناصي
حيصما أيق ت الناعة
ا الو ا حقمة مضرا
وشمم وحيد
يصص اصتحار اليومي
بحر ة القات .
وعصد ط الجصد الو ا مادة للمبار ة الصاتجة ع التصا ض
الحاد بي تب يري متعارضي أو وضعي صقيضي
الو ا يصب

ي المارج

وحيدا ميا اليصابي .
أمددا عصددد تحددي أبددو الصصددر د

الو ددا لدديو د لددة علددى

اعليددة تعم د ضدددصا حنددب ول ص د أيضددا جددق م د اللعبددة
اللغوية جتراحاا أ ثر إ صاعا م الصاحية الشعرية
تو ف الو ا الاله .ي الناعة..
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حد .ذل ولم أصتب .
بمقدار ما تمبت القم

ي علبة نجارر ,

تحو إلى مندو.
أبعد م

ذل هذ اللعبدة المتعدددة الدد

القبير
ل صها تدور
الناعة المعلقة إلى عقاربها
تتصصا م ملف إيقاعاتها
وتدور..

ه الناعة
معصوبة
العيصي
وتنير
على حدواا أرب إلى إيقا

آمر..
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ا عصدد صبيلدة

تحا أ الحدواا اصدد
الو

الجيولوجيدو وهدم يصقبدو عد

ا..

****
معايصدددة الصصدددوم التندددعيصية بمقددددار مدددا ت شدددر علدددى
القطيعددة شددب ال املددة مدد مصددبو ة المواضددي الصمطيددة –
ماصدددة المرجعيددداا ا يديولوجيدددة والتجدددارب الجمعيدددة أو
إبدددداعاا الدددوعي الجمعدددي -التدددي اصدددا تصدددبغ اشدددتغا ا
ا جيا النابقة صها ي صبو الو ا تصبي تهما أمدرى أ لهدا
التشاب يما بيصها واصتنا تجارب عربيدة وا ددة ..قدد اتهدم
تدداب صدديدة الصثددر م د التنددعيصيي اليمصيددي ب دتصهم يقعددو
و وعا جا ي تقليد صماذج مصتجة عربيدا هدي بددورها تقليدد
لصمدداذج مصتجددة يربيددا ...إلددى جاصددب ذلدد اتهمددوا بالتصاندد
الصددددوتي والتشددددابهاا الصصددددية ..ول صصددددي أعتقددددد أ هددددذ
التجارب ي صيدة الصثر ت لم لما ادحا حي صطلق عليها
ح مدددا هدددذا ..إ هدددذا الح دددم لددديو جديددددا إذ لدددم يدددتم نددد
وإصدار

ج تجربة التنعيصيي اليمصيي

دي تابدة صديدة

الصثر ..ول ص ن لمجم التجارب العربية ماصة ي بلددا
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الريادة ي تابة هذا الش

(الشام والعراى مدثال) مدا وجد

للتجدددارب العربيدددة البدددارقة ريدددم تبايصهدددا أم صدددة و تدددراا
قمصية..
إ معايصدددة هدددذ الصصدددوم بقددددر حقيقدددي مددد التجدددرد
والحياديددة والموضددوعية نددتثبا لصددا دارمددا أ أ ثددر تجاربهددا
البارقة التي حققا حضورا ويا ي الناحة الشعرية مدال
النصواا الماضية هي تجارب تمتل إلدى حدد بيدر أنداليبها
الماصددة ..وتتميددق بددوعي يقيهددا مجددرد التقليددد البد لتجددارب
اصقرعا ي أما

أمرى و روف مغايرة..

إ مقاربددددة صصددددوم التنددددعيصيي اليمصيددددي مدددد حيدددد.
مبار تها للصماذج الصاجقة عربيا ..ماصدة الصمداذج التدي تدتهم
هددددذ التجددددارب بددددالص ر إليهددددا ..ثددددم مقاربتهددددا مدددد مددددال
التضميصاا الثقا ية الماصة باليم –أرجو أ أ دو مصديبا
ددي هددذا التعبيددر -أيضددا مقاربددة البصددماا الشمصددية ل د
مبددد لصتبددي مددا إذا اصددا هددذ التجددارب ذاا مصوصددية
عامددة أم  ..ثددم لصتبددي مددا إذا اصددا هددذ التجددارب تتجدداور
أنددلوبيا أم تتشدداب  .تددذهب بصددا دارمددا إلددى صتددار تدددحض تلد
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تصتب أبددا للتضدميصاا الثقا يدة وأثرهدا دي

ا تهاماا التي

لغة الشاعر وأنلوب ومعجم و دي اندتراتيجية تعاملد مد
ال تابة الشعرية..
علدددى ندددبي المثدددا رصدددد الصقددداد دددي مجموعدددة محمدددد
الشددديباصي ا ولدددى ((ت ييدددف المطدددت)) اتندددام لغتهدددا وترا يبهدددا
ب (اليباو والهروب م الجم المتلو ة)(..)1وعصايتهدا بقدرا ة
(ا مددا

وا

ددار ددرا ة حنددية صددادمة ...أو تتملهددا تددتمال

اهراتيا)..
ما لدم يقلد أحدد أ الشديباصي دارم جيدد ...وأصد بدال شد
يرصد تجربت ويقطرها بحقم م مجمو معار ووعيد ..
لت ددو

ددي دد ا حددوا تجربتدد الماصددة بدد  ..هددي ذاا

تضدددميصاا ثقا يدددة واجتماعيدددة يمصيدددة واندددعة تع دددو وعدددي
الشاعر وأيديولوجيت الماصة ب  ..ما أصها م جهة أمدرى
تمتلددف أنددلوبا وتصدداو ا ع د التجددارب المجدداورة لهددا ب د

( )1ال تابة الجديدة أحمد النالمي مرج نابق م .48
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تت يد ..صاهي ع حضور الشاعر طبولة وشبابا ووعيدا دي
الصصوم ب

ما يمثل ذل م إحا ا مرجعية ماصة.
****

ددي هددذا النددياى د

مددا أصجددق التنددعيصيو

ددي صدديدة

العمددود ندديبدو ا نددوأ ح ددا قددد تددم التعامدد معهددا علددى
ا تراض أصها تدرا م مطيدا مدا ندبقها دي شد لها و تضديف
شيرا ي مضاميصها..
ييددر أ المعايصددة ..لددبعض صماذجهددا المصتجددة إبددا صهايددة
التنعيصياا تثبا أ عموديداا التندعيصيي

دي الديم تبدارى

إلى حد بير مرجعياتها ..صقو هذا ي حدود مدا يتيحد لهدم
الش

العمود الموي

ي القم

و ي اعتياد الصاو علدى

صماذجدد العليددا المصتجددة ددي القددر العشددري و ددي القددرو
النددابقة ..الم ددد أ

تابهددا لددم ي وصددوا يص ددرو –دارمددا -

إلى الدورا  ..إلدى الصمداذج التدي أصجقهدا أندالف بعيددو أو
ريبددو  ..وإصمددا دداصوا يص ددرو إلددى الحاضددر ..إلددى الوا د
المعاا – إ جاق القو  -أعصي هصا أ تلد القصديدة اصدا
تبيدددد مددد اللغدددة الجديددددة التدددي تص تدددب بهدددا صددديدة التبعيلدددة
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و صدديدة الصثددر وهددي بددذل

اصددا تقدددم للقددارم إضددا اا –

بعيدة صنبيا -عما امتسا ب حا ت أو مماقص القرارية.
أعرف أ أ ثر م ن ا نيطر صبن  ...هصا...
أي هي تل الصصوم وم هم تابها...
وهددذا

عجددب ي د  ..تل د الصمدداذج التددي أصددبحا اء

جددق ا م د تجددارب تابهددا الددذي تصوعددا اشددتغا تهم علددى
القصدديدة بددي العمددود الددذ تشددبثوا بدد قمصددا وهددم ي تبددو
التبعيلة إلى جوار  ..ب أ يبدار و  /يبار وهمدا صهاريدا إلدى
صيدة الصثر..
لم تقرأ تل الصماذج مطلقا م

بد

ثيدر مد الصقداد الدذي

تت ددرر مددقاعمهم حددو معددر تهم ب د مددا تددب ومددا ي تددب
والدذي يصددرو أح امدا اطعدة ..تد طر د مدا ي تدب دي
ش

معي بالتشاب والتقليد وا جترار والترا م المطي إلدى

ييددر مددا هصال د  ..مبددررة لصبنددها التملددي ع د عصددا القددرا ة
والبحم م ما ينتلقم
المعددايرة ..صانددي تمامددا أصد

ذل م أماصة المعايصة بد م
مددا أ

صدديدة العمددود امتلبددا

بعددد الحددرب العالميددة الثاصيددة ثي درا عمددا اصددا علي د (تجلددى
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ا متالف أ ثر ي صيدة صقار باصي) وأصها بعد ص نة 67م
امتلبا أ ثر ت ثر (صموذج البردوصي) وأصهدا بعدد 1990م
بددد أ تمتلددف بغددض الص ددر عد وجددود مد

يددقا ي تبهددا

علددى طريقددة امددرم القدديو..أو علددى طريقددة البردوصددي أو
ييرهما.
مد الم ددد أ أحدددا لددم يلتبددا لدرانددة المصجددق العمددود
التنددعيصي لعدددة أنددباب ..مصهددا عدددم درايددة أيلددب الصا دددي
المشار إليهم بترا .الشعر العربي و طيعدتهم معد  ..و اصدا
صتيجددة القطيعددة شددب ال املددة مع د تددصع و جهددال بجماليدداا
الدددصم العمدددود

وندددماا تطدددور التدددي اصدددا علدددى مدددر

العصور بطيرة التقدم ليلة الوضو إ للعار ي  ..و ي داد
يتبيصهدددددا متوندددددط المعر دددددة إ

دددددي اللح ددددداا المبصدددددلية

ا نتثصارية م تاري التطور الشعر .
بالصنددبة للددصم العمددود التنددعيصي هددو صددم يمتلددف بددال
ش ع الصم العمود الذ

تبت أجيا الشعر ي العقود

النابقة بما يها صم البردوصدي ..الدذ و د التندعيصيو

دي

يوايت بدو مماراة ..يير أ الحقيقة التدي تثبتهدا صصدوم
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التنددعيصيي العموديددة هددو امتال هددا ومغايرتهددا حتددى لددصم
البردوصددي ..وهددذ المغددايرة موجددودة ددي بصيددة الددصم و ددي
صور أيضا.
لقددد تملددا صدديدة التنددعيصيي العموديددة ع د المضددامي
الثوريددة والر يويددة التددي ميددقا عموديدداا شددعرا ا جيددا
النابقة –الحدي .هصدا عد الصمداذج الواعيدة المتقدمدة

عد

عشراا ب مراا الصماذج المجترة.-
صدديدة العمدددود التنددعيصية تملدددا أيضددا عددد الهيجاصددداا
اإليقاعية واللغوية وابتعدا ثيرا ع الضجي والصدمب..
وبرق يها بقوة اإليقا الشمصي لشاعرها الذ تتالم

يد

روماصندددية ليندددا تلددد التدددي عر دددا عصدددد الروماصنددديي
اليمصيددي والعددرب ب د مصتصددف القددر العشددري م د هيددام
بالطبيعدددة وجصدددو للتتمددد والميدددا والتشدددا م المدددريض
ول صها روماصنية تنتبط الدذاا علدى صحدو يدذهب بالتجربدة
إلى التصوف الذ أصب مرجعا ومت را بديال ع الطبيعة
والرموق الميثولوجية ..لذل حلدا مبدرداا التصدوف مثد
الدهشددة المقددام النددجادة الصددالة التهجددد المجاهدددداا
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الدددرو

المددداطر الدددوارد المحدددراب الددددعا

التجلدددي

المشدداهدة الم اشددبة الحضددرة الددولي الشددهادة الشدداهد
القرب الهيرة المرا بة ا صدطبا
المعراج الوجد التواجد التنبي
الجهر الندر الصدحو الر دو

ا ندتمالم البهدا
التوى الولد المشدو

الترتيد

الحيدرة اليقدي

المدددار اإلطددراى البددواا الغيدداب الحضددور ..وييرهددا
مح مبرداا الطبيعة وموضوعاتها التدي اصدا تحتبدي بهدا
روماصنية المهجريي

ثم شعرا الثالثيصياا ومدا امتدد مدصهم

حتددى نددتيصياا القددر الماضددي.م مبددرداا الطبيعددة مث د
البددرا ي

البحددار المددوج الصددمور الضباب النددحاب و

مجاوراتهدا تلبددا

ا ضددوا

العطدور الممددور ا طيددار

الدددورد الضدددباب القيثدددار الصدددليب وييرهدددا برمقيتهدددا
آصددذا ج

مث د هددذ ا لبددا

ددد تددرد بددال ش د

ددي صدديدة

العمدددود التندددعيصية بيدددد أصهدددا تدددرد يالبدددا مصبصدددلة عددد تلددد
الرمقية.
لقد اصا روماصنية الثالثيصياا وا ربعيصياا مدذهبا صيدا
و اصا ي صبو الو ا حالة صبنية (تتد ق ي إبدا الشداعر
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صغمددا حقيصددا و ددرا متشددارما صتيجددة المددرارة والميبددة و ددي
أعقاب المح وا قماا)( ..)1صاهيد عد

دو مت رهدا دا

ي الروماصندية الغربيدة بمددلو تها ا جتماعيدة ومرجعياتهدا
البلنبية..
أمدددا مدددايم

أ صلمحددد دددي رماصندددية صددديدة العمدددود

التنعيصية هو تونلها بالتجربة الصو ية طريقا إلدى التجربدة
اإلصناصية المبعمدة بدالرو حيصدا وبالحندية المموهدة أحياصدا.
وإذا ددا شددعرا الصددو ية القدددامى ددد انددتبادو م د مدددلو
ا صثددددى بصددددبت لغويددددا إيحددددا بتددددوال العددددوالم وا ددددوا
و وضدددا والمواضدددي وتصا حهدددا دراندددتبادتهم مددد ثيمدددة
الغق الحندي للوصدو إلدى أبعدد مصداق التجلدي الصدو ي
صيدة العمود التنعيصية د علدا الع دو مد ذلد

قدد

نددعا م د مددال الملبددو الصددو ي وم د مددال ا نددتبادة
الوانعة م ثرا الد

ا التي يملقها للحضور ي دوام

( )1صاق المالر ة دراناا ي الشعر والشاعرة م .193
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الددصبو والتعبيددر عدد ذاتيددة التجربددة و رديتهددا والحضددور
ذل

ي وام ا صثى..

إذا قددد تملددا صدديدة العمددود التنددعيصية ع د الموضددو
الددوطصي والقددومي وا يديولوجيددة النيانددية وا جتماعيددة
ما تملا عد المطابيدة وعد رندالتي التثدوير والتصدوير..
و ار ددا المرجعيددة المتلو ددة للروماصنددية مجترحددة لصبنددها
توجها روماصنديا جديددا ذ مرجعيدة ذاتيدة صدو ية ..يبحد.
الشاعر مد ماللهدا عد صبند

متحقدق إبدداعي ووجدود ..

وهي بهذا تمتلف عد التجدارب الشدعرية بتشد ا اندتبادتها
دددي ا جيدددا الندددابقة ندددوا دددي تجلياتهدددا العربيدددة أو دددي
تجلياتها اليمصية..
إضا ة إلى ذل

صيدة العمود التندعيصية ت شدر علدى

نمة م أهم ندماا التعددد والتجداور دي المشدهد التندعيصي
اليمصي ..امتيارها للتصدوف مت ردا تدم مرتبطدا بدالعودة إليد
دا بددي علدى الهويدة ..الهويدة التدي لدم تعدد هويدة جمعيدة
اجتماعية ملقمة ب الهوية الغير ملقمة ..نتجع مد ذلد
المت دددت الصدددو ي ..مت دددت ومرجعدددا لدددذاا الشددداعر وحددددها..
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ولددذل

د

التعام د م د هددذ الهويددة ..يمتلددف ويتمددايق م د

شدداعر إلددى آمددر ..وذل د يعددد م شددرا حقيقيددا علددى تبددد ا
واضددددددحة ددددددي ا شددددددتغا ا الجماليددددددة لهددددددذ القصدددددديدة
وا صقياحددداا الغيددددر هيصددددة دددي اإلحندددداو الجمددددالي عصددددد
مبدعيها المصتمي يالبا لحواض علدم تقليديدة ذهدب قماصهدا
أو بيردداا ريبيددة بليددة تح مهددا ددروف اجتماعيددة وثقا يددة
يم

تبهمها..
لقدددد جمعدددا تددداب هدددذ القصددديدة جامعدددة صدددصعا دددي

تندعيصياا القددر العشدري  ..تنددعيصياا الحدروب وا قمدداا
ا تصادية والنياندية وا جتماعيدة يمصيدا ..وهقيمدة اليندار
العربددي والتيددار القددومي وصددعود التيدداراا الديصيددة النددلبية
إ ليميا ..ونقوط ا يديولوجيا وتغو العولمدة عالميدا ..لدذل
د

هددذ القصدديدة بمقدددار مددا تعبدر عد ريبددة شددعرارها ددي

انتعادة إحنانهم بذواتهم وأرواحهم ..وتو هم إلى ما يحقدق
لوجددودهم معصددا  ..تبدددو إلددى جاصددب ذلد م شددرا إلددى المدددى
الددذ يم د أ تلعب د الم وصدداا ا ولددى -..المهددد ا نددر
المدددد ثر ا جتمدددداعي وا ضددددية الم اصيددددة  -ددددي تحديددددد
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اندتجاباا بعدض المبددعي القددادمي مصهدا لصددماا الم ددا
الجديد والمباهيم الجديدة ثدم المتغيدر ا جتمداعي والنياندي
وا تصاد

والثقا ي واإلبداعي بش

عام..

ما يميدق صديدة العمدود التندعيصية أيضدا وجدود بصيدة يهدا
تمل د تشددبعا لغويددا يددتتي مدد دامدد القصدديدة ومدد تشدداب
عالرقها ..بالريم مد

وصهدا تمثد الشد

الشدعر العربدي

الذ يصعب علي التملم تماما مد ا ت دا اا علدى إرثد
الضمم إ أ المصا الذ

تدب يد ندم ممد لهدم تجدارب

عمودية تنعيصية درض علديهم تتثيد .صصوصدهم بتجداربهم
المجدداورة ددي تابددة الصصددي التبعيلددي والصثددر

وبتجددارب

قمالرهم الذي اتمذوا مد الشد لي اءمدري أو مد أحددهما
ميارا صهاريا ..وبذل ت و

صيدة العمود التنعيصية ي ندم

مصهددا هددو القنددم الددذ صعايص د –

ددي مجموعهددا -تلتقددي م د

ا شددد ا ا مدددرى -جقريدددا علدددى ا ددد  -دددي الصيددداا و دددي
التمدددثالا ل دددو هدددذ القصددديدة ييدددر مصشدددغلة بدددا يراض
الموروثة أو بالصمطية المصانباتية أو الصرا المصبر ..
يم صصددا ددي هددذا النددياى أ صتو ددف لدديال لمعايصددة بعددض هددذ
التجدارب ولصتمددذ علدى نددبي المثددا تجربدة الشدداعر جميد
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مبددر

ددي مجموعت د (العددراجي ) لصتنددا

م د تو ددف م د

الصقدددداد عصددددد هددددذ المجموعددددة .اررددددا مقترحاتهددددا الد ليددددة
المصقاحددة التددي تترتددب علددى انددتبدا ا المدددلو الصددو ي
لسلبا والتصوراا...
يم صصا أ صتبدي جدق ا بيدرا مد اشدتغا ا هدذ المجموعدة
الصغيرة التي ا مصت الحالة الشعرية يها اللب الصدو ي
باصقياحات د الد ليددة الممتلبددة ..وعبددر اإل دادة م د مصددبو ة
ألبددا صددو ية مصهددا (المعصددى البضددا
الغيب الهجو الدوحي الحيدرة اليقدي

المدددار ا لددق يددد
الترتيد

الباتحدة

الوجدددد المعدددراج الدددوارد المندددجد الندددجود الر دددو
اإلطدددراى الدددرو
المشو

الصدددالة التواجدددد المصهددد

الجهر النر التنبي

الغربددددة

التوى الغياب الحضور

الول الصحو التشدبي ال صايدة طدرة الندما
ضددا اا التجلددي عددراجي البهددا

يدد الغيدب

بددرى البددواا رياضددة

القلوب ..إل ).
هي مصبو ة لب ية صو ية تحو الصم إلى مدالذ لمطداب
الشددداعر دددالصم هصدددا مندددتقب المطددداب ومندددتوعب
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هدددو

يتوج لغويا ود ليا م صبن إلى صبن ج

الشاعر يوجهد

م صبن إلى صبند ولدذل نديبدو الدصم ا ددا لليقدي شدتص
شت الصم التنعيصي دي تجلياتد الشد لية ا مدرى ..لصعداي
معا صم (العراجي ) الذ تنما ب المجموعة
طالا منا اتي إلي
تصانلا حولي جهاتي
شا الحريق و أقا
أرا

ي صبو ا واتي

يا ص هة الر يا التيق
لم يدع

يف آا

أشعلا بي ورى التي
مبا عصا يد اللواتي
أدمصا إدماصي علي
وعشا ي يحيا مماتي
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صتيا يا نببي اليتيم
وأصا داصية ذاتي
أذ يا هاجن اللذيذ
على رراا ا مصياا
تما عصواصي الحصي
إلى رصيف الذ رياا
حاذرا أحجار التعثر
اصقلقا على حصاتي
حتى ات تا إلى رجا
أنوى رباصا حياتي
م ي عراجي البها
علقا يا شغف التباتي
بوا واص نرا ر ا
وصما ي ف العصاة
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ي بي ما أ

العصاة

نوا يا شغب الدواة
ها اليقي على مدا
ال لي برى البواا
ونجدا اصدلقا على
رم اصهقاماتي صالتي
مبر ي د ي صص العمود على ر دض تلد المرجعيداا
النابقة ويعل ع ريبت ي ا صشقاى على

موجدوداا

ر ض المرجعياا المتح مة ي وجود  ..م مدا يملقد ذلد
ا صشقاى م أقمة طاحصة لوجداص  ..هو يعتبر الذا رة عبردا
و بوا ديما ماصقا أو جدارا ملطما بالمروياا التي صدارا
مميلددة الشدداعر الممتلبددة امددتالف وا عهددا الجديددد تبددق مصهددا
وتقشعر بنبب تداملها بصوت الذ لم يعد يص ر لحضورها
ي بوصدب مبار دة لد أو تطويبدا بد يص در إليهدا بوصدبها
شددتا بدداردا يتعددب ذل د الصددوا ويمرض د  ..ول ص د شددت
التجربة التنعيصية ي

تجلياتها نيشعر بعد اصشقا على
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ذا رت د بعدددم التددواق وبالعدميددة وهددو

يصدددم ب د يرتددا ج

صد صددار يتحقددق بذاتد حتددى لددو اصددا هددذ الددذاا تندداو
الالشي  ..ما نصبهم وصحد صعداي صصدا آمدر هدو (تصهيددة
ي دمي)

قشة م أعاصير المصى تهو
أضعا ي قمجراا المشتهى شدو
تر ا لبي م التنويف مصطلقا
تا ي آية م نورة النهو
قلا ب ي نراباا الهوى دم
مملو ة م ش ايا الوهم واللهو
أ النماواا التي اتنعا
م حول جصة ي العالم العلو
تقاذ تصي ريا التوى م عب.
حلو إلى عب .أشهى م الحلو
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ل صصي لم أجدصي يير ذا رة
تلطما ي جدار النالف المرو
أحننا شدو -و د هقا مميلتي
بصبعهم – ي دمي تصهيدة تدو
هذا مداهم ..ه لي أ أ ار
يامرا لما اعتقما الصت ع

بو

عاصيا يادف صوتي م شتارهم
ولم ي

لي مقام ي الهوى الشتو

أدليا ي جوعهم بالصبض مشتعال
حبا ما عاد لي حبي و دلو
وها أصا ي يد الالشي أدر صي
ما جرا ي صهجهم بلي و تلو
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ثمددة نددمة أمددرى ددي الددصم العمددود التنددعيصي تتجلددى ددي
وص جق ا م لعبة الوجود ..الوجدود بشد
الشاعر بش

مام بما يمتل ب م مبار اا

للحقاصى وإ تبا وا أيا ا
حالماا تبر ك
أا م شقاها
وأصا نيد الطروبي  ,ل
حرقتكصي مواجعي م نواها
ا لي مونم لصي ا ماصي
جتة ضا

عدام ..ووجدود

ي حنابي وتا

أقف اء يا بناتي صتيي
ع ح ايا الهوى وعم ح اها
لم أعد ي برعما ودعيصي
طف القيف بنمتي ي صباها
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وه دو د قددة الشددعور الددذ يت شددف للددصبو ددي ذاتهددا حددي
يجد إ الغصا ب

ما تعصي ال لمة

صبهتصي أ لي لبا وعاطبة
لقصتصي روعة التنبي تلقيصا
إ الصالة التي طالا ..تقربصي
مصي تدر لماذا دنوا الطيصا
دددتي همددددوم وأثدددر اشددددتغا ا البردوصدددي أو مجايليدددد مدددد
الشدددعرا بدددالمحمو ا ا يديولوجيدددة التصويريدددة والتثويريدددة
لتلد ا شددتغا ا ددي الصمدداذج التددي أوردصاهددا مد صصددوم
جميددد مبدددر العموديدددة ..وأيددد صجددددها دددي تغريدددد الدددصم
العمدددود للشددداعر أحمدددد القراعدددي مدددارج ندددرب المعصدددى
المددتلوف والقددو المددتلوف مددا يعل د عدد صبن د ددي هددذا
الصم م دا هو أيضا على الاليقيصية وعلى عدم ا تما
مقاب تمجيدد ا عتدراف بجماليداا الدصقم ريدم حر دة ذلد
ا عتراف
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أصا
الطارر
المجهو
ي

رة
ب
بروى
ا رض
لم
ي تم
عشي
الددصم العمددود التنددعيصي أيضددا

يملددو مدد الوثبدداا

المثيرة للدهشدة التدي اصدا تمتثد إلحددى مقدو ا الحداثدة
التددي شدداعا بدد مصتصددف التنددعيصياا ..وهددي أ الددصم
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الجديدددد بمقددددار مدددا هدددو ملدددق لعالردددق جديددددة مددد ا لبدددا
ومدلو تها هدو أيضدا دو مد الصدور التدي
حد ..و د ا بحر الوا ر ضا أ ثر بو

يحدد تدد قها
نتجابة الصم

العمود التندعيصي لتلد المقولدة ..مدا ت دد ذلد صصدوم
ثيرة للشعرا أحمد القراعي جميد مبدر
عبد المجيد التر ي علي ربي

علدي جداحق

حتى إ العدوى اصتقلا إلى

شددعرا مميددقي ول ددصهم أ د احتبددا بمقددو ا الحداثددة مثد
الشاعري نليما معوضدة إندماعي ممداو

وييرهمدا..

ولع هذا المجتدقأ مد صدم شدهير للشداعر أحمدد القراعدي
يدل على ما ذهبصا إلي
م ا نرار ي لغتي صقيف
ب حاما على البحر الهضاب
تلح

ي عرو ي ا رض عمرا

وتصتى ي أ اصيها الرحاب
وألم

ي مصابيحي الصبايا

أقاهيرا تشتع الرياب
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ت تب يامض ا وا نطرا
وعشقي ي لس وا باب
أيشربصي ن ا م حصي
على مت وأصا ل الجواب
وألقاها على أبراج حلم
ويلقاصي على الريق العذاب
مددرة أمددرى وحتددى ص ددو حقيقيددي يجددب أ ص ددد علددى
جقرية هذا ا شدتغا

دي المدوصدة العموديدة التندعيصية ..د ذا

اصددا تجددارب شددعرا مث د علددي جدداحق علددي ربي د
المجيد التر ي ..نتصدرج ي هدذا الندياى د

عبددد

تجدارب هدذا

المصحى الجقري ي صيدة العمود التنعيصية نيتجاور أيضدا
مددد تجدددارب عموديدددة أمدددرى ..حبدددرا ددد تجربدددة مصهدددا
مجراها المام بها ...ما ي تجربتي الحدار .بد البضد
الشمير وإنماعي مماو  ..وهمدا تجربتدا لدم تصشددا إلدى
الحاضددر بددصبو المواضددعاا التددي ذ رصاهددا بمددا يهددا اإل ددادة
م د اللغددة الجديدددة لصصددي التبعيلددة والصثددر ...شددت التجددارب
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المشدددار إليهدددا ..ول صهمدددا أثبتتدددا لصبنددديهما م اصدددة بيدددرة دددي
المشددهد الشددعر لجي د التنددعيصياا ..بترا صهمددا علددى ثالثددة
مت ددآا معرو ددة ددي تقاليددد الشددعرية العربيددة تتتنددو ددي
المددددورو .الشددددعر ب دددد روا ددددد والموهبددددة ال بيددددرة
واإلحناو الحار بمواضيعهما ..نوا
ذاتية أو عامة...
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اصا تل المواضي

مشهد الالحياة

يف مدينة التسعينيني اليمنيني
صنعاء من األسطوري الباذخ إىل الوحشي املتآكل

إذا وضدددعصا دددي اعتباراصدددا أ عدددددا بيدددرا مددد شدددعرا
المشهد التندعيصي اليمصدي ددموا إلدى المديصدة (صدصعا ) يالبدا
مد

ددرى يار ددة ددي ريبيتهددا د

هد

ب م اصصددا أ صددتلمو أ

الشددعرا و عددوا تحددا مد ثري

الم د ثر الددذ طالمددا

تحددددددثصا عصددددد وهدددددو ال دددددروف ا تصدددددادية والنياندددددية
وا جتماعيددة التددي جدددا بعددد عددام 1990م محليددا وعربيددا
ودوليا.
 ومددد ثر ا صتقدددا للعددديا دددي المديصدددة ....والتعدددرضجديدة يانا بمد أمدرى

لمباهيم جديدة عليهم ..وإ لم ت

عربية ..صاهيد عد المدد العالميدة بح دم وا د البلدد البقيدر
المتملف.
مددا صددت عد هددذي المد ثري هددو أ هد
يت و عصدهم ما ينمي (هاي

الشددعرا بدددأ

راصغ) ب (بصية مد اإلحنداو)

الجديددد ثمددة تقاب د وتضدداد بددي حيدداة المديصددة التددي تشددعر
بالوحدددة والغربددة بيصمددا أصددا ددي مضددم هددادر م د الصدداو
وحياة القرية التي تحو يها بالجماعة والحميمية ونط عدد
محدود م الصاو تعر هم ويعر وص .
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حياة المديصة تبدو (عالما م الغربا ) بد هدي نلندلة مد
ا حت ا دداا م د أصدداو تعددرف عددصهم القلي د ويعر ددو عص د
القلي .
أمددا حيدداة القريددة تواج د يهددا د شددي وأصددا تعر د ..
وتنتطي التصبد ولدو صندبيا بمدا يد و إليد

د شدي ولدذل

تنددتطي عدديا د شددي بعمددق واطمرصددا معددققا بددذا رت
التددي تبتحددا علددى الم ددا وصمددا ي د ووعددا د جقريات د
وعيا حقيقيا.
مقاب حياة المديصة التدي تعديا يهدا عقلدة وندط تجدارب
نريعة ومتشرذمة

تنتقر و تدوم.

البيا ي القرية يالبا بيتد الدذ ولددا يد وتربيدا....
والجيددرا يالبددا أ ارب د إ لددم ي د أه د القريددة لهددم.....
ا ضية التي تلعب يها ....يمل ها أهلد  ....وا رض التدي
تت ددددد مصهدددددا يالبدددددا أرض أبيددددد وجدددددد وأرض أهلددددد
وأ ربارد  ....د رارحددة تشددمها امتقصتهددا ذا رتد مصددذ أو
يوم ي حيات على ا رض.
البيا ي المديصة يالبا بيا إيجدار ...عال تد بد صدادرا
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ما يتو ر يها معصى (الن ) الم جر يذ ر أو

د شدهر

أص ليو ل  ..ندتتذ ر دارمدا أ عليد تقدديم تصداق ا ثيدرة
لصاحب البيا وللجيرا .
ضا شقة دي عمدارة دي المديصدة ....يمتلدف تمامدا عد
ضددا البيددا ددي الريددف ..ددي الريددف أصددا
مهما علا ...أما ي المديصة

تددقع أحدددا

حر ة محنوبة.

الجيرا يربا وذوو طبار ممتلبدة ..و د يعديا حياتد
و ق اشتراطات  ...ومرجعيات  ...حيات ومدا تتعدرض لد
تهم اءمري وأصا ليال ما تبالي بهم.
أمدددا إذا وضدددعصا دددي اعتبارصدددا أ شدددريحة مددد هددد
التنعيصيي جا وا إلى المديصة (صدصعا ) صهايدة الثماصيصيداا أو
مطل التنعيصياا للدرانة الجامعية أو بحثدا عد عمد  ...أو
وجو اد اصوا يبحثو عص -ومعصى ذل أصهم جدا وا دي بدايدة
شددبابهم -د
اصدددا د دددا ي

ن د صوا ير ددا أرضددية أيلبهددا

مع ددم ه د
دددي ا صددد

ومع مهدددا تصقصددد الحمامددداا

والتهويددة وتبددو مص د روار د العطددب والعبوصددة ....وإذا صددا
صعرف أ مع م هد

عاشدوا ندصواا طويلدة ...يرقحدو

تحددا ددالم هددذ الغددرف ....ويتجرعددو الغربددة ددي قحددام
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علدددى ا رصدددبة ومقاعدددد البو يهددداا

ا ندددواى ..والتنددد

والمقددداهي والمقايددد  ..ثدددم ال تابدددة المترا قدددة مددد هدددالوو
الصوطي( )1وروار أ دامهم المتنلمة.
لقد أصب هذا الصو م المبددعي بالدذاا صموذجدا شدعبيا
للمبدددد التندددعيصي دددي مديصدددة صدددصعا  ..ذلددد المبدددد الدددذ
يقضدددي و تدددا طدددويال دددي ممدددراا ليدددة اءداب ...يرا دددب
الطالباا الالري

يطمع م هر ووضع حتى بالتباتة مد

إحداه  ...ثم يذهب يالبا إلى مقي إحددى الصدحف ليصدا ا
ويصر ويحت على

شي

دي الددصيا حتدى إذا ( رحدا)

التمقيصددة( )2اص بددت علددى صبن د ي تددب ويجتددر ندديرت اليوميددة
المحقصة.
و ددد تددرا بعددد المغددرب علددى مقهددى مد المقدداهي يرا ددب
الدما المتصاعد م

دتو شداي ويحصدي دي ييدر مبدا ة

الندددياراا والصددداو و تددداا المحالا.....وميباتددد التدددي
ي الغالب ورميم الثم .
( )1الصوطي صو م أصوا القاا رد
( )2مصطل يقصد ب بلوغ صشوة القاا ذروتها.
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تحصر

ما ي هذا الصم

البوضى مرتبة ما يصبغي
ول يطرأ شي إ

ي أوراى الهواجو

اللعيصة
عصد الصبا

ما

يوم

ل ي و ثمة و رة
ي الميا
م ذل نت علها
ولو منحا للوج
وبال للرأو
نت ف أمام
المرآة
نت و مالم وجهي أشب بحروب مهقومة
أو هو د يدا ميداصا صالحا ل
نت رأ أنرار ما يمب بدامل
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المعار

وأبتنم

ول و جيبي اريا تماما عادت
نتتذ ر جيدا
يف أصنى موعد البطور.
صبيرا ثيبا نتعلق
على طرف اللنا
وألعق أيصية تليق
نتذهب إلى لية اءداب قط
لمغاقلة ا شجار وبعض ا صد ا المنصي حد المرف
هصا ما م
ما يغر

تاة نيبدو لها
يصا

لماتصا بالتت يد تالبة تماما مثلما بقية ا شيا .
أجنادصا المتداعية هي ا مرى
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يير صالحة لالنتمدام الغرامي
نيحدثصي البعض
ع تاة بالطب

يراها تشاب يقالة ربما أيضا لم يرها.

و يف ا تت بها!.
نيبدوا اصا ماهرا لم ي تشف –بعد-
 اصا العال ة بها و مرة ذاا اصطدام بم مرتهاعصد الممر ا مير م مدم ال لية الشمالي.
شعرا ت يد ياصا
ي ثا ة م لداصة.
يضبا هي
يما صا رحا
م ذل إ أصي...........
ولم أعتذر
اليوم التالي رنما رموشها أيصية و .................
................ج....................
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ني و نعيدا بوهم ال ثير
بدور نتبادل بعض الوهم
وأشير إلى أ رب تاة تمر
وأ و هذ

اتريصا .إصها صديقتي

اصا معي با مو أذا ر لها
أوووووووووووف
صهدها
مادة صالحة لل تابة
و............ج.................
............ج.................
 ................ومددا يددوم ويعطددي اصطباعددا بددتصي لعددي
وصياد م طراق ر ي .
وبحي.

ينمعصي أحد

نتردد
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م أصا جمي ورار أيها الوهم
و ي ال ثير م القشاا المتيصة

عصد ال هيرة وحي أحاو اإل ا ة
نيدهمصي ن ا وجبة الغدا
يا هللا ما هذا!!!!!!!!!!!
((يلع إل اللجاجة))

نت ضي اصبراط تن
ل صي نت بر با هتدا إلى طريق
ناحم (ربطة الصوتي)

وأ تحم تجم الجاو ومصتدا
ومث

ثيري هصا نتتبج حديثا ع الشعر

والنيانة
والمعر ة –هم نيتحدثو ع ا تصاد الوطصي
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وأصا نتب ي علي

على وطصي

هق الر اب وهبوط وتصاعد الرموا.
بالتت يددد نددي و نددببا ا يددا

أدم د مددداراا ييبددوبتي

واصتشاري القارف.
يمصة وينرة...
ليو ثمة
عبد المل ضيف هللا
علي الحترة
مصصور الحاج
مصصور هار
وأمضددي إلددى (الدددارر ) راجددال.
بصشوة الوهم.
عصد المنا
ما

لي
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بددتو الحقيبددة مددسى

ل ت و ثمة امرأة ولو منتمدمة
لذل
نتنتحضر أشيا (ال لية)

وأذر أصبا دددا دددي الميدددا لرندددم ( ).........مددد ا تمدددا
الصورة
بعصاية نتض عليها انم ( اتريصا)

وب

ارتيا ونرور نتمارو (أشياري الماصة جدا)

ثم أصام.
ييييييييا
م صح مح و و .
(بعض تباصي ما نيحد .ي يومي الدذ هدو د يدوم
للشدداعر علددي دهدديو صددحيبة الثددور

العدددد (25 )1913

مايو 2006م).

ثيددر م د الصصددوم تبددا ددي هددذ ال ددروف وأمثالهددا
وهدددي تع دددو إلدددى حدددد بيدددر الممارنددداا البصيدددة لشدددعرا
التنددعيصياا ...الددذي صددادرا مددا شددوهد أحدددهم يدددم م تبددة
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عامة ليقرأ.
لطالما بددا هد

المبددعو و دتصهم يعيشدو حيداة دراغ

ولهددو يحندددو علي د ول ص د ددراغ ولهددو قارددف ....ددراغ
الذ يرا ب الحياة و يشار
يمة الحياة ومعصى الجمدا

يها ....و دراغ الدذ يعدرف

يهدا .....و يندتطي ا ندتمتا

ب.
حيداة مصغصددة بدالعجق عد ا تصدا

د شدي بمددا دي ذلد

ال تاب الجديد والقاا الجيد.
حيددداة مطددداردة ب يجدددار البيدددا وديدددو المطعدددم والبو يدددة
والمقدددوا ...والمغندددلة ....وصصدددف المرتدددب الدددذ يدددذهب
أ ناطا بنبب الغياب ع العمد إ

دا الواحدد مد هد

مو با.
حياة يش بط ها ورتابتها وتملبهدا مبار دة واضدحة مد
شددعور صدداحبها بحداثدة عالمد حداثددة ال تابددة وا ددار....
التي يبترض أصها تتالقم تالقما شرطيا م الحداثة ي ا ة
مجا ا الحياة ....وهصدا درى لمد يريدد أ يقدار وضد
ال تددداب بتوضدددا تددداب أوروبيدددي  ...هصدددا تقدددوم
هددد
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ممارنة الحياة علدى ا متيدار ...وهصدا تقدوم ممارندة الحيداة
على ا ضطرار.
م هصا يم

لملمدة (بصيدة اإلحنداو) بالحيداة عصدد هد

المبدددعي

والحيدداة هصددا تعصددي ال تابددةج إذ الواض د أ لدديو

عصددد هدد

مددا يدددعو أصهددم يحيوصدد ييددر ال تابددة  /ييددر

الشددعر ..وهددو مددا تقدددم ددي هددذ القددرا ة حيدداة تقدددم طر ددا
جديدددة لر يددة العددالم ..إذ العددالم يهددا م نددور الصنددق دارمددا..
هدو ي هدر علددى شد

لوحدداا ...د لوحدة هددي بحدد ذاتهددا

جغرا يددا رعيددة تقدددم مشددهدا ماصددا لددذاا مصوصددية ددي
ذو هددا وتجربتهددا ومعر تهددا بالحيدداة ...ولددذل نددتحاو هددذ
القددرا ة تقددديم ديورام دا أشددب مددا ت ددو بتصددوير مديصددة م د
صا دذة حا لدة ....حيدد .تصقدذف المشداهد بانددتمرار يبددو يهددا
المتباي والمتجاصو ...و

شي و شي .

عصد الشاعر ط الجصد ندتبدو ا ضدية دي المديصدة عالمدا
آمددر ..نددتبدو عالمددا أجددرد م لما..ماليددا م د ا حاندديو...
عالمددا يتملددى ع د مددا وعت د ذا رتصددا عصد  ..أ صددد أوصدداف
ا دبا والم رمي والشعرا القدامى والمغصي  ...ولد صجدد
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ي د إ عالمددا يامضددا يمث د الهدداما الرطددب الددذ يددوحي
با نى اتحا ومرريا إلى درجة ارضة ع المعقو
لم أرها ي منوداا المتتمري
لم ألم

باررها م بعيد

لم صلتق ي ميدا عام
لم صتباد أيصا القاا ي ا صي
لم أصبرد بها ي بنتا النلطا
وأرتمي ي حضصها شا يا جور القما
إلى أي تشير أصاب الشعرا المصبوذي
لم أض عالماا على القبور
لم أنت شيمي عبد العقيق
(أشياء د يخص –إصدارات ايحاا اااباء وال تات اليمنيين 2004م – فميد صنعاء

شد أ مديصددة صددصعا

اصددا لددرد طويد مد الددقم

مديصة م أ ثر المد ألبة وبنداطة ..واصددماجا دي الطبيعدة
و ددد ندداعد عدددد بيددر مدد الشددعرا وا دبددا والمدد رمي
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)15

والمغصي ليو ي وصف جمالها وحنصها حنب ول

ي

امترا المديصة وتش ي أميلة الصاو وإحناناتهم بها...
إ أ أولردد المبدددعي الددذي

دداصوا مدد عليددة القددوم –

يالبددا( -أهد مصصددب وجددا ) دددموا لصددا أ ضددية موصددو ة مد
مال تجاربهم م ا ما

وحيواتهم و يف يدرو العدالم...

ولعلهددم دداصوا صدداد ي م د أصبنددهم وهددم يقدددمو لصددا عالمددا
علويا للمديصة د صنتطي تميل م مدال أوصدا هم الجميلدة
صنددتطي أ صجددد يم دا تبددو

المثيددرة للددذ رياا ..ول صصددا

تبصددرا مشددابها حددي صتحددد .ع د تجربتصددا الحاليددة م د هددذ
ا ما  ...ثمة حقيقة مبادها أ المصوصية الد يقدة للم دا
د تآ لا ..صدم طد الجصدد دا يشدير إلدى تابداا متدتمرة
تجتر بوعي أو دو وعي تاباا المتقدمي ع صصعا (لدم
أرهدددا دددي مندددوداا المتدددتمري ) ثدددم تندددتطرد أداة الصبدددي
المت ررة لتصبي أ إم اصية للتعدرف علدى الم دا مد مدال
تل ال تاباا...

أصدابع وأصداب قمالرد مد الشدعرا

المصبوذي القاطصي

ي أنب المديصة وعوالمها الرطبة تشدير

بالتت يد إلى ضا آمر تماما.
-297-

الذي

دموا لصا صصعا ي إبداعاتهم مد شدعرا ا جيدا

والقرو النابقة اصوا يروصها م طيرماصاا ومبارج عاليدة
تطدد علددى بندداتي يددرو مضددرتها مدد رواشددي ييمتهددا
المبددامر والتصبدا البددامر ...وينددمعو ألحددا طيورهددا و ددد
تماها ي أصدواا مطدربي يغصدو أعدذب ألحدا الحميصدي
(هلل مددا يحددو هددذا المقددام) (صددصعا حددوا د

د ) (أحبددة

ربى صصعا ).
أما شدعرا اليدوم ي تبدو عد مديصدة صدصعا مد يدرف
رطبددة عبصددة امتددقج يهددا هددوا الحمددام ييددر المهددوى -إ
وجد -م روار أحذية رديرة ومهتررة.
ولع د

ددي ددو الشدداعر (لددم أنددا شدديمي عبددد العقيددق)

إيحا بالقطيعة التامدة بدي عدالمي و ضدا ي  ..بدي حيداتي
تلتقيددددا ولدددديو بيصهمددددا وجدددد للشددددب  ...نددددوى وا عيددددة
ا عتراف بتصهما يعيشا

ي صبو البضا الجغرا ي.

ال تابة ع البضا الم اصي لم تعد ما اصا التنعيصيو
أ ثر م نابقيهم تصاصدا مد أعمدا عربيدة وعالميدة وأ دار
لنددبية ..وتقصيدداا تابيددة مغددايرة وه دم يبرعددو

ددي رنددم

تقانيم الم ا وإعدادة ملقد دي صدم أدبدي ..هدو دي المقدام
-298-

ا و ندديرة ذاتيددة ..هددذا شدداب م د أصددغر شددعرا المشددهد
التنددعيصي نددصا جددا إلددى صددصعا أوامددر التنددعيصياا مددثقال
بتحالم الحداثة وال تابة اصا الصتيجة
( تعرف جيراص

ي الشقة

تعرف أه شارع الجديد
تعرف م أصا
لب تباحة
وصصعا مصجر.......
(فتحي أبو النصر نسيانات أقل قسوة) إصدارات ايحاا اااباء وال تات
اليمنيين 2004م (نص و شق )24

إصهددا تابددة ترنددم أمددا

يامض دة ددي مديصددة

يم د أ

تقدددم عصايددة ولددو ددي الحدددود الدددصيا لهددذ ال ارصدداا البشددرية
القادرة على اإلبدا .
ويم صصا أ صقو إ صصوم هذا الجي تقوم بتعرية هدذ
ا ضدددية الغامضدددة القاندددية وتطدددر أندددرلة حدددادة حدددو
ارتباطصا بها ماصة حي تتحو إلى أ ضية مجردة مد أ د
الصباا حميمية إ شعورصا بحميمية الم دا يدتتي ببنداطة
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مددد شدددعورصا بالجمدددا اإلصنددداصي يددد  ..ونالندددة عال اتصدددا
اليومية ي  ..تو ر الحياة ال ريمة والصجا

ي بصدا عال داا

عاطبية ....والشعور بالتناو م اءمري

دي الطموحداا

وإم اصية تحقيقها ....لهذا ا ترحا مقاربداا الم دا ا هميدة
الحيوية لإلحناو با صتمدا إلدى ال ارصداا البشدريةج ذلد أ
الوجددود اإلصندداصي الحقيقددي يمتددد ورا صطدداى ددرة المو د ..
صح

ي الوا

صحدد أصبنصا م مدال اإلحنداو بالم دا ..

ول أصا م الم دا البالصدي يعصدي أ هدذا الم دا أ ثدر مد
مجددرد بقعددة علددى ا رض هددو يرمددق إلددى مجموعددة مدد
الصباا الثقا ية المميقة ...تتعدى اإلشارة إلدى أيد صقطد ..
تشير إلى م أصا.
وبمدددا أ القدددادم الجديدددد إلدددى م دددا مدددا يحتددداج ليتتهددد
اجتماعيا صماط النلو الموجودة دي تلد ا مدا  ...صد
إذا ا

ادما م الريف بالذاا نيشعر ببداحة ما يحد .لد

م ت ييدف –أحياصدا -ي دو

ندريا ببعد ال دروف المعيشدية

بالذاا..
لمددداذا صتحدددد .عددد هدددذا الجاصدددب وصحددد صتحدددد .عددد
التنعيصيي اليمصيي ماصة .الجواب دو عصدا  ...أ المدد
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اليمصيددة و ددي مقدددمتها صددصعا التددي تتموض د هددذ المقاربددة
أ ضيتها وتعاي مصت التنعيصيي المام بها د حدد .لهدا
تحددو مطيددر بعددد عددام 1990م ..صمددا علددى صحددو ضددار..
صما ر ام

يقت القادمي إليها حندب بد يقدوض عال دة

نا صيها القدامى بت ضيتها ...و ا ندو حد التندعيصيي أ
جددا وا إليهددا محدداطي ب ددرو هم الذاتيددة ....و ددروف العددالم
م حولهم ليصطدموا ب رو ها ..ويحاولوا عبثا الت يف مد
شددروطها ..ول ددصهم وجدددوا أصبنددهم يتحولددو

د يددوم إلددى

مندددو تعدددو صادبدددة منددداراتها ...مدددا دددي حالدددة أحمدددد
النالمي
-

راا لروحي المعلقة مهما اضطجعا

الجداا تموا وجلودصا تتجعد
مث أرض قراعية أهملها ا ه
تر وها ليقودوا نياراا ا جرة
ي طريق تبي الممر للصادمي
وصح دو أ صصتب
أ لصا صصف دجاج المديصة
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ويدوصا ثعالب ترتد الص اراا
( ياة بال بات -إصدارات ايحاا اااباء
وال تات اليمنيين –صنعاء 2002م -نص
(يجاعيد) المماع )85 – 70

لم تعد هصا أ صبة تعبر ع البعد الرمدق للجماليداا
المقدمة التي اشدتهر بهدا الم دا

مدا أ صد الدصم الندابق

و ما نيبص المقط القادم للشاعر محمد المصصور
م يلقمصا م الو ا
لصمل هذا العر
ي المديصة التي تبيض أشجارها يبارا
وتمص الوح أ ا ر إضا ية
(ءيرة ااشياء -إصدارات ايحاا اااباء وال تات
)11
اليمنيين 2003م – نص ( واقي

والمالح د أ هددذ ا ضددية التددي صقرأهددا ددي صصددوم
شعرا التنعيصياا اليمصيي أصها بمقددار مدا هدي أ ثدر تعبيدرا
ع الوا وتطبع بطوابعها الماصة ...بمقدار ما يتتي هدذا
التعبير لغة وش ال ..يريبا ع ثقا دة المو د  ..ثقا دة المو د
وهددو هصددا صددصعا اعتددادا علددى ال تابددة ددي لح ددة إثددارة
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الددذ رياا ..وهددي لح ددة تنددتقي مادتهددا م د الوا د وا د
المديصة الحاضر ..ب انتصادا إلى مرجعياا إبداعيدة م توبدة
أو بانتدعا ال اتب لقم طبولت ..
ويالبا ما ت و ال تابة جامعدة بدي المصددري وهدو مدا
جعد ال تابدداا المترا مددة ددي هددذا المصحددى ...تملددق للم ددا
روحا واحدة حتى عصد بعض ال تاب ا ثدر وعيدا بالحداثدة
م ييدر التندعيصيي  ...مثد الشداعري عبدد العقيدق المقدال
ي تاب (صصعا ) وأحمد ضيف هللا العواضي ي (مقامداا
الدهشددة) عصدددهما يصقدداد عدد ال تابددة عدد الم ددا لمحاولددة
انتعادة صور للمديصة وبعدض أ ضديتها ت وصدا عبدر أجيدا
ددي ددروف اجتماعيددة وثقا يددة تقبلددا هيمصتهددا صهددا صابغددة
مصها ول صها لا تهيم يما بعد ..على وعي ال اتبي عد
الم دددا  ...وصدددصعا دددي تددداب المقدددال تتجلدددى دددي أربعدددة
وجو
وجددد أندددطور

ندددم لريشدددة القصددديدة أ ترندددمها أم

المد  ....تشب حوا أم البشرية.
(صنعاء قدت ن ضلع الجبل غيمان فهو آا ها)

ووج ديصدي يملد هالدة القداندة علدى بيوتهدا ومنداجدها
ومآذصها
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يرن هللا مالر ت ليغنلوها م ا حقا والصدأ
ووج تاريمي يمصحها لغة ا متالف م عهد إلى عهدد
تبقى ي الشبتي صشيدا حالم العرب وموجقا لتاريمهم.
ووج د شمصددي يجعلهددا ملتبنددة بددذاا الشدداعر وندديرت
مصذ طبولت هي
تمددر ددي ال دد والمددا وتعتصددم بطهرهددا وعبويتهددا..
رشيقة القوام مبيبة الجند مث طبلدة تغدرى دي أنداطيرها
وح اياتها المرا ية.

أما ي (صدصعا  ..مقامداا الدهشدة) د العواضدي
يشد و مد صددور لغددة الشددعر وعجقهددا عد وصددف
مديصت
ي أتجاوق المعصى وأدم

م أي لي لغة بلو الما

ي تباصي المباجتة ا ميرة .ي منا ن يصة الدصيا
أرى ينقا تدلى أم ضباررها ال ثيبة .حمرة (الياجور)

أم شبة المديصة.ص هة الليمو
بداية صمصماا الصب

ي التنبيحة ا ولى

ي ا نواى .أصواا المالر ة
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العصا ير الصنا  .حبيف أشجار م التوا الممبت ي
حواريهددددا .مالمدددد (مربشدددداا الجددددم) بددددي

ضددددارها

وا رض
أوتار التهي للغصا  .و ار إيما ال هيرة .ييم مصتصف
النما  .صشيد أقمصة تبر إلى معادصها
إ صددصعا

المبيرة.

مددا تتجلددى عصددد هددذي الشدداعري ال بيددري

لتمتلددف تمامددا عدد صددصعا التنددعيصيي  ..إ

تابتهمددا عدد

تابة معيارية إلى حد بير -وأصا هصا

أتحدد .عد

صصعا

الجودة أو الدردا ة حتدى

أ هدم همدا ماطردا -وإصمدا أتحدد.

ع الحنانياا تجدا الم دا  ..مدا تبد المقدال والعواضدي
ع صصعا يتعلق بهوية المديصة و يف اصدا و يدف يجدب
أ تبقى.
وهدددو رندددم للم دددا

يم ددد أ يصدددد شدددعرا هدددذا

الجي د  ...وحددي تغيددب صددورة الم ددا المعيددار وتصددعب
القدددرة علددى اإلحندداو بهددا وتصددور م وصاتهددا وعال اتهددا
اليومية التي صارا بالصنبة لهذا الجي تشب اليوتوبيا
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صد

يصعب على مبدعي الجي الجديد أ يقعدوا تحدا مهيمصاتهدا
اللغوية والثقا ية.
وبالتددالي تمتلددف مرجعيدداا الطبولددة والت ددوي وتمتلددف
مرجعيدداا القددرا ة والمبرة..ويمتلددف تاليددا الددوعي وتمتلددف
تقصياا ال تابة.
الوعي واللغة وتقصياا ال تابدة عصدد شدعرا الجيد الجديدد
تقوم علدى الشدطب ..شدطب المرجعيداا المعياريدة التدرا.
اإلبددداعي الم تددوب ع د صددصعا والثقا ددة ا جتماعيددة التددي
ت رنها النلطة والم نناا القارمة بممتلف اهتماماتهاق
ددي اإلبددددا المعيدددار

اصدددا هويدددة المديصدددة هدددي هويدددة

ال اتب.
ي اإلبدا المعيار  ...اصا هصا ندماا مشدتر ة بدي
ال تاب ...با حرى بي مع م ال تاب ...ي اللغدة والتجربدة
وا صتما .
ددددي ال تابددددة الجديدددددة ...يبتقددددر الم ددددا إلددددى العاطبددددة
والروحاصيددة ...ويبدددو ييددر مندد و عمدد يعيشددو

يدد ...

ويشعر البرد بتآ د الم دا وبعددم الثقدة يد وتبددو الريبدة
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ي تابة صم يتجاه التباصي اليوميدة والمشداهد التحتيدة
الرطبة للم ا مثيرة للنمرية.
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قراءات ومقارابت

-309-
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الشاعر أمحد الزراعي يف ((أسالف املاء))
إعادة االعتبار جلرياننا يف الطبيعة
يبدددو الشدداعر أحمددد القراعددي م د أ ثددر شددعرا المشددهد
التنعيصي اليمصي حداثدة لغدة .....ومصوصدية اشدتغا ا....
وابتعادا ع مجرى اءمري اللغو والد لي.
وهو ي مصوصية مصحا  ...تحمي ثقا ة وانعة ووعي
حاد وتجربدة عميقدة مد الو دو المجداصي دي الندهولة أو
يواياا النارد ....نوا

ا متلو ا أو موضاا عابرة.....

ول د القراعددي مددا قا ي تددب شدديرا ل د معصددى ...صص د
الددذ يبدددو دامد المدددو الجديددد صندديجا ريدددا ددي معجمد
ومبردات د و ددواهر ا نددلوبية ..صددم يحم د مو بددا وهمددا
بيري  ..هو يحتبي بالطبيعة وا ما

وا شديا  ..ي صندصها

ويذيتها ويدي ما علت حضارة اإلصنا باإلصندا وجيراصد
على ا رض.
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بيددد أ صددم القراعددي يبدددو صصددا مغلقددا أمددام تحصددي
د

ت  ..م جهتي

جهة اللغة ال ثيبة الماصة ي معجمهدا

وأنددلوبها وصبرتهددا وعوالمهددا .وجهددة المرجعيدداا الماصددة
التددي هددي أيضددا بمقدددار مددا تبدددو مرجعيدداا ذاتيددة ماصددة
بالشاعر تتغاور ي حيات وطبولت والبيرة التدي صشدت يهدا...
وتعام م

ارصاتها

صها تبددو ..مرجعيداا عامدة وإصنداصية

لعبا يها را اا الشاعر دورا بيرا.
ييددر أ المرجعيدداا الماصددة والعامددة مح ومددة بددوعي
الشاعر الحيداتي والثقدا ي هدي مالصدة امتياراتد ور يتد
وتحيقات البصية وا يدلوجية.
التدي أحداو

را تهدا

ومجموعت ا ولى ((أندالف المدا

تمث حصاد تجربتد اإلبداعيدة التدي تبلدورا و

عليهدا

))

الصضدد مصددذ أو التنددعيصياا ول صهددا تمثدد امتياراتدد مدد
التجربة أيضا ...وهدي امتيداراا تصحداق لقصديدة الصثدر التدي
حنم الشداعر ...باصحيداق إليهدا موضدو ارتباطد بالشد لي
الندددابقي (العمدددود والتبعيلدددي) ..ولدددم يحندددم  .....بدددي
صصددوم المجموعددة الصثريددة صددم تبعيلددي هددو صددم (ر يددا)

ما أ عتبة المجموعة اصا بيتا عموديدا ..رندما حرو د
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علددى بيدداض الصددبحة علددى شدد

طددارر ...و ددا عصواصدد

(طارر) أيضا.
وأحندب أ القراعددي لدديو مهمومدا ثيددرا بهددذا ا حتدددام
حددو ا ش د ا  ..هددو ي تددب القصدديدة العموديددة أو التبعيليددة
حتى و ا ريب بوعي صيدة الصثر.
القراعددي مشددغو بتحقق د اإلبددداعي ...وتحقق د اإلصندداصي
والوجود دامد هدذا اإلبددا  ..إصد يبحد .عد وجدود يعيدد
لسشيا اعتبارها.
يم صصددا أ صالحد التددواق بددي التر يددب اللغددو لعصددوا
مجموعت ((أندالف المدا )) ...وهدو تر يدب حدداثي يد لدب
لسدوار إذ الران ي ا ذها أ الما نلف د شدي ...
ول صصددددي إذا اصنددددقا لغوايددددة التتويدددد نددددت و إ التر يددددب
الحدداثي ود تد ت ندر إلددى حدد مددا ....جهامدة مددا صددارا
تد علي لب ة (النلف وا نالف) م جمود ..و المية.
****
مجموعدددة القراعدددي ((أندددالف المدددا )) الصدددادرة ضدددم
نلنددلة الم تبددة الشددعرية التددي يشددتر

ددي إصدددارها اتحدداد

ا دبدددا وال تددداب اليمصيدددي مددد مر دددق عبددداد للدرانددداا
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والصشددر 2002م تق د

ددي مارددة ونددا عشددرة صددبحة م د

القط المحير وين صها تنعة وثالثو صصا توقعتها أربعدة
محدداور هددي مطددواا أص يدددو ريشددة علددى لددي تب يدد
القوا

وإر .العي .

مصذ القرا ة ا ولى نيلبا ص ر القارم اشدتغا القراعدي
علددى عدددد م د المبددرداا ...وامتيددار معجمددا ي دداد يمص د
وحد بي أبصا جيل م التنعيصيي اليمصيي  ..هذا العدد مد
المبددرداا وإ

ددا محدددودا يت ددرر انددتعمال لد ددي أيلددب

الصصدددوم إ أ حر يدددة الشددداعر ..ومهارتددد  ..وعصايتددد
البارقة بشغل وصوعية المادة التي يشتغ عليها تشدعر أ
هدذا الت درار طبيعدي جدددا وأ
بقدر م اإلبدا

د شدي ددد صبدذ مدا يجددب

بير.

يشددتغ القراعددي علددى مبددرداا وأنددما تتعلددق بتملقدداا
الحيدداة م د يصابيعهددا ا ولددى وترصددد ندديرها ددي الطبيعددة
حاضدددصتصا وحاضدددصتها وصدددو إلدددى اصبدددراط ا شددديا دددي
حتمياا الصهاية (المدوا) .وبدي هدذا وذا تحبد المجموعدة
بتندددما جيراصصدددا دددي الطبيعدددة (الصهدددر الجبددد

الندددحابة

البددددذرة العشددددبة الشددددجرة القهددددرة الددددوردة الشددددو ة
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الغصددددد

الور دددددة الير دددددة البراشدددددة الذبابدددددة الصحلدددددة

العصددددبور الغددددراب الصنددددر الريشددددة العددددا المغددددارة
الحجر الطي

الصار الرماد ..إل ).

وهو حتى ي يال ي ال تاب يحتبدي بجواصدب موحيدة مد
تل د المبددرداا قددد امتددار للغددالف ا مددامي لوحددة للبصددا
الصيصي ( ي بدا شدي) تصدور طداررا مد صديلة الصندور
ما امتار للغالف ا ميدر المصدق الدذ ولدد يد وهدو جبد
العرى مصطقة حجور محا ة حجة.
وهدددو بطريقدددة اشدددتغال عليهدددا يرصددددها دددي تجلياتهدددا
الممتلبة المرتبطة بتجليداا الحيداة مدا يحداو تابدة نديرة
لهددا تتتندددو علدددى جماليددداا تتملدددى عددد مدددورو .الباليدددة
التقليد  ..وهو مصحى يتناصد مد مصحدا دي امتيدار مبرداتد
وطرارددددق أداردددد وهمددددا مدددد ميددددقاا أمددددرى ددددي تابددددة
القراعدددي ...يجعالصددد مددد أهدددم شدددعرا المشدددهد التندددعيصي
وأ ثرهم مصوصية ..وهذا ما نصتطرى إلي حقا ي أ ثدر
م م ا ..
تشددعر وأصددا تقددرأ ((أنددالف المددا )) بحيدداة ا شدديا

وأ

الش داعر يعيددد تحري هددا ددي دامل د  ...ويجعل د تحددو بلددذة
الت رار المشار إلي نابقا.
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تعام الشاعر م الشو ة والجب

والبنتا

والبراشة

والوردة والصورو وييرها مد ا شديا المجداورة لصدا دي
الطبيعة ...وحتى تعامل م اإلصنا (اإلن ا ي مثال) يتعددى
مجرد ا حتبا بهذ ا شيا .
إص يقدوم بمحداو ا مذهلدة صدطياد مدا

يدرى يهدا...

لعددي العددابر ..و ددذل مددا يمبدى علددى عددي اءلددف المعددايا
لها ....إذ ا لبة ثيرا مدا تتحدو إلدى حجداب ثيدف يحجدب
عصا عوالم م صقترب مصهم وصتلبهم.
را ة هذ ا شيا ي صصوم القراعي نت شف لصدا

إ

إلددى أ حددد انددتطا تحوي د الشددعر إلددى مجهددر يلددتقط ب د
أعما

ب أعماى ا شيا

اللح اا المصبلتة ا ثدر امدتال

باإلصناصي والقلق العميق
يصوو ا ق طرارد
ي أوابد ضلوعصا
صش ا نرلة المحرمة
إلى أجصحة البراش ك
ي صرى علق القوا
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معا بصوارو المميل ك
صرتب البحر
صح قر ت بتشيا ضارع ك
صشرا ور ة الري
وصثقب رينتا المنتقب
تحص الجدوا مطواتصا
على قعتر الجبا
صعرف م ابدة ا رق
ولمعا الب ا حمر
عابري

ي عواصف لدصة

صلم أم الورد ك
وصتقانم بلُّورة المراب
ناحبي أحالمصا الال مررية
م لمعا البها
تب ي أصابعصا ضبارر البصاا
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صرما القوا العالق
بعي نم ة منحوبة
م حميمية بحرها
بصصارة
صيا اد
او.
( زا ير الينبوع

)74-71

و بددد م د اإلشددارة إلددى أ الطبيعددة (ا م صددة) و ارصاتهددا
وحتدددى ا قمصدددة (طبولدددة الشددداعر أو طبولدددة الحيددداة) يدددتم
انددددتدعا ها أو التقاطهددددا محددددددة بم ددددا معددددي أو طبولددددة
معيصددة .....حتددى ال ارصدداا ..العصددبور هددو أ عصددبور
والبراشددة هددي أ راشددة ....والجب د هددو أ جب د بمعصددى
آمددر إصهددا مبددرداا ومنددمياا تتعددي ددي الصصددوم إلثددارة
التتمددد دددي مصدددارر وصيدددة يصشدددغ بهدددا يالبدددا المتلقدددي
التقليد للشعر ي مجتمعصدا وإ حدد .علدى صحدو ممتلدف
جقرددي ومباشددر يحم د الصددبة اءصيددة ..و ي ددو ليددا و
شامال و صميميا.
****
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إ ((أندددالف المدددا )) تشدددير إلدددى لدددق وجدددود يمدددارو
ا رتيددداب دددي حاضدددر العدددالم ...ليبددددو .....كقدددد ا شددديا
لمقاماتهددا ومراتبهددا واحتددرام وجودهددا إضددمارا لصبددي تحقددق
الذاا و ي الحي ذات يبددو إضدمارا إلداصدة تندلط اإلصندا
على ما حول وتجرد م

المعداصي اإلصنداصية دي تعاملد

م الطبيعة وم صبن .
وهددي ددي حصيصهددا إلددى الطبيعددة وحصاصهددا عليهددا وعلددى
ارصاتهددا وعلددى الحيدداة ددي طبولتهددا .....ومو هددا علددى ليددة
الجمدددا تقددددم تصاصدددا مددد صتاجددداا و لندددباا عاليدددة ...إصهدددا
تتمرج إلى حد بير ي ا نطورة الباصتاقيدة التدي أصتجتهدا
مميلددة الحداثددة ....بعددد الثددورة الصددصاعية ....وصتارجهددا التددي
صارا تضاهي أية أنطورة أمرى ..م أناطير اإلصناصية
ال برى ماصدة بعدد أ قادا المندا ة اتنداعا والهدوة عمقدا
بي جب ا وليمب ومديصة ماصشنتر..
ونوف يالح القارم أ صصوصا ثيرة دي المجموعدة
تهيم عليها الريبة ي انتعادة القم الماضي دي طال تد
ا ولى وانترداد ا م صة ي صورها التي عر هدا اإلصندا
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القددديم ..و ددي صددورها التددي عر تهددا طبولددة الشدداعر علددى
ا د  ...وانددترداد ا شدديا التددي تعد بهددا مبددرداا الطبيعددة
م د طيددر وشددجر ونددحاب وبددرى ددي ب ددارة تعامل د معهددا
وعال تددددد الحميميدددددة بهاددددد تلددددد العال دددددة ا ثدددددر بدددددرا ة
ويريقية ...العال دة التدي اصدا تتمداقج يهدا رو الشداعر
و ياصدد ورارحتدد بددرو ا شدديا و ياصاتهددا وروارحهددا دو
الحاجة إلى تبرير أو تعلي لما يحد..
وبندددبب تلددد الريبدددة دددا الشددداعر يعمدددد إلدددى تحيدددي
الماضددددي مت رددددا علددددى ذا ددددرة حا لددددة بالصددددور والمشدددداهد
والروار  ..لسم صة وا شيا التي تتبرج دي صصوصد صديدة
مضددرا

معددة ..ريددم تلوصهددا بحقصدد ويثياصهددا مثلدد ممددا

يحددد – .يصطدددق ددد مصهدددا بتاريمددد وطبارعددد وعال اتددد ...
ت الوجودية -التي هي أيضا تعالا وجدود الشداعر...

ود

وإ نير صجات م الدمار اإلصناصي وال وصي
صوا ميا
ي
عشبة
مضرا
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صوا ل ذ رى نحابة
ي مميلة
اليصبو
(صوت

)30

****
ي طبولتي
أشعلا وصديقي ريتصا
دو جدوى
صحاو
إطبا ها
اء
(طيولق نار،

****
بروى تلم
جب

ي ذروة

صي

وشاعر ينحب الجب إلى عيصي
تار ا أورا بيضا
لهوا يتدحرج إليها
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)31

تار ا لم الوحيد
ي راغ العالم
(لمعان،

)41

****
لبنا رماوة الط
مصهم ا ي حنانية تاة
تجر
حب
الدلو
تطل إليها البرر ارية
(إرث الال،

)57

****
إ العال ددة الحميميددة با شدديا تجل د صصددوم القراعددي
ي دداد يمبددى ..إص د حددق عميددق ....عمددق الحصددي
بحددق
المتوه ي أعماى الشداعر إلدى ر يدة ا شديا دي ب ارتهدا
ا ولى روارحها ا ولى وروارحها ا صلية التدي تنتعصدي
على التقييف.
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الروار المهمة لتمان صا وتواق وجودصا ...الروار التي
تحددو دامد الشدداعر إلددى ددوة حيدداة تعدداد مارجد المب د
المتداعي
الدام تحتل الرارحة
المارج نما آيلة
للنقوط
(صباح ي على جدار  ،ماع رق ()7

)48

****
و ددي مواجهددة مما ددة العددالم وتواط د م د عبدد .يددامض
ينتحضر الشاعر أشيا برهبدة مد يتدذ ر المدوتى ليجعد
م تاري حياتهم دوة لصبند دي عيشدها الصدعب ....ولدذل
ت هر ا شيا ي بعض الصصدوم لتقددم د

ا متصا ضدة

هددو إذ يدد ب موتهددا ..يحتبددي بهددا وجهدداا تنددحب معهددا
أقمصتها وأم صتها
مضوا إلى لمعا يصابي
ملتبنة
-323-

تتملوا مطواتهم الميتة
ي ا شجار
نردوا إيما اتهم
على بروى
تحصصوا بلمعاصها
إلى أم صة بعيدة
أم صة – ربما -صوا
بنعادة يامضة لو اصوا يها
ل صهم لم يعودوا م

اللهم

لم يعودوا م أطياف راهم بعد
وحدها راشة لا
تحرو ال صق
(صيرورة،

****
-324-

)67-66

ه ددذا يعددود الشدداعر بصبن د ولغتد أيضددا إلددى مصددادرهما
اليصبوعية يعايا ا شيا ويعاشدرها ويتددام بهدا ...ليملدق
لها صيرورة تحا جلد  ...حتى لدصحو وصلمدو معد (عتمدة
ا وديدددة) (إصصددداا الحجدددر للمدددا ) (ب دددا الصملدددة ندددعبها
العصبور دي ا يصدا المتشداب ة)
الطوي ) (اص نار
(نعادة الور ة التي نقطا م بها الشجرة)..
وي

صصدوم المجموعدة لد يجدد الشداعر لوضدعيت

(وضعيتصا اإلصناصية) المصهارة يير العالج الوحيد الذ يتتيد
م الذا رة.
ولب ددة (عددالج) ددي الجملددة النددابقة
الحر ددي بالضددرورة إصهددا

تددد علددى معصاهددا

تعصددي التهدرددة ..بقدددر مددا تعصددي

اإل الى و تعصي الترميم بقدر ما تعصي القلقلة
ألمو ب شباى طراوة
الماضي
تعلق حشرة البرا ي
بمرارب يد
حي .تبت دهشتها
-325-

صهاري
هارلة
ل مت المراب
(أوابد العين،

)85

****
و دددي ددد صصدددوم المجموعدددة ...تصحصدددي لغدددة الشددداعر
اصحصدا الماشد علدى أشدديارها ..تحصديها بجدوار مبهددورة..
تتتمد أحا يرهددا ...وتصددبا مقارصهددا بتصبدداو هثددة ...أصبدداو
يرعبها أ تموا بال تاري
أ را أصابعي لوجود
ينا ط يبارا
مصذ قم

ديم

تنصد يد هاوية ا شيا
ذل الثعلب الذ وجدت
ي لي صحراو
يحبر عوا الرما
-326-

باحثا ع جهاا أنال
ع نر عوارهم الال بد
ي الرم
هذا ال ار المن و
بريبات اء لة
ي طي ا م صة
هي تل الصملة تب ي
نعبها الطوي
و الصا صب ي صيدة الطي
النا طة م ضل ا ق
(فائض اليمدان،

)99-98

****
إ عددالم الطبيعددة بنددالمت ونددالمة ارصاتد وأشدديار التددي
تجاورصا ي  ....عالم يتقلم ويذوب

يوم ول

صصوم

القراعي تحاو إبقا  ..تحاو احتبان ليو على طريقة..
م د يحتب ددو لصددا بصمدداذج م د تل د ال ارصدداا وا شدديا ددي
-327-

المتدداحف وحدددارق الحيددوا بعددد اصتقاعهددا مدد ندديا اتها...
و ت حريتها وصلتها بمحيطها.
ما يبعل القراعي هو إعادة تن ي تل الطبيعة ب ارصاتهدا
ي إصناصيتصا إص يعيد تن يصها يصا بال لماا..
بمعصددى آمددر ..إصهددا صددارد انددتدرج الشدداعر م د ماللهددا
موضوعاا ثيرة متداملدة ومعقددة إصنداصية وشدمولية.....
تندددتهدف مصدددارر بدددرى مثددد الحيددداة والمدددوا ضدددم مدددا
تنتهدف.
وصصوصددد إذ تتمددداهى مددد مطدددواا (اص يددددو) ...ذلددد
التماهي الذ

يعصي التصام الروحدي مد ملحمدة (جلجداما)

التي تمث رحلة اإلصنا

ي بدايات ا ولدى علدى ا رض...

صهددا تضددعصا أمددام مبار ددة هارلددة للوجددود البشددر علددى هددذا
ال و ب ...حي .بدأ اإلصنا

ما تصور ملحمة (جلجداما)

متعاطبددا م د صبن د معصي دا بوجددود الغددض المهدددد م د

بد

ال ارصاا ا مرى مررية ويير مررية.
و غيرها م مالحم الماضي صها تب ي لضعف اإلصندا
أمام جيراص وتتغصدى دي عدي الو دا لبطو تد المار دة دي
-328-

مصاقلتها وحماية وجدود مصهدا ...ول د صدرا اإلصندا مد
جيراص  ...ما ت تب مجموعة القراعي ...يصد إلدى صتيجدة
ع نية ...قد تغلب اإلصنا وبقندوة ييدر إصنداصية علدى د
جيراص د  ...ددي الطبيعددة ...ثددم مددا لبدد .أ عمددد إلددى تدددمير
ددد يحتضدددص ويحتضددد

الطبيعدددة صبندددها -الوعدددا الدددذ

جيراص د ب د إص د لينددعى حثيثددا إلددى تدددمير و ب د برمت د ...
وهو ي أثصا

د ذلد يددمر صبند بطدرى شدتى ....بد أ

يدمرها تماما ...بتدمير و ب

ل.

مجموعددددة القراعددددي ..بع ددددو المالحددددم القديمددددة تب ددددي
لضعف الطبيعة و ارصاتهدا أمدام جبدروا اإلصندا

دذل هدي

تتغصى بالبطولة المار ة للطبيعة و ارصاتها ي حمايدة أصبندهم
م جور اإلصنا وتمريبات  ...ب –هي أيضا -ب ا اإلصنا
الحقيقددي الددذ ي دداد يصدددر ..بعددد أ

علددا ب د حضددارت مددا

علت بغير م مبرداا الطبيعة.
إصهدددا تب دددي ..اإلصندددا المندددحوى باصتصدددار الحضدددار
(المحاصر بذباب اإلصترصا وعصا ب الجذام الصوو ).
اإلصنا الذ بدأ يصار جيراص المبيدي والمدرريي مد
-329-

اشددتراطاا اءلهددة وييرهددا م د ال ارصدداا الغيددر مرريددة إلددى
وعددوراا الطبيعددة ومجاهلهددا ووحوشددها بممتلددف أشدد الها
وأحجامهددا ...وتم د م د الندديطرة علددى د شددي  ..صددار
اليوم يصار وحوشا م صصع هو.
لم تعد الطبيعدة بصدحاريها القاحلدة الموحشدة ...وياباتهدا
ال ثيبة المرعبة و نوة وحوشها هي التدي تميبد وترعبد ...
صارا المديصة ب نمصتها وحديدها وبغربتها وأص متها الجا ة
بجبددددروا يومياتهددددا وبددددرودة عال اتهددددا ..بقنددددوة مصطقهددددا
الحياتي ..هي التي تميب وتنحق .
لددم تعددد اشددتراطاا اءلهددة وييرهددا م د ال ارصدداا المبيددة
وتدملها ي حيات هو ما يصار م أجد

همد والوصدو

مرض ل ولآللهة ..صارا اشدتراطاا المديصدة
ي إلى ح
ا
بتص متها هي التي يصار م أج التوا ق معها.
لم يعد يعاصي م

ارض الجهد

صدار يعداصي مد

دارض

المعر ة القات المحير.
لددم يعددد يصت ددر أ يتدددم البضددا المددارجي وال وا ددب
والعدددوالم ا مدددرى دددي حياتددد بتتثيراتهدددا ورندددلها وجصهدددا
-330-

ومالر تها ..صار هو الذ يغقو البضا وال وا ب ..بآ ت
ورجال د  ..ويرن د رنددارل إلددى العددوالم ا مددرى و ارصاتهددا
المحتملة.
ه ذا ي مبار دة مد أ ثدر مبار داا الوجدود ندمرية بددأ
اإلصنددا مطواتد علددى ا رض يصددار وحوشددا مد صددص
ييددر  ...لمددا أ صاهددا لهددا ودمددر حاضددصاتها ..امتددر لصبن د
بصبن وحوشا أشد ضراوة وأ ثر ت ا ..وصدار رعبد اليدوم
م ا نلحة الصووية أشد م رعب ا مو م تلد ال ارصداا
التي حبلا بها المالحم القديمة.
إصصددي لددم أنددتطرد د هددذا ا نددتطراد إ

دعددو القددارم

إلى اإلصدغا معدي جيددا إلدى الدصم القدادم ..هدو مد أ ثدر
صصوم المجموعة تمثيال لتل اإلدرا اا التي أنلبتها
تنم عصا ير ا اصي
مونيقى لب
لي وحشي يلمو امضرار
وأصا تط على ييوم ا بد
-331-

تدع بصيرورت على
ضو اصوو
ترا ما روح
لعطا أم صة مصنية
تنم عصا ير ا اصي
مونيقى لب
وأصا تن ب ذهب ا عماى
ي شقوى هبا ليلية الوج
تنم عصا ير ا اصي
مونيقى لب
وحد تحر .لي العالم
باحثا ع

راشاا

وطيور وأيار
تغن

ن ا م صة

تها بتصابع المضرا
-332-

ذباب (اإلصترصا) المميبة
محد ا بعيصي وثصي
ي جثة القمر
تتدلى على أنال الحضارة
إلى مال ن را
تنم عصا ير ا اصي
مونيقى لب
تباعد بي عيصي
وعصا ب الجذام (الصوو )

تار ا جند

ي أم صة مصنية

أقمصة تدحرج
روح
إلى هاوية الصوم
صهاراا تذب

ي عيصي
-333-

شي نوى عشبة يتيمة
على بر وصي
(عشبق على قبر فوني،

)65-62

****
إذا ار صا محاو ا التتوي الد لي المحض والتبتصا أ ثر
إلدددى الجواصدددب البصيدددة دددي المجموعدددة ..التدددي أندددلبصا بعدددض
اإلشاراا إليها هصا وهصا  ...نصجد أصبنصا بعد ت رار الص در
يها صق

ي صو آمر م التتويد  ....لديو مد الصدد ة أ

تبدأ المجموعة بصم (أعما صا تدب ي حواف ا رض) ذلد
الددددصم الددددذ يتتبدددد مطددددواا (أص يدددددو) علددددى ا رض...
الشاعر بمقدار ما يبح .ع أنطورة الشعر ب د جمالياتد
الطاقجة ..ص يبحد .أيضدا ...عد العوامد المتحر دة دي
دامددد اإلصندددا  ..الحيدددرة التدددي هدددي اإلصنددداصي المدددالم...
اإلصناصي المالم الذ هو الشعر.
ولذل

د

صصدوم القراعدي التدي تبددو أبعدد مدا ت دو

ع المجاصية أو ا رتجا  ..صها تابة مدرونة ..تصبدذ بتصداة
-334-

بالغة ...وتعق وتب ير واضحي  ..تشدعر

دي صبدو الو دا

أ تحا جلد الصم حرارة د ا ة وعاطبة عميقة.
لقددد وجددد القراعددي أ

صدديدة الصثددر هددي الش د

ال تددابي

ا ض بالصندبة لمدا يصشدغ بد مد أ دار و لدق وجدود ...
وتوحدددد بدددآ م الطبيعدددة وجيراصصدددا يهدددا ...وندددرد مدددا جصتددد
حضارة اإلصنا على اإلصنا وجيراص .
اعتمدداد صدديدة الصثددر ش د ال تابيددا للمجموعددة أوجددد يهددا
تعيصاا نردية ثيرة ....تتوق

ي الصصوم ول صها لينا

مر قيدددة ..تلددد التعيصددداا الندددردية ألجدددتا الشددداعر إلدددى
انتعما ا ثيرة ا عا ندوا
بش

اصدا ماضدية أو مضدارعة

مام ..ي الصصوم الطويلة
مضوا إلى لمعا يصابي
ملتبنة
تتملوا مطواتهم الميتة
ي ا شجار
-335-

نردوا إيما اتهم
على بروى
(صيرورة،

)66

****
ما رضا تل التعيصاا النردية على الشاعر مصحى
أعتقد أص يوجد عصد شاعر آمر مثل وهو ا نتعما الوان
لسلبا الدالة على الحدا وأوصدا
باحثي

حا رة وحيددا  ...إلد

اتحدا مددمرا عابقدا

و دذل ا لبدا الدالدة علدى

القم أو مداومدة البعد أو ت درار  ...أو الدبط أو الندرعة
أو القلة أو التو ف أو الطو وا تنا
ثيرا ما يدع روح
ليال
ليال
تدمر لنراب أرجواصي
طويال يحو صجمة لق
حي يوشوا ذهب القديم
-336-

لح ة إصغار إلى صعاو أشجار
على أصهار طبولة بابلية
أوابد مجهولة
طردتصا عواصف ا قمصة
(أعماقنا يدت في واف اارض،

)15-9

****
ريددم إحندداو القددارم بواحديددة عددوالم المجموعددة وتمدددد
مبرداا بعيصها وصياياا بعيصها على جمي منداحتها ...إ
أ هصا وارى يشعر بها القدارم إ بعدد ت درار القدرا ة
ومعاودة الص ر ي الصصوم م هذ البدوارى التدي يم د
مالح تهددا ..طغيددا ا لبددا والمبددرداا الدالددة علددى الدددبيب
والمطددو والنددعي والمشي...وا صنددراب ..والتنددحب علددى
ا رض ..ددددي المحددددور ا و مدددد المجموعددددة المعصددددو
ب (أعما صا تدب ي حواف ا رض) وهو عصدوا يبصد عد
محتوا بوضو .
مثل مث عباراا
 ي الرب المالي يتتم-337-

تعب آدم
وآثار مطواا أص يدو
تر ط رم الدهر
(أعماقنا يدت في واف اارض،

)11

 -ب عب .مطواا (أص يدو)

أيق ا صعاو ا رض
لذل لم تق ا م صة عابقة
بنهاد أ دامصا
(أعماقنا يدت في واف اارض،

)12

 لم تق مطواتصا تر ط أ اصيأرض افيق
(أعماقنا يدت في واف اارض،

)13

 صنحب الشعر م باب ورا صاصنم أعما صا تدب ي حواف ا رض
(أعماقنا يدت في واف اارض،

 اصا روة الجبا مويلة ي صعومتها-338-

)15-14

و صا أنوى طعا صومي المتوحشة
إلى أصوا ها
(جبل،

ددذل صالح د

)17

ددي المحددور الراب د (أوابددد العددي ) اصشددغا

العي بما هي حانة ...وبما هدي بصديرة ...ترا دب وترصدد
وتتتم وتصت لغة مشابهة تصقاد صشغا تها
عي ترى ور ة تنقط
ترى الما الغارر
ي
ميا
لمضرة ور ة لم تنقط
ي مميلة ور ة نقطا
(ءعااة الورقق التي ءما ،

 عي الطارر ترى جر البراشةل

وحدها البراشة ترى
-339-

)91-90

جر الشاعر
وحد الشاعر
يرى وو حيات المشدود
إلى العدم
)82

(أوابد العين،

****
ا شدددتغا ا الصابعدددة مددد حداثدددة ر يدددة الشددداعر وثقا تددد
و ذل م حداثة لغتد ومصوصدية معجمد  ..تتمدذ م داهر
ممتلبددة ....ددي المجموعددة ...حيدد .اصددا تتندداصد الددد

ا

التددي تصتجهددا الصصددوم م د المعجددم وال ددواهر ا نددلوبية
وب م اصصا -إضا ة إلى ما أنلبصا  -أ صشدير هصدا إلدى الت درار
الددذ يتبدددى ددي ألبددا ومبددرداا بعيصهددا اصددا تتبدددى أ ثددر
التصدا ا بددذوى الشداعر وأ ثددر حميميدة عصددد  ...وهدي تتعددي
دددددي نددددديا اا صصوصدددددية مثددددد

(ا اصدددددي –الحدددددواف-

ا طددراف -ا صدداب  -الصهايدداا) وتواقيهددا ألبددا ومبددرداا
مث

(مصنية -بعيدة -أعماى -ياررة ...إل ).
-340-

إضا ة إلى ذل نصجد ت رار الجملة الذ يت رر دي أو
مقطد  ..ليوند البد رة الد ليدة ..وينداعد الشداعر علدى
إصشا جم شدارحة تتصدو قوايدا ر يتهدا لتعمدق وتوند مدا
يريد الدصم أ يقولد جماليدا ود ليدا ..وهدذا الت درار صقدر
ددي صددم (عشددبة علددى بددر ددوصي) حيدد .تت ددرر جملددة (

تندددم عصدددا ير ا اصدددي مونددديقى لبددد ) أربددد مدددراا
وتت رر جملة (امترت وحيدا) ي أو مقطعدي مد مقداط
صم (ريشة ي الموا).
ات ا الصصدوم علدى تقصيدة الندرد أوجدد مديال
ذل
عصد الشاعر إلى ت رار البع صبن ي أ ثر م جملة دامد
الصم الواحد ...مث
ينحب ا شجار م

اللها

ينحب العصا ير م ق ق اتها
ينحب الصهر م مجرا
ينحب الريبة م حواف الصهود
ينحب الطلقة
م لحم الهوا
-341-

وينحب المندو
م الدم
(هباء العارف ض )20

****
ضروراا الندرد والحدوار ..جعلدا الضدمارر تتعددد دي
صصوم القراعي على صحو ثيف.
باإلضا ة إلى انتعما الضمير ا ناو ..وهو الضدمير
الذ يبدأ الشاعر بد صصد  ..حيد .اندتعم الشداعر ضدمير
المددت لم (أصددا) وضددمير المت لمددي (صحدد ) وانددتعم ضددمير
المماطددددب (أصدددددا) مددددذ را وم صثدددددا ...وانددددتعم ضدددددمير
الممددداطبي (أصدددتم) واندددتعم ضدددمير الغاردددب مدددذ را (هدددو)

وم صثا (هي) وجمعا (هم).
ص ي أيلب صصوص  ..ا يصو الضمارر التي تتعددد
أصماطها ...منتجيبة لضروراا الندرد والحدوار ...مدا دي
صددم المجموعددة ا و (أعما صددا تدددب ددي حددواف ا رض)

الددذ بدددأ الشدداعر منددتعمال ضددمير الغارددب (هددو) والبع د
المضددار (يصددق

يبلش د يشددع
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يدددع

يرمددق ينددتو

تددددمر يحدددو يجرجدددر تر دددب يوشدددوا يندددصد) علدددى
مناحة ثالثة وعشري نطرا.
ثددم يصتق د إلددى ضددمير المددت لم ...الددذ انددتدعا الن د ا
وإجابت
حتى متى أيها الصهر
تعلق نم أرواحصا إلى صصارة
الحق ...
حتى آمر جلجاما.
(أعماقنا يدت في واف اارض،

) 12

ثم يمضي الصم إلى صهايت عبر ضمير المت لم
أيق ا صعاو ا رض
وضمير المت لمي
لذل لم تق ا م صة عابقة
بنهاد أ دامصا
(خاوات أن يدو
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)9

ددذل ينددتجيب تصددو الضددمارر وتعدددد أصماطهددا للدددواعي
التددي تبرضددها أصمدداط البصددا اللغددو والددد لي للددصم ..بددي
المقط ا و م صم (صبا ميدا علدى جددار ميدا) د
دواق أو
البصددا اللغددو والددد لي للددصم الددذ يتغيددا إحدددا .تد ا
اصشطار تتشمم ي تجربة الذاا ي يصوصتها يقتضي هدذا
التقابددد بدددي الضدددميري (هدددي) و(أصدددا) و(الشدددمعة) و(المو دددد
وح مة وألدم الوحددة...

ال وصي) ...بي مبة الضح وصق

هددي ددي ا تبارهددا بصبنددها واصشددغالها اءصددي و رحهددا ا صدداصي
وعالمها المحدود (تشع شدمعة الضدح ) و(هدو) دي اتحداد
بددال و ونددارر موجوداتدد  ..وحقصدد الالصهدداري لمددا يحددد.
لل ار أ

ار

أصا أصغي بهدو دا
إلى عشبة وحيدة
أمام المو د ال وصي
(صباح ي على جدار

)41

و بددددد مدددد لبددددا ا صتبددددا إلددددى أ ندددديا اا صصددددوم
القراعددي يتعدددد يهددا حتددى الضددمير الواحددد ددذل الحشددد
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ال بيدددر مددد الجمددداداا والصباتددداا وا شدددجار والحيواصددداا
والطيددور وا صهددار والبحددار وا مددار والشددموو والصجددوم..
وييرهددا تعددود الضددمارر عليهددا ....أو تتمبددى ..هددي ملددف
الضمارر بصبتها ارصاا إصناصية ...تحو وتشعر وتعقد ....
إصها ذاا الشداعر ...أيضدا ..وهدذا مدا صشدعر بد وصحد صقدرأ
ول
أصا أصغي بهدو دا
إلى عشبة وحيدة
تعدددد الضددمارر ..الددذ نددصجد أ ثددر و ددرة ددي صصددوم
أمرى مث صم ( ارض البقدا )
حيددد .تتدددددام وتتصددداوب ضددددمارر المدددت لم (تحرضددددصي)
والغارددب (بريبات د ) والغاربددة (أحببتهددا) والمت لمددي ( لوبصددا)

والغاربي ( عوارهم) ..يحي إلى وضى (ضماررية ) هذا
لددديو ممدددا يم ددد أ يحدددد .عصدددد شددداعر مدددتم  .....مثددد
القراعددي ول صد تعدددد مددرتبط بمددا تشددتغ عليد صصوص د
وهو عالمصا المشتر أو وجودصدا المشدتر  ..بمعصدى أوضد
واحددديتصا علددى ا رض ددا رض بمددا عليهددا م د جمدداد...
وشجر وحيوا  ..وطير وييرها...
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ددد هدددذا التصدددو يحيددد

دددي الصهايدددة إلدددى ذاا واحددددة

وجودصددا لدديو ثيددرا ومتعددددا إ أص د واحددد عصدددما نددرد
الجب أحوا وجود بضمير المت لم ...انتطعصا أ صلم
نيرة الجب نيرة الشاعر وذات
حد .أ مد لي المنتقب يدي
يامة
واصطويا على جبالي مشية أ تلبصي
نماواا بصياق ها و وا بها وصجومها
اصا روة الجبا مويلة ي صعومتها
و صا أنوى طعا صومي المتوحشة
إلى أصوا ها
أيمد الحصي الجار
إلى عبير يتيم الرارح
جارحا ضلوعي بطعصة حلم .
ه ذا
هاجعة

اصا ا شيا طاعصة البقدا .
ا م صة

اصا
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ي

وا

وحيدا أجم

عمر ثقبها صنيا

أتماهى ي هبا لح اا
صا شا هذيا جبالي
على حصى يت اثف حولي
ينمعصي جروح
م بلمعاصها
وحجارة تغ ُّ
يبو م منامها مت
وتذ ر بقوا
لم يشبق علي شي
وحدها جبالي الا
صباحات الميت نوف تر
ي حياة ثيب
أصا الجب

أمد صديقي

أصا الجب يعرف العصبور قهرت
بي صمور
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مطواا العشاى بدة ب اللي
يعرف ا صبيا والثوار مغاراتي المعتمة.
تعرف الهاوية منا تها
ي رايي النحيق .
أجم الصنور تودعصي مباياها
ب الموا بالضرورة
ريشة الصنر ذا رة صمور
أصا الجب ماقلا بهجة البروى
وماقا العشاى يحدو عيوصهم
ي الصجوم
يشر شو حوا ي
بضح اتهم .
(نص جبل،

****
-348-

)17

ي حي

ا صم (هبدا العدارف م  )23يتحدد .عد

ذاا الشاعر أيضا ...ول

بضمير الغارب.
****

م بي صصوم المجموعة التنعة والثالثي هصا نبعة
عشددر صصددا تميددقا بالقصددر الشددديد والت ثيددف وا تصدداد
اللغو ...
هذ الصصوم القصيرة القليلة ا لبدا تجمد بدي العصايدة
اللغوية والومضاا الد لية التي تمرج يالبدا مد المقدابالا
الضدية.
ما ي صصوم (صوم م )55و(صددا ة م )92و دذل
الصم التالي
حلما بقم يصام
على أطراف أصابعي
حي انتيق ا
ا
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الصبا
مثقال بصوم
أصابعي
( ل،

)29

مددد الحدددالتي الضدددديتي للتقابددد اللب دددي بدددي (حلمدددا)
و(انتيق ا) ..وبدي عبدارتي (صدوم الدقم ) و(صدوم ا صداب )

تملقددا الد لددة التددي تصدددم القددارم بالصتيجددة الغيددر متو عددة
إصهددا مبار ددة تتمرج د ددي تددرا .التتوي د الشددعبي لسحددالم
حي .يبنر الحلم بمع ون يالبا ..عصدما يقور ا نرة أحدد
الموتى ي المصام ...بد أ تقاب عودة الميدا إلدى الحيداة
ومجير إلى البيا ذهاب أحد أ راد ا نرة ا حيا ميتدا إلدى
القبر ...ذل يبنر البر بالحق والعرو بالموا...إل .
وإلددى جاصددب المبار دداا الصددادمة اصددا تل د الصصددوم
القصدديرة منددرحا للتتم د  ..ددي الغيدداب والمددوا والصهايدداا
الغير متو عة.
ذل للح مة ....ومحاولة تقديم تعريبداا جديددة لسشديا
و لنبة الحياة وحوادثها
ما يحد.
ليو
ع
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اإلصنا
ب رها ت
أمام
شو ة العالم
(شوفق العال ،

)16

****
وأحياصددا ت ددو تصددة الصددورة وجمالهددا ..و دددرتها علددى
امتددقا ال ثيددر مدد ال ددالم ددي ألبددا ليلددة ....تددد علددى
مصوبة مميلدة الشداعر وحند تعاملد مد اللغدة بمقددار مدا
تد أيضا على رها ة بصر وبصيرت .
وت ددو نددببا لإل ثددار مد هددذا الصددو مد الصصددوم.....
ذل ما نشعر به ونحن نمرأ نصوصا مل:
(بنتا

صوا حيرة ح اية صورو ص رة).

لصقرأ مثال هذا الصم
صوا ميا
ي عشبة
مضرا
صوا ل ذ رى نحابة
ي
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مميلة
اليصبو
(صوت،

)30

****
يير أ براعة الشاعر دي الدتملم مد القواردد اللب يدة
د ماصت

ي صم (مرثية م)22

لينا حياة
لينا حياة يا أمي
أ تتر ي
القما
ل
في
رارحة
القهوة
يا أمي.
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ت رار ول (يدا أمدي) أ قدد الدصم حالوتد  ..و دا يم د
أ ي و أ ثر جما لو ا الشاعر
لينا حياة
لينا حياة.
وتر صا صباجت ب (يا أمي) ي صهاية ال الم.
****
أميدددرا .....ددد

صصدددوم القراعدددي التدددي تلتقدددي يهدددا

مصوصدددية الشددداعر وتجربتددد وطا اتددد اإلبداعيدددة ال بيدددرة
باإلم اصياا الهارلدة لقصديدة الصثدر ...تبقدى صصوصدا متجدددة
مد

دد

ددرا ة و دد ص ددرة يهددا ...ويبقددى مددا دمتدد ددي

را تي لها ...را ة م

را اا تصبت عليها وتصبت لها.
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الشاعر بني صخرة التاريخ وبئر األسئلة
قراءة يف ((سرية األشياء))
اجملموعة الشعرية األوىل للشاعر حممد املنصور
بعددد طددو اصت ددار صدددرا ((ندديرة ا شدديا )) المجموعددة
الشدددعرية ا ولدددى للشددداعر والصا دددد وال اتدددب المتعددددد محمدددد
المصصور ..ضم مصشوراا اتحاد ا دبا وال تاب اليمصيدي
2003م ..و ددد ضددما المجموعددة الوا عددة ددي مارددة واثصتددي
وعشدددري صدددبحة واحددددا وثالثدددي صصدددا توقعتهدددا أربعدددة
محدداور هددي (جددر

اطمددة) (ندديرة ا شدديا ) (مشدداهدة)

(أنددما الشددتا ) إضددا ة إلددى المنددتبت وبضددعة صصددوم
صددديرة اصدددا إلدددى جاصدددب عصددداوي المحددداور والقصدددارد
صصوصا مواقية لصصوم المجموعة أو عتباا لها.
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يعدددد محمددددد المصصدددور -ربمددددا باندددتثصا الشدددداعر علددددى
الشدداهر وبانددتثصا مدد تو بددوا-آمددر شددعرا التنددعيصياا
إصدارا ..وتتمر المصصور عد إصددار مجموعتد الشدعرية
ا ولدددى ..دددا مقصدددودا ..و دددا يقددددم دارمدددا تحدددا ذرارددد
التري .وضرورة إيصا التجربة وإصضاجها..
المصصددددور-يعددددد أيضددددا-ضددددم مجموعددددة مدددد شددددعرا
التندعيصياا ..جمعددوا بددي أشد ا القصدديدة الممتلبددة (العمددود
والتبعيلدددة والصثدددر) مدددا جمعدددوا بدددي ا شدددتغا ا المعر يدددة
المتعددة ..تبوا ي الصقدد ا دبدي والصقدد الثقدا ي والتداريمي
والنياني ومارنوا الصحا ة ب

درجاتها.

امتددار المصصددور عصددد إصدددار مجموعتد ا تصددار علددى
ممتدداراا مد مصجددق ا ميددر وهددو مددا أبدعد الشدداعر بددي
عامي 2002-1997م مصحاقا إلى صيدة الصثدر التدي أمدذا
نبعة وعشري صصا م صصوم المجموعة تار ة لقصديدة
التبعيلة أربعة صصوم

يير...
****
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ثمة ريبة تدر القدارم لصصدوم هدذ المجموعدة حاثدة
علددى إعددادة القددرا ة ثددم إعادتهددا ..وت ددرار الص ددر المددتبحم
عليها ومنا لتها اصطال ا م اصثقالها المل بالتاري والهمدوم
ا جتماعيددة والثقا يددة وأنددرلة الوجددود الحار ددة  ...واصطال ددا
أيضددا م د جددودة و ددرادة م وصهددا الجمددالي والتمييلددي وم د
حالددة ماصددة دامدد تيدداراا الجيدد

ددو مبدددعها ..يشدد

اإلبداعي ا ميدر ..بثقا تد الواندعة وإندهامات المتيمدقة دي
ال تاباا الصقديدة واإلبداعيدة والثقا يدة والب ريدة ..إلدى جاصدب
إبداع الشعر ..
وثمددة مبددرر آمددر لقددرا ة المجموعددة وال تابددة عصهددا ددو
اتبهددددا ممدددد دأبددددا الم نندددداا علددددى تغييددددبهم وتجاهدددد
إبداعاتهم..

لشي  ..إ

اللريمدددة و صهدددم

صهم لينوا مم

رمتهم الصدف

يمل دددو ألقابدددا مريحدددة يتملقهدددا الصقددداد

والصحا يو  ..و صهدم أيضدا يصقصدهم المدوا الدذ يجعلهدم
ادري على الجعجعة ي البراغ..
والقددرا ة التددي آمدد الوصددو بهددا إلددى طريددق مضددي
لصصددوم مجموعددة ((ندديرة ا شدديا
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))

ددرا ة نددتحاو مصددذ

البد ا صطالى م

رضية اشتجار الهموم الحياتية والدوعي

المعر ي بالتجارب الش لية التي تتتنو على
-1

و ((نيرة ا شيا )) ثمارا مصتقاة م صتداج مدا
يربدددو علدددى ثالثدددة عشدددر عامدددا مددد تجربدددة
المصصور م ال تابة الشعرية.

-2

و رحلة الشاعر وهو م أ ثر الشعرا ي
هذا الجي ثقا دة وتصدو اشدتغا ا  ...لدم ت د
رحلدددة عبدددر تجربدددة ال تابدددة ومدددا حتمتددد مددد
اصتقا ا بي ا ش ا الممتلبة (عمدود-تبعيلدة-
صثددر) بمددا تعصي د د اصتقالددة م د امددتالف ددي
الر ية وتبد ي الوعي ..وتعام ممتلف م
اللغدددة مددد حيددد .مبرداتهدددا ..ومددد التقصيددداا
الشددعرية مد حيدد .أنددلوبها وبصا اتهددا البصيددة..
التددي تتحقددق بهددا حنددب ...بد ل وصهددا رحلددة
معر ية و رية وروحية ووجودية.
****

إذا تعاملصا م ((نيرة ا شديا )) و دق مددلو
ني و عليصا تو

لمدة (نديرة)

ال ثير مد اإليضداحاا والندرد لجواصدب

يقو المبهوم م هذا المصطوى أصها اصا مطمورة أو ياربة
أو ييددر معرو ددة أو من د وتا عصهددا ..بيددد أصصددا باإلمعددا
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ددي

را ة المجموعدة ندصجد أصهدا تجدارب متصدلة شد لا تجربدة
بدرى ..تجدارب واجد الشداعر يهدا صبند ووا عد ماضدي
وحاضر إصها اعتراف بالحقيقدة ..جعد الشداعر ير د أمدام
يتم  ...وشعور بالعقلة ي مواجهة محيط ...
وتبدددو ((ندديرة ا شدديا )) م د أ ثددر المجموعدداا الشددعرية
احتبددددا بددددالوج  ..والمددددوا والحددددق -وا ص نددددار ونددددارر
متراد اتهدددا ..التدددي تعدددد بالمرددداا ..لدددم يمددد صدددبا مددد
صددباحاا المصصددور مد شددعور بدداليتم أو الث د أو الجددر
يقددا ل د حضددور آصددي ي ددد حضددورها الممتددد ددي تدداري
الشاعر المام المحددود بعمدر والعدام الممتدد مد ا قمصدة
التي ورثها
يوم صصهض
لإلد

بتوجاعصا

ي صصدوى اللح ة...
(فائن اللون

)84

إ ددي ((ندديرة ا شدديا )) صقدداط التقددا ثيددرة بددي المددت لم
الددذ يبحدد .ع د العلد والماهيدداا وال يبيدداا والتعريبدداا
والح ددم والشدداعر الددذ تبتص د الصددورة وتغوي د جماليدداا
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اللغة ثمة تدام بير بي مصطق الشداعر العداطبي ومصطدق
المت لم العقلي) و مضدا ا إليهدا الدرو ال ربالريدة ..المقتولدة
المطددددداردة المضدددددطهدة الم لومددددددة ..والصارحدددددة ..هددددددذ
المجموعددة تملددو م د البددر بالعددالم أو بددالوجود أو الدهشددة
مص ب هي بالع و م ذل تر ض وتعاتب وتعادي
صرتد
أياما بالية
مما يلقمصا

أ بر أو أ

ال لماا ذل صصنمها ع آمري
اللي م بي العاداا ا مرى
ا ما

الوجو الوج صبن

صشعر و تص ليو جديدا
وصح

ذل

صنتطي البمر بتصصا صح

للمرة ا ولى
(أوبات،

ذل المو ف م التاري

)26

ص يع بالتصا ض ..بمعصى أ

الطدداب العددام لهددذ التجربددة هددو ال ثيددر م د الغربددة والتمددرد
وا لدددم والريبدددة دددي عدددالم أجمددد  ..التددداري الدددذ مدددص
المصصدددور ثيدددرا مدددد وعيددد بددددالوا
-360-

النياندددي والثقددددا ي

وا جتماعي وب ثير م ا م صة والطبدا
شدددي

شدددي و التندددليم

لدم يمصحد ا لبدة

بددد مصحددد مقيددددا مددد

الحق والص وم والغربة المضاعبة
صحم ا ص نار
مصذ الطبولة
لم يتغير شي بمرور الو ا
ص رتصا إلى ا ص نار
هي التي تغيرا
فائن اللون (الميتتح

)81

ولمدددا دددا وا ددد الشددداعر يدددرق تحدددا ثقددد المهيمصددداا
التاريميدددة الممتلبدددة ددد

عال دددة الشدددد والجدددذب الريبدددة

والصبددور الشد وى والعتدداب ..ا صتمددا والددر ض  ...الحصددي
وال راهيدددددة ندددددتبقى لدددددواقم مضدددددمرة ..دددددي الصصدددددوم
ومبهومدداا لمصطو اتهددا ..مددا نددتبقى د مالمنددة للتدداري
تنتدعي أوجا الحاضر ..و

اجتدرا للحاضدر يبدت بابدا

م د أبددواب الماضددي ..الماضددي الددذ نددي
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مشددبة اء م

التي صصلب عليها بال تو ف والذ يبقدى امتاللد
حاضرا ي امتال -وا

مرجعيدة

الشاعر الذاتي

وجعي بئر
يزيده الوق
عمما ن السمييق
(جرح فاطمق

)20

هددددذا الماضددددي أو التدددداري يبصددددل الشدددداعر  ...عبددددر
را اا ..تتموض د جقرياتد  ..وتم هراتد  ...هدو ذلد
البانط ل  ...المذ ي حر ت ي د حياتصدا  ...إصد ريدب
مصا إلى حد أصصا صنتطي التب ير ي بحيادية لبو يها
تذ رصا ا شيا اء لة
بالوج الذ
يهبصا نحة للص ر إلي
م بعيد
( ستيتح

إص وج يشب وج الث الى الالري يص د حدقصه ويجددد
حق جديد ..أو هو صياية جديدة لقو متمم ب صويرة
-362-

)6

فقليييييييييت ليييييييييش ن الشيييييييييجا يبعييييييييي الشيييييييييجا
فيييييييييييدعني فهييييييييييي ا كليييييييييييش قبييييييييييير مالييييييييييي

وإذا ددا التب يددر ددي التدداري  ..يص د الجددرو  ...د
جديددد الجددرو يص د الماضددي ..حتددى ليبدددو الوج د وا لددم
والحق  ..وشيجة حاضر الشاعر بماضي مدا هدي وشديجة
روابط وعال ات بالوجود المحديط بد  ..بمدا دي ذلد البشدر
الذي مصهم أهل ومصهم أصد ا ..
عصدما تتعدرض ( اطمدة) ابصدة الشداعر للندقوط مد صا دذة
عاليدددة دددي المصدددق  ..يتحدددو جرحهدددا الصددداقف إلدددى تددداري
صاقف ..هو مصانبة للب ا عليها وعلى الماضي د جدر
جديد يصبت

هو ت رار أو ص ت للجر القدديم حتدى ا صدد ا

الددذي حقصددوا لمددا أصدداب اطمددة ..هددم إصمددا علددوا ذلد
جرحها ت
جر

ي ذا رتهم صبو ذل الجر القديم
اطمة شبة أمرى للو ا

اطمة ي الجر وأصا جوارها تتذ ر ربال
ا صد ا يحقصو م أج
صصا صصتمي لجر

اطمة

ديم
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(جرح فاطمق

)20

ب إ إلحا أوجدا الماضدي علدى ذاا الشداعر لتمدرج
م اصديامها القو بالدذاا (ا صدا) إلدى ا صدديام بالمجموعدة
ال (صح ) متداملة بوعي الشاعر بالهم ا جتماعي واإلصنداصي
العددام  ...و ددي هددذ الحالددة د

الوج د يصددير لغددة يوميددة..

صتصبن وصتمرى ي  ..وصمارن

ما صمارو نارر عاداتصا

يوم صصهض
لإلد

بتوجاعصا

ي صصدوى اللح ة
(فائن اللون

)84

وت هر اعتمدا ا الماضدي/التاري وأ عالد  ..دي أطدوار
وأش ا وعي ممتلبة عصد الشداعر مدرة صلقدى هدذا الماضدي
طلال مربا ينتدعي التتم ويثير الشجو
على مت و ا ب ى و ا ولو الطلو
تبقى على دمعهم شاهدا
(د أ د

)21

ومددرة صلقددا مموهددا يتص ددر ددي حاضددرصا ..ويلددبو بهددارج
-364-

معاصددرة يقيددف بهددا اصحاللدد  ..ويغطددي ع امدد الصمددرة..
وأ ار البالياا
هذ المشهد المقمرف ل ار اللو
مقبرة اصطمنا ألواصها
وما برحا أ باص عرضة للتآ
(فائن اللون

)86

و ددد ي ددو الماضددي ثقددال صبرض د علددى أصبنددصا وصتحم د
عبر  ..صصام وصصحو على أطيط مباصلصا تحا وطتت
با قمصة يصو
مصذ أرب و داا صذرها للبرا ة
(فائن اللون

)86

هذا الماضي الثقيد لديو إيجابيدا بحدا مد ا حدوا هدو
مدداض متصددحر جدداف ..يت د م د تبددي الشدداعر  ...وم د
ذا رت
على تبي أقمصة ماحالا
(ءبع ادت لصخرة الوق

ماض مريض ونلبي و حيوية ي
وهو
ا
-365-

)50

ررتا ممبت لروار ذابلة
( نين ل يجف

ماض عقيم
وهو
ا

)70

يرو ذا رة

مصذ اليباو
الصهاري
تحتض بعضها ي مت
(ءبع ادت لصخرة الوق ،

)50

والشاعر ينعى نعيا حثيثا إلى ا تصام اللح ة الحية بما
يها م يربة ع العالم وع الصبو أو المحديط المدارجي-
حاضدددر الشددداعر ..-وإ القمدددا الدددذ يعيشددد لهدددو امتدددداد
للتاري /الماضي ..ثم هو بمقدار ما ي دو قماصدا عامدا هدو
قمدا شمصدي
الحاضر

الدذاا مغتربدة عد العدالم مصبصدلة عد

تثق ي ا مو ال يبقى لها يير الغد

بي يدي نحابة
و ي حديقت

شي

صما ويبار مضطرب
و يصيق
-366-

يبح .ع رماد
ماع (ر اا) ن قصيدة (ءيرة ااشياء)

.38

و ي العال ة الجدلية بدي الشداعر وتاريمد -وتاريمد هصدا
د يعصي أنال أو م نبقو إلى الموا-ينقط الحارط الذ
يبصدد الحيدداة-حيدداة الشدداعر-عدد المددوا موتددا وأنددال
وتاريم
يباد موتا
حندا بحند
يصقلو

بورهم إلى صوم

وهو بدور
يتملى ع اللي
ماع (الليل) ن قصيدة (ءيرة ااشياء)

إ

44

ي هذا المقط إيحدا دا علدى التددام الدذ صعيشد

حقيقدددة بدددي حاضدددرصا وماضددديصا ..بدددي قمصصدددا الدددذ صعيشددد
وتاريمصا الذ يبر وهدذ العال دة المتداملدة ..يمضد

يهدا

الحاضددر ..الدد (صحدد ) -دارمددا -لندديطرة الماضددي ..الدد (هددم)

نيطرة نلبية ي الغالدب ..إذ صحد لدم صدر .مد الماضدي -
-367-

يالبا -إ أمطا  ..صح ما قلصا صتشب .بتش ا الح م التي
تبصاهددا-وهددي ب دد وجوههددا تنددلطية ودي تاتوريددة ..وصحدد
صتشدب .مد

ديم الماضددي بت لهدا عقالصيدة وإصنداصية وأ ثرهددا

دم آمددر
جمددودا وتملبددا و الميددة-ه ددذا يددتتي مقط د م د صد ا
ليبض د هددذ العال ددة ييددر المتقصددة بددي (صح د ) و (هددم) بددي
الحاضر والماضي بي قمصصا وتاريمصا
أيها الموتى
صعم الم تشبو أصتم للح ة
مصجر الموا يتصبب مجال
بعد تويل -أ التاري  -ي ثقب صح
(هوا ش ثانيق

وهذا ما نيد

)31

بالشاعر أحياصا إلدى اندتعما لغدة هجاريدة

 ...نددامرة تجددا الوا د الددذ يتعام د م د الماضددي تعددامال
مقدندددا-وتجدددا رددداا بعيصهدددا نياندددية وثقا يدددة واجتماعيدددة..
تتعام د م د الماضددي اصطال ددا م د

وص د يددو ر يطددا جيدددا

لتصددبية حندداباا الحاضددر ..حيدد .يغدددو الماضددي ابتددقاقا
دبعض ..مددا يغدددو طريقددا نددهال لمدددا الصدداو
ومقايددداا لد ا
-368-

والوصو إلى مدآرب اصتهاقيدة لدبعض آمدر ..يمدا هدو عصدد
بعض ثال .م الصاو اجتدرار ندلبي مقيدا ..ول د بامتيدار
ورضا وتنليم
برضاعة التاري تصو أ وا
( عارج الاين واللهب) ماع ءيرة خا سق

57

****
يعتمد الشاعر ثيرا على التنا  ..هدو يندتعيد تباصدي
يوميددددة أو م اصيددددة أو وجوديددددة أو تاريميددددة ..مدددد مددددال
تنا ا

ي و هد ها التنا

هد ها ا حتبا بتثر هذا التنا

ي حدد ذاتد وإصمدا ي دو
دام صبن وإحالة القدارم

إلى التشاب م الحالة التي يملقهدا ذلد التندا
صجددد الن د ا أو التنددا
الشاعر ي و

 ...وحيد.

صنددتد ُّ علددى القلددق وعصدددما يقلددق

دد رهد مصدير لعلدة الملدق ال بدرى لديو

ثمدددة مصدددير أو وجدددود أو حضدددار أو حتدددى شدددعر
مارج داررة القلق وا نرلة.

-369-

ي و الن ا

د

لنبيا ي مدراا إ بمقددار مدا ت مد

البلنددبة ددي د ن د ا ميتددا يقيقي ..و ددد
نيانيا إ بمقدار ما ت م النيانة ي

ي ددو الن د ا
صشاطا إصناصي..

و ثيرا ما تضد تندا ا المصصدور يدبا الحاضدر دي
ضددو
ول

ددالم الماضددي ..لدديو

بيصهمددا طبا ددا أو تضددادا

م باب رد العجق (الحاضر) على الصدر (الماضي)

عد المنرجة مي أقمصة
يف تعر صي بعد تل الصدوب.
(ءبع ادت لصخرة الوق

)51

ويتجندددد عصدددد الشددداعر اإلحنددداو المنددد و بدددالتوجو
والقلق عبر تعدد صياياا ا ندرلة ..الند ا دد يعبدر عد
ا صشطار
يعودو
وهو

يدر إ

ا هو ذات ...
( واقي

)12

و ددد يددتتي بصدديغة التنددوية تعبيددرا ع د ضددبابية الر يددة
وامتالط ا شيا وعدم درة الذاا على الحنم بشي
-370-

أ شي

اصوا ير عو إلى شباههم.

ال وو أم اللح اا البارية.
)14

( واقي

لقد انتبت المصصور مجموعت بن ا جا ي النطر ا و
م أي صبدأ.
)6

(
و ددي مث د هددذا الن د ا المددرتبط بصدديغة ا نددتبهام (م د )

د لة على أ البع لد يصدبجو مد دامد ذاا الشداعر بد
ني معقودا بالقم المارجي ومعلقا ب ..
ولذل تتوالى ي ((نيرة ا شيا )) أنرلة الوجود ال بيدرة..
أندددرلة الحيددداة الحار دددة ..وهدددي أندددرلة يندددتطي الشدددعر
إطبا ها ..ب إص لي ججها  ...تبدو جارعية مرة
اطمة
ماذا لو...
يف ني و الموا هذ المرة.
ماذا لو أ الصا ذة لم ت

ي م اصها

و ا البيا هو الذ نقط.
(جرح فاطمق
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)18

وتته م م البجيعة مرى أمرى
الصهار اد أ ....
و اطمة ادا أيضا
صرماا الصنوة حررتصي م اليق ة
ق أمها ..
ونيال الدم م

مها

يبنر لماذا هب الجيرا
و يبنر لماذا نقطا اطمة ....
(جرح فاطمق

)19

ي واحد م أنرلت يضعصا المصصور أمدام لح داا بالغدة
المشدددقة  ...إصددد نددد ا المو دددف الوجدددود مو دددف الدددذاا
العاجقة أمام أصغر ا عدا التدي صديرتها العدادة مد أ بدر
ا عا صعوبة وانتحالة
يف لمشب الباب أ يعرض علي الدمو .
و يف ينتطي أ يبرى بي المم

مرأة

والمنتحي حتى على المشب.
(خشب البات
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)45

وم د صددعوبة الموا ددف الوجوديددة لددذاا الشدداعر تتملددق
أندددرلة الندددمرية  ...والندددمرية إ لدددم تدددتا مددد تتمددد دددي
مبار دداا الوجددود اإلصندداصي م د مددال علل د ا ولددى ..هددي
تددتتي مد مبار دداا مددا تصددصع النيانددة ددي هددذ الوجددود ...
نيما والشاعر متورط بش أو بآمر ي حيثية إش الية
لماذا صموا ي الوط
دو أ م ا ا آمر
يشيعصا البراغ
وذ رياتصا يجمعها عما الص ا ة ...
(هوا ش ثانيق

)33

إصهددا نددمرية ا لددم والمددرارة ..النددمرية التددي تب ددي و
تضح  ..إ الن ا هصا ما هدو دي المقطد القدادم ..شدبرة
تحق حتى الع م
يصدر اللقا
ي المقبرة

إ

لماذا يضعو أ دامصا
دام عجالا العرباا المحطمة
ي

صمر

أم ي صصنى أ دامصا
وإلى ا بد ....
-373-

(هوا ش ثانيق

)34

و ثيددرا مددا يجددد الشدداعر صبن د مددا أنددلبا متورطددا ددي
طددر أنددرلت العميقددة حددو الوجددود م د بدداب التبدداو هددذا
الوجددددود بالصددددراعاا ا جتماعيددددة والنيانددددية والثقا يدددددة
وتبد ا القم وحبرياا هذ التبدد ا علدى صددر الم دا
ووج اإلصنا ..
هو ينت منتص را
يا للبررا التي تشم هصا وهصا
تعب .ي أحشا القدم
يف تبصى ا يار

وتبقى البررا طليقة دارما ....
( نين ل يجف

)72

إ عال ة الشداعر بالم دا  ...وا عدة يالبدا تحدا التبداو
أ عا الماضي ي  ..واعتما ا المشهد الثقا ي وا جتماعي
دامل  ..الصم النابق الذ توند با ندتبهام ا ندتص ار ..
تتعمق د لت ي الصم القادم الدذ يبددو الند ا يد ند ا
ندددمرية وته دددم ذ  ..أبدعددد الشددداعر مددد مدددال صدددورة
مشددهدية  ...ددي يايددة البراعددة حتددى لت دداد الصددورة تصطددق
برنم مقصودها
دو

يشوا

يب .أنما الرثة ي القراطيو
-374-

يهجو الضو

لما ص ر

لم ينت صبن لماذا تتعدد ال راني
التي يجلو عليها
بيصما لينا ل يير م مرة واحدة
تتقدم الجصاقاا
الواحدة تلو ا مرى
وهو

يبط لماذا ي و ا مير

حتى ي الجصاقاا.
( نين ل يجف

)73

حتى ي صدارد التباصدي الصدغيرة ..والمشداهد اليوميدة
العددابرة  ...ددا الشدداعر يالبددا-عبددر ا نددتبهام ا نددتبياصي
يلقي الضو على

وجودصدا الثقيد وحجدم صدال ة الوا د

الدددذ يغلدددف ددد ا شددديا بب نددد الهالمدددي ..يبقدددد الم دددا
حميميت لصال القب المنيطر ..وتبقدى اللح داا اإلصنداصية
مارج صطاى التحقق واإلم ا

ف يلز نا ن الوق
لنخلع ه ا العري
-375-

في المدينق التي يبيض أشجارها غبارا
ويمنح الو ل أظافر إضافيق؟
( واقي

)11

 ا صد ا مضواأ صهار
جا مص الرحي .
و م يلقمهم م الحصي
يما يصلوا
إلى لح ة عادة ما يصامو مارجها ...
( واقي

)12

****
ددي ((ندديرة ا شدديا )) صقددرأ ذل د العمددق الددذ يحي د إلددى
التت يد على معر ة الشاعر العميقة إلدى درجدة أ الحضدور
المعر ي أحياصا يثق

اه الصم...

بيد أ الغالب هدو أ مدا يقولد المصصدور دي صديدت
يتتدى بمدا يحملد مد ثقا دة و در ور ى رو هدذ الثقا دة
-376-

والمعر دددة هدددي التدددي تحضدددر ممقوجدددة بتشددد ي القصددديدة
وبصارها  ...إ المعر ة هصا تتوارى لي هر لبها ..هصا

قدط

الرارحة التي تذ ر بعالم الشاعر الممتلف والمتعدد
يبتنم ب أ تداهم يارة
الو ا بميالر
وهو بيقيص
أيهما يب اءمر.
( عارج الاين واللهب

)55

****
ددي ((ندديرة ا شدديا )) صلحدد أيضددا الح مددة والميدد إلددى
التعريبدداا المتتملددة أو تقددديم المالصدداا ..وهددذا الجاصددب لد
جذور التراثية و د اندتعم العدرب القددما الح مدة ثيدرا
مص ومة ومصثورة ..حتى صارا أنلوبا معرو ا ومميقا دي
القددو  ..هددي تعبيددر ع د حقددارق مالدددة صددالحة ل د قمددا
وم ددا  ..باعتبارهددا إضددا ة جديدددة لشددت مددتلوف أو أصددب
متلو ا ببع التعود علي .
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والمصصور ريم ا صقياحاا البصية التي ي تب م ماللهدا
ح متددد أو تتملددد  ..أو مالصدددات التعريبيدددة ..بح دددم اللغدددة
الجديدة التي ينتعملها ..وريدم دو الصدياياا والنديا اا
تبدددو ممتلبددة إ أ أهددم مصددارم هددذا الصددو م د التعبيددر
وهي المي إلى التجريد ..تبقى ماثلة و وية الحضور وهدي
تتراو عصد المصصور بي القوة والعمق حي يقو
 ال غيصة ردوو الص رةها ش ( عارج الاين واللهب

)57

والغصارية الروماصنية حي يقو
الشعر ور ة مضرا
ي يص ا ديم
(ءبع ادت لصخرة الوق

)51

والهجا النياني المباشر .حي يقو
المعاشيق صمرة يعلوها نواد ..
(ءبع ادت لصخرة الوق ها ش

****
وإذا ددا المصصددور ددد أعطددى صبن د حريددة التعام د م د
-378-

)53

مادت اإلبداعية ..التي ا يذهب بهدا تدارة إلدى التعامد مد
اليددومي والعدداد والتباصددي الصددغيرة وأمددرى يددذهب بهددا
إلى الملحمي والتدتريمي والواند مد الهمدوم والمرجعيداا
 ...ماصة ي باب العال اا اإلصناصية صد أيضدا راو

دي

مجموعت د بددي الددذهصي واإلحددالي ..بددي الحيدداتي المتعددي ..
وبددي التعبيددر ع د الب ددرة ..وبددي جع د الددصم ي تددب صبن د
بصبن د و ددي الحددالتي

ددا الشدداعر يتحددد .ع د أشدديار ..

تاريم د الشمصددي ور يت د لل ددو

مددا يتحددد .ع د

د مددا

يحددديط بددد  ..عددد تاريمددد العدددام ..ومواصدددباا ال دددو مددد
حولد  ..حيدد .ترحد القصددارد ددي أيلبهددا ددي ضددا الددذاا
وتع نها علدى ضدا اا العدالم ال تابدة دي المقدام ا و ..
إيصددا لتجربددة الشدداعر الماصددة وتتم د

يهددا وهددذا يددصع و

علدددى لغدددة الشددداعر التدددي تقددد دارمدددا دددي مصطقدددة تجاذبددداا
برى...
صح

ي ((نيرة ا شيا )) صلمد وإ علدى اندتحيا حصدي

ال تابة إلى المر قية وا لتقام..
مقابدد انددتجاباا طاييددة للذاتيددة ثيددرا مددا تجعدد ا صددا
مر قا للصم ول صها ا صا البا دة لليقي
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ربما هو اء أ

م مصانبة تهم أحدا.
)86

(فائن اللون

قددد اليقددي هددذا يبدددو نددببا ا يددا ل ددو أ صددم لمحمددد
يملو م ن ا -بانتثصا  -صيدة نيرة ا شديا -

المصصور

ما أص نبب اف ل و أ صم للشاعر
أو قما

أو

يمتل مبرداا ود

يملو م م دا

ا منتمدة ومنتلة م

م ا أو قمدا  ..أو رمدق مدا ..دالصم الدذ يملدو مد تلد
العصاصر صم

يمتل أرضا ..إصد صدم معلدق ..والشداعر

يضدديف ا م صددة وا قمصددة والرمددوق إلددى صبن د بمقدددار مددا
يضدديف صبند إليهددا إ ا م صددة وا قمصددة والرمددوق ارصدداا
مواقية لذاا الشاعر هي تتصبو إلى جوار و تعديا معد
وتشار

التب ير والتتم وال تابة

أي

ا المنا حيصما صا حلما.
(أي بياض يحب ه رعشتك

حقا

صنتطي أ صحق لسبد

و أ صصر
وها صح صتعلم م الحجارة يف ص و صامتي .
-380-

)101

(أءماء الشتاء

)106

إ هذ النيرة بجروحها وحقصها وارتياباتها تع بدال ثير
م د التغصددي-الددذ هددو ددي حقيقت د رثددا -لسم صددة وال ارصدداا
القارلدة مد مدال ر يدة تددصبض الغبدار عد ا شديا القديمددة
وتددددعوها للصهدددوض-وتمدددقى الشددداصة عددد ا شددديا الجديددددة
وتدعوها للمروج ...ل دت الشداعر و دد ترا مدا مندارات
وأصددوا يتندد وهقارمدد يشددعر بمطددر الددقوا

ويشددعر أ

علي أ يقوم بمصاوراا واندعة إل صدا العدالم بوجدود  ..و
شدد أ لدد حقددا ددي ذلدد

جيددوب ذا ددرة الشدداعر تمتلدد

بمليددو نددبب ونددبب الشددعر والشدداعر -ددي الحددا ا التددي
تشب حالة المصصور-مبرة وم اصة-وال تابدة تبددو امتحاصدا لد
شدداعر وثقا ددة ومجتم د  ..وإذ

هددو لددم يعددد ذل د الشدداعر

الذ يتلقدى إلهاماتد مد الجد  ..إصد دي د لح دة يجتدر
ر يت وأدوات أمام النرعة التدي يدذهب بهدا عالمد المدام
إلى التالشي..
ذلد اصع دو علدى لغدة المجموعدة التدي راوحدا بدي
حضور ملحو للصدور المشدهدية الممتددة التدي تتدتبى علدى
التعام الجقري ..والتي تبدو م شرا على ريبة الشاعر ي
-381-

تجدداوق الذهصيددة الثقا يددة الموروثددة بغددض الص ددر ع د مدددى
صجددا الشدداعر هصددا إو إمبا د هصددا بالمقابد هصددا حضددور
وان للبالية التقليدية التي يم د التعدرف عليهدا مد مدال
الصور الجقرية وا ندتعاراا والتشدابي والمجداقاا ..صقدرأ
صدديدة (موا يددا) إحدددى أهددم

مددثال الصددبحتي  14،15مد
صارد المجموعة
ها ..هم
يصطلقو عاردي
إلى المهد
أ شي

اصوا ير عو إلى شباههم

ال وو أم اللح اا البارية
أثر للجرار
ي

ما تق علي أصابعهم

وباصت ار ال مت
تصما يشربو
.......................
-382-

ا صد ا الذي بال عاداا
هم
أصبنهم يتقانمو
الهوا
وعبر الدما
يتبادلو اللغو
حيثما يتتو
يصنو مل أحذيتهم
الواحد تلو اءمر
اصوا هصا
يدملو ليو م باب واحد
م مصابا الضو يجيرو
ثم يتمطبهم
لي
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بال أرصبة
صجددد ددي النددطور ا ربعددة ا ولددى انددتبهاما انددتص اريا
يرض التوج والتدتلم  ...وصجدد اندتعارة م صيدة ..تلدي تلد
النددطور ا ربعددة ممنددة عشددر نددطرا  ...لدديو يهددا مدد
الباليددة التقليديددة شددي

إصه دا صددورة مشددهدية اصبصددا علددى

اإلمبدددار الدددذ لددديو علدددى حقيقتددد أ إصهدددا إصشدددا تونددد
الصددورة المبريددة  ...و ددي النددطور الممنددة ا ميددرة م د
الصددبحتي الشدداهد ..تتعا ددب ثددال .صددور ا ولددى انددتعارة
تصريحية والثاصية والثالثة انتعارتا م صيتا ...
التقواج دي الصاحيدة البصيدة وصدواحي ا شدتغا الممتلبدة..
وحالدددة التجددداذب التدددي يعيشدددها الشددداعر  ...اصع ندددا علدددى
جواصددب أمددرى أيضددا ددريم أ حضددور القصدديدة التبعيليددة
ي المجموعة ا تصر على صارد أرب هي ( أحد)-مدورة
م بحر ال امد -و(اعتدراف) مد مجدقو ال امد (مندتبعل
منددتبعل ) و(أ بيدداض تحبددذ رعشددت ) متقددارب و(شدداهدة
الو ا)...
وهو ما يعصي انترثار صيدة الصثر با يلبية النداحقة مد
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ذل

صارد المجموعة  ...بما يعصي

إ أ

صيدة الصثر

عصدددد المصصدددور تبقدددى مشدددغولة بتحقيدددق القددددر الالردددق مددد
التضدددار أو التدددواق بدددي المندددتوى الندددطحي للغدددة-أ
الحر ة الصر ة لل الم ضم أصناى محددة-وذل المندتوى
المددام مدد اإلحندداو الغددامض المددتلوف أيضددا بوجددود
رنالة د لية منتترة أو مبية نوا ي المبردة الواحددة أو
ي أصماط تجاور عدد مد المبدرداا وهدو اصشدغا يتدواقى
م د اصشددغا آمددر علددى ال ثا ددة الشددعرية المصنددوجة بصثريددة
مباشددرة أحياصددا ل تصمددا هددو ترجمددة لم ابدددة الشدداعر ال تابيددة
بددي ضدديق الوجددود البددرد

واتنددا حر ددة المميلددة بددي

محدوديدددددة الحر دددددة دامددددد ا طدددددر النياندددددية والثقا يدددددة
وا جتماعيددددة الراهصددددة التددددي تبعدددد

ددددي الشدددداعر أو تلقددددي

بباعليتها علي واصبتاحاا الماضي بباعليت الضدد وتملقاتد
العليا
هذ بهجت ت مصا
تغمر الذ رى يتصان الغمام
يتحدر م باب المديصة
-385-

يشهر البرا ة أيصما لوا
اء

يصطبق الصما

على الصما
مشوعا يليق بالدم..
(يحيى

)58

تدواق متعددد هصدا يصاريدة وندردية
إلى جاصدب ذلد ثمدة
ا
وهصا اإلشرا ي الماوراري-والمحنوو اليومي.
****
إ ال الم على منتلة البصية والمطاب ي-نيرة ا شديا -
يحتدداج إلددى عق د مددالم ينددلم بحيويددة الشددعر قددط ب د
يب ددر أيضددا ددي ص رت د الوجوديددة التددي تتجلددى ددي مصطقددة
(المن د وا عص د ) ثمددة ريبددة اصددا دارمددا تددراود الصصددوم
للرد على هجوم ال لي ال لي بما هو عق وضمير جمعي..
وتاري هذا ال لدي د علدى الددوام يمدارو ا بتدقاق علدى
الشداعر وندط ددروف ت ددد علدى الددال ت ددا بددي الشدداعر
وهذا ال لي ..عصدما صقرأ للشاعر
هذ ا شيا بال صهاية
الحب والوط
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وجر

اطمة
(جرح فاطمق

)20

يجب أ صب ر بقول
لت

ممتلبا ما داما ا يام هي صبنها
(أوبات

)27

و ول أيضا
أ يشغل شي ع صبن ذل يعصي أص

راغ..

( نين ل يجف

)71

صدددحي أ المصصدددور ريدددم إيغالددد دددي حداثدددة ال تابدددة
وتقصياتهدددا يدددقا بعيددددا عددد مبهدددوم ال تابدددة للتمدددري أو
التنلية أو تقوية عضالا البلعوم أو اللنا .
المصصور يقا ي صف المعصدى إلدى حدد بيدر ريدم
وجود ذل المن وا عص الذ أشدرصا إليد  .ول د الصدحي
أيضدددا أ تابدددة المصصدددور لدددم تعدددد تندددعى بدددت حدددا ا مددد
ا حددوا لتمجيددد القصدديدة القارمددة علددى ا صددواا المندداصدة
والمناعدة ضم جملة م الترا يب المنتصق ة بح م التقليد
أو ا نتعما .
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أميددرا مصددام مد القددو أصد يبقددى للبد نددر الددذ
ينددتبا بددت وندديلة م د ونددار القددرا ة ...وتبقددى القددرا ة
الصقديدة شديرا مارجيدا إلدى حدد بيدر ويصدعب جددا أ ت ددو
مبتاحا لصم الشاعر ...
أعتقدد أ مددا ندطرت
معي يها را

ددا

درا ة ذاتيددة رديدة ددد يمتلددف

ثيرو و د يتبق معي يها آمرو .

-388-

ا

-389-

لسالمي يف ((حياة بال ابب))
سرية تقلب الداخل املكبوت لتفوح دفائنه

-391-

لسالمي يف ((حياة بال ابب))
سرية تقلب الداخل املكبوت لتفوح دفائنه
((حياة بال باب)) هدي المجموعدة الشدعرية ا ولدى للشداعر
والصا د المتميق أحمد النالمي… والتدي صددرا عد اتحداد
ا دبا وال تاب اليمصيي

دي إحددى وتندعي صدبحة ..تضدم

صصوصددا تبهددا الشدداعر بددي 2001-1999م ..متمليددا بددذل
عد عددد بيدر مد الصصدوم التدي أصجقهدا دي رحلتد مد
الشعر مصذ صهاية الثماصيصياا…
والنددالمي هددو أحددد الشددعرا الددذي اصحدداقوا صهاريددا إلددى
تابة الصم الجديد ..صا ضا يد م صيدة الوق التي تب
عبرها صبن شقا بيرا م عمر الشعر ..
يصقنم محتوى المجموعة إلى ممنة محاور
ا و (ير ددة ضدديقة بددال بدداب) والثدداصي (صددديق يطددرى
الباب يياب ).
ويضم

مصهما ثماصية صصوم.

الثال( .مديصة مغلقة) ويشتم على نبعة صصوم.
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ومثلدددد المحددددورا الرابدددد (تمويدددد اللددددذة) والمددددامو
مصهما على نبعة صصوم..
(تجاعيد) إذ يصطو
تتقارب عصاوي المحاور الثالثة ا ولى ي د تهدا مدا
تتقارب عوالم الصصوم المصضوية تحتها ..م عالم الغر ة
(ير ددة ضدديقة بددال بدداب) إلددى عددالم مددارجي جقرددي متص د
بالعددالم الددداملي للغر ددة ولنددا الغر ددة ددي صبددو الو ددا
(صديق يطرى الباب يياب ) إلى عالم مارجي يش الداررة
ا ون التي يتحر يها هو وصديق .
ويحتو

ذل الغر ة وبابها( ..مديصة مغلقة)..

المحدددورا الرابددد والمدددامو (تمويددد اللدددذة) و(تجاعيدددد)

يبددددوا مصبصدددلي عددد عدددوالم العصددداوي الثالثدددة الندددابقة..
ول صهما يتتنندا

يهدا وبهدا ..ويشد ال امتددادا صبنديا و صيدا

لها ..هما يقدما التصوي الم م للنيرة البارنة.

****
د لة العصوا (حياة بدال بداب) تتعمدق دي د

ا عصداوي

المحدداور الممنددة للمجموعددة ..أمددا الصصددوم تحتبد علددى
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صحددو مدددها بيوميدداا إصنددا مهمددا ..ددي ن د

مهمددا..

يعيشددا معددا علددى هدداما الحيدداة ..الشدداعر بح ددم رو د ..
وببع إرادت قد وجدد صبند مصدذ البدايدة و بد المجدي إلدى
المديصدددة يتددديم ا ب والم دددا

وعصدددد اصتقالددد دددي مصتصدددف

ثماصيصيدداا القددر الماضددي م د القريددة إلددى المديصددة ..اصددا
صددددمت بالمديصدددة بيدددرة .و دددا تلدددذذ بالضددديا

دددي أق دددة

أحيارهددا القديمددة أ بددر ثددم اصشددغ نددصواا طويلددة بمرا بددة
الحياة النيانية وا جتماعية والثقا ية ..ول

مد الهداما..

حتى مشار ت ي بعض اعتما تها لا دارما هامشية.
وهذ الهامشية أبقا الشاعر يعيا حالدة العقلدة والغربدة
ما ا مصذ جا إلى المديصة التي حلم طويال بمغادرتها إلى
مديصة تحتب بمقدم وتتوي ..
ي البترة التي نبقا اص باب النالمي على تابة شدهادت
على صبن ودمار عالم  ..ا

د امتصر حلدم الرحيد عد

صددصعا إلددى الحلددم بغر ددة تتويد هددو ود دداتر ليتبددرغ ل تابددة
ح ايت م المديصة المارصة.
وإذ

قد رر الشاعر التعايا م حالة المديصة المغلقدة..
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والحيددداة دددي هامشدددها بدددوعي وإدرا

بيدددري يندددطر مددد

ماللهما هذ الشهادة التي تدي العالم ل بتم صت و ارصات
صارما ي رأو الغريب
أصشد مبقا لدمار و أ تر.
أعبر روحي بغبار البياض
نعيدا بميار التعانة
(يجاعيد ماع 8

)68

****
تص تب صارد المحاور الثالثة ا ولى مد المجموعدة مد
مددال رصددد التباصددي الصددغيرة لحيددواا متجدداورة عاشددها
الشدداعر ددي عقلددة يشددار يهددا صددديق  (-ددد ي ددو صددديقا
حقيقيددا و ددد ي ددو صددديقا مبترضددا) -نددل و راي د وصوم د
وعجق وتمقى دامل بي عادات والعاداا ا جتماعية...
بي ا نتنالم للوجود ي البراغ ..والثورة على الوجدود
البددارغ مد أ محتددوى ..وت شددف صصددوم المحددور ا و
مد المجموعددة (ير ددة ضدديقة بددال جدددرا ) أو (عد الجددالو
مدددد الضددددجي الددددالقم لجلوندددد ) – مددددا يقددددو  -عصواصهددددا
البرعي ..ع محاولة الشداعر توثيدق حيداة يريبدة عاشدها..
-395-

حيدداة اإلصنددا البندديط ..المثقددف الددواعي أيضددا بثقد وجددود
اإلصندداصي – ومتطلبدداا هددذا الوجددود ..التددي صقددف عدداجقي
أمددام تحقيقهددا ..يمددر الو ددا بدداردا نددو  ..عطصددا ..تت ددرر
أ عالد يصددا مددا تت ددرر أ عالصددا يد وصحد صنددمر مد بالدتد
وص ر لصغاررصا وردود أ عالصا العادية على با .
م أو صم يبدأ الشاعر ..توثيق تل الحياة الم ررة
ص و وا بي

ي الصالة

صتهيت لدمو ير صا
يصبغي أ يصت ر أحدصا الما
صدم الغرف
م تبي با بتناماا
( جا لق

)7

وم مال تقصيداا وأصنداى لغويدة متعدددة ا نداليب يهدا
النددددرد والمبار ددددة والصددددور المشددددهدية البارعددددة ..يبصددددي
النالمي أش ا توثيق لمبرداا اليومي الم رر الذ تتقابد
يددد حدددا ا ا صبعدددا العددداد  ..دددي حيددداة عاديدددة
إيقاعهددا أ

ي ندددر

جديددد ..المشددهد الم تددوب ددي صدديدة ( ددراغ)

يضعصا أمام نلنلة م المتقابالا اللب ية التي تجند نلندلة
-396-

ا صبعددا ا العاديددة تل د  ..تولر د  ..الددذي يتقانددمو اللي د
وتعب الشهيق نرعا ما تصقلب أمدقجتهم ..يصدقا الوجدود
يصقط وميضها ول د أ عدالهم الممتلبدة جتدراج

بشهقاا

النعادة تت شف ي الصهاية ..حي.
ي

الو ا ذ يا

يد بهم إلى الهاوية
ليغر وا ي الصنيا أحالمهم
يبللو المطام بلعاب الضجر
وينصدو

هورهم إلى الجدرا

ويتبرجو على حياتهم وهي تمر
يبترشو ال آبة
يوم
بال أم

ي ا م ..
(فراغ

)10-9

الشعور الااغي بالعزلق ويواير الهزائ أ ام الحيتاة
-397-

وفائنايها المجاورة للشتاعر يبتدو هيمنتا أءاءتيا علتى
النصتتو  ،فااليتتق تتع الحيتتاة وفائنايهتتا يبتتدو صتتعبق
جتتدا فتتي ظتتل عتتااات اليتتراغ والرفتتون إلتتى الالشتتيء
واجترار اليتو ي والعتابر ..ويرءت ادلتتزام بالمستلك
المحتج على الوجوا الجماعي ..إنته طريت نستل ه ثت
نعجز عن العواة نه تى لو أرانا ذلك:
شاردو

قطط شبعاصة

جالنو

ي جونا مبي

الموا يتوالى ب لحاح
وثمة ألبة صا صة
أ بلا باب الجواب
لبا ير ة ليصام الضيوف
املي بالوحشة
وحيا الشهيق
(ضيوف

-398-

)16

شددعور العقلددة عصددد أحمددد النددالمي لدديو م د إصتدداج حيدداة
المديصددة ..هددو متجددذر ددي دامل د  ..وهددو يددصع و مص د علددى
اءمري حتى أص ليصجذب صحو ا شمام المشابهي ..
حيدداة المديصدددة عمقدددا هدددذا الشددعور ..تحدددو إلدددى مدددقاج
وطبد  ..إصد ددي الغالددب امتددداد لشددعور الغربددة ..الددذ عبددر
عصد النددالمي ذاا يددوم ددي صدديدة جميلددة أنددماها (ارتبددا
الغريب) ..وهو شعور ما قا يطارد النالمي ..ريم تملي
ثيددر مدد دواعيددد ( ..ارتبددا الغريددب 9التددي تصدددور

عدد

اصحياق الشداعر ل د يريدب ترب د يربتد  ..تتطدور لتصدب
عقلة المهما الذ يمتصق ي (حجرة ضديقة ريدم أصهدا بدال
جدددرا )!! والغريددب المرتب د هددو صبددو الغريددب ددي صددم
( وتشيص ) م تعديالا اصا ضدرورية بح دم تعددد تجدارب
الحياة
العالم مجرة ضيقة
حي .يريب يرمق اصشغا دما بالت اثف
(

)19

المبار ة ا هم ي المجموعدة التدي تتمر دق حدو العقلدة
-399-

وما يشتق مصها ..أ حياة العقلة التي يم

أ يو رهدا بداب

مح م اإليالى ..لينا هي المحتبى بها ..ثمة –دارمدا -بداب
يصبت  ..ت اصبتا الباب ليو بالضرورة أ ي شدف عدالم -
مددوف البيددا لداملد إصد بدداب يبددت
وعقلد  ..وإذ

ددي صدددر نددا

البيددا

هدي حيداة يجدب أ تدصعم بعقلتهدا وهامشدديتها

دو باب يتوعدد د حدي با صبتدا  ..بدا حرى دو محديط
حميمددددي صبددددت لدددد أبددددواب لوبصددددا وعقولصددددا ..دو يريددددب
يتلصددم علددى حريتصددا ..هددذا المددوف ندديتحو إلددى هدداجو
مرعددب ..يجدددر بالشدداعر أ يددتملم مص د ب تابت د وهددذا مددا
حد .بالبع  ..ثمة إشارة توحي بذل

ي صيدة ( ن )

ال هيددرة معطلددة وبدداب الغر ددة مبتددو

يرا ددب التصدداى

أجقار بالبراا
اليد تتثا ب تداعب ذي ميبة البارحة
تشدد و صمددال إلددى صددما قحبدد وأصددا

تملدد نددوى

صوت
وموندديقى مبيددة ربمددا أصغددام تحددا جلددد
يتبشى
-400-

يبعثهددا مدددر

عق ا على العروى
الباب مبتوحاج

ي

صوت المبيف بال يد ليغلق

وم ذل
تحاو يلق بصوت

ترب المشب جيدا

بت ار التي تقيصا
وصامدا علددى العتبددةج مبتددرى يغددر بمتعددة التثددا ب طددط
ا

ار الناهرة
(فسل

ول
حضددور

)31-30

الشاعر حي يجرب ندر هدذا الحداجق ي تشدف أ
يتحقددق ..ثمددة ييدداب ..إص د يغيددب ع د صبن د أو

يغيب اءمر عص
أمس تني بطيب
وأعرف أص ل تجي
ل صي أنم طر ا على الباب
أ تح ليدم يياب
-401-

(غيابك

)39

حالة البقد الصادمة التي تعقب اصبتا الباب تتعدد أناليب
التعبير عصها ي عدد م صصوم المجموعة إصها تيمة مد
تيماتها وثيقة الصلة بنارر مادتها
 م باب تحا ولم أجد أحدا ملب(يجاعيد – المماع 3

)80

الغرف نتغلق أبوابها على الوحشة
(أليق)

25

وتبدو ا بواب مماتلة ومتواطرة م الوحشة والعقلة
البهجة ي تني
باب ليمر المدي
لولد
يني بهيا
ي الدهشة
(ولد

ما تبدو أحياصا يير مملصة ويير آمصة أو م تمصة
-402-

)52

 -باب الغر ة

يضم ل صوما حتى ال هيرة
(انهزام

العال ة الممتلدة بدا بواب ..تصدقا مد امدتال بدي

)34

ددرة

الشاعر على ال تابة واصهقام دارما أمام درم ال دالم التدي
دد ت دو مبداتي لبدرم دي الحيداة ..دم مد مصاندبة اصدا
مواتيددة للحصددو علددى م انددب أحبطهددا مددوف الشدداعر مد
ال ددالم ..الصددما أيضددا بدداب مغلددق – تمددر الحيدداة ملبد و
صراها
 ت الحياة مرا ي الصبا وأصا صارم لم أرهالت

لبي ي يد نلنلة مباتي

وإ

ما نبب هذا ا رتجاف م اصبتا أبواب ال الم

ي أ وا ا ارب
(يجاعيد – ماع 1

إ صددددددم ( ددددددق ) م 69الددددددصم ا و

)79-78

ددددددي محددددددور

المجموعدددة المامندددة (تجاعيدددد) أو (الحيددداة التدددي مدددرا دددي
الصبا وأصا صارم) وهو الدصم الدذ امتدار الشداعر لغدالف
المجموعة ا مير إلى جوار صورة وتغرا ية لد أمدام بداب
-403-

مشددبي عدداد جعلتهددا صددد ة ا لتقدداط تصقنددم إلددى نددمي
(الصورة ومقلوبها).
هدددذا الدددصم يقددددم لصدددا الدددذروة المتدددوترة لعال دددة الشددداعر
بالباب ..ود لة هذ العال دة التدي تصطلدق مد لوحدة الغدالف
ا و صبو الصورة مد اندم الشداعر ..وعصدوا المجموعدة
((حياة بال باب)) ..لتمر عبدر صصدوم المجموعدة لهدا حتدى
تص إلى الغالف ا مير ..ه ذا
م تجمد
باصت ار صوا الطلقة
أو الذ –لمراا عديدة-
ي تم تصبن حد ا متصاى
تو

لح ة هور الوحا

ي يلم مرعب
أتر ب ق اصبتا الباب
م حالة المدوف ..والبدق  ..إقا ا بدواب ومد ارتبدا
ا صدداب و ش د

ددرم التعددارف والتشددوا والضدديا
-404-

ددي

يبار المل والنتم ي تشف الشاعر أ
ويياب

الم يربتد وعقلتد

الم جوهر وأص يرتطم بجدرا را دة.
****

ددي (تمويد اللددذة) و(تجاعيددد) تتصاند ندديرة الحددب وا لددم
والميبدددة وا ص نددداراا والمنددداراا البادحدددة بموضدددوعتي
العقلة والغربة و(تيمة المدوف مد ا بدواب) اللتدي تلوحدا
ملبية للمشاهد تتتنو عليها وبها ال ت اد تت شدف المداا
العقلددددة والغربددددة إ ليشددددتع النددددرد والصددددور المشددددهدية
بعذاباا الحب وميباتد ومبار داا تحايد ال ارصداا البشدرية
على ب نها و بتها.
و ددذل تتم د الميبدداا التددي تعقددب د
الغالدب وثمددة شددقا صصددصع

صبندصا حددي

ع د إصندداصي ددي
ص تبددي بالشددقا

المتددددو ر لصددددا مصددددد الددددو دة ..الندددديرة والنددددرد ددددي هددددذي
المحددوري أ ثددر وضددوحا ..والحالددة الشددعرية أ ثددر ندديطرة
على الشداعر ..هدي تصندرد متدا عدة مد الدذا رة مبدرقة أ
الشدداعر حتددى وهددو يددذهب ددي اتجددا الددذاتي والمقصددي ددي
عالم المام جدا ..و دي رحلتد التدي هدو أجددر بامتال هدا
-405-

لوحددد ددا دارمددا يق د تحددا مهدديم اءمددري  ..الحبيبددة –
ا صثى – ا نرة – ا ارب...إل
يالحقو صمتي بحبا عارلية
لما يربا عصهم أشر وا بالبالهة
(العائلق

)72

وم بردر الدذا رة يلدتقط الشداعر موضدوعاا متلو دة دي
مجتمعصا وتقاليددصا ..يقد بعضدها دي بداب المند وا عصد ...
(المثلية مثال) ييدر أصهدا هصدا تصبصدي علدى مبار دة البشد إقا
الطريق الطبيعي
الحب القديم الذ

ي المدرنة

للبصا الوحيدة ي البص
الحب الجماعي
الم اهرة الم تومة م أجل
تبر ا بهدو
رحصا صحب أصد ا صا
الذي صجر على مماطبتهم
-406-

وبالذاا
صديقصا الونيم
الذ ا تشبصا بالصد ة
أصصا جميعا صحب
(بديل

)56-55

وم صبو البرر – برر الدذا رة -يلدتقط الشداعر موضدوعا
آمر متلو ا إصد الحدب ا و الدذ يالبدا مدا تتشداب الميبداا
يددد  ..حيددد .المحدددب ليددد الحيلدددة والحبيبدددة
والبقية معرو ة ول

رأ لهدددا...

القصة العادية تص تب بغصاريدة شداحبة..

أضبا عليها مرارة النمرية ...والمبار داا اللغويدة ال ثيدر
م الشج الذ ملق يها حالة شعرية ماصة..
وب تقا

صي أ ثدر تص تدب صديدة (ارتيداب) التدي تدتملم

م يصارية نابقتها لتندتبيد أ ثدر مد مبار دة التضداد ..ومد
تطددور حالددة ا صثددى م د قميلددة يتصددا و الجمي د علددى حبهددا
بوصددبها أو ا تشدداف أصثددو

عيددصهم إلددى ا صثددى الحبيبددة

التي نرعا ما تبي الحدب بالمدا وتتدر الحبيدب وتتدقوج
بغير إلى أصثى ثالثة أ ثر تر يبا تصتق بي أحضدا الرجدا
-407-

بال حب و طم
أحدث

ي الحب

ثيرا ع صبن

صبن التي تجهليصها
راشة مجصوصة
تطيري م رج ءمر
بال هدف نوى رنم ابتنامة يريبة
أحدث ع صبني
صبني التي أجهلها
طارر يرتاب

ا يصا

أجلو مع و ي يد

لمة

أضعها أمام على الطاولة
تطير..
(ارييات

)58

على هذا الصحو تتطور ا صثى ي ذا رة الشداعر وتتطدور
معهددا عال ت د بهددا ددي بقيددة صددارد هددذا المحددور ليبدددو هددو
-408-

المانر دي د مدرة ..وهدذا يبندر إلدى حد اد مدا تبدد البعد
الجصنددي المشددتر بددي رج د وامددرأة ددي صدديدة (اصطبددا )

ماتمة صدارد المحدور الرابد

و تصد عد اصتقدامي يقد مد

الذ ر على ا صثى هي (ترتعا الدجاجة عصد الذب ) وهي
(تبرد تصها مارجة للتدو مد مدا صهدر ثلجدي) هد المقصدود
هصا برودة الموا.
ول دددد الشدددداعر ددددي ندددديرت عدددداصى ثيددددرا مدددد الحيدددداة
وال ارصاا التي تجاور يها ...حتى لتبددو نديرت هدذ صوعدا
مد

لددب ..الدددام الم بددوا إلددى المددارج لتبددو الددد ار

د ار القهر وا لم .....وا ص ناراا
مل صبن ع ناى العالم
جورب مقلوب
يتصبو ذراا ش وص
يشهق أصا ليق ر صتاصة القطي ..
(ذات

إ محاولدددة الشددداعر رندددم دددب الحيددداة و ضددد
-409-

)70

ارصاتهدددا

يص تب بعيدا ع أ صرا أيديولوجي وهذا م أهم نماا
ال تابة الجديدة – ال تابة الشهادة.
****
يما نبق مرا إشاراا عابرة إلى بعض الجواصب البصية
لمجموعددة ((حيدداة بددال بدداب)) التددي يبدددو النددرد أهددم نددماتها..
وبقدددي أ أشدددير إلدددى أ الندددالمي طددد شدددوطا بيدددرا دددي
مبار ة اللغة المجاقية حتدى م وصداا الصدورة عصدد يحداو
دارمدددا تر يبهدددا مددد عصاصدددر لدددم يبتدددذلها ا ندددتعما  ..ددد ذا
تجاوقصا بعض البصا اا المجاقية مث
(أتمشددى ددي رأنددي) و(أ لددوا أصددابعهم وصدداموا) وييرهددا
لغة النالمي تبدو طاقجة وطرية ..صاهي ع ندهولتها
وانتنددالمها للبندداطة التددي أبعدددتها ع د التصددص والر ا ددة
والتعقيد.
ددي صددم بعصددوا (حددي أعبددر الشددار ) ي ددو العصددوا
عتبة للصم ..أو صصدا مواقيدا لد  ..ول صد جدق مد الدصم
هو أو شي ي  ..ه ذا يص تب الصم
حي أعبر الشار
-410-

أ طع بمقم رجلي
ل ص جتة يلترم تحا العجالا
يصبغي أ أتجاه

لي

لي الذ يتو ف ليلتقط
أصيصا مرميا على اإلنبلا
(

)77

أميرا صصي أعتقدد أ الشداعر أحمدد الندالمي دي مصحدا
ال تددابي بمقدددار مددا ينددتثمر توجهدداا المرحلددة الجديدددة ددي
ال تابدددة ..التدددي تصتقددد مددد المطددداب المتعددددد الد لدددة ..إلدددى
مطاب الشهادة والمعايشة ..ص ينتجيب لتوجهاا داملد ..
ثمة شمصاصية تتحقق يما ي تب النالمي ..حتدى لدو أندقطصا
مد ثراا المرحلددة وتوجهاتهددا ...مد أ المعددروف عد هددذا
الشاعر أص يعد م بي

ليلدي

دي المشدهد اإلبدداعي اليمصدي

التمانا للجديد المتجاوق واصبتاحا على

هوا ممتلف,

واصشددددغال بتجربتدددد  ...ينددددير بددددالتواق مدددد اصشددددغال
بالتجددارب ا مددرى ددي المشددهد الثقددا ي اليمصددي والعربددي..
ولع تصاو ت الصقدية لدبعض الصتاجداا اإلبداعيدة ..وجواصدب
-411-

م د الحددرا الثقددا ي

تصبص د ع د توجهات د اإلبداعيددة ب د

ت ملها وتذي عليها..

-412-

-413-

((أعايل)) مجيل حاجب
كياانت تشبه صاحبها
مهمددا حاولصددا المراهصددة علددى التوصدديف الصنددبي للشددعر..
صصا ي الصهاية-و ما يحدد .دارمدا -صندتطي ولد صندتطي
مجاراة صهر الذ يبلا مد بدي أيدديصا د مدرة يمدا صحد
لمدة (صهدر)

صمن بما جديد صحنب صبدو المدا ا و ج
تمدعصا..
إصصي

أعصي هصا توصيف الشعر مد مدال شد ل  ..وإ

اصا هذ مش لة حقيقية يقيم لها بعض صا صي الوعي الدصيا
و يقعدوصها ول صصي أعصي الشعر ي تجليات المالصة.
بدددي الشدددعر وبدددي ا شددد ا الشدددعرية دددروى بيدددرة بددد
وجوهرية الشعر حد .وجداصي ووجود

والش

وصدف

لغددو م تددوب لددذل الحددد .يرنددم مص د و يرنددم
-414-

لد

ولذل ي هر الشداعر محتاجدا إلدى اللغدة وإلدى الدال لغدة دي
يضددم توثيددق جدددق ممددا يعبددر عددد وجداصدد وجنددد مددد
ضرباا شعرية.
اللغددة بمددا هددي عليد مد ترا مدداا صيددة متعددارف عليهددا
والال لغة بما هي مروج ع المتلوف وتدمير لسصمداط التدي
أضحا جثثا بال رو ..
وعصدما صوصف الشدعر علدى أنداو الشد

معصدى ذلد

أ صطالددب الشدداعر بددالمجي إليصددا م د مددال مددا صريددد ل د
صح د
لماذا

تنددمية أو ش د ال وي ددو الن د ا الحقيددق با هتمددام
صتتي إلي صح

ي الهيرة التي ي و عليها.

بهدددذا النددد ا أتيدددا إلدددى ((أعدددالي)) المجموعدددة الشدددعرية
ا ولى للشاعر جمي حاجب..
****
إ

تابة مث

تابة جمي تحتاج ال تابة عصها إلدى مبداهيم

إجرارية تمرج مد الصصدوم الشدعرية ذاتهدا

أ صقيبهدا

بقرا تها عبر مباهيم م تنبة نلبا مد صصدوم مغدايرة لهدا
دما أو ش ال و والدب تتند أو تضديق عصهدا وتبددو دي د
-415-

أحوالها يير منعبة دي مقاربتهدا ..دصح أو

إقا شداعر

يعدددرف مددد اللغدددة إ عال تهدددا بوجدددود جنددددا وروحدددا
وحيات ي مبار اتها ومتعدياتها وهدو إذ يتمدذ وضدع يهدا
م مال هذا التمدرد الدذ يدتصف الو دار والتهدذيب بمدا همدا
نمة تالقم د دديم وشدار وم صد م كصتجدا وم كصتجدا حندب
المبددداهيم النددداردة

صددد ب ددد حدتددد واحتياجاتددد الصدددارمة

انتطا أ يثبدا أصدالت البصيدة بوضدو صدافا مد مدال
الشددعر الحددار الددذ يتجدداوق حالددة ايتددراب الشدداعر دام د
ا شددددد ا الموروثدددددة ودامددددد اللغدددددة بصحوهدددددا وصدددددر ها
وتقنيماتها وتحديداتها وجملة أصنا ها المرضي عصها تراثيا
والتدددي لدددا أحدددد م ددداهر ايترابددد وأحدددد أندددباب تمدددرد
قدط القدبض علدى لح داا

واصتقال إلى حالة الحرية محاو

الحياة الحقيقية ي تجلياتها ومبا اتهدا الممتلبدة واإلصصداا
بعمق للحياة الداملية والدتمع

دي صقاطهدا المنتعصدية علدى

الحصر..
عصد جمي تصب القصيدة هي اإلم ا الحقيقدي للوجدود
وهددي أصد ال يصوصددة ولدديو مجددرد تدداب للو ددار
-416-

وإ

ددا

ليو ثمة مصام م حتمية اصبعال بها
طر اا

تعرف

ع الشعرا
نوى روار

لقة

تتنقط البهجة
طعة صقود معدصية
ربما التقطها طب عابر
ثم

يص الغد
(شارات يو ض بنا

)9

بددد هصددا أ صصصددا لمددا يبعلد الددصم ولدديو لمددا يقولد
نصصنى أهمية العالماا اللغويدة ومددى اتصدا ال لمداا دي
العباراا التي تحتويها ما يبعلد الدصم
ما يهمصا ..والدصم هصدا يعطيد شدعرا

مدا يدتلب بد هدو
تحتداج إلدى تعريبد

بقدر ما يهم اإلحنداو بد وهدذا يتحقدق طعدا صد يبجدر
إحنان تجا العالم ..الذ يبددو يريبدا وييدر عداب ا بتحدد
عالم صعيا على أطرا يربا مصبدوذي  ..عال تصدا بد تشدب
-417-

إلدددى حدددد بيدددر عال دددة المجتمعددداا دددي بعدددض دو العدددالم
بالغجر أو عال ة المجتم اليمصي با مددام الم لدومي

د

مددددا يعر دددد عصددددا هددددو تلدددد الصددددبة الصشدددداق أو العالمددددة
البار ددددة/القلق/الروار القلقددددة ..وهددددو عددددالم يصبصدددد عصددددا
وصصبصدددد عصدددد بطبيعتصددددا ..وآمالصددددا ..صر ضدددد وير ضددددصا
حاضددرا و لدديو ثمددة مددا يغريصددا بالمراهصددة علددى الغددد
يدصا

يتتي..

ه ذا أحاو اإلصغا إلى الصم م التت يد أ (جمي ) لم
يشت أ يقو شيرا مما لا ليو ذل بالتت يد ي وعيد  ..إذ
هو من و بوعي آمر يقو

إ الشعر لم يعد م لبدا ب صتداج

المعر ة وإيصالها ول صد بصدورة مدا دا إليهدا أو آليدة مد
آلياتها..
بتعبيددر آمددر يبددو الشدداعر ددي أعالي د مدددر ا لمددا يجددر
دامل د و ددي جددوار وبعيدددا عص د إدرا ددا شددعوريا أ ثددر مص د
معر يا لدي إحناو و بمصوصية أوضداعصا اإلصنداصية
التدي ت شدر علدى ضدآلة الندعادة والصدباا الم تدة للوجددود
وجودصا صح بوصب واجب التحقق أمضر
ويتآ

ي الحريق الال صهاري ..للقما والم ا
-418-

هشديما يتصداثر

ا نال الشار ة
تحيط ب م

اتجا

والحيلة الوحيدة لدي
أ تحلق عاليا
بجصاحي ح مة
يعرضها ا مو
على رصيف ار
تدير هر
للصبقاا التي لم يعقدها الشاعر
للصدماا
حي تمر
بال إشارة
م أحد
هواجن تترج
-419-

م م مصها
اللح ة رة تتدحرج
المقهى جار الغروب
والدما الصاعد
م

م ال تو

جياد تعدو
(هاجس

وجمي

يصت

)،13،14،15

ي هذ الصصوم ر يت حنب بد إصد

يصت أيضدا نديرت التدي تدتتي بشد

مغداير أحياصدا بيدد أصد

ير ق على مواض ح ت المقمصة يندطرها بحدواو متدوترة
تذهب بهدا إلدى عمدق المشدهد إلدى الصقطدة الرماديدة الواندعة
المليرة بالمدوا وا وجا والقلوب المثقوبة
المديصة بطبارعها الهالمية
وصح بتيامصا المصتبمة
منل ا

يتتي مصهما
-420-

نوى الهرم
الصعود
والهبوط
يمتل ا صبو القيمة
ي عالم
صرى أعالي بوضو
إ عصدما صنقط
(أعالي

)7

والصم الذ ي تب هذا الشاعر ماشيا أو دي مقيد م دت
أو دددي مقهدددى علدددى رصددديف دددي الددددارر –أحدددد شدددوار
صددصعا المشددهورة -صددم يجنددد التمددقى ددي د ا حددوا
وهو ي صر يمث ا تصادا لغويدا يمتدق

د المشداهداا

والمعايشددداا مدددا يمتدددق التمدددا البدددرى أضدددوا الصجدددوم..
يشدددتع العدددالم المدددصع و دددي ذاا الشددداعر وتشدددتع ذاا
الشدداعر المصصددعقة المددتموذة بقدددرتها علددى إضددا ة تحددبو
ال و

ي ألبا ها
-421-

شار يجرد لناص
ملف
طط تتقا ق
ي يا طاا العتمة
ومقهى يتنو الوجو
تعبر اللح اا الشاردة
أية ر ي تضح
لبا ة العالم
(فاقق

إ

)34

تابة جمي على هدذا الصحدو تبددو تدآمرا علدى دواهر

المبو والتحل والتالشي التي صمضي وتمضي إليهدا ا شديا
والمشدداعر ددي عددالم هددا ذ طبيعددة جارحددة ومميبددة إ
عالمصا ملدو .ب املد والشداعر لدم يعدد مهمومدا بغيدر معابدد
المربة التي تتداعى ي دامل ..
لدم يعددد الشدداعر مشددغو بقضدايا بيددرة ددي د اصنددحاى
وجددود ماصددة و ددد أصددبحا أ ثددر القضددايا ال بددرى اريددة
-422-

م معصاها بعد أ تحولا إلى مصابر للمقايددة وونديلة يهددر
بانددددمها الوجددددود اإلصندددداصي و شدددد أصصددددا مددددال العقددددود
الماضددية ددد را مصددا تجددارب ثيددرة-م درة-أنددبرا ع د هددذا
الوعي الذ عبدر عصد الشداعر مد مدال صصوصد  ..التدي
تبض مقدار المنرا الذ اصحدرصا إلي
آ
يا بلد
ص صمرة
يدوصا لصا نيقيف
(ثمل

)39

بهدددذ ال يبيدددة يتعامددد الشددداعر مددد مبدددرداا هدددذ العدددالم
بتش الها الممتلبة التدي تبددو مبروضدة عليد يريبدة عصد أو
ييدددر متاحدددة لددد إصددد وجدددود مغددداير وندددط هدددذ البوضدددى
والت ريو لمدا لديو مجدديا مد مبدرداا تحدو الوجدود إلدى
مراب وقيف و الم
يا هللا
م صتشاب بالحبر
ا صد ا بقعة نودا
-423-

وأصا لنا المعصي
بهذ الصار
)11

(شارات يو ض بنا

م هي ثيرة المشاهد المشابهة لهذا المشدهد الدذ يصدص
مو ددف الشدداعر علددى هددذا الصحددو لتصددب مغامرت د الوحيدددة
المجدية هي التوج إلى ذات وح مش الا الوا الهوشلي
ب عال التبر مد تلد الشدعلة التدي أومضدا لصدا بدال شدي
ووعدتصا بغد لم يص و حماندصا الجدم يتقدد حتدى تحولصدا
إلى حبر نودا ..
****
تص تدددب صصدددوم ((أعدددالي)) يالبدددا دددي تجنددديداا جقريدددة
مبعثرة أو متجاورة تش

ما يم

أ ينمى ( ياصاا لب يدة

أو ندددطرية) تت ددد علدددى بعضدددها الدددبعض ..علدددى أوجددد
يندددتطي القدددارم البددداحم تندددميتها (أبصيدددة شدددمولية) ول ددد
براعة جمي أو با حرى شاعريت الحادة ..تقلد مد حاجدة
الشددد

عصدددد إلدددى الصشددداط التص يمدددي أو ا صدددديام ال امددد

لم وصاا الصم ..تصا لنا أمام شمو تضي ال و

لد

ول صددددددددد أمدددددددددام موجددددددددداا مددددددددد الضدددددددددو تتددددددددددا
-424-

متابيصددة وبتددآقر حثيدد .م د الددال لغددة التددي تنددعف الشدداعر
ثيرا صجد أصبنصا أمام لغة حدا أو مصدا
و للمرجعيدداا ولددذل

د

تمتثد للموضدعة

لددذة المشدداهد التددي

تشددير إ

إلى صبنها ..تصير عصد القارم ما عصدد الشداعر هاجندا بد
يواية حقيقية
منا
حي تر د النما
ي ا
وو
مهملة
تصشر ا نطواصة
هشاشة ما
ويني صدى
(صدى

)35

لقد انتطا (جميد ) ا صندجام مد امتياراتد التدي تتوجد
إلدددى تابدددة صددديدة صثدددر بعيددددة عددد ا ندددتجابة والطاعدددة
-425-

و(اإلمعية) للتوصيباا المبروضة أو المبترضدة التدي حددا
بعددددد مددد

اتبيهدددا إلدددى تابدددة تمتثددد إلدددى درجدددة ا تعدددا

والمحا ددداة لصمددداذج مصجدددقة ممدددا تندددبب دددي يبددداو وبددد و
صصوصهم التي يغيب عصها تضو الشعر وما الذ يحيد
الحرف إلى حياة صابضة تمو القلوب وتبع .على الدهشة..
****
و ددي صصددوم (المجموعددة) ثيددر م د الصددور المشددهدية
التددي تتملددى ع د اللغددة المجاقيددة الموروثددة بمواصددباتها إ
أصها تعتمد على صياا ثيرة مصقاحة ومتعدية عد متلو هدا..
و ما تحضر ا نتعارة التميلية مثال ي ول

المدينق بابائعها الهال يق
ونحن بهيا نا المنتيخق
تحضددددددددر صيدددددددداا أمددددددددرى مدددددددد صددددددددو المقابلددددددددة
(المديصة صح =مندددل ا ) ول ددد المقابلدددة ييدددر حقيقيدددة همدددا
شدددددي واحدددددد ( يدددددتتي مصهمدددددا ندددددوى الهدددددرم) و دددددذل
(النقوط/الهبوط) يمتل ا صبو القيمة.
-426-

يير أ أجم ما ي اشتغا جمي هو البعاليدة اإلبداعيدة
التددي تحددد .لددذة التلقددي ..صددم (أعددالي) مددثال ..م ددو م د
عشرة أنطر أ صرها لمدة وأطولهدا أربد
صددم رأنددي لي د ا لبددا

لمداا أ أصد

ول د الشدداعر م د مددال هددذ

البعاليددة اإلبداعيددة يقددو ال ثيددر وهددو يبعد ذلد

ددي أيلددب

صصوم المجموعة ولعد اعتمداد علدى تلد البعاليدة التدي
يتون لهدا بدتدواا ثيدرة هدو مدا ينداعد علدى إصهدا صصد
أحياصا بما يشب الح مة وأحياصا بالمبار ة أو المباجتة ول صد
ي مع م ا حيا يدهشصا ويعجبصا..
وأيلب ا دواا التي يص م ماللها جميد إلدى أهدا د
تتمث ي ا نتثصا المصبي أو ا نتثصا المثبدا أو أداة الصبدي
التي ت نر التو وتطلعصا على الجاصب اءمدر مد المشدهد
أو الوج الحقيقي للصورة
()1

أ شي يقف
ملف تل البراياا ال امصة
ي ذاتصا.
-427-

البراياا التي طالما وددصا
أ صض أيديصا عليها
ل ي صمسها بالمواتم المشعة
والمونيقى المن صة لسعصاب
اللعبة تصتهي
عصد هذا الحد
(لعبق اليراغات

)6

()2

عيصا
أون
م متاهة
يير أ ا لبة
ع اق الغريب
(ع األ
()3

هذا الشبا
-428-

)26

يريصي
نوى نصدو
اللح اا الثملة
بعبق التبغ
وم ارد النانة
(شباك

ما تتمث

)24

ي انتعما أدواا التعلي

تصعد ي ضباب م العمر
أو تبنط ي الميا
ليلم صص الجواص
(يصعد ليدنو إليك اليضاء

وا نتبهام ا نتدرا ي
ه

ا أيمد لب  ..البحر.

أم تون دم
لصهار
-429-

)50

ي حصار.
(ءؤال

)38

أو ه أمطتصا
أم الح
وعا مثقوب
(فضاء

وييرهددا م د ا دواا مث د (م د ذل د
أ

ل طالما ربما

ص

بيددد أ

)18

ل تصهددا إ

أم ...إل ).

ويتتي الت رار المشمم نامرا أو حقيصا ليلبا ا ذهدا
إلى مبار اا وجرو

حصر لها

يهق حقصي رأن للجدرا
الجدرا التي لينا أحدا
(فضاء

إ تجربددة مثد تجربددة جميد

)17

ددي وصهددا شمصددية جدددا..

وييدر عابردة إلددى حدد بيددر بالتوصديباا ..تحتدداج إلدى أ ثددر
مد

درا ة مد أجد الو ددوف علدى تجلياتهددا ..والتحداور مد
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ب ر الشعر يها و شف أنرار لذتها..
و أعتقددد أ ا مددراض المنتشددرية ددي المشددهد الثقددا ي
وهي أمراض لها تعصي إصابة مواطصي هدذا المشدهد بعمدى
ا لوا  ..نتم

م إعطا هذ المجموعة أو ييرهدا حقهدا

م د القددرا ة قمال صددا

يقددر و

إ و ددق موجهدداا بليددة

شددددد لية تتعلدددددق بالصصدددددوم أو شدددددللية تتعلدددددق بالعال ددددداا
والصددددا اا والصدددراعاا وييدددر ذلددد
حاجب مث صصوص ..

والشددداعر جميددد

شلة ل و مرجعيدة و تحيدقاا

لغير ما يرى ويشعر...
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(

(أقاصي)) حممد عبيد
غناء يشبه القلب

-433-
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(أقاصي)) حممد عبيد
غناء يشبه القلب
محمددد عبيددد م د الشددعرا الددذي تبدددو ال تابددة عددصهم ييددر
مم صدددة بعيددددا عددد مصوصدددياتهم ...ونددديرتهم وتم هراا
وعيهم ..ليو ي الصم وحندب ول د

دي ممارندة الحيداة

اليومية ي أصغر تباصيلها ذل أ صصوص تبدو دي د
حا تها تجلياا لوجود وتش الا هذا الوجود.
محمد عبيد شديد الحضدور دي المشدهد الثقدا ي التندعيصي
دددي الددديم

بتندددلوب حياتددد وب وصددد المهددددر وتاريمددد
هددو حضددور ما ددا– ..

المشددتا أمددا حضددور الشددعر

ربمددا -بنددبب انددتجابات الشددعورية الغيددر ممططددة و ددو
صصوصدد

لهددا تصبلددا عصدددد تابتهددا مدد عالمدد الشمصدددي

حارة وناذجة بدال تدرهي

صددية ولدذل

د

د لتد

واضحة وب رها نطحية ونهلة المآمذ.
هو م هذ الصاحية بعيد ع أ ثدر مجايليد  ..إ أصد مد
جهددددة التملددددي عدددد

دددد أصددددوا ا يددددديولوجياا وال تابددددة
-435-

الرا ضدددة للتشددد

بدددالهموم وا صتمدددا اا أيدددا دددا شددد لها

وطصية أو نيانية أو اجتماعيدة يددم

دي الندياى ا ثدر

د لة على التنعيصيي .
ددي صددارد يبدددو محمددد عبيددد مقطوعددا عد أ صنددب أو
نياى نوى لق الوجود .
أصا

تقرأ دي شدعر محمدد عبيدد أ دارا أصدا تقدرأ يد

نددديرة عبدددرا عددد صبندددها بتلبدددا عاديدددة وصدددور ليندددا
مبت ددددرة وشددددد

ومعجددددم تمدددددت جميعهددددا مددددد المتدددددو ر

الموجدود ...إ أصد تقدرأ تجربددة حددارة وييدر مبتعلددة حتددى
وإ بدا أ صاحبها يق أحياصا تحدا طارلدة التدتثر الندطحي
ببعض تاباا مجايلي .
إ تيمدددداا الطبولددددة المددددرأة  /ا م المددددرأة  /الحبيبددددة
العشددددق التيدددد الحصددددي
وروارحها

الو ددددا والم ددددا

ددددي نددددوتها

لها تتملدق مد القلدق الوجدود لشداعر

ل و و يبدة و أندرة و

بيدا

ددرة علدى بصدا عال داا أو

تطددوير عال دداا مدد المحيطددي بدد أو مدد الجهدداا التددي
ارتبط معها بتعما

ي أو اا متبر ة.
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محمد عبيد ليو ادرا على ذل

ما أص ليو ادرا على

اعتصاى مبدأ أو المثابرة واإلمالم لب رة أو الصدبر علدى
عم د  .د شددي يددتم ددي أواص د موجهددا ددي الحيدداة اليوميددة
بالمصبعة اءصية ( تدبير مصداريف لوجبدة يددا  ...ندجارر...
و لي م القاا ورب

صيصة شراب أو تدبير إيجار الغر دة

التي ين صها آمر الشهر) مثال.
وموجهدا ددي حياتد اإلبداعيددة باللح ددة التدي تملددق صبنددها
وتملق صصها لح ة الشعور بعب .الحياة وتعاندة الم دا
و قدددددد البدددددرا ة بعدددددد يدددددوم مددددد المتددددد

والمراويدددددة..

ا ضطرارية للحياة والصاو ..واإلحناو بالحرما مد
شي

والتي والغربة ع

شي و ي

د

شي .

وموجها ي تابات ا مرى بالحمداو اءصدي لب درة يالبدا
مدددا تدددرتبط بضدددرورة العدددياج إذ يصعددددم عصدددد اإليمدددا بمدددا
يبع د  ..وهددو يش دعر بعدددم جديت د حتددى إقا أ ثددر أعمال د
ريادة وإثارة للضجي (الملف الشهير الذ صشر ي الثقا ية
صهايددة التنددعيصياا عد المرا ددة والددذ بنددبب هددوجم ثيددرا
و بددر) .مددثال .ب د هددو منددتعد م د أج د متعددة آصيددة ونددريعة
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التحقق معيشيا وإبداعيا و ريا أ يضدحي بمدا هدو أهدم
وأو ر وأريد .إص اب لح ت التي تحرم دارمدا مد عديا
ا شدديا بعمددق والتعام د معهددا بعمددق والتعبيددر عصهددا أو
درانتها بعمق.
ولددددذل

دددد

صصددددوم محمددددد عبيددددد صيددددا أميدددد إلددددى

الغصارية والتعا ب المو د الدذ يحتدد دي صصدوم ويمبدا
ي صصوم أمرى.
وصصوص التي تتدراو
والدددصم المتوندددط الطدددو

دي طولهدا بدي الدصم القصدير
ت هدددر اصحيددداقا لتقصيدددة القطعدددة

القصدديرة ..وهددذا بنددبب مددا أنددلبصا م د انددتجابة صصوص د
لحا تددد الشدددعورية دددي آصيتهدددا البعيددددة عددد أ
تمطيط منبق ..ه ذا
نهوا
يطب الشج
ترجمصي الغيمة بالهمو
تش ُّ روحي
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صددددية أو

(أغنيات السهو

)46

وهددي بنددبب هددذ ا نددتجابة اءصيددة لشددعور اللح ددة
تصشغ بمالعبة اللغة أو تعتقد بضرورة مغايرتها .ليو دي
صددم عبيددد شددي (

هددو صددم ددادر

متو د ) ...وم د ذل د

علددى اإلمنددا بتالبيددب روح د  ...وأمددذ ببجيعت د  ..التددي
تضع أمام معجم اصطبت حالت  ...معجم يصبت على جحيم
شانددد منددد و بددد (ي ندددر وت ندددر وتص ندددر وم ندددور
واص ناراتي).
و(نددديم دمددا
وضى تباري
شر

أنما

حرارددق أشددبا

وحشددة تي د مددراب

طبد

ندمط ندوط يبدار

وج
أشال

و(الصار المجهو

صشدي

بقايا شرود).
الموف الدامي الهذيا

و(مبقدددود مجددددور مدددذبو

مندددبي موبدددو

التش ي).
مهترردددة

مصقو ).
(يبحدد .يتي د يتبعثددر يجتددق يجددر
تصشر
أضي

يعصددف يلهددب

تغرى تصادر تتحرى أحر صي أبح .أضدعا
اهتقا).
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دي نديا اا تقيدد علدى ماردة

وهي ألبا تت درر وتتصاند

واثصي وممني نيا ا تتملدق مصهدا و يهدا د

تهدا المروعدة

المميبددة التددي تت شددف ع د حالددة إصندداصية معذب دة ...رصددد
الشاعر لح اتها م دام

لب بحوان

لها ليدتالم

يهدا

وجدد محمددد عبيددد (نددصبلة يمضددغها القددي ) و(ولدددا مبقددو
القلددب) و ددي الصهايددة إصندداصا ( رددذا بعلبددة موتدد مدد موتدد
اليومي) دو أ يلم (بار ة ي شر باب الم نور).
إ التددددام بتجربدددة محمدددد عبيدددد مددد مدددال مجموعتددد
الشعرية ا ولى ((أ اصي)) الصادرة ع الهيرة العامة اليمصية
لل تدداب ضددم إصددداراتها للعددام 2001م هددو بالضددرورة
ب يصشغ ب تابة ذات ي لح اتهدا المند وصة
تدام بذاا ات ا
با لم المتواش بالقنوة حي .تت رر رحلة ا لم م طبولدة
بارنة ...إلدى حاضدر م ندور ...إلدى مندتقب

يعدد بشدي

نوى الموف ومراب العمر.
يص ر عبيد إلدى طبولتد  ..بقلدب أ ثدر مبقاصدا ل تصد يدرى
مروجد م د ذل د العددالم مطددت دداتال ارت ب د أو أجبددر علي د
(مصددذ الطبولددة وأصددا من د و بهددواجو البقددد والميبددة) ه ددذا
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ي حوار أجريت مع إثر صدور مجموعتد موضدو

يقو

را تصا.
إصد يواجد الحاضددر ويمضددي إلددى المنددتقب وعيصد علددى
الماضدددي ..الماضدددي الدددذ هدددو ماضدددي ماضدددي طبولتددد
بالذاا
أصا اء أيصي
وأتي ي نديم ال تو
أتواش بدماصي
صيرصي اللي لبا ة موا
وحرارق
تنللا إلى ير ة أمي
ونر ا أناورها
لمحا ميا أبي الم دود
يعار أشبا الموا
قعا
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دلبا مجرة أحالمي
وتلحبا شهابا وصيا
أحر صي
عدا غصيا
وحيدا صا أيصي
واللي يتي بصا ذتي
(ليل يتيه بناف يي

)8-7

إ تموضد اإلبدددا الشددعر لموضددو الطبولددة (طبولددة
الشدداعر أ شدداعر) بمقدددار مددا يددد علددى ارتبدداط الشدداعر
بوطصدد ا و وا ميددر -علددى حددد تعبيددر الشدداعر (صددال
نتيت ) -وبمقددار مدا هدو أ ثدر د لدة علدى الشدقا اإلصنداصي
والقلق الوجود للشاعر ..حي .الشدعرا الدذي أ ثدروا مد
ال تابددة حددو هددذا الموضددو

دداصوا يعيشددو حيدداة بالغددة

التعانة والقلق وعدم ا طمرصا – صتذ ر النياب على ندبي
المثا  -صها تد أيضا على جاصب م حداثدة الر يدة إذ لدم
يرتبط الشدعر العربدي ثيدرا دي تاريمد بموضدو الطبولدة
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ماصددة والملبيدداا الثقا يددة والمرجعيدداا ا جتماعيددة اصددا
دارمددا تجع د الهددروب إلددى الطبولددة يجددا ي ارتبدداط الشدداعر
بالرجولة والبرونية وبعدد م التجلياا ا جتماعيدة التدي
تجعل صاطقا بانم القبيلة أو الشعب.
الطبولددة تعصددي الص ددرة ا ولددى لسشدديا والتعبيددر عصهددا
بالطهددارة المم صددة ..وهددذا مددا يتحقددق لد (عبيددد) حددي يهددرب
إلى الطبولة أو إلدى أمد  ..التدي يصدب هورهدا دي صصد
متالقمددددا شددددرطيا بانددددتعادة الطبولددددة ..حيدددد .ا م امددددرأة
عطا ها يحدد ..وأماصهدا مبتدو علدى د المددياا ياندا
بالمرأة ا مرى التدي عر هدا محبدا تلتهدب عاطبتد وعاشدقا
تتتج ريارب
()1

ولوا مي
إصصي ي الهذيا الحميم
أتمرغ بالقلق
وعصد اللي
أصار ضجر
-443-

وأمني أصاط

رو الحق

على مقربة
م اصطباري ا صيق
()2

ولوا مي
تشا عصي

إصصي حي

وجدتصي مصلوبا
على مصر
الحبيبة
()3

ولوا مي
إصصي

منا

أهو
إلى نقف الب ا
(اناياء أني
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)30-28

****
وريددم البددارى الهارد بددي الصددورة التددي يرنددمها للمددرأة
ا م والمدددرأة ا مدددرى – ا صثدددى المحبوبدددة -ددد

المدددرأة

هدددف ريبددة الشدداعر وتو دد لالنددتيطا

ددي هددذا

نددت

العددالم ونددت

تتم هددر دارمدددا بوصددبها امتددداد الجندددد

والروحي ي .
ي) اندتغاثات
إصها بتعبير آمر تبقدى (ولد ُّ
صشداصها واإلصشاد لها
شبق م تي وموا
يصن م أ ق البالد
ويصناب ي نما القلب
شال م الموف
وأصا ما أصب أهر
م نطوة (القاا)

و يد العذارى
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هدو

ي د عد

وهذا اللي يمر م شبُّابة
لبي
ويو

قهر الريباا

تدور أدور
اب موتي
وآو إلى عيصي
تعصمصي م اللي والتي
وم ( ورا) الغواصي
وألوذ
بصوت القرو
م صمب البالد
والشار الموبو بالهذيا
يمد الضو بصهدي
ويلهمصي الحب
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تلو بعض لبي
علي
(ألهر الرغبات

)40-38

****
وبدددي المدددرأة  /ا م والمدددرأة  /الحبيبدددة بدددي الهدددروب
المنتمر إلى الطبولة وما تهب م طا اا حياة وقاد ينداعد
على ا نتمرار يقدم الشاعر رصدا شعوريا حادا لهواجو
تمر على حواف و ت وأطراف ضار .
إصها هواجو لق الوجود

حي.

م ا أ ض ترحيبا

ب م شاط البحر و و ا أ ثر تهييجا لصقيف مواجعد
ووجداص مث اللي .
اللي والبحدر وروارحهمدا اللقجدة المالحدة همدا البضدا
الددذ يتملددق يد و ددا الشدداعر وتتقددا ق لح اتد الشددعورية
على صبحات
ثمة صجمة تعرا
وايتنلا بشبق الوجد
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وعلى دمي
يرنم البحر أبجدية أمرى
م توحش
)32

(أبجديق التو ش

ربما تلقي صشوة التوجو
مصقويا رب الشط
تبعثر أشال ليا
عابقة بالصشي
)33

(أبجديق التو ش

****
إ محمد عبيد إذ يصشغ ب تابة ذاتد علدى هدذا الصحدو مد
ا نددتجاباا الشددعورية اءصيددة ..ينددتجيب ربمددا دو وعددي
ودو إيمدددا لمهيمصددداا المرحلدددة وميباتهدددا ال بدددرى مصدددذ
نقوط ا يديولوجيا عصد أو تنعيصياا القر العشري

ومدا

صدداحب ذل د م د أحدددا .جندديمة صالددا صددميم المبدددعي
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ووجهددا ذواتهددم إلددى صبنددها تحتبددي بقضددايا هددذ الددذاا
وتتنقطها عبر دوراصها اليومي ي الحياة.
ي أحد صصوم الشاعر إلما عرضي إلى تجلي الذاا
بوصب تعبيرا ع ميباا الوا

العام الدذ ت درو ميباتد

ميباا الشاعر أ ثر ت ثر
ي تموم التش ي
وي

يرا البحر

تغمر مداراا الموج
ال تبصر ي لجة المل
لب
صمب يعتر حلم
والبالد التي أدما ر ا
بالمواوي أنلما مذها للري
وأمعصا ي المصام
(يخوم التشظي
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)14

****
تبقددى اإلشددارة إلددى أ صددوا محمددد عبيددد الشددعر يعددد
صموذجددا لمجموعددة مدد ا صددواا الشددعرية دامدد المشددهد
التنعيصي اليمصدي تقددم إبدداعها مد مدال وعدي وأندلوب
و صياا د تتقاط

دي تم هدراا اإل ضدا بمدا دي الدصبو

ول صهددا تتشدداب إلددى حددد بيددر ددي ا نددتجابة اءصيددة الحددارة
للح ة الشعورية تعصى بقو أو تابة مدا يعدتل
ويعذبها أ ثر م عصايتها بب القدو
أذ دددر علدددى ندددبي المثدددا مددد هددد
الضدددبير

دي الدصبو

وتطدوير الدوعي بد ..
الشدددعرا ممتدددار

الدددذ بددددأ مثلددد مثددد محمدددد عبيدددد مصدددذ صهايدددة

الثماصيصياا وتبلورا تجربت ي التنعيصياا و ذل محمدد
الددذهب وصددال الشددامي اللددذي

هددرا علددى الندداحة إبددا

التنعيصياا.
وتبقى اإلشارة إلى أ مجموعة عبيدد التدي تقد دي ثمدا
وممنددي صددبحة م د القط د الصددغير وتضددم بددي د تيهددا
واحدددا وعشددري صصددا تددب أ ثرهددا ددي صهايددة التنددعيصياا
(2000 99 98م) وبعض مصهدا ماصدة التدي لدم تد ر
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تبدا دي مصتصدف التندعيصياا يمدا تبدا بعدض القصدارد
دددي بدايدددة التندددعيصياا أ أ المجموعدددة تضدددم صصوصدددا
تبددا علددى مدددار عشددر نددصواا وهددو مددا يشددعر القددارم
بوجددود امتال دداا ومغددايراا

بددد أ تلمددو بددي

صددارد

المجموعة إصها مجموعة تقدم صموذجا ما أنلبا لوج مد
وجو التجربدة الشدعرية لجيد التندعيصياا دي الديم

وهدذا

الوج مد هدذ التجربدة مهمدا (يالبدا) بندبب مد طبيعتد
وبندددبب مددد طبيعدددة تابددد أيضدددا الدددذي تتميدددق تجدددربتهم
بددالتقط والقلددق مددا يتميددق حضددورهم بددالميقة ذاتهددا وهددم
يشتر و جميعا دي دو إبدداعاتهم تمثد نديرا ذاتيدة لهدم
وتمث أيضا د قدا شدعريا أ ثدر حدرارة ويصاريدة و ربدا مد
الرو .
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مثل ظلي لعلي الشاهري
اإلبداع مشدودا بني التلقائية الشفاهية
وقواعد املكتوب
((مث

لي)) هي المجموعة الشعرية ا ولى للشاعر علدي

الشدداهر آمددر جماعددة (نددبا ) إصدددارا بانددتثصا الددراحلي
عبد الرحم الحجر وأحمد شاج  ...وجماعة (ندبا ) هدي
الجماعددة ا دبيددة التددي تش د لا ددي ردهدداا ليددة اءداب –
جامعة صصعا عقب يام الوحدة اليمصية .اشتر الشاعر ي
تتنينددها مد الددراحلي الحجددر وشدداج ومجموعددة أمددرى
م ا دبا أبرقهم الشعرا محمدد المصصدور ومحيدي الددي
جرمة ومالد قيد الشامي..
ما جعلصي أمتدار التعبيدر بقدو الشداهر
إصدارا علدى التعبيدر المتدداو

آمدر الندباصيي

بصدا هدذا الجيد

دي الديم

(آمدددر التندددعيصيي ) هدددو أ مدددا يقدددرب مددد ثلددد .مجموعدددة
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الشاهر

تبا بد عقدد التندعيصياا ...وإ

دا هدذا لديو

مبررا عددة ممد صصندبهم إلدى التندعيصياا داصوا دد صضدجوا
بلهدددا ...مثددد الحجدددر بددد وصبيلدددة القبيدددر وعبدددد الصاصدددر
مجلي.
القبيددر ومجلددي و بلهمددا هدددى أبددال

دداصوا ددد أصدددروا

أوارددد مجموعددداتهم دددي التندددعيصياا و بلهدددا ...إذ أصددددرا
هدى أبال مجموعتهدا ا ولدى ((قهدور شدقية المالمد )) ندصة
1989م يمددا أصدددرا صبيلددة القبيددر مجموعتهددا الشددعرية
ا ولى ((متوالية ال ذبة الرارعة)) عدام 1992م وأصددر عبدد
الصاصر مجلي مجموعتد ا ولدى ((ذاا مندا ذاا را صدة

))

نصة 1993م.
مجموعدددة الشددداهر التدددي صددددرا عددد اتحددداد ا دبدددا
وال تاب اليمصيي م تباقياا عام 2004م ...اصا صدورة
معبدددرة عددد شمصدددية اتبهدددا ....الشددداهر ريدددم تعليمددد
الجدددامعي يتعامددد مددد الشدددعر تعدددامال شدددباهيا يشدددب تعامددد
الشعرا الشعبيي  ...وهو اتنا ا م طبيعت ومقاج لم يقدم
مجموعتدد و ددق تراتبيددة قمصيددة أو و ددق ددرة تصددت م ددي
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ميطهددددا صصددددوم المجموعددددة وإصمددددا ددددام بوضدددد تنددددعة
وعشري صصا يبما اتبق ووض عليها اندم أحددها لي دو
عصواصا للمجموعة لها.
و دددذل ضدددما المجموعدددة تندددعة صصدددوم تبدددا بدددي
عامي 1989-1986م وهي (مدي

ي تداج امدرم القديو -

أ دددم صددارد المجموعددة -ضددبارر ا نددما

را صددة اللي د

شمعة ي ال الم ثغر الصهار صهدر اليددي

حجداب المندا

طار الصجوم هذا الصبا ).
وبانتثصا أربعدة صصدوم هدي (علدى مشدارف الجصدو
المجدددراا الطو دددا

هدددذيا الغبدددار) تبدددا بدددي عدددامي

2002-2000م ددد

الندددتة عشدددر صصدددا البا يدددة توقعتهدددا

أعوام التنعيصياا املة.
مدددا ررتددد دددي ال دددالم الندددابق جدددا مددد وا ددد أ لددددى
الشدداعر أ ثددر م د مجموعددة ممطوطددة و لهددا تمث د صبددو
النصواا المشار إليها.
****
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حضددور الشدداهر

ددي ميدددا الشددعر ينددبق ثيددرا نددصة

1986م قبد هددذا التدداري

ددا ي تددب الشددعر مر ددقا علددى

الصم العمود ماصة,
و ا إلى جاصب ذل – مدا يدقا  -شداعرا شدعبيا متم صدا
ي المهرجاصاا والمصانباا.

ي تب الشعر الشعبي ويشار

و دددا أ ثدددر مدددا يلبدددا ا صتبدددا إليددد بطريقتددد دددي بصدددا
الصورة حي .تجي صادمة أو مدهشة يير متو عة وهدذ
نمة ي شعر البصي وشعر الشعبي حتى اء .
بدددأا ا دددار تقددود الشدداهر إلددى رحلددة الشددعر ورحلددة
الحياة الممتلبة ...مصذ أ عدا ذرب على أيصام عقر إحداها
ذاا يوم م أيام عام 1969م ي صاحية م صواحي يبدة –
محا ة البيضا بونط اليم .
الشدداهر الراعددي مدداف مد العقوبددة التددي ددد يلحقهددا بد
أبو

تر ا يصام و ر بصبن إلى ذمدار ومد هصدا التقطد

الشي أحمد صاصر الذهب وجا ب إلى صصعا حيدا اعتمدد
ل راتبا وضم إلى أبصار وألحق بالمدرنة.
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ولما ا الذهب شاعرا شعبيا بيدرا قدد اصدا مجالند
تحب بالشعرا الشعبيي ورواة الشعر الشدعبي ..دذل

دا

هصا احتبا بالمناجالا الشعرية حنب العدادة ..وندرعا
مددا انددتبقا تلد اإلبددداعاا انددتعداد الشدداهر للقددو  .بدددأ
يقو

و ا تتثر بتنتاذ الشي الذهب بيرا ي البداية.

ول دد الشدداهر صدداحب الموهبددة ال بيددرة نددرعا مددا
اصحاق إلى صبن وعبدر عد اندتقالل و اصدا الطريقدة التدي
امتارها ياية ي الطرا ة مدا اصدا دي جاصدب مصهدا تبددو
مجاق ة يير متموصة العوا ب.
ا الشاهر

ثيرا مدا يصدق أداوتد الشدعرية بمنداجلة

الشدددي الدددذهب ...و

الشدددعرا ال بدددار

ينددداجلو مددد

المبتدري إ م لد إعدقاق مدام عصددهم أو مد يتوندمو
ددي منددتقبلهم تبو ددا إبددداعيا بيددرا ...د

هددذي العصصددري

اصددا متددو ري بددي الشدداهر والددذهب ....حتددى ددا الددذهب
ذاا يوم
سييييييييالم يييييييييا ميييييييين سييييييييالم زاد قلبييييييييي ومييييييييا
ليييييييو ميييييييا سيييييييالم لقلبيييييييي ييييييييا عميييييييا العميييييييا
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قا الشاهر مجيبا
سيييييييالم ييييييييا مييييييين سيييييييالم تيييييييبن فيييييييي ماييييييييد
ول معيييييييييي مييييييييين سيييييييييالم ربييييييييي أو فاييييييييييد

دددوج الشدددي بدددرد الشددداهر الدددذ لدددم يدددرا القواعدددد
والعرف ي الردود التي عادة ما ترت ق ي مث هدذا المقدام
على مجاراة القو

والتوليد مص أو التبري علي ب إ رد

الشاهر لم يدرا المقدام ..و دا

يد ددر مد التمدرد علدى

النددارد والمددتلوف وهددذا بالددذاا مددا أيضددب الشددي
تل اللح ة لح ة تحو

وجعد

ي عال ة الشاهر بالشي  ..ومد

ثددم بددالمرأة التددي تصمددا ددا يتصبددت ددي تلدد الندد المب ددرة
بمنددتقب عال تد بهددا لدديو معد –حتددى اء  -مد نددالمها
(رب د أو ايدددة) ...ب د إصهددا لتبدددو ل د دارمددا لغددقا

ينددتطي

حل .
بعد مبار تد للشدي الدذهب اندتمر الشداهر علدى عادتد
يبددد القصدديدة الشددعبية بصددورها وأنددلوبها الغريددب علددى
طريقت د وي تددب القصدديدة العموديددة البصددحى علددى طريقت د
أيضا ..وبقي على ذلد حتدى مصتصدف الثماصيصيداا حدي بددأ
-459-

يتوج د صحددو صدديدة التبعيلددة ول د هددذا المصحددى عصددد لددم
يتددددو ر لدددد الددددوعي الجيددددد إ بعددددد أ تعددددرف ددددي صهايددددة
الثماصيصيددداا علدددى قمالرددد عبدددد الدددرحم الحجدددر

محمدددد

المصصددور ومالددد قيددد الشددامي الددذي يعتددرف أصهددم أحدددثوا
تتثيرا بيرا علي .
مصددذ صهايددة الثماصيصيدداا م د القددر الماضددي وحتددى اء
أبد الشاهر أ ثر مصجق الشعر
وإ

دي صديدة التبعيلدة....

ددا مددا يددقا ي تددب القصدديدة الشددعبية و ددذل الددصم

الغصاري إلى جاصبها.
****
لددد تحددداو هدددذ القدددرا ة لمجموعدددة الشددداهر ا لتدددقام
بدرنها درانة مصهجية صارمة ول صها نتحاو إلدى جاصدب
القددرا ة الوصددبية التعريبيددة ...أ تقاربهددا مددا أم د أنددلوبيا
وموضدددوعيا و صيدددا مددد مدددال التعدددرض لطراردددق القدددو
وتقصياا ا شتغا

و ذل المهيمصاا الد لية يها.

أول ا :المهيمنات الدللية:
م د أهددم المهيمصدداا الد ليددة ددي مجموعددة ((مث د
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لددي

))

مهيم المرأة الذ يندتتثر بقندط وا در مد الحضدور يهدا
وصددورة المددرأة عصددد الشدداهر لينددا إيجابيددة بددت حددا ...
إصها مصدر العدذاب ...ووجودهدا باعد .دو علدى الشدعور
بالحرمددا والقنددوة والقيددف ...الحرم دا مد مت د الحيدداة...
و ن دوة الوا د وجبا د  ...والقيددف الددذ يتبددرج ددي وجددو
شدددتى مددد المددددا والتمبدددي ورا أ صعدددة ال دددذب والمياصدددة
والغدر.
وصنددددا الشدددداهر

ثيددددراا جدددددا و لهدددد صنددددا ييددددر

واضحاا ..صوره ومالمحه اإلصناصية

يم

تبيصهدا..

ذل أ الشاهر لم يعرف امرأة مدصه معر دة يقيصيدة ...لدم
يقتددرب مددد أ أصثدددى وإ حددداو
محاو ت

دددي بعدددض المدددراا ددد

اصا تبو بالبشد ولدم تحداو أ أصثدى ا تدراب

مصد وجددو عالمد وتحنددو مبددرداا وجددود  ...ثمددة بددرق
بي الشاهر وا صثى يلمص ول
شي يدير التماطب ما بيصصا
ول

أنرارها ي الغياب
(رقصق الليل
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)52

أو ول
أمبروصي بتص

تريبي

ي ر يتي
و تحنصي معي ي ال الم
(شمعق في الظالم

)53

أو ول
هصد ما ابلتصي
و ابلا
ي وج هصد الصبا
(ه ا الصباح

)72

ومد مددال مجموعددة ((مث د لددي)) صنددتطي تقندديم صنددا
الشاهر إلى مجموعاا هصا بصاا الجامعة وهصا صندا
مشددهوراا يعمل د ددي المجددا العددام -مددذيعاا أجصبيدداا..-
وثمة صنا عابراا وصندا ا ترضده ميالد  ..أميدرا صندا
أحبه الشاهر م بعيد ...حبا م طرف واحد.
و ددددي دددد هدددد

الصنددددا  ...رأى الشدددداهر أصثددددا أو

بددا حرى ددورا جنددد  ...ونددم صددرا ريبت د  ...حتددى
ليتنا
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أ نحر يطاردصي ي عيو الصنا .
( وار ع الجدار

)17

أو يماطب صبن
مصبا حشيا ا صثى وحشيا القاا
(ناقق صالح

)26

أو يقرر
متاهاا الشوار

وى أجناد الصنا
( مل ظلي

)32

و
لبي مرا ة عاشق يقتاد لق الرحي
(ظيائر ااءماء

ول

أصثى واحدة م ه

)44

اإلصا ....لم تبت طريقا

أو صا ذة للشداهر إليهدا ...قدد تحولدا صدورة ا صثدى عصدد
تحو يريبا ....صنتشدف مصد أ الشداعر بمقددار مدا يشدتاى
لسصثددى ص د ي رههددا ...ب د إ اشددتيا للصنددا يتر ددق علددى
الريبة ي أجناده الملعوصة بالضرورة.
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إ المدددرأة دددي صصدددوم الشددداهر تتمثددد

دددي الجميلدددة

المبتذلة المارصة (البغي).
وهو يرمق لها دارما ب ( يصوو)

يصوو اصا هصا
اصا تدم يليوصها
(المجرات

)15

عبددارة (تدددم يليوصهددا) ينددتعيرها الشدداهر مدد ثقا ددة
النيصما التي ثيرا ما صورا صنا اللي  ...والقارماا علدى
بيوا البغا  ...وه يدم الشيشة أو الغليو أو النجارر.
ي هذ القصيدة (المجراا) التي تصور المدرأة ( يصدوو)

على هذا الصحو يعبر الشاعر ع عدم درت علدى التواصد
م المرأة
ليو لي ح  ..ي الجارقة
آ
لم أعرف م هي المرأة البارقة
(المجرات
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)15

و دددي القصددديدة التدددي تليهدددا (حدددوار مددد الجددددار م )16

يرنم لسصثى صبو الصورة ...ول

بش

أ ثر صراحة

يصوو تبت بوابة للبغا
للذي يريدو تقبي

صجاصها

وهو أيضا يعبر ي صبدو القصديدة عد عددم درتد علدى
التواص م المرأة أو الوصو إليها
يف أصعد نلم عيصي يا امرأة.
وتتمث د صددورة ا صثددى عصددد الشدداهر أيضددا ددي المددرأة
الجميلة القانية التي يرمق لها ب (ميدوقا) أو (موديق) حنب
صطق الشاهر لها

ءمسارة ااقداح واافراح ن شاآن قا تها يعوا
ه

صا معها ي إجاقتها الطويلة.

نحرت م ص راتها ( عيو موديق) الجميلة
اللي ممب ها وتصام تحا ونادة اإليرا
المار و على صباا ا صد ا
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(أويار المافيق

)19

مدا تتمثد صدورة ا صثدى ددي صدم آمدر بصدورة المددرأة
الجميلدددة اللعدددوب التدددي

تتدددور عددد ال يدددد إصهدددا قليمدددا

المتصانلة ي جمالها و نوتها أيضا ما ي ول
ا وجه يمرج م دهشتي
مرا وى ثغر الصهار
أ ن يصة هي تل التي جرحتها أصاب يدا
ينلتصي بدم الشجر
لنا أدر
أهو الحب أعمى.
أم ترى هي امرأة
لبها م حجر.
(ثغر النهار

)62

وتتمثدددد صدددددورة ا صثددددى عصدددددد ددددي المدددددرأة الجميلدددددة
ا نطورية الممادعة ...المدرأة التدي
تمترع م حي إصها (شهرقاد)
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يندتطي مجداراة مدا

م حي .مد الصمر امت
على بوابة الوج البشير
جا ا م ا نما اطمة
وجا النصدباد
ألقا وجها ي شبا البحر
ترنل ضبارر شهرقاد
(ءيؤون في ضح ق المار

)23

وهو أمام احتيا ا شدهرقاد ومددعها وتعددد وجوههدا...
وما تمترع ل  ...يحاو أ ي و شاعرا مصتقما .....ول صد
يبع ذل اصنيا ا لطبيعتد
بد

مدا يحداو أ يقدو الدصم...

شددهرقاد أرادا لد ذلد  ...مددا ددي صددم (الطو ددا

م )47 46

شاعر

معصى على ص محترى

م بحار يجوب و ي ب قورى م حديد
وم الما عادا ل بنا
ي عيو المنا شهرقاد
-467-

حي أنميتها صدهار
أيلقا باب ير تها ثم دارا على صبنها
ا طو اص يرهب اءمصي
علقو بنقف الم ا
إص م ناللة جص يق ما
ها هو اء

د عاد م وجه

طلقة ي حصار
يمن الطير والطاررا
يصبا عشبا على راحتي
ويصصب للثتر مشصقة
عصد أو بوابة لغقو التتار
ومدد مجمددو هددذ الصددور ...التددي يرنددمها الشدداهر
للمددرأة والتددي يرمددق لهددا وي صددي عصهددا ب صددا .أنددطورياا..
مار دداا للعددادة ومارجدداا ع د المددتلوف ....صجددد حبيبدداا
الشدداهر ددي مقدداط ثيددرة م د المجموعددة بعيددداا المصددا
منتعصياا على البهم ....يريباا ..إل
أمبروصي بتص م طيصة ثالث
-468-

أو طيصة رابع
وأصي أطارد صجمة ي النما النابع
(شمعق في الظالم

)53

****
وثاصي المهيمصاا الد لية ي هذ المجموعة هو الدوط ..
ال شي يعد صورة المرأة ي النو عصد علي الشداهر
مث صورة الوط ..
الددوط المصشددود عصددد علددي الشدداهر يبقددى حلمددا بعيدددد
المصا تماما مث المرأة المصشودة..
والددوط الددذ يعايش د علددي الشدداهر ويعر د  ...وط د
يشعر بالغربدة مثلمدا يندتثصي وير ضد  ...وطد
التباهم مع  .....تماما مثلما يعاصي
هدددا صحددد صقدددر

يندتطي

ذل م المرأة..

دددي صددديدة (للدددوط اءتدددي م...)10

يتغصددى بضددحى التددي يدددها ....حضددورها و يبص د ع د
م صوص  ...يبقى حضورا بدو تبنير ...ه ذا
الغيم توارى ع جند ا صثى
-469-

ع ضو ا صثى
نص

على تبي حيارى ي تبنير الري

هددذ الحيددرة إقا حضددور ضددحى ...تقددود الشدداعر إلددى
انتحضار الوط  ...الدذ يحضدر دي حياتد بقدوة ...ول د
حضددور ي د حضددورا مجدددبا ...وبالتددالي ا دددا لتوصددي
حرارت د إلددى رو الشدداعر الددذ يواص د إصشدداد لضددحى/
الوط
نص

على تبي حيارى ي تبنير الري

صقرأ ي مالمحصا
ص تب شعرا
للوط اءتي م يربتصا
صر

راياا الحرية على صبو المبق

مو ددف الشدداعر مد الددوط ندديغدو أ ثددر وضددوحا ...ددي
صيدة (صا ة صال م)25

ه ا جبل ن طين
-470-

ه ا وطن الجالاين
إ ر يدددة الشددداعر النددديرة للدددوط لتتعمدددق مددد مدددال
انتحضددار بعددد إضددا ي آمددر لد هددو المصبددى ...وهددو ا صثددى
(التي نبق أ عرضصا ر ية الشاهر

لها)

مصبا حشيا ا صثى وحشيا القاا
وميو تنحقها عرباا
أتعيا على مبق الوط ال اد ..
إعصار ثمود
وصا ة صال
(ناقق صالح

لع الرمق هصا

)26

يمبى ي (إعصار ثمدود وصا دة صدال )

إذا ا الشاعر رمق المير والحب معقورا إلى هذا الحد.
رابط النو بي الوط والمرأة نصجد أيضا دي صديدة
(رنالة إلى يصوو م )36

ضا رنم

ي واميو ال الم
-471-

وطصا تن

ي

وطصا تصام
وعلددى صبددو المصددوا صقددر

ددي صدديدة (علددى مشددارف

الجصو م )57

ا تب ل ي تصا روعة الضيا
وتنتري
حي.

وط

و صنا
و ذل

ي صيدت (مرذصة قصجبار م )13-11

هذ يا صديقي ذمار
ي شوارعها المعتم  ....بالغبار
ديدب م بقايا التتار
ألف وج على وجهها المنتعار
د تجاوقا ...م أجلها نب مصارب ....بار
و امرأة م ذمار
-472-

صا دي على دورة ا صت ار
ما الذ علق ال لب ي مرذصة قصجبار
هذ يا صديقي ذمار
الحمار ....المتص  ..جوار الحمار
حبلة للصبايا
وا
ارو وى هر الحصا
للت مرايا الدما
و با
المغصى بصصاجة المهرجا
وط
ما
أو لنا الذ طاف أرصبة العاشقي
مذ تموج ..ضري اب علوا بي الشمو
-473-

بعا..حذى الذمار بنوى الربو
للصنا اللواتي مرج ع الري
حتدددى وهدددو ي تدددب لرامبدددو الشددداعر البرصندددي الشدددهير
المقبددور بعددد

تحضددر تجربددة رامبددو م د الددوط والحبيبددة

لت و را دا لتجربة الشاهر م الوط والمرأة
الو ا قما ي تنب الديمومة
م تجربة الماضي
رامبو يمرج م ثغر حبيبت
يتصاعد روحا
بواباا للشعر
م حي .أتتصا ومضت ا ولى
ا هصا وط
ينمى ميالد الشعر
(في صلب المعنى
أما ي صيدة ( طار الصجوم م)68

-474-

)41-40

الشاعر يضدعصا

أمام مبار ة بالغدة القندوة ...تلد المبار دة تتعلدق بالمبددعي
الممتاقي وهي تصصدب علدى ا مدتال العجيدب بدي ع مدة
إبددددا المبدددد ومجدددد ملدددود بعدددد المدددوا ....وبدددي الحيددداة
التا هدددة والوجدددود المهمدددا الدددذ يتعدددذب بددد مع دددم ذو
المواهب ال برى ي حياتهم القصيرة.
ددالوط م د وجهددة ص ددر الشدداهر – ددا علددى الدددوام
راضدديا بتحقيددر وتهمدديا مبدعيدد  ..بدد إصدد بعددد مددوتهم
يصدددى أ حقيددرا مددصهم صددار مبددردة م د مبردات د  ...ور ددم
صعبا م أر ام
شاعر م صلب تاري اليم
وعلى بي صبا عبقر
ي يا قرياب م صوا الوط
لصا يقرأ ي لو القم
مر صرصار على شر ة دار
صار ر ما ي جدار

-475-

وه ذا مو ف علي الشاهر م الوط لديو إ امتددادا
لجملددة م د ا شدديا أحبهددا وتمصاهددا ..ول صهددا لددا تجبددو ..
وتمتصددد عليددد ولدددذل
موا ف اءمري ..

دددالمو ف مددد الدددوط هصدددا

يشدددب

يشب مثال مو ف (جمي حاجدب) الدذ

تصاولصددا ددي را تصددا لمجموعتدد ((أعددالي)) ..جميدد حاجددب
را ض للوط يير معصي ..يحمل مغصوبا ويعتبر احتمال
لعصة نيقيبية أصابت  ..أما الشاهر

قد حداو ب د الطدرى

ا صتمددا للددوط  ..و ددي د مددرة يددر ض الددوط ا عتددراف
ب يصقلب هاجيا ل .
****
ثالدد .المهيمصدداا الد ليددة ددي المجموعددة هددو الشددار ..
حي .يقدم م ا

ي صدم علدي الشداهر يمتدد دي طبيعتد

و نددوت م د الم ددا ال بيددر (الددوط ) الشددار يمث د مث د
المددرأة أيضددا يمددوض الهدددف واصبهام د و لددة الحيلددة إقا
و وص مبع .ن ا
نت و

ي ال

إجابة ل
ن ا حاضرا ي

أ الشوار تن صي .
-476-

نير

)8

(السير في نيى ال لمات

وهو أيضا رديف ال الم وعدم الوضو
هذ يا صديقي ذمار
ي شوارعها المعتمة بالغبار
( ئ نق ألنجبار

ب إ الشوار
صور المرأة والوط

)11

ي صصوم علي الشداهر لتتصدام مد
ي قيبها ويوايتها وعدم حميميتها...

الشار م ا مدار ييدر موثدوى بد  ....مدا أصد متدا لمد
هددب ودب وإ امددة عال ددة مع د ييددر مم صددة ...هددو للغيددر
وليو للشاعر ..إصد تمامدا مثد الدوط م دا للقندوة والتيد
والضيا

والتعلق ب يشب التعلق بالمرأة

لم أدر أ الري تتمذصي
متاهاا الشوار

وى أجناد الصنا

ي القلب وجها عار ال لماا
أيوا التص ر والتجلي
( مل ظلي

-477-

)32

الشددار أيضددا م ددا

دارغ م د معصددا إص د مددا م د التميددق

واإلحندداو بقددوة الحيدداة ...التددي يم د أ صنددم صددهيلها ددي
أجنادصا موا الشدار يعصدي جددب الحيداة مد البدر والجمدا
والصنا  ...و ذل موا الشهوة والريبة ي أصبنصا
م أي يتتي للهوى مر وصا ذة ولي .
ي الشار العشري
تتتيصي الميو بال صهي
(ضيائر ااءماء

)44

وهو عقيم ويير مجد مثل مث أولر الصنوة وذل الوط
مداد ب
م حديد الو ا
م شوار الغبار
م جو تل الصنوة المحصطاا
(على شارف الجنون

الشدددار أيضدددا م دددا حدددقي  ..م دددا مهدددي  ...الشدددار
شتيمة
-478-

)57

يادر

ي ب ا الشوار

أو ي عوا ال الب
(رقصق الليل

)51 ،50

ويمتددد مدد الشددار د ليددا الطريددق بوصددب مراد ددا مدد
البددارى البندديط ددي الد لددة ددالطريق يالبددا مددا يحضددر إلددى
أذهاصصا وص يمتد مارج المد والقرى وا بصية بشد
وإ

عدام

ا الشار

ي المديصة هو أيضا طريق ...وبصدا علدى

هذ المصيصة

الطريدق يدرتبط عصدد الشداعر بالندبر –

أ المروج م الم ا  -النبر رجة ...النبر تغيير ول ص
محدود الو دا ييدر داردم ...ولدذل
مد

صدورة الطريدق ترتندم

وصد مصدددر ددر عددابر ...وعددد ببدر  ...مجددرد وهددم

تعقب معاصاة طويلة
منار يقتم هذا الوجود
حي .مرا م

طرة ي الطريق

ضح ة تنرى اللب
يف يصتثر الحب
-479-

صورة عبرا ذاا يوم إلى الذا رة
(المجرات

)14

وهددو أيضددا رمددق و صايددة ع د عال دداا عددابرة عال دداا
يير دارمة
يبيق عقلي م ذهولي
صورا على مقهى الطريق
(ءيؤون

)27

مدد الجمددد بددي د لدددة الطريدددق والشددار تتبدددر د لدددة
الدددرب الدددرب مثدد الطريددق رمددق و صايددة عدد عال دداا
عابرة و در ييدر داردم .....والمدروج الدواهم مد المعاصداة
وهددو أيضددا مثدد الشددار معبددر للقيددف والمياصددة والصنددا
المباحاا والليد القاندي ...إصد بدا حرى معبدر لعددم الثقدة
بددت شددي الدددرب هددو قم د الشدداعر تاريم د إص د طريددق
حيات
أصثى صهار ودروب ترصدصا
على أوتار ا ية اللي
(أويارالمافيق

****
-480-

)18

أما راب المهيمصاا الد لية دي المجموعدة هدو الجددار..
وصددورة الجدددار ددي صصددوم الشدداهر صددورة ملتبنددة
بمقدار ما هو امتداد للمرأة والوط

ي نوتهما هو أيضدا

صصو للشاعر ي ن وصيت وعدم درت علدى البعد
مث الشاعر

الجددار

يبع شيرا و يغير شديرا إصد متلدق دي يايدة

النلبية
الجدار أصا
وأصا جند ي الحصار
( وار ع الجدار

)16

الجدار يناو بناطة وجود الشداعر المهمدا دي الحيداة
وهو يريب يها وعصهدا يربدة الشداعر يهدا وعصهدا ....إصد
يناو الحرما م ممارنة الحياة بما هدي ملدذاا وصندا
ولي تلهب الحرارة حوان
وأصا المدو

ي عيو اللي

مصبى هاجو ا حقا
ي جدار
-481-

(ضيائر ااءماء

)44

الجددددار رمدددق للغبدددا  ....وعقوبدددة تترتدددب علدددى امتيدددار
ني  ...ما هو مبدردة مد مبدرداا الحد العداثر وشدجرة
ي يابة الحياة الموحشة
ا حالج روما يبيا
هاجر إلى رطب ك
حي
ك
ا حتى الجدار يضاجع
يتقوج امرأة

يوم
( جات المساء

)67

إ التجاوق بالجدار م حيات النا صة النالبة إلدى حيداة يهدا
صددور و يهددا تجدددد هددو تجدداوق
صددادرة ت ددو صهايتهددا البشدد
محاو ت إصهما يحاو

ي دداد يحددد .إ

ددي محدداو ا

مثلدد ددي ذلدد مثدد الشدداعر ددي

ذل معا ويبشال معا.

ي صيدة (رندالة إلدى يصدوو) تدد رو بدوذا الشدبا ة
بالشاعر إلى محاولة تجاوق الحالدة الجداريدة حيد .يتحدر
الشاعر م التصان بالجدار ...أو التهداو علدى أندبل دال
باهتا ع ل  ...إلى محاولة اعتالر
-482-

شا صي بوذا على نور الجدار
(

)37

وهي محاولة للتجاوق تترتب عليها مجموعة م ا عدا
اإليجابيددة التجلددي المدداطف لوجد الحبيبددة نددر الحصددار
صدبض الحيداة المتمثد ددي عصددليب وصدورو يغصيدا  ..ول د
الشاعر ندرعا مدا يدذ رصا أصهدا مجدرد حالدة متوهمدة..
الددرو مثمصددة إلددى درجددة اصعدددام القدددرة علددى أ ع د م د
أ عا التجاوق
شا صي بوذا على بر المني
أرتد معطف مباا وري
شا صي بوذا على مرما الطير الجري
(

)38

صصد م د هددذا ا نددتقرا إلددى صتيجددة م داهددا أ أنددلوب
الشاهر يعم

ي اتجاهي

اتجا يجع الملبدو وا صنداى

عالماا على اللغة واتجا يجعل ضدها.
تصدا حدي تقددرأ صصدا لعلدي الشدداهر نديوهم التددداعي
الهذياصي الصاب م مصوصية الشداهر والطبيعدة الشدباهية
للغة المصطو ة ...ويرابة الصور أ
-483-

صديدة الشداهر ييدر

مترابطددة إ أ القددرا ة الباحصددة نت شددف لدد دارمددا أ
هصا (الشار  /المرأة  /الوط  /الجدار).
ولعل يجدر بصا أ صتمث دي هدذا المقدام بدصم امد مد
صصددوم علدددي الشدداهر ولدددي صددم (ضدددبارر ا ندددما
م )42صمتار هذا الصم وصتر للقارم تتمل
ضبارر ا نما
مطر مطر
هذا الم ا

لما

مررا ي يصق المطر
الناعة ا ولى على بوابة الشمو اصت ار
ضبارر ا نما
أحد هصا
ي

يوم

درب إلى عيصي يتمذصي ويهدصي مطر
وأرا بدرا يحتو روحي
-484-

و لبا ي شبا البو ترصد د

ا الصور

مطر مطر
إصي أحب
للنما صهدا ولسرض اصحدار
بالصور وا قهار وا حجار أدر بعض صبني
ي الوج عاصبة تملق وى محراب
القصيدة
م أي يتتي ....للهوى مر وصا ذة ولي .
ي الشار العشرو تتتيصي الميو
بال صهي
وأصا المدو

ي عيو اللي

مصبى هاجو ا حقا
ي جدار
وطصي حصاد العمر مقبرة على جند
-485-

تي

لبي مرا ة عاشق يقتاد لق الرحي
يا أيها اءتي شرو ا م شبا الشمو
م صهد القمر
صا تنمعصي احملصي إلي .

إ

مضارب ا حباب
تبض ما لد وما لدي
ثانياا :طرائق القول وتقنيات الشتغال:
أو ما يلبتصدا دي المجموعدة أ

د صصوصدها صصدوم

تبعيليدة إ أ الددصم التبعيلددي الدذ ي تبد الشدداهر يتميددق
بتدددام البحددور وعدددم التقيددد بشددروط اإلعددراب ...مددا أص د
يعتبر م جهة اإللقا صادما لغيدر الشداهر والعدار ي بد
وبتنلوب .
والنبب ي ذل أ الشاهر يتميدق أيضدا بطريقدة ( دو
صصوص د ) و أ ددو

تابتهددا ..صصددوم المجموعددة التددي

بي أيديصا ومثلها نارر صصوص ا مدرى ....ثيدرا مدا دا
الشدداهر

ددي لح دداا التجلددي أو الشددج  ...يقولهددا بطريقددة
-486-

منددرحية وهددو يددذر الغر ددة ذهابددا وإيابددا تار ددا قميل د ددي
الن د

ي تددب عص د مددا يقددو  ...وهددو ينددمي هددذا الصددو م د

القصارد ب ( صارد الهذيا ).
( صارد الهذيا ) هذ -حقيقة –ت تدب دي مصطقدة تقد بدي
اللغة البصدحى الم توبدة واللغدة المصطو دة ...الشداهر
صص يمقج بش

دي

واض بي المصطدوى والم تدوب ...وذلد

مدددقج مدددتلوف يحصددد وإ بشددد

ممتلدددف –ماصدددة -دددي

صقاشدداا المثقبددي والمشددتغلي بال تابددة ددي الددوط العربددي
عامةج إذ أ هذ الشريحة ا جتماعية المثقبة تقددم لصدا أمثلدة
م ا نتعما ا اللغوية التي تقف على حدي متقاربي جدا
–حد اللغة المصطو ة وحد اللغة الم توبدة مد تددام صدباا
مصهما با مرى.
وبصا على ما تقدم

را ة لغة الشاهر وأنداليب مد

مددال المراجعددة المعر يددة باللغددة البصددحى الم توبددة شددعرا
ديما أو حديثا لد ت دو القدرا ة المصديبة دي إجرا اتهدا...
إصصا بحاجة إلى ر ية أ ثر إدرا ا لذل المقج بي اإلدرا ي
اللغويي المصطوى والم توب.
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د ذا اصددا اللغددة الم توبددة تتصددف ب وصهددا أ ثددر (حددذرا
و صددددية) مددد اللغدددة المصطو دددة ..بندددبب وصهدددا لغدددة (جدددد)

تنتلقم بالضرورة أ ت و القواعد اللغوية اهرة يهدا....
تمصحهددا اتنددا ا وتص يمددا مدد الصاحيددة اإلشددارية دد

اللغددة

المصطو دددة تتصدددف ب ددد (العبويدددة والتب ددد والتصددداثر ال المدددي
والتش ي) حي .يصطق المت لم بما على رأو لناص .
وعلي د د

صددم الشدداهر مح ددوم ددي أنددلوب بتص مددة

ال الم المصطوى وال الم المصطوى ليو م لبا م ا صدواا
وحدها ...ولدذل

صصدا صجدد يد (أ

دي صدم الشداهر ) مدا

ينددمى ددي اللندداصياا بد (المميددقاا البددوى صددوتية) المرا قددة
لل الم المصطدوى لتندهم دي صقد المعصدى المدراد تبليغد مثد
(الصبر والصغمة والو ف).
و يها أيضدا مدا يندمى دي اللنداصياا بد (المميدقاا البدوى
لغوية) الموا قة لل دالم المصطدوى مثد
وتعبير الوج و

ما يدم

(اإلشدارة واإليمدا ة

ي إطار لغدة ا جندام أو لغدة

اإلشارة أو لغة النيمارياا).
ددذل صجددد أ صددم الشدداهر بمقدددار مددا يمتثدد لص ددام
-488-

(المميددقاا البددوى صددوتية) و(ص ددام المميددقاا ددوى لغويددة)

يتتبى على ا مثتدا

ص مدة اللغدة الم توبدة واعددا وأص مدة

تر يم وييرها.
****
إصددددد

ي بدددددي للقيدددددام ببعددددد ال تابدددددة عددددد صصدددددوم

الشدداهر  ....أ صقددرأ صصوص د بمعددق ع د المعر ددة ب د
وبمعق ع مشاهدت يقرأ تل الصصوم.
المعر ددددة المنددددبقة بالشدددداهر ومشدددداهدت وهددددو يقددددرأ
صصوص د تندداعد علددى ددرا ة أ ضدد لهددا وتعطددي ال اتددب
بعض مباتي أنلوب المتر دق علدى ص دام اللغدة المصطو دة...
وعلى ص ام الشاهر المام ي التعام مد اللغدة وصطقهدا
إضدددا ة إلدددى همددد المدددام أيضدددا ...لطراردددق القدددو ....
وتجربت المميقة م الشعر م صاحية وص اشتغا وحر يدة
دام اللغة ي المقام ا و .
بذل صنتطي

دي المحصدلة ا ولدى للقدرا ة أ صندتمرج

مجموعددة مد مصددارم تابددة الشدداهر
وأناليبها وأبصيتها صجملها ي الصقاط التالية
-489-

ددي طرارددق ولهددا

النقطة األولى أ علي الشداهر ي تدب صدارد بتلقاريدة
بالغددة وهددو يق د

ددي أمطددا

ثيددرة صحويددة وصددر ية دو

صدية ليو ضيقا باللغة و ر ضا لقواعدها الصدحيحة...
ول

الشاهر تر يبة ماصة هو يدت لم متجداوقا د

ر ابة ر ابة اللغة يتجاوقها اصطال ا م عددم إحناند بهدا
ور ابة القارم أو الصا د

يتب لها ...و يتو ف عصددها

ما يهمد هدو القدو وتحققد بغدض الص در عد ر د الباعد
وصصددب المبعددو وجددقم المجددقوم وانددتتار الضددمارر مدد
عدم وجواق التقديم والتتحير وعدم جواق  ...صاهيد عد
ا مطدا اإلمالريددة – إ

تدب هددو -إذ ثيددرا مدا يملددي علددى

يير  ..ب إ علدي الشداهر (مدري

ندم اللغدة العربيدة –

جامعة صصعا ) إذا احتاج إلدى تابدة تقدديم لمند و –مدثال-
ص يطلب مد أحدد أصدد ار أو قمالرد أ ي تدب لد لندو
مط البالغ.
علدي الشداهر ي تددب لغتد الماصددة ....وشدعر المددام
بدددو ادعددا تص يددر أو مصطلقدداا معر يددة ه ددذا بتلقاريدددة
عاديددة ...ومد وا د وو ددار حياتد اليوميددة مددا يعبددر عد
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ذل بقول
أصطبي لغتي م وجو الحقيقة ...م لح ة ا شتها .
(ءرات الحميمق

)21

لح دة ا شددتها هدذ التددي تنداعد علددى ملدق لغتد ي ددد
عليها مرة أمرى ي صبو القصيدة
ال تابة ماذا تقو  ...والميا ا مصي تبر.
مدددا ي دددد عليهدددا مدددرة أمدددرى دددي صددديدة (مثددد

لدددي

م)31

جا ا بموعدها دوارر
بها لغتي وعيصاها
تصور مطي المعوج بالقبالا
والبر المبي .
الشاهر بال امرأة بال وط

بدال عال دة ثقدة مد أشديا

ثيددرة مددد بيصهددا لغدددة القددواميو ه دددذا صقددرأ دددي صددديدة
(رنالة إلى يصوو م)36

ضا رنم

ي واميو ال الم
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وهدددو مدددا يقدددو

دددي صددديدة (علدددى مشدددارف الجصدددو

م)57

ا تب ل ي ت و .
إص ي تب ل ي ي و

ي المقام ا و  ...و وص أو وجدود

يتحقق م مال ما يمارو ويبع .
يم صصددا اء أ صقددرأ أحددد صصددوم الشدداهر للتدددلي علددى مددا
أنلبصا ولي صم (مرذصة قصجبار م )13 12 11وهدو مد
أ ثر صصوم الشاهر شهرة وطرا ة  ....نوف ص تب مدرتي
ا ولددى مددا تددم تنددطير ددي المجموعددة ....حيدد .لددم يددتا رنددم
النطور مصانبا لطريقة الشاهر ي القو وتعامل المدام مد
اللغة ..قد لدف اتحداد ا دبدا وال تداب اليمصيدي (جهدة اإلصددار)
بالمجموعة مصححا لم يرا مصوصية الشاهر دي ال تابدة
وتعام مد الصصدوم دي ندارر المجموعدة التعامد المعتداد مد
مجموعددداا الشدددعرا اءمدددري الم توبدددة بالبصدددحى تدددداملا
النطور وتدم المصح ي الصصوم عد بعضها وأضداف
وحددذف ..لهددذا النددبب نددصعيد تابددة الددصم مددرة أمددرى مش د ال
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منددطرا و ددق طريقددة ددو الشدداهر ل د ( )1ليتبددي للقددارم مدددى
مصوصية الشاعر التي أ ضصا ي التحد .عصها
أولا :النص كما سطر في المجموعة:
مئ نة زنجبار:
هذ يا صديقي ذمار
ي شوارعها المعتم  ....بالغبار
ديدب م بقايا التتار
ألف وج على وجهها المنتعار
د تجاوقا ...م أجلها نب مصارب ....بار
و امرأة م ذمار
صا دي على دورة ا صت ار
ما الذ علق ال لب ي مرذصة قصجبار
( )1انددتعصا ددي هددذا بالصددديق الشدداعر والصا ددد أحمددد النددالمي ..الددذ
شار الشاهر الن وعايش  ..و تب لد و تدب عصد مدراا ييدر
ليلة.
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هذ يا صديقي ذمار
الحمار ....المتص  ..جوار الحمار
حبلة للصبايا
وا
ارو وى هر الحصا
للت مرايا الدما
و با
المغصي بصصاجة المهرجا ك
وط
ما
أو لنا الذ طاف أرصبة العاشقي
مذ تموج ..ضري اب علوا بي الشمو
بعا..حذى الذمار بنوى الربو
للصنا اللواتي مرج ع الري
بوابة هرا  .....طاحوصة ا تقيا
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الصالة على

ييم

بير مابوط..
ما الذ يتدلى على الحب ك
وج م الصار
أم جم المعصر .
يابة البج والبصجر
صصف ميصا
و بحر ي و بامر
مث "صب " عتيق
و ذا نمنرة "نابر "
ثانياا :النص كما سطرنا وفق طريقة قول الشاهري لش:
مئ نة زنجبار:
ذمار
هذ يا صديقي
ك
بالغبار
ي شوارعها المعتم ك....
ك
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التتار
ديدب م بقايا..
ك
ألف وج على وجهها المنتعار
ك
تجاوقا ...م أجلها نب ك مصاربك  ....بار
د
ذمار
و امرأة م
ك
ار
صا دي على دورة ا صت ك
ك
قصجبار
مرذصة
ما الذ علق ال لبك ي
ك
ذمار
هذ يا صديقي
ك
الحمار
الحمار ....المتص ك  ..جوار
ك
ك
حبلة للصبايا
واك
ارو وى هر الحصا ك
للت مرايا الدما ك
و با ك
المغصى بصصاجة المهرجا ك
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وط ك
ماك
أو لنا الذ طاف أرصبة العاشقي
مذ تموجك  ..ضري اب علوا بي الشمو ك
ك
بعا..حذى الذمار بنوى الربو ك
للصنا اللواتي مرج ع الري ك
بوابة هرا ك  .....طاحوصة ا تقيا ك
الصالة على

يي كم

ك
مابوط..
بير
ك
ما الذ يتدلى على الحب ك
الصار
وج م
ك
أم جم المعصر ك.
يابة البج ك والبصجر ك
صصف ميصا
ك
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و
بحر ي و بامر ك
ك
مث "صب ك " عتيق ك
و ذا نمنرةك "نابر ك"
بي عشرة مواض ميقصاها بوض مط واحدد تحتهدا لجدت
الشدداعر إلددى تن د ي ا لبددا دام د الجم د  ...لددو حر صاهددا
مت الوق

ونا ا القرا ة....

إ علي الشاهر

يبعد ذلد عد معر دة ..إصد يصنداى

لعبويت د وحن د  ...بدددلي أصصددا صجددد ددد ن د

ممنددة ألبددا

ميقصاها بوض مطي تحتها م أصصا لو رأصاهدا معربدة لمدا
امت الدوق  .ول صد علدي الشداهر الدذ يتبد حند باللغدة
ومونيقا الماصة وميل إلى الشباهية المح يدة ....قدد دا
بونع أ يقو
و با المغصي بصصاجة المهرجا
بضددم و بددا دو أ يمتدد الددوق إ أصدد عدد ذلدد
ليحد .اإليقا بي ا و و با ي المقط ل  ...ه ذا
حبلة للصبايا
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واك
ارو وى هر الحصا
للت مرايا الدما
و با ك
المغصي بصصاجة المهرجا
لقد عل الشاعر والصا د أحمدد الندالمي هدذا المصحدى عصدد
الشددداهر (بوجدددود حدددو شدددعبي محلدددي ير دددد دددي مميلتددد
ويصنددحب علددى آليددة امتيددار للمبددرداا دام د القصدديدةج إذ
يمي د إلددى اللغددة المح يددة ممددا يجع د الشددعر عصددد ي د صددا
وليددا تابيددا لدرجددة أ التبعيلددة ددي صدديدت أحياصددا ددد
تندددتقيم وقصدددا إ بتنددد ي بعدددض المبدددرداا دددي ا ندددطر
الشعرية التي تت و مصها القصيدة) (.)1
وهددو مصحددى يعددقق مصحددى آمددر ذ ددر النددالمي يتعلددق
ب د (معيددار امتيددار الشدداهر للمبدردة) الددذ (يشدي بامتال د
لحو مونيقي عا يتجاوق اإلحنداو بمونديقى ال لمدة إلدى
()1أحمد النالمي ال تابة الجديدة م .72
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مونيقى الحرف)(.)1
(ل ددد ارتهاصددد للبعدددد الصدددوتي المونددديقي دامددد الجملدددة
الشدددعرية

يدددتتي علدددى حنددداب تشددد ي الصدددورة الشدددعرية

المدهشة و على اصنياب د لة القصيدة)(.)2
إ هصا (وحدة ي ا صشغا الموضوعي والبصي)( )3وإ
تجربدددددة الشددددداهر ( تندددددتمد اإلدهددددداا مددددد امتيدددددار
لموضوعاا القصارد قط و
اللغوية الصوتية وإصما م

م ميارات البصيدة ومهاراتد
ال ا مري مجتمعي ) (.)4

وأصا أوا ق النالمي الذ نت يد م مقاربت للشاهر
أمددا

أمددرى مد هددذ القددرا ة علددى مددا ددا

ي

وأضدديف إ

اعتمدداد الشدداهر علددى ا دا الصددوتي و(منددرحت ) لعمليددة
القددو الشددعر همددا صجاتد مد الوهددداا ...التددي يم د أ
( )1صبو المصدر.
()2أحمد النالمي ال تابة الجديدة مصدر نابق
()3المصدر صبن
()4المرج النابق.
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تو عدد يهددا الحالددة (الهذياصيددة) و ددذل عدددم ا لتددقام إقا
واعد اللغة.
إ اعتمدداد الشدداهر علددى ا دا الصددوتي يندداعد علددى
ضددددبط الموندددديقى مددددا يندددداعد أيضددددا علددددى اصددددطبا
المبددددرداا ذلدددد أ ( ا صددددواا) مددددا يددددذهب (إصرنددددا
لغو يددد ) (تمدددص ال لمددداا حيددداة جديددددة) وتجعلهدددا (أوضددد
للص ر) ما أ (تشاب العال ة بي الشباهي والمطي) يجعد
(الشباهي مصانبة لتصويب صبوذ المطي).
النقطةةا الناةيةةا يم د أ صالحد مد ماللهددا أ
مدد

ثيددرا

صددارد الشددداهر تصتهددي جددتة ...بحيددد .يبقددى الدددصم

مبتوحدددا و دددابال لإلضدددا ة إليددد  ....لدددو رأصدددا مدددثال صدددم
(المجراا م)15 14

شجر ا حتراى صبيض هصا
منار يقتم هذا الوجود
حي .مرا م

طرة ي الطريق

ضح ة تنرى اللب
يف يصتثر الحب
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صورة عبرا ذاا يوم إلى الذا ر
حاررا صا أعشق حتى الطبولة وا رتحا
العا ناا م الضو وى اصحدار الصجوم
القبة المنتوية ...والصالة الباضح
ليو لي ح

ي الجارق

آ
لم أعرف م هي المرأة البارق
يوصو اصا هصا
اصا تدم يليوصها
ندصجد أ صهايددة القصدديدة – اصددا تدددم يليوصهددا -صهايددة
مباجرة لم ت ي حنباصصا.
وبددددصبو الطريقددددة يصهددددي الشدددداعر صددددارد أمددددرى ددددي
المجموعة مث
صدديدة (حجدداب المنددا م )66حيدد .يشددعر القددارم أ
للقصيدة بقية وأصها ما تقا مبتوحة ل الم ثيدر يقدا وهدذ
نددمة م د نددماا الشددعر الحدددي ....إ أصهددا عصددد الشدداهر
تبدو أ ثر وضوحا وتميقا.
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النقطييييية الثالثييييية الصهايددددداا الممندددددرحة ..أو الصهايددددداا
المصبرية ...وأ صد بها تل الصهاياا التي تبص بش دو
عددد الطريقدددة التدددي تبدددا بهدددا القصددديدة ..طريقدددة اإللقدددا
الصدددوتي أثصدددا ال تابدددة ....الشددداعر يملدددي صددديدت وهدددو
يتحر وأدا أثصدا اإلمدال هدو بالضدرورة – لمد يعدرف
الشدداهر  -أدا منددرحي ...يصدداحب ي د الجنددد بحر ات د
لها وحر اا اليدي  ...الصوا دي ارتباعد واصمباضد ...
وال لماا ي تجلياتها الممتلبة م حي .الجهر والهمدو....
والمشوصة والصعومة ...إل ..
دددي صددديدة (ندددراب الحقيقدددة م  )22 21صقدددرأ هدددذ
الصهاية
ه أعود

تب شيرا م ال ارث

أم أيادر ذاتي إلى ذاا يير
أم أ تا ع برر محبورة تحا ضو المديص
أم أعيد البداية مصذ الصهاي
النراب ميا ا أصثى لما أ ترا مصها
تبتعد...تبتعد....تبتعد
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وهصددا

صددارد أمددرى لهددا صهايدداا تشددب صهايددة صدديدة

(نددراب الحقيقددة) مصهددا القصدديدة التددي أعددارا المجموعددة
أنمها و يها صقرأ هذ الصهاية
لم أدر أ الري تتمذصي
متاهاا الشوار

وى أجناد الصنا

ي القلب وجها عار ال لماا
أيوا التص ر والتجلي
أ الحروف على مي
يصناب لحصا أو يصلي
أ المدار تبرا ا قهار
ي دربي وتمشي مث
مث

لي

مث

لي

لي

( مل ظلي

)33 ،32

وأيضا صقرأ صهاية صيدة أمرى هي صيدة (هذا الصبا
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م)72

هصد ما ابلتصي
و ابلا ي وج هصد الصبا
امر القيو ي ميمة الشاعر
الحمير
ريبة طو ا بي على شبتيها
يا صاحبي ليا

هواصا

مبا .....مبا
وإذا اصا حالدة ا دا المندرحي دي الصصدوم الندابقة
تصد ذروتهددا ددي ت ددرار لبد (تبتعددد) ..ددي ا و  ...ولبد
لي) ي الثاصي ..,ولب (مبدا ) دي الثالد .حيد .يدتم

(مث

ددب الحالددة الصددوتية – حالددة اإللقددا رويدددا ..رويدددا حتددى
تتو ف.
الحالة ي صم آمر هو (صا دة صدال م )26ندوف
تندددتبيد مددد حددددة اإليقدددا  ...والتوا قددداا اللب يدددة ...يمدددتم
الشاعر بت رار الجملة التي نبقا الجملة ب ا ميرة
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مصبا حشيا ا صثى وحشيا القاا
وميو تنحقها عرباا
أتعيا على مبق الوط ال اد
إعصار ثمود
وصا ة صال
اللي على وجه شبا مربش الج
إعصار ثمود وصا ة صال
النقطة الرابعة المقا الشعر

هصا جم أو عبداراا

د ت و عادية و د ت و صدورة جيددة يحشدرها الشداهر
دام نديا  ...ويعتبرهدا مقاحدا ...وهدي تحمد

دي الغالدب

درا م الغرابدة أو الندذاجة .ويالبدا مدا تدد بدالمتلقي إلدى
الضح

ول

شعر الشداهر الدذ يعتمدد علدى التدداعياا

الهذياصية ..ي اد يمبيها بي نيا ات ال ت هر إ لم يعدرف
الشدداهر ويعددرف طددرى اشددتغا ت لصقددرأ مدد الشدداهر
صيدت (مرذصة قصجبار م )12-11

هذ يا صديقي ذمار
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ي شوارعها المعتم ك ...بالغبار
ديدب م بقايا التتار
ألف وج على وجهها المنتعار
د تجاوقا م أجلها نب مصارب بار
و امرأة م ذمار
صا دي على دورة ا صت ار
ما الذ علق ال لب ي مرذصة قصجبار
هذ يا صديقي ذمار
الحمار المتص  ...جوار الحمار
حبلة للصبايا
وا
ارو وى هر الحصا
للت مرايا الدما  ...إل .
ثم صنت

أي مقحة الشاهر
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ي هذ القصيدة.

اإلجابة إصها ي ول (الحمار المتص  ...جوار الحمار)..
ومقحددة الشدداهر هصددا...

تعدددو أ ت ددو اصندديا ا م د

الحدي .ع ذمار المديصة التي

يم د الحددي .عصهدا وعد

أهلهدددا ....دو ندددمرية أو تص يدددا تندددتدعي شدددهرة المديصدددة
وشهرة أهلها بهذ النماا.
هذا المقا الشعر عصد الشاهر صجد أيضا ي صيدة
أمرى عصواصها (شمعة ي ال الم م)53 54

أمبروصي بتص

ي ر يتي

تريبي

و تحنصي معي ي ال الم
يدا ملطمة بدم العاشقي
أمبروصي بتص م طيصة ثالث
أو طيصة رابع
وأصي أطارد صجمة ي النما النابع
النالم على حرم الجامع .
بون القدارم أ يتميد علدي الشداهر يدذر الغر دة...
-508-

وهددو يملددي صدديدت  ..ضددايطا علددى حددرف هصددا ...مقطعددا
حروف لمة هصا ويدا تجاوبا تقداطي وجهد المعبدرة...
ه ددذا د شددي يددتم ددي مصتهددى الجددد ....الشدداهر يطددارد
ال لماا ...يمن بها ...يملق العبداراا والصدور وصداحب
يصهم

ي ال تابة.

هذا هو الشاهر ير يدي ويعلق عيصي بالنقف مصشدا
وأصي أطارد صجمة ي النما النابع ....
القا ية تغري  ...تعترض ندبيل حالدة مد حدا ا المدقا
بد ل إذ أ يلتبا بنرعة ..و د اص شبا أنصاص  ..ارال
(النالم على حرم الجامعة)

و يمددا صدداحب  ...ال اتددب ...ينددتغرى ددي صوبددة ..ضددح
تترجم دهشت  ...ريم تو ع لمث هذ المقحدة مد

ثدرة مدا

عرف م حا ا وموا ف تشبهها يعود الشاهر إلى جدد
مواصال
(أعرف أ الذ
وأص أجم م

ي

ذبا
حروف القصيدة) ..إل .
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ب إ علي الشداهر

اتمدذ مد مصدطل (الشدعر ا جدد)

وهو المصطل الشهير الذ ن
لمقاح الشعر
يادر

الد تور المقال موضوعا

وهو يقو

ي ب ا الشوار

أو ي عوا ال الب
حجرا ي جدار
وجديدا م الشعر
أنميت با جد!...
(رقصق الليل

)51-50

النقطة الخامسة تعتمد القصيدة عصد الشاهر م صاحيدة
الصددورة علددى التددداعياا الهذياصيددة التددي تقددود الشدداعر إلددى
إحدددا .اصقياحدداا وانددعة ...هددذ ا صقياحدداا تص د أحياصددا
إلددى درجددة عاليددة م د الجددودة والبراعددة ....وهددي يالبددا مددا
تحد .مبار اا تدها القارم
الجدار أصا
وأصا جند ي الحصار
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يصوو تبت بوابة اللبغا
للذي يريدو تقبي

صجاصها

...................................
لم تمص و مرة
ل ص ألف معر ة ماصها
)16

( وار ع الجدار

القارم يصت ر ي النطر الرابد شديرا آمدر ...يدتم تقبيلد
يير البصجا  ...وإ

ا البصجا يعد صاية ي محلها.

أما ي النطر النادو يحد .ا صقيدا

دي ولد (ألدف

معر ة) بد م (ألف مرة) التي ا القارم يتو عها.
إ حالة التداعياا الهذياصية لصم علي الشداهر
صورت تصت د لتها ليو اصطال ا م الدد
أ صقدددددو عصهدددددا إصهدددددا د

ا معر يدددددة د

تجعد

ا التدي يم د
ا تصتجهدددددا

الصصددوم ا دبيددة بمتنددوياا متباوتددة ددي قم د معددي ....
صم الشاهر يصت د لتد اصطال دا مد التجربدة الشمصدية
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والمعر ة الماصة صح عصدما صقدرأ تلد الصدورة العجيبدة
ي صيدة (صا ة صال م)25

اللي على وجه شبا مربش الج
نددتعجبصا الصددورة ددي يرابتهددا وشندداعة تميلهددا ول صصددا
ندصبقى صلدف وصدددور حدو أصبندصا متجدداوقي التندليم بالحالددة
الشددعرية والتددداعياا الهذياصيددة التددي صددصعا الصددورةج
ي أذهاصصا توجنا يتعلدق بح ايدة أو حادثدة ت مد ورا هدا...
أما الحادثة يمبرصا بها الشاهر

ي نياى حددي.

عال دة

ل بالصورة.
ددا للشدداهر صددديق يندد

وحيدددا ولدد جددارة أرملددة

شبا حمامها ريب م شدبا حمامد

اصدا جدارة صدديق

الشاهر مغرمة با نتحمام ي اللي

و اصا تطي مداعبة

جنددددها وتتمددد طياتددد شدددت مدددا يبعلددد
ي وصو وحيدي

ددد الصددداو عصددددما

ي بيا مغلق ذاا ليلة تا ا صبو صدديق

الشددداهر وهدددو يشددداهد صددددر جارتددد مددد مدددال شدددبا
حمامها حتى وجد صبن يمد يد عبدر الصا دذة ويلمدو ثدديها
جصا المرأة لو

المباجتة وربما أيمي عليها وعصددما جدا
-512-

الصددبا

ددا أثددا .بيتهددا ل د يددرم ددي ندديارة تقددف أمددام

الباب وهي تغادر معلصة أ البيا تن ص الج .
أ يبددددو أ هدددذ الحادثدددة بالدددذاا هدددي صددداصعة صدددورة
الشاهر الغريبة.
اللي على وجه شبا مربش الج
ددد يص ددر إلددى هددذا المصحددى ددي ددرا ة مرجعيددة الصددورة
على أص مصحى ناذج ..ل

يجدب أ صتجاهد أ القدرا ة

البعلية المملصة تدم إلى الصم م

ا بواب .....هدي

تحصي معلوماا ...وهي يرى القارم ي عدالم يجهلد ....
ب د هددي بمعصددى آمددر عمليددة ا تشدداف تتندداصد يهددا معددارف
ممتلبة.
إ تصب الصورة وتتبعها دي صصدوم علدي الشداهر
يوضد لصددا أصد إلددى جاصددب الطبيعدة الهذياصيددة لهددذ الصددورة
ينددتبيد أيضددا م د

د مم صدداا التميي د بمددا يهددا الصددورة

المشهدية القادمدة مد المص در العدام للدصم ويم د المدرور
النري على بعض تل الصور يما يلي
يتصب ا بواب يتنلق على عر الصوا ذ
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(السير في نيى ال لمات

)7

آ لقلبي يف أدمت تحيت ا مير
نت و

ي ال

ن ا حاضرا ي

نير
)7

(السير في نيى ال لمات

نص

على تبي حيارى ي تبنير الري

النقطة السادسة يتميق علدي الشداهر إلدى جاصدب ميقاتد
الشباهية واعتماد على اللغة المصطو ة وتدداعياا الصدورة
الهذياصيددة ومصوصدديات الجمددة التددي عرضددصا لهددا م د
بميقة أمرى تتمث
وا ما

بد

ي معجم مام م ا لبدا والمندمياا

والبيراا وال ارصاا وا شيا التي يدتتي بهدا مبدردة

أو مضددا ة أو موصددو ة ويددتتي بهددا مصقاحددة ومو بددة ددي
يماثلد يهدا شداعر آمدر

صصوص بطريقدة ريددة وعذبدة

وعصدددما صمددر علددى صصوص د صصددذه لهددذا ال ددم الهار د م د
مبرداا المعجم وا نلوب الشاهر المام مث

(ضحى

ددددارلو نددددي و

اطمددددة

يصددددوو الثددددالو .النددددلطا
النصدباد شهرقاد عد

رامبو صدهار الطو ا

نيقيف ا صعة قرياب هصد ألف ليلة وليلة).
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ال عبدة

ومثددد

(مرذصدددة قصجبدددار الحمدددار المتدددص

طاحوصة ا تقيا

بوابدددة هدددرا

بير مابوط جمد المعصدرة يابدة البجد

والبصجدددرة صدددب عتيقدددة نمندددرة ندددابرة عيدددو ميددددوق
ضددبارر شددهرقاد ع دداق أبددي ذر دياصدا النددي وصية حشدديا
القدداا إعصددار ثمددود صا ددة صددال

صددر عدداد وشددم ليلددى

العامرية مقيرا النصدباد هوى صصعا

دار البشدارر دم

الندددرير رحلدددة اإلندددرا والمعدددراج شدددبا
المني

يصدددوو بدددر

ا لة ا عشى حاصوا هريرة مضارب ا حبداب

ندداللة جص يددق مددا

يددقو التتددار حددرم الجامعددة الشددعر

ا جد المل المتوج هروب طروادة نعا الدي
اليمامة يابة القيتو

حضد

نب الغوم حالج روما شواط

حيلو عروا البغا ).
ومث د

(ديدددب م د بقايددا التتددار نددب مصددارب بددار و

امرأة م ذمار صا دي
الحصددا

علق ال لب دارو دوى هدر

و بددا المغصددي بصددصاجة المهرجددا

ضري اب علوا بي الشمو
الربو

مددذ تمددوج

بعا حذى الدذمار بندوى

صصف ميصا و بحر يد و بدامرة يصدوو اصدا

هصدددا اصدددا تددددم يليوصهدددا يصدددوو تبدددت بوابدددة للبغدددا
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نمنددرة ا دددا

صددبا الميددر يددا ب د أبددي ثيددر نددي و

تمثددا علددى أنددوار باب د
معطف مبداا وريد
الشاعر الحمير

شددا صي بددوذا علددى أنددوار دار

شدبا البحدر امدر القديو دي ميمدة

أبا قيد أبا رعد).

حتددى عصدداوي القصددارد نددصجد بعضددها يدددم تحددا هددذ
(مرذصددة قصجبددار نددي و

المصوصددية مثدد
المطر صا ة صال

ني و

يصددوو الطو ددا

مدددي

ا نما

رحلة م دوريو رنالة إلدى
ددي تدداج امددرم القدديو ضددبارر

المجراا).

إ هذ ا لبا والمنمياا وا مدا
وا شدديا

ددي ضددح ة

والبيرداا وال ارصداا

وال صايدداا وطددرى انددتدعارها وتو يبهددا دامدد

الصصوم وبصا الصور والمشاهد بها وإصتاج الد

ا مد

ماللهددا د ذل د يجعلهددا مرجعيدداا وضددعية ومرجعيدداا
صصية و لها معطياا تصطلدق مد تجدارب الشداعر الحياتيدة
و را تددد ا دبيدددة التاريميدددة ومعار ددد ا جتماعيدددة إ أ
مصوصدية الشداهر وطريقتد الشددباهية الهذياصيدة دي ددو
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الشعر مد مدال اللغدة المصطو دة تمصحهدا أيضدا هدذا المدذاى
المام وهذ ال يصوصة المتبردة.
إ

ددي د معصددى تعييصددي ل د واحددد م د هددذ ال ارصدداا

وا نما وا ما

وا شديا معدا ود

ا ضدمصية تتدتثر

بمقاصد الشاعر القصدية والغير صدية وهي دي نديا اتها
اإليجابيدة والنددلبية تتحمد دارمدا تضددميصاا إضددا ية أمال يددة
ولغويددة وديصيددة ونيانددية واجتماعيددة وثقا يددة وجماليددة مددا
أصهددا تردصددا إلددى الجاصددب الحميمددي م د ندديرة الشدداعر بش د
منتمر.
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(

(شذى اجلمر)) للشاعرة ابتسام املتوكل
وهج يف عتمات االهندار اإلنساين
((حماولة ملقاربة اجملاالت الداللية))

-519-
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(شذى اجلمر)) للشاعرة ابتسام املتوكل
وهج يف عتمات االهندار اإلنساين
((حماولة ملقاربة اجملاالت الداللية))
ي مجموعة ((شذى الجمر)) للشاعرة ابتنام المتو د ثمدة
نددعي جدداد ومتبجددر بددالتعبير ع د

ددورة الشددعور ..وجهامددة

الحيددداة حيددد .صجدددد إبدددداعا يحدددرض الجاصدددب المقمدددو مددد
ا حانيو الوجداصيدة وا
تمامد م الرو

دار المغدايرة للوا د  ..ليجعد مدا

ي عتماا ا صهدار اإلصنداصي يتدوه شدا ا

حدددة ا ص نددار وا صنددحاى تحددا هيمصددة المددتلوف المبددددة
لحيوية ضا الشاعرة ومصوصيتها.
و ريددب أ الشدداعرة ددد صجحددا ددي تحريددر نددورتها
الشدددعرية بمدددا يدددواق ريبتهدددا دددي ا صعتددداى المغدددامر مددد
أطر طالها ا نتهال والتقليد وهي دي تجاوقهدا
مجموعة ا
ذل انتطاعا أ تض بي أيدديصا تجنديدا حيدا للبجيعدة
اإلصناصية متويلة داملها ومصقلبة عليها ب امة الضد يها.
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ونتحاو انتقرا أو مقاربدة المجدا ا الد ليدة دي هدذ
المجموعة و قا للعصاوي التالية
أ -منطلقات عامة:
عصدددما صتحددد .ع د المجددا ا الد ليددة صصددا صتحددد .ع د
م دداهر دلددا عليهددا البصددى التر يبيددة ..الد لددة ال دداهرة مد
الصم ذل البهم المتحص صتيجة العال ة الجدلية بي الدصم
والقارم بمعصى آمر إصصا هصدا
ام

أو المدلو
صبهم وصدر
ولذل
الذ

صقدو أ المعصدى أو الرمدق

ي صبدو الشداعر أو دي صوايدا وإصمدا يمدا

صح القرا .
صصدا صندتوعب الدصم معتمددي علدى صمدط التعبيدر

تب ب .
وم

را ة مجموعدة الشداعرة (ابتندام المتو د ) ص تشدف

أ المجا ا الد لية عصدما تتحر عبر عددة حدا ا تتمثد
ددي التعبيددر عدد ا صددا الشدداعرة المحاطددة بددالصقيض و ددي
الر ية الملوصة بوعي المبدعة إلى المحيط الدذ ينداهم ندلبا
أو إيجابا ي تلوي ر يتها ..و ذل

دي التعبيدر عد الم دا

بمعطياتددد وتباصددديل ومص ومدددة يمددد المباهيميدددة ..وعددد
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القما بمندتويات  ..الم وصدة لمبدرة الدذاا بممتلدف أشد الها
وهي يالبا ما تتتي عبر انترجا لح ا ا
ا قمصية اعلة.
وصالحد أ الشدداعرة دددما إليصددا تلد المجددا ا الد ليددة
ي لغة شعرية م ثبة ..تحتبي باإليقا والتقبيدة والمونديقى
الدامليددددة والمارجيددددة مدددد

صددددر العبدددداراا ددددي أيلددددب

الصصوم ..و صر الصصوم ي جمي الحا ا.
ددام يبدددرق دددي تجربدددة
وهصدددا أريدددد اإلشدددارة إلدددى ملمددد ا هد ا
الشدداعرة م د القصدديدة تصددا تلمددو ددي الصصددوم شددعرية
متميقة مبعثها تلد البصيدة الم ثبدة القصديرة التدي تت د علدى
التضدداد وعلددى المبار دداا الصوعيددة التددي تهد م د
ا ندددتعارة حيددد .تشددد

ضددا اا

صدددورة جديددددة بالييدددة مددد جهدددة

ومشددهدية مددد جهدددة أمدددرى ومدددذ علدددى ذلددد مدددثال صدددارد
(عابرة) (لح ة) ( يف تغدو رجال).
وإذا ددد

المباصددد ا ناندددية التدددي تقودصدددا إلدددى شدددعرية

(ابتنام المتو ) تتمث

ي جملة م المصطلقاا

المنطليييق األول :ا حتبدددا بالغصاريدددة الشدددعرية وتبنددديط
الذهصيددة الوجداصيددة التددي تعم د ددي صطدداى اإل ضددا الشددجي
والتعبير ع الذاا مدا دي مع دم صصدوم المجموعدة أو
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ددي صطدداى الب ددر الددذ يتحددر ددي مصددا الددوعي بددالوا
ا جتماعي واإلصناصي ووا الم دا وإيحا اتد  ..مدا يتمثد
ذل د ددي صددارد (الصنددا البتدداري ) (العدددصياا) ( د بحددر
تجي عد ) (ليو إ عد ).
المنطلييييق الثيييياني ا ت ددددا علددددى البصددددى القصدددديرة ددددي
صدددياياا الصصدددوم ممدددا يددد د إلدددى ت ثيدددف العبددداراا
والتر يق الذ يتملى ع القواردد و دذل ا هتمدام بالتضداد
الذ يصص المبار اا ي صهاياا القصارد.
المنطلييق الثال ي انتقصددا الشدداعرة لتجاربهددا وحا تهددا
عبددر ا حتبددا الدددارم بالدددام  ..وا حتبددا أحياصددا بالمددارج
الذ يتمث ي اءمر إصناصا أو مجتمعا أو م اصا ..وارتباطد
الحميم بذاا الشاعرة.
د ذا أضددبصا إلددى المصطلقدداا الثالثدة النددابقة مصطلقددا رابعددا
هو التدام التقصدي بدي

صدارد المجموعدة مد حيد .الشد

والد لة وبي عباراا الصصوم وبصياتهاج إذ يم

تصصيف

القصارد ي ثالثة منتوياا
منتوى البعد الش لي التقليد

وهذا المنتوى صلقا بش

مام ي صيدة (و أصا نتنلمصي إلي ) و صيدة (إصي).
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ومنددتوى التبعيلددة ا ثددر احتبددا باإليقددا والتقبيددة وهددذا
صجد ي أيلب صارد المجموعة.
أمددا المنددتوى الثالددد .صجددد يدد صصوصدددا أ ثددر احتبدددا
بحداثة البصية وتقصياتها.
وأعتقد أ تل الصصوم تمث الطور ا مير دي تجربدة
الشاعرة م ال تابة ..وهذا المنتوى تعبر عصد صدارد (ومدا
صدددا وحدددد ) (الصندددا البتددداري ) (العددددصياا) ( ددد بحدددر
تجي عد ) (ليو إ عد ).
إ تل د المصطلقدداا هددي مددا أ د أوض د المدددام إلددى
انتجال

وام شعرية ابتنام ي مجموعتها ((شذى الجمدر

))

التددي تضددم بددي د تيهددا أربعددا وثالثددي

صدديدة ..تتش د

ددي

معضمها مدا أندلبا دي بصدى صديرة م ثبدة وهدذ عصداوي
بعض القصارد (شدمعة) (بندمة) (يابدة الدرو ) (اجتدرا )

(الوجهة المامنة) (شذى الجمدر) (صدما الصندا ) (اللح دة
امددرأة ث لددى) (ق دداف النددديم) (الصنددا البتدداري ) (امددرأة)

وهي ما صالح

ي مجملها عصداوي دالدة تصقد المتلقدي إلدى
-525-

حالة م شدبا ية البداط وريبتد الواعيدة دي ندر حدواجق
معيصددة ثددم تجدداوق تعقيددداا الوا د عبددر صصددوم تتتمد
متنددداة ال دددار

ددي

ا ددددا أو مبتقددددا ياربدددا أو مغيبدددا حيددد .ثمدددة

إصرار مصدذ البدايدة علدى تجدر ال دتو مدا تقدو الشداعرة
ي صصها ا تتاحي (شمعة)

هذ الشمعة بد يت
ي دمي يصطب
تصا رب ال الم
أصا ا و
أحد
مصتهى الشمعة عصد
وأصا -دو متام-
أب
ليو بدُّ
(ش ى الجمر
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.)5

ب -مجالت دللية
 -1ال ات في مواجهة اآلخر
إ ا صددا الشدداعرة أو الددذاا الشدداعرة نددوف يددتم التعبيددر
عصهددا دددي صدددارد ثيددرة مددد الدددديوا عبددر مجموعدددة مددد
ا لبدا وا عددا والندديا اا التددي تشد

حقددال د ليددا واحدددا

تتددرادف أو تت ددرر يدد ألبددا مثدد (شددمعة بنددمة صغمددة
جمرة جصدة بلدة صدحو حبدر جصدو

دي

قهدر) لت دو

نيا اتها الممتلبدة رمدقا للصدبا والصقدا وا ندتعداد للعطدا
واإلضا ة.
وترد معها مجموعة ألبدا وأ عدا ونديا اا تشد

حقدال

د ليددا صقيضددا ..يصددص مق دابالا تبددرق م د مددال المبار ددة
ثددر م د موض د  ..حيدد .يقاب د ذاا الشدداعرة اءمددرو
الدددذي ترمدددق إلددديهم بددد (ال دددالم ارصددداا المرا دددة عتمدددة
المنتحي

الضجي

العبوصة المشصقة العار).

وهذ بعض ا مثلة على ذل
 -تقو الشاعرة ي صيدة (المشصقة)

ي الهقي ا مير
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م الصحو
أبح .عص
تراودصي
ارصاا المرا ة
يصبرط الصحو
أهو إلى عتمة المنتحي
ثم تقتادصي
صوب
موا جمي
 -وتقو

ي صيدة (يابة الرو )

ومضا صغمتي الشارد
ومضا ي مدى اءمري
والضجي يري
يري على جثتي الهامد .
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وتقو

ي صيدة (ا حرف ا ولى)

ويير ثا ة ا حقا لم يبق
وحبر القلب ذا يصقف
ال ا وراى تحضص
و ال لماا ت تب
و يقوى على الش وى
وما مطا يد حر ا.
وتقو

ي صيدة (صما الصنا )

واحرم جصوص أ تتوج
عبوصة عقلهم
تبش وحذار

تقر ب أجنادهم

ال ....ليو تصبا يير أصنجة
هم د هيتوها ي تعاصق قهر المشدو
احذرهم علي
د يقتلوص  ..أو يبيعوا
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يوم المجصو
مشصقة وعارا.
 -2ال ات في مدار اآلخر:
ماصددددية

مدددد المجددددا ا الد ليددددة المهمددددة التددددي تشدددد

جوهرية ي المجموعة حق أو موضدو (الحدب) هدو حقد
يددرتبط علددى صحددو وثيددق بالددذاا الشدداعرة ..ومدد ثددم هددو
التعبيددر عدد العواطددف اإلصندداصية الملتبنددة بم ابدددة الشددوى
ومغالبة ال روف وا وضا ..
والحب هصا يمدرج عد صندق الروماصندي ا حداد ليعبدر
ع أبعاد أمرى درامية أو متناوية علدى ذلد الشد
نددصقر

الدذ

ددي صددارد (ومددا صددا وحددد ) (ومددا قلددا أصددا

الذ ) (و أصا نتنلمصي إلي ) حي .صجد نيال مد ا لبدا
ذاا الدوا التي تتعالى حيصا لتعبر ع رضا ب
المحب م الحب ..وتقصط حيصا آمر لتعبر ع
التتقم إقا وض

يم

مدا يجصيد
در بير م

إلغا .

علددى نددبي المثددا تقددو الشدداعرة ددي صدديدة (و أصددا
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نتنلمصي إلي )

وها إصي لقيا هوا صبني
ولم أصو عذاباتي لدي
ال شي نينلبصي هداتي
و أصا نتنلمصي إلي
ول صي أح إلى ضاللي
ه لي أ أض على يدي
أح إلى دمو أصا يها
وأمقا بنمة لينا إلي
وأ ر

حق لنا ي

عشق باطال يبضي إلي
أح إلي جمرا أو جليدا
حصيصي نوف يرجعصي إلي .
بددي هددذا المقطد يتض د تمامددا أ الحق د الددد لي لبددا
(عدددذاب باطددد

دمدددو

جمدددر) يمتلدددف تمامدددا عددد حقلهدددا
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الد لي المت رر ي صارد أمرى و د ش لا الشاعرة عد
طريق انتعما ا عا المضارعة المتوالية وعيا تصويريا
للدددوا المتعاليددة التددي أصتجهددا الددصم ..والتددي جعلهددا دديض
تصبثدددق عضدددويا مددد الندددياى

الشدددعور وحميميدددة الوجددددا

الشعر ي يمرة تصوي ا أداري دارم علدى التبدريط والتحبيدق
إ ص د لددي أ أ ددو  -حيدد .يصقنددم د بيددا إلددى جملتدديلغويتي تمث إحداهما إثارة وتحبيقا لذهصية المتلقدي وتمثد
الثاصية تبريغا وإشباعا ل ..
وم د مددال هددذ اءليددة البصاريددة يتص د المتلقددي بالباليددة
الجمالية المتولدة ي تحبيق ومدى اإلدهاا ي تبريدغ ييدر
متو

يتنر ه ذا

( -أح إلى دمو أصا يها)

إثارة وتحبيق..
( -وأمقا بنمة لينا إلي )

تبريغ وإشبا ..
( -وأ ر

حق لنا ي )
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إثارة وتحبيق ..
 ( -عشق باطال يبضي إلي )

تبريغ وإشبا ..
و يمبدددى أ

دددي القصددديدة إ دددادة مددد ا دا الباليدددي

الم نو تراثيا.
 -3اآلخر بوعي ال ات
أما ي صارد الر يدة ..د

الدذاا الشداعرة تتشد ى دي

اءمري لتص إلى منتوى الد لة المبار ة..
عصدما صقرأ صيدة (صما الصندا ) يتدوالى البعد الدد لي
مد مددال التدددويم اللب ددي عبددر ت ددرار مبددرداا (اإلنددراج
اإلطددددالى ا صبجددددار الجصددددو ) رمددددقا للر يددددة والتجدددداوق
والتمرد على الصما والمباهيم البالية..
و ددد يلددب علددى القصدديدة انددتعما

عد ا مددر ددي ش د

ثيددف لتدد د هددذ الصدديغة و يبتددي تقصيتددي مدد الوجهددة
ا نلوبية..
الوظي ة األولى توجي المطاب لآلمر باعتبار حاضرا
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ا مر ي و دارما لمماطب حاضر.
الوظي ييية الثانيييية توجيددد المطددداب لسصدددا عددد طريدددق
ا لتبدداا وهددي تقصيددة أنددلوبية بددارقة ددي الشددعرية العربيددة
ديما وحديثا.
 تقو الشاعرةأنلم مرايا أمصيات للتجصي
الجدب-تتب لهم
وانرج ب شر اا هذا الطارر المرجوم
باللعصاا
با مو الذ أمنى يبارا
ت رار ع ا مر هصا يدوحي بدت المطداب موجد للدذاا
ولآلمر ي صبدو الو دا مدا أ النديا اا تد و مد جهدة
أمرى لتد على أ الشاعرة تتتم اءمري بوعيها الذاتي.
 -4ال ات مكان في مكان آخر
يتباندد المجددا الددد لي للم ددا

يشدد

ددي المجموعددة

ضددا شددعريا وانددعا حيدد .تت ددرر د لتد بددد ا مد عصدداوي
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القصارد (الصنا البتاري ) (العدصياا) (الوجهدة المامندة)
(

بحر تجي عد ) (ليو إ عد ) ...إل .
والذ يبددو أ الشداعرة تنتقصدي بعدض الددوا ا ثيدرة

المتعلقدددة با بعددداد العميقدددة لهدددذا المجدددا وماصدددة القصدددارد
(العدصيددة) حيدد .الم ددا هددوا آمددر وأ ددق من دتحب وحريددة
مريوبة .ولصتتم

ي العبداراا ود

تهدا دي صديدة (لديو

إ عد )

عد
آ يا تصة أعلصا نحرها للقبار
ضد تمارمها
يا يقالة بحر
ويا امرأة
جاهرا بمبامر صشوتها
صذرا صبنها لضباب البمور
اص دددر إلدددى د لدددة ا لبدددا

(أعلصدددا ندددحرها جددداهرا

بمبددامر صشددوتها صددذرا صبنددها لضددباب البمددور) نددتجدها
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تحي إلى مصوصية الم ا ومتالقمات التدي تصطدو علدى
جاذبيدددة ..مشدددحوصة بالتدددتويالا .والشددداعرة إذ تقدددوم بتجليدددة
صددور هددذا الم ددا ومقاصددد  ..تنددتدعي م اصددا آمددر ييددر
مصددر بد  ..يجددي ب د متالقماتد ملتبنددا بددذاا الشدداعرة
التي تقو
عد وأصا

صجي معا

صذ ر إ بتضدادصا
هصا تدوى بيدر للصبداذ وا صعتداى مد الم دا اءمدر الدذ
ددا

ددد صددار جددق ا مدد

صرحا ب الد

يصوصددة الشدداعرة علددى صحددو مددا

ا التي أشرصا إليها.

 -5ال ات في اآللية الميقاتية
بالصنبة للمجا الد لي للقما

ي (المجموعة) ص أ ثر

حضورا م المجا الد لي للم ا وهدو يالبدا عصدد (ابتندام
المتو ) يتمذ ثالثة أش ا
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شد

ا و

داض
ارتجدداعي ارتددداد يح د إلددى قم د مد ا

ارتبط بمبراا حياتية أجم  ..ويالبدا مدا تتعدالى الد لدة دي
إطار هذا القم .
الثاصي ش

حاضر مر وض ي أ ثر ا حيدا

تريدد

الشدداعرة وإصمددا تريددد الهددرب مص د إمددا إلددى الماضددي أو إلددى
المنتقب .
الثال .ش

ادم تهبو الشاعرة إلي أو تتوجو مص .

وإضددا ة إلددى منددتوياا الماضددي والحاضددر والمنددتقب ..
جددا الددقم أيضددا بمنددتويات الوانددعة والضدديقة و ثيددرا مددا
انتعملا الشاعرة ألبا (لح ة ناعة قم ) و د جا لبد
(ندداعاا) عصواصددا ددي صدديدة مددرة واحدددة ..بيصمددا جددا لب د
(لح ة) عصواصا ي صيدتي .
وربمددا ت ددو

صدديدة (اللح ددة امددرأة ث لددى) تمث د صصددا

صموذجيددا للدددارو ددي هددذا النددياى ..بيهددا تتدددام عصاصددر
الددقم الماضددي والحاضددر والمنددتقب
الوان بالقم المحدود..
اتمة

معالم لها و أم

قم يتجم
يها..
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مددا يتدددام الددقم
ي لح دة ندودا

وبريم و الحاضر أو اللح ة هدي مدا يم د أ صندمي
الددقم المددت أو المبصددى الح دداري إ أ الددقمصي اءمددري
الماضددي والمنددتقب ينددهما معددا ددي تعميددق أنددى اللح ددة
وضجرها..
الماضدددي مددد مصطلدددق وصددد البردددر التدددي تبددديض بتندددى
الذ رى ..وبما

ينعف ي تمبيف التوتر.

والمنتقب م مصطلق وص ما يقا وهما وحلما نرابيت
أ رب إلى التحقق م مار .
وتمطرصا الشاعرة بني مد ا لبدا ذاا الد لدة القاصطدة
التددي تبضددي إ ضددا صددريحا ب حندداو حددقي وبميبددة أم د
إقا القم وآليت الميقاتية بد ا مد العصدوا (اللح دة امدرأة
ث لدددى) والدددذ يم ددد حملددد أو اعتبدددار المحدددور الدددد لي
العصوا هو عتبة الصم ومبتاح  ..و ي هذا العصوا تجنديد
حني صور للقم .
ددد ذا مدددا ولجصدددا إلدددى أبهدددا الدددصم وردهاتددد ندددتمطرصا
الشاعرة ما أنلبا بني م ا لبا القاصطة مث
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(الحيرة

الوجدوم ا صتحدار الث د
الهبددا
ذل

النددلب الجددب الدوهم الميبددة

ال ددالم الثرثددرة ا حتددراى الصقيددف النددواد) د
ي أربعة عشر نطرا.

هددذا ييددر النددديا اا التددي تحمددد د

ا ت راريددة لتلددد

ا لبا و تعطي ملبو ها ..مث
(العم ) ي و الشاعرة
-

طيف ا مو معي

د طيل غدي أقبل.
(واإلصها والتعب) ي ولها

 -ل يب

ن أل ني إد شج اام.

وصالح د أ الشدداعرة تش د المجددا الددد لي للددقم م د
مال ذاتها المرتبطة عالرقيا مع  ..عبر مو عها كالمهيكم أو
كالمهيكم علي وعبر حضورها دامد الحالدة المتنداوية دي
الصم ..وهذا ما جع الصورة مبنطة شدعريا تتتندو علدى
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جماليددداا لهدددا امتيددداقاا تعبيريدددة ..إصهدددا حالدددة مددد إ امدددة
الحواو وبصا جند العوالم بآلية صورية..
أميدرا بددد مد القددو إ الشداعرة (ابتنددام المتو د ) ددد
ددددما دددي مجموعتهدددا أصندددا ا شدددعرية متميدددقة ومجدددا ا
ا
وحقو د لية مبتوحة ل ثير م التتوي والتتم .
إصد نددعي جددر

ورارد للتباعد بددي الددذاا ومددا حولهددا

وبداية واضحة الر ى جادة التعام ..
وأعترف أ ما دمت ي هذ المحاولة

يعدو أ ي دو

اجتهادا بنيطا أمد مقاربدة الت دوي الشدعر وإبددا طدرف
م التتويالا والو و على بعض المالح داا التدي تتجلدى
ي مجموعة ((شذى الجمر)).
و بددد أيضددا مدد ا عتددراف أصصددا أمددام شدداعرة مدهشددة
وشددجاعة تددر ض بقددوة العدديا ددي المصتصددف ..وتددذهب د
يدددوم ب بدددداعاتها دددي اتجدددا ا اصدددي بدددتلق الجمدددر وأشدددذا
الحروف.
صنعاء 1999/2/16م
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حممد القعود
يف كتاابت بلون املطر

ول ٌد يف أقصى الذاكرة وحديقة تلبس رداء احلداد
ينع وأصا تقرأ (( تاباا بلو المطر)) للشاعر محمدد
القعدددود .إ أ تصبهدددر بهدددذا (المهرجدددا الشدددعر المعطدددر
ببددارود البجيعددة) وبهددذ (الرنددار المبممددة بددالمرارة) وتلد
(الحديقة التي تلبو ردا الحداد) وذل (الحق الذ يتصاند
دالبق ) وتجدد صبند إقا (ولدد دي أ صدى الدذا رة يد ر
لحيرة مواجع ) يحير ويقلب علي المواج .
طبعا ..العباراا المقوندة مقتبندة مد ال تداب ..بالتحديدد
م د صددم (تضدداريو لبصتاقيددا ا نددى م ..)18وهددي يددي
م ي امدتس بد ال تداب الدذ صددر مدال العدام 2000م
ي تن ونبعي صبحة م القط الصغير ...وتضدم بدي
د تي د واحدددا وعشددري صصددا إضددا ة إلددى صددبحة اإلهدددا
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ومقدمددة صدديرة ددي صددبحتي
المقال تحا عصوا (إشاراا).

تبهددا الددد تور عبددد العقيددق

أما مقدمة القعود ..بي صدبحتي أيضدا بدرر يهدا تحدا
عصوا (ما يشب البو ) إ دام على طباعة ال تاب.
إضددا ة إلددى لبددا ص ددر القددارم ددي نددطور تحددا عصددوا
(توضي

يهم أحدا) إلدى معيدار الشمصدي هدو دي الص در

إلى ما تدلى م يصو هذ الصبحاا  /ال تاب.
****
تاباا بلو المطر تحتو

ما لصا على واحد وعشدري

صصددا ..تمتلددف ددي توقيعهددا ..والش د

الددذ تمددا تابتهددا

و ق  ..هصا أربعة عشر صصا م هدذ الصصدوم يصضدو
تحا العصوا ال بير ل

مصها عصاوي داملية – تقنم الدصم

إلددى صصددوم -و ددد تص د تل د العصدداوي إلددى أربعددة عشددر
عصواصا ما ي صصوم ( يومياا محاصرة بدالري م)51

(أصدداب ا نددى م ( )56صددب يصبددر الهدددي م )70و ددد
ت ددو ثالثددة عشددر عصواصددا مددا ددي صصددي (طبولددة المطددر
م 37اعترا اا المطدر م )33و دد ت دو عشدرة مدا
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ي صصي (صدما يصند الح مدة م 9رايدة الدري مجددها
م )31أو تنددددعة مددددا ددددي صددددم ( تهددددوى إ اصتمددددابي
م 14يربددة تددتق

صدداحة ا صتمددا م )34ونددبعة ددي

صم (طب يطارد المددى م )27وندتة دي صدم (تارد دي
البصو م )49وممنة ي صم (قهدور الغصدة م)22

وأربعة ي صم (ش ايا ا م م.)68
م اإلشارة إلى أصصا صجد ي الصصي المحتدو

د مصهمدا

على ثالثة عشر عصواصا لجو ا إلى تقنيم عصوا داملدي عد
طريددق التددر يم ددالصم (طبولددة المطددر م )37يصقنددم إلددى
ثالثة عشر عصواصا العصوا العاشر م عصاويص الداملية وهو
(ذوبددا ) يصقنددم إلددى قددرتي مددر متي بددالر م واحددد وتحت د
نتة نطور واثصي

وتحت ثالثة أنطر.

أمددا صددم (اعترا دداا المطددر م )34وهددو أيضددا يصقنددم
إلى ثالثة عشر عصواصدا يصقندم المدامو مصهدا وهدو (ملد )..
إلى قرتي بر مي  1وتحت أربعة أنطر و 2وتحت ممندة
أنطر.
بالصنددبة لبقيددة الصصددوم ..هصددا أربعددة صصددوم نددما
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دامليا بانتعما ا ر ام ..وهي (إشرا اا ش ايا م= 60
 11ر ما دوو الحصدي م  = 75ر مدي ) .يمدا تدم تقنديم
صدددم (صشددديد الصددددى م )62بواندددطة البواصددد (الصجمددداا)

حي .نم الصم إلى أربعة مقاط .
صصا

قط يمرجا ع هذ التقنيماا هما

(تضاريو ا نى م )18وهو صم طويد يحتد أربد
صددبحاا و ددد تددب علددى شد
قرة ولم ينتعم

قددراا تعددد ب حدددى عشددرة

ي البصد بدي البقدراا

العصداوي و

ا ر ام و الصجماا ب انتعم البياض.
(مواجددد م )74وهدددو صدددم حددداو أ يتمدددذ الشددد
الشعر العمود

و ي صدية واضحة للصن علدى مصدوا

صددديدة البردوصدددي (وجددد الوجدددو المقلوبدددة) المصشدددورة دددي
ديوا ((قما بال صوعية)) م  )17والتي مطلعها
الر م العاشر الثاصي
الواحد ألف ألباصي
يقو القعود
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قم عرى وج القيف
يف يمبي وج الثاصي
والصم عبارة ع نبعة أبيداا

ييدر ..وهدي المحاولدة

العموديددة الثاصيددة ددي ال تدداب بعددد المقطد الم ددو مد ثالثددة
أبيدداا ددي م  54تحددا عصددوا (العددابرو ) وهددو العصددوا
ر دددم  12مددد العصددداوي الدامليدددة لدددصم (يوميددداا محاصدددر
بالري ) م.51
(وتجمعوا ي يجمعوا
ما بددوا ما ضيعوا
لير عوا ما مق وا
ليرمموا ما صدعوا
م

اجعة أتوا

ول

اجعة دعوا).

أيلددب صصددوم تابدداا بلددو المطددر تبهددا القعددود بددي
صهايددة الثماصيصيدداا وبدايددة التندددعيصياا وبعضددها تددب دددي
مصتصف بد وبعدد مصتصدف التندعيصيصاا ..بيدد أ القعدود لدم
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ي ر إ صصي
ا و

(تضددداريو لبصتاقيدددا ا ندددى م )18و دددد ذيلددد

بم ا ال تابة والتاري ه ذا (صصعا 1992/م).
الثاصي ( وو الحصي ) الذ

تب بتاري 1996/1/15م.

ما جعلصا صقف تل الو بة الطويلة مد التقنديماا الدامليدة
للصصوم - ..ا يرضا آمر إلى جاصب الغدرض الوصدبي
التعريبددي -هددو أ العصددوا ال بيددر الددذ يضددع القعددود ددي
أعلى الصبحة ..لتتعددد مد ثدم العصداوي مد تحتد

يعصدي

بت حا م ا حوا واحدية الصم ووحدت الموضدوعية..
على الصحو الذ يم
يم

أ يتبادر إلى الذه – إ بمقدار مدا

للعصدوا ال بيدر أ ي دو ميطدا جامعدا أو عتبدة صددم

عبرها إلى تل الصصوم الصغيرة المعصوصة أو المر مدة أو
(المبوصلة) التي يم

أ تتقارب اهتماماتهدا أو تتوحدد ..أو

تمتلددف ..لدديو ددي الموضددو  ..حنددب ب د
وهذا ي الحقيقة لي .
****
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ددي الش د ..

يحتددداج الو دددوف علدددى صمددداذج ممتلبدددة مددد ال تددداب إلدددى
صبحاا طويلة ما أص يمرج بصا ع الغرض م العدرض
الوصددددبي ..ول صصددددا نددددص تبي بو بددددة صددددغيرة مدددد بعددددض
الصصوم صجعلها (طعمة) للقارم العقيق ولت
الددصم ا و

البداية مد

ددي ال تدداب وعصواص د (صددما يصن د الح مددة

م )9يحتدددو علدددى عشدددرة عصددداوي دامليدددة تضدددم عشدددرة
صصوم ..ي الصصوم ( )10 6 5 1وهدي (جغرا يدا
الشدددج

صدددورة ضدددمير إ القصددديدة مشددداهد) يندددتعم

الشدداعر ضددمير المددت لم ..متجهددا إلددى الددذاا متددتمال ويالتهددا
م ا تراب واضطراب واص ندار ...واصشدطار دامد الدرو
يجعلهددا حربددا علددى صبنددها لتصددب الددذاا ددي الصهايددة مرابددا
ودمارا
(طر ي صص

ومطو أعصابي

لق يعصف بي
تحا جلد
يشع الحيرة ..يبجر

برا ي صمتي

يعتلي مة اص نار
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ويعلصصي للمراب).
هذا ما يقول القعود ي (جغرا يا الشج ) أما ي (ندورة
ضددمير ) يتن د الجددر وت ثددر المبددرداا المبقعددة الدالددة
علددى الشددج والمعاصدداة وصجدددها مصددادر مضددا ا إليهددا يددا
المددت لم (صقيبددي – حطددامي – مددو ي – هلعددي – تيهددي –
قعددي – اص نددار – يبددار – ذهددولي – ذبددولي) التددي
يثبتهدددا لذاتددد التدددي امدددتسا بهدددا وصدددارا ندددورة يتلوهدددا
ضدمير يمددا هددو يبحد .محتددارا و ددد عدق ا تجددا وا صتمددا
والوط واللغة والري والقمدة والصشديد والدوردة والحدقب
وحتددى الباجعددة ..وأميددرا ا رض التددي يقدديم عليهددا عصددر
الطبولددة وحضددارة الصدددى والبجددر الددذ يقددرأ يدد نددورة
ضددمير  ..و يصتهددي الددصم إ و ددد مددس صبونددصا بالبجيعددة
وعلى شباهصا ن ا بير ..لماذا ...ول اإلجابدة تتتيصدا مد
الصم التالي( ..إ القصيدة) حي .يقو
(

جدار أت

علي يصهار

يص يعشعا ي لبي يص نر
ضا تحلق ي روحي يضيق
أ ق ألتج إلي ينلمصي للبداية
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إ القصيدة)!!..

إصها إذ
تشددددد

جيعة الشاعر الذ رأى ذاتد ورأى اءمدري ..
وعيددددد بمشددددداهد انيةددددد ياصدددددة بالمتضددددداداا

والمبار ددداا التدددي تقدددو الهدددم وتملدددق شدددعرية الصصدددوم
وتمس لماتها بحرارة اإلبدا وما الحياة..
ه ددذا صقددرأ القعددود ..مجروحددا بمددا رأى ونددم  ..مص نددرا
بالحياة التي و

ي هوتها

(رأيا
المرأة تر ض
والشار يله.
رأيا
القم ي بو
والعمر يتش ى
رأيا
الوط يغبو
والشهيد يصر
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رأيا
الشاعر يضي
واءمري يصنجو ال الم
رأيا
..........................
والهوة يتن جوعها)..

****
ي الصصدوم الندتة البا يدة وهدي الصصدوم (4 3 2
 )8 7وعصاويصهددددا (مريددددف عدددداقف مجصددددو
إطاللة مشهد).
و يها يتتم القعود
الطبيعة ي صم (مريف).
اإلصنا

ي صصي (عاقف مجصو ).

الوط

ي صم (عشق).

حالتا

ي صصي ( إطاللة مشهد).
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عشددددق

وينتعم

ي تتملها الضمير الثال ...ضدمير الغاردب مدا

عدددا صددم (عشددق) ييددر أصصددا عصدددما صتتم د المريددف ..الددذ
يثرثر بلغت الشداحبة ويتدتبط الدذبو ويتصدق هصدا وهصدا
مالم د ا شدديا

دي

ويجلددو ددي حديقددة العمددر ويتنددلى بقطددف

الددذ رياا الهاربددة نددصجد – يتندداوى ددي الحددا م د ذل د
الشاعر (الذ يجلو ي لي

الم وصما يتديم ..مد شدمعة

تثرثر بدمعها الذ يصقف وى البياض ضجي أعما ).
المريف والشاعر يتجليا معا ي ذلد العداقف العدابو
والبتددددى الددددرا م والمشدددداة الددددذي

يعر ددددو إلددددى أيدددد

يمضدددو  ..و دددي المجصدددو الدددذ يمدددد رجليددد دددي أ صدددى
المرا ة ويحملق ي الالشي يير عداب بحما داا المشداة..
وص ددراا الصنددوة المتلصصددة..

العددالم لدي د مجددرد صبثددة

دما ومطوة مبهمة.
إ الحريق اإلصناصي ي هذ الصصوم مبهم ل  ..وصبثد
دمدددا مجصدددو هدددو صغدددم العددداقف الهدددارب دددي النددد و
وضدددجي أعمددداى الشددداعر الصددداقف علدددى البيددداض  -ولغدددة
المريف الشاحبة.
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إصهددا الهددوة التددي يتن د جوعهددا ..بنددبب اءمددري الددذي
يصنجو ال الم بد بندبب الدوط الدذ يغبدو عد صدرا
شهدار  ..وضيا شعرار ويجع مد عشدقصا لد ندمرية –
ومبار ة بديعة ..ما يقو القعود ي صم (عشق)

وط صتتي
م وريد القصيدة  /اتحة
البرا ة
صمد إلي الصب
وص ح تيه بالمدى
صمضب وحشت بصمب
الطبولة
صقوج ص هة الر ى
صقشر م أصابع الذبو
صمصح أضالعصا أجصحة
وأحالمصا ضا
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صطهر م رجو الغبار
صعمد بضو الب اد
وصدعو
(يا اتلصا)!....
****
مواجددد القعدددود التددددي و بصدددا عليهددددا دددي أو صصددددوم
ال تابدداا ..تت ددرر بصوعيدداا ممتلبددة ددي أيلددب الصصددوم
الالحقددة ..إذ ين د ص هددذا المددقي المتمدداهي م د هددم الددذاا
وهم اءمر إصناصا ووطصا ..مدا ي تبد القعدود لديو إ (تحيدة
للردى م )25حي ( .صدى إ جيعة الشدج م)24
التي تتحو إلى هم ملحا على هذا الصحو
ي

وا

تتدحرج جمجمة صمتي
معلصة ميالد لغة جديدة
ي

وا

يتدلى شجصي
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م مشصقة القصيدة
م رما لجر جديد
(

)25

****
دي (مدا يشدب البدو ) دددم القعدود تاباتد حدذرا ..لطالمددا
داهم هاجو مغرور ينمر م هذ ال تاباا ويطالب ب
نددوة أ يعلدد برا تدد مصهددا ويصبيهددا إلددى الصندديا (تحددا
مبدرر أصهددا مرحلدة ديمددة وبدايدة يددابرة تجاوقتهدا بمراحد )

م .7
ثم ي تب توضيحا قعم أص

يهم أحدا ا

ي

إ (ما يتدلى م يصدو هدذ الصدبحاا  /ال تداب هدي
ملجدداا لددب وبددو ضددمير وصشدديد رو

ولدديو المطلددوب

را تها بعدنة معايير الشعر أو الصثر ..أو ...أو ...إل ).
إصها

((

تاباا بلدو المطدر)) وهدذا هدو صبضدها ومالمحهدا

وجصندددها ا دبدددي هدددال تدددم مصدددا حتها بتصددداب تجيدددد لغدددة
الصدى وهال تم معاصقتها بعيو تجيد را ة المطر) م.8
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****
وأريد أ أ و  -وهذا ما نيقول معدي د مد يقدرأ هدذا
ال تاب را ة محبة وجادة -إ القعود ا محقدا بقولد عد
هدددذ ال تابددداا (هدددي ملجددداا لدددب وبدددو ضدددمير ..وصشددديد
رو ) .ول ص د ددا مددبطال ددي مطالبتصددا بقرا تهددا بعيدددا ع د
معايير الشعر ..ولع القعود  -وهو يير مو دق يالبدا -حدي
يلجدت إلددى العمددود أو التقبيددة ددي الصصددوم التبيعليددة – لعلد
ا من وصا بهذا الهاجو الذ دعا أ ثر م مدرة أ يعلد
البرا ة مصها..
نددصقرأ إذ

تابدداا القعددود ددي بمعددايير الشددعر ..ونددصجد

أصهددا تمتلد بالعشددر امددتال مدهشددا ..هددي مددا ددا الددد تور
المقال

ي (إشارات م )6

(تصطو على در بير م الذ ا ي اصدطياد اللح داا
المشر ة واللح اا الغاربة بنصارة اللغة وحدها).
وهددي (تمتل د باإليمددا اا الم ثبددة النددريعة واإلضددا اا
الغامضة م .)6
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وينددتطي القددارم أ يقددف أمددام عشددراا الصصددوم م د
هددذا الصددو دامد ال تدداب ..م د مثد

ولد ددي صددم صددغير

بعصوا (حب) م صم بير بعصوا (تحا
لي يف مرا ي الشهقة
الطعصة
الغربة
الحيرة
أيها النيف.
لي يف
رى الصص ونار ريشة
مثمصة بتلوا الطيف
يف اصحصى و ذ الردى
ي حضرة الرعشة
ه هو الموف.
-

.......
-557-

الحصي )

إص الحب
(

)14

ألدددم يعبدددر القعدددود دددي هدددذا الدددصم عددد دهشدددة الحدددب..
مدالم و ددرة ارقدة علدى اإلمتدا
ومبايتة أحانين بشدعر
ا
واإليصا أيضا..

أتحد .هصا بصدوا الصا دد الدذ يلقمد

أ يدرو الصم ويقو مدا يقولد عصد و دق مدا أوصدل إليد
مصهج  ...ول صصدي أ تدب اصطباعدا أثبتتد دي صبندي القدرا ة..
التي جعلتصي أشعر أ القعود واحدد مد أولرد ال بدار ومد
ذل د

د

مصددادر اإلدهدداا ومددا الشددعر وحددالوة اإليقددا

وإتقدددا الصدددورة لهدددا واضدددحة لمددد يريدددد أ يقدددف عصدددد
الصم ..ي ترا بي وصور و ثا ت البالغة.
مثددد الدددصم الندددابق هدددذا الدددصم أيضدددا وهدددو بعصدددوا
(وحشة)

لم يبق لي م ا صد ا
إ دمعة
مقمصة
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ي تجاعيد العمر
إ طعصة مضرا
يتنل مصها الحق

منا
(

وهصددا

مددا لددا عشددراا الصصددوم ييرهددا ددي هددذا

ال تاب الذ صف بشد
إ

ا يق

)16

مضدغوط وحدروف صدغيرة هدو

ي تن ونبعي صدبحة إ أصد

ي و ضعف حجمد لدو أ م لبد

دا يم د أ

دا مح ومدا بت داليف

الطباعة – م ا نف الشديد.-
يبقى ي انتعراضصا لمولدود القعدود ا و
المطددر)) أ صقددو

((

تابداا بلدو

إ موضددوعاا الدددرو ددي هددذا ال تدداب

ثيرة ا نلوب واللغة والهموم ..التي يم
ودرندددها دددال علدددى حدددد

أيضدا تجقرتهدا

علدددى ندددبي المثدددا

الطبولددة – طبولددة ال اتددب -التددي تش د

موضدددو

هاجنددا بددارقا ددي

تابدداا القعددود مددا أ معجم د وصددور وب د ر الد ليددة
لهددا م د الثددرا وا تنددا بمددا يجلعهددا مواضددي لدراندداا
منتقلة.
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وي بددي هددذا العددرض أ ي ددو

ددد أعطددى مجددرد لمحددة

تصدددف ال تددداب وتعدددرف بمباصدددل  ...وتحيدددي بمجددد جهدددد
وإبدا القمي محمد القعود.
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أمني أبو حيدر
خارج الرؤية األليفة
أمددي أبددو حيدددر شدداعر مطالبد عندديرة هددو

يبددر مد

العبارة ا ليبة حنب ب ويبر م المعصى ا ليدف والر يدة
ا ليبددة ..مددا يبددارى الوضددو والنالنددة ..ليجم د بددي هددم
الددددام وهدددم المدددارج بمدددا يصددديرهما همدددا بيدددرا يجعددد
موضوع الشعر ذا أهمية ماصة.
وأصا م أمي أبو حيدر تشدعر أ القصديدة طقدو ملدي
با ندرار وأ روارد ال هاصدة والدوحي حاضدرة يد بمقدددار
مددا تشددعر بتجلددي شدداعريت المتميددقة ..وهددي تحبددر مجراهددا
ممتلبة أو محاولة ا متالف.
بدددي ددد جديدددد ي تبددد تتو ددد صددددماا إمدددا دددي الر يدددة
والموضو أو ي المغامراا اللغوية المدهشة هو دارما
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على إربة للقصيدة ي الصبو
والصبو ..ي شغ ع مرا
القصيدة بالصبو..
لبنوو تمب أضغاصها
ي ل
ا
ي جراب الجصابي
من وصة بالقواب أمارة
بالغموض م القو
با صقوا ورا الغريب م اللب
بالعقف ...نرا على الوتر القلب
ترصيمة الوط الحلم
با ص با على الوط الهم
طي الحروف النوا
تنتف شاعرها ي ماليا القصيدة
م يعتق الصبو م ر ها...
م يب طالنم هذ الماليا
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الرتيبة!...
هددذا مددا صددا أ ددر بد مد مددال معر تددي بد وبشددعر ..
و ب أ يطلب تقديم عملد الشدعر الجديدد
الدددذ يددددم

((

تداب الدراقم

))

دددي العدددوالم الشدددعرية صا دددذا إليهدددا مددد مدددال

ا ندددتعما الوانددد ل دددروف ال لمدددة وموروثاتهدددا الد ليدددة
و ددددرتها الالمحددددودة علدددى اإليحدددا  ..حيددد .تمدددرج لب دددة
(الراقم) التي تعصي ي انتعمالها اليومي ال دابوو أو مدا دد
يغشى اإلصنا أثصا صوم م حلم ثقي يغت (يغطد ) ويغمد
تقددددو جددددا صي ددددي صددددومي راقم دددداد يمصقصددددي أو يغمصددددي
وعذبصي..
وتقددو

ددا صددومي ل د راقم يتب د راقم (اص ددر ((المعج دم

اليمصدددي)) لسندددتاذ مطهدددر اإلريددداصي م )315مدددا يوصدددف
اإلصنا الثقي

ي تصر ات و هم بتص راقم ما أ للراقم

ا ومعا

ثيرة ذ رها ((لنا العرب)) ..وأيلبها يددور

د

حو هذا المعصدى ..ومدا علد أمدي أبدو حيددر هدو أصد حدو
الددراقم إلددى صشدديد لوجعصددا وب نددصا ومعاصاتصددا ددي الحيدداة ب د
جواصبها..
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ولب ددة الددراقم هصددا مددا لددا تمددرج مد مدددلولها العدداد
إلددى د

ا أمددرى لتجددر الشدداعر إلددى انددتدعا عدددد م د

الونارط الموحية يتمذها حيصدا مد التدرا .وحيصدا آمدر مد
الوا ددد الحدددي محددداو اندددتعمار الدددصم بهدددا ..نددداعيا دددي
مدددواقاة ددد ذلددد إلدددى تطويددد المدددادة ا وليدددة ..وتطدددوير
القددددراا التص يميددددة والتر يبيدددة دامدددد الملبدددو الشددددعر
للمحندددوو مدددا للمجدددرد ..مددد أجددد تحقيدددق أ ضددد شددد
إدرا ددي يالرددم المضددمو والر يددة بمددا ددي ذل د م د ألددوا
ومطوط ونطو وأصواا وحر اا.
لقد ا الراقم إذ نبيال أو وانطة لني م التدداعياا
حبددقا مميلددة الشدداعر ولوصددا لغت د بددت ثر م د لددو  ..قددد
حضرا إلى جندد الدصم المرجعيدة التراثيدة بشدقيها الدديصي
والتددددداريمي مدددددا حضدددددرا الثقا دددددة الشدددددعبية بمبرداتهدددددا
وأندداطيرها ورموقهددا ..ددي حددي صشددطا الددذا رة الم اصيددة
عبر ملبو نامر يبت أ قدا للمتلقدي دامد الدصم الصدعب
وهو أيضا ينتعم النمرية إلى جاصدب الصددماا الشدعرية
القارمدددة علدددى المبار ددددة والبدددرا ة للتغلددددب علدددى الونددددارط
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المبتذلددة ..ممددا يجعلهددا تتملددى عد عاديتهددا وجمودهددا ..مددا
ي هذا المقط
واتحد اللي بي ما مال العي
قلا مطا واصقلقا دما
إلى ..لجة وترا ى لي الصر ي شف ع ناى
بلقيو
هقها ..هقها حتى و عا
و لا لبلقيو لنا الوحيد
صر

إصا شبصا ع الناى ي
هصا ي المجار النعيد
وممددا يحنددب مددي

ددي هددذا العم د الجمي د حقددا درت د

على ا بتعاد بالونارط ع د

تهدا ا ولدى ومصحهدا د

ا

جديدددة ..وي ددو أ ثددر صجاحددا عصددد التجاردد أو ات اردد علددى
الونددارط القرآصيددة والصبويددة ..العبددارة بمجددرد أ تصتددق مد
ندديا ها ا و تصددير دام د الددصم عبددارة حديثددة تمامددا ددي
تتديددة و يبتهددا اإلبالييددة ..وهددذا يصبد ع د حنانددية واعيددة
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يتميددق بهددا الشدداعر ..وتنددتطي أ تتتمد أيلددب مددا انددتعمل
الشدداعر مدد مبددرداا وعبدداراا ورمددوق وأندداطير بددصبو
البهم..
وهصا تجدر اإلشارة إلى أصد مد الصدعوبة بم دا أ يلد
القدددارم الدددذ تصقصددد مبدددرة القدددرا ة إلدددى هدددذا الدددصم
تداعيات د المرتطبددة بالددذا رة م د جهددة وبالمميلددة م د جهددة
أمدددرى ت كجبددد القدددارم ب ددداهر مربددد

يددد مددد الغمدددوض

والتمترو ورا الرموق واإلشاراا المتمرجعة دي التدرا.
و ي الثقا ة الشعبية ما يجع المتلقي ي حاجة إلى را تد
بددد درا وا يالحدددق ألغددداق التر يدددب ويب هدددا مدددا ير دددب
أجقا المب

ويعيد صيايت ي وعي .

لقد ا أمي يعي جيدا أ عمل يتطلب اعليداا إيجابيدة
دددي ت دددوي ا داة التعبيريدددة ..حيددد .هدددو

يحدددا ي صمطدددا

متلو دا ..ولدذل لجدت إلدى ا نددتبادة مد مبددأ وحددة ا ضددداد
لتجندديد صمطيددة تش د ي العددالم المحدديط بصددا علددى صحددو أ ثددر
مصانددبة لهددذا العددالم البد البدداج بتصا ضددات و لمد البدداد ..
و وضدددا العقيمدددة و معقوليتددد  ..التدددي صهدددرب مددد هدددو
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راقمهددا إلددى ييبوبددة القدداا ليصدديرا معددا (الددراقم) و(القدداا)

متالقمتي م متالقماا وضعصا المار وحياتصا الغريبة..
ولددذل وتبعددا لمددا يريددد أو يقترحد

هددرا طددرى الددتبهم

وا نتيعاب وتمث العاداا ا جتماعية وتو يف متالقمداا
الراقم علدى صحدو ميثلدوجي وأصثربولدوجي معقدد وجديدد إلدى
حد ..وإ

اصا ا صو ا ولدى لهدذا ا شدتغا ييدر ما يدة

ي ديواص ا و ((بيصصدا بدرق مد قجداج)) الدذ صددر بد
عامي (1967م).
( د

لقددد ددا (برينددو ) يقددو

اتددب أتددى ليقددو شدديرا

واحدا بعيص وهو يالبا ما يقول ي أو إصتاج ل ثدم يبلدور
ويبنر وي د ويعيد ا تشا
و يبمددا ددا ا مددر د

ي
((

ما يتلو م إصتاج).

تدداب الددراقم)) بمقدددار مددا هددو

إضا ة واعية وتميق واضد للشداعر أمدي أبدو حيددر ..هدو
أيضددا إضددا ة يبمددر بهددا اإلبدددا اليمصددي ويقهددو بهددا الجي د
التنعيصي بش

مام ..ص أصدى دلي علدى مصوصديت

ومغايرت .
وبحث د الدددارب الددذ م د نددمات اتجددا عدددد م د شددعرا
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التنعيصياا بالص ر إلى العم الشعر
ور ية

ما ترى ي هذا الراقم البدي .
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اشتغا مت ام لغدة

هواجس مجيل مفرح
على شفاه الوقت
يعددديا المشدددهد اإلبدددداعي دددي الددديم حالدددة مددد ا صتقدددا
الصوعي م صاحيدة الثدرا وتعددد التجدارب و ثا دة التواصد
م المتلقدي عبدر مصدابر الم ننداا الثقا يدة وعبدر الصدحف
والمالحدددق والمجدددالا اليمصيدددة والعربيدددة وعبدددر الصشدددر دددي
مجموعاا شعرية و صصية.
ولعددد أو ملمددد يقابلصدددا عصدددد شدددعرا التندددعيصياا هدددو
امدددتالف همهدددم دددي ثيدددر مددد جواصدددب الحيددداة عددد همدددوم
ا جيا النابقة ثم تعدد اشتغا تهم علدى الشد

عدد مدصهم

ي تددب العمددود ب تقددا  ..مددا ي تددب صدديدة التبعيلددة و صدديدة
الصثددر ..وبعضددهم يجددرب أشد ا أمددرى يحدداو مد ماللهددا
الصبدداذ إلددى آ دداى جديدددة ..و ليلددو هددم الددذي ين د صهم ش د
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واحدددد ويتعصدددبو لشددد

واحدددد معلصدددي ر دددض ا شددد ا

ا مرى ..لقد لعبا التحو ا التي شهدتها النداحة الدامليدة
والناحة العربيدة والعالميدة مصدذ مطلد التندعيصياا دورا دي
ملددق راهددد

دددر وحيددداتي وجدددد الشدددعرا أصبندددهم تحدددا

طارلت التي تتح م ي اصحياقاتهم وإبداعهم الذ هدو صدوا
تل ا صحياقاا..
إ ا صحيدداق إلددى الهمددوم الماصددة همددوم الددذاا مضددا ا
إليها التعبير اليومي والعاد والبنديط مد أهدم ندماا هدذا
الجي هدي امتيدار عددد بيدر مد شدعرار الدذي لدم يلجدوا
يمار النيانة أو الحقبية ولدم تتصداقعهم الموا دف اإللقاميدة
إ جاق التعبير..
هد لهددذا عال ددة باصعدددام ا صحيدداقاا الشد لية لدددى ثيددر
مصهم...
إ ند ا

هددذا يحتدداج إلددى درو عميددق ومتددت إلبدددا

التندددعيصيي و دددرهم ..مدددا أصددد مددددم جيدددد للحددددي .عددد
صدددديقي الشددداعر جميددد مبدددر  ..وعددد مجموعتددد ا ولدددى
((علدددى شدددبا الو دددا)) التدددي أتشدددرف بتقدددديمها إلدددى القدددارم
العقيق( ..وه ذا ا تتحا تقديمي لتل المجموعة مطلد ندصة
-571-

1999م ومددا توصددلا إليدد المقاربدداا الممتلبددة القوايددا..
المتعددددة المصطلقدداا التدددي حبدد بهددا هدددذا ال تدداب لتجدددارب
التنعيصيي

ي اليم

د أثبتا م بدي مدا أثبتدا صدحى مدا

ذهبا إلي ي ذل ا تدراض المب در حدي حدي
دام النحابة صشعر بها ول صصا
عر ددا الشدداعر جميد مبددر

صدا صعديا

صراها بوضو )

ددي مصتصددف العددام الندداب

والتنعي  ..شابا وديعا وودودا ..يمتل قمام اللغدة ..ويتمتد
بشدداعرية عاليددة ..وم د أو يددوم ربطتصددا صدددا ة حميمددة..
ول صصددي صدددا أعجدددب لر وصددد إلدددى الحيددداة دامددد القصددديدة
العمودية ..ي تبهدا بتقاليددها ...مجيددا و رحدا بتلد اإلجدادة..
ما جرصا إلدى صقاشداا طويلدة ومحداو ا عميقدة ندرعا مدا
د عدددا بجميددد إلدددى ا صطدددالى ..لددديو إلدددى تابدددة ا شددد ا
ا مددرى حنددب ب د وإلددى تابددة القصدديدة العموديددة ذاتهددا
بر يددة جديدددة و صيدداا ممتلبددة وبددي القصدديدة والثاصيددة ددا
يذهلصي تجاوق النري واصطال ت ا ماذة ثم احتاللد م اصدا
مرمو ا ي مصابر الصشر و ي الصف المتقدم بدي أ راصد مد
هددذا الجيد  ..را صددا ددي د ذلد إلددى د بيدة
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تصقطد

اررددا

و اتبدددا ..حيددد .صدددتى بصبنددد تمامدددا عددد جدددد المتثدددا بي
وادعا اا المتصا ني ..
ومجموعتدددد ((علددددى شددددبا الو ددددا)) واحدددددة مدددد ثددددال.
مجموعدداا ..تتعددايا قمصيددا ددي يالبهددا ول دد ثمددة مدديط
يصت م صارد د واحددة مصهدا ..ويجعلهدا أ ثدر اصندجاما مد
حي .التجربة والمواضي والتقصياا البصية.
تضم ((على شبا الو ا)) تند عشدرة صديدة تتملدى عد
التقبية التي ا جمي أ ثر ميال إليها ا تبا ب يقا العبدارة
التي أبد

يها محاو

در اإلم ا ا بتعاد ع الو دو

دي

حالة البيدا الشدعر  ..الدذ يجذبد بحر يتد المتلو دة ..مدا
جذبتد الصددور الجديدددة و صيدداا التبعيلددة وهددو ي تددب العمددود
الددذ بدددا ددي تجربتدد محمددال ب ثيددر مدد ر ى وجماليدداا
الحداثة ي التبعيلة.
هذا م صاحية الش
ددي تجربددة جميدد

الذ

يعصيصدي ثيدرا التو دف عصدد

هددذا الشدداعر

يهددتم ثيددرا للشدد

وصوعد بمقدددار مددا يهددتم للحضددور الشددعر الددذ يجتهددد أ
ي و بهيا ومالقا ومتجاوقا لحدود الوراثة والتقليد..
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أمدددا مددد صاحيدددة المضدددمو ددد مجموعدددة ((علدددى شدددبا
الو ا)) يم الدمو إليهدا عبدر ثيمدة الدقم هدي محاولدة
لبددت ثقددوب ددي جدددار الددقم  ..وتحويد يصوصتد التددي تعبددر
شدة العتمة إلى شبا ية صندتطي التربد عليهدا ..لصبصد عد
مواجعصا وهمومصا وريباتصا ما صنتطي جعلها تعتدرف بمدا
ا تر ت ي حقصا وهي تدد بصدا إلدى ا تجدا اءتدي ..بد أ
صحبر أنما صا ولو على صقا الرم  ..ومد مدال المحدوري
اللدذي تقاندما المجموعددة ..حددد الشداعر همومد التدي يعبددر
بها صهر الدقم وهدو يتعامد معد علدى أ ثدر مد مندتوى..
صرى ي إ نرمدية يتعدد علها دي
هو أبد متواص
الشاعر وما حول  ..حتى يصير الشاعر مرآة لهذ الن وصية
القماصية التي تتحو إلى ممارنة شعرية تبحد .عد التغيدر
والتبد بادرة م الر ض الذ هو أناو ثورة
طر نصيص أيها الشا ي
تقطير الثواصي ي إصا اا القما
المنتتب على مدا
أما تقا على شبا الو ا
تحصي م ضيا
و م تبقى مص !.
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د أتعبا ذا رة النصي
وأصا تنت
ثاصية إذا مرا علي ..
على اصتصاب

وى داررتي

(ت و ) و ( ت و )

وثمدددة مندددتوى آمدددر للو دددا عصدددد جميددد هدددو المندددتوى
الجقردددي ..مندددتوى اللح دددة التدددي تصعددددم يهدددا إرادة و ددددرة
اإلصنا لتصير هي الباع  ..المنبب ..وأداة التغيير ماصدة
عصدما ينيطر مبهوم النرعة على د مدا يحديط بصدا ..حتدى
يتنل إلى داملصا ,,ويحولصا إلى طواحي هوا
ي اللح ة
تصقلب الدصيا
وتطيا مواقي ا شيا
ه ذا يبدرغ الشداعر ذاتد دي ا شديا  ..أو يبدرغ ا شديا
ي ذات  ..م مال القم  ..الذ يصب يهدوذا د معاصاتد
واصشغا ت
طبو بتو دالية
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وربيع طبال
يرنمهم لغد أحضاصا دا رة
آمصة صشوى

تن صهم أورا

ويرتلهم لحصا تروي طراوت
نروا ريشت المن ي
وباعوها حطاب الو ا
الشر الجار ..
ول

الدقم

دي حالدة تولدد ذاتدي مندتمر ومتلدو بتلدو

حددا ا الشدداعر ..تحياصددا يبدددو الو ددا ابوندديا ددي جثوم د
وبطر د

مددا ددي صدديدة ( ددي تطريددق مددودتهم) مقاب د تل د

الحا ا التي يبدو يهدا ندريعا هثدا

يلدو علدى شدي ..

وهو دي لتدا حالتيد  ..لديو و دا الشداعر و هدو مطلبد ..
وإذا ا القم المتعنف الدذ يندحق ذاا الشداعر ويلغدي
د مدا يعصيد وجدود مد يراردق وضدروراا ..ي د

دادرا

دارما على تحديد المتغيراا وملدق آلياتهدا ..د

الشداعر لدم

يصهقم ..ولم ي طر وجدود البدرد بالعددم ..بد

د يحداو
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اجتدرا مندداحة لالمتيددار والتحددد  ..و د يصددر علددى حددد
أدصى م التدواق بدي تحدو ا قمد الددام  ..قمد الدذاا
وو تهددا ..وبددي تحددو ا قمد الوا د  ..الددذ يد عد للتملددي
ع ذات أو تشتيتها.
لصق إذ إصصا ب قا شاعر يتقدم بهاجن المام ..لي دو
صقطة تميق بي شعرا هذا الجي  .ومما

ش

يد أ ل د

واحد مصا قمص المام ..الذ يتصور أو يشعر ب  .بيدد أ
القم عصد جمي يمتلدف تمامدا هدو يدتتي إليد ويدتتي مصد ..
ومجموعدددة ((علددددى شددددبا الو دددا)) لينددددا صدددددية مبددددررة
بقرا اا ثقا ية ..ولينا تعامال واعيا م الو دا بمقددار مدا
هدددي معاصددداة ذاتيدددة لهددداجو الو دددا .إصهدددا إحنددداو مدددام
بالقم  ..يتحو إلى بدو طقندي شدبيف .وهصدا أ دف م تبيدا
بهذ اإلضا ة ..مشدددا علدى أ الشداعر جميد مبدر الدذ
يعترف دارما بتص ما قا يبح .ع رو القصديدة دد طد
حرو ا ثيدرة دي طريدق اإلبددا مدذ صدارم بداياتد نداررا
ي نحاا وانعة لل تابة تذهب ب بعيدا ي رحلة ا تشداف
ا شيا وما يعديا يهدا أو حولهدا مد عدوالم واندعة الثدرا
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واإليحا .

-578-
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علي جاحز
((مشهد خاف أن ينتهي))
ز ٌار لقتل املكان وموجوداته
هدددذا اندددم جديدددد يعدددرب عددد صتدددار نددديرت دددي طريدددق
اإلبدا
ددا صددديقي الشدداعر علددي جدداحق ددي مصتصددف العددام
الناب والتنعي م القر الماضي يحنب أ وصول إلدى
المندددتوى الدددذ وصددد إليددد اليدددوم شددداعرا و اتبدددا ندددي
حلما ..ويومها ا

يقا ي م أ اإلبدا إلهام يدتتي مد

مددارج اإلصنددا دو أ يمطددر ددي بالدد أ الجددد والدددأب
والمثددابرة وتصميددة الددوعي بانددتمرار تلعددب دورا مطيددرا ددي
ا صتقا ا ال بيرة

مبد .
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لقددد اصهم د علددي ضددم مجموعددة م د الشددعرا الشددباب
تتواص بانتمرار را ة ومثا باا باحثدة عد مالمحهدا دي
اصبثا دددداا شددددعرية ثيبددددة وتماندددداا مصبعلددددة مدددد المشددددهد
اإلبددددداعي والثقددددا ي و اصددددا النددددصواا ا ربدددد الماضددددية
(2001-1997م) ا ية ليشعر أصد علدى أعتداب وعدي جديدد
ومغايرة مهد لها ب صرار ولهبة تتو ف عصد حد.
وهو إذ يشعر أص

لما اصتق م منتوى إلى أر دى أحدو

أص لم يحقق شديرا بعدد ..وأ الغايدة التدي يرندمها دي ميالد
طموحة جدا وبعيددة جددا

صد مد ذلد يشدعر أ مجموعدة

م صصوص التي تبها ي البترة ا ميرة تحقق جدق ا مد
طموحات وتش

اصتقالة إيجابية ي طريق تل الغاية وتل

الصصددوم التددي يشددير إليهددا هددي محتددوى مجموعددة ((مشددهد
ماف أ يصتهي)) إصددار جداحق ا و الدذ أحداو مقاربتد
ي هذ العجالة والذ أراصي مريما عليد دي حدديثي عد
بعض مصارم هذا العمد الشدعر هدو الددمو إليد عبدر
ثيمددة الم ددا ا مددر الددذ ي دذ رصي بمددا تبت د ع د مجموعددة
الصددديق الشدداعر جميدد مبددر ((علددى شددبا الو ددا

))

نيطر على جمي هاجو القم
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مددا

تباقغ م شباه ي بدو ا

طقونددي رار د

د

هدداجو الم ددا ينددتبد بجدداحق يرصددد

مشددهد العابدد .مصددددا بد وداعيد للمددروج عليد ددي مشدداهد
صددية حتدى وصدلا إلدى مدا وصدلا إليد مد
تدرجا بدال ك
مانتشير إلى بعض مص ي النطور القادمة.
****
بددأ الشداعر علدي جداحق رحلتد الشدعرية دي دالة عصيددة
تح ددم يدد وجودهددا بحيثياتدد القارمددة مددارج الو ددا ومدد
البداية ا يددر أصد إذا دا مضدطرا إلدى ممدا ة القيمدي
على تلد البدالة -إلدى حدي  -صد
ددد حدددي

يقددر أ يبعد ذلد

دي

هدددو دددي طريقددد إلدددى ا ص شددداف والمواجهدددة

بوصددبهما حتميددة تمددص الشدداعر اصعتا د الوجددود وتجعل د
دادرا علددى ا حتبددا بروحد ووجيدب لبد وارتحددا ا دمد
ددي متاهدداا ا عددراى والشددرايي

ويددا ل د م د مو د يتمددذ

الشاعر ليد م مالل على عطب تل البالة العصيدة وتمثر
و تهددا الددذاه

نددحابة تمددتم ما هددا مملبددة علددى صددبحة

المشهد الحياتي جوة م دما وبنمة ضدارعة ..إصهدا رحلدة
صعبة رحلة مصقوعة ي برودة الموف
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الموف م عثرة ي الطريق
وم صدمة ي اصطال ى الر ى
وم صبعة ي وجو الر ود
وم يق ة ي الذهو
(أغان لعصر ال هول

وهي رحلة موتورة بدا صي الضدعيف الدذ

يتدرجم إ

النجود النميف والمصو والحنرة ..أصي ا ماصي ال ندولة
والبنماا الماربدة وا لندصة المندمرة والعقدو التدي ند صتها
العصا ب.
ددي م ددا مددا تتند يد نددطوة المند وا عصد تواطددت أو
جهال وتتحدو مصوصدية هدذا الم دا مد متحدر يتددا
بثرارددد المروجدددي الهارددد  ..إلدددى و عدددة
جدراصها الباردة الصامتة
والصما صولت ي العرا المهي
و ي و رة ي الغيوم
التي دو ومض الصجوم
ودف الحقيقة..
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تدددرى أبعدددد مددد

)

وللصما صولت ي الر ود المميف
و ي عثرة ي المطى
رجعة للورا
و ي حنرة

تغادر...
(أغان لعصر ال هول

و ددي هددذا المصددا الددذ يدددر الشدداعر أص د يبدددو اتمددا
على هذا الصحو إ ي وعي هو -إذ صح ي الصهايدة دت راد
وربما مجتمعاا أيضا ..صصطلق م الشعور البرد للمبد
صهايدة لهدا و درار
المثقف ص يجد صبند دي صدحرا
صحرا م الالجدوى والغربة والتيد أمدا اءمدرو دال..
يتمتددد
حتدددى أولرددد الدددذي يشدددار وص تهويمددداا المقيددد
وعيهم بصبو الجديدة التدي عصدد وهدو إذ يدديصهم يددي معهدم
ذاتد التددي ت تبددي مد المددروج بتهويمدداا أحددالم اليق ددة ددي
ذروة الناعة النليماصية ..حيد .تمتدد أحالمد مدارج الم دا
تتنم مطى المارج وتحاو عدد هددايا  ..بد أ تصدبعها
حقدددددارق الصدددددحو بطريقدددددة تدددددذ رصا بحص لدددددة المندددددطو
والعنددد ر دددي إحددددى القصدددم القصددديرة لل اتدددب صجيدددب
محبو .
بي الصهاية  -يصتهي

شي بضد  ..ه ذا
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)

 ...وأشتم متدبة
م دما ودم ..
وأ ردة تشتو
أ اد أميق
م صرمة نتهق البضا
وم حيصها تتش ى
و م أص اة نتهق الجبا  ..ومنرعة تص بي
و م يق ة نوف تبد تحمنها
وتعود إلى الصوم..
و م ضح ة نتقهق نامرة
 بعد يوم مثيرومتدبة-
وتدى ال وو ..
(في اليالة العنيدة

إ الشدداعر هصددا يبضد تلجلد الم ددا الددذ يند
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وعيد

).

علها ي حياة الصاو ..هشاشدة تحدو

بما هو ثقا ة ..يتحر
شي إلى قاعاا.

مشهد تت رر وطتت الرتيبة ي مبقاا الهداجو الشدعر
عصددد جدداحق تلبت د إلددى أ اإلمبدداى ددي الددتملم م د هددذا
الر ددود إصمددا ي م د

ددي ا تقدداد لذات د التددي علي د أ يجدددها

أو  ..متى وجدها نر القيد وتجاوق ثق القمدا والم دا
ووجد الحلم والغد
أ تصهيدة با أصبو لها..
إصها
و بة ي اصتها المنير
حي يطو الطريق المنا ة
والموف
حي صط على ذاتصا ..
( شهد خاف أن ينتهي

وم إطاللتد علدى ذاتد يضد صبند دي مواجهدة الم دا
وم

ي  ..صقرأ مطابا حادا يوجهد للم دا الدذ لدم تهداجر

مواويل د القديمددة و أندداطير النددميبة والم ددا
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مددا يبدددو

)

هصدددا موصدددوم بالمطيردددة والنددديراا ..م دددا مدددا ر تمتلددد
تجاعيد العتيقدة بالضدغار وا حقداد م دا صداما شدهوت
ي التقدم أو المروج شهوة عقيمة

صتيجة لها

 ..ليو إ صمت المعهود ي وج الن ا
ليو إ شهوة ي جوف عا ر ..
( ين يمتص السحابق اءها

تحتدم المعر ة ي وعي الشاعر تضطرم صيدت بذاتد
التي تص تب موجوعة بمعايصات ي موا الم ا

هذا المددى

الدارر ال ني الذ يطب الدهشة دي ا حانديو ..وتهمدد
اإلثددارة عدداجقة عد هددق جدراصد البدداردة التددي لمددا ضددا ا
اتن د الضدديق ..يمددا تصهم د موجودات د ددي أصيصهددا الرتيددب
هتا هددا ال نددو ومطواتهددا الثقيلددة ..إصهددا موجددوداا ددادرة
ول صهدددا

تبعددد ييدددر أ تحلدددم دددي مرا ددددها ..وصددداحب

البشارة -الشاعر -ممذو .
وحي يصقر الشاعر شرت  ..يص إلدى صاعدة حقيصدة أصد
يمدددرج ..ول ددد الم دددا وموجوداتددد ليندددوا معددد  ..إصددد إذ
المدالم البدرد الدذ يت د علدى مدورو .عتيدق ماصددة
-588-

).

ي صة "يوصو" علي النالم
أ ت اء صا ذة ي القما ..
إلى الغيب أعبر..
 ..أعبر الو ا
مشتعال
ادم
وأط ُّ على عالم ا
أيها الماربو ..
(للغيب رائحق الماء

****
المو ف إقا الم ا

يتناوى و يطدرد قمدام التعبيدر

عص م مال احتبداو أصبداو الشداعر ب ثا دة حاضدر يد
هددذا الم ددا المددوحا

ي ددو إ عصاصددر مثاليددة حا لددة

بالجمالياا الباذمة حي ا ت ا علدى أحا يرهدا التدي

تعدد

متعها و تحصى..
وأمددو الم ددا هددذا ييددر يوم د الضددايط المعط د  ..إص د
منتود الحياة والبيا الذ ترح إلي أشيا صا الغالياا أو
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)

البذرة التدي يجدب أ تصبدا مصهدا الشدجرة التدي ت ندر شدرة
اليوم وتمد ال الغد وتطر ثمار ..
وهذا ما يجعد عال دة الم دا

دي هدذ المجموعدة تدرتبط

بالو ا ..الذ يبدو يها و تا ماصا مميقا جارحدا عميقدا
حقيصا مميتا و تا م صدص الم دا  ,.ولدذل

هدو مطدرو

وباهددا ونددطحي و ددارغ المعصددى ..و صددارد الشدداعر تص تددب
لديو عبدر الدد ارق والندداعاا ول د عبدر عشدراا ومردداا
الندددصي الم دندددة الجامددددة ..هدددي تحددداو مقاومدددة عدميدددة
الم دا ج

الشدداعر لديو عدددميا ول صد يعديا دامد م ددا

عدددمي نددلبي ..ب د ا حددرى أ م اصددا نددلبيا عدددميا يعدديا
دام الشاعر صا وحياة صوما ويق ة مدت ال ومشدربا حبدا
وجبا ا ثقة وتحققا ..مداذا بوندع أ يبعد

دي عجدق عد

طرد هذا الم دا مد داملد ندوى محاولدة ال تابدة محاولدة
القو

ي التباو القو

محاولة الر ية ي يدبا الر يدة أو

اصعدددامها ال تابددة هصددا أشددب مددا ت ددو بر صددة قار تملددم
الرو مد الهدال الدذ يت د داملهدا ..يقتلهدا يدربط لنداصها
وي ب يديها!..
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****
لقدددد امتدددرا دددي ندددياى هدددذ المقاربدددة أ أ دددرأ جقريدددة
الم ددا بوصددبها مددا يبدددو لددي محددور التجربددة الشددعورية
للشاعر ..و د يالح القارم أص يحتاج ثيرا إلدى جهداق
التددتويلي ليقددرأ الددد ا أو يبدد شددبراا الصصددوم,,
د صدديدة هددي
صددارد /جدداحق /تقددوم علددى عامد البددو
ار مجاور للشاعر ..ولذل هو لدم يشدتغ علدى جماليداا
ال تابددة بقدددر تر يددق علددى ددت صوا ددذ ليتنددرب مصهددا صددوت
المتولد م بصيداا الوا د المقيدد الدذ يعيشد  ..ولديو معصدى
هدددذا أصددد يجدددا ي الصدددصعة و يتقصددددها ..وإ ا شدددتغا
المددص م يالحدد ددي أ ثددر مدد م هددر ..دامدد المجموعددة
ابتدا م التصايم المرري بي صارد المجموعة وهو تصدايم
يصبجو م اتحاد مصدر الهاجو وتوالي ال تابدة وتقدارب
الصور وتقصياا ملقها والتصاصاا المتحر ة يها..
مرورا ب و

صارد /جاحق /صدارد صداد ة صصد ابد

حالتدد الماصددة ..ابدد ذاتدد وذواا مدد يشددار وص الم ددا
المام ..صص ابد م اصد وابد

ضدية هدذا الم دا التدي

يشدددعر بهدددا إ عددددد محددددود مددد ر ددداى الشددداعر ..شدددعورا
متباوتا أ وا شعور هو...
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وصصوص

لها تحبق وتتقدم وتقود إلى المارج دارما.

ومما يلبا الص ر ي صارد هذ المجموعدة أ أيلبهدا
ي تمد  ..تصددا ددي صهايدداا مع ددم القصددارد تشددعر أ أصبدداو
الشاعر لم تصقط بعد ..وأ د قت لدم تتمدذ مدداها لد
م

صيدة يص ت جرحا ويتر

تصد

يصقف ..أما مدا صقدرأ هدو

مقط د م د ذل د الصقيددف ولدديو الصقيددف ل د  ..ولددذل تبقددى
الشعرية ي هذ الصصوم حاضدرة بامتياقاتهدا التدي تندتصد
ش د ليا إلددى مبددردة الددوق أو صوات د ددي "التبعيلددة" وتش د يلها
والقاموو اللغو الذ يتصان م ملبو حدي .إلى جاصدب
القديم الذ يصحدر مد أعدالي التدرا ...وهدو داموو يمتلد
ال ثير م الحيوية التي تصض بما الشعر..
****
بقي أ أ و
وبقصاعة نتثبتها ا يام شريطة أ ينتمر /علدي /دي دأبد
ومثابرت د والتصميددة المتواصددلة لتجربت د ووعي د  ..إصصددا أمددام
شاعرية يها يليا و وة ..وصاحبها الذ بدأ ي تب العمدود
بوعي تقليد عاد

صدار مد امتال د الدوعي وانتشدرا
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صمدداط مغددايرة ددي ال تابددة

تقتصددر علددى "التبعيلددة" مددا

تعبددر عصهددا هددذ المجموعددة بد تتعددداها إلددى أشد ا أمددرى
( صدديدة الصثددر مددثال) يصددر أيضددا علددى تابددة العمددود ص د
الصا ذة ا ض للتعبيدر عد ذاتد وذواا اءمدري

دي بيرتد

التقليدية المعقولدة و صد أيضدا صا دذة مد تلد الصوا دذ التدي
يبتحها ليتنرب مصها صوت و ص أ ثدر مد
بقدرت على تابة صيدة عمودية تددم

د ذلد يعتقدد

دي إطدار الشدعرية

الحديثددة ..شددتص شددت عدددد م د أبصددا جيل د المتميددقي الددذي
يثيرو الجد

حي  ..حي .يش

حضدورهم دي أشد ا

شدددعرية ممتلبدددة (عمدددود -تبعيلدددة -صثدددر) ددداهرة مددد أميدددق
ال واهر الال تة ي تجربة جي التنعيصياا.
وبعد..

هذ المقاربة تبقى مجرد محاولة لإلشارة إلى

بعددض مباص د تجربددة يبتددت بهددا شدداعر جمي د ريبت د ددي
إعادة ترتيب هذا العالم ..والريبة ي حد ذاتها عم ع يم.
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فاطمة العشيب..
جتربة شعرية بني رصيف الوطن وحراس وادي الليل
هذ شاعرة عمدا شعرها بالحب ووقعت مبقا لماليدي
البقرا  ..ويتامى الطر اا وجعلتد يتدد ق دالبجر الندحر
بي عيو ا طبا  ..و ي رحلتهدا الحا لدة با وجدا جاعدا
وعريددا وحبيددا جميد الشددر ا ددي هددذا الددوط  ..ول صهددا
أيضا تحولا إلى رمق م رمدوق الشدرف يد  ..وعلمدا دي
أعلى مة ي  ..ضمير الشعبي.
لقددد اصددا اطمددة العشددبي أو شدداعرة يمصيددة ددي القددر
العشري تمرج بتجربتها م مجرد الهواية التدي تتجداوق
داررة ا ه والمعارف ..والتي يالبا ما تموا وتتالشى ي
قحمددة الهمددوم الحياتيددة العاديددة م د قواج وأو د ومال د ..
إلدددى احتدددراف الشدددعر والدددوعي بددد بددددا وحضدددور دددي
وجودهددا واإليمددا بقدرتد ودور ددي التغييددر والتعبيددر ع د
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يصوصتهددا وإصندداصيتها وع د همددوم المجتم د والددوط وا مددة
واإلصناصية ..ا شعرها
شمنا وعصا يد ضيا تتوه .
تتحدى الران

ي أعماى
(الظل الممتد

ب

)14

ا نالحها دي وجد اليدتو ا ندود ..ورندالة حبهدا

للبقرا و اصونها المتددلي دارمدا دي محدراب الدوط  ..ومصدذ
مصتصددف الثماصيصيدداا و اطمددة العشددبي ت تددب الشددعر بصوعيد
البصدددددي والشدددددعبي و دددددا حضدددددورها دددددي الصدددددحا ة
والمهرجاصددداا يتدددواقى مددد حضدددورها الصشدددط دددي الحيددداة
النيانية وا جتماعية مد مدال الهيرداا والم ننداا ذاا
العال ددددة..

يمتلددددف مو بهددددا القددددو إقا ضددددايا الددددوط

والمجتم د ع د مو بهددا إقا ضددايا ا مددة ماصددة ضدديتي
العراى و لنطي .
وشدددتصها شدددت

ددد المبددددعي ال بدددار الدددذي تعرضدددوا أو

يتعرضددو للتهمدديا ددي هددذا الددوط  ..والددذي

دداصوا دارمددا

يعاصو م التمايق بي حضورهم الباع إبدداعيا ..والتقددير
شب الغارب و يبيا وهو مدا يعصدي العندر المداد والمعاصداة
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اطمدددة عاصدددا ثيددرا مددد الهدددوة

ا نددرية والحياتيدددة ..دد

الشانددعة بددي حضددورها القددو إبددداعيا وتهميشددها و يبيددا..
ب إصها ي أحيا
ي

اصا تتعرض لمعداد ا اندتغاللها إ لدم

انتغبالها مبدعة ارت اصدا إلدى إيماصهدا الصدادى بقضدايا

تتعام هدي معهدا تعامد الشداعر الحدالم يمدا يتعامد معهدا
اءمرو تعام النياني الممات .
أمددا مجموعتهددا الشددعرية التددي ددا يجددب أ تصدددر مصددذ
مصتصف التنعيصياا على ا

 ..قد تدم تجاهلهدا

ثدر مد

نددبب عقابددا للشدداعرة مدد جهدداا ..وا تقددادا للقدددرة علددى
التقدير والت ريم م جهاا..
ول ددد

اطمدددة تتحمددد جدددق ا مددد تبعدددة تدددتمر إصددددار

مجموعتها ..هي وإ

اصا شداعرة ومو بدا تتمثد

صباا الشاعرة الصداد ة

يهدا د

صهدا أيضدا شداعرة صداد ة دي

نددلها وإهمالهددا .وتراميهددا إقا توثيددق تجربددة راردددة علددى
الناحة اليمصية تجربتها إلى درجة ضيا بعدض صداردها
المتصاثرة هصا وهصا  ..والتي تتعرض ل دوار .التدصقالا مد
بيا إلى بيا والتلف ويير ممدا هدو معدروف دي حدا ا
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هذ ..
حتددى مجموعتهددا التددي نددصحاو

يمددا ندديتتي مالمنددتها

والتي تضم نما م تجربتها الشعرية  .لم تقدم اطمدة علدى
إصدددارها أو تشددرف علددى إعدددادها للصشددر ..وإصمددا تبرعددا
بذل إحدى صديقاتها العرا يداا -علدى حدد علمدي-حيد .تدم
إصدددارها عدد دار المدددى ددي بغددداد العددام (2000م) و ددد
ندداهما ددروف الحصددار علددى العددراى ..ددي جع د الدددار
تطب مارة صنمة مصها -قط..
****
عصوا المجموعة ((إصها اطمدة)) وتقد

دي ( )144صدبحة

مدد القطدد المتونددط وتضددم بددي د تيهددا ( )28صدديدة تددم
امتيار مع مها ممدا تبتد الشداعرة دي الصصدف الثداصي مد
تنددعيصياا القددر الماضددي م د

صددارد ليلددة م د الصصددف

ا و م التنعيصياا و صيدتا

تبتدا دي عدامي (-1986

1989م).
إضددا ة إلددى مقدمددة م د ممددو صددبحاا بعصددوا (الشددعر
والحيدداة وأصددا) وهددي بمثابددة ش دهادة الشدداعرة علددى تجربتهددا
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المرة م الحياة وا لم والشعر.
وي هر م البداية أ عصوا المجموعة ((إصها اطمدة)) دد
تددم امتيددار بددذ ا وإدرا

بيددري

ومغقاهددا ..تصددا بعددد د

صدديدة تقرأهددا لباطمددة العشددبي

تنتطي أ تقو

(إصها اطمة)..

بعدداد تجربددة الشدداعرة
اطمة

ت تب الشدعر

بقصدية وو ق اشتغا باللغة والد لة وثقا ة التجربدة حندب
المبهوم النارد اء  ..ول صها ت تب القصديدة ببطدرة الموهبدة
وتوه اإلحناو ..وثقا ة المواج  ..ألم تق ع

لبها

وبرا ة ا طبا تمصح
احتوا البحر ي تو (م.)45
حتى عصوا شهادتها التدي ددما بهدا للمجموعدة ((الشدعر
والحيدداة وأصددا)) تصددب د لتد ددي هددذا ا تجددا

حيدداة اطمددة

ب د مددا يهددا تجدددها ددي شددعر اطمددة الددذ هددو ذاتهددا مددا
شعرا وأحنا.
****
مددد أو

صددديدة ارتدددبط حضدددور الشدددعر عصدددد اطمدددة..
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بقنددوة اءمددر  ...الرجد /ا ب الددذ اصتهددا عال تهددا بد مد
أو

صدديدة تبتهددا ضددربها حتددى أشددر ا علددى المددوا..

وحبر لها برا ليرددها يد  .والرجد /القوج الدذ جا هدا دي
نددد أبيهدددا وا ترصدددا بددد بوصدددب عقوبدددة أمدددرى

ترا هدددا

الشعر والدذ ندتعرف يمدا بعدد صندما متعدددة مصد و لهدا
ددا الددقوج قوجددا مجربددا أو

تت ددرر نددوة ..وجبا ددا نددوا

حبيبددا محلومددا ب د أو قمي د عم د ور يددق بددا  ..ونددلطة
الرج د وجبا د وش د الرها ددة اإلصندداصية ي د بمددا هددي عددد
وو ا واحترام لذاا اءمر وحقو  ..تتن لتشدم المجتمد
ددي تملب د  ..والنددلطة ددي تنددلطها ودي تاتوريتهددا ..والعددالم
حي يصحاق – الما -لمصالح على حناب إصناصيت .
تقو

اطمة ي صيدة (حراو واد

مذ صار صمتي واحة الهمو
أنميا لبي طارر ا صو
ودعت ي يوم صقهت
و صصا ميرا ي بصي جصني
ما صا أدر أصهم صصبوا
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اللي )

مليو مشصقة رصا طمني
وبتصهم ضد الطيور متى
صقرا جدار الصما بالهمو
وبت آ ا م لبة
صاروا شياطيصا م اإلصو
يا طاررا يالو ي جند
لبي بال ريا و رأو
نروا جصاحي وبادر
حراو واد اللي بالر و
هت و ما أ نى يرارقهم
مشحوصة بالحقد والرجو
ولربما د صو ي صبق
ولربما شصقو ي رني
أو ربما م

هف ريبتهم

مرجا وحوا العمي والمرو
ويمق و الرو

ي جند
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ويقاولو القل للغرو
مذ حاصروا ا لباب ي صبق
لم يطلعوا مص إلى الشمو
ال

ي عهد الحياة ل

بصمات النودا ي الصبو (م.)49-45
بيد أ اطمة ندت ريدم د ذلد  .أ دوى مد د مد
امتدددا أيددديهم إلددى بددرا ة جرهددا ..و د م د حدداولوا مصددق
صشوتها بالحياة والشعر-وصالبة الذاا المتمردة علدى القهدر
أيا ا مصدر
قلبييييييييييي سيييييييييييبقى طييييييييييائرا ا فرحييييييييييا ا
ويظييييييييييل أجنحيييييييييية ميييييييييين األنيييييييييي
ويظيييييييييل مييييييييين أليييييييييق ليييييييييى أليييييييييق
يجتييييييييياز أشيييييييييواطا ا عليييييييييى ن سيييييييييي
فلتختييييييييييييييف الديييييييييييييييدان أجمعهييييييييييييييا
فيييييييييي بيييييييييؤرة اإلحسيييييييييا باليييييييييي
(

و ددي المجموعددة نددصجد صددارد أمددرى تض د

)46

اطمددة ددي

مواجهة العدالم لد  ..اطمدة بدذاتها و اطمدة د امدرأة حدي
يتجبر الرج أو يتص در مدا دي صديدة (اصحددار م )25أو
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اطمة الوط

دي وابيند التدي تثقد مطدا وترمدي جبصيد

وتغيب ع الدوعي ..جدرا الجهد والقهدر والتندلط واصعددام
العد

وتبد المعايير والقيم ما ي صيدة (صدا م نبيصة

اب ملدو م ..)33و دي هدذي الصمدوذجي يتوحدد صدوا
ا صثى أ أصثدى أو صدوا الدوط أو صدوا ا مدة بصدوا
اطمددة التددي تنددتعم ضددمير المددت لم مددا أصهددا ددي صددارد
أمرى تتغصى بدالوط أو تب يد أو تثدور مندتعملة الضدمارر
المصبصدددلة والضدددمارر المتصدددلة مدددا دددي صدددارد (الدددوط
الرصيف م يبتدم م دمعتي وطصا يا بالد ) وييرها.
ولع

صيدة (الوط الرصديف) مد أ ثدر صدارد اطمدة

حضورا ي ذا رة المتلقدي بمقددار مدا عبدرا اطمدة يهدا
عددد وعيهددددا بقضددددايا الصددداو وإحنانددددها بدرجددددة المعاصدددداة
وامتال الوا

ا جتماعي والنياني والمعيشي بمقدار مدا

اصددا مو قددة ددي تعبيرهددا م د مددال لغددة بندديطة ونددهلة
وصددور حيددة صا ددذة ..و ذعددة ..ددي صقدددها ونددمريتها و ددي
حواراتها الشعرية التدي تتدد ق مد أو حدرف دي القصديدة
شجصا انيا ..ون ا يصبذ إلى أعماى الصبوو
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مضى  ...م مضى
وانتمر الرصيف
إلى ا

لبي

ي و الصقيف
أحاو أ أتذ ر
شيرا م العمر
شيرا ع الحب
ي ليلة تحا صجمة صيف
وه

ا لي وط وحبيب

لماذا أصا وى هذا الرصيف.
(

)61

دددصالح أ د لدددة اإلمبدددار تتنددداصد مددد د لدددة النددد ا ..
صاصعة مدا يشدب البد رة التدي يصدصعها حجدر يلقدى دي مدا
تصدددا دواررهددا إمبددارا وإصشددا  ...يمددا تتملددق المبار دداا
وتتالحق الصور تشبيها وانتعاراا و صاياا ومجاقاا دي
صددديدة تتجمددد يهدددا تجربدددة اطمدددة المبر دددة دددي عشدددراا
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القصارد الوطصية.
ولنوف تطو هذ المالمندة حتدى تمدرج عد المرندوم
لهدا لددو ذهبصددا صتتبد

صددارد اطمددة القوميددة وهددي المعددروف

عصها توحدها بمتناة العراى ليو شعرا حنب ول د

عدال

قدددد اصدددا علدددى ندددبيصة الندددالم عدددام 1990م وواجهدددا
الماريصق مباشرة عصد يامهم ب صقا جو على هر النبيصة
بالة ناح عما

وعاشا د أهدوا الحدرب دي العدراى

بصبنها ..ما أ لباطمة صارد ثيرة ي القدو ..و لندطي
وا صتباضددة د ذل د إلددى جاصددب صددارد إصندداصية أججتهددا
موا ف وحواد .وصدا اا .والمجموعة

تحتو إ على

بعض صتاج اطمدة التدي يعدرف عصهدا أيضدا مدا أشدرا دي
البداية أ لها يدا طولى ي القصيدة الشعبية.
أميرا صدعو القارم إلى صيدة (إصها اطمدة) التدي حملدا
المجموعة انمها وأمرصا اإلشارة إليها ..لت و من المتدام
ي هذ المالمنة.
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إمساعيل خماوي يف ((حبر الضياع

))

كثري من الشعر ،قليل من املغامرة
((بحر الضيا
إنددماعي ممدداو

))

هي المجموعة الشدعرية ا ولدى للشداعر/
و ددد صدددرا ددي أ تددوبر 1999م ع د

مصتددى العمددر لددآلداب وإحيددا التدرا .ددي أربد وممنددي
صبحة م القط المتونط ويالف مقلوب يضم بي د تيد
ممنددا وعشددري

صدديدة ..تبددا ببددصط صددغير ..ولددم يددرا

ممرجهددا جماليدداا اإلمددراج دددي التوقيدد

اصعدددم البيددداض

الباصدد بددي القصددارد حيدد .ثيددرا مددا تصتهددي صدديدة ددي
مصتصف الصبحة تتبعها أمرى عصواصا وندطورا دي صبدو
الصدددبحة ..وهدددو أمدددر ييدددر مدددري للعدددي  ..مدددا بالددد و دددد
أضدديبا هددذ العلدددة إلددى علددة البدددصط الصددغير التددي ندددبقا
اإلشدددارة إليهدددا ..والمعدددروف أ جمدددا اإلمدددراج وحنددد
توقي القصارد والنطور توقيعدا يحمد حندا إبدداعيا ..يعدد
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صيددة محتددوى أ إصدددار شددعر

جددق ا م د

وشددطرا م د

جمال .
مد

صددارد المجموعددة الممددو والعشددري هصددا ثددال.

صارد حاو الشاعر يهدا..
أ يصو

أ يمدرج إلدى التبعيلدة ..بد

دي القدوا ي حندب .جدا ا تلد القصدارد الدثال.

وهي (صدغيرتي الريميدة م )17و( دولي لد أجد م)43

و(إصددي عشددقت م )45م د ذل د الددصمط الددذ عر صددا ددي
صارد رواد هذا الش

أوار الممنيصياا ..أما بقية صدارد

المجموعة اصا لها عمودية..
وإذا اصا عملية جم القصارد وإعددادها ..لدم ت د تعبدر
ع د امتيددار وا ا م د

ب د الشدداعر ..وإصمددا اصددا تددتم يبمددا

اتبددق تحددا إلحددا ا نددتاذ /عبددد هللا مددادم العمددر صدداحب
مصتدى العمر لآلداب وإحيا الترا( .جهدة اإلصددار) د
تعدددد أيددراض المجموعددة وامتددقاج التجددارب الممتلبددة يهددا
يقدم إلى حد ما باصوراما لرحلة الشاعر مد الحدرف لحدوالي
عقدددد مددد الدددقم  ..ريدددم وجدددود جدددوة هارلدددة وامهدددا ندددا
نصواا ..بي

صيدتي البداياا (بحر الضديا م )30التدي
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أعطددا المجموعددة انددمها و(الدددصيا م )30و الهمددا مددد
صددارد عددام 1989م يمددا تتددوق بقيددة القصددارد بددي عددامي
1999 95م م د مالح ددة أ عددام 1999م ددد ح ددي بمددا
يقرب م صصف عدد صارد المجموعة.
****
م الصاحية الموضوعية يم
إلى عدة أ نام ..وأو

تقنيم أيدراض المجموعدة

ندم يم د تصاولد يت دو مد صصدف

صارد المجموعة تقريبا .هصا اثصتا عشرة صيدة تتموض
وجدا الشاعر وتتغصدى بذاتد وعواطبد وأحالمد ومواجعد
وأطياف محبوباتد  ..بدي و يدة الحدب لد  ..ويدادرة جا يدة..
وآثمة

يمة عصدها لغير الما واللذة.

و ددددي هددددذ القصددددارد يندددديطر علددددى الشدددداعر التوجدددد
الروماصني بشبا يت ومعجمد وتعدابير وصدور وإيقاعاتد
الهامنة ..بد ا مد عصداوي القصدارد الغدرام القتيد
المقدو بحر الضيا

الغدرام

مرية الجريد الحيرة الددصيا ..إلد .

مرورا بالتعابير وا نتعاراا وا لبدا الموحيدة التدي تميد
إلددى الهمددو الر يددق أو تتمدداهى ددي مبددرداا الطبيعددة مث د
صدددرا الريدددا

الصنددديم العليددد
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البدددراا البليددد

تندددبي

الطيددور ياللددة الصندديم دديض الصددور مجددي الربيد
الددورود راشددة الحيدداة ري د الددودا
المراعي قهر الحصي
ومثدد

أصنام الربي

الغدددرام البدددر

شدددو الطيددر صندديم
مصه ا دا .

الغددرام القتيددد

محراب الهوى مقبرة اللي

تبددت

الليددد الطويددد

طمو الحياة درب ا حقا

آيدداا الغددرام أحددالم الصددبا دصيددا الملددذاا بقايددا ضددحية
الجبدددي الملبدددد مدددصه الغوايدددة الندددبيصة التارهدددة الشدددرا
الممقى يد الشدقا
الشمو

الهدوى العدذر

ديض الددمو

ضدو

لهو الصبابة نرير ياصية.

ومثددددددد

الضدددددددباب الميدددددددا

الدددددددذ رى الرعشدددددددة

ا ضطراب الحنرة العذاب اللوعة ا يتراب البو .
و ددددي هددددذ القصددددارد دددد نددددماا صددددارد البددددداياا..
ومتالقماا هذ الن

و أ صد حي أ و (ندماا صدارد

البداياا) أ ت و عصد هذا الشاعر مقالق لغوية وصحوية أو
تعثراا عروضيةج

الشداعر مدتم

مد هدذ ا دواا..

ول صصي أ صد متالقمداا البدايدة والند  ..يمدا يتعلدق بعمدق
الصم الب ر

و يما يتعلق بتقصياا ال تابة وحر يتهدا ..ثمدة
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نذاجة وثمة نطحية أحياصا الشاعر ي تب بدهشة ويعبدر
ع د موالج د

يبمددا اصددا مبهددوم الشددعر عصددد يقددوم علددى

وص هواجو وإلهاماا
المتصبي

دم ل بها وهدو ينتشدهد بقدو

تصما يملى علي وأ تب.

ميددقة الممدداو

ددي شدداعريت وموهبت د ال بيددرة ..وهددي

موهبدددة أعتقدددد أ صددداحبها نددديجصي ثمارهدددا بشددد

أ ضددد

وأ وى ي مجموعاا ادمة -إ شا هللا.-
وهذ الميقة تتض بقوة ي طريقة ات ارد علدى الشدعرا
ال بار الروماصنيي مصهم بوج مام ..وعلى وج أمدم
النياب ي بدوا ير التدي صشدرا بعدد موتد وديواصد ا و
((أقهار ذابلة)) ..ول ص وأصا تحو ب ال النياب ويدة دي
الصصددوم ترج د إلددى النددياب ددال تنددتطي إثبدداا احتددذا
إنددماعي لبصيدداا صددم بعيصد  ..إصد يتمددذ مد رو النددياب
ويصه م عوالم بعيدا ع ا مذ المباشدر أو شدب المباشدر
أو التقليددد و ددذل يبعد م د بقيددة الروماصندديي الددذي
اللهم مبيبة ي صصوص م أمثا

اصددا

إبراهيم صاجي وعلي

محمددود طدد والبردوصددي ددي ديواصيدد ا ولددي ((مدد أرض
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بلقيو)) و(( ي طريق البجر)) وحد صقار باصي الشاعر الدذ
لم ينتط المماو إمبا ات ار علي وتقليد  ..ما ندصتصاو
ذل

ي م ا ا آمر.
لصقرأ إذا يف تتمث الروماصنية و يف صلم

دال

بدار

شعرارها ي هذا الصم
تعيييييييييييييييالي بنيييييييييييييييا نتيييييييييييييييوار قلييييييييييييييييال
ونجعييييييييييييييل سييييييييييييييرا ا علينييييييييييييييا النخيييييييييييييييال
تعيييييييييييييييالي فييييييييييييييي ني أحييييييييييييييي بوقييييييييييييييي
غرييييييييييييييب وألميييييييييييييي طي ييييييييييييييا ا دخيييييييييييييييال
تعيييييييييييييالي ويعليييييييييييييو صيييييييييييييرا الرييييييييييييييا
وكانييييييييييييييت تميييييييييييييير نسيييييييييييييييما ا عليييييييييييييييال
تعييييييييييييييالي ومكنتهييييييييييييييا ميييييييييييييين يييييييييييييييدي
وصيييييييييييار ح ييييييييييييف الغصيييييييييييون عيييييييييييويال
وصيييييييييييييييييييارت تل يييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييي عورة
كط ييييييييييل تخايييييييييييل فييييييييييي الليييييييييييل غييييييييييول
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وتسييييييييييي ل ميييييييييييا األمييييييييييير فيييييييييييي له ييييييييييية
وكيييييييييييف وميييييييييين يسييييييييييتطي الوصييييييييييول
تعيييييييييييييالي ويسيييييييييييييود وجيييييييييييييش المكيييييييييييييان
وقييييييييييد كييييييييييان للحييييييييييب ميييييييييي و ا جميييييييييييال
رحيبييييييييييا ا تعييييييييييانق فييييييييييي ظلييييييييييش الهييييييييييو
والنيييييييييييييد والشييييييييييييي

والهيييييييييييييد ييييييييييييييال

ونلهييييييييييييو كط لييييييييييييين بييييييييييييين المراعييييييييييييي
كعادتنييييييييييييييييييييا بكييييييييييييييييييييرة أو أصيييييييييييييييييييييال
ونعييييييييييدو علييييييييييى الشييييييييييط فييييييييييي نشييييييييييوة
ونغ ييييييييييييييو عليييييييييييييييش فراشييييييييييييييا ا بليييييييييييييييال
تيييييييييييييي كرت يييييييييييييييا للغييييييييييييييرام البييييييييييييييريء
أيمكييييييييييييين فيييييييييييييي لحظييييييييييييية أن ييييييييييييييزول
أحييييييييييييياول دفييييييييييييي المخييييييييييييياوف عنهيييييييييييييا
ولكيييييييييييين كميييييييييييين يطلييييييييييييب المسييييييييييييتحيال
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فقيييييييييييييد أيقنيييييييييييييت أن خليييييييييييييف العييييييييييييييون
مقييييييييييييييادير تنسيييييييييييييي أمييييييييييييييرا ا مهييييييييييييييول
تييييييييييييييوارت وراء ال ييييييييييييييباب فصييييييييييييييارت
خييييييييييييييال ا و كييييييييييييير ولييييييييييييييالا طيييييييييييييويال
بكيييييييييييييييت وقيييييييييييييييد غيبتهيييييييييييييييا اليييييييييييييييديار
ومييييييييييا زلييييييييييت أبكييييييييييي الغييييييييييرام القتيييييييييييال
فييييييييييييييال متيييييييييييييي هللا عينييييييييييييييي رقيييييييييييييييب
ول أسيييييييييييييييييييعد هللا قلبيييييييييييييييييييا ا عييييييييييييييييييي ول
قصيدة (الغرام المتيل

)15

ما توالى م ملبو اا القصيدة وتعابيرهدا وصدورها
مشب

ما أنلبصا بالشدبا ية واإليحدا اا الصبندية والطبيعيدة..

ذاا الصددلة بالتهويمدداا الوجداصيددة ..والددرو الروماصنددية..
وهددي صددور وتعددابير وألبددا تتصددايم م د موندديقى القصدديدة
وإيقاعها..
القصيدة م بحر (المتقارب)
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وما يلبا الص ر هو هذا البيا
وصيييييييييييييييييييارت تل يييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييي عورة
كط ييييييييييل تخايييييييييييل فييييييييييي الليييييييييييل غييييييييييول

لب د (تماي د ) أصددل (تمي د ) و ددد جددا بهددا الشدداعر مددا
تصطددق ددي اللهجددة التهاميددة والصددورة برمتهددا مددتموذة م د
ثقا ة المصطقة ..حي .ت ثر ح ايداا الجد  ..بدتصواعهم وتعددد
صورهم وأش الهم ومنمياتهم و ثيرا ما تدصع و الح ايداا
والتمويباا ب (أم الصبيا ) أو (أبو عصيعصدة) أو (الحددرا ) أو
(الع ددددروط) أو ييرهددددا علددددى ذهصيددددة ا طبددددا وصبنددددياتهم
وممددديالتهم ت دددو صتيجتهدددا دددوابيو صوميدددة أو تهيرددداا
بصرية ي حالة اليق ةهتابب حا ا ق مريعة.
و ي هذا المحدور مد

صدارد المجموعدة ندتقابلصا صدارد

يشدددغف يهدددا الشددداعر بالمحبوبدددة تقابددد شدددغب بدددالجحود
والص را

ويهواها مقدنة ..يباجدت بهدا ترتمدي دي أحضدا

الرذيلددة ..وهددو مصحددى طر دد الروماصندديو

ثيددرا ..وعصددد

الممددداو صمثددد هصدددا بقصددديدت (الغدددرام المقددددو) م– 22
وهدي صدديدة جميلدة اإليقددا بديعدة الو د دي الددصبو و ددت
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الشاعر وهو المتصدوف ابد البيردة الصدو ية والمتحددر مد
إحدددى أشددهر أنددر التصددوف ددي العددالم اإلنددالمي ..أعصددي
(أنددرة بيددا العجي د ) المصنددوبة إلددى البقي د الشددي أحمددد ب د
مونى عجي المتو ي نصة 690ه ..
أ ددو

ددت الشدداعر يحددا ي بهددا إحدددى صددارد الصددو ية

ا ثددر تددتثيرا ددي الوجدددا الشددعبي ..والتددي اشددتهرا بهددا
الطريقددة الميريصيددة ددي تهامددة .وهددي صدديدة اب د الملحددي
المتو ي نصة 744ه المعرو ة ب (شي هلل يا ميريصي).
ومصها
أحيييييييييييين ا الحييييييييييييادي بيييييييييييي كركم غنييييييييييييى
وأبكييييييي ا مييييييا البيييييير ميييييين نحييييييوكم عنييييييا
وأنّييييييييى شييييييييكا قلبييييييييي تييييييييداويت باسيييييييييمكم
ونعييييييم الييييييدوا أنييييييتم علييييييى قلبييييييي الم يييييينى
بكيييييييييييم ولهيييييييييييي ل بالعييييييييييي يب ول النقيييييييييييا
وأنيييييييييييتم ميييييييييييرادي ل سيييييييييييعاد ول لبنيييييييييييى
ظننيييييييييييييياكم للعميييييييييييييير خييييييييييييييرا ا وعييييييييييييييدة
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فيييييييييا ويييييييييي مييييييييا خيبيييييييييتم فيييييييييكم الظنيييييييييا

والشاعر إنماعي مماو لم يتدتثر بمثد هدذا الدصم مد
صصوم التصدوف ..بصدبت متصدو ا ومصتميدا لهدذ ا ندرة
الصدددو ية الم يصدددة حندددب بددد بصدددبت (مصشددددا مندددمعا
مقصودا -مقصدا) يتعاطى هذا البد بصدوت البددي هاويدا
محتر دددا ...ول ددد الممددداو الدددذ اندددتلهم رو القصددديدة
الميريصية وشجصها وحصيصها وبحرها ..اعتمد ا يدة أمدرى..
وأبد

صيدت الماصة المشدحوصة بدالغرام الحدار الملتهدب..

الددذ يتمددقى علددى حددواف الغدددر والطم د  .يدددر المحبوبددة
وطمعها ..يقو المماو
أحيييييييين ا مييييييييا اللييييييييييل أرخييييييييى وأوجسيييييييييا
وآوي ليييييييى كيييييييرا فيييييييي غميييييييرة األسيييييييى
أرتيييييييييل آييييييييييات الغيييييييييرام الييييييييي ي انطيييييييييو
وأحيييييير عمييييييري فييييييي لعييييييل وفييييييي عسييييييى
وميييييييا ا جييييييير ييييييييا مييييييين تناسييييييييت حبنيييييييا
ودمييييييييييرت قلبييييييييييا ا ل تناسييييييييييى ول قسييييييييييا
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لقييييييد خنييييييت أحييييييالم الصييييييبابة بغييييييية الغنييييييى
وقييييييييييييييد بعييييييييييييييت الغييييييييييييييرام المقدسييييييييييييييا
وسيييييييييافرت فيييييييييي دنييييييييييا الملييييييييي ات ميييييييييرةا
ولكييييييييين فيييييييييي عينيييييييييي حزنيييييييييا ا مكدسيييييييييا
أليييييم تظ يييييري بالحيييييب ييييييا بيييييئ ميييييا جنيييييت
ييييييييد الطيييييييام المغيييييييرور فيييييييي ميييييييا تلمسيييييييا
فيييييال القليييييب فيييييي النعميييييى عليييييى خيييييير حالييييية
ول الج ييييييييين مرتيييييييييا لير يييييييييى وينعسيييييييييا
تمييييييييييرين يييييييييييا ليليييييييييييى بقايييييييييييا يييييييييييحية
عليييييييى اليييييييدرب تسيييييييعى ل صيييييييباحا ا تن سيييييييا

إلى أ يقو
تيييييييي وبين فييييييييي أح ييييييييان غيييييييييري مييييييييرارة
وتجتييييييييياحني الييييييييي كر

ا اللييييييييييل أوجسيييييييييا

فييييييييؤادي يحيييييييييا فييييييييي المعانيييييييياة والهييييييييو
وتحيييييييييين فييييييييي واد ميييييييين الهييييييييم أغلسييييييييا

-616-

فيييييي وقي وبيييييييال األمييييييير ييييييييا مركبيييييييا ا غيييييييو
فلييييييييم ينييييييييته نهجييييييييا ا صييييييييحيحا ا ول رسييييييييا

وينتطي القارم أ يتبي م ملبدو القصديدتي إلدى أ
ح اد حا ى المماو اب الملحي وإلى أ ح اد ار  ..ما أ
بونددع أ يالح د تتدداب الصددور الجميلددة ولددذة و عهددا ددي
الصبو ..وهي صور ترت ق على تقصياا أنلوبية واصتقدا اا
لب يدة ..جمعددا بددي أنداليب الحجداج والمبار ددة واإليحددا ..
ولع ذروة صور القصيدة ي هذا البيا
تمييييييييييرين يييييييييييا ليليييييييييييى بقايييييييييييا يييييييييييحية
عليييييييى اليييييييدرب تسيييييييعى ل صيييييييباحا ا تن سيييييييا

موضو صيدة (الغرام المقدو) شبي بموضدو صديدة
(الددددصيا م )3وبدددي صدددارد للمحبوبدددة الغدددادرة وأمدددرى
لمحبددوبي تبددرى بيصهمددا ال ددروف والمجتمدد مددا أنددلبصا..
نددتلقاصا صددارد ي تبددي يهددا المحددب بر يددة تات د م د بعيددد
وتحري شدباه بالند ا مد ت دو يدا تدرى ثدم دد يتمصدى
ر يتهددا عد ددرب ..أو أدصددى حدددود معر تهددا ..و ددد يبعد
ذل  ..أو ت أمصيت عصد حدودها .ما ي صديدتي ( مريدة
الجريد) م 33و(ومضة) م..16
وهصا

صارد يبدو يها المحب على و اى م محبوبد

يعدددذبهما شدددي ييدددر الحدددب الدددذ يندددت
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دددي روحيهمدددا

وير ض أ يعلد عد صبند

مدا دي صديدة (بحدر الضديا

م .)25التي تصتهي ..بحض الشاعر لمحبوبت على التجر
وإعال هذا الحب المد و ..
أما صيدة (الحيرة) م 41موضوعها ذاا الشاعر ب
هددي ندديرة حالمد الم نددورة وآمالد الضددارعة إصهددا صددة
إصنا بارو الماضدي مضدطرب الحاضدر ا دد ا مد
المنتقب ير ويتتو
أمشييييييييي ووجييييييييش الليييييييييل أحليييييييي صييييييييورة
مييييييييييين حيرتيييييييييييي وأنيييييييييييا بغيييييييييييير قيييييييييييرار
ويييييييييدي علييييييييى كبييييييييدي التييييييييي ل تنتهييييييييي
آلمهييييييييييييا ويطييييييييييييول بييييييييييييي مشييييييييييييواري
وأهيييييييييييييم بيييييييييييييالرجعى ف شيييييييييييييعر أننيييييييييييييي
لييييييييييييين أسيييييييييييييتري ف سيييييييييييييتل قيييييييييييييراري
مييييييييييييا ا أمييييييييييييامي ل أعييييييييييييي حقيقيييييييييييية
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دي

والعمييييييييييييير وهيييييييييييييم رائييييييييييييي متيييييييييييييواري
ومالمييييييييييي الما يييييييييييي مالمييييييييييي بيييييييييييائ
ييييييييى وغيييييييييير دميييييييييار
ل شييييييييييء غيييييييييير أسي ا

وعلددى هددذا المصددوا يمضددي الشدداعر ..تجاهل د لصددوا
مدا دي الددصيا حتدى دار وأهلد وصبند ..

صبن  ..ور ض

حتى الميدا يضديق بد دي رحلتد العميدا دال لذاردذ تعجبد
و

وو و أوتار..

مر غبار عابر..

شي ييدر الضديا وييدر شدباب

شي يير التب ير دي عبثيدة الصهايدة..

بي المطيراا وبقايا الذ رياا..
وهددددذ القصدددديدة علددددى احتبالهددددا الم ثددددف بالمتالقمدددداا
الروماصندددية دددي ملبو هدددا وصدددورها إ أ للشددداعر يهدددا
تصاصات ومت آت على المورو .القديم ..حي يقو
ل شييييييييء يحليييييييو ليييييييي وعنيييييييدي كيييييييل ميييييييا
يحلييييييييييييو فيييييييييييييا لتعاسييييييييييييتي وخسيييييييييييياري
وأجييييييييييد فييييييييييي طلييييييييييب السييييييييييعادة نمييييييييييا
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تييييييييييييييي تي مشيييييييييييييييبعة بكيييييييييييييييل ميييييييييييييييرار
ميييييييييا عيييييييييادت األوتيييييييييار تخليييييييييق بهجييييييييية
عنييييييييييييييييييدي ول أشييييييييييييييييييتا ل وتييييييييييييييييييار
والكيييييييييي

حطمييييييييييت الكييييييييييؤو مللتهييييييييييا
وملليييييييييييييت وجيييييييييييييش األميييييييييييييرد الخميييييييييييييار

تندددتدعي ذا دددرة القدددارم -مدددثال -المتصبدددي مددد امدددتالف
النيا ي
لييييييم يتيييييير الييييييدهر ميييييين قلبييييييي ول كبييييييدي
شيييييييييييييييئا ا تتيمييييييييييييييش عييييييييييييييين ولجيييييييييييييييد
سييييييييياقيي أخمييييييييير فيييييييييي كؤوسيييييييييكما
ييييييييييا
ّ
أم فييييييييييييي كؤوسييييييييييييكما هييييييييييييم وتسييييييييييييهيد
أصييييييييييخرة أنييييييييييا مييييييييييا لييييييييييي ل تحركنييييييييييي
هييييييييييي ي الميييييييييييدام ول هييييييييييي ي األغارييييييييييييد
ا أردت كمييييييييييييييييت الليييييييييييييييون صيييييييييييييييافيةا
وجيييييييييييدتها وحبييييييييييييب الييييييييييين

-620-

م قيييييييييييود

أما حي يقو
ييييييياقت فلميييييييا اسيييييييتحكمت فيييييييي خييييييياطري
فرجييييييييت ورحييييييييت أهيييييييييم فييييييييي أفكيييييييياري

التصام يبدو واضحا م

و الشاعر القديم

ييييييييييياقت فلميييييييييييا اسيييييييييييتحكمت حلقاتهيييييييييييا
فرجييييييييييييت وكنييييييييييييت أظنهييييييييييييا ل ت يييييييييييير

وه ا المنحى تن التناصتات وادي تاءات وجتوا عنتد
الشاعر في قصائد أخترى ..نهتا تمال اءتتيتا ه لمصتيدة
(خريف ااربعين) :23
فييييييييؤادي شييييييييباب نيييييييياب

فييييييييي جييييييييوانحي

وتحكيييييييييي خرييييييييييف األربعيييييييييين مالمحيييييييييي
وتهييييييييو عيييييييييوني كييييييييل حسيييييييين رأينييييييييش
وته يييييييو لييييييييى حيييييييب الغييييييييواني جييييييييوارحي

هذا يذ ر بقو اب الرومي
ييييييييييييييييييييالخرد الحسيييييييييييييييييييييان
أهييييييييييييييييييييييم بي
ّ
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ول يصييييييييييل وجهييييييييييي ل ّ ليييييييييي ي صييييييييييل
كيييييييييييييييي يعبيييييييييييييييد هللا فيييييييييييييييي ال يييييييييييييييالة
ول يشييييييييييييهد فيهييييييييييييا مشيييييييييييياهد الجميييييييييييي

بقيدددة صدددارد محدددور الدددذاا والوجددددا والعواطدددف مثددد
(صدددغيرتي الريميدددة) م  17و( دددولي لددد أجددد ) م41
و(إصددي عشددقت ) م 25وهددي القصددارد الددثال .التددي مددرج
يهددا الشددداعر مروجدددا محددددودا علدددى العمدددود هدددي صدددارد
تترنددم مطددى صددقار بدداصي الشدداعر الوحيددد الددذ لددم ينددتط
المماو التنتر على ات ار عليد  ..و د

دي شدبا

أندلوبا

وصبنا ..وإ لم يم أنلوب الممداو مد الندذاجة ..قولد
ي (صغيرتي الريمية)

حي عبرا م أمامي
آمصا بالنبور
آمصا بالحب والجصو  ..حي صثرا شعر المجصو
وى صدر الحصو
حي رأيا

مصلة
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تحصو على الليمو
نذاجة و الشاعر (آمصا بالنبور) تت رر دي مواضد
أمددرى حيدد .يقد الشددعر وتددتتي الجمد العاديددة المباشددرة..
وهو مقلق يقد

يد دارمدا مد يترندمو مطدى صدقار هدذا

الشدددعر

يجيدددد ييدددر إ الصدددادر ومددد أمثلدددة عبددداراا

المماو

العادية ي هدذا الندياى (ويدا لتدي تمل دا إعجدابي)

و دددذل

ولددد دددي ( مريدددة الجريدددد م )32و(الصددددر يدددا

لشموم الوضا
و ول

الرأ النديد).

ي صيدة (بوحي م)21

ن الحيييييييييييياة هيييييييييييي الطميييييييييييو فحييييييييييياولي
أي طمييييييييييو
أن تطمحييييييييييي فييييييييييي الحييييييييييب ّ

و ول

ي صيدة (وثيقة يرام م)26

آمنيييييييييت بيييييييييالتطبي فيييييييييي دنييييييييييا الهيييييييييو
ن الليييييييييييي ا ة فييييييييييييي هييييييييييييو التطبييييييييييييي

ي المحدور الثداصي مد محداور هدذ المجموعدة يتموضد
الشدداعر ضددايا اجتماعيددة وثقا يددة تمتددقج يهددا المرجعيدداا
والموا دددف ..ومالبنددداا الحيددداة اليوميدددة ..وعال اتهدددا التدددي
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يلعددب يهددا المددورو .الشددعبي والثقددا ي والعدداداا والتقاليددد
دورا بيددرا ..ولددذل

ثيددر مد

ضددايا صددارد هددذا المحددور

تتعلددق ددي جاصددب بيددر مصهددا بحيدداة الشدداعر الددذ جعلدد
المدددوض دددي هدددذ الموضدددوعاا – وهدددو يموضدددها بدددصبو
ذاتي -يقوم مرة بدور الثدارر المتمدرد وأمدرى بددور المعلدم
الددواع

وصددرا مددرة م بوتددا يبجددر بددرا ي صقواتد وعقددد ..

ومرة روماصنيا يحب ويعشق ويشتهي..
هذا المصحى جعد الشداعر يمدقج بدي ا ت دا علدى صدقار
ماصة ي صيدتي (بوحي م )21و(صهدار الندبا م)39

وبي ا ت ا علدى الندياب بشد

واهد ماصدة دي صديدة

(وثيقة يرام م )26التي تذ رصا بملحمة النياب التي تبهدا
ددي بداياتدد وجعلهددا تقددوم علددى حددوار بددي شدداعر الددرو
وشاعر الجند ..أو على التصداق بدي شدبا ية الدرو وحبهدا
العذر الذ يص ر إلى المحبوبة بوصبها ياصا نداميا شدبا ا
صقيا ..وريباا الجندد وتشدهيات وجوعد التدي تجعلد يص در
إلى المحبوبة بوصبها جندا للبتصة والشهوة إ لم تنتمت ب
اليوم ..ص ني و متعة للدود يدا ..و ي هدذ القصديدة بد
-624-

ي بعض هذ القصديدة يمدرج الممداو مد عبدا ة الندياب
الشبا ة ليق أنيرا لصقعة شهواصية جا ية ..مضموصها التمرد
والهق م التقاليد والمحدا ي عليهدا .وملبو هدا وأندلوبها
يترنددم مطددى هدد

المحددا ي  ..و ددي حددي يبدددو وعددي

الشاعر متملبا جدا ووا عا تحا أ ثر مباهيم الثقا ة الشدعبية
تملبدددا دددي الص دددر إلدددى عال دددة مجتمعصدددا الدددذ ور بصصدددب
اءمر ..صد يدذهب دي صديدتي (صدما الشدجو م)28

و(القورى المصندي م )38إلدى تلمدو مواجد الصداو تحدا
وطتة الغدال وا وضدا المعيشدية ..و دي هداتي القصديدتي
مي د إلددى تمجيددد إرادة اإلصنددا

ددي صددص التغييددر وامددتال

صاصية الطريق.
نتبدأ أو بانتعراض القصارد ا رب ا ولدى مد مدال
مقددداط تمددددم مدددا ذهبدددا إليددد مددد حيددد .اصبصدددا ا ندددلوب
والوعي بالمضامي .
أولا :قصيدة (بوحي):
بييييييييييوحي ب سيييييييييييرار المحاسييييييييييين بيييييييييييوحي
وت تحييييييييييييي مثييييييييييييل الييييييييييييورود وفييييييييييييوحي
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جيييييييييييياء الربييييييييييييي فعانقيييييييييييييش وسييييييييييييبحي
كييييييييييييل الطيييييييييييييور صييييييييييييدحن بالتسييييييييييييبي
ودعييييييييييييي الغالليييييييييييية للنسيييييييييييييم ا أتييييييييييييى
لزيييييييييييييييارة الييييييييييييييدنيا بييييييييييييييال تصييييييييييييييري
و ا تغشييييييييييييييييا الصييييييييييييييييبا فغييييييييييييييييامري
و ا بليييييييييييييييييييت بنقميييييييييييييييييية فييييييييييييييييييي زيحي

على هذا الصحو النلندا الجميد يواصد الشداعر دعوتد
لسصثى إلى الحياة محدذرا مد ذهداب محاندصها مطمدورة دي
نددددج الحجدددداب والغبلددددة ..حتددددى تنددددتغوي طريقددددة صددددقار
المعهددودة يمددرج مدد التلمددي إلددى التصددري  . ..ويدددربط
طمددو المددرأة ومروجهددا وحريتهددا لدديو بروحهددا وعقلهددا
وحقو ها ول بجندها ..وجندها قط
عيشيييييييييييي الحيييييييييييياة فراشييييييييييية ل تح ليييييييييييي
برواييييييييييييييييية الممنييييييييييييييييوع والمسييييييييييييييييمو
لتغلقييييييييي النهييييييييدين فييييييييي وجييييييييش الهييييييييو
أميييييييييل الهيييييييييو فيييييييييي الناهيييييييييد الم تيييييييييو
ن الحيييييييييييياة هيييييييييييي الطميييييييييييو فحييييييييييياولي
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أن تطمحييييييييييي فييييييييييي الحييييييييييب أي طمييييييييييو
وانسييييييييييييييي تقاليييييييييييييييد القبيليييييييييييييية كلهييييييييييييييا
كيييييييي تسيييييييتريحي فيييييييي الهيييييييو وتريحيييييييي
فييييييييييييييييييالعمر ل حيييييييييييييييييييب ول حريييييييييييييييييييية
درب ميييييييييييييييين األحييييييييييييييييزان والتبييييييييييييييييري

وإذا ددا اعتراضددصا علددى بعددض مددا ددي القصدديدة صيددا
ور ية تتعلدق بدالوعي وهدو اعتدراض ..يتراجد

ثيدرا مد

البيا ا مير م القصيدة ومضموص الرار
فييييييييييييييييييالعمر ل حيييييييييييييييييييب ول حريييييييييييييييييييية
درب ميييييييييييييييين األحييييييييييييييييزان والتبييييييييييييييييري

اعتراض تيداراا ندلبية وحقبيدة علدى هدذ القصديدة
أو مدددا شددداعا باندددم (طمدددو محدددب) ..ومدددا ندددبب ذلددد
ا عتراض م ضجة ي مديصدة (بيدا البقيد ) بالدذاا دا ..
تعبيرا ع ضيق ب رأ وتملف ي هدم طدرى وأنداليب
التعبيددددر البصددددي الددددذ ينددددلم للددددرأ الصقددددد و ينتنددددلم
للتحريماا ا جتماعية والديصية.
ثانياا :قصيدة (وثيقة غرام) ص:26
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يبدأ المماو هذ القصيدة نيابيا ما نبقا اإلشارة
ميييييييات الهيييييييو العييييييي ري بيييييييين يييييييلوعي
وطويييييييييييت أشييييييييييرعتي وعييييييييييز رجييييييييييوعي
همييييييييييييي المليييييييييييي ات التييييييييييييي ل تنتهييييييييييييي
أروي بهييييييييييا ظميييييييييي ي وأشييييييييييب جييييييييييوعي
والحيييييييييب فيييييييييي شيييييييييرعي حكايييييييييية ليلييييييييية
تنهيييييييييييل أقيييييييييييداحا ا و يييييييييييوء شيييييييييييموعي
والحييييييييييب عنييييييييييدي كييييييييييل أنثييييييييييى حييييييييييرة
ع ويييييييييييييييييية األخيييييييييييييييييال والتشيييييييييييييييييري
وسييييييييييييرير غانييييييييييييية تمتيييييييييييي نيييييييييييياظري
بجمالهييييييييييييييييا المرئييييييييييييييييي والمسييييييييييييييييموع

إلددى أ يقددو مارجددا م د عبددا ة النددياب ..محاجددا علددى
طريقددة النددلبيي

ددي المصا حددة عد آرارهددم ..يمددا هددو يصددا

ع ثورت وتمرد وإعالص ع م بوتات
ييييييييييا مييييييييين ي ييييييييي

ا دعونيييييييييا للهيييييييييو

الحييييييييييب أميييييييييير فييييييييييي الحييييييييييياة طبيعييييييييييي
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وسيييييييييييييعادة اإلنسيييييييييييييان فيييييييييييييي حريييييييييييييية
تخليييييييييييييو مييييييييييييين التشيييييييييييييني والتقريييييييييييييي
أميييييييييييييا الع ييييييييييييياف فليييييييييييييي

ل نغمييييييييييييية

مشييييييييييييييييروخة ممجوجيييييييييييييييية الترجييييييييييييييييي
وكيييييييي ا الييييييييزوا فلييييييييي يجييييييييدي خطيييييييية
حتيييييييييييييى تسيييييييييييييود عدالييييييييييييية التوزيييييييييييييي
والمهيييييييير بيييييييياب الطهيييييييير وهييييييييو مصيييييييييبة
أخيييييييييييير وبيييييييييييياب م ليييييييييييية وخ ييييييييييييوع
يييييييييرع ليييييييييييتهم
سييييييييييكتوا عليييييييييييش وقييييييييييد ت ي ّ
قطعيييييييييييوا الجييييييييييي وع مخافييييييييييية الت ريييييييييييي
ن التمييييييييييييرد فييييييييييييي الشييييييييييييباب سييييييييييييجية
وعلييييييييييى الشيييييييييييو تييييييييييدار المو ييييييييييوع

بي هذا المقطد تلمد أصدواا شدعرا التيداراا الندلبية
واإلمواصية وييرهدا مد التيداراا التقليديدة اللغدة وا ندلوب
والترا يدددب ..مددد أ الموضدددو متمدددرد جددددا ..و دددي هدددذ
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القصيدة م صارد المجموعة الطويلدة ندصجد الشداعر يعدود
مرة أمرى إلى صبند المدام يبدد صدورا جميلدة ..ولعد
د هددذا التصددا ض البصددي والموضددوعي يعددود إلددى ا تددراو
التصاقعاا الثقا ية وا جتماعية لر يت ووعيد  ..إلدى جاصدب
رو ددد الماصدددة المعطلدددة بال بدددا والوا ددد  ..المشدددحوصة
بالقرا اا والتطلعاا ومحاو ا المروج..
ثالثاا :قصيدة (نهار السبت):
هددذ القصدديدة ددا يجددب أ تدددرو مدد

صددارد الددذاا

والعاطبددة الروماصنددية ددي المحددور ا و  ..بيددد أ وضددعها
هصا جا لنبب ..هي وإ

اصا ذاتية عاطبية إ أصهدا تعبدر

تعبيرا ويدا عد صاحيدة مد صدواحي الدوعي ا جتمداعي لددى
الشاعر.
قد تبها الشداعر بعدد مجيرد إلدى صدصعا  ..وذهابد ذاا
يددوم مد بعددض أصددد ار لتصدداو الغدددا ددي مطعددم حبشددي..
اصا المرة ا ولى التي يرى يها شابة تلبو ندروا جيصدق
و اصلددة مبيبددة تقدددم الطعددام لقبددار المطعددم ..وتتحددد .معهددم
هددذا المشددهد أثددار صبددو وشدداعرية الشدداعر وصدددم وعي د ..
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جدددا ا صددديدة (صهدددار الندددبا) رحدددا عجيبدددا تندددا ر يددد
عصا ير النعادة على المدى الحلو .بيصما يترصم الشاعر
ييييييييا روعييييييية السيييييييبت تطيييييييويني وتنشيييييييرني
سييييييييعادة مثلهييييييييا ميييييييين قبييييييييل لييييييييم أجييييييييد

وهي نعادة تذ ر على عادة
أيام الماضية ب

ب

البارني

دي مجتمعصدا..

عذاباتها

مييييييييييييييرت بناكلهييييييييييييييا األيييييييييييييييام قاحليييييييييييييية
غيييييييير األسيييييييى وجحييييييييم الهيييييييم ليييييييم تليييييييد
مييييييا بالييييييش اليييييييوم غييييييير األميييييي يزرعنييييييي
فيييييييي جنييييييية الخليييييييد ميييييييا ا دار فيييييييي خليييييييدي

جما الحياة

و

يتتي إ م جما صبونصا ..ما ا

(إيليا أبو ماضي)

كيييين جميييييالا تيييير الوجييييود جميييييال

ما حو شداعرصا تحدو إلدى صداطق بلندا الميدر
والجما
صييييييييييرخت كلييييييييييي أحاسييييييييييي يترجمهييييييييييا
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وجهيييييي الم ييييييء صيييييبا الخيييييير ييييييا بليييييدي
يييييييى
نييييييييي تغيييييييييرت مييييييييات اليييييييييوم فييييييييي فتي ا
م يييييييى بيييييييش العمييييييير بيييييييين اليييييييوهم والزبيييييييد
نييييييييي تغيييييييييرت مييييييييا عييييييييادت تحاصييييييييرني
عواصييييييف الخييييييوف فييييييي األحييييييالم والعقييييييد
نيييييييييي تغييييييييييرت مييييييييي غنيييييييييت ييييييييي ائرها
وسييييييييافرت عبيييييييير عينيهييييييييا لييييييييى كبييييييييدي

إصددد اصدددطدام الدددوعي القدددرو البنددديط المحدددا

بحيددداة

المديصدة واصبتاحهدا ريددم أصد اصبتدا صنددبي ..يقدف دي أضدديق
الحدددود بدد هددو اصغددالى مقارصددة ..بمددد ا أمددرى ددي بددالد
أمدددرى ومدددا حدددد .للشددداعر الممددداو يدددذ رصا بمدددا حدددد.
للنددياب ..عصددد اصتقالد إلددى (دار المعلمددي ) ببغددداد للدرانددة..
واصدددطدام وعيددد القدددرو بحيددداة المديصدددة هصدددا  ..حتدددى أ
تالمددو شددعر بشددعر قميلددة ل د ددي أحددد الممددراا ..جعل د
يصشد
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ميييييييييييرت فالمييييييييييي شيييييييييييعرها شيييييييييييعري
فيييييييييييي ا الهييييييييييييو بجييييييييييييوانحي يسييييييييييييري
ميييييييييييرت وليييييييييييم أرهيييييييييييا سيييييييييييو نبييييييييييي
عييييييييييي ب البشيييييييييييائر اع فيييييييييييي صيييييييييييدري
القليييييييييييييييييييييب يعرفهيييييييييييييييييييييا برفتهيييييييييييييييييييييا
بيييييييييييييييييييالعطر باألنسيييييييييييييييييييام بالسيييييييييييييييييييحر
ييييييييييييا لييييييييييييت شيييييييييييعر ينيييييييييييا ا التمسيييييييييييا
عقييييييييييدا فمييييييييييا ان رطييييييييييا مييييييييييد الييييييييييدهر
بيييييييييل لييييييييييت مسيييييييييرعة الخطيييييييييى وق يييييييييت
ووق ييييييييييييت حتييييييييييييى سيييييييييييياعة الحشييييييييييييير

بد إصد يجعد مد انددتعارة بعددض قميالتد لددد تر شددعر
موضوعا لقصيدة م أشهر صارد ليو إلبداع يها ول
لطرا تها ود لتها عصدد دارندي  .علدى صبنديت ووعيد  ..عصدد
أو اصطدام بحياة المديصة..
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وريم أ
م

صيدة المماو التي صعدرض لهدا أر دى ثيدرا

صيدة النياب التي أوردصا بعضها ماصة عصد ما يصد

التصوير إلى درجة إبدا عالية ما ي هذ الصورة
نيييييييييي تغييييييييييرت مييييييييي غنيييييييييت ظ ائرهيييييييييا
وسييييييييافرت عبيييييييير عينيهييييييييا لييييييييى كبييييييييدي

إ أ وعي الشاعر ا جتماعي هذ المرة يتدم لبرض
صورة أمرى تص

يها النذاجة حدد اإلضدحا  ..ذلد هدو

ول
سييييير والهيييييا الجينيييييز يحكيييييي بعيييييد غايتهيييييا

لنا أدر ما دم نروالها الجيصق ببعد يايتها!!! ..

رابعاً( :خريف

األربعين):

دي هددذ القصدديدة يتمثد الشداعر الثقا ددة الشددعبية والثقا ددة
التراثية أيضا م صاحية ص رة الرج أو المجتم إلى المرأة
وهي ثقا ة يمثلها مدورو .شدعر ومقدو ا تدذهب مدذاهب
ا مثا ..
حي يقو المماو
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وميييييييييييا الغييييييييييييد ل للمسيييييييييييرات والهيييييييييييو
صيييييييييييب وفيييييييييييات
ومامنحيييييييييييت ل كيييييييييييل
ّ
ا نحيييييييييييين أشييييييييييييبعنا الرييييييييييييياحين ليييييييييييي ة
يصيييييييييييرن مثيييييييييييال ا للر يييييييييييا والتسيييييييييييام
علييييييييى الحييييييييب واإلطييييييييراء يحييييييييين دائمييييييييا ا
فهيييييييييين قصيييييييييييرات المييييييييييد والمطييييييييييام

أ يذ رصا هذا القو بقو الشاعر القديم
ل تيييييييييي منن ليييييييييييى النسيييييييييياء ول تثيييييييييييق بعهيييييييييييودهن
فوفيييييييييييييياؤهن وغييييييييييييييدرهن معلييييييييييييييق ب ييييييييييييييروجهن

أ يذ رصا أيضا بالمث الشعبي الذ يقو
(اليييييزب الشييييياحن كالدولييييية ال يييييابطة)

ومعصا أ

وة إصعا الرج وموا عت المرأة بشد

داردم

ومبددرة م يصددة يضددبط أمورهددا ويحند تنددييرها مددا تحند
الدولة الجيدة اإلدارة وا م تنيير أمور شعبها..
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ما ا أجدر الشاعر بحذف مثد هدذا الدصم وا ندتغصا
عدد هددذا المبهددوم المشددي للعال ددة بددي صدداصعي الحيدداة –
الرج والمرأة -ومدا دا أجددر بدر ض ا صندياى لمحيطد
وجاهقيات على هذا الصحو الذ يثير ا نتغراب..
ددي بقيددة صددارد المجموعددة نددصجد الشدداعر يشددتغ علددى
هموم وطصيدة و وميدة واجتماعيدة مدا دي صديدتي (صدما
الندددجو ) و(الدددقورى المصندددي) و دددد أندددلبصا التعدددرض لهمدددا
إجمددا

و مددا ددي صدديدتي (ومد ذا يعشددق الب ددر ا صددما)

م 9و(القوارض) م..24
ا ولدددى موضدددوعها هجددداري اجتمددداعي ثقدددا ي ..وهدددي
مصا حة ع مصتدى العمر لآلداب وإحيا الترا .وصداحب
الباح .المعروف ا نتاذ  /عبد هللا مادم العمر ..
المبار ددة ددي هددذ القصدديدة ..الددرد علددى وعددي اصددر..
بوعي اصر أيضا .لقد تعرض مصتدى العمر لهجدوم مد
بعددض المثقبددي الددذي حنددبوا أ ا هتمددام بددالترا .الشددعبي
والتدددداري

اهتمددددام متملددددف يصددددا ي شددددروط العصددددر يددددة
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والحداثة ..وهم بهذا الطدر يعبدرو طبعدا عد
للحداثة وجه

هدم اصدر

اد وعنر وعي..

ول ددد إندددماعي ممددداو شددداعر المصتددددى الدددذ اصبدددرى
يماطب أنتاذ العمر و د انتشاط يضبا
وييييييييييييا أسيييييييييييتا قيييييييييييد غيييييييييييدروا ميييييييييييرارا ا
لقيييييييييييييد جعليييييييييييييو ل حقييييييييييييياد مرميييييييييييييى
وخييييييييييانوا العهييييييييييد فيييييييييي ن لييييييييييي فيييييييييي ني
أنييييييييييييا القييييييييييييدر الغ ييييييييييييوب ا ادلهمييييييييييييا
سييييييييييييي جعل عيشيييييييييييييهم أبيييييييييييييدا ا جحيميييييييييييييا ا
وكيييييييييييييل حيييييييييييييياتهم (عيييييييييييييب

وعميييييييييييييا)

هددددذا ا نددددلوب الطريددددف وا تبدددداو الصدددداج

نددددمي

النددورتي ال ددريمتي يشددي الشدداعر امتاعد بمطدداب صددا م
الوعي مطاب م كهجوي  ..حي .يقو
لقييييييييييد جمعييييييييييو ا عليييييييييييى فكيييييييييير أصيييييييييييم
وميييييييييييين ا يعشييييييييييييق ال كيييييييييييير األصييييييييييييما
أصيييييييييييييبوا بالحداثيييييييييييية وهييييييييييييي سييييييييييييوء
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وداء ل يييييييييييييييييييييييييييييزول ا ادلهمييييييييييييييييييييييييييييا

لقد ا يصبغي أ يقوم الحجداج علدى الندمرية مد ندو
همهم للحداثة ..وعدم درايتهم بتهمية جم الترا .وتوثيق
علدددى الندددمرية مددد الحداثدددة وعددددها ندددو ا ودا و دددرا
أصما..
القصيدة الثاصية (القوارض) م.24
وهدذ القصدديدة اصددا مد أصجد

صددارد المجموعددة..

موضددوعها ددا واضددحا ددي وعددي الشدداعر الددذ انددتطا
بش

جيدد تلمدو أحانديو وآرا مواطصيد دي مد يتولدو

أمرهم ..ويتصر و

ي ش وصهم ..ويهددرو حقدو هم ..إمدا

بندددو التصدددرف أو الجهددد بحنددد التصدددرف ..وندددت تبي
ب يراد القصيدة املة لينتمت القارم بها إبداعا وطرا ة
لقييييييييد أزعجتنييييييييا فييييييييي الييييييييبالد القييييييييوار
فهيييييييييييي ا ف ييييييييييييولي وهيييييييييييي ا معييييييييييييار
وفييييييييييييييهم سييييييييييييي يش كلنيييييييييييييا ل نطيقيييييييييييييش
وفيييييييييهم غبييييييييي وهييييييييو للييييييييرأي فييييييييار
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وكييييييييل يييييييييوالي وهييييييييو يرجييييييييو مصييييييييالحا ا
وكيييييييييل ييييييييييولي وهيييييييييو للحقيييييييييد عيييييييييار
ويغيييييييييدو سييييييييي يش القيييييييييوم فينيييييييييا مسيييييييييودا ا
علييييييييى ك ييييييييش ت نييييييييى التقييييييييى وال ييييييييرائ
سييييييييييييئمت المعانيييييييييييياة التييييييييييييي يجلبونهييييييييييييا
و نيييييييييييي لهييييييييييي ا الو ييييييييييي وهللا رافييييييييييي
بلينييييييييييا ب شيييييييييييا علييييييييييى كييييييييييل ميييييييييي هب
هييييييييواهم لمييييييييا نرجييييييييو ميييييييينهم منيييييييياه
وكيييييييل اميييييييرص منيييييييا وقيييييييد يييييييا صيييييييدر
علييييييى الجميييييير فييييييي دنيييييييا المعانيييييياة قيييييياب
وييييييييا لييييييييتهم كيييييييانوا عليييييييى الحيييييييق وحيييييييد
ولكييييييين سييييييير فيييييييي الظيييييييالمين التنييييييياق
سييييييييكتنا عيييييييين األشييييييييييا يييييييييا آل زرنيييييييييق
ومييييييييييا ييييييييييرنا ل الر ييييييييييا والت يييييييييياو
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وتبييييييييييا ا لهييييييييييا بيييييييييييت ال قيييييييييييش ا غييييييييييدت
وت ريخهيييييييا فيييييييي سييييييياحة الوحيييييييل رابييييييي
سييييييييي ن بن سيييييييييي عييييييييين بيييييييييالد ليلييييييييية
و ن كيييييييان غييييييييري فيييييييي ثراهيييييييا ليييييييراك

ولم يندلم إندماعي الممداو  ..مد تدتثير البيردة المحيطدة
ب  ..د عت ريبتد دي مجداراا الشدعرا المعدرو ي بتندصم
المصدددابر دددي المصاندددباا ..والدددذي يجعلدددو مددد

صددداردهم

معارض يراض شتى ..بد ا م المصانبة ومرورا بتصاو
ا حدا .النامصة ي و تها ..وذ ر أوضدا الصداو والتمدد
بالمن ولي  ..إل .
و دددي المجموعدددة شدددعر مصاندددباتي مصددد صددديدة (الثدددورة
الشددما ) م 6وهددي القصدديدة التددي جعلهددا الشدداعر ا تتاحددا
لها ..و صيدة أمرى ي مد الرريو (علي عبد هللا صدال )

بعصوا (علي)م 37و د ذهب مقدم إلدى اعتبدار القصديدتي
جق ا م رندالة الشداعر الدذ إ
ووطص د

دا (يحمد همدوم صبند

ص د يحم د أيضددا هددم أمت د ) م 3ددي إشددارة إلددى
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صارد المماو ا مرى مث

صيدة (معلقة المربدد) م10

وهددي صدديدة وجههددا الشدداعر للعددراى المحاصددر و صدديدة
(مراثي القت ) م 34الموجهة للجقارر ي محصتها..
ويتدداب المقدددم ددي تقديمد متصدداو هددذا الصددو مد ال تابددة
عصد المماو  ..يقو (وأو ما يلبا اصتبدا القدارم لشدعر
شجاعت  ..هو أحد الشباب القالر الدذي يمتل دو الشدجاعة
واإلبددا والقدددرة علددى ترجمددة همددوم أمددتهم ومددا تعاصي د م د
مصاعب معيشية وما يحلمو ب ويطمحو إلي ..
صتمذ علدى ندبي المثدا وعلدى المندتوى المحلدي صديدة
(علي) التي وجهها لرريو الجمهورية ..هي صرمة جريرة
بانم الماليي م جمو الشعب وعلى لناصهم يقو
عليييييييييييي ن الجمييييييييييياهير التيييييييييييي هت يييييييييييت
لصييييييييييان الوحييييييييييدة الكبيييييييييير وحاميهييييييييييا
لكييييييييا البييييييييراكين فييييييييي أعماقهييييييييا غ ييييييييب
فهييييييييييل أتييييييييييا حييييييييييدي عيييييييييين تلظيهييييييييييا

إلى أ يقو
عليييييييييييي ل تصيييييييييييحبنّ الباطشيييييييييييين بنيييييييييييا
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بطانيييييييية السييييييييوء تييييييييردي ميييييييين يؤاخيهييييييييا

هددذ الصددرمة تحتشددد ب د معدداصي الصدددى والبندداطة
والشدداعر

يتطددرى إلددى نددلبياا الحاضددر قددط بدد يبددي
يف ا الماضدي حقيصدا وأليمدا ..يقدو

إيجابيات ويوض
ي صيدة (أيلو )

مييييييييييا زلييييييييييت أ كيييييييييير جييييييييييدتي وحييييييييييديثها
والحيييييييييييزن يغمييييييييييير وجههيييييييييييا الو ييييييييييياء
تحكيييييييييي لنيييييييييا عييييييييين ظلمهيييييييييم وفسيييييييييادهم
عنيييييييييييييد المسييييييييييييياء حكايييييييييييييية سيييييييييييييوداء
(الممد ق

والمالح د
(أيلو ) ب إ
ثاةي ةا ً أ

)4 ،3

أو أ لدديو ددي المجموعددة صدديدة انددمها
اتب المقدمة يتحد .ع (الثورة الشما ).
اتددب المقدمددة لددم يلتبددا إلددى نددقطة الشدداعر

المريعة ..وهو يمد الرريو ي نياى القصيدة إذ يقو
نيييييييييييييييا نحبييييييييييييييي قائيييييييييييييييدا ا ومحنكيييييييييييييييا ا
ونحيييييييييييييب أن تلقيييييييييييييى اإلليييييييييييييش بيييييييييييييراء
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فيييييييييانظر ليييييييييى الشيييييييييعب العظييييييييييم ف نميييييييييا
تسيييييييييييمو الشيييييييييييعوب بحبهيييييييييييا الزعمييييييييييياء
صيدة (الثورة الشما ) م7

و أدر أ ع مددددددة لشددددددعب
قعيم ! ..
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ينددددددمو إ إذا أحددددددب

ول صد وعددي الشدداعر الددذ را يصتقد مد مددد ال درريو
إلى مد محا

الحديدة

ييييييييييا حييييييييياتم الخييييييييياوي وليسيييييييييت صيييييييييدفة
أشييييييييييييبهت حيييييييييييياتم سيييييييييييييرة وعطيييييييييييياء

وم مد محا

الحديدة إلى مد مصتدى العمر

مييييييين صيييييييار فيييييييي بييييييييت ال قييييييييش ف ييييييييلة
يحميييييييييييي التيييييييييييرا ويبعييييييييييي األدبييييييييييياء

والحقيقة أ الشداعر دي هدذ القصديدة مدا دي صديدتي
(معلقة المربد) و(مراثي القتد ) دا

صيدا جيددا ..و دد جدا ا

صدددارد و دددق شدددروط القصددديدة المصبريدددة التدددي تهدددق صبدددو
المتلقددددي شددددترا

مدددد الشدددداعر –يالبددددا -ددددي القضددددية

وا صبعا ..
أمددا القصدديدة المصانددباتية ا ميددرة ..هددي صدديدة (دمعددة
على ضري م صدور) و دد تبهدا الشداعر دي رثدا الراحد
الع يم  /عبدهللا البردوصي و د تميقا ع قميالتهدا ببديض
ا نى الذ صب الشاعر يهداج دو رحيد البردوصدي دا
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ارثة أحقصا

اليمصيدي عامدة ..و لدوب المبددعي بشد

مام ..ولذل جا الشاعر معداجال مد تهامدة إلدى صدصعا
وهو يقو
آت ميييييييين الييييييييوطن البعييييييييييد وفييييييييي دميييييييييي
جييييييييييييير كميييييييييييييو البحييييييييييييير ل يلتيييييييييييييام
ألييييييييييم النخيييييييييييل ي ييييييييييتّ فييييييييييي سييييييييييع اتش
(زيييييييييييب) وصييييييييييوت عروقييييييييييش اسييييييييييترحام
أبتيييييييييييييا كييييييييييييييف تركتنيييييييييييييا لمصييييييييييييييرنا
حيييييييييييييارت ل قيييييييييييييد زعيمهيييييييييييييا األفهيييييييييييييام
هيييييييييييييي ي مييييييييييييييدينت التييييييييييييييي أنب تنييييييييييييييا
عنهييييييييييييييا مرايييييييييييييييا والوجييييييييييييييو قتييييييييييييييام
تتنكييييييييييييييب اآلثييييييييييييييار نحييييييييييييييو مرامهييييييييييييييا
راغييييييييييييت مصييييييييييييابي وحييييييييييييل رغييييييييييييام
غنيييييييييييييييت أغنييييييييييييييية لعينييييييييييييييي أمهييييييييييييييا
قييييييييييد شيييييييييياب قرناهييييييييييا وأنييييييييييت غييييييييييالم
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ددد لى جاصدددب تو يدددف الشددداعر ندددامي بعدددض دواويددد
البردوصددي ((مديصددة الغددد)) ((وجدددو دماصيددة ددي مرايددا الليددد

))

((رواغ المصدددابي )) ((لعيصدددي أم بلقددديو)) ((رحلدددة ابددد شددداب
رصاها)) ..م أج بصا الصورة..
هددو يصتقددد ددي صدديدت التددي جددا ا معارضددة لقصدديدة
البردوصددي المشددهورة (أبددو تمددام وعروبددة اليددوم) م د تغييددر
القا ية ..ا ص بداب اإلعالمدي علدى الشداعر بعدد و اتد  ..بعدد
أ ا يهمل ي حيات وهي عادة يمصية م نبة..
وم د ثقا ددة لهجت د يقتددصم الشدداعر تعبيددرا ماصددا يماث د
ذل الذ أشرصا إلي نابقا ..حي تحدثصا ع
القتي ) – وهذا التعبير جا ي ول

صيدة (الغدرام

مييييييييا ا عسيييييييياهم أن يقولييييييييوا عيييييييين فتييييييييى
عبييييييير الصيييييييراط ليييييييى ال يييييييياء وقييييييياموا !

قول د (و دداموا) التددي تددتتي بمعصددى (و بددوا) ..ع د النددير

وليو ..م (الجلوو) مال ..هي يعبير شائع في اللهجتق
التها يتتتق ..ود يستتتتعمله اللهجتتتات ااختتترى رغتتت أصددد
-646-

ول تعالى{ لما أضدا لهد كم مش كدوا يد

تعبير رآصي يتتي م
وإذا أ ك لم عليكه كم اموا}.

وأميدددرا بدددد مددد القدددو أ الشددداعر المبدددد إندددماعي
ممددداو

دددد شدددف دددي با ورتددد هدددذ عددد موهبدددة ويدددة

وانتعداد بير للشعر مددعوم بدتم

جيدد مد اللغدة وبحدور

الشدددعر وأوقاصددد مددد ميدددا بددداهر و ددددرة علدددى ا ندددتدعا
المعجمدددي ..وريدددم مدددا يالحددد مددد حرصددد علدددى احتدددذا
مثددا ا الباليددة التقليديددة ددي الددب توصدديلي شددباف -وهددو
متمذ علي يم

وصب إلى جاصب بدط تطدور التجربدة دي

جاصبها المتعلق بالر يدة والدوعي ومحدوديدة اصتقا تهدا البصيدة
التي يم

أ صتعقبها بي

صارد عدام 1989م و صدارد عدام

1999م( ..ريم ما ي صدارد هدذي العدامي ا ميدري مد
صض وو رة إبدا ).-
ي هذ المجموعة شعرا بدي الجما ومصوصدياا
ي الصورة تصب ع منتقب وا ر الح مصها ..أما الصددى
البصي قد ا الشاعر ي على أو ى يصيمة..
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ذابب يف املخيلة أو الشاعر يف كمائن احلياة
مقاربة جملموعة الشاعر إمساعيل خماوي ((مالمح زورق يهذي))
((مالم قورى يهذ

))

المجموعة الشعرية الثاصية للشاعر

انددماعي ممدداو  ..صدددرا عد مر ددق عبدداد للدراندداا
والصشدر ..ضددم نلندلة إبددداعاا يماصيدة ..مصتصددف نددبتمبر
2003م ..أ أ بيصهدددا وبدددي صددددور المجموعدددة ا ولددددى
((بحر الضيا )) أرب نصواا املة ..هذ المجموعة تق

دي

نا وتنعي صبحة م القط الصغير وتضم بدي د تيهدا..
ممنددة وثالثددي صصددا توقعددا بددي القصددارد والمقطوعدداا
القصيرة وا بياا والبيا والواحد..
هي م هذ الصاحية ليلة ا لبا مر قة ..إذ أ مجمو
أبياتها ثالثمارة وأحد عشر بيتا (-)311أطدو القصدارد علدى
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اإلطالى عدد أبياتهدا  29بيتدا والقصدارد التدي يتدراو عددد
أبياتها بي ( )20بيتا و( )29بيتا أرب

يير هي..

 مواوي ال مت ر م ( )1م 13وعدد أبياتها = 28بيتا.هذ بالد ر م ( )2م 19وعدد أبياتها= 27بيتا.يدددا طيبهدددا الندددار ر دددم( )35م 25وعدددددأبياتها=29بيتا.
الصبي الضا ر م ( )22م 60وعدد أبياتها= 21بيتا.مجمو عدد أبياا هذ القصارد مارة وممنة أبياا.
أما القصارد التي يتدراو عددد أبياتهدا بدي الد ( )10أبيداا
وال ( )20بيتا عددها ثمداصي صدارد عددد أبياتهدا ماردة وندتة
أبياا ..هي
(مالم قورى يهذ م )31و(اللي

مدي

دي صدصعا

م )23و(بصددددا الرصدددديف م )67و(الشدددداعر م)72

و(القهرا م )79و(الموف م )82و(ذباب ي المميلدة
م )86و(أصي الموج م.)91
ويبلغ عدد المقطوعاا بي ال ( )5أبياا والد ( )10أبيداا
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عشددر مقطوعدداا هددي (مددواط م( )37لوعددة وايتددراب
م( )40الشدددقي م( )47أنددداو العدددالم م( )50وردة
م( )52مصحدددر م( )56آ يددا صددصعا م( )58عيصددا
م( )65إمبا ة م( )70اصتحار م.)77
وعدد أبياا هذ المقطوعاا نتو بيتا.
يمددا تنددتتثر صصددوم ا بيدداا والبيتددي والبيددا الواحددد
بصصيب وا ر م عدد صصدوم المجموعدة ..يصد عدددها
إلى ثالثة عشر صصا وعدد أبياتها (أربعو بيتا).
يم

تقنيم هموم المجموعة إلى أربعة محاور

المحييييور األول يتموضدددد يدددد الشدددداعر ذات ...وحياتدددد
وآ مددد وتجربتددد مددد اإلبددددا والحرمدددا والغربدددة وا لدددم
والشقا والحدب والحصدي والدوط  ..و صدة الوجدود وجدود
الشاعر وعذاباا هذا الوجود ي تجلياتها الممتلبة

ذل

ينددتحوذ علددى أحددد عشددر صصددا هددي (مالم د مددوا

اللي د

مي

ي صدصعا

الصبي الضا

مدواط

رحيد

هدروب آ يدا صدصعا

الشاعر الموف ذباب ي المميلة تالشي).
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المحور الثاني على صلة وية بالمحور ا و وهدو يد
ضددايا

يتحددد .ع د الم ا /تهامددة/الوط  -مددا يتحددد .ع د

اجتماعية ونلو ياا إصناصية ..ويتماهى مد تدتمالا وأ دار
وص ددراا تبدددو لهددا هددواما لوجع د وعذابات د واص نددارات
هددو ..ذل د أص د يتتم د

د شددي ويب ددر ددي د

ضددية أو

موضدددو  ..مددد مدددال معاصاتددد هدددو ..ومددد مدددال حقصددد
وشحوب  ..وتعب  .و ي هذا النياى صجد تنعة صصوم هي
(مواوي د ال مددت هددذ بددالدالبحر اصتحار القهرا

إمبا ددة اطمددة يددا ابصددة

هوية أصي الموج).

المحور الثالي يجمعد بدالمحوري الندابقي مديط ر يد
هددو المو ددف المندداصد للمقهددوري والم لددومي والممدددوعي
والمعددذبي الددذي يقهددرهم المجتمد والعدداداا والتقاليددد ..أو
وطدددتة اليدددتو مددد الحيددداة-أو بطدددا اإلصندددا حدددي يمدددوا
ضمير ما أ ي صقدا لمصو اإلصنا وانتنالم ..
وهذا المحور يشتم على ممنة صصوم هي
(الضحية الشقي وردة مصحدر بصا الرصيف).
أمدا المحييور الرابي

يشددتم علددى بقيدة الصصددوم وهددي

أحد عشر صصا ..تمتلف أيراضها وإصما يجم بيصهدا رأيدي
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المام ي أصها أ

منتوى مد بقيدة القصدارد ..دي صياتهدا

ولغتهددا ووعيهددا ..ولعلهددا أو لعدد أ ثرهددا م د

صددارد تلدد

البترة التي صشر بعض صتاجها دي مجموعدة الشداعر ا ولدى
((بحددر الضددديا )) صهايددة ندددصة 1999م والصصددوم المشدددار
إليها مصها ما هو وجداصي روماصني نداذج مثد
النار

رمق الجما

(يدا طيبهدا

لوعة ا يتراب عيصا ).

ومصهددا مددا يتصددص الح مددة ..ويتتمد أو يتغصددى بددالوط او
المرأة بتلنلوب تقليد

اتر لغة ور ية ..وتعبيرا مث

(صصيحة حجمة تحد

وطصي أناو العالم موع ة).
****

بداية

بد م اإلشارة إلى أ هذ التصاولة معصيدة بقدرا ة

صصدددوم المحددداور الثالثدددة ا ولدددى دو المحدددور الرابددد ..
وذلددد

صطبددداى شدددروط التميدددق عليهدددا ول دددو صصوصدددها

جا ا أ ثر التصدا ا بدذاا الشداعر ..الدذ أ دام يهدا عالمد
المددام المتمددايق ددي ددراغ العددالم الوان د المددقدحم حتددى
ليغدو الصم عشا صغيرا

ين
-652-

طارر الرو إ إلي .

والشدداعر ددي هددذ الصصددوم إذ يبصددي صص د م د مددال
مشددهد المددام الددذ يددرى ي د صبن د ويعيددد عبددر تش د ي
الموجوداا التي نت

صقصا

ا تما لها إ ب تابدة هدذا ا

لصم..
و تابددة الممدداو لصصددوم هددذ المحدداور الثالثددة يم د
تقنيمها على صوعي
النيييوع األول يتميدددق بصندددبة وعدددي واضدددحة وإ اصدددا
لينا عالية جدا ..إ أصها واضحة جدا ماصة وأصهدا تبدارى
إلى درجة بيرة ما اصا علي حا ا لشاعر دي مجموعتد
ا ولى ب مآمذها التي تصاولصاها بال عصدد صددورها ..مدا
تبارى أيضا ذيولها المتمثلة ي صصوم المحور الراب مد
هددذ المجموعددة حنددب تقندديماتها ...وصصددوم هددذا الصددو
ا و حددا ى الشدداعر أثصددا تابت د لهددا ال يبيددة التددي اصددا
تطدددر حندددبها ذا رتددد ممقوصهدددا دددي شددد تدددداعياا أو
ومضاا ..ما ي صصوم (الصبي الضدا مواويد ال مدت
هددذ بددالد القهددرا وردة بصددا الرصدديف) علددى نددبي
المثا ..
أمددا الصددو الثدداصي م د هددذ الصصددوم قددد تب د الش داعر
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بوعي أ ثر ارتقا و يد اعتمدد تقصيداا التضداد بشد
ممددا عد

أوند

ددي الصددو ا و  ..بددرقا عصددد دددرة أ بددر علددى

وصددف المشدداهد والصددور والحر دداا المتضددادة و ددق صنددق
بموجب تصب تحو ا الصم ارمة علدى اندتدعا الصقديض
لضد واعتمال مع و ي هدذا الندياى تدرد صصدوم ثيدرة
مصها
(مالم موا

اللي

مدي

دي صدصعا

مدواط

الشدقي

الموف ذبابة ي مميلة ..إل ).
****
عصد را ة صصوم المحوري ا و والثاصي صجد
أ صصددوم هددذي المحددوري

عبددارة ع د ندديرة ذاتيددة

ول صها لينا نيرة رد حنب ..ب هي ضرب مد ال تابدة
تمتقج قماصا وم اصا و ارصا /ارصاا تمضي إلى مرابهدا ..أو
تجتدددر متنددداة مرابهدددا ..تندددرد تبنددد ال دددار ومدددا حولددد ..
واص نار بر ام مد اء م..

تعدد و تحصدر ..ومد هصدا

ا الشاعر عصدما يتحد .عد تهامدة/الوط

يتحدد .عصهدا

باعتبارهدددا شدددرط وجدددود ا و (ا م) وممدددق ذا رتددد ..
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وب وصددد صندددمة مصهدددا شدددبيهة بهدددا وب دددو قمصددد وحياتددد
يلمصددا قمصهددا وحيدداة أبصارهددا ..ندديرت معدداد موضددوعي
لنددديرتها مددد ماضددديها إلدددى حاضدددرها ..ومددد آ مهدددا إلدددى
أحالمها ولذل

ص ما أ يبت

صيدت على نيرتها حتى

يشددرب (الرم د مواوي د ال مددا) ويصددب الصددبر (ييمددة
عطشددى ولحصددا مبهمددا وتهددب المتندداة ويشددتد الحمددا ويددتتي
ا صددي م د ا عمدداى ويرتب د حددو الحددق

وتشددعر اء م

وي دددو اليدددتو عدددادة والجدددرا عمدددرا وا ندددى ح ايدددة
والدددم نددقيا والحنددرة صبضددا والنددتم اجتددرارا هددي ابصددة
الب و وابصة اء التي
حلقهيييييييييييييا كييييييييييييير غبيييييييييييييار ميييييييييييييزمن
يرمييييييييييييييد العييييييييييييييين ويثنييييييييييييييي القييييييييييييييدما
و ا األزيييييييييييييييييييييب وافييييييييييييييييييييى قلقييييييييييييييييييييا ا
دنيييييييييييييدن الخيييييييييييييوف بهيييييييييييييا واحتيييييييييييييدما
فهيييييييييييي فيييييييييييي الحيييييييييييالين هيييييييييييم هيييييييييييائ
تسيييييييييييييييييي ل هللا الر ييييييييييييييييييا والمغنمييييييييييييييييييا
(قصيدة واويل الظما
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)13

دا

وهي التي لو لها ما ذاب ( ي يابة ا حدقا ) تصد
م أشوا ها العطشى على در ..هما معا
فيييييييييي سيييييييييورة البيييييييييتالء المييييييييير منزلييييييييية
وفييييييييييييي المعانيييييييييييياة أ ييييييييييييدادا ا وأشييييييييييييباها
قصيدة ( واويل الظمه

)13

وهدددي مثلددد تتددددواى بصدددار ال دددالم ..وذ ريددداا ومرا دددة
الميتا يقيقيا ..وم ذل يبقى الجر مبتوحا
هييييييييي ي بيييييييييالدي بيييييييييالدي كلميييييييييا حزنيييييييييت
تييييييييي وب فيييييييييي وزبييييييييية حييييييييير وتنسييييييييياها
تسييييييييتودع الشيييييييياط المجنييييييييون حسييييييييرتها
وتسيييييييييييييتمد مييييييييييييين التييييييييييييياري تقواهيييييييييييييا
قصيدة (ه ي بالاي

****
هيييييي ي بييييييالدي أغيييييياني الحييييييزن ميييييين زميييييين
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)21

تقيييييييييييول :ن الهيييييييييييو العييييييييييي ري رباهيييييييييييا
لقييييييييييت (تيييييييييي بط شييييييييييرا ا) فييييييييييي تخيلهييييييييييا
و(الشييييييين ر ) فيييييييي خبيييييييوت الحليييييييم لقاهيييييييا
فكيييييييييل أولدهيييييييييا نهيييييييييب الرييييييييييا فهييييييييييم
يسيييييييييتحقرون اليييييييييرد والميييييييييال والجاهيييييييييا
حييييييييال البواشيييييييييق ظيييييييييل شيييييييييام ونيييييييييد
لكيييييييييين جرحييييييييييا ا عميقييييييييييا ا مييييييييييا تعييييييييييداها
جييييير السييييينين التيييييي ميييييا اسيييييتمطرت أحيييييدا ا
ل الييييييييي ي فيييييييييي مهيييييييييب النيييييييييار خالهيييييييييا
طيييييييييارت ليييييييييى هللا فيهيييييييييا كيييييييييل خييييييييياطرة
وكيييييييييييييل نب ييييييييييييية قليييييييييييييب تعيييييييييييييرف هللا
هيييييييي ي بييييييييالدي بييييييييالد الصييييييييبر تعرفهييييييييا
هييييييي ي الروابيييييييي التيييييييي تهيييييييوا ييييييييا طيييييييش

-657-

صيدة (هذ بالد م)24-23
حدي .الشاعر ع الم ا وحر د وجراحاتد المقمصدة..
حدي .عد ال دار  /الشداعر ..تندقط يد البواصد والحددود
بيصهمدددا ..ويتحددددا معدددا دددي اإلحنددداو با تقددداد إلدددى دددوة
الحضور والشعور بالعجق والهشاشدة ..ريدم أصدالة الدرو
وعقة الصبو وا متال التاريمي ..
والممدداو يددصج

ددي تندديير لغت د و ددق صنددق اع د

ددارم

علددى التضدداداا الد ليددة المم صددة والمحتملددة ..هددذا الم ددا /
ال ار ) أو تهامة /الوط هي البالد التي
الجمييييييييييييييال الغيييييييييييييي

والبكيييييييييييييير بهييييييييييييييا

وحواليهيييييييييييييييييييا تنيييييييييييييييييييامى وانتميييييييييييييييييييى
فهييييييييييييييي فييييييييييييييي آلمهييييييييييييييا شيييييييييييييياعرة
وهيييييييييي فيييييييييي أخالقهيييييييييا بنيييييييييت الحميييييييييى
ميييييييييييييييييييييي هللا حنايييييييييييييييييييييييا قلبهييييييييييييييييييييييا
وتجليييييييييييييييى فيييييييييييييييي المييييييييييييييي قي نغميييييييييييييييا
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رحلييييييييييت فييييييييييي عمرهييييييييييا مييييييييييا رحلييييييييييت
حلييييييييييييييوة قلبييييييييييييييا ا وأحلييييييييييييييى مبسييييييييييييييما
عييييييييييييييادة ال ييييييييييييييل بهييييييييييييييا أن يشييييييييييييييتهي
ونخييييييييييييييييييييل الجيييييييييييييييييييا أن يبتسيييييييييييييييييييما
كلهييييييييييييييييييييييا أحالمهييييييييييييييييييييييا طيبيييييييييييييييييييييية
كلهيييييييييييييا صيييييييييييييحوتها وجيييييييييييييش السيييييييييييييما
ربيييييييييية المعنييييييييييى ا استعصييييييييييى سييييييييييرت
ترقيييييييييييب المعنيييييييييييى وترعيييييييييييى األنجمييييييييييييا
صيدة (مواوي ال ما م )15 14
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وهي أيضا
هييييييي ي الروابيييييييي التيييييييي تهيييييييوا ييييييييا طيييييييش
يطيييييييييييييييييييال هللا فيييييييييييييييييييي أفاقهيييييييييييييييييييا هللا
أر

تبييييييييييات لييييييييييرب العشييييييييييق سيييييييييياجدة
مجنونهيييييييييييا طييييييييييييب المعنيييييييييييى وليالهيييييييييييا

صيدة (هذ بالد م )19

إصها الرما المعطدرة الصوايدا بدتلف مدوا حدب والقصاديد
المشدددبعة الحصايدددا بالبهدددا

والليددد المصددددا أطيابدددا معتقدددة..

والصب الذ تجلدو مرايدا صميد الرضدا صداد ا روا ..
منبيا بتلبا يقا
والعاشييييييييييق البحيييييييييير يطويهييييييييييا وينشييييييييييرها
ويسييييييييييييييييييتحل ا نامييييييييييييييييييت محياهييييييييييييييييييا
وميييييييا وشيييييييى البيييييييدر باألعشيييييييا سييييييياهرة
ل وقيييييييييييد كيييييييييييان باأل يييييييييييواء وشييييييييييياها
وميييييييييا تملميييييييييل سيييييييييمون عليييييييييى حجييييييييير
ل ألمنيييييييييييييييييييية عجليييييييييييييييييييى تمناهيييييييييييييييييييا
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تيييييييي تي السييييييييمامين ميييييييين أفييييييييياء بهجتهييييييييا
لكييييييييييي تييييييييييولي لييييييييييى أفييييييييييياء نجواهييييييييييا
ومييييييييييا تحييييييييييط علييييييييييى غصيييييييييين مغنييييييييييية
ل أحيييييييييييييييييييب أغانيهيييييييييييييييييييا وغناهيييييييييييييييييييا
قصيدة (ه ي بالاي

)23-22

****
وإذا اصتقلصددا مد حدددي .الشدداعر عد الم ددا  ..إلددى حديثد
عددد صبنددد ونددديرت  ..ندددصجد صبدددو المصحدددى ..المتضددداداا
تتجاور إلصجداق شدرط الدصم ..وهدو ا صبصدا البصدي ال اشدف
لد ار ال تابة ..وياياتها..
وهدددي أ المتضددداداا تتنددداصد دددي أبعددداض الصصدددوم
وتالويصهددا ارضددة تطابقدداا لب يددة وتعبيريددة ..وم د نددالب
ال دددددالم وموجبددددد -إذا صددددد التعبيدددددر -تتملدددددق طا ددددداا
الصصوم ..وتتصامى ..د

تها م شموو تلد المتضداداا

و اللها...
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لقدددد اندددتطا الشددداعر مددد مدددال هدددذ الصصدددوم التدددي
نصتطرى لبعضها تابة نيرة حارة لذات ذا رة ووا عا ..ي
تجليدداا حر تدد الوانددعة ..شددا يا شددقيا ..وإصندداصا م نددورا
بموجعاا البقر والقهر وميباا الحدب وا حدالم الضدارعة..
واحتددراى ا صدداب بصددار الشددعر وآ م د اللذيددذة والشددعور
بالقلق ي رحي هو ي حقيقت هروب

يعاصق الشاعر ي

ييددر المددوف والشددعور بالتالشددي ..و تصدد وهددو المددواط
الغريدب يجدد دي الم دا الدذ ارتحد إليد المديصة/صددصعا
ميصا يعد باإلمبداى ..إصد -أ الشداعر -لديو دي الصهايدة إ
(صبيا ضا ) ..وحي (ذباب يط

ي المميلة) وما نديقول لد

ي و يير موا أو (مالم موا ) ..ب هو
جيييييييييير جييييييييييرت ميييييييييين عينييييييييييش دمعيييييييييية
ودمعيييييييييييييية فييييييييييييييي جرحهييييييييييييييا تمعيييييييييييييين
صيدة (اللي

مي ي صصعا م)34

وهو ذل المهما الذ
أبصييييييييييييييييرتش العيييييييييييييييييون ات صييييييييييييييييبا
يشيييييييييييييييييتهيها وتزدرييييييييييييييييييش األمييييييييييييييييياكن
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البيانيييييييييييييييييييات ل تهيييييييييييييييييييم األسيييييييييييييييييييامي
هيكييييييييييييل شيييييييييييياحب المالميييييييييييي داكيييييييييييين
المهيييييييييييييييم الييييييييييييييي ي يليييييييييييييييو علييييييييييييييييش
هيييييييييييو فيييييييييييي مييييييييييية اليييييييييييبالد ميييييييييييواطن
تحتويييييييييييييييش الييييييييييييييدروب كييييييييييييييل نهييييييييييييييار
و ا أظلميييييييييييييييييت ن تيييييييييييييييييش المسييييييييييييييييياكن
قصيدة ( واطن

)37

وهو الشاعر الذ
يغتلييييييييييييي ينط ييييييييييييي يعييييييييييييب الحييييييييييييرارة
والمخا ييييييييييييييييييات ليييييييييييييييييي ة كييييييييييييييييييالمرارة
وسيييييييييييير الليييييييييييييل مييييييييييييثقالا بييييييييييييالقوافي
والمحيييييييييييييييييييا ير تسيييييييييييييييييييت ز نهيييييييييييييييييييار
تائييييييييييييييش يكيييييييييييييير المتاهييييييييييييييات غنييييييييييييييى
يييييييييييا دليييييييييييالا أ يييييييييياع وجييييييييييش األمييييييييييارة
قصيدة (الشاعر

-663-

)72

وهو العاشق المارب الذ باعت المحبوبة المقدنة بحبصدة
م ما

و د ا حبد لهدا اندتثصاريا مدا اصدا مياصتهدا لد

انتثصارية
أطلييييييت فييييييي بحيييييير حساسييييييي بهييييييا سيييييي ري
لييييييييم أدر ميييييييين ناظريهييييييييا أييييييييين مرسيييييييياتي
تركيييييييييت مييييييييين أجلهيييييييييا اليييييييييدنيا وزينتهيييييييييا
تركييييييييييت فييييييييييي هيييييييييي الييييييييييدنيا حبيبيييييييييياتي
ولييييييم تجييييييي ميييييين صيييييييميم القلييييييب قيييييييافيتي
ل ومنهيييييييييييييا وفيهيييييييييييييا كيييييييييييييل أبيييييييييييييياتي
ميييييييا كيييييييان أحليييييييى رحيليييييييي فيييييييي محبتهيييييييا
لكننيييييييييييي عيييييييييييدت منكيييييييييييوء الجراحيييييييييييات
صيدة (الصبي الضا م)63

وهو اإلصنا العربي الذ
تملميييييييييييييل واشيييييييييييييتد صيييييييييييييب العييييييييييييير
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وسييييييييييييييافر فييييييييييييييي قلييييييييييييييق الم تيييييييييييييير
ت يييييييييييييير فييييييييييييييي ن سييييييييييييييش والمييييييييييييييد
ولملييييييييييييييييييييم أشييييييييييييييييييييالء فيييييييييييييييييييياحتر
يشيييييييييييييييياهد أمتييييييييييييييييش ميييييييييييييييين عييييييييييييييييل
ترقييييييييييييييييييي تاريخهيييييييييييييييييييا المختييييييييييييييييييير
فينتحيييييييييييييير ال ييييييييييييييوء فييييييييييييييي ن سييييييييييييييش
وينشيييييييييييييق عييييييييييييين أسيييييييييييييد مييييييييييييين ور
وتصيييييييييييييير ميييييييييييييين فوقييييييييييييييش هاميييييييييييييية
علييييييييييى غيميييييييييية فييييييييييي مهييييييييييب الغيييييييييير
هنييييييييييا أميييييييييية ميييييييييين صييييييييييد وانتهييييييييييى
فتيييييييييييييييى قييييييييييييييياتالا ن سيييييييييييييييش بييييييييييييييياألر
قصيدة (انتحار

)77

إ هددددذ المصددددبو ة مدددد ا لبددددا والتعددددابير والصددددور
المبجعة ال الحة الحق الذ ين صها ح ايدة ومدا وشداطرا..
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ويت دددداثر يهددددا بمتراد اتدددد ومشددددتقاتها الجددددرو وا نددددى
وا ص نددار وعصدداد ا دددار-والمعاصدداة والهددم والدددم والددب م
و ندددددوة الدددددقم والعدددددذاب والبدددددراغ والشدددددقا

والدددددوه

والشدددددحوب وا قدرا والصبدددددي واليدددددتو وا ضدددددمحال
والرثددددا والقهددددر والصددددبر وا صددددي وا صطبددددا والمددددرارة
والضيا

وال مت والقلق والوج والغربة والغرابة والصدم

وا لم والضيق وا حتراى وال

والهواجو وا وهام.

هدددي مصدددبو ة ممتر دددة بمصدددبو ة أمدددرى مددد ا لبدددا
والتعابير والصور ذاا الطاب المتبصدي للحيداة دي عصبواصهدا
و وتهددا ..ددي إصددرارها وصدديرورتها حتددى ل ددت الشدداعر
يقدددم صبن د أو صص د

ارصددا ..تتصددادى ددي دامل د المتضدداداا

المتصا ضة ..حي .تتعايا اء م وا حالم..
ويصبثدددق مددد

ددد -جدددذر مجدددقوق صندددغ صدددد يتبدددرعم..

أتحد .على مندتوى ا لبدا والتعدابير والصدور حدي تدتتي
دام الصم م هذ الصصوم ..منداعدة دي رندم د

تد

وتونددي ذا رات د  .أمددا علددى منددتوى المصددت الددد لي العددام
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للدصم د نديرة الممدداو

تضدعصا ددي تلد الدوامددة مد

المتضاداا إ لتريصا يف يمترى الدود والعبد جنددا دا
با مو ريقا وصديا ..ه ذا يصير اندتبدا النديا اا المبعمدة
بالحياة بنديا اا المدوا والمدوا اصوصدا مد

دواصي شدعرية

هذ الصصوم ..الشاعر
ليييييييييييم يطييييييييييي ط جبينيييييييييييش ليييييييييييم ييييييييييييداهن
كيييييييييان أقيييييييييو مييييييييين الخطيييييييييوب ولكييييييييين

( صيدة مواط م)37
أو هو ما يقو
أنييييييييا نبييييييييي المحبييييييييين انطييييييييوت صييييييييح ي
واسترسيييييلت فيييييي ال يييييالل المحييييي

آيييييياتي

حسيييييبتني صيييييا طيييييير الحيييييق فيييييي خليييييدي
و نميييييييا صيييييييا طيييييييير اليييييييوهم فيييييييي اتيييييييي
(قصيدة النبي الضال
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)60

وهو الذ
كلمييييييييييا حيييييييييين واشييييييييييتهى طييييييييييار طييييييييييير
ميييييييييييين خبايييييييييييييا القصيييييييييييييدة المسييييييييييييتثار
وانثنيييييييييت صيييييييييورة عليييييييييى كيييييييييف معنيييييييييى
وانتهيييييييييييييى فيييييييييييييي كنايييييييييييييية واسيييييييييييييتعار
كلميييييييييا اشيييييييييتدت اليييييييييرؤ غييييييييياب فيهيييييييييا
ل يعييييييييييييي موجييييييييييييش المييييييييييييدو قييييييييييييرار
مييييييييييييا تميييييييييييياد ل وطييييييييييييارت شييييييييييييعاعا ا
ييييييييييييوي ميييييييييييييدار
أليييييييييييييف شيييييييييييييراقة تسي
ّ
(قصيدة الشاعر

)73

وهددو صبندد الددذ يصتهددي ددي دد صددم مهدديض الجصددا
م نددور الددصبو شددهيد معاصدداة

د ألبددا وتعددابير وصددور

الحيداة أو الددصيا مدا ندترد دي الدصم الدذ صصدو الوصددو
إلي د ..

تعصددي إ محاولددة الشدداعر عدددم تجريددد الددصم م د

إحنددداو مضددداد لد

لتددد المتصيدددة ..بدددي متواليدددة الحيددداة

والمددوا أو بددا حرى ا ص نددار وا صتصددار يعبددر ا ص نددار
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عد إرادتد بشد

أ ثددر وأ ددوى حضددورا أمددا ا صتصددار أو

الحياة أو الدصيا ..ما هي إ ذباب يط
ذل أ

مبرداا الحياة مش و

ي المميلة..
يها و ي حضدورها

دددالثورة التدددي تعصدددي ا صتصدددار للحيددداة تتل دددى دددي جصبددداا
الشاعر ..إصما

يوجدد دي تلد الجصبداا شدي ( د حقيقدة

الجصباا د ) و دذل الحدب والغيدرة وا شدتعا وا صبعدا
والصددد (اإليجددابي) والرايددة المر وعددة والحصددي

تلبدد .أ

ماض باه ا
ا بعدد أ
تتحو إلى صور منتحضرة م
ا

لبدا

أم د ار لشاعرصا المج  ..ه ذا دارما تصهقم مبدرداا الحيداة..
ليبقى الشاعر ي حومة معاصات
ميييييييييييييييدا ميييييييييييييييدا صيييييييييييييييارية تيييييييييييييييئن
وبحييييييييييير ييييييييييي فيييييييييييي رئتييييييييييييش جييييييييييين
يطييييييييييييييير بكييييييييييييييل اكييييييييييييييرة الم سييييييييييييييي
عليييييييييييييى قليييييييييييييق فكييييييييييييييف سييييييييييييييطمئن
هيييييييييييييوا هيييييييييييييوا تعصييييييييييييير المنيييييييييييييافي
وفيييييييييييييييييييي شييييييييييييييييييي تيش ل وهيييييييييييييييييييام دن

-669-

هيييييييييييييي اليييييييييييييدنيا طيييييييييييييواحين وتبقيييييييييييييى
تكيييييييييييين لنييييييييييييا ونحيييييييييييين لهييييييييييييا نكيييييييييييين
تميييييييييييياهى فييييييييييييي المييييييييييييرارة فاحتسييييييييييييتش
مرارتهيييييييييييييييا فكييييييييييييييياد بهيييييييييييييييا يجييييييييييييييين
ييييييييييييييييييييين براحتيييييييييييييييييييييش بكييييييييييييييييييييل واد
و ا لراحتيييييييييييييييييييش هييييييييييييييييييو يسيييييييييييييييييين
ومييييييييييا الييييييييييدنيا لديييييييييييش سييييييييييو

بيييييييييياب

عنيييييييييييييييييد فييييييييييييييييي مخيليييييييييييييييية يطيييييييييييييييين
قصيدة (ذبات في خيلق

)86

إذا ا ثمة ميط ر ي يربط صدارد المحدور الثالد .بقصدارد
المحدددوري ا و والثددداصي ..هدددو المو دددف المنددداصد للمقهدددوري
والم لددومي والممدددوعي والمعددذبي الددذي يقهددرهم المجتمدد
والعاداا والتقاليد أو وطتة اليتو م الحياة ..أو بطدا اإلصندا
حدددي يمدددوا ضدددمير  ..مدددا أ يهدددا صقددددا لمصدددو اإلصندددا
وانتندددالم  -ددد مدددا يبصدددلها عددد صدددارد المحدددوري ا و
والثاصي يتجلى ي عاملي أنانيي
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ا و

أ الشدددداعر مدددد الصاحيددددة الموضددددوعية والتقصيددددة

يبصلها ع ذاتد  ..عددا اندتعمال مطداب الجمد (صحد
صددديدة (مصحددددر) مددد أ الندددياى لدددم ي ددد ذاتيدددا بددد

)

دي
دددا

اجتماعيددا ..أو تدددم الددراو  /الشدداعر .ليقددو الح مددة ددي
صهاية صيدة (وردة).
الثيياني أ التقصيددة التددي انددتعملها الشدداعر ددي صددياية
القصددارد ا رب د (الضددحية الشددقي وردة بصددا الرصدديف)

اصدددا ا ندددلوب القصصدددي و دددا الشددداعر ريدددم تعاطبددد
الشديد مد مندرودات أو مح ياتد راويدا مد الدرجدة الثالثدة
 ...ينتعم الضمير الثال( .هي/هو).
بيددد أ الح ايدداا ا رب د (الضددحية الشددقي وردة بصددا
الرصدديف) تبدددو لصددا امتدددادا لددذاا الشدداعر ددي ندديرة ب ن د
ومراباا وجود  ..ومرابداا أقمصتد وأم صتد والموجدوداا
التي يرتبط بها...
وأنلوب القم يتي للشاعر ارتياد آ اى إضا ية تتدي لد
ت مشاهد جديدة لتصوير التجربة وأبعادها الصبنية.
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بي صيدتي (الضحية) و(وردة) يعمد الشاعر إلى الرمق
لسصثى ي ا ولى ب (قهرة) و ي الثاصية ب (وردة) ا ولدى مد
الجمددا

ددي يايددة ..تبددت المحددب وتحمدد الصندديم عطرهددا
ول صها تحاصر وتمص

لتبر ب

البقا

تصتق د م د

ع د الحيدداة والعطددا المعل د

ويحجر عليها..
إلددى وهددم الحيدداة

وا ماصي المنتحيلة .والثاصية وردة مرآتها ال و  ..وردا هدا
الصدى ..امتدا إليها يد آثمة ..بدلا صباحها ليال ويصا هدا
با
يقو الشاعر ي ا ولى
زهيييييييييرة صييييييييياغها مييييييييين النيييييييييور ربيييييييييي
فهييييييييييييييييييييي وهللا فتنيييييييييييييييييييية للمحييييييييييييييييييييب
كلمييييييييييييييا رفييييييييييييييرف النسيييييييييييييييم عليهييييييييييييييا
يييييييييييييييييتحب
عطرتييييييييييييييييييش بطيبهييييييييييييييييييا المسي
ّ
أوق وهيييييييييييييا عليييييييييييييى الشيييييييييييييقاء فقيييييييييييييالوا
ل تغنيييييييييييييييييي ل تحلميييييييييييييييييي ل تحبيييييييييييييييييي
جعلوهييييييييييييييا تعييييييييييييييي وهييييييييييييييم حييييييييييييييياة
تتمنيييييييييييييييييييى وتشيييييييييييييييييييتهي وتخبّيييييييييييييييييييي

-672-

ويقو

ي الثاصية

وردة همسييييييييييييييييها ومييييييييييييييييي

حكايييييييييييييييييا

واألمييييييييييييياني تيييييييييييييينم عنهيييييييييييييا المرايييييييييييييييا
والنيييييييييييييد فوقهيييييييييييييا يحييييييييييييياول شييييييييييييييئا ا
يييييييييييييييييتخف الصييييييييييييييييييبايا
يتشيييييييييييييييييياقى فيسي
ّ
قط تهيييييييييييييييا ييييييييييييييييد بغيييييييييييييييير يييييييييييييييمير
تشييييييييييييييييييتهيها ف وردتهييييييييييييييييييا المنايييييييييييييييييييا
فيييييييييي الصيييييييييبا البهيييييييييي غنيييييييييت كثييييييييييرا ا
وبكيييييييييت فيييييييييي المسييييييييياء ميييييييييلء الحناييييييييييا
فاسيييييييييييتثارت مييييييييييييرارة فيييييييييييي عروقييييييييييييي
وتشيييييييييظت فقليييييييييت فيييييييييي العشيييييييييق راييييييييييا
أيهييييييييييا العاشييييييييييقون فييييييييييي كييييييييييل عصيييييييييير
ن قتييييييييييييييييييل الييييييييييييييييييورود أم الخطايييييييييييييييييييا

إ الشاعر ي تعاطب مد ا صثدى و ندوة المجتمد عليهدا
يبدوا صاضجا ويا دي إداصتد  ..واعيدا ..صيدا وثقا يدا ..ولدذل
ابتعدددد عددد جاجدددة التعبيدددر وندددذاجت وهدددو يعدددال صبدددو
الموضو ي مجموعتد ا ولدى ((بحدر الضديا )) مد مدال
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صيدت (بوحي) التي أثارا ندصة 1997م ضدجة بيدرة دي
بيددا البقي د  ..وهددوجم الشدداعر بنددببها ثيددرا ..و ددذل م د
مال صيدت ا مرى ي ذاا المجموعة (صهار النبا).
ماصدة حددي يغدددو لددبو ندراوي الجصددق مد وجهددة ص ددر
الشاعر دليال على ا صتقا بوعي ا صثى ..وتطوير
سروالها الجينز يحكي بعد همتها

والمالحد أ الشدداعر ددي صدديدة (الضددحية) ددا أصجد
دي التعبيدر بتلبددا

ليلدة ..وأ ثدر ت ثيبددا للصدورة مد مددال

المقابلدددة بدددي صدددور الصهدددي الدددثال ( .تغصدددي -تحلمدددي-
تحبي).
والصتددددار الددددثال .المترتبددددة عليهددددا (تتمصددددى وتشددددتهي
وتمبي) .ما ا صاجحدا دي اإلشدارة إلدى البداعلي بضدمير
الغارب( -أو بوها -قالوا-جعلوها).
وه دو تغييددب ذ ددي يصددور المجتم د الددذ ييبهددا عمدددا..
بصورة الغارب بداهة ..وهو يارب بغيداب وعيد واصبتاحد ..
وهددو أنددلوب يلجددت إلي د الشدداعر ددي صدديدة (وردة) أيضددا
( طبتها يد بدو ضمير).
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الياع تل المتتد ر هنتتا هتتو صتتورة أو هتتو أ تتد يجليتتات
الجهل والجشع في ياينا..
ييددر أ دمددو الشدداعر /الددراو إلددى مشددبة المنددر ..
ليعلق على ما حد ....لم ي

صاجحا ولم ي

لد ذلد ا ثدر

الطيب الذ توما  ..ماصة وأ الح مة التي صطق بهدا ..لدم
ت د مبت ددرة ب د

اصددا اجتددرارا لقددو إبددراهيم صدداجي ددي

ا طال
أيهيييييييييييا الشييييييييييياعر كيييييييييييم مييييييييييين زهيييييييييييرة
عييييييييييي بت ليييييييييييم تيييييييييييدر يوميييييييييييا ا نبهيييييييييييا

الح ايددة ددي صددم (وردة) هددي صبنددها الح ايددة ددي صددم
(بصا الرصيف) يير أ صم (بصا الرصيف) أطدو وأ ثدر
احتبددددا بالبصيدددداا بددددد ا مدددد إنددددصاد محدددداورة البتدددداة إلددددى
الرصدديف ..مددرورا بتتثيدد .ثصايددا الح ايددة بصددور موحيددة..
يو ددف النددارد الح ايددة ليددتتي بهددا ..هددي أشددب بالموندديقى
التصدددويرية دددي ا دددالم ..وهصدددا علدددى ندددبي المثدددا يقدددو
الشاعر ي البيا ا و
قيييييييييييييال الرصييييييييييييييف لبنيييييييييييييت حسيييييييييييييرتش
البييييييييييييييرد ل ي سييييييييييييييى لمييييييييييييييا اقترفييييييييييييييا
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ي رنم صورة تبصيلية انتلقمتها لب ة البدرد

ثم يتون
ونياى القم

اللييييييييييييييييل يم ييييييييييييييي كيييييييييييييييل شييييييييييييييياردة
فحيييييييييييييييييي ار أن تتلمسييييييييييييييييييي الطرفييييييييييييييييييا
تهميييييييييييييييي مالمييييييييييييييي كيييييييييييييييل ثانيييييييييييييييية
قلقييييييييييييييا ا وتعتصيييييييييييييير المييييييييييييييد أسيييييييييييييي ا

ذل

ب أ يعود بصا إلى الرصيف

قييييييييييييييال الرصيييييييييييييييف لهييييييييييييييا حكايتييييييييييييييش
قييييييييييال الرصيييييييييييف وقييييييييييال ثييييييييييم غ ييييييييييا

وثمددة امدتالف آمددر د (بصددا الرصدديف) لينددا د (وردة)
محض ضحية هدي ضدحية ول صهدا بمقددار مدا هدي ضدحية
ذل المجهو  /الغارب=المجتم

هي أيضا ضحية إهمالها..

والشاعر إلى جاصب القم الجمي المتق ينتعم تقصيداا
الت ددرار والتضدداد التددي عرضددصا لهددا ددي صددارد ا مددرى..
يصج صص صجاحا بيرا..
وهددو يصحددو صبددو المصحددى ددي طريقددة القددم ..وتقصيدداا
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التضاد ومبار اتهدا التدي يضدعها دي صديدت (الشدقي) التدي
تصددور رجددال يارنددا يقددرر ا صتحددار ب لقددا صبن د م د جنددر
شاهق..
و ي هذا الصم يندمر الشداعر تقصيداا التضداد والت درار
وما يصت عصها م مبار اا إلداصة ثقا دة المجتمد وتب يدر ..
يبع ذل ب حدا .المقاربة الب رية مابي الصدورة الشدعرية
والمعصددددىج

دددد مواقصددددة ضدددددية ارمددددة علددددى إثبدددداا

مضموصها م مال اءمر ...إصهدا مد جهدة أمدرى أندلوب
يعبر م مالل الشاعر ع تمق الداملي ويجندد إحناند
بالمل د النددارد ...ددالمصتحر م د عيش د ددي الحيدداة وميبات د
يها ..ونرم معايشة ا حقا والمراراا واقدرا الصاو لد
بنبب حالت  ...و ا اصتحار هربا م هذا العام ا مير
ثييييييييييييم أهييييييييييييو بن سييييييييييييش دون وعييييييييييييي
مسييييييييييييتريحا ا ميييييييييييين أعييييييييييييين تزدرييييييييييييييش

ول

المبار ة أ ه

الذي اقدروا حيات هم أصبندهم

الذي يقدرو اء و ات
وعليييييييييييييى ييييييييييييي ة الحيييييييييييييياة عييييييييييييييون
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تيييييييييييزدري المنتهيييييييييييى الييييييييييي ي ينتهييييييييييييش

وهددذا الددصم علددى صددر م د أحب د صصددوم الشدداعر
حنداو دي
الصم يعدقف علدى وتدر
ا

بالرو والعاطبةج

صبدددو شددداعر  ..طالمدددا عدددقف عليددد دددي صصدددوم ذاتددد
ونيرت  ..ويبدو أص يمشا ثيرا..
ذل هو بالذاا ول
وانتهييييييييييى األميييييييييير وهييييييييييو غييييييييييير نبيييييييييييش
مثلمييييييييييا عييييييييييا وهييييييييييو غييييييييييير نبيييييييييييش

****
إ الشاعر م مال مصبو تي المتضاداا التدي أير صدا
ددي تبياصهددا بمقدددار مددا يددصب

ددي عالم د الشددعر ويونددع ..

ويقوم بمحو الحدود الباصدلة بدي منداحات  .اندتطا بصجدا
أ يرنم لوحة مبجعة لمعاصداة الشداعر المبدد الدذ يو دف
دد مبددرداا حياتدد  ..حتددى المددوا ..لتحيددا القصدديدة التددي
نددتبدو معدداد موضددوعيا للحيدداة ..وتعويضددا ع د الميبدداا
والمناراا و

البواجد  ..و دد وصد الشداعر دي تماهيد

م هذ الحا حد انتغراب هو مصها
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وميييييييييييا زال تقديسيييييييييييي معانييييييييييياة أحرفيييييييييييي
مقيييييييييييام اندهاشييييييييييياتي وغايييييييييييية أحيييييييييييوالي
صيدة (مالم موا م)31

وهي معاصاة وتضحياا إصناصية و صية يقطد الشداعر يهدا
صحرا موحشة ج

طرة ما

ييييييييييييا حيييييييييييياة مييييييييييين المعانييييييييييياة يظميييييييييييا
أليييييييييف حيييييييييرف فيهيييييييييا لتنيييييييييد شيييييييييار
قصيدة (الشاعر

ول

)72

الشاعر لم يو ف لقصديدت معاصاتد وشدتى تجليداا

حيات د أو إعتاماتهددا علددى ا ص د

حنددب ..ول د مصددبو ة

المتضاداا تل التدي أشدرصا إليهدا ييدر مدرة دد و بدا إلدى
جاصب صياا أمرى لمدمة الصصوم صيا...
صصدددوم هدددذ المجموعدددة باندددتثصا صصدددوم المحدددور
الراب د حنددب تصددصيبي لهددا ددي مطل د هددذ التصاولددة وهددي
الصصددوم التددي لددا إصهددا ددي رأي دي أ د منددتوى م د بقيددة
صصوم المجموعة ي صياتها ولغتها ووعيها ...إل .
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أو

إ صصوم هذ المجموعة د صجحا دي التوحيدد

بددي موضددوعاتها وموندديقاها وإ الددد

ا

ت هددر مدد

مال معطى واحد ..ب تتناصد عدة معطياا ..ي إ هارهدا
وتوليدها صنتطي هصا اإلشارة مدثال إلدى مونديقى الصصدوم
وإلددى م وصدداا الجملددة وبصا اتهددا ..وطبيعتهددا دامد الددصم..
إلى اللغة ومصوصياا الشاعر ي التعامد معهدا ..وصجاتد
ريدددم تابتددد دامددد الشددد

العمدددود ب ددد ميراثددد  ..مددد

ا نتنددالم لسلبددة التقليديددة-ذل د ا نتنددالم الددذ صلقددا ددي
مجموعت ا ولى ((بحر الضيا )) و ي ا حدعشر صصا التدي
أشرا إليها دام هذ المجموعة ((مالم قورى يهذ )).
وأو معطددددى أجدددددصي ددددي حاجددددة لتصاولدددد ددددي تجربددددة
المماو هذ هو ا نتغراى ي امتصار الدصم با عتمداد
علدددى ا لبدددا القليلدددة أو اإلشددداراا الموحيدددة ..دددي د لدددة
واضددحة إلددى صض د أدواا الشدداعر وصض د تجربت د  ..د ذا
أضبصا هذا إلى ابتعاد الشاعر البطر ع التعقيداا اللغوية
مبرداا وبصا اا جم  ..وأضبصا إلي مدا تتميدق بد الصدورة
عصدددد مددد

وصهدددا ويدددة الصدددلة-يالبدددا-بمدددا يحددديط بهدددا مددد
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إيحا اا تر د وتثر  ..وتجع هدذ الصدورة ذاا المطدوط
البنيطة تت

ارهة العمق على ما حولها.

صصا ب امة الصدلة بدي د ذلد ومونديقى الدصم ..صندتطي
ا تشاف المدى الشعر وأبعاد ي ذل الصم..
لصتمذ على نبي المثا صم (ذبداب دي المميلدة) هدذا الدصم
الذ يتميق بحر ة مونيقا المارجية الحادة ..ما يتميق بغصاريت
العالية ..اءتية م بحر (الوا ر)
م ييييييييييييييييييياعلتن م ييييييييييييييييييياعلتن فعيييييييييييييييييييول
م يييييييييييييييييياعلتن م يييييييييييييييييياعلتن فعييييييييييييييييييولن
يت و الصم م عشر أبياا)

ميييييييييييييييدا ميييييييييييييييدا صيييييييييييييييارية تيييييييييييييييئن
وبحييييييييييير ييييييييييي فيييييييييييي رئتييييييييييييش جييييييييييين
صييييييييييييييد جنباتييييييييييييييش حمييييييييييييييم تلظييييييييييييييى
وكييييييييييييييل حقيقيييييييييييييية الجنبييييييييييييييات ظيييييييييييييين
يطييييييييييييييير بكييييييييييييييل اكييييييييييييييرة الم سييييييييييييييي
عليييييييييييييى قليييييييييييييق فكييييييييييييييف سييييييييييييييطمئن
هيييييييييييييوا هيييييييييييييوا تعصييييييييييييير المنيييييييييييييافي
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وفيييييييييييييييييييي شييييييييييييييييييي تيش ل وهيييييييييييييييييييام دن
يحيييييييييييييب يغيييييييييييييار يشيييييييييييييتعل ان عيييييييييييييال ا
يصييييييييييييييييد يمييييييييييييييييد رايتييييييييييييييييش يحيييييييييييييييين
تلملمييييييييييييش الطريييييييييييييق شييييييييييييراع مييييييييييييا
وتنثيييييييييييييييييييير ا قلييييييييييييييييييييب المجيييييييييييييييييييينّ
هيييييييييييييي اليييييييييييييدنيا طيييييييييييييواحين وتبقيييييييييييييى
تكيييييييييييين لنييييييييييييا ونحيييييييييييين لهييييييييييييا نكيييييييييييين
تميييييييييييياهى فييييييييييييي المييييييييييييرارة فاحتسييييييييييييتش
مرارتهيييييييييييييييا فكييييييييييييييياد بهيييييييييييييييا يجييييييييييييييين
ييييييييييييييييييييين براحتيييييييييييييييييييييش بكييييييييييييييييييييل واد
و ا لراحتيييييييييييييييييييش هييييييييييييييييييو ا يسيييييييييييييييييين
ومييييييييييا الييييييييييدنيا لديييييييييييش سييييييييييو

بيييييييييياب

عنييييييييييييييييد فيييييييييييييييي مخيلييييييييييييييية يطييييييييييييييين

ي هذا الصم ينتمدم الشاعر ي حيال صية ثيدرة تلعدب
دورا حانددما ددي صجاح د بش د

عددام مددا أ
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د حيلددة تبيددد

الحيلدددة ا مدددرى وتضددديف لهدددا .وأو تلددد الحيددد البصيدددة
(الت رار).
والت رار ي انتعما ال اتب الحدي .ينتعم يالبا بحثدا
ع صموذج يملق دهشة المباجتة بد م إشبا التو

الدذ

اعتادتدددد الباليددددة القديمددددة ..إصدددد وندددديلة للمباجددددتة و نددددر
الصموذج..
والت ددرار يجددي علددى صددوعي ت ددرار اللب د صبن د و ددد جددا
مرتي ي أو صدر البيتي ا و والراب  ..ه ذا
ميييييييييييييييدا ميييييييييييييييدا صيييييييييييييييارية تيييييييييييييييئن
وبحييييييييييير ييييييييييي فيييييييييييي رئتييييييييييييش جييييييييييين
هيييييييييييييوا هيييييييييييييوا تعصييييييييييييير المنيييييييييييييافي
وفيييييييييييييييييييي شييييييييييييييييييي تيش ل وهيييييييييييييييييييام دن

وهذا الصو م الت رار ينمى الت رار الصصي الذ يقو
اب رشيق إص يق أ ثر مدا يقد
بيددد أ الد لدددة

دي ا لبدا دو المعداصي..

تبقدددى هدددي صبنددهاج ذلددد أ مددددا ا ولدددى

ومثلها هوا ا ولى تصما تتتيا انتبهاما بيصمدا مددا الثاصيدة
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وهدددوا الثاصيدددة تتتيدددا جوابدددا ..والشددداعر هصدددا يدددقاوج بدددي
مصلحتي الد لدة واإليقدا

هدذا الضدرب مد الت درار ..أو

ما يماثل م ت رار جملة أو لب ة بعيصها دي أ ثدر مد بيدا
شعر

د يتتي على ندبي التشدويق وا ندتعذاب مدا يقدو
ددا

ابد رشدديق إ

ددي الغددق أو الصندديب مددا يددتتي علددى

نبي التع يم والتبميم للمح ي عص أو على جهة التوج إ
ا

ي الرثا ..
ثانييييييا ا الت ددددددرار بدددددرد ا عجدددددداق علدددددى الصدددددددور أو

بالمتراد اا والمشتقاا ..ما ي اندتعمال لب دي (جصباتد
الجصباا) عصد ول
صييييييييييييييد جنباتييييييييييييييش حمييييييييييييييم تلظييييييييييييييى
وكييييييييييييييل حقيقيييييييييييييية الجنبييييييييييييييات ظيييييييييييييين

وانتعمال لب (المرارة) ي ول
تميييييييييييياهى فييييييييييييي المييييييييييييرارة فاحتسييييييييييييتش
مرارتهيييييييييييييييا فكييييييييييييييياد بهيييييييييييييييا يجييييييييييييييين
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وانتعمال لب (راحتي ) ي ول
ييييييييييييييييييييين براحتيييييييييييييييييييييش بكييييييييييييييييييييل واد
و ا لراحتيييييييييييييييييييش هييييييييييييييييييو ا يسيييييييييييييييييين

وهو ذل يرد القا ية على أو العجق دي لب تدي (ت د
وص ) حي يقو
هيييييييييييييي اليييييييييييييدنيا طيييييييييييييواحين وتبقيييييييييييييى
تكيييييييييييين لنييييييييييييا ونحيييييييييييين لهييييييييييييا نكيييييييييييين

ددي حددي أ الت ددرار ب درد ا عجدداق علددى الصدددور م د
مددال المراد دداا أو اللب د الدددا  ..يتمث د بانددتعمال لب ددي
(ذباب ويط ) ي ول
ومييييييييييا الييييييييييدنيا لديييييييييييش سييييييييييو

بيييييييييياب

عنييييييييييييييييد فيييييييييييييييي مخيلييييييييييييييية يطييييييييييييييين

أما التضاد صجد إما تضادا مباشرا يندتعم يد الشداعر
ال لمة وضدها مدا دي اندتعمال لب تدي تلملمد -وتصثدر دي
ول
تلملمييييييييييييش الطريييييييييييييق شييييييييييييراع مييييييييييييا
وتنثيييييييييييييييييييير ا قلييييييييييييييييييييب المجيييييييييييييييييييينّ
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وانتعمال لب تي (الحب والصد) المتضادتي إلى ح اد ما
ي ول
يحيييييييييييييب يغيييييييييييييار يشيييييييييييييتعل ان عيييييييييييييال ا
يصييييييييييييييييد يمييييييييييييييييد رايتييييييييييييييييش يحيييييييييييييييين

وانتعما لب تي القلق وا طمرصا

ي ول

يطييييييييييييييير بكييييييييييييييل اكييييييييييييييرة الم سييييييييييييييي
عليييييييييييييى قليييييييييييييق فكييييييييييييييف سييييييييييييييطمئن

و دددد يندددتعم التضددداد بشددد ييدددر مباشدددر عددد طريدددق
انددتعما ا لبددا ذاا الددد ا الموحيددة ( ..الصددارية التددي
تر ) هي بالتت يد صقيض (للبحر الذ تض ي ررتي الج ).
ووضد ول د (و ددي شددبتي لسوهددام د ) ددي عجددق بيددا
دددا صددددر (هدددوا هدددوا تعصدددر المصدددا ي) يدددوحي بقدددوة
التضاد وجمال ي آ ..
وإذا ا الت رار يتي للصورة التدي يرندمها الشداعر أ
ت تندب ندديا ا إيحاريددا و ريددا أ ثدر ثددرا  ..ويعطددي الشدداعر
دددرة أ ثددر علددى البددو واإل اضددة والتبريددغ ..والتون د ددي
منداحة عرضد لمدادة حقصد وال شدف عد يصدابي معاصاتد ..
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وأقمدداا وجددود  ..ص د أيضددا يتددي للتجدداوب الموندديقي أ
يعطي أ ض وأجم ما عصد ..
التضاداا والطبا اا أيضا تمث جاصبا مهمدا دي تصدوير
عالم الشداعر ..ذلد العدالم الدذ يصددا مد حدا ا مترندبة
ي الصبو ويبتر م تتمالا عميقة ي الوجود ..تحتداج إلدى
صدددماا المبار ددة لتحددد .هقتهددا تحري ددا للددوعي ..وتض د
بي يد المتلقي معا ا ا يصعب التعبير عصها..
****
ورد نالبا ي هذ التصاولة أ مدا تتميدق بد الصدورة عصدد
المماو

ي هذ المجموعة هو وصها وية الصلة يالبا بما

يحيط بهدا مد إيحدا اا تر دد وتثدر وتجعد هدذ الصدورة
ذاا المطوط البنيطة تت
وتبصدديال لددذل

ارهة العمق على ما حولها...

بددد مد الص ددر ددي بعددض ا مثلددة علددى

هذ الصورة التدي أو مدا يقابلصدا مصهدا دي صديدتصا المثدا
(ذبددداب دددي المميلدددة) ..الصدددورة المشدددهدية التدددي ترندددمها
القصددديدة املدددة ..مددد مدددال ات دددا اا الصدددورة الجقريدددة
بعضدها علددى الددبعض اءمدر ددي البيددا الواحدد ..ثددم ارتبدداط
د ا بيدداا بوشدديجة ويددة تتتددا للشدداعر مد مددال المددقج
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بي عصاصر ممتلبة ..ومتصا ضداا متباعددة ..ول صهدا جميعدا
تتددداب ماضدددعة لوحددددة صبندددية ..حدددي يشدددب الشددداعر مددددا
(بصددارية تددر ) ثددم يعطددف مشددبها إياهددا مددرة أمددرى بد (بحددر
ضددد

دددي ررتيددد جددد ) صمدددا يريدددد تصدددوير حقصددد وآ مددد

واص نارات التي يعاصيهدا وجدود اليدومي مدا يريدد تصدوير
الثورة المتبجرة ي صبن علدى هدذ الحدا  ..ومد صدورتي
البيا ا و تمتد أو تتولد صورة البيا الثاصي ..تل الثورة
هي حمم تل ى دي جصباتد ول د
ي صبن ولذل
تقلق وتد

علهدا

يتعددى احتددامها

هي ثورة صية ..ماربة ..إ أصهدا مد ذلد

ب لالرتحا

ي ذا رة مآني ....

الصور التي ترنمها ا بياا الثالثة ا ولى نديتم تصاولهدا
جقريا ي الثالثة أبياا التالية حيد .ندصجد الشداعر يشدرب
م د ا وهام ..أمدا ريباتد الحقيقيدة أو هدوا تبقدى بعيددة
المصا  ..تتحقق أبدا..
وإذا ا دي ريباتد دادرا علدى أ عدا الحدب والغيدرة..
وا صبعددا والصددد والشددمو  .ص د ددي حقيقت د لعبددة ددي يددد
در  ..وحيات (الطريق) دي تت يدد علدى مدا جدا دبال ..مد
أ ثورت ثورة صية ماربة..
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يحاو الشاعر نر حدة و ا عتراف بحقيقة هذا على
صبن مدعيا الح مة  -دي صدورة يرندمها جميلدة تبددو الددصيا
يهددا طواحيصددا تطحصصددا وصحدد صقاومهددا  ...بيددد أ محاولتدد
تصهار.
الصددرا ييددر مت ددا  ..والعال ددة بددي الشدداعر والدددصيا
عال ة اع ومبعو ب
تميييييييييييياهى فييييييييييييي المييييييييييييرارة فاحتسييييييييييييتش
مرارتهيييييييييييييييا فكييييييييييييييياد بهيييييييييييييييا يجييييييييييييييين

أما ي البيتي ا ميري

تدم الصورة حالدة عبثيدة هدي

أ ثددر د لددة علددى حالددة الشدداعر ..إصهددا حالددة اليددارو المتعلددق
بالوهم الذ
ييييييييييييييييييييين براحتيييييييييييييييييييييش بكييييييييييييييييييييل واد
و ا لراحتيييييييييييييييييييش هييييييييييييييييييو يسيييييييييييييييييين
ومييييييييييا الييييييييييدنيا لديييييييييييش سييييييييييو

بيييييييييياب

عنيييييييييييييييييد فييييييييييييييييي مخيليييييييييييييييية يطيييييييييييييييين

ولع د م د أ ثددر المالح دداا جددال علددى الصددورة عصددد
المماو أص

ينتعم ماصدة دي هدذ القصديدة -ويالبدا..
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ددي القصددارد التددي تصاولصاهددا هصددا ..أدواا التشددبي  ..التشددبي
يتتي عصد ضمصيا ..ما أ ا نتعارة عصد تتتي مصندابة مد
ألبا هدددا ..ومددد إيقدددا الدددصم ال لدددي مندددتبيدة مددد

ددددرة

التضاداا والت راراا على إثرارها وتوصي د لتها..
لقد ام الشعر مصذ القديم على الصدورة ونديلة وأداة مد
ا دواا البصية بيد الشداعر تنداعد علدى ا بت دار واإلبددا
منددتمدما طا دداا اللغددة وإم اصاتهددا ددي الد لددة والتر يددب
واإليقددا والحقيقددة والمجدداق والتددرادف والتضدداد والمقابلددة
والتجاصو وييرها م ونار التعبير البصي.
وللصورة روا دها ومآتيها والشاعر الجيد هدو ذلد الدذ
يبح .ع روا د الماصة ..إلى جاصب الروا د العامدة التدي
يعيد إصتاجها غير م الشعرا ايترا ا مد تجدارب ندابقي
المترا مة...
وهذ القرا ة دي مجموعدة الممداو
بغرض البح .الشام

وإ

اصدا

تبدي

دي جقريدة مثد هدذ إ أصهدا تحداو

مد بدداب لبددا ا ص ددار اإلشددارة إلددى بعددض روا ددد الصددورة
الماصددة عصددد الممدداو التددي يلقاصددا أو مثددا عليهددا ددي
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البيتي ا ميري م

صيدة (ذباب ي مميلة) الصورة دي

ول
ييييييييييييييييييييين

براحتيييييييييييييييييييييش بكييييييييييييييييييييل واد
و ا لراحتيييييييييييييييييييش هييييييييييييييييييو ا يسيييييييييييييييييين

ومييييييييييا الييييييييييدنيا لديييييييييييش سييييييييييو

بيييييييييياب

عنيييييييييييييييييد فييييييييييييييييي مخيليييييييييييييييية يطيييييييييييييييين

مددتموذة مد عددالم التصددوف عددالم النددياحة ..وا صشددغا
بالدصيا ي حا التملي عصها ..وتر ها..
أما ول ي صيدة (مالم موا ) م31
ولسييييييييييت علييييييييييى أر

المعانيييييييييية بدعيييييييييية

ولكييييييييين دربيييييييييي فيييييييييي المعانييييييييياة طيييييييييوالي

قد انتولد الصدورة مد التعبيدر الشدعبي  ...بالطريقدة أو
ا ندلوب المندتعم

ددي تهامدة ..حيد .تصددقا اللب دة لتعصددي

ا نتمرار والدوام والنرمدية..
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وهذا ا صقيدا يدذ رصا باصقيدا آمدر اندتولد الشداعر مصد
صورة أمرى ي صيدة (آ يا صصعا ) م58
أنيييييييييييت غييييييييييييرت طبييييييييييياعي ليييييييييييم يعيييييييييييد
مييييييييين طبييييييييياع األمييييييييي غيييييييييير الونيييييييييب

( الوصدددب) مددد مبدددرداا للهجدددة التهاميدددة ..وهدددي تعصدددي
التقي والتبص
طبعا ..ول

ي اللبو-ماصة-وهي عادة أ ثر مد

وصهدا

الشاعر الذ يماطب صصعا ي القصديدة بعدد

اصتقال إليها ..يقصد بالوصب هصا ..الق واللباو ..مد حيد.
وصدددد محددددض هيرددددة ددددالمعروف أ الشدددداعر إنددددماعي
مماو ..

يلبو البصطلدو و القصدة وإصمدا يلدبو المقطدب

أو المعوق  ...ما اصا عادت عصدما دا
وهو هصا يريدد أ يقدو لصدصعا أ

دي بيدا البقيد ..

د عاداتد وطباعد دد

تغيددرا بندد صا يهددا ولددم يبددق لدد مدد ماضددي البقيهددي إ
المالبو التي يلبنها ..وهدذا يدذ رصا ببيدا آمدر للشداعر مد
صيدة (مواط )

المهيييييييييييييييم الييييييييييييييي ي يليييييييييييييييو علييييييييييييييييش

هةةةةةةةو اةةةةةةةا ن ةةةةةةةا الةةةةةةة
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ةةةةةةةوا ن

تعبيددر ( ددي ذمت د ) تعبيددر تهددامي ينددتعم لتشددبيق لددب
القدددو علدددى الضدددعيف ..والشددداعر صقلددد هصدددا لتشدددبيق لدددب
الوط على المواط ...
هددددذ اإلشددددارة إلددددى مصوصددددية الصددددورة عصددددد الممدددداو
ومصوصددية متتاهددا ويصابيعهددا-تقودصددا إلددى إشددارة أمددرى تتعلددق
بالصورة البيريدة الماصدة ببيردة الشداعر ا ولدى وم وصاتد الثقا يدة
والتددي يملقهددا الم ددا وتدداري الم ددا بغددض الص ددر عدد ددو
الصدددور التدددي نتشدددير إليهدددا ..ليندددا صدددورا مصوصدددية و
مبت ددرة ..إ أ مددا يلبددا الص ددر يهددا هددو اتنددا ها مدد النددياى
والموضو واصبثا ها م محيطها بش يجعلها تعم ي اتجاهي
اتجددا ملددق الد لددة ومدمددة الصددورة أو المشددهد ال لددي للقصدديدة
واتجا د لتها اإليحارية بالد لة المصوصية للم ا .
ينتحضر صدورة تهامدة ورمدا مبوتهدا ومواندم

م

الجدب التي تصتابها بي و ا وآمر وهو يقرأ هذ الصورة
كلمييييييييييييييا أرقهييييييييييييييا صييييييييييييييمت السييييييييييييييما
شيييييييييييييرب الرميييييييييييييل مواوييييييييييييييل الظميييييييييييييا
صيدة (مواوي ال ما) م13

وم

يعجب ذ ا الشاعر وهو يقو
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و ا ميييييييييييييا عربيييييييييييييدت فيييييييييييييي ن سيييييييييييييها
هبييييييييييييت الم سيييييييييييياة واشييييييييييييتد الحمييييييييييييا

إصصددي أ صدددد ذ دددا الشددداعر دددي اندددتمدام هدددذا التعبيدددر..
(واشتد الحما)..
ثددم إيحددا م د بعيددد بعدددة متالقمدداا اتصددبا بهددا تهامددة
وأهلهددا ..صددة إنددالمهم ..مددثال ..واتصددا هم بالطيبددة ..ومددا
ال الرنو ال دريم عدصهم ..د ذلد يجعلد إيحدا دي هدذا
البيا
ميييييييييييييييييييييي هللا حنايييييييييييييييييييييييا قلبهييييييييييييييييييييييا
وتجليييييييييييييييى فيييييييييييييييي المييييييييييييييي قي نغميييييييييييييييا

ددذل التعبيددر عد دواعددي الجيشددا بهبددوب ا قيددب ددي
ول
و ا األزيييييييييييييييييييييب وافييييييييييييييييييييى قلقييييييييييييييييييييا ا
دنيييييييييييييدن الخيييييييييييييوف بهيييييييييييييا واحتيييييييييييييدما

واندتعارة مصيصددة مد مصددارم الجدو ددي تهامددة بددي
صددلي الصدديف والمريددف ..إبددا معلددم نددهي حيدد .يجتمد
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الحددر والغبددار ..علددى صحددو مددقع ومتعددب لنددا صيها ..هددذ
المصيصددة ينددتعيرها الشدداعر للتعبيددر عد الحالددة المعصويددة
للم ا ون اص
حلقهيييييييييييييا كيييييييييييييري غبيييييييييييييار ميييييييييييييزمن
يرمييييييييييييييد العييييييييييييييين ويثنييييييييييييييي القييييييييييييييدما

وانتعارة لب العادة لميقتي متصا ضدتي مد ميدقاا الم دا
ون اص وهما الصبر على اء م وتصانيها أو (الدعو) والمشدي
بها ..وهي ميقة معصوية .وحدب القهدور والمشدا ر والتدقي بهدا
د لة على حدب الحيداة واإلصدرار عليهدا ..وا رتبداط بالصميد
(الجا ) واهب لهذ الحياة مصدر م مصدادرها ..وهدي ميدقة
حنية وذل حي .يقو الشاعر
عييييييييييادة الييييييييييي

ميييييييييين بهييييييييييا أل ييييييييييير

وجيييييييييييييييييييرا العمييييييييييييييييييير أن تلتئميييييييييييييييييييا
عييييييييييييييادة ال ييييييييييييييل بهييييييييييييييا أن يشييييييييييييييتهي
ونخييييييييييييييييييييل الجيييييييييييييييييييا أن يبتسيييييييييييييييييييما
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المالحدد أ الممدداو
بقدرة هارلة على جعد

يمددا ينددتر د مدد صددور يتمتدد
د صدورة تبددو جدق ا عضدويا دي

القصيدة هي متالحمة متجاصنة م بقيدة الصدور ا مدرى
وهي تصبصدي بصدا عضدويا يددرجها دي صدميم الدصم ..وهدو
يجع إحنانصا بها وإدرا صا لها يتعمق ..صها تصبصي ي لغدة
إيحاريددة تنددتغ القدددراا ال امصددة ددي ا صددواا وال لمدداا
والترا يب.
أخيرا فإني أشعر بالرغبق في اد تنان للشاعر المبدع
إءماعيل خاوي ..لما قد ه في ه ه المجموعق ن فنه
ووعيه ..ورؤيته التي قاايني إلى ه ا ادجتهاا.
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الفهرس

-699-
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إشكاليات التجاور

والتجييل 5 ----------------------------------------------

دخل تاريخا باةورا ا أجيال الشعر اليمنا اا القرن العشرين ----------

29

جيل التسعينيات الشعري اا اليمن ن استشراف الغد إلى ا ت كه -----------------

78

استعراض للوقائع ..ورصد للتجليات ---------------------------------

78

كرتين 119 -------------------------------

ئع التسعينيين اا قاربتين

جهو التسعينيين اا ةقد جيلهم واالحتفاء بإبداعاته ع د الناصر

جلا ةمونجا ً143 ----

تجربا التسعينيين بين المعايرة والمعاينا
تجاور األشكال الشعريا اا تجربا الجيل التسعينا
ةقد القراءة

اليمنا 167 -------------

األاقيا 185 ---------------------------------------------------

النصر كان صريحاً ...ولكن العدو لم
قطع واست دال أم كتابا على رق
وائر تقا عا و وائر نقطعا
القطيعا اعل

يكن واضحا ً199 -----------------------

مسوح 205 ------------------------------

210 ---------------------------------------

احتجاج 221 -------------------------------------------------
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أاق االخت ف ن العناوين ..إلى

النصوص 229----------------------------

شهد ال حياة اا دينا التسعينيين اليمنيين
صنعاء ن األسطوري ال انخ إلى الوحشا المتآكل

281--------------------

قراءات و قاربات
الشاعر أحمد الزراعا اا ((أس ف الماء)) إعا ة االعت ار لجيراةنا اا
الط

يعا 310-----------------------------------------------------------------

الشاعر بين صخرة ال أحمدتاريخ وبئر األسئلا قراءة اا ((سيرة
األشياء)) المجموعا الشعريا األولى للشاعر حمد

المنصور 355--------------

الس ا اا ((حياة ب باب)) سيرة تقلب الداخل المك وت لتفوح
((أعالا)) جميل حاجب كياةات تش ه صاح ها
((أقاصا)) حمد ع يد غناء يش ه

اائنه 389--

414-------------------------

القلب432-------------------------------

نل ظلا لعلا الشاهري اإلبداع شدو ا ً بين التلقائيا الشفاهيا وقواعد
المكتوب

454----------------------------------------------------------------

((شذى الجمر)) للشاعرة ابتسام المتوكل وهج اا عتمات االةهدار
اإلةساةا (( حاولا لمقاربا المجاالت

الدالليا)) 518----------------------------
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حمد القعو اا كتابات بلون المطر ولدٌ اا أقصى الذاكرة وحديقا تل س
ر اء الحدا

542 -------------------------------------------------------------

أ ين أبو حيدر خارج الرؤيا

األليفا 562 ----------------------------------

هواجس جميل فرح على شفاه

الوقت 570 --------------------------------

علا جاحز (( شهد خاف أن ينتها)) زارٌ لقتل المكان و وجو اته
اا ما العش ا ..تجربا شعريا بين رصيف الو ن وحراس وا ي

581 ----

الليل 594 -

إسماعيل خاوي اا ((بحر الضياع)) كنير ن الشعر ،قليل ن المغا

رة605

نباب اا المخيلا أو الشاعر اا كمائن الحياة قاربا لمجموعا الشاعر
إسماعيل خاوي ((

ح زورق يهذي))

648 -------------------------------------

الفهرس 699 ------------------------------------------------------------
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صدر للمؤلف:
 -1الوراة ييتح ءريهاـ اار
أأل نق عمان ــ ااران 1998م.
 -2رايب االيق ــ رفز
الحضارة العربيق ــ الماهرة
1999م.
 -3إشراقات الولد الناءي ــ
الهيئق العا ق اليمنيق لل تات ـ
صنعاء 1999م.
 -4غناء في مام البعد ــ طبعق
أولى ــ ؤءسق العييف الممافيق
صنعاء 2000م......طبعق ثانيق:
رفز عبااي للدراءات والنشرـ
صنعاء 2007م.
فتات الجنق ــ ايوان شعر ــ ايحاا اااباء وال تات اليمنيين
-5
2004م.
صدرت أربعق ن اواوينه هي( :الوراة ييتح ءريها ،فتات
-6
الجنق ،إشراقات الولد الناءي ،رايب االيق) في جلد وا د
ضمن نشورات صنعاء عاصمق للممافق العربيق 2004م.
ايوان الحضراني (جمع ويحمي ويمدي ) صدر عن وألارة
-7
الممافق صيف 2006م.
(ا ناجي ثوات .وفو يديا اال ) رفز عبااي للدراءات
-8
والنشرـ صنعاء 2008م
(قمر في الظل ..)....وألارة الممافق -يري عاصمق للممافق
-9
اإلءال يق 2010م.
 -10وه ا ال تات (أصوات تجاورة) وألارة الممافق -يري عاصمق
للممافق اإلءال يق 2010م.
البريد اإلل ترونيaljaylany2007@maktoob.com :
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