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لمؤلرلوعب!إلعزلمجهـو-

فيوهي.والابداعوالتضحية،واللفداءوالبذلى،والوفاءالولاءمعاني-ا-

الهامومصددفخارصفطاتشكبرحلااللحديثالثورياليمنتاريخالمعأصرالعربياللشعرروادمنرائدعن)1(اللليلةالليكماتحث

ار!ادمة!لمح!جيالهواللحديثهذاوراءمنالليهالوصولابغياللذيوالهدف.اليمنفي

عذبه:اللضريراللشماعراللبردنيالللهعبد-مثلا-الابطالاوللئكمناتوعيةفيالمعاءسالليمشالشعربهقاماللذىاللطليعيالدوربيان

ثائراظلذلكومع،اقتوديشعرهبجمبمراتعدةوسجهوهالائمةتشكيلاللىوالألطلاققيودهتحطيمالىباللشعبانشهـشاالأكياللثورية

بانتصاراتها!-يغييزالولا-فغنىالثورةشهـدصخىءتمردا.المسمنبدورحكامهلهيرربكمالا،هويريدكمامصيره

ناالاضطهادشدةمسنوؤهـاضطر:نصراللعزيزعبدعليومنهموإطرةهيوانما،فراعمنتولدولاعدممنتوجدلاوالثورات

هذاص.كا!للقد،الممنالىعادالثورةقامتاذاصةىعدنالىيهاجرتقوملاوا!عصب.اليووواللدافعوندوافعهالهاتاريخميمةاصهـاث

دويافتحثاللعدنيةالصحففياللثوبىيةقصائدهيتساوهوبااللشاعراكصعوبتلجأأنما،وحمقاوطيشا،وعنثاللهواولا،اعتباطابالثورات

ويتمناقلونهايحفظونهابهااعجا؟،مثهـةمناإيمنونوكان.ها!لاامامهاالاخضيادويصبحامورهأتتأزمعندماعليهاتكرهاوإثوراتاالى

وخواطرهم؟مشاعرهموتلهباللبار،مبمجامعفتأخدبهاويترنمون!اوتااووالحياة،اللهـظلماوواللعدل،التسخلفاوا!؟قدمبيناخت!يارا

مساهمة8،91ثورةفيساهمشاعر:المطاعاحمدالسميدومن!مالثوراتالىاللدافعينطليعةفيعادةالاقلامواربابالفكرورجال

بحثته،ومثلوافأعدموهمنهتمكنوااًللطغاة!لحكامولكن،فعالةايجابيةهذهعنويدا!عونبرحقوقهمالشعوبونبصراللذينعفهم:لهاوإمهدين

!الثورةفيلاش"واكهانتقاماسوءمنبهمينزلماكلفيالتنمعوبمعيتعاطفوناللذينوهم،اللحقوق

وشعرا،نثراالليمنبببئالمفكريناكبرمنويعد:الوريثاحمدومنهمحلإلقتهمعلىويظهرونهماللجائرلمنلللحكاميتصدوناللذينوهم،منهملانهم

نفسه-بيعاللشاعرابىفلما،الليهيسننميلهانيحييالامامحاولوقدهذاوبغيرهذابكلهمثم،فيهماللشعوبانخداعامديطوللاحهىأ

مسموما،فماتالسمللهفدسوازبانير4بعضالىالاماماوعزومبدله.المحتومطريقها،منهابدلاكاناذا،لللثوراتيمهـدون

.وكثرونكثيروانهؤلاءومنهـجمربرداالمقهورةالشعوبقلوبعلىتنزلالتيالكلهة...واكلمة

مناخ!واللذبما،الرائداللشاعر.الزبيري"ءمدمحمودمنهمئم،وثفاءبل!ماجراحهموعاى،واصراًراعزما،منفوسوعلى،و،سلاول

اللليلة.محافرةموضوعالثوريشعرهمتفجسرةبراكينالل!اةاعماقاعماقالىتنفذالتبالكلمةنفس!ب

--؟-!مدمرةوقنابل

عقيدة،سياسيةعقيدةذو،شاعراكونهالىبالاضاوئ،ازبيويواارر-لملأحهيوالاسرارارقوىهذهكلا!اودكهاالتجمرالكلمةهذه

الوافى-الانسارقضيةاجلمن،واللالعلباللقولالايجابرك!الىكملالىترميتمبدوالتيالصوراكثروما،،الاقلاموارباباللخررجاليحملهاللذي

وكل،الحركةتحومهالتياللق!بودكلتحطيماجلومن،وكرامةحررة!ومسمومحةمقروءةبيئميهاتتجسداو

-.وللانانيةللنفسهالئياةفيوابداعهونمهدوبئت!ولأ!تيالسدودللموالاسراراللقوىهذهكلللهاالتيالالهيةالكلمةهدهوللكن

يتقبمانفوضفيماعليهفرضهلىه5،ووا!فلىتههووظؤفيالانغس!هاعنتعبراذء،الليمنفياللفكررجالتلقاهاوؤد،ونةطع

شيءابمط!-نوهمه.مستمياف!ايدافعواق،المعرقىالىبريئا!اللشعرصورةهي،هسموعةواحدةصورة

يدافع؟وولدا؟يداؤعاللشعبل!وعيةاللكبرىالوسيلةه!التتماعرةاللكلمةكانتاجل

يدافع؟تنيءاىمنتتخذاالتيالوسائلمنعداهامالانعدامودللك،الثورةقبلاللي!مني

المفكرالمؤمنمعمانالا.يدافعانمنواتنرفطاجلمطلبهنادوهل!مسموعةاومقروءةالناساللىسبيلااللكلمة

السليبة،وحقوقهمقومهلحريةواتردادا،وطهتنرثعلىصفاظاهزفيخيمااسماش!ارادواللشاعزةاللكلمةللعبتفقدذللكومع

ا،!لموبنتعبهايقاظبملىيعملىانمقللانسصانابقى!وما!"لطو!لفيالاولارو!هاكانكما،وتحوجمهوايقاظهإلليصيال-معبدوح

رهيب،-واقعمنفيهيعثىبمابمره،ان،اللع!بقسب،تهمن،امرهعلىدالثءعب.كاذووأنوجورهلىخقيقهدؤ"صوبوتوجيهه،الثور"ة.ؤو!ته

كسائرال!ياةفينشاطهثهـيره،رلمى،انسانيتهاعداءعلىيثورحشورب.لي"ويترنم،لهوي!ب،الشعريحببطبيع!ه،اللعربيالليونب

المنطلقة!اللطلبقةالشعوبهنوقعاواشداثراافوىعئدهكان،قلبهلمساللشعرمنواحدبيت

يدافع؟ولماذا!كتاباوخطاباو!المضمون

تفرء!والانسانيةالوطنيةاللقيمهده"ناسمىقمأهناك!ء!،مم!ف،وئوارهالليمىصاحرارمنا(فكررجالىعرفذللكاجلمن

اواقف:اذه!هثلفيالسؤالىليسى؟عنهايردافعواانالاحرارعلىاليهقيحدثونللغةوبأي،ويؤثره4يفضاالديالبابمنعليهيدخلون

؟يرلمدافعونلالماذا:هوالسؤالوللكن؟الاحراريدافعلماذ.!دعوتهمالىويستجيبيفهمهمخى

فدافع.،..الشاعرفعلوقدبالمثورةاخراق!اللذي*السي!اسينضالهمراحلفيا!يمنعرؤءوؤد

والانسانية،الوطنيةمعتقدا!4عنمدافعاحياتهعاش..اجلرا!ةلاحمبرلهغنوااللذينا!راءاتائهمنكتيراً-الجمهوريةواعلان

-وايمانرضاءعنسوتحمل،السبباس!بةوطهـنهاحداثكلفيوثاركا!وانا!حواظلأفتحريرهوريلفيوتحملوا،الثو!يالشمرمق

وتشريد!ونفي،وتعذيباضطهادمناصالهماكلموا!وا نتقا.لغدرللعذاب

رقابعلىمصلتاسيفاالرهفقلمهشهرايضاعقيدتسبيلوفيمنعليهاشضملتلما،رانعةباهرةالابرطألالشعراءاولئكوقصص

العربسيالشعبللهذااخراالنصرتحققحتى،اليمنياللث-ورباعداء

والعربسيالليمنيالوجودالىظهرتالتياللثورةتلك:الرائعةبثورته.إموبيةابر-!وتجامعةفىالقيتمحاضرة)1(
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واوطانااجيسسلالليصنعالابيديخاللقادراعبمحماتوءابزعامة6291(اياصول)سبتمبرمنوالعشرينالسادراليومفي

هبزانااللشعباهوير،عنقهفي!حملسةالسفاحالمالكيخاله.السلالىالرئيس

-3--،-

واللقلية،الشظفمنشيءعلىيتبمانتنعأ،صميميرصىوالزبرياجزاءهـنجزءايفيالمعاصرينالشع!راءدواوينتصفحناواذا

عنوعزوفهمروحانيتهمفياللصوؤةمنىقيحوعامطأ!بصياتهوبدابه!فحاتمنهاديوانكلفينلتقي-ريبولا-فاننا:اللعربيالوطن

المادية.اللحياة.ونوعاكمااخرالى9!ديومنلمفتخ!،اقوميا(رضمعرمنمشرقة7

تهيأتاذاحهى/،لللشعرعشعقهغيراللصودةاجواءمنينتزعهولممعظمهاوازتاج4كلوقفمن(لمعاصرينشعراسنابيننجدقلماونكن

منن!كافئتين:جمرقوتينامامنفسهوجد،وتجربةوثقافةعلممن،ادواتهلهاللتن!عر"ثورة))ديروانهفياللزبأيفعلكما،اللسياسياللقوميالشعرعلى

اللخ!روةوة،العدابسوءاللشعبيسومونالائمةحكمفيممثلةاللشرقوةعليهتطغى!ظمهاو.وشعري":بقولهالمتمماعريحدئنادللكوءن

لوطنهم.ص*الأهموهبوا،الاحرارالليمنشبابمنقلةفيمفملةوأما،لورةاكانو*،رثاءكانوما،مدحامنهكأ!اماسواء،السياسة

التياللقوةهذهالى،الخيرقوةالىاللشاعرينضمانطب!يعياوكاتءانؤ،اواقعامنطدأهووهذا.دللكغيرشيئاكانمااو،شكوىكان

ودولتهم،الوراثيةوعواملهمومجتمعو!واسهمببيثننهماقرادها"/يخته؟منحالبأيالعامةاللحياةعنمنفكةشخصيةحياةيىمتكلهاحياتي

!تحواانعليهمكبوللكن...تزيداوعامخمسما"لةقبلمااللى."الاحوال

جسرايكونواوانكليه.،ينتموناللذيالعصرغيراخرعصرعلىاءيمنهمام!-اتجاههوانما،شعرهعلىقاصرالليساللسيا-قىوطغيإن

اصعبمنرسالةوتلل!.طويلةؤرونمه(فئةويقطع،عليهالشعبيعبرذللكءلىوشاهدنا،وزثراشعراالادبيا!ء"جهكلالىيئمدأهعئده.

الاجيالى!منجيليت!حملهااننيالرسالاتروأساة"وكه-اب"اللكبرىاللخهـعة"كنابمثلالاخرىتسبه3وديوانه

جلجهماراليمنيةاللشبي!ةمنالاولالرعيلذللكةعقبفيوكان."الوافى،،اى

امورفيزجحاذاالاالرساقىهذهبرتغاليف؟له،وض"فيطبعرلاالمخضرمالتيالمرحلةفياظنهوما،سيماسيمف!وماننء:دهاللشعرمفهوم

نلاثةفياللشعرمنيكثرانيستطيعكانوطنهتاريخمنفيهاوشاركعاشها

القدبماللعصروروحشعبهللروحوانتما؟هفهمهيئضجان-اولاالشاعروهولهقىيخ9كآنؤكيفوالا.اسةالستءيراخر!صآي

تاما.نضجاشعبها!بهفيتفىالذيراضاغمنداكللغراو،للطبيعةاورأمححبيغعياتاالغيوراللوطني

اللذاتية،اهواء4فوقبهترتفعروحيةنزعةعندهتكوناة-ثان!يامؤيالانسانيةبهتنكبللممانسعبهمال!بمرون)ومكلورىوهو،الشعر-

ادنيالفضاءكمحطةالليهبالنسبةالنؤعةهذهتكون!كي،المادقيومنافعه؟روورهامنعصراحلك-

.والسماءالارضبينمرحلة.كونانلهايرادقصيدةمنقولهلللشعرومفهومهاللشاعرمذهبيلخصماخروللعل

عوامليقاومانالمخضرماللجيليستطيعلاالتسماميهذاوبغبر:منفاهفيوءـووطنهالىفيهايحن

واللنذي،اللقدمفيالمعرفىشعبهعا!مين:اثتعالمينمنالىهائلةاللضغطابنياسأباثعرلهاوابني،بعثاوابعثها،حباامتيالىاصبوء

ال!عوبوعالم،والتحجرالموتنوامهبم!-الشاعر)قولكما-تسودهادافالللصم!اسمجه،عنهمنزعتاجمبنأمنهللعمياصوع

طصص،فيحددثاصلر-أ

لي!لمحالقهيحاا

الثانيقىيرصأوو.!رالح!صمر،دمم!لىولحلق!صىمه--7--ا-

*؟لح!ء-ص!محرر!وصصرص-

ا!خأوكة-الزوصكأ!ا!ةريرب:يض!واحدكتابفي-ايروسترات،اللغرفة،الجدار:يضمواحدثنابفي

!تالذلاي)وح!!رجوز!سى!!اللضيف-اليك!!اللجا)حدعمجيمبةصداقيةسصمببمية

سنجص-لفىضهغغتصي

برريمقص!حيئقيهمما7يز!مولمل!ا

لبنانيةليرات3الثمن.لق035الثمن

خ+-لاداباردأمثمتمورات

-يريمص-ف5!حىة-.
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و)هدا.ومسؤولياتهاللدورهذاجزايهقحملواانعليهموان،وحمايتهابطريقةيحياهأانيسقطيعلاحياةبسحرلهتلوحالتياللحديثةالعصرية

فيه!هوادة!لورياطابرعانظرهمفياننطورفيخدانبدلا13ن!وتكيفتكلفمهما،هيكماطبيعية

حركةاللشبانهرلاءاءلنالحقائقهذهءنالموقفتدنفوعئدماؤهما،بئ*ضيهكان،شعبه)روحالمخضرماللجيلهذافهمانعلى

فياضرااللحركةهذهادتوقد:اهرةوا!لقعدنمناللعنيفهالمعارضةليتأتلمىن3رلنذللكوكل،والدينيةوالاجهماعيةالسياسيةللظروفهكاملا

فشلالىثم،ورجالهبنيهوبعضرجىا!وراممصرعاًلى8،91سنةسلطانتمثلالتيالمصمياسيةاللقويمعوالبزعامل،التجربةطريقعنالا

،والدماروالضرافي،واللقنالمذابحوالى،الدل!توريالنوريالحقماللحياةممارسمةطريقعنالشعبدراسةجانبالىهذا.كلهاللقديم

الرهيب!احمدالامامحكمالىثم!مسرحيةممارسةلا،عميقةصادةممارسة،اللجماهرتح!باهاا!*حما

مسنالشكوىوفي،يحىالاماماستعطاففيشعرمنقيلوماانفسهمندبواالغيالمومةلمعنى،الوطنياللحسخلالومن

ويحث،الشعبصفوففيسريعاانتشاداينتشركانالسجناهوالاللحيةالتجربةيمارسونراصوا،عاماعن!رينمناكشلمنذ،بهالللاضطلاع

تصرفاتكقداللشعبويهبىء،ا!ضقلينالاصرارصاللجفيعاطفيااثرا.الاعماقالىورواًسب!م!تاريخهموحطامشعبهمركامبنبش،اللطبيعةعاى

.الامسام

بانه،ومدحهالاماماستعطاف!فيشعرمنقالوهماالشاعرويبرد

اللحقيقةهذهتسجيلبهقصد،المص!جن!لامتصويرعلىينطويكانهى1همبهماذتهتاطوارفيا!تمجربةهذهممارسةرورتوقد

وا!سحطافوالشكوىالمدحفيالمبالغاتفاناخرىجهةومن.تاريخيا!الثورةالىاخيراوبالشعببهمثم،الثودياليقين

بيناللعلاقةللبشاعةرمزيةصودة-الشامحررأيح!على-لللاجيالتقدمتنقلبحتةعصريةباؤكاديبشروناخذواللتجربةا!ولا!ر!ب

و،ضطرهم،رحف!تحتالاقداداوقصهم!من،والمحكوميناللحاكمعلىرل،اسضجابةير!لمالاسلموبهذاانبي.هيكماالشعبالى

اللذي،المدحذللكيمدحوهاذهالىالمدلهومنطقهواورخبدادهبقسموسهمناللشائعاتوانطدت،مضادورسميشعبيفعلردلهكاناللعهـس

!الهجاءالوادهمنرمريلو!الى4بطبيعهيتحولعلىوسهل،كذباالليهمف:تاتياللقرآناخهضاركشائعة،حوللهم

-6هذاضوءعلىيكتشفوااندونبالسجنوجود!ميلغيانالرجعياللحكم

.4حقيقضعلىاللحكاممعدنالتجربةمنالضطور

الامساولفياسطاعاللحكممسرحعلىاحمدالامامظهروغندماالشاءرومنهمالسجونخارجمن،مبقيمنراحالثانياللطوروفي

سراحكاروقي،تصرفاتهبظواهرالشعبمناللواعيةاللفئةيخدعان،عمليتم!انهاللىمئتهين،الاولىطورهافيالتجربةنتائجيدرسون

مجالسه،فيوالاتضعارالافكارومطارحتهم،وتأمينهم،اللشبابسجناءاللحكامستمداللذي،الدينطر/قغيرعندعوةتنججولا،تقدمو!

منلحمربالتوحييالتالرمزيةتصريحانهبأللغازيحدممهماناستطاعكما.سلطتهممنه

"-.الليهواللفسادالرجعبقيونسبةابيهحكماللىسيؤدي،الدينطريقعنلللثورةاللدعوةنجاحانراواوقد

وينفخ7مخدوعايمدحهمثلا-كالزبريشاعرراحالاساسهذاوعلىعسىاهـلمميبالاز:ثلعارللفكرةا!حكامي!صمحانفاط:امرينمنواحد

وللم.المجدواشواقاللشعرباحلامويحركه،واللبطولةالطموحروحفيهوهي،و،لمجاوموهايرفضوهاانواما،معاوالشعباللحكلمهمم!شوى

شخصيا،مغنمااومنصبايطلب-يقولكما-لانهاللشاعرمنذللكيكنحكمهمويصبح،اللدعامةهذهلمهدبميضطرونوعندئذ،حكمهمدعامة

لؤعوانما،مالامنهيكسبوللم،وظيفةيقبلوللم،منمسبايتقلدللمفهو!اسجناغيرشيءالىتوصلهمللمالمحاولةهذهوللكن...اساسبصر

.واصلاحر*ظوروورءجميلا،لمبء:طبرقاللبلادهيركألممساربتةؤتلىماالملاينةاساوبالىعندهمالتجربةاتجهت،الثاللثاللطوروفي

الملأءلىوصرح،4طبي!ةالىاحمدالامامانقلبماسرء(نوللكن"الاهنوميال"سجناءانفسهموجدواانبمد،لللعاصفةوال!نطامن

حسينطهيقرأمنوان،الادباءبدماءمحضبةويرده،اللا"ىسيلقبانه!ب،مينكلونالائمةشيعةحيثاللصهـنشمالفبىاللعا)يةالنإئية

!الموتءصيلقى113".!واموالرافىعيواللعقاداعداءرببسوابالهماللحغاميقعاىاولورهدافيالش!رواسشطاع

حكامهمانتبينواتدماالاحرارطايعةعلىالمفاجأة!ولعظموفد،والتعذيبالسجن"-نشهر6-!عة.ب!دالبعضلمراح!طلقوا،ا!م

ويشغئىيمدحهمشعرصورةفيكا-(وللونص*ى،والتجديدالنوريكزهونقيخروالمالحكاماوللئكانذللكرمعنى!والمناصببالمالللهمملوحن

جمهم.9اللشعبطمالالناحيةمنهـإومتهما!ستعدادفيا!السجناءبعهـاطلاقشيءؤي

محتوما؟أمم!اهداالمهـخشعركاىهل:يسمالسائلورب!اللشخصية

بالثورةقرارفاصدأرتأكبهـ.بكل،نعم"قائ!ءالشاعرويجيبالا!اممعتجربض4مدةانهتقدالمساومةهذهانالمتماعرويحدثنا

مجيحيمياصلاح،وكلتطوركليعاديالامامانجمينءنكادراذ،للذاتبابحب

.ثناءولااستعطافو!،للينولارفقمعهينفع!،انه

عميقاخصباكان4التجربمنالتطورهداؤاً!،امرمنيكنومهما

ندج!يرفند!ايقيناوو!،"لللثورالاولا!هساسورقاشهاللشاعراعطىفقد،كلاما
000اللقوةطرربئغرعنيحيىالامامتعير*ظلةبالى

بكلأ*نجربةامروربعدالا،لليحصلالثوريا!بمقينهذاو*نوللم

للحكاماللشعراستعطاف"-الشاعريقولكما-واهمها،الاطوارهذه

بالقاهرةسليمانشارعالىرصه"وجهـضالوسلوب1ومن،لفديدعاطفييرقمن!ببهمابكل

منهمجعلضااو،اخرطريقالىحوللناهملربما،والابالسة،النتمياطين

!"وابطا!ملائكة

مهتدلةوالسعارممتازقعمووتابثمببراً،توجيهايجبىبا!مامواحتكاكهمنضاللهمانالشاعرويذكر

الىاوصلهمقد،اغلا!ووسجونا،واعدالاوتطرفا،ومدحااستعطافاو

ألبرحزمدرأرةنجزع،متألهمستثدعنيدالامامذللكا!:فيشد!هىثابضة!ائقعدة

اللبلادوتطوراللحياةويرفض،الشعبخنقعلىوالاصرارالتسلطالى

اتى"لليستاليمنفيواللفسصادواللطحراللعزلهوار،هـريجيا!+طميا

ح!ع!ه!عيىعح!حمي!ححححيى!مىحم!ر!رحرسح!!فىء،3تجميم!ارك!اساسيدورللاءكاموانما،ا!"ةوصحريرء-".لاراملاـكلولمقا؟يما

ه



أحديركونأناحيرآاستالاعوبه،المهقجرةالمناعركلمنمضمونهوجهل،النصيروفلة،اللص*ضعفمع،المسضميتةالمصممةاللصادقه

يقاسيهءماالنجاةالىسبيلبألا،اليقينمرنبةالىبالشعباللدافعينفيهايقضاللتياللش؟ونمنولي!س،السهلبالامريىعىاللشعب

!فث!ار...بالثورةالاأهوالمن.عابرةعاطفيةفورةنتيجةوتجيء،والاوهامالظنونبا

*،*وهو،الصادقةالعميقةالثورةالاساسهوالثوريم!الليقينار

بعدلآوخاص،الثورةطريقعلىبشعرهاللشاعرينطلقانوفبليبذلجهدبعدالايقيناالليقينيركونوللن0للصمود!االاولاللعامل

اللعمططيسضهللراه،الثورياللي!نعناصركلولرفاقهلهتمتانبهلوتجربة،ورجاللهاوقواهااللدولةانحواروسبر.الموقفللدراسة

!كلونحتى،الشعبياللكفاحدسهورفيالاولىالمادةبوضعالثوري.المطلوبالتطوراحداثفيتنجحعلهاالثوريةغيراللوسائل

.واللجهاداللشرفطريقمثلهاصتارمنولكل،لهومبدامنطلقاناجحة.نهورزلاكما،وطنيةولا،عدلاولا،حقافكونلاوالثورة

با"لوطن،والايماناللكفرمفهومقصيدةفيالشاعريحددالمادةهذهفيوقت!عنفالثورةان.منهامفرلامحتومةضرو-ةتكونيومالا

،الثوارشعاركوناناللقصيدةللهذهيريدذاتهالوقتفيبهوكأنيالاواللقتالاللعنفيقرونلاوالاصلاحبالتطوروالمؤمنون،ومذابح

:ف!يقول،الاحرارونشي!."متهورين-فاكينمجردكا.نواوالا،الليقينحدتبلغعادللةبمبررات

اللحاقدةالغضبةوقدسيةالصامدةبعزمتيكفرتانتهتالت؟النهايةالىاحمدالاماممعتجربتهـثمانتهتوهكذا

،لدةاللخواهـدافه،للشعبيبهننوتشبابوعمريفرضاللذيالثوريالليقينعناصرتمتوبذلك!أبيهمعتجربتهمالليها

اهدةتف-علمنتراقتيوارواحهم..وبالتئء!راءالوصولفياملكلمن)ب!اتنفضأناللثائرةاليممنيةالشى:ةعلى

واحدةساعةوهادذتهمالمطغاةحكماربىتانااذا.اللحكامأيدبمماعلىلصل!باتغييراإلاوضاعتعييرالى

***-الشاعرقولحدعاى-جربةالتمنالاخيرالطوراسلمهموقد

زيفوهوما...زخرؤ!وهومااللبف(ةاللطغاةبعسطدكفرت:للهـلماثالثلامصيرينالى

توجوهللطاغيةعبداتاأ!وانعننةس!يوأكبرتدونا!جفيالموحشةا،قبرةفير؟وورناوونفن،نرضغانفاما

عذسطوهانعوطايعذبادذيتعبييرانيانوعن،اللحيففنأكل،الاكأرون4فيدخلفيماوندخل،الشعبفيها

؟حنطوهطاغيةللجثةخاشعاركبت!علىاجثوأ...أ!تتورأو...اللقبورفياللدودتعيئىكماونعيش

؟ابوهمن؟اصلهمن؟هوفمن؟يجبهتللطاغيةا.نعنو...فتمردنا...الاشرفوللكنه...الاصعبالاشقواثرنا

*،*:وأنشدنا

هامدةجثةالورىراهوقدكأىبالنممعبوآمنتمحابهامنالاسدتخرجكماالاتوفشمالسجنمنخرجنا

!الماز-دةعلىلليقتسموهاعدا؟هحوابهتداعىبابهامن..المنيةونأتياللسيوفثفراتهـلىنمر

اللفائدةفييساوموذاكيعي!ثشهيدبنساوؤهذاوارهابسطااللطغاةبعسفدنستادا..اللحياةونبى

!الرافدةباللجثثلتعبثالسمباهـزر،لليتامىوذابأتعاي--ااعرضت!نااذاا"كباراللحادثاتونحتقر

!واللدهصافعازفسهراىاحمىاماحذارولليدمنوكمب!ات،نااللخطوبركبنااتا0..أهـ1ستعلم

***للطلابهااللصعابتذلفياطالما...فىنانحنفالمن

انحني-فلا..كر-ماوأحباأنثنيفلاعنيداثمضيبهالخطط...تبيءالمنايافياصبذاحتفا!ن)قوان

المؤمنجبهةارتفعتكماصجبو"السمانحووأرفعاارباب!بأق!امتدالسامسةؤحبالاقامةانفنا

المحسناللقتطلمنفتات،اداقبلولاخميصااموت1عاب،منىونخله،كراماخزدهـاهـصنلنفلتوسرنا

المنتن؟كفهفياللدمأرىأ"*يملقا"!نأطعمأ!انيابهابينمنفننسلصولطاتنطويحيةوكم

الموهـننترف!عزنيولادميفينخبوةلبفتفلا-7-

مستهجن!اللعارمنبعيتنىرضيتأومبد"يعنحدتاداوالاوضساعواللظروؤءالملابساتعنكلمة-ادسادةأير!ا-.للك

دسامة/ومكلوتزد؟د،طر/!هاؤيالثوررقىالتجربة.تمصيثمحيثمنصروريةداًتهالوقتفيووو!ي،ورفاقهبالشاعرأحاطتاللت!ر

المتمعبيالكفاحدستورالىفويهب،رشتل!مما،الشاعرقدا،وعمقا.الانللهنعرضاللذياللشعرتقديرعاىتعينانها

بقوله:يلخصهااخرىمواد"اللشعرثورة"فيديوانهالليمنشاعرسجلهاللذيالشعروقيمة

الاها!ةيسبعمنعاشولا..راأحراالارضعلىنعشاولنمتوفيدلكفيهيوانما،وحسباللفن!بةالفسعريةصورتهفيلليست

سجانه..قيمةفي-(ويرلاسجيناةاللحيمايرضىشعباانبهاوقفالتيالروحتلك،الؤنوريةوروص"الاستانياللسياس!يمضمونه.

بالصانةخببقةلليست..لالوالاذوللل!باتصلمنوحياة!انسالينحيرانهفيهيقالماأهوناللحكممننظامايئحدىالشاعر

خوانة!..كرات!انجساترب!ايضيمعلىتنموودماءانهعلى.فظهرناخاصةمنهواللمثععرعامةالثوريالادبودراسمة7

اونانهالثرىتحترىا!سودووااساطيرهمحاشعبكلراءالشعأمزجةلاخننلافتبعا،اتجاهينمنواص!اعادةيسلك

المهانةالشعولطكلوبادت،تا)ذل!بلااللعهودكلتلاشتقد.اللجماهيرلدىالثورياثهورخلقفينظرهمووج!ةوطرقهم

خيانة!حملاللقيودوامسى،سللن،2اللناسىعبادةواستحاللتالىالثوريالشعرتقسيممهنالاتحأهينهذينأساسوعلى

-8-والمناداةالثورةالىالدمموةفيصريحمباشرشعرالاولالنوعلوعين

"الثورة"للفظةمرادفاتاسصممالعدمعلىالاصرارمع،علانيةبها

يشرع،وأعلن4اللثعحعبيالكفاحدستورصددأنوبرمد،والان.ذللكمنالعروضيالوزنأمكنوللوحنبى،ومشتقلالها

اله؟يبدأاللجبهاتبمايوللكن،المعركةمب!انالىويتقدم،قلمه،النفوسفيالثورةبذوربطرالىيهدففشمراللثانيالنوعأما

الشاعرنرىوهناجميةالتفاللجبهةصفوؤطفيالثوريةبالتوعيةيبدأبرقصد،ويهيجهاالنفوسيحزمابكل،المتصلالدائمتعهدهامع

و!اقه،الاليموواقعه،اللبائسةحياتهمنصورااللشعبعلىيعرضوتحمى"غذىتظل،الب،طنالانفعالأوالىجيشانمنطاقةاحداث

بشاعتسسامئيفزعانفلعله،المضيعةاللرخيص!وانسانتهالمهدرةاللبلوغفيوالشاعر!فالانفجارفاللفوراناللغلياندرجةتبلغحتى

لنفسه.فيثأروشناءتها،مختلفةوطرائقشنىسبلايسلك،اللحالهذهمثلالىبالنفوس

الشعبفيرىحولهاللشاعريتلفتاللصورهذهمنصورةففي.والاوضاعوالمكانللزمانبالنسبةالوقودأنواعلاختلافتبعا

لهباكرالاحرارقعياممنالرغموعلى،شقائهفيعالراجائعابائسايسضمدشعرانه،الاخيرالنىهذامنهوالزبيريوشعر
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بغضبةاوبحربتماضاهمااندونماءجر!كأتنلللميخاهـ-4انالايملكفلا،دواعيهاتهيؤمعبالثورةين!ضلافانه

وتنربهالغاليدمهارون4أكافدىوهيقيدهفيظمئت:هـجبؤج!

خطبه!يستقبلانااالطغببيمم،خطبهمنصحا(الشعبهوها!؟المديدالنض-قاءكبوةمن،ضدت-متى!اللخميصا:لائساأيها

-!-!اللمصبتالملودأكسبدومن،راللباللبدماءمنغذوناكؤ!

ودءاةاللوطنيةتجارالىص!ةاللتتصاءريئجهالثوررقىالنوعيةجبهةومن؟المزيدفيطامعانتذهل؟تكفكمانضوانراكفلماذا

اللجا!لمب-نالوط!يةبتج!ريبأماأرلتدأثم.والاررتملاماغح،دلامناكالليينالاحراردهشةاروماعريرصوراحرىصورةوفي

بقوله:وو-هضحهم،اروائهللدى،ئن!4والخ،ا!وطئرحفوقؤكيف،يحيصالامامفوةمناللنةمعبفزءالي4وصلاًلذيا،هـى

ثمن!خهمحول3علىيرديراللوطنليحفوقجاهلوكمخصو!مصدريطل4891ءاممصرعهبعدح!ىامالامأهذاشبحا-ا

ومنعليهاجزاءتقاصىنت!وكةرجسلهوخزتاذافيللهـصميتمتنليظللماذا؟مقبورا،ورزرولابأعينهميروهأللم؟للذ!معب

واضطغنثعب-"ءاى!نار،لىالنضاهواهبرجققللمفانطانحيئاي!للهيا؟وجمادوحيوإنافصانمنآعيضهـمإجمهعاتقعلعاكل

اللؤتنويذكي،اللعيوبوءب!يا)كفاحطهـرب!وثوراحلل!ويبدوموتهبعدالناسيرعبالرهيببربئ/وجههالذيفا!-

ولمن؟؟يشتكيويحهبمنلللاكل-إمبى!اشكوىوقدم؟فبماءكلفي

الزمنوسيص،الشعوبروعي!هالالمبطشضدوهـ-وذه!رخ،/موهذا..!ؤبروهذا،لمقتوأشلاءالاءإمهذا!رب

الليمنوموتالسلاحووصعاًلكفاحبانتهلءوبشره!ويقام،4أجا"صنشيءكلفيهايصضعاللجحيمورحاب

!اللكفنوغيراللدعاءمحير4ترتجهلاالملإبرينوانالأزش؟مأذاهمنينجوللم،"!-يمتللمانهالموتيعجب

المؤتمن!...خايفتهاوبقيسمانعتضعهـساعلىالهصسلاةوغيراقامواحيثمنهملنونالليعيرتاالارضعلىروحهوزعت

ء!صا!أمرهممناثساعرافي-رىوالاسغسلامإلظخاذلدعاةأما!أمامشيءوكل،4!شضكل!فيها...شئعاءللحياةباؤادا

أشفق،عد!اللىيمتدالليمنيةالوطنيةالحركةننصإط!آخدفعمدماعلىاللنشعبالمفروصةالطوياةاللعزلةصاليصوراتة؟ناصورةوفي

ي!ء-لون،الجبنمنبدافع،،راص!ا،أننص؟مءلىالمتخاذللون!ولئكعلىحهـامهتشجعالعربيةاللحكوءاتبعضىانكيفويعجب،ا!جممني

بشعاراتوجماردولهم،عدىفياليميالم!مععنالاحرارابعادعاىاىاللعربيةالافوةبحقي!وقعىىاللذيالوقتفي.بهالا?كهد*د

عناللشاعريسحكتفهل"!بناركمتحرؤونالا)ا:كقواهميداللصهسذهفي.محنتهمناللخروجفيويعاولوه،4كفاصفييرسماندوه

ي!ستشركب!لاكيالانهراًميالشعورهذاي!قاومانعليهاط!كلا؟هؤلاء:اللنئاعريقولاللصورة

التهكغعم!أرةمنمضمونهاء!بغؤصب!ةفي...فعلوقد!فقدانهالورى،يىعيان3لمادحه-ىالطويرلمةارمزلةويكل

:ميها!،بربئلسخروأحاخواذ4؟-عفوا-صىأين!،15قربرالوشبرقىدوووتناسى

انكلم!بمبيرتحرؤ-وناولأا-جمع-تقربواولادعونا(!4جثمإزانصتيعومااهـيهمتهـ،و)و!..بور--دا؟"زعموا

!وهـمعميمشاءكماواناالا"صامبدبانارضببنا!اؤكوانهورءجعوا..الافاعيلهومنير!رح!طلنودءا!م

بالللجم!أفوافلملم--لورقيوللزصش!ودباأؤدامنانصشل؟اللهتالةدموعهوداسوا،-"عصأعرضواللهمباما!يتكثمعرفي

باللحلمعثصناهـنوزففعب،لغبصاءنامضجعونفرشعاىالارضثأنه؟امالمت!حروا،ضالارىلىمنحىوه،5واأواصأ

؟للهـمالم!ا!دجىفيأعملمر!اشىنيمازاللو..عليئافماذايعحيىالامام!ببهاقتلانيانتورةتلك،4891ثورةأعقابوفي

،**الثعبويركع،اللبسمنموجةالليمن.فكتسج،ورجالهبنيهوبعض

اللبصروزور،اف-لموبأونبض..لاوثاز:لماللحياةوهبنااللشاعرروحول*ن،للجلادينوالمبايعاتاًلونهانيوتقكاؤر،اللطغاةأمام

اللقمر؟ضصياءمنتجيلروما؟النتموولىنتصعاعمنلبتعيفمااًلقضعبةالمةوىر1اءسمنوراءهماو.ن!مج،الواؤعتستنةصف!اتي

..البشرحياةفبزهـهدز،اسوةكصا...اللحشواتوفيوتصورهعاواؤاذلكءنتعبو،ا)!منكان*،15اللكفاحفياضيامحاى

..الاغرمستواهالىهبطناهىىءعيشاللدودعاللموفي:اللصورةهذهفي

الحجىصر!لمس!وياتنزلنااللبعيدالنزولنستطيعوللوبدهالرروالذللب-لقىنيوا!تها5المىودالاكذوبهوراءء-ن

-01-دهالبل(رطءولىضجةفيناملللاص!ساعاتواالضاتو!!،ة،ؤ

وجدواممن،الأمةأعواتاحب،4الىفينتقللللثماءرفيطرثم5ندشود41بالبيعةفيمهالشعببي!عيجدداللذي،1،صاد

ون،لمجدء-،الاورلماجمبةاوث-ةأمحوابفي-النتماعريقولكم،-صلممأنفس!ء:ءدهلليشرى...كأبائهفي،الطيلأهـر!،ا!ءيودم!9وا

المطلقوالانقياد،اللذلإقىواللطاعة،وارشيج!-دا!..قدبر-ىةدوصوللهبىهوؤ"و..بهاليواا!قصر!-؟لبرء!والابط،لىورؤولى

وفس--،دا،وانحلالارجميةيةاتسااللكاء،تضروبصعلابنه،الاحم!الم!ودهالمف!وعةاللضحايالتغرز--اوالم!،وفواً(محر--إدير

وتمزيقحبثخهمكشففيبمبهـائفوطاالنضصعبقطعآنبعد،وطغبانااللبعهءهاروبونةظلمفيالاحراررسشوو"الوحشيط-،1)قينو

نت!--مبمهارريدوالهمح،ربتهـمفيالثء،عربرءمطصعوهؤلاء.أقنعضتهم!جديدةبأخرىتيبربخكيما..ورةإث6رجدرسقابعااللشضعب؟لمح

ء،-.:اللقا،لاللادعالسخريرلآأسملوب4اللش!عببالتوعبةشعرمنورؤ،ف-4يريالزقالهءاانويبدو

كا،!داأءبجؤ!دالم!حعبانألارضفيأءلمنواقبب!ةؤ،ذه.واللتمردوالسخ!التذمرر،حاثارةفيدورهأدىؤد

بدا-اللهرونبصد-وقنمنيجدللمالامامعاىالطاعةعصصاتشق،اليمنقبائلاكبرمنوهي،مثلاصلمنتد

.تهدى(لطف(نالىاللقرابببن4مفقدمواالملكبةة"دبالجمهوريةاًلاحمرناصربنحسئنئسيخهاوينادي،؟!مد

وورداًارهارااصفطكخطىفوقواز*رواألليصن!ج!اللبطا!حميدوابنههوالشيخهداينجلممء،نوان،والازول

ومجدافخىرا..ير-فكهدمكلواج!لوا"(الو!وبالامان(ستمصعلماانبصدب!ماظفرؤقد،الامامد-*بئ!"ن

ادووج...تار/تلم".-.!(نكمأوهموء!بالابومثنيابالابنباد"اواحديومفيوخيانةغدرااعد"،هاثم

راوسه-..غها..غمص*4هـتىوت!بنر!ما!ضطءرؤ،نمأساةالىاززر،تال"يالانقفاضة!ذهفيؤيلومهـما

!فقداجاعبل...طوىجاعمااللنئحعبوبأنانابرختى"لموللهذا،والظلماللطغيانعلىوثورةوعيبواررؤيهارأى

وؤ--واغ-الأ...يرهثء-4!نوءجيرانما:ا!ليةوغ،ء-!يروء،لييرتن-هـد

للىاوجوت!ة-!دلأ...د-ا!ول-34ءىو*ر،بر-دا4وصح:اللطاخي.ؤقتلعبد!تالمشرز:ةا!طاشاهـ!لاين

الم-صتبداالاولاللعرتني!لىبرجمقىوبانس!"وال!م!حط4نجثالأغي!ثاهـيررىلادوورااترء،ناسلء،،

-!



،السالس!ية.الفنيةفردااللحكسميسسوسك!واًدفعوءشجعوه

الامأمموقفمناًلمقصيدةهدهموضوعالشاعراشوحىوقد!المفدىوالربالقهارالواحدويصير

واسمننجادهم،لهأعوا."الشدعاءاثرعلى،رومامنعودتهعقباحمدنقدايسمعولأعمبايرىلاواجععلوه

الرعب،رمزباعتبياره،غيابهفيقامتالتيالتولىةاخمادفيبهوتهداحمياهتشفىكيالاحراروالعنوا

اللشعبي.الوجوداللغاءووسيلةونقدا...علييارتبا،منهالاجرةوخذوا

يحييوقفخنى،رومامنعائداالحديدهيصليكدللمفالامام!أجدىالثورةمنبطغيانتغريردب

متوحشخطابغيراله!يةهذهتكنوللم،الطغاةطريقةعلىاللشعباحمدالامامقيامعقبالثورةطلالعانفجارعناللشاعرويحدثذا

ناالشعبوطاللب،،الارجلوالاوبيالر؟وسبقطعفيههددغابقدالامنانمنوق!نداكاعوانهزعمهوعما،روماالىبرحلة

..أرادانيبارزهوسفاكيسنجلادينبدونالشسبهذاوانبغيابهالليمنبماللشعبعن

شعريةبملأحمةث"ونيابةالشعبياسماللشاعربارزهوقد!والأمنالطم!نينةعنعاجز،التكوينفاسدشعب

الطاغية،وجهفيواللحممباللاهبفيهابيتكليقذف،كاللبراكينالمعننمدالملكيالرسميالتوقيعيانيحدوراذللكمنوبأعجب

صورها:بعضوهاكممعناهايدلتوريةحقيقتهفيكان!"احمدالله"هوواللذيللامام

المنيةللصوتوارقصوا،فرحاوطيروافاسمعوهااًلوتخطبة!"اللههواحمد"انعلىالمراداللخفيالبعيد

للذنحية..رقابكمومدوا،رجزاموكباستقبالفيانتم،شعببمصدىايالاماآأعوانزعميلقىانمنالشاعرويشفق

بابو.بة!مدىايطاللياضحفاستىالامامةهديةصدفتويتندر،الوهمأوالزعمهذابهايبدد،مدويةصيحةفيطلق

أجنبية!...!ارةبسيوف9أتاناسيفهاللذبحانهكاللاشمورية،الوثنيةهذهعلىذاتهاللوقتفيثائرا،الاحمدىبالتوقيع

،**اللشعبوجودعلةمريض!اجزفردمنوتجعل،الامامتؤلهالتي

البلية!في،عجوبةفجاءت،جحجاروحمازجتنيرونروح:طويلةقصيدةمنالشاعريقولوذاكهذاوءئ!وأمنه

اللجاهلإصةالرجعيةببعثلموج!...يهدررهشعبهواتىيعبدالللهسوىرباواجعلوه؟حهداللله:الاذانفيامرخوا

واللعنجهمةاللطغمانورمز،لوالوبالاهولبأنهيتبأهى!مقصدكلفيوالمستعان،واحالارعلىالحفيطانهوازعموا

رزية!منحكمهظلفيبدكاكم:عنالشسبيسلنفسهلموتشهداللخفاياترىمكانفيكلعيناه...العليموالخبير

اللجبليسكأالتجارةتفيدمتداماالشعبمجاعةيباليلاالمسدداللرصاصولا،فيهاللخنجرينفذلا...المسحوروالمنيع

غنية!ملاىبالكنوزأرضهشعبباسسمتسولايتباكىويسعدفيغنبم،شعبهمنشاءمنيمنحهاالارزاقيديهفي

المصرفيةالخزائنالاجمعيشفلا،لللجياعالمجاليجمع!ويشردحيلةعنؤيعيا،لىعهعنالرزقيمنعان.شاءوهو

الشعب!ةالمجاعةفسيوالمثرفىبهااللغربتمسدقوهباتوتبدد..كجيفةتلاشى،عباللمثتهجر.لو.روحفيالشعبوهو

سريةصفقةثرفي،رارالانفتجارهللليهودباعهاوارتدلالحد...شعبنارقهفالو..واللشريعةاللدينوهو

ا)ش!م!ة!ضعفللظليانيشتكيلاهوهوشعه...الجوعيقتل!يتهدد..طارقكلمنبالشعتحوطاًللكنيرتانمقلتسا.

*كلي،**

أحمدية!..كسلعةببدوبئاللدك!نحتىالاسلاميسنفلتجسسداللهانه:ولنفل!شيءكلبأنه..ولذسلم

مطيةلللمخطزي-امانيهءتشساكمااللشريفاللشرعوينيخلدلامنحياةويحيا،سكأللذايمرضىنراهاناغير

قدسيةاللعلىمنفنونبوالسلىواللقتلاللطغيانولمأنمسودشيخأحضانفيل!مصيركسلالواضعونأيها

اًللغوية!منالعروش...بريء4واللى،اللهشريعة:ويناديتبلداوراسهشلان،ييرالىتغقطعرؤوسكممنقدموا

...!مسؤولليةكلءنوتخلىانهاوىقلبهاللهرأىلوسرمسدالمخلمطرفسدبأمانفزتم0.ذاكاسنطعتممافاذا

الوطنيةاللحكوءمةبيديهيبنيبالنجلللشعبولألقىالغداويموتقداليومانهوعرفتم...عجزتمماواذا

الابدية!عرشهو؟مراض،تياللصاهمهمنالبلادوأراحتعهدانوقادر...باقيمبئ.انالثى.منالثعبأمنكمفاطلبوا

للرعية!جبينهوأحشى،سهمفخجلاشعبهعنوتوارىتقلدماسوىذمةولا...عباللث!اللذيوهبالا..أمنالليس

شخهميه!نزوةمناجل00.اللشعبو/هنىالبلادتمحىأنوأبىوعسمجدنضار:عنهاوقلتم،امتصتالتيتلكالدماء.مالا.للشى

**!ا؟وتعم!جائعافال..قاتلاالالليس...نهبتمقرشكل

لللدنشةجباهناونحني،معلىاللضبنقيمأناللدينفييىى*كللا

اللبربر-سةالسلطةونعنو،نراطغيانؤلهانالدينفيليسمرفثرفي...النائمونايهاأمنأخطر...الامنونايها

روية!4نامندما...وضاه،داجلانقدساناللدينفيلليسمفيد..اللظلاممحنةفيلاناللشمعب..عجباالتائهونأيه!ا

الو)خ!ية!الىبنارجعى،"اللاوجهغرفياللذلليلالركوعيتبلدصسابروالشمعب،بالشعحطامفوقالرا!صونأيها

***!يجلد.والثمسب0الرافهونأيهايبكيوالشعب.للضاحكون.اريها

الل!صيةفيالخطوباللحكممن4ومكفاسمارمنالمثمباطلقمصفدوهواللخنوعيبدي،ردالامنسكونيغرنك!ملا

الملغيسةحيساتهبطءدونالليه..وردحقهاعطه!مزودغيرالحسابيومجهوالمنفويل..قأدميومه

صيةولا..عزةولا...يمارابلانكونانالدينفيليس!!*!

اًلحميةالانوفلناوسوى..سالبتجوانحنافيالللهطبعوأخلدابقىللشعب...أماناالظلميستمنع...للجبانعحبا

الوطنيةبروحنامزيجا...ناخلاياعبرالللهروحوجرىوتمرد!صحا...وينسىشعبانهفامحتضراغضابيتوقى

اللقوميةالاخوةسم6بعضإ-ادونلللبعضفيالشعبوالمزايا-11-

الصائليةاللقعداسةباسمبالشعيحكممناللجميعوعدواللىالشاعرينتقل،اليمنفيئدااللحكماعوانجبهـةومن

الفويةبالشرعةوأوللى،رجبىاكلمنللهأدنىنحنبحكمهموي!ر،وحصونهمقلاعهمفيفيهاجمهمانفسهمالائمةجبهة

ةالأبسدمأنافيالرقينصنعسجونلا،تذلناسيوفلاوللثاعر!والاسننبداداللطغيانفينظبراًلهالتاريخشهدقلمااللذي

غبية!باللياتلا...عقاقتر،رقيواهـوالبطشاًلارهابوسجونالمجاليتسعلا،باهرةقصافدفيعنهاعبرمواقفالمعركةهذهفي

اللبريةفوفى..العلياء.فوفى.مساللثمهفوفىمكانكوخذ...فتللهقيمته!اعلىلللدلالةمنهاواحدبنموذجهنمااكتفيولكني،للذكرها

-"



أداةالاسننعماراصطنع!اال!نبماللعربيةالرجعيةاحوالويشاوواللبشريةأكبدمنونعلا،رالزءـالاذجممنساماواتخف

بقوله.فيصفهامآربهللتحقيثآالكونيبةالاشعذخلابنكعبهوئألناوابعث..وتنمر

البنودخااقاصاللبلدضامناأ?على1فاضفواللعدىوازدداناااليمني!المالليةلفعطهنانتللاعاوكنواحتجبدوابتعد

والتهدبدفلغعلإوعسدا،تللذخيانا...حمىمنهلإععلعاالروسيطاللكواكبفيولخ،ث3يدراللشعبمنتختبءحيثما

شدكثأللتنسدموادااشبفكلهللقتليلسلاحارؤ!يسةادننأوطاجاطبقاوتحوأع...صنإاعقاوتاجئي

عهود!أولليساءأو،ملورامسطفهماجنةكانوامنذاللدوليعةباللجحافلواستعنودمرشت..وافتل،ماوتورو

.علإودبذلودئنن،كدفىدودخيصاادثااللشعوبيراونبندقيةكلا...خنعراولا،ناأيد،السيفتحماإلاقبإاإنحن

؟الواكئإدفيمالصأطمآدميئئؤء..بردنااللشعلنرياتيهمكيفمضيهونمضي،دربنافي4الاكعنإمنسير...عزلياناغير

عبئبيدولا،ماجنمن...عتبتاولاالشعلإبتشترثالاسوآئ!اللذويطالقنابثذتذل،طبالسخالشعبارادةمنضدبط

دصببد!من..عندهمييقفلمفيهمماله2الاجنبيؤلقدباللجوللةللاماممبارزتهفيالشاعريكضفيلاالموضىللهذاوتتمة

عولهداءفيوشعبماممرءنانطباعهاللشساءرويصباعوانددإعلىعليهالاجهانإبايطاخراتبحهألطيتبعهاوانما،لاولى1

ايقول!:ااجديداللشاعريسأثإالجخاقدذهابم!نفسهمنيخاباللشعببب،العاعمين

اآارمببنبلادفيبالمععالاحياانيصايجبببنبادرثم؟نفسرمنالان!عبيخافدةإ:انكادفي

العالمي!نهامفوقاللعروبةعلماًيرافعي:بقوولالسؤال

اللطامعينالاعاديتيارأماماللصا.مدفي!بم؟لليتاتنعريإومنيا،خطبهمفماغيتعنهماذاغابالامن:يقولون

العبئظإنقلبفظدالآسادمئئاؤلمب(ألأ؟اقصقكنعثاعايآإمتهبطاو،جهسخاذ-ءاايبإهطأإااث!عبننخابالطعب؟

الممتدينهامالابطالب!زممةادماحقي!ن؟منومالاالعيشيم!تطيبألا؟مقيدالا.المسير.بةيستطيعألا

-القهناإبءحكمأذعواتبإعاىاللحامبينأارزواللقيوا،السجنالابيطالابأيضناالت!اسيبجي،

محصعمينمتضامنيئاللذدلعالىالصاعدلهن***

المبناللبمطايعطاللظلائأعالىاللطالع!يلإعلقماللهناءا،يعطير...السياطتلذهعبدالشعبدذا:يقولولت

الابإايئتبناش،لإحدتنانواةاللصانعيلإوءراممستضامؤيرانتآنيبعئندطا)شعب..ااارحباؤإآأكنتد

المتاصصينؤبضةمنؤناتناالمنقذينملجمفانكصامتا..واهنأوعشموئقفانك..با!يىبمبئوطب

المتراين!ااابإااشططمنااوقرالمنصاين!خبكلإيصم-قالواقد-اانكأصوذدشعرنإلآإاهعمنتخوذولا

الامينماضيناجلائتاادراآأمناللباعثين!أعجخ.!كايالو..تتكخولاجنعبنتحرطلنم..تينحركةلا

دمينحكمنإأثعدليثإلبأاًلعدى؟رءوتذلمولتالن!كفابهاتاوآنظلمطاحخللك..اعراتبنتقبولا

ورمع!يئعخيددخن!لئافيداطالنابشردن!ادقميداويكأوذئبسيحميكأنهالنحمئلسعامنامناككآإ

أجمعين!دلكناخبرنأراللوالمصا"مرحوبوتكامخابهااهوالمافسحقابشعنإ(اكاارونليقخلهراء

-13-

بلقياداقيتصهنلنمنبهايتحاىااتيمنااصفاتهإفإ...وبعديضطدنآنومااليمنحدودحدبنسعرهالشاعريقآالاثم

اصمواللشراللبغيقوىامامللوقوفاللقدريخ!مارهمومنالجماهيريةواللعدلى،واللشرواللخير،والباطلاللحقبينصراعمنداخا"في

ةعيمإسببيئأفيمكهنوهأوبلاءمنإمحيببنمممابكلنناويرشكوآالاالمسياسياكااحهالىبالاضااةلراهانما.والالستعبادواللحبنيط،كاآحبإ

الافمطهادفييجدونلأذللكمنالعكسعلىانهمبل.لهالقدرندبهمفاأدجاءفيويغربيشرفقحيثالىال!لىودي!واهـاخاب1قالمرولفي

اللكآنحمضاعفطعاىحااهع!وملمباهىءاللعلإداأحلهمنواًلى؟مذبب.بشعرهعنهامعبرابأحداثهمنفعلا،الاكبركطند

للهمالمناهضينااحياةاعداءمنقيوقعوذ!لانهـلا،علهكالاصدادميلادهاايحييالاولىأمراآقابوداتهانهالمااآنسبيبأوعلى

سلاما.أونجثا:منهابقصيدة

عنبإبدافعوبإممنيعدواانحقاو/وععهآإلثيلمثإمااشددنللكآنوبإيعديوثوريناراًأشعايهاالرشبيدبلادفيالشعبصيحط

الباطلذبااشمئنآإذالإ،نواياربمحسآأفييرنمنشككمنحقيئقهـمكءقكاللرعودودمدمي...اللينابااشميائبإراكالطواانازحفي

يسامواللمااننأ،الاحيادودااقدلللطصاعرحدشماوذللك!يعوههمفىرللحودبقايالباآإرزآإ،تأنالصىالماإتمنعوناطهرطن

بهخ!هإالاقطحئنللئإلإاللشعبالتاافعلىيحسدونلمممناقيودابخاعاخوالنك!دإاهيا...القيبمدذينصناخوا

برجداللحاين،المعوقيئاللقاعدينلل!لاءالشاعوقالفماذااللوريدفيلنابقاياهم...سقاللريرأغصوكمالألىال!اة

الحاسدين،لاولئكعتاآن:وانذارعتائأمناكارشلنءلا؟ثمنبلا!دالودوذآأميآبالوننإاالسعقطيتخاياداقمعنحناودم

الليمتإ.حكا(مالىيوحرإدنهائيواندارمحتلاماءمببينكاري!سقضحيذوقعاللذفئشعبهحاةأويصس

اللعربيأريحيةمدىعلىيدآأوالذله،لاحاسدبءننابهاما:فيقولمستبدطاللموحاكم

فيد:فيقضشمائلهوللطبالاصيتعالوليدكنولئأرضنافي..المحتآنبهينابإعشناقراتنصط

علياوالموللبون..بناباللشعثقةمناللغاضبونايها!اللبع!اللسرابغيرمناتلالم!يزعجلاكالفراغهجعا

بنيناقدمادداإفيوانهماكاوغماياسا..الردقآؤأيها!عنيدمستبدمن...وشطراظغاصبمنيسضايضكئمطرنا

وانخنيناثقلهمنونيناقدعبءأجلمناللحاسدونأيرها!ا!قودالنهومنهئنىجثثشعبفيينهشللقاتلين1وكلا

اشنيشا!ماالاسىمنلاشتكيتاتحملناماامرهمنحملتملو!بدربىجسماش!لاءآحناستباحا...تصانبحامافاذا

***:فيقوآإاًلعروبةأعداًءأعدأععاىبشعبعهكيدل

هإاننإلنينائإحدنااللحمقدعوا(احتكيآذاناالتإاعمثقأيها!اآأودفيطايانفقانرببمنأئنااالعهنغنبةيقتبإماض

عنيئاماتانإمواانفرؤضهبإدكلثننابأق..نهقالنااحتفطناماباللسحثندلمسخاىعاكنعنو،لمدلاظق1الوديطايهاوآإذمإ

و!يئاذعركممنفوقفتمخطبكلعلىصبرناهاللكم!مج،عودولاعلياءبلا،يالللعلإالرمنتاعنهاونرآئا

..يدينافيكلهالحقشرف..بببقيغبتم.نحن.لليس.هأنتم!والمحمجيدالنقديسغيرضمعفلاتخونأوالشعبكقتل

!



واحالتهاالث!عرافياضمنكثيرتطويعفينجحفالأنه،السياسيمذهبهالليئاللعهوقبعد..رجعتملو..نتمئإىاننااللهيعلم

لحهضمولهـ-ويسهوحي،4لمعقبؤيهاي!-"ا،م،لصي!اسبكأأغراصالى!ينا!اب؟ممااللختامث!راتو./ج!واز--قوناا!..بلولدعو

وهباز"ذللكومعنى.4اونضاانتعبحي،ةوواءعاللوطن"حداثمن***

تاما.فناءفميهاوفني،للعقيدتهشعره؟جنيناماذابالله...عأيناباك!ع!يخبلأناللكارهورأيها

هـ-كأفيتلخيصهافيمكن،وخصائصهشعره-ماتعناماأواصطلي:بنارهافنؤنا،"-ومآسإ..4آها.سإعر!تنا

:شيءكلفياللجدةهي،واحدةخصيصةاوتففية،كمبوعيهويدري،ةابئ-هـبالعلاجيعرفسقمه

!وؤطأوجدتهعقيديمذهبيشعرلانه،مضمونهفيجديدفهو؟وفببناقدلهاننالناباللشمععرفاذا..لناذنبأي

منها.السياسيهعناءرإهواسمتمد،الثوريالمخاضوررحلةفيالليمنواستإوينابيننامافسودإ،"يا)داجرحناعلى/دلهجرحه

اصإللاممنالشاعرافتبسهاؤإددكلها،إنجبهمعافيجديدوهوواحتسيإناالاسىمنكؤوسا15تذرنإبأنالتإلماهددمعه

بيىنالثورةفبلمايمنفيالنلشباللصراعوهجومنالمرجواللغد!وسعيناللطبه...جريناكميدريؤ،و..بينناعانرإخطبه

باسلأوبالمعانيهدهمنكث!يرعناللعإبيرمع!واللشرالخبرؤوىرفيئافإدماغيرتعزيةةامدتإتسمءتكادلاأدنه

!الللاذعوالتهكماللمصخريةواللشقينا..بروحهوا"حدناق"!رجنى،....الامهئاصهر

هـ!نهدفهللتحقيقال!مهءهـمهااتإيالوسهائلفيجديدوهو.!ؤأبيئإاظلمهمعنونغض.كهما،باشإءنن!ذللكياللدنياممحونا

روحوهـنر،لواللجهوالنرءلمف،واللفساداالطغيانحكمعلىالثورة!نتوفياما..نسعإبنامنفقيرلرلمأسم!-،تاحألفوبربإيعون

المغضصبة،حقوقهوب؟رع،لنفسهؤءنجأر،رمحضسبكيوكرا""4!بالنه

اغتإين!مخالثإمنفيوطغيانءسارباالواؤفينألىمن-*إما!?يالنهاانذارهاما

.:فببهفبفولو.كدمهاللنصهكصاز:*أثطريرف
اءوؤمنفي4تجلىلما،وءوأطفهصاحبهأخلاقفيجدبربىوهو

،ار?لفيوفدائية،اللكفاحفيوصمود،ابىأعلىوثبمات،للعقيدة؟نادفياوما،مكمهززؤ!ماصخوراهي..اللظالمونايها

وتعباطف،ربزمماوؤوقيلزمره،للنفسوالزام،اللحقفيوجرأةأء:االلذياللدرسويعطي،*ميلاقتيرصماللشعبيوماحدروا

!شيءكلىمنالرغمعلىبهوايمان،الشعبمع!هولاللدجىوصحوزلم.سحقنار.احرانح!نها:ا)نوامويرقولى

،"ةديباجوانتراق،أسلوبهوجمال،للغت"دماثةفيجديدهوثماريناماامرهمنيريكم،نكاللبراكبلثعبنايمقضيوم

!موسيقاهوعذوبة،خيالهونفوذهونشايخاطبولا،للينارفيسإؤلأجئالجمإهوروترور

شعرازفصإلا&منياطارهفياللجوانبالمنعددةالجسةوبهإذه!عوناوتطلب..سجدالل!مالليوا)هة.نخر...عبيدمن

صءض،المعاصرالليمياللشعرمنكثصرعنوربما،سابقهعناللزبيريدينا!4للهميرقضي..حذاءزبربمبجللد"ني!غو؟3وحفاة

الليىوملسبلمعةباللنسبقىوهو.بمهيعرفبذانهمستقلالوناص،راشتهينأمالح!مناطعمونا:ؤيكمصد-ا."ضجوجاع

الامس.لسياسةبالنسبةانخوارحبشعرشبإبه!ا.نيناكدألا:ؤينايونكمة*إتمفي،ءلممتنمتمقوفمبور

فلعاطيفصلان"الشعرثورة"ديوانداًرسىعاىاللعشبرومنوحيناهلكل..اللطغاةمقتوها!6!طيرالحرأ؟منوكنوز

ؤكللا!هـا.وتلازمهمألاقضراز،مااللشعرينشاطهعنالسياسيصاحبهإ!بنيئاماببتنا:ويرقوللوندوو!-،3-أكونيىزرفيلأ..وقصور

زفإى4يجدالديوانلهدافالداررإثمومن.فيهمؤلربالاخرمتأثر

شاعر!سياسياوسياسيشاعرأمام-1،-

كثيريرششعراءمنواص!األالليسالواقعفيالزديريارعلى

المربرا!ث-(قوكفاص"،ا!طويلنضالهخلالالليمنياللشعباظهرهماليمنياللشعبثورةاكرهتهـم!للؤ!-اللكرة!الحفل!يها!أجل

اًولا،صجملتتإرومايميتواانبربىونبربىحكام،مستبديمرإمتألهينحكامضداللحدود،خارحالىمذعوربربئوركرين،زصور!كلممنيفرواانعلىأيإرا

ؤ--كه!شوؤ!ؤولىؤيهاعليهمينط:قصورةعلىثانيابرحإكمولهثم!الظلامعصوربعقدإبةيورميننإون"مإن،ارءغاة-لأءتإو!مو-كبرة!!ة

اللحميد:عبدالسملطارإ"الشعرلورة"ديروازشإ4فيالشاعرمع:قل(لتفان!..وبعد

!سلطانعلىألامواتؤأنت،فاحكمعداوتهتحضنإمىمنرعاياكفيماأرهـمولا،المشعورواذكاء،والعقل!لمقلبوغذاء،اللنهصمتهةفيه

اللحكمنص!نط!بعفاننما،الاحرارانيهنلشىهـراءمثالااصذنافاذا.عساىدللتقدكانتوان،أبع،دهبكلألممتؤدديهلإ،"اربجو!ةاني

فيياساسبدوروقام،وتطورؤهـنهضالعاصرالليمنياللشعربئنفانه،المعاصعراليمئإيلاشمعرنمإودجا5أخذزإااذامحىرزودإوووه،.محتإواه

4ذاالوفتفيبلوغهمإع،الحديثوالاجتماعيالس!ياسيالليمنتاريخبهقاماللذيالطليعيالدورءن،أضحةصورةبرعطهنإا-ثصفىبلا-

...والتجديدالاءطإقىمنملحوظةدرجةالغئببةالناحيةمنالليقظةالىبالشعبازضهتا!تك!ت!فى،الثولىيةالضوعيةفيالىم!رهدا

***ارإىوا،مالىاملفيفالانطلاق،ؤاأثورة،اللقيودفتحطيم،فاللركة

للم،نالليمفيهنإاكانه؟المماركةالثورةبعدالزبيريايرنولكن!ابإثداالعهدصكاملهيرربىكمالأ،يرر!دكماحرامصيرهتشكيل

!والكفاحاللعملعنللحظةيتوؤفوللم،ورملاحهرلإقارإرأي!تشاركوزإاللبلةرزها3دالتيالنماذحضوءءلىوللعلكم

وفي،رإعرإبموريرااللقوءيالبناءمعر،"فياليوميساهمانهيرتميزوانه،داتيةتجاربوليداتإورياهـياسيارزلمعرهداارفي

اليمإنعلىفرضاللذي،الجهلظلامبمورهيبددثوريمشعليدءوالتعبيرالشعورفيواللصدق،واللجرأةواللصراحة،والجمالباللقوة

!وقرونأجيالمنذظلما.اللقوميواتجاههاللشاعرنزعةعن

ثائر!شاعر...مناضلعربيلأخواكباراًفتحيةهذهالىبشعرهالبلوغيملى4أعازإاًلتياللعناصرعنبح!تناواذا

!وأصياءش!اءمن،الاحرارولرفاقهلهتح!بةلله!ات!ءتالتي!ماعريئ"أصالةفينجداأفاننا،المرموقةالمكالة

وزعمائها!المباركةللثورةوتحيةللمالتيوصوفيته،*-"ر،،1!"وفي،الرفيع!رالشهعناصركل

صر!وازاللقيدصطمثم،وانتظرصبراللذيلللشعبتحيةثمالمفروضباللظ"شءورهوفي،وللهـوهابترؤهاالماديةالحضارةتفسدها

:وأوداالتورةميلادمنذالليمنشعاروليبمنفيثم،حضارةوأعرقهااللعربةالنئمعوباذرإمنشعبعلىظلما

..إ!الامامالى،الامامالى،اللحقءلىالممساومةتأبىالتيعقبهدته،اللخالصهالوطنيةعقيدته

!!ا:"فياللهـوا!ةوتنكر

ءتيقا!زبررعبدعلى-يقولكما-معظمهأوقروررهقصرؤدالزبيريكانوادا
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