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لممحروا!!ماع!هطياوف!ا

البحث:هذا
نطاقعلىوفضالاهاالابداعب"الكتالةنخديدأشكالالبحثهدايتناول

مننمراسنجابةسجلتالتىالأولىالثعريةالمحاولاتعنموجزةقراءةالنئعر،

لعهومصمونآ،شكلاالعرليةبالقصيدةلحقالديللتجدبداليمنيينالشعراع

لهاالتمهيدحاولفدالغابةنلكإلىطريقهفيوهوالبحثولكن،واداوصياغة

دهمإلىامجاساشينانضيفلاقدمفدمةوهيالجدلد(الئنعر)القهعنبمقدمة

ذلك.حاولتوانالجديدةالثعريةالظاهرة

فسماالقدمظووالتمتلالبحثهذامنالأولالقمميعتبرأنللباحثجازواذا

التطبيقي.الممبممالهالبدثمنالأخيربنالفميرإلىبنظرسوففإنهنظريا

القفالالجملةمستوفيأولاكاملابحثهبقدملاأنهأولايعترفالبحثوكاتب

النائيالقطرهذامثلفيالجديدةالثريهالظاهرةنوءيطرحهاالقوالاشكاليات

التعبيرجازإدا-العظميالهيكليشبهفيهاإ،هوبلقيوإنماالعربيةالأقطارمن

يعترفالبحثوكاتب.والاضنافةوالاستكثافللحوأرموضوعاليكونوالنئميه

فقوةقوةإرالمنقود،النصرمكانةمنمكانتهلكتسبالتطبيقيالنفدأنثانيا،

المتوى،غالينفدابالضرورةبنتحالمستوىالعاليفالنصنفضعمآ،ضمفاوان

اسبابعنلكفتفيرالعابرةالملأحظةهذهيىيكونوربما،صحيحغيروالعكس

3كابةفيالنقدف!ا،التواضعةالأدبيةالمستوياتذاتالعربيةالاقطارفيالنفدازمة

بكونلاأنملوا.الأدبيةالالداعأساليبلتطورالموفوعيةالهصيلةسوىالأمر

الوطن.مذافيوالعراءالثعرإحاسيجرحماالكلماتمذهفي

نحوالأساسفيموجهةنكورنكادالبحثمذانيالنظريةالمقدمةولأن

فقدواقساها،الضرباتاعنفتتلقىالجديدةالقميدةلدأتحيثاليمنيالقارىء

هوكمااليمنلأناصولية.وقواعدفقهيسندعنلهانبحثانبدلاكان

كوللاالني"فقه"كلمةعلىالتركيرجاعهناومن-والفقهاعالفقهبلد-معروف

حدةصنللتخفيصمحاولةوفيالائد،الفقهيالواتعهد!معتنمكيمسبدلالةمنأكثر

نأبعيداوليس.الجددالثعراعبدماءمطالبايومكليستثريالذيالمنبريالهجوم

أحدعلقوقد.الدينحمايةشارنختادبيةمدبحةإلىالضاربةالتعبئةهذهتودي

وأقديمآوللثعرلنا)ماقائلاعامفةمنبرلةحملةبعدوالانقياءالبمطلءالمصليى

الاجتهاعيةقاكلنابحرمنواحدةفطرةبعيدأوقرببمنلكلهلجديدأ،

مذهوفوحومعوالغلاء(..والتعلبموالاسكادوالعلاجالخبز،مئاكلوالسياسية

الر!وعب!إلزكأل!ل!ل4

نمو!.وقد!الترعدوالترلي!الا!نراءحملةفإندلالنهاوعمقاتع!ةالرؤيه

لمذمجةنمهيدحملةو!مفصودبيهاسىخبثفيالقرىمساجدإلىالمدينةمنانتقلت

وأرمكار،كلفيالعربوالمثقميرالأدلاءعليهالهدأنبدلاقادمةأدبية

.انصارهوجهلالتخلصشراسةعلىجميعأنثهدهم

الجديدالشعرفقهفيمقدمة

اليمنفيالقصيدةفراءةإلىسجهأر-سبمنلأكثرالدراسةهذهحاولت

ظهوربدايةممذأيتكويمها،حالةووالقطرهذافيالأوائلروادهاحلالمن

كتابةإلىدفعتالقالأسبابمقدمةفيكانوربما.تقريباالجدلدةالئعربةالتجربة

لىزملاؤهمبدلهالديالجهدبنوعاليمنحارحالعريةشعراءتعريفالدراسةهده

المتواضعالجهدهذالمدلرعنالزملأعاولئكانصرا!إلىالإنتارةمعالمحالهذا

العربيةللفميدةالجديدباليلادالتبيرأجلمنصونا-الأقلعلى-نجكلالذي

والمعنوبة.الفنيةأبعادهافيالمعاصرة

الإنارذوقأنمي،تلكاساسيةحقيفةعلىالتأكيدينبغيالبدايةومنذ

انئكالهختلفالفىالابداعوأن،والادابالفنونشكلبجددانلاالخاصةورغبته

ذلكلكنالمتصاعد،والتغييرالتحولوممولهاخنباةجدلعنبعبدايملاوأساليبه

واقعهاوتعكسالحياةتتغيرحتىتننظرأنوالفنونالادابعلىانمجاليعىلا

فيالثعرلبقاءالوحيدالمبرربكن!انالمسوعولعل.والآدابالفنولىعلىالمتغير

لا-الاعرأي-أنه-املأطونقرركما-المحتمععننميهوعدم،(ارسطو"اعا

ذلكبرىكما-السادسةالدرحةأوالرابعةالدرجهمنمحاكاةالوافعبجاكبى

ارسطوذلكإلىننبهكماببدعهأوجدلداخلقاالوافعيختلقلكنه-أيضاافلاطون

للواقعانعكاسألير-البيانيالوهابعبدالاعرتعبيرحدعلى-الثعروأرحقا

للواقع.ابداعبل

أحياناالنمل!وأثوا!حبماالعلمية(أثوابالمر.لديهالحيتياتنسقطهناومن

حضاربأ..الوافعنحلصمعلاسساالثعرلهالهداثةواقعفي"لرىوالقى-أخرى

انتكالوتعييرالبىالالداعألىبرونالذلنحححالمسبولنفسألضاوتسقط

التغييرعنتعبيرأليكولاالهياةفيحقبقينحولمنءلايأتيانلاالتقليدبةالتعبير

فيالعربعلىلزامالكانصدفتلووحيتياتحججوهي.نفسهالإسانحياةفي

تغيبرلتمحتىالتقلبدلةالتعبيربأشكالالساسبؤجلواأنتطورأاقطارهمأكتر

الحداثة.محوالمتطورهالتعبيريةالكيميا!اسنيعابعلىقادرأتعيبرآالعريىالمجتم!ء

جماليالمنيهلمحاولاتاعلىنحمفسه،صدقتلووالحيثياتاءلحججللكوهياي

والعرببادعصور.علىوالقفزبالخرارواشكالهمصنامبنهو.طولرالغرنخدبث

الأولىالنعربةالمحاولاتظهوربدايةمعالبمنيتطهرلمالمقولاتهدهمثلأن

وظهرتالسبعيناتإلىتأخرتلكنها-الخمبناتمطلعالىطهورهاإرحعالتن

بقيةفيالغرييالئعرحركةمنواقترإب!كاالحديدةالغرلةالمحاولاتلطورلدابةمع

911



علىالثعراءهؤلاعيقفزكي!معناهما.لردداصواتتعالتلقد.العربيةالأقطار

لبلاد!،المتحلفةالظروفبعكىلاجدبدشعركتابةإلىوسعونالمتخلفالواع

المذاه!لمضافكارسنخدمونهولاءيكنولمالمنخلف؟وافعهاعنبمبثقولا

عنيعبرونكانواوإنماو!،جامداميكانيكبأاسنخدامآالحديثةالاحآعية

أبضاجهلهممعوالفمونالآداب3كاتتميزنحصوصيةجهلهموعنالمفرطةسذاجتهم

والحم،بجمالثعرأرعندفلآ،وافعهشقدمأ!ين!عيكالتائرالتاعرأنحقبقه

به.ولبنردائماالواقعيتفدم

خلالمنالقضيةهذهالمعاصرينالعربالثعراءبعضتناولوقد

ادونيىولعل.الفيالابداعلوضوعرؤياهموصفخلالومن33تجار

الاشكالية،هذهابوابطرقعلىمثابرةالعاصرينالعربالتنعراءأكتر

فيوالسكن!والمستقبليةالحداثةبهوسللانامتعرضاأكثرهملأنهربما

والاستجابةالاستباق3صمةنفسهعنيردوهو،الشعريالتجاوززمن

والواقعالمتقدآالشعرعذابينتفاوتاهناكأن)صحيح:بقولهالمتجاوزة

يقرهامرالتفاوتهذالكنالمعاصر.العرييللقارىءالثقافي-المادي

إلى!بؤديشديداالتفاوتهذايكونوقد.اللامتساويالتطورتانون

ذلكتبعةفيلقىالبعضويسارعوالجمهور،الثاعربينانفصالإحداث

تبببماةلامسألةالمسألةكانت،إنالتبعيةأن.والواقعالمتقدمالثاعرعلى

بهايتصلفياتقفالتيالثوريةالقوىعلىتقعوانماالثاعرعلىتقع

به.يتملالبهاالمتقدمالنتاعريقفهالذيالاستباقي،(الريادي"الموقف

الثوريةالطليعةبينالتفاوتقنكلةإذنهىالمعنىبهذاوالمثكلة

(،و)الجمهورمثكلةهبىمماأكثرالثوريةوالطليعةالسياسية

038.:ص:القرنلنهاياتفانخة،،(و)،الثاعر

فعلا،واقعهومابينالفصلتهمةنفهعنادونيسينفىولكي

التبتنير3سمةأيضأنفسهعنينفيوحتىجديد،كواقعمطلوبهووما

كاتبأوالثاعر)إنقائلأ:ردهيواملالجماهيرعنمنفملةنجتقافة

بالماضييبررلاالحاضرأنهونظريأساسمنينطلقالجديدةالكتاية

هماوالمستقبلالحاضرإن.العكىعلىبلالمستقبلبهيبررلاوبالأحرى

الثورةأوالتجديدأوالتفيبرأنيعنيوهذا.المافييبررانالنذان

اتاءيتموإنما.إليهعودةأو،لهتقليداأوالماضيععلىقياسايتملاشأن

وهذا.المستقب!إيستدعيهوماالهاضر،يفرضهمابمقتضىوابداعا

ولاالتغيير،إلىالدعوةكانتفقد.القديمالموقفنذامايغايرالموقف

3سذاوالتغيير،الماضيفيالأصولإلىللعودةبالمناداةدائماتتمتزال

يعنيأيضأوهذا.حادثاكأرافعنوردطارىءلاعوجاجتقويمالمعنى

نأنسانالإ،علىأفضلاعاايجادمألةيطرحونلاالتغييرهذادعاةأن

شوهواالذينضدالكفاحمسألةيطرحونوانمانخقيقه،أجلمنيكافح

هذافيوالثورةفيها.الموجودالأفضلالعالمعنوانحرفوا،الأصول

لعااابداعاوليستالمافيفيمتحققكاملأصليلعالمرجعةالنظور

إليهيطمحأوبجمانيمكنماكلأنأخيرأهذاويعني.يكنلمجديد

إذنوالممألة.لهيتجلىفييتعمقأن11إعليهوما،تراثهفيموجود

فيبلالتغيير!وليستاستعادتهفيبلالموروثتجاوزفيليست

التفشبر.

والعقل،العمومعنىالفنمعنىبينالوقيقالتمييزهوالثانيالأمر

وصارعلميا،وعياصارالفنأنبحيث،المعنيينبينويخلطخلطالعريي

انعكاساالوعبىكانإذاشعرياءلكن،وعيانفسههوالعلميالوعي

لأنهالهمطابقةالواقععنصورةيقدمالعلمبىالانعكاسفإن،للواقع

لأ!كانحتلفة،صورةعنهفيقدمالفنيالانعكاس.أماعقلية،ذهنية

الحالتينبيندقيقأنذييزاالقديمالعرييالنقدبمبزولم.تخيليهانفعالية

أعادادراكعنإلاينتجلاالفنبيأ،الادراكمجرد!!ينتجفالعم

نماوا،العمشأنهو،كمايقبللاللواقعثابندثلفالفن.انتاجهالتخيل

فيهوعظيمفنكلفيببر.الفنيفسر،أماالمعنى3سداالعم.خلقهيعيد

لوجهوجهاالإنسانيضعالعم.والضرورةبالطبعثوريالمنظورهذا

!02

هىالواقععنصورةمعلوجهوجهآفيضعهالفنأماهو،كماالواقعهع

بينالجدليالتفاعلوليدةالصورةوهذهواحد.انفيونجبرهالواقع

الفنفيالذاتفإن.وهكذاوالعالمالفنانبين،والموضوعالذات

للتنيءالمكونةالعناصرمنعنصرالخ،الرؤيا..،التخيلالانفعالي

381.:صنفى/المصدر:له(موضوعاالفنيتخذهالذي

الثعرية،المرافعةهذهنخققهسوفالذيالنجاحكانماوأب!

العربيةالاقطارمننجبرهاوافياليمنفيالمتطورةالشعريةا!اولاتفإن

ثقافيموقفمناجؤتثكلالاجقاعبىبنائهاتطورتستكمللمالتي

نأذلكإلىيضافالجديد.بانتصارتعجلشاملةتطوربحركةيبتنر

المدنوأنالآخرفيبعضهاويوثرتتأثرثقافيةوحدةالعرييالوطن

المدنا،بينهاالعاالبالمعاصرةالمدننجتابةه!نسبياالمتقدمةالعربية

نسبيا.المتقدمةالمدنبتلكوالمتأثرالتالغالريفبختابةالمتخلفةالعربية

فبتزالكاتىوما-استثناءدون-كلهاالعربيةالأريافطثباتامع

حاضر!ابتني.فلأوالمستحدثةالتقليديةباشكالهاالثقافةعنتامغياب

منا!دثينأوالقدماءمنأي!ولاالسيابولاشوقبىولاعرييريفأي

التيالأريافهذءفيخافتاأوبارزأوجودالهتجدأنتتطيعالثعراء

اسوار/يقتحمالذيالنثاعرؤتنتظرالحقيقبىالبتنريالوجودتثكل

عبر-وأبعدهاقاعدةالجماهبراوسععنالحرمانلقهرطريقهالبالمدينة

الافتتانإن.والآدابالفنونمظاهرعن-المتعاقبةالتاريخيةالمراحل

تكريسإلىالمتمرةوالدعوة،الثابتةوقوالبهبالماضيالواعبىغير

السلفيةترتكبهالذيالكبيرالاثمعوالابداعمواجهةفيالماضي

بعصرهالمحكومالإنسانهذايستطيعفلن،وعصرهالعرييحقفيالثقافية

الجامدىةمن-القوالبيتخففلمما،الجديدةالحياةنتروطيستوعبأن

علىوتضع،الماديةالعوائقمناصنافالهتخلقالتيتلك،المتحجرة

رحابالبيشبروتجعله،والنفسيةالروحيةازماتهاخطرتطورهطريق

منمسدودةالابداعتخوميرىلقلبولالعقلصغلولللمدهشالعصر

السلبىالتوترمنويعاني.شعريةمقطوعةكتابةبجاولوهوحتىحوله

أنناالوافحمنولعله.المستهلكةالأدبيةالأذجعنالابتعادحاولكلما

المباتنر،أبوعيناندركالجديدةالشعريةالأذجمنمجموعةقراءةاًثناء

وربماوالانكسار،بالذبولالفاجعالإحساسىمنالعرييالاعريعاني

النصرهوالموروثقوالبعلىالخروجوذنبالتجديدبذنبشعورهكان

الحزنوراءأيضاالكامنالهـصروهوالتجديد،عذاتعثروراءالكامن

العاصر.الثعريالانتاجمعظميجللالذيالعميق

للحركةالمناوئونيتنعرأنقبليطولسوفالوقتأنيقينيوفي

لاخطأوهو.الفادحبخطأهممنهاالنيلفيوالمفالونالجديدةالشعرية

ومنبخاصةواللغةبعامةالأدييالابداعيمرفيوحدهالثعرتطوريمس

إلىوالمتحجرالمتعصبموقفهميودي،وقدالتحديثمناحيكلثم

العاميةنحوالفصحىالقصيدةعنب!اوالابتعادالتجديدحركةانحراف

-تقديريفي-دفعتالتيالأزمنةوهي،التعصبأزمنةفبحدثكما

إلىالازجالمنالمتطورةبالثكالهاالعاميةالقصيدةظهورإلى

عنالفصحىعجزبسببلفوياانحرافاأراهالذيذلكيتمفمالموشحات

يمثلأدبإلىالعامةحاجةوعنالثعيالتعيبرعنالبعدأوالايصال

التثد"فيسببهاكانلغويةانتكاسةنتيجةحدثوإنمامتناعرهم،

أطرفيوالمواهبالمضام!سجنتالتيالقوالبوحمايةاللغويالتحجر

علىوالدليل،أخرلىاطر!الابداعمنبدلافكانمنها،فكاكلا

بلوالمضامينالمفرداتابداععندتقفلمالعاميةالقصيدةأنذلك

وتلأميذه،سيبويهوعنوتلأميذهالخليلعنبعيدا،الثكلإلى3سماتعد

القاهرةاضواعوانطفاءالعرييالمجتمعبهمنيالذيالركودولولا

الابدا!لبأثرهالترخيسظلذلكلكان،الانقطاعقنرةطواًلوبغداد

السنةالألفالبالعربيةاللغةتاريخولكان،الفصحىعنوالانحراف

الأنجبرة.عاماط!منمائة!الأوروبيةاللغاتبتاريخشبيهاالأنجبرة



أعودمنهالمتوخىالغرضتبديدفيالاستطراديتسببلاولكي

يلي:نيالقصيدةفأوجز

ظهرتقدتكنلماليمنفبالماديالجديدملأمحكانتإذاأولا:

الثقافةمعطياتفإن،التكون!الجديدةالقصيدةملامحبدأتعندما

الأقطارمنكثيروفياليمنفيالتعراءمكنتقدالمتطورةالعربية

لكلوسابقمبكروقتفيالشعريةالتطوراتمواكبةمنالعربية

.هاديتطور

علىللإنسانالسريعوالتقدم،وتنوعهالمعاصرالواقعثراءإنثانيا:

نأالمستحيلمنيجعلواسعنطاق!كللىوتطورهاالحياةونمو،أرضأي

لطبيعةمنافذلكلأن،التقليدية3كابسنماالفنيالتعبيراشكالنختفظ

يمنعلاذلكفإنجدليةوالمضمونالشكلبينالعلأقةكانتواذا.الحياة

بان:الإجابةعنكذلكيمنعولاالآخر؟يخلقالذياًيهنما:التساؤلعن

.لقدالمضفونبجدالذيهووالشكل،الشكلمحلقالذيهوالضمون

سبباذلك،وكانالشعريالمضسمونوتفير،الحياةفتببرتالتاريختببر

واللغوية.الايقاعيةعناصرهتفيبرخلألمنالكلتغييرفيكافيا

هذاعنداليمنالبالجديدةالشعريةالتجربةمنالنيليقفونم

غرابةأشد،أخرىمواقفإلىتعداهبلالفكريةالمماحكاتمنالنوع

الشكلالبالتجديدشجبفكرةا!افظونطرح.فقدخطورةوأكر

ا.ن،بريتةتكونقدب!ذاجةهؤلاءوير!،المضمونبتطوروالاكتفاء

العمودمنبالثعرللقفزكافالجديدةبالمضامينالقديمالقالبإغناء

القالبكونهمنينبثقهذاوموقفهـمالعتنرين،القرنرؤياإلىالجاهلي

سايرقدوأنه،ومكانزمانلكل3سمرأفيالصالحالجميلالتاريخي

شطريهبينيعتصرأنواستطاعالأولميلأدهامندالعربيةالقصيدة

كللاستيعابالمناسبالإطاريزالماوأنهالعصور،ثقافةالتساويين

منمستمدةأمثلةلذلكيضربونوهم،والاجآعيةالثقافيةالتحولات

بالقالبتقيدهمرغماستطاعوامعاصرينشعراءومنالعصر،واقع

ولأن،والمواقفالأفكارنحتلفعنتعبربمضامينيملأوهأنالتقليدي

سنماتأهموهاوالقافيةالايقاعبقاءيضببرفهـاذاالأهمهيالمضامين

!!لتاريخيةالقرا

الاجقاعبىالظرفعلىكسابقهيركزلاأنهالموقفعذاوخطورة

فيجديدةتغييراتلإحداثرفضهيفسروأنهوالتلقبى،للنتاعرالاني

ولذلك،المجتمعفيالجديدةالهركةتدبأنقبلوالأساليبالأشكال

إلىبالضرورةتؤديسوفالتيبالتفييراتومتنرورومؤقترفضهفإن

توديسوفالحياةثبالجديدةالحركة،لأنوالمضمونالثكلالبتغييرات

اشكالها،بينثمومن،والجديدةالقديمةالمضامينبينتعارضقيامإلى

فإنهالأخيرالموقفشأنهو.ذلكطبيعيةولادةالجديديولدوحيتتذ

الشعريةالقوالبفبويرىابديارفضأالأشكالفيالتجديديرفض

السرمديةالأوعيةنجتابةفهيتجديد،كلعنيغنيماوالموروثةالجاهزة

عصركلروحثناياهافيحاملةالأزمانعبرالانتقالعلىالقادرة

حاولالذيالأنجبركالتبديلتغيبرأوتبديلإلىحاجةدونماومعاناته

العربت،للقصيدةالخارجبىالثكلوتدميرالايقاعيةالبنيةتفتيت

لااًلموروثالثعرقيالقالبأنالمحافظالموقفهذاانصاروبزعم

خصوصيةبثكلكذلكهووإنما،وحسبتراثيةخصوصيةيثكل

الشكلفيأحدثتالتيالتاريخيةبالتفييراتيعترفونوهم،قومية

ليؤكدوايعودون،لكنهمبالموشحاتنتهاءواالمبيتاتمنابتداءالثعري

قالبهافيالقصيدةوبقاءالاستمرارعنوفثلهالتفييرذلكذوبان

فييضعونلاالعصور.وهمكلعبرالتطوررياحمتحديةالتقليدي

والإسلاميالعرييبالوطنألمتالتيالحضاريالانقطاعقذرةالحسبان

الثاعرعودةوكانت،والحضاريالتاربخيالتواصلسياقوقطعت

والأصولالأذجلاستيحاءالبعيدالماضيإلىالحديثالعصرفبالاحيائي

الانطلاققاعدةبعدهسيأنج!منعليهايؤسسلكبمالكلاسيكية

الجدبدة.المضامبنلتقليديةالبهاقوافينفسههويصوغولكى،الحدلدة

حةسالحقيقيةالاحياءحركةظهورمنذتقريباقرننصفيمرولم

استهلكواقدوالرومانسيونالجددوالكلاسيكيونالاحياليونكان

والعمارالحديثالمضمونبينالتعارضوبدأ.الموروثالفنيالمعمار

شعرفبالتعارضهذااثارظهرت!وقد،التصادم،ثمالقديمالخارجي

فيالرومانسيينطلائعشعروالبعريضة(،جبران)نعيمه،المهجرين

هؤلاعشعراسنماعبل(.لقدحسنممود،طهممودعلي،شادي)أبوالوطن

كسوبة،بخطواتفبدأواالجديدالمضمونعلىالقديمالقالببوطاة

مناستفادتهوبقدرالخاصةبطريقتهكل،الشكلتفكيك،عمليةوخائفة

الذيالتطوروهو،الانقطاعفترةقبلالقصيدةحققتهالذيالتطور

واقنرب،التقليديةالايقاعيةالبنيةعلىالخروجإلىبالموشحةوصل

ظهورها.بدايةفيالجدبدة2القصيدةمعمارمنبمعمارها

منهاالا!نرابل!تالظهور،فيإذنالجديدةالهساسيةبدأتلقد

وسيطرةمنبالرهبةومحكومامحدودا،ظلقدمولدهاعنالتعبيرأو

عندغائبة.اليمنتكن-.ولمالأذنإلىنسبة-وأذنياتاريخيأالقالب

أحدشخصفيحاضرةكانتبل،الجديدةالثعريةاطساسيةظهور

يسمىسوفماإلىاهتدىمنباكثيرءأولأحمدعليالشاعروهوابنائها

المقاثلة،التفعيلاتمنتتالفالتيالبحورأو،الصافيةبالبحوربعدفيها

واحدةوهذه.الروادقائمة!خامةمكانةبجتلأنبذلكاستحقوقد

انمنرجمةمسرحيتهمنمقطعاوتتضمن6الرائدةباكثيرمحاولاتمن

مهأيخاطبوهوحزيناميرالأيبدوالمقطعهذاوفي(ونفرتيتي)اخناتون

حبيبته:وفاةاعقابفي

أماهياقلبىبجرقالحديقةهواءطيبإن

)تادو(عنفيهايسألنينتيءكل

جوأباأجبرلاأننيفيؤسفني

عميقحزنمنمسحةأرىتذيءكلوعلى

فيها.ألمحلمخاطرةليعئ!تلكن

عزاءأوأملمنشيئا

ليئاالأشياءمنأنتبينتإذ

تفييرالهيستطيعفلافيهللرببدلا

قليفبالمحقورة،،تادو"ذكرىهذي

كلاكلأ،محوها؟علىيومايقدرهل

السماواتفيالقوىكلرغمعلىستظل

ضلوعيبينيخفققلبىدامماوالأرض

منهاأقوىالذكرىأبووالحب

أعجزهومحوهبقلبى،فعنالتحاماوأشد

مثلهتبقىأنبد،فلأالحبهذامصدروهي

باقيةتادوننت،لم،،تادو،)تمت!31كا

الوجودهذامنمحوهاعلىربيقدرلا

عميقسباتفياستغرقتعلهانامت

لتفيق3كاسأهيبساناديا

؟أماهياالآنهبىأ.لنالان3كاحثهاأين

إليهاأذهبدعيق

عليهاحزنيلأنتكو

لدب!كادمعيانفالوأطرح

إليتقومفاما

يديهابينأهلكوإما

دعائيستجيبأنهابجدثنيقليإ!

فيالعصرمضامينمعهاوبدأت،الجديدةالحساسيةبدأتهكذا

وفيالعربيةالقصيدةشكلفيالتفييرمنالأدنىالحدبدأكماالاحتتنا!،

تركيبهوإعادةنخطيمهنحوأولىكخطوةالثعريالمعماروتفكيكتفتيت
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والاجمماعية.الموسيقيةوثقافتهالعصروروحيتناسببما

ناالمعاصرةالمعرلمحةمنحظاالأدباءلأقلحتىاللأحظومن

متتابعةجذريةنقلاتاحدضتقدالحديثةأوربافيالمتلأحقةالتغييرات

احياءوأصبح-التعبيرجازإذا-اللغةلغةوفيالمثكلشكلفي

الثقافةهموممنواضحاهماأصبح،الحديثالهديثءنعمالتراث

بعبارةأوشكسبيراحياعتمفقدالمثالسبيلوعلى.الحديثةالأوروبية

منونحربمعصرهيواكبلكيوذذكمرة،منأكنرنخديثهتمأخرى

ونتانجأننرى-نزالوما-العربنحنكنابينها-النراثيةعزلته

الىيدعووايقاعالغةالجاهليالعصروبينبينناالحيمالفنيالاتمال

الاغنرابوهذا.بأسرهالدنيااامجادتوازيهلاجمدمامأويضعنالفخر،ا

مروقاالثعر!المتواضعةالنقلةفييرونالمحافظينجعلالذيهو

وثبةفيهايرورالمعتدلينوجعل،للغةوتدميرأالعروبةعلىوخروجأ

اليه.وصلتمماأبعدإلىتصلأنينبغيلاجديدةونقلةفنية

عنالمسؤولهوزرعذينجبروادفبولدالذيالعرييالخيالولعل

نعدولم،لوجدالىواالذهنيبالبتنمأصيبقدوالرفا،ولعلهالرفضحالح

المضمونةالتغييراتمنالمزيدتفلالضيقةالصحراويةمعدته

قدالعربيةاللفظةبهانخبلالتيارسازيةالطاقةوالثكلية،وكأن

والمضبوطالمحكومالتغييرمناليشبرالقدر3سذاىدتأواستنفدت

منقليلعددسوىكليشبهخروجاعليهيخرجأوعنهيثذلمالذي

والمناداةالاوربب،التراثعنبالصدودوالمتهمينالمغامربنالسغراء

أكثربالشكلالمقنربينمنوبأكأسم.اسريياالماضبرمعحادةقطيعةبإقامة

ألفوتجميدهالابداعلنفيتكفيالتيالتهمقائمةاخر،إلىالمضمونمن

.أخرىسنة

*،*

-2-

الجديدةالقصيدةعنيدفعأنالمقدمةهذهمنالأولالجؤحاول

زمناستباقمحاولةهي-عرفناكما-والتهمةوا،شكالا،ن!سمةاليمنفي

لاالجديدةالقصيدةصالحفيلكانتعحتلوتهمةوهبىالجديد،

إلىالدعوةفيفيتمثل-أبضأعرفناكما-الاشكالأمامنها،أنتقاصا

الموروثالقالتإطارفبوتجديدهاالثعريةالمضامينبتطورالاكتفاء

تلكمثلنجاحومعنى.والزمنالنتعرخلودخالدأالمحافظونيراهالذي

الثنائيةفكرةاليمنغيروفياليمنفيالعربيةالقصيدةتقبلأنالدعوة

علىالشبرلذلكطبقاتقبلوأن،المضمونعنالثكلبانفمامالقائمة

.واحدةقدم

واحدطرفومنمباشرنجبرحوارانقيماننحاولالجؤهذاوفي

الىالأفكاربعضخلألهمنن!نرجعالمحافظينالشعراءمنالاذكياءمع

أدعيأننيأحديظنلاحتىنسترجعقلتوقد،بصلةالنثعرإلىننت

منيخلولنالمنطلقأنأزعمالبديةفيكنتوإنجديدهوماطرح

وكلبلالفنونالثائعة:كلالمقولةترديدمنيبدأ،وهوالجدةبعض

الناسيألفهاثمومرفوفةمتهجنةمنها،تبدأالعظيمةالأفكار،حتى

إليها.الإساءةأوتغييرهابجاولمنوبخهفييقفونتم!كاويتمسكون

منالجديدالشعرعلىأجدىجيدةقصيدةكتابةأنفيشكمنوما

وأالجديدةالتجربة!اجمالتيالدعواتعلىللردالابحاثعتنراتكتابة

بأنكفيلة،الجيدةالجديدةالنتعريةوالنهاذج،القديمةبادجارةترجمها

وأالرافضةالقوىويجعلنفسهيفرضمعاصراشعريامناخاتخلف

من،(الرجزو)انصارانقرضكماوتنقرضتدريجيانفمهاتعزلالمحافظة

وعلىالتنعرعلىخروجياالبحرذلكعلىالخروجيرونكانواالذين

الدراساتأكدتوقد.والأبالأمالبحرباعتبارهالايقاعيةمقوماته

و،(الرجز)ءهماالثعرمنشكلأنللعربكانقدأنهوالحديثةالقديمة

)وعلىالظهورإلىواسبقهاالشعرأوزانأقدمالرجزوأن"القصيد"
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القالشعريةالأشكالأولكانالرجزشعرإنإيقالأنيمكنهذا

الهسالقليلةالثواهدعليهتعينمافهذا،القدامىالعربلدىظهرت

:ص،العربيةللثقافةالأولىالكونات:اس!اعيلالدينعز.ديدينا(ابين

فنأنالثرييالشعرمؤرخيلدىفالراجححالكل)وعلى

يعتمدالقصيدالامر،لكنبدايةفبالرجزلفنتطوراكانهذاالقصيد

هؤلاءفإنذلكومعحق،هذاالرجز،وزنغيرأخرىأوزانعلى

تنويعاتعليهودخلتتطورحينالرجزوزنأنإلىيذهبونالمورخين

قيلتالتيالأوزانهذ،عنهنتجتالزمانمنقرونااستفرقتجديدة

ارجاعهيمكنلايارأي!3في-عروضوزنهناكفلشالقصائد،فيها

33.:ص:المرجعنفسفيه(.الرجزأثريتبينأوالرجزإلى

وهو-أولهما،اثنينبافترافجمنالتاريخبىايالرأهذاوبوحى

انصارفثلعنالحدبثعندإليهالإشارةسبقتقد-ييماصراص

والرضاالألمةدفقمالبحرلذلكأنصاروجوداقنرضفاناالرجز.

كلمقاومة%لىوالقوافلالصحراءواقععنالمعبرالبحرذلل!بايقاع

انتصارتاريخياتوكدأخرىبحورظهورأنكماالرجز،مجريمستطوير

عليهايقاعيةتنويعاتوادخالالبحرهذاتطويرحاولواالذينالمبدعين

أما.الأولالافتراضهوذلك،الأخرىالشعربحوربعدلمحيهاعنهاصدرت

الأساسيالدورالبفيتحددبالحواروالجديرالأهموهوالآخرالاقنراض

بدلاافتراضالجدبدة،وهوالقصيدةتأعببلفي"الرجزمجر"لعبهالذي

واعدالجديدةالقصيدةنثأةيتالغوهوالباحثذهنإلىيتبادرأن

عمورفبحقالتنعراءهجرهأنبعدالرجزبحرعلىشعرائهامعظم

أحدكونهمنيأقلا،(الرجزبحر،)إلىالجديدالثاعرالانحطارو.وعودة

حدثقدأنهأو،مصادفةيكنوا،التفعيلاتالموحدةالصافيةالبحور

ذلكإلىتثببركما-الصبورطرهاأوالبحورأسهلالرجزبحرلأن

الموسيقية-الفطرةإلىأقربايقاعهأنإلىولا-القديمةالأحكامبعض

لكمنوهنا-ذلكحدثوإنما-الحديثةالدراساتتقولقدكما

نأبمعنى،اشعارعمبهونظمواالعربعرفهبحرأوللأنه-الفرض

الب!ورالصافيةمننجبرهومنالرجزبحرمنالجديدالثعرانطلاق

منبدءعلىوعودطبيعيةبدايةولكنهعيبأليس(المعقدة)غيرالفطرية

الانطلأقيزمعلكيقديماالعرييالثعرمنهاانطلقالتيالأولىالنقطة

التكهنباحثأيإمكانفيليسجديدةعوالمإلىأخرىمرةمنها

.وقونسمنطقةلهايجدأنوسعهفييكونولنتعبرهالذيبالمدى

وأماميوالباحثينالقارئينعيوننختالاقنراضهذاأضع

بحرمنليس!توهيالسغر،منالتوعلهذأمكنتالهسالأولىالأذج

للثاعرة-الزمنيالنرتيبصحإذا-الأولىالقصيدةكانتفقدالرجر

بدرلثاعروهىالأخرىوالقصيدة.المتدارنبحرمناللائكةنازك

منتكناسبقتهماالتىالمحاولاتأنكما،الخفيفبحرمنشاكرالسياب

لهذايرشحكانقدباكثيرأحمدعليالثاعرإنبلاًيضاالرجزبحر

ا،المتدارك)،وهماالمعروفهالشعربحورمنأثنينبحرلنالشعرمنالنوغ

.،(المتقارب"و

تقدمت،النصيحةيثبهماوأماميكذلكالافتراضهذاافع

تقولخلأصتهاونكأدالمجددينالثعراءإلىالملأئكةنازكالاستاذة!كا

النثريةإلىانزلاقاالبحورأسرع3كارأفيلأنهالرجزب!شجرواأنلهم

بأنقوالاإليهتضيفبلالنصحبذلكتكتفبملاوهبىالموسيقىوضعف

معوالتعاملالبحر!ذااستخدامعلىالمجددينالثعراءمعظماك!رار

ألفيةبهتنبضماإلىيفتقدنثراقصائدهمجعلقدمكسورةتفعيلاته

اتمنارالألفيةأنترىنازكوالاستاذة،شعريةموسيقىمناسكماابن

أكثرفينفتقدهامقبولةبموسيقىتتمتعالعروضنظروجهة)منإليها

السغريلحقلعاروإنه.الماضيةالسنينفيشاع،ولذاالحديثالرجز

امنموسيقىأوفرالتعليميةأسلأفنامنظوماتتكونأنالحديث



نأندريلالأنناذلكعلىأسفاأثدونحن.المعاصرينتنمعرائناقصائد

القدماء(.أولثكعنمواعبيقلونشعراافا

.701:صالمعاصر:الثررقضايا:الملائكةنازك

ا!اذير-هذهرغم-السابقالاقنراضوضععلىواصراري

هبى:الأساسيةالقواعدمنجمموعةعلىيقوم

ماتأنبعدالبحرهذاإلىوالاعتبارالهياةبل،الروحعادةإ:أولا

التعليمية.المنظوماتلمجرفيالقرونودفنته

على/تأثيراوأكترهاالجديد،لحتنعردلبداياتأبرلإنثانيا:

الرجز،بحرالب3كااصحاكتبهاالتيتلكعبىهامثاعرمنوقرباالجماهير

قدمثلاللسياب"المطر)ءانثودةقصيدةإنقلتماإذاابالغولا

الذينمعظمشدتوأنها،جماهيريةفنيةظاعرةالجديدالشعرجعلت

يقالأنيمكنذلكومثل،الجديدةالثعريةالابداعتجربةحولالتفوا

قصائدوعنالصبور،عبدصلاحللشاعرابلأدي(ثب)الناسقصيدةعن

.الجديدةالقصيدةروادمنونجبرهماوحجازيللبياتيأخركما

بحرمستخد!كطعلىنازكالأستاذةلهظتهاالتيالملأحظةإنثالثا:

تعاملالتيالبحوربقيةاستخدامفيتلحظأنيمكنالثعراءمنالرجز

إطارفيالمنظومةقصائدهمكلانةثمتولذلكالنتعراء،هولاءمعها

بحمالتاريخبى،للبيتالايقاعيةوتفتيت،نثريةبأنهاالأخرىالبحور

وماالتقليدية،القصيدةألفتاكئللأذنشبهالابالنثريةيوحيطبيعته

.الإحساسبذلكيثربعدلمالجديدالجيلأنبهاجزمأناستطيع

منتدداأكتراحكامهافيتبدوالفاضلةالاستادةإنرابعا:

تضع3كالأربما.والعللللزحافاتمتابعتهاونفسهأحمدبنالخليل

كما-وقوةبصرامةترفضلذلكوهبىالجديد،اتمنرعموضعالبنفسها

بالرغمالناثريمتلكهالالغويةحريةأيةنفسهالثاعريمنحأن-تقول

دونللثاعري!وغوما)الضرائرالألوسيسنماهباببوجودعلمهامن

.332:ص:لابقاالمرج!ااشاننر(

عنتتحدثعندماالملائكةنازكال!تاعرةالاستاذةإنخامسآ:

بشطر،التفعيلةشطرأنخاوهياطرب،اتقصدوكأنها.سبدوالموسيقى

قبانينزار(،واشطر"اسجاجابنرؤبهبيتبينوتقارن،الكامللبيتا

.طوقانوفدوى

للبحورالايقاعيةالبنية!النظرنعيدأنعليناإرسادسا:

فالأغنية،التوزيعباعادةالموسيقىنظامفييسمىبماونعترف،المعروفة

رتمهاتفقدلااخرفنانبتوزيعهايقومثممعينفنانلحنهايكتبالتي

قبلمنلهاتكنلمتوزيعاتإليهبالإفافةتكت!بلكنهاالأساسي

وان!جاما.حركةتزيدهاوتنمكيلأت

بدايةمعالعرييالثعربأنالقوليمكنالملأحظاتهذهضوءوالب

الراجزالاعراستطاعوكما.جديداميلادايتنهدالجديدةالقصيدةنمو

تنويعاتوبجدثيتجاوزأنالناقةحركةبطءفيالهياةايقاعكانحيث

للبحرالحياةأعطىالذيالجديدالثاعرفإنومتنوعةنحتلفةوزنية

منعصرأي!لثاعريتوافرلمايقاعبىغناءفيبعيتىنروالذي،الميت

موسيقىتصبحتكادوموسيقاهقريةيصيرالعا!اسندأحيثالعصور،

الإطارمنالخروجيتابعأنبدلاالمناخهذامثلفيإنهأقول.عائلية

المستحيلمنبلالصعبعنوانهالغرايقاعضلىالمفروضالعروضي

الإنسانكفكرالقصيدةلأنالخرو!هذالأبعادوالتعقيدالتنظير

استطعناواذاالجديد.علىيومكلمذسنوحةووجدانهالمعاصر

مكانعندوشبرات!كا؟الحياةتطوراتيسجنواأنالمحافظونواستطاع

الوضعفيالقصيدةيضعواأنيستطيعونأونستطيننفقطحيننذ،معين

مجلوالذيوالزهانيالمكافيالمجالوفياذواقهممعيتلاءمالذيالثعري

لهم.

نحوبالضرورةتقودناوالزمانالمكانإلىالعابرةوالإشارة

،الموروثالتقليديالعرييالشعراوزانانتجتالتيالبيتةإلىالإشارة

)الثعور(مننوعأافرزتابدويةأي()متبديةبيثةكانتقدأ:لأوالى

البيثةتلكوأشكالاصواتيعتصرأنمعهالبدوياستطاعالمتبدقيا،

البيثةبتمثلجعلهماوايقاعهاالصحراءانغاممن.فأعطتهالسخيةفيو

التنرعبىالوليدهووحدهالثعروليسىويتجاوزها.منهاخرجالتي

عاداتوالتقاليد،والعاداتوالموسيقىاللفةوانماالمتمديةللصحراع

هىوالصفحالانتقاموعاداتالكرموعاداتالحربوعاداتالهب

البدوية.والبيتةالصحراءوليدةكذلك

نأهوذلك،أعربتساؤلوينطلقغريبإشكالبنشأوهنا

نمودجأصارفدالمتبديةالبيثةتلكافرزتهالذيالشعرأو)الشعور!

الثابتةبمقوماتهوالاخلألنجاوزهوأءصبحالمدنوسكانللمتحضرين

بلوح!بذاك.ليسالعربيةبالطبيعةواخلأ،.العربب!الطبعاخلألأ

علىخروجأالشعرلذلكالشكليةالصيفةتعديلفيالتفبهبرأصبح

يتوقفو!.المألوفالثعريالذوقوعلى،المكتوبةنجبرالثعريةالنظرية

وهي،4القداساتعلىخروجوكأنهالأمرارتفعبلالحدذلكعندالأمر

موقفاسترجعئاإذامصدرها،لاشبهانخديد!الباحثبجتارقداسات

المنظومةأشكالهنحتلفالبالشعرمنظهور،،مطلعفيالإسلاميالدين

إذن؟هلالقداسةجاءتأينفمنالمنثورا.شعرالكهان)سجعوالمنثورة

الفنونمنلفنالتاريخيالكلتقديسمنأمالمالوف؟ننقديرمن

الشعر،علىالمتعلمونيضفيهالذيالإكبارمننابعأنهأم؟الكلامية

الإعلاممؤسساتوالب،المدارسوفبالجامعات!أجلأءأساتذةوفي!

3كالةالتقليديالشعريالثكلإحاطةعنوهؤلاءهؤلاءيكفلاحيث

نخظوا.الديتيةالنصوصلبعضوليستقبلمنتكنلمالقداسةمن

عنفضلاالاعاه!منيذكرءبتنيااقامةأوالرسالةأوالخطابة

والذيجديدمنالسليالموقفهذاإرجاعيمكنوهل؟التقديس

المضامينمنالخوفإلىالقديمةللأشكالالتقديسدرجةإلىوصل

نماوإوحسبالثعريالشكل-فينخولإلىبالضرورةتدعولالتياالجديدة

معميالصداالموقفذلكيكفيوهل؟الحياةاشكالجمملنينخولإلى

فيالعميقةوالتغيبراتالجديدةالتحولاتكللتتوقفالجديدالنتعر

نستطيعوهل؟الأخرى"الفنيةوالاجتاعيةالاقتصاديةالمجالاتنحتلف

ب!سذايعودونحيأالدارسينبعضيسوقهاالتيالحجةاغفالالمحالهذافي

وعصرالأميةزمنإلىالتقديسحدالواصلوالاعجابالتقدير

ذاكرةوكانتنادرا،شيئاوالكتابةالقراءةكانتعندماالذاكرة

؟..بسهولة3كاوتختزالايقاعيةالكلماتتلتقطالحاسيةنثديدةالإنان

نقلهالعرييللشعرحققتقد،الجديدةالشعريةالتجربةأنخافيايعدوا

-ة،القراعإلىالانثاد،ومنالوجدانإلىالمعدةالبصرءومنإلىالممعمن

تلكالظاهرةلهذهالاكاديميالمستوىعلىنقدينخسىأولكانوربما

عنعباساح!انالدكتوراصدرهالذيالكتابفيوردتالتيالعبارة

الوهابعبدالثاعروهوروادهأحدخلالمنالعراقفيالحديثالغر

علىالحرالشعراًنننىلاأن)ويجب:هبمليهاإاثماروالعبارة،البياتي

وانمافحسبالمجتمعفيناميةحاجةيصورلاالعراقالبورفاقهالبيافبيد

كانفقد،الشعريالوضعفيالتحولضروراتمنضرورةأيضآيصور

اليومينظمالذيالعرييالثعرأمايلقىأولينتتدينظمالعرييالثعر

(.الخصوصوجهعلىالصامتةوللقراءة-ةللقراعمادتهفإن

الحديثالعراقىوالشعرالبياتيالوهابعبد:عباساحسان)د.

92(.:ص

الذوقمصادرتتحولأنقبلالعربعلىطويلوقتيمرولسوف

استطيعولاالوجدانهإلىالغريزةالبصر،ومنإلىالسمعمنالثعري

المحافظينأوالخالفينيدعوواحداسببااتبينأنالملاحظاتهذهبعد

للسعرمرنةنظريةغيابولعل،الشعريالكلثباتبفكرةللتمك

حتمتالغوبالاسبابتأتهبظروفونخيطالجوهريةمقوماتهنخدد

إلىايضاتقودناسوف،الإشارةهذه-تطورهمسارورسمتقيامه
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النتعرقضيةوهيالحوارخارجبناتبعدلنلكنهاأخرىقضية

والنظرية.

وأالمتحدثونينقسمسوفالعربىللثعرنظريةعنالحديثوعند

نظروجهاتثلأثنتبينأننستطيع.لكننافريقمنأكثرإلىالمحاورون

يتميزالعرببالغرإن،تقولهذهالنظروجهاتأولىللمحاوربن،

الحوارترفضنظروجهةوهىنتيء،ينقصهالاشاملةكاملةبنظرية

الفلسفاتوافسدتهكذلككانقدأنه،أويرامماعلىنتيءكلوترى

وجودتنكرسوفالثانيةالنظرووجهة.والأدبيةالفكريةوالهرطقات

النقادعنمدرتالتيالتعريفاتبعضعدا،ماالعرييللنعرنظرية

عنلاصناعتهاساليبوعنالثعرأداةعنتتحدثكانتوقدوالشعراء

فيتصدر-معلومهوكما-التعريفاتاتلكحقيقنه.وكانتأو،ماهيته

علىحرمهومعالتنعرعلىالعرييجرصمعيتناقضوذلكايجاز،

صالحمنانترىقدفهبىوالأنجبرةالثالثةالنظروجهة.أماالاسباب

سوفنظريةأيةلأننظريةالايكونلاأنالفنونومعظمبلالشعر

مروقاعليهاالخروجومجعلهبلموللحركةيقيدالذيالقيدبختابةتكون

والقواعدالقيودكترةمنشكواهمثلشيتايتنكولاوالغرواستهتارا،

وملزمة.ثابتةنظرياتإلىنخولتالتي

عندتثارأنيمكنالتيالنظروجهاتلعضرأييفي-تلك

مقبولةغيرالأولىالنظرووجهةالشعر،نظريةقيامضرورةعنالهديث

جمالفيالسائدينالخلطوهذاالتثويش،هذا،لأنالأقلعلىليبالن!بة

النظروجهةأما.النظريةهذهمثلغيابيؤكدانالشعريةالهياة

غيابفإنمحاذبرمنتطرحهماوأهميةاهميتهامنبالرغمفإنهالثالثة

منبدفلأهناومنعنها،نخدثالتيالميزةهذ،التنعريمنحلمالنظرية

للثعرنظريةقيامضرورةترىوالتيالثانيةالنظروجهةإلىالعودة

التشويتننتبديدعلىكذلكتعمل،وانماوحسبمرنةتكونلاالعربب

اشكالواكتثافوالتطورالتغييرعلىوتساعدالثريةوالفوضى

الأشياء.جوهرتلامسجديدة

القواعدمنكبيرة؟جموعةحظيقدالماضيفيالشعركانوإذا

العروضيةالموسيقيةالقواعدمنوجمموعةوالبلاغيةوالنحويةاللغوية

تستطعافإنهاوالتنعريةالنثريةالتعريفاتمنبمجموعةكذلكوحظي

وضعيخطربروربما،مكتملةشبهأومكتملةشعريةنظريةتكونأن

ولا.القدامىالعربالنقادأوالشعراءمنأيعلىالنظريةهذهمثل

نختللشعربالتنظيرالقيامحاولواقدالعربالفلأسفةبعضأنأنكر

للثعر،التنظيربينبجمهحالذجمبالفكروهو،الأرسطيالفكرتأثير

الفلسفي،التنظيرعنفضلاللمصرحبة،والتنظير،للخطابةوالتنظير

يفدوا،تتواصلولمالنجاحلهايكتبلمالعربالفلاسفةمحاولاتلكن

حاولواقدالفلاسفةهؤلاءبعضكارواذاوالنتعراء،الأدباءمنها

ارتبطتفقدولهذا،يكونأنينبغيلماوليسكائنهولماالتنظير

رشد،وقدابنأنإلا،والبلاغيينوالنحوييناللغويينباحكام3صمتنظيرا

يقتربأناستطاعقد،دارسوهذلكيؤكدكمالأرسطوفطأكترهمكان

الثعرلماهيةارسطوتصورأتمنمتفيداالشعريالتنظيرمجالمن

جعلهقدالعربفلأسفةمنسبقهمنعلىأعتهدهكانوإن،ووظيفته

وهو(موزونخيال)الثعربأنالقولمثلإليهتوصلواماأحيانأيكرر

الكلامهو)الثعربأنوالقائلالقديمالتعريفنطاقعنيخرجلاتعريف

المناطقة،العربالفلاسفةبقيةشأنرشد،شأنهابنأنكما(المقفىالموزون

متخيلةكأقوال،المنطقيةدلالتهحيثمنللشعربالتنظيراهتمواقد

ابنكانوانرؤيا،عنالتعبيرعلىقادرفنهوحيثمنلاموزونة

فقد،طقةاكوأساتذتهزملائهاراءاحكامهبعضفيتجاوزقدرشد

أنكر(الموزونةالمتخيلةالشعرية)الأقاويلعنيتحدثوهوانكر

أهميةإلىهتدىلكما،لوزنللاإالثعريةمعنىمن3!اليسلتياالأشعار

الإنسانافعالأنوإلىالفعليأوالعمليالادراكتكوبنفيالتخييل

-124

يلتذالذيهوالحيوانسائربينمن)الإنسانوأن،تصوراتهتتبع

مفهومعصفورجابرد.لها.(وبالمحاكاةأحسهاقدالتيللأشياعبالتشبيه

66.:صالثعر

مشكلةللبعضيتمثلقرببوقتحتىالثعرمشكلكالىلقد

استفاضوقدمبى،متنكلةيبدوالآخرللبعضبالنسبةوكان،معنى

عنمقولات؟وشاعتوالمعنىاللفظقضاياعنالعصوربعضفبالحديث

وقدجيل،إلىجيلمنالكتبوحملتهاالأقلأمتناقلتهاالثنائيةهذه

التخييلمنالشعرافراغعلىللفظوالانتصارالثنائيةتلكساعدت

المستتنرقينأصابماوهذا،ونحويلغويايقاعإلىونخولمعا،والفكر

لاينز(.س.)أمالبريطافيالباحثيقول.بالهيرةالأجانبوالدارسين

عنحديثهمجالالب(العاايةوالآدابألقديمأذعريي)التنعرعنمحاضرةفي

المستتنرقينبعضاعجابعدمجوته)واستفربالفنيالتذوققضية

.وفبفهوجمنونالعرييالثعراستاذمن:أحدهمقالحتىالتنرفيبالثعر

هذاماهيةإرفيهقالكتابا)بيتفر(سويسريأديبنتنرهذهأيامنا

استشهدكما(مكنوناتهاكننتافإلىمبعدنصللمءغامضسرالشعر

والمعريالمتنبىنظم)إنيقولخلدونلابنبرأيالبريطانيالباحث

أرجع/وقدفيه(العربأساليبعلىيجريا!لأنهمانتيءفيالشعرمنليس

رأيابنعلىعقبعندماالذوقاختلافإلىالسببالبريطانيالباحث

فم،الفهمسوءعلىلاالذوقاختلأفعلىدليلهذا)فببقولهخلدون

تلكمثلمنبالرغمالغربلثعراءوزعيهاشيخأيعتبرهوميروسيزل

للعلومالعربيةالمجلة(.القديمةاليونانيةاللغةوغرائبالاختلأفات

.12ص:2العدد،الإنسانية

ولماذا؟..-شاعريننجبربأة!صماالعربيةفيشاعرلناكبرعلىنحمكيف

يختلفوهلالبحترى؟الثاعروإنماحبهإننذاموأباالمتنبىإنقلنا

الشعردائرةعنوالمعريوالمتنبىننامأييإبعادحاولواالذينأولئك

والبياتيالسيابإبعادمجاولونالذبنهؤلاءعنيختلفونهل،بالأمس

؟..اليومالشعردائرةعنودرويشوحجازيوأدونيسالصبوروعبد

يطردمن-البريطاقالباحثيقولكما-الغربفييأتاولماذا

لمولماذاالسالققولهإلىنحقونضيف،أنتعارهتقادمرغمهوميروس

؟شعرهلحداثة(اليوتس.)تطردإلىبدعومنعندهميظهر

الإخالةالباختزالهالكن،تطولقدالتاؤلاتهذهعلىوالإجابة

لاالثعرنببرأنوقبل،والأفضلالجديهوالقريةالنظريةغيابعلى

اكتسبناإذالالذلكلنايتيسرولنالتنعر.إلىنظرتنانفيرأنأولابد

التفيير،لعمليةالمحركةوالدوافعالقدراتلخلقكافيةذهنبةم!.فة

ماولكنهنراهماليس-المقولاتإحدىتقولكما-أيضاهوفالواقع

المنتنودةالشعريةالنظريةتثبتهسوفماأهموإر..ونتخيلهنتصوره

العرييالشعرمعتتناقضلاالحديتالعرييالثعر!التجديدنزعةأن

ليس،عليهشاملانقلابوكأ!كابدتوإنحتىتؤكدههيبلالقديم

وغامضةكبيرةلمصطلحاتومفهوماحداتضعسوفوانماوحسبذلك

(بداع)الاو(لقيمة)او()المضمونو)اًلنتكل(و(ثة)الحدامثل

اليسير.دالأمرذلكوليس(و)الرؤية

الثانيالق!مم

للجديدالاستجابةشعراء

الجديد:تنعرذابداياتفيفراءق

نحن-إلينايعودالعنوانهذآفيشعرلكلمةالتابع)نا(الضمير

تكونأنبدلاالقراءةهذهفإنهنا-ومنالشطرينفيأليمنيين

محاولةوهبىبشطر3!ا،بلأدنافيالثعريالجدلدعلىقاصرةبالضرورة

أبعادسبرمنأذذكنخلالهامنلعليسنواتمنذ3كاأحمظللت



قبلعليأنوأشعر-وموقفاجماليا-متكاملةكرؤياالجديدةالقصيدة

فيكتبتهمالمعظمرفضيأعلنأنالمحاولةهذهطريقعلىالمضي

معظمصدرتفقدبلادنا،فيالجديدةالقصيدةعنالماضيةالسنوات

والتثجيعالتعريفمنطلقومن،التفاؤلموقفمنالكتاباتتلك

فاقديببعضدفعتدرجةإلىوجماملأومحبارقيقابعضهافيوءضت

هراءمنيكتبونهمابقراءةمعاقبتيإلىالشعرادعياءمنالموهبة

واهـهدارالوقت-ضياعالأقل-علىيستحقشعراباعتيارهسخيف

الجهد.

عندمماأنهإلىالإشارةمنالتمهيديالمدخلهذافيبدولا

إلابتناولهيعنىالذيالنقديكونأنيمكنلاورخوافجاالأدبيكون

قضايامنأساشبةقضيةأيةيممىأنلهأينومنالأبعادممحدودوصفيا

نأصحيح9الابداعمنخاليةنفسهاالأدبيةالأعمالكانتإذاالابداع

صدىأوالادييللعمللاخقاالنقدكونحقيقةتجاوزإلىيدعومنهناك

وأالمبتدعالناقدظهورضرورةوإلى،الخلقباعادةعنهيعبرماأو،له

لابماأكدالجيدالأدييالابداعغيابأنإلاالتنظير،مجال!بولوالمبدع

كانتنظيرياالأدببالنقدمننوعأي!ظهوراستحالةللجدلجمالايدع

للنقد،والتنظيرالنقدفيالرغبةبجركالأدييفالابداعتطبيقيا.أم

بالعمليةالعميقالوعبىويصنعالعلمبىالنقديخلقذاتهالوقتالبوهو

المستويينعلى-نقدعظيمعندنايكونلتشديد.وباختصارالابداعية

الوقتيأتي.وحتىعظيمأدبعندناأصبحإذاإلا-والتطبيقبىالنظري

متابعاتمنلنابمانقنعأنينبغبىعظيمأدبفيهلنايكونالذي

بالنقد.تجوزانميهاوانطباعاتخواطرومن،نقدية

وأالبداياتهذهلبعضأنتنقىلاالناجزةالاحكاموهذه

مماأكثرالمعاصرةمنوالخواطر*النقديةوالرؤياالحبىالعطاءالمتابعات

أقلعلى-النقدبةالبدايات،لأنها-أيالأدبيةالبداياتمنلكثير

يتعاملكانكماالأدبيةالأ!كلمالمعتتعاملولاالموروثبخنرلاتقدير

خلألمنوذلك،ونجبرهموالامديوالأصمعيالجمحيسلامابنمعها

الصرفيةالقفتناتوإجادةالعروصيهالاخطاءتصيدفيالبراعة

سنماته.وفيوأرقىالنقدغايهالان-لعضمميراهماوهو،والنحوية

قولمنأروعولاأجمللاأنهالتقاليدأنصارمنالمتأدبينهولاءرأي

يقولأن..والاليقوالاجدرالاحرىوكان،كذاالاعرقالالقدالناقد

هطالمرفوضسةالمحفوظةالرواسممنونجبرها)الاكليتنه(وهذ؟كذا(..

النقدأدعياعبعض3كايتشدقيزالوما،التقليديالناقدثقافةخلامة

اليو!أبناءمنهموالحاضر،فلاالماضيالزمانتجاوزهمممنليوماالأديي

واعياالعصرلتنرورومستوعباالسائدالمناخمننابعانتاجهمفيكون

الاوصالمقطوعيصبحأنبحالذلكيعنيولاوالذهندهالحسيةلمدركاته

الجذور.فاقد

لهذاالأولىالبداياتعنالبحيثموقعمنالقراءةهذهأبدألن

العربيةالأقطاروأيالاسبقية،عنبالتعاؤلولاالشعر..منالنوع

كانتالثعرية،وهلالكتابةمنالأسلوبهذااكتنتاففيالاسبقكان

عليهوالأولالرائدوهل،الثاماًممصر،العراقأمالأسبقاليمن

هذ8إن؟عوضلويسأماليابحديد،أبوفريدكدأمباكثيرأحمد

وهبى،العاطفيةالانفعالاتهذهحدودعندتقفلاأننخاولةالقراع

سبيلفبيسهملمقطرفيالجديدلزيادةقيمةأيعنبالتساؤلتكتفدا

يذكر..؟بنصيبالجديدةالثعريةالحركة

الريادةحولالعرببالتنافسموقعمنالبدايةأرفضكنتواذا

فيهاظهرالتيالقنرةتاريخإلىأعودأنبدلافإننيللجديد،الثعرية

الحياةواقععنجديداوجدانياتعبيرالكونهالثعرمنالنوعذلك

بعدالعصرروعأدركهاالتيالاجآعيةوالعلاقاتالتةاليدوواقعالمتببرة

قدرةواثبتتالأرضيةالكرةرجتالتيالثانيةالعالميةالحربنهاية

مظاهرمنعديدةأشكالوإزالةالحياةوجهتغييرعلىالإنسان

والعبودية.والاستعمارالاستغلأل

ظهورتتنظر،عربيةوأقطاراستقلألهانالتكثيرةعربيةأقطار

انتكاسمرحلةبداية.الدوليةالسياسةصرحعلىكبيرينقطبين

القضسطنأحدتصني،التقليديةالاستعماريةالدول

دويلةتكوينبدايةمعالدوليةالصهيونيةأفكار-أمريكا-الدوليين

أسبابكلإلىيفتقربدويصحراويمجتبمالبلبترولاوظهورئيلاسرا

شعماءواختفاءالفوقيةدوائرمنالادبخروجثم..والتقدمالحضارة

والاقتصاديةالسياسيةالبنىعلىالمهيمنةالقوىاءش!البلأ!،

جبهةوالبوالمقهورلن،المعذبينصفوففيالثعراءعتنراتوانطواء

.والمساواةوالمحبةتودهأففعلعالمأجلمنالإنانعنالمدافعين

الاجتهاعيةالحياةأطوارمنطورأيفي..سؤاليبرزوهنا

وفيالمعاصر؟التاريخمنالقنرة.نلكفيبهانذراليمنكانتوالسياسية

طويلين،وجهدوقتإلىبجتاجالسؤالهذامثلعنالإجابةأنيقيني

الاجتهاعيةملأمحهوابرازالقنرةفي/تلكاليمنواقعصورةلجلاءوانه

علىالقافىرينالدارسنمنمحدودنجبرعددإلىنحتاجالخاعةوالسياسية

لعلميةالرؤيةالىإعلميآقريبافصنيفانوعهفيلفريداقعلوااذللثتصنيف

ستطيعأوما.لطيبةانجبريااالنبىوذويالفوغاثيينتهويتاتعنوبعيدا

فيالأدبيةالأنواعأبرزالنثعر،وهوأنيقينشبهفيعنهالحديث

فيحدثتالتيالتطوراتيتمثلأناستطاع-قد-حينذاكاليمن

والثقافية،والاجتاعيةالاقتصاديةالتطوراتوهي،عربيةأقطار

بانقراضويبثريرهص-أنالاربعيناتمطلع-منذواستطاع

التيالتطوراتأثبتتوقد،القائمةالاقطاعيةالاتوقراطيةالأوضاع

جعلتهالثعبر.فقدعلىتأثيرهامدىاليمنخارجالثقافةمجالفيحدثت

فيصعوبةالثاعريجدولمجديذا،نهجآوينهجالكسيحةعزلتهمنيخرج

التيالتطوراتأثبتتكما،المستحدثةوالقوالبالأشكالاستخدام

حدثف!أبضاتأثيرهاوالاجآعبمالسياسيالمجالفيذلكبعدحدثت

.وثوراتانتقاضاتمن

التأثيرعواملاصداءأولاليمنفيالجديدةالقصيدةوكانت

حجة،فبالثامبىكانالخمسيناتمطلعوفيوالمعاصرالحديثالثقافي

فبالصبوروعبدبغدادفيوالسيابالملأئكةونازكجدة،فيوالعواد

معالجديدشكلهافيابىءيدةالقصيدةيكتبونجميعاكانوا،القاهرة

الأدبوحدةيؤكدهذاكانءوإذاالرؤيةفيباينو.المستوىفياختلأف

نأيعنيلاذلكفإن،التطوريةبالاتجاهاتاالمثتركواحتفالهالعريي

متغاير.غيرونمطامتشابهأمارااتخذقدالتطور

علىالشعريةالريادةموضوعفيالحديثأتجنبأنحاولتوكما

المستوىعلىأمرها!الحدلثتجنبأحاولسوففإنني،العرييالستوى

هوهل،الحدلدها!مصمدهكحالهوءالمادىكالاسعرائساأىوعىالمحلي

جعغرلطة!هووهلالتنامبى؟ممدأحمدأمالسقا!،اللهعبدبنحسن

منفليسأساسيا،ولامهماليسذلككل؟غالبأنعمكدأمأمان

الذيالثاعرالجديد،الاعرهواليمنفيجديدةقصيدةأولكتب

منيجعلوأنشعر،إلىاالعابجيلأن-أدونيسيقول-كمايستطيع

يجبرلاعالمأوالرؤياباللفةيؤسسوأنبميئا،أوحدثاالجديدةالقصيدة

.فوقوإلىالأمابمإلىدفعهاوفيوغناهانموهافييزيدنماوإوحبالحياة

لمتابعيناورواداكانواسواءجميعاهؤلاءمنأياأنوبما

الجديدةقصائدهمنخركولمجديدا،بلأدنافيالهياةطاقةإلىيضيفوا

الشعريةأعماالمنتناولأنحقنامنفإن..فوقإلىأوالامامإلىالحياة

قدرنتجنبوأن،للأقدميةاعتباردونالجديدشعراءمننجبرهموأعمال

انكاربحالذلكيعنيلاأنعلىالمحليةوالريادةالاسبقيةفكرةالامكان

فضلمنلهميكنلمالجدبدءولوأمامالطريقفتحفيمنهمالسابقيندور

منحذروبلاجحودأوخوفدونالعصريةالحساسيةتقبلواأنهمإلا

الموقفهذاإلاالسابقينلهؤلاءيكنالو،أقولوالمألوفالشائعنحالفة
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لكفى.الابداعي

لكتابة-استجابواالذبناليمنيينالشعراءدورعنوالهديث

لاساعرخطيررأيأماميضعناظهورهابدايةفيالجديدةالقصيدة

الابدلعكالى)إذا:فيهيقولوالاختيارالتجاوزموضوععن()ادونيس

يبتدعمنلأناختيارا،السياسي-منهانبيهيتضمنفهوتجاوزا

بقدرالرفضيعنىلاالتخليهدالكن،غيرهاخرليتبنىنتيععنيتخلى

إكأ!ما:بالقبولمرتبطهنافالرفضجديد،قبولعنالبحثيعنيما

منهوجديد،عنالبحثإنالقوليمكنالذا،واحدةلحقيقةوجهان

للشعرمقدمة:أدونيس(الجديدةالعربيةالثعريةالحركةمميزاتاعمق

للتساؤلجمالالنايفتحأنهالخطيرالرأيهذاوأهمية.3.1صالعريي

كانتوعلبلادنا،فبالجديدةالقصيدةكتبواالذينمعظمموقفعن

؟؟وموقتجزفيأم!اختياروثابتامتجاوزااختيارأالسريعةاستجابتهم

فييكونوااالشعريةللحداثةوالمستجيبينالنعراءمعظمانوالملاحظ

يتخلواا3صملأ،اختيارايكنلمذلكعملهموأنمتجاوزابتداعحالة

القصيدةطريقيختاروالم3صمأبمعنى،نجبرهيتبنوالكبىنثيءعن

فيهمكانلقد،العموديةالقصيدةعنالتخليمقابلفيويتبنوهاالجديدة

الجديديعتبرمنمنهمكانكماالقديمعنيتخلىولاالجديديتينىمن

البدلةأو)الطربوش(شأنشأ!كامعهاالتعامليمكنحديثه)موضة(

صاحبهايعودتمأياملبضعةو)الصاية(العمامةمحلنخلقدالتيالحديثة

مولف".عليهاعتادالذيالزيارتداعإلى

التنسبيهاستخداملناجازإداالشعراءمنالنوعهداإ!

كالولاء،ومتعارضيننحتلفينينولاعبينالجمعبجاولكالذي-السياسى

يكونأنيريدكالذيواحد،وقتفيوالملكيالجمهوريللنظاممثلأ

هناومنوشاذ،مستحيلأمروهو،واحدةحالهفيوشعبياإقطاعيا

حسموإلىكذلكونختاجوتخلأ،تبن!!،نختاجالجديدال!ثعرفقضية

منونجبرهموحجازيالصبوروعبدوالبياتيال!يابفعلكماالاختبار

حياننهمبدايةفيالبيتيةالقصيدةكمبواهؤلاءأرصحيحالرواده

البيتيةالقصيدةكتابةإلىواخرحينبينيعودونكانوا33وأ،الشعرية

فيالصبورعبدصلأحفعلكماالتحديلاثباتأوقهريةظروفظلفي

مماثلة،معركةفيحجازيفعلوكما.العقادممودعباسللمرحومنخديه

القصيدةكتابةعن3كانياتخلواأكأ3جميعالهؤلاءالثابتالموقفلكن

للقصيدةرفضهموكان،الجديدةالقصيدةحفيدننهاوتبنواالبيتبة

عنصادرايكنو!،كاملاختيارعننابعأالبيتيةأوالعمودية

يذهبكما-المثعريللتراثمغاداةعنولأ-الأغبياءيرددكماعجز-

عنيعلنونالنهجلذلكاختيارهمفيوكانوا-المحافظينبعضذلكإلى

شعرائنابعضأظملاءوحتىيخالفهمامعويتناقضينفيجديدموقف

للقديمالتعصببينومراوحتهمالنتعريةالأشكالبين3عمتذبذفي

الانجناعيةملالعواتاثيرإلىالإشارةالجدبد،ينبغبىمنبأطرافوالأخذ

فيالبدائبيقفحيثلبلأدناالخاصالواقعاغفالوعدموألياسية

أسوأتتجمعوحيثالاجدمواجهةفيوالاقدمالاحدثمواجهـة

العصور،قياكماتمشحونةصببرةبيئةفيوتناقضاتهالعصرتعقيدات

مناظرهابعضيشاهدأوعنهايقرأكالذيالغابةفييشبرمنوليس

إ!كتابأوجريدةصفحاتعلىأوسينائينتريطعلىالخيفة

صديقإلىأشببرأنلبيطيبالتمهيدهذانهايةإلىالبلوغوقبل

وهويديبينب!كاالقىصحيفةأوجملةبجملوهورأيتهكلماعزيز

هراءمنالمجلةأوالصحيفةفيماإلىمثيرأجديد؟هذاهل:يتساءل

علىبهأردماأجد.ولاالجديدةالقصيدةنمطعلىمرصوفةوألفاظ

ب!داللتعبيرالحريةاستخدامسوءعنالشهيرةالمقولةنخويرسوىصديقكما

والمقولةالجديد،للشعرللاساءةالجديدالثعريالشكلاستخدامسوءعن

الموهبةفاقديفكل(باسمكتزنكبالجرانممنأالجديد3كا)أ:هبى

كتابةأنويعتقدون،الجدةهرم!يستسهلولىالأدبصغاروكلتقريبأ
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علىيعبثوتركهالقمأماكسوىمنهميقتضيلاالجديدةالقصيدة

المويصور،اذنذهـلتال!ائبالكلأممنيثاءبراالأبيضالورقصفحات

يسمىماأما،الاطلأقعلىلهانترو!لاالجديدةالقصيدةأنجهنهم

حدعلى-ولكنانثر،3كالأتناولآوأقربسهولةأكثرفهيالنثربقصيدة

.ندريلاونحنالنثرنتكمموليبر-تعبير

3كالأصحاتسببالجهلعنالناتجةالمغلوطةالتصوراتمنوكثير

وإنثاءالأنظمةقياموهل،المتاعبمنكثيراوالادابوللثعوب

المغلوطةلتصورات6هفهلمثلحدلوضعإلاوالجامعاتالمدارس

وغيرهمأولئكوالىانحليظة؟اوالافكارالأذواقذويمن3كاوأصحا

/تلكتفوقالجديدةالقصيدةكتابةتستلزمالتيالتنروروإنأقول

يسمىمانترورووأنظلها،فيقصيدتهمالعموديونيكتبالتيالتنرورو

،الجديدةالقصيدةكتابةتستلزمالقالتنروروتلكتفوقالنثربقصيدة

وسائقالحصانسائقبينكالفرقوالجديدالقديمالتناعرينبينوالفرق

.الرائرة

يضعأنبجاولفنأنإلىكتاباقببعضفيمرةذاتأنترتوقد

الذهنيةامكانياتهفيأقدريكونأنبد"لاالترالامنوجميلاثميناتمثا،

الذمس،أوالفضةمنالتمثالبضعالذيذلكمنالمراتبمئاتوالفنية

البيتية!القصيدةقيمةوكذلك،خامتهفيالأنجبرالتمثالقيمةلأن

وأالجديدةالقصيدةماالمالوفة.أالتقليديةننروطهااختلألاوفيتراثيتها

فقدانعنبهيعوضمابموهبتهيضيفأنبدلاالاعرفإنالنثرية

كثيرأأنخفظفإنبئالنثر.ولهذاقصيدةحالةفيوالبيتيةوالقافيةالايقاع

نتيءلأنهانثريةقصيدةكتابةيمكنلاأنهوأرىالنثريةالمحاولاتازاع

شكلأسرلىيظلواأنينبغيالناسلأنولا،الشعريةالتقاليديخالف

لهايستجيبأنمنأصعبالنثرقصعيدةنترورولأنوانمامعينشعري

فلألها،ولذلكالخضوعيمكنلابحيثالاستحالةالتنرو!منوهذه.شاعر

طاقةيمتلككانإذاإلاحقيقيأثعرأبالنثربكتبشاعريظهرأنيمغن

منيوفرهسوفبماوقاعدةشكلكلعنيستغنيتجعلهمستقبليةشعرية

بحمالعرييالذهنفيالخمائصتهدمتعبيريةوعناصر،شعريةخصائص

والوراثة.العادةوبتأثيرالالف!

فيبنتنرماعلىالثائرالغاضبمديقيالوملاعادةإنني

الذينمناونجبرهصديقىالومولكننى،الكلامهراءمنالصحف

ولاوالجماليةالثعريةو-ساسيتهللعصرظهروهميديرواأنبجاولون

المتنييوأنوضنعرا،5ولغتهمواصفاتهعصرلكلأنيفهمواأنبجاولون

كماالجاهلىالعصرشاعرالقيسامرؤكانكماالرأبعشاعرالقرنكان

المتثاعروالطفحالعبثهذاازاءصمتهمعلىالجددالشعراءالوملاأننى

نأينبفبىالجهودمنفم،الجديدةالقصيدةعلىالهجومهذاازاءولا

جديدا،وليسشعراليسينتنرالذيهذامعظمأنلاثباتيكرسوها

منا-ليقنعواالنتعراءهؤلاءيستفيدهأنبنبع!الوقتمنوأ

والروحيةالثعوريةاطالةصورةهوالجديدالعرفبالثعر-أنيقنع

يكونأنبدلا-والتقدمافئغيرقانونبمقتضى-وأنهالمعاصر،للواقع

الثعوريةالحالةصورةعنوالمعبرالختلفشعرهالعرييللمستقبل

الواقع.ذلكفيتجدسوفالتيالروحية

تثبتسوفةالقراعهذ،أنإلىأشيرأنالمدخلهذافيويتبقى

هذامن-ألولاانانجبرهافيبلأدنا-كمافيوالبحثالدرسخ!للألمن

!!طيرقىماالمتناقضةالألوانهذهالجديد.وفيبالشعريسمىالذي

والموضوعيةالفنيةقيمتهفييتفاوتماوفيهاحقا،الجديدالشعرمستوى

النثر.إلىأوالشعرإلىبصلةيمتلاماوفيها

يالثا!كدأحمد

أشغللنأننيالدراسةهذهفيالسابقةالسطورفيأنترت

القصيدةكتابةإلىالاسبقكانعمنبالحديثنفسىأشغلولنالقارىع



الجديدالتنعرهويعنينامالأنذاكأوالعرببالقطرهذأفيالجديدة

فيذلكسواءالجديد،الشعركتابةحاولواأوكتبواالذلنوليسنفسه

النرتيبعنألانصرافيعنيلاعذالكنبلأدنا،خارجأوبلادنا

الظهور.هذارمنمجبأشعارهموقراءةالنتعراءلظهورالتاريرى

باكثيرمحاولاتحالبدابةنكودأنحاولتفقدهناومن

بينالبدايةفييضعهالزمنىأوالتارفييالترتيبءلأنالتجديدية

والريادةالثاعرهذا3كاامتازالتيالخصومةاًنإلا،اليمنفيشعرائنا

نخصهأنعليناحقهمنتجعلالعرييالوطنمتوىعلىنالهاالتيالعامة

بالثعرهوسما،لماوابتداعهالرياديدورهتتناولمنفردةبدراسة

المترجمةص!رحيتهفيمرةلأولظهرالديفيوالمنطدقالمرسل

وهو(ونفرتيتي)أخناتونالمؤلفةمصرحيتهفيتم)روميووجودت(

أساسيااختكفاباكببريقولكما-يختلفالشعر-الكتابةفيأسلوب

وبعدها،محاولتهقبلالمحدثينالسغراءمنكثيرتبعهاالذيالأسلوبعن

فيالتفعيلأتفتتلأحق،نغميةكوحدةاًلتفعيلةإلى)يشندأسلوبومو

الذيالجبزإلىنظردونمترابطةمتملةالواحدةالمسرحيةالجملة

شأنأقل،شأنهاأوأكترأوواحدبينيثغلهكانماتشكلفقدتثمغله

01(..:ص:الصرحيةفنفي)محاضرات(..النثريةالجملة

الذيللسببالقراءةعذهمنباكثيراستبعدتقدأننيوبما

بنحسنالثاعروتلميذهزمببلهإلىأتركهأنبدلاكان،فقدأسلفت

القصائدمنعدداوكتبباكثيربمحاولاتتأثرالذيالسقافالدهعبيد

الناستواضعماعلىوخارجةالتجديدنحونازعةالاربعيناتأوائلفي

.والأبديالثابتالقصيدةبناءاعتبارهعلىبلادنافي

ديوانوهو(الساحل)ولائدديوانهفيهذهقصاتدهنتنروقد

وجوداعتبرتوقدعبثا،سنواتعتنرطوالعنهالبحثأرهقنىمفقود

الادباءلانخادالثاقالمؤتمرإلىالمندوبينضمنعبيدبنحنالثاعر

والاطلأعالأولىمحاولاته!كللىللتعرفطيبةمناسبةاليمنيينوالكئاب

للقاءقصببراخداوقتاإلاليبتزكلمالمؤنترزحامأنإلا.منهانماذجعلى

منذهجرهاأنهيبدوالتىالأولىتجربتهعنوالحديثالشاعرذلك

يزيد.أوعاماثلأتين

الاصدقاءأحدمنزلفيتمالذيالقصببراللقاءخلالاستمعتوقد

الثعرمنالأولىالجديد،كانتالثعرمجالفيكاولاتهمنقصيدتينإلى

أتمكنولم-أيضآقال-كماالتفعيلةشعرمن-والأخرىقالكما-المرسل

التسميةمفهومحولالثاعرمناقشةمنولاكتابةمنالوقتذلكفي

علىالتعرفمنولاوالمفعلةالمرسلةالقصيدتينمنلكلأعطاهاالتي

3!اتشاالقصيدتينبينوجدتالثعر،فقدفيوالتفعيليللمرسلتصوره

تاما.يكونأنيوشك

عنيفصحأندوناللهعبيدابنوسافرالأدباءمؤتمروانتهى

النتعربداياتعنمعلوماقإلىشينايضيفأنودونتجربتهملأمح

منالقراءةأبدأأنإلاذلكبعدأمامىيكنول!بلأدنا.فيالجديد

جيدةنماذجأربعةخلالومنمحاولا.لهالثاصياحمدالثاعرابتدأحيث

يتهممنلقادنابينمنوهناك..(الاول)النفسالأولنهديوا!بنتنرها

الاغراببابمنالجديدالثعركتببأنهالساىأحمدالثاعر

الجديدالشعركتبالثاميأنيقينيوفيالتجديد.لنزوةوالاستجابة

عاناهاوسياسيةاجآعيةعواملعنوتعبيرانفسيلشعوراستجابة

الكلضاقأنبعدانحتلفالنتكل3سذاعنهاالتعبيروحاولوعاشها

ذلكتجسدوقد.الاستجابةتلكمشاعراستي!ابعنالتقليدي

)أعرففيه،يقولوالذيالأوللديوانه!ديمهخلالمنالاحساس

الرضاءكلبراضأنا،ف!االناسأخادعولنأخد!افلنجيدا،نفسي

في..يرضينيالديالشعرإلداعمرسأننكنمتىأدريولاشعريعن

والجملةالمعهود..الشعرعالمعلىجدبدجديد..لكنهشعرأعماقي

فيهاليسهذهالهروفتعبير.كلمنأسمىقليفيالتيالبيانية

والكلمة..أحرىوحيواتبلحياتيقلبىفيالتىوالمعاق..حياة

مكفوفةفاعرحروفهاروحى:حنايافيمعتةبرحتماالكبرى

الطبيعةكانتفهذ،الته()كلمةالوجودكارإنطويلألملاريخمعناها

:ص:الأولال!فس)مقدمة(..الوجدانشعرفهذاالالهيةالقدرةنتعر

.)9

شعركتابةإلىالأشواقمدلولوما؟الكلماتهذهتعنىماذا

المستهلكة؟البيانيةالأساليبعنونحتلفالمألوفعنخارج!-يد

جديدشعرمنكتبماالثاهـيفيهاكتبالتيالظروففيكان،هل

؟..الأشكاللذاتالاشكالوراءوالانسياقللأغرابالوقتمنفسحة

سجنهفيوعو،الثا!يأحمدالثاعريكتبأنفيغرابةأرىلاإنني

سوءفكما-الغرابةولكنالقيودكسرإلىيدعوفالسجنجديدا،شعرا

فيهيلتزمعمودياشعرالندنفيالثامييكتبأنبعد-فيهالسايتضح

القصيدةكتابةبدألقد.الخلفإلىعامألفبناويعوديلزممالا

محسملالترجاعالىإبالضرورةيدعوناوهذا،المعتقلرهينوهوالجدبدة

انغمس.لمقدنتعرهعلىانعكستالتيالمتعرجةالمضطربةالقلقةجانهمز

ينشابكأيوكا!الوطنيةالهركةغمارفيالشعريةحياتهبدايةفي

تجديدتجديدها،بفكرةمثغولآ.اليمنبهموممسكوناوطموحمثقف

وكانتالنتعروتجديد،والاقتصاديةالسياسيةالأوضاعبدوقي،لنظاما

الاخطالهاجسهذاعنوتعبرالجو،هذافينخلقالرومانسيةقصائده

بكافةالقديمنسفخلألمنإلاخلاصاولامناصايرىلاالذيالثائر

البناء.نحوالأولىالخطوةهوالهدمإن،وأنماطهأشكاله

إلىاستطاعماالثامبىأحمدوشاركم4891حركةوقامت

وتعرضالقيودحمل،وهناكنافعسجنإلىثورتهوساقتهالمثاركة

وثقلالتقاليدبعبءوأحس،الرفاقكبقيةالموتوواحهللسيارو

بالقسوةالمتنحونالجوذلكوفيالعصر،عنوالاستلأبالاغتراب

متحدياالأولىالقميدةوكتبالجديدالشعرتنفسالقديموبيطرة

التئ)سلاة(قصيدةوكانتالمثعري()العمودوجدرأنالسجنجدران

هكذا!بدأت

شعراأنظملاأنا

القصيدأوزاننسيتفلقد

ودمعاأشواقاأنثرنماإ

مفرمقلبشوق

هؤاوفؤاد

الروحلهفةعصرتهاودموعا

الحزين

***

الثنمستلتثمعندما

المغيبباكفان

الظلأماستارالكونونفم

الموتلهنالليلويغني

الوجود..سمعفي

وأنمىالماضيأذكر

حاضري

منأراهعمامعرفا

صراع

الضياءأشلاعبين

الظلماتوجنود

قديماطافحلماوأناجى

غابتمجفوقفي

22:صالأولالنفس
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له!اقيلماالشعراءينظملاأرالقصيدةفانخةأقرأوأنانذنيتآ

الشعرهذامثللنايكتبوالكبىالقصيدةأوزانينسواشعروانإنه

!ووالقوافياًلأوزاننسىقدالثا!يشاعرناوليت،الأصيلالجميل

منطقةمنالخارجالنتعرعذامثللنايكتبيظلحتىبتذكرهايعد

أمل""قصيدةوفي.والاجتراروالمحاكاةالتقليدمنطقةمنلاالابداع

الأمل:منكبيرقدرمعلكنالصوتنفسيتعالى

اليأسهوةفي

تنفثالودالأفاعبىحيث

بالسموم

فيترسفالأمالوهياكل

الهموم

موثقايجأروافي

محنقابزأروالتنر

نبراسيأشعلت

بزيتاًوقده..وجثوت

عواطفبى

نحاوفيهطبقاتعنهواصد

حائرايخفقوالقلب

ثائرايصرخوالروح

خلفمنالبدريطلوكما

السحاب

المصفدالأفقويداعب

بالضباب

الصباحتباشيرطلعت

الجراحتباريمفشقت

الجديدالنتعرعموداستقامقدوأمثالهاالقصائد3صذهأنهشكلا

لكن،ابطاءأوتعثر-دونبلأدنافي-الجدبدةبالتجربةينطلقوكاد

قبلالشيخوخةأدركتهلقدالثاعر،هذامعالجديدللشعرحدثالذكبما

والموقف،النتفافةالشعريةاللغةوهذهالجميلةالصورهذهوفقد!الأوان

فأصبحبالكلماتيرسمباخت!صار-التناعر-كانلفد،المتقدمالإنساتي

وإقامةث،والهدبالتصويرب!نكبيروالفرق،لالكلماتضنكم

الشعراء.يخلقولاالشعريصنعلاوحدان!كانخطيمأوالتفعبلأت

الاميأحمدتناعرناكادالذيالجديدالثعرهدانقرأوحين

منذلكبعدكتبهبماالثعريةاونقارنهحياتهفيجديخدامنعطفابهيبدأ

عندالمثكلةولعل،الأملخيبةمنقليلنجبرقدرجديد،يدركناشعر

سياسياأصبحثموثائرا،ثاعراكانأنهالاءيأحمدالثاعراستاذنا

الثائرالشاعروبينوالسياسىالثائربينأيضاكبيروالفرقوشاعراة

لقدوياير،يتقبلوالآخروبجميرفضالأول،السياسىوائاعر

طموحمجسداشعره،فجاعالسجنإلىالثاميأحمدالثورةأوصلت

عضويةإلىالسياسةأوصلتهثم،الثورةوحبىمنوكانتالثائرالثاعر

وحيمنوكانتالواقعذلكجمسداشعرهفجاءالجمهوريالمجلس

تقفواوالسياسىأضائرابينالدائرالصراعيرسمشعرهإن.السياسة

قادتهبلالضعيفالفاترالتعرهذاعندالثا!!بالاستاذالسياسة

بهعادترهيبةنراجعمرحلةوبدأ،العريللجديدالتنكرإلىكذلك

الذيالمعريعصرإلى،أعواموبضعةعامبألفالأولالنفسقبلماإلى

العذراءالبريئةالبدالاتتلكع!تلمكفرربمالزومياتهفييجاريهبدأ

اًلمقدسة.الثعربنارالمجبولةالفنيةالبكاراتتلكوعن

حثد،دقدالتراجعهذاعنبيانأخطرالهزيلةمسرحيتهولعل

القصيدةلدينوالكيوالحدبثالقديمفيالعربالثعراءكبارفيها

العامالغريالانحطاطيدينواأنمنبدلآالجديدوالشعرالجديدة

البركبءيؤخذلاحتىالتجربةولىالطالحمنالصالح.نعريفالبويسهموا
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الموهبة.فاقدمنانتقاماالموهوبمنالقارىءيمتصولا،المذنببجرم

وكتبصنعاء(من)الياذةالشاميكدأحمدالشاعركتبلقد

يسميهاأشياءيكتبواخرحينبينبزالوماالجديد(الثعرالزوميات

فيكتبهكماالجديدالشعرعنتبتعدالدهلكنها-يعمجديداشعرا

الفليحيشارعبينتفصلالتيالمافةعنكثيراتزيدمسافةالخ!مبنات

شاعرمنوالمنتظرالمتوقعوكان،لندنفياكفوردوشارعصنعاءفي

الآنيكتبأنوالحديثةالقديمةوثقافتهالتنعريةقامتهمثلفيموهوب

عنتقللامسافةوالحديدة)حجة(قصائدوبينبينهيكونجدبدأشعرا

فيمدينتينوأيةالتقليديتينالمدينتينهاتينبينالتخلفمسافة

.الخمسيناتبدابةفي)اطدبدة(فيكتبهمانقرأتعالواولكنبريطانيا.

أفراحىودعت

للفروبتدلفوا،لشمس

الموجساجبىوالبحر

العنيدالليل/ظلمةيرهب

الجريحالنورإلىي!سفو

الذبيحالضوءويودع

الأصيلشفقفيوالأفق

الجميلكالحمنثوان

والنوربالدجىالعذبوأنا

..؟أدريلاجبران

؟..الليلوراءماذا

الفجر...؟

...لا

السنامقتولالفجر

الهولكهفخنقته

وليدفرحتهبمهدوهو

الطريدالأفقدمعةيا

الفجرعلىذويي

التنهيد.

البعيناتبدايةفيالندن(فيكتبهمانقرأأخرىمبرةتعالواثم

ونخدثصنعاعمنالياذةسماهاالتيالطويلةالقصيدةمنمقطعوهو

وفب،النضالرفاقمنعددعنذكرياتهبعضعن)تفعيليا(نظمافيها

الانفصاليةالدعواتاًنهياروعلىاليمنوحدةعلىيركزالمقطعهذا

أقنعة.منوحملتأزياءمنارتدتمهماوسقوطها

)اليمن(أننسواوقد

السهولمنفيهامابكل

والجبال

الوديانمنفيها..مابكل

جودكاو

حدةمو"فياجغرا"

روحدمو3!اسكا

منطبعونالجغرافيابخلق

مرتبطونالثراءوبطبيعة

منأديالاتهبطأنقبلمن

السنماء

شيعيا((عدنان)،يكنولم

ناصيكانقدولا

،(تبع"أي"تبع"يكنوا

مذهبأقيالمذعببدين

الا...

اليمنالبيعيشبأنه



و!رقها،جنو!انتنمالها

غرب!كا.

وأالكلماتفيمعاناةوأي؟فيهجماليةوأيالشعرعهذافيابجاءأي

نخسدتالذيال!ثعروذلكالتقريريالنظمهذابينفرقوأيالتعيبر؟

يثكولنشك؟لاالصادقةوالمعاناةالتجديدوروحالتجربةملامحفيه

سامموضوعالأنجبرالمقطعتناولهالذيالموضوعأنفيأحدروكما

وأكاتبهوكانصلة،أدنىبهتربطهولاعنهبعيدالغرأن،إلاو!جليل

الجديدةالثنريةالقصائدصاحبالشاعربذلكلهعلأقةلاناظمه

حقيقيةاستجابةوعنشعريةرؤبةعنوالمعبر(الأول)النفسفيالمننثورة

.الجيدةالعربيةللقصيدةالتاريخبىللتطور

امانجعفرلطفي

!حدثشابوهوالثنعركتابةفيامانجعفرلطفىابتدأ

بعضفيتختلفالأولىمحاولاتهوكانت،عمرهمنالعتنرينيتجاوز

قصائدهأنصحيح،منهالمتجددحتىاليمنونيالسائدالشعرعنالملأمح

الشعريالتجدبدأنصارمنالاخرينقصائد*عنكببراتختلفتكنلم

بدلاالبحورالمتعددةالمقاطعنظاماستخدامإلىيجنحونوالذينالمحدود

علىوالقائمةالبيتيةالقصيدةبنيةفيالتقليديةللأشكالالخضوعمن

واتجاهاتجديديأموقفأالاختيارذلك،وكانالقافيةووحدةالبحروحدة

فيالتنعريالتطورذلكامعابداوقد،للقصيدةالمتطورالبناءنحو

محاولاتهؤباصانجعفرلطفيلكنو!،غانمعبدهكدالدكتوراليمن

فيوالحضراقوالثا!يلقمانأمثالآخرينشعراءعلىمتقدماالأولى

الرومانصي،لكنهالتناولأسلوباحتياروفيالموحيةالمفرداتاختيار

عنتختلفبعضهاأوقصائدهوكانتاخر،نتيءفيعليهممتقدماكان

المبتنرأوالمستتنرفبالارهاصتسميتهيمكنبماجميعاهؤلاءقصائد

بشكل-ربماتسعىالقصائدهذهبعضوكاتت،الشعريبالجديد

.للقصيدةالفنيالشكلتطور-خلفعفوي

النتعريةحياتهبدايةفيكتبهاالى(غريب)خطيئةقصيدةوكانت

الفنيالث!لتطوبركأوالمبكرالنزوعمنقدرعنوكشفت

عنالمعبرةالمحاولاتمنواحدةالقصيدةهذهكانتأقول-للقصيده

النصفبدايةفيكنبهاوقدالعربيةالقصيدةمعمارفيالتحولامكانيات

التنعربوابهبرفيهاظهرتالتىالفترةءوهيالاربعيناتعقدمنالثافي

الملائكة.ونازكالسيابشاكرلبدرالأولىالمحاولاتخلألمنالجديد

هومامنهاالمقاطعمنعددمنتتألف(غريب)خطيئةوقصيدة

التقليديالنظامعنالخارجةوالمقماطعللتفعيلةيخضعماومنهاعمودي

المدورةبالقصيدةالانيسمىمماتلقاثيبنثكلتقتربالقصيدةهذهفي

منها:مقطعوهذا

الدماءجياثقالفكر..مستثار

أنفاسهمسعور

وقد..عيناهالاوهامظلمةفيتائهة

حولهوهاجت...الصمتبهضج

اجداثهاحطمت...ذكرىأشباح

لاحقته

الصريع.ماصيهاأكفانفيوهبى

57ص:نغمبقايا

هذاعلىبناؤهتموقد،الرملبحرمنواضحهوكماوالمقطع

التفعيلةنظاموظهرالمعروف()البيتيةنظامفيه3شمالذيالأسلوب

أصبحتعندمابعدفيهاعليهالتعارفتمالذيالثكليأخذأندون

لراهنة،الللفترةتاريخياونظاماسانداشعرياشكلاالتفعيلةقصيدة

إحساسيؤكدكسابقهوهوإليهاالمثارالقصيدةفيثانمقطعوهذا

،التقليديالثعريللبيتالتقليديةالبنيةازاءالكامنبالقلقالثاعر

القميدةاطارعنالخروجإلىوالحنينالكامنةالرغبةعنويكشف

القديم:

3كايثقىهكذا

النواياخطاياعنهكفرتما

ولا..دبمإثمهمنطهرهولالا

مرقدهإلىحبضمه

أضلعهفيالناروشبوب

الذيالاثملهتزجىثورة

بالدماءمنهكفاهضرجت

(.المرجع)نفس

سلفتكما-للقصيدةالفنيالنتكلفيالتجديدأوالتطورهذاكان

تجديدأنهويلأحظ،الاربعيناتلعقدالثاقالنصفبدايةفي-الاشارة

معالخالدالإنسانيالصراععنوتعبير،مدروسغيرتلقائيتطويرأو

فيالكافنالتعبيرمنكجزءالأشكالتجاوزإلىوأشواقهالإنسانحنين

.واقترابالواقعملامحوتبدلوتطورهالفكرنخولأثرعنالنفس

الاصابةوليستالإبداعفيوالرغبةالتجديدفيالرغبة3كاإ.تغييره

الذيالعاجزتعبيرهوولا،والموضةالبدعةومحاولةالاغراببموجة

المقطعينمقارنةومن..الخلأقنجبرالنراثبىبمفهومها)الاعالة(تعوزه

مقاطعببقيةامانلطفىلل!ثاعر(غريب)خطيئةقميدةفيالسابقين

التراثية،الاصالةنتروطكلاستكملتعموديةمقاطع،وهيالقصيدة

الانفلاتنحوالنزوعحفيقةنتبينأننستطيعالعاجلةالمقارنةهذهمن

يأإلىلابحتةابداعيةأسبابإلىتستند3كاوأ،القديمالشكلأسمن

مقاطعمنعموديمقطعوهذا،البراقةالتقنيةاالاعيبأنواعمننوع

:الجديدةالمقاطعتخللتهاالتيالقصيده

تزعجهالخطافلالمحةفيكالبرق

خفقااشباح!اعربدتإذا..ذكرى

عامفةالصصتضجبجفيكأنها

والافقاالأرضنخاجلو..مجنونة

خربهيكلفينواجذهـاتبدي

شهق!اأكفانهفيتط!عإذا

طافرةننتدخطوها..نبرعفاع

فرفاتهناجه...ئرةدانرتد

يغفرهاليسخطاياونتإر...ءدم

قلقايزل!ضميرالزمانرغم

75(.:ص:السابق)المرجع

المقاطعبقيةوفي(غريب)خطيئةقصيدةمنالمقطعهذافي

الأولالديوانفيالبيتيةالقصائدبقيةوفيبل..القصيدةمنالعمودية

رومانسيةالمفرداتصنتقاةالمفاميىمستحدثةقماندوهيللشاعر

الفني.الاستحداثإليهيصلأنيمكنماأقصىجميعافيهاالتعبير،

ومنالقديمةالأساليباستيعابمنالدرجةهذهإلىوصلونثاعر

المعمارعلىخروجهيوصفأنيمكنلاإطارهافيالتطوبرعلىالقدرة

عبثاأوعجزانحتلفشعرينسيجخلقإلىحنينهولاالقصيدةفيالقديم

السهلة.الرخيمةالتهممنذلكأنثبهماأوبدعةأو

وفيالودانفيالثاعردراسةأننلاحظأنذلكبعدالمهمومن

علىالخروجبأهميةالمبكرالوعبىتكوينعلىساعدتهقدبخاصةالخرطوم

علىالخرطوممناخلىالدراسةلهأتاحتفقد،للقصيدةالتقليديالبناء

علىساعدلهقد3كاأالمؤكدومنالانجببزيالأدبمنشعريةنماذج

الصلاتكانتوقد.النثعريةالكتابةفيالاساليباخرعندالوقوف

قسواتيفيمنهاأفضلالاربعيماتفيوالقاهرةالخرطومبينالثقافية

لاالتيالقصيدة.وكانتالأدبيةالدراساتبعضذلكإلىتثيركما

لتجدالخرطومتذهـإلىالقاهرةفيحريتهابملءتتنفسأنتستطيع
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،وكانالمتاحةالنتنروسائلوفيالمثقفينلشبابصدوزفيلهامتنفسأكبر

ليأخذالمثلثةالمدينةشواطىءعلى2يتراجعونالرومانسيةالموجةشعراء

الواقعبى.المدطلائعمكانهم

المفرطةوباثارهابمخاوفهاالثانيةالعالميةالحربساعدتوربما

أثمرتالتيالجديدةالشعريةبالرؤيةالارهاصعلىساعدت،ربمابالواقعية

.أخرىعربيةمدرذلكبعدالاوإستجابتبغدادفينتائجهاأولى

التجديديةللنزعةاستجابقدامانلطفيأنتقدممايعنيولا

السنواتحتىرومانسياشاعراظل،فقدالواقعيةنحومالقدأنهأو

الجديدةبالحياةالعميقللأحساسامتلأكهأن،كماحياتهمنالأخبرة

كانالتيبالسرعةالقصيدةنحوالفنيةرؤيتهيغير!العصروبايقاع

قصيدتهمنالقليلةالمقاطعتلك3كابتنرتوالتيومنتظرا،متوقعا

الذيالكافيالقدرالثقةمنيمتلكيكنلملأنهربما(غريب)خطيئة

بأنشعورأوخوفدونلشعرياابداعهليقيمليهإالاحتياجأشدالبكان

قدرتهمنبجطلنأنهعنفضلأللمتاعبيعرضهلنالتجديد

مجالفيالمجددبنالثعراءمنوبعددبهدفعالذيالتنعوروهوكثاعر،

دفعبلالثعريالتجديدمنمعينمستوىعندالوقوفإلىالمضمون

إليه.وصلواقدكانواالذيالمستوىعنالتراجعإلىبعفهم

فيالروادالتنعراءأحدأمانلطفيكانذلك،فقدعنورغما

فيلهاواستجابالجديدةالشنعريةالتجربةمناقذربواالذينبلأدنا

كتابةالأنجبرة"السنواتفياعتزللقد،بلحياتهمنمتتابعةمراحل

ديوانهيفموا،الجديدةالقصيدةكتابةعليهاوفضلالبيتيةالقصيدة

كهذهألمحدودالتجديدذاتالقصائدمنأو.بيتيةقصيدةأيةالأخير

نماذجولها(أياملنا)كانتالثالثديوانهفيظهرتالتيالقصيدة

دواوينه:بقيةفيمتعددة

ذنويييا

وغيبى..الماضهسكفني

الدروبعبرليالغفرانانثرى

اللهيبقدسيالنفسفيقبساامنحيني

وأغريي

نبىلحنإنتراقتيفييمثر

***

ذنويييا

نارتسبيحةكنت

المريبالطينفمفي

عارأي

الوضيئهأحلأمبىدنستحينها

بالخطيئه

جريئهالنارإلىنفصيثمبتو

تتلظى

بريئه..كالطفلهيئ

ذنوييبا

الطهورعبرتوعبئ

نورشلألفجرت

الغزيرعمقيمنهي

ضيميمن

114(.:صأياملنا)كانت

وحاولالتجديد،منوالجزئيا!دودالمستوىهذاالثاعرتخطىلقد

كشفت،الحديثةالشنعريةوالتقنيةالفنىالوعبممناًفضلبقدرتجاوزه

قضيةلغلهديوالهوهو(اخوتييا)إليمالأخيرديوانهقصائدعنها

وهذا..المقاتلالفلسطينىشعبناابناءمنالمتتنردينقضيةهي،واحدة
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الدلوان:ذلكقمائدمنقصيدةبعض

..اخوتييا

الرحيلبعدأتركهماكليا

نذوت..فذوتلن..حروفيهذي

مستحيل

تزلا..الزمانتواكب..أنتملأنها

جيلجيلأ،بعدللاجيالالغلألتوزع

بالأملالطريقوتفرش

التائهينالسراةلملفىاكجوموتزرع

المتعبينللحيارىجسراًالسطوروتصع

حرثتهاالتييأيا!لأن

السنينمواسممنحصدتوما

..اخوتييالملم،..

..صاعدينالشموسمناكبعلى

46::صاخوتياليم

جعفرلطفتيالثاعركتبهالجديد"الذيالشعريقفأينوالان

الذيالعامبالحممعهنكتفي؟وهلوعربيامحلياالجديدشعرنامنمانا

عنهفنقول،والستيني،الخمسينيإلىالجديدةالتجربةشعراءبتقيميقول

للقصيدةالخمسينيالنموذجعندوتوقفالروادمشبرةواكبقدبأنه

النموذجيعنيكافيا،فماذامرضياالصنيعذلكوإذا.كان؟الجديدة

منلتنظيريستجيبالذيالتنعريالنموذجذلكهوهل؟الخميني

وحدةمنبدلاالتفعيلةتعتمدعروضيةظاهرةالجديدالشعربأنيقول

مجردالجديدةالشعريةالتجربةبأنالقولمنيقتربتعبيروهو،البيت

)با-لتتين(؟النثطريةمحل)بالسين(السطربةنخلحيثشكليةظاهرة

أسسهاوضعتالتيالتنروروضمننخركتالخمسينيةالقصيدةتكونوقد

بحالالجديدةالقصيدةليستأنهاالاالروادقصائدءجماعةالنظرية

إلىالمفتتالقالبىالنظامليستالجديدةفالقصيدة.الأحوالمن

جديدكتاييفعلهبىوانما..التقليديالقالبىللنظاموالمغايرتفعيلأت

وفيمعارفهفينحتلفنحتلف،واقعفيجديدةتاريخيةنفسيةوحركة

منواحدةالاسمةالعروضىالتغييروما،والإنسانالأشياءمنموقفه

الكتايي.الفعلذلكسنمات

امانجعفرلطفبىالثاعرومنه!االجدبدشعراءبعضيكونوقد

القصيدةرسمتهاالتيالنظريةالحدودعندبالوقوفاقتنعواقد

إلىالعروضعلىالثورةتجاوزقدقصائدهممنبعضاأن،إلاالخمينية

سبيلفيالمبانترةوتففيلالبساطةطريقاختيارالتعبير،لكنفيثورة

هوكمايخفيهاأوفيدمرهاالظواهرالفنيةعلىينعكسالواضحالايصال

قصائدوفيامانجعفرلطفبىللتناعرالجديدةالقصائدمنكثيرفيالحال

باتخاذمطالبالثعرحيثاليمنفيالجديدةالقصيدةروادمننجبره

.الأحداثمنومبانترإيجاييموقف

***

غالت:أنعمكد

حتىالحدبثظهورهابلأدنا-منذفيالأدبيةالحركةسجلت

فيلهانظيرعلىالعثورالسهلمنليسنوعهامنفريدة-ظاهرةالان

سلبيتهافيمغرقةظاهرةوهبىا..العافيوربماالعربيةالأقطارسائر

منيزبد.ومماالكبيرةألادبيةللمواهبالمستمرالاجهاضفيوتتجلى

على-اًحيانا-تساعدالكيبرةالأدبيةالمواهبأنالظاهرةهذهأخطار

تستطيعلاوأحيانأالمؤامراتوجهفيالصمودنخاولولانفسهااجهاض

الذيالبردونيواحد،وهوشاعرالاغراء،باستثناءوجهفيالصمود

الكيبرالثاعرهذاباستثناءالنثرسوىشيئابهيتنركواللتنعرأخلص

أبعدن!سمقاهرةاغراءاتأوقاهرة-ظروفضحيةوقعواشعرائناكلفإن



وبعضهمالتنعرأءمدينةإلىالرحلةبدايةفيبعضهموكانالنتعر.عن

منوذاقالمدينةدخلأنبعدتوقففقدبعضهم.أماالمدينةمثارفعلى

جميلأشعراميادينهافيوألقىاستراحا.نهافيوناموجلسفاكهتها

وجليلآ.

تقريبابلأدنافيالمثعراءكلالضحايا،فهمأسنماءأعددأنأريدولا

أقدمأنالنقديةالمحاولةهذهفيأرغبالذيغالبنعمأكدرأس!وعلى

الروادأحدالجديد،باعتبارهشعرهمنلأذجوموجزةجديدةقراءة

أحدبلادنا،ولكونهفيالجديدةالقصيدةملأمحرسمفيأسهمواالذين

الذيالأدييالابداعمنالنوعهذاالجديد،الشعرفيالمتقدمةالأصوات

القكريةوالتخلفالجمودقوىمه!معركة-يثيريزالوما-أثار

والأدبية.

..الخمسينياتمطلعفيالشعرحالجديدةرحلتهأنعمممدبدأ

التاريخإلىتومي(الغسق)عندوعنوانهاديوانهفيالأولىوالقصيدة

فيالتنعرمنالنوعهذاابتداععلىمضىقديكن5191،ولمالتالي

التقاطعلىالاعرقدرةتؤكدقصببرةفترةوهيأعوامثلاثةسوىبفداد

تكشفكمامبكر..وقتفيالريادةلهظةفيوالدخولالابتكارصوت

دائرت!ساتوسيعفيوالمثاركةالجديدةالنغمةلتقبلفطريإحساسعن

أجادتقدتكن!التي)صنعاء(إلىالفيافيعبربهاوالوصولالموسبقية

المستحدثة.الكلأسيكيةالقصيدةإلىالاستاع

الذيالجديدشعراءكلبينالوحيد-غالبأنعمكدالثاعرولعل

قصيدةعنهتروىحتىأولهتشتهرو!العمودكتابةإثميقنرفلم

وحدهاتغريظاهرةوتلكجديدا،وتوقفجديدابدأفقد،عمودية

ننيأوبما.شعرهمنينتنرلمومانتنرفيهاالنظراعادةإلىوتدعوبالدرس

)عندقصيدةوهيالصببرديوانهفيالأولىالقصيدةإلىاتقد

بدأكيفنعرفمنها،لكيالجديدةقراءتنانبدأأنبدفلا(الغسق

القمببرة:القصيدةأبياتتقول.الشعريللجدلدتصورهكانوكيف

الغسقعند

بالورقتلعبوالريح

التنققطمىقدوالليل

النغمجف

العتيقيالنافي

اختنقواللحن

السأموسرى

الخطىمسرى

انغلقثم

القدمنخت

سحيقواد

العدمنحو

الغسقعند

بالور!تلعبوالريح

2:ص:الطريقعلىغريب

البدايةنواقصبالضرورةنخملكانتوانحقا،جيدةبدايةهي

العتيق()الناديفيكماالوزنيالتعثرمنيسملمومضمونا،فالشكلشكلا

كاننفسها،مماوالمقرداتالتعبيرحادرومانسيايزالماكانوالمضمون

نحوالكئيبةرؤيتهممعويتناسبالرومانسيينقصائدفيمتداولا

التمرسخلألمنذلكبعدالمستوىهذانخذطىوقد..والاشياءالطبيعة

في(الغسق)عندقصيدةتطرحهما.وأهموالتنتكيلاللفةمعوالتعامل

عاما.ثلاثينإلىالثفريةتجربتهنذتدشاعرأمامانناالأيامهذه

ثلاثينحصادلن!نرجع..الثانيناتمطلعفيالآننتوقفوحين

قلبحجمفيصغيرديوانسوىأيدينابيننجدلاالثاعرتجربةفيعاما

إلااليدينأصالغعددعنتزيدلاالقصائدمنعددعلىمجتويعاحبه

فائعة!أوا!لأتأوالصحففيمشتتةأخرىقصائدقليلأ،وبعض

قصائدعنتزيدلاقدعليهاوالعثورالتحريبعدالاصدقاءاوهيدفاتر

والتقتير؟الثحهذاكلعاما،ولماذاثلأثينحصاد،فأينالديوان

وأكالفطر،ينبتولابالاطنانيوزنلاالعثعرأننذاماأعرف

بأسماءحافلالعرييالنتعربخ3تارأن!ناماوأعرف.الفصولكلفييزهر

لذعأفضلالواحدةذويالشعراعهؤلاءوأن،الواحدةالقصيدةذوي

لكن.الكثيرةالكبيرةالدواوينأصحابمنكثيرينمنالعرييالثعر

لظروفللأعنذارتكفيولاالثاعركللتبريرتكقيلاالمعرفةهذه

كدمثلوشاعر.والأديبالثاعرلاجهاضتممعىتزالوماتسعىكانت

!شعرهاكتسمبالفنيةخصوصيتهمبكروقتمنذامتلكأنعمغالب

بدلاكانالمستوىعذافيشاعروالتاثير،الانتشارعلىقدرةقصيموقت

بدلاوكانالأدييالواقعفيحضورهاعلىبجافظاوأنموهبتهيرعىأن

شعراءعندحتىأوالواحدةشعراءعندبه،تقفلاأنلموهبته

.الحوليات

الموهبةهدهلاغتيالآخرسببانغتشفأنبدلاهناومن

تمقذالثعريةغالبأنعمكدموهبةلأنلإجهاضهاأقول،ولاالكبيرة

اغتالهاوقد..والعطاءالهضورريعانوفيالنهاروضحفياغتيالها

البنفسهالثاعرشاركوقد.الثقيلةونحلفاتهالاما!حطالعهدإرهاب

رحلة،إلىرحلةومنأخرىإلىوظيفةمننفسهفاسمللأغتيالالتمكين

)إداريةامكانياتإلىالنتعريةالامكانياتنحويلفيضالعأوكان

بكل-ولكنناجيدا،موظقاكسبناقدبذلكنكونوربما(واقتصادية

عظيمةموهبةعلىالنرابوأهلناكيبراشاعراخسرناقد-تأكيد

.أخرىموهبةلأيةيكنلمماالفنوعناصرالمقوماتمنأوتيت

ممابهاظغرناالتيالقليلةالقصائدفياًلانتباهيلفتماأولولعل

والتعبيرأجمنياالواقعملامسةعلىالقدرةتلكأنعمكدالثاعركنبه

ملأمحكأصدعنستغفللاوببساطةالفنينقصهالاوبعفويةتلقائيآعنه

الإنيةالمعلقةتلك()الغريبقصيدةوفيإحساسورهافةبعمقالمعاناة

أنعمكدالثاعرفيهايتكرسوالغربةالاستلأبوصففيالمعاصرة

:الذياليهانيللمهاجرصوتاأوالإنسانيللنزيفشاعرأغالب

عليأسمهكان

البعيدالثاطىءفيقابلته

سحنتهمنعرفته

شفتهنخت)التمباك(ومضغة

:الذيالمهاجر..إنه

تعرفهءالموانئكل

جابهاالبلأدكل

خاضهاالبحاركل

:لذيا...وهو

نتيءكليبيع

والحريروالصابونالعطر

والكتب

صفيركتاجرلكنه

العرقمالهرأس

:يقولالذي...نفسهوهو

أرضكلعمرت

خرابوموطني

الوطنأعمرأعودأنأتوقلم

بفاسصخرةفوقأدقأنأتوقلم

الحقولربجةأنتمأنأتوقلم

الحصادعيدأرىأنأتوقلم

الأغنياتأعيدوأن
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والحصادالبذورموسمفي

علي()ياأناديانأتوقلم

14::صالطريقعلىغريب

يغترفالتيهذهلاهبةمأساةوأيهذا؟وشجبىحزينلحنأي

لقوافلالغناءالشاعريواصللمولماذاالنار؟هذه3كااتومنالشاعر

الاحساستلأنتىهل؟وتضحياتهملمحنت!الواعبىوالرلممالمتض؟.ين

تجمدوقدالوطننحووالثوقالحنينأبكولىوقتامتها؟الغربةبأحزأن

قدالثورةقيامأنأمالثاعر؟نفسفيالابجاءفتجمدالمهاجرلنعروقفي

المرعب،الجدارانهياربعدلالضياثالجارفالاحاسنناقضإلىادى

...9و...آوالمحاوالرشوةوالجبالةوالجلدالدموعجدار

عامالأباممنيومذاتالثاعرخاطبهالديالطريقاستجابوعل

ألداء:الذااستجابهلم5891

الطريق.أيهادا

البعيدإلىخطوناحملتكما

الحزلنشدوناسمعتكما

عائدبننيرخطوناتطيقهلأ

شطراليمنيممتقدوجوهنا

الحزنبثقلهبعدلماوشدونا

الطريقأب!كايا

تطيقحهل

تطيقحهل

43:صالطريقعلىغريب

والمثقلالدونبضونوقفلماستجابقدالطريقكانوإذا

بالنفييأتيوالجوابالثدو؟عنينوقفأدالثاعرحقمن،فهلبالحزن

هذهصيعمرأنبدلاقهواصلثكلواقعهيعينشالذياًلشاعرلأر

أبضا.متواملبشكلالمعايثة

الزملللديوالىكتبهاالتىاًلقميرةالمقدمةسطوربعضتقول

الصحفثبنثرحينالدلوانهذاجدمن)جزءاأناًلجاويعمر

مذهبالباطنوعقلهمالأدباءبعضحياةفيذهبالخاصةوالكتيبات

ممدلقصائداًلثغريةالتجربةأثرلصدقنجدسطوروهبى(النموذج

شواطتهامنالطلقواالذبنالبانالسغراءمنعددعلىغالبأنعم

.الكبرىقضيتهموعنالخاصةأصواننركمعنباحثييئ

فيمحاولاتيفيأتحيئالسنيناتبدأيةمنذكنتأننيوأعنرف

نأإلاالتجربةهذهإلىالدخولفيمنرددا-الجديدةالقصيدةكتابة

تجاورإلىالأقوىدليليكاناغالبأنعموكدعثهانعبدهالثاعربن

عنيغيبولن.وحاسمصارمنجكلالثغريالجديدواختيارالتردد

)مقهىفيغالبأنعمممدبالاعرفيهالتقيتالذياليومذلكذاكرفب

حزينأصمعاءفيودغهقدوكنت،م6391عامفيبالقاهرةريش(

متوىإلىبرتفعأدبباعملآبتمرألىبدلاالااذلل!انوايقنت.متألما

قصيدةإليفدمالحزلنالطرفذلكحصادعنسألتهوحين،عنهالتعبير

:الحروفساخمنة(الاخرى)الشمس

كفيفيالنجمة

لمعالىبلأ

خباالنجمذوالنورهوت

السحرضاع

الافقفييبقىماذا

النجمأفولبعد

النورخبوبعد

كفيفيوالنجمه

لهاومضلأميتة

نبص.لا

2!ما-

شباككأغلق

التنرقيالأفقوجهفي

عمياءعادتفالزهرة

ومضبلأ..عينينبلأ

جزبجةوالشمس

النورغطىاًلدم

الزورقوثاقحلوعلي

غربايمم

أخرىشمسعنيفتشرعاد

17ص:الطريقعلىغريب

طلأققررتالقصيدةهذهقرأتأنوبعداليومذلكومنذ

النفسفييعتملكانمابكلالجديدنحووالاتجاه)البيتية(القصيدة

النتعراءمنكبيراعددأأنأشكولا..وأحلأمأشواقمنيومئذ

عنهنخذثالذيالنموذجوأمثالهاالقصيدةهذهفيوجدواقدالشبان

الصجبرللديوانالقصيرةمقدمتهسطوربعضفيالجاويعمرالزميل

الثاعرءبرفيقيرفدهخغغريبأسيظلالذي(الطريقعلى)غريب

الطويلة.رحلتهيؤنس

ولمعتالشعرعا!فىخصبانخولآبلأدنافيالسبعيناتفترةشهدت

الثبانالتنعراءمنجيلالوجودإلىوخرجأسماءوانطفأتأسماء

ولمقبلمنقائمايكناجمركطالجديدةللقصيدةيشقواأناستطاعوا

ممدالثاعرفأبن،والستيناتالخمسيناتشعرفيارتسمتقدمعالمهتكن

تجربتهإلىالسبعيناتأضافتهالذيوماالتحولذلكمنغالبأنعم

الثعرية؟

حضوراالشعريةالساحةفيحاضرايزالماكانقدأنهأعتقدلا

وأسمالأدبوعنالثعرعنتخلىقدكانلأنهموجهاحضوراأومثاركا

السماتيشكلالذيالخطيرالذهيالقفصلذلكللوظيفةوموهبتهنمه

،الكبيرةالمواهبأمامالعوائقوضعوفيالأديباغتبالفيالرئييبية

وبعبدابذاتهقانمشعريمتقبلفيوأملأوحلماوعداكانتاليتلك

إلىظمئهومنالإنسانروحمنوقريباواًلمنبربةوالبلأغيةالخطابةعن

.الابداعزمنصنعفيواثماركةوالكثفالتطلع

عابمبينإلينا3كمسطلقدعالبأنعمممدالثاعركانوإذا

كلماوينبهناأحزانناليببرفإنمانثرياتهموتخلالمن،أعواموعدة

الثعرطريقعرطربقااختارقدكبيرأشاعرأأر،النيانعرلثارفنا

أحداثأزمةفيأومعقدةقاهاتفيضاعتقدعظيمةموهبةوأن

وأن،الفوضىصرحعلىخطرالثاخرأنبرونصانعوهاكانكبرى

التىالنثربةهذ،والمدير.وفيالاقتصادمنوعطاءمكانةأقلالاعر

عنوانالهايختارأنوقبلتضيعأنقبلالثاعريدمناختطفتها

بدايةمعيومذاتحاوللثاعرشعريانجازآحرعلىشهادةمناسبا

لبناتأولىيضعوأنبالتقاليدالمثقلشعرناواقعيخترقألىالخمينات

لتجاوز:ا

كالنومراحةالموت

حمأوكوابيسبدونلكن

اًلصبحفيكذافكرت

مجردفكركلتنسىمثاغلالنهاركل

أحاديثأوتدبروالمساء

وذاكهذابينتعبر

معنىدونتعبر

المحردوالفكرالتدبريعودقدالليلفي



النعاسقبل

النعاسبعد

الصبحفكرةيعيدحمتخللهنوم

كوابيسدونراحةكالنومالموت

:وقالجاءمنالحمفيوأكد،الفكرة

وجربتاكد-

كيف؟-

عينيكنختعنقكوجهكضع-

المحزلتلقى!ذاماوحدق-

عنايةبكلقالهماطبقت

باسنمافما..أما!يرأسيرأيت

جديوارتخى

كتفىبينزالماورأسيأفقت

المراةفيقت

بالأمىكانكما،كوجهيوجهبى

يبسمالحمفيكانكما

جسديعن

منفصلآ.في*الأرض

***

صادقابراهيم

الجديدةالقصيدةروادبينالصراعوعظمالتنافساشتدعندما

باحثةوهناكهنامنالأصوأتتعالتأن،وبعدالعرييالوطنفي

الثاعركتبالربادة،بلقبجديرالثعراءهؤلاءأيعنومت!ائلة

ماالاراءمنأفكارهبعضتضمنتمقالااليابشاكربدرالمرحوم

الثاعرذلكارأءأثبتتفقد،المجالهذأفيالفصلالحماعتبارهايمكن

نأ،الحديثةالشعريةالريادةفيدورهينكرأنلأحديمكنلاالذي

السبقفيوليستوالابداعالجودةفيتتمثلنذاماكالاصالةهيالريادة

والسياب.الاقدمينطرقعلىالخروجأساليباكتثاففيأو،الزمني

نازكالكبيرةالاعرةزميلتهوبينبينهدارالذكبالخلافبجسمبذلك

وأالملأنكةونازكأناكوقفإنيكن،)ومهطابقولهونجبرهماالملأئكة

وإنما.المهملالأمرليسكتبهمنآخرأوالتنعركتبمنأولباكثير

لمإنيسطفعولن،كتبهفيفيجيدالثاعريكتبأنهوالمهمالأمر

ولنكن..القافيةتلكأوالوزنهذاعلىكتبمنأولكانإن-يجد

النجاحبجالمنا،التجربةدورفيجميعآنزالمابأنناونعترفمتواضعين

نألهقدرالذيللشاعربدولا.كثيرةأحياناالفثلويصيباحينا

الدينجهودمكبرايومذاتيولدأنالعرييالجيلهذاشاعريكور

(.سبقوه

96:ص4591يونيوه،عددابلادا،،

،الجديدةالقصيدةلكتابةبلأدنافيالاستجابةأنمنوبالرغ!

لاالشعراءمن!اعةعلى،قاصرةظلتقدمنوالهاوعلىالروادبتنرورو

التنافسمنقدرافإنقليلأ،إلاالواحدةاليدأطسابععنعددهايزيد

بينيدورمثلأالنقاشزال.ومابينهمثارفيهاقدالاستجابةأولويةعلى

اتخاذإلىالأسبوكانأيهماعنصادقوابراهبمغالبأنعمكدالثاعرين

منهمازميلوكل.القصيدةكنابةفيأسلوباالتنعرفيالجديدالأسلوب

التجديدنحوالطريقتعبيدفيالآخرعلىأسبقيتهالخامةبطريقتهيؤكد

وحيأ.الشعريةالكتابةفيالجديدبالمنهجالقبولنحوبالأصحأوالشعري

الثاعرينالزميلينشعرإلىطريقهاوالجادةالموضوعيةالدراساتتجد

التنعزحركةعلىتأثيراالأكثركانأيهمامعا،ثمدورهماأهميةتثبتسوف

يضيعنبراساللسيابالسابقةالكلماتتكونوسوف،اليمنفيالجدلد

..المنافساتتلكبجملكيسيأتيالذيالموفوعبىالناقدذلكطريق

ذلكهوالأسبقيكون-أنوالادابالفنونمجال-فيالأهمفليس

الذيذلكهونماول،الجديدةالحساسيةعنالتعبيرإلىيسمبقالذي

وانعكاسأالحساسيةهذهعنحقيقياتعيبراوأديطفنمنيكتبهبمايجعل

لتأثيرها.ومبدعاعميقا

الآخرعلىأحدهماقدمتقدالثاعربنعنحديثيفيكنتوإذا

ترتيبهووإنمامنهما،أيبأسبقيةجانييمناعطنرافاذلكفليس

ديوالاظهرفقدالاخر،قبلأحدهماعنالثعريةالمادةتوافراقتضاه

منقريباوأصبحالسبعيناتمنتصففنيغالبأنعمكدالشاعر

نختطسادقابراهبمالاعرديوانيزاللابيناالتداولسهل،الدارس

بلأدناصفيالعربالأدباءمؤذذرعقديكونوربما،عامينمنذالطبع

لتنعراءأخرىدواوينلظهورومناسبةالمنتظرالديوانلظهورمناسبة

فالجيل،الاربعيناتمنذاليمنيةالشعريةالهركةفيدورهملهمكان

الأعمالةقراعإلىيتلهفوحسبالشعراءمنوليسالمثقفينمنالجديد

تبديدبأصوان!سمحاولواالذيناليمنيينالتنعراءلكلالختلفةالثعرية

وخليفته.مجيىالامامحطنطوالاليمنعلىخيمالذيالسكون

علىوأنعمصادقالثاعربنبينالتنافسموضوعإلىوبالعودة

ديوانأنىنط،الشعريالجديدلكتابةالاشنجابةميدانفيالاسبقية

فيكتابتهاتمتأوظهرتقدقصائدهأولىأناأثبتقدأنعمممدالثاعر

قبلبدأتقدمحاولا.نهتكوناًنذلك.ويقنضيم5191عامغضون

وأيثبتهسوفالذيفما94،أو.5عامفيأيعامينأوبعامذلك

طريقهاتجدلنالتيالمهملةوقصائده،صادقبراهيماالاعرديوانينفيه

عندكانالأنجبرالاعرأن،الآنحتىنعرفهالذيإن؟الديوانإلى

ميدانمنوقريبا،لبنانفيطالبا،الجديدةالشعريةالتجربةظهور

فيالثقافيالجديدعلىالمبكرةاطلألتهبفضل-لبنانقامفقدالتجديد،

أشعتالذيالمكانللبنانوكان!الحديثللأدبالحاضنةبدور-العالم

والقاهرةبغدادفيظهرتقدتكنوان،الجديدةالنتعريةالتجربةمنه

الوقت.بعضمتأخرافيهالبنانشعراءدوروجاع

دائرةمنوخرجبلأدهتركقدالإسلأمية،المقاصدطالبكان

كانت،أليمنمنتخرجبعثةثاقأفرادضمنم4791عامفيالسكونية

الطالبوبخروجالثلاثيناتمنتصففيبغدادإلىذهبتقدالأولى

منمقدماتأيةوبدونفجأةدخلالسكونيةدائرةمنصادقابراهيم

ذلكبعدبلأدهكانتواذا..الأدييوالإبداعاوركأداشةإلى!عأى

السكونيةدائرةمن3كامكافيوهىتخرجأنمثلهحاولتقدواحدبعام

شهدتكما،ماحقبطسنلمنيتقدفإنهااًنقلابية،حركةبأولوالجمود

العامة،الساحاتفيوالجمودالطغياناًعدمهمثائراسبعينمصرع

كلهذلككان.عميقسباتفيتغطل!ىمصرعهمبعدالبلأدوعادت

عنالبحثإلىوبقودهالتمرد،إلىالموهوبالطالبيدفعبأنكفيلأ

نأبجاولولأنه،الوطنعنبعيدولأنه،الجامدةالأشياعكلتغبير

الطريقةعننحتلفةبطريقةيقولهأنإلاإمكانهفيفليسالشعرلقول

نفسهالإماممقدمتهموفيوطنهفيالتقليديونالثعراءب!كايقولهالتي

باللبانشبيهةوأصبحتألسنتهمعلىالكلمات.نعفنتآخرونوشعراء

وبالشعر.بالناسلهحيويةصلةكلوفقداستعمالهتكررالذيالممضوغ

منطلقا،الوطنالاميتحسسبدأقدصادقابراعيمالثاعروكان

نأحاولواالذينأولئكالجددالكلاسيكيينموقعمنالفنيادائهفي

بداباتهومنمالقالببتاريخيةاحتفاظهممعالمضامينفييجددوا

الطغيانحاولالذجماالطائفيالتمزقحالةفيهايدينقصطدةالشهبرة

)فرقالاستعماريةالمقولةمنمستفيداالحمنظامفييجسدهأنالمباد

ي!13



وجهايصوراناللذأنالبيتانعذانالقصيدةتلكأبيياتومنتسد(

قبيحا:طائفيا

"صنعاء)!منوذاك(،تعز"منوهذا(،حديدي)،هذايتنادى

البغضاءتلكمونلرنصطليوعشناالثافعيزيدمات

لشاعرنا،الجديدةالمضامينأعاققدالموروثالقالبأنويبدو

وماءالغاضبةنفسهبهتجي!الذيالعريالتفجروبينبينهاوحال

فيهاووجدلهااستجابحتىالتجربةمننماذجعلىتقععينهكادت

رتابةمننبياالمنطلقصوتهفيهايجربوبدأ،الانعتاقمن-نوعأ

الأولىالمحاولاتمنعددأكتبقدأنهريبولا.القافيةونخمالقالب

قبلوذلكالتعبيرنترورومنالأدنىالهدلهايتوافرالأنهتظهراالتي

الأشكالالأبدإلىومودعانفسهعنمعلناالتجربةأبوابيلجأن

التجربةنحوالمنجذبينكلشأن،شأنهانذاكالثاعروكان.التقليدية

السيابعنابةوكانتفذا،نموذجااليابمن،يتخذالجديدةالتتعرية

بلغتهمالعنايةإلىشاعرناومنهمالنثعراءمنكثيراتدفعبلغته

اااذجخلألمئسركماكما،موسيةقاأوثيةتراوأكترهااجزلهاختياروا

.القراءةهذهتتضمنهاسوفالتي

أترىنتساءلتجعلناصادقابراهبمشعرمننماذجإلىوالإشارة

الخمسيناتقنرةمنبل،الأولىالقذرةقمائدمنبااحتفظقصيدة

الصارخالنوعمنقصائدهالنتنر،وكانتعنعزوفاكانفقدباكملها،

محدودةالنتتروسائلكانتكما،تناولهالنتنروسائلتتجنبالذي

لذلكونتيجة.الآنعليههيالذيوالتنوعبالتوسعوليستومحكومة

عودةهماقصيدتينسوىالخمسيناتقصائدبينمنللثاعرأتذكرفلأ

فييبدوكماالأولىالقصيدةكتبوقد..نواسذكبوعودةبلقيس

اليمنعاصمةصنعاءإلى!كاقامزيارةأعقابوفيالخمسيناتمنتصف

الجبروتظلفيالرعبأيامأقسىتعيثريومئذصنعاءكانت.الأولى

قديكنلمكماالجديدملأمحمنشيئأعرفتقدتكنولم.الإمامبى

باهتةملاكهاكانت..الماضيبريقمننتيعالتاريخبىوجههاعلىتبقى

كعجوزالجبالبينمتكومةالقادمةللعينوتبدو،عتيقترايي3كاولو

المدينةوجهيقرأوهوالرعبالثاعرأدرك.قديمةعربيةلوحةفيبائسة

منهاالعربيةالمدنمنعددعلىتعرفقدكان،حياتهفيمرةلأولالأم

لملكنهومتخلفةبائسةمدبنةصنعاءأنيعموالقاعرة،وكانيبرمت

المظمليلهاوأنالهد،هذاإلىومتخلفةبائسة3ساأالإطلأقعلىيتصور

ونخت.والرعبالقتامةمنالدرجةتلكفيبالكهرباءيسمعلمالذي

حاولالتى(بلقيس)عودةقصيدتهكتبالفاجعةالتجربةهذهتأثير

كانتحيفاالقديمبالتاريخوالاستنجادالواقعقبضةمنبهاالفرار

للحريةوطنآاليمنوكانوالثورىللنورمهدأ(بلقيس)صنعاء

الطويلة:القصيدةمقاطعبعضوعذه.والحضاربن

الأنجممطموسليلفي

صنعاءضاعت

أمهيستبكيكرضيع

رحمهبلأتغريهبينا

لهمهقيفيوتواري

نجمهتطفىلاا

للعتمه؟عدووالنور

اسمهكسفاحفلتطمس

جسمهنوريرويكيلأ

حجمهمعدتهافتساوى

جرمهالباتييخفيدوما

ضخمةأخرىاتامفي

أرغىشبل!نكالهارب
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النهمهالاسادبطريق

الأنجممطموسليلفي

صنعاءضاعت

مموديموطواها

مداولافيهجزرلا

تمدوكانتفمنازلها

الظلمهفيغارقةجزرا

نقمحبالعليهاتلتف

عتمهمعالمهافتزيد

الأنجممطموسليلفي

صنعاءغبرقت

الظلمةأمواجفيغرقت

ماذنهانجبرتطفولا

الضخمهكالاشباحفبدت

معناتمتني-7،نمتني

وتطاردنا

فرعىضيقةبدروب

كالافعىتتلوى

وتصارعنافنصارعها،

بأنفسناالبحرونخوض

زورقلناليمرأربعة

جياعوالموج

سباعوالبر

ضياعوالخوف

عراعكلما

ونتراعأمل

صرعىمنهالناوتكون

الغوصأثناءفيأ6فيزميليويسر

فزعايتلوىصوتفي

كالافعىأذنيفييسرى

يرعىبأعصاييوالخوف

صنعاءهذي

صنعاء

التاريخذاتصنعاء

المريخطاولتمنصنعاء

غمدانبذري

للإنسانقالتمنصنعاء

رناندفاقصوتفي

والتيجانأبدأنحيالن

بنيانمننبنيماقحو

الزيتونأغصانوتعري

الصلبانفيجماجمناوتدلى

الطغيانبأعداءوتنرج

.القضبانبينافرانفي

صنعاءهذي

رأسهالمحنيالشعبصنعا

نفسهوبهلهساسمن



والنظرياتالشورىصنعا

الحرياتوقتلالفردفي

للثوراتطريقشقفي

الجمهورياتأولىصنعا

بلقيسصنعا

الشعييالرأيصنعا

كنبىالدنياعاثرشعبصنعا

:م7391-11عدد::الكلمةمجلة

ااسعرواجهتالقالمزدوجةالمهمةعنالنقادبعضيتحدث

كنابةمهمةوهي،الجديدةال!ثعريةالتجربةظهوربدايةفيالجديد

فالظرف،والجماليةالموقفبين،والتوصيلالفنبينتجمعالتيالقصيدة

يت!ئهأنبالضرورةيتطلبكانالتجربةوعنهمنهنتناتالذيالسيالصي

الوعينقصمنيعانونالذينالعربملأييننحوالجماهبر،نحوالشاعر

شعريةأشكالعنالبحثيكنالذلكوالاستعمار،الطغيانقهرومن

علىونخريضهاالجماهبرتثويرالهدفكانمابقدرفنياعالمستوىذات

وألياسية.ألاجتهاعيةلقفاباهاالانتصار

المزدوجةالمهمةأبعاديدركأنالشعراءبعضاستطاعوقد

القيمةإهمالدونوالثوريةالوطنيةالقيمعنالتعيبرمنفتمكنوا

الأمرواختلطالمبانتر،نطاقفيالاخرالبعضوقعبيأ،للقصيدةالفنية

إلىالخلط،فقادهموالتقريريةالبساطةبينيخلطونجعلهممماعليهم

السياسيةالضروراتتأثيروكت،اليمنوفيفالابتذال.السطحية

التحريضمرحلةوهىالثورةسبقتالتيالسنواتفيش!لاوالاجتهاعية

أجملكانتفقد،التعبئةمرحلةوهيالثورةأعقبتالتيالسنواتفيتم

مهماالتحريضعلىالقدرةمنكبيرةطاقةتمتلكالتيتلكهبىالقصائد

للثورةمنذورايومئذالشعركان.إلنتعريالفنمننصيبهاكان

الخائنة.رموزهومقاومةالطغيانلتحدي،والبطولة

وفوق،الجماليالهاجسفوقوالايصالالثورةهاجسكانولهذا

القالتنعريةالنصوصمنكثيرقراءةإعادةومن.اللغويالاحتفال

الأداءحيثمنأنهانجدسوفءالستيناتوأوائلالخمسيناتفيظهرت

التجديدمرحلةتمثل،وأنهاالجمالياتمنكثيرإلىتفتقرتكادالفني

مقاطعها،منبعضانطلأقعنتعبرالمضمونحيثمنوهي،الانتقالي

معواللغويمبىالدرابناؤهايتفاعل،متوترةثائرةغاضبةقصيدةفهي

وتعلوتارةتهبطلتثاؤم،فهيواالتفاؤلأفعالوردودالثوريةالاندفاعية

العرونىزمامهافتفقدحيناالغاضبةموسيقاهاتزمجر،أخرىتارة

يثبهمافيكونالمتأججةالثورةعاصفةونهدأ،التفعيلةأسارمنوتفلت

بالتوترالمشخونةالصورةتستطيعوتلكالحالهذهوبين.الهمس

الفنيالعملهذافيالإيجابيةالحصيلةتغدووأن،تتكونأنوالانفعال

الطويل:

الأنجممطموسليلفي

صنعاءضاعت

مسوديموطواها

مدولافيهجزرلا

دقيقةصورةألفاظهبرينتةيرسموهوهنابارعاالثاعريكنألم

ظلامفيوتختفي،الطفيانبحرفيتغرقوهىالعاصمةالمدينةعنالملأمح

دقيقةصورةوانهاالنور،منلبصيصفيهمكانلاوالفاقهالبوسمن

..نجومبلأليلفيوالضائعةنومبلاالنائمةالمتسلمةلصنعاءوواقعية

:أخرىمورةوهذه

إنسانمنقطيعارأيت

الادغالبينامريكافي

النيرانلهبعلىيثوون

ورجاللنساءأجساما

الآذانتصميوطبولهم

ثعبارجسومهموتصير

نوان؟بمالرقصويدور

لقيتهمحا

بتنبريهوحوشاألقيت

؟الإنسانبلحومتتغذى

زمنينلاقيناهاانا

،،الحوبانوادي"،(مثبحزيز"في

الأنجممطموسليلفي

غضبانيغلينهروجرى

.الميدانوسطفيدمنامن

سينافينتري!هبىوإنما-الإشارةأسلفتكما-مورةهذهليست

وبينللزنوجاهريكافيهناكبجدثماكانيبينالنتعريةبالصوريقارن

البالفاتنلتذنالمحاولتينبعدالثعبلاسبناءاليمنفيهناحدثالذي

العامة.الميادينفي3كاراأالثعبدمجرى".لقدالحوبانو،)"حزيز)،

وكان..الجديدةالساخنةقصائدهمالشعراءصنعالدماءتلكبريقومن

الثورةشعركتبواالذينالثعراءهؤلاءمنواحداعادقابراهبم

الثائر.القولخانةإلىالمأثورالقولخانةمنبالشعرالانتقالوحاولوا

نصرالعزيزعبدعلي

اليمنتن!المنالشعراعمنعددنفرم4891فبرايرحركةقبل

بطشمنبانفسهمالتحديد،ناجينوجهعلىعدنوإلىجنوباإلى

فثلوبعد..والثاميوالموشكيالزببريبينهممنوكانالطفيان،

السجنأو4مقاالموتمنأيضابأنفسهمناجيناخرعلدنفرالحركة

نصرالعزيزعبدعليالثاعروكانءطويلموتسوىيكناالذي

عدنوفي.الحركةسقورواًعقابفيوبرأسهبجلدهفراراالناجينأبرز

النتعر.كتابةوهيهوايتهوواصل.التدريروهوعملهالثاعروامل

عنثمالثاعررعبعنالمستولهوالتدريسوليسالشعرولعل

ينلثوجعلهسياسبىموقفإلىبهدفعالفرار،فقدإلىاضطرارع

الذبيحالوطنعنالمأساويالزمنبزوالوالتبشبرالظالمةبالأوضاع

الجزاءالثاعراثروقدالمنفىأوالسجنأوالموتهوالجزاءوكان

الأخيرء

الاحتلالصيعانيكانالذيالوطنجنوبكوالاندفاعولعل

أجلهامنالتيالأسبابلتنرحكافيةتكنلموإنقصيرةوقفةيستدعي

ودائماموقتامقراعدنمنالتننماليين(إوالوطنيينالواطنينبعضاتخذ

الوطنجنوبكانكما،العالمإلىاليمنبابكانت3!الألهم،ذلك

تننمالفياليميالمواطنيستطيعالذيالوحيدالمكانأراضيهبكامل

هويتهبإبرازيطالبهمناطدودعلىيجدأندونإليهيذهبأنوطنه

يكنلمالوطنجنوبفياخرمكانأيأوعدنأنكما.سفرهجوازأو

وأمات!سديدطائلةنختالفرارإلىاضطرواالذينالوطنيينكلهدف

،الجنوبوراءوماعدن،وراعماالهدفوانماما،خطرمنخوفا

33امتلأتالذيناليمنيينالمهاجربنكلشأنشأنهمهذافيوكانوا

ميناءكانفقد،المفتوحةمدنهمنمدينةمنهمتخلولمالعالمموانىء

بعيدااليمنيينقادالذيالطريقوهو،والأحلامالدموعجسرهوعدن

اجتيازمنيتمكنوالموالذين.البؤساءعساكرهوقسوةالإمامظمعن

باعتبارهاجزءاعدنفيالبقاءإلىيضطرونكانواكببرةلأ!سبابالجسر

.الكفافللرزقوسيلةيجدونحينشبهالاالوطنيالترابمنيتجزالا

إلىالخاذفحيلهرقبلنصرالعزيزعبدعليالثابالثاعركان

جيلبينمكانهمجتلكبيراتناعرايصيرأنفييطمحالوطنجنوب

قصائدهبالأصحأوعمودياتهوكانتيومنذ.المشهورينالشعراء

تجعلهوالجودةالاتقانمنمستوىبلفتقدالبيسنللنظاموفقاالمكتوبة
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القائل:هوأليس،الطموحبذلكجديرا

عسلمهاماتناعلىدمنا
الأممأيهايافلنهدي

ظهورعنالحديثإطارالبيأتيالثاعرعنالحديثأنوبما

هذهروادأحدولكونهالجديدةالشعريةالتجربةمجالفيالأولىالمحاولات

وأتوقفتالتيالبيتيةقصيدتهعننتحدثلنلمفإننااليمنفيالمحاولات

عدنإلىالجديدةمنانتقالهولعل.الوطننتنمالمنرحيلهبعدكادت

جيل.ولأنإلىجيلومناخر،إلىزمنمنالانتقالبمثابةكانت

بدأمتىيدريلاأحدافإنالثعرية3سمنجاريسجلوالماليمنيينالشعراء

اهتدىكيفولا،الجديدةالقصيدةكتابةنصرالعزيزعبدعليالثاعر

المضطهدةهبرالجما2صوتأنيتجاهلأنيتطيعأحدلالكنإليها.

قدالسياسيةالمعركةميدانفيالثاعروضتوالذيالتغييرعنالباحثة

الأدبيةالمعركةميدانفيأيضاووضعتهالتعبير،أدواتتغييرإلىدفعته

يتبينهناوسن.الجديدةوالأشكالالتقليديةالأشكالمعلوجهوجها

فنيةاستجابةتمقدالجديدةالقصيدةكتابةنحوالاتجاهأنبوضوح

يكناالاختيارذلكإلىالدافعوأنواجآعية،فكريةلمتطلبات

يكونوقد.عابرةلنزوةاستجابةأوالاغرابعنالبحثاًوالتقليد

دهثة-تقديريالبلكنها-الدهثة،منقدرالاختيارذلكرافق

وأللتغريبالمستسمدعشةلاالجديد،المعاصرالواقعبجدارالارتطام

.والموروثالمألوففيالتنتكيك

عجزعنتعبيرأنهالجديدالثعرإلىتوجه3سمةأخطركانتوإذا

شاعرنافإنالقافيةعناءعنهروبهعنوتعبيرالنظمإجادةعنالثاعر

عتنراتكتبالذيفالشاعر،التهمةتلكنافتعلىواضحمثال

وجزالةاللغةبمتانةوالغنيةوالقافيةالوزنمنالمتمكنةالقصائد

فالعجزالجديد،إلىدليلهالعجزيكونأنيمكنلاالثاعرهذاالتعبير،

علىوالتمردالمألوفعلىالاحتجاجالتجاوز،إلىلاالتوقفإلىيدفع

الجبناءنصيبمنلااًلجعانالموهوبيننصيبمنالثابتةالقواعد

.والعجزة

عليالثاعربدأمتى-الإشارةسلفتكماندريلاكناوإذا

أولأ!نتذكرزلنامافإننا،الجديدةالقصيدةكتابةنصرالعزيزعبد

الثاقا.عددفيمنتنورةظهرتقديومنسذالنانتىءجيلناقرأهاقصيدة

عاممنتصف!بدأتالىالثانيةمرحلتهافي(اليمن)صوتمن

عنوانكان.التوقفإلىعادتثمأعدادعتنرةمنهاصدروالتيم5591

التيالدمويةالمذابحعنكانفقدموضوعهاأماعاد()نيرونالقصيدة

:القصيدةمنجانبوهذا،هوه48عامبىفبالوطنشهدها

لسجانوا..لقيدا

زالالا

متهالىوابحقد

بجدقان

الدماربناروينزلان

ونارسوطا

قرىو!

النهارضوعإلىظمائط

الصفارزالما..هناك

...يتساقطون

الذاوياتالزهورمثل

الفخارقتليمجها

الصغارمازالهناك

الدياروسطفيالأنظارتقلب

الديارويوجدنتيءلا

لدماراخلفهاكالأوضارأشلأء
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الراالعددفي
و()الطريقبعنوان

وباحثا،طريقعن

ليه:إ

رهيبرعب

القفارليلمنهناكأشدرعب

الخرابأرضسمافيينعقوالبوم

بعضهاتنهتنروكلاب

ذبابوتغمرهاجوعا

تزالولا

الذئاباتعويمسعورةأرضنافي

..والسجانالقيد

زالالا

الحصارزالولا

الضحاباودم

الجداربهيخضبون

عاراياتد

مستنقعفيوالحر

دوارأواختناقا..يثكو

تسممتالجراحيتنكو

غبارلهاالحديدصدأ

الثهداءو!اجم

الصفرالجبالغتمعروفة

واحتقاببغضتبصقها

مرارسيدهمويطوف

السكارليل!كالعربيدويضج

..الرممهذي)،

لنارقوتاألقوابلأ

من؟أجسام

".الدمارييأرادوايوما

م55أغسطر:3العدد:اليمنصوت

أخرىبقصيدةالتناعريطالعناالصحيفةنفسمنبع

باحثاحولهيتلفتلشعبالمأساويالواقعتصورهبى

المؤديةالمعالمتضيعوكادت،انتظارهطالفجرعن

الطريقيطول

المنحدربدروبناويمضي

أشبركلحن

الوترعذابويشكوعلوي

القدرعليناويقسو

القمرضوءالليلفيوينداس

الطيوروتمضي

الشجرعليهاستبكيولكن

صطهاعلىأرضيوتغضب

ننهنننربوع

المطرخباهاوأخرى

تذرلاعاصفةالجو!بستبعث

الحقولهاملتغسل

الأثرعنهاوتمحو

العجافالعنينترألثا

سهلويمرع

كبيرشيخو3صتز

وجنتيه!الحزنمتنى

ضريرحبيساوعاش

حصيرهنقطعةسوىلديهوليسفقيرا



مأوتبسم

صببرطفلاوتربت

الحجروحتى

الغبارعنهسينزاح

النهاركوجهظليقآويبدو

حباللا..غدأ

الجدارتبصقونغدا

بالقيودسجانموترمون

.(م5591سبتمبر4العدد::اليمن)صوت

معابهماالنن!اعراسمطافعوهلوسابقتها؟ل)عصيدةتقولهأنعسىما

الإجابةأ!ارى؟الخمسينيإطارهقيالشعرصاخإلىالةارىءبفمفلأدن

المتقدمتاريخهماإلىولالنظرالفصمدتن،لأنبالإيجابتكونألنبدىلا

الجدبدة،بالعصيدةالوثبقانصالهلدأقدالمنماعرأدنعلىتدلاننسبيا

الواعيالالتفاطعلىقدرنهنؤكدالأولىالفصبدةلمطيةتفكيكهوأدط

هذه!كا!وإذا.الرواديتصورهكانكماالشعرياًلتشكيلفةلوفي

استحدمأنهأو:سابقشعرينموذحأومثالأيمماإلىاستندقدالةصيدة

اًلتفعيلأتنوربغفيلراغههللقدرتهينفيلاذلل!بإسرفط،!إرا)قافبة

التركيرا!منقبلومهما.والتحفزالقلقحالةتجسمالتيالحركةوتجسيد

الدقمةهالتفاصبلعندالوفوفدالطاًلمنعرجوهريسكلانوالتكلعف

ومنالقصبدةصهمةمنجزءالمذمعربةلالصورةالملأمحرسمومحاولة

دمها.الدرامياًلبناءعناصرمكوناتط

الجديدهالعصيدةمميزللاأهموهو،الدراميالدضاءعنوالحدبث

أسارمنالتفععلةأطلفت3كاأوهوحد.والسس!الفنيةمقومانهاوأخطر

فيالكاملةالحريةوأعطنهاوالمسافانطالأبعادوالمنوازيالقسريالتمتطير

الخصوصمة!هذهإلىاًلإشارةإنأقولط،المعنىبنتهيحبثالوقوف

قصائدلمعصوملامحهاررركلكيننوففطبحعلناالحديدةالعصبدههذه

نستوعبأدماا)قصائدهدهاشنطاعمطفعدلصر،العزبزعمدعليالشاعر

اًلقصمدةفىالآخروالصوتالصولط!مطهرالخصوصمةهدهروح

،المتعريالمسرحكتالةإلىيومئذالشاعراتجهلووحمذا،الواحدة

أ)قدرةهذهتوطمفمنالاشففادهعلىفدرةالفصسدةمنأكترفالمسرح

يتحدتنحنلفض!ى(الأول!فصيدتيىمنفصيرالنامقطعالطبليومما..ا)فة

المطاألعصمىالبهمعتذرأالعلاحلقبيلي()اإلىاًاةديم()العسكريفيها

فمهابحاط!والأحرى،الجعارالطاعمةلأمرتمعمذابهينرطاكلارالتي

الأولى:العصبدةالمقطعنهووهذا،نفسهالجبارالطاغبة

خبيرييا

حجابقطبيننافيهاليس

(،،)خبيريياجهليتعموكما

يوماأعرنطأكنإ

بابالسجنبابغير

)،شعب"لفظةماأعرفلاكنت

العربقولطفيتعنيهالذيما

(،:الكبيرمولانا"يدعوكوكا

قبيلي"يا،)

أدعوككنت

عسكريلأني

،(الكبيرمولانا"اتبعطائع

ليتغغرافلا

،(؟خبيرييا"

الطاغيةإلىموجهوالخطابالأخرىالقصيدةمنمقطعوهذا

سيفوأنقصيرسيغهأنالزمنأثبتالذيالطاغيمنكان،الذى

تماما:الثاعرتوقعكما،والأبقىوالأقوىالأكبرهوادلشعب

أبترياوحياتك

كبيرالشدب

قصيروالسيدط

.تقدرلو

بصيركنتلو

المريحعناأحجب

الناريسطباباغلق

نفنهارمنيا

الأسوارخلف

الكفارنحن

..بالنعط.ءبوعودك

سوىينمقصهلابمنولوجأشبهالقصيدتينأجزاعمعظمإن

نجسيهـ،المضهون،وافحالخمسيناتشعرمنالنعوهذا،التوزيع

إلىإلملدراسةهذهمناخرمكانفيأنترتقدوكنت.التوصيلوسعل

بزاعةعنولاوالشعرجماليةعنالتخليبحاليعنيلاالتبسيطأن

إلىينتسبفنياعملاكونهنناماصعنتخلىذلكفعلإنلأنهالتخييل

عننخدثواعندماالمعنىهذامنالقدامىالنقاداضفبوقدالشعر.

حادشعوررافقهقد،الجديدةالقصيدةنشوءأنعنفضلأ،المتنعالسهل

الثعرفيهاظهرالتيالمضهلأنلاقنافطلعلىوالقدرةالضوصيلبأهميمن

للأستعمارمقاوممنونتزة،جسنمنتأسيسسابقا-نهألمحتكما-الجديد

.أخرىجطنمنالمبانتروالطغيانالمبانتر

التعقيدمنبريئةمباتنرةالقصيدةتكونأنبدلاكانلذلك

كانالخمسيناتشاعرأنيعنيلاوهذا.ءالمضمونيالتعقيدومنالفني

كماللقصيدةيخططكانأنهأو،الغظمنبريتاسطحياشعرايكتب

الدراسة.أوالمقاللكتابةنحننخطط

استخدامفيهيالرسم!كماالنثرفيكماالتنعرفيالبساطةإن

الأشياء.وفبوالناسالهياةفيعادينجبرهوكماالتعبيرفيلعادي11

يكونأنبدلاالثعبإلىمباتنرةيتوجهأنلهيرادالذيوالثعر

منعنصرأوطرنطأييغقدلاأنعلىالتناوفسهلالأسلوببيط

التعبيرمنالمستوىهذاكان!اذا،القنيةوعناصرهأطرافه

إلىعائدذلكفان،الجديدةالقصيدةمنكادأواختغىقدالبسيط

ظلت.وقدحولهمنالهياةأوضاعتعقيدإلىثمنفسهالثاعرثقافةتطور

منبقدرمحتغظةالمبعينينموذجهافيحمطاليمنفيالجديدةالقصيدة

تركتهالذيالأثربسببوإنماوحسبالتوصيلأجلمنلاالبساطة

التعقيدمتاهالافييمقطلاللابداعتصورمنالأولىللمحاولات

.والابهام

قدنصر،العزيزعبدعليالشاعرأنإلىألثيرأنيتبقىوأنجبرا

ربما،القصيدةكتابة!لهرغبةكلفقدقدوكأنهالثورةقيامبعد-بدا

الأملبخيبةالحادللإحساسوربما،انتهتقدالشعرمهمةبأنمالشعور

الأيامأثبتتفقد،جدوىذاتغيرصارتأنهاومنالكلممنمصيرمن

كانمهما)الواقعي(التقييمفبمغلسونالكلماتبضاعتهمالذبنأن

بعضالببدتفرجما.الصدقمنحظهاكانومطالكلماتتلكبريق

تخوضأنقبلنغسهالشاعرضدمريرانضالأتخوض3كاوكأالأحيان

والتخلف.الفسادضدالمريرالنضال

***

عثهانعبده

المعاصرةنجبرأحكامهم)المعاصرون(العربالنقادطرحأنمنذ

الشعرذلكعنالتقليديةالأحكامبهامكرسينالقديمالعرييالشعرعن
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النقدمعاييرمنالمستمدةالنظروجهاتببعضأحيانآلهاومدعمين

ذلكمنذ،العلميالبحثبأدواتيسمىماظل،وفيالقديمالأورويي

علىندريلاأوندريحيثمنساعدتنقديةبلبلةنعيشونحنالحين

سوىسببنجبرمنئرةالداالمواعنارإذكاءوعلىالعرييالتنعرتدهور

التغييرحركةوإدراكالتاريخىإطاره!الثرتصورعنالعجز

قبلنض!منإليهوصلماأوجإلىطفولتهمنذرافقتهالذيالجوهرية

حفلوماوالتدهور،الانحلأاءعصورظهوربعدفيهسقطالذيالانحدار

والخيال،والايقاعالأغراضصراعومن،وتراجعتقدممنتاريخهبه

والتحولللتفييرقابلأنسانياإنثاطاالثعر-أي-باعتبارهوالصياغة

الحقيقيالعرييفالثنعر.والحركةالتطورمجالعنمعزولاجامدأنصالا

الانحطارو،فتراتفيإلاوشاملأتاماخضوعأالموروثةللتقاليديخضعا

وكانوالتجمد،للسكونيةلدوداعدوامنهوالتالقالحيالجزءظلوقد

علىالخارجللمالوفالخالفذلكهوالعصوركلعرق!الشعراءأهم

عنالباحثالمتفجرالعنيفالثاعرنفسهوهو،الوروثةالفنيةالتقاليد

وتجعلوالتفايروالتايزالتناميإلىتندفعوتعيبريةأسلوبيةخصائص

الناقديأتيءوعندماسلفتعصورمنلاعصرهامنصورةالقصيدة

قراءةفيويبدأالالفةالعصوروبمعارفعصرهبمعارفمسلحأالمعاصر

يتمبزقرنكلشعرأنيجدسوفمستبصرةناقدةقراءةالعرييالتنعر

والمكوناتالصورففىالايقاعفييكناإنسبقهالذيالقرنشعرعن

وما.اللفويالمتوىففيالوظيفيالمتوىفييكن!وان،الدلالية

نجبرها!منأكثرالمعروفةالأسهاءهذهتطرحهاالتيوالمفارقاتلبراهنا

بننجتار،الرمةذو،ربيعةأييبنعمر:وهىالقديمالعرييالشعرتاريض

الأسماءهذهكانتولماذا؟؟المعري،المتني،تمامأبو،نواسأبوبرد،

مثلتها؟التيالفنيةالبكارةنوعوماشعريا؟عصورهامفاتيح

نظامك!رإلىسعتالتيالجريتةالمحاولاتتلكتعننماذاثم

،الهجريالثانيالقرنمنابتداءالعربيةالقصيدةفيوالتكراريةالرتابة

،الموشحاتإلىثممنوقادتوالخماتوالمسمطاتالمبيتاتفيونذثلت

القالبتصدع؟لقدالتفعيلةنظامإلىالايقاعيةالبنيةفيتصلوكادت

ورتابةالبيتيةتجاوزكثيرونشعراءوحاولمبكروقتمنذالشعري

المحدثونقادهاالتيوالتولبدالتحديثحركةالتقفية،واستطاع!ت

تقدموأنوموضوعيا،فنياوالانجنرارالثباتجمودتهزأنوالمولدون

منأوالجماعيهأوالفرديةالرؤيةحبثمنسواءالتطوريعطاءها

.والناسالطبيعةمنالاقترابحيث

المطلقةوأستقراريتهبجموديتهالتقليديالتعريالقالبوضعلقد

اليومالناسفيهيضعالذيالبروازبذلكشبيهيازبر!العرييالزمان

القالبهذاواستطاع،المنازلجدرانعلىيعلقوهاأنقبلالميتصورة

الصينفيالأزرقاللباسصنعهماالعربببالثنعريصنعأنالموحد

نأبدلاالذيوالأيز،الخاصةالملأمحيخفيكادعندمابالصينيين

..المتمهلالرأئ!إلايتبينهيكادلاوالذيوآخرشخصبينيكون

كسربأنهالتهمةنذامأببإلىالأذكياءالسلفيونالنقادوجهوعندما

الثرقراءمنالعارفينوأنصافالجهلأءيفهم!.العرييالثعرعمود

"،نسواءالعمودنخطيمفكرةتصورعلىقادربنيكونوا،ولمللتهمةمعنى

الخارجىالمعمارعلىالقاتمالمعاصرينعمودأوالقديمالمرزوقىعمود

القديمبمفهومهالغرعمودنخطيمعلىحقاتمامأبوساعدلقد.للقصيدة

ماوكان.الجليلةالمهمةتلكإلىسبقهقدنواسأبووكانوالجديد.

علأقاتنخطيموفيالثريالتركيبفيتغيبرمنالث!اعرانهذانأحدثه

أحدثهالذيالتغييرمنربماأكبرالتقليديالشعريالعمودالبالثبات

جازتإذا-الخارجىالعمودأوالقالبفيالمعاصرينالتنعراءبعض

عندهوىحماللقصيدةالكليالمضمونفيالقديمالتغييربدأفقد،التسمية

أييعندهوكماالمألوفعنوالخروجاللفويةالمافامرةوالب،نواسأيي

حقيسلبهاماالموانعمنطريقهافيتجدولمالحركةتتابعتقدولو،تمام
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كلإلىكذلكلفتنااحتاجتولاشعرنااحتاجلماوالتطورالتنامي

3صماقدرولإثباتوالتغييربالتفيرالحميمةعلأقتهالإثباتالزمنهذا

فيالخروجذلكحدثقدولو.النراكميةدائرةمنالخروجعلىأيضا

النصففيح!ثالذيوالأنجبرالجزئيالخروجلهذاكانلماالمناسبوقته

كانلماأقول،منهالأولاواخرمالنصففيأوالعتنرينالقرنمنالثاني

الأكبربالخروج،(المعاصرين"النقادبعضسنماهولماالهائا!الدويهذأله

وظلالبيتيةحدودعندالأمربادىءالبتوقفجزئبخروجأنهمع

.التقليديالثنعريالعمودعناصرمعظمعلىمحافظا

عنللحديثالتمهيدفيضروريةمقدمة-تقديريفي-تلك

الشعريةللتجربةوالعاجلالثاملالمح،هذاعأنعبدهالثاعرتجربة

القرنهذاثلثمنيقربماعليهامرأنبعدبلأدنافيالجديدة

مقدمتهافباعتباراتلعدةضروريةالسالفةالمقدمةكانتوقد.العتنرين

هونماوإوحسبالتجربةهذهشعراءأهممنواحداليسغنانعبدهأن

الهضورلهأتاحوقد،الريادة3سذهبالإجماعلهالمعنرفروادهاأحدأيضا

لهأتاحكما.،لأوائللبروادهاوالارتباروالحركةهذهنطاق!المبكر

إلىاليؤميوالهمالسياسيالهمنقلالبعاديةنجبرقدرةالهضورهذا

العالية،الأداعوقيمةالتعبيرجماليةيفقدهاأندونالجديدةالقصيدة

زملائهمنكثيرمعحدثكماالتجربةبجزئياتضررأيإلحاقو،ون

هذهفيسبقوهاوالجديدةالقصيدةكتابةالبتاريخيارافقوهالذين

التاريخية.

تذكرناهكلمايدعوهالصبورعبدصلاحالثاعرالمرحومكان

الثاعرعلىالزمالةصفةإطلاقعلىحرصهعنسألته،وعندمابالزميل

الخمسيناتمنتصفمنذمعاعشنالقد:قالذكرهوردكلماغ!انعبده

مجموعةوكنامصر،فيالحديثةالقصيدةفيهاتبلورتالتيالقذرةوهي

أشواقهابكلونتطلعمثتركاشعريامناخانعيشالثبانالثراءمن

،السطوحؤشققالفميرةالمقاهيعرفتناوقداطداثة،نحووخيالانها

المعطيعبدأحمدمثلأ:عأنعبدهنجبرالمجموعةهذهأفرادمنوكان

كما"لالسيد،مهرانكد،شعراويإبراهبم،الفيتوريممد،حجازي

ونتناقشونتنافسكئيرانختلفكنا..سندوكامل،العنتيلفوزي،عمار

مننكتبهمالبعضناونقرأالثعريةالأمسياتفيونثترككثيرا

التتنر.قيلالقصائد

وما-غأنعبدهذكروردكلماينسىلاالصبورعبدملاحوكاض

عثمانعبدهقصيدةعنالحديثينمىلا-لقاءاتنا!بيردكانماأكئر

)ءجميلةمأساةعنوهىالقوميةالمناسباتإحدىالبألقاهاالتي

منءبتنيأبيا:ثابعضيرددوكانالهيرةالجزائرية،،المناضلةدبوجبر

:القصيدةتلكهىوهذهالإعجاب

نازحةنجمةليأنلو

البحارواحتجزتها

قفارمنبينناماطولأو

وحيدعنديكانلو

الصغاركلبينمنوفاع

أمهوأجفلت

الأمسياتتسائل

؟أماتحقابالله

منفىفيكنتلو

الحياةفيتموتمقصلةقلبفي

..الطويل..الطويلاطرافيكانما

عويلشعوريمطأومأتمناظرفيكانما

أحرفيمغرقاالدمعهذاما،ن



جميلهأشاهدالو

الثقيلهالقيودبين

البطولهدروستلقي

الخريذ!فيهازئأربيعافيهارأيت

لصباحلانتصارفيشعبارأيت

وبينبينهاونقارنالخمسينيإطارهافيالقصيدةهذهنضعوعندما

3كابأنحمأنبدلاالحدثنفس!قيل!تالتيالنوعهذامنالقصائد

بهايعجبأنتستأهلوهبىالوحيد،الثعريالاستثناءتكونتكاد

الشعراعطليعةفبيومثذكانالصبورعبدكصلأحكيبرشاعرويتذكرها

طريقهيشقبلأدي(في)الناسالأولديوانهوكمانالمجددبنالعرب

التجديد.ذرىمنأولىكذروة

تجربة،عثهانعبدهالمثاعر)القيود(قميدةظهرتالقنرةهذهو!

متفجرةمتوهجةتبدأوهىتميزا،أشدنفاليةوتجربة،متميزة-فنية

بجدثكانماإزاءكلأهما3صماجبروعنصاحبها،وعننفسهاعنتتحدث

عنبعيداكلهذلكيتم،وماسمظالممنالجريحالأئمةزمنالب

كنةالقصيدةتجسدقليلةأبياتوفي،التقريريةعنوبعيدأالتفاصيل

يهربأنالإنيحاوللقدالديار،تلكحدودوخارجديارهمفباليانيين

المثردوجههفيهيخفيمكانعنوالبحثنسيانهاوحاولمأساتهمن

واستحالةالنسياناستحالةالداخلمن،فواجهتهاللعينةوماساته

البث!ربقيةمنأكثرربماالأرضبحبالممثحونالإفيلأنالاختفاء،

القصيدةوتنتهي،الحقلإلى،الواديإلى،الجبلإلىمشدودانه،أجمعين

منحضرموتمنتبدأالنيالوحدةوهىاليمنيينأحلأمأجملبصورة

القيود:كلمحطمةالتننمالإلىتصللكي"باوزيروتبن"

أعيولاأمتني

مصرعىامامكانغ

مقطعااقول

مقطعيضياعبهأرثيلكنني

اضلعىبينيثنوترايا

يعىلاوالجدارالجدارأخاطب

يبوحولا

وراءهاًناوحدي

جروحكلهاقلوباويا

حملهايستطيعلامثاعري

3كادوالأبوابتفلقأو

الأممأكونأنحاولتمرةأ

الحدودخارجنزحت

الجليدمنقبوفبفتشت

قيوديلكنها

الجبال3كاكأأحرفايا

لهامثدودةمشاعري

أحبهاأحبها،لكنند

لهامواطناقلبىمنجعلت

والنخيلبالبنزرعته

،،تبن"أو،(باوزير)،حواهبما

زرعته،

اليمن.رحابهفيأسكنت

كلضميرفي،ساكنالقلبفيمزروعالثائرالواحداليمنإن

الجدارأمامواقفاطويلاوقتاأمضىقدالثاعركانوإذا،اليمنيين

،الثورةوصنعاستجابقدالجدارفإنويثوريتحركلكيفيهيصرخ

الثورةليمنعأوهامهوعلىنفسهعلىأخرىمرةيثورأنإلاعليهوما

الفالية.والوحدةالأخرى

قبلاليمنفيالشعريةالتجربةبجمالذيالفكريالاتجاهكان

بطابعهالرومانسبمالاتجاههومنهاالجديدحتى-عثانعبدهظهور

تعكسقليلةاستثناءاتمعأحيانا،والهروييحيناالايجاييالوجداني

نخولتشاعراغأنعبدهظهوروبعد.القائمةالواقعيةالرؤيةمنقدرا

الفنتوظيفعلىقدرتهوبفضبلقصائدهبفضلوبدأتالثعريةالرؤية

وبجاوره.يستلهمهالواقعمنالثاعراقذربلقداخر.مساراالشعري

خلالهمنيستوعبلكيالجديدالفنيللثكلالحاسماختيارهوكان

التنعري.مسارهعلىبالغتأثيرلهكان-والإنسانللقضيةالجديدالمنظور

بدلا3كافإأشكالاوأساليبقضيةليستالتنعروالتجديدقضيةولأن

الاشارةتلكنعيهناومن،متجانسخلققضيةبالضرورةتكونأن

عملياأردناما)إذاقالحيفابريختأرنولدوالفنانللشاعرالذكية

ونعيد،جديدةفنيةوسائلنبتكرأنفعلينافينا،الجديدالعا!استيعاب

وغوتهكلأسضوسائلاليومندرساًنعلينا.القديمةالوسائلصياغة

رفضإنجديد.هوعماالتعبيرفيتكفيتالنأنهانجبر،الفنيةوشيللر

في-وهذا(..التكلفيعنيوهذابالموجود،الاكتفاءيعنيالتجريب

جمالفيالتطورحتميةليحددألمانيامنيخرجاخرمالفستو-تقديري

المرحلةهذهفيأذهانناعنيغيبلاأن.وينبفيوالآدابالفنون

بينالفعاريالصراعمرحلةو!والأرتدأدالترددمراحلمنالخطيرة

والجديد.القديم

أبطالأحدمصرعقصةالثاعرفيهايرويالتيالقصيدةهذهفي

الثهيدهووالبطلالدينحميدأحمدالاماملاغتيالالجريثةالمحاولة

استدعاءمنالحاصلالرمزيالبعدهذافيها(،العلفىالدهعبد،)كد

كينونةجعلهماومحاولة،(نواس)،ذوهوقديميمقثائرلشخصيةالتنعر

حاولفقد،البطلينمنكلاأدركتاليالاحباروحالةعنتعبرواحدة

تقثلمنبدلأغرقاالموتاثرفشلولماالحبتنيالاحتلالقواتردالأول

أطلقالمهمةفشلت،ولماالامامعلىالقفاءالاخروحاول.الاحتلال

لاوحقالطغيانقبضةفياخريومايعيتقلاحتىنفهعلىالرماص

.المشئومالفشلااتارعيناهتشهد

نأإلى:الأولىإشارتادطالعجلىالقراءةهذه3صايةمعوتبقى

القصيدةحقلفيوالمجربينسرينالمضأوائلمنعثهان،وهوعبدهالثاعر

الهالفيالفاشيةالأخيرةالموجةفييثاركأنيحاول،لمالجديدةالعربية

الشعراءلبعضوالخصوصيةالتميزمنقدراحققتالثكلي،والتي

أصابتهبماالانبهارعنبعيداظلأنهالرواد،كماالنتعراءوبعضالشبان

بذلك،وأكتفىوالإدهاشالحداثةأساليبمنالسبعيناتفيالقصيدة

وبنبرةواضحةعروضيةبسنماتبجتفظالذيالرصينالتجديدمنالنوع

خاضعةوغيرمباتنرةالجمهوروبينبينهالعلاقةتجعلوإيقاعيةغنائية

.والاضطرابللتعقيد

عفانعبدهالثاعرتوقفعنفهيوالأخيرةالثانيةالإشارةأما

اًلدراسةعلىالشعراثرالذيالثاعروهوالقصيدةكتابةعن

مسيرةوتقدمالوطيالالتزامنارفيانصهرالذيوالثاعر..الأكاديمية

يقرأماأذهلههل،اليمنفيالجديدشعراءمنالقليلةالكوكبةقافلة

عنالوطنإلىالحنينشفلهأماحتجاجا؟فتوقفالعرباسمشعرمن

الشعر؟!إلىالحنين

شعرالسبعيناتامننماذج

واذاالثاعر؟أم:الناتدالصداميةللمواقفوتمثلاقدرةأكثر31صما

،الصدامنيالفلبةتكونمنفلصالحالثاعر،نفسههوالناقدكان

للثماعر؟أمللناقد

يتأملالناقداخر،شيءالشعريةوالمعاناةننيءالنقدإن

فيصدرالشاعرأما،جاهزةشبهمقولاتمناحكامهويستنبظالقصيدة
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وأالواقعمعتتطابققدتجربةعنيعبرشعورسلفا،محددنجبرشعورعن

والثاعر،الناقدبينالفارقيتحددهناومنعنه،تنفصلأوتتقدمه

نإالقوليمكنأيضاهناومن..الخلقأبعادومكتثفالخالقبين

وعقليحياتيجدلفيمعهيدخلمابقدرالثعرخدمةالبيكونلاالنقد

الاجآعيالتطورسياقضمنالكائنةوالتبدلاتالتفيراتعن

فالشاعرة.معينةومكانيةزمانيةبيثةفيواللفويلانفسدواوالاقتصادي

ومنوجديدا،جميلأشعرا3كاحيابدايةفيكتبتمثلأالملائكةنازك

منمستوىاكتاف!بشكدونللعار(واسهمتغسلآينسر)أنيستطيع

ولكن،المعاصرةالعربيةللقصيدةالجديدالتعبيريالشكلمستويات

التنظيرإلىقادها-جدليعلميهاجسوهو-النقدهاجس

فيكانتكماالعروضيةالظاهرةدرسإعادةإلىوشدهاوالاستنبارو

خطأأكبروكانعصرنا.فيتكونأنينبغيكما.لا،الخليلعصر

وثقواالذينالثبانالثعراءحقوفيكثاعرة،نفسهاحقالبارتكبته

خروجاليمستالجديدةاًلقصيدةأنعلىركزت3كاأالنقديةريادتهامن

المعانيتطور)يتطلبهلها،تعدلل-تقولكماهبىنماواالخليلطريقةعلى

النعراءكانوإذا(الخليلعنتفصلناالتيالعصورخلالوالاساليب

عددافإتاتعديلأوليسخروجأالجديدةالقصيدةتصورواقدالموهوبون

استجابواقدوالأدبالفنفيالمحافظةالميولذويمنقليلنجبر

سوى-بالعموديالمنعوتالثعرعنيمبزهلاشعراوكتبوالدعوتها،

التر.عندمواقعهاواخمتلأفتفعيلاتهتفتيت

تقدمواضرر،أيماالجديدبالثعرالجدلدنجبرالشعرهذاأضروقد

وانماوحبذلكليرتذكر،جماليةأوفنيةقيهةاًيةالكجبرةنماذجه

بالكلالثعرفبالمنثودالتفيبروربطإليهالإساءةالنيأسهمقديكون

القصيدةأنقوامهاصحيحةنجبرفكرةأعكلطىحيثوحدهال!طحأو

المعمارطريقةفيطفيفتعديلمعالعموديةالقصيدةنفسهاهىالجديدة

الثعرفيالتغيبرجاءالذيالوقتالبهذاحدث.الشكليالبناءأوالفي

اذلغةإلىتعداهبلالبناءوطريقةالايقاععلىيقتصرو!شاملأالجديد

بالثعرالانتقالإلىثمومنواًلبلأغبىالبيافىالتعبيراساليبإلىومنها

منأجيالأذهانراودالذيالحم،وهوالقصيدةإلىالبيتمنالعريي

وطببعته.العصرلمقتضىملأئماالنتعريصبحلكيالمحددين

نألهااردتاليمنفيالسبعيناتشعرمننماذجستةيليوف!

نمؤذجإنهاآقؤلآناستطيعلابلآريدولا،)ستطا!تإننفسهاتقدم

منبأ!االقولاستطيعلكني)البيت(منخرجتالتي)القصيدة(

ماإلىالعربالوقىأطرافمنالنائيةالبقعةهذهالبالآذجأقرب

وجودشهادةأنهويدعي،الجدةيدعىعرييشعرمنالبوميكتب

العتنرين.القررمنالأنجبرالربعفيالضادبلغةالناطقينافلوقين

اختيارأردعمسوفالثعرأءهؤلاءعطاءيعرفوالذي

الجديدةالقصيدةشعراءيعرفمنيستغرلاعشوائيآ(وقدتمقدالنصوص

يزولسوفالاستغرابهذأ،لكنالكبيرةالأسنماءبعضغياب،اليمنفي

من"عينة"تقدموالنصوصالأسماءمنالناذجهذ،أنيعمعندما

الدراسةبجولأنبدلاالثعراءكلعندالوقوفلأنوالتنعراءالشعر

قرلب.وقتفييغأنأرجوماوذلككبيركاتابىإلىالصغيرة

هذهقانمةفيأسمىوضععنألاعتذارإلىالتوافعوبدفعني

اعتبرأنقالصمحاتهذهقارىءيتذكرأرأريدأننيوعذريالفاذج

اخر.شىءأيمنأكثرشاعرانفسي

الخوارجبدمللكتابةمحاولة

المقالحالعزيزعبد.د

والأنجبرةالأولىالرضعة)بعد
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الناريتينبثفتيهالطفلاحتضن

قميصمنوخرج،الجافالثدي

الثارع(.إلىأمه

طفلييخرجالخوارجرمادمن

عيناه-المهدفيوهو-نخدثني

أيي..كنت-

نفيىالرقصمنولدتنى

والنارالطينمن

جتتالخوفموسممن

وجهبىحجارةحملت

،الحرففيوسافرت

الصمت،البسافرت"

،الموتفي/سافرت

،سافرتالقيدفي

عدوبنووجهيالزمانكان

عدوبنووجهبىالمكانكان

رفضمسافةوظليالزمانبين

رفضمسافةوظليالمكانوبين

والرفضالمسافةوبين

رفض

الصحراءكتابفي"الفجاءةأبن")استيقظ

،"شعاعاطارتوقدلهاأقول"ترابمنوتسلل

الدهثة(ونارالحمبريحمعباالمدينةرأسفبتواودخل

يغادرنيالخارجىطفلي

ملني،

رقصي،مل

صوقبوايقاع

..مثقلأمضى

عيناه-الظهبرةماءعبر-نخدثنيبعيدمن

المافةنارتتحدثاشواقهلونعن

الانيرقصذاهوها-

البحر،دمهفي

،الأرضلحمهثب

رحلتهأشجانالنهريعزفاقدامهنارفي

والواطىء

المدىبنارالصحارى،الجبالهذي

تتفجر

ترمح

تخضر

الماءمنكائناتقاعهامنتطلع

ا.لوردمن3صر

مطارقمننافورة

الخيولعيونمنبوابة

بالرائحةاللونبالورد،النهر)يتوحد

صهيلأوالبوابةمدناالنافورةوتصير

.(وشوأرع

ابناءهالنهريكتب

ابناءهاتكتبالثوارع

الماءالأخضريخرجمعاطفهامن

الجمروالأحمر



تركضوهيمذعورة-النهرقدم-تكنلملا

ترقصوهيمذعورة-الخيلكبد-تكنالا

أانمنرابالعرقتزفر

آالمتراباللهب

المتاجرعيونيغطىالبحاروجه

الأنيقةالبيوتثيابيطوي

..يرتويلا

النخيلمياه-تقول-الخارجيطفلي

انسجتييغادر

دمهفيالآنيرقص

الصبربرديةقاعمن-كان-طالعا

يرتويلا

يتكاثر

يبكيالشوارعجمضلاتفي

يغني:

كلماتيانفلقتالدمعةمن-

جاءتالممتمن

شعلةالميادلنفيانطلقتالنخلةمن

عروقهامنالنار،خضرةالريح)تسكن

الرمالبأصابعهيلمسجديدطفليطلع

"حمدان،)صوتمطرا،الجفاففيثشعل

"الاحساء)،مجهيغطي

(.الفضلبن)عليجسديمتطي)صنعاء(أكفانو!

مناقيرهاخلفوالماءألجديدة،الكائنات31كا

عباءتهصمتتمضغوالريح-حمدانقال-

علي-قال-لنهراأولنهأ

أعرفهالبتنارةقميصوهذا

النار-النخلةقالت-قد!يأكلت

الرياحصمتالواحلفيقيدق

،الموجأرى

ضفائرهغسلتنيلواشتاق

قدبهما،اقنربتكلما

رغبتهاالماءعانقكلما

الحصىصديدمنمعطففيالنارطمالفها

الملونالزجاجرمادالب

خطواتيمثقوبة

بدمبىعامرةالموائد

القرىبينيتسولودمي

يستطيعلاالعشقشجرأن"الواثق،))زعم

وأ!الصحراء،جسدعلىبالوروديكتبأن

البارودأذرعتطوىسوفالتنمس

(.الدخانبسياطالليللهالوحماإذا

المستباحة.المدنجسدويدخلحمدانجرح

الطفلزنزانةرقماحجارهاونتمفييقرأ

أشجارهزنازنرقم

القدسشجر-نارهافيصار-يافعا

النيلشجر-يزللم-يافعانارهافب

يافعةصنعاعأشجار

رعلشواوا

..لا

الشمسىيمنعلاالليلأحذيةصوت

الظلاليافعوالشجر

تتجو!ل.أن

الصدرعاريةتخرج

والماءللثلجتفتح

والرئجللنهرتفتح

الرماصاتالنينحتبئالثموت

الغضمالجسدنافذة

)حمدان(صدرعلىرسمينتنق

الطفلالشجر3كاأتخزسلا

رماديمنطالعةالدمذاكرة

الطقلالأخضروجهكوالب

وجهبىينهض

تيوجذنختهكما.نهحزابا

أشجارناتتواصل

الشوارعتستفيض

رها3ياأتكبر

ثر+تتكا

الليليتعبمطارقهانخت

!جمتيكسرالب

إ.الرماصوجهيتجعد

الفنيعبدعل!شارعفيالتطوافجدارحول

سيفا-لودودعبد

..صمتفي1حزفيأتأبط

اتفرس؟ي،الزحمةجموبينأعدو

حوليمن

الأوجهنفسالأوجه

وكالمعتاد..الوقتهووالوقت

يأتيسيل

يمضيسيل

بعمق:تزيسغالجمعوبمبون

؟الأحزانعنهابجملذامن

عجزفيأتثاءب

"القاتالله"لعن

الشارعطولعلىالممتدللخطوأتنمت

بالبرد:.مبلولبصوتيردفأرا،

"القاتالله"لعن

هدىوبدون

يدينذتد

والأخرى..الفينةبينما

أهلأ"..أهلأ"

حوليمنالزحمةسيليآوج

فاترخطوفي

مني،يدنو

يي،يتلأمق

حزنيفييتداخل

..حزنانحزق

فيها!أدخلأونفسىمنأهربأن
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الليلخلفماذا

الليلفبإلاالشارعهذايكبرلا

..الأحزانوبرغم

فيهأعدو

الليلحيطانأتسلق

الأضواء،بينليلياإعلاناأتعلق

الأعبين:فتنهرفي

أنت؟هن

أهربوأحاول

..أهرب

أدريلالكن

مساءالوقت

إ.الحزنعنيبجملهنترى:والهزن

الملكةحضرةفيالرقمرا

الليلةهذي

أهداييعلىالأرضتمتني

المعثهوقةالأرضاهدابفيأحيا

مرأةاوجهوأضوى،نارأأشعل

ذاكرتيفبنحبوءا

الأشجارأصلحتىأركع

بأوردتي

بدهيالأزضىمذيأروكما

بالأرضالبراقةالأنسجةأصلحتى

النهرسيفمنالاتيالنورب!سذا

وشماجسديفيالمنقوشةأيتها

عثقووشيعة

اليالهاربة-القادمة.،.أبتها

الأرضمعوندوربنا،تدورالأرض!الان

اهداييعلىالأرضتمتنيالليلة

عثقوقصيدةفرحانذنحني

الليله.رقصاتوتثاركنى

معدوداتخطواتتبقى

القمة!نصلحتى

الليلههذي

بهذاويلتحمونالعشاقبأقب

أميرة-إليكياتون،الرائعالجسد

الربانيالجسدنزريهديم-قلي

...تراقصهمالأرضالآن

العثاقأوصالتساقط

الدجالين،

الناريالعثقوينتصب

الخلصاء.أوردةفيالصافي

142

شفيقشوؤكما

معدوداتخطواتتبقى

القمه!.نصلحتى

الليلههذي

الذهييللنورقلبىيرقص

البراق!الجسدعذامنالاتي

الخلصاءالعثاقرقصتيالبيشاركني

يااستلقى

بينوارتاحبى

فيارتاحي

،لاأحبك

دمبى،تلافيفبينمعثوقة

بردمنبجمينيوهجانتراييني

الحمقى،الأيام

زيتمناطعمهوهجاقلبم

اكالمجنون.القلب

القلبأسرةيا

تتوقفحتىحبكأترك

الدموية!دورقب

م76يونيو22

المملوك..الدرويشأغافى

اللوزيح!ن

النومبأضغاثالمقتولصحوفببكسيدقأحمإني

العشقأقالبمكلفيعلنياسفرأ

العثراتتثنيهولا،العسسيختنىلامتصلأ،سفرا

القلبينبدقاتالخطواتمنغومسفرا

نمللانسافرونطل

أبدانرجعلانسافرونظل

الابينالبنبقى

المابينالنيالمتذبذبالأملعلىنعيش

المابين!المتذبذباليأسدعلىونموت

الاثنيننحن..ءأحم

الميتهالأحلامجدوىما..لكنأحم

**،

الصبارواًشجارالرملمنالصحراءومللبالتعبمسكونا

للأبحارالميتةالأشواقأعماقبىالبتتشظى

الهاديوالعيناك

الأسفارالممتدالتيه..الأنترعةعيناك

المحمومهذاكرتيفيهناوأنت

العذراواتكلبأنوثةناضجةفاكهة

الوثنيبالجوعجاكةوامرأة

ملجومةإ!ولكن

القدمينإلىالرأسصلبمنيتموجنبضجسديفبهناأنت

الدمويه.دورتيفيناردوامة

***



الألصرارفمرعنبحناأسافروأطل

عداالموصودالسحريالمال!صمناحس

العحريالد!ءشجرعن

المسماروحلس!-السلوىمنعنهاسنحلبضرععن

اافاككيوشوارعهاالأرضيةالكرةمدط؟انخ!

العاأدساءحسالىكليجمعجضنفينفمىأرمي

الاحرارعلبكوأقص

لطمهآحرنهماأوطاكما

بسمهأولمن

دمعهآحرتهما

الأشوا!لكوالث

آههأول!مى

الصبروره.اسرحاءفيدمضفىطةآخرحتى

عبمالثلدوخنيونظل

***

النارصومعةإلىالع!ثقسفريا

عينيهافيخذني

قراربدونالصوفيالخدرهاويةفيييطوح

للأبحارالرغبةداصيفأنا

***

منكوأختنىعينيكمنأختنىإني

فيكالمندفعةالدواماتتغرقنيأناختنى

الاتيارمعفأضيع

المهجورالثطفيأمواجكييتقذفالميتكاسماء

لديكالمكنونفرحيعنوبعيدا

والفيض..الشهوةبسعارالنافحالناريالجسدفي

القيظهذامنينقذقمن51

ميتا؟؟أوحيا

***

عيناكنفسيمن"خذتني

المملوكالدرويشفأنا

وصكونمالأوقتالنجبرمن

***

ازاريجيبالبالعرافةاحرازماتت

بخوريالنارفيوتجمد

قدمايتعبت

عظميبداخلالاعياءوانتصب

منهار..منهارفأنا

الأسفارأطيقعدتما

الصحراءهذيوميتأسأعسكر

الأمطار.أنتظر

***

إ...إالإنسانينتظرأنأق!ىما

فد؟صبحسيدتيتتنرقهل

غد؟بعدسيدتيتشفقهل

اليوم..اليوم؟اليومتختارأم

اليومويمريدينا..بينمنالفرصةلندحرأنأقسىما

اليومويضيعقلبينا..ويمزققطار..ويفوت

أواننجبرمنتمطروكما

أولىتداعيات

الوريثاسماعيل

يطولوالطريقجمهدةالمسافاتييترتمبى

المغولليلحوافرنختيتخثر%صدأناها

سعفةأننيلوتهامةتخيليا

المتعبونب!كايستظل

غضةثمرةنختهانختمي

لهجتهاالريحتنتنر

الصحارىجنباتفبماالرياحفتهب

هازئةالبحرعلىؤنطفو

وتفني

الحقولخصباليرقص

المسافاتييترنني

الآنتتسع

شعريبينماتتوزىعلفةقاطرتي

النارشفةالبالجديدةالحروفوبين

اعينيفيتتراقصزوبعةالمدينةلون

قلقبىويرسمهاتتهاوىشمعة

قصورنترفات

سجونا

أصفرأسودعلىتقر

اتقياء

نحويالثوارعكلتزحف

الأاصفهوتغتالني

جرحيسأحملأنياعلنتح!

قليلحبيبةدمهمنوأكتب

عشقرسالة

التحديهذاوأنتهر

صحاببكلتباعد

لحاتيواغري

فرداكالسيفوقو!

المموهلجسميعرقكل!الكابةتمر

شفتيعلىتغفو

الطوابيرفيكتلااشاهدهم

الكلأمرخيصيلتقطون

"بالخداعمبطنةوجوها

الشمسمهجةعانقتالحالجبال

عنكتلهيلم

لهنتهاءالاينفرايا

له!يجددهوحريقا

يصلبهسوحدكاليومحزنكيعدلم

المبرحاليميحزنك

العرييالوجعمنجزء

وطقيتوهق

أموتثمأقاتلأفيليت

أموتثمأقاتل

تضحيتيالمحبينكلليعرف
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وطفىعلىوحزنااكنناباأممستلامسلكي

صوتيانقلالصغارعيونفي

البريثةالحدقاتفتتسدم

عالمهاتختار

الأهلدارةفبخطوكطوأنقل

طويلالمسارإن

تقمسبىالبرازخمسمسذي

المشتتزمانيحمبلمستلتف

الرمليدفنني

الطفاسالفرحبرابيةالطيمبرعلىتبكي

النخاسمنسيفاالأرضرعسمتبسم

البحرفيفتتحالرمالفمسقيرمح

الجدببةالصحارىباب

الخلايابينالموتينبت

الطريمسصرخاتعلىويمسفو

يرىلاحاجز

البحرشفةممتطياالماءيفصل

العطشقرىخلجاتفب

الرمالاستعاربين

الاءعن

العشبالطفيليةالسواقبىمنهتتنرب

الفقراءلهيغنيموتبينما

لطبمسللتدقمبعيمن

لهالقلأعتقام

يرىلاحاجز

الخليفهثيابالندامىبجوكحتىشيد

الهاشيهنبتهج

الهزينةالأغنياتوأناعزفوا

المسادةلحن

جلديفمسقرقصمسا

جثتيعلىمسغنمسا

فتللت

بالنرابملتصقا

جدائلمساخبأتنيامرأةإلى

حتمستنيمسا

العرستشهدمعيوسارت

العيونرأتناحينالليلفارتعش

الملكبىالهرسبنمولم

الأميرجنونوجن

***

رقصايرقصالبحر

الرحمناعمد

لكحط.بكحت

ساعدحماإلىالوصولالماللمدسواعلت

الورلدكحملكرب!

حر!السممسالىالعسورلكلدمعىوورعص

الكرداءمىلوعأأصارحمادومكل

اإكالطردىحسمات

\?

براهم

..إلهااجمماء

!!تنفهيولا

..حطوك!لتبدو

سمياو

سميور

خاننيالمدكماالساع

فيأكبرالآلمالغنى

لكينط..لكيم!

الدمعمنحسراللماسوسنمدت

بعبرورا!هل

لسمكسلأم:وفل!

اعتداريهذا"

عاسمتنى،التىالسلادبالمويسحت

حدلداالسوءاصالممابأرص!وكمت

3كا.ساعدإلىالوصولأرللقدسواعلس!

الوربدكحسل!رلمما

م7791كمبرلو3.ةةطرلماا

إضافيوجحيمثانيةلطءإلىالاحتياج

الرارحيالكربمعمد

المدبمةالحرا!اتوعطامالأساطبربزحاجالمسموفةالسثاءادمها

دالسحومالحارحمىالطاكحة

الأزرف!حلدل!!وقصحللسكلالمممورةالدماملهذه

الأولماالخطسئةحرتومةمىمساءكللتوالدوالى

المموهجالحدريمنرسحمس؟مسطبعوحىهكوذسمملى

سلتكفىلهوأاقبىمسهالنحلص!ارنحمانمسىفيددبىسهعء

مىالمصوعة

الصومسالعسنممسنحملوسعصالمدبسسآلامصعائح

ال!وراءفحوالكإحدى!أدفهلوبوديومممكنعملدلم!

دلك،الساعره

العصورفديموالوتسهالالهمهشعلنهاالى

هووعمقشاهق،نس!صهأرمىأكراورقسمةمسذنىلكى

اصافيوححمتانسةسماءإلىو!احة

لداقكحسوا!روحيلوالةمسالممنصمةاططمئهادمها

والمنصراللهإلماطرلميسد!ماالىالحو!اصحرةأبا

لظلماالصولهدا!واحسجرلنى

روحيموفدمىالممصاعدالدحارمىحطاودعي!لملاالراحى

المموهج

الخارحإلمالمسلل

وليىسهس،الأرص!نسرة!تدودهاحمرول!سمىالمواصللمعمد

أءكلطم

.السماءعلأ!ما-مل!كاش

كوكبأيمى،استولصدلاءمكارأ؟عمىالحو!31ساوألمط

عرلص

صعد!سححمههاولهأىومى،همط!ومحهول



طسحتكلكلوتتمركزإليطربقكتشقأناسنطعتكيف

الموحننمةالكثيفة

المهائموروتالحمالعمونةمنالخلوقالمسخأيهاأنت

السفلىالمثلحطيرةفي

التحسدهذاونجسدتالجارفالحماسب!كدامبدأكمناندفعتكيف

الخيف.

صلكونطرحالىدحلىقالحدهذأإلىترفجعلكالذندما

كلفيالثقيل

وتطأ،روحبىمنعطفاتمنمنعطفكلوفيجممديمننائمةزاوية

قلييحمامهالمسسةالحجريةباقدامك

منالقدروب!كذاالرعمةالمهمنممةالصورةجهذهنرتبدتعمدأنتوها

إفوضىواوألاهمالالتشوه

والانقاضالأشلأءمنالكومهذافوقمملكتهأسسالدىالخو!3كاأ-

الإلساسةالطمبعةمنالشاسعةالمساحةهدهموق"!رش!وئبت

المصادرة

رعاباكمنإجما

فىمملكتكصالحاطماموأناكور

.ضدكإلساناأحرضولى

خلاصة

للشاعرالتالبةالعسارةقرأتنهايتهإلىالبحثهذاوصلأنبعد

الحركةبهايصتءالنازيللأحتلالالفرنسيةالمفاومةشعراعأحدأرأجور

بينوانقاناتجربةاًبواقع!الجديدالشعرإ)كانقرنسا،وهيفيالشعرية

بالنكهةأدبنالسربلةغير"وعيأووعيعنوالشعراءالكناببعض

عمه(.نعبرلاأنسادتناارادعماوللتعبيرالضروريةالوطنبة

عليهاشتملتمماأكبيراجانما-رأيي!العبارةهذهاحنزلتوقد

اًلهمنبالرغماليمنيالجديد!الشعر،البحثهذامىالسابفةالصمحات

التصيرإلىوصلأنهإلاالوطنيةالكلأسيكيةالقصمدهلاصواءاستنار

المذمعرلينحالواقدالطغاة!!-اراجونقالالتيالجوانبعن

وبمفها.الكلاميكي

يعطي.أراستطاعماإذامنهالغرضحمىقدالمحتهداويكور

فياليمنفيالحدبدةالفصمدةلسوءكبفبة.عىصورةالعريىلقارىءل

التكوين.مرحله

المقالحالعزيزعبد.د

الآدابكلية:صنعاءجامعة

بيةللعرللمكتبةفيالأولىللمرة.

اءو!بزءجمبزوموهـك!صيرئمبمالرنهين

ا!!ل!لو!اؤنضرصضاش!يئضا

لبتبشدشن

عطيةناصئيفثجمئل

لالحلسبينالدوفيألمجمعفيزميل

.لينانفيالدخلضرببةومثادلقضابانعالجموسوعة.

،والافرادوالتجاروالشركاتوالينوكسساتالمولجميععنهاعننىلام

معننرنجميعهاواجتهاداتوشروحاتنوضيحاتمناحنوتهبما

مطلوبهومامعرفةيمكنهالباحثانبحتن،المالوزارةمتطلبات

.فيتحاشاهعملهيمكنهلاماومعرفة،قانونامنه

الصحيحةالحلولايجادفىالخبرةمنسنة37عصارةجاءتموسوعة.

مشاكلها.وانهاعالضرائبيةللقضايا

البسدوالتغييراتالتعديلاتجميعتشملاليوملتاريخنهيموسوعة.

.القانونعليطرأت
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