
أدب وثقافة الثــــورة ٠٦

"الشوق أعياين" إضافة نوعية للشعر الحميني اليمني"الشوق أعياين" إضافة نوعية للشعر الحميني اليمني
ــوان ديوان  ــي" هو عن ــوق أعيان " الش
ــاعر يحيى إبراهيم جحاف وهو من  الش
ــادس عرش امليالدي،  ــعراء القرن الس ش
ــدة  ــوان لقصي ــو عن ــوان ه ــوان الدي وعن
ــي"  أعيان ــوق  الش  " ــهرية  الش ــاعر  الش
ــرتاث الغنائي  ــون ال ــن عي ــي تعد م والت

اليمني.
ــراً بصنعاء  ــدر مؤخ ــوان ص ــذا الدي ه
ــد أن قام بتحقيقه كل من القايض زيد  بع
ــتاذ أحمد  ــاف واألس ــيل عبدالله جح ع
ــدر تحت  ــاف، وقد ص ــن جح عبدالرحم
ــوق أعياني .. ديوان يحيى  عنوان " الش
ــاء يف 350 صفحة  ــم جحاف" وج إبراهي
ــط واحتوت صفحاته  من الحجم املتوس
ــدة ومقطوعة  ــة قصي ــن مائ ــىل أكرث م ع
ــم  ــمني، القس ــت عىل قس ــعرية توزع ش
ــل عنوان " دّر األصداف" وضم  األول حم
ــي جاء  ــم الثان ــي والقس ــعر الحكم الش

تحت عنوان" غذاء األرواح" وضم الشعر 
الحميني للشاعر.

ــعري  ــذا الديوان الش ــي إصدار ه ويأت
نتيجة لجهود املحققني الكبرية من خالل 
ــاعر  ــا ملخطوطة الديوان للش تحقيقهم
ــويف عام 1116هـ، وكان  جحاف، والذي ت
ــه إبداعاته  ــاء عرصه ول ــالء وأدب من فض

املعروفة يف الرتاث اليمني.
ــهموا  ــاعر ممن أس ــذا الش ــا يعد ه كم
ــي وخاصة يف  ــعر الحكم ــاء بالش باالرتق
ــعر  ــي ، وقد تطرق إىل ش ــعر الحمين الش
ــده غانم  ــد عب ــور / محم ــاف الدكت جح
ــي"  الصنعان ــاء  الغن ــعر  ش  " ــه  كتاب يف 
ــوق أعياني من  ــدة الش ــًال: " إن قصي قائ
ــي ، ولها  ــعر الحمين ــل قصائد الش أجم
ــي  العرب ــاء  الغن ــعر  ش ــص  خصائ كل 
ــوان  ــىل دي ــع ع ــن يطل ــي، وم والصنعان
ــدة أن هذا  ــة واح ــدرك حقيق ــاعر ي الش

ــس  بنف ــده  يجي ال  ــعر  الش ــن  م ــون  الل
ــة  ــن اللغ ــن م ــن تمك ــص إال م الخصائ
ــة والبديعية، وهذا حال  بعلومها النحوي
ــاف، الذي  ــى إبراهيم جح ــاعر يحي الش
ــها يف  ــة وعقلية غرس ــون فقهي تفرد بفن
ــعاره لم يسبقه أحد من الشعراء، كما  أش
ــعر الديوان عىل ألوان الثقافة  احتوى ش
ــوس، التي  ــوس واملحس ــة يف امللم اليمني
ــات اليمن أرضاً  ــدى خصوصي تمثل إح

وشعباً".
ــوط يعد بادرة  وإصدار الديوان املخط
ــة  ــدة إىل املكتب ــة جدي ــكورة وإضاف مش
اليمنية، وإسهاما رائعاً من قبل املحققني 
ــذي يعد من  ــاعر الكبري ال تجاه هذا الش
شعراء الحميني الكبار يف مسرية الشعر 

اليمني.
ــذا الديوان صدر  ــر بالذكر أن ه الجدي

عن مؤسسة االمام زيد الثقافية.

 صدر عن دار طباق للنرش والتوزيع يف مدينة البرية، صدر مؤخراً كتاب 
”السينما الفلسطينية“ لألخوين اسماعيل ومحمد جحجوح.

ويوثق الكتاب الواقع يف 188 صفحة من القطع املتوسط، تاريخ السينما 
الفلسطينية، من خالل لقاءات ودراسات عمل عليها األخوان جحجوح 

عىل مدار ثالث سنوات من البحث والتوثيق.
وقّدم رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات الكتاب قائًال: إن 
هذا التوثيق املمنهج جاء ليسد النقص الحاصل يف املكتبة الفنية العربية. 
”جحجوح  برنامج  ومعد  وباحث  كاتب  جحجوح  اسماعيل  أن  ُيذكر 
من  العديد  أخرج  وقد  أفالم،  صانع  فهو  جحجوح  محمد  أما  سينما“، 
األفالم الحقوقية واملجتمعية، وهو أيضاً مقدم برنامج ”جحجوح سينما“.

توثيق السينما الفلسطينيةتوثيق السينما الفلسطينية

ــرية كنت أقف أمام  ــن ما ويف لحظات كث ــرية كنت أقف أمام يف زم ــن ما ويف لحظات كث يف زم
ــار وكثرياً ما  ــن اإلجالل واإلكب ــي بقدر م ــار وكثرياً ما الربدون ــن اإلجالل واإلكب ــي بقدر م الربدون
ــئلة يف ذهني من تلك  ــئلة يف ذهني من تلك كانت اللحظات تثري األس كانت اللحظات تثري األس

األسئلة السؤال التايل : األسئلة السؤال التايل : 
ــتثنائية  ــي ظروفه االس ــاش الربدون ــف ع ــتثنائية كي ــي ظروفه االس ــاش الربدون ــف ع كي

وواقعه االستثنائي ؟ وواقعه االستثنائي ؟ 
ــاً  ــه أم اغرتاب ــة ذات ــاً يف عتم ــاش تيه ــل ع ــاً ه ــه أم اغرتاب ــة ذات ــاً يف عتم ــاش تيه ــل ع ه
يتشظى يف شعوره نتيجة وعيه به ؟ أم انقطاعا  يتشظى يف شعوره نتيجة وعيه به ؟ أم انقطاعا  

عن األخر , أم معرفة ؟عن األخر , أم معرفة ؟
ــرتاب  ــن كان االغ ــي يف زم ــاش الربدون ــد ع ــرتاب لق ــن كان االغ ــي يف زم ــاش الربدون ــد ع لق
ــية  ــمته البارزة ذلك ألنه عكس أزمات سياس ــية س ــمته البارزة ذلك ألنه عكس أزمات سياس س
واجتماعية وأخالقية وفكرية ومن زاوية أخرى واجتماعية وأخالقية وفكرية ومن زاوية أخرى 
ــه الهائلة يف  ــه وإنجازات ــان بقدرات ــعر اإلنس ــه الهائلة يف ش ــه وإنجازات ــان بقدرات ــعر اإلنس ش
ــبب قلقاً وخوفا  ــبب قلقاً وخوفا تحقيق قدراً من الوجود مما س تحقيق قدراً من الوجود مما س
ــيحمله الفجر  ــذي س ــول ال ــادم املجه ــن الق ــيحمله الفجر م ــذي س ــول ال ــادم املجه ــن الق م
ــوف نلحظه يف  ــق والخ ــذا القل ــد مثل ه ــوف نلحظه يف الجدي ــق والخ ــذا القل ــد مثل ه الجدي

ديوانه مدينة الغدة يف نص ذكريات شيخني حيث يقول : ديوانه مدينة الغدة يف نص ذكريات شيخني حيث يقول : 
ــن  ــدري  إىل أي ــا ت ليته ــن دخلت صنعاء باباً ثانياً   ــدري  إىل أي ــا ت ليته دخلت صنعاء باباً ثانياً  

افتتحافتتح
ــى تجد  ــس ) حت ــن أرض بلقي ــوان ( م ــرأ دي ــك أن تق ــى تجد ول ــس ) حت ــن أرض بلقي ــوان ( م ــرأ دي ــك أن تق ول

االغرتاب موضوعا بارزاً وملحوظا فيه . االغرتاب موضوعا بارزاً وملحوظا فيه . 
ــا من ملحة  ــاس ال بد لن ــج إىل موضوعنا األس ــل أن نل ــا من ملحة وقب ــاس ال بد لن ــج إىل موضوعنا األس ــل أن نل وقب

رسيعة عن هذا املصطلح رسيعة عن هذا املصطلح 
ــح االغرتاب ما يزال  ــري من الباحثني أن مصطل ــح االغرتاب ما يزال إذ يرى كث ــري من الباحثني أن مصطل إذ يرى كث
ــكل نهائي  ــدد مفهومه بش ــوض  إذ لم يتح ــي من الغم ــكل نهائي يعان ــدد مفهومه بش ــوض  إذ لم يتح ــي من الغم يعان
ــدالالت مختلفة فهو من  ــتخدم ب ــدالالت مختلفة فهو من وقالوا أن هذا املصطلح اس ــتخدم ب وقالوا أن هذا املصطلح اس

وجه نظر دينية يتحدد يف االنفصال . وجه نظر دينية يتحدد يف االنفصال . 
أما الفالسفة الوجوديون فقد رأوا يف ماركس وهيجل رائدا أما الفالسفة الوجوديون فقد رأوا يف ماركس وهيجل رائدا 
ــث  يف هذا املوضوع وقد حددوا مفهوم االغرتاب بقولهم  ــث  يف هذا املوضوع وقد حددوا مفهوم االغرتاب بقولهم البح البح
ــات  ــارات يف العالق ــات وانهي ــكاس لتصدع ــرتاب انع ــات أن االغ ــارات يف العالق ــات وانهي ــكاس لتصدع ــرتاب انع أن االغ
العضوية بني اإلنسان وتجربته الوجودية ( الذات /املوضوع العضوية بني اإلنسان وتجربته الوجودية ( الذات /املوضوع 
ــتقبل )  ــرد / املجتمع , الحارض / املس ــكل , الف ــزء/ ال ــتقبل ) , الج ــرد / املجتمع , الحارض / املس ــكل , الف ــزء/ ال , الج
ــا املنطلق النفيس واالجتماعي يف تحديد مفهوم االغرتاب  ــا املنطلق النفيس واالجتماعي يف تحديد مفهوم االغرتاب أم أم
ــدام املغزى  ــار  العزلة والالجدوى وانع ــدور يف إط ــدام املغزى فقد كان ي ــار  العزلة والالجدوى وانع ــدور يف إط فقد كان ي
ــان فيه كيشء  ــكل نمطا من التجربة يعيش اإلنس ــان فيه كيشء الذي يش ــكل نمطا من التجربة يعيش اإلنس الذي يش
ــرى ذلك  ــه كما ي ــن نفس ــى ع ــاً حت ــح  غريب ــب ويصب ــرى ذلك غري ــه كما ي ــن نفس ــى ع ــاً حت ــح  غريب ــب ويصب غري
ــد املنعم واملقصود باالغرتاب عن النفس  ــد املنعم واملقصود باالغرتاب عن النفس الدكتور مجاهد عب الدكتور مجاهد عب
ــذي يؤديه  ــري للعمل ال ــزى الذاتي والجوه ــو افتقاد املغ ــذي يؤديه ه ــري للعمل ال ــزى الذاتي والجوه ــو افتقاد املغ ه

اإلنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا .اإلنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا .
ــاري يتم  ــرتاب فعل اختي ــض الباحثني أن االغ ــرى بع ــاري يتم وي ــرتاب فعل اختي ــض الباحثني أن االغ ــرى بع وي
ــياء  ــكك يف فوىض األش ــل الهوية تتف ــة تجع ــة معرفي ــياء بحري ــكك يف فوىض األش ــل الهوية تتف ــة تجع ــة معرفي بحري
ــح فإنها   ــول هذا املصطل ــم الناس ح ــددت مفاهي ــا تع ــح فإنها  ومهم ــول هذا املصطل ــم الناس ح ــددت مفاهي ــا تع ومهم
ــان ومحيطه  ــديل بني اإلنس ــر الرتابط الج ــي عند جوه ــان ومحيطه تلتق ــديل بني اإلنس ــر الرتابط الج ــي عند جوه تلتق
ــرصاع االقتصادي كما يذهب إىل كل  ــرتاب ليس وليد ال ــرصاع االقتصادي كما يذهب إىل كل فاالغ ــرتاب ليس وليد ال فاالغ
ماركس وليس نتاج الرصاع الجنيس كما يقول فرويد بل هو ماركس وليس نتاج الرصاع الجنيس كما يقول فرويد بل هو 
ــخصية الطابع , اجتماعية املنشأ كما  ــخصية الطابع , اجتماعية املنشأ كما نتاج أمور وجودية ش نتاج أمور وجودية ش

تقول بذلك بعض االتجاهات للفلسفة املعارصة .تقول بذلك بعض االتجاهات للفلسفة املعارصة .
ــاه املعجمي يف   ــدا بمعن ــا جدي ــس موضوع ــرتاب لي ــاه املعجمي يف  واالغ ــدا بمعن ــا جدي ــس موضوع ــرتاب لي واالغ
ــفياً جديداً يف  ــي العربي لكنه أخذ بعداً فلس ــاج اإلبداع ــفياً جديداً يف النت ــي العربي لكنه أخذ بعداً فلس ــاج اإلبداع النت
ــدالالت واألوجه ونحن  ــد متعدد ال ــارص وهذا البع ــدالالت واألوجه ونحن أدبنا املع ــد متعدد ال ــارص وهذا البع أدبنا املع
ــعر  ــد املوضوعي يف ش ــذا البع ــان ه ــاول بي ــوف نح ــا س ــعر هن ــد املوضوعي يف ش ــذا البع ــان ه ــاول بي ــوف نح ــا س هن
ــات  ــت يف حلق ــذي تتابع ــي ال ــياقه الزمن ــق س ــي وف ــات الربدون ــت يف حلق ــذي تتابع ــي ال ــياقه الزمن ــق س ــي وف الربدون
سلسلته مجموعاته الشعرية الصادرة حتى وفاته بدءا من سلسلته مجموعاته الشعرية الصادرة حتى وفاته بدءا من 
مجموعته من أرض بلقيس وانتهاءا برجعه الحكيم بن زايد. مجموعته من أرض بلقيس وانتهاءا برجعه الحكيم بن زايد. 
ــرتاب  ــد االغ ــي نج ــن األوىل للربدون ــل التكوي ــرتاب إذ يف مراح ــد االغ ــي نج ــن األوىل للربدون ــل التكوي إذ يف مراح
ــاس  ــل مع املجتمع وعدم إحس ــوع التفاع ــد يف موض ــاس يتجس ــل مع املجتمع وعدم إحس ــوع التفاع ــد يف موض يتجس
ــبب  أملاً وجرحا غائرا  ــاعرة مما س ــبب  أملاً وجرحا غائرا ذلك املجتمع بالذات الش ــاعرة مما س ذلك املجتمع بالذات الش
يف العمق النفيس لألنا , يقول يف نص ( حني يشقى الناس ) يف العمق النفيس لألنا , يقول يف نص ( حني يشقى الناس ) 

من ديوانه األول ( من أرض بلقيس ) : -من ديوانه األول ( من أرض بلقيس ) : -
أنت ترثي كل محزون ولم أنت ترثي كل محزون ولم 

تلق من يرثيك يف الخطب األلدتلق من يرثيك يف الخطب األلد
حني يشقى الناس أشقى معهم حني يشقى الناس أشقى معهم 

وأنا أشقى كما يشقون وحديوأنا أشقى كما يشقون وحدي
            وأنا أخلو بنفيس والورى             وأنا أخلو بنفيس والورى 

  كلهم عندي ومايل أي عندي  كلهم عندي ومايل أي عندي
ــه  ــظف عيش ــه ويف ذات النص يخلص إىل بيان معاناته وش ــظف عيش ويف ذات النص يخلص إىل بيان معاناته وش

حيث يقول : حيث يقول : 
ال وال يل يف الدنا مثوى وال ال وال يل يف الدنا مثوى وال 

مسعد إال دجى الليل وسهديمسعد إال دجى الليل وسهدي
لم أرس من غربة إال إىل لم أرس من غربة إال إىل 

غربة أنكى وتعذيب أشدغربة أنكى وتعذيب أشد
متعب أميش وركبي قدمي متعب أميش وركبي قدمي 

واألىس زادي وحمى الربد برديواألىس زادي وحمى الربد بردي
والدجى الشاتي فرايش وردا والدجى الشاتي فرايش وردا 

جسمي املحموم أعصابي وجلديجسمي املحموم أعصابي وجلدي
يف خضم هذه املعاناة النفسية واالجتماعية واالقتصادية يف خضم هذه املعاناة النفسية واالجتماعية واالقتصادية 
ــقاء  وعب  ــه وحيداً بال معني يحمل الش ــقاء  وعب يجد الربدوني نفس ــه وحيداً بال معني يحمل الش يجد الربدوني نفس

السنني  عىل كاهله كما يفصح عن ذلك قوله : -السنني  عىل كاهله كما يفصح عن ذلك قوله : -
وحده يحمل الشقا والسنينا وحده يحمل الشقا والسنينا 

ال معني وأين يلقى املعيناال معني وأين يلقى املعينا
وحده يف الطريق يسحب رجليه وحده يف الطريق يسحب رجليه 

ويطوي خلف الجراح األنيناويطوي خلف الجراح األنينا

متعب يعرب الطريق ويميضمتعب يعرب الطريق ويميض
 وحده يتبع الخيال الحزينا وحده يتبع الخيال الحزينا

ــاس ذروته  ــذا اإلحس ــاس ذروته ويبلغ ه ــذا اإلحس ويبلغ ه
ــاً أمام طموحات  ــاً أمام طموحات حني  يقف عائق حني  يقف عائق
ــي  الت ــار  الكب ــا  وأمانيه ــا  ــي األن الت ــار  الكب ــا  وأمانيه ــا  األن
ــع فتحليها رماداً  ــدم بالواق ــع فتحليها رماداً تصط ــدم بالواق تصط

ال نبض فيها وال جذوة نار . ال نبض فيها وال جذوة نار . 
ــني  ــاء و ب ــوان العن ــني أل ــا ب ــني م ــاء و ب ــوان العن ــني أل ــا ب م

حرشجة املنىحرشجة املنى
ــراح وبني  ــرتك الج ــني مع ــا ب ــراح وبني م ــرتك الج ــني مع ــا ب م

أشداق الفناأشداق الفنا
ــم الرشور أعيش  ــم الرشور أعيش ما بني مزدح ما بني مزدح

وحدي هاهناوحدي هاهنا
ــم  ــلوى ؟ ول ــا الس ــم أدري م ــم ل ــلوى ؟ ول ــا الس ــم أدري م ل

أطعم خياالت الهناأطعم خياالت الهنا
الحب والحرمان زادي والغذاء الحب والحرمان زادي والغذاء 

املقـــــــــتنىاملقـــــــــتنى
ــذه املعاناة أحالت كل يشء عدما إذ أصبح وجوده نكره  ــذه املعاناة أحالت كل يشء عدما إذ أصبح وجوده نكره ه ه

وأصبحت الحياة بال معنى وأصبحت الحياة بال معنى 
وحدي هنا خلف الوجود وخلق أطياف السناوحدي هنا خلف الوجود وخلق أطياف السنا

وهنا تبنتني الحياة وما الحيــــــــــاة؟  وما هنا؟ وهنا تبنتني الحياة وما الحيــــــــــاة؟  وما هنا؟ 
أنا من أنا ؟ األشواق والحرمان والشكوى أناأنا من أنا ؟ األشواق والحرمان والشكوى أنا

ــل من الحيس ظالًال  ــاؤل وحرية تجع ــل من الحيس ظالًال يف البيت األخري تس ــاؤل وحرية تجع يف البيت األخري تس
ــال وذلك ألن  ــا وال حياة وال جم ــة ال روح فيه ــة قاتم ــال وذلك ألن معنوي ــا وال حياة وال جم ــة ال روح فيه ــة قاتم معنوي
ــاس أدهى من الجحيم كما  ــقا عىل الشاعر الحس ــاس أدهى من الجحيم كما حياة الش ــقا عىل الشاعر الحس حياة الش

يف قوله : يف قوله : 
ــاس أدهى من الجحيم  ــقا عىل الشاعر الحس ــاس أدهى من الجحيم وحياة الش ــقا عىل الشاعر الحس وحياة الش

وادهموادهم
ــي والطموحات  ــني تتحطم األمان ــوة ح ــزداد األلم قس ــي والطموحات وي ــني تتحطم األمان ــوة ح ــزداد األلم قس وي
ــلها يف  ــعر الذات بفش ــلها يف عىل صخرة الواقع وجربوته وحني تش ــعر الذات بفش عىل صخرة الواقع وجربوته وحني تش

تحقيق وجودها . تحقيق وجودها . 
لم أجد ما أريد حتى الخطايا لم أجد ما أريد حتى الخطايا 

أحرام عىل حتى جهنمأحرام عىل حتى جهنم
ــة ومرارة  ــني العدمي ــاس املتالطم ب ــذا اإلحس ــم ه ــة ومرارة يف خض ــني العدمي ــاس املتالطم ب ــذا اإلحس ــم ه يف خض
ــت مالمحها يف  ــي تجل ــض الت ــربرات الرف ــأت م ــش نش ــت مالمحها يف العي ــي تجل ــض الت ــربرات الرف ــأت م ــش نش العي
ــترشافا لرغد  ــر , ذلك الرفض كان اس ــه يف طريق الفج ــترشافا لرغد ديوان ــر , ذلك الرفض كان اس ــه يف طريق الفج ديوان
ــد يف الثورة كقوة  ــالج الفجر / الحلم الذي تجس ــع  انب ــد يف الثورة كقوة آت م ــالج الفجر / الحلم الذي تجس ــع  انب آت م
ــايض وقد كان ديوانه يف طريق  ــايض وقد كان ديوانه يف طريق تطهريية ألوجاع اللحظة وامل تطهريية ألوجاع اللحظة وامل
الفجر تبشرياً بها وشكل معادًال موضوعياً أللم اللحظة عن الفجر تبشرياً بها وشكل معادًال موضوعياً أللم اللحظة عن 
طريق  الحلم واالنزياح إىل تباشري الغد ومعامله الدالة عليها طريق  الحلم واالنزياح إىل تباشري الغد ومعامله الدالة عليها 

لحظات التململ والرفض .لحظات التململ والرفض .
ــن ذات تتحد  ــريا ع ــة الغد ) تعب ــوان ( مدين ــاء دي ــم ج ــن ذات تتحد ث ــريا ع ــة الغد ) تعب ــوان ( مدين ــاء دي ــم ج ث
ــف تطلعاتها كما  ــداً رؤيوياً يفلس ــوع وتخلق منه بع ــف تطلعاتها كما باملوض ــداً رؤيوياً يفلس ــوع وتخلق منه بع باملوض
ــدث عن مدينة  ــد الذي يتح ــك يف نص مدينة الغ ــىل ذل ــدث عن مدينة يتج ــد الذي يتح ــك يف نص مدينة الغ ــىل ذل يتج

فاضلة تشبه تلك املدن يف تصورات الفالسفة القدامى . فاضلة تشبه تلك املدن يف تصورات الفالسفة القدامى . 
ــة رسعان ما  ــة الغد الفاضل ــاعر يف مدين ــم الش ــة رسعان ما  إال أن حل ــة الغد الفاضل ــاعر يف مدين ــم الش  إال أن حل
تبدده عوامل الرصاع ونكوص الثورة لذلك نجده يرثي حلمه تبدده عوامل الرصاع ونكوص الثورة لذلك نجده يرثي حلمه 

يف نص كاهن الحرف بقوله : يف نص كاهن الحرف بقوله : 
من تغني هنا ؟  وتبكي عالماً من تغني هنا ؟  وتبكي عالماً 

كل يشء ال يستحق اهتماماكل يشء ال يستحق اهتماما
القضايا التي أهاجتك أقوى    القضايا التي أهاجتك أقوى    

من أغانيك منى نواح األيامىمن أغانيك منى نواح األيامى
ــن بني ركام  ــه م ــراً باحثا عن نفس ــم يظل مكاب ــن الحل ــن بني ركام لك ــه م ــراً باحثا عن نفس ــم يظل مكاب ــن الحل لك
ــاً عليه كما  ــاع لذلك نجد املوت عصي ــة ومرارة الضي ــاً عليه كما اللحظ ــاع لذلك نجد املوت عصي ــة ومرارة الضي اللحظ

يعرب عن ذلك نص أنىس أن أموت : - يعرب عن ذلك نص أنىس أن أموت : - 
تمتصني أمواج هذا الليل يف رشه صموتتمتصني أمواج هذا الليل يف رشه صموت
وتعيد ما بدأت وتنوي أن تفوت وال تفوتوتعيد ما بدأت وتنوي أن تفوت وال تفوت

فتثري أوجاعي وترغمني عىل وجع السكوتفتثري أوجاعي وترغمني عىل وجع السكوت
وتقول يل مت أيها الذواي فأنىس أن أموتوتقول يل مت أيها الذواي فأنىس أن أموت

إىل أن يقول : إىل أن يقول : 
من ذا هنا ؟ غري األسامي الصفر ترصخ يف خفوتمن ذا هنا ؟ غري األسامي الصفر ترصخ يف خفوت
غري انهيار اآلدمية وارتفـــــــــــــاع (البنكنوت )غري انهيار اآلدمية وارتفـــــــــــــاع (البنكنوت )
وحدي ألوك صدى الرياح وارتدي عري الخبوتوحدي ألوك صدى الرياح وارتدي عري الخبوت

مثل هذا الظالل القاتمة الناتجة عن الرصاع السيايس يف مثل هذا الظالل القاتمة الناتجة عن الرصاع السيايس يف 
عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات والدالة عىل تشوه عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات والدالة عىل تشوه 
اآلدمية وانهيار القيم وانفصال الذات عن واقعها لعدم قدرة اآلدمية وانهيار القيم وانفصال الذات عن واقعها لعدم قدرة 
الواقع عىل احتضان القيم واملثل العليا نجدها أكرث وضوحا الواقع عىل احتضان القيم واملثل العليا نجدها أكرث وضوحا 

وبياناً يف وبياناً يف 
ــوان ( لعيني أم بلقيس ) و إن كنا نقرأ مالمحها األوىل  ــوان ( لعيني أم بلقيس ) و إن كنا نقرأ مالمحها األوىل دي دي
ــر والتجميع كما  ــن خالل التذك ــة الغد ) م ــوان ( مدين ــر والتجميع كما يف دي ــن خالل التذك ــة الغد ) م ــوان ( مدين يف دي
ــن الهوية من  ــذي يبحث ع ــيخني ) ال ــص ( ذكريات ش ــن الهوية من يف ن ــذي يبحث ع ــيخني ) ال ــص ( ذكريات ش يف ن
ــيطرة عىل الزمان التاريخي واملكان  ــرتجاع والس ــيطرة عىل الزمان التاريخي واملكان خالل االس ــرتجاع والس خالل االس
ــن عقد  ــة ما م ــن يف لحظ ــح مفقودي ــذان أصب ــرايف الل ــن عقد الجغ ــة ما م ــن يف لحظ ــح مفقودي ــذان أصب ــرايف الل الجغ
السبعينات كما يف نص ( إال أنا وبالدي ) من ديواني لعيني السبعينات كما يف نص ( إال أنا وبالدي ) من ديواني لعيني 

أم بلقيس , يقول : أم بلقيس , يقول : 
إن داري كغربتي يف املنايفإن داري كغربتي يف املنايف

واحرتاقي كذكريات رماديواحرتاقي كذكريات رمادي
    يا بالدي  التي يقولونها عنها     يا بالدي  التي يقولونها عنها 

منك ناري ويل دخان اتقادي منك ناري ويل دخان اتقادي 
إىل أن يقول : - إىل أن يقول : - 

يا ندى .. يا حنان أم الدوايل يا ندى .. يا حنان أم الدوايل 
وبرغمي يجيب من لها أناديوبرغمي يجيب من لها أنادي

هذه كلها بالدي .. وفيها هذه كلها بالدي .. وفيها 
كل يشء ..  إال أنا وبالديكل يشء ..  إال أنا وبالدي

ــوص يف ديوان (  ــة من النص ــذا االتجاه مصفوف ــزز ه ــوص يف ديوان ( ويع ــة من النص ــذا االتجاه مصفوف ــزز ه ويع
ــص ( مدينة بال  ــا بياناً ن ــس)  لعل أوضحه ــي أم بلقي ــص ( مدينة بال لعين ــا بياناً ن ــس)  لعل أوضحه ــي أم بلقي لعين

وجه) الذي يقول فيه مخاطباً صنعاء : - وجه) الذي يقول فيه مخاطباً صنعاء : - 
فهل تبحثني اليوم عن وجهك الذي فهل تبحثني اليوم عن وجهك الذي 
فقدته أو عن وجهك األخر العرصيفقدته أو عن وجهك األخر العرصي

إىل أين ؟ هل تدرين؟ من أين ..؟ ربما إىل أين ؟ هل تدرين؟ من أين ..؟ ربما 
طلعت بال وجه وغبت بال ظهرطلعت بال وجه وغبت بال ظهر

تسريين من قرب لقرب لتبحثي تسريين من قرب لقرب لتبحثي 
وراء سكون الدفن عن ضجة الحرشوراء سكون الدفن عن ضجة الحرش

ــدرة الذات عىل  ــكان لعدم ق ــا الزمان واغرتاب امل ــح هن ــدرة الذات عىل نلم ــكان لعدم ق ــا الزمان واغرتاب امل ــح هن نلم
ــار  ــادراً عىل تحديد مس ــذي يكون ق ــودي ال ــل الوج ــار التفاع ــادراً عىل تحديد مس ــذي يكون ق ــودي ال ــل الوج التفاع

التاريخ وشعورها – أي الذات – بفقدان القيم : - التاريخ وشعورها – أي الذات – بفقدان القيم : - 
خبا كل يشء فيك ال تســـألينه خبا كل يشء فيك ال تســـألينه 

   ملاذا .. ؟ أال يعنينك يشء من األمر   ملاذا .. ؟ أال يعنينك يشء من األمر
حتى الروابي فيك باعت جباههاحتى الروابي فيك باعت جباهها

وما عرفت ماذا تبيع وما تشــــري وما عرفت ماذا تبيع وما تشــــري 
وحتى حشايا الصيف فيك بال رؤى  وحتى حشايا الصيف فيك بال رؤى  

وحتى أزاهري الربيع بال عطـــــروحتى أزاهري الربيع بال عطـــــر
وحتى الدوايل فيك ضاع مصيفهاوحتى الدوايل فيك ضاع مصيفها

وحتى السواقي ضيعت منبع النهروحتى السواقي ضيعت منبع النهر
وحتى أغاني الحب مات حنينها  وحتى أغاني الحب مات حنينها  

وحتى عيون الشعر فيك بال شعـــروحتى عيون الشعر فيك بال شعـــر
ــوه األشياء  ــعور بغربة القيم يف واقع متغري يش ــوه األشياء وجاء الش ــعور بغربة القيم يف واقع متغري يش وجاء الش
ــاعر قد  ــحق كل القيم الجميلة والنبيلة وهنا نجد الش ــاعر قد ويس ــحق كل القيم الجميلة والنبيلة وهنا نجد الش ويس
ــك ألن الوعي  ــن وعيه بذاته ذل ــب متقدمة  م ــل إىل مرات ــك ألن الوعي وص ــن وعيه بذاته ذل ــب متقدمة  م ــل إىل مرات وص
ــذا الرصاع  ــا ه ــع واقعه ــي م ــا يف رصاع قيم ــذات يجعله ــذا الرصاع بال ــا ه ــع واقعه ــي م ــا يف رصاع قيم ــذات يجعله بال
ــرتاب الذي ينبثق من  ــعور باالغ ــرتاب الذي ينبثق من بالرضورة قد يفيض إىل الش ــعور باالغ بالرضورة قد يفيض إىل الش
ــا يف عاملها املوضوعي كما  ــل الروح يف التعرف عىل ذاته ــا يف عاملها املوضوعي كما فش ــل الروح يف التعرف عىل ذاته فش
ــن صنعاء ) من  ــص ( صنعاني يبحث ع ــد ذلك يف ن ــن صنعاء ) من يتجس ــص ( صنعاني يبحث ع ــد ذلك يف ن يتجس

ديوانديوان
( لعيني أم بلقيس ) والذي يقول فيه : - ( لعيني أم بلقيس ) والذي يقول فيه : - 

هذه العمارات العوايل ضيعن تجوايل مجايل هذه العمارات العوايل ضيعن تجوايل مجايل 
حويل كأرضحة مــــــزورة بألـــــوان الآليل حويل كأرضحة مــــــزورة بألـــــوان الآليل 

يلمحنني بنواظر اإلسمنت من خلف التعـايل يلمحنني بنواظر اإلسمنت من خلف التعـايل 
هذه العمارات الكبار الخرس مألى كالخوايل هذه العمارات الكبار الخرس مألى كالخوايل 

أدنوا وال يعرفنني أبكي وال يســــألن مــــايل أدنوا وال يعرفنني أبكي وال يســــألن مــــايل 
وأقول من أين الطريق ؟ وهن أغبى من سؤايل وأقول من أين الطريق ؟ وهن أغبى من سؤايل 

ــبعينات حدث تناقض  ــبعينات حدث تناقض إذن  يمكننا القول أنه يف عقد الس إذن  يمكننا القول أنه يف عقد الس
ــردات الواقع ومعطياته  ــور الذهني للثورة وبني مف ــردات الواقع ومعطياته بني التص ــور الذهني للثورة وبني مف بني التص
تلك املفردات التي أفشلت الروح يف التعرف عىل ذاتها فكان تلك املفردات التي أفشلت الروح يف التعرف عىل ذاتها فكان 
ــه ( الثقافة والثورة  ــرتاب القيمي يقول الربدوني يف كتاب ــه ( الثقافة والثورة االغ ــرتاب القيمي يقول الربدوني يف كتاب االغ

يف اليمن ): - يف اليمن ): - 
ــي  الوطن ــرس  الح ــود  وجن ــورة  الث ــاط  ضب ألن  ــك  ذل ــي "  الوطن ــرس  الح ــود  وجن ــورة  الث ــاط  ضب ألن  ــك  ذل  "
ــبقة من ثقافة  ــوا يملكون عن الثورة أفكاراً مس ــبقة من ثقافة واملثقفني كان ــوا يملكون عن الثورة أفكاراً مس واملثقفني كان
ــينات وأحداثها ألن ذلك العهد شباب الزمن الثوري  ــينات وأحداثها ألن ذلك العهد شباب الزمن الثوري الخمس الخمس
ــا متيناً ملا سوف  ــا متيناً ملا سوف فتصوروا الثورة نقيضاً تاماً ملا كان وأساس فتصوروا الثورة نقيضاً تاماً ملا كان وأساس
يكون ألنهم كانوا يشمون روائح الثورة العسكرية والشعبية يكون ألنهم كانوا يشمون روائح الثورة العسكرية والشعبية 
ــة كافية  ــوا عىل دراي ــث دون أن يكون ــم الثال ــعوب العال ــة كافية يف ش ــوا عىل دراي ــث دون أن يكون ــم الثال ــعوب العال يف ش
ــذه النظرة  ــرات عليها وه ــا املؤام ــورات وخباي ــاكل الث ــذه النظرة بمش ــرات عليها وه ــا املؤام ــورات وخباي ــاكل الث بمش
ــن يرون يومهم  ــبان الذي ــجايا الش ــن يرون يومهم املثالية إىل الجديد من س ــبان الذي ــجايا الش املثالية إىل الجديد من س
ــا يتصورون  ــه كم ــه منقطعاً عن أمس ــوا شمس ــن أطلع ــا يتصورون الذي ــه كم ــه منقطعاً عن أمس ــوا شمس ــن أطلع الذي
اآلتي مخالفا ملأتاه من كل الوجوه وكان هذا املفهوم الشبابي اآلتي مخالفا ملأتاه من كل الوجوه وكان هذا املفهوم الشبابي 

منسحباً عىل الثقافة والسياسة وعىل األدب والفن " .  منسحباً عىل الثقافة والسياسة وعىل األدب والفن " .  
ومع تنامي الشعور باالغرتاب وبانكسار الحلم يف النصف ومع تنامي الشعور باالغرتاب وبانكسار الحلم يف النصف 
األول من عقد السبعينيات اتجه الربدوني مع غريه إىل تثوير األول من عقد السبعينيات اتجه الربدوني مع غريه إىل تثوير 

الثورة وقد حمل ذلك امللح ديوانهالثورة وقد حمل ذلك امللح ديوانه
ــوا رجاال ) الذي  ــس ) كما يف نص ( كان ــي أم بلقي ــوا رجاال ) الذي ( لعين ــس ) كما يف نص ( كان ــي أم بلقي ( لعين

يقول فيه : يقول فيه : 
بالدنا كانت وأبطالــــــــــنا  بالدنا كانت وأبطالــــــــــنا  

كانوا رجاًال قبل أن يحكمواكانوا رجاًال قبل أن يحكموا
    يقال : كانوا فهماء الحمى     يقال : كانوا فهماء الحمى 

واليوم ال ينوون أن يفهمواواليوم ال ينوون أن يفهموا
     ثاروا صباح القطف لكنهم      ثاروا صباح القطف لكنهم 

       يوم انتصار الثورة استسلموا       يوم انتصار الثورة استسلموا
       وبعد عام غريوا لونهم        وبعد عام غريوا لونهم 

وبعد أيام نســـــــــوا من همواوبعد أيام نســـــــــوا من هموا
ــص ( الفتة عىل طريق العيد العارش ) حيث  ــص ( الفتة عىل طريق العيد العارش ) حيث ومثل ذلك ن ومثل ذلك ن

يقول : يقول : 
أيها اآلتي بال وجه  إليناأيها اآلتي بال وجه  إلينا

 لم تعد منا وال ضيفاً لدينا لم تعد منا وال ضيفاً لدينا
غري أنا يا لتزيف الهوى غري أنا يا لتزيف الهوى 

اليوم برغمي رغبتينا اليوم برغمي رغبتينانلتقي   نلتقي  
سرتانا غري من كنا كما سوفسرتانا غري من كنا كما سوف

 تبدوا غري مني كنا رأينا تبدوا غري مني كنا رأينا
 أسفاً ضيعتنا أوضعت من أسفاً ضيعتنا أوضعت من

  قبضتينا يوم ضيعنا يدينا  قبضتينا يوم ضيعنا يدينا
ــن ديوانه (  ــرث وضوحا بدءا م ــح يتجىل أك ــن هذا امللم ــن ديوانه ( لك ــرث وضوحا بدءا م ــح يتجىل أك ــن هذا امللم لك
ــال إذ يتحول  ــاله من أعم ــام الخرض ) وما ت ــفر إىل األي ــال إذ يتحول الس ــاله من أعم ــام الخرض ) وما ت ــفر إىل األي الس
االغرتاب  إىل رصاع كينونة وتبعا لذلك فإن الكينونة ال تعني االغرتاب  إىل رصاع كينونة وتبعا لذلك فإن الكينونة ال تعني 
ــفة – ذلك ألن  ــم – كما يرى ذلك الفالس ــوى فعل التصمي ــفة – ذلك ألن س ــم – كما يرى ذلك الفالس ــوى فعل التصمي س

ــو ذلك الوجود الحر الذي  ــود – أعني وجود الذات – ه ــو ذلك الوجود الحر الذي الوج ــود – أعني وجود الذات – ه الوج
ــالل عالقات التواصل  ــق عرب الزمان من خ ــد له أن يتحق ــالل عالقات التواصل ال ي ــق عرب الزمان من خ ــد له أن يتحق ال ي
ــا وتصميماً  ــورة بعداً تواصلي ــد كان تثوير الث ــادل وق ــا وتصميماً ال التب ــورة بعداً تواصلي ــد كان تثوير الث ــادل وق ال التب
ــو موضوعي  ــايل بالوجود الذي ه ــة وبالت ــعور بالكينون ــو موضوعي للش ــايل بالوجود الذي ه ــة وبالت ــعور بالكينون للش
وذاتي بالرضورة ونحن قد نلحظ يف األثر اإلبداعي للربدوني وذاتي بالرضورة ونحن قد نلحظ يف األثر اإلبداعي للربدوني 
مواقف شعرية ذات بعد اصطدامي بالذات مثل املوت واأللم مواقف شعرية ذات بعد اصطدامي بالذات مثل املوت واأللم 

والرصاع واإلثم .. يقول يف نص ( يف وجه الغزوة الثالثة)  : والرصاع واإلثم .. يقول يف نص ( يف وجه الغزوة الثالثة)  : 
حسنا... إنما املهمة صعبةحسنا... إنما املهمة صعبة

     فليكن ... ولنمت بكل محبة      فليكن ... ولنمت بكل محبة 
يصبح املوت موطناً حني يميس يصبح املوت موطناً حني يميس 

وطن أنت منه أوحش غربهوطن أنت منه أوحش غربه
ــدد من النصوص منها  ــىل تلك القيم الصادمة يف ع ــدد من النصوص منها وتتج ــىل تلك القيم الصادمة يف ع وتتج
ــاء يف فندق أموي   ــه وصنع ــوان ) وزمان بال نوع ــة األل ــاء يف فندق أموي  ( لعب ــه وصنع ــوان ) وزمان بال نوع ــة األل ( لعب
ــفة  ــوص ويرى الفالس ــن النص ــا م ــم  وغريه ــل العقي ــفة والحب ــوص ويرى الفالس ــن النص ــا م ــم  وغريه ــل العقي والحب
ــم واملوت والرصاع  ــني تواجهنا مواقف األل ــن أنه ح ــم واملوت والرصاع الوجودي ــني تواجهنا مواقف األل ــن أنه ح الوجودي
واإلثم فإننا نلقاها بتطوير الوجود املمكن الكامن لدينا ومن واإلثم فإننا نلقاها بتطوير الوجود املمكن الكامن لدينا ومن 
ثم فإننا نصبح عني ذواتنا مصوبني أبصارنا يف الوقت نفسه ثم فإننا نصبح عني ذواتنا مصوبني أبصارنا يف الوقت نفسه 
ــإن تحقق الذات ال  ــف الحاجزة وتبعا لذلك ف ــك املواق ــإن تحقق الذات ال إىل تل ــف الحاجزة وتبعا لذلك ف ــك املواق إىل تل
ــد فيها الحقيقة  ــك املواجهة الحية التي تج ــم إ ال عرب تل ــد فيها الحقيقة يت ــك املواجهة الحية التي تج ــم إ ال عرب تل يت
ــف  ــربى أو املواق ــرثات الك ــك الع ــإزاء تل ــها ب ــة نفس ــف البرشي ــربى أو املواق ــرثات الك ــك الع ــإزاء تل ــها ب ــة نفس البرشي

الحاجزة . الحاجزة . 
ــذ  ــه من ــدرك أن ــي ي ــي للربدون ــر اإلبداع ــل يف األث ــذ واملتأم ــه من ــدرك أن ــي ي ــي للربدون ــر اإلبداع ــل يف األث واملتأم
ــاء  ــل الفن ــع عوام ــة م ــة عنيف ــل يف مواجه ــبعينات ظ ــاء الس ــل الفن ــع عوام ــة م ــة عنيف ــل يف مواجه ــبعينات ظ الس
ــن يف ذاته  ــن الكام ــر الوجود املمك ــال يف تطوي ــرتاب أم ــن يف ذاته واالغ ــن الكام ــر الوجود املمك ــال يف تطوي ــرتاب أم واالغ
ــوق  ــد الثمانينات ويف ديوانه كائنات الش ــوق لذلك نجده يف عق ــد الثمانينات ويف ديوانه كائنات الش لذلك نجده يف عق
ــه مع األخر هذا  ــتنطق الوجود يف ذاته ويف تواصل ــر يس ــه مع األخر هذا األخ ــتنطق الوجود يف ذاته ويف تواصل ــر يس األخ
ــاس من املواجهة  ــل كان مبنياً عىل أس ــتنطاق والتواص ــاس من املواجهة االس ــل كان مبنياً عىل أس ــتنطاق والتواص االس
ــا يوحي بذلك نص (  غري ما  ــة والرصاع الودي كم ــا يوحي بذلك نص (  غري ما واملصارح ــة والرصاع الودي كم واملصارح

يف القلوب ) وغريه من النصوص : يف القلوب ) وغريه من النصوص : 
ــوق  غري ما  ــا ضحى يا غروب ... يف القلب ش ــول ماذا ي ــوق  غري ما أق ــا ضحى يا غروب ... يف القلب ش ــول ماذا ي أق

يف القلوبيف القلوب
ــف أحكي يا  ــوى ...فكي ــري اله ــض غ ــري البغ ــب غ ــف أحكي يا يف القل ــوى ...فكي ــري اله ــض غ ــري البغ ــب غ يف القل

ضجيج الدروبضجيج الدروب
ــده كان رصاع الربدوني لقيم  ــا بع ــات وم ــد الثمانين ــده كان رصاع الربدوني لقيم يف عق ــا بع ــات وم ــد الثمانين يف عق
ــياء  ــعري من األش ــياء االغرتاب يف تحقيق وجوده يف املوقف الش ــعري من األش االغرتاب يف تحقيق وجوده يف املوقف الش

مثال ذلك نص ( فنقله النار والغموض ) وغريه كرث مثال ذلك نص ( فنقله النار والغموض ) وغريه كرث 
ــادة إنتاج الوعي بالتاريخ كما يف نص ( مهرجان  ــادة إنتاج الوعي بالتاريخ كما يف نص ( مهرجان أو يف إع أو يف إع

الحىص ) ا لذي يقول فيه الحىص ) ا لذي يقول فيه 
يف جبهتي من عيل الفضل عرش حىص يف جبهتي من عيل الفضل عرش حىص 

ومن تجاعيد ( أروى ) يف يدي حفر ومن تجاعيد ( أروى ) يف يدي حفر 
أنات ( بكر ) غصون فوق جمجمتي أنات ( بكر ) غصون فوق جمجمتي 

حنني ( عبد يغوث ) يف دمي سقر حنني ( عبد يغوث ) يف دمي سقر 
ــاً يف نص ( صواب  ــاه قد يكون أكرث تبيان ــل هذا االتج ــاً يف نص ( صواب ولع ــاه قد يكون أكرث تبيان ــل هذا االتج ولع

العصور ) منالعصور ) من
 ديوانه ( جواب العصور ) ونص ( محرش املقتضني ) من  ديوانه ( جواب العصور ) ونص ( محرش املقتضني ) من 

ديوانه رجعة الحكيم بن زايد . ديوانه رجعة الحكيم بن زايد . 
ــال وعيه  ــغ الربدوني كم ــعينات فقد بل ــد التس ــا يف عق ــال وعيه أم ــغ الربدوني كم ــعينات فقد بل ــد التس ــا يف عق أم
ــه يف صميم وجود األخر  ــه بانفتاح ــه يف صميم وجود األخر بذاته من خالل إحساس ــه بانفتاح بذاته من خالل إحساس
ــوا من ديوانه ( جواب  ــا يتجىل ذلك نص ثوار والذين كان ــوا من ديوانه ( جواب كم ــا يتجىل ذلك نص ثوار والذين كان كم

العصور) الذي يقول فيه : - العصور) الذي يقول فيه : - 
ويبلغ هذا الكمال ذروته يف نص ( رجعة الحكيم بن زائد ) ويبلغ هذا الكمال ذروته يف نص ( رجعة الحكيم بن زائد ) 

ــذات باملوضوع ووعيها باألحداث وترابط  ــذات باملوضوع ووعيها باألحداث وترابط من خالل اتحاد ال من خالل اتحاد ال
ــزاز بالتجربة  ــة واالعت ــعور بالقيم ــي والش ــاء التاريخ ــزاز بالتجربة البن ــة واالعت ــعور بالقيم ــي والش ــاء التاريخ البن
ــه الرمز عيل  ــادل املوضوعي الذي يتضمن ــد ذلك  املع ــه الرمز عيل يجس ــادل املوضوعي الذي يتضمن ــد ذلك  املع يجس

بن زايد . بن زايد . 
ــد ) بداية  ــودة الحكيم ابن زاي ــكلت مجموعة ( ع ــد ش ــد ) بداية لق ــودة الحكيم ابن زاي ــكلت مجموعة ( ع ــد ش لق
مرحلة جديدة يف حياة الربدوني يمهلها املوت عىل االكتمال مرحلة جديدة يف حياة الربدوني يمهلها املوت عىل االكتمال 
ولعلنا قد نجد أبعادها يف األعمال التي لم تصدر حتى اآلن . ولعلنا قد نجد أبعادها يف األعمال التي لم تصدر حتى اآلن . 

****
ــعور باالغرتاب عند الربدوني أخذ  ــعور باالغرتاب عند الربدوني أخذ مما ال شك فيه أن الش مما ال شك فيه أن الش
مساراً مندرجاً إىل الزوال وذلك حني بدأت  الثنائيات الباعثة مساراً مندرجاً إىل الزوال وذلك حني بدأت  الثنائيات الباعثة 
ــا إذ املالحظ يف نتاجه اإلبداعي  ــق يف ذاته ويف وعيه به ــا إذ املالحظ يف نتاجه اإلبداعي تضي ــق يف ذاته ويف وعيه به تضي
ــن وضيقها إىل  ــعور يف بداية التكوي ــذه الش ــاع قاعدة ه ــن وضيقها إىل اتس ــعور يف بداية التكوي ــذه الش ــاع قاعدة ه اتس
ــذات واملوضوع  ــال الوعي بال ــالل عند اكتم ــة االضمح ــذات واملوضوع درج ــال الوعي بال ــالل عند اكتم ــة االضمح درج
ــع إىل القاعدة ويضيق يف القمة  ــع إىل القاعدة ويضيق يف القمة وكأنها تأخذ بعداً هرمياً يش وكأنها تأخذ بعداً هرمياً يش
ــة فناء الذات التصالها بالعقل واملعرفة وقد أضحى  ــة فناء الذات التصالها بالعقل واملعرفة وقد أضحى إىل درج إىل درج
ــد يكون بذلك عىل خط  ــياً للمعرفة وق ــد يكون بذلك عىل خط االغرتاب باعثاً أساس ــياً للمعرفة وق االغرتاب باعثاً أساس
ــون إىل القول بالفناء عن  ــاس من املتصوفة الذين يذهب ــون إىل القول بالفناء عن التم ــاس من املتصوفة الذين يذهب التم

الجهل والبقاء بالعلم .الجهل والبقاء بالعلم .
  

ــني إىل القول أن  ــب مطمئن ــبق نذه ــىل ما س ــا ع ــني إىل القول أن وتأسيس ــب مطمئن ــبق نذه ــىل ما س ــا ع وتأسيس
هناك ثالثة أبعاد لالغرتاب يف شعر الربدوني هي كما ييل : هناك ثالثة أبعاد لالغرتاب يف شعر الربدوني هي كما ييل : 

ــد يف ديوانيه  ــرتاب : ويتجىل هذا البع ــد الحيس لالغ ــد يف ديوانيه البع ــرتاب : ويتجىل هذا البع ــد الحيس لالغ البع
ــرصاع الذات  ــر ) ب ــق الفج ــس ) (ويف طري ــن أرض بلقي ــرصاع الذات ( م ــر ) ب ــق الفج ــس ) (ويف طري ــن أرض بلقي ( م
ــادي واالجتماعي  ــد االقتص ــا املوضوعي البع ــن محيطه ــادي واالجتماعي م ــد االقتص ــا املوضوعي البع ــن محيطه م
ــتهالك وعدم تحقق  ــيايس وشعورها باالستالب واالس ــتهالك وعدم تحقق والس ــيايس وشعورها باالستالب واالس والس
موقفها ووجودها مما يدور حولها , وقد رأى يف الثورة الحلم موقفها ووجودها مما يدور حولها , وقد رأى يف الثورة الحلم 

والخالص . والخالص . 
ــا بدءا من ديوانه (  ــد القيمي : وهذا البعد يبدو جلي ــا بدءا من ديوانه ( البع ــد القيمي : وهذا البعد يبدو جلي البع
مدينة الغد ) إذ أضحى الرصاع رصاعاً قيمياً من خلال بحث مدينة الغد ) إذ أضحى الرصاع رصاعاً قيمياً من خلال بحث 
ــحق  ــم املثل املفقود كون الواقع يس ــاعر عن عال ــحق الذات  الش ــم املثل املفقود كون الواقع يس ــاعر عن عال الذات  الش
ــاٍ روحياً متخيال  ــوهها فكانت مدينة الغد أساس ــاٍ روحياً متخيال الذات ويش ــوهها فكانت مدينة الغد أساس الذات ويش
وبديال لواقع أكرث قسوة ال تشعر الذات بتحقق وجودها فيه وبديال لواقع أكرث قسوة ال تشعر الذات بتحقق وجودها فيه 
ــل الكامن يف ذاتها  ــك الوجود املتخي ــعت يف تطوير ذل ــل الكامن يف ذاتها بل س ــك الوجود املتخي ــعت يف تطوير ذل بل س
ــتنطاق والتواصل واملواجهة واملكاشفة وظل  ــتنطاق والتواصل واملواجهة واملكاشفة وظل عن طريق االس عن طريق االس
ــاج اإلبداعي للربدوني  ــوراً يف النت ــذا البعد هو األكرث حض ــاج اإلبداعي للربدوني ه ــوراً يف النت ــذا البعد هو األكرث حض ه
حتى صدور ديوانه ( جواب العصور ) يف عقد التسعينيات حتى صدور ديوانه ( جواب العصور ) يف عقد التسعينيات 

الذي حمل تباشري مرحله جديدة . الذي حمل تباشري مرحله جديدة . 
ــد أن مالحمه  ــتطع توصيفه بي ــد الثالث فلم أس ــا البع ــد أن مالحمه أم ــتطع توصيفه بي ــد الثالث فلم أس ــا البع أم
ــه  ــاعر بذاته ويف إحساس ــي الش ــال وع ــدو يف كم ــت تب ــه كان ــاعر بذاته ويف إحساس ــي الش ــال وع ــدو يف كم ــت تب كان
ــه يف صميم وجود األخر وبالبحث عن وجود الذات  ــه يف صميم وجود األخر وبالبحث عن وجود الذات بانفتاح بانفتاح
ــياقها التاريخي كما يعرب عن ذلك نص ( من أين  ــياقها التاريخي كما يعرب عن ذلك نص ( من أين يف إطار س يف إطار س
ــواب العصور ويف  ــور ) من ديوان ج ــص ( جواب العص ــواب العصور ويف ؟ ون ــور ) من ديوان ج ــص ( جواب العص ؟ ون
ــعري من  ــزاز الذات بقيمتها وبتجربتها ويف موقفها الش ــعري من اعت ــزاز الذات بقيمتها وبتجربتها ويف موقفها الش اعت

الواقع وتجلياته وأحداثه . الواقع وتجلياته وأحداثه . 
ــعى إىل  ــي كان يس ــول أن الربدون ــب إىل الق أذه ــاً  ــعى إىل ختام ــي كان يس ــول أن الربدون ــب إىل الق أذه ــاً  ختام
الخالص من غربته عن طريق املعرفة التي كان يسرب غورها الخالص من غربته عن طريق املعرفة التي كان يسرب غورها 

يف ذاته جالًء لكل ما هو إنساني فيها . يف ذاته جالًء لكل ما هو إنساني فيها . 
ثرتم وثرنا فلما تلثم وطراً  ثرتم وثرنا فلما تلثم وطراً  

  هدأتم وسهـــــرنا نحــن ثواراً  هدأتم وسهـــــرنا نحــن ثواراً
  أردتم أن تناموا مرتوين كما   أردتم أن تناموا مرتوين كما 

شئنا نبيت عطاىش نرضع الناراشئنا نبيت عطاىش نرضع النارا

الربدوين وزمن الغربة

عبدالرحمن مراد
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