البردوني وتعدد السمات األسلوبية في شعره
قراءة في حياة ّ
دماج
د .مهدان زيد ّ

*

 .1مقدمة
الربدوين حياة فريدة ،غنية ابلتجارب واألحداث ،متمردة على بؤس الواقع
عاش الشاعر العريب الكبري عبد هللا ّ
وظلم احلكام ،ومرتعة ابألحزان واآلمال على حد سواء .وهكذا كان شعره أيضا فريدا ،غنياُ ،ملاا  ي اماوا
اإلنسانية وعذاابهتا ،ومتمردا على املألوف الشعري ،فلم يرحل عن الدنيا إال وقد وضع بصمته اخلاصة  ي ديوان
الشعر العريب ،وأصبح أحد أهم وأشهر شعراء العربية  ي الارن العشرين.
الربدوين الشعرية ،املمتدة ألكثر من نصف قرن ،وما ختللها من تنوع وجتريب على كافة
لاد استطاعت جتربة ّ
األصعدة واألوجه ،أن جتذب إليها عددا كبريا من الاراء ،وأن تالمس ذوائاهم الشعرية على اختالفها .كما أهنا
حظيت -وما تزال -بعدد كبري من الدراسا واألحباث النادية واألكادميية  ي مستواي متعددة ،سواء  ي اليمن
والوطن العريب أم خارجه أيضا.
ابهلم
حتاول هذه الورقة البحثية أن تادم قراءة ابنورامية لبعض جوانب حياة ّ
الربدوين ،وخاصة طفولته ،وعالقته ّ
االجتماعي والسياسي  ي اليمن والوطن العريب ،إىل جانب تسليط الضوء على بعض السما األسلوبية واحلداثية
املميزة لتجربته الشعرية الغزيرة ،مبا  ي ذلك توظيفه للسرد بتانياته وأدواته املختلفة ،واستخدامه املكثف للمفارقا
والسخرية واألسئلة املتكررة ،ورؤيته الشعرية اخلاصة واحلداثية الشكل واملضمون.

 .2طفولة ابئسة وشجاعة ملهمة
الربدوين خصائص متعددة ،مستمدة أساسا من شخصيته املتفردة كإنسان
منذ بداية جتربته الطويلة ،اكتسب شعر ّ
شجاع متمرد على الواقع ،وشاعر مرهف متأمل ،ودارس عميق للرتاث ،ومفكر اثئر مناكف للظلم والظالم الذي

* روائي وأكاديمي من اليمن ،نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني ،أمين عام مؤسسة "تمدُّن" (بريطانيا) ،ورئيس تحرير مجلة "غيمان" األدبية.
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الربدوين وهو ما يزال  ي اخلامسة من
ذاق مراراته  ي طفولته الااسية .وإذا كان اجلُدري قد أطفأ الضوء  ي عيين ّ
عمره؛ فإنه مل يتمكن من إطفاء جذوة بصريته اليت كشفت له ما احتجب عن غريه.
 1_2العمى وعبقرية الرؤية
من انفل الاول أن فادان البصر  ي هذه املرحلة املبكرة من العمر يشكل ألي طفل منعطفا هاما  ي حياته ،كما
الربدوين وإبداعه
 ي مهاراته وقدراته املهنية أاي كانت .ولعل أفضل طرياة ملعرفة أتثري هذا األمر على شخصية ّ
الشعري والفكري هي النظر  ي كيفية تعاطيه مع هذه املسألة  ي بعض ما كتبه عن طفولته ،أو حتدث به  ي
الربدوين أنه ولد  ي أحضان قرية "البـردون" ،واصفا إايها بـ"شاعرية اهلواء،
ماابالته الصحفية أو التلفزيونية .يذكر ّ
ذهبية األصائل واألسحار ،يطل عليها جبالن شاهاان مكلالن ابلعشب ،مؤزران ابلنبت العميم ."...و ي
أحضان هذه الارية" ،وحتت ظل والده الفالح ووالدته ،مرحت طفولته وحتسست نظراتُهُ كؤوس اجلمال الفاتن،

حىت أغمض عينيه العمى بني الرابعة والسادسة من العمر ،بعد أن كابد اجلُدري سنتني .وقد كان حادث العمى
مأمتا صاخبا  ي بيو األسرة؛ ألن ريفه يعتد ابلرجل السليم من العاها ؛ فرجاله رجال نزاع وخصام فيما بينهم؛
الصراع ،الذي ياود الغارة ويص ّد املغري"(.)1
فكل قبيلة متاجة إىل رجل الاراع و ّ
ّ

الربدوين لألبعاد االجتماعية اليت حتيط مبن يفادون أبصارهم  ي تلك البيئة والظروف الااسية
ال شك أن إدراك ّ
كان له أثر  ي تشكيل طموحاته وأهدافه ،املتمثلة  ي اخرتاق عامل الظالم /اجلهل ،الذي كان سائدا  ي اليمن
آنذاك ،وإصراره على االلتحاق ابلتعليم أوال ،والتحليق  ي آفاق التميز والنبوغ ،وإثبا مكانته اخلاصة  ي اجملتمع
اثنيا .ولكي حياق هذه الطموحا الكبار ،كان عليه ،ككل املبدعني الفاقدي أبصارهم ،أن يتعامل مع العمى
أصبحت أخاف اإلبصار"،
ت العمى ،حىت
ُ
بذلك الوعي البناء احمليط بتجارب سابايه ،فها هو ياول" :ألف ُ
شم من اإلنسان ،والغراب أح ّد بصرا من اإلنسان،
موضحا أن "احلواس ليست قيما بشرية ،فالفأر أقوى حاسة ّ
الربدوين عند هذا احلد،
ألن احلواس والغرائز مشرتكة ،كما أن العاها مشرتكة ،بني الناس واحليواان " .وال ياف ّ
بل ياوم بتوصيف حالته بشكل مغاير للمألوف ،إذ ياول" :رمبا نتذكر أن عبارية الرؤية جعلت مين فيلسوفا ،كما
أن عاهة الصمم جعلت من بتهوفن موسيايا عظيما ،كما أن عاهة العمى هي اليت أنبتت  ي املعري مئا العيون
الداخلية ،ألن السماع ابآلذان تاليدي ،والرؤية ابلعيون اجلارحة اعتيادية ،أما الرؤية مبواطن الالب ،ومواهب

العال ،فهي اجتياز للموروث واملعتاد ،فهذا العمى قد أصبح صدياا ،وجعل من الشعر أكثر التصاقا بنفسي"(.)2

( ) 1عبد هللا البردوني :األعمال الشعرية ،الهيئة العامة للكتاب ،صنعاء ،2002 ،المقدمة ،المجلد األول.
( )2أحالم الفهمي" :جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن" ،صحيفة "الجزيرة".https://goo.gl/3gWJ3m ،2015 /4/4 ،
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الربدوين ،الذي أصدر األمم املتحدة عام  1982عملة فضية عليها صورته كمعاق جتاوز العجز،
هكذا يلخص ّ
تراجيداي فادان البصر بعبارية الرؤية ،جاعال من العمى صدياا ،بل نعمة أكثر منه نامة .ولطاملا رفض ماارنته
بشعراء كبار مثل أيب العالء املعري أو بشار بن برد؛ ألن املاارنة كانت أتيت من جهة العمى الذي ال يعرتف به،
ال من جهة الشعر الذي أصبح حياته .ياول  ي إحدى ماابالته التلفزيونية" :مل أشعر بسلب نعمة البصر ،ألين ما
طعمت نعمة البصر ،فاد فاد النظر قبل أن يكون عندي الوعي الرؤيوي ،وعندما سأفارق العمى سأكون قد
()3
تكون لديه الحاا ،مؤكدا  ي
الذي
الرؤيوي"
"بوعيه
له
عالقة
ال
العمى
أن
خيربان
هنا
وين
الربد
.
فارقت احلياة"
ّ
ّ
لكنت مثل إخويت ،فالحا أو راعيا أو مغرتاب  ي إحدى
ماابلة أخرى ،وببساطته املعروفة" :وهللا لو مل أكن كفيفا
ُ
()4
الربدوين الرائي املتجاوز للعمى ،الروح اليت يسكنها اإلصرار والتحدي والصمود،
دول اخلليج"  .هذه هي روح ّ
وهذه هي خالصة شخصيته املفعمة ابألمل ،اليت "تطلعت إىل جمتمع يسوده العدالة والسالم والدمياراطية ،ومحلت
بني جواحنه أمة ووطنا"(.)5

لكي يستهل الصبح من آخر الســرى
حين إىل األسىن ،ويعمى لكي يـرى
لكي ال يفيق امليّتون ليظفُروا

ـبدع الصحو أغبـرا
مبو جديد ...يـُ ُ
لكي يُنبت األشجار ...ميتد تربة

لكي يصبح األشجار واخلــصب والثــرى
املستحيل كــتابــهُ...
لكي يستهل
ُ
()6
ميد لهُ عينيه حربا ودفتــرا

( )3مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية" ،1996 ،على الرابط.https://goo.gl/JG4rie :
( )4د .رشيد الخيون" :فصول من مسيرة البردوني الحياتية والشعرية" ،صحيفة "الشرق األوسط" ،منقول من موقع المجلس اليمني .https://goo.gl/ysKAMj
( ) 5خالد الرويشان" :بين يدي البردوني" ،مقدمة "ديوان عبدهللا البردوني ،األعمال الشعرية" ،الهيئة العامة للكتاب ،صنعاء ،2002 ،المجلد األول.
( )6البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "وجوه دخانية في مرايا الليل" ،من قصيدة "األخضر المغمور" ،المجلد األول ،ص .747
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الربدوين ،كغريه من كبار الشعراء العرب املكفوفني ،مل يثنه فادان بصره عن شحن
وجيدر بنا هنا أن نشري إىل أن ّ
قصائده ببالغة شعرية بصرية مذهلة  ي معظم قصائده ،كما  ي هذا املاطع من قصيدة "اهلدهد السادس" على
سبيل املثال:
ب طحلباُ ،محى ،ذيوال عوسجية
ُ
الصمت يـُعش ُ
وقرون أشباح كأبـواب السجون العسكرية
ساف من احليا واأليدي وألوان املنية
كض ،ميتطي عينيه ،يساط كاملطية
يطفو وير ُ
()7

ماذا هنا؟! شيء كال شيء ،شظااي متحفية

***
 2_2من ظالم التيه إىل ضوء الفجر
الربدوين طفولة درامية ابمتياز ،شبيهة كثريا  ،ي تفاصيلها املؤملة والااسية ،بعذااب الطفوال البائسة اليت
عاش ّ
قرأان عنها  ي كالسيكيا األدب العاملي .وال شك أن معاانته  ي طفولته قد تركت  ي نفسه آاثرا عمياة،
وجراحا غائرة ،كان هلا دور كبري  ي تشكيل وجدانه واما شخصيته املتحدية والصابرة ،التواقة للخري والعدل،
التلاائية واملنفلتة من كل أنواع الايود واليأس .كما كان هلذه املعاانة ،وللاضااي العامة اليت آمن هبا الحاا ،وكرس
هلا ُجل حياته ،أتثري واضح على شعره ،الذي جاء ُم ّمال بعبق أنفاس احلياة واحلرية واإلنصاف ،مشحوذا بكل ما
حب وعطف وشجن وشكوى ،وانكسارا وآالم.
يشعل الروح من ّ
مـ ـتــألــم! مـ ّـم ــا أنـ ــا م ـ ـ ـ ـت ــأل ـ ُـم؟!

املستفهم
حـ ــار الس ـ ـ ـؤ ُال ،وأطرق
ُ
ماذا أحـ ـ ـ ــس؟! وآه! ح ـ ـ ـ ــزين ُ
بعضهُ
بهم
ي ـش ـك ــو ف ــأع ـ ــرفه ،وبعض ُم ُ

( )7البردُّوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "السفر إلى األيام الخضر" ،المجلد األول ،ص .709
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مت من األسى الدامي ،ويب
يب ما علـ ُ
ـلم
م ــن ُحـ ــرقة األعـ ـمـ ــاق م ـ ــا ال أعـ ُ
وأُعارُك ال ــدنيا وأه ــوى صـ ـفــوها

األبكم
لك ــن كما يـ ـهــوى الكالم
ُ
وأُبـارُك األُم ال ـ ـحـ ـي ــاة ألنـهــا

العلام
ّأمي ،وح ـ ـظّي مـ ــن ج ـ ـنـ ــاه ــا ُ
حـ ــرم ــاين احل ــرم ــا ُن ،إال أن ـنــي

أحلم
أه ـ ــذي ب ـع ــاطـ ـف ــة احلــياة و ُ
والـم ــرءُ إن أشـ ـاـ ــاهُ واق ـ ـ ُـع شـؤمه

اخليال
ابلغـُـب ــن ،أسـ ــعدهُ ُ

الـمنعم()8

ُ

***

الربدوين بني عامي  1929و 1930تاريبا .وعدم معرفة عام والدته ابلضبط ليس أمرا مستغراب  ي ذلك اجليل،
ولد ّ
أو األجيال الالحاة  ي اليمن حىت ستينيا الارن املنصرم؛ فاليمن  ي ذلك الوقت كان يعيش حالة غري مسبوقة
الربدوين من أسرة فالحة بسيطة "مل تعرف
من التخلف واجلهل والفار ،جعلته خارج نطاق الزمان واملكان .جاء ّ
قلما أو كتااب رمبا ملئا خلت من السنني"( .)9وعندما جاء موسم اجلُدري ،كما ذكر د .عبد العزيز املااحل" ،أخذ
من كل قرية ومن كل مدينة ما استطاع على محله من الكبار والصغار ،ليلاي هبم  ي املاابر ،بعد أن ترك بصماته
على بعض الوجوه ،وانتزع من بعضها أغلى ما فيها :العينني .وكانت عينا الطفل عبد هللا من نصيب ذلك املوسم
املتوحش"( .)10لكن على الرغم من ذلك "شق الضرير الصغري طرياه  ي الظالم ،بني وحل الارية وشوكها ،وعاىن
من هجري النهارا  ،ومن برودة الليايل ،يلتاط كل شيء بالب ذكي وعال بصري ،فضول  ي البحث ال حدود
له ،ورغبة شاسعة  ي معرفة كل شيء واالستفادة منه"(.)11
( )8البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "من أرض بلقيس" ،من قصيدة "فلسفة الجراح" ،المجلد األول ،ص .112
( )9خالد الرويشان ،مصدر سابق.
( ) 10د .عبد العزيز المقالح :مقدمة "ديوان عبدهللا البردوني ،األعمال الشعرية" ،الهيئة العامة للكتاب ،صنعاء ،2002 ،المجلد األول.
( )11المصدر نفسه.
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الربدوين  ي مدارس مدينة ذمار ملدة عشر سنوا  ،مث انتال إىل صنعاء حيث أكمل دراسته  ي دار العلوم،
درس ّ
وخترج فيها عام  ،1953قبل أن يعمل بعدها  ي احملاماة والتدريس .لكن الرحلة من الارية إىل املدينة ،للدراسة مث
للعمل ،مل تكن هبذه السهولة ،بل كانت مثخنة ابلغربة والفار واجلوع والوحشة ،ومرتعة قبل كل هذا ابلصرب
والتحدي.
الربدوين ،بسبب عماه وفاره ،يتعرض لشىت صنوف املضاياا من الناس ،صغارا وكبارا ،متحسسا
 ي طفولته كان ّ

بيديه جدران بساتني صنعاء اليت حياول أن يدخلها خلسة ،ليسد رماه ويطفئ جوعه ،مستشعرا حبواسه كل
األخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا ،ومستعينا بروحه الكبرية  ي حتدي اآلالم واإلهاان اليت تناله من غالظ
الالوب الذين ميسكون به.
هو الشر ملءُ األرض والشر ط ُبعها
هو الشر ملءُ األمس واليوم والغد
بار األرض آها ُ ُخيب
وهذا ُغ ُ
وهذا احلصى حبا ُ دمع ُجممد

()12

اتهت أقدار الصيب ،الاادم من سكون الارية ،وهو يتحسس طرياه  ي ظالم أزقة املدينة وقسوة أهلها .فاد ضوء
عينيه؛ لكنه اهتدى إىل نور العامل وفضاء املعرفة .تكالبت عليه صروف الدهر ومكائد األايم ،وذاق وحشة
السجون؛ لكنه رفع رااي التحدي ،وانفتحت أمامه أبواب العبارية واخللود.
الايد ساقي
هدين
السجن وأدمى ُ
ُ
فتعاييت بـجرحي ووثـ ـ ـ ــاقي
ُ

أضعت اخلطو  ي شوك الدجى
و ُ
الايد واجلر ُح رفاقي
والعمى و ُ
ومللت الـجرح حتـى ملنـي
ُ

جـُرحي الدامي ومكثي وانطالقي
( )12البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "من أرض بلقيس" ،من قصيدة "سائل" ،المجلد األول ،ص.96
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وتالشيت فلم يبق سوى
ُ

ذكراي الدمع  ي وهم الـمآقي
القيت  ي
 ي سبيل الفجر ما ُ
رحلة التيه ،وما سوف أالقي
سوف يفنـى كل قيد وق ــوى

()13

وعطر الـجرح ابقي
كل سفاحُ ،
ّ

***
ومتضي األايم ابلشاعر الضرير ،كما يصف املااحل" ،فيتسع له جمال الاول ،ويتسع معه جمال التعبري ،ويبدأ شبح
الليل  ي التالشي" ،وها هو الشعر "يضيء ظالم هذا الشاعر املتوحد" ،الذي مل ُخيلق إال للشعر ،ليبدأ رحلته
الشعرية كسيل جارف ال يتوقف ،ويصبح "رغم مصاعب الرحلة ،ورمبا بفضل مصاعبها ،واحدا من شعرائنا
العظام؛ ليس  ي اليمن فحسب ،وإمنا  ي وطننا العريب الكبري"(.)14

 .3السمات األسلوبية وتعددها
الربدوني ة بوجدان الاارئ العريب كواحدة من أهم التجارب الشعرية العربية املعاصرة ،ومن
لاد استأثر الاصيدة ّ
الربدوين عن مباغتة الالوب والعاول بسهام اللمحا اجلارحة ،والصور املدهشة ،والعبارا
يكف ّ
خالهلا مل ّ
الالذعة ،مستخدما  ي سبيل ذلك اجرتاحا شعرية وبالغية ،وأساليب وتانيا متعددة أصبحت هي السما
املميزة لنصه الشعري.

 1_3الفضاء السردي وتكرار األسئلة
الربدوين كان االستفهام ،وطرح األسئلة املتكررة واملستفزة
من بني السما األسلوبية املتعددة اليت استخدمها ّ
للاارئ .يعمل تكرار األسئلة  ي النص الشعري ،حسب د .رمحن غركان ،على تعزيز إبداع املعىن الشعري ،كما

( )13البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "في طريق الفجر" ،من قصيدة "رحلة التيه" ،المجلد األول ،ص .363
( )14د .عبد العزيز المقالح ،مصدر سابق.
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يشكل حسا إيااعيا على مستوى األداء ،يهيمن على النص وجيعله أوضح وأقرب إىل ذائاة املتلاي( .)15جاء
بعض هذه األسئلة املتكررة حيمل  ي طياته إجااب صادمة:
الاصف لك؟!
ملاذا لـي الـجوعُ و
ُ
ـناشدنـي الـجوعُ أن أسألك
يُ ُ
أغرس حالي فتجنيه أنت،
و ُ
سكر من عـرقي منجلك
وتُ ُ

الكنوز-
ملاذا -و ي قبضتيك
ُ
ت ُـمــد إلـى لاميت أن ُـملـك

وتاتا ُ ُجوعي وتُدعى النـزيه!
وهل أصبح اللص يوما ملك؟!
ود على شاوتـي؟!
تس ُ
لـماذا ُ

أجب عن سؤالـي وإن أخجلـك!
ولو لـم تُـجب فسكو ُ الـجواب
()16
يرد ُد :ما أنـذلـك!
ضجيج ّ

بينما جاء األخرى مملة مبا يشحذ تفكري املتلاي وفضوله للبحث عن إجااب :
املاطف الداين
ملاذا
ُ

بعيد عن يد العاين؟!
الزهر آيني
ملاذا ُ
الشوك ابآلين؟!
وليس ُ

( )15د .رحمن غركان :البنيات األسلوبية في "تحوالت أعشاب الرماد" لعبدهللا البردوني ،موقع أثير ،2017/3/5 ،على الرابط.https://goo.gl/xBTmF1 :
( )16البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "في طريق الفجر" ،من قصيدة "عتاب ووعيد" ،المجلد األول ،ص.216
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يادر األعىت
ملاذا ُ

املرهف احلاين؟!
ويعيا
ُ

()17

هذه األسئلة عادة ما كان يبثها  ي احلوارا الذاتية أو السردية اليت متتلئ هبا قصائده ،واليت أصبحت أيضا من
السما األسلوبية املميزة لشعره ،وحظيت –وما تزال– ابهتمام النااد والاراء على حد سواء ،فاد استلهم
الربدوين قدراته السردية اخلاصة  ي نصوصه ،وبثها عرب شخصياته املتنوعة  ي الزمان واملكان" ،ووظفها بشكل
ّ
()18
متميز دون أن خيل ابلبناء اللغوي للاصيدة" .
كما شئت فـتّش أين أُخفي حاائبـي
أتسألين :من أنت؟ ...أعرف واجبـي
ب ،ال ْ
االسم كامالا؟
مر َك؟
أج ْ
َ
حتاول ،ع َ
"مثـنـى الشواجيب"
ثالثون تاريباُ ،
كنت مبرقدي
نعم ،أين َ
كنت األمس؟ ُ
()19

ـمجميت  ي السجن  ،ي السوق شاريب
وج ُ

الربدوين أسلوب السرد احلكائي ،وكان هذا مالحظا  ي دواوينه األوىل ،ورمبا كان هذا من أتثري قراءة
استخدم ّ
الشعر العريب الادمي الذي حيفل مبثل هذا األسلوب ،كما استخدم أسلوب السرد الدرامي الذي ظهر  ي دواوينه
املتأخرة " ،حيث تتجلى الدرامية السردية من املوضوعية املتأتية من طرح األفكار بوساطة شخص اثلث متجسدة
الربدوين  ي غري نص" ،إىل جانب "مسرحة النص وشيوع احلوار بشايه
 ي تانية الاناع الذي يظهر  ي شعر ّ
الداخلي واخلارجي"(.)20
الربدونية فاد تنوعت أيضا ،فتارة يكون الراوي خمتفيا يادم
أما التانيا السردية اليت ظهر  ي الاصيدة ّ
شخصيا النص دون أية تدخال  ،واترة يظهر هلا خماطبا ومستفهما ،كما يكون الراوي  ي بعض الاصائد ،أو
( )17البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "كائنات الشوق اآلخر" ،من قصيدة "كائنات الشوق اآلخر" ،المجلد الثاني ،ص.1121
( )18خالد الرويشان ،مصدر سابق.
( )19البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "وجوه دخانية في مرايا الليل" ،من قصيدة "سندباد يمني في مقعد التحقيق" ،المجلد األول ،ص.765
( ) 20محمد صالح المحفلي" :توظيف السرد في شعر البردوني" ،رسالة ماجستير ،جامعة حضرموت ،اليمن.2009 ،
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املااطع ،راواي عليما خارجا عن احلدث ،ميطا ابلعوامل الغامضة للشخصيا  ،و ي أحيان أخرى يكون الراوي هو
"األان" الاريب جدا مما يروي ،واحلاضر  ي الفعل واملشارك فيه(.)21
و ي قصيدة "جواب العصور" تتجلى مالمح السرد الدرامي  ي امتزاج احلوار الداخلي (الدايلوج) ابخلارجي ،وتعدد
األصوا والشخوص ،واستخدام اما أسلوبية متعددة عزز من الفضاء السردي  ي الاصيدة  ،ي ماولة إلبراز
انشطار الذا (عرب شخصية زيد الوصايب املركبة) وجتسيد ذروة الصراع بني اإلنسان ونفسه ،فضال عن صراعه

مع ميطه(.)22

يد ،قف ،سيارة
انتبه اي ز ُ

املنااي والـمىن أحلى كعايب
يد كم أضعفتين
ُخنتين اي ز ُ

ختريت من املهد اصطحايب
مذ َ

إصعد السيارة ،اقعد ،ههنا
ال ختف ،ما أنت موضوع ارتيايب
أي زيد اي فىت تدعو؟ مىت؟

ال تسل أنت ،أجب ،هذا جوايب
أنت زيد ،فمن الثاين؟ أان

أنت تدعو أنت ،دع عنك التغايب

()23

 2_3املفارقة الشعرية
ظاهر النص املعىن احلاياي
ومما يلفت انتباه قارئ ّ
الربدوين أيضا كثرة استخدامه للمفارقا الشعرية اليت خيفي فيها ُ
الذي عادة ما يكون على تضاد معه ،واشتغاله بشكل واضح على التجاور النصي للمتناقضا  ،وما ينتج عنه
من مفاجآ من شأهنا أن تكسر أفق التلاي( ،)24واليت استخدمها  ي جتسيد تناقضا الواقع وتشوهاته.
( )21المصدر نفسه.
( ) 22د .عبد الحميد الحسامي" :تقنية السرد في الشعر اليمني المعاصر" ،مجلة "أدب ونقد" ،العدد  ،329يونيو .2013
( )23البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "جواب لعصور" ،من قصيدة "جواب العصور" ،المجلد الثاني ،ص.1405
( )24د .عبد الحميد الحسامي" :الحداثة في الشعر اليمني المعاصر" ،و ازرة الثقافة والسياحة ،صنعاء.2004 ،

10

واملفارقة ،وخاصة مفارقة املوقف أو السياق ،تتطلب ذهنا متوقدا ووعيا شديدا ابلذا  ،وأتمال عمياا لكشف
دالال التعارض بني املعىن الظاهر واملعىن اخلفي الغائص  ي أعماق النص وفضاءاته البعيدة ،وهي ،كما تشري د.
نبيلة إبراهيم" ،وسيلة أسلوبية تولّد فائضا شعراي من جهة ،وتُضبّب شاشة التلاي الواضحة ،عندما تكسر التوقع،
مبراوغة اخلطوط املستايمة الرابطة بني الدال واملدلول ،واألثر واملرجع"(.)25
 ي نصوصه الشعرية ،كان هو نفسه

الربدوين ،الذي أجاد املفارقة والتجاور النصي للمتناقضا
وال شك أن ّ
حصيلة تناقضا ومفارقا كربى ،بني طفولة ابئسة وحياة شهرة وجمد ،بني لغة يومية بسيطة ولغة شعرية وفكرية
جزلة ،بني ظالم دائم  ي العني ونور متوقد ابملعرفة وقوة اخليال ،وبني تواضع شخصي وكربايء وحت ّد ال حدود له...
وهلذا مل ياتصر استخدامه هلذه السمة األسلوبية "على رؤية األضداد ووصفها  ي إطار املفارقة ،بل  ي قدرته على

إعطائها صورة  ي الذهن أوال ،مث مطاردهتا  ي احلياة والواقع"(.)26

الرجل والطريق" تتجلى املفارقا وثنائيا األضداد بوضوح ،مستعينة بسما أسلوبية أخرى،
و ي قصيدته "بني ّ

كاحلوار واالستفهام والسخرية أيضا:

كان رأسي  ي يدي مثل اللفافة
وأان أمشي كباعا الصحافة
وأاندي :اي ممرا ُ إىل
ابري السخافة؟!
أين تنجر طو ُ
اي براميل الاماما إىل
أين متضني؟ إىل دور الثقافة
كل برميل إىل الدور؟ نعم

وإىل املقهى جواسيس اخلالفة
مث ماذا؟! ورصيف مثقل
ٍ
الصمت حصافة
برصيف حيسب
َ

( )25د .نبيلة إبراهيم" :المفارقة" ،مجلة "فصول" ،القاهرة ،سبتمبر  ،1987ص .134
( )26محمود صالح سالم" :إعادة اكتشاف البردوني" ،مقال منشور في "مصر برس".https://goo.gl/w4RtMy .2011/10/18 ،
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ها هنا قصف ،هنا يهمي دم
()27

رمبا مسّوه توري َد اللطافة

 3_3السخرية والتهكم
الربدوين بسخريته الشديدة ،سواء على مستوى حياته الشخصية أو  ي إنتاجه األديب ،فاد استخدم
عُرف ّ
السخرية والتهكم بشكل مكثف كأدوا إيصال وإمتاع على ح ّد سواء ،موظفا إايمها توظيفا مدروسا ينم عن
فكري واسع اآلفاق ،وقدرة فائاة على إيصال قضاايه النادية واإلنسانية إىل عمق
حس مرهف وذكي ،ووعي
ّ
ّ
ص  ي منزل شاعر" ،وهو خياطب اللص:
أحاسيس الاارئ أو املستمع ،مثلما نارأ  ي قصيدته الشهرية "ل ي
مل تسلب الطيـن السكون،
ولـم تـُرع نوم احلجارة
كالطيف جئت بال ُخطى
وبال صدى ،وبال إشارة
أرأيت هذا البيت قزما
ال يكلفك الـمهـارة
فأتيته ترجو الغنائم
وهو أعرى من مغارة؟!
ماذا وجد سوى الفراغ،
وه ـ ـ ـ ـ ّـرة تـشـتم ف ــارة
وهلاث صعلوك احلروف
يصوغُ من دمه العبارة
يُطفـي التوقّد ابللظى

()28

ينسى الـمرارة ابلـمـرارة

( )27البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "وجوه دخانية في مرايا الليل" ،المجلد األول ،ص.733
( )28البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "مدينة الغد" ،من قصيدة "لص في منزل شاعر" ،المجلد األول ،ص .497
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الربدوين شكلت "العماد املركزي  ي شعر يايم على أرض البشر،
يذكر د .رشيد اخليون أن السخرية املريرة عند ّ
ميانيني وعراب ،ويالمس وجداهنم  ي معيش الروح وهاجس اجلسد  ،ي اكتناه التاريخ ،و ي احلياة اليومية واحلياة

()29
الربدوين "تعتم ُـد جتسيد
املرشحة للرسوخ  ي الذاكرة"  .كما يؤكد ممد الزينو السلوم أن السخرية  ي شعر ّ
ميتلك ح ّسا مرهفا وقدرة على إضاءة
الرسام الكاريكاتــوري الذي ُ
مثل ّ
احلدث وإسااط األضواء عليه ،مثلهُ ُ
يصل إىل تفكريه وعُمق
جوانب مددة من خـالل الزاوية املراد جتسيدها ،لتاع عني الناظر عليها مباشرة وترتك أثرا ُ
أحاسيسه ومشاعره"( ،)30مشريا إىل أن عناوين الاصائد نفسها كانت مليئة ابلتهكم والسخرية ،مثل "رائد

الفراغ"" ،لص  ي منزل شاعر"" ،ذهول الذهول"" ،حنن أعداؤان"" ،محاقة وسالح" ...وغريها .أما مساعد
()31
الربدوين حنو السخرية ،واستخدامها املكثف  ي كثري من قصائده ،إىل سببني:
الذبياين فيعيد أسباب توجه ّ
األول ذايت يعود إىل الشاعر نفسه ،وما عاشه من أحزان وكوارث ،بدءا من العمى ،مرورا مبو أمه وأتثري ذلك
على حياته كطفل ،وانتهاء بثاافته الشخصية وأتثرها ابجملتمع وابملوروث من األدب العريب والثاافة الشعبية ،والثاين
خارجي يتمثل  ي الظروف السياسية واالجتماعية اليت عايشها الشاعر ،واليت أكملت رسم مهومه ومعاانته،
فكانت السخرية أحد أبواب فضحها ومااومتها على ح ّد سواء ،كما جاء  ي عدد غري قليل من قصائده ،ومنها
الربدوين جهل احلاكم الذي أيمر حارسه
على سبيل املثال قصيدة "مأساة حارس امللك" ،احلوارية اليت يعري هبا ّ
قائال:

اقتلوهم ،واسجنوا آابءهم
واقتلوهم بعد تكبيل سنة
أمركم؛ لكن ...ولكن مثلهم
سيّدي ،هذي أسامي أمكنة
هم شياطني ،أان أعرفهم
حني أسطو ي ّدعون املسكنة

()32

( )29د .رشيد الخيون ،مصدر سابق.
( )30محمد الزينو السلوم" :شعراء تحت الضوء" ،دار الثريا.2000 ،
البردوني" ،رسالة ماجستير في األدب ،جامعة أم القرى.2010 ،
( )31مساعد بن سعد بن ضحيان الذبياني" :السخرية في شعر عبد هللا ّ
( )32البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "وجوه دخانية في مرايا الليل" ،من قصيدة "مأساة حارس الملك" ،المجلد األول ،ص .741
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الربدوين ما جييده دائما كمصلح اجتماعي يعري متهكما خنوع
وكذلك قصيدة "حنن أعداؤان" اليت يواصل فيها ّ
اإلنسان العريب واستسالمه لواقعه البائس وحتميل اللوم دائما على األعداء املفرتضني:
ألان رضعنا حليب الـخنوع
تامصنا من صباان الـخضوع
فجعنا ليكتظ جال ُدان
ُ
ويطغى ،وننسى أبان نـ ُجوع
وحني شعران بنهش الذائب
شددان على اجلرح انر الدموع
ورحنا ُُنيد سباب الدجى
ُ
ومل ندر كيف نُضيء الشموع
نفور وتُطفئنا تفلة
ُ
فنمتص إطفاءان  ي خشوع
...
وقُلنا :أتى من وراء الـحدود
جراد غريب فأشاى الربوع
وليس عداان وراء احلدود
()33
ولكن عداان وراء الضلوع
 4_3جتديد وحداثة
عرب فيه عن نفسها جبوهرها التجديدي وروحها العصرية
لعل أكثر ما يتميز به شعر الربّدوين هو احلداثة اليت ّ
دون احلاجة إىل تغيري قالبها الشعري العمودي ،الذي متسك به دائما .وقد متيز هذه احلداثة ،حسب ما ذهب
إليه فـواز حجو" ،مبوسياى وإيااعا يعرفها مبّوه" ،وبطباا صوتي ــة خاصـة به ،فالربّدوين "ال ينتمي إىل أي

( )33البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "مدينة الغد" ،من قصيدة "نحن أعداؤنا" ،المجلد األول ،ص .535
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ابلتوحد مع روح العصر والتجديد واحلداثـة ،علـى صعيدي
مدرسة أدبية" ،بل "ميتلـك مشروعا خاصا به ،يتم
ّ
الرؤاي والتشكيل"(.)34
الربدوين على التوجه بشعره إىل مجوع الناس والتواصل املباشر معهم والتعبري عن
ففي الوقت الذي حرص فيه ّ
قضاايهم ،فإنه أيضا استطاع أن خياطب الذهنية الثاافية املتادمة شعراي ،عرب خمالفته للمألوف ،واعتماده على
طاوس شعرية ولغوية غري مسبوقة ،حىت على مستوى عناوين قصائده ،كما أوردان  ي أكثر من مكان ،جاعال من
شعار "األصالة واملعاصرة" واقعا ملموسا  ي شعره ،أو ،حسب وصف الدكتور عبد العزيز املااحل" ،اللااء الواعي
بني املاضي واحلاضر ،والعناق املالئم بني اإلبداع والرتاث"( ،)35هذا العناق الذي مجع بني احلداثة والرتاث
الشعري ،بوعي انضج وتناغم مدهش.
الربدوين "دافع عن الاصيدة العمودية بوعي ،فأثبت  ي مسريته الشعرية أن الاصيدة العموديـة
ياول وليد مش ّوح إن ّ
ظُلمت كثريا ...ومن خالل جتديده  ي املعىن وعصرنـ ــة الصورة ،برهن على قدرة الاصيدة العمودية على مواكبة
روح العصر ،وإثبا ذاهتا فيه"(.)36

***
الربدوين ومالمح احلداثة  ي قصيدته البيتية ،قراءة ملا
يادم الدكتور عبد العزيز املااحل  ،ي أكثر من دراسة عن ّ
الربدونية من " مغامرة جديدة ومدهشة داخل النظام البييت ،مغامرة تصنع الالمألوف من املألوف،
محلته الاصيدة ّ
وتايم اجلسر املفاود  ي حركة التنوير الشعري  ي امتدادها من البيت إىل الاصيدة ،ومن الاصيدة إىل النص الفين
الربدوين وكل الشعراء العرب "املبدعني واحلريصني على االنتماء بشعرهم إىل الوجود
املعاصر" ،موضحا أن ّ
املعاصر ،قد شاركوا مجيعا ،ومبستواي خمتلفة  ،ي هز الاصيدة الرتاثية وآفاقها ،كلي أبسلوبه" ،وصوال إىل الاصيدة
النثرية ،وأن "كل هذه احملاوال مشروعة وضرورية للشعر إذا كان اهلدف هو اإلبداع وإثبا أن نبض الاصيدة
كنبض التاريخ تطور ال يتوقف وال ينتهي وال يعرتف ابلايود والسدود"؛ ألن التوقف –حسب رأي املااحل-
"صيغة للمو وصورة من إعالن إفالس اإلبداع"(.)37
( )34محمد الزينو السلوم ،مصدر سابق.
( )35د .عبد العزيز المقالح" :مالمح حداثية في شعر البردوني" ،شوهد في .https://goo.gl/XPtAhS ،2018/7/25
مشوح" :الصورة الشعرية عنــد البردوني" ،منشورات اتحاد الكتاب العرب.1996 ،
( )36وليد ّ
( )37د .عبدالعزيز المقالح" :من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلي" ،دراسات ومتابعات نقدية ،صنعاء ،دار الكلمة ،1990 ،ص.143
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الربدوين استطاع التخلص من التأثري البنائي للاصيدة العمودية املوحدة البحر والاافية،
ويوضح املااحل كيف أن ّ
مستجيبا للتمرد اللغوي وخللة تركيب اجلملة الشعرية حبيث ال تؤدي الاافية إىل تاطيع أوصال الاصيدة أو إىل
تفتيت معانيها من أجل إجياد التوافق الصويت مع باية األبيا  ،أو إعالن هناية املعىن وإفساح الطريق ملعىن جديد،
بل إهنا تتالشى إبيااعها احلاد  ي البنية الداخلية للاصيدة( ،)38وهو ما ذهب إليه أيضا د .عبد احلميد احلسامي،
الربدوين اعتمد  ي شعره على التجريب  ي مستويي الرؤية والبناء الفين ،وترويض الاصيدة اخلليلية
الذي يذكر أن ّ
لسما حداثية ،موضحا أن "مبلغ جتريبه على مستوى اإليااع هو تعدد الاوا ي  ي النص الواحد ،كما قدم  ي
ماوالته التجديدية جتارب فنية متسمة ابخلصوبة احمللية"(.)39

أما املنحى اآلخر  ي احلداثة الشعرية للربدوين ،حسب ما يوضحه املااحل ،فيتجلى  ي امللمح السوراييل الذي
الربدوين التااط مؤثراته وكتابة بعض قصائده  ي ضوئه من أجل إبراز حالة التناقض املوجودة  ي الواقع من
استطاع ّ
جهة ،و ي حتديث الاصيدة العربية واخلروج هبا من املسكوكا التاليدية من جهة اثنية ،مشريا إىل أن هذا امللمح
الربدونية:
يشكل اخلصوصية اخلالصة  ي الاصيدة ّ
للريح طعم  ي حلوق احلصى
وللحواري ابلنجوم اكتحال
الشبابيك هلا صبوة
هذي
ُ

إىل وصال غري ذاك الوصال
الاناديل وإن راوغت
تلك
ُ

اضح االنفعال
هلا غموض و ُ
***
ماذا اعرتاين؟! ال أان عامر
اسم هذا املآل؟!
و ُ
لست قفرا ...ما ُ
يُ ّ
عرب األحالم ،تبدو لهُ
ذوا أنياب وأيد طوال
( )38د .عبد العزيز المقالح ،مالمح حداثية ،مصدر سابق.
( )39د .عبد الحميد الحسامي ،الحداثة في الشعر اليمني ،مصدر سابق.
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مثل ريش الاطا
هلا أُنوف ُ
مدب النّمال
مثل ّ
وأعني ُ
أقدامها مثل صدى أنة
ُ

أكتافُها مثل جسوم البغال
***
حيس رأسني على جيده
ّ

وحيث كان احللق ح ّل الاذال
يلف زنديه على صدره
يُصغي كمسلول يااوي السعال
تلوذ ساقاهُ أبضالعه

كر اغتيال
يهر  ي إبطيه و ُ
أمطار هذا الوقت ضوئيّة
ُ
()40
اي ساف هذا وابل أم وابل؟!

وقد ال يبالغ املرء ابلاول إننا ناف أمام هذا النص كما لو كنا ناف أمام إحدى لوحا الفنان سلفادور دايل  ،ي
غرائبيتها ورموزها السورايلية املركبة ،أو -كما يشري املااحل" -أمام طاس شعري ولغوي غري مسبوق ،ال  ي شعران
الربدوين العمياة  ي الرتاث العريب قد ساعدته على عدم
الادمي وال  ي شعران احلديث" ،والذي يرى أن ثاافة ّ
اخلوف من هتمة احلداثة اليت هلا جذورها  ي الثاافة العربية أيضا ،ومل تكن حكرا على "الغرب وإُنازاته  ي
اآلداب"(.)41
الربدوين استطاع توظيف معرفته العمياة والواسعة ابلرتاث العريب ،واطالعه على
و ي هذا الصدد ،جيدر التذكري أبن ّ
الثاافا الشعبية العربية  ،ي كثري من قصائده ،ومتكن عن طريق استلهامه واستدعائه للشخصيا والوقائع
التارخيية واملوروث األسطوري ،واستخدامها بشكل متكرر وحيوي ،من أن يادم للاارئ بُعدا ثاافيا واسع الداللة

( )40البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "رواغ المصابيح" ،من قصيدة "بيت في آخر الليل" ،المجلد الثاني ،ص .458
( )41د .عبد العزيز المقالح ،مالمح حداثية ،مصدر سابق..
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الربدوين ،كغريه من السما املميزة لشعره ،يعد موضوعا ثراي حيتاج إىل دراسة
والثراء .وهذا التوظيف للرتاث لدى ّ
خاصة ومستفيضة.

 .4االبن الرائي وأمه اخلضراء
الربدوين أن نتوقف قليال عند احلضور الطاغي لواقع اليمن واألمة
وال بد لنا  ي هذه الورقة البانورامية عن حياة ّ
الربدوين؛ إذ تكاد العشرا من قصائده تنطق حباضر األمة
العربية ،وقضاايه السياسية واالجتماعية  ،ي شعر ّ
املرير ،لكأن الزمن اليمين والعريب هو نفسه مل يتغري ،ولكأن اآلالم واآلمال والتحداي هي ذاهتا اليت شغلته طيلة
مسرية حياته ،واليت كرس من أجلها أنوار فكره وشعلة إبداعه الشعري.
"حبيب" مـا زال فـي عينيـك أسئلـة
ُ
ـب
تبـدو ،وتنسـى حكاايهـا فتنتـا ُ
ـف ُمبكـيـة
وما تـزال حبلاـي ألـ ُ
ـرب
من رهبـة البوح تستحيـي وتضط ُ
يكفيـك أ ّن عدانـا أهـدروا دمـنـا
ـب
وحنـن مـن دمنـا نـحسـو ونـحتل ُ
ـب الغـزو تشوينـا وحتجبـنـا
سحائ ُ
ـب
السح ُ
يوما ستحبل مـن إرعادنـا ّ
أال تـرى يـا "أبـا ت ّـمـام" ابرقـنـا؟!
ب"
السمـاء تُرجـى حيـن حتتجـ ُ
"إ ّن ّ

()42

الربدوين ،سواء الشعرية أم الفكرية
لاد شكل اهلم العريب واليمين موضوعا رئيسيا  ي معظم أعمال ومؤلفا
ّ
والنادية األخرى ،وهي األعمال اليت بث فيها خالصة آرائه ،اليت انصبت غالبا على اهلم الثاا ي اليمين ،ومنها ما
الربدوين للفنون الشعبية ،وأبدع  ي جتذير األدب الشعيب اليمين ،موضحا
تشعب إىل قضااي عربية وعاملية ،فاد أرخ ّ

( )42البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "لعيني أم بلقيس" ،من قصيدة "أبو تمام وعروبة اليوم" ،المجلد األول ،ص .624
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صلته بعامل األسطورة الشعبية والدينية ،كما أر ّخ للشعر اليمين وشعرائه( ،)43وكتب  ي قضااي اجملتمع والتاريخ
السياسي واألديب.

***
الربدوين شاعرا عمالقا فحسب ،بل كان وجها ثاافيا واجتماعيا وسياسيا ابرزا ،وكان معروفا
 ي اليمن ،مل يكن ّ
الربدوين كان
بشخصيته العصامية والصدامية مبا حتمله الكلمة من معان ودالال  .ياول عبد الباري طاهر إن ّ

"أكثر شجاعة وجرأة ابلالم واللسان ،شعرا ونثرا  ،ي ماارعة الطغيان واالحنرافا " ،مشريا إىل أنه انتاد احلكام
واملسؤولني جبرأة اندرة ،سواء  ي مشال اليمن أم  ي جنوبه ،كما أنه "كان شديد الناد للتشطري ولالحنرافا
واملمارسا اخلاطئة  ي احلركة الوطنية اليمنية ورموزها" ،ومل يسلم أحد من سهام ناده األديب ،مبا  ي ذلك كبار
رموز احلركة الوطنية واألدبية اليمنية ،أمثال ممد ممود الزبريي؛ وهو الناد الذي أاثر حينه الكثري من اجلدل
الربدوين كان معتادا على ناد الشعراء
وردود الفعل  ي الوسط األديب والسياسي  ي اليمن .ويضيف طاهر أن ّ
واألدابء واملثافني من جمايليه باسوة ،وأهنم كانوا خيافونه أشد اخلوف عندما كان ال يرتدد " ي سلخ جلودهم،
والتمسخر هبم"( .)44أما يوسف الشحاري ،الشاعر والسياسي اليمين املعروف ،فيؤكد أن اتريخ املكانة العالية
للربدوين  ي قلوب ماليني اليمنيني يعود إىل "نصف قرن من اجلهد والك ّد والتفاين  ي سبيل األمة والوطـن وقضاايه
العادلة ،مما ّأهله على الدوام لياود مثافي شعبه حنو احلري ــة واملواقف املشرفة"(.)45
الربدوين لعب دورا مهما  ي أتسيس احتاد األدابء والكتاب اليمنيني ،ومت عام 1970
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ّ

انتخابه أول رئيس له .واحتاد األدابء كان املؤسسة الوحيدة املوحدة  ي اليمن أثناء التشطري ،ولعب دورا سياسيا
الربدوين أتثري كبري  ي
وثاافيا موراي  ي قيام الوحدة اليمنية  ي مايو  ،1990ولعاود من الزمن كان آلراء وأشعار ّ
صنع املزاج الشعيب والسياسي الداعي إىل وحدة اليمن أرضا وإنساان:
ميانيـون فـي الـمنـفـى
ومنفيـون فـي اليـمـن
( )43رشيد الخيون ،مصدر سابق.
( )44عبد الباري طاهر" :البردوني المبدع والرائي الذي رأى ما ال ُيرى" ،ملحق صحيفة "الثورة".2010/8/29 ،
( )45محمد الزينو السلوم ،مصدر سابق.
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جنوبيون  ي "صنعـا"
مشاليـون فـي "عـدن"
وكاألعـمـام واألخ ـوال
فـي اإلصـرار والـوهـن
خطـى أكتوبـر انالـبـت
ُح ـ ـزي ـ ـ ـران ــي ــة الـكـفـن
ـار مـن بيـع
تـرقـى الع ُ
إلـى بيـع بــال مثـن

ومـن ُمستعـمـر غــاز
إلـى ُمستعمـر وطـنـي
لـمـاذا نـح ُـن -يـا مـرب ــي
ويـا منفـى -بـال سكـن
بـال حلـم ،بـال ذكــرى

()46

بال سلـوى ،بـال حـزن؟!

***
الربدوين ليست فضاء مكانيا مدودا حبدود جغرافية معينة ،بل ذاكرة
ياول الدكتور احلسامي إن اليمن  ي شعر ّ
اترخيية ،يعيش فيها اإلنسان آالمه وآماله  ي باعة جغرافية تش ّكل هوية ووطنا ملاليني من البشر حاات حضورا  ي
الربدوين اعتمد على اخلصوصية
الفعل التارخيي اإلنساين ،أو عانت غيااب أو تغييبا عن ذلك احلضور ،مشريا إىل أن ّ

احمللية من خالل توظيف املفردة املكانية اليت تكتظ هبا نصوصه ،لتتحول إىل خريطة تتناثر عليها مسميا
الشخوص واألماكن واألحداث ،وإدراجها  ي سياق النص الشعري الفصيح ،مما منح النص ثراء دالليا وتوسعا  ي
أفاه الثاا ي(.)47

( )46البردوني ،األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "السفر إلى األيام الخضر" ،من قصيدة "الغزو من الداخل" ،المجلد األول ،ص .680
( )47د .عبد الحميد الحسامي ،الحداثة في الشعر اليمني مصدر سابق.
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أعندي لعينيك اي موطين
سوى احلرف أُعطيه سكبا وغرف
أتسألين :كيف أُعطيك شعرا
وجـرف
وأنت تؤم ُل ُدورا ُ
ُفص ُل للياء وجها هبيجا
أ ّ

وللميم جيدا ،وللنون ظرف
كل ُحسن
أصو ُ
غ قوامك من ّ

وأكسوك ضوءا ولوان وعرف

()48

الربدوين ،الاادم من أرض بلايس ،واملنتمي هلا ولتارخيها وفنها وآهاهتا وآماهلا الكبرية،
أما خالد الرويشان فيعترب ّ
شاعر األلف سنة املاضية  ي اليمن ،مضيفا" :أحسب أن زمنا طويال سيمر قبل أن تعرف اليمن شاعرا آخر ميكن
الربدوين فـي أجوائها ،وقد كانت ذرى صعبة مستحيلة على املستويني اإلبداعي
أن يرتاي هذه الذرى اليت حلق ّ
()49
واإلنساين" .
اللحن والوت ُـر
من أرض بلايس هذا ُ
األنسام والسـحـ ُـر
من ج ّـوها هذه
ُ
من صدرها هذه اآلها ُ  ،من فمها
كر
هذي اللّحو ُن ،ومن اتريـخها ال ّذ ُ

من "السعيدة" هذي األغنيا ُ  ،ومن
ور
ظـاللـها هذه
ُ
األطياف و ّ
الص ُ
...
اي ّأمي اليمن اخلضرا وفاتـنـتـي
هر
منك الفتو ُن ومنـي
ُ
العشق والس ُ

( )48البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "ترجمة رملية ألعراس الغبار" ،من قصيدة "لعينيك يا موطني" ،المجلد الثاني ،ص .941
( )49خالد الرويشان ،مصدر سابق.

21

ذرايت وملء دمي
ها أنت  ي كل ّ

()50

شعـر تُـعناده الذكرى وتعتص ُـر

 .5وفاته
صهيل قلمه اجلامح  ،ي صبيحة يوم االثنني  30أغسطس   1999ي
الربدوين عن اخلفاان ،وصمت
توقف قلب ّ
ُ
صنعاء ،اتركا إراث ثاافيا حياكي املاضي واحلاضر ،وفلسفة ال متحوها األايم" .ال أستطيع أن أتصور اليمن من غري
شاعرها الكبري ،الكبري بكل املعاين ،رغم إمياين املطلق أبن املو حق ،وأنه يتارر حلظة امليالد ،وأن كل حي ال بد
أن يفارق احلياة الدنيا ليبدأ حياته اخلالدة  ي ملكو هللا" .هكذا بد اليمن  ي صبيحة يوم وفاته ،غريبة  ي
عيون صدياه ،شاعر اليمن ومفكرها الكبري ،د .عبد العزيز املااحل.
الربدوين رحلة طويلة من االشتعال اإلنساين والشعري ،ظل خالهلا معتزا بوطنه وهويته ،متساميا
لاد كانت حياة ّ
فوق آالمه وأحزانه ،منتصرا للاضااي اليت آمن هبا ،صامدا وساخرا من األسى ،ومتهكما على شااء الواقع وقسوة
الدهر؛ فرتك لنا شعرا إنسانيا بديعا متألاا  ي صوره ومفرداته وموقفه ،و ي حنينه الدائم إىل العدل واملساواة ،و ي
حتديه لكل ماوال التدجني واالحتواء.
الربدوين كل حياته بسيطا زاهدا .وكان عزوفه عن املغراي املادية أو املناصب الرامية ،أو حىت العمل
هلذا عاش ّ

السياسي املباشر ،رسالة ووعيا ،وموقفا اثبتا مل يتزحزح عنه .وما تزال األجيال  ي اليمن تتذكر كيف أنفق قيمة
جائزة العويس ،اليت فاز هبا  ي دورهتا الثالثة (  ،)1993-1992ي متويل طباعة كل مؤلفاته وبيعها للجمهور
أبقل من نصف سعر التكلفة .مل يكن األمر مستغراب حاا ،فهذا هو "جواب العصور" الذي عرفوه ،والذي ما
يزال ُملهما أساسيا للتجربة الشعرية العمودية املعاصرة  ي اليمن ،اليت تزخر أباماء مهمة من الشعراء الشباب
الربدونيني" ،والذين أصبحوا ،رغم الظروف الااسية اليت متر هبا اليمن اليوم  ،ي الصفوف
اجملددين الذين يُعرفون بـ" ّ
األوىل للحراك الشعري العريب  ،ي ظاهرة تستحق الوقوف عندها كثريا.

( )50البردوني :األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "من أرض بلقيس" ،من قصيدة "من أرض بلقيس" ،المجلد األول ،ص .57
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 .6موت أم حياة؟!
الربدوين ،و ي بعض السما األسلوبية  ي شعره ،أجد من
وقبل أن أختتم هذه الاراءة البانورامية املتواضعة  ي حياة ّ
الربدوين خالل ما ياارب النصف
الضروري أن أستعري ما قاله د .عبد العزيز املااحل ،وهو الذي كتب كثريا عن ّ
الربدوين هي كأن ترمي حصاة  ي هنر كبري" ...فهل وصلت احلصاة إىل قاع النهر؟! وهل
قرن ،من أن الكتابة عن ّ
الدوائر الصغرية اليت تركتها احلصاة على صدر النهر كافية لاراءة مالمة؟!"(.)51

أما ما أود أن أختتم به هذه الاراءة فهو أبيا شعرية للربدوين أزعم أهنا األكثر شهرة وتداوال بني قرائه ومعجبيه،
خاصة  ي اليمن ،على خمتلف أعمارهم وذوائاهم الشعرية ،و ي هذه األبيا تتجلى وتتمازج السما األسلوبية
الربدونية  ي عدة أوجه ،كما تتلخص شخصية شاعران الكبري وهو يتطرق فيها إىل احلاياة اإلنسانية
للاصيدة ّ
املطلاة واملربكة أيضا للعال والوجدان على السواء ،وأعين هبا املو .
الربدوين مع املو  ،الذي أخطأه وهو طفل ،بشكل منطي أو متوقع ،فهو ال يتحداه،
 ي هذه األبيا ال يتعاطى ّ
أو يتصاحل معه أو يصادقه ،وال هو يرتعد منه خوفا أو يتحسر أسفا من قدومه أو يرفضه كنهاية حتمية ،بل هو
بكل بساطة ينساه! وهو هنا ال ينسى وجوده أو يتغافل عن حضوره الوشيك ،بل ينسى أن ياوم به كما لو كان
طاسا ،أو أحد الواجبا اليومية اليت ينبغي على املرء أن ياوم هبا  ي هذه احلياة.
اج هذا الليل  ي شره صمو
تـمتصـنـي أمو ُ

وتعيد ما بدأ  ،وتنوي أن تفو وال تفو
ُ
فـتُـثـي ُـر أوجاعي وتـُرغمنـي على وجع السكو
وتاول يلُ :مت أيها الذواي!… فأنسى أن أمو
ُ

()52

الربدوين أن ميو
الربدوين عالقته ابملو  ،وهكذا يوضح فهمه اخلاص ملعىن اخللود .نعم ،ينسى ّ
هكذا يلخص ّ
فيظل حيا خالدا ،وكذلك تظل سرية حياته الفذة ،وقصائده الرائعة املشبعة ابخلصائص الفنية الفريدة ،والسما
العصرية ،وابآلالم والشكوى والتحريض والسخرية والتحدي واحلكمة والعبارية الشعرية اليت جعلت صاحبها
جبدارة واحدا من أشهر الشعراء العرب على مر العصور.

( )51د .عبد العزيز المقالح ،مقدمة ديوان ،مصدر سابق.
( )52البردوني ،األعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ديوان "لعيني أم بلقيس" ،من قصيدة "أنسى أن أموت" ،المجلد األول ،ص .579
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