شهادات

على هام�ش الإحتفاء بال�شعر ال�شعبي
عبداهلل البار



لي� � ��س غريب � � �اً علين� � ��ا وال مس� � ��تنكراً منّا -نحن
اليمان ّيني -االحتفاء بالش� � ��عر والش� � ��عراء ،ما دامت
اليمن أ ّم ًة ش� � ��اعر ًة يصوغ الش� � ��عراء فيه� � ��ا بدائعه
بالعرب ّية الفصحى وباألخ� � ��رى امللحونة .بل لع ّل ما
ينبغ� � ��ي أن يكون من ه� � ��ذا االحتفاء م� � ��ا يزال في
م� � ��دارج صعوده األولى وملّا يبل� � ��غ أقصى مداه منها،
وهيهات!
وكيف ال يتعاظم االحتفاء بهم وهم صنّاع البهاء
فين� � ��ا ،ورادتنا نحو قيم احلقّ واجلم� � ��ال ،ومفزعنا
م� � ��ن ك ّل خط� � � ٍ�ب محدق وخط� � ��ر يحيط بن� � ��ا؟ فهم
مكأل األ ّم� � ��ة من التوابع والزّواب� � ��ع ،وعواصمها من
القواصم ،وموئله� � ��ا من التّر ّدي في املهالك .وإن لم
يكن االحتفاء بهم فبمن تراه يكون؟
 ناقد وأكادميي من اليمن.
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أم ٍة
ِ
بشاعرها فلتفتخر كل ّ
ُيهددها
باملوت والعار طغيانُ
ِ
أعالمها فهو ٌ
بيرق
إذا طويت
ُ
أنفاسها فهو بركانُ .
دت
وإن ُأ ِ
خم ْ
ُ
للش� � ��عر ّ
وقدمياً كان ّ
والش� � ��عراء ف� � ��ي عصرهم
اجلاهلي أس� � ��وا ٌق مخصوص ٌة تُنشد فيها األشعار،
ّ
وتخلّ� � ��د فيها األمجاد ،ويحفظ في ثناياها تاري ٌخ ما
كان له أن يُحفظ ويصان لوالها.
والي� � ��وم -كم� � ��ا ف� � ��ي األم� � ��س القري� � ��ب -تعيد
وزارة ال ّثقافة س� � ��يرتها األولى ف� � ��ي إقامة مثل هذه
املهرجانات ّ
الش� � ��عر ّية ،لتتج ّدد عالقة املبدعني من
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ّ
الش� � ��عراء بق ّرائهم ،وتذ ّكر الغافلني منّا -في زحمة
االنش� � ��غال بالفاني من مجري� � ��ات احلياة -باخلالد
الس� � ��امي فيها ،وهو ما مي ّثله
ّ
الدائم منها ،واألصيل ّ
ّ
خاص � � � ًة ،واإلبدا ُع عا ّم ًة ،ف� � ��ي تاريخ األمم
الش� � ��ع ُر
ّ
ّ
والشعوب.
وإذا كان ّ
الش� � ��عر -بك ّل ما ف� � ��ي أداة التّعريف
استغراق في اجلنس -ولي َد التّفاعل احلميم مع
من
ٍ
احلياة واالنفعال اخلصب بها ،من حيث هي وجو ٌد
الش� � ��عر ّ
فإن ّ
عبي -أو قل
متعدد املرايا والصور؛ ّ
ّ
الش ّ
احلميني -أش ُّد علوقاً بها من حيث املنشأ واملصدر
ّ
جّ
واالتاه .فلغته منبثق ٌة من وجدان اللغة التي
والغاية
الد ّ
يتكلّ� � ��م بها الناس ،بك ّل ما فيها من حّ
ال
ات ٍاد بني ّ
واملدلول ،بني اإلحساس بالفكرة واإلحاطة بصفتها
للش� � ��اعر ّ
في آن .وليس ّ
عبي من مصدر يخصب
الش ّ
به إبداعه غير هذا ّ
السنني
الشعب ،وما تخلّق عبر ّ
من ثقافات ش � � �تّى مت ّثل وعيه باألحياء واألش� � ��ياء،
ّ
و"الشعب ما أعظمه مصدر!".

يحصل فيه مطلوبه وأكثر
والشّ اعر الشّ عبي ّ
ومن خالف الشّ عر يقدر يجمع ا َ
حل ّب املط ّير
ويفتح األبواب باإلقليد لي ما له حناديد.

فكما ق ّرر ّ
الش� � ��اعر حسني بن أبي بكر احملضار
في واحدةٍ من بدائع أشعاره.
الش� � ��عر ّ
لقي ّ
عبي قبوالً في أفئدة
ولعلّه لهذا َ
الش ّ
الشعبي وجهة شداة ّ
املتلقّني ،وبدأ ّ
الشعر
الش� � ��اعر
ّ
كثير من أدوار الزّمان.
ومحب ّيه في ٍ

أشعر

الليش ح ّبوا النّاس ش ��عره لي ��ه قالوا إنّه

تقعر
ّ
ممن سبق قبله ألنّه ما ّ
تبجح ما ّ
الس ��هل ّ
حط وس ��ط الكالم
ج ��اب الكالم ّ
السهل سكّ ر
ّ
وبع ��د م ��ا رق وانطع ��م و ّزع ��ه ف ��ي كلّ
البراريد.

ٍ
واحد
السابق قد جرى في حال
وإذا كان القول ّ
فإن استخدامه
بعينه من شعراء العام ّية في اليمنّ ،
ش� � ��اهداً في هذا املقام يندرج ف� � ��ي مقولة" :عموم
الس� � ��بب" .ففي ك ّل املبدعني من
اللفظ ال خصوص ّ
شعراء العام ّية في اليمن ما في شعر الباحسن من
خالل وسمات" .واللول هو واملاس ظاهر ما تخالطه
ٍ
الصهاديد".
ّ
ّ
�عبي ،وإن بدا -من جه� � ��ة الغاية
والش� � ��عر الش� � � ّ
ذات مفردةٌ ،ال
وعي
ٍّ
فردي تف� � ��رزه ٌ
واالجت� � ��اه -نتاج ٍ
ينأى بنفس� � ��ه عن مواجع األ ّم� � ��ة وال أفراحها؛ فهو
يق� � ��ول ما في أفئدة النّاس بلغته ،التي تبني وتغمض
ويجس� � ��د بالقصيد مجهول ما يعلمه عنهم،
في آن،
ّ
ٍ
ٍ
منسوجة بإحكام.
منتظمة وطرائق بناء
صور
في ٍ

نا من النّاس شوفونا وشو النّاس منّي
لعن بوها حياة لي ما لها عز ومقدار
ْ
ّ
نفسي إال تزم شفنا على عيال مقدي
الدويلة معي والقبس بايطلّع النّار
اكبروا كلّكم عا ذا اجلراد املعلّي
بو فرج يقبض املطرب ونا بفقع ّ
الطار.

هك� � ��ذا يتّحد الفرد ف� � ��ي اجلماعة ،وحتتش� � ��د
اجلماع� � ��ة في وجدان الفرد ،فيغدو لس� � ��انها املبني
عن حقّها في احلياة ورؤاها لها ومواقفها منها.

مفتي األربعة ..نحنا معك با نصلّي
تيممت با نتبعك من اكْبار وصغار
ال ّ
في الفنت فايدة ..واملوت من عند ر ّبي
يقدر ويختار.
با نحن عالوطن والله ّ

الشاعر ّ
أن هذا االحتاد بني وجدان ّ
عبي
على ّ
الش ّ
وبني متقلّبات األح� � ��وال في حياة اجلماعة ال يعني
بحال أن يصير ّ
الشاعر بوقاً ير ّدد ما ترومه وتهواه،
ٍ
كال؛ ولكنّه توكي ٌد على صف� � ��اء قيثارته التي تصدح
مقال صفته وتنزله
باألحلان جميعها ،وتضع ل� � ��ك ّل ٍ

215

شهادات
ألن ّ
الش� � ��اعر رائ ٌد..
منزلت� � ��ه التي هي ل� � ��ه؛ وذاك ّ
وال ّرائد ال يكذب أهله.

الناس عالشّ طرجن قد لعبوا وعا لعب الثّبت
وذرعوا الشّ يدر وقد شافوا القص ّير ّ
والطويل
واملبعدة حسبوا لها إن ش ّرقت أو غ ّربت
بتجي على طول املدى خلّ الثّقالة يا ثقيل.

كل من حموله ميل قولوا له تر ّيض يا حسن
شف من شبع نرشخه ملّا يطرح إيده في عشاه.

وألن "العس� � ��ودة ما هي كما ذاك الدفن" ،فليس
ّ
س� � ��وى ّ
الدفاع عن حقوق األ ّمة
الشاعر من يستطيع ّ
واملنافح� � ��ة دونها" .ومن أكل حلم الناس ني يخرجه
ضيم
ناجح من شواه" ،كما قال شاع ٌر لم يصبر على ٍ
ولم يقبل باضطهاد .وتلك منزلة س� � ��امي ٌة ال يرقاها
شاعر جت ّرد من ّ
الشهوات كلّها ،وآثر الصالبة
غير
ٍ
في املوقف على ك ّل شيءٍ زائل.

وقد ج� � ��اءت على ط� � ��ول املدى ،وغ� � ��دت واقعاً
وإن جتلّيها في الواقع املشهود لن
يش� � ��هده اجلميعّ .
ينس� � ��ينا فرحة ّ
الشعراء بها وقد بدت بشائرها تلوح
في األفق.

احلبايب سقى الباري ديار احلبايب
بني سيئون واحلوطة وصنعا ومأرب
قد جمع بالهنا والسعد شمل احلبايب
ِخلّ باخلل يتهنّى وصاحب لصاحب
واألمور سابرة واخلير من كل جانب
العسل دوعني وال ُبر من قاع جهران
الدان.
دان يا دان بانسمر على نغمة ّ

الرزق يدخل من سبب واملوت يدخل من سبب
والسوس يوكل قال شاعر في القواسم والقبال
الضارب وجات العافية شل الذّ هب
ال تفرقع ّ
ما بي مهمة ال صفي لي رمح بو زيد الهالل.

وإن م� � ��ن مت ّمم� � ��ات الق� � ��ول في حّ
ات� � ��اد وجدان
ّ
الش� � ��عبي باجلماع� � ��ة موق� � ��ف ّ
الش� � ��اعر ّ
ّ
الش� � ��عراء
ّ
الش� � ��عب ّيني من الوحدة اليمن ّية مذ كانت حلماً يتوق
إلي� � ��ه اليمن ّيون حتّى غدت منج� � ��زاً يتباهون به بني
األمم ّ
والشعوب .ويستطيع النّاظر في تلك األشعار
التي أبدعها ش� � ��عراء العام ّية ف� � ��ي اليمن في القرن
العش� � ��رين أن يتبينّ مدى تفاعلهم مع هذا املشروع
الوطني العظيم ،وانفعالهم به حلماً يشتهى ،وحدثاً
ّ
منجزاً في واقع الوجود.
فإذا قال أحدهم متش ّككاً:

ّ
الطويل

القرص عاده ما جنح والشّ هر عاده ما ثبت
ف ��ي امل ��ال ي ��ا مب ��ارك وال ف ��ي احل ��ال والعم ��ر
والشوف مبعد والعالمي عادها ما تفنّدت
نسمي الزّقر ملّا قده يدحق عا ال ّرجيل.
ما با ّ

ر ّد علي ��ه اآلخ ��ر مبشّ ��ر ًا ومستش ��رف ًا اآلتي من
رحم الغيب:
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شعب وهو ّية وطن،
وألن الوحدة كيان أ ّم ٍة ووجود ٍ
ّ
مبقياس وال
فإن الفرحة بإجنازها عظيم ٌة ،ال تقاس
ٍ
خطر يحدق
أي
ٍ
بحدّ .
حت � � � ّد ٍّ
وإن احلرص عليها من ّ
بها قائ ٌم في األنفس ويجلوه القصيد:

مت

واليوم وحدن ��ا اليمن والقصد يالش� � ّبان

نحن ��ا ذرين ��ا ذري ف ��ي البل ��دة وف ��ي جنم
البطني
جنوبها وشمالها نحنا خوة وعيال عم
ال قفّ لين ��ا الب ��ابّ ..
الش ��يطان ب ��ا يعب ��ر
منني
ال عانقت صنعا عدن با يزول من جسمي
األلم
وباحفظ فلك قد له وقت بني املايتني
ي ��ا فرحة اخلاطر إذا رفرف على القصبة
العلم
القرش با نصرفه بالالزم بزايد عانتني.
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تلك أمان ّيهم ،ولكن:

الثنني.

اللحم يا سالم شوي والنّاس يبغوا اللحم جم
وابلي ��س قاع ��د ف ��ي ال ّتف ��ال مفت ��ون م ��ا يس � ّ�د

وم� � ��ن هنا وج� � ��ب الفداء ووج� � ��ب اإلصرار على
حمايته من ك ّل خطب:

قل لكل حاقد وكل طامع ذهن
الوطن ذا ما نبيعه بالثمن
أو نسيبه للزمن أو للحروب
الوطن غالي على كل القلوب.

قدمي ،وما زالت تهجس ب� � ��ه في هذا الزّمان.
زم� � � ٍ�ن ٍ
وإن فيما سنس� � ��معه من هؤالء الش� � ��عراء املشاركني
ّ
ً
في هذا املهرجان لدليال يؤ ّكد ما خبرناه في أشعار
ّ
الشعراء الش� � ��عب ّيني من تفاعل مع مشكالت الوطن
وهمومه وقضاياه.
فشكراً لهم حني يبدعون وحني ينشدون!
وشكراً لوزارة ال ّثقافة إذ ه ّيأت لنا هذا االبتهاج
الدافئ بالش� � ��عر ّ
زمان غدا فيه وجود
والشعراء في ٍ
ّ
الشعر على حاشية احلياة!

فيضّ ،
كثير من
وهذا
ٌ
غيض من ٍ
يدل قليله على ٍ
الش� � ��عراء ّ
أمثاله هجس� � ��ت به أشعار ّ
الشعب ّيني من
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