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ــرن  الق ــن  ــبعينيات م ــع الس ــد مطل عن
ــخ 24 / 4 /  ــي تاري ــداً ف ــي تحدي الماض
1971م  انجز الشاعر يحيى عوض درته 

الخالدة " أنا المعلم ":
أيقظت على زندي الفجرا

وحملت إلى الدنيا البشرى
وسفحت نضارة أيامي

كي أزرع حقًال في الصحرا
ومشيت وجرحي في كبدي 

يتنزى.. أستبق العمرا
ال أخشى إال أن أفنى
والبذرة لم تطلع زهرا

وبجسمي قطرات دماء 
قد تصلح زيتاً أو حبرا

عمري ؟ أتمنى لو أدري 
كم من سنواتي مرّا
ال أذكر إال أن يدي 

قد صنعت من رمل تبرا
وأمرّت سحر أناملها 

بالصخر فأنطقت الصخرا
وتسامت فالدنيا أمٌل

يندى ..وشموس تتعرى 
والجدب جنان وارفة

والفقر فراديس خضرا
والبؤس رخاء تتمطى
اآلمال بعينيه سكرى
واليأس طموح خالق 

ال يعرف عسفاً أو قهرا
كم ليل عشت مقاطعه 

استلهم أنجمه السهرى
كلمات أوبعض حروف 

أنظمها شعراً ، أو نثرا
أكتبها بدمي ..بدموعي 

أعصر روحي فيها عصرا
كي أصقل عقًال ..أو أهدي

روحاً كانت تبدو حيرى
وأضيء لجيل مسلكه 

في درب مسيرته الكبرى 
كم يوم أفنيت ضحاه 

كي أنقش في صخر سطرا
وأُقّوم غصناً معوّجاً 

وأشّذب أغصاناً أخرى
وأصارع كي أفني شرّاً
أو أنزع عن قبح سترا

أحترق ألشعل مصباحاً 
يهدي في الظلمات الفكرا

ذقت الحرمان ولم أشك
لم أضجر .. لم أفقد صبرا

وسقيت المّر ولم آبه 
لم آنف أن أشرب مرّا

ولقيت صنوفاً من عنت 
من دهري ، فعذرت الدهرا

وطويت حشاي على سغب
ورضيت ولم أضمر غدرا
قدماي ارتختا من تعب

أصبحت أجرهما جرا
ويدي ما عدت أحركها 

مما عانت إال قسرا 
وعيوني غار الضوء بها 

فصباي على ضعفي انتحرا
واحدودب ظهري يا ويلي

هل زرعوا في ظهري صخرا
ووفيت آلمال بالدي 
وحملت أمانيها حرا

وسأمضي أكثر إصراراً
ألداء رسالتي الكبرى

أحتضن بيمناي يراعي 
وأشيل الشعلة باليسرى

ميداني الفصل ..وأمتعتي
الكلمات أشعشعها نورا

وسالحي ..إيمان بغد
نحيا فيها اليمن الَبرّا
يمن العرفان جوانبها

يكسوها الحب رؤى خضرا
يمن اإلنسان فال مرض

نخشاه ..وال نشكو فقرا
فإذا ما كرمني قومي

أو أحيوا لجهادي ذكرى
أو هتفوا باسمي واعتزوا

بنضالي ووفوني شكرا
فألني كنت ليقظتهم 

رمزاً .. ولموكبهم جسرا 
وسأمضي أكثر إصراراً 

ألداء رسالتي الكبرى
ــراده كامًال من  ــص الذي تعمدت إي   والن
ــي المعلم  ــي كتبت ف ــم النصوص الت أه
ــخ..   ــر التاري ــى م ــدة عل ــالته الخال ورس
ــعراء أحمد شوقي قد  وإذا كان أمير الش
تحدث عن المعلم وأهمية تقدير رسالته  

في قصيدته الشهيرة :
 قم للمعلم وّفه التبجيال 

كاد المعلم أن يكون رسوال 
ــه  ــإن المعلم هو الذي تحدث عن نفس  ف
ــاعر يحيى  ــدة الش ــي قصي ــالته ف ورس

عوض .
ــوقي بلغة الحكيم العاقل  لقد تحدث ش
ــالة المقدسة  المقدر بالتأكيد لهذه الرس
ــاس إلى احترامها واحترام  وهو يدعوالن
ــد كان هو  ــا عوض فق ــوم بها ..أم ــن يق م
ــا ..  ــيتها وجالله ــا بقدس ــالة ذاته الرس
ــو  ــراوي وه ــو ال ــا ..فه ــا ومعاناته بتعبه
ــة والمواقف  ــة والحبك ــيرة والحكاي الس
ــن النصين  ــارق األهم بي ــا الف ــا .. أم كله
ــاعرين  ــارق بين الش ــط الف ــو بالضب فه
ــاً  ــوقي مصري ــد كان ش ــا ..فق وظروفهم
ــاً ومعنى ذلك  ــلطة أيض ــاً وكان س قاهري
ــز المصري الذي  ــل المرك ــه مركز داخ أن
هو بدوره مركز المراكز العربية كلها وكل 
ــارق  ــه يطير في مش ــعر يتفّوه ب بيت ش

األرض ومغاربها ..
ــاعر كبير لكنه  ــا يحيى عوض فهو ش أم
ــكن في المركز  ــس مركزاً كما أنه ال يس لي
اليمني - أعني العاصمة - حيث األضواء 
والتكريس اإلعالمي وهو كيمني يعد من 
ــي ..أي أنه مهمش  ــاء الهامش العرب أبن

يعيش في هامش داخل بلد مهمش ...
ــهرة قصيدته  ــذا فقد مألت ش ــم كل ه رغ
ــاء اليمن وحفظها األدباء  "المعلم" أرج

والمثقفون والمعلمون والطالب
ــور عقداً بعد عقد  وبقيت طازجة الحض
ــة  التربي وزارة  ــن  ع ــاً  غصب ــتظل  وس  ..
ــاول وضعها في  ــم تح ــي ل ــم الت والتعلي
ــاعرها  ــر ش ــت تقدي ــا وال حاول مناهجه
ــؤولين  ــرات المس حق قدره ..مع أن عش
ــمعوها  ــاء قد س ــي صنع ــوزارة ف ــن ال ع
ــراراً وتكراراً على األقل حين  بالضرورة م
يحضرون مناسبات يوم المعلم ممثلين 

لوزارتهم في زبيد أو الحديدة .. 
قصيدة عوض من ذلك النوع من اإلبداع 
ــعاعاً بمرور  ــزداد اش ــذي ي ــعري ال الش
ــباب  ــه أس ــن ويجد كل حين لنفس الزم
ــنوات تصدى  ــم مختلفة ، فقبل س تقدي
الفنان عارف فقير لتلحينها وشارك في 
ــدارس عدة في أرجاء  ــا طلبة من م أدائه
ــي حفل  ــا ف ــم تقديمه ــا ت ــد وعندم زبي
ــهدته مدينة زبيد بمناسبة عيد  زاخر ش
ــاء 13/ 4 / 2010م  المعلم بتاريخ الثالث
ــتقباًال  مذهًال عده  ــتقبلها الناس اس اس
ــم ولنضالهم من  ــاً له ــون تكريم التربوي
ــال  األجي ــاء  وبن ــول  العق ــر  تنوي ــل  أج
ــار  اعتب ــون  والمثقف ــاء  األدب ــاف  ..وأض
ــد  ــيء بع ــة تج ــة ارتدادي ــدث ضج ماح
ــود على الضجة التي  أكثر من أربعة عق
ــارها األول  ــا القصيدة إثر انتش أحدثته
ــاعر الكبير دون  ــرض الش ــد حال م .. وق
ــعوره  ــن ش ــار ع ــي االستفس ــي ف رغبت

الخاص تجاه نجاح نصه البديع .. ولعله 
ــه يكتب  ــب القصيدة  أن ــن كت أحس حي
ــا نجاحها  ــوص العمر أم ــداً من نص واح
ــك قد  مغناة على ذلك النحو فهو بال ش
ــم طالما حجب  ــعره بنوع من التكري أش

عنه .
ــم منه أن أحداً  ــو تكريم يمكن أن نفه وه
ــى عوض  ــاعر يحي ــدر الش ــرف ق ــم يع ل
ــدل على أن  ــالب ..وهذا ي ــا عرفه الط كم
ــة  ــة التربي ــي خدم ــص ف ــده المخل جه
ــي مايو  ــدى فف ــب س ــم يذه ــم ل والتعلي
ــرض لجلطة دماغية  ــن عام 2013م تع م
ــة العناية المركزة وقتا طويًال  ألزمته غرف
وتقاعست الجهات الرسمية عن نجدته 
ــن  ــن ..لك ــم المبدعي ــع معظ ــا م كعادته
ــتبقوا مرضه  طلبة المدارس كانوا قد اس
ــل وانطلقنا "  ــعره " أج ــاروا من ش واخت
ــل نصوصه وأقدمها  ــو واحد من أجم وه
ــو 2013  ــبت 4 ماي ــوه بتاريخ الس ليقدم
ــة الحديدة بعيد  ــال محافظ م في احتف
ــداً من طالب وطالبات  المعلم ، بل إن وف
ــب الحفل  ــوا عق ــد ذهب ــد ق ــدارس زبي م
زهوراً تحمل زهوراً إلى منزله ..ليستقبل 
هو بالدمع السخين ُقبل الزهور الطاهرة 

على جبينه .. 
ــز  المرك ــن  ع ــداً  بعي ــاك  هن دار  ــدث  ح
ــوض قاطع طريق  ــه .. فلم يكن ع وإعالم
ــي تتهافت الفضائيات  وال كان إرهابياً ك
ــور  ــاء الزه ــث احتف ــى ب ــف عل والصح
ــت ..  ــى بائ ــل أوحت ــر عاج ــي خب ــه ف ب
ــش  ــنيني بق ــد ش ــاعر محم ــده الش وح
ــى صفحته  ــور عل ــر في منش أذاع الخب
ــل اإلجتماعي فيس بوك  بموقع التواص

مشفوعاً بهذا التقدير الحار: 
إذا الزهر صلى بخد القمر

وقّبل رب الجبين األغر
على ركبتيه جثا خاشعاً
بروح تداعت له كالمطر 

سلوا موكب الزهر عنه وعن
 أغاني صباحات بحر وبر

" أجل وانطلقنا" أجل ربها
به أخصب الشوق نبض البشر

ــات الذين كرموه  ولم يكن الطالب الطالب
ــذ  ــد تالمي ــم بالتأكي ــذه لكنه ــن تالمي م
ــذ تالميذ تالميذه  ــذه ..وربما تالمي تالمي
ــبة  ــه المناس ــص وتوجي ــار الن .. فاختي
ــك  ــاعر الكبير هي بالش ــاء بالش لإلحتف
 .. ــاتذة  وأس ــن  وموجهي إدارات  ــرة  فك
ــا حياتنا في  ــل أن تعرفه ــي مبادرة ق وه
ــن اعتبارها دليال  ــان لذلك يمك ــذا الزم ه
ــذي تركه  ــر ال ــدار األث ــى مق ــاطعاً عل س

يحيى عوض في من علمهم ورباهم
***                            

ــت عنوان  ــه عنه تح ــا كتبت ــر م بعد نش
ــذي دخل  ــاعر ال ــوض .. الش ــى ع : يحي
بقصيدة وخرج بقيدين .. تلقيت اتصاًال 

ــاري طاهر  ــد الب ــب الكبير عب ــن الكات م
ــه ارتياحه لما كتبت ثم أخبرني  أبدى في
ــلم له  ــوض قد س ــى ع ــاعر يحي أن الش
وكان  ــعري  الش ــه  ديوان 1984م  ــنة  س
ــة منوعة  ــم مجموع ــا ضخماً يض ديوان
ــاعر  الش ــا  أنجزه ــي  الت ــد  القصائ ــن  م
ــام طاهر  ــك الوقت .. و ق ــى ذل الكبيرحت
ــاله إلى  بكتابة مقدمة للديوان ثم تم إرس
إحدى دور النشر في بيروت حيث طبع 
ــن .. وفي  ــرة إلى اليم ــحن على باخ وش
ــف الديوان  ــت الباخرة وتل ــق غرق الطري
ــر فقد  ــي صاحب دار النش ــا اللبنان ..أم
ــى , وتعذر التواصل معه أو  أفلس واختف

الوصول إليه ... 
ــب  أقل ــا  وأن ــراً  متأخ ــف  باألس ــعرت  ش
مجموعة  الشاعر الوحيدة " هو الحب" 
ــرق الديوان  ــد غ ــا تبقى ؟ بع ــل هذا م ه
ــام  ــرة؟ ولكن األديب أحمد رس مع الباخ
ــل يحتفظ بأصول  أخبرني أن عوض ظ
ــذي حل به  ــى ال ــم األس ــد .. رغ القصائ
ــوان  الدي ــاع  ــد لضي زبي ــي  ف ــه  وبمحبي

المطبوع ..
وهكذا فباستثناء تلك المحاولة السيئة 
ــظ ، فإنه على مدار رحلة مع اإلبداع  الح
ــدر يحيى  ــم يص ــنة ، ل ــن 55 س ــد ع تزي
عوض إال مجموعة شعرية واحدة تحت 
عنوان " هو الحب " تقع في 162 صفحة 
ــر، وتضم مقدمة رائعة  من القطع الصغي
ــلطان  ــاعرالكبير الدكتور س ــا الش كتبه
ــر  ــي ثم27 نصاً قد ال تمثل عش الصريم
ــر تاريخها  ــه عب ــت به تحربت ــا احتفل م
ــاعر  ــب تعريف بالش ــل إلى جان الطوي
ــدرت منها  ــالف األخير .. وقد ص ــي الغ ف
ــاء  األدب ــاد  اتح ــق  طري ــن  ع ــان  طبعت
ــنة 2003م  ــن األولى س ــاب اليمنيي والكت

والثانية سنة 2010م ..
ــد  ــد عم ــو ق ــون ه ــتبعد أن يك ــا اس وأن
ــوص بوصفها  ــذه النص ــار ه ــى اختي إل
ــه .. واعتقد  ــن تجربت ــر األمثل ع التعبي
ــاد األدباء  ــة في اتح ــروط الطباع أن ش
ــد فرضت عليه هذا  ــاب اليمنيين ق والكت
ــك الدواعي غير  ــم بتل ــم .. ولعله الحج
ــة كتجربة عطية قد  ــة إزاء تجرب المقنع
ــر قدر من  ــر أكب ــوا فرصة مهمة لنش فوت
ــاذخ .. وقد ألمح هو  منجزه اإلبداعي الب
ــذي بثته عنه  ــج الوثائقي ال ــي البرنام ف
ــيرة إلى قرب ظهور مجموعة  قناة المس
ــك  ــنتين وال ش ــرى وكان ذلك قبل س أخ
ــام 2013م قد حال  ــه في ربيع ع أن مرض
ــا أو أخرها على األقل .. إلى  دون ظهوره
ــن الحضرمي في  ــد ضم ــب ذلك فق جان
كتابه " الحركة األدبية في تهامة -1948 
ــعره  ــن ش ــوص م ــة نص 1990م " خمس
ــي كتابه " تهامة في  في ترجمته له ..وف
التاريخ " أردف ترجمته بسبعة نصوص 
بعضها موجود في مجموعة " هو الحب 

ــت ترجمته  ــع األعالم الحق ــي موق "   وف
ــد مختلفة  ــة مقاطع من قصائ بمجموع
ــا بطين أيضاً وهناك  له ..وفي معجم الب
ــورة على  ــن النصوص منش مجموعة م
صفحته في موقع التواصل "فيس بوك" 
ــطس  ــع 2013 وأغس ــن مطل بي ــرت  نش
ــا  كله ــن  تك ــم  ل إن  ــا  ومعظمه 2014م 
منشورة في مجموعة "هوالحب " وعلى 
ــام  ــة مقاًال كتبه هش ــبكة العنكبوتي الش
ــة يحتفي  ــة الجمهوري ــي صحيف ورو ف
ــن مجموعة  ــة م ــة الثاني ــدور الطبع بص
ــي صحيفة  ــر ف ــاًال آخ ــب " ومق "هوالح
ــى كتبه أنا عنه بعد إصابته بجلطة  األول
ــى  ــي إل ــو 2013م ..وه ــي ماي ــة ف دماغي
ــذي انتجته  ــي ال ــم الوثائق ــب الفيل جان
ــاركات بعض  ــه ومش ــعيدة عن ــاة الس قن
ــارات من  ــي المنتديات بمخت ــه ف محبي
شعره "أنا المعلم " غالباً و بضعة أخبار 
ــر  ــارك فيها خالل العش عن فعاليات ش
ــاً كل ما  ــي تقريب ــة .. ه ــنوات الماضي س
ــص عوض في هذا العالم اإلفتراضي  يخ
ــن حجمه  ــل بكثير م ــو أق ــع .. وه الواس
وقيمته اإلبداعية والتربوية والنضالية .. 
ــو كمعظم مجايليه  وهذا ليس خطأه فه
في بالدنا من الصعب أن يتعامل مع هذا 
ــم .. لكنه خطأنا نحن أيضاً..فنحن  العال
ــب أن يتصدى لمثل هذه المهمة  من يج
ــا التقصير الذي وقع فيه عوض فهو  ..أم
عدم اهتمامه بنشر شعره في مجموعات 
ــة منذ البداية .. فبعيداً عن رؤيته  متوالي
ــه المتعلقة  ــة للموضوع وقناعات الخاص
به كيفما كانت تلك القناعات ..فإن عدم 
ــارب الغنية  ــن ذوي التج ــر أمثاله م نش
ــن التوثيق الجيد  ــم .. يحرمها م ألعماله
ــذي يجعلها فيما  في أوانها ..التوثيق ال
ــاعرها وعلى  ــة على ش ــهادة حي بعد ش
وردات  ــه  وتحيزات ــه  واهتمامات ــه  مواقف
ــداث اإلجتماعية  ــه المرتبطة باألح فعل
ــل  حياته  ــة ومفاص ــة والعالمي والوطني
ــه  تجربت ــور  وتط ــة  والفكري ــة  العاطفي

نفسها لغة وشكًال وموضوعاً ورؤية ..
ــي أوانه  ــر ف ــدم اإللتفات ألهمية النش ع
ــاعر  ــرض التجربة حين يصدرها الش يع
في آخر حياته إلى تدخالت كثيرة يقوم 
ــوص أو  ــي بعض النص ــر ف ــا كأن يغي به
ــبب ارتباطها  ــاً كاملة بس ــي نصوص يلغ
ــدث أو فكرة تجاوزها الزمن  بموقف أو ح

أو تغيرت وجهة نظره هو فيها ..
ــى الحياة  ــاعر إل ــب الش ــن يذه ــا حي أم
ــر شيئاً من تجربته  األخرى دون أن ينش
ــر جزءاً منها فحسب .. فإنها  أو وقد نش
ــاً ما تتعرض لإلهمال ويلقى أكثرها  غالب
الضياع .. ويتم التدخل فيها وعليها من 
ــا وال يقدرونها حق  ــن ال يعرفونه ــل م قب
ــر يحرم  ــإن تأخير النش ــا ..أيضاً ف قدره
ــين  ــعري من تناوالت الدارس المنتج الش

ــد أن بحثاً في  ــاد .. وأعتق ــراءات النق وق
ــات األدبية اليمنية  مكتبة النقد والدراس
ــفر  خالل العقود األربعة الماضية سيس
عن نتائج مخيبة فيما يتعلق بالتناوالت 
ــر .. ونفس  ــاعر الكبي ــة بهذا الش الخاص
النتيجة ستواجهنا فيما لوبحثنا خالل 
ــي  ــيف صحيفت ــي إرش ــرة ف ــس الفت نف
ــين  الدارس ..ألن  ــة  والجمهوري ــورة  الث
قليًال ما يتعبون أنفسهم في البحث عن 
ــا با لك  ــزال مخطوطة .. فم ــارب ال ت تج
حين تكون تلك التجربة مخطوطة وفي 
ــى لو كانت  ــين حت مكان ناء عن الدارس
تخص شاعراً بحجم يحيى عوض يملؤ 

زبيد ويشغل الناس فيها.. 
 ****                             

ــلفته فإن عوالم مجموعة  رغم كل ما أس
ــام مختارات  ــا أم ــب "  تضعن ــو الح " ه
مقطرة بعناية من تجربة عوض الطويلة 
ــدة " المعلم" التي  ــب قصي ــى جان .. فإل
ــى بقية  ــيصدق عل ــة .. س ــا كامل أوردته

نصوصها ما قاله في واحد منها  :
هي رحلة أخرى على بؤر األفاعي

يستوى فيها المسدس واليراع
وتستوي فيها القصيدة .. والقذيفة 

والحروف هجينة .. وهزيلة إّما ارتخت
وأظافر الغربان توشك أن تمزق

وردة الفجر التي اختصر األباة حياتهم 
كي يمنحوا أوراقها دفء الحياة 

 وسننقرأ فيها وعيه بوضع لم يتغير منذ 
ستينيات القرن الماضي : 

قليلون جداً ... هم الواقفون 
وسقف المدينة ينهار

ــفته في الحياة والنضال ..  وسنقرأ فلس
ــكيمة  ــفة ترتكز على قوة الش ــي فلس وه
ــض اإلنحناء  ــى المبدأ ورف ــات عل والثب

للعاتيات مهما كان :
اغضب .. لكن ال.. تحزن 

اغضب .. وتمرد
لن ينهي بؤسي .. أو بؤسك

أن نحزن
أن  نطرق نجتر اآلهات

أن نحني لليأس الهامات
لسنا في البؤس .. وفي الحرمان

وظالم المحنة إال اثنان ..
ــات على المبدأ  ــفة المقاومة والثب وفلس
ــر طيلة حياته ولعل  عند عوض لم تتغي
ــي في كتابه  ــد إليه الحضرم هذا ما قص
ــي تهامة " حين قال  ــة األدبية ف " الحرك
ــعراء المجيدين لم  ــن الش ــه " يعد م عن
ــذا أن ما  ــى ه ــداث"  ومعن ــه األح تضعف
ــي ينطبق  ــاء البردون ــوض في رث قاله ع

عليه هو أيضاً :
ها ما يزال كعهدنا 

الشامخ الصلب القناة 
لم تحن قامته الخطوب 

ولم تلنه المغريات 
يحدو زحوف المبصرين 

إلى الحقيقة في ثبات 
ــنقرأ في المجموعة مواقفه الوطنية  وس
والتربوية التي تتبرج في قصائد تجمع 
ــة وجزالة اللغة  ــن المنبرية المجلجل بي
ــذا النص  ــي كما في ه ــوة أداء المعان وق
ــباب والذي يعود إلى سنة  الموجه للش

1966م :
شباب الغد المأمول هذا وجودكم 

بأحقر ما تبغي الحقارة يزخر
فساد على طول البالد وعرضها 

وبغي وظلم صارخ وتجبر
وجود كدنيا الغاب أقوى وحوشها 

إله ومن فوق اإلله وأكبر
شريعته الفوضى ومنطقه العلى 

وأخالقه عفو العلى لست أذكر 
ــبات  ــي إحدى مناس ــد القاه ف ــه ق  ولعل
ــة  ــي وقف ــابقاً – ف ــرنا س ــي أش ــد الت زبي
ــادها  ــاعر -  إلى احتش ــع الش ــرى م أخ
ــة  الزعام ــى  عل ــراع  وبالص ــة  بالمنافس

األدبية واإلجتماعية في زبيد  .
ــنقرأ فيها مقاربات من زوايا مختلفة  وس
ــان  ــا اإلنس ــي وقضاي ــوع الوطن للموض
ــي  ــم وه ــان والظل ــى الطغي ــورة عل والث
ــاعر  ــي تجربته كش ــية ف ــات أساس ثيم
ــط  ــن دوره كمعلم وناش ــزم ينطلق م ملت

تقدمي يساري .
ــنقرأ التفاتات إلى رفاق العمر في  كما س
ــل  ــال مث ــداع والنض ــاة واإلب دروب الحي
ــا أجمل  ــه عمر .. أم ــار الل ــي وج البردون
مافي هذا الجانب من تجربته فهو جالل 
ــه  ــتاذه ومنافس ــي رحيل أس ــه ف ــا كتب م

اللدود الشاعر الكبير عبد الله عطية :
سيداً كان مثلما ترتجي العلياء

عزماً .. وفطنة .. وطماحا 
كان رمزاً لحنكة وتوارى 

بعد أن أثخن الزمان جراحا
كان إن تعتم الليالي فناراً 

يتحدى ظالمها ، بل صباحا
كان صلباً إذا الرزايا تداعت 

صنعت منه للصمود وشاحا 
أفأرثيه ؟ كيف أرثي عظيماً 

يكره الدمع .. والرثا والّنواحا
***          

ــر  ــاعر الكبي ــذا الش ــاحة ه ــأغادر س س
ــطرته اهتمام  ــا س ــل أن يثير م ــي أم وكل
ــتفز قارئاً  ــن بالتوجه إليه .. أو يس آخري
ــي أو خطأ  ــي إلى جانب غاب عن ينبهن
ــجعة  ــه .. وبعيداً عن هذه الس ــت في وقع
ــأكون أول  ــودة أظن أنني س الغير مقص
ــأفعلها  ــاحته ... س ــن إلى س المتوجهي
ــة  ومحاول  ، ــحره  لس ــاً  انصيع ــة  ثالث
ــه ، وتحرياً للتبري من أخطاء ال  إلنصاف

بد أني قد وقعت فيها. 

الشاعر يحيى عوض.. معلم األجيال والوطن والحب

���א� א���א��

أولئك  على  »الرومانسيين«  توصيف  تكرر 
من  شيء  على  حلمهم  يحتوي  الذين  »الحالمين«، 
مالزمة  الرومانسية  أن  البعض  يعتبر  بل  الرفض. 
عام  قامت  التي  الكبرى  الفرنسية  للثورة  بالضرورة 
المشاعر  أهمية  على  التركيز  ــواء  أج وفــي   ،1789
واالنفعاالت بالتزامن مع بروز التيار العقالني في القرن 

الثامن عشر، المعروف بتوصيف »قرن التنوير«.
جامعة  في  واألستاذ  والفيلسوف  األدبي  الناقد  إن 
الذي  عمله  يكرّس  دوبراي  لوران  بنيويورك  كورنيل 
ظاهرة  لدراسة  رومانسي«،  »جيل  عنوان  يحمل 
إلى  العودة  مع  هذا  الراهنة،  نسحتها  في  الرومانسية 
خاّصة  تبّدت  كما  عموما  للرومانسية  التأريخ  من  نوع 
مؤكداً  اليوم،  حتى  عشر  الثامن  القرن  منذ  فرنسا  في 
الرومانسية عند  المفاهيم  إلى  االنتماء  بروز مؤشرات 

الجيل الجديد.
وإذا كان مؤلف هذا الكتاب يتعرّض بالدراسة لظاهرة 
رواية  منذ  األدب  في  عنها  التعبير  وأشكال  الرومانسية 
جان جاك روسو، التي تحمل عنوان »هولويز الجديدة«، 
المؤلف،  أي  فإنه،  اليوم،  وحتى   1762 عام  صدرت  التي 
الكتاب الجيل  الرومانسي« في عنوان  يقصد بـ»الجيل 

الحالي، جيله فهو من مواليد عام 1973 ومن جيل ما بعد 
ثورة الطلبة بفرنسا في شهر مايو من عام 1968.

ويشرح المؤلف أن الجيل الحالي يبدو رومانسياً، من 
حيث حالة االضطراب النفسي والقلق من األفق المبهم 
الذي يراه أمامه، »إننا قلقون بالتأكيد« يكتب المؤلف. 
الرومانسيين  الفنانين  أولئك  للذاكرة  يستعيد  وهو 
األوائل الذي كانوا في فرنسا من األرستقراطيين، الذين 
كانوا شهودا على انهيار النظام الذي شهدته طفولتهم 
وترعرعوا في أحضانه، لكن انتابهم الشعور وهم بالغون 

أنهم في عالم من الخرائب«.
أنها  المؤلف  يشير  للرومانسية  التأريخ  مجال  وفي 
قبل كل شيء حركة أفكار. وتحديد القول منذ البداية 
وإلبداعات  الشخصية  للمشاعر  األولوية  تعطي  إنها 

والمخّيلة.
تتم اإلشارة أن ازدهار الرومانسية في أوروبا، خاّصة 
الرواية،  فن  ازدهار  مع  تزامن  وبريطانيا،  ألمانيا  في 
حيث إن توصيف رومانسي كان له في البداية نوعا من 
االرتباط مع الرواية. لكنه اتخذ تدريجيا مفهوما آخر ذا 
الرومانسية  داللة حديثة تمثل في استخدام توصيف 

كنوع من المقابل لتوصيف »التقليدية، الكالسيكية«.

على  استخدموا  الفرنسيين  أن  إلى  المؤلف  ويشير 
»رومانسي«  توصيف  الزمن  من  طويلة  فترة  مدى 
مع  تتعارض  أنها  أساس  على  ذلك  سلبي.  بمدلول 
االهتمام.  بأولوية  يحظى  الذي  »الواقعي«،  الحس 
تبّنى  حيث  اليوم،  كثيراً  تبّدل  قد  اآلمر  أن  يرى  لكنه 
هم  يصفونه  السلوك  من  نوعا  خاّصة  الشباب  جيل 
أنفسهم بـ»الرومانسي الجديد« على غرار »الليبرالي 

الجديد«.
المؤلف  يحدد  الرومانسي«  »الجيل  مظاهر   ومن 
أن  اإلحساس  خلفية  على  ذلك  الطبيعة.  إلى  العودة 
والطبيعة  اإلنسان  بين  وتتعزز  تتشّكل  قطيعة  هناك 
من  التخريب  من  الكثير  تلقى  والتي  به  المحيطة 
قبله. والقطيعة مع الطبيعة والوسط الطبيعي يقابلها 

»االنسياق نحو عالم التقنية واالستهالك«.
المؤلف في سطور

 لوران دوبراي ناقد أدبي وكاتب وفيلسوف فرنسي. 
يعمل حالياً أستاذاً لألدب الفرنسي في جامعة كورنيل 
يدير  األميركية.  المتحدة  بالواليات  نيويورك  في 
في  تبحث  والتي  »البيرانت«،  مجّلة   2008 عام  منذ 

المجاالت األدبية والتاريخية والفلسفية.
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