نقــد

أوائل الدواوين الشعرية المعاصرة
المنشورة في عدن
د .شهـاب غـانم

فــي نهايــة العشــرينيات مــن القــرن العشــرين ،بــدأت نشــأة نــوادي اإلصــاح
األدبيــة فــي عــدن؛ ً
أوال فــي مدينــة عــدن القديمــة التي سـ ّـماها اإلنجليــز «كريتر»؛
َّ
ألنهــا بنيــت فــي فوهــة بــركان خامــد ،ولعــل النــار التــي ســتخرج قبــل الســاعة كما
جــاء فــي حديــث أبــي داود« :نــار تخــرج مــن اليمــن مــن قعــر عــدن تســوق النــاس
إلــى المحشــر» تكــون منــه .وكان مديــر النــادي فــي بدايتــه جــدي ألمــي رجــل
النهضــة المحامــي الصحفــي محمــد علــي لقمــان .وفــي مدينــة التواهــي ،وهــي
مينــاء عــدن الشــهير الــذي كان ثالــث مينــاء فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســفن
قبــل إغــاق قنــاة الســويس بســبب حــرب  1967أو مــا عرفــت بالنكســة ،وكان
رئيــس النــادي منــذ إنشــائه ولســنوات طويلــة جــدي الســيد عبــده غانــم .ونشــأ
ـاد ثالــث فــي مدينــة الشــيخ عثمــان ،وكان رئيــس النــادي الشــيخ أحمــد محمــد
نـ ٍ
ســعيد األصنــج مؤلــف كتــاب «نصيــب عــدن» رحمهــم اللــه جميعــاً.
كتــب محمــد علــي لقمــان مقالــة عــام  1941بعنــوان «شــعراء عــدن»

الشــمولي .ومــن تالمــذة العبــادي الشــاعر عبــد المجيــد األصنــج والــد الزعيم
ـاعرا جيـ ً
السياســي العدنــي عبــد اللــه األصنــج ،وكان شـ ً
ـدا ولكــن مقـ ًـا ،ولــم

رفضــوا قبــل ذلــك الترخيــص لهــا ،ومنهــا« :ويعــود الفضــل فــي وجــود

بضــع قصائــد منهــا قصيــدة يهديهــا لوالــدي ،رحمهمــا اللــه ،ولــه كلمــات
لحنهــا ّ
أغنيــة شــهيرة َّ
وغناهــا الفنــان العدنــي ســالم أحمــد بامدهــف عنوانهــا
ً
«تغيبــت يــا ناظــري» .والعبــادي كان أيضــا مــن أســاتذة الشــاعر الفحــل

فــي صحيفتــه الشــهيرة «فتــاة الجزيــرة» التــي ســمح لــه البريطانيــون
بإنشــائها فــي أول ينايــر  1940بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة ،بعدمــا

عــدد مــن الشــعراء فــي عــدن إلــى بعــض النــوادي األدبيــة التــي أسســت
فيهــا منــذ أكثــر مــن ســتة عشــر عامـ ًـا ،فقــد كان حينــذاك يفــد إلــى المدينــة
شــعراء وشــخصيات بــارزة مــن أبنــاء العــرب ،كالســيد عبدالرحمــن بــن

عبيداللــه ،والشــيخ علــى باكثيــر ،والســيد عبداللــه بــن يحيــى فتحتفــل بهــم
ِّ
النــوادي ويســمع أعضاؤهــا القصائــد ّ
والحــث
الرنانــة فــي طلــب المجــد
علــى خدمــة األوطــان .وتكـ َّـررت هــذه الحفــات وســرت عــدوى الشــعر إلــى
ً
شــعرا ال قيمــة لــه
إلــي؛ فقلــت كمــا قــال غيــري
بعــض الشــباب حتــى َّ
البتــةّ ،إل أنــه خلــق شــعراء ثالثــة هــم عبدالمجيــد األصنــج والســيد محمــد

عبــده غانــم وعلــي لقمــان».

فهنــا محمــد علــي لقمــان يقــول بوضــوح :إنــه نظــم بعــض الشــعر
ولكنــه لــم يكــن شـ ً
ـاعرا .وفــي رأيــي َّ
أن النــوادي ال تخلـ ُـق الشــعراء ولكــن

ُي ْن َشــر لــه ديــوان حســب علمــي ،ورأيــت لــه فــي صحــف تعــود للخمســينيات

محمــد ســعيد جــرادة ،رحمهمــا اللــه ،ولــم َأر َّ
أي دواويــن أو كتــب للعبــادي
ّ
ولكــن جــرادة نشــر دواويــن وكتــب فــي الخمســينيات والســتينيات .أمــا

الســيد عبدالرحمــن بــن عبيداللــه والشــيخ علــى أحمــد باكثيــر المســرحي
الشــهير والســيد عبداللــه بــن يحيــى الذيــن ذكرهــم محمــد علــي لقمــان فــي

مقالتــه فكانــوا مــن شــعراء حضرمــوت فــي زيــارات لعــدن.

الوتر المغمور ،وأشجان في الليل

ّأمــا َّأول ديــوان شــعري ُي ْن َشــر فــي عــدن فــكان “الوتــر المغمــور” عــام

 1944لخالــي ووالــد زوجتــي الشــاعر علــي محمــد لقمــان (،)1979 -1918
وطبــع الديــوان فــي مطبعــة «فتــاة الجزيــرة» صحيفــة والــده ّ
وأول صحيفــة

وجــد أهـ َّـم منصــة لتقديــم شــعرهم.
ُت ِ
ً
وكان َّ
شــعرا فــي تلــك الفتــرة الشــيخ أحمــد العبــادي،
ممــن يكتــب
ً
الــذي كان أســتاذا فــي معهــد لتعليــم الفقــه واألدب فــي نــادي اإلصــاح

مســتقلة فــي عــدن ،وكانــت سياســية اجتماعيــة أدبيــة ثقافيــة .وكان
ـرا كثيـ ً
الديــوان متأثـ ً
ـرا بالشــعر الرومانســي الــذي كان ينشــره شــعراء حركــة

الوعــظ .وكان مــن تالمــذة العبــادي فــي تلــك المدرســة العالمــة الشــيخ

بأحمــد شــوقي والمتنبــي واألندلســيين ،وبأســتاذه فــي المدرســة الثانويــة

العربــي ،ولكنــه كان نظمـ ًـا تقليديـ ًـا مــن شــعر العلمــاء الــذي يغلــب عليــه

محمــد ســالم البيحانــي الــذي كان ينظــم الشــعر الدينــي ،ولــه قصيــدة

جميلــة فــي الحنيــن إلــى عــدن بعــد أن اضطــر لمغادرتهــا بعــد مجــيء الحكــم
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أبوللــو ،وشــعراء المهجــر وحركــة الديــوان ،عــاوة علــى تأثــر علــي لقمــان
وزوج أختــه والــدي محمــد عبــده غانــم الــذي كان ينشــر قصائــده فــي «فتــاة

الجزيــرة» ،ونــال جائــزة الشــعر األولــى فــي الجامعــة األمريكيــة ببيــروت مــن

ً
ً
ً
مقال ولم
جيدا ولكن
شاعرا
من تالمذة العبادي الشاعر عبد المجيد األصنج وكان
ينشر له ديوان حسب علمي ورأيت له في صحف تعود للخمسينيات بضع قصائد
بيــن شــعراء غــدا بعضهــم المعـ ًـا مثــل عبــد المنعــم الرفاعــي رئيــس وزراء
األردن األســبق ،كمــا نــال غانــم جوائــز فــي ِّ
كل المســابقات التــي كانــت
تقيمهــا هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة خــال ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة.
ّ
فتأخــر قليـ ًـا فــي
ولكــن غانــم انشــغل بوظائــف عليــا فــي التربيــة والتعليــم
نشــر ديوانــه ،بينمــا اســتفاد تلميــذه علــي لقمــان مــن النشــر فــي دار يملكها
والــده ،رحمهــم اللــه جميعـ ًـا ،وكان غانــم ولقمــان يعرضــان قصائدهمــا على
بعــض فــي تلــك المرحلــة .وكان لقمــان َّأول خريــج عدنــي فــي الصحافــة،
وتخـ َّـرج فــي جامعــة القاهــرة ،وكان مــن مدرســيه وأصدقائــه مصطفــى

أميــن وشــقيقه علــي أميــن.
ُّ
ولــو نظرنــا إلــى عناويــن قصائــد «الوتــر المغمــور» ،لرأينــا التوجــه
الرومانســي الجديــد جليـ ًـا ومنهــا :كرمــة الشــعر ،إيليــن ،التمثــال ،تأمــات

حائــرة ،الخيــال الشــارد ،ذات الثــوب األزرق ،اإليرلنديــة العازفــة ،أنفــاس

عاشــق ،الوتــر المغمــور وصــاة قلــب ،وهــذه األخيــرة صــارت أغنيــة عدنيــة
معروفــة ّ
لحنهــا المرشــدي (محمــد مرشــد ناجــي) ومنهــا:

به
هــو قلــب عصــف الشـــوق ِ
ْ
وأنيـــن
حنيــــن
فترامـــــى فــــــي
ِ

أوصــــابه
ينشــــد األزهــــار مــن
ِ

ْ
السنين
نغمـــة فيهـــــا تبــــــاريح
مـــن دعـــــاء وصــاله

وصبـــــــــــــــابــات وآه

أتـــرى الحـب الحياه؟
أم هـو الســر الدفين؟

وفــي قصيــدة بعنــوان «عــدن  -هــذا الوطــن العربــي» يقــول لقمــان
مخاطبـ ًـا االســتعمار كمــا يبــدو:

خطــــــرات قــــــدك أم رمـــــاح أبيــــك
المنهــــوك؟
مزقــن قلــب العاشـــق
ِ

ُ
شعاعـه
نشـــر الصبـــا فــــي مقلتيــك

واديـك
نشــــر الضيـــــاء الحــــب فـــي
ِ
يــا بنــت معتنــــق الصــــوارم والقنــــا
أبــــــوك
تاللـــه مـــــا هــــــذا الغليـــــــظ
ِ

على الشاطئ المسحور
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ً
خصوصا أنــه كان أول ديوان
وقــد نــال الديــوان الكثيــر مــن التقريظ،
معاصــر مــن اليمــن َّ
وممــن قرضــه الشــعراء محمــد محمــود الزبيــري وزيــد

الموشــكي ومحمــد حامــد البــار ومجلــة «المســتمع العربــي» التــي كانــت
تصدرهــا هيئــة اإلذاعــة البريطانية.
ً
وقــد أصــدر لقمــان فــي العــام التالــي ديوانــا بعنــوان «أشــجان فــي
الليــل» عــام  1945فــي دار فتــاة الجزيــرة ،تغلــب عليــه النزعة الكالســيكية

الحديثــة وبعــض قصائــد المناســبات ،ومــن عناويــن القصائــد :اســتقبال
العــام الهجــري عــام  ،1363تكريــم صديــق ،ذكــرى شــوقي ،أبــو العــاء

المعــري ،العــراق فــي الحــرب «أي العالميــة الثانيــة» الشــعر والمجتمــع
وقصيــدة بــا حجــاب ومنهــا:

ُ
وطـن
هـذا مقامك تحت الشمس يا
ُ
ممتهـن
مـــذمم ،يضحــــك األحــــرار،
ُ
ُ
وأيقظــــه
أفـــاق ولـــــم تنهـــض
كــل
ِ

ُ
والوسن
صــــوت وأقعـــدك التدجيـل

ُ
عمامتــــه
مــــن كــــل تدلـــيس أفــــاك
ُ
الزمــن
شـــر يضيـــق بمــا يستحـــدث
ُ
مصالحـــه
أو كــــل ذي غـــــرض فينـــا
ُ
ممتحـــن
كروحــه سفلــت والشعـــب
والنـــــاس صنفــــــان :أرواح منابتهـــــا
ُ
الوطن
نــور السمـاء ،وبعـض طينهـا
وقــد افتتــح لقمــان ديوانــه الــذي أهــداه لوالــده بصــورة لــه وأبيــات

وجههــا للذيــن تباهــوا:

العدد ( - )11ديسمبر  /ين�اير 2019
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نقــد
أول ديــوان شــعري ينشــر فــي عــدن كان «الوتــر المغمــور» عــام  1944وطبــع
الديــوان فــي مطبعــة «فتــاة الجزيــرة» أول صحيفــة مســتقلة فــي عــدن
على الشاطئ المسحور

ثانــي شــاعر مــن أبنــاء عــدن ينشــر ديوانـ ًـا فيهــا كان والــدي د .محمــد

عبــده غانــم ( ،)1994 - 1912رحمــه اللــه ،فــي مطبعــة فتــاة الجزيــرة
ً
أيضــا بعنــوان «علــى الشــاطئ المســحور» عــام ّ .1946أمــا القســم

األول فــكان يطفــح باألســلوب الرومانســي الــذي كان قــد ســبقه إليــه

شــعراء مدرســة أبوللــو ،ومدرســة الديــوان وشــعراء المهجــر ،وقبلهــم
الشــعراء الرومانســيون األوروبيــون ،وقــد قــرأ غانــم شــعرهم باإلنجليزيــة
ً
أيضــــا .ويقـــــول الناقـــــد والشـــاعر اليمنـــــي
مباشــرة ،وبالفرنسيـــة

لطفي ٔامان

قل للذين تباهوا

غانم في شبابه

المعـــــروف د .عبــد العزيــز المقالــح عــن غانــم« :إنــه – مــن دون شــك -
ِّ
مؤســس المدرســة الرومانســية فــي شــعر اليمــن المعاصــر ،إذا لــم يكــن

وأهــداه للمادييــن فــي وطنــه ،فقــد حشــد القصائــد التأمليــة والوطنيــة

القبــل ،الســر المبــاح ،الهــوى والليــل ،وأنيــن التــي ترجمهــا المستشــرق

وهنــاك غلبــه النعــاس فــرأى فــي الحلــم جمجمتــان تختصمــان واحــدة

فــي اليمــن كلــه ففــي جنوبــه علــى األقــل» .ومــن عناويــن قصائــده فــي
القســم األول الــذي سـ ّـماه «الخافقــات» وأهــداه لحبيبتــه نقــرأ :أنشــودة

وشــعر الهــم العــام .ومنــه قصيدتــه الرمزيــة الشــهيرة «حديــث الجماجــم»
ً
هربــا مــن ضجــة العالــم،
التــي تــروي حكايــة شــاعر ذهــب إلــى مقبــرة

الشــهير آربــري إلــى اإلنجليزيــة ومنهــا:

لســيدة واألخــرى لخادمــة كانــت تعمــل لديهــا أتنــاء حياتهمــا ويــدور بينهمــا

لست تمشين على األرض ولكن فوق قلبي
ِ
خطــى قـد مازجـت روحي ّ
ولبي
ً
تـلك أنغــام

ِّ
ِّ
لصـب
شــئت وال ترثــي
نقلــي الخطـــو كمـــا
ِ

َ
وقـــرب
ـــد
ضــــاق باآلالم واآلمـــــال فـــي ُب ْع ٍ
ِ
* * *

وعظم
لحـم
مـا
ِ
بـراك اللــه مثــل النـاس مـن ٍ
ِ

ِّ
ُ
المستـحم
إشعــاع مـن القـدس لقلبـي
أنـت
ِ

ُ
نظــــم
بـك األلـــــوان فــــي أبـــدع
جمــع
ِ
اللــه ِ

ِّ
األتــم
وأرانـــا كيـــــف يجلـــــو آيـــــة الحســـــن

قالــت :كفـــــى يــا قــــدوة األكملـــين
بأنفــــــــــك المعــــــــــوج ال تفخـــــــــري
قــد زال ذاك األنـــف فـــي الـــــزائلين
وضــــــاع مجــــــد المــــــال والعنصـــــر
نحــــن هنـــــا عظمـــــان لــــو تعقلــــين
ال فضـــــــل للعظــــــــم علـــــــى آخــــــر
بــــــل ربمـــــــا كـــــنت بمـــا تعمـــــــلين

أحقــــر فـــــي ُ
الخ ْ
ـــــبر مـــــن المنظــــــر

ال تجهــــــلي فـالـــــــــويـل للجـاهـــــلين

ومنها:

لست أدري ما الذي تخشين مني لست أدري

بالمنكــــــــر
إذ يلبســــــــــون الحـــــــــــق
ِ

ِّ
بضــــر
لمخلـــــوق
وأنــــا الشاعـــــر ال أرضـــــى
ٍ

ّ
ســماه
وقــد نشــر غانــم فــي القســم األخيــر مــن الديــوان الــذي
«الســابقات» ،وأهــداه إلــى والــده الــذي يفــرح برؤيــة ابنــه الشــاعر ســباقاً،

ُ
َ
القلـب أن يخفـــق حتـى ال تضــري
ومنعــــت

الراقصــة» التــي فــاز فيها بالمســابقة التــي عقدتها جمعية العــروة الوثقى

ّ
كســـري
أنـا لـوال لوعتـي صنــتـك فــي قلبـي

ّأمــا فــي القســم الثانــي مــن الديــوان ،والــذي سـ ّـماه «المحلقــات»
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حــوار شــائق منــه:

ســت قصائــد نــال فيهــا جوائــز؛ األولــى كانــت قصيدتــه الشــهيرة «ابنــة
فــي الجامعــة األمريكيــة ببيــروت عــام  ،1936والقصائــد الخمــس األخــرى

شــارك فيهــا فــي مســابقات شــعرية عقدتهــا هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة

ُّ
التوجــه الرومانســي فــي الدواويــن العدنيــة األولــى مــع االهتمــام بالهــم
نالحــظ
الوطنــي لثالثــة شــعراء هــم فــي رأيــي أبــرز شــعراء عــدن فــي القــرن العشــرين
أثنــاء ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة ونــال فيهــا جوائــز عالميــة.

بقــايا نغــم

الشــاعر الثالــث الــذي نشــر ديوانــه األول بعــد لقمــان وغانــم ،هــو

الشــاعر الرومانســي لطفــي جعفــر أمــان ( )1971 -1928وقــد نشــر ديوانــه
هــذا فــي مطبعــة فتــاة الجزيــرة أيضـ ًـا عــام  1948وكان عمــره  20عامـ ًـا

فقــط ،وقــدم للديــوان والــدي محمــد عبــده غانــم .وكان لطفــي قــد

تخــرج للتــو بشــهادة دبلــوم مــن الســودان ،وعمــل فــي مدرســة الســيلة

الشــعراء األربعــة ّ
ظلــوا طــوال حياتهــم
مــن أهــم األصــوات الشــعرية فــي
اليمــن ولعبــت مطبعــة فتــاة الجزيــرة
ً
دورا فــي نشــر تلــك الدواويــن
ولنقــرأ عناويــن بعــض القصائــد الرومانســية فــي «بقايــا نغــم»
الــذي رســم صــورة غالفــه بنفســه ،وكان يتشـ ّـكل مــن غــادة عاريــة وعــود
وكتــاب وكأس ،وقــد كان لطفــي موهوبـ ًـا فــي الرســم :النغــم الســجين،

االبتدائيــة بعــدن بعــد عودتــه ،ودرســني مادتــي اللغــة العربيــة والتاريــخ،
ـتاذا متميـ ً
وكان أسـ ً
ـزا ،ثـ َّـم درســني فــي كليــة عــدن مــادة التاريــخ لمــدة عــام
ـيا فــي مشــواره الشــعري ورحــل مبكـ ً
أيضـ ًـا .بقــي لطفــي رومانسـ ً
ـرا فــي

وقصيــدة “الصوفــي المعــذب” التــي أهداهــا إلــى روح التيجانــي يوســف

لطفــي بشــعراء أبوللــو ومنهــم الشــاعر الســوداني التيجانــي يوســف بشــير

بعلــي محمــود طــه فــي قصيــدة «القمــر العاشــق»:

ســن الثالثــة واألربعيــن ،ورثــاه والــدي بقصيــدة جميلــة طويلــة .وقــد ّ
تأثــر

الــذي اطلــع علــى ديوانــه إشــراقة فــي الخرطــوم ،كمــا يبــدو أنــه كان شــديد
اإلعجــاب بغانــم َّ
ورحــب بديوانــه «علــى الشــاطئ المســحور» بقصيــدة

تــدل علــى أســلوب لطفــي القريــب مــن التقليديــة فــي بداياتــه ومنهــا:

ً
شاعــــرا كلمـــــــــا رنـــــت قيـــــــاثره
يــا
حســبت َّ
أن مآســى الكـــون لـم تكـن

هــل ّ
صفـق الروض إال كلما خطـرت

فـي سوحه نغمة من عودك الفطـن
وهــل َّ
تبســم زهــر مـــال مــن طــرب

ً
غــــــريـدا علـــــى فنـــــن
إال وألفـــــــاك

ّ
تـاللــه مــا فـاض شـعـــــر أنــت قائلـه

ً
إال ْ
لحـنــــا فـــي فـــم الزمــــن
وخلتــــه

سجـا بـــي الليـــل إال نغمــــة طفـــرت
كأنهـــا جــرس خطــو الغــادة الحــسن
هفت من (الشاطئ المسحور) راقصة

قلــب مــن رمــاد ،أســداف ،وراء الضبــاب ،ليلــة فــي العمــر ،صــدى حــب،
بشــير .يقــول فــي قصيــدة «البولنديــة الحســناء» الــذي يبــدو فيهــا تأثــره

مقام ــك ف ــي س ــماء الل ــه ال ف ــي ه ــذه األرض
جمــال أنــت لــم يخلــق ســوى مــن نــوره المحــض
يزينك من هوى عيســى صليب طاهر الومض
عل ــى نهدي ــن مس ــحورين ف ــي صدرهم ــا الب ــض
خذين ــي إن ب ــدا ص ــدرك ف ــي عين ــي ول ــم أغ ــض
وإن لفــت يــدي نهديــك فــي رفــق ولــم ترضــي
وإن طافــت بــي األشــواق فــي مخدعــك الغــض
وأنـــت مفاتـــن عريـــت لنـــور القمـــر الفضـــي
فل ــي ف ــي حب ــك العط ــري قل ــب س ــاكر النب ــض
ولكــن فــي الديــوان قصائــد عــدة ّ
تتعلــق بمناســبات مثــل ميــاد

مجلــة أفــكار لمحمــود لقمــان ،وتحيــة ســيف الحــق إبراهيــم ابــن إمــام

اليمــن عنــد إنشــاء الجمعيــة اليمنيــة الكبــرى التــي كانــت تطالــب اإلمــام
بحكــم دســتوري ،ومثــل مرثاتــه فــي ســلطان لحــج.

ُّ
التوجــه الرومانســي فــي الدواويــن العدنيــة األولــى
وهكــذا نالحــظ

مــع االهتمــام بالهــم الوطنــي لثالثــة شــعراء هــم فــي رأيــي أبــرز شــعراء

نشــوى تعـربد فـي قلبي وفي أذنـي

عــدن فــي القــرن العشــرين وانضــم إلــى صفهــم األول بيــن شــعراء عــدن
الشــاعر محمــد ســعيد جــرادة ،كمــا ظـ َّ
ـل األربعــة طــوال حياتهــم مــن أهــم

زفـي سـالمي إلـى األحبـاب في عدن

فــي نشــر تلــك الدواويــن.

وودعتنــي علــى لقيــــا فقلـــت لـهــــا

شــعراء اليمــن .وفــي هــذا المقــال نالحــظ أيضـ ًـا دور مطبعــة فتــاة الجزيــرة
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