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ع في رحاب ـوص ا�دبية والسفر الممتـــــامرة المغرية لمقاربة النصــــبعد ھذه المغ

وعة ــــرة كل ذلك مجمـــ، كان ثم" حـــــز المقالـــد العزيـــعب: "عرية لـ ــــالمدونة الش

  :الي ـــــــــــج الموضوعية آثرنا إدراجھا على النحو التـــــــــمن النتائ

ة ــــــم الشعريــــرات عوالــــت شفــــام وفكــــــــاللث اطتـــأمة ــــــــاسھذه الدر •

ف ــة وفرادتھا، فعمقت معرفتنا بمختلــرية المتنوعـــــــــة برؤاھا الشعـــالحداثي

 .ھا ــــمناھج

رب ــــــاد العــــــــــــــداثة غفي كتابات النقــــرية والحــــوم الشعـــر مفھذّ ـــتج •

 .ة ـــــيات متباينـــن بتسمــــــــى ولكـــــالقدام

ثريا  يا فتأــــــان انفعالـــــربية كـــد القصيدة العــغيير الذي مس جســـــــالت إن •

م وھو ما ــــاعر القديـــــلق من نظرة الشـــــــي انطــــــــاعر الحداثــــــــفالش

ة السائدة في ــن الكتابـــف عـــــجديدة تختل ةـــــإبداعيارس طرائق ـه يمـــجعل

 أن، @تعدوا ة جديدةشعرية وفصائل حداثيلنا  أنتجا ـــة ، ممــھا التقليديــصورت

 .ية عن الحداثة في صورتھا الغربيةتكون نسخة ثان

واقع @مرئي يجسده الواقع  إلىشعرية اللغة ھي شعرية تتخطى الواقع المرئي  •

 اDيحاءاته يقبل عددا @نھائيا من ـــــــاح الد@لي مما جعلالشعري وكذا ا@نفت

جم وا@نحراف والحياد ــــمن قيد المععن طريق تخلص ا�لفاظ  والتأويEت

 .د ـــــن المعنى الواحــــع

ة بكم من الد@@ت ـــــــمشحون"  حــــــــــــزيز المقالـــد العـعب" غة  ــــجاءت ل •

وصيغ متعددة وجمل متنوعة بين  الـــــــــوأفع بأسماءبير عنھا الEنھائية تم التع

ة ـــــــــــقول الد@لية في مدونـــــذلك تنوع الح إلى أضفالطلبية وا@فصاحية ، 

الذي  اIتيتبحث عن  بأسئلةاعر ، وھي حقول جعلت لغة شاعرنا مفعمة ـــــالش

 .ي ــــــــت@يأ

على المزاوجة ، "  الحــــزيز المقـــــد العـــــــعب"  ادلة الشعرية عندــــتقوم المع •

 على الديوان مسحة  أضفت، مما اءـــــــوا�سم الـــا�فعحيث زاوج بين زمرة 
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ا ـــمت نفسية شاعرنا المتذبذبة بين الماضي والحاضر، ومـــ، حيث ارتسجمالية •

 .ر عن نفسية الشعوب العربية عامة والشعب اليمني خاصةتعبي إ@ركة ـــھذه الح

اعر جعلته يتربع على ــــتواترا كبيرا في مدونة الش "الفعل المضارع"د شھد ـــلق •

، وما ذلك سوى د@لة واضحة على رغبة الشاعر في  ا�خرى ا�زمنةعرش 

 .ا@ستمرارية

انة بالغة ـــــــــــــــمكولھا شكل " الصورة الشعرية"  أنكما وضحت الدراسة  •

 فرداــــــوتEلھا تميزا ــــــــــجعلت الشعر يكتسب من خ إذ وا�ھمية رـــــــا�ث

 .وخصوصية

بEغي والصورة  أساسالح بين الصورة التقليدية التي تقوم على ـــــــمزج المق •

 أثيرـــوالتالي لدى المتلقي ـــالحداثية ، ليغير من غايتھا في تحقيق الواقع الجم

 .هــــفي

ا ــليثبت في قصيدته روح الحواسف الشاعر كما ھائE من صور ــــلقد وظ •

 .والتأويEتاء من الد@@ت ـــدينامكية جعلت جل صوره الشعرية تحلق في فض

 إ@ك ــة وروي، وما ذلـــارجي من وزن وقافيـــالخ إيقاعهاعر في ـــنوع الش •

 .اعر وتذبذبھاـــالشراب نفسية ـــد@لة واضحة على اضط

لق رؤية جديدة ـــشعرية حداثية جعلته يخ"  قالحـــزيز المـــبد العـــع" شعرية  •

 لتأسيسيھدف ي، وھو في كل ذلك ـــ، لفھم الحاضر انطEقا من الماضللشعر

 .ةــــشعرية مستقبلي

دونة ـــمن خEل الخوض في عوالم الم إليھالنا ـــالنتائج التي توص أھمكم ـــتل     

ال ـــ، ونحن @ندعي لمحاولتنا ھذه الكم" ا حزانبلقيس وقصائد لمياه " عرية ـــالش

ھو نص  اDبداعيث علمي، @ن النص ــــبح �يالنقصان حتمية طبيعية  إنل ـــــــــــــب

 هــأرواحالقبض على  أن قدن نعتـــــ، ونحكم ھائل من الد@@ت الEنھائية منفتح على

  .حيEــــــمست أمراالمتمردة بقواعد واليات  نقدية يظل  الجمالية

  ." دــــه اجر واحــــب فلـــھد ولم يصـــن اجتـــوم رانــــأجفله  ابـــوأصومن اجتھد "


