
 والحكاية والخرافة الحلم
الضرض عطشى في

قاسم قاسم: بقلم

دد إلللى يرجع أقدما أعوام 7 مدى على 22 المقطوعات هذه تمت
دشللاعر حرص وقد 1979 إلى وأحدثها 1973 عام تاضريللخ علللى ال

دم أمر وهذا ظاهرا حرصا قصائده دوضر لمعرفة مه دشاعر ضرؤية تط ال
دصله ة هذه على اختلف وما بيئته في وتأ ن البيئ وب م دد ل خط ب

دشللعر فللي أثرهللا نللرى أن دمللة ال ديللة فهنالللك. عا بيللن قائمللة جدل
دشاعر دساس كإنسان ال ش الذي وعالمه بيئته وبين متفاعل ح يعي

دشاعر يعد فلم فيه، عللاجي بللرج في يعيش الحديث عصرنا في ال
دن بل يقال كما دشعراء شعر إ الحقيقللة فللي هللو ما المعاصرين ال
دل ديللة الحللوادث تللأثير صللدى إ .وعقللولهم نفوسللهم فللي الخاضرج

دية فالحياة دية الجتماع دعللال الللدوضر لهللا والسياس اخصللاب فللي الف
دشاعر تجربة دية مكاسبه مع وتفاعلها ال دية الفن .والشعوضر

دن الملحظ دنسبة النتاج غزيرة كانت 1975 سنة أ دشاعر بال 9( لل
دل) مقطوعات نة هي إنتاجا السنوات وأق ا 1978 س نة وتليه س

دن من) مقطوعتان (1979 دسنوات أجدب أ دسنتان هما ال 1976 ال
دشلاعر نجللد فلللم 1977و هلذه فلي الشلعر ملن شليئا فيهملا لل

.المجموعة
ششرعر قول أن أيضا الملظحظ ومن شر ال شيا يم شم 1975 إلى 1973 من تصاعد ثثث
شسثثنتين فثثي الصثثفر إلثثى لينثثزل القلل إلى ينحو ول أعل ه إليهمثثا المشثثار ال

رعر شيطان" يستيقظ شش د ه" ال ا عن ول كم دماء يق شل الق د إ نوات ثل ث برع س
ج كاملة ائد ثل ث لينت ي قص نتين ف ن س شدل ولك ول مرع رعر ق شش بر ال ذ ه ع ه

شسنوات شد ى ل ال شسنة في 3 نسبة يترع يمتثثاز عبيد فسوف ضئيلة نسبة وهي ال
شلة ششرعر قول في بالق فثي قصثيرة" قصثائد ه" أن أيضا لظحظنا إذا وخصوصا ال

شد ى ل الظحيان أكثر شل الصثفحة لهثا المكانية المساظحة تترع شنثادر القليثل فثي إ ال
شب از وظح ر اليج شث ى أ رعر ه عل ون ش ة لتك د ه القطرع به عن ة أش م بلوظح شرس ال

شصيغيرة شتكثيف من فيها ال شلوني ال شتشكيلي ال وهذا الكثير، الشيء والرعاطفي وال
شنما البل غ في اليجاز على الحرص ى يأتيه إ ا عل شن م ن نظ ع( م ر) وق الرعص

شسرعة عصر هو الذي شطثثوال للقصائد فيه مكان ل ال شن عنثثد ه اليمثثان أو ال بثثأ
شل ومثثا اليجثثاز هثثي البلةغة شل قثث المرعثثروف الرعربثثي البلةغثثي المثثذهب هثثو ود

شس ك ه والمتم ة أسثتاذ وهثو ب شليغ شيثة ال ارف وآدابهثا الرعرب شيثدا الرع شل ج ذ ه بكث ه
... المذاهب

شل على ششثثرعري عالمه إلى الن لندخل ظحال ك ششثثرعوري ال فثثي لنستكشثثف وال



شدنيا" هذ ه إمرعان شتي" ال ششاعر يخلقها ال وفكثثر ه برعاطفته فيها ويرعيش أمامنا ال
شلمها أن ويريد شية في إلينا س شتثثي المجموعثثة هثثذ ه طريق عن وسماح طواع ال

ششاعر نشرها شصة نفقته على ال شزعها الخا .1980 سنة وو
ششاعر على تسيطر فكرة شمة سيطرة ال فهثثو والخصثثب الجثثدب مسألة هي تا
ر ى يكاد شن ي الم أ ذي الرع ا ال ابه ظحولن ط أص ط. القح ي القح ي الرض ف وف

شنفوس شل على يطيغى فالجفاف أيضا والقلوب ال والمحسوسثثات المرئيثثات كثث
... الرعالم وعلى والرعواطف

4ص" وآسيا إفريقيا جفاف يا"
دية كرة ضرأسي" تدوضر أضرض

10ص" قفر مجدب وعالم
دصيف" دشمس ال 4ص" والجفاف وال

ششاعر الواقع هو هذا كان وإذا شنماء في دائما يؤمل فال شرواء ال :والخضرة وال
اعشوشبي أمامي طرقات يا"
جبيني أخاديد في صخوضر يا

3ص" انبتي
الزهر جبيني في ينبت متى"

دمي دتى نهديك بين ضرأسي ض  ح
دزهر ينبت 10ص" ال

شما شمة أ ل ق ي الم ب ف شل شتيغ ى ال ذا عل ط ه اف القح ل والجف شث ي فيتم ذ ه ف ه
شنة باب( المقطوعة 23 ص) الج

دنة في سنفتح" ذضراعا الج
وذضراع
ذضراع

وضرباع وثلثا مثنى
صاعا الجدب في وسنزضرع

وصاعا
وصاع

دل فيحصد " الجياع ك
شلب الساس هو" الحركي فالرعمل" شتيغ والجثوع والجثدب الجفثاف هثذا على لل

شثل والرعطش :في الرعمل هذا ويتم
الفتح
شزرع ال

الحصاد

شصثثلها علثثى زيادة ونشاطا ظحركة تنضح كلمات شلب. الرض فثثي تأ شتيغ علثثى فثثال
شية شية الوضرع condition( النسثثان  humaine (ل الرعثثالم ةغيثثر الرعثثالم وتثثديل

شل يكون شدة بالحركة إ .والقحط للجدب الستسلم وعدم الجا
أكثثثر علثثى سثيطرت ورواء نمثاء من يتبرعها وما هذ ه والقحط الجدب وفكرة

شكر وشثثاعر فيلسثثوف فكثثر مثثن شد( ولنتثثذ هثثذا يرعالثثج الثثذي المسثثرعدي) سثث



شيا" بذاته الموضوع شطويلثثة قصثثيدته فثثي) أليثثوت.س.ت( أو" سياسثث الرض ال
شيا" نفسه الموضع يرعالج اليباب شي موضوع وهو" ظحضار شنه ثر شتصل ل بالنسثثان ي

شل في شلبثثت إذا خصوصثثا وزمثثان مكان ك شيثثة روظحثثه علثثى تيغ شيثثة الماد والنهزام
شية شتكال ن تنبيهه إلى والدباء الشرعراء فيلجأ وال روح فيثه وبثث تلث ك ةغفثوته م

شنثثة فثثي ليفتثثح" والستسثثلم النهثثزام سلسل ليقطع والستفاقة الوعي الج
شل أخير وليحصد صاعا الجدب في يزرع أو ذراعا، ".الجياع ك

شري ومسألة ة الح شي شح والديمقراط ى تل اعر عل شش ع فثي ال ائد ه جمي قص
شصثثورة بتكثثثيف أو تارة رمزي بأسلوب ممضا إلحاظحا شرة لل أو أخثثر ى، مثث

شتي الظحلم بهذ ه شرقه ال شنن والتي تؤ عنثثد ه فالمسثثرجة صثثياةغتها، فثثي يتف
شنور المل شضياء وال :وال

زيت بقطرة"
المسرجة في

دبة قمح بح
دسنبلة في ال

دشمس من نسرق بسمتها ال
دزعها بسمة ونو

       بسمة
7ص" بسمة
شدل أن يمكن قليل فبشيء شدل الرعالم يتب شن المجروظحثثة الرض وجه ويتب إ

شزيت( القثثرآن فثثي جاء كما نور على نور هو بل ضياء) المسرجة في ال
شبة(و شسنبلة في القمح ظح الحيثثاة وإعادة الظامئ وإرواء الجائع إطرعام) ال

شسنوات إلى .الرعجاف ال
شضياء إلى محتاج والنسان شريثثة إلى ال شديمقراطيثثة الح شطرعثثام وإلثثى وال ال

شتى شد ظح شريته يستر شيته ظح .اليغائبة إبتسامته له وترجع وإنسان
ششاعر يمتاز شد بوعي ال ات ظحا ة للمرئي يغيرة الجزئي نع الص ا يص شوا منه ج

شيا شترعبيرات مليئا شرعر شرموز بال .الهادفة وال
وونة المقطوعة هذ ه إلى انظر نن ورع مم "هناك" البرعيد للمكان إشارة باسم ال
شصثثور أو) كثثان( مثثاذا لنثثا ليصف برعيد إلى ينظر فترا ه شتثثي الماضثثية ال ال
شلت الزمن عنها عفى والمكثثاني" المجتمرعي منظورنا" من الن واضمح
شررا أكثر الماضي كان فقد رومنطيقيثثة وأكثثثر الشياء مع ألفة وأكثر تح

شية شبا وأكثر وشاعر نباتهثثا بالطبيرعة إلتصاقا وأكثر بها واستمتاعا للحياة ظح
شلثثق فقثثد اليثثوم أمثثا وإنسثثانها وظحيوانهثثا وبالقشثثور بثثالوهم النسثثان ترع

شرج" المزقزقة الرعصافير يسجن" وأصبح أو وظحمثثق بلثثه فثثي عليهثثا يتفثث
البيوت شرفات فوق القضبان بين المسجون ليغنائها صمم في يستمع

ياسمينة كانت هناك"
دنافذة زين نواضرها دصيف في ال ال
 الظلفي تسبح عجوز كانت هناك

بالكرة أحيانا يلطمها طفل وكان



دقاء كان هناك حماضره يربط الس
دزع الماء يو

دما بالذات هنا أ
دشرفة فوق دزضرقاء ال ال

9ص"قفص في يزقزق عصفوضر
ششاعر شول على أمين شاهد هنا فال شدل الرعصثر تحث شيثة ظحركثاته وتبث اليقاع

شول هذا تأثير ومد ى .والمكان النسان على التح
شثف رمزي قصيد وهذا شدللت من له مك شيثثة ال شيثثة الوجدان ششثثيء والفكر ال

شتي" الرعصفورة" هذ ه هي فمن الكثير ششها إلى تأو لم ال المساء؟ هذا ع
شتي الرعصفورة هذ ه هي ومن شدنيا؟ كابوس تحمل ال شتي ال تقفثثز بثثاتت وال
شم الفجثر إلثى الكهربثثاء أسثثلك علثثى شل فثوق برعيثثدا برعيثثدا طثثارت ثث كث

البنايات؟
فورة هذ ه هي فمن تي الرعص ق ال ا التص ود وجوده ائع" بوج ب ب الحلي

شباز شيارة الفحم وبائع والخ ششرطة وس ".ال
شنها شن أكبر في إ شظ ششاعر روح" ال ل الفثثاق فثثي هائمثثة أصثثبحت التي" ال

شر شراء مرعلوم مكان في تستق هثثي فل الثثدنيا كثثوابيس مثثن أصثثابها مثثا ج
شذة فقدت فقد تستريح أو ترتاح شنثثة الهادئثثة الحيثثاة لثث كنثثف فثثي المطمئ

شسلم الهدوء شية وال شذة وفقدت والحر شيات ل ألوان من فيها بما المدينة مرئ
شزاخرة الحياة :ال

تأو لم العصافير من عصفوضرة"
دشها إلى المساء هذا ع
ددنيا كابوس جثم ضريشها على ال

 مصابيح تونس انطفأت حتى مضت

دساعة على دسادسة ال صباحا ال
الكهرباء أسلك على تقفز باتت

در وحينما الحليب بائع م
دباز وتله دضراجته القديمة على الخ د

دركت الفحم بائع عربة وتح
درت دياضرة تلوي وم دشرطة س ال
بعيدا بعيدا طاضرت

دل فوق 19ص" البنايات ك
شطبثثاق" هذا إلى فانظر )الفحثثم وبثثائع الحليثثب بثثائع بيثثن( المرعنثثوي" ال

شظف شيا ليو شسواد البيض مرعنى( بين جل شمة الحياة في) وال .عا
شمثثا شنيثثل بحثثر( قصثثيدة فثثي أ ششثثاعر فيرعالثثج 17ص) أخضثثر ال شية ال قضثث

شية شيثثة السياسثثة علثثى أبرعادهثثا لهثثا كثثانت سياس شمثثة الرعرب هثثذ ه وهثثي عا
شتفاقيثثات شتثثي ال شسثثادات أمضثثاها ال شو مثثع ال شصثثهيوني الرعثثد وعرفثثت ال



شتفاقيات ششاعر" دافيد كامب" بإ شرر وال شن يق شنيل أ شلم لم ال يتك
دنيل بحر" أبكم ال

دنيل بحر "أبكم ال
شن شم عرفتنثثا القيثثد كتابثثة برعثثد الظحثثدا ث ولكثث شنيثثل أ شلثثم ال وأفثثاض فرعل تك
شسادات على بمياهه شج في فأةغرقه نفسه ال شزاؤام المثوت لث شنسثثيان الث وال

.مرعا
شتي الخيرة والملظحظة شمل على نفسها تفرض ال ي المتأ ذا ف شديوان ه ال

شصيغير شن ال ششاعر أ ف قد ال شظ اليب و ثيرة أس ي ك ة ف رعر ه كتاب ي ش وه
شد أساليب شيمة ج شتى والحكاية والخرافة للحلم توظيفه منها ق شصثثة وظح الق

والحثثذاء وخرافثة راؤيا مثل ومقطوعات قصائد في خصوصا شرعر ه في
شطفل البيض والحصان شسثثمكة وال شق شثثيء ول وصثثبية وال شذكر يسثثتح الثث
.منه نفر غ الله شاء إن آخر موضوع وهذا وشبحان

قاسم
تونس 1324 ب ص


