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غار في
ُحوش ـ في ـ منقور والغار
ّية هضبة منقور في ُوشوالح صخر

ٍد تحتها من يجري والهضبة ّوان من وا الحجر ص
ّتيــن فيجــرف شــجرات بالّســيل ينحــدر سنة أو من جيل إلى جيــل العشرين في مّرة  ال

 والّزيتون
بئر الواد ذلك وفي

 علــى وترعرعــُت فيــه ُولــدُت حيــث المكــان ذلــك ينســب إليــه الذي الكرمة ـ بئر ـ هو
 البلد مــن الّشــرقي بــالجنوب غمراسن ـــ  ـ قرية من َمشيا على القدام ساعة مسافة

ّية ّتونس .ال
ّدا قديمة قرية هي ّنقوش ج ّيادين والغزلن والبقــار فال ّثل الص ّية التي تم  تــزال مــا البدائ

ِاســتوطونها النســان منــذالقريبة من مجاري الوديــة الكهوف بعض في واضحة   الــتي 
ِاســتقّرت بهــا ففلحــت خصــب  سابق العهــود ول شــك ان القبــائل البربريــة هــي الــتي 
ّددتها جحافل الغزاة عبر  الراضي وغرست أزكى الشجار وتحّصنت بقمم الجبال كلما ه
ــتي ــ ال  التاريخ وما تزال أغلب الماكن تحمل السماء البربرية بما في ذلك ـ غمراسن ـ
ــن ــوع غمراس ّيد القوم ـ غير أّن اللغة المستعملَة والّسائدة بين الناس في رب  تعني ـ س
ــد ــذ أم ِلنصهار بين البربر والعرب من  منذ أجيال عديدة هي العربية وذلك نتيجة لحركة ا
 بعيد مّما جعل أهل غمراســن عامــة منفتحيــن علــى الخريــن وينــدمجون بســهولة مــع
ِاســتوطنوا كامــل  غيرهم مع محافظتهم على بعض طبــائعم الصــيلة بــالّرغم أنهــم قــد 

مناطق البلد التونسية وهاجروا خاصة إلى بلد الجزائر وأوروبا.
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 ...ولدُت الحصاد وقت وعند وألف مائة وتسع وخمسين ثنتينإ سنة في
ّذي الّصــيف أوائل الّربــوع تلــك في يناسب والحصاد أّمي, أخبرتنيكذلك   عنــد يحــّل الــ

ّيام الخيرة  ــك من أوت شهر من الّسابع يوم سّجلني والدي لكّن. تقريبا ماي شهرال  تل
ّتي العاصمة تونس من عاد عندما الّسنة  أغلب مثل الفطائر صناعة في بها يعمل كان ال
ّناس .غمراسن في ال

ّثالث المولود كنت ّفيت فقد ال ــم ـ والحبيب أخي ـ توفّي ثّم ـ آسية أختي ـ  ُتو ــا ل ّطي  يتخ
.الولى الّسنة

ّتصــل الــذي عبيــد بــن محّمد بن أحمد بن الجين ُسوف بن سعيد هو أبي ّنســب ي  مــع بال
.المنطقة في والمتصاهرة القريبة العائلت عديد
. عبيد بن محّمد بن نصر بن سالم بنت مريم هي أّمي
ّطين من كانت الولى ُلعبي ّلسها ال ّيارات وعربات خيول أم  أركــض ّنخــل الومنجريــد وس
.الحافية بالرجل ركلها نخرق الومن كرة كالفارس عليه

ّثالثة الّسنة بلغت عندما ــونس إلــى والــدي فأخــذني بالّرمد عيناي أصيبت ال  العاصــمة ت
ّتداوي  العتيقـــة المدينة من حّي وهو ـ الحّجامين بنهج ـ أعمامي من عائلة عند فنزلت لل

.ُمعافى غمراسن إلى ُعدت ثّمخارج ـ باب الجديد ـ  
ّيا كنت الخمسينات منتصف في ُيسر الكلم بوسعه ليس صب ــم نظًرا ب ّتلعث ــذي لل ــان ال  ك



ّد ّنطق عند بي يستب ّتــي ألســن الّســبعة أذكر ومازلت ال  ... الضــحى عيــد فــي أكلتهــا ال
ْدوى دون ولكن ّلص ولم ج ّلســانية العقدة تلك من أتخ ّل ال  مــن الخيــرة المرحلــة فــي إ

ّي  تعليمي ّثانو !ال
ّنها حياتي في لي عائق أكبر كانت ّلمتني ولك .واليجاز الّصمت ع
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 الّضــواحي مــن وهــي ـــ العليــا مڤريــن البتدائيــة ـــ بمدرســة الإلى دخلت 1958 سنة
ّية  يعمــل كــان الــذي ـــ الّرحمان عبد ـ عّمي لدى سنتين وأقمُت العاصمة لتونس الجنوب

 ـ ثامر الحبيب مستشفى ـ في مخبر
 يعمــل كان الذي والدي السبوع في مّرة خللهما أزور كنت حياتي في شديدتان سنتان

ّكان في   وقــد كنــت أنتظــر تلــك الزيــارة الســبوعية58 عــدد الحّريــة بشارع الفطائر د
بشغف شديد حيث أعود محّمل بالشكلطة والُجبن وبالقطع النقدية في جيبي.

ًذا ـ غمراسن ـ مدرسة إلى ُعدُت 1960 سنة .سنتين بها ودرسُت المتوّسط دون تلمي
ــ قــربالمغرب بنهج ـ  العاصمة فأقمنا بشقة صغيرة رحلت عائلتي إلى 1962 سنة   ـ

  مــع عّمــي ـــ الحــاج بشــير ـــإشــترى قد والدي وكان العاصمة تونس فيباب الجزيرة 
 عــدد بومنــديل ســيدي بنهــج كائنة البناء مواد لبيع مغازةفندقا صغيرا بالمدينة العتيقة و

 وترك عمل الفطائر والحلويات29
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ّدد كان عبيد ـ الحبيب ِسي ـ هو لبي عّم ِابن أرافق كنُتمنذ حلولي بالعاصمة   على يتر
ّية المكتبة  نعيمــة ميخائيــل سائل تبادلهــا مــع الديــب ربعض وله يوغسلفيا بنهج العموم

ِالتقاه عند زيارته لتونس .الذي 
ّية المدرسة دخلت 1964 سنة في ّول وكان الّصادق ِاأستاذ أ ّيدي الستاذ هو ستقبلنا   س

 وطــه الجــاحظ بأخبــار وطابنــا ويمل ولطفــه بعطفــه يغمرنــا كان الذي العريبي البشير
.حسين

ّية المدرســة مــن خرجنــا وفي أوائل شهر جــوان 1967 سنة  مظــاهرات فــي الّصــادق
ِاصاخبة ّيــة الحــرب على حتجاًجا  ّية العرب ّطلعــت الّســنوات تلــك وفــي الســرائيل  علــى ِا
ــزار الّشابي وقرأت جبران خليل وجبران حسين وطه زيدان جرجي قصص ــاني ون ّب   وق

ّنين من وأحببتمجلة الفكر وقصص والداب  .حافظ وشارل أزنافور الحليم عبد المغ
ِانتقلت  الداب شعبة إلى توّجهت 1969 سنة ــة إلــى ومنــه شرف ِابن معهد إلى ف ّي  كل

.1972العاصمة سنة  بتونس أفريل 9 نهج الداب
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ّدام ـ جريدة ـ  لي ونشرت الّشعر كتابة بدأت 1966 سنة  بعــض الّســنة تلــك فــي الخ
ّواة برنامج إلى كتاباتي أرسل وكنت ـ المقاطع  الّشــاعر عليه يشرف كان الذي الدب ه

ّلغماني أحمد .ال
ّية المسيات واكبت 1970 سنة منذ ّية الّشعر ّنوادي تقــام كــانت التي والدب ّيــة بــال  الدب
ّثقافة دار مثل ِابن خلدون ِابن ال ّية قدماء ونادي رشيق و  ونــادي الجلــد دار بنهــج الّصادق

ّية الّشابي القاسم أبي القّصة ّيب  الّشاعرين إلىوتعّرفت بالورد  وُسويلمي الّرياحي الط
.بوجمعة

ّترجمة درسُت 1973 سنة  بســعة بهرنــي الــذي الڤرمادي صالح الديب أستاذي لدى ال
ّلغات على ّطلعهِا ّية إلى لي وترجم ال   بمجلة ـ ألف ـ1974 بعض القصائد سنة الفرنس



ٍاقصيدة ـ ثم   .1975 سنة الفرنج خيول صهيل نكسار 
ّلغمــاني مختــار  جيلــي ومنهــم على شــعراء وأدبــاء تعّرفت الفترة هذه وفي  ومختــار ال

 الّســالمي والحــبيب المــدائني كمــال المدائني ومحمد ومصطفى النّجار وخالد العبيدي
ّتواتي ومصطفى البدوي ومحّمد  ونــور الڤابســي أحمــد ومحّمــد لصــيلع الّســلم وعبد ال
ّدين ّيف الحميد وعبد الكافي رضا ومحّمد بيدة والحبيب عزيزة ال  المشرقي والبشير خر
ّيز  الجملي و نجــاة العــدواني وســميرة وعّزوز ومحمد الطاهر الضيفاوي الوسلتي وعز

 وقــد شــّجعتني قبــل وغيرهــم رجــب بن ومحّمد عامر وأحمد الكسراوي ومحمد معالي
  و أنا تلميذ بالصادقية الديبة حياة بالشيخ أخت صديقي رؤوف بالشيخ الذيهذه الفترة

ّنشــر فــيدرس معي في التعليم الثانوي وشجعني   حســن  الســتاذ1970 منــذ ســنة ال
ّدين الديب ـ عــز ثّم والّصدى ـ  الّصباح ـ  ـ جريدة في حمادة ّيــان وأبــو ـــ المــدني الــ  ز

ّثقــافي الملحق في ـ ـ الّسعدي  الديــب ـــ محّمــد ثــم 1973العمــل ســنة  لجريــدة ـــ ال
1974ـ سنة الهدف  ـ جريدة في ـ مصمولي

ّيــة من تخّرجت 1976 سنة ّية الداب كل ّيــة بأســتاذ  بــالواجب قمــت مباشــرة ثــّم العرب
ّي ّية العسكر ّية بالكاديم ّتدريب بعد والجديد ـ  ب ـ فندق العسكر ــى ال ــة تحّصلت عل  رتب

ّطيران جيش في ملزم ّية الخدمــة أتممــت حيــث ال ّويــة بالقاعــدة العســكر  بمدينــة الج
ّتدريب خللها قمت بنزرت .والمحاضرات بال
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ّتدريس سلك إلى ِانضممت 1977 أكتوبر في ّيــة بالمعاهد ال ّثانو ّول ودّرســت ال  بمعهــد أ
ّنوبة الّضياف أبي ِابن  و1981مــاطر ســنة  بمدينــة ثّم 1980 سنة بوسالم بمدينة ثّم بم

.اليوم إلى 1981 أكتوبر من  ـ برادس حّشاد فرحات بمعهد ـ اخيرا
ّوجت 1978 سنة في  17 يــوم زيــاد ِابني وأنجبُت سعد أبو بنت محمد ليلى بالّسيدة تز

.1984 جوان
ّدكتور أستاذي إشراف تحت ناقشت 1979 سنة ــاءة شهادة رسالة غراب سعد ال  الكف
ّثالث الجزء تحقيق حول البحث في .عرفة ِابن تفسير من ال

ــ الرض ـ بعنوان الولى المجموعة الخاّصة نفقتي على أصدرت 1980 سنة  عطشى ـ
ِانضممت ّتحاد إلى و ّتاب إ ّيين الك ّتونس .ال

. رادس مدينة ِاستوطنت 1981 جوان في
ّثانية المجموعة صدرت 1984 سنة ّوارة" ال  لــم الّرقابــة لكــّن ديميتير دار عن" الملح ن

ّل بتوزيعها تسمح .الموالية الّسنة في إ
ّثالثة المجموعة صدرت 1985 سنة .الربع الّرياح دار عن ـ الفسيفساء امرأة ـ ال
ّنورس دار عن ـ الّروح صديد ـ الّرابعة المجموعة صدرت 1989 سنة .ال
ّتحاد المديرة للهيئة ترّشحت 1990 سنة ّتاب ل ّيين الك ّتونس ِاقتراح ودعم من الديبال   ب

ّية وتحّملتمحمد العروسي المطوي  ّظم العاّمة الكتابة مسؤول ِاخللها ون ّتــاب ّتحــاد   الك
ّتحاد مؤتمر .الخليج الولى حرب ظروف في ومهرجان الشعر العربي العرب الدباء إ

ّية المجموعة صدرت 1992 سنة  دار عــن الّســرب ـــ خــارج جنــاح ـــ الخامســة الّشعر
ّنورس .ال
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ّتــي البلــدان  وفرنســا والردن والعــراق ومصــر وليبيــا والمغــرب الجــزائر هــي زرتهــا ال
.ويوغسلفيا واليونان وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
ّتي المقاهي  مكتبة التحت الندلس ـ ـ مقهى خاّصة هي وللكتابة للقراءة فيها جلست ال

ّطارينالوطنية بسوق   الكــوليزي ومقهى ـ بورڤيبة الحبيب بشارع الكون ـ ومقهى ـ  الع



.قرطاج بشارع الفلورنسا ـ ومقهى ـ ـ
ّنان خاّصة الحميمين أصدقائي منو  محّمــد والمرحوم البدوي ومحّمد ڤفصية محمود الف

.البقلوطي
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