
الضرض عطشى في والحكاية والخرافة الحلم

قاسم قاسم: بقلم

دد 1973 عام إلى يرجع أقدما أعوام 7 مدى على 22 المقطوعات هذه تمت
دشاعر حرص وقد 1979 إلى وأحدثها ظظظاهرا حرصا قصائده تاضريخ على ال

دم أمر وهذا دوضر لمعرفة مه دشاعر ضرؤية تط دصله ال اختلظظف ومظظا بيئتظظه في وتأ
دد ل خطوب من البيئة هذه على دشعر في أثرها نرى أن ب دمة ال فهنالظظك. عا

دية دشاعر بين قائمة جدل دسظظاس كإنسان ال وعظظالمه بيئتظظه وبيظظن متفاعظظل ح
دشاعر يعد فلم فيه، يعيش الذي بظظرج فظظي يعيظظش الحظظديث عصظظرنا فظظي ال

دن بل يقال كما عاجي دشعراء شعر إ دل الحقيقظظة فظظي هو ما المعاصرين ال إ
ديظظة الحظظوادث تظظأثير صظظدى فالحيظظاة. وعقظظولهم نفوسظظهم فظظي الخاضرج

دية دية الجتماع دعظظال الظظدوضر لهظظا والسياسظظ دشظظاعر تجربظظة اخصظظاب فظظي الف ال
دية مكاسبه مع وتفاعلها دية الفن .والشعوضر
دن الملحظظظ دنسظظبة النتظظاج غزيظظرة كظظانت 1975 سظظنة أ دشظظاعر بال 9( لل

دل) مقطوعات 1979 سظظنة وتليهظظا 1978 سظظنة هظظي إنتاجظظا السنوات وأق
دن من) مقطوعتان( دسنوات أجدب أ دسظظنتان هما ال فلظظم 1977و 1976 ال

دشاعر نجد .المجموعة هذه في الشعر من شيئا فيهما لل
ششرعر قول أن أيضا الملظحظ ومن شر ال شيا يم شم 1975 إلى 1973 من تصاعد إلححى ينحححو ث

شسححنتين فححي الصححفر إلححى لينححزل القلل شححيطان" يسححتيقظ ول أعل ه إليهمححا المشححار ال
ششرعر شل القححدماء يقول كما عند ه" ال فححي قصححائد ثل ث لينتححج كاملححة سححنوات ثل ث برعححد إ
شدل ولكن سنتين ششرعر قول مرع شسنوات هذ ه عبر ال شد ى ل ال شسححنة في 3 نسبة يترع وهححي ال
شلة يمتاز عبيد فسوف ضئيلة نسبة ششححرعر قول في بالق أن أيضححا لظحظنححا إذا وخصوصححا ال

شد ى ل الظحيان أكثر في قصيرة" قصائد ه" شل الصححفحة لهححا المكانيححة المسححاظحة تترعحح فححي إ
شنادر القليل شب ال شثر اليجاز وظح شرسححم بلوظحححة أشححبه عنححد ه القطرعححة لتكححون شرعر ه على أ ال

شصيغيرة شتكثيف من فيها ال شلوني ال شتشكيلي ال الحححرص وهححذا الكححثير، الشيء والرعاطفي وال
شنما البل غ في اليجاز على شن مححا علححى يححأتيه إ عصححر هححو الححذي الرعصححر) وقححع( مححن نظحح

شسرعة شطوال للقصائد فيه مكان ل ال شن عند ه اليمان أو ال شل ومححا اليجححاز هي البلةغة بأ قحح
شل شسحح ك المرعححروف الرعربي البلةغي المذهب هو ود شليغححة أسححتاذ وهححو بححه والمتم شيححة ال الرعرب

شيدا الرعارف وآدابها شل ج ... المذاهب هذ ه بك
شل على ششرعري عالمه إلى الن لندخل ظحال ك ششرعوري ال هححذ ه إمرعححان فححي لنستكشف وال

شدنيا" شتي" ال ششاعر يخلقها ال شلمها أن ويريد وفكر ه برعاطفته فيها ويرعيش أمامنا ال إلينححا سحح
شية في شتححي المجموعححة هححذ ه طريححق عححن وسححماح طواع ششححاعر نشححرها ال نفقتححه علححى ال

شصة شزعها الخا .1980 سنة وو
ششاعر على تسيطر فكرة شمة سيطرة ال شن ير ى يكاد فهو والخصب الجدب مسألة هي تا أ
شنفححوس وفححي الرض فححي القحححط. القحححط أصححابه ظحولنا الذي الرعالم أيضححا والقلححوب ال

شل على يطيغى فالجفاف ... الرعالم وعلى والرعواطف والمحسوسات المرئيات ك
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 شلب في المل ق شتيغ شثل والجفاف القحط هذا على ال بححاب( المقطوعة هذ ه في فيتم
شنة 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 والرعطححش والجححوع والجححدب الجفححاف هذا على لل

شثل :في الرعمل هذا ويتم
الفتح
شزرع ال

الحصاد

شصححلها علححى زيححادة ونشاطا ظحركة تنضح كلمات شلب. الرض فححي تأ شتيغ شية علححى فححال الوضححرع
شية شل يكون ل الرعالم ةغير الرعالم وتديل) condition humaine( النسان شدة بالحركة إ الجا

.والقحط للجدب الستسلم وعدم
فكححر مححن أكححثر علححى سححيطرت ورواء نمححاء من يتبرعها وما هذ ه والقحط الجدب وفكرة

شكر وشاعر فيلسوف شد( ولنتذ شيا" بذاته الموضوع هذا يرعالج الذي المسرعدي) س أو" سياس
شطويلة قصيدته في) أليوت.س.ت( شيا" نفسه الموضع يرعالج اليباب الرض ال وهححو" ظحضار

شي موضوع شنه ثر شتصل ل شل في بالنسان ي شلبححت إذا خصوصا وزمان مكان ك روظحححه علححى تيغ
شية شية الماد شية والنهزام شتكال فيه وبث تل ك ةغفوته من تنبيهه إلى والدباء الشرعراء فيلجأ وال

شنة في ليفتح" والستسلم النهزام سلسل ليقطع والستفاقة الوعي روح أو ذراعا، الج
شل أخير وليحصد صاعا الجدب في يزرع ".الجياع ك

شري ومسألة شية الح شح والديمقراط ششاعر على تل ممضحححا إلحاظحا قصائد ه جميع في ال
شصورة بتكثيف أو تارة رمزي بأسلوب شرة لل شتححي الظحلم بهذ ه أو أخر ى، م شرقه ال تححؤ

شنن والتي شنور المل عند ه فالمسرجة صياةغتها، في يتف 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 المجروظحححة الرض وجححه ويتب شزيححت( إ ال

شبة(و القرآن في جاء كما نور على نور هو بل ضياء) المسرجة في فححي القمححح ظح



شسنبلة شسنوات إلى الحياة وإعادة الظامئ وإرواء الجائع إطرعام) ال .الرعجاف ال
شضياء إلى محتاج والنسان شرية إلى ال شديمقراطية الح شطرعام وإلى وال شتى ال شد ظح يسححتر

شريته شيته ظح .اليغائبة إبتسامته له وترجع وإنسان
ششاعر يمتاز شد بوعي ال شوا منها يصنع الصيغيرة الجزئية للمرئيات ظحا شيا ج مليئححا شححرعر

شترعبيرات شرموز بال .الهادفة وال
وونة المقطوعة هذ ه إلى انظر نن ورع مم فححترا ه" هنححاك" البرعيححد للمكححان إشححارة باسم ال
شصور أو) كان( ماذا لنا ليصف برعيد إلى ينظر شتححي الماضية ال الزمححن عنهححا عفححى ال

شلت أكححثر الماضححي كححان فقححد والمكححاني" المجتمرعححي منظورنححا" من الن واضمح
شررا شية رومنطيقيححة وأكححثر الشححياء مححع ألفححة وأكححثر تح شبححا وأكححثر وشححاعر للحيححاة ظح

شلق فقد اليوم أما وإنسانها وظحيوانها نباتها بالطبيرعة إلتصاقا وأكثر بها واستمتاعا ترع
شرج" المزقزقة الرعصافير يسجن" وأصبح وبالقشور بالوهم النسان فحححي عليها يتف

شححرفات فححوق القضححبان بيححن المسححجون ليغنائهححا صمم في يستمع أو وظحمق بله
البيوت

ياسمينة كانت هناك"
دنافذة زين نواضرها دصيف في ال ال
 في تسبح عجوز كانت هناك
دل الظ
بالكرة يلطمها طفل وكان
أحيانا
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 الرعصر تح شية ظحركاته وتب تححأثير ومححد ى اليقاع

شول هذا .والمكان النسان على التح
شثف رمزي قصيد وهذا شدللت من له مك شية ال شية الوجدان ششيء والفكر فمن الكثير ال
شتي" الرعصفورة" هذ ه هي ششها إلى تأو لم ال المساء؟ هذا ع

شتححي الرعصفورة هذ ه هي ومن شدنيا؟ كححابوس تحمححل ال شتححي الحح علححى تقفححز بححاتت وال
شم الفجر إلى الكهرباء أسلك شل فوق برعيدا برعيدا طارت ث البنايات؟ ك

شبححاز الحليب بائع" بوجود وجودها التصق التي الرعصفورة هذ ه هي فمن وبححائع والخ
شيارة الفحم ششرطة وس ".ال

شنها شن أكبر في إ شظ ششاعر روح" ال شر ل الفاق في هائمة أصبحت التي" ال فححي تسححتق
شراء مرعلوم مكان فقححد تسححتريح أو ترتححاح هححي فل الححدنيا كوابيس من أصابها ما ج

شذة فقدت شنة الهادئة الحياة ل شسححلم الهححدوء كنف في المطمئ شيححة وال وفقححدت والحر
شذة شيات ل شزاخرة الحياة ألوان من فيها بما المدينة مرئ :ال

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

 مصابيح انطفأت حتى مضت
تونس
دساعة على دسادسة ال صباحا ال
الكهرباء أسلك على تقفز باتت

در وحينما الحليب بائع م



دباز وتله دضراجته على الخ د
القديمة
دركت الفحم بائع عربة وتح

درت دياضرة تلوي وم دشرطة س ال
بعيدا بعيدا طاضرت

دل فوق 19ص" البنايات ك
شطباق" هذا إلى فانظر شظححف) الفحححم وبائع الحليب بائع بين( المرعنوي" ال شيححا ليو جل

شسواد البيض مرعنى( بين شمة الحياة في) وال .عا
شما شنيل بحر( قصيدة في أ ششاعر فيرعالج 17ص) أخضر ال شية ال شية قض كححانت سياسحح
شيححة السياسححة علححى أبرعادها لها شمححة الرعرب شتفاقيححات هححذ ه وهححي عا شتححي ال أمضححاها ال

شسادات شو مع ال شصهيوني الرعد شتفاقيات وعرفت ال ششححاعر" دافيححد كححامب" بإ شرر وال يقحح
شن شنيل أ شلم لم ال يتك
دنيل بحر" أبكم ال

دنيل بحر "أبكم ال
شن شم عرفتنا القيد كتابة برعد الظحدا ث ولك شنيححل أ شلححم ال علححى بميححاهه وأفححاض فرعل تك

شسادات شج في فأةغرقه نفسه ال شزاؤام الموت ل شنسيان ال .مرعا وال
شتي الخيرة والملظحظة شمل على نفسها تفرض ال شديوان هذا في المتأ شصححيغير ال شن ال أ

ششاعر شظف قد ال شد أسححاليب وهي شرعر ه كتابة في كثيرة أساليب و شيمححة جحح منهححا ق
شتى والحكاية والخرافة للحلم توظيفه شصة وظح قصححائد فححي خصوصححا شرعر ه في الق

شطفححل البيححض والحصححان والحححذاء وخرافححة راؤيححا مثل ومقطوعات شسححمكة وال وال
شق شيء ول وصبية شذكر يستح نفححر غ اللححه شححاء إن آخححر موضححوع وهذا وشبحان ال

.منه

قاسم
تونس 1324 ب ص
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الغاضر من الخروج

ةغار في
ظحوش في منقور واليغار

شية هضبة على والحوش صخر
دد تحتها من يجري والهضبة شوان من وا الحجر ص

شرة شسيل ينحدر سنة الرعشرين في م شتين بال شزيتون وال أيضا وال
بئر الواد ذل ك وفي

مت الذي المكان ذل ك ينسب إليه الذي الكرمة بئر هو مسححافة علححى وترعرعححت فيه مولد
شرجل ساعة ششرقي بالجنوب ةغمراسن قرية من بال شية البلد من ال شتونس .ال

شدا قديمة قريبة هي شنقوش ج شية فال الوديحححة عند الكهوف برعض في واضحة تزال ما البدائ
شية شية البربر شية والرعشائر الصل شن ةغيححر المشرق من الوافدة الرعرب شنححاس ليغححة أ هححي فيهححا ال
شية .برعيد عهد منذ الرعرب

مت عنححدما الحصار وقت وعند وألف مائة وتسع وخمسين اثنتين سنة في ذل ك كان .ولححد
شمي أخبرتني هكذا شربوع تل ك في يناسب والحصاد أ شصيف أوائل ال شذي ال شل ال ظحححدود عند يح

شن. تقريبا ماي شهر أواخر شجلني والدي لك شسابع يوم س شسححنة تلحح ك من أوت شهر من ال ال
شتي الرعاصمة تونس من عاد عندما أةغلححب مثححل الفطححائر صححناعة فححي بهححا يرعمححل كححان ال
شناس .ةغمراسن في ال

شثالث المولود كنت*  شفيت فقد ال شم آسية أختي تو شي ث شطيححا لححم وهما الحبيب أخي توف يتخ
شسنة .الولى ال

شمد بن أظحمد بن الجين سوف بن سرعيد هو أبي*  شتصل الذي عبيد بن مح شنسححب ي مححع بال
.المنطقة في والمتصاهرة القريبة الرعائلت عديد

شمي*  شمد بن نصر بن سالم بنت مريم هي وأ .أيضا عبيد بن مح
شطين من كانت الولى ملرعبي*  شلسها ال شيارات وعربات خيول أم أركححض نخححل وجريححد وسحح

شرجل أرفسها خرق وكرة كالفارس عليه .الحافية بال
شسنة بليغت وعندما*  شثالثة ال شرمد عيناي أصيبت ال الرعاصمة تونس إلى والدي فأخذني بال

شتداوي شجامين بنهج أعمامي من عائلة عند فنزلت لل شي وهححو الح الرعتيقححة المدينححة مححن ظححح
شم وبسيط هادئ .مرعافى ةغمراسن إلى معدت ث

ييا كنت الخمسينات منتصف في*  ميسر الكلم بوسرعه ليس صب ررا ب شتلرعثم نظ كان الذي لل
شد شنطق عند بي يستب شسححبرعة أذكر ومازلت ال شتححي ألسححن ال ... الضحححى عيححد فححي أكلتهححا ال
ندو ى دون ولكن شل ص ولم ج شلسححانية الرعقدة تل ك من أتخ شل ال مححن الخيححرة المرظحلححة فححي إ

شي ترعليمي شثانو !ال
شنها ظحياتي في لي عائق أكبر كانت لقد شلمتني ولك شصمت ع .واليجاز ال
شضواظحي من وهي الرعليا مڤرين مدرسة إلى دخلت 1958 سنة في*  شية ال لتونس الجنوب

شمي لد ى سنتين وأقمت الرعاصمة شرظحمان عبد ع شتحليححل فححي يرعمححل كان الذي ال شي ال الطححب
شرة خللهمححا أزور كنت ظحياتي في شديدتان سنتان وهما ثامر الحبيب بمستشفى فححي محح

شكان في يرعمل كان الذي والدي السبوع شرية بشارع الفطائر د .58 عدد الح
مت 1960 سنة في رذا ةغمراسن مدرسة إلى معد شسط دون تلمي مت المتو .سنتين بها ودرس
شمححي: الرعاصمة إلى رظحلنا 1962 سنة في*  شنوبيححة وأخححتي أ وأخححي مصححطفى وأخححي م

شما إبراهيم شقة وسححكننا 1963 سححنة وولححد الصححيغر فهححو عادل أخي أ بنهححج صححيغيرة بشحح
بنهححج كائنححة البناء مواد لبيع ميغازة إشتر ى قد والدي وكان الرعاصمة تونس في الميغرب

.1994 سنة إلى بها يرعمل وقتئذ وصار 29 عدد بومنديل سيدي
شسنوات في*  شستينات من الولى ال مت ال شم ابن أرافق كن عبيححد الحححبيب ال خ هححو لبححي ع

شدد كان الذي شية المكتبة على يتر شرسححائل برعححض ولححه يوةغسححلفيا بنهج الرعموم عنححد مححن ال



.نرعيمة ميخائيل الديب
شية المدرسة دخلت 1964 سنة في شصادق شول وكان ال شيدي الستاذ هو إستقبلنا أستاذ أ س

.ظحسين وطه الجاظحظ بأخبار وطابنا ويمل برعطفه ييغمرنا الذي الرعريبي البشير
شية المدرسة من خرجنا جوان وفي 1967 سنة في*  شصححادق صححاخبة مظححاهرات فححي ال

رجا شيححة الحرب على إظحتجا شية الرعرب شسححنوات تلحح ك وفححي السححرائيل شطلرعححت ال قصحح ص علححى ا
ششححابي وقرأت جبران خليل وجبران ظحسين وطه زيدان جرجي شبححاني ونححزار ال وأظحببححت ق

شنين من .ظحافظ الحليم عبد الميغ
شجهت 1969 سنة في*  شية الداب شرعبة إلى تو شرف ابن مرعهد إلى فانتقلت الكلسيك

شية إلى ومنه .الرعاصمة بتونس أفريل 9 نهج الداب كل
ششرعر كتابة في بدأت 1966 سنة منذ*  شدام جريدة لي ونشرت ال شسححنة تلحح ك فححي الخ ال

شواة برنامج إلى كتاباتي أرسل وكنت المقاطع برعض عليححه يشححرف كححان الححذي الدب هحح
ششاعر شليغماني أظحمد ال .ال

شية المسيات واكبت 1970 سنة منذ*  ششرعر شية ال شنوادي تقام كانت التي والدب شية بال الدب
شثقافة دار مثل شية قدماء ونادي رشيق وابن خلدون ابن ال شصادق ونححادي الجلححد دار بنهححج ال

شصة ششابي القاسم أبي الق شية ال شرفت بالورد شيب على وترع شرياظحي الط .بوجمرعة وسويلمي ال
شترجمة درست 1973 سنة في*  بسححرعة بهرنححي الححذي الڤرمادي صالح أستاذي على ال

شطلعه شليغة على إ شية إلى لي وترجم ال سححنة الفرنححج خيول صهيل إنكسار قصيدة الفرنس
1975.

شرفت الفترة هذ ه وفي شليغماني مختار على ترع شجار وخالد الرعبيدي ومختار ال ومصححطفى الن
شسالمي والحبيب المدائني وكمال شمد ال شتححواتي ومصححطفى الحزيري وأظحمد البدوي ومح ال

شسلم وعبد شمد لصلع ال شدين ونور الڤابسي أظحمد ومح شمد بيدة والحبيب عزيزة ال رضا ومح
شيف الحميد وعبد الكافي شيز المشرقي والبشير خر شزوز الوسلتي وعز وأظحمد الجملي وع

شمد عامر شجرعني رجب بن ومح شنشر في وش شصححباح جريححدة فححي ظحمححادة ظحسححن وقتئححذ ال ال
شصد ى شدين وعز وال شيان وأبو المدني ال شسححرعدي ز شثقححافي الملحححق فححي ال الرعمححل لجريححدة ال
شمد .الهدف جريدة في المصمولي ومح

شرجت 1976 سنة في*  شية من تخ شية الداب كل شية بأستاذ شم الرعرب بالواجب قمت مباشرة ث
شي شية الرعسكر شية بالكاديم شتي الجديد بفندق الرعسكر شتدريب برعد ال ملزم رتبة لي مأسندت ال

شطيران جيش في شية الخدمححة أتممت ظحيث ال شويححة بالقاعححدة الرعسححكر بنححزرت بمدينححة الج
شتدريب خللها قمت .والمحاضرات بال

شتدريس سل ك إلى انضممت 1977 أكتوبر في*  شية بالمرعاهد ال شثانو شرست ال شول ود بمرعهد أ
شضياف أبي ابن شنوبة ال شم بم شم بوسالم بمدينة ث شم) 1981( ماطر بمدينة) 1980( ث بمرعهد ث

ششاد فرظحات .اليوم إلى 1981 أكتوبر من برادس ظح
شوجت 1978 سنة في*  شسيد تز شم جهححة من عائلتي من تنحدر التي سرعد أبو ليلى بال ال

.1984 جوان 17 يوم زياد ابني وأنجبت
شدكتور إشراف تحت ناقشت 1979 سنة*  فححي الكفححاءة شححهادة رسالة ةغراب سرعد ال

شثالث الجزء تحقيق ظحول البحث .عرفة ابن تفسير من ال
شصة نفقتي على أصدرت 1980 سنة*  "عطشى الرض" برعنوان الولى المجموعة الخا

شتحاد إلى وانضممت شتاب إ شيين الك شتونس .ال
شيا رادس بمدينة استوطنت 1981 جوان في*  .نهائ
شثانية المجموعة صدرت 1984 سنة في*  شوارة" ال شن ديميتير دار عن" الملح ن شرقابة لك ال
شل بتوزيرعها تسمح لم شسنة في إ .الموالية ال
شثالثة المجموعة صدرت 1985 سنة في*  شرياح دار عن" الفسيفساء امرأة" ال .الربع ال
شرابرعة المجموعة صدرت 1989 سنة في*  شروح صديد" ال شنورس دار عن" ال .ال
ششحت 1990 سنة في*  شتحاد المديرة للهيئة تر شتاب ل شيين الك شتونس شملت ال شية وتح مسؤول



شمة الكتابة شظم الرعا شتحاد خللها ون شتاب إ شتحاد مؤتمر الك ظحححرب ظححروف في الرعرب الدباء إ
.الخليج

شية المجموعة صدرت 1992 سنة في*  ششرعر شسرب خارج جناح" الخامسة ال دار عن" ال
شنورس .ال

شتي البلدان*  وفرنسححا والردن والرعححراق ومصححر وليبيححا والميغححرب الجزائححر هي زرتها ال
.ويوةغسلفيا واليونان وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا

شتي المقاهي*  شصة هي وللكتابة للقراءة فيها جلست ال مكتبححة تحححت الندلس مقهى خا
شطارين ومقهححى أيضححا بححه الكححوليزي ومقهححى بورڤيبححة الحححبيب بشارع الكون ومقهى الرع
.قرطاج بشارع الفلورنسا

شصة الحميمين أصدقائي من*  شنان خا شمد ڤفصية محمود الف شمد والمرظحوم البدوي ومح مح
.البقلوطي
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دشاعر دتونسي ال :التأسيس أجل من والمغامرة عبيد سوف ال
دصحراء ديز ال دطفولة ح الحلم ومبعث ال

دشعر في الحداثة تجربة أبظظي مظظع تبظظدأ لظظم تظظونس فظظي المكتوب العربي ال
دشابي، القاسم دذضر فهي ال دتاضريخ، في بعيدا تتج دصة ال ابظظن نظريات في وخا

دية القيرواني ضرشيق دنقد دتي ال ددمظظة اليظظوم تبظظدو ال وفظظي عصظظرها، عظظن متق
دية النـماذج دشعر دشحات، ومنها الندلس، بلد من الواضردة ال دنظظوع هذا المو ال

دل الذي دتاضريظظخ لكن. طويلة قرون خلل يتعاطونه المنطقة شعراء ظ لظظم ال
دتظظم تمامظظا، تناساهم فقد العربي، الوطن غرب شعراء تجاه ضرحيما يكن وع

دلظظت ابظظداعاتهم، علظظى المخطوطظظات صظظفحات بيظظن قابعظظة أسظظماؤهم فظ
دصفراء، دنوضر ترى أن دون ال القدامى الباحثين، من اهتمام أدنى تلقى أو ال

دشاعر يراه ما هذا. والمحدثين منهم دتونسي ال قظظدم ضرجظظل: عبيظظد سظظوف ال
دصحراء عمق من دنجوم، المدن سماء ليزضرع ال أجداده عن أخذه ما ونشر بال
،)1980" (عطشظظى الضرض: "دواوين ثلثة عبيد لسوف. البادية شعراء من

دواضرة" داضر نشر" (الفسيفساء المرأة"و) 1985 ديميتير داضر نشر" (الملح ن
درياح ).1985 الضربعة ال
دشعر، حول وحاوضرته" العربي الموقف" التقته دتاضريخ ال .والوطن وال

ششرعر شي ال شل الرعربي الوطن ميغرب في الرعرب ششححرعر خطححى خلححف يسير دوما ظ الرعربححي ال
شدم لم فلم المشرق في يكتب الذي شيز ول عليه يتق رأي ك؟ هو ما عنه، تم

كتححب لقححد المشرق، وأدب الميغرب أدب وهو أل قديم، إطار ضمن توضع المسألة هذ ه
شسام ابن شذخيرة" كتابه الهجري الخامس القرن منذ الشنتريني ب أهححل محاسححن في ال

شمة الميغرب أهل فضائل فيه يبدي الذي" الجزيرة الرعقحححد" كتاب مناقضا الدب في عا
شبه، عبد لبن" الفريد شنه ر شبححت أن أراد كححأ شن للمشححرق يث شدت بضححاعتنا هححذ ه" مقولححة أ ر

شصة واستشهد صحيحة، ليست" إلينا ششحات، خا شتنححافس هححذا كححذل ك ونجد بالمو بيححن ال
ششرعراء شبي مثل أنفسهم، ال شقب الذي هانئ وابن المتن شبي ميل المححر ولكححن الميغرب، بمتن

شتنافس بمنظار إليه مينظر عندي شل، ول أكثر ل الظحسن، نحو ال شل أقحح تتجححاوز نظححرة وكحح
شنما المبدأ، هذا شذي وقححد منهححا، طائححل ل مفاخرات إلى تؤول فإ شيححة بححالنيغرات متيغحح الرعرق

شية، والطروظحات شم السياس شن والمه شنمححا والمشححرق الميغرب بين الرعلقة أ علقححة هححي إ
شل ول تفاعل، شما هذا على أد قححديما، والفقهححاء الدبححاء بين مناظرات من يحد ث كان م

شب ول. رشححد وابن اليغزالي مثال وهو أل كافيا، أرا ه واظحدا مثال أذكر شن أقححول أن أظححح أ
شنه وميغربا، مشرقا عصر ه فريد كان خلدون ابن شنشأة ميغربي كان ولئن ل شتكححوين ال وال
شنه شثقافة سللة من يرعتبر فإ شية ال شنه لو خلدون ابن يكون فماذا. الرعرب تاريححخ يطلححع لححم أ

شمححا ؟"الخلق تهذيب" مسكوية كتاب على أو المسرعودي شنسححبة أ شيححة للحركححة بال شثقاف ال
شية، شن والرعلم دون ويشتيغلون ويدرسون، يرظحلون، دائما كانوا الرعرب والدباء الرعلماء فإ

شن الرعصححر، هححذا إلححى نظرنححا وإذا اليححوم، القائمة الحواجز هذ ه ششححابي فححإ يرعتححبر مثل ال
شثقافححة جناظحي بين الموجودة الحلقة شيححة، ال شكححن لنححه الرعرب يسححتوعب أن ناظحيححة مححن تم
شية الحركة شتجديد شتي ال شقاد ونرعيمة جبران يد على ظهرت ال مححن إليهححا الضححافة مع والرع
شي واقرعه شكن بتجربته فهو. المحل شتفاعل من تم .عصر ه ارهاصات آخر مع ال



دشعري     تراثنا     مراجعة ال
ششححابي القاسم أبي ملتقى خلل من شول تشححرين شححهر خلل انتظححم الححذي ال أكتححوبر –ال

ششاعر، وفاة على عاما خمسين مرور بمناسبة الفائت شدم ال شليححبي الديححب قحح خليفححة ال
شمد شليسي مح شن فيهححا قححال دراسة الت ششححابي القاسححم أبححا أ شذي هححو ال ششححرعر أسححكن الحح ال

شن الرعربي، الوطن ةغرب منطقة يكونححوا لم الفائتة، القرون خلل قبله، جااؤوا الذين وأ
شلدين، نظامين سو ى شي الحديث بالمفهوم مبدعين وةغير مق ششححرعري للبداع والجوهر .ال

ذل ك؟ في توافقه هل
ششرعري تراثنا مراجرعة إلى تدفرعنا المقولة هذ ه :هححذا وقبححل الرعربي، الوطن ميغرب في ال

شن هل شترا ث هذا أ المكتبححات بإظحححد ى المخطوطححات قاعة دخلت إذا فأنت، نشر؟ قد ال
شية شرباط أو الجزائر أو تونس في الوطن شن ك طرابلس، أو ال آلف أمححام مذعورا تبقى فإ

شنصوص شتي ال شنني لهذا،. مراجرعة أدنى ودون ضباط دون زالت ما ال شفظححي أبححدي فححإ تح
شية البداعات من شربوع، هذ ه في الرعرب شل ال شليسححي الستاذ ولرع شث يقصححد الت ششححرعراء ظححح ال

شنظر إعادة على شية الكتابة مفهوم في ال ششرعر شلذي ال شل ا فححي طويلححة قححرون سححائدا ظحح
.الرعربي الوطن جناظحي

ششابي يكون قد ششححرعري، للبححداع الحححديث المفهححوم ترعاطي إلى ةغير ه سبق ال شنححه ال لك
شمن أخذ بل عدم، من ينبرعث لم كشاعر ششرعراء من سبقه ع وصحححيح المنطقححة، في ال

شن ششابي أ شسكة بيئة في إستثناء كان ال فقهححااؤ ه يميححل ل الححذي المححالكي بالمذهب متم
ششرعر قول إلى كثيرا شدة" المواضيع ةغير في ال شل ،"الجححا شنححه إ أخححر ى ناظحيححة مححن يرعتححبر أ

شية للمدرسة امتدادا شنقد شتي ال شونححة ومسححترعمل القيروانححي، رشيق ابن انشأها ال ابححن مد
شية منظور شليغو ششابي أخذ ما بقدر إذن،. ال شقاد أو جبران عن ال شد الرع الذي التجديدي والم

شيا وريثححا كححان مححا بقدر القرن، هذا بدايات في الرعربي الوطن مشرق في ظهر شححرع
شنظريات شدمة لل ششححرعر فححي المتق شتححي ال القيححروان فححي الماضححية القححرون خلل ظهححر ال

شصة، ششرعر ترجمات من إستفادته مع خا ششابي. اليغربي ال تجربته، في أبرعاد ثلثة ذو فال
شتاريخي، البرعد وهي أل .اليغربي والبرعد الرعربي البرعد ال

شطفولة عححالم إلححى الرعودة إلى صريحة تكون تكاد دعوة نقرأ ظحيث شرعرك في ظحاضرة ال
شطفولة شطفولة. ال شصفاء، البداية، مرعاني تأخذ هنا وال بيححن ربححط أيضححا هناك. والمل وال
شطفولة شصحراء ال ... وال

ششرعر شية، الومضة ففي الصل، إلى عودة عندي هو ال ششرعر بصلة أشرعر قراءة، أو كتابة ال
.فيهححا أسححكن أن أطمححح الححتي تلحح ك أو افتقححدتها، الححتي الجميلححة الشححياء مححع ظحميمة

شدا جميلة كانت وطفولتي شن برةغم ج شتونسي الجنوب أ شصحححراء بوابححات علححى يفتححح ال ال
شصحراء هذ ه. الكبر ى هححو نقححوله أن يمكححن وما الرعربي، الوطن تجمع أيضا هي التي ال

شن شصحراء من امتداد الرعربي الوطن أ شصحراء إلى ال شصحراء وتجربة. ال مبرعححث عنححدي ال
شل يأتينا ل الذي أبي أنتظر أجلس كنت ظحينما للحلم شرة إ ليبقححى الرعححام، فححي واظحححدة م

شصحراء. شهرين أو شهرا مرعنا شصححيف، فححي ينضححب الححذي الححبئر إلححى ورود كذل ك وال ال
شليل في ومسامراتهم البدو شرعار أخيرا وهي شنجوم رداء تحت ال شنني وظحد ث. ال رظحلت أ
شصحراء عن شر عمري من الرعاشرة في ال شدراسححة، طلبححا الرعاصمة في لستق فظللححت لل

شس ششاسححع الفضححاء إلى بالحنين أظح شل افتقححد ه الححذي ال المدينححة، ظحيطححان بيححن يححوم كحح
شصحراء شيز هي وال شطفولة ظح مشححاةغل كححل عينححي عححن تحجبححه أن استطاعت ما الذي ال

.الحاضرة الحياة
شطبيرعة لرعناصر محاورة شرعرك في أيضا هناك شريح،: ال شل...  اليغيححوم الحصى، الجبل، ال كحح

شسد شيء ... يتأنسن فيكاد كيان، في يتج
شننححي الماضححي، ثححراء وأمححام الكححون هذا شساعة أمام وذاهل دوما، مندهش أنا شل لك أظحح

شقظا دوما ششرس الواقع هذا بمواجهة متي شرك الذي ال شنححه ضمنه، أتح فينححا يميححت واقححع إ
شيتنا، ظحرارة شتي وبراءتنا وصفاءنا إنسان .يوم برعد يوما نفتقدها ال



شور شننا مثل تص شرد نبقى أ شرجين مج شتلفزيون جهاز أمام متف صححبرا مذابححح ترعرض ظحينما ال
شولت قد وأظحاسيسنا أعصابنا ليست أو. وشاتيل شما. خشب إلى تح شدمار أشكال نر ى ل ال
ششائرعة شن هل: نتساءل اليوم عالم في ال الكون؟ هذا بجلل جدير اليوم النسان أ

دنفس الفصيح     العربي     ال
شتجارب برعض فشلت أن برعد شية ال شتي التحديث شتينات في ظهرت ال شسححبرعينات، وبدايححة السحح ال

شن يبدو ششرعر وكأ كيححف. القححديم مححأزقه من مخرجا أخيرا وجد قد تونس في الرعربي ال
شورات ل ك تبدو شتط شتي ال شسنوات في شهدها ال الخيرة؟ ال

شن ششرعر إ فححي عطاءاتهححا سححتظهر خصبة مرظحلة العوام هذ ه يرعيش تونس في الرعربي ال
شن القرن، هذا أواخر شنفس ل شسححاظحة إلححى عححاد قد الفصيح الرعربي ال شية ال ششححرعر برعححدما ال
شلت شنزعة هما دافرعتين، تكونا لم نزعتان تتجاذبها عديدة سنوات ظ شيححة ال شتقليد البحتححة ال

ششرعر شي لل شنزعة المشرق شيححة وال شيقة القليم شضحح شتححي ال شلهجححة الكتابححة ظحححاولت ال شميححة بال الرعا
شليغة شية وبال شنه وأعتقد. الفرنس شد ل كان قاس درس أ شية للطروظحات نتيجة منه ب شسياس ال

شية الوساط في سائدة كانت التي شثقاف شصحححيح الخيححط علححى تقبض لم التي ال لهححذ ه ال
شية الفترة شتاريخ شور إذ. ال شن البرعض تص شلق في هو الخلص أ شترع شقيه اليغححرب بأسمال ال بشحح

شيا ه مقولبين واليساري، اليميني برعححض كححان مثل الجمححاهير فبإسم. جاهزة علب في إ
ششرعراء شتى ترقى ل هجينة بمفردات يكتبون ال وبإسححم. اليححومي الخطححاب ليغححة إلححى ظح

شليغة سلمة على المحافظة شية، ال شتححى تجاوزهححا بليغححة يكتححب الخححر البرعححض كان الرعرب ظح
ششححابي شسححبرعينات منتصححف ومنححذ قححرن، نصححف منححذ ال مححن الرعديححد أباطيححل ظهححرت ال

ش ك على التنظيرات ششححرعر نكتححب كيححف: تححونس فححي المبححدعون فتساءل الواقع، مح ال
شيد؟ شتجربة انطلقت هنا ومن الج شية ال ششرعر شتفقت أن برعد عندنا ال ششي على ا شرداءة تف .الحح
علححى قححادرا كححان مححن وتجححاوز أخطححأ، قححد كححان مححن وتراجع نفسه، راجع من فراجع

شتواصل ... ال
ششرعر شي وال شدة من الن ينهل تونس في الرعرب شمة منابع ع شمهححا ها شتححرا ث منبححع: أه ليغححة ال
شية وتجربة شم أصيل نفسا تاريخ شي بالواقع اللتزام ث شتونسححي المحلحح شم فححي ال أرجححاء خضحح
شية النجازات من الستفادة وثالثا الرعربي، الوطن شيححة المسححتويات علححى النسححان الفكر
شية .والفن

شمد: الحوار أجر ى الكافي رضا مح
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1980 أفريل 6 إلى مارس 31 من: 10ص جريجة بلدي

النسان وإضرادة العطش
في الضرض عطشى

بقلمظ  ابو القاسم بوخريص

شية الكتابة ششرعر شية عبيد سوف عند ال شصححورة الموظحيححة الكلمححة عمادها وإبداع خلق عمل وال
شية شرمححزي والبرعححد الفن شيححة أشححكال فححي لليغححة وتركيححب نحححت هححي. ال وإيقححاع متناسححقة فن

شجد سينفوني .مو
موةغلححة قصححائدها فكححانت" عطشححى الرض" البكر مجموعته على المفهوم هذا إنرعكس

شل إذ البرعححاد عميقححة المرعاني خصبة القصر في ششححاعر إسححتيغ شرمححز ال إسححتيغلل أظحسححن ال
شية إيحاءات عبر ومشاعر ه أفكار ه فصا غ شكل رمز شيححز خاصححا عالمححا بححذل ك مش بتصححوير يتم
شصاخب صخب في المتفاعل الوجود هذا في النسان ظحقيقة النسححان هذا صمت في وال
عمححق رةغححم وتينع فتترعرع وعرقه دمه من يسقيها أضلعه بين المل بذرة يحمل الذي

شنازفة الجراح شدة ال شلط القهححر سححياط وقسححوة المبرظحة اللم وظح شنححه. المسحح كححبير المححل إ
شز ويقو ى شححبح ولتقهححر والجفححاف الرعطححش صحححراء لتقطححع بالخطى ويدفع العماق فيه
هذ. والخصب النطلق ظحيث أظحضانه في لترتمي اليغد بوابة من فتجوز والحرمان الجوع

شتي المرعطاء الرض وهو الرض ابن هو والفات النكبات يصارع الذي النسان أضرعفها ال
شية شمس يستسقي الجدب وأنهكها الجفاف شرخاء الحر شز وال الرتححواء طالبا والفرظحة والرع

.والنرعتاق والبسمة والخصب
... جبيني على الحراضرة نشوة

 اعشوشبي
اعشوشبي أمامي طرقات يا
جبيني أخاديد في صخوضر يا

انبتي
... دمي من أسقيك

!شمس يا
دبة ازضرعيني...  شعير أو قمح ح

زيتون صابة أو
)1(! زضرع ذي غير وادي في

شرية ششححاعر يرعتبرها ل الح شنححي أنشححودة ال شدرب فححي يهححدي منححارا أو تيغ شجححر شحححنة أو الحح تف
ترضححى ل والهححواء المححاء ضرورة ضرورية هي بل فحسب وعطاء بذل الكامنة الطاقات

شنابض قلبها في المدينة هموم تحمل عصفورة هي للقهر تستكين ول بالقيود شبا ال تحتار ظح
شبر بتآسيها ل وتبتئس لحيرتها شيححة بوسححائلها مشححاعرها عححن وترع شذات تحححب مححن فتصححادق ال

شمن وتنفر دل فوق...  بعيدا بعيدا" فتطير تخاف م شريتهححا تمححارس) 2" (البنايات ك ظح
شريته يمارس لم إن الحياة في له دور فل النسان وكذل ك. المشروعة آلححة بححدونها فهو ظح

شطلة شد الفاق في يسمو وبفضلها تنفع ول تنتج ل مرع الكيححان عتيد الرض في جذور ه وتمت
شتيه والخذلن النهيار ساعة للضرعفاء ملذا الرأس شامخ .والجدب الجفاف عالم في وال
دشمس سقطت إن وكان قرصها من ال

دشمس صهرتنا ال
 باسقة جذوعا غدا مشرتنا
أصابعنا وباسقة



دد إلى )3(. الض
شرمز مستو ى عبيد سوف ويتجاوز شرمححز إلححى وأبرعححاد ه شححكله فححي البسححيط ال شكححب ال المر

شثف شترا ث من فينطلق والمك شي واقع على ليسقطه ظحقوله مختلف في ال تسحححجيله أراد ظح
شيححة ظحقححائقه، عن والكشف شتححرا ث توظيححف وعمل شيا برعححدا المجموعححة أكسححبت ال إذ قصصحح
تضححرب الظحححدا ث طريفححة الموضححوع ظريفة صيغيرة ظحكاية عن عبارة القصيدة أصبحت

شترا ث أعماق في ش ص أظحححداثه تسححتلهم ال شور أخبححار ه وتقحح شقححة روعححة فححي الحاضححر وتصحح ود
شتي الخرافات إظحد ى عن عبارة" خرافة" فقصيدة شدد نسمرعها ما كثيرا ال أوسححاطنا في تتر

شصها شصيغار على الكبار يق سرعان القوة لكن وضرعفه، والنسان وسطو ه اليغول بطلها ال
شظفها الخرافة هذ ه. والرعقل الحيلة أمام تنهزم ما ششاعر يو الكبار يحكيها ظحكاية فتصبح ال

شصة تروي للكبار شبححروا أصحححابه وطيغححى عظححم مهما الذي القهر هذا للنسان القهر ق وتج
شنهم شسرداب في يوما سيقرعون فإ الخرافححة وتمححتزج. أيححديهم كسححبت مححا جححزاء ينالون ال
الخيححر ظحقيقححة المطلقححة الحقيقة عن الباظحث للنسان رمزا فتكون السطورة مع أظحيانا

.المنتظر المهدي بحلول الرض يوما ستيغمر التي والنصاف والرعدل والطمئنان
أبيض حصانا أهداني
الحمر الجلد من وسرجا

دط دطريق على بعصاه وخ ال
هنا من: وقال

ومضى
لستخبر هممت
لحقته لحقته

)4( خضراء عمامته كانت وكم
شنة وإذا شل ييغزو عميم الخصب وإذا أبوابها تفتح الج وانححدظحار الجفححاف انهزام برعد البقاع ك

شنة أبواب فانفتاح. والحرمان الجوع شثل الج علححى بقدرته المؤمن النسان إرادة انتصار يم
شتيغيير شتجاوز والخلق ال شساظحة عن ييغيب ل الحضور دائم فهو. وال شدس دور ه يمارس ال المق

المشاكل تقرعد ه ول الظحدا ث عن ييغفل ل
دوابات من الضرض يدخل البحر السواحل ب
الولوج ساعة أكون
المقابر صمت يحرث القمر
دضوء زضرق أكون  ال
دليل دش ال دشواضرع شجر ير ال
الحلم بدء أكون
دول دصحو وأ دساحة في ال )5 (.ال

بوخري ص القاسم أبو
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دسراب جيل ال
عبيد سوف

شسيرة ظحول شهادة هذ ه شية ال شذات شدمتها ال شثقححافي بححالمركز انرعقدت ندوة في ق شدولي ال شمامححات الحح فححي بالح
.1991 سنة أوت شهر أوائل

شكر الرض فوق م8000 مسافة على وأنا محن عائححدا الملتقححى هذا في المشاركة في أف
شيفة بالردن جرش مهرجان شذهاب في والنيقة الجميلة والمض الجالسححين بيححن والياب ال

شتي الوظحيدة هي شرظحلة تقطع ال نيرا علياء الملكة مطار وبين قرطاج تونس مطار بين ال س
.القدام على
شية بتبليغ إذن أبدأ شتح شتي ال شملني ال شياها ظح شلححذين جححرش فححي المشاركون الدباء الصدقاء إ ا

شدثتهم شنون وهم الملتقى هذا عن ظح على الزمنة تتداخل هكذا. مرعنا ظحاضرين كانوا لو يتم
شطائر هذا جناظحي شن كححان فمححن. الحديححدي ال شن يظحح دخححول مححن منححع الححذي الفححتى ذلحح ك أ

شية المسيات ششرعر شتي ال 1973 سححنة بتححونس الرعححرب الدبححاء مححؤتمر بمناسححبة انرعقدت ال
؟1990 سنة المؤتمر ذل ك نفس وبمناسبة المسيات تل ك نفس تنظيم في سيساهم

در من سنوات دق من سنوات. جم دق من سنوات.  ور دق من سنوات. أر مححن سنوات. أشو
.1991 سنوات إلى 1967 من وسنوات سراب من وسنوات بكاء من سنوات أصدقاء

شية المدرسة من خرجنا 1967 جوان في شصادق شد ثائرين متظاهرين ال أمريكا سفارات ض
شددين وبريطانيا وفرنسا شية فلسطين" مر ".عرب
شن أعتقححد شتاريححخ هححذا أ شدد هححو ال شيححة تجربححتي منححه انبثقححت الححذي الجححوهري المححح الفكر

شية شددت والسياس شية منطلقاتي وظح شسنة هذ ه تركت ظحيث الدب .وجححداني فححي عميقححا أثرا ال
د خ في نشأ جيل من أنا شل منا ظحححول السححئلة طححرح إعححادة إلححى يححدعونا كححان فيه شيء ك

شثوابت شنها. ال شصدمة الكبر ى الحيرة سنوات إ شتي وال .أذهلتنا ال
شلمونا المدرسة في شننا ع شمة خير أ شناس إلى أخرجت أ شننا ال الهزيمححة علححى أعيننا فتحنا ولك

شلف والتجزئة شتخ .والستبداد وال
ششارع وفي الجامرعة في اليغليان سنوات ترعيش وقتها تونس كانت شثقافححة وفححي ال الححتي ال

شتجديد إلى بالدعوة انطلقت شل في ال مأنشححئت ظحيححث المسرح في سواء البداع مجالت ك

شرسم في أو. وڤفصة الكاف فرقتي مثل الجديدة الفرق جديححدة تجححارب ظهرت ظحيث ال
شرسححم تححونس مدرسححة علححى ثارت شسسححت لل الشححكال فححي مختلفححة طرائححق لنفسححها وأ

شصة في وكذل ك واللوان شتي الق ركا سلكت ال شنمححط ينححاق ص الكتابححة فححي مسححتحدثا مسححل ال
شن القديم شز مثل أسماء إ شدين ع تسححتدرجني كانت المجال هذا في نصر وظحسن المدني ال

ششرعر في أسماء إلى بالضافة الكتابة أمر في اليغريب إلى تسححتهويني أيضححا هي كانت ال
شسححائد بمخالفتهححا شنححاد الحححبيب مثححل وللقححديم لل شطححاهر الز الشححابي وفضححيلة الهمححامي وال

شلذين إلى بالضافة شمقوا ا شي ع شترا ث المرعرفة ف شيححة والداب بال شلء شححيوخي مثححل الجنب الج
شية في شكار وتوفيق القرمادي صالح الداب كل شمد ب شسويسي ومح .ال
شكرا عيني فتحت لقد شلت الجديد الدب على مب شية الداب فمج شتجديد البيروت شية وال شتونسحح ال

شلة إلى بالضافة شثقافي والملحق الفكر مج شلهححا الرعمل لجريدة ال ابححن إلححى تصححل كححانت ك
شمي شية كتابات له كانت الذي عبيد الحبيب ع شستينات أوائل في أدب مراسححلت أيضححا وله ال

.نرعيمة مخائيل الديب مع
شصححة المهجر أدباء على يطلرعني كان ظحيث المكتبات إلى أرافقه كنت وقد شن. خا ابححن لكحح

شمي شرةغم والدباء الدب هجر هذا ع شنه من بال شجرعة بداية بدأ أ شمححة بجححوائز فححاز فلقد مش مه
شواة برنامج من ششاعر عليه يشرف كان الذي الدب ه شليغماني أظحمد ال .ال
شن شية إلى منتميا كان إليه أنتمي الذي الجيل إ شطبقي الصراع نظر شيححة ومؤمنا ال إلححى بالحر

ششرعوب بقضايا وملتزما أقصاها شد المكافحة ال شية السترعمار ض .والمبريال



شنا القرآن قرأنا لقد شرسححول بثورة وآم شيححة الرعدالححة إلححى ودعححوته الةغنيححاء علححى ال الجتماع
شتسامح وقيم شرظحمة والخاء ال شوة والمرعرفححة والرعلم وال قراءتنححا إلححى بالضححافة أيضححا والقحح

شترا ث .والرعالمي الرعربي والدبي الفكري لل
شن شلج اليغفاري مثل أسماء إ ورا ظحكمت وناظم ولوركا والح شثل كانت وةغيفا شنسبة تم إلينححا بال

شية منارات شية فكر .تجاربها وتباين إختلفها برةغم وأدب
ششابي في ير ى كان أيضا الجيل هذا شنه ظحيث فريدة تجربة ال شكححن أ تجربتححه فححرض مححن تم
شن ششابي تجربة لك يتواصححل أن وعححوض السححف مححع تححونس فحي برعححد مححن تتواصححل لم ال

شتجديد شلظحق الجيل مع ال صححلته يجححذر ولم نفسه على عموما الشرعري الجيل هذا انكفأ ال
شتح ولم المشرق مع يربط ولم بالحداثة شية الداب على يتف شل الجنب .نادرا إ

شن رما نشأ إليه أنتمي الذي الجيل إ شية ساظحة في يتي شتقاليححد مححن خاليححة ثقاف إلححى وتفتقححر ال
شرموز، شسس أن علينا كان لقد ال ششظايا من نؤ شدم وأن ال شسراب على نتق شنححا لقححد. ال فححي ك

شسسات مع صراع شية المؤ شثقاف شنها ال شننححا. أصواتنا برفع لنا تسمح تكن لم ل أن اسححتطرعنا لك
شوراتنا تجاربنا عليها نفرض هححي انفتاظحهححا بفضححل وكححذل ك وتضحححياتنا صمودنا بفضل وتص

شور نتيجة علينا أيضا شتونسي المجتمع لتط .أخر ى ناظحية من ال
شمة شمة مسألة ث شثل مه شم عدد نزول في تتم إقامححة بمناسححبة بتححونس الرعححرب الدباء من مه

شية الجامرعة شظمة وباستضافة بتونس الرعرب شتحريححر من دعححوة إلححى بالضححافة الفلسححطينية ال
شيين الدباء من كثير شتونس شية منابر إلى ال .المشرق في عديدة أدب
شل شي الدب أعطى هذا ك شتونس شما دفرعا ال شوأ بحيححث مه أدب جحانب إلحى محترمحة منزلحة تبحح

شقاء شل الش شذي الجيل هذا ولرع شصلة ربط في ساهم إليه أنتمي ال جنححاظحي بيححن جديد من ال
شر الذي الدب هذا. الرعربي الدب شدد بمحنة الن يم شتت نتيجة الرعربي الوجود ته شمححة لتش ال

شية شلف والقهر الستبداد منظومة لسيادة ونتيجة الرعرب شتخ القححو ى لتحالف كذل ك ونتيجة وال
شية .الرعالم في الرعدوان

شننا شقا نرعيش إ شل خطيرة مرظحلة ظح شل كححي الوقححوف إلى يدعوا فيها شيء ك موجححودين نظحح
أوليححس الكلمححة إلى ظحاجة في نحن بل مطلوبا مازال الكلمة فدور. الرعالم خريطة على

.الجراح مرعانيه برعض من الكلم
الكلمة تنبثق الجرح في

الكلمة عاشت
.الكلمة عاشت

1991/ 07 /31 عبيد سوف
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دشهادات بين: التلـيسي ديوان دصبوات ال ... وال
عبيد سوف: بقلم

شمد خليفة الديب عن المرعروف شليسححي مح شنححه الت وكححاتب دقيححق ومححترجم ظحصححيف ناقححد أ
شطلع عمححق بين يجمع شيححة، للداب المرعرفححة شححمول وبيححن الرعربححي الدب علححى ال الرعالم
شنه، شنه وذاك هذا إلى وبالضافة لك شيحة مسحيرة صحاظحب بححل أيضا شاعر فإ أن يمكحن إبداع

شتي الرعلمات إظحد ى نرعتبرها شق ال شدرس الرعناية تستح شضم في وال بها يزفر التي الصوات خ
ششرعر شي الميغرب في ال شناظحيححة هحذ ه محن فهحو الرعرب شل ال شتنححاول دون ظح شنقححدي ال لسحباب ال
شل عديدة ششرعر جذوة ظحساب على لديه الكتابة في الخر ى النواع سيادة بينها من لرع .ال
شمد خليفة ديوان شليسي مح شدار عن صدر الت شية ال 270 نحححو في 1989 سنة للكتاب الرعرب
شمححا البيححات جميححع وبشححكل وواضحة أنيقة طباعة في صفحة شهل م شنححب القححراءة يسحح ميج و

شية مسحألة لرعمحري وهحي المرعحاني فحي والتأويحل الجتهححاد محن الكحثير طبححع فحي ضححرور
شنصوص شية ال ششرعر .ال
شدكتور شمد ال شدم الجابري صالح مح شديوان ق ررعا ال شيا ه واض شليسححي كتابححات مححن سياقه في إ الت
ردا شك شتاريخي الدبي عطائه ثراء على ومؤ ششرعري تناوله عند وهو وال شن يقححول ال شليسححي إ الت

رنا كان ششرعر مسكو شية طفولته منذ بال شن الدب شل فإ شية اهتماماته مج شتجا ه في كانت الدب هححذا ا
شنمط شي، ال شضخم كتابع إصدار على عكف ظحيث الدب ششححرعر روائع عن ال ومثححانيه الرعربححي ال

شل مزمنحة ومرعاشحرة صححبة ثمحرة المختلفة، ومقطوعاته ورباعياته وثلثياته دواويحن لكح
ششرعر شي ال شب كما والمخطوطة، المطبوعة مظانه في الرعرب كبححار روائححع ترجمححة علححى انك
دون وأضرابهم وليورباردي بدانتي ترعريفه جانب إلى ولوركا طاةغور أمثال الرعالم شرعراء

ششرعري البداع وبين بينه ذل ك يحول أن شسم الذي ال الحيححاة مححع رظحلتححه مجموعححة فححي يج
شناس شما والظحاسيس والمشاعر والمجتمع وال شمنه م شديوان هححذا يتض شزاخححر الحح شتى مححن ال شحح
).11ص( البدائع
شني شليسي ديوان بقصائد كأ شثل الت شثل ناظحية من عصر ه على شهادة تم أخر ى ناظحية من وتم

شصبوات إعترافات شن ذل ك بال شنف أن يمكححن القصححائد أةغلب أ المحححورين هححذين ضححمن تصحح
شلذين شل فححي يرشححح وجداني مركز من ينطلقان ال ششححمو خ القصححائد كحح رةغححم والكبريححاء بال

شذات انكسارات !الحياة وصروف الواقع ضراوة ورةغم ال
العصر     شهادة

شديوان يبدأ شنها) تقديم( بقصيدة ال شرف جميرعححا القصائد فاتحة كأ شليسححي فيهححا ميرعحح شصححة الت خا
ششرعر مفهومه :يرا ه يحث لل

مر ششرع شسماء ترعزية وال ال
در لشاع

شياته عن الفرعال به قرعدت ةغ

شيام رسم هو شصبا أ ما ال
نت ونب وأذ

شل وو إ ةغاداته في القول بحل

شني مقالححة لكححم أقول إ
عارف

ذاته ظحقيقة ميخفي ل بالمر

ششححرعر نجححز ال الفرعححل وع
مة ود نق نار ه وو

شب مح الوصل فقد والح !صلته مرو

شما وردت أبيححات أربرعححة فححي مقطوعححة وهححي) ليبيححا( فهححي) تقديم( برعد الولى القصيدة أ
شية اعتراف شهادة دد ل عطحاء مححن يمنحححه بمححا الموطن إلى النتماء بقدس وححح ل وتكريححم مي

دد ورع :مي
متها نيححر ظحيححاتي مححن أعطي وخ

فيها ما
دن ول مم أياديها من عطائي وأ



ونا علينححا جححادت مجححد مححن ف
شمائلها

دح مش مرها ال مد ميفق مييغنيها والجو

متها أعطححت ما برعض أعطي
أخذت وما

شل مت إ ند ردا استز ةغواليها من رصي

مله فالفضل شو يناديهححا ذكححر ى رفرعححوا الولى إلىوآخر ه منها أ
)17ص(

شية شثنائ ششاعر بين قائمة هي إذ المقطوعة هذ ه في واضحة فال مححن ليبيا وبين ناظحية من ال
شية فجاءت أخر ى ناظحية شتقابل وبين الزدواج بين تتراوح المرعاني بق شكححد ال شيححة تلحح ك لتؤ شثنائ ال
شضمائر مستو ى على سواء ردا قححوله في ال شضححمير مسححن شضححمير) أنححا( ال علححى أو) هححي( وال

شن(و) أعطيتها( قوله مثل الفرعال مستو ى قحوله مثححل المصححدر مسححتو ى في وكذل ك ،)أم
شح( شتى) الجود( و) الش شتركيححب مسححتو ى علححى وظح شونححة الجملححة فحي ال مفصححلين محن المتك

شل أخذت وهما( قوله في مترابطين شية هذ ه نلمس وقد) استزدت إ شثنائ الجمل في أيضا ال
دح: قوله في المتماثلة المتناظرة مش مرها ال مد ميفق .مييغنيها والجو

ششكل في الملظحظات هذ ه جميع شكد ال شية تؤ شثنائ شليسححي بيححن المتلزمححة ال مححوطنه وبيححن الت
.ليبيا
شما شمححا خطيرة شهادة فهي) 28ص) (المواهب قدر( قصيدة أ شقححف يلقححا ه ع الرعربححي المث

شتححى- شتصححف مرعاملححة مححن- المححواطن وظح شدة ت أو الحححدود نقححط برعححض عنححد والجفححوة بالححح
شية المطارات شتى يجدها ل قد الرعرب شدول برعض لد ى ظح شية ال الجححراءات وهححذ ه الخر ى الجنب

شكد شتت النقسام مد ى تؤ شتش شن بل أنفسهم الرعرب بين وال الظحيححان برعححض في يصل المر إ
شتمييز إلى شي ال شذات واظحتقار الرعنصر شية ال رل النسان اسححترعلء مححن المظاهر تل ك في بما أص

شروتين مظاهر ورةغم ولكن واستيغلل شصة الجراءات ورةغم البسيط الداري ال ورةغححم الخا
شن الرعرب بين القربى علقات إنكار ششاعر فإ شسكا يظل ال عطححاء مححن فيه بما بالصل متم

شبة :وشمو خ ومح
شنا وة مك شو شوة الخ شند ى والفت شثرينوال قرائبا البرعيد على والمؤ

"القريححب" يسألني واليوم
رة شي مهو

م ه أجانبا القريب يحسبنا ويل

شزمححان معمر من خمسون ال
متها وهب

شل أرفع للفكر جانبا يوم ك

ريا شد شظحححروف قهحححر متحححح ال
رتا وناظح

شصححخر، فححي شصححخر فححي ال مم ال الصحح
وبا مسار

شدني الححححدود عنحححد وتصححح
ظحراسة

ورعلوا ور لها وج وة وهد واجبا الكرام

وجفححوة بشححاعتها نفححرت
طبرعها

وجا للقربين وبا وشائ وس ومنا و

وب فحححي نر مرعححح نوا ال نوصححح أن أ
ش ك تر ى وأن تش

ررا شدد خط يوا أو ميه مد وبا وع ةغاص

ملبون وق مي شيتي و شنها هو نتلكأ ول وم شسطور تحت لهم وظح وبا ال عقار
ميبصر يرمقها كاد ما شتىلونها و شني انزو ى ظح شطب ع وبا وق ظحاج

در مم وي شدامي و شنه اليغريب ق دبكأ شديار ور رل ال ربا مناز ... ومضار
شتشون ميف رسا و ررا ملب شلبونودفات ميق رظا و وبا محاف وظحقائ

نل شتشححوا مقحح ففححي قلححبي ف
أعماقه

بب دم ظح ردا ويرع وبا أباع !وأقار



شقف مرعاناة عن صادق ترعبير والقصيدة شصححة المرعاصر الرعربي المث الرعربححي والمححواطن- خا
شمة شما- عا شيححة بلد من سفر ه مراظحل برعض لد ى أظحيانا إهانات من يرعترضه ع بلد إلححى عرب
شية شي المسافر بينما أخر ى عرب شترظحححاب الحفححاوة يلقى الجنب ميسححتقبل بححل وال بالظحضححان و

شية الحدود أةغلب على الممارسات لهذ ه وإدانة شهادة إذن فالقصيدة .الرعرب

دصبوات     نفح ال
شن المأزوم الرعربي الواقع عن شهادات القصائد برعض كانت إذا الخححر ى القصائد برعض فإ

شثل شيات تم شنححى أثرهمححا يتبححع والجمححال بالحسححن مفتون لشاعر يوم شن يلقاهمححا أ الرعمححر لكحح
ششيب يكشفه عندما شصبوات عند صاظحبها يخون قد ال شن ةغيححر القديمححة ال ششححاعر أ خليفححة ال
شمد شليسي مح يجرعححل ظحيححث المرعادلة هذ ه يقلب) 171ص) (الرعصر بدعة( قصيدة في الت

شصة فتنة المشيب من :بينهما طريف ظحوار في وذل ك الحسناوات إظحد ى لد ى خا
نتني ورع وم الحادثات أشكو وس

وأظحنق
دم مذ مب فرعل ما وأ المشي

مق نحد مم ال
شسمت  رفا فتب وساقت ملط

رة :ظحكم
شن ةة المشيب إ مق رصان شل وتأ

وف نل وب خ ةم المشي عزائ
ووقائع

من يمضي شزما مرها ال ل وذك
مق وح نم مي

وم ول ورع وب تنقد وف الخطو
رة مرير

دم مذ وت شزمان فرعل ما و الظحمق ال

شن وب إ نقن الخطو ول من ك وخ
وة بطول

رة رة ورجول مق ل وشهام نلح مت

شنحو هذا على القصيدة وتمضي شتى ال ششيب مدائح تضحي ظح شتي الحسناء هذ ه لدن من لل ال
:والحنكة والجمال الجلل مثال فيه تر ى

مج يقا علك المشيب تا ظح
شنما إ

ششباب مروح دج به ال تض
مق مف نخ وت و

وت ما عدد من شب
شسنين نت ال وم شر تص

مب ولقد الباسلون يشي
مق بب دس ال

مل مك ول دة ف ةع بارق ةر شرعا شلباه ةث لمرعة ولك مق ظحدي شي وش

ردا نزلت وطريفة مباةغتة بخاتمة القصيدة وتنتهي ششححاعر قلححب علححى وسححلما بر وذلحح ك ال
:ودلل ظحكمة في الحسنا هذ ه قالت عندما

مت نب وج ورع أقوالها من وف
متها وسأل

ور بي وتيغ مق أ شذو القديم ال
مق؟ ور نرع مم ال

ومت شس رفا فتب وساقت ملط
رة :ظحكم

شل در ولك ةة عص مق بدع دو وذ وت !و

شما ششباب رظحل( قصيدة في أ شن) 194ص) (ال شتي البيات خلل واضحا يبدو النكسار فإ ال
":اليغزوات" عهد إلى الحنين عن وتفصح بالحسرة تنضح

ششباب رظحل فأين ال
صولته

وق لم شني ميب دم م مر اله والفك

مق كنت قد أستب
رظحا الهو ى مر

شب يأمر قلبي مر الح وم وت يأ

ةف ل واليوم ول سي
ةس فر

شليل ل ول يرعرفني ال
مر وم الق



وظحدتي أظحمل واليوم
رسا ترع

ةق ل مر ل بالباب طار وب وخ

وظحدي نرعم وظحدي
مر ونى أسي وض

بلى وتزاظحم الهو ى و
مر وج شض ال

ششباب رظحل شل ال بك
وه وت شدي ج

مب أين شصحا در ال ميغ ال
مر بسم وال

ةد مر ةد بالحلم متف ور وف ةع فل وظحديممن مر ول جم !ونف

شن ششاعر لد ى القديم الجموح إ ميخححاطب فهححو لححذل ك كبر ى خيبة القصيد هذا في أمسى ال
شتي شف ال رل قلبه إليها ر :قائ

رة يا شراء فتن من هذا يفدي كساظحرة ةغ مر الكو وش والب

وت لو الرعشرين في جئ
لنا كان

ةن وت مع شأ شلذا مر ال وظ وت نن مي

شزمان فالظحساس شلف قد بال ششاعر لد ى خ ششرعور ال النسحححاب وبضححرورة الوان بفححوات ال
:كبرياء في

بب مر ول ظظ و شر ظح في م
أفقي

شتوقيت خانه قد مر ال وص وب وال

شقاتها مت د شساعا ةة ال شن:قائل دب الحياة إ مر الح وط وخ !وال

شن شمد خليفة ديوان إ شليسي مح شثل الت فاضححح صححدق مححن قصححائد ه فححي بمححا مفتوظحا قلبا ميم
شراهححن يتجاوز الذي للبداع الحقيقي الترجمان هو لرعمري وذل ك جارح وموقف ليرعححانق ال

شنه الخالد شية بالمرعاناة يرشح ل وبالمواقف الكبيرة بالسئلة الرعارم الوجدان ضمن النسان
شصيغيرة .أيضا ال

دني     المعماضر الف
شن ششححاعر لححد ى واضححح المفححردة انتقححاء على الحرص إ شديوان هححذا فححي ال وردت الححذي الحح

شنمط على قصائد ه شي ال شل الرعمود شر في فحسب قصائد أربع( ندر ما إ شن بل) الح شليسي إ الت
رنا يركب قد شنادرة القوافي أظحيا :المنوال هذا على قوله في) ملطفة( قصيدة مثل ال

شني دب إ نه أظح بن مه ون مبمعيو نه وأستطي بن مه ظحديث

رة الحياة وأر ى شماكريه وب إ بج نه ترع بن مه بل ود

شدجى عند لي ويروق شم سمرال نه يت بن مه بربرع

شصنرعة فأثر شن القصيدة، هذ ه في واضح ال شليسي لك ينتهححج الخححر ى قصححائد ه أةغلححب في الت
شسلسة شتححي قححوافيه في ال كححأس( قصححيدة فححي قححوله مثححل وسححيولة لطححف فححي تنثححال ال

):اليغالب
مع وأ ةغوايتي في ك مأطي

ورةغائبي
نم مر وأ شفتي أستجي ومناقبي برع

دل واليغدير أظمأ وأظ
ممجاوري

دل مر أسيغب وأظ شثما وال
بجانبي

دد الهجير لهب في وأش
رواظحلي

مة مء والواظح برعض الخضرا
مكاسبي

شصورة شطباق والجناس فال شصوتي واليقاع وال شل القصححيدة هححذ ه مثححل تجرعححل جميرعهححا ال تححد



شكن على ششرعري الداء من بليغ تم .ال
شمة شثل أن يمكن ميزة ث شية علمات إظحد ى تم ششاعر شصة ال شليسي الخا أو المضاء أعتبرها بالت

شتوقيع النتظحار أفحق متخححالف بفكححرة أو مبحاةغت بمرعنحى تنتهي عندما القصيدة آخر عند ال
شبل لد ى ششح في كالقفلة فهي المتق شنى وقد الموسيقي المو شليسححي اعت المسحألة بهحذ ه الت
)يفرعلون ل ما يقولون( قصيدة في قوله مثل

صدقا اليات جاءت وقد
شقنا بح

من يفرعلون ل ما يقولون
المر

شنسبة المر وكذل ك شيادة( لقصيدة بال :آخرها في يقول عندما) ص
صدري على مالت

شبلتها فق
خلف الواظحة وةغابت
شرمال .ال

ررا ميجري) الرعصر بدعة( قصيدة في وهو القصححيدة تختححم جرعلهححا ظحسححناء وبيححن بينححه ظحححوا
ششيب مأعجبت وقد قائلة :بال

مت نب وج ورع أقوالها من وف
متها وسأل

ور بي وتيغ مق أ شذو القديم ال
مق؟ ور نرع مم ال

ومت شس رفا فتب وساقت ملط
رة :ظحكم

شل در ولك ةة عص مق بدع دو وذ وت !و

شليسي قصائد عند الختام مس ك هو وذل ك رفحا يحأتي الححذي الت شسحياق ممخال لمرعحاني الرعححام لل
شنها بحيث لطيفة مباةغتة من فيه بما القصيدة شسرد على يقوم بناء ذات أ رنححا والحححوار ال ظحي

شتصوير وعلى شتلميح ال خاتمححة إلححى ميفضححي الححذي بالستهلل واضح اعتناء مع آخر ظحينا وال
شدرس من ةغاية على شل ال شص إمضاء ه تحمل المبدع مهارة على تد .الخا

عبيد سوف
-تونس-

ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح



شسبت: الخبار 1987 أوت 15 ال
)14ص( البداع رياح: صفحة

بين عبيد سوف رظحلة
"الفسيفساء امرأة" و" عطشى الضرض"

القاسمي مال ك الله عبد: إشراف

شن في شتشكيلي الف شرسومات من نوع هناك ال شية، وألوانها خطوطها في تبدو ال شردة بدائ مج
شل من شد إلى وبسيطة واضحة ةغموض، أو ترعقيد ك شسذاجة" ظح شبححرة فهححي ذلحح ك ومححع" ال مرع

شل تحمل شنهحا بحل" بسحاطتهم"و الطفحال بحراءة ك شد إلحى تسحبه فرعل إ رسحومات كحبير ظحح
ششرعور ظحول ويرتكز الواظحد ببرعدها الطفال شرسححومات هححذ ه مثحل أمحام يرعتريني الذي ال ال

شس شسلسة هذ ه عبيد، سوف أشرعار قراءة عند به أظح شترعبير في ال شصور في والبساطة ال ال
شلها الفكار، في الوضوح مع شدني ك شوة تش فحي بحذاكرتي فأسحرح الطفحال عحالم إلى بالق

شن فهل. له ظحدود ل خيال شنفس هذا أ شطفححولي ال ميزتححه عبيححد سححوف أعطححى الححذي هححو ال
شنزيف هذا وسط شمى أن له أريد الذي ال شن هححل أم شرعرا ميس شضححجيج ذلح ك أ بحدأ الجميححل ال
شول شم صخب إلى يتح شنابل الحابل فيه اختلط صرا خ إلى ث وسط نفسه الوضوح ففرض بال

شيزت المفترعل اليغموض شسهولة وتم شترعقيد عن ال شد ث لقد. المبتذل ال القححدم منححذ الرعرب تح
شسهل بلةغة عن شني وها الممتنع ال شن" هححل اليوم أتساءل أ شتححي الخصححائ ص أ متهحا ال عحن ذكر

شجل عبيد سوف شرعر "عليه؟ أم له تس
شصدد هذا في أنوي ل ششاعر شرعر عن ضافية دراسة تقديم ال شنني ال لراء برعححض أطححرح لك

شتي شور أوجححه لرصححد محاولححة فححي" الفسيفساء امرأة" لمجموعته قراءتي أثارتها ال شتطحح ال
شتي ششاعر عرفها ال شم أن برعد" عطشى الرض" الول مجموعته منذ ال ششححاعر أتحح قححراءة ال

شمة مهرجان في قصيدته ششرعري ال شجهت بيغداد في الول ال شسححؤال إليه تو شتححالي بال شن: "ال إ
شول ذلحح ك ترعتححبر فهل عن ك، عرفنا ما ةغير اليوم سمرعنا ما شن أم تححح أظحكححامه؟ للمهرجححان أ

شن: الجواب فكان شزورق" قصححيدة مححن جححزءا( القصححيدة هذ ه إ وقححد" البحححر مححن أكححبر الحح
شوارة" مجموعته ضمن برعد فيما نشرت فيهححا كححان فححإن لتححونس، نتيجة) 26ص الملح ن
شول شول الذي الوظحيد فلست وأفكاري موقفي في تح شولت أيضححا فتححونس تححح شيححرت تححح وتيغ

ششاعر مع أجريته ظحوار من الجابة( شول ومفهوم). مخطوطا مازال ال شتح يححثير ذاتححه فححي ال
شدة شتيغييححر بحححر بححه المقصود كان فإن تسااؤلت، ع شظححواهر برعححض فححي ال شية ال شن الرعرضحح فححإ

شميته شل تطال أن يمكن ل أه شتي اليغشاوة تل ك إ شنا تحجب ال شما الحقيقة، ع شول كان إذا أ التح
شتيغيير شور مرادفا وال شتجديححد للتطحح شنه وال شثححورة، باختصححار يرعنححي فححإ الحالححة هححذ ه فححي وهححو ال

شنه أي جوهر ه في الواقع يستهدف شداها بل اليغشاوة عند يقف ل أ الحقيقة صميم إلى يترع
مرارتهححا أو ظحلوتهححا فححي قبحهححا، أو جمالهححا فححي لتبححدو عليهححا ةغطححاء ل عاريححة ليخرجهححا
شتحول شثورة بمرعنى وال شية، الكتابححة في واظحد جانب على يقتصر أن يمكن ل ال ششححرعر فهححو ال

شس الذي بالقدر شترعبير أدوات يشمل القصيدة مضمون فيه يم وهححو المضححمون هذا عن ال
شد أيضا العتقاد في ششاعر ذات بين تناقض عن يحد ث أن لب شنان وذاته النسان ال وهنا كف

شنححي بحالخلق ليلتحححم رشححيق ابحن فيححه ظحصححر ه الذي المرعنى" البداع" يتجاوز ل الححذي الف
شرد يكون أن يمكن شتي المرعاني) ل( خلق" مج منها يكن لم بما والتيان إليها، يسبق لم ال

شط شنما" الرعمدة" كتاب في جاء كما" ق شصححورة تشححكيل إعادة يصبح وإ شدي للواقححع بال وتصحح
شذات ومرعاناة الفرد النسان لمرعاناة بالكلمة .الجماعي ال

ششاعر عمل" الفسيفساء امرأة" مجموعته في شيححر هححذا تجسيد على عبيد سوف ال المتيغ
شتحي القصيدة في تبرز ملمحه بدأت الذي شن نقحل لحم وإذا. ذكحرت ال شول إ شيحر أو التححح التيغ
شتأكيد فهو ثورة بشكل ظحد ث الذي شد بال شورا يرع شين ةغير تط الولى بمجموعته قورن ما إذا ه



ششاعر اختزن فقد". عطشى الرض" شل ال شنه قل بل الماضية تجربته ك شل اختزن إ تجربة ك
شتي الهموم نفس منها جزء في عادت وإن بقصائد علينا ليخرج جميلة ششححاعر رافقت ال ال

شنها" عطشى الرض" منذ شذرت فإ شيححة أكححثر بأسححلوب وخرجححت الواقححع فححي أكححثر تج جمال
ششححتاء" فقصححيدة المباشرة عن وأبرعد قصححيدة عححن مضححمونها فححي كححثيرا تبرعححد ل مثل" ال

شتي" الحذاء" شتناقض ظحالة تبرزان فكلهما. 1973 سنة كتبت ال طرفححي تتجححاذب الذي ال
شد المرعدم صراع المجتمع، شد المحروم وصراع يمل ك الذي ض والحرمان، القهر ظروف ض

شرضت ظحين في لكن شني، جهد أي من يخلو مباشر بشكل للمشكلة" الحذاء" قصيدة ترع ف
شنها ذل ك شنقل أو الوصف اعتمدت أ .الجانب أظحادي ال
دل الشتاء ح

حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال

دلم !حافيا المشي تع
ششححتاء" قصيدة كانت شنهححا ذلحح ك المرعانححاة تصححوير فححي أقححو ى مقاربتهححا فححي" ال اعتمححدت أ

إلححى فرعمدت للحقائق الخارجي الجانب على تقتصر ل أن وظحاولت بل المقارنة أسلوب
شتي والمشاعر الظحاسيس سبر .المتنافرة الوضرعيات تحدتها ال
دنساء جواضرب أشهى ما !ال
دشتاء هو ال

دزضرابي على تمشي أقدام ال
 وأقدام

دطين في ال
والماء

شصدد بهذا يقال وما شدة على ينسحب أن يمكن ال المجموعححتين كل فححي أخححر ى قصححائد عحح
شية أو وفراق راؤيا مثل .انتظار/ صب

شل شم ولرع شية من اله شية، المرعالجة كيف شتححي الراؤيححة هححذ ه نفسحها، الواقححع راؤيححة طريقة الفن ال
شسححبرعينات، قصائد في عليها المضروب اليأس طوق كسرت جرعححل الححذي اليححأس ذلحح ك ال
ششاعر ظحضور شيا ظحضورا ال شور يشححاهد فهححو سلب شنححه أمححل بصححي ص إلححى يشححير وقححد ويصحح لك

شنه يبدو الذي للواقع يخضع ما سرعان شمم كأ فبحححر. النطلق مححن الرعبححارة ويمنع فمه يك
شنيل شد ث الذي ال شصححيادين يحيححل" عطشححى الرض" فححي عنححه تححح شسححم ك وبححالفلك بال وبال

شنسوة شن رةغم أيضا وال شسححم ك أ ششححباك فححي ال شن ال شفة علححى النسححوة وأ لكححن الخححر ى، الضحح
شسححد الححذي المسححتقبل أو الحاضححر الحبل هذا من بالرةغم شصححورتين فحي تج المختلفححتين ال

شل شنيل بحر يض :وأبكما ظحزينا ال
دن دنيل إ أزضرق حزنا يحزن ال
... زمن إلى النجليز زمن إلى الفراعنة زمن من
دنيل لكن دلم لم ال يتك
دنيل بحر أبكم ال
دنيل بحر !أبكم ال

شبلته الذي موجه عنان ليطلق صمته من يخرج نفسه البحر هذ شم طويل القيود ك يححدخل ثحح
شناس بيوت شزهم ال :ةغضب فيهم فيبرعث ليه



صباح ذات
بقليل الذان بعد

صاخبا الموج تنفلت
الهائج كالبعير

البيوت إلى دخل قد كان الزضرق لكنما
دتى دشاهقة العماضرات ح ال

الخير صباح لليتامى وقال
البحر وعاد
.البحر إلى
شرمز كان ولم ظحبله من بالرةغم فيه ظحركة ول ظحياة ل موتا الولى الحلة في المسترعمل ال

شكن ششاعر يتم شركه أن من ال شروح فيه ينفخ ول يح شرمز لكن ال شثانيححة القصيدة في نفسه ال ال
شجر شصحيح ظحياة يتف شن وال ششاعر أ شجر كيف عرف ال فححالبحر. رمححز ه فححي الكامنححة القححو ى يف

شب ص اليغاضححب أمححر ه عححن الميغلححوب السحب البحر وةغبارا، نورا المشحون الفضاء المححتر
شو ه، شثورة الهادئ الجمود والبحر لرعد ششاعر رمز هو الكامنة، وال جوهر يكمن وهنا. اليوم ال
شور شتط ششرعرية عبيد سوف راؤية في ال شول لقد ال ششاعر تح شسححلبي دور ه عن ال موقححع إلححى ال
شثر شفز موقع الفاعل، المؤ شتنححاقض مححن يصححنع كيححف يرعرف الذي المح ائتلفححا أو صححراعا ال
.جديدا واقرعا نقل لم إن جديدا أمل المزيج من ليحد ث
شبرة القصائد هي عديدة شل بل الحالة، هذ ه عن المرع ششاعر كتبه ما بين المقارنة لرع فححي ال

نظرنححا ما إذا جدو ى ذات ةغير تصبح" الفسيفساء امرأة" قصائد وبين" عطشى الرض"
شنتيجة جانب من إليها شية ال شور الحتم شتجربة لتط شنححه راسححخا مححازال اعتقادنا لكن ال يخلححو ل أ
شية من ششاعر وضرعنا ما إذا أهم شور التي المرظحلة ضمن ال كشححف الححذي فبالقححدر. فيهححا تط
ششاعر فيه شزن تجربته ال شبححر جيله تجربة وخ شمححا جححزءا رفضححه عححن ع شتجربححة تلحح ك مححن ها ال

شتي المتاهات هذ ه وأعني شطليرعة تجربة خلقتها ال المجموعححة قصححائد كتابة فترة( الدبية ال
شمش أن كادت والتي) الولى ششرعر ته شتونسي ال الححتي المسححؤولة الصححوات برعححض لححول ال
شدت شيححة الجوانب بتطوير إيقافه على وعملت للصخب تص شتجربححة اليجاب مححن والنطلق لل
ششرعري المورو ث عمق شمي الرعربي ال شسححس والرعححا شطريححق لتح شصحححيح ال أن يمكححن الححذي ال
ششرعر فيه يسير شتونسي ال .ال

شور إطححار عححن يخرج ول إةغفاله، يمكن ل آخر جانب هنال ك" الفسيفساء امرأة" في شتطحح ال
شترا ث به ونرعني ذكرنا ه الذي ششرعر في وتوظيفه ال .ال

شن شية إ شنظر كيف شترا ث ال شدد لل شدد بل منه الموقف طبيرعة تح شتاريححخ من الموقف طبيرعة وتح ال
شلق ما في هذا الحضارة ومن .بالمضمون يترع

شما شتقنيات بالنسبة أ شية لل ششرعر شن ال شية فإ شترا ث رموز توظيف كيف شتحححاور وأسححلوب ال مرعهححا ال
شترعامل شية شحنات من تحمله ما مع وال شل أن يمكن ترعبير شتمكن مد ى إلى تد تقنيححات من ال

شليغة تفجير على القدرة ظحجم وإلى الحديثة القصيدة بناء علححى القادرة الرعلقات وخلق ال
.اليحاء من ممكنة شحنة أكبر إعطاء

شتححرا ث أثححر علححى يرعححثر القارئ يكاد ل" عطشى الرض" الولى مجموعته في عححدا مححا لل
شتي الشارات برعض شرض ال شنما. ظحينها في لها سنترع ششاعر فكأ ذلحح ك مححع قطيرعححة في كان ال

شياته في يحمل الذي الرعمق شنححي الرعمل في توظيفها يمكن التي المرعاني من الكثير ط الف
شتأكيد شنه وبال شتأكيد يمكن ل فإ شن ال ششححاعر بححأ شميححة واعيححا المرظحلححة تلحح ك فححي يكححن لححم ال بأه
شترا ث شنه أو ال شي الرعمل إلى الداة لهذ ه الواعي السترعمار يضيفه لما مدركا يكن لم أ الفنحح
شور أوج عرفت السبرعينات ففترة شتط ششرعر أدوات في ال شية كادت وقد الرعربي ال إظحيححاء عمل
شترا ث شرموز واستقاء والرعالمي الرعربي ال شب أن منه الصور ال ششحرعر كتابحة فحي عرقحا تص ال

شل يكححون أن يمكححن ل عبيححد سوف شرعر في الظاهرة هذ ه بروز وعدم. الفترة تل ك في إ
ششحرعراء من عدد وقفة واعي موقف نتيجة ششحباب ال ظححروف وأملتحه الفححترة تلحح ك فحي ال



شتجربة شية ال ششرعر شتححي ال شلححدت ال بححدعو ى أصححوله عحن مقطوعحا جححذور ه عحن متينححا شححرعرا و
شتجديد شتجريب ال ل الشححاعر محححاولت كححانت وإذا. المصححطلحات مححن ذلحح ك شححابه وما وال
شيار في تماما تندرج شي ما ت شية بالطليرعة ظحينها في سم شنهححا الدب خارجححة أيضححا تكححون لححم فإ
شيار عن تمام .الت
شن إذا قلت شمة شبه قطيرعة هنال ك أ ششاعر بين تا شترا ث عناصر وبين ال برعححض أن والواقححع ال

شمنت القصائد شدا محدودة إشارات تض شبما ج للخرافححة كححان فقححد. القصححيدة منا خ فرضها ر
شي شبه ظحضور مثل شيححة" قصححيدة في قو شريححح جن ششححاعر ظحححاول الححتي" ال استحضححار فيهححا ال

شددة وعبارات مفردات باسترعمال الخرافي المنا خ شتححي الخارق القو ى بصورة توظحي مح ال
شوع "عطشى الرض" قصائد مرعظم طيغى الذي اليأس لتجاوز محاولة في المستحيل تط

مقلمتي في موسى عصا عندي
دية سأجلب دريح لجن من شاي كأس ال

دسيجومي سبخة ال
دشه شفتيها على أضر
شل شتي" خرافة" قصيدة في وضوظحا أكثر يبد ى المنا خ هذا ولرع ششحاعر فيها قطع ال شدد ه ال تحر

شصراع وظحسن شل عندما الضرعف الجانب لصالح ال .الفكرة لتجسيد الخرافة صور استيغ
شقف أن وبدون لتحليححل" الفسيفسححاء امححرأة" إلى أنتقل الولى المجموعة عند طويل أتو

شذي الجديد المنظور ششاعر أصبح ال شترا ث مع خلله من يترعامل ال .ال
شترا ث عناصر من جرعلت المذكورة المجموعة في عديدة قصائد للخلححق مرعينححا ورموز ه ال

شني والبداع شن أعتقد ولك شمة أ شسححد البحححث ق شتححي" بيححروت أولححى سحنة" قصحيدة فحي تتج ال
شدة على صياةغتها في اعتمدت شتححاريخي الحححد ث بيححن تراوظحححت عناصر ع الواقرعححة وبيححن ال

شن مححن وبالرةغم السطورة شدد فححي المباليغححة مححن نححوع هنالحح ك أ المصححدر هححذا عناصححر ترعحح
شل القصححيدة فححي المسححتخدمة شن إ شتوظيححف أسححلوب أ شل عححن أبرعححدها ال شرموز ظحشححو كحح فححال

شتي والوقائع ششاعر اختارها ال شدت ال شتي الوظيفة أ شل. إليهححا أسححندت ال ششححاعر فضححل ولرعحح ال
شسد شن في فرعل يتج شثل من خاليا يكن لم تضمينه أ شتم تضححمينا كححان فقد الرعكس على بل ال

شرمز. وتجاوز إضافة فيه شدين علء" السطوري فال سححنة" قصححيدة فححي منححه يبححق لححم" الحح
شن ذل ك السم ةغير" بيروت أولى ششاعر أ شصة خلق أعاد ال شية في الق بيححن رائرعححة مححزج عمل

.والحاضر الماضي عناصر
ددين علء أضاء ما...  مصباحه...  ال
دصباح لح وما ال
ددين علء دريح بساط على ليس ال .ال

ششاعر بدأ شدين علء" إسم به يوظحي الذي المألوف بنفي إذا ال شم عادة" ال شتشححكيل أعاد ث ال
شتشكيل أعاد ظحين ثانية مرظحلة في شتحد ظحين ثانية مرظحلة في ال شرمز ا :له بالمرموز ال
دق هو ها دسابعة السماء يش قرفصاء ال

دصة طائرته في والجواضري الخا
دنفط ببراميل يقامر ال

.بالياقوت ويسبح
شية، هذ ه شنفححي الرعمل شم ال شرر الخلححق إعحادة ثحح شنسححق بنفححس تتكحح شت المقحاطع فححي ال شسحح ال

شدين فصلح للقصيدة الخر ى اليمامححة وزرقححاء الفرنححج رقححاب فححي سيفه يمض لم ال
شضت شنسبة المر وكذل ك. العداء جيوش عن الطرف ةغ شية بال شرموز لبق شتححي ال شردت ال جحح

شليغححوي مضححمونها من خلل مححن الشححاعر خلقهححا أخححر ى شحححنة لتحمححل والحضححاري ال
شلج إسم كان فإذا. الجديدة الرعلقات ششهادة يوظحي الح شثورة بال وجححه في والوقوف وال

شن المر ذوي ظلم شر القصيدة في استرعماله فإ شدال تفصل الولى مرظحلتين، عبر يم الحح
شثانية المألوف مدلوله عن شي إطححار فححي جديححد من خلقه ترعيد وال وبراؤيححة آخححر ظحضححار

شية شيا عنصرا الحاضر من تجرعل نقد شمل وقفة في أساس شتأ شتي ال ششححاعر يحححاول ال مححن ال



شتاريخ جديدة قراءة إبداء خللها شنظر وبصرف لل شما ال صححائبة، القححراءة هذ ه كانت إذا ع
شنها واعتقادنا شن كذل ك، ليست أ فححي ومشححرقا صحيحا كان ما تنفي ل الحاضر رداءة ل
شنظر بصرف قل. الماضي شن ذلح ك عحن ال شكل محا بقحدر القصحيدة فحإ ا تشح ي منرعطف ف
ششاعر موقف شترا ث من ال شنها ال شيا فإ شتشححكيل على واضحة قدرة إلى تشير فن وإعححادة ال
شرك في وسهولة بل الخلق شتح شية الفضاءات عبر ال شزمن ششيء المختلفة، ال يجرعل الذي ال

شج التي المتزاظحمة الصور تل ك من شط وعححبر مذهلححة بسرعة تترعاقب القصيدة بها ترع خحح
ششححاعر أراد الححذي الواقححع ظحقيقححة وهححي واظحححدة نتيجححة إلححى يوصححل واضح تصاعدي ال
فيححه نسححفت الححذي عامة بصفة ولبنان بيروت واقع وهو إليه الشارة أو عنه الكشف

شل شية القيم ك شمة الحضار شل لل شلها لتح شية صراعات مح شية طائف شل تنفحي همج شدمه محا كح قح
شية الرعربي النسان شتححي الحقيقححة هذ ه عطاء من للنسان ششححاعر اسححتطاع ال شدد أن ال يححح
شية أسبابها شتاريخ شية الحاضرة نتائجها وكذل ك والحاضرة ال .والمستقبل

حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح



شصباح 1986 /09/ 30: ال

شطفولة عبيد سوف شرمز وال ال
الكيلني مصطفى: بقلم

شزل شوارة" ديححوان مطلححع فححي" الفرنححج خيول" قصيدة تتن شتبححع وقححد) 1" (الملححح نحح فيهححا ا
ششاعر شسرد نسق ال شي ال شترجيححع اسححتخدام مححع القصص شكرنا كححي ال والخححر الحيححن بيححن يححذ
ش ص بطبيرعة شن شية ال ششرعر .ال

شسرد ينبثق شزمن من ال :بالمسححتقبل وينتهححي" عددا سنين عمرها كان عندما: "الماضي ال
".عددا سنين عمرها يكون عندما"

شنقطتين وبين شدين أو ال شلحظحة" تتسحابق الح شراهنحة ال شثحل" ال ششحاعر فيتم شي وجحود ه ال شذات الح
شي شي والجتماع شتاريخ شي، ال شصور وتتوالد والحضار شتكححثيف مححن مجال في لديه ال شي ال اليحححائ

شذي شفز القارئ يبهر ال شقل إلى الخيال فيه ويح شتن ي شاسحرعة فضاءات بين ال الم ف أوظححد ع
شية البنية قاع وفي. القصيد هو ششرعر شيححة عناصر تكمن ال شثفححة البنيححة بمثابححة هححي تركيب المك

شية طاقة صميمها في تنيغرس المختفية شلدة شرعر شد بححأكمله القصيد فضاء تكتسح مو وتشحح
شدا برعضها إلى الرعناصر مجمل شقححق متناسححقا ش شتححأثير يح شقححي فححي ال شيححة ويضححمن المتل جمال
شطاقة هذ ه وتبرز. القصيد شية ال شطفولة، عشق في المحور شمححا. النسان جوهر ال الرعناصححر أ

شية شتركيب شن ال شيتها فإ شليان الرعميق وتأثيرها جمال شتقابححل في يتج شتضححاد ال شدد وال شتححر ليغححة بيححن وال
شية ليغححة وبين اليومي السترعمال مألوف إلى أقرب هي شيححة شححرعر إلححى أظحيانححا تصححل إبداع

شتأثير اليحاء درجات أعلى ششاعر إستخدم فكيف. وال شنيات ال شتضاد ف شتدليل ال واقححع علححى لل
شذات والوجود؟ ال

شن شطفولة إ شسححاذج الححبريء الفرعححل هي: مختلفة وجوها لل شيححة بالمرعححاني الحافححل ال .الوجدان
ششاعر فاختار شنه" طفلة" ال شطفولة بين الجمع أراد بذل ك وكأ الخصححاب علمححة والنوثححة ال
شذكر الب من وجرعل الحياة، وتولد شيا كائنا ال شيححة، بالمححدلولت مشحونا ليغو شد الرعاطف يسححتم

شطفولة من جوهر ه شثبة ال شنابضة ظحركة المتو :ظحياة ال
دل أبيها من تخرج كانت"  السواق إلى صباح ك

 العربه معه تدفع
وتعود
يده في يدها

 "... فرحه مسروضرة
شنها وتيغيب تظهر المقاهي، في بالرعاطلين لصيقة وهي شيحة رمز كأ شسحجينة الحر أن تريححد ال

شول فححي تنكشححف الجميلححة الحلححوة النثى وهي فاعلة، ظحياة إلى فيهم الكامن الموت تح
شخاذ جسدها شطبيرعة أسرار ال :المرعطاء ال

دفاح ينفتح"  دت دديها على ال خ
دست درمان ثقل بصدضرها اح  ال
دلوز وبزهر "... عينيها في ال

شطبيرعة ظحضرة في النرعتاق وهي :ال
كعبيها إلى البحر تدخل كانت" 

درح دريح في شعرها خصلت تس " ال
شريححح البحححر مححع تتفاعححل شصحححراء وال شظلل بكثبانهححا وال ششححمس، المححاء وجححداول وال و وال

".المئذنة إلى يميل الهلل"
شطفولة تكن ولم شلوظحححات هححذ ه القصيد في ال الرعنححاء أيضححا هححي بححل فحسححب المشححرقة ال

ششقاء شضياع وال :قسرا إليه دفرعت وال
دلمت" حافية السواق في تهيم أن تع



دسياح تلحق "ال
الصيلة قيمه وفقد الحضيض إلى انحدر النسان رمز وهي

دست" دنها أح ددنيا أ ".حذاء وال
شتاريخ على تنفتح نافذة وهي .الفرنسي والسترعمار لتونس السبان ةغزوة: الحال ك ال

دل" دروا الغزاة ك نهديها مضيق من م
ضراحوا أن وكان

دنهم تدضري تكن لم ليعودوا أ
دزضرابي على لهم وترقص "... ال

شذبة طفولة وهي شستينات في صورتها تبرز مرع شثلة القرن هذا من ال شيححة طفلححة فححي مم ريف
شطريق" ".المدرسة إلى طويلة وعرة ال

شن شطفولة إ ي يرسححب كمحا الواقع هي –بإختصار ال اع ف شذهن ق ششحاعر ويخرجحه الح إلحى ال
.الرعبارة فضاء
شوامة ومن شتناقض د شية راؤية تنبثق الرعنيف ال شمع مستقبل شرر: واظحححد دللي ظحقل في تتج شتححح ال

شدم شتق شطفولة فتكون. وال شية الكينونة مستقبل في ال :مشرقة علمة الحضار
دلم" الماء على المشي تتع

الحذاء على قدماها تكبر
دتسع الجسر على خطواتها ت
العابرين مع الجسر تعبر

عيونها
عيونهم

دشمس في  ".!ال
شل أن دون متفاصحة عبيد سوف ليغة تكن لم سححهلة ليغة فهي. والفصاظحة بالبيان ذل ك يح

شن القصححيد جححوهر ألفاظهححا وسححهولة بسححاطتها تلئم جميلة شطفولححة جمححال ل الحقيقححي ال
شصورة وصدق البساطة في يكمن شقب ال .الحركة وتو

شن شلة علمة الرعنوان" الفرنج خيول" إ شنقيض، طرف على دا فححي بيهححم يرمححز فالفرنححج ال
شسححياق هححذا شية الحححروب إلححى ال شصححليب تصححبح وهكححذا- ظحاضححرا- السححترعمار وإلححى قححديما ال

شطفولة شيحا رمزا ال شيححة ظح شية للحر شيححة تكححن فلحم. وللحوطن النسححان شيححة عبيحد سحوف وطن وطن
شتنظير شرد هي بل المجحف ال شي شرعور مج شد طبيرع شية الجذور أعمق إلى يمت تححدعمه النسان
شيححة ثقافححة شية تاريخ شبححر مكتسححبة إنسححان ششححاعر عنهححا ع شيححة بليغححة ال ةغوةغححاء عححن برعيححدا إبداع

ششرعارات شية والمزايدات ال شلفظ شيححة طفولته في بحق، طفل كان وقد. ال شنابضححة الح دفححق ال
شصححراع ةغمححر في المتواصل البداع من شذات بيححن القححائم ال ششححاعرة الحح ارهاصحات وبيححن ال

شي الوجود شي الجتماع .ويأسححى ويشححقى أجلهححا مححن ويححأرق القصيدة في ييغامر. والحضار
شليغححة خضححم فححي طريححق عن له ويبحث اليغلبة، يرعرف ول الحرف فيها ييغالب والوجححود ال
شضفة إلى الوصول ينشد شيححة للقصيدة ليرعيد الخر ى ال منهححا ويجرعححل القححديم مجححدها الرعرب
شيا كائنا شل ليغو شق يرعكس بذاته مستق شية الحياة جوهر بح شية الوطن شية والقوم .مرعا والنسان

:هوامش
)1(

شوارة"  1984- ديميتير- عبيد سوف" - الملح ن
حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح



شصباح 1988/ 04/ 11 الثنين: السبوعي ال
عبيد لسوف" الفسيفساء امرأة" في قراءة

المسرعودي ظحبيبة

ششاعر مرعاناة تبدو شكححزت قححد المجموعححة هححذ ه وقصححائد مقطوعححات خلل من ال ظحححول تر
شتالية الةغراض :ال

ششاعر هموم شية ال شذات شية وأزمته ال شنفس شيححة والمشاةغل ال شية الجتماع شسياسحح شمححة بصححفة وال .عا
ششاعر استلهم وقد شل قصائد ه ال شية الحياة واقع من بساطة بك شوعححة وتفاصححيلها اليوم المتن

شورا والظحدا ث المشاهد برعض منها منتقيا شياهححا مص شيححة أبرعادهححا فححي إ شية الجتماع شسياسحح وال
شية إذن؟ المجموعة خلل من الشاعر ذات تبدو فكيف والنسان

شول منذ ششاعر نجد قطرعة أ شية أزمة يرعيش ال شتر عن ناتجة نفس وبححذور ظحححوله بما علقته تو
شددة وجو ه ذات وهي القصائد من كثير في مبثوثة الزمة هذ ه ششححاعر فححذات مترعحح تبححدو ال

شني محاصرة أظحيانا شية أزمة يرعيش به وكأ ظحالححة فححي وجرعلتححه كيانه على ضيغطت قد وجود
شل فيها سئم قد باليغثيان شرعور شل يمقت وأصبح شيء ك عححن اليغيححاب ويتمنححى ظحححوله ما ك

شل الوجود :يقول إذ" ةغياب" قصيد ه في يظهر ذل ك ولرع
أنزف وحدي وأنا

أصيح ل...  أقطر...  أقطر
للجراح عالم
درياح عالم .لل
ششرعور هذا صد ى ونجد شوارة" مجموعة في أيضا ال بححالمرارة شححرعور أيضا وهناك" الملح ن

شد وعححي إلححى راجرعححا الظحسححاس هذا يكون وقد الختناق ظحد إلى يصل والظحباط لححديه ظحححا
شية بمنزلة شمة بصفة النسان .عا

شل عالم في الظحسحاس مرهحف كشححاعر وضحرعه وإلحى والسى اللم على يبرعث فيه ما ك
شور أن برعد" البيت" برعنوان قصيدة في فنرا ه :بيته ببشاعة ص
مزابل بيتي

تموء وقطط
تعوي وذئاب جيفة بيتي

ديها فهاجر": يصرخ" دشاعر أ  ال
الجسد هذا من

دد ويأتي" در أين؟ إلى": ال
.ونباح ونواح جراح والكوخ

شدم" أناقة" برعنوان قصيدة وفي ششاعر لنا يق شداخل من منسوف منسحق رجل صورة ال ال
شله شور لرع شي بأسلوب يقول إذ نفسه يص :ظحصر
دل أنت ما إ

فحم من هيكل
يشتعل صدضر على وفتيل
دزجاج على تمشي وقدم .ال

ششرعور وهذا شضياع ال شسم والنرعتاق الخلص عن والرعجز والنسحاق بال مححن قححوله فححي يتج
" اليقظان يوسف أظحوال" قصيدة

دسجن المدينة من أضرحب وال
والعماضرة؟ الزنزانة بين الغرق من
شل شد شرعور يرافقها المشاعر هذ ه وك "ةغياب" قصيدة في يقول إذ والوظحشة بالوظحدة ظحا
دل احببتهم الذين ك

ديهم صدوضر أقاموا مط



.واضرتحلوا
شم :القصيدة نفس في يقول ث

أنزف وحدي وأنا
"اليقظان يوسف أظحوال" قصيدة في ويقول
دزحام في يوسف واحد ال
ششاعر هموم ولكن شوعت تراكمت مهما ال شننا وتن همححوم ترعححانق المححر نهايححة فححي نجدها فإ

شل فححي المسحوقة والفئات وطنه أبناء من الوسع القطاع شي، الحيححف ظحح وقححد الجتمححاع
ششاعر أبدع شنرعومححة مظححاهر بيححن المقابلححة على مرعتمدا أوضاعها تصوير في ال شتححرف ال وال

شي شلية الستهلك ششقاء والبؤس محظوظة لق شيين وال شيوم شيححة ال شسححاظحقة للةغلب خطابححة دون ال
شية ششتاء" برعنوان قطرعة في فيقول قرعقرعة ول سياس "ال

دصوف صداضرات دفء يا ال
دفازات الجلد وق
الفرو ومعاطف

دشتاء هو ال
دزضرابي على يمشي أقدم ال

وأقدام... 
دطين في .والماء ال
شطريفة المقابلة هذ ه نفس ونجد اعر عنحد ال شش ي ال ي تكحن لحم وإن أخحر ى قصحيدة ف ف
شسياق نفس :يقول إذ ال

الوحل في الغاضرق حذائي
دي دسرير على وحل !والبيض...  الوثير ال
ششاعر ووعي شد ال شتسححع بل شرعبه وأبناء ذاته على يقتصر لم الحا شمححة ليشححمل ا شيححة ال الرعرب
شور وهححي" بيروت أولى سنة" قصيدة في ذل ك ونجد مفلسححفة عربيححة ظحضححارة واقححع تصحح
شل من خاوية شيححة قيحم ك شيححة والرعدالححة الحر ششحاعر اسحترعان وقححد والكرامححة الجتماع فحي ال
شتاريخ من برموز ظحالها تصوير شي ال شبححرا السححلمي الرعرب والمححال الجاليححة الهمححوم عححن مرع

شضمير في المختزنة شتيغيير إلى داعيا الرعربي لشرعبنا الجماعي ال هححذ ه تلححت قصححيدة في ال
ششمس مخاطبا قوله فيها جاء" انطلقة" برعنون مباشرة القصيدة شية( ال شر شثورة...  الح )ال

دطوفان من خوف ل  ال
الغرق بعد

مدنا نفتح انطلقي
وطنا نرسم

انطلقي
الحزن على فرحا
.القحط على خصبا

شنى وقد ششاعر تيغ شية برعنوان أخر ى قصيدة في ال شزل ظحور .بها متيغ
شل النطباعات هذ ه ختام في لي يبق ولم ششححاعر علقححة عن أتساءل أن إ مححن بححالمرأة ال

شصة المجموعة خلل شبرعححي خلل فمححن) قارئححة وأنا( الخا شتححي للقصححائد تت تحححت وضححرعتها ال
شذاتي المحور شتححى تفاصححيلها مححن جححزءا ترعتححبر وهححو عادية المرأة صورة وجدت ال مححن وظح
شردها وقد آدم ترعايش ظحواء صورة فهي رتابتها، ششاعر ج شما ال ششرعر فيه وضرعها م الرعربي ال

شي شما والجنس اليغريزة مصدر بصفتها التقليد ششرعر إليه رفرعها وم شي ال شرومنس شية من ال قدس
ششاعر مع ترعيش الزوجة فهي وإشراق فححي يقول إذ وظحدته جدار خرق تستطيع ل وقد ال

"اليقظان يوسف أظحوال"
دول دية خيالتي في وحدي أتج دسر ال

شطرف تكون وقد والسححف راؤيتهححا إلححى الحنيححن فيححه تثير قد عابرة علقة في المقابل ال



:يقول إذ" وفراق...  انتظار" قصيدتي في ذل ك يظهر كما لفراقها
)انتظاضر!" (صدفة؟ نلتقي فهل"
)فراق" (ناديت...  ناديت"

دزحام في وافترقنا .ال
شن بل لوعة ول عشق ول ةغزل فل شكر ه قد زينتها إ شصححور ببرعححض تذ نجححد مثلمححا المؤلمححة ال

":برتقالة" برعنوان مقطوعة في ذل ك
دشرين المساء برتقالة تق
دسكين شبه لصفرتك ال

ددنيا ددم مثل ولل .ال
شما شية الوسائل عن أ شن شن المستخدمة الف ششححاعر فإ شرمححز اعتمححد قححد ال شوع وهححو ال وهححذ ه متنحح

شرموز ششمس هي ال شيححة ورمححوز وشححتاء ربيححع مححن والفصول واللوان والبحر ال مثححل تاريخ
شصفاء اخوان شزنج وثورة ال .ال
ششاعر نجد وكذل ك شثرا ال .أظحيانا وترعابير ه تراكيبه في القرآني بالسلوب متأ

شما شلق فيما أ شية الحياة باعتماد يترع شية لتجربته كمرعين اليوم شنه ةغير جريئة محاولة فهي الفن أ
شد ل شتحى الحححذر محن ب شنححب ظح شية الراؤيححة فحي الوقححوع نتج شتسحجيل الواقححع ونححثر المحححدودة ال

شية شتقرير شفق القصائد فتفقد وال شتد شر ال شيتها الحا شية وجمال الهنات هذ ه برعض لظحظت وقد الدب
".اليقظان يوسف أظحوال" قصيدة في

.تونس- الضربع الرياح داضر- عبيد لسوف" فسيفساء امرأة"

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ



شيام 1987 ماي 21 الخميس: ال

دواضرة ديوان في قراءة عبيد لسوف الملح ن
الڤصير الرعزيز عبد: بقلم

قيل، كما تقل ل
دشمس مكان واطلع .ال

دندامظظة خشيت إن" ‹‹الڤرمادي صالح" به يلزمك شرط  ››البيضظظاء القلظظوب وأحببظظت/ ال
دندامة، قصيدة في دواضرة" لظ فاتحة عبيد سوف اختاضره ال ". الملح ن

دني: عصره أدباء في" العلء أبي" لصرخة صدى الفاتحة لت زمانه، الخير كنت وإن وإ
دل للمقاضرنة مدال ول الوائل تستطعه لم بما . وشعره فلسفته عصر فلك
شنه" عبيد سوف" يرعدنا البدء منذ إذن شم قيل، كما يقول لن بأ شدم ث شوارة"  لنححا يق "الملححح نحح
شل تصلنا فل شن شهور برعد إ شية يسأل لم صاظحبها ل شية، جهة أ شن يكتب؟ ماذا رسم يريد من ل
شل يسأل ل يبدع أن شقدا أدباء من الولية أصحاب إ شد في....  ون شر شسؤال هذا عن ال .ال
:المضمون* 

شوار شن شن ةغير الملح في يطلع ل ال ششرعر أ شصا قاموسا لل شححكل القصححيد تأخذ قد فالمرأة. خا
شذات أو الوطن شية أو ال ششهر" في والجنين الحر شتاسع ال شصبح باليغد تبشير" ال .والرعيد وال
شوارة دواضرة بازغة: "الجراح عمق في ضاربة الملح ن دل من/  الملح ن يحححوي" جظظرح ك
شي. بتلة عشرة ثل ث كأسها شورهم" الفرنج خيول" الولى البتلة سم شرون فيها ص علححى يم
شرةغححون يححتزظحلقون" عددا سنين" عمرها مرعشوقة مرعصم دل" ويناولونهححا يتم موانظظع ك

".الحمل
شدخان برائحة ترعبق" المقهى" الخيرة والبتلة شليغو، ال بصظظماته سظظتثبت من" ولكححن وال

دطاولة؟ مسح بعد ".!ال
.وأظحزانه الوطن بتناقضات مليئة قصائد والخيرة الولى القصيدة وبين

شثالثحة البتلحة شزورق" ال اظحة أكحبرهم وهحي" البححر محن أكحبر الح أبرعحاد، بحدون تجرعلح ك مس
شنقطة ششاعر خلفها يقف أبرعاد أمام ك لتفتح كال شنجا ال ةغائرتححان عينححا ه أخاديححد، جححبينه متشحح

شللتان شفتا ه شيء ل/ ...  عفنة مداسة العشاب/  نتنة مجروحة" فالزهار. مف
شل" حديظظد والوضراق/ قضبان الغصان/ ... الحديقة في :الةغححتراب يرعيححش والكحح

دتى ول/ منك تشبه أنت هل/ أحدا يشبه أحدا هل"  "!والبصمات؟/ وجهك ح
/كظظالغنم أمم/ فهم نفي/ بشرا يفترس بشر: "اليغاب بقوانين محكومة والمدينة

مم على لحم ضض مم/ و مم-د مم/ أل مم-د ". أل
شل تكون تكاد شوارة في بتلة ك لرائحتهححا رئتيحح ك تفتححح الواقع، عفونة وشذاها مبكى الملح ن

شدوار فيصيب ك شنهايححة في لكن واليغثيان ال شيححب خيححط ال شد ط المححل براظحححة صححدرك ليمل يرعتحح
شنه شصبح يرعدك وكأ ششرك بال . بالفرح ويب
شن هكذا شلق الف شساكنة ظحالت ك من يخرج ك الخ دد القمع" ويجرعل ال يضيف بأن قمع أش
عمرهظا يكظظون عندما: "المححل شححبابي ك أمامحح ك يفتححح هححذا ومع" القمع وعي إليه

دشمس عيونها/ العابرين مع الجسر تعبر/ عددا سنين تدوسظظها' النملة' و لل
دنها القدم "تمضي لك

دشكل*  :ال
شكححار توفيق الستاذ يقول ششححرعر" ب شي ال "الخليححل تفرعيلححة ل الحيححاة تفرعيلححة ميزانححه الرعصححر

شي قلم عبيد وسوف شكم فن شتح ششرعبية بالوساط ال من وصا غ تفرعيلة همومهم منهم فأخذ ال
ششرعبية الرعبار ى شية صورا البسيطة ال شدد ما فكثيرا رائرعة شرعر السححماء هححذ ه شرعر ه في تتر

شسقيفة" ششاي ومائدة والطين ال شسححواك والحوش والحصير. ال برعححض فححي وأجححد ه..."  وال
شسد ظحزينا القصائد شدكتور يقول كما ولكن السى عمق يتو نطلححب هل"... شكري ةغالي ال



شزيف الفرح يفترعل أن إليه وأعمححق أثححرا أروع الرعظيححم الحححزن أن له نقول أم الحياة؟ وي
شية شتفااؤل من إجاب شسطحي ال شسريع ال شزوال ال ".ال

شوارة برعد ششاعر من ننتظر نبقى الملح ن شوارة ال شيححة نحح شنححاء ظحديقححة مححن طبيرع لححن ذلحح ك...  ةغ
شنا نشدنا إذا يكون شيا ف شر فل واقرع شمة اللم تنرعكس أن من مف شنان نفس على الرعا الحق الف

شل متطلع ل فالجراح شوارة إ .ملح ن

87 ماي الحد سوق

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ



شصباح 1987 ماي 20 الربرعاء: ال

"الفرنج خيول" لقصيدة قراءة
لطيفي رمضان: بقلم

ششححاعر الكححاتب يحتححاج وتشححابكت الفنححون فيه تداخلت عصر في شنححان وال ظحالححة إلححى والف
راؤ ى تشححكيل فححي ليسححاهم البكر البداع تخوم من مجهولة مناطق إلى به تفضي جنون
شتماثل عن أصيل كمبدع فيخرج الفن طريق عن للحياة جديدة شذي ال شتسمت ال مرعظم به إ

شرد البححداع بالفرعل تونس في بدأ ولقد...  القرون امتداد على البداعات بميسححمه المتفحح
شص شبان من جيل طريق عن الخا شرس الش شيححة للممارسححة ظحياته ك شتجححاوز محححاول البداع :ال
أوائححل مححن بيغححزارة يكتححب كشححاعر عبيححد سوف يبرز الجيل هذا ومن. وممارسة تنظيرا

شسبرعينات شنشر يدفع ول ال شل لل شنادر بالقليل إ شر الذي ال شي ةغربححال عبر يم شيق ذاتحح شثقححوب ضحح ال
...

شوارة" مجموعة تأتي" عطشى الرض" مجموعته فبرعد قصيدة منها اخترنا التي" الملح ن
شنقد مخبر في لنضرعها" الفرنج خيول" شتحليححل ال شذات القصححيدة لهححذ ه واختيارنححا...  وال بالحح

شطرافة نتيجة جاء شية بنيتها في ال شليغو شسوسيولوجي وطرظحها ال الفنححون تداخل جانب إلى ال
شية ولسباب...  فيها شسمنا فن شلثححام وإماطححة تفكيكها لتيسير مقاطع إلى القصيدة هذ ه ق ال
شطهححا في والحالت الظحدا ث به ترتبط الذي المحوري خيطها عن شدارمي خ شتصححاعدي الحح ال

شليغة ظحيث فمن شبرة الموظحية البسيطة الرعبارة القصيدة اعتمدت ال شليهححا رةغم والمرع عححن تخ
شم اليقاعي الجانب ششرعر يرعطي الذي الها شص اهابه ال :السوسححيولوجي الجححانب ومن الخا

شتنححاقض مشحححونة فالقصححيدة شصححار خ الجتمححاعي بال شولت ال شتححح شية وال شيححة القتصححاد شتاريخ وال
شمة .الها
شية فكرة قالب في القصيدة جاءت شم روائ شولت ث شسدته سيناريو إلى تح عيححن" الكاميرا" ج

ششاعر شية مشاهد إلى ال شركة، ظح شول متح شرج... " القارئ يرعترض ما فأ المقطححع" هذا" المتف
":المشهد
عددا سنين عمرها كان عندما
... كانت
دل أبيها مع تخرج السواق إلى صباح ك
يده في يدها وتعود العربية معه تدفع

فرحة مسروضرة
... المساء مع

ديام ومع ال
دلمت حافية السواق في تهيم أن تع
دسياح تلحق ال

شطفلححة هححذ ه شول مححن" السححيناريو" تفتححح الححتي ال الكححادظحين لشححريحة تنتمححي لقطححة أ
شل أبيها مع الرعربة تدفع فهي المسحوقين، شم صباح ك القححدمين ظحافيححة المسححاء في تهيم ث

شسياح تلظحق شصل أن إلى...  ال شسححؤال هححذا كيححف؟ لكححن...  ظحححذاء على تتح عنححه تجيبنححا ال
شطفلة ترصد وهي" الكاميرا" :ال

... وكان
... حذاء في قدميها يوم ذات وجدت أن

دزيتونة جامع حصن في تربض السبان وخيول ال
دزيتونة جامع حمام دسطوح حول يحوم ال ال
دصبح آذان...  الفجر آذان ينتظر ال

دصومعة من القمح ليلتقط !ال



:اثنين مدلولين يحمل أوردنا ه الذي المقطع هذا
دول المدلول شيححة الوجهة إلى بنا يفضي: ال شتاريخ ششححاعر فيكشححف ال اقترفتهححا جريمححة ال

شزيتونححة جححامع واقتحامهححا تححونس لمدينححة دخولها عند اليغازية السبانية اليادي وظحرقهححا ال
شد التي الكتب شرابط الجسر ترع علححى عححار ووصححمة همجححي موقف وهذا الحضارات بين ال
.الفرنج جبين

دثاني والمدلول ششححاعر فيححه يربط: ال المحسححوس المرعنححى بليغححة بالحاضححر الماضححي ال
شرمز الشارة بليغة المرتبط شتاريححخ صححفحات وتطححو ى: الواقححع مححن المقطححع فيخححرج وال ال

شية رظحلت في الفرنج خيول وترعود الحضححارة وتلمححس وتححر ى الجامع صحن لتدخل سياظح
شية شثلة الرعرب شسواري المرعمار في مم شسود وال ...! وال
شطفيليين من أسراب الجامع وظحول شسياح يلظحقون ال شلعحة محن الهبات للتقاط ال إلحى الو
شسقاير علبة شثالث المقطع وفي ال شطفلة سير لرصد" الكاميرا" ترعود ال شوها ال :ونم

عددا سنين عمرها كان عندما
المقاهي في العاطلين تجالس كانت
... إليهم عنهم تعرج

دزع دفهم على تتو دلعب أوضراق مع أك ال
ساعتين أو ساعة وتسرح

دزضرقاء ثيابهم على وتغيب ال
شتححي الحالححة هححذ ه شطفلححة إليهححا وصححلت ال شن" المشححاهد" القححارئ يسححتيغربها ل قححد ال ل

شسيناريست" ششاعر" ال شظروف البداية من أعطى ال شيححة ال شيححة الجتماع شتربو تحيححط الححتي وال
شطفلة شما بال شيأها م شتصححوير ظحقححل مححن أخححر ى زاويححة وفححي. الرعاطلين لمجالسة ه نشححاهد ال
شطفلة :ال
الجسر على من الشبحي وجهها ترسم

وتعود تشاء كما تسبح السماك الماء في
دتح دتفاح يتف دديها على ال خ

دست درمان ثقل بصدضرها أح ال
دلوز وبزهر !عينيها في ال

شيححة عن تبحث فتاة فأصبحت الطفلة أنوثة اكتملت" المشهد" هذا في ... والنطلق الحر
شن صححور علححى المقطع وينيغلق... السماك عند البحر في موجود الرض في المفقود لك

شم الطفلة لد ى المكتملة والنوثة المنفلتة السماك شسححد القصححيدة تنفتح ث منححاظر لنححا لتج
شسابقة الحالت مع تتناقض وظحالت :ال
دصيف في القصر شرفات حالمة ال
مروح دنسيم عليها ييم البحري ال

دليلة أحسسن الجواضري در ال بالح
البحر إلى عاضريات نزلن

القمر تحت يتلعبن
شكز إجتماعي تناقض هناك ششححاعر اهتمحام عليححه تر شثححري القصححر فصححاظحب ال محع يلتقححي ال

ششريدة الطفلة شن: الخطيئة ممارسة مستو ى على ال ششاعر وكأ شن يقول أن أراد ال شثراء أ ال
شطححة إلححى يفضححيان المححدقع والفقححر الفححاظحش والنحلل النهيححار ظحالححة وهححي واظحححدة مح
.الخلقي

شترعححذيب الرعنف فيها يمارس بطحاء إلى" الكاميرا" تنتقل الحمراء ولياليه القصر ومن وال
شطريق قارعة على ال

عددا سنين عمرها كان عندما
دناس مع تقف كانت البطحاء في ال

ضرجليه من ضرجل يكركر العسكر



صغرها وعلى
لسانه قطعوا أن إلى صبرت جلده على صبرت

ضرأسه-ضرجليه- يديه
دناس ساءلت ... ال

الذن في...  بالهمس لها قيل
ددماء حمرة وقتئذ، عرفت ال
شمام شدم وظح شطفلة شاهدته الذي ال شلححد البطحححاء فححي ال شطفولححة الححبراءة فقححدان لححديها و وال

شثقة وانرعدام والخوف شرية وانتفاء ال محا وبيححن البطحححاء فحي دار مححا بيححن فرق ل وهنا. الح
ششارع في يدور شسياسي الكبت نتيجة: عموما الرعربي ال فححي سنلظحظ كما" الجنسي"و ال

شتالي المقطع :ال
دنفط آباضر درمل على تشمس ال ال

دنفط تحتها من يجري قوافل ال
دد البدو الواحة إلى ضرحالها تش
النياق حادي سكت
دية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك

شنفط شنفححط آبححار ونتيجححة... المقطع هذا ظحوله يدور الذي القطب هو فال النقلب ظحححد ث ال
شفرت والجتماعي القتصادي شل فتو تحححت رازظحححا بقي الجسد لكن والمكانات الوسائل ك

:الجنسي الكبت سياط
النياق حادي سكت
دية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك
ششرعر من بيت ألف فيها ارتجل .للنياق وأنشدها ال

شول رةغم الرعربي فالنسان شيا يزال ل النفطي التح ششرعر يزال ول عاطف شثل لديه ال جححواز يم
!المرأة قلب إلى سفر
شم النيححاق ظححادي كبححت علحى" السيناريو" القصيدة تيغلق محححور علحى جديححد محن تفتححح ثحح

شيححأة أصححبحت" الفتححاة" الطفلححة فنجححد" باك فلش" بطريق المنطلق فريسححة لتكححون مه
شنقاهة فترة الواظحة ظلل منتجرعا الرمل لظى من الخارج النياق لحادي شسياظحة ال وال

دصحراء في قدميها تضرب وضراحت ال
الغزلن مع تجري
 الواحة ظلل الكثبان بين لها تلوح

الماء وجداول
شما" الفتاة" فالطفلة شورت النياق لحادي فريسة أصبحت ل شنها تص شلتها وجدت أ فراظحححت ضا

شنهحا اليغححزلن مححع تجححري الصحراء في قدميها تضرب بخدعححة محاصححرة الحقيقححة فحي لك
شية النرعتاق شية الواظحة وسط والحر شسياظح . ال

ششمس شنخيل سرعف بين من تشرق إذ تشرق ال .ال
شول ششاعر ويتح شتصوير فريق مع" ال شرئيسي محور ه ومراقبة المدينة من" ال شريححف إلى ال ال

شذاكرة مخزون إلى...  شين ال شية المكابدة ليب شتي اليوم شتلميذ يرعانيها ال شريف في ال .ال
دتلميذ أحذية الوديان وعرة سلختها ال

دلعب عذبة قصيرة المدضرسة إلى وطويلة وعرة الطريقة بال
شور المقطع هذا نفس وفي ششاعر يص شتينات في البلد ظحالة ال شسححبرعينات الس خلل مححن وال
شمع شتلميذ تج شيارة ظحول ال شية بأظحرف ختمت وأكياسا علبا المشحونة العانة س أجنب

دشمس ترسم  جباههم على ال
دسمرة التي خرائط بال

دمعوا القرية سوق في تج
دياضرة حول العانة س



دسائق وساءلوا U.S.A معنى عن ال
والعلب الكياس على مكتوبة

شريف ومن شتصوير فريق" يرعود ال شتالي المشهد لتجسيد" ال ال
عددا سنين عمرها كان عندما
إسمها تنقش كانت
اللغام معطفها تحت وتحمل العرائس حناء على
دناس مع- زحامها في- السواق في ال
شذات المقطححع هذا في تحححت تحمححل وأصححبحت" الفتححاة" الطفلححة خطححورة تصححاعدت بالحح

شفن أليغام جسدها شترع شربها والرعدو ى ال شرة الرعرائس إلى تس شم... السواق في والما ينتهححي ثحح
شلقة تبقى الضحية والطفلة المشهد المساجد أظحصرة على تنام مظلم مصير وأسيرة مرع
شلى ششاعر فيتخ شركاتها رصد عن ال شصصححه مقطححع بينهححا أخححر ى مقاطع ويدخل تح لمسححح خ
شنشيطة القتصادية الحركة شج موسححم بمناسحبة عادة تقوم التي ال شرة ليحبرز الححح أخحر ى مح

شتناقض .وسريرعة رشيقة صور في والجتماعي القتصادي ال
شد إلى شية الكتابة تبدو المقطع هذا ظح شم اجتمححاعي تناقض واقع تنقل عاد شيا تححدخل ثحح تححدريج
شية، إلى شرمز ششححنة ظحيث من الكتابة نسق في تيغيير دون ال شيحة ال .قراءتنحا ظحسحب النفرعال

شية إلى" الطفلة" الساسي المحور فينقلب الرعححالم بلححدان وترعيشححها عاشححتها كححبر ى قضحح
شثالث ...ال
عددا سنين عمرها كان عندما
البهائم ضروث على القشلة في ترقص كانت

دفس الجنود صنان مضض على تتن
دل دروا الغزاة ك نهديها مضيق من م

ضرحلوا أن وكان
دنهم تدضري تكون لم ليعودوا أ

دزضرابي على لهم وترقص ال
دية الفنادق في دسياح ال
ششاعر إلتجأ المقطع هذا في شرمز إلى ال شثححاني المقطححع فححي فرعححل كما ال القصححيدة مححن ال

شتلميححح ليغححة مسححترعمل المرئححي الواقححع فححوق مححا إلححى للوصححل الواقححع تجسححيد بطريححق ال
شسححهل من السلوب وهذا والملموس، شطريقححة وبهححذ ه الممتنححع، ال ششححاعر يشححير ال إلححى ال

شلفات شلصححنا رةغحم واقتصححادنا ثقافتنحا عمحق فحي الضحاربة وجحذور ه السترعمار مخ منحه تخ
شي كاسترعمار شدنا أن يحاول ما عادة والسترعمار. عسكر شل يم شفر جاهز شيء بك لنفسه ليو

شية الستهلكي المجتمع ليبرز والخلق المبادرة روح فينا ويقتل...  الستمرار
دتزحلق تهوى الفرنج خيول درمل على ال ال
دصيف في آباضرها من ترتوي ال
در غ دشتاء في دفئها على تتم ال
دل وتناولها بالغربال الشمس عيونها على تحجب .الحمل موانع ك

شية الحالة وتنتهي المشاهد تنتهي ششححاعر عالجهححا الححتي الجتماع الفححراد مسححتو ى علححى ال
شم...  والقاليم شسياسححة عححالم يدخل ث شور ال شثححل المحبححط الرعربححي الحلححم فيصحح فححي والمتم
شية الوظحدة شية وتطبيق الرعرب فيقول الشتراك

دتاضريخ مع منها يقطر الجيزة أهرامات العبيد عرق ال
دثقها الطلس سلسل دسلسل تو ال

دسط البحر دزبد أبيض على يحلم المتو ال
الحمرة ذضروة إلى يتوق الحمر البحر

دنات الملح على ينام والخليج عدن وج
دصحاضري على اخضراضرا تصير ال



دسدود مياه تسقيها !ال
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1980 / 09 / 21: بلدي

دية العطشى الضرض مجموعة في البل غ قض

شطرح دائم سؤال البل غ؟ هو ما شتححم هو إذ المبدع، على فرضا ال ظححائرا الوقحوف عليحه يح
شدرهما شائكين أمرين، أمام شنان يق شلق الف شق الخ شلغ؟ وبماذا يبلغ؟ لمن: وهما قدرهما، ظح يب

شية شية الداة فقض شترعبير شل، عسيرة ال شية الح شنهحا أعسر اليصال وقض شدد ل شبححل نمححوذج تححح شتق ال
شية أي( شلما) القارئ نوع شددا المبدع كان وك شبل لنموذج مح شتق فححي مقصححرا كححان) القارئ( ال

شي، وخلقه إبداعه شن ذل ك الفن شسححم ل المبدع مهارة أ شل تتج شتسححاع مححد ى فححي إ محححدودات إ
شبل نموذج شتق شلما أي- لديه ال شجهه كان ك شسححقوط دون ممكنا قارئ جمهور أعرض إلى تو ال

شسف في . طبرعا واليغث ال
شن القول يمكن لهذا شتواصل هو البل غ أ شتحاور قطبي بين ال مححن المبححدع الكححاتب البححا ث ال

شبل جهة، بواسححطة جححدلي عطححاء) البل غ أي( فهو. أخر ى جهة من المبدع القارئ والمتق
شي تركيب مرعالمها يرسم رسالة شرموز من لمجموعة أدب شية ال يختلححف وهححو. الدالححة اللسن

شل لد ى والمكتسب الموهوب باختلف وطمرعا لونا قلنححا إذا ةغريبححا يكححون ل وقححد بححا ث، كحح
شل شبل وك شسححد لذل ك نتيجة الحال، وبطبيرعة. أيضا متق شرد يتج شتفح شية وتححبرز ال شتمييحز خصوصحح ال
شل لد ى .مبدع ك

شية أطرح الراؤية هذ ه من وانطلقا شتي" عطشى الرض" مجموعة في البل غ قض تحوي ال
شرر شرعر من ومقاطع قصائد شتفرعيلححة مححن تح فححي عبيححد سححوف صححاظحبها واجتهححد جاهححد ال

شنضححال فححي كابدها سنوات برعد إخراجها شسححاظحة علححى ال شية ال ششححرعر هححذ ه وقححارئ. ببلدنححا ال
شكن المجموعة ششححاعر نححر ى فيها إذ لمضمونها الرعام الطار على الوقوف من بيسر يتم ال

شرم شتي الرض هذ ه من يتب شلقا فيها النسان مادام الفضيلة، إلى تفتقر ال ةغريزي بحب مترع
شوة دونه كان من على والعتداء للهيمنة علححى يحملححه طبرعححا وهححذا- باسححا منه وأضرعف ق
المطحححونين طبقححة بيححن مكانححا لنفسححه يبوئ هو إذ- الجتماعي الهرم في موقرعه تحديد

شله أرض في المسحوقين شدة داستهم الذين ال شثراء بنرعال الما .ال
دسلطين موائد عندي ما سفرتي فتقاسمني ادعوها ال
دنبلء مزاضرع عندي ما ددنيا خبز فتخبز أحصدها ال ال

عندي ما عندي
محبرتي في بحر عندي
.مقلمتي في موسى عصا عندي

شترتيححب قاعححدة ومن شي ال ششححرائح الرعمححود شيححة لل ششححاعر ينشححد الجتماع شيححة ال والرعدالححة الحر
شنى لكن والمساواة شقححق أن له أ مفارقححاته وازدادت تناقضححاته كححثرت عححالم فححي ذلحح ك يح

شقد شب اليأس فإذا. الرعصر ظحضارة بترع شنفححس فححي يد شتجريححد وعححالم الحلححم وإذا ال أفضححل ال
المضموني الطار هو ذل ك. الخر وفرعل الحد ث أما النهزامي الستسلم هو وهذا. ملجأ

شية المضححامين ظحصححر علححى القححدرة لمثلححي كححان إن عطشححى الرض لمجموعححة ششححرعر ال
شكن فكيف وتحديدها ششاعر تم إبلةغها؟ من ال

:ذل ك في عبيد سوف اعتمد لقد
شليغة في انتقاء على شد ول رظحححم صححلة تحويهححا ل وكلمححات لمفححردات وظحشححر ال يشحح

شصياةغة ظحبل أوصالها شية، ال شتقليد شنها ال شصلة متينة لك اعماقها في القارئ ييغور ظحين ال
شكل به وثاق عن بحثا مثل المضمون هندسة تتش

 صخرة وضرجلي طير جناح يدي هذي
معراج

لبدا



لحمي
دمي

عروقي
تربة

جذوضر
دشجر خضرة ال
)22ص( الضرض عفن تناسل
نهما يخدع قد فالقارئ شي بنشاز و تربححة – عروقي – دمي-  لحمي( كلمات في دلل

شن) جذور–  شن الحقيقة لك شصلة أ شد ال شلحححم بيححن تشبيها متينة ج شتربححة، ال والرعححروق وال
شثل هو إذ المشترك القاسم هم والدم والجذور، .الرعروق وسائل الجذور سائر يم

شن أقول وهنا شصياةغة هذ ه مثل أ شية ال ششرعر شتي ال هححي تفكيكهححا البرعحض علححى يرعسر ال
شتي ششنفري عباءة ارتدوا من شتخذها ال اههم وعصحبوا ال شبحي برعمامحة جب ذريرعحة المتن

شدا للوقوف شرر قصححيدة تشحهد ه الححذي للمد ص شتححح شتفرعيلححة مححن ال وشححرعر خصوصححا ال
ششباب شية الصححياةغة هذ ه أي- هي إذ. عموما ال ششححرعر مححوقرعه مححن القححارئ تخححرج- ال
شني شدمه بما يرشح إناء فيه كان والذي المرعهود، المتد مضححامين فححي الديححب له يق

شترتيب ترفض فهي فوقية شي ال إلححى تحححويله علححى وترعمححل والديب، للقارئ الرعمود
ششاعر نر ى لذل ك. أفقي ترتيب شدم ل المرعاصر ال شيا ظحقل يق يحمحل فهححو جحاهزا، دلل
شتفكي ك بواسطة الحقل هذا تركيب على القارئ شتركيب ال شذي اللسححني لل يحححوي الحح
شية رموزا شككة دلل شيز في المواقف ومبرعثرة الوصال مف شترتيب ظح للدوال المرعهود ال
.المدلولت تهندس التي

شصححور إلححى باللتجاء شدمها الححتي ال شربححط عسححيرة يقحح مبه بيححن ال )البححاء بكسححر( المشحح
ببه شيات إظححد ى أيضا وهذ ه) الباء بفتح( والمش رعر خصوصح شش شتحي الححديث ال تفتحح ال

شن باطل القول باب ششباب شرعر أ شزمححن، في موةغل ال شتيغريححب فححي ةغححائر ال وهححذ ه ال
منه تنفير أداة

المقابر صمت يحرث القمر
دضوء زضرع أكون ال
دليل دش ال دشواضرع شجر ير ال
)20ص( إلخ...  الحلم بدد أكون

شضححوء ويححزرع الهادئححة المقابر ليلف القمر يطلع ظحين أي شليححل ليطححارد ال شتححى ال ل ظح
شل يبقى ششوارع شجر أةغصان بين إ ششححاعر ظحلححم يبححدأ ذلحح ك ظحين ال لوظحححة وهححذ ه –ال

ششاعر أظحسن شنن رسمها ال شتى وتلوينها تأطيرها في وتف شقق ظح شروعة، ظح مثلها لكن ال
.عطشى الرض مجموعة في نادر

شتوكيد كلمات تكرار يحمححل لححم إن السححلوب وهحذا بخححاطر ه، جحالت فكرة على لل
شهجا شتشحا وانفرعال تو شر م شزفير بح شذي ال شل كحان مكححدود صححدر محن ينبححع ال يمجححه مم

 )5ص الحذاء( مقطع مثل القارئ
دل دشتاء ح ال

حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال



دلم ... حافيا المشي تع
شدم ششاعر يق شي الواقححع مححن تنبححع مضححامين تحححوي مقححاطع أظحيانححا ال لمحيححط اليححوم

ششححاعر شنهححا ال ششححاعر جهححد رةغححم وبسححيطة سححاذجة لك كمشححروع عرضححها فححي ال
ششاعر بخاطرة تحبل) القصوصة( .سابقا المذكورة 5ص الحذاء مقطوعة مثل لل

شية التهويمات إلى اللتجاء شتي الخراف شن الستيرعاب يسيرة تظهر ال يقححف القارئ لك
شتى ةغائيتها أمام عاجزا شن به يذهب ظح شن الظح ششحاعر أ ا قصحائد ه يرسححم ال ي أظحيان ف
،)13ص البيححض الحصححان( ،)9ص هنححاك: (قصححائد ذلحح ك ومثححل. وعي ل ظحالت

شطفل( شسمكة ال ).29 ص شبحان( ،)24 ص خرافة( ،)16 ص صبية( ،)15 ص وال
شية( ،)6 ص راؤيا( مثل القصائد من ةغيرها على ينتفي ما وهذا شريح جن ).19ص ال

شما ششاعر إستخدام أ شرموز لبرعض ال شية ال شتاريخ الحاضححر وضححع عححن يكتب لما قناعا ال
-28ص عنوانححا السم هذا يحمل مقطع في- اليمامة زرقاء استثنينا إذ فرعدم فهو

ششاعر بها خرج ميزة وهذ ه شننححا. الرعصر هذا شرعراء طابور عن ال يتححوانى ل نححرا ه لك
شق شححيء ل قصححيدة مثل ذل ك ومن. الحياة واقع من صور إدماج عن شذكر يسححتح الحح
. 22ص

دراوي جلس  وبسمل واعتدل ال
وحمدل
دلى دلم وص وس

دنه دكر لك البلد حزن تذ
ددنيا وضيق ال

27ص القلب سويداء في ونقطة

وأخيرا
شية مجموعة لتقديم متواضرعة محاولة هذ ه شرر شرعر شتفرعيلة من صاظحبها تح مححن بهححا كان. ال
شتي الصوات أبرز شتسمت ال شسبرعينات بها ا شن أخال ول. بلدنا في ال عبيحد سحوف صحاظحبها أ
شنني بها يقنع شناضج الرعطاء بداية تكون أن أعتقد لك ششححرعر مسححار فححي الخصب والوعد ال ال

شرر شذي المتح شد يصطدم ال شجهه في والرعرقلة بالص شصرعود إلى وتوقه تو .ال

شتهامي الهاني ال
بوزيد سيدي
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ششروق 1985 /02 /12: ال

شرعراء نكون أن سهل ليس: عبيد سوف

شي صوت عبيد سوف شي شرعر شتواضححع المثابرة ميزة له تونس في عرب مرعانححاة يواصححل وال
شية الكلمة ششرعر شتقليححد عن برعيدا ال شيححد ال شتق ششححرعر وال شسححائد بال شدي عبححارة عححن ويبحححث. ال تححؤ

شص إظحساسححه شي محيطححه بملمححح الخححا شثقححاف شي ال والمدينححة الرض مواضححيرعه. والحضححار
شلذي والنسان شرك ا شي فضاء في يتح شنن إجتماع .ومتضارب مق

شول ديوانه عبيد سوف نشر شجل ظحسابه على" عطشى الرض" ال شم. ظحضور ه مس نشححر ثحح
شثاني ديوانه شوارة" ال شكدا ديميتير دار عند" الملح ن شبثه مؤ الرعطححاء كثير المبدع بالحضور تش

شد قصرها على قصائد ه. والثارة شيححة الحياة من قريبة ودلئل علمات في تمت برعيححدة اليوم
شبححر وظحرف بكلمة سوف يكتفي قد والراؤ ى المرامي شية اختلجححات عححن ليرع شيححة ظحسحح وفكر

شية شية أو مجحف بتنميق يرعبأ فل. ظح شية ةغنائ شية أو إنشاد شنه. رتيبة تفرعيل شية همومه يقول إ برعفو
ششاعر ششرعر بقانون ل ال شسنا هو لذل ك. ال شسنا يم شيته وتم شكد مرعه لقااؤنا. إنسان شيححز هذا يؤ شتم ال

شية تجربة في شية شرعر .تونس

شي ديوان ك هذا**  ششرعر شثاني، ال شنه شرعرت هذا ال شديوان تجاوز بأ شول؟ ال ال
شنه أعتقد ل*  شول لديواني تجاوز أ تجربححتي نظر وجهة من هي بل ،"الرعطشى الرض" ال

شي للمسار ترعميق ششرعر شلذي ال شسححبرعينات أوائل منذ فيه شرعت ا مفهححوم اعتححبرت وإذا. ال
شتجاوز شطي هو ال شية مرظحلة تخ شية فن شن وفكر شثاني ديواني فإ شوارة" ال شححاهد اعتححبر ه" الملح ن

شية عن عيان شية وضرع شينة تاريخ شية أظحوالي اهمال دون مرع ششخص لححذل ك. المرظحلة هذ ه في ال
شن شديوان هذا فإ شنهححا فيححه، بححدأت لمححا مواصححلة اعتبر ه ال عححن للبحححث أخححر ى مواصححلة ولك

!يقال لم ما ولقول الجديد
فاجع وقت هذا

شثل ماذا**  شية الرعبارة تم ششرعر شنسبة ال الوقت؟ هذا في إلي ك بال
شية فيه تقف وقت هذا فاجع، وقع هذا*  شدمار مححن أدنححى أو قوسححين قاب على النسان الحح

ششححرعوب اسححترعباد وقت هذا والخراب، شيححة فححي طموظحاتهححا وقهححر ال ششححرعب وليححس. الحر ال
شل الفلسطيني شية فالرعبححارة لححذل ك الرعصححر، هححذا لمظلمححة مثححال إ ششححرعر أو بطريقححة هححي ال

شل النسحان إلحى الصحيل النسحاني النبض إيصال إلى طموح وهي. بأخر ى شية لرع النسحان
شطيغيان الجبروت عن تقلع شبة، دفء إلى وترعود وال ششرعر المح شل شححأن شأنه فال الفنححون كحح
شتي شية الرعبارة ولكن إليه، لترعود النسان من تنطلق ال ششححرعر شيححة الحضححارة فححي ال لهححا الرعرب

شذات في الكلمة سلطان بحكم العمق مدلولها شية، ال شثل لذل ك الرعرب شية الرعبححارة تم ششححرعر ال
شنسبة الرعصر هذا في شبححر الموثححق الرعربححي الححوطن إلى وبال الجيححل هححذا مرعانححاة عححن المرع

شثل بل الجديد .المستقبل إلى ترنو وكذل ك والحاضر الماضي إلى الجيل هذا نظرة تم
المدينة مع اتفاعل

شتجهة مضامين ك تبدو**  شيححة الحيححاة من وصور أظحدا ث إلى فأكثر أكثر م مدينححة فححي اليوم
تصويرها؟ على تقبل وكيف المدينة تشيغل ك كيف تونس،

ششرعر كذل ك، هو*  شتاريخي الطار من ينطلق فال تاريححخ إلى نظرنا وإذا فيه، ينشأ الذي ال
ششرعر شي ال ششاعر الستنتاج، هذا من يخرج ل وجدنا ه الرعرب فرسححه عححن تحححد ث الرعربي فال

شصحراء وعن سلظحه وعن شيحة، فحي ال شد ث الجاهل ا المدينحة عحن وتحح ي وأجوائه الرعصحر ف
شباسي فيححه تظهححر الححذي الركححح فلنهححا تونس مدينة من أنا انطلق فرعندما لذل ك مثل، الرع
شل تححونس مدينححة وليسححت آخححر، ظحينححا وبرموزهححا ظحينححا بتفاصيلها الشياء المححدن إظحححد ى إ
شية شتي الرعرب شتححي والمسححاجد كالسححواق القديمححة رموزهححا فححي كثيرا تتشابه ال ظحاصححرتها ال



ششوارع البنايات شبر وهي. الحديثة وال استطاع الذي الفرنجي المرعماري اليغزو هذا عن ترع
شذات في الرتباك يدخل أن شية مسححتويات علححى الرعربية ال شية نفسحح وظحينمححا أخححر ى وظحضححار

شنما يومياتها من برعض تصوير على أقبل شتفاعل نتيجة هو فإ شتي المدينة هذ ه مع لل نضيق ال
شرة فيها ونضح ك أظحيانا فيها الحياة هي فالمدينة. واليغرباء الصدقاء الناس فيها ونلقي م

شية شل المرعاصرة الرعرب شور ولكني تناقضاتها بك شتححي بححالرعين المدينححة هححذ ه أص مححا أول رأت ال
!أيضا ظحنينها وفي صحرائها وفي زرقتها في البادية رأت

القارئ؟ مع قصائدك تقرأ كيف** 
شزيححادة إليها أعود عندي طويلة أعواما تمكث قد القصيدة أنشر أن قبل*  شنقصححان بال وال
شنني مباشرة كتابتها برعد أنشرها وقد كححثير إلى أعود القديمة قصائدي إلى أعود ظحينما وإ
شذكريات من شتي ال شل. القصائد تل ك فيها ظهرت ال شن واليغريب ظحكاية لها تقريبا قصيدة فك أ

شراء برعض شننحي. أصحل بحال علحى لحي تخطحر لحم قصحائدي في أبرعادا يقرأ قد الق أعتحبر وأ
ششاعر نصف هو القارئ شثاني ال ششححاعر نصححف عنه يبحث الذي ال شول، ال شم فححإذا ال شلقححاء تحح ال
شدا ونادرة. الخلود هو وذل ك. القصيدة ولدت والتأثير سححهل فليس الخالدة القصائد هي ج

!شرعراء نكون أن
دشاعر نصف القاضرئ ال

شية، إلى يخضع ل قد نفسا تتابع أنت**  شتفرعيل شنثر إلى توق هو فهل ال شني؟ ال الف
دي المجال ضمن تندضرج المسألة هذه*  دي، التنظير دننظظي وصظظحيح النقظظد أ

دتفعيلة كبير احتفال دون أكتب دنمط على بال دم ولكن الخليلي ال دن المهظظ أ
دشعر دذي هو ال دز ال دنفوس يه درك ال دطبظظاع ويحظظ دن ذلظظك ال بظظالكلم تعريفظظه أ

دفى الموزون دل كافيا ليس المق دنحظظو فظظي مالظظك ابظظن ألفيظظة لعددنا وإ ال
دشعر أحسن دي للشظظعر الولظظى البدايات هي أين كذلك. ال القظظديم العربظظ

دتجاضرب وأين دلهظظا المعروفظظة، الوزان عظظن الخاضرجظظة الكظظثيرة ال ضظظاعت ك
دتاضريخ بسبب درسمي ال دشعر ال دي، لل دن والغريب العرب دي العصر أ قد الجاهل
دل في إهماله حاولوا دشظظعر عكظظس على تقريبا شيء ك دذي ال دسظظكوا الظظ تم

دصمود دن المسظظألة هظظذه فظظي نعلظظم أن وعلينظظا فيظظه بال وأخصظظب أجمظظل أ
دشعر دي ال دتجديظظد فظظي المحدودة المحاولت تلك هي العرب دتظظي ال كظظانت ال
دنقاط عصر إلى عصر من تظهر دشظظعر ذاكظظر فظظي المضيئة فال دي ال العربظظ

دتجديد، نقاط هي دن ال دركظظود، الجمظظود حقبظظات هي الحقبات لحلك وأ وال
دما دن عصظظرنا في أ الرؤيظظا ضظظمن ينظظدضرج أن إلظظى يطمظظح أكتبظظه الظظذي فظظإ

دتي الجديدة دذضر أن تحاول ال دل العربي الحاضر سمات في تتج حركظظة ولعظظ
دشعر دسظظائد الواقع عن الخروج محاولت أحد الحديث ال ألظظوان لكشظظف ال
دذين أخرى، دنما الجديد من يخشون وال دنهم ذلك إ دودوا ل عصظظوضر علظظى تعظظ
دظلم دل ال دمني ول ضرموزه بك جديد شعر هو هل أكتبه ما تسمية كثيرا يه

دي نثر أو دمظظة فهظظذه فنظظ دقظاد، مه دن دننظظي ال دبظظرا أكظظون أن إلظظى أتظظوق ولك مع
دثرا دمة هي وهذه أكتبه ما في ومؤ دصعبة المه دقا، ال دسظظهل من فليس ح ال
دذاكرة مظظن قرنظظا عشر ستة مدى على القصائد آلف تجاوز دية الظظ دشظظعر ال

دية، دنني العرب إلظظى الطامظظح وحظظدي لسظظت فأنظظا سظظأحاول، ذلظظك ضرغم ولك
دلتغيير المثظظل يقول هكذا الولى بالخطوة تبتدئ ميل اللف ومسافة! ا

دصيني دصين في ولو العلم اطلبوا نعم...  ال !ال

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ



يقرط من دنخلة إلى...  ال ال
دية     في     مقاضربة صالح     بن     الميداني     شاعر

شن شطويلة المسيرة إ شمرة ال ششاعر والمست شتونسي لل شللهححا بمحا صحالح بن الميداني ال مححن تخ
شية مجموعححات عشححر محن لكحثر إصححدار ه شنصححف مححد ى علحى شحرعر شثحاني ال القححرن محن ال
شصه في ينظروا أن المرعاصر الرعربي الدب دارسي على متوجب الرعسرين شي ن ششرعر كححي ال

شور ضمن به الجدير المستو ى في ميوضع ششرعر تط .الرعصور عبر الرعربي ال

دترجمة     حول     ملحظات دية     ال دذات الظ
ششاعر ترجمة في الواردة المرعلومات شزمححاني الطححار مترعطححي لئحن صالح بن الميداني ال ال

شثقافي ولنشاطه ولدراسته لولدته والمكاني شنها والجتماعي ال شل كافيححة ةغير فإ فححي وتظحح
شسحر أخححر ى دعائم إلى ظحاجة ششححرات لتف شية مسحيرته فحي الفاعلحة المؤ ششحرعر شوعحة ال المتن

شيححة شنفسححية بأبرعادهححا والثر شيححة ال شيححة وبمححدلولتها ناظحيححة مححن والفكر شية الجتماع والحضححار
شية .أخر ى ناظحية من والسياس

شظححرف كححان فإذا نفطة، بواظحة 1929 سنة من نوفمبر 15 بيوم ميضبط الولدة تاريخ ال
شزماني شتاريخ إلى بالرعودة به الظحاطة تسهل ال ي الواظححة كانت وإذا ال شطحبيرعي الطحار ه ال

شثر الذي شيته في أ شن شاعر ششححأن هذا في إضافته يمكن الذي فإ شن ال صححالح بححن الميححداني أ
شطريقححة إلححى وتنتمي والدب الفقه في عريقة أسرة من شيححة ال الكححبير التححأثير ذات القادر
ششرعبي والمخيال الوجدان في شثر أن ظحينئحذ عجحب فل ال وهحو والحد ه ودعحوات بأذكحار يتحأ

شددها شليل آناء في مسامرعه على ير شنهار أطراف وعند ال شما ال شذر م شليغة فيه ج شية ال فححي الرعرب
شية مناخاتها شتاب يرتاد أن قبل السلم مك أن وقبححل القرآن فيه ليحفظ الوعايد ابن بجامع ال

شزيتونة بجامع يلتحق شية الحرب برعد تونس بالرعاصمة ال شثانية الرعالم .ال
شن شطر لححم صححالح بححن الميححداني طفولححة إ شتربيححة بالواظحححد تتححأ شيححة وبال شتقليد الملمححح ذات ال

شصوفية شنما فحسب ال شدة تونس المدينة فيها عرف وإ فيهححا دخل ظحيث بالقصيرة ليست م
شزعيم مرعقل) (اليغنم رظحبة( ببطحاء المدرسة شية منتصف في الن) ال شثالثححة الرعشححر مححن ال

.الرعشرين القرن
ششاعر ساقها المرعلومة هذ ه شصححة المناسححبات من مناسبة في ال شتححي الخا تجمرعنححا كححانت ال
شتحاد أنشطة هامش على الظحيان من كثير في شتاب إ شتونسيين الك .ال

شن أقححول وهنححا شثححل صححالح بححن الميححداني سححيرة إ شيححة شححهادة تم شيححة الحيححاة ظحححول ظح الدب
شية شية والجتماع إلححى الرعشرين القرن ثلثينات منذ الرعربي والمشرق تونس في والسياس

شن ذل ك والرعشرين الواظحد القرن مطلع شرجل أ مححع وكان أظحداثها من كثير مع تقاطع قد ال
شم عدد شناس من مه مر ه برعيححد ومححن قريححب مححن فيهححا شاركوا الذي ال نرع وشحح شل ليححس وف أظحححد إ

شظاهرة البرعاد .ظحياته في ال
شن شية للمدرسة دخوله إ شبما بالرعاصمة البتدائ شسبب هو يكون ر شنظام لللتحاق المباشر ال بال

شم آنذاك إليها عاد ظحين نفطة في الرعصري المدرسي مححن الولححى الفححترة هذ ه من والمه
شنه صالح بن الميداني ظحياة شليغححة إلححى واسححتمع الواظحد مشاهد على عينيه فتح أ شيححة ال الرعرب

شقنهححا أن قبححل البيت في الصيلة شم خححارجه يتل شكححرا انفتححاظحه ثحح شصححوفية الرعححوالم علححى مب ال
شطفولة مرابع إلى وعودته للمدينة اكتشافه إلى بالضافة .الولى ال

شن شتكححوين إ شيححة دراسححته فححي الرعصححري ال رأ سححيجرعله الححذي هححو البتدائ شيحح وه ضححمن للكتابححة مم
شتجديدية المدرسة ششرعر في ال شر ال ششححرعر هذا الح أظحححد صححالح بححن الميححداني ميرعتححبر الححذي ال

شواد ه ششرعراء جايل الذي هو الرعربي الميغرب في ر شسححخو ه أظحدثو ه الذي ال الرعححراق فححي ور
ش ك ول شنه ش شثر قد أ سححنة بيغححداد إلححى ارتحححل عندما قرب عن عايشه الذي المنا خ بذل ك تأ

1956.
شرة الرعاصححمة تونس قدم وعندما يلتحححق أن المفححروض مححن كححان 1946 سححنة ثانيححة محح



شترعليم شثانوي بال شصادقية المدرسة في الرعصري ال ذلحح ك فححي عليه مترعارفا كان ما ظحسب ال
شزيتونححة جححامع- العظححم بالجححامع ينخححرط نجححد ه صححالح بن الميداني لكن الرعهد شححأن- ال

شية شساظحقة الةغلب ششرعب أبناء من ال شظروف بسبب ال شية ال شصححرعبة الماد شينهححا وقححد ال ششححاعر ب ال
شول ديوانه في شمي مقرط( ال ).أ
شن شية إ شترعليم ثنائ شتقليدي ال شترعليم ال شتححي الرعصححري وال الرعلمححي تكححوينه بححدايات فححي عرفهححا ال

شم بيغداد إلى يسافر عندما الجامرعي ترعليمه عند ذل ك برعد ستظهر بححاريس نحححو سيرظحل ث
مم مم ميي شسححربون جامرعححة شححطر وجهه ف شثالثححة الحلقححة لكمححال ال شن يبححدو ولكححن ال مشححاةغله أ

شية .لخر أو ولسبب بأخر ى أو بطريقة ذل ك دون ظحالت السياس
شر عندما شية الحرب كانت الرعاصمة بتونس المقام استق شثانية الرعالم أوزارهححا وضححرعت قد ال
شتي وهي شخر في سببا كانت ال شسححنوات برعححض إليهححا القححدوم عححن صححالح بححن الميداني تأ ال

ممتححون وظحفظ قراءة على فيها عكف شمححا القديمححة ال شلع جرعلححه م شثقافححة أصححول فححي يتضحح ال
شية شية الرعرب .السلم
شظمات الظحزاب خلل من الوطني الرعمل استئناف شهدت الربرعينات أواخر تونس والمن

شيات شج يزخححر كححان الححذي المنا خ هذا في الرعديدة، والجمرع مرعحح وي شطاقححات و نحححو المنطلقححة بال
شرر شتح شمححة الحيححاة فححي ينخححرط صححالح بححن الميححداني بدأ والنرعتاق ال جححامع كححان وقححد الرعا

شزيتونة شثقافة مركزا ال شية لل شتقليد شنه ال شنابض الوطن قلب كذل ك كان لك شبر ال خلل مححن والمرع
شصة طلبته ظحركات شتضحححية السححتقلل فححي تححونس أبنححاء عزيمة عن خا فنجححد والفححداء بال

شية الحركة في ينخرط صالح بن الميداني شطلب .1948 ال
شتي الكبر ى المناسبة 1948 سنة فلسطين ظحرب كانت قد شتونسححي الوجدان ربطت ال ال

شية شية بالقض شتي الكبر ى الرعرب شمس ال ششباب لها تح بجبهححة اللتحححاق منهححم الكححثير وظحاول ال
شوعين ضححمن القتححال شتونسححيين المتطحح شن ال شسححلطة ولكحح شية ال شتنظيححم وفقححدان السححترعمار ال
ممحكم شدي فححي رةغبتهم تحقيق من صالح بن الميداني أمثال منع ال شتصحح شطيغيححان لقححو ى ال ال

شتي والجبروت .فلسطين اةغتصبت ال
شبما هنا من ور ر بذ وج شثححرت فقححد صحالح بحن الميححداني لد ى القومي الوعي وت شسححنوات تلحح ك أ ال

شرابع الرعقد أواخر سنوات- شي تكححوينه فححي- الرعشححرين القححرن من ال انخححرط ظحيححث الفكححر
ررا شك شنضال في مب شد الوطني ال شنقححابي الرعمححل وفححي السححترعمار ض شذر الححذي ال مححع مرعححه تجحح

شتحاد تأسيس شتونسي الرعام ال ششيغل ال رما عمل وعندما لل شل مطلححع فححي المناجم بمنطقة ممرع
شنصف شثاني ال .الرعشرين القرن من ال

شتححي القصححائد مححن كححثيرا منرجع أن يمكن الحقبة هذ ه منا خ إلى شمنها ال شديوان تضحح شول الحح ال
شمي قرط( شتي تل ك الخر ى دواوينه أةغلب إليها ترعود بل) أ شور ال بححن الميححداني مسححيرة تصحح

شيححة أبرعححاد ه فححي الححوطن إلححى المدينة ومن المدينة إلى القرية من صالح شيححة الرعرب والرعالم
شرر قيححم إلححى الواضححح النتمححاء ضححمن شتححح شيححة والرعدالححة ال شترا ث العححتزاز مححع الجتماع بححال

شذي النساني شبر ال شصراع عن يرع شتاريخ في القيم تل ك تحقيق أجل من ال .والقريب البرعيد ال

والفق     المنطلق
شية الميداني نصوص أةغلب ششرعر ششححرعار هذا اللتزام مبدإ ضمن تندرج أن يمكن ال الححذي ال
شثقافة في ظهر شية ال شمن وهحو الرعشحرين القحرن منتصف منذ الرعرب شقحف انخحراط يتضح المث

شسياسي المشروع في والمبدع شينة ليديولوجيا ال شن شححرعار أو مقولححة قابلتهححا وقححد مرع الفحح
شن شن ونجد للف ششاعر أ شص ص قد الميداني ال شية لهذ ه خ بيححات عححن عبححار هححي قصححيدة القضحح

شضح شرعري ششرعر راؤيته فيه يو .المنطلق هذا من لل

شدروب على الكادظحين ملها ث: شرعري ال

ششرعوب أهازيج: شرعري ال



نن نب والبحر المواج، صارعوا وم مضو ويغ ال

نن نب واقتحموا القدار ةغالبوا وم مخطو ال

نن شبدوا وم دطرق ع الجبال في المديدة ال

شصحاري وفي دسهوب ال  وال

ششرعب شبار ال ةغلوب ج

ششرعب إلهامي ال

ششرعر إل ه نب قلبي في ال شرظحي ال

شن شترعريف هذا إ ششرعر الفصيح ال شثل لل شدة واضحة قطيرعة يم شتنظيححرات من سبق ما مع وظحا ال
شتي ششرعراء صاةغها ال شية من انطلقوا الذين ال شرومنطيق شيححة أو ال شية أو الوجود شتححى الصححلظح وظح
شتححي المواضححيع لصياةغة شرعورهم من انطلقوا الذي شبححر ل ال فححي الرعححارم الوجححدان عححن مترع

شرر شتح شنضال ال شي وال .الجماهير

شن ودعاة شرعري( القصيدة هذ ه في شمي قرط ديوان ضمن الواردة الف شدي نلظحححظ) أ شتححح ال
ششححرعر مححن آخححر لنمححط للواضححح ردا كححان ال شنصححف فححي سححائ شول ال القححرن سححتينات مححن ال
شثل الرعشرين شية المواضيع في ويتم شيححة اليغزل شصححبيغة ذات المواضححيع أو والمدظح شيححة ال الوجدان

شية، ششخص :قائل شرعواء ثورة صالح بن الميداني يثور المواضيع تل ك على ال

ني شرعري ةن النسان ذل ك لرعين لح

ةر، ةء أبدا ثائ ششرعوب وظحدا لل

ةت ل ماجنة وشوشا

لرعوب فاتنة أذن في

الرعواطف نزق شاعر من

دم، الظحساس، تافه شظا .كذوب ون

شن ششرعر بيان ميرعلن القصيدة بهذ ه صالح بن الميداني إ النسان بقضايا الملتزم الواقرعي ال
شية المقولة ضمن شن في الشتراك شتي المقولة تل ك الف رظحا سادت ال كححثير على به بأس ل رد

شيمت الدباء من شنصوص من كثير على وخ شية ال ششرعر لحد ى المنححى هذا ولتفسير وةغيرها ال



شد ل صالح بن الميداني شرجححوع مححن بحح شيححة مسححيرته إلححى ال شتححي الفكر شنهححا نلظحححظ ال شرت أ محح
شور ضمن بمراظحل شله المرعالم واضح تاريخي تط شظمححة إلححى انتمححائه مححن يبححدأ لرع صححوت من
شطالب شي ال شزيتون شجه ذات ال شنضال في الوطني التو شد ال شي السححترعمار ضحح شم الفرنسحح تححأتي ثحح
مة ينشححد الححذي القححومي المشححروع فححي وانخححرط ببيغححداد التحححق عندما المشرقة المرظحل
شية الوظحدة شنه ةغير الرعرب الححذي الشححتراكي المشححروع فححي انخرط تونس إلى رجع عندما أ
شدولة انتهجته شتينات سنوات مد ى على ال .الس

شل ررعا المراظحل هذ ه ك ررا تدعو جمي شند أن صالح بن الميداني مثل شاع شيححة موهبته ميج البداع
در لصياةغة شبر شرع شرر فححي جيلححه طموظحات عن ميرع شتححح شيححة والرعدالححة ال شدولححة وبنححاء الجتماع ال
شية شمححة شححمل جمححع إلححى تححوقه وفححي جهة، من الوطن شيححة ال شية القيححم ضححمن الرعرب النسححان
شتي القيم تل ك الخالدة شنضال سينخرط ال التي هي السبرعينات سنوات مد ى إطارها في لل
البلد سححائر فحي أو تححونس فححي سواء النسان ظحقوق فكرة لرسا ظحقيقا نشاطا شهدت
شية .الرعرب

شمة ييا صالح بن الميداني طواها قصيرة مرظحلة ث شية سيرته أةغلب في ط شذات شتي ال نشححرها ال
شية المرظحلة وهي أل وهناك هنا شسنوات تل ك الباريس شتي القليلة ال شضاها ال برعد فرنسا في ق

شثقححافي المسححتو ى علححى رموز ه أظحد كان والذي تونس في الشتراكي المشروع فشل ال
شن ذل ك شذين القلئححل الرعححرب الدبححاء مححن صالح بن الميداني أ شورات مححع تفححاعلوا الحح شتطحح ال

شية شية الوطن شية والقوم شثروا والرعالم يدا بأظحداثها وتأ ررا م شلححى وقححد. وجز عنححد بوضححوح ذلحح ك تج
شلى ظحيث الخليج ظحرب شتححي والتزامححاته قناعححاته من كثير عن تخ سححنين ولزمهححا لزمتححه ال

شنححى تححونس إلححى انطلححق ظحيث من وعاد خباياها يكتشف ذاته إلى فرعاد طويلة بتاريححخ يتيغ
ششححامل الحضاري مشروعها في وينخرط وأمجادها نضالتها خلل محن الجديححد لرعهححدها ال
شتحاد إطار في والفكري الدبي نشاطه شتاب إ شيين الك شتونس شصة ال .خا

شن مححن الميححدان نصححوص أةغلححب فححي المرعححالم واضحة الرعمر وبصمات الرعصر تناقضات إ
شذكر ظحلقححات ومن القطار إلى القرط ششححاذلي كهححف ومححن الحمححار إلححى الحح لنححدن إلححى ال
شل بالقدس مرورا البيض والبيت .المطاف آخر في قرطاج إلى ووصول أبيب وت

والخريطة     المفاتيح

شل أقول أن يمكن شن تأكيد بك شمي قرط ديوان صدور إ شثححل قد أ تاريححخ فححي بححارزة علمححة م
ششرعر شتونسي ال أةغححاني لححديوان ثانيححة إضححافة كححان وبححذل ك الرعشححرين القححرن مد ى على ال
ششححابي القاسم لبي الحياة شثححل الححذي ال مت تم شيححة والبرعححاد المنطلقححا شرومنطيق خصائصححه ال

شية شية المدرسة بينما والمبنى، المرعنى مستويات على الساس مححن عليححه تقححوم بما الواقرع
شتي هي ونقد ه للواقع وصف شديوان هححذا فححي القصححائد أةغلححب منها انبثقت ال المنطلححق الحح

شدواوين شلظحقة لل ششاعر ال شثل اعتبار ه يمكن الذي صالح بن الميداني لل شلححون لهححذا مم مححن ال
ششرعر شي ال .الرعصر هذا في المرعاصر الرعرب

شمي قرط ديوان شم أ شوعة أبوابا يض الرعنححاوين تحححت وردت وقد برعض إلى يفضي برعضها متن
شتالية :ال



شذكرات من)2( ريفي تلميذ م
أشباح)3(
راؤ ى)4(
أشواق)5(
شرعب بطولة)6(

شدمة كتب وقد شمد الديب الستاذ المق الميداني أشرعار وضع ظحيث المطوي الرعروسي مح
شذاتي سياقها في شتاريخي والدبي ال ردا وال شصة مشي شصادق بالوهج خا وبالمرعنى فيها الذي ال

شبر .المرظحلة طموظحات عن المرع

شما شديوان أبواب أ شرقة أةغراض على اشتملت فقد الخمسة ال شنها متف منحححى ذات جميرعا لك
شتى واظحد ترعبيري شن ذل ك الفاق متناقض أظحيانا بدا ولئن ظح ششححاعر أ صححالح بححن الميححداني ال
شذات همس بين يتراوح شروح اختلجات في ال شصار خ الظحتجاج وبين ال شم في ال الوضاع خض

شدية شتي المتر شصمت تحتمل ل ال .ال

شول     الفصل شكرات من :  ال ريفي تلميذ مذ

شم وقد شتالية القصائد ض : ال

شمي قرط-  أ

والقمر وظحماري أنا- 

شطة في مرعه-  المح

شن-  القطار في مرعه

أبي إلى رسالة- 

ششاذلي كهف في-  ال

شن شثل القصائد هذ ه جميع إ شل تم شصا سج شرظحلة خا شتي لل ششححاعر فيها انطلق ال الواظحححة مححن ال
شم وداع من بداية الرعاصمة إلى رفا الحمار رفقة إلى ال شطة وصف عند ووقو والقطار المح
شذكر بحلقات وانتهاء الممنوع هت ك في الولى الميغامرات ذكر إلى الحسححن أبححي عنححد الحح

ششاذلي .تونس الرعاصمة أطراف على ال

شنها شرظحلة مرظحلة قصائد إ شدواوين أةغلب منها ستنطلق التي والكتشاف ال شتي ال هححذا تلت ال
شديوان شترعبير قصائد فيها بما ال شصوفي ال شلححت كما ال شلي رظحححاب فححي: قصححيدة فححي تج المتححو

شتي شثلت ال شنخلة م .واظحد آن في والفق المنطلق فيها ال



شثاني     الفصل أشباح :  ال

شتي القصائد وهي شثل ال شصدمة متم شية ال شتي تل ك الحضار شضححاري فرعلها فرعلت ال شية فححي ال نفسحح
شلق فيها بما البداوة على نشأ الذي الفتى ذل ك شية القيححم بأصالة ترع بيححن الرعلقححات وإنسححان

شناس شنه ال شذي والخطحر المشاعر وزيف المدن بشاعة يكتشف ولك شدد الح ظحيححث الكححون يهحح
شصون دأب شدمار أبحا ث على الحروب في المخت ).والرض الجرذ قصيدة( والخراب ال

شثالث     الفصل راؤ ى :  ال

ششرعر ظحول تدور الفصل هذا قصائد شن ال شمححة والفحح شن فيهححا صححالح بححن الميححداني ويححر ى عا أ
ششرعر شبر هو ال شطبقات طموظحات عن المرع شيححة الرعدالححة عن بحثها في الكادظحة ال عححبر والحر
شتاريخ شن مقول يناقض بذل ك وهو ال شن الف شصححومرعة وظحي من( قصيدة وتبدو للف الححواردة) ال

شديوان آخر في شنهححا فيححه الححواردة الفصححل مححن الفصححل هذا إلى أقرب ال ضححمن جححاءت ل
شسياق شتنظيري ال ششرعر، ال يدا الميداني كتبها الصل في والقصيدة لل ششححرعراء أظحححد علححى ر ال

.له المرعاصرين

شرابع     الفصل  أشواق :  ال

ششرعر ضمن القصائد هذ ه تندرج أن يمكن شذاتي ال شصححة المناسححبات فححي ميقححال الذي ال الخا
مقربى وشائج من فيها لما شصداقة ال شبة وال شنهححا والوفححاء والمح شتححي المناسححبتية برةغححم ولك ال

شنها فيها قيلت شبر فإ شذاتية البرعاد من كثير عن مترع شية ال .صالح بن الميداني لد ى والفكر

شرعب بطولة :  الخامس     الفصل

ششرعب هو شتونسي ال ررعا ال شلححدها ضححارية مناسححبات فححي السححتقلل مرعارك خاض الذي طب خ
ششاعر شنححى وقححد 1938 أفريححل 9 وشححهداء بنححزرت عند الجلء مثل الفصل هذا في ال تيغ

ششيغل برعيد كذل ك شمهات وعيد الستقلل وعيد ال يححدعو الححذي نححداء قصيد إلى بالضافة ال
شربتححه الححذي المنهج ذل ك القتصاد في الشتراكي المنهج إلى فيه شتينات فححي البلد ج السحح
.الرعشرين القرن من

شن شمي قرط( ديوان إ شبر) أ ششاعر مسيرة عن يرع رقا صالح بن الميداني ال طفححولته من إنطل
شرعب الحياة في انخراطه إلى وشبابه شددة وأبرعادهححا ميادينهححا بتشحح شثل جححاء لححذل ك المترعحح مم
شد الكشف مرظحلة هي لمرظحلة ششححاعر هذا مسيرة في والم شون الححذي ال بححألوانه شححرعر ه لحح
شصة شذاتية ببصماته وطبرعه الخا شم ولرعمري وتل ك ال وما البداعي الرعمل خصائ ص أه مححن فيه ول

شهج ومرعاناة صدق .وتو

دما ...     بعد     أ



وو واظحدة والمبنى، المرعنى في خصائصها عند والوقوف وشرظحها القصائد قراءة وظحدها تل
شل في واظحدة شم ديوان ك شدواوين بين الفصل وظحدود الوصل علقات إيجاد ث شم نفسححها الحح ثحح
ششخصي سياقها في وضرعها شتاريخي ال شية المححداخل مححن ودراستها وال شنفسحح شيححة ال والجتماع

شية شية والفكر شية والسياس شنى ذل ك بجميع وةغيرها، والسلوب صالح بن الميداني لمسيرة يتس
ششرعراء من فهو بها الجديرة المنزلة في متوضع أن علححى ظحافظححة الذين القلئل الرعرب ال

شية خصائصهم ششرعر شتي تل ك ال شيز ال شنصوص ركام بين من بسهولة نصوصهم متم .الخر ى ال

دن دص إ دية حجبته قد صالح بن الميداني ن بمظظا صظظالح بظظن الميظظداني شخص
دوع ثراء من فيها أن الوان آن وقظظد قظظرن نصف من أكثر مدى على وتن
دص هذا إلى ننظر دن ددا ال دل عظظن بعيظظ ديظظة الخظظرى الملبسظظات كظظ دظرف دن ال ل
دنص دي ال .البقى هو الشعر

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ



شصباح 1980 ماي 15 الخميس: ال

دية مجموعة في نظرات جديدة شعر
عطشى الضرض

الرعريبي علي: بقلم

شخرا ظهر ششاعر ديوان مؤ ششححاب ال علححى طبرعححه وقححد". عطشححى الرض" عبيححد سححوف ال
شصة، نفقته شصاصين واقبال الخا ششرعراء الق شل بأنفسححهم انتاجهم طبع على وال شن علححى يححد أ

شنشر دور شطبع السححراع ظحيححث مححن الدبححاء طمححوح ترضححى ل أصححبحت الكححبيرة ال شول بححال أ
شية بحقوقهم واليفاء مححن وهنححاك سححنوات منذ له كتاب طبع ينتظر من فهناك ثانيا، الماد

شدة الكتاب من نصيبه يكون ا أو يبيرعهحا نسحخ عح شرقه ى يف أصحبح ذلح ك وإزاء أصحدقائه عل
شتمححا برعححض فرعححل كمححا كتبهححم لصححدار بينهححم مححا فححي يترعححاونوا أن أمححا الدبححاء علححى متح

شصاصين، شما الق شل دواوينهم طبع وإ ششححرعراء برعححض فرعححل كما ظحدة على ك سححوف ومنهححم ال
شق ظاهرة وهي عبيد، شية ظحلقات في ترعالج أن تستح شتححاب الدبححاء فيهححا يشححترك دراس والك

شنشر دور على والمشرفون شية، ال شذي القوم شمنا وال برعحض تقييححد هححو السححطر هححذ ه فحي يه
".عطشى الرض" ديوان قراءة برعد الملظحظات

شديوان هذا يحتوي)7( شول ال فححأكبر ومقطوعة قصيدة وعشرين اثنتين على للشاعر ال
يغر) 22-20ص( البحدء هي قصيدة ي مقطوعحة وأص وقحد ،)29ص( شحبحان ه
شرخت شرج صاظحبه فيه يراع لم تاريخا القصائد أ شتححد المشححار البححدء قصححيدة نجححد إذ ال

شنة باب ومقطوعة ،1975 سنة كتبت قد إليها وبرعض 1973 سنة لها الموالية الج
شديوان قصائد شيححة الحيححاة في( سابقا نشرت ال شثقاف شمححا) مثل ال شتقححديم ظحيححث مححن أ ال
شي شيدا، يكن فلم الفن شصفحة في نجد اليغلف صفحة فبرعد ج مححن ويطلححب الولححى ال

ششاعر شطبع، وتاريخ المطبرعة إسم وتحتها...  إلخ ال شم ال نجححد الورقححة نقلححب عندما ث
شديوان هذا في تكثر كما الولى، القصيدة شية، الخطاء ال شديوان هذا ويخلو المطبرع ال

شدمححة مححن شتححي الخححر ى الكتححب عححادة علححى مق شححهادة أو رضحى بشحهادة ترفححق ال
ششاعر أظحسن وقد استحسان، ششححهادات هححذ ه مثححل عححن اسححتيغنى عندما صنرعا ال ال

شتي المتهرئة .جوع من تسمن ول تيغني ل أصبحت ال
شسححنوات، ظحسححب والمقطوعات القصائد توزيع يمكن ل 1973 سححنة فححي فنجححد ال

شت 1974 سنة وفي قصائد أربع وفححي قصائد، تسع 1975 سنة وفي قصائد، س
شسنة وفي واظحدة، قصيدة نجد 1978 سنة يكتححب إذن فهححو قصحيدتين المواليححة ال

ششرعر شتجويححد ومطححالب سنوات، سبع منذ ال ششححاعر عححالم نلححج أن وقبححل فيححه، بال ال
شرض أن بنا يحسن ششرعر مفهوم إلى نترع ششاعر ورسالة ال .عصرنا في ال

ش ك ل)8( شن ش ششرعر أ شية تجربة ال الجماعححة ضححمير فححي فتسححري فححرد بهححا يقححوم شخصحح
ششاعر وشرعورها، تجربتها عن تدافع لها ملكا وتصبح شلؤلححؤ عححن كالبححاظحث إذن فال ال

شمته، به يثري ما سرعان ششاعر وكذا أ شنححاس يححري أن يحاول ال خلل مححن الرعححالم ال
شنها جديدة، عوالم عن لهم فيكشف عينيه، شنهححا عنهححم، ةغريبححة، ليست ولك كامنححة ل

ششاعر ودور أعماقهم، في شوة منطقححة من إبرازها هو ال ول الفرعححل عححالم إلححى القحح
شنى ششاعر يتس شل كذل ك يكون أن لل شز إذا إ شنفوس ه شرك ال شطباع وظح ابححن يقول كما- ال
ششححرعر قيمححة ندرك فنحن- الرعمدة في رشيق شنححه فينححا وتححأثير ه لححه، بإظحساسححنا ال ل
شتي ومطامحنا وعواطفنا لشرعورنا وصف شترعححبير نسححتطع لححم ال مححن وليححس عنهححا ال

شي شضرور شز أن ال ششرعر نفوسنا تهت شل المقفى، الموزون لل وأوزانححه أنيغححامه عصححر فلك
شل وقوافيه، شبما ومشاةغله، همومه زمان ولك ششاعر يستطيع فلر شق ال شرك أن الح يححح

شرفيع الخيط ذل ك خلق في وينجح طباعنا شدنا الذي ال شذي عالمه إلى يش مححن بنححا ه ال
شم الخليل، لوزان إلتزام بدون وعواطفه وقلبه روظحها شث أن والمه نفوسححنا فححي يبحح



شنححى الجححدب، وأسححباب الححوهن مواطن عن لنا ويكشف الوعي شية مرعنححا ويتيغ بقدسحح
مححا، بفكرة اليمان على ويساعدنا والثارة الميوعة، عن ويبرعدنا ومنزلتها، الكلمة

كذل ك؟ يكون أن عبيد سوف استطاع فهل
شتي القصيدة في يقول)9( :ديوانه عنوان منها أخذ ال

دبيني دضرات تخوم أح الخمس القا
دسماوات ونجوم دسبع ال ال
دضوضر صبي جلدي مسام في ال
دتى دذضروة ح ال

عطشى فالضرض
)21ص( عطشى فالضرض

شدد كلمححات والمقطوعححات القصححائد هححذ ه فححي نلظحححظ ششححمس مثححل بكححثرة تححر ( ال
شرة16 شية الحياة رمز وهي) م شر شطبة هنا ونراها والبهجة، والح من تسقط الجبين مق

شلي قرصها شيححور وتححو شنححا، ةغائبححة وهححي شححطرها، أجنحتهححا الط منهححا نسححرق ونحححن ع
ششمس وتوظيف بسمتها، ششرعر في ال شي ال شتونسحح شمححة ظححاهرة المرعاصححر ال يمكححن عا

ششححمس تطلححع ةغححدا" ديححوان مححن ابتححداء ملظحظتهححا ديححوان إلححى ماجححد لجرعفححر" ال
ششمس انتصار على أقسمت" شليغماني، لمختار" ال شنححي شاعر عبيد فسوف ال مححع ييغ

.سربه
شمححا شنهححا الرض أ شفححة فإ الرعطححش ويبححدو ظحيححاة، ول مححاء ول خضححرة فل قاظحلححة جا

شطاعون شدد كال شصححبايا، والطفححال الرعصافير يه شل النسححان علححى ومححا وال يكححون أن إ
شية إرادة وذا صابرا شتححي القححو ى يقهححر ظحححتى قو شول ال وتجرعححل طيححن، إلححى المححاء تححح

ششها إلى تأوي ل الرعصفورة شدنيا كححابوس جثم أن برعد ع فححالحنين ريشححها، علححى الحح
ششمس الماء إلى فالنسححان والمقطوعححات، القصححائد هذ ه محور هو والخضرة وال

شزهر ينتظر شنه ال :عام ألف برعد سينبت وكأ
دتى دزهر جبيني في ينبت ح ال

دتى نهديك بين ضرأسي ضمي ح
دزهر ينبت ال

دية كرة ضرأسي تدوضر أضرض
قفر وعالم
ديه دثريه ضم ود
دتى دزهر جبيني على ينبت ح ) 10ص( ال

ششاعر شي وال شل في بالنسان مرعن شرات وتخوم مصر في مكان ك شنححى الخمس القا يتيغ
شرمحز محن يخلحو ل شحرعر في وآماله بأمانيه شية، ال ششحفاف شن وعنحدي وال شرمحز هحذا أ ال
شبب شد إلى مح شنه ما ظح شد ى ل ل شل يساعد ه بل القارئ يتح عححالم فهححم علححى رفححق بكحح
ششرعر شرمز وأدوات ال شتي ال شية الحكايححات مححن لحح ك يصححو غ فهححو اسححتخدمها، ال ششححرعب ال
"الحذاء" مثل شرعرا
دل دشتاء ح ال

حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال



دلم )5ص( حافيا المشي تع
شول كما شسائرة القوال برعض يح :جميل شرعر إلى ال

دنة في سنفتح وذضراعا ذضراعا الج
وذضراع
وضرباع وثلث مثنى

صاعا أنجب في وسنزضرع 
وصاع وصاعا
دل فيحصد ) 23ص( الجياع ك

شي الدب مححن ييغححرف كمححا المححرأة هححذ ه اليمامححة زرقححاء عنححد ه تسححتحيل إذ الرعربحح
شد ظحيث من السطورة :تسمع ول تر ى ل امرأة إلى بصرها ظح

اليمامة زضرقاء تبصر تعد لم
ظلم في ظلم
دسمع غاب وقد أيضا ال

صمت في صمت
درك ولم اليمامة زضرقاء تح

ساكنا
سكون في سكون
دنها قولوا إذن ماتت أ

دطموا دل وح المراصد ك
شل وقد ششاعر استيغ ديوان له صدر إذ السطورة المرأة هذ ه دنقل أمل المصري ال

:دنقل يقول). 1969 الداب منشورات" (اليمامة زرقاء يدي بين البكاء" برعنوان
زضرقاء يا أنت ها

عمياء وحيدة
دب أغنيات تزال وما والضواء الح

والزياء الفاضرهات والعربات
دوها وجهي يأخفي فأين المش

دكر ل كي دصفاء أع البله ال
دوها المم

درجال أعين في دنساء ال وال
زضرقاء يا وأنت

عمياء وحديدة
عمياء وحديدة

شما المضمون ظحيث من هذا شن ظحيث من أ ششححرعري، الفحح شننححا ال ظحححرص مححد ى نححدرك فإ
ششاعر شية المفردات انتقاء على ال ششرعر شتي ال شني طابع لها ال شيححة وهححي محححض، ف عمل

شوض أن يمكن ششرعري، الميزان من والمقطوعات القصائد هذ ه فقدان ترع ورةغححم ال
شوها شل والقافيححة، الوزن من خل شننححا- نححادرا إ فححي مثل الموسححيقي باليقححاع نشححرعر فإ

شن وهكذا" عصفورة" قصيدة ششاعر تجويد فإ المفححاهيم برعحض توظيححف فحي يبرز ال
شراء لد ى المتداولة شيححا طابرعححا اكتسححبت وقد الق اختيححار فححي يظهححر كمححا جديححدا رمز

شتي اللفاظ شلححه جديححدة، وظيفححة المرعححاني تلحح ك اكتساب على تساعد ه ال بححذل ك ولرع
شصا عالما خلق شد به خا شم دقائق بضع القارئ يش برعححض يصححادف عندما منه ينفلت ث

شرمز في الموةغلة القصائد شق وللقارئ ال شتححي الشححرعار من ينفر عندما الح شدا ه ال تتححح
شربححط وسححيلة وقتئذ فتنرعدم وطلسمها بيغموضها ششححاعر بيححن ال وهححذ ه والقححارئ، ال

ششرعر مأساة شصة الرعربي ال شلبناني خا .واضرابه الحاج انسي مثل منه ال

شن وأخيرا ششححاعر الولححى الخطوة هو" عطشى الرض" فإ ششححاب لل خطححوات وسححتتلوها ال



.وأصالة وعمقا جودة أكثر تكون أخر ى

شية المطبرعة شثمن) صيغيرة قطع( صفحة 30 – 1980 فيفري الرعصر شليم 500: ال م

ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح



شيام )13ص (1985 ماي 16 الخميس: ال

دواضرة" ددد المل" الملح ن المه

شوارة" قرأت شذ عطرهححا انتبححاهي فلفححت" الملح ن .الولححى القححراءة منححذ فححاح عطححر الشححا

شوارة[ شقق؟ قد...  الذي المل هي] الملح فن شية في مييغتال أن يمكن الذي المل وهي يتح أ

شزمححن لحظححات مححن لحظة شل. ال شية المجموعححة قصححائد فكحح ششححرعر شجححب بنقطححة انترعححت ال ترع

شن لي يبد ى...  لماذا؟ نتساءل. وبالقلق بالحيرة ممزوجة الحححالت مجموعححة أو الحالححة أ

شتي ششاعر عالجها ال شذرها أسباب ترجع عبيد سوف ال شيتنا في تج ونظرتنححا وسححلوكنا شخصحح

شية البلدة صفة الرعادة اكسبته طويل تاريخ إلى للحياة شسحح شركححود الح فرعنححدما. المزمححن وال

ششاعر يقول شطين[ قصيدة في ال ]:ال

دفت دطين بسمته ج !كال

شقف الذي النسان ذل ك إلى يرمز فهو .يرعيش أن قبل ويموت الولدة عند الحياة عن يتو

شل الذي الولد[ فهو شنححه] يكححبر لن ولد[ وهو] ولدا ظ شيتححا وعححاش الححولدة لحظححة جمححد ل م

ششمس[ وترهبه الحياة تخيفه ].ال

] شوارة*  شد ممارس عنف]: الملح ن شبل الذي الموت...  والموت الخوف ض فححي الحركة يك

شطل النسان شو ه ويرع شل الححذي المححل علححى يقضححي وبالتالي الفضل نحو نم شل رةغححم يظحح كحح

شزورق[ قصيدة في عبيد سوف يقول الطار هذا وفي. الفق في لئحا المرعوقات أكبر ال

]البحر من

دواضرة بازغة الملح ن

دل من جرح ك

شنهم*  شنكم...  ول شني...  ول ةم،[و] بارد...  بارد...  بارد... [ ول شثر ظحصى د ]الرعححروق في تخ

شبما[ بل الرعذراء، تحبل ولن قائمة تقوم فلن شبما... ر شبما... ر !]ر

ششهر[ قصيدة في عبيد سوف يقول*  شتاسع ال شذي المححل/ الجنيححن مخاطبا] ال شد الحح يسححترع

.المرعاش الواقع مع...  الميغامرة لدخول

ديها بعيد من القادم أ

ددنيا جديد ل: عندنا ال

دطقس وسحاب ضباب وال

دسماء في شمس ل ال

ددماء وخبزنا بال

شل مطلع فينا يولد الذي المل شدد لحظححة كحح شن. بالخيبححة مهحح شنححا ظحجححب نرعححانيه مححا ل لححون ع



شسماء شضباب سو ى نبصر ل فأضحينا ال شسحاب ال شكححم عبيد سوف يدعونا ذل ك لجل. وال بته

.نبكي أن بنا الجدر بل الفرظحة اصطناع عدم إلى فاجع

دد للبكاء فاستع

دزغردة برغم !ال

شوارة[ لي بدت هكذا شنه...  يكون؟ قد آمل] الملح ن شنححا يسححتلزم يكون، قد ول شرك أن م نتححح

شتى شتالي الفرعل يحصل ظح شتيغيير وبال شثورة ال شيحة روح فينححا فقتححل اعتدنا ه وضع على وال الحرك

شرة .المستم

شن القول ونهاية شية المجموعة فإ ششرعر شوارة[ ال شقححا كححانت] الملح ن شيا شححرعرا ظح شيححزا إبححداع متم

شي نفححس من ظحوته ما بحكم صحميم فحي اليغحوص[ المرعانححاة مسحتو ى علحى واضحح شحرعر

ششكل مستو ى وعلى] القضايا ].نفسها القصيدة داخل اليقاع أو الموسيقى[ ال

شصيغير الحميد عبد ال
-سوسة-


