
الموقف العذري في شعر أول د أحمد

سسفوف عبيد                          بقلم: 

ييمام الشعرية تت بهما في ال *نص المداخلة التي شمارك
يتماب التونسيين سنة التي نظمهما نما دي الشعر بماتحما د الك

1984

ششرعر قصيرة تجربة الشاعر محمد الصغير أول د أحمد في ال
شنها تبدو متجهة نحفو الحسن وقصيدته التتتي برعنتتفوان "تتتفونس" لك
شبان شيين الشتت شنني أعتبره من الشرعراء التفونستت شراهان وإ شث ل اهذا ال تم
شيتتة بفضتت ل شكنفوا متتن فتترض أنفستتهم فتتي الستتاحة ال دب الذين تم
شنشر والمشاركة في الندوات والملتقيتتات المختلفتتة فهتتفو متتن ال

شرعال في الحياة الثقافية. شي وف شناحية عنصر شرعري حرك اهذه ال

   المنماخ الشعري                     

سيجاب يا زائر المفوتى  دعاؤك لن 
شل مفخرة استقام الذ

شلني شن واشرب ما حييت وخ دد للد سرع ف
وحدي

على لحدي
شق جمجمتي  أ د

شفوان على الحجر شنار ص بدء اكتشاف ال

اهكذا تنطلق القصيدة متتن المتتفوت ومتتن اللحظتتة الطلليتتة
التي كانت تبتدئ بهتتا القصتتائد القديمتتة، فالقصتتيدة ذات بدايتتة
مأسفوية من اهذه الناحيتتة والشتتاعر يجرعتت ل متتن نفستته مخاطبتتا
شبر بذلك عن الفوحدة والغربتتة اللتتتين عرعمري يرع يخاطب ذاته واهفو ل
شلتتة شل متتن نفستته فتتي زمتتن المذ شنه ل أنيتتس إ يشتترعر بهمتتا فكتتأ

والمفوات.
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شدمة القصيدة مليئة بالصرار والرعزم علتتى البحتتث وتبدو مق
شق علتتى ززا للتخاذل ومتتن التتد شن رم ورفض للتخاذل جاعل من الد

ززا للبحث. الجمجمة رم

شنته متتن شنه من الجي ل الذي ل يستسلم للمسائ ل الجتتااهزة إ إ
شن الشرعر الجميتت ل كتتان  دائمتتا مرا دفتتا الذين يطرحفون السئلة ل
شنتتار للسئلة الجديدة والشاعر في التتتراث القتتديم اهتتفو ستتارق ال
شفوان علتتى شنتتار صتت سء اكتشتتاف ال شير أول د أحمتتد بتتد لذلك قال الصغ

الحجر بدء الكشف.

يا تفونس المنفى
أزيحي عطرك الفوااهي

ترعالي نفتتح لي ل الرعتاب
شن القبفور تناثرت إ

شبك واجب وح
مث ل الصلة إلى التراب

شبي ل يمكن أن نقرأ اهذا المقطع ول نذكر أبا القاستتم الشتتا
في قصيدته "تفونس الجميلة" والغرض من اهذا التذكير أن أشير
ش ل قصيدة جديدة ول شفر في ك شد أن تفو شية الاضافة التي ل ب إلى قض
يمكن في اهذا المجال أن نقتتفوم بهتتذه المقارنتتة بيتتن القصتتيدين
شن الشاعرين ينطلقان من شرعفور مأسفوي لكن يمكن أن نلحظ أ
ش ل ذلتتك فتتي منتتاخ شصارخ ك شبران عن شرعفور بالحتجاج ال واحد ويرع

شرعري زاخر باللم.

يرزمز الشماعر وال

ل شيء ممنفوع اهنا
الرعاشق الرعذري أنتم 

وأنتم نرعتها ليلى ونجم الضائرعين
ل شيء ممنفوع اهنا

شب في أوج الحنين شل اختصارا لح إ
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شبتتر اهكذا مازالت ليلى تحيا فتتي خيتتال الشتتاعر الرعربتتي وترع
عتتن وجتتدانه، ولكتتن ليلتتى المجنتتفون ليستتت ليلتتى أول د أحمتتد.
شول الهجري بالحجاز شب الرعذري نشأ في القرن ال شن الح وصحيح أ
شبتتر عنتته أول د شنه تفواص ل أربرعة عشر قرنا حتتتى بلتتغ تتتفونس وع لك
شب شن ليلى صتتارت وطنتتا والشتتاعر صتتار شتترعبا، فتتالح شل أ أحمد، إ
شب الرعتتذري سعتترف الحتت ببتتا أكتتبر وأشتتم ل، ولئتتن  الرعتتذري صتتار ح
شب فتتي اهتتذه القصتتيدة ل يقتتترف شن الحتت شية فتتإ بابترعا ده عن الحس
شب التتفوطني شن الحتت بالممنفوعات ب ل يدعفو إلى إلغائها وتجاوزاهتتا ل
شد منه ولكتتن يفواصتت ل مشروع وممارسة حقفوق المفواطنة أمر ل ب

الشاعر:
ورأينكم

شديس في حضرة الق
والقانفون والعدا د

مفرعفول بكم
وتصتتبح بتتذلك ليلتتى التتفوطن مفرعتتفول بهمتتا بينمتتا الشتتاعر
شدفاع عتتن المجنفون ينظر إلتتى الفاعت ل ول يستتطيع الحتتراك والت
شرغبتتة رغمتتا عتتن المحبفوبة ليلى الفوطن فيكبح جماحه ويقتتاوم ال

إرا دته مثلما كان يفرع ل الشرعراء الرعذريفون وتقفول القصيدة:
در قلبي استرع

دذ عيني سخ و
در سس و

شطريق شتى أرى ليلى وأخبراها بأخطار ال ح
ونصف رجفولتي

شنتته تصتتريح برعتتدم شذنب. إ شنتته العتتتراف بالتقصتتير وبالتت إ
الستطاعة ويرعفو د الشاعر مهزومتتا ومختتذول متتن طتترف اضتتمير
شرستتائ ل لتتم تصتت ل إلتتى المحبفوبتتة، شتتتى ال الجميتتع المختتاطب وح
شب عتتذري تقتتف  دون ششتاعر والتفوطن علقتتة حت فالرعلقتتة بيتتن ال
شيتتة والرعستتس الغل ظ والمدينتتة المالحتتة تنفيتتذه العتتراف القبل
شل د فيحيتتا شررون متتفوتهم بكفتتاءة الج شيتتتفون التتذين يتتب شبتتة الم والح

شج ل يقفول: شم مؤ ششاعر كمقتفول بس ال
شقفي شطريق تفو قال المسافر لل

شنجفوم شص قد سرق ال شل فال
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ورؤيتي انكدرت
زما شب مهزو وعا د الح

شير أول د أحمد شاعر عذري آخر ولكن الرعشتتق التتذي فالصغ
يحملتته عشتتق يتفتتق متتع شتترعر الرعتتذريين فتتي المفوانتتع وفتتي

شنه عشق ولكن مع وقف التنفيذ. المحظفورات وفي المرعاناة. إ

السمائد الشعري

شن الشرعر الرعربي الجديد قتتد أحتتدث القطيرعتتة متتع الشتترعر إ
القديم سفواء على المستفوى الرعرواضي أو على مستتتفوى النستتق
شصرفي في القصيدة، ب ل قتتد أحتتداث القطيرعتتة حتتتى النحفوي وال
شرثتتاء مثل تلشتتت تمامتتا المستفوى الفراضي، فالغزل والفختتر وال
متتن الشتترعر الرعتتري الجديتتد ونشتتأت متتدلفولت أختترى وظتتفوااهر
شظها من النقد واهذه مستتألة طبيرعيتتة، فالشتترعر مازالت لم تلق ح
شق شنقد  أساسا ومتى جرع ل الشتتاعر الناقتتد  دليلتته فقتتد  د يسبق ال
شن بحتتث ومغتامرة نحتفو الجديتتد شن الفتت شول مسمار فتي نرعشته ل أ

شسائد والرعام. ونرعني  دائما ال
شغلت القصتتيدة الجديتتدة إلتتى المتتام بقتتدر متتا وبقدر ما تتتفو
استندت إلى الرمفوز القديمة في في ثقافتنتا الرعربيتة الستلمية
شية الخرى بحكتتم انفتتتاح الشتتاعر الرعربتتي وفي الثقافات النسان
شن المرعاصر على المااضي وعلتتى الحااضتتر أيضتتا متتن ذلتتك نجتتد أ
القصيدة الرعربية الجديدة تستند على اليحتتاءات التراثيتتة ستتفواء
شلج – شرمز مث ل الشخصتتيات (مريتتم – المستتيح – أبتتفو ذر – الح لل
شنصتتفوص صتتلح التتدين) أو عنتتدما تستتترعم ل الستتلفوب الفنتتي لل
شصة التضتتمين القرآنتتي والمثتتال القديمتتة والبيتتات القديمة وخا
شرمز للفوطن بالحبيبة. وفي قصيدة  ت تفونس تتت لول د الشهيرة وال
ضض من اهذه السترعمالت الجديتتدة للشتترعر الرعربتتي متتن أحمد برع

ذلك قفوله: 
فسبحان الذي أسرى بنفسه للخلفة 

واختفى في شك ل أحجية سنينا
وكذلك قفوله:
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شسم جسمي في جسفوم كثيرة" "أق

شنتتي أعتتتبر اهتتذا الستتترعمال قتتد صتتار شتتائرعا فتتي الشترعر وإ
الرعربتتي الجديتتد وعليتته فقتتد آن الوان ليتتدخ ل اضتتمن الستتائد
الشتترعري المترعتارف عليتته وبتدأ يفقتتد صتبغته التجديديتتة وعلتى
شتتتى يجتنتتب شد د أن يبحث عن الستتترعمالت البكتتر ح الشاعر المج

زضا. التقليد المرعاصر أي

المعرفة في القصيدة

تقفول القصيدة:
عم الغزالي لم يمت سلتت و

عم ابن رشد لجئ عند النصارى واليهفو د؟ سلتت و

شية الحلقتتة المفقتتفو دة فتتي ثقافتنتتا واهتتي فتطرح بتتذلك قضتت
غياب التفكير الرعلمتتي وتكريتتس المقتتفولت التتتي تختتدم ستتيا دة
شظلم والجه ل والتفواك ل وتنفي الستطاعة والمقدرة والمجابهتتة ال

شصحيح للحركتتة  شد من إعا دة المسار ال الرعقليتتةعلى النسان ول ب
زرا في ثقافتنا بداية من المرعتزلة إلى ابن رشد وابن طفيتت ل متترو
بابن خلدون إلى أن نلتحم بالمنهج الجدلي وفروع المرعرفة فتتي
الرعصر الحديث ولقد استطاع الفكر الرعربي أن يهضتتم منجتتزات
الثقافتتات القديمتتة وأن يبتتدع فيهتتا واهتتفو اليتتفوم ل يمكتتن لتته أن
ينزوي في الرعصر الذاهبي للمااضتتي وليتتس لتته كتتذلك أن يتتذوب
شنهتتا فرعل مرعا دلتتة صتترعبة وأن ينمحتتي فتتي الثقافتتة المرعاصتترة. إ
ش ل الشرعر الرعربي الجديتتد اهتتفو بحتتث بطريقتتته وسؤال محرج ولرع
شصتترعب يقتتفول شزمتتن ال فتتي اهتتذه الحلقتتة المفقتتفو دة فتتي اهتتذا ال

الشاعر:
صرخنا: أين مفواضرعنا من الكرة الحزينة

فناولنا الفوشاة خرائط الغازي القديم
شروا وف

شريح باسم مسترعار أن نستفوي في ال
بلد كذاكرة اليتامى

والثرى جثث
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وذا زمن رجيم
سيحي ل على المراجع  صرخنا: ماله اهذا المؤرخ ل 

شن ش الفواشي  عم انتفى من ك ول
شضا د وقار ال

والملح القديم

زما  ختا
شدة قضايا وذلك اهفو الشرعر الحسن شن اهذه القصيدة تثير ع فإ
شسفواكن ورجرجة الثتتفوابت ويمكتتن أن تكتتفون اهتتذه شمه تحريك ال اه
شن الشتتاعر كتتان أحتتزم القصيدة أحسن حسب وجهة نظري لفو أ
شل شزوائد شأن الحديقة ل تكفون جميلتتة إ شنب برعض ال مع نفسه فتج
ش ل شن رغتتم كتت شص ولك إذا استرعملنا في حفواشيها وفي جفوانبها المق

شية أول د أحمد. شمة في شاعر ذلك أعتبراها خطفوة مه
 

ييييمام تت بهييما فييي ال *نييص المداخليية الييتي شييمارك
يتييماب الشييعرية الييتي نظمهييما نييما دي الشييعر بماتحييما د الك

1984التونسيين سنة 
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