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"الفسيفساء امرأة" و" عطشى الضرض"

القاسمي مالك الله عبد: بقلم

سن في ستكشكيلي الف ن نوع هناك ال ومات م سرس دو ال ا ففي تب ا بخطوطه وألوانه
سيففة، سرةدة دبدائ سل مففن مجفف سد إلففى ودبسففيطة واضففحة غمففوض، أو تعقيففد كفف حفف

سساذاجة" سبرة فهي ذلك ومع" ال سل تحمل مع دبففل" دبساطتهم"و الطفال دبراءة ك
سنها سد إلى تسبه فعل إ حفول ويرتكفز الواحفد دببعففدها الطفال رسومات كبير ح

سكشعور سرسومات هاذه مثل أمام يعتريني الاذي ال سس ال أشففعار قراءة عند دبه أح
سسلسة هاذه عبيد، سوف ستعبير في ال سصور في والبساطة ال في الوضوح مع ال

سلها الفكار، سدني ك سوة تكش ل بخيففال في دباذاكرتي فأسرح الطفال عالم إلى دبالق
سن فهل. له حدوةد سنفس هاذا أ سطفولي ال ميزتففه عبيففد سففوف أعطى الاذي هو ال
سنزيف هاذا وسط ه أريد الاذي ال سمى أن ل عرا ييس ل أم ش سن ه ك أ سضفجيج ذل ال

سول دبدأ الجميل سم صففخب إلففى يتح سنادبففل الحادبففل فيففه ابختلففط صففراخ إلففى ثفف دبال
سيففزت المفتعففل الغمففوض وسففط نفسففه الوضففوح ففففرض سسففهولة وتم عففن ال
ستعقيد سد ث لقد. المبتاذل ال سسهل دبلغة عن القدم مناذ العرب تح وهففا الممتنع ال

سني سن" هل اليوم أتساءل أ ائص أ ستفي الخص ا ال يته ن ذكر عر ع وف ش د س عبي
سجل "عليه؟ أم له تس

سصدةد هاذا في أنوي ل سكشاعر شعر عن ضافية ةدراسة تقديم ال سننففي ال أطففرح لك
ستي لراء دبعض محاولففة فففي" الفسيفساء امرأة" لمجموعته قراءتي أثارتها ال

سور أوجففه لرصففد ستطفف ستففي ال سكشففاعر عرفهففا ال الرض" الول مجمففوعته منففاذ ال
سم أن دبعد" عطكشى سكشاعر أت سمففة مهرجففان فففي قصففيدته قففراءة ال سكشففعري ال ال

سجهت دبغداةد في الول سساؤال إليه تو ستالي دبال سن: "ال مففا غيففر اليففوم سففمعنا مففا إ
سول ذلك تعتبر فهل عنك، عرفنا سن أم تح :الجفواب فكفان أحكامه؟ للمهرجان أ

سن سزورق" قصيدة من جزءا( القصيدة هاذه إ نكشففرت وقفد" البحففر مفن أكففبر ال
سوارة" مجموعته ضمن دبعد فيما فيها كان فإن لتونس، نتيجة) 26ص الملح ن

سول سول الاذي الوحيد فلست وأفكاري موقفي في تح سولت أيضففا فتونس تح تحفف
سيرت ه حوار من الجادبة( وتغ ع أجريت اعر م سكش ازال ال ا م وم). مخطوط ومفه
سول ستح سدة يثير ذاته في ال ه المقصوةد كان فإن تساؤلت، ع ر دب ر دبح ستغيي ي ال ف

سظواهر دبعض سية ال سن العرض سميته فإ سل تطال أن يمكن ل أه ستففي الغكشاوة تلك إ ال
سنا تحجب سما الحقيقة، ع سول كان إذا أ ستغييففر التحفف سور مراةدفففا وال ستجديففد للتطفف وال

سنه سثورة، دبابختصار يعني فإ جففوهره في الواقع يستهدف الحالة هاذه في وهو ال
سنه أي سداها دبل الغكشاوة عند يقف ل أ ل عارية ليخرجها الحقيقة صميم إلى يتع

ستحففول مرارتهففا أو حلوتهففا فففي قبحهففا، أو جمالهففا فففي لتبففدو عليها غطاء وال
سثورة دبمعنى سية، الكتادبة في واحد جانب على يقتصر أن يمكن ل ال سكشعر فهففو ال



سس الاذي دبالقدر ستعففبير أةدوات يكشففمل القصففيدة مضففمون فيففه يمفف هففاذا عففن ال
سد أيضا العتقاةد في وهو المضمون سكشاعر ذات دبين تناقض عن يحد ث أن لدب ال

سنان وذاته النسان ادبففن فيففه حصففره الففاذي المعنففى" الدبففداع" يتجففاوز وهنا كف
سنففي دبففالخلق ليلتحففم رشففيق سرةد يكففون أن يمكففن ل الففاذي الف )ل( بخلففق" مجفف
ستي المعاني ن لم دبما والتيان إليها، يسبق لم ال ا يك سط منه ا" ق اء كم ي ج ف

سنما" العمدة" كتاب ورة تكشكيل إعاةدة يصبح وإ سص ع دبال سدي للواق ة وتص دبالكلم
ساذات ومعاناة الفرةد النسان لمعاناة .الجماعي ال

سكشاعر عمل" الفسيفساء امرأة" مجموعته في تجسففيد علففى عبيففد سففوف ال
سير هاذا ستي القصيدة في تبرز ملمحه دبدأت الاذي المتغ نقففل لففم وإذا. ذكرت ال
سن سول إ سير أو التح ستأكيد فهو ثورة دبكشكل حد ث الاذي التغ سد دبال سورا يع سين غير تط ه
سكشففاعر ابخففتزن فقففد". عطكشى الرض" الولى دبمجموعته قورن ما إذا سل ال كفف

سنه قل دبل الماضية تجردبته سل ابختزن إ وإن دبقصائد علينا ليخرج جميلة تجردبة ك
ستففي الهمففوم نفففس منهففا جففزء فففي عففاةدت سكشففاعر رافقففت ال الرض" منففاذ ال

سنها" عطكشى ساذرت فإ ة أكثر دبأسلوب وبخرجت الواقع في أكثر تج سي د جمال وأدبع
سكشتاء" فقصيدة المباشرة عن قصففيدة عن مضمونها في كثيرا تبعد ل مثل" ال

ستففي" الحففاذاء" ستنففاقض حالفة تففبرزان فكلهمفا. 1973 سففنة كتبففت ال الففاذي ال
سد المعدم صراع المجتمع، طرفي تتجاذب المحففروم وصففراع يملففك الففاذي ضفف

سد روف ض ر ظ ان، القه ن والحرم ي لك ن ف ت حي سرض يدة تع اذاء" قص "الح
سني، جهد أي من يخلو مباشر دبكشكل للمكشكلة سنها ذلك ف أو الوصف اعتمدت أ

سنقل .الجانب أحاةدي ال
لل الشتاء ح

حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
لربيع مضى ال

حذاء سيشتري
لصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
لشتاء عاد ال

للم !حافيا المشي تع
سكشتاء" قصيدة كانت سنهففا ذلففك المعانففاة تصفوير فففي أقففوى مقاردبتهففا فففي" ال أ

الخففارجي الجففانب علففى تقتصففر ل أن وحاولت دبل المقارنة أسلوب اعتمدت
ستففي والمكشففاعر الحاسففيس سففبر إلى فعمدت للحقائق الوضففعيات تحففدتها ال

.المتنافرة
لنساء جواضرب أشهى ما !ال
لشتاء هو ال

لزضرابي على تمشي أقدام ال
 وأقدام

لطين في ال



والماء
سصففدةد دبهاذا يقال وما سدة علففى ينسففحب أن يمكففن ال كل فففي أبخففرى قصففائد عفف

سية أو وفراق رؤيا مثل المجموعتين .انتظار/ صب
سل سم ولع ة من اله سي ة كيف ة، المعالج سي ة الفن ة طريق ع رؤي ها، الواق اذه نفس ه

ستي الرؤية سسففبعينات، قصففائد فففي عليهففا المضففروب اليأس طوق كسرت ال ال
سكشاعر حضور جعل الاذي اليأس ذلك سيا حضورا ال سور يكشاهد فهو سلب وقففد ويص

سنه أمل دبصيص إلى يكشير اذي للواقع يخضع ما سرعان لك دو ال سنه يب أ م ك سم يك
سنيل فبحر. النطلق من العبارة ويمنع فمه سد ث الففاذي ال الرض" فففي عنففه تحفف

سصففياةدين يحيففل" عطكشففى سسففمك ودبففالفلك دبال سنسففوة ودبال سن رغففم أيضففا وال أ
سسمك سكشباك في ال سن ال سفة على النسوة وأ هففاذا مففن دبففالرغم لكن البخرى، الض
سسد الاذي المستقبل أو الحاضر الحبل سصورتين في تج سل المختلفتين ال دبحر يض
سنيل :وأدبكما حزينا ال

لن لنيل إ أزضرق حزنا يحزن ال
... زمن إلى النجليز زمن إلى الفراعنة زمن من
لنيل لكن للم لم ال يتك
لنيل بحر أبكم ال
لنيل بحر !أبكم ال

سبلته الاذي موجه عنان ليطلق صمته من يخرج نفسه البحر هاذ طويل القيوةد ك
سم سناس دبيوت يدبخل ث سزهم ال :غضب فيهم فيبعث ليه

صباح ذات
بقليل الذان بعد

صاخبا الموج تنفلت
الهائج كالبعير

البيوت إلى دخل قد كان الزضرق لكنما
لتى لشاهقة العماضرات ح ال

الخير صباح لليتامى وقال
البحر وعاد
.البحر إلى
سرمز كان دبففالرغم فيففه حركففة ول حيففاة ل موتا الولى الحلة في المستعمل ال
سكن ولم حبله من سكشاعر يتم سركه أن من ال سروح فيه ينفخ ول يح سرمففز لكففن الفف ال

سثانية القصيدة في نفسه سجر ال سصحيح حياة يتف سن وال سكشاعر أ سجر كيف عرف ال يف
البحففر وغبففارا، نففورا المكشففحون الفضففاء فففالبحر. رمففزه فففي الكامنففة القوى

سدبص الغاضب أمره عن المغلوب السحب سوه، المتر الهاةدئ الجموةد والبحر لعد
سثورة سكشاعر رمز هو الكامنة، وال سور جوهر يكمن وهنا. اليوم ال ستطفف رؤيففة فففي ال
سكشعرية عبيد سوف سول لقد ال سكشاعر تح سسلبي ةدوره عن ال سثر موقع إلى ال المففاؤ

سفز موقع الفاعل، ستناقض من يصنع كيف يعرف الاذي المح ائتلفففا أو صراعا ال
.جديدا واقعا نقل لم إن جديدا أمل المزيج من ليحد ث
سبرة القصائد هي عديدة سل دبل الحالة، هاذه عن المع ة لع ن المقارن ا دبي ه م كتب

سكشاعر غيففر تصففبح" الفسيفسففاء امرأة" قصائد ودبين" عطكشى الرض" في ال



سنتيجة جانب من إليها نظرنا ما إذا جدوى ذات سية ال سور الحتم ستجردبة لتط لكففن ال
سنه راسخا مازال اعتقاةدنا ن يخلفو ل أ سيفة م ا إذا أهم اعر وضفعنا م سكش ضفمن ال
سور التي المرحلة سكشففاعر فيففه ككشففف الاذي فبالقدر. فيها تط سزن تجردبتففه ال وبخفف

سبر جيله تجردبة سما جزءا رفضه عن ع ستجردبة تلك من ها المتاهات هاذه وأعني ال
ستي سطليعة تجردبة بخلقتها ال )الولفى المجموعفة قصفائد كتادبفة ففترة( الةددبيفة ال

سم ش أن كاةدت والتي سكشعر ته ستونسي ال الففتي المسففاؤولة الصوات دبعض لول ال
سدت خب تص ت للص ى وعمل افه عل وير إيق وانب دبتط ة الج سي ة اليجادب ستجردب لل

سكشعري المورو ث عمق من والنطلق ي ال سمي العردب ا س والع سس ق لتح سطري ال
سصحيح سكشعر فيه يسير أن يمكن الاذي ال ستونسي ال .ال

عففن يخففرج ول إغفففاله، يمكفن ل آبخففر جفانب هنالك" الفسيفساء امرأة" في
سور إطار ستط سترا ث دبه ونعني ذكرناه الاذي ال سكشعر في وتوظيفه ال .ال

سن سية إ سنظر كيف سترا ث ال سدةد لل سدةد دبل منه الموقف طبيعة تح الموقففف طبيعففة وتح
ستاريخ من سلق ما في هاذا الحضارة ومن ال .دبالمضمون يتع
سما ستقنيات دبالنسبة أ سية لل عر سكش سن ال إ ة ف سي ف كيف وز توظي را ث رم ست لوب ال وأس

ستحاور ستعامل معها ال سية شحنات من تحمله ما مع وال سل أن يمكن تعبير إلففى تففد
ستمكن مدى تفجير على القدرة حجم وإلى الحديثة القصيدة دبناء تقنيات من ال
سلغة .اليحاء من ممكنة شحنة أكبر إعطاء على القاةدرة العلقات وبخلق ال
ستففرا ث أثر على يعثر القارئ يكاةد ل" عطكشى الرض" الولى مجموعته في لل
ستي الشارات دبعض عدا ما سرض ال سنما. حينها في لها سنتع سكشاعر فكأ في كان ال

سياته في يحمل الاذي العمق ذلك مع قطيعة يمكففن التي المعاني من الكثير ط
سني العمل في توظيفها ستأكيد الف سنه ودبال ستأكيد يمكن ل فإ سن ال سكشاعر دبأ ن لم ال يك

سميففة واعيففا المرحلة تلك في ستففرا ث دبأه سنففه أو ال يضففيفه لمففا مففدركا يكففن لففم أ
سي العمففل إلى الةداة لهاذه الواعي الستعمار عرفففت السففبعينات ففففترة الفنفف

سور أوج ستط سكشعر أةدوات في ال سية كاةدت وقد العردبي ال سترا ث إحياء عمل العردبي ال
سرموز واستقاء والعالمي سب أن منه الصور ال سكشففعر كتادبففة فففي عرقا تص فففي ال

أن يمكففن ل عبيففد سففوف شففعر فففي الظففاهرة هففاذه دبروز وعدم. الفترة تلك
سل يكون سكشففعراء مففن عففدةد وقفففة واعففي موقففف نتيجة إ سكشففباب ال تلففك فففي ال

ستجردبة ظروف وأملته الفترة سية ال سكشعر ستي ال سلدت ال جففاذوره عففن متينففا شعرا و
ستجديففد دبففدعوى أصففوله عففن مقطوعففا ستجريففب ال مففن ذلففك شففادبه ومففا وال

سيار في تماما تندرج ل الكشاعر محاولت كانت وإذا. المصطلحات سي مففا ت سففم
سية دبالطليعة حينها في سنها الةددب سيار عن تمام بخارجة أيضا تكون لم فإ .الت

سن إذا قلت سمة شبه قطيعة هنالك أ سكشاعر دبين تا سترا ث عناصر ودبين ال والواقع ال
سمنت القصائد دبعض أن سدا محدوةدة إشارات تض سدبما ج .القصففيدة مناخ فرضها ر

سي شبه حضور مثل للخرافة كان فقد سية" قصيدة في قو سريح جن حاول التي" ال
سكشاعر سدةدة وعبارات مفرةدات دباستعمال الخرافي المناخ استحضار فيها ال محفف

ستففي الخففارق القففوى دبصورة توحي سوع ال لتجففاوز محاولففة فففي المسففتحيل تطفف
"عطكشى الرض" قصائد معظم طغى الاذي اليأس
مقلمتي في موسى عصا عندي

لية سأجلب لريح لجن من شاي كأس ال



لسيجومي سبخة ال
لش ه شفتيها على أضر
سل ستففي" بخرافففة" قصففيدة فففي وضفوحا أكثر يبدى المناخ هاذا ولع فيهففا قطفع ال

سكشاعر سةدةده ال سصراع وحسن تر سل عنففدما الضففعف الجانب لصالح ال صففور اسففتغ
.الفكرة لتجسيد الخرافة
سقففف أن ودبففدون امففرأة" إلففى أنتقففل الولففى المجموعففة عنففد طففويل أتو

ساذي الجديد المنظور لتحليل" الفسيفساء سكشاعر أصبح ال بخللففه مففن يتعامففل ال
سترا ث مع .ال

ستففرا ث عناصففر مففن جعلت الماذكورة المجموعة في عديدة قصائد ورمففوزه ال
سني والدبداع للخلق معينا سن أعتقد ولك سمة أ سسد البحث ق سففنة" قصففيدة في تتج
ستي" دبيروت أولى سدة علففى صففياغتها فففي اعتمدت ال دبيففن تراوحففت عناصففر عفف

ستاريخي الحد ث طورة الواقعة ودبين ال الرغم الس ن ودب سن م ك أ وع هنال ن ن م
ة ي المبالغ سدةد ف ر تع اذا عناص در ه تخدمة المص ي المس يدة ف سل القص سن إ أ
ف أسفلوب ستوظي دها ال ن أدبع سل ع سرموز حكشفو ك ال ستفي والوقفائع ف ا ال ابختاره
سكشاعر سةدت ال ستي الوظيفة أ سل. إليها أسندت ال سكشففاعر فضففل ولعفف سسففد ال فعل يتج

سن في سثل من بخاليا يكن لم تضمينه أ ستم تضففمينا كففان فقففد العكففس على دبل ال
سرمز. وتجاوز إضافة فيه سدين علء" السطوري فال قصففيدة في منه يبق لم" ال

سن ذلك السم غير" دبيروت أولى سنة" سكشاعر أ سصة بخلق أعاةد ال سيففة في الق عمل
.والحاضر الماضي عناصر دبين رائعة مزج
لدين علء أضاء ما...  مصباح ه...  ال
لصباح لح وما ال
لدين علء لريح بساط على ليس ال .ال

سكشاعر دبدأ وحي الاذي المألوف دبنفي إذا ال سدين علء" إسفم دبفه ي سم عفاةدة" الف ثف
ستكشكيل أعاةد ستكشكيل أعاةد حين ثانية مرحلة في ال ستحد حين ثانية مرحلة في ال ا

سرمز :له دبالمرموز ال
لق هو ها لسابعة السماء يش قرفصاء ال

لصة طائرت ه في والجواضري الخا
لنفط ببراميل يقامر ال
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سية، هاذه سنفي العمل سم ال سرر الخلق إعاةدة ث سنسففق دبنفففس تتكفف المقففاطع فففي ال

ست سس سدين فصلح للقصيدة البخرى ال الفرنففج رقففاب فففي سيفه يمض لم ال
سضت اليمامة وزرقاء سنسففبة المففر وكاذلك. العداء جيوش عن الطرف غ دبال

سية سرموز لبق ستي ال سرةدت ال سلغوي مضمونها من ج شففحنة لتحمففل والحضاري ال
دة العلقات بخلل من الكشاعر بخلقها أبخرى إذا. الجدي ان ف م ك سلج إس الح
سكشهاةدة يوحي سثورة دبال سن المر ذوي ظلم وجه في والوقوف وال استعماله فإ

سر القصيدة في سدال تفصل الولى مرحلتين، عبر يم المألوف مدلوله عن ال
سثانية سي إطار في جديد من بخلقه تعيد وال سيففة ودبرؤيففة آبخففر حضار تجعففل نقد

سيا عنصرا الحاضر من سمففل وقفففة في أساس ستأ ستففي ال سكشففاعر يحففاول ال مففن ال
ستاريففخ جديففدة قففراءة إدبففداء بخللها سنظففر ودبصففرف لل سمففا ال هففاذه كففانت إذا ع



سنها واعتقاةدنا صائبة، القراءة سن كاذلك، ليست أ مففا تنفي ل الحاضر رةداءة ل
سنظففر دبصففرف قل. الماضفي فففي ومكشفرقا صففحيحا كففان سن ذلففك عففن ال ففإ

سكل ما دبقدر القصيدة سكشاعر موقف في منعطفا تكش سترا ث من ال سنها ال سيا فإ فن
ستكشففكيل على واضحة قدرة إلى تكشير فففي وسففهولة دبففل الخلففق وإعففاةدة ال

سرك ستح سية الفضاءات عبر ال سزمن سكشففيء المختلفة، ال تلففك مففن يجعففل الففاذي ال
سج التي المتزاحمة الصور سط وعبر ماذهلة دبسرعة تتعاقب القصيدة دبها تع بخ

أراةد الففاذي الواقففع حقيقففة وهففي واحففدة نتيجففة إلى يوصل واضح تصاعدي
سكشاعر عامففة دبصفة ولبنان دبيروت واقع وهو إليه الشارة أو عنه الككشف ال

سل فيه نسفت الاذي سية القيم ك سمة الحضار سل لل سلها لتح سيففة صراعات مح طائف
سية سل تنفي همج سدمه مففا كفف سية العردبففي النسففان قفف هففاذه عطففاء مففن للنسففان

ستففي الحقيقففة سكشففاعر اسففتطاع ال سدةد أن ال سيففة أسففبادبها يحفف ستاريخ والحاضففرة ال
سية الحاضرة نتائجها وكاذلك .والمستقبل


