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بين عبيد سوف رحلة
"الفسيفساء ِامرأة" و" عطشى الرض"

القاسمي مالك الله عبد

ّتشكيلي الفّن في ّية، وألوانها خطوطها في تبدو الّرسومات من نوع هناك ال  مجّردة بدائ
ّد إلى وبسيطة واضحة غموض، أو تعقيد كّل من ّبممرة فهممي ذلممك ومممع" الّسذاجة" ح  مع

ّنهمما بممل" بسمماطتهم"و الطفممال براءة كّل تحمل ّد إلممى تشممبه فعل إ  رسممومات كممبير حمم
 الّرسممومات هممذه مثممل أمام يعتريني الذي الّشعور نفس ويرتكز الواحد ببعدها الطفال

ّتعبير في الّسلسة هذه عبيد، سوف أشعار قراءة عند به أحّس  الّصور في والبساطة ال
ّلها الفكار، في الوضوح مع ّدني ك ّوة تش  فمي بممذاكرتي فأسممرح الطفمال عمالم إلى بالق

ّنفس هذا أّن فهل. له حدود ل خيال ّطفممولي ال  ميزتممه عبيممد سمموف أعطممى الممذي هممو ال
ّنزيف هذا وسط  بممدأ الجميمل الّضممجيج ذلممك أّن همل أم شعرا ُيسّمى أن له أريد الذي ال
ّول ّنابل الحابل فيه ِاختلط صراخ إلى ثّم صخب إلى يتح  وسط نفسه الوضوح ففرض بال

ّيزت المفتعل الغموض ّتعقيد عن الّسهولة وتم ّدث لقد. المبتذل ال  القممدم منممذ العرب تح
ّني وها الممتنع الّسهل بلغة عن ّتممي الخصممائص أّن" هممل اليوم أتساءل أ ُتهمما ال  عممن ذكر

"عليه؟ أم له تسّجل عبيد سوف شعر

ّنني الّشاعر شعر عن ضافية دراسة تقديم الّصدد هذا في أنوي ل  لراء بعممض أطممرح لك
ّتي ّور أوجممه لرصممد محاولممة فممي" الفسيفساء ِامرأة" لمجموعته قراءتي أثارتها ال ّتطمم  ال
ّتي  قممراءة الّشمماعر أتممّم أن بعد" عطشى الرض" الول مجموعته منذ الّشاعر عرفها ال

ّتممالي بالّسممؤال إليه توّجهت بغداد في الول الّشعري الّمة مهرجان في قصيدته  إّن: "ال
ّول ذلممك تعتممبر فهل عنك، عرفنا ما غير اليوم سمعنا ما  أحكممامه؟ للمهرجممان أّن أم تحمم

 وقممد" البحممر مممن أكممبر الممّزورق" قصمميدة مممن جممزءا( القصمميدة هذه إّن: الجواب فكان
ّوارة" مجموعته ضمن بعد فيما نشرت  فيهمما كممان فممإن لتممونس، نتيجة) 26ص الملح ن
ّول ّول الذي الوحيد فلست وأفكاري موقفي في تح ّولت أيضمما فتممونس تحمم ّيممرت تحمم  وتغ

ّول ومفهوم). مخطوطا مازال الّشاعر مع أجريته حوار من الجابة( ّتح  يممثير ذاتممه فممي ال
ّدة ّتغييممر بحممر بممه المقصود كان فإن تساؤلت، ع ّظممواهر بعممض فممي ال ّية ال  فممإّن العرضمم

ّل تطال أن يمكن ل أهّميته ّتي الغشاوة تلك إ ّنا تحجب ال ّول كان إذا أّما الحقيقة، ع  التح
ّتغيير ّور مرادفا وال ّتجديممد للتطمم ّنه وال ِاختصممار يعنممي فممإ ّثممورة، ب  الحالممة هممذه فممي وهممو ال

ّنه أي جوهره في الواقع يستهدف ّداها بل الغشاوة عند يقف ل أ  الحقيقة صميم إلى يتع
 مرارتهمما أو حلوتهمما فممي قبحهمما، أو جمالهمما فممي لتبممدو عليهمما غطمماء ل عاريممة ليخرجها
ّتحول ّثورة بمعنى وال ّية، الكتابممة في واحد جانب على يقتصر أن يمكن ل ال  فهممو الّشممعر

ّتعبير أدوات يشمل القصيدة مضمون فيه يمّس الذي بالقدر  وهممو المضمممون هذا عن ال
ِلعتقاد في ّد أيضا ا ّنان وذاته النسان الّشاعر ذات بين تناقض عن يحدث أن لب  وهنا كف

ّنممي بممالخلق ليلتحممم رشمميق ِابممن فيممه حصره الذي المعنى" البداع" يتجاوز  ل الممذي الف
ّتي المعاني) ل( خلق" مجّرد يكون أن يمكن  منها يكن لم بما والتيان إليها، يسبق لم ال

ّنما" العمدة" كتاب في جاء كما" قّط ّدي للواقممع بالّصممورة تشممكيل إعادة يصبح وإ  وتصمم
ّذات ومعاناة الفرد النسان لمعاناة بالكلمة .الجماعي ال

ّيممر هممذا تجسيد على عبيد سوف الّشاعر عمل" الفسيفساء امرأة" مجموعته في  المتغ
ّتي القصيدة في تبرز ملمحه بدأت الذي ّول إّن نقممل لممم وإذا. ذكممرت ال ّيممر أو التحمم  التغ



ّتأكيد فهو ثورة بشكل حدث الذي ّد بال ّورا يع ّين غير تط  الولى بمجموعته قورن ما إذا ه
ّنه قل بل الماضية تجربته كّل الّشاعر ِاختزن فقد". عطشى الرض"  تجربة كّل اختزن إ

ّتي الهموم نفس منها جزء في عادت وإن بقصائد علينا ليخرج جميلة  الّشمماعر رافقت ال
ّنها" عطشى الرض" منذ ّذرت فإ ّيممة أكممثر بأسمملوب وخرجممت الواقممع فممي أكثر تج  جمال

 قصمميدة عممن مضمممونها فممي كممثيرا تبعممد ل مثل" الّشممتاء" فقصيدة المباشرة عن وأبعد
ّتي" الحذاء" ّتناقض حالة تبرزان فكلهما. 1973 سنة كتبت ال  طرفممي تتجمماذب الذي ال

ّد المعدم صراع المجتمع، ّد المحروم وصراع يملك الذي ض  والحرمان، القهر ظروف ض
ّني، جهد أي من يخلو مباشر بشكل للمشكلة" الحذاء" قصيدة تعّرضت حين في لكن  ف
ّنها ذلك ّنقل أو الوصف اعتمدت أ .الجانب أحادي ال

الشتاء حّل
حذاء سيشتري

الخريف جاء
حذاء سيشتري

الّربيع مضى
حذاء سيشتري
انقضى والّصيف

حذاء سيشتري
عاد الّشتاء

ّلم !حافيا المشي تع

ّنهمما ذلممك المعانمماة تصمموير فممي أقمموى مقاربتهمما فممي" الّشتاء" قصيدة كانت  ِاعتمممدت أ
 إلممى فعمدت للحقائق الخارجي الجانب على تقتصر ل أن وحاولت بل المقارنة أسلوب

ّتي والمشاعر الحاسيس سبر .المتنافرة الوضعيات تحدتها ال

ّنساء جوارب أشهى ما !ال
الّشتاء هو

الّزرابي على تمشي أقدام
 وأقدام

ّطين في ال
والماء

ّدة على ينسحب أن يمكن الّصدد بهذا يقال وما  المجموعممتين كل فممي أخممرى قصممائد ع
ّيةأو أو وفراق رؤيا مثل .انتظار صب

ّية من الهّم ولعّل ّية، المعالجة كيف ّتممي الرؤيممة هممذه نفسممها، الواقممع رؤية طريقة الفن  ال
 جعممل الممذي اليممأس ذلممك الّسممبعينات، قصائد في عليها المضروب اليأس طوق كسرت
ّيا حضورا الّشاعر حضور ّور يشمماهد فهو سلب ّنممه أمممل بصمميص إلممى يشممير وقممد ويصمم  لك

ّنه يبدو الذي للواقع يخضع ما سرعان  فبحممر. النطلق مممن العبممارة ويمنع فمه يكّمم كأ
ّنيل ّدث الذي ال  وبالّسمممك وبممالفلك بالّصمميادين يحيممل" عطشممى الرض" فممي عنممه تحمم

ّنسوة ّفة علممى النسمموة وأّن الّشممباك فممي الّسمك أّن رغم أيضا وال  لكممن الخممرى، الضمم
 المختلفممتين الّصممورتين فممي تجّسممد الممذي المسممتقبل أو الحاضر الحبل هذا من بالرغم

ّنيل بحر يضّل :وأبكما حزينا ال

ّنيل إّن أزرق حزنا يحزن ال
... زمن إلى النجليز زمن إلى الفراعنة زمن من



ّنيل لكن ّلم لم ال يتك
ّنيل بحر أبكم ال
ّنيل بحر !أبكم ال

ّبلته الذي موجه عنان ليطلق صمته من يخرج نفسه البحر هذ  يممدخل ثممّم طويل القيود ك
ّناس بيوت :غضب فيهم فيبعث ليهّزهم ال

صباح ذات
بقليل الذان بعد

صاخبا الموج تنفلت
الهائج كالبعير

البيوت إلى دخل قد كان الزرق لكنما
ّتى الّشاهقة العمارات ح

الخير صباح لليتامى وقال
البحر وعاد
.البحر إلى

 ولم حبله من بالرغم فيه حركة ول حياة ل موتا الولى الحلة في المستعمل الّرمز كان
ّكن ّثانيممة القصيدة في نفسه الّرمز لكن الّروح فيه ينفخ ول يحّركه أن من الّشاعر يتم  ال
 فممالبحر. رمممزه فممي الكامنممة القمموى يفّجر كيف عرف الّشاعر أّن والّصحيح حياة يتفّجر

ّبص الغاضممب أمممره عممن المغلمموب السحب البحر وغبارا، نورا المشحون الفضاء  المممتر
ّوه، ّثورة الهادئ الجمود والبحر لعد  جوهر يكمن وهنا. اليوم الّشاعر رمز هو الكامنة، وال
ّور ّتط ّول لقد الّشعرية عبيد سوف رؤية في ال  موقممع إلممى الّسمملبي دوره عن الّشاعر تح
ّثر ّفز موقع الفاعل، المؤ ّتنمماقض مممن يصممنع كيممف يعرف الذي المح  ائتلفمما أو صممراعا ال
.جديدا واقعا نقل لم إن جديدا أمل المزيج من ليحدث

ّبرة القصائد هي عديدة  فممي الّشاعر كتبه ما بين المقارنة لعّل بل الحالة، هذه عن المع
 نظرنمما ما إذا جدوى ذات غير تصبح" الفسيفساء امرأة" قصائد وبين" عطشى الرض"

ّنتيجة جانب من إليها ّية ال ّور الحتم ّتجربة لتط ّنممه راسممخا مممازال اعتقادنا لكن ال  يخلممو ل أ
ّية من ّور التي المرحلة ضمن الّشاعر وضعنا ما إذا أهم  كشممف الممذي فبالقممدر. فيهمما تط
ّبممر جيله تجربة وخّزن تجربته الّشاعر فيه ّتجربممة تلممك مممن هاّممما جممزءا رفضممه عممن ع  ال

ّتي المتاهات هذه وأعني ّطليعة تجربة خلقتها ال  المجموعممة قصممائد كتابة فترة( الدبية ال
ّتونسي الّشعر تهّمش أن كادت والتي) الولى  الممتي المسممؤولة الصمموات بعممض لممول ال
ّدت ّيممة الجوانب بتطوير إيقافه على وعملت للصخب تص ّتجربممة اليجاب  مممن والنطلق لل
ّطريممق لتحّسممس والعاّمي العربي الّشعري الموروث عمق  أن يمكممن الممذي الّصممحيح ال
ّتونسي الّشعر فيه يسير .ال

ّور إطممار عن يخرج ول إغفاله، يمكن ل آخر جانب هنالك" الفسيفساء امرأة" في ّتطمم  ال
ّتراث به ونعني ذكرناه الذي .الّشعر في وتوظيفه ال

ّية إّن ّنظر كيف ّتراث ال ّدد لل ّدد بل منه الموقف طبيعة تح ّتاريممخ من الموقف طبيعة وتح  ال
ّلق ما في هذا الحضارة ومن .بالمضمون يتع

ّتقنيات بالنسبة أّما ّية لل ّية فإّن الّشعر ّتراث رموز توظيف كيف ّتحمماور وأسمملوب ال  معهمما ال
ّتعامل ّية شحنات من تحمله ما مع وال ّتمكن مدى إلى تدّل أن يمكن تعبير  تقنيممات من ال

ّلغة تفجير على القدرة حجم وإلى الحديثة القصيدة بناء  علممى القادرة العلقات وخلق ال
.اليحاء من ممكنة شحنة أكبر إعطاء



ّتممراث أثممر علممى يعممثر القارئ يكاد ل" عطشى الرض" الولى مجموعته في  عممدا ممما لل
ّتي الشارات بعض ّنما. حينها في لها سنتعّرض ال  ذلممك مممع قطيعممة في كان الّشاعر فكأ

ّياته في يحمل الذي العمق ّنممي العمل في توظيفها يمكن التي المعاني من الكثير ط  الف
ّتأكيد ّنه وبال ّتأكيد يمكن ل فإ  بأهّميممة واعيمما المرحلممة تلممك فممي يكممن لممم الّشمماعر بممأّن ال
ّتراث ّنه أو ال  الفنممّي العمل إلى الداة لهذه الواعي الستعمار يضيفه لما مدركا يكن لم أ
ّور أوج عرفت السبعينات ففترة ّتط ّية كادت وقد العربي الّشعر أدوات في ال  إحيمماء عمل
ّتراث  الّشمعر كتابممة فمي عرقمما تصّب أن منه الصور الّرموز واستقاء والعالمي العربي ال

ّل يكممون أن يمكممن ل عبيممد سوف شعر في الظاهرة هذه بروز وعدم. الفترة تلك في  إ
 ظمروف وأملتممه الفمترة تلمك فمي الّشممباب الّشمعراء من عدد وقفة واعي موقف نتيجة

ّتجربة ّية ال ّتممي الّشعر ّلممدت ال  بممدعوى أصمموله عممن مقطوعمما جممذوره عممن متينمما شممعرا و
ّتجديد ّتجريب ال  ل الشمماعر محمماولت كممانت وإذا. المصممطلحات مممن ذلممك شممابه وما وال
ّيار في تماما تندرج ّية بالطليعة حينها في سمّي ما ت ّنهمما الدب  خارجممة أيضمما تكممون لممم فإ
ّيار عن تمام .الت

ّتراث عناصر وبين الّشاعر بين تاّمة شبه قطيعة هنالك أّن إذا قلت  بعممض أن والواقممع ال
ّدا محدودة إشارات تضّمنت القصائد ّبما ج  للخرافممة كممان فقممد. القصمميدة مناخ فرضها ر

ّي شبه حضور مثل ّيممة" قصمميدة في قو  استحضممار فيهمما الّشمماعر حمماول الممتي" الّريممح جن
ّددة وعبارات مفردات باستعمال الخرافي المناخ ّتممي الخارق القوى بصورة توحي مح  ال
ّوع "عطشى الرض" قصائد معظم طغى الذي اليأس لتجاوز محاولة في المستحيل تط

مقلمتي في موسى عصا عندي
ّية سأجلب من شاي كأس الّريح لجن

الّسيجومي سبخة
شفتيها على أرّشه

ّتي" خرافة" قصيدة في وضوحا أكثر يبدى المناخ هذا ولعّل ّدده الّشاعر فيها قطع ال  تممر
.الفكرة لتجسيد الخرافة صور استغّل عندما الضعف الجانب لصالح الّصراع وحسن
ّقف أن وبدون  لتحليممل" الفسيفسمماء امممرأة" إلى أنتقل الولى المجموعة عند طويل أتو

ّذي الجديد المنظور ّتراث مع خلله من يتعامل الّشاعر أصبح ال .ال
ّتراث عناصر من جعلت المذكورة المجموعة في عديدة قصائد  للخلمممق معينا ورموزه ال

ّني والبداع ّتممي" بيممروت أولممى سممنة" قصمميدة فممي تتجّسممد البحث قّمة أّن أعتقد ولك  ال
ّدة على صياغتها في اعتمدت ّتمماريخي الحممدث بيممن تراوحممت عناصر ع  الواقعممة وبيممن ال

ّدد فممي المبالغممة مممن نمموع هنالممك أّن من وبالرغم السطورة  المصممدر هممذا عناصممر تعمم
ّل القصمميدة فممي المستخدمة ّتوظيممف أسمملوب أّن إ  فممالّرموز حشممو كممّل عممن أبعممدها ال

ّتي والوقائع ّدت الّشاعر اختارها ال ّتي الوظيفة أ  الّشمماعر فضممل ولعممّل. إليهمما أسممندت ال
ّثل من خاليا يكن لم تضمينه أّن في فعل يتجّسد ّتم  تضمممينا كممان فقد العكس على بل ال

ّدين علء" السطوري فالّرمز. وتجاوز إضافة فيه  سممنة" قصمميدة فممي منممه يبممق لممم" ال
ّية في القّصة خلق أعاد الّشاعر أّن ذلك السم غير" بيروت أولى  بيممن رائعممة مممزج عمل

.والحاضر الماضي عناصر

ّدين علء أضاء ما...  مصباحه...  ال
الّصباح لح وما
ّدين علء .الّريح بساط على ليس ال



ّدين علء" إسم به يوحي الذي المألوف بنفي إذا الّشاعر بدأ ّتشممكيل أعاد ثّم عادة" ال  ال
ّتشكيل أعاد حين ثانية مرحلة في ّتحد حين ثانية مرحلة في ال :له بالمرموز الّرمز ا

قرفصاء الّسابعة السماء يشّق هو ها
والجواري الخاّصة طائرته في

ّنفط ببراميل يقامر ال
ّبحوي .بالياقوت ُس

ّية، هذه ّنفممي العمل ّنسممق بنفممس تتكممّرر الخلممق إعممادة ثممّم ال  الّسممّت المقمماطع فمي ال
ّدين فصلح للقصيدة الخرى  اليمامممة وزرقمماء الفرنممج رقمماب فممي سيفه يمض لم ال
ّنسبة المر وكذلك. العداء جيوش عن الطرف غّضت ّية بال ّتممي الّرموز لبق  جممّردت ال

ّلغمموي مضمونها من  خلل مممن الشمماعر خلقهمما أخممرى شممحنة لتحمممل والحضمماري ال
ّلج إسم كان فإذا. الجديدة العلقات ّثورة بالّشهادة يوحي الح  وجممه في والوقوف وال

ّدال تفصل الولى مرحلتين، عبر يمّر القصيدة في ِاستعماله فإّن المر ذوي ظلم  المم
ّثانية المألوف مدلوله عن ّي إطممار فممي جديممد من خلقه تعيد وال  وبرؤيممة آخممر حضممار

ّية ّيا عنصرا الحاضر من تجعل نقد ّتأّمل وقفة في أساس ّتي ال  مممن الّشمماعر يحمماول ال
ّتاريخ جديدة قراءة إبداء خللها ّنظر وبصرف لل  صممائبة، القممراءة هذه كانت إذا عّما ال

ّنها واعتقادنا  فممي ومشممرقا صحيحا كان ما تنفي ل الحاضر رداءة لّن كذلك، ليست أ
ّنظر بصرف قل. الماضي ّكل ممما بقممدر القصمميدة فممإّن ذلممك عن ال  فممي منعطفمما تشمم
ّتراث من الّشاعر موقف ّنها ال ّيا فإ ّتشكيل على واضحة قدرة إلى تشير فن  وإعمممادة ال
ّتحّرك في وسهولة بل الخلق ّية الفضاءات عبر ال  يجعل الذي الّشيء المختلفة، الّزمن

 خممّط وعممبر مذهلممة بسرعة تتعاقب القصيدة بها تعّج التي المتزاحمة الصور تلك من
 الّشمماعر أراد الممذي الواقممع حقيقممة وهممي واحممدة نتيجممة إلممى يوصل واضح تصاعدي
 فيممه نسممفت الممذي عامة بصفة ولبنان بيروت واقع وهو إليه الشارة أو عنه الكشف

ّية القيم كّل ّلها لتحّل للّمة الحضار ّية صراعات مح ّية طائف ّدمه ممما كممّل تنفي همج  قمم
ّية العربي النسان ّتممي الحقيقة هذه عطاء من للنسان ّدد أن الّشمماعر ِاسممتطاع ال  يحمم
ّية أسبابها ّتاريخ ّية الحاضرة نتائجها وكذلك والحاضرة ال .والمستقبل


