
صصاباح 1980 ماي 15 الخميس: جريدة ال

يية مجموعة في نظرات جديدة شعر
عطشى الضرض

العريابي علي: بقلم

صخرا ظهر صشاعر ديوان مؤ صشاب ال طابعه وقد". عطشى الضرض" عابيد سوف ال
صص،ة، نفقته على صصاصين واقابال الخا صشعراء الق انتاجهم طابع على وال

صل بأنفسهم صن على يد صنشر دوضر أ الدباء طموح ترضى ل أصابحت الكابيرة ال
صطابع السراع حيث من صول بال صي،ة بحقوقهم واليفاء أ من فهناك ثانيا، الماد

صدة الكتاب من نصيابه يكون من وهناك سنوات منذ له كتاب طابع ينتظر ع
صرقها أو يابيعها نسخ صتما أصابح ذلك وإزاء أصدقائه على يف أما الدباء على متح

صصاصين، بعض فعل كما كتابهم لصداضر بينهم ما في يتعاونوا أن صما الق طابع وإ
صل دواوينهم صشعراء بعض فعل كما حدة على ك وهي عابيد، سوف ومنهم ال

صق ظاهرة صي،ة حلقات في تعالج أن تستح صتاب الدباء فيها يشترك دضراس والك
صنشر دوضر على والمشرفون صي،ة، ال صذي القوم صمنا وال هو السطر هذه في يه

".عطشى الضرض" ديوان قراءة بعد الملحظات بعض تقييد
صديوان هذا يحتوي)1( صول ال قصيدة وعشرين اثنتين على للشاعر ال

هي مقطوع،ة وأصغر) 22-20ص( الابدء هي قصيدة فأكابر ومقطوع،ة
صضرخت وقد ،)29ص( شابحان صاحابه فيه يراع لم تاضريخا القصائد أ
صضر ج صتد ،1975 سن،ة كتابت قد إليها المشاضر الابدء قصيدة نجد إذ ال

صن،ة باب ومقطوع،ة صديوان قصائد وبعض 1973 سن،ة لها الموالي،ة الج ال
صي،ة الحياة في( سابقا نشرت صثقاف صما) مثل ال صتقديم حيث من أ صي ال الفن

صيدا، يكن فلم صصفح،ة في نجد الغلف صفح،ة فابعد ج ويطلب الولى ال
صشاعر من صطابع، وتاضريخ المطابع،ة إسم وتحتها...  إلخ ال صم ال نقلب عندما ث

صديوان هذا في تكثر كما الولى، القصيدة نجد الوضرق،ة الخطاء ال
صي،ة، صديوان هذا ويخلو المطابع صدم،ة من ال الخرى الكتب عادة على مق

صتي صشاعر أحسن وقد استحسان، شهادة أو ضرضى بشهادة ترفق ال ال
صشهادات هذه مثل عن استغنى عندما صنعا صتي المتهرئ،ة ال ل أصابحت ال
.جوع من تسمن ول تغني

صسنوات، حسب والمقطوعات القصائد توزيع يمكن ل سن،ة في فنجد ال
صت 1974 سن،ة وفي قصائد أضربع 1973 1975 سن،ة وفي قصائد، س

صسن،ة وفي واحدة، قصيدة نجد 1978 سن،ة وفي قصائد، تسع الموالي،ة ال
صشعر يكتب إذن فهو قصيدتين صتجويد ومطالب سنوات، سابع منذ ال بال

صشاعر عالم نلج أن وقابل فيه، صرض أن بنا يحسن ال مفهوم إلى نتع
صشعر صشاعر وضرسال،ة ال .عصرنا في ال

صك ل)2( صن ش صشعر أ صي،ة تجرب،ة ال ضمير في فتسري فرد بها يقوم شخص



صشاعر وشعوضرها، تجربتها عن تدافع لها ملكا وتصابح الجماع،ة إذن فال
صلؤلؤ عن كالاباحث صمته، به يثري ما سرعان ال صشاعر وكذا أ أن يحاول ال

صناس يري جديدة، عوالم عن لهم فيكشف عينيه، خلل من العالم ال
صنها صنها عنهم، غرياب،ة، ليست ولك صشاعر ودوضر أعماقهم، في كامن،ة ل هو ال
صوة منطق،ة من إبرازها صنى ول الفعل عالم إلى الق صشاعر يتس يكون أن لل
صل كذلك صز إذا إ صنفوس ه صرك ال صطاباع وح في ضرشيق ابن يقول كما- ال

صشعر قيم،ة ندضرك فنحن- العمدة صنه فينا وتأثيره له، بإحساسنا ال وصف ل
صتي ومطامحنا وعواطفنا لشعوضرنا صتعابير نستطع لم ال من وليس عنها ال

صي صضروضر صز أن ال صشعر نفوسنا تهت صل المقفى، الموزون لل أنغامه عصر فلك
صل وقوافيه، وأوزانه صبما ومشاغله، همومه زمان ولك يستطيع فلر
صشاعر صق ال صرك أن الح صرفيع الخيط ذلك خلق في وينجح طاباعنا يح ال

صدنا الذي صذي عالمه إلى يش بدون وعواطفه وقلابه ضروحها من بناه ال
صم الخليل، لوزان إلتزام صث أن والمه لنا ويكشف الوعي نفوسنا في ياب

صنى الجدب، وأساباب الوهن مواطن عن صي،ة معنا ويتغ الكلم،ة بقدس
بفكرة اليمان على ويساعدنا والثاضرة الميوع،ة، عن ويابعدنا ومنزلتها،

كذلك؟ يكون أن عابيد سوف استطاع فهل ما،
صتي القصيدة في يقول)3( :ديوانه عنوان منها أخذ ال

يبنيني يضرات تخوم أح الخمس القا
يسماوات ونجوم يسبع ال ال
يضوضر صبي جلدي مسام في ال
يتى يذضروة ح ال

عطشى فالضرض
)21ص( عطشى فالضرض

صدد كلمات والمقطوعات القصائد هذه في نلحظ مثل بكثرة تر
صشمس صرة16( ال صي،ة الحياة ضرمز وهي) م صر هنا ونراها والابهج،ة، والح
صطاب،ة صلي قرصها من تسقط الجابين مق صيوضر وتو شطرها، أجنحتها الط

صنا، غائاب،ة وهي صشمس وتوظيف بسمتها، منها نسرق ونحن ع في ال
صشعر صي ال صتونس صم،ة ظاهرة المعاصر ال من ابتداء ملحظتها يمكن عا
صشمس تطلع غدا" ديوان على أقسمت" ديوان إلى ماجد لجعفر" ال
صشمس انتصاضر صلغماني، لمختاضر" ال صني شاعر عابيد فسوف ال مع يغ
.سربه

صما صنها الضرض أ صف،ة فإ ويابدو حياة، ول ماء ول خضرة فل قاحل،ة جا
صطاعون العطش صدد كال صصابايا، والطفال العصافير يه على وما وال
صل النسان صي،ة إضرادة وذا صابرا يكون أن إ صتي القوى يقهر حتى قو ال

صول صشها إلى تأوي ل العصفوضرة وتجعل طين، إلى الماء تح أن بعد ع
صدنيا كابوس جثم صشمس الماء إلى فالحنين ضريشها، على ال والخضرة وال
صزهر ينتظر فالنسان والمقطوعات، القصائد هذه محوضر هو صنه ال وكأ

:عام ألف بعد سينابت
يتى يزرهر جبنيني في ينبت ح ال



يتى نهديك بنين ضرأسي ضمي ح
يزرهر ينبت ال

ينية كرة ضرأسي تدوضر أضرض
قفر وعالم
يني ه يثري ه ضم ود
يتى يزرهر جبنيني على ينبت ح ) 10ص( ال

صشاعر صي وال صل في بالنسان معن صضرات وتخوم مصر في مكان ك القا
صنى الخمس صرمز من يخلو ل شعر في وآماله بأمانيه يتغ صي،ة، ال صشفاف وال
صن وعندي صرمز هذا أ صابب ال صد إلى مح صنه ما ح صدى ل ل بل القاضرئ يتح

صل يساعده صشعر عالم فهم على ضرفق بك صرمز وأدوات ال صتي ال ال
صي،ة الحكايات من لك يصوغ فهو استخدمها، صشعاب "الحذاء" مثل شعرا ال

يل يشتاء ح ال
حذاء سنيشتري

الخريف جاء
حذاء سنيشتري

يربنيع مضى ال
حذاء سنيشتري
يصنيف انقضى وال

حذاء سنيشتري
يشتاء عاد ال

يلم )5ص( حافنيا المشي تع
صول كما صسائرة القوال بعض يح :جميل شعر إلى ال

ينة في سنفتح وذضراعا ذضراعا الج
وذضراع

وضرباع وثل ث مثنى
صاعا أنجب في وسنزضرع 

وصاع وصاعا
يل فنيحصد ) 23ص( الجنياع ك

صي الدب من يغرف كما هذه اليمام،ة زضرقاء عنده تستحيل إذ العرب
صد حيث من السطوضرة المرأة :تسمع ول ترى ل امرأة إلى بصرها ح

النيمامة زضرقاء تبصر تعد لم
ظلم في ظلم
يسمع غاب وقد أيضا ال

صمت في صمت
ير ك ولم النيمامة زضرقاء تح

ساكنا
سكون في سكون
ينها قولوا إذن ماتت أ

يطموا يل وح المراصد ك



صل وقد صشاعر استغ إذ السطوضرة المرأة هذه دنقل أمل المصري ال
منشوضرات" (اليمام،ة زضرقاء يدي بين الابكاء" بعنوان ديوان له صدضر

:دنقل يقول). 1969 الداب
زضرقاء يا أنت رها

عمنياء وحنيدة
يب أغننيات تزال وما والضواء الح

والزياء الفاضررهات والعربات
يورها وجهي أأفخفي فأين المش

يكر ل كي يصفاء أع البل ه ال
يورها المم
يرجال أعنين في ينساء ال وال

زضرقاء يا وأنت
عمنياء وحديدة
عمنياء وحديدة

صما المضمون حيث من هذا صن حيث من أ صشعري، الف صننا ال مدى ندضرك فإ
صشاعر حرص صي،ة المفردات انتقاء على ال صشعر صتي ال صني طابع لها ال ف

صي،ة وهي محض، صوض أن يمكن عمل القصائد هذه فقدان تع
صشعري، الميزان من والمقطوعات صوها وضرغم ال والقافي،ة، الوزن من خل

صل صننا- نادضرا إ "عصفوضرة" قصيدة في مثل الموسيقي باليقاع نشعر فإ
صن وهكذا صشاعر تجويد فإ المتداول،ة المفاهيم بعض توظيف في يابرز ال

صراء لدى صيا طابعا اكتسابت وقد الق اختياضر في يظهر كما جديدا ضرمز
صتي اللفاظ صله جديدة، وظيف،ة المعاني تلك اكتساب على تساعده ال ولع

صصا عالما خلق بذلك صد به خا صم دقائق بضع القاضرئ يش منه ينفلت ث
صرمز في الموغل،ة القصائد بعض يصادف عندما صق وللقاضرئ ال عندما الح
صتي الشعاضر من ينفر صداه ال وسيل،ة وقتئذ فتنعدم وطلسمها بغموضها تتح

صربط صشاعر بين ال صشعر مأساة وهذه والقاضرئ، ال صص،ة العربي ال خا
صلابناني .واضرابه الحا ج انسي مثل منه ال

صن وأخيرا صشاعر الولى الخطوة هو" عطشى الضرض" فإ صشاب لل وستتلوها ال
.وأصال،ة وعمقا جودة أكثر تكون أخرى خطوات

صي،ة المطابع،ة صثمن) صغيرة قطع( صفح،ة 30 – 1980 فيفري العصر :ال
صليم 500 م
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