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ّد  إلى وأحدثها 1973 عام إلى يرجع أقدما أعوام 7 مدى على 22 المقطوعات هذه تمت
 لمعرفظظة مهظظّم أمظظر وهظظذا ظظظاهرا حرصا قصائده تاريخ على الّشاعر حرص وقد 1979
ّور ّد ل خطظظوب مظظن البيئة هذه على ِاختلف وما بيئته في وتأّصله الّشاعر رؤية تط  أن بظظ
ّية فهنالك. عاّمة الّشعر في أثرها نرى  متفاعظظل حّساس كإنسان الّشاعر بين قائمة جدل
 برج في يعيش الحديث عصرنا في الّشاعر يعد فلم فيه، يعيش الذي وعالمه بيئته وبين

ّل الحقيقظظة فظظي هظظو ما المعاصرين الّشعراء شعر إّن بل يقال كما عاجي  تظظأثير صظظدى إ
ّية الحوادث ّيظظة فالحيظظاة. وعقولهم نفوسهم في الخارج ّية الجتماع  الظظدور لهظظا والسياسظظ

ّعال ّية مكاسبه مع وتفاعلها الّشاعر تجربة خصاب إفي الف ّية الفن .والشعور
ّنسظظبة النتاج غزيرة كانت 1975 سنة أّن الملحظ  وأقظظّل) مقطوعظظات 9( للّشظظاعر بال
 الّسنوات أجدب وأّن) مقطوعتان (1979 سنة وتليها 1978 سنة هي إنتاجا السنوات

 هظظذه فظظي الشظظعر مظظن شظظيئا فيهمظظا للّشظظاعر نجظظد فلظظم 1977و 1976 الّسنتان هما
.المجموعة

ّيا يمّر الّشعر قول أن أيضا الملحظ ومن  إلظظى ينحظظو ثّم 1975 إلى 1973 من تصاعد
 شظظيطان" يسظظتيقظ ول أعله إليهمظظا المشظظار الّسظظنتين فظظي الصظظفر إلظظى لينظظزل القلل
ّل القظظدماء يقول كما عنده" الّشعر  فظظي قصظظائد ثلث لينتظظج كاملظظة سظظنوات ثلث بعظظد إ
ّدل ولكن سنتين ّدى ل الّسنوات هذه عبر الّشعر قول مع  وهظظي الّسظظنة في 3 نسبة يتع
ّلة يمتاز عبيد فسوف ضئيلة نسبة  أن أيضظظا لحظنظظا إذا وخصوصظظا الّشظظعر قول في بالق

ّدى ل الحيان أكثر في قصيرة" قصائده" ّل الصظظفحة لهظظا المكانيظظة المسظظاحة تتعظظ  فظظي إ
ّنادر القليل ّثر اليجاز وحّب ال  الّرسظظم بلوحظظة أشظظبه عنظظده القطعظظة لتكظظون شعره على أ

ّتكثيف من فيها الّصغيرة ّلوني ال ّتشكيلي ال  الحظظرص وهظظذا الكظظثير، الشيء والعاطفي وال
ّنما البلغ في اليجاز على  عصظظر هظظو الظظذي العصظظر) وقظظع( مظظن نظظظّن مظظا علظظى يظظأتيه إ

ّطوال للقصائد فيه مكان ل الّسرعة  قظظّل ومظظا اليجظظاز هي البلغة بأّن عنده اليمان أو ال
ّلغظظة أسظظتاذ وهظظو بظظه والمتمّسظظك المعظظروف العربي البلغي المذهب هو ودّل ّيظظة ال  العرب

ّيدا العارف وآدابها … المذاهب هذه بكّل ج

 هظظذه إمعظظان فظظي لنستكشف والّشعوري الّشعري عالمه إلى الن لندخل حال كّل على
ّدنيا" ّتي" ال ّلمها أن ويريد وفكره بعاطفته فيها ويعيش أمامنا الّشاعر يخلقها ال  إلينظظا سظظ

ّية في ّتظظي المجموعظظة هظظذه طريظظق عظظن وسظظماح طواع  نفقتظظه علظظى الّشظظاعر نشظظرها ال
.1980 سنة ووّزعها الخاّصة

 أّن يرى يكاد فهو والخصب الجدب مسألة هي تاّمة سيطرة الّشاعر على تسيطر فكرة
ّنفظظوس وفظظي الرض فظظي القحظظط. القحظظط أصظظابه حولنا الذي العالم  أيضظظا والقلظظوب ال

... العالم وعلى والعواطف والمحسوسات المرئيات كّل على يطغى فالجفاف
4ص" وآسيا إفريقيا جفاف يا"
ّية كرة رأسي" تدور أرض

10ص" قفر مجدب وعالم
4ص" والجفاف والّشمس الّصيف"

ّنماء في دائما يؤمل فالّشاعر الواقع هو هذا كان وإذا :والخضرة والّرواء ال



اعشوشبي أمامي طرقات يا"
جبيني أخاديد في صخور يا

3ص" انبتي
الزهر جبيني في ينبت متى"

ّتى نهديك بين رأسي ضّمي  ح
10ص" الّزهر ينبت

ّلب في المل قّمة أّما ّتغ ّثل والجفاف القحط هذا على ال  بظظاب( المقطوعة هذه في فيتم
ّنة 23 ص) الج

ّنة في سنفتح" ذراعا الج
وذراعا
ذراْع

ورباع وثلثا مثنى
صاعا الجدب في وسنزرع

وصاعا
وصاْع

" الجياْع كّل فيحصد

ّلب الساس هو" الحركي فالعمل" ّتغ  والعطظظش والجظظوع والجظظدب الجفظظاف هذا على لل
ّثل :في العمل هذا ويتم

• الفتح

• الّزرع

• الحصاد

ّلب. الرض فظظي تأّصظظلها علظظى زيظظادة ونشاطا حركة تنضح كلمات ّتغ ّية علظظى فظظال  الوضظظع
ّية condition( النسان  humaine (ّل يكظظون ل العظظالم غيظظر العظظالم وتبظظديل  بالحركظظة إ

ّدة ِلستسلم وعدم الجا .والقحط للجدب ا

 فكظظر مظظن أكظظثر علظظى سظظيطرت ورواء نمظظاء من يتبعها وما هذه والقحط الجدب وفكرة
ّكر وشاعر فيلسوف ّد( ولنتذ ّيا" بذاته الموضوع هذا يعالج الذي المسعدي) س  أو" سياس

ّطويلة قصيدته في) أليوت.س.ت( ّيا" نفسه الموضع يعالج اليباب الرض ال  وهظظو" حضار
ّي موضوع ّنه ثر ّتصل ل ّلبظظت إذا خصوصا وزمان مكان كّل في بالنسان ي  روحظظه علظظى تغ
ّية ّية الماد ّية والنهزام ّتكال  فيه وبث تلك غفوته من تنبيهه إلى والدباء الشعراء فيلجأ وال

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

ّية الحّري ومسألة•  ممضى إلحاحا قصائده جميع في الّشاعر على تلّح والديمقراط
ّتظظي الحلم بهذه أو أخرى، مّرة للّصورة بتكثيف أو تارة رمزي بأسلوب  تظظؤّرقه ال

ّنن والتي ّنور المل عنده فالمسرجة صياغتها، في يتف :والّضياء وال

زيت بقطرة"

المسرجة في

ّبة قمح بح



الّسنبلة في

بسمتها الّشمس من نسرق

بسمة ونوّزعها

بسمة

7ص" بسمة

ّدل أن يمكن قليل فبشيء ّدل العالم يتب  الّزيظظت( إّن المجروحظظة الرض وجظظه ويتب
ّبة(و القرآن في جاء كما نور على نور هو بل ضياء) المسرجة في  فظظي القمظظح ح

.العجاف الّسنوات إلى الحياة وإعادة الظامئ وإرواء الجائع إطعام) الّسنبلة

ّديمقراطية الحّرية إلى الّضياء إلى محتاج والنسان ّطعام وإلى وال ّتى ال ّد ح  يسظظتر
ّيته حّريته .الغائبة إبتسامته له وترجع وإنسان

ّد بوعي الّشاعر يمتاز• ّوا منها يصنع الصغيرة الجزئية للمرئيات حا ّيا جظظ  مليئا شظظعر
ّتعبيرات .الهادفة والّرموز بال

َونة المقطوعة هذه إلى ُانظر ْن َع ِاسظظم الُم  فظظتراه" هنظظاك" البعيظظد للمكظظان إشظظارة ب
ّتظظي الماضية الّصور أو) كان( ماذا لنا ليصف بعيد إلى ينظر  الزمظظن عنهظظا عفظظى ال

ّلت ِاضمح  أكظظثر الماضظظي كظان فقظظد والمكظظاني" المجتمعظي منظورنظظا" مظن الن و
ّية رومنطيقيظظة وأكظظثر الشظظياء مظظع ألفظظة وأكظظثر تحّررا ّبظظا وأكظظثر وشظظاعر  للحيظظاة ح

ّلق فقد اليوم أما وإنسانها وحيوانها نباتها بالطبيعة إلتصاقا وأكثر بها واستمتاعا  تع
 فظظظي عليها يتفّرج" المزقزقة العصافير يسجن" وأصبح وبالقشور بالوهم النسان

 شظظرفات فظظوق القضظظبان بيظظن المسظظجون لغنائهظظا َصَمم في يستمع أو وحمق بله
البيوت

ياسمينة كانت هناك"

ّنافذة زين نوارها الّصيف في ال

ّبح عجوز كانت هناك الظّل في ُتس

بالكرة يلطمها طفل وكان

أحيانا

حماره يربط السّقاء كان هناك

الماء يوّزع

بالذات هنا أّما

الّزرقاء الّشرفة فوق

9ص"قفص في يزقزق عصفور

ّول على أمين شاهد هنا فالّشاعر ّدل العصر تح ّية حركاته وتب  تظظأثير ومظظدى اليقاع
ّول هذا .والمكان النسان على التح

ّثف رمزي قصيد وهذا• ّدللت من له مك ّية ال ّية الوجدان  فمن الكثير الّشيء والفكر
ّتي" العصفورة" هذه هي المساء؟ هذا عّشها إلى تأو لم ال



ّتظظي العصفورة هذه هي وَمن ّدنيا؟ كظظابوس تحمظظل ال ّتظظي الظظ  علظظى تقفظظز بظظاتت وال
البنايات؟ كّل فوق بعيدا بعيدا طارت ثّم الفجر إلى الكهرباء أسلك

ّبظظاز الحليب بائع" بوجود وجودها التصق التي العصفورة هذه هي فمن  وبظظائع والخ
ّيارة الفحم ".الّشرطة وس

ّنها ّظّن أكبر في إ  فظظي تسظظتقّر ل الفاق في هائمة أصبحت التي" الّشاعر روح" ال
 فقظظد تسظظتريح أو ترتظظاح هظظي فل الظظدنيا كوابيس من أصابها ما جّراء معلوم مكان

ّذة فقدت ّنة الهادئة الحياة ل ّيظظة والّسظظلم الهظظدوء كنف في المطمئ  وفقظظدت والحر
ّذة ّيات ل :الّزاخرة الحياة ألوان من فيها بما المدينة مرئ

تأو لم العصافير من عصفورة"

المساء هذا عّشها إلى

ّدنيا كابوس جثم ريشها على ال

تونس مصابيح انطفأت حتى مضت

صباحا الّسادسة الّساعة على

الكهرباء أسلك على تقفز باتت

الحليب بائع مّر وحينما

ّباز وتله دّراجته القديمة على الخ

الفحم بائع عربة وتحّركت

ّيارة تلوي ومّرت الّشرطة س

بعيدا بعيدا طارت

19ص" البنايات كّل فوق

ّطباق" هذا إلى فانظر ّظظظف) الفحظظم وبائع الحليب بائع بين( المعنوي" ال ّيظظا ليو  جل
.عاّمة الحياة في) والّسواد البيض معنى( بين

ّنيل بحر( قصيدة في أّما ّية الّشاعر فيعالج 17ص) أخضر ال ّية قض  كظظانت سياسظظ
ّيظظة السياسظظة علظظى أبعادها لها ّتفاقيظظات هظظذه وهظظي عاّمظظة العرب ّتظظي ال  أمضظظاها ال

ّو مع الّسادات ّتفاقيات وعرفت الّصهيوني العد  يقظظّرر والّشظظاعر" دافيظظد كظظامب" بإ
ّنيل أّن ّلم لم ال يتك

ّنيل بحر" أبكم ال

ّنيل بحر "أبكم ال

ّنيظظل أّن عرفتنا القيد كتابة بعد الحداث ولكّن ّلظظم ال  علظظى بميظظاهه وأفظظاض فعل تك
ّنسيان الّزؤام الموت لّج في فأغرقه نفسه الّسادات .معا وال

ّتي الخيرة والملحظة• ّديوان هذا في المتأّمل على نفسها تفرض ال  أّن الّصظظغير ال
ّظف قد الّشاعر ّد أسظظاليب وهي شعره كتابة في كثيرة أساليب و ّيمظظة جظظ  منهظظا ق
ّتى والحكاية والخرافة للحلم توظيفه  قصظظائد فظظي خصوصظظا شعره في القّصة وح

ّطفظظل البيظظض والحصظظان والحظظذاء وخرافظظة رؤيظظا مثل ومقطوعات  والّسظظمكة وال



ّق شيء ول وصبية ّذكر يستح  نفظظرغ اللظظه شظظاء إن آخظظر موضظظوع وهذا وشبحان ال
.منه

قاسمقاسم 
تونس 1324 ب ص


