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" الفسيفساء امرأة" في قراءة

المسعودي حابيابة

صشاعر معاناة تابدو صكتزت قد المجموعة هذه وقصائد مقطوعات خل ل من ال تر
صتالية الرغراض حو ل :ال

اعر هموم صش ة ال صي صذات ه ال صية وأزمت صنسفسس صيسة والمشسارغل ال صية التجتماع صسيابس وال
صمة بصسفة صشساعر ابسسستلهم وقد. عا صل قصسائده ال اطة بكس الحيساة واقسسع مسن بس

صية صوعة وتسفاصيلها اليوم صوارا والحسسداث المشسساهد بعسسض منهسسا منتقيسسا المتن مصسس
صياها صية أبعادها في إ صية التجتماع صسيابس صية وال الشسساعر ذات تابسسدو فكيف والنسان
إذن؟ المجموعة خل ل من
صو ل منذ صشاعر نجد قطعة أ صية أزمة يعيش ال صتر عسسن ناتجة نسفس بمسسا علقتسسه تسسو

وتجسسوه ذات وهسسي القصسائد مسن كسسثير فسسي مابثونثسة الزمسة هسسذه وبسسذوار حوله
صددة صشاعر فذات متع صني محاصرة أحيانا تابدو ال صية أزمة يعيش به وكأ قسسد وتجود

صل فيها بسئم قد بالغثيان شعوار حالة في وتجعلته كيانه على ضغطت شسسيء كسس
صل يمقت وأصابح صل الوتجود عن الغياب ويتمنى حوله ما ك ك ولع ر ذل فسي يظه
:يقو ل إذ" رغياب" قصيده

أنزف وحدي وأنا
أصيح ل...  أقطر...  أقطر
للجراح عالم
رراياح عالم .لل
صشعوار هذا صدى ونجد صواارة" مجموعة في أيضا ال شعوار أيضا وهناك" الملح ن

اراتجعسسا الحسسساس هسسذا يكسسون وقسسد الختناق حد إلى يصل والحاباط بالمراارة
صد وعي إلى صية بمنتزلة لديه حا صمة بصسفة النسان .عا
صل عالم في مرهسسف كشسساعر وضسسعه وإلسسى والبسى اللم على يابعث فيه ما ك

صوار أن بعد" الابيت" بعنوان قصيدة في فنراه الحساس :بيته بابشاعة ص
مزابل بيتي

تموء وقطط
تعوي وذئاب جيفة بيتي

رايها فهاجر": ايصرخ" رشاعر أ  ال
الجسد هذا من

رد وايأتي" رر أاين؟ إلى": ال
.ونباح ونواح جراح والكوخ

صدم" أناقة" بعنوان قصيدة وفي صشاعر لنا يق حق ارتجل صوارة ال وف منس منس
صداخل من صله ال صوار لع صي بأبسلوب يقو ل إذ نسفسه يص :حصر
رل أنت ما إ



فحم من هيكل
ايشتعل صدر على وفتيل
رزجاج على تمشي وقدم .ال

صشعوار وهذا صضياع ال صسسم والنعتاق الخل ص عن والعجتز والنسحاق بال فسي يتج
" اليقظان يوبسف أحوا ل" قصيدة من قوله

رسجن المداينة من أرحب وال
والعمارة؟ الزنزانة بين الغرق من
صل صد شسسعوار يرافقهسسا المشسساعر هسسذه وك فسسي يقسسو ل إذ والوحشسسة بالوحسسدة حسسا

"رغياب" قصيدة
رل احببتهم الذاين ك

ريهم صدور أقاموا مط
.وارتحلوا

صم :القصيدة نسفس في يقو ل نث
أنزف وحدي وأنا

"اليقظان يوبسف أحوا ل" قصيدة في ويقو ل
رزحام في ايوسف واحد ال
صشاعر هموم ولكن صوعت تراكمسست مهمسسا ال صننسسا وتنسس المسسر نهايسسة فسسي نجسسدها فإ
ات وطنسه أبنساء من الوبسع القطاع هموم تعانق حوقة والسفئ صل فسي المس ظ

صي ، الحيف اعر أبسدع وقسد التجتمساع صش وير فسسي ال علسسى معتمسدا أوضساعها تص
صنعومة مظاهر بين المقابلة صترف ال صي وال صليسسة البستهلك والابسسؤس محظوظسسة لق
صشقاء صيين وال صيوم صية ال صساحقة للرغلاب صية خطابة دون ال فيقسسو ل قعقعسسة ول بسيابسسس

صشتاء" بعنوان قطعة في "ال
رصوف صدارات دفء ايا ال

رفازات الجلد وق
الفرو ومعاطف

رشتاء هو ال
رزرابي على ايمشي أقدم ال

وأقدام... 
رطين في .والماء ال
صطريسفة المقابلة هذه نسفس ونجد صشسساعر عند ال لسسم وإن أخسسرى قصسسيدة فسسي ال
صسياق نسفس في تكن :يقو ل إذ ال

الوحل في الغارق حذائي
ري رسراير على وحل !والبيض...  الوثير ال
صشاعر ووعي صد ال صتسع بل شعابه وأبناء ذاته على يقتصر لم الحا صمة ليشمل ا ال

صية صوار وهي" بيروت أولى بسنة" قصيدة في ذلك ونجد العرب حضسساارة واقسسع تص
صل من خاوية مسفلسسفة عربية صية قيم ك صية والعدالة الحر د والكرامة التجتماع وق

صشاعر ابستعان صتااريخ من برموز حالها تصوير في ال صي ال صابسسرا البسلمي العرب مع
صضمير في المختتزنة والما ل الجالية الهموم عن العربسسي لشسسعابنا الجمسساعي ال

صتغيير إلى داعيا "انطلقسسة" بعنسسون ماباشسسرة القصسسيدة هذه تلت قصيدة في ال



صشمس مخاطابا قوله فيها تجاء صية( ال صر صثوارة...  الح )ال
رطوفان من خوف ل  ال

الغرق بعد
مدنا نفتح انطلقي

وطنا نرسم
انطلقي

الحزن على فرحا
.القحط على خصبا

صنى وقد صشاعر تغ صية بعنوان أخرى قصيدة في ال صتزل حوار .بها متغ
صل النطاباعسسات هذه ختام في لي يابق ولم صشسساعر علقسسة عسسن أتسسساء ل أن إ ال

صصة المجموعة خل ل من بالمرأة صابعسسي خل ل فمن) قاارئة وأنا( الخا للقصسسائد تت
صتي صذاتي المحوار تحت وضعتها ال وارة وتجسدت الس تعتسابر وهسو عاديسة المسرأة ص
ى تسفاصيلها من تجتزءا صت ن وح ا ، م ي ارتابته وارة فه واء ص ايش ح د آدم تع وق

ا صرده اعر تج صش ا ال صم عها م ه وض عر في صش ي ال صي العرب د سفتها التقلي دار بص مص
صما والجنس الغريتزة صشسسعر إليه ارفعها وم صي ال صرومنسسس صية مسسن ال وإشسسراق قدبسسس

صشاعر مع تعيش التزوتجة فهي يقسو ل إذ وحسسدته تجسسداار خسسرق تستطيع ل وقد ال
"اليقظان يوبسف أحوا ل" في

رو ل راية خيالتي في وحدي أتج رسر ال
صطرف تكون وقد ارؤيتهسا إلسى الحنيسن فيه تثير قد عابرة علقة في المقابل ال

:يقو ل إذ" وفراق...  انتظاار" قصيدتي في ذلك يظهر كما لسفراقها والبسف
)انتظار!" (صدفة؟ نلتقي فهل"
)فراق" (نادايت...  نادايت"

رزحام في وافترقنا .ال
صن بل لوعة ول عشق ول رغتز ل فل صكره قد زينتها إ صصسسوار بابعسسض تسسذ المؤلمسسة ال

":برتقالة" بعنوان مقطوعة في ذلك نجد مثلما
رشراين المساء برتقالة تق
رسكين شبه لصفرتك ال

ردنيا ردم مثل ولل .ال
صما صية الوبسائل عن أ صن صن المستخدمة السف صشاعر فإ صرمتز اعتمد قد ال صوع وهو ال متنسس

صرموز وهذه صشمس هي ال وارمسسوز وشتاء اربيع من والسفصو ل واللوان والابحر ال
صية صصسفاء اخوان مثل تااريخ صتزنج ونثوارة ال .ال
صشاعر نجد وكذلك صنثرا ال .أحيانا وتعابيره تراكيابه في القرآني بالبسلوب متأ

صما صلق فيما أ صية الحياة باعتماد يتع صيسسة لتجربتسسه كمعيسسن اليوم محاولسسة فهسسي السفن
صنه رغير تجريئة صد ل أ ذار من ب ى الح صت صن ب ح وع نتج ي الوق ة ف صية الرؤي جيل صتس ال

صيسسة الواقع ونثر المحدودة صتقرير صفق القصسسائد فتسفقسسد وال صتسسد صار ال صيتهسسا الحسسا وتجمال
صية ".اليقظان يوبسف أحوا ل" قصيدة في الهنات هذه بعض لحظت وقد الدب

.تونس- الربع الراياح دار- عبيد لسوف" فسيفساء امرأة"


