
صصاباح: البربعاء 1987  ماي20 ال
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صشاعر الكاتب يحتاج وتشابكت الفنون فيه تداخلت عصر في صنان وال إلى والف
ليساهم الابكر البداع تخوم من مجهولة مناطق إلى به تفضي جنون حالة
عن أصيل كمابدع فيخرج الفن طريق عن للحياة جديدة برؤى تشكيل في

صتماثل صذي ال صتسمت ال بدأ ... ولقد القرون امتداد على البداعات معظم به إ
صرد البداع بالفعل تونس في صص بميسمه المتف من جيل طريق عن الخا

صابان صر س الش صية للممابرسة حياته ك صتجاوز: تنظيرا محاول البداع وممابرسة. ال
صسابعينات أوائل من بغزابرة يكتب كشاعر عابيد سوف يابرز الجيل هذا ومن ال

صنشر يدفع ول صل لل صنادبر بالقليل إ صر الذي ال صي غربال عابر يم صيق ذات صثقوب ض ال  ...
صوابرة مجموعة عطشى" تأتي "البرض مجموعته فابعد اخترنا الملح" التي "ن
صنقد مخابر في الفرنج" لنضعها "خيول قصيدة منها صتحليل ال ... واختيابرنا وال
صذات القصيدة لهذه صطرافة نتيجة جاء بال صية بنيتها في ال صلغو وطرحها ال

صسوسيولوجي صية ... ولساباب فيها الفنون تداخل جانب إلى ال صسمنا فن هذه ق
صلثام وإماطة تفكيكها لتيسير مقاطع إلى القصيدة المحوبري خيطها عن ال

صطها في والحالت الحداث به ترتابط الذي صدابرمي خ صتصاعدي ال حيث فمن ال
صلغة صابرة الموحية الابسيطة العابابرة القصيدة اعتمدت ال صليها برغم والمع عن تخ

صم اليقاعي الجانب صشعر يعطي الذي الها صص اهابه ال الجانب ومن الخا
صتناقض مشحونة السوسيولوجي: فالقصيدة صصابرخ الجتماعي بال صولت ال صتح وال

صية صية القتصاد صتابريخ صمة وال الها .
صية فكرة قالب في القصيدة جاءت صم بروائ صولت ث صسدته سينابريو إلى تح ج

صشاعر "الكاميرا" عين صية مشاهد إلى ال صركة، ح صول متح القابرئ يعترض ما فأ
صرج" هذا المشهد "المقطع ... "المتف ":

عددا سنين عمرها كان عندما
... كانت

لل أبيها مع تخرج السواق إلى صباح ك
يده رفي يدها وتعود العربية معه تدرفع

رفرحة مسرورة
المساء مع  ...

ليام ومع ال
للمت حارفية السواق رفي تهيم أن تع
لسياح تلحق ال

صطفلة هذه صول "السينابريو" من تفتح التي ال الكادحين لشريحة تنتمي لقطة أ
صل أبيها مع العربة تدفع فهي المسحوقين، صم صاباح ك حافية المساء في تهيم ث

صسياح تلحق القدمين صصل أن ... إلى ال هذا كيف؟ ... لكن حذاء على تتح
صساؤال صطفلة ترصد "الكاميرا" وهي عنه تجيابنا ال ال :



... وكان
حذاء رفي قدميها يوم ذات وجدت أن  ...

لزيتونة جامع حصن رفي تربض السبان وخيول ال
لزيتونة جامع حمام لسوطوح حول يحوم ال ال
لصبح ... آذان الفجر آذان ينتظر ال

لصومعة من القمح ليلتقط ال !
اثنين مدلولين يحمل أوبردناه الذي المقطع هذا :

لول:  المدلول صية الوجهة إلى بنا يفضيال صتابريخ صشاعر فيكشف ال جريمة ال
جامع واقتحامها تونس لمدينة دخولها عند الغازية السابانية اليادي اقترفتها
صزيتونة صد التي الكتب وحرقها ال صرابط الجسر تع موقف وهذا الحضابرات بين ال
الفرنج جابين على عابر ووصمة همجي .

لثاني:  والمدلول صشاعر فيه يربطال المعنى بلغة بالحاضر الماضي ال
صرمز الاشابرة بلغة المرتابط المحسو س الواقع: من المقطع فيخرج وال

صتابريخ صفحات وتطوى صية برحلت في الفرنج خيول وتعود ال لتدخل سياح
صية الحضابرة وتلمس وترى الجامع صحن صثلة العرب صسوابري المعمابر في مم وال

صسود !... وال
صطفيليين من أسراب الجامع وحول صسياح يلحقون ال من الهابات للتقاط ال

صلعة صسقاير علابة إلى الو صثالث المقطع وفي ال سير "الكاميرا" لرصد تعود ال
صطفلة صوها ال ونم :
عددا سنين عمرها كان عندما
المقاهي رفي العاطلين تجالس كانت

إليهم عنهم تعرج  ...
لز ع لفهم على تتو للعب أوراق مع أك ال

ساعتين أو ساعة وتسرح
لزرقاء ثيابهم على وتغيب ال
صتي الحالة هذه صطفلة إليها وصلت ال صن القابرئ يستغربها ل قد ال "المشاهد" ل

صشاعر صسينابريست" ال صظروف الابداية من أعطى "ال صية ال صية الجتماع صتربو وال
صطفلة تحيط التي صما بال صيأها م من أخرى زاوية العاطلين. وفي لمجالسة ه

صتصوير حقل صطفلة نشاهد ال ال :
الجسر على من الشبحي وجهها ترسم

وتعود تشاء كما تسبح السماك الماء رفي
لتح لتفاح يتف لديها على ال خ

لست لرمان ثقل بصدرها أح ال
للوز وبزهر عينيها رفي ال !

صية عن تابحث فتاة فأصابحت الطفلة أنوثة "المشهد" اكتملت هذا في الحر
صن والنطل ق السماك... عند الابحر في موجود البرض في المفقود ... لك

الطفلة لدى المكتملة والنوثة المنفلتة السماك صوبر على المقطع وينغلق
صم صسد القصيدة تنفتح ث صسابقة الحالت مع تتناقض وحالت مناظر لنا لتج ال :

لصيف رفي القصر شررفات حالمة ال



رروح لنسيم عليها ييم البحري ال
لليلة أحسسن الجواري لر ال بالح

البحر إلى عاريات نزلن
القمر تحت يتلعبن

صكز إجتماعي تناقض هناك صشاعر اهتمام عليه تر صثري القصر فصاحب ال ال
صشريدة الطفلة مع يلتقي صن ممابرسة مستوى على ال صشاعر الخطيئة: وكأ ال

صن يقول أن أبراد صثراء أ صطة إلى يفضيان المدقع والفقر الفاحش ال واحدة مح
الخلقي والنحلل النهيابر حالة وهي .
العنف فيها يمابر س بطحاء "الكاميرا" إلى تنتقل الحمراء ولياليه القصر ومن

صتعذيب صطريق قابرعة على وال ال
عددا سنين عمرها كان عندما
لناس مع تقف كانت البوطحاء رفي ال

رجليه من رجل يكركر العسكر
صغرها وعلى
لسانه قوطعوا أن إلى صبرت جلده على صبرت

-رجليه-رأسه يديه
لناس ساءلت ال  ...

الذن ... رفي بالهمس لها قيل
لدماء حمرة وقتئذ، عررفت ال
صمام صدم وح صطفلة اشاهدته الذي ال صلد الابطحاء في ال الابراءة فقدان لديها و

صطفولة صثقة وانعدام والخوف وال صرية. وهنا وانتفاء ال في دابر ما بين فر ق ل الح
صشابرع في يدوبر ما وبين الابطحاء صسياسي الكابت عموما: نتيجة العربي ال ال

صتالي المقطع في سنلحظ و"الجنسي" كما ال :
لنفط آبار لرمل على تشمس ال ال

لنفط تحتها من يجري قوارفل ال
لد البدو الواحة إلى رحالها تش
النياق حادي سكت
لية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك

صنفط صنفط آبابر المقطع... ونتيجة هذا حوله يدوبر الذي القطب هو فال حدث ال
صفرت والجتماعي القتصادي النقلب صل فتو لكن والمكانات الوسائل ك
الجنسي الكابت سياط تحت برازحا بقي الجسد :
النياق حادي سكت
لية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك

صشعر من بيت ألف فيها ابرتجل للنيا ق وأنشدها ال .
صول برغم العربي فالنسان صيا يزال ل النفطي التح صشعر يزال ول عاطف لديه ال

صثل المرأة قلب إلى سفر جواز يم !
صم النيا ق حادي كابت "السينابريو" على القصيدة تغلق على جديد من تفتح ث
صيأة "الفتاة" أصابحت الطفلة باك" فنجد "فل ش بطريق المنطلق محوبر مه
الواحة ظلل منتجعا الرمل لظى من الخابرج النيا ق لحادي فريسة لتكون



صنقاهة فترة صسياحة ال وال
لصحراء رفي قدميها تضرب وراحت ال
الغزلن مع تجري
الواحة ظلل الكثبان بين لها تلوح  

الماء وجداول
صما فالطفلة صوبرت النيا ق لحادي فريسة أصابحت "الفتاة" ل صنها تص وجدت أ

صلتها صنها الغزلن مع تجري الصحراء في قدميها تضرب فراحت ضا في لك
صية النعتا ق بخدعة محاصرة الحقيقة صية الواحة وسط والحر صسياح ال . 
صشمس صنخيل سعف بين من تشر ق إذ تشر ق ال ال .

صول صشاعر ويتح صتصوير" من فريق "مع ال صرئيسي محوبره ومراقابة المدينة ال ال
صريف إلى صذاكرة مخزون ... إلى ال صين ال صية المكابدة لياب صتي اليوم يعانيها ال

صتلميذ صريف في ال ال .
لتلميذ أحذية الوديان وعرة سلختها ال

للعب عذبة قصيرة المدرسة إلى وطويلة وعرة الوطريقة بال
صوبر المقطع هذا نفس وفي صشاعر يص صتينات في الابلد حالة ال صسابعينات الس وال
صمع خلل من صتلميذ تج صيابرة حول ال ختمت وأكياسا علابا المشحونة العانة س

صية بأحرف أجناب
لشمس ترسم جباههم على ال  

لسمرة التي خرائط بال
لمعوا القرية سوق رفي تج

ليارة حول العانة س
لسائق وساءلوا معنى عن ال  U.S.A

والعلب الكياس على مكتوبة
صريف ومن صتصوير" لتجسيد "فريق يعود ال صتالي المشهد ال ال

عددا سنين عمرها كان عندما
إسمها تنقش كانت
اللغام معوطفها تحت وتحمل العرائس حناء على
لناس زحامها- مع -رفي السواق رفي ال
صذات المقطع هذا في تحمل "الفتاة" وأصابحت الطفلة خطوبرة تصاعدت بال

صفن ألغام جسدها تحت صتع صربها والعدوى ال صبرة العرائس إلى تس في والما
صم صلقة تابقى الضحية والطفلة المشهد ينتهي السوا ق... ث مصير وأسيرة مع

صلى المساجد أحصرة على تنام مظلم صشاعر فيتخ صركاتها برصد عن ال تح
صصصه مقطع بينها أخرى مقاطع ويدخل صنشيطة القتصادية الحركة لمسح خ ال

صج موسم بمناسابة عادة تقوم التي صرة ليابرز الح صتناقض أخرى م القتصادي ال
وسريعة براشيقة صوبر في والجتماعي .

صد إلى صية الكتابة تابدو المقطع هذا ح صم اجتماعي تناقض واقع تنقل عاد تدخل ث
صيا صية، إلى تدبريج صرمز صشحنة حيث من الكتابة نسق في تغيير دون ال ال

صية صية "الطفلة" إلى الساسي المحوبر قراءتنا. فينقلب حسب النفعال قض
صثالث العالم بلدان وتعيشها عااشتها كابرى ال ...



عددا سنين عمرها كان عندما
البهائم روث على القشلة رفي ترقص كانت

لفس الجنود صنان مضض على تتن
لل لروا الغزاة ك نهديها مضيق من م

رحلوا أن وكان
لنهم تدري تكون لم ليعودوا أ

لزرابي على لهم وترقص ال
لية الفنادق رفي لسياح ال
صشاعر إلتجأ المقطع هذا في صرمز إلى ال صثاني المقطع في فعل كما ال من ال

صتلميح لغة مستعمل القصيدة فو ق ما إلى للوصل الواقع تجسيد بطريق ال
صسهل من السلوب وهذا والملمو س، المرئي الواقع وبهذه الممتنع، ال

صطريقة صشاعر يشير ال صلفات إلى ال عمق في الضابربة وجذوبره الستعمابر مخ
صلصنا برغم واقتصادنا ثقافتنا صي. والستعمابر كاستعمابر منه تخ ما عادة عسكر
صدنا أن يحاول صل يم صفر جاهز اشيء بك صية لنفسه ليو فينا ... ويقتل الستمرابر

الستهلكي المجتمع ليابرز والخلق المابادبرة بروح
لتزحلق تهوى الرفرنج خيول لرمل على ال ال
لصيف رفي آبارها من ترتوي ال
لر غ لشتاء رفي درفئها على تتم ال

لل وتناولها بالغربال الشمس عيونها على تحجب الحمل موانع ك .
صية الحالة وتنتهي المشاهد تنتهي صشاعر عالجها التي الجتماع مستوى على ال

صم والقاليم الفراد صسياسة عالم يدخل ... ث صوبر ال المحابط العربي الحلم فيص
صثل صية الوحدة في والمتم صية وتطابيق العرب فيقول الاشتراك

لتاريخ مع منها يقوطر الجيزة أهرامات العبيد عرق ال
لثقها الطلس سلسل لسلسل تو ال

لسط البحر لزبد أبيض على يحلم المتو ال
الحمرة ذروة إلى يتوق الحمر البحر

لنات الملح على ينام والخليج عدن وج
لصحاري على اخضرارا تصير ال

لسدود مياه تسقيها ال !


