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يي ة العطشى الضرض مجموع ة في اللبل غ         قض

ططرح يدائم سؤال البل؟غ؟ هو ما طتم هو إذ المبدع، على فرضا ال حائرا الوقوف عليه يح
طدهرهما شائكين أمرين، أمام طنان يق طلح ق الف طق الخ طلغ؟ وبماذا يبلغ؟ لمن: وهما قدهرهما، ح يب

طي ة طي ة اليداة فقض طتبعبير طل، عسيرة ال طي ة الح طناها أعسر اليصال وقض طديد ل طبل نموذج تح طتق ال
طي ة أي( طلما) القاهرئ نوع طديدا المبدع كان وك طبل لنموذج مح طتق في مقصرا كان) القاهرئ( ال

طي، وخلقه إبداعه طن ذلك الفن طسم ل المبدع ماهاهرة أ طل تتج طتساع مدى في إ محدويدات إ
طبل نموذج طتق طلما أي- لديه ال طجاهه كان ك طسقوط يدون ممكنا قاهرئ جماهوهر أعرض إلى تو ال

طس ف في . طببعا والغث ال
طن القول يمكن لاهذا طتواصل هو البل؟غ أ طتحاوهر قطبي بين ال من المبدع الكاتب الباث ال

طبل جاه ة، بواسط ة جدلي عطاء) البل؟غ أي( فاهو. أخرى جاه ة من المبدع القاهرئ والمتق
طي تركيب مبعالماها يرسم هرسال ة طرموز من لمجموع ة أيدب طي ة ال يختل ف وهو. الدال ة اللسن

طل لدى والمكتسب الموهوب باختلف وطمبعا لونا قلنا إذا غريبا يكون ل وقد باث، ك
طل طبل وك طسد لذلك نتيج ة الحال، وبطبيبع ة. أيضا متق طريد يتج طتف طي ة وتبرز ال طتمييز خصوص ال
طل لدى .مبدع ك

طي ة أطرح الرؤي ة هذه من وانطلقا طتي" عطشى الهرض" مجموع ة في البل؟غ قض تحوي ال
طرهر شبعر من ومقاطع قصائد طتفبعيل ة من تح في عبيد سوف صاحباها واجتاهد جاهد ال

طنضال في كابدها سنوات ببعد إخراجاها طساح ة على ال طي ة ال طشبعر هذه وقاهرئ. ببليدنا ال
طكن المجموع ة طشاعر نرى فياها إذ لمضموناها البعام الطاهر على الوقوف من بيسر يتم ال

طرم طتي الهرض هذه من يتب طلقا فياها النسان مايدام الفضيل ة، إلى تفتقر ال غريزي بحب متبع
طوة يدونه كان من على والعتداء للاهيمن ة على يحمله طببعا وهذا- باسا منه وأضبع ف ق
المطحونين طبق ة بين مكانا لنفسه يبوئ هو إذ- الجتماعي الاهرم في موقبعه تحديد

طله أهرض في المسحوقين طيدة يداستاهم الذين ال طثراء بنبعال الما .ال
يسليطين موائد عندي ما سفرتي فتقاسمني ادعوها ال
ينلبل ء مزاضرع عندي ما يدينيا خلبز فتخلبز أحصدها ال ال

عندي ما عندي
محلبرتي في لبحر عندي
.مقلمتي في موسى عصا عندي

طترتيب قاعدة ومن طي ال طشرائح البعمويد طي ة لل طشاعر ينشد الجتماع طي ة ال والبعدال ة الحر
طنى لكن والمساواة طقق أن له أ مفاهرقاته وازيدايدت تناقضاته كثرت عالم في ذلك يح

طقد طب اليأس فإذا. البعصر حضاهرة بتبع طنفس في يد طتجريد وعالم الحلم وإذا ال أفضل ال
المضموني الطاهر هو ذلك. الخر وفبعل الحدث أما الناهزامي الستسلم هو وهذا. ملجأ

طي ة المضامين حصر على القدهرة لمثلي كان إن عطشى الهرض لمجموع ة طشبعر ال
طكن فكي ف وتحديدها طشاعر تم إبلغاها؟ من ال

:ذلك في عبيد سوف اعتمد لقد
طلغ ة في انتقاء على طد ول هرحم صل ة تحوياها ل وكلمات لمفريدات وحشر ال يش

طصياغ ة حبل أوصالاها طي ة، ال طتقليد طناها ال طصل ة متين ة لك اعماقاها في القاهرئ يغوهر حين ال
طكل به وثاح ق عن بحثا مثل المضمون هندس ة تتش
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طن) جذوهر–  طن الحقيق ة لك طصل ة أ طد ال طلحم بين تشبياها متين ة ج طترب ة، ال والبعروح ق وال
طثل هو إذ المشترك القاسم هم والدم والجذوهر، .البعروح ق وسائل الجذوهر سائر يم

طن أقول وهنا طصياغ ة هذه مثل أ طي ة ال طشبعر طتي ال هي تفكيكاها الببعض على يبعسر ال
طتي طشنفري عباءة اهرتدوا من طتخذها ال طبي ببعمام ة جباهاهم وعصبوا ال ذهريبع ة المتن

طدا للوقوف طرهر قصيدة تشاهده الذي للمد ص طتح طتفبعيل ة من ال وشبعر خصوصا ال
طشباب طي ة الصياغ ة هذه أي- هي إذ. عموما ال طشبعر موقبعه من القاهرئ تخرج- ال
طني طدمه بما يرشح إناء فيه كان والذي المبعاهويد، المتد مضامين في اليديب له يق

طترتيب ترفض فاهي فوقي ة طي ال إلى تحويله على وتبعمل واليديب، للقاهرئ البعمويد
طشاعر نرى لذلك. أفقي ترتيب طدم ل المبعاصر ال طيا حقل يق يحمل فاهو جاهزا، يدلل
طتفكيك بواسط ة الحقل هذا تركيب على القاهرئ طتركيب ال طذي اللسني لل يحوي ال
طي ة هرموزا طكك ة يدلل طيز في المواق ف ومببعثرة الوصال مف طترتيب ح للدوال المبعاهويد ال
.المدلولت تاهندس التي

طصوهر إلى باللتجاء طدماها التي ال طربط عسيرة يق ببه بين ال )الباء بكسر( المش
ببه طيات إحدى أيضا وهذه) الباء بفتح( والمش طشبعر خصوص طتي الحديث ال تفتح ال

طن باطل القول باب طشباب شبعر أ طزمن، في موغل ال طتغريب في غائر ال وهذه ال
منه تنفير أيداة

المقالبر صمت يحرث القمر
يضو ء زضرع أكون ال
يليل يش ال يشواضرع شجر ير ال
)20ص( إلخ...  الحلم لبدد أكون

طضوء ويزهرع الاهايدئ ة المقابر ليل ف القمر يطلع حين أي طليل ليطاهريد ال طتى ال ل ح
طل يبقى طشواهرع شجر أغصان بين إ طشاعر حلم يبدأ ذلك حين ال لوح ة وهذه –ال

طشاعر أحسن طنن هرسماها ال طتى وتلويناها تأطيرها في وتف طقق ح طروع ة، ح مثلاها لكن ال
.عطشى الهرض مجموع ة في نايدهر

طتوكيد كلمات تكراهر يحمل لم إن السلوب وهذا بخاطره، جالت فكرة على لل
طهجا طتشحا وانفبعال تو طر م طزفير بح طذي ال طل كان مكدويد صدهر من ينبع ال يمجه مم

 )5ص الحذاء( مقطع مثل القاهرئ
يل يشتا ء ح ال
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يلم ... حافيا المشي تع
طدم طشاعر يق طي الواقع من تنبع مضامين تحوي مقاطع أحيانا ال لمحيط اليوم

طشاعر طناها ال طشاعر جاهد هرغم وبسيط ة ساذج ة لك كمشروع عرضاها في ال
طشاعر بخاطرة تحبل) القصوص ة( .سابقا المذكوهرة 5ص الحذاء مقطوع ة مثل لل

طي ة التاهويمات إلى اللتجاء طتي الخراف طن الستيبعاب يسيرة تظاهر ال يق ف القاهرئ لك
طتى غائيتاها أمام عاجزا طن به يذهب ح طن الظ طشاعر أ في أحيانا قصائده يرسم ال
،)13ص البيض الحصان( ،)9ص هناك: (قصائد ذلك ومثل. وعي ل حالت

ططفل( طسمك ة ال ).29 ص شبحان( ،)24 ص خراف ة( ،)16 ص صبي ة( ،)15 ص وال
طي ة( ،)6 ص هرؤيا( مثل القصائد من غيرها على ينتفي ما وهذا طريح جن ).19ص ال

طما طشاعر إستخدام أ طرموز لببعض ال طي ة ال طتاهريخ الحاضر وضع عن يكتب لما قناعا ال
-28ص عنوانا السم هذا يحمل مقطع في- اليمام ة زهرقاء استثنينا إذ فبعدم فاهو

طشاعر باها خرج ميزة وهذه طننا. البعصر هذا شبعراء طابوهر عن ال يتوانى ل نراه لك
طق شيء ل قصيدة مثل ذلك ومن. الحياة واقع من صوهر إيدماج عن طذكر يستح ال
. 22ص

يراوي جلس  ولبسمل واعتدل ال
وحمدل

يلى يلم وص وس
ين ه يكر لك اللبلد حزن تذ

يدينيا وضيق ال
27ص القلب سويدا ء في وينقط ة

وأخيرا
طي ة مجموع ة لتقديم متواضبع ة محاول ة هذه طرهر شبعر طتفبعيل ة من صاحباها تح من باها كان. ال
طتي الصوات أبرز طتسمت ال طسببعينات باها ا طن أخال ول. بليدنا في ال عبيد سوف صاحباها أ
طنني باها يقنع طناضج البعطاء بداي ة تكون أن أعتقد لك طشبعر مساهر في الخصب والوعد ال ال

طرهر طذي المتح طد يصطدم ال طجاهه في والبعرقل ة بالص طصبعويد إلى وتوقه تو .ال

طتاهامي الاهاني ال
بوزيد سيدي


