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ّية العطشى الرض مجموعة في البلغ قض

التهامي الهاني

 البلغ؟ هو ما
ّطرح دائم سؤال ّتم هو إذ المبدع، على فرضا ال  أمرين، أمام حائرا الوقوف عليه يح

ّدرهما شائكين ّنان يق ّلق الف ّق الخ ّلغ؟ وبماذا يبلغ؟ لمن: وهما قدرهما، ح يب
ّية ّية الداة فقض ّتعبير ّية الحّل، عسيرة ال ّنها أعسر اليصال وقض ّدد ل ّبل نموذج تح ّتق  ال

ّية أي( ّلما) القارئ نوع ّددا المبدع كان وك ّبل لنموذج مح ّتق  في مقصرا كان) القارئ( ال
ّل تتجّسم ل المبدع مهارة أّن ذلك الفنّي، وخلقه إبداعه ّتساع مدى في إ  محدودات إ
ّبل نموذج ّتق ّلما أي- لديه ال  الّسقوط دون ممكنا قارئ جمهور أعرض إلى توّجهه كان ك

. طبعا والغث الّسف في
ّتواصل هو البلغ أّن القول يمكن لهذا ّتحاور قطبي بين ال  من المبدع الكاتب الباث ال

ّبل جهة،  بواسطة جدلي عطاء) البلغ أي( فهو. أخرى جهة من المبدع القارئ والمتق
ّية الّرموز من لمجموعة أدبّي تركيب معالمها يرسم رسالة  يختلف وهو. الدالة اللسن

 قلنا إذا غريبا يكون ل وقد باث، كّل لدى والمكتسب الموهوب باختلف وطمعا لونا
ّبل وكّل ّتفّرد يتجّسد لذلك نتيجة الحال، وبطبيعة. أيضا متق ّية وتبرز ال ّتمييز خصوص  ال
.مبدع كّل لدى

ّية أطرح الرؤية هذه من وانطلقا ّتي" عطشى الرض" مجموعة في البلغ قض  تحوي ال
ّتفعيلة من تحّرر شعر من ومقاطع قصائد  في عبيد سوف صاحبها واجتهد جاهد ال

ّنضال في كابدها سنوات بعد إخراجها ّية الّساحة على ال  هذه وقارئ. ببلدنا الّشعر
ّكن المجموعة  الّشاعر نرى فيها إذ لمضمونها العام الطار على الوقوف من بيسر يتم

ّتي الرض هذه من يتبّرم ّلقا فيها النسان مادام الفضيلة، إلى تفتقر ال  غريزي بحب متع
ّوة دونه كان من على والعتداء للهيمنة  على يحمله طبعا وهذا- باسا منه وأضعف ق
 المطحونين طبقة بين مكانا لنفسه يبوئ هو إذ- الجتماعي الهرم في موقعه تحديد

ّله أرض في المسحوقين ّدة داستهم الذين ال ّثراء بنعال الما .ال

سفرتي فتقاسمني ادعوها الّسلطين موائد عندي ما
ّنبلء مزارع عندي ما ّدنيا خبز فتخبز أحصدها ال ال

عندي ما عندي
محبرتي في بحر عندي
.مقلمتي في موسى عصا عندي

ّترتيب قاعدة ومن ّي ال ّية للّشرائح العمود ّية الّشاعر ينشد الجتماع  والعدالة الحر
ّنى لكن والمساواة ّقق أن له أ  مفارقاته وازدادت تناقضاته كثرت عالم في ذلك يح

ّقد ّنفس في يدّب اليأس فإذا. العصر حضارة بتع ّتجريد وعالم الحلم وإذا ال  أفضل ال
 المضموني الطار هو ذلك. الخر وفعل الحدث أما النهزامي الستسلم هو وهذا. ملجأ

ّية المضامين حصر على القدرة لمثلي كان إن عطشى الرض لمجموعة  الّشعر
ّكن فكيف وتحديدها إبلغها؟ من الّشاعر تم

:ذلك في عبيد سوف اعتمد لقد



ّلغة في انتقاء على• ّد ول رحم صلة تحويها ل وكلمات لمفردات وحشر ال  يش
ّية، الّصياغة حبل أوصالها ّتقليد ّنها ال  اعماقها في القارئ يغور حين الّصلة متينة لك

ّكل به وثاق عن بحثا مثل المضمون هندسة تتش

 صخرة ورجلي طير جناح يدي هذي

معراج

لبدا

لحمي

دمي

عروقي

تربة

جذور

الّشجر خضرة

)22ص( الرض عفن تناسل

ْهما يخدع قد فالقارئ  تربة – عروقي – دمي-  لحمي( كلمات في دللّي بنشاز و
ّد الّصلة أّن الحقيقة لكّن) جذور–  ّلحم بين تشبيها متينة ج ّتربة، ال  والعروق وال

ّثل هو إذ المشترك القاسم هم والدم والجذور، .العروق وسائل الجذور سائر يم

ّية الّصياغة هذه مثل أّن أقول وهنا ّتي الّشعر  هي تفكيكها البعض على يعسر ال
ّتي ّبي بعمامة جباههم وعصبوا الّشنفري عباءة ارتدوا من ّتخذها ال  ذريعة المتن

ّدا للوقوف ّتحّرر قصيدة تشهده الذي للمد ص ّتفعيلة من ال  وشعر خصوصا ال
ّية الصياغة هذه أي- هي إذ. عموما الّشباب  موقعه من القارئ تخرج- الّشعر
ّني ّدمه بما يرشح إناء فيه كان والذي المعهود، المتد  مضامين في الديب له يق

ّترتيب ترفض فهي فوقية ّي ال  إلى تحويله على وتعمل والديب، للقارئ العمود
ّدم ل المعاصر الّشاعر نرى لذلك. أفقي ترتيب ّيا حقل يق  يحمل فهو جاهزا، دلل
ّتفكيك بواسطة الحقل هذا تركيب على القارئ ّتركيب ال ّذي اللسني لل  يحوي ال
ّية رموزا ّككة دلل ّيز في المواقف ومبعثرة الوصال مف ّترتيب ح  للدوال المعهود ال
.المدلولت تهندس التي

ّدمها التي الّصور إلى التجاءبال• ّبه بين الّربط عسيرة يق  )الباء بكسر( المش
ّبه ّيات إحدى أيضا وهذه) الباء بفتح( والمش ّتي الحديث الّشعر خصوص  تفتح ال

ّتغريب في غائر الّزمن، في موغل الّشباب شعر أّن باطل القول باب  وهذه ال
منه تنفير أداة

المقابر صمت يحرث القمر

الّضوء زرع أكون

ّليل الّشوارع شجر يرّش ال

)20ص( إلخ...  الحلم بدد أكون

ّليل ليطارد الّضوء ويزرع الهادئة المقابر ليلف القمر يطلع حين أي ّتى ال  ل ح



ّل يبقى  لوحة وهذه –الّشاعر حلم يبدأ ذلك حين الّشوارع شجر أغصان بين إ
ّنن رسمها الّشاعر أحسن ّتى وتلوينها تأطيرها في وتف ّقق ح  مثلها لكن الّروعة، ح

.عطشى الرض مجموعة في نادر

ّتوكيد كلمات تكرار•  يحمل لم إن السلوب وهذا بخاطره، جالت فكرة على لل
ّهجا ّتشحا وانفعال تو ّذي الّزفير بحّر م ّل كان مكدود صدر من ينبع ال  يمجه مم

 )5ص الحذاء( مقطع مثل القارئ

•

الّشتاء حّل

حذاء سيشتري

الخريف جاء

حذاء سيشتري

الّربيع مضى

حذاء سيشتري

انقضى والّصيف

حذاء سيشتري

عاد الّشتاء

ّلم ... حافيا المشي تع

ّدم•  لمحيط اليومّي الواقع من تنبع مضامين تحوي مقاطع أحيانا الّشاعر يق
ّنها الّشاعر  كمشروع عرضها في الّشاعر جهد رغم وبسيطة ساذجة لك

.سابقا المذكورة 5ص الحذاء مقطوعة مثل للّشاعر بخاطرة تحبل) القصوصة(

ّية التهويمات إلى اللتجاء• ّتي الخراف  يقف القارئ لكّن الستيعاب يسيرة تظهر ال
ّتى غائيتها أمام عاجزا  في أحيانا قصائده يرسم الّشاعر أّن الظّن به يذهب ح
 ،)13ص البيض الحصان( ،)9ص هناك: (قصائد ذلك ومثل. وعي ل حالت

ّطفل(  ).29 ص شبحان( ،)24 ص خرافة( ،)16 ص صبية( ،)15 ص والّسمكة ال

ّية( ،)6 ص رؤيا( مثل القصائد من غيرها على ينتفي ما وهذا ).19ص الّريح جن

ّية الّرموز لبعض الّشاعر إستخدام أّما• ّتاريخ  الحاضر وضع عن يكتب لما قناعا ال
 -28ص عنوانا السم هذا يحمل مقطع في- اليمامة زرقاء استثنينا إذ فعدم فهو

ّننا. العصر هذا شعراء طابور عن الّشاعر بها خرج ميزة وهذه  يتوانى ل نراه لك
ّق شيء ل قصيدة مثل ذلك ومن. الحياة واقع من صور إدماج عن ّذكر يستح  ال
. 22ص

 وبسمل واعتدل الّراوي جلس

وحمدل

ّلى ّلم وص وس

ّنه ّكر لك البلد حزن تذ



ّدنيا وضيق ال

27ص القلب سويداء في ونقطة

وأخيرا
ّية مجموعة لتقديم متواضعة محاولة هذه ّتفعيلة من صاحبها تحّرر شعر  من بها كان. ال
ّتي الصوات أبرز ّتسمت ال  عبيد سوف صاحبها أّن أخال ول. بلدنا في الّسبعينات بها ا
ّنني بها يقنع ّناضج العطاء بداية تكون أن أعتقد لك  الّشعر مسار في الخصب والوعد ال

ّذي المتحّرر ّد يصطدم ال .الّصعود إلى وتوقه توّجهه في والعرقلة بالص

ّتهامي الهاني ال
بوزيد سيدي


