
دد جج جحيفيد وال ةة ال ةقلول جم
ةمصنصف اللوهايبي دشاعر  لدى ال

سسفوف عبيد                                                 بقلم  :

هصصذه قصصراءة لقصصصيد صصص يفوميصصات بفورجصصفوازي صصصغير صصص  للشصصاعر منصصصف
ثثصص ل مرحلصصة ثصادرة في ديفوانه الول ص ألفواح ص وهي قصصصيدة تم الفوهايبي ال
ثشاعر الذي يندرج ضمن سياق ثقصصافي جديصصد أولى أساسية من تجربة ال
في تفونس يحم ل سمات التجديد وقد تجلى بفوضفوح في كثير من الفنفون
وفي المتفون الشعرية المتفوالية التي إن قرأنا نصفوص شعرائها سيتسنى
لنا تصنيفها والفوقفوف علصصى خصائصصصها فصصي المعصصاني والسصصاليب وبصصذلك
تسه ل مقاربة الشعراء مقاربة نقدية مفوضصصفوعية مصصن دون غبصصن لهصصذا أو

تضخيم لذاك ففوحده النص هفو الفيص ل

تبدأ قصيدة ص يفوميات بفورجفوازي صغير ص بالخلفوة وبمفواجهة النفس
ثمصص ل تلك الفرصة التي نجلس فيها إلى ذواتنا فبدايصصة القصصصيدة بدايصصة للتأ
اانفصصال عصصن ضصصغط الفواقصع والتحصصام بصالحلم (نحلصم) ثنهصصا  الستبطان، إ وا
ويمث ل ظرف الزمان (المساء) وظرف المكان (حانصصة) مناسصصبة للفولصصفوج
ثم فيختفي بذلك البعد الزماني وتتحطم في بدايصصة القصصصيد في هذا الخض
جصصدران الماضصصي والحاضصصر، يقصصفول الشصصاعر (يحضصصر الماضصصي ويمضصصي

الحاضر).

دم                               ال

ااستحضصصار ثصبا بفواسصصطة   تنطلق القصيدة من الحاضر لتص ل إلى زمن ال
ثصيد) وقد وظف الشصصاعر اللغصصة السصصينمائية صصص الفل ش بصصاك صصص وقائعه (ال
ويدل على ذلك حضفور المصطلحات المرئية وهي (الصصصفورة – الشصصريط
– اللصصفون) فهصصذه الكلمصصات تخصصاطب القصصارئ مصصن خلل ذهنيتصصه البصصصرية
فتصبح للقصيدة فصصي هصصذا السصصياق دللت مرئيصصة علصصى مشصصاهد متتاليصصة
ثريف ثم يمثله البيفوت الطفويلصصة ثول يمثله ال ثرجة المناظر فالمنظر ال ومتد
فيتفوالى الشجر ويص ل المنظر أخيرا إلى الم فيخاطبها الشاعر مباشرة

يا أمي.
فنلحظ حينئذ مرورا من المدى إلى النقطة أو من اللمحدود إلصصى
المحدود، أو من العصصام إلصصى الخصصاص فالحانصصة رمصصز للعمصصفومي المختلصصط
ليص ل إلى الم رمز الصصص ل الصصصافي، فشصصاعرية منصصصف الفوهصصايبي هنصصا
ثرحصصم الخصصصب إنصصه بحصصث اانطلقا من الفروع اليابسة لتص ل إلى ال تمث ل 

عن الجذور.
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دد جج                                ال

اانطلصصق مصصن ثشصصاعر حيصصث  سدو في القصيدة ملمح سصصيرة ذاتيصصة لل تب
ثريصصف إلصصى المدينصصة وهصصي مسصصألة مشصصتركة عنصصد كصصثير مصصن الشصصعراء ال
التفونسيين منهم الميداني بن صالح فصصي صصص قصصرط أمصصي صصص ومحصصي الصصدين
ثيف في ص غرباء ص إلى الطاهر الهمامي في ص قطار القلعة الجصصرداء صصص خر

وغيرهم
ثد في قصيد منصف الفوهايبي يبدو أنه فصصي آخصصر أيصصامه فهصصفو ثن الج إ
ثدي) ثن مريض طالت به العلة ويعلن الشاعر مباشرة مفوته (مصات جص سمس

ةة مع الماضي بمفهفومه الحضاري؟ ثد قطيع سيعتبر مفوت الج فه ل 
ثد لصصم يكصصن يعصصرف ثن الجصص إن ما ينبغي أن نلحظه في هذا القصيد أ
ثد فقصصط سدن الجصص ثمة قطيعة بينهمالكنها قطيعة مصصن لصص الحفيد (الشاعر) فث
ثد فاعصص ل والحفيصصد ثنحفوي فالجصص ثتى على المستفوى الدللي ال ويظهر ذلك ح
ثن إليصصه ثد وظصص ل يحصص ثن الحفيصصد متعلصصق بالجصص مفعصصفول بصصه بصص ل أننصصا نلحصصظ أ
فالقطيعة مع الماضي عند منصف الفوهايبي ليست قطيعصصة حاسصصمة بصص ل
ثن سصصص ل إذا لصصم نقصص ل إنهصصا عصصفودة إليصصه حيصصث أ إنها تكصصاد ل تفوجصصد فهصصي تفوا
ثن الحاضصصر الماضي هفو الذي يتفواص ل متماهيا فيه أو بتعبير واضح أقفول إ
ثث هفو الذي يفولد في الماضي فقد قال الشاعر في قصيدين آخريصصن (أحصص

سمهرة تلد). ثدي  ثدي) وكذلك قال: (في بيت ج خطاي إلى بيت ج

ثسمها بمثصص ل هصصذه سنج سبعدها الحضاري ل ينبغي أن  ثن المسألة ب غير أ
ثني أعتبر الصصدعفوة إلصصى الماضصصي عنصصد منصصصف الفوهصصايبي البساطة حيث أ
ليست دعفوة سلفية بصص ل هصصي تصصذكير بصصالجفوانب المضصصيئة والزاهصصرة فصصي
ثسصصبعينات فصصي الخريطصصة العربيصصة السصصلمية ث ل أحصصداث ال حضصصارتنا ولعصص
ستمث ل صدى لطرح سؤال مفهفوم الماضي من جديد والمسصصألة والعالمية 
ثن جميصصع ثقصصا وهصص ل أ ثفورنا للماضي ه ل هصصفو مشصصرق ح عندي تنطلق من تص
ثن الحاضر كله جحيم؟ أم فيه الكثير من عناصره ظلمية؟ وبالتالي ه ل أ
ثم كيصصف نفصصص ل بيصصن الماضصصي والحاضصصر بكصص ل هصصذه خيصصفوط المصص ل؟ ثصص

ثسهفولة؟!  ال

ثشعراء الذين يبحثفون عصصن جصصفواب دد ال سيعتبر أح ثن منصف الفوهايبي   إ
ثشصصعر ثراهنصصة حيصصث أن أهميصصة ال لهصصذه الحلقصصة المفقصصفودة فصصي ثقاقتنصصا ال
الحصصديث تكمصصن فصصي جرأتصصه عنصصد طصصرح مثصص ل هصصذه السصصئلة الحضصصارية

الخطيرة .

جحيفيد ال
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الطفصص ل الصصذي يصصصطاد القمصصر عصصاد ليظهصصر فصصي ذاكصصرة الشصصاعر
فالقصيدة من البعد الزمنصصي حاضصصرة فصصي الغيصصاب وغائبصصة فصصي الحاضصصر
ويتأكد هذا التجانس في المفاهيم على المستفوى اللغصصفوي نفسصصه ففيصصه:
(فرح الحزن وحزن الفرح) وكذلك (يحضر الماضي ويمضي الحاضر) ثم
ثن الشصصاعر فصصي (يلقاني بعد غياب أو سفر) وأيضصصا (الحيصصاء والمصفوتى) ل
هذه القصيدة بين الحقيقة والخيصصال إنصصه فصصي حالصصة حلصصم وغيبفوبصصة حيصصث
تختلط البعاد، إنه يتحم ل عبء الفوحصصدة فصصي المدينصصة الصصتي لصصم يسصصتطع
الستحضصصار للماضصصي بمكصصانه وزمصصانه اسلكها وما ك ل هصصذا ا النخراط في  ا
البتعاد عصصن المحنصصة وشخفوصه وأحداثه إل من باب التفريج عن الكرب وا

لعلها محنة المعاصرة.

ثريف – الصاحب والصاحبة – الم – البيفوت الطينيصصة – ثن حضفور (ال إ
ثصديق ثد الذي مات – المدرسة ص المقعد الخالي – ال الشجر الباكي – الج
ثنما ثصخر – أم كلثفوم – النادل) إ – الطفلة – نيرودا – لفوركا – العام ل – ال
هفو حضفور لفضاءات مختلفة مشحنة بالدللت ول بأس أن نتفوقصصف عنصصد
سيمكصن تصصنيفها تصصنيفات الشخصيات التي ظهرت في هذه القصيدة إذ 
ثشصصاعر مصصن عديدة ولكن الذي يهمني خاصة العلقصصة الصصتي بينهصصا وبيصصن ال

ثشاعر نفسه. وجهة نظر ال
ثشخصيات تلك التي تتصصص ل بالشصصاعر برابطصصة ثول من ال فالصنف ال
ثد – البصصاء) وتبصصدو علقصصة الشصصاعر بهصصم حميميصصة سقربى وهي (الم – الج ال
ثذنب نحفوهصصا نتيجصصة الفصصراق فهصصذا ثد اللفوعصصة والحسصصاس بالصص وتص ل إلى ح
ثدم ثنزوح إلى المدينة، إنه إحساس بته ثشم ل رغم ال الحفيد مازال يجمع ال
سمنعرجصصا العلقات العائلية في مجتمع بدأت علقصصات النتصصاج فيصصه تعصصرف 

جديدا وحاسما.
ثصنف الثاني من الشخصيات فهي تلك التي عايشها الشصصاعر ثما ال أ
مث ل زملء الدراسة ويبدو الشاعر منسجما معها لكن الفراق أيضا يحفول
ثص منهم جميعا ص طفلصصة المصصس صصص الصصتي سخ دون تفواص ل هذه العلقات وي
ثول حينمصصا كصصان ثيرت سلفوكها وأفكارهصا بمصا يخصالف عهصدها ال ثنها غ يبدو أ
يعرفها، فهذه الطفلة ليست ثابتة المفوقف إذ أصبحت تنظر فصصي المصصرآة
اانسصصلخت مصصن قيمهصصا ثنهصصا  ثما يدل علصصى أ وتحلم بالزواج وبشهر العس ل م
ثسائدة في المجتمع التفونسي الستهلكية ال ثذهنية ا اانضفوت في ال ثية و الصل
يي ثنها أمست ترفض قراءة شعر نيرودا ولفوركصصا رمصصز ثسبعينات ب ل إ في ال

ثشعر الحديث. الحرية واللتزام في ال
ثشصصاعر بهصصذه الطفلصصة علقصصة تنصصاظر وتقابصص ل فهصصي وتظصص ل علقصصة ال
ناظرة في مرآتها من ناحية وهفو يحلم من ناحية أخرى وهصصي أيضصصا فصصي
ثم يرفصض بعصد ثدرس وكذلك هفو في خلفوة فصي الحانصة ثص خلفوة عند آخر ال
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سقه عن أخبارهصصا ثصصم نجصصده يسترسصص ل ذلك من جهة أخرى أن يسأله صدي
سيثبتها. ثنما ينفيها ل في الحديث عنها كأنه إ

ةيفصنلون                       تداخل ال

ثزائفصصة ثفول من القيم الصيلة إلى القيصصم ال سة رمز التح تكتسب الطفل
ثسصصياق ثرمز المرأتان في منتصف اللي ل ونلحظ في هذا ال ثث ل نفس ال ستم و

ثن الرسم. ااستعم ل كلمة (رسمت) وهي كلمة من مصطلح ف ثنه  أ
ثشصعر ول بد بهصذه المناسصبة أن نؤكصصد علصصى تصداخ ل الفنصفون فصصي ال
ثشصصاعر مصصا عصصاد يتعامصص ل مصصع اللغصصة فحسصصب بصصدللتها العربي الحديث فال
ااسصصتفاد القامفوسية ب ل أصبح يتعام ل معها بدللتها الجديصصدة المعاصصصرة و
ثصصصة ثشعر العربي الحصصديث مصصن إنجصصازات الفنصصفون الخصصرى وخاصصصة الق ال
ستحيلنصصا أحيانصصا ثسينما والمفوسيقى فقراءة القصيدة الحديثصصة  والمسرح وال
ثشصصعر العربصصي على الفنفون الخرى وهذا ما أسميه بتداخ ل الفنفون في ال

الحديث.
وفصصي قصصصيدة منصصصف الفوهصصايبي هصصذه هنالصصك إحالصصة علصصى إيقصصاع
ثنصي صص أنصا مشصتاق وعنصدي لفوعصة صص ثى هفو أغنية أم كلثفوم الصتي تغ مفوسيق
وهصصذه الغنيصصة المضصصمنة فصصي القصصصيدة تشصصير إلصصى مأسصاة أبصصي فصصراس

ستحيلنا بذلك على تجربة إنسانية أخرى. الحمداني في أسره و
ثن قصصصيدة منصصصف الفوهصصايبي تفتصصح علصصى فضصصاءات متعصصددة منهصصا إ

خاصة:
ثريف – الماضي – الشارع). - الفضاءات المفتفوحة (ال

- الفضاءات المغلقة (حانة – الصصبيفوت – المصصدن – قاعصصة الصصدرس –
صناديق القمامة).

- الفضاءات الشعرية (لصفوركا – نيرودا – أبفو فراس). 
- الفضاءات الزائفة (أجهزة القمع – الطفلة – المرأتان).

ثد – الباء). ثم – الج - الفضاءات العائلية (ال
ثسمعية (أغنيصصة أم كلثصفوم – يقصرأ – تسصأل – هتصصف – - الفضاءات ال

دق – اللهفو).
- الفضاءات البصرية (الخيصال – اللصفون الصدافئ – شصريط العيصن –

الصفور – أرى – أبصر – النفور).
الفضصصصاءات النفسصصصية (الخلصصصفوة – الفصصصرح – الحصصصزن – الشصصصفوق –

الصدق).
الفضصصاءات الحركيصصة (الهصصدوء – عصصابر – نفعصص ل – تصصفوالي – تجمصصع –

دمع). تبادلنا – نريق – تسفوي – غس ل – فتح – أدخ ل – ج
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ثن الشاعر لم يجصصد ذاتصصه فصصي هصصذه والملحظة الهامة من ك ل هذا أ
ثنما ما فصصتئ يصصدخلها حصصتى الستقرار فيها إ الفضاءات جميعا ولم يستطع ا
سهه فصصي صصصناديق القمامصة كرمصز للتجريصصح الصذاتي ثر وج يخرج منها ليستق

والخيبة من الفواقع .

ثن منصصصف الفوهصصايبي شصصاعر مصصأزوم يحمصص ل بصصذرة لصصم تسصصتطع أن إ
تخصب في المحدود (المرأة – العائلة – القرية – المدينة – الشارع) إنه
ثم الحيصصاة ثد يمصصفوت وابصصن ضصصائع فصصي خضصص دج شجر يبكي وشفوق منطفئ و

العصرية إذ يتشابك الفرح والحزن ويتداخ ل الماضي والحاضر لديه.

دضاد                               ال

ااشصصتملت علصصى كلمصصات ثن هذه القصيدة قد  ثد من الشارة إلى أ ل ب
الشصصتقاق  أو بالنقصص ل ثبيا فصصي قصصامفوس اللغصصة العربيصصة سصصفواء با جديدة نسصص
ثية – مناضصص ل – ثتضمين مث ل: (بفورجصصفوازي – شصصريط – شصصعب ثنحت أو بال وال
ثي الجديصصد ثسقائر – الطاولة) وهذه وهذا السصصج ل اللغصصفو أجهزة القمع – ال
يكاد يكفون مفقفودا فصصي قصصصائد منصصصف الفوهصصايبي التاليصصة الصصتي سصصلكت

ثيا مسلكا صففو

ةدا للغصة وهتصك لسصتارها هتكصا اابتكارا جديص ثلب  ثن البداع يتط أعتبر أ
ةرا... ةقصصا وسصصح ستضفي عليهصصا رون ةة أخرى  ثشاعر أكسي جميل ليضيف إليها ال
ثي هفو لغصصة ثيتا للسمال...البداع الشعر ثنه إحياء متفواص ل وليس ترديدا م إ

داخ ل اللغة.

1984رادس 
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