
ققطرط  من                  ننلخلة إلى...ال ال

نية في                          مقاربة صالح بن الميداني شاعطر

نن نطيويلة المسيرة إ نمرة ال نشعاعر والمست نتيونسي لل نللهعا بمعا صعالح بن الميداني ال من تخ
نية مجميوععات عشر من لثكثر إصداره ننفصف مدى على شعر نثعاني ال القرن من ال

نفص ه في ينظروا أن المععاصر العربي الدب دارسي على تتيوجب العسرين ني ن نشعر ثكي ال
نيور ضمن ب ه الجدير المستيوى في تييوضع نشعر تط .العفصيور عبر العربي ال

نتطرجمة ظحول ملظحظات نية ال نذات الـ

نشعاعر ترجمة في اليواردة المعليومعات نزمعاني الاطعار تتعطي لئن صعالح بن الميداني ال ال
نثقعافي ولنشعااط ه ولدراست ه ليولدت ه والمكعاني ننهعا والجتمعاعي ال نل ثكعافية غير فإ في وتظ

نسر أخرى دععائم إلى حعاجة نشرات لتف نية مسيرت ه في الفعاعلة المؤ نشعر نيوعة ال المتن
نية ننفسية بأبععادهعا والثر نية ال نية وبمدليولتهعا نعاحية من والفكر نية الجتمعاع والحضعار

نية .أخرى نعاحية من والسيعاس
نظرف ثكعان فإذا نفطة، بيواحة 1929 سنة من نيوفمبر 15 بييوم تيضبط اليولدة تعاريخ ال

نزمعاني نتعاريخ إلى بعالعيودة ب ه الحعااطة تسهل ال نطبيعي الاطعار هي اليواحة ثكعانت وإذا ال ال
نثر الذي نيت ه في أ نن شعاعر نشأن هذا في إضعافت ه يمكن الذي فإ نن ال صعالح بن الميداني أ
نطريقة إلى وتنتمي والدب الفق ه في عريقة أسرة من نية ال الكبير التأثير ذات القعادر
نشعبي والمخيعال اليوجدان في نثر أن حينئذ عجب فل ال وهيو والده ودعيوات بأذثكعار يتأ

نددهعا نليل آنعاء في مسعامع ه على ير ننهعار أاطراف وعند ال نمعا ال نذر م نلةغة في ه ج نية ال في العرب
نية منعاخعاتهعا نتعاب يرتعاد أن قبل السلم تك أن وقبل القرآن في ه ليحفظ اليوععايد ابن بجعامع ال

نزيتيونة بجعامع يلتحق نية الحرب بعد تيونس بعالععاصمة ال نثعانية الععالم .ال
نن ناطر لم صعالح بن الميداني اطفيولة إ نتربية بعاليواحد تتأ نية وبعال نتقليد الملمح ذات ال

نفصيوفية ننمعا فحسب ال ندة تيونس المدينة فيهعا عرف وإ فيهعا دخل حيث بعالقفصيرة ليست م
نزعيم معقل) (الةغنم رحبة( ببطحعاء المدرسة نية منتفصف في الن) ال نثعالثة العشر من ال

.العشرين القرن
نشعاعر سعاقهعا المعليومة هذه نصة المنعاسبعات من منعاسبة في ال نتي الخعا تجمعنعا ثكعانت ال
نتحعاد أنشطة هعامش على الحيعان من ثكثير في نتعاب إ نتيونسيين الك .ال
نن أقيول وهنعا نثل صعالح بن الميداني سيرة إ نية شهعادة تم نية الحيعاة حيول ح الدب

نية نية والجتمعاع إلى العشرين القرن ثلثينعات منذ العربي والمشرق تيونس في والسيعاس
نن ذلك والعشرين اليواحد القرن مطلع نرجل أ مع وثكعان أحداثهعا من ثكثير مع تقعااطع قد ال

نم عدد ننعاس من مه تره بعيد ومن قريب من فيهعا شعارثكيوا الذي ال عع شش نل ليس فف أحد إ
نظعاهرة البععاد .حيعات ه في ال

نن نية للمدرسة دخيول ه إ نبمعا بعالععاصمة البتدائ نسبب هيو يكيون ر ننظعام لللتحعاق المبعاشر ال بعال
نم آنذاك إليهعا ععاد حين نفطة في العفصري المدرسي من الولى الفترة هذه من والمه

نن ه صعالح بن الميداني حيعاة نلةغة إلى واستمع اليواحد مشعاهد على عيني ه فتح أ نية ال العرب
نقنهعا أن قبل البيت في الصيلة نم خعارج ه يتل نكرا انفتعاح ه ث نفصيوفية العيوالم على مب ال

نطفيولة مرابع إلى وعيودت ه للمدينة اثكتشعاف ه إلى بعالضعافة .الولى ال
نن نتكيوين إ نية دراست ه في العفصري ال أأ سيجعل ه الذي هيو البتدائ ني فه ضمن للكتعابة تم

نتجديدية المدرسة نشعر في ال نر ال نشعر هذا الح أحد صعالح بن الميداني تيعتبر الذي ال



نواده نشعراء جعايل الذي هيو العربي المةغرب في ر نسخيوه أحدثيوه الذي ال العراق في ور
نك ول نن ه ش نثر قد أ سنة بةغداد إلى ارتحل عندمعا قرب عن ععايش ه الذي المنعاخ بذلك تأ

1956.
نرة الععاصمة تيونس قدم وعندمعا يلتحق أن المفروض من ثكعان 1946 سنة ثعانية م
نتعليم نثعانيوي بعال نفصعادقية المدرسة في العفصري ال ذلك في علي ه متععارفعا ثكعان معا حسب ال

نزيتيونة جعامع- العظم بعالجعامع ينخرط نجده صعالح بن الميداني لكن العهد شأن- ال
نية نسعاحقة الغلب نشعب أبنعاء من ال نظروف بسبب ال نية ال نفصعبة المعاد نينهعا وقد ال نشعاعر ب ال

نول دييوان ه في نمي تقرط( ال ).أ
نن نية إ نتعليم ثنعائ نتقليدي ال نتعليم ال نتي العفصري وال العلمي تكيوين ه بدايعات في عرفهعا ال

نم بةغداد إلى يسعافر عندمعا الجعامعي تعليم ه عند ذلك بعد ستظهر بعاريس نحيو سيرحل ث
تم مم تيي نسربيون جعامعة شطر وجه ه ف نثعالثة الحلقة لثكمعال ال نن يبدو ولكن ال مشعاغل ه أ

نية .لخر أو ولسبب بأخرى أو بطريقة ذلك دون حعالت السيعاس
نر عندمعا نية الحرب ثكعانت الععاصمة بتيونس المقعام استق نثعانية الععالم أوزارهعا وضعت قد ال
نتي وهي نخر في سببعا ثكعانت ال نسنيوات بعض إليهعا القدوم عن صعالح بن الميداني تأ ال

تمتيون وحفظ قراءة على فيهعا عكف نمعا القديمة ال نلع جعل ه م نثقعافة أصيول في يتض ال
نية نية العرب .السلم
نظمعات الحزاب خلل من اليواطني العمل استئنعاف شهدت الربعينعات أواخر تيونس والمن

نيعات نج يزخر ثكعان الذي المنعاخ هذا في العديدة، والجمع تع في نطعاقعات و نحيو المنطلقة بعال
نرر نتح نمة الحيعاة في ينخرط صعالح بن الميداني بدأ والنعتعاق ال جعامع ثكعان وقد الععا

نزيتيونة نثقعافة مرثكزا ال نية لل نتقليد نن ه ال ننعابض اليواطن قلب ثكذلك ثكعان لك نبر ال خلل من والمع
نصة اطلبت ه حرثكعات نتضحية الستقلل في تيونس أبنعاء عزيمة عن خعا فنجد والفداء بعال

نية الحرثكة في ينخرط صعالح بن الميداني نطلب .1948 ال
نتي الكبرى المنعاسبة 1948 سنة فلسطين حرب ثكعانت قد نتيونسي اليوجدان ربطت ال ال

نية نية بعالقض نتي الكبرى العرب نمس ال نشبعاب لهعا تح بجبهة اللتحعاق منهم الكثير وحعاول ال
نيوعين ضمن القتعال نتيونسيين المتط نن ال نسلطة ولك نية ال نتنظيم وفقدان الستعمعار ال

تمحكم ندي في رغبتهم تحقيق من صعالح بن الميداني أمثعال منع ال نتفص نطةغيعان لقيوى ال ال
نتي والجبروت .فلسطين اغتفصبت ال

نبمعا هنعا من فر ر ذذ فج نثرت فقد صعالح بن الميداني لدى القيومي اليوعي فت نسنيوات تلك أ ال
نرابع العقد أواخر سنيوات- ني تكيوين ه في- العشرين القرن من ال انخرط حيث الفكر

أرا نك ننضعال في مب ند اليواطني ال ننقعابي العمل وفي الستعمعار ض نذر الذي ال مع مع ه تج
نتحعاد تأسيس نتيونسي الععام ال نشةغل ال أمعا عمل وعندمعا لل نل مطلع في المنعاجم بمنطقة تمع
ننفصف نثعاني ال .العشرين القرن من ال

نتي القفصعائد من ثكثيرا تنرجع أن يمكن الحقبة هذه منعاخ إلى نمنهعا ال ندييوان تض نول ال ال
نمي قرط( نتي تلك الخرى دواوين ه أغلب إليهعا تعيود بل) أ نيور ال بن الميداني مسيرة تفص

نية أبععاده في اليواطن إلى المدينة ومن المدينة إلى القرية من صعالح نية العرب والععالم
نرر قيم إلى اليواضح النتمعاء ضمن نتح نية والعدالة ال نتراث العتزاز مع الجتمعاع بعال

نذي النسعاني نبر ال نفصراع عن يع نتعاريخ في القيم تلك تحقيق أجل من ال .والقريب البعيد ال

والفق المنطلق

نية الميداني نفصيوص أغلب نشعر نشععار هذا اللتزام مبدإ ضمن تندرج أن يمكن ال الذي ال
نثقعافة في ظهر نية ال نمن وهيو العشرين القرن منتفصف منذ العرب نقف انخراط يتض المث

نسيعاسي المشروع في والمبدع نينة ليدييوليوجيعا ال نن شععار أو مقيولة قعابلتهعا وقد مع الف
نن نن ونجد للف نشعاعر أ نفص ص قد الميداني ال نية لهذه خ بيعات عن عبعار هي قفصيدة القض



نضح شعري نشعر رؤيت ه في ه ييو .المنطلق هذا من لل

ندروب على الكعادحين تلهعاث: شعري ال

نشعيوب أهعازيج: شعري ال

عن عب والبحر الميواج، صعارعيوا فم تضيو فةغ ال

عن عب واقتحميوا القدار غعالبيوا فم تخطيو ال

عن نبدوا فم ططرق ع الجبعال في المديدة ال

نفصحعاري وفي طسهيوب ال  وال

نشعب نبعار ال غليوب ج

نشعب إلهعامي ال

نشعر إله عب قلبي في ال نرحي ال

نن نتعريف هذا إ نشعر الففصيح ال نثل لل ندة واضحة قطيعة يم نتنظيرات من سبق معا مع وحعا ال
نتي نشعراء صعاغهعا ال نية من انطلقيوا الذين ال نرومنطيق نية أو ال نية أو اليوجيود نتى الصلح وح
نتي الميواضيع لفصيعاغة شعيورهم من انطلقيوا الذي نبر ل ال في الععارم اليوجدان عن تتع

نرر نتح ننضعال ال ني وال .الجمعاهير

نن ودععاة شعري( القفصيدة هذه في نمي قرط دييوان ضمن اليواردة الف ندي نلحظ) أ نتح ال
نشعر من آخر لنمط لليواضح أدا ثكعان ال ننفصف في سعائ نول ال القرن ستينعات من ال

نثل العشرين نية الميواضيع في ويتم نية الةغزل نفصبةغة ذات الميواضيع أو والمدح نية ال اليوجدان
نية، نشخفص :قعائل شعيواء ثيورة صعالح بن الميداني يثيور الميواضيع تلك على ال

عي شعري نن النسعان ذلك لعين لح

نر، نء أبدا ثعائ نشعيوب شحدا لل

نت ل معاجنة وشيوشعا

لعيوب فعاتنة أذن في

العيوااطف نزق شعاعر من



مم، الحسعاس، تعاف ه نظعا .ثكذوب فن

نن نشعر بيعان تيعلن القفصيدة بهذه صعالح بن الميداني إ النسعان بقضعايعا الملتزم اليواقعي ال
نية المقيولة ضمن نن في الشتراثك نتي المقيولة تلك الف أحعا سعادت ال ثكثير على ب ه بأس ل رد

نيمت الدبعاء من ننفصيوص من ثكثير على وخ نية ال نشعر لدى المنحى هذا ولتفسير وغيرهعا ال
ند ل صعالح بن الميداني نرجيوع من ب نية مسيرت ه إلى ال نتي الفكر ننهعا نلحظ ال نرت أ م
نيور ضمن بمراحل نل ه المععالم واضح تعاريخي تط نظمة إلى انتمعائ ه من يبدأ لع صيوت من
نطعالب ني ال نزيتيون نج ه ذات ال ننضعال في اليواطني التيو ند ال ني الستعمعار ض نم الفرنس تأتي ث
تة ينشد الذي القيومي المشروع في وانخرط ببةغداد التحق عندمعا المشرقة المرحل
نية اليوحدة نن ه غير العرب الذي الشتراثكي المشروع في انخرط تيونس إلى رجع عندمعا أ
ندولة انتهجت ه نتينعات سنيوات مدى على ال .الس

نل أععا المراحل هذه ثك أرا تدعيو جمي نند أن صعالح بن الميداني مثل شعاع نية ميوهبت ه تيج البداع
مر لفصيعاغة نبر شع نرر في جيل ه اطميوحعات عن تيع نتح نية والعدالة ال ندولة وبنعاء الجتمعاع ال
نية نمة شمل جمع إلى تيوق ه وفي جهة، من اليواطن نية ال نية القيم ضمن العرب النسعان
نتي القيم تلك الخعالدة ننضعال سينخرط ال التي هي السبعينعات سنيوات مدى إاطعارهعا في لل
البلد سعائر في أو تيونس في سيواء النسعان حقيوق فكرة لرسعا حقيقعا نشعااطعا شهدت
نية .العرب

نمة ييعا صعالح بن الميداني اطيواهعا قفصيرة مرحلة ث نية سيرت ه أغلب في اط نذات نتي ال نشرهعا ال
نية المرحلة وهي أل وهنعاك هنعا نسنيوات تلك البعاريس نتي القليلة ال نضعاهعا ال بعد فرنسعا في ق

نثقعافي المستيوى على رميوزه أحد ثكعان والذي تيونس في الشتراثكي المشروع فشل ال
نن ذلك نذين القلئل العرب الدبعاء من صعالح بن الميداني أ نيورات مع تفعاعليوا ال نتط ال

نية نية اليواطن نية والقيوم نثروا والععالم يدا بأحداثهعا وتأ أرا م نلى وقد. وجز عند بيوضيوح ذلك تج
نلى حيث الخليج حرب نتي والتزامعات ه قنعاععات ه من ثكثير عن تخ سنين ولزمهعا لزمت ه ال

ننى تيونس إلى انطلق حيث من وععاد خبعايعاهعا يكتشف ذات ه إلى فععاد اطيويلة بتعاريخ يتةغ
نشعامل الحضعاري مشروعهعا في وينخرط وأمجعادهعا نضعالتهعا خلل من الجديد لعهدهعا ال
نتحعاد إاطعار في والفكري الدبي نشعااط ه نتعاب إ نيين الك نتيونس نصة ال .خعا

نن من الميدان نفصيوص أغلب في المععالم واضحة العمر وبفصمعات العفصر تنعاقضعات إ
نذثكر حلقعات ومن القطعار إلى القرط نشعاذلي ثكهف ومن الحمعار إلى ال لندن إلى ال
نل بعالقدس مرورا البيض والبيت .المطعاف آخر في قراطعاج إلى ووصيول أبيب وت

واللخطريطة المفاتيح

نل أقيول أن يمكن نن تأثكيد بك نمي قرط دييوان صدور إ نثل قد أ تعاريخ في بعارزة علمة م
نشعر نتيونسي ال أغعاني لدييوان ثعانية إضعافة ثكعان وبذلك العشرين القرن مدى على ال
نشعابي القعاسم لبي الحيعاة نثل الذي ال تت تم نية والبععاد المنطلقعا نرومنطيق خفصعائفص ه ال

نية نية المدرسة بينمعا والمبنى، المعنى مستيويعات على السعاس من علي ه تقيوم بمعا اليواقع
نتي هي ونقده لليواقع وصف ندييوان هذا في القفصعائد أغلب منهعا انبثقت ال المنطلق ال

ندواوين نلحقة لل نشعاعر ال نثل اعتبعاره يمكن الذي صعالح بن الميداني لل نليون لهذا مم من ال
نشعر ني ال .العفصر هذا في المععاصر العرب



نمي قرط دييوان نم أ نيوعة أبيوابعا يض العنعاوين تحت وردت وقد بعض إلى يفضي بعضهعا متن
نتعالية :ال

نذثكرات من ريفي تلميذ م
أشبعاح
رؤى

أشيواق
شعب بطيولة

ندمة ثكتب وقد نمد الديب الستعاذ المق الميداني أشععار وضع حيث المطيوي العروسي مح
نذاتي سيعاقهعا في نتعاريخي والدبي ال أدا وال نصة مشي نفصعادق بعاليوهج خعا وبعالمعنى فيهعا الذي ال

نبر .المرحلة اطميوحعات عن المع

نمعا ندييوان أبيواب أ نرقة أغراض على اشتملت فقد الخمسة ال ننهعا متف منحى ذات جميععا لك
نتى واحد تعبيري نن ذلك الفعاق متنعاقض أحيعانعا بدا ولئن ح نشعاعر أ صعالح بن الميداني ال
نذات همس بين يتراوح نروح اختلجعات في ال نفصعارخ الحتجعاج وبين ال نم في ال الوضعاع خض

ندية نتي المتر نفصمت تحتمل ل ال .ال

نول     الففصل نثكرات من :  ال ريفي تلميذ مذ

نم وقد نتعالية القفصعائد ض : ال

نمي قرط-  أ

والقمر وحمعاري أنعا- 

نطة في مع ه-  المح

نن-  القطعار في معه

أبي إلى رسعالة- 

نشعاذلي ثكهف في-  ال

نن نثل القفصعائد هذه جميع إ نل تم نصعا سج نرحلة خعا نتي لل نشعاعر فيهعا انطلق ال اليواحة من ال
نم وداع من بداية الععاصمة إلى أفعا الحمعار رفقة إلى ال نطة وصف عند ووقيو والقطعار المح
نذثكر بحلقعات وانتهعاء الممنيوع هتك في الولى المةغعامرات ذثكر إلى الحسن أبي عند ال

نشعاذلي .تيونس الععاصمة أاطراف على ال

ننهعا نرحلة مرحلة قفصعائد إ ندواوين أغلب منهعا ستنطلق التي والثكتشعاف ال نتي ال هذا تلت ال



ندييوان نتعبير قفصعائد فيهعا بمعا ال نفصيوفي ال نلت ثكمعا ال نلي رحعاب في: قفصيدة في تج المتيو
نتي نثلت ال ننخلة م .واحد آن في والفق المنطلق فيهعا ال

نثعاني     الففصل أشبعاح :  ال

نتي القفصعائد وهي نثل ال نفصدمة تتم نية ال نتي تلك الحضعار نضعاري فعلهعا فعلت ال نية في ال نفس
نلق فيهعا بمعا البداوة على نشأ الذي الفتى ذلك نية القيم بأصعالة تع بين العلقعات وإنسعان

ننعاس نن ه ال نذي والخطر المشعاعر وزيف المدن بشعاعة يكتشف ولك ندد ال حيث الكيون يه
نفصيون دأب ندمعار أبحعاث على الحروب في المخت ).والرض الجرذ قفصيدة( والخراب ال

نثعالث     الففصل رؤى :  ال

نشعر حيول تدور الففصل هذا قفصعائد نن ال نمة والف نن فيهعا صعالح بن الميداني ويرى ععا أ
نشعر نبر هيو ال نطبقعات اطميوحعات عن المع نية العدالة عن بحثهعا في الكعادحة ال عبر والحر
نتعاريخ نن مقيول ينعاقض بذلك وهيو ال نن الف نفصيومعة وحي من( قفصيدة وتبدو للف اليواردة) ال

ندييوان آخر في ننهعا في ه اليواردة الففصل من الففصل هذا إلى أقرب ال ضمن جعاءت ل
نسيعاق نتنظيري ال نشعر، ال يدا الميداني ثكتبهعا الصل في والقفصيدة لل نشعراء أحد على ر ال

.ل ه المععاصرين

نرابع     الففصل  أشيواق :  ال

نشعر ضمن القفصعائد هذه تندرج أن يمكن نذاتي ال نصة المنعاسبعات في تيقعال الذي ال الخعا
تقربى وشعائج من فيهعا لمعا نفصداقة ال نبة وال ننهعا واليوفعاء والمح نتي المنعاسبتية برغم ولك ال

ننهعا فيهعا قيلت نبر فإ نذاتية البععاد من ثكثير عن تتع نية ال .صعالح بن الميداني لدى والفكر

شعب بطيولة :  الخعامس     الففصل

نشعب هيو نتيونسي ال أععا ال نلدهعا ضعارية منعاسبعات في الستقلل مععارك خعاض الذي اطب خ
نشعاعر ننى وقد 1938 أفريل 9 وشهداء بنزرت عند الجلء مثل الففصل هذا في ال تةغ

نشةغل بعيد ثكذلك نمهعات وعيد الستقلل وعيد ال يدعيو الذي نداء قفصيد إلى بعالضعافة ال
نربت ه الذي المنهج ذلك القتفصعاد في الشتراثكي المنهج إلى في ه نتينعات في البلد ج الس
.العشرين القرن من

نن نمي قرط( دييوان إ نبر) أ نشعاعر مسيرة عن يع أقعا صعالح بن الميداني ال اطفيولت ه من إنطل
نعب الحيعاة في انخرااط ه إلى وشبعاب ه نددة وأبععادهعا ميعادينهعا بتش نثل جعاء لذلك المتع مم
ند الكشف مرحلة هي لمرحلة نشعاعر هذا مسيرة في والم نيون الذي ال بأليوان ه شعره ل
نصة نذاتية ببفصمعات ه واطبع ه الخعا نم فلعمري وتلك ال فمعا البداعي العمل خفصعائ ص أه من في ه شل

نهج ومععانعاة صدق .وتيو



نما ... بعد أ

فيو واحدة والمبنى، المعنى في خفصعائفصهعا عند واليوقيوف وشرحهعا القفصعائد قراءة وحدهعا تل
نل في واحدة نم دييوان ثك ندواوين بين الففصل وحدود اليوصل علقعات إيجعاد ث نم نفسهعا ال ث
نشخفصي سيعاقهعا في وضعهعا نتعاريخي ال نية المداخل من ودراستهعا وال ننفس نية ال والجتمعاع

نية نية والفكر نية والسيعاس ننى ذلك بجميع وغيرهعا، والسليوب صعالح بن الميداني لمسيرة يتس
نشعراء من فهيو بهعا الجديرة المنزلة في تتيوضع أن على حعافظة الذين القلئل العرب ال

نية خفصعائفصهم نشعر نتي تلك ال نيز ال ننفصيوص رثكعام بين من بسهيولة نفصيوصهم تتم .الخرى ال

نن نص إ نية ظحجبته قد صالح بن الميداني ن بما صالح بن الميداني شلخص
نو ع ثطراء من فيها أن الوان آن وقد قطرن نصف من أكثطر مدى على وتن
نص هذا إلى ننظطر نن ددا ال نل عن بعي نية الرخطرى الملبسات ك نظطرف نن ال ل
ننص ني ال .البقى هو الشعطر


