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سوف عبيد: ليس سهل أن نكون شعراء

شي فثثي تثثونس لثثه ميثثزة المثثثابورة شي عوربثث سثثوف عبيثثد صثثوت شثثعور
شيثثد شتيق شتيقليثثد وال شي ة بعيثثدا عثثن ال ششعور شتواضع يواصل معاناة الكلم ة ال وال
شص بملمثثح شدي إحساسثثه الخثثا شسائد. ويبحث عن عبارة تثثؤ ششعور ال بال
شي. مواضثثيعه الرض والمدينثث ة والنسثثان شي والحضثثار شثيقثثاف محيطه ال

شنن ومتضارب. شي ميق شور ك في فضاء إجتماع شليذي يتح ا
شجل شو ل "الرض عطشى" على حسابه مس نشور سوف عبيد ديوانه ال
شكدا شوارة الملح" عند دار ديميتيور مؤ شثاني "ن شم نشور ديوانه ال حضوره. ث
شبثه بالحضور المبدع كثيور العطاء والثارة. قصثثائده علثثى قصثثورها تش
شيثث ة بعيثثدة المورامثثي شد في علمات ودلئل قوريب ة من الحيثثاة اليوم تمت
شي ة شبور عثثن اختلجثثات حسث والورؤى قد يكتفي سوف بكلم ة وحورف ليع
شيثث ة شي ة أو تفعيل شيثث ة إنشثثاد شي ة. فل يعبأ بتنميثثق مجحثثف أو غنائ شي ة ح وفكور
ششثثعور. لثثيذلك هثثو ششاعور ل بيقانون ال شي ة ال شنه ييقو ل همومه بعفو رتيب ة. إ
شيثثز فثثي تجوربثث ة شتم شكثثد هثثيذا ال شيته. ليقاؤنثثا معثثه يؤ شسنا إنسثثان شسنا وتم يم

شي ة. شي ة تونس شعور

شديوان شنه تجثاوز الثث شثثثاني، هثثيذا شثعورت بثثأ شي ال ششثثعور ** هيذا ديوانثثك ال
شو ل؟ ال

شو ل "الرض العطشى"، بل هي مثثن شنه تجاوز لديواني ال * ل أعتيقد أ
شليذي شثثورعت فيثثه منثثيذ شي ا ششعور وجه ة نظور تجوربتي تعميق للمسار ال
شطثثي مورحلثث ة شتجثثاوز هثثو تخ شسبعينات. وإذا اعتبورت مفهثثوم ال أوائل ال
شوارة الملح" اعتثثبوره شثثاهد عيثثان شثاني "ن شن ديواني ال شي ة فإ شي ة وفكور فن
شي ة فثثي هثثيذه ششخصثث شين ة دون اهما ل أحثثوالي ال شي ة مع شي ة تاريخ عن وضع
شديوان اعتثثبوره مواصثثل ة لمثثا بثثدأت فيثثه، شن هثثيذا الثث المورحل ة. ليذلك فإ

شنها مواصل ة أخورى للبحث عن الجديد وليقو ل ما ل ييقا ل! ولك

هذا وقت فاجع

شنسب ة إليك في هيذا الوقت؟ شي ة بال ششعور شثل العبارة ال ** ماذا تم
شي ة على قاب قوسثثين أو * هيذا وقع فاجع، هيذا وقت تيقف فيه النسان
ششثثعوب وقهثثور شدمار والخثثوراب، هثثيذا وقثثت اسثثتعباد ال أدنثثى مثثن الثث



شل مثال لمظلمثث ة ششعب الفلسطيني إ شي ة. وليس ال طموحاتها في الحور
شي ة هثثي بطورييقثث ة أو بثثأخورى. وهثثي ششثثعور هيذا العصور، ليذلك فالعبارة ال
شل طمثثوح إلثثى إيصثثا ل النبثثض النسثثاني الصثثيل إلثثى النسثثان لعثث
شبثث ة، شطيغيثثان وتعثثود إلثثى دفثثء المح شي ة تيقلع عن الجثثبوروت وال النسان
شتي تنطلق من النسان لتعود إليثثه، شل الفنون ال ششعور شأنه شأن ك فال
شيثث ة لهثا مثثدلولها العمثثق شي ة فثثي الحضثثارة العورب ششعور ولكن العبارة ال
شثثثل العبثثارة شيثث ة، لثثيذلك تم شيذات العورب بحكثثم سثثلطان الكلمثث ة فثثي الثث
شنسثثب ة إلثثى الثثوطن العوربثثي الموثثثق شي ة فثثي هثثيذا العصثثور وبال ششثثعور ال
شثل نظورة هيذا الجيثثل إلثثى شبور عن معاناة هيذا الجيل الجديد بل تم المع

الماضي والحاضور وكيذلك تورنو إلى المستيقبل.

اتفاعل مع المدينة

شتجه ة أكثور فأكثور إلى أحداث وصثثور مثثن الحيثثاة ** تبدو مضامينك م
شي ة في مدين ة تونس، كيف تشثثيغلك المدينثث ة وكيثثف تيقبثثل علثثى اليوم

تصويورها؟
شتثثاريخي الثثيذي ينشثثأ فيثثه، ششعور ينطلق من الطثثار ال * هو كيذلك، فال
شي وجثثدناه ل يخثثورج مثثن هثثيذا ششثثعور العوربثث وإذا نظورنثثا إلثثى تاريثثخ ال
ششاعور العوربي تحثدث عثن فورسثه وعثثن سثثلحه وعثثن الستنتاج، فال
شدث عثثن المدينثث ة وأجوائهثثا فثثي العصثثور شي ة، وتحثث شصحوراء في الجاهل ال
شباسي مثل، ليذلك فعندما انطلق أنا من مدين ة تونس فلنها الوركثح الع
اليذي تظهور فيه الشياء بتفاصيلها حينا وبورموزها حينا آخثثور، وليسثثت
شتي تتشابه كثيورا في رموزهثثا شي ة ال شل إحدى المدن العورب مدين ة تونس إ
ششثثوارع شتثثي حاصثثورتها البنايثثات وال اليقديمثث ة كالسثثواق والمسثثاجد ال
شبور عن هيذا اليغزو المعماري الفورنجي اليذي استطاع الحديث ة. وهي تع
شي ة شيذات العوربيثث ة علثثى مسثثتويات نفسثث أن يثثدخل الرتبثثا ك فثثي الثث
شنمثثا شي ة أخورى وحينما أقبل على تصويور بعثثض مثثن يومياتهثثا فإ وحضار
شتي نضثثيق فيهثا أحيانثا ونضثحك شتفاعل مع هيذه المدين ة ال هو نتيج ة لل
شورة ونلقي فيها الناس الصدقاء واليغورباء. فالمدين ة هي الحياة فيها م
شور هثثيذه المدينثث ة بثثالعين شل تناقضاتها ولكني أص شي ة المعاصورة بك العورب
شتي رأت أو ل ما رأت البادي ة في زرقتها وفي صحورائها وفي حنينهثثا ال

أيضا!

** كيف تيقورأ قصائد ك مع اليقارئ؟



* قبل أن أنشور اليقصيدة قد تمكث أعواما طويل ة عندي أعثثود إليهثثا
شننثثي حينمثا شنيقصان وقثد أنشثثورها بعثثد كتابتهثثا مباشثورة وإ شزيادة وال بال
شتثثي شيذكوريات ال أعود إلثثى قصثثائدي اليقديمثث ة أعثثود إلثثى كثثثيور مثثن الثث
شن شل قصيدة تيقوريبا لها حكاي ة واليغوريب أ ظهورت فيها تلك اليقصائد. فك
شوراء قد ييقورأ أبعادا فثثي قصثثائدي لثثم تخطثثور لثثي علثثى بثثا ل بعض اليق
شثاني اليذي يبحثثث عنثثه ششاعور ال شنني أعتبور اليقارئ هو نصف ال أصل. وأ
شليقاء والتأثيور ولثثدت اليقصثثيدة. وذلثثك شم ال شو ل، فإذا ت ششاعور ال نصف ال
شدا هي اليقصائد الخالدة فليثثس سثثهل أن نكثثون هو الخلود. ونادرة ج

شعوراء!

ششاعر القارئ نصف ال

شيثث ة، فهثثل هثثو تثثوق إلثثى شتفعيل ** أنت تتابع نفسا قد ل يخضع إلثثى ال
شني؟ شنثور الف ال

شنني شي، وصحيح أ شي النيقد * هيذه المسأل ة تندرج ضمن المجا ل التنظيور
شم شنمط الخليلثثي ولكثثن المهثث شتفعيل ة على ال أكتب دون احتفا ل كبيور بال
شن تعوريفثه شطبثاع ذلثك أ شور ك ال شنفثوس ويحث شز ال شيذي يهث ششعور هو الث شن ال أ
شل لعددنا ألفي ة ابن مالثك فثثي شفى ليس كافيا وإ بالكلم الموزون الميق
شي ششعور. كيذلك أين هي البدايات الولى للشثثعور العوربثث شنحو أحسن ال ال
شلهثثا شتجارب الكثيورة الخارج ة عن الوزان المعوروفثث ة، ك اليقديم وأين ال
شن العصثور شي، واليغوريثب أ ششعور العورب شورسمي لل شتاريخ ال ضاعت بسبب ال
ششثثعور شل شيء تيقوريبا على عكثثس ال شي قد حاولوا إهماله في ك الجاهل
شن شصمود فيثه وعلينثثا أن نعلثثم فثثي هثثيذه المسثثأل ة أ شسكوا بال شيذي تم ال
شي هثثي تلثثك المحثثاولت المحثثدودة فثثي ششعور العورب أجمل وأخصب ال
شنيقاط المضيئ ة فثثي شتي كانت تظهور من عصور إلى عصور فال شتجديد ال ال
شن لحلثثك الحيقبثثات هثثي شتجديثثد، وأ شي هثثي نيقثثاط ال ششعور العورب ذاكور ال
شن اليذي أكتبه يطمثثح إلثثى شما في عصورنا فإ شوركود، أ حيقبات الجمود وال
شيذر فثثي سثثمات شتثثي تحثثاو ل أن تتجثث أن يندرج ضمن الورؤيا الجديدة ال
ششعور الحديث أحثثد محثثاولت الخثثوروج شل حورك ة ال الحاضور العوربي ولع
شيذين يخشون مثن الجديثد شسائد لكشف ألوان أخورى، وال عن الواقع ال
شمنثثي شل رمثثوزه ول يه شظلم بكثث شودوا علثثى عصثثور ال شنهم تع شنما ذلك ل إ
شمثث ة شي فهثثيذه مه كثيورا تسمي ة ما أكتبه هل هو شثثعور جديثثد أو نثثثور فنثث
شثورا في ما أكتبثثه وهثثيذه شبورا ومؤ شنني أتوق إلى أن أكون مع شيقاد، ولك شن ال
شسثهل تجثاوز آلف اليقصثائد شيقثا، فليثثس مثن ال شصعب ة ح شم ة ال هي المه



شننثثي شيثث ة، ولك شي ة العورب ششثثعور شيذاكورة ال على مدى ست ة عشور قورنا مثثن الثث
شلتيغييثثور! ومسثثاف ة رغم ذلك سأحاو ل، فأنا لست وحدي الطامح إلى ا
شصيني ... نعثثم اللف ميل تبتدئ بالخطوة الولى هكيذا ييقو ل المثل ال

شصين! اطلبوا العلم ولو في ال


