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ّتونسي الّشاعر :التأسيس أجل من والمغامرة عبيد سوف ال
ّيز الّصحراء ّطفولة ح الحلم ومبعث ال

 أبففي مففع تبففدأ لففم تففونس فففي المكتوب العربي الّشعر في الحداثة تجربة
ّذر فهي الّشابي، القاسم ّتاريخ، في بعيدا تتج  ابففن نظريات في وخاّصة ال

ّية القيرواني رشيق ّنقد ّتي ال ّدمففة اليففوم تبففدو ال  وفففي عصففرها، عففن متق
ّية النـماذج ّنففوع هذا الموّشحات، ومنها الندلس، بلد من الواردة الّشعر  ال

ّتاريففخ لكن. طويلة قرون خلل يتعاطونه المنطقة شعراء ظّل الذي  لففم ال
ّتففم تمامففا، تناساهم فقد العربي، الوطن غرب شعراء تجاه رحيما يكن  وع

ّلففت بففداعاتهم، إعلففى  المخطوطففات صفففحات بيففن قابعففة أسففماؤهم فظ
ّنور ترى أن دون الّصفراء،  القدامى الباحثين، من اهتمام أدنى تلقى أو ال

ّتونسي الّشاعر يراه ما هذا. والمحدثين منهم  قففدم رجففل: عبيففد ُسففوف ال
ّنجوم، المدن سماء ليزرع الّصحراء عمق من  أجففداده عن أخذه ما ونشر بال
 ،)1980" (عطشففى الرض: "دواوين ثلثة عبيد لسوف. البادية شعراء من

 دار نشر" (الفسيفساء المرأة"و) 1985 ديميتير دار نشر" (الملح نّوارة"
).1985 الربعة الّرياح
ّتاريخ الّشعر، حول وحاورته" العربي الموقف" التقته .والوطن وال

العربببي الّشعر خطى خلف يسير دوما ظّل العربي الوطن مغرب في العربّي الّشعر 
ّدم لم فلم المشرق في يكتب الذي ّيز ول عليه يتق رأيك؟ هو ما عنه، تم

 لقببد المشببرق، وأدب المغببرب أدب وهببو أل قببديم، إطببار ضمن توضع المسألة هذه•
ّذخيرة" كتابه الهجري الخامس القرن منذ الشنتريني بّسام ابن كتب  محاسببن فببي ال
 كتبباب مناقضببا الدب فببي عاّمببة المغببرب أهل فضائل فيه يبدي الذي" الجزيرة أهل

ّبه، عبد لبن" الفريد العقد" ّنه ر  بضبباعتنا هببذه" مقولببة أّن للمشببرق يثبت أن أراد كأ
ّدت ّتنببافس هببذا كذلك ونجد بالموّشحات، خاّصة واستشهد صحيحة، ليست" إلينا ُر  ال
ّبي مثل أنفسهم، الّشعراء بين ّقببب الببذي هانئ وابن المتن ّبببي ُيل  ولكببن المغببرب، بمتن

ّتنافس بمنظار إليه ُينظر عندي المر  نظببرة وكببّل أقببّل، ول أكببثر ل الحسببن، نحببو ال
ّنمببا المبدأ، هذا تتجاوز ّذي وقببد منهببا، طببائل ل مفبباخرات إلببى تببؤول فإ  النعببرات ُتغبب

ّية ّية، والطروحات العرق ّنمبا والمشرق المغرب بين العلقة أّن والمهّم السياس  هبي إ
 والفقهبباء الدببباء بيببن منبباظرات من يحدث كان مّما هذا على أدّل ول تفاعل، علقة
ِابببن الغزالببي مثببال وهببو أل كافيا، أراه واحدا مثال أذكر قديما،  أن أحببّب ول. رشببد و
ّنه ومغربا، مشرقا عصره فريد كان خلدون ابن ّن إأقول ّنشببأة مغربببي كان ولئن ل  ال

ّتكوين ّنه وال ّثقافة سللة من يعتبر فإ ّية ال ّنببه لببو خلببدون ابببن يكببون فماذا. العرب  لببم أ
ّنسبببة أّمببا ؟"الخلق تهببذيب" مسببكوية كتاب على أو المسعودي تاريخ يطلع على  بال

ّيببة للحركببة ّثقاف ّيببة، ال  يرحلببون، دائمببا كببانوا العببرب والدببباء العلمبباء فببإّن والعلم
 العصببر، هببذا إلى نظرنا وإذا اليوم، القائمة الحواجز هذه دون ويشتغلون ويدرسون،

ّثقافة جناحي بين الموجودة الحلقة يعتبر مثل الّشابي فإّن ّية، ال ّكببن لنه العرب  مببن تم
ّية الحركة يستوعب أن ناحية ّتجديد ّتي ال ّقاد ونعيمة جبران يد على ظهرت ال  مببع والع

ّكن بتجربته فهو. المحلّي واقعه من إليها الضافة ّتفاعل من تم  رهاصببات إآخببر مببع ال
.عصره



  الّشعري     تراثنا     مراجعة

ّول تشببرين شببهر خلل ِانتظم الذي الّشابي القاسم أبي ملتقى خلل من  أكتببوبر –ال
ّدم الّشاعر، وفاة على ب 1984 ب سنة عاما خمسين مرور بمناسبة الفائت  الديببب قبب
ّليبي ّليسي محّمد خليفة ال ّذي هو الّشابي القاسم أبا ّن إفيها قال دراسة الت  أسببكن ال
 لم الفائتة، القرون خلل قبله، جاؤوا الذين وأّن العربي، الوطن غرب منطقة الّشعر
ّلدين، نظامين سوى يكونوا ّي الحببديث بببالمفهوم مبببدعين وغير مق  للبببداع والجببوهر

ذلك؟ في توافقه هل. الّشعري

 وقبببل العربببي، الببوطن مغببرب فببي الّشعري تراثنا مراجعة إلى تدفعنا المقولة هذه•
ّتببراث هببذا أّن هببل: هذا  بإحببدى المخطوطببات قاعببة دخلببت إذا فبأنت، ُنشببر؟ قببد ال

ّية المكتبات ّنببك طرابلس، أو الّرباط أو الجزائر أو تونس في الوطن  مببذعورا تبقببى فإ
ّنصوص آلف أمام ّتي ال ّنني لهذا،. مراجعة أدنى ودون ضباط دون زالت ما ال  أبدي فإ

ّفظي ّية البداعات من تح ّليسببي السببتاذ ولعببّل الّربوع، هذه في العرب  حببّث يقصببد الت
ّنظر إعادة على الّشعراء ّية الكتابة مفهوم في ال ّلذي الّشعر  طويلة قرونا سائدا ظّل ا

.العربي الوطن جناحي في

ّنبه الّشبعري، للببداع الحببديث المفهبوم تعباطي إلى غيره سبق الّشابي يكون قد  لك
 وصببحيح المنطقببة، في الّشعراء من سبقه عّمن أخذ بل عدم، من ينبعث لم كشاعر

 فقهباؤه يميبل ل البذي المبالكي بالمبذهب متمّسكة بيئة في إستثناء كان الّشابي أّن
ّدة" المواضيع غير في الّشعر قول إلى كثيرا ّل ،"الجببا ّنببه إ  أخببرى ناحيببة مببن يعتبببر أ

ّية للمدرسة ِامتدادا ّنقد ّتي ال ّونببة ومسببتعمل القيروانببي، رشببيق ابن انشأها ال  ابببن مد
ّية منظور ّلغو ّقاد أو جبران عن الّشابي أخذ ما بقدر إذن،. ال ّد الع  الذي التجديدي والم

ّيا وريثببا كبان مبا بقبدر القرن، هذا بدايات في العربي الوطن مشرق في ظهر  شببرع
ّنظريات ّدمببة لل ّتببي الّشببعر فببي المتق  القيببروان فببي الماضببية القببرون خلل ظهببر ال

 تجربته، في أبعاد ثلثة ذو فالّشابي. الغربي الّشعر ترجمات من إستفادته مع خاّصة،
ّتاريخي، البعد وهي أل .الغربي والبعد العربي البعد ال

ّطفولة  إلببى العببودة إلببى صببريحة تكببون تكبباد دعوة نقرأ حيث شعرك في حاضرة ال
ّطفولة عالم ّطفولة. ال  ربببط أيضببا هناك. والمل والّصفاء، البداية، معاني تأخذ هنا وال
ّطفولة بين ... والّصحراء ال

ّية، الومضببة ففي الصل، إلى عودة عندي هو الّشعر• ًة، أو كتابببًة الّشببعر  أشببعر قببراء
 .فيهببا أسببكن أن أطمببح التي تلك أو ِافتقدتها، التي الجميلة الشياء مع حميمة بصلة

ّدا جميلة كانت وطفولتي ّتونسي الجنوب أّن برغم ج  الّصببحراء بوابببات علببى يفتببح ال
 هببو نقببوله أن يمكببن وما العربي، الوطن تجمع أيضا هي التي الّصحراء هذه. الكبرى

 مبعببث عنببدي الّصحراء وتجربة. الّصحراء إلى الّصحراء من امتداد العربي الوطن أّن
ّل يأتينا ل الذي أبي أنتظر أجلس كنت حينما للحلم  ليبقببى العببام، فببي واحببدة مببّرة إ

 وهي الّصيف، في نضب تالتي البئر إلى ورود كذلك والّصحراء. شهرين أو شهرا معنا
ّليل في ومسامراتهم البدو شعار أأخيرا ّنجوم رداء تحت ال ّنني وحدث. ال  عببن رحلت أ

ّدراسة، طلبا العاصمة في لستقّر عمري من العاشرة في الّصحراء  أحّس فظللت لل
 والّصببحراء المدينببة، حيطببان بيببن يوم كّل افتقده الذي الّشاسع الفضاء إلى بالحنين

ّيبز هي ّطفولبة ح  الحيباة مشباغل كبل عينبي عبن تحجببه أن ِاسبتطاعت مبا البذي ال
.الحاضرة



ّطبيعة لعناصر محاورة شعرك في أيضا هناك  ... الغيببوم الحصببى، الجبببل، الّريببح،: ال
... يتأنسن فيكاد كيان، في يتجّسد شيء كّل

ّننببي الماضببي، ثراء وأمام الكون هذا شساعة أمام وذاهل دوما، مندهش أنا•  أظببّل لك
ّقظا دوما ّنببه ضمنه، أتحّرك الذي الّشرس الواقع هذا بمواجهة متي  فينببا ُيميببت واقببع إ

ّيتنا، حرارة ّتي وبراءتنا وصفاءنا إنسان .يوم بعد يوما نفتقدها ال

ّور ّننا مثل تص ّتلفزيون جهاز أمام متفّرجين مجّرد نبقى أ  صببرا مذابببح تعببرض حينما ال
ّولت قببد وأحاسيسنا أعصابنا ليست أو. وشاتيل  أشببكال نببرى عنببدما خشبب إلببى تحب
ّدمار  هببذا بجلل جببدير اليببوم النسببان أّن هببل: نتسبباءل فاليببوم عالم في الّشائعة ال

الكون؟

ّنفس   الفصيح     العربي     ال

ّتجببارب بعببض فشببلت أن بعببد ّيببة ال ّتببي التحديث ّتينات فببي ظهببرت ال  وبدايببة السبب
 مببأزقه مببن مخرجببا أخيببرا وجببد قد تونس في العربي الّشعر وكأّن يبدو الّسبعينات،

ّورات لك تبدو كيف. القديم ّتط ّتي ال الخيرة؟ الّسنوات في شهدها ال

 في عطاءاتها ستظهر خصبة مرحلة العوام هذه يعيش تونس في العربي الّشعر إّن•
ّنفس لّن القرن، هذا أواخر ّية الّسبباحة إلببى عبباد قد الفصيح العربي ال  بعببدما الّشببعر
ّلت ّنزعة هما دافعتين، تكونا لم نزعتان تتجاذبها عديدة سنوات ظ ّيببة ال ّتقليد  البحتببة ال

ّنزعة المشرقّي للّشعر ّيببة وال ّيقة القليم ّتببي الّضبب ّلهجببة الكتابببة حبباولت ال  العاّميببة بال
ّلغة ّية وبال ّنه وأعتقد. الفرنس ّد ل كان قاس درس أ ّية للطروحات نتيجة منه ب  الّسياس

ّية الوساط في سائدة كانت التي ّثقاف  لهببذه الّصببحيح الخيببط علببى تقبببض لم التي ال
ّية الفترة ّتاريخ ّور إذ. ال ّلق في هو الخلص أّن البعُض تص ّتع ّقيه الغبرب بأسبمال ال  بشب

َقولبين واليساري، اليميني ّياه ُم  بعببض كببان مثل الجمبباهير فبإسم. جاهزة علب في إ
ّتببى ترقى ل هجينة بمفردات يكتبون الّشعراء  وبإسببم. اليببومي الخطبباب لغببة إلببى ح

ّلغة سلمة على المحافظة ّية، ال ّتبى تجاوزهبا بلغبة يكتببب الخبر البعبض كبان العرب  ح
 مببن العديببد أباطيببل ظهببرت الّسبببعينات منتصببف ومنببذ قببرن، نصببف منببذ الّشببابي

 الّشببعر نكتببب كيببف: تببونس فببي المبببدعون فتسبباءل الواقع، محّك على التنظيرات
ّيد؟ ّتجربة ِانطلقت هنا ومن الج ّية ال ّتفقت أن بعد عندنا الّشعر  .الببّرداءة تفّشي على ِا
 علبى قبادرا كبان مبن وتجباوز أخطبأ، قبد كبان َمبن وتراجبع نفسه، راجع َمن فراجع

ّتواصل ... ال

ّدة من الن ينهل تونس في العربّي والّشعر ّتببراث منبببع: أهّمهببا هاّمببة منابع ع  لغببًة ال
ّية وتجربة ّتونسببي المحلّي بالواقع التزاما  ثّم أصيل نفسا وتاريخ  أرجبباء خضببّم فببي ال
ّية النجازات من الستفادة وثالثا العربي، الوطن ّيببة المسببتويات علببى النسببان  الفكر
ّية .والفن

الكافي رضا محّمد: الحوار أجرى


