
الكبير  ننهر ال
ممخ:   ال جلل بقلم

منذ           التونسية الشعرية الحركة في انخرط معاصر تونسي شاعر عبيد سوف
على            يزيد ما طيلة الشعرية الكتابة هاجس يسكنه لل وظ الماضي القرن سبعينات
إصدارات               خلل من لفق متد أدبي عطاء حالة في اليوم إلى يزال ما وهو عقود الربعة
متميزا            ليا شعر وصوتا التونسيين الدباء أبرز من واحدا جعلته متتالية وشعرية أدبية

بل           وإشكالياتها ملبساتها مختلف مع وتفاعل لية الشعر الكتابة لور تط رافق لما وها
الشعرية           تجربته لغزارة نظرا المعاصر التونسي الشعر أعلم أحد اعتباره يمكن

   " : من         علم عبيد سوف لدارسين ال أحد يقول ذلك وفي الزمن في وامتدادها لوعها وتن
القريض            وإصرارهمراية العشاق وبعناد يرفع لعقود لل ظ المعاصر التونسي الشعر أعلم

          ... مجموعة   عشرة إحدى السنين لر م على استودعها التي قصائده في يزال ول عاليا
ل             بأسلوب فريدا وألقا المشاعر في لهجا وتو نادرا ليا فن صدقا الكلمات تنطق لية، شعر

. مجابليه     تجارب في له نظير
التي           عشرة الحدى لية الشعر المجموعات واستعراض للفاته بمؤ التذكير من لد ب ول

: السنين           مدى على قصائد من كتب ما وتضم البداعية لونته مد لثل تم
عطشى-    1980الرض

الملح-    لوارة 1984ن
الفسيفساء-    1985امرأة

لروح-    ال 1989صديد
لسرب-     ال خارج 1991جناح

لتى-      ش لضفاف واحد 1999نبع
يكفي-      ل واحد 2004عمر

      : إنانا-   دار عن إلكتروني نشر البحر ليا      2008حارق ورق اليمامة دار عن صدر لم ث
2013سنة 

سنة-        بالحاج لمادي ح المرحوم بترجمة 2008الجازية



على            المسيرة لهذه التتويج يأتي لم ث لتسع ال المطبوعة المجموعات هذه عدد يبلغ
سنة    النشر يضم         2017مستوى للنشر التحاد دار عن عبيد سوف ديوان بإصدار

"  ... بعيدا         " عاليا وهما حدة على تطبعا لم جديدتين مجموعتين إليها بالضافة
           " نثرا" كتبت الشخصية الشاعر سيرة من لدة مستم نثرية فصول إلى بالضافة واحدان و

 "      ...   " : وكان   لية ذات سيرة من وخطوات بصمات فات الذي القطار عنوانا لها وجعل
سنة    إنجازها .2016تاريخ

لم             مهت عبيد سوف لن فإ لها سنعود التي الحافلة لية الشعر المسيرة هذه إلى بالضافة
الشعرية              لكتاباته بل عدم من يكتب ل لنه أ على دليل فيه والتأليف وبالكتابة لنقد بال

مشروع            في ينخرط واعيا عمل إبداعه من تجعل نقدية وخلفيات نظرية أصول
. وأهدافه    لجهاته تو له ابداعي

       : سنة      بتونس الجديد الشعر حركات مثل أعمال المجال هذا في أصدر 2008وقد
       " للشابي  "  لية النثر القصائد الوجود، كتاب من وصفحات لية الحر كتاب سلسلة في

والتوجهات         2009سنة  المدارس مختلف إلى لرض وتع نظرية قضايا فيهما وعالج
        . ولدور     الثقافي للعمل عبيد سوف نظرة أن لل إ المعاصر التونسي لشعر ال عرفها التي

تتجاوزه              بل لية شعر أو كانت نقدية الكتابة حدود عند تقف ل المبدع أو المثقف
المجتمع             في فاعل ليا عضو مثقفا منه يجعل ليا وتربو ليا توعو دورا المثقف بعهدة لتنيط

        . لنا    تبرز الذاتية سيرته على سريعة إطللة لل ولع والحضاري التثقيفي بدوره يؤمن
في             الحضاري لدور وال الثقافي الفعل في المشاركة في المبدع بدور اليمان هذا مدى

. ليها     ورق الشعوب وازدهار البلدان تقدم
  " مواليد        "  من الكبير النهر بالمازيغية ومعناه عبيد الجين سوف أو عبيد سوف

سنة   اللغة         1952غمراسن في الستاذية بشهادة بتونس الداب كلية من لرج تخ
سنة    العربية .1976والداب عرفة         ابن تفسير حول البحث في الكفاءة وبشهادة

عام     منذ النشر لرة          1970بدأ قا أركان له كان إذ ونقدا شعرا للت والمج الجرائد في
       " عديد    " في شارك لية الحر لجريدة الثقافي والملحق لصدى ال مثل صحف لدة ع في
 " بدار         " الشعر نادي لسسي مؤ من وهو وبخارجها بتونس الثقافية لندوات وال النوادي

سنة      بتونس خلدون ابن سنة.      1974الثقافة التونسيين الكتاب اتحاد إلى لم انض
سنة.      1980 لتلميذ ال أدب منتدى لسس أنحاء      1990أ كامل في سنويا تواصل الذي

        . سنتي    بتونس النترنت لدباء والثاني لول ال الملتقى لظم ون عاما عشرين لدة لم البلد



الثقافية        2010و 2009 عرفة ابن جمعية منصبرئيس 2014-2013وشغل
سنة         برادس الثقافي الياسمين مهرجان لية جمع لخرا مؤ لسس .2018وأ

وللنهوض           الدب لخدمة صاحبها لخرها س لدؤوب ال الثقافي بالعمل مليئة حياة لنها إ
بمصاف            واللتحاق للف التخ من الخروج في الثقافة بدور منه راسخا إيمانا بالثقافة

. لدمة  المتق لدول ال
أي           السنة هذه لتشهد تتالى عبيد سوف إصدارات زالت كتاب  2019وما صدور

" والعربي       "     التونسي الشعر من قبسات الثالثة لفة الض عنوانه التحاد دار عن جديد
مقالت              الثلث يتجاوز ل الكتاب هذا في العربي الشعر لظ ح لن فإ العنوان هذا ورغم

خصص    حين والمقاربات        47في المقالت من ومجموعة وهو التونسي للشعر فصل
الفهري           الحصري منذ العصور عبر التونسي بالشعر للها ك للق تتع والذكريات والشهادات

من           أو مجابليه بشعر وانتهاء خريف ومصطفى بالشابي مرورا الضرير القيرواني
المواضيع            إلى لرق التط وسائل اختلف رغم وهو الشعري البداع حقول في خلفوهم
الشعراء           بكتابات الهتمام إلى ويدعو عموما التونسي بالشعر يحتفي حواها التي

الكلسيكي          لتى وح الجامعي النقد أهملهم ما كثيرا الذين المعاصرين التونسيين
والنطباعي.

عنوانه           الذي التاسع المقال اهتمامي لفتت التي الكتاب مقالت بين من
 " للحصري"        "   لب الص ليل يا قصيد خلل من والمخالفة الموافقة خلل من المعارضة

الكبرى           العربية القصائد من لكثير لية الشعر المعارضات موضوع إلى فيه لرض تع
والجيلني.          المرزوقي لمد مح المرحومين كتاب على دراسته اعتمدت وقد والشهيرة

   " لدارس    "      ال لدم ق وقد ومعارضة معارضة مائة لب الص ليل يا عنوانه الذي يحيى بالحاج
أحمد            الشعراء أمير معارضة إطلقا أشهرها وحديثا قديما المعارضات من نماذج لدة ع

: مطلعها   التي شوقي
لوده      عـــــــ لحم ور وبكاه مرقده جفاه مضناك

: طالعه         قصيد في خريف مصطفى لصة وخا الشابي معارضتا وكذلك
يده       انبسطت قد لدهر فال لدده نجـــــــــــــــــ للم ه العهد

سوف               أي هو لنه أ يذكر لم لنه أ لل إ لدرس بال معارضة العشرين يقارب ما إلى لرض وتع
 " وما      "   "  البحر عروس عنوانها البحر حارق ديوانه في صدرت معارضة كتب عبيد

نعتبره              الذي قصيده وعن نفسه عن الحديث عن لففه وتع حياؤه هو ذلك من منعه



وتخييل            تصوير ووسائل فنية طرافة من لمنه تض لما وأنجحها المعارضات أجمل من
: القديم         العربي الشعر استعمالت من بكثير ارتباطها رغم مبتكرة

لدده       تبــــــ الشمس لد لب وأسوده الليل ساد إن
لدده      يجـــــ الفجر ويجيء أشعتـــــــــها الكون وتنير

لل             ك فيها لفر تتو الكلمة معنى لم بأت لصة ق العمودي الشعري بنائها رغم المعارضة وهذه
وإطار             الليل ظلم لدده ب الذي الفجر وهو زماني إطار من وشروطها لصة الق مقومات

والجمال            الحسن آيات من لوحات تملؤها البحر شاطئ على أرض وهو مكاني
ثانوية          وشخصيات والبحر لصياد وال البحر عروس هي محورية وشخصيات الطبيعي
 –    : الشجر        لطير ال من اثنان والنباتية الحيوانية الطبيعة قوى من عديد في لسدت تج
... لصخر–  –  –   –  –   –   ال جلمود اليك يمام البيد العشب بساط النخل الثمر

لية              حرك النص على أضفى والذي الشخصيات هذه مختلف بين دار الذي الحوار لن إ لم ث
لوعة          ومتن لددة متع بأصوات أرجاؤه وامتلت لية بالحيو أقسامه مختلف فٱتسمت كبيرة

البحر            عروس وصياح المواج وهدهدة الطير شدو مثل المتبادلة الحاديث على زيادة
... الورد         وبكاء اليمام وتغريد العشب بساط وجري لرياح ال وهبوب

قبل            المفاجأة اتجاه في تصاعدي نسق في وتعاقبها الحداث تسلسل نلحظ وكذلك
. صوره            وتندثر لوناته مك وتتلشى الحلم فيها لخر يتب لية مأساو نهاية في تنفجر أن

فكان               الوصف في خصوصا لنن تف لنه أ إل لية الشعر لصة الق هذه بناء في لشاعر ال لنن تف وقد
كثيرة           فنيات لرسمها استعمل معرضا بل الفنية اللوحات من مجموعة النص

أو             تتنافر يجعلها أن دون خلطها التي اللوان لدد تع مثل الرسامين من استعارها
من             لظلل وال لضياء ال تقنية كذلك واستخدم والزرق الخضر عليها طغا وقد الذوق تصدم

ليرة            الن الشمس لعة أش من المنبثق الساطع الفجر وضياء الحالك الليل تقابل خلل
البديع          وفنيات البلغية المحسنات من بعديد التشكيلية التقنيات تلك ومزج
موروث            من لية الشعر ذاته في ٱختزن لما م وغيرها واستعارات تشابيه من والبيان

لل             ك في لرفا متص نصوصه أبدع تجسيد من العربي الشعر لكن م وأدبي ولغوي بلغي
لية           الشعر شخصيته من المندلعة الذاتية لوراته تص من ينبع شخصيا لرفا تص ذلك

. البداع     لجمالية ومفهومه الفني وإحساسه
لكرنا               يذ استهلل بعد لنه أ إذ الثامن البيت إلى الثالث البيت من فعله ما ذلك ومن
الطار            تمثل لوحة رسم في يشرع لولين ال البيتين في لية الشاب الستهللت ببعض



من            بكثير نراه الخمسة البيات هذه وفي الحداث فيه ستنطلق الذي المكاني
ل            كتلة منها ويجعل التقليدي الشعري البيت وحدة يتجاوز للغوي وال لني الف القتدار

من             دواليك وهكذا الموالي البيت صدر في ينصهر لول ال البيت بعجز فإذا لزأ تتج
أو             بأنواعه مفعولها أو لول ال البيت في الجملة فاعل تجعل نحوية ترابطات خلل

ول            البعض بعضها عن البيات استقللية فتنهدم الموالي البيت به ييبتدأ تمييزها
مواصلة              على محمول نراه بل منها واحد لل ك نهاية عند يتوقف أن للقارئ يمكن

في             لقله تن ويكون عنده التوقف على لود تع الذي المكان غير في لقف ليتو القراءة
     . الشاعر        لن أ على لل يد وهذا لية العمود القصائد منواله على لودته ع الذي غير القصيدة

لرف            يتص هو بل العمودي الشعر مع لسائد ال للتعامل ممتثل معارض لرد مج ليس
إعادة            وعلى لوناته مك ترتيب إعادة على مقتدر لرر بتح لطر المس الفضاء ذلك داخل

. لياته  جزئ تركيب
يه       يد لض ض نن يت ضر يلنو ضبال ننا سســــــــــ يح ست نح نل سد نق نو نض سر نل ا نترى ف

يه       يد لجـــــــ ض يتم ضه لل ض ال يع ندا سبــــــــــــ ضإ تت نيــــــــا آ ني ضه تت نحــــــــــا سو نل ضفي
يه       يد لج ض نه نت ني نبا سر ضس نبا سر ضس نرا نحـــــــــــــــ نس ندا نش ضر سي لط ال ضن نسا ضل ضب

يه        ند نه سد نه نجا سو نم نع نو سر نأ نما نجا نس ضر سح نب سل ا ضس سم نه نك نو نما نغ نن
يه        يد لي ض نق يي يل للي ال نت نبا سم نك ست نح نر نس سد نق نو ضق الشوا يم سل يح

عروس             بورتريه رسم في أخرى لوحة الطبيعي المنظر رسم في اللوحة هذه وتعقب
  . يمكن          ول السرة والنظرات الطويل والشعر الباسم والثغر لساحر ال الوجه ذات البحر

لكر              نتذ لل أ للبة الخ الطبيعة تلك في الشاطئ إلى تخرج البحر عروس نرمق ونحن هنا
           " التونسي"  الشعر روائع من قصيدة في البحرية المياه من تنبثق وهي الموج حورية

: خريف   مصطفى لسيدي
الجلل       لر س عن البحر صدر لف ش
الــــــــــــــــــللي   فيــــــــــــــه وطفقـــــــــــــــــــــت

الجمال      سحر من فاض موج فوق
الخيـــــــــــــــــــال   تصــــــــــــــــــــــــوير فـــــــــاق

قد             عبيد سوف لن فإ واعتنقها موجه لية حور احتضن قد خريف مصطفى كان وإن
أحلى             معها وعاش لها مهرا الوفير لصيد بال وغمرها لطير ال من ٱثنين بشهادة لوجها تز

حلم.



وتمتلئ              وحدته يبكي الشاعر وعاد حالكة غيوم لفته ول لدد تب أن الحلم ذلك يلبث ولم
الشعراء             حلم لن أ على دليل البارقة بالصداف ٱمتلت أن بعد الشعرية بالصداء نفسه

لصور            ال واصطياد البارقة الطياف مطاردة في ضرهم ند نق و الحلم عن بحثهم في يكمن
شقاؤهم         أو الحقيقية وسعادتهم لنحة المج والخيالت البديعة واللوحات لية الشعر

       . نهاية     في لسن موجهم ليات وحور بحرهم وعرائس الشعرية عوالهم بناء في يتمثلن
لتحاد              وال لبها ح في تفانيا لدهر ال وأنفقوا لها عشقا العمر نذروا التي قصائدهم سوى المر

بها.
تونس             في لها والمنظرين أقطابها أحد وهو النثرية القصيدة من الشاعر قدوم ورغم

القصيدة           إلى ليعود طويلة مسافة قاطعا الشعرية الكتابة أعقاب على وعودته
فيها             طويل شعري نفس وذات ليمة ق لية شعر نصوص إنشاء في نجح لنه فإ العمودية

         . ذلك     داخل كان بل للد مق ناظم لرد مج يكن ولم الكثير الشيء البداعية الجوانب من
القصائد           أشهر لمعارضة اختياره لل ولع فنية ٱستعمالت لدة لع ومبتدعا مبتكرا الطار

مختلف            في والتجريب الكتابة على ولقدرته لنفسه وضعه لد وتح رفعه رهان وأخطرها
نابضة           طريفة وغيرها القصيدة هذه فجاءت خصوصا لية والشعر عموما الكتابية النماط

. لصور     بال لياشة وج بالمعاني لفقة ومتد بالحركة
نتائج              كانت إن هو وتعليقنا لدة ر العمودي القصيد إلى أوبته بعضهم يعتبر قد لبما ور
ولئن           لدين المرت وبجميع لدة بالر فمرحى والجمال لصنعة ال فائقة قصائد إبداع لدة الر

النمطين           لن فإ كلسيكيين شعراء العمودي القصيد على الثائرين الشعراء بعض انتهى
الموضوع            هذا وعن البداعية سوف قريحة في تنافر دون يتعايشان بقيا الشعريين

 " ص   "    بتونس الجديد الشعر حركات كتابه في أكبر: "  122يقول النساني التاريخ
والبحور            العروض من أوسع عندي لشعر ال لن فإ وبالتالي النظريات لل ك من وأشمل

    ... كتبت          إن عجب فل أحيانا به تضيق قد اللغة لتى وح والبيان البلغة من وأشمل
أو            الجذور إلى الحنين بسبب لبما ر العمودية الشعار بعض الخيرة السنوات في

         . لد       يع ول بأشكال لد نح يي ل عندي والشعر ل نم ضل الجديد لم خض في القديم طرافة عن بحثا
بأنواع"...

نهرا              سوف فكان لققت تح نبوءة فيه خالص لي شعر اسم الكبير النهر أو الجين سوف
لقا             تدف أعماله وكانت لية الشعر الدبية بالكتابة وزاخرا طاميا بحرا بل البداع من كبيرا

فتزهر           الرديء والواقع الجهل صحاري يجتاح الثقافيين والنتاج الفعل من عارما



. أدبية       وبحوثا ودواوين كتبا وتثمر وتونع بالقصائد
النف  حمام
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