
 في والحكاية والخرافة الحلم
عبيـد سـوف شعر

قاسم قاسم: بقلم

دد 1973 عام إلى يرجع أقدما أعوام 7 مدى على 22 المقطوعات هذه تمت
دشاعر حرص وقد 1979 إلى وأحدثها ظظظاهرا حرصا قصائده تاريخ على ال

دم أمر وهذا دور لمعرفة مه دشاعر رؤية تط دصله ال اختلظظف ومظظا بيئتظظه في وتأ
دد ل خطوب من البيئة هذه على دشعر في أثرها نرى أن ب دمة ال فهنالظظك. عا

دية دشاعر بين قائمة جدل دسظظاس كإنسان ال وعظظالمه بيئتظظه وبيظظن متفاعظظل ح
دشاعر يعد فلم فيه، يعيش الذي بظظرج فظظي يعيظظش الحظظديث عصظظرنا فظظي ال

دن بل يقال كما عاجي دشعراء شعر إ دل الحقيقظظة فظظي هو ما المعاصرين ال إ
ديظظة الحظظوادث تظظأثير صظظدى فالحيظظاة. وعقظظولهم نفوسظظهم فظظي الخارج

دية دية الجتماع دعظظال الظظدور لهظظا والسياسظظ دشظظاعر تجربظظة اخصظظاب فظظي الف ال
دية مكاسبه مع وتفاعلها دية الفن .والشعور
دن الملحظظظ دنسظظبة النتظظاج غزيظظرة كظظانت 1975 سظظنة أ دشظظاعر بال 9( لل

دل) مقطوعات 1979 سظظنة وتليهظظا 1978 سظظنة هظظي إنتاجظظا السنوات وأق
دن من) مقطوعتان( دسنوات أجدب أ دسظظنتان هما ال فلظظم 1977و 1976 ال

دشاعر نجد .المجموعة هذه في الشعر من شيئا فيهما لل
ششعر قول أن أيضا الملحاظ ومن شر ال شيا يم شم 1975 إلى 1973 من تصاعد إـلـى ينـحـو ث

شـسـنتين ـفـي الـصـفر إـلـى ليـنـزل القلل ـشـيطان" يـسـتيقظ ول أعلها إليهـمـا المـشـار ال
ششعر شل الـقـدماء يقول كما عندها" ال ـفـي قـصـائد ثلثا لينـتـج كامـلـة ـسـنوات ثلثا بـعـد إ
شدل ولكن سنتين ششعر قول مع شسنوات هذها عبر ال شدىّ ل ال ـنة في 3 نسبة يتع شـس ـي ال وـه
شلة يمتاز عبيد فسوف ضئيلة نسبة شـشـعر قول في بالق ـا إذا وخصوـصـا ال أن أيـضـا لحاظـن

شدىّ ل الحايان أكثر في قصيرة" قصائدها" شل الـصـفحة لـهـا المكانـيـة المـسـاحاة تتـعـ ـفـي إ
شنادر القليل شب ال شثر اليجاز وحا شرـسـم بلوحـاـة أـشـبه عـنـدها القطـعـة لتـكـون شعرها على أ ال

شصغّيرة شتكثيف من فيها ال شلوني ال شتشكيلي ال الـحـرص وـهـذا الـكـثير، الشيء والعاطفي وال
شنما البلغا في اليجاز على شن ـمـا عـلـى ـيـأتيه إ عـصـر ـهـو اـلـذي العـصـر) وـقـع( ـمـن نـظـ

شسرعة شطوال للقصائد فيه مكان ل ال شن عندها اليمان أو ال شل وـمـا اليـجـاز هي البلغاة بأ ـقـ
شل شـسـكّ المـعـروف العربي البلغاي المذهب هو ود شلغـّـة أـسـتاذ وـهـو ـبـه والمتم شـيـة ال العرب

شيدا العارف وآدابها شل ج ... المذاهب هذها بك
شل على ششعري عالمه إلى الن لندخل حاال ك ششعوري ال ـهـذها إمـعـان ـفـي لنستكشف وال

شدنيا" شتي" ال ششاعر يخلقها ال شلمها أن ويريد وفكرها بعاطفته فيها ويعيش أمامنا ال ـا ســ إليـن
شية في شـتـي المجموـعـة ـهـذها طرـيـق ـعـن وـسـماح طواع شـشـاعر نـشـرها ال نفقـتـه عـلـى ال

شصة شزعها الخا .1980 سنة وو
ششاعر على تسيطر فكرة شمة سيطرة ال شن يرىّ يكاد فهو والخصب الجدب مسألة هي تا أ
شنـفـوس وـفـي الرض ـفـي القـحـط. القـحـط أـصـابه حاولنا الذي العالم أيـضـا والقـلـوب ال

شل على يطغّى فالجفاف ... العالم وعلى والعواطف والمحسوسات المرئيات ك
4ص" وآسيا إفريقيا جفاف يا"
دية كرة رأسي" تدور أرض

10ص" قفر مجدب وعالم
دصيف" دشمس ال 4ص" والجفاف وال

ششاعر الواقع هو هذا كان وإذا شنماء في دائما يؤمل فال شرواء ال :والخضرة وال



اعشوشبي أمامي طرقات يا"
جبيني أخاديد في صخور يا

3ص" انبتي
الزهر جبيني في ينبت متى"

دمي دتى نهديك بين رأسي ض  ح
دزهر ينبت 10ص" ال

شما شمة أ شلب في المل ق شتغّ شثل والجفاف القحط هذا على ال ـاب( المقطوعة هذها في فيتم ـب
شنة 23 ص) الج

دنة في سنفتح" ذراعا الج
وذراع
ذراع
ورباع وثلثا مثنى

صاعا الجدب في وسنزرع
وصاعا
وصاع

دل فيحصد " الجياع ك
شلب الساس هو" الحركي فالعمل" شتغّ والعـطـش والـجـوع والـجـدب الجـفـاف هذا على لل

شثل :في العمل هذا ويتم
الفتح
شزرع ال
الحصاد

شـصـلها عـلـى زـيـادة ونشاطا حاركة تنضح كلمات شلب. الرض ـفـي تأ شتغّ شية عـلـى ـفـال الوـضـع
شية شل يكون ل العالم غاير العالم وتديل) condition humaine( النسان شدة بالحركة إ الجا

.والقحط للجدب الستسلم وعدم
فـكـر ـمـن أـكـثر عـلـى ـسـيطرت ورواء نـمـاء من يتبعها وما هذها والقحط الجدب وفكرة

شكر وشاعر فيلسوف شد( ولنتذ شيا" بذاته الموضوع هذا يعالج الذي المسعدي) س أو" سياس
شطويلة قصيدته في) أليوت.س.ت( شيا" نفسه الموضع يعالج اليباب الرض ال ـو" حاضار وـه

شي موضوع شنه ثر شتصل ل شل في بالنسان ي شلـبـت إذا خصوصا وزمان مكان ك روحـاـه عـلـى تغّ
شية شية الماد شية والنهزام شتكال فيه وبث تلكّ غافوته من تنبيهه إلى والدباء الشعراء فيلجأ وال

شنة في ليفتح" والستسلم النهزام سلسل ليقطع والستفاقة الوعي روح أو ذراعـا، الج
شل أخير وليحصد صاعا الجدب في يزرع ".الجياع ك

شري ومسألة شية الح شح والديمقراط ششاعر على تل ممـضـا إلحاحـاـا قصائدها جميع في ال
شصورة بتكثيف أو تارة رمزي بأسلوب شرة لل شـتـي الحالم بـهـذها أو أخرىّ، م شرقه ال ـتـؤ

شنن والتي شنور المل عندها فالمسرجة صياغاتها، في يتف شضياء وال :وال
زيت بقطرة"

المسرجة في
دبة قمح بح
دسنبلة في ال

دشمس من نسرق بسمتها ال
دزعها بسمة ونو

بسمة
7ص" بسمة
شدل أن يمكن قليل فبشيء شدل العالم يتب ـه ويتب ـة الرض وـج شن المجروحـا ـت( إ شزـي ال



شبة(و القرآن في جاء كما نور على نور هو بل ضياء) المسرجة في ـح حا ـي القـم ـف
شسنبلة شسنوات إلى الحياة وإعادة الظامئ وإرواء الجائع إطعام) ال .العجاف ال

شضياء إلى محتاج والنسان شرية إلى ال شديمقراطية الح شطعام وإلى وال شتى ال شد حا يـسـتر
شريته شيته حا .الغّائبة إبتسامته له وترجع وإنسان

ششاعر يمتاز شد بوعي ال شوا منها يصنع الصغّيرة الجزئية للمرئيات حاا شيا ج ـا ـشـعر مليـئ
شتعبيرات شرموز بال .الهادفة وال

وونة المقطوعة هذها إلى انظر نن وع مم ـفـتراها" هـنـاك" البعـيـد للمـكـان إـشـارة باسم ال
شصور أو) كان( ماذا لنا ليصف بعيد إلى ينظر شـتـي الماضية ال الزـمـن عنـهـا عـفـى ال

شلت أـكـثر الماـضـي ـكـان فـقـد والمـكـاني" المجتمـعـي منظورـنـا" من الن واضمح
شررا ع ألفـة وأكـثر تحـ شية رومنطيقيـة وأكـثر الشـياء م شبـا وأكـثر وشـاعر للحيـاة حا

شلق فقد اليوم أما وإنسانها وحايوانها نباتها بالطبيعة إلتصاقا وأكثر بها واستمتاعا تع
شرج" المزقزقة العصافير يسجن" وأصبح وبالقشور بالوهم النسان ـفـي عليـهـا يتف

ـشـرفات ـفـوق القـضـبان بـيـن المـسـجون لغّنائـهـا صمم في يستمع أو وحامق بله
البيوت

ياسمينة كانت هناك"
دنافذة زين نوارها دصيف في ال ال
 في تسبح عجوز كانت هناك
دل الظ
بالكرة يلطمها طفل وكان
أحيانا
دقاء كان هناك حماره يربط الس
دزع الماء يو

دما بالذات هنا أ
دشرفة فوق دزرقاء ال ال

9ص"قفص في يزقزق عصفور
ششاعر شول على أمين شاهد هنا فال شدل العصر تح شية حاركاته وتب ـدىّ اليقاع ـأثير وـم ـت

شول هذا .والمكان النسان على التح
شثف رمزي قصيد وهذا شدللت من له مك شية ال شية الوجدان ششيء والفكر فمن الكثير ال

شتي" العصفورة" هذها هي ششها إلى تأو لم ال المساء؟ هذا ع
شـتـي العصفورة هذها هي ومن شدنيا؟ ـكـابوس تحـمـل ال شـتـي اـلـ عـلـى تقـفـز ـبـاتت وال

شم الفجر إلى الكهرباء أسلك شل فوق بعيدا بعيدا طارت ث البنايات؟ ك
شـبـاز الحليب بائع" بوجود وجودها التصق التي العصفورة هذها هي فمن وـبـائع والخ

شيارة الفحم ششرطة وس ".ال
شنها شن أكبر في إ شظ ششاعر روح" ال شر ل الفاق في هائمة أصبحت التي" ال ـفـي تـسـتق

شراء معلوم مكان فـقـد تـسـتريح أو ترـتـاح ـهـي فل اـلـدنيا كوابيس من أصابها ما ج
شذة فقدت شنة الهادئة الحياة ل ـدوء كنف في المطمئ شـسـلم الـه ـة وال شـي وفـقـدت والحر

شذة شيات ل شزاخرة الحياة ألوان من فيها بما المدينة مرئ :ال
تأو لم العصافير من عصفورة"

دشها إلى المساء هذا ع
ددنيا كابوس جثم ريشها على ال

 مصابيح انطفأت حتى مضت
تونس
دساعة على دسادسة ال صباحا ال
الكهرباء أسلك على تقفز باتت



در وحينما الحليب بائع م
دباز وتله دراجته على الخ د

القديمة
دركت الفحم بائع عربة وتح

درت ديارة تلوي وم دشرطة س ال
بعيدا بعيدا طارت

دل فوق 19ص" البنايات ك
شطباق" هذا إلى فانظر شـظـف) الفـحـم وبائع الحليب بائع بين( المعنوي" ال شـيـا ليو جل

شسواد البيض معنى( بين شمة الحياة في) وال .عا
شما شنيل بحر( قصيدة في أ ششاعر فيعالج 17ص) أخضر ال شية ال شية قض ـ ـانت سياـس ـك
شـيـة السياـسـة عـلـى أبعادها لها شـمـة العرب شتفاقـيـات ـهـذها وـهـي عا شـتـي ال أمـضـاها ال

شسادات شو مع ال شصهيوني العد شتفاقيات وعرفت ال شـشـاعر" دافـيـد ـكـامب" بإ شرر وال يـقـ
شن شنيل أ شلم لم ال يتك
دنيل بحر" أبكم ال

دنيل بحر "أبكم ال
شن شم عرفتـنـا القيد كتابة بعد الحاداثا ولك شنـيـل أ شـلـم ال عـلـى بمـيـاهه وأـفـاض فعل تك

شسادات شج في فأغارقه نفسه ال شزؤّام الموت ل شنسيان ال .معا وال
شتي الخيرة والملحاظة شمل على نفسها تفرض ال شديوان هذا في المتأ ـغّير ال شـص شن ال أ

ششاعر شظف قد ال شد أسـاليب وهـي شعرها كتابة في كثيرة أساليب و شيمـة جـ منهـا ق
شتى والحكاية والخرافة للحلم توظيفه شصة وحا قـصـائد ـفـي خصوـصـا شعرها في الق

شطـفـل البـيـض والحـصـان والـحـذاء وخراـفـة رؤّـيـا مـثـل ومقطوعات شـسـمكة وال وال
شق شيء ول وصبية شذكر يستح نـفـرغا الـلـه ـشـاء إن آـخـر موـضـوع وهذا وشبحان ال

.منه

قاسم قاسم
تونس 1324 ب ص
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دشاعر دتونسي ال :التأسيس أجل من والمغامرة عبيد سوف ال
دصحراء ديز ال دطفولة ح الحلم ومبعث ال

حوار مع محمد رضا الكافي

دشعر في الحداثة تجربة أبظظي مظظع تبظظدأ لظظم تظظونس فظظي المكتوب العربي ال
دشابي، القاسم دذر فهي ال دتاريخ، في بعيدا تتج دصة ال ابظظن نظريات في وخا

دية القيرواني رشيق دنقد دتي ال ددمظظة اليظظوم تبظظدو ال وفظظي عصظظرها، عظظن متق
دية النـماذج دشعر دشحات، ومنها الندلس، بلد من الواردة ال دنظظوع هذا المو ال



دل الذي دتاريظظخ لكن. طويلة قرون خلل يتعاطونه المنطقة شعراء ظ لظظم ال
دتظظم تمامظظا، تناساهم فقد العربي، الوطن غرب شعراء تجاه رحيما يكن وع

دلظظت ابظظداعاتهم، علظظى المخطوطظظات صظظفحات بيظظن قابعظظة أسظظماؤهم فظ
دصفراء، دنور ترى أن دون ال القدامى الباحثين، من اهتمام أدنى تلقى أو ال

دشاعر يراه ما هذا. والمحدثين منهم دتونسي ال قظظدم رجظظل: عبيظظد سظظوف ال
دصحراء عمق من دنجوم، المدن سماء ليزرع ال أجداده عن أخذه ما ونشر بال
،)1980" (عطشظظى الرض: "دواوين ثلثة عبيد لسوف. البادية شعراء من

دوارة" دار نشر" (الفسيفساء المرأة"و) 1985 ديميتير دار نشر" (الملح ن
درياح ).1985 الربعة ال
دشعر، حول وحاورته" العربي الموقف" التقته دتاريخ ال .والوطن وال

ششعر شي ال شل العربي الوطن مغّرب في العرب شـشـعر خـطـى خـلـف يسير دوما ظ العرـبـي ال
شدم لم فلم المشرق في يكتب الذي شيز ول عليه يتق رأيكّ؟ هو ما عنه، تم

كـتـب لقـد المـشـرق، وأدب المغّرب أدب وهو أل قديم، إطار ضمن توضع المسألة هذها
شسام ابن شذخيرة" كتابه الهجري الخامس القرن منذ الشنتريني ب أـهـل محاـسـن ـفـي ال

شمة المغّرب أهل فضائل فيه يبدي الذي" الجزيرة العـقـد" كـتـاب مناقضا الدب في عا
شبـه، عبد لبن" الفريد شنه ر شـبـت أن أراد كـأ شن للمشـرق يث شدت بضـاعتنا هـذها" مقولـة أ ر

شصة واستشهد صحيحة، ليست" إلينا ششحات، خا شتـنـافس ـهـذا ـكـذلكّ ونجد بالمو بـيـن ال
ششعراء شبي مثل أنفسهم، ال شقب الذي هانئ وابن المتن شبي ميل الـمـر ولـكـن المغـّـرب، بمتن

شتنافس بمنظار إليه مينظر عندي شل، ول أكثر ل الحاسن، نحو ال شل أـقـ تتـجـاوز نـظـرة وـكـ
شنما المبدأ، هذا شذي وـقـد منـهـا، طاـئـل ل مفاخرات إلى تؤول فإ شـيـة ـبـالنغّرات متغـّـ العرق

شية، والطروحاات شم السياس شن والمه شنـمـا والمـشـرق المغّرب بين العلقة أ علـقـة ـهـي إ
شل ول تفاعل، شما هذا على أد ـاء بين مناظرات من يحدثا كان م ـقـديما، والفقـهـاء الدـب

شب ول. رـشـد وابن الغّزالي مثال وهو أل كافيا، أراها واحادا مثال أذكر شن أـقـول أن أحـاـ أ
شنه ومغّربا، مشرقا عصرها فريد كان خلدون ابن شنشأة مغّربي كان ولئن ل ـوين ال شتـك وال
شنه شثقافة سللة من يعتبر فإ شية ال شنه لو خلدون ابن يكون فماذا. العرب تارـيـخ يطـلـع ـلـم أ

شـمـا ؟"الخلق تهذيب" مسكوية كتاب على أو المسعودي شنـسـبة أ شـيـة للحرـكـة بال شثقاف ال
شية، شن والعلم دون ويشتغّلون ويدرسون، يرحالون، دائما كانوا العرب والدباء العلماء فإ

شن العـصـر، ـهـذا إـلـى نظرـنـا وإذا الـيـوم، القائمة الحواجز هذها شـشـابي ـفـإ يعـتـبر مثل ال
شثقاـفـة جناحاي بين الموجودة الحلقة شـيـة، ال شـكـن لـنـه العرب يـسـتوعب أن ناحاـيـة ـمـن تم
شية الحركة شتجديد شتي ال شقاد ونعيمة جبران يد على ظهرت ال ـمـن إليـهـا الـضـافة مع والع
شي واقعه شكن بتجربته فهو. المحل شتفاعل من تم .عصرها ارهاصات آخر مع ال

دشعري     تراثنا     مراجعة ال
شـشـابي القاسم أبي ملتقى خلل من شول تـشـرين ـشـهر خلل انتـظـم اـلـذي ال أكـتـوبر –ال

ششاعر، وفاة على عاما خمسين مرور بمناسبة الفائت شدم ال ـ ـب ـق ـبي الدـي شلـي ـة ال خليـف
شمد شليسي مح شن فيـهـا ـقـال دراسة الت شـشـابي القاـسـم أـبـا أ شذي ـهـو ال شـشـعر أـسـكن اـلـ ال

شن العربي، الوطن غارب منطقة ـوا لم الفائتة، القرون خلل قبله، جاؤّوا الذين وأ يكوـن
شلدين، نظامين سوىّ شي الحديث بالمفهوم مبدعين وغاير مق شـشـعري للبداع والجوهر .ال

ذلكّ؟ في توافقه هل
ششعري تراثنا مراجعة إلى تدفعنا المقولة هذها :ـهـذا وقـبـل العربي، الوطن مغّرب في ال

شن هل شتراثا هذا أ ـات بإحـاـدىّ المخطوـطـات قاعة دخلت إذا فأنت، نشر؟ قد ال المكتـب



شية شرباط أو الجزائر أو تونس في الوطن شنكّ طرابلس، أو ال آلف أمــام مذعورا تبقى فإ
شنصوص شتي ال شنني لهذا،. مراجعة أدنى ودون ضباط دون زالت ما ال ـإ شفـظـي أـبـدي ـف تح

شية البداعات من شربوع، هذها في العرب شل ال شليـسـي الستاذ ولع شث يقـصـد الت شـشـعراء حـاـ ال
شنظر إعادة على شية الكتابة مفهوم في ال ششعر شـلـذي ال شل ا ـفـي طويـلـة ـقـرون ـسـائدا ـظـ

.العربي الوطن جناحاي
ششابي يكون قد ششـعري، للـبـداع الـحـديث المفـهـوم تعـاطي إلى غايرها سبق ال شـنـه ال لك

شمن أخذ بل عدم، من ينبعث لم كشاعر ششعراء من سبقه ع وـصـحيح المنطـقـة، في ال
شن ششابي أ شسكة بيئة في إستثناء كان ال اؤّها يميـل ل الـذي المـالكي بالمـذهب متم فقه

ششعر قول إلى كثيرا شدة" المواضيع غاير في ال شل ،"الـجـا شـنـه إ أـخـرىّ ناحاـيـة ـمـن يعـتـبر أ
شية للمدرسة امتدادا شنقد شتي ال شوـنـة ومـسـتعمل القيروانـي، رـشـيق ابن انشأها ال ابـن مد
شية منظور شلغّو ششابي أخذ ما بقدر إذن،. ال شقاد أو جبران عن ال شد الع الذي التجديدي والم

شيا وريثـا كـان مـا بـقـدر القرن، هذا بدايات في العربي الوطن مشرق في ظهر شـرع
شنظريات شدـمـة لل شـشـعر ـفـي المتق شـتـي ال القـيـروان ـفـي الماـضـية الـقـرون خلل ظـهـر ال

شصة، ششعر ترجمات من إستفادته مع خا ششابي. الغّربي ال تجربته، في أبعاد ثلثة ذو فال
شتاريخي، البعد وهي أل .الغّربي والبعد العربي البعد ال

شطفولة ـى العودة إلى صريحة تكون تكاد دعوة نقرأ حايث شعرك في حااضرة ال ـالم إـل ـع
شطفولة شطفولة. ال شصفاء، البداية، معاني تأخذ هنا وال بـيـن رـبـط أيـضـا هـنـاك. والمل وال
شطفولة شصحراء ال ... وال

ششعر شية، الومضة ففي الصل، إلى عودة عندي هو ال ششعر بصلة أشعر قراءة، أو كتابة ال
.فيـهـا أـسـكن أن أطـمـح اـلـتي تـلـكّ أو افتـقـدتها، اـلـتي الجميـلـة الـشـياء ـمـع حاميمة

شدا جميلة كانت وطفولتي شن برغام ج شتونسي الجنوب أ شـصـحراء بواـبـات عـلـى يفـتـح ال ال
شصحراء هذها. الكبرىّ ـهـو نـقـوله أن يمـكـن وما العربي، الوطن تجمع أيضا هي التي ال

شن شصحراء من امتداد العربي الوطن أ شصحراء إلى ال شصحراء وتجربة. ال مبـعـث عـنـدي ال
شل يأتينا ل الذي أبي أنتظر أجلس كنت حاينما للحلم شرة إ ليبـقـى الـعـام، ـفـي واحـاـدة م

شصحراء. شهرين أو شهرا معنا شـصـيف، ـفـي ينـضـب اـلـذي اـلـبئر إـلـى ورود كذلكّ وال ال
شليل في ومسامراتهم البدو شعار أخيرا وهي شنجوم رداء تحت ال شنني وحادثا. ال رحالت أ
شصحراء عن شر عمري من العاشرة في ال شدراـسـة، طلـبـا العاصمة في لستق فظلـلـت لل

شس ششاـسـع الفـضـاء إلى بالحنين أحا شل افتـقـدها اـلـذي ال المديـنـة، حايـطـان بـيـن ـيـوم ـكـ
شصحراء شيز هي وال شطفولة حا مـشـاغال ـكـل عيـنـي ـعـن تحجـبـه أن استطاعت ما الذي ال

.الحاضرة الحياة
شطبيعة لعناصر محاورة شعرك في أيضا هناك شريح،: ال ـوم الحصى، الجبل، ال شل...  الغّـي ـ ـك

شسد شيء ... يتأنسن فيكاد كيان، في يتج
شنـنـي الماـضـي، ـثـراء وأـمـام الـكـون هذا شساعة أمام وذاهل دوما، مندهش أنا شل لك أـظـ

شقظا دوما ششرس الواقع هذا بمواجهة متي شرك الذي ال شـنـه ضمنه، أتح فيـنـا يمـيـت واـقـع إ
شيتنا، حارارة شتي وبراءتنا وصفاءنا إنسان .يوم بعد يوما نفتقدها ال
شور شننا مثل تص شرد نبقى أ شرجين مج شتلفزيون جهاز أمام متف ـح تعرض حاينما ال ـبرا مذاـب ـص

شولت قد وأحااسيسنا أعصابنا ليست أو. وشاتيل شما. خشب إلى تح شدمار أشكال نرىّ ل ال
ششائعة شن هل: نتساءل اليوم عالم في ال الكون؟ هذا بجلل جدير اليوم النسان أ

دنفس الفصيح     العربي     ال
شتجارب بعض فشلت أن بعد شية ال شتي التحديث شتينات في ظهرت ال شـسـبعينات، وبداـيـة الـسـ ال

شن يبدو ششعر وكأ كـيـف. الـقـديم ـمـأزقه من مخرجا أخيرا وجد قد تونس في العربي ال



شورات لكّ تبدو شتط شتي ال شسنوات في شهدها ال الخيرة؟ ال
شن ششعر إ ـفـي عطاءاتـهـا ـسـتظهر خـصـبة مرحالة العوام هذها يعيش تونس في العربي ال

شن القرن، هذا أواخر شنفس ل شـسـاحاة إـلـى ـعـاد قد الفصيح العربي ال شية ال شـشـعر بـعـدما ال
شلت شنزعة هما دافعتين، تكونا لم نزعتان تتجاذبها عديدة سنوات ظ شـيـة ال شتقليد البحـتـة ال

ششعر شي لل شنزعة المشرق شـيـة وال شيقة القليم شـضـ شـتـي ال شلهـجـة الكتاـبـة حـاـاولت ال شمـيـة بال العا
شلغّة شية وبال شنه وأعتقد. الفرنس شد ل كان قاس درس أ شية للطروحاات نتيجة منه ب شسياس ال

شية الوساط في سائدة كانت التي شثقاف شـصـحيح الخـيـط عـلـى تقـبـض لم التي ال لـهـذها ال
شية الفترة شتاريخ شور إذ. ال شن البعض تص شلق في هو الخلص أ شتع شقيه الغّـرب بأسـمال ال بشـ

شياها مقولبين واليساري، اليميني ـاهير فبإسم. جاهزة علب في إ ـان مثل الجـم بـعـض ـك
ششعراء شتى ترقى ل هجينة بمفردات يكتبون ال ـى حا ـومي الخـطـاب لغـّـة إـل وبإـسـم. الـي

شلغّة سلمة على المحافظة شية، ال شـتـى تجاوزـهـا بلغـّـة يكـتـب الـخـر البـعـض كان العرب حا
شـشـابي شـسـبعينات منتـصـف ومـنـذ ـقـرن، نـصـف مـنـذ ال ـمـن العدـيـد أباطـيـل ظـهـرت ال

شكّ على التنظيرات شـشـعر نكـتـب كـيـف: ـتـونس ـفـي المـبـدعون فتساءل الواقع، مح ال
شيد؟ شتجربة انطلقت هنا ومن الج شية ال ششعر شتفقت أن بعد عندنا ال ششي على ا شرداءة تف ـ .اـل
عـلـى ـقـادرا ـكـان ـمـن وتـجـاوز أخـطـأ، ـقـد ـكـان ـمـن وتراجع نفسه، راجع من فراجع

شتواصل ... ال
ششعر شي وال شدة من الن ينهل تونس في العرب شمة منابع ع ـا ها شمـه ـع: أه ـراثا منـب شـت ـة ال لغـّ
شية وتجربة شم أصيل نفسا تاريخ شي بالواقع اللتزام ث شتونـسـي المحـلـ شم ـفـي ال أرـجـاء خـضـ
شية النجازات من الستفادة وثالثا العربي، الوطن شـيـة المـسـتويات عـلـى النـسـان الفكر
شية .والفن

شمد: الحوار أجرىّ الكافي رضا مح

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

1980 أفريل 6 إلى مارس 31 من: 10ص جريدة بلدي

النسان وإرادة العطش
عبيد سوف عند

بقلم أبو القاسم بوخريص

شية الكتابة ششعر شية عبيد سوف عند ال شـصـورة الموحاـيـة الكلـمـة عمادها وإبداع خلق عمل وال
شـيـة شرـمـزي والبـعـد الفن شـيـة أـشـكال فـي للغـّـة وتركـيـب نـحـت ـهـي. ال وإيقـاع متناـسـقة فن

شجد سينفوني .مو
موغاـلـة قـصـائدها فـكـانت" عطـشـى الرض" البكر مجموعته على المفهوم هذا إنعكس

شل إذ البـعـاد عميـقـة المعاني خصبة القصر في شـشـاعر إـسـتغّ شرـمـز ال إـسـتغّلل أحاـسـن ال
شية إيحاءات عبر ومشاعرها أفكارها فصاغا شكل رمز شـيـز خاـصـا عالـمـا ـبـذلكّ مش بتـصـوير يتم
شصاخب صخب في المتفاعل الوجود هذا في النسان حاقيقة النـسـان هذا صمت في وال



ـم وتينع فتترعرع وعرقه دمه من يسقيها أضلعه بين المل بذرة يحمل الذي ـق رغـا عـم
شنازفة الجراح شدة ال شلط القـهـر ـسـياط وقـسـوة المبرحاة اللم وحا شـنـه. المـسـ ـكـبير الـمـل إ
شز ويقوىّ ـشـبح ولتقـهـر والجـفـاف العـطـش ـصـحراء لتقـطـع بالخطى ويدفع العماق فيه
هذ. والخصب النطلق حايث أحاضانه في لترتمي الغّد بوابة من فتجوز والحرمان الجوع

شتي المعطاء الرض وهو الرض ابن هو والفات النكبات يصارع الذي النسان أضعفها ال
شية شمس يستسقي الجدب وأنهكها الجفاف شرخاء الحر شز وال ـواء طالبا والفرحاة والع الرـت

.والنعتاق والبسمة والخصب
... جبيني على الحرارة نشوة

 اعشوشبي
اعشوشبي أمامي طرقات يا
جبيني أخاديد في صخور يا

انبتي
... دمي من أسقيك

!شمس يا
دبة ازرعيني...  شعير أو قمح ح

زيتون صابة أو
)1(! زرع ذي غير وادي في

شرية ششـاعر يعتبرهـا ل الح شـنـي أنشـودة ال شدرب فـي يـهـدي مـنـارا أو تغّ شـجـر ـشـحنة أو اـلـ تف
ترـضـى ل والـهـواء الـمـاء ضرورة ضرورية هي بل فحسب وعطاء بذل الكامنة الطاقات

شنابض قلبها في المدينة هموم تحمل عصفورة هي للقهر تستكين ول بالقيود شبا ال تحتار حا
شـبـر بتآسيها ل وتبتئس لحيرتها شـيـة بوـسـائلها مشـاعرها ـعـن وتع شذات تـحـب ـمـن فتـصـادق ال

شمن وتنفر دل فوق...  بعيدا بعيدا" فتطير تخاف م شريتـهـا تـمـارسـ)ـ 2" (البنايات ك حا
شريته يمارس لم إن الحياة في له دور فل النسان وكذلكّ. المشروعة آـلـة ـبـدونها فهو حا

شطلة شد الفاق في يسمو وبفضلها تنفع ول تنتج ل مع ـان عتيد الرض في جذورها وتمت الكـي
شتيه والخذلن النهيار ساعة للضعفاء ملذا الرأس شامخ .والجدب الجفاف عالم في وال
دشمس سقطت إن وكان قرصها من ال

دشمس صهرتنا ال
 باسقة جذوعا غدا مشرتنا
أصابعنا وباسقة

دد إلى )3(. الض
شرـمـز مستوىّ عبيد سوف ويتجاوز شرمـز إـلـى وأبعـادها ـشـكله فـي البـسـيط ال شكـب ال المر

شثف شتراثا من فينطلق والمك شي واقع على ليسقطه حاقوله مختلف في ال تسـجيله أراد حاـ
شـيـة حاـقـائقه، ـعـن والكشف شـتـراثا توظـيـف وعمل شيا بـعـدا المجموـعـة أكـسـبت ال إذ قصـصـ
تضـرب الحاـداثا طريفـة الموضـوع ظريفـة صغّيرة حاكاية عن عبارة القصيدة أصبحت

شـتـراثا أعماق في شص أحـاـداثه تـسـتلهم ال شور أخـبـارها وتـقـ شـقـة روـعـة ـفـي الحاـضـر وتـصـ ود
شتي الخرافات إحادىّ عن عبارة" خرافة" فقصيدة شدد نسمعها ما كثيرا ال أوـسـاطنا في تتر

شصها شصغّار على الكبار يق سـرعان القوة لكن وضعفه، والنسان وسطوها الغّول بطلها ال
شظفها الخرافة هذها. والعقل الحيلة أمام تنهزم ما ششاعر يو الكبار يحكيها حاكاية فتصبح ال

شصة تروي للكبار شـبـروا أـصـحابه وطغـّـى عـظـم مهما الذي القهر هذا للنسان القهر ق وتج
شنهم شسرداب في يوما سيقعون فإ الخراـفـة وتـمـتزج. أـيـديهم كـسـبت ـمـا ـجـزاء يـنـالون ال
الخـيـر حاقيـقـة المطلـقـة الحقيقة عن الباحاث للنسان رمزا فتكون السطورة مع أحايانا

.المنتظر المهدي بحلول الرض يوما ستغّمر التي والنصاف والعدل والطمئنان
أبيض حصانا أهداني
الحمر الجلد من وسرجا



دط دطريق على بعصاه وخ ال
هنا من: وقال

ومضى
لستخبر هممت
لحقته لحقته

)4( خضراء عمامته كانت وكم
شنة وإذا شل يغّزو عميم الخصب وإذا أبوابها تفتح الج ـدحاار الجـفـاف انهزام بعد البقاع ك واـن

شنة أبواب فانفتاح. والحرمان الجوع شثل الج ـى بقدرته المؤمن النسان إرادة انتصار يم عـل
شتغّيير شتجاوز والخلق ال شساحاة عن يغّيب ل الحضور دائم فهو. وال شدس دورها يمارس ال المق

المشاكل تقعدها ول الحاداثا عن يغّفل ل
دوابات من الرض يدخل البحر السواحل ب
الولوج ساعة أكون
المقابر صمت يحرث القمر
دضوء زرق أكون  ال
دليل دش ال دشوارع شجر ير ال
الحلم بدء أكون
دول دصحو وأ دساحة في ال )5 (.ال

بوخريص القاسم أبو
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شسبت: جريدة  الخبار 1987 أوت 15 ال
)14ص( البداع رياح: صفحة

بين عبيد سوف رحلة
"الفسيفساء امرأة" و" عطشى الرض"

القاسمي مالك الله عبد 

شن في شتشكيلي الف شرسومات من نوع هناك ال شية، وألوانها خطوطها في تبدو ال شردة بدائ مج
شل من شد إلى وبسيطة واضحة غاموض، أو تعقيد ك شسذاجة" حا شـبـرة فـهـي ذـلـكّ وـمـع" ال مع

شل تحمل شنهـا بـل" بسـاطتهم"و الطفـال بـراءة ك شد إلـى تسـبه فعل إ رسـومات كـبير حاـ
ششعور حاول ويرتكز الواحاد ببعدها الطفال شرـسـومات ـهـذها مثـل أمـام يعتريني الذي ال ال

شس شسلسة هذها عبيد، سوف أشعار قراءة عند به أحا شتعبير في ال شصور في والبساطة ال ال
شلها الفكار، في الوضوح مع شدني ك شوة تش فـي بـذاكرتي فأسـرح الطفـال عـالم إلى بالق

شن فهل. له حادود ل خيال شنفس هذا أ شطـفـولي ال ميزـتـه عبـيـد ـسـوف أعـطـى اـلـذي ـهـو ال
شنزيف هذا وسط شمى أن له أريد الذي ال شن ـهـل أم شعرا ميس شـضـجيج ذلـكّ أ بـدأ الجمـيـل ال
شول شم صخب إلى يتح شنابل الحابل فيه اختلط صراخ إلى ث وسط نفسه الوضوح ففرض بال

شيزت المفتعل الغّموض شسهولة وتم شتعقيد عن ال شدثا لقد. المبتذل ال الـقـدم مـنـذ العرب تح



شسهل بلغاة عن شني وها الممتنع ال شن" هل اليوم أتساءل أ شـتـي الخـصـائص أ ـا ال متـه ـعـن ذكر
شجل عبيد سوف شعر "عليه؟ أم له تس

شصدد هذا في أنوي ل ششاعر شعر عن ضافية دراسة تقديم ال شنني ال لراء بـعـض أـطـرح لك
شتي شور أوـجـه لرـصـد محاوـلـة ـفـي" الفسيفساء امرأة" لمجموعته قراءتي أثارتها ال شتـطـ ال
شتي ششاعر عرفها ال شم أن بعد" عطشى الرض" الول مجموعته منذ ال ـ شـشـاعر أـت ـقـراءة ال

شمة مهرجان في قصيدته ششعري ال شجهت بغّداد في الول ال شـسـؤال إليه تو ـالي بال شـت شن: "ال إ
شول ذـلـكّ تعـتـبر فهل عنكّ، عرفنا ما غاير اليوم سمعنا ما شن أم تـحـ أحاـكـامه؟ للمهرـجـان أ

شن: الجواب فكان شزورق" قـصـيدة ـمـن ـجـزءا( القصيدة هذها إ وـقـد" البـحـر ـمـن أـكـبر اـلـ
شوارة" مجموعته ضمن بعد فيما نشرت فيـهـا ـكـان ـفـإن لـتـونس، نتيجةـ)ـ 26ص الملح ن
شول شول الذي الوحايد فلست وأفكاري موقفي في تح ـونس تح شولت أيـضـا فـت ـ ـرت تـح شـي وتغّ

ششاعر مع أجريته حاوار من الجابة( شول ومفهوم). مخطوطا مازال ال شتح ـيـثير ذاـتـه ـفـي ال
شدة شتغّيـيـر بـحـر به المقصود كان فإن تساؤّلت، ع شـظـواهر بـعـض ـفـي ال شية ال شن العرـضـ ـفـإ

شميته شل تطال أن يمكن ل أه شتي الغّشاوة تلكّ إ شنا تحجب ال شما الحقيقة، ع شول كان إذا أ التح
شتغّيير شور مرادفا وال شتجدـيـد للتط شنه وال شـثـورة، باختـصـار يعـنـي ـفـإ الحاـلـة ـهـذها ـفـي وـهـو ال

شنه أي جوهرها في الواقع يستهدف شداها بل الغّشاوة عند يقف ل أ الحقيقة صميم إلى يتع
مرارتـهـا أو حالوتـهـا ـفـي قبحـهـا، أو جمالـهـا ـفـي لتـبـدو عليـهـا غاـطـاء ل عارـيـة ليخرجها
شتحول شثورة بمعنى وال شية، الكتاـبـة في واحاد جانب على يقتصر أن يمكن ل ال شـشـعر فـهـو ال

شس الذي بالقدر شتعبير أدوات يشمل القصيدة مضمون فيه يم ـو المـضـمون هذا عن ال وـه
شد أيضا العتقاد في ششاعر ذات بين تناقض عن يحدثا أن لب شنان وذاته النسان ال وهنا كف

شـنـي ـبـالخلق ليلتـحـم رـشـيق اـبـن فـيـه حاصرها الذي المعنى" البداع" يتجاوز ل اـلـذي الف
شرد يكون أن يمكن شتي المعاني) ل( خلق" مج منها يكن لم بما والتيان إليها، يسبق لم ال

شط شنما" العمدة" كتاب في جاء كما" ق شـصـورة تـشـكيل إعادة يصبح وإ شدي للواـقـع بال وتـصـ
شذات ومعاناة الفرد النسان لمعاناة بالكلمة .الجماعي ال

ششاعر عمل" الفسيفساء امرأة" مجموعته في ـذا تجسيد على عبيد سوف ال ـر ـه شـي المتغّ
شتـي القصيدة في تبرز ملمحه بدأت الذي شن نقـل لـم وإذا. ذكـرت ال شول إ شيـر أو التـحـ التغّ
شتأكيد فهو ثورة بشكل حادثا الذي شد بال شورا يع شين غاير تط الولى بمجموعته قورن ما إذا ه

ششاعر اختزن فقد". عطشى الرض" شل ال شنه قل بل الماضية تجربته ك شل اختزن إ تجربة ك
شتي الهموم نفس منها جزء في عادت وإن بقصائد علينا ليخرج جميلة شـشـاعر رافقت ال ال

شنها" عطشى الرض" منذ شذرت فإ شـيـة أـكـثر بأـسـلوب وخرـجـت الواـقـع ـفـي أـكـثر تج جمال
شـشـتاء" فقـصـيدة المباشرة عن وأبعد قـصـيدة ـعـن مـضـمونها ـفـي ـكـثيرا تبـعـد ل مثل" ال

شتي" الحذاء" شتناقض حاالة تبرزان فكلهماـ.ـ 1973 سنة كتبت ال طرـفـي تتـجـاذب الذي ال
شد المعدم صراع المجتمع، شد المحروم وصراع يملكّ الذي ض والحرمان، القهر ظروف ض

شرضت حاين في لكن شني، جهد أي من يخلو مباشر بشكل للمشكلة" الحذاء" قصيدة تع ف
شنها ذلكّ شنقل أو الوصف اعتمدت أ .الجانب أحاادي ال
دل الشتاء ح

حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال

دلم !حافيا المشي تع



ششتاء" قصيدة كانت شنـهـا ذـلـكّ المعاـنـاة تـصـوير ـفـي أـقـوىّ مقاربتـهـا ـفـي" ال اعتـمـدت أ
ـى فعمدت للحقائق الخارجي الجانب على تقتصر ل أن وحااولت بل المقارنة أسلوب إـل

شتي والمشاعر الحااسيس سبر .المتنافرة الوضعيات تحدتها ال
دنساء جوارب أشهى ما !ال
دشتاء هو ال

دزرابي على تمشي أقدام ال
 وأقدام

دطين في ال
والماء

شصدد بهذا يقال وما شدة على ينسحب أن يمكن ال المجموـعـتين كل ـفـي أـخـرىّ قـصـائد ـعـ
شية أو وفراق رؤّيا مثل .انتظار/ صب

شل شم ولع شية من اله شية، المعالجة كيف شـتـي الرؤّـيـة ـهـذها نفسـها، الواـقـع رؤّـيـة طريقة الفن ال
شـسـبعينات، قصائد في عليها المضروب اليأس طوق كسرت جـعـل اـلـذي الـيـأس ذـلـكّ ال
ششاعر حاضور شيا حاضورا ال شور يـشـاهد فـهـو سلب شـنـه أـمـل بـصـيص إـلـى يـشـير وـقـد ويـصـ لك

شنه يبدو الذي للواقع يخضع ما سرعان شمم كأ ـارة ويمنع فمه يك فبـحـر. النطلق ـمـن العـب
شنيل شدثا الذي ال شـصـيادين يحـيـل" عطـشـى الرض" ـفـي عـنـه تـحـ شـسـمكّ وـبـالفلك بال وبال

شنسوة شن رغام أيضا وال شـسـمكّ أ شـشـباك ـفـي ال شن ال شفة عـلـى النـسـوة وأ لـكـن الـخـرىّ، الـضـ
شـسـد اـلـذي المـسـتقبل أو الحاـضـر الحبل هذا من بالرغام شـصـورتين فـي تج المختلـفـتين ال

شل شنيل بحر يض :وأبكما حازينا ال
دن دنيل إ أزرق حزنا يحزن ال
... زمن إلى النجليز زمن إلى الفراعنة زمن من
دنيل لكن دلم لم ال يتك
دنيل بحر أبكم ال
دنيل بحر !أبكم ال

شبلته الذي موجه عنان ليطلق صمته من يخرج نفسه البحر هذ شم طويل القيود ك ـيـدخل ـثـ
شناس بيوت شزهم ال :غاضب فيهم فيبعث ليه
صباح ذات
بقليل الذان بعد

صاخبا الموج تنفلت
الهائج كالبعير

البيوت إلى دخل قد كان الزرق لكنما
دتى دشاهقة العمارات ح ال

الخير صباح لليتامى وقال
البحر وعاد
.البحر إلى
شرمز كان ولم حابله من بالرغام فيه حاركة ول حاياة ل موتا الولى الحلة في المستعمل ال

شكن ششاعر يتم شركه أن من ال شروح فيه ينفخ ول يح شرمز لكن ال ـة القصيدة في نفسه ال شثانـي ال
شجر شصحيح حاياة يتف شن وال ششاعر أ شجر كيف عرف ال ـفـالبحر. رـمـزها ـفـي الكامـنـة الـقـوىّ يف

شبص الغّاـضـب أـمـرها ـعـن المغّـلـوب السحب البحر وغابارا، نورا المشحون الفضاء الـمـتر
شوها، شثورة الهادئ الجمود والبحر لعد ششاعر رمز هو الكامنة، وال جوهر يكمن وهنا. اليوم ال
شور شتط ششعرية عبيد سوف رؤّية في ال شول لقد ال ششاعر تح شـسـلبي دورها عن ال موـقـع إـلـى ال
شثر شفز موقع الفاعل، المؤ شتـنـاقض ـمـن يـصـنع كـيـف يعرف الذي المح ائتلـفـا أو ـصـراعا ال
.جديدا واقعا نقل لم إن جديدا أمل المزيج من ليحدثا
شبرة القصائد هي عديدة شل بل الحالة، هذها عن المع ششاعر كتبه ما بين المقارنة لع فــي ال



نظرنــا ما إذا جدوىّ ذات غاير تصبح" الفسيفساء امرأة" قصائد وبين" عطشى الرض"
شنتيجة جانب من إليها شية ال شور الحتم شتجربة لتط ـخا مازال اعتقادنا لكن ال ـه راـس شـن ـو ل أ يخـل
شية من ششاعر وضعنا ما إذا أهم شور التي المرحالة ضمن ال كـشـف اـلـذي فبالـقـدر. فيـهـا تط
ششاعر فيه شزن تجربته ال شـبـر جيله تجربة وخ شـمـا ـجـزءا رفـضـه ـعـن ع شتجرـبـة تـلـكّ ـمـن ها ال

شتي المتاهات هذها وأعني شطليعة تجربة خلقتها ال المجموـعـة قـصـائد كتابة فترة( الدبية ال
شمش أن كادت والتي) الولى ششعر ته شتونسي ال اـلـتي المـسـؤولة الـصـوات بـعـض ـلـول ال
شدت ـة الجوانب بتطوير إيقافه على وعملت للصخب تص شـي ـة اليجاب شتجرـب ـمـن والنطلق لل
ششعري الموروثا عمق شمي العربي ال شـسـس والعا شطرـيـق لتح شـصـحيح ال أن يمـكـن اـلـذي ال
ششعر فيه يسير شتونسي ال .ال

ـار عن يخرج ول إغافاله، يمكن ل آخر جانب هنالكّ" الفسيفساء امرأة" في شور إـط ـ شتـط ال
شتراثا به ونعني ذكرناها الذي ششعر في وتوظيفه ال .ال

شن شية إ شنظر كيف شتراثا ال شدد لل شدد بل منه الموقف طبيعة تح ـخ من الموقف طبيعة وتح شتارـي ال
شلق ما في هذا الحضارة ومن .بالمضمون يتع

شما شتقنيات بالنسبة أ شية لل ششعر شن ال شية فإ شتراثا رموز توظيف كيف شتـحـاور وأـسـلوب ال معـهـا ال
شتعامل شية شحنات من تحمله ما مع وال شل أن يمكن تعبير شتمكن مدىّ إلى تد ـات من ال تقنـي

شلغّة تفجير على القدرة حاجم وإلى الحديثة القصيدة بناء ـى القادرة العلقات وخلق ال عـل
.اليحاء من ممكنة شحنة أكبر إعطاء

شـتـراثا أـثـر عـلـى يـعـثر القارئ يكاد ل" عطشى الرض" الولى مجموعته في ـعـدا ـمـا لل
شتي الشارات بعض شرض ال شنما. حاينها في لها سنتع ششاعر فكأ ذـلـكّ ـمـع قطيـعـة في كان ال

شياته في يحمل الذي العمق ـي العمل في توظيفها يمكن التي المعاني من الكثير ط شـن الف
شتأكيد شنه وبال شتأكيد يمكن ل فإ شن ال شـشـاعر ـبـأ شمـيـة واعـيـا المرحاـلـة تـلـكّ ـفـي يـكـن ـلـم ال بأه
شتراثا شنه أو ال شي العمل إلى الداة لهذها الواعي الستعمار يضيفه لما مدركا يكن لم أ الفـنـ
شور أوج عرفت السبعينات ففترة شتط ششعر أدوات في ال شية كادت وقد العربي ال ـاء عمل إحاـي
شتراثا شرموز واستقاء والعالمي العربي ال شب أن منه الصور ال ششـعر كتابـة فـي عرقـا تص ال

شل يـكـون أن يمـكـن ل عبـيـد سوف شعر في الظاهرة هذها بروز وعدم. الفترة تلكّ في إ
ششـعراء من عدد وقفة واعي موقف نتيجة ششـباب ال ـظـروف وأملتـه الـفـترة تـلـكّ فـي ال

شتجربة شية ال ششعر شـتـي ال شـلـدت ال ـبـدعوىّ أـصـوله عـن مقطوعـا ـجـذورها عـن متيـنـا ـشـعرا و
شتجديد شتجريب ال ل الـشـاعر مـحـاولت ـكـانت وإذا. المـصـطلحات ـمـن ذـلـكّ ـشـابه وما وال
شيار في تماما تندرج شي ما ت شية بالطليعة حاينها في سم شنـهـا الدب خارـجـة أيـضـا تـكـون ـلـم فإ
شيار عن تمام .الت
شن إذا قلت شمة شبه قطيعة هنالكّ أ ششاعر بين تا شتراثا عناصر وبين ال بـعـض أن والواـقـع ال

شمنت القصائد شدا محدودة إشارات تض شبما ج للخراـفـة ـكـان فـقـد. القـصـيدة مناخ فرضها ر
شي شبه حاضور مثل شـيـة" قـصـيدة في قو شرـيـح جن شـشـاعر حـاـاول اـلـتي" ال استحـضـار فيـهـا ال

شددة وعبارات مفردات باستعمال الخرافي المناخ ـي الخارق القوىّ بصورة توحاي مح شـت ال
شوع "عطشى الرض" قصائد معظم طغّى الذي اليأس لتجاوز محاولة في المستحيل تط

مقلمتي في موسى عصا عندي
دية سأجلب دريح لجن من شاي كأس ال

دسيجومي سبخة ال
دشه شفتيها على أر
شل شتي" خرافة" قصيدة في وضوحاا أكثر يبدىّ المناخ هذا ولع ششـاعر فيها قطع ال شددها ال تـر

شصراع وحاسن شل عندما الضعف الجانب لصالح ال .الفكرة لتجسيد الخرافة صور استغّ
شقف أن وبدون لتحلـيـل" الفسيفـسـاء اـمـرأة" إلى أنتقل الولى المجموعة عند طويل أتو

شذي الجديد المنظور ششاعر أصبح ال شتراثا مع خلله من يتعامل ال .ال
شتراثا عناصر من جعلت المذكورة المجموعة في عديدة قصائد للخـلــق معينا ورموزها ال



شني والبداع شن أعتقد ولك شمة أ شـسـد البحث ق شـتـي" بـيـروت أوـلـى ـسـنة" قـصـيدة ـفـي تتج ال
شدة على صياغاتها في اعتمدت شـتـاريخي الـحـدثا بـيـن تراوحـاـت عناصر ع الواقـعـة وبـيـن ال

شن من وبالرغام السطورة شدد ـفـي المبالغـّـة ـمـن ـنـوع هناـلـكّ أ المـصـدر ـهـذا عناـصـر تـعـ
شل القـصـيدة ـفـي المستخدمة شن إ شتوظـيـف أـسـلوب أ شل ـعـن أبـعـدها ال شرموز حاـشـو ـكـ ـفـال

شتي والوقائع ششاعر اختارها ال شدت ال شتي الوظيفة أ شل. إليـهـا أـسـندت ال شـشـاعر فـضـل ولـعـ ال
شسد شن في فعل يتج شثل من خاليا يكن لم تضمينه أ شتم تـضـمينا ـكـان فقد العكس على بل ال

شرمز. وتجاوز إضافة فيه شدين علء" السطوري فال ـسـنة" قـصـيدة ـفـي مـنـه يـبـق ـلـم" ال
شن ذلكّ السم غاير" بيروت أولى ششاعر أ شصة خلق أعاد ال شية في الق بـيـن رائـعـة ـمـزج عمل

.والحاضر الماضي عناصر
ددين علء أضاء ما...  مصباحه...  ال
دصباح لح وما ال
ددين علء دريح بساط على ليس ال .ال

ششاعر بدأ شدين علء" إسم به يوحاي الذي المألوف بنفي إذا ال شم عادة" ال ـكيل أعاد ث شتـش ال
شتشكيل أعاد حاين ثانية مرحالة في شتحد حاين ثانية مرحالة في ال شرمز ا :له بالمرموز ال
دق هو ها دسابعة السماء يش قرفصاء ال

دصة طائرته في والجواري الخا
دنفط ببراميل يقامر ال

.بالياقوت ويسبح
شية، هذها شنفي العمل شم ال شرر الخـلـق إـعـادة ـثـ شنـسـق بنـفـس تتـكـ شت المـقـاطع ـفـي ال شـسـ ال

شدين فصلح للقصيدة الخرىّ اليماـمـة وزرـقـاء الفرـنـج رـقـاب ـفـي سيفه يمض لم ال
شضت شنسبة المر وكذلكّ. العداء جيوش عن الطرف غا شية بال شرموز لبق ـي ال شـت شردت ال ـ ـج

شلغـّـوي مـضـمونها من خلل ـمـن الـشـاعر خلقـهـا أـخـرىّ ـشـحنة لتحـمـل والحـضـاري ال
شلج إسم كان فإذا. الجديدة العلقات ششهادة يوحاي الح شثورة بال وـجـه في والوقوف وال

شن المر ذوي ظلم شر القصيدة في استعماله فإ شدال تفصل الولى مرحالتين، عبر يم الــ
شثانية المألوف مدلوله عن شي إـطـار ـفـي جدـيـد من خلقه تعيد وال وبرؤّـيـة آـخـر حاـضـار

شية شيا عنصرا الحاضر من تجعل نقد شمل وقفة في أساس شتأ شتي ال شـشـاعر يـحـاول ال ـمـن ال
شتاريخ جديدة قراءة إبداء خللها شنظر وبصرف لل شما ال ـصـائبة، الـقـراءة هذها كانت إذا ع

شنها واعتقادنا شن كذلكّ، ليست أ ـفـي ومـشـرقا صحيحا كان ما تنفي ل الحاضر رداءة ل
شنظر بصرف قل. الماضي شن ذلـكّ عـن ال شكل مـا بقـدر القصـيدة فـإ ا تشـ ي منعطف ف
ششاعر موقف شتراثا من ال شنها ال شيا فإ شتـشـكيل على واضحة قدرة إلى تشير فن وإـعـادة ال
شرك في وسهولة بل الخلق شتح شية الفضاءات عبر ال شزمن ششيء المختلفة، ال يجعل الذي ال

شج التي المتزاحامة الصور تلكّ من شط وـعـبر مذهـلـة بسرعة تتعاقب القصيدة بها تع ـخـ
شـشـاعر أراد اـلـذي الواـقـع حاقيـقـة وـهـي واحـاـدة نتيـجـة إـلـى يوـصـل واضح تصاعدي ال
فـيـه نـسـفت اـلـذي عامة بصفة ولبنان بيروت واقع وهو إليه الشارة أو عنه الكشف

شل شية القيم ك شمة الحضار شل لل شلها لتح شية صراعات مح شية طائف شل تنفـي همج شدمه مـا كـ قـ
شية العربي النسان شـتـي الحقيـقـة هذها عطاء من للنسان شـشـاعر اـسـتطاع ال شدد أن ال يـحـ
شية أسبابها شتاريخ شية الحاضرة نتائجها وكذلكّ والحاضرة ال .والمستقبل
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شصباح 1986 /09/ 30: جريدة ال

دطفولة عبيد سسوف درمز وال ال



الكيلني   مصطفى:   بقلم

شزل شوارة" دـيـوان مطـلـع ـفـي" الفرنج خيول" قصيدة تتن شتـبـع وـقـدـ)ـ 1" (المـلـح ـنـ فيـهـا ا
ششاعر شسرد نسق ال شي ال شترجـيـع اـسـتخدام مع القصص شكرنا ـكـي ال ـذ والـخـر الحـيـن بـيـن ـي
شص بطبيعة شن شية ال ششعر .ال

شسرد ينبثق شزمن من ال :بالمـسـتقبل وينتـهـي" عددا سنين عمرها كان عندما: "الماضي ال
".عددا سنين عمرها يكون عندما"

شنقطتين وبين شدين أو ال شلحـظـة" تتسابق الح شراهـنـة ال شـثـل" ال شـشـاعر فيتم شي وـجـودها ال شذات اـلـ
شي شي والجتماع شتاريخ شي، ال شصور وتتوالد والحضار ـثيف من مجال في لديه ال شتـك شي ال ـائ اليـح

شذي شفز القارئ يبهر ال شقل إلى الخيال فيه ويح شتن ـد ـعـالم ـفـي شاسعة فضاءات بين ال أوحـا
شية البنية قاع وفي. القصيد هو ششعر شـيـة عناصر تكمن ال شثـفـة البنـيـة بمثاـبـة ـهـي تركيب المك

شية طاقة صميمها في تنغّرس المختفية شلدة شعر شد ـبـأكمله القصيد فضاء تكتسح مو وتـشـ
شدا بعضها إلى العناصر مجمل شـقـق متناسقا ش شـتـأثير يح شـقـي ـفـي ال شـيـة ويـضـمن المتل جمال
شطاقة هذها وتبرز. القصيد شية ال شطفولة، عشق في المحور ـا. النسان جوهر ال شـم العناـصـر أ

شية شتركيب شن ال شيتها فإ شليان العميق وتأثيرها جمال شتقاـبـل في يتج شتـضـاد ال شدد وال شـتـر لغـّـة بـيـن وال
شية لغـّـة وبين اليومي الستعمال مألوف إلى أقرب هي شـيـة ـشـعر إـلـى أحاياـنـا تـصـل إبداع

شتأثير اليحاء درجات أعلى ششاعر إستخدم فكيف. وال شنيات ال شتضاد ف شتدليل ال واـقـع عـلـى لل
شذات والوجود؟ ال

شن شطفولة إ شـسـاذج اـلـبريء الفـعـل هي: مختلفة وجوها لل شـيـة بالمـعـاني الحاـفـل ال .الوجدان
ششاعر فاختار شنه" طفلة" ال شطفولة بين الجمع أراد بذلكّ وكأ ـة ال الخـصـاب علـمـة والنوـث
شذكر الب من وجعل الحياة، وتولد شيا كائنا ال شـيـة، بالـمـدلولت مشحونا لغّو شد العاطف يـسـتم

شطفولة من جوهرها شثبة ال شنابضة حاركة المتو :حاياة ال
دل أبيها من تخرج كانت"  السواق إلى صباح ك

 العربه معه تدفع
وتعود
يده في يدها

 "... فرحه مسرورة
شنها وتغّيب تظهر المقاهي، في بالعاطلين لصيقة وهي شيـة رمز كأ شسـجينة الحر أن ترـيـد ال

شول ـفـي تنكـشـف الجميـلـة الحـلـوة النثى وهي فاعلة، حاياة إلى فيهم الكامن الموت تح
شخاذ جسدها شطبيعة أسرار ال :المعطاء ال

دفاح ينفتح"  دت دديها على ال خ
دست درمان ثقل بصدرها اح  ال
دلوز وبزهر "... عينيها في ال

شطبيعة حاضرة في النعتاق وهي :ال
كعبيها إلى البحر تدخل كانت" 

درح دريح في شعرها خصلت تس " ال
شرـيـح البـحـر ـمـع تتفاـعـل شـصـحراء وال شظلل بكثبانـهـا وال شـشـمس، الـمـاء وـجـداول وال و وال

".المئذنة إلى يميل الهلل"
شطفولة تكن ولم شلوحـاـات ـهـذها القصيد في ال العـنـاء أيـضـا ـهـي ـبـل فحـسـب المـشـرقة ال

ششقاء شضياع وال :قسرا إليه دفعت وال
دلمت" حافية السواق في تهيم أن تع

دسياح تلحق "ال
الصيلة قيمه وفقد الحضيض إلى انحدر النسان رمز وهي



دست" دنها أح ددنيا أ ".حذاء وال
شتاريخ على تنفتح نافذة وهي .الفرنسي والستعمار لتونس السبان غازوة: الحالكّ ال

دل" دروا الغزاة ك نهديها مضيق من م
راحوا أن وكان

دنهم تدري تكن لم ليعودوا أ
دزرابي على لهم وترقص "... ال

شذبة طفولة وهي شستينات في صورتها تبرز مع شثلة القرن هذا من ال شـيـة طفـلـة ـفـي مم ريف
شطريق" ".المدرسة إلى طويلة وعرة ال

شن شطفولة إ شذهن ـقـاع ـفـي يرـسـب كما الواقع هي –بإختصار ال شـشـاعر ويخرـجـه اـلـ إـلـى ال
.العبارة فضاء
شوامة ومن شتناقض د شية رؤّية تنبثق العنيف ال شمع مستقبل شرر: واحـاـد دللي حاقل في تتج شتـحـ ال

شدم شتق شطفولة فتكون. وال شية الكينونة مستقبل في ال :مشرقة علمة الحضار
دلم" الماء على المشي تتع

الحذاء على قدماها تكبر
دتسع الجسر على خطواتها ت
العابرين مع الجسر تعبر

عيونها
عيونهم

دشمس في  ".!ال
شل أن دون متفاصحة عبيد سوف لغّة تكن لم ـسـهلة لغّة فهي. والفصاحاة بالبيان ذلكّ يح

شن القـصـيد ـجـوهر ألفاظـهـا وـسـهولة بساطتها تلئم جميلة شطفوـلـة جـمـال ل الحقيـقـي ال
شصورة وصدق البساطة في يكمن شقب ال .الحركة وتو

شن شلة علمة العنوان" الفرنج خيول" إ شنقيض، طرف على دا ـفـي بيـهـم يرـمـز فالفرـنـج ال
شـسـياق ـهـذا شية الـحـروب إـلـى ال شـصـليب تـصـبح وهـكـذا- حااـضـرا- الـسـتعمار وإـلـى ـقـديما ال

شطفولة شيـا رمزا ال شـيـة حا شية للحر شـيـة تـكـن فلـم. وللـوطن النـسـان شـيـة عبيـد سـوف وطن وطن
شتنظير شرد هي بل المجحف ال شي شعور مج شد طبيع شية الجذور أعمق إلى يمت ـدعمه النسان ـت
شـيـة ثقاـفـة شية تاريخ شـبـر مكتـسـبة إنـسـان شـشـاعر عنـهـا ع شـيـة بلغـّـة ال غاوغـاـاء ـعـن بعـيـدا إبداع

ششعارات شية والمزايدات ال شلفظ شـيـة طفولته في بحق، طفل كان وقد. ال شنابـضـة الح دـفـق ال
شـصـراع غاـمـر في المتواصل البداع من شذات بـيـن الـقـائم ال شـشـاعرة اـلـ ارهاصـات وبـيـن ال

شي الوجود شي الجتماع .ويأـسـى ويـشـقى أجلـهـا ـمـن وـيـأرق القصيدة في يغّامر. والحضار
شلغـّـة خـضـم ـفـي طرـيـق عن له ويبحث الغّلبة، يعرف ول الحرف فيها يغّالب والوـجـود ال
شضفة إلى الوصول ينشد شـيـة للقصيدة ليعيد الخرىّ ال منـهـا ويجـعـل الـقـديم مـجـدها العرب
شيا كائنا شل لغّو شق يعكس بذاته مستق شية الحياة جوهر بح شية الوطن شية والقوم .معا والنسان

:هوامش
)1(

شوارة"  1984- ديميتير- عبيد سوف" - الملح ن
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شصباح 1988/ 04/ 11 الثنين: السبوعي جريدة ال

عبيد لسوف" الفسيفساء امرأة" في قراءة

المسعودي حبيبة

ششاعر معاناة تبدو شـكـزت ـقـد المجموـعـة ـهـذها وقـصـائد مقطوـعـات خلل من ال حـاـول تر
شتالية الغاراض :ال

ششاعر هموم شية ال شذات شية وأزمته ال شنفس شية والمشاغال ال شية الجتماع ـ شسياـس ـة بـصـفة وال شـم .عا
ششاعر استلهم وقد شل قصائدها ال شية الحياة واقع من بساطة بك ـيلها اليوم ـة وتفاـص شوـع المتن

شورا والحاداثا المشاهد بعض منها منتقيا شياـهـا مص شـيـة أبعادـهـا ـفـي إ شية الجتماع شسياـسـ وال
شية إذن؟ المجموعة خلل من الشاعر ذات تبدو فكيف والنسان

شول منذ ششاعر نجد قطعة أ شية أزمة يعيش ال شتر عن ناتجة نفس ـوله بما علقته تو ـذور حـا وـب
شددة وجوها ذات وهي القصائد من كثير في مبثوثة الزمة هذها شـشـاعر ـفـذات متـعـ تـبـدو ال

شني محاصرة أحايانا شية أزمة يعيش به وكأ ـي وجعلته كيانه على ضغّطت قد وجود ـة ـف حااـل
شل فيها سئم قد بالغّثيان شعور شل يمقت وأصبح شيء ك ـى حاوله ما ك ـاب ويتمـن ـن الغّـي ـع

شل الوجود :يقول إذ" غاياب" قصيدها في يظهر ذلكّ ولع
أنزف وحدي وأنا

أصيح ل...  أقطر...  أقطر
للجراح عالم
درياح عالم .لل
ششعور هذا صدىّ ونجد شوارة" مجموعة في أيضا ال ـعور أيضا وهناك" الملح ن ـالمرارة ـش ـب

شد وـعـي إـلـى راجـعـا الحاـسـاس هذا يكون وقد الختناق حاد إلى يصل والحاباط ـلـديه حـاـا
شية بمنزلة شمة بصفة النسان .عا

شل عالم في الحاسـاس مرهـف كـشـاعر وضـعه وإلـى والسى اللم على يبعث فيه ما ك
شور أن بعد" البيت" بعنوان قصيدة في فنراها :بيته ببشاعة ص
مزابل بيتي

تموء وقطط
تعوي وذئاب جيفة بيتي

ديها فهاجر": يصرخ" دشاعر أ  ال
الجسد هذا من

دد ويأتي" در أين؟ إلى": ال
.ونباح ونواح جراح والكوخ

شدم" أناقة" بعنوان قصيدة وفي ششاعر لنا يق شداخل من منسوف منسحق رجل صورة ال ال
شله شور لع شي بأسلوب يقول إذ نفسه يص :حاصر
دل أنت ما إ

فحم من هيكل
يشتعل صدر على وفتيل
دزجاج على تمشي وقدم .ال

ششعور وهذا شضياع ال شسم والنعتاق الخلص عن والعجز والنسحاق بال ـمـن ـقـوله ـفـي يتج
" اليقظان يوسف أحاوال" قصيدة

دسجن المدينة من أرحب وال
والعمارة؟ الزنزانة بين الغرق من
شل شد شعور يرافقها المشاعر هذها وك "غاياب" قصيدة في يقول إذ والوحاشة بالوحادة حاا



دل احببتهم الذين ك
ديهم صدور أقاموا مط

.وارتحلوا
شم :القصيدة نفس في يقول ث

أنزف وحدي وأنا
"اليقظان يوسف أحاوال" قصيدة في ويقول
دزحام في يوسف واحد ال
ششاعر هموم ولكن شوعت تراكمت مهما ال شننا وتن هـمـوم تـعـانق الـمـر نهاـيـة ـفـي نجدها فإ

شل ـفـي المسحوقة والفئات وطنه أبناء من الوسع القطاع شي، الحـيـف ـظـ وـقـد الجتـمـاع
ششاعر أبدع شنعوـمـة مـظـاهر بـيـن المقابـلـة على معتمدا أوضاعها تصوير في ال شـتـرف ال وال

شي شلية الستهلك ششقاء والبؤس محظوظة لق شيين وال شيوم شـيـة ال شـسـاحاقة للغالب خطاـبـة دون ال
شية ششتاء" بعنوان قطعة في فيقول قعقعة ول سياس "ال

دصوف صدارات دفء يا ال
دفازات الجلد وق
الفرو ومعاطف

دشتاء هو ال
دزرابي على يمشي أقدم ال

وأقدام... 
دطين في .والماء ال
شطريفة المقابلة هذها نفس ونجد اعر عنـد ال شش ي ال ي تكـن لـم وإن أخـرىّ قصـيدة ف ف
شسياق نفس :يقول إذ ال

الوحل في الغارق حذائي
دي دسرير على وحل !والبيض...  الوثير ال
ششاعر ووعي شد ال شتـسـع بل شعبه وأبناء ذاته على يقتصر لم الحا شـمـة ليـشـمل ا شـيـة ال العرب
شور وـهـي" بيروت أولى سنة" قصيدة في ذلكّ ونجد مفلـسـفة عربـيـة حاـضـارة واـقـع تـصـ
شل من خاوية شـيـة قيـم ك شـيـة والعداـلـة الحر ششـاعر اسـتعان وـقـد والكراـمـة الجتماع فـي ال
شتاريخ من برموز حاالها تصوير شي ال شـبـرا الـسـلمي العرب والـمـال الجالـيـة الهـمـوم ـعـن مع

شضمير في المختزنة شتغّيير إلى داعيا العربي لشعبنا الجماعي ال ـهـذها تـلـت قـصـيدة في ال
ششمس مخاطبا قوله فيها جاء" انطلقة" بعنون مباشرة القصيدة شية( ال شر شثورة...  الح )ال

دطوفان من خوف ل  ال
الغرق بعد

مدنا نفتح انطلقي
وطنا نرسم

انطلقي
الحزن على فرحا
.القحط على خصبا

شنى وقد ششاعر تغّ شية بعنوان أخرىّ قصيدة في ال شزل حاور .بها متغّ
شل النطباعات هذها ختام في لي يبق ولم شـشـاعر علقة عن أتساءل أن إ ـالمرأة ال ـن ـب ـم

شصة المجموعة خلل شبـعـي خلل فـمـن) قارـئـة وأنا( الخا شـتـي للقـصـائد تت تـحـت وـضـعتها ال
شذاتي المحور شـتـى تفاـصـيلها ـمـن ـجـزءا تعـتـبر وهو عادية المرأة صورة وجدت ال ـمـن وحا
شردها وقد آدم تعايش حاواء صورة فهي رتابتها، ششاعر ج شما ال ششعر فيه وضعها م العربي ال

شي شما والجنس الغّريزة مصدر بصفتها التقليد ششعر إليه رفعها وم شي ال شرومنس شية من ال قدس
ششاعر مع تعيش الزوجة فهي وإشراق ـفـي يقول إذ وحادته جدار خرق تستطيع ل وقد ال

"اليقظان يوسف أحاوال"



دول دية خيالتي في وحدي أتج دسر ال
شطرف تكون وقد والـسـف رؤّيتـهـا إـلـى الحنـيـن فـيـه تثير قد عابرة علقة في المقابل ال

:يقول إذ" وفراق...  انتظار" قصيدتي في ذلكّ يظهر كما لفراقها
)انتظار!" (صدفة؟ نلتقي فهل"
)فراق" (ناديت...  ناديت"

دزحام في وافترقنا .ال
شن بل لوعة ول عشق ول غازل فل شكرها قد زينتها إ شـصـور ببعض تذ نـجـد مثلـمـا المؤلـمـة ال

":برتقالة" بعنوان مقطوعة في ذلكّ
دشرين المساء برتقالة تق
دسكين شبه لصفرتك ال

ددنيا ددم مثل ولل .ال
شما شية الوسائل عن أ شن شن المستخدمة الف شـشـاعر فإ شرـمـز اعتـمـد ـقـد ال شوع وـهـو ال وـهـذها متـنـ

شرموز ششمس هي ال شـيـة ورـمـوز وـشـتاء ربـيـع ـمـن والفصول واللوان والبحر ال مـثـل تاريخ
شصفاء اخوان شزنج وثورة ال .ال
ششاعر نجد وكذلكّ شثرا ال .أحايانا وتعابيرها تراكيبه في القرآني بالسلوب متأ

شما شلق فيما أ شية الحياة باعتماد يتع شية لتجربته كمعين اليوم شنه غاير جريئة محاولة فهي الفن أ
شد ل شتـى الـحـذر مـن ب شـنـب حا شية الرؤّـيـة فـي الوـقـوع نتج شتسـجيل الواـقـع وـنـثر المـحـدودة ال

شية شتقرير شفق القصائد فتفقد وال شتد شر ال شيتها الحا شية وجمال الهنات هذها بعض لحاظت وقد الدب
".اليقظان يوسف أحاوال" قصيدة في

.تونس- الربع الرياح دار- عبيد لسوف" فسيفساء امرأة"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيام 1987 ماي 21 الخميس: جريدة ال

دوارة ديوان في قراءة عبيد لسوف الملح ن

الڤصير العزيز عبد: بقلم

قيل، كما تقل ل
دشمس مكان واطلع .ال

دندامظظة خشيت إن" ‹‹الڤرمادي صالح" به يلزمك شرط  ››البيضظظاء القلظظوب وأحببظظت/ ال
دندامة، قصيدة في دوارة" لظ فاتحة عبيد سوف اختاره ال ". الملح ن

دني: عصره أدباء في" العلء أبي" لصرخة صدى الفاتحة لت زمانه، الخير كنت وإن وإ
دل للمقارنة مدال ول الوائل تستطعه لم بما . وشعره فلسفته عصر فلك
شنه" عبيد سوف" يعدنا البدء منذ إذن شم قيل، كما يقول لن بأ شدم ث ـا يق شوارة"  لـن ـ "المـلـح ـن
شل تصلنا فل شن شهور بعد إ شية يسأل لم صاحابها ل شية، جهة أ شن يكتب؟ ماذا رسم يريد من ل
شل يسأل ل يبدع أن شقدا أدباء من الولية أصحاب إ شد في....  ون شر شسؤال هذا عن ال .ال
:المضمون* 



شوار شن شن غاير الملح في يطلع ل ال ششعر أ شصا قاموسا لل ـيد تأخذ قد فالمرأة. خا ـشـكل القـص
شذات أو الوطن شية أو ال ششهر" في والجنين الحر شتاسع ال شصبح بالغّد تبشير" ال .والعيد وال
شوارة دوارة بازغة: "الجراح عمق في ضاربة الملح ن دل من/  الملح ن ـوي" جظظرح ك يـح
شي. بتلة عشرة ثلثا كأسها شورهم" الفرنج خيول" الولى البتلة سم شرون فيها ص ـى يم عـل
ـون يتزحالقون" عددا سنين" عمرها معشوقة معصم شرغـا ـا يتم دل" ويناولونـه موانظظع كظظ

".الحمل
شدخان برائحة تعبق" المقهى" الخيرة والبتلة شلغّو، ال بصظظماته سظظتثبت مظظن" ولكن وال

دطاولة؟ مسح بعد ".!ال
.وأحازانه الوطن بتناقضات مليئة قصائد والخيرة الولى القصيدة وبين
شثالثة البتلة شزورق" ال أبـعـاد، ـبـدون تجعـلـكّ مـسـاحاة أـكـبرهم وـهـي" البـحـر ـمـن أـكـبر اـلـ

شنقطة ششاعر خلفها يقف أبعاد أمامكّ لتفتح كال شنجا ال ـبينه متش ـد، ـج ـاها أخادـي ـان عيـن غاائرـت
شللتان شفتاها شيء ل/ ...  عفنة مداسة العشاب/  نتنة مجروحة" فالزهار. مف

شل" حديظظد والوراق/ قضبان الغصان/ ... الحديقة في :الغـاـتراب يعـيـش والـكـ
دتى ول/ منك تشبه أنت هل/ أحدا يشبه أحدا هل"  "!والبصمات؟/ وجهك ح

/كظظالغنم أمم/ فهم نفي/ بشرا يفترس بشر: "الغّاب بقوانين محكومة والمدينة
مم على لحم ضض مم/ و مم-د مم/ أل مم-د ". أل
شل تكون تكاد شوارة في بتلة ك لرائحتـهـا رئتـيـكّ تفـتـح الواقع، عفونة وشذاها مبكى الملح ن

شدوار فيصيبكّ شنهاـيـة في لكن والغّثيان ال شـيـب خـيـط ال شد ط الـمـل براحـاـة ـصـدرك ليمل يعـتـ
شنه شصبح يعدك وكأ ششرك بال . بالفرح ويب
شن هكذا شلق الف شساكنة حاالتكّ من يخرجكّ الخ دد القمع" ويجعل ال يضيف بأن قمع أش
عمرهظا يكظظون عندما: "الـمـل ـشـبابيكّ أماـمـكّ يفـتـح ـهـذا ومع" القمع وعي إليه

دشمس عيونها/ العابرين مع الجسر تعبر/ عددا سنين تدوسظظها' النملة' و لل
دنها القدم "تمضي لك

دشكل*  :ال
شـكـار توفيق الستاذ يقول شـشـعر" ب شي ال "الخلـيـل تفعيـلـة ل الحـيـاة تفعيـلـة ميزاـنـه العـصـر

شي قلم عبيد وسوف شكم فن شتح ششعبية بالوساط ال من وصاغا تفعيلة همومهم منهم فأخذ ال
ششعبية العبارىّ شية صورا البسيطة ال شدد ما فكثيرا رائعة شعر الـسـماء ـهـذها شعرها في تتر

شسقيفة" ششاي ومائدة والطين ال شـسـواك والحوش والحصير. ال بـعـض ـفـي وأـجـدها..."  وال
شسد حازينا القصائد شدكتور يقول كما ولكن السى عمق يتو نطـلـب هل"... شكري غاالي ال

شزيف الفرح يفتعل أن إليه وأعـمـق أـثـرا أروع العظـيـم الـحـزن أن له نقول أم الحياة؟ وي
شية شتفاؤّل من إجاب شسطحي ال شسريع ال شزوال ال ".ال

شوارة بعد ششاعر من ننتظر نبقى الملح ن شوارة ال شـيـة ـنـ شـنـاء حاديـقـة ـمـن طبيع ـلـن ذـلـكّ...  غا
شنا نشدنا إذا يكون شيا ف شر فل واقع شمة اللم تنعكس أن من مف شنان نفس على العا الحق الف

شل متطلع ل فالجراح شوارة إ .ملح ن

1987 ماي الحد سوق

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

شصباح 1987 ماي 20 الربعاء: ال



"الفرنج خيول" لقصيدة قراءة

لطيفي رمضان: بقلم

شـشـاعر الـكـاتب يحـتـاج وتـشـابكت الفـنـون فيه تداخلت عصر في شـنـان وال حااـلـة إـلـى والف
ـي ليساهم البكر البداع تخوم من مجهولة مناطق إلى به تفضي جنون رؤّىّ تشــكيل ـف
شتماثل عن أصيل كمبدع فيخرج الفن طريق عن للحياة جديدة شذي ال شتسمت ال معظم به إ

شرد الـبـداع بالفعل تونس في بدأ ولقد...  القرون امتداد على البداعات بميـسـمه المتـفـ
شص شبان من جيل طريق عن الخا شرس الش شـيـة للممارـسـة حاياته ك شتـجـاوز مـحـاول البداع :ال
أواـئـل ـمـن بغـّـزارة يكـتـب كـشـاعر عبـيـد سوف يبرز الجيل هذا ومن. وممارسة تنظيرا

شسبعينات شنشر يدفع ول ال شل لل شنادر بالقليل إ شر الذي ال شي غاربال عبر يم ـ شيق ذاـت ـ ـوب ـض شثـق ال
...

شوارة" مجموعة تأتي" عطشى الرض" مجموعته فبعد قصيدة منها اخترنا التي" الملح ن
شنقد مخبر في لنضعها" الفرنج خيول" شتحليل ال ـا...  وال ـذها واختيارـن شذات القـصـيدة لـه ـ باـل

شطرافة نتيجة جاء شية بنيتها في ال شلغّو شسوسيولوجي وطرحاها ال ـون تداخل جانب إلى ال الفـن
شية ولسباب...  فيها شسمنا فن ـة تفكيكها لتيسير مقاطع إلى القصيدة هذها ق ـام وإماـط شلـث ال
شطها في والحالت الحاداثا به ترتبط الذي المحوري خيطها عن شدارمي خ ـ شتصــاعدي اـل ال

شلغّة حايث فمن شبرة الموحاية البسيطة العبارة القصيدة اعتمدت ال شليـهـا رغام والمع ـعـن تخ
شم اليقاعي الجانب ششعر يعطي الذي الها شص اهابه ال ـانب ومن الخا ـيولوجي الـج :السوـس

شتـنـاقض مـشـحونة فالقصيدة شـصـارخ الجتـمـاعي بال شولت ال شتـحـ شية وال شـيـة القتـصـاد شتاريخ وال
شمة .الها
شية فكرة قالب في القصيدة جاءت شم روائ شولت ث شسدته سيناريو إلى تح ـن" الكاميرا" ج عـي

ششاعر شية مشاهد إلى ال شركة، حا شول متح شرج... " القارئ يعترض ما فأ المقطــع" هذا" المتف
":المشهد
عددا سنين عمرها كان عندما
... كانت
دل أبيها مع تخرج السواق إلى صباح ك
يده في يدها وتعود العربية معه تدفع

فرحة مسرورة
... المساء مع

ديام ومع ال
دلمت حافية السواق في تهيم أن تع
دسياح تلحق ال

ـذها ـة ـه شطفـل ـتي ال ـح اـل ـن" الســيناريو" تفـت شول ـم ـي لقطــة أ ـادحاين لشــريحة تنتـم الـك
شل أبيها مع العربة تدفع فهي المسحوقين، شم صباح ك الـقـدمين حاافـيـة المـسـاء في تهيم ث

شسياح تلحاق شصل أن إلى...  ال شـسـؤال ـهـذا كـيـف؟ لـكـن...  حـاـذاء على تتح عـنـه تجيبـنـا ال
شطفلة ترصد وهي" الكاميرا" :ال

... وكان
... حذاء في قدميها يوم ذات وجدت أن

دزيتونة جامع حصن في تربض السبان وخيول ال
دزيتونة جامع حمام دسطوح حول يحوم ال ال
دصبح آذان...  الفجر آذان ينتظر ال

دصومعة من القمح ليلتقط !ال



:اثنين مدلولين يحمل أوردناها الذي المقطع هذا
دول المدلول شـيـة الوجهة إلى بنا يفضي: ال شتاريخ شـشـاعر فيكـشـف ال اقترفتـهـا جريـمـة ال

شزيتوـنـة ـجـامع واقتحامـهـا ـتـونس لمديـنـة دخولها عند الغّازية السبانية اليادي وحارقـهـا ال
شد التي الكتب شرابط الجسر تع عـلـى ـعـار ووـصـمة همـجـي موقف وهذا الحضارات بين ال
.الفرنج جبين

دثاني والمدلول شـشـاعر فـيـه يربط: ال المحـسـوس المعـنـى بلغـّـة بالحاـضـر الماـضـي ال
شرمز الشارة بلغّة المرتبط شتارـيـخ ـصـفحات وتـطـوىّ: الواـقـع ـمـن المقـطـع فيـخـرج وال ال

شية رحالت في الفرنج خيول وتعود الحـضـارة وتلـمـس وـتـرىّ الجامع صحن لتدخل سياحا
شية شثلة العرب شسواري المعمار في مم شسود وال ...! وال
شطفيليين من أسراب الجامع وحاول شسياح يلحاقون ال شلعـة مـن الهبات للتقاط ال إلـى الو
شسقاير علبة شثالث المقطع وفي ال شطفلة سير لرصد" الكاميرا" تعود ال شوها ال :ونم

عددا سنين عمرها كان عندما
المقاهي في العاطلين تجالس كانت
... إليهم عنهم تعرج

دزع دفهم على تتو دلعب أوراق مع أك ال
ساعتين أو ساعة وتسرح

دزرقاء ثيابهم على وتغيب ال
ـذها ـة ـه ـي الحاـل شـت ـا وصــلت ال ـة إليـه شطفـل ـد ال ـارئ يســتغّربها ل ـق شن" المشــاهد" الـق ل

شسيناريست" ششاعر" ال شظروف البداية من أعطى ال شـيـة ال شـيـة الجتماع شتربو تحـيـط اـلـتي وال
شطفلة شما بال شيأها م شتـصـوير حاـقـل ـمـن أـخـرىّ زاوـيـة وـفـي. العاطلين لمجالسة ه نـشـاهد ال
شطفلة :ال
الجسر على من الشبحي وجهها ترسم

وتعود تشاء كما تسبح السماك الماء في
دتح دتفاح يتف دديها على ال خ

دست درمان ثقل بصدرها أح ال
دلوز وبزهر !عينيها في ال

شـيـة عن تبحث فتاة فأصبحت الطفلة أنوثة اكتملت" المشهد" هذا في ... والنطلق الحر
شن ـى المقطع وينغّلق... السماك عند البحر في موجود الرض في المفقود لك ـور عـل ـص

شم الطفلة لدىّ المكتملة والنوثة المنفلتة السماك شـسـد القـصـيدة تنفتح ث مـنـاظر لـنـا لتج
شسابقة الحالت مع تتناقض وحاالت :ال
دصيف في القصر شرفات حالمة ال
مروح دنسيم عليها سيم البحري ال

دليلة أحسسن الجواري در ال بالح
البحر إلى عاريات نزلن

القمر تحت يتلعبن
شكز إجتماعي تناقض هناك شـشـاعر اهتمـام علـيـه تر شـثـري القـصـر فـصـاحاب ال مـع يلتـقـي ال

ششريدة الطفلة شن: الخطيئة ممارسة مستوىّ على ال ششاعر وكأ شن يقول أن أراد ال شثراء أ ال
شـطـة إـلـى يفـضـيان الـمـدقع والفـقـر الـفـاحاش والنحلل النهـيـار حااـلـة وـهـي واحـاـدة مح
.الخلقي

ـذيب العنف فيها يمارس بطحاء إلى" الكاميرا" تنتقل الحمراء ولياليه القصر ومن شتـع وال
شطريق قارعة على ال

عددا سنين عمرها كان عندما
دناس مع تقف كانت البطحاء في ال

رجليه من رجل يكركر العسكر



صغرها وعلى
لسانه قطعوا أن إلى صبرت جلده على صبرت

رأسه-رجليه- يديه
دناس ساءلت ... ال

الذن في...  بالهمس لها قيل
ددماء حمرة وقتئذ، عرفت ال
شمام شدم وحا شطفلة شاهدته الذي ال شـلـد البطـحـاء ـفـي ال شطفوـلـة اـلـبراءة فـقـدان ـلـديها و وال

شثقة وانعدام والخوف شرية وانتفاء ال مـا وبـيـن البطـحـاء فـي دار ـمـا بـيـن فرق ل وهنا. الح
ششارع في يدور شسياسي الكبت نتيجة: عموما العربي ال فــي سنلحاظ كما" الجنسي"و ال

شتالي المقطع :ال
دنفط آبار درمل على تشمس ال ال

دنفط تحتها من يجري قوافل ال
دد البدو الواحة إلى رحالها تش
النياق حادي سكت
دية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك

شنفط شنـفـط آـبـار ونتيـجـة... المقطع هذا حاوله يدور الذي القطب هو فال النقلب حـاـدثا ال
شفرت والجتماعي القتصادي شل فتو تـحـت رازحـاـا بقي الجسد لكن والمكانات الوسائل ك

:الجنسي الكبت سياط
النياق حادي سكت
دية سائحة الكثبان، له تمثل أمريك
ششعر من بيت ألف فيها ارتجل .للنياق وأنشدها ال

شول رغام العربي فالنسان شيا يزال ل النفطي التح ششعر يزال ول عاطف شثل لديه ال ـواز يم ـج
!المرأة قلب إلى سفر
شم النـيـاق حاـادي كـبـت علـى" السيناريو" القصيدة تغّلق مـحـور علـى جدـيـد مـن تفـتـح ـثـ

شـيـأة أـصـبحت" الفـتـاة" الطفـلـة فنـجـد" باك فلش" بطريق المنطلق فريـسـة لتـكـون مه
شنقاهة فترة الواحاة ظلل منتجعا الرمل لظى من الخارج النياق لحادي شسياحاة ال وال

دصحراء في قدميها تضرب وراحت ال
الغزلن مع تجري
 الواحة ظلل الكثبان بين لها تلوح

الماء وجداول
شما" الفتاة" فالطفلة شورت النياق لحادي فريسة أصبحت ل شنها تص شلتها وجدت أ فراحـاـت ضا

شنهـا الغـّـزلن ـمـع تـجـري الصحراء في قدميها تضرب بخدـعـة محاـصـرة الحقيـقـة فـي لك
شية النعتاق شية الواحاة وسط والحر شسياحا . ال

ششمس شنخيل سعف بين من تشرق إذ تشرق ال .ال
شول ششاعر ويتح شتصوير فريق مع" ال شرئيسي محورها ومراقبة المدينة من" ال ـف إلى ال شرـي ال

شذاكرة مخزون إلى...  شين ال شية المكابدة ليب شتي اليوم شتلميذ يعانيها ال شريف في ال .ال
دتلميذ أحذية الوديان وعرة سلختها ال

دلعب عذبة قصيرة المدرسة إلى وطويلة وعرة الطريقة بال
شور المقطع هذا نفس وفي ششاعر يص شتينات في البلد حاالة ال ـبعينات الس شـس ـن وال خلل ـم
شمع شتلميذ تج شيارة حاول ال شية بأحارف ختمت وأكياسا علبا المشحونة العانة س أجنب

دشمس ترسم  جباههم على ال
دسمرة التي خرائط بال

دمعوا القرية سوق في تج
ديارة حول العانة س



دسائق وساءلوا U.S.A معنى عن ال
والعلب الكياس على مكتوبة

شريف ومن شتصوير فريق" يعود ال شتالي المشهد لتجسيد" ال ال
عددا سنين عمرها كان عندما
إسمها تنقش كانت
اللغام معطفها تحت وتحمل العرائس حناء على
دناس مع- زحامها في- السواق في ال
شذات المقـطـع هذا في تـحـت تحـمـل وأـصـبحت" الفـتـاة" الطفـلـة خـطـورة تـصـاعدت باـلـ

شفن ألغّام جسدها شتع شربها والعدوىّ ال شرة العرائس إلى تس شم... السواق في والما ـ ـي ـث ينتـه
شلقة تبقى الضحية والطفلة المشهد المساجد أحاصرة على تنام مظلم مصير وأسيرة مع
شلى ششاعر فيتخ شركاتها رصد عن ال شصـصـه مقـطـع بينـهـا أـخـرىّ مقاطع ويدخل تح لمـسـح خ
شنشيطة القتصادية الحركة شج موـسـم بمناسـبة عادة تقوم التي ال شرة ليـبرز الـحـ أخـرىّ مـ

شتناقض .وسريعة رشيقة صور في والجتماعي القتصادي ال
شد إلى شية الكتابة تبدو المقطع هذا حا شم اجتـمـاعي تناقض واقع تنقل عاد شيا ـتـدخل ـثـ ـتـدريج
شية، إلى شرمز ششـحنة حايث من الكتابة نسق في تغّيير دون ال شيـة ال .قراءتنـا حاسـب النفعال

شية إلى" الطفلة" الساسي المحور فينقلب الـعـالم بـلـدان وتعيـشـها عاـشـتها ـكـبرىّ قـضـ
شثالث ...ال
عددا سنين عمرها كان عندما
البهائم روث على القشلة في ترقص كانت

دفس الجنود صنان مضض على تتن
دل دروا الغزاة ك نهديها مضيق من م

رحلوا أن وكان
دنهم تدري تكون لم ليعودوا أ

دزرابي على لهم وترقص ال
دية الفنادق في دسياح ال
ششاعر إلتجأ المقطع هذا في شرمز إلى ال شـثـاني المقـطـع ـفـي فـعـل كما ال القـصـيدة ـمـن ال

شتلمـيـح لغـّـة مـسـتعمل المرـئـي الواـقـع ـفـوق ـمـا إـلـى للوـصـل الواـقـع تجـسـيد بطرـيـق ال
شـسـهل من السلوب وهذا والملموس، شطريـقـة وبـهـذها الممتـنـع، ال شـشـاعر يـشـير ال إـلـى ال

شلفات شلـصـنا رغاـم واقتـصـادنا ثقافتنـا عمـق فـي الضـاربة وجـذورها الستعمار مخ منـه تخ
شي كاستعمار شدنا أن يحاول ما عادة والستعمار. عسكر شل يم شفر جاهز شيء بك لنفسه ليو

شية الستهلكي المجتمع ليبرز والخلق المبادرة روح فينا ويقتل...  الستمرار
دتزحلق تهوى الفرنج خيول درمل على ال ال
دصيف في آبارها من ترتوي ال
درغّ دشتاء في دفئها على تتم ال
دل وتناولها بالغربال الشمس عيونها على تحجب .الحمل موانع ك

شية الحالة وتنتهي المشاهد تنتهي شـشـاعر عالجـهـا اـلـتي الجتماع الـفـراد مـسـتوىّ عـلـى ال
شم...  والقاليم شسياـسـة ـعـالم يدخل ث شور ال شـثـل المحـبـط العرـبـي الحـلـم فيـصـ ـفـي والمتم
شية الوحادة شية وتطبيق العرب فيقول الشتراك

دتاريخ مع منها يقطر الجيزة أهرامات العبيد عرق ال
دثقها الطلس سلسل دسلسل تو ال

دسط البحر دزبد أبيض على يحلم المتو ال
الحمرة ذروة إلى يتوق الحمر البحر

دنات الملح على ينام والخليج عدن وج
دصحاري على اخضرارا تصير ال



دسدود مياه تسقيها !ال
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دية العطشى الرض مجموعة في البلغّ قض

دتهامي الهاني ال

شطرح دائم سؤال البلغا؟ هو ما شـتـم هو إذ المبدع، على فرضا ال حاـائرا الوقـوف عليـه يح
شدرهما شائكين أمرين، أمام شنان يق شلق الف شق الخ شلغ؟ وبماذا يبلغ؟ لمن: وهما قدرهما، حا يب

شية شية الداة فقض شتعبير شل، عسيرة ال شية الح شنهـا أعسر اليصال وقض شدد ل شـبـل نـمـوذج تـحـ شتق ال
شية أي( شلما) القارئ نوع شددا المبدع كان وك شبل لنموذج مح شتق ـفـي مقـصـرا ـكـان) القارئ( ال

شي، وخلقه إبداعه شن ذلكّ الفن شـسـم ل المبدع مهارة أ شل تتج شتـسـاع ـمـدىّ ـفـي إ مـحـدودات إ
شبل نموذج شتق شلما أي- لديه ال شجهه كان ك شســقوط دون ممكنا قارئ جمهور أعرض إلى تو ال

شسف في . طبعا والغّث ال
شن القول يمكن لهذا شتواصل هو البلغا أ شتحاور قطبي بين ال ـمـن المـبـدع الـكـاتب الـبـاثا ال

شبل جهة، بواـسـطة ـجـدلي عـطـاء) البلغا أي( فهو. أخرىّ جهة من المبدع القارئ والمتق
شي تركيب معالمها يرسم رسالة شرموز من لمجموعة أدب شية ال ـة اللسن ـو. الداـل يختـلـف وـه

شل لدىّ والمكتسب الموهوب باختلف وطمعا لونا قلـنـا إذا غاريـبـا يـكـون ل وـقـد ـبـاثا، ـكـ
شل شبل وك شـسـد لذلكّ نتيجة الحال، وبطبيعة. أيضا متق شرد يتج شتفـ شية وـتـبرز ال شتمييـز خصوـصـ ال
شل لدىّ .مبدع ك

شية أطرح الرؤّية هذها من وانطلقا شتي" عطشى الرض" مجموعة في البلغا قض تحوي ال
شرر شعر من ومقاطع قصائد شتفعيـلـة ـمـن تح ـفـي عبـيـد ـسـوف ـصـاحابها واجتـهـد جاـهـد ال

شنـضـال ـفـي كابدها سنوات بعد إخراجها شـسـاحاة عـلـى ال شية ال شـشـعر ـهـذها وـقـارئ. ببلدـنـا ال
شكن المجموعة ـرىّ فيها إذ لمضمونها العام الطار على الوقوف من بيسر يتم شـشـاعر ـن ال

شرم شتي الرض هذها من يتب شلقا فيها النسان مادام الفضيلة، إلى تفتقر ال غاريزي بحب متع
شوة دونه كان من على والعتداء للهيمنة عـلـى يحمـلـه طبـعـا وـهـذا- باـسـا منه وأضعف ق
المطـحـونين طبـقـة بـيـن مكاـنـا لنفـسـه يبوئ هو إذ- الجتماعي الهرم في موقعه تحديد

شله أرض في المسحوقين شدة داستهم الذين ال شثراء بنعال الما .ال
دسلطين موائد عندي ما سفرتي فتقاسمني ادعوها ال
دنبلء مزارع عندي ما ددنيا خبز فتخبز أحصدها ال ال

عندي ما عندي
محبرتي في بحر عندي
.مقلمتي في موسى عصا عندي

شترتـيـب قاـعـدة ومن شي ال شـشـرائح العـمـود شـيـة لل شـشـاعر ينـشـد الجتماع شـيـة ال والعداـلـة الحر
شنى لكن والمساواة شـقـق أن له أ مفارـقـاته وازدادت تناقـضـاته ـكـثرت ـعـالم ـفـي ذـلـكّ يح

شقد شب اليأس فإذا. العصر حاضارة بتع شنـفـس ـفـي يد شتجرـيـد وـعـالم الحـلـم وإذا ال أفـضـل ال
المضموني الطار هو ذلكّ. الخر وفعل الحدثا أما النهزامي الستسلم هو وهذا. ملجأ

شية المـضـامين حاـصـر عـلـى الـقـدرة لمثـلـي ـكـان إن عطـشـى الرض لمجموـعـة شـشـعر ال



شكن فكيف وتحديدها ششاعر تم إبلغاها؟ من ال
:ذلكّ في عبيد سوف اعتمد لقد
شلغّة في انتقاء على شد ول رحـاـم ـصـلة تحويـهـا ل وكلـمـات لمـفـردات وحاـشـر ال يـشـ

شصياغاة حابل أوصالها شية، ال شتقليد شنها ال شصلة متينة لك اعماقها في القارئ يغّور حاين ال
شكل به وثاق عن بحثا مثل المضمون هندسة تتش

 صخرة ورجلي طير جناح يدي هذي
معراج

لبدا
لحمي
دمي

عروقي
تربة

جذور
دشجر خضرة ال
)22ص( الرض عفن تناسل
نهما يخدع قد فالقارئ شي بنشاز و ـة – عروقي – دمي-  لحمي( كلمات في دلل ترـب

شن) جذور–  شن الحقيقة لك شصلة أ شد ال شلـحـم بـيـن تشبيها متينة ج شترـبـة، ال والـعـروق وال
شثل هو إذ المشترك القاسم هم والدم والجذور، .العروق وسائل الجذور سائر يم

شن أقول وهنا شصياغاة هذها مثل أ شية ال ششعر شتي ال ـهـي تفكيكـهـا البعـض عـلـى يعسر ال
شتي ششنفري عباءة ارتدوا من شتخذها ال اههم وعصـبوا ال شبـي بعمامـة جب ذريعـة المتن

شدا للوقوف شرر قـصـيدة تشـهدها اـلـذي للمد ص شتـحـ شتفعيـلـة ـمـن ال وـشـعر خصوـصـا ال
ششباب شية الـصـياغاة هذها أي- هي إذ. عموما ال شـشـعر ـمـوقعه ـمـن الـقـارئ تـخـرج- ال
شني شدمه بما يرشح إناء فيه كان والذي المعهود، المتد مـضـامين ـفـي الدـيـب له يق

شترتيب ترفض فهي فوقية شي ال إـلـى تـحـويله عـلـى وتعـمـل والديب، للقارئ العمود
ششاعر نرىّ لذلكّ. أفقي ترتيب شدم ل المعاصر ال شيا حاقل يق يحمـل فـهـو جـاهزا، دلل
شتفكيكّ بواسطة الحقل هذا تركيب على القارئ شتركيب ال شذي اللـسـني لل يـحـوي اـلـ
شية رموزا شككة دلل شيز في المواقف ومبعثرة الوصال مف شترتيب حا للدوال المعهود ال
.المدلولت تهندس التي

شـصـور إـلـى باللتجاء شدمها اـلـتي ال شرـبـط عـسـيرة يـقـ ببه بـيـن ال )الـبـاء بكـسـر( المـشـ
ببه شيات إحاـدىّ أيضا وهذها) الباء بفتح( والمش عر خصوصـ شش شتـي الحـديث ال تفتـح ال

شن باطل القول باب ششباب شعر أ شزـمـن، في موغال ال شتغّرـيـب ـفـي غـاـائر ال وـهـذها ال
منه تنفير أداة

المقابر صمت يحرث القمر
دضوء زرع أكون ال
دليل دش ال دشوارع شجر ير ال
)20ص( إلخ...  الحلم بدد أكون

شـضـوء وـيـزرع الهادـئـة المقابر ليلف القمر يطلع حاين أي شلـيـل ليـطـارد ال شـتـى ال ل حا
شل يبقى ششوارع شجر أغاصان بين إ شـشـاعر حاـلـم يـبـدأ ذـلـكّ حاين ال لوحـاـة وـهـذها –ال

ششاعر أحاسن شنن رسمها ال شتى وتلوينها تأطيرها في وتف شقق حا شروعة، حا مثلها لكن ال
.عطشى الرض مجموعة في نادر

شتوكيد كلمات تكرار يحـمـل ـلـم إن الـسـلوب وهـذا بـخـاطرها، جـالت فكرة على لل
شهجا شتشحا وانفعال تو شر م شزفير بح شذي ال شل كـان مـكـدود ـصـدر مـن ينـبـع ال يمـجـه مم

 )5ص الحذاء( مقطع مثل القارئ
دل دشتاء ح ال



حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال

دلم ... حافيا المشي تع
شدم ششاعر يق شي الواـقـع ـمـن تنـبـع مـضـامين تـحـوي مـقـاطع أحاياـنـا ال لمحـيـط الـيـوم

ـاعر شـش ـا ال شنـه ـاذجة لك ـيطة ـس ـم وبـس ـد رغـا ـاعر جـه شـش ـي ال ـها ـف ـروع عرـض كمـش
ششاعر بخاطرة تحبل) القصوصة( .سابقا المذكورة 5ص الحذاء مقطوعة مثل لل

شية التهويمات إلى اللتجاء شتي الخراف شن الستيعاب يسيرة تظهر ال يقــف القارئ لك
شتى غاائيتها أمام عاجزا شن به يذهب حا شن الظـ ششـاعر أ ا قصـائدها يرـسـم ال ي أحايان ف
،)13ص البـيـض الحـصـان( ،)9ص هـنـاك: (قـصـائد ذـلـكّ ومـثـل. وعي ل حاالت

شطفل( شسمكة ال ).29 ص شبحان( ،)24 ص خرافة( ،)16 ص صبية( ،)15 ص وال
شية( ،)6 ص رؤّيا( مثل القصائد من غايرها على ينتفي ما وهذا شريح جن ).19ص ال

شما ششاعر إستخدام أ شرموز لبعض ال شية ال شتاريخ الحاـضـر وـضـع ـعـن يكتب لما قناعا ال
ـا السم هذا يحمل مقطع في- اليمامة زرقاء استثنينا إذ فعدم فهو -28ص عنواـن

ششاعر بها خرج ميزة وهذها شنـنـا. العصر هذا شعراء طابور عن ال يـتـوانى ل ـنـراها لك
شق ـشـيء ل قـصـيدة مثل ذلكّ ومن. الحياة واقع من صور إدماج عن شذكر يـسـتح اـلـ
. 22ص

دراوي جلس  وبسمل واعتدل ال
وحمدل
دلى دلم وص وس

دنه دكر لك البلد حزن تذ
ددنيا وضيق ال

27ص القلب سويداء في ونقطة

وأخيرا
شية مجموعة لتقديم متواضعة محاولة هذها شرر شعر شتفعيلة من صاحابها تح ـمـن بـهـا كان. ال
شتي الصوات أبرز شتسمت ال شسبعينات بها ا شن أخال ول. بلدنا في ال عبيـد سـوف صـاحابها أ
شنني بها يقنع شناضج العطاء بداية تكون أن أعتقد لك شـشـعر مـسـار ـفـي الخصب والوعد ال ال

شرر شذي المتح شد يصطدم ال شجهه في والعرقلة بالص شصعود إلى وتوقه تو .ال

شتهامي الهاني ال
بوزيد سيدي

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ششروق 1985 /02 /12: ال

شعراء نكون أن سهل ليس: عبيد سسوف



شي صوت عبيد سوف شي شعر شتواـضـع المثابرة ميزة له تونس في عرب معاـنـاة يواـصـل وال
شية الكلمة ششعر شتقلـيـد عن بعيدا ال شـيـد ال شتق شـشـعر وال شـسـائد بال شدي عـبـارة ـعـن ويبـحـث. ال ـتـؤ

ـه شص إحاساـس ـا ـح الـخ ـه بملـم شي محيـط ـاف شثـق شي ال ـار ـيعه. والحـض ـة الرض مواـض والمديـن
شلذي والنسان شرك ا شي فضاء في يتح شنن إجتماع .ومتضارب مق

شول ديوانه عبيد سوف نشر شجل حاسابه على" عطشى الرض" ال شم. حاضورها مس ـ نـشـر ـث
شثاني ديوانه شوارة" ال شكدا ديميتير دار عند" الملح ن شبثه مؤ العطــاء كثير المبدع بالحضور تش

شد قصرها على قصائدها. والثارة شـيـة الحياة من قريبة ودلئل علمات في تمت بعـيـدة اليوم
شـبـر وحارف بكلمة سوف يكتفي قد والرؤّىّ المرامي شية اختلـجـات ـعـن ليع شـيـة حاـسـ وفكر

شية شية أو مجحف بتنميق يعبأ فل. حا شية غانائ شية أو إنشاد شنه. رتيبة تفعيل شية همومه يقول إ بعفو
ششاعر ششعر بقانون ل ال شسنا هو لذلكّ. ال شسنا يم شيته وتم شكد معه لقاؤّنا. إنسان ـز هذا يؤ شـي شتم ال

شية تجربة في شية شعر .تونس

شي ديوانكّ هذا**  ششعر شثاني، ال شنه شعرت هذا ال شديوان تجاوز بأ شول؟ ال ال
شنه أعتقد ل*  شول لديواني تجاوز أ تجرـبـتي نظر وجهة من هي بل ،"العطشى الرض" ال

شي للمسار تعميق ششعر شلذي ال شـسـبعينات أوائل منذ فيه شرعت ا ـبرت وإذا. ال مفـهـوم اعـت
شتجاوز شطي هو ال شية مرحالة تخ شية فن شن وفكر شثاني ديواني فإ شوارة" ال ـبرها" الملح ن ـشـاهد اعـت

شية عن عيان شية وضع شينة تاريخ شية أحاوالي اهمال دون مع ششخص لــذلكّ. المرحالة هذها في ال
شن شديوان هذا فإ شنـهـا فـيـه، ـبـدأت لـمـا مواـصـلة اعتبرها ال ـعـن للبـحـث أـخـرىّ مواـصـلة ولك

!يقال لم ما ولقول الجديد
فاجع وقت هذا

شثل ماذا**  شية العبارة تم ششعر شنسبة ال الوقت؟ هذا في إليكّ بال

شية فيه تقف وقت هذا فاجع، وقع هذا*  شدمار ـمـن أدـنـى أو قوـسـين قاب على النسان اـلـ
شـشـعوب اـسـتعباد وقت هذا والخراب، شـيـة ـفـي طموحااتـهـا وقـهـر ال شـشـعب ولـيـس. الحر ال

شل الفلسطيني شية فالعـبـارة ـلـذلكّ العـصـر، ـهـذا لمظلـمـة مـثـال إ شـشـعر أو بطريـقـة ـهـي ال
شل النسـان إلـى الصـيل النسـاني النبض إيصال إلى طموح وهي. بأخرىّ شية لع النسـان

شطغّيان الجبروت عن تقلع شبة، دفء إلى وتعود وال ششعر المح شل ـشـأن شأنه فال ـ الفـنـون ـك
شتي شية العبارة ولكن إليه، لتعود النسان من تنطلق ال شـشـعر شـيـة الحـضـارة ـفـي ال لـهـا العرب

شذات في الكلمة سلطان بحكم العمق مدلولها شية، ال شثل لذلكّ العرب ـارة تم شية العـب شـشـعر ال
شنسبة العصر هذا في شـبـر الموـثـق العرـبـي اـلـوطن إلى وبال الجـيـل ـهـذا معاـنـاة ـعـن المع

شثل بل الجديد .المستقبل إلى ترنو وكذلكّ والحاضر الماضي إلى الجيل هذا نظرة تم

المدينة مع اتفاعل

شتجهة مضامينكّ تبدو**  شـيـة الحـيـاة من وصور أحاداثا إلى فأكثر أكثر م مديـنـة ـفـي اليوم
تصويرها؟ على تقبل وكيف المدينة تشغّلكّ كيف تونس،

ششعر كذلكّ، هو*  شتاريخي الطار من ينطلق فال ـخ إلى نظرنا وإذا فيه، ينشأ الذي ال تارـي
ششعر شي ال ششاعر الستنتاج، هذا من يخرج ل وجدناها العرب فرـسـه ـعـن تـحـدثا العربي فال

شصحراء وعن سلحاه وعن شيـة، فـي ال شدثا الجاهل ا المدينـة عـن وتحـ ي وأجوائه العصـر ف
شباسي فـيـه تظـهـر اـلـذي الرـكـح فلنـهـا تونس مدينة من أنا انطلق فعندما لذلكّ مثل، الع
شل ـتـونس مديـنـة وليـسـت آـخـر، حايـنـا وبرموزـهـا حايـنـا بتفاصيلها الشياء الـمـدن إحـاـدىّ إ
شية شتي العرب شـتـي والمـسـاجد كالـسـواق القديـمـة رموزـهـا ـفـي كثيرا تتشابه ال حااـصـرتها ال
ششوارع البنايات شبر وهي. الحديثة وال استطاع الذي الفرنجي المعماري الغّزو هذا عن تع

شذات في الرتباك يدخل أن شية مـسـتويات عـلـى العربية ال شية نفـسـ وحاينـمـا أـخـرىّ وحاـضـار



شنما يومياتها من بعض تصوير على أقبل شتفاعل نتيجة هو فإ شتي المدينة هذها مع لل نضيق ال
شرة فيها ونضحكّ أحايانا فيها الحياة هي فالمدينة. والغّرباء الصدقاء الناس فيها ونلقي م

شية شل المعاصرة العرب شور ولكني تناقضاتها بك شـتـي ـبـالعين المديـنـة ـهـذها أص ـمـا أول رأت ال
!أيضا حانينها وفي صحرائها وفي زرقتها في البادية رأت

القارئ؟ مع قصائدك تقرأ كيف** 
ـادة إليها أعود عندي طويلة أعواما تمكث قد القصيدة أنشر أن قبل*  شزـي شنقـصـان بال وال
شنني مباشرة كتابتها بعد أنشرها وقد كــثير إلى أعود القديمة قصائدي إلى أعود حاينما وإ
شذكريات من شتي ال شل. القصائد تلكّ فيها ظهرت ال شن والغّريب حاكاية لها تقريبا قصيدة فك أ

شراء بعض شننـي. أصـل بـال علـى لـي تخطـر لـم قصـائدي في أبعادا يقرأ قد الق أعتـبر وأ
ششاعر نصف هو القارئ شثاني ال شـشـاعر نـصـف عنه يبحث الذي ال شول، ال شم ـفـإذا ال شلـقـاء ـتـ ال
شدا ونادرة. الخلود هو وذلكّ. القصيدة ولدت والتأثير ـهل فليس الخالدة القصائد هي ج ـس

!شعراء نكون أن
دشاعر نصف القارئ ال

شية، إلى يخضع ل قد نفسا تتابع أنت**  شتفعيل شنثر إلى توق هو فهل ال شني؟ ال الف

دي المجال ضمن تندرج المسألة هذه*  دي، التنظير دننظظي وصظظحيح النقظظد أ
دتفعيلة كبير احتفال دون أكتب دنمط على بال دم ولكن الخليلي ال دن المهظظ أ

دشعر دذي هو ال دز ال دنفوس يه درك ال دطبظظاع ويحظظ دن ذلظظك ال بظظالكلم تعريفظظه أ
دفى الموزون دل كافيا ليس المق دنحظظو فظظي مالظظك ابظظن ألفيظظة لعددنا وإ ال

دشعر أحسن دي للشظظعر الولظظى البدايات هي أين كذلك. ال القظظديم العربظظ
دتجارب وأين دلهظظا المعروفظظة، الوزان عظظن الخارجظظة الكظظثيرة ال ضظظاعت ك

دتاريخ بسبب درسمي ال دشعر ال دي، لل دن والغريب العرب دي العصر أ قد الجاهل
دل في إهماله حاولوا دشظظعر عكظظس على تقريبا شيء ك دذي ال دسظظكوا الظظ تم

دصمود دن المسظظألة هظظذه فظظي نعلظظم أن وعلينظظا فيظظه بال وأخصظظب أجمظظل أ
دشعر دي ال دتجديظظد فظظي المحدودة المحاولت تلك هي العرب دتظظي ال كظظانت ال
دنقاط عصر إلى عصر من تظهر دشظظعر ذاكظظر فظظي المضيئة فال دي ال العربظظ

دتجديد، نقاط هي دن ال دركظظود، الجمظظود حقبظظات هي الحقبات لحلك وأ وال
دما دن عصظظرنا في أ الرؤيظظا ضظظمن ينظظدرج أن إلظظى يطمظظح أكتبظظه الظظذي فظظإ

دتي الجديدة دذر أن تحاول ال دل العربي الحاضر سمات في تتج حركظظة ولعظظ
دشعر دسظظائد الواقع عن الخروج محاولت أحد الحديث ال ألظظوان لكشظظف ال
دذين أخرى، دنما الجديد من يخشون وال دنهم ذلك إ دودوا ل عصظظور علظظى تعظظ
دظلم دل ال دمني ول رموزه بك جديد شعر هو هل أكتبه ما تسمية كثيرا يه

دي نثر أو دمظظة فهظظذه فنظظ دقظاد، مه دن دننظظي ال دبظظرا أكظظون أن إلظظى أتظظوق ولك مع
دثرا دمة هي وهذه أكتبه ما في ومؤ دصعبة المه دقا، ال دسظظهل من فليس ح ال
دذاكرة مظظن قرنظظا عشر ستة مدى على القصائد آلف تجاوز دية الظظ دشظظعر ال

دية، دنني العرب إلظظى الطامظظح وحظظدي لسظظت فأنظظا سظظأحاول، ذلظظك رغم ولك
دلتغيير المثظظل يقول هكذا الولى بالخطوة تبتدئ ميل اللف ومسافة! ا

دصيني دصين في ولو العلم اطلبوا نعم...  ال !ال

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
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شصباح 1980 ماي 15 الخميس: جريدة ال

دية مجموعة في نظرات جديدة شعر
عطشى الرض

العريبي علي: بقلم

شخرا ظهر ششاعر ديوان مؤ شـشـاب ال عـلـى طبـعـه وـقـد". عطـشـى الرض" عبـيـد ـسـوف ال
شصة، نفقته شصاصين واقبال الخا ششعراء الق شل بأنفـسـهم انتاجهم طبع على وال شن عـلـى ـيـد أ

شنشر دور شطبع الـسـراع حاـيـث ـمـن الدـبـاء طـمـوح ترـضـى ل أـصـبحت الـكـبيرة ال شول ـبـال أ
شية بحقوقهم واليفاء ـمـن وهـنـاك ـسـنوات منذ له كتاب طبع ينتظر من فهناك ثانيا، الماد

شدة الكتاب من نصيبه يكون ا أو يبيعهـا نسـخ عـ شرقه ى يف أصـبح ذلـكّ وإزاء أصـدقائه عل
شتـمـا بـعـض فـعـل كـمـا كتبـهـم لـصـدار بينـهـم ـمـا ـفـي يتـعـاونوا أن أـمـا الدـبـاء عـلـى متح

شصاصين، شما الق شل دواوينهم طبع وإ شـشـعراء بـعـض فـعـل كما حادة على ك ـسـوف ومنـهـم ال
شق ظاهرة وهي عبيد، شية حالقات في تعالج أن تستح شـتـاب الدـبـاء فيـهـا يـشـترك دراس والك

شنشر دور على والمشرفون شية، ال شذي القوم شمنا وال بعـض تقيـيـد ـهـو الـسـطر ـهـذها فـي يه
".عطشى الرض" ديوان قراءة بعد الملحاظات

شديوان هذا يحتوي)2( شول ال ـأكبر ومقطوعة قصيدة وعشرين اثنتين على للشاعر ال ـف
غّر)ـ 22-20ص( البـدء هي قصيدة ي مقطوعـة وأص وقـد ،)29ص( شـبحان ه
شرخت شرج صاحابه فيه يراع لم تاريخا القصائد أ شـتـد المـشـار الـبـدء قـصـيدة نـجـد إذ ال

شنة باب ومقطوعة ،1975 سنة كتبت قد إليها وبعض 1973 سنة لها الموالية الج
شديوان قصائد شـيـة الحـيـاة في( سابقا نشرت ال شثقاف شـمـا) مثل ال شتـقـديم حاـيـث ـمـن أ ال
شي شيدا، يكن فلم الفن شصفحة في نجد الغّلف صفحة فبعد ج ـمـن ويطـلـب الوـلـى ال

ششاعر شطبع، وتاريخ المطبعة إسم وتحتها...  إلخ ال شم ال نـجـد الورـقـة نقـلـب عندما ث
شديوان هذا في تكثر كما الولى، القصيدة شية، الخطاء ال شديوان هذا ويخلو المطبع ال

شدـمـة ـمـن شـتـي الـخـرىّ الكـتـب ـعـادة عـلـى مق ـشـهادة أو رضـى بشـهادة ترـفـق ال
ششاعر أحاسن وقد استحسان، شـشـهادات ـهـذها مـثـل ـعـن اـسـتغّنى عندما صنعا ال ال

شتي المتهرئة .جوع من تسمن ول تغّني ل أصبحت ال
شـسـنوات، حاـسـب والمقطوعات القصائد توزيع يمكن ل 1973 ـسـنة ـفـي فنـجـد ال

شت 1974 سنة وفي قصائد أربع وـفـي قصائد، تسع 1975 سنة وفي قصائد، س
شسنة وفي واحادة، قصيدة نجد 1978 سنة يكـتـب إذن فـهـو قصـيدتين الموالـيـة ال

ششعر شتجوـيـد ومـطـالب سنوات، سبع منذ ال شـشـاعر ـعـالم نـلـج أن وقـبـل فـيـه، بال ال
شرض أن بنا يحسن ششعر مفهوم إلى نتع ششاعر ورسالة ال .عصرنا في ال

شكّ ل)3( شن ش ششعر أ شية تجربة ال الجماـعـة ـضـمير ـفـي فتـسـري ـفـرد بـهـا يـقـوم شخـصـ
ششاعر وشعورها، تجربتها عن تدافع لها ملكا وتصبح شلؤـلـؤ ـعـن كالـبـاحاث إذن فال ال

شمته، به يثري ما سرعان ششاعر وكذا أ شـنـاس ـيـري أن يحاول ال خلل ـمـن الـعـالم ال
شنها جديدة، عوالم عن لهم فيكشف عينيه، شنـهـا عنـهـم، غاريـبـة، ليست ولك كامـنـة ل



ششاعر ودور أعماقهم، في شوة منطـقـة من إبرازها هو ال ول الفـعـل ـعـالم إـلـى الـقـ
شنى ششاعر يتس شل كذلكّ يكون أن لل شز إذا إ شنفوس ه شرك ال شطباع وحا ـن يقول كما- ال اـب
شـشـعر قيـمـة ندرك فنحن- العمدة في رشيق شـنـه فيـنـا وـتـأثيرها ـلـه، بإحاساـسـنا ال ل
شتي ومطامحنا وعواطفنا لشعورنا وصف شتـعـبير نـسـتطع ـلـم ال ـمـن ولـيـس عنـهـا ال

شي شضرور شز أن ال ششعر نفوسنا تهت شل المقفى، الموزون لل وأوزاـنـه أنغـّـامه عـصـر فلك
شل وقوافيه، شبما ومشاغاله، همومه زمان ولك ششاعر يستطيع فلر شق ال شرك أن الح يحــ

شرفيع الخيط ذلكّ خلق في وينجح طباعنا شدنا الذي ال شذي عالمه إلى يش ـمـن بـنـاها ال
شم الخليل، لوزان إلتزام بدون وعواطفه وقلبه روحاها شث أن والمه نفوـسـنا ـفـي يـبـ
شـنـى الـجـدب، وأـسـباب اـلـوهن مواطن عن لنا ويكشف الوعي شية معـنـا ويتغّ بقدـسـ
ـا، بفكرة اليمان على ويساعدنا والثارة الميوعة، عن ويبعدنا ومنزلتها، الكلمة ـم

كذلكّ؟ يكون أن عبيد سوف استطاع فهل
شتي القصيدة في يقول)4( :ديوانه عنوان منها أخذ ال

دبيني درات تخوم أح الخمس القا
دسماوات ونجوم دسبع ال ال
دضور صبي جلدي مسام في ال
دتى دذروة ح ال

عطشى فالرض
)21ص( عطشى فالرض

شدد كلـمـات والمقطوـعـات القـصـائد ـهـذها ـفـي نلحـاـظ شـشـمس مـثـل بـكـثرة ـتـر ( ال
شرة16 شية الحياة رمز وهي) م شر شطبة هنا ونراها والبهجة، والح من تسقط الجبين مق

شلي قرصها شـيـور وـتـو شـنـا، غاائـبـة وـهـي ـشـطرها، أجنحتـهـا الط منـهـا نـسـرق ونـحـن ع
ششمس وتوظيف بسمتها، ششعر في ال شي ال شتونـسـ شـمـة ـظـاهرة المعاـصـر ال يمـكـن عا

شـشـمس تطـلـع غـاـدا" دـيـوان ـمـن ابـتـداء ملحاظتـهـا دـيـوان إـلـى ماـجـد لجعـفـر" ال
ششمس انتصار على أقسمت" شلغّماني، لمختار" ال شـنـي شاعر عبيد فسوف ال ـمـع يغّ

.سربه
ـا شـم ـا الرض أ شنـه ـة فإ شـف ـة جا ـرة فل قاحاـل ـاء ول خـض ـاة، ول ـم ـدو حاـي ـش ويـب العـط

شطاعون شدد كال شـصـبايا، والطـفـال العصافير يه شل النـسـان عـلـى وـمـا وال يـكـون أن إ
شية إرادة وذا صابرا شـتـي الـقـوىّ يقـهـر حـاـتى قو شول ال وتجـعـل طـيـن، إـلـى الـمـاء تـحـ

ششها إلى تأوي ل العصفورة شدنيا ـكـابوس جثم أن بعد ع ـفـالحنين ريـشـها، عـلـى اـلـ
ششمس الماء إلى فالنـسـان والمقطوـعـات، القـصـائد هذها محور هو والخضرة وال

شزهر ينتظر شنه ال :عام ألف بعد سينبت وكأ
دتى دزهر جبيني في ينبت ح ال

دتى نهديك بين رأسي ضمي ح
دزهر ينبت ال

دية كرة رأسي تدور أرض
قفر وعالم
ديه دثريه ضم ود
دتى دزهر جبيني على ينبت ح ) 10ص( ال

ششاعر شي وال شل في بالنسان معن شرات وتخوم مصر في مكان ك شنــى الخمس القا يتغّ
شرمـز مـن يخلـو ل شـعر في وآماله بأمانيه شية، ال ششـفاف شن وعنـدي وال شرمـز هـذا أ ال
شبب شد إلى مح شنه ما حا شدىّ ل ل شل يساعدها بل القارئ يتح ـعـالم فـهـم عـلـى رـفـق بـكـ
ششعر شرمز وأدوات ال شتي ال شية الحكاـيـات ـمـن ـلـكّ يـصـوغا فـهـو اـسـتخدمها، ال شـشـعب ال
"الحذاء" مثل شعرا
دل دشتاء ح ال



حذاء سيشتري
الخريف جاء

حذاء سيشتري
دربيع مضى ال

حذاء سيشتري
دصيف انقضى وال

حذاء سيشتري
دشتاء عاد ال

دلم )5ص( حافيا المشي تع
شول كما شسائرة القوال بعض يح :جميل شعر إلى ال

دنة في سنفتح وذراعا ذراعا الج
وذراع
ورباع وثلث مثنى

صاعا أنجب في وسنزرع 
وصاع وصاعا
دل فيحصد ) 23ص( الجياع ك

شي الدب ـمـن يغـّـرف كـمـا الـمـرأة ـهـذها اليماـمـة زرـقـاء عـنـدها تـسـتحيل إذ العرـبـ
شد حايث من السطورة :تسمع ول ترىّ ل امرأة إلى بصرها حا

اليمامة زرقاء تبصر تعد لم
ظلم في ظلم
دسمع غاب وقد أيضا ال

صمت في صمت
درك ولم اليمامة زرقاء تح

ساكنا
سكون في سكون
دنها قولوا إذن ماتت أ

دطموا دل وح المراصد ك
شل وقد ششاعر استغّ ديوان له صدر إذ السطورة المرأة هذها دنقل أمل المصري ال

:دنقل يقول). 1969 الداب منشورات" (اليمامة زرقاء يدي بين البكاء" بعنوان
زرقاء يا أنت ها

عمياء وحيدة
دب أغنيات تزال وما والضواء الح

والزياء الفارهات والعربات
دوها وجهي سأخفي فأين المش

دكر ل كي دصفاء أع البله ال
دوها المم

درجال أعين في دنساء ال وال
زرقاء يا وأنت

عمياء وحديدة
عمياء وحديدة

شما المضمون حايث من هذا شن حايث من أ شـشـعري، الـفـ شنـنـا ال حـاـرص ـمـدىّ ـنـدرك فإ
ششاعر شية المفردات انتقاء على ال ششعر شتي ال شني طابع لها ال شـيـة وـهـي مـحـض، ف عمل

شوض أن يمكن ششعري، الميزان من والمقطوعات القصائد هذها فقدان تع ـم ال ورغـا
شوها شل والقافـيـة، الوزن من خل شنـنـا- ـنـادرا إ ـفـي مثل الموـسـيقي باليـقـاع نـشـعر فإ



شن وهكذا" عصفورة" قصيدة ششاعر تجويد فإ المـفـاهيم بعـض توظـيـف فـي يبرز ال
شراء لدىّ المتداولة شـيـا طابـعـا اكتـسـبت وقد الق اختـيـار ـفـي يظـهـر كـمـا جدـيـدا رمز

شتي اللفاظ شـلـه جدـيـدة، وظيـفـة المـعـاني تـلـكّ اكتساب على تساعدها ال ـبـذلكّ ولع
شصا عالما خلق شد به خا شم دقائق بضع القارئ يش بـعـض يـصـادف عندما منه ينفلت ث

شرمز في الموغالة القصائد شق وللقارئ ال شـتـي الـشـعار من ينفر عندما الح شداها ال تتـحـ
شرـبـط وـسـيلة وقتئذ فتنعدم وطلسمها بغّموضها شـشـاعر بـيـن ال وـهـذها والـقـارئ، ال

ششعر مأساة شصة العربي ال شلبناني خا .واضرابه الحاج انسي مثل منه ال

شن وأخيرا شـشـاعر الوـلـى الخطوة هو" عطشى الرض" فإ شـشـاب لل خـطـوات وـسـتتلوها ال
.وأصالة وعمقا جودة أكثر تكون أخرىّ

شية المطبعة شثمن) صغّيرة قطع( صفحة 30 – 1980 فيفري العصر شليم 500: ال م

                         ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

شيام )13ص (1985 ماي 16 الخميس: جريدة ال

دوارة" ددد المل" الملح ن المه

شصغّير الحميد عبد ال
-سوسة-

شوارة" قرأت شذ عطرـهـا انتـبـاهي فلـفـت" الملح ن .الوـلـى الـقـراءة مـنـذ ـفـاح عـطـر الـشـا

شوارة[ شقق؟ قد...  الذي المل هي] الملح فن شية في ميغّتال أن يمكن الذي المل وهي يتح أ

شزـمـن لحـظـات ـمـن لحظة شل. ال شية المجموـعـة قـصـائد فـكـ شـشـعر شـجـب بنقـطـة انتـعـت ال تع

شن لي يبدىّ...  لماذا؟ نتساءل. وبالقلق بالحيرة ممزوجة الـحـالت مجموـعـة أو الحاـلـة أ

شتي ششاعر عالجها ال شذرها أسباب ترجع عبيد سوف ال شيتنا في تج ونظرتـنـا وـسـلوكنا شخـصـ

شية البلدة صفة العادة اكسبته طويل تاريخ إلى للحياة شـسـ شرـكـود الح فعـنـدما. المزـمـن وال

ششاعر يقول شطين[ قصيدة في ال ]:ال

دفت دطين بسمته ج !كال

شقف الذي النسان ذلكّ إلى يرمز فهو .يعيش أن قبل ويموت الولدة عند الحياة عن يتو

شل الذي الولد[ فهو شـنـه] يـكـبر لن ولد[ وهو] ولدا ظ شيـتـا وـعـاش اـلـولدة لحـظـة جـمـد ل م



ششمس[ وترهبه الحياة تخيفه ].ال

] شوارة*  شد ممارس عنف]: الملح ن شبل الذي الموت...  والموت الخوف ض ـفـي الحركة يك

شطل النسان شوها ويع شل اـلـذي الـمـل عـلـى يقـضـي وبالتالي الفضل نحو نم شل رغـاـم يـظـ ـكـ

شزورق[ قصيدة في عبيد سوف يقول الطار هذا وفي. الفق في لئحا المعوقات أكبر ال

]البحر من

دوارة بازغة الملح ن

دل من جرح ك

شنهم*  شنكم...  ول شني...  ول مم،[و] بارد...  بارد...  بارد... [ ول شثر حاصى د ]الـعـروق في تخ

شبما[ بل العذراء، تحبل ولن قائمة تقوم فلن شبما... ر شبما... ر !]ر

ششهر[ قصيدة في عبيد سوف يقول*  شتاسع ال شذي الـمـل/ الجنـيـن مخاطبا] ال شد اـلـ يـسـتع

.المعاش الواقع مع...  المغّامرة لدخول

ديها بعيد من القادم أ

ددنيا جديد ل: عندنا ال

دطقس وسحاب ضباب وال

دسماء في شمس ل ال

ددماء وخبزنا بال

شل مطلع فينا يولد الذي المل شدد لحـظـة ـكـ شن. بالخيـبـة مـهـ شـنـا حاـجـب نـعـانيه ـمـا ل ـلـون ع

شسماء شضباب سوىّ نبصر ل فأضحينا ال شسحاب ال شـكـم عبيد سوف يدعونا ذلكّ لجل. وال بته

.نبكي أن بنا الجدر بل الفرحاة اصطناع عدم إلى فاجع

دد للبكاء فاستع

دزغردة برغم !ال

شوارة[ لي بدت هكذا شنه...  يكون؟ قد آمل] الملح ن شـنـا يـسـتلزم يكون، قد ول شرك أن م نتـحـ

شتى شتالي الفعل يحصل حا شتغّيير وبال شثورة ال شيـة روح فيـنـا فقـتـل اعتدناها وضع على وال الحرك

شرة .المستم

شن القول ونهاية شية المجموعة فإ ششعر شوارة[ ال شـقـا ـكـانت] الملح ن شيا ـشـعرا حا شـيـزا إـبـداع متم

شي نـفـس من حاوته ما بحكم صـميم فـي الغّـوص[ المعاـنـاة مسـتوىّ علـى واضـح شـعر

ششكل مستوىّ وعلى] القضايا ].نفسها القصيدة داخل اليقاع أو الموسيقى[ ال



ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

سسوف عبيد شهادات الشاعر 

الغار من الخروج

غاار في
حاوش في منقور والغّار

شية هضبة على والحوش صخر
دد تحتها من يجري والهضبة شوان من وا الحجر ص

شرة شسيل ينحدر سنة العشرين في م شتين بال شزيتون وال أيضا وال
بئر الواد ذلكّ وفي

مت الذي المكان ذلكّ ينسب إليه الذي الكرمة بئر هو مـسـافة عـلـى وترعرـعـت فـيـه مولد
شرجل ساعة ششرقي بالجنوب غامراسن قرية من بال شية البلد من ال شتونس .ال

شدا قديمة قريبة هي شنقوش ج شية فال الودـيـة عـنـد الكهوف بعض في واضحة تزال ما البدائ
شية شية البربر شية والعشائر الصل شن غاـيـر المشرق من الوافدة العرب شـنـاس لغـّـة أ ـهـي فيـهـا ال
شية .بعيد عهد منذ العرب

ـدما الحصار وقت وعند وألف مائة وتسع وخمسين اثنتين سنة في ذلكّ كان مت عـن ـد .وـل
شمي أخبرتني هكذا شربوع تلكّ في يناسب والحصاد أ شصيف أوائل ال شذي ال شل ال حـاـدود عند يح

شن. تقريبا ماي شهر أواخر شجلني والدي لك شسابع يوم س شسـنة تلـكّ مـن أوت شهر من ال ال
شتـي العاصمة تونس من عاد عندما أغاـلـب مـثـل الفطـائر صـناعة فـي بهـا يعـمـل كـان ال
شناس .غامراسن في ال

شثالث المولود كنت*  شفيت فقد ال شم آسية أختي تو شي ث ـا ـلـم وهما الحبيب أخي توف شطـي يتخ
شسنة .الولى ال

شمد بن أحامد بن الجين سوف بن سعيد هو أبي*  شتصـل الذي عبيد بن مح شنسـب ي ع بال م
.المنطقة في والمتصاهرة القريبة العائلت عديد

شمي*  شمد بن نصر بن سالم بنت مريم هي وأ .أيضا عبيد بن مح
شطين من كانت الولى ملعبي*  شلسها ال شيارات وعربات خيول أم أرـكـض نـخـل وجرـيـد وـسـ

شرجل أرفسها خرق وكرة كالفارس عليه .الحافية بال
شسنة بلغّت وعندما*  شثالثة ال شرمد عيناي أصيبت ال العاـصـمة تونس إلى والدي فأخذني بال

شتداوي شـجـامين بنهج أعمامي من عائلة عند فنزلت لل شي وـهـو الح العتيـقـة المديـنـة ـمـن حـاـ
شم وبسيط هادئ .معافى غامراسن إلى معدت ث

ييا كنت الخمسينات منتصف في*  ميسر الكلم بوسعه ليس صب ررا ب شتلعثم نظ كان الذي لل
شد شنطق عند بي يستب شـسـبعة أذكر ومازلت ال شـتـي ألـسـن ال ... الـضـحى عـيـد ـفـي أكلتـهـا ال
ندوىّ دون ولكن شلص ولم ج شلـسـانية العقدة تلكّ من أتخ شل ال ـمـن الخـيـرة المرحاـلـة ـفـي إ

شي تعليمي شثانو !ال
شنها حاياتي في لي عائق أكبر كانت لقد شلمتني ولك شصمت ع .واليجاز ال
شضواحاي من وهي العليا مڤرين مدرسة إلى دخلت 1958 سنة في*  شية ال لتونس الجنوب

شمي لدىّ سنتين وأقمت العاصمة شرحامان عبد ع شتحلـيـل ـفـي يعـمـل كان الذي ال شي ال الـطـب
شرة خللهـمـا أزور كنت حاياتي في شديدتان سنتان وهما ثامر الحبيب بمستشفى ـفـي ـمـ

شكان في يعمل كان الذي والدي السبوع شرية بشارع الفطائر د .58 عدد الح
مت 1960 سنة في رذا غامراسن مدرسة إلى معد شسط دون تلمي مت المتو .سنتين بها ودرس



شـمـي: العاـصـمة إلى رحالنا 1962 سنة في*  شنوبـيـة وأـخـتي أ وأـخـي مـصـطفى وأـخـي م
شما إبراهيم شقة وـسـكننا 1963 ـسـنة ووـلـد الـصـغّر فـهـو ـعـادل أخي أ بنـهـج ـصـغّيرة بـشـ
بنـهـج كائـنـة البـنـاء مواد لبيع مغّازة إشترىّ قد والدي وكان العاصمة تونس في المغّرب

.1994 سنة إلى بها يعمل وقتئذ وصار 29 عدد بومنديل سيدي
شسنوات في*  شستينات من الولى ال مت ال شم ابن أرافق كن عبـيـد الـحـبيب الخ ـهـو لـبـي ـعـ

شدد كان الذي شية المكتبة على يتر شرـسـائل بعـض وـلـه يوغاـسـلفيا بنـهـج العموم عـنـد ـمـن ال
.نعيمة ميخائيل الديب

شية المدرسة دخلت 1964 سنة في شصادق شول وكان ال شيدي الستاذ هو إستقبلنا أستاذ أ سـ
.حاسين وطه الجاحاظ بأخبار وطابنا ويمل بعطفه يغّمرنا الذي العريبي البشير

شية المدرسة من خرجنا جوان وفي 1967 سنة في*  شـصـادق ـصـاخبة مـظـاهرات ـفـي ال
رجا شـيـة الـحـرب على إحاتجا شية العرب شـسـنوات تـلـكّ وـفـي الـسـرائيل شطلـعـت ال قـصـص عـلـى ا
شـشـابي وقرأت جبران خليل وجبران حاسين وطه زيدان جرجي شـبـاني وـنـزار ال وأحابـبـت ق

شنين من .حاافظ الحليم عبد المغّ
شجهت 1969 سنة في*  شية الداب شعبة إلى تو شرف ابن معهد إلى فانتقلت الكلسيك

شية إلى ومنه .العاصمة بتونس أفريل 9 نهج الداب كل
ششعر كتابة في بدأت 1966 سنة منذ*  شدام جريدة لي ونشرت ال شـسـنة تـلـكّ ـفـي الخ ال

شواة برناـمـج إلى كتاباتي أرسل وكنت المقاطع بعض علـيـه يـشـرف ـكـان اـلـذي الدب ـهـ
ششاعر شلغّماني أحامد ال .ال

شية المسيات واكبت 1970 سنة منذ*  ششعر شية ال شنوادي تقام كانت التي والدب شية بال الدب
شثقافة دار مثل شية قدماء ونادي رشيق وابن خلدون ابن ال شصادق ـد دار بنـهـج ال ـادي الجـل وـن

شصة ششابي القاسم أبي الق شية ال شرفت بالورد شيب على وتع شرياحاي الط .بوجمعة وسويلمي ال
شترجمة درست 1973 سنة في*  بـسـعة بهرـنـي اـلـذي الڤرمادي صالح أستاذي على ال

شطلعه شلغّة على إ شية إلى لي وترجم ال ـج خيول صهيل إنكسار قصيدة الفرنس ـنة الفرـن ـس
1975.

شرفت الفترة هذها وفي شلغّماني مختار على تع شجار وخالد العبيدي ومختار ال ومصــطفى الن
شسالمي والحبيب المدائني وكمال شمد ال شـتـواتي ومـصـطفى الحزيري وأحامد البدوي ومح ال

شسلم وعبد شمد لصلع ال شدين ونور الڤابسي أحامد ومح شمد بيدة والحبيب عزيزة ال رضا ومح
شيف الحميد وعبد الكافي شيز المشرقي والبشير خر شزوز الوسلتي وعز وأحامد الجملي وع

شمد عامر شجعني رجب بن ومح شنـشـر في وش شـصـباح جرـيـدة ـفـي حاـمـادة حاـسـن وقتـئـذ ال ال
شصدىّ شدين وعز وال شيان وأبو المدني ال شـسـعدي ز شثـقـافي الملـحـق ـفـي ال العـمـل لجرـيـدة ال
شمد .الهدف جريدة في المصمولي ومح

شرجت 1976 سنة في*  شية من تخ شية الداب كل شية بأستاذ شم العرب بالواجب قمت مباشرة ث
شي شية العسكر شية بالكاديم شتي الجديد بفندق العسكر شتدريب بعد ال ملزم رتبة لي مأسندت ال

شطيران جيش في شية الخدـمـة أتمـمـت حايث ال شوـيـة بالقاـعـدة العـسـكر بـنـزرت بمديـنـة الج
شتدريب خللها قمت .والمحاضرات بال

شتدريس سلكّ إلى انضممت 1977 أكتوبر في*  شية بالمعاهد ال شثانو شرست ال شول ود بمعهد أ
شضياف أبي ابن شنوبة ال شم بم شم بوسالم بمدينة ث شم) 1981( ماطر بمدينة) 1980( ث بمعهد ث

ششاد فرحاات .اليوم إلى 1981 أكتوبر من برادس حا
شوجت 1978 سنة في*  شسيد تز شم جـهـة من عائلتي من تنحدر التي سعد أبو ليلى بال ال

.1984 جوان 17 يوم زياد ابني وأنجبت
شدكتور إشراف تحت ناقشت 1979 سنة*  ـفـي الكـفـاءة ـشـهادة رسالة غاراب سعد ال

شثالث الجزء تحقيق حاول البحث .عرفة ابن تفسير من ال
شصة نفقتي على أصدرت 1980 سنة*  "عطشى الرض" بعنوان الولى المجموعة الخا

شتحاد إلى وانضممت شتاب إ شيين الك شتونس .ال



شيا رادس بمدينة استوطنت 1981 جوان في*  .نهائ
شثانية المجموعة صدرت 1984 سنة في*  شوارة" ال شن ديميتير دار عن" الملح ن شرقابة لك ال
شل بتوزيعها تسمح لم شسنة في إ .الموالية ال
شثالثة المجموعة صدرت 1985 سنة في*  شرياح دار عن" الفسيفساء امرأة" ال .الربع ال
شرابعة المجموعة صدرت 1989 سنة في*  شروح صديد" ال شنورس دار عن" ال .ال
ششحت 1990 سنة في*  شتحاد المديرة للهيئة تر شتاب ل شيين الك شتونس شملت ال شية وتح مسؤول

شمة الكتابة شظم العا شتحاد خللها ون شتاب إ شتحاد مؤتمر الك ـروف في العرب الدباء إ ـرب ـظ حـا
.الخليج

شية المجموعة صدرت 1992 سنة في*  ششعر شسرب خارج جناح" الخامسة ال دار عن" ال
شنورس .ال

شتي البلدان*  وفرنـسـا والردن والـعـراق ومـصـر وليبـيـا والمغـّـرب الجزاـئـر ـهـي زرتها ال
.ويوغاسلفيا واليونان وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا

شتي المقاهي*  شصة هي وللكتابة للقراءة فيها جلست ال مكتـبـة تـحـت الـنـدلس مقهى خا
شطارين ومقـهـى أيـضـا ـبـه الـكـوليزي ومقـهـى بورڤيـبـة الـحـبيب بشارع الكون ومقهى الع
.قرطاج بشارع الفلورنسا

شصة الحميمين أصدقائي من*  شنان خا شمد ڤفصية محمود الف شمد والمرحاوم البدوي ومح مح
.البقلوطي
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دسراب جيل ال
عبيد سوف

شسيرة حاول شهادة هذها شية ال شذات شدمتها ال شثـقـافي ـبـالمركز انعقدت ندوة في ق شدولي ال شماـمـات اـلـ ـفـي بالح
.1991 سنة أوت شهر أوائل

شكر الرض فوق م8000 مسافة على وأنا مـن عاـئـدا الملتـقـى هذا في المشاركة في أف
شيفة بالردن جرش مهرجان شذهاب في والنيقة الجميلة والمض ـن والياب ال ـين بـي الجالـس

شتي الوحايدة هي شرحالة تقطع ال نيرا علياء الملكة مطار وبين قرطاج تونس مطار بين ال س
.القدام على
شية بتبليغ إذن أبدأ شتح شتي ال شملني ال شياها حا شـلـذين ـجـرش ـفـي المشاركون الدباء الصدقاء إ ا

شدثتهم شنون وهم الملتقى هذا عن حا على الزمنة تتداخل هكذا. معنا حااضرين كانوا لو يتم
شطائر هذا جناحاي شن ـكـان فـمـن. الحدـيـدي ال شن يـظـ دـخـول ـمـن مـنـع اـلـذي الـفـتى ذـلـكّ أ

شية المسيات ششعر شتي ال 1973 ـسـنة بـتـونس الـعـرب الدـبـاء ـمـؤتمر بمناـسـبة انعقدت ال
؟1990 سنة المؤتمر ذلكّ نفس وبمناسبة المسيات تلكّ نفس تنظيم في سيساهم

در من سنوات دق من سنوات. جم دق من سنوات.  ور دق من سنوات. أر ـن سنوات. أشو ـم
.1991 سنوات إلى 1967 من وسنوات سراب من وسنوات بكاء من سنوات أصدقاء

شية المدرسة من خرجنا 1967 جوان في شصادق شد ثائرين متظاهرين ال أمريكا سفارات ض
شددين وبريطانيا وفرنسا شية فلسطين" مر ".عرب



ـد شن أعتـق ـذا أ ـخ ـه شتارـي ـو ال شدد ـه ـ ـوهري المـح ـذي الـج ـت اـل ـه انبثـق ـتي مـن ـة تجرـب شـي الفكر
شية شددت والسياس شية منطلقاتي وحا شسنة هذها تركت حايث الدب .وـجـداني ـفـي عميـقـا أثرا ال

دخ في نشأ جيل من أنا شل منا حـاـول الـسـئلة ـطـرح إـعـادة إـلـى ـيـدعونا ـكـان فيه شيء ك
شثوابت شنها. ال شصدمة الكبرىّ الحيرة سنوات إ شتي وال .أذهلتنا ال

شلمونا المدرسة في شننا ع شمة خير أ شناس إلى أخرجت أ شننا ال ـى أعيننا فتحنا ولك ـة عـل الهزيـم
شلف والتجزئة شتخ .والستبداد وال

ششارع وفي الجامعة في الغّليان سنوات تعيش وقتها تونس كانت شثقاـفـة وـفـي ال اـلـتي ال
شتجديد إلى بالدعوة انطلقت شل في ال مأنـشـئت حاـيـث المسرح في سواء البداع مجالت ك

شرسم في أو. وڤفصة الكاف فرقتي مثل الجديدة الفرق جدـيـدة تـجـارب ظهرت حايث ال
شرـسـم ـتـونس مدرـسـة عـلـى ثارت شسـسـت لل الـشـكال ـفـي مختلـفـة طراـئـق لنفـسـها وأ

شصة في وكذلكّ واللوان شتي الق ركا سلكت ال شنـمـط يـنـاقص الكتاـبـة ـفـي مـسـتحدثا مـسـل ال
شن القديم شز مثل أسماء إ شدين ع تـسـتدرجني كانت المجال هذا في نصر وحاسن المدني ال

ششعر في أسماء إلى بالضافة الكتابة أمر في الغّريب إلى تـسـتهويني أيـضـا هي كانت ال
شـسـائد بمخالفتـهـا شـنـاد الـحـبيب مـثـل وللـقـديم لل شـطـاهر الز الـشـابي وفـضـيلة الهـمـامي وال

شلذين إلى بالضافة شمقوا ا شي ع شتراثا المعرفة ف شـيـة والداب بال شلء ـشـيوخي مـثـل الجنب الج
شية في شكار وتوفيق القرمادي صالح الداب كل شمد ب شسويسي ومح .ال
شكرا عيني فتحت لقد شلت الجديد الدب على مب شية الداب فمج شتجديد البيروت شية وال شتونســ ال

شلة إلى بالضافة شثقافي والملحق الفكر مج شلـهـا العمل لجريدة ال اـبـن إـلـى تـصـل ـكـانت ك
شمي شية كتابات له كانت الذي عبيد الحبيب ع شستينات أوائل في أدب مراـسـلت أيـضـا وله ال

.نعيمة مخائيل الديب مع
شـصـة المهجر أدباء على يطلعني كان حايث المكتبات إلى أرافقه كنت وقد شن. خا اـبـن لـكـ

شمي شرغام والدباء الدب هجر هذا ع شنه من بال شجعة بداية بدأ أ شـمـة بـجـوائز ـفـاز فلقد مش مه
شواة برنامج من ششاعر عليه يشرف كان الذي الدب ه شلغّماني أحامد ال .ال
شن شية إلى منتميا كان إليه أنتمي الذي الجيل إ شطبقي الصراع نظر ـة ومؤمنا ال شـي ـى بالحر إـل

ششعوب بقضايا وملتزما أقصاها شد المكافحة ال شية الستعمار ض .والمبريال
شنا القرآن قرأنا لقد شرـسـول بثورة وآم شـيـة العداـلـة إـلـى ودـعـوته الغانـيـاء عـلـى ال الجتماع

شتسامح وقيم شرحامة والخاء ال شوة والمعرـفـة والعلم وال قراءتـنـا إـلـى بالـضـافة أيـضـا والـقـ
شتراثا .والعالمي العربي والدبي الفكري لل

شن شلج الغّفاري مثل أسماء إ ورا حاكمت وناظم ولوركا والح شثل كانت وغايفا شنسبة تم إليـنـا بال
شية منارات شية فكر .تجاربها وتباين إختلفها برغام وأدب

ششابي في يرىّ كان أيضا الجيل هذا شنه حايث فريدة تجربة ال شـكـن أ تجربـتـه ـفـرض ـمـن تم
شن ششابي تجربة لك يتواـصـل أن وـعـوض الـسـف ـمـع ـتـونس فـي بـعـد ـمـن تتواـصـل لم ال

شتجديد شلحاق الجيل مع ال ـصـلته يـجـذر ولم نفسه على عموما الشعري الجيل هذا انكفأ ال
شتح ولم المشرق مع يربط ولم بالحداثة شية الداب على يتف شل الجنب .نادرا إ

شن رما نشأ إليه أنتمي الذي الجيل إ شية ساحاة في يتي شتقالـيـد ـمـن خالـيـة ثقاف إـلـى وتفتـقـر ال
شرموز، شسس أن علينا كان لقد ال ششظايا من نؤ شدم وأن ال شسراب على نتق ـا لـقـد. ال شـن ـفـي ك

شسسات مع صراع شية المؤ شثقاف شنها ال ـا. أصواتنا برفع لنا تسمح تكن لم ل شنـن أن اـسـتطعنا لك
شوراتنا تجاربنا عليها نفرض ـهـي انفتاحاـهـا بفـضـل وـكـذلكّ وتـضـحياتنا صمودنا بفضل وتص

شور نتيجة علينا أيضا شتونسي المجتمع لتط .أخرىّ ناحاية من ال
شمة شمة مسألة ث شثل مه شم عدد نزول في تتم إقاـمـة بمناـسـبة بـتـونس الـعـرب الدباء من مه

شية الجامعة شظمة وباستضافة بتونس العرب شتحرـيـر من دـعـوة إـلـى بالـضـافة الفلـسـطينية ال
شيين الدباء من كثير شتونس شية منابر إلى ال .المشرق في عديدة أدب
شل شي الدب أعطى هذا ك شتونس شما دفعا ال شوأ بحـيـث مه أدب جـانب إلـى محترمـة منزلـة تـبـ

شقاء شل الش شذي الجيل هذا ولع شصلة ربط في ساهم إليه أنتمي ال ـن جديد من ال ـاحاي بـي جـن



شر الذي الدب هذا. العربي الدب شدد بمحنة الن يم شتت نتيجة العربي الوجود ته شـمـة لتش ال
شية شلف والقهر الستبداد منظومة لسيادة ونتيجة العرب شتخ ـوىّ لتحالف كذلكّ ونتيجة وال الـق

شية .العالم في العدوان
شننا شقا نعيش إ شل خطيرة مرحالة حا شل ـكـي الوـقـوف إلى يدعوا فيها شيء ك موـجـودين نـظـ

أولـيـس الكلـمـة إلى حااجة في نحن بل مطلوبا مازال الكلمة فدور. العالم خريطة على
.الجراح معانيه بعض من الكلم

الكلمة تنبثق الجرح في
الكلمة عاشت
.الكلمة عاشت
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