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الخالصة
تشكل قصيدة القناع في شعر امل دنقل عالمة
فارقة في الدال لة واالستخدام  ،فهو من الشعراء
الذين لم يتركوا اي قناع اال ولبسوه ليكون معادال
موضوعيا لموقف مــا او لقضية اراد ان يطرحها
ويعالج بها حادثة معينة.
عمل الشاعر على ان يستحضر القناع االدبي و
ً
التاريخي وان يزاوج بينهما ليضفي واقعية وتأثيرا
كبيرين على المتلقي وهذا ما نجده في قصائده
مثل البكاء بين يــدي زرقــاء اليمامة ،من اوراق
(ابو نواس) وال تصالح.
تمثـل قصيـدة (ال تصالـح) انمـوذج النـص
االدبـي الممـزوج بالحادثـة التاريخيـة ليطـرح رأيـا
بقضيـة معاصـرة ولعـل الموازنـة بيـن الحـدث
التاريخـي لقصـة مقتـل كليـب مـع النص الشـعري
(ال تصالـح) تكشـف فـي جانـب منهـا تطابـق
واضـح عـن الخديعـة  ،وقـد تخفـى الشـاعر بقنـاع
كليـب ووصيتـه المقتضبـة ال تصالـح اال ان النص
االدبـي راح يفصـل فـي اسـباب رفـض المصالحـة
 ،ومآلهـا المخـزي ان حصلـت .فكليـب قتـل
ً
ً
مغـدورا ،والمصالحـة غـدر مـن نـوع اخـر اكثـر ايالمـا
ألنهـا تشـمل االرض واالنسـان والقيـم.
الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة :ال ــق ــن ــاع ،قــصــيــدة،
ال تــصــالــح ،ام ــل دنــقــل ،الــحــادثــة الــتــاريــخــيــة،
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المصالحة ،الرفض ،الحرب ،االنسان ،االرض،
القضية.
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Abstract:
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reconciliation from another type more painful

Constitutes a poem mask in the poetry hope because it includes the land and human
Donqol milestone in significance and use, it values.
is nor if the poets who did not leave any mask

Key wards: Mask, Poem, No reconcile,

they wear all kind of masks to be equivalent Amal Danqol, Historic Issue, Reconcile,
to the position of the objective or the issue Reject, The war, Human, Earth.
of wanted to put forward and addresses the
particular incident.
The work of the poet on the mask that
prepare the literary and historical and mating
them to confer realistic and great impact on the
recipient and this is what we find in his poems
like crying between blue dove hands, from
the papers (Abu Nawas) and no reconcile.
Representing a poem (not reconciled)
specimen literary text mixed with historical
incident to Raya issue of contemporary
Perhaps the balance between the historic
event of the story of the killing of the clip
with the poetic text (not reconciled) reveal
in part to match the clear for deception, it
has concealed the poet mask clip and his will
brief does not reconcile, but the literary text
claimed separates the reasons for rejection
of reconciliation, and are doomed to shame
that I got. The clip of murder, betrayal and

*

*

*

ً
«قصيدة القناع بين الحادثة التاريخية والنص األدبي قصيدة (ال تصالح) ألمل دنقل أنموذجا»
م .د .أحمد غالب نايف عبدالكريم  -أ .م .د .مصطفى ساجد مصطفى يوسف


المقدمة

459

وعــزرا باوند* في تقنية قصيدة ال ـــ( )Personaالتي
يستدعي فيها (بــاونــد) شخصية شــاعــر قــديــم ،
ً
يتخذها قناعا يتحدث مــن خــالــه ،وت .س.
إليوت في نظريته (المعادل الموضوعي) كوسيلة
(موضوعية) للتعبير الوجداني ،ولعل «العوامل

ً
يعد القناع أسلوبا أو وسيلة يلجأ إليها الشعراء السياسية واالجتماعية فــي الــوطــن العربي ،وما
ليخفوا مــن وراه ــا نبرتهم الــذاتــيــة ووجدانياتهم ألحقته باإلنسانية من أضرار فادحة ،ماديا ومعنويا،
ً
ً
المباشرة وراحــت تمزج مزجا عبقريا بين الذاتي جعلت االنسان العربي ،والشاعر العربي خاصة،
والــمــوضــوعــي ،وبــيــن الــبــوح والــغــمــوض ،وبين إزاء مجموعة من التناقضات مما دفعه الى الخروج
استحضار الماضي وتوظيفه لخدمة الحاضر.

عــن دائ ــرة الــمــألــوف ،والــتــمــرد علی قيم الثبات

وشاع هذا النوع من القصائد في نهايات العقد والجمود .فكانت القصيدة الشعرية محطة أولی
الــرابــع مــن الــقــرن العشرين ولعل الشاعرين عمر أمام الشاعر ،وميدان إبداعه»(.)2
ابــو ريشة والبياتي اول مــن كتبا قصيدة القناع
متأثرين بقراءاتهما وثقافتهما بالشعر اإلنكليزي،
والسيما أعمال برواننغ( )1في (المونولوج الدرامي)
((( ولــدت فــي( 6مــارس  29 -1806يونيو  )1861كانت
من أبرز شعراء العصر الفيكتوري .أشعارها كانت األ كثر
شعبية فــي كــل مــن إنجلترا والــواليــات المتحدة خالل
مدة حياتها ،قامت براوننغ بنشر عديد من أشعارها أثناء
حياتها ،كما قام زوجها بنشر بقية أشعارها بعد وفاتها،
أشعارها فــي  1844جعلت منها مــن أشهر المؤلفين ما
حمس روبرت براونينغ الشاعر اإلنجليزي ()1892-1812
لمراسلتها ليخبرها عن حبه ألشعارها ترتب عنه لقاء
بينهما في  .1845تلك المراسالت بينهما اعتبرت األشهر
في أدب الغزل.
كانت اليزابيث باريت براوننغ تعد اثناء حياتها اعظم
شاعرة في انجلترا تنم اشعارها عن تفرد في االسلوب ,
وثراء في الخيال كما ان اعمالها تكشف عن تفاصيل من

جوانب حياتها تلهب الخيال وتأسر اال لباب ومن ابرزها
حبها للشاعر روبرت براوننغ .ينظر:
Burr, David Stanford. “Introduction”.Sonnets
from the Portuguese: a celebration of loveMacmillan .1986
* ولــد عــزرا باوند في مدينة هيلي بوالية ايــداهــو في عام
1972 -1885م  ،ارتبط اســم باوند بالمدرسة الشعرية
«التصويرية» التي عارض من خاللها التراث الفكتوري.
فالتصويرية كانت بمثابة ردة فعل للتجريد والتعميم .إذ
ً
ً
ً
أراد باوند لشعره أن يقدم تمثيال موضوعيا لألشياء بعيدا
عن الرومانسية والرمزية .وقد تميزت القصائد التصويرية
بــقــصــرهــا ،ل ــذا لــم تــكــن صــالــحــة لشعر الــمــاحــم ،األمــر
الذي حدا به فيما بعد إلى االتجاه إلى أسلوب آخر أ كثر
ديناميكية في تركيبه ،هو «الدوامة»  ،الذي استخدمه في
كتابة ما أسماه «األغاني».
((( الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث  ،محمد علي
كندي :ص.8 -7
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واذا عدنا لألصل الدال لي لكلمة القناع نجدها يثـري النسـيج ويسـتدعي التجربـة»(. )3
في لسان العرب «ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي

ويرى الدكتور جابر عصفور ان الشاعر المعاصر

رأسها ومحاسنها»(.)1

يستخدم القناع «ليضفي على صوته نبرة موضوعية

البدائية التي تهدف عن طريق السحر إلى مواجهة

 ،دون أن يخفي الرمز المنظور الذي يحدد موقف
ً
الشاعر مــن عــصــره ،وغالبا مــا يتمثل رمــز القناع
ُ
القصيدة
في شخصية من الشخصيات تنطق
ً
ً
َ
صوتها ،وتقدمها تقديما متميزا ،يكشف عالم هذه

األغاني أو تلقي الخطب»(.)2

بغيرها ،فتسيطر هــذه الشخصية على (قصيدة

ً
فــالــقــنــاع ك ــان «جـ ــزءا مــن الــطــقــوس الدينية شبه محايدة  ،تنأى به عن التدفق المباشر للذات

الطبيعة .ثم استخدم في نوع من المسرحيات

ازدهــرت في بالطات الملوك في عصر النهضة
بأوربا ،حيث كانت الشخصية المسرحية ّ
تتقنع
ّ
وتتنكر وتشترك فــي مــوكــب رم ــزي ،وهــي تنشد الشخصية ،في مواقفها أو هواجسها أو عالقتها
أمـا مـن حيـث االصطلاح فقـد اختلـف فيـه
النقـاد المعاصـرون ولعـل مـا ذهـب اليـه الشـاعر
والناقـد محمـد جميـل شـلش فـي كتابـه (قصيـدة
القنـاع فـي الشـعر العربـي الحديـث) يكشـف عـن

القناع) وتتحدث بضمير المتكلم ،إلــى درجــة
ّ
يخيل إلينا أننا نستمع إلــى صــوت الشخصية.
ً
ً
ولكننا ن ــدرك ،شيئا فشيئا ،أن الشخصيةـ في
ُ
الشاعر
عمل القصيدة ليست سوى (قناع) ينطق

ماهيتهـا اذ يقـول« :ان الشـاعر العربـي يعمـد الـى من خالله ،فيتجاوب صوت الشخصية المباشر
ً
خلـق شـخصية دراميـة جديـدة هـي فـي الحقيقيـة مع صوت الشاعر الضمني تجاوبا يصل بنا إلى
أقـرب الـى شـخصية البديـل الموضوعـي منهـا الـى معنى القناع في القصيدة»(.)4
شـخصية القنـاع يجتلبهـا الشـاعر الحديـث مـن
التـراث االنسـاني ومـن األسـاطير والرمـوز ،يختفـي

•القناع ودوافعه:
تقاس جودة االعمال االدبية ونجاحها بما تثيره

وراءهـا ويجعلهـا تهبـط الـى العصـر لتطـرح قضايـا في نفوس المتلقيين من حيث االفكار والعواطف
مصيريـة ،ولعـل الشـاعر العربـي يـدرك علـى الـدوام والصور الفنية والموسيقى الشعرية وبما تحركه من
القيمة الجمالية والفنية والنفسية لهذا القناع  ،فهو مشاعر سواء أ كانت فكرية ام عاطفية وجدانية ام
((( قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث ،محمد
((( لسان العرب البن منظور  :مادة (ق ن ع)  ،ص  .3755جميل شلش :ص.34
((( معجم مصطلحات األدب  ،مجدي وهبه ،مكتبة ((( أقنعة الشعر المعاصر مهيار الدمشقي فصول مجلد1
ع 4عام  1981ص123
لبنان بيروت  :1974ص304
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وتعود جودة هذا االعمال الى دوافعها ومصداقية
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تمثل النزعة الدرامية بموضوعيتها النقية»(.)2
يشـكل عنصـر الصـراع فـي القصيـدة الدراميـة

تلك الدوافع فاذا بحثنا في قصيدة القناع نجد ان أساس الدراما ومحورها ،وأي عمل فني ال يتضمن
ً
ً
الباعث على استخدام هــذا النوع من القصائد صراعـا يكـون بعيـدا عـن الدرامـا .فالشـعراء عبـر
ينطلق من دافعين اثنين وهما:
 -1الدافع الفني :

اسـتخدامهم للقنـاع كانـوا يقتربـون مـن القصيـدة
الدراميـة ،وهـم بذلك ينقلـون القصيدة من إيقاعها

ربــمــا مــا اســتــقــر عليه الــشــعــر مــن ذاتــيــة قاتلة الغنائـي البسـيط ،إلـى إيقـاع درامـي يعتمـد حركـة
ورومــانــســيــة حالمة دفــع بــاتــجــاه ايــجــاد اسلوب النفـس -صـراع النفـس -فـي مواجهتهـا لحركـة
جديد لتحريك الشعر العربي وتغيير سماته الفنية الواقـع لذلـك نجـد الشـاعر ال يتحـدث بلسـانه
الذاتية الى سمات فنية موضوعية و نتيجة االبداع وصوتـه مباشـرة ،وانمـا يسـتخدم القنـاع وسـيلة
الــذاتــي الــخــاص او التأثير الغربي االدب ــي لذلك لتقديـم مـا لـدى اآلخريـن فيتجنـب بذلـك الذاتيـة
ّ
والتعليميـة والمباشـرة.
اتــجــه الشاعر العربي الــى الــمــزاوجــة بين قسمي
االدب  :الشعر المتمثل بخصائصه الذاتية  ،والنثر

وللشخصية الدرامية دور هام في الفن ،وتصبح

المتمثل بــالــدرامــا فــولــدت القصيدة الجديدة أ كثر أهمية حينما تكون مستمدة من التاريخ؛
المسماة بــالــقــنــاع .ولــعــل مــا تميزت بــه الــدرامــا َّ
ّ
التاريخية التي يتخذها الشاعر
ألن الشخصيات
ً
ً
ً
مــن سمات عقالنية كالتفكير» الــدرامــي الــذي قناعا تملك رصيدا غنيا من المعرفة واالنفعال
يوصف أنه موضوعي يتسم بالحركة -الصراع ،و لــدى المتلقين ،وحــيــن يستدعيها أو يتخذها
ً
الالمباشرة ،وتقوم طبيعة الشخصية بدور هام فيه قناعا يستند إلى مثل هذا الرصيد ليكون تأثيره
ً
«( ، )1و بذلك يعد التعبير الدرامي ركيزة هامة من في المتلقين كبيرا ،فكل قناع في النهاية نموذج
ركائز الفنون األدبية المعاصرة ،ذلك «أن أغلب يحمل رؤيا الشاعر.
األنــواع الحديثة قد راحت تميل خالل هذا القرن

 -2الدافع السياسي واالجتماعي:

إلى االهتمام بأشكال التعبير الموضوعي ومحاولة

للظروف الصعبة التي تمر بها الشعوب العربية

((( اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح
((( الشعر الــعــربــي الــمــعــاصــر ،قــضــايــاه وظــواهــره الفنية في الخطاب النقدي العربي الحديث ،د .ثامر ،فاضل ،
والمعنوية ،د .إسماعيل ،عــز الــديــن ،دار الــعــودة ،ودار المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط،1994 ،1
ص131
الثقافة ،بيروت ،ط،2،1972ص.279
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من اضطهاد فكري وسياسي وتسلط الحكومات

وينظر د.المساوي إلــى األمــر من جهة أخــرى،

وغياب ثقافة النقد وغياب حرية الكلمة اسهمت وهــي تربية الحس القومي لــدى الــنــاس فيتبنى
ً
جميعا في ان يتجه الشاعر العربي الى استخدام رأيــا للشاعر أمل دنقل يرى فيه « أن تربية الحس
طريقة مبتكرة ووسيلة ناجحة فــي طــرح افكاره القومي لدى الناس يجب أن تمر بقنوات تنجح
ً
ونقده للواقع بكل جوانبه السياسية واال قتصادية فينا في استلهام التراث القومي والديني خصوصا
ً
واالجتماعية بعيدا عن المواجهة المباشرة وهكذا لدى أفــراد يتميزون بجهلهم لتاريخهم وبضعف
شعورهم القومي .ومــن أجــل ذلــك استدعى في
راح يتخفى خلف قناع يرتديه.
ً
وتنقل التجارب االنسانية المؤكدة ان الضعفاء قصائده كثيرا من الشخصيات التاريخية العربية،
والمغلوبين استطاعوا ان يقولوا اراءه ــم بشكل وأخرى من األدب الشعبي والمالحم التي تجسد
مخفي امــام اال قــويــاء والظالمين فكيف بشاعر قيم البطولة والــشــهــامــة ،مــن أجــل ضــخ دمائها
يمتلك القدرة االبداعية والبالغية وال يستطيع ان فــي قــلــوب دب فيها الــيــأس واالســتــكــانــة ،ومــن
ً
يبتكر شكال او طريقة تجعله يقول اراءه دون خوف أجل أن يمنح تلك الشخصيات القديمة أبعادا
ودون اتــهــام ،لــذلــك اتــجــه شــعــراؤنــا المعاصرون معاصرة تجعلها قــادرة على الحياة في الحاضر
إلى استخدام الشخصيات التراثية في شعرهم والمستقبل»(.)1
ليتمكنوا أن يستتروا وراءها من بطش السلطة ،إلى

ولــلــظــروف االجــتــمــاعــيــة الــتــي يعيشها الــمــرء

تأثير كبير في سلوكه ،ظروف يغلب عليها الطابع
جانب ما يحققه هذا االستخدام من غنى فني.
ً
ِّ
وتضيق الخناق كثيرا في
ازدهرت قصيدة القناع في الوطن العربي بعد المادي في كل شيء،
ضياع فلسطين وحرب حزيران  1967ولعل السبب وجــه العالقات اإلنسانية ،مما أدى إلــى الشعور
ً
يعود بذلك الى شعور الشاعر العربي بحسه القومي باالغتراب والقهر .كل هذا يخلق نوعا من الحنين
مما دفــعــه الــى استحياء الشخصيات العربية إلى الماضي.
المؤثرة في تاريخنا العربي و في بحثه عن أبطال

لقد هرب الشعراء إلى الماضي الذي رأوا فيه

تاريخيين كأنه يبحث -بطريقة غير مباشرة -عن مــاذا آمنا ،هربا من حاضرهم القلق الــذي يولد
أبطال عصريين ليحملوا الــرايــة من أيــدي هؤالء الخوف والشعور بالظلم ،لعلهم يجدون األنس
التاريخيين ،ومن هنا يغدو اعتماد أبطال التاريخ
كأقنعة شعرية هو العملية الحقيقية المقصودة
بإحياء التراث.

((( البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،د .عبد السالم
المساوي  ،ص ،143وينظر :الصفحات 150 :و 151و .293

ً
«قصيدة القناع بين الحادثة التاريخية والنص األدبي قصيدة (ال تصالح) ألمل دنقل أنموذجا»
م .د .أحمد غالب نايف عبدالكريم  -أ .م .د .مصطفى ساجد مصطفى يوسف

463

ً
ً
فــي شخصيات تاريخية قلقة مثلهم ،ولعلهم أسطورة تاريخية ،ال تاريخا حقيقيا .فهو تعبير عن
ي ــردون الحيف عــن بعضها اآلخ ــر .فهذه العودة التضايف من التاريخ الحقيقي ،بخلق بديل له
إلى الماضي تولد نوعا من االنسجام والتوحد بين (األســطــورة) ،أو هو محاولة لخلق موقف درامــي
موقف اليوم ونظيره في األمــس ،بين شاعر اليوم بعيد عن التحدث بضمير المتكلم»( )1ومن امثلته
والشخصية التراثية ،بين الذي يحمل هموم عصره قصة الزير سالم وحــرب البسوس التي استمرت
وآالمــه ،وبين المفكرين الذين حملوا مثله هموم اربعين عاما.
عصرهم وآالمه ،لقد عاد الشعراء إلى هذا المستودع
الضخم ،فاستعاروا منه بعض شخصياته أقنعة

•القناع الديني:
التـراث الدينـي زاخـر بالشـخصيات واالحـداث

لهم ،والذوا به مستدعين بعضها اآلخر ،لعلهم  -التـي دفعـت بعـض الشـعراء ان يتخـذوا منـه
بعملهم هذا -يخففون من اغترابهم ،وينهضون شـخصيات يتقنعـوا بهـا ويجعلوهـا معـادال
من كبواتهم  ،ويشدون من عزائم اآلخرين.
•أنواع األقنعة:
للقناع انواع عدة نبينها بإيجاز :
•القناع التاريخي :
هو اكثر اال قنعة الموضوعية في التعبير والدال لة

موضوعيـا لهـم ويحكـون مـن خاللهـا شـكواهم
واهاتهـم ومـا يمرون بـه من احداث معاصرة وماسـي
وصعـاب تشـابه مـن حيـث الظـروف مـا مـرت بـه
الشـخصيات االصليـة.
ان اغلب اال قنعة في ادبنا العربي الحديث

عند شعراء الحداثة ولعل السبب في ذلك يعود والمعاصر اخ ــذت مــن الــقــران الــكــريــم و قصص
إلحياء التاريخ العربي وامــجــاده ولمشابهته من االنــبــيــاء والــكــتــاب الــمــقــدس االنــجــيــل والــتــراث
الجانب الدرامي ألحــداث يمر بها وطننا العربي االسالمي كشخصيات نبي اهلل عيسى وايــوب او
المعاصر وخلق عنصر درامي يغيب الشاعر ذاتيته نوح و والحسين بن علي(ع) وشخصيات كثيرة.
وتتموه بشخصية تاريخية كمعادل موضوعي
وان اختلف من حيث مسار الحدث وعناصره
وشخوصه واختلفت من حيث معطياته ونتائجه .
عــنــدمــا يــخــتــار الــشــاعــر مــعــادلــه الــمــوضــوعــي

وفضال عن ذلك يمكننا عد بعض الشخصيات
ً
ً
ً
الصوفية اقنعة دينية بوصفها تراثا اسالميا وفكريا
ً
ً
ّ
جسدت نوعا خاصا من الفكر والسلوك ،وقد عرف
َ
شعراؤنا المعاصرون الصلة التي تربط بين تجربتهم

(الــقــنــاع) مــن التاريخ ويجعله ينطق بما يريد،
ً
ً
الشخصيات
بين
مشتركا
موقفا
يقتضي ذلك منه
((( اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،إحسان عباس ،
والشاعر ،أي بين القناع والشاعر ،وهذا يعني «خلق ص.155:
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ّ
الشعرية والتجربة الصوفية ،التي تتبدى في تجاوز المجتمع ومشكالته ,وهــذا النوع من اال قنعة هو
الواقع ،وتحقيق االتحاد بكل مظاهر الوجود .ومن اال كثر استخداما واال كثر تشعبا لذا يمكن لنا ان
ه ــذه الشخصيات الــحــاج و الــصــوفــي الكبير نقسمه على قسمين:
(محيي الدين بن عربي).

 -1أقنعة الشعراء:

وقــد اســتمد الشــعراء المعاصــرون مــن شــعراء
•القناع االسطوري:
وتناصــوا معهــمّ ،
ّ
وتقنعــوا بهــم
االسطورة وما تحمله من شخصيات واحداث العصــور الســابقة،
درامية كانت منهال ثرا للشعراء لينهلوا منها اقنعة امثــال َط َرفــة بــن العبــد الــذي قتلــه عامــل (عمــرو
ومعادالت موضوعية يختفون وراءهــا ويجسدون بــن هنــد) علــى البحريــن  ،وكان (عمــرو بــن هنــد)
ّ
المتلمــس أنــه
بوساطتها افكارهم ومشاعرهم .االسطورة بمعناها ملــك الحيــرة قــد أوهمــه وخالــه
البسيط هي قصص خيالية غير واقعية شخصياتها كتــب إلــى عاملــه فــي البحريــن أن َ
يكرمهمــا .ولكــن
ّ
ّ
ّ
المتلمــس شــك فــي األمــر ،ففــض الكتــاب فــإذا
خارقة انصاف آلهة تقوم بأعمال خارقة.
عــرف الــعــرب االســطــورة كما عرفها االغــريــق فيــه أن يقتلــه ،فمـ ّـزق الكتــاب .ثــم قــال لطرفــة أن
ً
والرومان وان كانت ابسط منها من حيث االدوار ونوع ّيطلــع علــى كتابــه هــو أيضــا ،فلــم يفعــل ،بــل ســار
ّ
الشخصيات فمن االساطير العربية التي اقتبسها إلــى العامــل الــذي فــض الكتــاب ،وقــرأه .فقــال
الشعراء شخصيات اآل لهة الوثنيةّ :ود ،وســواع ،لطرفــة :إنــي قاتلــك  ،فاختــر ميتــة تهواهــا .فقــال لــه:
ويغوث ،ويعوق ،ونسر كما ّ
تمثل في أساطير زرقاء إن كان وال بــد فاســقني الخمــر واقصدنــي .ففعــل بــه
اليمامة ،ونسور سليمان ،وحياة الكاهنينّ :
شق ذلــك ،فمــا زال ُدمــه ينــزف حتــى مــاتّ ،
ولمــا يبلــغ
وسطيح .او تكون قصص اسطورية كما قصة الطائر الثالثيــن مــن عمــره(.)1

وتقنعوا بشخصية الــشــاعــر الجاهلي ُ
(ع ــروة
فينيق والعنقاء .اما االسطورة االغريقية فشخصية
ّ
سيزيف واوديس او أوديسيوس كانت محور الكثير بن الــورد) الذي كان يلقب بـ (عــروة الصعاليك)
من االعمال الشعرية.
•القناع األدبي:

وقيامه بأمرهم،
لجمعه إياهم في البرد والشتاء،
ِ
فكان يغزو بهم ،فيغنمّ ،
فيوزع الغنائم عليهم .وهو

ان ــت ــق ــى الــكــثــيــر مـ ــن ال ــش ــع ــراء الــمــحــدثــيــن يفتخر بذلك في قوله:
والمعاصرين الشخصيات األدبــيــة التراثية وما

((( ينظر جمهرة أشــعــار الــعــرب فــي الجاهلية واإلســام
مرت به من احداث معادال موضوعيا وقناعا تخفوا
،أبــو زيد محمد بن الخطاب القرشي ،ت :علي محمد
مــن خــالــه لــطــرح افــكــارهــم ورؤاه ــم تــجــاه قضايا البجاوي ،نهضة مصر1981ص .93-90
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ّ ُ
ـوم ك ــث ــي ـ ٍـرة
أقـ ـ ــسـ ـ ــم ج ــس ـ َـم ــي ف ـ ــي ج ـ ــس ـ ـ ٍ
ـاء ب ـ ـ ـ ُ
وأح ــس ــو ق ـ ـ ـ َ
ـاء ،والـ ــمـ ـ ُ
ـارد( )1وتعد حكايات (ألف ليلة وليلة) من أغنى مصادر
ـراح الـ ــمـ ـ ِ
يختزنه من حكايات وسير شعبية كأقنعة شعرية.

وعلى هذا النحو اصبح كثير من الشعراء اقنعة األدب الشعبي في تراثنا ،بما تحويه من عدد ضخم
في قصائد معاصرة كل حسب موقعه وتميزه منهم من الشخصيات التي تملك طاقة إيحائية .وعلى
دريــد بن الصمة والحطيئة وقطري بن الفجاءة الرغم من أن أدباءنا لم يلتفتوا إلى هذا المصدر إال
ً
وعمر بن ابي ربيعة وابو نواس،اما شخصية الشاعر مؤخرا ،بعد أن اكتشفه الغربيون ،وافادوا منه .فقد
ً
المتنبي وما تحمله من تناقضات نفسية ودال الت أخــذت مظاهر اهتمام أدبائنا به تظهر مؤخرا ،اذ
تأتي في رأس قائمة شعراء العصر العباسي الذين استلهموه في أعمالهم األدبية.
اتخذهم شعراؤنا المعاصرون أقنعة ،ألنــه عاش

شكلت ث ــاث شخصيات فــي (أل ــف ليلة

حياة حافلة بالمطامح والــحــروب والتنقل .وقد وليلة) اال قنعة اال كــثــر استخداما لــدى الشعراء
وجد في سيف الدولة القائد العربي الذي يقف المعاصرين وهي :شهريار ،وشهرزاد ،والسندباد:
ُ
الملك الذي رأى زوجته تخونه
في وجه الروم ،وفي وجه انهيار الدولة العربية في آن فأما (شهريار) فهو ِ
َ
واحد  .وكان المتنبي يشارك سيف الدولة حروبه مع أحد عبيده .فقتل االثنين ،ثم آلى على نفسه
مع الروم ،وينظم انتصاراته قالئد شعرية تسير في أن يتزوج في كل ليلة فتاة عــذراء ،ليذبحها في
ً
اآلفاق .ولكن الحساد كادوا له عند سيف الدولة ،الصباح ،انتقاما من النساء ،وعندما لم تبق في
ً
وأوغـ ــروا ص ــدره عليه ،فارتحل عنه مغضبا إلى المدينة عـ ــذراء ،تبرعت (ش ــه ــرزاد) ابــنــة وزيــره
ً
مصر ،يمدح ملكها كافور اإلخشيدي ،ويأمل منه بــالــزواج مــنــه ،وهــي تضمر فــي نفسها أمـ ــرا .ففي
والية،ولكن األخير ّ
خيب أمله ،فاضطر إلى الرحيل الليلة األول ــى ب ــدأت تحكي لــه قصة طويلة لم
عنه،بعد أن تــرك لــه قصيدة مشهورة فــي ّذمــه ،تنته ،ألنها كلما قاربت االنتهاء وصلتها بقصة
ذاعت في اآلفاق  .ووصل إلى الشام ،فالعراق،اذ جديدة ،وهكذا استمر سردها (ألف ليلة وليلة)،
وخالل هذه المدة أصبح لديهما ولدان ،وبذكائها
قتل من قبل بعض ّقطاع الطرق.
ّ
وحيلتها نجت من القتل ،وخلصت بنات جنسها
 -2األقنعة الشعبية :
ً
وظف الشعراء الموروث االدبــي والشعبي بما أيضا ،وهدت زوجها إلى إنسانيته بوساطة الشعور
بالعاطفة والحب.

ً
ومن شخصيات ألف ليلة وليلة أيضا شخصية

((( ديوان عروة بن الورد امير الصعاليك  ،تحقيق اسماء ابو
بكر محمد  ،دار الكتب العلمية بيروت  ،1998ص( .39السندباد) الذي ورد ذكره في الليلة ( )538من
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ألف ليلة وليلة .وربما كانت شخصية السندباد أنــور الــمــعــداوي»  -ال أبكيه ( )1973وهــي من
ً
هي أ كثر شخصيات ألــف ليلة وليلة استحواذا الشعر الــعــمــودي «بــحــر الــرمــل» وكتبت فــي وفــاة
ً
على اهتمام شعرائنا ،وشيوعا في شعرنا المعاصر« ،طه حسين»  -العراف األعمى ( - )1974نجمة
ً
ً
وأخيرا قصيدة أيدوم النهر؟ (.)1980
« حتى ال نــكــاد نفتح ديــوانــا مــن دواويـ ــن الشعر السراب -
الحديث إال ويطالعنا وجــه السندباد من خالل

ام ــل دنــقــل وه ــو مــن شــعــراء األدب الحديث

قصيدة أو أ كثر من قصائده ،وما من شاعر معاصر الذين اتقنوا استخدام هــذه التقنية الفنية في
ً
إال واعتبر نفسه سندبادا في مرحلة من مراحل شــعــرهــم ولــبــس كثير مــن اال قــنــعــة ليتموه فيها
تجربته الشعرية»(.)1

ويعبر عن رؤيــة وطــرح فكر ونقد مجتمع وقد بدا

كما يشتمل تراثنا الشعبي على مجموعة كبيرة القناع عنده وسيلة فنية لجأ إليها للتعبير عن
من السير الشعبية :كسيرة بني هالل ،وسيرة سيف تجارب ،تتصل على األغلب بالواقع السياسي،
بن ذي يزن ،والزير سالم ،وعنترة وغيرها،ولهذه السير ولم يكن من السهولة التعبير عنها مباشرة ،وقد
الشعبية أصــول تاريخية ،ولكن القاص الشعبي قاده استخدام القناع إلى إغناء القصيدة العربية
أضفى عليها صفات أسطورية وملحمية،جعلت وتطويرها ،ولكنه قــاده فــي بعض الــحــاالت إلى
أبطالها يرتفعون إلى مقام أبطال األساطير والمالحم .طولها وغموضها وتشعبها ،كما قــاده إلــى تكرار
ً
أقنعة اتخذها الشعراء من قبله في االدب العربي.
(ال تصالح) ألمل دنقل انموذجا
احتوت األعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل على

نجد في اغلب قصائده التي جــاءت ضمن

نسق تاريخي تحمل في مكونها المعرفي والدال لي
ستة دواوين شعرية كاملة هي:
ً
مقتل القمر  -البكاء بين يدي زرقــاء اليمامة خلطا بين الماضي والحاضر بين الخنوع والثورة
 تعليق على ما حــدث  -العهد اآلتــي  -أقــوال واحــتــوى صيغة بسيطة وغامضة فــي آن واحــد،جديدة عن حرب البسوس  -أوراق الغرفة ( - )8ونجح في المزاوجة بين أطــراف تبدو متعارضة
فضال عن سبع قصائد متفرقة ترجع كتابتها إلى ظــاهــريــا ،مــثــل ال ــم ــزاوج ــة بــيــن ال ــت ــراث الــقــديــم
تواريخ مختلفة وهــذه القصائد هي :إلى صديقة وال ــح ــدث الــمــعــاصــر ،وبــيــن الــمــشــهــد الــبــصــري
دمشقية (  )1966عشاء  -البطاقة السوداء «إلى والصوت الغنائي ،وبين السياسي المتهم بالمكر
والخديعة و صانع الحروب والملطخة يده بدماء
((( اســتــدعــاء الشخصيات التراثية فــي الشعر العربي االبرياء والجمالي الرقيق المعبر عن الفطرة الخالي
من كل ما يخدش الذوق.
المعاصر،علي عشري زايد ص.55
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لم ينجر دنقل إلى األحالم الخيالية والمالحم والنتيجة التي الت اليها القصتين،فعلى سبيل
االسطورية االغريقية والرومانية،ليسقطها على المثال قصيدة (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة).
الــواقــع ،كما فعل العديد من أبناء جيله الذين تنهل من الحدث التاريخي الذي يقوم على قصة
اعتمدوا على اإل لياذة ،وعلى كم هائل من أدبيات زرقاء اليمامة التي تجسد قيمة رائعة لحب الوطن
االغريق والرومان و فلسفتهما ورؤاهما الميثولوجية وخدمته دون مقابل  -وان اختلف المؤرخون في
وانما فضل أن ينهل من تــراث أمته،وعاد حثيثا اثبات صحتها ولكن لم يستطع احد ان يثبت ان
إلى التاريخ العربي باحثا في أساطيره ووقائعه ،قصة زرقاء اليمامة مجرد خيال -يروي لنا تاريخ
ليقدم قصائد من صلب الحياة ال تشعر سامعها العرب عن قبيله اليمامة وهي احد قبائل العرب
أو قارئها أنه غريب عنها ،بل يحس أنها معبرة عن في ايام الجاهلية ،اخذت قبيلة اليمامة شهرتها
آالمه وتطلعاته وتحاكي واقعه من حيث التفكير و من تلك الفتاة الجميلة العينين التي تدعي زرقاء
و تمتاز بقوة البصر التي لم يعرفها بشر من قبل ،فهي

ترتبط به من حيث الجذور.

زاوج امل دنقل بين انــواع اقنعته التي تناولها تستطيع ان ترى من يدخل بلدتها اليمامة قبل ان
فمرة يرتدي قناعا تاريخيا كما في قصيدته (ال يصل بمسيرة ثالثة ايام،وتأ كد اهل اليمامة من قوة
تصالح) وقصيدة (خطاب غير تاريخي على قبر بصرها حين اخبرتهم بما رأت من صفات القافلة
صالح الدين) ومــرة قناعا ادبيا كما في قصيدته التي كانت بقيادة ابيها اثناء عودتها لليمامة من
(مــن اوراق ابــو ن ــواس) ومــرة قناعا اسطوريا كما احد رحالت التجارة.
في قصيدة (البكاء بين يــدي زرقــاء اليمامة)

()1

هذه الفتاة أخبرت أهلها ذات يوم بانها ترى

او قناعا دينيا كما في قصائد (سفر الخروج وسفر شجرا يتحرك ويقترب منهم،لكنهم لألسف لم
التكوين).

يصدقوها هذه المرة كما كانت هي عينهم التي

ول ــو بحثنا بــيــن قــصــة الــقــنــاع وشــخــصــيــتــه و تــرصــد تــحــركــات االعـ ــداء والــتــي طالما جعلتهم
معادلها الموضوعي المعاصر لوجدنا هناك ترابطا يشعرون باألمان من خالل رصدها لحدود القبيلة
بين االحداث من حيث عمقها التاريخي والمغزى حتى تبين بعد ذلك انهم األعداء وقد تخفوا بهذه
والــدال لــة مــن حيث هدفها المعاصر او الحاضر األشــجــار ودخــلــوا المدينة وسلبوا و قتلوا ابنائها
واقتلعوا عيني الزرقاء بعد أن رفضت التعاون مع
((( يمكن ان توصف هذه القصيدة ضمن قصائد القناع الــغــازي وضحت بعينيها مــن اجــل أن ال تخدم
المحتل الغازي.
التاريخي اذا عدت قصة حقيقة .
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زاوج امل دنقل بين شخصيتي زرقــاء اليمامة كبار القبيلة للدفاع عنها.
وعنتر بــن شــداد فــي قصيدته «البكاء بين يدى
زرقاء اليمامة»:

ّ
المقد ْ
سه
أيتها النبية

َ
ُّ
سنةْ ..
فسنه
سكت
ال تسكتي ..فقد

قيل لي «اخرس «
ْ
ُ
بالخصيان
وعميت ..وائتممت
فخرست

وقــد كــان موقف أمــل دنقل من النظام الثوري
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر موقف الشاعر
َّ
الــذى يقارن بين ما يحلم به وبين ما هو متحقق
بالفعل في الواقع ،وكان يؤمن على األقل بان  -هذا
ّ
النظام  -يحقق شيئا مما يحلم به وهو شعار الحلم
الوطني ،وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كتب

ْ
القطعان
ظللت في عبيد «عبس» أحرس

قصيدته (ال وقت للبكاء) يرثيه فيها،وعارض أمل

أجتر صوفها
ُّ
أرد نوقها..

دنقل نظام الــســادات الــذى أسقط شعار الحلم
الوطني بإجراءاته السياسية التي كان أبرزها السعي

ْ
للسالم المنقوص مع العدو الصهيوني ٍوابرام اتفاقية
النسيان
أنام في حظائر
ّ
َ
طعامي  :الكسرة ..والماء ..وبعض الثمرات كــامــب ديــفــيــد الــتــي ح ــذر منها فــي قصيدته «ال
ْ
تصالح» التي كتبها سنة 1976م اذ يقول في احدى
اليابسة
ْ
مقاطعها:
الطعان
وها أنا في ساعة

ْ
والفرسان ..إن سـ ــهـ ــمـ ــا أتـــــــانـــــــي مـــــــن الـ ــخـ ــلـ ــف
ساعة أن تخاذل الكماة ..والرماة..
()2
ْ ()141
س ـ ـ ــوف ي ــج ــي ــئ ــك م ـ ــن أل ـ ـ ــف خـ ــلـ ــف
ُدعيت للميدان

اتخذ الشاعر أمل دنقل في خطابه مع «زرقــاء
ّ
اليمامة» من شخصية «عنترة بن ش ــداد» قناعا سعى السادات والكيان الصهيوني وأمريكا نحو
كان الدافع والمحرض الجمالي لكتابتها هو

شعريا يعبر به في أحد مقاطع القصيدة عن رؤياه الــســام المنقوص الــذى انتهى بــإبــرام االتفاقية
المعاصرة لنكسة حزيران وأسبابها ،فعنترة الذى فيما بعد ،وكان الحدث التاريخي الذى استدعاه
ّ
ّ
أمره حكام القبيلة بأن ال يتكلم ظل بين العبيد الشاعر ليكون رمــزا للحدث المعاصر هو مقتل
في القبيلة مهمال منسيا في وقت االمن ،لكن ما «كليب» في حرب البسوس ووصيته التي كتبها
ان جاء وقت الطعان وتراجع الرماة والفرسان دعاه بدمه ألخيه (الزير سالم) بأن ال يصالح من قتلوه
غــدرا ،وأصبحت هذه القصيدة رمزا شعريا يشير
((( االعــمــال الكاملة امــل دن ــق ــل،دار الشروق،الطبعة
((( االعمال الكاملة،ص.333
الثانية،ص.95
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ً
ٍالى رفض الصلح مع العدو الصهيوني ٍوالى رفض التاريخية يعمد احــيــانــا الــى الــرمــز واحــيــانــا الى
كل صلح منقوص ال يقوم على الندية ٍواعطاء كل القناع،ويختلف الرمز الشعرى واألدبــي عن الرمز
ّ
الفكري في أنــه يعبر عن حالة وجدانية وشحنة
ذي حق حقه.
ولعل توظيف الشخصيات والــرمــوز التراثية انفعالية تمتزج فيها الفكرة بالعاطفة ّ
ويتلون هذا
واالشــارات الدالة على وقائع تاريخية من التراث الرمز بذاتية الشاعر ،ويكتسب دال الت جديدة وفقا
ٍ
العربي في نـ ّـص شعرى حديث،يمتلك مبدعه للسياقات التي ورد فيها ،ويرتبط الرمز بالسياق
وعيا بالذات والواقع والتراث ويعد ركيزة رئيسة من الثقافي الذى يمثل الخلفية الثقافية للنصوص
ّ
ركائز شعرية أمل دنقل ،تجلت بشكل واضح منذ التي يشترك فيها الشاعر والقارئ كما يرى ٍاليوت
صدور ديوانه ّ
األول «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة» اذ أن الرمز يقع بين الشاعر والقارئ مع ٍاالختالف
وأ ّكد عليها في دواوينه التالية ّ
وتميز بها عن شعراء في طبيعة صلتة بكل منهما فهو من حيث صلته
ً
اتكاء على بالشاعر وسيلة تعبير ومن حيث صلته بالمتلقي
جيله والجيل السابق له فهو أ كثرهم
التراث العربي و اإلسالمي ،ولم يكن هذا ٍاال تكاء منبع لإليحاء(.)1
نــابــعــا عــن ع ــدم درايـ ــة جــيــدة بــالــتــراث اإلغــريــقــي

وبالعودة الى قصيدة (ال تصالح) التي نعدها

والــرومــانــي ال ــذى وظــفــه شــعــراء التفعيلة العرب انــمــوذجــا لــدراســة الشاعر نجدها قصة تاريخية
بشكل قد يزيد طويلة مثقلة بــاآل الم واالحــزان اذ أنها أطــول حرب
المعاصرون لدنقل في قصائدهم
ٍ
أحيانا عن توظيفهم للتراث العربي،ولكن اختياره بين أبناء العمومة العرب و انها أتت على األخضر

للتراث العربي كان نابعا من ٍادراكه لعالقة الشاعر و اليابس .فإننا سنقول أنها قصة رجل مغدور قتله
الوطيدة بتراث ّ
أمته وأن التاريخ هو نقطة البداية ابــن عمه غــدرا و بــدون سبب وجيه فوجه رسالة
التي انطلق منها الزمن في سيرورته نحو الحاضر لمن يحمل على عاتقه دمه و أوصاه «ال تصالح».
ولعـل الموازنـة بيـن الحـدث التاريخـي لقصـة

وأثــنــاء ه ــذه الــســيــرورة يحمل الــزمــن مــعــه ظــاال
ّ
تاريخية يلون بها الحاضر ،تتمثل هــذه الظالل مقتـل كليـب مـع النـص الشـعري (ال تصالـح)

أحيانا في عالقة التشابه بين الماضي والحاضر تكشـف فـي جانـب منهـا تطابـق واضـح عـن
ً
شيء ما ،وأحيانا أخرى تتمثل هذه الظالل في الخديعة،وقـد تخفى الشـاعر بقناع كليب ووصيته
في ٍ
عالقة التباين فيصبح استحضار الرمز وتوظيفه أو
ً
ً
ً
وكشف
تجسيد
في
مركزيا
محورا
ٍاالشارة التاريخية
((( نقال عن وينظر الرمز والرمزية في الشاعر المعاصر ،د .محمد
فداحة الواقع ،وفى استحضار الشاعر للشخصيات أحمد فتوح ،دار المعارف القاهرة 1983م ص .150
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المقتضبة ال تصالح اال ان النص االدبي راح يفصل الشاعر أن يجعل من (السادات) مهلهال جديدا
فـي اسـباب رفـض المصالحة،ومآلهـا المخـزي شاحذا نخوته العربية إذ أن وصيته صــدرت في
ان حصلـت .فكليـب قتـل مغدورا،والمصالحـة دوامة المصالحة.
غـدر مـن نـوع اخـر اكثـر ايالمـا ألنهـا تشـمل االرض
واالنسـان والقيـم.

إذا مـا عدنـا إلـى الظـروف التـي قليـت فيهـا
هـذه القصيـدة (ال تصالـح عـام 1976م) والتـي

وقد تداخلت عبر تقنية القناع العديد من الرموز اكتسـبت شـهرتها قبـل اتفاقيـات كامـب ديفيـد
التي تالئم قناع كليب (فاليمامة) ابنة كليب وبعدهـا ،وعلـى وجه التحديد بعـد توقيع اتفاقيات
هي فلسطين والزير هو (النظام) العربي عامة وان انهـاء االشـتباك بعـد حـرب العاشـر مـن رمضـان-
كان الحديث موجها الى (السادات) اما االنظمة السـادس مـن أ كتوبـر 1973م وبعـد هزيمـة (نكسـة
العربية التي تقاعست عن المواجهة فهي:
ْ
الصدام
ولو قال من مال عند
«  ..ما بنا طاقة إلمتشاق الحسام »..

()1

حزيـران عـام1967م) التـي يتذكرهـا المصريـون
خاصـة و العـرب عامـة ،كيـف ال وقـد لمـع فـي
العيـون حلـم االنتصـار علـى العـدو الصهيونـي و

على ان الشاعر يجزم في المقطع التاسع عن اسـتعادة التـراب الفلسـطيني المغتصـب فـإذا
قناعة ليشير على نحو مباشر الى شيوخ الخليج بالحلـم يتحطـم علـى صخـرة الهزيمـة النكـراء،
وبعض االنظمة المتقاعسة:
ُ
ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ

تليهـا اتفاقيـة تركـت فـي قلـب كل عربـي غصـة ال
تـزول و فـي مقدمتهـم الشـاعر المصـري أمـل دنقـل

والرجال التي مألتها الشروخ

اذ أطلـق رائعتـه (ال تصالـح) رفضـا لالتفاقيـة

هؤالء الذين يحبون طعم الثريد

التـي أسـموها زورا و بهتانـا اتفاقيـة السلام ،بينمـا

وامتطاء العبيد

()2

هـي فـي الحقيقـة اتفاقيـة استسلام مهيـن .فـأي

ول ــم يــســتــطــع الــشــاعــر أن يــمــنــح ال ــزي ــر فــرصــة حكايـة قـد توصـل الفكـرة غيـر حكايـة الرجـل الـذي
الــحــديــث ألن ــه ال يــعــرف مــصــيــر صــرخــة كليب كتـب بدمـه (ال تصالـح) .تلـك الكلمـة التـي
(وصيته)،لكن النداء كان موجها من قبل كليب كتبهـا آالف المصرييـن و مالييـن الفلسـطينيين
له،لكن مآل الوصية لم تصل مسامعه .وان حاول و العـرب بدمهـم علـى كل الطرقـات ،وكان الـدم
العربـي يصـرخ فـي كل شـارع ال تصالـح متوجهيـن
((( االعمال الكاملة،ص .333
((( االعمال الكاملة،ص . 340

بهـا الـى الزيـر سـالم (المهلهـل) الـذي عـاش طيلـة
حياتـه معتـزال حيـاة القتـال و الحـروب و السياسـة

ً
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ومنشـغال بالشـعر و النسـاء لذلـك لقـب بالزيـر -أي من الموسيقى.
زيـر نسـاء -قـد لبـى نـداء أخيـه و أبـى إال أن يعتـزل

تكررت الجملة الفعلية التي يمتزج فيها النهي

حيـاة اللهـو و المـرح سـعيا وراء دم أخيـه الـذي باألمر (ال تصالح) عشرين مرة في القصيدة فقد
صـرخ طلبـا لنجدتـه ولـو كلفـه ذلـك حياتـه كلهـا تكرر هذا الفعل مرتين في كل وصية ،عدا الوصية
أمـا عبـارة «ال تصالـح» فهـي الرسـالة التـي كتبهـا الخامسة التي تكرر فيها ثالث مــرات في السطر
كليـب ألخيـه «الزيـر سـالم» بدمـه علـى الجـدار األول ،والسطر السابع والسطر السادس عشر؛ لذا
الـذي سـقط تحتـه مضرجـا بدمائـه بعـد أن أصابـه فإننا نراه ّ
يجيء مرة واحدة في الوصية السابعة في
سـهم انطلـق مـن الخلف ليثقب ضلعيه و يسـقطه أول سطر فقط ،بينما احتوت الوصية العاشرة أو
مـن علـى صهـوة جـواده ولـم يكـن القاتـل غيـر ابـن األخيرة على هذا الفعل فقط مكررا مرتين .ولعل
عمـه الجسـاس ،لكنـه تحامـل علـى نفسـه حتـى الشاعر اراد ان يؤكد دال لــة التجدد والــحــدوث و
احتمـى بجـدار كتـب عليـه رسـالته الشـهيرة «ال عدم المصالحة -اآلن وبالمستقبل -التي تأتي
تصالـح» ،فجـاءت هـذه القصيـدة بعشـرة مقاطـع على حساب الحقوق واالرض والشعب.
كل مقطـع منهـا يحمـل وصيـة ،تختلـف اطوالهـا

والمتأمل لتكرار هــذا الفعل المسبوق بـــ (ال

علـى حسـب مـا تحمـل كل منهـا مـن دال الت فنيـة الناهية) سيكتشف أن الشاعر استخدم فعل االمر
بكل أبعاده وطاقاته الموجود في لغتنا العربية،
وفكريـة يقصدهـا الشـاعر.
القصيدة جاءت على البحر المتدارك بتكرار فهو يستخدمه مرة بغرض ُّ
التوسل ،ومــرة بغرض
تفعيلة فاعلن الخماسية في اسطر القصيدة كما األمــر الفعلي أو الحقيقي ،ومــرة بغرض الرجاء أو
جاءت في بعض االسطر مخبونة (وهو اسقاط او النصح ،ومرة ُت ِح ُّس أن الشاعر مجرد طفل صغير
حذف ثاني السبب الخفيف االول فتصبح فعلن) يتوسل ألخيه الكبير أو ألبيه ،أو يستعطفه لكي ال
ْ
وهــذا البحر منح الشاعر الــقــدرة على التالعب ُيق ِدم على هذا األمر الجلل وهو الصلح مع العدو،
بموسيقاه بــيــن الــنــثــريــة الــمــبــاشــرة والموسيقية ومرة تحس بأنه هو الكبير والمدرك لألمور كلها،
الراقصة وربما نتيجة ابداعه في التالعب بالقوافي أو هو العالم بخبايا االمور الذي لديه حاسة الرؤية
أبعد عنا االحساس بنثرية القصيدة مما يدل على المستقبلية؛ لذا فإنه يملك األمر والنهي في قوله
ُّ
أن الشاعر حــاول أن يقيم هــذا البناء الموسيقي (ال تصالح) ،ومرة تحس بأنه ِنــد لمن يأمره وبأنه
الخارجي في بعض سطور هذه القصيدة ونجح يتساو ى معه في الرتبة أو في المقام ؛ لــذا فإنه
في ذلك ،فضال عن تنويعه الداخلي لهذا النوع يقدم الــرأي الــواثــق ،ومــرة تحس بأنه رجــل عجوز
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خبر الحرب وخبر النفوس البشرية ،لذا فإنه يقدم الصمت
نصيحته للطرف اآلخر بأن ال يصالح.

مبتسمين لتأنيب أمكما و كأنكما ما تــزاالن

بـدأ امـل دنقـل قصيدتـه باسـتفهام منطقـي بيـن طفلين
شـيئين ملموسـين همـا العينـان و مـا تقدمـاه مـن

تلك الطمأنينة األبدية بينكما

عمـل جوهـري وثميـن ال يعـوض بـأي ثمـن و بيـن

إن سيفان سيفك

جوهرتيـن ثمينتيـن ال تقـدران بثمـن إال أنهمـا ال

صوتان صوتك

تؤديـان وظائـف العيـن الصحيحـة،ألن الجوهـرة

إنك إن مت

التـي سـتثبت مـكان العيـن لـن تعطينـا الرؤية على

للبيت رب

اإلطلاق رغـم قيمتهـا الماديـة الكبيرة،ونلحـظ ان

وللطفل أب.

الشـاعر لـم يجـب بصورة مباشـرة وربما تـرك القارئ

لـجــأ الــشــاعــر،الســتــثــارة الــنــخــوة الــعــربــيــة عن

يسـتنبط االجابـة مـن خلال مفهومه للحيـاة فيقول طــريــق تــوظــيــف الــعــقــل الــعــربــي بــمــا يحمله من
بعـد هـذا االسـتفهام بانهـا اشـياء ال تشـترى ليؤكـد عــادات وتقاليد من طلب الثأر في هذا التساؤل
ً
ان األشـياء الثمينـة واالمتيـازات الكثيـرة ال تنفـع االستنكاري أيضا:
مقابـل مـا تقدمـه اجـزاء الجسـم،وهو بذلـك يحـاول
هنـا ان يوصـي الرئيـس السـادات مـن خلال قنـاع
الزيـر السـالم بـان المكافـآت الماليـة ومـا يقدمـوه

أتنسى ردائي الملطخ

تلبس  -فوق دمائي ً -
ثيابا مطرزة بالقصب ؟
ثم ينهي الشاعر هذه المقطع بسطور أشبه ما

لـك مـن مغريـات ماليـة واقتصاديـة مقابـل الصلـح تكون بالتحذير للمتقنع له الذي ال يريد أن ينصت
ال تسـاوي شـيئا.
ال ُتصالح
ولو منحوك الذهب

إليه رغم كل التوسالت ،ورغم كل األساليب التي
لجأ إليها في السطور السابقة بهدف التأثير كون
العربي ال يقبل بــان يوصف بالتخاذل عن اخذ

أت ــرى حين أفــقــأ عينيك ثــم أثــبــت جوهرتين الثأر من غريمه:
مكانهما  ..هل ترى ؟

إنها الحرب

هي أشياء ال تشترى.

قد تثقل القلب

ذكريات الطفولة بين أخيك و بينك
ّ
حسكما  -فجأة  -بالرجولة

لكن خلفك عار العرب

()1

هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه ((( االعمال الكاملة،ص.329- 328 -327
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حــاول امل دنقل في هذا المقطعة (الوصية)
ان يحفز بالمعادل الموضوعي ذكــريــات قديمة
ومواقف مرت بهما سوية عسى ان ال يصالح،ولعل
الدال لة االيحائية واضحة وكأنه يقول هل تنسى ما
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ً
فارسا،
ً
وأخا،
ً
وأبا،

َوم ِلك!(.)1

ولعلنا نلحظ ان الشاعر بوصيته (ال تصالح)
يربطك بأخيك العربي من دم واحد ولغة واحدة
َ
الموص بعدم قبول أي فكرة تقوم على
ووجود وتاريخ مشترك وقد سالت دماؤنا سوية على حاول اقناع
تلك االرض التي تجمعنا.

الصلح حتى وان كان يدفعون دية كل مقتول ال بل

ً
اما المقطع الثاني يبدأ أيضا بجملة ال تصالح قتل المثل لما يماثل المقتول من مكانة اجتماعية

ويــكــررهــا فــي السطر الثاني كما سبق ليؤكد لنا وهو هنا يعود بنا الى القصة الحقيقة عنما عرضت
اصراره على النصيحة فيقول:
ال تصالح على الدم ..حتى بدم!
برأس
ال ُتصالح! ولو قيل رأس ٍ
أ ّكل الرؤوس ٌ
سواء؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!
ٌ
وهل تتساو ى يد ..سيفها كان لك
ْ َ
بيد سيفها أثكلك؟
ٍ
سيقولون:
جئناك كي تحقن الدم..
جئناك .كن -يا أمير -الحكم

قبيلة بكر على الزير وتغلب بأن يقتصوا بمن هو
بمكانة كليب واذا عكسناه على الواقع العربي
ً
نجده يوصي بعدم قبول كل مقترح معلال ذلك
باستفهام استنكاري لثالثة اسئلة متتالية بالهمزة
ً
ثم جاء االستفهام ب (هل) رابعا.
أ ُّكل الرؤوس ٌ
سواء؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!
ٌ
وهل تتساو ى يد ..سيفها كان لك
ْ َ
بيد سيفها أثكلك؟
ٍ
هذه االستفهامات االربع تحمل معنى التوبيخ

سيقولون:

بمعنى كيف تساوي رأس أخيك كليب برؤوس

ها نحن أبناء عم.

االخرين ؟ وكيف يكون (قلب اخيك) كقلوب

قل لهم :إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك
َ
واغرس السيف في جبهة الصحراء

االخــريــن؟ وكيف عيناه تشابه عيون االخــريــن؟
ولــعــلــي ال اذه ــب بــعــيــدا فــي التحليل اذا قلت

إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك

((( االعمال الكاملة،ص .330 -329
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ً
ربما ّ
رمز هنا الى القدس التي ال تشابه اي مدينة ليس غير غادر استباح دم ابن العم متجاهال رابطة
ومكانتها التي ال تساويها اي مدينة.
امــا االستفهام الــرابــع فيه بيت القصيد لهذا

الدم هذه وآصرة القرابة.
ونالحظ في هــذه الوصية الثانية أن الشاعر

المقطع فهنا نجد دال لة واضحة عن فلسطين التي يعزف على نوعين من القافية ،األولى رويها الميم
هي بلد عربي تناصرك اذا تعرضت لعدوان وبلد الــســاكــنــة فــي (ب ــدم  -الــحــكــم  -عــم  -الــعــدم)
حملت سيفها لقتالك وهي الكيان الصهيوني.

والثانية رويها الكاف الساكنة في (كــان لك -

و إذا كان الشاعر في وصيته األولــى استخدم أثكلك  -فيمن هلك  -كنت لك  -وملك) مع
ذكريات الطفولة عن طريق التركيز على الماضي مالحظة أن الكاف الساكنة تغلبت  -في العدد -
كــنــوع مــن أن ــواع التأثير فــإنــه فــي وصيته الثانية على الميم الساكنة ولعل اجتماع الميم والكاف
يستخدم الصيغة المستقبلية عن طريق تكرار حمل دال لة الحزم في الوصية وان مازجتها عاطفة
«سيقولون» مرتين.

بسيطة يحملها صوت الكاف عندما يجتمع مع

سيقولون:

صوت الخاء في الكلمة والسطر الشعري.

جئناك كي تحقن الدم
ْ
جئناك  ..كن  -يا أمير  -الحكم

اما الوصية الثالثة فقد وقعت في تسعة وعشرين
ً
سطرا رجــع الشاعر خاللها مرتين إلــى استدعاء

سيقولون:

صور وذكريات للطفولة لعله يستطيع التأثير بهذه

ها نحن أبناء عم

الطريقة على اآلخر وذلك في قوله:

وهذا نوع جديد من التأثير ،أي إنه يقول لآلخر:

ال تصالح ..

إنه أعلم منه بالعدو وبخباياه النفسية وبطرائقه

ولو حرمتك الرقاد
ُ
صرخات الندامة
َّ
وتذكر..

ومفهومة.

(إذا الن قــلــبــك لــلــنــســوة الــابــســات الــســواد

في التعامل وبمنطقه في اإل قناع ،فال يغرنك هذا
كله ،ألنه ما هو إال أساليب وحيل مكشوفة ومعروفة

والوصية تقوم على رفض قاطع للصلح ال رجعة وألطفالهن الذين تخاصمهم االبتسامة)
أن َ
بنت أخيك «اليمامة»
فيه مهما كانت المغريات ومهما صحبه من كالم
ٌ
زهرة تتسربل -في سنوات الصبا-
منمق عن حقن الدماء واستحضار آصرة القرابة،
فالقاتل ليس كفؤا للقتيل حتى يتساو ى رأس
برأس ،فالمقتول فارس و أخ و أب وملك ،و القاتل

بثياب الحداد
كنت ،إن ُ
ُ
عدت:
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تعدو على َد َرج القصر،
ِ
َّ
ساقي عند نزولي..
تمسك
ٌ
فأرفعها -وهي ضاحكة-

وراء ثأر أبيها أنها فتاة،فاليمامة مثلها مثل عمها

فوق ظهر الجواد

الزير رفضت الصلح ،و حين كانت تسأل عما

ٌ
ها هي اآلن ..صامتة
ُ
حرمتها يد الغدر:

وهي في سنوات الصبا ما تزال زهرة تتفتح للحياة،
ذبلت في ثياب الحداد و نسيت في رحلة سعيها

يرضيها كي تحقن الــدم و تتخلى عن ثــأر أبيها
ً
كانت ترد« :أريد أبي حيا».
يالحـظ فـي هـذا المقطـع أن الشـاعر يعتمـد فـي

من كلمات أبيها،
الجديدة
ارتداء الثياب
ِ
ِ
من أن يكون لها -ذات يومٌ -أخ!
من أب َّ
يتبسم في عرسها..
ٍ
وتعود إليه إذا ُ
الزوج أغضبها..
ُ
أحفاده نحو أحضانه،
و إذا زارها ..يتسابق

هـذا القافيـة ليعطـي امتـدادا صوتيـا واضحـا لمـا

لينالوا الهدايا..

يعنـي (فقـدان كليـب) فـي البيـت والقبيلـة

موسـيقاه علـى نوعين مـن القافية مثلما الحظنا في
المقطـع السـابق ،النـوع األول رويـه الـدال السـاكنة
المسـبوقة بألـف سـاكنة فـي قولـه( :الرقاد  -السـواد
 -الحـداد  -الجـواد  -الرمـاد) ،فالشـاعر اسـتخدم

ٌ
مستسلم)
ويلهوا بلحيته (وهو
ُّ
ويشدوا العمامة..

أمـا النـوع الثانـي الميـم المفتوحـة المسـبوقة بألـف

ال تصالح!

سـاكنة والمنتهـي بالتـاء السـاكنة المنطوقـة هـاء

فما ذنب تلك اليمامة
ً
لترى َّ
محترقاً ..
فجأة،
العش

فـي قولـه (:الندامة  -ابتسـامة  -اليمامة  -العمامة

والحيـاة و ليعبـر عـن حزم و اصرار علـى االخذ بالثأر

 -اليمامـة «مـرة أخـرى) وفيهـا نتلمـس احسـاس

وهي تجلس فوق الرماد؟!
ً
يعود دنقل مــجــددا وهــو يتحدث على لسان بيـن االب وابنتـه وهـو بذلـك يدفع بالزيـر لألخذ بثأر
()1

الشـاعر بالضعـف ونظرتـه بعطـف كبيـر للعالقـة

«كليب» الملك المغدور ليقطع الطريق مرة أخرى المغـدور الـذي تـرك امـرأة ضعيفة (اليمامـة) يتيمة
على أي شــعــور بــالــنــدم أو األس ــى على األيــتــام و والتـي تشـعر بضعفهـا بعـد مقتـل كليـب (االب).
الثكلى ليذكره بابنة أخيه «اليمامة» التي تركتها يد وبذلـك جعـل الشـاعر القافيـة الثانيـة لتصـور جـزء
الغدر هي األخرى بال أب و ألبستها ثوب الحداد خـاص مـن دال لـة القافيـة االولـى العامـة ويالحـظ
ً
متسـاويا فـي هـذه
أن عـدد كل مـن القافيتيـن جـاء
((( االعمال الكاملة،ص .332 - 331- 330

الوصيـة.
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امـ ــا الــوصــيــة ال ــراب ــع ــة ج ـ ــاءت بــســبــعــة عشر الشعب كما في السطر الثالث والرابع والسادس:
ً
َ
« كيف تخطو على جثة ابن أبيك ..؟
سطرا،تكررت عبارة (ال تصالح) والسطر الذي
َ
وكيف تصير المليك ..
يليها مرتين وكــان الشاعر ارســل رســالــة واضحة
مــفــادهــا مــهــمــا ق ــدم ل ــك االع ـ ــداء م ــن مــغــريــات

أوجه البهجة المستعارة ؟
على ِ

واصبحت انت الملك:

كيف تنظر في يد من صافحوك..

ال تصالح

فال تبصر الدم».

ولو توجوك بتاج اإلمارة

فــاالســتــفــهــام ج ــاء لــيــؤكــد حقيقة الــرؤيــا عند

كيف تخطو على جثة ابن أبيك ..؟

الشاعر والتي ال ينكرها إال خائن ،فجعلنا نشمئز

وكيف تصير المليك ..

من مصالحة العدو،ونقتنع برؤياه التي تنهى عن

على أوجه البهجة المستعارة ؟

المصالحة ،ولعبت اللغة الشعرية هنا دورا كبيرا

كيف تنظر في يد من صافحوك..

في ترسيخ هــذه الوظيفة التأثيرية التي يتبناها

فال تبصر الدم..

الشاعر ،فالمصالحة في النص أصبحت مشحونة

في كل كف ؟

بــدال لــة الخيانة ال يقبل بها إال كــل متواطئ مع

إن سهما أتاني من الخلف..

العدو ،ودال لــة «البهجة المستعارة» تحيل على

سوف يجيئك من ألف خلف

النفاق والمكر و»الــدم» يمثل الصلة الوثيقة التي

فالدم  -االن  -صار وساما وشارة

تربطنا بضحايا العدو و «السهم» يمثل الجبن و

ال تصالح،

الخساسة اما دال لــة «الخلف» فهي كلمة تحيل

ولو توجوك بتاج اإلمارة

على الخيانة والغدر كما أن «السيف» رمز للكرامة

إن عرشك  :سيف

والشرف يدافع عنهما بالقوة والقتال ال المصالحة

وسيفك  :زيف

المتخاذلة وهو هنا ما يزال يدافع عن خياره برفض

الصلح ،مهما كانت المغريات حتى و إن كانت
إذا لم تزن  -بذؤابته  -لحظات الشرف
ً
()122
هــذه المرة تــاج اإلم ــارة ،فكل شــيء سيكون زيفا
واستطبت  -الترف
ً
فبعد النهي «ال تصالح» يأتي االستفهام الذي و نــفــاقــا ،إنــه يحذر مــن أن السيف الــذي أصابه
يعدد أنــواع الجرائم التي ارتكبها العدو في حق سيصيب األخ أيضا ،فمن غــدر مــرة سيغدر كل
مرة ،ثم ما العرش إن لم يكن عزة و كرامة و شرف،
((( االعمال الكاملة،ص .333 - 332

و دونهم وهم و زيف.
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وجـ ــاءت البنية اإليــقــاعــيــة المصاحبة للغة

تندلع النار إن تتنفس

الــشــعــريــة لتجعلنا نتشبع بــرؤيــا الــشــاعــر نفسيا

ولسان الخيانة يخرس

ووجدانيا بعد التشبع الدال لي والتأثيري لتكتمل

ال تصالح

القناعة التامة برؤيا الشاعر والتفاعل معها ،فنظام

ولو قيل ما قيل من كلمات السالم

األسطر الشعرية يجعلنا نتماهى مع دفقات الشاعر

كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس ؟

الشعورية ،هذا التماهي تزيد من قوته تلك الوقفات

كيف تنظر في عيني امرأة ..

العروضية كما في السطر األول والرابع والسادس

أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتها ؟

والسابع والتاسع اذ جعل الشاعر الــدال لــة تتوزع

كيف تصبح فارسها في الغرام ؟

بين األســطــر ،والوقفة الدال لية مــن خــال السطر

كيف ترجو غدا  ..لوليد ينام

الثاني والثالث والخامس والثامن مثال فاألسطر

 -كيف تحلم أو تتغنى بمستقبل لغالم

هنا تنتهي دال لــيــا كدفقة كاملة ،أمــا المستوى

وهو يكبر  -بين يديك  -بقلب منكس ؟

اإليقاعي الثاني الذي زاد من ترسيخ البعد الدال لي

ال تصالح

للرؤيا فهو التكرار الذي تحقق على مستوى األسطر

وال تقتسم مع من قتلوك الطعام

(السطر األول والثاني عشر ،السطر الثاني والثالث

وارو قلبك بالدم..

عــشــر) ،وعــلــى مــســتــوى الكلمة (كــيــف ،ال ــدم،

وارو التراب المقدس ..

سيف ،خلف) ،والتكرار الصوتي الذي يتماشى

وارو أسالفك الراقدين ..

مع وتيرة درجة االنفعال.

إلى أن ترد عليك العظام!

امــا الوصية الخامسة فيستخدم الشاعر «ال

()1

نلحظ ابتداء ان هذا المقطع او كما وصفناه

تصالح» ثــاث مــرات فــي (السطر األول ،السطر بالوصية قائم على االستفهام فقد تكرر خمس
السابع ،السطر السادس عشر) ،في حين أن هذه مرات ولعل هذا التكرار يدفعنا للقول بان الشاعر
ً
الوصية تكونت من واحد وعشرين سطرا وتكررت حــاول ان يستفز داخــل نفس كل عربي صالح او
عبارة القول (ولو قال  -ولو قيل) مرتين:

فكر بان يصالح العدو اخالقه الرافضة لالستالم

ال تصالح

والجبن وقــبــول المهانة وال ــذل والعربي معروف

ولو قال من مال عند الصدام

بــاإلبــاء وعــزة النفس وعــدم قبول الضيم وال تهدا

«  ..ما بنا طاقة إلمتشاق الحسام »..
عندما يمأل الحق قلبك:

((( االعمال الكاملة،ص .334 - 333
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نفسه اال بأخذ الثأر.

يطعنه في رجولته ،ويطعنه فيما يتعارف عليه

كما استخدم الشاعر فعل االمر(ارو) ثالث مرات الرجل العربي من حمايته للضعيف ،خاصة إذا
كما استخدم اســلــوب الطلب ال تصالح ثالث كان هذا التساؤل على هذا النحو ،إنه يأتي كصفعة
َّ
مــرات وهــو بصيغة النهي خــرج لغرض االمــر كما قوية لعل اآلخر يفيق من غفوته ويعمل بنصيحة
دعم هذه الوصية بنهي اخر وهو قوله (ال تقتسم) الشاعر.
فمجموع صيغ االمر كان سبع مرات.

حاول امل ان يجعل من بعض صوره استحالة

ورب ــم ــا يــكــون هـ ــذا ال ــج ــزء ه ــو أ كــثــر األجـ ــزاء الحدوث والتصور رغم ان القصيدة قائمة على
استخداما لصيغة التساؤل وفعل األمــر ً
ً
معا ،إن واقعية الحدوث ومصداقيته كما فعلها في المقطع
التساؤالت السابقة التي تفيد االستنكار والتعجب الثاني عندما قال:
ً
واغرس السيف في جبهة الصحراء .
تفيد أيضا معرفة الشاعر لخصوصية الشخصية
التي يخاطبها ،بل معرفة الخصائص النفسية،

ونجده هنا يقول :

وهنا نلحظ على هذه التساؤالت:

إلى أن ترد عليك العظام!

إن الشاعر يستخدم الصيغة التي تبدأ بـ «كيف»

تكمن االستحالة في هــذه الصورة في السطر

التي ربما تفيد التعجب ،ولكن طرحها خمس مرات األخير «إلى أن ترد عليك العظام» ،وكما قلنا إنه من
على هذا النحو يدل على أن الشاعر يريد الوصول
إلى الكيفية التي يفكر بها هذا اآلخر الذي يخاطبه
أو يوجه إليه التساؤالت ،إنه يريد أن يتخطى الطريقة
التي يفكر بها اآلخر ًّ
نظريا إلى الطريقة العملية ،عن

المستحيل أن يجيب العدم في الوصية الثانية،
ً
فإننا نؤكد أيضا على استحالة أن ترد العظام ،ومن
ً
ً
هنا يظل اآلخر عاكفا على إرواء قلبه بالدم وعاكفا
ً
على إرواء التراب المقدس من هذا الدم ،وعاكفا

طريق تكرار هــذه الصيغة التي بــدأت بـ «كيف» ،على إرواء األس ــاف الــراقــديــن إلــى أن تــرد عليه
وربما أنه يستنكر على هذا اآلخر أن يفعل مثل هذه العظام ،أي إلى أن تحدث معجزة وترد العظام أو
األفعال ،فإنه بطريقة غير مباشرة يقول لنا إنه عرف إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
أو يعرف خصائص شخصيته ،بل إنه في التساؤل:

امــا القافية فــي هــذا الــجــزء تــتــراوح بين الميم

كيف تنظر في عين امرأة

الساكنة المسبوقة بألف المد والسين الساكنة،

أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتها؟

وذلــك في قوله (الصدام  -الحسام  -السالم -

يضع اآلخ ــر فــي مــواجــهــة مــع الــنــفــس ،وتكون الغرام  -ينام  -الطعام  -الفطام) و (تتنفس -
ً
المواجهة عنيفة ج ــدا أو أعــنــف مــا يــكــون ،ألنه يخرس  -المدنس  -منكس  -المقدس) .ولعل
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دال لة الصوتين أسهمتا في رسم الصورة االيقاعية

يوقد النار شاملة،

للمقطع لتناسب الصورة التخيلية له .فصوت

يطلب الثأر،

الميم من اصوات الغنة وهو بذلك اضاف ايقاعا

يستولد الحق،
ْ ُ
من أضلع المستحيل

الصوت واطباق الشفاه وكأن نهاية الكالم لينتظر

ال تصالح

الفعل.

ولو قيل إن التصالح حيلة
إنه ُ
الثأر
ُ
تبهت شعلته في الضلوع..

جميال فضال عن دال لة الحزم التي تتوافق ومخرج

ام ــا ص ــوت الــســيــن فــهــو مــن أصـ ــوات الصفير
ودال لــتــه االيحائية مــن انــفــات النفس وطــرد اي
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وسوسة ألي كالم تسمعه يقلل من عزيمتك بأخذ

إذا ما توالت عليها الفصول..

الثأر .

ثم تبقى يد العار مرسومة (بأصابعها الخمس)

ام ــا الــمــقــطــع ال ــس ــادس فــيــتــكــون مــن خمسة
وعشرين سطرا يبدا بالجملة ذاتها (ال تصالح):
ال تصالح

فوق الجباه الذليلة !

()1

يحاول الشاعر ان يعري رؤ ى عـ ّـرابــي الصلح

ولو ناشدتك القبيلة

والــتــخــاذل .متعللين بــالــدهــاء وان الــزمــن كفيل
ً
بوالدة جيل سيأخذ حقه .مبررا موقفه بان مغازلة

باسم حزن «الجليلة»

العدو تنسي الثأر اذا ما استطال الزمن:

أن تسوق الدهاء
ُوتبدي  -لمن قصدوك  -القبول
سيقولون :
ً
ها أنت تطلب ثأرا يطول

ال تصالح
ولو قيل إن التصالح حيلة
إنه ُ
الثأر
ُ
تبهت شعلته في الضلوع..

فخذ  -اآلن  -ما تستطيع :

إذا ما توالت عليها الفصول..

قليال من الحق ..

اما الوصية السابعة نجد ان الشاعر استخدم

في هذه السنوات القليلة

اسلوبا من اساليب حياة األ قدمين في قراءاتهم

إنه ليس ثأرك وحدك،

للنجوم واستشارتهم للكهان ،وربما فيها اشارة

جيل فجيل
لكنه ثأر ٍ

غنية الى قصة الخليفة العباسي (المعتصم) مع

وغدا..

سوف يولد من يلبس الدرع كاملة،

((( االعمال الكاملة،ص .336 -335
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طالع النجوم حين اشــار عليه بعض المنجمين

ثم سار قليال

بان ال يحارب لكنه لم يطعهم فانتصر وهذه رسالة

ولكنه في الغصون اختبأ !

اراد يوصلها الى الزير بان النصر حليفك باألخذ

فجأة

بالثأر وعدم الخضوع والمصالحة:
ْ
ْ
حذرتك النجوم
تصالح ،ولو
ال

ثقبتني قشعريرة بين ضلعين..

ورمى لك ُ
كهانها بالنبأ..

()1

واهتز قلبي  -كفقاعة  -وانفثأ !
ُ
وتحاملت،حتى احتملت على ساعدي

ً
جاءت هذه الوصية في ثالثة وعشرين سطرا،

ُ
فرأيت  :ابن عمي الزنيم

وطغى فيها عنصر الحكي ،فالقص واضح فيها،

واقفا يتشفى بوجه لئيم

بالرغم مــن أنها بــدأت بالفعل (ال تــصــالــح) .ثم

لم يكن في يدي حربة

انقلبت الى مبررات واقعية اذ لم يكن كليبا غازي

أو سالح قديم،

ألرض اليهود ولــم يكن يتسلل خلسة بين خيام

لم يكن غير غيظي الذي يتشكى الظمأ

()2

ويالحظ في هــذه الوصية أن الفعل الماضي
القبيلة ومغازال نساءها .ولم يقل له العدو كما هي
عادة العرب (انتبه) دال لة الفروسية وعدم الغدر ،نسبته قد ارتفعت ً
كثيرا؛ ألن هذا الفعل يتناسب
بل سار معه لتطمينه ثم غدر به ،بعدها يعود لقصة مع عملية الحكي أو القص أو السرد ،ومن هذه
اليمامة ابنة (كليب) حين يطلبون منها ما تريد األفعال الماضية التي الحظنا وجودها (حذرتك،
ً
رمى ،صافحني ،سار ،اختبأ ،ثقبتني ،اهتز ،انفثأ،
فتقول  (:اريد ابي حيا).
ً
ً
تحاملت ،احتملت ،رأيت)،فضال عن الصيغ أو
لم أ كن غازيا،
لم أ كن أتسلل قرب مضاربهم

التعبيرات المركبة التي تدل على الزمن الماضي

أو أحوم وراء التخوم

مثل( :لــم أمــد ،لم يصح ،كــان يمشي ،لم أ كن)

لم أمد يدا لثمار الكروم

بدال لة القص والحدث.

أرض بستانهم لم أطأ

أما عن القافية فقد تنوعت بين استخدام

لم يصح قاتلي بي« :انتبه» !

الهمزة الساكنة مع فتح ما قبلها والتي تكررت

كان يمشي معي..

ست مرات (النبأ ،الخطأ ،لم أطأ ،اختبأ،

ثم صافحني..

انفثأ ،الظمأ) واستخدام الياء أو الواو فالميم

((( االعمال الكاملة،ص .336

((( االعمال الكاملة،ص .338 -337 - 336

ً
«قصيدة القناع بين الحادثة التاريخية والنص األدبي قصيدة (ال تصالح) ألمل دنقل أنموذجا»
م .د .أحمد غالب نايف عبدالكريم  -أ .م .د .مصطفى ساجد مصطفى يوسف
ً
الساكنة،والتي تكررت أيضا ست مرات في قوله
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إن األشياء التي تحطمت في لحظة عابرة وفي

( :النجوم ،التخوم ،الكروم ،الزنيم ،لئيم ،قديم) نزوة فاجرة هي:
وربما ال تخرج عن الدال لة العامة للنص وهي

 -1الصبا

الحزم واالصرار والدفع باتجاه اخذ الثأر.

 -2بهجة األهل

اما الوصية الثامنة تتكون من ثالث وعشرين
ً
ً
ســطــرا ،أيــضــا اســتــخــدم الــشــاعــر فيها الفعل (ال

 -3صوت الحصان

تصالح) مرتين .وهو في هذه الوصية ينصح اآلخر

 -4التعرف بالضيف

 -5هــمــهــمــة الــقــلــب حــيــن ي ــرى بــرعـ ًـمــا في

بأن ال يصالح حتى تستقيم األشياء وتستقر ويعود الحديقة يذوي
كــل شــيء إلــى موضعه الطبيعي ،ذلــك أن كل

 -6الصالة لكي ينزل المطر الموسمي

شيء تحطم في لحظة عابرة ،كل شيء تحطم

 -7مراوغة القلب حين يرى طائر الموت وهو

في نزوة فاجرة:
ال تصالح

يرفرف فوق المبارزة الكاسرة.
ُ
نزوة فاجرة
شيء تحطم في ٍ
كل ٍ

إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة

والذي اغتالني :ليس ربا

النجوم  .......لميقاتها

ليقتلني بمشيئته

والطيور  .......ألصواتها

ليس أنبل مني ..ليقتلني بسكينته

والرمال  .......لذراتها

ليس أمهر مني ..ليقتلني باستدارته الماكرة
ْ
تصالح
ال

والقتيل لطفلته الناظرة
كل شيء تحطم في لحظة عابرة
ُ
صوت الحصان -
الصبا  -بهجة األهل -
التعرف بالضيف  -همهمة لقلب حين يرى
ً
برعما في الحديقة يذوي  -الصالة لكي ينزل
المطر الموسمي  -مراوغة القلب حين يرى طائر
الموت وهو يرفرف فوق مبارزة الكاسرة (.)1

فما الصلح إال معاهدة بين ْ
ندين ..
(في شرف القلب)
ال ُت ْ
نتقص

ُ
محض ْ
لص
والذي اغتالني
سرق األرض من بين عيني
والصمت ُ
يطلق ضحكته الساخرة(.)2
القلب المكسور ،المحروق على األحبة الذين

((( االعمال الكاملة،ص.238

((( االعمال الكاملة،ص.339-338
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ً
لن تبصرهم العين مجددا ،ال يمكن أن يداوي هذا
الجرح إال بالثأر ممن داس على جثث األحبة دون

هؤالء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم،
ْ
نسيت سنوات الشموخ
وسيوفهم العربية ،قد

شفقة أو رحمة و كأن مدار الكون قد تحول ولن يعود

ال تصالح

إلى مداره الطبيعي إال بالثأر ،فالذي نفذ االغتيال
ً
ليس ربا حتى يقرر سلبه حق الحياة ،ليس أنبل وال

فليس سوى أن تريد
أنت ُ
فارس هذا الزمان الوحيد
وسواك  ..المسوخ !

أمهر من المقتول ،بل مجرد لص يسعى إلى سرقة
ً
وهذا المقطع اتى مشحونا بالثوابت والكبرياء
األرض عنوة و معاهدة الصلح ال تكون إال ندا لند
ً
ً
على أساس الشرف ،من يقتل غدرا ليسرق جهارا ومحاولة استفزاز الرجولة و إنها المرة األولــى التي
()1

ال يمكن أن يكون له شرف.

يستخدم فيها الشاعر هــذا األسلوب في اإل قناع

أما عن استعمال الشاعر للقافية فقد تكررت والتأثير وربما يكون قد لجأ إليه إلحساسه بأنه
ال ـ ــراء فــالــهــاء الــســاكــنــة ســبــع مـ ــرات ف ــي قــولــه :استنفد كــل وسائله مــن النصح واإلرشـ ــاد واألمــر
(ال ــدائ ــرة ،الــنــاظــرة ،عــابــرة ،الــكــاســرة ،الــمــاكــرة ،واالستعطاف والــرجــاء والتوسل … إلــخ؛ لــذا فإنه
فــاجــرة ،الــســاخــرة) ،مــع إدخـ ــال بــعــض الــقــوافــي يلجأ أخــيـ ًـرا إلــى أســلــوب الــمــدح فربما يستطيع
األخــرى لكسر رتابة هذه القافية مثل التاء فالهاء الــوصــول إلــى منطقة نفسية لــم يطرقها مــن قبل
الــمــمــدودة (ميقاتها ،أصــواتــهــا ،ذراتــهــا) ،والتاء عن طريق المدح والثناء على غرار ما كان يفعل
بسكينته) ،والصاد شعراؤنا األ قدمون.
(بمشيئته -
فالهاء المكسورة
ِ
ِ
ويالحظ على هذا المقطع أن الشاعر استخدم

الساكنة (ال تنتقص ،محض لص).
ً
وفــي الوصية التاسعة نجد احــد عشر سطرا قافية الــواو فالخاء الساكنة في قوله( :الشيوخ،
استخدم الشاعر فيها الفعل (ال تصالح) مرتين الشروخ ،الشموخ ،المسوخ) ،وجاءت هنا الدال لة
في السطر األول والسطر الثامن ،وهنا يستخدم هذا اإليحائية لصوت الخاء الدالة على الرخاوة لتكمل
الفعل بغرض التحذير:
ال تصالح
ُّ
ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي مألتها الشروخ

المعنى الــدال لــي لــهــذه الكلمات وتنسجم مع
افعال هــؤالء الشيوخ من ضعف وهــوان واتكائهم
على الماضي وتغير مالمحهم حتى تحولوا الرجال
ً
ممسوخي صفات الرجولة .وأيضا استخدم قافية

هؤالء الذين يحبون طعم الثريد
وامتطاء العبيد

((( االعمال الكاملة،ص .340-339
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الخاتمة

تريد ،الوحيد) كما هو معروف ان صوت الدال من
اصــوات القلقة فجاء بدال لة ايحائية تنسجم مع
معنى المراد وهو االصرار على فرادته واستفزاز روح

بعـد هـذا التجـوال فـي مسـار قصيـدة سـردية
نابضـة بالحركـة بقناعهـا التاريخـي نسـتطيع ان نؤكد

الرجولة.

ويختتم الــشــاعــر المقطع الــعــاشــر (وصــيــتــه) مـا يلـي:
بصيحة كليب عارية من اي اضافة ليؤكد على

 -1ان النزعة الحكائية (القصصية) بقيت

أهمية هــذا الفعل الــمــحــوري الــذي جــاءت من تابعة لنبض الشعر ،اذ لم يطغ الحس السردي
أجــلــه كــل القصيدة ،و إن ــه ال يملك إال تــرديــد ال على التدفق الوجداني.
تصالح مرتين بكل ما في هذا الفعل من طاقة وتأثير

 -2استطاع الشاعر ان يوظف القافية والنغم

و إيحاء وهو دليل على تأ كيد تمسك الشاعر بهذا الداخلي للقصيدة من خــال دال الت الحروف
الخيار ورفضه القاطع ألي نوع من أنــواع الصلح لخدمة المضمون الذي اراد طرحه في كل مقطع.
 -3استعمال الشاعر للقناع (كليب) كان

المهين مع العدو.

بمنتهى الدقة اذ استطاع ان يتواصل على نحو

*

*

*

حميم مع الحادثة التاريخية ويوظفها توظيفيا
مــتــقــنــنــا،جــســد م ــن خ ــال ــه الــمــكــر والــخــديــعــة
المنضويتين تحت قبعة (المصالحة) مع العدو
الغاصب ومــن هنا تــدرك قيمة القناع وفاعليته
في بناء القصيدة الحديثة وما يحمله من دال الت
فكرية وايحائية تبعد الــبــوح الحر عــن االنفالت
والتشتت.

*

*

*

ً
»قصيدة القناع بين الحادثة التاريخية والنص األدبي قصيدة (ال تصالح) ألمل دنقل أنموذجا«
484

م .د .أحمد غالب نايف عبدالكريم  -أ .م .د .مصطفى ساجد مصطفى يوسف

المصادر والمراجع:

الكتاب الجديد المتحدة2003 ،م.
 -10الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره
الفنية والمعنوية ،د .إسماعيل ،عز الــديــن ،دار

 -1االعمال الكاملة امــل دنقل ،دار الشروق ،العودة ،ودار الثقافة ،بيروت ،ط1972 ،2م.
الطبعة الثانية.

 -11قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث:

 -2اتجاهات الشعر العربي المعاصر،إحسان محمد جميل شلش ،دار الشؤون الثقافية العامة/
عباس ،لمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بغداد 2001م.
1978م.

 -12لسان العرب البن منظور ،دار المعارف،

 -3استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر مصر.
العربي المعاصر ،علي عشري زايد ،الشركة العامة
للنشر والتوزيع واالعالن1978 ،م.

 -13الــلــغــة الــثــانــيــة ف ــي إشــكــالــيــة المنهج
والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي

 -4أقنعة الشعر المعاصر مهيار الدمشقي الحديث ،د .ثامر ،فاضل،المركز الثقافي العربي،
فصول مجلد  / 1ع/ 4عام 1981م .
 -5البنيات الــدالــة فــي شعر أمــل دنــقــل ،د.

بيروت ،الدار البيضاء ،ط1994 ،1م.
 -14مــعــجــم مــصــطــلــحــات األدب،مـ ــجـ ــدي

عبد السالم المساوي ،منشورات اتحاد الكتاب وهبه،مكتبة لبنان بيروت 1974م.
العرب1990 ،م.

”15- Burr، David Stanford. “Introduction

 -6جــمــهــرة أش ــع ــار ال ــع ــرب ف ــي الــجــاهــلــيــة .Sonnets from the Portuguese: a celebration
of love Macmillan 1986 .

واإلسالم ،أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي ،ت:
علي محمد البجاوي ،نهضة مصر1981م.
 -7دي ــوان ع ــروة بــن ال ــورد امــيــر الصعاليك،
تحقيق اسماء ابو بكر محمد ،دار الكتب العلمية
بيروت 1998م.
 -8الــرمــز والــرمــزيــة فــي الــشــاعــر الــمــعــاصــر ،د.
محمد أحمد فتوح ،دار المعارف القاهرة 1983م.
 -9الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث
(السياب ونازك والبياتي) محمد علي كندي ،دار

*

*

*

