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امللخ�ص:
ً
م�ستفيذا -من بع�ض مقوالت علم ال�سرد� ،أن يك�شف عن بع�ض فنيات التقنع بو�صفه �آلية منيحاول الباحث
الآليات الفنية التي وظفها �شعراء التفعيلة -على وجه اخل�صو�ص ،-وما كان توظيف تلك التقنية يف ق�صائدهم �إال
رغبة يف التخل�ص من املبا�شرة من ناحية ،و�إ�ضفاء غاللة من الغمو�ض الفني على ق�صائدهم من ناحية �أخرى،
وقدر من الدرامية لكون الق�صيدة التي متنح نف�سها عند القراءة الأولى هي ق�صيدة متو�سطة القيمة ،كما يتبدى
لنا من خالل الدرا�سة دور تقنية القناع يف �إنتاج ن�ص مفتوح متعدد الأ�صوات والدالالت ،ينف�صل عن الواقع ويت�صل
به يف �آن يف ن�سيج ن�ص موازٍ للحدث ،لكنه �أكرث منه ثراء بالدالالت� ،إ�ضافة �إلى توفري قدر من احلرية لل�شاعر
للتخفي والتوقي� ،إذ يتيح التماهي مع القناع لل�شاعر اخلو�ض فيما ال ي�ستطيع اخلو�ض فيه ب�صورة جتعل ق�صيدته
قراءة للحا�ضر يف مر�آة املا�ضي القريب �أو البعيد.
ومن خالل منوذج لأمل دنقل يتوقف الباحث �أمام مراوغات ق�صيدة القناع :بني ال�شاعر والقناع واحل�ضور
والغياب واملو�ضوعي والذاتي� ...إلخ ،مركزا على بع�ض بالغات ال�سرد كما ق ّدمها جريار جنت ورفاقه �إذ ال يكفي
التو�سل بالبالغة القدمية يف الك�شف عن جماليات ذلك النوع من الق�صائد.

م�صطلحات �أ�سا�سية :ال�سرد ،القناع ،الراوي ،معنى املعنى ،التورية ،التنا�ص ،اال�سرتجاع.
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Poem Mask and Bilateral Shuffle
(Poem from the leaves of Abu Nawas to Amal Dunqul)
model
Dr. Mahmoud Farghali Ali

Abstract:
Researcher tries through the utilization of some categories of science narrative that
reveals some techniques of concealment as a mechanism of mechanism Professional
employed by poets Trochee - in particular - and what was the employment of this technique
in their poetry, but a desire to get rid of the direct terms and give cloud of uncertainty
artwork on their poetry, and the amount of drama on the grounds that the poem which
gives the same when the first reading of the poem medium value, as manifested to us
through the study the role of technology the mask in the production of the text of an open
multi-sounds, signs, separated from reality and is connected at the fabric of the text of a
parallel of the event, but rather than richer fingerprints, as well as provide a measure of
freedom to the poet to hide and prevention, as it allows identification with the mask of the
poet to go into what can not go into it in makes the poem read for the present in a mirror
the recent past or distant.
Through the model of Amal Dunqul depends researcher before the Dodgers mask:
between the poet and the mask, attendance and absence and the objective and subjective
... etc., focusing on some of the reports of the narrative as presented by Gerard Gent and
his companions, it is not enough to render eloquent old in the detection of the aesthetics
of the kind of poems.

Keywords: Poem, Narrative, mask, Intertextuality, Analepsis, Commentary.
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على االقتبا�س فح�سب بل تقوم على التفاعل اخل ّالق
الذي يح ِّول الن�ص املغلق �أحادي املعني ن�صا مفتوحا
به من ثراء املعني وتعدد الدالالت الكثري .ي�ضاف �إلى
الدوافع ال�سابقة دافع �آخر على قدر من الأهمية يتعلق
بذاتية املبدع وبحثه عن التجديد وجماوزة القدمي،
لقد عاد �شعراء الإحياء والبعث للرتاث ومتثلوه �شكال
وم�ضمونا ومل يخرجوا من �إطار املا�ضي ،وكان على
رواد ق�صيدة التفعيلة �أن يبحثوا بقالبهم اجلديد عن
تقانات وبنى جديدة ت�ستوعب متغريات ع�صرهم
بعدما انفتحوا على ثقافة الغرب وتعرفوا على �شعرائه
وجتاربهم املتنوعة.
من الناحية التاريخية مل تولد ق�صيدة القناع
العربية يف الفراغ ،فبالإ�ضافة �إلى امل�ؤثرات الغربية
جند �أن �إرها�صات للتقنع ظهرت عند �سابقيهم من
�شعراء الرومان�سية العربية �إذ يرى خليل املو�سي �أن
«ال�شعر العربي احلديث مهد لوالدة ق�صيدة القناع
يف ال�شعر العربي املعا�صر ب�أ�شكال خمتلفة ،ومل يكن
االجتاه بالق�صيدة الغنائية نحو التعبري الدرامي
قفزة يف فراغ ،و�إمنا كان من خالل التجريب
املتوا�صل واالطالع على ال�شعر الأوروبي ،فقد بد�أ
بع�ض الأدباء مييل �إلى ال�سرد الق�ص�صي ال�شعري
يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،وات�سع هذا
االجتاه منذ بدايات القرن يف ق�صائد خليل مطران
املو�ضوعية «اجلنني ال�شهيد -مقتل بزرجمهر-
نريون ...الخ» ،وبد�أ بع�ض الأدباء مييل �إلى ا�ستخدام
الأ�سطورة ،فا�ستخدم جربان خليل جربان �أ�سطورة
�أدوني�س وع�شرتوت يف «اللقاء» 1914 -م ،وكتب
العقاد بحث ًا عن الأ�سطورة يف «الف�صول» 1922م،
وا�ستخدم ن�سيب عري�ضة الأ�سطورة يف ق�صيدته «نار
�إرم» 1925م ،و�أبو ما�ضي �أ�سطورة «العنقاء» رمز ًا
لل�سعادة امل�ستحيلة1927 -م ،و�أ�صدر �شفيق معلوف
ق�صيدته الطويلة «عبقر» - 1936مّ ،ثم ق ّدم لها يف
الطبعة الثانية -1949م درا�سة وافية عن الأ�ساطري
واخلرافات عند العرب ،و�أ�صدر على حممود طه
«�أرواح و�أ�شباح»-1942 -م ،وحبيب ثابت ق�صيدته
الطويلة «ع�شرتوت و�أدوني�س 1948م

الدرا�سة:
ُت ّعد تقنية القناع واحدة من �أهم الو�سائل الفنية
التي حاول عدد كبري من ال�شعراء ا�ستخدامها يف
ت�شكيل ق�صائدهم ت�شكيال فنيا مغايرا ،فقد جل�أ
ال�شاعر العربي املعا�صر لتلك التقنية ،لي�ضفي على
�صوته نربة مو�ضوعية �شبه حمايدة ،تن�أى به عن
التدفق املبا�شر للذات ،دون �أن يخفي الرمز املنظور
الذي يحدد موقف ال�شاعر من ع�صره .
ولي�س ّ
توخي املو�ضوعية والبعد عن املبا�شرة
هو الدافع الوحيد الذي �أجل�أ ه�ؤالء ال�شعراء �إلى
ا�ستخدام القناع ،بل تتعدد تلك الدوافع وتتنوع ما
بني فنية و�سيا�سية واجتماعية  ،فعلى امل�ستوى الفني
حاول �أولئك ال�شعراء �أن يتخل�صوا من الغنائية الذاتية
التي �سيطرت على الق�صيدة العربية خالل الن�صف
الأول من القرن الع�شرين ،لإ�ضفاء طابع درامي على
ق�صائدهم ب�صورة تبعث فيها احلركة وال�صراع،
وتن�أى بها عن املبا�شرة وال�سطحية ،وتك�سبها «�شيئ ًا
غري قليل من الغمو�ض الفني ال�شفاف ،فيتو�سع حقل
الإ�شارات والعالمات من خالل تقاطع الأ�صوات
وتداخلها وتعدد م�ستويات الق�صيدة بني املا�ضي
واحلا�ضر والذاتي واملو�ضوعي ،ويغدو القناع رمز ًا
فن ّي ًا ،وهذا ما يفتح �أمام القارئ جماالت الت�أويل،
وتكون ق�صيدة القناع النا�ضجة قابلة لقراءات ع ّدة
وت�أويالت عدة» .
كذا كانت ق�صيدة القناع و�سيلة فنية ناجعة
للتخفى والتوقي من الأنظمة العربية التي ذاقت
مرارة الهزمية يف يونية  ،67وكان الت�صريح بالنقد
املبا�شر لتلك الأنظمة يلقي ب�أ�صحابه �إلى التهلكة؛ لذا
جل�أ ال�شعراء للتقنع للتعبري عن جتاربهم وموقفهم
ال�سيا�سي واالجتماعي والوجودي بحرية دون الوقوع
حتت طائلة ال�سجن واملطاردة ،ومن ثم ميكننا
القول �إن ق�صيدة القناع ترتبط بق�ضية حمورية يف
حياة ال�شعر والإن�سان العربي عموم ًا� ،أق�صد ق�ضية
احلرية من ناحية ،كما �أنها تطرح عالقة ال�شاعر
املعا�صر برتاثه وموقفه منه من ناحية �أخرى ،حيث
متثل قراءة �أخرى م�ستحدثة لهذا الرتاث ال تقوم
()1

()2

()3

()4
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ال�سياب الذي �سبق يف ا�ستخدام الرموز
رمبا كان ّ
والأ�ساطري التاريخية :ع�شتار ،متوز ،وامل�سيح ،و�أيوب؛
هو �أول من ا�ستخدم القناع يف ق�صيدته (امل�سيح بعد
ال�صلب) ،التي ن�شرت يف العدد الثالث من جملة (�شعر
– متوز  ،)1957والتي متثل – يف ر�أي جابر ع�صفور
– ق�صيدة القناع اليتيمة يف �شعره فنحن ال نعرف له
ق�صيدة قناع �أخرى بهذا القدر من احل�سم والداللة
امل�ؤ�س�سة على احل�ضور متعدد الأبعاد يف عالقاته
الرمزية وعالقة امل�شابهة»  ،يف حني ُيرجع خلدون
�شمعة النموذج املبكر ن�سبيا ال�ستخدام تقنية القناع
�إلى ال�شاعر عمر بن �أبي ري�شة يف ق�صيدته «ك�أ�س» التي
تنا�ص
ن�شرت يف عام  ،1940وا�ستعاد فيها عرب عالقة ٍ
ومتا ٍه �أ�سطورة ديك اجلن احلم�صي ال�شاعر الذي قتل
جاريته احل�سناء حبا لها وغرية عليها» يف مقابل
ذلك ُيعد البياتي هو الأ�سبق يف التنظري لهذه التقانة
الفنية :مفهومها� ،أهميتها ،و�ضرورتها الفنية والر�ؤيوية
والفكرية ،فقد ذكر يف مقدمة اجلزء الثاين من ديوانه
ر�ؤيته للقناع و�أهميته و�سبب اللجوء �إليه حيث يقول
«القناع هو اال�سم الذي يتحدث من خالله ال�شاعر
نف�سه ،متجرد ًا من ذاتيت ِه � ،أي �أن ال�شاعر يعمد �إلى
خلق وجود م�ستقل عن ذات ِه ،وبذلك يبتعد عن حدود
الغنائية والرومان�سية التي تر ّدى �أكرث ال�شعر العربي
فيها. »...
وقد ربط خلدون �شمعة بني ظهور تقنية القناع يف
ال�شعر العربي وفكرة «املعادل املو�ضوعي»� ،إذ «جل�أ
ال�شاعر العربي بت�أثري من ذلك �إلى مو�ضعة عواطفه،
�أي جعلها مو�ضوعية .وكان �سبيله �إلى ذلك �إيجاد
متيز بني �أنا ال�شاعر و�أنا القناع» ،والتي متثل يف
ر�أيه ح�صيلة لعالقتي املثاقفة والتنا�ص بني ال�شعر
العربي احلديث وامل�صادر الأجنلو �ساك�سونية ممثلة
يف ال�شعر الإجنليزي بنماذجه القناعية املبكرة» ،
والواقع �أن تقنية القناع ارتبطت بظهور ق�صيدة
التفعيلة ،ومل يكن لل�شكل العمودي بقوانينه العرو�ضية
�أن يتيح لهذا ال�شكل الدرامي الغنائي فر�صة الظهور
 ،لذا كان �أبرز من ا�ستخدم تقنية القناع يف �شعرنا
العربي املعا�صر � -إ�ضافة لل�سياب والبياتي  -خليل

د .محمود فرغلي علي

حاوي ،و�أدوني�س و�صالح عبد ال�صبور ،و�سعدي
يو�سف و�أمل دنقل وعبد العزيز املقالح وحممود
دروي�ش و�سميح القا�سم وحممد عمران وفايز خ�ضور
ممن
وقا�سم حداد وعبد املنعم رم�ضان  ...وغريهم ّ
يكتبون ق�صيدة التفعيلة ،واجلدير بالذكر �أن تقنية
القناع تراجعت يف ال�شعر العربي احلديث �إبان
عقدي الثمانينيات والت�سعينيات مع حتول الدفة جتاه
ق�صيدة النرث بتجريبيتها املفرطة ،ورمبا كان مرجع
ذلك «االفرتا�ض القائل ب�أن ال�شاعر العربي اكت�شف
فج�أة �إفال�س مفهوم البطولة الذي يرتبط مبا�شرة
بتقنية القناع»
�أما الأقنعة التي تق ّنع بها ه�ؤالء ال�شعراء فيتوقف
اختيارها على ر�ؤية ال�شاعر ومقا�صده من التقنع،
وقد تنوعت الأقنعة التي ا�ستخدمها ال�شاعر املعا�صر
ما بني الديني وال�شعبي والأ�سطوري والتاريخي:
كامل�سيح و�أيوب ولعازر وعنرتة واملتنبي و�أبي نوا�س
و�أبي العالء املعري واحلالج وابن عربي وب�شر احلايف
ومهيار الديلمي و�صقر قري�ش وو�ضاح اليمن وعمر
ابن اخلطاب واحل�سني واجلاحظ وطرفة بن العبد
و�سبارتاكو�س �...إلخ»
وي�ش ّكل ال�شاعر امل�ستخدم لتقنية القناع جتربته
من خالل ا�ستعارة �شخ�صية من الرتاث �أو من
الواقع والتماهي معها ليقدم من خاللها جتربة
معا�صرة ب�صورة جتعل ق�صيدته قراءة للحا�ضر يف
مر�آة املا�ضي القريب �أو البعيد ،فالقناع «مبعنى من
املعاين تفاعل زمني بني طرفني �أو �شخ�صني هما:
ال�شاعر وال�شخ�صية امل�ستدعاة من جهة ،وهو كذلك
جتاوب بني (املفرد املثنى) املكون منهما وبني قيمة
�أو رغبة �أو نزوع يف عامل احلياة من جهة ثانية ،وهذا
التجاوب يقطع طريقا من املا�ضي �إلى احلا�ضر �أو من
الأ�سطورة �إلى الواقع ،لكي ي�ؤ�س�س فعل معرفة ويجعل
من [كذا] ذاته �س�ؤاال يجيب �أو �إجابة تت�ساءل»
ويرى عبد الرحمن ب�سي�سو«�أن القناع لي�س جمرد
�صوت ينطق الق�صيدة� ،أو جمرد غطاء لوجه ال�شاعر،
�أو ن�سخة مطابقة لل�شخ�صية �أو الكينونة ،التي يحمل

()5

()9

()6
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والذاتي واملو�ضوعي والغنائي والدرامي بطريقة فنية
مبتكرة تتميز باالنفتاح وتعدد الدالالت ،ولعل جناح
ال�شاعر يف ق�صيدة يرتبط مبدى قدرته على التوازن
بني كل ثنائية من الثنائيات ال�سابقة ،واالحتفاظ
بامل�سافة بينها.
وميكننا القول �إن ق�صيدة القناع ت�شبه ب�صورة
ما التورية يف تراثنا البالغي  ،ف�إذا كانت التورية
بو�صفها حم�سنا بديعيا عربيا تت�ضمن معنيني :قريب
غري مق�صود وبعيد مق�صود على م�ستوى اللفظ
املفرد؛ ف�إن ق�صيدة القناع ت�شبه ما ميكن �أن نطلق
عليه تورية ن�صية �أي تورية متتد جلميع �أجزاء الن�ص
وال يتك�شف املعنى البعيد املق�صود منها �إال مع نهاية
الق�صيدة ،لذا ف�إن التعويل على ثقافة القارئ يف
�إدراك املعنى العميق لق�صيدة القناع والك�شف عن
مغزاه كبري و�إمكانية تنوع الدالالت تت�سم بالدميومة
بدوام القراءة.
وتتوقف لعبة القناع على ثقافة ال�شاعر ودوافعه
من ا�ستخدامه؛ لذا متيز عدد من ال�شعراء ب�أقنعة
معينة تنتمي حلقل معريف معني ،ف ُعرف البياتي –
وهو من �أكرث ال�شعراء ا�ستخداما لهذه التقنية –
بامليل ال�ستخدام الأقنعة ال�صوفية كقناع احل ّالج
وابن عربي وفريد الدين العطار ،يف حني كانت �أقنعة
�أمل دنقل تنتمي للرتاث العربي كزرقاء اليمامة
واملتنبي وعنرتة و�أبي نوا�س با�ستثناء �سبارتاكو�س
الروماين ،يف حني مال �أدوني�س خللق قناعه اخلا�ص
يف �أغاين مهيار� ،إذ ال توجد �صلة بني مهيار �أدوني�س
ومهيار الديلمي ال�شاعر العبا�سي املعروف ،وفيما
يلي يقدم الباحث درا�سة لنموذج من مناذج ق�صيدة
القناع يحاول من خالل قراءتها الك�شف عن دور
تلك التقنية يف تكوين �شبكة من الدالالت املت�ش ّكلة
يف ف�ضاء الق�صيدة ،ومن ثم انفتاح الن�ص وحتوله
من كتلة لغوية ذات بعد واحد �إلى ب�ؤرة للتعدد
واالحتمالية ،وذلك من خالل بع�ض معطيات علم
ال�سرد كما ت�شكل لدى رواده �أمثال :جنيت ،وتودورف،
وبارت ،وبرن�س�...إلخ.

ا�سمها ،و�إمنا هو نتاج عالقة تفاعلية بني قطبني:
�أنا ال�شاعر ،و�أناه املغاير (الواحد �أو املتعدد) تتم
يف �إطار جتربة ر�ؤيا داخلية يحكمها ديالكتيك متا ٍه
يتمظهر يف ديالكتيك تنا�ص يتجاوب معه ويوازيه» ،
هذا على م�ستوى القراءة الإنتاجية التي تت�أ�س�س على
القوانني التي حتكم الن�ص وحتاول الك�شف عن بناها
املو�ضوعية والرمزية والدرامية .
وتتميز ق�صيدة القناع املتقنة فنيا باملراوغة
ال�شديدة على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون ،هذه املراوغة
«التي تربز داللة وحتجب �أخرى ،وترفع �إلى م�ستوى
احل�ضور معنى ،وتبقي الزم املعنى على م�ستوى
الغياب ومن ثم كان القناع حال �إبداعيا لإ�شكال الأنا
التي ي�ؤكد امل�سكوت عنه من خطابها ،يف عالقته
باملعلن من هذا اخلطاب� ،إنها قطب الوجود �.إن
القناع �إخفاء لهذه الأنا و�إظهار لها يف الوقت نف�سه،
وهو عندما يخفيها مبراوغة ال�شبيه الذي ال يبدو
�شبيها ،يبطئ �إيقاع اللقاء بها ،ويلفت االنتباه �إلى
ح�ضورها الذاتي ،فرياوغ املتلقي عن التطلع املبا�شر
�إلى متركزها الكلي ،يف ف�ضاء الن�ص �أو ف�ضاء
الوجود .هكذا يومئ القناع �إلى �أ�سطورة الواقع يف
الظاهر ،لكنه يعلي من �ش�أن �أ�سطورة ال�شاعر الذي
يغيرّ الواقع والذي ميار�س طق�س التحول بوا�سطة
القناع»  ،ولعل الثنائية املرتاكبة ال التعدد هي التي
حتكم البنية الكلية لق�صيدة القناع� ،إذ تتمثل تلك
الثنائية يف الآتي:
�	.1أنا ال�شاعر و �أنا القناع.
 .2احل�ضور والغياب.
 .3املا�ضي واحلا�ضر.
 .4الدرامي والغنائي.
 .5املو�ضوعي و الذاتي.
 .6املعنى ومعنى املعنى (الظاهر والباطن).
ففي ق�صيدة القناع حاول ال�شاعر املعا�صر
عدد من التوازنات بني املا�ضي واحلا�ضر
كثريا خلق ٍ
()11

()12
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لقد تنوعت �أ�شكال تطعيم اخلطاب ال�شعري
العربي منذ انطالق �شعر التفعلية بتقنيات ال�سرد
املختلفة من تعدد �أ�صوات ،واختالف زوايا الر�ؤية،
واحلوار ،واملونولوج ،واال�ستباقات واال�سرتجاعات
الزمنية ،والو�صف وامل�شهد�...إلخ .وظهرت الدرا�سات
املتنوعة التي تبحث عن ال�سردي يف الق�صيدة ال�شعرية
العربية ،ال يف �شكلها اجلديد فقط� ،إمنا امتدت يد
البحث ملالمح ال�سردية يف ال�شعر العربي عرب تاريخه
الطويل ،وال يقت�صر الأمر على جمرد تطعيم تقنيات
�سردية يف ال�شعر بل يتطلب �أي�ضا تفعيل الأدوات
ال�شعرية ذاتها ،و�أق�صد بذلك الإيقاع العرو�ضي،
وال�صور اخليالية واملجازية ،بحيث يظهر االن�سجام
والتما�سك على م�ستوى التجربة يف متظهرها الكلي،
كما «ينبغي �إهمال كافة التف�صيالت الزائدة -التي
قد تكون مفيدة وهامة يف البناء الفني للق�صة
النرثية -والت�شديد على عن�صر الق�صة ك�أ�سا�س يف
تكوين الق�صيدة .فال�شعر يعتمد على التكثيف ،ولي�س
على مالحقة العنا�صر املتعددة للحكاية ،فاحلكاية
ال�شعرية ال حتر�ص على التفا�صيل التي حتر�ص عليها
عاد ًة الق�صة النرثية» .
ولعله من الطبيعي �أن يرتبط ارتباطا ع�ضويا
تو�سل ال�شعراء ب�أدوات �سردية
بظهور ق�صيدة القناع؛ ّ
ودرامية وت�شكيلية جديدة ت�ضيف �أبعاد ًا جمالية
مغايرة لتجاربهم؛ �إذ تتطلب احلوارية التي يقيمها
ال�شاعر بني املا�ضي واحلا�ضر ا�ستدعاء مواقف
و�أحداث و�شخ�صيات تاريخية ،وهو ما ال يت�أتى دون
اعتماد على ال�سرد الذي يوجد يف كل الأزمنة وكل
الأمكنة على حد قول بارت  ،وذلك بهدف العبور
من �إحادية النوع �إلى رحابة التوالد والتنا�سل،
ولي�س الأمر جمرد ا�ستدعاء لعلم تاريخي ل�شخ�ص
�أو مكان �أو حادثة؛ لذا جتب التفرقة بني «الإملاعة
التي هي عبارة عن �إ�شارة عابرة يف الق�صيدة �إلى
�شخ�صية �أو حادثة �أو �أ�سطورة؛ والقناع الذي يتخطى
ذلك �إلى �شبكة من العالقات التي ت�ستهدف �إغناء
الن�ص ومنحه �أبعادا ت�سبغ على الأمناط الأ�صلية
العليا والرموز وال�شخ�صيات الرتاثية التي ت�ستدعيها

د .محمود فرغلي علي

دالالت جديدة تكت�سبها من خالل متو�ضعها يف
تفجر
الن�ص اجلديد»  ،لذلك ميكن القول �إن ّ
علم ال�سرد ي�ش ّكل مادة ثرية للباحثني� ،إذ مينحهم
�أدوات منهجية جديدة الكت�شاف جماليات جديدة
يف هذا النوع من الق�صيد ،ذلك الق�صيد الذي تظل
جماليته وثرا�ؤه مرهونة بقدرة ال�شاعر على �إحداث
التوازن بني ال�سردي وال�شعري مبا يغري نكهة الكتابة
ومذاقها ،دون �أن ي�سفر عن م�سخ نوعها
()15

()16

قناع �أبي نوا�س:
برع �أمل دنقل يف ا�ستخدام تقنية القناع بدءا
من ديوانه البكاء بني يدي زرقاء اليمامة (،)1969
وتتابعت جتلياتها يف دواوينه التالية :تعليق على ما
حدث ( ،)1971العهد الآتي (� ،)1975أقوال جديدة
عن حرب الب�سو�س ( ،)1984وبحكم وعي �أمل
دنقل القومي ،ومعاي�شته النهيارات الذات العربية
امل�ستمرة ،كانت ال�شخ�صيات الرتاثية هي املنجم
الأ�سا�سي لأقنعته« ،من حيث ما ت�شري �إليه من وجود
عالقة الت�ضاد يف موازاة عالقة الت�شابه يف ال�صلة
بني املا�ضي واحلا�ضر .العالقة الأولى تقطع الأزمنة،
والأخرى ت�صل ما بينها ،لكن بر ّد الأخرى على الأولى،
والأولى على الأخرى والفاعل يف العالقتني هو الوعي
امل�أزوم الذي ي�سقط بع�ض ما�ضيه على م�ستقبله حاملا
بنوع من اال�ستعادة ،الأمر الذي يدفعه �إلى �أن يرى
يف �إيجاب املا�ضي بع�ضا لإطاره املرجعي الذي يحكم
حركة احلا�ضر»  ،مع مالحظة �أن ال�شخ�صيات
التي ا�ستعارها �أمل دنقل كانت يف الغالب م�أزومة� ،أو
على الأقل اختار هو حلظات ت�أزمها لي�سقطها على
�أزمة الإن�سان العربي يف احلا�ضر ،لذلك متثل معظم
�أقنعته وعيا خا�صا لفهم الرتاث من ناحية وفهم
الواقع من ناحية �أخرى ،والعالقة املتبادلة بينهما .
لك ّنا مل نعدم من يعرت�ض على ا�ستخدام �أمل
دنقل ل�شخ�صية �أبي نوا�س ،بدعوى �أنها ال متلك
من الإمكانات والأبعاد ما ميكنها من �إفراز هذه
الإ�سقاطات ال�سيا�سية املعا�صرة «فلي�س يف حياتها
نقطة واحدة ت�صلح �أن تكون دفاعا �أو مربرا– حتى

()13

()17

()14
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وك�شفا بينا لهذا الواقع يف �آنيت ِه و�صريورته وحتوالت ِه
ـ فما فائدة هذه الو�سيلة �أو التقانة احلديثة �إذن؟»
وميكننا من خالل ن�ص الق�صيدة وحتليلها �أن
ندرك مالمح ر�ؤية �أمل دنقل ودوافع تقنعه وطبيعة
العالقة القائمة وامللتب�سة ما بني �أنا ال�شاعر و�أنا
القناع على م�ستويي ال�صوت والتجربة ،وما يتمخ�ض
عنهما من دالالت:

ولو كان واهيا ل�صبه يف �شخ�صية قناعية تنا�صر
العدل واحلق وتنت�صف للكلمة واحلرية»  ،والواقع
�أن ا�ستخدام �أمل دنقل لتلك ال�شخ�صية على نحو ما
ميثل قراءة �شعرية ل�شخ�صية م�أزومة ،فقد عانى �أبو
نوا�س من اليتم �صغريا ،وتركه �أبوه يف كفالة �أمه،
ونادم الأمني طول فرتة خالفته ،ور�أى نهايته على
يد �أخيه امل�أمون ور�أى العلماء ُيجلدون و ُيجربون
على تغيري �آرائهم بال�سجن والتعذيب ،بينما كان
الأمراء والوزراء و�أرباب الغنى يتمتعون وي�سرت�سلون
يف �سبل اللهو من �شرب وغناء ورق�ص ،لقد «قر�أ
ودر�س وتفل�سف ،ولكنه وجد �أن كل قراءاته وفل�سفته
ال ت�ساوي �شيئا يف مقيا�س الع�صر ،و�أن جلفا من �أهل
الن�سب �أو الرثوة لي�ستطيع �أن يدرك يف ع�صره ما مل
يدركه �أ�ستاذه وا�صل بن عطاء  ،فتبدل وا�ستهرت كما
�أنه مل ي�ستطع �أن ينجو من �ش ّكه امليتافيزيقي الذي
ال ي�ستطيع التعبري عنه ،ف�آثر االنتحار الأخالقي» ،
لذلك كانت ق�صيدة �أمل حماولة للغو�ص يف نف�سية
تلك ال�شخ�صية و�إ�سقاط ما يراه من معاناتها على
معاناة املثقف العربي يف احلا�ضر وما يتعر�ض له
من �ضغوط وكبت وم�صادرة حلريته .فالتقنع نوع
من اللعب تنطبق عليه كل موا�صفات اللعب املتمثلة
يف كونه ن�شاطا :حرا ،منف�صال زمانيا ومكانيا،
خياليا ،مقرونا بوعي خا�ص ،مقننا بقوانينه اخلا�صة
التي تعطل عمل القوانني العادية وتقيم ت�شريعا
جديدا .وقرين احلرية يف التقنع هو االختيار ،ف�أبو
نوا�س القناع منبت ال�صلة عن �أبي نوا�س التاريخي
ومت�صل به ب�سبب ما يف �آن ،لذا من ال�صعب تقبل
امل�أخذ ال�سابق املنف�صل عن طبيعة التجربة التي
قدمها �أمل ،مع الأخذ يف االعتبار �أن الن�ص « مهما
بلغ من جمالية ال�شكل ف�إن «القناع» لن ي�أخذ �أهميته
التاريخية و�ضرورته الفنية والفكرية �إذا مل يفتح لنا
�آفاق ًا ر�ؤيوية جديدة ،و�إفاءة الواقع املعا�صر .مبعنى
�آخر� ،إذا مل يكن «القناع» و�سيلة لإك�ساب الواقع
العربي املعا�صر دالالت جديدة� ،أو و�سيلة لإ�سقاط
الرتاث على واقعنا املعا�صر ي�ؤدي �إلى ربط املا�ضي
باحلا�ضر ويفتح �أفق ًا للم�ستقبل ،مبا ي�شكل �إ�ضاءة

()20

()18

الن�ص:

من �أوراق (�أبو نوا�س)

()21

(الورقة الأولى )
ٌ
«ملك �أم كتابة ْ؟»
�صاح بي �صاحبي ،وهو يلقي بدرهمه يف الهواء ْ
ثم يلقفهُ..
(خارجني من الدر�س ك ّنا ..وحرب الطفولة فوق
الردا ْء
والع�صافري مترق عرب البيوت ِ،
وتهبط فوق النخيل البعيد !)
... ... ... ...
ٌ
«ملك �أم كتابة ْ؟»
�صاح بي ..فانتبهتْ  ،ورفت ذبابة
حول عينني المعتني ِ
فقلتُ «:الكتابة»
..فتح اليد مبت�سما ،كان وجه املليك ال�سعيد با�سما
يف مهابة!

()19

***

ٌ
«ملك �أم كتابة ْ؟»
�صحت فيه بدوري..
فرفرف يف مقلتيه ال�صبا والنجابة
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واختب�أنا وراء اجلدا ِر
اخر�سوا
وت�سلل يف احللقِ خيط من الد ِم
كان �أبي مي�سك اجلر َح
مي�سك قامته ..ومهابته العائلية
يا �أبي
اخر�سوا
نب�س
وتواريت يف ثوب �أمي ،والطفل يف �صدرها ما ْ
وم�ضوا ب�أبي تاركني لنا اليتم مت�شحا باخلر�س

و�أجاب « :امللك»
ْ
يرتبك
دون �أن يتلعثم �..أو
وفتحت ُ يدي..
كان ُ
نق�ش الكتابة
بارزا يف �صالبة!
دارت ال ُ
أر�ض دورتها..
ُ
حملتنا
ال�شواديف من هد�أة النهر ِ
�ألقت بنا يف جداولِ �أر�ض الغرابة
نتف ّرق بني حقول الأ�سى ..وحقول ال�صبابة
قطرتني ،التقينا على ُ�س ّلم الق�ص ِر
َ
ذات م�ساء وحيد ْ
كنت فيه  :ندمي الر�شيد
بينما �صاحبي  ..يتولى احلجابة!!

(الورقة الرابعة)
�أيها ال�شعر ...يا �أيها الفرح املُختل�س
... ... ... ...
كل ما كنت �أكتب يف هذه ال�صفحة الورق ّية
الع�س�س
�صادرته
ْ
... ... ... ...

(الورقة الثانية)
من ميلك العمل َة مُي ُ
�سك بالوجهني
والقرا ُء ب َ
ني ب ْ
ني

(الورقة اخلام�سة)
 ..و�أمي خادمة فار�س ّية
يتناقل �سادتها قهوة اجلن�س وهي تدير احلطب
يتبادل �سادتها النظرات لأردافها...
عندما تنحني لت�ض َئ اللهب
يتندّر �سادتها الطيبون بلهجتها الأعجمية !
***
نائما كنت جانبها ،ور�أيت مالك ال ُقدُ�س
ينحني ،ويربت وجنتها
وتراخى الذراعان عني قليال قليال
و�سارت بقلبي ق�شعرير ُة ال�صمتِ

(الورقة الثالثة)
احلر�س
نائماً كنتُ جانبه ،و�سمعت
ْ
يوقظون �أبي!
خارجيٌّ
 �أنا!.. ٌمارق
 من؟ �أنا!�صرخ الطفل على �صدر �أ ّمي
(و�أ ّمي حملول ُة ال�شعر واقف ُة يف مالب�سها املنزلية)
اخر�سوا
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ُ
ال�صوت
�أمي ،وعاد يل �أمي ،وجاوبني ُاملوت
 �أمي ،وعانقتها ..وبكيتُوغام بي الدمع حتى احتب�س

فا�سقني يا غالم �صباح م�ساء
ا�سقني يا غالم ..
علني باملُدام ..
�أتنا�سى الدماء !
ويف درا�ستنا لتلك الق�صيدة �سيكون الرتكيز
على الدالالت والر�ؤى اجلديدة التي يق ّدمها لنا �أمل
دنقل يف ن�ص ِه املعا�صر من عملية «تق ّنعه» هذه ،ومن
عملية �إ�سقاطه للرمز التاريخي على واقعنا العربي
املعا�صر ،لنتبني �أن «املتقنع» ال يقوم مبجرد �إعادة
�إنتاج لتاريخ �سابق ل�شخ�صية �أو رمز ما �أو �شرحه
وتف�سريه ،لكنه يجعل قناعه و�سيلة ديناميكية لفتح
الن�ص� ،أفقيا على �صعيد العالقات املت�شكلة �ضمن
بنية الن�ص ،ور�أ�سيا على �صعيد العالقات بني الن�ص
احلا�ضر والن�ص الغائب.

(الورقة ال�ساد�سة)
ال ت�س�ألني �إن كان ال ُقر�آن
خملوقاً �أم �أزيل
بل �سلني �إن كان ال�سلطان
نبي
ل�صا� ..أو ن�صف ْ
(الورقة ال�سابعة)
كنت يف كربالء
قال يل ال�شيخ � :إن احل�س ْ
ني
مات من �أجل جرعة ما ْء
... ... ... ...
وت�ساءلت كيف ال�سيوف ا�ستباحت بني الأكرمني
ب�صرته ال�سما ْء
ف�أجاب الذي َّ
�إنه الذهب املتلألى ُء يف كل عني
... ... ...
�إن تكن كلمات احل�س ْ
ني
و�سيوف احل�س ْ
ني
وجالل احل�س ْ
ني
َ�س َق َطت دون �أن ُتنقذ احلق من ذهب الأمراء
�أفتقدر �أن تنق َذ احل َق ثرثر ُة ال�شعراء
والفرات ل�سان من الدم ال يج ُد ال�شفتني؟
***
مات من �أجل جرعة ما ْء

 -1العنونة:
ميثل العنوان من منظور �سيميوطيقي مفردة
�أو مر�سلة م�ستقلة متفردة حم ّملة بالدالالت ،فهو
هوية الن�ص والعتبة الأولى له ،كما �أنه ميثل قراءة
�شخ�صية من قبل الكاتب لن�صه «وهو مقارنة مبا
يعنونه – �شديد الفقر على م�ستوى الدالئل و�أكرث
غنى على م�ستوى الداللة ،برغم �ض�آلة عدد عالماته،
من حيث �إنتاجيته الداللية»  ،والعنوان تقليد كتابي
ممار�سات �إبداعية
حم�ض تطورت �آليات �إنتاجه عرب ّ
متواترة خرجت به �إلى م�ستويات من االبتكار والتوهج
التعبريي املثري الذي �أعلن �أحقيته يف التناول والتحليل
وتفكيك كينونته ال بو�صفه جزء ًا تابع ًا للن�ص بل
ن�ص مواز له �آليات �إنتاجه وفرو�ض اختياره ومنافذ
ٌ
ا�شتغاله ووظائفه .وتنوعت الآراء حول عالئقه بن�صه
حتى و�صف جريار جينت تعالقات العنوان ون�صه
ب�أنها عالقة رحمية� ،إذ «ي�شكالن بنية معادلية كربى
(العنوان :الن�ص)� ،أي �أن العنوان بنية رحمية ت ّولد
معظم دالالت الن�ص» .
تتكون بنية العنوان النحوية يف ق�صيدة �أمل من
(من � +أوراق � +أبي نوا�س) على التوايل ،مع مالحظة
()22

()23
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�ألف دال ،مزامري� ،سرحان ال يت�سلم مفاتيح القد�س
وعنوانها اجلانبي (بكائيات) ،من �أوراق �أبي نوا�س،
ر�سوم يف بهو عربي ،خامتة) ،وكلها حتمل تقديرا
لأهمية الكلمة ودورها بقدر ما حتمل من خماوف
على كبتها وم�صادرتها.
�أما تعالق العنوان مبنت الق�صيدة (�سبع �أوراق)،
فيحمل �أي�ضا كثريا من الدالالت ،ف�إ�ضافة الأوراق
لأبي نوا�س يدل على �أنها �أوراق خا�صة ب�أبي نوا�س
ال�شاعر العبا�سي وبذلك ينفي عنها ن�سبتها �إلى
ال�شاعر املعا�صر �أمل دنقل ،بيد �أن ال�سياق التاريخي
ينفي ذلك ،وما بني الإثبات والنفي يتداخل ال�صوت،
وتتوزع هويته ما بني ال�شاعرين �أو املا�ضي واحلا�ضر،
كما �أن تقدير املحذوف على نحو ما ذكرنا وترجيح
�أنه (الباقي �أو ما يتبقى من �أوراق �أبي نوا�س) له ما
يع�ضده من داخل الن�ص ،حيث يقول �أمل على ل�سان
قناعه يف الورقة الرابعة:
�أيها ال�شعر  ..يا �أيها الفرح املُختل�س
... ... ... ...
كل ما كنت �أكتب يف هذه ال�صفحة الورق ّية
الع�س�س
�صادرته
ْ
... ... ... ...
فاملتبقي من �أوراق �أبي نوا�س القناع هو الذي
كتب له البقاء وت�أ ّبى على امل�صادرة ،وي�أتي الت�شكيل
الب�صري وتوظيف لعبة البيا�ض وال�سواد وا�ستخدام
عالمة الرتقيم املتمثلة يف النقاط الأفقية؛ لي�ؤدي
دورا ت�أكيديا لفعل امل�صادرة ،ويت�أكد املحو من خالل
الإ�شارة والنعت يف قوله (هذه ال�صفحة الورقية)
ب�صورة توحي �أن الورقة التي بني يدي القارئ هي
امل�صادرة فعليا ومن ثم تتكرر امل�صادرة بتكرار
القراءة ،وك�أن هذا الفعل البغي�ض يت�سمم بالدميومة
املخرتقة للزمن :ما�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله .لذا
ميكننا القول �إن العنوان هو العتبة الأولى يف انفتاح
دالالت الن�ص وتعددها.

�أن العنوان املذكور يف الطبعة التي بني �أيدينا (طبعة
الهيئة العامة لق�صور الثقافة م�صر  )98ورد العلم
هكذا (من �أوراق �أبو نوا�س) ،وهذا ما ي�ضعنا يف
�إ�شكالية رفع العلم ،فهل ثمة خط�أ مطبعي؟� ،أم �أن
الرفع �أم ٌر ق�صده ال�شاعر ق�صدا؟
ميكننا ت�أويل ذلك بناء على ق�صدية ال�شاعر
لت�أكيد الثنائية التي �أ�شرنا �إليها واملراوغة بني ال�شك
واليقني الذي يعرتي الق�صيدة وبطلها ،فال َعلم يقف
بني االنف�صال واالت�صال والإ�ضافة وعدم الإ�ضافة،
والأوراق قد تن�سب �إليه �أو لغريه .وهذه البنية العنوانية
ال ت�شكل جملة مفيدة يف ذاتها �إال بتقدير حمذوف
�سابق ،حيث يرتبط دال (�أوراق ) بدال (�أبي نوا�س)
ارتباطا قويا �إذا �س ّلمنا الإ�ضافة التي متثل عالقة بني
ا�سمني �أحدهما نكرة والآخر معرفة على تقدير حرف
جر ما بينهما� ،أما حرف اجلر (من) فهو متعدد
الدالالت وفقا لل�سياقات والرتاكيب و�أقرب دالالته
يف �سياق الق�صيدة– فيما يرى الباحث� -أن يكون
للتبعي�ض �أي ( .....بع�ض من �أوراق �أبي نوا�س)،
مع مالحظة �أن اجلار واملجرور– كما يقول النحاة
– يتعلقان بفعل �سابق لهما �أو ما يف معناه� ،أو بخرب
ملبتد�أ حمذوف تقديره (هذه) ،ووفقا لذلك قد يكون
التقدير (ما وجدته� ،أو ما تبقى �أوالباقي� ،أو هذه
 ...من �أوراق �أبي نوا�س) ،وهذا ما ي�ضعنا �أمام بنية
عنوانية ملغزة متعددة الداللة.
وبالتوقف عند م�ستوى فاعلية العنوان الأكرب
الذي و�ضعه �أمل دنقل للديوان ال�شعري (العهد
الآتي) ،ودوره يف ت�شكيل ن�سق عنوانات ق�صائده،
ومنها الق�صيدة التي بني �أيدينا ،نلحظ �أن هذا
العنوان ميثل مب�سحته الدينية الوا�ضحة و�شيجة
رابطة ملجمل ق�صائد الديوان ،لقد م ّهد دنقل لعهده
مبقتطفني دالني من العهد القدمي والعهد اجلديد،
ليجيء عهده اخلا�ص العهد الآتي مبا يحمله من
تنب�ؤات وتوقعات لأخطار قادمة يتلبد بها الأفق
العربي ،بدءا من ق�صيدة (�صالة) يف مطلع الديوان
مرورا بق�صائده (�سفر التكوين� ،سفر اخلروج� ،سفر

141

العدد  - 32شتاء 2018م

	الورقة ال�سابعة :ا�سرتجاع خارجي ملقتل احل�سنيبفعل املال واخليانة.
�أما الأوراق (الثانية ،والرابعة ،وال�ساد�سة) فهي
ق�صرية مركزة تخلو من ال�سرد ،فهي جملة تقريرية
يف الأولى ،ويف الثانية ندائية حت�سرية ،ويف الثالثة نهي
م�شوب بال�سخرية ،هذا التنوع �أقرب ما يكون للتعليق
« Commentaryالذي يقوم فيه الراوي ب�شرح معنى
�أو داللة عنا�صر ال�سرد ،وي�صدر الأحكام التقوميية،
وي�شري �إلى عوامل تتجاوزعوامل ال�شخ�صيات �أي
احلوا�شي والتذييالت» � ،إن الأوراق الثالثة يف
ت�ضفريها مع غريها من الأوراق �أقرب لنوبات
ال�صحو والهذيان التي تنتاب �شاربا للخمر ك�أبي
نوا�س ،وخامتة الق�صيدة ت�ؤكد ذلك ،حيث يختم
ق�صيدته وا�ضعا فا�صال بني الورقة ال�سابعة واخلامتة
بفا�صل ترقيمي دون �أن ميهرها بالعنوان املتكرر وهو
الأوراق ،وداللة ذلك �أن هذه اخلامتة خارجة عن
الإطار الورقي الذي بنيت عليه الق�صيدة� ،إذ يقول
القناع :
مات من �أجل جرعة ما ْء
فا�سقني يا غالم �صباح م�ساء
ا�سقني يا غالم ...
علني باملُدام ...
�أتنا�سى الدماء!
فتكرار عبارة (مات من �أجل جرعة ما ْء) يحمل
طابع الندب والتح�سر ،تالها دعوة ملزيد من ال�شراب
لكي ين�سى الدماء املراقة بفعل الطمع واخليانة.
فاخلامتة متثل ظهورا مبا�شرا لل�شخ�صية القناع بعد
نوبات ا�سرتجاعها.
ويقوم اخلطاب ال�سردي يف الأوراق الأربعة
الأ�سا�سية على التنوع بني ال�سرد املجمل واحلوار،
فبد�أ بال�سرد املوجز املركز يف الورقة الثالثة «نائما
كنت بجانبه  ،»...ويف الورقة اخلام�سة «و�أمي خادمة
فار�سية ،»...ويف الورقة ال�سابعة «كنت يف كربالء.»...

 -2ال�صوت ال�سارد وحركة ال�سرد:
ق�صيدة القناع ذات طبيعة جدلية �إذ يت�أ�س�س
على ح�ضور �أنا ال�شاعر وغياب �أنا القناع والعك�س يف
حركة تبادلية متزنة ،ومن ثم جند �أننا �أمام �إمكانية
التبا�س يف �إحالة ال�صوت وال�ضمري داخل الق�صيدة،
ويرتتب على ذلك البعد عن الغنائية الذاتية وتوافر
قدر من املو�ضوعية والرمزية والدرامية .ويف الق�صيدة
ال�سابقة يتنازع ال�صوت يف كل ورقة من �أوراقها �صوتان
� :أنا ال�شاعر ،و�أنا القناع مع اختالف طبيعة كل منهما
وزمانه ،فال�صوت الأول لل�شاعر ي�شي �أنه قارئ ال يقوم
بفعل �سوى القراءة ملا �أمامه من �أوراق �إ�ضافة �إلى
العنونة فهي تنت�سب �إليه مبا�شرة� ،أما ال�صوت الثاين
فين�سب �إلى �صوت القناع ،وح�ضور الثاين تغييب للأول،
لكن دون �أن يلغي ح�ضوره يف �أعماقه ،فالقناع ي�صل
لدرجة من ال�شفافية ب�صورة يكون ظاهره كباطنه.
وق�صيدة القناع بطبيعتها �سردية بحكم توخيها
البعد عن الغنائية الذاتية� ،إذ يقع اختيار ال�شاعر
على جانب من جوانب ال�شخ�صية ،فالقناع يتما�س
مع واقعه ويقوم بت�شعريه مبا يحمله من دالالت،
لذا كان �ضروريا عند مقاربتها نقديا �أن ننطلق
من خ�صائ�ص ق�صيدة القناع بو�صفها نوعا �شعريا
له قوانينه اخلا�صة؛ لذا نتوقف عند بع�ض عنا�صر
اخلطاب ال�سردي يف الق�صيدة ودالالتها.
تقوم الق�صيدة ب�أوراقها على ال�سرد ،وهو �سرد
يقوم من حيث الرتتيب الزمني على اال�سرتجاع
 ،Analepsisحيث زمن احلكاية �سابق على زمن
الق�صة (اخلطاب).
 فا�سرتجع ال�صوت يف الورقة الأولى :طفولته حتىو�صوله �إلى منادمة الر�شيد من خالل حكايته مع
�صديقه الذي كان ي�شاركه طلب العلم.
	الورقة الثالثة :ا�سرتجع مالب�سات قتل �أبيه بعداتهامه �أنه خارجي ومارق.
	الورقة اخلام�سة :ا�سرتجع مالب�سات وفاة �أمهواكتمال يتمه.
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فاحلذف ال�سابق مبني على الت�صوير اال�ستعاري
املو�سع ،وهو �أ�سا�س من �أ�س�س توليد الن�ص يف �شعرية
�أمل دنقل �إذ ال يكتفي بالإزاحة على م�ستوى اجلملة
املفردة فح�سب بل ت�أتي ا�ستعاراته «مو�سعة ما �إن
حتقق �إزاحتها الأولى للم�شبه به حتى تو�سع من
دائرة البديل وتكثف ح�ضوره ،فكل �إزاحة م�شروطة
بتكثيف بديلها /بدائلها»  ،وذلك عن طريق �إعمال
امل�ستعار بو�صفه معيارا الختيار املفردات على حمور
اال�ستبدال ،فال يتوقف ال�سياق عند جمرد ا�ستبدال
لفظ ب�آخر ،بل يعمل امل�ستعار على حمور االختيار
فتتوالى اال�ستعارات لت�شكل وحدة ا�ستعارية كلية،
وهو ما يظهر جليا يف (ال�شواديف ،واجلداول،
واحلقول ،وقطرتني) .لذلك نرى �أن �شغل الثغرة
الزمنية بهذا ال�شكل اال�ستعاري ،خفف من مو�ضوعية
ال�سرد واحلوار ل�صالح جمالية ال�شعر وغنائيته
محُ ِدثا نوعا من املوازنة بينهما ،كما جاء مت�سقا مع
طبيعة ال�شخ�صيتني املتحاورتني ،خ�صو�ص ًا يف و�صفه
لهما بقطرت َْي املاء ،نزلت �إحداهما بحقول الأ�سى
(الكتابة) ،والأخرى كان م�سعاها حلقول ال�شوق �إلى
ال�سلطة و�صبابة الو�صول �إلى امللك وحا�شيته.
وي�ستخدم ال�شاعر �أحيانا الو�صف الذي يتخلل
احلوار ،وذلك بغر�ض �إلقاء ال�ضوء على اجلو العام
املحيط بال�شخ�صية ،لذلك جتيء �أو�صافه حمملة
بالدالالت ،فمنها على �سبيل املثال قوله:
(و�أ ّمي حملول ُة ال�شعر واقف ُة يف مالب�سها املنزلية)
�إذ متثل هذه العبارة جملة اعرتا�ضية تت�سق مع
تيار ال�شعور وانثياله ،لتك�شف عن فعل االنتهاك الذي
مت على �أيدي احلر�س دون حترج �أو مراعاة للبيت
و�أهله.
ومن ذلك و�صفه يف الورقة الأولى:
(خارجني من الدر�س ك ّنا  ...وحرب الطفولة فوق
الردا ْء
والع�صافري مترق عرب البيوت،
وتهبط فوق النخيل البعيد !)

�أما الورقة الأولى فبد�أها باحلوار اال�ستفهامي (ملك
�أم كتابة) ،وهو ا�ستفهام قاطع ي�ؤكد الثنائية ال�ضدية
التي ات�سمت بها �أقنعة �أمل دنقل عموما« ،مبا يجعل
منها ر�ؤية حدية ال تعرف املهادنة �أو امل�صاحلة �أو
احللول الو�سطى �أو معنى التو�سط بني الأطراف .وكل
�شيء مق�سوم ق�سمة ح ّدية يف مدى دالالت هذه الر�ؤية
على نحو يغدو معه العامل الذي جت�سده �صراعا بني
�أطراف ال تعرف احلوار الذي يغيرّ من امل�شرتكني فيه.
وال االلتقاء بني الأطراف املت�ضادة يف هذا ال�صراع� ،أو
منطقة و�سطى تخفف حدية هذا الت�ضاد»  ،فال ُعملة
ال يلتقي فيها الوجهان مطلقا ،ف�إما امللك و�إما الكتابة
(ال�سلطة يف مواجهة الكلمة) .والغريب �أن هذه
العبارة ال�صادمة يف مطلع الق�صيدة جاءت يف �سياق
لعبة بني طفلني ،انطلق منها ال�شاعر لإبراز مقا�صده.
لقد اختار الكتابة فعل حرية وخال�ص ،فخاب �سعيه
وكان امللك ،واختار �صاحبه الطريق �إلى امللك مبا
تو�سمه يف نف�سه من �صبا وجنابة وخاب �سعيه �أي�ضا
وكان الفوز للكتابة ،هذا على م�ستوى اللعب ،وك�أن
العملة بوجهيها هي احلياة بخريها و�شرها ،ثم ينتقل
ال�صوت من خالل �صورة تعبريية دالة م�ستخدما
تقنية احلذف �أو الثغرة الزمنية  ،Ellipsisو�إن جاء
ب�صورة جديدة خالفا ملا هو معروف يف علوم ال�سرد
فهو لي�س �ضمنيا �أو �صريحا �أو افرتا�ضي على نحو
ما يذهب جريار جنيت� ،إنه حذف �أقرب ما ميكن �أن
نطلق عليه حذفا ت�صويريا ا�ستبداليا قوامه الت�صوير
اال�ستعاري حيث يقول:
دارت ال ُ
أر�ض دورتها..
ُ
حملتنا
ال�شواديف من هد�أة النهر ِ
�ألقت بنا يف جداولِ �أر�ض الغرابة
نتف ّرق بني حقول الأ�سى  ...وحقول ال�صبابة
قطرتني ،التقينا على ُ�س ّلم الق�ص ِر
َ
ذات م�ساء وحيد ْ
كنت فيه :ندمي الر�شيد
بينما �صاحبي  ...يتولى احلجابة!!
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ما �أ�شرنا ،كما ظهر يف الأوراق ال�سابقة حيث يو�ضع
ال�صوت مقابال للموت يف الورقة اخلام�سة حني ي�صري
لل�صمت ق�شعريرة ،واملوت هو ال�صدى:
«و�سارت بقلبي ق�شعرير ُة ال�صمتِ
ُ
ال�صوت
 �أمي ،وعاد يل �أمي ،وجاوبني ُاملوت »
وحمنة الكلمة تظهر �أي�ضا يف الورقة اخلا�صة
مبقتل الأب باتكاء اخلطاب على تكرار لفظة غا�شمة
�آمرة :اخر�سوا ،متجاوبة مع ال�سكون الذي تتلون
به قافية ال�سني املتكررة التي ت�ضع احلر�س يف توازٍ
مع اخلر�س وال�صمت ،معربة بذلك عن ت�ضاد �أو
ثنائية �أخرى من ثنائيات �أمل دنقل ،وهي ثنائية
القامع واملقموع التي متثل يف ر�أي جابر ع�صفور
«املحور الر�أ�سي للتعار�ضات التي تنب�سط �أفقيا
على نحو متعاقب جت�سده الأقنعة والرموز املتتابعة
يف �شعر �أمل ،تلك التي ت�سرتجع القمع يف جتلياتها
املتنوعة»  ،و�أخطرها قمع الكلمة.
نخل�ص من العر�ض ال�سابق �إلى النقاط الآتية-:
	-1الزمن ال�سردي للق�صيدة ي�أخذ ال�شكل الآتي:
(ا�سرتجاع داخلي – تعليق – ا�سرتجاع داخلي
– تعليق-ا�سرتجاع داخلي -تعليق – ا�سرتجاع
خارجي – خامتة)
مع مالحظة �أن و�صف اال�سرتجاع بالداخلي
واخلارجي يختلف ع ّما هو متعارف عليه يف علم
ال�سرد� ،إذ نق�صد بالداخلي ما ميكن �أن يتم داخل
الإطار التاريخي للقناع �سواء �أحدث �أم مل يحدث،
�أما اخلارجي فهو ما يقع خارج هذا الإطار.
	-2التنوع بني ال�سرد واحلوار والتعليق والو�صف
جعل الن�ص مليئ ًا بالدراما واحلركة وال�صراع
ب�صورة �أف�سحت املدى الن�صي للتعبري عن احلالة
االنهزامية التي تهيمن على الداللة العامة للن�ص.
 -3كان للثنائية ال�صوتية من خالل التقنع دور
يف التحول من التعبري الالمبا�شر �إلى التعبري

واجلمع بني حركة الطفلني ومروق الع�صافري
مبا يحمله ذلك من معاين احلرية واالنطالق ي�أتي
بو�صفه وجه ًا �آخر للعبة العملة مبا فيها من تق ّيد؛ لأن
االختيار فيها يتوقف على من ميتلك العملة ال على
الالعبني ،وجميء هذا الو�صف عقب ال�س�ؤال القاطع
(ملك �أم كتابة ) ،ي�ؤكد ال�ضدية التي �سبقت الإ�شارة
�إليها ،ف�إما حرية غري منقو�صة �أو �سقوط مروع يف يد
ال�سلطة التي متتلك وجهي العملة.
و�إذا توقفنا عند الورقة الأخرية اخلا�صة مبقتل
احل�سني نالحظ �أن اال�سرتجاع خارجي �أي خارج
الإطار التاريخي للقناع� ،إذ يرتد لفرتة �سابقه على
وجوده التاريخي ،فاملدة الزمنية الفا�صلة بني مقتل
احل�سني يف كربالء وميالد �أبي نوا�س (ولد بني ،141
 145هـ) ت�صل �إلى قرن من الزمان ،لذلك ميكننا
القول �إن �صوت القناع و�صوت ال�شاعر ي�صالن �إلى
�أعلى درجات متاهيهما بحكم انف�صالهما زمنيا
ع ّما يروى ،وي�صري كالهما على درجة واحدة من
احتمالية عود ال�ضمري ال�سارد ،وبناء على هذا
الت�ساوي يتو�صل الن�ص بانفتاحه زمنيا �إلى حقيقة
�سرمدية قابلة للتكرار ،وهو ما عبرّ ال�شاعر عنه
باال�ستفهام اال�ستنكاري:
�أفتقدر �أن تنقذ احل َق ثرثر ُة ال�شعراء؟
كذا رمبا يحمل هذا امل�شهد داللة �أخرى تتعلق
بخامتة الن�ص والو�ضع التاريخي للقناع الذي قد
ال�سكر الذي يقف به بني الواقع
نت�صوره يعاين من ُّ
واخليال والنوم واليقظة ،ومن ثم يت�صور �أنه �شهد
حمنة احل�سني ،وهي حمنة الكلمة العاجزة �أمام
�إغراء املال وال�سلطة .فهذه الورقة ال ت�ستح�ضر حمنة
احل�سني لت�صويرها تاريخيا ،بل توظفها للداللة
على اخليانة واالنتهازية وفقدان الكلمة قدرتها
وم�صداقيتها و�أهميتها بو�صفها و�سيلة من و�سائل
التغيري للأف�ضل .
�إن حمنة الكلمة املك ّممة واملقهورة �أمام اال�ستبداد
هي جوهر الق�صيدة ولبها الأ�سا�سي الذي يركز عليه
القناع ،وظهر ذلك جليا يف الورقة الأخرية على نحو
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القدمي لتمرده ،وبع�ض املعاناة القدمية للو�ضع
الهام�شي املعا�صر وبع�ض التمرد يف كتابة ال�شعر –
الفرح املختل�س  ...ويف الوقت نف�سه نظر �إلى جمون
النوا�سي بو�صفه نوعا من التمرد على الذهب املتلألئ
يف كل عني...فكانت النتيجة كفر �أبي نوا�س مبا حوله
وان�صرافه �إلى اخلمر التي ا�ستبدلت ب�أحزان الواقع
بهجتها امل�ؤقتة» .
ويف حتاور �أمل مع �شخ�صية �أبي نوا�س مل يتكئ
على ت�ضمينات ن�صية من �شعره ،بل ا�ستعار من
تاريخها املادة الأولية لإنتاجه ،م�ستعينا ببع�ض
الإ�شارات التاريخية الدالة يف �سياق مونولوج
درامي ي�ؤكد خ�صو�صية املتكلم وا�ستثنائية منظوره
وفرادة �شخ�صيته بالتوافق مع عموميته الأليجورية؛
لذا جاءت التنا�صات مزيجا من اخلا�ص والعام،
والواقعي التاريخي واملتخيل ال�شعري ،فتوقف عند
ما يراه جذورا ملحنة �أبي نوا�س ومتاهى معه ومنها:
طريقه من جمال�س العلم �إلى منادمة الر�شيد ،ثم
مقتل الأب ،فالأم ،ثم مقتل احل�سني ،كما مر بق�ضية
خلق القر�آن (خملوق �أم �أزيل) ،لذا ميكننا �أن نن�سب
هذا النوع من التنا�ص �إلى ما �أطلق عليه حممد مفتاح
التنا�ص االختياري .
لكن �أمل مل يتعامل مع الواقع التاريخي وفقا
ملا و�صلنا من م�صادره ،بل �أحدث من التغريات ما
يتنا�سب ور�ؤيته ال�شعرية ،فكان ال�سارد يف الق�صيدة
هو �أبو نوا�س ،ولي�س هو يف الوقت ذاته ،فالواقع
التاريخي ي�شري �إلى �أن �أبا نوا�س ات�صل بالر�شيد،
لكنه كان ندميا البنه الأمني حتى مقتله «يقول ابن
ر�شيق � :إنه كان ندمي الأمني طول خالفته»  ،كما
مل ت�شر امل�صادر �إلى �أن �أباه مات مقتوال ومتهما ب�أنه
من اخلوارج ،كذا مل يدرك �أبو نوا�س (ت بني عامي
200 ،196هـ) حمنة الفقهاء يف ق�ضية خلق القر�آن
التي بد�أت عام 218هـ تقريبا ،لذلك متثل النرثات
احلدثية التي ا�ستقاها �أمل دنقل من حياة �أبي
نوا�س نرثات منفردة متباعدة ،فيها من اخللق �أكرث
مما فيها من الت�سجيل ،وفيها من التفتيت و�إعادة
ّ

املبا�شر� ،أو التعبري بالالمبا�شر عن املبا�شر،
واملعنى ال�صريح عالمة على املعنى ال�ضمني،
ولذلك يجيء القناع واملا�ضي واملعنى ال�صريح
على ال�سطح ،يف حني ترت ّكز ذاتية ال�شاعر
بحا�ضره يف العمق .ومن ثم تخطي الذاتية
الغنائية �إلى الغنائية الدرامية.
 -4كان لأحادية ال�ضمري ال�سارد يف �أوراق الن�ص،
وهو �ضمري املتكلم دور يف �إبراز الغنائية الذاتية،
بجانب حتقيقه الفاعل لإيهام وجود متحدث �آخر
غري ال�شاعر ،يف حني �أ�سهم التماهي ال�صوتي بني
�أنا ال�شاعر و�أنا القناع وتنوع معطيات ال�سرد يف
�إحداث التوازن الدرامي املطلوب.
 -3التفاعل الن�صي:
ميثل التنا�ص  INTERTEXTUALITYحوار ًا
تفاعلي ًا بني ن�صني حا�ضر وغائب ،ومبعنى �آخر
ون�ص حا�ضر.
«عالقة تفاعل بني ن�صو�ص �سابقةّ ،
ن�ص،
�أو هو تعالق (الدخول يف عالقة) ن�صو�ص مع ّ
حدث بكيفيات خمتلفة»  ،وب�صورة تعمل على
انفتاح الن�ص وتعدد املعنى ،ولأن ق�صيدة القناع
تت�أ�س�س على حركتي :التماهي ال�صوتي بني �أنا
ال�شاعر و�أنا القناع من ناحية ،و التنا�ص �أو التفاعل
الن�صي من ناحية �أخرى «باملعنى الذي يجعل من
ديالكتيك التماهي م�ؤ�س�سا خفيا لديالكتيك التنا�ص،
بينما يكون ديالكتيك التنا�ص جتليا ن�صيا لهذا
امل�ؤ�س�س» ؛ لذلك انفتح دنقل يف ن�صه على عدة ب�ؤر
تنا�صية تاريخية فاعلة حتقق التوازنات املن�شودة:
بني �صوتيه ،وبني الذات واملو�ضوع ،كما تتبدى فاعلية
التنا�ص يف حتقيقه «توازي ًا � -إن مل نقل متاث ًال – بني
مماثلة الذات ن�صها تعني فيما
الذات والن�ص� .إن ّ
تعني الدرجة الق�صوى من التوازن بني العلم من جهة
وا�سرتاتيجيات ال�شعرية من جهة �أخرى» .
واختيار القناع النوا�سي ميثل قراءة �شعرية
ل�شخ�صيته ،كما يعبرّ عن نوع من التعاطف مع تلك
ال�شخ�صية املتمردة «فقد ر�أى فيه بع�ض الوجه
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وكتب لكثري من جتاربهم النجاح بدليل ا�ستمرارية
قراءة النماذج الرائعة من ق�صيد القناع لأدوني�س
و�صالح عبد ال�صبور و�أمل دنقل والبياتي واحلاوي
وغريهم ،يف حني مل يقدر النجاح لتجارب �أخرى
لأ�سباب تتعلق بـ «غربة ال�شخ�صية امل�ستدعاة� ،أو
الغمو�ض الذي يكتنف جتربتها التاريخية� ،أو تكدي�س
ال�شخ�صيات يف الق�صيدة� ،أو طغيان املعا�صرة على
ح�ساب البعد التاريخي� ،أو الت�أويل اخلاطيء والقراءة
غري ال�صحيحة لها �أو منطية القناع وتكرر ا�ستخدامه
ب�صورة واحدة جتعله قناعا فاترا فاقدا حليوية
ف�صل الباحثون
اجلدة �إلى غري ذلك من �أ�سباب ّ
القول فيها» .

الرتكيب ما يزيح احلدث التاريخي عن مركز الن�ص
بل يغيبه �أحيانا متجاوزا فكرة متثيله وكا�سرا عن�صر
املحاكاة فيه.
يف النهاية يتبدى لنا دور تقنية القناع يف �إنتاج
ن�ص مفتوح متعدد الأ�صوات والدالالت ،ينف�صل عن
الواقع ويت�صل به يف �آن يف ن�سيج ن�ص موازٍ للحدث،
لكنه �أكرث منه ثراء بالدالالت.
لقد توافرت عوامل فنية ونف�سية و�سيا�سية
واجتماعية لظهور تقنية القناع مواكبة لظهور �شعر
التفعيلة ،وا�ستخدمها ال�شعراء و�سيلة فنية للبعد عن
املبا�شرة يف تقدمي املعنى والتخل�ص من الغنائية
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