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بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال تعاىل:

{ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير}
(سبأ)44:

أ

إِهْدَاء
إىلََّّ ..
من نثر الصبر في دربي وروداً  ..وألقى بقميص من نور على وجه التقهقر ليغدو الحلم واقعاً ..أبي العزيز.
من زملتني بدثار المحبة وأخرجتني من ضيق انحناءة نون النسوة ألصافح النجوم ..أمي الحبيبة.
من ساندتني ألحيك من خيوط الوهن مواسم تعاند زفرة الجروح  ..عمتي الغالية.
المثل األعلى وبارقة األمل في زمن الرداءة واالندثار ..خالي األثير الدكتور محمد أبو غفرة.
والى روح من وجهتني وكنت أتمنى أن تشاركني فرحة النجاح لكن إ اردة هللا كانت نافذة وسابقة  ..الدكتورة
وفاء فحجان(أبو غفرة).
لصقاء الروح وشركاء الحلم واألمل  ..إخوتي وأخواتي :داليا ،نهلة ،صالح ،مروان ،جهاد ،أسامة.
وعائلتي في كل قطر من البسيطة.
علي.
كل من رفض الخروج لبقعة النور وآثر البقاء في الخفاء وكان له الفضل َّ
الزمالء والزميالت رفاق العمر والقلم.
الصمت ،بدالً من التَّالعب في طهر الكلمات.
أولئك َّالذين اعتصموا في محراب َّ
من تهدلت أنفاسهم في بهو الضياع  ..فبسطت أمواج البحر أجنحتها تدثرهم وتغسل رائحة االغتراب عنهم
بمباخر ملوحتها.
إلى هيباتيا هذا َّ
الزمان وهن كثر تتقاذفهن دروب الترحال على الحدود وتقيد أجسادهن أشواك الفناء.
السراب بين أحشائه قتار
إلى من تلمظت الشمس رحيق أرواحهم بعدما صلبوا على رمال الفالة ،وأخفى َّ
أجسادهم.

ب

الشُّكْرُ وَالتَّقْدير
ِّ
بـ ٍ
َش ُكَر ِّن ْع َم َت َك َّال ِّتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَلى
َن أ ْ
ـقلب صادق االمتنان ،ولسان يلهج بقوله تعالىَ {:ر ِّب أ َْو ِّز ْعني أ ْ

ِّ
اه} (سورة األحقاف :اآلية  ،)51وألن الشكر ميثاق األوفياء ،أتقدم بجزيل الشكر
َوالِّ َد َّي َوأ ْ
َن أ ْ
َع َم َل َصال ًحا َتْر َض ُ
وعظيم الجميل والعرفان إلى األستاذ الدكتور الفاضل :فوزي إبراهيم الحاج؛ الذي غمرني بوافر كرمه؛ بقبوله

اإلشراف على رسالتي ،ولم يدخر جهداً في توجيهي وتصويب الهنات التي وقعت فيها أثناء الكتابة ،كما لم

يكتم علمه الواسع وسعة اطالعه ،فكان نعم المرشد والمحفز على البحث إلعادة تقييم األمور من وجهة نظر

صائبة تنم عن الدراية والخبرة؛ حفظه هللا وأطال في عمره ،وأدامه ذخ اًر للعلم والمتعلمين.

وأتقدم بقالئد ش ـ ـ ٍ
ـكر وتقدير إلى األس ـ ــاتذة المناقش ـ ــين :األســــتاذ الدكتور :محمد صــــكي زكي أبو حميدة،
والدكتور :عاطف عبد هللا أبو حمادة ،لقبولهما مناقشة أطروحتي.
كما أبرق بباقات ٍ
شكر عاجزة أمام عظمة صنيعه إلى خالي الدكتور :محمد سالم أبو غفرة ،الذي وجهني
طوال فترة كتابتي ،فكان خير مستمع وداعم وقارئ.
وشك اًر بحجم السماء من معين شكر ال ينضب  ..شك اًر سأرددها ما دامت الروح تسكن الجسد إلى :عائلتي

التي زرعت بداخلي بذرة الطموح وشجعتني على مواصلة الدرب حتى النهاية ..وجامعتي التي أفخر بانتسابي
إليها ،وزمكئي ،وزميكتي ،والى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع.

والشكر موصول دائماً وأبداً إلى اإلخوة واألصدقاء في مصر ،وأخص بالذكر الدكتور :جمال محمد عطا

حسن ،الذي تفضل علي وحفني بسعة صدره ،وعلمه ،وواسع معروفه بأن أرسل لي دراسته التي تناولت شعر
أمل دنقل ،وغيرها من األبحاث المتعلقة بمجال دراستي.
وأخي اًر وليس بآخر فإني ال أطمح إلى الكمال؛ ألننا في النهاية بشر ديدننا النقص منذ تكونا .واني إن
أصبت فبفضل من هللا أوالً ،وتوجيه ونصح مشرفي األستاذ الدكتور :فوزي الحاج حفظه هللا ثانياً ،وان اخطأت

فمرده لي وحدي.

ممن رضي لهم قوالً وعمالً ،ويسدد خطاي لتكون
وأرجو من هللا أن يرشدني إلى سواء السبيل ،ويجعلني َّ

دراستي في المستوى المطلوب ،جديرة بالقبول والثناء ومصافحة ضوء النهاية الالمع ،ليستفيد منها رواد األدب
العربي وباحثوه من بعدي.
واهللَّمنَّوراءَّالقصدَّ .

ت

َ
الباحِثةَََََّّّّّ

ملخص الدراسة
ولجت هذه الدراسة إلى العالم السردي من خالل رصد عناصره التي تشكل لبنة النص األدبي ،وتأويل ما

تحمله في طياتها ،لكن هذه المرة لم يكن ميدانها ذلك الميدان المعتاد من (القصة أو الرواية أو المسرح) ،بل

كان الشعر ميدانه الذي جدد استق ارره فيه؛ والستجالء مرامي أدبية السرد في النص الشعري ،تناولت الدراسة

شعر الشاعر المصري أمل دنقل موسومة بعنوان" السرد في شعر أمل دنقل" ،مقسمة إلى أربعة فصول:

 الفصل األول :الشخصيات :تناول الفصل الشخصيات مقسمة إلى :الشخصية التراثية ،والشخصية
الواقعية ،والشخصية الرمزية ،والقناع ،والراوي ،مفصالً أسباب االستدعاء وجماليات التوظيف ،والهدف من
التركيز على شخصية دون غيرها.



الفصل الثاني :خصص لدراسة الحدث مقسماً :إلى حدث صاعد ،وحدث هابط ،مضمناً بما يحتويه
النص من صراعات تبين انزياح الحبكة صعوداً أو توقفاً تأصيالً لنهاية مفتوحة.

 الفصل الثالث :عمد إلى دراسة اللغة السردية من خالل تقسيمه إلى عدة مباحث :األول الحوار الخارجي

(الديالوج) ،والمونولوج (نجوى النفس) ،والجوقة ،والسرد اإلنشادي واإليقاعي ،والثاني المونتاج الشعري،
والثالث لعبة األقواس.



الفصل الرابع :تحدث عن عنصر الزمان من خالل بنى ثالث :التصرف الزمني بمبحثيه :االستذكار
واالستشراف؛ معجالت السرد ومعماريها :التلخيص والحذف؛ موقفات السرد بمبحثها :الوقفة الوصفية؛

كما وتناول عنصر المكان موزعاً إلى ثالثة مباحث :المكان األليف والمكان المعادي ،وثنائية الريف
والمدينة ،وأخي اًر المدينة.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بالتحليل واإلبحار في عالم َّ
النص األدبي ،وذلك
للولوج إلى عالم الشاعر السردي ،ومن ثم االنطالق الكتشاف أسرار هذه النصوص ،وتحليلها تحليالً أدبياً؛
للوقوف على جمالية تداخل األجناس األدبية وتفاعلها؛ ثم ختمت بخاتمة تضمنت خالصة فصول الدراسة،
وعصارة عقل وفكر ألقت الضوء على السرد في بنية شعره ،وانعكاسه على شكل النص ،وأهم هذه النتائج:
 .5شهدت بعض النصوص دخول تقنية المونتاج السينمائية ،وذلك لم يأت من باب إطالة عمر النص ورقياً
أو سماعياً حين اإللقاء أو القراءة ،بل كان مدفوعاً بعنصر التشويق ،ودفع القارئ إلعادة ترتيب األحداث،
وتمييز مكان وجود النص الغائب ،والربط بين الصور وتجلياتها ،وهو ما ال يأتي دون عناء وشحذ للعقل.
 .2إيثار الشاعر االستخدام الجمالي للقوسين "الهاللين" ،في سبيل تفسير مكنونات ودواخل الشخوص ،وما
غمض فهمه خارج األقواس ،أو االستطراد واإلضافة من خالل الرجوع لبداية الحدث ،والذي ال تسمح به بنية

ث

النص خارج القوسين ،أو من باب التحريض ،ومداراة هذا التحريض عن السياق االستعراضي الهادئ
للوقائع ونتائجها ،وتضمنهما ألبعاد جمالية في تصوير ترابط الصورة جعلنا نصطلح عليها بمنتجة األقواس.

ج

Abstract
This study has reached the world by monitoring its components, which form the basis of the
literary text. Interpretation of what it carries in it. But this time it was not her usual field of (the
story or novel and theater) But poetry was her field, which renewed stability in it.
In order to clarify the literary goals of the narration in the poetic text, the study dealt with
poet Amal Dunqul & apos;s poetry.
Entitled narration in the poetry of Amal Dunqul.
Divided into four chapters:
- Chapter1: characters: The chapter dealing with characters divided into.
A traditional characters, Realistic characters, Symbolic characters, the Mask and the narrator.
Detailed reasons for calling and the aesthetics of employment aim to focus on characters
without others.
- Chapter II: Dedicated to the study of the event divided into the rookie event and the
downward event. The text Include the conflicts between the displacement of the plot up or a halt
to an open end.
- Chapter III: They studied the dialogue in its sections dialog and monologue, choir, narrative
and rhythmic narration, archery and poetic montage.
- Chapter IV: it talks about the element of time through three sections: The temporal
disposition of its two sections: Recollection and Foresight, In Fields of narration: summarize and
delete, contraindications of narration in its sections: contraindication Descriptive, The place
element was also divided into three sections: A peaceful place and a hostile place, countryside and
city, And lastly the city.
The Study has adopted the descriptive analytical approach that pays great attention to analysis and
navigating the realm of the literary text with the aim of proceeding to the narrative kingdom of the
poet, and subsequently setting out to explore the mysteries of those texts, subject them to a literary
analysis to find out the aesthetic intertwinement and interaction of the literary genres. The Study
was later concluded with a synopsis of the chapters of the Study and the extract and gist of a mind
and thought that shed light on the narration in the structure of his poetry and its reflection on the
form of the text. Most important conclusions are:
1. Some texts have seen the inception of film editing(montage) technology, which was not
motivated by a desire to prolong the text physically or audibly on citation or reading , but
it was prompted by the element of suspense and thus encouraging the reader to rearrange
ح

the events, discern the location of the absent text and link between the images and their
revelations, which is brought about only through pains and brainstorming.
2. The poet prefers the aesthetic employment of the two parentheses for interpreting the
innermost feelings and hidden contents of the characters, the unintelligible matters outside
parentheses, or digression and addition through reverting to the beginning of the event,
which is impermissible by the text structure outside parentheses, or driven by incitement
and modification of this incitement away from the quiet ostentatious context of the facts
and their outcome, as well as their inclusion of certain aesthetic dimensions in depicting
the interrelationship of the image, which made us call it "the producer of parentheses".
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ال ُمَق ِّد َمة
السرد خالصة تَّجربة إنسانيَّة ،ويحوي في حناياه عب اًر وعبارات ،تتخذ شعارات تؤسس لثورات تغيير
يشكل َّ

كامنة ،حيث يؤرخ لوجود اإلنسان ويسطر أفعاله ونَّتائجها والهدف منها ،وتجمع في طياتها أحداثاً تختلف في

مضامينها وتلتقي في بوتقة الحكي لتبلور مالمح تلك الهويَّة اإلنسانية؛ ومصطلح السرد من أكثر المصطلحات
في المجال األدبي تداوالً واشكاالً ،وذلك لما ألحق به على األرض اإلبداعية والنقدية على حد سواء ،من نقلة
موقعية من مكانه األثير وهو النثر إلى الكالم الموزون وهو الشعر ،وهي بالتأكيد نقلة نوعية لها وظائفها النصية
المتكشفة أثناء عملية تحليل النص ،ورسم الخطوط األولى لتأويله ،والتي بدورها تلقي الضوء على أطوار تشكله

مذ كان لبنة وصوالً إلى الفكرة المشكلة له ،لذلك عرف بأنه ":المصطلح العام الي يشتمل على قص حدث أو
أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صميم الحقيقة أم ابتكار الخيال"(.)1

وتعنى هذه الدراسة باستنطاق وتتبُّع حركة ال َّسرد وآليَّاته َّالتي استحوذ َّ
النص الشعري عليها ،وتبخترت في
أروقة المنجز القولي في شعر َّ
الشاعر المصري أمل دنقل(َّ ،)2الذي يعد شخصية أدبية مراوغة حيناً ،ومفاجئة
أحياناً أخرى ،ومتفردة بشك ٍل استثنائي.

أهمي ُة الدراسة:
َّ
تكمن أهمية الدراسة في:
 .5تسليط الضوء على إشكالية من إشكاليات النقد الحديث ،أال وهي تداخل األجناس األدبية.

 - 1مجدي وهبة وكامل المهندس :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت5191 ،م ،ص552
 - 2أمل دنقل :شاعر مصري ،هو محمد أمل فهيم محارب دنقل ،ولد في  32يونيو سنة 1491م ،بقرية قفط في القلعة جنوب
مدينة قنا بأقصى صعيد مصر ،كان أحد ثالثة إخوة هو أكبرهم؛ عرف ألم فقدان العزيز منذ نعومة أظفاره ففي السابعة من عمره
استلت أنياب الموت شقيقته الصغرى "رجاء" ،وفي سن العاشرة عاد شبح الموت من جديد ليطال هذه المرة رأس البيت (والده)؛
لتبدأ رحلة األلم والضياع في دوائر الظلم ،بعدما انقلب األهل وباتوا أغرب الغرباء ،مما فرض عليه أن يبتعد عن مالعب الصبا
مع أترابه ،لينهج منهج الرجال ويعيل أسرته حافظا ً ماء وجهها من فقر تكالب عليها مع سطوة األقارب.
التحق أمل بكلية اآلداب في القاهرة سنة 1491م ،لكنه سرعان ما انقطع عن متابعة دراسته الجامعية؛ ليعمل في محكمة قنا
وجمارك السويس واالسكندرية ،ومن ثم عمل موظفا ً بمنظمة التضامن األفرو آسيوي؛ أصيب دنقل بسهم كيوبيد بعد العزوف
عن الحب ،فكان الحب ومن ثم الزواج ،ففي عام 1491م التقى دنقل بالصحفية عبلة الرويني ،والتي جاءت إلجراء حوار
صحفي لصالح جريدة األخبار ،حيث دامت عالقتهما لمدة عامين وتم الزواج في عام 1491م،وأحدث هذا الزواج زلزاالً في
األوساط الثقافية ،كونه كان أكبر معارض لمؤسسة الزواج ،ووصفت زوجته هذا االنقالب في كتابها الجنوبي بقولها" :كيف
يتحول أمل برضاه من رجل يسير على رأسه ،إلى رجل يسير على قدميه"ص ،11وبعد مضي قرابة التسعة أشهر على زواجهما
اكتشف أمل إصابته بالسرطان ،ذلك المرض الذي عاني من أعراضه صغيرا ً ،عندما أجريت له عملية جراحية وهو في التاسعة
من عمره ،إال أنها لم تكن عملية ناجحة حيث ترتب عليها ما أخبرهم به الطبيب من تفاقم األمر لسرطان في سن األربعين ،وهذا
ما حصل حيث هاجمه السرطان في العقد الرابع من عمره.
رحل فارس الكلمة (أمل دنقل ) عن عالمنا الساعة الثامنة صباحا ً من يوم السبت الموافق  31أيار /مايو عام 1412م في
القاهرة ،بعد صراع مع المرض دام ألكثر من ثالث سنوات قضاها مقيما ً في الغرفة رقم 1بمعهد األورام ،لقد قاتل الموت
بالكلمة وبصمت المبدع حتى الرمق األخير ،حتى بات هذا الصراع صراعا ً بين متكافئين " الموت والشعر " على حد قول
الشاعر عبد المعطي حجازي .عبلة الرويني :الجنوبي أمل دنقل ،دار سعاد الصباح ،ط ،1الكويت1443 ،م ،بتصرف.
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 .2تتناول مخزوناً أدبياً ألمير شعراء الرفض ،وما اتسم به هذا الشاعر من غ ازرة االطالع ليس في المجال
األدبي فقط بل التاريخي والسياسي والثقافي ،فهي محاولة إلغراء القراء بمتابعة شعر أمل دنقل وتذوقه

وسبر أغواره.

 .3تلقي الضوء على تجربة أدبية فذة ،وذلك من خالل دراسة كل قصيدة على حدة ،الستنباط مواطن
السرد والمساعدة على قراءة شعر أمل دنقل كله ،ولتكون بمثابة دليل للولوج لعالمه الخاص ،تلك

التجربة التي جمعت بين متكافئين " :الموت والشعر" ـ ـ ـ على حد قول الشاعر المصري أحمد عبد

المعطي حجازي

()1

ـ ـ ـ في أصعب فترة من فترات تاريخ األمة العربـ ـيــة.

 .4تضيف للمكتبة العربية دراسة متخصصة في مجال السرد في الشعر العربي المعاصر.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .5إبراز العالقة بين الفن القصصي والنص الشعري على ضوء نظرية األجناس األدبية.
 .2إلقاء الضوء على أهداف الشاعر من وراء اللجوء إلى تقنية السرد ،ووسائله إلى ذلك.
 .3التعرف إلى موجبات التداخل بين نوعين من أنواع القول (السرد والشعر) وما يهبه هذا التداخل من
جمالية للقصيدة الوليدة تدثرها بدثار الندرة والتميز بدالً من اقتصار القصيدة على نوع واحد منهما.

 .4الوقوف عند أنواع السرد وتقنياته التي استخدمها الشاعر في قصيدته الشعرية وكيفية توظيفها.
 .1تحليل عناصر السرد في النص الشعري وابراز دورها في إنتاج الداللة بكيفية مخصوصة.

ِّ
اسةَ:
َمْن َه ُج الدَر َ
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بالتحليل واإلبحار في عالم النَّص األدبي ،وذلك للولوج

إلى عالم الشاعر السردي ،ومن ثم االنطالق الكتشاف أسرار هذه النصوص ،وتحليلها تحليالً أدبياً؛ للوقوف
على جمالية تداخل األجناس األدبية وتفاعلها.

ِّ
اس َة:
حدود الدَر َ
نشر أمل دنقل ستة دواوين باإلضافة لمجموعة من القصائد المتفرقة ،وقد قامت الهيئة العامة لقصور

الثقافة في القاهرة بإعادة نشر أعماله مجموعة في مجلد يحمل عنوان ":أمل دنقل ،األعمال الكاملة " تقديم
 - 1عبلة الرويني :الجنوبي أمل دنقل ،دار سعاد الصباح ،ط ،1الكويت1443 ،م ،ص .111
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الدكتور جابر عصفور ،والحقاً أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاباً آخر بعنوان ":أمل دنقل قصائد لم
تنشر بعد" قدم له أيضاً الدكتور جابر عصفور*(.)1

وقد اختارت الباحثة األعمال الكاملة المعنونة بـ ـ ـ" أمل دنقل ،األعمال الكاملة" مادة لدراستها وهي كما يلي:
.5

مقتل القمر.

.2

البكاء بين يدي زرقاء اليمامة.

 .3تعليق على ما حدث.
 .4العهد اآلتي.
.1

أقوال جديدة عن حرب البسوس.

 .6أوراق الغرفة رقم .8
.9

قصائد متفرقة.

الدراسات السابقة:
ومن الدراسات السابقة التي تناولت شعر أمل دنقل بالدراسة:
 .5دراسة أحمد الدوسري :في كتابه " أمل دنقل شاعر على خطوط النار" ،والذي قسمه إلى أربعة فصول ،ركز
في الفصل األول على حياة الشاعر أمل دنقل من منطلق نفسي ،وعرض إلى مدى تأثير مراحل حياته في

كتاباته ،في حين ركز في الفصل الثاني على حسب قوله على الرؤية ،وعمل على تفكيك عناصرها للوصول

إلى الزاوية التي انطلق منها الشاعر في أثناء كتابته ،أما عن الفصل الثالث فهو األهم والمشكل األساسي
لدراسته ،ألنه مخصص لدراسة أدوات الشاعر الفنية ،انطالقاً من الصورة ،ومرو اًر باإليقاع واللغة ،ووصوالً
إلى البناء الفني ،واعتمد الفصل الرابع على دراسة المضمون ،وذكر أنه ال يميل إلى الفصل بين الشكل
والمضمون ،لكنه يميل في كتابه إلى تناول الشكل ليحدد المضامين؛ وأهم ما يميز هذه الدراسة اعتمادها

المنهج التكاملي في تحليل مسيرة دنقل األدبية والشعرية.

 .2دراسة إخالص فخري عمارة " :استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنقل" ،وهو كتاب يتضمن عدة مباحث،
عمدت الكاتبة إلى عمل توطئة عن الكتب السماوية " التوراة ،اإلنجيل ،القرآن الكريم" ،والتي لها عالقة بموضوع

الدراسة ،باإلضافة لشروط استلهام القرآن الكريم في الشعر ،وركزت عمارة في تطبيقها لموضوع بحثها في شعر

دنقل على الجانب اللغوي ومجال المضمون ،والمالحظ في هذه الدراسة تحامل الكاتبة على الشاعر ،ومحاكمتها
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 لم أتمكن من إدراج هذه المالحق في الرسالة؛ ألنني لم أستطع الحصول عليها في وقت إنجاز الرسالة.3

لشعره من ناحية دينية ،ولم تقتصر على مهاجمة شعره ،بل أرجعت مناقضته في توظيفه للقرآن في شعره إلى
ضعف أو خفوت النزعة اإليمانية والحس الديني ،وأن أمل ينظر للنص القرآني نفس نظرته للنص البشري،

وهذا هجوم حاد ينقص من قدر إبداع أمل ،ومن قبله ينقص من قدر الشاعر نفسه ،وكذلك يقلل من أهمية

بحث الكاتبة ،مادامت تعتمد في عنوانها على استلهام القرآن ،وهي نفسها تقول أن القرآن والنص البشري عنده

سواء.

 .3دراسة جابر قميحة " :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل" ،قسم قميحة كتابه إلى ثالثة فصول ،عرج في
التمهيد إلى دراسة الشعر الحديث وتوظيف التراث ،من خالل الرجوع إلى مدرسة اإلحياء ،والديوان ،وجماعة

أبولو ،ومدى اهتمام وتوظيف التراث في أشعار شعراء هذه المدارس ،وكذلك األسباب والدوافع وراء توظيفه
وطرائق التعامل معه ،وفيما يخص الناحية التطبيقية اتجه إلى دراسة نزعة أمل التراثية ،ومصادره التراثية

وطرائق تعامله مع التراث من حيث المضمون ،واألداء ،والموسيقى ،والمفارقة ،والمرور إلى بصمات الفنون

األخرى في شعره؛ لكن هذه الدراسة لم تعتمد في عالقتها بالتراثيات على رصد السرد ،وعناصره ،ومكامن
وجوده.

 .4دراسة مصطفى رجب" :لغة الشعر الحديث (دراسة تطبيقية في ديوان زرقاء اليمامة ألمل دنقل)" ،يمتاز هذا

الكتاب بتوجهه لدراسة مستويات التحليل اللغوي مقسمة إلى :التحليل الصوتي ،والتحليل الصرفي ،والتحليل

النحوي ،والتحليل الداللي ،وقد توصل الباحث إلى ميل أمل إلى استخدام الحروف المجهورة في قافية قصائده،
والحروف الجامعة ما بين الشدة والرخاوة ،واكثاره من استخدام الجمل االستفهامية والشرطية على صعيد

المستوى النحوي ،في حين لم تبتعد دالالت البنية التركيبية عن الشق التقليدي داللياً.

 .1دراسة نسيم مجلي :أمير شعراء الرفض (أمل دنقل) ،يتألف الكتاب من سبعة فصول ،تناول فيها شعر دنقل
والمأساة التي عاشها ،باإلضافة لتناوله لدعوات التمرد والنبوءات التي كان يطلقها في نصوصه ،وخصص

الفصل الرابع لمواجهة النكسة من خالل شعره ،واهتم بدراسة سفر الخروج والرؤية الشعرية لحرب البسوس ،وهي
نصوص لها وزنها في شعر أمل لما تعكسه من واقع مأساوي ،وما يلفت النظر في هذه الدراسة المنهج الذي
اتبعه الكاتب في تحليل النصوص ،والذي صرح به في مقدمة كتابه ،وذلك عبر اعتماده التوافق والتضاد والتكرار

أساساً في تحليله ،ألن تلك األساليب المستعملة في النصوص هي الوسيلة للوصول لمقصد الشاعر.

تقسيم الدراسة:

تكونت الدراسة من مقدمة ،وتمهيد ،وأربعة فصول ،وخاتمة؛ تناولت المقدمة أهداف الدراسة ،وأهميتها،

والدراسات السابقة ،أما التمهيد تضمن دراسة نظرية لمفهوم السرد ،وأهم النظريات السردية وطرائق تحليل السرد
األدبي ،أما فصول الدراسة فكانت على النحو اآلتي:

الفصل األول :الشخصيات :يتناول هذا الفصل الشخصيات التي وظفها الشاعر في نصوصه ،وذلك من

خالل أربعة مباحث :المبحث األول :الشخصية التراثية :يدرس هذا المبحث الشخصيات التراثية التي وظفها
الشاعر في نصوصه سواء كانت :سياسية ،أدبية ،تاريخية ،أسطورية ،أما المبحث الثاني :الشخصية الواقعية:
4

فيدرس الشخصي ات التي استقى الشاعر قصتها من واقعه ،باإلضافة لشخوص واقعية كان لها بصمتها في
أحداث العالم ،في حين يهتم المبحث الثالث :الشخصية الرمزية والقناع بدراسة الشخوص الرموز واألقنعة

المستوحاة من التراث القديم ،والواقع المعاصر ،وتأثيرها على بنية ورسالة النص ،والمبحث الرابع :الراوي يضع

في اعتباره دراسة موقع الراوي في النص ،ومدى سيطرته ورؤيته لما حوله ،مع تحليل تلك النصوص ،والكشف
عن أسباب توظيفهاـ

الفصل الثاني :الحدث :وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين :مبحث الحدث الصاعد ،ومبحث الحدث الهابط،
ويهتم بدراسة وتيرة النصوص ومدى وتطورها منذ نشأتها ،ورصد ذبذبات األحداث ما بين صعود ونزول.
الفصل الثالث :اللغة السردية :وينقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث :المبحث األول :يدرس الحوار بشقيه

الحوار الخارجي ،والمونولوج (نجوى النفس) ،باإلضافة إلى الجوقة(الكورس) ،والسرد اإلنشادي واإليقاعي.
المبحث الثاني :يتناول لعبة األقواس ،والهدف من توظيف الشاعر لألقواس في نصوصه.

المبحث الثالث :يهتم بتقنية المونتاج الشعري والسبل الجمالية الناتجة عن توظيفها ،ومدى إيصالها لرسالة

النص من خالل استخدام الشاعر للصور في نصه.

الفصل الرابع :الزمان والمكان :ويتناول مكونات كل عنصر منهما على حدة ،فالزمان تتم دراسته من خالل
معجالت السرد ،وموقفاته ،والمفارقات الزمنية متمثلة بخاصيتي :االسترجاع واالستباق ،في حين يدرس المكان

ألفة ،وعداء األمكنة ،وثنائية الريف والمدينة ،والمدينة منفردة.

الخاتمة :تتضمن النتائج التي توصلت إليها الباحثة أثناء تحليل النصوص ،وفك ألغازها على مدار الفصول
ومباحثها.
المصادر والمراجع.
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َ
هِيَّد َّ
ال َّتمَّ َّ

َت ْم ِّه ْيد
السْرد لغة واصطكحاً:
أوالًَّ :
يتيح السرد الفرصة إلعادة بلورة األحداث ،واثراء داللتها التعبيرية ،وغالباً ما يكون من خالل استثمار
الموروث التاريخي واألدبي ،وتخصيب النصوص الشعرية ،عبر تكثيف فضائها الداللي مع الحفاظ على شكلها
الشعري ،حيث إن دخول السرد إلى بنية النص الشعري الحديث يعطيه نوعاً من الحركة ،التي تستقطب وتمزج
الداخل والخارج في بوتقة واحدة ،ينتج عنها تساؤالت تنقلنا من دائرة الحضور إلى دائرة الغياب.
إن مصطلح السرد من أكثر المصطلحات في المجال األدبي تداوالً واشكاالً ،وذلك لما ألحق به على األرض
اإلبداعية والنقدية على حد سواء ،من نقلة موقعية من مكانه األثير وهو النثر إلى الكالم الموزون وهو الشعر،
وهي بالتأكيد نقلة نوعية لها وظائفها النصية المتكشفة في أثناء عملية تحليل النص ،ورسم الخطوط األولى
لتأويله ،والتي بدورها تلقي الضوء على أطوار تشكله مذ كان لبنة وصوالً إلى الفكرة المشكلة لكليته ،ومن أجل
السرد وماهيته ،وجب تسليط الضوء على مفهومه لغة واصطالحاً.
إعطاء صورة جلية عن َّ
هذا ويجب اإلشارة إلى أن القرآن الكريم كان له السبق في إيراد مفردة السرد في قوله تعالى{ :أن اعمل
سابغ ٍ
السرد واعملوا صال ًحا إني بما تعملون بصير} (سبأ ،)55:والتي فسر الزمخشري معناها في
ات وقدر في َّ

كشافه بقوله :نسج الدروع ( ،)1إذ ارتبط تفسيره باآلية السابقة لهذه اآلية تحديداً في قوله تعالى{ :وألنَّا له
الحديد} (سبأ*.)51:
ٍ
بعض متتابعاً ،ويقال سرد الحديث
السرد في اللغة ":تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقاً بعضه في أثر
و َّ

ونحو يسرده سرداً إذا تابعه ،وفالن يسرد الحديث سردًا إذا كان جيد السياق له "( ،)2أي أن جمالية السرد تتحقق
ٍ
متتال ،ألن
بترابطه في أعقاب بعضه البعض ،مع الوضع في االعتبار أن ذلك التتابع ال يشترط اإلتيان بشكل
ذلك قد يضعف من بنية السرد ،وهو ما نستشفه من عبارة " يسرد الحديث سرداً إذا كان جيد السياق له" ،فالحكم

هو السياق المنسجم ومدى صالحيته للسرد ،وقبل ذلك الحديث نفسه ،فليس كل حديث يصلح أن يكون سرداً.

 - 1الزمخشري :محمود بن عمر الخوارزمي (أبي القاسم جار هللا) :تفسير الكشاف ،المجلد  ،3دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت،
لبنان1449 ،م ،ص .999
 - 2جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري (ابن منظور) :لسان العرب ،المجلد الثالث ،دار صادر ،ط ،2بيروت3112،م ،مادة
سرد ،ص.311
* ينبغي اإلشارة إلى أن تفسير الزمخشري لمعنى السرد بقوله :نسج الدروع بعدما أالن هللا الحديد لسيدنا داود عليه السالم سبقت
اإلشارة إليه في قصيدة البردة لكعب بن زهير في قوله:
َ
سرابي ُل
َيجا
ه
ال
في
َ
د
داو
سج
ن
ن
م
م
ه
س
ُ
ين أَبطا ٌل لَبو ُ ُ ُ ِ
َ
ِ ُ
ش ُّم ال َعران ِ
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أما السرد اصطالحاً فهو ":المصطلح العام الي يشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء

كان ذلك من صميم الحقيقة أم ابتكار الخيال"( ،)1تلك الشمولية بال شك لم تغفل طرفاً محورياً في العملية
السردية اإلبداعية أال وهو المتلقي ،والذي يترتب على وجوده في ثالوث العملية الكتابية وجود عنصر التشويق

واإلمتاع والجذب كرد فعل على وجوده؛ ليغدو طرفاً فاعالً.

هذا وال يتوقف مفهوم السرد عند مصطلح واحد يرد في المعاجم ،بل يمتد إلى الدراسات التي انبثق منها

السرد كمصطلح ،وأصبح نظرية تتداول ويبنى عليها النص األدبي ،والفضل في ذلك يعود إلى البنيوية ،حيث

إن" االهتمام بنظريات السرد بصورة بالغة الوضوح في النقد األدبي الحديث ،جزء من حركة أوسع ـ ـ ـ ما قد
يدعوه توماس كوهن  Thomas Kuhnتغير نموذج ـ ـ ـ في العلوم اإلنسانية واالجتماعية"( ،)2فالسرد وليد بنية

اجتماعية وسياسية تعكس تطور الحضارات إذ" ال يمكنه بالفعل أن يأخذ معناه إال انطالقاً من العالم الذي
يستعمله ،ففيما بعد المستوى السردي يبدأ العالم ،أي تبدأ أنساق أخرى لم تعد اصطالحات السرد هي

اصطالحاتها الوحيدة ،بل تستعمل عناصر اصطالحية من طبيعة أخرى "وقائع تاريخية ،تحديدات ،أنماط

السلوك""( ،)3أي أنه يتصف بشمولية لم تجعل منه مقتص اًر " في جوهره فقط إلى المجال األدبي ،ولكنه ينتمي

إلى مختلف األشكال التواصلية الشفوية أو المكتوبة ...بل يمكن اعتباره حالة بيولوجية ستظل ترافق اإلنسان"(،)4

إذ بطبيعته ال يتوقف عند جانب ويترك اآلخر ،طالما سيمده هذا اآلخر بمسرودات تكتب له االستم اررية ،وبهذا
تتضح بعض معالمه كونه" ليس مجرد تكنيك كتابة ،بقدر ما هو الكتابة ذاتها بل " أصبح الزمة أساسية في

فهم كل من الفن القصصي والروائي باعتبار أنه حامل جينات كليهما"( ،)5ووسيلة بثهما إلى العالم الخارجي.

وألن السرد بدأ يفرض وجوده في الساحة األدبية والنقدية على حد سواء من خالل حركة دراسات حثيثة،
وبات علماً يحظى بالكثير من الدراسات المتخصصة ،واختصاصاً له أسئلته ،وطرائق تحليله ،واجراءاته وحدوده
وآفاقه ،تعددت الرؤى التعريفية للسرد واختلفت من ناقد إلى آخر ،وكذلك من بلد آلخر وفقاً الختالف المدارس

النقدية فيها ،حتى إن بعض النقاد خرج بتعريفات للسرد سرعان ما أعلن بطالن تطبيقها بعد مضي فترة من

الزمن؛ وذلك التعدد محكوم ببنية العمل األدبي التي ترى على أنها" منظومة العالقات التي يقيمها السرد بين

العناصر الفنية"( ،)6خاصة أنها منظومة تجمع الجانب التواصلي والجانب الجمالي معاً ،أي أنها تحمل السرد
1

 -مجدي وهبة وكامل المهندس :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت5191 ،م ،ص552

2

 -واالس مارتن :نظريات السرد الحديثة ،ترجمة حياة جاسم محمد ،المجلس األعلى للثقافة ،مصر5118 ،م ،ص.1

3

 -روالن بارت :التحليل البنيوي للسرد ،ضمن كتاب طرائق تحليل السرد ،ترجمة :حسن بحراوي ،بشير قمراوي ،عبد الحميد

عقار ،منشورات اتحاد كتب المغرب ،ط ،5122 ،5ص.21

 - 4زهور كرام :السرد الجديد وتحوالت اشتغال المفهوم ،مؤتمر أدباء مصر (أسئلة السرد الجديد) ،الدورة الثالثة والعشرون ،الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،ط2118 ،5م ،ص.58
5

 -عبد العزيز موافي :الخطاب ووجهة النظر (مفهومان أساسيان في نظرية السرد) ،مؤتمر أدباء مصر (أسئلة السرد الجديد)،

الدورة الثالثة والعشرون ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط2118 ،5م ،ص .353المرجع السابق ،بتصرف يسير.
 - 6سامي سويدان :أبحاث في النص الروائي العربي ،مؤسسة األبحاث العربيةـ ط ،1بيروت1411 ،م ،ص.199،
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إلى منطقة وسطى بين اللسانيات وما يحال إليها من وظيفة اتصالية ،وتواصلية وبين أدبية النص ،وما
تتضمنه من خيال وجماليات صور.
وهذه النقطة بالذات تعيدنا إلى النشأة ،وما فيها من سجال خاصة أن عالم اللسانيات رومان ياكبسون ترد

إليه نشأة التحليل البنيوي للسرد" منهجياً وليس تاريخياً" ،وبذلك يرى أن هذه النشأة ناجمة عن التطور األخير
للسانيات المسماة باللسانيات البنيوية"( ،)1لكنها أيضاً تقودنا إلى رؤية أكثر اتساعاً ،وهي انبثاق السرد من

محتوى أكبر منه وهو الشعرية التي تهتم بدراسة " الخصائص النوعية للخطاب األدبي"( ،)2وألن مفهوم السرد
يقودنا " إلى الكيفية التي يتم بها بناء النص األدبي ،وهو يختلف عن (الحكاية) التي تمثل المادة الخام األولية،

كما يختلف عن (النص) الذي يمثل الشكل النهائي والواقع المادي الناجم عن امتزاج الحكاية بالسرد"( ،)3كان
لزاماً علينا التمييز بين مفهومي النص والخطاب ،ومدى انعكاسهما على السرد كمصطلح متداول ،غالباً ما
تسبقه كلمة الخطاب السردي أو النص السردي فهل السرد خطاب أم نص؟!.

فعلى الرغم من الترادفية التي نتجت نتيجة االستخدام بين المصطلحين ،نجد بعض الفروق والتي يلخصها

البعض في كون الخطاب هو" الكالم الموظف حركياً ومن شروطه الحضور الذاتي للمتكلم وحركية كالمه
الساعية إلى إبالغ مؤدى وتجاوزه المعنى الظاهري إلى داللة فينومينولوجية .وبذلك ،ينهض الخطاب معارضاً

لمفهوم النص بما هو انحسار للمعنى إلى حدوده المؤسسية"( ،)4وتعقيباً على القول السابق نستخلص أن مفهوم

الخطاب أشمل من النص لما يحتويه من عناصر لغوية ،بإمكاننا القول إنها عناصر متكاملة ال تستثني أحداً
وخاصة في تركيزها على حضور المتكلم ،والذي غالباً ما يكون المؤلف الذي أماته روالن بارت في النص،
وهو ما يفسر انغالق النص وانفتاح الخطاب ،ألن األول يكتفي باللغة في حين" يعد الخطاب حالة وسيطة تقوم

بين اللغة والكالم"( )5أي يجمع جوهر السرد ما بين لغة تشكل أساساً في التواصل من حيث تنميقها ،واختيار
مفرداتها ،وكالم يتضمن العنصر الشفوي ،والذي كان اللبنة األساسية في نشأة السرد.
واتجه أغلب النقاد في العصر الحديث لدراسة السرد في بنية القصيدة الشعرية على اعتبارها ظاهرة فنية

جديدة ،لكن هذا األمر ليس صحيحاً؛ ألن السرد وجد في القصائد القديمة ،وان لم يكن بنفس درجة الكثافة
الفنية والبنائية في عصرنا ،ويعزى السبب في ذلك إلى وجود تداخل بين النثر والشعر وغيره من الفنون األخرى،
وهو ما سيتم تفصيله بناء على قاعدة إحالة كل علم إلى نظرية وسجاالت كانت سبباً في نشأته ،فمن حيث
نشأة السرد نلمس وجود السرد في اآلداب القديمة حيث " يعد تصور أفالطون ومن بعده أرسطو للجنس األدبي

 - 1روالن بارت :التحليل النصي تطبيقات على نصوص من التوراة واالنجيل والقصة القصيرة ،ترجمة الكبير الشرقاوي ،دار
التكوين ،للتأليف والترجمة والنشر ،دمشق3114 ،م ،ص .32
 - 2حسن ناظم :مفاهيم الشعرية ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت ،1449 ،ص.19
 - 3ناصر عبد الرازق :القصة العربية..عصر اإلبداع (دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري) ،دار الوفاء للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط ،1مصر1449 ،م ،ص.14
 - 4محمد بن عياد :سيميائية الخطاب وخطاب السيميائية ،مجلة عالمات المغربية ،العدد ،34ص .92
 - 5صالح فضل :بالغة الخطاب وعلم النص ،سلسلة عالم المعرفة ،ط ،1الكويت1443 ،م ،ص .322
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من أقدم التصورات الغربية وأكثرها تأثي اًر في التصورات الالحقة"( ،)1إذ " تناول أفالطون الشعر اليوناني

بالدرس ،فصنفه إلى ضروب ثالثة هي :السردي الخالص ،والمحاكاة أو العرض ،والمشترك"( ،)2في حين رأى

أرسطو " أن الشعر هو محاكاة الفعل اإلنساني ،حقيقياً كان أم تخييلياً ،وخلص إلى تمييز في صيغ المحاكاة
بين صيغتين :هما السرد المحض ،والتمثيل الدرامي ،وأدرج المشترك الذي حدده أفالطون بالملحمة"( ،)3ونجد
اتفاقاً ما بين أرسطو وأفالطون في الخطوط العريضة للسرد ،وهي االعتماد على الراوي والتركيز على وسيلة

العرض التي تسهم في إبراز الحدث ،واستنباط الحدث من الواقع مع لمسة جمالية.

أما عن التطبيقات الفعلية للسرد في النصوص فهي كثيرة ،ولكنها اندرجت تحت اإلطار الديني الذي يروي
صراعات اآللهة ،أو تخليد البطوالت من حروب الجيوش والقبائل ،ومن األمثلة على ذلك" في الحضارة السومرية

نجد ملحمة جلجامش ،وفي الحضارة الهندية تطالعنا ملحمتان رائعتان هما المهابهاراتا والدامايانا ،وفي الحضارة

اليونانية تشمخ ملحمتان شهيرتان لهوميروس هما اإللياذة واألوذيسة .وفي الحضارة الرومانية نجد ملحمة

اإلنياذة ،أما في الحضارة الفارسية فتطالعنا ملحمة الفرس الكبرى الشاهنامة"( ،)4ولم يتوقف نظم مثل هذه
المالحم بل استمر نظمها" بعد الميالد ،في المرحلة الدينية ،ونشير بشكل خاص إلى الكوميديا اإللهية لدانتي،

والفردوس المفقود لملتون ،وأنشودة روالن ،وملحمة ديجنيس أكريتاس"( ،)5والناظر لتلك النصوص يجد أنها تمزج

بين االنتماء التاريخي لمكان نشأتها ،ومحاولة إظهار التفوق والتغني باألمجاد من خالل االنزياح صوب الشق

األسطوري والعجائبي ،إلضفاء نوع من المهابة والفرادة ،إلى جانب طغيان أحد عناصر السرد على العناصر

األخرى ،وغالباً ما كان التركيز على الحدث على حساب غيرها من العناصر ،ولكن الميزة الواضحة جلياً أن

الشخصيات في بروزها ،وتكرار ذكر مسمياتها كانت تضيء الحدث ،وعدم وجودها يعني نقصان في حيثياته.
هذا على ص ـ ـ ــعيد اآلداب الغربية ،أما بالنس ـ ـ ــبة لألدب العربي فإن مقولة "الش ـ ـ ــعر ديوان العرب ،ولن تدع

العرب الش ــعر حتى تدع اإلبل الحنين" ،تؤكد قيمته في نفوس ــهم لدرجة أنه أص ــبح يش ــكل منظومة حياة ،كونه

يؤرخ لحضارة بما تشمله من موروث ،وشخصيات ،وأحداث ،ومناقب ،ومثالب ،باإلضافة لما يعكسه من ثقافة

تلك المجتمعات العربية التي كانت ترى في الشـ ـ ـ ــاعر قامة ترفع القبيلة إلى القمة ،وهذا ما ضـ ـ ـ ــمن له الخلود،
بحيث بات معيا اًر يقاس على منواله الشـ ـ ـ ـ ــعر المنتج الحقاً ،كما عد الخروج عنه خروجاً عن الثوابت اإلبداعية

للكتابة األدبية المتعارف عليها عند العرب.

لقد أصبح البناء السردي في القصيدة المعاصرة بمثابة العمود الفقاري لها ،حيث ال نجد ديواناً تخلو قصائده

من عناصر البناء السردي ،أو تبنى على أسس سردية ودرامية ،ونرجع ذلك لمتطلبات العصر الحديث ،وال
 - 1الميلود حاجي :شعرية التعالق األجناسي بين السردي والشعري (دراسة في المجموعة القصصية أجنحة الدقائق الخمسة
البتسام خليل) ،فصول مجلة النقد األدبي ،المجلد  ،3/39العدد 3119 ،41م ،ص .212
 - 2محمد القاضي وآخرون :معجم السرديّات ،دار محمد علي للنشر ،تونس ،ط3111 ،1م ،ص.121
 - 3الميلود حاجي :شعرية التعالق األجناسي بين السردي والشعري ،مرجع سابق ،ص.212
 -4طالل حرب :أولية النص :نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،ط ،1بيروت1444 ،م ،ص.111-119
 - 5طالل حرب :أولية النص ،مرجع سابق ،ص.191
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ننكر وجود هذا البناء في النصوص الشعرية قديما وكذلك في النظريات فحازم القرطاجني في القرن

السابع الهجري أشار إلى ضرورة التداخل بين الشعر والنثر ،وكذلك كتابات الجاحظ النقدية تدلل على وجود
تلك الفكرة التي اكتمت نظرياً وتطبيقياً في النص الحديث ،حتى إن بعض النقاد راح يدرس النص الشعري من
منظور بصري وتمثيلي وسينمائي؛ كل هذه التقنيات كانت مستوحاة من النص القرآني ،والذي يعد بمثابة الحبل

السري المغذي للنصوص النثرية والشعرية في استلهام الشعراء والكتاب طرق عرضه لقصصه القرآني ،وتطبيقها

على نصوصهم ،فالناظر لألدب العربي جملة يرى أن العرب تأثروا أكثر ما تأثروا بالجانب البالغي واللغوي

من القرآن ،وذلك في محاولة لإلتيان ولو بكلمة من مثله" لقد أتى القرآن بجديد في فن الكتابة ،ال اللغة وحدها،
بل القصص .لقد استخدم الفن القصصي في التعبير عن المرامي الدينية السامية ،ولكن المدهش أن األدب

العربي لم ير في القرآن إال نموذجاً لغوياً ،ولم ير فيه النموذج الفني ،فلم يخطر له استلهام قصصه ،أو

االسترشاد بها ،أو استغاللها استغالالً فنياً مستفيضاً"( ،(1وتعقيباً على القول السابق أقول :وان كان ذلك االستلهام
متأخ اًر بعض الشيء لكنه وجد وعد بمثابة تطوير للشق البالغي واللغوي ،والذي بدوره ينعكس على جمالية

التوظيف القصصي.

وهذا الثبات والتمكن في الشعر وصنوه النثر ،دفع بالشعراء العرب إلى إدخال السرد في قصائدهم مع

الحفاظ على غنائيتها ،بحيث لم يكن السرد طاغياً على هيكلية وبناء القصيدة كما حدث مع بزوغ فجر قصيدة

التفعيلة ،وتغني أصحابها بما وفرته لهم أوزانها الحرة من قدرة على الدخول بقوة لعالم السرد ،واألخذ منه

وتطويعه لصالح النص دون تقيد بغنائية تكبل حريتهم كما يرون ،هذا التفسير الذي بإمكاننا إطالقه على سببية

التداخل حديثاً ،وهو مالم ينطبق بشكل كلي على سببية التداخل قديماً ،وذلك ألن القدماء امتلكوا بالغة وفصاحة
وقدرة في المجال الشعري والنثري بشكل كبير ،وكان بإمكانهم المزج بين الفنين ،لكن ذلك لم يكن هدفهم األسمى

لقناعتهم بأن لكل فن ميدانه الخاص ،وإليمانهم بأن دخول النثر في الشعر سيؤدي إلى إقصاء اإليقاع الشعري،
وهي هيكليته األساسية ،وبالتالي خسارتهم فنهم األول وأوزانه.
وفي قصائد الشعراء العرب القدماء من أمثال :النابغة وامرئ القيس واألعشى وزهير بن أبي سلمى وغيرهم التي

تضمنت حضو اًر سردياً أحدث جدالً في طريقة قراءة تلك العناصر ،وجدت الباحثة في دراسة لألستاذ جودت
كساب بعنوان "التكامل والتماثل في معلقة امرئ القيس"( ،)2تستحق الوقوف عندها ألنها تقترب حثيثاً من نظرية

النظم ،وما تتضمنه من دراسة للبنية السطحية والبنية العميقة ،وبالعودة إلى متواليتي التكامل والتماثل والتي يتم

من خاللها النظر إلى النص نظرة شمولية ،وتحديد البؤرة الفنية للعناصر السردية ،وبعد ذلك تقسيم النص إلى
وحدات يدرس من خاللها ترابطها ببعضها البعض ،وغالباً ما تشكل األبيات األولى والمتعارف عليها شعرياً
ونقدياً بالوقوف على األطالل الرؤية الوصفية ،وهي رؤية كانت تمزج بين الوصف كهدف والوصف بهدف

1
2

 -توفيق الحكيم :زهرة العمر ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر5118 ،م ،ص .228

 -ينظر:جودت كساب :التكامل والتماثل في معلقة امرئ القيس ،مجلة عالمات في النقد ،ج  ،44م ،55يونيو ،2112

ص.162
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رصد تفاصيل المكان وتحديد الزمان ،ونهدف من هذا كله أن الدراسة بما خلصت إليه بإمكاننا تطبيقها على
بقية النصوص.
ومن المسلمات استلهام النص الشعري في بنيته السردية ألحداث وقصص من القرآن الكريم ،والموروث

الشعبي ،والتاريخي ،لكن هذا االستلهام ال يمضي بدون الخضوع آلليات تسهم في تشكيل النص ،وتكفل عدم

عزلته وهي آلية التجاور وآلية التحويل وآلية التضافر وآلية التحقق( )1وكل آلية تختلف عن األخرى في جماليتها

وهي آليات تتصل بتقنية التناص وذات ارتباط كبير بالسرد ،ولها وزنها في الدراسات الحديثة التي باتت تبنى

عليها وعلى آليات السرد.

 - 1ينظر :هادية السالمي :التناص في القرآن (دراسة سيميائية للنص القرآني) ،عالم الكتب الحديث ،ط ،5إربد ،األردن2154 ،م،
ص395-368-363-365-318
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َ
الفصَّلََّّاألوَّل
َّ
خصِيَّات َّ
َََََََََََّّّّّّّّّّّالشَّ َّ
 املبحثَّاألول_َّالشخصياتَّالرتاثيةَّ .

 املبحثَّالثاني_َّالشخصياتَّالواقعية َّ
 املبحثَّالثالث_َّالشخصياتَّالرمزيةَّوالقناع َّ
 املبحثَّالرابع_َّالراوي

إن الشعر ما يزال في حالة انبعاث مستمر ،فما أن تركد مياه القديم منه حتى يعود بحلة جديدة ،تأخذ من
القديم جمالياته لتبطن بها ثوبها الجديد ،فالشاعر الحديث يحيا في حياة تموج باأللوان والحركة إلى جانب
أحداث ال تخمد نيرانها ،وهو فيها كما السندباد متطلع نحو الجديد ،تسكنه اللهفة الممزوجة بالرغبة ،آمال تكاد
تصافح النجوم ،طموح يسابق الروح ،ح اررة تغلف أنفاسه ،وتحثه على المضي قدماً ،و الشاعر المعاصر ما
إن أسقط من أجندته مديح اآلخرين ،حتى عادت روحه؛ لتستقر في جسده بعد أن غادرته بطوعها عندما رأت
الجسد ينضح بالنفاق ،والكلمات يسكنها دخان الرياء؛ قد " تقبل الحداثة الماضي وتنظر إليه ،لكنها ال تنظر
إليه إال بعيني الحاضر الحامل شرط التحول "(.)1
وقبل أن أتناول الشخصيات التي وظفها أمل دنقل ،وأحلل القصائد للكشف عن أسباب توظيف هذه
الشخصيات ،ومعرفة أبعاد كل استخدام ،والتأويل األقرب لرؤية الشاعر ،يجب أن أمهد الطريق لهذا الفصل
وما يتضمنه باستعر ٍ
اض ألهم التعريفات والرؤى النقدية التي تناولت الشخصية بشكل عام ،وفي عالم النقد
األدبي بشكل خاص.
احتلت الشخصية مكانة بارزة في العالم الروائي والقصصي ،ومع تداخل األجناس األدبية ،وادخال تقنيات
فنية جديدة في الشعر ،بات لها مكانة سامقة في العالم الشعري ،هذا التطور أدى الستقالل الشخصية عن
الحدث ،بل وصل األمر إلى أن أصبح الحدث خادماً للشخصية وسبيالً للكشف عن ماهيتها ،وهذا ما يؤكده
أدوين موير بقوله ":بل أصبحت األحداث نفسها مبنية أساساً إلمدادنا بمزيد من المعرفة بالشخصيات .أو تقديم
شخصيات جديدة"( ،)2ونالحظ أن الشخصية بعد أن كان يعرض الدارسون عن دراستها في فصول منعزلة
لتبعيتها لباقي عناصر السرد ،وظناً منهم بصعوبة فصلها في مبحث خاص بها ،باتت اآلن تدرس في مباحث
منفصلة عن باقي عناصر العمل األدبي.
وحقيقة هذا االهتمام بالشخصية في اآلونة األخيرة ،بإمكاننا إرجاعه للثورة العلمية ،وخاصة في علوم
االجتماع ،ونظريات الفكر االشتراكي ،والنظريات النفسية ،التي أدت إلى تفصيل دواخل النفس البشرية ،وابراز
أهم نقاط القوة والضعف فيها ،إذ نجد أنه منذ القرن التاسع عشر طغت على العقل البشري فكرة السيادة واإلعالء
1

 -عبد الرحمن محمد القعود :اإلبهام في شعر الحداثة (العوامل والمظاهر وآليات التأويل) ،عالم المعرفة ،سلسلة إصدارات

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب-الكويت ،مارس 2112م ،ص.551

 - 2أدوين موير :بناء الرواية ،ترجمة إبراهيم الصيرفي ،مراجعة عبد القادر القط ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،ط1965 ،5م،
ص.51
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من قيمة الفرد ،وابراز أهمية دوره كعضو فاعل في المجتمع " وهذا ما يفسر كون الشخصية لديهم ،كانت
تختزل مميزات الطبقة االجتماعية ،وأصبحت كل عناصر السرد ،تعمل على إضاءة الشخصية ،واعطائها الحد
األقصى من البروز وفرض وجودها في جميع األوضاع " (.)1
تباينت تعريفات الشخصية من عالم آلخر ومن ناقد إلى آخر ،فشخصية البطل عند الناقد الفرنسي فيليب
هامون عبارة عن" عملية بناء عقلي يؤلفه القارئ انطالقاً من مجموعة دوال قائمة في النص ،ومتكونة من ثالثة
معطيات :معلومات صريحة ،واستنتاجات ،وأحكام قيمية"( ،)2الشخصية وفقاً لهذا التعريف ال وجود لها على
أرض النص األدبي دون عملية إعمال للعقل وبناء من قبل القارئ ،وذلك بعد أن تكون تخلقت بداية ونمت في
النص األدبي بواسطة المؤلف/الشاعر.
إن الشخصية في النص يتم معرفتها ورصد مسمياتها بواسطة معلومات يصرح الكاتب بها ،أما في حالة
لم يرد الكاتب/الشاعر الكشف عن تلك المعلومات فإن القارئ يلجأ لما بين السطور ،والستنتاجاته الخاصة
ليكون رؤية متكاملة عن الشخصيات المكونة للعمل األدبي ،هذا وقد يلجأ بعض القراء إلى األحكام التقييمية
لكل شخصية بناء على سلوكياتها في سياق األحداث ،صحيح أن األحكام التقييمية تأخذ جانب الحكم االنطباعي
إال أنها تعتبر وسيلة للكشف عن أبعاد الشخصيات ،عندما يختار المؤلف من الغموض عنص اًر سائداً في عمله
األدبي بهدف تشويق القارئ ،ودفعه للبحث عن التفاصيل بنفسه ليصبح بهذا قارئاً مشاركاً في صنع العمل
األدبي.
ويرى د .حسن بحراوي أن الشخصية " ليست مفهوماً أدبياً محضاً وانما هي مرتبطة أساسياً بالوظيفة
النحوية التي تقوم بها داخل النص ،أما وظيفتها األدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية
والجمالية"( ،)3إذا كانت ذات عالقة وثيقة بالجانب النحوي لتحظى بوظيفة نحوية فإنها" بمثابة دال من حيث
أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها"( ،)4هذه الرؤية للشخصية تقترب حثيثاً من رؤية د .حسن
بحراوي ،فهي ال تبتعد عن كونها ذات ارتباط بالنحو الوظيفي ،والرتب بينما الشخصية" كمدلول فهي مجموع

1

 -آالن روب غرييه :نحو رواية جديدة ،ترجمة مصطفى إبراهيم ،دار المعارف ،ط ،5مصر ،د.ت ،ص .36

2

 -لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية ،دار النهار للنشر ،ط ،5لبنان2112 ،م ،مادة بطل ،ص .31

3

 -حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء-الزمن-الشخصية) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،5الدار البيضاء ،المغرب،

5111م ،ص .253
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 -حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3الدار البيضاء ،المغرب،

2111م ،ص .15
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ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة من النص ،أو بواسطة تصريحاتها وأقوالها وسلوكها"( ،)1إن تتبعنا
موقعها في النص السردي وجدنا أنها بمجرد اتخاذها حي اًز بين سطوره تعتبر عنص اًر فاعالً يصعب االستغناء
عنه؛ ألنه األساس الذي تقوم معه بقية العناصر بتشكيل الجانب الدرامي؛ انطالقاً من هذا كله نجد أن تعريفات
الشخصية قد تعددت بتعدد زوايا الرؤية لكل ناقد ،هذا وقد التقت التعريفات السابقة في النقاط اآلتية:
 االتفاق على كون الشخصية في العمل األدبي ناتجة من إعمال العقل ،وذلك بعد جمع الدوال المكونة
لها.
 ال وجود للشخصية دون دعم من بقية عناصر النص السردي ،فهي قاعدة الهرم وال يكتمل الهرم إال
بقمته وبنيته.
 مسمى الشخصية هو الشكل الخارجي لها ،والذي ال يكتمل إال بوجود إطار داخلي أال وهو الوظيفة
السياقية ،هذا إلى جانب وظيفة جمالية وهي تعتبر المجملة والمكملة لها وهي من وضع الناقد.

 -1المرجع السابق :ص.15
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ال َمْب َح ُث األ ََّو ُل
الش ِّ
َّ
خصَّيات ُّ
التَرِّاثيِّة
إ َّن َّ
الشاعر ابن بيئته ،وال يستطيع أن ينفصل عن الواقع َّالذي يعيشه ،والعن تُّراثه بأساطيره وخرافاته؛ هذه
األساطير والخرافات كانت مصد اًر فاعالً في عملَّية إثراء َّ
النص األدب َّي ،من بعد القرآن الكريم والسنة النبوية،

فكل منها تضمن قصصاً لأل َّولين؛ و َّ
الشاعر عند استلهامه لهذه المصادر وتوظيفها في َّنصه الشعري يكون ذلك
من باب " إعادة إنتاج النَّص ،إعادة إنتاج معناه ومبناه وشكله وحجمه ،ورَّبما تعني أيضاً إعادة جنسه ،فقد
يكون النص تاريخياً أو دينياً أو أسطورياً ،ثم يغدو شعرياً ،يكتسب النص الغائب في هجرته الجديدة ،مالمح
جديدة ،مالمح وصفات جديدة لم تكن فيه من قبل" ( ،)1صحيح أن الشاعر يفيد من الموروث بشتى أنواعه؛
لكن هذا ال يعني أن يتقيد بحرفية القصص أو األسطورة ويوظفها كما هي واال كان شعره ضعيفاً ،ومجرد رصد
للموروث في كتب جديدة ،الفرق بينها وبين كتب التأريخ أنها دواوين شعرية.
إن اإلفادة من الموروث تكون بحلة جديدة تتمثل في المعارضة والتمرد ،وتغيير السمة السائدة عن هذه
الشخصية الموروثة أو تلك قد يرفض البعض الصبغة الجديدة لهذا الموروث؛ لكن يبقى العصر المعيش هو
من يحكم الشاعر ،وذلك امتثاالً لذوق القارئ المتغير بحكم تغير العصر؛ ولقد " تميز النص الشعري المعاصر
بمشروعه الخاص به شكالً ومضموناً ،وحملت بنيته جملة من الظواهر والخصائص جعلته يتميز عما سبقه
من المنجز الشعري القديم بالتفرد واالستقاللية ،بيد أنه لم ينسلخ عن أصالته ،ولم ينقطع عن جذوره" ()2؛ وبناء
على ذلك فالنص الشعري ليس نبتاً شيطانياً ،بل هو شجرة طيبة ،أصلها ثابت ،وفرعها ممتد ،ومتأصل بماضيه.
وعلى صعيد توظيف التراث في النص الدنقلي ،يقول الشاعر أمل دنقل في هذا السياق" َّ
إن استلهام
التراث في رأيي ليس فقط ضرورة فنية ،ولكنه تربية للوجدان القومي أيضاً"( ،)3ولم يلجأ أمل دنقل للتراث فقط؛
ألسباب فنية تثقل كاهل القصيدة دون جدوى منها ،بل دافعه األساسي واألقوى هو القيم الوجدانية القومية ،التي
أصيبت في مقتل بعد نكسة العرب وهزائمهم المتكررة ،واتفاقية كامب ديفيد التي كانت بمثابة الضربة القاضية
والغادرة في ظهر شاعرنا واألحرار من الشعوب العربية ،لذلك كتب نصه الشهير "ال تصالح" ،الذي كان يعد
وثيقة تمثل رفض الشارع العربي للمصالحة والتطبيع مع العدو الذي سلب األرض ،لقد عبر عن الرؤية العربية
وليس رؤيته الخاصة فقط ،فكأن النص يحمل نبوءة ٍ
بغد قاتم المالمح ،وال شذرة من النور

 - 1خليل موسى :قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق3111 ،م ،ص.99
 -2هدى الصحناوي :البنية السردية في الخطاب الشعري (قصيدة عذاب الحالج للشاعر عبد الوهاب البياتي نموذجاً) ،مجلة
جامعة دمشق ،المجلد  ،34العدد (3112 ،)3+1م ،ص.211
 - 3حسن الغرفي :النشيد األبدي أمل دنقل ..سيرة شعرية ثقافية ،المجلس األعلى للثقافة ،مصر3112 ،م ،ص .92
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تلوح في األفق ،هي نبوءة التيه وضياع الحق ،هذا باإلضافة إلى أن" عالقة الشاعر بالتراث لم تنحصر
في التوظيف الفني إنما أيضاً تعدت ذلك إلى االهتمام النظري به ،فقد كتب بحثاً تاريخياً عن قبيلة قريش سماه
(قريش عبر التاريخ) "( ،)1إن الجانب الفني مهم جداً في العودة للتراث ،واستيعاب هذا الجانب يحتاج لذكاء،
ودربة ،وذائقة جمالية ،ال تتوفر ألي شاعر؛ ولجوء الشاعر المعاصر عامة ،وأمل دنقل خاصة إلى توظيف
الشخصيات التراثية في شعره يعد فتحاً جديداً ،واضافة ثرية لبنية القصيدة ومحاولة منه إلحياء الموروث القديم؛
لكن بطابع معاصر يحقق مآرب الشاعر ،التي بات الجهر بها أحياناً شيئاً مستحيالً.
واستلهم أمل التراث ليحقق مآرب جمالية وسياسية ،إذ يرجع استخدامه للرمز التراثي زمنياً إلى الفترة الواقعة
ما بين 5161م إلى 5165م ،عند حضوره إلى القاهرة ،يقول ":اكتشفت أن هناك شيئاً اسمه االعتقال السياسي،
وأن الكتاب والشعراء ممكن أن يدخلوا السجون .ولم يكن ممكناً التعبير عن هذه الصدمة بالمباشرة التي كنت
أكتب بها عن الظواهر االجتماعية األخرى من هنا اهتديت إلى ضرورة الرمز" ( ،)2لقد كان يرسم بكلماته وأسلوبه
خطوطاً جمالية مغايرة لمعاصريه من الشعراء على " الرغم من أنه وظف شعره لخدمة وطنه وقضايا شعبه،
فإنه كان في الوقت ذاته يغامر شعرياً بتجربة أشكال مختلفة من التقنيات الجمالية " ( ، )3حيث إنه أراد دفع
القارئ للبحث عن الهدف من توظيف هذه الشخصية ،أو تلك في هذا السياق دون غيره ،أو لماذا جمع بين
أكثر من شخصية في نص واحد ،وكان بإمكانه وهو شاعر يملك الموهبة الفريدة أن يضمن نصه شخصية
واحدة ،ويطوعها وفقاً لبعدها التراثي ،وللموضوع الذي يريد طرق أبوابه؟!.
وألن شاعرنا وطني من الدرجة األولى ،لم يقبل أن تكون الدول العربية ،كبش فداء واحدة تلو األخرى ،لجأ
للشخصيات التراثية في محاولة منه إليقاظ الضمائر العربية المغيبة ،وذلك ألن" الشاعر في العالم العربي،
وفي ظل الظروف االجتماعية والسياسية السائدة مطالب بدورين :دور فني ،أن يكون شاع اًر ،ودور وطني ،أن
يكون موظفاً لخدمة القضية الوطنية وخدمة التقدم ..عن طريق تراث هذه األمة وايقاظ إحساسها باالنتماء
وتعميق أواصر الوحدة بين أقطارها"( ،)4وبحجم الخطر المحدق بالوطن العربي كان توظيفه للشخصيات التراثية،
وال بد من اإلشارة أن الشخصية التراثية قد تكون رمزية أحياناً ،وقد تكون معادالً موضوعياً في أحيان أخرى،
وتكون اسقاطاً في حالة ثالثة ،وتكون تعبي اًر عن حالة مرة رابعة ،وقد تجمع الشخصية بين مالمح من كل هذه
 - 1يعقوب البيطار :التناص وشعرية اللغة في تجربة أمل دنقل (قراءة تحليلية جمالية) ،بحث منشور على االنترنت ،ص.31
 - 2من حوار أجراه نبيل فرج في كتابه :مملكة الشعراء ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،1القاهرة ٨٨١١ ،م ،ص .29نقالً
عن حمد عبد الرحمن يونس :مقاربات نقدية في أهمية األسطورة (شعرا ً وفكراً) ،مقال منشور عبر االنترنت بصيغة ،pdf
ص.11
 -3شعبان سليم :أمل دنقل عالمة فارقة على خارطة الشعر المعاصر ،مجلة الموقف األدبي ،العدد  ،913شباط ،3112
ص.199
 - 4جهاد فاضل :قضايا الشعر الحديث ،دار الشروق ،ط ،1مصر1419 ،م ،ص .291
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التوظيفات السابقة ،ولكن المعيار في التقسيم لدينا هو غلبة هذا التوظيف على ذاك عند استدعاء هذه
الشخصية ،ومن ناحية تطبيقية جاء توظيفه للشخصيات التراثية كاآلتي:

أيتها العرافة المقدَّسة ..

الدماء
ُ
جئت إليك  ..مثخناً بالطعنات و ْ
أزحف في معاطف القتلى ،وفوق الجثث المكدسة
األعضاء.
مغبر الجبين و
منكسر السيفَّ ،
ْ

زرقاء..
أسأل يا
ْ
ِّ
عن ِّ
الياقوت ،عن نبوءة العذراء
فمك

عن ساعدي المقطوع ..وهو ما يزال ممسكاً بالراية َّ
المنكسة

عن صور األطفال في الخوذات  ..ملقا ًة على الصحراء

عن جارَي الذي َي ُه ُّم بارتشاف الماء

الرصاص رأسه ..في لحظة المكمسة!
فيثقب
ُ

ِّ
المحشو بالرمال والدماء!!
عن الفم
أسأل يا زرقاء ..

الجدار!
عن وقفتي العزالء بين السيف  ..و ْ
السبي  ..والفرْار؟
عن صرخة المرأة بين َّ
حملت العار..
كيف
ُ

مشيت؟ دون أن أقتل نفسي ؟! دون أن أنهار ؟!
ثم
ُ

ودون أن يسقط لحمي  ..من غبار التربة المدنسة ؟!
تكلمي أيتها النبية المقدسة

بالشيطان
تكلمي  ..باهلل  ..باللعنة ..
ْ

()1

ينطوي النص كامالً " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" على أكثر من شخصية تراثية ،يتكشف وجودها وفقاً
للسياق الذي يناسب جوها التراثي ،ويفتتح الشاعر قصيدته بقوله :أيتها العرافة المقدسة محدثاً بذلك مفاجأة
للقارئ الذي سيسأل لم وسمها بهالة من القداسة؟! ونحن نعلم مدى التناقض بين الكلمتين امتثاالً للمقولة" :
كذب المنجمون ولو صدقوا /أو صدفوا" ،ال ريب أن هذا القول يجعلنا نعيد النظر في قوله لماذا ابتدأ المقطع
 - 1أمل دنقل :األعمال الكاملة  ،تقديم دكتور جابر عصفور ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،
قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،ص.139 -131
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بمناداتها ـ أي المرأة التي يخاطبها ـ ـ بالعرافة؟! .والمدقق في النص يجد مناداته لها بالعرافة في مقاطع
القصيدة المتنوعة يحيلنا إلى أن صفة العرافة تصور لنا "حالة لعالقة المتكلم بها .ففي الحالة األولى تنعت
العرافة بكونها قادرة على معرفة اآلتي .والمتكلم يلجأ إليها مقدماً ذاته شهادة على ما بشرت به"( ،)1وعند استكمال
القراءة تتكشف مالمح تلك المرأة ،لنعرف أنها تلك المرأة النجدية من جديس "زرقاء اليمامة" التي كانت تبصر
الراكب القادم على مسيرة ثالثة أيام؛ لكن أن يستدعيها الشاعر ويصفها بالعرافة المقدسة فغايته من وراء هذا
االستدعاء غامضة بعض الشيء ال تظهر إال باستكمال المقطع األول كامالً ،حيث تروى األحداث على لسان
جندي معاصر عاد من معركة خاسرة ،متلبساً لبوس محارب قديم عاصر الزرقاء في نبوءتها ،حيث كانت رياح
الهزيمة تضرب دروبهم قبل وصولهم؛ لكنهم لم يستمعوا لكالم الزرقاء ،وعاد منكس اًر و مثخناً بالجراح يجر
أذيال الخيبة ،ويبحث عن شتات النبوءة ،وعن ذاك الفم الياقوتي كما وصفه في إشارة منه لعظمة وصدق كالم
الزرقاء الذي لم يؤخذ على محمل الجد ،ولم يكتف بذلك بل أضاف إلى الزرقاء هالة أخرى من القداسة من
خالل وصف نبوءتها بأنها نبوءة العذراء ،والعذراء هو مسمى السيدة مريم التي سألها قومها عن ابنها المسيح

من أين أتت به وهي لم تتزوج قط  ،وذلك من قوله تعالىَ { :قاَل ْت أََّنى َي ُكو ُن لِّي ُغكم َوَل ْم َي ْم َس ْسِّني َب َشر َوَل ْم
َك َب ِّغًّيا } ( ،)2إلى قوله تعالى{ :أ ََت ْت ِّب ِّه َق ْو َم َها َت ْح ِّمُل ُه َقاُلوا َيا َمْرَي ُم َلَق ْد ِّجْئ ِّت َشْيًئا َف ِّرًّيا}( ،)3الفرق بين نبوءة
أُ
الزرقاء ونبوءة العذراء أن األولى تحققت؛ لكن لم يصدقها أحد من قومها فجنوا على أنفسهم ،أما الثانية فهي
نبوءة مقدسة رافقتها أدلة وبراهين كنطق المسيح وهو في المهد ،تمثل حقيقة نبوة ابنها فهو هبة من هللا وهي لم
يمسسها بشر ،أضف إلى ذلك أنها لم ينكل بها ،فكانوا لخبر العذراء من المصدقين ،قداسة الخبر موجودة في
قصة مريم العذراء وجحود البشر متحقق في نبأ الزرقاء؛ ألن نبوءتها تفتقر للوحي الرباني ولهالة القداسة التي
أضفاها عليها شاعرنا ،والشاعر من خالل هذه الشخصية يعمد إلى رصد تأثير قولها على مدى الزمان والمكان
واألشخاص ،وقد أجاد في هذا الرصد نتيجة تحقق النبوءة على أرض الواقع وتلك العودة المعاتبة لذلك الجندي.
وكذلك وظف الشاعر شخصية معاوية بن أبي سفيان في قوله:

أيها الساد ُة :لم يبق انتظار
ِّ
وعْبد
قد منعنا جزي َة الصمت لمملوك َ
وقطعنا شعرة الوالي " ِّ
ابن هند "
اآلن ..
ليس ما نخسرُه َ
 - 1رشيد يحياوي :الشعر العربي الحديث (دراسة في المنجز النصي) ،أفريقيا الشرق ،المغرب1441 ،م ،ص.133
 - 2سورة مريم ،اآلية.31
 - 3سورة مريم ،اآلية.39
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ِّ
سوى
الرحلة من مقهى إلى مقهى ..
لع ْار!!
ومن عارَ ..

()1

جاء توظيف الشاعر لشخصية معاوية بن أبي سفيان ـ وهي شخصية تاريخية تنتمي للشق السياسي ـ
بشكل جزئي حيث لم يفرد لها نصاً كامالً ،وذلك وفقاً لتقسيمات التوظيف التي وضعها د .علي عشري زايد،
حيث إن هذا التوظيف يدخل تحت بند " الشخصية عنصر في صورة جزئية" ،إذ يرى أن" العبرة في النهاية

بمدى ما تؤديه الشخصية التراثية في الصورة الجزئية ،ثم بمدى ما تؤديه الصورة الجزئية في القصيدة من
وظيفة تعبيرية ،ومن تآزر والتحام مع بقية األدوات الشعرية األخرى التي يستخدمها الشاعر في القصيدة"(.)2
لقد اختيرت هذه الشخصية لما تميزت به من قوة في سياق رافض لواقع الخنوع المفروض على الشعوب هادف
لكسر قوتها ،فطالما قطعت شعرة "ابن هند" التي كانت بمثابة أيقونة للرعب في الحكم السياسي ،وان كان
ظاهرها خداعاً يوحي بنوع من العدالة ،فإن المتمعن في دالالتها الباطنية يفطن لحقيقة الواقع السياسي ،وهذا

االنقطاع يترتب عليه قوة شوكة المتمردين من حوله وانهيار حكمه ،وداللة على يقظة الناس ورفضهم للخداع،
وهذا ما أراده دنقل من خالل توظيفه لها ،يقول ":قطعنا شعرة الوالي "ابن هند"  ..ليس ما نخسره اآلن " ،اعتبر

الشاعر فعل االنقطاع حاصالً ،ومترتباً ،على منع جزية الصمت ،التي أثقلت كاهل عامة الشعب ،وأرهقتهم

ذالً ،وزاد الشاعر من قوته على بث روح التمرد التي تسكنه إلى غيره ،من خالل وصفه لمعاوية بــ" الوالي ابن
هند " ،ومدون في كتب التاريخ أن بني أمية وخاصة معاوية عندما ذكر قوله المشهور عن الشعرة بينه وبين

الناس لم يكن والياً بل كان ملكاً وحاكماً صاحب جبروت يولي الوالة فداللة الوالي والحاكم واحدة؛ لكن الوالي
هنا عبد للحاكم بشكل أو بآخر ،هذا ونسبته ألمه هند (آكلة األكباد) ،تعد هذه زيادة في التحقير؛ ألن أمه أكلت

كبد حمزة بعد أن أمرت وحشي بقتله ،وعدم قوله معاوية بن أبي سفيان يعد أيضاً من التحقير ،إذ إن والده كان
آخر الذين أسلموا ولم يكن من األوائل؛ ما دلل لنا على أن السياق سياق ثورة وتمرد هي كلمة (بيان) ،هذه

الكلمة التي تحيلنا فور ذكرها لبيانات الثوار ،التي كانت سائدة منذ الستينيات وحتى التسعينيات ،والتي كانت
تتضمن أخبار إنجازاتهم الثورية واألماكن المستهدفة.
ويظهر أيضاً توظيفه لشخصية معاوية في قوله:

قالت امرأة في المدينة

من ذلك األمو ُّي الذي يتباكى على دمِّ عثمان!
ْ
من قال إن الخيانة تنجب غير الخيانة؟

 - 1أمل دنقل :األعمال الكاملة ،تقديم د .جابر عصفور ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر ،ديوان تعليق على ما حدث :قصيدة
الموت في ..الفراش ،ص.319
 -2علي عشري زايد :استدعاء الشخصيات التراثية (في الشعر العربي المعاصر) ،دار الفكر العربي ،مصر 1449،م ،ص
.339
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كونوا له يا رجال ..

يتفيأ أطفاُلكم تحت
أم تحبون أن َّ

سيف ابن هند ؟

()1

وهذا التوظيف ال يختلف في مضمونه الهجومي على شخصية معاوية عن التوظيف السابق له ،ويأتي
الهجوم من قبل امرأة تحرض على معاوية مشككة في صدق نواياه ،ومتهمة إياه بالتباكي على دم عثمان،
ويعتمد المقطع على حس النبوءة الذي يصور سوء القادم إذا حكم ابن هند ،وال ريب أن تعمد المرأة عدم
التصريح باسم معاوية يعد من باب التقليل من شأنه ،وانطالق المشهد الشعري من منطلق مكاني وهو المدينة
يعكس مدى سيطرة تلك المرأة على زمام األمور ،وقلة سيطرة معاوية على المكان وهي إشارة إلى االنفصال
بين المكانين " الشام والعراق".
واستلهم شخصية الملكة الزباء من خالل قول جاء على لسانها في قصتها مع عمرو بن عدي ،وذلك في
سياق التحذير من الوقائع المفاجئة والنبوءة الحقة ،وعدم األخذ بها في قوله:

الصمت الذي يخنقني:
أسائل
َ

مشيها وئيدا...؟! "
" ما للجمال ُ
" أجندالً يحملن أم حديدا ..؟!"
يصد ْقني؟
فمن ُترى ُ

()2

أجاد الشاعر الربط بين ذلك الجندي العائد من الحرب وبين قصة الزباء" فكما انتهت قصة الزرقاء بالوحدة
والعمى ختمت قصة الزباء باالنتحار بدالً من العار الذي كان ينتظرها وهي عزالء بين السيف والجدار ..وقد
شكل موقفها بالمفارقة مع الحدث المعاصر شكالً من أشكال االستيحاء العكسي للجندي المعاصر الذي قاوم
من خالل حرب االستنزاف دون أن يقتل نفسه أو ينهار"( ،)3لقد حذرت الزباء قومها من خالل قولها تلك األبيات
الشهيرة؛ لكن تحذيرها لم يؤخذ بعين االعتبار وجاء متأخ اًر لوجود عنصر الخيانة في أرضها ومقرباً منها ،يرصد
تحركاتها وهو ما يماثل واقعنا حيث الخائن موجود بين علية القوم والضحية دوماً أولئك الجنود في الميدان.

 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة قالت امرأة في المدينة ،ص .919
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،ص .121
 - 3محمد مشعل الطويرقي :شعرية النبوءة بين الرؤية والرؤيا-تجليات زرقاء اليمامة-في الشعر العربي المعاصر ،مجلة جامعة
أم القرى للعلوم واللغات وآدابها ،العدد الثاني ،يوليو 3114م ،ص 321
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وجاء استلهام شخصية صالح الدين األيوبي كــ(عنصر في صورة جزئية)( )1؛ لشحذ الهمم ،وتوعية األجيال
القادمة ،والمعاصرة له بمخاطر وعواقب االستسالم ،فهي شخصية سطرت أسمى معاني البطوالت وكانت رم اًز
ألمجاد اندثرت؛ جاء عنوان النص" خطاب غير تاريخي على قبر صالح األيوبي" ،وكون الخطاب انتفت عنه
صفة التاريخية ،يعني أن هذا الخطاب لن يحمل أخبار انتصارات حاضرة ،ولن يكتب له البقاء ليفخر به من
يخلفنا ،وهذا التوظيف جاء للمقارنة ـ ـ في قالب ساخر ـ ـ بين الواقع المخزي الذي وصلت إليه األمة العربية،
ٍ
ماض بات رهينة كتب التاريخ ،وكذلك يحمل نوعاً من الهجوم على شخص جمال عبد الناصر ،الذي
وبين
يرمز له بصالح الدين والرمزية هنا رمزية مقارنة وتعبي اًر عن حالة:

أنت تسترخي أخي ار ..
ها َ
فوداعاً

صكي الدين.
يا
َ

البدائي الذي تراقص الموتى
الطبل
يا أيها
ُّ
ُ

على إيقاعه المجنو ِّن
يا قارب الفلِّين

سفن القراصنة
للعرب الغرقى الذين شتتهم ُ

وأدركتهم لعنة الفراعنة
وسنةً ..بعد سنة ..

حطين"..
صارت لهم "
ْ

تميم َة الطفل ،واكسير الغد ِّ ِّ
ين (.)2
العن ْ

لقد أصبحت أمجاد الماضي وخصوصاً نصر حطين تمائم تلبس ،وذلك لشح االنتصارات التي سجلها
ٍ
لنصر مماثل النتصارات األمس ،أن غدا النصر
الحاضر منذ عصر الشاعر وحتى اآلن ،ووصلت درجة اللهفة
بمثابة إكسير للغد ،وهذه نظرة تستشرف الحاضر والمستقبل في آن ،وكأن الشاعر يتنبأ بأن من يهادن لن
يبصر االنتصارات وال الرايات التي تلوح في األفق ،وستغدو مفاخر األمس سبباً للبقاء على قيد الحياة؛ لكنها
حياة ذليلة ما لم نتج أر ونأخذ خطوة لألمام ،فاإلكسير يعد معجزة تعيد الحياة لسابق عهدها ،وان عزمنا على

 -1ينظر :علي عشري زايد :استدعاء الشخصيات التراثية ،مرجع سابق ،ص.314
 -2ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين ،ص.911
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كسر قيود الخوف ،وشربنا إكسير النصر سنصنع نصرنا ،أو سنبقى ندور في حلقة الهزائم ،وندس رؤوسنا في
الرمال.
بعد أن كانت بالد العرب حصينة منيعة ،بفضل صالح الدين ومن تبعه ،باتت اآلن أرضاً مستباحة إذ
بدالً من الموت ،في ساح الوغى ،باتوا يموتون في ميادين المراهنة ،وتحت أقدام األحصنة:

الترك
مرت خيول ْ
الشرك
مرت خيول
ْ

مرت خيول الملك ـ النسر،
مرت خيول التتر الباقين
ونحن ـ جيكً بعد جيل ـ في ميادين المراهنة
نموت تحت األحصن ْة! (.)1

ضج جسد صالح الدين في ثراه ،حزناً بعدما أضاع حكامنا بإرادتهم ملكاً عزي اًز ولم يبكوه ،فالضياع كان
مقصوداً ،ومقبوض الثمن؛ عاد عودة معنوية كطيف ،من خالل خيال الشاعر ورؤياه في سياق تذكري للوقائع
وصوالً لمقارنتها بالحالي؛ اعتمد شاعرنا على استشراف المستقبل بعين ناقدة ومحاكمة للحاضر من خالل
الماضي بعزه وحكمة أهله ،تلك العودة ،كانت شاملة لجميع الجبهات؛ وكأنه يحاول تدارك الخيبات المتكررة،
والتي باتت جزءاً ال يتج أز من تاريخنا المعاصر وحضارتنا ،فبعدما وجد أن الخطابات التحفيزية (تخطب فيهم
صائحاً" :حطين") ال تسمن وال تغني من جوع ،انتقل لألفعال وهنا يرجع للربط بين شخص صالح وعبد
الناصر:

التهوين
وأنت في المذياع ،في جرائد
ْ
تستوقف الفارين

تخطب فيهم صائحاً " :حطين" ..
العقال تارة،
وترتدي
َ

الفدائيين
وترتدي مكبس
ْ
وتشرب الشاي مع الجنود
في المعسكرات الخشنة
 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين ،ص.913
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وترفع الراية،
المدن المرتهن ْة
حتى تسترد
َ

وتطلق النار على جوادك المسكين
حتى سقطت ـ أيها الزعيم
واغتالتك أيدي الكهنة! (.)1

إن الهزائم العربية تاريخها طويل ،لقد بدأ بإصالح عواقب تلك الهزائم منذ حقبة ارتداء العقال ،مرو اًر
بالفدائيين ووصوالً للفترة الزمنية التي عايشها الشاعر ،حيث الجنود في المعسكرات الخشنة ،ونلحظ أن الراية
كانت حاضرة ،وأبقيت كداللة على وجود حالة التوحد والتماهي بين الشخصيتين  ،لعل رايته الخفاقة دوماً والتي
كانت أيقونة نصر أينما رفعت ترقي بالدنا من مس هزائم متكررة أصابتها بأيدينا ،فنحن من تخاذل(ساسة
وشعوب) ،ساسة منهم من سلم األرض ،ومنهم من رهنها مقابل ديمومة على عرش زائل وشعوب تدثرت بثوب
االستسالم والخوف؛ لم يستطع عبد الناصر والذي أفصح الشاعر عنه صراحة بذكره لمفردة "الزعيم" إصالح
الفساد لسقوطه وبالتالي موته " ،فصالح الدين هنا رمز واضح لعبد الناصر ولكن الشاعر يسوقه على سبيل
التهجم والتهكم والسخرية"( ،)2ورمزية هذا المقطع أدخلته هنا في الشخوص التراثية ألنها إسقاط وتعبير عن
حالة معاً الفاصل بينها وبين الرمزية المطلقة سياق الحدث وداللته.
وأدخل الشاعر في نص من مذكرات المتنبي شخصيات ثانوية أوـ ـ ـ ـ ما يصطلح عليه بالشخصيات السياقية
وفقاً لما أورده دكتور فوزي الحاج في بحثه" التشخيص في القصيدة الغندرامية" ـ ـ ـ ـ حيث استطاعت شخصية
خولة إلى جانب جارية المتنبي إظهار الهاوية التي سقط العرب فيها:

** " َخ ْوَلةُ" تلك البدوية َّ
الشموس
لقيتها بالقرب من "أريحا"

سويعةً ،ثم افترقنا دون أن نبوحا

لكنها كل مساء في خواطري تجوس

ُّ
ثغرها العبوس
يفتر بالشوق وبالعتاب ُ

أشم وجهها الصبوحا

 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين ،ص.912-913
 - 2جابر قميحة :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1مصر ،1419 ،ص.119
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أضم صدرها الجموحا!
... ... ... ...
افل
ُ
سألت عنها القادمين في القو ْ
تقاتل
فأخبروني أنها ظلت بسيفها ْ
تجار الرقيق عن خبائها
في الليل َ

حين أغاروا ،ثم غادروا شقيقها ذبيحاً

واألب عاج اًز كسيحاً

واختطفوها ،بينما الجيران يرنون من المنازل

يرتعدون جسداً وروحاً
()1
ال يجرؤون أن يغيثوا سيفها الطريحا!

لقد خاضت خولة الحرب عندما تقاعس ولي األمر فكانت الخاسرة واألسيرة ،وتكمن المفارقة بين نص
المتنبي وهذا النص ،في أن " تموت خولة القديم ،وتؤسر خولة النص الجديد ،بعد أن أصبحت معادالً لألرض
العربية ،تجاهد دفاعاً بعد ذبح األخ وعجز األب ،بينما الباقون حولها ال ينتشلون كرامتهم ،سيفها الطريح ،بل
إنهم يرتعدون جسداً وروحاً"( ،)2هذا الواقع مرفوض ،لذلك وظفها الشاعر في سياق مؤلم ،لتكون بمثابة التوعية،
واستعراض إلى أين وصل باالنهيار باألمة ،فالشخصية المسقطة على المكان توحي بالضياع المتسارع ،ومن
خاللها يحاول استدراك ما تبقى عبر تفعيل دور العدو في ممارسة سطوته ،واالنتقال بالشخصية من سياق
إيجابي يصون كرامتها إلى سياق سلبي يعكس الذل والمهانة.
وفي ذات اإلطار أي الشخصيات السياقية ،يستحضر الشاعر في قصيدته " ال وقت للبكاء" أكثر من
شخصية تراثية يقودها فعل الرؤية كما يلي:

أيتها :الخنساء
رُ

شبابها المستشهدين في الصحراء.
ترثي َ
اء
رُ
أس َم ْ
أيتهاَ :
المقتول في الكعبةْ،
تبكي ابَن َها
َ
أيتها :شجرة ِّ
الدر..
رُ

 -1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،من مذكرات المتنبي في مصر ،ص.312
 - 2محمود أحمد العشيري :الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص ،مجلة عالمات في النقد ،مج ،11ج ،11مايو 3119م،
ص.223
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ِّ
ِّ
ُّ
ين)
الباب على
جثمان (نجم الد ْ
ترد خلفها َ
ِّ
الطعنة و ِّ
السكين
صدرَها على
غلق َ
ُت ُ
فالجند في ِّ
الدلتا
ُ

ظروا إلى الوراء
ليس لهم أن ين ُ

أو يدفنوا الموتى
ن ()1
إال صبيح َة ِّ
ِّ
الغد
المنتصر الميمو ْ

ال شك أن فهم استلهام الشاعر لهذه الشخصيات بشكل متتابع يأتي من خالل العنوان " ال وقت للبكاء"
وكذلك من خالل الجزئية السابقة لهذا المقطع وهي:

تظل في ِّ
نكَّب ْة
وأ ُِّمي التي ُّ
فناء البيت ُم َ

الرثاء
مقروح َة العينين ،مسترسلة
ْ
()2
بالعود على التربة
ُ
تنكث ُ

فاألم هنا كانت مستغرقة في البكاء والرثاء ومشغولة الذهن تخط على األرض ما يعتمل في قلبها وعقلها،
ذلك االنشغال الكلي والحالة الوجدانية التي تعيشها دفعت بالشاعر إلى استحضار شخصيات عاشت نفس
الموقف واأللم ،وكرست نفسها للتعبير عن تلك الحالة ،لكنها في نفس الوقت لم تستسلم لتلك الحالة وتدفن
نفسها في قالب الحزن التام الموسوم بالضعف ،بل اتسم حزنها بالقوة والقدرة على الرؤية الواضحة ألهمية
التضحية طالما سيعقبها انتصارات ،وتكمن جمالية االستدعاء في ترتيب أفعال الشخوص " ترثي  /تبكي  /ترد
" حيث يشكل حضور الرثاء والخنساء أوالً توقعاً لهذا المصير وتقبالً له ،في حين يأتي البكاء الحقاً إلضفاء

طابع إنساني على األم والتي هي األرض هنا ،وكذلك ذكر أسماء والكعبة يضفي على الشهداء نوعاً من العلو

والرفعة ،وعلى األم قداسة وعلو شأن ،أما الفعل ترد والمرتبط بشجرة الدر ونجم الدين يعكس جسارة وقدرة على
التحمل واخفاء الضعف ،وادارة دفة األمور بخبرة ودهاء رغم نزف الروح دمعاً وألماً ،فالسياق ال ينفي الطابع

الوجداني واإلنساني ،ولكنه يحث على المضي قدماً ،كي ال تصبح األرض مرتعاً للعدو ،خاصة أرض الدلتا
منبع الحياة ،وال نغفل أن النص يتحدث بشكل عام عن رحيل عبد الناصر ،وعن الحاجة الماسة لبث روح

التماسك في الجنود ،واالنبعاث من رماد الحزن.
ويوظف الشاعر شخصية "سيزيف" من األساطير اليونانية ضمن نصه كلمات سبارتكوس األخيرة في قوله:
سيزيف " لم تعد على أكتافه الصخرة
"
ُ
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة ال وقت للبكاء ،ص .399
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة ال وقت للبكاء ،ص .399
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الرقيق
يحملها الذين يولدون في مخادع
ْ
والبحر  ..كالصحراء  ..ال يروي
العطش
ْ

يقول " ال " ال يرتوي إال من الدمو ْع !
ألن من ُ

()1

ويأتي توظيفها أيضاً ضمن الشخصيات السياقية ،والمعروف أن النص يتحدث عن شخصية سبارتكوس

المتمردة ،وسيزيف أيضاً متمرد؛ ولكنه إلى جانب تمرده يعتبر رم اًز لعذاب ال ينتهي ،وفقاً لطريقة عقابه برفعه
للصخرة التي ال تصل للقمة أبداً وبالتالي ال تنتهي مهمته ،والشاعر في نصه التقط صفة التمرد والتقط الخالص

في قوله" :لم تعد على أكتافه الصخرة" في إشارة إلى أن انتهاء دوره ووصوله لهدفه المعلن صراحة من خالل
قوله ال ،فرمزية العذاب المستمر كسرت بقوة الكلمة ،ومن يمتثل إلرادة الحاكم ورغباته هو من يحمل الصخرة
اآلن ،فالكلمة الحرة المتمردة تقابل سطوة الحاكم.
ومن األساطير يستدعي الشاعر شخصية أوديب في قوله:

" أوديب" عاد باحثاً عن الذين ألقياه للردى
نحن اللذان ألقياه للردى

وهذه المرة لن نضيعه
ولن نتركه يتوه
ِّ
ناديه
قولي إنك أمه التي ضنت عليه الدفء
وبالبسمة والحليب

قولي له إني أبوه
(هل يقتلني ؟) أنا أبوه
ما عاد عا اًر نتقيه

العار :أن نموت دون ضمة
من طفلنا الحبيب

من طفلنا " أوديب"

()2

يوظف أمل شخصية تراثية من التراث الغربي ،وهي شخصية أوديب من األساطير اليونانية القديمة رمز
الخطيئة ،لكنه يغاير في طريقة بناء أحداثه هنا لماهية الحدث األصلي ،فشخصية األم وشخصية األب يلبسهما

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة كلمات سبارتكوس األخيرة ،ص .119
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة العار الذي نتقيه ،ص 43-41
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لباس الندم والمعرفة البنهما أوديب ،ويظهر هذا التراجع من خالل تصريحهما بما فعاله ،ومحاولتهما إصالح
ما أفسداه ،ألن العار في نظرهما يكمن في استم اررية تنكرهما له ،إن استلهام هذه الشخصية وطريقة بناء النص
يأتي في إطار مراجعة األمور وازالة وسم الخطيئة واإلصالح ،الذي يظهر جلياً من خالل استدرار العطف عبر
عبارات التحبب والنا المعلنة للملكية األبوية.
ويوظف دنقل أيضاً شخصية هانيبال في نصه كلمات سبارتكوس األخيرة في قوله:

وان رأيتم في الطريق " هانيبال"
فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب " روما " المجهد ْة
ظر ْت شيوخ روما – تحت ِّ
قوس النصر – قاهر األبطال
وَ
انت َ
ونسوُة الرومان بين الزينة المعربدة
الجنود ..
ضللن ينتظرن مقدم
ْ
َ

األطلسية المجعدة
ذوي الرؤوس
َّ

هانيبال " ما جاءت جنوده المجندة
لكن "
َ
انتظرته ..
انتظرته ..
فأخبروه أنني
ُ
ُ

لكنه لم يأت !

()1

إن المقطع السابق يأتي على لسان شخصية سبارتكوس التي تقنع الشاعر بها ،وذلك في سياق انتظار
المدد من هانيبال ذلك القائد الذي حارب الرومان بمكر ودهاء ،وقد أجاد الشاعر الربط بين شخصية سبارتكوس
في ثورته الشهيرة " ثورة العبيد" وبين هانيبال في وحدة الهدف وهو محاربة الرومان ،لكن المفارقة هنا تكمن في
عدم نصرة هانيبال لسبارتكوس ،وبالتالي موت األخير الذي رغم نقص المدد ترك رسالة تفيد بانتظاره له،
فشخصية هانيبال وهي شخصية تاريخية ،تستدعى في إطار الشخصية المخلصة والقاضية على الظلم الواقع
على عبيد روما ،لكن هنا لم يحضر ورغم عدم حضوره مازال األمل يسكن سبارتكوس؛ لذلك ال نستطيع إخراجها
من داللة االنتصار للحق إلى التخاذل ألن مفردة إن رأيتم في الطريق تحمل النص ألفاق أخرى .
وكذلك التفت أمل إلى التراث الفرعوني ووظف منه عدة شخصيات في نصه العشاء األخير ،وذلك في
قوله:

منذ أن مات أبي ..
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة كلمات سبارتكوس األخيرة ،ص 121
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الثرية
كل من تعشقه أمي َّ

كل من تعشقه أمي :أب لي في العماد!
ربما " أحمس " رَّب ْت ُه ام أر ْة

َذ َه ُب الشمس العجوز انصه ار
***

صافحت القمر
 ..أنا " أوزوريس"
ُ
كنت ضيفاً ومضيفاً في الوليمة
ُ
أجلست لرأس المائدة
حين
ُ
األسود بي
الحرس
وأحاط
ُ
ُ

فتطلعت إلى وجه أخي ..

فتغاضت عيُنه  ..مرتعدة!

أنا أوزوريس ،واسيتُ القمر
وتصفحت الوجوه
ُ

وتنبأتُ بما كان  .وما سوف يكون ؟
***

دمع " إيزيس " المقدس
 ربماَ
أحياك يوماً ُ
غير أنا لم نعد ننجب إيزيس جديدة

لم نعد نصغي إلى صوت النشيج

()1

وظف أمل هذه المرة شخصيات من التراث الفرعوني ،وجاء توظيفه لشخصية أحمس في سياق احتمالي أن
هذه الشخصية الفرعونية "أحمس " التي حكمت مصر ،وطردت الهكسوس رغم صغره في السن ،هي أيضاً
ربتها امرأة ،والسياق فيه شيء من التهكم والمقارنة بين شخصيتين األولى فرض عليها تقبل عشاق األم ،وهم

كثر كما يصرح النص بذلك ،وهو سياق يدلل على الخضوع وانتفاء القدرة على إبداء الرأي ،وبين شخصية
الملك الفرعوني أحمس الذي حكم مصر صغي اًر وربته امرأة ،ومع ذلك كان قاد اًر على إدارة شأنه الخاص وشأن

من حوله ،فأحمس هنا يحمل داللة الحرية.

أما الشخصية الثانية من نفس النص وهي شخصية أوزوريس إله البعث والحساب ،وتأتي في قالب راصد لغدر
اإلخوة ،وهو مماثل في طبيعته الحدثية لحكاية عيسى وحوارييه في االجتماع حول مائدة العشاء ،حيث دعي
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة العشاء األخير ،ص .141 -114
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أوزوريس إلى وليمة أعدها ست رمز الشر ،ولكنه أجاد قراءة الوجوه وعرف أن ست سيقتله وبالتالي حدث ما
كان وقتله ،أما إيزيس فهي زوجة أوزوريس التي ما أن علمت بمقلته حتى بدأت رحلة البحث عن جسده( ،)1و
من خالل توظيفه لشخصية إيزيس نالحظ أن دنقل" إذا كان ال يتملكه الشك كلي ًة في قدرة إيزيس على البحث

(تراثياً) فإنه في المقطع الثاني  -من نفس القصيدة  -يؤكد عدم قدرتها على البعث ( واقعياً ) وذلك بعد

استخدامه للنفي  ( .لم نعد  ،)2(")....إذاً أمل وظف هذه الشخصية في إطار الداللة على استحالة العودة،
وهي الداللة المستمدة من العنوان العشاء األخير ،وبالتالي فإن أوزوريس هنا يعد إسقاطاً على الواقع المعاصر

حيث ال مجال لعجائب األساطير.

 - 1حسب األسطورة المصرية ،قتله أخوه الشرير ست ،رمز الشر حيث قام بعمل احتفالية عرض فيها تابوت رائع ،قام الحاضرون
بالنوم فيه لكنه لم يكن مناسبا إال ألوزيريس ومن ثم ألقاه ست في نهر النيل وقطع أوصاله ورمى بها إلى أنحاء متفرقة من وادي
النيل  ،بكت أيزيس وأختها عليه كثيرا وبدأت أيزيس رحلتها بحثا عن أشالء زوجها وفي كل مكان وجدت فيه جزء من جسده بنى
المصريين المعابد مثل معبد أبيدوس الذي يؤرخ لهذه الحادثة وموقع المعبد أقيم في العاصمة األولى لمصر القديمة( أبيدوس) ،حيث
وجدت رأس أوزيريس وفي رسومات المعبد الذي أقامه الملك سيتي األول أبو رمسيس الثاني الشهير تشرح التصويرات الجدارية ما
قامت به إيزيس من تجميع لجسد أوزيريس ومن ثم عملية المجامعة بينهما لتحمل ابنهما اإلله حورس الذي يتصدى ألخذ ثأر أبيه من
عمه وبسبب انتصاره على الموت وهب أوزيريس الحياة األبدية واأللوهية على العالم الثاني .ينظر ويكيبديا .
 - 2جمال محمد عطا حسن :تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل ،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة ،مصر2002 ،م.ص
.212
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ال َمْب َح ُث الثاني
الش ِّ
َّ
خصَّيات الواقعية
يكثر استخدام هذا النوع من الشخصيات في سياق المديح والهجاء والرثاء ،ودائماً ما يكون العنوان بمثابة
إشارة صريحة إليها ،ويركز الشاعر على إبراز هذه الشخصية من خالل التركيز على البعد الجسمي والنفسي
واالجتماعي ،وبما أننا نتناول الشخصيات وفقاً ألنواعها فإننا بهذا نتجه للشق الدرامي المنبثق من " ذات الشاعر
التي نضجت نظرتها إلى الكون وصحت على عالم مليء بالمتناقضات ،فكان أن حملت القصيدة مهمة التعبير
عن الواقع بالكلمة ،فلذلك الشعر عند "أمل دنقل" واقعي ال وقائعي" (.) 1
ودرامية القصيدة تستلزم اللجوء لعنصر الشخصيات التي تعد الركن الركين ،وعامل إيجاد بقية العناصر
وخاصة الحدث وحبكته ،وبما أننا نتكلم عن شخصيات من الواقع ،فهذا ال يعني أن تكون هذه الشخصيات
وأحداثها في النص مطابقة لواقعها ،فالشاعر يحور أحياناً أحداثاً سمعها ،ويغير المسمى العائلي للشخصية
المقصودة.
إن توظيف الشخصيات الواقعية ،يعد نوعاً من اإلسقاط ،ويتضمن إسقاطاً سياسياً واجتماعياً ،وبنظرة
سريعة لدواوين شاعرنا نجده رافضاً أشد الرفض للواقع المنمق والموشى بأوهام فضفاضة ،إذ يضع دوماً نصب
عينيه أن" الواقع ال يكون جميالً إال في عيون السذج"( ،)2فواقع يقوم على الذل ،والمهانة ،واستالب الحق دون
أي رادع ،ال يمكن أن يتغاضى عنه إال ساذج ال يدرك حقائق األمور ،لذلك رفض شاعرنا أن يكون ناسكاً في
محراب شعر المهادنة فاختار شع اًر واقعياً ،ممزوجاً بشخصيات واقعية؛ ليقينه أن" الفيصل في أي لون أدبي
الوصول إلى الناس"()3؛ والشعر رغم أنه كلمات ،نجد تأثيره يالمس شغاف القلب ،فالكلمات أحياناً لها تأثير
يفوق األفعال ،وأحياناً تكون بمثابة دافع تقوية للقيام بالفعل ،والشعر بشخصياته الواقعية ينقل لنا تجربة معيشة،
عايشها الشاعر نفسه ،بقسوتها ،وآالمها ،أو بأفراحها ،وعبق شذاها ،ونرى ذلك متحققاً في قوله:

شقيقتي "رجاء" ماتت وهي دون الثالثة
ماتت وما يزال في دوالب أمي السري
صندُلها الفضي!
 -1علي رحماني :الرفض والتجاوز في شعر أمل دنقل ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضر-بسكرة ،كلية اآلداب،
الجزائر3112،م ،ص.11
 - 2عبلة الرويني :الجنوبي (أمل دنقل) عن حوار أجرته عبلة الرويني مع أمل دنقل بتاريخ 1499/13/11م ،ص.32
 - 3شعبان سليم :أمل دنقل عالمة فارقة على خارطة الشعر المعاصر ،مجلة الموقف األدبي ،العدد  ،913شباط 3112م ،ص
.194
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طها ،غطاء رأسها الصوفي
صدارها المشغول ،قر ُ
ُ

أرنبها القطني!

وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت

فك أراها تمسك الحائط َّ ..
علها تقف!
أنسى بأنها ماتت ..
أقول :ربما نامت ..
أدور في الغرف.

وعندما تسألني أمي بصوتها الخافت

أرى األسى في وجهها الممتقع الباهت
وأستبين الكارثة!

()1

يسرد النص حكاية شخصية من واقع الشاعر" رجاء" شقيقته التي غيبها الموت باك اًر ،لترحل تارك ًة خلفها
متاعها وألعابها ،التي تشكل شوكة في خاصرة أهلها ،فما أن تبصر أعينهم ما تركته ،حتى يعتمل القلب ويجيش
بعاطفة حزينة ،عمادها اللوعة واأللم ،ويمكننا أن نلمس مدى تأثيرها في نفسيته من خالل تذكره ألغراضها،
وصدمته من صمت أروقة البيت ،لكنه ولد رؤيته الخاصة واعتصر من فحوى الغياب بؤرة تحييها ،وتمكنه من
رؤيتها في فعل القول الذي يقود احتمالية النوم.
ويستمر الشاعر في التقاط حكايات شخصياته الواقعية مصو اًر هذه المرة ما خلفته عودة جندي من
الميدان بال ساق ،وبال وسام في صدره ألماً نفسياً ،يفوق ذلك األلم الجسدي ،ولم تترك له إال ذكريات تطرق
أبواب ذاكرته؛ تطول الحكاية التي يسردها الراوي ،فقصة الحرب والسالم ،تدور في ٍ
مكان صغره المتناهي ،ال
يستوعب معاناة بطل تلك الحرب التي فعلت أفعالها فيه:

عام
في الفندق الذي نز ُ
قبل ْ
لت فيه َ
شاركني الغرفة
فأغلق الشرفة

ق
المَقام
وعَّل َق َّ
َ
(السترة) فو المشجب ُ
ِّ
(الحرب والسكم)
كتاب
وعندما رأى َ
وجهه
بين َّ
يدي :ار َّبد ُ

 -1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة الموت في لوحات ،ص.111
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ورف جفُنه َ ..رَّفه
َّ

فغالب الرجفة
َ

صبَّية طارحها الغرام
َّ
وقص عن َ

وكان عائداً من الحرب  ..بك وسام
فلم ُتطق ..ضعفه

ولم يجد ـ ـ حين صحا ـ ـ ـ إال بقايا الخمر والطعام!

()1

.. .. .. .. ..

وحين ظن أنني أنام
رأيته يخلع سا َقه الصناعية في الظكم
ُم َص َّعداً تنهيد ًة ..

قد أحرقت جوَفه

()2

سيطر على النص حس مأساوي منبعث من معاناة شخصية واقعية ال تنحصر روايتها لحكايتها على
تجربتها فقط ،بل تمثل حكاية أشخاص كثر في عالمنا الواقعي خاضوا نفس تجربتها ،وكانت النهاية تحمل في
رؤيتها فناء معنوياً إلى جانب الجسدي و" هذه الرؤية الجدية ،رؤية مأساوية ،بمعنى غير بعيد عن المعنى
الذي قصد إليه لوسيان جولدمان ،في تحديده مفهوم الرؤية المأساوية ،خصوصاً من حيث هي رؤية الذات..
التي تعيش دائماً في المدى األقصى من الحضور ،ينتابها دائماً الشعور بأنها تشرف على الهوة السحيقة ،التي
تعني نهاية الحياة ،في إطالقها أو الدمار الكامل ،الذي ليس بعده وجود أو حضور"( ،)3لقد عادت شخصيتنا
من الحرب بخفي حنين (كان عائداً من الحرب  ..بال وسام) ،حيث كانت خسارته في الحرب بداية لنبوءة
الخسارات في حياته ،إذ تركته تلك الصبيَّة ،التي طارحها الغرام؛ ألنها (لم تطق  ..ضعفه) ،أراد الشاعر من
خالل هذه الشخصية أن يجسد لنا مدى شفافية الحلم ووردية الحياة واإلقبال عليها ،ومدى تأثير االنكسارات في
النفس ودفعها إلى الموت البطيء ،لقد مارست الشخصية فعلها التأثيري على مستوى المكان والزمان ماضيه،
وحاضره ،ومستقبله ،ذلك الدور التأثيري وصل إلى حد فعل المواربة عن أعين الناس تعميقاً ألزمتها وجدية
الموقف.

1

 -ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة صفحات من كتاب الصيف والشتاء ،ص.223

2

 -ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة صفحات من كتاب الصيف والشتاء ،ص.224

 -3أمل دنقل :األعمال الكاملة ،االقتباس أعاله كالم د.جابر عصفور في مقدمة األعمال الكاملة ،ص.41
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لقد كان الشعر الحر بمثابة طوق النجاة للشعراء حيث قيمته" تفوق في مغزاها الحقيقي مسألة التحرر،
من الشكل القديم ،وقيوده التي طوقت أعناق الشعراء ،إلى ما هو أبعد من ذلك ،إذ إنها مثلت عودة القصيدة
العربية ،إلى ذاتيتها الحقيقة وأعادت طرح الهموم اإلنسانية ،برؤية تتماشى وروح العصر"( ،)1أيقن دنقل هذه
القيمة وجهر بالهموم اإلنسانية ،فكانت موضوعاً حاض اًر في نصوصه إلى جانب الهم السياسي ،وعالج الموت
وآثاره على نفسيته ونفسية من حوله عندما فقد شقيقته ووالده وحبيبته ،إذ يتذكر موت والده ،وصديقه ،ورفيق
دربه األدبي ،وعامالً كان حاض اًر وقت موته :

أتذكر
ُ
مات أبي نازفاً

أتذكر ..

هذا الطريق إلى قبرِّه ..

()2

***
كان يسكن قلبي
وأسكن غرفته

نتقاسم نصف السرير،
ونصف الرغيف،
ونصف اللفافة،

والكتب المستعارة.
هجرته حبيبته في الصباي َّ
فمزق شريانه في المساء
***
عندما احتقنت لوزتاه ،استشار الطبيب،
وفي غرفة العمليات..

لم يصحب أحداً غير ُخف ..

وأنبوبة لقياس الح اررة،

 - 1نصيرة أحميد جدوع :األدب والثورة (األدب العراقي المعاصر أنموذجاً) ،جامعة األنبار ،العراق ،الشبكة العنكبوتية 3113م،
ص .13
 - 2ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة الورقة األخيرة (الجنوبي) ،ص.291
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فجأة مات!

()1

***
ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوجه َّ

ك
من أقاصي الجنوب أتى ،عام ً
للبناء
كان يصعد" سقالة" ويغني لهذا الفضاء
كنت أجلس خارج مقهى قريب،

وباألعين الشاردة ..

كنت أق أر نصف الصحيفة،
والنصف أخفى به وسخ المائدة.

عينين ال تبصران ..
لم أجد غير ْ

وخيط الدماء.

انحنيت عليه  ..أجس يده
و ْ
قال آخر :ال فائدة

كل الغطاء
صار
نصف الصحيفة َّ
ُ

وأنا ..في العراء.
***

َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوجه َّ

تعرف أن أباها َص َعْد
ليت" أسماء" ُ
لم يمت

هل يموت الذي كان يحيا
كأن الحياة أبد!

()2

يبدو أن نجم الموت له نصيب األسد في سماء شاعرنا ،فكل دروب الحياة عنده إما أن تبدأ بالموت أو
تنتهي به ،لكن في حياته وواقعه ودواوينه التي تشكل انعكاساً واضحاً لها ،أجد أن رحلة الحياة ،تبدأ بميم الموت
لتنتهي بالتاء؛ حجم المأساوية في حياته كبير ومتكرر ،إذ إن" الفقد المتواصل وضعه دائماً في
 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة الورقة األخيرة (الجنوبي) ،ص .294-291
 -2ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة الورقة األخيرة – الجنوبي ،ص.211-211
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مواجهة الموت ،لكنه لم يفقده لحظة عشقه للحياة ،ألنه لم يعرف لحظة فقدان ذاته وضياع نفسه ..إن
هذا االستمتاع بالحياة هو نتاج وعي بالموت كحقيقة ،واد ارك لحتميته" ()1؛ هو يعيش في حالة من التذكر
المستمر للماضي ،وخاصة في ديوانه األخير ،حيث الحس المأساوي قد سكنه ،وبات يخفق في قلبه ،كل الحياة
باتت مختصرة في الذكريات ،وحالة من أحالم اليقظة ،التي ترنو به صوب الحرية ،من جبروت عدو لطالما
صدح صوته بمخاطر الوفاق معه.
لقد كانت المقاطع السابقة لوحات استخرجها من غياهب الذاكرة هي حكايات واقعية؛ ألشخاص عاش
معهم ،وكون الشاعر وظف شخصيات واقعية ،فهذا دليل على مدى حذقه وحنكته الشعرية" فقبل أن يجعل
الكاتب قارئه يتعاطف وجدانياً مع الشخصية ،يجب أن تكون هذه الشخصية حية ،فالقارئ يريد أن يراها وهي
تتحرك ،وأن يسمعها وهي تتكلم ،يريد أن يراها رأي العين"( ،)2لقد قلت حكايات نظ اًر لماضويتها ،وكونها باتت
منتمية لعالم الحكايات ،ال ينفي عنها واقعيتها ألن" أي عالم حكائي ال يسعه أن يكون مستقالً استقالالً ناج اًز
عن العالم الواقعي"( ،)3لقد بدأ رحلته مع والده الذي شهد موته باك اًر جداً ،وكان له من قبل تجربة مع الموت
عندما اختطف شقيقته في ربيع عمرها ،لقد أورثه فقد األب يتماً وضياعاً فأنى لطفل أن يدافع عن حقه ،وأرضه
حين أنشب األقارب أظفارهم فيها؟! ،تلك المعاناة المبكرة مع الصراع جعلته فاقداً لكل ذكريات الحياة في مكانه
األثير ،فلم يعد في العقل إال بضع ذكريات تطارحه الغرام ،ونلحظ استخدامه لكلمة (أتذكر) أي أن بقية التفاصيل
باتت ضبابية ال يملك منها إال ذلك الطريق المؤدي إلى قبر والده ،وذلك الجرح الذي كان سبباً في رحيله،
والذي كان سبباً في معاناة السارد ،وقد مات نازفاً تدل على طول المدة التي ترك فيها والده لينزف ،وهي إشارة
أيضاً للترك والتخلي في وقت كان فيه ابنه صغي اًر ال يعي الكيفية التي يساعده فيها.
الموت وحيداً بال عائلة كان هاجساً مسيط اًر على أغلب نصوصه ،فها هو يسرد على مسامعنا قصة صديق
له عاشا معاً كما اإلخوة؛ لكن هجر المحبوبة لمحبها وهو المصير المعتاد في شعره دفعه لحافة االنتحار ،حتى
عندما عاد بأعجوبة من موت اختاره هو عاد الموت المكتوب لينال منه في غرفة العمليات.

 - 1عبلة الرويني :الجنوبي (أمل دنقل) ،مرجع سابق ،ص.11
 - 2عز الدين إسماعيل :األدب وفنونه (دراسة ونقد) ،دار الفكر العربي ،ط ،4القاهرة3119 ،م ،ص .119
 - 3أمبرتو إيكو :القارئ في الحكاية (التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية) ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،المركز الثقافي العربي،
ط ،1الدار البيضاء1441،م ،ص .193
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أما القصة الثالثة فكانت من نصيب عامل ولكن المميز فيه أنه جنوبي ،والنص يدلل لنا على مدى معاناة
هذه الشخصية ومأساوية موتها ،هذا الجنوبي جاء من أقصى الجنوب باحثاً عن قوت يومه ،وليسد رمق جوعه
وجوع من ينتظرونه؛ لكنه مات ولم يجد إال صحيفة تدثره.
أما اللوحة األثيرة والمحببة لقلبه فهي عن صديقه ورفيق دربه في الحياة واألدب يحيى الطاهر عبد هللا،
فهي على الرغم من الموت المخيم عليها فإن التفاؤل ينضح من معينها ،مشبهاً إياه بعيسى عليه السالم في
صعوده نحو السماء ،فهو يخاطب ابنة يحيى الطاهر عبدهللا (أسماء) وهي شخصية واقعية بخطاب مباشر،
ويبشرها بأن روح والدها تصعدت وأنه في عليين حي يرزق.
ومازال شاعرنا أسي اًر لتلك العودة ،العودة لألرض ،والبيت ،والحبيب ،والولد والزوج؛ لكنها دائمة عودة خاسرة،
أو منقوصة ،بنكهة الفقد واللوعة ،حتى عودة سرحان وهي شخصية واقعية ( ،)1ليتسلم مفاتيح بيته األثير كانت
عودة غير متحققة ،فهو لم يتسلم مفاتيح القدس كما أفصح عن ذلك عنوان النص" سرحان ال يتسلم مفاتيح
القدس":

اشترى في المساء
قهوًة وشطيرة

واشترى شمعتين .و َغدَّارًة ،وذخيرة
وزجاج َة ماء.

... ... ...

أطلق النار كانت ُيد القدس فوق الزناد
عندما َ
(ويد هللا تخلع عن ِّ
جسد القدس ثوب الحداد
ُ
ليس من أجل أن تنفجر نفط الجزيرة)
يتفاوض
يتفاوض َم ْن
ليس من أجل أن
ُ
َ
من حول مائدة مستديرة

 - 1سرحان بشارة سرحان أمريكي من أصل فلسطيني من عائلة مسيحية ويحمل الجنسية األردنية .في عام 1621م ،أقام سرحان في شقة في باسادينا
مع أخويه عادل ومنير الذي كان يملك مسدسا ً عيار 22؛ خطط سرحان الستعمال مسدس شقيقه دون علم منه الغتيال روبرت كينيدي؛ وقد عثر على
مذكرة في شقة سرحان بعد حادث االغتيال تقول ...( :ضرورة اغتيال السيناتور كينيدي قبل يوم  5من شهر حزيران سنة 1621م) ،وهو يوم الذكرى
السنوية األولى لهزيمة مصر وسوريا واألردن أمام العدوان اإلسرائيلي في حرب األيام الستة (نكسة حزيران) .ينظر ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة،

سرحان_سرحانhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء.

()1

يتحدث الشاعر في هذا المقطع عن شخصية سرحان ،وهي من الشخصيات الواقعية التي حاربت الظلم،
ورفضت ذل المحتل وأعوانه وانتصرت ألرضها ،سرحان دافع عن أرضه ولم ينتظر أي مقابل ،وجمالية المقطع
تكمن في ترتيب األحداث وصفاء النوايا الذي تكلل بحدوث فعل القتل في مكان ونصرة هللا لعبده وازالة ثوب
الحداد عن جسد القدس ،تجلت في النص وحدة المكان واإلنسان في سبيل هدف واحد ،لقد توحدت القدس مع
سرحان في جسد واحد عندما(أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد)؛ واشتراك األرض مع ابنها في القصاص
دليل على عمق األلم الناجم عن التخاذل إذ لم يهب لنصرتها إال من تكون في رحمها وكان معها يداً واحدة،
ينقصها ٍ
أياد عدة؛ ليكون في قصاصها من مغتصبها عبرة ألولى األلباب.

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،ص .212-213
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المبحث الثالث
الشخصية الرمزية والقناع
أوالً :الشخصيات الرمزية:
انطالقاً من أن النص الشعري بشكل عام ،والدنقلي بشكل خاص" كون متعدد األضالع واألبواب"(،)1

وألنه ال يحد بحد نظ اًر للتأويل الذي يحتوي" ممارسة( )..يحضر في صلبها سؤال الذات والكتابة ،ألبعاد الكينونة
المتعددة التي تخضع آللية الكشف بما هو فهم وتأويل يعيد طرح أسس مساءلة الوجود من أجل بناء حوار

خصب مع مختلف أشكال األثر المكتوب منه أو المنسي في الالوعي الفردي والجمعي أيضاً" ( ،)2فإن الشاعر

المعاصر اختار شيئاً أجمع النقاد على تسميته (الرمز) وذلك بهدف إضافة شيء من التشويق؛ ليغدو النص

ال هو بالقريب وال هو بالبعيد في آن واحد ألن " الحرف الرمزي المشفر شعرياً ال يذهب ،وانما يؤتى إليه في
رحلة معرفية مضنية يلزمها الكثير من التأني والدربة والتأمل" (.)3

استشرف المستقبل؛ لقد كانت
ا
ويعد دخول الرمز في شعر أمل تقنية يتماهى فيها الماضي مع الحاضر و
الرؤى حول الرمز وماهيته عامة ،تشير إليه كمفهوم يصلح لكل العلوم التي تتناول الرمز وتبتعد كل البعد عن
الرمزية األدبية التي لم تظهر إال على يد األديب األلماني جوته الذي زاوج بين الذات الشاعرة والموضوع
المستوحى من الطبيعة المعطاءة؛ ليخرج برمزية شاعرية بنكهة الرومانسية ،وهو ما تجلى في قوله بأن الرمز
عبارة عن" امتزاج للذات بالموضوع ،والفنان بالطبيعة ،فإنه يكون منطقياً مع نزعته المثالية التي ترد العالم

الخارجي إلى رموز للشاعر وترى في الطبيعة للشاعر ظاهرة ينفذ منها إلى قيم ذاتية وروحية"( ،)4ويذهب د.
محمد فتوح أحمد إلى أن وجهة نظر جوته قد تجاوزها "كانت" بشكل كبير إذ رأى أن الرمز" بعد أن ينتزع من

الواقع يصبح طبيعة منقطعة مستقلة"( ،)5الرمز عنده ما هو إال " تمثيلي تجريدي ،وجه الشبه الجامع بينه وبين
األسطورة لم يكن إال النتائج"( ،)6وهذا على العكس تماماً من "هيجل" الذي" جعل من الرمز قيمة استنتاجية بدل
القيمة التماثلية أو التشابهية" ( .)7في حين يراه بعض النقاد والشعراء على حد سواء وسيلة " إيحائية من أبرز

وسائل التصوير الشعرية التي ابتدعها الشعر المعاصر عبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية،
يثري بها لغته الشعرية ،ويجعلها قادرة على اإليحاء بما يستعصي على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه

 - 1محمد بنيس :الشعر العربي الحديث (بنياته وإبداالتها) ،دار توبقال للنشر ،ط ،3الدار البيضاء ،المغرب3111،م ،ص .111
 - 2عبد العزيز بومسهولي :الشعر والتأويل قراءة في شعر أدونيس ،أفريقيا الشرق ،بيروت ،لبنان1441 ،م ،ص.9
 - 3حياة الخياري :الرمز الشعري وإشكاليات التلقي ،مجلة الكوفة ،العدد  ،2السنة الثانية 3112م ،ص.121
 - 4محمد فتوح أحمد :الرمز والرمزية (في الشعر المعاصر) ،دار المعارف ،مصر1499،م ،ص .21
 - 5المرجع السابق ،ص.21
 - 6أنطون كرم :الرمزية واألدب العربي الحديث ،رسالة ماجستير ،بيروت ،لبنان1499 ،م ،ص.9
 - 7المرجع السابق ،ص.9
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وأبعاد رؤيته الشعرية المختلفة" ( ،)1إذاً هو يسهم في كشف وايصال ما يبقيه الشاعر من معان خفية وراء

السطور ،وهذا ما سيقودني لضم تقنية القناع تحت لواء الشخصيات الرمزية على اعتباره رم اًز يؤدي من خالله
الشاعر ما ال يستطيع اإلفصاح عنه بشكل مباشر؛ ألسباب سياسية أو فنية جمالية.

أن يجعل الشاعر الرمز والشخصية في بوتقة واحدة؛ ليعبر من خاللهما عما يجول في خاطره ويتصارع
في قلبه من مشاعر فهذا هو قمة األداء الشاعري والتمكن التقني ،وجاءت هذه التقنيات التي أبدعها الشاعر
المعاصر متسلالً بها من ربقة قيود القصيدة القديمة في ظل كثرة الشعراء ،وندرة وجود الناقد الحق ،وهو ما

صرح به فالديمير مايا كوفسكي بقوله ":ما أكثرنا نحن الكتاب ،لنجمع إذن مليون روبل ولنشيد لنقادنا ملجأ

عجزة "( ،)2ولم يكن هذا الحضور إال لتمييز الغث من السمين ،ووضع الشاعر المقتدر في مكانه الصحيح من
سلم اإلبداع.
وأوجد الشعراء ما يسمى بالشخصيات الرمزية ،إلى جانب األنواع األخرى من الشخصيات ،وقد عد القناع
من أبرز وأكثر التقنيات شيوعاً ،والمندرجة تحت لواء الشخصيات الرمزية ،إذ بات" وسيلة القتناص الواقع من

أجل تغييره" ( ،)3واستطاع أمل دنقل كغيره من شعراء عصره االستفادة من شخصيات الموروث ،ومزج بين هذه

االفادة وبين إدراكه لنقطة جوهرية مفادها أن " للتراث الشعري سيطرة ال يكاد يفلت منها إال الشاعر العظيم"(،)4
لذا لم يدع التراث يلف حبائله حوله ،وأفصح عن ذلك بشكل جلي في شعره ،حيث نجده مثالً لجأ إلى الموروث

الفلكلوري والعجائبي الذي يعد واحداً من أهم المنابع التي يردها الشعراء إلثراء النص الشعري وتكثيفه ،مستلهماً
ثالث شخصيات من الليالي الشهيرة وهي شخصية (شهرزاد ،وشهريار ،ومسرور):

احتها فوق جبيني،
ومشت ر ُ

هتفت بي" :شهريار"

شهرزادي :اسكبي َش ْهَد الرحيق المتواصل
ِّ
حكاياك الجديدة
صي من
ثم ُق ِّ
أشياء جديدة
أعْد أسمع
من زمان لم ُ
َ
أسردي ..

"لبيك يا موالي  ..قالوا . ..
َ
***

***

***

 - 1علي عشري زايد :عن بناء القصيدة العربية ،دار الفصحى للطباعة والنشر ،مصر1499 ،م ،ص.111
 - 2سعيد علوش :تمجيد النظرية وتقويض اإلجراء ،مجلة عالمات ،مج ،11ج ،29سبتمبر 3111م ،ص .91
 - 3إحسان الديك :رمزية القناع في سربية سميح القاسم ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد ،12العدد،1
غزة3111،م ،ص.119
 - 4صالح عبد الصبور :قراءة جديدة لشعرنا القديم ،دار العودة1413،م ،ص .19
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لح ْة
َشَفة ثلجية في جبهتي تسري ُ ..م َّ
الصبحَ ..فُق ْم"
" قد أتى
ُ

السياف من أشهى ُحُل ْم
شدَّني
ُ
حامكً أمر األميرة
مسرور معشوق األميرة
أنا يا
ُ

بدم ؟! (.)1
ليلة واحدة ُتقضى ْ ..

لكنه احتفظ بمسمياتها فقط وغير في أدوارها ،إذ إن حكاية شهريار ولياليه مع شهرزاد وكيف كانت تتحايل
ٍ
لحكايات أبطالها في الغالب من عوالم خيالية ليست إال لضمان استم اررية حياتها ليوم
عليه من خالل سردها

آخر ،ففعل الحكي ودرجة تشويقه وامتداده كان مقابالً لحياتها ،وهذا ما أدركته منذ يومها األول معه ،فما أن
ينبلج الفجر ويترامى إلى مسامعها صوت صياح الديك حتى تسكت عن الكالم المباح وتوقف ما كانت ترويه

حتى لو لم تختمه ،وقد تضمنت حكايتها المواعظ وتجارب األولين إلى جانب حنكتها ،ورجاحة عقلها ،وحسن
اختيارها للحكايات وطريقة السرد ،وهو ما يعزز هدفها األول أال هو اإلبقاء على حياتها وكسب ثقة الملك؛ لقد
وظف الشاعر تلك الشخصيات ليعرض لنا أزمة المثقف واغترابه ورفضه من المحيط المتسلط الذي يملك

السلطة ،وهو العنصر الخفي وراء اختيار هذه الشخصيات بعينها ،والذي ال يظهر بشكل جلي إال عند التدقيق
في مفردة" القلم" في بداية نصه:

كنت ال أحمل إال قلماً بين ضلوعي
ُ
كنت ال أحمل إال  ..قلمي

()2

إذ شكل االغتراب عنص اًر رئيسياً وفاعالً في تغيير أدوار الشخصيات ،ليصبح بذلك بطالً درامياً

()3

في

النص ،ذلك االنقالب في األدوار كان جزءاً من عملية تكريس االغتراب ،التي بدأت منذ أن كان يهيم على
وجهه خلف أبواب المدينة ،متأمالً ومقارناً بين الحال داخل تلك المدينة وبين الحال من أين أتى.

لقد كان غريباً عن هذه المدينة ،ورغم غربته عنها لم تفتح له أبوابها في البداية لينال قسطاً من الراحة،

وهو مطلب ليس بكبير حتى عندما فتحت كان بأمر من األميرة ،التي رأته غريباً عن مدينتها وأدخلته معها

المدينة في عربتها:

" أغريب؟"
عدت غريبا
ُ
قلت :ما ُ
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة حكاية المدينة الفضية ،ص.391 -399-391
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،حكاية المدينة الفضية ،ص .391
 - 3ينظر :فوزي إبراهيم الحاج :التشخيص في القصيدة الغندرامية (قراءة نقدية في بعض شعر أمل دنقل) ،مجلة جامعة النجاح
(العلوم اإلنسانية) ،المجلد 3111 ،19م ،ص .291
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حيث" انتهت غربته( )..وبدأ يتغزل في هذه المرأة/الوطن التي حملته بكرم عظيم إلى داخل هذه المدينة

المغلقة"( ،)1وكجزاء لها أعطاها أغلى ما يملك " قلمه" ،الذي سيغدو الحقاً مظه اًر من مظاهر تجدد االغتراب

المكاني مضافاً إليه غربة ثقافية ،تحققت عند هربه من سيف السياف ليخرج عائداً لدنيا االغتراب ،بعيداً عما
بات يألفه ويطوع نفسه عليه؛ لكن بال قلم يواجه من خالله غربته ،المفارقة هنا أن أداته التحررية التي يعبر

من خاللها عن غربته منحها عن طيب خاطر؛ لتغييبه حقيقة مكانته مع شهرزاده التي اكتشف جهله بحقيقتها

التسلطية ،والتي ظن أنه بكلمات شكره قد اشتراها؛ لكنها بتخفيها كسبت قلمه وأخرست ثورته ،وأعادته مغترباً
بال صوت.

ولم يقتصر توظيف أمل للشخصيات الرمزية على الصعيد الشعبي فقط  ،بل لجأ إلى القرآن الكريم
مستلهماً من قصصه أحداثاً وشخصيات ،وموظفاً إياها في إسقاط ما يعتمل في قلبه وخاطره عليها؛ حيث إن"
الموروث الديني على تنوع دالالته واختالف مصادره شكل مصد اًر إلهامياً ومحو اًر داللياً لكثير من المعاني
والمضامين التي استوحاها الشاعر المعاصر ،وحاول النفاذ من خاللها لتصويره معاناته ،والتعبير عن قضاياه،
ومواقفه ،وتعميق تجاربه"( ،)2و توظيف الشخصيات الدينية كان حاض اًر وبكثرة في دواوينه كغيره من الشعراء،
وقد أحدث صدمة لقارئه من خالل توظيفه لبعض الشخصيات الدينية ،بصورة تناقض المتعارف عليه في
األديان من وجهة نظر بعض النقاد ،من هذه الشخصيات الرمزية الصادمة توظيفه لشخصية الشيطان:

الرياي
المجد للشيطان ..معبود
ْ
من قال " ال " في ِّ
وجه من قالوا " َن َع ْم "
العدم
اإلنسان
من َعَّلم
َ
َ
تمزيق ْ
من قال "ال" ..فلم َي ُم ْت،
األلم!
وظل ُ
روحاً أبدية ْ

()3

هذا المقطع رغم رمزيته فإن بعض النقاد تحاملوا على دنقل إلى درجة تكفيره ،وتناسوا أن الشعر ال يحكم
عليه من منظور ديني ،و أنه لو حكمنا عليه من المنطلق الديني لوجب علينا أن نحرق كل ما وصل إلينا منذ
الجاهلية وصوالً لعصرنا الحاضر ،هذا باإلضافة إلنشاء محاكم خاصة لمحاسبة الفكر ومراقبة األقالم في كل
شاردة وواردة وهو ما قاله الجرجاني من قبلنا ":فلو كانت الديانة عا اًر على الشعر ،وكان سوء االعتقاد سبباً
لتأخر الشاعر ،لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين ،ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات ،ولكان أوالهم

 - 1المرجع السابق ،ص.291
 - 2حسن البنداري وآخرون :التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر ،مجلة جامعة األزهر ،غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية،
المجلد ،11العدد 3114 ،3م ،ص.399
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة كلمات سبارتكوس األخيرة ،ص .111
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بذلك أهل الجاهلية ،ومن تشهد األمة عليه بالكفر ،ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعري
وأضرابهما ممن تناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعاب من أصحابه بكماً خرساً ،و بكاء مفحمينَّ ،
ولكن
األمرين متباينان ،والدين بمعزل عن الشعر"( ،)1وصحيح أنه قديماً قد حكم على بعض الشعراء بالزندقة ،ونفذت
بحقهم أحكام أصدرها والة األمر؛ لكن نص دنقل هنا ال يصح لنا الحكم عليه من نفس المنطلق ،لرمزية داللته
رمز للتمرد ،وشخصية من الشخصيات المنبوذة في األدب " لقد تحول الشيطان إلى رمز
إذ شكل الشيطان اً
للتمرد عند الرومانسيين ،وذلك بعيداً عن المعاني الدينية ،وكان ملتون أول من بدأ بتحميل الشيطان دالالت
جديدة غير داللته الدينية في فردوسه المفقود"( ،)2لقد استعان أمل بالشيطان في سياق متمرد حيث ثورة
سبارتكوس على حكم القيصر ،وكان قد اتخذ من شخصية سبارتكوس قناعاً لثورته هو ،فأن يمجد الشيطان و
يربطه بالرياح تلك داللة على الحرية ،فالرياح تدل في لحظات صفوها على الحرية والنفاذ ،وفي لحظات عصفها
على الهياج والتمرد ،وبعث الخوف من ثورتها التي تصل أحياناً حد التدمير ،لقد تمرد الشيطان واستحضر في
تمرده قوى الطبيعة الهائجة "الرياح" زيادة في تعميق الحس الثوري ،حيث" إن الثورة ليست ضد هللا وانما ضد
هؤالء الذين انتهكوا حرمة اإلنسان في مصر وأوقعوا به الهزائم وأسقطوه في هوة الضياع ،إنها ثورة ضد أنصاف
اآللهة"( ،)3فال التي مجدها الشاعر وان كانت صادرة عن الشيطان هنا؛ لكنها ليست في نفس سياق الرفض
الديني ،إن المالئكة قالت "نعم" والشيطان قال "ال " للسجود آلدام عليه السالم في القصص القرآني ،من " قال
ال فلم يمت" إن المالئكة جميعاً قالوا "نعم" وأطاعوا األمر في ذلك المشهد الذي حكاه القرآن العظيم ،ولم يموتوا
()4
بل ظلوا أرواحاً خالدة"  .ولقد استلهم دنقل الحدث من القصص القرآني ،لكنه أحدث تغيي اًر في سياقه آخذاً

منه داللة الرفض ومخالفاً في ماهية من قيل لهم ال ،وال هنا كانت للحاكم وليس هلل عز وجل والتمجيد جاء
للثورة وعواملها ،فمن قال نعم اختار سبيل الخنوع والعيش الذليل ،ومن قال ال وان كانت نهايته مأساوية ـ ـ ـ
لفردية ثورته وعدم مؤازرته من الشعب ـ ـ لكنه كتب له البقاء والخلود حيث يكفي شرف المحاولة ،وهذا هو
السياق الذي أحدث فيه التغيير فسبارتكوس قال ال للقيصر ،وكتب له الخلود في صفحات التاريخ ،أما من قالوا
نعم وعلى العكس من النص القرآني لم يخلدهم التاريخ.

 - 1علي بن عبد العزيز الجرجاني (القاضي الجرجاني) :الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تحقيق وشرح :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،المكتبة العصرية ،ط ،1صيدا ،بيروت ،3111،ص.12
ً
 - 2حمدي السكوت :الشيطان بين العقاد وملتون ،مجلة فصول ،يوليو 1411م ،ص  ،193-112نقال عن فوزي إبراهيم الحاج:
فوزي إبراهيم الحاج :التشخيص في القصيدة الغندرامية ،مرجع سابق ،ص .291
ً
 - 3حامد أبو أحمد :شعراء السبعينيات في مصر ،مجلة أدب ونقد ،يوليو 1419م ،ص ،31نقال عن إخالص فخري
عمارة(دكتورة) :استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنقل ،دار األمين ،ط ،1مصر1449،م ،ص .121
 - 4إخالص فخري عمارة :استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنقل ،ص.119
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ولم ينضب معين شاعرنا ،وال دواوينه من الشخصيات الدينية محطاته معها كثيرة وتأثره بها أكثر ،فما
بين عبق طيبة

()1

وجمال يوسف عليه السالم أبحر واغترف من غياهب الجب حكاية:
محبوب "زليخا"
يوسف"
وأنا "
ُ
ُ
جئت إلى قصر العزيز
عندما ُ

لم أكن أملك إال ..قم ار

(قم اًر كان لقلبي مدفأة)

جاهدت كي أخفيه عن أعين الحراس،
ولكم
ُ

عن ِّ
كل العيون الصدئة

 ..كان في الليل يضيء!

حملوني معه للسجن حتى أطفئه
تركوني جائعاً بضع ليال..
تركوني جائعاً..

كفي ـ كعكه!
القمر الشاحب ـ في َّ
فتراءى ُ
والى اآلن ..بحلقي ما تزال..

ِّ
شوكه!
قطعة من حزنه
األشيبُ .تدميني َك ْ

() 2

قمر يؤكل على مائدة العشاء األخير ،وشاعر اختار يوسف رم ًاز ،فما بين عشاء أخير ،يعيدنا لمائدة أنزلت

على سيدنا عيسى عليه السالم وحوارييه ،وما بين سبع سنين عجاف ،كان ذلك القمر الشاحب بمثابة سنبلة

خضراء ،تحفظ الروح وتدميها في آن معاً ،هاهنا سرد مستلهم من قصة يوسف ،لكننا نلحظ تغيي اًر فبدالً من أن
تخر له الشمس والقمر سجداً كما في القرآن ،أسلم القمر نفسه للشاعر؛ ليكون له قوتاً في ظلمات السجن في

ظل الحرمان الذي عانى منه؛ عندما أجبرته الظروف على تناول قمره  ،وظف أمل هذه الشخصية كرمز يبني

عليه نصه؛ ليعبر به عن اإلنسان العربي المظلوم والمسحوق ،والباحث عن العدالة ،في زمن بات البحث فيه
عنها جريمة ال تغتفر ،أضف إلى ذلك أن رمز سيدنا يوسف يحمل في جعبته أبعاداً شتى ،هدفها تعرية جذور
الخلل العربي ،حيث الضعف والخنوع ،الذي يغل اليد وشل حركتها( ،)3لكن يوسف/العربي في هذا النص لم

تكن نهاية قصته كما في النص القرآني ،فلم يكن أميناً على الخزائن ،ولم يرفع القمر ليخر له ساجداً وانما رفع

القمر ـ ـ ـ ـ بطريقة مؤلمة دامية ـ ـ ـ ليستوطن جسد الشاعر/يوسف ،وكأنه الصعود المنظور؛ ليوم بعث

1

 -مدينة أقام فيها سيدنا يوسف عليه السالم ،ينظر :ويكيبديا الموسوعة الحرة :طيبة(مصر).

2

 -أمل دنقل :األعمال الكاملة ،ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة العشاء األخير ،ص.512-515

 -3علي رحماني :الرفض والتجاوز في شعر أمل دنقل ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضر-بسكرة ،كلية اآلداب،
الجزائر2113،م ،بتصرف.
45

والذي يعيدني لقصة العشاء األخير ،ورفع سيدنا عيسى للسماء ..فسالم على الوطن في أحشاء استضافته
بضع ليال ،إلى يوم يبعث بثورة!.
و بعد توظيف الشخصيات الدينية ورمزية هذا التوظيف أنتقل لتناول الشخصيات التاريخية ،فما بين
األندلس أرض الموشحات والعمران ،وبين أرض الشام ،عالقة تأبى االندثار ،سطر خطوطها األولى ذلك
الصقر العربي ،الذي حلق من بالد العسل واللبن هارباً بعد أن دس له السم في العسل ،فنفض عن أجنحته
غبار الظلم وحطت ركابه في األندلس؛ لكن بقي في القلب حنين يقض مضجعه ،حنين بنكهة التمر يشعره

باألمان ،وينقله لعالمه األول ،فكان أن أرسل لشراء أشجار النخيل المثمرة؛ ليزرعها في غربته كي تكون حاف اًز

يطوي مسافات البعد ،ولتتلو على مسامع الرياح آيات الصباح:

َّ
المجنح
عم صباحاً ..أيها الصقر
عم صباحاً..

هل ترقبت كثي اًر أن ترى الشمس

تغسل في ماء البحيرات الجراحا
التي
ُ
ثم تلهو بكرات الثلج،
تستلقي على التربة،
تستلقي ..وتلفح!

هل ترقبت كثي اًر أن ترى
الشمس ..لتفري
َ

َّ
وتسد األفق للشرق جناحاً؟

أنت ذا باق على الرايات  ..مصلوباً ..مباحاً

صوي
الم َّ
تصفر الريح؛ وأضكعك كالروض ُ
()1
ِّ
الدفء وشاحاً!
تشتهي لذع َة الشمسِّ التي تنسج

يرسل الشاعر صقر قريش تحية الصباح ممزوجة بالفخار والترحم على ذلك الزمن الذهبي ،حيث صيت
العربي تتناقله الرياح ،فتفتح المعمورة أبوابها مرحبة؛ تجسد هذه البكائية مقارنة بين حال وآخر ،حيث يبكي
حال الصقر الحالي من خالل استعراض مجموعة من الصور تعبر عن الصراع العقلي ،وتشكل الرؤية الكلية
للنص ،والتي تبدأ بشكل يوحي بارتفاع األمل في النفس ،لكن سرعان ما ينخفض بناء على حال المواطن
العربي والكرامة الممتهنة التي حولته إلى صقر مملوك ،وذلك بعدما أيقن أنه ال مناص االستمرار في التذكر

 -1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة بكائية لصقر قريش ،ص.919
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والبكاء على الماضي ،ورأى في الموت وسيلة للخالص ،وكمسلمة أخيرة تقيه خطر الذل وتحفظ ارتباطه
بماض أصيل ،وال نغفل أن الشخصية الموظفة هنا " صقر قريش" تشي بشيء من األصالة العربية المرتبطة
بالمكان إلى جانب الزمن ،إذ يطرح من خاللها أيضاً عمق ارتباطه بالمكان ،والذي يعد خروجه منه أداة أخرى
من أدوات االستباحة والتيه ،لذلك استطاع من خاللها التعبير عن عمق الرابطة بين المكان والزمن ،وأن الخروج
من دائرتهما تعني دخوله في موجة من الصراع الذهني ،والخوف كما عرضته صور النص.
أما عن استدعاء شخصية الحسين وهي شخصية دينية تاريخية ،فيأتي في قوله:

كنت في كربكء
ُ

الحسين
قال لي الشي ُخ :إن
ْ
ِّ
ماء
َ
مات من أجل جرعة ْ
...

...

... ...

السيوف استباحت بني األكرمين
وتساءلت كيف
ُ
ُ

السماء
بصرته
فأجاب الذي َّ
َ
ْ
إنه الذهب المتأللئ في ِّ
عين
كل ْ
ُ
ُ

... ... ...

الحسين
كلمات
إن تكن
ْ
ُ
الحسين
وسيوف
ْ
ُ

الحسين
وجكل
ْ
ُ
الحق من ِّ
ذهب األمراء
ط ْت دون أن ُتنقذ َّ
َسَق َ
الحق ثرثرُة الشعراء
أفتقدر أن تنق َذ َ

يجد الشفتين؟!
ات لسان من الدم ال ُ
والفر ُ

()1

يأتي توظيف الشاعر لشخصية الحسين بن علي رضي هللا عنهما في إطار رمزي حيث الوقوف في وجه الظلم
واسترداد الحقوق والموت في سبيل ذلك ،ويأتي المقطع السابق ضمن نص " من أوراق أبو نواس" ،أي أنه من
ضمن تقنع أمل بشخصيته ،وعلى لسانه يعقد مقارنة بين حاله وحال الحسين ،الذي رغم ما يملكه من نسب
رفيع وحنكة وعلم سقطت كلماته ومات من أجل جرعة ماء ،وأجاد الشاعر في استحضاره للمكان " الفرات"
ووصفه إياه بأنه لسان من الدم ال يجد الشفتين  ،فهو كمكان كان له أهمية كبرى في تغيير مجرى األحداث؛

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة من أوراق أبو نواس ،ص 222
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ألنه شاهد أخرس ومن قبل أخرس عن مد يد العون للحسين ،أما عن المقارنة المنعقدة فهي التساؤل الذي
يطرحه الشاعر عن مدى جدوى كلماته في نصرة الحق ؟! ،إذن الحسين رمز للتضحية في وجه الحاكم في
صراع الخير والشر ،وكذلك كما ذكرنا أن النص بشكل كامل " من أوراق أبو نواس" يصور الصراع بين المثقف
بكلمته الحرة والسلطة بأدواتها القمعية.

48

ً
ثانياَّ:القناعَّ :
"وجدت قناعاً ،فأعجبني أن أكون أنا أخرى"

()1

ال شك أن األدب بشكل عام والعربي بشكل خاص يعد عنص اًر متجدداً ال ينضب ،واال فإن نضوبه يعني
تقييده في سجالت الوفيات ،والى هذا ذهب باوند إذ قال إن " :األدب يموت بدون التجريب المستمر"( ،)2الحياة
قائمة على التجريب والتجدد حتى يرث هللا األرض ومن عليها ،ودخولنا في معترك التجارب ال يعني قبول
األمور على عواهنها ،فهناك ضوابط يجب اتباعها وأشياء يلزم ردها ونبذها؛ لقد وعى الشاعر العربي المعاصر
كما القديم هذه األمور وأخذ ما يواتيه منها وطوره حتى وصل إلى تقنية " القناع " حيث اقتطعها من عالم
المسرح ،و أدخلها عوالم نصه الشعري ،وما كان ذلك إال ليعيد للشعر رونقه ،ويعزز من عملية إعمال عقل
القارئ.
إن "انفتاح النص على روافد معرفية عديدة أدى إلى ثرائه واكتسابه لطاقة ايحائية هائلة"( ،)3وألن ذكر
مسمى القناع يستجلب معه الرمز ،وجدت أنه لزاماً علي أن أعرج على العالقة بينهما .إن قصيدة القناع" تتأسس
على قاعدة يدخل الرمز في بنياتها المختلفة ،وفي تواتراتها الداخلية؛ فللرمز حضور قوي ووجود حي في لحمتها،
وفي سياقاتها النصية والداللية"( ،)4إذاً العالقة بينهما" عالقة ارتباط الجزء بالكل ،أو الخاص بالعام؛ فالقناع
جزء خاص ودقيق من أجزاء الرمز المختلفة ،له خصائصه ،وحضوره الذي يميزه عن غيره من األنواع أو
األشكال الرمزية"( ،) 5هذا ويرى األستاذ نجيب الورافي أن القناع هو بنية الرمز الكلي( ،)6انطالقاً من هذا كله،
يصح لنا إدراج القناع في خانة الرمز ،ويصح لنا أيضاً اعتبار شخصية القناع فرعاً من فروع الشخصيات
الرمزية؛ ومن زاوية أكثر تحديداً يرى أن القناع وسيلة تعبيرية حيث "يمثل _القناع شخصية تاريخية _ في
الغالب _ (يختبئ الشاعر وراءها) ليعبر عن موقف يريده ،أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خاللها"(،)7
ونضرب على ذلك مثاالً في قوله:

 - 1محمود درويش :ديوان سرير الغريبة ،قصيدة قناع لمجنون ليلى ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط3111 ،3م ،ص.94
 -2عبد الرحمن القعود :اإلبهام في شعر الحداثة ،مرجع سابق ،ص.191
 -3هجيرة لعور بنت عمار :الغفران في ضوء النقد األسطوري ،سلسلة كتابات نقدية تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة،
ط،1القاهرة3114 ،م ،ص.339
 -4أحمد ياسين السليماني :تقنية القناع الشعري ،مجلة غيمان ،العدد الثالث ،خريف 3119م ،صنعاء ،اليمن ،ص .29
- 5المرجع السابق ،ص .29
 -6أنظر :نجيب الورافي :تناص الرمز قراءة في نص " رجعة الحكيم ابن زايد" ،مجلة غيمان ،العدد الثامن ،صيف 3114م،
ص .11
 - 7إحسان عباس :اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،عالم المعرفة(رقم )3سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت1441 ،م ،ص .131
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ال ُتصالِّ ْح !

الذهب
 ..ولو منحوك
ْ
أترى حين أفقأ عينيك،

ثم أثبت جوهرْتين مكانهما..
هل ترى؟

هي أشياء ال تشترى..

ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

حسكما _ فجأة _ بالرجولة،
ُّ

يكبت الشوق  ..حين تعانقه،
هذا الحياء الذي ُ
مبتسمين _ لتأنيب أمكما ..
الصمت _
ُ
ْ

وكأنكما

تلك الطمأنينة األبدية بينكما:

ما تزاالن طفلين !

أن سيفان سيَفك ..

أنك إن ِّم َّت:

صوتك
صوتان َ

للبيت رب

وللطفل أب

هل يصير دمي _ بين عينيك _ ماء ؟
الملطخ..
أتنسى ردائي
َ

تلبس _ فوق دمائي _ ثيابا مطرزة بالقصب ؟

إنها الحرب !

قد تثقل القلب..

عار العرب.
لكن خلفك َ

ال تصالح ..

وال تتوخ الهرب !(.)1

1
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لقد تقنع الشاعر بقناع كليب األمير المغدور وهو شخصية تاريخية ( ،)1وبدأ نصه بــ" ال تصالح" وهي
الكلمة األولى التي بدأ بها كليب وصاياه ألخيه الزير سالم ،وهو أيضاً شخصية تاريخية ،تلك الوصايا الشهيرة
ـ التي التزم بها شاعرنا ـ والتي يقول فيها:
مممممممممممممممممممم ا مممممممممممممممممممم ا و مممممممممممممممممممم
واسمممممممممممممممممممموص يمممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممم ي مممممممممممممممممممم و مممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممم ز نمممممممممممممممممممممم ا ن مممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممم و مممممممممممممممممممممم
ا مممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممووو أمممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم يممممممممممممممممممم يمممممممممممممممممممص ممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم و ممممممممممممممممممم
ا ممممممممممممممممممم
وثممممممممممممممممممم ح أممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم ح ممممممممممممممممممم يمممممممممممممممممممص ممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم و ممممممممممممممممممم
ا ممممممممممممممممممم
وث ممممممممممممممممممم أممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممم وا مممممممممممممممممممممم زيمممممممممممممممممممممم ي يممممممممممممممممممممممص مممممممممممممممممممممم
ا مممممممممممممممممممممم
ورابممممممممممممممممممممممص أمممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممم و ممممممممممممممممممممممممم زا ح احمممممممممممممممممممممممم و ممممممممممممممممممممممممم
ا ممممممممممممممممممممممممم
و مممممممممممممممممممممممم يز أمممممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
مممممممممممممممممم
ا مممممممممممممممممم
وسمممممممممممممممممم ح أمممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم واسممممممممممممممممممم ي ممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممم وسممممممممممممممممممم ب ممممممممممممممممممم
ا ممممممممممممممممممم
وسممممممممممممممممممم بص أممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممم وا ممممممممممممممممممممم و ممممممممممممممممممممم ي ممممممممممممممممممممم ا
ا ممممممممممممممممممممم
وثممممممممممممممممممممم يا أممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم ح ا مممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممم أمممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممم
ا مممممممممممممممممممم
و سمممممممممممممممممممص أممممممممممممممممممم
وــج ـ )2( .
ـــــ وإ ـــ أـكـــ
ا ــــــ
و ـــــــ أ أـــــ

إذ نرى بعد االطالع على وصايا كليب ،أنه لم يغفر ساعة موته غد اًر ،فكيف يغفر لقاتله وهو األمير قتل
غد اًر بدالً من النزال وجهاً لوجه؟! .طريقة قتله ولدت لديه شعو اًر بالنقص ،وهو المعروف عنه شجاعته ،ورباطة
جأشه ،إذ لم يخسر قط في نزال ،أضف إلى ذلك الشرخ الحاصل في صورة جساس كفارس عربي؛ عند قيامه
بفعل القتل غد اًر ،انتفت عنه تلك الصفة؛ لتتلبسه صفة الخائن والجبان ،وهذا هو السياق الذي قادنا إليه دنقل
من خالل توظيفه لهذه الشخصية(كليب) وتقنعه بها.
إن " المتوالية اللفظية (ال تصالح) ،في كل من القصيدة والسيرة الشعبية ،تبرز اإللحاح على مضمونها،
في مشترك معنوي ،يخشى كل من الشاعر والملك المغدور من حدوثه؛ بناء على ما سبق لهما رؤيته ،في كل
من الصورة الزير سالم واألصل أنور السادات"( ،)3هذه المتوالية كلما تقدمت وتكررت تعزز وجود الدرامية في
القصيدة ،لقد بات معروفاً أن شعر دنقل يشكل نبوءة تستشرف المستقبل وترسم خارطته ،وفقاً لمعطيات الواقع
الماثل أمامه ،فال تخلو قصيدة من قصائده من تحذير أو نصيحة حتى عندما كممت أفواه المثقفين ،لم يعدم
الوسيلة التي تسهل عليه إرسال رسالته ،فكان التراث حاض اًر في أجندة يومياته واستطاع من خالله إيصال ما

ٍ
بقالب درامي يالمس شغاف القلب ،ويطرق أبواب جميع فئات الشعب،
ـ ـ لم يكن سيصل بالطريقة التقليدية ـ ـ
كان هذا االتجاه ناجماً عن التأثر بالغرب وبالتحديد تٍ .
س .إليوت فيما يعرف بنظرية المعادل الموضوعي؛

 - 1كليب بن ربيعة :اسمه وائل ،وكليب لقبه ،ينظر الديوان  :أمل دنقل األعمال الكاملة ،ص .070
الحوار
والتحليل،
القصيدة
تصالح:
ال
دنقل:
أمل
محجز:
-2خضر
.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=378703&r=0
 -3المرجع السابق. http://www.ahewar.org ،
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المتمدن،

3112م،

أن يتقنع بقناع قريب حد المطابقة للواقع ،دليل على التمكن والدراية بخبايا التاريخ وأخباره ،لقد أجاد اختيار
الموقف بشخصياته وأحداثه ،فكان كل سطر من نصه يفيض بعاطفة ،وطنية ،وقومية صادقة ،نابعة من
الحرص على ما تبقى من كرامة لإلنسان العربي؛ لعله يدركها قبل أن تمتهن.
ويقوم النص على بناء درامي سردي ،مؤسس على " تيار ملحمي يعبر عن حيوية الواقع و دراميته واستثمار
معطياته اللغوية والحسية وفعالية الذات المجربة الموهوبة إزاء الواقع الموضوعي والنفاذ إلى جوهره باستثمار
المنجز الجمالي"( ،)1هذا البناء السردي متحقق من خالل الشخصيات المتعددة في النص ،التي جاء الحدث
على لسانها مطابقاً للحدث في الواقع ،بدأ الشاعر ـ ـ ـ وهو متقنع بشخصية كليب ـ ـ ـ بذكر مالمح الطفولة والنمو
مع أخيه ،و يعد هذا الرجوع بمثابة ضغط على أوتار قلب أخيه وتهيئته للوصايا و المطالب القادمة ،فذكر
مرابع الطفولة والصبا تقسي قلب الزير ،وتجعله يعيد التفكير قبل أن يقبل الصلح ،في ظل ضغط الوفود
اإلصالحية القادمة إليه؛ لرأب الصدع بين تغلب وبكر:

بدم!
ال تصالح على الدم  ..حتى ْ
تصالح ! ولو قيل رأس برأس،
ال
ْ
أكل الرؤوسِّ سواء ؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

وهل تتساوى يد  ..سيفها كان لك
سيقولون:

بيد سيفها أثكلك؟

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

()2

وفي أثناء سرده ألجواء الطفولة كان يرسل إشارات تلميحية ،في حال قبل الزير الصلح ماذا سيكلفه هذا
القبول؟ .قبول الصلح يعني أن ترى وال ترى في آن واحد؛ العين لن تبصر من جديد طالما بيعت بأرخص
األثمان ،فرغم القيمة الغالية للذهب لكنه هنا رخيص جداً وال يعد مقابالً للعين فهي (أشياء ال تشترى) ،ويستمر
في سرد عواقب الصلح الوخيمة ،بنبرة أشد ثقالً من سابقتها إذ انتقل لرابطة الدم مشدداً على أواصر القربى من
خالل قوله " :هل يصير دمي ـ بين عينيك ـ ماء؟" .نلحظ تكرار ذكره للعينين ،حيث يشدد على

 - 1محمد صالح الشنطي :أحد عشر كوكبا ً على آخر المشهد األندلسي ،مجلة عالمات ج ،99م ،11يونيو  ،3113ص.113
 -2ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس ،قصيدة ال تُصالِحْ  ،ص.299
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أهميتهما في رؤية األمور على حقائقها ،إذ سيكون كمن يأكل لحم أخيه ميتاً ،وهذا أشد المواقف فظاعة،
وبما إنه تماهى مع كليب فهذه العواقب لن تقتصر على شخص وقبيلته فقط ،بل هي اآلن تحدد مصير شعب
في عيون بقية الشعوب ،باإلضافة لتحديدها مصير الشعوب العربية قاطبة في المنطقة العربية؛ لقد أراد إيقاظ
الحمية العربية على طريقة الثأر ،وهي صفة متأصلة فيه ،كونه" صعيدي حتى النخاغ ..شديد الغيرة في
كبرياء ..شديد النقاء ..شديد العناد ..شديد الثأر"( ،)1هذا الثأر الذي سيطمس عار العرب ويعيد معادلة الكرامة
العربية للواقع؛ ألن الصلح "معاهدة بين َّندين في شرف القلب /ال تنتقص" ،هذا الثأر ليس بثأر شخص واحد
بل هو ثأر الجميع " إنه ليس ثأرك وحدك /لكنه ثأر جيل فجيل" ،وليس حربة مسموم ًة راميها "محض لص /

عيني " ،ضحكته أخبث من الخبث ،مغلفة بسخرية من المثقفين ،وذوي الضمائر الحيَّة،
سرق األرض من بين
َّ
ٍ
برداء ملطخ بالدم،
والذين غيبتهم السجون ،الحقاً فور خروج اتفاقية الصلح للعيان ،لقد بعث كليب من مرقده
وما هذا الرداء إال عباءة "الشهيد ..ورمز لكل شهداء األمة العربية ..وعلى هذا يصبح الزير سالم رمز القوى
الحية في هذه األمة والتي يقع عليها تبعية مواصلة النضال الستخالص الحق وصيانة العرض ..ومحو العار..
عار هزيمتي .) 2 ("69 ،48
في معادلة الصراع غير المتكافئ ،حتى معاهدات الصلح تكون غير عادلة ،وكثي اًر ما تكون على حساب
كرامة الطرف المستضعف ،حيث الضغط بأنامل من نار على جرح لم يندمل:

سيقولون:
عم
ها نحن أبناء ْ
قل لهم :إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك.
واغرس السيف في جبهة الصحراء..
إلى أن يجيب العدم.

إنني كنت لك .
فارساً

وأخاً
وأبًا

وملك!

()3

 -1عبلة الرويني :الجنوبي ،مرجع سابق ،ص .19
 -2نسيم مجلي :أمير شعراء الرفض (أمل دنقل) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1449 ،م ،ص.192
 - 3ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس ،قصيدة ال تصالح ،ص .219-299
53

إن الصراع بين كليب وجساس أبناء العمومة كان على شيء بسيط (ناقة البسوس) ،أما الصراع بين الشعوب
العربية واسرائيل ـ ـ ـ ـ ونحن واليهود أبناء عمومة ـ ـ ـ فكان على شيء أكثر قيمة هو صراع على األرض المسلوبة
والتي تضع هنا صلة القرابة على المحك ،أو باألحرى على شفا حفرة من النسيان؛ هذه القرابة كانت وما ازلت
حاضرة في أجندة وفود الصلح المبعوثة قديماً وحديثاً .قد يرى البعض أن الشاعر قد أخطأ عندما وضع صلة
القرابة والصراع بين العرب واليهود موضع المماثلة مع كليب وجساس وصراعهما؛ لكن هذه الرؤية خطأ ،فلو
نظرنا من منظور الحدث التاريخي القائم عليه النص ،والذي نقل كما هو بسبب وجود القناع ـ إذ تصبح
الشخصية ناطقة بلسان حال الشاعر الذي تخفى خلفه ـ لوجدنا أنه على حق في احتفاظه بمقولة "أبناء عم"،
هذه العبارة تعتبر بوابة فهم النص ومقصد قائله ،فاهلل خلق البشرية شعوباً وقبائل ،ولو لم تذكر تلك العبارة؛ لتم
تأويل النص على أنه مهاجمة لكل األعداء الذين سلبوا الوطن العربي حريته ـ ـ ـ ـ وتركوا بصماتهم على أرضه
ترسيخاً لضعفنا ـ ـ ـ وهم كثر.
بعد أن عزف على أوتار الطفولة ،وذكره بنموهما معاً ،وركز على عمق الرابط بينهما ،أال وهو رابط الدم
والعروبة ،عاد لوأد أي مشاعر تعاطف وتسليم ،قد تنبت عند رؤيته لألرامل وسماعه لصرخاتهن ،وليعزز من
توهج نيران الثأر ،ذكره بأن هذه الصرخات ال تقارن بدموع من تسربلت بثياب الحداد في أوج صباها ،فشتان
ما بينهن وبين يمامة كانت ابتسامتها تخجل الشمس ،واآلن باتت تنضح مقلتاها بأحالم رسمتها ،مع من بات
في حضرة الغياب إلى جانب التقنع بشخصية كليب استعان بشخصية تراثية أخرى هنا ،أال وهي اليمامة ابنة
كليب:

ال تصالح..

الرقاد
ولو حرمتك ْ
صرخات الندامة
وتذكر..

(إذا الن قلبك للنسوة الكبسات السواد وألطفالهن الذين تخاصمهم االبتسامة)
أن بنت أخيك" اليمامة"
زهرة تتسربل ـ في سنوات الصبا ـ

بثياب الحداد ..

كنت ،إن عدت:
ُ

تعدو على درج القصر،
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ساقي عند نزولي...
تمسك
َّ
فأرفعها ـ وهي ضاحكة ـ

فوق ظهر الجواد

ها هي اآلن ..صامتة.
حرمتها ُيد ِّ
الغدر:

من كلمات أبيها،

ارتداء الثياب الجديدة

من أن يكون لها ـ ذات يوم ـ أخ!
يتبسم في عرسها ..
من أن ُّ

()1

لقد أجاد العزف على األوتار الحساسة ،فما بين الطفولة ومأساة اليمامة ـ ـ ـ التي تمثل مأساة كل طفل عربي
ارتقى أهله ،بعد أن غدر العدو بهم ـ ـ ـ لن يكون التفكير بالصلح خيا اًر عادالً واال "فما ذنب تلك اليمامة/لترى
العش محترقاً ..فجأة ،وهي تجلس فوق الرماد؟!" .إن اليد الملطخة بدم أخيك يد ال تستحق المصافحة ،وان
تجرأت وصافحتها فلم لم تبصر دم عروبتك على أكفهم " كيف تنظر في يد من صافحوك /..فال تبصر الدم/..
في كل كف؟" .إن لم تبصره فإن تاج اإلمارة الزائف وجواهر ذهبية باتت بديلة عن بصرك هي من أعمتك؛ ال
تصالح هي نصيحة األمس واليوم والغد ،فصلح األمس لن يدوم طويالً وسهم الغدر في يد عدوي وعدوك على
أهبة االستعداد دوماً" إن سهماً أتاني من الخلف /سوف يجيئك من ألف خلف" .رابطة الدم بين اإلخوة ال يعتد
بها في عرف عدو حتى الدم نفسه صار كما الماء سهل إراقته دون جزع ،إذ عالقة طردية باتت تحكم الدم،
كلما زادت إراقته زادت أعداد األوسمة على األكتاف "فالدم ـ ـ ـ اآلن ـ ـ ـ صار وساماً وشارة" .ما دام الدم العربي
رخيصاً في أنظارهم ال تصالح وأعد النظر سيفك أتقبله مزيفاً وأنت العربي المقدام "أنت فارس هذا الزمان الوحيد
وسواك ..المسوخ" ؟! إن في رفض الصلح حياة ألجيال قادمة ،وبعث لمن باتوا في حضرة الغياب" وارو أسالفك
الراقدين ..إلى أن ترد عليك العظام!".
ولقد أضاف الشاعر بعداً تراثياً جديداً للنص ،من خالل استلهام فتح عظيم أال وهو " فتح عمورية" عندما
أخبر المنجمون المعتصم باهلل أن الوقت غير مناسب لفتح عمورية؛ لكنه لم يستمع ألقوالهم وكان النصر من
نصيبه "ال تصالح ،ولو حذرتك النجوم /ورمى لك كهانها بالنبأ ."..وما هذه إال محاولة منه؛ لتعظيم الرفض
وتضييق الخناق على حلول الصلح الملقاة على طاولة المفاوضات من قبل الوفود ،فالغفران كان أول الخيارات

 - 1ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس ،قصيدة ال تصالح ،ص.294-291
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لو كان الغدر بين "خيط الصواب وخيط الخطأ"؛ إن من اختار الصلح بحجة حقن الدماء؛ لطول سنوات
الثأر لم يعرف للحق سبيالً ،هؤالء في الغالب من بطانة المتآمر األول على دماء الشهداء فغالباً هم شيوخ
الفتاوي المأجورة " ال تصالح ،ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ /هؤالء الذين تدلَّت عمائمهم فوق أعينهم"،

ورجال الذمة المغيبة والرجولة المفقودة" والرجال التي مألتها الشروخ" ،من باعوا الوطن مقابل والئم السلطان
"هؤالء الذين يحبون طعم الثريد".
إن تكرار متوالية ال تصالح جعل منها "عنص اًر فاعالً من عناصر السرد فالتكرار تقنية لها إمكانات تتيح
مجاالت متعددة للتحرك وتهيء مساحات يتمدد فيها السرد ليعطي انثياالت بوح غير محدودة"( ،)1حيث تكررت
ال تصالح وتكرر ذكر الثأر وعواقب الصلح ،كما تم التركيز على الشخصيات التي يعنيها الثأر كاليمامة إذ
يعني لها عودة الحياة والبسمة ،هذا البوح غير المحدود لمسناه من خالل الرجوع للماضي والتركيز على أيام
الطفولة والشباب بشكل كبير ومتكرر" فالتكرار في النص الشعري السردي الحديث لم يعد تك ار اًر يهدف إلى
غاية تنحصر في إمكانيات اإلطالة وتمطيط السرد ،وانما أصبح جزءاً حيوياً من النص السردي من خالل البوح
النفسي الهائل الذي يختزنه" ( ،)2مراثي اليمامة التي ارتبطت بنص ال تصالح ركزت بشكل كبير على السرد
الشعري ولم يكن هذا من باب اإلطالة بل هو استيفاء لكافة الجوانب النفسية لمعاناة اليمامة وصورة الزير التي
ستكسر كفارس عربي إن فرط بدم أخيه.
وللشخصيات األدبية نصيب من تقنية القناع في نصوص أمل ،هذا" وينبغي اإلشارة إلى أن هذه الشخصيات
األدبية هي شخصيات تاريخية ،فقد كان لها وجودها التاريخي ،ولكنها كان لها إلى جانب هذا الوجود التاريخي
هوية خاصة تميزها عن كونها مجرد شخصية تاريخية"( )3؛ عاد شاعرنا بعجلة الزمن وعقد صفقة مع شاعر
اختطفت كلماته النوم من جفون الخلق فاختصموا ،أال وهو المتنبي فكانت هذه الصفقة بمثابة " نسج على أسنة
الرماح ونقش على صفحات السيوف ،وهو بذلك كمن يرمي بسهم عيني طائر نزق من فوق حصان جموح"(،)4
إن دنقل لم َّ
يتقنع بقناع إال وكان مناسباً كل المناسبة للموضوع الذي يود طرحه من خاللها ،وما ورد في حياتها
من أحداث ،تطابق إلى حد ما أحداث عصره ،فعندما استحضر شخصية المتنبي لم يكن استحضاره لها من
فراغ ،فهي شخصية متمردة طامحة تماثل شخصيته كيف ال وهو" أمير شعراء الرفض"! .شخصية المتنبي تعد"

 - 1هايل محمد الطالب :خطاب العشق بين مكابدات العاشق والفعل السردي ،مجلة الموقف األدبي ،السنة الثالثة واألربعون،
العدد  ،932تشرين الثاني  ،3119ص .111بتصرف يسير.
 -2هايل محمد طالب ،خطاب العشق ،مرجع سابق ،ص.111
 -3علي عشري زايد :استدعاء الشخصيات التراثية ،مرجع سابق ،ص .19
 -4محمود أحمد العشيري :الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص ،مجلة عالمات في النقد ،مج ،11ج ،11مايو ،3119
ص.239
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أقرب األقنعة إلى نفسه ،وذلك للعديد من أوجه الشبه بينهما :فكالهما شاعر وفارس من فرسان الكلمة،
وكالهما يؤرقه هم العروبة والعرب ،وكالهما يدعو لمحاربة الروم ـ القدماء والجدد ـ لتحرير األرض واإلرادة
العربية ،وأخي اًر فإن كالً منهما يبحث عن البطل المنقذ ،ويبكي وجود الحاكم الجبان المتخاذل"( ،)1كل هذا تعليل

ٍ
كاف؛ لكونه استلهمها كقناع يحاكي واقعاً ذليالً تردى له العربي ،بعد أن ترك له أسالفه تاريخاً ني اًر من

االنتصارات ،بات أسي اًر يمثل بين يدي من لم يذكرهم التاريخ إال في صفحات المهانة:

يدي كافور
** أمثل ساعة الضحى بين ْ
ليطمئن قلبه ،فما يزال طيره المأسور
ال يترك السجن وال يطير!

أبصر تلك الشفة المثقوبة
المسود ،والرجولة المسلوبة..
ووجهه
َّ

 ..أبكي على العروبة!

()2

هنالك فرق كبير بين حرية األمس وقيود اليوم؛ كان المتنبي يتمتع بكامل حريته في كنف سيف الدولة ،وقد
انقلب الحال رأساً على عقب في حضرة كافور ،إذ استحال ألسير محسوبة أنفاسه ومراقبة تحركاته ،وهذا واقع
العربي المثقف والمواطن العادي ،فالمثقف كلماته مكبلة ،وروحه مزهقة دوماً وكأن التاريخ يعيد نفسه ،فقط
تختلف المسميات وتتشابه األحداث يحكم من ال يملك من العدل ذرة ،أضف إلى ذلك أنه حاكم مسلوب الرجولة
وهو نقد من العيار الثقيل ،فأن يصف دنقل الحاكم العربي بالرجولة المسلوبة أي أنه هنا يحدد جنسه ،ومن ثم
يسلبه إياه واضعاً إياه في خانة التشكيك بصالحيته كــ(حاكم ورجل) ،وهو ما جعل الشاعر يبكي عروبة سكبت
في محافل الخنوع.
تلك النبوءة التي أغلق بها المتنبي أبواب االنتصارات ،وفتحت رغماً عنا أبواب الهزائم ماضياً وحاض اًر ،إذ
ترحم على زمان سيوف الشجعان:

** يومئ ،يستنشدني :أنشده عن سيفه الشجاع
وسيفه في غمده ..يأكله الصدأ!
وعندما يسقط جفناه الثقيكن ،وينكفئ

أسير مثقل الخطى في ردهات القصر

 -1فوزي الحاج :التشخيص في القصيدة الغندرامية ،مرجع سابق ،ص .293
 -2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة من مذكرات المتنبي (في مصر) ،ص.311
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أبصر أهل مصر
ينتظرونه ..ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع!

()1

لقد ولى زمان صليل الصوارم ،آخذاً معه كرامة الممدوح ،بعد أن كان الشاعر يشيد بمناقب ممدوحه من
تلقاء نفسه ،بات الحاكم العربي يستجدي المديح؛ لشخصه ولسيفه الغارق في الصدأ ،وما هذا إال لنقص تأصل
في ذاته ،هذا النقص جعله رهينة؛ لقصره يخاف مواجهة الرعية ،بسبب عيونهم الكاشفة لمدى ضعفه؛ وتقنع
شاعرنا بقناع المتنبي ،كان وسيلة لعرض المقارنة والنبوءة بين ماض يحمل في طياته العزة ،وحاضر تفوح منه
ومن المستقبل روائح الذل واالنكسار؛ إن النصرة المرأة نزع عنها خمار العزة ،كان بجلد جارية روميَّة (كي
تصيح "واروماه  ..واروماه" ..لكي يكون العين بالعين و ُّ
السن بالسن!) هذا هو أضعف اإليمان ،لدى أولى األمر
في زمن الخضوع ،وزيادة في التهكم عليهم ،إذ أن النص جاء في قالب تهكمي من الحكام؛ إن" كافور لم يصح
في جنده أو جيشه ،وانما في غالمه ،هذا الذي يحمل إليه النبيذ ،ويقود الجواري والقيان ،ويشهد بجوارحه عورات
سيده وسقطاته .وللغالم والغلمان في بالط السالطين ،وفي فترات الترهل في تراثنا العربي تاريخ سيئ السمعة"
( ،)2النص كما ذكرت قائم على المقارنة بين فترات العز ،وفترات ذوت فيها كل القيم " ففي صورة متقابلة يضع
كافور وحاله مع خولة ،في مقابل المعتصم والمرأة العربية التي هب لنجدتها ،واستطاع(دنقل) في مهارة عالية
أن يتخطى الكثير والكثير ويبدل المواقع ليصل إلى هذه اإلشارة ،فوسط هذا الجو المشحون بتوتر المتنبي
ورخاوة كافور وافتقاد سيف الدولة يلتمع هذا الموقف للمعتصم ،فينبض التاريخ تجربة واحدة ،عمقها التراث كله،
وتعيد تشكيل مقوالته وحقائقه القتناص الداللة"( ،)3هذا التقابل كان الفيصل وبمثابة البيدق األخير في ميدان
المتدهور ،فهو دق ناقوس الخطر من خالل استعراض وقائع واستشراف مستقبل؛ لكن الجواب على أصوات
هذه األجراس وصله سريعاً:

عيد؟
 " ..عيد بأية حال عدت يا ُ

بما مضى؟ أم ألرضى فيك تهويد؟
"نامت نواطير مصر" عن عساكرها
وحاربت بدالً منها األناشيد!

()4

لم تدق جدران الخزان للنجاة ،بل نامت البالد كلها عن جنودها ،وكان سالحها هذه المرة تراتيل وأناشيد
ال تسمن وال تغني من تحرير ،وأضاف دنقل بعداً جديداً في رده وهو البعد التوعوي ،إذ لم يكتف بمناشدة األهل
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،من مذكرات المتنبي في مصر ،ص.313
 - 2محمود أحمد العشيري :الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص ،مرجع سابق ،ص.229_229
 - 3محمود أحمد العشيري :الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص ،مرجع سابق ،ص.229
 -4ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة من مذكرات المتنبي ،مصدر سابق ،ص .311
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بل نادى على النيل وهو يشكل األم النابضة بالحياة ،والعنصر الثوري ،وهذه الثورة جاءت بالدم كعزف
أخير على وتر اإلنسانية المغيب ،فبفيضانه الدموي كله أمل أن يصحو أهل البالد.
ويستلهم الشاعر شخصية الشاعر أبي نواس على هيئة قناع في قصيدته " من أوراق أبو نواس":

"ملك أم كتابةْ؟"

ِّ
اء
صاي بي صاحبي ،وهو ُيلقي بدرهمه في الهو ْ
ثم َيْلُقُف ُه..
... ... ...

"ملك أم كتابة؟"

فانتبهتَّ ،
ورف ْت ُذبابة
صاي بي ..
ُ

()1

حول عينين المع ْت ِّ
ين..
َ

فقلت" :الكتابة"

ِّ
السعيد
المليك
وجه
ْ
َ ..فَت َح َ
اليد مبتسماً ،كان ُ
باسماً في مهابة!
***

" ملك أم كتابة؟"

صحت فيه بدوري ..
ُ

فرفرف في مقلتيه الصبا والنجابة
َ

"الملك"
أجاب:
ْ
و َ

يرتبك
يتلعثم ..أو
دون أن
ْ
َ
وفتحت يدي..
ُ
نقش الكتابة
كان ُ

بار اًز في صكبة!

األرض دورتها ..
دارت
ُ

اديف من هدأة ِّ
النهر
حملتنا الشو ُ

ِّ
جداول أرض الغرابة
ألقت بنا في
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة من أوراق أبو نواس ،ص .231
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ِّ
ِّ
وحقول الصبابة
حقول األسى ..
نتفرق بين
َّ

ِّ
القصر ..
قطرتين ،التقينا على ُسَّلم

وحيد
ذات مساء ْ
َ
كنت فيه :نديم الرشيد
ُ

بينما صاحبي  ..يتولى الحجابة!!

()1

لقد اتخذ الشاعر من شخصية أبي نواس قناعاً كونه" عرف بثورته على تقاليد المجتمع الذي يحد من حرية
الفرد ،وعلى تقاليد القصيدة العربية القديمة ،والذي كان قريباً من السلطة ،إذ عرف بقربه من الرشيد"( ،)2الشك
أن قربه من السلطة جعله عالماً بكل خفاياها ،وهو ما أراده الشاعر من خالل بعثه ليمثل في نصه من جديد
ويكون" ال شاهداً على عصره فحسب ،ولكن شاهداً على عصرنا أيضاً ،أو هو شاهد على تناقضات عصرنا
وقيمه المهترئة ،وهي ال تختلف عما كان في عصره ،أو أي عصر إال في األسماء واألشكال" ( ،)3فمهما تعددت
ألوان التناقضات تبقى مندرجة تحت لواء أهداف الظالم ،فهو رديف حكمه ووسيلته للوصول والخلود على سدة
الحكم ،وهو الطرف المسيطر بصخبه على دائرة الحديث الذي ائتلف مع مضمون الشخصية وعصرها ،وهذه
ٍ
نقطة تحسب للشاعر الذي وظف
كلمات متداولة في عصر الشاعر في تلك الفترة مثل" خارجي ،مارق" ،محققاً
بذلك حوا اًر ،واال لكانت اتسعت الهوة بين المتلقي والنص ومبدعه الذي تقنع بشخصية أبي نواس ،والشاعر من
خالل استلهام هذه الشخصية يعرض الجانب اآلخر لوالة األمر ،ويعمل على فضحه من خالل عرضه
لممارساتهم المصادرة لحق المثقف في إعالء صوته.
واستدعى الشاعر أمل دنقل شخصية ابن نوح من التراث اإلسالمي متلبساً إياها بشكل قناعي في قوله:

جاء طوفان نوي

ها هم " الحكماء" ِّ
يفرون نحو السفينة

سائس ِّ
خيل األمير _ المرابون _
المغنون _
ُ
قاضي القضاة

 ..ومملوكه!
حامل السيف _ راقص ُة المعبد
ُ
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة من أوراق أبو نواس ،ص .234
 - 2بسام قطوس :استراتيجيات القراءة (التأصيل اإلجراء النقدي) ،مؤسسة حمادة ودار الكندي للنشر والتوزيع ،إربد،
1441م ،ص192
 - 3جابر قميحة :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،مرجع سابق ،ص .114
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لت شعرها المستعار)
(ابتهجت عندما َ
انتش ْ
ائب _ مستوردو شحن ِّ
جبا ُة الضر ِّ
ات السكي _

عشيق األميرة في سمته األنثوي الصبوي!
ُ

جاء طوفان نوي

ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة
بينما كنت
وكان شباب المدينة

يلجمون جواد المياه الجموي
ينقلون المياه على الكتفين.

الزمن
ويستبقون ْ
يبتنون سدود الحجارة

َّ
مهاد الصبا والحضارة
علهم ينقذون َ

علهم ينقذون  ..الوطن!
سيد الفل ِّك _ قبل حلول
 ..صاي بي ُ
السكينة:

قلت:
ُ

انج من بلد  ..لم َت ُعْد فيه روي!"
" ُ
طوبى لمن طعموا خبزه ..
في الزمان الحسن

وأداروا له الظهر

المحن!
يوم
ْ

ولنا المجد _ نحن الذين وقفنا

(وقد طمس هللا أسماءنا!)
نتحدى الدمار..

يموت
ونأوي إلى جبل ال ُ
الشعب!)
(يسمونه
ُّ
َ
نأبى الفرَار ..
11

ونأبى النزو ْي!
... ... ...
... ... ...
... ... ...

كان قلبي الذي نسجته الجرو ْي
كان قلبي الذي لعنته الشرو ْي

يرقد _ اآلن _ فوق بقايا المدين ْة
عطن
ورد ًة من ْ
هادئاً ..

بعد أن قال "ال" للسفيْنة
الوطن!
أحب
ْ
 ..و َ

()1

تقنع الشاعر بشخصية ابن نوح ،وهو في استلهامه لهذه الشخصية والحدث الذي رافقها يخضعها لمغايرة
وانحراف عن طبيعتها المتعارف عليها والمستمدة بشكل أساسي من السياق القرآني من خالل آلية االمتصاص
التي تأخذ من الماضي بعضاً من حقائقه وتصبغها بألوان الحاضر بصورة مناقضة تماماً لبعدها الديني ،من

خالل ما أوجده من" تغيرات عميقة في بنية نصه الشعري ،ساعدت في إحداث هزة عنيفة في وجدان المتلقي،
ودفعته إلى اكتناه العالقات الجديدة التي أبدعتها معاناة الشاعر"( ،)2الممزوجة بمعاناة الجماعة ،فالنص يمثل

الحس الجماعي قبل الفردي والمعبر عنه من قبل الفرد في قصيدة قناعية تمثل" قصيدة الوعي الشعري"( ،)3وان
عدها البعض انحرافاً عن المضمون الديني يصل إلى حد هدم جمالية مضمونها وبعدها المتمرد المعبر" عن
الواقع ومردوداته السلبية على نفسية الشاعر من خالل تفعيل هذه الرموز وسير حركتها باتجاهين قد يبدوان
متضادين (ماضي ـ ـ ـ حاضر) ولكنهما في حقيقة األمر متكاملين ليرسما صورة حية متكاملة"( ،)4لتناقضات
الواقع وتقلبه الدائم ،وطريقة توظيفه لحادثة الطوفان في نصه تجعل مفردة الطوفان تقف في منطقة وسطى،
 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح ،ص .911-914-911
 - 2عماد الضمور :سردية الشعر في ديوان" منمنمات أليسا" للشاعر محمد القيسي ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم
اإلنسانية ،المجلد 3114 ،)3(32م ،ص.911
 - 3خليل الموسى :بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة ،مجلة الموقف األدبي ،العدد  ،221نيسان 1444م ،ص.11
 - 4منال صالح الدين عزيز :التقابل الداللي في األدب اإلسالمي البلجيكي قراءة تحليلية في أسلمة لغة الشعر لدى شعراء
المهجر (الطوفان في نوحه األخير أنموذجاً) ،مجلة تكريت للعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،32العدد  ،1حزيران3111م ،ص -111
.111
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فهي في داللتها القرآنية جاءت بمعنى اإلزالة والتدمير لكل ما هو غير ملتزم بتعاليم الدين بعد نفاذ الفرص،
في حين حمل دنقل طوفانه داللة جديدة ،فبقدر ما أحدث الطوفان من خراب بقدر ما كان وسيلة للتطهير
والخالص من كل أوجه النفاق واالستغالل.
كما وظف أمل شخصية األشعري عبر تقنية القناع وهي شخصية أقرب للشق الديني ،ويستثمر في هذا
التوظيف قيمة الحدث التاريخية وانعكاسه على الشخصية المعنية بتلك الواقعة في قوله:

(حاربت في حربهما

أيت ككً منهماُ ..مَّتهما
وعندما ر ُ
خلعت ككً منهما!
ُ

كي يسترد المؤمنون الري والبيعة

 ..لكنهم لم يدركوا الخدعة!)

()1

***
(خلعت خاتمي  ..وسيدي
ُ
ِّ
فهل ُترى أحصى ِّ
الشامات في يدي
لك
لتعرفيني حين ُتْقبلين في غد
وتغسلين جسدي
()2
من رَغو ِّ
ات َّ
الزَبِّد؟!)
َ
***

أمامه  ..وال خلفه
حاذيت خطو هللا ،ال
ُ

عرفت أن كلمتي أتَف ْه..
ُ

من أن تنال سيَفه أو َذ َهَب ْه
(حين رأت عيناي ما تحت الثياب :لم َي ُعد يثيرني!)
العملة
َّقل ُ
بت – حيناً – وجهي ُ
حتى إذا ما اْنَق َضت المهل ْة

ألقيتها في البئر  ..دون َجَلَبه!

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري (حاذيت خطو هللا ،ال أمامه ،وال
خلفه ،)..ص .149
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري (حاذيت خطو هللا ،ال أمامه ،وال
خلفه ،)..ص .141
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فقدت حتى ِّحْل َمه و َغ َضَب ْه
وهكذا ُ ..

()1

وتكمن طريقة إبداعه في خداع القارئ من خالل العنوان الذي ينفي تماماً أن يكون النص في هيئة قناعية،
وذلك بسبب عبارة حديث خاص التي تظهر النص وكأنه حوارية معه ،وهو ما يعد "منبع الدهشة األولية التي
تعتبر مصد اًر للمتعة الجمالية يرجع في األصل إلى مدى انزياح العمل الفني عن أفق انتظار المتلقي"(،)2
والقناع هنا نموذج مستمد من الحدث التاريخي مع اإلبقاء عليه في نفس سياقه التاريخي ،ويهدف من خالل
تقنعه إلى استكمال عرضه لنتائج الهزيمة التي سبق وعرض لها في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
وسياق النبوءة ،والشاعر هنا عبر درامية التوظيف يربط بين ويالت الهزيمة وتأثيرها عليه ،وفي نصوص الديوان
نجد بكائيات بينما هنا يحاول الشاعر أن يعرض لنا أنه يجنح إلى االنفصال عن المسببات تلك الهزيمة عوامل،
وأشخاص بالتقاطه لنقاط التشابه بين الحدثين ،من ناحية خلع األشعري لعلي ،وهو هنا يخلع الحاكم لعل الناس
يدركون شيئاً مما تبقى من الوطن ،ويفهمون الخديعة التي تضمنت خيانة من كال الطرفين ،في حين كان يظن
أن الخائن طرف واحد وهو عدو بالدرجة األولى ،ويكرر فعل الخلع للتأكيد على حالة االنفصال والقطيعة بينه
وبين سيده ،وتأتي جمالية االستلهام من خالل قدرته على إسقاط الحدث بشكل يدمج بين روح العصر وأصالة
الماضي ،فالشاعر يزاوج بين شخصه وشخص األشعري ،ويعكس في المقطع األخير جانباً من الضياع والقلق
لوقوفه في منطقة الوحدة من جانب ما يعتبره مخالفة هلل في ق ارره وفقاً لواقع معاصر يصور الخلع وواقع
االنسحاب من ميدان الحياة المتحقق من خالل خلعه لخاتمه أيضاً ،ومن ميدان المواجهة الذي اختزله في عملة
اكتفى برميها ففقد بذلك آخر سمة تواصل ما بين الحلم والغضب.
وألن اتصال أمل بالتراث جاء من خالل " استخدام معطياته استخداماً فنياً وايحائياً ،وتوظيفها رمزياً لحمل

األبعاد المعاصرة للرؤيا الشعرية للشاعر ،بحيث يسقط الشاعر على معطيات التراث مالمح معاناته الخاصة،
فتصبح هذه المعطيات معطيات تراثية ـ معاصرة ،تعبر عن أشد هموم الشاعر خصوصية ومعاصرة ،في الوقت

()3
الذي تحمل فيه كل عراقة التراث"  ،ارتأى في توظيفه لشخصية عنترة أن يبقيها في سياقها التاريخي ،مضيفاً

إليها بعداً حداثياً من خالل تقنيات معاصرة ،أشبه باألبعاد الثالثية ،دمج فيها السرد بالوقائع التاريخية ،وزاوج
بين شخصه وبين ذاك الجندي ،وبهذا أخرج العمل ،من بعده التاريخي ودمجه ،مع البعد الشعري السردي بعد

التحامهما معاً:
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري (حاذيت خطو هللا ،ال أمامه ،وال
خلفه ،)..ص .144
 - 2إدريس بلمليح :القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة ،دار توبقال للنشر ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب3111 ،م،
ص .91
 -3علي عشري زاي د :توظيف التراث في شعرنا العربي المعاصر ،فصول مجلة النقد األدبي ،المجلد األول ،العدد ،1
أكتوبر1411م ،ص.319
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اخرس"..
قيل لي "
ْ

ائتممت بالخصيان!
فخرست ..وعميت ..و ُ
ُ

ظللت في عبيد(عبس) أحرس القطعان
ُ
ُّ
أجتز صوَفها..

ُّ
أرد نوقها..

أنام في حظائر النسيان
الماء  ..وبعض التمرات اليابسه.
طعامي :الكسرُة  ..و ُ
َ
الطعان
وها أنا في ساعة
ْ
الفرسان
ساع َة أن تخاذل الكما ُة  ..والرما ُة  ..و
ْ
ُدعيت للميدان!

لحم الضان
أنا الذي ما ُ
ذقت َ

حول لي وال شأن ..
أنا الذي ال َ

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان،

أدعى إلى الموت  ..ولم أدع إلى المجالسة !!

()1

جاء هذا التوظيف لهذه الشخصية ضمن قالب القناع ،حيث تقنع بها وهي شخصية تراثية تاريخية ،وذلك
استكماالً لعرض مشاهد المأساة ،ويهدف الشاعر من توظيفه لشخصية عنترة عرض مدى فعالية شخص وأثره
في حالة تخاذل الجميع خاصة ،وان كان هذا قد مورست ضده أشكال متنوعة من اإلقصاء والتهميش والذل،
فالعبرة ليست باللون وانما بالفعل ساعة الحاجة.
وفي ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة يتقنع الشاعر بقناع سبارتكوس:

الصباي
ُم َعَّلق أنا على مشانق
ْ
محنيةْ!
وجبهتي _ بالموت _ َّ
ألنني لم أحنها َ ..حَّيةْ!

... ...

مطرقين
يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان
ْ
المساء
منحدرين في نهاية
ْ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،ص.134
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األكبر:
في شارع اإلسكندر
ْ

ال تخجلوا  ..ولترفعوا عيونكم إلي

القيصر
ألنكم معلقون جانبي  ..على مشانق
ْ
فلترفعوا عيونكم إلي
ِّ
بالموت في َعيَني:
لربما  ..إذا التقت عيوُنكم
()1
مرة!
يبتسم
أسكم َّ ..
الفناء داخلي  ..ألنكم رفعتم ر َ
ُ
ويهدف الشاعر من خالل التقنع بهذه الشخصية إلى إعالن التمرد الواضح والصريح ،والذي هو سمة من
سماته ،وسبارتكوس بقدر ما أوحى لنا سياق النص بموته واستسالمه ودعوته لقومه لالنحناء ،بقدر ما أخفى
ثورة خامدة في كلماته ،ال يلتقطها إال صاحب روح ثائرة قادرة على المضي في دربه ،الصراع الذي يدور بين
سبارتكوس والقيصر هو نفس صراع المثقف العربي مع من يقولون نعم دون تفكير ،هو صراع خواء العقول
والضعف والخوف ،لقد أراد الشاعر من خاللها إعالء صوته ،فحضور رافض واحد يعني حضور الجماعة،
هي موازنة بين قوة عليا طاغية وأخرى باحثة عن الحق ،وما يوفره لها من حياة كريمة ،وما االنحناء والموت
إال بداية تحقق هذه الال التي أرهبت القيصر ،الحال هنا ليس بحال الصاغر المستسلم بل حال المنتصر،
وبداية الوضوح واالمتداد نحو الخارج ،ومغادرة األفق المدروس مسبقاً بشكل يراعي إرادة األعلى.

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة كلمات سبارتكوس األخيرة ،ص .119-111
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المبحث الرابع
الراوي
إن الكالم عامة والحكاية خاصة يحتاجان لشخص ينقلهما ،وهذا يعيدنا لنظرية ياكوبسن عن وجود (مرسل/
ومستقبل /ورسالة) ،ففي البداية كانت الحكاية تنقل بشكل شفوي ،والحقاً أصبحت تنقل بشكل كتابي ،والجانب
الشفوي يذكرنا بمصطلح "بالحكواتي" قديماً ،وكان الحكواتي هو المسيطر على عملية الحكي ،واعتبر بمثابة
البوابة على العالم القديم والسير ـ ـ ـ نذكر من أهمها سيرة أبي زيد الهاللي ـ ـ ـ ـ ألولئك الناس البسطاء ،الذين كانوا
يتجمعون في مقاهي الحارات القديمة ،لكي يستمعوا لهذه الحكايات على لسان حكواتي يعمل على إسعادهم
بحكايات السالفين ،مضيفاً لمسته الخاصة بإعالء صوته تارة وخفضه تارة أخرى ،أو تحريك يديه ،أو القيام
والجلوس ،وذلك على حسب أحداث القصة ،كوسيلة منه إليصال مضمون النص المحكي لكافة المستمعين؛
هذا ويذكر أن الدارس والمطلع على األدب الشعبي يتناول الحكواتي كعنصر مهم من عناصر األدب الشعبي.
والراوي ":واحد من شخوص القصة ،إال أنه قد ينتمي إلى عالم آخر غير العالم الذي تتحرك فيه شخصياتها،
ويقوم بوظائف تختلف عن وظيفتها ،ويسمح له بالحركة في زمان ومكان أكثر اتساعاً من زمانها ومكانها"(،)1
فالراوي لو قيدت حركته كبقية الشخوص النتفت عنه سمة نقل الحكاية ،ولبات العمل األدبي معلقاً نتيجة فقدانه
ركنه الركين ،فال رواية بدون رٍاو ،وال رٍاو بدون رواية.
وعرف الراوي في رؤية أخرى بأنه ":هو ذلك الشخص الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها ،سواء أكانت
حقيقية أو متخيلة وال يشترط أن يكون اسماً متعيناً ،فقد يتوارى خلف صوت أو ضمير يصوغ بواسطته المروي
بما فيه من أحداث ووقائع"( ،(2إذاً هو عبارة عن الوسيط بين طرفين ،فهو ينقل لنا الحكاية من مصدرها الموجد
لها أال وهو المرسل/المؤلف إلى المستقبل/المروي له ،وكونه يروي مجموعة من أحداث وقعت وفيها وجه شبه
من واقعه ال يعني هذا وجوده متجسداً أو بصوت نكاد نالمسه معنوياً ،فقد تنوب عنه شخصية من الشخصيات
وذلك عن طريق تلبسه إياها والتحامهما معاً ،أو قد يستعيض عن الشخصية بضمير يؤدي مهمته كما لو كان
حاض اًر ،وهذا ال ينقص من قدر النص بقدر ما يعمل على دفع القارئ لفك شيفرات الضمائر والشخصيات،
لمعرفة أين هو الراوي ،ولم اختار هذه الشخصية أو الضمير دون غيره ،فالراوي يستمد قوته من الكاتب الذي
آثر الظلمات على النور لغاية في نفسه.

الراوي والنص القصصي ،دار النشر للجامعات ،ط ،3القاهرة1441،م ،ص.19
 - 1عبد الرحيم الكرديَّ :
 - 2عبد هللا إبراهيم :موسوعة السرد العربي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط3119 ،1م ،ص.9
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ويقسم الراوي باعتباره مكون من مكونات السرد إلى أنواع هي:
" .5الراوي العليم بكل شيء ،أو كلي العلم ،الذي يهيمن على عالم روايته .والذي يمكنه _لذلك_ أن
يتدخل بالتعليق أو الوصف الخارجي ،دون التحليل أو التفسير.
 .2الراويان المتناقضان ،أو المتصارعان ،بالقياس إلى موضوعهما المشترك ،في بنية الرواية الموحدة.
 .3الراوي الشاهد .هو الراوي الذي يظهر في أسلوب السرد الموضوعي والرؤية الخارجية التي ينطلق
منها الراوي العليم بكل شيء.)1(".
ويتمظهر ال اروي في النص الشعري الدنقلي بوصفه باعثه بعد المؤلف ،أي مصدر فاعليته ،ومرآة حضوره
العاكسة لدواخل فصوله بما تشغله أناه ،في قوله:

عرفت هذه المدينة الدخانية
مقهى فمقهى  ..شارعاً فشارعاً

(اليشمك) األسود والبراقعا
رأيت فيها
َ

وزرت أوكار البغاء واللصوصية!
ُ

على مقاعد المحطة الحديدية ..

نمت على حقائبي في الليلة األولى
(حين وجدت الفندق الليلي مأهوال؟

وانقشع الضباب في الفجر َّ ..
البيوت والمصانعا
فكشف
َ
والسفن التي تسير في القناة ،كاألوز..

والصائدين العائدين في الزوارق البخارية!

()2

يكشف لنا فعل المعرفة النقاب عن رٍاو بضمير المتكلم "أنا" ،مقترن بفعل المعرفة" عرفت" ويبقى هذا
الراوي مسيط اًر على دفة النص ،ويكشف هذا الفعل عن مدى إحاطته باألحداث ،النتمائه لما يطلق عليه الرؤية
الداخلية ،والمعرفة هنا بال شك معرفة متأخرة ،تتكشف من السياق الذي تستلزم طبيعته مثل هذا النوع من الرواة،
كونها تنطلق من تجربة شخصية في ظل فضاء مكاني ،ساهم في تشكيل الحدث وفقاً لما رصدته كامي ار هذا
الراوي ،بحيث عملت على تحقق تدرج درامي نامي في بنيته.
ومن ذلك ما ورد في نص" يوميات كهل صغير السن":
 - 1آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،دار الحوار ،ط ،1سوريا1449 ،م ،ص .21-21
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة السويس ،ص .129
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أعرف أن العالم في قلبي ..مات!
المذياع  ..وتنغلق الحجرات:
يكف
لكني حين ُّ
ُ

أنبش قلبي ،أخرج هذا الجسد الشمعي

وأسجَّيه فوق سرير اآلالم.

أفتح فمه ،أسقيه نبي َذ الرغبة

فلعل شعاعاً ينبض في األطراف الباردة الصلبة
بشرته في َّ
كفي
لكن ..تتفتت ُ

ال يتبقى منه ..سوى :جمجمة  ..وعظام!

()1

يظهر الراوي بضمير األنا هنا أيضاً ،ويصرح بفكرة انحسار وتالشي دور العالم المحيط به في حياته،

وبفعل األفعال التقريرية" أنبش ،أفتح ،أسقيه" يعاود إنعاش قلبه وجسده ليخلق عالمه الخاص ،لقد عرض لنا

بكاميرته الذاتية لصورتين :األولى ذلك التالشي ،والثانية صورة اإلحياء بما تمثله هيكلية الداخل ،وتقوقعه على
نفسه بشكل يبرر وجوده ثانية ،لكن ذلك لم يتحقق ،مما يدفعنا لمعرفة محدودية اطالعه عبر حركة الراوي
السردية ،التي حاول من خاللها إيهامنا بمعرفته المطلقة ،ولكنها غير ذلك حيث من الممكن كشف فعله عن
طريق وضع الجملة األولى في النهاية ،لتكتمل أبعاد الصورة ونعلم أن الموت متحقق فعالً.
ويسهم الراوي إسهاماً كبي اًر في إنتاج شعرية النص ،من خالل تسليطه الضوء على أحداث النص ،وتفسير

الغامض منها بمقدمة ممهدة ،أو تعليق يبرر سير الحدث ،وقد استغل أمل هذه التقنية في تصوير وعي يعقبه
مضي بال قرار ،يخرج من عتمة ليل شبق وسكر:

أعود مخمو اًر إلى بيتي
ُ
َ
في ِّ
الليل األخير

الشرطي في الشارعُّ ..
للشبهة
يوقُفني
ُّ

يوقُفني  ..برهة!

أرشَوُه ..أواصل المسير!
وبعد أن ُ
... ... ...

توقفني الم أر ُة..
في استنادها المثير
ِّ
الضوء
على عمود

ّ
السن ،ص.191
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة يوميات كهل صغير
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ملصقات "الَف ْت ِّح" و" الجبهة"..
( كانت
ُ

خلف ظهرها العمودا!)
تمأل َ
تسألني لفافةً:

لم يترك الشرطي

واحد ًة من تبغها الليلي

كنت أمضي ليلتي  ..وحيدا
تسألني إن ُ

وعندما أرفع وجهي نحوها:
سعيدا

أبصر خلف ظهرها :شهيدا
ِّ
َّ
ناصع الجبهة
الحائط،
معلقا على
َ
نص ِّ
رصاصيين
لين
تغوص
َّ
عيناهَ ..ك ْ
ُ
أصرخ من رهافة الحدَّين
 ..أمضي بك وجهة!!

()1

ينطوي النص على مشاهد يستهلها الراوي بمقدمة تؤسس لحكاية ،وان غابت المقدمة التقليدية ،ويعمل
هذا التمازج الوصفي مع السرد الذاتي بضمير األنا على إبراز حالة من التشتت والفراغ ،تدفع به إلى محاولة
تناسي العالم من حوله ،وتزداد تلك الحالة وضوحاً بإضاءة مشهدية على صورة شهيد يمثل بوتقة النور ،والذي
ينطوي على حركة فعلية مزدوجة ما بين إدراك للواقع وانفصال عنه في آن.
ويتمثل حضور الراوي المتكلم في شكل قناع ،بعدما تقنع الشاعر بقناع اليمامة ابنة كليب في قوله:

يجئ أخي!
غافكً عن كتاب المواريث

عن دمه الملكي،

عن الصولجان الذي صار مقبضه العاج:
رأس غراب!

يجئ أخي
(كان يعرفه القلب!)
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة فقرات من كتاب الموت ،ص .319 -319
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أقذف تفاحة
يتصدى لها وهو يطحنها بالركاب!

(هي الخطأ البشري الذي حرم النفس فردوسها
أثنى ،فأقذف تفاحة..

األول المستطاب)

تستقر على رأس حربته!
(أيها الوطن المستدير  ..الذي تثقب الحرب عذرته

بالحراب)

 ..وتفاحة تتلقفها يده!
(هي جوهرة الملك،
جوهرة العدل،

جوهرة الحب..
آب)
فالحب ْ

()1

الراوي هنا" اليمامة" ،وهي تمثل الراوي العليم بكل شيء ،حيث تعرفت إلى أخيها من أول وهلة في رؤية
اتحد فيها القلب مع النظر ،ويعتمد السارد في طرح رؤيته لألحداث على البعدين البصري والذهني ،متحققين
عبر فعلها مع أخيها الذي هو أشبه بحل اللغز ،ويأتي تكرار الفعل يجيء ليساهم في استمرار حضور الساردة،
كما ساهم في نمو صورة الحدث ،وامتزاجها إيقاعياً مع حرف الباء المتكرر كقافية في نهاية كل سطر؛ واجراء
رواية الحدث على لسان رٍاو متكلم عالم أدى إلى الحفاظ على تاريخية الحدث ،وعدم تحجيم دور صاحبه،
وكذلك إلى إحداث تقارب وامتزاج ،ونقل واقعي للحالة الشعورية بين القارئ والنص ،ممثالً براويته وما عكسه
قدوم األخ من إشاعة للفرح وطمأنه النفس.
أما حدوث التمازج بين الرواة في نص واحد فيتحقق في قوله:

جاء طوفان نوي!
... ... ... ... ...

ق شيئاً  ..فشيئاً
المدينة تغر ُ

العصافير،
تفر
ُّ
ُ

 - 1أقوال جديدة عن حرب البسوس ،قصيدة مراثي اليمامة ،ص .214
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الماء يعلو.
و ُ

انيت ـ ـ مبنى ِّ
البيوت ـ ـ الحو ِّ
ِّ
ِّ
البنوك.
البريد ـ ـ
على درجات
ِّ
ِّ
القمح ـ
المعابد ـ ـ أجولة
(أجدادنا الخالدين) ـ ـ
التماثيل
ِّ
دار الو ِّ
الدة ـ بو ِّ
مستشفيات الو ِّ
ابة السجن ـ ـ ِّ
الية ـ ـ
ِّ
ِّ
الثكنات الحصينة
أروقة
العصافير تجلو..
رويداً...

ويطفو ُّ
اإلوز على الماء

()1

رويداً..

يفتتح الراوي النص بعبارة جوهرية " جاء طوفان نوح!" في سياق إخباري تعجبي ،ويفصل بين عبارته
الممهدة وما يتبعها بفواصل نقطية ،أحدثت انزياحاً في بنية النص يهدف من خالله إلى ذكر المشاهد الالحقة،
والراوي هنا يظهر كرٍاو شاهد على األحداث ،باإلضافة إلى أن السرد هنا سرد موضوعي ،حيث يشرف الراوي
الشاهد على الحدث من منصة تعجبية ،وال يشترك فيه إال بعبارة استهاللية " جاء طوفان نوح" ،والتي تعتبر
كنوع من التالعب الفني إلحداث صراع فكري لدى القارئ ،وتتفتح فاعلية دوره في رصد زوال كل شيء من
قمة الهرم المدينة ،وهي الكل إلى كل ما يسكنها وهو الجزء ،ونرى ظهور رٍاو آخر في بنية النص في قوله:

سيد ِّ
الفلك ـ قبل حلول
صاي بي ُ

السكينة:

انج من بلد  ..لم َت ُعْد فيه روي ! "
" ُ

قلت:
ُ

طوبى لمن طعموا خبزه ..
في الزمان الحسن

وأداروا له الظهر

المحن!
يوم
ْ

المجد ـ ـ نحن الذين وقفنا
ولنا
ُ

(وقد طمس هللا أسماءنا!)

 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح ،ص .919
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نتحدى الدمار ..

()1

وينتقل السرد في بنيته إلى السارد بضمير األنا عبر حوارية بين صاحب الفلك وبينه ،وهذا االنتقال في
نفس النص يضعنا في مواجهة بين نوعين من الرواة وهما كما المتصارعين ،وتكمن القيمة فيما عكسته بنية
النص من ازدواجية رواتها في إحداث مفاجئة للقارئ ،فالسياق موجود في ذاكرته بشكل يخالف ما عمل الشاعر
على تجسيده ،وهنا تتجلى جمالية الصراع الجدلي بين الراوي ونظيره في إبراز فحواه وفكرته.

 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح ،ص.914
73

َ
الفصلََّّالثانِي َّ
َ
َ
الــحــــدث َّ َّ


املبحثَّاألولَّ_َّاحلدثَّالصاعد َّ



املبحثَّالثانيَّ_َّاحلدثَّاهلابط

الح َدث
َ
ُّ
يعد الحدث الدعامة واللبنة األساسية التي تستند إليها عناصر السرد األخرى في العمل األدبي ،كونه

المشكل لبنية النص ،وبغيابه يفتقد العمل روحه ،وكل جنس أدبي تتميز بنيته الحدثية عن الجنس اآلخر ،لذلك
الشعر على النقيض من الرواية والمسرح ،فالحدث في نظر المسرحي أو الروائي وان استمد من العالم الواقعي،
ال يمكن أن نعتبره حدثاً واقعياً بنسبة كبيرة ،وذلك لتدخل عامل الخيال والفنتازيا ما بين سطوره ،في حين يرى

الشاعر أن العبرة والرسالة التي يخلفها الحدث هي األهم واألكثر خلوداً ،فتراكماته هي التي تذكر على المدى

البعيد.

والحدث وليد اللغة التي ترفعه أحياناً إلى مدارج االسطورة والخرافة ،فهو من الواقع ألنه بات" أكثر ارتباطاً

بالحياة واندماجاً في قضايا اإلنسان الكبرى"( ،)1وليس منه في آن واحد؛ و انضمام الحدث ببنيته السردية إلى
ركاب النص الشعري ناتج عن توجه الشاعر المعاصر إلى البناء الدرامي قلباً وقالباً ،إذ" ليس من السهل أن
يتحقق الطابع الدرامي في عمل شعري مالم تتمثل وراءه أو فيه العناصر األساسية التي ال تتحقق الدراما

بدونها"( ،)2وأنتج هذا االنضمام ما بات يتعارف عليه " بقصيدة المشهد" التي " تعرف بعالئقها الواصفة للحظة

ما ،لحدث ما ،لمكان ما ـ ـ ـ نفسي أو واقعي ـ ـ ـ ـ لشخصية ما" ( ،)3تلك القصيدة تهتم بالرؤية الحدثية في النص

الشعري ،إذ تبنى على الرؤية الشعرية التي تختلف تماماً عن الرؤية القصصية ،حيث إن" الرؤية القصصية
تدخلنا في التفاصيل بينما الرؤية الشعرية تهتم بالكلي .الرؤية القصصية تهتم جداً بما يسمى لحظة التنوير.

أي أن الخيوط جميعها ال بد أن تتالقى في النهاية في حين يختلف األمر تماماً في الشعر حيث ال يجب أن
تتالقى الخيوط بل يمكن أن تتجاوز وأن تتوازى"( ،)4وهذا الرأي فيه الكثير من الصواب؛ لكن الشعراء اآلن باتوا
يعولون على لحظة التنوير ،وذلك لكونها بداية النهاية لنصوصهم الشعرية ،والدليل على ختاميتها وشاعريتهم.

إن الحدث كمركز مؤطر لوجود الشخصية في العمل السردي ،يؤكد على وجود عالقة تكامل بين عناصر

السرد ،إذ إن " الحدث داخل النص هو تنقل الشخصية عبر حدود الحقل الداللي ،فالحدث يوجد عندما يتضافر

عنصران :الشخصية والحقل الداللي"( ،)5إذاً الشخصية ال تأثير لها في بنية النص السردي طالما لم تقم بأي

حدث يدلل على وجودها ،ويسلط الضوء على آثار هذه األفعال ،واألحداث عليها وعلى من حولها "بحيث يمهد

سلوك

الشخصيات

لوقوع

األحداث،

كما

تؤثر

أحداث

بدورها

في

 - 1عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) ،دار الفكر العربي ،ط ،2القاهرة1491 ،م،
ص.91
 - 2المرجع السابق ،ص .319
 - 3غالية خوجة :تجليات المحو (الحداثة والشعر) ،مجلة عالمات ،م ،12ج ،93السعودية ،يونيو 3119م ،ص.299
 - 4سيد الب حراوي :في البحث عن لؤلؤة المستحيل (دراسة لقصيدة أمل دنقل :مقابلة خاصة مع ابن نوح) ،دار الفكر الجديد،
ط ،1بيروت ،لبنان1411 ،م ،ص .311 -319بتصرف.
 - 5عبد الرحمن بوعلي شخصيات النص السردي ،مجلة عالمات في النقد ،مجلد  ،1ج1444 ،21م ،ص.19
75

تطور الشخصية"( ،)1ونخلص من هذا أن الشخصية في حد ذاتها حدث قائم في حياتها ومماتها ،بناء على ما
فعلته وما تركته.
ويغتني النص الشعري بقدر غنى مرايا األحداث برؤى تختزل ما حولها ،وتنفي عن الحدث جموده ألنه "

ليس مجرد تصادم كتل حجرية تقذفها رياح عاتية ،وانما هي نتاج فاعلية الشخصية في صراعها مع العالم

الخارجي أو صراع قواها الداخلية "( ،)2وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مكون من مكونات الحدث وهو الحبكة،
التي رأى فيها أرسطو" روح العملية الدرامية"( ،)3وهي رؤية تحتاج للتوقف عندها ،ألن بعض األعمال األدبية

تتضمن أحداثاً تفتقر إلى الحبكة ،أو يكون السرد على حساب الحبكة ،فهل هذا يعني فقدانها لروحها؟!.

أضف إلى ذلك أن بعض األدباء يتركون للقارئ تخمين النهاية ،كونها تشمل أحداثاً مفتوحة ،وهو ما ينعكس

على الحبكة التي تخضع لتأويالته بناء على الصعود والهبوط في سير الحدث ،ونستنتج من ذلك إلى أن الحدث
بما يشمل في داخله من شخوص ،وأمكنة ،وأزمنة ،وطرائق لغة هو روح العمل األدبي ،وما الحبكة إال أداة

ترويض واحتواء لتقلبات تلك العناصر ،وهكذا يمكن تعريفها بأنها هي " التي تقدم اإلطار الرئيسي للفعل ،وهي

خط تطور القصة ،وهي خطة الفعل التي يمكن عن طريقها للشخصيات وغير ذلك من العناصر المكونة للدراما

أن تكشف عن نفسها"(.)4

 - 1عبد المحسن طه بدر :حول األديب والواقع ،دار المعارف ،ط ،3القاهرة ،د.ت ،ص.113
 - 2مسلم حسب حسين :جماليات النص األدبي (دراسات في البنية والداللة) ،دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1لندن،
3119م ص.391
 - 3أرسطوُّ :
فن ال ِشعر ،ترجمة :إبراهيم حمادة ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر ،د.ط ،د.ت ،ص.21
 - 4فرانك م.هوايتنج :المدخل إلى الفنون المسرحية ،ترجمة :دريني خشبة وآخرون ،دار المعرفة ،القاهرة1491 ،م ،ص.199
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ال َمْب َح ُث األ ََّو ُل
الحدث الصاعد
ويقسم الحدث إلى حدث صاعد وحدث هابط ،ويعد الحدث الصاعد أحد أهم أشكال األحداث و"جزء من
البناء الدرامي الذي يبدأ بعد التقديمة ويحركه العامل المثير إلى أعلى ،كي يصدمه بقوى التصارع .وعادة ما
يفضي الحدث إلى ذروة التأزم"( ،)1ويعطي الحدث الصاعد نوعاً من القدرة على السير الرتيب ،والرتابة هنا

ليست رتابة موشاة بالملل ،بل على العكس هي رتابة لها نصيبها من تشويق واغراء يغذ الخطى صوب النهاية،
وذلك بعيداً عن األحداث الفرعية واالستطرادات ،التي تقطع حبال تتبع الحدث الرئيسي المركز عليه منذ البداية؛

ويتعالى حضور الحدث الصاعد في نصوص أمل دنقل ،ألنه يستغرق في رصد الوقائع منذ بدايتها وحتى

منتهاها ،ويعمد أثناء رسم حركة صعود الحدث التوجه إلى الوصف الذي يغدو" هو نفسه سرداً وينتج ذلك من
كونه يتعالق مع بصرية ما ،حيث الحركة تتبع في رصف التفاصيل حركة رصد العين لألشياء ـ ـ ـ سواء كان

هذا الرصد خارجياً أو داخلياً"( ،)2إذ يسهم هذا التوظيف في جذب القارئ ودفع الملل ،وتوسيع دائرة الحدث
بتسليط الضوء على المكان ،وتحديد الزمان خاصة ،إذا كان ليالً مع أشياء تهدد صفوه:

رخاوُة النعاس تغمر المسافرين في قطار الليل
 ..وفي حقول قرية بعيد ْة
ذئب
اء ْ
شق السكو َن ـ ـ ـ ـ فجأ ًة ـ ـ ـ ـ ُعو ُ
الحليب في الضروع
وانعقد
ُ
وانطلقت رصاصة:

األشياء ـ ـ ـ بعدها ـ ـ ـ عن الوجيب ..
فكفت
ُ
نبضها الرتيب ..
هنيهةً ،ثم استعادت َ
وكانت الليل ُة  ..ال تزال مقمرة!

المساء
النشيد الوطني يمأل المذياع منهياً برامج
(كان
ُ
ْ
اء تنطفي..
وكانت األضو ُ
ارب السوداء
والطرقات تلبس الجو َ
ظكل رو َي القاهرة)
وتغمر ال ُ

والدم كان ساخناً ِّ
يلوث القضبان
ُ
 - 1إبراهيم حمادة :معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط ،2القاهرة1449 ،م ،ص .44
 - 2عبد اللطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،دار اليسر للنشر والتوزيع ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب1414 ،م،
ص.93
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دم الشمس التي ستشرق ،الشمس التي ستغرب ،الشمس التي تأكلها الديدان!
هذا ُ
دم القتيل أحمر اللو ِّن،
ُ

الشعاع
دم القتيل أخضر
ْ
الصبح
خيط عليه ُتنشر الدموع  ..كي تجف في أشعة
ِّ
اء
(وكان مبنى االتحاد صامتاً  ..منطفيء األضو ْ
القريب..
تسري إليه من عبير " هليتون"
ْ
أغنية طروب!)

النبيل مصحفاً عليه ُيقسم الجياع.
وكان وجهه
ُ

()1

تحقق المقدمة الواصفة شيئاً من السير الرتيب المستقر ،وهو ما يمكن اعتباره مستوى من الثبات ،في حين

فعل" وانطلقت رصاصة" نقلة نحو تسارع األحداث واحتمالية دموية المشهد ،والتي لن نعي أسبابها وأبطالها
على مدى النص إال بالعودة إلى العنوان ،وما ذيل به من اسم" صالح حسين" ،فوقتها سيتكشف الحدث الذي

يتعلق " بأحداث "كمشيش"( ،)2والتي نتج عنها اغتياله ،وستتكشف رمزية الحدث حين يحدث أمل تفاعالً بين

األرض وجسد القتيل ،سالباً بذلك صفة النبل من الطبقة االقطاعية ،ومانحاً إياها لصالح وما يمثله من الجياع،

فهو مرآة لغيره؛ ويستعرض المشهد الشعري قوة اآلخر ممثالً في دم القتيل ذي الشعاع األخضر ،حتى وان
طغت العناصر السالبة لجمالية الحياة ممثلة باللون األحمر ،وال نغفل أن لحظة الصعود تتحقق عند رؤية دم
القتيل من قبل المسافرين ،ويحاول الشاعر منذ العنوان أن ينقل مسار الحدث إلى جانب محدد عن سابق

إصرار ،في ظل الصمت المطبق على جو المكان ،حيث الحدث والمكان العام مصر؛ إن دمج صوت الكل

وهم العمال الجياع في واحد وهو صالح حسين ،كان له األثر األكبر في تغيير مسار الحدث نحو الصعود،

متحققاً في قوله ":وكان وجهه النبيل مصحفاً عليه يقسم الجياع" ،فمعادلة األشياء الليلية انقلبت لتصبح دستو اًر.
وتظهر كذلك فعالية الوصف في التأثير على نمو الحدث في قوله:
المذياع ..واستلقى!
فتح
َ
الساخن..
القدي
ُ
وكان ُ
في وحدته المستغرقة

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أشياء تحدث في الليل" إلى صالح حسين" ،ص .112-113
 - 2وهي قرية من قرى محافظة المنوفية ،خضعت لبقايا اإلقطاع الذي سعى إلى االلتفاف حول منجزات ثورة تموز يوليو
 ،1493والتسلل إلى مؤسساتها السياسية لتوظيفها لخدمة أهدافه .وكان من نتيجة ذلك احتدام الصراع بين عائلة إقطاعية حاولت
السيطرة على المصالح االقتصادية للقري ة والتحكم في أرزاق الفالحين ،مستغلة عالقاتها السياسية وتغلغلها في أجهزة الدولة،
وطليعة ريفية حاولت الدفاع عن حقوقها العادلة ،مستندة إلى مبادئ الثورة وشعاراتها ووعودها بالحرية السياسية والعدل
االجتماعي .ولكن بسبب عدم تكافؤ القوى ،انكسرت الطليعة الفالحية في سلسلة الصدامات التي وصلت إلى ذروتها باغتيال
زعيم الطليعة والناطق باسمها ،صالح حسين ،في آيار مايو  ".1411ينظر :جابر عصفور :هوامش للكتابة -أشياء تحدث في
الليل ،موقع على شبكة االنترنت. http://www.alhayat.com/article/964404 ،
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( ..يدخل الطيف الذي يهبط  ..بغت ْة
المذياع ..سكتة)...
يسكت
ُ
ُ
ِّ
األنباء)..
(موجز

يده السيجارَة المحترقة
 ..ألقت ُ
َصَّرت النافذ ُة المنغلقة
.. .. .. .. ..
(يعبر الغرفةَ:

خنجره  ..مبتسماً)
فوق الحائط األزر ِّق ..صورة َّ
ظل َي ْجُلو َ
.. .. .. .. ..
َمَّد ساقيِّه،

ِّ
عينيه..
عب في
وكان الر ْ
الموت
صار
الصوت و ُ
ُ
عدواً واحداً
منقسماً!

()1

ويمتاز الحدث في هذا المقطع بميزة جديدة قد ال توجد في أي نص آخر بهذا الوضوح ،وهي أن أمل عمل

على مسرحة الحدث ،بما ضمنه إياه من أقواس تشتمل ما يشبه تلك اإلرشادات المسرحية والتي تعد هنا بمثابة
انحراف في بنية السرد الحدثي ،ووسيلة لزيادة جذب المتلقي أكثر بعدما سبق بمشاهد اعتيادية تسير ببطء،

وبنية هذا الحدث تعكس بعداً فنياً في تصوير الحدث عبر رصده ثنائية تصويرية توغل في الزمنية ما بين

الماضي ،وهو زمنية الحدث الحقيقية ،والحاضر الذي يشكل وقت روايته ،مضافة إليه مشاهد ما بين القوسين
في صيغة مضارعة " يدخل /يسكت /يعبر /يجلو" ،ولدى الشاعر مقدرة فنية عالية الدقة تظهر من خالل القدرة

على إحداث ربط بين األفعال الواقع تأثيرها على الجماد ،وانعكاسها على شخصية الحدث ،فسكوت المذياع ما

إال هو انعكاس أو بعد تأثيري لسكوت البطل ،ويطعم أمل ذروة الحدث بصورة حسية (سمعية وبصرية) ،تزيد

من التوتر النفسي والخوف ،وترفع منسوب استجابة الشخصية معب اًر عنه بقوله " :وكان الرعب في عينيه"،

وصوالً الستسالم وموت نتيجة اتحاد الموت والصوت ،وهي صورة تحمل مفارقة في كيفية اجتماعهما معاً،
ولكن الهدف كان تعجيل النهاية التي تحققت بفعل ازدواج وانقسام معاً .

ودخول النص الدنقلي غمار الدرامية ضمن له حجز مقعد دائم في صفوف السردية ،مستفيداً من عناصر

السرد وحركيتها المزاوجة بين عوالم الخيال والواقع؛ ويعمل أمل على إدخال عنصر المفاجأة والتشويق في
أحداث نصوصه معتمداً على أفعال الرؤية والتمهيد للحدث ،فها هي النوافذ الشاحبة لم تضيق المسافة بين

 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة ميتة عصرية ،ص .321 -334
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الرائي والمرئي وتآكل الطرقات تحت عجالت القطار أوغر في الصدر رعباً من نظر ٍ
ات تتصيد انتباه واحد

من العابرين:

أراه من نوافذ المترو  ..على محطات الوقوف
مستنداً ِّ
الجدار
بكتفه اليسرى إلى
ْ
يدير في إصبعه سلسل ًة
فضية اإلطار

ِّ
المناكب القصير
يرقب ـ باسماً ـ تزاحم

الشفيف..
تمسح عيناه زجاج النافذات األبيض
ْ

كأنه يبحث عن أحد.

() 1

لكنني ..
عينه علي:
حين
ْ
استقرت ُ

أدرت رأسي عنه..
ُ

أقو على ِّ
المخيف!
بريق عينيه
ْ
لم َ
***

وحينما تحمُلني وأصدقائي في الطريق  ..موج ُة المر ْي
ُّ
روحنا في الضحكات والغناء.
ونسترد َ
أبصره  ..في الجانب اآلخر يرنو مستخفاً ،باسماً

فإن تجاوزناه  ..ألقى عقب سيجارته على الطوْار
وداسه مغمغماً ..
ثم اختفى ..
شبح!
كأنه ْ

ِّ
ألقاه
وفي طريق العودة الليلي ُ ..
يخرج من جوف الظكم فجأ ًة  ..على غير انتظار

انفتح
كأن باباً _ في الشتاء _ مغلقاً  ..قد ْ
 - 1قصائد متفرقة ،قصيدة البطاقة السوداء ،ص .929
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اء
كأن تيا اًر من الهو ْ
()1
وينساه!
الدفء ..
يكنس من أعصابي
ُ
َ

اتكئ الراوي على الوصف في تقديمه للحدث ،كتمهيد يعطي صورة عامة عن األحداث المقبلة ،إذ يبدأ بوصف
هيئة شخص ما ،تنبه إلى وجوده من خالل نظره خارج نوافذ "المترو" ،حيث كان هذا الشخص واقفاً في محطات
الوقوف ،ومن هيئته المتربصة لفت نظره ،ويبدو أنه يبحث عن شخص محدد ،لقد سردت األحداث السابقة

بشكل درامي تضمن نوعاً من التشويق الحماسي الخاطف لألنفاس على مدار امتداد السرد ،الكاشف شيئاً فشيئاً
عن خبايا الحكاية المخفية ،ال شك أن هذا المتربص يبحث عن هدفه المنتظر والدليل على ذلك التركيز على

نوافذ المترو" تمسح عيناه زجاج النافذات األبيض الشفيف ،"..فالفعل "تمسح" يشي بمدى أهمية المبحوث عنه
لهذا الشخص ،إلى جانب االنهماك في التركيز ،طالما وجد باحث ومبحوث عنه ،لن تتوقف األحداث أو تنتهي
إال بشكل مختلف تماماً عن الهدوء في المقدمة السابقة ،الواصفة لهدوء المبحوث عنه وعدم إحداث الباحث أي
جلبة قد تنبه فريسته ،على الرغم من صخب المكان وهو المحطة ،لكن البطل حافظ على رتابة المكان وحركته
المعتادة من خالل سرد وصفي هادئ مؤسس للحدث؛ إن األحداث الواصفة والممهدة تساهم في إيجاد نقطة
االنطالق التي تشكل تتمتها ،عبر استمرار رصد صورة الرؤية المتبادلة ـ ـ وتعميقها لمشاعر الخوف والرعب ـ ـ ـ
التي انبثقت منها مركزية الحدث.
لقد استطاع راوي الحدث أن يحبس أنفاسنا من خالل سرده في المقطع أعاله ،لقد بدأت تتكشف لنا بعض
الخيوط ،وتزول لفائف الغمام عن األحداث التي كانت خفية في المقاطع األولى ،عرفت اآلن وجهة هذا
المجهول ،وهذه المعرفة كانت من خالل السرد المتتابع دونما انقطاع باستطراد يقطعه ،إذ أصبح بإمكاننا "
رؤية نوع من السرد المشهدي .لكنه سرد يتشكل من خالل رؤية الشخصيات ذاتها للحدث"( ،)2فالشخصيات
وتحديداً شخصية الرجل الغامض الهدف ،والشاعر هما من تسيطران على مجرى الحدث المتمحور حولهما،

حيث عرف المقصود نفسه أنه هو هدف ذلك الرجل ،لكن هذه المعرفة لم تأت بعدما التقت أعينهما ،ولم يستطع

علي /أدرت رأسي عنه ،"..وذلك لبريق مخيف ومض في عين الطرف
مبتغاه إطالة النظر "حين استقرت عينه َّ
اآلخر ،بل بعد أن تكررت رؤيته له أكثر من مرة في يو ٍم واحد خالل خروجه مع صحبه ،شاهده ينظر إليه

وعرفه رغم سرعة اختفائه كما الشبح ،وتكررت الرؤية عند عودته؛ لكن سلسلة الرؤية من بعيد دونما حديث لم
تتكرر.

 - 1قصائد متفرقة ،قصيدة البطاقة السوداء ،ص .924-921
 -2قراءة في سردية المشهد الشعري عند درويش:
.http://www.darwishfoundation.org/index.php
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رمضان

عمر،

مؤسسة

محمود

درويش،

وتتعمق شعرية الحدث في مشهد يصور حركية الحياة مقارنة مع سكونية النهاية ،سرد ينقلنا للذروة ويضعنا
في منطقة التأزم من خالل تسارع يستند في تكوين إطار الحدث على إيقاع الصورة والصوت:

األخير
دخلت " باراداي " في اليوم
وعندما ُ
ْ
اء
أيته  ..يختر ُ
ر ُ
ق المقاعد الملقاة واألضو ْ
ويفتح الصنبور

ِّ
اللهاث ..
الشعر،
مشعث
َّ
يضج قلبه بالرعب و ْ
ُ

ِّ
النقي بقعة حمراء
تساقطت ـ ـ قبل اغتساله ـ على
الحوض ِّ
يكترث!
لكنه لم
ْ

الغزير
شعره
ْ
َّل في المرآة َ
رج َ
الصغير
ثم دنا من جمع أصدقائي
ْ
َ
ثعلبيتين في الوجوه ،صامتا
عيينين
مقلباً
ْ
ْ
وفجأة ..
اث
ألقى إلينا ورق ًة دون اكتر ْ
ودون أن يلتفتا؛
مضى إلى الخار ِّج ..

تاركاً على المنضدة الحيرى
بطاقته
ْ
 ..كانت بطاق ًة سوداء ..

... ... ... ...

المساء!
ومات في
َ ..
ْ

()1

باستكمال سرد الحدث الذي بات حدثاً محورياً ،يتراوح ما بين الظهور ومحاولة الحديث واإلفصاح تطورت

األمور بشكل سريع ،إذ نجد في المقطع السابق بداية النهاية ،فالدخول للمقهى أو المطعم كان ملفتاً لألنظار،
وزيادة على حدة هذا الدخول استخدم الفعل "يخترق" للداللة على تحديد هدفه ومكان وجوده من قبل ،واالختراق

يحمل داللة السرعة والنفاذ والتصميم ،إذ ال يعترف بالمستحيالت وال العوائق حيث " يخترق المقاعد الملقاة
واألضواء" ،ال شك أن النص قائم على عنصر المفاجأة والمباغتة المرافق لتسلسل األحداث ،هذا العنصر ترك

مجموعة من" الفجوات التي تبدو بين الصورة والصورة؛ لتدع للقارئ أو السامع أن يمألها بخياله كيفما شاء

 -1قصائد متفرقة ،قصيدة البطاقة السوداء ،ص991-991
82

وحيثما أراد"( ،)1فالهدف مازال غامضاً بقدر غموض تلك الشخصية" وليس يراد من هذه الشخصية الغامضة

أكثر من أن تمثل حكمة الغيب ،التي ال ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ،بل تهدف إلى أغراض
بعيدة ال تراها العين المحدودة ،فعدم ذكر اسمه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها"( ،)2تلك الحكمة

الغائبة في ثنايا النص وظاهرة في عنوانه ونهايته ،وأقول غائبة لكونها ال تظهر بشكل جلي إال بعد اكتمال

تسلسل األحداث والربط بين العنوان ببطاقته السوداء ونفس البطاقة في ختام النص .إن العنوان " البطاقة

السوداء" يعد" أيقونة داللية ال تنتهي إشراقاتها النفسية والوجدانية عند المنحى األول من الحدث بل يزداد وهجها

()3
كلما تضاعفت منحنيات الحدث أو مستجدات السرد"  ،فكون العنوان جاء معرفاً هذا بحد ذاته يكشف جزءاً

من الغموض عن ماهية هذه البطاقة التي حطت على منضدة الشاعر مختومة بموت واضعها ،ظهورها في

ذروة الحدث جاء ليحدد عالقتها ببؤرة السرد ،ولترتيب أولوياته في فكر القارئ إلى جانب رمزيته ،بحيث تشكل

محور النص إلى جانب كونه عنوانه ،وكأن هذه البطاقة بسوادها إشارة لذلك المصير السوداوي الذي لقيه
صاحبها ،الشك أن الدماء كانت بداية لتكشف الحدث وأفقه ،فما دام هناك دماء فبالتأكيد سيكون هناك مسبب

لها وسبب وهو ما لم نعرفه ،عرفنا فقط بوجود الدماء؛ دائما رحلة النهاية تكون غامضة ويزداد غموضها إن
كان فريسة الموت يعرف شيئاً ويريد البوح به وال تسمح له الظروف بذلك ،وبموته تبقى التكهنات حاضرة

على مائدة التساؤالت؛ إن النص مهدى إلى الكاتب والناقد أنور المعداوي الذي اختطفه الموت من بين صحبه

مبك اًر جداً ،وكون الشاعر كان بين أحبائه وصحبه ،وجاء من يضع له بطاقة سوداء بشكل مفاجئ كان قريباً
جداً في إشارته لنفس مصير المعداوي ،فالبطاقة السوداء كانت بطاقة ترمز للموت بسوداويتها ،إذ الحياة لو
مثلت ببطاقة لكانت بيضاء ترمز للنقاء والفرح ،في حين مجيء الموت على شكل بطاقة وسوداء أيضاً يحمل
داللة كبيرة ،كونها بطاقة تشي لمرحلة تالية تتخذ شكل العبور بإذن أو تصريح جاء على شكل بطاقة ،فالموت

هنا" ليس توقفاً أو انتهاء وليس حدثاً خارجياً وانما مؤسسة للكائن في العالم من حيث هو موجود يضع نفسه

باستمرار تلقاء الموت ،فكأن الموت ال يدفع إلى اليأس واالستسالم ،بقدر ما يحض على اكتشاف أعمق لحرية

الفرد ،ألنه يحقق أعظم إمكانياته كما يكشف عن طاقته الكبرى على الوجود"(،)4لقد كانت الشخصية غامضة

جداً في تحركاتها ،وهذا ما أضفى على الحدث سمة الصعود ،وهي على الرغم من معرفتها بمصيرها المنتظر

لم تكن جزعة بل كانت متقبلة للحدث وعالمة تماماً به ،وشكل الكالم والظهور واالختفاء حدثاً جاذباً وسمة
طاغية على تحركاتها ما بين الصعود في الحدث وتوقفه في ذروة النشوة الغامرة المتبوعة بحدث أهم اعتبر

أساس تكوين النص.

 - 1صالح الدين عبد التواب :الصورة األدبية في القرآن الكريم ،الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان ،ط ،1القاهرة،
1449م ،ص.41
 - 2المرجع السابق :ص .49
 - 3عمر عتيق :تقنيات سردية في قصص الدكتورة القاصة "امتنان صمادي" ،مجلة أفكار" وزارة الثقافة األردنية" ،العدد ،319
أيلول ،3113ص .14
 -4مطاع صفدي :مارتن هيدغر والكينونة ،الفكر العربي المعاصر ،العدد  ،2تموز1411م ،ص.19
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والشعر من وجهة نظر أمل" صوت خاص ،وفي نفس الوقت يحمل أفكا اًر"( ،)1تطرح أحداثاً وتلونها بمعطيات

داللية متعددة ،تستثمر كل إمكانات ورؤى جمالية ومؤثرة استمدتها من الواقع ،المتضمن لألحداث في صورتها
األولية األصلية:

وصار بيتي بيتنا معاً ،وصار ..

أرجوح ًة وثيرة

وصارت األلف ُة ثوباً واحداً نلبسه تحت جلودنا

فك يبلى ..

الغبار!
وال يلحقه ْ

عاري ًة ـ ـ ـ ـ إال من الحب ـ ـ ـ ـ تروي وتجئ

يأتي غناؤها بصوتها الدافئ

الحمامِّ،
الماء في َّ
وهي ترش َ

أو  ..جالسة على األريكة األثيرة

وهي ُت َسَّوي شعرها،

أو ..وهي عند النار
ُت ُّعد فيها قهوة االفطار

أو  ..تمنح الروَنق لألشياء
في لمستها الخبيرة

الحريرية  ..و ُّ
تكون
التنورة
المناديل
َّ
َ
أو تمسح الغبار حول صورة!

()2

يحمل النص عنوان "رباب" وقسم إلى مقاطع منها ما جاء مرقماً منذ البداية وهو ما يتبع حكاية رباب ،في

حين وضع القسم األخير من النص تحت عنوان فرعي " فصل من قصة حب" بطلته فتاة مجهولة لم يصرح

باسمها على العكس من الجزء األول ،وان كانت القصتان تدوران حول موضوع متقارب ،إذ تحدث الشاعر عن
رباب التي تقفز من بين أحضانه إلى أحضان رجل آخر ،والنص أعاله يقص حكاية فتاة نلمس تعاطفه معها،

على الرغم من تشابه في أفعالها مع رباب وان كانت تزيد عنها بدرجات فهي كما صورها لنا تبدو فتاة ليل وفقاً

لطريقة اللقاء بينهما " حين التقينا :لم تسل من أنت  ..أو من أين؟!" .نجد أن" الخيط السردي المباشر للوقائع

الحسية هو الذي يشكل قوام النص ،لكنه ال يلبث أن يصبح مجرد منطلق الستكناه الدواخل التي تفعل فعلها
 - 1أنس دنقل :أحاديث أمل دنقل ،طبع بمطابع نيويورك ،د.ط ،د.ت ،ص .121
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة رباب  ،ص .399+399
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في تمثيل الرؤية الشعرية وتوجيه حركاتها الشعورية"( ،)1عبر االستهالل الواصف في بداية الفصل ،والذي
جسد قمة التعاطف من خالل احتواء القوسين ـ ـ ـ ـ على سبيل اإلخفاء والتهميش ـ ـ ـ ـ لحقائق حسية غارقة في

الخزي عرفها عنها لم تمنعه من رفقتها ،وبالعودة للحدث الرئيسي الذي يرويه الشاعر نجده بعد الوصف بدأ

في التطور لينتقل إلى بيت الشاعر ،حيث بدأت شخصيتها من وجهة نفسية تظهر إذ تبحث عن األمان حتى

في ظل نومها ،وهو نفسه ما يبحث عنه ،ولكنه فقده من خالل فقدانه لها الواضح في نهاية النص.

ويعتمد القالب الدرامي في الشعر بشكل أساسي على الفعل ،الذي يعد مكوناً وتراكماً يؤدي لألحداث" ألن
مادة الدراما الفعل"( ،)2والنص الشعري بإدخاله لتقانات سردية في بنيته ،بات يجمع الفعل وحركته إلى جانب
اللغة والصور المتحركة والثابتة واإليقاع الموسيقي ،وهذا الدمج جاء موافقاً لقول فرانك أوكونور" إن أي فن
حقيقي هو بالضرورة زواج بين أهمية المادة ،وأهمية المعالجة الفنية"( ،)3فالمادة المكونة للفن هي لبنته األم

ٍ
بمعان متنوعة التأويل ،وفقاً لألحداث التي تقودها نحو التأويل األقرب لرؤية
وتتشكل من الكلمات المغذية

مبدعها ،ويظهر جلياً في شعر أمل أنه يعتمد على حركية الفعل ما بين ماض وحاضر في تشكيل أحداث
نصه ،فها هو بطل نصه يجد جسده قد بات وجبة عشاء:

شاء
َق ُ
صدت ُهم في موعد الع ْ
تطلعوا لي بره ًة

احد منهم تحي َة المساء!
ولم يرد و ُ

المكعق الصغيرة
 ..وعادت األيدي تراوي
َ

في ِّ
الحساء
طبق
ْ

... ... ... ... ...

نظرت في الوعاء:
ُ

يحكم  ..دمي
هتفت" " َو ْ

هذا دمي  ..فانتبهوا "

 ..لم يأبهوا!

وظلت األيدي تراوي المكعق الصغيرة
وظلت الشفاه تلعق الدماء!

()4

 - 1صالح فضل :أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر1441 ،م ،ص.42
 -2عبد الرحيم الكردي :البنية السردية للقصة القصيرة ،مكتبة اآلداب ،ط ،2القاهرة3119 ،م ،ص .94
 - 3المرجع السابق ،ص .99
 - 4قصائد متفرقة ،قصيدة عشاء ،ص.921
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يبدأ السرد بفعل حركي " قصدتهم" ،والذي يشي منذ البداية بسيطرة الحركة على النص ،بعيداً عن الوصف

والمقدمة الهادئة ،فالغموض يتكشف شيئاً فشيئاً مع التقدم ،وهو ما يمكن أن نطلق عليه هنا غموض شفاف،

بدأ الحدث ليالً حيث قصدهم في موعد الشتاء ،ال شك أن التوقيت ليالً يحمل داللة السوء المضمر غالباً،
والذي لمسناه من خالل عدم رد الجالسين تحية المساء على القادم عليهم ،وأكملوا ما يفعلونه ،ولقد اتجهت

األحداث صوب الختام بشكل سريع جداً ،وذلك لقصر النص الذي عجل في وصول الحدث لذروته؛ هذا النوع

من النصوص ينتمي لظاهرة "القصيدة ـ ـ ـ ـ الصورة" ،التي "تعتبر نمطاً جديداً من أنماط " الصور الكلية" ،ففي

الوقت الذي تتكون فيه الصورة الكلية من مجموعة من الصور الصغيرة المستقلة ،التي تشتبك فيما بينها اشتباكاً
نسيجياً لتكون في النهاية صورة النص الكلية ،فإن القصيدة ـ ـ ـ ـ ـ الصورة هي صورة واحدة تؤلف نصاً شعرياً

متكامالً وتشتغل مراياها بفاعلية مركزة داخل حدود هذه الصورة"( ،)1بالعودة للنص السابق نجد صورة واحدة

سيطرت على بنيته ،على الرغم من تشكلها في مقطعين نجد أن مركز الحدث ،والمكان ،والزمان ،مازال واحداً،
ٍ
لحدث آخر ،والنص تدور فكرته حول الطبقية التي سيطرت على بالد
لم يتم قطع تسلسل الحدث ،والقفز
الشاعر والشك أن هذا النص يتماشى مع ميول الشاعر الشيوعية ،و يصور فيه صراعاً بين الرأسمالية

واالشتراكية ،فاألولى تبسط سيطرتها على كل شيء ،في حين تريد الثانية عدالة في التوزيع بين أبناء الشعب
الواحد ،وهذا على ما يبدو لم يتحقق لذا من خالل النص" يعلنها صراحة برفضه لهذه التضحية ،ويعمد إلى

تعميق اإلحساس بالغدر والخيانة [ الحظ تنكيره لكلمة " عشاء " الدالة على العموم والشمول ،واستخدامه للفعل
"ظل " الدال على االستم اررية] "(. )2
وعلى الرغم من النهر الذي جاء بكلمة لها وزنها الجهوري الرادع "ويحكم" ومنها بدأت تتجلى لحظة
التنوير ،لكنهم لم يعطوا أدنى أهمية لذلك الصوت واستمروا في فعلتهم الشنيعة ،وبقي منحنى الحدث صاعداً،
حيث إن فعل المنع لم يؤثر في استم ارريته ،وبهذا فإن القصيدة" تعتمد في تشكيلها الفني على أنموذج "البناء
التوقيعي" المعتمد على الضربة الشعرية الخاطفة ،التي تستحضر في فعلها أكبر طاقة ممكنة من اإليحاء
والتركيز والتكثيف واإلشعاع ،والضغط على نقطة التشكيل المركزية"( ،)3ففعل الغدر والرفض لمثل هذه التضحية
التي تأتي بشكل مباغت أعطى نوعاً من الضربة الخاطفة ،أضف إلى ذلك أن قصر النص كما ذكرت سابقاً،

أسهم في تكثيف الحدث واعطائه دفعة لألمام.

وكذلك يعمل دخول السرد في بنية النص الشعري على ظهور" األفكار واألحاسيس صو اًر تحليلية للموقف،

ينمو الموقف بنمائها ،وتظهر وحداتها في ظاللها"( ،)4فسردية النص تستلزم وجود حدث ،تقوده األفعال نحو
 - 1محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري ،مرجع سابق ،ص.149
 - 2جمال محمد عطا حسن :تشكيل صورة الموت ،مرجع سابق ،ص.311
 - 3محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري ،مرجع سابق ،ص.149
 -4محمد غنيمي هالل :النقد األدبي الحديث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1مصر3111 ،م ،ص .934
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نهاية تخدم موضوعه ،ويتحقق ذلك أيضاً من خالل عمل أمل وتركيزه على الحيز المكاني والزماني وصوالً

إلى الفضاء الروحي والجسدي الذي يمثل الغاية األساسية من الحدث ،وذلك عبر طرح صور المواقف وتحليلها

ليتكمن من فهم ما تخفيه :

في الميادين يجلس،
يطلق _ كالطفل _ نبلته بالحصى ..
فيصيب بها من يصيب من السابلة!

يتوجه للبحر،
في ساعة المد:
يطري في الماء سنارة الصيد،
ثم يعود..

ليكتب أسماء من علقوا
في أحابيله القاتلة!
يحب البساتين ..
ال ُّ

لكنه َّ
ِّ
يتسل ُل من ِّ
المتآكل،
سورها
يصنع تاجاً:

المتعفن،
الثمر
ُ
جواهرُه ُ ..

إكليله  ..الورق
المتغضن،
ُ

يلبسه فوق طوق الزهور
ِّ
الخريفية
الذابلة!

يتحول :أفعى  ..ناياً
َ
فيرى في المرايا:

ِّ
متحدين،
وقلبين
جسدين
ْ
ْ

(تغيم الزوايا
ُ

وتحكي العيو ُن حكايا)
فينسل بينهما ...
ُّ
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ِّ
مثل خيط من العرق
المتفصد،
دف مسامهما
يلعق َ
ُ

الناب في موضع القلب:
ُ
يغرس َ
أس الفتى في الغطاء،
تسقط ر ُ
وتبقى الفتاة ..

محدق ًة
فاجأته واقفاً بجوار سريري
أمس:
ُ

ذاهلة!..

ماء
ممسكاً _ بيد _ َ
كوب ْ
ويد _ بحبوب الدواء
فتناولتها ! ..

كان مبتسماً

وأنا كنت مستسلمًا
ي ()1
لمصير !!

يؤسس أمل للحدث من خالل تتبع تحركات الموت ،بعدما ألبسه لبوس اإلنسان ،ويشغل الحدث فضاء

مكانياً وزمانياً ،تدور األحداث في أماكن مختلفة باالعتماد أحياناً على الوصف ،الذي من الممكن اعتباره وصف
ناقل ألدق جزء فيها ،والمحور الذي يدور حوله موضوع النص ليس قدرة الشاعر على اإلحاطة بتحركات

الموت ،ألن هذه اإلحاطة محض تصور ،فالموت غير معلوم التحرك أو كيفيته ،والدليل على ذلك استخدام
األفعال المضارعة ،ومن خالل تصاعد األحداث نجد أن الفضاء العام لسيطرته بدأ يضيق وصوالً لغايته وهي
روح الشاعر؛ ولكن جمالية تصوير الشاعر لمثل هذا الحدث تكمن في عنصر المفاجأة ،والذي سلب الموت

آخر فعالية من فعالياته " أمس :فاجأته واقفاً بجوار سريري" وقوله" كنت مستسلماً" ،وهو انحراف في بنية الحدث
بحيث جعلت الشاعر وخصمه في موقف متو ٍاز ال غلبة للطرف اآلخر من حيث المباغتة.

وفي نفس السياق رست سفينة الراوي في تصوير الحدث الصاعد ما بين أجندة الشهور وتقلبات الفصول،

ليسرد حكايته متخذاً من ديسمبر عنواناً لمرحلة باهتة ،متكشفة بقدر تكشف أشجاره وعريها:

أخذوا أصدقائي للسجن،
َ
لكنهم في ليالي الحنين
 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة لعبة النهاية(الموت).241 ،
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يقبلون ،لنشرب كأسين ..
في البار ذي الردهة الخالية
فإذا دقت الساع ُة الثانية

صفق الخدم المتعبون

فاختفى أصدقائي وهم يضحكون

نلتقي ثانية
نلتقي الليلة التالية ..

()1

... ... ... ...

بعدها خرجوا :انقطع الخيط ما بيننا

واستطال السكون

كان ما بينهم :ذكريات  ..وخبز مرير

ومسحة حزن

قلت :ها أصبحوا ورقاً ثابتاً في شجيرة سجن

فمتى يفلتو َن
ن ()2
من الزمن المتوقف في ردهات الجنو ؟

يؤرخ النص لرحلة الغربة ،وتجربة السجن ،ورحيل األحبة ،ما بين الفقد القسري والطبيعي ،تلخصت األحداث

فيه؛ " ديسمبر" على الرغم من تفاؤل الناس بهذا الشهر ،إذ يشير للميالد والفرح ،باإلضافة لحمله لداللة

االستقرار والثبات ،نجد الشاعر هنا صوره بصورة شهر الرحيل ،شهر التآمر مع السجان ،شهر القطاف حيث
يقطف أعمار شباب بعمر الزهور ،وقد اتخذ القطاف وفقاً للنص أكثر من شكل ما بين سجن وموت.
و يحاول النص " إضاءة حالة ،حالة معتمة ،أو مبهمة ،لكن هذه اإلضاءة ليست باهرة بحيث تخرج الحالة

تماماً من عتمتها ،لتغمرها بالضوء ..وفي النص إنصات ،ومحاولة فعلية لإلنصات إلى المبهم ،إلى األصوات
غير المسموعة"( ،)3ال شك أن النص انطوى على ما سبق فهو يحمل من الغموض قد اًر ال بأس به ،إذ ما
صرح به من أحداث اعتمدت على المكان "السجن" بشكل وصفي لما يدور به من لقاء ،حيث شكل نوعاً من

 - 1ديوان أوراق الغرفة ( ،)1قصيدة ديسمبر ،ص .249
 - 2ديوان أوراق الغرفة ( ،)1ديسمبر ،ص .249
 - 3سعدي يوسف :خطوات الكنغر ،دار المدى ،ط ،1دمشق1449،م ،ص .119نقالً عن:
 ./http://www.saadiyousif.comوينظر :عبد القادر جبار طه :البناء الفني في شعر سعدي يوسف:

http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/01072012/MasterAbdulKaderJTaha.htm
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الحنين أليام لن ترجع ،فهناك من يقبع في السجن من صحبه ،ولم يتبق منهم سوى ضحكات تلوك جدران
الذاكرة بصخبها ،ويبدو أن السجن لم يكن مؤقتاً أو معروفة مدته ودليلنا على ذلك قوله" :قلت :ها أصبحوا ورقاً
ثابتاً في شجيرة سجن" ،تسير حتى اآلن األحداث بوتيرة هادئة يحفها الحذر من كل جانب ،فواقع النص سياسي
مهاجم بنغمة هادئة ،يحاكي فيه مصير من باتوا أسرى لسجون بني جلدتهم ،في حين لو كان النص يحاكي
واقع األسرى في سجون المحتل لجاء بنغمة مرتفعة مجلجلة ،ال يتورع فيه عن التصريح بدالً من هذا الغموض

الذي أنكر علينا مكان هذا السجن ومسماه ،واكتفى بكلمة سجن التي على الرغم من تعريفها بأل بقيت مبهمة،

أضف إلى ذلك تصغيره لكلمة شجرة " شجيرة سجن" والتي توحي بكثرة تلك السجون وتنوعها ،وأن رفاقه تنوعت
أماكن سجنهم وربما تنوعت التهم الموجهة إليهم ،بدأ بوتيرة هادئة تستعرض بقايا وريقات ديسمبر المتساقطة

ومعها بقايا العمر ،وطالما هناك بقايا وسجون مع وتيرة أحداث هادئة فإن النهاية ال تبشر إال بمزيد من السقوط
إن لم يكن سقوط بفعل أنامل الموت ،فإنه سقوط بفعل " لذة االغتراب" على حد تعبير الشاعر ،كما جاءت

النهاية هادئة ال صخب يسكن ثنايا الحروف ،وال ثورة تعقب النهاية ،ال شيء إال مغادرة هادئة بجواز سفر:

وليس معي غير:
حزني المقيم
وجواز السفر

! ()1

ال متاع لشاعرنا في رحلته سوى بعض الحزن على من باتوا رهائن شجر ،وسكان دفتر الذكريات ،حيث مصيرهم غير
معلوم ،وأصوات من شاءت األقدار وأبقتهم لم تخرج ،فألقت بهم رياح الخوف في المهجر.

وهنالك ميزة في بعض قصائد دنقل من حيث بناء األحداث حيث تتخذ الشكل الدائري ،أي تبدأ من حيث

انتهت ،عبر عبارة تشكل محور الحدث ،وفكرته المهيمنة عليه ،مثلما يظهر في قصيدة نجمة السراب:

شدت على يدي..
صديقتي ْ
وقالت :لن أزور غرفتك

األبد
شئت.
فلنبق معاً إلى ْ
إن َ
َ

أرد
ولم ْ
ِّ
األزياء _
معارض
العرس _ في
ثوب ُ
ألن َ
ْ
نجمة تدور في سراب.

باب
أدق باباً بعد ْ
أزل ُ
ولم ْ
وخطوتي تنهيدة ،وأعيُني ضباب

المطاف
حتى بلغت ُغرفتي في آخر
ْ
 - 1ديوان أوراق الغرفة ( ،)1قصيدة ديسمبر ،مصدر سابق ،ص.249
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َّ
وقطتي َتلِّْد...

المخاض
عذاب أنَثى ليل َة
ْ
ُمواؤهاُ :
أنثى وحيدة ..تلد.

ان للسكو ْن
 ...و َ
أخلد الجير ُ
ِّ
ناعس العيون
الشباك _
يجلس _ في
وقطهم
َ
ُ
يلعق في فر ِّ
البياض
ائه المنقط
ْ
ُ
عذاب قطتي المحتد
يلعق _ عن فرائه _ َ
سعت إليه ذات ليلة،
ْ ..

للزفاف!
ولم تسله ثوباً
ْ
ِّ
العرس
ثوب
ألن َ

األزياء _
_ في معارض
ْ

اب!!
نجمة تدور في سر ْ

()1

يتألف النص من ثالثة مشاهد ،و يسيطر عليه الفضاء المكاني والزمن اللحظي ،أما مشهد البداية فيستثمر

الحوار الذي تبنى عليه بقية األحدث ،ويظهر حالة من القلق دفعت بالشاعر إلى الصمت ،والمشهد الثاني هو

سماح الشاعر لهواجسه بالسيطرة عليه عبر دخول السراب ،وما يتضمنه من سلبية إلى بنية الحدث ،أما المشهد
الثالث وهو األهم حيث يضمنه مجموعة من األسئلة دفعته إلى إخراج الحدث من خصوصيته إلى حالة عامة،

تنعكس انعكاساً تاماً على وضعه مع صديقته ،وذلك عبر مشهد لقطة الشاعر تجعل النص يقوم على " فكرة

المفارقة الحركية المركبة ،وهي تعتمد على مجموعة مستويات متوالدة يتفتح بعضها على البعض اآلخر"(،)2

فالمشهد األول بينه وبين صديقته كان سبباً في حضور المشهد األخير ،ولكن المفارقة تكمن في أن صديقته

رفضت دخول غرفته ،وسألته ثوب الزفاف في حين لم ترفض قطته ،ونهاية الحدث تفهم ضمنياً من أول مشهد،
ولكن جماليته تكمن في عودته لتك ارر مقطع ورد في بدايته ،ليحير القارئ ويدفعه للبحث عن النهاية من خالل

جمع المشاهد معاً ،واستحضار المفارقة لفهم المغزى.

 - 1قصائد متفرقة ،قصيدة نجمة السراب ،ص .991-994
 - 2محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري ،مرجع سابق ،ص .211
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َ َ
املبحثََّّالثانِي َّ
احلدثَّالنازلَّ(اهلابط) َّ
إن الحدث في بنية النص السردي على غرار الموسيقى في الشعر ،والتي تعد عنص اًر جمالياً تطرب له

األذن ،إذ يشكل بتناغمه وترابط نسيجه موسيقى مرئية على خشبة المسرح ،ومعيشة تنقلنا لدنيا الليالي وسحر

أحداثها؛ والحدث الهابط هو" الحدث الدرامي الذي يلي ذروة التأزم ،ويعتبر من ناحية التقسيم النقدي الكالسيكي
نصف المسرحية الثاني تقريباً .وفي هذا النصف ،يتأكد سوء حظ البطل في حالة ما إذا كانت المسرحية

مأسوي ًة ،أو نجاح مساعي البطل في المسرحية الملهوية"(.)1

ولعل المدقق في النصوص الشعرية التي احتوت على الحوار ،والحدث ،والزمن ،والمكان ال يغيب عنه
أنه" ال يعني وجود هذه العناصر أو بعضها في القصيدة أو الرؤية هو بناء درامي ،وانما قدرة هذه العناصر

على خلق الصراع المتحرك ،والحدث المتنامي الذي يذيب الذاتي في الموضوعي ويرصد التناقضات عبر
الثابت والمتحول والصوت المسموع والخفي ،ليكشف أبعاد الموقف ،ويفضي إلى المقصدية التي يبتغيها المنتج

وينتظرها المتلقي"( ،)2فتوافرها في بنية النص ال يضمن لها حجز مقعد في عالم الدرامية ـ ـ ـ ـ وهو ما ينسحب

كذلك على البنية السردية ـ ـ ـ ـ المتدرج إذ بدأ الشعر" غنائياً ثم غنائياً مقيداً بحدث ثم يميل إلى الحكاية والسرد

القصصي والملحمي ثم يقترب من الدراما عفوياً فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية األولى"( ،)3هذه النواة التي
تحتفظ بخصائصه الجوهرية ،وتسمح له بالتداخل مع األجناس األدبية األخرى ،واألخذ منها مع ضمان عدم
فقدانه لماهيته التكوينية" فالشفرة الشعرية ال يجوز أن تفسر بمفهومات السياق الروائي"( ،)4أو أي سياق آخر

من سياقات األجناس األدبية ،فتداخل الفنون مع بعضها قائم على مبدأ عدم إلغاء الكينونة ،واحالل بديل

مناقض لخصائصها.

لطالما كانت الحكاية تلتزم خدرها ما أن تلوح شمس الصباح في األفق ،لكن حكاية سبارتكوس متمردة مثله،
تتحدى سطوة الشمس وتخرج لتنشر أقوالها وأمنياتها:

الطريق
وقبلوا زوجاتكم  ..هنا  ..على قارعة
َّ
ْ
فسوف تنتهون ها هنا  ..غدا.

فاالنحناء ُمر..
ُ

العنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى
و
ُ
 - 1إبراهيم حمادة :معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،مرجع سابق ،ص .44
 - 2بدران عبد الحسين محمود :النزعة الدرامية في شعر البياتي ،مجلة تكريت ،المجلد  ،11العدد ،9تموز 3111م ،ص.111
 - 3جالل الخياط :األصول الدرامية في الشعر العربي ،دار الرشيد ،بغداد1413 ،م ،ص.99
 - 4عبد هللا محمد الغذامي :الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية (نظرية وتطبيق) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار
البيضاء3111،م ،ص .92
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تركت زوجتي بك وداع
َّ
فقبلوا زوجاتكم  ..إني ُ

تركته على ذراعها بك ذراع
وان رأيتم
طفلي الذي ُ
َ
َّ
االنحناء
فعلموه
ْ

االنحناء!
علموه
ْ

ِّ
الشيطان حين قال ال !
هللا .لم يغفر خطيئ َة
والودعاء ِّ
الطيبون ..
ُ

هم الذين َيرثون األرض في نهاية المدى
ألنهم  ..ال يشنقون !
فعلموه االنحناء
وليس ث َّم من َمَفْر
ال تحلموا بعالم سعيد
فخلف كل قيصر يموت :قيصر جديد!

ان بك جدوى..
وخلف كل ثائر يموت :أحز ُ

ودمعة ُسدى!

()1

ينهض النص " كلمات سبارتكوس األخيرة" على حدث ملحمي يعتمد فيه الراوي على التركيز التصويري

لرسم مالمح المشهد الفاجع المشكل للحدث ،ويكتسب الحدث قيمته الرمزية التعبيرية عبر االنحراف على

المستوى الترتيبي لألحداث ،موظفاً تكنيكاً ظهر في تجربة الشاعر صالح عبد الصبور المسرحية أال وهو"

صرف نظر الجمهور عن نهاية الحديث فهي مبذولة لهم في المقدمة ،ودعوتهم إلى تبصر واستكشاف األسباب

التي أدت إلى هذه النهاية"( ،)2ففعل القتل والتعليق هو آخر شيء في ترتيب األحداث لكنه جاء أوالً في المزج

الثاني ،إلى جانب أنه تكنيك زمني والذي يتنامى عبر منظومة األفعال الماضية والمضارعة واألسماء التي
تضفي عليه واقعية وحركة خاصة لما يمثله الراوي من فاعل ومفعول به في سيرورة الحدث في آن واحد.

ويبدأ هبوط الحدث من مناشدة سبارتكوس إلخوته بتقبيل زوجاتهم ألنه ترك زوجته وطفله بال وداع ،كما

ناشدهم أن يعلموا طفله االنحناء وهذا الطلب يشكل مغايرة وانحرافاً تاماً لمضمون أفعاله التي أوصلته للموت

والتعليق في الميدان ،ولكنه أيضاً يحمل داللة عميقة ال تظهر إال لمن يق أر ما بين السطور ،فوجود قيصر جديد

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة كلمات سبارتكوس األخيرة ،ص .111-119
 - 2أحمد مجاهد :مسرح صالح عبد الصبور (قراءة سيمولوجية) ،الجزء األول ،أطلس للنشر واالنتاج اإلعالمي ،ط ،1الجيزة،
3112م ،ص .29
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يترتب عليه انعدام الحلم بعالم سعيد ،وبالتالي نستشف منه دعوة تمرد جديدة ،عمادها الكل والجماعة وليس
الفرد الذي ضرب عليه مثاالً بابنه ،فالثورة لكي تكتمل يلزمها تكاتف الجميع.
وكثي اًر ما يستمد النص األدبي إنسانيته من أحداثه التي تعكس الواقع من حولها وتجمله ،وفي أحيان أخرى

تتعمد تشويهه لرفع درجة الوعي عند القارئ بدور الكلمة وما تخفيه ،وهذا ما نجده في اإلصحاح الخامس من

قصيدة سفر ألف دال:

صفوف الجنود
تصرخين  ..وتخترقين
َ

نتعانق في اللحظات األخيرة،

في الدرجات األخيرة ..من سلم المقصلة.
ِّ
وجهك
س
َّ
أتحس ُ
(هل أنت طفلتي المستحيلة أم ِّ
أمي األرملة؟!)
َ
ِّ
وجهك
س
َّ
أتحس ُ
أك أعمى ..
( لم ُ
ولكنهم أرفُقوا مقلتي ويدي بمَل ِّ
ف اعترافي
َ
لطات..
الس ُ
لتنظره ُ
اجعته ِّكْلمةً ..كلم ًة ..
فتعرف ِّأن َي ر ُ
َ
ثم َوَّق ْعُته بيدي..
ِّ
المحقق لي جمل ًة تنتهي بي إلى الموت!
دس هذا
ربما َّ
وعيني بعد
إلي يد َّي
َّ
لكنهم وعدوا أن يعيدوا َّ

انتهاء المحاكمة العادلة! )
ِّ
الموت ال ينتهي يا ابنتي الثاكلة
زمن

الناس عن زمن الزلزلة
وأنا ُ
لست َّأو َل من َّنبأ َ
لست أول من قال في السو ِّق:
وأنا ُ

الع ِّ
ش _ تحتضن القنبلة!
إن الحمام َة _ في ُ
ِّ
شفتيك،
َقِّبليني ،ألنقل ِّسري إلى

ألنقل شوقي الوحيد
لك ،للسنبلة

عم في السنة المقبلة
للزهور التي َتَتْبر ُ
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ِّ
قبليني  ..وال تدمعي!
ُس ُح ُب الدمع تحجبني عن عيونك ..
في هذه اللحظة المثقلة

السُتر الفاصلة
كثَر ْت بيننا ُّ

ال ُتضيفي إليها ستا اًر جديد!

()1

بدأ الحدث بآخر مشهد من مشاهد الحكاية وهو تنفيذ الحكم ،وبهذه الصورة لم نعلم لماذا سيعدم وما الذنب الجلل الذي

يستحق هكذا عقوبة على المأل ،وهذا الغموض الهدف منه إثا ةر مخيلة القارئ ،خاصة وأن أحداثاً أخرى سبقته وهو إصابة

البطل بالعمى ونستدل على ذلك من قوله :لم أك أعمى ..ولكنهم أرفُقوا مقلتي ويدي بمَل ِّ
ف اعترافي " ،ويتجلى
ُ
َ
الحدث هنا أكثر في طلبه من البطلة بعدم وضع أي فواصل بينهما ألن تلك الستر المفروضة عليه كثيرة ؛ ويمتاز الحدث
هنا بواقعيته وتضمنه احتمالية كبي ةر في تك ارره ،وداللة ذلك ما يحمله المشهد الحدثي من أفعال مضارعة تتولد منها حركة

الحدث بوتيرة أسرع ،إلى جانب تسليط الضوء على الفكرة التي يدور حولها النص وهي الصراع بين المثقف والحاكم ،مصعداً

من فداحة جرم الطرف األخير عبر دخوله منطقة السلب واإلقصاء عبر مشهد فقدانه البصر واأليدي ،واعتبارها مرفقات
تضاف إلى ملف االعتراف ،والهدف من ذلك إلغاء فعالية الطرف األول واضعاف موقفه ،إذ يظهر جلياً أنه يحاكم على

شيء لم يقترفه أو اقترفه لكنه في نظره ال يشكل تهديداً ،فهو ليس بسرقة وال قتل ،بل ذنبه أنه صاحب فكر وقلم يكتب لينير

طرقات الظالم.

وال تقتصر جمالية الحدث على الفكرة التي يعرض لها ،بل تكمن أيضاً في طريقة الطرح التي تتضمن

إضاءة للمنطقة المظلمة والمصير المجهول ،وذلك من خالل تعدد مراكز التأزم وذروة األحداث إلى أن تصل

إلى البؤرة األهم ،والتي تفرض حضو اًر وانبعاثاً جديداً مختزالً في قوله ":قبليني ،ألنقل سري إلى شفتيك /ألنقل

شوقي الوحيد لك ،للسنبلة" ،فالسنبلة والقبلة تفتح آفاقاً جديدة للحدث وتحيي روح الكلمة ،ألن السر المنقول هو
شفافيتها وديمومة المثقف بمن يخلفه.

وتخضع أحداث النصوص األدبية عامة لمنطق السببية؛ وذلك ألن" األفعال المترابطة التي تكون الحدث،
تخضع مباشرة للعالقات السببية بينها ،فهي توجد وتنمو وتتطور ،بفعل عالقات مترابطة فيما بينها"( ،)2يكون
لها تفاعالت مع الخارج ومع النفس في داخلها أيضاً ،وكذلك نصوص أمل التي جاءت أحداثها ردود أفعال
على مواقف:

آه  ..سيدتي المسبلة
آه  ..سيدة الصمت واللفتات الودود
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال ،ص .214-211
 - 2عبد هللا إبراهيم :أبنية الحدث في وراية الحرب ،مجلة األقالم ،ع1411 ،4م ،ص .11
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لم يكن داخل الشقة المقفلة
غير قط وحيد.

حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة
عرفت أن ساعي البريد

مر..
َّ

الخطاب
(في فتحة الباب كان
ُ
طريحاً..
ككاب الشهيد!)

قفز ُّ
القط في الولوله

قفزت من شبابيك جيرانها األسئلة

... ... ... ... ...

آه ..يا سيدة الصمت والكلمات الشرود
آه ..أيتها األرملة!

()1

إذا نظرنا للنص من منظور نفي الحدث األول ،وهو الغائب عن الحضور هنا سنجد أننا أمام حدث
صاعد؛ لكن الحدث الفعلي بهبوطه يبدأ من وقت مغادرة الزوج إلى الحرب واحتساب الزوجة أليام غيابه ،التي
كللت بغياب أكبر ينفي حقيقة وجوده ويلغيها تماماً ،فترتيب األحداث يصبح هكذا (مغادرة الزوج للحرب أو
العمل /انشغال الزوجة ببيتها وتلبية نواقصه ،خروجها من البيت إلى السوق ،عودتها ووجود خطاب من ساعي
البريد الذي مر في غيابها كما تقول إحدى جاراتها ،صراخها بعد معرفة الحقيقة) وهكذا أصبح مشهد المعرفة
مشهداً ثالثاً في ترتيب األحداث ،يمثل في ترتيبه الحالي في بنية النص حدثاً هابطاً بدأ بموت الزوج دون عرض
ألسباب وكيفية الموت ،أو الطريقة التي غادر فيها ،وانتهى بإعالن الزوجة أرملة دون ذكر لكيفية مواراة الجسد.
ويعتمد أمل في رسمه ألحداثه الواقعية على أفعال السؤال التي تحاكم الواقع بالدرجة األولى ،وتمنح النص
فضاء أضيق لمنع أي حالة من التكيف مع الواقع في حين باإلمكان تغييره ،وذلك يتحقق في قوله:

أيتها العرافة المقدَّسة..
الدماء
ُ
جئت إليك ..مثخناً بالطعنات و ْ
أزحف في معاطف القتلى ،وفوق الجثث المكدسة
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال.212 ،
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األعضاء
مغبر الجبين و
منكسر السيفَّ ،
ْ
زرقاء..
أسأل يا
ْ
ِّ
عن ِّ
الياقوت ،عن نبوءة العذراء
فمك

عن ساعدي المقطوع  ..وهو ما يزال ممسكاً بالراية َّ
المنكسة
عن صور األطفال في الخوذات  ..ملقا ًة على الصحراء
عن جاري الذي َي ُه ُّم بارتشاف الماء

الرصاص رأسه  ..في لحظة المكمسة!
فيثقب
ُ

ِّ
المحشو بالرمال والدماء!!
عن الفم
أسأل يا زرقاء..

()1

ينطلق الحدث من لحظة عودة جندي من معركة انتهت بالهزيمة ،وهو حدث مرتبط بآخر مستمد من الواقع،
والشاعر في تصويره لشكل العودة ورواية كيف كان الحال في الميدان ينقلنا لسرد الواقع ،مع إضفاء الطابع
الشاعري اإلبداعي المنطلق من التساؤل وما يثيره من حيرة ،ويطغى على بنية الحدث فعل النبوءة ،ألنه ركيزته
األساسية التي انطلقت منها بقية الصور الحدثية ،ويعمل الشاعر من خالل األسئلة التي يطرحها ذلك الجندي
على زرقاء اليمامة على فضح ومحاكمة المسبب في تلك الهزيمة والخسارة ،فالفاصل بينهما كان القدرة على
الرؤية المستقبلية ،والمثول لتوجهات من أجادوا قراءة الحاضر والمستقبل.
وتعكس صورة الحدث ما يعاني منه الجندي من ضياع وتشتت ،وهو وفقاً للنبوءة يحمل بعداً ضمنياً يتكشف

فيما وراء أقوال ذلك الجندي ،الذي يرى أن االستماع للنبوءة كان سيجنبهم خسارة ،وضغطاً كان هو ضحيته،
نتيجة سؤاله المستمر عن أحداث المعركة ،وبالتالي سيشكل نوعاً من االستقرار والسكينة ،في حين شكل البعد

الظاهر جانباً متحوالً وهادماً لكل آماله ،واتحاداً كما يظهر في النص مع مصير الزرقاء ،واألسئلة التي تعتبر

أحد أعمدة الحدث تحمل داللة خالص غير متحقق واستم اررية للمعاناة.

1

 ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،ص .52697

َ
الفصلَّالثالِث َّ
َّ
َ
َ
اللغةََّّالسردي َّة َّ
 املبحثَّاألولَّ_َّاحلوارَّاخلارجيَّواملونولوجَّواجلوقةَّوالسردَّاإلنشاديَّ
واإليقاعي
 املبحثَّالثانيَّ_َّاملونتاجَّالشعري
 املبحثَّالثالثَّ_َّلعبةَّاألقواس َّ

ردية
الس َّ
الُل َغ َة َّ
لطالما شكلت اللغة بتنوعها أبواباً للنفاذ إلى العالم ،ومعرفة كنهه والقدرة على التعايش والتكيف مع البيئة

من حولنا ،وال تقتصر اللغة على الجانب المنطوق فقط ،فهناك ما يسمى باللغة المكتوبة التي تظهر مكنونات
النفس ،وما يجول في أروقة العقل ،باإلضافة لترجمتها لمشاعر نابعة من القلب ،ال شك أن حاجة اإلنسان هي
ما تدفعه لتطوير لغته ،فإلى جانب اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وجدت لغة اإلشارة ،التي ساعدت فئة بعينها
على التعبير عن نفسها ،وايصال صوتها الساكن إلى العالم أجمع.
تعد اللغة لسان األمم المعبر عن أحوالهم ،وكونها لساناً نجد أن اإلنسان قد طوعها بما يتالءم مع حاجته؛

للتعبير عن مواطن االختالف بين لغته ولغة غيره ،وبالعودة إلى اللغة السردية التي أتناولها هنا في مجال

اإلبداع الشعري ،وهو غير عالمها األثير أال وهو القصة والرواية ،وهذه بحد ذاتها نقلة نوعية في العالم الشعري،
ال شك أنها نقلة قديمة لكنها بعثت من جديد بحلة أكثر حداثة ونضجاً ،إذ أصبح الشعر " يحطم الطبيعة
الوظيفية التلقائية للغة ،وال يسمح بأن يبقى منها سوى المرتكزات القاموسية ..وال يحتفظ من العالئق بسوى
حركتها وموسيقاها ،وليس بحقيقتها"( ،)1يرجع فعل التحطم ذاك إلى الدرجة العالية من الوعي عند الشعراء،
والتي تفي بحاجة الواقع المعيش النابعة من حاجة القارئ إلى وضع قضاياه المصيرية داخل بقعة الضوء
المنظورة بشكل جلي.
إن لغة الشعر كانت قديماً تشكل تحدياً للنقاد لغرابة وندرة بعض كلماتها ،باإلضافة إلى جمالية صورها

وجدتها ،الصادرة عن حنكة وتجربة وطول دربة وارتحال الشعراء واختالطهم بغيرهم من الشعراء ،ولم يتوقف
ذلك التحدي عند عصر معين بل استمر مع استم اررية ميالد الشعراء ،وتداخل الفنون األدبية وغموضها المحفز

للعقل؛ إذ لم يكن دخول السرد حثيثاً في بنية النص الشعري محض صدفة أو دفعة واحدة ،بل كان نتيجة تغير

تلو اآلخر في بنية النص إلى أن اكتملت الدائرة بعد أن كانت منتصفة ،حيث " أخذ البناء النصي في الشعر
المعاصر ينزع نحو الخروج على المفهوم المتوارث للقصيدة الغنائية أو إلغاء الحدود بين األجناس األدبية في
النص الواحد"( ،)2هذه النزعة سهلت دخول السرد إلى جانب تقنيات حديثة لم يكن للشعر عهد بها من قبل
كالمونتاج السينمائي والكوالج ،وذلك ألن" شعرية النص ،لم تعد تقيم في منافي نصية لها أوضاعها وقوانينها
المؤسسة ..في بناء نظام" القصيدة" بما هي تاريخ مثقل بآثار العابرين ،أولئك الذين أرسوا وأقاموا حجر مسكنهم

 - 1خالد سليمان :الجذور واألنساغ دراسات نقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،
ط ،5عمان ،األردن2111 ،م ،ص .34
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 محمد بنيس :الشعر العربي الحديث ،بنياته وابداالتها ،ج ،4دار توبقال ،ط ،5الدار البيضاء5115 ،م ،ص.5199

منعرجات متخيلهم ،ونبضات إيقاعاتهم التي هي خفق خطاهم ،ونداءات وترهم"( ،)1فالنص الشعري الحديث
أصبح كما المرآة تعكس دقائق األمور ،كما ويشرك الذات المتلقية من خالل غموض يمثل السهل الممتنع
ويؤلف بين المتناقضات.
وتتم دراسة اللغة السردية في شعر أمل دنقل من خالل عدة مباحث مقسمة كما يلي :الحوار الخارجي
والمونولوج ،والجوقة ،والمونتاج الشعري ،وأخي اًر لعبة األقواس ،وكانت البداية مع الحوار في المبحث األول من

مباحث هذا الفصل.

1

 صالح بو سريف :المغايرة واالختالف في الشعر العربي المعاصر ،دار الثقافة ،ط ،5الدار البيضاء5118 ،م ،ص.8-9111

ال َمْب َح ُث األ ََّو ُل
الحوار

إيذاناً ببدء هذا المبحث وجب اإلشارة إلى أن الحوار كمصطلح أدبي عرف " منذ القرن الثاني عشر وذلك

في اللغة الفرنسية ،لكنه لم يظهر في الكتب إال مع بداية القرن السادس عشر بمعنى أحاديث فكرية أو فلسفية.
وقد جاء أحياناً بمعنى التأمالت في الحياة والموت وما يتصل بها من قضايا ..وثمة من تجاوز المحمل اللغوي

ليدخل في الحوار طرائق تواصل أخرى مثل الحوار بالنظرات أو اإلشارات أو العالمات"( ،)1في سبيل ترجمة
وايصال المشاعر ،وايجاد اإلجابات عن أسئلة تشغل الفكر.
ويعد الحوار الجانب الدال على وجودية البنية الدرامية في النص الشعري ،كما يمثل" إحدى التقنيات التي

تسعى في زمن المنهجيات الحديثة إلى توكيد حضورها في فضاء بناء القصيدة الحديثة"( ،)2وذلك على اعتباره
مشكالً للنسيج الداخلي للغة ،والعنصر الفاعل في إظهار اإلطار العام ألحداث النص ومكامن التوتر والرتابة،
وتحقيق الغاية المنشودة للشاعر منذ والدة العمل األدبي ،وهي اإلمتاع ونيل المتلقي لرضاه القرائي بعد جولة

من األنفاس المحبوسة طوال األحداث.

ويقسم الحوار إلى نوعين :الحوار الخارجي ،والمونولوج ،ويتميز كل منهما بجماليته الخاصة المفصحة

عما غمض ذكره من تفاصيل هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تم تعريف الحوار الخارجي (الديالوج )dialogue

على " أنه األقوال المتبادلة بين شخصيتين فأكثر منذ لحظة االلتقاء إلى لحظة االفتراق مع ما يصحب هذه

األقوال من هيئات وايماءات وحركات وكل ما يخبر عن ظروف التواصل ترد جميعها في شكل خطاب

إسنادي"( ،)3كذلك يعتبر الوسيلة المثلي لسبر أغوار الشخصيات المتحاورة ،وتكوين صورة جلية عن ماهية ردود
أفعالها الحالية والالحقة.

لقد صادق أمل دنقل الكلمات ،ولونها بشتى األلوان وغرف من غياهب اللغة ما يدهش ويحير ،متأث اًر

ومبدعاً ،مقتبساً هذه المرة قبساً من القول والقول اآلخر ،حيث اتجه إلى استخدام التقنية الحوارية في التعبير
عن تأزم شخصياته ،عبر مقول يصور تفتت خطوات الذات واآلخر أمام استحالة اللقاء:
قالت :تعال إلي

الصغير
واصعد ذلك الدر َج
ْ
القيود تشدُّني
قلت:
ُ
ُ
والخطو مضنى ال يسير

- 1عصام عساقلة :بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في األدب العربي ،أزمنة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان3111 ،م،
ص.119
 - 2نور عبد الرازق القيسي :الصورة في شعر بشرى البستاني ،رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ،العراق3119،م ،ص .191
 - 3محمد القاضي وآخرون :معجم السرديّات ،دار محمد علي للنشر ،ط ،1تونس3111 ،م ،ص.194
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مهما بلغت فلست أبل ُغ ما ِّ
بلغت
ُ
وقد أخور

()1

* * *

قالت :سأنزل

قلت :يا معبودتي ال تنزلي لي
قالت :سأنزل

قلت :خطوك منته في المستحيل
ما نحن ملتقيان

رغم توحد ِّ
األمل النبيل
... ...

نزلت تدُّق على السكون
نين ناقوس ثقيل
ر َ

وعيوننا متشابكات في أسى الماضي الطويل
ُ
إلي
تخطو َّ
وخطوها ما ضل يوماً عن سبيل
ُ
وبكى العناق

ولم أجد إلى الصدى
إال الصدى

()2

يستأثر الحوار المباشر في المقطع السابق بوظيفة رسم مالمح صراع الشاعر ومحبوبته مع القيود التي

تطيل المسافات بينهما وتحول دون اللقاء ،على الرغم من اتحاد األمل في فعل قولي واحد يتعمق مستوى
تناقضه مع انتهاء الخطو في المستحيل ،ونالحظ أن الحوار قد أخذ" مكان السرد ويؤدي وظيفته بشكل مستقل.

وهنا يكون اإليهام شديداً بحيث يكاد يغيب الراوي وتبقى الشخصيات وحدها تقوم بتطوير الحكي"( .)3وهذا ما

يضفي عليه عمقاً وصدقاً ،ألن الشخصيات هي من تفضي بما يعتمل داخلها ،كذلك يسيطر جو من اإلحباط
على المقطع يلعب فيه الزمن دو اًر كبي اًر ،ويسير الحوار المتبادل على وتيرة واحدة دون أن نشعر أن الزمن
يتحرك ليغير من سير األحداث.

لقد أراد الشاعر من خالل هذه الحوارية عرض مدى قوة اإلرادة التي تسكن الذات واآلخر ،وكيف كانت
تتحدى االستحالة في سبيل الوصول الذي لم يتحقق ،ويكفيها شرف المحاولة التي تعززت من خالل هيمنتها
 - 1ديوان مقتل القمر ،قصيدة قالت ،ص .11
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة قالت ،ص .11
 - 3حميد لحمداني :من أجل تحليل" سوسيو _ بنائي" للرواية (رواية المعلم علي نموذجاً) ،منشورات الجامعة ،السلسلة،2
فبراير1419 ،م ،ص.29
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على بنية النص من عنوانه وحتى منتهاه ،بواسطة الزمة قالت وقلت المتكررة والتي" تعني تعدد األصوات

الحاكية"( .)1فمعادلة الحوار تعرض رؤى وآمال الداخل البارزة عن طريق تبادل األقوال وقتل قوى الخارج لها،
لدرجة أن مفارقة القدر أدت إلى تالشى كل شيء حتى بكى العناق ،وكان الصدى هو من تقاطعت طرقه مع

بطلي الحوار.
ويعمل دنقل في حواره على إحياء األمل على الرغم من الواقع المتأزم ،والذي يجعل المكان أشبه بالسجن
وهو ما تجلى في حوار بين المتنبي وجاريته يعبر عن اشتياق للشام وضجر من مكان يحكم فيه كافور:

 ..جاريتي من حلب ،تسألني" متى نعود؟"
قلت :الجنود يمألون نقط الحدود
ما بيننا وبين سيف الدولة.
قالت :سئمت من مصر ،ومن رخاوة الركود
سئمت ـ ـ مثلك ـ ـ القيام والقعود
فقلت :قد
ُ
بين يدي أميرها األبله.
لعنت كافو ار
ونمت مقهو ار ..
ُ

()2

هذا الحوار بين الجارية وسيدها" المتنبي" غير من مسار السرد من التلميح إلى التصريح بكراهية الوضع
في حضرة كافور ،وتبدأ الحوارية من منطقة اإليجابية متى سنعود ،والتي تحمل أبعاداً مستقبلية إلى منطقة

السلبية ،بسبب الجنود الذين يحولون دون العودة ،باإلضافة لألفعال التي تضمنت الحوار " سئمت/لعنت"،
والتي تشي باستحالة العودة ،إلى جانب انتفاء المشيئة في العودة بسبب سطوة كافور ،فالحوار يتأرجح ما بين
األمل واألماني ،وما يقابلها من تضييق في فسحتها ،ولكن هذا ال يمنع من أن اإلمكانية قد تتحقق ،ويكمن
ذلك في سين " سنعود" التي تحمل داللة على قدرة التحقق مع الوقت.
ويسعى أمل كشاعر من خالل توظيفه للحوار الخارجي في بنية نصه إلى إعطاء القارئ نوعاً من التحفيز،

للوصول للمقصد من العمل األدبي ككل عبر عملية التحليل والتأويل ،رغم ما تمارسه كل كلمة من محاولة

إحداث مفاجآت ،ومثل على ذلك بقصيدته مقتل القمر:

يا إخوتي :هذا أبوكم مات!
ماذا؟ ال  ..أبونا ال يموت
 - 1محمد عبد المطلب :بالغة السرد ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر3111 ،م ،ص .192
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة من مذكرات المتنبي (في مصر) ،ص.313
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باألمس طول الليل كان هنا
يقص لنا حكايته الحزينة!
يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته
أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه!
ُ
اصمت
قالوا :كفاك،
ْ
فإنك لست تدري ما تقول
قلت :الحقيقة ما أقول

انتظر
قالواْ :
لم تبق إال بضع ساعات ...
ويأتي!

()1

ينحدر المقطع الحواري باتجاه تصعيد الحدث عبر قول متبادل بين الشاعر وأبناء القرية ،و يسلط الضوء
على" جوهر القصيدة الصراعي ويولد توترات بين كل عناصر بنية القصيدة تظهر في التقابل (بمعناه العام)،
وتكرار صيغ األفعال ،وكل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى نمو القصيدة فضائياً وزمانياً"( ،)2ويضعنا الشاعر أمام

جدلية العالقة بين المتحاورين من خالل إطار مأساوي ضحيته القمر ،الذي كان من المفروض أنه ينتمي

للجميع ،ويخترق الجو الصراعي المكان ليبين مدى األلفة بين القمر والقرية ،وهي ألفة ترتبط بالعامل الزمني
في داللة على األقدمية ،وتحجيم الدور الحضاري لما يمثله من انتهاك لكل مقدس ،والهدف من الحوار استعراض
مصير القمر وما يعكسه يقين أبناء القرية ،فالخبر المباغت لم يزعزعهم ،وبالتالي طغت فكرة البقاء على
الرحيل ،بناء على عالقة الهرمية التي وضعوا القمر فيها وهي اعتبارهم إياه أباهم.
ويظهر أمل تفوق تجربته الشعرية من خالل ما يمنحه لنصوصه من أشكال ،تستثمر كل العناصر التي
يمكن اعتبارها بمثابة اإلشارات الداللية في طرح أفكاره ،وهذه المرة عمد إلى عنصر المفاجأة كما سبق لكن في
حوارية مع القلب:

التحيات" مساء الموت" يا قلبي
فك تلق التحية

مات؟
 من ترى َ -أنا ..

1

 -ديوان مقتل القمر ،قصيدة مقتل القمر :ص 91-94
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 يعقوب البيطار :التناص وشعرية اللغة في تجربة أمل دنقل ،مرجع سابق ،ص ،22بتصرف يسير.114

 أنت! أجل.أنت ال تملك يوماً أن تموت.
 َوت أعناقها
الحمامات َل ْ
ُ

طان
والتوى حتى لساني َّ
بالر ْ
أنت
 أنت ال تعرف من َ -أنا:

منذ أن مات أبي ..
الثرية
كل من تعشقه أمي َّ

كل من تعشقه أمي :أب لي في العماد!

()1

يوزع الشاعر بنية الحوار ما بينه وبين قلبه ،ويظهر فيه الحكم المسبق بسلب القلب دقاته وايداعه ركن
الغياب وهو ما يرفضه القلب ،ويتميز الحوار باقتسامه الشخصية الواحدة إلى شخصيتين بحيث" تكون فيه
الشخصية فاعل اإلخبار والخطاب الذي تكون فيه موضوع الخبر (الخطاب عنها من قبل اآلخرين) يسمح عن
طريق تركيب األفعال بتعريف هدف" رغبة" أو هدف "إرادة" الشخصية بشكل دقيق"( ،)2ترصد حالة من االنفصال
بين الجسد وصاحبه ،تؤدي إلى حالة من االغتراب تلقي بظاللها النفسية عليه ،فقدت عبارة مساء الموت ومفردة
التحيات التي يبدأ بها الشاعر حواره كل معنى مرحب الرتباطها بالموت ،كما أن المباشرة واللهجة الحادة النافية
ألي إمكانية في مد جسور التواصل ،وسيطرة الراوي الذاتي على دفة الحوار دفعت الطرف اآلخر إلى محاولة
إثبات وجوده عبر استفهام عن سر هذه التحية " من ترى مات؟" ،حيث تتركز فعالية هذا السؤال في قدرته
على إثبات تواجده ووضعه في موقع الفاعل من خالل قوله ":أنت ال تملك يوماً أن تموت" ،وهي فاعلية تؤكد

انتفاء سيطرة اآلخر على مصيره ،ألنه أمر خارج نطاق سيطرته ،ويعكس المقطع معاناة وصراع الذات مع واقع
مفروض عليها وترفضه.
وتحضر المفاجأة في الحوار لكن هنا بشكل يعتمد على الترهيب واستعراض القوة:

الحرس
وسمعت
جانبه،
كنت
ُ
نائمًا ُ
َ
ْ
يوقظون أبي!
 خارجي - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة العشاء األخير ،ص .114 -111
 - 2آن أوبر سفيلد :قراءة المسرح ،ترجمة :مي التلمساني ،وزارة الثقافة ،مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي1449 ،م،
ص .111
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 أنا ! .. -مارق

َ -م ْن ؟ أنا!

الطفل في صدر أمي
صر َخ
َ

(و ِّ
أمي محلول ُة الشعر واقفة في مكبسها المنزلية)
َ
 اخرسواِّ
الجدار
اء
واختبأنا ور َ

 -اخرسوا

ِّ
الحلق خيط من الدمِّ
وتسلل في
َ
يمسك الجر َي،
كان أبي
ُ

العائلية!
وم َه َابَته
َّ
ُ
يمسك قامته َ ..
 -يا أبي

 -اخرسوا

ِّ
الطفل في صدرها ما َنَب ْس
وتواريت في ثوب أم َي ،و ُ
()1
ومضوا بأبي تاركين لنا اليتم متشحاً بالخرس

يصور الحوار صورة من القمع السياسي ،والتنكيل في حضرة األطفال ،وتكبيل الحريات ،وكيل االتهامات
جزافاً ،ويستعرض مشاهداً من الواقع المأساوي عبر إسقاطها من جديد على الواقع الحالي ،ويركز الحوار على

صورة الطفل إلظهار مدى سطوة السلطة ،وما تهدف إليه من زرع للخوف في النفوس منذ الصغر ،والشاعر
من خالل هذا الحوار يصور حالة إنسانية ،ويركز على البعد المستقبلي الذي يتضمن انغالقاً للنفس ،وعدم

انفتاحها على الخارج لما يمثله من سطوة.

وللفضاء المكاني حضوره الرحب في حوار أمل ،لما يمثله من عالقة قائمة على المحبة واألصالة ،وذلك
في قوله:

الهائم في البرية؟
من ذلك
ُ
ِّ
ِّ
الملتف والقناطر الخيرية؟
الشجر
ينام تحت
-

النيل..
موالي :هذا ُ

نيُلنا القديم!

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة من أوراق أبي نواس ،ص .221-221
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-

يعمل ..أو يقيم؟
أين ُترى ُ

 -موالي:

نندس في ثيابه الصيفية
صبية ُّ
كنا َ

ذكرُه؟
فكيف ال َت ُ
المذياع والقصائد الشعرية؟
ذكُر في
ِّ
وهو الذي ُي َ

 -هل كان قائداً؟

 -موالي :ليس قائداً.

السياي في مطالع األعوام
لكنما
ُ
يأتون كي يروه ..

وي ِّ
صورونه لكي ُي َش ِّهروا بنا
 آه ُ ..وكوفيته القطنية
بوجهه الباكي ..
َّ

األيتام.
تعال كي نودعه في ملجأ
ْ
َ ..

 -موالي:

تحبه الصبايا  ..والرعا ُة  ..واألغنام
هكذا ُّ

و ُّأم كلثوم تغني له..
النيل!
ُ -

في وصلتها الشهرية!

أين يا ُترى
سمعت عنه قبل اليوم؟!
ُ

أليس ذلك الذي ..

يضاجع العذارى؟!
كان
ُ
ويحب الدم؟!

 -موالي :قد تساقطت أسنانه في الفم

ولم َي ُعد َيقوى على ِّ
الحب  ..أو الفروسية
 ال بد أن يبرز لي أوراقه الشخصيةفهو َص ُموت!

عاع ..
يصادق الر َ

يهبط الُقرى ..
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ويدخل البيوت ..

العشاق في الزوارق الليلية
ويحمل
َ

 -موالي؟ هذا النيل!!..

شرد المجهول
الم َّ
 ال َشأن لي بنيلك ُ

أريد أن يبرز لي أو ارَقه الرسمية:
ِّ
الميكد  ..والتطعيمِّ  ..والتأجيل
شهادة

ِّ
األصلي  ..والجنسية
الموطن
و
ِّ

الحرية!
 ..حتى
يمارس َّ
َ

()1

يضعنا الشاعر أمام حوارية مختلفة هذه المرة؛ ألنه يحاول من خاللها مسرحة الشعر عبر إضاءة المكان،
وما يحتله من فعالية في سماء الحدث الحواري ،ويعكس امتداد المكان" النيل" واحتضانه للقناطر والشجر مدى
قدم وأسبقية وجوده ،وهو وجود يسبق وجود الوالي نفسه ،وال شك أن اإلشارة الزمنية إلى أقدميته تباعد من
عالقة المكان بمن يحكم ،وتحدث نوعاً من االغتراب ال يلتئم إال بمهادنة الالحق للسابق وخدمته له.

ويسير الحوار في تطوره من القريب إلى البعيد بعداً زمنياً عبر استرجاع الخادم لمكانة النيل ،والشاعر

يعرض لنا في هذا الحوار ما يحاول الوالي فعله من سلب النيل لكل ديناميته والحلول مكانه؛ ألنه يرى في
امتداد المكان واحتضانه لما يمثل العامة تقويضاً لحكمه نظ اًر النتماء الناس له ،وألنه آخر منطقة تهيم خارج
سيطرته وفي هيمانها انفتاح ال يخدمه ،وتظهر الجزئية األخيرة من الحوار ما هدف إليه الوالي من استقطاب

لالنتباه ،وحد وتكبيل لحرية النيل واختصارهما في ورقة تثبت ماهيته.
وتوجب على الشاعر ترويض الكلمات واألحداث بشخوصها ،وصقلها في دالالت جديدة تعبر عما يعتمل
في وجدانه ،وهذا ال يعني تنصله من تاريخه ،فال حاضر بال ماض ،وال مستقبل بال حاضر ،فأصالة الماضي
دفعت الشاعر الستغاللها في بناء نصه وحواريته ،من خالل قول ابن نوح:

سيد ِّ
الفلك ـ قبل حلول
 ..صاي بي ُ

السكينة:

" ان ُج من بلد  ..لم َت ُعْد فيه روي! "

قلت:
ُ

طوبى لمن طعموا خبزه ..
في الزمان الحسن

 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة ميتة عصرية :ص .322 -323-321
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وأداروا له الظهر
المحن!
يوم
ْ

المجد ـ ـ نحن الذين وقفنا
ولنا
ُ
نتحدى الدمار ..

(وقد طمس هللا أسماءنا!)

()1

لقد أظهرت القصيدة صراعاً تجلى في النزعة الحوارية الرافضة لما يخالف المبادئ الوطنية ،ويعكس تشبثاً
باألرض من الفئة القليلة إلى جانب عرضه لصورة موازية لها ،وهي الهروب الجماعي لمن كانوا يمثلون الجماعة
في األرض ،ويصور الحوار جانباً من التطهير يرنو إليه الشاعر ،وقد حققه عبر انحراف في بنية الحدث
القرآني صدم القارئ وكشف له المقصد من بعد ذلك.
وتكتمل نهاية نص رباب بحوارية كالتالي:

كأسك !
َ

 حان موعد اإلغكقلم تبق إال قطرة أخيرة.
كأسك!
َ

تعيدها األشواق !!
 ..لن َ

()2

ينطلق الشاعر في حواره عبر مفردة " كأسك" المتكررة كجواب ،ويحاول الصوت اآلخر والذي يحتل مساحة
أكبر من خالل الكلمات أن يضيق مساحة الحوار ويغلقها من خالل جوابه المتضمن إغالقاً للمكان ،ويعكس

الحوار حالة من الضياع نتيجة البحث عن محبوبته رباب ،والجواب المتمركز حول طلب الشرب يعكس إص ار ًار

على الخروج من دائرة الواقع الراهن والرجوع إلى الذكريات شوقاً إليها.
وللحوار حضور في قصيدة ماريا في قوله:

 ماذا يا ماريا؟الناس هنا كالناس هنالك في اليونان

بسطاء العيشة ،محبوبون
 -ال يا ماريا

 - 1ديوان أوراق الغرفة( ،)1مقابلة خاصة مع ابن نوح ،ص.914
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة رباب ،ص .246
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الناس هنا _ في المدن الكبرى _ ساعات
تتخلف
ال
ْ
تتوقف
ال
ْ

تتصرف
ال
ْ
آالت ،آالت ،آالت
ُكفي يا ماريا

نحن نريد حديثاً نرشف منه النسيان!

()1

موضوع الحوار بين ماريا والشاعر ينطلق من دائرة المكان ،ويعكس تقبل وبداية حب الطرف األول للمكان،
في حين يصور لنا شيئاً من عدم تقبل الطبيعة الباردة والمتسارعة للمدن الكبرى ،والتي تطغى على اإلنسان،

فالحد الفاصل بين الرؤيتين هو الشق الشعوري الباحث عن االنتماء ،ماريا اليونانية المغتربة في مصر تبحث
عن وطن بديل يوفر لها األمان إلى أن تعود لوطنها ،في حين يعاني الشاعر من حنين لموطنه الصعيد،
ويعاني من حالة من االنفصال والقلق يدفعها عنه عن طريق النسيان.
وتتحول المرآة وهي أداة إلى وسيلة من وسائل إنتاج الحوار الخارجي وليس الداخلي في قوله:

مرآة
 -هل تريد قليكً من البحر؟

 إن الجنوبي ال يطمئن إلى اثنين يا سيدي:البحر – والم أرة الكاذبة.

 سوف آتيك بالرمل منهالظل شيئاً فشيئاً،
 ...وتكشى به ُّ
فلم أستبْنه

 -هل تريد قليكً من الخمر؟

يتهيب شيئين:
 إن الجنوبي يا سيدي َّقنينة الخمر _ واآللة الحاسبة.
 سوف آتيك بالثلج منه.وتكشى به الظل شيئاً فشيئاً ...
1

 ديوان مقتل القمر ،قصيدة ماريَّا ،ص .83111

فلم أستبنه.
بعدها لم أجد صاحبي
يعد واحد منهما لي بشيء
لم ْ
 هل تريد قليكً من الصبر؟ -ال ..

فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه
يشتهي أن يكقي اثنتين:

الحقيق َة _ واألوجه الغائبة.

()1

الحوار الماثل أمامنا حوار بين شخصيتين هما في األساس شخص واحد ،ويدور الحديث بينهما في إطار
استفهامي باحث عن الحقيقة والوجوه الغائبة في ظل انعدام الثقة بالبحر والمرأة؛ ألنهما يشتركان في صورة
الغدر من وجهة نظره ،ويحاول الشاعر عبر رصده لألماكن واألشياء الغريبة عنه أن يؤكد على عمق حالة
االنقطاع بينه وبينها ،مدلالً على ذلك برفضه إلغراءات صنوه والذي تنتهي به الحال باالختفاء دون عودة،
فمحاوالت دمج وجذب الجسد الحقيقي لما يطمح إليه اآلخر فاشلة ،وبنية االختفاء التي يمارسها االنعكاس في
المرآة وهو الطرف المحاور تدفع بالشاعر لالنغالق ،واالتجاه نحو األمنيات طمعاً في إيجاد النفس من جديد

في واقعها المأمول.

ويحضر الحوار أيضاً في نص "حكاية المدينة الفضية" ليصور حالة من االغتراب والفقد من بعد وهم

االنتماء:

عجكت المركب ْة
قرقعت في الصمت حولي
ُ
طل ْت:
أَ

 " ِّالخيل"
أوقف
َ

أنت؟"
 " -من ُترى َ

قالت " :اصعد"

فأومأت مجيبا
ُ

الطيبة
 " -آه يا ذات العيون َّ

1

 ديوان أوراق الغرفة( ،)8قصيدة الورقة األخيرة(الجنوبي) ،ص.383-382111

كل شيء يتن َّهْد
ُّ
كل شيء في دمي  ..ال يتحدَّْد

أنا ال أملك حتى كلمات الشكر ..
ِّ
الشكر  .ول ْت!
كلمات
حتى
ُ

 " -أغريب؟ "

عدت غريباً
قلت :ما ُ
ُ

... ... ...

 آه يا سيدتيِّ :أنت َمَل ْك ..

أنا ال أحمل إال قلماً بين ضلوعي..

فخذيه  ..إنه أثمن ما عندي  ..خذيه"

احتها فوق جبيني،
ومشت ر ُ

هتفت بي " شهريار"

 " شهرزادي :اسكبي َش ْهَد الرحيق المتواصلِّ
حكاياك الجديدة
ثم ُق ِّصي من

أشياء جديدة
أعْد أسمع
من زمان لم ُ
َ
أسردي "..

()1

يدور الحوار بين شهرزاد والشاعر وما يمثله من مثقف ،ويعكس صورة من مصادرة الحق في التفكير
والكتابة ،ويسلط الضوء على الفجوة بين طرفي الحوار ،ويصور حالة من االغتراب والنبذ من قبل المدينة ،ومن
ثم القبول القائم على فعل إيهامي يسلبه وسيلة التعبير عن نفسه والدفاع عن حريته ،ويشتغل أمل في نصه
على فضاء المكان ،وأثره في سير الحوار حيث خارجه يتسم باالنفتاح بينما داخله يتميز بالضيق ،وهو مالم
يدركه المثقف إال عندما فقد قلمه رمز كينونته ،إلى جانب إظهاره لجمالية التبديل في األدوار ،وقدرتها على
الوصول للمبتغى بناء على مبنى الحكاية األصلي عندما استعملت شهرزاد الحكي لتأجيل فعل القتل؛ ولكن
ومتحسر؛ ألنه سلب
اً
المفارقة هنا أن شهرزاد عملت على استدراج الشاعر لتمارس هي سطوتها وتتركه ناقماً
بإرادته.

 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة حكاية المدينة الفضية ،ص .391-399-392
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ً
ثانِياَّ:املونولوجَّ(وجو َّالنف))َّ :
بعدما كان الحوار الخارجي(الديالوج) أيقونة مسيطرة على غالبية إنتاجه األدبي المتعلق بتوجيه الخطاب
إلى األمة وانارة طريقها ،انطالقاً من أن" الصوت المسموع في أي قصيدة ،والضمير المهيمن عليها ،هما
المدخالن األساسيان لتعرف هوية ناطقها ،ولتعرف نوعها ،باعتبار َّ
أن هذا التعرف ضروري لفهمها والقتناص
دالالتها"( ،)1انتقل إلى فضاء(المونولوج) ليعبر عن رؤيته الذاتية والشخصية بما فيها من آالم وآمال.
ويعرف المونولوج بأنه " بمثابة قصيدة تلقيها على أسماعنا شخصية أخرى غير الكاتب نفسه ،لكننا نتعرف
صوته من خالل تلك الشخصية التي تتوحد مع الكاتب ويتوحد معها مجسدة في النهاية الموقف الدرامي"(.)2
ويمتاز الحوار عامة بأنه "ملكة وذلك راجع إلى صفته الضرورية له ،وهي :التركيز واإليجاز ،واإلشارة
التي تفصح عن الطبائع ،واللمحة التي توضح المواقف"( ،)3إضافة إلى أنه صادر من داخل اإلنسان ،ومتكون
من ضمن شخصيته حتى وان كان مونولوجاً ،فما أن يترجم كتابياً حتى تتجسد تلك الملكة على الورق ،ويكون
باستطاعة القارئ اإلحساس بالصوت الداخلي لصاحبها والتأثر به.
()4
وألن الحوار يعتبر وجهاً " من وجوه استعمال اللغة ،وهو من هذه الناحية يفترض الغير"  ،إذا كان موجهاً

للخارج ،كما ويفترض النفس إذا كان حديثاً داخلياً من النفس واليها ،واجتراح المونولوج ألفعال القول يضمن
تهيئة الراحة النفسية بعد محاسبة النفس من خالل ازدواج يعقبه ابتسام ال تنغصه إال قيود الواقع:

قلت لنفسي :لو نزلت الماء  ..واغتسلت  ..النقسمت
ُ
(لو انقسمت  ..الزدوجت ..وابتسمت)

وبعدما استحممت..
تناسج الزهر وشاحاً من ح اررة الشفاه

لففت فيه جسدي المصطك

(وكان عرشي طافياً ..كالفلك)

ورف عصفور على رأسي ،وحط ينفض البلل
 - 1عبد الرحمن بسيسو :قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر (تحليل الظاهرة) ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط،1
بيروت1444 ،م ،ص.93
 - 2أسامة فرحات :المونولوج بين الدراما والشعر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ت ،ص .33
 - 3توفيق الحكيم :فن األدب ،دار مصر للطباعة ،مصر ،د.ط ،د.ت ،ص .191بتصرف يسير.
 - 4عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،دار األندلس ودار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت،
1491م ،ص .11
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حدقت في ق اررة المياه
حدقت ،كان ما أراه
وجهي  ..مكلكً بتاج الشوك!

()1

يرى الراوي من خالل حديثه مع نفسه أن سعادته تكمن في ازدواج ذاته بعد نزوله الماء حيث يجرده الماء
من عوالق الذكريات ومسوخ الواقع "،وهذا االنشطار ذو طبيعة داخلية في مواجهة خارج يمور بالفزع والخوف
الذي يبعث من مفردات ال تحمل في حقيقتها مبرر هذا الفزع أو ذلك الخوف ،وانما صدمة المواجهة مع العالم
دفع الذات إلى هذه المنطقة"( ،)2ليخرج متشحاً بزهور حاكت من بتالتها وشاحاً له ،مطوعاً بذلك عناصر
الطبيعة ومعلناً مملكته التي ال كيد فيها وال رياء من أمام بحيرة المياه التي شكلت ببعدها المكاني مملكته؛ لكن
رؤيا الماء عكست له خالف ما أراد فتاجه استحال إلى أشواك ،شكلت له صدمة ألن اللعنات التي يهرب منها
تالحقه وتخادعه.
ويرى الشاعر في مونولوجه هذا أن الراحة تكمن بالخالص من عوامل سلبها وهو صعب نوعاً ما ،في حين

يشكل قتل أطفاله وايقاف الطواحين في رأسه وسيلة لراحته وخالصه األبدي:

احين؟
آه ..من ُي ُ
وقف في رأسي الطو َ

ع من قلبي السكاكين؟
ومن ينز ُ

ومن يقتل أطفالي المساكين..

ِّ
لئك يكبروا في ُّ
الش ِّ
المفروشة الحمراء
قق
امين..
خد َ

مأبونين..
َ
ادين..
قو َ

المساكين؟
يقتل أطفال
َ
من ُ
ِّ
اذين ..
لكيك يصبحوا ـ ـ في الغد ـ ـ شح َ
يستجدون
أصحاب الدكاكين
َ

ابين
اب المر َ
وأبو َ
ِّ
الرياحين
أصحاب المكيين ..
يبيعون لسيارات
َ
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر التكوين ،ص .311-319
 - 2محمد عبد المطلب :أدوات الخطاب الشعري المعاصر ،دورة مؤتمر أبي القاسم الشابي ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود
البابطين لإلبداع الشعري ،فاس ،المغرب ،أكتوبر 1449م ،ص.199
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وفي "المترو" يبيعون
الدبابيس و" يس"
َ

ُّ
ارين"
الج َع َ
وينسلون في الليل يبيعون " َ
السائحين!
ألفواج الغزاة
ْ
...

...

... ...

األرض التي ما َو َعَد هللا بها..
إنها
ُ
صْلبها..
َم ْن خرجوا من ُ
وانغرسوا في تربها..

وانطرحوا في ُحِّبها..
شهدين!
ُم ْسَت َ
... ...
... ...
فادخلوها " بسكم" آمنين!!

()1

ينبثق هذا المونولوج من صرخة ناتجة من صراع يدور في فكر الشاعر يفصل بين عالمين األول مفروض
وهو في ترتيب التواجد يأتي ثانياً والثاني متمنى ويأتي أوالً بناء على وعد إلهي ،العالم األول يشعره بالخوف
لما يمارسه من امتهان لكرامة اإلنسان وابراز لتفاوت طبقي وحرمان من المقدرات ،ويحاول الشاعر االنفصال
عنه بشتى الطرق ،فالحوار يطرح صورة من محاولة االنتهاء اإلرادي نتيجة انعدام لألمن المعيشي على الرغم
من استحقاق هذا األمن بكل أنواعه نتيجة التضحيات.
والمعرفة التي تتوصل إليها النفس من خالل محاوراتها مع ذاتها تعد منبعاً لفهم مكنون قضايا أكبر ،ليغدو"
الفهم بوصفه معنى أم اًر متجانساً "( .)2يكشف إدراك الشاعر لما حوله عن مدى تقبل ذاته للوقائع بوعي أعمق،
وطرح أشمل ،يدفعه إلى استدعاء المؤجل ومزامنة المغادرة بفعل السقوط الخريفي:

قلت للورق المتساقطِّ من ذكريات الشجر
إنني أترك اآلن ـ ـ مثلك ـ ـ بيتي القديم
حيث تلقي بي الريح أرسو
وليس معي غير:
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة خاتمة ،ص .224 -221
 - 2بول ريكور :نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) ،ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3الدار البيضاء،
3111م ،ص .99
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حزني المقيم

وجو ِّاز السفر!

()1

يستمد الراوي في مونولوجه من عتبة النص بعده الذاتي الممثل للسقوط متشبهاً بأوراق ديسمبر ،إذ يكرس
فكرة المغادرة عبر المزج بين صورة الزمان والمكان وفعل الرياح به تماماً كما حال األوراق ،وبإفصاحه لمراده
وضح رغبة الذات في الرحيل من خالل استحضار أداته" جواز السفر" ،مرتباً بذلك أولوياته ،ومفسحاً المجال
لعاطفة الحزن باالستقرار معه ،أي أن الراوي انتقل من مرحلة التفكير إلى االستقرار على القرار.
ويطل دنقل من منصة المونولوج من خالل معاتبة الراوي لنفسه كيف ضعفت ،في حين واقعه يدفعه إلى من
ُّ
الحضور الكامل إلى االختفاء عبر عملية االحتماء بالغالف:

ضعفت في نهاية المطاف؟
كيف
ُ
وارتحت في عينيك من عبئي؟

وكل شيء حولنا ُيملي علينا أن نخاف ؟!
 ..لكنني أنزع قلبي من نعومة ِّ
البدء
ِّ
الدفء..
ومن ليونة

وأحتمي _ كالسلحفاة _ بالغكف !!

()2

تتكشف لعبة الزمن وما تحمله أيامه من اغراءات ساهمت في ضعف الراوي من خالل معاتبته لنفسه ،واستعراضه
لما يموج فيها وما خلفه هذا الضعف من راحة وان كانت وقتية ،ويتجه نحو تضييق الخناق على مشاعره خوفاً

من الرقيب الشامل لكل شيء حوله من خالل االختفاء كما السلحفاة ،وفاعلية المونولوج تدور في منطقة الحياة
والحب المقابلة بالخوف من المحيط.

1

 -ديوان أوراق الغرفة ( ،)8قصيدة ديسمبر ،ص .319

2

 ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة رباب ،ص .242111

َّثالِّ َثاً :الجوقة:
يمنح الشاعر المعاصر نصه كل الوسائل الفنية التي تعمل على تثبيت وجوده كونه ،يعي تماماً أن نصه
مرآة تعكس تجربته ومهارته وقدرته على اختزال العالم في نصه ،ليغدو النص كتقنية ثالثية األبعاد؛ وليتحقق
ذلك عمد أمل دنقل إلى إدخال تقنية الجوقة في نصوصه من خالل المزج بين الشق المسرحي والشق الشعري،
عبر أخذه ما يمتاز به كل طرف منهما و المتمثل" في أن الخطاب الشعري خطاب لغوي الفت إلى ذاته يفيض
بالغنائية

والذاتية،

أما

الخطاب

المسرحي

فهو

لغة

اآلخر

التي

تتوارى

خلفها

الذات،

ويتألف من عناصر لغوية وأخرى غير لغوية ،تتماهى جميعاً من أجل إحكام الدراما وتوصيل الرسالة"( ،)1وهكذا
استطاع اقتناص أداة مسرحية ،ولكن تسير على إيقاع شعري ،وتتخفى خلفها ذات الراوي الشعري.
والجوقة هي " الجماعة من الناس والجمع أجواق .ويقال ج َّوق القوم ،أي ارتفعت أصواتهم .وقد استخدمت
كلمة "الخورس" في بداية تعرف العالم العربي على المسرح األوروبي ،ثم أطلقت لفظة الجوقة أو ـ ـ ـ الجوق ـ ـ ـ
على الفرق التمثيلية .أما الجوقة ـ ـ ـ مسرحياً ـ ـ فتعني مجموعة المغنين ،أو الراقصين ،أو الصامتين ،أو المعلقين،
تؤدي وظيفتها مجتمع ًة أو تفاريق .وتشترك الجوقة في التمثيل :بتعليقها على األحداث ،أو بتحاورها مع الممثلين
أو بصمتها المعبر"( .)2ويعمل وجودها على إخراج النص من فضاء ضيق إلى آخر أكثر رحابة وتأثي اًر ،من
خالل تقسيمها للنص ،واتخاذها شكل المرايا العاكسة للحال من قبل وبعد ،في شكل متدرج ومتعاقب ،ابتداء
من القسم األول الذي يحمل غالباً شكل النبوءة وصوالً إلى سيطرة الحس الدرامي الحزين ،وما يعقبه من نهاية
تعيسة ،هذا ما جسده دنقل في حكاية قطر الندى ،إذ بدأت عندما تأبطت رياح الصحراء أنغام معزوفة أميرة
األرض الحزينة ،ونثرت الصدى َّ
علها تكسر قيد خذالن تعالى ،فيسمع فارسها شكواها قبل أن يدركها خريف
هزيمة أخرى:

جوقة:
َقطُر الندى  ..يا خال

مهر بك خَّيال
ْ

... ... ... ...

عين
قطر الندى  ..يا ْ
ُ
1

 -أحمد مجاهد :مسرح صالح عبد الصبور (قراءة سيميولوجية) ،الجزء األول ،أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي ،ط ،5الجيزة،

2153م ،ص.1
2

 حمادة إبراهيم :معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط ،3القاهرة5114 ،م ،ص .15117

أميرُة الوجهين

()1

يعبق النص بحس وطني إنساني رافض ،يستمد بعض فحواه من عنوان ديوانه" تعليق على ما حدث"،
فالجوقة هنا جاءت لتكون بمثابة الصوت وصداه ،الذي يتردد في األنحاء مقتطفاً من كل الحكاية ما يضرب
على أوتار الصمم من خالل نبرتها الهادئة غير الصاخبة ،والتي تحمل شيئاً من الغنائية الحزينة ذات الوتيرة
المتدرجة من الهدوء إلى العلو المحتفظ بنغمته الهادئة شيئاً فشيئاً ،لقد تلخص دور الجوقة هنا في التمهيد
والتركيز على مضمون النص الذي يدور حول قطر الندى من خالل تغني الجوقة و ترتيلها" معلومات تسبق
وقوع األحداث الدرامية الجارية والتعليق عليها واإلعالن عن مغزاها"( ،)2على مدى تطور أحداث النص حتى
بلوغها الذروة ،إن الشاعر قام باستدعاء شخصية قطر الندى ووالدها ،لرؤيته أن قصتها المؤرخة تماثل تماماً
الموضوع الذي سيتطرق إليه ،حيث كان" يرمز بقطر الندى إلى األرض العربية السليبة"( ،)3على اختالف
أقطارها والتي تهاون اخوتها في نصرتها ،فما كان منهم بعد ذلك إال البكاء على أطالل آالمها؛ تكرر الجوقة
حكاية قطر الندى لكن بفارق بسيط أن الخَّيال غائب هذه المرة ،ففارسها لم يكن منتظ اًر في عرض الصحراء
باسطاً خيامه الذهبية ،ألميرة الوجهين كناية عن بالد قطر الندى وبالد زوجها ،أي أنها بجمالها قد طغت على
البلدين في آن؛ مازالت الجوقة تناجي فجر الصحو أال يطيل إغفاءته ،وتتغنى بذكر قطر الندى على شرفات
الليل:

جوقة:
ليل
قطر الندى ..يا ْ
الخيل
تسقط تحت
ْ
... ... ... ...

قطر الندى ..يا مصر
األسر
قطر الندى في ْ

()4

***

جوقة:
1

 -ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص .259

 -2عادل كريم سالم :معالجة الجوقة بين تقاليد المسرح اإلغريقي والرؤية اإلخراجية المعاصرة ،مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية،
المجلد  ،22العدد 2154 ،3م ،ص.613
3

 -جابر قميحة :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،مرجع سابق ،ص.211

4

 ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص .251 -258118

قطر الندى  ..يا مصر
قطر الندى في األسر
قطر الندى ..
قطر الندى ..

()1

وضعت الجوقة القارئ من قبل بنغمتها الحزينة في جو من الترقب والقلق ،لكنها هنا رفعت من حدة التوتر
بنغم جنائزي يحاكي الليل في ظلمة المصير ،وذلك عبر ذكر سقوط قطر الندى المأساوي تحت الخيل بدالً
من ارتفاعها ،وهو مصير لطالما حذرت منه ،واستحثت الهمم بصوت كسير يشي بمدى سوء القادم؛ ال تقتصر
وظيفة الجوقة على الجانب الموسيقي من خالل الترتيل فقط ،بل هي وظيفة تحمل بعداً درامياً يحرك المشهد،
ويتدخل في عرض وتشكيل أبعاده ،وتشخيصها بشكل يصل بين النغم والموضوع ،وهنا يبرز دورها في تسليط
الضوء على ما ترسخ في ذهن المتلقي من رتابة المنطق ،التي أوهمتنا أن الحديث يدور عن شخصية استلهمت
وبقيت في إطارها المتعارف عليه ،إذ بفضلها قطر الندى باتت مكشوفة لنا على أنها بالد تلبست لبوس البشر،
فقطر الندى ماهي إال مصر التي خاضت حرباً مع العدو ،ولم تجد من يقف بجانبها فخسرت جزءاً من أرضها،
نتيجة جبن وركون خمارويه الذي يمثل كل عربي في نصرتها:

الصوت والجوقة:
 ..كان (خمارويه) راقداً على بحيرة الزئبق
في ِّ
نومة القيُلولة
فمن ُترى سينق ُذ هذه األميرَة المغلولةْ؟

من يا ترى ينقذها؟
من يا ترى ينقذها؟
بالسيف...

أو بالحيلة؟!

()2

إن تخاذل خمارويه وانغماسه في حياة اللهو ،وتفضيله للنوم على نصرة قطر الندى ،دفع بالصوت
لالنضمام إلى الجوقة ،لعل علو واتحاد األصوات يحيي الموتى من األحياء ،ويعود ما استبيح في غمرة هوان.

 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص .314
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص .331 -314
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وتعتبر الجوقة أداة من أدوات التعبير ،والحوار لكنها تمتاز بجهورية صوتها ،وأخذها الجانب التراجيدي
والحزين ،باستغالل صوت الجماعة ،وما ينتج عنه من نغم موحد مؤلم يعكس شدة تأثرها ،كونها تكون أكثر
اطالعاً على الحدث وأكثر حياداً ،فهي على الصعيد المسرحي " تالزم الخشبة من بداية الحدث وحتى نهايته،
فتكون بذلك شاهدة على كل ما يحصل"( ،)1في حين ترقب الجوقة ما يحصل ،يغفل الفرد عن بني جلدته أو
يتغافل فتكون الطعنة أقرب إليهم منه:
(جوقة خلفية)

ها نحن يا أيلول
لم ندرك الطعنة
فحلت بنا اللعنة
في جيلنا المخبول!
... ... ...

قد حلت اللعنة
في جيلنا المخبول
فنحن في أيلول

لم ندرك الطعنة!

()2

إن مذبحة أيلول جاءت بعد غفلة أدركها البعض ممن يحسن قراءة الواقع ،لكن عدم االستماع إلى أصواتهم
جعل الجميع عرضة للطعنة ،ومن بعدها لعنة الهزيمة ،وما تلتها من هزائم أضعفت العزائم ،وأبقت أمل الجوقة
في الداخل:

األمراء الصم

ماتوا على المداخل
لم يبق إال " الداخل"
يعبر نهر الدم!

()3

1
ي ،مقال على االنترنت ،
ي والكوميد ّ
ي :أشكالها وأدوارها بين التّراجيد ّ
 ياسين اعطية:الجوقة في المسرح اليونان ّhttps://www.mominoun.com/articles/-5337
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أيلول ،ص .122
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أيلول ،ص .129
121

لقد أراد أن يعبر بصوت الجوقة عن عمق مأساة الحاضر باستلهام مأساة الماضي؛ حيث قصة هروب
عبد الرحمن الداخل إلى األندلس هرباً من بطش العباسيين الذين كادوا ألمراء بني أمية وقتلوهم ،إال الداخل
الذي استمع لصوت المنطق وفر قبل فوات األوان ،لكن أمراء اليوم كلهم صم وقعوا في شرك العدو ،ولم
يستطيعوا عبور النهر ،وأورثوا جيالً كامالً هزيمة وعا اًر ،وانعدام صدق اشتاقت له األسماع ،فحتى المذياع بات
كاذباً ال يصدر صوت الحقيقة:

في ضجة المذياع
يخف صوت الحق!
فمن يقول الصدق
كي نرهف األسماع؟

... ... ... ...

من ذا يقول الصدق
كي نرهف األسماع؟
في ضجة المذياع
تخفت صوت الحق!
... ... ... ...

يخفت صوت الحق!
فمن يقول الصدق

()1

ألم الصوت الجماعي في مقابل غفلة الصوت الفردي ،جعلت الجرحى يتوسلون ريحاً تحمل ما بين ذراتها
أخبا اًر صادقة أو تغيي اًر لألفضل:

(الجوقة):
هذا العام ..
 -1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أيلول ،ص . 121-129
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أعطينا جرحانا آخر ما يملكه الصيف من
اإلنسان
وبقينا في الصهد المختنق المبحوي
لكنا من كل ضريح
ننتظر الريح! (.)1

عمل صوت الجوقة على كشف تلك النداءات واخراجها مطالباها لكل من يعي ويسمع ،ولسخرية الواقع
نجد أن الجرحى فضلوا الريح على بني جلدتهم كونها تحمل جراجهم على محمل الجد.

 -1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أيلول ،ص .121
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رابعاً :السرد اإلنشادي واإليقاعي:
محاولة ترجمة الواقع وسبر أغواره تستحوذ على حيز كبير من اهتمام األدباء ،وتعد اللغة األداة األكثر قدرة
على محاكاته وتجسيده ،لذلك امتألت القصيدة الحديثة بظواهر فنية أسهمت في اختزال العالم في حيز ورقي
مكثف يرصد انفعاالت الشخوص ،وحيثيات المكان ،وقفزات الزمن ،ويفتح أمام النص عدة أوجه تأويلية ،وبهذا
يصبح النص تجربة أدبية شاملة.
ومن هذه الظواهر التي أدخلها الشعراء في نصوصهم السردية اإلنشادية واإليقاعية إلى جانب الجوقة،
ويمتاز هذا النوع من السرد بقدرته على التأثير أكثر من الجوقة نفسها ،لتكرره بعد كل مقطع أو على رأسه،
كذلك يتميز بالغنائية التي نلمسها في مقاطعه إذ " ال يمكن لإليقاع أن يتحقق وحده ،حتى وان كان الكالم أو
الحوار نث اًر ،إال بانضمامه إلى شيء غنائي أو موسيقى يكشف عن التناسق واالنسجام"( ،)1وال شك أن االستجابة

التي تنبثق منها تسهم في إضفاء قيمة على صعيد البعد التشكيلي والداللي؛ ألنها مشحونة بعاطفة وجوانب
توعوية وتحريضية ومتحسرة.
ويستفيد أمل من هذه اآللية في منح نصوصه أبعاداً جمالية وتأثيرية ،أكثر انفتاحاً وتحركاً ورصداً النفعاالت

النفس ،كما في قوله:

َّ
الم ْت َعَبة
َدقت الساع ُة ُ
أمه ِّ
الطيبة
رفعت ُّ

َعْيَنها ..

ِّ
البنادق في المركبة!)
وب
َ
(د َف َع ْت ُه ُك ُع ُ

()2

... ... ... ...

دقت الساع ُة المتعبةْ!

دقت الساعة المتعبةْ!

()3

***
دقت الساع ُة القاسي ْة

الج ْه َم ِّة الخاوية
وقفوا في ميادينها َ

 - 1كمال عيد :فلسفة األدب والفن ،الدار العربية للكتاب ،تونس1491 ،م ،ص.99
 - 2ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر الخروج ،ص .343
 - 3ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر الخروج ،ص .343
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واستداروا على َدَرجات َّ
صب
الن ُ

شج اًر من َل َه ْب

()1

إيقاع هذه الالزمة إيقاع نفسي بالدرجة األولى ،كما أنه إيقاع صوري متحرك ،وتمثل هذه العبارة مظه اًر

من مظاهر السيطرة على انفعال القارئ لما تحمله من ترقب ،وتنسجم القافية في تشكيلة حرفها الدائري وانغالقه
مع دقات الساعة ،ولقد اعتمد الشاعر التنويع فتارة يضع مفردة المتعبة وتارة أخرى القاسية ،وكلها مفردات
توحي بقسوة وثقل الوقت.

وتحقق الزمة دقت الساعة المتعبة /القاسية معاً نوعاً من اإليقاع الثنائي والذي" يساق ضمن المتن ويكون

متغي اًر من حيث اللفظ لكنه يحافظ على اإليقاع ،واآلخر يكون ضمن الالزمة ويتردد بطريقة اطرادية ويلزم حالة
واحدة شكالً ومضموناً"( ،)2وتشكل بؤرة استقطاب تركيز النص لتصدرها النص وتكرارها ،ولما يتمخض عنها
من بعد ذهني ،يجنح باتجاه الربط بين الكلمة الموضوعة " متعبة /قاسية" ،وما يعقبها من صور تماثل داللة
تلك الكلمات ،فالمتعبة يتبعها تعب من االنتظار يستفز حواس المتلقي ،وقسوة ذلك المرور البطيء تماثل قسوة
التعذيب.
ويتجلى حضور السرد اإلنشادي اإليقاعي من خالل خاصية الصوت في قوله:

صوت:

الزئبق
(خمارويه) راقداً على بحيرة
كان
ُ
ْ
وكانت ِّ
المغنيات والبنات الحور
يطأن فوق ِّ
الم ْسك والكافور
لق
اء والدر ُ
الم ْغ ْ
والفقر ُ
اويش أمام قصره ُ
المبدور
ينتظرون الذهب
ْ
نوْر
ينتظرون حفن ًة صغيرًة  ..من ُ
***

صوت:

()3

اء
هودجها يختر ُ
ُ
ق الصحر ْ
تسبقه األنباء

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر الخروج ،ص.342
 _ 2شارف مزاري :جمالية التلقي في القرآن الكريم (أدبية اإليقاع اإلعجازي نموذجاً) ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق3114 ،م ،ص .111
 - 3ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص.311-319
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أمامها الفرسان ألف ألف
وخلفها الخصيان ألف ألف
تعبر في سيناء

()1

***

الصوت والجوقة:

الزئبق
(خمارويه) راقداً على بحيرة
 ..كان
ُ
ْ
في ِّ
نومة القيُلولة
فمن ُترى ينق ُذ هذه األميرَة المغلوَلةْ؟
من يا ُترى ينقذها؟
من يا ُترى ينقذها؟
بالسيف ..

أو بالحيلة؟!

()2

يتمثل السرد اإلنشادي في نص " الحداد يليق بقطر الندى" بشكل مختلف تماماً في وظيفته عن وظيفة

الجوقة الحاضرة في نفس النص ،ومتحدة معها في آن واحد ،والسرد هنا" يخضع لظاهرة عاطفية وجدانية،
ونعني بها الغنائية الساخرة" ( ،)3التي تنطلق من سياق واصف يعرض حال خمارويه ،ويعمل على تهيئة القارئ

إلى سلبية الوضع المنبثق من صورة مضادة ،تحمل في ثناياها مجوناً ولهواً ،وفي نفس الوقت صورة الفقراء
والدراويش التي توحي بشيء من الكرم ،وان كان بشكل مقنن ،ويشتغل السرد في إطار الكشف عن تناقضات

الحاكم ،فبدالً من نصرة قطر الندى يلهو ومنشغل في مجونه ،لذلك كان السرد اإلنشادي متخذاً وجهة حدادية
نادبة.

ويظهر السرد اإلنشادي عبر الصوت في قوله:

(صوت):

ننتظر الريح
من كل ضريح
... ... ... ...
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص.311
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الحداد يليق بقطر الندى ،ص .331-314
 - 3شارف مزاري :جمالية التلقي في القرآن الكريم (أدبية اإليقاع اإلعجازي نموذجاً) ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
3114م ،ص.119
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من كل ضريح
ننتظر الريح

()1

تأتي تقنية الصوت من ضمن السرد اإليقاعي واإلنشادي في سياق استشرافي ،يرى في هبوب الرياح سبيالً

للخالص ،ويمتاز سرد الصوت بإيقاعها السريع الذي يحاكي سرعة الرياح ،ووظف الشاعر هذا اللون بوصفه
إيقاعية أكثر سرعة من الجوقة وألن الصوت في امتداده وصداه يماثل الريح ،والعالقة بين الريح والضريح من
ناحية إيقاعية تتسم باالمتداد" مع أن نمط اإليقاع كثي اًر ما يكون تابعاً للمعنى فإنه من المستكره أن يرد اإليقاع

طويالً على وتيرة واحدة" ( ،)2أي أن التبادل في مواقع العبارات " ننتظر الريح  /من كل ضريح" يعتمد على

سمة التجدد بما يحمله من عودة وانطالقة جديدة ،ومفردة الضريح هنا ال تعني الموت ،بل االنبعاث لكل األحياء
الذين في عداد األموات ،ويعكس صورة من اإلصرار على الخروج من مساحة الضريح الضيقة إلى الحياة
خارجه بشكل مماثل للرياح ،التي توحي بالتمرد واالنفتاح وعدم المحدودية.
أما الظهور المباشر لمفردة اإليقاع وهي قمة اإلنشادية فيتجلى في قوله:

إيقاعات:

سرحان يا سرحان
ً

الصمت قد هدَّك
و
ُ
وحدك
حتى متى َ

خفر َك السجَّان؟
َي ُ
.. .. .. ..

نقت ُل ،أو ُنْقَت ْل
ُ
الخي ُار الصعب
هذا َ

وشلنا بالرعب ..
العُّزل
َتَردُ
ُّد ُ

.. .. .. ..

في البيت ،في الميدان
ُنْقَت ُل يا سرحان!

()3

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أيلول ،ص .121
 - 2شارف مزاري :جمالية التلقي في القرآن الكريم (أدبية اإليقاع اإلعجازي نموذجاً) ،مرجع سابق ،ص .122
 - 3ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الموت في  ..الفراش ،ص .311
121

هذه اإليقاعات مجتمعة وردت في قصيدة "الموت في الفراش" ضمن ديوان "تعليق على ما حدث" في عام
 5191م ،في حين نعلم أن الشاعر كتب في ديوان العهد اآلتي قصيدة سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،وهنا
نلمس ترابطاً بين هذه اإليقاعات في هذا النص وبين نص سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،ويهدف الشاعر من

خالل هذا التوظيف إلى التأكيد على فخره بما فعله سرحان ،والتساؤل عن الفترة التي سيقضيها سرحان وحده
في السجن ،ويركز على مفردة لوحده ليعكس تضامناً ومشاركة وجدانية ،ألن الفعل الذي قام به سرحان ليس

بفعل فردي ،نظ اًر لقيمته الوطنية الجماعية ،ويتضمن السرد تحس اًر على الحال من بعد سرحان ،وكأنها أيضاً

أمنية بخروج سرحان ،أو من يشبهه ليعيد السالم واألمل بدالً من جو الرعب .
أما اإليقاعات األخرى الواردة في نفس النص فتتمثل في قوله:

إيقاعات:

قبل النوم
الدم َ
ُ

نلبسه  ..رداءا

الدم صار ماءا
و ُ
كل يوم
اق َّ
ُير ُ
.. .. .. ..

الدم في الوسائد
ُ
بلونه الداكن

واللبن الساخن
تبيعه الجرائد
ُ
.. .. ..

َّ
الفاسد
اللَب ُن
ْ
َّ
الفاسد
اللَب ُن
ْ

الشاهد
الد َم _
ْ
ُيخفي َ

1

()1

 ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الموت في  ..الفراش ،ص .291 -261127

إذا أردنا إيجاد رابط بين هذه اإليقاعات ،واإليقاعات السابقة ،والعنوان ،فإنه يتمثل في الركون إلى الفراش
كالجبناء واالستسالم ،بدالً من استكمال مسيرة سرحان واستعادة األرض ،وهذه اإليقاعات تصور حالة من اليأس
وفقدان األمل نتيجة الفساد في األنظمة ،وما أعقبه من برودة في النخوة مستمدة من الدم الذي أصبح ماء.
ويتجلى حضور السرد اإلنشادي في نص " مراثي اليمامة" من خالل تكرار الزمة خصومة قلبي مع هللا
 ..ليس سواه:

خصومة قلبي مع هللا  ..ليس سواه
الملك
أبي أخذ ُ
الملك سيفاً لسيف ،فهل يؤخذ ُ

منه اغتياالً،
وقد كللته يد هللا بالتاج ؟!
... ... ...

خصومة قلبي مع هللا ..

إني أنزه سهم منيته أن يجئ من الخلف،
إن الذي يطلق السهم ليس هو القوس ..
بل قلب صاحبه،

والذي يجعل النفس تستقبل الموت راضية  ..نبل واهبة،

فأنا أرض الموت غد ار ..
... ... ...

خصومة قلبي مع هللا  ..ليس سواه !
كليب يموت ..

ككلب تصادفه في الفكة ؟
وجه ُه الصورُة اآلدمية؟
إذن فلماذا كسا َ
... ... ...

خصومة قلبي مع هللا

قلبي صغير كفستقة الحزن  ..لكنه في الموازين
أثقل من كفة الموت
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هل اغترف الماء من جدول الدمع،

فقد أبيه،
هل عرف
الموت ْ
ُ

ثوب الحداد الذي حاكه  ..ورماه؟
هل لبس
ُ
الموت َ
خصومة قلبي مع هللا
وريث أبي ؟
أين ُ
الملك،
ذهب ُ
َ

لكن السم أبي حق أن يتناقله ابنه عنه
فكيف يموت أبي مرتين ؟
... ... ...
خصومة قلبي مع هللا

هذا الكمال الذي خلق هللا هيأته،
فكسا العظم باللحم،
ها هو :جسما – يعود له – دون رأس،
أم أن وجه العدالة:
أن يرجع الشلو لألصل،
الب ْع ُد للقبل،
أن يرجع َ
أن ينهض الجسد المتمزق مكتمل الظل
حتى يعود إلى هللا  ..متحدا في بهاه؟

()1

لقد تكررت عبارة خصومة قلبي مع هللا كثي اًر على مدى النص ،وتقع ضمن اإليقاع الرباعي لتكرار المفردات

معاً في كل مرة ،وكانت عبارة عن الزمة سردية إنشادية تبدأ بها اليمامة استفساراتها وسرد حججها ،والشك أن

تلك الالزمة من خالل تكرارها الذي يسبق كل مقطع جديد تعمل كممهد لموضوعها ،والمالحظ أنها أحياناً

تلحقها بعبارة ليس سواه وفي أحيان أخرى تستغني عنها ،ويجب اإلشارة إلى أن العبارة موظفة تماماً في بعدها
 - 1ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس ،قصيدة مراثي اليمامة ،ص .219 -211-219
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التاريخي ،أي قبل اإلسالم ،وال تحمل أي خروج عن التعاليم الدينية  ،وأنها بالدرجة األولى مجرد عتاب
على لسان طفلة كانت تتمنى بقاء والدها بجانبها كغيرها من األطفال ،لذلك جاء الشاعر بهذه الكلمات التي
تحمل بعداً طفولياً محاو اًر بين اليمامة الطفلة وهللا ،وال شك أن تلك العبارة مع النص مكتمالً تدفع بالقارئ إلى

التعاطف مع اليمامة ،والربط بين التساؤالت التي تطرحها مشفوعة بالبراهين ،وبين تلك الخصومة التي تصر
على تكرارها في كل بداية ،إن تكرار تلك العبارة يعكس جانباً من عدم قدرتها على تصديق موت والدها؛ ألنها

رسمت له في مخيلتها صورة الفارس الذي ال يقهر ،في حين مات مغدو اًر وهو ما صنع شرخاً في تلك الصورة

 ،وزعزع ثقة اليمامة بكل ما حولها ،لكنها لم تعاتب من حولها وانما توجهت في عتابها إلى هللا ،ربما ليقينها
أن اإلجابات عند هللا .
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اْلمْب َح ُث َّ
الث ِّاني
َ
المونتاج ِّ
الشعري
ُ
للصورة رونقها ،بعدما سحبت ُّ
اللغة المكتوبة البساط من تحت قدميها ،ويعود ذلك"
أعاد الشعر الحديث ُّ
للقيمة َّ
الصورة" ،فيما
الزائدة َّالتي منحها اإلنسان للكالم .فالتَّاريخ المعيش للنوع اإلنساني يقترح" :في البدء كانت ُّ

يصرح التَّاريخ المكتوب ":في البدء كانت الكلمة" .إَّنها تمركزيَّة منطقيَّة حول الخطاب :فاللغة تمجد اللغة،)1(".
وهذا ال ينفي أن ُّ
صورياً ،وبالتأكيد ش َّكلت تلك العودة مزجاً ما بين الكتابة والبعد
اللغة في حد ذاتها تحمل وسماً ُّ

البصري ،تحقيقاً لرؤية التعالق بينهما َّالتي تنفي خلو طر ٍ
ف من اآلخر ،أو حتَّى من تأثيره ،ولو بالقدر اليسير.
ولقد غ از َّ
السابع " السينما" آخذاً من تقنياته الكثير ،وموظفاً إياها في نصوصه،
الشاعر المعاصر عوالم الفن َّ

صورياً ،يكتسب شعريته من شدة
بحيث باتت" تتحرك الدوال باتجاه قنص َّدالالت متنوعة تؤلف خطاباً لغ َّ
وياً ُّ

الصوت والمفردة واللقطة والمشهد ،وأحياناً في عموم الصورة"( ،)2بهذا تحول النص من
الصورة في َّ
حضور ُّ
ٍ
نص ورقي عادي إلى نص صالح ليتحول إلى فيلم ،الش َّ
ك أن هذه القفزة لم تأت من ف ارغ ،وذلك أل َّن" السينما

وسيط بصري تتمتع بإمكانية اإليجاز واالنتقال السريع بين األحداث أو األزمنة واألماكن والشخصيات"(،)3

بير ،وهذا ما يحيلنا لوجه َّ
الصوتي بشكل ك ٍ
الشبه بين الشعر الحديث ـ ـ ـ ـ
وتعتمد السينما على الشقين البصري و َّ
منه على وجه الخصوص ـ ـ ـ ـ والسينما ،فالنص الشعري عند استعارته ألدو ٍ
ات سينمائية بات كما السيناريو

السينمائي ،قابل للحركة والمزج بين الصورة والصوت ،وكونه مكتوباً فإن دخول المونتاج بشكل ملحوظ بصرياً
ساعد في هذه النقلة النوعية والتي لم تكن إال وليدة للتطور المحيط بالشاعر ،والذي فرض عليه التجديد من

أساليبه؛ ليتحقق التشويق ،فرتابة النصوص الشعرية وتقليديتها تؤدي إلى عزوف الطرف الثالث ونبذه لها ،وهذا
ما يخرج النص من سباق اإلبداع.

وقد ركز الشعراء جل جهودهم على تقنية لها وزنها وثقلها في مسرح الحدث السينمائي ،أال وهي المونتاج

باعتبارها تقنية يصلح تطبيقها على أرض النص الشعري بشكل جلي ،إذ تكمن مهمته في التالعب في مواقيت
الصورة التي هي عماد الشعر؛ ألن الشعر" قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم ولكن استخدام الصورة
يختلف بين شاعر وآخر كما أن الشعر الحديث يختلف عن القديم في طريقة استخدامه للصورة"( ،)4لذا يتوجب

اإلشارة لما لمسه النقاد من وجود بذور لهذه التقنية في شعرنا القديم ،إذ تنبهوا إلى أن المونتاج "يتوازى مع

ظواهر صياغية ذكرها القدماء تحت باب (الفصل والوصل) و(القطع واالستئناف)" ( ،)5وهكذا

يمكن اعتباره وسيلة تخلق أكبر قدر ممكن من اإليحاء ،وتكثيف الصور عبر ربطها معاً ،للوصول للفكرة
 - 1ريجيس دوبري :حياة الصورة وموتها ،ترجمة :فريد الزاهي ،افريقيا الشرق ،المغرب3113،م ،ص.111
 - 2محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري ،مرجع سابق ،ص.211
 - 3فراس عبد الجليل الشاروط :السرد الروائي ..السرد الفيلمي ضرورة المعالجة الفيلمية (امرأة الضابط الفرنسي مثاالً) ،جامعة
القادسية ،مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية ،المجلد الثاني ،العدد 3114 ،3م ،ص.192
 - 4إحسان عباس :فن الشعر ،دار الثقافة ،ط ،2بيروت1412،م ،ص.321
 - 5محمد عبد المطلب :أدوات الخطاب الشعري المعاصر ،دورة أبو القاسم الشابي ،مرجع سابق ،ص .191-199
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المركزية التي تشكلها االنتقاالت بين الصور؛ ومن ثم ،يمكننا أن نعرف المونتاج بأنه" طريقة تركيب الفيلم
السينمائي التي تستخدم الربط والقطع .والمونتاج الحقيقي ـ ـ ـ على حد تعبير أيزنشتين ـ ـ ـ هو طريقة بناء الفيلم

التي تجعل لترتيب اللقطات أهمية توازي مضمونها مالم تكن منها"( ،)1كما " يشكل وسيلة لربط األجزاء مع
اعتبار الضغط في الزمن فيها"( ،)2أي أنه تقنية تعمل على استقطاب الدالالت في فضاء النص ومنحه تفسيرات
سياقية جديدة تقوم على اختزال الزمان والمكان عبر قفز ٍ
ات تحدث انسجاماً إيقاعياً.

والبد من اإلشارة إلى أن االندماج بين السينمائي والشعري ،ال يعني احتكار األول للثاني ،والغاء بعده

الجمالي ،بل هي عالقة قائمة على اإلفادة المتبادلة ،فالسينما مثالً" تفيد من كل من اللغة الطبيعية والشعر
والتشكيل والموسيقى والفعل اإلنساني معاً"( ،)3وكذلك الشعر فنجاح" الشاعر في كتابة قصيدة ،بمشاهد سينمائية
كبيرة تحمل مجموعة من الصور فإنها تعتمد في أغلب األحيان على قدراته في تقديم المشهد بطريقة لغوية

تعتمد استعمال التوقيفات الموسيقية الشعرية"( ،)4ويدخل ذلك في إطار السعي إلى تطبيق التقنية المونتاجية
بشكل إبداعي ال ينفي عنها جماليتها ،وفي نفس الوقت يكسبها حساً شعرياً ،ويتمثل الشق المونتاجي في شعر

أمل في قوله:

ِّ
القطة تنكمشان..
عينا
الجرس الخامس َة صباحاً!
فيدق
ُ

أتحسس ذقني النابتةَ ..الطافح َة ُب ُثو اًر وجراحا

( ..أسمع خطو الجارة فوق السقف
وهي تعد لساكن غرفتها
الحمام اليومي) !..

خرير الصنبور
دفء األغطيةُ ،

خشخش ُة المذياع ،عذوبة جسدي المبهور

( ..والخطو المتردد فوقي ليس يكف)!..
لكني في دقة بائعة األلبان:

تتوقف في فكي ..فرشاة األسنان!(.)5
 - 1أحمد مجاهد :مسرح صالح عبد الصبور قراءة سيمولوجية ،الجزء األول ،أطلس للنشر والتوزيع واإلنتاج اإلعالمي ،ط،1
مصر3112،م ،ص .119-111
 - 2اندري تاركوفسكي :دور المونتاج في السينما ،ترجمة :عبد الهادي الراوي ،مجلة نزوى العدد 3111 ،11م ،ص .199
 - 3صالح فضل :األسلوب السينمائي في الرواية" وردية ليل" نموذجاً ،مجلة إبداع ،العدد ،13ديسمبر 1443م ،ص.34
 - 4سمير الخليل وآخرون :التوليف(المونتاج) في الشعر العربي المعاصر ،مجلة كلية التربية األساسية ،العدد الثالث والخمسون،
3111م ،ص.31
ّ
السن ،ص.192
 - 5ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة يوميات كهل صغير
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ينمو المشهد الشعري عبر إيقاع شاشة تنقل الصور ،ويتسم بوتيرته الهادئة الراصدة لتراتب األحداث زمنياً،

وفقاً لحركة الراوي المستمرة في إحداث تنامي الصور بشكل ال تناقض فيه نتيجة قف ازت ال منهجية ،واللقطات

المؤلفة لبنية المشهد منذ انكماش عيني القطة ،وحتى صوت خطوات الجارة الذي ال يتوقف ،بنيت بشكل ينذر
بحدوث حدث أقوى تأثي اًر على صعيد الصور المولفة معاً ،ويتضح ذلك عبر كسر دقة بائعة األلبان لرتابة

الحدث ،واحداثها لتوقف في حركة الراوي ،الذي سيطر على فضاء الصورة بحركته الصامتة سابقاً ،وشكلت

جملة( لكني في دقة بائعة األلبان/تتوقف في فكي ..فرشاة األسنان!) فعالً حاسماً لفاعلية السكون ،وعامالً
تتمظهر من خالله عاطفة الخوف ،التي تحلينا إليها صورة الجراح في الذقن النابت.
ومن نفس النص يتجلى المونتاج في قوله:

أطرق باب صديقي في منتصف الليل

(تثب القط ُة من داخل صندوق الفضكت)

السفلية ،تفتح إال ..بابه
كل األبواب،
العلوية و َّ
َّ

وأنا أطرق ..أطرق

بندول!
حتى تصبح قبضتي المحموم ُة خفاشاً يتعلق في
ْ
َ
... ... ... ...
ط الدم
يتدفق من قبضتي المجروحة خي ُ

يترقرق  ..عذباً ..منساباً  ..يتساند في المنحنيات

تغتسل الرئتان المتعبتان من اللون الدافئ،
ينفثئ السم..

األعين ..واألصوات
الباب
المغلق  ..و ُ
ُ
يتكشى ُ

 ..وأموت على الدرجات!! (.)1

يتألف المشهد الشعري هنا من عدة صور ،يتكئ الراوي في رصده لها على إبراز " الحاالت النفسية المعقدة
واالنفعاالت الداخلية األثر الفاعل في إنتاج هذه الصورة"( ،)2من خالل االعتماد في منتجة الصور على تداخل
الصوت والصورة معاً ،فالطرق المتتالي أنتج مشهد الدم الذي طغى على النص ،ومهد في تحركه البطيء

لصورة الموت والتالشي ،ونمو المشهد الشعري هنا مرهون بما يشغله الفضاء المكاني من تركيز وتدرج ،فالبداية

ٍ
تالش لتركيز الضوء المنبعث من بيوت الجيران ،بما
كانت صعوداً ولكن النهاية كانت نزوالً ،بما احتوته من
ّ
السن ،ص.199
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة يوميات كهل صغير
 - 2كاظم عبد هللا عبد النبي عنوز :تراسل الحواس في شعر الشيخ أحمد الوائلي ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،العدد ،1العراق،
3119م ،ص .111
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يمثله من حياة وامتداد للونية الخفاش السوداء ،وتعلقه في الساعة كبندول في بقية المشهد ،بما يمثله من
غياب وموت.
ويعمل المونتاج في شعر دنقل في إطار استثمار تنافر األفعال وما تشكله معاً من صور مع واقعها ،نمثل

على ذلك بدوائر غبار تأكل واختفاء من بعد ذوبان:

تأكلني دوُائر ال ُغبار.

ِّ
الصمت ،أذوب في مكاني المختار
أدور في طاحونة
اء األقنعة
شيئاً فشيئاً  ..يختفي وجهي ور َ

البْر ِّق التي تطل من نوافذ القطار
أعمد ُة َ

سرب إوز أسود األعناق
كأنها ُ

يطلق في سكينتي صرخته المروعة
ويختفي  ..متابعاً رحلته مع التيار!

()1

يقوم النص على عدة لقطات تشغل حي اًز وزماناً يبعثان الحركة في سياقه ،إضافة إلى جريانها في نسق
داللي واحد ،تعمل اللقطة األولى على رسم مالمح الحزن ـ ـ ـ وفقاً لعنوان النص الحزن ال يعرف القراءة ـ ـ ـ
المؤسس للضياع ،وتتحرك اللقطات في انتقاالتها بشكل هادئ ال يستمر طويالً ،إذ سرعان ما يحدث تغير في
وتيرتها ،عندما ينتقل الراوي بعدسته صوب صوت البرق المنتهك لحرمة السكينة ،وهو انزياح يشكل ذروة

التوتر ،فيما يعتبر االختفاء والمتابعة نهاية له.

لقد عملت الصور األولى (تأكلني دوائر الغبار /أدور في طاحونة الصمت /أذوب في مكاني المختار/
يختفي وجهي) وهي صور حركية فيها شيء من الصوت والضوء ،على تهيئة الجو لنهاية جولة الكامي ار،

بصورة تتطابق في مضمونها مع ما سبقها ،خاصة في ظل وجود ارهاصات لها كتلك األعمدة (أعمدة البرق

التي تطل من نوافذ القطار /كأنها سرب إوز أسود األعناق) ،حيث كان الهدف من الصور التي استغرق في

رصدها إخراجه من حالة الحزن ،التي غلفته بهالة التأمل الصامت ،عبر هدم حاجز الصمت بصرخة مدوية.

ويستدعي أمل المونتاج ليربط بين الصور والسياق المدرجة فيه ،إلبقاء القارئ مشدوداً وصوالً لصورة

النهاية ،التي تعتبر حالً للغز ما سبقها كما في قوله:

نافورة حمراء
العَربات
طفل يبيع الُف َّل بين َ

مقتولة تنتظر السيارة البيضاء
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة الحزن ال يعرف القراءة ،ص .193
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يحك أنَفه على عمود النور
كلب ُّ

مقهى ،ومذياع ،وَنْرد صاخب ،وطاوالت

لوي ُة األعناق فوق الساريات.
ألوية َم َّ
َ
أندية ليلية
َ

كتابة ضوئية

الصحف الدامي ُة العنو ِّ
بيض الصفحات.
ان ُ ..
ُ
وملصقات..
حوائ ُ
طُ ،

تدعو لرؤية (األب الجالس فوق الشجرة)

و ِّ
الثورة المنتصرة! (.)1

يتضح أن حركة تنقل الراوي ورصده لما حوله كانت سريعة جداً ،كونه أدرك صو اًر يأخذ إدراكها اقتراباً أكثر

ووقتاً أكبر؛ لكن سرعة البديهة وااللتقاط نقطة تحسب له حيث حاكى بدقة أسلوب "عين الكاميرا" الراصدة

لتفاصيل األشياء ،وكأنها أمعنت النظر فيها مدة طويلة ،معتمداً ومازجاً بين نظام اللقطة القريبة والبعيدة ،ومؤلفاً
بين الجو العام لألحداث وطبيعة الصور ،وبهذا نجد أن" طريقة الشاعر في تشكيل مادته تشبه طريقة الرسام

على أساس أن كليهما يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التناسب والتألق بين عناصر مادته"( .)2إن النص

يؤسس لرؤية تختصر في العبارة األخيرة(الثورة المنتصرة) ،فالعرض تضمن مأساة الحياة بصور متنوعة ،تباينت
بين طفل أخرج من مكانه الذي يجب أن يتواجد فيه ،وهو المدرسة ليصارع رداءة الواقع ويكسب لقمة العيش،

وامرأة مقتولة تخلى الجميع عنها خوفاً من عواقب األمور ،وترك جسدها ليجابه أنامل االنتظار حتى وصول
يحك أنفه على عمود النور) ،والتي ذكرها ضمن هذا السياق المؤلم والدموي
سيارة اإلسعاف ،أما صورة( كلب ُّ
فيه نوع من اإلشارة التهكمية ،وعدم المباالة الحاصلة أو ردات الفعل باتجاه صورة المرأة المقتولة ،فلو كان

المكان صاخباً بفعل الحدث لما ورد ذكر الكلب ،والذي يقع في بؤرة مقاربة تماماً مكنته من رصده ،ويجدر
اإلشارة إلى أن التهكم هنا" ليس مجرد سخرية ...بل هو واحد من منابع السرد الرئيسية التي تستند إليها

الحكايات والمضامين والرؤى"( ،)3وانثياالت الصورة.

وقد أفاد أمل من التقارب بين الفنون األدبية والسينمائية ،والذي يرجع " إلى طبيعتهما( )...في بث الصور
المتحركة؛ أو الصور الفوتوغرافية الدقيقة التي ترصد جزئيات الصورة ،وفق ما يسمى (المونتاج البصري /أو
االستعارات البصرية) ،التي هي استعارات ترتقي بالصورة الشعرية"( ،)4في تطوير رؤيته الخاصة ـ ـ الظاهرة
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الموت في  ..الفراش ،ص .319
 - 2جابر عصفور :الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ،دار المعارف مطبعة القاهرة الجديدة1499 ،م ،ص.319
 - 3كريم شغيدل مطرود :فرضيات التهكم في السرد العراقي (مدخل إجرائي) ،مجلة اآلداب ،العدد 3119 ،112م ،ص.111
 - 4عصام شرتح :حداثوية الحداثة شعر بشرى البستاني أنموذجا ً (دراسة تأسيسية في ماهية الجمال الشعري ــ البصري) ،دار
غيداء للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن3119 ،م ،ص.322
135

في عمق طرحه لصوره ـ ـ ـ  ،لتغدو نموذجاً مكثفاً جامعاً للعناصر المتباينة بشكل متدرج ،يعكس ألول وهلة

انسجاماً نستطيع االطالق عليه انسجاماً مفارقاً ،يجمع تقابل األلوان وقسوة االنتظار:

فجأ ًة ..يجفل خطو ِّ
القلب،

تهتز الكريات الرصاصية في سلته

(هل إصبع الوحدة أم اصبعك المصبوغ بالحناء؟)
في الخارج أسوار وأمطار،

ينشق عن الر ِّ
عد
غكف الليل
ُّ

ِّ
الوجد
غكف القلب ينشق عن
الرمادي
مساحات من الضوء
ِّ
أنا النافذة المغلقة السوداء
والتفاحة الحمراء
األسماء
و
ُ
(اسمي كان مكتوباً على طرف قميصي
قبل أن يعَلق في ِّ
ِّ
الحدود الشائك!)
سلك
َْ َ
ِّ
النهر ضميري
انسياب ِّ
النهر)
(ولعينيك
ُ
ُ
ما أقسى انتظاري! .)1( ..

يفتتح النص بصورة تبعث على حبس األنفاس منذ البداية حيث اجفال خطو القلب ،فأنى للقلب أن تنتسب
إليه الخطوات والمعروف أنه يستأثر بالدقات /الضربات ،لكننا لو أمعنا النظر في بقية الصورة المتتالية نجد
أن نسبة ذلك الفعل للقلب وسيلة إلثارة التوتر ،وصوالً للتشويق ومعرفة نهاية هذه الخطوات أين ستكون،
فالخطوات والمفاجأة في بداية المقطع أفعال تتحرك معاً" في وقت واحد وعلى مستويات متعددة في الصورة،
مما يخلق من الناحية اإلخراجية بناء عالقة درامية بين األفعال الجارية ،في هذه المستويات داخل كادر الصورة،

ويولد تواصالً زمانياً ومكانياً بدون تهشيم الحدث"( ،)2إذ شكلت األسوار والنافذة بعداً مكانياً ،في حين غالف

الليل عرض البعد الزمني ،وهطول األمطار وامتزاجها بالرعد والبرق بمساحات من الضوء الرمادي أضفت
الحركة الخاطفة للقلوب ،والتي ترفع من حدة التوتر ألعلى درجة؛ في السطر األول نجد أن الشاعر استخدم

نظام اللقطة القريبة بحيث" تمركز عين الكاميرا ،بكاملها صوبها ،بحيث إن زاوية الكامي ار ترصد بموجبها مسار
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة مزامير ،ص .231
 - 2أحمد جبار عبد الكاظم العبودي :التوظيف الفني والجمالي لعمق المجال في بنية الفيلم الروائي الحديث ،مجلة األكاديمي،
العدد ،12جامعة بغداد3113،م ،ص.139
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الرؤية ،بجزئياتها الصغيرة /والدقيقة جداً ،ومن أجل ذلك تأخذ اللقطة القريبة جداً مشروعيتها المشهدية من

قربها لعين الرائي"( ،)1لذا كانت لدينا القدرة على الشعور بتصاعد الحدث الناجم عن إجفال القلب ،هذا وقد لجأ
إلى اللقطة البعيدة ليرصد انقالبات الجو والمكان من حول بطله القلق الهارب ،كما يظهر لنا بتدرج األحداث
النهائي (اسمي كان مكتوباً على طرف قميصي قبل أن يعلق في سلك الحدود الشائك!) ،االنتظار للفرار ٍ
قاس
جداً إذا تكاتفت معه عوامل الطبيعة ،إذ تصبح نسمات الهواء تشكل خط اًر ،فالحركة والرائحة والصوت واللون
وهي عوامل تجتمع معاً ،لتربك المنتظر ،وتدفعه للذعر مع أدق صوت.

وتحول دنقل إلى سمة مونتاجية جديدة في تشكيل الصورة ،من خالل عقد مناظرة بين حديثين على هيئة
مناظر" تظهر كنوع من التناسق الدينامي أو التوافق الجدلي" ( ،)2وذلك التحول جاء في سياق استعراض فعل
اإلنسان ،وأثره في جمالية المكان عبر ثنائية الموت والحياة ،والسلم والحرب:

جانبي لفيروز
منظر
ٌّ
لبنان فوق الخريطة:

تطل على البحر من شرفة ِّ
الفجر)
(وهي ُّ

جانبي لفيروز،
منظر
ُّ

كل بيوت(الجنوب)
والبندقي ُة تدخل َّ

يثقب قلباً  ..فقلبا
ُ
مطر النار يهطلُ ،
ِّ
ويترك فوق
الخريطة ثقباً  ..فثقبا
ُ
أغنيات الر ِّ
ِّ
عاة البسيطة
وفيروز في
ُ

تستعيد المراثي لمن سقطوا في الحروب
تستعيد الجنوب!(.)3

يشرع الراوي في عرض لقطات مترابطة بعضها ببعض ،بافتتاحه لبنية المشهد بلفظة منظر التي تنقلنا إلى
الجانب المسرحي ،حيث تتم مسرحة الحدث ،ومنحه بعداً مكانياً وزمانياً ،أوسع وزعته على ثالث بؤر ،األولى

عرضت لفيروز ،والثانية قربت القارئ من ميدان األحداث ،وهو النقيض لغناء توقعه من جراء البؤرة األولى،
والثالثة شكلت مرآة للعمل تربط بين البؤرة األولى واألخيرة كنتيجة لتواجدها ،مشاهد الحرب التي ترصدها عدسته
تعتمد على الدمج بين اللقطة القريبة واللقطة البعيدة جداً ،إذ يتحول مسار الثانية إلى بث الصورة العامة لمنظر

فيروز ،ويقفز بعدها إلى تسليط الضوء على خريطة لبنان ،وما بين اللقطتين رابط وطني غنائي ،فذكرها لم
 - 1عصام شرتح :حداثوية الحداثة شعر بشرى البستاني ،مرجع سابق ،ص.391
 - 2عاطف جودة نصر :الخيال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1419 ،م ،ص .313
 - 3ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،ص.211
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يأت جزافاً ،خاصة مع التحديد الزمني لهذه اإلطاللة وهي الفجر ،وهو وقت يصدح فيه صوت فيروز،

في حين تأتي صور اللقطة القريبة معطوفة على سابقتها مع رصد تكرار لمنظر فيروز ،لقد استطاعت الكامي ار
التقاط صورتين ما بينهما ارتباط ،صورة النار التي تهطل ،والتي تدل على غ ازرة اطالق النار التي لم تترك قلباً
إال ونالت منه حتى انتهى بها المطاف إلى النيل من الخريطة ،وهذا هو المغزى من المنظر ،والرابط بين

الصوت الفيروزي والخريطة ،فقبل النار كان الصوت المسموع والمتعالي هو لفيروز ،والتي تشي باستقرار لبنان،
في حين بعد النار غاب الفرح لتحل المراثي ،وتتفتت الخريطة طائفياً إثر حروب متتالية أعظمها أث اًر الحرب

األهلية ،ولكن منظر فيروز وصوتها عائدان بقوة الستعادة الجنوب بأغاني الرعاة؛ على الطرف المقابل للمنظر

السابق عرض الشاعر لمنظر عام في عام البكاء ،وهذا رابط بينهما فلبنان وعمان في نظره شركاء في األلم،
والظلم الذي حل بهما نفس اليد كانت سبباً فيه:

لعمان عام البكاء
منظر
جانبي َّ
ٌّ

ط مرشوشة ببقايا دم لعقته الككب
والحوائ ُ

ونهود الصبايا مصابيح مطفأة فوق أعمدة الكهرباء
ُ

لعمان،
منظر
جانبي َّ
ُ
ُ
والحرس الملكي ِّ
ثوب الخليفة
يفت ُ
ُّ
ُ
ش َ
وهو يسير إلى" إيلياء"

الدخان
البيوت وراء
وتغيب
ُ
ُ
ُ
وتغيب عيو ُن الضحايا وراء النجوم الصغيرة
ُ
األجنبي،
في العلم
ِّ

البيان(.)1
عزف
اء نوافذ
ْ
"بسمان" ُ
َ
ويعلو ور َ

جسد الشاعر شعرية النص بإقامته على نظام الشراكة في األلم ،جامعاً في كال المنظرين صو اًر تجسد

الحال قبل وبعد في قالب درامي ،يحاول من خالله إشراك القارئ في المقارنة بين نهاية المنظر األول والثاني،

فعمان عانت من عام بكاء على من قتلوا ،وعدسة الراوي تقترب لعرض فداحة الموقف من خالل التقاطها
لمشهد حوائط مرشوشة بالدماء ،ولسخرية األقدار كانت الكالب تلعقها ،وهو نفي للكرامة إلى جانب إفشاء
المنظر لغياب الحركة الماثلة في تنقل الناس ،والذي لو تحقق لكانت مشاهد الحوائط مسحت ،فهذا ديدن البشر
في إزالة آثار دماء من مات ،وهذا الغياب يظهر سببه في مشهد الحرس الملكي وهو يفتش ثوب الخليفة السائر
إلى إيلياء؛ ربما استطاعت فيروز أن تستعيد الجنوب ،لكن إيلياء لم تسترجع فعزف البيان ،والعلم األجنبي كانت

 -1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،ص .213-211
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مشاهد ختامية في سير األحداث  ،مشهد الحزن هو المشهد العام الذي تندرج تحته صور المنظرين ،لكن
المنظر األول"لبنان" فيه شيء من الفرح واألمل بغد أفضل ،في حين ينفى هذا من المنظر الثاني ،وهذه بؤرة
المقارنة بينهما.
ولقد عد المونتاج" بمثابة النحو بالنسبة للغة ،فهو يعمل على ترتيب اللقطات وأطوالها واللحظة التي يتم
اختيارها لالنتقال من لقطة إلى أخرى"( ،)1فالنحو يتضمن خاصية التقديم والتأخير في اللغة ،والتي بدورها تعمل
العقل جراء المغايرة في األماكن ،وتثير التساؤالت ،وكذلك المونتاج بوجوده في" الخطاب الشعري يسهم في
تحقيق وحدة اإلرهاف السيكولوجي إذ تتضمن كل لقطة منه عنص اًر يولد عند المتلقي شعو اًر بعدم الرضا ومن

ثم الفضول"( ،)2أو يولد شعو اًر من الترقب ممزوجاً بالخوف ،نمثل على ذلك بانتظار األم البنها في قوله:

َّ
الم ْت َعَبة
َدقت الساع ُة ُ
رفعت أمه الطيبة

َعْيَنها..

(دفعته كعوب البنادق في المركبة!)
... ... ...

المتعبة
دقت الساع ُة ُ

نهضتَ ،ن َّسقت مكتبه

(صفعته َيد ..

ـ ـ ـ أدخلته يد هللا في التجربة ـ ـ ـ )
... ... ...

دقت الساعة المتعبة

جلست أمه ،رتقت جوربه ..

المحَّق ِّق..
(و َخَزْت ُه عيو ُن َ
َ

الدم واألجوبة!)
حتى َتَف َّجَر من جلده ُ

... ... ...

دقت الساعة المتعب ْة!
 - 1منى الصبان :فن المونتاج في الدراما التلفزيونية وعالم الفيلم اإللكتروني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة3111 ،م،
ص  .112نقالً عن :هاشم محمد هاشم وآخرون :دراسة المونتاج السينمائي في تشكيل صورة العدودة المصرية ،مجلة إضاءات
نقدية ،العدد السابع عشر ،السنة الخامسة3119 ،م ،ص.121
 - 2مارسيل مارتن :اللغة السينمائية ،ترجمة سعيد مكاوي ،المؤسسة المصرية للتأليف والنشر1419 ،م ،ص .311
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دقت الساعة المتعب ْة!

()1

تحركات األم ودقات الساعة ومعاناة االبن ،كلها صور مرتبطة ببعضها البعض ،إذ يعقب دقات الساعة
صحو األم ،لينقطع الحدث معها هنا منقوأل إلى االبن الذي تم إلقاء القبض عليه بشكل همجي ناقض صورة
طيبة األم ،إن الشاعر هنا" يلجأ إلى الرصد السريع للقطات المتجاورة"( ،)2إلى جانب تقنية" التعميق الرأسي
لكل لقطة مشكالً منها خلية نامية ،قبل أن ينتقل إلى اللقطة المجاورة ،ليعمقها بدورها تعميقاً رأسياً ،تاركاً
()3
ألطراف الخاليا المتجاورة حرية التماس أو التعانق أو التوازي"  ،فكل لقطة كانت تتضمن سط اًر واحداً متبوعاً

بالمشهد األساسي ،الذي يؤذن بانفصال صورة األم وابنها ،وكأن الساعة أعطيت وظيفة جرس اإلنذار المانع

لتفسير الصورة ،وبهذا أحدثت تفاوتاً في السطور الشعرية ،حاول رأب هذا الصدع عن طريق األقواس التي أراد

من خاللها وصف ما يعانيه منذ بداية االعتقال كيفيته وصوالً إلى الصفعة ،و وخزات عيون المحقق الذي لم

يكتف بالسؤال ،بل كا ن التعذيب وسيلة الستخالص األجوبة المتبوعة بعالمة االنفعال الدالة" على االستغراب
والتعجب من جهة ،وعلى النداء من جهة أخرى ويجسدهما للقارئ تجسيداً بصرياً"( ،)4في محاولة منه لجلب

الدعم والتعاطف ليس من أجله بل من أجل والدته ،التي أتعبتها دقات الساعة وطال انتظارها ،وانتهازه للفرصة
والتصريح بأقواله جاء امتثاالً للقول "لكي تنتشر الحقيقة ال بد من الحيلة"(.)5
كما أن" استخدام الكلمة أو الصورة المرئية يعد أحد البدائل ألساليب مختلفة لتصوير العالم الواقع حولنا
واعادة تشييده في النص"( ،)6وتسليط الضوء على الموجودات واألشخاص ال يكون كتابياً فقط بل بصرياً أيضاً،

فالكتابة قبل أن تكون كلمات محفوظة هي كلمات منظورة ،لذلك استثمر أمل اللوحة بما تمثله من صور
ومشاهد مرئية في رسم األحداث:

4
اللوحةَّاألوىلَّعلىَّاجلدارَّ :

ليلى الدمشقية
ِّ
ِّ
ِّ
الشمس،
لمغيب
شرفة" الحمراء" ترنو
من

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر الخروج ،ص .212
 - 2أحمد درويش :الجذور والثمار (دراسة في تشكيل الصورة في شعر أبي سنة) ،مجلة إبداع ،العدد رقم 1442 ،13م ،ص
.111
 - 3المرجع السابق ،ص .111
 - 4ليندة بولحارس  :التشكيل البصري جمالياته ومدلوالته في القصيدة الجزائرية (شعر العقد األول من األلفية الثالثة للميالد
أنموذجاً()3111-3111م ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة،الجزائر3119،م،ص .399
 - 5برتولد بريخت :خمس صعوبات في قول الحقيقة ،ترجمة :منحة البطراوي ،مجلة أدب ونقد ،العدد  3فبراير1419،م،
ص.91
 - 6ماري تريز عبد المسيح :القراءة النصية بين النص المرئي والنص األدبي ،مجلة إبداع ،العدد 1441 ،2م ،ص .19
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ِّ
رتقالية
الب َّ
ترنو للخيوط ُ

وفسقية
أندلسية،
وكرمة
َّ
َّ

... ... ... ...
ِّ
الصمت والغبار
وطبقات
ُ

َََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنقش َّ

غالب إال هللا!)
(موالي ،ال َ
َّ 1

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللوحةَّاألخر ََّّ..بالَّإطارَّ :

اق)
للمسجد األقصى( ..وكان قبل أن يحترق الرو ْ

وقبة الصخرة ،والبراق

وآية تآكلت حروفها الصغار!
َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّنقش َّ

الي ،ال غالب إال  ..النار!)
(مو َ
َّ 2

اخلطوطَِّ،والواهيةََّّاخليوطََّّ :
َّ
ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللوحةََّّالداميةََّّ
لعاشق محترق
األجفان
ْ
كان اسمه "سرحان"

السقوط
يمسك بندقية ..على َشَفا ُّ
ُ
ََََََََََّّّّّّّّّّنقش َّ

(بيني وبين الناس تلك "الشعرة"

لكن من يقبض فوق الثورة
يقبض فوق الجمرة!)
َّ 1

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللوحةََّّاألخريةَّ :

خريطة مبتورة األجزاء

اسمها " سيناء"
كان ُ
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سوداء
ولطخة
ْ
()1
تمأل كل الصورة

اختار الشاعر لنصه عنوان " رسوم في بهو عربي"؛ لكن واقعية هذه الرسوم مؤلمة تحيلنا لعالم آخر ،وهو
رسوم في بهو الضياع ،فالنص يستعرض صو اًر من حقبات تاريخية تضمنت أحداثاً غير سارة ،والبداية كانت

مع هجرة من الشام إلى األندلس التي " تطل من شرفة الحم ارءـ ـ ـ آخر قصور غرناطة التي بقيت شاهداً على
حضارة آفلة ـ ـ ـ هي سليلة عبد الرحمن الداخل األموي ..أما النقش الماثل في ذيل اللوحة فهو نفسه الشاهد
التاريخي المحفور على حائط الحمراء حتى اآلن من شعار دولة بني األحمر"( ،)2الذي استحضره الشاعر

للداللة على أن الكلمة والقوة الغالبة في النهاية هي هلل وحده ،وليست لملوك ممالك زائلة انشغلوا بالترف؛
وبالنسبة للوحة الثانية فإنها أحدث زمناً من سابقتها إذ تحكي وقيعة إحراق المسجد األقصى ،والقارئ المدقق

سيلحظ أن اللوحة بال إطار ،في حين كانت اللوحة األولى معلقة على الجدار ،وفي هذا إشارة لتقادم األرض

والمسجد ،واألحقية األزلية التي حاكاها من خالل امتداد الصورة بال حدود تقيدها ،وتنفي ملكية العرب لألرض،
حتى وان كانت النار هي الغالب هذه المرة ،لكنها لم تصب إال الحروف الصغار وبقي الكل األكبر؛ إن اللوحات
التي ينقلنا بينها الشاعر بعدسته تجعلنا أمام صورة شعرية " تنحل إلى صورة جزئية ،وهذه الصور نفسها تكون
مكبرة في شكل لوحة ،فالصورة هنا مركبة ،والتركيب يختزن مستويات من الداللة يستدعي بعضها اآلخر
وتنتشر في حضورها انتشا اًر ال متوالياً بل دائرياً واسعاً يطول في اتساعه عالماً غنياً من الذاكرات والرؤى"(،)3
وباالمتداد نجده لم يغفل ذكر عاشق القدس "سرحان" صاحب اليد المباركة؛ لكنه يصف لوحته بالدامية والواهية

الخطوط وبندقيته على شفا السقوط ،تنتظر في نقشها من يوصل الشعرة ،ليس باللين والشدة كما الحال مع
معاوية ،وانما بااللتفاف حول الثورة ،واعادة القدس ومفاتيحها ألحضان أهلها ،فغياب النخوة والثورة أدي إلى
غياب القدس في ختام المقطع؛ وفي النهاية كانت لوحته أشد إيالماً ،ألنه يذكر فيها آخر الخيبات العربية سلب

"سيناء" أرض الطور ،والتي بدالً من أن تكون تيهاً لألعداء تاه أبناء البلد فيها وخسروها ،لتصبح لوحتها عبارة
عن خريطة مبتورة األجزاء في لوحة كاملة األركان تذكر من يبصرها بخيبة العرب وانكسارهم أمام حفنة نفط،

أعمت البصر والبصيرة ووأدت األمل على الرغم من الكثرة العددية لكن ال يرى في األرض من أحد.

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة رسوم في بهو عربي.229-221 ،
 - 2صالح فضل :األسلوب السينمائي في شعر أمل دنقل ،دراسات نقديّة في أعمال (السيّاب ،حاوي ،دنقل ،جبرا) ،تحرير
صالح ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،1بيروت1441 ،م ،ص .119
وتقديم :فخري َ
 - 3أحمد الصغير :تداخالت الصورة وانزياحاتها في شعر الحداثة ،عالمات ،مج ،11ج ،91نوفمبر3111م ،ص .231
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اْلمْب َح ُث َّ
الثالِّث
َ
ُل ْعَبة األقواس
َّ
إن ثَّورة الشعر الحديث لم تكن ثَّورة عقيمة ،بل حملت في طياتها الكثير من األساليب واألفكار الجديدة،

َّالتي ساعدت على ترسخ أقدامها في فضاء اإلبداع الرحب ،الذي يعكس" الجانب اإليجابي من عالقة متبادلة

بين الشاعر والمجتمع ،وهي ليست عالقة أخذ أو عطاء وال عالقة انصهار أو ذوبان ،وانما هي عالقة

تطابق"( ،)1تعمل على جمع ما حولها من انعكاسات في بوتقة واحدة ،تعيد بها صياغته لتضفي عليه شيئاً من

رونقها وأسلوبها ،مما يجعله دوماً جاذباً لعين القارئ ،ودافعاً إياه للبحث عن السبب والمسبب لهذا العنصر
الدخيل ،بمعناه ووظيفته المخالفة تماماً لوظيفته المعتادة أي" ليس هناك أمام قارئ النص شيء معطى واضح،

وأن عليه أن يكتشف ،هو بنفسه ،ما ينطوي عليه هذا النص ..القارئ بهذا المعنى " يخلق النص" .إنه خالق

آخر يواكب خالق النص"()2؛ لهذا بات الناقد مطالباً بإحداث نقلة نوعية في أدواته النقدية ،وطريقة تناوله للنص

األدبي ،ألنه بقراءته يعطيه روحاً جديدة ،وينير شيئاً من دروب غموضه.

َّ
إن مسرح الحياة واسع على النقيض تماماً من مسرح اإلنسان ،الذي هو جزء ال يتج أز من مسرح الحياة؛

ولكنه يعمل فيه على محاكاة أحداث الحياة وخالصة تجاربه المعيشة ،لذلك يعتبر مسرحاً مصغ اًر مهما امتد

طول خشبته والتي ستبقى صغيرة وضئيلة في مقابله ،لذلك تجده يحاول بشكل دؤوب أن يجعل مسرحه المصغر
يستوعب مجمل التفاصيل ،وفي سبيل هذا االستيعاب يلجأ ألدوات اللغة لكي تساعده على اإللمام بكل شاردة

وواردة تغني تفاصيل مسرحه ،وفي هذا اإلطار ولج الشعراء لعالم عالمات الترقيم ،من باب فلسفة أخرجتها من

دائرة التوظيف النحوي إلى دائرة التوظيف الجمالي ،وذلك في سبيل توسيع دالالت المعنى وبالتالي "زيادة القدرة
على الجمع بين اآلثار المتباينة للعناصر الشكلية في هيأة استجابة موحدة"(.)3

وطريقة توظيف عالمات الترقيم بالشكل السيميائي الجمالي المختلف عن الشكل النحوي ماهي إال" صورة

وافدة من الشعر الغربي ،تم درسها على أيدي النقاد الغربيين الذين بحثوا في وظائف الدليل الخطي وقيمة

الجانب الطباعي ،بوصفه موضوعاً سيميوطقياً"( ،)4ولقد ناقش الناقد عز الدين المناصرة هذه القضية في كتابه

جمرة النص الشعري ذاك اًر أن الناقد شربل داغر" قد ذكر بأمانة علمية مصدر أفكاره عن الشكل الخطي...
فمصدر هذه األفكار عن البنية المكانية ،هنا ،هو غريماس ،الذي الحظ وجود عالمات غير لغوية في القصيدة..

يقول غريماس" يمكن أن يدرس المستوى العروضي عبر شكله الخطي ،توزع النص مطبوعاً ترتيب المساحات
 - 1إحسان عباس :اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،عالم المعرفة(رقم )3سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت1441 ،م ،ص.111
 - 2أدونيس (علي أحمد سعيد) :الثابت والمتحول (بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب) ،دار العودة ،ج ،2ط ،1بيروت،
1491م ،ص .211-211
 - 3محمد عناني :النقد التحليلي ،القاهرة1493 ،م ،ص.1
 - 4كاظم فاخر حاجم :جماليات الفراغ وشعرية الغياب في القصيدة الحديثة ديوان حفيد امرئ القيس للشاعر سعدي يوسف
اختياراً ،مجلة آداب ذي قار ،العدد 3111 ،1م ،ص .21بتصرف يسير.
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البيضاء ،عالمات الترقيم أو غيابها ،)1("..وهو ما يدعو إلعادة تقييم وتوجيه الوجهة النقدية اتجاه هذه
الظاهرة اإلبداعية ،نظ اًر لشح الدراسات التي تناولتها درساً.
وتمخض عن ذلك أن كان لألقواس نصيب األسد من هذا التوظيف ،ومن كيفية تناولها في السياق الشعري

قد يقال بأن هذه األقواس خارجة عن بنية اللغة؛ ولكن العكس صحيح ،فهي باتت لب بناء النص الشعري كون

الشاعر المعاصر لجأ إليها " ليعطي دالالت معينة يؤدي التعبير عنها لغوياً ،إلى تضخيم النسيج الشعري
()2
وترهله"  ،وتحققها أخرج النص من قوالب الجمود والروتين لعوالم إعمال العقل؛ لذلك وجودها ال يعد شيئاً
عادياً نمر عليه مرور الكرام ،فهو بال شك يحمل أبعاداً شتى تحتاج إلى التأويل ،لمعرفة األسباب واألهداف،
والنتائج من وراء وجودها في هذا النص دون ذاك ،وهو ما عمل على دفع عجلة اهتمام النقاد والمبدعين" بتأثير

من الفلسفة الظاهراتية في تأمل طرق توصيل العمل الشعري والعوامل الطباعية"(.)3

أما لعبة األقواس ،فهو مصطلح أطلقه الدكتور صالح فضل على األقواس المفتتحة والواردة في النصوص

الشعرية ،والتي تلعب" دو اًر هاماً في تمايز أجزاء الخطاب الشعري واختالف وجهتها الداللية وتفاعلها ،دون أن

يكون ثمة دليل ملموس على إقحام كالم آخر في النص" ( ،)4ويحمل المصطلح في شقه األول شيئاً من الهزل
يدفع القارئ لقراءة النص من بدايته وحتى النهاية ،لمعرفة لغز وماهية هذه اللعبة وفك شيفرتها ،أما األقواس
وهي الشق الثاني من المصطلح أعاله فمسمى معروف ويدخل ضمن عالمات الترقيم ،إذ يوجدان" وسط الكالم
ويكتب بينهما األلفاظ التي ليست من األركان األساسية في الجملتين المرتبطتين في المعنى"( ،)5في حين يأتي

توظيفها داخل النص الشعري" للداللة على اإلحالة ،والتناص ،واستدعاء المعرفة الخلفية ،أو التأشير على

الشرح ،والتعليق ،والتوضيح ،والتدقيق ،وحصر المعلومات والبيانات المهمة والبارزة ،وهما بمثابة عالمة للحصر
والتسييج والتسوير"( ،)6وال غرو أن وجودهما في النص الشعري بات يشكل ظاهرة مطردة إلى جانب ظواهر

أخري باتت تنتشر في النص الشعري المعاصر دون أن يلتفت إليها النقاد ،وكونها ظاهرة ال يعني هذا أنها
ستندثر بمجرد فناء مبتدعها ،فغرابة المسمى وجدة االستعمال كفيلة باستم ارريتها ،إذ تشكل هي وغيرها من
1

 -عز الدين المناصرة :جمرة النص الشعري (مقاربات في الشعر والشعراء ،والحداثة والفاعلية) ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،

2

 -شفيع السيد :قراءة الشعر وبناء الداللة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة5111 ،م ،د.ط ،ص .81

ط ،5األردن2119،م ،ص.211

 - 3مي عمر نايف :الخطيئة والتكفير والخالص (الخطاب الشعري عند الشاعر محمد حسيب القاضي دراسة نصانية) ،منشورات
اتحاد الكتاب اللفلسطيني ،ط2112 ،5م ،ص.699
4

 -صالح فضل :أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة5118،م ،د.ط ،ص.551

5

-عبد العليم إبراهيم :اإلمالء والترقيم في كتابة العربية ،مكتبة غريب5191 ،م ،ص .514

6

 -جميل حمداوي :سيميوطيقا عالمات الترقيم (القصة القصيرة جداً أنموذجاً) ،حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،ط ،5المغرب،

2159م ،ص.42

144

الظواهر اإلبداعية عالمة على تحقق سمو الشاعر ،ووصوله لدرجة كبيرة من حريته اإلبداعية التي تعد" وسيلة

من وسائل إمداد اللغة بإضافات أسلوبية مبتدعة"( ،)1تخلد صاحبها ،وتحتفظ له ببراءة اإلبداع مدى الحياة.

اجترح أمل تغييرات شتى في بنية نصه ،شروعاً من اللغة التي تشكل متن النص ،ووصوالً إلى طريقة
العرض التي تعمل الفكر ،بهدف إحداث نوع من التجاذب بين القارئ ونصه ،وطالت طريقة عرضه هذه المرة

جانباً لغوياً ونحوياً عبر اقتباسه األقواس من عالم الترقيم ،وادخالها في بنية نصوصه بحرفية اخترقت قواعد
اللغة ،لتوسع من حدود الداللة في كتاباته بشكل جديد ،غالباً ما كان يحمل في طياته حكاية تكون ذات صلة
بالحكاية المسرودة خارجها ،ويتجلى ذلك في قوله:

( أوف.
ال تتجهم

ما دمت جواري ،فلتتبسم

بين يديك وجودي كنز الحب
عيناي الليل  ..ووجهي النور
شفتاي نبيذ معصور

صدري جنتك الموعودة
وذراعاي وساد الرب

فتبسم للحب ،تبسم
ال تتجهم
ال تتجهم)

()2

مثلما للحزن أغنية للحب ٍ
أغان حبلى بنغم الشوق ،تداعب نياط القلب وتجلو عنها غبار النوى ،ولعنة

التجهم ،إن الغناء من وجهة نظر الشاعر سلوى الروح ،وكفن آلالم القلب واالغتراب ،ويحاول من خالل
استثماره لقوسين ـ ـ ـ لعبا دور الكاشف والفاحص لنفسيات الشخصيات ـ ـ ـ في فضاء نصه نفي أجواء اليأس الناجم
عن الحنين ،والشوق للوطن واألهل المسيطرة عليه وعلى ماريَّا ساقية المشرب على حد سواء:

لكني منذ هجرت بكدي
اق
واألشو ْ
وعرفت األطراق
تمضغني،
ُ
 - 1عدنان حسين قاسم :المعاناة ولغة القصيدة ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المجلد الثالث عشر ،العدد ،3
1411م ،ص.991
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة ماريًّا ،ص .19
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مثلك منذ هجرت بكدك
.... .... ....
ماريا
قولي يا َّ

كل منا أهله
العام القادم يبصر ُّ

كي أرجع طفكً ..وتعودي طفلة

()1

حيث وجد في الغناء سبيله إلى النسيان من خالل دفع التجهم ،وكأنه يحاول احتكار الفرح داخل قوسين

وظيفتهما أن يعطياه أمالً وحباً في الحياة بالعودة إلى أرضه ،وكذلك الحال مع ماريَّا ،إلى جانب االستمتاع

بلحظات سرور مسروقة من زمن حاضر يتحينان فرص الخالص من حبائله ،ويبكيان فردوس الماضي المفقود،
فما بين القوسين غير من نغمة التشاؤم ،وجاء كمواساة ٍ
لكل منهما إلى أن يأتي العام القادم ،حيث النبوءة بلقاء

األحبة ،والرجوع أطفاالً ما أن تستنشق الروح هواء البالد األثير.

وقد استغل دنقل هذا التنظيم القوسي في سياق استرجاعي عد بمثابة "معمارية بنائية جديدة ...ومنظور

جمالي جديد ،قد فرض أهمية التشكيل الشعري بقدر ال يقل عن المضمون الشعري"( ،)2حيث يؤجل به اإلجابة
عن تساؤالت طفلة عذبة المشاكسة حول والدها* :

 ..تقفز حولي طفلة واسع ُة العينين ...عذب ُة المشاكسة
الخنادق
ص عنك يا صغيرتي  ..ونحن في
(  -كان َيُق ُّ
ْ
البنادق
فنفتح األزرار في ستراتنا  ..ونسند
ْ
طشاً في الصحراء المشمسة..
وحين مات َع َ
َّ
رطب باسمك الشفاه اليابسة..

وارتخت العينان!)

()3

فأين أخفي وجهي َّ
هم المدان؟
المت َ
َ

إذ جاءت األقواس في بنيتها التشكيلية لتعرض نغماً عاطفياً استذكارياً ،يجسد محاولة الخالص من اإلجابة

بطريقة هروبية عكسية ،إذ ينقل فيه التساؤل راوي الحدث إلى زمن الماضي ،حيث تتحول ذكرياته إلى وسيلة

يبحث من خاللها عن جواب لسؤال أرهقه نفسياً.
1
2

 -ديوان مقتل القمر ،قصيدة ماريًّا ،ص .86

 -محمد نجيب التالوي :القصيدة التشكيلية في الشعر العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،5القاهرة5118 ،م ،ص

.262
3

 -ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،ص.528 529

* توجب اإلشارة إلى أن الباحثة ذكرت في هذا المبحث مقاطع شعرية خارج بنية األقواس الرتباطها الشديد بما ورد داخلها.
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إن ساعة سمر مسروقة عرضت الوجه العاطفي لجنود في الميدان ،وكانت وسيلة إلطالق العنان لخيال

كل واحد منهما ،وما يعيشه الراوي من صراع نفسي جعله يطرح األسئلة بدالً من أن يجد لها أجوبة (فأين أخفي
وجهي المدان؟) ،وبال غرو إن أفعال السؤال في النص ككل وهنا بالذات بينها اتصال ،فكل واحد منها متولد

من اآلخر ،وكداللة على مدى االرتباط بينهما استخدم الراوي في سؤاله فاء التفريع ()1؛ وذلك ألن" ما بعد الفاء
متفرع عما قبلها ،وقد ربطت بينهما على نحو يحسن النظم"( ،)2ويعكس مدى ثقل وتأثير الموقف في نفسه.

حيز كبي اًر
ومثل هذا األثر النفسي ما كان للشاعر االسترسال في رصده لوال وجود نسيج قوسي ،وفر اً

وحرية أكبر للدخول إلى تفصيالت الصورة ،ونقل األفعال إلى مساحة أكثر رحابة ،واكتماالً في داللتها ،وهو

أثر يستحضره أيضاً من أجل رسم صورة بحار الوهم في قوله:

العتيق
أيت عمال" السماد" يهبطون من قطار "المحجر"
(ر ُ
ْ
يعتصبون بالمناديل الترابية
الجنوبية
يدندنون بالمواويل الحزينة
َّ

ويصبح الشارع  ..درباً  ..فزقاقاً  ..فمضيق

العتيق
فيدخلون في كهوف الشجن
ْ
وفي بحار الوهم :يصطادون أسماك سليمان الخرافية!) (.)3

تتحرك الصور ما بين القوسين في فضاء مكاني ،تعمل على رصد الوجه اآلخر للمدينة "السويس" ،ومدى
تأثيرها على تشكيل صورة العمال ،خاصة أنهم عمال من الجنوب ،وتواجدهم في هذه المدينة كما يصوره
المقطع كان بدافع العمل ،وايجاد فرص أفضل للحياة وهو ما لم يتواجد في جنوبهم ،والشاعر يعزل هذه الرؤية
للمدينة ـ ـ ـ كونها تستهدف فئة ال تنتمي لها أساساًـ ـ ـ من خالل التشكيل الكتابي البصري لألقواس عن باقي

النص ،الذي يذكر فيه جمعها للتناقضات ،ليكون بمثابة المرآة التي يعود إليها بعدما يستمر في عرض الوجه
اآلخر لها ،كي ال ينسى الوهم واآلمال الزائفة التي تروجها المدينة ،وربما هو وهم مدرك من قبل عمال السماد
لذلك يتغنون بالمواويل الحزينة!.
وتتجلى القوسية االسترجاعية في نص من مذكرات المتنبي في مصر في قوله:

(ساءلني كافور عن حزني
( - 1فاء التفريع :وهي التي تفرع أو ترتب أمرا ً على آخر مع مالحظة أنها ال تتقيد بالترتيب على الفور غالباً ،وقد يلحظ فيها
التعليل لكنه ليس في قوة التفريع) ،ينظر :محمد إبراهيم شادي :الحوار في القرآن الكريم خصائصه التركيبية وصوره البيانية،
دار اليقين للنشر والتوزيع ،ط ،1مصر3111 ،م ،ص .143
 - 2محمد إبراهيم شادي :الحوار في القرآن الكريم خصائصه التركيبية وصوره البيانية ،دار اليقين للنشر والتوزيع ،ط ،1مصر،
3111م ،ص .142بتصرف.
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة السويس ،ص .121
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فقلت إنها تعيش اآلن في بيزنطة
شريد ًة  ..كالقطة

تصيح " كافوراه  ..كافوراه "..

رومية
فصاي في غكمه أن يشتري جاري ًة َّ

ُتجلد كي تصيح" واروماه  ..واروماه"

 ..لكي يكون العين بالعين
ِّ
بالسن)
السن
و ُّ

()1

حيث تتخذ وضعية األقواس جانباً استذكارياً حوارياً ،يرغب الشاعر في جبه ،لما يمثله من وصول لذروة

للتكرر
ا
االنحدار في الهمم والنخوة ،ولكي يدلل على أن كافور ما هو إال أنموذج له خصوصية غير قابلة
بالضرورة ،لذلك عرض إليه في قوسين في سياق تهكمي ساخر ،أمالً في عدم تكرره مرة أخرى.
وألن األقواس تدخل ضمن" لعبة الكتابة الجديدة التي تفصل في عرضها فكرة التجانس بين تجانس المظهر

الذي يخاطب عادة مرايا الحواس الدنيا ،وتجانس الجوهر الذي يخاطب الروح في مرايا الحواس العليا ،وتستثمر

هذا التناقض استثما اًر فريداً"( .)2وجد أمل فيها وسيلته لمخاطبة الروح وزيادة التأثير عليها ،عبر استعراض
مشاهد من حياة مغنية مغمورة ،بالنظر إلى الجانب اإلنساني بشكل يعيد لها قيمة ذاتها ،بقفزة زمنية من بعد

فشل:

( ..اآلن ستمضي،
الموت واإلجهاض ـ ـ
الطبيب ـ ـ
وغداً سوف يوافيها
ُ
ُ

الثالث .رغم الحذر الشائع!
شهرها
ُ
هذا ُ
ِّ
ِّ
الحمل؟!
اص َمْن ِّع
حتى أنت يا أقر َ
()3
باألمان!)
ما من أحد في هذه الدنيا جدير
ْ

ينتقل الشاعر فيما بين القوسين نقلة جديدة إذ يتجه إلى الحس التنبؤي؛ ليرينا وجهة نظره الطالعه على
األحداث ،إذ ركز على الجانب المستقبلي بناء على حدث تلخص في قول سابق على المقطع السابق:

وجهها صاف  ..وعيناها غديران من الحز ِّن،
األسمر ،يلقي باق َة ِّ
الورد،
الخادم
ويدنو
ُ
ُ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة من مذكرات المتنبي في مصر ،ص .319
 - 2محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري ،مرجع سابق ،ص .31
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة موت مغنية مغمورة ،ص .199
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ِّ
للسهر..
ويلقي دعوًة

()1

وذلك لهدف توعوي حصره في مفردتي (الموت واإلجهاض) ،وما أعقبهما من سؤال متعجب يعمل من
خالله على طرح قضية مهمة ،نستشفها من خالل العنوان" موت مغنية مغمورة" ومدى انعكاسه على المقطع،
إذ أراد وضع مسافة بين خيال المغنية التي لم تعرف قدراتها ،فكان الفشل من نصيبها في أدائها وبين الواقع
المزري ،أي أنه وازن بين األحالم والقدرات ،لكن مع وضع الجسد خارج نطاق التضحيات في سبيل الوصول،
لقد اشتغل الشاعر على فضاء الجسد من خالل وضع المقطع في إطار أشبه بالمرآة العاكسة للوقائع والعواقب،
واحترام رؤيا العقل وحرمة الجسد بدالً من افتراسه في أوقات الخور والعوز.
وكذلك استخدمها لدفع الوهم عبر اإلعالء من قيمة النفس من خالل عزله خارجاً ،والمحافظة على كينونة

الذات بعيداً عن الذوبان في اآلخر الجماد كما في قوله:

أوهموني بأن السرير سريري!
قارب "ر ْع"
أن َ

سوف ـ يحملني عبر نهر األفاعي

ط ْع
ألولد في الصبح ثاني ًة  ..إن َس َ
(فوق الورق
المصقول
ْ
اسم
وضعوا رقمي دون ْ

الدم
وضعوا تـذكرَة ْ
()2
ِّ
المجهول)
المرض
اسم
ْ
و َ

ينزع الشاعر فيما بين القوسين إلى تجاوز الخيال والتشبيه ويجنح نحو الواقعية ،وتكمن وظيفتهما في إزالة
الغشاوة ،واظهار الوجه الحقيقي لذلك السرير ،وذلك عبر استحضار أدواته الخاصة ببيئته " الورق  /رقمي/
تذكرة الدم /المرض" ،وميزة هذا اللون القوسي أنه يسير في خطين خط الوهم وخط الحقيقة ،يسيران بشكل متواز
ولكن ال مجال للقاء بينهما ،فالجسد الفاصل بينهما واضح ومرفوض لما يمثله من تزييف وآمال فارغة ،ويحمل
المقطع شيئاً من التهكم يحاكم فيه واقعاً يلغي وجوده على الرغم من مثول جسده بشكل مرئي للعيان ،واالكتفاء
برقم إلى جانب تغييب اسم المرض المعروف لدى المريض نفسه.

السرير
(هذا
ْ
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة موت مغنية مغمورة ،ص
 - 2ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة السرير ،ص .211
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.199

َّ
فاقد الروي
ظنني _ مثله _ َ

أضكعه
فالتصقت بي
ُ
ْ َ
()1
ليحميه من مواجهة الناس!)
يضم الجماد
الجماد ُّ
و ُ
َ

ومازال الشاعر مكمالً في تصريحه بالواقع مقابل الوهم؛ لكن يمتاز هذا المقطع عن سابقه بتضمنه لأللفة
اإلجبارية بين الجسد والسرير ،تلك األلفة التي أضفت على الجماد شيئاً من اإلحساس ،وأفقدت اإلنسان روحه
في إطار المماثلة واالتصال ،والجميل في الصورة ما بين القوسين أن الوهم نال أيضاً من الجماد ،وبهذا بات

الوهم محو اًر تتولد منه فكرة النص.

ِّ
األلف
الليكت
(طول
ْ
المعدن
واألذرع ُة
ْ

وتتمكن
تلتف
ُّ
ْ
()2
في جسدي حتى النزف)

وتتعمق هنا سطوة السرير لتأخذ شكالً جديداً ،أكثر من شكل الحماية كما في القوس السابق ،وهو شكل

التمكن واالستالب واالعتصار من بعد انصهار ،وتعتبر جملة" في جسدي حتى النزف" أكبر تعبير عن تفاقم
األزمة بين السرير وساكنه ،كما ونلمس تفاقماً لمستوى القلق ألن الوهم بات مسيط اًر على المكان "السرير"

بشكل كبير ،وكذلك يعكس صراع البقاء والخروج ورفض التكيف الذي يطول مع امتداد األيام.

وتضفي حركة األقواس على النص تشكيالً مفاهيمياً ،ال يمكن لبنية النص المضي قدماً والخروج بمعنى

مكتمل بدونها ،وهذا ما ذهب إليه في نصه " الطيور":

(اهدْأ ،ليلتقط القلب تنهيدة،
العذب تغريدة،
الفم
ُ
و ُ
ق ()3
و ِّ
القط الرز َ )

عملت كامي ار الراوي على التقاط صورة للمكان ،بما يتضمنه من صخب تزامن مع طيران الطيور ،وعندما
أرادت الهبوط طوع ما حوله ونفسه؛ ليكمل بنية وموضوع نصه فافتتح قوسين يهيئ بهما الجو للهدوء ،واتاحة
الفرصة للطير ليمارس حياته بعيداً عن فوضى البشر ،ولتصوير أقرب للمتناقضات ،فالصورة تصور لنا معادلة

الحياة وقانونها ،إذ يشكل هبوط الطيور من جهتها فرصة لتجديد الحياة بالتقاط األكل وانطالق صوتها ،ومن

 - 1ديوان أوراق الغرفة ( ،)1قصيدة السرير ،ص 214 -211
 - 2ديوان أوراق الغرفة( ،)1قصيدة السرير ،ص .214
 - 3ديوان الغرفة( ،)1قصيدة الطيور ،ص.241
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جهة أخرى تشكل وسيلة الستم اررية الحياة لكائن آخر "القط" ينتظرها ألنها الرزق في نظره ،لقد منح الشاعر
قوسه وظيفة مزدوجة ألنها تصور الحياة والموت معاً.
ويسعى الشاعر في نفس النص إلى تحذير الطيور بصيغة األمر ،موضوعة داخل قوسين ومعزولة عن
باقي السياق ،وهذه الصيغة تختلف تماماً في طريقة توظيفها عن أي نص آخر؛ ألنها تدخل في تشكيل القوسين

في قوله:

( ر ِّ
فرف ..
َ

البشر المستبيحون والمستباحون :صاحون _
فليس أمامك _ و ُ

غير الفرْار ..
ليس أمامك ُ

الفرار الذي يتجدد  ..كل صباي!)

()1

صحيح أن محتوى األقواس له داللة قوية في إبراز المعنى ،وتوضيحه ،أو مناقضته لما خارجها أحياناً ،إال

أن طريقة كتابة ما بينهما له ارتباط بهما وبالمعنى العام والمفردة األولى ،وذلك عبر ما تتخذه كلمة" رفرف"
بصيغة األمر من شكل عمودي علوي إشرافي مماثل في علوه لمعنى المفردة ،ويأتي هذا المقطع ختاماً لمقاطع
تستعرض جمالية الحرية والتحليق ،ويسبق مقطع آخر يعرض لمصير الطيور التي أقعدتها مخالطة الناس،

فالفعل رفرف والفترة الزمنية كل صباح ال يشكالن مجرد مفردات ترتبط ببعضها البعض بقدر ما يعكسان حالة
شعرية ،وتحذي اًر ضمنياً يضمن البقاء ،وذلك عبر خلق مناظرة بين الواقع بما يمثله من حرية ،والسجن بما يمثل
من موت.

ويحاول أمل في أثناء بلورة نصه " أن يكسر انتظام السياق فيه وأن يبعثر المضمون ،ويفقده اتساقه( ،لذلك
نجده) يخلق تقنياته ،وبالتالي نمط صياغته الشعرية الخاصة"( ،)2مما دفعه النتهاج نهج جديد في سببية توظيفه
للقوسين عبر استخدامها كفاصل وواصل في آن معاً ،مثلما يظهر في قصيدته الحزن ال يعرف القراءة:

كان!
(صوتك َ

نعاس الشهوة الماكر ما بين انفراج الشفتين؟
أم ُ

هذا الذي يشبك قلبي خاتماً  ..تحت نعومة َّ
القفاز
حتى إذا ا ْغَت َسْل ِّت ـ ـ ـ ـ في نهاية السهرة ـ ـ ـ من لزوجة األلفاظ
تخبئينه على نافذة الحمام  ..يستعد ذكرياته ..

 - 1ديوان الغرفة( ،)1قصيدة الطيور ،ص .244
 - 2يمنى العيد :في القول الشعري ،دار توبقال للنشر ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب1419 ،م ،ص .91بتصرف
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الزمن الضائع بين الصورتين؟!)
ويسترد َ

()1

وتتحقق تلك السببية عبر حصر مشهد معاناة الشاعر ومحبوبته ،وأثر ظروف الحياة عليهما ،مستنداً على
مبدأ وضع التساؤالت والمحاكمة ،فالتساؤل الذي افتتح به المقطع تساؤل احتمالي يريد به معرفة مكانه ،أهو
محصور فقط في نطاق حيز اليد الضئيل تحت القفاز؟! .إنه يق أر نفسه ما بين الزمن الضائع وفضاء الوقت
الحالي ،الذي أرغمه على أن يصبح أسي اًر لهاجس االنتهاء والغياب الماثل في األفعال (تخبئينه /يستعد /يسترد)،
فكلها أفعال توحي بجمود حاضره معها ،وحضور مثل هذه األفعال يضفي على المشهد توت اًر وضياعاً ،يفصل
بينهما مقطع شعري خارج األقواس ال صلة رئيسة له بما بينهما ،وكأنها استراحة مقطعية يقوم الشاعر فيها
بمنتجة األقواس ،عبر تضييق مساحة الصورة األولى ،وخلق جو البحث عن الفضاء السري لما بثه من تساؤل
ذاتي ،ويأتي القوس األخر ممعناً في حركته ،وصخبه ورسم فضاء المكان ،وشخوصه ،وأثرهما في قلب موازين
الحكاية وتشتيتها:

(جوارب السيدة المرتخية
ظلت تثير السخرية
وهي تسير في الطريق.

وحين شدتها :تمزقت..

فانفجر الضحك ،ووارت وجهها مستخزية.
وهكذا أسقطها الصائد في ِّ
شباك سيارته المفتوحة
فارتبكت وهي تسوِّي شعرها الطليق

وأشرقت بالبسمات الباكية! )

()2

وباجتماع مضمون القوسين يبدأ لغز الحكاية في التكشف ،إذ تتضافر الرؤية المونتاجية مع القوسية في
استعراض حزن ال يمكن سبر أغواره ،بحيث تعكس الصور المتواترة معاً مشهداً متكامل العناصر من شخوص،
ومكان ،وزمن إلى جانب أثر نفسي ،ويحاول الشاعر من خالل محتوى هذا القوس اإلعالء من قيمة اإلنسان،
من خالل التركيز على شهوانية العيون ،والتركيز على عنصر السخرية الذي ينقص من قيمته ،أي أنه يعمل
على إقصاء هذه الرؤية القوسية عبر استحضارها استحضا اًر خاصاً واعتبارها دخيلة.
وتتكرر طريقة التوظيف المزدوجة ما بين فصل ووصل تلك أيضاً في قصيدته بكائية الليل والظهيرة:

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة الحزن ال يعرف القراءة ،ص .192 – 193
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة الحزن ال يعرف القراءة ،ص .199
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وعامل البرق الصغ ُير يدق باب البيت،
(فاض اإلناء،
ُ
الشمس الصغيرة عن رداء النومِّ
"آه" وتسقطُ
ُ
تبكي الم أر ُة األفعى على كتف العشيق،

وتستزيد من البكائيات ،تلقم صدرها العاري ِّ
يديه..
َ
ـ ـ ـ لعله يبني بها بعد الحداد! ـ ـ ـ

تدير عينيها اللتين تندَّتا  ..فأذابتا بقع الطكء؟ )

()1

بقدر ما يحمل كل مقطع بكائية خاصة به بقدر ما يعكس الفروقات بين كل بكائية ،فمنها الكاذب ومنها
الصادق ،والمقطع السابق يرصد نوعين من الفيضان :النوع األول كان خارج القوسين "فاض النهار بنا" ،والنوع
الثاني" فاض اإلناء" ،وقد نجح الشاعر في توظيفه لمفردة الفعل "فاض" خارج القوس وداخله في رصد أثرها،
وانفتاحها على فضاء أكثر عمومية ،وفي اختزالها في حيز ضيق ،فالفعل "فاض" يتسم بالحرية التامة للوصول
لكافة الموجودات ،أو كشف الوجه الحقيقي لها ولغيرها ،وهو تأثير النهار في الحقيقة ،في حين أن تأثيره داخل
القوسين منغلق ومقتصر على حيز ال قيمة له " اإلناء".
وكذلك تفصل هنا األقواس ما بين الرؤية الجمعية والمتمثلة في الجزئية السابقة للمقطع أعاله ،والرؤية
الفردية التي نراها بينهما ،فالرؤية التي يتضمنها الفعل تطرح بعداً داللياً جديداً ،يناقض البعد الذي يطرحه في
المرة األولى ،وقد أراد الشاعر أن يكشف لنا عن مكنون المرأة األفعى كما وصفها ،ولكن هذا الكشف لم يتضمن
العشيق أي أن الحقائق تثار للكل وتغيب عن بطلي القوسين ،ويتحقق ذلك بنفاق كل طرف منهما؛ وعبر الفعل
المتصدر للقوسين يحاول الشاعر عرض حالة من التشظي ،وزيف الوقائع ،والنوايا ،المترابط داللياً مع آخر
جملة فيهما "

ن

ا ت ا ن َّ  ..وذابت ب ص ا الء؟".

ويرتبط هذا القوس بسابقه في صياغة الفصل والوصل من حيث استعراض ما وصل إليه حال المرأة في
القوس السابق:

( ..كوني إذن ما ِّ
شئت:

ساقط ًة تدور على مواخير المو ِّ
انئ،
وجه راهبة تضاجع صورة العذرِّاء،
األطفال،
أماً تأكل
َ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة بكائية الليل والظهيرة ،ص .191
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كوني أي شيء ـ فيه نغمس خبزنا الحجرَّي ـ ملتهب الدماء! (

()1

يعقب الشاعر على الصورة القوسية السابقة بهذا القوس ،الذي يمنح فيه بطلة بكائيته الحرية في أفعالها؛
لكنه يأتي بسياق آخر يقلب الصورة رأساً على عقب ،عندما يحيلها إلى شيء مادي يكفل استمرار حياتهم،
ولكننا نلمس من حضور مشهد الدماء انتفاء للتضحية وحضو اًر لثأر للشرف.
وتظهر التواصلية بين األقواس في قوله:

(حاربت في حربهما

أيت ككً منهماُ ..مَّتهماً
وعندما ر ُ
خلعت ككً منهما!
ُ
كي يسترد المؤمنون الرَي والبيعة

 ..لكنهم لم يدركوا الخدعة!)

()2

فما بين القوسين مترابط تماماً مع العنوان ،ومنفصل في سياقه عما خارجه ،وبالتأكيد لو أخرج الشاعر

مضمونه من القوسين ألفقده شيئاً من خصوصيته المعلنة في العنوان" حديث خاص مع أبي موسى األشعري"،
والختزال المقطع بين قوسين داللة على التبئير ،والتركيز الذي يخطف عين القارئ النسجامه مع العنوان دون

غيره ،والمضمون يتناول حدثاً تاريخياً ،وهو قضية التحكيم التي كان األشعري حكماً فيها عن علي ،وعمرو بن

العاص حكماً عن معاوية ،ولكنه يطرح رؤية إضافية للخلع هنا وهي خلع الطرفين ،في حين كان الحدث حقيقة

خلع لعلي من طرف األشعري ،وذلك في سياق تعجبي من عدم فطنة الطرف اآلخر للخدعة المحاكة ضده،
واستمرارية في حديثه القوسي نجده في قوس آخر:

خلعت خاتمي ..وسيدي.
( ُ
ِّ
فهل ُترى أحصي ِّ
الشامات في يدي
لك
لتعرفيني حين ُتْقبلين في ِّ
غد

وتغسلين جسدي
()3
من رَغو ِّ
ات َّ
الز ِّبد؟!)
َ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة بكائية الليل والظهيرة ،ص .194
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص .149 -149
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص .141
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فهذا النظام القوسي يتنافى مع شخصية األشعري والمحتوى هنا هو قناعي والخلع للخاتم والسيد ،فالشاعر
استل فعل الخلع من األشعري وأسقطه على حاله مع محبوبته ،ويستمر الشاعر في توظيفه لألقواس ،لكن هذه
المرة عبر عنونتها بـ ـ ـ ـ "رؤيا":

(ويكون عام ..فيه تحترق السنابل والضروع
ِّ
اللعنات ـ ـ من ظمأ وجو ْع
تنمو حوافرُنا ـ ـ مع
األطفال في لعق الثرى!
احف
يتز ُ
ُ
ديد الصمغ في األفو ِّاه،
ينمو َص ُ
في هدب العيون ..فك ترى!

مصر!
تتساقط األق ار ُ
ط من آذان عذ اروات ْ
ويموت ثدي األمِّ ..تنهضُ في الكرى
ُ

تطهو ـ ـ على نيرانها ـ ـ الطفل الرضيع!!)

()1

التي تمثل عنواناً جانبياً وظيفته استعراض جانب من مستقبل يتسم بالغموض والسوداوية ،ولقد اخترن

الشاعر رؤياه في قوسين أمالً في عدم تحققها ،ولتدارك فداحة المشهد حيث الفقر المدقع ،والموت يتربص
بالبشر.

وتعد الصورة الشكلية للنص المقروء نوعاً من االنزياح أطلق عليه االنزياح الكتابي ،الذي يرى على أنه"
عبارة عن كسر نظام كتابة المألوف بهدف زيادة عدة الدالالت الممكنة"( ،)2والذي بدوره " يتيح إمكانية رصد
عدد من قوانين العالقة بين البنية الشعرية والبنية اللغوية العامة"( .)3وبالقدر نفسه يكتسب السرد داخل القوسين
تماسكاً على صعيد بنيته مع السرد خارجه ،ويظهر ذلك من خالل ارتباط ما بين القوسين بعبارة نقش التي
تشكل عنواناً فرعياً يضفي عليها داللة:

نقش َّ

تلك " َّ
الش ْعرة"
(بيني وبين الناس َ

يقبض فو َق الثورة
لكن من ُ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص .141
 - 2علي أكبر محسني ورضا كياني :االنزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد) ،مجلة دراسات في اللغة العربية
وآدابها ،فصلية محكمة ،العدد الثاني عشر3112 ،م ،ص.19
 - 3يوري لوتمان :تحليل النص الشعري (بنية القصيدة) ،ترجمة :محمد فتوح أحمد ،دار المعارف ،القاهرة ،د.ط1493،م،
ص .111
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يقبض فوق الجمرة!)
ُ

()1

وذلك من خالل مفردة نقش التي تحولت إلى دال يؤسس لثبات ما بين القوسين ،ومشتقاً ذلك الثبات مما

تعنيه تلك المفردة ،حيث يصبح ما بينهما بمثابة قانون محسوم يسن على العامة ،خاصة إذا ولجنا إلى مضمونه
لنجد أنه مأخوذ من عبارة لمعاوية ،لكن حدث فيها بعض التحريف لتتضمن تهديداً لكل من يفكر في الثورة،

فمصيره القبض على الجمرة بما يمثله ذلك من هالك.

نقش َّ

(الناس سواسية _ في ِّ
ِّ
المش ْط
الذل _
كأسنان ْ
ُ
ينكسرون _ كأسنان المش ْط
()2
في ِّ
شيخ النفط!)
لحية ِّ

ويتفق القوس الثاني مع سابقه في اعتباره بمثابة القانون ،ويتميز بالثبات ،ولكن ال يتميز بالعدل بل يحل
الذل بدل المساواة ،فيصور لنا الشاعر في هذا المقطع مدى الذل والتحقير ،عبر صورة تشبيهية النكسار أسنان
المشط في لحية شيخ النفط ،بانكسار البلدان الفقيرة عندما يدفعها العوز إلى اللجوء إليه ،وهذا الثبات النقشي
القوسي مستوحى من االستقرار المالي في يد أغنياء النفط.

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة رسوم في بهو عربي ،ص .221
 - 2ديوان العهد اآلتي ،قصيدة رسوم في بهو عربي ،ص .229
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َ
الفصلََّّالرابِع َّ
َ َ َ َ
الزمانَّواملكان َّ
 املبحثَّاألولَّ_َّالزمان
 املبحثَّالثاني _َّاملكان
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

اْل َمْب َح ُث األ ََّو ُل
َّ
الزَمان
السرد ،إلى جانب َّأنه يمثل العنصر اللصيق للمكان ،إذ يكاد يكون فصلهما
يعُّد الزمان من أهم عناصر َّ
عن بعضهما البعض أم اًر صعباً ،إال أنه يمكن فصلهما مجازياً بقصد الوقوف على دالالت كل عنصر منهما
على حدة ،هذا وتجب اإلشارة إلى أن تلك العالقة الترابطية بينهما دفعت الناقد الروسي باختين إلى نحت

المصطلحين ليغدو مسماهما " الزمكان" وهو " أحد أهم مفاهيم ميخائيل باختين المعقدة؛ وتعني حرفياً " الزمان

المكان" ألنها مركبة على التوالي من المفردتين معاً ،وهو مصطلح مقتبس من علم األحياء الرياضي ،حيث
يصف الشكل الذي يجمع معاً الزمان والمكان .والمعروف أن إشكالية َّ
الزمان وعالقتها بالمكان إشكالية ليست

()1
بالجديدة بل قاربها كانت وأتباعه كما قاربها غيرهم"  ،والى هذا كان صمويل ألكسندر قد سبق باختين مطبقاً

الرؤية المترابطة بين َّ
الزمن والمكان وفق " الحقيقة القصوى التي تتولد عنها سائر األشياء" والتي تتلخص في
كونها "هي الحقيقة َّ
الزمانية المكانية  ،time-spaceوالحق أنه إذا كان في اإلمكان التفرقة بين المكان والزمان
فما ذلك إال بطريقة أولية قبلية سابقة على التجربة ،وأما الواقع العيني نفسه فإنه يشهد بأنه ال انفصال للمكان
عن الزمان أو للمكان عن الزمان"(.)2

إن الزمن ال يعتبر فاعالً فقط في العنصر البشري الذي يخضع بشكل مباشر للتأريخ ،والذي يعد عامالً
من عوامل حفظ أحداث الزمن وآثاره في حياتنا ،فالنصوص األدبية نثرية كانت أم شعرية تخضع أيضاً للزمان

وعوامله ،ولربما في بعض األحيان كانت قائمة فقط على الزمان؛ أما في الشعر فإن الزمن يشكل أحد ركائزه،

إذ يرى البعض أن هذه الركيزة قد تحققت بشكل فعلي منذ عصور طويلة ،ولم يقف األمر عند هذا التشكل بل
ربطوا بينه وبين الموسيقى على اعتبار أنهما يعتمدان على" الوزن والتناظر الشكلي والمرونة في األداء إلى
جانب الخيال"( ،)3لذلك نجد أنهم قد جزموا القول بأن" الشعر والموسيقي (والرواية أيضاً) فنون زمنية تتجدد
قيمتها (التأثيرية واإليحائية) عبر فصول الزمن المتواصل ،ويتواصل تأثيرها ،أثناء فترات التلقي ،باستم اررية،

وليس عبر لقطة إيحائية واحدة أو سريعة "كلية""( ،)4إذن طالما تحقق التأثير المراد على القارئ فهذا كفيل
بتجدد ذكر النص اإلبداعي وعدم اندثاره ،فالمراد من العملية اإلبداعية االنتشار وليس الركون على رفوف
النسيان.
إن حضور الزمن وتأصله في الشعر منبثق من زاوية ٍ
رؤية شعرية "مطوعة برؤية مدوية للزمن ال ترى في
الشيء مركباته بقدر ما ترى فيه الشيء نفسه ،وهي من ثمة أقدر على مداخلة األشياء والنفاذ إلى ما تنطوي
 - 1ميجان الرويلي ،وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2بيروت3113 ،م ،ص .191
 - 2زكريا إبراهيم :دراسات في الفلسفة المعاصرة ،الجزء األول ،مكتبة مصر ،ط ،1القاهرة1411،م ،ص .199
 - 3المرجع السابق ،ص.11
 - 4المرجع السابق ،ص .19
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عليه من أسرار ودقائق"( ،)1إذ األساس في النظرة الشعرية إلى الزمن هي التركيز على ماهيته ،تلك الماهية
التي تعمل على اظهار شفافية النص ،وفك شيفراته ،وبالتالي الكشف عن تكوينه ،وال يقتصر األمر عند هذا
الحد بل " تعد معرفة السمات الزمنية التي تنهض عليها القصيدة ،منفذاً هاماً لمقاربة النص وفهم دواخله،
واإلحاطة بواقع التجربة من منظورها الفني والمعرفي"( ،)2حيث تعتبر الزاوية الزمنية بكل أبعادها تأريخاً للتجربة

الشخصية والتجربة الواقعية المحيطة ،وعامالً مكوناً لها من حيث التقديم والتأخير لألحداث الواقعة ـ ـ ـ ـ فعالً في
أجندة الزمن ـ ـ ـ ـ على أرضية الورق النصية؛ وعلى الرغم من هذا الحضور الثري للزمن إال أننا نجده زمناً فارغاً"

ال يدرك بوجه صريح في نفسه ...ولكنه يدرك فيما يحيط بنا من أشياء وأحياء"( ،)3فالحركات والسكنات الناتجة

كرد فعل لدينامية الكائنات على األرض ،هي من تجعل الزمن مدركاً واال فإنه" خيوط ممزقة ،أو خيوط مطروحة
في الطريق؛ غير دالة وال نافعة ،وال تحمل أي معنى من معاني الحياة؛ فبمقدار ماهي متراكبة ،بمقدار ما هي

غير مجدية .وانما الحدث السردي ،الفعل السردي ،األحدوثة المروية أو المحكية ،هي التي تبعث فيها الحياة،
والزينة ،واليقظة ،والداللة ،والمنفعة"( ،)4أي أن الزمن باختصار مسجل للحركة ،ووجود هذا التسجيل دليل على
وجوده ،وتحققه ،وتناقله في عباءة الماضوية أو اآلنية أو المستقبلية.
هذا ويتخذ النص السردي واحداً من األبعاد الزمنية الثالثة اآلتية :الماضي(االسترجاع) ،أو الحاضر ،أو

المستقبل (توقع وتنبؤ) ،مع ضرورة التمييز بين زمن السرد وزمن القصة أو الحكاية ،والمتخيل والسرد.
َّأوالً :تقنيات المفارقة السردية (التصرف الزمني):

تتضمن المفارقة السردية أو التصرف الزمني حركتين تشكالن أساساً ظاه اًر في النصوص األدبية أكثر

من غيرهما ،وهما االستباق واالسترجاع وبتواجدهما" نكون إزاء مفارقة زمنية توقف استرسال الحكي المتنامي

وتفسح المجال أمام نوع من الذهاب واإلياب على محور السرد انطالقاً من النقطة التي وصلتها القصة"(،)5

وهكذا يحدث تقارب بين جزئيات النص بعيداً عن الفوضى التي تنتجها القفزات غير المنسجمة مع بنية الحكاية
وزمنية النص ،كما إن هذه االنتقاالت ما بين استباق واسترجاع ال تنحصر في المستقبل والماضي ،بل تتضمن

الحاضر المطروح في النص كونه آني القراءة والرؤية وبهذا فهو" عمل جمالي بحت ال يؤثر على األحداث من
حيث الماهية والوجود ،وانما من حيث الصياغة والترتيب"( ،)6وهو جوهر هذه التقنيات.
 - 1عبد العزيز بومسهولي :الشعر والتأويل (قراءة في شعر أدونيس) ،دار إفريقيا الشرق ،المغرب1441 ،م ،ص.9
 - 2قادة عقاق :داللة المدينة فـي الخطاب الشعري العربي المعاصر (دراسـة في إشكالية التلّقي الجمالي للمكان) ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق3111 ،م ،ص.219
 - 3عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد) ،عالم المعرفة ( ،)391سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت1441،م ،ص.199
 - 4المرجع السابق ،ص.191-199
 - 5حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت1441 ،م ،ص.114
 - 6موريس أبو ناضر :األلسنية والنقد األدبي (في النظرية والممارسة) ،دار النهار للنشر ،بيروت1494 ،م ،ص .19
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أوالً :االسترجاع:
كثي اًر ما تختلف مسميات المصطلح الواحد ،لكن المهم أن يبقى المسمى داالً على ذات الشيء ،واالسترجاع

تعددت مسمياته وفقاً للترجمات والرؤى والتفضيالت الشخصية ،منها على سبيل الذكر ال الحصر التسميات

التالية :االرتداد ( ،)1االستذكار ( ،)2اإلحياء ( ،)3االرتجاع الفني ( ،)4وكلها تسميات تصب في بوتقة واحدة ،حيث
القفز على عتبات األبعاد الزمنية عبر إنعاش الذاكرة؛ إلدراك الماضي بعد كسر امتداد الحاضر.
واالسترجاع "مصطلح روائي حديث ،يعني :الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب ..تقنية تعني :أن
يتوقف الراوي عن متابعة األحداث الواقعة في حاضر السرد ،ليعود إلى الوراء ،مسترجعاً ذكريات األحداث
والشخصيات الواقعة قبل ،أو بعد بداية الرواية"( ،)5تحمل العودة إلى حمى الماضي بعداً جمالياً وشارحاً " يسلط

ضوءاً باه اًر على جزء أو موضع من الموقف القصصي للمتلقي كما ويعد إضافة كاشفة كذلك يحصل عليها
عندما يتم التحول من وصف المستقبل إلى وصف الحاضر أو الماضي"( ،)6وهذا البعد يكشف عن مدى الحرية

التي يتمتع بها الشاعر ،والتي تمكنه من التالعب في بنية النص ،وتضمينه عدة دالالت زمنية ولغوية.
إن ذاكرة الشاعر بما تحمله من ذكريات وأحداث تبقى مغلقة ال نعرف من خباياها إال ما صرح به "أما
ذاكرة القصيدة ـ ـ ـ ـ كفاعلية شعرية أساسية ـ ـ ـ فمفتوحة على األزمنة واللحظات واألماكن والتاريخ بال حدود أو
فواصل .توحد بينها جميعاً ،وتستدعيها في الصيغة المناسبة ،لتفجر داللة أو ومض ًة أو حدساً خاطفاً"( ،)7وهذه

الذاكرة هي ما تحيلنا لتأويل األحداث الغامضة ،والخروج بتفسير ألسباب االسترجاع في هذه اللحظة بالذات،
قد يتمخض عن انقضاء الزمن بهتان بعض مالمح الصورة؛ لكنه أبداً لن يزيل نقوشها المشكلة لهيئتها العامة،
فأدق تفصيل يشبهها في إطارها سيحيي الذاكرة ،فكيف إذا كانت الصورة ش اررتها عاطفة توقدها طفلة؟!:

"كان يا ما كان"
أن كان فتى
لم يكن يملك إال  ..مبدأه

وفتاة ذات ثغر يشتهي قبلة الشمس
ليروي ظمأه

 - 1آمنة يوسف :تقنيات السرد (في النظرية والتطبيق) ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،ط ،1سوريا1449 ،م ،ص .91
 - 2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،مرجع سابق ،ص .131
 - 3واالس مارتن :نظريات السرد الحديثة ،مرجع سابق ،ص .119
 - 4عدنان خالد عبد هللا :النقد التطبيقي التحليلي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط ،1بغداد1411 ،م ،ص .11
 - 5آمنة يوسف :تقنيات السرد ،مرجع سابق ،ص .91
 - 6حسن البنداري :البنيات الكاشفة عند نجيب محفوظ (دراسات في النص القصصي من عام 1494إلى عام  ،)1441مكتبة
األنجلو المصرية ،مصر ،د.ت ،د.ط ،ص .13-11بتصرف يسير.
 - 7رفعت سّالم :بحثا ً عن ال ّ
شعر ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط ،1القاهرة3111 ،م ،ص .131
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خفق الحب بها ،فاستسلمت

وسرى الحب به ،فاستمرأه
بهما قد صعدت مركبة
للضحى

في قصة مبتدئة
وهو في شرفته مرتقب
وهي في شباكها  ..متكئة
نغم منقسم

ال ينتهي ُحلم

إال وحلم بدأه

()1

صعدا

سلمةً..
سلمة..

في قصور األمنيات المنشأة
لم تكن تملك إال طه ار
لم يكن يملك إال مبدأه
***

ذات يوم
كان أن شاهدها

من له أن يشتري نصف امرأة
حينما أومأ لها مبتسمًا
فأشاحت عنه

كالمستهزئة
اشتراها في الدجى
صاغرة

 - 1ديوان متل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص .91
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زفت السبعة عشر  ..للمئة

()1

تسلط عتبة العنوان" طفلتها" الضوء على شيء من مضمون النص ،كما تؤكد الزمة " كان يا مكان" التي
يمكن اعتبارها هنا استهاللة سردية على مضي الحدث ـ ـ ـ والذي يبدأ فعلياً من قوله ذات يوم ـ ـ ـ واسترجاعه في

الوقت الحاضر بناء على حدث آخر آني مهد له يبدأ بقوله:

( ..مرت خمس سنوات على الوداع وفجأة  ..رأى طفلتها)
ال تفرِّي من يدي مختبئة

خبت النار بجوف المدفأة!
أنا ..
(لو تدرين)

من كنت له طفلة
لوال زمان فجأة
كان في كفي ما ضعيته

في وعود الكلمات المرجأة

كان في جنبي
لم ْأدر به!

 ..أو يدري البحر قدر اللؤلؤة؟

()2

يمعن المقطع المتضمن لالسترجاع في ذكر تفاصيل الحكاية المنتزعة من خبايا الذاكرة ،عبر ص ٍ
ور يوحد
بينها فعل رؤية الطفلة ،ويسيطر على النص حس حزين ،إلى جانب إثارته ألسئلة مكبوتة هدفها محاكمة الواقع
المتسبب في الفراق ،وبالعودة إلى النص نجد أن تركيبته الزمنية تسير ببطء شديد وثقيل ،يعكس ثقل االسترجاع
وتمنيه لو كانت هذه الطفلة هي طفلته ،ونلمس كذلك المقدرة الشعرية لدى الشاعر في قدرته على المزج بين

زمنين حاضر وماض ،ينتقل بينهما دون إحداث فجوة زمنية وتغييب أحداث ،كما أن الرجوع بالذاكرة أوقف

سطوة سرد الحاضر ،ولكنه أبقى على عدد من لوازمه ،والتي تدل على عنصر اإلجبار المتدخل في العالقة

كسؤاله القلق :أو يدري البحر قدر اللؤلؤة؟ ،والذي يوحي بالرجوع إلى الحدث في الماضي.

ومن ناحية أخرى ،يعد استعمال دنقل لخاصية االستذكار الزمني وسيلة من وسائل إضاءة المشاهد ،ورسم
حدودها ،واستنطاق الماضي عبر رحلة ذهنية ،غالباً ما تخلق مسافة موحدة تتيح ألفعال الذاكرة االنتقال،

 - 1ديوان متل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص.91
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص .99
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والعودة في مجال واسع بما يخدم تطور حركة النص ومعناه ،ونمثل على ذلك بنص الملهى الصغير الذي
يرصد فاعلية الزمن في فضاء مكاني:

نحن كنا ها هنا يوماً

وكان
ْ
وهج النور علينا مهرجان

يوم أن كنا صغا اًر

نمتطي صهوة المو ِّج
إلى شط األمان

كنت طفكً ال يعي معنى الهوى
ُ
وأحاسيسك مرخاة العنان
قطة مغمضة العينين

في دمك البكر لهيب الفوران
عامنا السادس عشر:
رغبة في الشر ِّ
ايين

وأعواد لدان
ها هنا كل صباي نلتقي
بيننا مائدة

تندى  ..حنان
قدمانا تحتها تعتنقان
ويدانا فوقها تشتبكان

()1

إذ يستمر الشاعر في استذكاره ألحداث الماضي ـ ـ ـ ـ ـ وهو استذكار ذاتي داخلي ـ ـ ـ ـ من خالل سلسلة من
األفعال الثابتة زمنياً في داللتها على الزوال واالنقضاء ،والمالحظ أن كل جملة من الحكاية تحمل في داخلها
تساؤالً لماذا لم نعد هنا رغم األلفة والمحبة؟! لماذا بات كل ذلك مجرد لحظات عابرة؟! ،وكذلك يحتفي النص
بالمكان باعتباره بطل الفترة االرتدادية ،إذ يحصر الراوي كل الحدث زمنياً في حيزه ،ويعمل على تحجيم العناصر

السردية األخرى ،والتركيز على رصد تفاصيل اللقاء بشكل بطيء ،يعطي القارئ صورة مفصلة عن فوارق

الماضي والحاضر ،من خالل مناظرة بين الواقع المعيش بصيغة االستسالم ،وما كان من قبل بصيغة تتضمن

 - 1ديوان مقتل القمر ،قصيدة الملهى الصغير ،ص .119-111
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حساً سلبياً حزيناً ،وكأنه يمارس لعبة المرايا العاكسة لألزمنة عبر الزمة "كنا ها هنا" ،التي تعد الزمة

مكانية تؤكد بحضورها حقيقة التواجد في ذلك المكان في يوم ما ،إلى جانب إبراز تأثير األمس البعيد الذي ما

زال رازحاً في حاضره معمقاً من أثر الحرمان ،ومؤكداً على فكرة انعدام فرص اللقاء ثانية.

وبقدر ما يكون النص الشعري ضئيالً في مساحته الكتابية يأخذ الشاعر في النسق االسترجاعي مساحته

الحرة في التعبير ،وذلك" ليخلق فضاء لعالم قصه ،وليحقق غايات فنية أخرى منها التشويق والتماسك واإليهام

الحقيقي"( ، )1لذلك تجاوز أمل محدودية النص وكثف من زمنية الحدث عبر تقنية األقواس التي سبق تناولها،
والتي لم ينفك الشاعر من خاللها عن استفزاز القارئ ،لجعله يستشف مواطن االرتداد وإلبراز المحتوى الزمني،

الذي يرصد تناقضاً على مستوى ردود األفعال ما بين جمود العالم وفقدانه حيويته المعهودة ،وارتكانه إلى

الصمت ،وفقدان الجزء اآلخر لإلحساس بفداحة الحاصل وانشغاله بلهوه:

ُّ
المساء
الوطني يمأل المذياع منهياً برامج
النشيد
( كان
ُ
ْ
اء تنطفي..
وكانت األضو ُ
ارب السوداء
والطرقات تلبس الجو َ

الظكل رو َي القاهرة)
وتغمر
ُ
والدم كان ساخناً ِّ
يلوث القضبان
ُ
دم الشمس التي ستشرق ،الشمس التي ستغرب،
هذا ُ
الشمس التي تأكلها الديدان!
دم القتيل أحمر اللو ِّن،
ُ

الشعاع
دم القتيل أخضر
ْ
خيط عليه تنشر الدموع ..كي تجف في ِّ
الصبح
أشعة
ِّ
ُ

اء
(وكان مبنى االتحاد صامتاً  ..منطفئ األضو ْ
القريب..
تسري إليه من عبير "هليتو َن"
ْ
أغنية طروب!)

النبيل مصحفاً عليه ُيقسم الجياع
وكان وجهه
ُ
اع..
وكانت الذر ْ

األرض!
فارعةُ ،كأن محراثاً يشق
َ

اع
كانت الذر ْ

 - 1يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،دار الفارابي ،ط ،3بيروت1444 ،م ،ص.112
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القمح
ضامرًة  ..كبذرة
ِّ
ضامرًة ِّ ِّ
تنبت في فم الرضيع!
كالسَّنة األولى التي ُ

السوداء تلقي الصحف  ..البيضاء
المطابع
(وكانت
ُ
ُ
ِّ
الكسول
العودة
وصاحبان في ترام
ْ
يختصمان في نتائج الكرْة
الهَرم الطويل
وفي طريق َ

تبادلت سيارتان ـ ـ ـ كادتا في الليل أن تصطدما ـ ـ ـ ـ ِّ
السباب!)

()1

يبدو أن الكينونة هي أفضل الصيغ الدالة على مضي الواقعة ،وبالنظر إلى النص نجد أن انفتاح الذاكرة
على الحدث يتم من خالل قوسين ،وظيفتهما حصر سيناريو العودة الراصد ،لما حوله في مجموعة صور يوحد

بينهما موضوع النص ،وهدفها التفرقة زمنياً بين ما هو محصور وما هو خارج نطاق الحصر ،إذ يتجلى ما
بينهما في وصفه يعبر عن سكونية المعالم ،وعودتها للرتابة في داللة لتعميق خيبة الشاعر مما حوله ،إذ عد

صمتها المرصود استرجاعياً بمثابة رثاء ألماكن مثل " المذياع ،طرقات القاهرة ،مبنى االتحاد" كان يتوقع منها

رد فعل أقوى بدالً من دخولها حيز الغياب ،باإلضافة لفقدان البعض اآلخر لإلحساس بأدنى صلة مع العالم
الخارجي مثل الهليتون الذي تتسرب منه األنغام ،فالحدث األساسي انطالق رصاصة اغتالت صالح حسين،
بينما غاب ذكره عن تلك األماكن حتى مع قدوم الصباح ،الذي يمثل حاضر األحداث في قوله:
األسماع
النشيد الوطني يمأل
ْ
وفي الصباي ،و ُ
كان َفَراش الحقل يبدأ النشيج
ات في الُقرى  ..جنائزيةَ اإليقاع
وكانت األصو ُ

()2

فالسياق االسترجاعي أعاله يعد استرجاعاً مزجياً ،الفيصل في رصده هو المكان الذي كان أكثر

العناصر داللة على وقوع الحدث وعلى مدى التناقض الواقع في مكوناته.

وان أية قراءة للسياق االسترجاعي تستدعي إلماماً بكافة األحداث وأحياناً ربطها بمعطيات الحاضر والمستقبل

ألن التفسير يدخل السياق في فضاء تعبيري جديد ،خاصة إذا كان االسترجاع مفصحاً عن مفردة وتاركة إياها
مبهمة التحديد ،كمثل كلمة "عام" هنا:

ِّ
جاء
عام َ
تحت الصفرَ ..
صفر اليد ْ
حين كنا في ضمير الليل روحاً مجهدة
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أشياء تحدث في الليل "إلى صالح حسين" ،ص .119 -112-113
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة أشياء تحدث في الليل "إلى صالح حسين" ،ص .119
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طَر َق الباب ،ونادى في حياء
َ

فاستدرنا في فراش النومِّ،
أحكمنا الغطاء
َ

لهبات الرياي الباردة
وتركناه َّ
***

الببغاء
كنت في المقهى ،وكان َّ
ُ

القمح،
األنباء في فئران حقل
يق أر
ِّ
َ
القرَدة
فوق َ

اجيل ،وترنو للنساء
وهي تجتز النر َ

()1

الزمن هنا غير معلوم بدقة ويرفل في ثياب المكان " الفراش /المقهى" ،مستعرضاً سوء الوضع في ذلك

الوقت بحيث انقلبت نصاب األمور ،ويشتغل الشاعر في فضاء ساخر من رواد األماكن المذكورة من خالل

إعطائهم سمات الحيوان ومن قبل سخريته من كيفية مواجهة قحط ذلك العام من خالل النوم.

وألن الزمن عبارة عن تراكم ال محدود لألحداث ،حيث " األحداث المسرودة في أي عمل قصصي هي

ٍ
ماض آلنية الزمن السردي"( ،)2والسرد في الزمن اآلني جاء ليسهم في إلقاء الضوء على
أحداث واقعة في زمن
تلك األحداث بما يخدم الحدث المسرود في الوقت الحاضر ،أي وقت طرق أبواب الذاكرة والتفتيش عما يلزمه

لتوضيح مسار الحكاية من بدايتها ،فلوال األحداث الماضية ما تكونت الحالية ولما بدأت تتشكل مالمح المستقبلية
منها ،ويتمثل هذا النوع قوله:

يجلس في هذه الزاوية.
كان
ُ

كان يكتب ،والمرأة العارية

فتنتها بالثمن
َّ
تتجول بين الموائد ،تعرض َ

ِّ
الحرب ،قال لها..
عندما سألته عن
ال تخافي على الثروة الغالية
دو الوطن
فع ُّ
َ

تن
مثلنا َ
يخت ْ
السَل َع األجنبية
مثلنا  ..يعشق َّ
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة الضحك في دقيقة الحداد! ،ص .311-394
 - 2نفلة حسن أحمد العزي :تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني (قراءة نقدية) ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان3111 ،م،
ص.91
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لحم الخنزير،
يكره َ

يدفع للبندقية  ..والغانية.
ُ

 ..فبكت!

... ... ...

كان يجلس في هذه الزاوية
مرت الم أر ُة العارية
عندما َّ

ودعاها ،فقالت له إنها لن ُتطيل الُقعود

فتش مستشفيات الجنود
فهي منذ الصباي ُت ُ

عن أخيها المحاصر في الضفة الثانية

عادت األرض َّ ..
لكنه ال يعود!

()1

فالسرد استذكاري لحدث عايشه الشاعر عندما طرقت فتاة باب بيته ليالً ،وعلم قصتها ،فكتب هذا النص

وأحدث فيه من التغيير ليخدم هدفه من تصوير ويالت الحروب وما تجنيه من ضياع وتشتت للعائالت ،والنص

بشكل عام يأتي في سياق زمني ساخر من الواقع الذي فرض حرباً بال نتيجة تكافئ ما ذهبوا ،ويستعرض صورة

للعدو مصو اًر مدى التشابه في العادات ورافعاً فيها من معنويات زائرته ،يقسم الشاعر الحدث زمنياً ما بين قبل
وقوعه وبعد وقوعه ،وهي صورة توحي بقسوة مرور تلك الفترة على من له أحباء في الميدان.

ويهدف أمل من ارتداده إلى تخليد نصوصه بما تتضمنه من أحداث تحاكي الواقع أحياناً وتمارس دورها
التحذيري أحياناً ،وتعمل على كسر قدسية بعض األحداث أحياناً أخرى ،وتكرس مبدأ التغيير عبر استحضار

الماضي وأمجاده:

الخيول المسرجة!..
ُ

صهلت ،لكن هل الفرسان فرسان كما كانوا  ..غدا؟

المهاميز التي تحملها األقدام  ..غاصت في القلوب!
و
ُ
وسيوف ثلمت ..

اس  ..تحمى هودجه!
فقد استأجرها النخ ُ

وسيوف قنعت أن تتدلى عند االستعراض  ..زينة!
وحمائل ..
أضكع المقاصل
حملتها في دياجي الليل
ُ
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال ص .011-010
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ودفنا نبَلها المقهور في عام البكاء

شبح الفرسان ما زال على وجه المدينة
ُ ..
صامتاً يأتي إذا جاء المساء
صامتاً ينفض أطراف الرداء

ويمد الجسدا..

الخوف في الليل يدا !
فيمد
ُ

ثم يمضي ،يحمل األكفان ،يسري في الدروب
اب ركوب!
يحمل األكفان أثو َ

والمهاميز التي تحملها األقدام  ..غاصت في القلوب !

()1

يكتسب النص لوناً استرجاعياً بكائياً على واقع الخيول ـ ـ ـ حالياً وفي الماضي ـ ـ ـ التي كانت يوماً ميدانها

الحرب مع الفرسان حيث الصوالت والجوالت ،ولكن حصل في داللتها انقالباً لتغدو وسيلة لحمل الهودج ،وال
يتوقف السياق عند هذا الحد ،بل يتمنى عودة رمز من رموز الفرسان يعيد أمجاد الماضي ،ويطوي صفحة

الخيبات والهزائم ،السياق الزمني هنا يعرض التناقض ومفارقة الحال ،من خالل صورتين صورة األمجاد والعز،
وصورة الذل الواقع على الخيول ،وقد وضعت األخيرة في إطار الماضي في إشارة منه إلى طول هذه الفترة.

َّث ِّانَياً :االستباق:
يستخدم جيرار جنيت مصطلح االستباق للداللة" على كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث الحق أو
يذكر مقدماً"( ،)2عن بقية األحداث لكنه في تسلسلها يأتي في المنتصف ،أو يشكل خاتمتها ،أو حتى ال يأتي

في النص بمقطع منفصل ،وانما على شكل إشارات تلميحية.

وينطوي النص الشعري في بنيته االستباقية(المستقبلية) على جانبين يستعرض فيهما مسار الحدث في
الماضي ،وما ينطبق عليه من رؤى مستقبلية تغير مسار حركته ،كما أن االستباق يعد أداة الوصل بين الفترات
الزمنية الثالث ،كذلك يعمل الشاعر من خالله على استثارة القارئ للربط بين أركان النص ،ووضع العديد من
االحتماالت.

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة العشاء األخير ،ص .111 -119
 - 2جيرار جنيت :خطاب الحكاية (بحث في المنهج) ،ترجمة :محمد معتصم وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة ،ط ،3مصر،
1449م ص.91
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وترتحل نصوص أمل باتجاه االستباق إلثراء الفضاء الداللي ،ويرد من باب التحذير من الخطر وتداركه
قبل وقوعه ،أو زيادة فسحة األمل ،كما في رؤية ماريا للشاعر في قصيدة ماريَّا:
ماذا يا سيدة البهجة؟
العام القادم في بيتي زوجة؟!
قد ضاعت يا ماريا من كنت أود
ماتت في حضن آخر
لكن ما فائدة الذكرى
ما جدوى الحزن المقعد
نحن جميعاً نحجب ضوء الشمس ونهرب
كفى يا ماريا
()1

نحن نريد حديثاً نرشف منه النسيان
***
قولي يا ماريا
كل منا أهله
العام القادم يبصر ُّ
كي أرجع طفكً ..وتعودي طفلة
لكنا الليلة محرومون
ُص ِّبي أشجانك نخباً ..نخباً
صبي حبا
فأنا ورفاقي
قد جئنا الليلة من أجلك!

 - 1ديوان مقتل القمر ،قصيدة ماريَّا ،ص .19
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة ماريَّا ،ص .11
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()2

إن السؤال في النص مؤكد يسبقه كالم يدخل في نطاق هذا المقطع كمكمل له في السياق المستقبلي،
والحس االستباقي هنا خاضع لسلسلة من األسئلة المتالحقة بشكل تعجبي ،ربما الستحالة التحقق في وقتها،
ولضياع من كان يتمناها الشاعر ،وكذلك تعكس جانباً نفسياً للشخوص التي تريد التخلص من فترة الحاضر،
والجنوح صوب الماضي أو المستقبل ،وان كان األخير بما يحمله من غموض يدفع الطرف اآلخر إلى تضييق

مساحته؛ ألن ما حولها يسلبها أمانها ويدخلها في حالة صراع مع الزمن بأشكاله (حاضر ،مستقبل).
كما نجد التحذير مكثفاً من خالل حضور الصيغ الزمنية الثالث في قوله:

عندما تهبطين على ساحة القوم ،ال َتْبدئي بالسكم
ِّ
اآلن َيْقَت ِّسمون
صغارك فوق صحاف الطعام
فهم َ
ُ
الع ِّ
ش..
بعد أن أشعلوا َ
النار في ُ
الق ِّ
ش..
وَ

والسنبلة.

وغداً َيذبحونك ..بحثاً عن ِّ
الح ْو َصَلة!
الكنز في َ
ِّ
عام
وغداً َت ْغَتدي ُمُدن األلف ْ
للخيام
مدناً ..
ْ
مدناً ترتقي َدَرج المقصلة!

()1

يشهد المقطع تعددية زمنية حيث تدفع مفردة" اآلن" صورة الحدث نحو الحاضر ،في حين يشكل حضور
مفردة "غداً" صورة مستقبلية ،مما يجعل المشهد ينبني على ثنائية زمنية تنطلق من ماض غير مذكور إلى
حاضر محدد فقط بمفردة ال تجعله مكتمل التحديد ،لكنها تضفي عليه تكثيفاً وتدرجاً من األصغر لألكبر ،أي

أن بنية الزمن تتجه لتصبح بنية رمزية؛ ألن الرمزية تنطلق من فضاء مكاني وزماني ،إضافة إلى أن الزمن

هنا زمن مرن قابل إلعادة التشكيل بناء على التحذير "ال تبدئي بالسالم" ،وكلمة اآلن التي تعكس تدرجاً في

آلية الزمن من الكل "العش" إلى الجزء" السنبلة" وهي سبب الحياة ،وتتجلى استباقية الغد عبر موازنة يطرحها

الشاعر تعكس تناقض المدينة ،التي تحاكي النار في وجودها عندما تأكل نفسها إذا لم تجد ما تأكله ،فكذلك
المدينة ستقتل الموجودات التي كانت يوماً ما رم اًز للسالم تتغنى بها.
وكذلك في انعكاسها على رؤياه لحال بالده:

(ويكون عام  ..فيه تحترق السنابل والضروع
 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر الخروج (أغنية الكعكة الحجرية) ،ص .342
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ِّ
اللعنات ـ ـ ـ من ظمأ وجو ْع
تنمو حوافرُنا ـ ـ ـ مع
األطفال في لعق الثرى!
احف
يتز ُ
ُ
ديد الصمغ في األفو ِّاه،
ينمو َص ُ
في هدب العيون  ..فك ترى !
مصر!
تتساقط األق ارطُ من آذان عذ اروات ْ
تنهض في الكرى
ثدي األمِّ..
ُ
ويموت ُ

تطهو ـ ـ على نيرانها ـ ـ ـ الطفل الرضيع !!)

()1

باستخدام الصور المتالحقة والتي تشكل معاً مشهداً مرتباً بشكل متدرج محاكاة للواقعية الزمنية ،وتعد مفردة

رؤيا بمثابة عتبة ثانية من عتبات النص ،ووظيفتها إثارة الوعي بفداحة القادم ،بما تتضمنه هذه المفردة من
قدرة على قراءة المستقبل ،وألنها انعكاس لحدة للبصر والبصيرة ،ولعل ما يشير إلى أهمية هذه الرؤى االستباقية
سلب الشاعر لحيوية األشياء ،واحالة المشهد الشعري لصورة أقرب للسنين العجاف ،وذلك عبر حركة الزمن
المتلخصة في األفعال " تنمو /يتزاحف /تتساقط /تطهو /يموت" ،والتي تعكس طول الفترة العصيبة مالم يتم
تداركها في الزمن الحاضر.
والقفزات الزمنية ال تأتي من فراغ بل إن" مقتضيات السرد كثي اًر ما تتطلب أن يقع التبادل فيها بين المواقع

الزمنية؛ فإذا الحاضر قد يرد في مكان الماضي واذا المستقبل قبل الحاضر؛ واذا الماضي قد يحل محل
المستقبل على سبيل التحقيق أو التعتيم السردي"()2؛ أو حتى تسليط الضوء على قضية مهمة تثير المزيد من
التساؤالت ،لذلك يتعمد دنقل في سياق التنبؤ توظيف االستباق إلثارة التساؤل حول تخاذل أعقبته انكسارات ،فيا
ترى أين تقبع الرصاصة األولى؟!:

للوهلة األولى
يموت فيه.
قرأت في عينيه يومه الذي ُ

أيته في صحراء "النقب" مقتوالً..
رُ
منكفئاً ..يغرز فيها شفتيه،

وهي ُّ
الترد قبل ًة  ..لفيه!

()3

نتوه في القاهرة العجوز ،ننسى الزمنا

نفلت من ضجيج سياراتها ،وأغنيات المتسولين
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص.141
 - 2عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ،مرجع سابق ،ص .114
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،بكائية ليلية ،ص .119
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ُتظلنا محط ُة المترو مع المساء  ..متعبين.
وكنت أبكي وطنا
وكان يبكي وطناُ ..

نبكي إلى أن تنضب األشعار
نسألها :أين خطوط النار؟

وهل ُترى الرصاصة األولى هناك ..أم هنا؟

()1

امتلك أمل" رؤية مستحيلة ،مستحيلة أن يراها سواه واال لكنا جميعنا أمل دنقل .هو وحده الذي كان يراها،
يراها بوضوح شديد"( ،)2إذ جال بعدسته اآلنية في المستقبل مستبقاً األحداث آنذاك ،فاستطاع قراءة المصير

المحتوم في عيني صديقه مازن قبل أن يدركه ،يبدو أن قراءة الشاعر لذلك المستقبل لم تفلح في نجاة رفيقه،

ويتجه في استباقه إلى محاسبة المكان ،والضياع فيه بحثاً عن النسيان الذي ال يتحقق ،فاالستباق هنا يعرض

لصراع ذهني يعايشه الشاعر ،كونه أبصر هذا المصير من قبل ،ولم يملك قدرة على تغييره ،لذلك نجده يرتبط

بالمكان للتقليل من حدة هذا الصراع ،ويتجه لمحاكمة األشعار ،ألنها في نظره تعتبر مسكناً لوهم االنتصارات،

التي ال تعرف منها إال مسماها وليس كيفيتها.

وال يتوقف دنقل عند االستباق كخاصية زمنية بهدف التنبؤ فقط ،بل بهدف اختبار استجابة القارئ من
خالل ما يمارسه على شخوصه من ضغط ،يدخلها في حالة من الفراغ والفوضى المتوقعان من خالل عرض
الشق السلبي للمستقبل ،وهو ما يتحقق في قوله:

تلدين اآلن َم ْن يحبو..
فك تسنده األيدي،

ِّ
الناس،
ومن يمشي  ..فك يرفع عينيه إلى
اس:
ومن يخطُفه النخ ُ

ِّ
القصر،
قد يصبح مملوكاً يلوطون به في
ِّ
ِّ
الحرب..
ساحة
ُيلقون به في
ِّ
النصر،
لقاء
َ

قدر المهزومِّ:
هذا ُ

أرض ..وال مال.
ال َ

وال بيتَ ُّ
الباب فيه..
يرد َ
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،بكائية ليلية ،ص .119
 - 2يوسف إدريس :قانون موت الشاعر ،العدد  ،1مجلة أدب ونقد ،يناير 1419م ،ص.11
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دون أن يطرقه جاب..
الحسناء في البيت المقابل
زوجته
وجندي رأى َ
َ
ُم ِّ
تك األولى العظيمة
انظري أ َّ

أصبحت :شرذم ًة من جثث القتلى،

وشحاذين َي ْسَت ْجدون
عطف السيف،
َ
والمال الذي ينثره الغازي..

َفَيهوي ما تبقى من رجال..
وأرومة.

()1

تظهر ميزة هذا النغم االستباقي في قدرته على قراءة المستقبل بناء على أحداث الماضي بواسطة رٍاو عليم
مطلع يأخذ بيد البطلة خارج حدود الحاضر إلى المستقبل لتبصر مصير وليدها وسط ،وبقدر ما هي تجربة
خاصة إال أنها تتسم بالعمومية ،وامكانية حدوثها مع أي شخص آخر ،ويمتاز االستباق هنا بتغطيته للفضاء
المكاني بأنواعه" القصر /ساحة الحرب /البيت" ،وبالتأكيد يهدف الشاعر من هذا الشمول إلى زرع الخوف في
نفس بطلته ،ودفعها لحسم مصير طفلها ،فكلما زاد عمره زاد سواد مستقبله ،واستغالله ولذلك وضع أمامها الحل
بإلغاء وجود وليدها قبل أن يصبح ضحية المستقبل.
وللتقنية االستباقية حضورها المتجسد على أرض النص من خالل استعانة الشاعر بحروف كمثل السين
ومفردات في صيغة المضارع ،ونقاط يصطلح عليها بأنها نقاط التوتر ،لتعكس حالة من القلق كما في قوله:

 ..وستهبطين على الجموع
وترفرفين  ..فك تراك عيوُنهم  ..خلف الدموع

تتوقفين على السيوف الواقفة
تتسمعين الهمهمات الواجعة
َّ
وسترحلين بك رجو ْع!

... ... ... ...

ويكون جو ْع
()2
ويكون جو ْع!

 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة في انتظار السيف! ،ص .311
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص .311
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تعد هذه الرؤية رؤية مكملة ألخرى قوسية ،ويوغل هذا المقطع في االستباق من خالل حضور السين في
ستهبطين ،بما تتضمنه داللتها من اتساق تام مع السياق المستقبلي ،وما يتميز به من أفعال مضارعة تدلل
على إمكانية التحقق مستقبالً ،وهذه الرؤية تستهدف الطيور التي لطالما حلت في أماكن الحياة ،لكنه يخبرها
أنهم في حال لم يستمعوا له فهي أيضا سترحل بال عودة ،ليصبح الفضاء المكاني قاحالً ،وهدف الشاعر يكمن
في إضفاء صورة من الخوف عبر هروب الكائنات التي يستدل بحضورها على الحياة.

تسريع السرد:
ي عد تسريع السرد تقنية من التقنيات األساسية في بنية العمل السردي والقصصي ،وكونه تقنية فال بد أن
ينطوي على محركات تضمن فاعليته من حيث التفريق بين عملية اإلبطاء وعملية التسريع ،وتلك المحركات
اختزلت في حركتين هما(:الحذف) و(الخالصة) التي يطلق عليها البعض مسميات منها المجمل أو اإلجمال
( ،)1أو التلخيص (.)2
أوالً :الحذف:
دور حاسماً في اقتصاد السرد وتسريع
أما بالنسبة للحركة األولى ،وهي الحذف فإنها تقنية زمنية تلعب" اً

وتيرته ،فهو من حيث التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة ،طويلة أو قصيرة ،من زمن القصة وعدم التطرق
لما جرى فيها من وقائع وأحداث"( ،)3حيث إن األحداث المسقط وجودها وذكرها ال تشكل أهمية يعول عليها في
بنية النص السردي واال لكانت وجدت ،ألنه "ال يستحيل علينا أن نروي جميع الحوادث في تسلسل خطي
فحسب ،بل أن نقدم أيضاً تتابع الوقائع في تسلسل زمني معين .فنحن ال نعيش الزمن كأنه استمرار إال في
بعض األوقات .ومن حين إلى آخر تأتي القصة على دفعات ،ولكننا بين هذه األمواج من الدفعات نقفز قفزات

كبيرة على غير هدى منا ،إذ العادة تمنعنا من أن نعير انتباهنا إلى تلك العبارات التي تمأل أبلغ الكتب وأسلسها.
(وفي الغد( )..وبعد قليل) (وما رأيته ثانية) .ولما كانت الحياة العصرية قد أبرزت بوضوح قساوة هذا االنقطاع،
فإن الكثيرين من الكتاب أصبحوا يكتبون قصصهم كتالً منفصلة متقابلة ،وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك
االنقطاعات وال سبيل إلى االنكار أن في هذه الطريقة شيئاً من التقدم"( ،)4فخطية السرد الزمنية وتسلسلها قد
 - 1ينظر :تقنيات السرد :نفلة حسن أحمد العزي ،مرجع سابق ،ص.11
 - 2ينظر :نظرية السرد :عبد الملك مرتاض ،ص ،131بناء الرواية :سيزا قاسم ،ص ،91وتحليل الخطاب الروائي :سعيد
يقطين ،ص.111
 - 3بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي ،مرجع سابق ،ص.191
 - 4ميشال بوتور :بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة :فريد انطونيوس ،منشورات عويدات ،بيروت ،ط ،1491 ،1ص.111
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يدفع بالملل إلى نفس القارئ ،على العكس من الحذف الذي يشعل في نفسه تشويقاً ،ال تخمد نيرانه إال

بمعرفة النهاية الكاشفة والملخصة لماهية المحذوف.

والناظر لدواوين أمل دنقل يرى أنها تواكب مراحل حاسمة في تاريخ الوطن العربي عامة ومصر خاصة،
حيث يؤرخ لفترة ما قبل وما بعد النكسة ،وانعكاساتها على الواقع والشباب؛ وال غرو أن كل نص في شعر أمل
دنقل يشكل نصاً حقيقياً ،فكيف إذا وضع تحت المجهر وق أر بتقنيات الزمن ؟!.

العيون الواسعات الهادئة
والشفاه الحلوة الممتلئة:
فتنة طفلية
أذكرها
وهي عن سبعة عشر منبئة
إنني أعرفها

()1

لن يغفل قارئ هذا النص منذ بدايته وحتى منتهاه تركيز الشاعر على العنصر الزمني بشقيه الماضي
والحاضر في وقت السرد ،وهو ما صرح به بشكل مباشر دون مواربة ،إذ ألحق العنوان الرئيسي(طفلتها) بآخر
فرعي يقول فيه( ..مرت خمس سنوات على الوداع وفجأة ..رأى طفلتها!)( ،)2فتصريحه بالسنوات المسقطة
"خمس سنوات" ،دون التطرق إلى ذكر تفاصليها يقع ضمن ما اصطلح عليه جنيت بالحذف الصريح "وهو
عبارة عن اسقاط فترة زمنية معينة واإلشارة إليها بوضوح ويستدل عليها في النص ببساطة ،ومن دون الحاجة
إلى أي جهد تأويلي"( ،)3ذلك االسقاط كان جلياً ولم نجد صعوبة في معرفة موضعه ،حيث تركت تلك السنوات

أثرها في نفس الشاعر ،ولم تفارقه ذكرياتها المحفورة في خلده إلى درجة أنه قد تعرف على طفلة محبوبته بمجرد
رؤيته لها ،تلك الرؤية التي أعادت له الماضي ،وأجبرته على اختزاله ليصل إلى المغزى الذي عذبه ،والناجم
عن وعي وخزته به سنوات الفراق في قوله:
كان في كفي ما ضيعته
في وعود الكلمات المرجأة
فالكلمات والمبادئ ال تنفع في مواقع األفعال؛ إن الحذف ظاهر وهو من عمر الطفلة الماثلة أمامه؛ لكن
الغريب أنه اختار أن يفصح للصغيرة عن حكايته ومدى ارتباطها بها ،بيد أنه اختار أن يموه ذكره بمقدمة
 - 1ديوان مقتل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص.99
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص .99
 - 3فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السمان (دراسة في الزمن السردي) ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن ،ط3119 ،1م ،ص.114
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حكائية تتناسب مع عمرها ،وتفي بغرضه بقوله في بداية نصه (:كان يا ما كان /أن كان فتى) ،إذ تذبذب
النص بين الحذف والتصريح المغاير لطبيعة الحذف ،ولكنه يبقى في سياق تسريع السرد ،إذ لم يجنح صوب
التلخيص أو الخالصة ،مما يدفع بالقارئ إلى التساؤل أتراه تجاوز الماضي ،وأدرك مواطن الخطأ والحقائق ،أم
توقف به الزمن عند تلك القصة عندما (زفت السبعة عشر..لمئة)؟!.
وخضوع النص الشعري لمبضع الحذف يحمل أبعاداً جمالية وداللية ،ال تكتشف إال بإعادة القراءة في

سبيل أن هذا النص يمثل تالعباً بالزمان ،ليشي بأن المدة المتحدث عنها هي الالزمان ألول وهلة "ألن أخيلة

الشاعر الفتية ،والمتجددة ال تعترف بالزمن"( ،)1ورحلة في المكان والالمكان معاً.

ومن رحم التراكم تولدت سنوات عمادها حب وذكريات تطارد من صنعها ،وتسأله التجدد أو النسيان:

سنتان

وأنا أبني زورق حب

يمتد عليه من الشوق شراعان

كي أبحر في العينين الصافيتين
إلى جزر المرجان

ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان
وأنا أبحث عن مجداف
عن إيمان!

()2

سنتان ليست بالمدة اليسيرة ،وذكره لهذه الفترة المنصرمة جاء" ليزيد اللحظة إضاءة وكشفاً"( ،)3فثقل تأثيرهما

مازال متواجداً وحاض اًر متمثالً بذلك البناء (زورق حب) ،والذي ال يشبه البناء العادي حتى في الوقت الذي

استغرقه في بنائه ،وكأنه أراد إضفاء هالة من القداسة على هذا الزورق ،و الفترة المسكوت عنها تشكل قواماً

لحدث البحث واإلبحار المسيطر على النص ،والذي زاوج في بحثه بين الزمان والمكان ونفيه لهما معاً ،في ال

شعوره" مع أن (الشعر) يأتي من (الشعور) ،إال أن (الالشعور) يتعهد بصياغة أهم ما في الشعر ،إذا ما فهمنا

الشعر بمعناه الحقيقي كشعر!"( ،)4إذ نلحظ أن الشاعر أغفل من حوله في السنتين ،وحصر جل تفكيره ونفسه
في زورقه ،وهذا ليس من باب االنغالق على الذات وتناسي الزمن من حولها ،بل هو يعي وبشدة مرور الزمن
وتأثيره في محيطه؛ لكنه اختار أن يعيش في غربة زمنية ال يبصر فيها من حوله ،بل يكون تركيزه على عينين
 - 1فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السمان ،مرجع السابق ،ص.11
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة العينان الخضراوان ،ص .119-112
 - 3سيد النساج :الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية ،مجلة فصول ،العدد  ،9مجلد 1413 ،3م ،ص.121
 4عزيز السيد جاسم :االغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،د.ط،
د.ت ،ص.11
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تشكالن الوسيلة ،والغاية ،والمصير في آن واحد؛ الوسيلة لوصوله إلى جزر المرجان والى اإليمان ،وهي
وجهة أكدت القداسة المحاطة بها بطلته المجهولة ،إذ لم يقده إبحاره في العينين الصافيتين إلى عوالم مجهولة
أو إلى جزر تقتبس من الجنان ذرة ،بل أبحرت في صمت الكاتدرائيات وتوقفت أمام صورة العذراء المسبلة
األجفان ،متمنياً أن ترد جفنيها ليبصر ذلك اللون األخضر الذي يعيد للروح رونقها.
ونلمس تحقق حذف آخر في قوله:

تنزلقين من شعاع لشعاع
وأنت تمشين ـ ـ ـ ُتطالعين ـ ـ في تشابك األغصان في الحدائق

حالمةً ..بالصيف في ُغرفات شهر العسل القصير في الفنادق

ونزهة في النهر..

واتكاءة على شراع!
... ... ... ... ...
 ..وفي المساء ،في ضجيج الرقص والتعانق

تنزلقين من ذراع لذراع!

ِّ
العصبي ،في سخونة اإليقاع
تنتقلين في العيون ،في الدخان
اب في تحطم الدوارق
وفجأ ًة ..ينسكب الشر ُ

اشي ..من األكمام حتى الخاصرة!
يبل ثوبك الَفَر َّ
وحين يْفغر ِّ
المغني فمه مرتبكاً
َ
تنفجرين ضحكاً!
تنفجرين ضحكاً!

الثوب في تصاعدات النغم الصارخ  ..والمطارق
وتخلعين َ

وتخلعين ُخَّفك المشتبكا

ثم..

تواصلين رقصك المجنون ..فوق َّ
ظَيات المتناثرة!!
الش َ

()1

إن الحذف ماثل في فترتين فترة صيفية وأخرى مسائية ،يعرض من خاللهما صورة من الضياع ،والسقوط
في مستنقع السعادة البالي ،فجمال الحذف يكمن في تركيزه على مشاهد تتضمن أبعاداً خفية تنبض بالقلق

والخوف المخفي وراء الضحكات الرنانة ،وعلى الرغم من ذلك الفرح يصل بنا الشاعر إلى الصورة التي تعكس
ّ
السن ،ص .192 -193
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،يوميات كهل صغير
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تشظياً ،وتشيع جواً من التالشي ،وعدم القدرة على التكيف الفعلي مع المكان ،فالتقنية الزمنية هنا رصدت

لنا ثنائية زمنية غارقة في الحسية ،ومتصاعدة باتجاه االنحدار.
ويحضر الحذف المحدد زمنياً في قوله:

 ..في آخر األسبوع

يعُّد ـ ـ ضاحكا ـ ـ أسنانها في كتفيه
كان ُ

فقرصت أذنيه ..

وهي تدس نفسها بين ذراعيه  ..وتشكو الجوع.

()1

تحقق الحذف في المقطع األخير من النص ،وذلك بعدما فصل الشاعر بنقاط بين مشاهد من الحدث تعتبر
ممهدة وأخفى أخرى؛ ألنها تفهم من السياق وبهدف مفاجئة القارئ ،والذي تحقق عبر النقاط التي طوت بقية
األحداث ،وكان محاولة منه لكسر اإليهام ،وليفيق القارئ ،ويحدث له صدمة بعدما أدخله صمت الصورة،
وحركة العين في زمن نفسي مترقب الستجابة الطرف اآلخر ،بعد ظهور ما يشير إلى نفور أحد األطراف ممثالً
بالبطلة الصامتة.
ويأتي محدد بفترة الصباح في قوله:

كل صباي ..
َّ

هاق
أفتح الصنبور في إر ْ
مغتسكً في ِّ
مائه الرقراق

الماء على يدي َ ..د َما!
فيسقط ُ

... ... ...

وعندما أجلس للطعام ُ ..مرغما:
أبصر في دوائر األطباق
جماجما ..
جماجما..
مفغورَة األفواه واألحداق!!

()2

فترات الزمن صعبة االحتواء ،ودائماً ما يحمل الصمت عن بعض األحداث داللة توسع من مدارك المعنى،

خاصة إذا حظي النص بعبارة زمنية مفتاحية مثل" كل صباح" ،وذلك إمعاناً في حصر وتركيز النظر على ما
ّ
السن ،ص .191
 - 1ديوان زرقاء اليمامة ،قصيدة يوميات كهل صغير
 - 2ديوان تعليق على ما حدث ،فقرات من كتاب الموت ،ص .312
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خفي واستحضاره ذهنياً؛ وفي هذا المقطع يتوازى الحضور الزمني مع السكون المشهدي ،رغم حضور أفعال

نابعة من تصرف الذات ،ويوحي بالتسارع الدقيق الذي أحدثه غياب بعض األحداث ،ومحاكاة هذا التسارع هي
األقرب لضربة الموت الخاطفة داللياً ،التي يرسمها النص ويحاكي فيها العنوان "فقرات" في نغمته المتجسدة
في رصد مواقف بعينها ،تمهد لحضور الحقيقة األعظم وهي الموت.

ويضفي الحذف على النص فاعلية تدفعنا للتخيل لرسم بقية مالمح الصورة خاصة ،تتجسد في مشهد صدم
السيارة لشخص في قوله:

إطار سيارته ملوث بالدم!
ُ ..

سار  ..ولم يهتم!!
َ

الوحيد
المشاهد
كنت أنا
ْ
َ
ُ
اليومية
فرشت فوق الجسد الملقى جريدتي
لكنني..
َّ
ُ
الرجال من بعيد..
وحين أ ْقَب َل
ُ

مزقت هذا الرقم المكتوب في وريقة مطوية

فتحت الفم!!
وسرت عنهم  ..ما ُ
ُ

()1

يبدأ أمل هنا مشهده بحذف تام لمشهد الصدم وكيفية حدوثه ،ويعتمد على خيال القارئ في استدعاء السبب
والمسبب وتحليل الواقعة ،وتتمركز جدوى هذا الحذف في التركيز على ما يريد الشاعر بثه من انخفاض لقيمة
اإلنسان ،والخوف المطبق على الشاهد ،والناتج من واقع يعتمد الترهيب ،والتلفيق وسيلة لطي عيوبه.
ويأتي توظيف الحذف في نصوص أمل أحياناً خاطفاً ومصو اًر لحدثين كل منهما في وضعه العادي يأخذ

ربما صفحات ولكنه ليسرع السرد ولوجود عالقة بينهما يعمل على توظيفه مقتصاً منهما ،وفاصالً بينهما
بنقاط توحي بوجوده ،مثال على ذلك قوله:

اشترى في المساء

قهوًة وشطيرة

واشترى شمعتين .و َغدَّارًة ،وذخيرة
وزجاج َة ماء

... ... ...

أطلق النار كانت ُيد القدس فوق الزناد
عندما َ
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة حديث خاص مع أبي موسى األشعري ،ص .149
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ِّ
ثوب الحداد
ُ
(ويد هللا تخلع عن جسد القدس َ
ليس من أجل أن تنفجر نفط الجزيرة)

يتفاوض
يتفاوض َم ْن
ليس من أجل أن
ُ
َ
ِّمن حول مائدة مستديرة

يأكل السادة الكستناء
ليس من أجل أن َ

()1

يتعلق الفعل" اشترى" والذي يمكننا اعتباره فعل السرد بمضيه برواية وحصر خط سير شخصية الحدث،
ولكن الشاعر انتقل إلى اإليجاز عبر تلخيص األحداث بالقفز مرتين :مرة عندما ابتدأ بالفعل اشترى ،ومرة
أخرى عبر النقاط التي أحالتنا إلى لحظة الحدث ،ومن خالل هذا الحذف يعرض لنا بداية جزء يتميز بالروتينية
كونه يشتمل على ممارسات يومية ،وان تخللها ذكر للغدارة والرصاص فالعقل يحيلها لجانب الصيد ،في حين
شكل القفز إلى الفعل المتحقق صدمة للقارئ وصدمة لتوقعه ،فالشاعر عمد إلى كتم هدف سرحان ،واالنتقال
المفاجئ وما تضمنه من إدانة لجمع صامت؛ ليرسل رسالة بأهمية الفعل والزمن في مقابل المكان ،وما يشكله
من حفظ للذات أوالً.

ثانياً :التلخيص:
وهي الحركة الثانية من الحركات المسرعة للسرد ،ويكتسب فيها النص الشعري بعداً داللياً جديداً يخترق

جوهر السرد مضيفاً وعياً بالتفصيالت المهمة ،التي تعد بؤرة الفضاء الزمني والداللي للنص ،وهي" شكل من
أشكال السرد القصصي ،وظيفتها تلخيص مدة زمنية ،عدة أيام ،أو عدة أسابيع ،أو عدة سنوات في مقاطع ،أو

صفحات قليلة دون الخوض في ذكر التفاصيل"(.)2
وهي تقنية تمنح الشاعر القدرة على اإللمام بجوانب الموضوع ،والحفاظ على وحدته دون إشعار القارئ
بوجود ثغرة مخلة في مسار المعنى ،وهو ما نالحظه في قصيدة الموت في لوحات:

واآلن بعد أشهر الصيف الرديء
رأيتها  ..ذابلة العينين واألعضاء
تنشر في شرفتها على حبال الصمت والبكاء
ثيابها السوداء!

()3

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس ،ص .212 -213
 - 2إبراهيم جنداري :الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا ،تموز للنشر والتوزيع ،ط ،1دمشق3112 ،م ،ص.199
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة الموت في لوحات ،ص .113
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إذ تشكل حركة التلخيص هنا خاصية جاذبة للمستقبل ،لما يسبقها في النص ككل من نقاط ليست بنقاط
حذف ،وانما نقاط فصل واستراحة زمنية ،تمهد لقفزة تطوي عدة أيام أو سنوات ،وتدلل على إفساحه مجاالً أمام
المشهد الثاني الذي يمثل ذروة تصاعدية الحدث زمنياً ،والذي يظهر جلياً في مفردة " اآلن" الفاصلة بين الجزء

األول بما يمثله من مرحلة الثبات الزمني اعتماداً على روتينية الحياة في كلمتي" تروح وتجيء" ،والجزء الثاني
بما يحمله من كسر للروتينية ،والمفاجأة عبر سلسلة من األفعال المتتالية "رأيتها ،تنشر" والتي تسهم في تصوير

عمق الحزن من خالل سواد الثياب ،الذي يظهر ترابطاً بين اآلن والفترة المسكوت عنها ،واذا أردنا تحليل الزمن

جمالياً بربطه باللون نراه يتجلى عبر موقف وجداني ،يلخص فترة منقسمة إلى نصفين :فترة ما قبل السواد،
وفترة السواد نفسها ،وما يعقبها.

وال يوظف أمل هذه التقنية إال ويضفي عليها نوعاً من التجديد ونجد ذلك في تنوعيه آللياتها ،إذ يستثمر

نوعاً من التلخيص يسمى" تلخيص خطاب الشخصيات" ،والذي يتم عبر" استعمال نفس كلمات الشخصيات

أي كما صدرت منها وعبرت بها لفظياً ،فاألمر يتعلق إذا بخطاب تلفظته الشخصيات في األصل ثم جرى
تلخيصه وتقطيعه من طرف الراوي بأكثر ما يكون من اإليجاز واالقتضاب"( ،)1ويتمثل ذلك في قوله:

واآلن  ..ها أنا

أظل طول الليل ال يذوق جفني َو َسنا

أنظر في ساعتي الملقاة في جواري
َ
تجيء ..عاب اًر من نقط التفتيش والحصار
حتى
َ

تتسع الدائرة الحمراء في قميصك األبيض ،تبكي شجنا
ايت ْك!
من بعد أن َّ
تكسرت في " النقب" ر ُ

رصاصت ْك؟"
تسألني  " :أين
ُ
رصاصت ْك"
"أين
ُ

تغيب" طائ اًر  ..جريحاً
ثم ُ

تضرب أفقك الفسيحا

تسقط في ظكل َّ
الضفة األخرى ،ترجو كفنا!

()2

***
الصبح ـ ـ ـ في المذياع ـ ـ ـ بالبشائر
وحين يأتي
ُ
 - 1حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،مرجع سابق ،ص .112
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة بكائية ليلية ،ص .119
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أزيح عن نافذتي الستائر،
فك أراك!...

أسقط في عاري .بك حراك
أسأل إن كانت هنا الرصاص ُة األولى؟

أم أنها هناك؟!

()1

إن مفردة اآلن بوصفها داالً على التلخيص في نصوص دنقل تتواتر بكثرة ،لتصبح الزمة دالة على
التلخيص ،وهذه التقنية تلخص فترة من انتظار األنباء القادمة من الصحراء ،وتصور القلق الذي يعتريه ،ولكن
تأتي األخبار بما ال يشتهي حيث الدماء غزت قميص صديقه ،وتكسرت رايته وجاء يسأل عن صديقه وعن
رصاصته في إشارة منه إلى قلة الدعم على الجبهة.
واعتمد الشاعر في تصويره للحدث فترة الليل ،لما يشمله الليل من غموض وضيق في دائرة مسار الحركة،
وما يترتب عليه من ركون إلى االنتظار ،في حين تعمل الفترة الزمنية األخرى على طي فترة أخرى وتلخيصها،
لما يتضمنه النص في حال لم يتم طيها من طول بناء على لحظات انتظار األخبار القادمة ،ويتميز التلخيص
الثاني بأنه يأخذ من مفردة الصبح داللتها في التكشف والوضوح ،متحققة تلك الداللة في صدق نبوءة الشاعر
من عدم رؤيته لصديقه مرة أخرى.
وينبغي اإلشارة إلى أنه " على الرغم من ميل تقنية التلخيص في التعامل مع الزمن الماضي فال يعني ذلك
أننا ال نجد تلخيصات ألزمنة أخرى في النص الروائي ،فكما تعمل هذه التقنية في الزمن الماضي فإنها تعمل
أيضاً في حاضر الرواية ومستقبلها"( ،)2وهذا تماماً ما ينطبق على النص الشعري ،لذلك نجد أمل في نصه

"إلى صديقة دمشقية" ،اعتمد تلخيصاً يجمع بين الحاضر والمستقبل بناء على أحداث الماضي:

واآلن  ..مهما يقرع اإلعصار
نواف َذ ِّ
البيت الزجاجية،

ِّ
رقص النار
لن ينطفي في الموقد
المكدود ُ

تستدفيء األيدي على وهج العناق الحار
الشمس التي نختار
ولد
كي ُت َ
ُ
()3
في و ِّ
حشة ِّ
الليل الشتائية!
َ

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة بكائية ليلية ،ص .119
 - 2فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السمان (دراسة في الزمن السردي) ،مرجع سابق ،ص .14
 - 3قصائد متفرقة ،قصيدة إلى صديقة دمشقية ،ص.929
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يعطي الشاعر في هذا المقطع كما ذكرت سابقاً تلخيصاً يجمع بين الحاضر والمستقبل ،ويتميز بأنه يندرج

تحت" التلخيص البعيد غير المحدد والذي يخلو من أية إشارة تدل على مدة الفترة الزمنية الملخصة"(،)1
ويؤسس الشاعر هنا النتهاء حالة من االنغالق والخوف ،نتيجة سطوة الخارج على الروح ،ومحاولة السيطرة
على الجسد ،وتحتشد في المقطع مجموعة من العبارات التي تكشف انحسار دور تلك القوى الخارجية ممثلة
ب" زمرة األشرار /جنود اإلنكشارية /قائد التتار" وانتهاء سطوتهم ،وذلك بحضور صورة النوافذ الزجاجية وهي
جزء من حيز مكاني والتي تشي باالنكشاف والوضوح ،إلى جانب انقالب موازين القوة حيث تمثل النوافذ القوة
المجازية والصمود في وجه اإلعصار ،وهو القوة التدميرية األكبر قوة حتى من البشر ،كذلك عبارة " تولد
الشمس التي نختار" تؤرخ لفترة زمنية محددة ،ومضادة لفترة الليل الشتائية التي يكتنفها الغموض.
 موقفات السرد :الوقفة الوصفية:
إن الوقفة الوصفية في النص الشعري ليست بجديدة في ميدانه ،إذ قام الشعر دوماً وأبداً على الوصف،

لكن االختالف هنا يكمن في أنها جاءت داخل بنية سردية ،وهو ما حقق لها بعداً جمالياً من نوع آخر ،إذ
تعتبر من باب التمهيد والتوطئة ألحداث النص فهي تعمل على اقتباس وظيفة العرض المبدئي من المسرح،

التي عادة ما تكون على هيئة عرض مناظر ،أو يقوم بروايتها رٍاو خارجي ،إلى جانب أنها تقنية من التقنيات
الموقفة لسير السرد" فهي تعمل على ايقاف السرد وتعليق القصة وبذلك تقلص زمنها بينما يتمدد الزمن
الكتابي"(.)2
ودفع أمل بهذه التقنية في نصوصه في سياق استذكاري يساعده على الرجوع لتفاصيل الماضي ،مثلما
يتذكر هنا مفاتن محبوبته المكونة لصورتها الكاملة لحظة رؤيته البنتها:

العيون الواسعات الهادئة
والشفاه الحلوة الممتلئة:
فتنة طفلية

أذكرها
وهي عن سبعة عشر منبئة إنني أعرفها

()3

لقد بدأ الشاعر سرد حكايته بوصف لعيني طفلة محبوبته ،التي تشابهت إلى حد كبير مع والدتها في الجمال
والفتنة ،ليعرج بعد ذلك إلى حكايته مع والدتها بشكل مفصل ومناسب لتلك الطفلة ،وبهذا غدت الوقفة أداة
 - 1فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي ،مرجع سابق ،ص .41
 - 2فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السمان (دراسة في الزمن السردي) ،مرجع سابق ،ص .193
 - 3ديوان مقتل القمر ،قصيدة طفلتها ،ص.11
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استطاع " من خاللها تسليط الضوء على التفاصيل الجزئية"( ،)1هذا وتندرج تلك الوقفة تحت بند وصف
الشخصيات ،التي عرض لها بشكل موجز ومكثف ،وهذا على العكس من وظيفة الوقفة الوصفية ،التي تعد من
معطالت السرد إلعطاء المتلقي فرصة لسبر أغوار المكان والشخصية الموصوفة.
كما وتعمل الوقفة الوصفية على إيقاف" زمن األحداث لتصبح ديمومته صف اًر ،أما زمن السرد فمتواصل"(،)2

فالساحة للراوي ليسرد رؤياه بشكل مفصل ،ال يخرج عن قواعد الشعر ،ومكانية وزمن النص الشعري ،ففي

قصيدة العشاء األخير يستخدم الراوي الوصف من أجل رسم صورة ظلمة سببها المكان ،وحجب جمالية الغسق:

(الكورنيش) أضواء الغروب
عندما يبتلع
ُ
تسعل الظلم ُة فيه والبرودة

ع إلى العار  ..وليده
يحمل الجو ُ

كلمات..

البْرِّد ..لدفء العربات
ثم
ًّ
تنسل من َ

()3

عمد الراوي إلى توزيع مفرداته الوصفية على بساط زمنية الغروب المقارب لفترة الليل زمنياً بشكل درامي،

يثير الفزع من المكان الموصوف" ،الكورنيش" رغم من كونه من األماكن التي تجلب الراحة ،لكن طريقة وصفه
تنفرنا منه؛ ألنه قضى على جمالية الغروب الطبيعية ،واستبدلها بظلمة تبعث في النفس رعباً وبرودة ،وبالتالي
تقود إلى تلك البيئة الليلية المنفرة حيث ينتشر العار وشبه العار ،وطريقة انتشاره ليالً أشبه بالوباء القاتل؛ لكل

جماليات الحياة النهارية حيث الوضوح والشفافية النابعة من عناصر الطبيعة.
ويعمل أمل على اعتماد الوقفة الوصفية في تصوير األماكن وهو ميدانها األثير ،فيصور شوارع مصر
ويضفي عليها تجربته ،ورؤيته الذاتية لها:

ع في آخر الليل ..آه
الشوار ُ
ِّ
ِّ
القبور -البيوت
عتبات
امل متشحات ُيَن ْهِّن ْه َن في
أر ُ
مصابيح ذابلة
هن
أدم ُع َّ
َ
قطرًة ..قطرًة ،تتساقط ُ
()4
تتشبث في ِّ
وجنة الليل ثم  ..تموت!
... ... ... ...
 - 1نفلة حسن أحمد العزي :تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني ،مرجع سابق ،ص.111
 - 2علي عبد الرحمن فتاح :الفضاء الزمني وداللته في رواية فقهاء الظالم لسليم بركات ،مجلة اآلداب ،العدد3119 ،113م،
ص .311
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،العشاء األخير ،ص.141
 - 4ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال ،ص .219
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الشوارع في آخر الليل ..آه
خيوط من العنكبوت
اشات ـ ـ ـ عالقة في مخالبها
والمصابيح ـ ـ ـ تلك الفر ُ

تتلوى  ..فتعصرها ،ثم َتْن َحل شيئاً ..فشيئًا
فتمتص من دمها قطرًة  ..قطرًة،
ُّ
فالمصابيح قوت!

.. .. ..

الشوارع في آخر الليل  ..آه
أفاع تنام على ر ِّ
الصموت
احة القمر
ِّ
األبدي َّ
المفض ِّ
ِّ
َّ
مصابيح
ضة المستطيلة يغدو
الجلود
ان
َل َم َع ُ
َ
ِّ
الموت،
الضوء يغفو بداخلها
مسمومة
ُ
القمر :انطفأت
حتى إذا غرب ُ
السم
وغلى في شرايينها ُّ

تنزُفه قطرًة ..قطرة ،في السكو ِّن المميت!

()1

يتكئ الشاعر على الوصف في رسم صورة الشوارع آخر الليل ،معتمداً على صور وأفعال لها" مزايا نفسية

وفنية ...فاألفعال مسؤولة غالباً عن ارتخاء الحركة في الصور أو توترها"( ،)2ويعمد هنا إلى إظهار الوجه

اآلخر لشوارع المدينة ليالً من خالل وصف درامي يلعب على الوتر النفسي ،ويزاوج بين الثبات والحركة؛ وهدف
الشاعر من هذه الوقفة المستفيضة في المقاطع السابقة إبراز مدى التناقض بين هذه المدينة وبؤرة حركتها،
فبدالً من أن تكون مكاناً يضج بالحيوية نراه" يرى الموت في التفافها على المدينة التي تبدو غارقة في

انكسارها"( ،)3وهي صور تعكس صراعاً بين السواد الذي يدخل المدينة في حالة من الفراغ التأثيري على جزء
منها وهي الشوارع ،وحالة من الصخب الذي يملئ أرجاءها بالحياة نها اًر ،وال شك أنها صورة مؤقتة تزول

فاعليتها مع أول خيط من خيوط الشمس.

كذلك يزاوج الشاعر في توظيفه للوقفة الوصفية الزمنية المقسمة :إلى ما كان وما سيكون بين الماضي
بصيغة الكان ،والمستقبل بصيغة سيكون ،والفيصل بينهما هو زمن السرد الذي " يكون معاكساً لتسلسل

 - 1ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال ،ص.211 -219
 - 2يوسف الصائغ :الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 1491م ،مطبعة األديب البغدادية ،بغداد1491 ،م ،ص .119
 - 3جابر عصفور :ذاكرة الشعر ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،5مصر2112 ،م ،ص .913
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األحداث ..ثم تميز بعد ذلك في بنية القصة بين زمنين متداخلين"( ،)1زمن الوقفة الوصفية ،وزمن السرد،
والحكاية ما بين الواقع ،والحالي ،واألصل:

ِّ
القطارات ترحل فوق
كان ـ ـ ما سيكون!
قضيبين :ما َ
قهوت ُه،
والسماءُ رماد ،به صنع
الموت َ
ُ
ثم َذَّرأه كي تتنشقه الكائنات
فينسل بين الشرايين واألفئدة

كل شيء ـ ـ ـ ـ خكل الزجاج ـ ـ ـ َيُّفر:

ِّ
رذا ُذ ِّ
الضوء،
الغبار على بقعة
الريح،
أغني ُة ِّ
قنطرُة النهر،

سر ُب العصافير واألعمدة

كل شيء يفر،

اليد،
الماء تمسكه ُ
فك ُ

والحلم ال يتبقى على شرفات العيون.

()2

اتخذ الراوي جانباً وصفياً ممهداً لما ستكون عليه أحوال األيام ،حيث الهروب لكل ما هو طبيعي واستحالة

السماء للون مكفهر قاتل لكل ضياء الحياة ،حتى األحالم في ظل قتامة الواقع المستشرف هربت من شرفات
العيون ،لقد كانت القصيدة بمقدمتها فعالً واصفة لما سيأتي ،فكل حركة من حركة النص كانت مؤسسة للحدث

القادم ،ومعطية إشارة عامة لدرجة التوتر في ما يعقبه من أحداث ،خاصة بعدما أطال في المقدمة الواصفة،
وأرشدت األفعال في بنية النص" على تعدي الحاضر ،فقد تم االنتقال مباشرة من الماضي إلى االستقبال ،وبما
أن النبوءة تحصل في المستقبل..فإن هذا التدرج معقول.كما يحمل بذور التسلسل من خالل لعبة الزمن" (.)3
التي تتالعب في إيقاعات الحدث والشخوص.

 - 1أحالم مناصرية  :بنية الخطاب السردي في رواية السمك ال يبالي ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري ،الجزائر،3111 ،
ص.21
 - 2ديوان العهد اآلتي ،سفر ألف دال ،ص.219
 - 3أحمد مداس :لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ،عالم الكتب الحديث ،ط3114 ،3م ،ص .394
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اْلم ْب َح ُث َّ
الثاني
َ
المكان
كانت البداية من الصحراء حيث رياح الفالة تغوي رمالها بسحر الطيران واالنتقال من مكان إلى آخر؛
لعل الرياح َّ
أنعشت قلبها لتروي
لتخرج للعيان آثار ديار ـ ـ ـ ـ خلفها أهلها بعد رحيلهم ـ ـ ـ ـ اتخذت من الرمال دثا اًر ؛ َّ
حكايتها بعد أن كانت رهينة للرمال والنسيان ،واستمرت ـ ـ ـ ـ ال تعرف لها نهاية ـ ـ ـ ـ ما بين أزقة الحارات القديمة،
واألرياف ،والمدن تنقش سطور أحداثها على جدران األماكن؛ ذلك ديدن الحكايات يؤلفها جيل أو يعايشها
ويرويها لمن بعده ،ومن بعده يرويها لمن يخلفه ،فهي إذن حية وكذلك المكان حي وفي طور االستم اررية مادام
اإلنسان باقياً على وجه البسيطة.
حاضر دوماً في الذاكرة فهو منبع ذكرياتها كيف ال ؟! وهو العنصر المشكل لها؛ إذ
لقد كان المكان
اً
تشكلت على أرضه ،وترك اإلنسان على سجالته بصمات مروره من هنا أوهناك ،إذ ال شك أن " العالقة بين
الشعر والمكان عالقة عميقة الجذور ،متشعبة األبعاد ،ومن خاللها قد يصب الشاعر على مكان ما طابعاً
خاصاً ،فيحوله من مسكن خرب إلى طلل مثير ،ومن حجر أصم ،إلى شاهد على لحظات مجد أو وجد ،وقد
تكتسب بعض األماكن شاعرية تكاد تالزمها"( ،)1وتبقيها معلماً ال يفارق ذكره األلسنة ،واألطالل في الشعر
العربي القديم بمسمياتها وما احتوته من أحداث خير شاهد على شاعرية انتقلت من وجدان الشعراء على هيئة
كلمات إلى المكان؛ لتسمه بسيماها فال يذكر إال وتذكر حكايته معه ،وبذلك ال يبدو غريباً أن يكون" لكل مكان
سرده ،والرحالة الذين يجوبون األرض يعرفون ذلك ..وعالقة المكان بالسرد ال تتأسس أثناء إنتاج النص السردي
أو بعد إنتاجه فقط ،ولكنها تبدأ بشكل يعكي أثر المكان على النص قبل كتابته"(.)2
وصحيح أن تقسيمات المكان متعددة لكنها في الشق الشعري تخضع لبنيته ألنه محكوم بفترة زمنية قرائية
محدودة ،وال ريب في أن الرؤى قد تتشابه في التقسيمات المتناولة في الرواية من الوجهة النظرية لكن الوجهة
التطبيقية تختلف اختالفاً تاماً هنا ،خاصة أنني بصدد تناول المكان شع اًر وليس نث اًر ال تنطبق عليه ،لذا وان
اقترب المكان الشعري من هذه التقسيمات التي تتناول المكان الروائي إال إنه ال يخضع للرؤية الروائية ،وذلك
ألن " المكان الشعري ال يعتمد على اللغة وحدها وانما يحكمه الخيال الذي يشكل بواسطة اللغة على نحو
يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع ويظل رغم ذلك واقعاً محتمالً"(،)3فالمكان الشعري على
 - 1أحمد درويش :في نقد الشعر (الكلمة والمجهر) ،دار الشروق ،ط ،1مصر1441 ،م ،ص.19
 - 2مصطفى الضبع :استراتيجية المكان ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر ،أكتوبر 1441م ،ص .14
 - 3اعتدال عثمان :إضاءة النص ،قراءات في شعر (أدونيس ،محمود درويش ،سعدي يوسف ،عبد الوهاب البياتي ،أمل دنقل،
محمد عفيفي مطر ،أحمد عبد المعطي حجازي) ،دار الحداثة ،ط ،1411 ،1لبنان ،ص .1
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العكس تماماً من المكان الروائي الذي يجنح صوب الفانتازيا أحياناً ويهبط ألرض الواقع ويصطدم به أحياناً
أخرى.
وتكمن أهمية المكان التي تدفع بتسليط المجهر عليه كتابة من جهة الشعراء ،ودراسة من قبل النقاد في أنه
يشكل" الحدث الرئيس والبؤرة الوحيدة التي يتنفس من خالله الشعراء فهوية الشاعر مرتبطة بمكانه ،لذا فإن
ارتباط اإلنسان بالمكان بائن وواضح في كل المجتمعات"( ،)1وبالتالي منعكس على األبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
ومثلما في الحياة ثنائيات تنسحب هذه الثنائيات لتنطبق أيضاً على المكان؛ لكن المفارقة تكمن في كونها

ثنائيات متضادة حيث تقسم المكان إلى :قريب وبعيد ،مغلق ومفتوحٍ ،
معاد وأليف ،هنا وهناك ،منخفض ومرتفع،
داخل وخارج ،في حين وجدت دراسات سابقة ال تقوم على أساس الثنائيات ،إذ يوجد هناك " طبقاً لتقسيم مول
ورومير أربعة أنواع من األماكن حسب السلطة التي تخضع لها هذه األماكن:
"-5عندي" ،وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي ،ويكون بالنسبة لي مكاناً حميماً وأليفاً.
"-2عند اآلخرين" ،وهو مكان يشبه األول في نوا ٍح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث أنني ـ ـ ـ بالضرورة ـ ـ ـ ـ
أخضع فيه لوطأة سلطة الغير ،ومن حيث أنني ال أريد أن أعترف بهذه السلطة.
 " -3األماكن العامة " ،وهذه األماكن ليست ملك ألحد معين ،ولكنها ملك للسلطة العامة" للدولة" النابعة من
الجماعة ..
"-4المكان الالمتناهي" ،ويكون هذا المكان ـ ـ ـ بصفة عامة ـ ـ ـ خالياً من الناس ،فهو األرض التي ال تخضع
لسلطة أحد ،مثل الصحراء ،)2(" .بينما وضع بروب تقسيمات أخرى تلخصت في" المكان األصل ،والمكان
الذي يحدث فيه االختبار الترشيحي ،والمكان الذي يقع فيه اإلنجاز أو االختبار الرئيسي وقد أسماه غريماس
بالالمكان"( .)3وباعتقادي إن تقسيم األماكن يأتي بعد قراءة النص األدبي قراءة دقيقة ،تجعلك تحكم أي تقسيم
تتبع أو تبتدع ،واال أخفق الناقد في قراءته ،واعتبر فعله نوعاً من العنف النقدي الذي ينتج عنه فقدان االنسجام
مع النص وانغالقه على ذاته.

 - 1بدر نايف الرشيدي :صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط3113 ،م ،ص.21
 - 2يوري لوتمان :مشكلة المكان الفني ،ترجمة سيزا قاسم دراز ،عيون المقاالت ،العدد ،1المغرب1419 ،م ،ص .13-11
بتصرف
 - 3إبراهيم جنداري :الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا ،تموز للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1دمشق3112 ،م،
ص.391-399
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ِّ
الم َكان األَليف:
الم َعادي و َ
الم َكان ُ
َ 
ٍ
أزﻤﺎت
ال ﺘﺨﻠو ﺤﯿﺎة اإلﻨﺴﺎن ﻤن

اﻟﻤﺤﯿط ﺒﻪ ،يﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ردة ﻓﻌﻠﻪ
ﺘﻨﺒﻌث وﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻟﺠو ُ
أواﻨﺴﺎﻨﺎً ،واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذ إﻤﺎ ﺸﻛل اﻟﻬﺠوم أو اﻟﻌزﻟﺔ واالﻨطواء ﻋﻠﻰ
ٕ

اﻟﻤﺴﺒب ﺴواء ﻛﺎن ﺸﯿﺌﺎً أو ﻤﻛﺎﻨﺎً
اﺘﺠﺎﻩ ُ
اﻟذات ﻤن ﺒﺎب االﺒﺘﻌﺎد و اﻟﻨﺄي ﺒﺎﻟﻨﻔس ﻋﻤﺎ ﯿﻛدر ﺼﻔوﻫﺎ ،ﻟﻛن اﻟﺸﻌراء ﯿﺠدون اﻟﻌزاء ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﺘﻲ
ﻤن خالل اﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﺘدﻓﻘﻬﺎ ﺘﺸﻲ ﺒﺎالﻨﻔراج وﺘﻤﻬد ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟﻨﻔق اﻟﻤظﻠم ﻨﺤو السالم اﻟداﺨﻠﻲ؛ ﻋﻨدﻤﺎ
ﯿﺸﻌر اﻟﺸﺎﻋر ﺒﺎﻟﻀﻐط اﻟﻤﻔروض ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻛﺎﻨﯿﺎً ﯿﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺘﻔرﯿﻎ ﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ
اﻟﻤ َﻌﺒر ﻋﻨﻪ إﻟﻰ :ﻤﻛﺎن أﻟﯿف ﻤﺤﺒب و ﻤﻛﺎن ﻤﻛروﻩ ﯿﻨﺎﺼﺒﻪ اﻟﻌداء.
رؤﯿﺔ ﺘﻘﺴم ُ
الم َع ِّادي:
الم َكان ُ
أوالًَ :
إن" المكان حقيقة معاشة ،ويؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه"( ،)1وهو ما يخضع لمنطق
األخذ والعطاء المتبادل ،معادلة تضمن التفاعل بين المحيط وساكنه " فكما أن البيئة تحفظ اإلنسان وتحتويه،
فإن اإلنسان ـ ـ ـ ـ طبقاً لحاجاته ـ ـ ـ ـ ينتعش في بعض األماكن ويذبل في بعضها"( ،)2والشاعر أقدر البشر على

التعبير عن هذا التأثير سلباً أم إيجاباً ،بصورة تتضمن إيحاءات تدفع إلى تثوير القارئ وخلق شعور مشابه

لشعوره ،وظف أمل طاقته اإلبداعية في تسليط الضوء على العنصر المكاني وابراز الجانب السلبي له؛ نمثل
على ذلك برؤية دنقل اتجاه ذلك األزرق الممتد بال قرار أال وهو:
 البحر:
حفرت داللته في عقولنا بأنه مكان للراحة واالستجمام بعد إرهاق العمل وضغط الحياة ،هو مكان تجمع
العائلة والرفاق ومرتع األطفال المحبب؛ لكن كل شيء في هذه الحياة يحمل في حناياه وجهين كما العملة
تماماً ،وجهاً أبيض يشي بالتفاؤل ،وآخر أسود يحمل من الغموض والمجهول الكثير ،كذلك البحر مسالم يفصح
عن مكنونه ،وهائج ينطوي على نفسه ويغيب كل من يقف أمامه:

مات!
صديقي الذي غاص في البحرْ ..

َّ
طت ُه ..
فحن ُ

احتفظت بأسنانه..
(  ..و
ُ

الصبح :آخ ُذ واحد ًة..
كل يوم إذا طلع
َّ
ُ
المحيا الجميل بها..
أقذف الشمسَ ذات
َّ
 - 1يوري لوتمان :مشكلة المكان الفني ،ترجمة سيزا قاسم ،مرجع سابق ،ص .12
 - 2المرجع السابق ،ص .12
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و ِّ
ِّ
أعطيك َّ
اللؤلؤية ..
ته
شمس،
أردُد " :يا
َّ
سن ُ
ُ
ليس بها من ُغبار ..سوى ِّ
نكهة الجوع !!

ُردَّيه ُردَّيهَ ..يْر ِّو لنا الحكمة الصائبة"

ولكنها ابتسمت بسم ًة شاحبه ! )

... ... ... ... ... ... ...

وكانت على البحر راي ُة حزن ،وغضب ُة ريح

ونحن ـ ـ ـ ـ مع الصمت ـ ـ ـ ـ نحمل جثمانه فوق أكتافنا،

ثم نهبط في طرقات المدينة،
نستوقف العابرين،

المدافن  ..و ِّ
ِّ
الرحلة الخائبة!
نسائلهم عن طريق

ولكننا في النهاية ..

عدنا إلى شاطئ ِّ
البحر ..والراية الغاضية!!

()1

لم يتوقف أمل عند حد التصريح بالموت المتربص باإلنسان ،بل سخر المكان أيضاً ليكون داالً عليه من

خالل إضفاء دالالت جديدة إليه غير المتعارف عليها ،مجنداً بذلك جيشاً من الرموز تحمل في طياتها الشيء

ونقيضه ،ربما ليوصل فكرة مفادها أن كل شيء كما القناع ،فخلف قناع الفتور ثورة عارمة وخلف قناع الثورة

رقة ،و البحر هنا " أحد العوامل المهمة المكونة للهم اإلبداعي ،ذلك أن هذا الهم يحتل مكاناً متمي اًز في التجربة
الشعرية من حيث وصلها بتناصات الواقع ،فهو المغذي لها ،والمبلور لخصوصيتها"( ،)2إذ يطرح الشاعر عن

طريق المكان "البحر" ـ ـ ـ المتسبب بالحدث ـ ـ ـ همه ،الذي تشكل من خالل قصة موت صديقه الذي اختطفه
البحر في ذروة غضبه وهياجه؛ لكن العداء اتجاه المكان لم يتولد من فعل الغرق ،وما تبعه من موت بل من
احتكاره للجسد المسجى ،ليكون الدفن في المقبرة وهي المثوى األخير شبه مستحيل ،وكأن الرفاق وعلى أكتفاهم
جثمان صديقهم يدورون في دائرة مغلقة ،تعتبر فيها نقطة البداية هي نقطة النهاية؛ بعدما هيأت النفسية لتوقع
األسوأ نجد النص يقفل على ما" يثير التساؤل حين يمتزج اآلني المحدود ،الموقوت بحتم الزوال واالنقضاء...
بما هو غير محدود ،ال تخوم له ،كاألبد أو كالبحر"(.)3
والبحر على امتداده لم يكن مكاناً لمواراة األجساد بعد انتهاء دورها في الحياة ،وهو على العكس من المقبرة

المحدودة في مساحتها وفي استم اررية تقبلها لتلك األجساد ،لقد انقلبت األدوار ،وأصبح ما الحد له بدالً عن
 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،إجازة فوق شاطئ البحر ،ص .192
 - 2محسن الكندي :عالقة المكان بالهم اإلبداعي الشعري ،مجلة نزوى ،العدد  ،19يناير 1444م ،ص .321
 - 3اعتدال عثمان :تجليات البحر والوطن في (ركعتان للعشق) للشاعر أحمد الشهاوي ،إبداع ،العدد ،1مصر1411 ،م ،ص.92
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المحدد؛ على الرغم من وضوح ومباشرة الصورة التي يسلط النص الضوء عليها فإننا نجد أن" صورة البحر
ليست بهذه السطحية التي هي مجرد خلفية مكانية ،بل إنها أعمق من ذلك ألنها تتعلق بمشكلة وجود"( ،)1وفناء
يعقبه إيجاد مستقر لذلك الجسد التائه ،ومن قبله إيجاد القبول لذاته كإنسان.
قام الشعر على مدار عصوره بتجسد المكان؛ ولكنه في كشفه عن انزياحاته بقي في حالة تجدد ألنه" ال
يستسلم لماهية يسهل رصدها ،فهو دائماً قادر على ممارسة لعبة التحوالت والنزوح إلى تمظهرات متنوعة

ومتقلبة"( ،)2حيث مفردة المكان الواحد تراوغ القارئ ما بين استشراء العداء والمهادنة الخادعة ،التي تحاكي
البحر في مواربته لنواياه ،بينما تلثم أمواجه األجساد لثمة السبات الطويل:

قلت لها في الليلة الماطرة
البحر عنكبوت
ُ
()3
و ِّ
أنت ـ ـ في شراكه ـ ـ فراشة تموت

يشكل البحر مساحة شاسعة تدخل ضمن إطار المكان المفتوح" ألنه النهائي ،واتساعه يعني تعميمه"(،)4
وجعله من" الكليات واألمكنة الالمحدودة ،التي تحمل نوى األفكار الواقعية والغرائبية"( ،)5لقد عمد الشاعر إلى
إضفاء داللة جديدة على البحر ،وهي داللة" وجودية ،فالبحر هو العنصر األول الذي نشأ عنه كل شيء في
الوجود ..وهو هنا يعني الحياة ببربريتها في تحطيم البراءة"( ،)6نجد انفتاحه يتجه من الخارج للداخل ،بفعل
التشبه بالعنكبوت لكنها وجهة ال تنفي ذلك الفضاء األوسع ،إذ يمزج بين نسيج العنكبوت وأمواج البحر في
إشارة لعدم الفكاك من مخالبهما ،ويندفع ليؤكد أن رؤية البحر في إطباقها على فتاة النص تصور الحدث كما
لو أنه" موتاً وموتاً مضاداً ،نبعت منه بذرة الحياة األولى ،واليه تعود لتصب في النهاية"( ،)7فالنسيج من وظائفه

الحماية والموج يحمل داللة النجاة أحياناً ،واقدامها على إكمال ما بدأته دليل على البحث عن شيء مجهول،
وكأنه البحث عن والدة ،أو انبعاث ،أو الركون إلى أعماقه بعدما صورها وكأنها حورية( ثديان من زجاج وجسد
من عاج) ،رغبة استكناه المجهول كانت ماثلة أمام عينيها؛ لكن مجاراته وتحمل سطوته لم تكن مدركة مما دفع
بها إلى معركة خاسرة في أرض عدو جردها من قوتها ولفظ أعضاءها ،وليس الجسد كامالً وكأني به يقول ال
جولة رابحة لمن بعدها.
 - 1جمال مجناح :مكانية صورة البحر في الخيال الشعري الفلسطيني المعاصر (مقاربة سيميائية ظاهراتية) ،مجلة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الحادي والعشرون ،تشرين األول3111 ،م ،ص.129
2
ي) ،اإلتحاف ،العدد  ،111تونس3119 ،م،
 صابر الحباشة :المكان :البنية والداللة (دراسة في المتن الروائي البحرين ّص.21
 - 3ديوان العهد اآلتي ،قصيدة مزامير ،ص .211
 - 4ياسين النصير :المساحة المختفية (قراءات في الحكاية الشعبيّة) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار البيضاء ،ص.91
 - 5المرجع السابق ،ص.91
 - 6أحمد الدوسري :أمل دنقل (شاعر على خطوط النار) ،مرجع سابق ،ص .319
 - 7مها داود محمود أحمد :دال البحر في شعر محمود درويش ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فلسطين3111 ،م ،ص .113
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 الطريق:
في إطار تأثير المكان وانعكاسه على اإلنسان شعورياً نجد أن تأثيره يكون مزدوجاً من جهة الشاعر ،عندما

يترجم التأثيرات إلى كلمات يضمن بها إيصال موقفه النفسي منه ،خاصة إذا كان مكاناً يكثر ارتياده بين ذهاب

واياب مثل "الطريق" ،حيث تعزف أقدامنا عليه ألحان خطانا ،وتدنس قدسية ثراه وتغفل عن مراجل ألحانه التي
تمور:

ِّ
جهنمي الصوت ـ ـ ـ :
الموت ـ ـ ـ كان
لحن
ِّ
كان الطريق يدير َ
فوق شرائط التسجيل ..
ِّ
َّ
المحن ِّك ..
هاتفه
في أسكك

في صرير الباب من صدأ الغو ِّ
اية ..

في أزيز مراوي الصيف الكبيرة ..
محركات "الحافكت" ..
في هدير َّ

ِّ
الشرفات ..
السوقي في
وفي شجار النسوة
َّ
ِّ
المصاعد ..
في سأم

في صدى أجراس إطفائية تعدو  ..مصلصة النداء.

()1

غدا المكان وهو الطريق كأنه آلة موسيقية ،تنبعث منها ألحان جنائزية ال تمت للهدوء أو الصخب بأدنى
صلة ،فهي أنغام جهنمية تفوق القدرة على االحتمال ،وتتسلل لتسكن كل شيء ابتداء من شرائط التسجيل،
وانتهاء بصدى أجراس اإلطفائية ،ورغم تعداده لمواطن استيطان ذلك الصوت نجد أن " القصيدة ال تجعل من
همها ذكر األشياء والذوات الموجودة ألن همها األسمى ،بحكم الصيغ التي اختارت ،أن تذكر الكيفية التي
تشير بها إلى جانب الغياب إلى ذلك المجهول في األشياء والذوات الذي يتحد مع الفقدان واالحتجاب"(،)2

فانبعاث الصوت الجهنمي يعد تمهيداً للسقوط الكبير المتبوع ٍ
ببكاء اعتيادي ،ال قيمة له أمام إرادة الحقيقة الكبرى
وهي الموت ،فالطريق يمارس سطوته وعدوانيته من خالل تلك األنغام ،التي هي األساس مسلطة عليه؛ ألنها

ناجمة من حركات البشر على سطحه.

1

 -ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة بكائية الليل والظهيرة ،ص .591-598

2

 حسين الواد :أجنة الثبيتي في تضاريسه ،مجلة عالمات ،م ،53ج  ،12ربيع اآلخر 5423هـ ،يونيو 2114م ،ص .213192

 السرير:
في أحيان أخرى يكون للمكان أدواته ،التي رغم جمودها تتسم بفاعلية وتأثير ظاهرين بشكل جلي على
رواده؛ سعى أمل إلى استغالل المكان ومكوناته مرك اًز بعمق على العاطفة التي يثيرها ،ومظه اًر الوجه اآلخر
للمكان إذ يوعز إليه فعل التكبيل ويترك له السيطرة الكاملة عبر اإليهام:

أوهموني بأن السرير سريري!
قارب "ر ْع"
أن َ

سوف ـ يحملني عبر نهر األفاعي

ط ْع (.)1
ألولد في الصبح ثاني ًة  ..إن َس َ

إن عنوان النص (السرير)" يشكل نقطة مركزية أو لحظة تأسيس يتم من خاللها العبور إلى النص"( ،)2كما
أن تعريفه بأل تدفعنا إلى استشعار مدى ثقل الكلمة التي ستكون أيقونة محورية ألحداث أثقل وطأة ،لكن ماهية
وكيفية هذا الحدث وارتباطه به كأداة لن تتحدد إال بالقراءة المتكاملة لباقي النص؛ ارتباط السرير" بمواقف معينة،
كالمرض أو الموت ،يجعل من هذه الروح خاوية ،فهنا سيادة قلق الروح ،أو على األصح ،هنا حكم القلق ،ال
بمعنى الهندسة النفسية فقط ،بل المعنى المحفز للذاكرة أيضاً ،أي ذاك الذي يدعوها لالحتفاظ به في سجل

مسطور ،وليس أبلغ من الشعر سجالً يسهل على الذاكرة استرجاعه في أي وقت ،بنفس الشحنة المعبرة عن
اللحظة الرهيبة ،القاتمة ،التي عايشها الشاعر"( ،)3قبل وأثناء كتابة النص ،أي فترة معايشته للمرض وآالمه.

ويستند النص على مفارقة في توظيفه للتراث الفرعوني متمثالً في قارب " رع " حيث إن " الشاعر في
استدعائه لموكب الشمس لم يكن يهدف إلى اإلشارة إلى الحياة الثانية (الخلود) بقدر ما كان يهدف إلى تصوير
صراعه مع المرض والموت عن طريق الرمز التراثي (األفاعي) "( ،)4فقارب رع لم يكن موضع ثقة الشاعر
المطلقة؛ ليقينه أن الوهم الذي زيف ملكية سريره طال أيضاً ذلك القارب ،وهو ما دفعه لكره هذه األداة المكانية.

1

 -ديوان أوراق الغرفة( ،)8قصيدة السرير ،ص .388

2

 -بسام موسى قطوس :سيمياء العنوان ،طبع بدعم من و ازرة الثقافة ،ط ،5عمان ،األردن2115 ،م ،ص .31

3

 -عبد العزيز غوردو :فينومينولوجيا المكان (مالم يرد عند باشالر) ،مطبوعات الهالل ،ط ،5وجدة ،المغرب2155 ،م،

ص.261+211
4

 جمال محمد عطا حسن :تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل ،مرجع سابق ،ص.25193

ثاني ًا :المكان األليف:
إن اإلحساس باالنتماء يشمل وبشكل أساسي العنصر المكاني ،وذلك بما يحمله من معاني األلفة والتوافق،
والمكان األليف من وجهة نظر باشالر هو" الذي مارسنا فيه أحالم اليقظة ،وتشكل فيه خيالنا .فالمكانية في
األدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة"( ،)1وأماكن الصبا حيث اللهو مع
األصدقاء ،كذلك تشتمل على أماكن انتقل إليها اإلنسان وأصبحت في منزلة البيت:

أعشق اسكندرية،

واسكندرية تعشق رائح َة ِّ
البحر

البحر يعشق فاتن ًة في الضفاف البعيدة!
و ُ

()2

يجسد النص عشقاً من نوع آخر عماده عاطفة شاعر تجاه مكان ،استطاع بث ما يجول في قلبه من

مشاعر تجاه مكان لم يألف مثله من قبل ،والعالقة بين الطرفين اتسمت بالعشق المتبادل الذي ترتب عليه
انفتاح من كال الطرفين" فالمكان الذي نحبه يرفض أن يبقى منغلقاً بشكل دائم إنه يتوزع ويبدو وكأنه يتجه إلى

()3
مختلف األماكن دون صعوبة"  ،ويسكنها مغي اًر من نظرته إليها طالما تحمل فيها شيئاً من سماته ،وأحياناً

يصل إلى حد الحلول في منزلة األنثى عند بعض الشعراء.

دنقل المعتاد على جفاف الصحراء ،وخلو منطقة الصعيد من البحر ،لم يدفع به إلى استبطان الكره والقلق
كشعور موجه باتجاه االسكندرية ،بل كان مدفوعاً بإحساس الود واأللفة والتفضيل لها على سائر المدن التي
عاش فيها ،ربما لهدوء محيطها مقارنة بالقاهرة ،وهو محيط فيه بعض خصال الصعيد موطنه األول.
ومن األماكن األليفة التي وردت في شعره البيت في قوله:

وصار بيتي بيتنا معاً ،وصار ..
أرجوح ًة وثيرة

وصارت األلف ُة ثوباً واحداً

نلبسه تحت جلودنا
فك يبلى ..

الغبار!
وال يلحقه ْ

()4

 - 1غاستون باشالر :جماليات المكان ،ترجمة :غالب هلسا ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،3لبنان1419 ،م،
ص.1
 - 2ديوان العهد اآلتي ،قصيدة مزامير ،ص .219
 - 3غاستون باشالر :جماليات المكان ،مرجع سابق ،ص.93
 - 4ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة رباب ،ص .399
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فالبيت من أكثر األماكن ألفة ،لما يمثله من أمان وما يوفره من دفء واحتواء ،وهذه التقاسمية في المقطع
توحى بمدى االطمئنان لهذا الفضاء ،على الرغم من اعتباره من الفضاءات الضيقة؛ لكن ما يحمله من ألفة
تساهم في اتساع حيزه واإلقبال عليه ،والشاعر يرى في البيت موطناً مصغ اًر له ولمحبوبته ،لما يمنحه لهما من

استقرار.

ومن أكثر األماكن ألفة في نظر الشاعر "النيل في قوله:

الهائم في البرية؟
 من ذلكُ
ِّ
ِّ
الملتف والقناطر الخيرية؟
الشجر
ينام تحت
النيل ..
 -موالي :هذا ُ

نيُلنا القديم!

يعمل ..أو يقيم؟
 أين ُترى ُ -موالي:

نندس في ثيابه الصيفية
صبية ُّ
كنا َ

ذكرُه؟
فكيف ال َت ُ
()1
المذياع والقصائد الشعرية؟
ذكُر في
ِّ
وهو الذي ُي َ

فالنسيج التركيبي للنص يظهر النيل كمكان أليف محبب ،يحتضن من حوله من جماد وبشر ،ويتسم بالعطاء
واالنفتاح ،والشاعر يستعرض عالقة األلفة القديمة التي تمتد استرجاعية لسن الطفولة ،والمكان بحكم ألفته
يمتاز بأنه ذو قيمة مكانية وزمانية ثابتة ،ترمز إلى بث وبعث الحياة بما يحمله من إيجابية حياتية ،وهيمنة
تسمح له بالطغيان على مسببات الزوال.
إن" هندسة المكان تساهم أحياناً في تقريب العالقات بين األبطال أو خلق التباعد بينهم"( ،)2كما أن

الشعور بالقرب والبعد يكون وفقاً لألحداث التي عايشها فيها:

ِّ
المشمسة المعتدل ْة
الضحى
وفي سويعات ُ
تنقر العصافير ثمار ِّ
حين ِّ
التوت،
ُ َ
مستدفئ ًة من ِّ
الخريف
لذعة
ْ
ِّ
المائدة المنعزل ْة ..
أجلس في
 - 1ديوان تعليق على ما حدث ،قصيدة ميتة عصرية ،ص.321
 - 2حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،1
بيروت1441 ،م ،ص93
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محدثاً صديقتي ..

األليف
في ذلك المقهى الربيعي
ْ
_ حيث ُّ
يمر النيل راعياً مغنياً

الصباي راي َة الفر ْي _
ويرفع
ُ
ِّ
الكلمات  ..والثمار
مرتشفين من عصير

ِّ
الحروف ..
ضمائر
معتنقين في
ْ

()1

تحمل" مساحة المقهى المنفرشة على األرض قيمة جمالية أخرى هي تلك الحرية في حركة األقدام تتوازن
بها مع حركة العين الممتدة إلى الفضاء الخارجي"( ،)2ويدخل المقهى في حيز األماكن األليفة والمحببة؛ ألنها
وسيلة للسمر والتسلية ،وينتفي غالباً في فضائها التهديد والمعاداة ،ويجمع في إطاره ما بين االنغالق واالنفتاح

نسبة لرواده" ألنه من الممكن أن يكون المكان المنفتح لشخصية ما ،هو نفسه مكان منغلق بالنسبة لشخصية
أخرى ،المقياس هنا هو مدى تأثيرها وتأثرها ،ومدى حريتها وتقييدها فيه"( ،)3انطلق الراوي يرصد بعدسته المكان
وما حوله ،مرك اًز على عالقة الزمان بالمكان من خالل افتتاحه مقطعه بفترة زمنية الضحى وملحقاً إياها بفصل

الخريف ،فتلك الفترات الزمنية توحي بألفة متبادلة بين رواد المقهى والمقهى نفسه الذي يفتح أبوابه أمامهم

مبك اًر ،ويحافظ على خصوصيتهم المستدل عليها من خالل قوله" المائدة المنعزلة" ،وتزاد عالقة األلفة والود
بوصف الشاعر للمكان بـ ـ ــقوله" الربيعي األليف" ،وهو وصف تدلل المفردة األولى منه على الحياة والتجدد،
وهذا جوهر المقهى ،في حين تدل المفردة الثانية على انفتاح مساحته أمام الشاعر وغيره بما يضمن نشوء
عالقة محبة وارتباط به ،فتشكيل المكان وهيئته هما الفيصل المؤسس لعالقة االنفتاح واالنغالق بينه وبين
اإلنسان.
 ثنائية المدينة والريف:
تربعت المدينة على عرش الموضوعات المتناولة في الكتابات الشعرية ،إلى جانب صنوها الريف الذي
يتقاسم معها تلك المكانة ،وال بد من اإلشارة إلى أن التربع على القمة لم يق أياً منهما من التعرض لسياط النقد

العائد إلى الطبيعة الجغرافية لكل طرف منهما ،ومدى انعكاسها على الوافد إليها ،وهذا النقد يحمل كالً منهما
أكثر مما يحتمل في أحيان كثيرة " ألن المشكلة التي تكمن في المكان بالدرجة األولى ،تعود إلى بنية التناقض

 - 1قصائد متفرقة ،قصيدة البطاقة السوداء (إلى أنور المعداوي) ،ص .991-924
 - 2ياسين النصير :الرواية والمكان ،الموسوعة الصغيرة ،سلسلة تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1411 ،م ،ص
.91
 - 3حورية تومي ،وحورية نقلي :البنية السردية في رواية األسود يليق بك ألحالم مستغانمي ،رسالة ماجستير ،جامعة الجياللي
بونعامة3119 ،م ،الجزائر ،ص .139
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ٍ
عاص أو مشوه"( ،)1يعكس ويفرغ ذلك التناقض والتشوه على البيئة المحيطة،
في اإلنسان نفسه ،فهو إنسان
ويحولها من بيئة مستقرة إلى النقيض تماماً حيث الفوضى ،والصخب ،والذبول لكل ما هو جميل ،أي إلى

نموذج يحاكي داخله السوداوي.

وتحمل هذه الثنائية في طياتها من التناقض الشيء الكثير ،والذي يتجلى ما بين تنافر وتجاذب ،وهو تنافر
كفيل بأن يعدم كل سبل اللقاء الودي بينهما ،على الرغم من أنهما أيقونتان تشغالن حي اًز متجاو اًر ومشتركاً من
نفس المكان؛ ينبع العداء فيما بينهما من نظرة االستعالء من إنسان المدينة إلى أخيه الريفي ،إذ" المدينة تنظر

إلى الريف على أنه متخلف ،وأن فتح أبواب المدينة أمامه يؤدي إلى فقدانها لقدر من رفاهيتها ونظافتها ويؤثر
في الخدمات الراقية التي أصبحت حقاً مكتسباً لها ،حتى وان كان الريف هو الذي يمول تلك الخدمات ،أو
يسهم فيها بنصيب"(.)2

أما من زاوية أخرى فيرى البعض أن" الريف في تضاده مع المدينة يأخذ صيغة عالم يقع فيما عدا عالم
(الهنا) العالم الذي له طبيعة حلم متمنع يغري ـ ـ ـ ـ تحت قهر الواقع ـ ـ ـ ـ بالسفر الشعري الدائم إليه ،والمحرك لعملية
توالد الدالالت والصور"( ،)3بسبب جمال طبيعته واخضرارها الدائم ،حيث "يعتمد الريف على البساطة والعفوية،
بعكس المدينة التي تخفي خداعها ولؤمها بقناع تلبسه"( ،)4هذه الرؤية الحاقدة على المدينة ال تركن إلى رؤية
عربية بحتة ،بل" تعود العناية بموضوع المدينة إلى تأثر الشعراء العرب بالثقافة الغربية ،بخاصة قصيدة (األرض
الخراب) لـ ــ(إليوت) "( ،)5حيث "أراد إليوت أن يكشف عن وجه االنحالل والعفن في هذه الحضارة ،كما أراد أن
يرسم مستقبالً ينذر بالفناء والهالك"( ،)6وقد نجح في هذا إلى حد التأثير في الشعراء العرب وغير العرب،
وتعميم تلك النظرة القاتمة تجاه المدينة والمدنية حتى يومنا هذا ،وكأنها باتت الشيطان بعينه ،وانسانها أسير
قضبانها و ال حول له وال قوة أمام سطوتها وجبروتها.
واجه أمل دنقل ثنائية المدينة والريف في حياته ،وبرزت في شعره فهو" كسائر الشباب العربي من حيث
انتمائه االجتماعي الذي يشكل الريف مصدر عالقاته ونظمه وأعرافه وتقاليده"( ،)7المنعكسة بدورها على
شخصيته ،وطريقة تفكيره ،ونظرته لألمور ،ومن هذا المنطلق كان لشعراء الجنوب سماتهم التي تميزهم عن
 - 1يوري لوتمان :مشكلة المكان ،ترجمة :سيزا قاسم ،مجلة عيون المقاالت ،العدد  ،1المغرب1419 ،م ،ص.11
 - 2محمد حسن عبد هللا :الريف في الرواية العربية ،عالم المعرفة( ،)192سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت1441 ،م ،ص.191
 - 3األخضر بركة :الريف في الشعر العربي الحديث ،قراءة في شعرية المكان ،دار الغرب ،وهران3113 ،م ،ص .43
 - 4عاصم محمد أمين بني عامر :لغة التضاد في شعر أمل دنقل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،5عمان2111 ،م ،ص.131
 - 5خيرة جريو :ثنائية المدينة والريف في شعر بدر شاكر السياب ،مجلة بابل ،العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،33العدد 3119 ،3م،
ص.291
 - 6السعيد الورقي :الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر ،دار المعرفة الجامعية ،اسكندرية1441،م ،ص.4
 - 7أحمد الدوسري :أمل دنقل شاعر على خطوط النار ،المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر ،ط  ،3عمان ،األردن3119 ،م،
ص.191
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غيرهم ،ويدلل دنقل على ذلك بقوله ":الفارق األساسي في التكوين النفسي بين الشاعر القادم من الجنوب
والشاعر الذي يعيش في الدلتا أن انفساح الرقعة الخضراء في الدلتا يعطي الشاعر في الشمال نكهة من
الرخاوة والليونة بينما شعراء الصعيد يتميزون بالحجة وادراك التناقض الشديد"( ،)1وهذه الرؤية ظهرت في أشعاره
ولغته ،نمثل على ذلك في قوله:

مككي :أنا في شمال الشمال

ِّ
مدمن
أعيش  ..ككأس بك

ترد الذباب انتظا اًر ،وتحسو
جمود موائدها الخو ِّن

غريب الخطايا ،بقايا الحكايا
من الليل لليل تستلني

أرش ابتسامي على كل وجه

توسد في ُدهنه ِّ
اللي ِّن

ويجرحني الضوء في كل ليل

مرير الخطى ،صامت ،محز ِّن
سريت به ـ ـ ـ كالشعاع الضئيل ـ ـ
إلى حيث ال عابر ينثني

هي اسكندرية بعد المساء
شتائية القلب والمحضن
شوارعها خاويات المدى

سوى :حارس بي ال يعتني
َ
ودورة كلبين كي ينسك
ِّ
المزمن
ورائحة الشبق

()2

يعرض َّ
الشاعر في نصه إلى مكانين هما اإلسكندرية والجنوب ،الذي يمثل قريته في الصعيد عبر النظرة
التقابلية التي يستند عليها النص ،وتخلق صراعاً بين قطبي الحيز المكاني وان لم يكن صراعاً حاد النبرة ،فإننا
نلمس خاصية التفضيل واضحة تماماً منذ عتبة العنوان ،ويقوم النص على عاطفة الشوق إلى القرية ،ويكمن
 - 1أنس دنقل :أحاديث أمل دنقل ،مطابع نيويورك ،ص .19
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة رسالة من الشمال ،ص .49-49
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الهدف من استعراضه لهذه الثنائية بدافع الحنين بوصفه وسيلة للخالص من ربقة المدينة ،التي يستعرضها في
مشاهد الخواء من العاطفة ،ويظهرها بصورة الشبق المزمن ،وهنا" تتداخل الذات بالمكان في النص السردي،
لتشكل حالة وجد خاصة ،وتوفر مساحة روحية يتحرك فيها الشاعر بعيداً عن إحباطات الواقع"( ،)1ألنه يرى
نفسه في الريف لذلك يمنحه الكثير من الحب.
وفي سياق آخر يستعرض الشاعر ممارسات المدينة تجاه القمر ،الذي يعتبر من وجهة النظر القروية في
منزلة األب ،لما يمثله نوره من درء لوحشة الليل:

دثرته بعباءته

وسحبت جفنيه على عينيه
حتى ال يرى من فارقوه!

وخرجت من باب المدينة

للريف:

يا أبناء قريتنا أبوكم مات
قد قتلته أبناء المدينة

ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف
وتفرقوا
َّ

تركوه فوق شوارع األسفلت والدم والضغينة

()2

فأبناء المدينة لم يكرموا مكانة القمر ،على الرغم مما يمثله في استدارته وأطواره من جمالية تضفي على
المدينة بعداً جمالياً ،قد سلبتها إياه البنايات الشاهقة التي تمارس دو اًر حاجباً ،فالشاعر هنا يريد إبراز أثر

المدينة ،وما تضفيه حركتها السريعة من تحول يلقي بظالل خطورته على عالقة اإلنسان بما حوله ،وذلك عبر
صورة مقارنة بين اإلنسان الريفي واآلخر المديني ،الذي دثر القمر وأنزله بمنزلة األب.
 المدينة:

يخضع النص الشعري في أثناء تبلوره إلى مجموعة من المؤثرات ،التي تؤثر على مسار تحليله ،وتحدد فكرته،
وتجعله إما محكوماً للزمان ،أو المكان ،أو خاضعاً لكليهما ،وهذا ما يمنحه آفاقاً جديدة يتحرك من خاللها ،فكونه
يخضع لوحدة المكان يعني اغناء النص بتجربتين :األولى منهما تجربة المكان الخاصة والواقعية ،واألخرى تجربة

 - 1عماد الضمور :سردية الشعر في ديوان (منمنمات أليسا) للشاعر محمد القيسي ،مجلة جامعة النجاح (العلوم اإلنسانية)،
المجلد 3114 ،)3(32م ،ص .999
 - 2ديوان مقتل القمر ،قصيدة ،مقتل القمر ،ص .99-92
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الشاعر الذي حاور المكان وجسده على الورق ليغدو" نموذجاً لبنية مكان العالم ،وقواعد التركيب الداخلي للنص
وعناصره تصبح لغة النمذجة المكانية"( ،)1ويحاول أمل من خالل استعراضه ألماكن في المدينة عاش فيها ،أن

يضعها في قوالب بناء على تجربته الخاصة معها ،والتجربة غالباً ما تتضمن عرض الجانب السلبي واآلخر اإليجابي،
ويمثل على ذلك بقوله:

عرفت هذه المدينة الدخانية
مقهى فمقهى  ..شارعاً فشارعاً

(اليشمك) األسود والبراقعا
رأيت فيها
َ

وزرت أوكار البغاء واللصوصية!
ُ

على مقاعد المحطة الحديدية ..

نمت على حقائبي في الليلة األولى
(حين وجدت الفندق الليلي مأهوال؟)

وانقشع الضباب في الفجر َّ ..
البيوت والمصانعا
فكشف
َ

والسفن التي تسير في القناة ،كاألوز..

والصائدين العائدين في الزوارق البخارية!

()2

يسير رصد طبيعة المدينة وأدق تفاصيلها ،ونجد الشاعر قد اتخذ وضعية الراوي الذاتي ،الذي يروي
ليس
اً

من منطلق ذاتي تجربته ،معتمداً أسلوب الكامي ار ما اًر على شوارع وأزقة المدينة ،عارضاً وجوه هذه المدينة،

ومستوى التناقض بين صورها ،والذي يدفع بالراوي الستذكار الماضي حيث موطنه األصلي وصحبه:

وفي سكون الليل ،في طريق "بور توفيق"

بكيت حاجتي إلى صديق

وفي أثير الشوق :كدت أن أصير  ..ذبذبة!

()3

ويتضح لنا أن محاور صور مدينة السويس تدفع بالراوي إلى ما يشبه الصراع النفسي مع المكان ،ففي
الظاهر هو متقبل له؛ لكن المشاهد التي لم يألفها كانت تشكل الجانب النقيض لما توقعه ،ويتعمق أثر هذا
التباين في األحالم التي يكونها الناس عنها ،وما تبيعه هي من وهم في قوله:

العتيق
أيت عمال" السماد" يهبطون من قطار "المحجر"
(ر ُ
ْ
 - 1يوري لوتمان :مشكلة المكان الفني ،مرجع سابق ،ص.14
 - 2ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة السويس ،ص .129
 - 3ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة السويس ،ص .124
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يعتصبون بالمناديل الترابية

الجنوبية
يدندنون بالمواويل الحزينة
َّ

ويصبح الشارع  ..درباً  ..فزقاقاً  ..فمضيق

العتيق
فيدخلون في كهوف الشجن
ْ
وفي بحار الوهم :يصطادون أسماك سليمان الخرافية!) (.)1

تتعمق حساسية الشاعر اتجاه هذه الصورة؛ ألنها تمسه شخصياً كونه جنوبياً ،وتعرض هذه الصورة لوجه

بشع من وجوه المدينة ،ممثالً بأناسها الذين يستغلون سذاجة أبناء القرى ،وحاجتهم في تصدير صورة من الوهم
يشغلها حيز ضيق " المحجر" ،يصورونه بأنه فضاء مفتوح من فضاءات ألف ليلة وليلة التي ستحقق أحالمهم،
لكن الحقيقة تكمن في أن هذا الحيز يبقى ضيقاً ،وسيضيق أكثر؛ ألن المستفيد من رحابته ليسوا أبناء القرية!.
ويعمد أمل في تصويره للمدينة إلى االعتماد على شعوره ،الذي ينحدر باتجاه تضييق مساحة الفاعلية
المتبادلة بينه وبينها ،وبالتالي توقف حركته فيها وانطوائه على نفسه:

أشعر اآلن أني وحيد،

وأن المدين َة في الليل ..

(أشباحها وبناياتها الشاهقة)
َ

سفن غارفة

ِّ
القاع منذ سنين
نهبتها قراصن ُة
الموت ثم رمتها إلى ِّ

()2

يرصد فعل الشعور فضاء المكان؛ ليبني على أرضه موقفاً منه ،مستغرقاً راويه في وصف تحوالته ،وادخالها

في حيز الممارسات السالبة ألي جمالية والملغية أللفتها ،فحالة االغتراب التي يعيشها الشاعر في المدنية،
وعدم انفتاح فضائها ،وأهلها ،دفعته إلى تصويرها على هذه الشاكلة ،وهي حالة توحي بازدواجية الضياع،
واالنسحاب على الذات.

 - 1ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،قصيدة السويس ،ص .121
 - 2ديوان العهد اآلتي ،قصيدة سفر ألف دال ،ص .211
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اخلامتة:
إيذاناً بنهاية الدرب بعدما جفت األقالم واستقرت نقطة التوقف األخيرة على آخر سطر من سطور فصول

الرسالة؛ هذه جملة من المالحظات والنتائج استجالها البحث على مدى مقاربته الممتعة في رحاب النص
الشعري الدنقلي ،ومكوناته السردية وتحوالتها ،تمثلت بما يلي:

 .5استطاع الشاعر اإلفالت من ربقة خيوط السرد المتفكك الذي يجذبه لعوالم النثر ،إذ بدت قصائده متناسقة
ومنسجمة على صعيد البنية السطحية والعميقة للنص ،والمكونات السردية ،فكل كلمة في سرده ال غنى

عنها ،وازالة أي منها يعمل على إفساد المعنى العام.

 .2عمد إلى استدعاء شخصيات تراثية ،ودينية ،وأدبية ،يعرض من خاللها أحداث نصوصه المستقاة من
الواقع ،وفي بعثه لتلك الشخصيات منها ما أبقاه على دالالته ،وأماكنه ومنها ما لجأ إلى تغيير داللته،

وأبقى على سمة من سماته.

 .3مال الشاعر إلى إلقاء الضوء على شخصيات واقعية ،نالت نصيباً كبي اًر من الظلم والتهميش من خالل
استعراضه لظروفها المعيشية ،ومصيرها المأساوي بشكل عرض تجدد وجود النظرة الطبقية لتلك الفئة وما
تعانيه لضآلة شأنها في المدينة ،وفي توظيفه للراوي تواتر حضور الراوي المتكلم أكثر من غيره من الرواة

خاصة في ديوانه األخير.

 .4تميزت أحداث نصوصه على مدار الدواوين بأنها أحداث مستمدة من الواقع ،ونابعة أحياناً من تجارب
شخصية معاشة ،وأخرى مرئية عن قرب ،وان جنحت صوب الخيال في أحيان أخرى ،فإنه لم يكن خياالً
بحتاً أو يميل إلى الفنتازيا ،بل خيال بإمكاننا إرجاعه ألول عتبة من عتبات الخيال المطعم بالواقعية.

 .1عرض أحداث قصائده بطريقة جريئة الطرح ومحايدة ،وكان في أحيان كثيرة مراعياً لخصوصية أبطاله
الواقعيين ،لدرجة أنه يتقمص تلك األدوار ملقياً بثقل تجربتها على كاهله ،وكثي اًر ما عبر عن ضحايا
ظروف المجتمع وقسوته ،لكنه ال يعرض الجانب السيء بل يركز على الجوانب المجتمعية ،وسلوكيات
أفرادها التي دفعت بهم إلى الهالك.

 .6إيثار الشاعر االستخدام الجمالي للقوسين "الهاللين" في سبيل تفسير مكنونات ،ودواخل الشخوص ،وما

غمض فهمه خارج األقواس ،أو االستطراد ،واإلضافة من خالل الرجوع لبداية الحدث ،والذي ال تسمح به
بنية النص خارج القوسين ،أو من باب التحريض ومداراة هذا التحريض عن السياق االستعراضي الهادئ

للوقائع ونتائجها ،وتضمنهما ألبعاد جمالية في تصوير ترابط الصورة جعلنا نصطلح عليها بمنتجة األقواس.

 .9خلو ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس من األقواس ،التي اطردت بشكل كبير في باقي الدواوين ،إذ
امتدت لما يقارب الصفحة والنصف ،في حين في هذا الديوان األقواس تكاد تكون نادرة جدًا ،وال ينطبق
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عليها ما انطبق على األقواس الواردة في النصوص األخرى ،كونها لم ترق إلى مستوى السرد ،وانما كانت
عبارة عن مالحظة للتذكير أو التساؤل.

 .8شهدت بعض النصوص دخول تقنية المونتاج السينمائية وذلك لم يأت من باب إطالة عمر النص ورقياً
أو سماعياً حين اإللقاء أو القراءة ،بل كان مدفوعاً بعنصر التشويق ودفع القارئ إلعادة ترتيب األحداث
وتمييز مكان وجود النص الغائب والربط بين الصور وتجلياتها ،وهو ما ال يأتي دون عناء وشحذ للعقل.

 .1جمالية المونتاج حققت تداخالً مع الوظائف النحوية ،من خالل المغايرة بين أفعال الذات ،إلحداث توتر
على صعيد المشهد.

 .51ساهمت بيئة الشاعر األولى" الصعيد" باالندماج مع بيئة المدينة في اتساع مخزونه الصوري ،والرؤيوي
المكاني ،وتنوعه وعلى الرغم من الغربة المكانية التي عانى منها ،فإنه استطاع التغلب عليها بدالً من أن
تتغلب عليه ،وتصيبه بالنكوص والتقوقع على الذات ،وذلك بإيجاد أماكن تشبه شخصيته.

 .55تنوعت مواقفه من األماكن وفقاً لما فرض عليه فيها ،سواء كان الفرض من المكان أو بتقييد من المرض
ما بين عداء وألفة ،فكان منغلقاً على ذاته ولكنه ليس انغالقاً هجومياً أو ارتدادياً ،بل االنغالق المقصود
هو أن العداء تجاه المكان دفعه الستبطان دواخله ،والجنوح لعوالم الذات ،في حين أن ألفته دفعته لالنفتاح

المتدرج حد العشق.

 .52يالحظ في قصائد ديوان أوراق الغرفة ( )8أن الشاعر بعد أن كان متماهياً مع الجماعة ،عاد يؤرخ لذاته
ليس من باب االنغالق عليها ،بعدما فقد األمل في الجماعة بل من باب الكشف عن تأثير الحس السياسي

والنضالي على ذاته ،ومدى انغماسه على الصعيد الشخصي فيه ،إذ جعل من نضاله الشخصي "الجسدي

والمعنوي" أيقونة تعكس نتائج النضال الجماعي ،فالجسد يستمد قوته من الروح وليس من الشعارات الرنانة.

 .53امتاز السرد في بنية نصه الشعري بأنه سرد حجاجي ،يأخذ على عاتقه اإلتيان بمتن الحكاية ومغايرته،
بما يتفق مع الرؤية الحداثية مع تقديم األدلة والبراهين على التساؤالت المثارة ،وبهذا يكون قد أوجد عالقة

بين السرد والحجاج ،وافتتح جس اًر جديداً مازجاً بين السرد والبالغة العربية عامة والحجاج خاصة.

 .54ف ي الفترة األخيرة من حياته أكثر من استخدام تقنية المونولوج ليعبر عن ذاته ،التي أهملها في سبيل
الجماعة التي استأثرت بجزء ليس بيسير من حياته وشعره.

 .51نوع في استخدامه لتقنيات الزمن؛ لكنه كان مكث اًر من خاصيتي االسترجاع واالستباق ،وكأنه في سباق مع

الزمن ،ما أن يلمس منه جفاء يسافر إلى الماضي واألمجاد ،وما أن يلحظ تقدماً راغباً هو فيه يقفز

للمستقبل مسابقاً الريح ،كما أنه امتاز بعين ناقدة ورؤية فذة ساعدته على استشراف الخطر المحدق بالبالد

قاطبة والتصريح به قبل الخطر.

وفي الختام أسأل هللا أن يجعل فيها النفع ويتلقاها بالقبول.
وهللا ولي التوفيق.
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املصادرَّواملراجع َّ
 القرآن الكريم.
املصادر:
 .4أمل دنقل :األعمال الكاملة ،تقديم د .جابر عصفور ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر ،د.ت ،د.ط.
المراجع:

الكتبَّالعلميةَّ :
 .5إبراهيم جنداري :الفضاء الروائي في أدب جب ار إبراهيم جبرا ،تموز للنشر والتوزيع ،ط ،5دمشق2153 ،م.
 .2إبراهيم حمادة :معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط ،3القاهرة5114 ،م.

 .3إحسان عباس :اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،عالم المعرفة(رقم )2سلسلة يصدرها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت5118 ،م.

 .4إحسان عباس :فن الشعر ،دار الثقافة ،ط ،3بيروت5183،م.

 .1أحمد درويش :في نقد الشعر (الكلمة والمجهر) ،دار الشروق ،ط ،5مصر5116 ،م.

 .6أحمد الدوسري :أمل دنقل شاعر على خطوط النار ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط  ،2عمان،
األردن2114 ،م.

 .9أحمد مجاهد :مسرح صالح عبد الصبور (قراءة سيمولوجية) ،الجزء األول ،أطلس للنشر واالنتاج
اإلعالمي ،ط ،5الجيزة2153 ،م.

 .8أحمد مداس :لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ،عالم الكتب الحديث ،ط2111 ،2م.

 .1األخضر بركة :الريف في الشعر العربي الحديث ،قراءة في شعرية المكان ،دار الغرب ،وهران2112 ،م.

 .51إخالص فخري عمارة :استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنقل ،دار األمين ،ط ،5مصر5119،م.

 .55إدريس بلمليح :القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة ،دار توبقال للنشر ،ط ،5الدار البيضاء،
المغرب2111 ،م.

 .52أدونيس (علي أحمد سعيد) :الثابت والمتحول (بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب) ،دار العودة ،ج،3
ط ،5بيروت5198 ،م.

 .53أدونيس (علي أحمد سعيد) :مقدمة للشعر العربي ،دار العودة ،ط ،4بيروت ،لبنان5191 ،م.
 .54أدوين موير :بناء الرواية ،ترجمة إبراهيم الصيرفي ،مراجعة عبد القادر القط ،الدار المصرية للتأليف
والترجمة ،ط5161 ،5م.
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 .51أرسطوُّ :
فن الشعر ،ترجمة :إبراهيم حمادة ،مكتبة األنجلو المصرية ،مصر ،د.ط ،د.ت.
 .56أسامة فرحات :المونولوج بين الدراما والشعر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ت.

 .59اعتدال عثمان :إضاءة النص ،قراءات في شعر (أدونيس ،محمود درويش ،سعدي يوسف ،عبد الوهاب
البياتي ،أمل دنقل ،محمد عفيفي مطر ،أحمد عبد المعطي حجازي) ،دار الحداثة ،ط ،5لبنان5188 ،م.

 .58آالن روب غرييه :نحو رواية جديدة ،ترجمة مصطفى إبراهيم ،دار المعارف ،مصر ،ط ،5د.ت.

 .51أمبرتو إيكو :القارئ في الحكاية (التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية) ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،المركز
الثقافي العربي ،ط ،5الدار البيضاء5116 ،م.

 .21آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،دار الحوار ،ط ،5سوريا5119 ،م.
 .25آن أوبر سفيلد :قراءة المسرح ،ترجمة :مي التلمساني ،و ازرة الثقافة ،مهرجان القاهرة الدولي للمسرح
التجريبي5114 ،م.

 .22أنس دنقل :أحاديث أمل دنقل ،طبع بمطابع نيويورك ،د.ط ،د.ت.

 .23بسام قطوس :استراتيجيات القراءة (التأصيل اإلجراء النقدي) ،مؤسسة حمادة ودار الكندي للنشر والتوزيع،
إربد5118 ،م.

 .24بسام موسى قطوس :سيمياء العنوان ،طبع بدعم من و ازرة الثقافة ،ط ،5عمان ،األردن2115 ،م.

 .21بول ريكور :نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) ،ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي،
ط ،2الدار البيضاء2116 ،م.

 .26توفيق الحكيم :زهرة العمر ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر5118 ،م.
 .29توفيق الحكيم :فن األدب ،دار مصر للطباعة ،مصر ،د.ط ،د.ت.

 .28جابر عصفور :الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ،دار المعارف مطبعة القاهرة الجديدة5199 ،م،
ص.289

 .21جابر عصفور :ذاكرة الشعر ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،5مصر2112 ،م.

 .31جابر قميحة :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،5مصر.5189 ،
 .35جالل الخياط :األصول الدرامية في الشعر العربي ،دار الرشيد ،بغداد5182 ،م.

 .32جمال الدين ابن منظور األنصاري :لسان العرب ،المجلد الثالث ،دار صادر ،ط ،2بيروت3112،م.

 .33جميل حمداوي :سيميوطيقا عالمات الترقيم (القصة القصيرة جداً أنموذجاً) ،حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،
ط ،5المغرب2159 ،م.

 .34جهاد فاضل :قضايا الشعر الحديث ،دار الشروق ،ط ،5مصر5184 ،م.

 .31جيرار جنيت :خطاب الحكاية (بحث في المنهج) ،ترجمة :محمد معتصم وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة،
ط ،2مصر5119 ،م.

 .36حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،5بيروت،
5111م.
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 .39حسن البنداري :البنيات الكاشفة عند نجيب محفوظ (دراسات في النص القصصي من عام 5191إلى
عام  ،)5116مكتبة األنجلو المصرية ،مصر ،د.ت ،د.ط.

 .38حسن الغرفي :النشيد األبدي أمل دنقل ..سيرة شعرية ثقافية ،المجلس األعلى للثقافة ،مصر2113 ،م.
 .31حسن ناظم :مفاهيم الشعرية ،المركز الثقافي العربي ،ط ،5بيروت5114 ،م.

 .41حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
ط ،5بيروت5115 ،م.

 .45خالد سليمان :الجذور واألنساغ دراسات نقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة ،دار كنوز المعرفة العلمية
للنشر والتوزيع ،ط ،5عمان ،األردن2111 ،م.

 .42خليل موسى :قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2111 ،م.

 .43رشيد يحياوي :الشعر العربي الحديث (دراسة في المنجز النصي) ،أفريقيا الشرق ،المغرب ،ط 5118م.
 .44رفعت سالم :بحثاً عن الشعر ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط ،5القاهرة2151 ،م.
 .41روالن بارت :التحليل البنيوي للسرد ،ضمن كتاب طرائق تحليل السرد ،ترجمة :حسن بحراوي ،بشير قمراوي ،عبد
الحميد عقار ،منشورات اتحاد كتب المغرب ،ط5122 ،5م.

 .46روالن بارت :التحليل النصي تطبيقات على نصوص من التوراة واالنجيل والقصة القصيرة ،ترجمة الكبير الشرقاوي،
دار التكوين ،للتأليف والترجمة والنشر ،دمشق2111 ،م.

 .49ريجيس دوبري :حياة الصورة وموتها ،ترجمة :فريد الزاهي ،افريقيا الشرق ،المغرب2112،م.

 .48زكريا إبراهيم :دراسات في الفلسفة المعاصرة ،الجزء األول ،مكتبة مصر ،ط ،5القاهرة5168،م.

 .41الزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي (أبي القاسم جار هللا) :تفسير الكشاف ،المجلد  ،2دار الكتب العلمية،
ط ،5بيروت ،لبنان5111 ،م.

 .11زهور كرام :السرد الجديد وتحوالت اشتغال المفهوم ،مؤتمر أدباء مصر (أسئلة السرد الجديد) ،الدورة الثالثة
والعشرون ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط2118 ،5م.

 .15سامي سويدان :أبحاث في النص الروائي العربي ،مؤسسة األبحاث العربيةـ ط ،5بيروت5186 ،م.

 .12السعيد الورقي :الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر ،دار المعرفة الجامعية ،اسكندرية5115،م.
 .13سعيد يقطين :تحليل الخطاب الروائي (الزمن_ السرد_ التبئير) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3الدار البيضاء،
5119م.

 .14سيد البحراوي :في البحث عن لؤلؤة المستحيل (دراسة لقصيدة أمل دنقل :مقابلة خاصة مع ابن نوح) ،دار
الفكر الجديد ،ط ،5بيروت ،لبنان5188 ،م.

 .11سي از قاسم :بناء الرواية دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ ،مكتبة األسرة2114 ،م.

 .16شارف مزاري :جمالية التلقي في القرآن الكريم (أدبية اإليقاع اإلعجازي نموذجاً) ،منشورات اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق2111 ،م.

 .19شفيع السيد :قراءة الشعر وبناء الداللة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة5111 ،م.
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 .18صالح الدين عبد التواب :الصورة األدبية في القرآن الكريم ،الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان ،ط،5
القاهرة5111 ،م.

 .11صالح بو سريف :المغايرة واالختالف في الشعر العربي المعاصر ،دار الثقافة ،ط ،5الدار البيضاء5118 ،م.
 .61صالح عبد الصبور :قراءة جديدة لشعرنا القديم ،دار العودة5182،م.

 .65صالح فضل :أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر5118 ،م.

 .62صالح فضل :األسلوب السينمائي في شعر أمل دنقل ،دراسات نقدية في أعمال (السياب ،حاوي ،دنقل ،جبرا)،
تحرير وتقديم :فخري صالح ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،5بيروت5116 ،م.

 .63صالح فضل :بالغة الخطاب وعلم النص ،سلسلة عالم المعرفة ،ط ،5الكويت5112 ،م.
 .64طالل حرب :أولية النص :نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي ،المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،ط ،5بيروت5111 ،م.

 .61عاصم محمد أمين بني عامر :لغة التضاد في شعر أمل دنقل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،5عمان2111 ،م.
 .66عاطف جودة نصر :الخيال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب5184 ،م.

 .69عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،دار األندلس ودار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،5
بيروت5198 ،م.

 .68عبد الرحمن بسيسو :قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر (تحليل الظاهرة) ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ط ،5بيروت5111 ،م.

 .61عبد الرحمن محمد القعود :اإلبهام في شعر الحداثة (العوامل والمظاهر وآليات التأويل) ،عالم المعرفة ،سلسلة
إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب-الكويت ،مارس 2112م.

 .91عبد الرحيم الكردي :البنية السردية للقصة القصيرة ،مكتبة اآلداب ،ط ،3القاهرة2111 ،م.

الراوي والنص القصصي ،دار النشر للجامعات ،ط ،2القاهرة5116 ،م.
 .95عبد الرحيم الكرديَّ :

 .92عبد العزيز بومسهولي :الشعر والتأويل (قراءة في شعر أدونيس) ،دار إفريقيا الشرق ،المغرب5118 ،م.

 .93عبد العزيز غوردو :فينومينولوجيا المكان (مالم يرد عند باشالر) ،مطبوعات الهالل ،ط ،5وجدة ،المغرب،
2155م.

 .94عبد العزيز موافي :الخطاب ووجهة النظر (مفهومان أساسيان في نظرية السرد) ،مؤتمر أدباء مصر (أسئلة
السرد الجديد) ،الدورة الثالثة والعشرون ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط2118 ،5م.

 .91عبد العليم إبراهيم :اإلمالء والترقيم في كتابة العربية ،مكتبة غريب5191 ،م.

 .96عبد اللطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،دار اليسر للنشر والتوزيع ،ط ،5الدار البيضاء ،المغرب،
5181م.

 .99عبد هللا إبراهيم :موسوعة السرد العربي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط2111 ،5م.

 .98عبد هللا محمد الغذامي :الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية (نظرية وتطبيق) ،المركز الثقافي العربي،
ط ،6الدار البيضاء2116،م.
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 .91عبد المحسن طه بدر :حول األديب والواقع ،دار المعارف ،ط ،2القاهرة ،د.ت.
 .81عبــد الملــك مرتــاض :فــي نظريــة الروايــة (بحــث فــي تقنيــات الســرد) ،عــالم المعرفــة ( ،)241سلســلة كتــب
ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت5118،م.

 .85عبلة الرويني :الجنوبي أمل دنقل ،دار سعاد الصباح ،ط ،5الكويت5112 ،م.
 .82عدنان خالد عبد هللا :النقد التطبيقي التحليلي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط ،5بغداد5186 ،م.
 .83عز الدين إسماعيل :األدب وفنونه (دراسة ونقد) ،دار الفكر العربي ،ط ،1القاهرة2119 ،م.

 .84عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) ،دار الفكر العربي ،ط،3
القاهرة5198 ،م.

 .81عز الدين المناصرة :جمرة النص الشعري (مقاربات في الشعر والشعراء ،والحداثة والفاعلية) ،دار مجدالوي
للنشر والتوزيع ،ط ،5األردن2119،م.

 .86عزيز الس ـ ــيد جاس ـ ــم :االغتراب في حياة وش ـ ــعر الشـ ـ ـريف الرض ـ ــي ،دار األندلس للطباعة والنش ـ ــر والتوزيع،
بيروت ،لبنان ،د.ط ،د.ت.

 .89عصام شرتح :حداثوية الحداثة شعر بشرى البستاني أنموذجا (دراسة تأسيسية في ماهية الجمال
الشعري ـ البصري) ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط ،5األردن2151 ،م.

 .88عصام عساقلة :بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في األدب العربي ،أزمنة للنشر والتوزيع،
عمان ،ط2155 ،5م.

 .81علي بن عبد العزيز الجرجاني (القاضي الجرجاني) :الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تحقيق وشرح :محمد
أبو الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،المكتبة العصرية ،ط ،5صيدا ،بيروت2116،م.

 .11علي عشري زايد :استدعاء الشخصيات التراثية (في الشعر العربي المعاصر) ،دار الفكر العربي ،مصر،
5119م.

 .15علي عشري زايد :عن بناء القصيدة العربية ،دار الفصحى للطباعة والنشر ،مصر5199 ،م.

 .12غاستون باشالر :جماليات المكان ،ترجمة :غالب هلسا ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ،ط،2
لبنان5184 ،م.

 .13فرانك م.هوايتنج :المدخل إلى الفنون المسرحية ،ترجمة :دريني خشبة وآخرون ،دار المعرفة ،القاهرة5191 ،م.
 .14فيصل غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السمان (دراسة في الزمن السردي) ،دار مجدالوي
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط2154 ،5م.

 .11قادة عقاق :داللة المدينة فـي الخطاب الشعري العربي المعاصر (د ارسـة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان)،
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2115 ،م.

 .16كمال عيد :فلسفة األدب والفن ،الدار العربية للكتاب ،تونس5198 ،م.

 .19لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية ،دار النهار للنشر ،ط ،5لبنان2112 ،م.

 .18مارسيل مارتن :اللغة السينمائية ،ترجمة سعيد مكاوي ،المؤسسة المصرية للتأليف والنشر5164 ،م.
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 .11مجدي وهبة وكامل المهندس :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت5191 ،م.
 .511محمد إبراهيم شادي :الحوار في القرآن الكريم خصائصه التركيبية وصوره البيانية ،دار اليقين للنشر والتوزيع،
ط ،5مصر2151 ،م.

 .515محمد بنيس :الشعر العربي الحديث ،بنياته وابداالتها ،ج ،4دار توبقال ،ط ،5الدار البيضاء5115 ،م.

 .512محمد بنيس :الشعر العربي الحديث (بنياته وابداالتها) ،دار توبقال للنشر ،ط ،2الدار البيضاء،
المغرب2115،م.

 .513محمد حسن عبد هللا :الريف في الرواية العربية ،عالم المعرفة( ،)543سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت5118 ،م.

 .514محمد صابر عبيد :تجليات النص الشعري (اللغة ـ الداللة ـ الصورة) ،عالم الكتب الحديث ،ط ،5إربد،
األردن2154 ،م ،ص.514

 .511محمد عبد المطلب :بالغة السرد ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر1002 ،م.
 .516محمد عناني :النقد التحليلي ،القاهرة5192 ،م.

 .519محمد غنيمي هالل :النقد األدبي الحديث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،6مصر2116 ،م.
 .518محمد القاضي وآخرون :معجم السرديات ،دار محمد علي للنشر ،تونس ،ط2151 ،5م.

 .511محمد نجيب التالوي :القصيدة التشكيلية في الشعر العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،5القاهرة،
5118م.

 .551محمود درويش :ديوان سرير الغريبة ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط2111 ،2م.

 .555مســلم حســب حســين :جماليــات الــنص األدبــي (د ارســات فــي البنيــة والداللــة) ،دار الســياب للطباعــة والنشــر
والتوزيع ،ط ،5لندن2119 ،م.

 .552مصطفى الضبع :استراتيجية المكان ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،مصر ،أكتوبر 5118م.
 .553موريس أبو ناضر :األلسنية والنقد األدبي (في النظرية والممارسة) ،دار النهار للنشر ،بيروت5191 ،م.

 .554مي عمر نايف :الخطيئة والتكفير والخالص (الخطاب الشعري عند الشاعر محمد حسيب القاضي د ارسة
نصانية) ،منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني ،ط2112 ،5م.

 .551ميجان الرويلي ،وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3بيروت2112 ،م.

 .556ميشال بوتور :بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة :فريد انطونيوس ،منشورات عويدات ،بيروت ،ط.5195 ،5
 .559ناصر عبد الرازق :القصة العربية..عصر اإلبداع (دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري) ،دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،5مصر5111 ،م.

 .558نسيم مجلي :أمير شعراء الرفض (أمل دنقل) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة5114 ،م.

 .551نفلة حسن أحمد العزي :تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني (قراءة نقدية) ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط،5
عمان2155 ،م.
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 .521هادية السالمي :التناص في القرآن (دراسة سيميائية للنص القرآني) ،عالم الكتب الحديث ،ط ،5إربد ،األردن،
2154م.

 .525هجيره لعور بنت عمار :الغفران في ضوء النقد األسطوري ،سلسلة كتابات نقدية تصدرها الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،القاهرة ،ط2111 ،5م.

 .522واالس مارتن :نظريات السرد الحديثة ،ترجمة حياة جاسم محمد ،المجلس األعلى للثقافة ،مصر5118 ،م.

 .523ياسين النصير :الرواية والمكان ،الموسوعة الصغيرة ،سلسلة تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
5186م.

 .524ياسين النصير :المساحة المختفية (قراءات في الحكاية الشعبية) ،المركز الثقافي العربي ،ط ،5الدار البيضاء،
5111م.

 .521يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،دار الفارابي ،ط ،2بيروت5111 ،م.
 .526يمنى العيد :في القول الشعري ،دار توبقال للنشر ،ط ،5الدار البيضاء ،المغرب5189 ،م.

 .529يوري لوتمان :تحليل النص الشعري (بنية القصيدة) ،ترجمة :محمد فتوح أحمد ،دار المعارف ،القاهرة ،د.ط،
5192م.

 .528يوسف الصائغ :الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 5118م ،مطبعة األديب البغدادية ،بغداد5198 ،م.

اجملالتَّالعلميةَّ :

 .5إحسان الديك :رمزية القناع في سربية سميح القاسم ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية،
المجلد ،53العدد ،5غزة2155،م.
 .2أحمد جبار عبد الكاظم العبودي :التوظيف الفني والجمالي لعمق المجال في بنية الفيلم الروائي الحديث،
مجلة األكاديمي ،العدد  ،63جامعة بغداد2152،م.
 .3أحمد درويش :الجذور والثمار (دراسة في تشكيل الصورة في شعر أبي سنة) ،مجلة إبداع ،العدد رقم
5113 ،52م.
 .4أحمد الصغير :تداخالت الصورة وانزياحاتها في شعر الحداثة ،عالمات ،مج ،58ج ،95نوفمبر2151م.
 .1أحمد ياسين السليماني :تقنية القناع الشعري ،مجلة غيمان ،العدد الثالث ،صنعاء ،اليمن2119 ،م.
 .6اعتدال عثمان :تجليات البحر والوطن في (ركعتان للعشق) للشاعر أحمد الشهاوي ،إبداع ،العدد ،8مصر،
5188م.
 .9اندري تاركوفسكي :دور المونتاج في السينما ،ترجمة :عبد الهادي الراوي ،مجلة نزوى العدد 2155 ،66م.
 .8بدران عبد الحسين محمود :النزعة الدرامية في شعر البياتي ،مجلة تكريت ،المجلد  ،58العدد ،1تموز 2155م.
 .1برتولد بريخت :خمس صعوبات في قول الحقيقة ،ترجمة :منحة البطراوي ،مجلة أدب ونقد ،العدد  2فبراير،
5184م.
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 .51جمال مجناح :مكانية صورة البحر في الخيال الشعري الفلسطيني المعاصر (مقاربة سيميائية ظاهراتية)،
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الحادي والعشرون ،تشرين األول2151 ،م.
 .55جودت كساب :التكامل والتماثل في معلقة امرئ القيس ،مجلة عالمات في النقد ،ج  ،44م ،55يونيو 2112م.
 .52حسن البنداري ،عبد الجليل صرصور ،عبلة سلمان ثابت :التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر ،مجلة
جامعة األزهر ،غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد ،55العدد 2111 ،2م.
 .53حسين الواد :أجنة الثبيتي في تضاريسه ،مجلة عالمات ج  ،12م ،53ربيع اآلخر 5423هـ ،يونيو 2114م.
 .54حميد لحمداني :من أجل تحليل" سوسيو _ بنائي" للرواية (رواية المعلم علي نموذجاً) ،منشورات الجامعة،
السلسلة ،3فبراير5184 ،م.

 .51حياة الخياري :الرمز الشعري واشكاليات التلقي ،مجلة الكوفة ،العدد  ،3السنة الثانية 2153م.
 .56خيرة جريو :ثنائية المدينة والريف في شعر بدر شاكر السياب ،مجلة بابل ،العلوم اإلنسانية ،المجلد ،22
العدد 2154 ،2م.
 .59سعيد علوش :تمجيد النظرية وتقويض اإلجراء ،مجلة عالمات ،ج ،39مج ،51سبتمبر 2111م.
 .58سمير الخليل وآخرون :التوليف(المونتاج) في الشعر العربي المعاصر ،مجلة كلية التربية األساسية ،العدد
الثالث والخمسون2118 ،م.
 .51سيد النساج :الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية ،مجلة فصول ،مجلد  ،2العدد 5182 ،4م.
 .21شعبان سليم :أمل دنقل عالمة فارقة على خارطة الشعر المعاصر ،مجلة الموقف األدبي ،العدد  ،112شباط
2153م.
 .25صابر الحباشة :المكان :البنية والداللة (دراسة في المتن الروائي البحريني) ،اإلتحاف ،العدد  ،581تونس،
2119م.
 .22صالح فضل :األسلوب السينمائي في الرواية" وردية ليل" نموذجاً ،مجلة إبداع ،العدد ،52ديسمبر 5112م.

 .23عادل كريم سالم :معالجة الجوقة بين تقاليد المسرح اإلغريقي والرؤية اإلخراجية المعاصرة ،مجلة جامعة بابل،
العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،22العدد 2154 ،3م.
 .24عبد الرحمن بوعلي شخصيات النص السردي ،مجلة عالمات ،مجلد  ،8ج5111 ،35م.
 .21عبد هللا إبراهيم :أبنية الحدث في وراية الحرب ،مجلة األقالم ،ع5188 ،1م.
 .26عدنان حسين قاسم :المعاناة ولغة القصيدة ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المجلد الثالث
عشر ،العدد 5186 ،2م.
 .29علي أكبر محسني ورضا كياني :االنزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر (دراسة ونقد) ،مجلة دراسات
في اللغة العربية وآدابها ،فصلية محكمة ،العدد الثاني عشر2153،م.
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 .28علي عبد الرحمن فتاح :الفضاء الزمني وداللته في رواية فقهاء الظالم لسليم بركات ،مجلة اآلداب ،العدد،552
2151م.
 .21علي عشري زايد :توظيف التراث في شعرنا العربي المعاصر ،فصول مجلة النقد األدبي ،المجلد األول ،العدد
 ،5أكتوبر.5181
 .31عماد الضمور :سردية الشعر في ديوان (منمنمات أليسا) للشاعر محمد القيسي ،مجلة جامعة النجاح (العلوم
اإلنسانية) ،المجلد 2111 ،)2(23م.
 .35عمر عتيق :تقنيات سردية في قصص الدكتورة القاصة "امتنان صمادي" ،مجلة أفكار" و ازرة الثقافة األردنية"،
العدد  ،284أيلول2152م.
 .32غالية خوجة :تجليات المحو (الحداثة والشعر) ،مجلة عالمات ،م ،53ج ،12السعودية ،يونيو 2114م.
 .33فراس عبد الجليل الشاروط :السرد الروائي ..السرد الفيلمي ضرورة المعالجة الفيلمية (امرأة الضابط الفرنسي
مثاالً) ،جامعة القادسية ،مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية ،المجلد الثاني ،العدد 2111 ،2م.

 .34فوزي إبراهيم الحاج :التشخيص في القصيدة الغندرامية (قراءة نقدية في بعض شعر أمل دنقل) ،مجلة جامعة
النجاح (العلوم اإلنسانية) ،المجلد 2111 ،54م.
 .31كاظم عبد هللا عبد النبي عنوز :تراسل الحواس في شعر الشيخ أحمد الوائلي ،مجلة مركز دراسات الكوفة،
العدد ،6العراق2119 ،م.
 .36كاظم فاخر حاجم :جماليات الفراغ وشعرية الغياب في القصيدة الحديثة ديوان حفيد امرئ القيس للشاعر
سعدي يوسف اختيا اًر ،مجلة آداب ذي قار ،العدد 2151 ،5م.

 .39كريم شغيدل مطرود :فرضيات التهكم في السرد العراقي (مدخل إجرائي) ،مجلة اآلداب ،العدد 2151 ،553م.
 .38ماري تريز عبد المسيح :القراءة النصية بين النص المرئي والنص األدبي ،مجلة إبداع ،العدد 5116 ،3م.
 .31محسن الكندي :عالقة المكان بالهم اإلبداعي الشعري ،نزوى فصلية ثقافية ،العدد  ،59يناير 5111م.
 .41محمد صالح الشنطي :أحد عشر كوكباً على آخر المشهد األندلسي ،مجلة عالمات ،م ،55ج ،44يونيو
.2112

 .45محمد عبد المطلب :أدوات الخطاب الشعري المعاصر ،دورة مؤتمر أبي القاسم الشابي ،مؤسسة جائزة عبد
العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ،فاس ،المغرب ،أكتوبر 5114م.
 .42محمد بن عياد :سيميائية الخطاب وخطاب السيميائية ،مجلة عالمات المغربية ،العدد ،21المغرب.
 .43محمد مشعل الطويرقي :شعرية النبوءة بين الرؤية والرؤيا-تجليات زرقاء اليمامة-في الشعر العربي المعاصر،
مجلة جامعة أم القرى للعلوم واللغات وآدابها ،العدد الثاني ،يوليو 2111م.
 .44محمود أحمد العشيري :الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص ،مجلة عالمات مج ،56ج ،65مايو 2119م.
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 .41مطاع صفدي :مارتن هيدغر والكينونة ،الفكر العربي المعاصر ،العدد  ،3تموز5181م.
 .46منال صالح الدين عزيز :التقابل الداللي في األدب اإلسالمي البلجيكي قراءة تحليلية في أسلمة لغة
الشعر لدى شعراء المهجر (الطوفان في نوحه األخير أنموذجاً) ،مجلة تكريت للعلوم اإلنسانية ،العدد

 ،6المجلد ،23حزيران2156م.

 .49الميلود حاجي :شعرية التعالق األجناسي بين السردي والشعري (دراسة في المجموعة القصصية أجنحة
الدقائق الخمسة البتسام خليل) ،فصول مجلة النقد األدبي ،المجلد  ،2/21العدد 2159 ،18م.
 .48نجيب الورافي :تناص الرمز قراءة في نص " رجعة الحكيم ابن زايد" مجلة غيمان ،العدد الثامن ،صيف
2111م.
 .41نصيرة أحميد جدوع :األدب والثورة (األدب العراقي المعاصر أنموذجاً) ،جامعة األنبار ،العراق ،الشبكة
العنكبوتية 2152م.

 .11هاشم محمد هاشم وآخرون :دراسة المونتاج السينمائي في تشكيل صورة العدودة المصرية ،مجلة إضاءات
نقدية ،العدد السابع عشر ،السنة الخامسة2151 ،م.
 .15هايل محمد الطالب :خطاب العشق بين مكابدات العاشق والفعل السردي ،مجلة الموقف األدبي ،السنة الثالثة
واألربعون ،العدد  ،123تشرين الثاني .2154
 .12هدى الصحناوي :البنية السردية في الخطاب الشعري (قصيدة عذاب الحالج للشاعر عبد الوهاب البياتي
نموذجاً) ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،21العدد (2153 ،)2+5م.

 .13يوري لوتمان :مشكلة المكان الفني ،ترجمة سي از قاسم دراز ،عيون المقاالت ،العدد ،8المغرب5189 ،م.
 .14يوسف إدريس :قانون موت الشاعر ،العدد  ،5مجلة أدب ونقد ،يناير 5184م.

الرسائل العلمية:
 .5أحالم مناصرية :بنية الخطاب السردي في رواية السمك ال يبالي ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري ،الجزائر،
2155م.
 .2أنطون كرم :الرمزية واألدب العربي الحديث ،رسالة ماجستير ،بيروت ،لبنان5149 ،م.
 .3بـدر نــايف الرشـيدي :صــورة المكـان الفنيــة فـي شــعر أحمـد الســقاف ،رسـالة ماجســتير ،جامعـة الشــرق األوســط،
2152م.
 .4جمال محمد عطا حسن :تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل ،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة ،مصر،
2112م.
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 .1حورية تومي ،وحورية نقلي :البنية السـردية فـي روايـة األسـود يليـق بـك ألحـالم مسـتغانمي ،رسـالة ماجسـتير،
جامعة الجياللي بونعامة ،الجزائر2151،م.
 .6علــي رحمــاني :الـرفض والتجــاوز فــي شــعر أمــل دنقــل ،رســالة ماجســتير ،جامعــة محمــد خضــر-بســكرة ،كليــة
اآلداب ،الجزائر2113،م.
 .9ليندة بولحارس :التشكيل البصري جمالياته ومدلوالته في القصيدة الجزائرية (شعر العقد األول من األلفية الثالثة
للميالد أنموذجاً( ،)2151 -2111رسالة ماجستير ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة،الجزائر2151،م.

 .8مها داود محمود أحمد :دال البحر في شعر محمود درويش ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فلسطين،
2155م.

 .1نور عبد الرازق القيسي :الصورة في شعر بشرى البستاني ،رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ،العراق2154،م.
مواقعَّاالنرتنتَّ :
 .5جابر عصفور :هوامش للكتابة – أشياء تحدث في الليلhttp://www.alhayat.com/article/964404 ،
 .2رمضان عمر :قراءة في سردية المشهد الشعري عند درويش،
/http://mahmouddarwish.ps/article/1347/
 .3سرحان بشارة سرحان ،ويكيبيديا،
/https://ar.wikipedia.org/wikiسرحان_سرحان
 .4عبد القادر جبار طه :البناء الفني في شعر سعدي يوسف:
http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/01072012/MasterAbdulKaderJ-Taha.htm
 .1ياسين اعطية :الجوقة في المسرح اليوناني :أشكالها وأدوارها بين التراجيدي والكوميدي،
https://www.mominoun.com/articles/-5337
 .6يعقوب البيطار :التناص وشعرية اللغة في تجربة أمل دنقل (قراءة تحليلية جمالية) ،بحث منشور على االنترنت بصيغة .pdf
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