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لكن الق���راءة ال�صائع���ة وال�صعبوي���ة لق�صيدة 
اأم���ل دنقل )ال ت�صالح( تعك����س هيمنة املتلقي 
يحكمه���ا  حلظ���ة  يف  َجماعي���ة  ذات���ًا  بكون���ه 
ال�صياق اخلارجي، ال الذات القارئة املحتكمة 
اإىل الن�س اأوال. وذل���ك يفر�س على الق�صيدة 
تاأوي���ًا وحي���دًا يلخ�صها بعن���وان حتيل اإليه 
الق���راءات الاحق���ة، ه���و ح���ذف ال�صل���ح اأو 
الت�صالح كحل لل�ص���راع العربي ال�صهيوين، 
وا�صتب���دال الدم ب���ه اإ�صارة مبا�ص���رة للحرب. 
مع اأن اأمل ي�صتخدم الدم رمزا م�صادا تبداأ به 
العداوة حني جعل كليب يو�صي اأخاه املهلهل 

باأال ي�صافح قاتليه:
كيف تنظر يف يد من �صافحوك../ فا تب�صر 

الدم../ يف كل كف؟

قراءة المطابقة
اإن الربط ب���ني الهتاف )ال ُت�صاِل���ْح( امل�صتعار 
مم���ا روي اأن كلي���ب كتب���ه بدم���ه بع���د مقتله، 
وبني الواقع العرب���ي املتداعي واملتهاون يف 
رد الكرام���ة ال�صليب���ة بالهزمي���ة واالنتكا�صة، 
ق���د ح�ص���َر الق���راءة يف اجتاه واح���د، فغدت 
)ال ت�صال���ح( �صع���ارًا �صيا�صي���ًا يكر�صه اجلدل 
واخل���اف، قب���ل اأن يكون ن���داًء اإن�صانيًا ينبه 
حِل���قٍّ قوم���ي كم���ا اأراده ال�صاع���ر حني حتدث 

ع���ن ق�صيدته الت���ي اأرخ كتاب���ة مقطعها االأول 
يف نوفم���ر ت�صري���ن الث���اين 1976 ون�صرها 
)اآف���اق  جمل���ة  يف  وحتدي���دًا  م�ص���ر  خ���ارج 
عربية( ببغداد قائ���ًا اإنه”حاول تقدمي حرب 
الب�صو����س الت���ي دام���ت اأربع���ني عام���ا بروؤية 
معا�ص���رة.. ورمب���ا اأغ���رت تل���ك )املعا�صرة( 
برتحي���ل م�صم���ون الق�صي���دة ورموزه���ا اإىل 
وقائ���ع احلا�صر بطريق���ة الق���راءة التطابقية 
الت���ي تب�ّص���ط الن�صو����س، وحت���ل رموزه���ا 
مبيكانيكي���ة تت�ص���اوى فيه���ا تل���ك الرموز مع 
مدلوالتها اخلارجية وتنح�صر يف اأفقها.. فا 
يع���ود للتف�صريات والق���راءات االأخرى جمال 
ر الق�صيدة  اأو ف�صح���ة لطرح روؤيتها. كاأن تف�صَّ
ب�صراع القي���م والواقع حني رف�س اأهل كليب 
اأي���ة دية اأو �صلح كما تقرتح االأعراف القبلية، 
وجت�ص���د ذلك يف �صرخة اأخيه ال�صاعر املهلهل 
اأو الزير �صامل يف ال�ص���رية الهالية الذي ردد 
الزمة”ذهب ال�صل���ح اأو تردوا كليب���ًا”، التي 
�صيكررها اأمل دنقل حني يقول يف الق�صيدة:

ال ت�صالح /اإىل اأن يع���ود الوجود اإىل دائرته 
االأبدية/النجوم.. مليقاتها

والطي���ور.. الأ�صواتها/ والرم���ال.. لذّراتها/ 
والقتيل لطفلته الناظرْة.

يوؤي���د ذلك ق���ول الأم���ل يف اأحد حوارات���ه: اإن 

الق�صي���ة لي�ص���ت يف اأن يع���ود كلي���ب حي���ًا اأو 
ي���راق من اأجله ال���دم، بل الع���دل، اأي كما ُقتل 
كليب يجب اأن يع���ود اإىل احلياة مرة اأخرى؛ 

الأن قاتله ال ميلك احلق يف اأن يقتله.
لك���ن مل يظ���ل كث���ري اأثر الأي���ة ق���راءة تنا�صية 
مقارن���ة تتاأم���ل ال�صل���ة ب���ني املرج���ع – ق�صة 
ح���رب الب�صو����س ومف���ردة مقت���ل كلي���ب يف 
ثناياه���ا – وب���ني الن����س احلدي���ث – مقاطع 
الق�صي���دة الث���اث الت���ي ن�صره���ا اأم���ل دنق���ل 
يف دي���وان م�صتق���ل بعن���وان )اأق���وال جديدة 
عن ح���رب الب�صو����س( وما جرى م���ن تكييف 
للواقع���ة التاريخي���ة حل�ص���اب تقني���ة القن���اع 
العم���ل  ال�صاع���ر يف جمم���ل  اعتمده���ا  الت���ي 
وان�صح���ب ليدع �صخ�صي���ات الق�صة يتكلمون 
اأو يدل���ون باأق���وال )جديدة( ع���ن تلك احلرب 
فكان���وا �صاردي تفا�صيلها بينما هيمنت روؤية 
ال�صاعر اأو وجهة نظ���ره بامل�صطلح ال�صردي. 
ث���م توفرت الفر�ص���ة بهذه التقني���ة لي�صتبطن 
و�ص���راع  ال�صخ�صي���ات  اأعم���اق  ال�صاع���ر 
عواطفهم جتاه االأ�ص���رة املخت�صمة وواجبهم 
جت���اه القتيل ال���ذي اأورثهم حم���ًا ثقيًا حني 
خ���طَّ بدمه على ال���رتاب بجان���ب جثته عبارة 
طلبي���ة ترتكز حدتها يف اأ�صل���وب النهي الذي 

�صيغت فيه : ال ت�صالح.

ع���ر اأم���ل دنقل عل���ى عنا�ص���ر حكائي���ة بالغة 
الدالل���ة ب�صرد ق�صة مقتل كلي���ب يف املدونات 
الع���رب  اأي���ام  املت�صمن���ة  القدمي���ة  العربي���ة 
ووقائعه���م فاطم���اأن للرواي���ة ال�صعبي���ة التي 
تع���دل كث���ريا وحت���ذف وت�صي���ف ف���ا يظ���ل 
م���ن كليب مثا �ص���وى �صورة ال�صي���د الكرمي 
املهيم���ن عل���ى مق���درات قومه واملغ���دور غيلة 
بي���دي ج�صا�س اأخ زوجت���ه متنا�صيا ما يروى 
من تعاليه وطغيانه على من حوله فهو”قد عز 
و�صاد يف ربيعة، فبغى بغيًا �صديدًا، وكان هو 
ال���ذي ينزلهم منازله���م ويرّحلهم، وال ينزلون 
وال يرحل���ون اإال باأم���ره وال يجريون اأحدا اإال 
باإذنه”، لذا اأغاظه وجود ناقة الب�صو�س خالة 
ج�صا�س ترعى واأن يجري ج�صا�س خالته بغري 
اإذن���ه! فاأم���ر برميها فقام ج�صا����س بقتل كليب 
يف م�صه���د حجاجي تظهر في���ه غطر�صة كليب 
التي مل ترد قراءة اأمل دنقل لاأحداث اأن تقف 
عندها واكتف���ت ب�صورة البطل. هكذا ابتداأت 
احل���رب التي �ص���رب العرب بطوله���ا االأمثال 
فقي���ل اإنه���ا ا�صتم���رت اأربع���ني عام���ا، وتاب���ع 
املهلهل ال�صاعر اأخو كليب الطلب بثاأره وبكاه 
راثي���ا لكنن���ا مل جند ل���ه �صوتا يف عم���ل اأمل 
دنق���ل املن�صور، كم���ا مل ينجز ال�صاع���ر ماأ�صاة 
جليلة زوجة كليب التي تذكر املعاجم �صريتها 

بكونها �صاعرة ذات �ص���اأن يف اجلاهلية حيث 
وجدت نف�صه���ا ممزقة بني واجب احلزن على 
ال���زوج القتي���ل، وال�صخط عل���ى االأخ القاتل، 
حي���ث ُط���ردت وتخل���ى عنه���ا ابنه���ا وابنته���ا 
اليمامة الت���ي كانت �صديدة احلزن والغ�صب. 
لك���ن ال�صاع���ر مل ي�صتطع ا�صتكم���ال م�صروعه 
ال�صع���ري ب�ص���رد االأق���وال االأخ���رى جل�صا�س 
نف�ص���ه )يف تري���ر جرميت���ه( كم���ا يق���ول يف 
تذيي���ل الدي���وان، و�صه���ادة جليل���ة وبع����س 

ال�صخ�صيات التي تعلق على االأحداث.
لقد �صادر العنف الدرامي يف الن�س الكيفيات 
الفنية املتاحة واملتحقق���ة وحجز االأنظار عن 
روؤي���ة التعدي���ات والتكييفات الت���ي اأجراها 
ال�صاع���ر الإ�صق���اط تل���ك املفردات عل���ى الواقع 
املعا�صر، كما اأغفلت القراءات ما اأراد ال�صاعر 
اإ�صباغ���ه م���ن قد�صي���ة على و�صاي���ا كليب رغم 
اأنه���ا و�صية واح���دة )ال ت�صالح( فاأ�صماها يف 
العن���وان )مقت���ل كلي���ب - الو�صاي���ا الع�ص���ر( 
م�صتثم���را دالالت الو�صاي���ا الع�صر املُلِزمة يف 
العه���د القدمي ثم التعدي���ات امل�صيحية عليها، 
لك���ن الو�صايا الع�صر تتغ���ري �صياغتها يف كل 
مقط���ع، اأما و�صايا كلي���ب الع�صر فهي كما ترد 
يف مقاط���ع الق�صي���دة الع�ص���ر تب���داأ باجلمل���ة 

الطلبية ذاتها: ال ت�صالح.

مآخذ ومزايا

ُوجه���ْت لتجرب���ة اأم���ل دنق���ل اإجم���اال ولن�صه 
ع���ن مقتل كلي���ب بع����س املاحظ���ات املت�صلة 
بامل�صم���ون والبنية ال�صكلية وح���ول ما تردد 
يف الق�صي���دة من متجيد لقي���م الثاأر والدعوة 
لل���دم وقيم املا�صي الت���ي رمبا تتناق�س مع ما 
ع���رف من ثورية يف اأ�صعار اأمل ال�صابقة، لكن 
ثمة من يرى يف تلك ال�صرخة تناق�صا اإيجابيا 
بتعبري الدكت���ور �صيد البحراوي الأنها ت�صمح 
بقيام”املفارق���ة كقيم���ة فنية عالي���ة”يف �صعر 
اأم���ل دنق���ل وتكر�س مترده ال���ذي يكون”على 

م�صتوى الفن اأكر اأهمية من الثورية”.
فنيا تت�صح يف �صعره ميزة االهتمام بالقافية 
واالحتف���اء بها واالإحلاح عليه���ا ما يوؤدي اإىل 
التب�صي���ط اأحيان���ًا، ووقوعه���ا يف م���ا ي�صميه 
�صاح ف�صل”فائ�س الداللة الذي يجعل معنى 
الق�صيدة وا�صحا.. يتكئ على فائ�س االإيقاع 
اأي�صًا”ويتع���زز انك�ص���اف الن����س وتب�صي���ط 
الروؤي���ة فيه باالإحل���اح على القافي���ة وتواليها 
يف الق�صيدة - و�صائ���ر �صعر اأمل دنقل - رغم 
اأن اعتم���اد الق�صي���دة على املقاط���ع وترقيمها 
من 1 اإىل 10 خفف من اندفاع االإيقاع وتتابع 
القافي���ة، واختيار وزن املت���دارك الذي ي�صيع 
اإيقاع���ا واح���دًا ال تتن���وع في���ه التفعيات وال 
تتمدد مو�صيقاه لت�صرتي���ح اجلملة ال�صعرية، 
وبجان���ب ذلك انطبعت ق�صي���دة اأمل باأ�صلوب 
خا����س ب���ه ي�صتفي���د من تل���ك املزاي���ا ويطور 
ال�صل���ة بالرتاث وا�صتلهام رم���وزه الإ�صقاطها 
على الواق���ع، واال�صتعانة بالتقنيات احلديثة 
كاالرت���داد والتداعي���ات واملونت���اج ال�صعري 
ال���ذي يولف بني اللقطات دون العطف برابط 

نحوي مبا�صر، كما يكر�س املفارقة واملحاكاة 
ال�صاخرة من خال ال�صورة ويهتم مبوجهات 
الق���راءة كالعناوين ذات الدالل���ة والتمهيدات 
االفتتاحي���ة املقتب�صة م���ن ال�صرية اأو مدونات 
الب�صو�س، و االإ�صارات التاريخية التي تعّرف 
بال�صخ�صي���ات، والتذيي���ل يف اآخ���ر الق�صيدة 
لك�صف ا�صرتاتيجياته���ا حيث ي�صرح ال�صاعر 
ب���اأن كليب”رم���ز املج���د العرب���ي القتي���ل اأو 
لاأر�س العربية ال�صليب���ة”. الق�صيدة جت�صد 
�صل���ة ال�صاعر بال���رتاث اأو التاريخ على وجه 
التحدي���د كم���ا داأب يف اأغل���ب ق�صائ���ده ؛ الأنه 
ي���رى اأن )ا�صتله���ام الرتاث(”ج���زء مه���م م���ن 
تطوي���ر الق�صي���دة، واحلف���اظ عل���ى انتم���اء 
ال�صع���ب لتاريخ���ه ولك���ن الع���ودة لل���رتاث - 
يح���رتز ال�صاعر - يجب اأال تعن���ي ال�صكن فيه 
ب���ل اخرتاق املا�ص���ي للو�ص���ول اإىل احلا�صر 
وا�صت�صراف امل�صتقبل”. ويعني بذلك الرتاث 

كل ما ا�صتلهمه عربيا واإغريقيا.
تلك مهم���ة نه�صت بها ن���داءات كليب وحققت 
ما ي�صميه ال�صاع���ر التوا�صل مع النا�س كناية 
عن اجلمه���ور، ورف�س جت���اوز الواقع. وهو 
م���ا ميي���ز روؤية اأم���ل دنقل داخ���ل اال�صطفاف 
احلداثي، رغم اأن ما قدم���ه �صُيقراأ بكونه اأدبا 

ال تاريخا يف النهاية.
مل تتم���دد ق�صيدة )ال ت�صالح( خ���ارج بوؤرتها 
املوّل���دة: رف����س ال�صل���ح بع���د م���ا ج���رى من 
جرائ���م، وما الو�صايا امل�صتعادة من ال�صرخة 
اجلاهلي���ة اإال جمل���ة �صعري���ة واح���دة األهب���ت 
ال�صمائ���ر، ونطق���ت با�صم املحكوم���ني الذين 
لاأ�ص���ف لي�صوا من يقرر �صبل احلرب وال�صلم 

يف الواقع.
ال ت�صالح!

ال ت�صالح!
..ولو منحوك الذهْب

اأترى حني اأفقاأ عينيَك،
ثم اأثبت جوهرتني مكانهما..

هل ترى..؟
هي اأ�صياء ال ُت�صرتى

... ال ت�صالح!
فما ذنب تلك اليمامة

لرتى الع�س حمرتقا..فجاأًة،
وهي جتل�س فوق الرماد؟!

.... ال ت�صالح
ولو توجوك بتاج االإمارة

كيف تخطو على جثة ابن اأبيك..؟
وكيف ت�صري املليك..

على اأوجه البهجة امل�صتعارة؟
كيف تنظر يف يد من �صافحوَك..

فا تب�صر الدم..
يف كل كف؟

اإن �صهما اأتاين من اخللف.
�صوف يجيئك من األف خلف.

فالدم االآن �صار و�صاما و�صارة.
ال ت�صالح ولو توجوك بتاج االإمارة.

...... ال ت�صالح،
ولو قيل اإن الت�صالَح حيلة.

اإنه الثاأر
تبهت �صعلته يف ال�صلوع..

اإذا ما توالت عليها الف�صول..
ث���م تبق���ى ي���د الع���ار مر�صوم���ة )باأ�صابعه���ا 

اخلم�س(
فوق اجلباه الذليلة!

�صوت و�صورة راأي النا�س

أمل دنقل.. وصاياه بقناع كليب

أخذت قصيدة مقتل كليب 

– الوصايا العرش ألمل دنقل 

بأجزائها الثالثة املنشورة: 

ال تصالح، وأقوال الياممة، 

ومرايث الياممة شهرًة 

وشيوعا وتداوال مل تصلها 

أي من قصائده يف مراحل 

تجربته التي بدأت بديوان 

)البكاء بني يدي زرقاء 

الياممة( 1969.. رغم أنه 

عالج يف تلك القصائد 

موضوعات مشابهة وبرؤية 

مامثلة تنطلق من أفق قومي 

تقدمي ميتزج فيه اإلنساين 

بالوطني.

محمد بدوي

اأمل دنقل �صاع���ر �صلطة.. ولكنها �صلطة 
'مناوئ���ة' ه���و قيم���ة ك�صاع���ر معار�صة، 
وقيمة يف ديوان ال�صعر العربي.. وجزء 
من عم���ل ال�صلطة ان تعلي من ال�صعراء 
امل�صريني، كاأن اأمل دنقل جتاوز مرحلة 
املواجه���ة والكف���اح، واأ�صبح ي�صم اىل 
كتاب الثقافة امل�صرية مبعناه الوا�صع، 
ال�صلط���ة يف كل مكان تاأخذ معار�صيها، 
تن�ص���ب نف�صها له���م، وكاأن ذلك نوع من 
االإرث.. كم���ا ان ال�صلط���ة ت���ري ان اأمل 
جزء من م���وروث التكوين االجتماعي 
تتبن���اه،  ان  فاب���د  امل�ص���ري  الثق���ايف 
�صاع���ر م�ص���ري �صي�صي���ف اىل ال�صلطة 
اأن حتتف���ل به وبالذات يف بحث الدولة 
ع���ن تاأكيد دوره���ا يف الثقافة امل�صرية، 
�صاع���ر كب���ري ل���ن ترتك���ه حتى ل���و كان 
�صاع���ر معار�ص���ة، بدلي���ل ان امل�صاألة مل 
تعد حم�صورة يف الداللة ال�صيقة ملعني 
هذا ال�صع���ر بداية من رف�س ال�صلح مع 
اإ�صرائي���ل رغ���م ان ال�صيا�ص���ة الر�صمية 
تق���وم االآن علي ا�صرتاتيجي���ة ال�صام، 
كم���ا ان اأ�صع���اره �صد حك���م الديكتاتور 
و�ص���د كث���ري م���ن اأخ���اق الرجوازية 
امل�صري���ة. في���كاد يك���ون اح���د القائ���ل 
الذي���ن كتب���وا �صد حك���م عب���دا لنا�صر، 
اىل نق���د مظاهر تفت���ت احلياة امل�صرية 
بع���د 67 وهو ما ناحظ���ه يف ق�صيدته 
)�صفر األف دال(، كم���ا اأن ق�صائده، �صد 
نفاق املجتم���ع )ونلحظ ذلك يف ق�صائد 
ه التي ي�ص���ور فيها املوم�س التي ذهب 
ه���ا  خو اأ

اإيل اجلبه���ة اأو املقاتل القدمي الذي فقد 
�صاقه.

اإذن اأم���ل ه���و �صاع���ر معار�ص���ة بح���ق، 
ولكن���ه لي�س �صاع���ر معار�ص���ة �صطحيا 
يلتق���ي م���ع ال�صلطة يف جمم���ل روؤيتها 
للع���امل مثل ن���زار قباين، ولكن���ه �صاعر 
'معار�صة' يف نق���ده لاأ�ص�س التي قامت 
عليها كل اأ�صكال ال�صلطات، �صلطات قهر 
اجل�ص���م الب�صري، مراقب���ة هذا اجل�صم، 
االعت���داء والعنف وهو م���ا نكاد جنده 
يف كل ق�صائ���ده، ال�ص���يء الوحيد الذي 
التقي فيه اأمل م���ع ال�صلطة العربية هو 
ان���ه اآمن باالأ�صل العرب���ي لهذه ال�صلطة 
كهوي���ة وكثقاف���ة. وه���ذه املفارق���ة بني 
جذرية نقده ال�صعري وكا�صيكية اللغة 
عنده وان�صباطها و�صرامتها ال�صديدة، 
هذه ميك���ن ان تكون املنطق���ة الوحيدة 
الت���ي التقي فيها اأمل مع جممل ال�صلطة 
العربي���ة كوجهة نظ���ر للع���امل وكهوية 

وعنا�صر تقوم عليها هذه الهوية!
وجزء م���ن واجب ال�صلط���ة التي تنظم 
املجتم���ع ان حتتف���ي ب���كل كتابها حتى 
ول���و اختلف���وا معه���ا.. واملث���ال االأكر 
دالل���ة ه���و جني���ب حمف���وظ املعار�س 
لل�صلطة، فهو يق���ول بالفردية والعدالة 
االجتماعي���ة وه���ي قيم غ���ري موجودة 
يف ارث ال�صلط���ة، ولذل���ك ي�صعب على 
ال�صلط���ة اأال حتتف���ي ب�صاع���ر مث���ل اأمل 
يكفيه���ا اأنه���ا مل تعط���ه جائ���زة الدول���ة 

التقديرية 

لم يكن معارضا 
سطحيا

د. حاتم الصَكر

عن امل�صري اليوم
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مقداد مسعود

 يف 21/اآيار/1983.اأ�صعل اجلنوبي،�صمعته 
االأوىل يف ال�صاطىء االآخر..اأ�صعلها ب�صراعه 
املري����ر �صد �صرا�ص����ة االأمل....حتاول قراءتي 
األتق����اط عين����ات �صعرية،لاأ�صتدالل  املنتج����ة 
عل����ى خ�صوب����ة وانفت����اح الواح����د م����ن خال 
عن����د..)اأوراق  تكاثره..املتعدد..�صاأتوق����ف 
لل�صاع����ر   االأخ����ري  الدي����وان   )..)8( الغرف����ة 
وي�ص����م هذا الديوان الق�صائ����د االخرية التي 
كتبه����ا اأمل دنق����ل طوال فرتة مر�����س �صارعه 
اأرب����ع �صنوات من اأوائ����ل اأيلول 1979  حتى 
اأختي����ار  اآي����ار 1983 والعن����وان لي�����س م����ن 
رفيق����ة حيات����ه  اختي����ار  م����ن  ال�صاعر..رمب����ا 
ال�صي����دة عبلة الروين����ي.. والغرفة 8، ح�صب 
النا�صر)ه����ي اآخ����ر الغ����رف الت����ي ق����اوم فيها 
اأم����ل مر�صه، قراب����ة عام ون�ص����ف، يف الدور 
ال�صاب����ع م����ن – املعه����د القومي ل����اأورام، من 
�صباط 1982 اىل يوم رحيله ال�صاعة الرابعة 
من �صب����اح ال�صب����ت احل����ادي والع�صرين من 
ماي����و 1983..بالن�صبة يل كق����ارىء ان�صددت 
لل�صاع����ر ام����ل دنق����ل وان����ا اقتن����ي ن�صخة من 
ديوانه..)تعلي����ق على ماح����دث( كان ذلك يف 
تل����ك ال�صن����وات اخل�صل����ة حي����ث كان االم����ل 
اتاب����ع  اخ����ذت  �صيء..ث����م  كل  يف  يتقدمن����ا 
دواوينة واع����ود اىل مافاتني منها..وقد كان 
للو�صايا الع�صر دويها ال�صعري الهائل..حني 
ن�ص����رت يف جمل����ة اآفاق عربي����ة 1981...بعد 
ربيع 2003 ب�صن����وات توفرت يل ن�صخة من 

االعمال ال�صعرية الكاملة لل�صاعر اأمل دنقل 

*الورقة االأخرية..
توظ����ف ق�صيدت����ه )الورقة االأخ����رية( �صورة 
ً فوتوغرافي����ة ًعائلية ً، وم����ن وجه معني يبداأ 
تبئري امل�صهد ال�صعري من  هذا الوجه،تنداح 
ال�صور،اندياح دوائ����ر مائية،حتدثها ح�صاة 
ونحن ن�صطحها على وج����ه ماء النهر..ي�صيد 
ال�صاعرق�صيدته،م����ن خ����ال ع����دة وجوه  كل 
وج����ه هنا �صا�صة م����ن خالها تب����ث  الق�صيدة 
�صريورة �صوئه����ا..يف الوجه االأول ينك�صف 
ال�صاع����ر  �صورة،يتاأم����ل  يف  ال�صاع����ر  الين����ا 
ال�ص����ورة يتع����رف نف�ص����ه فيه����ا وينكرها يف 
الوق����ت ذاته،فه����و مل يع����د ه����و ب�صب����ب عامل 
ال�صريورة و�صناحظ ان الزمان ب�صروطه هو 
ال�صخ�صية الرئي�صة يف ه����ذة الق�صيدة،وَمن 
كان طف����ًا �صيعرفن����ا اىل �صخو�����س ال�صورة 
الق�صي����دة  :االأب/االأخت/االآخرين..ه����ل 
حماولة �صعرية الأعادة احلياة،للذين اأبتلعهم 

حوت املوت:

*)هل اأنا كنت طفا..
   اأم الذي كان طفا �صواي؟( ومفردة )�صواي( 

تعيدين اىل ق�صيدة يقول ال�صاعر فيها 

)عرُت يف �صريي 
حدي����ث   : ق�صي����دة  راأيتني...غ����ريي/233- 
خا�����س م����ع اأب����ي مو�ص����ى االأ�صعري(..انه����ا 
ا�ص����ارة للمتغ����ري يف املوق����ف ال�صيا�صي،ام����ا 
يف  الطبيع����ي  للمتغ����ري  فت�ص����ري  الطف����ل  يف 
مراح����ل عمر االن�صان  ثم يحول ال�صاعر ن�س 
�صعري،فال�صورة،ه����ي  ن�����س  ال�ص����ورة،اىل 
عام����ة ذات فح����وى ومعنى،و)ق����د ت�صكل لنا 
مدون����ة ب�صرية ن�صتطي����ع قراءتها،عر نظام 
العاقات الب�صرية وحدها اأو مب�صاعدة نظام 

لغوي جماور/�س25(

)هذه ال�صورة العائلية..
كان اأبي جال�صا، واأنا واقف..تتدىل يداي،

رف�صة من فر�س
ترك����ت يف جبين����ي �صج����ا، وعلم����ت القلب اأن 

يحرت�س.
اأتذكر..

�صال دمي
اأتذكر

مات اأبي نازفا
اأتذكرهذا الطريق اىل قره

اأتذكر،،
اأختي ال�صغرية ذات الربعني.

الاأتذكر حتى الطريق اىل قرها
املنطم�س/�س433(

)*(
�ص����ورة  الق�صيدة،تّثب����ت  ان  ناح����ظ    -1

فتوغرافية،لتلقط �صورا �صرديا،
فال�صاع����ر ينبهه ث����م يخت����زل حدثا(رف�صة من 

فر�س(..
-2- توا�صل الق�صي����دة �صريورتها عرن�صق 

خما�صي من االإحالة التكرارية للتذكر:
اأتذكر :�صال دمي
اأتذكر :مات اأبي

اأتذكر:هذا الطريق اأىل قره
اأتذكر: اأختي ال�صغرية

ويف الن�صق اخلام�س ينتفي التذكر
الاأتذكر حتى الطريق اىل قرها.

*ذكورية ال�صورة:
يف ال�صورة ناحظ ثنائية الواحد

:اأب/ اإبن 
وغياب االأم.

و�صم����ن اآلي����ة العم����ل ال�صع����ري فنح����ن ام����ام 
الن�ص����ق االأول الرئي�س م����ن الق�صيدة والذي 

يبداأ 
)هل اأنا كنت طفا(.

. الن�ص����ق الثاين،يب����داأ م����ع ال�صط����ر ال�صعري 
التايل

)اأو كان ال�صبي ال�صغري اأنا
ام ترى كان غريي(..

اأنه ذات ال�ص����وؤال االأول،من ناحية املعنى،مع 
ه����ذا  امللف����وظ،يف  يف  ن�صب����ي  اأخت����اف 

الن�صق،ينتق����ل ال�صاعرم����ن �ص����ورة /مرحلة 
الطفول����ة، يف الن�ص����ق االأول  اىل �ص����ورة  / 

مرحلةال�صبا/يف الن�صق الثاين.

*)اأو كان ال�صبي ال�صغري اأنا؟
    اأم ترى كان غريي؟(،

 ث����م يب����داأ ال�صاع����ر بتفكي����ك اأت�صالية:االأن����ا/
الغري،من خال �صريورة الق�صيدة

)اأحدق..
  لكن تلك املامح ذات العذوبة

  التنمتي االآن يل ،
والعيون التي ترتقرق بالطيبة

االآن التنتمي يل،
�صرت عني غريبا(..

يف هذه العينة ال�صعرية :
ب����ل  �صورت����ه  يف  اليتاأم����ل  ال�صاع����ر   )1(
النظر/�����س162/  يحدق،و)حّدق:�ص����دد 

املعجم الو�صيط(
التاأمل..فم����ن  يك����ون  لذل����ك  خاف����ا   )2(
ب����ه  تليق����ان  �صمت����ني  م����ن  ال�صاع����ر  ج����رد 
:العذوب����ة والطيب����ة؟ وجعل����ه منتب����ذا عنهما 
ال�صاع����ر  �صريورة/م�صخ..جعل����ت  واأي 

منك�صرا...؟
:)�صرت عني غريبا(

)ومل يتبق من ال�صنوات الغريبة(
)اإاّل  �صدى اأ�صمي(

اأي قوة له����ذه ال�ص����ريورة ال�صر�صة،املكتوبة 
باحل����ذف من قب����ل ال�صاع����ر؟ ونح����ن بدورنا 
القراءة..ملعرف����ة  فع����ل  االأمرلفطن����ة  ن����رتك 
هوي����ة ه����ذه الق����وة الت����ي التو�ص����ل اإن�صانية 
واالأغ����رتاب. الت�صي����وء  لغ����ري  االإن�ص����ان 

هنا،علين����ا التخلي،ع����ن اأي مفه����وم معياري 
�صاب����ق على الن�����س،ويف الوق����ت ذاته،علينا 
االإ�صغاء ل)ل�صهادة الن�س على نف�صه مفهوما 
توليديا،واأبداعي����ا يتمك����ن الق����ارىء ب����ه من 
البح����ث يف اأث����ر الن�����س واأ�صتخ����راج املعنى 
الغائب/�����س159/(.. واملاح����ظ ان �ص����دى 
الت�صمية الفردية يفع����ل اأت�صالية مع كرة...

لها وظيفة ترا�صل م����راآوي : ترى الذات فيها 
نف�صها من خ����ال الكرة/ال�صحبة،و�صيكون 

التذكر هو احلا�صنة :
     )اإال�صدى اأ�صمي..

           واأ�صماء من اأتذكرهم – فجاأة -
   بني اأعمدة النعي،

   اأولئك الغام�صون:رفاق �صباي
   يقبلون من ال�صمت وجها فوجها

   فيجتم����ع ال�صم����ل كل �صب����اح ل����ك ناأتن�����س /
�س434(

)*(
*اأت�صالية الغياب/احل�صور

يف املفا�ص����ل ال�صعري����ة الثاثة،والت����ي يكرر 
واحدا)وجه(،ناح����ظ  ال�صاعرعنوان����ا  فيه����ا 
ان االآ�ص����رة بني الثاثة وبين����ه هي احلياة..

املختومة بالغياب
*)فجاأة مات

 واأن�صحبت من على وجهه �صنوات العذاب،(
جهام����ة الرحيل تعي����د الذاكرة عذري����ة اللثغة 

االويل 
)عاد كما  كان طفا..

 ي�صاركن����ي يف �صري����ري،ويف ك�ص����رة اخلبز 
والتبغ( 

مع فارق رئي�صي
(لكنه الي�صاركني..يف املرارة(

الأن م����رارة ال�صاع����ر :�صلي����ب اليحتمل اأثنني 
ال�صاع����ر وق�صي����م �صبابه،فال�صليب لاأحياء ال 

للموتى والق�صيدة لبداياتها اي�صا:
)كان ي�صكن قلبي

 واأ�صكن غرفته
نتقا�صم ن�صف ال�صرير

ن�صف الرغيف
ون�صف اللفافة

والكتب املتعارة/�س434(
*الوجه الثاين:  وجه كادح

)من اأقا�صي اجلنوب اأتى
عاما
للبناء

كان ي�صعد �صقالة(

م����ن  اجلنوب����ي  العام����ل  ي�صق����ط  ح����ني 
ال�صقالة،�صيقت�صم مع ال�صاعر �صحفيته!!

)كنت اأقراأ ن�صف ال�صحيفة
         والن�صف اأخفي به و�صخ املائدة(

ثم...)مل اأجد غري عينني التب�صران 
          وخيط دماء(

)�صار ن�صف ال�صحيفة كل الغطاء
   وانا يف العراء(..

)*(
ق�صي����دة.. اىل  الق�صي����دة  ه����ذه  تعي����دين 

)ر�ص����وم يف به����و عرب����ي/ �����س386..( ف����اأذا 
كان����ت ق�صي����دة الورقة االأخ����رية توزعت بني 
ذاك����رة الوج����وه، ف����اأن ق�صيدة....بهو عربي 
تت����وزع بني اربع لوحات عربية لوحة دم�صق 
واأخرى للم�صجد االق�ص����ى، وثالثة ل�صرحان 

ب�صارة �صرحان،واللوحة االخرية ل�صيناء

)*(
يف ق�صي����دة )�صد َم����ن( ي�صتغ����ل ال�صاعر اأمل 
دنقل على لعبة لونية فهناك  االأبي�س الواحد 
املتع����دد  ونقي�ص����ه الل����وين : اال�صود..ويرى 
ال�صاع����ر ان تعددي����ة البيا�����س التّب����ث �صوى 
ذل����ك البيا�����س املوح�����س وهذا الب����ث ال�صالب 

م�صروط  بق�صوة املكان )غرفة العمليات(..
)يف غرف العمليات

كان نقاب االأطباء اأبي�س 
لوُن املعاطف اأبي�س،

تاج احلكيمات اأبي�س، اأردية الراهبات،
املاءات،

لون االأ�صرة،اأربطة ال�صا�س والقطن،
قر�س املنوم، اأنبوبة امل�صل،

كوب اللنب،
كل هذا ي�صيع بقلبي الوهن.

كل هذا البيا�س يذكرين بالكفن!
فلماذا اإذا مت..

ياأتي املعزون مت�صحني 
ب�صارات لون احلداد؟/ 441(.. 

بيا�س م�صروط مبكان له موؤثرية �صالبة على 
رهف الذات الرا�صدة : 

)كل هذا ي�صيع بقلبي الوهن
          كل هذا البيا�س يذكرين بالكفن(..

وم����ن بيا�����س املوت يت�صق����ق �ص����وؤال ال�صاعر 
ح����ول تغ����رّي الل����ون اىل النقي�����س / الل����ون 

اال�صود
)فلماذا اذا مت...

 ياأتي املعزون مت�صحني 
ب�صارات لون احلداد؟(..

وال�صاعر ي�صاأل ويجيب على �صوؤاله :
)هل الأن ال�صواد 

  هو لون النجاة من املوتِ 
ل����ون التميم����ة �صد..الزم����ن( وال�ص����وؤال هنا 
الينته����ي بر�صم عام����ة اال�صتفهام فهو جواب 
عل����ى �صيغ����ة �ص����وؤال عل����ى ال�ص����وؤال ال�صابق 
ثانية..)�ص����د  ال�صاع����ر  ي�ص����األ  لل�صاعر،ث����م 

من...؟( وي�صاأل ثالثة :
)ومت����ى القل����ب – يف اخلفق����ان – اأطماأن؟(..

ويع����ود ال�صاعراأم����ل دنقل اىل ه����ذه املثنوية 
املتعددة يف اللون والنا�س والوجود

)بني لونني : اأ�صتقبل اال�صدقاء
 الذين يرون �صريري قرا

وحياتي.. دهرًا
واأرى العيون العميقةِ 

     لون احلقيقة
    لون تراب الوطن(

اأمل دنقل / الأعمال ال�صعرية/ مكتبة مدبويل 
/ ليوجد تاريخ للن�صر

يف ذك���رى رحي���ل ال�صاع���ر الكبري”اأم���ل دنقل”البداي���ة 
تر�ص���د اأبرز م���ا جاء يف احل���وار التليفزي���وين الذي مت 
م���ع ال�صاع���ران اأم���ل دنق���ل وعبدالرحم���ن االأبن���ودي يف 
برنامج”اأم�صي���ة ثقافية”مع ال�صاعر فاروق �صو�صة وذلك 
ع���ام 1982 قبي���ل وفاة اأمل دنقل، ورغ���م مر�صه والهزال 
الذي كان وا�صح على ج�صده، لكن ح�صور اأمل كان مميز 
وظه���ر متم�ص���اك، يعلق على كاف���ة االأ�صئل���ة بعقلية يقظة 
مل تتاأث���ر باأث���ار العاج الكيم���اوي يف عاجه م���ن اأخطر 
اأنواع ال�صرطانات، باالإ�صافة لرف�صه احلديث عن مر�صه 
واعتب���اره اأمر �صخ�صي، لذل���ك مل ي�صتجب لطلب ال�صاعر 
عبدالرحم���ن االآبن���ودي بالق���اء ق�صيدة”�ص���د من”الت���ي 
عل���ق عليها االآبنودي وق���ال اأنها فر�صة لذك���ر ان ال�صاعر 
اأمل دنق���ل مري�س. واألقى بداًل منه���ا ق�صيدة”حوار على 

النيل”التي مل تن�صر �صمن اأي عمل مطبوع الأمل دنقل.
ف���اروق �صو�ص���ة:”يف غيب���ة ال���دور الواع���ي لكث���ري م���ن 
املوؤ�ص�صات يبقى الدور الواع���ي لعمل االأفراد، فلن ت�صل 
بروؤي���ة كًا منكم���ا لوظيفة ال�صاع���ر اأو دور ال�صاعر االآن، 
فف���ي الواقع هن���اك مراحل كث���رية يف الق�صي���ة الوطنية 
واالإ�صتقال والتح���رر،كان ال�صاعر ُينظر له دائما له على 
ان���ه �صاعر ل���ه هت���اف �صيا�ص���ي اأو �صاعر له نغم���ة معينة 
م���ن الزعي���ق االإث���ارة وقوة احلنج���رة، يف ف���رتة اأخرى 
كان ينظ���ر ل���ه على ان���ه �صاعر يدع���و اىل نغم���ة فيها �صئ 
م���ن الت�صوف والع���زوف والغناء للنف�س وب���ني هذا املد 
واجل���زر كان ال�صاعر املعا�صر باإ�صتم���رار ُينظر اليه اين 
ه���و. يف مقدمة القافلة، يف موؤخرة القافلة، خمتفي بعيد 
ع���ن القافلة �صحقته القافلة،حملته القافلة لذلك االآن روؤية 
لل���دور لي�س املطل���وب من ال�صاع���ر ولكن ال���ذي ينبع من 

اأعماقكما.
كيف يراه االأ�صتاذ اأمل دنقل؟؟.

اأمل دنقل :
االآن ال�صاع���ر اأ�صبح له وظيف���ة اجتماعية، ب�صرف النظر 
ع���ن املوقف ال�صيا�ص���ي، فيجب على ال�صاع���ر ان يكون له 
موق���ف اجتماعي م���ن النا�س ومن ق�صاي���ا املجتمع ومن 

ق�صايا الع�صر الذي يعي�س فيه.
كل ال�صع���ر الذي ظه���ر ويتبنى �صع���ارات �صيا�صية زاعقة 
ه���و �صعر ال يحم���ل االأ�ص����س الفنية لتقيمه، كذل���ك ال�صعر 
ال���ذي ين�ص���ر يف كثري من االأحيان وجن���ده جمرد ترجمه 
لن�صاط���ات ال�صح���ف، ق�صي���دة يف خمتل���ف امل�صروع���ات 
ق�صيدة ح���ول دخان امل�صان���ع ق�صيدة ح���ول االجنازات 
الوطني���ة واالجتماعي���ة وتعر عنها ه���ذه الق�صائد، هذه 

يف احلقيقة ق�صائد �صاذجة.
فاروق �صو�صة معلقا:
اأو �صحافة �صعرية؟؟

اأمل دنقل :
لي�صت �صحافة �صعرية، ال�صحاف���ة لها دور تنويري، هذا 
ال�صع���ر تاب���ع اي ان االأفكار تط���رح يف ال�صحف ثم ياأتي 
ال�صاع���ر بعد ذلك فينظر ه���ذه االأفكار،وه���ذا اأي�صا يعني 
اأن ال�صاعر يج���ب اأن يكون له موقف من املجتمع فهو يف 
حقيق���ة جوه���ره هو �صاع���ر معار�س، فال�صاع���ر يجب اأن 
يرف����س الواقع الأنه يحل���م بواقع اأف�ص���ل، و خلينا نقول 
حت���ى ل���و كان الواقع ال���ذي نعي�صه جمي���ًا فنحن نطمح 
الع���امل اأكر جم���ااًل واأكر رق���ة واأكر �صاعري���ة، من هنا 
ال�صاع���ر يري���د اأن يحق���ق املعادل���ة امل�صتحيل���ة، اأن يجعل 

الواقع �صعرًا، ويجعل ال�صعر واقعًا.
والإن الواق���ع الي�صعف امن���ا يف درجة تختلف عن احللم، 

فال�صاعر دائما يقف مع احللم �صد الواقع.
ان���ا �صد اأن يف�صر موقف ال�صاعر ب���اأن هذا �صاعر �صيا�صي 
اأو ه���ذه ق�صي���دة �صيا�صية، توجد ق�صي���دة واحدة حتمل 

روؤي���ة اجتماعي���ة �صيا�صي���ة ان�صاني���ة طبقي���ة غزلية، فا 
يوج���د يف ال�صعر هذا التق�صيم احلاد ب���ني هذه الق�صيدة 

وحقيقة هذه الق�صيدة �صيا�صية هذه الق�صيدة وطنية.
عبدالرحمن االأبنودي :

اأتفق مع االأ�صتاذ اأمل ولكن اأ�صيف �صئ ب�صيط على كامه، 
دلوقت���ي ماعد����س فيه امل�صاف���ة بني الذات���ي واملو�صوعي 
وبني اخلا�س والعام.. انتفت امل�صافة واحنا ميكن جيلي 
جيل ال�صتينات يعني احتولنا اىل ميكن تعبري عن الزمن 

اللى ع�صناه.
بعتق���د ان احنا اأقرب لاإح�صا�س ب���كل ما يدور يف العامل 
االآن يعن���ي النا����س الل���ى قبلن���ا م���ن حقهم يقول���وا نف�س 
ال���كام، النا����س اللى م���ن بعدنا هيكون���وا اأن�صج ، يعني 
احن���ا اكت�صفن���ا ان االإن�ص���ان ملا يكت���ب ال�صعر ه���و يكتب 
حياته يف حلظة وحياتنا ماعادت�س ال�صراحة ما �صايف�س 
غ���ري مراتي اأو حبيبت���ي اأو �صقتي، ال ده كل ما يحدث يف 
الع���امل ي�صع���دين اأو يح���زين وهو ج���زء من���ي واأنا جزء 
منه وبالت���ايل تعبريي عنه ده م�س نوي���ت اأكتب ق�صيدة 
�صيا�صي���ة، ال ده نوعه من �صخ هذا االإح�صا�س اللى بيبقى 
جاثي على �ص���د ال�صاعر واللى م�س ممك���ن ي�صرتيح منه 
اال بال�صراخ اأو التعبري عنه، ال�صراخ ده م�س الزم يكون 
بال�صوت العايل ، ويف نف�س الوقت ممكن يعني اأمل رغم 
انه قالنا هذا الكام وهو له ق�صائد �صيا�صية طوال الوقت 
وانت تقراأها تق���راأ �صيا�صة..لكن �صيا�صية م�س راكبة مع 
ذهن اأمل بدبو����س، ده �صئ طبيعي حقيقي من جوه هزه 

واأدى به لهذا التعبري.
فاأن���ا م�س بقول اأك���رت من اللى قاله اأمل ان���ه احنا مافي�س 
م�صاف���ة بينا وبني النا�س االآن ،انا ملا بقول بقول ب�صفتي 

ان�ص���ان �ص���ادق فرد وه���و يف نف�س الوق���ت تعبري عن كل 
النا�س.

اأمل دنقل :
اأن���ا اأي�ص���ا ال اأعت���ر نف�ص���ي �صاع���رًا �صيا�صي���ا وال اأعتر 
عبدالرحم���ن �صاع���ر �صيا�ص���ة، ان���ا اأعتر نف�ص���ي واأ�صتاذ 
عبدالرحمن �صاعران وطنيني،مبعنى االإح�صا�س بالوطن، 
الوطن لي����س مبعناه ال�صيا�صي، الوط���ن مبعنى املجتمع 

والنا�س واالأر�س والرتاب والنيل.
فاروق �صو�صة موجها خطابه لل�صاعر اأمل دنقل :

تراب الوطن كانت اأخر كلمة يف اأخر ق�صيدة نظمتها،نريد 
اأن ن�صتم���ع اإىل اأح���دث ماكت���ب اأم���ل دنق���ل يف اللحظات 

االأخرية من اللقاء.
االأبن���ودي : عاي���ز ن�صمع ق�صيدة”�ص���د من”والله فر�صة 
نق���ول ان االإ�صت���اذ اأمل دنق���ل يف هذه االي���ام مير مبحنة 

�صحية هو طبعا يرف�س هذا الكام.
فاروق �صو�صة :

احن���ا اعترن���ا وج���وده يف االإ�صتدي���و رف����س للمحن���ة 
وجتازو للمر����س اأو انت�صار، لذل���ك �صيفاجاأ امل�صاهدون 
ان اأم���ل موج���ود معن���ا االآن ونح���ن �صرقن���اه م���ن �صرير 

امل�صت�صفى.
االأبنودي :

احنا عايزين ن�صمع هذه الق�صيدة اللى فيها املواجهة.
اأمل دنقل :

�صاأق���ول ق�صي���دة اأخ���رى الأن املر����س يتعل���ق ب���ي ولي�س 
ق�صية ت�صغ���ل بال اأي اأحد، الق�صي���دة ا�صمها”حوار على 
الني���ل".. هي حوار دار بني رج���ل ذو �صلطان وبني رجل 

تابع له مي�صي معه على نهر النيل.

- من ذلك الهائم يف الريْه
ينام حتت ال�صجر امللتف

والقناطر اخلرييْه
- موالي. هذا النيل

نيلنا القدمي
- اأين ترى يعمل اأو يقيم

- موالي. كنا �صبية نند�س يف حيا�صه ال�صيفيْه
فكيف ال تذكره؟

وهو الذي يذكر يف املذياع
والق�صائد ال�صعريْه

هل كان قائدا؟
موالي. لي�س قائدا

لكنما ال�صياح يف مطالع ال�صتاء
باالأقم�صة الق�صرية االأكماْم

ياأتون كي يروه
اآه

ي�صورونه بوجهه الباكي
وكوفيته القطنيْه
لكي ي�صهروا بنا
بالنظم الثوريْة
تعال كي نودعه
يف ملجاأ االأيتام

موالي. هكذا حتبه ال�صبايا والرعاة واالأغنام
واأم كلثوم التي كانت تغني له

يف و�صلتها ال�صهريْة
- النيل؟

اأين يا ترى
�صمعت عنه قبل هذا اليوم؟

األي�س ذلك الذي
كان ي�صاحب العذارى

؟ ويحب الدٌمْ
- موالي. قد ت�صاقطت اأ�صنانه يف الفُمْ

ومل يعد يقوى على احلب واألعاب الفرو�صيْة
- ال �صاأن يل

البد اأن يرز يل اأوراقه الر�صميْة
فهو �صموت

ي�صادق الرعاع. يعر القرى
ويدخل البيوْت

ويحمل الع�صاق يف الزوارق الليليْة
- موالي هذا النيل

- ال �صاأن يل
بذلك امل�صرد املجنون

البد اأن يريني اأوراقه الر�صميْة
�صهادة املياد

والتطعيم، والتاأهيل
واملوطن االأ�صلي واجلن�صيْة

لكي ينال احلق
يف احلريْة.

عبدالرحمن االآبنودي : هقول ق�صيدة ”وداع”
بودعك قبل الوداع ب�صنني

يا مليحة القول والفعال
يا طاهرة ال�صفتني.

واختتم فاروق �صو�صة اللقاء بقوله :
جمي���ل من بني اللقاء بني ال�صاعري���ن املتميزين اأمل دنقل 
وعبدالرحم���ن االأبن���ودي، تولد احلقيق���ة الب�صيطة التي 

تخت�س بجوهر ال�صاعر، جوهر اليقني واالإح�صا�س.

عن موقع اأدب ونقد

أمــل دنقــل: الشــاعر يجــب أن يرفــض 
الواقع ألنه يحلم دائما باألفضل

ـــــــــي..أوراق الـــغـــرفـــة)8( ف حوار نادر مع شاعر ال تصالح
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محمود أمين العالم

اأم���ل دنقل م���ن اأعمق واأفع���ل واأكر �صع���راء الرف�س يف اأدبن���ا املعا�ص���ر، اأكرهم جدارة 
وو�صوح���ا وح�صم���ا، وه���ذا م���ا دفع بع����س الكت���اب اإيل اعتب���ار اأن اأ�صعاره يغل���ب عليها 
اجلان���ب ال�صيا�ص���ي واالإيديولوجي، وقد يكون ه���ذا �صحيحا ولك���ن يف تقديري مل تكن 
هذه امل�صامني ال�صيا�صية انعكا�صا مبا�صرا لوقائع ولكنها كانت تعبريا فنيا، والرف�س يف 

�صعره كان معاجلا معاجلة �صعرية رفيعة.
وقد وجه اإيل اأمل دنقل يف اأواخر املرحلة النا�صرية وبدايات املرحلة ال�صاداتية اتهامات 
بك���ون �صع���ره ذا طاب���ع �صيا�ص���ي �ص���رف، ويف تل���ك الفرتة ي���رز االجت���اه اإيل )احلداثة 
اجلديدة( التي تغلب الطابع الفني اخلال�س واأبرز ممثليها اأدوني�س ولكني اأزعم اأن �صعر 
اأمل رغم طابعه ال�صيا�صي كان م�صاغا �صياغة فنية رفيعة، ولهذا ففي هذه املرحلة انطبع 
النقد احلاد والرف�س احلاد الذي وجهه اأمل اإيل الواقع لي�س حتى اإيل الواقع املبا�صر، بل 

اإيل الروؤية امل�صتقبلية اإيل الواقع املبا�صر، الواقع البعيد الذي كان يحذر منه.
اأكاد اأقول اإن عيونه ال�صعرية اأقرب اإيل عيون زرقاء اليمامة، كان يري البعيد يف ماأ�صاته 
ويح���ذر منه يف �صعره �ص���واء يف اأواخر مرحلة عبدالنا�صر ف�صا ع���ن مرحلة ال�صادات. 
ولو تاأملنا اأهم ق�صائده �صنجد فيها هذا النذير ملا �صوف يحدث ويتفاقم م�صتقبا. )كلمات 
�صبارتاكو����س االأخرية(، )البكاء ب���ني يدي زرقاء اليمامة(، )تعليقا على ما حدث(، )اأغنية 

الكعكة احلجرية(، واأخريا.، )ال ت�صالح(.
كان ال�ص���وت يف ه���ذا الوق���ت جهريا حادا قاطعا �ص���د ما يحدث ونذيرا مل���ا �صوف تتفاقم 
اإلي���ه االأو�ص���اع يف امل�صتقب���ل، كان يقول ه���ذا ال�صعر و�ص���ط تيارات احلداث���ة الت�صكيلية 
اجلدي���دة، والكث���ري من االأ�ص���وات احلداثي���ة التي لن تكن ت���درك فداحة املاأ�ص���اة القائمة 

وتفاقمه���م يف امل�صتقبل، وكل 
ه���ذا ا�صتط���اع ان يغطي علي 
�صع���ر اأم���ل دنق���ل.. اأتذكر انه 
هن���اك  كان  الف���رتة  تل���ك  يف 
ب���ريوت  لل�صع���ر يف  موؤمت���ر 
وكان هن���اك هجوم من جانب 
اجلدي���دة  احلداث���ة  �صع���راء 
عل���ى اأ�صع���ار اأم���ل باعتبارها 
ذات طبيع���ة ح���ادة، ولهذا مل 
ي���رز اأم���ل ب�ص���كل كاف رغم 
االحرتام والتقدير الذي يكنه 

له ال�صعراء والنقاد.
اأم���ا اليوم فقد ب���رزت املاأ�صاة 
ب�ص���كل ب���ارز، وه���ي املاأ�صاة 
الت���ي تنب���اأ بها وح���ذر منها.. 
فعندم���ا رف����س ال�صل���ح م���ع 
اإ�صرائي���ل يف ال ت�صال���ح.. مل 
ن�ص���غ اإىل رف�ص���ه، اعرتفن���ا 
فل�صطني،  ف�صاعت  باإ�صرائيل 
الت���ي  املرحل���ة  ه���ذه  ويف 
حتقق���ت فيها نبوءات اأمل يف 
اب���رز �صورها فم���ن الطبيعي 
ان يرز ه���ذا ال�صوت النذير 
والنب���وءة.. اىل جانب اأي�صا 
بع����س االأ�ص���وات االأخ���رى، 
وقد يكون هذا االهتمام كنزع 
من 'التطهر االر�صطي' كما يف 
امل�ص���رح، كما انه يعيد اجلدل 
ح���ول ال�صراع الق���دمي حول 
ويب���ني  وامل�صم���ون  ال�ص���كل 
وق�صي���ة  معرك���ة  ال�صع���ر  اأن 
احلي���اة  بحرك���ة  ومعج���ون 
والتاريخ ومن�صغل بالق�صايا 

الكرى.
م���ن  جنع���ل  اأال  وامتن���ي 
االحتفال ب���ه وب�صعره جمرد 
مرثية ملرحلة وملاأ�صاة حتققت 
االآن  نواجهه���ا  ان  ونح���اول 

بحثا عن اإجابة.
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نوع من التطهر األرسطي

لع���دوان  تتعر����س  وقته���ا  ب���ريوت  كان���ت 
اإ�صرائيل���ي مبا�ص���ر، مه���دت له ح���رب اأهلية 
م���ن  �صن���وات و�صن���وات  مدم���رة، عتقته���ا 
الطائفية والف�صل على اأ�صا�س الهوية. لكن 
الق�صائ���د مل تتم���رد عل���ى االإرث املو�صيقي 
للق�صي���دة احلديث���ة ال���ذي و�ص���ع تاأ�صي�صه 
البيات���ي،  املائك���ة،  االأوائل”ال�صي���اب، 
واحلي���دري"، بل كان بع�س تل���ك الق�صائد 
خا�صة ما ُكت���ب يف فرتة ال�صتينات واأوائل 
ال�صبعين���ات كا�صيكي���ًا اأخل����س للعرو�س 
والقافية.اأما ق�صائد االأيام االأخرية لل�صاعر 
- على نفا�صته���ا وقطعها �صوطًا من التطور 
والتجدي���د - فكان���ت اأك���ر االأ�صي���اء الت���ي 
م�صتها حالة اليتم بع���د رحيله يف 21 مايو 
1983 على فرا����س املر�س الذي ا�صتد عليه 
يف العام االأخ���ري من عمره. كان بع�س تلك 
الق�صائ���د بحاج���ة اإىل مل�صة ال�صاع���ر نف�صه 
ليكتمل، وه���و الذي ُعرف بدقت���ه وحر�صه 
عل���ى مراجعة م���ا كان يكت���ب، ليظهر نتاجه 
التعبريي���ة  قوت���ه  يف  واأ�ص���د  بن���اء  اأكم���ل 
والتاأثريية، اإذ حتت وطاأة املوت ا�صتخل�س 
اأ�صدق���اء ال�صاع���ر وزوجته عبل���ة الرويني 
بع�س الق�صائد من م�صودات تركها الراحل، 
مثل ق�صيدة”الذكرى الرابعة ملحمود ح�صن 

ا�صماعيل وغريها.
البدايات... وجنمة ال�صراب   

"جنم���ة ال�صراب”ه���ي ق�صي���دة على �صكل 
حكاي���ة �صغ���رية كتبها ال�صاعر ع���ام 1961 
ون�صرها �صمن جمموعت���ه االأوىل”ق�صائد 
غري من�صورة"، ميكن و�صعها �صمن ق�ص�س 
احلب، يعالج فيها مو�صوعًا عاديًا هو لي�س 
ع���زوف ال�صباب عن ال���زواج واإمنا عزوف 
ال���زواج عنهم الأ�صب���اب اإقت�صادي���ة. ي�صف 
ال�صاع���ر يف ق�صائده و�صول عاقات احلب 
غالب���ًا اإىل طريق م�ص���دود ي�صطدم بحاجز 
متطلب���ات هذا الزواج. يختزل ال�صاعر هذه 
املتطلب���ات اإىل اأب�صط الكماليات وهو ثوب 
الزفاف، وين�صغل فيه عن �صرورات اأخرى 

اأكر اأهمية، حيث ي�صف هذا الثوب بنجمة 
ال�صراب يف معار�س االأزياء، ثّم يقارن بني 
وحدته ه���و وبني قطته الت���ي كانت تلد يف 
غرفته. يريد اأن يق���ول : اإن االإن�صان وحده 
من يواجه العقبات حني يرغب يف موا�صلة 
حياته الطبيعية، وهي تبدو مقارنة �صاذجة 
اأي   : �صري���ح  ب�ص���وؤال  مواجهته���ا  ميك���ن 
هّم”ثقيل”ال���ذي يحمله �صاب يف الع�صرين 
- عم���ر ال�صاعر وقتها - يحل���م بالزواج من 
رفيقت���ه لكن ثوب الزف���اف يبدو اأمام عينيه 
اأمًا بعيدًا مثل جنمة م���ن �صراب. احلقيقة 
اأن املقارن���ة الت���ي اأورده���ا ال�صاع���ر دنق���ل 
لي�ص���ت �صاذج���ة فيم���ا ل���و اأُعمل الفك���ر بها، 
فهي داللة �صارخة على احلرمان من بع�س 
االآم���ال ال�صغرية التي م���ن حق االإن�صان اأن 
تتوف���ر اأمامه قدرة حتقيقه���ا، ومن حق اأي 
فتاة اأن ترتدي ثوب الزفاف الذي هو اأمنية 

جميلة من اأماين اجلميع.
من �صراب

�صديقتي �صدت على يدي
وقالت :”حني اأزور غرفتك،

اإن �صئت، فلنبق معًا اإىل االأبد"
ومل اأرد

الأن ثوب العر�س يف معار�س االأزياِء
جنمة تدور يف �صراب.

لكن �ص���وؤااًل اآخر متوقع���ًا يواجه من يوجه 
حكمًا كهذا اإىل الق�صيدة، وهو اإنك تاأتي بعد 
اأربعني �صنة من والدة الق�صيدة، لتقول اإنها 
مقارنة �صاذجة ل�صاعر كان يف �صدر �صبابه، 
وه���ذا حق، لك���ن حكم���ًا اآخر ي�صج���ل لقوة 
العبارة الو�صفية يف الق�صيدة”جنمة تدور 
يف �صراب"، اأي الا�صيء الذي تف�صلنا عنه 
م�صافة فلكية. وهذا يعني اأن بناء الق�صيدة 
معادله���ا  م���ن  وتاأث���ريًا  متان���ة  اأك���ر  كان 
اجتماع���ي".  كه���ّم  املو�صوعي”ال���زواج 
ولع���ل اختي���ار ه���ذه الق�صيدة املبك���رة فيه 
�صيء م���ن الظلم لل�صاعر الراحل الذي �صغل 

فيم���ا بع���د االأو�ص���اط الثقافي���ة العربية يف 
م�صر و�صوري���ا ولبنان وفل�صطني والعراق 
وغريه���ا. وخ�صو�ص���ًا يف اأو�ص���اط االأدب 
ال���ذي كان يقابل الع���دوان االإ�صرائيلي عند 
متاري�س بريوت واجلنوب. لكن الهدف من 
ه���ذا اخليار هو ه���دف بحث���ي يف االأطوار 
اجلنيني���ة للق�س يف �صع���ر راحلنا اجلميل 

اأمل دنقل.
بع���د ع�صرين عام���ًا حظي���ت ق�صيدة”مقتل 
الع�ص���ر”يف  الو�صاي���ا  كلي���ب، 
ح���رب  يف  جدي���دة  جمموعته”اأق���وال 
الب�صو�س”باهتمام كبري من جمهور املتلقني 
مبدعني وقراء، الأنها ا�صتخدمت ق�صة الثاأر 
كتقلي���د قبلي عربي عريق، وكذلك ال�صل�صلة 
الدموي���ة الت���ي اأعقب���ت حادث���ة الب�صو����س 
حتري�صي���ة  وجه���ة  ووجهته���ا  ال�صه���رية 
جدي���دة، وحّولت الثاأر كواق���ع متخلف اإىل 
�ص���ورة من �ص���ور الكف���اح واملواجهة، هذا 
ما �صن�صل���ه من هذه الدرا�ص���ة، مع ذلك فاإن 
كتبه���ا  الت���ي  ق�صيدة”اأوجين���ي”1960. 
للقائ���د جمال عبد النا�صر، يبدو مو�صوعها 
اأكر ن�صجًا منه يف”جنمة ال�صراب". حيث 
يعود ال�صاعر اإىل ق�صة حفر قناة ال�صوي�س 
1869، وحياة الب���ذخ التي عا�صها خديوي 

الفاح���ني  اأكت���اف  عل���ى  ا�صماعي���ل  م�ص���ر 
وال�صغيل���ة امل�صريني، وكيف كان ف�صاد ذلك 
احلاكم وحياته الباذخ���ة يكلفان الكثري من 
ال���روات، وكذلك ق�ص���ة ع�صق���ه الأوجيني، 
املراأة االأوروبية الت���ي ان�صغل بها اأكر من 
ان�صغال���ه مب�صروع القن���اة. فيما ا�صتح�صر 
دنق���ل م�صهد التد�ص���ني واالإحتف���ال بعر�س 
اأوبرا”عايدة”وتفا�صي���ل اأخرى كانت كلها 
عل���ى ح�صاب اأح���زان االآالف م���ن امل�صريني 
واأطف���ال االأطفال الذين ناله���م اليتم ب�صبب 

ذلك احلاكم.
موجزة. ملحمة  "اأوجيني”هي 

االأوبرا تزخر باالألوان
مو�صيقى”فريدي”واأع�صاب املخمورين

بعد التد�صني
اأوبرا ت�صريد يا”عايدة"

جتل�س يف البنوار...
والكتف الب�س يداعب اأع�صاب اأفندينا.

ال�صاع���ر  فيوجزه���ا  رم�صي����س  ق�ص���ة  اأم���ا 
يف �صبع���ة �صط���ور ه���ي عب���ارة ع���ن م�صهد 
حربي اأو ت�صريفي واح���د يغ�ّس بال�صخب 

واحلركة.
من اأين ترفع ال�صنابل اخل�صراء يف القرى 

اأعناقها

واجلند ي�صحقونها يف زحفهم لل�صام
كي يدخل الفرعون يف املركبة احلربية

ليخطب الوعاظ با�صمه
وتدفع اجلزية

وتقول الن�صاء قرانا... قرية قرية

ومتاأ البيوت باالأيتام.
مقت���ل القم���ر وم���ا يليه���ا م���ن جمموع���ات 

ال�صاعر
القمر”يغل���ب  جمموعته”مقت���ل  يف 
ال�ص���رد يف االأ�صل���وب الق�ص�ص���ي لق�صائ���د 
مثل”طفلتها”الت���ي تتقي���د بقافي���ة الهم���زة 
املوؤنث���ة به���اء �صاكن���ة �صبه مدغم���ة، والتي 
ت�صيط���ر على الق�صيدة من اأولها اإىل اآخرها 
يف بناء كا�صيكي متني على ح�صاب املعنى 
وحرية الت�ص���رف بانتقاء املفردة املنا�صبة. 
�صائ���دة  اإجتماعي���ة  حال���ة  حتك���ي  الق�ص���ة 
يف ال�ص���رق، ه���ي �صي���اع االأطف���ال وحال���ة 
االأم الفاق���دة ومتاعبه���ا يف تل���ك اللحظ���ة. 
يف  اأي�ص���ًا  الق�ص�ص���ي  االأ�صل���وب  نتلم����س 
ق�صائد املجموع���ة االأخرى”قلبي والعيون 
اخل�صر”و"مقت���ل القم���ر"، التي تبدو اأكر 
ومتانته���ا  غناه���ا  يف  املجموع���ة  ق�صائ���د 
خطواته���ا  وثب���ات  �صوره���ا  وو�ص���وح 

الدرامية.
  

وتناقلوا النباأ االأليم على بريد ال�صم�س
يف كل املدينة
القمر" "قتل 

�صهدوه م�صلوبًا
تدىّل راأ�صه فوق ال�صجر.

ي���دي  ب���ني  املجموعة”الب���كاء  ق�صائ���د  يف 
اأدوارًا  الق�ص���ة  اليمامة”تلع���ب  زرق���اء 
فاعلي���ة  ح�صوره���ا  درج���ة  يف  متفاوت���ة 
و�صعف���ًا، لكنه���ا ال تفقد هذا ال���دور. اأحيانًا 
عل���ى  م�صيط���رًا  الدرام���ي  الفع���ل  يب���دو 

الق���اريء  وكاأن  بدايته���ا،  من���ذ  الق�صي���دة 
ي�صه���د عر�ص���ًا م�صرحي���ًا، كم���ا ه���و احل���ال 
ق�صيدة”ال�صوي�س”وق�صيدة”حدي���ث  يف 
خا�س مع اأبي مو�صى االأ�صعري". واأحياناُ 
نلحظ هذا الدور من خال جريان الق�صيدة 
لك���ن  مغم���ورة"،  مغني���ة  يف”م���وت  كم���ا 
به���ذا  لوحات”حتف���ل  يف  ق�صيدة”امل���وت 
الن�ص���اط الدرام���ي يف كل مقاطعه���ا فيم���ا 
ينتبه ال�صاعر اإىل اأ�صياء �صغرية، فيحر�س 
على تو�صيفها ليمنح القاريء نظرة جزئية 
اإىل اللوحة، اإ�صاف���ة اإىل النظرة ال�صمولية 
اإىل الق�صيدة املحددة �صمن اإطارها م�صبقًا. 
ت���زداد الق�صي���دة جموح���ًا ب���دءًا م���ن اآخ���ر 
ق�صي���دة يف جمموعة”بكاء بني يدي زرقاء 
اليمامة”وهي ق�صيدة”من مذكرات املتنبي 
يف م�صر”التي تتن���اول معاناة املتنبي مع 
ويف  االإخ�صي���دي".  م�صر”كاف���ور  حاك���م 
ق�صائ���د املجموع���ة الباقي���ة وهي”تعلي���ق 
على ما ح���دث، العهد االآت���ي، اأقوال جديدة 
عن حرب الب�صو�س، واأخريًا اأوراق الغرفة 
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يقول يف مذكرات املتنبي :

  اأمثل �صاعة ال�صحى بني يدي كافور
ليطمئن قلبه، فما يزال طريه املاأ�صور

ال يرتك ال�صجن وال يطري
اأب�صر تلك ال�صفة املثقوبة

ووجهه االأ�صود، والرجولة امل�صلوبة
اأبكي على العروبة

يوميء ي�صتن�صدين :
اأن�صده عن �صيفه ال�صجاع

و�صيفه يف غمده ياأكله ال�صداأ
الدرامية. ت�صالح!”والذروة  "ال 

  اأم���ا ذروة احل�صور لفن الق�س يف ق�صائد 
ال�صاع���ر امل�ص���ري اأم���ل دنق���ل، فتب���دو يف 
ق�صيدة”ال ت�صالح!”التي تعيد اإىل االأذهان 
ق�صة االأمري �ص���امل الزير على �صكل عدد من 
الو�صايا يرتكها كلي���ب قبل موته قتيًا بيد 
اإبن عمه ج�صا����س اإىل اأخيه املهلهل الكبري. 
وه���ي و�صاي���ا ح���اّدة تفتتحه���ا ال الناهي���ة 

وفعل االأمر.

ال ت�صالح ولو منحوك الذهب
اأترى حني اأفقاأ عينيك

ثم اأثّبت جوهرتني مكانهما
هل ترى؟!

هي اأ�صياء ال ت�صرتى
ذكريات الطفولة بني اأخيك وبينك

ح�صكما - فجاأة - بالرجولة
ه���ذا احلي���اء ال���ذي يكب���ت ال�ص���وق، ح���ني 

تعانقه.

ويف الو�صي���ة الثاني���ة تبل���غ الدراما اأعظم 
تاأثرياته���ا حني يتح���ول الرج���اء واملقارنة 
ب���ني الدم والذهب ورجح���ان كفة �صلة الدم 

يرفع فوران ال�صور يف هذه الو�صية:

ال ت�صالح على الدم... حتى بدم
ال ت�صالح ولو قيل راأ�س براأ�س

اأكل الروؤو�س �صواء؟!
اأقلب الغريب كقلب اأخيك

وهل تت�صاوى يد، �صيفها كان لك
بيد �صيفها اأثكلك

يعل���ق اأم���ل دنق���ل ح���ول جمموعته”حرب 
الب�صو����س”يف جملة”اآفاق عربية”1981، 

يقول :
اأقدم يف هذه املجموعة حرب  اأن  "حاولت 
اأربع���ني عام���ًا  الت���ي ا�صتم���رت  الب�صو����س 
ع���ن طري���ق روؤي���ا معا�ص���رة، وق���د حاولت 
اأن اأجع���ل م���ن كليب رم���زًا للمج���د العربي 
القتيل، اأو لاأر�س العربي���ة ال�صليبة، التي 
تري���د اأن تعود اإىل احلي���اة مرة اأخرى، وال 
ن���رى �صبيًا لعودته���ا اأو باالأحرى الإعادتها 

اإال بالدم والدم وحده.
وهذه املجموع���ة عبارة عن ق�صائد خمتلفة 
ا�صتح�ص���رت �صخ�صيات احل���رب، وجعلت 
كًا منه���ا ي���ديل ب�صه���ادة تاريخي���ة ح���ول 
روؤيته���ا اخلا�صة. وم���ن الطبيعي اأن يكون 
لكل من هذه ال�صخ�صيات �صهادتها املختلفة 

عن �صهادة االأخرى".

ق�صة اأخرية   
يف ق�صيدة”�صد م���ن"، ي�صور ال�صاعر اأمل 
دنق���ل امل�صه���د االأخري نق���ًا ع���ن امل�صت�صفى 
الذي عانى على �صريره الوحدة مع املر�س. 
املجموع���ة”اأوراق  ق�صائ���د  بعده���ا وبع���د 
الغرف���ة 8”اأ�صدل���ت ال�صت���ارة عل���ى رحلت���ه 
االإبداعي���ة التي ا�صتم���رت ب�صعة وع�صرين 
عام���ًا. وحياته الق�صرية الت���ي توقفت عند 

�صن الثالثة واالأربعني.

�صد َمْن؟   
يف غرفة العمليات

كان نقاب االأطباء اأبي�س
لون املعاطف اأبي�س، اأردية الراهبات

املاءات،
قر�س املنوم، اأنبوبة امل�صل

كوب اللنب
كل هذا ي�صيع بقلبي الوهن

كل هذا البيا�س يذكرين بالكفن
فلماذا اإذا مت؟

ياأتي املعّزون مّت�صحني
ب�صارات لون احلداد

هل الأن ال�صواد
هو لون النجاة من املوت

لون التميمة �صد... الزمن

  �صد من...؟
ومتى القلب - يف اخلفقان- اطماأن

بني لونني اأ�صتقبل االأ�صدقاء
الذين يرون �صريري قرا

وحياتي دهرا
واأرى يف العيون العميقة

لون احلقيقة
لون تراب الوطن

المشــــهد الدرامــي في شــــعر 
أمـل دنقــل

جاسم الوالئي

يف حياته التي امتدت ثالثة واربعني عامًا، حاول الشاعر املرصي 

الذي غادرنا كومض خاطف أم��ل دنقل ”1940- 1983"، أن يحيك 

لنا ش��يئًا من خالل ما يس��تحرضه من تاري��خ وتراث مضطربني، 

وأبطال من رجال ونس��اء ش��غلوا الدنيا يف أيامهم، وكذلك من 

اللصوص والطغاة والعش��اق والفرس��ان بأمناطهم يف تجربة 

إبداعية واسعة متيزت نس��بة كبرية من نتاجاتها بالنضج والرثاء 

كش��كل إبداعي. كان الشاعر أول من دخل غابته البكر وأعلن عن 

مترد قصائ��ده عىل كل يشء خصوصًا الوضع العريب الذي كان 

يف بداية تهاويه رسميًا، الناهض شعبيًا وتحرريًا.
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جابر عصفور

انظري اأمتك االأوىل العظيمة 
اأ�صبحت �صرذمة من جثث القتلى 

و�صحاذين ي�صتجدون عطف ال�صيف. 

فل�صط����ني،  ع����ن  اأم����ل  كتب����ه  م����ا  واأ�صتعي����د 
والقد�����س، وع����ن �صديقه مازن ج����ودت اأبي 
غزال����ة ال����ذي رح����ل م����ع العا�صف����ة، والذي 
كتب م����ن اأجله اأمل )بكائية ليلي����ة( ا�صتهلها 

بقوله: 

للوهلة االأوىل 
قراأُت يف عينيه يوَمه الذي ميوُت فيه. 

راأيُته يف �صحراء )النقب( مقتواًل... 
منكفئًا.. يغرز فيها �صفتيه 

وهي ال ترُد قبلًة لفيه! 
نتوه يف القاهرة العجوز، نن�صى الزمنا 

نفل����ت م����ن �صجي����ج �صياراته����ا، واأغني����ات 
املت�صولني 

ُتظلُّنا حمطُة املرتو مع امل�صاء... متعبني. 
وكان يبكي وطنًا... وكنت اأبكي وطنا 

نبكي اإىل اأن تن�صب االأ�صعار 
ن�صاألها: اأين خطوط النار? 

وهل ت����رى الر�صا�ص����ة االأوىل هن����اك... اأم 
هنا? 

وال اأع����رف ه����ل ه����ي م�صادفات الزم����ان، اأم 
عاق����ة جيلن����ا ب�ص����رط التاري����خ، ه����ي التي 
جعلتن����ي اأع����رف اأم����ل دنق����ل يف �صي����اق من 
الهزائ����م واالنك�ص����ارات القومي����ة. وكان����ت 
البداي����ة هزمية العام ال�صابع وال�صتني التي 

ا�صتج����اب اإليها بق�صيدته )الب����كاء بني يدي 
زرقاء اليمامة( التي كانت بكاءنا جميعًا على 
ما حدث، ثم جاءت مرثية جمال عبدالنا�صر 
)1918-1970( بعن����وان )ال وق����ت للبكاء( 
االنح����دار،  مقاوم����ة  رغب����ة  ع����ن  تعب����ريًا 
والتطلع من جديد �ص����وب االأماين القومية 
الت����ي بدت بعي����دة. ودخلن����ا اأي����ام ال�صادات 
التي وا�ص����ل فيها اأمل دنق����ل اأق�صى درجات 
رف�ص����ه االجتماعي وال�صيا�ص����ي، خ�صو�صًا 
يف م����ا �صمي عام ال�صباب، ذل����ك العام الذي 
اقرتب فيه اأمل ال�صاعر من احلركة الطالبية 
الغا�صبة، و�صاغ بق�صيدت����ه )اأغنية الكعكة 
احلجرية( ذروة تعبريها االحتجاجي الذي 
متثل يف االعت�صام مبي����دان التحرير حول 
الن�صب الذي كان قائمًا فيه، وهو االعت�صام 
ته اأجهزة االأم����ن بالقوة خوفًا من  ال����ذي ف�صّ
تفاقم نتائجه، ف�صقط بع�س الطاب �صحية 
اال�صطدام. وانطلق �صوت اأمل دنقل ي�صّجل 

)االإ�صحاح االأول( من )�صفر اخلروج(: 

اأيها الواقفون على حاّفة املذبحه 
اأ�صهروا االأ�صلحه! 

�صقط املوُت; واْنَفَرَط القلُب كامل�صبحْه 
والدم ان�صاب فوق الو�صاح! 

املنازل اأ�صرَحه، 
رَحْه  والزنازن اأ�صْ
فارفعوا االأ�صلحه 

واتبعوين! 
اأنا ندم الغد والبارحه 

رايتي: عظمتان... وُجمُجَمه 

و�صعاري: ال�صباح. 

وقد ن�ص����ر اأمل دنقل ق�صيدت����ه للمرة االأوىل 
ي�صدره����ا  كان  الت����ي  )�صناب����ل(  جمل����ة  يف 
ال�صاع����ر حمم����د عفيف����ي مطر م����ن حمافظة 
كفر ال�صيخ، اأي����ام املحافظ اإبراهيم بغدادي 
ال����ذي ات�صل ب����ه يو�صف ال�صباع����ي، وطلب 
من����ه اإغ����اق املجلة بع����د اأن ن�ص����رت ق�صيدة 
)الكعك����ة احلجري����ة(. لك����ن الق�صي����دة ظّلْت 
ُتق����راأ يف املحاف����ل الطالبي����ة الت����ي ح�صرها 
اأم����ل دنق����ل ال����ذي اأ�صب����ح اأك����ر االأ�ص����وات 
م����ع وج����دان  املتم����ردة جتاوب����ًا  ال�صعري����ة 
الط����اب ال�صاخط����ني. والغري����ب اأن ح����رب 
ت�صري����ن االأول )اأكتوب����ر( 1973 مل تقلل من 
اأهمي����ة هذه الق�صيدة، واإمن����ا �صحذت الهمم 
ال�صتكمال االنت�صار على العدو االإ�صرائيلي 

وحترير االأر�س العربية. 
ولكن م�صت االأ�صه����ر، ودخلنا يف مباحثات 
ل القوات التي حتول����ت يف النهاية اإىل  ف�صّ
ا�صتهال ملباحث����ات ال�صام. وكانت اللحظة 
احلا�صمة هي اليوم الذي ذهب فيه ال�صادات 
اإىل القد�س ليعر�����س ال�صلح على اإ�صرائيل، 
وندخ����ل فعلي����ًا يف مباحث����ات ال�ص����ام التي 
رف�صه����ا اأم����ل دنقل، كم����ا رف�صه����ا غا�صبون 
كث����ريون غريه، اأمًا يف موقف قومي �صلب 

يتاأ�ص�س به �صام عادل. 
وكان ذل����ك ه����و ال�صي����اق الذي ب����داأ باالتفاق 
االأول لف�ص����ل القوات بني م�ص����ر واإ�صرائيل 
يف كان����ون الثاين )يناير( 1974، وت�صاعد 
م����ع االتف����اق الث����اين يف اأيل����ول )�صبتمر( 

1975، وازداد ت�صاع����دًا مع اإلغاء ال�صادات 
معاه����دة ال�صداق����ة امل�صري����ة - ال�صوفياتية 
يف اآذار )مار�����س( 1976، كم����ا ازداد تفاقمًا 
بث����ورة اخلب����ز يف كان����ون الث����اين )يناير( 
1977، وزيارة ال�صادات للقد�س يف ت�صرين 
الث����اين )نوفم����ر( م����ن الع����ام نف�ص����ه. لك����ن 
ه����ذه الزيارة مل متن����ع اإ�صرائيل من اجتياح 
اجلنوب اللبناين يف اآذار 1978، ومل متنع 
ال�صادات من امل�ص����ّي يف حماوالت ال�صام، 
تلك الت����ي م�ص����ت يف م�صارها ال����ذي انتهي 
بتوقي����ع ال�ص����ادات وبيغ����ن اتفاق����ات كامب 
ديفي����د التي �صه����د عليها الرئي�����س االأمريكي 

كارتر ب�صفته الو�صيط. 
وكان اأم����ل ب����داأ يكت����ب )ال ت�صال����ح( من قبل 
توقي����ع االتف����اق النهائ����ي، ال الأن����ه يرف�����س 
ال�ص����ام واإمن����ا الأن����ه يرف�����س اال�صت�ص����ام، 
جمي����ع  يعي����د  ع����ادل  �ص����ام  اإىل  ويتطل����ع 
احلق����وق الأ�صحابها، واإال فا ل����زوم له، وال 
مف����ر من موا�صلة الكفاح م����ن اأجل ا�صتعادة 
االأرا�ص����ي ال�صليب����ة كله����ا. وم����ا اأ�ص����رع م����ا 
حتول����ت )ال ت�صال����ح( اإىل ق�صي����دة قومي����ة 
يردده����ا كل الراف�صني للتنازالت التي قدمها 
ال�صادات ثمن����ًا لل�صلح مع اإ�صرائيل. وكانت 
الوق����ت  ذل����ك  يف  ال�صيا�ص����ي  رف�ص����ه  ة  ِح����دَّ
مقرون����ة بال�صخري����ة التي كان����ت تدفعه اإىل 

كتابة اأ�صطر من قبيل: 

اأيها ال�صادة: مل يبَق انتظاْر 
قد منعنا جزيَة ال�صمت ململوٍك وَعْبْد 

وقطعنا �صعرَة الوايل )ابن هند( 

لي�س ما نخ�صره االآَن... 
�صوى الرحلة من مقهى ملقهى 

ومن عاٍر لَعاْر!! 

وقد عرفت اأمل �صخ�صيًا مع نهاية ال�صتينات، 
�صدتني اإلي����ه ق�صائده التي كان ين�صرها يف 
جمل����ة )الكات����ب( القاهرية، ومنه����ا ق�صيدة 
)اأ�صياء حت����دث يف الليل( التي كانت تعرية 
للف�صاد املتقنع يف زمن عبدالنا�صر، وجاءت 
ق�صائد الهزمية التي تركت يف نف�صي اأعمق 
االأث����ر، ونكاأت اجل����راح التي ظلت مفتوحة، 
فاقرتبنا بعد اأن تعارفن����ا بوا�صطة اأ�صدقاء 
م�صرتك����ني، واأ�صبحنا �صديق����ني نزداد قربًا 
يومًا بعد يوم، ويكت�صف كل منا يف �صاحبه 
م����ا يزي����ده احرتام����ًا ل����ه واقتناع����ًا بقيمته. 
امل�صري����ة(  االأدبي����ة  )اجلمعي����ة  واأ�صهم����ت 
عبدال�صب����ور  �ص����اح  ت�ص����م  كان����ت  الت����ي 
وف����اروق خور�صي����د وع����ز الدي����ن اإ�صماعيل 
وعبدالرحمن فهمي واأحمد زكي يف تر�صيخ 
ج����ذور ه����ذه ال�صداقة، فق����د كن����ا نلتقي يف 
لقاءات اجلمعية االأدبية، ونخرج �صويًا بعد 
انته����اء الن����دوة اأو االأم�صي����ة ال�صعرية التي 
غدونا طرف����ًا فيها، اأمل ب�صعره واأنا بنقدي، 
وننطل����ق اإىل و�صط القاه����رة، نت�صعلك اإىل 

اقرتاب ال�صباح. 
ال�صخ�صي����ة:  اأم����ل  �صف����ات  جذبتن����ي  وق����د 
احل�����س الع����ايل بالرجول����ة، الكرام����ة الت����ي 
ال تقب����ل التن����ازل مهم����ا كان هين����ًا، االعتزاز 
بالنف�س اإىل اأبعد حد، الرتفع عن ال�صغائر، 
الوف����اء النادر، االإخا�����س احلقيقي، املحبة 

اخلال�ص����ة، النه����م املع����ريف ال����ذي ال يه����داأ، 
روح االنط����اق الت����ي ال تع����رف ال�صك����ون، 
رغب����ة املغامرة التي ال تخ�صى �صيئًا، الوعي 
ال�صيا�ص����ي القوم����ي ال����ذي ال يقب����ل املهادنة 
ويرف�����س اال�صت�ص����ام، احتق����ار امل����ال على 
رغ����م احلاجة اإلي����ه، تقدي�س ال�صع����ر ب�صفته 
الف����رح املختل�س الذي مين����ح احلياة معنى، 
اجل�صارة املتناهي����ة يف كتابته، وال�صجاعة 
الق�ص����وى يف التعبري عن الراأي اأو ال�صلوك 

مهما كانت العقبات. 
وكن����ت اأج����د يف اأمل ما افتق����ده يف تكويني 
االأكادمي����ي العق����اين ال����ذي ك�ص����ف يل ع����ن 
بع�س انغاق����ه، خ�صو�صًا حني كان ال يكف 
عن م�صاك�صت����ي الإيثاري العزل����ة بني كتبي، 
موؤك����دًا يل اأن ال جناح حقيقي����ًا للناقد الذي 
اأَْنَطوي عليه اإال بخو�س نار التجربة احلية 
للدنيا التي تدعونا اإىل مواجهتها واملغامرة 
فيه����ا. ومل يكن يرتدد يف انتزاعي من عملي 
العلمي، قبل م�صغلة املنا�صب والعمل العام، 
خ�صو�ص����ًا اإذا الحظ اإرهاقي من القراءة اأو 
الكتابة، في�صحبني يف جوالته الليلية التي 
ال تنته����ي، كا�صفًا يل عن خبايا القاهرة التي 
عرفته����ا معه، وع����ن املع����ادن املختلفة للب�صر 

الذين خرت منهم الكثري بف�صله. 
اأم����ا هو ف����كان يجد يف �صخ�صيت����ي - يف ما 
يب����دو - بع�س م����ا افتقد هو اإلي����ه، فتعمقت 
�صداقتن����ا التي مل تعرف اخل�صام يومًا، وال 
امل�صاج����رة، االأمر ال����ذي كان يثري عجب من 
حولنا، ودف����ع بع�س اأ�صدقائن����ا امل�صرتكني 
اإىل ح�ص����دي عل����ى اأنن����ي الوحي����د ال����ذي مل 

يتعارك معه اأمل، اأو ي�صطدم به، اأو يختلف 
مع����ه اختاف مقاطعة. وما اأكر ما كان اأمل 
يتع����ارك وي�صطدم ويختل����ف ويقاطع، وما 
اأك����ر الذين خا�صمه����م وخا�صموه، والذين 
ت����ه اجلارح����ة  نا�صب����وه الع����داء ب�صب����ب ِحدَّ
يف التعام����ل معهم. وكان ذل����ك ب�صبب طبعه 
ية �صخ�صيته التي مل تكن تقبل  الناري وحدِّ
اأن�ص����اف احلل����ول، اأو تت�صامح م����ع املناطق 
الرمادي����ة، فم����ع اأمل اإم����ا اأن تك����ون منت�صبًا 
اإىل اللون االأبي�س النا�صع فكريًا واإن�صانيًا 
واإبداعي����ًا و�صيا�صي����ًا اأو اإىل الل����ون االأ�صود 
الق����امت، وال و�صائط اأو مناطق و�صطى، وال 
ت�صام����ح مع البني ب����ني اأو املواقف املرتددة، 
فاجلنوب����ّي ال����ذي انط����وى علي����ه اأم����ل كان 
يته بغراني����ت املعابد  اأ�صب����ه يف �صاب����ة حدِّ
الفرعوني����ة التي جت����ّول بينه����ا، �صبّيًا، يف 

اأق�صى اجلنوب. 
لق����د اختار الكتاب����ة، واأدرك اأن كتابة ال�صعر 
ه����ي الف����رح املختل�����س يف الواق����ع املخت����ل، 

اإال  يكتم����ل  ال  املختل�����س  الف����رح  اأن  واآم����ن 
بال�صدق اجلارح، حتى لو �صادرت الع�ص�س 
ما كتب����ه، اأو غ�ص����ب الغا�صب����ون، فاخليانة 
ْدق من  ي����ة ال�صِّ للنف�����س هي التخّل����ي عن َحدِّ
اأجل املجامل����ة، اأو من اأج����ل مك�صب �صريع. 
وكان علي����ه - ك����ي يحاف����ظ عل����ى �صابت����ه 
الداخلي����ة - اأن ي�صتغن����ي ع����ن الكث����ري م����ن 
ال�صروري����ات، فل����م ميتلك �صكن����ًا، اأو يعرف 
منزاًل دائم����ًا، ومل يوؤّثث بيت����ًا، ومل ي�صتعبد 
اأو  تن����ازاًل  علي����ه  تفر�����س  بوظيف����ة  نف�ص����ه 
مهادن����ة، ومل ي�ص����ع وراء امل����ال الذي مل يكن 
ل منه اإال على ما يقيم االأَود، ومل يكن  يتح�صّ
يخجل من االقرتا�س من اأ�صدقائه القريبني 
م����ع علمه وعلمه����م اأن القر�س ل����ن يرّد، ومل 
ي�صتطع اأن يق����دم هدية متوا�صعة خلطيبته 
اإال بع����د اأن باع قطعة اأر�����س ورثها عن اأبيه 
يف بلدته، وظل على حذر دائم من االأغنياء، 

معتّزًا بفقره والفقراء، �صعاره: 

ه����ذه االأر�س ح�صن����اء، زينته����ا الفقراء، لهم 
تتطيُب 

، تعطيهم الن�صل والكرياء  يعطونها احُلبَّ

فكان اأحد الفقراء الذين يعي�صون مغرتب�ني، 
اأو يتكّد�ص�����ون - يف �صرخ����ة اجلوع - فوق 

الفرا�س اخل�صن. 
ولذل����ك تعاط����ف م����ع �صخ�صية اأب����ي نوا�س 
ال�صاع����ر العبا�ص����ي يف ق�صيدت����ه ال�صه����رية 
)م����ن اأوراق اأبي نوا�����س(. وراأى فيه بع�س 
الوج����ه الق����دمي لتم����رده، وبع�����س املعان����اة 
القدمية للو�صع الهام�صي املعا�صر، وبع�س 
التم����رد يف كتابة ال�صعر - الف����رح املختل�س 

الذي كانت ت�صادره الع�ص�س. 
ولك����ن اأمل دنقل مل يوؤمن بتقية اأبي نوا�س، 
حتى وان �صاركه بع�����س اخل�صال، فقد كان 
ق����ادرًا على اأن يقول ما ال يقال، وما ال يجروؤ 
غريه اأن يقوله. وكنت اأ�صاأل نف�صي، اأحيانًا، 
من اأي����ن تاأتي����ه كل هذه اجل�ص����ارة? وكانت 

االإجاب����ة �صهل����ة: من توه����ج ال����روح االأَِبيَّة، 
و�صجاع����ة القل����ب ال����ذي ال يع����رف اخلوف، 
وا�صتغنائ����ه ع����ن احلر�س ال����ذي اأذّل اأعناق 
الرج����ال، ومن ح����ب م�صر ال����ذي ظل يتدفق 
ب����ني ال�صرايني واالأفئدة، احل����ب الذي دفعه 
اإىل رف�����س الن����زوح، اأيام الهج����رة الكبرية 
للمثقف����ني امل�صريني الذي����ن تركوا م�صر يف 
زم����ن ال�ص����ادات، اإيث����ارًا لل�صام����ة، اأو طلبًا 
لاأم����ان، اأو بحث����ًا ع����ن امل����ال. وظ����ل هو يف 
م�ص����ر الت����ي مل يفارقه����ا اإال م����رة واحدة يف 
حياته، حل�ص����ور موؤمتر �صعري يف بريوت 
�صن����ة 1981، اإن مل تخ����ن الذاك����رة، وظ����ل 
متم�ص����كًا بالبق����اء، معلنًا اأن البق����اء يف ذاته 
مقاوم����ة لف�ص����اد الع�صر ال�صادات����ي، واأنه ال 
معن����ى الأي فع����ل من اأفع����ال الرف�����س خارج 
الوطن، فم����ن يريد تغيري الوطن عليه البدء 

من داخل �صبكة العاقات املعقدة لواقعه. 
ولذل����ك ج����اءت ق�صيدته )مقابل����ة خا�صة مع 
ابن نوح( جت�صيدًا ملوقفه امل�صرِّ على البقاء 
يف الوطن، وحماولة تغيريه من داخله، من 

دون التخّلي عنه بالنزوح منه. 
وانبن����ت الق�صي����دة على قطب����ني مت�صادين، 
كعادت����ه يف الكثري من �صعره، قطب النزوح 
ال����ذي اختار ممثل����وه النجاة م����ن الطوفان 
ب�صفين����ة ن����وح، وقط����ب البقاء ال����ذي اختار 
اأ�صحاب����ه حماربة الطوف����ان، وعدم التخلي 

عن الوطن حتى لو فقدوا حياتهم. -

جريدة )احلياة(
 )2002/5/15(  

ذكـــــــريـــــــات أمــــــــل دنـــقـــل 

مات أمل دنقل يف الصباح الباكر 

من اليوم الحادي والعرشين 

من أيار )مايو( سنة 1983. مضت 

تسع عرشة سنة عىل وفاته, 

ولكنه باٍق بشعره الذي تتوهج 

معانيه, خصوصًا يف تلك األيام 

التي تعربد فيها إرسائيل كام 

يحلو لها, فتستعيد ذاكريت ما 

كتبه من )تعليق عىل ما حدث يف 

مخيم الوحدات( وأدرك معنى 

أن )رسحان ال يتسلم مفاتيح 

القدس( وأكاد أرصخ يف انتظار 

السيف: 
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عبد السالم الُمساوي

اإن ال�ص����ورة ال�صعري����ة لي�صت اإط����ارا اأو قالبا 
جاه����زا ُت�ص����ّب في����ه املع����اين لتاأخ����ذ اأبع����ادا 
جديدة، كما اأن علم البيان بطبيعته التقليدية 
توجه����ات  ا�صتيع����اب  عل����ى  ق����ادرا  يع����د  مل 
ال�ص����ورة ال�صعري����ة املعا�ص����رة، ف����ا ب����د من 
حتيينه وتع�صي����ده باإواليات م�صتحدثة لعله 
يك�صف عن اجلغرافيا اجلمالية التي اأ�صحت 
ال�ص����ورة ال�صعري����ة ت����اأوي اإىل اأفيائها. لذلك 
ن����رى اأن قواع����د الباغة تظ����ل مفتوحة دائما 
على التجدد وامل�صايرة اعتمادا على املتحقق 
القواع����د  كان����ت  وق����د  االإبداع����ي.  الن�ص����ي 
ت�صتخل�����س دائم����ا من الن�صو�����س، ويف هذا 
االجتاه ينبغ����ي اأن ي�ص����ري اأي توّجه منهجي 
يروم حتليل ال�صورة يف اخلطاب ال�صعري. 
ث����م ))اإن الباغة املعا�صرة ينبغ����ي اأال تنبني 
من توجيهات توؤدي اإىل �صناعة وجه بياين، 
ب����ل ينبغ����ي اأن تدر�س هذا الوج����ه من زاوية 
نف�صية، وتعمل على الك�صف عما يعتمل داخل 
روح الق����ارئ يف اللحظ����ة الت����ي يدخ����ل اإليها 
ه����ذا الوجه، ويتحلل داخلها منميا فيها طاقة 
االإح�صا�����س. وباخت�صار: بح����ث طريقة عمله 
ليح����دث فينا ال�صع����ور باالنبهار الذي هو اأثر 

ناجت عن العمل الفني.(( )3( 
قد يكون ح�صر درا�صة ال�صورة ال�صعرية يف 
جتربة �صاع����ر واحد اأجنح بكثري من التوزع 
عل����ى جت����ارب خمتلف����ة، الأن ذل����ك م����ن �صاأن����ه 
اأن يتي����ح للدار�����س مراقب����ة ال�صي����غ اللغوية 
املتنوع����ة املع����ر به����ا من قب����ل ه����ذا ال�صاعر، 
وم����ن ث����م ي�صم����ح ذل����ك با�صتخا�����س اأنظم����ة 
بن����اء ال�ص����ورة ال�صعري����ة لدي����ه، والوق����وف 
عل����ى حدودها التعبريي����ة املمكنة م����ع قيا�س 
وظيفته����ا وتاأثريها، بالرغم م����ن اأن ال�صورة 
ال�صعري����ة ))ت�صتع�صي عل����ى كل حتليل الأنها 
يف احلقيق����ة لي�صت بنت����ا �صرعية للعقل فقط، 
ب����ل هي نت����اج يتداخ����ل فيه احلد�����س والعقل 
يف  منبث����ة  غريزي����ة  ومركب����ات  واالنفع����ال 

ال�صم����ري العام للعقل الب�ص����ري..(( )4( وهو 
ا�صتع�صاء نا�صئ ع����ن غمو�س فني �صروري 
ومق�ص����ود، ال يلغ����ي اإمكاني����ة حتلي����ل ي����روم 
بن����اء ان�صج����ام م����ا تف����رق م����ن اأج����زاء، وم����ا 
تقابل م����ن دالالت. وهذا التحلي����ل ينبغي اأال 
يكتفي بالوقوف عند حدود االأوجه الباغية 
)ت�صبي����ه، ا�صتع����ارة، جماز مر�ص����ل...(، فهذه 
احلدود ح�صب رج����اء عيد ))قد تهدمت، الأنها 
ح����دود ا�صطنعها منط����ق التطابق مع الواقع 
اخلارج����ي لاأ�صي����اء ب����دون مراع����اة ملنط����ق 
الواق����ع الداخل����ي املمت����د عر حرك����ة النف�س 
وخياله����ا اخلب����يء وال����ذي يقي����م عائق بني 

االأ�صياء لها �صكولها الامتناهية.(( )5( 
هك����ذا، اإذن، حتتل ال�ص����ورة مكانا اأ�صا�صا يف 
تكوي����ن �صعري����ة الن�����س، اإذ ع����ن طريقها يتم 
التمييز بني الكام العادي والكام الفني بفعل 
خلخلته����ا للماألوف، وقدرتها عل����ى رفد اللغة 
بالدالالت العميقة التي ال �صبيل اإىل اختزالها 
يف اأي����ة ق����راءة حمتمل����ة. لقد اعتره����ا جان 
ل����وي جوب����ري J.L. JOUBERT نتاج����ا 
للنظرية ال�صوريالية ح����ول االإلهام. كما راأى 
فيها العامة املميزة لل�صعر املعا�صر )6(. اأما 
اأندريه برتون A. BRETON فقد عرفها 
 Pierre اعتمادا على حتدي����د بيري ريفردي
ال����ذي يق����ول: ))ال�صورة   REVARDY
نت����اج حم�س للفكر، اإنها ال ت�ولد من الت�ص�بيه 
ول�كن م�ن الت�قريب بني حقيقتني متباعدتني. 
احلقيقت����ني  ب����ني  العاق����ات  كان����ت  وكلم����ا 
مو�صوع التقريب متباعدتني، كانت ال�صورة 
قوية وحمققة ل�صعرية عالية.(( )7( قد يكون 
اوكتافي����و ب����اث O. PAZ اأك����ر ال�صع����راء 
تدقيق����ا يف فهم طبيعة ال�صورة، وما تنطوي 
عليه من قدرات هائلة يف جعل الكام منفتحا 
ملعانقة التجربة الفنية لل�صعراء، حيث يقول: 
))اإن التجرب����ة ال�صعرية يتع����ذر تب�صيطها يف 
الكام، ومع ذلك فالكام هو الذي يعر عنها. 

اإن ال�ص����ورة توفق بني االأ�ص����داد، ول�كن هذا 
الت�وفي����ق ال ي�مك����ن �ص�رح����ه بكل�م����ات، اإال اأن 
كل�م�����ات ال�ص�����ورة كّف����ت ع����ن اأن تكون جمرد 
كلم����ات... ال�صورة، ه�كذا ه�ي م�اذ مي�ئو�س 
م�ن����ه �ص�����د ال��صمت ال����ذي يخ�يم عل�ين����ا كل�ما 
ح�اولن����ا التعب����ري ع�ن الت�جرب����ة ال�مرعبة ل�ما 

يح�يط بن�ا ومل�ا نوج�د عل�ي�ه.(( )8( 

ن�صتنتج من هذه التحديدات اأن لغة ال�صورة 
ال�صعرية لي�صت لغة عادية، واأن الكلمات فيها 
لي�صت جم����رد كلمات؛ اأي اأن تل����ك الكلمات مل 
تعد ت�صتجيب للمعنى العريف املتفق عليه يف 
معاج����م الب�صر، بل غ����دت يف ال�صياق اجلديد 
اأ�صكاال مفتوحة على الدالالت ال�صيميولوجية 
التي قد يق�صدها ال�صاعر اأو ي�صمو بها القارئ 

اإىل اآفاق وا�صعة، وهو يعيد خلقها من جديد. 
ورمبا كان هذا هو املق�صد الذي يريده حممد 
لطفي اليو�صفي حني يق����ول: ))الكلمة لي�صت 
جم����رد لفظ حمدد للمعن����ى، بل هي عبارة عن 
م�صتق����ر تلتقي فيه كثرية م����ن الدالالت. اإنها، 
بتعبري اآخر، عبارة عن حيز يتواجد فيه اأكر 
م����ن احتمال، غري اأن اال�صتعمال املتعارف اأي 
طريق����ة توظيف الكلم����ة يف �صياقات معتادة، 
ه����و ال����ذي يجع����ل دالل����ة م����ا تطغى عل����ى كل 
االحتم����االت. وعندم����ا يعيد ال�صاع����ر تركيب 
ال����كام يكون ق����د اأدخل الكلم����ة يف �صبكة من 
العاق����ات جت����ر ذل����ك احل�ص����د ال����داليل على 
ال����روز. هن����ا بال�صب����ط يتن����ّزل ال�صع����ر. اإنه 
يح����رر الكلمة م����ن املوا�صع����ة اال�صطاحية، 
وي�صب����ح نوع����ا م����ن ال����كام يك�ص����ر القواعد 
ويتج����اوز ال�صنن، ليوؤ�ص�س تبع����ا لذلك، اآفاقا 

جديدة مليئة بالروؤى واالحتماالت.(( )9( 
واإذن، فقد عو�صت ال�ص����ورة ال�صعرية كثريا 
مم����ا ي�صم لغ����ة التداول من عج����ز التعبري عن 
خمتل����ف احل����االت وامل�صاع����ر، ومت له����ا ذل����ك 
اجلدي����دة  العاق����ات  بوا�صط����ة  التعوي�����س 
تراكي����ب  �صي����اق  يف  الكلم����ات  ب����ني  املُقام����ة 
مراهن����ة على تل�����ّق خمت�لف، وه�����و ت�لّق يرى 
اأن ))وم��صات الل�غ����ة ال�ص�عرية ت��صع باأن�وار 
ع�نيف����ة وه�����ي تك��ص����ف ع�����ن ال�ص�����ر املرتب�ط 

بال�ص�رط االإن�ص�اين.(( )10( 
اإن اللغ����ة ال�صعري����ة التي جتعل م����ن ال�صورة 
اأ�صا�صا لها، ت�صب����ح و�صيلة توا�صلية م�صعفة 
يف التعب����ري ع����ن اأي����ة حال����ة اأو روؤي����ة تع����ر 
م����ن  ب����ل متكن����ه  ال�صاع����ر وذهن����ه؛  وج����دان 
طريق����ة �صحري����ة يف االإيح����اء بال�ص����يء الذي 
يجع����ل املتلقي ق����ادرا على التق����اط االإ�صارات 
وحتويله����ا اإىل دالالت ق����د ت�صي����ق اأو تت�صع 
ح�صب طبيعة مرجعية املتلقي، وقدراته على 

التاأويل.
وال�صاع����ر اأم����ل دنق����ل م����ن ال�صع����راء القائل 

الذين اأدركوا اأن اخليال ال�صعري هو البوؤرة 
املركزية ل���كل خطاب ي�صع���ى الأن ينتمي اإىل 
حق���ل ال�صع���ر، �صريط���ة اأال ت�صتثم���ر م�صاحة 
احلري���ة املتاحة يف ع���وامل اخليال الف�صيحة 
يف املزاي���دة عل���ى املعاين وال���دالالت؛ اإذ اأن 
ال�ص���دق الفن���ي هو املعي���ار ال���ذي ينبغي اأن 
يعتد ب���ه يف التميي���ز بني اخلي���ال االإبداعي 
املوؤ�ص����س عل���ى �ص���دق التجرب���ة يف املعي�س 
واملرجع���ي، وب���ني اخليال املج���اين الذي قد 
مينح اأدوات���ه لتجارب مزيفة ومفتعلة، وهو 
ال�صائ���د يف معظ���م ما ينتج الي���وم من �صعر. 
ف�صتان م���ا بني �صعر يدع���وك لتلم�س جدوى 
االإب���داع و�صرورت���ه للحي���اة، وما ب���ني اآخر 
يغريك بخط���وط �صراب خادع دون اأن يكون 
متكئ���ا عل���ى �صند روؤيوي حقيق���ي. وقد نظر 
ال�صاع���ر اأمل دنقل اإىل الفن ال�صعري بو�صفه 
�ص���رورة حيوية م�صاهم���ة يف تغيري الواقع 
�صواء عل���ى امل�صت���وى الف���ردي اأو امل�صتوى 
مب���ا  ره���ني  التغي���ري  ه���ذا  الأن  اجلماع���ي؛ 
ميك���ن اأن يحدثه الق���ول ال�صعري م���ن تاأثري 
هائ���ل يف النف����س وال�صعور متهي���دا للتاأثري 
الهائ���ل ال���ذي �صيمت���د اإىل حمي���ط امل�صاعر، 
وه���و املجتمع والوطن واالأم���ة. لذلك جاءت 
اأ�صعاره حمققة للرهان احليوي فكان �صوت 
االإن�ص���ان املقهور وردارا ل���كل ما يتهدد االأمة 
العربي���ة يف مرحلة تاريخي���ة بالغة التعقيد، 
كما جاءت حمققة للرهان اجلمايل من خال 
حتوي���ل الواقع الكائ���ن والواقع امل�صت�صرف 
اإىل متخي���ل �صع���ري تذوب فيه ح���دة الواقع 
وتندم���ج باأطياف احلل���م. وعموما فقد جعل 
لغوي���ة  اأداة  ال�صعري���ة  ال�ص���ورة  م���ن  اأم���ل 
وجمالي���ة بالغ���ة االإيحاء. وه���ي يف الغالب 
تتاأرج���ح عن���ده بني ثاث���ة اأمن���اط اأ�صا�صية: 
الذهني���ة  وال�ص���ورة  احل�صي���ة  ال�ص���ورة 
وال�ص���ورة الرمزي���ة.. وذلك تبع���ا للعامات 
اللغوي���ة وال�صياق ال���داليل الذي حت�صر فيه 

هذه العامات.

ال�صورة احل�صية:

وله���ذا النمط عاقة وطيدة مبفهوم ال�صورة 
يف  تر�ص���خ  ال���ذي  بال�ص���كل  ككل  ال�صعري���ة 
واحلديث���ة،  القدمي���ة  الباغي���ة  الدرا�ص���ات 
باعتب���ار اأن ال�صاع���ر مي���ال اإىل التعب���ري عن 
الع���وامل ال�صعورية املج���ردة بطريقة جتعله 
ي�صتثمر م���دركات العامل واأ�صي���اءه احل�صية 
للقيام مبهم���ة االأداء، وذلك باإع���ادة ت�صكيلها 
وف���ق ما يت�ص���وره من مع���ان ودالالت تعجز 
اللغ���ة املبا�صرة عن االإف�ص���اح عنها. ففي هذا 
امل�صتوى تقدم امل���دركات املجردة يف �صورة 
مظاهر حم�صو�صة عن طريق اال�صتعارة التي 
تتخذ جمموعة متنوعة من املواقع النحوية؛ 
فه���ي قد تكون ا�صما اأو فعا. ومعلوم اأنه اإذا 
وردت يف �صيغة الفعل، فاإنها متنح ال�صورة 
كثافة ودينامي���ة اإ�صافية مبا يلقيه الفعل يف 
روع املتلقي م���ن اإيهام وحركي���ة، مثلما يقع 

يف هذه ال�صورة:

ال�صيف فيك يعانق ال�صحوا
عيناك ترتخيان يف اأرجوحة... )11( 

فف���ي ه���ذه ال�ص���ورة يتخلى”ال�صيف”ع���ن 
مفهوم���ه الزمن���ي والطبيع���ي ليتح���ول اإىل 
كائن حي ميار�س ال�صلوك الب�صري، واملتمثل 
هن���ا يف”يعان���ق". ذل���ك اأن العن���اق �صل���وك 
حم�صو����س نلحظ���ه بحا�صة الب�ص���ر. واإذا ما 
نظرن���ا اإىل ال�صيء املعاَنق )املفعول به(، فاإن 
درج���ة التوت���ر تت�صاع���د مما ي�ص���ي بانزياح 
كب���ري ب���ني الطرف���ني. ف”ال�صحو”كينون���ة 
طبيعي���ة �صوئية ال ج�صد له���ا، ومن هنا فهو 

ال يحتم���ل العن���اق، وم���ع ذل���ك فق���د اأتاح���ت 
العنا�ص���ر اال�صتعاري���ة يف �صي���اق تركيبه���ا، 
للع���ني اأن ترى م�صهدا لن يتحق���ق اإال ب�صحر 

من اخليال ال�صعري يذروه يف بوؤبوؤها.
وقد حت�صر ال�صورة احل�صية ب�صكل يجعلها 
م���ن  لع���دد  ال�صتثماره���ا  وذل���ك  متو�صع���ة، 
املكون���ات الباغي���ة التي ت�صاه���م يف منوها 
من���وا عموديا ع���ن طريق التفاع���ل احلا�صل 
بينه���ا يف ن�ص���ق تعبريي ذي منح���ى �صردي 
درامي، ي�صتغ���ل اإمكانيات ح���دث اأ�صطوري 

رمزي الإفادة موقف �صيا�صي معا�صر:

االأر����س م���ا زال���ت، باأذنيه���ا دم م���ن قرطه���ا 
املنزوع

قهقهة الل�صو�س ت�صوق هودجها.. وترتكها 
با زاد

ت�صد اأ�صابع العط�س املميت على الرمال
ت�صيع �صرختها بحمحمة اخليول )12( 

اإن االأر�س بو�صفها عن�صرا جغرافيا طبيعيا 
مفه���وم  اإىل  التح���ول  عل���ى  ق���ادرة  ت�صب���ح 
ح�صي اآخ���ر، مبا تدره عليها االأوجه البيانية 
واملكون���ات ال�صعري���ة االأخ���رى م���ن �صف���ات 
قرطه���ا  )اأذنيه���ا  فاال�صتع���ارات  وح���االت. 
هودجه���ا ت�ص���د �صرخته���ا...( ت�صعن���ا اأمام 
�ص���ورة جدي���دة تبدو فيه���ا االأر����س كامراأة 
قد نكل���ت به���ا اأي���دي الل�صو����س، وانتزعت 
ب���ا زاد. واإذا  ممتلكاته���ا، وتركته���ا ملق���اة 
كان���ت اال�صتع���ارة هنا تعمل عل���ى ت�صخي�س 
االأر����س، وتقدمه���ا عل���ى هيئ���ة ام���راأة، فاإن 
ذل���ك الت�صخي����س ب�ص���كل واع اأو غ���ري واع 
يذك���ر باأح���د االأبع���اد الديني���ة واالأ�صطورية 
القدمية، التي كان���ت تعتقد باملنزع االأمومي 
لاأر�س. وهذا وحده يخفف من حدة التباعد 
اال�صتع���اري ب���ني الطرفني )االأر����س املراأة(، 
يف  حينئ���ذ  ال�صع���ري  االجته���اد  فينح�ص���ر 
حماولة نفي االأمومة عن االأر�س، وتقدميها 

يف �صورة عرو�س خمذولة.
وباالإ�صافة اإىل هذه ال�صورة املركزية، هناك 
�ص���ور جزئية متفاعلة معها، تعمل من جهتها 
على تاأثيث املجال، واإثراء امل�صتوى الدرامي 
للموقف. فم���ن ذلك”قهقهة الل�صو�س ت�صوق 
هودجها"، وهذه ال�صورة قائمة على اأ�صا�س 
املج���از املر�ص���ل، الأن الفعل”ت�صوق”م�صنود 
للقهقه���ة ولي����س اإىل الل�صو����س، مم���ا ينبئ 
بحال���ة الل�صو����س وهم ينف���ذون جرميتهم. 
ومن ذلك اأي�صا”ت�صد اأ�صابع العط�س"، حيث 
يتحول العط�س باعتب���اره حالة غريزية اإىل 
كائن ح���ي بوا�صطة التج�صي���م الذي يتحقق 

باإ�صناد”االأ�صابع”اإليه.
وتتحقق ال�ص���ورة احل�صية بانتق���ال الكائن 
املح�صو����س اإىل ال�ص���يء املح�صو����س كذل���ك، 

بوا�صطة وجه بياين هو الت�صبيه:

اخليول ب�صاط على الريح..
�صار على متنه النا�س للنا�س عر املكان

واخليول جدار به انق�صم
               النا�س �صنفني:

               �صاروا م�صاة.. وركبان )13( 

يعرت�صن���ا يف ال�صورة ت�صبيهان، وقد �صاهم 
غي���اب االأداة ووج���ه ال�صب���ه يف جعل عاقة 
امل�صابه���ة بني الطرفني ج���د قريبة، الأن درجة 
االنزي���اح بينهم���ا �صعيفة لوج���ود العنا�صر 
الدال���ة امل�صرتك���ة بينهم���ا، ث���م الأن ال�ص���ورة 
اأ�صا�ص���ا حتق���ق انتق���اال م���ن حم�صو����س اإىل 
حم�صو����س )اخلي���ول ب�ص���اط عل���ى الري���ح( 
اأن  و)اخلي���ول ج���دار(. وم���ا ياح���ظ هن���ا 
ال�ص���ورة احل�صي���ة الت���ي يحققه���ا امل�صبهان 
بهم���ا )ب�ص���اط عل���ى الريح( و)ج���دار( ال تتم 

اإال عل���ى اأ�صا����س لفظ���ي، الأن املفه���وم موغل 
يف التجريدي���ة والرمزي���ة. فب�ص���اط الري���ح 
ي�صتن���د على مرجع اأ�صطوري ال وجود له يف 
الواق���ع. اأم���ا كلمة”جدار”فوا�صح اأنها على 
امل�صت���وى الرمزي ت�ص���كل فا�صا بني �صيئني 
خمتلفني، وال ت���دل على اجلدار املادي. ومن 
هن���ا جن���د اأنف�صن���ا اأم���ام مفاهي���م جتريدية 

تعر�س بطريقة ح�صية.
وقد جتتم���ع يف املقط���ع الواح���د املتجان�س 
دالليا �صور ح�صية يتم فيها ت�صخي�س املكان 
عن طري���ق منح���ه �صل���وكات وخ�صو�صيات 
ب�صري���ة، ويتحقق خال ذل���ك ت�صييء الكائن 

احلي عن طريق تعوي�صه بال�صبيه:
كان الن�صي���د الوطن���ي مي���اأ املذي���اع منهي���ا 

برامج امل�صاء

وكانت االأ�صواء تنطفئ..
والطرقات تلب�س اجلوارب ال�صوداء

وتغمر الظال روح القاهرة
والدم كان �صاخنا يلوث الق�صبان

هذا دم ال�صم�س التي �صت�صرق، ال�صم�س التي 
�صتغرب )14( 

يتاأك����د الت�صخي�����س هنا بوا�صط����ة اال�صتعارة 
اجل����وارب  تلب�����س  امل�صاعفة”الطرق����ات 
مكني����ة  االأوىل  فاال�صتع����ارة  ال�ص����وداء"، 
ت�صريحية”اجل����وارب  ”تلب�����س” والثاني����ة 
ال�ص����وداء”اإذ تعو�س م�صبه����ا هو”الظام". 
وهكذا تتح����ول الطرقات/امل����كان اإىل امراأة. 
الظ����ال  الثانية”وتغم����ر  ال�ص����ورة  ويف 
روح القاهرة”جن����د اأنف�صنا اأم����ام ت�صخي�س 
قائ����م عل����ى نقل امل����كان م����ن حالة جم����ود اإىل 
حال����ة حرك����ة وحيوي����ة، وذل����ك ع����ن طري����ق 
زرع الروح في����ه. وتت�صاعد درج����ة االنزياح 
اأك����ر بجعل”الظال”وه����و معط����ى ح�ص����ي 
يغمر”الروح”وه����و معط����ى جتري����دي. اأم����ا 
الت�صي����يء فيتمثل يف حتويل ال�صخ�س الذي 
تدل عليه القرينة اللفظية”دم”اإىل”ال�صم�س"، 
الت�صريحي����ة. ورغ����م  بوا�صط����ة اال�صتع����ارة 
ما ياح����ظ على ه����ذه اال�صتعارة م����ن ابتذال 
وا�صته����اك، ذل����ك اأن ال�صم�����س تر�صخ����ت يف 
ال����رتاث ال�صع����ري العربي كا�صتع����ارة منطية 
دال����ة على املدح، فاإن القرينة”دم”تقوم بدور 
جتديده����ا واإك�صابه����ا توهج����ا خا�ص����ا. حيث 
تبدو”ال�صم�س”البعي����دة قريب����ة تن����زف دما، 

وتتح����ول اإىل جثة”تاأكله����ا الدي����دان". ولعل 
احلر�س عل����ى تاأكيد الت�صخي�����س والت�صييء 
يف هذه ال�صور اجلزئية ياأتي خللق عاقات 
التفاع����ل بني الكائن واملكان، يف �صياق تبادل 
املظاه����ر واخل�صو�صي����ات. فكاهم����ا يتلب�س 
باالآخ����ر، ويرتت����ب ع����ن ذل����ك تعمي����ق النف�س 
الدرامي، وان�صهار ال�صور اجلزئية كلها يف 

بوؤرة ال�صورة املركزية.
وقد ي�صتب����د الت�صبيه بكل اأط����راف ال�صورة، 
يف ن�ص����ق يوحي باالإيغ����ال يف التقليدية، وال 
يخفى الدور البياين الذي يلعبه الت�صبيه يف 
اإبراز اجلوانب احل�صية من ال�صورة، خا�صة 
اإذا كانت العاقة بني امل�صبه وامل�صبه به قريبة 
لتحق����ق العنا�ص����ر امل�صرتك����ة بينهم����ا. اإال اأن 
امل�صاأل����ة قد تاأخذ م�ص����ارا اآخر يف حالة وجود 
انزياح بينهما، ال�ص����يء الذي يعطي للت�صبيه 
فاعلي����ة يف خلق املفاجاأة، ودينامكية يف رفد 

ال�صورة بعنا�صر التخيل االبتكاري:
قلت لها يف الليلة املاطرة:

البحر عنكبوت
واأنت يف �صراكه فرا�صة متوت

وانتف�صت كالقطة النافرة )15( 

حيث ي�صادفنا يف هذا املقطع ثاث ت�صبيهات 
تختلف نوعيا، فاالأول بليغ، والثاين مر�صل، 
والثالث مف�صل. وتواردهما بهذا الرتتيب له 
ما يرره فنيا ودالليا. فعلى م�صتوى الرتاكم 
اللغ����وي ل����كل جمل����ة ت�صبيهي����ة، جن����د حركة 
ت�صاعدي����ة من االأقل اإىل االأك����ر، بالنظر اإىل 
ع����دد كلمات كل جملة، مما مينح ال�صورة يف 
كليتها م�صحة اإيقاعية ممتدة. وعلى م�صتوى 
الدالل����ة يت����م االإف�ص����اح ع����ن احلقيق����ة ب�صكل 
تدرجي يراعي �صي����اق البوح وكمية اجلرعة 

يف كل جزء من اأجزاء هذه احلقيقة.
وهن����اك ال�صورة احل�صي����ة التي يتع����دد فيها 
امل�صب����ه ويتف����رد امل�صبه ب����ه، وينت����ج عن ذلك 
اخت����زال للعنا�ص����ر يف ب����وؤرة واح����دة، مم����ا 

يت�صبب يف ت�صييق املجال املرئي لل�صورة:

اأيها الواقفون على حافة املذبحة
اأ�صهروا االأ�صلحة!

�صقط املوت، وانفرط القلب كامل�صبحة
والدم ان�صاب فوق الو�صاح!

املنازل اأ�صرحة،
والزنازن اأ�صرحة، 

واملدى.. اأ�صرحة )16( 

توؤكد هذه ال�صورة مبداأ التكثيف واالختزال 
م����ن اأج����ل بل����ورة املعن����ى امل����راد تو�صيل����ه، 
اأج����ل  وم����ن  القت����ل.  فداح����ة  يف  واملتج�ص����د 
بل����وغ ه����ذا اله����دف، يت����م اللج����وء اإىل خرق 
املاأل����وف بوا�صط����ة حتجي����م املعنوي”�صقط 
املوت"، وت�صي����يء االإح�صا�س”انفرط القلب 
كامل�صبحة"، ودمج اخلل�س يف العام )املنازل 
وامل����دى  اأ�صرح����ة/  والزن����ازن  اأ�صرح����ة/ 
اأ�صرح����ة(، واإذا كان خرق املاألوف هو الغاية 
امل�صتهدف����ة يف املمار�صات ال�صعرية احلديثة، 
ف����اإن عدة عنا�صر باغية وغ����ري باغية كانت 
م�صئولة عنها يف ال�ص����ورة التي نحن ب�صدد 
حتليله����ا. فالباغي����ة تتمث����ل يف ا�صتعارت����ني 
فعليت����ني واأربع ت�صبيه����ات. اأما غري الباغية 
فتتجل����ى يف امل�صتوى املعجمي واالأ�صلوبي؛ 
ذل����ك اأن االأول يه����م جان����ب انتق����اء مف����ردات 
حتقق قدرا م����ن ال�صعرية اأثناء اجتماعها يف 
بنية واحدة. اأم����ا الثاين، فيهم جانب ترتيب 
عنا�صر ال�صورة، وظاهرة التكرار يف جزئها 
االأخ����ري. اإن ح�صية هذه ال�صورة راهنت على 

◄

المتخيل الشعري عند أمل دنقل 

للصورة الشعرية وظيفة تعبريية باألس��اس، لذلك فهي مشحونة باملشاعر واألحاسيس والدالالت، 

وه��ي صياغة فنية متنح املعنى املجرد ش��كال حس��يا ميّكن حواس اإلنس��ان الظاه��رة والخفية من 

التفاع��ل معها تفاع��ال إيجابيا عن طريق تلّق مفتوح يتجدد باس��تمرار، كام تن��ص عىل ذلك املناهج 

الحديثة كاألس��لوبية والس��يميولوجيا وجامليات التلقي. وإذا كان القدماء قد ركزوا مفهوم الصورة 

الشعرية يف منظومتني بالغيتني هام املشابهة واملجاورة، اعتامدا عىل استقصاء األوجه البيانية من 

تشبيه واس��تعارة وكناية ومجاز مرس��ل.. فإن املحدثني جعلوا املفهوم مواكبا للفتوحات اإلبداعية 

املس��تجدة مبا عرفته اللغة الش��عرية من إبداالت وتحوالت. ومعظ��م التعريفات الحديثة أجمعت 

عىل تفرد الصورة الش��عرية بطابع اإلبداعية والخلق القائم عىل التقريب بني املتنافرات يف س��ياق 

توحد عنارصها املتباعدة يف بوتقة شعورية واحدة. وحسب صبحي البستاين، فإن الصورة الشعرية 

))تخرتق الحدود املرئية لتبلغ عمق األشياء، فتكشف عام تعجز عن كشفه الحواس(( )1( وإذن، فهي 

تقنية لغوية خاصة تضطلع بوظيفة إنش��اء عالقات جديدة بني كائنات العامل وأش��يائه، وذلك بنقل 

املعاين من الحياة إىل اللغة. وهو نقل يعتربه صالح فضل محتاجا إىل جس��ارة ش��عرية )2( أي إىل 

ق��درة إبداعية كبرية تتمكن من بناء عالقات جديدة تدفع باملتقابالت إىل الحد األقىص من االئتالف 

والتعايش الداليل.
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االنتقال من املتخيل اإىل املرئي، وذلك باإعادة 
ت�صكي����ل املفاهي����م املج����ردة )امل����وت احل����زن( 
ت�صكيا مينحها مظهرا ماديا، ون�صف تعددية 
امل����كان )املن����ازل الزنازي����ن امل����دى( م����ن اأجل 
خل����ق مكان واحد متجان�����س وهو املكون من 

االأ�صرحة.
وقد متيل ال�صورة اإىل تقرير ح�صية مفرطة، 
اال�صتع����ارات  م����ن  عل����ى جمموع����ة  معتم����دة 
الت�صريحي����ة املتجان�ص����ة الت����ي تق����وم ببن����اء 
م�صه����د متثيلي مكتمل، ت����دل القرينة اللفظية 
على امل�صهد احلقيقي ال����ذي يرمز اإليه، يقول 

ال�صاعر اأمل دنقل يف �صخرية مريرة:

كنت يف املقهى، وكان الببغاء
يقراأ االأنباء يف فئران القمح،

وهي جت����رت الرناجي����ل، وترن����و اإىل الن�صاء 
 )17(

اإن ق����ارئ ه����ذا املقط����ع �صيت�ص����ور اأن االأم����ر 
يتعل����ق بق�ص����ة تعليمي����ة تعتم����د �صخ�صي����ات 
متخيل����ة كم����ا يف كليل����ة ودمن����ة اأو مب�صه����د 
تخاط����ب  الت����ي  الكرتوني����ة  الر�ص����وم  م����ن 
اإىل  اإن ي�ص����ل  م����ا  االأطف����ال.. ولك����ن  عق����ول 
القرينت����ني اللفظيتني”يقراأ االأنباء”و"جترت 
الرناجيل”حت����ى ي����درك البع����د الرمزي الذي 
يفيده طرفا ال�صورة )الببغاء فئران القمح(. 
املع����ادل  ع����ن  البح����ث  ي�ص����رع يف  ث����م  وم����ن 
املو�صوعي لكل طرف. ف”الببغاء”لن يكون 
اإال اإن�صان����ا مقلدا اأو ماأمورا بق����راءة ما يلقى 
اإلي����ه من”اأنب����اء”دون اأن يفك����ر يف فهمها اأو 
معار�صته����ا. اأما”فئ����ران القمح”فه����م رج����ال 

م�صتهلك����ون ملا يج����دون بني اأيديه����م دون اأن 
يكلف����وا اأنف�صه����م ب����ذل اجلهد، الأنه����م يكتفون 
ب”اجرتار الرناجيل”و"الرنو اإىل الن�صاء". 
م����ن هنا ن����درك اأن املتخيل ال�صع����ري يف هذه 
ال�صورة يعك�����س م�صهدا يوميا م�صوبا بكثري 
م����ن العبثي����ة واالإحب����اط النع����دام التوا�صل 

بني”الببغاء”و"فئران القمح". 
وال �ص����ك اأن قراء ال�صع����ر يعرفون جيدا قدرة 
ال�صاعر الكبري اأمل دنقل على حتويل امل�صاهد 
اليومي����ة املاألوفة اإىل لوح����ات �صعرية باذخة 
يفي�����س به����ا خياله املب����دع مبا ا�صته����ر به من 
نزع����ة ال�صخرية ال�صوداء التي بقدر ما تخلق 
م����ن ت�صلية وفرج����ة م�صحك����ة، فاإنه����ا بالقدر 
نف�صه تتيح اإمكانية االإجها�س بالبكاء اإ�صفاقا 
عل����ى واقع النا�س امل����وؤمل وعذاباتهم التي با 

حد.

ال�صورة الذهنية:

اإذا كنا يف امل�صتوى ال�صابق قد حاولنا تلم�س 
مفه����وم احل�صي����ة يف ال�ص����ورة ال�صعري����ة من 
خال حتليل عينة م����ن ال�صور املمثلة لها يف 
�صع����ر اأمل دنقل، ووفقن����ا يف تلم�صنا ذاك بني 
التحلي����ل الباغي والداليل، فاإننا �صنعمل يف 
هذا امل�صتوى على مقاربة ال�صورة الذهنية؛ 
معطي����ات  بتطبي����ق  وذل����ك  التجريدي����ة،  اأي 
التحلي����ل عل����ى جمموع����ة م����ن ال�ص����ور التي 
افرت�صن����ا جتريديته����ا م�صبق����ا اعتم����ادا على 
موؤ�ص����رات حمموالتها املعنوي����ة، مو�صوعية 
كان����ت اأو �صعورية، بالنظ����ر اإىل االنتقال اإىل 
امل�صتف����اد م����ن مف����ردات ال�ص����ورة وتركيبها. 

ذل����ك اأن االنتق����ال املق�صود هو ال����ذي يتم من 
املفه����وم احل�ص����ي اإىل املفه����وم التجريدي اأو 
م����ن التجري����دي اإىل جتري����دي اآخ����ر. وتلعب 
بل����ورة  يف  الفت����ا  دورا  املكني����ة  اال�صتع����ارة 
ه����ذا النمط من ال�ص����ور، وخا�صة اال�صتعارة 
االإ�صمي����ة التي ترد يف تركي����ب نحوي مكون 
م����ن م�ص����اف وم�ص����اف اإلي����ه. وت�صت����د ح����دة 
التجريد حينما ي�صاف املح�صو�س اإىل املجرد 
اأو يع����اد ت�صكي����ل اأ�صي����اء الطبيع����ة والواقع، 
وجعله����ا تتب����ادل االأدوار فيم����ا بينها، وتعري 
خ�صائ�صها لت�صتقبل خ�صائ�س غريها، يقول 

ال�صاعر اأمل دنقل:

على حمطات القرى..
تر�صو قطارات ال�صهاد

فتنطوي اأجنحة الغبار يف ا�صرتخاءة الدنو
والن�صوة املت�صحات بال�صواد

حتت امل�صابيح، على اأر�صفة الر�صو
ذابت عيونهن يف التحديق والرنو

عّل وجوه الغائبني منذ اأعوام احلداد
ت�صرق من دائرة االأحزان وال�صلو )18( 

ه����ذا  ال����واردة يف  االنزياح����ات  كل  جتتم����ع 
املقط����ع على خرق نظام اللغة، مرة با�صتعارة 
حم�صو�����س ملج����رد، وم����رة اأخ����رى با�صتعارة 
حم�صو�س ملح�صو�س مع وجود �صبه معنوي. 
بالدالل����ة  اإىل عاق����ة االنزياح����ات  وبالنظ����ر 
امل�صتهدف����ة، ناح����ظ اأنه����ا ال تكتف����ي بالعم����ل 
عل����ى تغي����ري املعن����ى واحل����د م����ن مبا�صريته، 
واإمنا تتع����دى ذلك اإىل تعميق االنفعال بهول 
م�صه����د انتظ����ار الغائبني. وهنا تكم����ن اأهمية 

االنزياح املوؤ�ص�س على اال�صتعارة الناجحة؛ 
تلك اال�صتعارة الت����ي يقول عنها جان كوهني 
اال�صتع����ارة  ))اإن   :Jean COHEN
ال�صعري����ة لي�صت جمرد تغ����ري يف املعنى، اإنها 
تغري يف طبيع����ة اأو منط املعن����ى، انتقال من 
املعنى املفهومي اإىل املعنى االنفعايل، ولهذا 
مل تك����ن كل ا�صتعارة كيفما كان����ت �صعرية.(( 

 )19(
تنبن����ي  الت����ي  الذهني����ة  ال�ص����ورة  وهن����اك 
بوا�صطة ر�س املعطيات املرجعية املتناق�صة 
يف تركيب����ة واح����دة، فت����ذوب خاله����ا ح����دة 
املفارق����ة، الأن هذه املعطيات املتناق�صة عندما 
تدخ����ل اإىل حي����ز املتخيل، جتد املن����اخ الفني 
ال����ذي يجعله����ا تاأن�����س اإىل بع�صه����ا البع�س، 
وتعم����ل عل����ى ت�صكي����ل �ص����ورة مرئي����ة عل����ى 

اأنقا�س املعاين املمعنة يف التجريد:

يا اإخوتي الذين يعرون يف امليدان مطرقني
منحدرين يف نهاية امل�صاء

يف �صارع االإ�صكندر االأكر:
ال تخجلوا.. ولرتفعوا عيونكم اإيل

الأنكم معلقون جانبي.. على م�صانق القي�صر
فلرتفعوا عيونكم اإيل

لرمبا: اإذا التقت عيونكم باملوت يف عيني:
يبت�صم الفناء داخلي.. الأنكم رفعتم راأ�صكم.. 

مرة! )20( 

ال �ص����ك اأن املتخي����ل يف هذه ال�ص����ورة يوجد 
يف مو�صع����ني:”اإذا التق����ت عيونك����م بامل����وت 
يف عيني”و"يبت�ص����م الفن����اء داخلي”ويكون 
الوظيف����ة  اإىل  امل����وؤدي  الباغ����ي  االأ�صا�����س 

ال�صعرية جم����ازا مر�صا يف املو�ص����ع االأول، 
وا�صتعارة مكنية يف املو�صع الثاين. ذلك اأن 
ال�صاعر ي�صتدع����ي املوت بو�صفه �صببا الإفادة 
االأث����ر امل�صب����ب، وه����ذا ه����و املج����از املر�ص����ل، 
لك����ن فاعليت����ه الفني����ة ال ترز اإال عن����د دخوله 
يف �صي����اق تركيبي، يجع����ل �صحنته املجازية 
ت�صري عر الكلمات املجاورة، ورمبا امتدت 
اإىل اأق�ص����ى نهاي����ة املقط����ع. اأم����ا اال�صتع����ارة 
املكني����ة يف”يبت�ص����م الفن����اء داخلي”فتلغ����ي 
احل����دود بني احل�صي واملج����رد، وتخلق حالة 
م����ن التفاعل املتبادل بينهم����ا، ليتولد عن ذلك 
م�صه����د غرائب����ي ُي����ري م����ا ال ُي����رى ويوؤ�ص�س 
ملوقف ن����ادر يتبدى االإن�صان فيه من�صجما مع 

فنائه.
وعاوة على ذلك، ف����اإن معنى املقطع ال ميكن 
اأن ي�ص����ار اإىل تاأويل����ه اإال باملرور على الداللة 
املركبة يف”يبت�صم الفن����اء داخلي". فاإذا كان 
م�صمون اخلطاب املوجه اإىل”االأنتم”من قبل 
ل يفرت�س اأنه ميت بداللة عبارة”املوت  مر�صِ
رف����ع  طل����ب  يف  يتمث����ل  عيني”علي����ه  يف 
العيون، ف����اأن الغاية امل�صتهدفة هي”ابت�صام 
الفناء”وه����ي نتيجة، اإذا اقت�ص����ر على االأخذ 
مبلفوظيته����ا ق����د توق����ع الفه����م املنطق����ي يف 
تناق�س موؤكد. ولك����ن ب�صر االأبعاد املجازية 
الفناء”يت�ص����ح  يف”ابت�ص����ام  اإليه����ا  املرم����ي 
اأن املق�ص����ود باالبت�ص����ام لي�س الفن����اء، واإمنا 

ل. الطرف املجاور له، وهو روح املر�صِ
لقد ع����رف ال�صاعر اأمل دنقل مبيله الكبري اإىل 
اأ�صلوب املفارقة يف ت�صوير خمتلف احلاالت 
اخلا�ص����ة والعامة رمبا الأن عاقته بنوامي�س 
الوج����ود ومعطياته تتج�ص����د يف ذلك املوقف 
املت�ص����كك يف الت����وازن والعدال����ة، يق����ول من 

ديوان”اأقوال جديدة عن حرب الب�صو�س":

خ�صومة قلبي مع الله
لكن����ه يف  قلب����ي �صغ����ري كف�صتق����ة احل����زن.. 

املوازين
               اأثقل من كفة املوت

               هل عرف املوت فقد اأبيه
هل اغرتف املاء من جدول الدمع

هل لب�����س املوت ث����وب احلداد ال����ذي حاكه.. 
ورماه؟ )21( 

يتح����دد املوق����ف هن����ا يف حتجي����م امل����وت ثم 
ت�صخي�صه من اأج����ل مواجهته، الأنه ي�صتحيل 
مواجه����ة ال�صيء املج����رد. فالتحجي����م يتمثل 
يف حتوي����ل املوت اإىل مادة قابلة للوزن”كفة 
اإعارت����ه  ع����ن  ينت����ج  امل����وت". والت�صخي�����س 
جمموع����ة م����ن االأفع����ال وال�صل����وكات الب�����س
رية”عرف”و"اغرتف”و"لب�س”و"ح����اك
". اأم����ا املواجه����ة فت����رز يف القي����ام باحل����د 
االأدنى ال����ذي ي�صتطيعه االإن�صان العاجز اأمام 
جروت املوت، وهو اال�صتنكار الذي ي�صتفاد 

من حرف اال�صتفهام”هل".
اإن ذهنية هذه ال�صورة تتجاوز معاداة املوت 
اإىل خما�صمة املت�صب����ب فيها، وهو”الله”يف 
لغة اأقرب اإىل العتاب الك�صري منه اإىل التنديد 
الق����وي.. مم����ا يجعل لغ����ة هذا العت����اب ت�صي 
مب�صح����ة �صوفية ت�صاه����م يف تخ�صيب البعد 

التخييلي لل�صورة. 
وقد تتج�ص����د ذهنية ال�صورة يف االنتقال من 
الياأ�س كمرجع اإىل امل�صتحيل كمتخيل، يقول 

ال�صاعر:

�صيقولون:
ها نحن اأبناء عّم

قل لهم: اإنهم مل يراعوا العمومة فيمن هلك
واغر�س ال�صيف يف جبهة ال�صحراء

اإىل اأن يجيب العدم )22( 

ت�صتم����ل هذه ال�ص����ورة املحوري����ة، املت�صمنة 
يف املقطع، على �صورتني جزئيتني، تدل على 
االأوىل عبارة”واغر�����س ال�صي����ف يف جبه����ة 
ال�صحراء”والثانية تدل عليها عبارة”يجيب 
مرج����ع  اإىل  ت�صتن����دان  وكلتاهم����ا  الع����دم". 
معنوي تعمل االأوجه الباغية على ت�صييجه 
بالغمو�����س الفن����ي املطل����وب. وتتمث����ل هذه 
االأوج����ه يف اال�صتع����ارة املكني����ة الدال����ة على 
التج�صي����د والت�صخي�����س. فالتج�صي����د حتققه 
ا�صتعارة اجلبهة لل�صح����راء. اأما الت�صخي�س 
فتحققه ا�صتعارة”يجيب”للعدم. وبالرغم من 
احل�صية الت����ي ت�صت�صف من ال�صورة االأوىل، 
ف����اإن �صمة التجريد تب����دو غالبة عليه����ا اإذا ما 
اأوردناه����ا يف ال�صي����اق الرتكيبي:”واغر�����س 
ال�صيف يف جبه����ة ال�صحراء”فتخرج الداللة 
م����ن مفه����وم خا�����س معل����وم اإىل مفه����وم عام 
جمهول. وين�صاأ عن ذلك بعد رمزي توحي به 
كلمة”ال�صحراء”ك����دال. اأما ال�صورة الثانية 
فتبقى مفتوح����ة على املزيد م����ن التجريد يف 
انتظ����ار”اأن يجي����ب الع����دم"!. ذل����ك اأن �صرط 
امل�صاهدة ينتفي هنا، مما يتطلب املرور بعدة 
مراح����ل اإدراكي����ة قب����ل اأن يتمثل”العدم”يف 

�صورة �صخ�س يهم باالإجابة:
 

اإذ البد من قطع مرحلتني على االأقل للو�صول 
اإىل ال�ص����ورة الب�صري����ة، تتجل����ى االأوىل يف 
ما توح����ي ب����ه كلمة”يجيب”م����ن ت�صخي�س، 
ون�صتع����ني هن����ا بحا�ص����ة ال�صم����ع. وتتجل����ى 
تاأوي����ل  م����ن  اإلي����ه  نتو�ص����ل  م����ا  الثاني����ة يف 
وتخيي����ل، لنعطي لل�ص����ورة ال�صمعي����ة هيئة 

م�صاهدة.

ال�صورة الرمزية:
ميك����ن ت�صنيف ال�ص����ورة الرمزي����ة يف ثاثة 
اأن����واع بالنظ����ر اإىل طبيع����ة الرم����ز، فه����و اإما 
اأن يك����ون مف����ردا، اأي عبارة ع����ن كلمة دخلت 
معين����ة،  ثقاف����ة  يف  اال�صطاح����ي  الع����رف 
لتن����وب ع����ن �ص����يء اأو متث����ل �صيئا اآخ����ر كما 
يقول الناق����دان اأو�صنت وارين ورينيه ويليك 
)23(.. اأو يك����ون مركب����ا اأي ياأت����ي مركبا يف 
اإط����ار حكاي����ة دال����ة، اأو يكون متثي����ا ملوقف 
معني Allégorie، ويف هذا ال�صدد تكون 
ال�ص����ورة ناهلة من منب����ع اأ�صطوري اأو ديني 
اأو تاريخ����ي. وهك����ذا متر ال�ص����ورة الرمزية 
االإدراك  عل����ى  االأوىل  تتاأ�ص�����س  مبرحلت����ني، 
املبا�صر اعتمادا على الوجه الباغي املوظف 
ومل����ا كان هذا الوجه الباغ����ي واردا يف اإطار 
الرمز، فاإنه يت����م االنتقال من االإدراك املبا�صر 
االإيحائ����ي  االإدراك  Dénotationاإىل 
الرم����ز،  يفج����ر  ال����ذي   Connotation
عل����ى  م����رة  ا�صتثارته����ا  ميك����ن  ))فال�ص����ورة 
�صبي����ل املج����از، لكنه����ا اإذا ع����اودت الظه����ور 
باإحل����اح، كتق����دمي اأو متثي����ل عل����ى ال�ص����واء، 

فاإنها تغدو رمزا(( )24(.
وي�صكل الرمز املفرد اأعلى ن�صبة يف احل�صور 
داخل املنت ال�صع����ري الأمل دنقل، نظرا لوفرة 
الرم����وز املعجمية يف ال�صع����ر. وملا كان االأمر 
كذل����ك، فاإنن����ا �صنكتف����ي بالتدلي����ل على مناذج 
قليل����ة مم����ا يتحق����ق في����ه التوه����ج وي�صم����و 
باملتخي����ل اإىل ذروة االإيح����اء. فم����ن الرم����وز 
امل�صتعملة الأداء موقف اجتماعي نتوقف عند 

هذه ال�صورة:
من يجروؤ االآن اأن يخف�س العلم القرمزي

الذي رفعته اجلماجم
اأو يبي����ع رغيف ال����دم ال�صاخ����ن املتخر فوق 

الرمال )25( 

اإن ه����ذه ال�ص����ورة تعط����ي للح�ص����ي امل�صاه����د 
مكان����ة كب����رية، وذلك ل����ورود دال����ني رمزيني 
تغل����ب عليهم����ا طبيع����ة لونهم����ا. وهما”العلم 
القرمزي”و"رغي����ف ال����دم". وثم����ة رمز اآخر 
ت�صتمل عليه ال�صورة وهو”اجلماجم". وكل 
هذه الرم����وز الثاث����ة تاأت����ي يف �صياق داليل 
متجان�����س يفي����د مدل����وال واحدا، ه����و الثورة 

والت�صحية بالنف�س:

ال�صورة الرمزية الرمز الداللة الرمزية 
العلم القرمزي

رغيف الدم
اجلماجم 

 االأحمر الغامق
الدم

املوت  الت�صحية
الت�صحية

الت�صحية 

ث����م اإن ال�ص����ورة ب����كل عنا�صره����ا تاأت����ي يف 
اإطار وح����دة تركيبية متنا�صق����ة، يلم اأطرافها 
لاإن����كار؛  املفي����د  اال�صتفهام����ي  االأ�صل����وب 
القرمزي”ال����ذي  خف�س”العل����م  اإن����كار 
رفعته”اجلماج����م"، اإذ لي�����س م����ن ال�صهول����ة 
تقوي�����س اأ�ص�����س الثورة الت����ي حتققت بثمن 
الدم”رم����ز  بيع”رغي����ف  واإن����كار  باه����ظ.. 

املكت�صبات التي حتققت اأي�صا ببذل النف�س.
اإن احل�صية املوؤ�ص�صة من قبل باغة اللون اأو 
رمزية ال����دم يف هذه ال�صورة ال تفيد املدلول 

عن طريق امل�صابهة كما يحدث يف اال�صتعارة، 
واإمن����ا تفيده �صورة اللون القرمزي كاأيقونة 
دالة على الدم. و�صورة الدم ذاتها كرمز دال، 
تتم بطريقة عقلية تبع����ا لكلمة الدم املعجمية 
املتف����ق على رمزها اإىل الث����ورة اأو الت�صحية 
يف الثقاف����ة االإن�صاني����ة. وهكذا يق����وم الرمز 
بالتمرد على اللغة املعيارية، ويحقق انزياحا 

كبريا وعوامل من االإيحاءات املفتوحة.
وق����د ت�صتدع����ي ال�ص����ورة الرمزي����ة الواحدة 
الكافي����ة  الرمزي����ة  العنا�ص����ر  م����ن  جمموع����ة 
لتاأدي����ة املوق����ف، دون اأن يتعل����ق االأم����ر برمز 
مركب ما دامت تل����ك الرموز مت�صمة بالتباين 

واالختاف، يقول ال�صاعر:

اأحببت فيك املجد وال�صعراء
لكن الذي �صرواله من عنكبوت الوهم

مي�صي يف مدائنك املليئة بالذباب
ي�صقي القلوب ع�صارة اخلدر املنمق

والطواوي�س التي نزعت تقاومي احلوائط
اأوقفت �صاعاتها

وجت�صاأت مبوائد ال�صفراء )26( 

رم����زان،  املقط����ع  ه����ذا  يف  يتعاي�����س 
عنا�صر  هما”العنكبوت”و"الطواوي�س”مع 
باغي����ة اأخ����رى تتمث����ل يف الكناية”مدائن����ك 
املر�صل”القلوب".  بالذباب”واملج����از  املليئة 
وتتعاون كلها يف بناء �صورة متنامية اأفقيا. 
ونلم�����س ه����ذا التنام����ي يف تداع����ي املع����اين 
وتط����ور املوق����ف يف اإط����ار املعط����ى الباغي 

خلدمة املعطى الرمزي.
الرمزين”العنكبوت”و"الطواوي�����س”ي اإن 

مث����ان ركن����ي ال�ص����ورة باعتبارهما منتجني 
للح����دث. ومعل����وم اأن”العنكبوت”رم����ز مل����ن 
ين�ص����ج �ص����راكا لتقع في����ه فري�صت����ه. واإذا كان 
مليئ����ة  يف”مدائ����ن  هذا”ال�صراك”من�صوب����ا 
بالذباب”فعندئذ تت�صح مرموزية العنكبوت 
والذب����اب، وتتج�صد يف عاق����ة التوازي بني 
ع����امل احل�صرات وع����امل النا�����س.. اإذ ا�صتعري 
امل�صتِغ����ل/  ثنائي����ة  الإف����ادة  للث����اين  االأول 
امل�صتَغ����ل )بك�ص����ر الع����ني يف االأول وفتحه����ا 
يف الث����اين(. وهذا العنكب����وت نف�صه يتحول 
االإغ����راء  اإىل  يرم����ز  ال����ذي  الطاوو�����س،  اإىل 
والعجرف����ة املنطوي����ة عل����ى ف����راغ وخ����واء، 
الإنت����اج اجلمود الذي تدل علي����ه عبارتا”نزع 

التقاومي”و"اإيقاف ال�صاعات".
وق����د تاأتي ال�ص����ورة الرمزية املف����ردة ملعانقة 
الهم الكوين املتمثل يف املوت بو�صفه حقيقة 
اأزلي����ة يواجهها االإن�ص����ان يف حياته. وملا كان 
امل����وت مفهوما جتريديا، ف����اإن ال�صورة تعمل 
على جت�صيده ح�صي����ا يف هيئة رمزية ولكنها 

مرئية:

ها هو الرخ ذو املخلبني يحوم..
ليحمل جثة دي�صمر ال�صاخنة

ها هو الرخ يهبط
وال�صحب تلقي على ال�صم�س طرحتها الداكنة 

 )27(

وهك����ذا ناحظ اأن ال�صاع����ر قد رمز اإىل املوت 
ب”ال����رخ"، واإىل املفه����وم ال����ذي يق����ع علي����ه 
ح����دث امل����وت ب”دي�صم����ر". وكا الرمزي����ن 
وردا يف �ص����كل �صورت����ني باغيت����ني، فيمكن 
اعتبار”الرخ”ا�صتع����ارة ت�صريحي����ة للطرف 
الغائب الذي هو امل����وت، و"دي�صمر”جمازا 
اأن  اإال  الزم����ن؛  م����ن  ج����زءا  لكون����ه  مر�ص����ا 
ال�صورتني يف حد ذاتهما ت�صبحان مركبتني 
باإ�صناد عبارة”ذو املخلبني”لاأوىل، وتعيني 
اجلثة للثانية. الأن املخلب����ني يعنيان �صرا�صة 
ال����دال الرم����زي وفتك����ه، وم����ن هن����ا ح�صول 
امل�صابهة بني الرمز اال�صتعاري وبني املرموز 
اإليه. وهي م�صابه����ة تخيلية وهمية، جند لها 
ح�صورا يف الرتاث ال�صعري العربي، كما يف 

قول ال�صاعر املخ�صرم اأبي ذوؤيب الهذيل:

واإذا املنية اأن�صبت اأظفارها         
     األفيت كل متيمة ال تنفع

اإن التن�صي�س عل����ى وجود املخلبني بالن�صبة 
لل����رخ ق����د قلل م����ن ال�صحن����ة االإيحائي����ة التي 
يحققها الرمز، واأو�ص����ك اأن يخرجه من بعده 
وبالرغ����م  اال�صتع����ارة؛  اإىل جم����ال  الرم����زي 
م����ن ذلك، ف����اإن معط����ى اآخ����ر يج����ب اأن نوليه 
اهتمامن����ا، وه����و كون الرخ طائ����را خرافيا ال 
وجود ل����ه يف الواقع. وهذا م����ا يجعل اإ�صناد 
املخلب����ني اإلي����ه م����ن قبي����ل حت�صي�����س املج����رد 
واإم����داد ال�ص����ورة مب����ا تتطلب����ه م����ن عنا�صر 
امل�صاهدة. اأما بالن�صبة لرمزية”دي�صمر”فاإن 
اإ�صافت����ه اإىل”اجلثة”قد خرجت به من دائرة 
الرتمي����ز الذهني للزمن لك����ي ي�صبح عن�صرا 
ح�صي����ا م�صاه����دا باالإ�ص����ارة اإىل �ص����كل اجلثة 

وملمو�صها كونها �صاخنة.
واإذا جتاوزن����ا ه����ذا الت�صني����ف الباغي اإىل 
عنا�صره����ا  اإىل  بالنظ����ر  ال�ص����ورة  مقارب����ة 
الداللية، فاإننا جند ان�صجاما كليا بني العنا�صر 
للحدث:”الرخ”باعتب����اره  املنف����ذة  الرمزي����ة 
ب����ه،  فاع����ا، و"دي�صمر”باعتب����اره مفع����وال 
وب����ني الف�ص����اء ال����ذي حتق����ق في����ه احل����دث، 

عن”اإلق����اء  املرتت����ب  ال�ص����واد  يف  ويتمث����ل 
ال�صحب لطرحته����ا الداكنة عل����ى ال�صم�س".. 
وه����و ف�صاء يوحي باجل����و املنا�صب حلدوث 
امل����وت و�صيوع احل����داد. وعل����ى كل حال فاإن 
هذه ال�صورة الرمزي����ة تختزل حقيقة الكون 
وحتمي����ة امل�صري، وميك����ن اأن جن�صد ذلك يف 

هذه اخلطاطة

وقد ميي����ل ال�صاع����ر اإىل االإكثار م����ن توظيف 
ال�صور الرمزية التمثيلي����ة، في�صتثمر اأ�صماء 
عل����ى نح����و  تاريخي����ة واأ�صطوري����ة واأدبي����ة 
الف����ت للنظ����ر؛ ويف معظم االأحي����ان تتوازى 
مدل����والت هذه ال�ص����ور مع دواله����ا الرمزية، 
وحينئ����ذ تكون كل عنا�ص����ر احلكاية املوظفة 
عب����ارة عن ا�صتعارات رامزة، يقول اأمل دنقل 

على �صبيل املثال :

من يفرت�س احلمل اجلائع
غري الذئب ال�صبعان )28( 

ففي هذه ال�صورة ن�صادف عاملني متوازيني. 
اأحدهم����ا يدرك م����ن املعنى احل����ريف املبا�صر، 
وثانيهم����ا يوؤول من خ����ال االأبع����اد الرمزية 
لل����دوال. فالعامل االأول ه����و عامل احليوانات، 
وفي����ه تظه����ر �صخ�صيت����ان: احلم����ل والذئب، 
وي����دور بينهم����ا ح����دث واح����د، هو”افرتا�س 
الذئ����ب للحمل". اأما الع����امل الثاين، فهو عامل 
النا�����س مب����ا ي�صتمل عليه من عاق����ات نف�صية 
مرتبطت����ان  �صفت����ان  وهن����اك  واجتماعي����ة. 
ال�صب����ع  االأول، وهم����ا:  الع����امل  ب�صخ�صيت����ي 
للذئ����ب، واجل����وع للحم����ل، مم����ا ي�صاعد على 
تاأوي����ل املو�صوع املرم����وز اإليه بكيفية مقنعة 
الذئ����ب  اأن  ذل����ك  االفرتا�����س.  حتتم����ل  وال 
ال�صبع����ان ال ميك����ن اأن يرم����ز اإال اإىل االإن�صان 
الطام����ع واملتهاف����ت، واحلمل اجلائ����ع يكون 
على النقي�س من ذلك رمزا لاإن�صان ال�صعيف 

امل�صَتغل.

خامتة:

لق����د كان املتخي����ل ال�صع����ري عن����د اأم����ل دنق����ل 
مكون����ا اأ�صا�ص����ا يف جتربت����ه املتمي����زة، فه����و 
الذي اأعطى لل�صع����ر املعا�صر من خاله مذاقا 
خا�صا، وجعل الق�صي����دة متمكنة من حتقيق 
اأهدافه����ا يف االإمتاع واالإقناع.. االإمتاع الذي 
هو ت����ذوق جلمالي����ات التحول ال����ذي �صهدته 
الكائن����ات واالأ�صي����اء واملفاهي����م يف �صع����ره، 
واالإقناع ال����ذي نعني به قدرة �صعر اأمل دنقل 
على النفاذ اإىل اإدراك املتلقي ووجدانه وترك 
ب�صماته فيهم����ا. لقد كان متخيل����ه يف املرتبة 
الو�صطى بني االإظهار والغمو�س، على عك�س 
التج����ارب املبا�صرة عند بع�����س الرواد وعلى 
عك�����س االإبهام عند بع�س دعاة احلداثة.. كما 
كان ه����ذا املتخيل اآخ����ذا من الباغ����ة العربية 
مل�صة الوجه الباغي كمدلول اأول وممعنا يف 
العمق الرمزي واالإيحائي كمدلول ثان، ومن 
ث����م مل يخطئ �صع����ر اأمل دنقل قل����وب قرائه.. 
فاآمن هوؤالء القراء ب�صرورة ال�صعر وجدواه 
مثلما اآمن �صاعرن����ا الكبري قبلهم بذلك. والأنه 
عا�����س احلي����اة يف اأدق نب�صاته����ا فق����د تغن����ى 
بتفا�صيله����ا غن����اء جع����ل االأ�صي����اء ال�صغ����رية 
واليومية تنتف�س ب�صربات فر�صته ال�صعرية 
الباذخ����ة، فكان اأم����ل دنقل رغ����م حر�صه على 
ال����وزن اأق����رب �صع����راء التفعيل����ة اإىل ق�صيدة 

النر. 

جملة نزوى 2003
اأمل دنقل وزوجته عبلة الرويني
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خيري حسين

حمم���د اأمل فهي���م اأب���و الق�صام حم���ارب دنقل 
ق���رى  قرية”القلعة”اإح���دى  موالي���د  م���ن 
ول���د  م�ص���ر،  جن���وب  مديرية”قنا”اأق�ص���ى 
يف 1941 الأب يعم���ل مدر�ًص���ا للغ���ة العربي���ة 

متخرًجا يف االأزهر. 
ب���ني  م���ا  تنق���ل  يف  وال���ده  كان 
فه���و  مدن”قن���ا"؛  قرية”القلعة”واإح���دى 
يعم���ل  باملدين���ة،  يقي���م  الدرا�ص���ة  ف���رتة  يف 
بالتدري����س، وح���ني تنته���ي الدرا�ص���ة يع���ود 
اأدراج���ه باأ�صرت���ه املكون���ة من ولدي���ن وبنت، 
اأكره���م اأمل واأ�صغرهم اأن����س.. وهذا التنقل 

قد اأّثر يف طبيعة اأمل كثريا فيما بعد. 
وكاأن االأمل ه���و احل�صان���ة االأوىل للعظم���اء، 
فلم يكد اأمل يتم العا�صرة من عمره حتى مات 
والده. وحر�صت اأم���ه ال�صابة ال�صغرية التي 
مل تكن قد ج���اوزت الن�صف الثاين من عقدها 
الثال���ث على اأن يظل �صم���ل اأ�صرتها ال�صغرية 
ملتئًم���ا، م���ع عناي���ة خا�ص���ة توليه���ا مل�صتوى 
االأوالد االجتماع���ي م���ن حي���ث ح�ص���ن املظهر 

والرتبية وعاقاتهم واأ�صدقائهم. 
�صاعدهم على العي�س”م�صتورين”اأن االأب قد 
ت���رك الأوالده بيًتا �صغريا يف املدينة يقطنون 
يف طاب���ق من���ه ويوؤّج���رون طابًقا اآخ���ر، كما 
ع���اون االأم يف تربي���ة اأوالده���ا اأح���د اأقرب���اء 

زوجها كان مبنزلة عم”اأمل". 

حني التح���ق اأمل مبدر�ص���ة ابتدائية حكومية 
اأنهى بها درا�صته �صنة 1952 ُعرف بني اأقرانه 
بالنباه���ة والذكاء واجلد جت���اه درا�صته، كما 
ُعرف عن���ه التزامه بتما�صك اأ�صرته واحرتامه 
لقيمه���ا ومبادئها؛ فقد ورث ع���ن اأمه االعتداد 

بذاته، وعن اأبيه �صخ�صية قوية ومنظمة. 

اآثار الطفولة 
واملفارق���ة اأنه ح���ني و�صل للمرحل���ة الثانوية 
بدت ميول���ه العلمي���ة، وهياأ نف�ص���ه لالتحاق 
غم���ار  خلو����س  بال�صعبة”العلمي”متهي���ًدا 
علم���ي  تخ�ص����س  يف  االأكادميي���ة  الدرا�ص���ة 
اأن  العجي���ب  لك���ن  الكيمي���اء،  اأو  كالهند�ص���ة 
اأ�صدق���اءه قد اأثروا كثريا يف حتوله املعاك�س 
اإىل االأدب والف���ن يف ه���ذه الف���رتة ؛ فقد كان 
من اأق���رب اأ�صدقائ���ه اإىل نف�صه”عبد الرحمن 
االأبنودي”-�صاعر عاميه م�صري- وقد تعرف 
عليه اأمل باملرحلة الثانوية، و"�صامة اآدم”-

اأح���د املثقفني البارزين- فيما بعد، وكان ميت 
له ب�صلة قراب���ة وكان رفيقه االأول يف مرحلة 
الطفولة، وبعد اتفاقهما الدائم على االلتحاق 
بالق�ص���م العلم���ي وجدهما قد فاج���اآه والتحقا 
بالق�ص���م االأدب���ي، فوجد”ال�صغري”نف�ص���ه يف 
حرية �صديدة، �صرعان ما ُح�صمت اإىل اللحاق 

باأ�صدقائه. 

اإال اأن ذل���ك ال يعن���ي اأنه كان بعي���دا عن جمال 
االأدب، ف�ص���ا ع���ن الثقافة العربي���ة؛ فقد ن�صاأ 
يف بيت اأ�صبه بال�صالون���ات االأدبية، فلم يكن 
والد اأم���ل مدر�ًصا للعربية فح�صب، ولكنه كان 
اأديًب���ا �صاعًرا فقيًها ومثقًف���ا جمع من �صنوف 
الكت���ب الكثري يف �صائر جم���االت املعرفة؛ لذا 
فق���د تفتحت عينا ال�صغري عل���ى اأرفف املكتبة 
املزدحم���ة باألوان الكتب، وتاأم���ل يف طفولته 
االأوىل اأب���اه وه���و يقراأ حينا ويكت���ب ال�صعر 

حينا. 
له���ذا كله وملوهبت���ه ال�صعري���ة البا�صقة مل يكد 
اأم���ل ينهي درا�صت���ه بال�صن���ة االأوىل الثانوية 
يلقيه���ا  الط���وال  الق�صائ���د  ينظ���م  وكان  اإال 
الوطني���ة  باالأعي���اد  املدر�ص���ة  احتف���االت  يف 

واالجتماعية والدينية. 
زمائ���ه  اأحادي���ث  اأث���ارت  املط���والت  وه���ذه 
ومناو�صاتهم بل واأحقادهم ال�صغرية اأحيانا، 
فبني قائل باأن م���ا يقوله”اأمل”من �صعر لي�س 
له، ب���ل هو ل�صعراء كب���ار م�صهورين ا�صتوىل 
على اأعمالهم من مكتبة اأبيه التي مل يتح مثلها 
له���م، اأم���ا العارف���ون ب�"اأمل”والقريبون منه 
فياأمل���ون - م���ن فرط حبه���م الأم���ل- اأن يكون 
ال�صع���ر لوالد اأمل دنقل، ع���ر عليه يف اأوراق 
اأبي���ه ونحل���ه لنف�ص���ه �صفق���ة على اأم���ل اليتيم 
املدلل الذي اأف�صدت���ه اأمه مبا زرعته يف نف�صه 

م���ن ثق���ة بالنف����س جراأت���ه -يف نظرهم- على 
ال�صرقة من اأبيه. 

وملا اأح�ّس اأمل من زمائه بال�صك؛ تفتق ذهنه 
ع���ن فك���رة مراهقة جريئة وه���ي واإن كانت ال 
تت�صق مع �صخ�صيته الرقيقة اإال اأنها فا�صلة.. 
اأطلق موهبته بهجاء مقذع ملن ت�صول له نف�صه 
اأن ي�ص���كك يف اأم���ل اأو يتهمه، ومل مي�س كثري 
حت���ى ا�صتطاع اأم���ل دنقل مبوهبت���ه اأن يدفع 
ع���ن نف�صه ظنون من حوله. وملا تفرغ اأمل من 
الدفاع ع���ن نف�صه داخل املدر�ص���ة تاقت نف�صه 
ملعرفة من هو اأف�صل منه �صعرا يف حمافظته، 
فل���م ي�صم���ع باأحد يق���ول بال�صع���ر يف قنا كلها 
اإال ارحت���ل له واألقى عليه م���ن �صعره ما يثبت 
تفوق���ه علي���ه، وكاأن���ه ينت���زع اإعج���اب النا�س 

منهم اأنف�صهم. 

اأحام وطموحات 
ومل���ا مل يك���ن هن���اك م���ن يج���ده اأم���ل مكافئ���ا 
تاق���ت نف�ص���ه اأن يلتقي بال�صع���راء الذين يرى 
يف  الرا�صخ���ة  الدواوي���ن  عل���ى  اأ�صماءه���م 
مكتبت���ه، وان�صرف اأمل عن اأحامه الدرا�صية 
ه���و  اآخ���ر  �ص���يء  اإىل  العلمي���ة  وطموحات���ه 

ال�صعر. 
ومما ُن�صر الأمل دنقل وهو طالب يف الثانوية 
اأبي���ات �صعري���ة ن�صرته���ا جمل���ة مدر�ص���ة قن���ا 

الثانوية �صن���ة 1956، وكتب حتتها: الطالب 
اأمل دنقل يقول فيها: 

يا معق�ا ذابت على اأ�ص�واره كل اجلنود 
ح�ص�د الع�دو جيو�صه بالنار والدم واحلديد 

ظم���ئ احلدي���د ف���راح ينه���ل م���ن دم الباغ���ي 
العنيد 

ي���ا  عرفته���ا  والكف���اح  البطول���ة  ق�ص����س 
بور�صعيد 

ويف العدد التايل اأفردت املجلة �صفحة كاملة 
لق�صي���دة بعنوان:”عي���د االأموم���ة"، وكتبت 
حت���ت العن���وان: لل�صاع���ر اأمل دنق���ل، ولي�س 

للطالب ك�صابقتها، جاء فيها: 
اأري���ج م���ن اخلل���د.. ع���ذب عطر و�ص���وت من 

القلب فيه الظفر 
وعيد ل�ه يهتف ال�ص�اطئ���ان واإكليله من عيون 

الزهر... 
وم�صر العا.. اأم كل طموح.. اإىل املجد �صدت 

رحال ال�صفر 
واأم���ي فل�صط���ني بن���ت اجل����راح ونب���ت دماء 

ال�صهيد اخل�ص�ر 
يوؤج����ج حتنانه�ا يف القلوب �صراًما على ثائر 

ها امل�صتمر 
واأم���ي كل ب����اد.... تث����ور اأ�صالع�ه���ا باللظى 

امل�صتط�ر 
مت���ج القيود.... وتبني اخللود تعي�د ال�صباب 

ملج�د غب�ر 
ف���اإن الدم����اء ت���زف الدخي�ل اإىل الق���ر.. رغم 

�صروف القدر 
وتن�صج لل�صع���ب نور الع����اء بح�رية الوط�ن 

املنت�ص�ر 

ح�ص���ل عل���ى الثانوي���ة العام���ة ع���ام 1957، 
والتحق بكلية االآداب 1958. وقد �صاعده ذلك 
على االإقامة يف القاهرة لتتاح له فر�صة جديدة 
ونقل���ة حقيقية يف جم���ال الق�صي���دة الدنقلية 
كما يقول عنه”قا�صم حداد”يف مقاله:”�صيف 
جملة”الدوحة”اأغ�صط����س  ال�ص���در”يف  يف 
1983:”دون �صجيج جاء اإىل ال�صعر العربي 
م���ن �صعيد م�ص���ر، وكتب ق�صيدت���ه املختلفة، 
وك�ص���ر ج���دران قلع���ة الق�صي���د كم���ا مل يعه���د 
ال�صعر العربي الق�صائد ومل يعهد الك�صور". 

وه���ذه ق�صي���ة اأم���ل الك���رى الت���ي عا�س من 
اأجله���ا كاملح���ارب متام���ا، وهو يع���ر عن ذلك 

حني يقول: 
كنت ال اأحمل اإال قلما بني �صلوعي 

كنت ال اأحمل اإال قلمي 
يف يدي: خم�س مرايا 

تعك�س ال�صوء الذي ي�صري من دمي 
افتحوا الباب 

فما رد احلر�س 
افتحوا الباب ….. اأنا اأطلب ظا 

قيل: كا 
وانفج���ر اأم���ل يف ال�صعر بهدوئ���ه العجيب.. 
فل���م ميك���ث يف القاهرة �صوى ع���ام واحد؛ اإذ 
رح���ل عنه���ا 1959 اإىل قن���ا ثاني���ة حيث عمل 
موظف���ا مبحكم���ة قنا، لك���ن تهومي���ات ال�صعر 
وخياالت���ه مل تك���ن ت���دع مبدعا كاأم���ل لوظيفة 
رتيب���ة مملة.. ت���رك العمل الن�صغال���ه بال�صعر 
واحلي���اة، وا�صتم���ر �صع���ره هادف���ا ثائرا على 
الواقع، واأحيانا �صاخ���را منه باأ�صلوب يحيل 
ه���ذه ال�صخري���ة اإىل اإب���داع �صع���ري غاية يف 
ال�صفافي���ة تطل���ق يف ذهن الق���ارئ العديد من 

املعاين ال�صعرية. 

اأمل الثورة 
واجن���ذاب  يولي���و  ث���ورة  �صع���ارات  ورغ���م 
الكثريي���ن لها؛ حيث كانت الثورة اأمل جموع 
ال�صع���ب الكادح، ومنهم اأم���ل دنقل الفقري ابن 
اأق�صى ال�صعيد.. فاإن ذلك مل يخدعه كاآخرين، 
حي���ث كان متنبها الأخطائه���ا وخطاياها؛ فقد 
�صجل رف�صها بعني الباحث عن احلرية احلية 
ال �صعاره���ا؛ ففت���ح ن���ار �صخريت���ه عليها، فهو 
يرف�س احلرية املزعوم���ة التي فتحت اأبواب 

ال�صجون على م�صراعيها.. يقول اأمل: 
اأبانا الذي يف املباحث، نحن رعاياك 

باق لك اجلروت، باق لك امللكوت 
وباق ملن حتر�س الرهبوت 

تفّردت وحدك بالي�صر 
اإن اليمني لفي خ�صر 

اأما الي�صار ففي ع�صر 
اإال الذين ميا�صون 

اإال الذين يعي�صون.. 
العي���ون  امل�ص���رتاة  بال�صح���ف  يح�ص���ون 

فيعي�صون 
اإال الذين يو�ُصون 

اإال الذي���ن يو�ص���ون ياق���ات قم�صانه���م برباط 
ال�صكوت 

ال�صمت و�صمك.. 
وال�صمت و�صمك 

وال�صمت اأنى التفّت 
يرون وي�صمك 

امل�صبكت���ني  يدي���ك  خي���وط  ب���ني  وال�صم���ت 
امل�صمغتني 

يلف الفرا�صة والعنكبوت 
مل ي�صتق���ر اأمل دنق���ل يف وظيفة اأب���دا فها هو 

يعمل موظفا يف م�صلحة اجلمارك بال�صوي�س 
ث���م االإ�صكندرية، ويرتك الوظيف���ة، لقد اعتاد 
اأمل دنق���ل الرتحال، ورمبا ورثها من طفولته 
ح���ال حياة والده، ولك���ن انغما�صه يف ال�صعر 
ق���ّوى ذلك يف نف�صه، وجعل���ه يتحلل من قيود 
امل���كان وقيود الوظيفة، فق���د ترك درا�صته يف 
ال�صن���ة االأوىل اجلامعي���ة، وترك عمل���ه بقنا، 
وه���ا ه���و ي���رتك ال�صوي����س اإىل االإ�صكندرية، 
بل ي���رتك العمل الوظيف���ي ليعلن لن���ا بنف�صه 
يف اأخري���ات حيات���ه اأن���ه ال ي�صل���ح اإال لل�صعر 
فيقول:”اأن���ا مل اأعرف عما يل غري ال�صعر، مل 
اأ�صل���ح يف وظيفة، مل اأنف���ع يف عمل اآخر…
”تو�ص���ل اأمل دنقل اإىل ذلك قبل اأفول جنمه 

بثاثة اأيام فقط. 
الأم���ل  االأول  الدي���وان  ي�ص���در   1969 ويف 
زرق���اء  ي���دي  ب���ني  بعنوان:”الب���كاء  دنق���ل 
بعام���ني  وبع���ده  بالنك�ص���ة،  اليمامة”تاأث���را 
ين�صر اأمل دنقل ديوان���ه الثاين:”تعليق على 
م���ا ح���دث"، ث���م ياأت���ي ن�ص���ر 1973 وعج���ب 
النا����س من موقف اأمل دنق���ل؛ اإذ هو مل يكتب 
�صعرا ميجد هذا الن�ص���ر حيث ي�صدر ديوانه 
الثالث:”مقت���ل القم���ر”1974 دومنا ق�صيدة 
 1975 ويف  الن�ص���ر،  ع���ن  حتدثن���ا  واح���دة 

ي�صدر ديوانه:”العهد االآتي". 

ع�صق الرتحال واحلياة 
ويف اأح���د اأي���ام �صنة 1976 يلتق���ي اأمل دنقل 
بال�صحفية”عبل���ة الرويني”التي كانت تعمل 
عاق���ة  بينهم���ا  بجريدة”االأخبار”فتن�ص���اأ 
 ،1978 بال���زواج  تت���وج  حميم���ة،  اإن�صاني���ة 
والرتح���ال  التنق���ل  كث���ري  والأن”اأم���ل”كان 
فق���د اتخ���ذ مقًرا دائم���ا مبقهى”ري����س"، واإذا 
بال�صحفية”عبل���ة الرويني”زوج���ة ال�صاع���ر 
ال���ذي ال ميلك م�صكن���ا، وال ميلك م���اال يعّد به 
ال�صكن تقب���ل اأن تعي�س معه يف غرفة بفندق، 
وتنتقل مع زوجها من فندق الآخر، ومن غرفة 

مفرو�صة الأخرى. 

وي�صتم���ر اأمل دنق���ل ي�صارع الواق���ع العربي 
باإنت���اج �صعري ممي���ز فيكت���ب:”ال ت�صالح"، 
راف�صا فيه���ا كل اأ�صن���اف امل�صاومات، متخذا 
م���ن االأ�صطورة رمزا كما عودن���ا من ذي قبل، 
ولك���ن اأم���ل دنقل ُكت���ب علي���ه �ص���راع الواقع 
العرب���ي الذي م���ا برح يكتب في���ه حتى واجه 
بنف�س قوية واإرادة عالية �صراعه مع املر�س، 
ودخ���ل اأمل امل�صت�صفى للع���اج، وكان ال ميلك 
ماال للعاج الباهظ الذي يحتاجه يف مر�صه. 
وبداأت حملة لعون ال�صاعر من قبل االأ�صدقاء 
واملعجب���ني، وكان اأولهم”يو�صف اإدري�س”-
اأدي���ب م�صري- الذي طالب الدولة بعاج اأمل 

على نفقتها. 
وطل���ب اأمل م���ن اأ�صدقائه التوق���ف عن حملة 
ين�صغ���ل  اأن  يري���د  ال  اأم���ل  كان  امل�صاع���دة. 
اأح���د مبر�صه، وظ���ل اأمل دنقل يكت���ب ال�صعر 
يف مرق���ده بامل�صت�صف���ى عل���ى عل���ب الثق���اب 
وهوام�س اجلرائ���د.. ومل يهمل ال�صعر حلظة 
حت���ى اآخر اأيام���ه، حتى اإنه يت���م ديوانا كاما 

با�صم:”اأوراق الغرفة 8". 
مي���وت االأمل يف اأم���ل دنقل م���ع �صعود روحه 
لبارئه���ا، لكنه ي���رتك تاريخا م�صيئ���ا بال�صعر 
واآرائ���ه ال�صيا�صي���ة الت���ي كان���ت ت�ص���در عنه 
ب���روح القادر ونف����س احل���ر دون اأن ينجرف 
اإىل تيار مع���ني يف�صد عليه انتم���اءه لل�صعر.. 
ودون اأن ي���رتك حدث���ا ب���ا ق���ول وخط���ر، بل 

و�صخرية موجهة. 

امل�صادر: 
- كتاب اأوراق من الطفولة وال�ص���با: د. �ص���امة 
اآدم � اإب���داع � القاه���رة � الع���دد العا�ص���ر ال�ص���نة 

الأوىل � اأكتوبر1983 
- مقال �ص���يف يف ال�ص���در: قا�ص���م حداد: جملة 

الدوحة - قطر - اأغ�صط�س 1983 
- الأعمال الكاملة لأمل دنقل. 

عن موقع - ادب اوناين - 2001/09/1 

أمل دنقــل.. وميض تغتاله العتمة 



)1(
ال تصالْح!

..ولو منحوك الذهب
أترى حني أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتني مكانهام..
هل ترى..؟

هي أشياء ال تشرتى..:
ذكريات الطفولة بني أخيك وبينك،

كام - فجأًة - بالرجولِة، حسُّ
ه��ذا الحي��اء الذي يكبت الش��وق.. 

حني تعانُقُه،
الصمُت - مبتسمني - لتأنيب أمكام..

وكأنكام
ما تزاالن طفلني!

تلك الطأمنينة األبدية بينكام:
أنَّ سيفاِن سيَفَك..

صوتاِن صوَتَك
: أنك إن متَّ

للبيت ربٌّ
وللطفل أْب

هل يصري دمي -بني عينيك- ماًء؟
َخ.. أتنىس ردايئ امللطَّ

َزًة  تلب��س -فوق دم��ايئ- ثياًب��ا مطرَّ
بالقصب؟

إنها الحرُب!
قد تثقل القلَب..

لكن خلفك عار العرب
ال تصالْح..

وال تتوخَّ الهرب!

)2(
ال تصالح عىل الدم.. حتى بدم!

ال تصالح! ولو قيل رأس برأٍس
أكلُّ الرؤوس سواٌء؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!

وهل تتساوى يٌد.. سيفها كان لك
بيٍد سيفها أْثَكلك؟

سيقولون:
جئناك يك تحقن الدم..

جئناك. كن -يا أمري- الحكم
سيقولون:

ها نحن أبناء عم.
قل له��م: إنهم مل يراعوا العمومة 

فيمن هلك
واغرس السيَف يف جبهة الصحراء

إىل أن يجيب العدم
إنني كنت لك

فارًسا،
وأًخا،
وأًبا،

وَمِلك!

)3(
ال تصالح..

ولو حرمتك الرقاد
رصخاُت الندامة

ر.. وتذكَّ
)إذا الن قلب��ك للنس��وة الالبس��ات 
السواد وألطفالهن الذين تخاصمهم 

االبتسامة(
أن بنَت أخيك”الياممة"

زهرٌة تترسبل -يف سنوات الصبا-
بثياب الحداد

كنُت، إن عدُت:
تعدو عىل َدَرِج القرص،

متسك ساقيَّ عند نزويل..
فأرفعها -وهي ضاحكٌة-

فوق ظهر الجواد
ها هي اآلن.. صامتٌة

حرمتها يُد الغدر:
من كلامت أبيها،

ارتداِء الثياب الجديدِة
من أن يكون لها -ذات يوم- أٌخ!

م يف عرسها.. من أٍب يتبسَّ
وتعود إليه إذا الزوُج أغضبها..

وإذا زارها.. يتس��ابق أحف��اُده نحو 
أحضانه،

لينالوا الهدايا..
ويلهوا بلحيته )وهو مستسلٌم(

وا العاممة.. ويشدُّ
ال تصالح!

فام ذنب تلك الياممة
لرتى العشَّ محرتًقا.. فجأًة،

وهي تجلس فوق الرماد؟!

)4(
ال تصالح

جوك بتاج اإلمارة ولو توَّ
كيف تخطو عىل جثة ابن أبيَك..؟

وكيف تصري املليَك..
عىل أوجِه البهجة املستعارة؟

كيف تنظر يف يد من صافحوك..
فال تبرص الدم..

يف كل كف؟
إن سهاًم أتاين من الخلف..

سوف يجيئك من ألف خلف
فالدم -اآلن- صار وساًما وشارة

ال تصالح،
جوك بتاج اإلمارة ولو توَّ

إن عرَشك: سيٌف
وسيفك: زيٌف

لحظ��اِت  -بذؤابت��ه-  ت��زْن  مل  إذا 
الرشف

واستطبت- الرتف

)5(
ال تصالح

ولو قال من مال عند الصداْم

".. ما بنا طاقة المتشاق الحسام.."
عندما ميأل الحق قلبك:

ْس تندلع النار إن تتنفَّ
ولساُن الخيانة يخرس

ال تصالح
ولو قيل ما قيل من كلامت السالم

النس��يم  الرئتان  تستنش��ق  كي��ف 
املدنَّس؟

كيف تنظر يف عيني امرأة..
تس��تطيع  ال  أن��ك  تع��رف  أن��ت 

حاميتها؟
كيف تصبح فارسها يف الغرام؟

كيف ترجو غًدا.. لوليد ينام
-كي��ف تحل��م أو تتغنى مبس��تقبٍل 

لغالم
وه��و يك��رب -ب��ني يدي��ك- بقل��ب 

س؟ ُمنكَّ
ال تصالح

وال تقتسم مع من قتلوك الطعام
واْرِو قلبك بالدم..

س.. وارِو الرتاب املقدَّ
وارِو أسالَفَك الراقدين..

إىل أن تردَّ عليك العظام!

)6(
ال تصالح

ولو ناشدتك القبيلة
باسم حزن”الجليلة"

أن تسوق الدهاَء
وُتبدي -ملن قصدوك- القبول

سيقولون:
ها أنت تطلب ثأًرا يطول
فخذ -اآلن- ما تستطيع:

قلياًل من الحق..
يف هذه السنوات القليلة

إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيٍل فجيل

وغًدا..
سوف يولد من يلبس الدرع كاملًة،

يوقد النار شاملًة،
يطلب الثأَر،

، يستولد الحقَّ
من َأْضُلع املستحيل

ال تصالح
ولو قيل إن التصالح حيلة

إنه الثأُر
تبهُت شعلته يف الضلوع..

إذا ما توالت عليها الفصول..
الع��ار مرس��ومة  ي��د  تبق��ى  ث��م 

)بأصابعها الخمس(
فوق الجباِه الذليلة!

)7(
رْتك النجوم ال تصالْح، ولو حذَّ

اُنها بالنبأ.. ورمى لك كهَّ
.. كنت أغفر لو أنني متُّ

م��ا ب��ني خي��ط الص��واب وخي��ط 
الخطأ.

مل أكن غازًيا،
مل أكن أتسلل قرب مضاربهم

أو أحوم وراء التخوم
مل أمد يًدا لثامر الكروم

أرض بستاِنهم مل أطأ
مل يصح قاتيل يب:”انتبه"!

كان مييش معي..
ثم صافحني..
ثم سار قلياًل

ولكنه يف الغصون اختبأ!
فجأًة:

ثقبتني قشعريرة بني ضلعني..
واهتزَّ قلبي -كفقاعة- وانفثأ!

وتحامل��ُت، حت��ى احتمل��ت ع��ىل 

ساعديَّ
فرأيُت: ابن عمي الزنيم
ى بوجه لئيم واقًفا يتشفَّ

مل يكن يف يدي حربٌة
أو سالح قديم،

مل يك��ن غري غيظي الذي يتش���َّ 
الظأم

)8(
ال تصالُح..

لدورت��ه  الوج��ود  يع��ود  أن  إىل 
الدائرة:

النجوم.. مليقاتها
والطيور.. ألصواتها

والرمال.. لذراتها
والقتيل لطفلته الناظرة

كل يشء تحطم يف لحظة عابرة:
الصب��ا - بهج��ُة األه��ل - ص��وُت 
 - بالضي��ف  التع��رُف   - الحص��ان 
همهم��ُة القلب حني يرى برعاًم يف 
الحديق��ة يذوي - الصالُة ليك ينزل 
املط��ر املوس��ميُّ - مراوغة القلب 

حني يرى طائر املوِت
املب��ارزة  ف��وق  يرف��رف  وه��و 

الكارسة
م يف نزوٍة فاجرة كلُّ يشٍء تحطَّ

والذي اغتالني: ليس رًبا..
ليقتلني مبشيئته

ليس أنبل مني.. ليقتلني بسكينته
ليس أمهر مني.. ليقتلني باستدارِتِه 

املاكرة
ال تصالْح

يْن.. فام الصلح إال معاهدٌة بني ندَّ
)يف رشف القلب(

ال ُتنتَقْص
والذي اغتالني َمحُض لْص

رسق األرض من بني عينيَّ
والصمت يطلُق ضحكته الساخرة!

)9(
ال تصالح

ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي مألتها الرشوخ

هؤالء الذي��ن يحبون طعم الرثيد 
وامتطاء العبيد

هؤالء الذين تدلت عاممئهم فوق 
أعينهم

وس��يوفهم العربي��ة ق��د نس��يت 
سنوات الشموخ

ال تصالح
فليس سوى أن تريد

أنت فارُس هذا الزمان الوحيد
وسواك.. املسوخ!

)10(
ال تصالْح
ال تصالْح

ال تصالح


