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القناع يف الشعر السعودي دراسة حتليلية نصيّة لنماذج خمتارة
 محدان حمسن احلارثي.د

أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب ببلجرشي يف جامعة الباحة

:امللخص

، على تتبع هذه التقنية من خالل جمموعة من الشععراء السععودين،)ينهض حبث القناع يف الشعر السعودي (دراسة حتليلية نصيّة لنماذج خمتارة
 فبععد التسعا تل املثعارة يتنعاول البحعث الدراسعال، واخضاعها للمنهج التحليلي واإلفادة من املناهج النصوصعية ععرب جمموععة معن التص ّعورال والعر
 وتناص الذال مع ذوال شاعرة، والذال الشاعرة وتعدد األصوال، ومن مث تناول الذال، وتعريف القناع، وأهم الدراسال العربية احلديثة،السابقة
 وحيلة فنيّة يراوغ من خالهلا، وحياول البحث إاثرة تسا تته حول تعريف القناع بوصفه تقنية خترتق النصوص واألساليب،أخر عرب معاجلة تطبيقية
 ومعا يتصع بعه معن مفهومعال، وحيعاول البحعث يليعة مفهعوم القنعاع وماهيتعه ودوره يف بنعاء املععى،الشاعر ما يععرت طريقعه للتعبع ععن ر اه وأفكعاره
 ومن مث الولوج لتجارب النماذج املختارة من الشعراء السعودين وهم(غازي القصييب يف، وحترير املصطلحال بشك دقيق،التناص والذال بتنوعاهتا
 والععدمييف يف نع،) وحعد الفقيععه يف نع (علععى طريقععة لوركععا،) وعبععد اث اثبععن يف نع (لوركععا،)  وحممععد الثبيع يف نع (الصعععلو،)نع (سععحيم
 معع، كعم يععود إن كعو النمعاذج قعدمن يرببعاص مه ّمعاص يف قصعيدة النثعر، ويعود اختيعار النمعاذج هلعامحل احلريعة املتعاا للباحعث،)(معلقة الطائر اجلاهلي
.متنوعة ومثمرة
ّ  وأخ اص خامتة البحث ال تر وعياص مكتمالص لد الشعراء يف تناوهلم وتوظيفهم للقناع أبشكال،وتنوع يارهبا
ّ ،تفاول ظهورها
. القناع؛ الشعر السعودي؛ دراسة حتليلية نصيّة:الكلمات املفتاحية
The mask in Saudi Poetry Textual Analytical Study of Selected Models
Dr. Hamdan Mohsen Al Harthy
Associate Professor, Department of Arabic Language
Faculty of Science and Arts in Baljurashi at Al-Baha University

Abstract:
The research of the mask as a structural technical description (approach in Saudi poetry) follows this
technique through a group of Saudi poets, subjecting them to interpretation, study and analysis through a
range of perceptions and visions. After the research questions, the researcher discusses the literature
review, the most modern Arabic studies and mask definition, self, the self-poet, the polyphony and the
intertextuality with other poets through practical processing, The researcher attempts to raise questions
about the definition of the mask as a technique that penetrates the texts and methods/styles and being as
the artistic way the poet use to solve the challenges, he faces without expressing his visions and ideas.
The research attempts to reveal the concept of the mask and its essence and role in constructing the
meaning and the related concepts of intertextuality and self, and edit the text accurately, and then access
to the experiments of the selected models of the Saudi poets (Ghazi Algosaibi in the text of (Suhaim),
Muhammad al-Thubaiti in the text (Alsalouk), Abdullah Thabet in the text (Lorca), Hammad al-Faqih in
text (in the manner of Lorca) And the Dumini in the text) Jahel bird Moalaga, Finally, the conclusion of
the research, which thinks that poets are of a complete awareness of the poets in the handling and using
the mask in various and fruitful forms.
Keywords: The mask, Saudi Poetry Textual, Analytical Study.
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د .حدا حمسن احلارثي :القناع يف الشعر السعودي دراسة حتليلية نصيّة لنماذج خمتارة.

مقدمة:

أصبح الشاعر السعودي واحداص من النسيج اإلبداعي العريب والعاملي ،ميارس أثناء حبثه عن حت ّققه الشعري
فيف عرب الكث من اآلليال والتكنيكال الشعريّة ،كما حياول الشعراء إضافة ر اهم
ما ميكنه الوصول إليه من نضج ّ
من خالل طريقة معاجلة الدتلة مما يضفي على نتاجهم شكله اخلاص.
يسمى (القناع  ،)1()Musicوالذي
من تلك اجلماليّال ال نلحظها يف الن السعودي الشعري ما ّ
يرتبط عادة ب ع(تعدد) األصوال الذي قال به (ابختن  ،)Mikhail Bakhtineوإذا كا تعدد األصوال تقنية
بقوة مع تع ّدد
سردية ابمتياز ،فإ القناع جاء لكسر الغنائية الشعريّة ملصلحة السرد ،وهو ما جيعله يلتقي ّ
األصوال ،إضافة إن أ قصيدة القناع تستصحب تع ّدد األصوال كوهنا بدايةص تستع صواتص آخر.
حياول البحث وفق منهج حتليلي يلتقي مع املناهج النصوصية يف اخضاع النصوص للتحلي املباشر،
حياول إاثرة تسا تل حول تعريف القناع بوصفه تقنية (بنيوية) خترتق النصوص واألساليب ،وحيلة فنيّة يراوغ من
خالهلا الشاعر ما يعرت التعب عن ر اه وأفكاره ،ويسعى البحث لتجلية مفهوم القناع وماهيته ودوره يف بناء
املعى ،وما يتص به من مفهومال التناص والذال بتنوعاهتا ،وك ذلك حيتاج ابتداءص لتحريره ،كما حنتاج هنا إن
اإلشارة لسبب اختيار النماذج من الشعراء السعودين وهم (غازي القصييب يف ن (سحيم) ،وحممد الثبي يف
ن (الصعلو ) ،وعبد اث اثبن يف ن (لوركا) ،وحد الفقيه يف ن (على طريقة لوركا) ،والدمييف يف ن (معلقة
الطائر اجلاهلي).
ويعود اختيار النماذج السابقة إضافة إن كونه حرية حبثية فهو يفي بشرط أساس وهو أ القناع أو التناص
كا مع شاعر آخر ،كما أ تلك النصوص تتضمن تعدداص صوتياص جلياص مع وعي من الشاعر بتوظيف ذلك خلدمة
تنوع النماذج من حيث املآخذ ال أتثرل هبا ،واملآتل الشعريّة لنصوصهم ،وهو
ر اه الشعرية ،إلضافة إن ّ
مايظهر تفاواتص شعرايص طبيعياص.
الدراسات السابقة:

ير (يونغ  )Carl Gustav Jungأ عالقة األان ابلقناع هي عالقة ابجلمعي الذي يقوم عليه منهجه
ضحي بذاهتا املستقلّة لصاحل القناع" ( ،)1وذهبن معظم التناوتل األون للقناع بعد
األسطوري" ،حيث األان ت ّ
( )1كما يطلق عليه القناع الشخصي ( ،)Mask Personaوه و تعب يعيف (القناع) ،الذي يش إن اتستخدام السيكولوجي للمصطلح حبسب (يونغ) ،ليش إن
اجلانب العام من الشخصية " أي ذلك القناع الذي يقدم إن العامل وت ميث املشاعر واتنفعاتل الداخلية ،ويستخدم يف التعب يف النقد األديب أحياانص ليش إن شخ
يربز يف قصيدة مثالص وقد ميثّ أو ت ميثّ نفسه.
وضده القناع الكوميدي ( ،)Antimasqueويش إن متثي متنافر أو هزيل.
انظر :فتحي ،إبراهيم ،معجم املصطلحال األدبية ،واملؤسسة العربية للناشربن املتحدين ،تونس ،ط  ،)1986( 1ص .280-279
( )1يونع ،كارل ،جدلية األان والالوعي ،ترمجة نبي حمسن ،الالذقية ،دار احلوار للنشر ،ط1997( 1م) ،ص.118
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م
()1

(يونغ  )Jungإن كونه "وسيلة إلضفاء الطبيعة احلقيقية للشخ "  ،ومل يقف استعمال يونغ Jung

للمصطلح عند هذا احلد ،ب ياوزه إن الوجه الظاهر
أو الواجهة ( ،)Faceأو القناع ( ،)Maskالذي يتبنّاه الفرد يف العامل اخلارجي ،وهو ما جيع القناع "
يش إن األغرا الشعورية ،وليس إن الطبقال األعمق من الشخصية "( ،)2وهو ما يتفق مع من ير القناع "
()3
تن ّكر الشخصية أو الطبع".
واملالحظ على الر ية الغربية للقناع ارتباطها ابمليثيولوجيا البدائية  Mythologiesابعتبار أ هلا ما
مياثلها ،و"ميكن أ جندهلا معادتص اترخيياص وميثولوجياص يف مجيع أحناء العامل" (.)4

الدراسات العربية:
تعترب دراسة إحسا عباس عمالص أتسيسياص يف مسالة قصيدة القناع ،وأضاف هلا ما أمساه ابلذال الشاعرة،
وجع القناع شخصية اترخيية للتعب عن ذوال الشعراء وربطه ابألسطورة "وميثّ القناع خلق أسطورة اترخيية ،ت
اترخياص حقيقياص ،فهو من هذه الناحية تعب عن الشعور ابلضيق من التاريخ احلقيقي ،إبجياد بدي له ،أو هو حماولة
خللق موقف درامي ،بعيداص عن التحدث بضم املتكلم" (.)5
وتعد دراسة فاض اتمر عن البيايت "وجه البيايت بوساطة قناع اخليّام" ( )6أول دراسة تطبيقيّة عربياص غ أ
دراسته التالية "القناع الدرامي والشعر" ال حاول من خالهلا إزالة اخللط القائم بن مصطلح القناع واملونولوج
الدرامي ،وسعى إن حتديد اإلشكاليال النقدية ،وجع مصطلحي القناع و
الشخصية املتخيلة حيث عدها مفهوماص
ّ
واحداص يقاب املونولوج الدرامي عند (روبرل براوننغ  ،)Robert Browningوقد أمثرل جهود فاض اتمر
معرفة اإلشكال بن (القناع) وغ ه من املصطلحال املشاهبة.
وتعد دراسة "جابر عصفور" "أقنعة الشعر العريب املعاصر" ( )7عالمة فارقة يف دراسة القناع ملا متيزل به من
عمق شديد ،واستقصاء للظاهرة مجعن بن اخلصائ الداخلية للقناع وما يدور حوهلا من تصورال خارجية
تتعلق ابلر  ،كما مشلن عالقة الشاعر بقناعه وعالقاته املتعددة ابلدراما واملونولوج ،ومما ميز هذه الدراسة نظرهتا
الشمولية للقناع ،واتعرتاف بتعقيداته الكث ة ،ولكن ذلك مل مينع "جابر عصفور" من تعريف القناع تعريفاص مكثفاص
( ، )1هول ،و ج ،لندزي ،نظرّايل الشخصيّة ،ترمجة :فرج أحد فرج ،قدري حلمي ،لطفي حممد فطيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ×د ،ل) ،ص.116
( )2عبد احلميد ،جابر ،وكفايف ،عالء الدين ،معجم علم النفس والطب النفسي ،دار النهضة ،القاهرة ،ج1992( 6م) ،ص.27
( )3نفسه ،ص.85
( )4يونغ ،كارل ،علم النفس التحليلي ،ترمجة :هناد خياطة ،هيئة الكتاب ،القاهرة (2003م) ،ص.30
( )5عباس ،إحسا  ،اياهال الشعر العريب املعاصر ،عامل املعرفة ،اجمللس الوطيف للثقافة والفنو واآلداب ،الكوين (1978م) ،ص.155
( )6انظر :فاض  ،اتمر ،معامل جديدة يف أدبنا املعاصر ،منشورال وزارة اإلعالم ،بغداد (1975م).
( )7انظر :جابر عصفور ،أقنعة الشعر العريب املعاصر ،جملة فصول ،مج  ،1عدد ،4اهليئة العامة املصرية للكتاب (1981م).
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أ "القناع رمز يتّخذه الشاعر العريب املعاصر ليؤدي على صوته نربة موضوعية شبه حمايدة ،تنأ

به عن التدفق املباشر للذال"( )1وتبدو الشخصية يف القصيدة "قناع ينطق الشاعر من خالله ،فيتجاوب صول
الشخصية املباشر مع صول الشاعر الضميف ،ياوابص يص بنا إن معى القناع يف القصيدة" (.)2
لقد سعى املؤلف إن اتقرتاب من خصائ القناع ووظيفته األساسية كوسيط ،وعالقة الشاعر يف قصيدة
القناع بواقعه حيث يتيح له "أ يتأم ع ع من خالله ع ع ذاته يف عالقاهتا ابآلخر"(.)3
وير جابر عصفور أ الشاعر يتخذ من القناعال وسيلة لتحرير ر اه السياسية ،وتفاعله مع الضحااي
()4
املهمشن ،وأ ذلك طريقة إلفراغ شحنال غضبه.
ّ
تتابعن بعدها دراسال النقاد العرب من أمثال صالا فض حيث تناول القناع ابعتباره "تناصاص مع
وفرق بن القناع والتناص ورسم العالقة بينهما ،كما جع من "أان" الشاعر قناعاص وهو رأي ت خيرج عن
الضم "ّ ،
"يونغ" الذي يقول ابلوعي اجلمعي والذي جيع من املنهج األسطوري أداته لقراءة العامل ،كما أ نظرة (صالا
فض ) رغم أمهيتها تبقى حم نظر حيث إ الشاعر هو من يتخذ من الشخصية الذاتية قناعاص ويستدعيه ،مما جيع
القناع نتيجة لتفاعلهما.
ويرّكز (عبد الرحن بسيسو) يف تناوله للقناع على دوافعه ال تعود إن شبكة املتناقضال ال تتخل الواقع
العريب مكبوحة التفاع  ،وإن طبيعة العالقال القائمة بن الشاعر من جهة وواقعه اتجتماعي من جهة اثنية.
واشرتط (خلدو الشمعة) يف قصيدة القناع أ ترتبط ابملنولوج الدرامي ،وير "أ النقد العريب وقع يف
لبس عندما أخفق يف التمييز بن اإلملاعة ( )Allusionوالقناع (().)1( "(Person

( )1عصفور ،جابر ،أقنعة الشعر العريب املعاصر ،ص.123
( )2نفسه ،ص.125
( )3نفسه ،ص.123
( )4ير جابر عصفور أ القناع ينطوي على مفارقة حتدد طبيعته ،ينطق صول الشاعر وت ينطقه ،يف نفس الوقن ،ينطق صول الشاعر ألنه – أي القناع – شخصية
لكن القناع يف نفس الوقن ت ينطق صول الشاعر ،ولذلك ير أنه ليس هنا شك من أشكال التطابق
استعارها الشاعر من التاريخ أو األسطورة ،ليتلفظ هبا ما يريد ،و ّ
بن القناع والشخصية من انحية ،وليس هنا ابملث أي شك من أشكال التطابق بن القناع والشخصية والتارخيية واألسطورية ،وير أ القناع حمصلة العالقة بن هذين
الطرفن أو الصوتن (الشاعر  /الشخصية) فهو ينطوي على عناصر من ك بينهما ،دو أ يتطابق مع أي منهما ابلضرورة؛ انظر :عصفور ،جابر ،أقنعة الشعر العريب
املعاصر ،ص .124 ،123
( )1انظر :الشمعة ،خلدو  ،تقنية القناع (دتتل احلضور والغياب) جملة فصول ،مج ،16عدد ،1ص  ،74كما ير الباحث أ اخللط املصطلحي أد إن توظيف
مصطلح (القناع) يف النقد العريب احلديث ابعتباره كلمة ذال حمدودال لغوية عامة ،وليس اصطالحاص نقدايص ينطوي على حممول معريف خاص وواضح املعامل ،انظر :املرجع
السابق ،ص .75
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أوالً :القناع ()The mask

القناع (" ،)1( )The maskما تتقنع به املرأة من ثوب تغطي رأسها وحماسنها"( ،)2ونقصد به –هنا-
تلك اجلمالية ال يتحدث من خالهلا الشاعر عن نفسه متجرداص من ذاتيته ،سواء أكانن شخصية ذاتية ،أم
أسطورية ،أم واقعية ،أم ضم اص غائباص ،حيث يرتدي الشاعر قناعاص عرب الذال الشاعرة ذااتص لشاعر آخر.
إ سعي الشاعر لتماهي(األان) الشاعرة مع (أان القناع) حيتاج منه ختلّياص عن ذاتيته ،وإفساا الطريق لصول
أان أخر  ،فيما يقاس جناا الشاعر ابملد الذي ميكنه أ يبلغه يف إخفاء ذاتيته لصاحل القناع.
كما يرتبط مبفهوم "القناع" مصطلح آخر هو "التناص ( )3( )IntertexuaLityكو ذال الشاعر تناص
مع ذال شاعرة أخر بشك أو آبخر ،ويقصد به وجود تشابه بن ن
كرستيفا ( )4( ")Julia Kristvaلإلشارة للعالقال بن ن وآخر.
الذات Subgectlvity

وآخر ،وهو مصطلح صاغته " جوليا

()5

ارتبط مفهوم الذال قدمياص مبفهوم النفس والعن ،أي مبفهوم اجلور واملاهية أو احلقيقة ،فذال الشيء نفسه،
ونفرق من هنا بن "ذال الشاعر" ال هي "أان الشاعر" ،و"الذال الشاعرة /األان الشاعرة" ،فذال
وعينهّ ،
املوضوعي
الشاعر /أان الشاعر ،هو الشاعرخارج الن  ،هويته الشخصيّة وس ته الذاتية /حقيقة الشاعر ووجوده
ّ
()6
الشعري ،وهو ما ت ميكن معرفته من الن ".
قب أ يصبح يف حالة وجوده
ّ

( )1فتحي ،إبراهيم ،معجم املصطلحال األدبية ،ص .280 ،279
( )2لسا العرب ،ابن منظور ،مادة " قنع ".
( )3التناص ( ،)Intertexualityهو العالقة بن نصن أو أكثر ،وهي ال تؤثر يف طريقة قراءة الن املتناص ( ،)Interextأي الذي تقع فيه آاثر نصوص أخر
أو أصدا ها ،وإذا كا التناص ت يقتصر على اآلاثر أو التضمن أو األصداء ،ب ميث متازجاص كب اص أطلق على الظاهرة تعب ( )Trans texualityأي عرب النصية ،وقد
وضع (جينين) مصطلحن مها ( )Hyper textلإلشارة للنصف املتأثر و ( )Hypo textللنصف املؤثر ،وقد سبق (ميخايئ ابختن) لذلك دو حتديد مصطلح
وهو من املتحدة عليه جوليا ( )Julia Kristvaيف وضع تعريفها للتناص ،وكذلك روت ابرل.Roland Barthes
انظر :عنان ،حممد ،املصطلحال األدبية احلديثة ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،لوجنما  ،مصر القاهرة ،ط  ،)2003( 3ص .47 ،46
( )4عنان ،حممد ،املصطلحال األدبية احلديثة ،ص .47
( )5ارتبط مفهوم الذال يف التحلي النفسي ابلذاتية ( )Subject Lvityوهو انشغال الشخ بنفسه أو الكاتب مبواده أو إغفاله املوضوعية ،وتش الذاتية إن طريقة
يف الكتابة تضع يف احمل األول التعب عن املشاعر والتجارب الشخصية ،وتش أيضاص إن أفكار ومشاعر الشخصيال األدبية ،حيث يكو العنصر املركزي هو إضفاء
الشخصية بعاملها الداخلي( .،انظر :فتحي ،إبراهيم ،معجم املصطلحال األدبية ،ص .)165
(ّ )6فرق الدكتور عبد الواسع احلميدي بن أنواع الذوال وجعلها منطلقاص لفهم العامل من خالل حوارها معه ،واكتشافها من أفق تك ّشفها يف العامل ،وهو ما يعيف إدرا
الذال بوصفها منتجاص للن وانتج عنه ،أو قائالص له ومقوتص فيه ومن مث بوصفها انباءص ت بنية( ،انظر :احلم ي ،عبد الواسع ،الذال الشاعرة يف شعر احلداثة العربية،
املؤسسة اجلامعية للدراسال والنشر والتوزيع ،لبنا ب ول ،ط1999-1419( 1م) ،ص  8وما بعدها.
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-2ذات شاعرة /األان الشاعرة:

ذال وجوديّة عرضية حادثة أو آنية متث وضع الشاعر اآلن " اآل هنا " داخ نصه الشعري ،وتبدو
الذال الشاعرة قابلة للتناس لتخرج ذوال أخر كالذال احلرة ال تعيحل حالة صدام مع املؤسسي والذي يبدو
عامالص مهماص يف توظيف القناع لتفادي األذ .
()1
كما أتيت الذال الفوقية "املتعالية  ،"Transcendentalismاملتسامية "."Transcendental
كما تتنوع الذوال وتتعدد فتأيت الذال القلقة " /"Anxietyاملتسائلة املتشظيّة ،وميكن هلذه الذوال
الشاعر أ تتداخ وتتماهى مع وجود ذوال مركبة ،وهو ما يزيد من توترال الن الشعري بغية الفرادة.
ارتبط ظهور القناع ابملثيولوجيا ( ،)2()Mythologiesفقد استخدم يف احتفاتل لقبائ البدائية
ألغرا دينية ،وت يزال يستخدم املسرا حىت يومنا هذا ،ويعد القناع تقنية لكسر الغنائية واملباشرة ،وهو ما يؤدي
خللق املوقف الدرامي أو الرمز الغيف مما يساعد الشاعر على تشكي موقفه حبيث يبدو صوته أكثر موضوعية ،وهذا
ت أييت إت من خالل استجالب الصول اآلخر املستعار أايص كا موضعه التارخيي أو املكان ،سواء كا أسطورايص
أو واقعياص والذي جيع املتلقي أمام حالة من التمازج الصويت مما جيع "القناع" قادراص على أداء وظيفته بكونه وسيطاص
درامياص بن الن واملتلقي ،غ أ ذلك ت يعى التطابق وهو "إ القناع حمصلة للعالقة بن هذين الطرفن ،أو
الصورتن "الشاعر /الشخصية" ...وحنن إزاء صول جديد متميز يعتمد متيزه على درجة تفاع كال الصوتن على
السواء" (.)3
إ القناع ليس غاية يف ذاته ،وإمنا آلية ووسيلة درامية ملنح التجربة اجلديدة دتتل عميقة تستشرف
جوهر التجربة الشعرية واإلنسانية.

( )1حاول ك من (ليفي شرتاوس ( )Straussوروت ابرل  )Roland Barthesبث احلياة يف املفهوم األديب لألسطورة ابعتبارها نوعاص من التفك الوسط بن
املدركال واملفهومال خالفاص لنظرة (شولز  )Robert Sholesو(كيلوج  ،)Kelloggوالتحول يف مفهوم األسطورة من احلبكة إن طريقة للتفك ذال عالقة
ابأليديولوجيا ،وسعى(ابرل) إن التقريب بن األساط واحلياة املعاصرة ،وير ابرل أ فكرة األسطورة تفسر طرائق تقدمي الظروف ال يتحكم التاريخ فيها ،فاألسطورة
لد (ابرل) تضفي الصفة الطبيعية ابعتبارها حتويالص للتاريخ إن عامل املنطق املقبول؛ (انظر :عنان ،حممد ،املصطلحال األدبية،ص )59 ،58
( )2يعيف  ،Transce enaentalالتظاهر ابلتعايل ،املدلول املتعايل للذال املتعالية ،على أثر كتاابل (دريدا  )Derridaحدث تغي جذري يف ظالل كلمة
(املتعايل) ومشتقاهتا ابلنسبة لعدد كب من النقاد والقراء ،وأص الكلمة هو الفكر اجملرد أو امليتافيزيقي  ،Metaphysicsاستناداص إن فلسفة (كانط) ( ،)Kuntواتبعيه
هيج ( )Hegelوالقائ بوجود عناصر فطرية يف الذهن سابقة على اخلربال احلسية ،ومن مث فهي تتعان على (اخلربة) احلسية ت على املعرفة ،ومن مث أصبح (التعايل)
يعيف حماولة الكشف عن احلقيقة أو الواقع من خالل العمليال الفكرية،ت من خالل اخلربال احلسية ،ولكن الكلمة أصبحن تدل على اتعتقاد بوجود نقاط اثبتة خارج
اللغة حتدد معانيها (أي اإلحالة ،إن معى خارج الن ) ،وهو ما يعيف سعي = = (دريدا)إن تقويض موجة ضد سلطة الن ابعتباره مدلوتص متعالياص؛ انظر :عنان ،حممد،
املصطلحال األدبية احلديثة ،ص .120 ،119
( )3عصفور ،جابر ،أقنعة الشعر املعاصر ،ص.124
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كما خيرج القناع الشاعر من أسر الصول الغنائي املغرق يف الذاتية ،كما أ اترهتا لصول القناع وذواب
صول الشاعر األصلي يعد إشكالية فنية ،إذ عليه أ خيلق توازانص يتقاطع خالله مع القناع ،فيعرف مىت يفسح
األفق الشعري ألي من الصوتن ،وحىت يكو الشرط الفيف والدتيل مواتياص لتواري أحد الصوتن أو خفوته.
إ عالقة الشاعر ابلقناع تظ شائكة ومعقدة من حيث إ " الصلة بن الشاعر وقناعه رقيقة ،واحلاجز
بينها ش ّفاف ،صحيح أهنما وجها  ،ولكن أحدمها فوق اآلخر ،...فالشاعر رأ يف الشخصية ال اختارها قناعاص
()1
له أو رأ يف موقفه التارخيي إضاءة لتجربته ".
وعندما خيتار الشاعر قناعه فإنه يصدر عن وعي كام ابلضرورة( ،)3وقد اخرتان هنا الشاعر الذي يتقنع
بشاعر آخر إذ نر أ ذلك يعود لقناعال الشاعر من كو الشعر تعب اص عن ر يته للحياة ،واألشياء ،وكونه موقفاص
وجودايص حراص ،وهو ابلتايل أقرب إليه من غ ه من األقنعة األخر .
وهو ما يعيف أ قصيدة القناع ليسن جمرد تناص مع شخصية أخر  ،ب هي يربة وعي كتايب عميق،
يفضي إن خدمة املدلول وترشيده من خالل التحكم ابحلدث ليالئم الراهن النصي.
ميكننا من خالل النظر لتاريخ الن الشعري العريب معرفة مراحله ال ومستها الغنائية ابستمرار ،كما أ
قصيدة "القناع" وهي حتاول ختلي الن لتنحو به ياه الدراميّة واحلركة كا عليها عبء كب  ،وابلتايل فإ
اختيار الشاعر لشاعر آخر قناعاص له ينطوي على خماطر اتستحواذ على الصول اآلخر ،أو اختفاء صول الشاعر
األصلي ،أو الوقوع يف فخ الغنائية جمدداص من خالل القناع.
وهو ما خيلق التباساص لد البعض بن الذايت واملوضوعي ،واحلاضر ،واملاضي ،والعالقة هنا ليسن ثنائية
بنيوية بن الشاعر وقناعه فقط ،ب هي أعمق من ذلك ،وبناء عليه يسعى البحث إن استجالء تعدد األصوال
يف النّ للتخل من الغنائية ،وملنح الن ما هو أبعد من ثنائية الشاعر وقناعه لننفذ إن شخصيال ور
أخر من خالل تع ّدد األصوال.
إ ك قصيدة تستدعي شخصية أو رمزاص أايص كا زمانه ومكانه ليمنحها وصف (قصيدة القناع) ،إذ
يشرتط يف بناء ن القناع ذلك التواشج العضوي الذي جيع البنية النصية نسيجاص مرتابط األجزاء ،مع توظيف

( )1عباس ،إحسا  ،اياهال الشعر العريب املعاصر ،عامل املعرفة " ،الكوين ( ،)1978ص.155
انظر :فض  ،صالا ،شفرال الن  ،دار الفكر " القاهرة " ،ط ،)1990( 1ص.24
( )3ير الدكتور عبد الواسع احلم ي يف كتابه (الذال الشاعرة) أ األقنعة نتيجة للشعور ابلتآزر ومبشكالل الواقع ،وإنه يتم استدعاءه بعدة الضرورة ت بفع الرغبة،
والضرورة هي ما يفرضه وعي املوقف التارخيي الساعي إن التجاوز ،كما ير أ عملية اختبار األقنعة واستخدامها والتفاع معها يعاكس مراح يربة الشاعر وضرب
لذلك أمثلة على نصوص السبال وال خضع من خالهلا القناع لعمليال التطوير والتجويد..انظر :احلم ي ،عبد الواسع ،الذال الشاعرة يف شعر احلداثة العربية ،ص
 175وما بعدها.
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املكوانل بتشكيالهتا الفسيفسائية وصوتص إلقامة البناء العام الذي يقوم أساساص على اتختيار واإلسقاط
تلك ّ
والتوظيف للقناع.
وإذا كا ذلك كذلك فإ الشاعر ميتلك هامشاص من احلرية حيث " يغ بعض مالمح القناع الذايت
()1
ليتناسب ويربته الشخصية "
تعدد األصواتPoLyphony :

()2

تقوم احلالة الدرامية على تعدد األصوال ال تشك أساساص فيها ،وقد ارتبط ذلك كله ابلسرد مبستوايته،
ومن هنا استفاد الشاعر يف بناء نصوصه من آليال الفنو األخر  ،فالقناع ارتبط ابملسرا أوتص ،وتعدد األصوال

ارتبط ابلسرد.
غ أ القائ بتعدد األصوال هو الروسي ابختن " ،"Bakhtineوالذي ير أ التعدد الصويت ليس
()3
تعدداص فارغاص أجوفاص ،ب هو تعدد ألصوال مشحونة أبيدلوجيال خمتلفة
ويعود املصطلح إن استخدامه يف احلق املوسيقى ،ومن مث انتق إن السرد ،ونظراص لتداخ الفنو
وتشابكها فقد أفاد منه الشعراء كما أفادوا من ضمن إطاره السردي الذي خيل الن الشعري من غنائيته إن
حد بعيد.
إ تنازل الشاعر من خالل استعارة القناع عن جزء من صوته لشاعر آخر يفتح ابابص لتعدد األصوال
ابتداءص ،وتعدد وجهال النظر ،وهو ماله عالقة مبا يعرف بقناع املؤلف  )4( "Personaوالذي حيي بدوره
تستخدامال القناع ال نشأل يف أحضا املسرا.
إ من شروط ن القناع هو ذلك الوعي العميق من الشاعر ملا ميثله استدعاء شاعر آخر من قيمة
فلسفية مضافة تعيف فيما تعنيه التناص مع املوقف ذاته ،ومع ما يتطلبه ذلك من طرا وجهة نظر " Point of

( )1املوسى ،خلي  ،احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر ،مطبعة اجلمهورية السورية ،دمشق ،ط ،)1991( 1ص 78ع ع .82
( )2القاضي ،حممد ،وآخرو  ،معجم السردايل ،دار حممد على للنشر ،تونس ،ط ،)2010( 1ص.101
( )3ير (ابختن) أ الرواية عم يتسم بتعدد األصوال فيه ،والصول لد ابختن ت يقتصر على املستو اللغوي ،ب يتضمن اتنتماء العقائدي والسلطة يف اجملتمع،
كما يش ماكهي ( )Mchaleإن استخدام آخر للكلمة لد عامل الظاهراتية البولندي (روما إجنارد  )Roman Ingardenالذي ير أب العم األديب تتعدد
فيه األصوال األنطلوجية املتصلة ابلنظرة إن الوجود بصفة عامة .ويش ّدد على أمهية التل ّقي وهي العالقة القائمة بن الن والقارئ ودور املتلقي يف صناعة املدلول .انظر:
 عنان حممد ،املصطلحال األدبية احلديثة ،ص .101 ،74( )4مصطلح قناع املؤلف "  " Personaمصطلح يستخدم لإلشارة إن املؤلف الضميف "  ،" lmpliedauthorولكنه يش عادة إن الراوي " ،" narrator
تتين ية األص وتش إن قناع املؤلف يف املسرا الكالسيكي ،انظر ،برنس ،ج الد ،قاموس السردايل ،ترمجة :سيد إمام ،م ين للنشر واملعلومال ،القاهرة ،ط1
(2003م) ،ص.146
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من خالل تعدد صويت حقيقي ينبيف على اختالف أيدلوجي يسمح إبظهار األفكار دو ممارسة

الوصاية عليها أبية طريقة.
ال ـتـناص :)2(Intertexuality
يقصد به وجود تشابه بن ن وآخر ،وهو مصطلح صاغته (جوليا كرستيفا )GuliaKristeva
لإلشارة للعالقال بن ن وآخر.
وقد مت توسيع املصطلح ليشم التناص مع الشخصيال واستدعاءها بوصفه منطاص من أمناطه ،وأييت
استخدامه –هنا -لكو القناع يعد تناصاص حقيقياص مع شاعر آخر ،ويبدو الفارق بينه وبن القناع يف كو األول

يعى بتداخ النصوص ،وكو املشرت اإلنسان والذاكرة اجلمعية حتم من التجربة اإلنسانية ما جيعلها تتداخ
توهجاص.
بشك يثري التجربة ويضيف هلا ويزيدها ّ
من خالل استقراء يربة القصيب الشعرية نعثر على نصه الذي امتد ليشك ديواانص شعرايص عميقاص ،ففي نصه
الطوي "سحيم" يتقنع الشاعر بشاعر آخر ذال العصيب تتوس ذااتص لشاعر تراثي تراه قريباص من عالقتها امللتبسة
ابملؤسسي يقول:
سحيم
يعودو بعد قلي
زما طوي ويقصر
ولكن يعودو
كي يقذفون يف النار ،تلك ال تتزال تؤجج
كوم األشقياء عليها
وتلقف ما ّ
سحيم
والعضالل ال ض ّفرهتا أصابع أحلى البنال يص هباء
سحيم الوسيم؟
وكيف يكو السواد وسيماص؟
فتأب
يكو مسية تلك ال راودل عنرت األسود العبد عن جسمهّ ..
()3
أتب وقالن له هين لك
ّ
( )1برنس ،ج ال ،قاموس السردايل ،ص.151
( )2مت تناول املصطلح يف هامحل سابق ،وللمزيد انظر ،عنان ،حممد ،املصطلحال األدبية احلديثة ،ص .47،46
( )3القصييب ،غازين سحيم ،املؤسسة العربية للدراسال والنشر ،ب ول(لبنا ) ،ط ،)2002(2ص .10-8
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()2
وعربل من خالل الذال األخر عن هواجسها،
تقنّعن الذال الشاعرة بذال أخر شاعرة أيضاصّ ،
الشعري معاص ،حيث وجد املتلقي نفسه أمام الذال األخر يف مشهد دراماتيكي مث ومليء
وقلقها اإلنسانّ ،و
ّ
ابحلركة الدراميّة ال تؤسس لن يتخ ّفف من الغنائية بطرق متعددة كاحلوارية ال تستدعي تع ّدداص صوتيّاص يتجاوز
جمرد أ نكو أمام أكثر من شخصية ،ب أمام وجهال نظر خمتلفة.
فالذال الرتاثية يف مشهدها احلاسم ضد املؤسسي الرمسي واملؤسسي اتجتماعي (السيسيولوجي
 ،(Sociologyحيث سلطة رجال القبيلة األقوايء الذين قرروا إحراق الشاعر ابلنار ،واملؤسسي اتجتماعي الذي
يتماهى أفراده من خالل الصمن مع قرار السلطوي،
نصه الذي تشبّب فيه بنساء القبيلة ،فنحن أمام
وك ذلك يف مواجهة الشاعر الذي حوكم من خالل ّ
متمردة ورافضة
حماكمة الن والرأي املختلف أمام السائد والعادي ،وهو ما مينح الذال عمقاص أبعد كوهنا ذال ّ
تواجه قمعاص على مستوايل متعددة أبرزها العنصري الرافض لألسود ،وحتضر هنا أصوال متع ّددة يقودها صول
الشاعر ويستدعيها وهو أحوج ما يكو إن ذلك التعدد الصويت ملواجهة املوقف.
وحتضر البنال و(مسيّة) وشخصيال تراثية "شاعرة" مث (عنرت) رغم أنه مت استحضار اللو  /العبوديّة يف
أتب " ،كما أييت الصول من خالل التناص مع املق ّدس "هين لك" ،فالسلطة –
شكلها الرافض لعبودية اجلسد " ّ
يتعمق القناع من خالل تناصال مرّكبة ،ومع ّقدة ،حيث " يوسف " النيب يف موقف
هنا -يف مواجهة املق ّدس ،ف ّ
العبودية اجلسدية ،وال يع احلرية متجاوزة للجسد الرافضة لعبودية اجلنس.
ه كانن الذال األون للقصييب تتقنّع بذال "سحيم" أم أهنا ياوزل القناع إن غ ه " يوسف " عليه
السالم؟!
إ ذلك يبدو مربراص ملنح الدتلة عمقاص آخر يسمح بتعدد األصوال والوجوه والقضااي ،كما أ استدعاء
يعزز ذلك هي عملية التماهي
تلك األقنعة هو استدعاء للموقف وليس جمرد قناع ومهي يكتفي ابألمساء ،وما ّ
والسماا أحياانص كب ة لصول القناع ابلربوز حسب احلاجة الفنية "من حيث البنية ال تنتجها صورة مصغرة لعملية
تكوين القناع ذاته ألهنا متث احلد األدىن الذي ميكن التفاع بن أقطابه أان الشاعر ،وأان اآلخر املغاير أ ينتج
()1
قناعاص".

وتتناسل األصوات:

( )2أكثر الدراسال تناوتص ملفهوم الذال هي تلك املتعلقة ابلتحلي النفسي ،وال أظهرل تناقضها يف موضوع مفهوم الذال؛ إ أهم السمال ال متيز اإلنسا عن
املخلوقال الدنيا قدرته على أ يكو واعياص بذاته ،شاعراص هبا ،وير (ريتشارد سوين1988( )Richard Swainم) أ هذا الشعور ابلذال هو املصادر األساسي
املوحد لشخصية ك فرد.
املسمى (الذال) هو اجلوهر ّ
للهوية ،وأ هذا الشعور ّ
انظر :ريتشارد ،سوين ،علم األمرا النفسية والعقلية ،ترمجة :أحد عبد العزيز ،سالمة ،مكتبة الفالا ،ب – ط (1998م) ،ص .339
( )1بسيسو ،عبد الرحن ،قراءة الن يف ضوء عالقاهتا ابلنصوص املضاد قصية القناع منوذجاص ،جملة فصول ،مج  ،16ع1997 ،1م ،ص .87
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شداد عبد هذا أراد افرتاشي

وجنّن سياط ..وسالن دماء
وما لو تلك الدماء؟
()2
أننزف حنن العبيد دماص؟!
وحن تتقارب الر تندغم األصوال ،وت يغدو ذلك تعدداص صوتياص مطلقاص ،إذ يشرتط يف تعددها اختالف
وجهال النظر ،وهو ما يدفعنا إن القول إ التعدد ت يس بشك مطّرد ،ويف الوقن نفسه ت ميكن تخنفاضه
أحياانص أو حىت تالشيه أ ينفي تناميه يف ن القصييب الطوي يف مواضع أخر .
وكانن مسيّة أصغر أنثى ،وأكرب أنثى،
وقلن هلا:
ايمسيّة ..هايت الشياه إن عشب قليب
()3
وجري الشياه إن ماء قليب.
إذ يظهر هنا حضور "األنثى" جمرد استدعاء من قب الشاعر لكنه يعاود احلركة ليشك تعدداص صوتياص بعد
خفول ملحوظ عن طريق استئثار الشاعر ابحلضور ،وهو ما نشاهده على امتداد الن إذ خيتفي تعدد األصوال
حيث تتكاثف "الغنائية" وتظهر "آان" الشاعر.
وتربز حن خيفن صول الذال ،وذلك يؤكد أ تعدد األصوال صفة سرديّة تفضي غالباص لكسر الغنائية.
وصول " ّأمه" أييت عن طريق اتستدعاء لكنه يشار فعلياص يف حوار على سبي التذ ّكر بوجهة نظر خمتلفة
ومعارضة.
أأمي ال جاءل اآل ؟
كيف؟ وأمي ماتن وكنن على عتبال الرجولة؟
أتذكر كم ذا نصحتك؟
كم ذا زجرتك؟
()2
قلن :ابتعد عن خيام النساء!
سردي
فإذا كا حضور األنثى غالباص ما يبدو طيفاص ت يشار حوارايص إت أنه يتخذ أمهيّته من كونه أتثيث
ّ
وتنوعها.
يدعم تكثيف الصورة وتع ّددها ّ
( )2القصييب ،سحيم ،ص .10
( )3القصييب ،سحيم ،ص .13
( )2نفسه ،ص .24,23
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ومع اعتماد الشاعر على شخصيته ومشاركته يف احلوار بشك مباشر ومؤثر مع أمه وحمبوبته مسية ،ففي
املقطع السابق يظهر استدعاء األم كصول خمتلف ومعار تكريساص للتناص الدرامي ،مما جيع التناص مع ذال
الشاعر األخر تتوجياص فنياص جيداص من خالل تضمن األبيال الشعرية كما هي:
من السرت ختشى أهلها أ تكلّما
"وماشية مشي القطاة اتبعتها
مسعن كالماص بينهم يقطر الدم ع ع ع ع ع ع عا"
فقالن له :اي ويح غ إنّيف
وما خفتها...
وأان العبد أهجم..
قب الفوارس
قب شديدي البيا (.)1
فإذا كانن األبيال ل ع "سحيم" شاعر بيف احلسحاس فإ احلوار والدرامية تتجاوز إن ن (القصييب) كنوع
من يي احلوار خلدمة تصاعد احلدث ،وكو القناع يتلبس الذال األصلية ،وهذا ما مينحنا املزيد من التماهي إذ
يبدو ذلك شرطاص حنو اكتمال القناع فنياص.
()2
ومع ذلك يبدو تداخ الذال الشاعرة هنا قاصراص حن ينزع للغنائية "وما خفتها وأان العبد أهجم"...
إذ أ األجدر فنياص هو التداخ مع الذال األخر واستغالل املشهد احلواري الذي يسمح ابملشاركة ،ومع ذلك
فإ حضور الن األصلي ومع كونه (تناصاص) لكنه ت خيلو من التعدد الذي يضمنه القناع ابتداءص.
ويف مشهديّة سرديّة حتضر األصوال مرة أخر مستدعية الذال األصلية:
أر النار وهي متج دخاانص..
أقول:
"لعمر أيب املكدين واملهزم الذي
يشب ع ع وت أيلو ع ع عل ّي جهنّما
لئن ورثّوها مشعلن لرّمبا
جعلن هلم فوق العرانن ميسما "
تفر حرويف..
وتصبح عاصفةص من هليب
()1
متر على انرهم فتمول"
( )1القصييب ،غازي ،سحيم ،ص .34
( )2نفسه ،ص .34
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يف مشهديّة سرديّة تستفيد من تع ّدد األصوال الذي مينحه القناع ،كما تستفيد من حضور صول الذال

األصلية وتداخله مع الذال األخر فتتماهى فال نعرف من الذي يقف أمام تلك النار املستعرة ،ه هو ذال "
سحيم " أمام ذال القصييب؟ ،ويبدو النجاا هنا للقناع من الناحية الفنية يف تضف الن من خالل استدعاء
تنوعها واختالفها جيعلها تعب اص صادقاص
الذال الشاعرة األون ،وهذا ما جيع األصوال حن تلتقي يف مصائرها رغم ّ
()2
وتوحده كفاحها ضد "تشىيء اإلنسا  ،ضد تشىيء العالقال اإلنسانية"
عن تشابه املعاانة البشرية ّ
وهذا يسمح للقناع برتحي ع إ صح التعي ع ع املعاانة اإلنسانية عرب الزمن والتعب عنها يف واقع خمتلف
التحرر من الواقع الضاغط على الذال الشاعرة املعاصرة ال ظهرل معها فكرة التشىيء املرتبطة
وإسقاطها ،و ّ
ابلنظام الرأمسايل.
يف هناية الن يظهر التعدد الصويت من خالل استدعاء صورة األب:
ما أعظم الشعر.
يلسع كالنّار..
حيرق كالنّار
لكنّه..
حن تذوي مجيع احلرائق..
يبقى..
يشب على جبهة الدهر
نقفز فوق ر وس اجلبال
أان وأيب ،وهو يضحك..
مث يقول؟
سحيم!
()3
أأدركن كيف متول الوعول؟
إ تع ّدد األصوال فيما سبق اختذ آليال خمتلفة ومتنوعة سواء كا ذلك عن طريق التذ ّكر أو عن طريق
التناص مع ذال الشاعر أو مع الذال ،وهو األساس حيث يتحقق القناع ،كما كا "التضمن" لن آخر آلية
لتكثيف الصورة ،ومنح التع ّدد الصويت عمقاص فنياص متنامياص ،وهو ما سنقف عنده مع ذوال أخر .
( )1القصييب ،غازي ،سحيم ،ص .91
( )2ابختن ،ميخائي  ،شعرية ديستويفسكي ،ترمجة :مجي التكري  ،دار توبقال للنشر ،املغرب (الدار البيضاء) ،ط1986( 1م) ،ص.59
( )3القصييب ،غازي ،سحيم ،ص .92 ،91
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ولد (حممد الفقيه) ن

حيم عنوا ديوانه "على طريقة لوركا" ،فيفتتحه بنصه الطوي " على طريقة

لوركا " موظفاص تقنية القناع:
لسن لوركا
ألغس خطاايكم بدمي
أو لتضعوا منادي نسائكم على قربي
لكنيف أمرر يدي طويالص على هناايل كهذه
ولع ّ هذا ،قاد سهو أصابعي سريعاص

أحتسس املشاهد اخلانقة
()1
ال ينمو هبا العطب
بن عبارة (ألسن لوركا؟) ،وعنوا الديوا األساس (على طريقة لوركا) مينح حممد الفقيه الن توتّره الذي
حيتاجه إلاثرة تسا تل التل ّقي ،فهو (ليس لوركا) ولكنه على طريقته ،مث جنده حيم األثر الذي نفاه بقوله " لسن
لوركا ألغس خطاايكم بدمي " ،لكنه ميّرر يده على الندوب واألثر الذي تركته التجربة.
من هنا تدخ الذال الثانية "الفقيه" لتتلبس ابلذال األساسية لتعطي املدلول مزيداص من العمق عن طريق
تكثيف الصورة ،واستحضار لوركا ملناسبة أسلوبه السوداوي لن (الفقيه) ،وابلتايل كا التناص ( )2معه حاجة
فنية.
حيث حتضر مدلوتل (الدم /القرب  /اخلانقة  /العطب) ،كما أ حضور املشهد به يؤدي إن كسر غنائية
الن  ،وحيضر هنا التعدد الصويت من خالل اآلخرين الذين يدخ معهم الشاعر يف حوار من خالل كلمال مث
"خطاايكم  /نسائكم" ،ورغم ذلك فإ الشاعر ت يسمح لتلك األصوال أبكثر من احلضور كخلفية للمشهد،
وهو ما يعيد "األان" للظهور يف مقاطع اتلية:
أمرر يدي..
ّ
ألعق مسو أصابعي
()3
أحتسس..
ّ

( )1الفقيه ،حممد ،على طريقة لوركا ،املركز الثقايف العريب ،والنادي األديب ابلراي  ،ط2008(1م) ،ص .13
( )2نر أ التناص مع الشخصية جزء من القناع ،إذ أ القناع أكثر مشوتص من تناص الشخصية الذي ت يزيد أحياانص عن استحضارها شكلياص يف حن أ القناع هو حالة
تلبّس ومتاهي ومعايشة مع الشخصية كما أ استحضار الشخصية يف القناع غالباص ما يكو من خالهلا أعماهلا ومساهتا
( )3الفقيه ،حد ،على طريقة لوركا ،ص .5
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خلفيّة إبداعية يتكىء

أ استدعاء الذال األخر (لوركا) إضافة للقناع فهي تش ّك حالة فنيّة ملنح الن
توهجاص مستم ّداص من ذيوع شهرة (لوركا) ،كما يفيد من البعد األسطوري لشخصية القناع.
عليها الن ليمنح نفسه ّ
ويوظف القناع (عبد هللا اثبت) يف نصه " لوركا " بشك أفض :
لوركا
شجر كث
امتصن عروق دمك
وقمر اعتذر عن ضوئه

يشعك ك لي
ّ
وقاتلو ت يتوبو
ورصاص أبكم
والينابيع والتالل
وشعر يرتدي مالبس سوداء
وموال خائب
ّ
وأانشيد أخ ة
وجبناء وشجعا
وفتيال ورسامو
()1
وشعراء ينحبو عليك
إضافة إن كو (لوركا) موضوعواص شعرايص ،فهو تيتناىف مع كونه قناعاص ،أل القناع تميكن توصيفه خارجاص
املتنوعة وإ كا دخول ذال الشاعر إن ذال شاعر آخر ميثّ ختلياص للسماا
عن موضوع الن حتضر األصوال ّ
بتمرير املدلول الذي يهدف له ،فتظهر التضحية حيث الشاعر يقف يف مواجهة األشياء ال حتولن لعوام
ضاغطة كالرصاص والقنبلة ،واثبتة كعروق الشجر ،غ أ هنا من يتعاطف مع الشاعر كالقمر الذي يعتذر عن
ضوئه ،مستبدتص ذلك إبشعاع روا الشاعر ،والشعر الذي يرتد السواد حداداص ليتناس من الشعر ك شيء حزين
كاملوال اخلائب ،واألانشيد األخ ة ،فتجتمع األضداد املتمثلة يف مدلوتل /اجلبناء ،الشجعا مع غ ها من
مكوانل حاول الن تكثيفها واستحضارها لتظهر األصوال متنوعة متعددة ،ويلعب القناع هنا دوراص فنياص يهدف
من خالله الن إن تصوير مول الشاعر كحدث يتجاوز اآلن ليصف حلظال عديدة لذوال شاعرة أخر  ،كما
( )1اثبن ،عبداث ،النوابل ،املؤسسة العربية للدراسال والنشر ،ب ول(لبنا ) ،ط ،)2005(1ص .81
- 421 -

د .حدا حمسن احلارثي :القناع يف الشعر السعودي دراسة حتليلية نصيّة لنماذج خمتارة.

أ املول هنا يتجاوز املول املادي مبعناه املباشر إن صور أخر للمول تش إن مول الن

واللغة واللوحة

التشكيلية ال تقف يف مواجهة العنف الذي ينتجه اجملتمع يف صورة قعتعلة ورصاص أبكم ت ينصن لصول الشاعر
أو الرسام أو لغناء الفتيال ،وت حىت للطبيعة ممثلة يف الينابيع والتالل.
لقد مارس الشاعر هنا عمقاص ياوز به اللحظة ال أخذها كنقطة انطالق لتكثيف فجائعيّة اللحظة كوهنا
تصبح حالة إنسانية متكررة ومتناسلة.
تبدو الذال يف ن (عبد هللا اثبت) ذااتص قلقة متشظّية متسائلة تنتصر للذال أمام ذوال أخر متعددة
من خالل إظهارها يف موقف تق ّدم فيه نفسها إلنقاذ القيمة ال ميثلها الشعر ،فيؤدي ذلك إن مص ها الذي

يلتقي مع املول ،وهو ما مينح الفكرة حلظة التنوير ال يع الفناء شكالص للخالص وصوتص لألبدي والال متناهي.
إ تقنّع (عبداث اثبن) و(حممد الفقيه) ،وتشابه اتستداعاء للوركا قد يتيح مالحظة فوارق التوظيف
واملعاجلة للقناع ،مع كو ذلك ليس مطروحاص يف حبثنا ،غ أ املالحظ هو توظيف الشاعرين للقناع لتوصيف
احلالة النف سية للشاعرين ،مع مترير (الفقيه) لرسائ احتجاج على الواقع اتجتماعي ،وتوظيف (اثبن) للقناع
للتعب عن فجائعية املول ،وما يصحب ذلك من حالة النكرا للتضحيال ال يق ّدمها الشهداء.
الدميين ،الطائر اجلاهلي:

يدخ ذال "الدمييف" إن ذال الشاعر اجلاهلي متوسلة ابلقناع تسقاطال حتاول مباغته السياسي
واملؤسسي واتلتفاف عليه من خالل ن "معلقة الطائر اجلاهلي":
أو ما تمك الشامتو عشاءص
يوم ضاعن عن انظريك املهاة..
من ابب األحقاف..
أعلم أ صيفي فيك مأمثة ،وأ شتاءان حرق
وأنن دفعتيف دفع القطاة إن الغدير
خليامنا األون دفعن مراكيب
ورسول ما بن العقيق إن الطويلة
مستقطراص غيث الصبية أ هت رعوده..
برداص يؤانس وحش يف انر حنطتها..
ويفسح من دمي ماءص تسر به
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ذال أخر يتقنع هبا الشاعر للولوج إن عوامل الذال الشاعرة اجلاهلية ،واستجالب عواملها الدتلية
أبشكاهلا املتنوعة بدءاص من الفضاءال املكانية ال أسقطها على أمكنة معاصرة ،إضافة إن طقوس احلياة اليومية
وأتثيثاهتا ال حيضر فيها مدلوتل "الوشاة ،القطاة ،املهاة ،الغدير " وغ ها ،وهو ما يكثّف عملية الصراع ال
حتول دو املزيد من الغنائية للن  ،كما أهنا تسمح لنق أجواء الوشاية ال تزدهر يف ظروف (سيسلوجية
 )Sociologyو(ابستمولوجية  )Epistemologyمواتية هلا.
إ الن التايل يفسح األفق حلضور صويت متعدد إن حد ما ،كما حتضر قيمة القناع من خالل
التلميحال حول الصدام مع املؤسسي "القبيلة" ما جيع من الن حالة قناع مثالية تسقط تلك املدلوتل على
الواقعي.
كما إ إشارال ومدلوتل اليومي يف الذال الشاعرة اجلاهلية حتي إن اليومي املعاصر بدتتل خمتلفة،
إذ ت يبدو "الدفع حنو الغدير" وكذا "املراكب ال تش للخيام ،وت الدم املسفوا" فداءص للسلطة ،ت يبدو ذلك
على مدلوله الظاهرايت املباشر ،وإت فقد الن عمقه الذي يش إن تضييق السلطوي على املث ّقف الذي يسعى
دوماص لتحقيق ذاته احلرة ال ت ميكنها أ تص لذلك دو أ تدفع مثناص ما.
إ القناع الذي بدا ذاهباص حنو(التناص) مع التارخيي واألسطوري ت يشك فراراص من الواقع بقدر ما يسعى
للتعايل عنه ،هادفاص إن معاجلته عرب استدعاءال لتجارب إنسانية مشاهبة.
وت مير ن القناع دو تع ّدد صويت بدءاص من الذال الشاعرة املتأخرة ال تقنعن بذال شاعرة سابقة
عليها ،وهو ما يش إن ختلّي الذال املتأخرة عن صوهتا لصول آخر تتغيّا من خالله حتقيق انتصارال فنيّة على
مستو الن  ،ومثلها من الناحية اإلنسانية لرفع مستو احلرايل املنخفض أصالص.
إ ما نتوقّعه هو أ ن القناع هو ن تع ّدد أصوال ابمتياز ،وهو ابلتايل ضد الغنائي املنكفىء على
األان ،ولكنه مع ذلك يسمح للذال احلقيقية أ تظهر صوهتا ور اها يف فرتال حمسوبة من الن .
ضاح:
حممد الثبييت /و ّ
تتخذ ذال "حممد الثبي " من ذال شاعرة أخر لع "وضاا" قناعاص إلسقاطال تتشابه مع النماذج
وضاا":
األخر  ،حيث التصادم مع السلطوي وحضور الذال الشاعرة "احلرة" يف نصه املوسوم ب " ّ
صاحيب
ما الذي غ ؟
( )1الدمييف ،على ،بيا

األزمنة ،دار الكنوز األدبية ،ط1999(2م) ،ص .112،111
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ما الذي خ ّدر احللم يف صحو عينيك؟

من لف حول حدائق روحك هذا الشر ؟
صاحيب
ابحلب؟
ه ستهجس ّ
بن اتساع احلنن وضيق امليادين
()1
طوقتك خيول الدر ؟!
لو ّ
إ الذال الشاعرة السابقة هلا واقعها املؤمل مع السلطة ،ولكننا اختذان قناع الذال الشاعرة مع ذال شاعرة
أخر  ،وليس ذال مع ذال حىت نبتعد قليالص عن تناص الشخصيال ،واألهم من ذلك هو أ الذوال الشاعرة
حيث تلتقي من خالل القناع يكو ذلك يف حالة إنسانية عليا تضيف للن قيمة فنية واضحة.
كما أهنا تتعان على اجلسدي ذهاابص حنو الروحي املتعايل ،وهو ما ينبغي للشعر أ يذهب إليه لتحقيق
أهدافه ال تتغيّا اإلنسان بكافة صوره وأشكاله ،وابلتايل النزوع حنو الذال احلرة ال ينبغي أ تتحرر من عبودية
ابلتحرر اجلسدي الذي تميكننا إغفال أمهيته.
األفكار ال أتسرها أحياانص لتحضى
ّ
وضاا) الشاعر يستدعي حالة الصدام مع الرمسي ،والذي جيعلنا نقول أ
يبدو القناع الذي اختذ من ( ّ
وضاا) الذي اخرتق املمنوع
نصوص الشعراء السعودين يف تقنّعها جعلن من خالل ذلك هدفاص رئيساص هلا ،أل ( ّ
واجه املؤسسي الذي سعى تخفائه.
كما أ "الدر " يف الن حتيط ابملثقف والعاشق وحتاصر اهلواجس أايص كانن ،فيظهر احلب حماصراص،
وامليادين ضيّقة خانقة ،رغم ما حيمله الدال من مدلوتل اتتساع والرحابة.
يدخ الن يف تعدد صويت مع "صاحيب" ،كما يسمح بنفاذ أصوال الدر واخليول ومهس اللغة ابحلب.
وضاا" فإنه ت يتخلّى عنه بشك مطلق ،وإمنا مينحه املساحة
وإذا كا صول "الثبييت" يتقنّع بصول " ّ

ال تسمح له ابلظهور لتحقيق األهداف الفنية للقناع.

كما يذهب "الثبييت" بعيداص يف نصه "الصعلو " الذي تتش ّك صورته الذهنيّة كرمز للتمرد والتصادم مع
القيم احمليطة:
من يقامسعيف اجلوع والشعر والصعلكة؟
من يقامسيف نشوة التهلكة؟؟
أنن أسطورة أثخنعتها اجملاعال
( )1الثبي  ،حممد ،األعمال الكاملة ،اندي حائ األديب ،مؤسسة اتنتشار العريب ،ب ول (لبنا ) ،ط2009(1م) ،ص .41
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مىت ت ع ع ععثخن اخلي واللي واملعركة.
...
من يعلميف لعبةص مبهمةص؟
ترج عن اجلدب واحسب خطاايه..
ّ
واسفك دمه.
ي ععفيق من الشعر ظهراص..
ّ
يتوسد اثفيةص وحذاءص
يطوا أقدامه يف اهلواء
ّ
()1
من يطارحيف قمراص ونساء؟
لع ّما كانن ذال الشاعر(الصعلو ) ذااتص متسائلة قلقة متمردة أغرل الذال املعاصرة ابلتماهي معها،
واستدعائها والتقنّع هبا ،فكانن بداايل الن متسائلة:
"من يقامسيف؟"" ،من يعلّميف؟" ،واستمرل إن هناايل الن "من يطارحيف؟" ،وما بن ذلك تعم تصوير
الذال املنهكة ابجملاعال واحلروب واجلدب ،وظهرل ذااتص تصادميّة تبحث عن انعتاقها عن سطوة القبيلة.
ورغم ظهورها ابحثة عن اللذة والتخل من التبعال أاي كانن ،فإ ذلك يعدو سخرية من الواقعي املؤمل،
ومهمشة متشظيّة متسائلة قلقة ،وميكن لذلك أ حيضر يف ذال واحدة كو الذال
فظهرل ذااتص مهمشة ّ
اإلنسانية متحولة على الدوام.
لقد حنج "الثبي " يف قناعه ليسخر من واقعه اترة ،ويثور عليه وينقده من خالل التعايل عليه اترة أخر .
كما أ السخرية من مفهوم البطولة يظ حاضراص كو البليفونية حتم يف فلسفتها هذا املفهوم ،وهو
مايعيف مشروعية استصحابه أثناء قراءة مث هذه النصوص.
اخلامتة:
 .1تبدو حالة القناع ( )The maskلد الشعراء السعودين حالة فنيّة عميقة ،كما أهنا تتجاوز ذلك إن
غاية التعب واتحتجاج والسخرية ،كما تنحاز إن اإلنسان ابمتياز كو األمر يتم على مستو أعلى
وأعمق (ذال مع ذال شاعرة أخر ).

( )1الثبي  ،حممد ،األعمال الكاملة ،ص .73-71
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 .2يعترب القناع ظاهرة شعريّة مبفهومه الواسع ،لكن قناع الشاعر وتناصه مع شاعر اخر يعترب حالة فنيّة خاصة

وليسن ظاهرة شعرية  ،وهو مايعيف قلة النماذج املتاحة للدراسة ،ومع ذلك فهي من املواضع املهمة
للباحثن لقلة مراتديها من الشعراء.
 .3حيضر التع ّدد الصويت يف مستوايل متعددة بدءاص من حضور صول ذال أخر مروراص أبصوال خمتلفة متنح
الن دراميته ال تواجه الغنائي وترسم صوراص لتكريس البعد اإلنسان املشرت إذ أ البوليفونية
" Polyphonyر ية إنسانية ترفض ع بشك قطعي ع حتوي القيم املعنوية أو الكيفية إن قيم مادية
وكمية"(.)1
 .4يبدو ن القناع مدخالص أساسياص لتعدد الصول ،وهو ،ما مينح الن بعداص إنسانياص يقوم على تشار القيم
العليا وتدويرها ،وهو ما مينح للن أفقه الذي جيعله قادراص على ياوز عزلته ال غالباص ما يسعى السلطوي
بكافة صوره ال فرضها على املثقف.
 .5كما نالحظ أ القناع مسح للشعراء بتمرير أفكارهم ،وتوجيه النقد للمؤسسي ،واتختالف معه بعيداص عن
املساءلة.
 .6استطاع الشعراء السعودين إنضاج نصوصهم من خالل تقنيال وآلليال متعددة ومتنوعة ،والقناع
أحدها.
 .7نوصي يف النهاية إن أ التجربة الشعرية السعودية حباجة للمزيد من التناول البحثي إلثرائها ،والدفع هبا
حنو املزيد من النضج واتكتمال ،كما نوصي بتوسيع دراسة القناع مبفهومه الواسع وأشكاله املختلفة.
ثبت املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر:

• اثبن ،عبداث ،النوابل ،املؤسسة العربية للدراسال والنشر ،ب ول (لبنا ) ،ط2005( 1م).
• الثبي  ،حممد ،األعمال الكاملة ،اندي حائ األديب ،مؤسسة اتنتشار العريب ،ب ول (لبنا )،
ط2009(1م).
• الدمييف ،على ،بيا

األزمنة ،دار الكنوز األدبية ،ط1999(2م).

• الفقيه ،حممد ،على طريقة لوركا ،املركز الثقايف العريب ،والنادي األديب ابلراي  ،ط2008(1م).
• القصييب ،غازي ،سحيم ،املؤسسة العربية للدراسال والنشر ،ب ول(لبنا ) ،ط.)2002(2
اثنياً :املراجع:
( )1ابختن ،ميخائي  ،شعرية ديستويفسكي ،ص.88
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• ابختن ،ميخائي  ،شعرية ديستويفسكي ،ترمجة :مجي التكري  ،دار توبقال للنشر ،املغرب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط1986( 1م).
• برنس ،ج الد ،قاموس السردايل ،ترمجة :سيد إمام ،م ين للنشر واملعلومال ،القاهرة ،ط2003( 1م).
• بسيسو ،عبد الرحن ،قراءة الن
مج  ،16ع1997( ،1م).

يف ضوء عالقاهتا ابلنصوص املضاد قصية القناع منوذجاص ،جملة فصول،

• اتمر ،فاض  ،معامل جديدة يف أدبنا املعاصر ،منشورال وزارة اإلعالم ،بغداد (1975م).
• تشييف ،شيلدو  ،نشأة األقنعة وطريقة صنعها وأعرا
مصر (1963م) ،ج.1

استخدامها ،ترمجة :درييف خشبة ،وزارة الثقافة،

• أبو ديب ،كمال احلداثة ،السلطة ،الن " فعالة " ،جملة فصول ،النهضة العامة للكتاب ،ع4 ،3
(1989م).
• احلم ي ،عبد الواسع ،الذال الشاعرة يف شعر احلداثة العربية ،املؤسسة اجلامعية للدراسال والنشر
والتوزيع ،لبنا ب ول ،ط1999-1419( 1م).
• ريتشارد ،سوين ،علم األمرا النفسية والعقلية ،ترمجة :أحد عبد العزيز ،سالمة ،مكتبة الفالا ،ب –
ط (1998م) - .الشمعة ،خلدو  ،تقنية القناع (دتتل احلضور والغياب) جملة فصول ،مج،16
عدد.1
• الشمعة ،خلدو  ،تقنية القناع (دتتل احلضور والغياب) جملة فصول ،مج ،16عدد.1
• عبد احلميد ،جابر ،وكفايف ،عالء الدين ،معجم علم النفس والطب النفسي ،دار النهضة ،القاهرة ،ج6
(1992م).
• عباس ،إحسا  ،اياهال الشعر العريب املعاصر ،عامل املعرفة ،اجمللس الوطيف للثقافة والفنو واآلداب،
الكوين (1978م).
• عصفور ،جابر ،أقنعة الشعر العريب املعاصر ،جملة فصول ،مج  ،1عدد ،4اهليئة العامة املصرية للكتاب
(1981م).
• عنان ،حممد ،املصطلحال األدبية احلديثة ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،لوجنما  ،مصر القاهرة ،ط 3
(2003م).
• الغامني ،سعيد ،أقنعة الن  ،دار الشؤو الثقافية العامة ،بغداد ،ط1991( 1م).
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• فتحي ،إبراهيم ،معجم املصطلحال األدبية ،واملؤسسة العربية للناشر بن املتحدين ،تونس ،ط 1
(1986م).
• فض  ،صالا ،شفرال الن  ،دار الفكر للدراسال والنشر ،القاهرة ،ط1990( 1م).
• القاضي ،حممد ،وآخرو  ،معجم السردايل ،دار حممد على للنشر ،تونس ،ط2010( 1م).
•  ،هول ،و ج ،لندزي ،نظرّايل الشخصيّة ،ترمجة :فرج أحد فرج ،قدري حلمي ،لطفي حممد فطيم ،دار
الفكر العريب ،القاهرة( ،د .ل).
• ابن منظور ،لسا العرب ،دار صادر – ب ول (لبنا ) ،ط 1414(3هع 1994/م).
• املوسى ،خلي  ،احلداثة يف حركة الشعر العريب املعاصر ،مطبعة اجلمهورية السورية ،دمشق ،ط1
(1991م).
• يونع ،كارل :جدلية األان والالوعي ،ترمجة ني حمسن ،الالذقية ،دار احلوار للنشر ،ط1997( 1م)،
ص.118
• علم النفس التحليلي ،ترمجة :هناد خياطة ،هيئة الكتاب ،القاهرة (.)2003
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