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امللخص
إن األسلوبية منهج نقدي لسانيّ تقوم على دراسة النصّ األدبي دراسة لغوية وفكرية ،الستخالص أهم العناصر املكونة ألدبيّة النّصّ؛ إذ
ص األدبي منطلقها األصليّ .وخلطورة هذا النّهج يف استكناه املفاهيم املكنونة وراء الشكل تستهدف هذه الدراسة إىل تطبيق األسلوبية
جتعل النّ ّ
مبشوار املنهج الوصفي ـ التحليلي على قصيدة «من مذكرات املتنبّي يف مصر» للشاعر املصريّ املعاصر أمل دنقل؛ باعتبار الشاعر من أبرز
أقطاب احلركة األدبية يف مصر وواحد من الشعراء العرب املعاصرين الّذين اتّجهوا إىل اإلبداع يف املعاني واللغة الشعريّة تزامناً مع حركة
احلداثة ،حيث نراه يلفت أنظار النقّاد برتكيزه على لغته الشعريّة جنب اهتمامه باملضمون واملفهوم ،غري أنّه حيرص على إخراج نصّه الشعريّ
عن مألوف الكالم وعمّا هو معيار حبيث يؤدّي ما ينبغي له أن يتّصف به من تفرّد وإبداع وقوّة جذب.
ومن أهمّ ما ينتج البحث أنّ أمل دنقل حاول أن جيسّد هواجسه السياسيّة واالجتماعيّة يف خلد املتلقّي عرب التقنيات املختلفة .والقصيدة
مبجملها حتتوي على التوازي والتماثل بني ما أراد وما قاله الشاعر .ودنقل جيعل املكافحني والثوريني رموزاً يف قضية التشبّث برتاب الوطن ،يف
حني يهجم على الذين يستحوذ عليهم الذّل واخلوف .وهكذا أخذ يقدّم جتاربه املعاصرة للمتلقّي بشكل رمزي ليصبح صوتاً صارخاً يف احلثّ
على الثورة واملقاومة جتاه مجيع ألوان الظلم واالستبداد.
الكلمات املفتاحية :األسلوبية ،أمل دنقل ،التّقنيات ،االنزياح.

1ــ تاريخ التسلم1114/1/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1115/11/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة مسنان (الكاتب املسؤول).
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة كاشان.
*** طالبة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها جبامعة كاشان.

Email:rmirahmadi@semnan.ac.ir
Email: Najafi ivaki@yahoo.com
Email: sohrabikiya zahra@yahoo.com
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املقدمة
نظم دنقل الشعر يف فرتة زمنية قصرية هي فرتة اهلزائم اليت ال تزيد على عقدين :عقد الستينات والسبعينات ،ولكنها فرتة مهمة
جدا من تاريخ مصر واألمة العربية ،إذ هي فرتة اهلزمية واالهتزاء والتفسّخ ،وعكس يف شـعره ذلـف فجـاء خـري معبّـر عـن تطلعـات
الشعب املصري وهمومه وآماله وطموحاته .وشعر الشاعر هو شعر الرتاث العربي واإلسـالمي بـل شـعر الـرتاث اإلنسـاني «اسرتفده
الشاعر وجعل منه عصارة حية ،تسري يف أعطاف قصرتيهة فارتاميج جهةرتهة ،وت ص عصرترةة متومجرتة ،حترتى ليحقرتق لنرتا أ لققيرته اشرتاعر الرتفا

اإللسالي» (قميحـة،1111،ص  .)6ومن تفرّده أنه كان ينظر إىل الرتاث كقيمـة فكريـة ،أخالقيـة ،منهجيـة ،سـلوكية يف جمـال السياسـة
واحلرب والسالم والعالقات االجتماعية .هذا وإنّ شعر الشاعر متيز «ااجلهةة والتحه ي ومواجهة املواقف ولذلك مل ةكن من الشعراء الذةن

ةهرترتااو الرترتهيفوم يف معرترتارر قرترته رترترمج إىل املشرترتك،ص ،دقرترته درترتا تا رترتا صرترتاتقا مرترت لاسرترته أدسرترتعه صرترتعيه مصرترتر جرترتهامة وجرترتجاعة الرجرترتام»
(الدوسري ،4114،ص  .)41ويتج ّلى شعره خباصية بارزة تتصل مبحتـواه القـومي مـن هـذا املنظـور ،فهـو شـعر يتحـدث عـن الصـراع
العربي اإلسرائيلي ،كما جيعل منه شعراً جديراً بأن نسرتجعه ونستعيده بالوجع الفلسطيينّ ،ومع إحساس بـالعجز عـن الـدفاع عـن
احلقو العربية واسرتداد ما سلب منها.
ومن البديهي اكتسبت قصائد دنقل متيزاً خاصاً أرهص بتطور اجتاه قائم بذاته يف الشعر العربـي املعاصـر ،وهـو اجتـاه عمـل علـى
االنطال مما راكبه جيل اخلمسينات من خصائص فنية نوعية ،ليعانق الفضاء الشعري األرحـب الـذي يعـين بتطـور شـكل القصـيدة
العربية بقدر ما يعين باإلخالص للموقف االجتماعي و اإلنساني .وهو اجتاه رأى يف الرتاث العربي مادة غفالً ،فحاول أن يستثمرها
من خالل طر فنية تعيد إليها توهّجاً وجتعلها قادرة على منح القصيدة العربية بعداً مجالياً متميزاً ،يصل احلاضـر باملاضـي ،ويـبين
اجلسور املهدومة ،دون أن يعرتي تلف املمارسة وهو بالتالي اجتاه ظلّ مشدوداً إىل التجديد الذي يراعي خصوصية األصالة العربية،
أي دون أن يعلن عن قطعية حمتملة بينه وبني تراث األمة الشعري .وذلف من خالل االنطال من الرتاكم املتحقق كأساس بنية تطوير
وحتديثه.
ومن جانب آخر «تعرف القصيهة الهلققية اردضها لقتجرةب املتطر ف الذي قات اعض الشعراء احلهاثة ومو ردض ةرب ر اهلاجس القومي الذي
ةرى يف راط الصقة االفا اغية هةه ومه اأسعاب احلياة ،يفطوة أساسية يف إ سفاتيجية تصحيح الاكر العراي الذي تعرض لرجاص عنياة ااعل
سقسقة من اهلزا ج العسك رةة والفاجعاص السياسي ة ،دا هلا األثر الكرتع يف دقرتها اهلوةرتة والشرتعور االهوليرتة» (املسـاوي ،1114،ص .)411

لذلف يرى النقّاد أنّ غالب شعره هو شعر سياسي يستلهم فيه الرتاث بشكل كبري كأقنعة لإلسقاطات السياسية الغزيرة والرّافض فيها
للواقع والناقد الساخر للسلطة.
وما جيدر اإلشارة هنا أنّ لدنقل آراء خاصة حول الشعر ووظيفته ،حيث قال « :الشعر جيب أ ةكو مرتعطا االثورة؛ ألله مو لاسه
جيب أ ةكو ثورة .دالرؤةة الشعرةة مي رؤةة سااقة عقى الواق  ،ومي رؤةة ترةه أ تغ الواق املوجوت وتردضه حتى لو دا مقعو عنه دث من
الناس ،أي ألها حتقج اواق أدضل لإللسا واع،قاص دضقى اني الناس ،واع،قاص خمتقاة حتى اني األجياء أدثر مسوا ومثالية .الشعر لاسه مو ثورة

عقى الواق  ،عقى الع،قاص املوجوتة واملألودة يف الواق » (جحا ،1111،ص  .)441وعلى هذا األساس ميكن اسـتخالص هـذه النتيجـة بأنّـه
يرى ماهية الشعر األساسـية متّخـذة مـن صـلته بالنـاس؛ ألنّ لـه دوراً اجتماعيـاً وسياسـيّاً جيـب أن يعلنـه ويلعبـه وأن يكـون متّصـالً
جبماهري الناس قريباً من إدراكهم .ورغم تعلّقه بالثورة مل ينخرط يف أي حزب سياسي خمافة أن يفقد حريته وقد التزم بالشعر كوسيلة
للتعبري عن الثورة والتغيري وعن هموم الوطن والدفاع عن عروبة مصر.
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وما يعمد إليه البحث دراسة قصيدة «من مذكرات املتنبّي يف مصر» من اجلانب األسلوبيّ؛ التماسـاً لفهـم مجالياتهـا مـن خـالل
استكشاف مستوياتها ومدى تأثريها على املخاطـب .ثـمّ تشـريح الـدواعي الـيت أدّت إىل إنشـاد مثـل هـذه القصـيدة ومعرفـة أسـلوب
الشاعر يف شحن القصيدة حباالته الدّاخلية.
ومن أهمّ األسئلة اليت حياول البحث اإلجابة عليها هي :ما أهم اخلصائص األسلوبية واجلمالية واإليقاعية والرتكيبية والداللية
يف شعر "دنقل"؟ أي مستوى من هذه املستويات أكثر جتلياً وحضوراً يف شعره؟ ما هي التّقنّيات الفعّالة؟
وتعود ضرورة هذا البحث وأهميته إىل أنّه بصدد دراسة أسلوبية لقصيدة من أهم القصائد اليت أنشدها الشاعر ومتّثل لقسم مهمّ
من الشّعر العربي املعاصر من جانب ،ومن جانب آخر لتحليلها ونقدها وتفخيم حماسنها اجلمالية ميكن أن يكون خطوة بناءة يف فهم
أفضل للنظريات واملباديء األسلوبية وينقص الفجوة احلاصلة بني النظرية والتطبيق .والبحث احلالي إضـافة إىل ذلـف ،ميـنح املتلقّـي
قراءة جديدة تطبيقية للنّصوص وتظهر له اجلماليات اخلفية وهذا األمر سيتمّ مبنهجه الوصفي ـ التحليلي .وأخرياً ميكن أن يكون قدوة
عملية لطالب اللغة العربية يف حتليل الّنصّوص.
و فيما يتعلّق خبلفية البحث ميكن القول بأنّه بغضّ النظر عن الدّراسات املستقلّة وغري املستقلّة الـيت كتبـت عـن أمـل دنقـل يف
العامل العربي ،حنن أمام دراسات مهمّة عاجلت شعر هذا الشاعر من حماور متعددة منها« :شورش در شعر أمل دنقـل و نصـرت
رمحانى» لفرهاد رجيب ،و«ناسازوارى هنرى در شعر أمل دنقل» للسيد رضا موسوي و رضا تواضعي ،و«جلوههاى منادين شكوه
جهان عرب در شعر أمل دنقل» لصاد فتحي دهكـردي و

و اقتدار

تطبيقي دو شعر از أمل دنقل و

قـوامي ،و«

آتشى» لعلي اكرب أمحدي ،و«منادهـاى

روشـن وآينـدهاى تاريـف،
در شـعر معاصـر عـرب ،مطالعـه

و«ثنائيـة املدينـة والثـأر يف شـعر أمـل دنقـل» ألمحـد فضـل شـبلول،

مورد

 :أمل دنقـل» لعلـي سـليمي و أكـرم

و«

فراخوانى شخصيتهاى سنتى و بيان داللتهاى آن در شعر أمل دنقل» ،و«قصيدة القناع عند الشاعر املصـري أمـل

دنقل» و«نشانه شناسى سرودهى كلمات سبارتاكوس األخرية» و«التناص يف شعر الشاعر املصري أمل دنقـل» لعلـي جنفـي ايـوكي،
وتوظيف الرتاث يف شعر "أمل دنقل" قصـيدة "مـن مـذكرات املتـنيب(يف مصـر)" منوذجـا نوشـته سـعيد بكـور .ويالحـ أنّ أكثـر هـذه
ي كي تستقري خصوصياته وتستجلي مساته األسلوبية املختلفة؛ فلم يكن
الدراسات املنجزة مل تنظر إىل شعر دنقل من منظر أسلوب ّ
بينها ما يقوم بدراسة مسـتقلة هلـذا املوضـوع العـام وهلـذه القصـيدة اخلاصّـة عنـد الشـاعر ،وقـد وجـدت بعـض الكتـب النقديـة
واألورا البحثية وبعض املقاالت الصحفية اليت تناولت جانباً مـن شـعره نقـالً أو حتلـيالً وتتـوخّى هـذه الدراسـة حتليـل القصـيدة
حتليالً أسلوبياً.
مناسبة القصيدة
أمل دنقل أحد الشعراء الستّينات الذين حاولوا « هةه الواق الشعري ،يف ظروف تغي ضخ ة ،عاجتها مصر إاا مذا العصر ،واتجهت
مذ احملاولة إىل تقنياص مجالية جهةهة ،تساعه عقى التواز اجل الي اني احلاضر املهزوم من لاحية ،و املاضي التقيه واملستقعل من لاحية أيفرترى.
وعاش الشاعر يف،م أدثر من عقهةن ،مت سكا االرؤةة املغامرة املقتزمة يف حني وظ ف جعر خلهمة قضاةا جععه وأزماته ،يف الوقت الذي ةغامر ديه

جعرةا اتجرةب أجكام خمتقاة من التقنياص اجل الية اليت أثرص يف تةواله الشعري» (اجليار ،4111،ص  .)11ومن القصائد اليت تشمل هذه
اخلصائص البارزة ،القصيدة «من مذكرات املتنبّي يف مصر» من ديوان البكاء بني يدي زرقاء اليمامة الذي صدر بعـد حـرب حزيـران
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1161م وفقد األرض العربية احملتلة ،وهي مؤرخة يف حزيران 1161م « .دععه عام من اهلزمية ويف حزةرا 8691م ةنظج أمل مذ القصيهة
ووجهاله مازام مثق ،فشاعر اهلزمية وا لكسار ،ديسقط ذلك عقى جخصية املتنعي الان ا األس الذي رب السقطة الغامشة اليت تت ثل يف دادور
اإليفشيهي عقى أ ةنشه ديه األماتةح» (قميحة ،1111،ص .)144

ورأينا من األفضل أن نبدأ باملوسيقى اليت تعترب أول ما يتجلّى أمام املخاطب جبانب األلفاظ والرتاكيب ثمّ نعتين جبانـب املعنـى؛
ألنه يتبلور يف قالب املوسيقى واأللفاظ.
1ـ املستوى الصوتي
«إ املوسيقى أسرع لواحي مجام الشعر أثرا يف الناس ملا ديها من جرس األلااظ ،والسجام منتظج من ترتت اعض املقاط اقهر معني» (سليمان

درويش ،4111،ص  .)111ويشمل هذا املستوى دراسـة املوسـيقى الداخليـة بأجزائهـا وتفاصـيلها :األصـوات اةهـورة ،واألصـوات
املهموسة ،والتكرار ،واجلناس ،واملوسيقى اخلارجية املتمثّلة يف الوزن والقافية .وهنا نبدأ مبوسـيقاها الدّاخليـة وننتهـي جبميـع أنـواع
املوسيقى.
1ـ 1ـ املوسيقى الداخلية
لقد حظي املستوى الداخلي يف كتابات النقاد احملدثني بأهمية فائقة فهو يلفت االنتباه من حيث هو إما قصد لذاته ،وإمنا قصد
لصلته باملعاني ،فنبحث له عن دوره الوظائفي املميز عن موسيقى اإلطار« .وتُعنى املوسيقى الهايفقية عقرتى جرتالعني مرتامني م رتا :ايفتيرتار
الكق اص وترتيعها ،واملواءمة اني الكق اص واملعالي اليت تهم عقيها» (راحج ،4114،ص .)41

1ـ 1ـ 1ـ األصوات اةهورة واملهموسة
إن اجلهر باعرتاف سيبويه أقوى من اهلمس ،وقد أكّد على قوة الصوت اةهور وعرفّه بأنه «حرف أجع ا عت رتات يف موضرتعه،

اين ا امله وس حرترف أضرتعف ا عت رتات يف موضرتعه» (مصـطفى ،4114 ،ص  .)11ونسـبة هـذه احلـروف يف القصـيدة :الـف(،)416
ب( ،)55ج( ،)11د( ،)51ذ( ،)1ر( ،)61ز( ،)4ض( ،)1ظ( ،)4ع( ،)41غ( ،)11ل( ،)146م( ،)14ن(.)111
واألصوات املهموسة هي األصوات اليت تكون فيهـا الرقيقتـان الصـوتيتان متباعـدتني لدرجـة ال تسـمح بتذبـذبهما .وهـي تشـمل
علــــــــــــــــ ـى :ء( ،)11ت( ،)11ث( ،)11ح( ،)16خ( ،)11س( ،)41ش( ،)11ص( ،)54ط( ،)15ف(،)41( ،)11
ك( ،)11ه(.)41
وعلـى هــذا نشـهد أنّ الشــاعر اعتمــد علـى األصــوات اةهـورة أكثــر بالنســبة لألصـوات املهموســة ،كمـا أنّ األصــوات اةهــورة
تكررت  111مرة واألصوات املهموسة  514مرة .وكيفية هذا االستخدام دليل على الصراعات النفسية اليت يعاني منهـا الشـاعر يف
تلف املرحلة املليئة باالنفعاالت واألحزان ،إثر هزميـة حزيـران  ،1161مبـا أنّ هـذ ه اهلزميـة هـزّت كيـان الشـاعر وكيـان كـل مـواطن
عربي ،حيث قلبت كل ما يرتبط بالوطن ومواطنيـه مـن السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة .ويف الرسـم البيـاني التـالي تتبـيّن هـذه
النسبة:
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هكذا ال تكون القيمة الفنيّة لألصوات منحصرة يف تلف املتعة الصّوتية أو احلسيّة اليت جيدها املتلقّـي مسـتمعاً أو قارئـاً أو مـردّداً،
بل يف إثارة املنطو على اعتباره معنى يثري بسهولة املرجع اخلفي وراءه ،وال يعترب هذا املنطو تراكماً غري مفهـوم مـن األصـوات أو
احلروف ،بل يعتـرب وحـده معنـى يالئـم طبيعـة الفكـرة أو الصـورة أو العاطفـة الـيت يعـرب عنهـا الكاتـب مـن خـالل دفقتـه الشـعرية،
متجانسة مع بقية البناء الفين للنصّ (عابد ،4114،ص .)151

1ـ 1ـ 4ـ التكرار
إن أسلوب التكرار يف الشعر العربي احلديث «حيتوي عقى دل ما ةتض نه أي أسقوب آيفر من إمكالية تعع ةة ،وإل ه يف الشعر مثاله يف لغة
الك،م ةستطي أ ةغين املعنى وةردعه إىل مرتعة األصالة ،ذلك إذا استطاع أ ةسيطر عقيه سيطرة دامقة وةستخهمه يف موضعه ،وإ دقيس أةسر

من أ ةتحو م مذا التكرار لاسه االشعر إىل القاظية املعتذلة اليت ميكن أ ةق ديها أولئك الشعراء الذةن ةنقصهج احلس القغوي واملومعة واألصالة»
(املالئكة ،1111،ص 464ـ .)461ومن احلـروف املسـتعملة املكـرّرة وأكثرهـا جتليـاً يف القصـيدة هـي :ي ،141:ل ،146:ن،111:
و ،111:م.14:
ص يكشـف عـن حالـة
ي هلا ضمن الن ّ
وهذه احلروف متتاز بالشدّة ويف بعض األحيان بالرخاوة ،وإنّ الوقوف على اجلانب الدالل ّ
انفعالية ونفسية خاصة عاشها الشاعر ،فما انفف يكرّر هذه احلروف ليكشف عن مقدار األسى واللوعة وخيبـة األمـل الـيت أصـابته
بسبب التفر والتجزئة السائدة بني أبناء وطنه عامة ويف مصر خاصة وشدّة األزمات الراهنـة مـن أجـل عـدم الوحـدة العربيـة؛ ألنّـه
أدرك جدلية املواجهة بني السلطة وإرادة الشعوب ،وحيمل همّ أمته ويصور وجع اإلنسان العربي .واسـتخدام هـذه احلـروف يسـاعد
الشاعر على تركيز أغراضه يف ثنايا النصّ الشعري.
هذا ضرب من التكرار يدلّ يف النصّ على ميل الشـاعر إىل اإليقـاع« ،ومرتو وإ مل ةؤسرتس لهةرته ع،مرتة دارقرتة إ أ لرته مؤجرتراص

أسقواية مه ة تت ثل االثقة الزا هة اقهرة دق ة ما عقى إاراز اإلحساس أو ا لاعام» (حممد ،4111،ص  .)61ومعلوم أن التكرار ال يهدف إىل
إظهار املعـاني فحسـب وإمنـا يظهـر األحاسـيس واالنفعـاالت ،ومـن هـذه الناحيـة فهـو رديـف للصـورة الـيت تنبثـق مـن خالهلـا
العواطف الكامنة واالنفعاالت احلبيسة.
1ـ 4ـ املوسيقى اخلارجية
يف املوسيقى اخلارجية تظهر مدى قدرتها يف تطبيق الروي يف القصائد والتزام بالوزن والقافية يف غالبية القصائد الشـعرية« ،ومرتذ
املوسيقى املس وعة هلا تأث ما عقى حاس ة الس عنه القاريء الذي ةنعكس أثر عقى الوجها والاكر» (سليمان فتوح ،4114،ص .)44

1ـ 4ـ 1ـ الوزن
الوزن يف الشعر العربي يعترب عنصراً رئيساً ضرورياً من عناصر الشعر ،وهو الذي خيتص به دون النثر ،فهـو الـذي حيـرك سـاكن
الوجدان عند مساع هذه األحلان ،وأن الكالم الفعّال البدّ أن يقرتن بالوزن« .ايفتار الشاعر أ ةنظج قصيهته عقى تاعيقة الرجز (مستاعقن)
اليت ترت مرة خمعولة ومرة مقطوعة ،وتكرر أرا مراص يف السطر الواحه أحيالا ،و جك أ الشاعر وجه يف مذ التاعيقة تقك الطواعية والعساطة
وا لط،ق والقهرة لتح ل عبء املذدراص ،وامل،حظ أ التاعي،ص تتااوص يف التشارما ومساحتها ،ومرترت ذلرتك إىل الهدقرتة الشرتعورةة ،والنسرتق
الاكري ،وقوة التجراة الناسي ة ،وايفت،ف الت وجاص الهايفقية» (بكور ،4114،ص  .)111و« مسي مذا العحر رجزا لتقارب أجزا ه وققة حروده أو
ضطرااه ،وإل ا دا مضطراا ألله جيوز حذف حردني من دل جزء منه .ومو وز سهل عقى الس  ،قرةرتب مرتن الرتناس» (معـروف ،4111،ص
.)111
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وهذه القصيدة ذات البحور املمزوجة ،فإن التضمني فيها يدخل عنصراً مهمـاً مـن عناصـر إنتـاج اإليقـاع ،فتتحـول القصـيدة يف
أحد مستوياتها األفقية (الوزن) من اختالط حبر الرجز بالسريع إىل البسيط .وعلى هذا االعتبار ميكننا القول إنّ هذه اهليمنة للرجز
ترجع إىل رغبة الشاعر يف أنّه جيد فضاءً إيقاعيّاً حرّاً لبيان ما يف صدره من مشاعر احلزن واألمل والغربة والوطن.
والبدّ أن نتناول املظهر اإليقاعي الذي يتمثل يف ظاهرة االنزياح اإليقـاعي؛ والوحـدة اإليقـاعي هـي _ _ب_(مسـتفعلن) الـيت
متثل نواة حبر الرجز .والصور التفعيلية املركزة يف القصيدة هي:
ب_ب_ (مُتفعِلُن ـ خمبونة)
_ ب ب _ (مُستَعِلُن ـ طي)
_ _ _ (مُستَفعِل ـ ضرب البحر املقطوع)
ب_ _ (فعولن ـ دخل على مستفعل خنب)
_ _ ب _ (مستفعالن)
وبالنسبة لبعض حاالت االنزياح اإليقاعي على الوحدة األساسية لإليقاع وهي بروز صورة غري معهودة ملستفعلن هي(مُستَفع _
_) .
1ـ 4ـ 4ـ القافية
«ا لقادية مي اليت حتهت اله دقة الشعورةة لقشاعر ،ومي فثااة احله الذي ةتوقف عنه الناس ليعهأ الشاعر لاسا جهةها خيتقف طولرته ارتايفت،ف
حالته الشعورةة ،و اه أ تعه لذلك الن هاةة احلقيقية لقسطر أو العيت الذي رفا وزع يف الكتااة عقى أدثر من سطر واحرته» (سـاعي ،1111،ص

 .)411وإىل جانب الوزن اعتمد دنقل على القافية املرتاوحة ،وهو ما أضفى على القصيدة نربة متميّزة خاصة مع تكرار الرويّ الذي
التزم فيه بعدد من األحرف ال يغادرها ،وهي خاصية ميّزت أمل دنقل عن غريه من شعراء احلداثة.
كما نالح أنّ الشاعر استخدم القوايف املقيّدة أكثر من القوايف املطلقة اليت تتناسب أكثر مع مراميه؛ ألنّ أمل دنقل عاش أحوال
القهر والظلم واالستبداد ،فيبدو من خالل ذلف مشاركاً رئيسياً يف األحداث يعكس ما أملته عليه الظروف ،ويرى نفسه عارفاً
وعاملاً بالصّور املختلفة من اجلوع واخلوف والصمت ،فالشاعر قد عاش هذه احملن ،وهو الذي يراها ويتحدث عنها كما عاشها،
وهو بذلف يريد إعطاء صورة واضحة عمّا حدث من زاوية رؤيته للقاريء .ويف احلقيقة كيفية هذا االستغالل إضافة إىل إجياد نوع
من التنغيم املوسيقي ،توصل إىل القاريء نواحيَ الشاعر وأحزانه وآالمه وما يعاني منه يف جمتمعه من الظلم واجلور والعصيان .وجند
إىل جانب ذلف توازياً أغنى إيقاعية املقطع وارتقى به يف سلّم الشعرية وأنقذه من مستنقع الرتابة السّردية اخلافتة ،ويتمثل هذا
التوازي يف قول الشاعر:
أجج /وجهها /الصعوحا
أضج /صهرما /اجل وحا (دنقل ،4111،ص .)114

وهو توازي حنوي :فعل وفاعل /مفعول به ومضاف اليه /نعت
وصريف:أفعل /فعلها /الفعوال
عروضي :متفعلن /متفعلن .مت
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هناك إغناء ملوسيقية السطر الشعري ،وبعد موسيقي بديع نـاتج عـن تـرداد نفـس الصـوامت (الـراء ،الغـني ،الـدال ،ألـف املـد)
والصوائت (الفتحة ،الضمة ،املد) ،أضف إىل ذلف مجالية القافية اليت زاوج فيها الشاعر بني حريف الالم واحلاء املشبعة مبدّ ،وهـو
ما جعلها أكثر بـروزاً ووقاعـاً علـى السّـمع والـنّفس معـاً .وأيضـا إيقاعـاً بني(:غفـوت ،صـحوت ،وجـدت)( ،كـافور ،مأسـور)،
(املثقوبة ،املسلوبة)( ،اجلنود ،احلدود ،الركود ،القعود)( ،الصارم ،اخلادم)( ،عيد ،تهويد).
فيما يتعلّق بالتشكيل الصوتي للقصيدة أنّها «تعت ه يف تشكيقها عقى لظام األسطر عوض األجطر ،الذي استطاع أ ةتخقص مرتن التععيرتة
الشكقية وةناك من راقة لظام الشطرةن ،دايفتار لناسه تشكي ،حرا منطققا ،قادية حترتعس الط،قرته و روي درتعح تهدقرته ،وإذا دالرتت التجرارتة

الشعرةة املعاصرة تاتخر لكولها استطاعت أ خترج من تا رة التققيه ،دإلها وقعت ديه حني استهعت الشكل اجلهةه من الشعر العراي احلرتهة »
(بكور ،4114،ص .)11
والبدّ من ذكر أن من الظواهر الصّوتية املفردة واملرتبطة ببنية اللغة ،ظاهرتي النرب والتنغيم ،و«النرب لشاط يف مجي أعضاء النطق
يف وقت واحه ،ومذا املق ح خيقق تأث ا صوتيا ذا داعقية دع ة يف حتقيق مجالياص صوتية عرب التحوم يف لربة الصوص اليت قه حترته ارتهورما
حتو يف املعنى .والنرب مقف ااملقط وم،زم له ،دهو وضوح لسيب ملقط من مقاط الكق ة ةاوق وضرتوح املقرتاط األيفرترى اارتاورة لرته ،ومرتذا
املعح وليه العح القغوي احلهة ؛ أل العح الصوتي يف الفا العراي ةردز عقى حب األصواص املارتة وتغ اتها ،أما العح احلهة د تعط
النرب يف العراية اآثار أيفرى دالقحن املوسيقي املفتب عن تعاقب املقاط وطعيعته» (منصوري ، 4111،ص .)11

ويؤثّر النّرب حسب تقاربـه أو تباعـده علـى النغمـة واإليقـاع املوسـيقيني فكلّمـا تقاربـت أعـداد املقـاطع بـني النـربين أو انـتظم
اختالف بعضها عن بعض حسن إيقاعها مثل:
ليط ئن ققعه ...د ا ةزام ط

املأسور

ةنتظروله . ..ل دعوا إليه املظق اص والرقاع! (دنقل ،4111،ص 114ـ.)111

هنا حلقت الفعل زيادة متثلت يف حـرف الـالم ،شـكّلت نـرباً يف الكلمـة ووقعـت إيقاعـاً ملفتـاً ،فهـذه الزيـادة جـاءت لتأكيـد
الطلب.
وحيتفي الشاعر باجلانب اإليقاعي خاصّة يف جانب تكرار بعض الصوامت كـالراء  11مـرة ،والنـون  11مـرة ،والسـني  5مـرات
إضافة إىل القافية املرتاوحة اليت أعطت لنهايات األسطر نغماً فائق الروعة يف التأثري.
4ـ املستوى الرتكييب
ما يُتعرّض للدراسة يف هذا املستوى اجلملة الفعلية واالمسية واخلربية واالنشائية واألفعال والضمائر وغريها مما يلي:
4ـ 1ـ اجلملة الفعلية واجلملة االمسية
جتلّت اجلملة الفعلية حضوراً جليّاً بالنسبة للجملة االمسية حيث تكررت  56مرة يف حني أنّ عدد اجلملة االمسيـة  11مـرّة .ويف
احلقيقة البنية الفعلية « تعه إجاراص جعرةة سامية القي ة تضاي احلردة والتجهت عقى مسار النصوص ومي من أسرتعاب العترتاق اإلجرتارة وحتردهرتا»
(الشهروزي ،4114،ص  ،)11ورمبا يتطرّ دنقل إىل استخدام اجلملة الفعلية يف القصيدة ليتحدّث عـن األحـوال الرّاهنـة واملتواليـة يف
مصر؛ ليبذل جهده الوفري يف سبيل الدفاع عن وطنه وإصالح جمتمعـه .وكـذلف يوضّـح للشـعب الفلسـطيين أسـباب ولـف وطـنهم
ويريهم طريق اخلالص مما هم فيه من الضعف واالستسالم أمام األعداء .وحياول إيقاظ أمّتـه يف سـبيل الوصـول إىل جمـدها األصـيل.
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وهذا يرجع إىل مالمح التزام الشاعر للدفاع عن الوطن وردّ فعله جتاه األحوال واألمور املفروضة عليها والدعوة إىل العدل واحلريّـة
واالحتاد ونبذ اخلالف املدمّر يف سبيل الوصول إىل حياة أفضل وأرقى مما فيه أبناء شعبه .والشكل التالي يأتي تبييناً هلذا األمر:

4ـ 4ـ اجلملة اخلربية واجلملة االنشائية
فاجلملة اخلربية هي اليت حيتمـل مضـمونها صـدقاً أو كـذباً .وبـرزت  65مجلـة خربيـة يف القصـيدة واجلملـة االنشـائية هـي قسـيم
للجملة اخلربية وتتميز اجلملة االنشائية بأنّ مضمونها ال يصحّ وصفه ال بالصـد  ،وال بالكـذب لذاتـه ويف قراءتنـا للقصـيدة جنـد أن
الشاعر اعتمد على اجلملة اخلربية بشكل واضح ،فقد طغت هذه اجلملة علـى اجلملـة االنشـائية ونالحـ  1مجـل انشـائية جتـاه 65
مجلة خربية.
ومن خالل نظرة عابرة وقراءة سريعة يتبيّن بوضوح اعتماد الشـاعر الكـبري واملكثّـف علـى األسـلوب اخلـربي الـذي أواله أهميـة
كربى ،فجاء مسيطراً طاغياً على نظريه االنشائيّ الذي جاء حضوره حمتشماً وهو أمر طبيعي إذ تدبّرناه؛ فالقصـيدة مـا هـي إال سـرد
للمذكّرات ،وهذا السرد يعتمد على اإلخبار واحلكاية فال جمال لالنفعال الذاتي ،وهلذه األسباب وغريها جاءت األساليب خربية،
لكنّ هذا ال يعين انعدام األساليب االنشائية اليت كان حضورها متّسماً بالقلّة إن مل نقل بالنُّدرة .إضافة إىل املقابلة القائمة بـني بدايـة
القصيدة ونهايتها ،فالبداية خربية صرف (أكره لون اخلمر يف القنينة) فيما النهائية انشائية (عيد بأية حـال عـدت يـا عيـد؟) فـإذا كـان
الشاعر قد تبين يف بداية القصيدة أسلوباً خربياً يهدف من ورائه إىل السرد واحلكاية .ونسبة هذه الظاهرة تندرج يف الشكل التالي:

ي
يف احلقيقة يبدأ الشاعر قصيدته جبملة خربية تعكـس حالتـه النفسـية الكئيبـة ،وتكشـف عمـا بـات يعيشـه يف مصـر مـن داء نفسـ ّ
وجسدي بعد أن صار جمرد ببغاء يردد ترانيم املدح الزاعفة ،ويكشف املطلع مـدى معانـاة الكلمـة الشـاعرة الـيت تركـت نقـد الواقـع
املرير ،وتظهر لنا السطر األول مدى احلرية اليت وقعت يف نفس الشاعر /املثقّف ،فهو يكره اخلمر لكنه أدمنها علّها وفف ما أملّ بـه
من داء وما أصابه من مرض ،حيث يقول:
أدر ُ لو اخل رتر يف القنينرتة /لكرتنين أتمنتهرتا ..استشرتااء /أللرتين منرتذ أتيرتتُ مرتذ املهةنرتة وصرتريفتُ يف القصرتور اعغرتاء /عردرتتُ ديهرتا الرتهاء
(دنقل ،4111،ص .)114

ويالح أنّ للجمل التقريرية يف النصّ دوراً كبرياً يف تقديم الدالالت ،فاجلملة التقريرية األوىل تقدّم كره الشاعر للخمر ،ولكن
السطر الثاني يأتي بوجه مقابل لذلف فهو قد أدمن عليها ،لكن إدمانه كان استشفاء .وتتبدّى املفارقة يف املنظرين األخرييـن لتكشـف
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عن صورتني متغايرتني ،فقد حتوّل اإلنسان العاقل إىل ببغاء ،وهي داللة اخلضوع واالستسالم .وتظهر الدراسة أنّ ضمري املتكلم هو
الفاعل األساسي يف النصّ ،حيث يقول:
أدر ُ لو اخل ر يف القنينة /لكنين أتمنتها ...استشااء /أللين منذ أتيتُ مذ املهةنة /وصريفتُ يف القصور اعغاء /عردتُ ديها الهاء

ولألساليب اال نشائية ارتباط وثيق باالنفعال والغليان الداخلي ،وهذا ما نستشعره يف كالم الشاعر يف آخر القصيدة ،إذ وصل به
االنفعال مداه فعبّر عن ذلف بأسلوب استفهامي مليئاً بالتَّنديد واحلسرة املريرة:
تسألين جارةيت أ أدفي لقعيت حراسا /دقه طغي القصوص يف مصر . ..ا ،راتع /دققت :مذا سياي القاط  /ضعيه يفقف العاب ...مفاسأ!/
(ما حاجيت لقسيف مشهورا  /ما تمت قه جاورص دادورا؟) /عيه اأةة حام عهص ةا عيه؟ /فا مضى؟ /أم ألرضي ديك تهوةه؟ /لاتةت :ةا ليل مل
ري امليا تما! /لكي تايض . ..وةصحو األمل أ لوتوا؟ /عيه اأةة حام عهص ةا عيه؟ (دنقل ،4111،ص .)111

وهنا يعكس االستفهام حالة التوتر والقلق الداخلي الذي يعيشه الشاعر ،الذي مل تساعده األسـاليب األخـرى يف التعـبري عنـه،
ليدّل بهذه االستفهامات على خيبة األمل اليت يعيشها الشاعر والشعور بالضـياع وصـورة احلـزن؛ ألنّ هزميـة 1161م كانـت ضـربة
موجهة للمشروع القومي العربي ،وإن إحساسه باألسى والفجيعة والضياع جعله يردّد تلف التساؤالت ،كما يكشف لنا عـن حالـة
اليأس واخلوف اليت يعيشها الشـاعر ولعلّـه يسـتخدمها ليحـثّ املخاطـب علـى القتـال والـدفاع عـن أرضـه ،واحملاربـة بشـجاعة ضـد
االحتالل الصهيوني ملصر.
4ـ 1ـ األفعال
وال ريب بأنّ كلّ نـصّ لـه إيقاعـه الـزمينّ اخلـاصّ بـه ،حيـث القصـيدة تـربز تشـابف األزمنـة مـن خـالل داللـة األفعـال بأنواعـه
(املاضي ،املضارع ،األمر) .وكثرة األفعال املعتمدة اليت جاءت مرتاوحة بني املاضي واملضـارع واألمـر ،إال أن التواجـد األكـرب كـان
للمضارع الذي تكرر  51مرة ،ويليه املاضي املتكرر  15مرة .وإذا كان املضارع أكثر األفعـال انتشـاراً فـألن الشـاعر أراد مـن خاللـه
إعطاء معنى التجدّد الذي ميتدّ إىل اآلتـي ،يف حـني جيعـل الـزمن املضـارع األفكـار أوثـق مبكانهـا وزمانهـا ،ويعمـل علـى حضـور
األشياء ،ويؤكّد على وجود األحداث ،ومعتمداً على هذه اخلصيصـة حتـدّث الشـاعر عـن الوحـدة العربيـة وأ ّن أحـد عوامـل تقـدّم
الشعب الفلسطيين هي احلفاظ على وحدتهم وعلى قيمة األرض العربية احملتلّة .وأيضا حتدث ثائراً عن أرض العربية املسلوبة والذي
يدعو إىل التمسّف بكلّ شرب منها وفرض سيادة الشعوب واملقاومة من أجلها بكلّ صمود .والشكل التالي يصور نسبة هذه األفعال:

4ـ 5ـ الضمائر
أما بالنسبة حلضور الضمائر يف القصيدة نلمس أن ضمري املتكلم وحده جاء  41مرة ،واملتكلم مع الغري  1مـرات ،والغائـب 16
مرة ،واملخاطب  1مرات .ومبا أن القصيدة هي قصيدة القناع نشاهد كثرة ضمري املتكلم يف أرجاء القصيدة؛ ألن الشاعر يتكلم على
لسان املتنبّي وسيف الدولة ليشكِّل من خـالل جتربتـه صـورة الواقـع ،وحيـاول أن يغـرس الـوعي لـدى املتلقـي وال ينسـى الشـاعر أن
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يسلِّط الضوء على واقع التمز السياسي لألمة العربية ،فاألمة عنده بيت وأسرة واحدة متتلف العديد من املقدرات الثمينة .وتنـدرج
نسبة الضمائر يف القصيدة يف الشكل التالي:

1ـ املستوى الداللي
واملستوى الداللي شامل ملا يلي:
1ـ 1ـ الكناية
كان عبد القاهر يرى أن مدار األمر يف الكناية «إمنا مو عقى املعنى عقى القاظ ،دإ مذا ةقوتلا إىل أ سعيل الوصوم إىل املعنى لن ةكو
القاظ ،وإذا مل ةكن القاظ مو السعيل د عنى مذا أل ه أمر يفارج عن النص يفاص ااملتققِّي وفا حييط ااملتق قي من أحوام وأعراف ،ويف مذا ةقوم :ألت

تعرف ذلك املعنى من طرةق املعقوم تو طرةق القاظ» (حممد ويس ،4114،ص  .)151وفاعلية الكناية تبتين على اإلتيان مبعنى بذكر الدليل
واإلثبات .وجاءت الكناية مبثوثة يف كل أحناء القصيدة إذ اعتمد عليها الشاعر اعتمـاداً كـبرياً ،ولعلّـه وجـد فيهـا القـدرة علـى محـل
األفكار بأقلّ لف وأقصد عبارة ومنها:
الببغاء :الشاعر ،املثقف الذي يعيد ويردد ما يطلب منه ،املسلوب اإلرادة.
الرجولة املسلوبة :اإلخصاء وفقدان الرجولة /املتقاعس عن القيام.
جفناه الثقيالن :الكسل والبطء واخلمول والغفلة عن مصاحل البالد والعباد.
جتار الرقيق :اليهود الذين اغتصبوا األرض.
يرتعدون جسدا وروحا :اهلوان والضعف الذي صار عليه العربي.
تسقط العيون يف احللقوم :أشدّ اهللع والفزع والرعب.
أكرتي للبيت حراسا :عدم استتاب األمن وانتشار الفوضى والسّرقة.
اجلريان :وهي كناية عن الدول العربية اليت مل حترك ساكنا إلنقاذ فلسطني.
رمبا أحسّ أمل دنقل أن إشارة مباشرة إىل احلقيقة اةردة ،عاجزة عن التعبري بصورة كافية عـن مشـاعره وطبيعـة جتربتـه ،لـذلف
استخدم هذه الكنايات من أجل اإلحياء بأعمق الدالالت ملعنى معني ،وهو تركيـز علـى الوحـدة العربيـة وعـدم التمـز واإلحبـاط
واالنكسار النفسي نتيجة انكسار وانشقا مدينته ووطنه؛ فأصبحت مدينة التناقضات ،والكفر ،والظلم ،واالستبداد .إضافة إىل
داللة احلرية والقلق اللذين يراودان الشاعر ،فهو يعرتف بعذابه وشقائه النفسي .ويركز على اهتمـام اإلنسـان حبفـ تـراب الـوطن
والتشبّث بأرضه بكل ما ميتلف حتّى هدر أو عزف الدم ،وبهذه الصورة مينح القصيدة أعماقاً تستثري الفكر وتفسح آماد اخليال.
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1ـ 4ـ التقديم والتأخري
يعمل التقديم والتأخري « ودق يفصا صه العنيوةة والتهاولية ،اتناغج م ااقي الاعالياص الشعرةة القا ة عقى قالو ا حنراف عن القغة املعيارةة،
ولذلك تكتسب ال هراسة أم ية تقل ،اصورة الفديب النحرتوي الشرتامقة ،عرتن تراسرتة الفديرتب الع،غرتي يفاصرتة» (امساعيـل ،4114 ،ص .)14

وأعطى دنقل اجلملة النحوية قيمتها التعبريية واستفاد من هذه الظاهرة بشكل مبثوث يف بعض أبياته منها:
أدر ُ لو اخل ر يف القنينة /لكنين أتمنتهرتا ...استشرتااء /أللرتين منرتذ أتيرتتُ مرتذ املهةنرتة /وصرتريفتُ يف القصرتور اعغرتاء /عردرتت ديهرتا الرتهاء
(دنقل ،4111،ص .)114
سألت عنها القاتمني يف القوادل /دأيفربولي ألها ظقت اسياها تقاتل /يف القيل ار الرقيق عن يفعا ها (املصدر نفسه ،ص .)114
تصرخ يف وجه جنوت الروم /اصيحة احلرب  ...دتسقط العيو يف احلققوم! /ختوض  ...تعقرتي هلرتج إىل النجرتاة مسرتقكا (املصـدر نفسـه ،ص
.)116
لامت لواط مصر عن عسادرما /حارات اه منها األلاجيهُ (املصدر نفسه ،ص .)111

يف هذه األبيات أخّر الشاعر املفعول (الداء) عن فعله (عرفت) ،كما فصل بني الفعل (ال تبقي) والفاعل (مسلكا) وأخرّ الفاعل
(األناشيد) عن فعله (حاربت) وأيضا فصل بني (ظلّـت وتقاتـل) بواسـطة (بسـيفها) ،فـاألوىل أن يقـدّم الفعـل تقاتـل بيـد أنـه أخـرّه
حفاظاً على االختيار الفينّ للقافية أوالً ومراعاة للواقع اجلمـالي ثانيـاً ،كمـا أن تقـديم بسـيفها فيـه حماولـة لفـت االنتبـاه وإشـارة إىل
الوسيلة اليت قاتل بها ،وهي وسيلة ال تفيد يف درء اخلطر.
ومن املمكن أن نقول إنّ التقديم والتأخري نوع من االنزياح الرتكييب الذي جلأ أمل دنقل إىل استخدامه بأشكاله املختلفة ليعبّر عن
تذبذب الظروف يف وطنه وتبدّد مشل األمّة ويدعو إىل التحرّر من سلطة العدو الغاصب من جانب ومن جانـب آخـر يريـد أن يركـز
على ما قدّمه.
1ـ 1ـ الطبا
من الصناعات اليت يرغب دنقل يف استخدامها ،الطبا  ،حيث حتتوي القصيدة على عدد منها مثل( :القيام ،القعود)
و(غفوت ،صحوت) و(منت ،مل أم) .وبدهي أنّ له أثراً يف إحداث جرس موسيقي من خالل انسجام األلفاظ وتناغمها يف تركيب
النصّ الذي يعدّ من أهم وسائل اللغة لنقل اإلحساس باملعنى والفكرة واملوقف .ويلعب دوراً أساسياً يف نقل انفعاالت الشاعر
وأحاسيسه ،كما كان له دور واضح يف إضفاء نغم موسيقي مجيل للنصّ؛ ألنّ أمل دنقل هو الشاعر الذي ينساب شعره لإلنسان
والر وح احلقيقية ويرفض مظاهر الظلم واجلور واالستبداد وتظهر هذه اخلصيصة حتت الطبا الذي ورد يف أثناء قصيدته؛ ألن
عاطفة الشاعر ووجدانه ترتبط بقضايا أمته ،هلذا اتّسمت باحلزن النابع من مآسي الفرد واةتمع واألمة ،وقد امتزجت عاطفة احلزن
بالغضب واألمل يف تغيري واقع األمة ،وقد أظهرت هذه العواطف عمق اتصال الشاعر بوطنه ،وارتباطه الوثيق به.
1ـ 4ـ مراعاة النظري
مراعاة النظري هي «مج أمر وما ةناسعه االتضات» (التفتازاني ،1111،ص  .)461وهذه ميـزة أساسـية اسـتغلها دنقـل خـالل أبيـات
قصيدته منها( :الضحى ،املساء ،الليل) و(الشجاع ،ال سـيف ،احلسـام ،الغمـد ،اجلنـد ،العسـاكر ،النـواطري ،الصـارم ،الشـاهر،
اجلواد ،تقاتل) و(الوجه ،العني ،اجلفن ،الشفة ،الثغر) .والشاعر باستخدام هذه الظاهرة وحماولة يف خلـق االرتبـاط بـني الكلمـات
جعل قصيدته هذه أكثر انسـجاماً مـع املضـمون الـذي حيملـه وهـو تصـوير شـجاعة اإلنسـان يف حفـ وطنـه وترابـه وأراضـيه وعـدم
خضوعه جتاه العدو الغاصب مهما كان مثن هذا األمـر ،كمـا أحـدث الشـاعر نوعـًا مـن التـوازي بهـذا االسـتخدام ،فعنـدما هـيمن
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التوازي على القصيدة ،حتقق التعادل والتوازي والتناسب يف املواضع ،وبالتـالي إبـداع حركـة إيقاعيـة ،ورنـني موسـيقيّ نغمـي
نتيجة لتماثل قرائنه يف الصيغ الصرفية والعروضية ويف احلركات والسكنات.
4ـ املستوى الفكري
ص وتلخـيص امللخّـص
للعنوان أهمية ال وفـى علـى أحـد ،فهـو املـدخل الـذي مـن خاللـه نلـج بـاب القصـيدة ،وهـو عتبـة الـن ّ
ملضمونه ،وهلذه االعتبارات وغريها صار العنوان من األمور احلتميّة يف القصيدة احلديثة ،وهو ما مل يكن معموالً به يف القـديم ،إذ
كانت تسمَّى القصائد بأحرف رويّها « .جاء عنوا القصيهة ععارة عن جعه مجقة "من مذدراص املتنعي (يف مصر)" وةاهج منه أ الشاعر سوف
لن ةتطرق إىل دل مذدراص "املتنعي" ،ال سيقتصر حهةثه وسرت عقى اعضها اهليل " من" التععيضية املتصهرة لقج قة ،وقه ةذدرما تععا لذلك األمج
منها وةفر ما تو ذلك ،ولعل السعب وراء اقتصار عقى اعض املذد راص مو دثرتها وعهم القهرة عقى حصرما واإلحاطة اها» (بكور ،4114،ص

 .)11وربّما يعود ذلف إىل اختيار فينّ يرتبط بالغرض منها ومتاشيها مع ما يريد أن يعرب عنه الشاعر ،ويف اجلملة حمذوف ،تقـديره يف
احتمالني( :بعض) أو (مذكّرات) من مذكرات املتنبّي.
واملتأمّل للعنوان يالح إشارته إىل عناصر أربعة تتمثل يف :املوضوع :سرد املذكّرات ،الزمان :املاضي؛ ألن املـذكّرات تـرتبط
باملاضي ،الشخصية :املتنبّي ،املكان :مصر ،ولعلّ ما مييّز هذه املذكّرات هو احنصارها يف مكان واحد هو مصر والشفّ أن الشاعر
اختاره؛ ليكون حديثه عن املتنبّي مقتصراً على املرحلة اليت قضاها يف مصر ،هذه املرحلة اليت عانى فيها املتنبّي من أمريها "كافور"؛
لذلف اختار املتنبّي الذي عرف بنقمته على واقعه ورفضه له وعتبه على الدّهر متاماً كأمل دنقل نفسه ،لكن مع اختالف يف األسباب
والظروف واحليثيات والدوافع واحلوافز.
وهذه القصيده « تتناوم ع،قة الانا أو الشاعر االسقطة ،وتاتح ت لتها يف الوقت ذاته ،عقى آداق أيفرى ترتعط ااملزاوجة احلاتة رت من وجهة

لظر الشاعر رت اني دادور ومقااقه املعاصر» (أبوشادي ،4111،ص  ،)114فالشاعر استغل استغالالً فنياً الفرتة اليت قضاها املتنبّـي يف مصـر
بعد أن حدثت جفوة بينه وبني سيف الدولة ،فأقام مبصر عند كافور الذي له ظاهر خيتلف متاماً عن حقيقته اخلفيّة.
واحملور الفكري األساسي يف هذه القصيدة متثيل «لاكرة الصِّراع األاهي اني الانا وما ميقكه من طاقاص ما قة عقى اخلقق واإلاهاع والسقطة

الزمنية الغامشة ،وما متقكه من أساليب الرتعط واخلرتهاع واملكرتر ،وأ تارتوق أمرتل فوسرتيقا الشرتاادة والصرتهق والعاوةرتة وقرتهرة احلردرتة الناسرتية»
(قميحـة ،1111،ص « .)144واحله التارخيي مكوِّ آيفر من مكوِّ لاص القصيهة املعاصرة املتكامقرتة ،وقرته ةتكرتيء الشرتاعر عقرتى حلظرتة تارخييرتة أو
جخصية تارخيية ،ديسقط القحظة املاضية رت اعه حتوةرما رت عقى راة معاصرة أو ةعرب االشخص ية التارخيية عن الشخصية املعاصرة» (املوسى،4111،

ص  .)41وتناول أمل دنقل اللحظة التارخيية ذاتها تناوالً جزئياً يف نفس القصيدة ولكنّه بدّل األشخاص ،فجعل "خولة" أخت سـيف
الدولة ،املرأة اهلامشية املستغيثة وهـي أسـرية يف بيزنطيـة بـدالً مـن عموريـة ،ووضـع كـافور يف موضـع املعتصـم ليسـخر مـن مقابلـه
املعاصر يف حدث جزئي مقلوب وحتدّث الشاعر عن لسان املتنبّي.
واعتمد بعض النقّاد على موقف املتنبّي من كافور حملاولة التعـبري عـن اجلوانـب السياسـّية يف الشـعر العربـي املعاصـر .ودنقـل مـن
الشعراء الذين متثّلوا ذلف يف هذه القصيدة اليت عرّيت من خالهلا شخصية املستبدّ الذي يغطّي ضعفَه أمام عـدوه مبمارسـة السـلطان
على رعايا وطنه؛ ألنه أخفق يف صناعة جمد حقيقي ،فأخذ خيتلق أجماداً زائفة علـى ألسـنة الشّـعراء؛ لـذا أكسـب بعـض النقّـاد هـذه
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ص كـامالً ،وبـروز لضـمري املـتكلم
الشخصيّة حدوداً أكثر دقّة من حدود الرّمز ،بأن جعلوه قناعاً ملا له من حضور على مسـتوى الـنّ ّ
بصورة فاعلة.
ومن الشّخصيّات احملوريّة اليت استحضرها دنقل يف شعره شخصية املتنبّي وهو ال يتعامل مع شخصياته كما هي فربّما خيالفها أو
جيعلها شاهدة ،ومع املتنبّي يسقط املاضي على احلاضر كما يقول:
أمثل ساعة الضحى اني ةهي دادور /ليط ئن ققعُه ...دي ا ةزام ط

املأسور /ةفر السجن و ةط ! /أاصر تقك الشاة املثقواة /ووجهه

املسوت ...والرجولة املسقواة /أاكي عقى العرواة! (دنقل ،4111،ص  114ـ .)111

وتنسجم هذه السطور مع عدد من أبيات املتنبّي ،فقد صورت املتنبّي املعاصر (الشاعر) يف قفص من ذهـب عنـد كـافور ـ اليـوم ـ
وهي صورة ملتقطة من بيت املتنبّي:
ت اكذااني ضياُهج
إلي لزل ُ

عن القِرى وعن التَّرحام حمهوت
(املتنبّي ،د.ت ،ص )115

فإن كان الشاعر املعاصر أمل دنقل «مسجولا أمام حاد يه ،داملتنعي حقيقة لزم اكذااني ضياهج ،مل ةقي وا له ما ةكرمه وملتفر له درصة

الرحيل» (سليمان ،4111،ص  .)411وال غرو أنّ السطرين «أاصر تقك الشاة املثقواة /ووجهه املسوت» ينظر بهما إىل قول املتنبّي:
وأ ذا األسوت املثقوب مشار ُ

تطيعهُ ذي العضارةط الرعاتةه
(املتنبّي ،د.ت ،ص )111

إنّ ما ذكره املتنبّي يف وصف كافور بالسَّواد ،يقرتب به من العبودية والر ّ ،ويبتعد به عن السيادة ،حتّى طاعته فلـم تصـدر مـن
الشجعان والسادة ،ولكن يطاع من اجلبناء وحدهم ،والنصّ احلديث يكررّ املالمح نفسها يف كافور ـ اليوم ـ ألنـه بعـد هـذه الصـورة
ختم بقوله «أاكي عقى العرواة» .أما عبارة «الرجولة املسقواة» فقد يرتبط بقول املتنبّي:
من دل ريفوء واكاءالعطن مناتق
و تومت أ الناس قه دُقهوا

يف الرجام و النسوا معهوت
و أ مثل أاي العيضاء موجوتُ
(املتنبّي ،د.ت ،ص  116ـ )111

هذا يعترب سرداً لسرية املتنبّي مع كافور اإلخشيدي ولكن بطريقة مجيلة يفهم منها أن تلف األحداث التارخيية اليت عاشها املتنبّي ـ
باإلضافة إىل ما أضافه الشاعر ـ « تتحوم يف سياق جعري مييل إىل معاتم موضوعي معاصر ،ةساعه عقى ذلك تض ني مودق ا وعة من أايرتاص

املتنعي أجرى ديها الشاعر اعض التغي اص متكئا عقى ما ميتقكه من حرارة وتأث وجهرة اني الناس» (خبوش ،4114،ص  ،)151فقدّم دالالت
جديدة معاصرة تؤثر يف املتلقي أميا تأثري ثمّ يعمد إىل جعله رجالً قادراً على تلمّس آالم أهل مصر اليت يتوالها كافور حـاكمهم ذي
السَّيف الرّخو ،وهذا األمر يتجلّى عند بعض أبيات دنقل:
ساءلين دادور عن حزلي /دققت إلها تعي

اآل يف ايزلطة /جرةهة ...دالقطة /تصيح(دادورا  ...دادورا  /))...دصاح يف غ،مه أ ةشفي

جارةة رومية /تُجقه دي تصيح«واروما  ...واروما  ... /»...لكي ةكو العني االعني /والسن االسن! (دنقل ،4111،ص .)115
يستلهم الشاعر من النصّ القرآنيّ ما خيدم به معنى النصّ ويغين داللته ،فهو يقتبس قوله تعاىل:وَكَتَ ْبنَا َعلَيْهِ ْم فِيهَا أَنَّ النَّ ْفسَ

صاا ( املائـدة ،)45 :فكـافور /احلـاكم العربـي اختـار
ألذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُو َح قِ َ
ألذُنَ بِا ُ
بِالنَّ ْفسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَا ُ
أقصر الطر وأسهلها وهو القصاص «ودأ القصاص العاتم ةن طعق إ يف موقف الضعف واهلوا وترء واام احلرب ،ومو ما ةعكس يفضوعا
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ويفنوعا ،والشاعر ةعرض منا االعرب الذةن ا يفتاروا القعوت ووض اليه عقى اخله متاما دالنساء الثكاىل عوض ا لتقام والهِّداع عن دقسطني وختقيصها
من الكيا الصهيولي املزعوم» (بكور ،4114،ص .)111
ويتمثّل استلهام قرآني آخر يف الفقرة اخلامسة واألخرية يف قوله«:دتسقط العيو يف احلققوم» وهو مأخوذ من قوله تعاىلِ :إذْ

الظنُونَا( األحزاب .)11:والشاعر إمنا
حنَاجِرَ وَ َتظُنُّونَ بِاللَّهِ ُّ
جَاؤُوكُم مِّن فَ ْوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَِإذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَ َبلَغَتِ الْ ُقلُوبُ الْ َ
يستلهم هذه اآلية ليعبّر عن احللم الذي يتمنّاه ،حني يصرخ سيف الدولة ،القائد احمللوم به يف وجه الروم فتسقط عيونهم يف احللقوم
خوفاً وهلعاً وفزعاً وارتعاداً.
ويصل التناصّ الرتاثي أحياناً حد التقيّد باللف نفسه مع حتوير بسيط يف العبارة ،كما يف قوله« :عيه اأةة حام عهص ةا عيه؟» ،فا

مضى؟ أم ألرضي ديك تهوةه؟ وهو نفسه قول املتنبّي:
عيه اأةة حام عهص ةا عيه

فا مضى أم ألمر ديك هةه
(املتنبّي ،د.ت ،ص)111

فقد استبدل الشاعر كلمة "أمر" بكلمة "أرض" وكلمة "جتديد" بكلمة "تهويد"؛ ليتماشى مع اللحظة اآلنية ومع الداللة اليت
يعطيها السيا  ،ويف قوله (تهويد) إشارة واضحة إىل االحتالل اليهوديّ لفلسطني واجلوالن وسيناء وما يقع خاصة يف فلسطني من
عمليات تهويد حقيقة تالح حاليّاً.
والتناص الشعري يرتاوح بني تضمني جمموعة من األبيات الشعرية القدمية ،وبني أخرى حديثة وكالهما يساهم يف رفد القصـيدة
بأبعاد نفسية واجتماعية ومجالية ملحوظة« .واالرجوع إىل أصل األاياص املض نة تكشف أ الشاعر ةردز يف التقا ه عقى األاياص األدثر جهرة

اني الناس ،ومو التقاء ذدي ميكنه من توصيل رؤةاته املعاصرة عرب قنواص تراثية مض ولة الذةوع اني القراء» (املساوي ،1114،ص  111ـ .)111
وكما هو واضح يستغل الشاعر الواقع التارخيي استغالالً معكوساً ،فـالواقع يف أصـله ميثـل موقـف البطولـة واالنتصـار ،إال أنـه هنـا
يؤخذ بعداً انهزامياً.
وإضافة إىل هـذا االسـتغالل املعكـوس للواقـع التـارخيي يف املوازنـة بـني اةـد املاضـي والفشـل احلـالي ،قـد اسـتدعى أمـل دنقـل
شخصية املتنبّي وحاول أن يعبّر من خالله عن جتربة سياسية معاصرة ،وهذا يعين أن البعد السياسي مـن بـني أبعـاد شخصـية املتنبّـي
كان أكثر أهمية له و«استخهم الشاعر ال شخصية الفاثية دقناع أرات من يف،له إةصام جم وعة من املواقف واآلراء املنشوتة يف إطار ا ستغراق
الكقي؛ لذلك جعل مذ الشخصية عنوالا عقى مرحقة متر اها مصر والع،ت العراية يف الستيناص وحتهةرتها اعرته النكسرتة ( »8691ثـائر ،1111،ص

 ،)46ثمّ يستحضر شخصية كافور واستطاع أن يصل به إىل ذروة اهلزء معتمداً علـى قلـب الظـواهر التارخييـة؛ إذ يستحضـر ضـمنياً
جندة املعتصم العباسي للمرأة اهلامشية اليت استجارت به وجيردها من داللتها احلقيقيـة وحيملـها مبـا يشـيع بـالنفس اخليبـة كمـا يقـول
الشاعر:
ساءلين دادور عن حزلي /دققت إلها تعي

اآل يف ايزلطة /جرةهة ...دالقطة /تصيح(دادورا  ...دادورا  /))...دصاح يف غ،مه أ ةشفي

جارةة رومية /تُجقه دي تصيح«واروما  ...واروما  ... /»..لكي ةكو العني االعني /والسن االسن! (دنقل ،4111،ص .)115

فقد يستحضر الشاعر سيف الدولة احلمداني ليقابل بني شجاعته وشـوقه املتـأجج للفـتح ،وبـني خنـوع ساسـة عصـره ووـاذهلم
وتفريطهم يف حقّ أمّتهم ،حيث يتجلى هذا االستحضار جليّاً يف نصّه الشعري:
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حني تعوت ...اامسا ...ومنهكا /حق ت حلظة اكا /حني غاوص /لكنين حني صحوص /وجهص مذا السيه الريفوا /تصرتهر العهرتوا /ةقرتص يف
لهما ه عن سياه الصارم /وسياه يف غ ه ةأدقه الصهأ! /وعنهما ةسقط جانا الثقي ... ،وةنكايء /...ةعتسج اخلاتم( !...دنقل ،4111،ص
.)111- 116
ثم يستحضر صورة تلف البدوية خولة اليت رآها قرب أرحيا ،واليت علم فيما بعد أنها أُخذت سبية ،وما دافع عنها أحـد «حيرت
ةربع الشاعر منا أةضا من سحب احله املاضي عقى الواق احلاضر اشكل حيس ديه املتققي لشازا أو تنادرا ،إمنا ةتج ذلك عقى حنو دين را جيه

القاريء العاتي د ا القاريء احملفف» (خبوش ،4114،ص  ،)151فاملرأة السبية من قبل الروم نفسها معادل موضوعي يف حاضر األمة،
إنّها متثل بوضوح حال كلّ األمة املسبيّة كما جاءت احلديث عنها يف صلب القصيدة:
«يفولة» تقك العهوةة الشَّ وس /لقيتها االقرب من«أرحيا» /سوةعة  ...ثج ادفقنا تو أ لعوحا /لكنها دل مساء يف يفواطري وس /ةاف
االشوق واالعتاب ثغرُما الععوس /أجج وجهها الصعوحا /أضج صهرما اجل وحا! /... ... ... ... /سألتُ عنها القاتمني يف القوادل /دأيفربولي ألها
ظقت اسياها تقاتل /يف القيل ار الرقيق عن يفعا ها /حني أغاروا  ...ثج غاتروا جقيقها ذايحا /واألب عرتاجزا دسرتيحا /وايفتطارتوا ...اين رتا
اجل ا ةرلو من املنازم /ةرتعهو جسها وروحا /جيرؤو أ ةغيثوا سياها الطرحيا! (دنقل ،4111،ص  115ـ .)114

ومن مالمح األسلوبية األخرى وقوف الشاعر على ضمري املتكلم وعلى البنية الرتكيبية يف بعض السـطور الشـعرية ،ومـن منـاذج
وقوفه:
ةوميء ،ةستنشهلي  . ..ألشه عن سياه الشجاع  /وسياه يف غ ه ةأدقه الصه أ! /وعنهما ةسقط جانا الثقي ... ،وةنكاي /أس مثقل
اخلطى يف رتماص القصر /أاصر أمل مصر /ةنتظروله ...ل دعوا إليه املظق اص والرقاع! (املصدر نفسه ،ص .)111
إذن استغل الشاعر تقنية التحدث من خالل الشخصية مستخدماً ضمري املتكلم «وةتخذ الشاعر من الشخصية مذا املوقف حني حيس أ
صقته اها قه اقغت حه ا حتات و ا متزاج اها ،وأ الشخصية قاترة رت ف،حمها الفاثية رت عقى أ حت ل أاعات راته اخلاصة ،ومن ثج دإله ةتحه اها

وةتحه اقسالها ،أو ةهعها مي تتحه اقساله» (عشري زايد ،4116،ص  .)411ويضفي الشاعر عليها مـن مالحمـه ويسـتعري لنفسـه مـن
مالحمها ،حبيث يصـبح الشـاعر والشخصـية كيانـاً جديـداً لـيس هـو الشـاعر ،ولـيس هـو الشخصـية ،وهـو يف نفـس الوقـت الشـاعر
والشخصية معاً .وعندما يسـتخدم الشـاعر ضـمري املـتكلم يـنمّ عـن أن الداللـة املعاصـرة للشخصـية مل تسـتطع أن تنفصـل متامـًا عـن
مشاعره وأفكاره اخلاصة لنفسه.
وهذه القصيدة منوذج للقناع« ،ةقتط ديه الشاعر مقطعا زمنيا وجغراديا من حياة املتنعي ،ومو دفة إقامته فصر قرةعا من دادور .و جك أ
العنوا اجلاليب (يف مصر) ةعي ن املكا اتوجيه يفاص ،ةقصه اه القاريء املعاصر؛ دتضاف قوة ت لية لقنص ،تأتيه من جهة مطااقة أحها التارةخ
الواق  ،وةتضاعف ضجر املتنعي اضجر القاريء املعاصر من أحوام مصر يف عامل دتااة النص (حزةرا ) والتارةخ املثع ت آيفر النص ذو ت لة ع يقة؛
ألله ةذدر القاريء اهزمية حزةرا  ، 8691وما آلت إليه أوضاع الوطن العراي اعه يفسارة املزةه من األراضي» (الصكر ،1111،ص .)441

وعلى الرغم من غنى شخصية املتنبّي بالدالالت ،فإن البعد السياسـي هـو الـذي اسـتهوى أمـل دنقـل وحـاول أن يعـرب بواسـطة
جتربة املتنبّي الشاعر يف بالط كافور عن جوانب سياسية يف جتربة الشاعر املعاصر « ،ومذا الذي ةستههده ق السقطة وحياصر است،اها إةا
وإىل جالب ذلك ةستخهم مذا الرمز ليعري اواسطته حقيقة القوى املهزومة اليت أيفاقت يف اناء جمه حقيقي ،وسعت إىل توظيف ألسنة الشرتعراء

ألجل ترتةه أجمات مزةاة وةستع جخصرتية درتادور الرتيت اقرتف امسهرتا االكرتذب واخلرتهاع» (رمحـاني ،4111،ص  .)61وكـان املتنبّـي صـورة
للشعب املقهور ،الرافض للخنوع ،املنتظر فرصة التمرد .وتعكس القصـيدة نقطـة االلتقـاء بـني الشـاعر املعاصـر والشـاعر القـديم يف
مستوى البنية إذ متزج بني وحدة التفعيلة ووحدة البيـت التقليـدي .ويتخـذ الشـاعر مـن شخصـية املتنبّـي وعالقتـه بكـافور قناعـًا لـه،
ويسقط عليه كلّ ما حيسّ به من زيف يف الواقع ،ومن بطوالت كاذبة وخوار ال وجود هلا ،وال ترقى إىل مستوى الواقع ويبدع يف
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ذلف التصوير متّخذاً من الصراع والسخرية واحلوار أساليب فنية إبداعية يف تصوير مواقفه وأفكاره وآرائه ،كما هذا التوظيف يتمثل
يف مثل:
أدر ُ لو اخل ر يف القنينة /لكنين أتمنتها ...استشااء /أللين منذ أتيتُ مذ املهةنة /وصريفتُ يف القصور اعغاء /عردتُ ديها الهاء  /أمثل
ساعة الضحى اني ةهي دادور /ليط ئن ققعه  ...د ا ةزام ط

املأسور /ةفر السجن و ةط ! /أاصر تقك الشاة املثقواة /ووجهه املسوت...

والرجولة املسقواة /أاكي عقى العرواة! /ةوميء ،ةستنشهلي  ...ألشه عن سياه الشجاع /وسياه يف غ ه  ...ةأدقه الصهأ! (دنقل،4111،
ص .)114- 111

والشاعر دقيق يف اختيار املفردة الدالة على حاله ،حيث جنده عرب بكلمـة الـداء عـوض املـرض؛ نظـراً ألنّ الـداء يـرتبط باملعانـاة
القاسية املستمرة ،ونقف يف هذا املقطع من القصيدة على مفارقة غريبة تبعث على التعجب ،فالشاعر يكره لون اخلمر والطبيعي بعد
ذلف أن يرتكها ،إال أنه أدمنها وصار أكثر تعلقاً بها؛ ألنها تنسيه داءه يف جسده ونفسـه ،وتسـاعده علـى الشـفاء والنسـيان .ومقابـل
هذه الصورة املظلمة يستحضر الشاعر تلف الصورة املشرقة اليت «ةرمز اها إىل الععرتا األمرتة العرايرتة مرتن رقاتمرتا ،وترتزرع األمرتل يف لارتس
تلقل ،ومي صورة تقك الاتاة العهوةة اليت لقيها الشاعر يف مهةنة أرحيا الاقسطينية ،وخيتار هلا اسج يفولة ملا هلذا ا سج من إ حياءاص وت ص لاسية

ومعنوةة يف التارةخ العراي» (أبوجبني ،4114،ص  .)111وال خيفى على املخاطب ما يريد الشاعر من ذلف الرمز ،فهو بال شـف يقصـد
بها نضال الشعب الفلسطيين الذي يضيء ليل الشاعر الطويل ويتفاءل به ،واألبيات التالية تبني هذا التوظيف الرمزي:
«يفولة» تقك العهوةة الش وس /لقيتها االقرب من«أرحيا» /سوةعة ..ثج ادفقنا تو أ لعوحا /لكنها دل مساء يف يفواطري وس /ةارتف
االشوق واالعتاب ثغرُما الععوس /أجج وجهها الصعوحا /أضج صهرما اجل وما! /... ... ... ... /سألتُ عنها القاتمني يف القوادل /دأيفربولي ألها
ظقت اسياها تقاتل /يف القيل ار الرقيق عن يفعا ها /حني أغاروا ..ثج غاتروا جقيقها ذايحا/واألب عاجزا دسيحا /وايفتطاوا ...اين ا اجل ا
ةرلو من املنازم /ةرتعهو جسها وروحا /جيرؤو أ ةغيثوا سياها الطرحيا! (دنقل ،4111،ص  115ـ .)114
ويعقد الشاعر مقارنة بني تلف الصورة املشرقة املوحية ،وصورة كافور بأسلوب ساخر ،معرباً بذلف عن «الواق الذي مترتر ارته أمترته

العراية ،ديهرب الشاعر من مذا الواق إىل عامل األح،م» (أبوجبني ،4114 ،ص  114ـ  .)111لعلّه يرى فيه ما يوحي به بالتفاؤل ،ولكنّه ال
يرى إال البطوالت اخلارقة الكاذبة اليت سرعان ما تبددها يقظة الشاعر وعودتـه إىل عـامل الواقـع ،كمـا يقـول عنهـا الشـاعر يف نصّـه
الشعري:
حق ت حلظة اكا /حني غاوصُ /لكنين حني صحوصُ /وجهص مذا السيه الريفوا /تصهر العهوا /ةقص يف لهما ه عن سياه الصارم /وسياه يف
غ ه ةأدقه الصهأ! /وعنهما ةسقط جانا الثقي ... ،وةنكايء /...ةعتسج اخلاتم  . .. /!...تسألين جارةيت أ أدفي لقعيت حراسا /دقه طغى
القصوص يف مصر  ...ا ،راتع /دققت :مذا سياي القاط  /ضرتعيه يفقرتف العرتاب .مفاسرتا( /مرتا حرتاجيت لقسرتيف مشرتهورا /مرتا تمرتت قرته جرتاورص
دادورا؟) « ... /عيه اأةة حام عهص ةا عيهُ؟ /فا مضى ؟ أم ألرضرتي ديرتك تهوةرتهُ؟« /لامرتت لرتواط مصرتر» عرتن عسرتادرما /وحارارتت ارته منهرتا
األلاجيهُ! /لاتةتُ :ةا ليل مل ري امليا تما /لكي تايض  .. .وةصحو األمل إ لوتوا؟ « /عيه اأةرتة حرتام عرتهص ةرتا عيرتهُ؟ (دنقـل ،4111،ص
.)116- 111

هكذا جيري احلوار بني املتنبّي وجاريته احللبيّة اليت حتثّه على العودة إىل حلب ،فيتمكّن من خالل ذلف رسم حالة الوطن العربي
الراهنة حيث تفصل نقاط احلدود بني بلدانه وهذا احلوار يتمثل يف:
جارةيت من حقب  ،...تسألين«ميت لعوت؟» /ققت :اجلنوت ميألو لقط احلهوت /ما ايننا واني سيف الهولة (املصدر نفسه ،ص .)111
« إذ توظيف احلوار الذي ةقجأ إليه الشاعر اني حني وحني إضادة إىل ما تؤتةه من تور لتكس رتااة السَّرت ومنح القصيهة احليوةة املرجو مو
وقه أدات احلوار ايا جنب دادور ويفور واط ،مزاعج ججاعته ،واملقط غين ختييقيا حي ةوظف الشاعر ا لزةاح اله لي يف قوله (سياها الطرحيا)

دراسة قصيدة «من مذكرات املتنيب يف مصر» من منظور أسلوبي

78

إذ وصف السيف اكوله طرحيا مما خيقق مسادة توتر اني املسنه واملسنه إليه ،إضادة إىل التشعيه يف قوله (جرةهة دالقطة) ودا هة مذا التشعيه إظهار

ما آلت إليه يفولة اعه أ صارص مأسورة اني ةهي العِهى)» (بكور ،4114،ص  .)111وال ننسى احلضـور الالفـت والظـاهر للتنـاصّ حيـث
يستلهم الشاعر يف كالمه بعضاً من آي القرآن يف قوله ( لكي يكون العني بالعني والسنّ بالسنّ) إضافة إىل اسـتخدام واقعـة املعتصـم
التارخيية بطريقة معكوسة حذفت غرض الشاعر .ووظيفـة احلـوار يف السـيا األدبـي تكمـن يف تنميـة احلـدث وإبـراز حمـاوره وحمرّكـه
ي نتيجة غلبة التوتّر واحملادثة.
(الشخصيات) ،فضال عن التكثيف الدالل ّ
ومن ظواهر األسلوبية املستفادة يف القصيدة هي الرمز الذي يعرفه البالغيّون بأن « ةستع ل املتكقج الرمز يف د،مه دي ا ةرةه طيَّه عن

دادة الناس ،واإلدضاء اه إىل اعضهج ديجعل لقكق ة أو احلرف امسا ما من األمساء وةطق عقى ذلك املوض ةرةه إدهامه» (طبانة ،دت ،ص .)116
وواضح من النصّ ،أن الشاعر رمز بكافور إىل القائد البليد الـذي ال حيسـن السياسـة؛ فقـد استحضـر لـه عـددًا غـري قليـل مـن
املالمح السلبية ،اليت تدل داللة واضحة على ضعف الشخصية وخوائه .فكـافور ال يبـدأ يومـه ،إال بعـد أن يطمـئنّ قلبـه ،بـأن
أسريه )املتنبّي( مل يغادر مدينته ،وأنه ما زال سجني فيها وأي حاكم يقضي باإلقامة اجلربية على ضيفه الذي قصـده مـن مكـان
بعيد رغبة يف اإلنصاف غري كافور؟!
وعلى أساس هـذا األمـر اكتسـبت إحـدى املعاجلـات خصوصـية مبحاولـة املوازنـة بـني شخصـيتني يف هـذه القصـيده ،همـا سـيف
الدولة :رمز اإلخالص واالنعتا من سطوة الواقع القاسي ،وكافور :رمز للذلّ واهلزمية والكذب واالدعاء« ،وةعهو الواق املهرتزوم

(دادور) ماضيا يف س  ،اين ا عوتة اخل،ص(سيف الهولة) مستحيقة» (سـليمان ،4111،ص  .)114كمـا نالحـ يف القصـيدة حينمـا يقـول
الشاعر:
جارةيت من حقب  ،...تسألين«متى لعوت؟» /ققت :اجلنوت ميألو لقط احلهوت /ما ايننا واني سيف الهولة (دنقل ،4111،ص .)111

ي ـ هنا ـ و ال نعـين
وثانيتهما ،عندما جسّده أمل دنقل على صورة حلم وابتعد به عن صورة الواقع ،ووظف الناقد البعد الدالل ّ
الداللة السطحيّ ة ،بل الداللة العميقة ،حيث كشف عن موقف الشاعر من خالل الربط بـني الشخصـيتني الرتاثـيني والواقـع املعـيش
بوساطة إسناد واقع لكلّ شخصـية حتيـا بـه ومل يناقشـها مبتـورة ،بـل عكـس واقعـاً مؤملـاً يعيشـه الفـرد /الشـاعر واةتمـع .فلجـأ إىل
املستوى الفيزيائي واملستوى العقلي ،حيث يقول:
يف القيل  ...يف حضرة دادور  .. .أصااين السأم /يف جقسيت منت  .. .ومل أمن /حق ت حلظرتة اكرتا /وجنرتهر الشرتجعا ةه تارتو سرتيف الهولرتة
(املصدر نفسه ،ص .)115

يف هذين املقطعني الشاعر يف جلسته مع كافور «نام ومل ينم» فنومه كـان علـى املسـتوى الفيزيـائي ،بينمـا علـى املسـتوى الـذهين
ملينم؛ ألنّ همه الزم له وحاضره يف فكره .وجلأ ـ لبيان التوتّر النفسي الذي يعيشه الشاعر ـ الستحضار املكان ،فقد سئمت اجلارية
من مصر ومن رخاوة الركود ،فأجابها بأنّه سئم أيضاً ،ولذا لعن كافورا (لعنت كـافورا ومنـت مقهـورا) وآخـر العناصـر الـيت جسـد
الناقد فيها البعد النفسي كانت صوراً ومفردات مفارقة تقرتن بالشجاعة والبطولة لدى سـيف الدولـة ،واالنهـزام والـذلّ مـن جانـب
كافور .فإذا كان كافور يتحدث عن سيفه الصارم ،وهو يف غمده يأكله الصدأ ،فإنّ سيف الدولة يشهر حسامه الطويل املهلف ولـذا
استطاع أن يكشف لنا بوساطة هذين الرمزين حجم اهلوّة بني الواقع املعيش واحللم املأمول (سليمان ،4111،ص .)111

أما الرمز األخري فهو رمز (خولة) الذي ألبس داللة الرتاث ،فأعيد لثالث نساء ،خولة أخت سيف الدولـة ،وبنـت األزور الـيت
تعادل املرأة الفلسطينية ،وخولة املرأة العربية اليت سباها الرومان من أحد الثغور العباسية يف زمن املعتصم.
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أما بالنسبة لـ"ـلنيل" فلم ينظر كسواه من الشعراء النظرة الرومانسية الساذجة ،فالنيل ال يكون لديه جمرد لوحـة مجيلـة يراهـا مـن
نافذة ،أو طبيعة ساخرة ينظر إليها من خالل مزاجه الشخصي ،فقد تناول النيل كما يعرفه مواطن درجة ثانية (زايد،4111،ص .)14
ويتحدث عنها هكذا:
لاتةتُ :ةا ليل مل ري امليا تما /لكي تايض . ..وةصحوا األمل إ لوتوا؟ (دنقل،4111،ص .)111

ثمّ نشاهد نوعاً من االنتقال من اهلجاء السياسي إىل رثاء القومية العربية وهو رثاء يربّره عجز الشاعر عـن اهلـروب مـن احلاضـر
املهزوم إىل جمد املاضي العربي احلافـل باالنتصـارات الكـبرية« ،داهلجرتاء ةنصرتب عقرتى درتادور ارتالرمز وإةقرتاع مترتواتر ةعكرتس ذروة السرتخط
والغضب ،والشعو ر ااملرارة ،دتكو النِّ هاةة الطعيعية هلذا التوتر الوجهالي الوصوم إىل مرحقة اإلجهاش االعكرتاء (أاكرتي عقرتى العروارتة) إ العكرتاء
د وقف ةتكرر دث ا يف اله لة عقى احلاضر املهزوم ،واالرغج مما ةعهو من سقعية مذا املوقف ،دإ الذاص الشاعرة تنجح يف دث من األحيرتا يف
التنصل منه وإسقاطه عقى األجياء أو عقى الزمن .ومذا اإلسقاط ةصور ت ليا عن طرةق تع يق اإلحساس ااحلز  ،ديتج التقام العكاء من اإللسا إىل
أجيا ه» (املساوي،1114،ص .)411

وأيضا يضفي التضاد واملفارقة حسّاً شعرياً يف جتربة الشاعر؛ فالتضاد الذي يصـنع األشـياء يف عالقـات متـدايرة ،واملفارقـة الـيت
تستقطر السخرية من التقابالت املفاجئة ،يوظّفها الشاعر أحياناً ليعبّر عن كشف الواقع املزعوم كما يأتي:
ةقص يف لهماله عن سياه الصارم /وسياه يف غ ه ةأدقه الصرتهأ! /وعنرتهما ةسرتقط جانرتا الثقرتي ... ،وةنكارتيء  /...ةعتسرتج اخلرتاتم !...
(دنقل،4111،ص  116ـ .)111

ويعمد دنقل إىل مفارقة تصويرية أحد طرفيها كافور ،رمز السلطة الضعيفة املهزومة اليت حتاول إخفاء عجزها بلون من اخلداع،
ومــن ثـمّ يضــفي عليــه داللــة معاصــرة ويقابلــه الطـرف الثــاني الــذي متثلــه شخصــيتان تراثيتــان ترمــز كــل منهــا إىل القــوة والشــجاعة
واإلقدام ،وهما شخصيتا سيف الدولة احلمداني واملعتصم العباسي ،ويسلف الشاعر يف ذلف أسـلوبني خمـتلفني :األول مـن خـالل
رؤيا املتنبّي الذي يوظّف للداللة على صاحب الكلمة املعاصر إىل جانب الداللة الرتاثيـة ويسـتدعي الشـاعر شخصـية سـيف الدولـة
ليقابل بينهما وبني شخصية كافور بداللتها الرتاثية حيث تصور هذا العمل األبيات التالية:
أمثلُ ساعة الضحى اني ةهي دادور /ليط ئن ققعه  ...دي ا ةزام ط

املأسور /ةفر السجن و ةط ! /أاصر تقك الشاة املثقواه /ووجهه

املسوت ...والرجولة املسقواه /أاكي عقى العرواه! /ةوميء ،ةستنشهلي  ...ألشه عرتن سرتياه الشرتجاع /وسرتياه يف غ رته  ...ةأدقرته الصرتهأ
(املصدر نفسه،ص  111ـ .)114

والثاني خيتصّ باملقابلة بني شخصية كافور وشخصية املعتصم اليت حنا فيها الشـاعر منحـى اخلفـاء والتسـتّر ،فلـم يصـرح مبوقـف
املعتصم من املرأة اهلامشية اليت استنجدت به من أسر الروم بصرختها الشـهرية (وامعتصـماه) وإنّمـا أضـفى علـى كـافور مجلـة مـن
السمات تستدعي إىل ذهن القارئ (رمحاني،4111،ص .)114
ومن الظواهر األخرى يف هذا النصّ املفارقة التصويرية ويعـين بهـا أن « ةكرتو التقاارتل الرتذي تعت رته عقيرته املاارقرتة لرتيس ارتني لاظرتني أو
موقاني ،ولكن اني صورتني ممتهتني متعهتتي العناصر وامل،مح يف ترديعة ترامية متصاعهة وقه تكو الصورتا أو الصور املتقااقة دقها تراثية ،وقه
ةكو أحه الطردني أو األطراف عصرةا د ا لرا يف مذ القصيهة حي ةضعنا أمام صورتني متناقضتني متاما حتى يف امل،مرتح املاتةرتة احملسوسرتة:
صورة دادور األسوت ذي الشاة املثقوا ة وصورة سيف الهولة املشرق الوجه دأله مشس ختتاي يف مالة الغعار عنه اجلولة .األوم ثقيل دسوم ةسقط
جاناما الثقي ،وةنكايء يف جمقسه وسياه يف غ ه ةأدقه الصهأ  .والثالي سيه لقيج الاروسية ،ميتطي جوات األجهب جامرا حسرتامه الطوةرتل
املهقك ،ةزرع يف ققوب أعها ه الازع وحيقق النصر» (قميحة،1111،ص .)111
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وتتجلى مفارقة السخرية بشكل أخّ اذ ،حني يرمسه يف صورة متقنة تثري السخرية املتهكمة النابعة من نقد شديد وحاد لسـلوكات
وممارسات احلكام الذين يزعمون توفري األمن للبالد والعباد ،حيث يقول على لسان املتنبّي:
«تسألين جارةيت أ أدفي لقعيت حراسا /دقه طغى القصوص يف مصر  ...ا ،راتع /دققت :مذا سياي القاط  /ضعيه يفقف العاب.مفاسا /ما
حاجيت لقسيف مشهورا /ما تمت قه جاورص دادورا؟» (دنقل،4111،ص .)111

فصاحب البيت ـ لكثرة اللصوص واةرمني الرمسيني خاصة ـ أحوج ما يكون لوضع احلارس على بيته ،مما جيعـل للسـيف دوراً
عظيما يف مثل هذا املوقف؛ ألنه حيول دون اللصوص وحتقيق غايتهم ،لكن الغرابة املمزوجـة بالسـخرية تبـدو حـني ال يتجـاوز دور
السيف ،دور املرتاس الذي يسند الباب ،مما جعله سنداً ضعيفاً حني يوجه إىل مثل هذه الوظيفة وحدها (خبوش،4114،ص .)411
ال غرو بأنّ « أمل تلقل استخهم عق ني تراثيني اارزةن حظيا ااحلضور يف جعر املتنعرتي؛ م رتا سرتيف الهولرتة رمرتزا ل قعروارتة اخلالصرتة ،والعطولرتة
الاا قة ،والشجاعة العامرة ،والعزة األاية الذي ميثِّل احلقج ،ودادور اإليفشيهي رمز الععوتةة واخلسة والهلاءة والسقطة الغامشة والعطولة املزعومة،

الذي ميثل الواق اسقعياته وترم،ته» (بكور،4114،ص  .)111وال شف أن الشاعر باستدعائه هلذين العلمني الرتاثـيني سـعى صـراحة أو
ضمنياً إىل عقد مقارنة بني واقعني متناقضني ،بينهما مفارقات صارخة؛ فاألول ميثل الواقع اآلني املريض املتهالف ،فيما الثاني ميثل
واقع احللم واالنتصار والغد املرجو.
إن متثل الرتاث الشعري يف هذا املقطع واستمداد أجوائه ظاهرة فنية ،الغرض منها خلق انسجام بني حلظتني نفسيتني متشابهتني؛
فاللحظة النفسية األوىل هي حلظة املتنبّي الذي خاب أمله يف وعود كافور اإلخشيديّ الكاذبة واللحظة النفسيّة الثانية هـي حلظـة أمـل
دنقل الذي خاب أمله يف الوسيلة اليت اتّبعها األمـة يف مواجهـة اهلزميـة «األناشـيد بـدل السـالح الفعلـي» (املسـاوي،1114،ص .)411
ومن هنا جند أن دنقل اعتمد على بييت املتنبّي متصرفاً يف األبيات باستبدال بعض العبارات ،ليحول الداللة فيها من اهلمّ الـذاتي إىل
اهلمّ االجتماعي القومي ،وليتوفّق على املتنبّي صاحب املوقف الشخصي.
ومــن احلـقّ أن نقــول :إن الشــاعر أمــل دنقــل يف قصــيدته ينطلــق إىل توظيــف الــرتاث حيــث انطلــق الشــعراء إىل الــرتاث العربــي
واإلسالمي ينهلون منه ،كما اجتهوا إىل الرتاث اإلنساني لإلفادة منه« ،ومج يف مذا وذار دالوا ةعحثو عن إ جاااص ألسئقة احلاضر املغققة

عقرترتيهج ،وةعحثرترتو عرترتن أسرترتاس احليرترتاة ةرضرترتولها ،وةاتِّشرترتو عرترتن عناصرترتر ومقوِّ مرترتاص جخصرترتيتهج احلضرترتارةة ،وأسرترتعاب مرترتزميتهج وعوامرترتل التصرترتارمج»
(سرور ،1111،ص  .)116وعلى هذا غدا التّراث مصدراً من مصـادر الشـعر ،وملحمـاً مـن مالحمـه ،أمـا أمـل دنقـل فقـد أجـاد فيهـا
واستطاع من خالهلا أن يعدي شخصية احلاكم الذي يتظاهر مبا ليس فيه ،فهو مزدوج الشخصية له ظاهر بادٍ للعامـة حتوطـه اجلاللـة
والشجاعة ،وباطن هو فيه واهن وجبان .ويقارن الشاعر بني موقـف كـافور الـذليل وموقـف سـيف الدولـة الشّـجاع الـذي يـنمّ عـن
رجولة فائقة وتسعفنا املالحظات السابقة يف الوقوف على الثُّنائية التالية:
(سيف الهولة /دادور ،العزة /الذِّلة ،الشجاعة /اجلنب ،النزوم إىل املعردة /تصهر العهو ،القصاص الاعقي /القصاص القولي ،السرتيف املهقرتك/
السيف الصهيء).
وأساساً على هذا حياف على ارتباطه مبعاناة أمته« ،دإ رؤةته الشعرةة تستشرف آداق املستقعل ومذا راج إىل امت،ر الشاعر لهرجة من
الوعي االواق  ،د ،ميكن أ ةر ي سقوط التجز ة وقيام الوحهة العراية يف دفة زمنية اهأص اثورة دكري (81ماي  )8618عقى معاتيء الناصرةة:
السياسية وا جت اعية وا قتصاتةة اليت حولت وجهة احلرب التحرةرةة إىل حرب حترةكية ،أحس ديها العرب اثقل اهلزمية يف لاس الوقرتت الرتذي
ترت تص ديه أمازةج النصر واملسؤوم عن مذ الثنا ية املظق ة ةظل تا ا احلادج اخلا ن الشعيه اكادور ،ده ا من طينة واحهة ،مثا
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(رمحـاني ،4111،ص  ،)16لذلف يسعى إىل اخلالص من هذا احلاكم اجلائر وحتقيق احلرية والعدل مـن أجـل أن تسـعد أمتـه وحيقـق
احلرية اإلنسانية احلقيقية؛ وارتكازاً على هذه احلقيقة صرخ يف وجه نظام السبعينات رافضاً الصلح.
وإن الشاعر حريص على االلتحام بالشخصية املتقنّع بها ،غري أنه قام بتحوير يف نصّ مستدعى لتالؤم الغرض الذي يرمي إليه؛
وأكرب الظن أن املتنبّي املعاصر (أمل دنقل) يطلب من كافور (احلاكم العربي الزائف) أن يفي مبواعيده وأن يسرتدّ ما احتلّ من أراضيه
وأال يتقاعس عن املسؤولية اليت فوّضت إليه ،لكن كافور مواعيده للمتنيب (أمل دنقل أو اإلنسان العربي املعاصر) مواعيد عرقوب.
كما أنّ ختام القصيدة « دهو إعاتة صوص أاو الطيرتب يف أايرتاص مرتن الهاليرتة املشرتهورة يف مصرتر ،وإجرتراء تغرتي عقرتى اعرتض مجقرتها ،ليقرتتحج

الشاعرا يف زمن واحه تصنعه احل ة ،مو زمن مصر يف التارخيني خمتقاني ،مصر زمن دادور ومصر القااضة عقى جرح اهلزمية ،اعرته مزميرتة »8691
(الكركي ،1111،ص  .)411وينهي الشاعر مقطوع القصيدة بتصوير حال مصر اليت طغى فيهـا اللصـوص وانتشـرت فيهـا الفوضـى،
ونامت عساكرها اليت جيدر بها أن حتارب يف أرض املعركة دفاعاً عن كرامة الوطن وعن حقيقته وحاربت األناشيد الثورية بدالً منها
ويف ذلف إىل تلف األغاني الثورية اليت ردّدها كبار املطـربني يف حـرب 1161م وكانـت هـي وحـدها احملاربـة فيمـا اجليـوش يف أرض
املعارك مل حترك ساكناً ،وخيتم القصيدة باستفهام مليء باإلنكار خيتصر كثري من اآلالم والكالم.
اخلامتة
 .1إنّ أمل دنقل اعتمد إىل حدّ كثريٍ على األصوات اةهورة بالنسبة لألصوات املهموسة ،فهذا خري دليـل علـى أنّـه حيتـدّ غضـباً
ويعاني مما جيري يف الوطن العربي؛ كأنّه أخذ يصرخ يف وجه احلاك م العربي املتهـاون ويسـمعنا صـرخته املوجعـة مـن التخـاذل الـذي
انتهى إىل هزمية حزيران .ثم إ ّن االمتزاج بـني البحـور الشـعريّة مـن الرجـز والسـريع والبسـيط جنـب األشـكال املختلفـة مـن االنزيـاح
اإليقاعي جيعلنا أن نستنتج بأنّ الشاعر صاحب اهلواجس وال ميكن أن يقرّ له احلال يف هذه الظروف السياسـيّة واالجتماعيـة املتأزمـة
حيث يرى اهلوّة السحيقة بني حلمه املأمول وواقعه املعيش .هذا وإنّ صاحب النص وظّـف إىل حـد كـثري القـوايف املقيّـدة بالنسـبة إىل
القوايف املطلقة؛ فالتقييد املسيطر على القوايف يدعونا باالعتقاد إىل أنّ احلاكم الـدكتاتور كمّـم األفـواه ولـيس مبقـدور أحـد أن يقـول
شيئاً ال يعجبه! ثم ال ميكن اإلغماض عن احلضور املكثّـف للك لمـات واجلمـالت السـلبيّة يف الـنصّ ،ومثـل هـذا احلشـد الكـبري مـن
التعابري السلبيّة جيعل الشاعر صاحب النزعة التشاؤميّة بالنسبة ما جرى وجيري يف العامل العربي.
 .4نستشفّ من دراسة املستوى الرتكييب أن التقمّص الشعري واواذ األسلوب السردي عن طريق الشخصيّة الرتاثيّة كاملتنبّي دفع
اجلملة اإلخباريّة أكثر حضوراً و فاعليّة بالقياس إىل اجلملة االنشائيّة ،ثم إنّ حرص الشاعر على جتسيد الظروف السياسيّة الراهنة يف
البالد العربيّة وحماولته لتقديم الوجه احلقيقي للحاكم املتنمّر املتماهل جعل توظيف اجلملة الفعليّة مييل إىل املضارعية ليزيد من وقعه
وأثره بالنسبة إىل اجلملة االمسيّة؛ كأنه يريد أن يقول رمزيّاً :يتجددّ كل يوم هذيان احلاكم األبله صـاحب الشـفة املثقوبـة ،والوجـه
املسوّد ،والرجولة املسلوبة الذي يأمر أن يشرتي جارية روميّة تُجلد كي تصيح واروماه! واروماه! لكي يكـون العـني بـالعني والسـنّ
بالسنّ!
 .1استئناساً مبا تقدّم من دراسة النماذج الشعريّة ميكن القول إنّ الشاعر بواسطة التقنيّات األدبيّة املتعددة كاملفارقة ،والطعن،
والقناع ،والتضاد ،والتناسب ،واملونولوج ،والديالوج ،وغريها حاول للمقارنة بني واقع اليوم وواقع األمس فإذا كان كافور/
احلاكم العربي املعاصر قد اتّسم موقفه بالضّعف واهلوان ،فإن سيف الدولة واملعتصم قد اّتسم موقفهما ببطولة سابقا ،فهو الذي
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يكره تنمّر السلطة املهزومة على الرعية ويتحدَّى يف نصّه الشعري القضايا السياسية ويدين تقاعس احلكام العرب مع االستعانة
بشخصية املتنبّي والتكلم من خالهلا ،حيث أراد من خالل شخصية كافور أن يدين كلّ اإلدانة تقاعس احلكام عن أداء واجبهم يف
احلفاظ على كيان األمة وهذا ليس باسرتداد ما احتلّ من البالد ،بل يف محاية ما تبقى من هذا الكيان ،وتصل هذه اإلدانة ذروتها من
القسوة والثورة واالستهزاء للحكام الذين ال يستطيعون أيّ تغيري .على ضوء هذا التفسري جاء املتنيب معادالً موضوعيّاً لإلنسان
العربي املعاصر الذي سُلب حقه وأهدرت كرامته؛ فالظروف السائدة جعلته يكون صاحب النوستاجليا إىل ما مضى من العهد
الزاهي.

املصادر واملراجع
أ)
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 .4أبوشادي ،علي4111( .م) .أمل دنقل اإلجناز والقيمة .بريوت :اةلس األعلى للثقافة.

 .1امساعيل ،يوسف4114( .م) .البنية الرتكيبية يف اخلطاب الشعري ،قـراءة حتليليـة للقصـيدة العربيـة يف القـرنني السـابع والثـامن
اهلجريني (العصر اململوكي) .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .4بكور ،سعيد4114( .م) .تفكيف النصّ (مقاربة بنيوية أسلوبية منفتحة ،بني املتنبّي وأمل دنقل) .عمـان :دار جمـد الوي للنشـر
والتوزيع.
 .5التفتازاني ،سعد الدين1111( .شـ) .خمتصر املعاني( .ط .)4قم :دار الفكر.
 .6ثائر ،زين الدين1111( .م) .أبو طيب املتنبّي يف الشعر العربي املعاصر .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .1جحا ،ميشال خليل1111( .م) .أعالم الشعر العربي احلديث (من أمحد شوقي إىل حممود درويش) .بريوت :دار العودة.
 .1اجليار ،شريف سعد4111( .م) .شعر ابراهيم ناجي دراسة أسلوبية بنائية .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .1دنقل ،أمل .)4111( .األعمال الكاملة .القاهرة :دار الشرو .
 .11الدوسري ،أمحد4114( .م) .أمل دنقل شاعر على خطوط النار( .ط .)4دمشق :مكتبة األسد.
 .11زايد ،أمرية عبد السالم4111( .م) .جدلية الشعر والرتبية ،القيم الرتبوية يف شعر أمل دنقـل .القـاهرة :دسـو  .العلـم واالميـان
للنشر والتوزيع.
 .14ساعي ،أمحد بسام1111( .م) .حركة الشعر احلديث يف سورية خالل أعالمه .دمشق :دار املأمون للرتاث.
 .11سرور ،عبد اهلل1111( .م) .أثر النكسة يف الشعر العربي .د.م :رمل اإلسكندرية.
 .14سليمان فتوح ،شعيب حمي الـدين4114( .م) .األدب يف العصـر العباسـي (خصـائص األسـلوب يف شـعر ابـن رومـي) .د.م :دار
الوفاء.
 .15سليمان ،حممد4111( .م) .احلركة النقدية حول جتربة أمل دنقل الشعرية .عمان :دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع.
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 .16الشهروزي ،يادكار لطيف 4114( .م) .املفاتيح الشعرية قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد .دمشق :دار الزمان للطباعة والنشـر
والتوزيع.
 .11الصكر ،حامت1111( .م) .مرايا نريس ،األمناط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد احلديثة .بـريوت :املؤسسـة اجلامعيـة
للدراسات والنشر والتوزيع.
 .11طبانة ،بدوي( .د.ت) .قدامة بن جعفر والنقد العربي .القاهرة :مكتبة األجنلو.
 .11عشري زايد ،علـي4116( .م) .اسـتدعاء الشخصـيات الرتاثيـة يف الشـعر العربـي املعاصـر .القـاهرة :دارغريـب للطباعـة والنشـر
والتوزيع.
 .41قميحة ،جابر1111( .م) .الرتاث اإلنساني يف شعر أمل دنقل .عمان :هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .41الكركي ،خالد1111( .م) .الرموز الرتاثية يف الشعر العربي احلديث .بريوت :دار اجليل.
 .44املتنبّي ،أبوطيب أمحد ين احلسن( .د.ت) .الـديوان .شـرح :عبـدالرمحن الربقـوقي( .ط( .)4ج  .)1بـريوت :دار األرقـم بـن أبـي
األرقم.
 .41حممد ويس ،أمحد4114( .م) .ا النزياح من منظور الدراسات األسلوبية .بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
 .44املساوي ،عبد السالم1114(.م) .البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل( .ط .)4سوريا :منشورات احتاد الكتاب العرب.
 .45معروف ،نايف ،عمر ،األسعد4111( .م) .علم العروض التطبيقي( .ط .)4بريوت :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
 .46املالئكة ،نازك1111( .م) .قضايا الشعر املعاصر( .ط .)1بريوت :دار العلم للماليني.
 .41املوسى ،خليل4111( .م) .بنية القصيدة العربية املعاصرة املتكاملة .دمشق :من منشورات احتاد الكتاب العرب.
ب) املقاالت

 .1حممد ،أمحد علي4111( .م)« .التكرار وعالمات األسلوب يف قصيدة (نشيد احلياة) للشابي "دراسة أسـلوبية إحصـائية"» .جملـة
جامعة دمشق .اةلد .46العدد األول والثاني :صص ( 15ـ .)14
 .4مصطفى عبري بين4114( .م)« .صفات قوة األصوات عند سيبويه» .جملة اجلامعـة اإلسـالمية للبحـوث اإلنسـانية .اةلـد الثـاني
والعشرون .العدد األول.
ج) الرسائل اجلامعية
 .1خبوش ،علي4114( .م) .التلقي يف شعر أمل دنقـل .حبـث مقـدّم لنيـل شـهادة املاجسـتري .كليـة اآلداب والعلـوم االجتماعيـة .قسـم
األدب العربي.
 .4رمحاني ،علي4111( .م) .الرفض والتجاوز يف شعر أمل دنقل .حبث مقدّم لنيل شهادة املاجسـتري .جامعـة حممـد خيضـر .بسـكرة.
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .قسم اللغة العربية وآدابها.
 .1عابد ،صاحل علـي4114( .م) .اإليقاع يف شعر مسيح القاسم (دراسة أسلوبية) .متطلـب تكميلـي لنيـل درجـة املاجسـتري يف األدب
والنقد .جامعة األزهر .غزة .عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
 .4سليمان درويش ،عيسي4111( .م) .املوت يف شعر السياب(دراسة مقارنـة) .إشـراف :قـيس محـزة اخلفـاجي رسـالة أعـدت لنيـل
املاجستري يف آداب اللغة العربية .جامعة بابل.
 .5منصوري ،زينب4111( .م) .ديوان"أغاني أفريقا" حملمد الفيتوري (دراسة أسلوبية) .جامعة احلاج خلضـر .كليـة اآلداب واللغـات.
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األدب العربي.

