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 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز
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(تاريخ االستالم 2014/10/15 :؛ تاريخ القبول)2014/12/15 :

امللخّص
القناع يف مذهب «يونغ» النفسي يعترب أمنوذجا بدئيا يُرتدِ من أجل حتقيق متطلّبات اجملتمع .األزمات السياسية
واالجتماعية النامجة عن احلرب العاملية الثانية جعلت الشعراء تتمسّك بكلّ وسيلة للتعبري عما جيري يف أذهاهنم.
إحدِ هذه الوسائل هي االلتجاء إىل تقنية القناع الذي يستعري الشاعر بواسطتها شخصية تراثية ويتّحد هبا لتكون
ناطقة بلسانه ومعبّرة عن رؤيته.
حتاول هذه الدراسة أن تبحث عن القناع األسطوري يف شعر بلند احليدري من مشهد النقد النفسي عند يونغ،
فبعد تبيني اإلطار النظري للبحث يف نظرية "يونغ" يف الالشعور اجلمعي ومناذجه البدئية ،تقوم بدراسة األساطري اليت
تقنّع هبا بلند احليدري يف شعره .ختتار هذه الدراسة املنهج النفسي أساساً لبحثها.
يتبيّن من خالل البحث أن استعانة بلند احليدري بالالشعور اجلمعي ومناذجه البدئية جعله يهتمّ يف استدعائه
للشخصيات التراثية والتقنّع بقناعها اهتماما بالغا بالشخصيات األسطورية ،ذلك أهنا وفّرت له فرصة املزج بني
احلاضر واملاضي وفرصة التوحّد بني جتربته الذاتية والتجربة اجلماعية .كذلك يظهر أن الشاعر يف تقنّعه بأقنعة
الشخصيات األسطورية خيتار قناعا يقرب من حاله (الالشعور الشخصي) وحال جمتمعه (الالشعور اجلمعي) ،لذلك
إذ يرِ عدم املناسبة واملقاربة بينهما وبني قناعه ،يبّدل ذاك القناع بقناع آخر أو يغيّر األسطورة وخيلق منها أسطورة
حديثة مناسبة يتقنّع هبا ويتحدّث من وراءها.

الكلمات الرئيسية
النقد النفسي ،يونغ ،القناع ،األسطورة ،بلند احليدري.
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* الكاتب املسؤول
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مقدمة
العالقة بني األدب والنفس أدّت إىل ظهور النقد النفسي 1الذي صدر عن عيادات أطبّاء
مثل« :فرويد» وتلميذه "يونغ" .يركز هذا النقد على الدالالت الباطنة يف العمل األديب ويبيّن أن
األدب قد يتأثّر بالعقل الباطن/الالشعور عند الفنّان أكثر من تأثّره بعقله الواعي/الشعور .لكنّ
هذا التأثّر خيتلف عند فرويد ويونغ ،فاألدب الذي يولد من الالشعور ،هو عند فرويد تعبري عن
الالشعور الفردي ومكبوتاته وعند يونغ تعبري عن الالشعور اجلمعي وحمتوياته .هو يعتقد أنّ
الالشعور قسم من الذهن تُحتفظ فيه حقائق الذهن األولية جبانب احتوائه على الزنعات
الشخصية اليت ترتبط بالالشعور الفردي (قصاب ،2009 ،ص .)64هذه احلقائق هي النماذج
البدئية اليت تسكن يف الالشعور اجلمعي لكلّ إنسان وهلا أنواع متعددة ،منها :األنيمة ،2الظل،3
الشيخ احلكيم 4والقناع و . ...أما القناع فهو وسيلة يلجأ إليه األديب للحصول على مقاصده
وأهدافه وفيه يتقنّع بالشخصيات التراثية العديدة مثل الشخصيات األسطورية اليت متكنه من
التعبري عن مهومه وتفسح له جمالًا واسعا وجديدا لنشر أفكاره.
بلند احليدري 5شاعر اجتماعي سار يف طريق الواقعية وكرّس حياته لاللتزام بتحقيق
مطالب اجلماهري املعيشية يف ظلّ حكام ألصقوا بألسنة الناس لصوق اخلمود والسكوت ،فراح
يتمسّك بوسيلة توقظهم ملكافحة الظلم واالستبداد دون أن يتعرّض للهالك واملوت ،فتقنّع
بأقنعة الشخصيات التراثية اليت تذكر الناس حياة قدمية بانية على السالم والصداقة .إحدِ
 .1العالقة بني األدب والنفس أدت إىل ظهور النقد النفسي الذي يهتمّ يف النقد بالدالالت الباطنة لألثر األديب
ويبيّن أن األب يتأثّر بالعقل الباطن /الالشعور أكثر من العقل الواعي /الشعور.
 :Anima .2هذا املصطلح يعبّر عن تشخيص للطبيعة املؤنثة يف الشعور الرجل .وهي عامل وراثة ذو أصل
بدئي يف الرجل تؤثر على عاطفته وميله إىل الطبيعة (جاكويب ،1997 ،ص.)236
 :Animus .3يدلّ على الطبيعة املذكرة يف الشعور املرأة وهي وراثية مثل األنيمة (جاكويب ،1997 ،ص.)236
 :Wise old man .4يعتقد يونغ أن هناك وراء األنيمة منوذجا بدئيا يسمى الشيخ احلكيم (مورنو،1376 ،
ص .)73ويقول إن له شخصية ملتبسة تارة يظهر يف لباس املعرفة ،والتفكر ،والذكاوة ويعمل كاهلادي،
وتارة يظهر يف لباس الشيطان ويضلل وخيدع (يونغ ،1368 ،صص.)123-121
 .5شاعر عراقي ولد يف  26من أيلول  ،1926يف مدينة «السلمانية» يف كردستان العراق ،يف أسرة كردية .كانت
أسرته برجوازية فيها رجل الدين والسياسة .مل يكن يتّفق مزاج الشاعر مع مزاج أبيه وهو عسكريّ ،فلذلك
انسلخ من طبقته ومن أسرته وانضمّ إىل احلزب الشيوعي العراقي وإىل مجاعة «الوقت الضائع» الذين
كانوا ينسبون أنفسهم إىل بعض الوجودية واملاركسية وراح يدافع عن حقّ مواطنيه ولذلك سجن ونفي مرّات
عديدة (كنعان امللحم ،1998 ،صص.)15-14
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هذه الشخصيات هي الشخصيات األسطورية اليت جتري يف حياة البشر وهلا ماهية مجعية
تؤثر عليهم ،لذلك استخدمها الشاعر إليقاظ الناس وحلملهم على الرجوع إىل ذاهتم املقدّس
استخداما يليق حباله وحبال جمتمعه.

خلفية البحث:
سبقت هذه الدراسة دراسات يف جمال دراسة القناع واألسطورة عند الشعراء؛ منها
الدراسات اآلتية:
 طهماسيب وشيخي ( ،)1384حيث درسا األسطورة عند شعراء مصر املعاصرينوقاما باستجالء مفهوم األسطورة وسبب اهتمام الشعراء هبا وبتحليل بعض األساطري
الشائعة عندهم مثل :أسطورة "متوز"" ،سيزيف" و"اوزيريس "و...
 ايوكي ( )1392درس يف مقالته قصيدة القناع عند الشاعر العريب أمل دنقل وأشارإىل سبب اهتمام الشعراء يف األدب العريب هبذا الفن .ويف حبث له آخر ()1392
درس القناع يف الشعر العريب املعاصر إذ حبث عن القناع وزمن تعرّف الشعراء يف
األدب العريب عليه وكذلك عن العالقة بينه وبني الشخصيات التراثية.
هذه الدراسة حتاول دراسة الشخصيات األسطورية اليت تقنّع هبا بلند احليدري ،من
خالل حديثها عن نظرية يونغ النفسية يف الالشعور اجلمعي ومناذجه البدئية.

سؤال البحث:
هتدف الدراسة إىل اإلجابة عن هذين السؤالني:
 ما هو السبب الذي أدِّ إىل تقنّع الشاعر بالشخصيات األسطورية ؟ -كيف تقنّع الشاعر بالشخصيات األسطورية؟

منهج البحث:
هذه املقالة هتتمّ بدراسة القناع األسطوري يف شعر بلند احليدري ،لذلك بعد التطرّق إىل
نظرية القناع وما يرتبط به ،تستخرج من ديوان الشاعر القصائد اليت تشري إىل
الشخصيات األسطورية اليت تقنّع هبا خالل جلوئه إىل فن القناع .يعرض البحث هلذه
الشخصيات األسطورية على أساس مدِ تقرّهبا إىل حال الشاعر (الشعوره الفردي) وإىل
حال جمتمعه (الشعوره اجلمعي) ومدِ اهتمام الشاعر هبما ،اتّكاءًً على املنهج النفسي الذي
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يدرس الصور والرموز واألساطري على األدب ويربط اآلثار األدبية برواسب األسالف رمزا
نفسيا ويوصل الفن باجملتمع الذي ولده.

ضرورة البحث:
مبا أنّ بلند احليدري ـ باستخدامه القناع والتقنّع بالشخصيات األسطورية ـ يضفي على
أثره روحاً قصصية ويبثّ مكنوناته القلبية يف وجدان متلقيه من خالل لون جديد الخيلو من
اللَّبس واإلهبام ،فدراسة أدبه من هذا املنظار يزيل اإلهبامات ويقرّب املخاطب إىل مقصوده.

اإلطار النظري للبحث:
النقد النفسي يدرس األدب على أنّه استجابة معينة ملؤثّرات خاصة ،وهو عمل ينتج عن
القوِ النفسية وميثّل احلياة النفسية .هلذا النوع من النقد نظريات عديدة ،منها :نظرية
ترتبط "بيونغ" وهو عامل نفساين انشق عن أستاذه "فرويد" فقام بتأسيس مدرسة جديدة
عرفت باسم"مدرسة التحليل النفسي" .من أهمّ إبداعات يونغ يف علم النفس ،هي الالشعور
اجلمعي الذي يعدّه املصدر الرئيسي لألعمال األدبية والفنّية ويعتقد أنّه نتاج خلربة بشرية
ختتزن فيه اخلربات اإلنسانية عرب آالف السنني ،وتظهر هذه اخلربات يف االعتقدات
واألساطري والفنون والتقاليد( ،املوسى ،2011 ،ص )758أي أنّه مستودع الشعوري ذو أعماق
حتتوي على مناذج بدئية تعترب ردود أفعال انفعالية مكررة وُرثت عرب األجيال وبقت يف ذهن
كلّ الناس( ،الغامدي ،دون تا ،صص )3-2وكما مرّ ذكرها آنفًا ،للنماذج البدئية أنواع
متعددة ،والقناع يعترب واحدا منها.

القناع

1

األصل الالتيين للمصطلح هو الربسونا الذي يشري إىل قناع كان يتقنّع به املمثّلون يف
املسرحيات .يرِ يونغ أن لكلّ إنسان قناعا شخصيا يظهر به أمام الناس وغالبا يغاير شخصيته
احلقيقية اليت يعرفها هو عن نفسه ،فكأنّه يظهر أمام الناس بشخصية معيّنة تتناسب مع تقاليد
اجملتمع وتقترب مما حيبّه الناس وتستجيب ملقتضيات الواقع (بيلسكر ،1384 ،ص .)59يذهب يونغ
إىل أن القناع ينتسب إىل الدور االجتماعي الذي حيدده اجملتمع للفرد وإىل فهم الفرد هلذا
الدور ،والواقع أنه يرتدي قناعا يقرب من اجملتمع ومتطلباته أكثر قرب ،ولذلك عندما تتغيّر
1. Persona
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ظروف اجملتمع ،يغيّر قناعه وخيتار قناعا آخر قريبا منها (تربيزي ،1373 ،ص .)47فاجملتمع هو
الذي جيعل الشخص أن يرتدي بقناع خاص ويستر شخصيته اجلوهرية ورائه ويربز شخصيته
االجتماعية هبا ،فلذلك مهما يشتدّ تأثري اجملتمع على الشخص ،هو يضخّم قناعه أكثر ،فتنعقد
شخصيته وتظهر يف كساء يطلبه اجملتمع (كرميي ،1382 ،ص.)84
وال شك أنّ احلرب العاملية الثانية وأوضاعها ،وما متخص عنها من مؤامرات ودسائس ،وما
أدِ إىل اخلراب والدمار ،جعل الشاعر املعاصر إزاء جمموعة من تناقضات حيث قدتسرّبت
التوتر الناجم عن تلك املتناقضات إىل عمله األديب الذي حاول به أن يعبّر عن واقع جمتمعه
وأدّت إىل استعانته بكلّ وسيلة للتعبري غري املباشر ،من أجل إيصال ما يريد وترمجة مواقفه
من القضايا اإلنسانية ،دون أن يكون عرضة للهالك .من مثّ التجأ إىل التقنّع بالشخصيات
التراثية اليت أتاحت له أن يعبّر عن أفكاره دون أن يتعرّض لألذِ وباحثاً يف ثناياها عمّا حيقّق
بغيته وما يوصله إىل هدفه.

التقنّع بالشخصيات التراثية
قد يتمسّك الشاعر املعاصر لبيان ما جيري يف ذاته بقناع الشخصيات التراثية .ذلك أهنا
تعطي شعره لونا عامليا خيرجه من دائرة الفرد إىل دائرة االجتماع ويلبسه لباسا من القداسة
ليتغلل إىل نفوس األمّة ويلصق هبا .مبا أنّ هلذا النوع من التعبري أمهيّة خاصة ،فعلى الشاعر
أن يهتمّ باالختيار الدقيق والصائب للشخصية اليت يريد التقنّع هبا ،ذلك أنه الضامن لنجاح
توظيفها ومتكنها من النهوض باملهمّة اليت يطلبها من وراء االتّكاء عليها .فإذا مل يكن االختيار
حسنا يوافق حال الشاعر والسياق الشعري وموضوع القصيدة ،يؤدّي إىل اإلخفاق وإن كان ثراء
الشخصية وعمق تأصلّها تارخييا أو فكريا (الكندي ،2003 ،ص.)74
من هذا املنطلق ،يقوم األديب باستدعاء الشخصيات على أساس نفسيته وظروف جمتمعه،
إذ يتقنّع تارة بقناع الشخصيات التارخيية وتارة أخرِ بالشخصيات الشعبية وحينا يستمدّ من
الشخصيات الصوفية البارزة ويلقي كالمه على لساهنا وحينا آخر يكون استدعاءه من صميم
األساطري فيعطيه كسوة أسطورية .كما فعل بلند احليدري وتقنّع بالشخصيات التراثية ومنها
األسطورية وحتدّث بلساهنا أو تركها تتحدّث بلسانه ،ليخفّف من وطأة املدينة هاربا من الواقع
املؤمل إىل إنشاء عامل آخر أكثر نظارة وعدالة.
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التقنّع بالشخصيات األلسطورية
ال غرو يف أنّ معاناة الشاعر املعاصر من حكومةما المتثل رغبته والهتتمّ به وتواجهه بقمع
وتضييق حني يسعى لتحقيق احلرية والعدالة ،تؤدّي إىل سجن الكلمات عنده ،حيث اليرِ طريقًا
للتعبري عمّا يريد يف هذا اجلو اخلائب إال اهلرب من الواقع إىل عامل ذهين يستخدمه للحديث
عمّا جيري يف واقعه املعاش ،وكذلك باالتّخاذ من األسطورة شكلًا جديدا خيلق به عامله من جديد.
الواقع أنّه يعمل كأجداده حني مواجهته أحداث وكوارث ودمار ،وكما أنّ اإلنسان القدمي كان
حياول الوقوف يف وجه الطبيعة وكوارثها وكان يستمدّ اآلهلة لكي تعينه على مواجهة هذه املشاكل،
الشاعر أيضا يستعني باآلهلة ،ليوقظ هذا اإلحساس عند الناس كلّهم .لكنّه حياول أن يقف أمام
أنانية البشر الظامل خالفًا جلدّه الذي كان حياول الوقوف أمام أنانية الطبيعة .فهكذا يدرك
الشاعر أنّ حاجة اليوم إىل األسطورة أشدّ منها يف األمس ،إذ القيم بدأت تتحطّم وتنسحب إىل
هامش احلياة ،وأصبحت السيادة للمادة والروح ،فيلتجأ يف ظروف كهذه إىل الشخصيات
األسطورية املوروثة اليت قد وضعت يف الالشعور اجلمعي لكلّ الناس ويأيت بامسها صراحة أو
يشري إليها ويعطيها جتربته الشخصية ويصوغ يف إطارها أفكاره ورؤيته للوجود .كبلند احليدري
الذي تقنّع كغريه من الشعراء املعاصرين بالشخصيات األسطورية ووجد فيها ما جيسّد مهومه
وما يواسي يف هزميته وما يتمرّد على قهره ومنح هبا قصيدته طاقات تعبريية ال حدود هلا.
من الشخصيات األسطورية اليت استخدمها احليدري يف استدعائه للتراث وتقنّعه هبا ،هي:

أسطورة مسرياميس:1
كان بلند احليدري يف بداية حياته متشبّثًا بآراء الرومانسيني وراغبا يف الشعوره الفردي
أكثر من الشعوره اجلمعي ،لذلك بدأ االتّكاء على التراث األسطوري بتقنّعه بقناع "مسرياميس"
وهي أسطورة ترمز إىل املتعة واللذة فترتبط بالالشعور الشخصي أكثر .استخدم الشاعر هذه
 .1إنّ مسرياميس يعين (احلمامة) ،اطلق عليها هذا االسم ألنّ احلمائم احتضنتها عند مولدها ورعتها .هي
كانت ذات مجال أخّاذ باعوها يف سوق نينوِ .تزوّجها مستشار امللك وعاش معها حياة سعيدة حيث كانت
تقدّم له النصيحة حىت أصبح ناجحا بوجودها معه .يف يوم يهاجم امللك «نينوس» إىل البلد اجملاور لكنه مل
يستطع اجتياح العاصمة ،فدعا مستشاره للمساعدة ،فلبّى املستشار دعوته ومبا أنه مل يستطع مفارقة زوجته
فأخذها معه .هناك كانت تقدّم مسرياميس إرشادات غنية حيث أدّت إىل الفوز الذي دفع امللك إىل اإلعجاب
الشديد بشجاعتها ومهارهتا باإلضافة إىل مجاهلا األخّاذ ولذلك ساوم مستشاره بترك مسرياميس وزواج مع
ابنته وهدّده خباع عينيه ،فخضع املستشار مضطرًّا لكنه مل يتحمّل ومات منتحرا .تزوّج امللك من مسرياميس
وأجنبا «نيناس» إىل أن مات امللك وتزوجت مسرياميس من ابنها وأخريا ترك التاج له وذهبت عند نينوس
وعاشت عنده يف عامل املوتى كواحدي من ربات آشور وبابل (راجع.)liilas.com :
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األسطورة يف قصيدة مسمّاة بـ "مسرياميس" من ديوان "خفقة الطني" الذي أنشده حني كان يف
بداية حياته مراهقًا عمرا وشعرا ،وكان ميتزج صوته بصوت الرومانسيني ويركز على اجلانب
اجلسداين يف عالقة الرجل باملرأة( ،عوض ،2009 ،ص )33-32لذلك عند تقنّعه هبذا القناع
يتحدّث عن اللذة والعالقة باملرأة وينشد:
إيه آشور /ذاك تاجك جاثَ /يَتفاىن /على صَديد اشتهاء /تلك ...راميس/
دودة /تشتهي جيفة األرض /ثورة األنواء /شرقت بالسموم حىت تالشت /صور
الطهر يف الرؤِ الرعناء /أحرقت روحها /وذكرِ ليال /كم تعطرن باختالج
الوفاء /فعلى خافق السرير /استبدت /عاصفات /بطينيت أهواء

ويستطرد قائالً:
نيناس ...تلك أمك /فاسكر /برَحيق اخلطيئة العَمياء /دنس املاضي املسيء/
وحطم /حتت رجليك كعبةَ األبناء (احليدري ،1980 ،صص 89 ،87و)90

إنّ الشاعر اليزال يف بداية حياته ويف املرحلة الرومانسية من جتربته ،فيستخدم قناعا يشبع
أهدافه املادية ،ومن احملتمل أنّه حبديثه عن «نيناس» وأمره بالسكر وحتطيمه العفّة والطهرة،
يقصد ميله ورغبته الوافرة يف االستلذاذ واالستمتاع وهو عائش يف عصر قلّ اهتمام الرجال
باملرأة بسبب سياسة السالطني القمعية وتوتّر األوضاع السائدة على البيئة .وهذا مما جعل
القصيدة تبعد عن دائرة الالشعور اجلمعي وحمتوياته وتقرب من الالشعور الفردي ومكنوناته.
لكن كلّما يتقدّم الشاعر ويتعرّف على آمال جمتمعه وآالمهم تعرّفًا عميقاً ،خيرج من
دائرة الفرديات وينحو حنو االجتماع ويستبدل متطلباته الشخصية باملتطلبات اجلماعية،
فيتقنّع بقناع الشخصيات اليت تساعده على اخلوض يف اجملتمع وآالمه وإنشاد قصائد أدبية
1
ذات صبغات جديدة وأبعاد إنسانية حاملة رسالة بشرية ،مثل التقنّع بشخصية "سيزيف"
الذي يدعو إىل العمل اجلماعي ومقاومة املشاكل وعدم اخلضوع لليأس واالستسالم.
 .1سيزيف بطل إغريقي كان ذكيا وماكرا وخمادعا .حكم زيوس عليه بالعذاب األبدي إلنّه وعد إله النهر
(أيسوبس) يروي له قصة اغتصاب (زيوس) البنته ،شرط أن يعطي مملكته نبعا من املاء على جبل من
جباهلا ،فغضب زيوس وأرسل إله املوت ليقتله ،لكنّ سيزيف لذكائه طلب من زوجته قبل موته أن ال يدفنه،
وقيل إنّه ملا انتقلت إىل عامل املوت أراد أن خيدع إله املوت فطلب منه أن يرجعه ليعاقب زوجته على غفلته
مثّ يعود بعد ثالثة أيام ،وهبذا خدع إله املوت وعاد إىل حياته دون العودة إىل عامل املوتى .عاش سيزيف
عمرا طويلًا قبل أن ميوت مرّة أخرِ ،لكنّه أغضب زيوس مرّة ثانية ،حيث عاقبه بأن يدحرج صخرة
عمالقة إىل قمّة اجلبل وكلما وصل إىل القمّة انزلقت الصخرة وسيزيف كان جمبورا أن حيملها مرّة أخرِ
دون أيّ نتيجة (أبوعلي ،2009 ،ص.)217
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أسطورة سيزيف:
تعدّ أسطورة "سيزيف" إحدِ املصادر اليت استلهم منها بلند احليدري يف قصيدة "ساعي
الربيد" استلهاما يعبّر عن قلقه االجتماعي واحلضاري من خالل قلقه الذايت ،وهي أسطورة
ترِ سيزيف أحذق بشر حكمت عليه اآلهلة بأن يدحرج صخرة إىل قمة تلّ مث تسقط قبل
وصوهلا إىل القمة (كورتل ،2010 ،ص .)164الواقع أن الشاعر يتّخذ سيزيف رمزا للجهود
الضائعة والسعي املخفق ويقول:
ومل تَزل للصني من سورها /أسطورةٌ تُمحى /ودهرٌ يُعيد /ومل يزل لألرض
سيزيفُها /وصخرةٌ /جتهَل ماذا تريد (احليدري ،1980 ،ص)273

وظّف بلند احليدري أسطورة «سيزيف» يف أشعاره بعد أن مهّد هلا أرضية وذلك بعد
حتدّثه عن انقطاعه عن العامل يف بداية قصيدة «ساعي الربيد»( :ساعي الربيد /ماذا
تريد...؟ /أنا عن الدنيا مبنأِ بعيد) .أضفت األسطورة على القصيدة لونا سياسيا إذ إنّه
تطرّق إىل احلديث عن جهود البشرية الضائعة عرب الالشعور اجلمعي وهو«األرض » وجعل
سيزيف كإسقاط لذلك الالشعور وأحاسيسه يف عصر امتزج العدل باجلرب.
هناك صلة وثيقة بني الشاعر وبني القناع الذي تقنّع به للتعبري غري املباشر عمّا يريده،
إذ انطلق حنو ذاته قبل التشبّث بقناعه ،معبّرا عن مكنونات نفسه وحالة عيشه يف اجملتمع،
حيث هو طريد عن العامل كسيزيف الذي عوقب وطُرد .إنّ الشاعر يتحدّث عن انقطاعه عن
العامل وسور الصني الذي يرمز إىل االنفصال واالنقطاع ،ليحكي عن عبء جتربته الشخصية
من جهة ،أي عبء جتربته اخلاصة املتفرّدة ،وعن جتربته اإلنسانية العامة من جهة أخرِ.
فهو حيمل أحزانه الفردية على سيزيف الرمزي ،ويعطيها لونا اجتماعيا.
قد جيعل االستخدام الرمزي كالم الشعر غامضا .لكن هذا الغموض ال يوجد يف شعر
بلند احليدري الذي جعل فهم األسطورة سهلًا للمتلقّي ،إذ استخدم الرمز األسطوري والتقنّع
به يف سياق وافر باألمل وهذا السياق يناسب هذه األسطورة امللهمة عن احلزن واألسى ومل
خيلق يف تعامله إيّاها ،أسطورة حديثة جتعل املخاطب يف الغموض واإلهبام ،بل خلق هبا
جسرا يتّصل احلاضر باملاضي ويشري إىل الصراع املستمر عند اإلنسان العريب أو بعبارة
أخرِ عند اإلنسان عامة ،ذلك أنّ سيزيف األسطورة قريب من سيزيف الشاعر يف كوهنما
متهمّني بعذاب وجبهد عقيم.
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استخدام سيزيف كرمز أسطوري للجهد الضائع والعمل الذي ال طائل منه يظهر جهد
الشاعر ـ وإن كان جهدا باطالً ـ ضدّ حكومة طاغية تتمثّل عنده يف كلمة «الصخرة» اليت تزنع
نزوعا عبثيا .إنّ الشاعر بتقنّعه ذاك القناع يرفع نفسه على كونه ظاملًا/صخرة ،جتهل ماذا
تريد ،وهو سيزيف ميارس مهمته دون كلل رغم علمه بأن كفاحه هذا لن يكلل بالفوز ،عكس
الصخرة اليت تزنلق إىل اهلوة دون أن تعلم سبب نزوعه .هذا يصوّر علم الشاعر مبوقفه من
العامل والناس ومدِ ولوجه يف الالشعور اجلمعي املشترك بينهم واتّصاله هبم.
مع أن الشاعر يف باكورة عمله بيد أنّه يدري أنّ جهده ـ مهما كان قليالً ـ يساهم يف
استئصال جذور الظلم واجلور ،فلذلك مهما يتقدّم به العمر يغرق يف اجلهد وعدم اخلوف
من مواجهة املصري أكثر ،حيث يف حبثه عن اخلالص وطرده الضياع والعجز خيتار أسطورة
أخرِ وبتتقنّعه هبا يستمرّ اجلهد واحلركة ،وهي أسطورة «أوزيريس» 1اليت ترمز إىل اجلهاد
واملوت يف سبيل احلرية.

أسطورة أوزيريس:
يصل جهد بلند احليدري يف سبيل حرية الوطن ومتسّكه بالالشعور اجلمعي إىل مدِ
يعدّ املوت خالصا لكلّ ما فيه من معاناة وقهر ،فريِ يف املوت حياة أخرِ ،إمنا هو حياة
ألولئك الذين سيعيشون من خالل فدائه وتضحيته باهلدوء ،فيقول:
قد خَبرتُ احلياةَ يف كل دَور /فعَرَفتُ اهلدوء /يف املوت حييا /ومَهاوي الرجاء/
أرجاءغ قرب (احليدري ،1980 ،ص)131

يتقنّع الشاعر يف هذه القصيدة بقناع «أوزيريس» وهو إله اخلصب والبعث عند
املصريني( ،أبوعلي ،2009 ،ص )181ليبيّن أن احلياة اهلادئة تُحصل باملوت واجلهاد وأن املوت
ألجل الوطن ليس عبثًا ،فيموت لكي حيىي الطمأنينة والعمران لشعبه وأن يهب احلياة
الوافرة بالسكينة واخلالية من الظلم واجلرب للبشرية وجيدّد خصبها ومنوّها.
 .1هي أسطورة مصرية قدمية تعود إىل حوايل عام  3000ق.م ،وقد طرأ عليها التغيري مبرور الزمن .يظهر ذلك
من تباين أجزاء األسطورة مثّ من شخصية أوزيريس املعقّدة .هو ميثّل اإلله األعلى واخلالق املتحكم يف
املصائر والقوّة العظمى ،واإلرادة واحلكمة ،واخللود ويطلب من ابنه لينقذه من عامل املوت ومما يعانيه من آالم
يف العامل السفلى حيث حتوّل إىل جثة هامدة دون حراك وأصيب بالعجز التام؛ ذلك أنّه مات ضحية اختيال
أخيه له فلم يستطع الدفاع عن نفسه إىل أن شبّ ابنه عن طوقه وحلّ حملّه وأعاد العدل واخلصب والنماء إىل
األرض .قد مجع فيه صفات اإلله :القدرة والعظمة وصفات البشر :التسليم للموت ومعاناته آلالم بعد املوت،
وهو إله مصر وملك مصر ووسيط بني الناس وبني القوِ املقدّسة (أبوعلي ،2009 ،ص.)181
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يف ظلّ القهر والكبت والقمع الدويل ،ويف ظلّ منطلق القوة وصراع البقاء ،مل جيد
احليدري بداً سوِ االلتجاء إىل أسطورة «أوزيريس» ليحلّ مشاكل الكون ويعلّم اإلنسان
مواجهة االستبداد والقدر احملتوم الذي يقف يف طريقه .إنّ احليدري يرِ أنّ هذه األسطورة
اليت يتألّف نسيجها من املوت والبعث رمز للقوة اليت تدفع العامل حنو التّجدد وتبعده عن
مصري مأساوي حادّ ،فيتقنّع بقناعها وحياول أن ميوت يف سبيل حرية الوطن داعيا إليها.
لكنّه حني يرِ أنّ فجيعته دائمة احلضور حىت بعد موته ،فيقول إن موته ال يوصله إىل ما
يريد وال جدوِ فيه:
قُل ...كلّا /لن يصبح مويت قمحا /بل ...مِلحا (احليدري ،1980 ،ص)473

إن اخلطاب يف القصيدة ،وإن كان موجها إىل شخص آخر ،يصوّر يأس الشاعر من
تقنّعه بقناع لن يهديه إىل مطلوبه يف عصر مشحون باألمل واهلمّ ،ذلك أنه بعد الدعوة إىل
املوت يراه لن ينفع ولن جييد وهو موت لن يصبح قمحا ينقذ من يعاين اجملاعة ،بل هو يف
هذه البيئة ويف هذا الزمن ،ميسي ملحا يزيد على أحزان الشعب وشقائهم ،فما فائدة املوت
ال يسكن وال يهدّأ.
جدير بالذكر أنّ الشاعر كما يتعامل مع الرموز القدمية ،خيلق كذلك الرمز اجلديد
وينشئ أسطورة جديدة تقترب من نفسيته وجمتمعه أكثر اقترابا ،فهكذا «أوزيريس»
الشاعر خيتلف عن أوزيريس األسطورة الذي يتغيّر إىل القمح بعد موته ـ الواقع أن نبت
القمح رمز لنهوضه وعودته للحياة وهو إله نشور يُبعث من جديد مع اخضرار سطح
األرض ومنو حمصوهلا (أبوعلي ،2009 ،ص )183ـ ذلك أنّ أوزيريس الشاعر لن يصبح قمحا
وال قوة جتدّد الطبيعة بعد موهتا وتوظّفها بعد نومها إىل النماء واخلصب .فيمكن القول إنّ
األسطورة اليت تقنّع هبا الشاعر ،تتّصف بالوظائف السياسية املتوتّرة وتتأثّر بنفسية
الشاعر احلزينة ،فتعمل عكس األسطورة الشهرية بني الناس وتتبدّل إىل ما يزهق اإلنسان
ويهدم طموحاته ومنجزاته وإىل ما يؤول إىل الدمار واخلراب .هذا اإلنزياح يليق بذات
الشاعر ونفسيته وكذلك حبالة اجملتمع وخصائصه اليت تسرع إىل السلبيات أكثر من
اإلجيابيات  ،فتؤدّي إىل سرعة الشاعر يف حديثه عن امللح وهو رمز للدمار ،حبذفه فعل
«يصبح» (بل ...ملحاً).
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مهما يشتدّ اهتمام الشاعر بالالشعور اجلمعي وتعرّفه على آالم الناس ،فإنّه حياول أن
جيد طريقًا يدفع هبم حنو الغلبة على ما أدِّ إىل ذلك الذلّ والغلّ ،فيتقنّع بقناع من يرمز ـ
عنده ـ إىل النفس اللوّامة وحيمل معاين الفداء واملقاومة وهو «بروميثيوس».1

أسطورة بروميثيوس:
يوظّف بلند احليدري لتجسيد جهده واستمراره والتعبري عن مقاومته ،رموزا ثورية يتّحد
معها ،ويتّخذها دعما روحيا يف الوصول ملا يطمح إليه .من هذه الرموز ،شخصية بروميثيوس
اليت حتمل معاين الفداء واملقاومة وحتمل العذاب من أجل إسعاد اآلخرين وخالصهم ،ذلك
يربز يف قصيدة حتمل عنوان األسطورة لكي متهّد ذهن القارئ لفهم آالم حتمّلها الشاعر يف
حياته خالل إنقاذه الناس:
وكالذُرِ /تلك اليت ال تُرِ /يف صَمتها القارس غريَ الرعود /أعيش يف مويت
وأقتاتُ من سرّي الذي كان فكان /الوجود /ال هاجسٌ /يبحَث يب عن صدِ /وال
غد يَحلُم يل باخلُلود /واللَّيلُ إن مرّ ومل يَنتَه /هذي يدي /نفضتُ عنها غدي/
وألف وَعد راسف يف القُيود /فَليحلُم النسر بأمواته /ولتحلم املوتى بسرّ اخللود
(احليدري ،1980 ،صص)311-310

أسطورة بروميثيوس «إله النار» الذي سرق النار من اآلهلة ليفيد منها البشر ،فقد تركت
تأثريا كبريا على بلند احليدري ،حيث هو تقنّع بقناعها وعكس هبا عذابه وآالمه ورفضه
االستسالم وحلمه باالنتصار على الرغم من العذاب الشديد .الشاعر يظهر هبذا القناع
موقفه من حياة يصرّ على تغيريها عن طريق الصراع واملقاومة واملوت؛ إذ إنه يرِ العيش
السعيد يف املوت والقوت والغذاء يف اخللود احلادث باملوت ،وإن كانت الداللة النصية عنده
عدمية الثقة باإلنسان املعاصر الذي ال يبحث عن نتيجة املقاومة (ال هاجس يبحث عن
صدِ) .يطرد الشاعر كلّ ما مينعه من وصوله إىل مطلوبه /اخللود ،ويتحدِّ أيامه السوداء
 .1هو إله النار عند اإلغريق وصديق للبشرية؛ ألنّه سرق النار ويقولون شعلة منها إمّا من موقد آهلة األوملب أو
من احلداد هنياستوس وقد ردّ «زيوس» على هذه السرقة املهمّة للمدينة والبشر بإرسال صندوق حامل
الشرور ورغم حتذيرات بروميثوس بعدم قبول اهلدية فقد تقبّل أخوه الصندوق فقد خرج منه كلّ الشرور
عند فتحه .انتصر بروميثوس بتحمّل تعذيبه ومل يكشف سرّ األحداث القادمة إذ كان يعرف أنّه إذا جاء
طفل من اهلة البحر سيخلع زيوس .قام زيوس لالنتقام وربط بروميثوس بسلسلة على صخرة حيث يأيت
نسر يأكل كبده الذي يتجدّد كلّ يوم ويعود الكبد من جديد يف الليل (كورتل ،2010 ،ص.)151
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اليت تقوّي الليل /الظلم( ،وال غد حيلم يل باخللود ،هذي يدي نفضت عنها غدي) ويصارع
القيود املانعة (وألف وعد راسف يف القيود) ليحقّق احلرية قبل أن يلوك الظلم كبد الشعب
بأسره .الواقع أن الشاعر حياول أن جيعل نفسه منوذجا بدئيا ،خملوقًا أسطوريا يرتدي قناع
من يرمز إىل اإلرادة املتينة اليت ال تُقهر وإىل الصمود والصراع العنيد الذي ال ينتهي،
ليبحث عن اخلالص من وضع سياسي واجتماعي ال يطاق ولينتقل من العبودية إىل احلرية
يف الروح اليت ترفض أن تبقى عبدا خنوعا لزنوات الطاغية.
والنسر يف هذه القصيدة رمز للطغاة الذين ينهشون صدر الناس ويدومون يف احللم هبم
وبأمواهتم ،حال كونه حيلم أولئك الناس امليّتون دائما باخللود الذي حصلوا عليه بالصراع
واملعاناة واملوت نتيجة لذلك الصراع ،فالشاعر يقترب من قناعه ويتّحد معه حيث يتحدِّ
أيامه املأساوية وتصارعها حتقيقًا للحرية والسعادة اللتني حتدثان عند املوت الذي يراه حياة
وافرة باخللود إذ قصد به السعادة والكمال .
تتماهى ذات الشاعر مع بروميثيوس األسطوري إىل درجة تتحول فيها إىل البطل
األسطوري نفسه (يصبح الشاعراألسطورة نفسها) ،حيث تبيّن للمخاطب عاقبة من يثور
ومن ينتهج منهج الثورة يف سبيل اآلخرين ،إنّه يقيّد ويشدّ وثاقه على صخرة لتنهش صدره
النسور ،إنه بروميثيوس العصر الذي يتالقى ومصري بروميثيوس األسطورة الذي أُمر بعقابه
على جبل يأيت ك لّ يوم نسر ينهش صدره ،فيطلب من حياول التقنية بقناعه ،أن يتركه
ويلبس قناع النسر ليُعبد ويُحترم:
يا عبدا أسود /كن مسًّا /كن قيحا /كن نسرا كي تُعبد (احليدري ،1980 ،ص)473

الشاعر الذي نبتت غربته يف البيت بذرة مثّ منت خالل مواجهته اجملتمع الذي حبسه
وأطرده مرّات عديدة إثر الدعوة إىل الصمود واملقاومة( ،راضي جعفر ،1999 ،ص )15يرِ أنّه
ال جدوِ يف تقنّع بقناع من يرمز إىل التحدّي والصراع العنيف (بروميثيوس) ،فيخاطب
العبد وهو رمز للشعب كلّه ،ويطلب منه أن يكون نسراً ليواجه احترام الشعب.
هذه القصيدة توحي مبعاين الغربة والضياع اإلنساين إذ تقع حتت وطأة إيقاع موسيقي
حزين ،ينشدها بلند احليدري رمز الغربة العراقية الذي ورث املعاناة من أسرته بداية مثّ من
جمتمعه ،ويأخذ حتت ظله النهاية املأساوية ويعزل بروميثيوس عن العامل ليحكي عن نفسه
وعن اغترابه الوجودي من خالل اليأس وعبثية الصمود .كأنه هبذه الصورة تشكل األسطورة
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ومغزاه مبفهوم وجودي خاصّ به ،حيث عدّ تقنية قناع بروميثيوس وهو رمز لإلرادة واملقاومة
خاطئًا ال جدوِ فيه وتبدّل هذا التقنّع بقناع النسر وهو رمز للظلم واجلرب.
فمن هذا املنطلق ،قد جنح بلند احليدري يف استخدامه فن القناع إذ إنّه عندما يرِ
مسافة بعيدة بينه وبني قناعه يغيّر مصدره ويتقنّع بقناع آخر مالئم.
كذلك يتقنّع الشاعر يف قصيدة أخرِ بقناع «النسر» يُحمل عليها رسالة حديثة وهي
التعايل مبكانة اإلنسان عن طريق تربية ضمريه:
أُترُكيين /أنا النسرُ الذي ينهَش صدري /أنا مويت (احليدري ،1980 ،ص)280

يستخدم الشاعر أسلوب السرد بضمري «األنا» ويكرّره مرتني ،ليبني توحّده بكلي القناعني،
فالنسر عنده رمز للضمري الذي يسوقه إىل اخلطايا وإجناز طلب الظاملني واملستبدين (أي هو
رمز للنفس األمّارة) ،واملوت /بروميثيوس رمز للضمري الذي ينقذه ويسريه إىل احملاسن (أي
هو رمز للنفس اللوّامة) .هو يرِ كلي القناعني متشبّثني على وجهه وباطنه ،فيعتقد أن للوصول
إىل راحة ضمريه وحتقيق حريته ،عليه (كذلك على الناس) أن يضحى حبياته وجيعل الفداء
والتضحية طريقًا خلالصه عن نسر وجوده ،لذلك حتدّث بداية عن النسر مثّ عن املوت.
يبيّن الشاعر أنّ اإلنسان نفسه سبب للشر واخلري وهو الذي يتّسع اجملال هلما ،فلكي
تنمو شجرة احلرية ال بدّ له أن يغلب على نفسه األمّارة ويروي أرض العدل واألمن بدمائه،
لذلك يتقنّع الشاعر يف قصيدة أخرِ بقناع «أوديب» 1الذي ميثّل احملاولة للحصول على
النجاة واخلالص عن الشرّ املكنون يف الوجود.

أسطورة أوديب:
تكشف األسطورة ـ إن كانت واقعية أم غري واقعية ـ عن وضع اإلنسان االجتماعي ،السياسي
والتارخيي و ،...يف حياهتا اخلاصة به ،فتجعل املخاطب حيسّ مبا حيسّ الشاعر حيث يرِ
نفسه شاركا معه ويدوي داخله صوت اإلنسانية كلّها ،وينظر إىل املشاكل واملصائب مبنظاره
 .1قد فقأ عيين أوديب تكفريا عن خطيئته اليت ارتكبها دون أن يدري ،وهي قتل أبيه والزواج مع أمّه واإلجناب
منها .هو فضل احلياة على االنتحار ،فسمل عينيه حتّى ال يرِ ابتسامة السخرية على من حوله وقاطع
العامل اخلارجي وأصبح وحيدا دون عرش وسلطان واستقرّ يف قرية ليكفر عن خطيئته ويذوق صنوف العذب
واألهوال والكوارث .وظلّ على ذلك حىت جاءت بنوءة اإلله «أبو اللون» تردّ له اعتباره وتنقذه عن العذاب
الذي ق اساه ،ذلك أنّه كفر عن ذنبه وأصبح طاهرا مبا عاىن من ويالت ،حيث تسابق امللوك إىل دعوته،
ولكنه رفض تلك الدعاوي وظلّ مقيما بتلك القرية وحيدا (عوض ،2009 ،صص.)36-35
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فسايي ،1383 ،ص .)32فيستند الشاعر إىل شخصية أسطورية توضح للمخاطب أوضاع
(
اجملتمع املتوتّرة وسبيل اخلالص عنها وهي أسطورة «أوديب» اليت يتقنّع بقناعها للتعبري عن
مكنوناته الداخلية وعامله اخلارجية:
وتصيحُ يداه /وتطلُ على ليل عيناه /وتغورُ خُطاه /أحالم سوداء ...ومتاه /يا
ألفَ مساء ...أين اهلل (احليدري ،1980 ،ص)486

هذا الشاعر االجتماعي الذي جرّب األقنعة املختلفة يف ظلّ اهتمامه بالالشعور اجلمعي،
جيد طريق النجاة يف قناع أوديب الذي قام بعذيب نفسه ليخلّص من شرّ وجوده بعد أن ارتكب
ذنبا كبريا ،فيلبس القناع وحياول من ورائه أن جيد احللّ و يغلب على الظلمات والسيئات،
لذلك يغيّر أسلوبه يف هذه القصيدة آملًا تغيري جمتمعه ،فيخلّص من الغنائية ويفيد من البناء
الدّرامي الذي يتمثّل يف عناصر متعدّدة تليق بغرض الشاعر يف غلبته على الشر ،منها :عنصر
احلركة والصراع ،تربز هذه احلركة يف ابتداء الشاعر باألفعال املضارعة اليت توحي احلركة
واستمرارها مثل( :تصيح ،تطل وتغور) وانتهاءه باستفهام خيالف السكون واجلمود ويدلّ على
حركة تشارك املتلقّي وجتعل ذهنه ينشّط مع ذهن الشاعر الذي يفكر دائما بطريق النجاة
اليت تستدعي النهوض واحلركة ،وأمّا الصراع الذي مينع القصيدة من السري يف اتّجاه واحد
ويناسب ذاك النهوض  ،فيتّضح يف أساليب الشاعر املتعدّدة ،وهي :أسلوب السرد (تصيح
يداه )...وأسلوب احلوار (يا ألف مساء .)...الثاين من مسات التفكري الدرامي الذي
استخدمه الشاعر ويبيّن اهتمامه الكثري بالناس وآالمهم ،هو علمه بأن ذاته ال تقف وحدها
معزولة عن بقية الذوات األخرِ وعن العامل بعامة ،وإمنا هي دائما ـ مهما كان هلا استقالهلا ـ
ليست إال ذاتا مستمدّة من ذوات تعيش يف العامل .ذلك واضح يف اهتمام الشاعر بقناع
شخصية تراثية تغري وجودا واضعا يف «الالشعور اجلمعي» ويف توجهه إىل فن خيدم الشاعر
كما خيدم جمتمعه ويتيح للعامل طريقًا لفهم الفعل اإلنساين وصراعاته الداخلية واخلارجية.
كذلك تبدو إفادة الشاعر من البناء الدرامي يف هذه القصيدة بتطرقّه فيها إىل اإلنسان
وصراعاته وتناقضات حياته ،حيث يتحدث عن العذاب واإلحساس بالذنب وعن الشعور بالتيه
والضياع .الثالث ،أن الشاعر يف إفادته فن الدراما يقوم بتمثيل الوقائع احملسوسة ليشارك
املخاطب فيما يقول ،لذلك يلجأ لبيان اآلالم واألحزان اللتني تصيبان اإلنسان ومها غري
حمسوسة ،إىل احلديث عن كيفية عذاب اإلنسان وأمله ومها حمسوسة( :تصيح يداه /تطلّ
على ليل عيناه /تغور خطاه ،أحالم سوداء ...ومتاه) .العنصر الرابع ،هو استغالل الشاعر
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وسائل التعبري الدرامي ،من السرد واحلوار واحلوار الداخلي لتجسيم جتربته اليت متثّل جتربة
الناس خالل جتربة قناعه الذي تقنّع به .وأمّا السرد ـ كما ذكر آنفًا ـ فيربز يف (تصيح يداه/
وتطلّ على ليل عيناه )...واحلوار يف (يا ألف السماء ...أين اهلل) وأمّا احلوار الداخلي عند
الشاعر فيتبع هذه األبيات ويأيت يف هناية القصيدة اليت يعبّر فيها عن مأساته من خالل
مأساة أوديب ويبحث فيها عن اخلالص ويطلب االبتعاد عمّا يعانيه من الضياع والعجز:
آه لو تَدري /ما أطولَ رحاليت يف صدري /يف عيين البقورة /رحالتٌ متتدَُّ طوال
اليوم /يف اليقظة /يف النوم /ال الضَحكة تَغفو يف صدري /ال الرغبة مَدََّت رجليها/
 ...آه لو تدري /ما أتعبَ رحالت ال تطلب ميناءًً (احليدري ،1980 ،ص)490

إن حديث الشاعر عن طول رحالته يف صدره ،وتفصيله طول الرحالت اليت متتدّ يف
اليقظة و النوم واعترافه بعدم غفوة الضحكة والرغبة يف وجوده ،مثّ حديثه عن عاقبة رحالته
وتأوّهه عن تلك الرحالت العقيمة ،جيعل القارئ يظنّ أن شخصا سأل الشاعر عن كمّية
رحالته وعن كيفية حاله ،لكنّ هذا الشخص مل يكن إلّا الشاعر نفسه الذي مسع صوتا سائلًا
من داخله عن هوالء فأجابه مبا يُرِ يف هذه القصيدة .الواقع أن الشاعر هبذا األسلوب يري
شدّة حزن أوطانه ومدِ يأسهم حيث مهما جيدون عن احللّ فهو يكثر يف ابتعاده عنهم .وأمّا
العنصر اخلامس للتعبري الدرامي املستخدم ،فهو التناقض الدرامي الذي يتمثّل يف عبارة
«الضحكة تغفو يف صدري» ،فغفوة الضحك عبارة درامية من حيث أنّ الضحكة حركة ونشاط
والغفوة سكون ومجود ،فيستحيل أن يغفو الضحك وهو ال جيانسه .الشاعر هبذا التناقض يري
ألوطانه أنّ التغيري والوصول إىل النجاة ال جيانس السكون واجلمود بل مها يستدعيان
النهوض واحلركة .العنصر األخري يربز يف استناد الشاعر إىل البناء الدائري املعلّق وهو يف
قسمي :ابتداء قسم من قصيدة بعبارة (أين اهلل) وختامه بنفس العبارة:
وتصيحُ يداه /وتطلّ على ليل عيناه /يا ألفَ السماء ...أين اهلل /مهجور كالليل
أنا /كالصمت أنا مهجور

ويستطرد قائلًا:
وأنا اإلنسان املغرور /..أغور /أغور /أغور /فأين اهلل ...؟ (احليدري،1980 ،
صص)487-486

انتظار الشاعر ملساعدة اهلل خلالصه الذي ميثّل خالص الناس من الضياع واحلرية واألمل،
أدِّ إىل أن يبدأ كالمه وينهيه مبا يهمّ له ،فهكذا يصنع دائرة يدخل حاجاته وآالمه فيها.
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إنّ القناع ميثّل أداة فنيةً يعمد فيها الشاعر إىل احللول بشخصية أخرِ وخيفي صوته
املباشر فيها ،حيث متتزج فيه الشخصيتان :الشخصية املستدعاة وشخصية الشاعر .يستخدم
فيها الشاعر ضمري املتكلّم العائد إىل الشخصية املستدعاة ،على حنو تتوازن فاعلية طريف
القناع دون أن يستر أحدمها اآلخر ،أي بعبارة أخرِ هذا الصوت مركب من تفاعل صويت
الشاعر والشخصية معا( ،عصفور ،1981 ،ص )123وليس صوت الشخصية فحسب ،بل الشاعر
يف خماطبته الشخصية اليغفل عن مشاعره وأحاسيسه ،لذلك يستخدم جبانب حديثه عن
«أوديب» وعن عذابه ،ضمري املتكلّم يشري إىل حالة أوديب وحالته .كذلك يظهر عدم توحّد
الشاعر مع األسطوره وعدم نسيانه نفسه ،عند النظر إىل ختام القصيدة اليت خلق فيها من
تلك األسطورة ،أسطورة حديثة ال حتصل على اخلالص والنجاة بل التزال تتمسّك بالعذاب
والذنب (ما أتعب رحالت ال تطلب ميناء) .فهذه األسطورة احلديثة تتشبّث بقناع «أوديب» يف
مرحليت العذاب (تصيح يداه) وعدم اخلوف من مواجهة املصري وحتمّل األمل والنبذ ممن
حوهلا بسبب خطأ مل تقصده (مهجور كالليل أنا) وتترك ذاك القناع يف مرحلة البحث عن
اخلالص (آه لو تدري) ،وهذا يقرب من نفسية الشاعر أكثر قرب ذلك أنه يعيش يف حالة
متشائمة لن يسفر عن جناهتا أي شيء حىت التعذّب وكذلك يقرب من نفسية اجملتمع حيث ال
ميكنه التخلّص من االشتباكات واالسودادات وهو غارق فيها.

النتيجة
استعانة الشاعر بالالشعور اجلمعي وما فيه من النماذج البدئية ساعدته على أن يرجع
إىل املاضي املنصرم ويعامل األحداث معاملة أجداده معها ويف هذا السياق يستمدّ اآلهلة
واألساطري اليت كانت تعني أجداده على مواجهة أنانية الطبيعة .األسطورة وفّرت للشاعر
وسيلة سريعة لوصوله إىل لبّ التاريخ وهبا غدا شعره رابطًا اللحظة احلاضرة وهي حلظة
أزمة ،بكثري من حلظات األزمات يف التاريخ وجعلت الصراع العريب الذي سلّط عليه الضوء
يف سياق صراع اإلنسان األبدي الشامل ،فهكذا يستخدم الشاعر األسطورة ويتقنّع بتقنّياهتا
ليلوّن الصراع الداخلي العريب لونا عامليا ويعبّر عن مشاكل البشر كلّه.
أمّا الشخصيات األسطورية اليت تقنّع الشاعر بقناعها فهي :مسرياميس ،وسيزيف،
وبروميثيوس و . ...جيدر بالذكر أنّ االختيار الصائب والدقيق للشخصيات األسطورية عند
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الشاعر والتقنّع هبا يعكس جناحه يف هذا الفن حيث يستخدم أسطورة «مسرياميس» يف زمن
كان يرغب يف املذهب الرومانسي (الالشعور الشخصي) ويتقنّع باألقنعة األخرِ يف زمن
اهتمامه باالشعور اجلمعي وخالص الناس عن مشاكلهم ومصائبهم  .ال ينسى الشاعر يف
جلوئه إىل هذا الفن جمتمعه (الالشعور اجلمعي) وحاالته النفسية (الالشعور الفردي)،
فعندما يلمس عدم املناسبة بينهما وبني قناعه يغيّره وخيلق منه قناعا مناسبا،كما فعل
بقناعي «أوزيريس» و«أوديب» وقام بتغيريمها وخلق أسطورة جديدة مناسبة منهما أو تغيريه
للتقنّع بقناع «بروميثيوس» الذي مل جيد جدوِ فيه ،إىل التقنّع بقناع «النسر» وتشجيع
الناس عليه.
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