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 .1ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة الزهراء ،طهران
 .2أستاذة مشاركة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء ،طهران
(تاريخ االستالم 2016/2/27 :؛ تاريخ القبول)2016/6/5 :

امللخّص
القناع أسلوب جديد يف التعبري الشعري ،يعمد فيه الشاعر إىل توظيف شخصية تراثية أو شخصية مبتدعة يتقنّع
هبا وجيعلها تتقمص خواطره وجتسد جتربته ليعرب من خالهلا عن شواغله الفكرية .الشاعر والناقد الفلسطيين
املعاصر عزالدين املناصرة ( ) -1946من الشعراء الذين اهتم بالقناع يف استدعائه للشخصيات اهتماما بالغا
حيث يتمثل القناع عنصرا حموريا يف جتربته الشعرية ومينحه قدرة بارعة على املزج بني املاضي واحلاضر وبني
الذات واملوضوع وساعده على أن يتحدي القضايا السياسية واالجتماعية للبالد العربية وخاصة وطنه فلسطني .غري
أنه إهتم هبذه الظاهرة من الناحية النظرية النقدية اليت افادت البحث .لذلك حاول البحث دراسة أمناط القناع
عند عزالدين املناصرة وجتلياهتا يف قصائد الشاعر باإلعتماد على املنهج التوصيفي -التحليلي .يصل البحث إىل
أن النم ط املخترع خارج من دائرة األمناط ويُعدّ نوعًا من أنواع القناع وذلك بإلقاء الضوء على امناط القناع عند
الكاتب كندي وتعريف مصطلحي النم ط والنوع إيل جانب دراسة قصيديت من قصائد عزالدين املناصرة "كنعان
صابر لن يستنكر" وقصيدة "أيب حمجن الثقفي" ،مث يعرض تقسيمًا جديدًا لنم ط القناع املركب وفق رؤية حتليلية
للمناصرة ،مع معاجلة قصيدتى "حصار القرطاج" و"حيزية عاشقة من رذاذ الواحات".

الكلمات الرئيسة
أمناط قصيدة القناع ،الشعر العريب املعاصر ،عزالدين املناصرة ،القناع.
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مقدمة
القناع هو اختباء الشاعر أو الكاتب وراء شخصية تأرخيية أو أسطورية؛ ليعرب عن موقف ما،
أو ليحكم على نقائص هذا العصر من خالهلا ،فيخلق بديالً خياليًا لتلك الشخصية وبعبارة
أخرى ،ميكن القول إن القناع هو حماولة خلق موقف درامي مغاير ولكن من غري التحدث
بضمري األنا ،فيتماهي املبدع ـ األنا ـ مع اسم معروف يف مرجعيات املتلقي ليتفاعل معه
(البيايت.)37-36 :1972 ،
ولـمّا كان موضوع البحث هو "أمناط القناع يف شعر عزّالدين املناصرة" كان لزامًا تعريف
مفهوم النم ط لتمييز أمناط القناع عن أنواع القناع إذ أن بعض النقاد مثل الناقد «حممد علي
كندي» صاحب كتاب "الرمز والقناع يف الشعر العريب املعاصر (السياب ،نازك ،البيايت)"
حاولوا حتديد أنواع القناع وأمناطه ،لكن يبدو أهنم خلطوا نوعًا من أنواع القناع بأمناطه ،وهذا
اخلل ط يوحى بأهنم مل يلتفتوا إىل الفرق بني النوع والنم ط كمصطلح أديب .ميكن القول إن
اخل ط الفاصل بني هذين املصطلحني خ ط دقيق يسمح بدرجة من التداخل بني النم ط والنوع.
لذا يهدف البحث إىل حتديد مفهوم دقيق هلذين املصطلحني يف البداية ،مث من هذا
املشوار يعرض أنواع القناع .ويقدم كذلك تقسيمًا جديدًا ألمناط القناع وفق نظرية الشاعر
عزالدين املناصرة وتطبيقها على مناذج من قصائده .والذي هو جدير بالدراسة واالهتمام
من هذه الزواية؛ ألن على الرغم من آرائه حول القناع ،وأشعاره الزاخرة بالشخصيات املقنّعة
ليست هناك دراسة جادة تستكشف عنها وتدرسها إال مقالة الدكتورة رقية رستم بور ملكي
«قناع امرئ القيس يف شعر عزالدين املناصرة» فقد عاجلة مفهوم القناع وأمناطه دراسة كلية،
مث درست توظيف قناع امرئ القيس يف قصائد الشاعر عزالدين املناصرة .وكتاب «عزّالدّين
املناصرة وفنّه الشعري» لسامح حسن صادق ،الذي تناول مدى اهتمام الشاعر املناصرة
باستخدام "التناص ،القناع ،املوروث الشعيب ،واالسطوري ،"...فيدرس تقنية األقنعة الشعرية
يف فصل ،لكن يقتصر توظيف هذا الفن يف شعر املناصرة على توظيف قناعني "امرئ القيس،
وأيب حمجن الثقفي" .وهذه الدراسات املسبقة أفادت البحث ،ولكن مل يتناول أي منها تقنية
القناع عند املناصرة كما يستهدف هذا البحث مستكشفاً عن آراء الشاعر الناقد املناصرة
حول القناع وتطوره عنده ،حيث يتفوق الشاعر يف استخدام تقنية القناع للتعبري عن شعوره
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الذايت يف املنفى وعن حياة شعبه ومعاناهتم سواء داخل وطنهم املسلوب أو خارجه يف املنايف
بعيدًا عنه .وقد متكن الشاعر من إبداع أقنعة ورموز تدل على إبداعه ونبوغه الفين .فيحاول
البحث اإلجابة عن األسئلة التالية عرب توظيف املنهج الوصفي التحليلي:
 ما الفرق بني النم ط والنوع يف قصيدة القناع؟ ما اجلديد من امناط القناع عند الشاعر عزالدين املناصرة؟ مدى جناح الشاعر يف توظيف تقنية القناع وتطبيق آرائه فيها؟الخيفى على الدارسني أن مسألة حتديد املصطلحات واملفاهيم من األولويات املعرفية
الذي ميكننا من جتاوز حالة اخلل ط املفاهيمي .ويف هذا اإلطار هنتم بعرض أمناط القناع
وأنواعه من خالل تعريف مصطلح النم ط والنوع.
والختلو (عملية التقمص) يف هذا النم ط «من التصرف بأوضاع الشخصية األصلية؛ ألن
الشاعر يعتمد تلك الشخصية على ضوء متطلباته وحساباته» (السيدجاسم)203 :1990 ،؛ لذا
قد تكون الشخصية متوافقة مع املبدع ،وقد تكون خمالفًة له (الصكر )226 :1999 ،مبا يُعمل
يف مكوناهتا من التعديل ،أو التأويل ،أو احلذف ،أو االختيار .وإن الكثري من قصائد الشاعر
املناصرة يبىن على هذا النم ط.
بعد هذا العرض ،نودّ أن ندرس قصيدة "أبو حمجن الثقفي  ...أثناء جتواله" ،اليت تُعدّ من
النماذج الصاحلة للتدليل على هذا النم ط من أمناط القناع .يستلهم فيها املناصرة من التاريخ
العريب اإلسالمي شخصية "أيب حمجن الثقفي" ،الشاعر والفارس املسلم الذي ابتلي بشرب
اخلمر ،فلمّا أكثر منها سجنوه .وملا تداعى املسلمون للجهاد ضد الفرس يف معركة القادسية،
خرج معهم أبو حمجن ،فلما بدأت املراسالت بني اجليشني ،اختبأ أبو حمجن يف مكان بعيد
وشرب اخلمر ،وملا علم به "سعد بن أيب وقاص" قائد املسلمني ،غضب منه وحرمه من دخول
القتال ،وأمر أن يقيد بالسالسل .فلما ابتدأ القتال ومسع أبو حمجن صهيل اخليول وصيحات
األبطال مل يطق أن يصرب على القيد والتفت إىل زوجة القائد سعد معلناً توبته لكي تطلق
سراحه ،مث قامت زوجة سعد بفك قيود أيب حمجن وشارك يف القتال فقاتل قتاالً عظيماً .ملا
توقف القتال رجع أبو حمجن ،ورد السالح ،وجعل رجليه يف القَيد كما كان ،فلما علم سعد
بقصّته ،حل قيده ،وقال أبو حمجن :أنا واهلل ال أشرب اخلمر أبداً (املصنف.)240 :1980 ،
ويستلهم الشاعر من جتربة أيب حمجن املرحلة اليت كان فيها يف السجن ،ويرمز هبا إىل
«أي انسان يتعرض للسجن والقمع » (الكركي ،)219 :1989 ،ويعرب هبا عن مرحلة من مراحل
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الواقع العريب الذي يعيش فيها الفلسطينيون يف قسوة الغربة واملنفى يف الدول العربية ،كما يعيش
الشاعر يف املنفى بعيداً عن وطنه فلسطني (منذ نصف قرن) ،حيث مل يدخل وطنه فلسطني،
منذ ليلة ( ،)1964/10/15حىت اليوم .إذ يربز يف هذه القصيدة «تشابه حماور املعاناة،
فاملناصرة مقيد أيضًا بقيود معنوية ال بقيود حديدية كما هو حال أيب حمجن ،فالغربة مبثابة
القيد الذي يصادر فرصة التواصل مع الوطن» (اخلضور)84 :2006 ،؛ ومها ناقمان وثائران على
كل من حيدّ من حريتهما ومينعهما من األنشطة التضامنية مع الثورة والتصدي لألعداء.
ويتقمص الشاعر تلك الشخصية التارخيية يف بنية القصيدة من بدايتها حىت هنايتها ،بوصفها
إطاراً توليدياً؛ إلحساس غامر باألمل واحملنة إزاء النفي والتشرد .ويرسم مشهداً درامياً يضع
نفسه وراء شخصية أيب حمجن ،ويسق ط عليها جتربته ويبدأ القصيدة باحلديث عن أيب
حمجن( ،ضمري الغائب) وفق أسلوب مروي لتهيئة ذهن القارئ وجذب انتباهه لفكرة القصيدة
من خالل توزيع الكلمات "يُعاد ،السجن ،العبيد ،يُمنع "...باإلضافة إىل أنه يبدأ القصيدة بفعل
مبين للمجهول "يُعاد"؛ ليزداد عمق االختناق وسيطرة القهر والسلطة الغامشة على منعه من
القتال ضد االحتالل ،واملقاومة واالستشهاد من أجل الوطن وشعبه الفلسطيين .وينذر
(املناصرة) من خالل قناعه الشعب الفلسطيين ،باهلدف اإلسرائيلي األساسي ،وهو إنكار حقوق
الفلسطيين بأرضه .ويعبّر عن اهلاجس اإلسرائيلي الذي يزعم بإنكار وجود الفلسطيين وهويته،
مع أن الفلسطينني يعيشون يف فلسطني منذ (األلف العاشرة قبل امليالد) .وينتمي الشاعر
(املناصرة) إىل عائلة فلسطينية خليلية كنعانية عريقة ،تعود جذورها التارخيية املتسلسلة املوثّقة
إىل العام التاسع للهجرة (حسب كتاب اإلنطاء الشريف) .وهي قبل ذلك تنتمي لبلدة (بنو عام)
الكنعانية قيب امليالد .فـ(عائلة املناصرة) من أقدم عائالت فلسطني (حوار الباحثة مع الشاعر).
يصور الشاعر (املناصرة) معاناة أيب حمجن ،الذي تعب من القيد والسجن ،كما تعب
الشعب الفلسطيين من الترحال والتشرد وما رافق ذلك من بؤس العيش ونكده .وخيشى أبو
حمجن املعاصر من اغتيال الوجود الفلسطيين مبا حياك ضد الفلسطيين من مؤامرات
ودسائس؛ لترسيخ نفوذ احملتلني ،لكن املناصرة يرفض هوية مزورة أحضرها الصهاينة احملتلون
البغيضة ويستخفّ بنشاطاهتم؛ لذلك ينذر من خالل قناعه الشعب الفلسطيين من (مؤامرة
العدو) ،الذي ينكر حقوق الفلسطيين بأرضه؛ مع أن الفلسطينني يعشقون (اخلليل) وهم يف
حنني دائم وشوق عظيم جلباهلا .فيطغى حزنه من شدّة األمل واملعاناة ،ويندمج مع أيب حمجن
النموذج التراثي النسان فلسطيين ،ويتخذ منه قناعًا ويبدأ القصيدة بصوت راو ضمين يسرد
حالة إنسان فلسطيين متأمل ويقول:
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يعاد أبو حمجن الثقفي إىل سجنه ،كالعبيد /وحيمل تاريخ عصيانه يف احلقائب ،تكتب
عنه التقارير /،مينع من شم عطر الورود /،نقرّر كيف اغتيال هويته يف صباح جليد /يُعاد
إىل كهفه بالقيود حتاصره الشائعات ويسأل عند احلدود( /:حمروقةٌ سفين ...من كثرة
العصيان جمبولةٌ مدين ...بالقشّ والزوّان) /ولكنهم محّلوه الشظايا اليت عُلّقت يف شرايينه
كتباً /صبغوها بلون الشقائق ،حتمل طعم اخللود (املناصرة ،2005 ،ج.)385 :1
يربز املناصرة ندامته الشديدة على خروجه من الوطن ـ لتعليمه اجلامعي يف مصر ـ وعدم
متكنه من العودة إليه ،ويرجو أن يرجع إىل بلده حىت ال يفقد هويته وذاته يف املناىف العربية
واألجنبية اليت أُجرب على العيش فيها ،فهو يعترف بـأخطائه ونقائصه "هذي عيويب" ،وصمم أن
يتطهر منها يف سبيل اإللتحاق بركب الثورة واملقاومة والبناء الوطين "اقبليين" ،كما تاب
أبوحمجن التراثي عن شرب اخلمر وأعطى له "سعد بن أيب وقاص" ،حياة جديدة؛ ليقاتل ويبذل
جهده يف قتال الطغيان .من هنا تطبع القصيدة بطوابع درامية بإجترار الذات وتوهج شعري،
ويبدأ إحتاد املناصرة مع أيب حمجن فيخلق (أبو حمجن املعاصر) الذي ينطق بضمري املتكلم،
ويدغم فيه معاناته ومهومه الشخصية (الذاتيه) ،ومعاناة أيب حمجن (املوضوعية) إدغاماً تاماَ
يسيطر على القصيدة سيطرة تامة ،والشاعر يعبّر به عن الشعور اجلماعي ومعاناة أمته يف
املنفى ،وتالحم شعبه وتعاضده يف حتمل املصائب ،وأمله بالنجاة ،واخلالص حني يقول:
أتيت إليك اقبليين ،وهذي عيويب ،وهذي سالسلهم يف الزنود /أتيتك هذي
كراريسهم ،سأبول عليها ،وأرمي هبا يف املياه /كطفل غريب (املناصرة ،2005 ،ج)385 ،1

مث يصرخ أن حياته مثقلة بالغربة والتشرّد ( ...وحيداً هنا يف البعيد ،بعيد ،بعيد ،بعيد/
هنا زمن صارخ كاألفاعي )...إذ طُرِد من بالده حىت صار بال انتماء إىل الوطن مشرّدًا
ومنفيًا قد حرم من كامل حقوقه املشروعة (صرت خليعاً ،)...حيث يقول:
تدحرجتُ من رمل وادي الغضا ،وطُردتُ من السفح /صرتُ خليعاً ،أطارد
أذناب شيخ القبيلة /،جتّارها العائدين /تدحرجتُ يف واحة ،مهتُ بوماً بغزالهنا
النافرات من الصائدين /إذ جُعتُ آكُلُ رأس مسريي /أود اشتقتُ للكأس ،أذبح
صاحب حانتنا املقفِرة /أجوب البالد ،أسامر فيها ،مغاورها ،وحقول الذُرَة
(املناصرة ،2005 ،ج)386 :1

خييم القهر واحلرمان على وطن أيب حمجن املعاصر الذي يعيش يف شدة احلزن،
واهلم ،وقد ذاب وجوده باهلموم واملعاناة ،إذ يكرر ماقاله مرة أخرى:
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حمروقةُ سفين ...ألنين بركان /جمبولةُ مُدين ...بالقهر واحلرمان (املناصرة،
 ،2005ج)386 :1

هكذا ،يعتمد الشاعر على (قناع خالص وشفاف) يستعرض واقع حياته عرضًا واضحًا،
فيستمر احتاده مع قناع أيب حمجن وخيتار الشق الثاين من الدراما؛ لتكسب القصيدة (حركية
درامية مغايرة) تكشف عن رؤيته لواقعه املعيش ،الواقع احملزن االغترايبّ الذي ألّم بذاته ،إذ
يتجلى يف إقامة حواره مع النساء اليت يرمز هبا إىل اجلماهري العربية اليت ترغب يف دعم
الشعب الفلسطيين ،والدفاع عن احلق العريب املسلوب ،فيطلب منهن املساعدة إلطالق سراحه
وقيده؛ ليحارب مع العدو الغاشم ،وفتح باب اجلهاد لكل ثائر من أبناء العروبة من أجل حترير
األرض .من خالل هذا احلوار الذي طرحه املناصرة يف قالب السؤال واجلواب ،يتضح من
عالقة قناع أيب حمجن مبوقف جتربة الفلسطيين أكثر فأكثر ،ويربز عنصر املفارقة الواضحة
بني إسراع للنجدة وإلغاثة اليت نراها يف ملف اإلرث اإلنساين ،وعدم االستجابة وتعاون اجلماهري،
للتصدي للعدو الغاشم واملكافحة وعدم دعمهم حلقوق اإلنسان الضائعة يف عصرنا الراهن.
باختيار هذا اسلوب احلوار تصل درامية القصيدة إىل ذروهتا الفنية والتأثري البالغ على املتلقي.
فعندما يرى املناصرة نفسه وشعبه وحيداً يف مأساته يعزم على أن يأخذ زمام األمور
للنهوض مستعينًا بالدول العربية األخرى ،ويشي ـ يف الوقت نفسه ـ باألمل الذي ظل حيمله،
حيث يقول:
مسعتُ النساء يقلن هلا :أطلقيه/،ففي وجهه توبةٌ كصالة الرسول /رأيت
وحوش الرباري تصيحُ :إذا تاب فلتُطلقيهِ /،ففي صدره عنب من جبال اخلليل...
(املناصرة ،2005 ،ج)387 :1

ويف املقطع األخري ،تتضح املفارقة بني املوقف التراثي واملوقف املعاصر يف دعم احلق
اإلنساين وضوحاً تاماً ،فعندما يعود أبوحمجن املعاصر للبحث عن سيوف العشرية (العرب)
واالستعانة بإخوانه يف الدول العربية لدعم األمة العربية الفلسطينية ،جيدهم قرب ينابيع
الصدأ أي دون استجابة .وينتج عن هذا أن كل الشعارات واجلعجعات حمصورة يف كالم
الشعراء الذين حيثون اآلخرين على رعاية الشعب الفلسطيين (مسعت الرصاص على ورق
الطاولة)؛ فيدرك أن احلل بيده ،...ومرة أخرى يعلن نفسه مستعداً للتطهري من العيوب
لينال شرف اجلهاد وعز املقاومة على ثرى أرض فلسطني الطاهرة ...فيتوسل قائال( :فكي
وثاقي ،ومل أذُق اخلمر ،فكي وثاقي ،اقبليين) ،حيث يقول:
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وأبقى هنا الهثاً ،باحثاً عن سيوف العشرية /يف غبش الليل قرب ينابيع وادي
الصدأ /تدفق سيل اخلطاب على منرب الشعراء ،فقالوا :نعم /كالب العشرية
قالت :لَعَم /مسعتُ الرصاص على ورق الطاولة  /مسعتُ البالبل تشدو ،بال وَتَر أو
َنغَم /ففكّي وثاقي ،ومل أَذُق اخلمر ،فكّي وثاقي ،قبليين /رصاصُ العقارب فوق
جبيين /حِرابُ األقاربِ ،مغروزةٌ يف عيوين (املناصرة ،2005 ،ج)388 :1

مث يأخذ الشاعر على عاتقه أن يعود إىل القيود كما عاد أبوحمجن إىل سجنه و«يقطع
عهداً على نفسه أمام األقارب ،بالعودة إىل القيود ،إذ سُمِح له مبواصلة النضال» (اخلضور،
)85 :2006؛ وعندما يعاهد الدول اليت حتمي شعب فلسطني ،فتستمر احملاولة لتحرير وطنه،
فإنه يفرح ويفرح اآلخرون( ..زينت خصرها) ،ولكنه سوف يركن للهدوء مرة أخرى ،كما
كانت هناية قصة أيب حمجن ،حيث يقول:
وحني تقولني :رمل البالد ،جبال البالد ،مدائنها /زيّنت خصرها  ...وأضاءت
وجودي /أعود لسجين ـ أعاهدك اهلل ـ فكي قيودي!!! (املناصرة ،2005 ،ج)388 :1

جتدر االشارة إىل أن قناع أيب حمجن الثقفي رمز شخصي للمناصرة« ،ذلك الرمز
الذي يبتكره الشاعر ابتكاراً حمضاً ،أو يقتلعه من حائطه األول ،أو منبته األساس ،ليفرغه
جزئياً أو كلياً ،من شحنته األوىل ،أو مرياثه األصلي من الداللة ،مث يشحنه بشحنة شخصية،
أو مدلول ذايت» (العالق.)75 :2000 ،
هكذا يوظف الشاعر يف تلك القصيدة قناعًا خالصًا أو بسيطًا؛ ألنه اليعتمد فيها على
قناع شخصية إال شخصية أيب حمجن الثقفي ،مبا جيد من أوجه التشابه بني سريته وحال
الفلسطينني ،فريتديه الشاعر ليختفى وراءه ،ويتفاعل معه تفاعالً درامياً بأسلوب قصصي
للتعبري عن الواقع الذي قد عاناه ،ويعاين منه يف منفاه اإلجباري.
عالوة على تلك النماذج ،يتخذ الشاعر القناع البسي ط يف الكثري من قصائد سـنعاجلها
يف املبحث اآليت؛ قصائد تكون فيها الشخصية املقنعة شخصية وحيدة ،يسق ط الشاعر عليها
مالحمه الذاتية ،وهي جزء اليتجزأ من بنية القصيدة ،وعنصر أساسي من عناصرها
البنائية اليت يتحد الشاعر معها احتاداً تاماً ،وينطق بلساهنا الوقائع املعاصرة.
واما النم ط الثاين هو من ط القناع املركب فيحدث هذا عندما يلجأ الشاعر (إىل ظاهرة
تعدد األقنعة يف قصيدة واحدة) ،ويغلف قناعه بأغلفة إضافية بتسخري شخصيات أخرى،
يُسند هلا أدوارًا حمددةً ،وينسج عن طريقها حبكات فرعية ،تصب مجيعها يف العقد الرئيسية
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للنص .وهذا ما يسمى بتقنية القناع املركب (كندي)180 :2003 ،؛ ألن «الشاعر اليكتفي فيها
بوجود صوته بعيدًا عن صوت قناعه ،كما يف قصائد القناع البسي ط ،بل يقتنع بصوت آخر ،وال
يشترط فيه مطابقة الشخصية املقصودة بالقناع زمنيًا أو تارخييًا ليصل من خالله إىل قناعه
املقصود» (الصكر .)230 :1999 ،وجيد الشاعر نفسه مضطرًا إىل صياغات متراكبة تنسجم مع
جتربته الشعرية ،االمر الذي يؤدي إىل الغموض يف النص الشعري .والناقد والشاعر
عزالدين املناصرة يكشف تفاصيل جديدةً عن هذا النم ط ويقسمه إىل طبقتني شعريتني:
الطبقة األوىل -تسمى بالقناع املركب الظاهري وتقوم أساسًا على تالقح ومتازج الشاعر
مع الشخصيات الظاهريّة يف القصيدة الواحدة؛ أي قصيدة متتلي بأقنعة مفردة/بسيطة،
التتمازج مع بعضها.كما يف قصيدة "حصار قرطاج" ،يستحضر الشاعر شخصيىت "هانيبال"
و"امرئ القيس" ،ويستغل من هذه الشخصيات للتعبري عن رؤيته للواقع احلاضر دون امتزاجهما
معًا كما سنرى .يف هذه القصيدة ،خلص الشاعر رؤيته الشعرية والوطنية حول حصار املقاومة
الفلسطينية يف بريوت عام  ،1982اليت وصفها النقاد بأهنا (قصيدة نقد ذايت) للقيادة
الفلسطينية ،ونقد لتجربة خروج املقاومة الفلسطينية من بريوت (األرض الكنعانية) إىل تونس
(قرطاج) الكنعانية أيضًا.إذ يقوم «باملالءمة بني جتربة احلادثة التارخيية القدمية يف قرطاج،
وهذا احلدث السياسي املعاصر الذي زلزل الشاعر ورفقاء دربه بلظى مستمر» (صادق:2005 ،
 .)124وإن (مذحبة خميم بريوت) :صربا وشاتيال ،وضغ ط (حصار بريوت) تثريان مشاعر
الغربة والشتات يف نفس الشاعر وتسيطر عليه عاطفة احلنني والشوق إىل وطنه والسخ ط
والثورة على االستعمار ،اليت يعرب عنها الشاعر من خالل تركيزه على االستدعاء واالحتاد مع
شخصيتني "هاين بعل" و"امرئ القيس" .يف بداية القصيدة ،يستدعى الشاعر الشخصية "هاين
بعل" الذي قد عرف يف التاريخ هانيبال القرطاجي ،القائد الشجاع واألسطوري الذي وقف
جبيشه ضد روما ،ومل يستطع القائد الروماين أن يتغلب عليه (املنياوي 68 :2010 ،ومابعدها)؛ لذا
يتأثر بقدرة هذه الشخصية ويتخذ قناعًا منها ،وحيمل عليها معاناة وخواطر االنسان
الفلسطيين ،وينقل الراوي الضمين هذه هواجس الشاعر/هانيبال ويقول:
وحشةٌ يف ضجيج الصهيل /قال هاين لبعلِ الذؤابات يف الفجر /هل غربيت قد
تطول /ومىت يبدأ الصقر قرع الطبول /رشف الكأس مثَّ ارجتف /حاصرته طيور
الذهول /فجأةً فجأةً أومضت يف اخلليل /كان قليب حَجَر /صار كفي حجر
(املناصرة ،2006 ،ج)298 :2
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فقد إحتد مع شخصية هاين ،ويتخذ من امسه اله بعل اهلاً كنعانياً ؛ أي ،اإلله احملارب
واملدافع عن البشر ،ويتحاور معه باحثًا عن اخلالص لفلسطني وشعبها من الظروف الضائقة
واخلانقة اليت يعيشوهنا يف املنفى .هذا القناع يتطابق مع الشاعر بعد خروجه من (حصار
بريوت عام  )1982فقد كان فدائيا مقاتلًا يف الثورة ،بل هو (الشاعر الفلسطيين الوحيد)
الذي محل السالح دفاعًا عن املخيمات الفلسطينية واجلنوب اللبناين ،وقد خرج من بريوت
على ظهر سفينة يونانية ،تدعى (مشس املتوس ط) ،إىل سوريا مث إىل تونس؛ حيث عاش
الشاعر مع عائلته يف (فندق سلوى يف تونس) الذي أقامت فيه قيادة الثورة الفلسطينية بعد
اخلروج من بريوت ،فالشاعر جيسد هذه املعاناة من خالل شخصية هانيبال ،فيتحدث
الشاعر من خالل شخصية هانيبال ويقول:
أنا مثل هاين الذي /ما حنا البعلُ يومًا عليه /وناطح روما وحيدًا /ومات
وحيدًا على حجر اجلُلجُلَة /إنين فوق صدركِ قرطاجُ ،وردتكِ املهملة /فانثري يف
عظامي نداك احلنون (املناصرة ،2006 ،ج)303 :2

ومن خالل هذا االندماج ،يدعو الشاعر فلسطني عامة إىل التخلص من اخلوف؛
الستنهاض اهلمم واسترداد الوطن املسلوب ،مث يورد الشاعر شخصية أخرى يف جوار
شخصية "هانيبال" ،هو شخصية "امرئ القيس" ،ومن هنا يتخذ القصيدة لون القناع املركب
املبين على حضور شخصيتني يف القصيدة الواحدة ،لكن مل يدجمهما معًا بل يستدعي
شخصية "إمرؤ القيس" ،اليت يرى الشاعر مصري حياته أكثر مشاهبة مبصري االنسان
الفلسطيين ،لذلك يلوّن ويتنوع هذه القصيدة بإندماج صوته مع صوت "امرؤ القيس" ،لتعبري
أقوى من هواجسه وآالمه .فيتقمص "امرئ القيس" ،ويستوحي عناصر من حياته ،مثل البحث
عن ملكه الضائع بعد مقتل أبيه ،وعرب هذا اإللتباس يقرن رحيل امرئ القيس إىل الروم
لالستنجاد ليثأر ألبيه ،باحثاً مع أبناء شعبه عن ملجأ جديد بعد طردهم من بريوت،
ورحلتهم إىل تونس (قرطاج) .ويتخذ من (الروم) رمزًا لالستعمار الذي خيم على
اجملتمعات العربية بشكل مباشر يف كل جوانب احلياة اليومية املختلفة من الثوب ،والشاي،
والصحافة ،والكتب ،ويف أسرة الزوجات ،فيحذر الشعوب العربية من السيطرة االستعمارية
اليت هتدد هويتهم ومصريهم وبقاءهم باستغالل (تآمر قيصر الروم ضد امرئ القيس) ،إذ
أهدى امرؤ القيس حلة مسمومة فلما لبسها امرؤ القيس سرى يف جسمه السم وأدركه األجل
يف أنقرة (االصفهاين ،1986 ،ج ،)99 :9فيقول املناصرة:
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حناول مُلكًا  ...وقد المنوت /بثوب السُمومِ الذي أرسَلَتهُ لنا الروم /خلفكَ روم،
حواليكَ روم ،ويف املاء روم/،ويف الشاي روم /يف الصحافة روم ،ويف كُتب اجلامعات/
يف أسريةِ زوجاتنا يف البُيوت/حناول مُلكًا وقد ال منوت (املناصرة ،2006 ،ج)300 :2

يلجأ الشاعر إىل قناع امرئ القيس ،وجيعل قرطاج وطنه وملكه الذي هجم عليها الروم،
ليصور أن مهمة استرداد امللك ليست سهلة ،بل حتتاج إىل صدق العزم والقوة ومحل أخطار
الطريق ،وليست خطباً رثائية وشعارات فارغة وبراقة ،بل حتتاج إىل التوحد والنصرة ،فيقول:
يا امرأ القيس /مايل أراك حزينًا صموت /البالغةُ ذميتُها واسعة /يا امرأ
القيس إن شئت قرطاج ،البد من شوكها /والبد أن تتعفِّر قبل الوصول (املناصرة،
 ،2006ج)301 :2

وقد ظل املناصرة خمتفيًا خلف قناع امرئ القيس ،وينطق بصوته ويتمازج معه ،مث من
خالله يستحضر شخصية السمؤال التاجر اليهودي ،ويوظفها توظيفًا عكسيًا ،وحيمل عليها
داللة املكر واخليانة ،وهو الذي وضع امرؤ القيس عنده أسلحته ،وأمّنه عليها ،لكنه باع األسلحة
(االصفهاين ،1986 ،ج .)99 :9من خالل هذا االستحضار جيسد صورة الصديق اخلائن الغدار
الذي يرمز به إىل لبنان يف زمن احلرب األهلية حني رفضت املقاومة الفلسطينية يف أرضها،
وطردت الشاعر وإخوته وشعبه ،فيقول:
يا امرأ القيسِ إنّ السَمَوألَ تاجرُ أسلحةِ /وامسه صِمُوئيل /والبالغةُ
سيف عتيق كسول /ودمها خَدَر من كحول /ودمي من جراح اخلليل /البالغة
ذمّتها واسعة (املناصرة ،2006 ،ج)301 :2
فمن خالل توظيف قناع امرئ القيس ،يكثف معاين الغدر واخليانة عن الروم ،وهو معادل
للمحتلني والدول الغربية املساندة هلم ،والذين قد أدى حصارهم إىل تدمري قرطاج
(فلسطني) وإزالتها ،والتخلص من قوى املقاومة؛ إذ يقول الشاعر:
ما أشبه اليوم بالبارحة /تُباع ببازار روما العتيقُ /مجلةً كالرقيق /طفحت يف
املدى الرائحة /هلذا والبُدي من لطمة جارحة /على باب قرطاج ،حىت نفيق
(املناصرة ،2006 ،ج)306 :2

يوظف الشاعر املناصرة لفظة "البازار" توظيفًا هتكميًا الذعًا؛ ألهنا تدل على الفوضى
االحتاللية اهلدامة والسيطرة االستعمارية على الوطن العريب وهنب ثرواته خاصة يف
فلسطني مما أدى إىل حماولة تصفية القضية الفلسطينية .لذلك ،يدعو الدول العربية إىل
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اغتنام الفرصة حنو التعبئة العامة والنفري العام خلوض معركة التحرير بالقضاء على
احملتلني ،دون أي اعتماد على الغرب والشرق أي (أمريكا واالحتاد السوفيايت) ،وإمنا دعا
إىل الوقوف صفاً واحداً يف وجه املتآمرين؛ لكي يعود البلد السليب إىل أحضان العرب قبل
أن تفوت الفرصة ويقول:
على باب قرطاج كان الضجر /وكان الرذاذ اخلفيف / :رذاذٌ من الشرق يأيت،
وميأل نصف احلقول /رذاذ من الغرب يأيت ،وميأل نصف احلقول  /عليلك
سيلتقيان  /أإذا اجتمع املَلَكان /أإذا اتيفق امللَكان  /ما الذي ستقول (املناصرة،
 ،2006ج)307 :2

ويف ختام القصيدة ،خياطب الشاعر قناعه إمرأ القيس مباشرة ،ليخاطب نفسه وشعبه
الفلسطيين ،ويدعو إىل التنبّه واليقظة من مؤامرات صهيونية ،وحيذر من قبول هداياهم
املسمومة؛ إشارةً إىل املشاريع اليت أحدثت النكبة ،وأدت إىل طرد أبناء شعبه من وطنهم
وأراضيهم ،وصاروا يعيشون يف الشتات حياة البؤس والشقاء ،فيقول:
يا امرأ القيس ،إحذر قميصكَ ،قد سَميموهُ/ ،وحاذِر خيوط مؤامرة العنكبوت /
إنّها يف قميصكَ ،فانفِد جبلدكَ/ ،رُدي اهلدايا ألصحاهبا ،التكن خائفًا /التكن
كومةٌ من سكوت /لئلّا متوتَ ،لئلّا متوتَ ،لئلّا منوت (املناصرة ،2006 ،ج)308 :2

نالحظ ،أن القصيدة "حصار قرطاج" (مركبة من القناعني) املفردتني؛ أي :القناعني
املنفصلني (هانيبال وامرؤ القيس) ،دون التقاط والتقاء صوهتما معًا كما نرى يف الشكل اآليت:

فهذه القصيدة بنيت على من ط القناع املركب الظاهري،كما سنرى منوذجًا آخر من هذا
النم ط يف املبحث اآليت يف قصيدة "أضاعوين" اليت يستدعى فيها شخصييت "العَرجي"
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و"امرئ القيس" .والشاعر يف بداية القصيدة يرتدي قناع الشاعر األموي "العرجي" ،مث خيلعه
ويتقمص شخصية "امرئ القيس" حىت هناية القصيدة دون مزج هاتني الشخصيتني معًا.
 بعد اخلروج من (حصار بريوت عام  )1982إىل تونس ،وجّه (ياسر عرفات ،قائدالثورة الفلسطينية) دعوة خطيية لعدد من الشعراء من بينهم (حممود درويش ،وعزالدين
املناصرة) إلنشاد قصائدهم أمام اجمللس الوطين الفلسطيين (الربملان) يف اجلزائر يف
(فرباير  .)1983لكن مجهور اجمللس فوجي مبنع (املناصرة) من إنشاد قصيدته (حصار
قرطاج) ،بينما سُمح لدرويش بإنشاد قصيدته (مديح الظل العايل) بعد أن كتب أحد
مستشاري عرفات السياسيني تقريراً قال فيه بأن قصيدة املناصرة توجه نقداً الذعاً للقيادة
الفلسطينية ،بسبب مواقفها يف حصار بريوت (موقع لبنان املقاوم .)2002 ،وقد أشار عدد من
النقاد إىل (ضرورة املوازنة بني قصيدة املناصرة ،وقصيدة درويش) ،لكن أحداً مل جيرؤ
على عقد هذه املوازنة حىت اليوم.
 -2-1أما الطبقة الثانية اليت يسميها الشاعر املناصرة تقنية "قناع القناع" :ويعرّفها
بتقنية يتقمص هبا الشاعر قناع شخصية رئيسية ظاهرية قد جعل فيها شخصيات شبه
خمفية ،أو نواة خمفية تدل عليها قرائن موجودة يف نص القصيدة ،حىت يظهر للمتلقي أن
الشاعر قد تقمص (األقنعة املختلفة) وهذا ما يسميه الشاعر املناصرة تقنية "قناع القناع".
(حوار الباحثة مع الشاعر)

من أهم القصائد اليت يوظف فيها الشاعر (تقنية "قناع القناع") ،هي القصيدة
املوسومة ب(حيزية عاشقة ًمن رذاذ الواحات) .اليت تعترب مساجلة للشاعر مع قصة شعبية
جزائرية سردها (الشاعر الشعيب "حممد بن قيطون") ،يف القرن التاسع عشر عن قصة
احلب "حيزية وسعيد" يف بلد "سيدي خالد" .وتقول القصة أهنما حتابًا إىل درجة العشق ،مث
تزوجها ،لكن املوت فرّق بينهما ،حيث مرضت حيزية مرضًا خطريًا وتوفيت بعده مباشرة
(وعداهلل .)76 :2005 ،لكن املناصرة ،يقول عنها إهنا«عاشقة ً قُتلت من باب اخلطأ بيد
حبيبها ،عندما خرجت ملالقاته ،فاعتقد أهنا واش ،فاطلق عليها النار ،فسقطت ميتة يف
أحضان الواحة» (وعد اهلل ،)77 :2005 ،فتأثر هبا تأثرًا شديدًا وتذكّر حبيبته ("جفرا" اليت
استشهدت بنريان طائرة إسرائيلية يف بريوت عام  ،)1976وكانت على عالقة عاطفية
بالشاعر ،كادت تصل إىل مرحلة الزواج (حوار الباحثة مع الشاعر) ،مث أبدع هذه القصيدة.
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يف نظرة أوىل يتقمص الشاعر املناصرة قناع شخصية رئيسية القصيدة "حيزية" ،منذ
عنوان القصيدة حىت هنايتها ،ووجد حيزية عاشقةً قدمت منوذج احلب واخلالص ،حني متوت
وفاءً حلبيبها؛ لكن من يدقق النظر جيد أن وفاء حيزية حلبيبها معادلٌ حلب الفلسطيين إىل
وطنه ومأساته يف سبيل العودة إليه وبالتايل ،إن (حيزية اجلزائرية معادلٌ جلفرا الفلسطينية
الشهيدة)؛ لذلك ندرك أن الشاعر قد جعل جتربة جفرا نواة خمفية يف القصيدة ،يعين أن
الشاعر يف هذه القصيدة يتقمص قناع شخصيتني حيزية ،وجفرا يف آن واحد؛ ويوظف تقنية
قناع القناع ،وهبذا ترتفع حيزية ،وجفرا عن املستوى الشعيب إىل املستوى األسطوري ،ليدال
على احليوية واخللود .وباختيار هذا العنوان الشعري "حيزية عاشقة من رذاذ الواحات" يقرن
األنثى بالطبيعة بالتماهي مع رذاذ السماء واخضرار الطبيعة (الوطن)؛ ليمحو هبا كل مأساة
املوت (وعداهلل ،)73-72 :2005 ،ليبعث حياة جديدة عند حيزية /جفرا /الشاعر.وميكن تشريح
تقنية قناع القناع يف هذه القصيدة بالشكل اآليت:

فيمتزج صوت املناصرة وجفرا بصوت حيزية على عكس املركب الظاهري الذي يعتمد فيها
الشاعر على عدد من األقنعة دون اندماجها معًا ،فيتناغمان ويتحدان يف التجربة الشعرية اليت
جتسد موقف الشاعر النفسي العميق ،فيسمع صوت القناع مبتدئاً بالفعل املضارع "أحسد" ،وهي
كلمة تكثر ترددها أكثر من أربعني مرة يف القصيدة ،وقد يعين هبا حب حيزية (الشاعر) لوطنها
واأليام اليت عاشتها فيه .ويف الواقع ،فإن قناع حيزية «يترجم رغبة األنا يف اخلروج من الفضاء
النفسي املأزوم ،فضاء سليب ( )passiveوجامد ،امتألت أجواؤه باليأس واإلحباط والغرابة
والتساؤل ،وأنا املتكلم تعيش أزمة نفسية حادة تفصح عن مستواها ودرجاهتا؛ الصرخات
الالمتناهية للماضي بكل أبعاده ومكوناته عرب حيزية» (رضوان ،)134 :1999 ،حيث يقول:
أحسِدُ الواحةَ الدمويية هذا املساءْ /أحسدُ األصدقاءْ /أحسد املتفرّج والطاوالت
العِتاق اإلماءْ /األكفي اليت صفّقت راعفة /القواريرَ أحسدُها /واخلالليلَ ذاهبةً
آيبة /أحسدُ العاصفة يف حنايا الفضاءْ (املناصرة ،2006 ،ج)222 :2
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هكذا ،هتيمن الصرخات املكررة "أحسد" ،يف رباعيات ( )69 -1لتعرب عن حنني الثالثي
املتوحد ياحليزية ،وجفرا ،والشاعر إىل احملبوب إىل الوطن الغائب يف أمكنته ،واحلاضر
بكل جزئياته يف ذاكرته (القوارير ،حنايا ،اخلالخيل ،القيظ ،اخليل .)...،وقد أورد الشاعر
أمساء األماكن اجلزائرية من الشرق إىل الغرب ،ومن الشمال إىل اجلنوب (سَطيف ،سيدي
خالد ،بسكرة ،القُل ،جيجل ،تلمسان)... ،؛ ألهنا مرتبطة بقناعه األصلي "حيزية
اجلزائرية" ،وينشد هبا الشاعر عرب جفرا حنينه وشوقه إىل فلسطني ،وكل أحنائها ومدهنا
برمّتها ،كما يقول:
و(سَطيف) :حقول الشعري ،األعايل ،ينابيعها ( /سيّدي خالدا) :عَرَبًا وخيامًا
وخنلًا ،هوىً،أحسد التمر يف (بِسكِرَة) /اجلفاف الذي جفي حزنًا عليها (املناصرة،
 ،2006ج)223 :2

مث تشتد عالقة أنا املتكلم بقناعيه حيزية /وجفرا ،إذ راح الشاعر يتخذ من نقوش
"الطَسَيلي" اجلزائرية( ،الدولة الكنعانية) رمزاً متجذراً لفلسطني ،ومعادلًا موضوعيًا هلا
ويبحث عن هويته املفقودة يف آثار "الطسيلي" اجلزائرية؛ ليثبت التاريخ املشترك مع فلسطني
(نقوش الطسيلي والدولة الكنعانية) ،على مرأى ومسمع من الرعاة والشياه (رزوقة:2008 ،
 .)139وإن البحث عن هذه الدولة الكنعانية هو الدافع الذي يرب ط الشاعر بقناعه حيزية،
ووطنها اجلزائر ،حىت جيدها قادرة على محل مهومه ،وهواجسه املعاصرة ويقول:
ربيما قيل إين أغارُ ويف القلب منّي حَسَد /أيشبهين أحد :كنتُ غازلتُها يف
الطريق /ونَدَهتُ عموم البَلَد /إىل ساحة وشَلَفتُ مناديلها /،وهم يَنظرون/
النقوشُ اليت حُفِرت يف (الطَسَيلي) رأتين /رأتين مجوعُ الرعاة /أُمَصمِصُها
قطعة ً قطعة  ،ورأتين الشياه (املناصرة ،2006 ،ج)230 :2

ومن جانب آخر ،فإن الشاعر دأب على ذكر أمساء األماكن ورحالت الشاعر واالنتقال
من موضع إىل آخر وهذا يدلّ على تشريد الشاعر ،كما أن ألفاظ (الظعائن ،اهلودج)... ،
تدل على صورة أنا املتكلم املتشردة ،حني يقول:
أحسد اجلبلني ...ظعائنُها شقَّت القنطرة /أحسد الشعراء الرواة الذينَ
رأوها /على هودج الكهرباءْ (املناصرة ،2006 ،ج)223 :2

مث يسرد الشاعر واقفًا وراء القناعني بأسلوب قصصي قصة حيزية وجفرا اليت ختتتم
أحزانه يف املساء ويعود مرة أخرى يف الفجر ويقول:
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واحة للمطر /عَريجَت صَوبِها الفارسة /حيث كان دم ينتظر /أمحرَ الشفتني
بلون القمر (املناصرة ،2006 ،ج)226 :2

فتأيت حيزية وجفرا العاشقة مع الفجر« ،ملثمة كفارس للقاء عاشقها ،فتخطي عينه،
وتتناثر رائحة الشك ،ليطلق طلقته الواحدة يف جبينها» (وعد اهلل)95 :2005 ،؛ فالشاعر خيتار
لقاء حيزية زمن الفجر عاشقةً ملثمةً ،ليعرب هبذه الصورة عن شدة حالة خوف شعبه وترقهبهم
أمام املتآمرين مع العدو الصهيوين ،ويعرب بزمن الفجر عن «القتل الذي وقع ،ويقع خطأ يف حق
قضية أنا املتكلم» (وعد اهلل)97 :2005 ،؛ أي يف حق جفرا الفلسطينية الشهيدة ،حني يقول:
رأى كومةً من عتيق قالدهتا /،ورأى خطأَ يف عيون السواد /يا ملفَّعة الفجر
إن اهلوى البدويي /،هوى األرجوان /كان مُتيفَقًا أن تبادِرَهُ بنشيد /فلم تستطع...
واعتراها الذهول /ورأى الظلّ يف املاء مثل العَذول /يَتَباطأ نرجسة ً داميةً /تتناثرُ
يف املاء رائحة الشك واحلسرة اآلتية /.فأطلق طلقته الواحدة /يف جبني الندى
وغزال احلقول /غري أنّ حديث الرواة يطول (املناصرة ،2006 ،ج)27 :2

فتقتل حيزية الشعبية لوفائها لعاشقها ،وتستشهد يف نص املناصرة كجفرا الفلسطينية
يف سبيل وطنها ،عندما حاول مالقاة حبيبته واألرض الفلسطينية ،فاستشهدت دون أن حتمل
إمثاً أو خطأ.
من جانب آخر ،إن هذا القتل أو املوت ،يتجاوز املوت فينادي ببزو الفجر ،كما وردت يف
النص الشعيب ،ويسرع يف بزو الفجر وميالد حيزية من اجلديد( .وعداهلل)97 :2005 ،
هكذا ،جيمع املناصرة قناع حيزية إىل قناع جفرا اليت استشهدت يف سبيل وطنها
وخيرج حيزية الشعبية عن نطاق الداللة األولية ،ويلبسها دالالت جديدة عصرية لتتناسب مع
معىن الظلم  ،واملأساة ،وقتل شعبه الفلسطيين دون ذنب .ويف املقطع األخري يظهر مقاصد
املتكلم حني يقول:
القتيلة زيتونةٌ /،أم رماحُ املقابر قد غُرست يف السؤال /القتيلةُ رملٌ على
البحر /،أم ذهبُ األضرحة /ليس نسمع غري صدى النائحة (املناصرة)231 :2006 ،

املناصرة يأيت بكلمة "القتيلة" ،بأل العهدية (رزوقة ،)147 :2008 ،ويقدم دليالً على أن
القتيلة اليت قُتلت يف النص مرتني هي جفرا الفلسطينية ،اليت ترمز إىل فلسطني الشهيدة
أو كل من استشهد يف سبيل وطنه.
هكذا ،يلجأ الشاعر املناصرة عرب توظيف (تقنية قناع القناع) ،واندماج قناع حيزية مع
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جفرا ،إىل جعل القصة الشعبية يف جدلية بني املوت واحلياة .ويرفض املوت والفناء ،وينشد
أنشودة التاريخ والعشق والبقاء واخللود .وكذلك يتجاوز قناع حيزية وجفرا ،ويغور يف أعماق
املأساة اإلنسانية ،ويصل قاع قصيدته إىل قاع احلزن اإلنساين.
عالوة على ما ورد يف هذه القصيدة ،يوظّف الشاعر هذا النم ط من أمناط القناع يف
قصائد أخرى ،مثل قصيدة "زرقاء اليمامة" .يتقمص فيها الشاعر قناع شخصية ظاهرية
"جفرا" ،وجيعل فيها النواة املخفية من جتربة "زرقاء اليمامة"؛ بعبارة أخرى جيعل من
شخصية زرقاء األسطورية قناعًا جلفرا ،ويتنبأ مبصري القضية الفلسطينية ،كما جند يف
قصيدة "كيف رقصت أم على النصراوية" اليت احتوت على قناع جفرا الشعبية ،وجفرا
الفلكورية وزرقاء اليمامة .وكذلك يف قصيدة "مدينة ،تدعى سنتياجو" جيعل الشاعر
شخصية "فيكتور جارا" ،قناعًا رئسيًا ،مث يتخذ قناع "جفرا" ،ويندغم صوته مع صوت جفرا
وفيكتور ،ويتخذ منهما قناعًا يف آن واحد.

النتائج
من النتائج اليت توصّلت إليها املقالة:
 يقصد بنم ط قصيدة القناع كيفية مبىن القصيدة ،بعبارة أخرى كيف تظهر الشخصيةاملقنعة يف جممل خمط ط قصيدة القناع  ،أما نوع قصيدة القناع فهو يتميز بنوع مصدر
الشخصية املقنعّة إما التارخيية أو األسطورية أو الشعبية أو الطبيعة أو املعاصرة أو خمترعة
ومصدّرة من خيال الشاعر وقدرته اإلبداعية.
 القناع املخترَع تصنيف نوعي أكثر مما يكون تصنيفًا منطيًا؛ إنه قناع تتضافر عناصرهمن التاريخ واحلاضر أو منهما مجيعا ويوظفها الشاعر باعتباره موروثًا سلفيًا يتركز على
صفة معينة يثبتها عند مجاعة معينة .بعبارة أخرى إذا كانت مصادر القناع التراثي التاريخ،
أو األسطورة ،أو الطبيعة ...فإن مصدر القناع املخترع هو خيال الشاعر وافكاره اليت قد
توجد فيها عناصر تراثية .وبذلك ميكننا أن نستنتج القناع املخترع يضفى على أنواع القناع
أبعادًا ورؤى أخرى وخيرج من جمموعة أمناط القناع؛ ألنه نسيج وحده وميكن أن يكون على
من ط القناع البسي ط أو املركب .كما عاجله البحث عرب دراسة قصيديت "كنعان صابر لن
يستنكر" وقصيدة "أيب حمجن الثقفي".
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 يضاف نوع جديد على من ط القناع املركب معتمدًا على رأي الشاعر الناقد (عزالديناملناصرة) خالل معاجلة قصيديت "حصار القرطاج" و"حيزية عاشقة من رذاذ الواحات".
فيقسم من ط القناع املركب على قسمني :اولًا :القناع املركب من شخصيتني ظاهرتني .ثانيًا:
قناع القناع؛ أي ،قناع شخصية ظاهرية جتد فيها نواة خمفية من شخصيات أخرى.
 ويف هناية املطاف جند أن الشاعر الناقد عزالدين املناصرة ناقد وشاعر ذو قدرةنقدية وآراء بديعة عرض ،فقد عرض تقسيمًا جديدًا من من ط القناع املركب (قناع املركب
الظاهري ،وقناع القناع) كما وجدناه من خالل حتليلنا لبعض قصائده شاعرًا مسلحًا بوعي
علمي ورؤية تقدمية وثورية ونظرة تفاؤلية تستشرف املستقبل من خالل االحتاد واالمتزاج مع
الشخصيات التارخيية واألدبية والدينية أو األسطورية والشعبية ،مؤكدًا على ضرورة الصحوة
واليقظة ،واالنتباه ملؤامرات ودسائس العدوان الصهيوين وجنده إىل جانب ما ذكرنا حاملًا
لواء النضال ومشعل الشعر السياسي الكفاحي واملقاوم.
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