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القناع الصوفي

في شعر عبد الوىاب البياتي

د .مسعـود وقـاد
كمية اآلداب والمغات
جامعة الوادي – الجزائر

الممخص :

يعد خطاب األقنعة تقنية جديدة في الشعر العربي الحديث ،كان لمشاعر عبد الوىاب البياتي

السبق في استحداثيا في بداية الستينيات ،بعد محاوالت تجريب كثيرة لكسر وتيرة
عصا ْ
الغنائية التي أغرق الشعر العربي قديما وحديثا في مزاولتيا ،انتيت إلى اتخاذ شخصية تراثية
يمم بالنفس ،فصار الخطاب بذلك أكثر
أخرى – صوفية في الغالب -محايدة لمتعبير عما ّ
تجسيدا لمنزعة الدرامية الموضوعية ،وتأتي ىذه المقالة في سياق التعامل مع القناع بوصفو
عالمة داللية كبرى ذات ارتكاز إيجابي في بمورة شعرية النص ،حيث إن الخطاب التقنعي ال

يكتمل ما لم تتوفر لو أطراف ثالثة ىي الشخصية ،والقصد ،والشاعر

تقوم ىذه الدراسة عمى المبدأ التأويمي الساعي إلى الوقوف عمى المعاني المصاحبة

والدالالت العميقة المسكوت عنيا في خطاب األقنعة الذي عرفو الشعر العربي الحديث عمى

يد الشاعر العراقي عبد الوىاب البياتي أداة إبداعية وتأسيسا نقديا.

والقناع " "Maskىو ما تتخذه المرأة ثوبا لستر مفاتنيا ،ولقد استعان بو الممثمون في

المسرح لتجسيد أدوار اآللية والحيوانات واألرواح الشريرة ،يخفون بو مالمحيم الشخصية .أما

في الشعر المعاصر فيو «وسيمة درامية لمتخفيف من حدة الغنائية والمباشرة ،وىو تقانة
جديدة في الشعر الغنائي لخمق موقف درامي أو رمز فني يضفي عمى صوت الشاعر نبرة
موضوعية من خالل شخصية من الشخصيات يستعيرىا الشاعر من التراث أو من الواقع»ٔ.

ويعد الشاعر عبد الوىاب البياتي أول من تحدث عن التقنع في النقد العربي الحديث

من خاللو كتابو "تجربتي الشعرية" عام  ٜٔٙٛواصفا ىذه الوسيمة بأنيا السمة البارزة في
الحداثة الشعرية ألنيا قادرة عمى استيعاب األسموب الشعري الجديد الذي ابتكره وفتح لو بابا

من أبواب الحداثة لم يسبقو إليو أحد؛ إذ قد حاول التوفيق «بين ما يموت وما ال يموت ،بين

المتناىي والالمتناىي ،بين الحاضر وتجاوز الحاضر ،وتطمب ىذا مني معاناة طويمة في
البحث عن األقنعة الفنية ،ولقد وجدت ىذه األقنعة في التاريخ والرمز واألسطورة وبعض كتب

التراث لمتعبير عن المحنة االجتماعية والكونية من خالل القناع من أصعب األمور»ٕ .وقدم

مفيومو لمقناع بأنو «االسم الذي يتحدث من خاللو الشاعر نفسو ،متجردا من ذاتيتو ،أي أن
الشاعر يعمد إلى خمق وجود مستقل عن ذاتو وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسية
ٜٜٔ
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التي تردى أكثر الشعر العربي فييا»ٖ.

فالقناع بيذا المفيوم ىو تقنية درامية اخترعيا الشاعر لكسر حدة الغنائية والمباشرة

والوصول إلى موقف موضوعي تمثل فيو الشخصية المتقنع بيا معادال موضوعيا لتجربة
الشاعر الحالية ،وبذلك يمتزج صوت الشخصية بصوت الشاعر إلى درجة أن يمتبس الموقف

عمى المتمقي فال يدرك بأي صوت ُكتبت القصيدة إال بجيد شاق ،بسبب ذلك التفاعل بين
الصوتين المذين يندغمان فيشكالن صوتا واحدا يكون فيو الخطاب –غالبا -بضمير المتكمم.
وفي لحظة التقنع يمتزج صوت الماضي بصوت الحاضر من أجل تجسيد تجربة

شعرية معاصرة ،عمى أنو ال ينبغي أن يييمن صوت الماضي ممثال في الشخصية المتقنع
بيا ىيمنة تامة حتى ال تنأى القصيدة عن الغاية الفنية إلى غاية تاريخية ىدفيا تمجيد لحظة

معينة في التاريخ ،ويخرج الخطاب وان كان بضمير المتكمم في ىذه المحظة عن مساره
التقنعي ،مثمما يتجمى في قصيدة حافظ إبراىيم عن الفصحى والتي مطمعيا:
ِ 4
ت َح َياتي
ص ِاتي
س ْب ُ
اد ْي ُ
َوَن َ
ت لِ َن ْف ِسي فَاتَّ َي ْم ُ
َر َج ْع ُ
ت قَ ْو ِمي فَ ْ
احتَ َ
ت َح َ
حيث إن صوت األنا في ىذه القصيدة ليس صوت الشاعر –بحال من األحوال-
وانما ىو صوت المغة العربية ،وانتصار الشاعر لمماضي انحرف بالقصيدة عن المسار

التقنعي إلى مسار آخر.

ويعد ظيور أطراف التقنع الثالثة؛ الشخصية المستدعاة ،والقناع ،والشاعر ضروريا
ّ
لتشكيل خطاب ذي بعد تقنعي يظل الشاعر فيو حريصا عمى إقامة حدود بينو وبين

يعد ركنا أساسيا في اكتشاف القرائن
الشخصية ميما كانت ىذه الحدود رفيعة ،إذ المتمقي ّ
النصية الدالة عمى القناع بنفسو «ولذلك جنح الشاعر إلى االستفادة تناصيا من تجربة أو
موقف أو رؤيا أو حدث شيير في الماضي يتقنع بو ،ويعيده إلى األذىان ضمن تجربة
جديدة مماثمة ،فتتعدد أصوات القصيدة وتتفاعل ىارمونيا ودراميا»٘.

ولقد تنوع استخدام الشعراء الرواد لتقنية القناع؛ فمن حيث الكم ُنْمفي االستخدام الك ــمي
واالستخدام الجزئي لمقناع ،ومن حيث الكيف نجد الشعراء قد نوعوا بين استدعاء القناع
واستميامو ،فاالستخدام الكمي تمثل في تمبس الشاعر بالقناع تمبسا يستغرق القصيدة كميا
حتى تتماىى ذاتو بذات الشخصية المتقنع بيا من خالل الحديث بضمير المتكمم (أنا)،

فتنبعث تجربة الماضي التي خاضيا الشاعر الصوفي أو غيره في تجربة الحاضر بكل

محموالتيا ال فاصل بينيا إال خيط رفيع ىو بؤرة العمل الفني ،والجسر الذي يعبر من خاللو
الشاعر إلى عالمو ،والمحظة التي تتحول فييا القصيدة من كونيا حدثا دراميا يرمي بنقل
التجربة الشعورية عمى ذات القناع إلى حدث غنائي يرتكز عمى الذات المنسحقة في

الحاضر ،وىذا بالضبط ما تجسده قصيدة "ال تصالح" لمشاعر أمل دنقل .أما االستخدام
ٕٓٓ
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الجزئي فإنو « ال يمتد إال عمى جزء من بنية القصيدة ،فيتماىى الصوتان من خالل الحديث
بضمير المفرد المتكمم (أنا) ولكن ىذا التماثل يظل في حيز من القصيدة طويل أو قصير

لكنو ال يشمميا» ،ٙوفي ىذا االستخدام قد تتعدد األقنعة ،وتتنوع الشخصيات ألن الشاعر في
موضع االستشياد وسوق النماذج ذات العالقة بتجربتو الشعرية ،وىو ما غطّى مساحة كبيرة

في شعر الرواد.

ومن حيث الكيف تعامل الشاعر المعاصر بطريقة االستدعاء واالستميام ،وىما

مختمفتان عمى المستوى الفني؛ فاستدعاء الشخصية تقنية يعمد إلييا الشاعر مع تسميمو

بسمطتيا عميو ،وتفوقيا في المضمون ُّ
التقنعي ،وبذلك تتمبس الشخصية الشاعر فيغيب
وتمحي مالمح تجربتو ،أي أن الموقف الدرامي يييمن ىيمنة
صوتو ،وتذوب شخصيتو فيياَّ ،

مطمقة عمى الموقف الغنائي الذي ُّ
يعد من لوازم تجربة القناع .أما استميام القناع فيعد أرقى
فنيا من االستدعاء ألن حالة من الوعي الفني تييمن عمى التجربة الشعرية بحيث يظل القناع
وسيمة درامية يستخدميا الشاعر لتدعيم تجربتو ،ومن ثم يغدو الماضي في خدمة الحاضر.

ولقد لجأ الشعراء إلى ىذه الوسيمة في التعبير بدافع التخفف من السمات الغنائية

الذاتية التي وسمت الشعر العربي في مختمف عصوره األدبية ،فراحوا يبحثون عن السبل
الكفيمة بإخراج الشعر في زي درامي يبتعد عن التعبير المباشر «فظيرت داخل الشعر

الحديث اتجاىات ذات منحى موضوعي تمثمت في خمق القصيدة ذات المنحى الدرامي،

وقصيدة القناع ،والباالد (قصيدة قصصية ذات مسحة ممحمية) ،وقصيدة المونولوج،
والقصيدة المتعددة األصوات  ...وفي معظم ىذه التجارب الشعرية كان تخفت النزعة الغنائية

الذاتية ،وترتفع قيمة أشكال التعبير الموضوعي بشكل عام».ٚ

ولقد تمثل الدافع الثاني في العوامل السياسية واالجتماعية التي فرضت عمى الشاعر

العربي أن يبحث عن الحيل المناسبة لتفادي مظالم الساسة ،وادانة جرائميم باستعارة أصوات

« يتخذونيا أبواقا يسرقون من خالليا آراءىم دون أن يتحمموا وزر ىذه اآلراء ،فتواروا خمف
ىذه األقنعة من التراث ليمارسوا مقاومتيم لمطغيان والتخمف».ٛ

بيذا المفيوم شكل القناع وسيمة فنية لمتعبير أخرجت القصيدة العربية من النمط

الغنائي الحاد ،ومكنت الشاعر من التعايش مع األوضاع السياسية واالجتماعية الرافضة
آلرائو وحريتو ،وتضمنت في الوقت نفسو أبعادا إشارية بين صاحب القناع وتجربتو من جية،
وعالم الشاعر من جية أخرى ،وىذا ما جعل قصيدة القناع مميئة بالعالمات الدالة التي تحفز

الدارس بالغوص في بالمغامرة في سبيل اإلمساك بظالليا الغائرة وايحاءاتيا البعيدة.
(ٖ)
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ولعل وقوفا متأنيا أمام أشعار البياتي التي كتبت بعد ٗ( ٜٔٙتاريخ بداية تعاممو مع

القناع) كفيل بكشف مدى انتشار ىذه الظاىرة في شعره ،وكان كبار الشعراء الصوفيين أقنعة

حاول الشاعر أن يتمثل تجاربيم ،ويتغمغل في عالميم الروحاني الصافي ،ويمكن أن يكون
قد «وجد في محنة الشاعر الصوفي قبمو – في معاناتو واضطرابو ومكابدتو ،وبحثو الدائب

عن الحقيقة ،وتأممو واغترابو ووحدتو ،وانتظاره لمحظة اإلليام أو الكشف – شيئا من محنتو

ىو في معاناتو ومكابدتو واغترابو وتأممو في الواقع».ٜ

اندس وراءىا أبرزىا :الحالج ،وابن عربي،
ولقد اختار البياتي عدة شخصيات صوفية َّ

وعمر الخيام ،وجالل الدين الرومي ،والسيروردي  ،وشكل حضور ىذه الشخصيات مرتك از
عالميا في شعر البياتي امتزج (بالقصد) الذي كان عمى وعي تام بأىميتو في معادلة القناع

حين قال« :حاولت أن أقدم البطل النموذجي في عصرنا ىذا وفي كل العصور ،وأن
أعبر عن
استبطن مشاعر ىذه الشخصيات النموذجية في أعمق حاالت وجودىا ،وأن ّ
النيائي والالنيائي ،وعن المحنة االجتماعية والكونية التي واجييا ىؤالء ،وعن التجاوز

والتخطي لما ىو كائن أو سيكون»ٓٔ.

وستحاول ىذه الدراسة الوقوف عمى البعد الرمزي لمقناع بوصفو آلية فنية اىتدى إلييا
الشاعر بعد رحمة بحث طويمة ِّ
مركزة عمى شخصية الحالج من خالل قصيدتو (عذاب
الحالج) التي تعد أول قصيدة قناع في الشعر العربي الحديث

ٔٔ

كتبيا البياتي سنة ٜٗٔٙ

بعد محاوالت كثيرة إليجاد وسيمة مناسبة لالبتعاد عن التقريرية التي كادت أن تقضي عمى

شعره ،والدنو أكثر من التعبير الدرامي الذي يقوم عمى التعبير المركب ،ويستند عمى عامل
المشاركة الوجدانية باستحداث شخصية ثانية تطل عمى القراء بوجو مألوف لدييم.

عمى أن الشروع في مقاربة الخطاب الصوفي وفق المبدأ المحايث الذي ال يبتعد عن

موصدة أمام الدارس في ظل غياب اآلليات الموضوعية
النصية قد ُي ْبقي األبواب
الدائرة
ّ
َ
يعد من أكثر الخطابات األدبية إلحاحا
الكتشاف العالمات الدالة في النص ،وخطاب القناع ّ
عمى استجالب األنساق المساعدة عمى فك الشفرات ،وىذا االنفتاح عمى العالم الخارجي

تتبنى الطرح
والحاجة إلى األنساق الثقافية ىو العالمة الفارقة بين المقاربات المنيجية التي ّ
المساني ،والمقاربات السياقية التي سبقتيا .ومن ىذه األنساق المساعدة التي يحتاجيا الدارس
في تحميل نص (عذاب الحالج) معرفة القاموس الصوفي المتداول في أقوال الحالج وشعره،
وخصائص التجربة الصوفية التي خاضيا ،ونقاط التوازي والتقاطع في تجربة الحالج

والبياتي.

ٕٕٓ
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إن المقاء الذي حدث بين الحسين بن منصور الحالج (تٖٜٓىـ) وعبد الوىاب

البياتي (ت )ٜٜٜٔلم يكن لقاء شعريا اكتشف شاعر شاع ار آخر ،فتأثر بشعره ،ونسج عمى
منوالو ،بقدر ما كان لحظة اندغام لتجربتين إنسانيتين انصيرتا في تجربة شعرية واحدة .فمقد

كان البياتي من أكثر الشعراء أرقا من مشكمة الموت ،وىي المشكمة التي قادتو إلى عالم
الالمنتمين "ألبير كامو" و"ىمنغواي"  ..أوال ثم عالم المتصوفة وفي مقدمتيم الحالج من

بعد ،ىذا الصوفي المتمرد الذي وىبو الحل الكفيل بالتعايش مع مشكمة الموت/العقبة الكؤود
أمام آمال الثوار المتفائمين بنتائج الصراع اإلنساني ،ولم يكن ىذا الحل غير فكرة "الحمول"

التي تعني أن النفوس ال تفنى وانما تنتقل في لحظة تجددىا إلى أجساد أكثر اكتماال ،وأن
الشعوب العظيمة المكافحة ال تندثر ،وانما ىي في رحمة انبعاث أبدية .وىذا الحل ىو
بالضبط ما يحتاجو البياتي «لقير مسألة الفناء أو الموت ،فكما أن الصوفي ال يفنى ألنو

عبر لحظات التجدد إلى ذات أكثر
يحل في ذات أخرى ،فإن الشعوب ال تفنى ألنيا تنتقل ْ
اكتماال»ٕٔ .
كما يمتقي البياتي مع الحالج في أمر آخر كان نتيجة حتمية ليذه الفكرة الجزئية؛

حيث نفذ الفقياء حكم اإلعدام عمى الحالج بطريقة بشعة ،حينما قاموا بجمده بالسياط في
ميدان عام ،ثم قطعوا يديو ورجميو ،ودلقوا الزيت المغمي عمى جراحو ،ثم صمبوه وقطعوا رأسو

من الخمف ،وأخي ار أحرقوا جثتو ونثروىا رمادا في نير دجمة كي ال يعرف عامة الناس لو
قب ار عمى وجو األرض فتجتمع حولو وتحيي أفكاره ،ولئن مثل ىذا الحادث مظي ار من مظاىر
الصراع الديني بين جماعة الفقياء القائمين بحرفية النص ،وعقيدة الصوفيين القائمة عمى

احتماالت تأويل النص فإنو قد قاد «البياتي إلى إقرار فكرة شبيية معاصرة تختص بالصراع
الفكري بين إيديولوجية الثوار وتقميدية الرجعيين»ٖٔ ،وظل مؤمنا بأن الحالج كان ضحية
الدكتاتورية الفكرية في بغداد قديما وحديثا ،وأن الحكام والفقياء عمى حد سواء ما زالوا رم از

لمدكتاتور الضيق األفق.

ولعل أبرز المعالم التي شدت الشاعر إلى ىذا المتصوف الكبير ثورتو التي تجمت في

تحديو لمفقياء والحكام واستشياده ببطولة في بسبب العشق اإلليي ،ويأتي ىذا الخطاب

الصوفي المستيدف بالتحميل ليجسد ىذه الفكرة بضمير المتكمم الذي يجمع بين صوت
الحالج وصوت البياتي في تداخل درامي طالما افتقدت إليو الرؤية الشعرية الحديثة.

يستفتح المقطع األول بضمير المتكمم ،وال يممك المتمقي أن يحدد الجية التي يصدر

عنيا الصوت بدقة؛ أىو صوت البياتي بمسان الحالج ،أم صوت الحالج بمسان البياتي ،
وان كان بعنوان "المريد" إذ كالىما مريد؛ الحالج مريد عبر مدارجو الصوفية ،والبياتي مريد
ٖٕٓ
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عبر مسالك الثوار ،وكالىما ثائر مستعد ألن يبذل روحو في سبيل تحقق فكرتو وميدد
بالموت لكنو ال يبالي:
يا َن ِ
اح ًار َناقَتَ ُو لِ ْم َج ْار.
َ
ام ا ْل ُم َغ ِّني.
ْت َبا ِبي َب ْع َد أ ْ
طَ َرق َ
َن َن َ
َن تَ َحطَّ َم ا ْل ِقيثَ ْار
َب ْع َد أ ْ
ستَ ْجمِي
ت ِفي ا ْل َح ْ
ِم ْن أ َْي َن لِي َوأَ ْن َ
ض َرِة تَ ْ
ِ ِ
وأين أنتيي وأَ ْن َ ِ
اء
ت في ِب َد َاية ا ْنت َي ْ
َ
ض َختْم َكمِم ِ
ش ُر ،فَالَ تَفُ َّ
اء
الر ِ
ات ِّ
َم ْو ِع ُد َنا ا ْل َح ْ
يح فَ ْو َ
ق ا ْل َم ْ
َ َ
ضر َ ِ
اء.14
َوالَ تَ َم َّ
ع َىذي ا ْل َع ْن َزِة ا ْل َج ْرَب ْ
س َْ

والنص مميء بالعالمات الجزئية الدالة التي تكشف نقاط التقاطع بين الشاعر

فنحر الناقة لمجار رمز مألوف لكرم البداوة ،لكنيا ىنا حبمى بداللة أثقل ىي إبداء
والحالجْ ،
الجاىزية لبذل الروح في سبيل الحق ،ونوم المغني وتحطّم القيثار ىما رمز لغياب األمل
وفقدان الطمأنينة ،والعنزة الجرباء ىي عالمة أخرى لمداللة عمى متاع الحياة الدنيا الحقير،

يتمبس تجربة الحالج ويتماىى معيا ،فقد أغراه الثوار باالنضواء تحت لوائيم ،
فالشاعر ّ
مثمما أن المتصوفة ال يكفّون عن إغراء المريدين لالنطالق وراءىم في دربيم الشاق المرىق،
التجرد من
وكالىما يستجيب ليذا اإلغراء ألن الطائفتين الثوريين والصوفيين تتّفقان في
ّ
المنافع الشخصية والتخمي التام عن حطام الحياة الدنيا ،وىذه «نقطة التقاء متّصفة باألصالة
بين أىداف المريد وبين أىداف الشاعر الثوري»٘ٔ.

يتمزق القناع نسبيا ُليط ّل البياتي من خالل
وفي المقطع الثاني "رحمة حول الكممات" ّ
كممات محزونة تخبئ خمفيا عالما موحشا ىو عالم الشاعر وليس عالم الصوفي:
ش المَّْي َل إِ َذا ما ا ْن َ ِ
اح
َما أ َْو َح َ
ص َب ْ
طفَأَ ا ْلم ْ
َ
وأَ َكمَ ْت ُخ ْب َز ا ْل ِجي ِ ِ ِ
ين ُزمر ِّ
اب
الذ َئ ْ
َ
َ
اع ا ْل َكادح َ َ ُ
وص ِائ ُدو ُّ
اب
الذ َب ْ
َ َ
اح
َو َخ َّرَب ْت َح ِديقَ َة َّ
الص َب ْ
َّاح
ب َّ
اَ ُّ
اء َو ِّ
الري ْ
لس ُح ُ
الس ْوَد ُ
16
اب
ش ا ْل َخ ِر ُ
َوأ َْو َح َ
يف فَ ْو َ
ض ْ
ق َى ِذ ِه ا ْل ِي َ
فيذه الثنائيات الضدية التي ينبني عمييا المقطع؛ الميل/انطفاء المصباح،
الجياع/الذئاب ،الحديقة/السحب السوداء والرياح ،الخريف/اليضاب ،ىي عالمات فارقة بين

عالم الحالج وعالم الشاعر؛ إذ الصوفية ال ييتمون لمظاىر التناقض في الكون بقدر ما

يجزمون بوحدتو ،وانما ينزع الشاعر عنو قناعو ويستسمم لمحظة غنائية يعكف فييا عمى
ٕٗٓ
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تؤرقو ممثّمة في آثار الطغيان في مظاىر الحياة من حولو ،فوحشة الميل
تصوير مأساتو التي ّ
التي ترمز إلى تخمّف الشعب وجيمو إلى جانب انطفاء المصباح الذي يرمز إلى سياسة

تقبمو عقل الشاعر ،وكذلك التناقض الطبقي الذي يجسده سطو الطبقات
التجييل أمر ال ي ّ
األرسطوقراطية الحاكمة عمى خبز الشعوب الجائعة ،وغيرىا من المفارقات التي زرعت
الرعب في قمب الشاعر ،وجعمتو ينزل عن مقام البوح بزعامة مرشده الصوفي إلى مقام

الشكوى واألنين .لكن سرعان ما يعود الشاعر إلى ارتداء القناع في المقطع نفسو عندما
تحين لحظة الحقيقة:
س ِك ِري ِب ُح ِّب ِو
َيا ُم ْ
ُم َح ِّي ِري ِفي قُْرِب ِو
اب
َيا ُم ْغِم َ
ق ْاْل َْب َو ْ
ِِ
ال
َس َم ْ
اء َم َن ُحوِني َىذه ْاْل ْ
ا ْلفُقَ َر ُ
ال
َو َى ِذ ِه ْاْلَق َْو ْ
17
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْار
س َن َوات ا ْل َم ْوت َوا ْلح َ
فَ ُم َّد لي َي َد ْي َك َع ْب َر َ
وىي لحظة الدعاء والمناجاة التي يمتقي فييا الشاعر مرة أخرى بالمتصوفة في ىدف
واحد ىو "اهلل" الذي يذوب الصوفي في حبو ويراه كال متكامال من خالل العالمة الشائعة

"مسكري" ذات المحمول الصوفي الرامز إلى نشوة المريد في حبو هلل ،ويطمب الشاعر منو

العون عمى نجاح الثورة التي يراىا كال متكامال ،ويعمن استعداده لمموت في سبيميا:
َّاف
َوْل ُي ْق ِب ِل َّ
السي ْ
اف
َض َي ْ
فَ َناقَ ِتي َن َح ْرتُ َيا َوأَ َك َل ْاْل ْ
18
َو ْارتَ َحمُوا

ويزداد تمبس الشاعر بالقناع في المقطع الرابع "المحاكمة" حيث تُ ِ
وغل العالمات
المغوية في االنتصار لمدالالت الصوفية؛ ففييا تحدي الحالج لمسمطان من خالل الوحدة

رسخ االتجاه الثوري لدى الحالج:
المغوية (جبان) التي تُ ّ
ان
ت ِب ِك ْم َمتَْي ِن لِ ُّ
مس ْمطَ ْ
ُب ْح ُ
19

ان
ت لَ ُوَ :ج َب ْ
ُق ْم ُ
وىذه الصيحة الجريئة –وان كان ظاىرىا ىو ثورة الحالج عمى النظام السياسي

واالجتماعي -فإن صوت البياتي مخبوء وراءىا؛ حيث إن كال الشاعرين ثائر  ،فثورة الحالج

كانت في وجو السمطة التي اتيمتو بالزندقة ،أما ثورة البياتي فكانت عمى النظام الجائر الذي
نفاه إلى خارج وطنو ،وكالىما ذاق م اررة النفي والغربة ،لذلك كان االنتقاد ليذا السمطان

الذعا ؛ فيو جبان وكمب صيد.
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ولقد وردت فكرة الثورة ىذه مقترنة بفكرة الحمول التي أخذىا عن الفكر الصوفي وارتاح

ليا ألنيا –كما سبق -ىزمت سمطة القير الجبري المتمثمة في الموت  ،حيث إن الروح ال

تفنى بل تنبعث وتتجدد ،وكذلك «الرجال الذين يقتمون الثورة لن ييزموىا ألن اإلنسان لن

يكف عن بناء عالمو الذي يثور من أجمو»ٕٓ ،وبالتالي فإن آمال الثوار في التغيير لن تذىب

ُسدى بل تنضاف إلى آمال أخرى في مسيرة الثورة حتى االنتصار النيائي ،وليس الموت إال
مجرد نياية جزئية ألسمال مادية ال قيمة ليا ،فبعد االنتفاضة القوية في وجو الجبروت يذكر

الحالج/البياتي سبب قوتو أمام محاكميو:
الص ْي ِد ِك ْم َمتَ ْي ْن
ت لِ َك ْم ِب َّ
ُق ْم ُ
ت لَ ْيمَتَ ْي ْن
َوِن ْم ُ
حمُم ُ ِ
ظ ْي ْن
َع ْد لَ ْف َ
ت في ِي َما ِبأ َِّني لَ ْم أ ُ
َ ْ
َّد ْت
تََوح َ
تَ َعا َنقَ ْت

ت أََنا
َوَب َارَك ْت –أَ ْن َ
اس ِتي
تَ َع َ
ِ 21
شتي
َو َو ْح َ
إن الحالج/البياتي ليس نادما عمى اختيار السير في ركب الثورة ألن روح اهلل تح ّل فيو
وتعانقو وتبارك تعاستو ووحشتو فال خوف ما دامت الروح خالدة ،ولن يخسر في سبيل ىذه

المغامرة إال قميال من الراحة والمذة المزيفة ،ومرة أخرى يتناغم الحس الثوري مع فكرة الحمول
لدى شخصية القناع في خطاب اختطَّتو صيغة االثنين (كممتين ،ليمتين ،لفظين ،أنت أنا،

ِ
المنتقد الثائر(قمت لكمب الصيد) ىو وسيمة إلثبات
تعاستي ووحشتي) فكأن ىذا االحتجاج

الذات المندمجة مع ذات اهلل (أنت أنا) ،وىذه الكممات ىي إعادة صياغة لمقوالت الحالج

الكثيرة في فكرة الحمول نث ار وشع ار كقولو  :أنا الحق  ،وما في الجبة إال اهلل ٕٕ ،وقولو شعرا:
أنا من أىوى ومن أىوى أنا

نحن روحان حممنا بدنا

23

وبالتالي فإنو ال يضيره أن ُيدين نفسو أمام المحكمة وأن يصف مجمس المحاكمة بوليمة
الشيطان:
اء إِ ْخ َوِتي
اَْلفُقَ َر ُ
طا َّ
ان
ْع ًا
ور َعمَى َوق ِ
ْع ُخ َ
الزَم ْ
استَْيقَ ْظ ُ
َي ْب ُك َ
ت َمذ ُ
ون فَ ْ
َولَم أ ِ
ود ُّ
الز ِ
ان
ور َو ُّ
َج ْد إِالَّ ُ
الس ْمطَ ْ
ش ُي َ
ْ

ص َ ِ َّ ِ
ِ
يم ُة َّ
ان
الش ْي َ
ط ْ
وم َ
ونَ ،و َح ْولِي َي ْرقُ ُ
ون :إن َيا َول َ
َح ْولي َي ُح ُ
24
َب ْي َن ِّ
الذ َئ ِ
ان
اب َىا أ َنا ُع ْرَي ْ
ٕٓٙ
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واالنضمام إلى صف الفقراء ىو رفض لمنظام السياسي واالجتماعي السائد وىو ذريعة

يقدميا الحالج/البياتي لمحاكميو كي يسمطوا عميو أعتى أشكال العقاب ،إضافة إلى عدم

االعتراف بشرعية ىذه المحاكمة أصال ،وعمى الرغم من أن ىذا الرفض ىو حكم ذاتي عمى
النفس بالموت إال أنو يتعمده ألن اليدف ىو الخالص ،مثمما كان صمب المسيح (وفق معتقد

األناجيل) خالصا لو ولممستضعفين البائسين :
ت ِبا ْلمو ِت عمَ َّي قَْب َل أَْل ِ
ف َع ْام
َح َك ْم َ َ ْ َ
َو َىا أََنا أََن ْام
25
ِ
ِ
اع َة ِْ
اْل ْع َد ْام
س َ
ُم ْنتَظ ًار فَ ْج َر َخالَصيَ ،

ولعل فكرة الخالص باإلعدام ىي التي ميدت لفكرة "الصمب" في المقطع الخامس ،
والشاعر في ىذا المقطع يبدو متأث ار بما يتضمنو التراث المسيحي من أحداث شيدتيا حياة

المسيح عميو السالم كالصمب والخالص والمائدة والعشاء األخير ،وىي محاولة لممزاوجة بين
أقنعة متعددة في القصيدة الواحدة حيث يجمع الشاعر بين قناع الحالج وقناع المسيح في

غير تعارض وال اضطراب:
ِ
م ِائ َد ِتي  ،ع َ ِ
َخ ِ ِ
اه
يم ِة ا ْل َح َي ْ
َ
شائ َي ْاْل ُ
ير في َول َ
َ
26
فَافْتَ ْح لِي ُّ
آه .
الشب َ
َّاك ُ ،م َّد لِي َي َد ْي َك ْ
َ
وفي المقطع األخير (رماد في الريح) يتضح أن الوىج الثوري لن تخبو جذوتو ميما
كانت العقبات جسيمة ،فرغم كل أشكال التعذيب والموت والحرق ظل الزيت في المصباح،
وىو ما يشير إلى أن الروح ال تفنى إال في ذات اهلل الخالدة ،وموعد االنتصار النيائي قادم

ما دامت الثورة مستمرة مؤمنة بوحدتيا مع العالم:
أَوصا ُل ِج ِ
س َم ْاد
سمي أ ْ
ْ
َص َب َح ْت َ
ْ َ
الرَم ْاد
ِفي َغ َاب ِة َّ
ستَ ْك ُب ُر ا ْل َغ َاب ُة َ ،يا ُم َع ِان ِقي
َ
وع ِ
اش ِقي
ََ

ش َج ْار
ستَ ْك ُب ُر ْاْلَ ْ
َ
س َن ْمتَ ِقي َب ْع َد َغ ٍد ِفي َى ْي َك ِل ْاْلَ ْن َو ْار
َ
الزْي ُ ِ ِ
فَ َّ
اح لَ ْن َي ِج َّ
وت
ص َب ِ
ف َ ،وا ْل َم ْو ِع ُد لَ ْن َيفُ ْ
ت في ا ْلم ْ
وت.27
َوا ْل ُج ْر ُح لَ ْن َي ْب َأرَ َ ،وا ْل ِبذ َْرةُ لَ ْن تَ ُم ْ

ومن الواضح أخي ار أن البياتي في ىذه القصيدة سعى إلى استثمار الفكرة الصوفية

القائمة بحمول ذات اهلل في البشر ،حيث يغدو الموت مجرد رحمة تطييرية تمر بيا الروح

وتتحمل عواقبيا األسمال المادية البالية وليس فناء أبديا ،فالحالج لن يموت ألنو يؤمن
ٕٓٚ
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بوحدتو مع ذات اهلل الخالدة ،بل إنو يطمب دائما من أعدائو وغير أعدائو أن يقتموه ألن حياتو

في مماتو وموتو في حياتو يقول في موضع آخر:
إن في قتـْمي حياتي
أُقْتُمُوني يا ثُقَ ِاتـــي
ّ
28
و مماتـي في حياتـي و حياتي في مماتـي

ٍ
ماض في التقنع بشخصية الحالج كي يثبت أن توجيو الثوري ال يمكن أن
والشاعر

يوقفو موت شخص أو عدة أشخاص ألن الفرد ال يفنى إال في روح الشعب الثائر الخالد،
وبالتالي فإن لجوءه لفكرة الحمول كان ثورة عمى فكرة الفناء بسبب الموت ،ومخرجا ذا جدوى

من منطقة القير المادي.

وعمى الرغم من أن القصيدة قد تضمنت عالمات داللية جزئية كثيرة إال أن فكرة القناع

عد عالمة داللية كبرى ترتكز عمى دال ظاىر ىو ذات الحالج أي
التي ُبنيت عمييا تُ ّ
الشخصية المتقنع بيا ،ومدلول خفي مسكوت عنو ىو ذات الشاعر التي ال تكاد تتجمّى إال
من خالل بعض العالمات الموضوعة بقصد.

---------------------اْلحـــــــــــاالت :
ٔ

) خميل الموسى :بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة ،مجمة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق ،العدد،ٖٖٙ:السنة ،ٜٜٜٔ:صٕٓٔ( .متاح عمى األنترنت)
ٕ

) عبد الوىاب البياتي :تجربتي الشعرية ،منشرات نزار قباني،بيروت،ط،ٔ،ٜٔٙٛصٖٗ.

ٖ

) نفسو ،صٖ٘.

ٗ

) حافظ إبراىيم :الديوان ،جٔ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،طٕ،ٜٔٛٓ ،صٖٕ٘.

٘) خميل الموسى :بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة،صٕٓٔ.
 )ٙنفسو ،صٕٔٔ.
 )ٚخالد عمر يسير :الدوافع إلى القناع ،مجمة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
عٖٓٗ ،سنة ،ٜٜٜٔ:ص(.ٜٙمتاح عمى األنترنت)
 )ٛخميل الموسى :بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة ،صٕ٘ٔ.
ٜ

) أحمد طعمة جمبي :التناص الصوفي في شعر البياتي  ،مجمة الموقف األدبي،

عدد،ٖٜٖ:سنةٕٗٓٓ،صٕٔ(.متاح عمى األنترنت)
ٓٔ

) عبد الوىاب البياتي  :تجربتي الشعرية ،صٕٗ.

ٕٓٛ
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) ينظر :إبراىيم محمد منصور :الشعر والتصوف (األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر)،

دار األمين لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٔ،ٜٜٜٔ ،ص٘.ٔٛ
ٕٔ

) أبو القاسم محمد كرو :عبد الوىاب البياتي بين الذكريات والوثائق  ،دار المعارف لمطباعة

والنشر ،تونس،ٕٓٓٓ ،صٖ.ٚ
ٖٔ

) الصادق النييوم :الذي يأتي وال يأتي ،تالة لمطباعة والنشر ،ليبيا ،ط ٔ ، ٕٕٓٓ ،صٔ.ٙ

ٗٔ

) عبد الوىاب البياتي :الديوان ،جٕ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،ٜٜٔ٘ ،

ص.ٜٓ
٘ٔ

) الصادق النييوم :الذي يأتي وال يأتي ،صٓ.ٚ

ٔٙ

) عبد الوىاب البياتي :الديوان ،جٕ،صٔٔ.

ٔٚ

) نفسو،صٔٔ.

ٔٛ

) نفسو،صٔٔ.

ٜٔ

) نفسو،ص٘ٔ..

ٕٓ

) الصادق النييوم :الذي يأتي وال يأتي ،صٔ.ٛ

ٕٔ

) عبد الوىاب البياتي :الديوان ،جٕ ،ص٘ٔ.

ٕٕ

) ينظر :إبراىيم محمد منصور :الشعر والتصوف (األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر)،

ص.ٔٛٙ
ٖٕ ) الحالج :الديوان ،تقديم :سعدي ضناوي ،دار صادر ،بيروت،طٔ  ،ٜٜٔٛ،ص٘.ٙ
ٕٗ ) عبد الوىاب البياتي  :الديوان،جٕ،ص٘ٔ.
ٕ٘ ) نفسو ،ص.ٔٙ
 ) ٕٙنفسو،ص.ٔٛ
 ) ٕٚنفسو،صٕٓ.
 ) ٕٛالحالج :الديوان ،صٖٔ.

ٕٜٓ
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Abstract

The discourse of masks is a new technique in modern Arabic poetry, the
Iraqi poet Abde Wahab Al-bayati, was the first to develop this technique in
the early sixties, after many attempts to break the lyrical path that Flooded
the old poses and the most recently practiced, to take on another personality
neutral heritage - often Sufi- to express, so that the speech becomes more
representative of the dramatic background trend.
This study falls within the context of dealing with the mask as a sign of a
large positive focal signific in the development of the poetic text, where the
mask discourse would be complete only if it is of three parts; Personality,
intention and poet.

ٕٔٓ

