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  :تقديم 
طنة ، فجعل منها لساناً ناطقاً يقف الحمد هللا رب العالمين ، أفاء علينا نعمة ظاهرة وبا

أمام الباطل فيدحضه ويرفضه ، ليقيم ميزان الحق والعدل ، والصالة والسالم على رسوله 

  :قائد الغر الميامين ، وبعد 

فلقد شغلنا أعداؤنا بما يسمونه السالم أو الصلح معهم ، فنسينا أن هـذا العـدو ، ال                  

 من يدافعون   – أصحاب القضية    –العرب والمسلمين   يعرف للسالم طريقاً ، فأصبح من أبناء        

عن أعدائنا ، ويعقدون معهم االتفاقيات التي تفّل من عزيمتنا لتحرير أرضنا ، وتفرق شـمل                

األمة التي كانت متحدة في تحدي الباطل لدحره عن أرضا ، وإعادة المجد العربي الـسليب ،                 

ح ما خفي عن أعين وقلـوب هـذه         والشعر أحد أدوات كشف الباطل وإحقاق الحق ، وتوضي        

  .األمة 

ولقد وجدت بغيتي في شاعر وهب حياته وشعره ولسانه لموقفـه الـرافض للتفـسخ               

االجتماعي واالهتراء السياسي ، فعف شعره وعال عن الهبوط في مشاركة جوقات االستجداء             

انية والحريـة   واالستثمار وإحناء الرؤوس ، وإراقة ماء الحنايا والوجوه ، ينتصر للقيم اإلنس           

 ، إنـه  )1(بحيث يمتد كيان الفرد إلى الوطن ، ويمتد كيان الوطن إلى المجتمع اإلنساني العـام      

 الذي يعتبر أن الشعر يجب أن يكون في موقف المعارضة ، ألنه حلم              )2("أمل دنقل   " الشاعر  

ون ،   اعتراض على ما هو كائن ، وحلم بما سـيك          – كما يقول    – ، فالشعر    )3(بمستقبل أجمل 

 ، وهو في ذلـك يعبـر عمـا          )4(والكلمة أداة التعبير ، وبهذا المعنى كان الشعر شعر مقاومة         

وأمـل  " يجيش في صدورنا من رفض الواقع الذليل الذي نعيشه ، والحلم بواقع آخر جميل ،                

يحتل منطقة واحدة ، هي منطقة الرفض والمقاومة ، فليس عنده منطقة رمادية فهـو               " دنقل  

 ،  )5(ى النخاع ، شديد الغيرة في كبرياء ، شديد النقاء ، شديد العناد ، شديد الثـأر                صعيدي حت 

فقد علَّمه ضياع إرث أبيه وهو طفل ، أن يهب أحالمه للفقراء ، وأن يخاصم الظلم ، ويحلـم                   

   .)6(بالعدل الذي لم يتحقق

 روحاً ثائرة   إنه يجعلنا نعيش معه أجواء حزنه األليم على هزائمنا ونكساتنا ، فقد جاء            

متمردة من صعيد مصر ليحط رحاله في القاهرة فكانت أشعاره رفضاً يثيـر الحمـاس فـي                 

النفوس ، عاش الزمن المهزوم المكسور بانكسار الحلم القومي في جميع المجاالت فجـاءت              

 فكان رافـضاً لكـل      - التي ما زلنا نعيشها ونعيش تبعاتها        -أشعاره معبرة عن هذه الهزيمة      
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ملي لألفكار التي أدت إلى الهزيمة ، فالشعر ثورة دائمة ، ومتابعة النـاس للـشعر                تطبيق ع 

  .توجد في نفوسهم هذه الثورة 

م بداية شهرة الشاعر ولم ال ؟ وقد صنعت المآسي الرجـاَل            1967ولقد كانت هزيمة    

  .العظام ، والشعراء العظام ، ومأساة فلسطين صنعت شعراء عظاماً مثله 

نقل يتطلع إلى الموروث الثقافي والتاريخي والديني محتفظاً بارتباطه         ولقد ظل أمل د   

بالمشكلة المعاصرة التي يعيشها يومياً ، ومع ذلك لم يجنح كعادة غيـره إلـى الغمـوض أو                  

اإلسراف في الرمز ، وعلى ذلك فإن ما يلفت االنتباه في شعره البساطة ، وهي عنده ال تعني                  

على األسس الفنية للكتابة ، بل تعني تلقائية التعبير ، والتحـول            التمرد على اللغة أو الخروج      

من خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى ، وبهذا حول العمل األدبي من عمل ال يفهمـه إال نفـر                   

  .قليل إلى أنشودة جماعية 

أن وظيفة اللغة بقدرتها على التعبير عما يجيش في صـدورنا وأن    ) أمل دنقل (ويرى  

ـ   و دور وطني موظفاً لخدمة القضية الوطنية ، وذلك عن طريـق كـشف              وظيفة الشاعر ه

   .)7(تراث األمة وإيقاظ إحساسها

ولقد ظل شاعرنا على مواقفه الرافضة لواقع الهزيمة واالنكسار إلى أن مات ، ولـم               

يتساقط كغيره على أعتاب المال أو الوظيفة ، بل ظل نسراً محلقاً في سماء المقاومة ، رافضاً                 

  .دار والسقوط كغيره ممن سقط فأصبح مستأنساً كالعصافير التي يلهو بها األطفال االنح

لكل ما سبق وقع اختياري على هذا الشاعر ، ولقد اخترت من شعره ديواناً ، فيه كل                 

أقوال جديــدة عـن حـرب       " معاني الرفض لكـل ألوان السقوط والهزيمة ، وهو ديوان          

  " .أقوال اليمامة ومراثيها " و" لح ال تصا: " وفيه قصيدتان " البسوس 

  وقد أخذت في الحسبان في تحليلي ما كتبـه الـشاعر مـن تـذييل لهمـا إذ يقـول                    

حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة عن طريـق         " حاولت أن أقدم في هذه المجموعة       " 

   .)8("رؤيا معاصرة 

مـع مـا روي   ) دنقلأمل (ولقد حاولت قدر المستطاع القيام بمحاولـة لربط ما كتبه  

، للموازنة بين تعليالت وتبريرات     ) اليمامة(أو  ) الزير سالم (قديماً ، أو    ) كليب بن وائل  (عن    

  .كل شاعر لعدم الصلح من أعدائه 
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وقد جاء البحث في مقدمة ، حاولت فيها توضيح سبب اختيـاري للبحـث وأهميتـه                

 قدمت فيه نبذة عن التـراث فـي         من الشعر المعاصر ، وتمهيد ،     ) أمل دنقل (وموقع الشاعر   

من الشعراء الذين نهلوا من التراث اإلنساني بكـل         ) أمل دنقل (موضحاً أن   ) أمل دنقل (شعر  

ألوانه وأنواعه ، ثم قدمت رؤية عن ديوان أمل دنقل بما فيه من رفض للصلح ، ومقاومة من                  

وصلت إليـه مـن     عرض وتحليل ، ثم الخاتمة وفيها خالصة ما ت        : يريده وذلك تحت عنوان     

  .خالل هذا البحث 

  .اللهم إنّا نسألك السداد في القول والعمل 
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  :تمهيد 

  "أمل دنقل " التراث في شعر 
  

، ال تختص بـشاعر دون      ) الماضي والحاضر (إن ظاهرة الربط بين القديم والحديث       

وع غيره ، بل هي ميزة طبعت الشعر الحديث كله ، فالشاعر في العصر الحديث يحاول الرج               

إلى القديم في محاولة منه لتأصيل عالقته بالتراث حتى تكتمل هويته ، وذلك لما للتراث مـن                 

 إذا أراد أن    –منزلة عظيمة في نفوس وحياة معاصريه من أبناء األمة ، فكان ال بد للـشاعر                

  .أن يأخذ أحداثاً اتصلت بالماضي للربط بين هاتين الفترتين –يحقق ذلك 

لرجوع إلى التراث في الشعر العربي الحـديث بكونهـا ظـاهرة            وال ترتبط ظاهرة ا   

بارزة في أغلب األعمال الشعرية فحسب ، بل تتعدى ذلك إلى التنوع في استخدام الـشعراء                

لهذه الظاهرة ، فهم يتفننون في استخدام الرموز التراثية كلٌّ حسب ثقافته ومعاناته وآالمـه ،                

عنترة والمعري ، أو تراث ديني كشخصية أبي ذر ،          فقد يعود الشاعر إلى تراث أدبي كشعر        

والحالج ، والمسيح ، وقد يستخدمون تراثاً أسطورياً كزرقاء اليمامة ، وقد يـستمد الـشاعر                

 أو من تراث أجنبي ، كالفرعوني أو اإلغريقـي ، وال  – كما سبق –رموزه من تراث عربي  

عربي الحديث كان مواصـلة للتغييـر   بد من اإلشارة إلى أن الرجوع إلى التراث في الشعر ال         

الذي طرأ على القصيدة العربية من حيث الشكل ، والذي حدث تبعاً لتغيير المفاهيم الجديـدة                

  .التي فرضها الواقع الجديد سياسياً واجتماعياً وفكريا 

إن التراث ال يقيد الشاعر في الزمن الماضي بل يستثمره في فهم الحاضر وقضاياه ،               

اعر أن يكون مشغوالً بهموم وقضايا عصره ومشاكله في الوقت الذي يـستطيع             فهو يتيح للش  

أن يستحضر الشخصية التاريخية في سياقها الحضاري ، وكل ذلك يبعد الـشاعر أن يتغنـى                

بذاته وعواطفه ، بل يتغنى بهموم المجتمع واإلنسان بشكل عام كما يخدمه في تكثيف الداللـة                

ية مستمدة من مصداقية التراث وقداسته في نفس المتلقـي ،           وتعميقها ، ويضفي عليها مصداق    

  .وهذا ما يعطي القصيدة الحديثة الموضوعية التي أصبحت ميزة القصيدة في العصر الحديث 

وليس معنى ذلك أن كل الشعراء في العصر الحديث رجعوا إلـى التـراث القـديم                

فاستخدام الرمـوز التراثيـة   واستحضروا شخصياته وأحبوها ، بل إن بعضهم لم يفعل ذلك ،    

يرجع في المقام األول لثقافة الشاعر وأصالته ، وإلى مدى صموده في وجه التحديات التـي                

  .تواجهه 
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على الساحة الشعرية ، كان استخدام الرموز التراثية بجميع " أمل دنقل " وعندما ظهر 

لتراث في تعميق المضمون استثمار ا" أمل " أنواعها قد مر بمراحله األولى ، وصار بإمكان 

وإثرائه ، إذ إن القصيدة قد عادت إلى التراث التاريخي والفكري واألسطوري ، تبعث فيه الحياة 

من جديد ، وقد أتاح الرجوع إلى التراث رموزاً متعددة تثري القصيدة الحديثة سواء كان ذلك 

يتجاوز ذلك إلى الزمن  فالرجوع إلى التراث ال يرتبط بزمن معين ، بل –من ناحية الزمن 

 أم كان متصالً بالهموم العامة ، ألن القصيدة التي ترجع إلى التراث ال تعبر عن هموم –المطلق 

  .المتكلم ، وال هموم المخاطب ، بل تتحدث عن هموم إنسانية عامة 

يقف على أرضية صلبة في رجوعـه إلـى التـراث ،            ) أمل دنقل (ولقد أصبح جيل    

 على بينة من مفهوم التراث ودوره نظرياً وعملياً ، وذلك ألن الـشعر              – هذا الجيل    –فأصبح  

  .والنقد قد تعامال معه منذ وقت غير قصير 

، وذلك بفضل عدة عوامل     ) أمل دنقل (ولقد كان هناك حضور عظيم للتراث في شعر         

ي  دور كبير ف   – أمل دنقل    –تتصل ببيئته وشخصيته ، فقد كان للمحيط العائلي الذي نشأ فيه            

تمهيد الطريق بينه وبين التراث الديني واألدبي واألسطوري ، وهذا ما دفعه إلى الغوص في               

  .هذه المجاالت المتعددة من التراث ، وإحياء رموزها وشخصياتها 

ولهذا يمكننا أن نفسر توظيفه للتراث الديني واألدبي بالتربية الدينية التـي تلقاهـا منـذ                

في صباه كان شديد التـدين ، وتقـول فـي موضـع              : )9(ينيالصغر ، تقول زوجته عبلة الرو     

كانـت  …  توجهاً نحو الثقافة الدينيـة       - األزهري الشاعر    –فرضت عليه مكتبة والده     : )10(آخر

  .مكتبة والده الدينية أول مصادر ثقافته الدينية ، بما احتوت من كتب الشريعة والفقه والتفسير 

لى الحضور المميز للتراث في شعره ، فلننظر إلى وإذا ما أردنا مزيداً من التأكيد ع

  :هذا الجدول 

  الديوان  
عدد 

القصائد

عدد قصائد

  التراث
  الشخصيات التراثية

  أوديب  1  16  مقتل القمر  1

  5  19  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  2
سبارتكوس، زرقاء اليمامة، عنتـرة،     

  الزباء، أبو موسى األشعري، المتنبي
  قطر الندى ، خمارويه  2  13  احدثتعليق على م  3
  االنجيل ، أبو نواس ، األندلس ،  7  9  العهد اآلتي  4
  كليب ، الزير سالم ، جساس ، اليمامة  3  3  أقوال جديدة على حرب البسوس  5
  ابن نوح ، صالح الدين ، صقر قريش  3  14  - 8 –أوراق الغرفة رقم   6
  وجيني ، المسيحاخناتون ، رمسيس ، أ  4  15  قصائد غير منشورة  7
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، غير أن ) أمل دنقل(وبالنظر إلى ما سبق نجد أن للتراث حضوراً واضحاً في شعر 

استخدامه يتفاوت من ديوان إلى آخر فقد تراوح بين قصيدة واحدة في الديوان إلى سبع 

قصائد ، وهو حضور مكثف في الديوان الرابع ، أما الديوان الخامس فترتفع نسبة حضوره 

  % .100ى لتصل إل

  :في رجوعه إلى التراث وذلك كما يلي ) أمل دنقل(ويتقارب 

  .الزير سالم ، كليب ، جساس ، اليمامة : تراث عربي شعبي  -1

  .زرقاء اليمامة ، الزباء ملكة تدمر : تراث أسطوري  -2

سـبارتكوس ، أبـو     : ابن نوح ، يوسف عليه السالم ، الـشيطان          : تراث ديني تاريخي     -3

  .ر قريش موسى األشعري ، صق

المتنبي ، أبـو نـواس ،       : كما أن الشاعر يستحضر بعض الشخصيات التراثية مثل         

وذلك نظراً للثقافة األدبية الواسعة التي كان يتمتع بها ، ولكن بالنظر إلى ديوانـه األخيـر ،                  

 – وهي الغرفة التي كان ينزل فيها أثناء مرضه في معهد السرطان           -) 8(وهو أوراق الغرفة    

لتراث فيه قليل ، وذلك يرجع إلى طبيعة المرحلة األخيرة للشاعر ، فهي تكاد تكون               نجد أن ا  

محكومة هنا بالعفوية والبساطة التي ال تنسجم مع القصيدة التراثية مـن حيـث هـي عمـل                  

مركب، فهو في ديوانه األخير يكتب شعراً ينتمي جزء كبير منه إلى قصائده البسيطة األولى               

ا كالخيول والطيور والجنوبي ، وهذا راجـع إلـى ظـروف مرضـه              فيما عدا قصائد بعينه   

  .ومعاناته 

كان طائراً محلقاً ، وبعد المرض أصبح هيكالً جامداً ، فقد اسـتبد بـه               " فأمل دنقل   " 

هاجس الموت الذي جعله يتأمل الكون ، وهذا ما جعل شعره يسير في اتجاه واحد هو االتجاه                 

  ) .الجنوبي(لعنان ، ومثال على ذلك قصيدة الذاتي ، فأطلق لمشاعره الخاصة ا

في استلهامه للتراث ، فنجد أنه قد طاف على ألوان مختلفة " أمل دنقل " ويمضي 

  :منه، وذلك كما يلي 

  :وقد عاد من خالله إلى نوعين من التراث : التراث الديني ) 1

  :وذلك من خالل ما يلي :  اإلسالمي -أ

   :)11("الخيول " اس كلمات من القرآن الكريم في قصيدة فقد قام باقتب: القرآن الكريم  -

  :أيتها الخيُل … اركضي أوقفي 

  لست المغيرات صبحا  
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   ضبحا - كما قيل –وال العاديات 

   :)12("وذلك في قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح : ابن نوح  -

   قبل حلول–صاح بي سيد الفلِك … 

  :السكينة       

  ! " . يه روح لم تعد ف… انج من بلٍد "     

   .)13("بكائية لصقر قريش " في : صقر قريش  -

 عم صباحاً أيها الصقر المجنح  

  عم صباحاً  

   :)14("خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين " في : صالح الدين  -

  ها أنت تسترخي أخيراً

  فوداعاً

 الدين يا صالح .  

   :)15("عري حديث خاص مع أبي موسى األش" في : أبو موسى األشعري  -

  حاربت في حربهما(

  متَّهما… وعندما رأيت كالً منهما 

  !خلعتُ كالً منهما 

  ) .كي يسترد المؤمنون الرأي والبيعة

   :)16("رسوم في بهو عربي " وذلك في : المسجد األقصى وقبة الصخرة والبراق  -

  :بال إطار … اللوحة األخرى 

  )اقْوكان قبل أن يحترق الرو.. (للمسجد األقصى 

  الصخرِة ، والبراق.. وقبة 

  !وآية تآكلت حروفها الصغار 

ونالحظ أنه قد استلهم من المسيحية من اإلنجيل ، وتحدث من خالل ذلك عن              : المسيحي  ) ب

باقتباسات من اإلنجيل من العهـد القـديم والعهـد          " العهد اآلتي   " المسيح ، فقد بدأ ديوان      

   :)17(الجديد

  . اإلنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر وقال الرب اإلله هو ذا  

  :كما أنه عنون لقصائده في هذه الديوان كما يلي 
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 ، وقام بتقـسيم     )21( ، سفر ألف دال    )20( ، بكائيات  )18( ، سفر الخروج   )18(سفر التكوين 

 ، وقـسمها    )22(هذه القصائد إلى إصحاحات ، أما آخر قصائد الديوان فكانت بعنوان مزاميـر            

  . ثمانية مزامير إلى

  :ومن خالل التراث العربي نجد أنه قد تحدث من خالل عدة محاور : التراث العربي ) 2

  :وذلك من خالل الشخصيات التراثية العربية التالية :  سير شعبية -أ

   .)23("البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " في قصيدة : عنترة  -

أقوال جديدة عن حرب    "  من خالل ديوان     وذلك: كليب ، الزير سالم ، جساس ، اليمامة          -

  . ، وهي ما سنتحدث عنه الحقاً )24("البسوس 

  : وذلك من خالل ما يلي :  تراث أدبي -ب

   :)25("من أوراق أبو نواس " في قصيدة : أبو نواس  -

  ..التقينا على سلم القصر 

ذات مساٍء وحيد  

  !نديم الرشيد : كنت فيه 

  !! ة يتولى الحجاب… بينما صاحبي 

، ومن خالل هذه القصيدة يتحدث عـن        " من مذكرات المتنبي في مصر      " في  : المتنبي   -

   :)26(كافور أو عن سيف الدولة

  في الليل ، في حضرة كافور ، أصابني السأم 

  ولم أنم… في جلستي نمتُ 

  حلمت لحظة بكا

  .سيف الدولة : وجندك الشجعان يهتفون 

  :  تاريخي عربي -ج

   )27(" رسوم في بهو عربي "في : األندلس  -

  :اللوحة األولى على الجدار 

  " .الدمشقية " ليلى 

  نرنو لمغيب الشمِس ، " الحمراء " من شرفة 

   )28("الحداد يليق بقطر الندى " في : قطر الندى ، خماروية  -

  :جوقة 

  يا خاْل.. قطر الندى 
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  مهر بال خيال

  :صوت 

  .لزئبقْ راقداً على بحيرة ا" خماروية " كان 

وكانت المغنيات والنبات الحور  

 يطأن فوق المسِك والكافور.  

  : وذلك من خالل ما يلي : العالمي ) 3

   )29("كلمات سبارتكوس األخيرة " في : سبارتكوس  -

علَّق أنا على مشانق الصباحم  

   محنيه– بالموت –وجبهتي 

  !حية .. ألنني لم أحنها 

   )30(" الكرنك أخناتون فوق" في : أخناتون  -

  فلتسمع يا كرنك ما يعلنه أخناتون 

   )31("الخيول " في : أبو الهول  -

  ماذا تبقى لك اآلن ؛

  ماذا ؟

  سوى عرق يتصبب من تعب

  يستحيل دنانير من ذهب

  في جيوب هواة سالالتك العربية

  وفي المرأة األجنبية تعلوِك تحت

  ..ظالل أبي الهول 

)هذا الذي كسرت أنفه  

  ) نتظار الطويْللعنةُ اال

   :)32("رمسيس " في : رمسيس  -

  من أين ترفع السنابل الخضراء في القرى أعناقها

  والجند يسحقونها في زحفهم للشام

  كي يدخل الفرعون في المركبة الحربية

   :)33("أوجيني " في : أوجيني  -

  وملوك اإلفرنج… أوجيني " 
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  سيزورون جناب الباب

  ريحمل ما تحويه الدو.. الليلة 

  " إلى قصر الحاكم 

  :وقد استلهم فيه نوعين من التراث : األسطوري ) 4

  :  عربي -أ

  . ، وقد سبق أن تحدثنا عنا )34("البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " في : زرقاء اليمامة  -

  :  أجنبي -ب

   :)35("العار الذي نتقيه " في : أوديب  -

  . عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى " أوديب " 

  :قد عاد إلى ألوان مختلفة من التراث من خالل " أمل دنقل " ومما سبق يتضح أن 

i -  توظيف الشخصية التراثية.  

ii-  تضمين النص الديني.  

iii -  استثمار اللفظ الديني.  

وإن كنا نالحظ أنه قد غلب عليه توظيف الشخصية التراثية ، حيث جاءت معظم 

التراثية ، سواء دينية ، أو عربية ، أو قصائده التراثية معنونةً بأسماء هذه الشخصيات 

تاريخية ، أو أسطورية ، وهو مع ذلك يستلهم من خالل قصائده روح وصفات هذه 

  .الشخصيات التراثية 

البكــاء  (ولعلنا نقف عند قصيدتين إحداهما تمثل عودة إلى التراث العربي ، وهي             

د فيها إلـى التـراث ، وهـي         ، واألخرى هي آخر قصائده وال يعو      ) بين يدي زرقاء اليمامة   

م ، وهي قصيدة    1967في األيام األولى لهزيمة     ) أمل دنقل (، القصيدة األولى قالها     ) الجنوبي(

جريئة ، نالت من الشهرة ما لم تنله قصيدة أخرى ، إذ إنها ارتبطت بالجرح القومي الكبير ،                  

عنترة ، الـذي تركـه      ب) أمل دنقل (وكانت تعبيراً عن موقف الشعب العربي ، الذي رمز له           

الحكام في الصحراء يرعى النوق ، ويحلب األغنام ، حتى إذا كانت لحظة الصدق ، ودارت                

رحى المعركة ذهبوا إليه يستصرخون همته ونخوته وحميته ، ويدعونه للدفاع عن شـعبه ،               

   :)36(وهذا دليل واضح على غياب الشعب عن المعركة ، يقول

  "… اخرس " قيل لي 

  !وائتممتُ بالخصيان … وعميتُ … فخرستُ 
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  أحرس القطعان) عبس(ظللتُ في عبيد 

  …أجتز صوفها 

  ..أرد نوقها 

 أنام في حظائر النسيان.  

  .وبعض التمرات اليابسةْ .. والماء .. الكسرةُ : طعامي 

 وها أنا في ساعة الطعان.  

  والفرسان.. والرماةُ .. ساعة أن تخاذل الكماةُ 

  !ن دعيت للميدا

  ..أنا الذي ما ذقت لحم الضان 

 أنا الذي ال حوَل لي أو شان..  

 أنا الذي ُأقصيت عن مجالس الفتيان  

  !!ولم ُأدع إلى المجالسةْ .. ُأدعى إلى الموت 

 والتي لم يستدع فيها عنترة فقط ، بل استدعى –بعد هذه القصيدة ) أمل دنقل(وتابع 

لتراث ، ليعيد للشعر العربي هيبته التي اشتهر بها  رجوعه إلى ا–زرقاء اليمامـة أيضاً 

ويرد له ما كان عليه من الذيوع واالنتشار ، فعل ذلك دون التنازل عن حركة التجديد ، بل 

يضفي  ) زرقاء اليمامة(وهو في استلهام . تمسك بها ، وحاول أن يوجهها الوجهة الصحيحة 

ضي الذي يعود إليه للحكم على من تسببوا في عليها شيئاً من القداسة ، فهي الحكم أو القا

الهزيمة ، هي الشعب أو األمة التي تراقب وتحكم على األحداث التي مرت ، يقول في مطلع 

   :)37(القصيدة

  …أيتها العرافة المقدسة 

   )38(ويقول في موضع آخر

  أسأل يا زرقاء 

  عن فمك الياقوِت ، عن نبوءة العذراء

   :)39(لجماهيروهو يحاول استثارة هذه ا

  …أيتها النبية المقدسة 

  …فقد سكتُّ سنةً فسنةً .. ال تسكني 

  .لكي أنال فضلة األمان   
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يستلهم معظم شخصياته التراثية من التراث العربي ، سـواء          ) أمل دنقل (ونالحظ أن   

ـ                  ة كان أدبياً أم سياسياً أم عسكرياً ، أما التراث األسطوري فقد تقلص عنده إال ما يتصل باألم

  " .زرقاء اليمامة " العربية ، والتي أصبح جزءاً من تراثها مثل 

يعد من جيل اعتبر أن االنتماء إلى األسطورة العربية         ) فأمل دنقل (وهذا ليس غريباً ،     

  .والتراث العربي هو المهمة األولى للشاعر ، ولهذا فقد رأيناه يستلهم زرقاء اليمامة 

اث العربي تعبيراً عن تمسكه بعروبة مصر أمـام         بإحياء التر ) أمل دنقل (وقد تمسك   

  .الدعوات بأن مصر فرعونية ، وأنها ال تنتمي إلى األمة العربية ، بل إلى أوروبا 

ولهذا وجدناه يلجأ إلى كل ما هو عربي ، ليؤكد عروبة مصر ، علماً بأنه قد حـاول                  

لويس : قصيدة على الدكتور    ، ولكنه لما قرأ ال    ) قصة األخوين باتا  (استخدام التراث الفرعوني    

 وجده يستفسر عن مضمون هذه القـصة ،         – وهو من المتحمسين لفرعونية مصر       –عوض  

فتأكد له أن التراث الفرعوني ال يحيى في أذهان الناس ، وأنه ليس له أرضية وعمق يمكـن                  

   .)40(من استخدامه أو توظيفه

عد فيها إلى التـراث ، تقـول   ، فهي من أهم قصائده التي لم ي " الجنوبي  " أما قصيدة   

، وراح يرددها األصدقاء،    ) الجنوبي(وراحت شوارع القاهرة تحفظ قصيدة       : )41(عنها زوجته 

  :)42(، يقول" يحيى الظاهر عبد اهللا " والقصيدة في مجملها رثاء ألعز أصدقائه ، وهو الكاتب 

  كان يسكن قلبي 
  وأسكن غرفته 

  .نتقاسم نصفَ السرير 
  ونصف اللفافة

  والكتب المستعارة
أن يوضح من خاللها الرؤية المكتملة التي تـشكل غنائيـة           ) أمل دنقل (ويحاول فيها   

   : )43(حزينة عذبة تفضي إلى الموت ، يقول
  هل تريد قليالً من الصير ؟

  ال 
  إن الجنوبي يا سيدي

  يشتهي أن يكون الذي لم يكنه
  يشتهي أن يالقي اثنين

  الحقيقة ، واألوجه الغائبة
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ولكن ومع ذلك فإن اهتمامه بالقضايا البشرية لم يتوقف ، بل ظل كما كان عليه في 

الكائنات ) - 8–أوراق الغرفة (المراحل السابقة من حياته ، فأصبحت في ديوانه األخير 

الطبيعية صوراً موازية لمعاناة البشرية ، وقد تجاوز في ذلك هموم الذات ، وهموم المجتمع 

  . اإلنسان بغض النظر عن الزمان والمكان إلى االرتباط بهموم

بالتراث ، وهذا ليس غريبـاً علـى        ) أمل دنقل (ومن الواضح مما سبق مدى اهتمام       

شاعر نشأ في بيئة ثقافية دينية نهل منها ما شاء ، وقام بتوظيفه توظيفـاً صـحيحاً لخدمـة                   

محاولة إقامة مجتمـع    القضية األولى التي يؤمن بها ، وهي الظلم الواقع على هذا الشعب ، و             

  .آخر يقوم على العدل 
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  عرض وتحليل
  

م ، أما أحداثهما فتعود إلى      1977م و 1976القصيدتين ما بين عامي     ) أمل دنقل (كتب  

فترة ما قبل اإلسالم ، ونعني بذلك حرب البسوس ، التي نشبت بسبب ناقة أطلقت ترعى في                 

سوار ، فأمر كليب بذبحها ، فنجحـت        ، فتدمر األشجار واأل   " بحي كليب   " البستان المعروف   

في إثارة جساس ابن عم كليب حتى تمكن من الثأر لها مـن             ) البسوس(صاحبة الناقة وتدعى    

  .كليب فقتله غدراً ، فاشتعلت الحرب لتدوم أربعين سنة 

إذن فالقصيدتان مجال رحب تتداخل بينهما أحداث الماضي والحاضـر ، فالـشاعر             

، ورحلـة الـسادات إلـى       " كامب ديفيد   " هو ما يسمى باتفاقيات     ينطلق من واقع يعيشه ، و     

القدس، وتحذير الشاعر من المصير الذي ستنتهي إليه األمة العربية ، وهو الفرقة والخضوع              

  .والخنوع لألعداء 

ولم يكن بإمكان الشاعر أن يعبر عن رأيه بصراحة خوفاً من ظلم وبطـش المتكبـر                

في قانون المطبوعات والصحافة الذي يتضمن رقابة شديدة على         ممثالً  " السادات  " المتفرعن  

، ولذلك لجأ إلى التراث لما فيـه مـن          " العيب  " المطابع ودور النشر وهو ما أسماه بقانون        

تورية وتمويه ، فعاد إلى الماضي ليعبر من خالل أحداث جرت عن رأيه في قضية تتـصل                 

  ، وهو ما يدل عليه عنوان القـصيدة األولـى          بالحاضر خاصة أن الروابط بين اإلثنين كثيرة        

 وهو في الوقت نفسه يمثل صـرخة        – البطل العربي    –، إذ تمثل صوت كليب      " ال تصالح   " 

  .الشاعر الرافض في العصر الحديث 

أقـوال  (قصيدة معذبة ، كان ديوان      ) الخيول(ومثلما كانت قصيدة     : )44(تقول زوجته 

دون اسـتكماله بعـد أن كتـب     ) أمـل ( ، ولهذا رحل     أكثر تعذيباً ) جديدة عن حرب البسوس   

بينمـا  ) مقتل كليب الوصايا العشر ، وأقوال اليمامة ومراثيها       (شهادتين أو قصيدتين فقط هما      

أقوال المهلهل ، أقوال الجليلـة ،       (األخرى ، التي أراد أمل كتابتها       ) القصائد(بقيت الشهادات   

باكتمالهـا  ) أمل(، رافضة الوصول إلى حل يقنع       تتبدل وتتغير يوماً بعد آخر      ) أقوال جساس 

  .األخير على الرغم من اكتمال أجزاء كثيرة منها في ذاكرته 

كل ما كتب عن سـيرة الزيـر        " أمل دنقل   " وللوصول إلى الصورة األخيرة ، يقرأ       

سالم، والدراسات واإلبداعات المختلفة التي تناولتهـا ، يقـرأ الـسير الـشعبية والعربيـة ،                 
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ساطير وأيام العرب القديمة ، يقرأ كتب األنثربولوجيا ، ويظل يبحث ويواصـل البحـث               واأل

  .سنوات عديدة كجزء من الخبرة الجمالية للقصيدة ، وال تستقر الرؤية 

  نجد أنها تقوم على فعل واحد يتكرر دائماً ، وهـو           " ال تصالح   " وبالنظر إلى قصيدة    

مرة ، وهو يتكرر في كل وصية مرتين ، مـا عـدا             ، إذ تكرر ثالثاً وعشرين      " ال تصالح   " 

الوصية الخامسة التي تكرر فيها ثالث مرات ، والوصية السابعة مرة واحدة ، ويكرر الشاعر               

الفعل في الوصية األخيرة مرتين دون إضافة ، وكأنه يؤكد على معنى هذا الفعـل الـرافض                 

ال " م من هـذا التكـرار للفعـل          بالرغ –والناهي عن الصلح ليكون مسك الختام ، والقصيدة         

 تعتبر وصية واحدة ، وتتلخص في النهي عن الصلح والمسالمة مع العدو والحث              –" تصالح  

  .على األخذ بالثأر 

وهي على الرغم من توهج العاطفة فيها ، وصخوب موسيقاها ، إال أنها رّد أو نقض                

هي عن السير في هـذه      سياسي وعقالني على منطق الصلح مع العدو ، وذلك عن طريق الن           

حاولت أن أجعل من كليب رمزاً للمجد        : ()45(الطريق ، ويؤكد هذا المعنى في مقدمة القصيدة       

العربي القتيل أو لألرض العربية السلبية التي تريد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى ، وال نرى                 

الشاعر أن تعكس رؤيته    ، فهي وصية أراد     ) سبيالً لعودتها أو إلعادتها إال بالدم وبالدم وحده       

  .المعاصرة لطبيعة الصلح مع العدو 

أن يوظف النهي الذي هو جزء من الرفض لما يريـد مـن             ) أمل دنقل (وقد استطاع   

  .ثورة ورفض ومقاومة وتحٍد ونصيحة بطرق مختلفة 

   فـي تكـرار     )46(مع صاحب الوصايا العشر ، كليب ابن وائـل       ) أمل دنقل (ويشترك  

مع كل تكرار لها يذكر تعليالً للنهي عـن         ) أمل دنقل (لحاح عليها ، إال أن      واإل" ال تصالح   " 

   :)47(الصلح مع العدو ، يقول

  ال تصالح 

  ولو منحوك الذهب

  أترى حين أفقأ عينيك

  ثم أثبت جوهرتين مكانهما

  هل ترى ؟

  هي أشياء ال تشترى
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 ، فالـصلح    وهذا كالم منطقي ، فالصلح مع العدو هو العمى وعدم الرؤية الصحيحة           

  .مرفوض ولو كان في مقابل ذلك الذهب 

ألن الذي سنأخذه أقل كثيراً مما سنفقده ، ومثل هذا الصلح لن يكون كأي صلح آخـر       

يحل فيه الخير مكان الشر ، بل العكس سيحل الشر مكان الخير ، ويستلهم أمل دنقل ذلك مما                  

   :)48(، يقول" كليب بن وائل " قاله صاحب الوصايا القديمة 

 ولو أعطوك زينات النهـود       فأول شرط ال تـصالح    
 ولو أعطوك ماالً مع عقـود        وثاني شرط ال تـصالح    
 ولو أعطوك نوقاً مع قـاعود        وثالث شرط ال تـصالح    

ومن الواضح التماهي التام في الرؤية بين الماضي والحاضـر ، فالمـال ال يعـدل                

  .الكرامة والعزة 

يستطيع بما تقدم أن يقنع اآلخر بعدم فائدة الصلح فيلجأ إلى           أنه ال   ) أمل دنقل (ويشعر  

ليسترجع تذكير كليـب أخـاه      " الفالش باك   " تقانة من تقانات السينما لتعينه على االسترجاع        

) أمـل دنقـل   (المهلهل بذكريات الطفولة والرجولة ، وبالحياء ، األمر الذي ينسجم مع رؤية             

   :)49(للحاضر الذي نعيشه

  طفولة بين أخيك وبينك ،ذكريات ال

   فجأة يالرجولة–حسكما 

  حين تعانقه… هذا الحياء الذي يكبت الشوق 

  الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما

  وكأنكما  

  :ما تزاالن طفلين   

  تلك الطمأنينة األبدية بينكما   

  أن سيفان سيفك  

  صوتان صوتك  

 العـرب يعتـز بهـذه       فتذكر األيام الجميلة السابقة له تأثير على النفس ، وكثير من          

األشياء وهذه المعاني التي ما زالت تعد عناصر أساسية لكل حياة بشرية ، ويلجأ إلى استثارة                

   :)50(النخوة العربية ، فيقول

  أتنسى ردائي الملطخ

  تلبس فوق دمائي ثياباً مطرزة بالقصب ؟
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 وأمل دنقل في هذه الوصية لم يوحد القافية بالرغم من أنـه حـاول ذلـك ، وهـو                  

وقافيـة  ) الخاء(المعروف عنه أنه أكثر الشعراء المعاصرين لعباً بالقافية ، فهو يستخدم قافية             

، ألن البيت الثاني خرج فيه االستفهام إلى التوبيخ الذي ال يحتاج إلى إجابـة ، وهـذا       ) الباء(

  .، التي تنطبق فيها الشفتان ) الباء(يناسبه 

 في صوت كليب فقط ، ولكنه في مقطـع          وهو ال يربط بين الحاضر والماضي ممثالً      

آخر ، يوحي بصوت شاعر عرف عنه االعتزاز بالعروبة وحبه لمظـاهر القـوة العربيـة                

، الذي صاح معتزاً بفـتح المـسلمين لعموريـة          ) أبو تمام (اإلسالمية ، وهو الشاعر العربي      

   :)51(ومعتزاً بمعارضة الخليفة العباسي للمنجمين ، قال

 في حده الحد بين الجد واللعـب         ًء مـن الكتـب    السيف أصدق انبا  
 في متونهن جالء الشك والريـب        بيض الصفائح ال سود الصحائف    

   :)52(يقول أمل دنقل

  ال تصالح ، ولو حذرتك النجوم

  ورمى لك كهانها بالنبأ

فالصوتان يتفقان في رفض االحتكام إلى المنجمين في الدفاع عن الحق العربي 

  .المسلوب 

يحاول أن يستحضر ماضياً تاريخياً مجيداً من تاريخ األمة العربية،          " فأمل دنقل   " إذن  

ليستبدل به الماضي المتردي في الذل والخنوع ، ولعله في ذلك يذكر أن المجد العربي لم يكن                 

في العصر الجاهلي فقط بل استمر عصوراً بعيدة بعد ذلك ، وهو يريد منا الرجوع إلى هـذا                  

 بالذنب ، ويحاول أن يستلهم مظاهر المجد والقوة من هذا الماضي التليد ، ثم               الماضي لنشعر 

   :)53(يعلن وصيته واضحة قاطعة كالسيف ، يقول

  إنها الحرب

  قد تثقل القلب

  لكنَّ خلفك عار العرب

  ال تصالح

  .وال تتوخ الهرب 

 يحمـل   ويطرح أمل دنقل عدة أسئلة في الوصية الثانية ، ليؤكد استنكاره ، فالـسؤال             

   :)54(اإلجابة ويشعر أنه يحمل كل معاني التوبيخ ، يقول
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  أكل الرؤوس سواء ؟

  أقلب الغريب كقلب أخيك ؟

  أعيناه عينا أخيك ؟

  وهل تتساوى يد سيفها كان لك 

  بيد سيفها أثكلك  

   :)55(ويستخدم في هذه الوصية فعالً مستقبالً ، يقول

  :سيقولون 

  .جئناك كي تحقن الدم   

   الحكم–كن يا أمير  –جئناك   

  :سيقولون 

  ها نحن أبناء عم  

فالشـاعر في كل عصر أعرف بنفسية األعداء المهزومين ، إذ إنهم يلجـأون إلـى               

إثارة صلة القرابة التي ينسونها أثناء القتل والدمار ، وهذا ما حدث قديماً أيضاً جـاء علـى                  

   :)56(لسان الزير سالم

 داخلين على نـسانا   أتونا     أتتنا في كليب أوالد مـرة     
 فقد حكمت سيفك في أذانا       وقالوا كف عنا يا مهلهـل     
 واتركنا فقد صرنا حزانـا       فاطلب ما تريد اليوم منـا     

يريد أن يؤثر في السامع بأنه أعرف بنفسية العدو منـه ، ويعـرف              ) أمل دنقل (لكن  

   :)57(رداً مقنعاً شامالً" العدو " طريقته الخسيسة ، فيرد عليه 

  إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك : ل لهم ق

وهذا برهان جديد على معرفة الشاعر نفسية العدو ، ويتالعب الشاعر بالقافية في 

كان لك ، أثكلك ، هلك ، (والكاف الساكنة ) بدم ، الحكم ، عم ، العدم(هذه الوصية بين الميم 

  ) .لك، ملك

   :)58(كنصيحة ، يقول) ال تصالح(ويستخدم في الوصية الثالثة الفعل 

  ال تصالح 

  ولو حرمتك الرقاد

  صرخات الندامة
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" متحـدثاً عـن ابنتـه       " الفـالش بـاك     " ويعود لوسيلته األولى في التأثير ، وهي        

   :)59("اليمامة

  كنت ، إن عدت

  تعدو على درج القصر ، 

  تمسك ساقي عند نزولي ،

   وهي ضاحكة–فأرفعها 

  فوق ظهر الجواد

   :)60(عة يبدأ الشاعر كما بدأ في الوصية األولىوفي الوصية الراب

  ال تصالح 

  ولو توجوك بتاج األمارة

  :)61("بكيف"ويكثر من السؤال اإلنكاري الذي يستحيل أن يحدث مثيله ، وتبدأ األسئلة 

  ؟… كيف تخطو على جثة ابن أبيك 

  وكيف تصير المليك 

  على أوجه البهجة المستعارة ؟

  وككيف تنظر في يد من صافح

  فال تبصر الدم

  في كل كف ؟

   :)62(ثالث مرات) ال تصالح(وفي الوصية الخامسة يستخدم 

  ال تصالح 

  ولو قال من مال عند الصدام

  "… ما بنا طاقة المتشاق الحسام … " 

فهو يؤكد معرفته للمستسلمين الذين يقولون ذلك ، خبير في حنايا النفوس البـشرية ،               

التي تفيد التعجب ، ولكنه عنـدما يكـرر         ) كيف(ري ، مستخدماً    ثم يعود إلى السؤال االستنكا    

   :)63(ذلك إنما يوحي لمن يتحدث معه أنه يعرفه ، يقول

  كيف تنظر في عيني امرأة
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  أنت تعرف أنك ال تستطيع حمايتها

فهو يطعن محدثة في رجولته ، يطعنه فيما يعرف عن الرجل الشرقي مـن حمايتـه                

   :)64(هذه الطعنة ، وهي صفعة قوية لعل اآلخر يفيق من غفوتهللمرأة ، ومن هنا تأتي قوة 

  كيف تصبح فارسها في الغرام

يؤكد ما سبق وهو على هذا السؤال ، إنما يقدم أسئلته االستنكارية لآلخر مؤكداً 

  .معرفته بشخصيته 

وفي الوصية السادسة يبدي الشاعر قدراً عظيماً من بعد النظـر ، مؤكـداً معرفتـه                

ن يضّعف من عزيمة األمة معتمداً على شواهد التراث التي نراها في استلهام األلفاظ              بوجود م 

   :)65(، يقول.. " جليلة ، دهاء ، قبيلة ، ثأر .. " واألسماء التي تثير أجواء الماضي الحزين 

  ال تصالح

  ولو ناشدتك القبيلة

  باسم حزن الجليلة

  أن تسوق الدهاء

  . القبول – لمن قصدوك –وتبدي 

  :سيقولون 

  هاأنت تطلب ثأراً يطول  

  فخذ اآلن ما تستطيع 

  قليالً من الحق

  في هذه السنوات القليلة

هي رمز للضعف   ") جساس  " ، وأخت قاتله    " كليب بن وائل    " وهي زوجة   (والجليلة  

اإلنساني الذي قد يصيب المقاتلين حين يرون بكاء النساء الثكالى ، إال أن الشاعر قـد تنبـه                  

يحذر من الوقوع في شرك هذه الدموع ، وكذلك جاء علـى            ) فأمل دنقل (ماً وحديثاً ،    لذلك قدي 

   :)66(لسان اليمامة بنت كليب والجليلة

 يا جليلة اقصري عني عـساكم        قالت يمامة من ضمير صـادق     
ــدوا لفظكــم وال لغــاكم   أنت وخوالي وكـل عـشائري       ال تزي
ــه    قتلتم الماجـد كليـب والـدي       ــدراً ومال ــاكمغ ــب مع  ذن
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يعرف نفسيات المستسلمين الذين يوهنون من عزائم الرجـال ، وبعـد            ) فأمل دنقل  (

نظرة يظهر واضحاً جلياً في هذه األيام التي يخرج علينا من يقول ذلك ، ولكنه يـرد علـيهم          

  :) 67(بحقيقة ال تقبل النقض

  إنه ليس ثأرك وحدك

  لكنه ثأر جيل فجيل

   :)68(ة في كل عصرثم يذكر الشاعر حكمة معروف

  إنه الثأر

  تبهت شعلته في الضلوع

  إذا ما توالت عليه الفصول

   :)69(وفي الوصية السابعة يلجأ الشاعر إلى أسلوب الحكاية أو القصة

  لم أكن غازياً

  لم أكن أتسلل قرب مضاربهم

  أو أحوم وراء النجوم

  لم أمد يداً لثمار الكروم

  أرض بستانهم لم أطأ

  انتبه : لم يصح قاتلي بي

  كان يمشي معي

  ثم صافحني

  ثم سار قليالً

  !!ولكنه في الغصون اختبأ 

  :فجأة 

  ثقبتني قشعريرة بين ضلعين

  !!واهتز قلبي كفقاعة وانفثأ   

، سنجد أن هناك " أمل " و " كليب " " القديم والحديث " وبالمقارنة بين بطلي القصيدة 

بطريقة ظالمة ، لم يجد من يساعده أو يقف إلى توافقاً بينهما ، فكليب ُأخذ على غرة ، وقتل 

   :)70(جانبه من أهله ، يقول كليب بن وائل

 يريد قتلـي وإبلـيس طغـاه         فإذا ابن مـرة جـاء خلفـي       
 يريد الغـدر منـي بالقفـاه         قلي دير وجهك يا ابن عمـي      
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 وراح جساس هارب بـالفالة       فأحكم طعنـة فينـا سـريعاً      
  :) 71(ويقول

 انظر الجرح يعطيـك النبـاه        اس غـدرني  وخامس بيت جس  

من " كليب "  عانى من مثل ما عانى منه – رمز المجد العربي –) أمل دنقل(وكذلك 

األخذ على حين غرة وتنكر أهله وذويه له ، وخاصة أولئك الذين يناورون عليه مع األعداء ، 

 وهي قضية فلسطين ، ويكفي للتدليل على ذلك بما يحدث لقضية العرب والمسلمين األولى ،

  .وموقف الحكام منها 

ولذلك تكثر في هذه الوصية األمثال الماضية التي تناسب عملية الحكي أو السرد ، وهو 

يريد أن يؤكد أن عمليـة القتل أو نهب المجد العربي إنما تمت غدراً وخيانة ، فالعدو في 

   :)72(الحالتين خسيس لئيم

  ابن عمي الزئيم: فرأيت 

  يتشفى بوجه لئيمواقفاً 

  لم يكن في يدي حربة

  أو سالح قديم

إنه التاريخ يعيد نفسه ، فكليب قُتل غدراً ، دون أن يعطى فرصة للدفاع عن نفسه ، 

والمسلمون والعرب وأخص منهم أهل فلسطين ، ُأخذوا على حين غرة ولم يترك لهم الفرصة 

 األسلحة ، وهم ال سالح لهم ، اللهم ، فعدوهم دائماً مسلح بأحدث" أرضهم " للدفاع عن مجدهم 

  .إال إيمانهم بعدالة قضيتهم 

وفي الوصية الثانية ينصح محدثه بعدم الصلح مطلقاً فهو محترف عنيد القرار الذي 

يتجدد كل صباح إلى العصيان والتمرد والثورة من أجل رد كل شيء إلى حقيقته ، وإعادة كل 

   :)73(لته الناظرة، يقولشيء إلى دورته الدائرة حتى القتيل لطف

  ال تصالح 

  إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة

  لميقاتها… النجوم 

  ألصواتها… والطيور 

  لذراتها… والرمال 

  والقتيل لطفلته الناظرة

  كل شيء تحطم في لحظة عابرة
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فهذه األشياء لن تعود لطبيعتها ولذلك فال مجال للصلح مع عدو ال يعرف الصلح والسالم 

  .عرف فقط معاني القتل و الدمار بل ي

وهذا القول تردد كثيراً في القصة القديمة ، أن ال صلح إال إذا عاد كليب راكباً حصانه 

   :)74(من جديد ، جاء ذلك على لسان الزير سالم

 حتى يصالح ذئب المعز راعيها       ال أصلح اهللا هنا من يـصالحهم      
 مـن الغبـرا تلبيهـا     وأنت تحيا      وتولد البغلة الخضرا بال ذكـر     
 وتسرع النوق ال ترعى مراعيها       وتحلب الشاة من أسـنانها لبنـاً      

   :)75(وفي موقع آخر يقول

  ذهب الصلح أو تردوا كليبا

   :)76(وجاء على لسان اليمامة

ــاكم   أنا ال نصالح حتى يعيش أبونـا       ــد لق ــب يري ــراه راك  ون
   :)77(وفي موضع آخر

  أن نراه على الحـصانا     إال   فإنا ال نصالح فـي كليـب      
فقديماً وحديثاً الصلح مع العدو هو من االستحالة بحيث يصبح المقابل له إعادة الحياة 

لمن قتلوا ، وهذا في الحقيقة لن يتحقق ألن من يموت ال يحيا مرة أخرى ، وكأن هذا تبشير أو 

  .بشارة باستحالة الصلح مع قوم جساس ، وهم اليهود في العصر الحديث 

في الوصية التاسعة يحذر الشاعر من أبناء األمة الذين أصبحوا أبواقاً للصلح والسالم و

   :)78(مع العدو لما في ذلك من مكسب وراحة لهم يقول

  ال تصالح

  ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ

  والرجال التي مألتها الشروخ

   :)79(وهو بذلك يؤكد معرفته بنفسيات هؤالء الذين يؤيدون الصلح مع العدو

  هؤالء الذين يحبون طعم الثريد

  وامتطاء العبيد

  هؤالء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم 

  وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ

وهذه هي حقيقة العرب في الزمن الذليل فالشاعر يعود لتأكيد بعد نظره لألشياء ويلجأ 

   :)80(إلى أسلوب جديد وهو أسلوب الترغيب والمدح ويقول

   تصالحال
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  فليس سوى أن تريد

  أنت فارس هذا الزمان الوحيد

  وسواك المسوخ

  .لعل ذلك يفيد بعد أن استنفذ ما في جعبته من أساليب النصح واألمر والتحذير واإلرشاد

مرتين ليسدل الستار على كل وصاياه ، ليؤكد ) ال تصالح(وفي الوصية العاشرة يكرر 

ال (حوله القصيدة ، فهو ال يملك إال أن يختمها بهذا الفعل أهمية هذا الفعل المحوري الذي دارت 

  ) .تصالح

فكليب في هذه القصيدة يعتبر زعيماً لقبيلته ، وهو في هذه الزعامة يكاد يكون هو 

الشاعر في العصور العربية المختلفة ، فالشاعر منذ القديم إلى اليوم يقف مدافعاً عن القبيلة في 

ن اإلسالمي في العصر اإلسالمي ، وعن المذاهب في العصر العصر الجاهلي ، وعن الدي

أمل (األموي ، وعن األمة في غيرها في العصور ، فكل هذه المعاني ترسخت في ذهن الشاعر 

وحاول أن يوحد بين الصورتين ، الشاعر الحديث المدافع عن أمته وكليب رمز المجد ) دنقل

  .العربي السليب 

ن يتجاوز الواقع المتردي لألمة العربية للوصول إلى الواقع وهو في هذه المحاولة يريد أ

الممكن وذلك بظهور جيل يستطيع أن يأخذ بالثار وأن يعيد األمجاد العربية اإلسالمية مثلما فعل 

) الهجرس( ، حيث جعل اليمامة تسبق األحداث وتتنبأ بحضور أخيها )81()مراثي اليمامة(في 

قاتل أبيه وتزوج ابنته ولكنه عندما " جساس " نه تربى في دار الذي ورد في الرواية القديمة أ

   :)82(أدرك أن أباه قُتل على يد خاله انحاز لقبيلته وثأر لها من جساس يقول

  يجيء أخي

  هل عباءتُه الريح ؟  

  هل سيفه البرق ؟؟

  هل يتمنطق فوق جواد السحاب ؟؟

   :)83(ويقول في مقطع آخر

  قفوا يا شباب

   الغيبلمن جاء من رحم

  خاض بساقيه في بركة الدم

  لم يتناثر عليه الرشاش

  قفوا للهالل الذي يستدير

  ليصبح هاالت نور على كل وجه وباب
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  قفوا يا شباب

  كليب يعود

  كعنقاء قد أحرقت ريشها

  لتظل الحقيقة أبهى

   أزهى– في سنا الشمس –وترجع حلتها 

  وتفرد أجنحة الغد

  !!فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب 

نعم إن رؤية الشاعر للمستقبل هي األمل الذي ما زلنا نعيش في أحضانه ، فسوف يأتي 

اليوم الذي تنهض فيه األمة من غفلتها لكي ترد الحق إلى أصحابه وتمحو بيدها يد العار من فوق 

القادم من رحم الغيب ، ) الحلم(جبينها ، وهاهي البشائر تهل علينا في كل يوم تبشر بهذا األمل 

فالشعب الفلسطيني الذي صبر كثيراً على ظلم المحتل بدأ في زحفه الطويل على هذا االحتالل 

  .ليزيله عن جبينه فيفجر نفسه قنابل في عدوه لينال حريته 

نجد أن كليب في وصيته ألخيه المهلهل ) كليب(، و) أمل دنقل(وبالنظر إلى الشاعرين 

ت ترتكز تبريراته لعدم الصلح في غدر جساس عشر مرات فقط ، وكان) ال تصالح(كرر الفعل 

به ، وفي المكانة بينه وبين قاتله ، إذ كان ملكاً وفارساً ، أما قاتله فلم يكن يضاهيه في هذا 

 ثالثاً – كما سبق أن ذكرنا –) أمل دنقل(تكرر عند ) ال تصالح(المقام، بينما نجد أن الفعل 

دل على أن مبررات عدم الصلح مع اليهود تفوق وعشرين مرة ، وإن دلَّ ذلك على شيء إنما ي

 أي غدر -بكثير مبررات عدم الصلح مع قوم جساس قديماً ، وهي ال ترتكز فقط على الغدر 

 بل يتعدى ذلك إلى أكثر من ذلك ، فالصلح مع اليهود معناه ضياع الحق ، وضياع –اليهود 

في وصيته ) أمل دنقل(نملك ونستحق ، والكرامة ، وفقدان العزة ، وإعطاء من ال يملك شيئاً مما 

إنما يوسع دائرة الرافضين للصلح مع اليهود لتشمل هذه القائمة األمتين العربية واإلسالمية ، 

حتى ولو كان اليهود أبناء عمومتنا ، ألن ظلم اليهود لم يقتصر على الشعب الفلسطيني فقط ، بل 

أكبر وأوسع من قضية كليب التي تتمثل ) قلأمل دن(تعداه إلى ظلم العرب والمسلمين ، فقضية 

  .في تحريض أخيه وقبيلته على قبيلة جساس بن مرة 

ديوانه إنما تثبت أن عمله كان أكثر من الموازنة ) أمل دنقل(وهذه النهاية التي ختم بها 

بين القديم والحديث ، بل يتعداه إلى إظهار التردي في الوضع الحالي ومحاولة استنهاض الهمم 

  ووصاياه ألخيه " كليب "  أجل تغييره على ضوء ما نعرف عن الماضي إذ يستلهم مقتل من

لكي يصرخ في وجه من يريد الصلح والسالم مع أعداء السالم ، وناصحاً ومعارضاً " المهلهل " 

  .آخذاً من صوت كليب لمحات يصل بها صوته إلى من يتبوأ مركز القيادة 
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  خاتمة
  

قد نهل من التراث بكل أنواعه حسب ثقافته ) أمل دنقل( إن :بعد كل ما تقدم نقول 
كان يقف على أرضية صلبة ، فقد ) فأمل دنقل(وحسب طبيعة المرحلة التي كان يمر بها ، 

استفاد من جميع أنواع التراث ، فكان حضوره عظيماً في شعره ، ويعود ذلك إلى شخصيته 
  .وتكوينه الثقافي 

اته التراثية من أنواع مختلفة ، إال أنه قد مال إلى استلهام شخصي) أمل دنقل(وقد استلهم 
الشخصيات التراثية العربية ، أما التراث األسطوري فقد تقلص إلى ما يتصل باألمة العربية ، 

ينتمي إلى جيل يعتبر أن االنتماء إلى " أمل دنقل " كزرقاء اليمامة ، ويعود ذلك إلى أن 
إنما يعني كل ) أمل دنقل(ولى للشاعر ، وهكذا فإن التراث عند األسطورة العربية هو المهمة األ

ما هو عربي ، وليس غير ذلك ، وهو في استخدامه للتراث ال يستخدمه كرموز بعيدة كل البعد 
  .عن حاضره ، بل هو حاول أن يربطه بالحاضر 

العبد ، هذا ) عنترة(يستحضر شخصية " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " فهو في قصيدة 
المظلوم الذي يمثل حديثاً الشعب العربي ، الذي يستدعى إلى الحرب دون أن يستشار ، فهو إذن 

  .يوظف القديم لخدمة غرض جديد ، ولهذا فإن هذه القصيدة القت قبوالً كبيراً 
فيالقي الشاعر نفس النجاح ، إذ إنه يستلهم مقتل فارس ) ال تصالح(أما في قصيدة 
ووصاياه ألخيه المهلهل ، ليصرخ في وجه العرب المستكينين ) كليب (العرب ورمز عزتها

القائمين الغافلين عن ضياع إرثهم ، هؤالء الذي يريدون الصلح والسالم مع أعدائهم ، محذراً 
إلى من يتبوأ ) أمل دنقل(وناصحاً ومعارضاً ، آخذاً من صوت كليب لمحات لكي يصل صوته 

  .مركز القيادة 
إنما يكرر تبريراً جديداً يصرخ به في وجه ) ال تصالح(ار للفعل وهو مع كل تكر

  .المستسلمين ، ليقوي عزيمة الرجال الذين ما زالوا يقاومون 
من الناحية الفنية ، نجده يحاول أن يكون منضبطاً في موسيقاه، ) أمل دنقل(والناظر إلى 

يستخدم قافية واحدة في بعض فهو من القالئل الذين يلعبون بالقافية كما يريدون  ، فنجده 
األحيان، وليس معنى ذلك أنها القافية التقليدية ، ولكنها قافية واحدة تتحرك في إطار قافية أخرى 
أو ثالثة ، ويعود ذلك إلى أن الشاعر كان على وعي بالعروض العربي ، ليس بالضرورة عن 

لشعرية في صغره من خالل دراسة ، وإنما قد يكون ذلك عن تذوق ، فقد حفظ آالف األبيات ا
  .مكتبة والده ، فجاء من ذلك تذوقه للشعر العربي ، ومعرفة أسرار القوافي واألوزان 

لعدم الصلح مع ) أمل دنقل(وأخيراً إن من يقرأ هذا الديوان ال بد أن يتأثر بمبررات 
ير بحنايا العدو ألنه يخاطب في العربي نخوته وشجاعته ، ويحاول إثارة هذه النخوة ، وهو خب

  .النفس اإلنسانية ، خبير بخسة ونذالة عدوه 
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