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 تقديم
 عرار في  روب الحرّي 

 

 *د الد و   . محّم

 

أو ندوة علميّة يُذكر تمّسكه برؤاه لسة يف ج «عرار» حينما يُذكر مصطفى وهبي التل

والمظلومين،  «الّطفارى» الخاّصة يف النّظرة للكون واإلنسان؛ فلم يغادر المساكين والفقراء

د، بتجربة شعريّة كانت أكثر قربًا لنف وسهم بل وقف بجوارهم وقوف الّصادق الملِهم المتمرِّ

ر الطويل؛ ونفوس الناس كّل الناس؛ قد تدعوك للفرح أو الغضب  أو الحزن أو حتى للتفكُّ

دة يف آن، تجربة جديدة، لها نكهتها، ليست مكرورة. تجربة مدهشة، تجربة مختلفة ومتجدّ 

ذات عنفوان متِّقد، وسالسة عذبة. تجربة استطاعت أن تكون ذات حظوة وسطوة عند 

ا عظيًما؛ فلم يكن ما أّهلها للتأثير يف حركة الشعر العربّي الحديث تأثيرً المتلقي العربّي. م

على شخصيّة  «األلكسو» منظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوممستغربًا أن يقع اختيار ال

م. والسبب نفسه دفع وزارة الثقافة والمؤسسة 2022رمًزا للثقافة العربية لعام  عرار لتكون

 بد الحميد شومان، لالحتفاء به اليوم. العريقة، مؤسسة ع

روح هذه األمة وهي شاهدة عليه، وما كان عرار قّوااًل قول شعًرا خارج فما كان عرار لي

غير فّعال والنّاس حوله ملتّفون، فعرار فكرة مّشاءة وروح تسرت خلف العروق. منذ هنضت 

ن صوًتا صادًقا هادًرا لم يعبأ فيه هذه الروح تيّقظ قلبه؛ فعال صوته بين النفوس الظمئة، كا

أبناء  و حاسد أو كاره، بل كان مع روحه فقط، فانربى للدفاع عنبأحد، ولم ينظر لمادح أ

أمته ووطنه دون ترّدد؛ مدرًكا التحّوالت السياسية والفكرية والثقافية التي نتجت عن 

                                                 
  *لغة العربية األردينأمين عام مجمع ال. 
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ت المنطقة آنذاك. الحرب العالمية األولى، ومتخّوًفا من المشاريع االستعماريّة التي غز

يا الفتاة أيًضا األثر األكرب يف تشكيل شخصيّة عرار وكان لهذه العوامل وألفكار جمعية ترك

هنايات الحكم العثماين للمنطقة؛ فتدافعت القوميّات إلى التحّرر على مستوى العالم،  يف

ة األمة وعلى مستوى الدولة العثمانيّة، فنادت هذه الحركات بدعوات كان على رأسها وحد

ية األوطان ورفع الوصاية عنها، وظّلت روحه وتعزيز اللغة العربيّة ونشر العلم والدعوة لحر

إلرث العربّي، ولتلك األفكار الجديدة التي هتفت هبا الشعوب يف ميادين عطشى لذاك ا

الحرية واالستقالل، ولكن لألسف لم تنل األمة من هذه األفكار سوى العذاب والتّشريد 

ثم تالشى، ولعّله  األوطان من جديد، وكأّن األمر حلم سعى بين النفوس سعيهوضياع 

ه وفراره من قدره معهم؛ فبرتاجع الشعوب عن السبب األصيل يف نفور عرار من مجتمع

معاين الصدق والوفاء واإليثار انتشرت الفوضى وروح الهزيمة، وتراجعت أمام القيم 

وتجّلى هذا الشعور لديه يف اقتفائه تجارب الذين السلبية األخرى من كذب وخيانة وجشع؛ 

لشنفرى كانت المثل جتمعاهتم عنهم فنفروا منها نفور المضطر، ولعّل تجربة اصّدت م

  األقرب إلى روحه:

 َمِطووويُّ   ُصووو  رَ  ُأّمووو  بَنووو  أقيمووووا

وو س  ََّ ٌَ َووي س َعَم ووو ََ  َ لوو  ن َكُ وو  َأن

  

ووووواُ   َقووووو    ِإلوووو  َفووووِيّك    ََلََميووووُ   َِ

ُُ ُونَوووووفس َ َعرفوووو ُ  َ ي ووووَ أَ   َأُف رَقوووو
 

 حتى يقول:

ناغم مع هذه الصورة حينما لجأ لمجتمع غريب عنه، جديد عليه، لكنه موقف يتولعرار 

 وجد فيه الحرية التي ينشدها:

ووو س  َ ال ِ ووب  س  ال الَخوورابي ِ  بووي نَ  ََ   َم

 َأَموووو س   ال عبوووو س  ال الخوووورابي  بووووي نَ 
 

انُ  َ ال ُ شووووووووووو  س  َ ال  بووووووووووو ُر َّ    ِر َأخ 

 أحووووووووراِر  أويوووووووو   يف أِرّقوووووووو    ال
 

تويين العربّي والمحلّي، بما شّكل من روح شعرية ا واسًعا على المسونال عرار اهتمامً 

جديدة ساهمت يف إغناء حركة الشعر العربّي الحديث. وإْن كان هناك محاولة لنشر شعره 
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ر أنّها محاولة لم للشاعر العراقي أحمد الصايف النّجفي، غي 1933حينما أرسله يف عام 

 حينه. ثّم توالت جهود الجمع والنّشر بعد وفاته، يكتب لها النجاح ألسباب غير معلنة يف

م، يجدها حذرة؛ حيث استبعدت 1954 المتابع لهذه الحركة النبيلة التي بدأت عام ولعّل 

مقطوعات شعرية بعينها من بعض القصائد أو حذفت بعض أشطر األبيات أو أسقطت 

والسياسي وحتى ن البيت الواحد، وكان هذا كله بعيني الرقيب االجتماعي كلمات م

العلمية يف ذلك، فتبنّت اجتهادات لم تكن الفكري لتجربة عرار، وأرى أنّها تجاوزت 

موّفقة، وإن جمعوا أسبابًا فهي غير مقنعة، خاّصة يف تجربة عرار ألنّها متفّردة وقد ال تتكّرر 

حركة  وقد أّثر هذا االجتهاد، غير الموفق، يف رأيي، على صورةإال بعد حين من الّدهر. 

وشعر عرار تحديدًا، وقد تجاوز  الشعر العربّي الحديث والشعر األردين بصورة خاصة

م، لكّن العمل 1973محمود السمرة هذا كّله يف إضافته بعض المقطوعات واألبيات عام 

أحد تالميذ السمرة، فكانت  م وهو1982استوى على سوقه بجهد زياد الزعبي عام 

 جية يف دراسة تجربة عرار.االنطالقة األولى نحو المنه

الذي لم يكن معروًفا -ولعّل أبرز سمات التّجديد الفنّي عند عرار لجوؤه لشعر التفعيلة  

بما قّدم من مساهمات فنّيّة ُوِسمت بالتجديد يف هيكلة القصيدة؛ فقد كانت تجربته  -وقتها

لم تلَق حفاوة يف حينه  جارب النّاجحة التي أثبتها زياد الزعبي يف تحقيقه، وإنمن أولى التّ 

  يف غنى هنا عن مناقشتها: من أهل النشر ألسباب عديدة نحن

 أعن الهوى

  َعن الحنين

 أعن الّصب بِ   الّصب 

  عن الجوى تتح ثين

ه َُّ ََّص ظ  نيه َت أحالُ  الّشب  ،  ق  تق

 نيه ت
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  أظنّهُ أتظنه  م تت؟ كع  

ه ََّ  ق  م ت، ََه! لع

 م  واَف 

  اآلم ف

 ِتهيف  نب  م  تنفّك 

 تش  ، فتسمعن  العجيب من كغم ِته

  تريك من أنوائه اَلنواف.

ولعرار رؤًى جديدة يف الّصورة، إذ أسهَم يف تطويرها بتنوع مصادرها وأنماطها وتركيزه 

الواحد، وانسجام هذا كّله مع  على بيئته الخاصة يف نظمها ويف تعّدد األصوات داخل النص

م رجية. وال ننسى األثر االجتماعي يف تشكيله الفني وتعظيالموسيقى الداخلية والخا

دالالت بعض األلفاظ الشعبية أو المستهلكة، ووضعها يف أطر شعرية جديدة طّورت 

وإدهاش الداللة من خاللها وأنتجتها إنتاجًا جديدًا، وكان هذا سببًا يف تدّفق المفارقات 

دًا على تقاليد المجتمع اعرًا ثائرًا متمرِّ مخيال المتلقي. ويف الجانب الموضوعي كان عرار ش

وعاداته، وعلى صورة الشاعر نفسه التي يتوقعها محيطوه، وعلى الصورة العامة لحركة 

الحياة التي تمور بالفقر والقهر والضياع، وعلى األفكار الدخيلة التي حاولت أن تنتقص من 

د إنّه كان متمّردًا على النّهج الة األمة يف عيون أبنائها ونفوسهم، وبلغ من هذا التمرّ ه

كان سائدًا يف ذلك الزمن. لقد كان عرار بآرائه المتجّددة وإصراره  السياسي العربّي الذي

 على التّغيير روًحا ال تمّل من أجل مشروع حقيقّي لألّمة.

ي عانت منها تجربة األدب العربّي الحديث، نثره وشعره، ويبدو أّن أزمة النّقد العربّي الت

مق هذه التجربة فنيًا وموضوعيًا. مّست تجربة عرار، فلم تلَق دراسات نقدية عميقًة تظهر ع

وحتى الدراسات التي ظهرت يف البدايات هي دراسات جذريّة يف حركة تجربته، ألهنا 

م، وبذلك لم 1982ه، كما أسلفنا، عام جمعت ونّقحت خاصًة ما كّلله زياد الزعبي يف عمل
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طريقة تؤّهل ثر عظيم قبل هذا التاريخ؛ ألن الشعر لم يُجمع كامالً بتصدر دراسات ذات أ

النّقاد البحث فيه والوصول إلى نتائج تقّدم هذه التجربة العميقة للّدرس النقدي العربي 

ظواهر فنّيّة تفّرد هبا عن  الحديث، أو تصدر حكًما دقيًقا على تجربته وما تعالق معها من

العربّي  رت هذه األزمة النقديّة على تقديم شعره على المستويينأقرانه، ولزمن قريب فقد أثّ 

والعالمّي بدرجة االهتمام التي يجب أن تكون عليها، ولعّل اّطراد هذه األزمة أخرجت 

متابعة النصوص ونقدها  كثيًرا من نصوصه من دائرة اإلظهار والتّفّرد إلى دوائر التّغافل عن

بيًا يُقدم شعر عرار على المستوى الذي يليق به عالميًا وعر وتقديمها للعاّمة والخاّصة؛ فلم

وأردنيًا فكانت الدراسات يف معظمها، وال أعّمم، عامًة لم تبحث مثالً يف دالالت األلفاظ 

برؤية النّص، أو ربط واّتساقها مع الموسيقى الداخلية والخارجية للبيت الواحد وربط هذا 

 تجربة عرار، حتى إهنا لم تعالج الموضوعات بالجرأة التيهذا كله بالظواهر التي ُعرفت هبا 

نسج فيها شعره، فقد جاءت النّتائج يف معظمها حييًّة مّما بين سطورها خجلًة من أحكامها، 

جربته وتعرف م جاء من لجنة جريئة تعرفه وتعرف ت2022وأعتقد أن التصويت عليه يف عام 

للكلمة وانتصرت لروح هذه الكلمة التي سرت القليل من الدراسات عنه، إال أهنا انتصرت 

س وهم يدفعون الظلم عن أنفسهم وعن أبنائهم وعن مجتمعاهتم، بل عن يف نفوس النا

 دولهم لألسف يف هذا الزمن الذي نعيش.

و باب الحرية، إذ جّمع عليه ولعل أوسع األبواب التي دخل منها عرار عالمه اإلبداعّي ه

غم جراح ليستطيع له سّدًا؛ فطالبه المؤيدون أن يمضي يف طريقه رهذا الباب الدنيا وما كان 

الَعوز، يف حين تربّص به آخرون المواقف، فصيّره كّل هذا إلى نتائج عصيبة على نفسه 

يسل أين  ولم -لألسف-وروحه وعائلته وحتى على حركته الشعرية، لكنه مضى وحيًدا 

فلم  .«النََّور» والمجتمع الذي لجأ إليه «نللطفارى والمديني» الرجال؟! فقد نادى بالحرية

يجد هذه األفكار إال بين الخرابيش بعيدًا عن المجتمعات المتصنّعة يف رأيه، وكأنه يتّحد مع 
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ه؛ ألنه ذاك النفر الذين اّتخذوا مجتمعًا مغايرًا عن مجتمعهم ليلجؤوا إليه ويندمجوا في

 يشكل روحًا من أرواحهم.

عرار؛ فمنهم من روى شعره، ومنهم من يف األجيال الالحقة ل وقد أّثرت هذه األفكار

جمعه جمعًا أوليًّا، ومنهم من حّققه تحقيقًا علميًا، ومنهم من عارضه فنيًا وموضوعيًا، 

تحتاج من ومنهم من أّثرت فيه حركة التجربة فتفاعل مع قصائدها؛ وكل تجربة أخرى 

ين عدد من الشعراء مثل: حيدر محمود، وعمر يدرسها دراسة نقديّة معّمقة خاصًة ما بينه وب

الزيودي الذي تعّلق بعرار بتجربته وما كان أمامه إال أن يشّب على الّطوق  الفرا، وحبيب

 ويعلن قتل األب الّشعرّي حينما قال: 

 أبعوووووو  ظاللووووووك عوووووون  الموووووو  

وووووو   مووووو  مووووو َّ برقوووووك حوووووين َفج 

 أبعوووووو  عم مووووووك عوووووون ُحقوووووووو 

 اليووووووووووَ  لوووووووو  لغوووووووووت   تووووووووور  

  

 ألوووووووووو  عوووووووووو ِ  بوووووووووو تك إين ع 

 وفوووووََ  يف السووووم   َوووووى عظوووو م  

وووووو  تستسووووووق  عموووووو م    لوووووو  فه 

 عوووووووووو  يف مف ليهوووووووووو  رئوووووووووو م 
 

فإّن هذه النّصوص الموازية لحركته اإلبداعية تعّد استمرارًا لروح عرار الّثائرة ضّد 

 الشعراء الثالثة، فيما أعتقد، دربًا خاّصًا لكّل منهم االستبداد واالستعباد. وقد حّقق هؤالء

ي خلقها اهلل حرًة غير مكرهة على أي يف الّدفاع عن الحريّات واالّتساق مع روح اإلنسان الت

فعٍل أو طريق. ولعّل آخرين كثرًا ساروا على درب عرار الشعرّي متأثرين بتجربته العميقة 

ج إلى متابعة دقيقة من خالل دراسات معّمقة تبيّن هذا على المستوى العربّي غير أنّنا نحتا

 لنهج يف حركة الشعر العربي الحديث وتقيّمه.ا

 وألّن عراًرا كان من الذين ينادون بوحدة البالد العربية:

هووو ( الضووو نَ ) يَفوووُ   بوووالن     ووو ُّ  َُ  أن
 

 تظوَووو ُ  بمثوووَ    كوووت  إٌ بووالن ، 
 

ت ساكنة فيه، فلعّله من أّول المحّذرين فلم تغب فلسطين وأهلها عن روحه، بل كان

 لفور: شعرًا من وعد ب
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ٌ  بَفووووور أكفووووب  عوووو    يوووو  رّ ، إ
 

  ووو  مسوووَ   يبقووو    ووو  كصوووراين 
 

لقد كان عرار مثّقًفا جذريًّا، يعي واقعه ويستشرف مستقبل األّمة فيحذرها من الّركون أو 

ن وعقولهم، لكنها تظّل التوّلي وقت الحزم، يحاول أْن ينفث روحه يف قلوب المتخاذلي

ذي ارتضاه؛ فأخذ ينفر منهم من جديد، ويتعّقب ما يعتقد محاوالت لم يُقدر لها الخلود ال

 أنه خروج عن مصائر الشعوب الحيّة. 

لكّل هذا، جاءت هذه القراءة الجديدة التي نّظمتها وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد 

فتّق دراسات تنسجم مع هذه التجربة العريقة شومان لمحبّي عرار الشاعر؛ لتقّدم رؤى ت

سة ولطواقمهما عنايتهما ركة اإلبداع األردينّ والعربّي، ويُحمد للوزارة والمؤسوأثرها يف ح

، وعلى مستوى الوطن العربّي أيًضا. «األردن» بالفكر والثقافة على مستوى الوطن

يبذر شيئًا من الروح التي  والوقوف عند تجربته هذه األيام، فهذا تكريم لشاعر حاول أن

 الخوف على مصير شعوب األمة العربية من طوارق القادم منتسكنه، وهي المليئة وقتئذ ب

 استعمار وضياع. 

وتحت عنوان )عرار قراءة جديدة( نُوقشت أوراق بحثيّة وشهادات قّدمها نّقاٌد ومبدعون 

ا يف رؤى عرار الشعرية بينما تميّزت بالوعي ومعالجة الظاهرة الشعريّة لديه؛ تعّمق بعضه

عن عرّي، وكّلها اجتمعت على تمّرده ونزوعه للوحدة والبعد مّست أخرى طرائق نسجه الش

مجتمع لم يجد فيه لروحه الشاعرة مكانًا يليق هبا. ويتبيّن القارئ لهذه الدراسات عوالم 

ظم ما كتب، وهو القراءة الجديدة يف بعديها الموضوعّي والفنّّي، وكنت أتجاوز قراءة مع

محكمة أو األخرى الثقافية، حتى أستبطن منثور يف بطون الكتب وصفحات المجالت ال

بالقراءة الجديدة، ألّن القراءة الجديدة أو الثانية، يف اعتقادي، تحّفزنا تلك التي ُتعنى 

الستقبال جديد للنص، ال نقول إنه مغاير بل مكّمل من خالل زوايا لم يسعف الزمان 

ليها ألسباب قد تكون سياسية ان يف حينها نقادًا وباحثين لتناولها أو تسليط الضوء عوالمك

يّة خالصة. والقراءة الجديدة، يف اعتقادي، عطاء نقدّي جديد أو ببلوغرافية أو حتى معرف

يتواكب مع تطوير األدوات النّقديّة وتصاعد األحداث على المستوى المعريفّ والفكرّي 
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ن نؤمن ، وهي نّص تجريبّي فكرّي إبداعّي على نصوص سابقة يجب أللفرد والمجتمعات

 ّي على سويّة واحدة. به حتى ننهض يف مستوى النّص اإلبداعّي أو النقد

وإن اختلفت الرؤى النقدية يف األوراق البحثية المقّدمة إال أنّها واجهت المتلقي بعدد 

 غير قليل من النتائج أبرزها: 

 ريئًا.يكن شاعرًا غامضًا فكريًّا وفنّيًّا، بل كان واضًحا ج أن عرارًا لم أّ الً:

لم يحَظ شعره بالعناية الالزمة زمنًا طويالً بعد موته، ولذلك خسر المتلقي العربي  ث كيً :

نصوًصا سقطت أو ُأسقطت ممن جمع شعره يف البدء يف سياقات غير مربّرة؛ منها السياسي، 

 خوف منها، والخوف موجع.ومنها الحياء العام، وقد يكون ال

سيط إلى مواكبة بعض التجارب يّة لديه من العفوي البتنّوعت األساليب الشعر ث لًث :

 الّشعريّة التّراثيّة.

اّتسقت تجربته بعدد من التجارب الشعرية األخرى القديمة والحديثة، وكّلها  رابًع :

 م واالستبداد.اّتجهت للتمّرد على المجتمع وعاداته وتقاليده، رفًضا للظل

طنية صورة جربته فغلبت على شعره البيئة الوجّسد عرار المكان األردينّ يف ت خ مًس :

 ومكانًا ورمزًا.

: ًَ كان عرار أحد الشعراء المجّددين على قّلتهم يف حركة الشعر يف النّصف األول  َ ن

 من القرن العشرين.

  بع ،

ثابتًا، واستعذب الوقوف يف وجه الظلم  فنحن أمام شاعر تمّرد على معظم ما يراه الناس

ول عنها أكثر من ن أيًضا بين دراسات نقديّة عميقة وشهادات صادقة، ال أقوقهر الفقر، ونح

ذلك أو أقل، وسيستمّر نّص عرار الشعرّي يحّفز متلقيه للحديث والكتابة ما شاء اهلل له أن 

ة عبد الحميد شومان يكون، ألنه صادق قريب من الرتاب والّروح، وستمضي مؤسس

بتة واعدة ألهنا تقّدم المعرفة، والمعرفة طريقها طويل وكوادرها صادقة أيًضا يف طريقها ثا

 وشائك ولذيذ يف الوقت نفسه.
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 .. رؤي  وخرى.عرار

 محاول  للم رف  واإل شاء
 

 * . زيا  ال ع ي

 

 
ْ
الفارابي عن ما الذي يمكن قوله بعد كل ما قيل، هل نستعيد استعارة عرار لبيتي

ك التي أزال هبا هموم صدره وتلك التي دّون الزجاجتين اللتين قضى عمره يمتح منهما: تل

 هبا حكمته: 

 بز ووووووو  تين قطعوووووووت عمووووووور  

 فبوووووووووووووووب  أنّ ٌ ح متووووووووووووووو 
 

  عَيهمووووووووو  عّولوووووووووت أمووووووووور   

  بوووووب  أويووووو  نموووووو  صووووو ر 
 

 أم نستعيد بعض غضب المتنبي وتعاليه: 

 أكووو   مووو    فووووين عووون شووووارنن 
 

 الخَووو   ّرانووو   يختصووو ُ  يسوووهر  
 

  :ممزوجا برؤى عرار

 ن  ك عشووووو   بوووووونقووووو لوا لشوووووعر

 فقَووووت شوووووعر  أشووووال  مبعثووووور 
 

 أٌ يجمعووووا بعضوووه يف شوووبه نيوووواٌ  

  أكهووووو  عمووووور  يف  ووووو  ميووووو اٌ
 

 : ترتدد التساؤالت –لقد مضى عرار لطّيته وما زالت األسئلة 

 هل هذا الذي بين أيدينا هو شعره كله؟ -

 ا يف كؤوسه؟ وهل كان الرجل غارق -

 تستعاد على نحٍو كثير االبتذال؟وهل يصح ما ُيعرف عن عالقته بالغجر التي  -

 وهل كان مع السلطة أم كان معارضا لها؟ -

 أكان وطنيا متعصبا أم قوميا عربيا؟  -

                                                 
* .أستاذ األدب الحديث، جامعة اليرموك 
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 وأين آثاره ونصوصه الكثيرة التي حّدثنا عنها يف أوراقه؟ -

المرتجلون  -يف الغالب-ب عليها أسئلة يطرحها الذين يعلمون والذين ال يعلمون ويجي

ئلة معرفة وأصولها. ولعل المرء يمضي يف طرح المزيد من األسوالواثقون بعدم جدوى ال

 والتساؤالت التي تتعلق بالنص ال بالشخص: 

 هل درست نصوص عرار الشعرية والنثرية؟  -

دحا وهل من قراءات تعتمد األبعاد المعرفية بعيدا عن اإلنشاء والتأويل للنصوص م -

 وقدحا ودورانا فظا حول المادة بعيدا عن الصورة؟

مة قراءات تتأمل البؤر المعرفية التي انبثقت منها النصوص وتكتشف مصادرها ث هل -

 المتعددة التي تحيل على لغات وثقافات غير العربية؟

وهل من ذهب إلى قراءة وثائقه التي تحتوي مادًة تغير إْن قرئت، الصوَر النمطية عن  -

 ه ونصوصه، وتكشف عن وجوه أخرى له؟ مواقف

التي تشّكل حجابا يحول  واالحتفال عجابأن نتجاوز حالة اإل للمعرفة الحّقة يجب

 دوهنا، وحالة االنتقاص التي ُتفضي إلى التعبير عن رغبات صاحبها ال عن موضوعه.

هذه التساؤالت هي ما يدفع إلى محاولة تقديم رؤية أخرى يمكن أن نتحدث عنها 

ويغدو اسما ملء السمع تتغنى به يوم، ونعود إلى عرار وهو ُيعلن رمزا للثقافة العربية، ال

اسمه ندوات وأمسيات شعرية وغير شعرية، استجابة للمنظمة المحافل وتفخر، وتعقد ب

العربية للثقافة والفنون التي سّمت عرارا رمزا للثقافة العربية. أي رؤية أخرى يمكن أن ُتقّدم 

ة يف الشرق ويف الديوان الذي حظي بقراءات كثير ،«عشيات وادي اليابس» بلعرار صاح

عضها يقرأ سعيا لتكريس الذات الساعية إلى خالصها برأ خدمة للعلم، والغرب، بعضها يق

عرب البحث عن موضوعات، أو أشخاص تتعلق هبم. أي رؤية أخرى لعرار ونحن أمام سيل 

الذي يمعن يف الوصف واالحتفاء، وتكرار المكّرر  دافق من اإلنشاء الجميل وغير الجميل،

 ويف التجلي الشعري تارات؟. تارة، 
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أسئلة أطرحها على نفسي وأنا أضع هذا العنوان وأتأمله محاوال أن تكون ثمة إجابة حقة 

عن رؤية أخرى للشاعر يمكن أن ُتجاوز ما أشرت إليه ووصفته. وقد دفعني هذا األمر إلى 

رات، ولذا فقد ء المغرق يف الفصاحة مرة، والمغرق يف العمق المّدعى تامفارقة عبء اإلنشا

ا معتمدا على ما بين أيدينا من كتابات عرار، رأيت الوقوف على محاور يدور الحديث عليه

 وهي: 

 عشيات وا   اليا س وُيْتم القراء 
ثينات من هذا هو الديوان الشعري الوحيد الذي راودت عرار فكرة نشره منذ بداية الثال

عشيات وادي » اصفا إياه بأنه:صدوره يف الصحف و القرن الماضي، فأعلن عن قرب

وهو رسالة أدب وشغب وسياسة وطرب، وطلب  «النََّوراليابس أو أيام وليالي يف مضارب 

إلى الشاعر العراقي المعروف أحمد الصايف النجفي أن يكتب مقدمة لديوانه، ففعل وأرسل 

ة يف شعر القراءة األولى لديوان العشيات، وهي تتضمن نظرات عميق المقدمة التي تعترب

ان يتقن الفارسية والرتكية المضافتين إلى عرار تنبثق من البنية المعرفية للنجفي الذي ك

العربية وأدهبا، لكن الديوان لم ينشر، وذهبت المقدمة إلى إحدى الصحف بوصفها مقالة 

 وهو ما أغضب النجفي. 

ولم يقيض لها ريعا، وظلت أشعار عرار وكتاباته أشالء مبعثرة كحياته، مضى الزمن س 

إال بعد وفاته بأزيد من خمس سنوات، وذلك حين أصدر محمود المطلق  النََّورأن ترى 

عشيات وادي » ما عرف بالطبعة األولى من 1954رفيقه يف مكتب المحاماة المشرتك عام 

له مريود التل نجل الشاعر، وربما كذلك على  معتمدا على المادة التي قدمها ،«اليابس

اتية اعتمد فيها نشورة يف الصحف آنذاك. لكن هذه الطبعة جاءت انتقائية ذالنصوص الم

المطلق على رؤيته الخاصة، وعلى ما توافر له من نصوص، رأى مثال أن بعضها ال يستحق 

 النشر، فكان أن ضمت هذه الطبعة ستا وستين قصيدة فقط. 
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عرار » م كتابهالي أربع سنوات من صدور طبعة المطلق أصدر البدوي الملثبعد حو

وهو كتاب كبير ذو طابع تسجيلي مهم حوى مادة واسعة تتعلق بحياة  ،«شاعر األردن

الشاعر وشعره، وتضمن عددا غير قليل من النصوص الشعرية والنثرية التي لم تكن متاحة 

عود إلى مرحلة البدايات، ومساجالت ومراسالت سابقا، ومنها مجموعة من القصائد التي ت

ط الملك بين الشاعر وبعض أصدقائه، وبخاصة تلك التي جرت يف بال شعرية دارت

 المؤسس عبد اهلل األول ابن الحسين. 

بعد حوالي عشرين عاما على صدور طبعة المطلق صدرت طبعة جديدة من العشيات 

دا على مجموعة من أوراق الشاعر الخاصة من عمل أستاذنا الدكتور محمود السمرة معتم

ين قصيدة، شاعر الدكتور سعيد التل، وقد ضمت هذه الطبعة تسعا وتسعقدمها له نجل ال

بزيادة ثالث وثالثين قصيدة عن طبعة المطلق، ولم تتضمن دراسة أو تعريفا بالشاعر 

 وشعره، واكتفت بمقدمة قصيرة عن الشاعر وشعره لم تجاوز الصفحتين. 

وتقّصي جوانب حياته  ت هذه األعمال جهدا دؤوبا للوصول إلى شعر عرار وآثاره،مثل

لت تحمل إشارات كبيرة واضحة إلى غياب كثير من المتعددة األبعاد، لكنها جميعها ظ

نصوص عرار الشعرية وغير الشعرية، وظلت الحاجة قائمة إلى استكمال النقص المفرتض 

  وردت إشارات متكررة على غياهبا وتبعثرها. وَلمِّ شتات النصوص المختلفة التي

موضوع » مامي إلى قراءة العشيات وذلك يف سياق مقرروجهت اهت 1979يف عام 

الرمز » الذي دّرسنا إياه الدكتور محمود السمرة، فكتبت بحثا بعنوان «خاص يف النقد األدبي

يات ألن الطبعات وبعد عرضه اقرتح أستاذنا السمرة أن أقوم بتحقيق العش ،«عند عرار

كاملة، فأخذت هبذا االقرتاح وبدأت بجمع ما الصادرة ليست طبعات محققة، وربما غير 

ما كتب عنه، ويف معظم هذه الكتابات كانت هناك آراء تؤكد أن ما بين أيدينا كتبه عرار و

ليس شعر عرار كله، وأن هناك نصوصا مغفلة، وأخرى تائهة يف مظان متعددة، بل يذهب 

هذه اآلراء ن يعرف عرار إلى أن بعض أشعاره محفوظة شفويا. أمام كل بعض م
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فتوح عرب الصحافة أدعو فيه كل من والمالحظات وجدت أن من المفيد توجيه نداء م

عرار دون » يمتلك نصا لعرار أن يتفضل بتزويدي به، وهو ما حملته مقالتي المعنونة

، فكان أن تلقيت استجابة وحيدة 1980ار التي نشرهتا جريدة الرأي األردنية يف أي «ضجيج

عمان وجدت  ألستاذ مريود التل. وحين زرته يف بيته يف الكمالية غربمن نجل الشاعر ا

أمامي كّما ضخما من الوثائق موزعا بين مسودات قصائده ونصوصه النثرية ومذكرات غير 

ر مكتملة، مكتملة، ومحاولة لألستاذ مريود تأليف كتاب عنه، لكنه بقي مسودة غي

عربية، وقصاصات أوراق من كل ومراسالته، وقصاصات من الصحف، بعضها بغير ال

ت بفضل كرم األستاذ مريود على جزء كبير من هذه األوراق، األحجام واأللوان. لقد حصل

وقمت بمساعدة من الدكتور محمد عدنان البخيت مدير مركز الوثائق والمخطوطات يف 

 هذه الوثائق وإعادة األصل إلى األستاذ مريود. الجامعة األردنية بتصوير 

هذه الوثائق قراءة فاحصة امتدت شهورا عديدة نقطة تحول يف معرفة  ت قراءةلقد كان

عرار وآثاره الشعرية والنثرية المبعثرة يف أماكن ومظان عديدة، وسبيال إلى تصحيح كثير من 

ا إلى الكشف عن العديد من ؛ إذ قاد هذاألخطاء التي صاحبت الكتابة عنه وعن شعره

لق تعددة األجناس، إضافة إلى كم كبير من الوثائق التي تتعالنصوص الشعرية والنثرية الم

 بحياة عرار ونشاطاته المختلفة: السياسية، واالجتماعية، والثقافية.

طبعة محققة تحقيقا علميا، وتضم مئتين  1982كانت ثمرة هذا العمل أن صدرت عام 

كم من الشعر يربو نصا شعريا، بعد حذف األشعار المنسوبة إليه خطأ، وهذا  وستة وثالثين

وقد ظهر أن عددا من  ديوان السابقتين.على ضعف النصوص المنشورة يف طبعتي ال

النصوص التي ظهرت يف ديوانه ويف كتاب البدوي الملثم ليست له، فثمة عشرة نصوص يف 

اهلل األول ابن الحسين طيب اهلل ثراه، وهذه  الطبعة الجديدة ليست لعرار وهي للملك عبد

 ر معظمها يف اآلثار الكاملة للملك المنشورة سابقا. النصوص ظه
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لقد اعتمدت هذه الطبعة المحققة بصورة كبيرة على مسودات قصائد عرار ونصوصه 

المنشورة يف الصحف، والنصوص التي ضمتها طبعتا الديوان السابقتين. لكن المربك يف 

حدد قائلها، وكان يجب عرار أهنا تضم كّما كبيرا من النصوص الشعرية التي لم يأوراق 

الديوان، وبخاصة أن بعضها نصوص من الصعب التأكد التأكد من قائليها قبل وضعها يف 

من صاحبها، وهذا أيضا ما وقع يف الديوان المحقق، فقد تبين لي بعد سنوات أن بعض 

مرور أزيد من أربعين عاما على صدور الطبعة األولى النصوص ليست لعرار، والطريف أن 

.. لم يؤد إلى الكشف عن األخطاء .ات األبحاث التي أنجزها أكاديميون وباحثونوعشر

التي وقعت يف هذه الطبعة، بل إن بعض الباحثين ظل يستشهد بنصوص منسوبة خطأ لعرار، 

طبعة الجديدة المحققة، وظل بعضهم يعتمد على إحدى الطبعتين السابقتين متجاهال ال

لى هذا لتي ال ترتبط بعدم المعرفة بقدر ما تتمثل يف اإلصرار عوهذا أمر فيه كثير من الغرابة ا

 الفعل الغريب، فأحد الباحثين يقّدم نصا ذا رؤية خالفية حول شعر عرار، ويوثق من:

ة عشيات وادي اليابس، جمعه البدوي الملثم ) يعقوب العودات( مطابع المؤسس»

وهذا توثيق يتضمن أخطاء  «وان، وسيشار إليه باسم الدي1972الصحفية األردنية، عمان 

مركبة، فالبدوي الملثم لم يجمع شعر عرار، ولم يصدر ديوانه، ولم يطبع كتابه يف المؤسسة 

يف عمان  «عرار شاعر األردن» ، بل صدر هذا الكتاب بعنوان1972الصحفية األردنية عام 

و، إلى ذلك م يكن للمؤسسة الصحفية وجود، وحين نبه الباحث، كما يبدحين ل 1958عام 

سمرة. هذا مجرد نموذج لقراءات ما زالت ال عّدل النص مشيرا إلى نشرة الدكتور محمود ال

ترى نصوص عرار يف إطار المدونة الجديدة التي ُتجاوز ما سبق وُتصحح كثيرا مما ورد 

 فيها.

ار الموضوعة الغجرية، أو النََّورية، وهي تمثل عنصرا من القضايا الكربى يف شعر عر 

، والتسمية تحمل بعدين متباينين سلبا النََّورحوريا عنده إلى حد أطلق بعضهم عليه شاعر م

وإيجابا. لقد كتب عرار دراسة مهمة وعميقة تكشف عن رؤيته لهذه الموضوعة ضمن إطار 
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ي كانت يف البدء حديثا إذاعيا قرأه عرار يف معريف مثير لالهتمام، إذ تربز هذه الدراسة الت

شرت نصها استنادا إلى ، ونشرها البدوي الملثم يف كتابه، ون1939فلسطينية عام اإلذاعة ال

عن المؤسسة العربية  1999الصادر عام  «على هامش العشيات» نسخة بخط عرار يف كتاب

إلى قراءة شعر عرار عن  يف بيروت. ومن المفرتض أن تدفع هذه الدراسة الباحثين دفعا

الخاضعة لتأويل غير دقيق، فشعره عن  المألوفة المبتذلة أو على نحو مخالف للصورة النََّور

الغجر يدخل يف سياق علمي معريف يرتبط بالموضوعة الغجرية يف األدب العالمي، وهو ما 

  يتحدث عرار عنه يف دراسته بعمق ووعي ووضوح، يقول:

فتذكرت أن  (ب ل رام  الع لمي  الشهير  )  رمن[ النََّور]معرفته ب أذكرتني هذه المعرفة»

الفركس  بر َبير إنما اقتبسا موضوعها مما كتبه البحاثة  الفركسيين أليف   م ي كالكاتبين 

، ليتعلم لساهنم، وليدرس أحوالهم وعاداهتم، النََّورعن حياته التي عاشها بين  مريميه

ائص بين نََّور إسبانيا وبوهيميا يف اللسان والعادات والخصليتعرف الفروق التي الحظها 

 م  واف اَلمر  بلك فَم ذا  …على اآلخر التي امتاز هبا كل فريق من َنَور هاتين المملكتين 

عَ  النََّور  م  ترنن عَيه  بر َبير  ال يسمح ل  حبُّ االَتطالع  رعب  المعرف  أٌ أترنن

م على الزيارات المتقطعة بل قضى شطرًا ليس باليسير من الذي لم يقتصر أمره معه مريميه

 ،  بهب  الني  أخبت أرت ن مض ر  النََّور  واح  منه عمره باحثًا منقبًا. على هذا األساس

كلما سمحت لي بذلك الظروف؛ ألدرسهم دراسة علمية على ضوء النظريات  …

عن ساللتهم العنصرية،  اإلثنوغرافية الحديثة، أي علم تصوير األجناس، فأفقه شيئا

 .«عاداهتموحياهتم االجتماعية، وأخالقهم و

وهذا النص يجعلنا نرى أن تعامل عرار مع الغجر، يف الحياة والشعر لم يكن أمرًا 

التي يمكن تأويلها سيكولوجيا أو  التجرب  الشخصي  حسب،  ن عارضًا يستند إلى 

إل   ع  لى أهميتها وفاعليتها، ليستند اجتماعيا، بل إن األمر يتجاوز التجربة الشخصية ع

. وهذا رأي ال يتعلق باالجتهاد بل ن  الع لم الغجري   حضورن  يف اَل معريف ب لموضوع 
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بقوة النص الحاسمة. ولعل االنطالق من البعد المعريف كما يبدو يف دراسة عرار يوجه قراءة 

الموضوعة الغجرية يف » ةهذه الموضوعة وجهة أخرى. وهو ما فعلته يف دراستي المعنون

 .2002الصادر يف عمان عام  «نص على نص» والمنشورة يف كتابي «شعر عرار

والغريب هنا أن أكثر الباحثين لم يوظفوا هذه الدراسة يف معاينة هذه الموضوعة عند 

عرار. )ثمة دراسة جادة عن النََّور يف نصوص عرار النثرية للدكتور زهير عبيدات، ودراسة 

للدكتور شفيق النوباين(.  «ي وأثرها يف تكوين الرؤية يف شعر عرارالنََّورشخصية » تبحث

وثمة مالحظات مهمة يف التعامل مع العشيات تتمثل يف اإلشارات المبكرة التي وردت يف 

مقدمة النجفي للعشيات، أهمها تأثر عرار بشعراء الفرس، وهي مالحظ محورية تعمقها 

يام، ونصوصه عن سعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي، ولعل ترجمة عرار لـ رباعيات الخ

العا على األدب الفارسي. اءة فاحصة لشعره تكشف هذا التأثر الذي تتطلب معرفته اطقر

لكن ليس ثمة دراسة، كما أعرف، تقف على هذه المسألة، وكل االهتمام توجه إلى آثار 

 خيامية يف شعر عرار. 

  ت ب ت عرار النثري  و 

ا الكتابات على بات عرار النثرية تجاوز كّما نصوصه الشعرية، وتتوزع هذلعل كتا

عده كتابات سردية، مثل: سدوم، وصحفي قارح، أجناس الكتابة النثرية، فمنها ما يمكن 

وفن إسقاط الوزارات، وقصة شاعر، ومنها مقاالت أدبية وسياسية، واجتماعية كثيرة نشرت 

فاوية، وجريدة األردن، ودراسات ذات طوابع يف الصحف، مثل جريدة الكرمل الحي

أصدقائي النََّور، وإقامة الدعوى عند البدو، وأساليب التحقيق يف شرائع  :لاجتماعية، مث

البادية، ومنها نصوص ذات مالمح نقدية، مثل: الروح الشعرية، والبالغة حسب رأيي، 

، والقصيدة، من ذكريات وبين الشعر الفصيح والشعر البدوي. ونصوص إبداعية مثل: زيزاء

 البادية، ولصوص، وأخو نشوات. 



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

23 

 

على هامش العشيات، كتابات عرار » د نشرت مجموعة من هذه النصوص يف كتابيقل

ونشر محمد كعوش مجموعة من المقاالت السياسية، وعمل الدكتور عبداهلل  ،«النثرية

األردن، ونشرها يف  العساف على استخراج النصوص الشعرية والنثرية المنشورة يف جريدة

والنثرية لمصطفى وهبي التل يف  ، األعمال الشعريةعرار شاعرا وناثرا» كتابه المعنون:

  .«صحيفة األردن

لكن عددا كبيرا من المقاالت ما زالت مبعثرة يف الصحف أو الوثائق غير المنشورة، 

شرها يف معرفته وهي يف مجملها تمثل جزءا مهما من المدونة األدبية لعرار التي يسهم ن

إلى َلمِّ شعثها وحفظها ونشرها. وكذلك فإن  وفهمه من خالل هذه الكتابات التي تحتاج

ص النثرية لم تحظ بدراسات تقف على أبعادها التي تمثل البنية الثقافية لعرار معظم النصو

التي كانت موضع جدل بين بعض الباحثين، والتي تستطيع هذه النصوص أن تكون الفيصل 

ي، والرتكي، والفارسي، ها، إذ تتضمن هذه النصوص إحاالت عديدة إلى األدب الغرببين

عربي، وببيئته المحلية وأدهبا. )كتب الدكتور جمال مقابلة كما تظهر عمق معرفته بالرتاث ال

استنادا إلى نصوصه ذات الطابع النقدي، كما كتب الدكتور عبد  «عرار ناقدا» بحثا قيما عن

ة، وكذلك فعل راسة بحث فيها فكرة السرد والتنكر يف نصوص عرار السردياهلل إبراهيم د

 الدكتور شكري الماضي(.

أما النصوص ذات الطابع السياسي التي نشر كثير منها يف جريدة الكرمل الحيفاوية، 

وهي نصوص تشكل مدونة مهمة تسهم يف قراءة جزء من تاريخ الحياة السياسية يف األردن 

تجمع وتنشر من القرن العشرين، وهي مدونة منشورة ومتاحة، لكنها لم يف النصف األول 

اسعة ذات أهمية بالغة يف سياقات متعددة: بوصفها جزءا من آثار عرار، وهي تشكل مادة و

 سياسية، وأدبية، واجتماعية. هنا ينبغي أن أشير إلى عمل الدكتور علي محافظة يف كتابه

 -1916م الثورة العربية الكربى وحتى هناية عهد اإلمارة الفكر السياسي يف األردن منذ قيا»
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حيث أفاد فيه على نحو واسع من مقاالت عرار  1990الصادر يف عمان عام  «1946

 المنشورة يف جريدة الكرمل بخاصة.

وإضافة إلى هذا فثمة حقل آخر اهتم به عرار، وكان جزءا من عمله يف المحاماة، فقد 

دد األول من بدأها يف الع ،«المجلة القضائية» لقضائية القانونية يفنشر سلسلة من المقاالت ا

أطوار » ، منها مثال:1936وتتالت مقاالته يف األعداد التالية عام  1935لمجلة الصادر عام ا

 اإلقرار،»و «التنفيذ القسري يف الشرائع السامية، تحقيقات ومقارنات يف شريعة حمورابي

)زودين  .«اكمة وعلم النفس القانوين واإلنثروبولوجياشذرات وخواطر يف أصول المح»

المجلة »ونونية المنشورة يف المجلة القضائية الدكتور مهند مبيضين. لنصوص القابا

، وتوقفت عام 1935مجلة أصدرهتا وزارة العدلية ابتداء من شهر تشرين الثاين  :«القضائية

1936.) 

رار ومعرفته الواسعة بالقضايا القانونية وهذه سلسلة من المقاالت التي تربز اهتمام ع

ة والفكرية. لعديد من النصوص التاريخية، كما تكشف عن آفاقه المعرفيكما تجلت يف ا

 ويجب أن تأخذ هذه النصوص مكاهنا يف إطار أعماله الكاملة.

  ث ئ  عرار ـ 

تل، لكن كنت أشرت إلى الكم الضخم من الوثائق التي عاينتها يف بيت األستاذ مريود ال

زيد على عشرين بالمئة مما كنت رأيته، حجم هذه تقلص بعد وفاته رحمه اهلل إلى ما ال ي

ور طارق مريود التل أن هذا هو ما بقي من الوثائق، ولقد تكرم بتقديمها وقد أخربين الدكت

لي حين كنت أدير كرسي عرار، وكانت العمل األول الذي أنجزته يتمثل يف حفظ هذه 

العديد من الجامعات رتونيا وورقيا يف خمسة مجلدات، وهي متاحة للباحثين يف الوثائق إلك

نا لم نر حتى اآلن أية دراسة تعتمد على المادة التي األردنية ومراكز البحث العلمي، لكن

 توفرها هذه الوثائق.
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تقدم هذه الوثائق صورة لعرار غير ما نعرف فهو يحضر فيها شخصية تفارق ما هو 

طنية فاعلة يف ول عنها، فهو ليس شاعرا متمردا بوهيميا، ولكنه شخصية ومعروف متدا

شخصية منخرطة يف سلسلة من األعمال  الحياة السياسية واالجتماعية واإلدارية،

والنشاطات المتشعبة والمكثفة. ففي الوثائق ما يبين عن عالقات متشابكة ذات طوابع 

ات، فهو يتابع مجموعة من القضايا مع سياسية وشخصية بعدد كبير من الشخصيات والجه

ا سياسية العربية: يف فلسطين وسوريا والعراق ومصر ولبنان، قضاي شخصيات يف المنطقة

وفكرية وأدبية وشخصية وإدارية، فهو يتواصل مع الطبقة السياسية يف هذه البلدان، فقد 

أمين  كتب إلى الشريف حسين وعنه، وإلى الملك فيصل بن الحسين، وإلى الحاج

انيين، وبرنارد لويس، ورسائل إلى الحسيني، ومصطفى النحاس، ورئيس المعتمدين الربيط

فلسطين ومصر ولبنان.. وإلى الشعراء والفنانين والحزبيين... عدا  الصحافة والصحفيين يف

عن مئات الرسائل والوثائق المتعلقة بالدولة األردنية ومؤسسها الملك عبد اهلل األول بن 

تويين الرسمي والشخصي، الذي تظهر الوثائق عالقة عرار غير العادية به على المسالحسين 

 ذات صلة بالملك المؤسس. وأكرب عدد من الرسائل والوثائق 

ة من التساؤالت حول لإن استقصاء ما قام به عرار من أعمال يجعل المرء يطرح سلس

الدور الوطني لها مستقى هذه الشخصية التي اختزلت يف الشعر بشكل شبه كامل، بل إن 

يقف الباحثون والمؤرخون على الصورة   َلمْ مَ ول: لِ كذلك من الشعر، تساؤالت تدور ح

الحقيقية لهذه الشخصية؟ ولم غابت الوثائق المتعلقة به وبمرحلته من الكتابات المتعلقة 

لتاريخية بتاريخ الدولة األردنية وشخصياهتا ورموزها؟ ولماذا ال نجد من يستقرئ المادة ا

 ة إلى المعرفة عن عرار ومرحلته؟. واألدبية المتوافرة لتقديم دراسة علمية مستند

إن شخصا ينخرط بصورة غير عادية يف الحياة بكل مناحيها، ويرتك لنا مئات النصوص 

والدراسات والوثائق، ويحضر يف الحياة السياسية والثقافية يف المنطقة العربية على نحو 

 ن إجابات. يثير غيابه دهشتنا ويجعلنا نطرح أسئلة أكثر من بحثنا عمثير للدهشة، ل
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ولعل أهم عمل يسهم يف رؤية أخرى حقيقية لعرار يتمثل يف العمل الجاد على َلمِّ شتات 

أعماله ووضعها يف إطار األعمال الكاملة التي يجب أن تشمل كل كتاباته يف الحقول 

 المتعددة ويمكن أن تشمل: 

جمع  والعمل على استكمال ،«عشيات وادي اليابس» بديوانه تمث شعر عرار الم -

 تظهر يف كل طبعاته حتى اآلن. النصوص التي لم

 السردية، والمقاالت األدبية والنقدية، والدراسات االجتماعية... ال ت ب ت النثري  -

التي نشرت يف الصحف، وقسم منها متاح يف الصحف وبخاصة يف  ال ت ب ت السي َي  -

أهمية كبيرة يف الكرمل، وجريدة األردن وصحف أخرى، وهي مادة واسعة ذات جريدة 

 ول من القرن العشرين وموقف عرار منها. رؤية أوضح للحياة السياسة يف النصف األ

المنشورة والمخطوطة والمرافعات القضائية، وجزء غير قليل منها  ال ت ب ت الق كوكي  -

 متاح يف مظان متعددة. 

قد نشرها عمر الخيام وما يتعلق هبا من النصوص، و تر م  رب عي ت تر م ته  بخ ص  -

على أصولها الفارسية، وأعدت نشرها مع النصوص  بدءا الدكتور يوسف بكار مقارنة

وكذلك تعريبه أو ترجمته لبعض النصوص القانونية كما هي الحال يف  المتعلقة هبا.

أليف زهراب أستاذ الحقوق من ت «يف الحقوق الجزائية، الجريمة» ترجمته لمادة

لنص منشور يف جريدة األردن وقد استخرجه عبد اهلل الجزائية بجامعة األستانة، وا

وهو نص يضاف على كتابات عرار  .«عرار شاعرا وناثرا» ف ونشره يف كتابهالعسا

 القانونية. 

وهما منشوران، ويجب أن يكونا ضمن أعماله  ،«طالف»  ،«اَلئم  من قري »  تّيب   -

 الكاملة. 

ة أدبيا ائقه، وهي ذات أهمية بالغاستخالص كثير منها من وث مجموع رَ ئَه  يم ن -

وسياسيا، ويمكن أن تضاف إليها بعض مذكراته التي جاءت يف الغالب يف صور 

 مختصرة.
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ومع هذا كله نحتاج إلى جمع الكتب واألبحاث العلمية والمقاالت التي كتبت عن  -

ية التي كتبت عنه أو بوحي من أعماله بدءا من النصوص عرار، وكذلك النصوص الشعر

 ه وحتى اليوم. محاكية لنصوصه أثناء حياته، والنصوص التي قيلت يف رثائال

العمل هو الذي يمكن أن يعرف بعرار ويقدمه بصورة غير مبتسرة،  هذا إن تحقيق مثل -

يف األردن يف  بصورة تعرب عن حضوره الحقيقي يف المشهد الثقايف والفكري والسياسي

ضع نصوصه بين أيدي الباحثين والقراء، النصف األول من القرن العشرين من خالل و

د على فرد، بل يحتاج عمال مؤسسيا جادا يستطيع أن يقوم بمثل هذه وهذا عمل ال يعتم

 المهمة الجليلة. 
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 واء عديد دمص ف  وه ي الّتا: وض
 ّي  قيق  َخّيامّيته وفضاءاته الموسيقّي  الم د

 

 * . يوسا  ّكار

 

-1- 

عن شاعرنا وإبداعاته، والتي  بحوًثا ومقاالت التي ُسّطرتفكثيرة هي الدراسات كتًبا و

 الّسريع، واإلنشائي المرتجل، والمكّرر الُمعاد، 
ّ
 األصيل، والحماسي

ّ
تجمع بين العلمي

احثين والّدارسين لكّن مجال القول فيه ما زال واسًعا ولّما يستوَف. وذا هو رأي عدد من الب

 :1999تور زياد الّزعبي كّرر هذا غير مّرة، فقال عام والمبدعين، حتّى الِعراري األول الدك

وذهب عام  (1)«إّن الّرجل لم ُيعرف المعرفة الحّقة بعد، ولم يدرس الدراسة الكافية بعُد...»

ت عنه يف إلى أّن الدراسات التي كتب (2)«عرار وجوه أخرى» يف آخر كتبه عنه 2017

ل شعره، ظّلت تدور يف ُأطر نمطّية من الّسنوات الثالثين األخيرة، وأكثرها تمحور حو

إلى الماّدة المعرفّية المتعلقة به. وما عرار يف هذا إاّل كقدوته الخّيام الذي  البحث الذي يفتقر

 وأعمقهم: قال فيه العاّلمة والناقد اإليراين علي دشتي، وهو من أدرى الباحثين يف الخّيام

 .(3)«اان البحث يف الخيّام والّرباعّيات فسيح جدًّ إّن كّل ما ُأنجز إلى اآلن ليس بكاٍف، فميد»

 

                                                 
* أستاذ شرف، جامعة اليرموك 

 العدد. عّمان – األردنّية الجامعة –يل خضر معه. المجلة الّثقافّية من حوار ناصر علي ومحمد جم (1)

(47 )1999. 

 الكويت –بداع الشعرّي . منشورات جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإل13عرار وجوه أخرى  (2)

2017. 

اآلن  . ترجمة يوسف بّكار عن الفارسّية.21وقفة مع الخّيام: يف البحث عن الخّيام والرباعّيات  (3)

 .2020 عّمان –ناشرون وموّزعون 
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 فأّما هذا البحث فهو امتداد لمبحثين أنجزهتما يف خالل الّسنوات الثاّلث األخيرة:

دوحة  يف» المنشور يف كتابي «ترجمة عرار لرباعّيات الخّيام: أصداء وأبعاد» األّول

ا م والرتجمة، أصداء الّترجمة ومخرجاهت؛ وهو يتناول، فضاًل عن عرار والخّيا(1)«الخّيام

التي تمّخضت عن خمسة مقاالت يف األردن، وبحثين يف مصر وتونس، وعن نظم الرتجمة 

كاملة شعًرا للدكتور الطبيب هاشم سلطان من العراق، ونظم أربع عشرة رباعّية منها للشاعر 

ت لمرتجمين اطف مصطفى محمود، وعن دْرج بعض الّرباعّيات مع رباعّياالمصري ع

 نها.آخرين يف بعض التّرجمات العربّية والحديث ع

قالدة » المنشور يف كتابي « ماذا يبقى من مصطفى وهبي الّتل )ِعرار(؟» والمبحث اآلخر

سـتطارت توّهًمـا: ، الذي نّبهت فيـه علـى أربـع مسـائل شـاعت وا(2)«الَمْرجان: مفّكرة نقدّية

يادته لشعر التفعيلة، وكشفت عن أخبار مجهولة عنـه لقبه، وعنوان ديوانه، واسم مدينته، ور

من محمد نّزال العرموطي، وزياد أبو غنيمة، وأشرت إلى ما اسُتْدرك على شـعره، ومـا  لكل  

ره، ودعوت للدكتور زياد الّزعبي من يد طولى يف بعث كثير من أعماله النثرّية فضاًل عن شع

وف عنـد رسـائله الثمـاين التـي كتبهـا إلـى إلى استكمال جمع ما لم يجمع من رسـائله والوقـ

سـيرة منفّيـة: مـن أوراق » حمد صبحي أبـو غنيمـة والتـي نشـرت يف كتـابصديقه الدكتور م

لما فيها من معلومات مهّمة عـن العالقـة بينهمـا، ومـن دالالت وطنّيـة  (3)«صبحي أبو غنيمة

وتحّقـق وتحـّرر مـن جديـد عن األردن يف مئويته األولى؛ فليتها ُتستّل مـن الكتـاب وسياسّية 

 «يومّيـات سـامح حجـازي: مـذكرات مدرسـية» ى بعـثلما فيها من أخطاء. كمـا دعـوت إلـ

( صديق الشاعر ألهميتها، وإلى دراسة وثائقـه التـي ُعنـي هبـا زيـاد الّزعبـي 1914-1921)

                                                 
 .2022عّمان، األردن  –اآلن ناشرون وموّزعون  (1)

 .2020 عّمان –دار فضاءات  (2)

 .2001 بيروت –ت والنشر المؤسسة العربّية للدراسا (3)
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( حــين كــان شــاغاًل 2015و 2013و 2012رة )( مجّلــدات مصــوّ 5وأصــدرها يف خمســة )

ما قيـل فيـه مـن شـعر لشـعراء مـن  امعة اليرموك. ودعوت، أيًضا، إلى جمعلكرسي ِعرار بج

األردن وخارجه يف كتاب، وإعداد ببليوغرافيا جامعة لما كتب عنه، وهو كثيـر، ُأسـوة بشـيء 

رهمـا مـن أعـالم من صـنيع الـدكتور حمـدي الّسـكوت عـن طـه حسـين وعّبـاس العّقـاد وغي

ال بـّد أن يـورق الـدحنون: » اللتفـات لمسـرحيةاألدب المعاصر يف مصر. وأدعو اآلن إلـى ا

( 2019) «رؤية متخّيلة لمشـاهد حّيـة مـن سـيرة شـاعر األردن الكبيـر مصـطفى وهبـي الّتـل

ه للمربّية األردنّية لبنى بّسام اليعقوب، التي تفّضلت وأهدتنيها بوساطة األستاذ كامـل زوايـد

ديرة باالعتنـاء. حبـذا لـو ُتمّثـل الُعزيزات حفيد الّراحل روكـس بـن زائـد العزيـزي؛ فهـي جـ

اصــمة للثقافــة العربّيــة، والّشــاعر الّتــل رمــًزا للثقافــة العربّيــة للعــام بمناســبة انتخــاب إربــد ع

 الحالي.

 

-3- 

آلخر مصطفى، وا «خّيامّية» يتناول البحث الحاضر محورين أساسيين: األّول عن حقيقة

همّية تاريخّية تأثر الشاعر فيها عن فضاءات موسيقّية متنوعة يف قوالب وأنماط ذات أ

 پوليينت التّجريب التي عاصرها وعرف عدًدا من شعرائها من أبالّرباعّيات ومحاوال

 وديوانيين ومهجريين مثاًل.

3-1: 

ا، وآل عقليًّا ففي المحور األّول كان تعّرف مصطفى على الخّيام مصادفة، بدأ رومانسيًّ 

 علميًّا واقعيًّا، تمّثل يف مرحلتين:

ترجمة وديع  «رباعّيات الخّيام» األولى حين وقعت عيناه أّول مّرة، كما يقول على

كان يرتّدد عليه قبل أن يلتحق  «محمد ذو الغنى» البستاين عند صاحب حانوت يف إربد اسمه

حانوت ألن صاحبه لم يسمح له أن يضع بدمشق، إذ تمكن من قراءهتا يف ال «عنرب» بمدرسة
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 «المسكيّه» ادر إربد عثر، بعد جهد جهيد، على نسخة منها يف سوقيده عليها. ولّما غ

بدمشق رفض الوّراق أن يبيعها له، لكنّه وافق، بعد إلحاح، على أن يعيرها له مقابل كفالة 

بخّطه » لذي نقلهاا «سامح حجازي» مالّية. أخذ مصطفى النسخة وأعطاها زميله وصديقه

. فراقت له وأعجبته لما (1)«ّوه يحفظها عن ظهر قلبالجميل ودفعها مجّلدة إليه فجعل من ت

 :(2)الثانية منها «المسّبعة» فيها من خواطر وأفكار، وما أكثر ما كان يرّدد

وووووووووووو  حوووووووووووواّل   حووووووووووووّ  عيوووووووووووو  النيوووووووووووور و  اَلُك 

  

  النّسووووووووووووووووووووووووووي  الّشوووووووووووووووووووووووووو يف أبوووووووووووووووووووووووووواّل 

  

ِشوووووووووووووووو  طوووووووووووووووواّل    ثغووووووووووووووووور اَلونوووووووووووووووو ر َتر 

  

حنووووووووووو  يوووووووووووُ  موَووووووووووو  ِْ الحوووووووووووت يف ن    صووووووووووو 

  

ِْ مووووووووووّرت  بوووووووووو لرّ    ض أكفوووووووووو   عيسوووووووووو صوووووووووو 

  

 عووووووووووو ن فصووووووووووو  الّربيووووووووووو   الووووووووووونّف  ط بوووووووووووت  

  

وووووووووووووووالف  ط بووووووووووووووو  ِْ  العوووووووووووووووي   السُّ  صووووووووووووووو 

  

 

 :(3)وهي ترجمة للفيتزجيرالدّية الرابعة من الطبعة األولى

Now the New Year reviving old Desires 

The thoughtful Soul to Solitude retires, 

Where the White Hand of Moses on the Bough 

Puts out, and Jesus from the Ground suspires. 

وتفضي الموازنة بين البستانّية والفيتزجيرالدّية أن الّشطرين األخيرين يف األولى ليسا يف 

رجمة البستاين األخرى، بل من زيادات البستاين. وقد التفت مصطفى نفسه إلى هذا يف ت

                                                 
 .2011 عّمان –. طبعة وزارة الّثقافة 40( البدوي الملّثم: عرار شاعر األردن 1)

  .1968 بيروت –. المكتبة الحديثة 35لخّيام ( رباعّيات عمر ا2)

(3)  Rubàiyàt of Omar Khayyàm P. 54. Edited by George F. Maine – Colline 

– Glasgow and London 1980. 
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لى الّلغتين اإلنكليزّية واإلفرنسيّة لّرباعّيات شعًرا عقد عّول يف تعريب ا...» :(1)عاّمة، فقال

ولربما على األُردّية التي يتقنها، فاقتضت ترجمته هذه زيادة على وجود الفرق الذي يتحتّم 

  .« .وجوده بين أصل أعجمي وفرع شعري ال يحتفظ بروح المؤلف كّل االحتفاظ..

يف  «يا نديمي» ، قصيدة مخّمسات عنواهنايقال إّنه نظم، بعد أيام من قراءة ترجمة البستاين

سبق » ( مقاطع كما هو آٍت. واعرتف باألثر الخّيامي من خاللها بدًءا فقال:5خمسة )

لرباعّيات الخّيام أن استهوتني عندما اّطلعت، قبل سنواٍت، على ترجمتها الّشعرّية... بقلم 

غة قوم الخّيام عناية مّتعتني ديب وديع البستاين لدرجة جعلتني ُأعنى بصورة خاّصة بلاأل

األصلّية، وزادتني رغبة يف العكوف عن تالوة كّل ما كتب عن  هابقراءة الّرباعّيات بلغت

 الخّيام ورباعّياته يف الّلغات الثاّلث التي أفهمها، وهي العربيّة والرتكّية والفارسّية حتّى كان

نواحيه الفلسفّية التي اعتنقتها لي من درسي وبحثي هذا رأي خاص ببحث الخّيام ومذاهبه و

ريب رباعّياته تعريًبا سويًّا يختلف عن غيره من التّرجمات المأخوذة حينًا من الّدهر، وبتع

ا من لغة الخّيام األصلية...  .«عن نقول إفرنجّية، ويمتاز عليها بكونه مستمدًّ

( من 155) أن تاريخ أكثر رباعّيات ترجمته وعددها مئة وخمس وخمسونإذا ما عرفنا 

 تركته هي وترجمة البستاين فيه ندرك، ما 1922( كان عام 169مئة وتسع وستين )

واطمأنت نفسه إلى فلسفة الخّيام ورأيه يف الجنّة والنّار، والعقاب والثّواب؛ ووجد يف »

، وقد كان مهيئًا لهذا، من أثر يف مسلكه وإبداعه (2)«هميول الخّيام شبًعا لميوٍل مكبوتة يف نفس

 شعًرا ونثًرا غير مدرٍك لقضّية الّشك يف ص
ّ
ّحة نسبة كّل ما وصل إلينا من رباعّيات الفني

 المشرب» مرفوعة إلى الخّيام التي ما زالت قائمة. فقد وصف نفسه بأّنه
ّ
؛ وُنسب «خّيامي

                                                 
 15(. 4) الجزء –( 3ّسنة )ال. بيروت – «افمنير»مصطفى وهبي الّتل: الخيّام ورباعّياته. مجلة  (2و 1)

 .175-173ص. 1925 تموز

 .86عرار شاعر األردن  (2)
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 يف ما كان ُيخّمن، وكان يغضب (1)«تأسيًّا بعمر الخّيام» إليه أّنه كان يرسل َشْعره على كتفيه

، فكانت غضبته علنّية عارمة مدوّية يف كّل أمر يف حين كانت غضبة الخّيام، (2)غضبة خّياميّة

 يف األكثر، خافتة ال يدركها إاّل من ينعم النّظر يف بعض أعماله.

الخمرة والحياة والفناء  على الّرغم من أّن عدًدا غير قليل مّما ترجم يدور يف فلك

مه م موضوعات الّرباعّيات وأفكارها، فإّنه تناغم مع اهتماواآلخرة والَقَدر، وهذه هي أه

المبّكر بالخّيام والصورة التي رسمها له يف ذهنه، ومع الّرباعّيات ومضامينها، ورانت عليه 

أّي شك  ونقاش، الحماسة واالندفاع والتخّيل وقبول كّل شيء مرفوع إلى الخّيام دون 

 .(3)األمريكيّة مع جربان خليل جربان «هاسكل يمار» كما كان شأن «دون ماء» وابتالعه

 «كوخ الندماء» وانتقلت عدوى شغفه بالخّيام والّرباعّيات إلى ِخاّلنه وندمانه وجماعة

بعمان حيث كانوا يسمرون ويرتنمون بالّرباعّيات، ذلك الكوخ األّول الذي أنشأه صديقه 

إثر قراءاته لقصيدة  «العّش » بدًءاوالذي أطلق عليه  1926القائد المتقاعد عمر العمري عام 

بالفارسّية والرتكّية، لكنّه عدل  «عش الّطير» التي تعني «آشيان» الشاعر الرتكي توفيق فكرت

 «دار ندامى» ، الذي ربما كان يف ذهنه(4)باقرتاٍح من عرار نفسه «كوخ النّدامى» عنه إلى

 دينه أبي نواس:خ

  ناِر كووووو ام  عّطَونووووو   أنلجووووووا
 

  يووووو   نارُ  مووووونه    بهووووو  أثووووور 
 

                                                 
 . مصدر سابق.88و .30عرار شاعر األردن  (1)

ية للدراسات والنشر . الدكتور زياد الزعبي. المؤسسة العرب210على هامش العشّيات: جمع ودراسة  (2)

 .1999 بيروت –

قد ونقد النقد راجع: لمحات نقدّية يف الشعّلة الزرقاء يف: يوسف بّكار: عين الشمس: مقاربات يف الن (3)

 .2021: 2ط. عّمان –. دار فضاءات 155-165

 .163عرار شاعر األردن  (4)
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لقد كانوا، يف ذلك الكوخ، يبدأون بكأس )الخّيام( أو قدحه، ويتغنّْون بنغم العجم 

 .(1)بأبياٍت للخّيام، وكان أبو وصفي شاعر الجلسات وفيلسوفها

... ولم تزّين لم ُيْحرق يف )الكوخ( .. .» :(2)لقد قال عمر العمري بخور أو عود ند 

يف  رسوم سوى سّجادة عجمّية بسيطة تحمل صورة )عمر الخّيام(جدرانه آياٌت وطنافُس و

نصف ركعة وهو جامع راحتيه تصّب فيهما غانية لعوب )نبيًذا( معّتًقا من قارورة صغيرة 

 وبقرهبما رغيفان وديوان شعر وهذه الصورة تمثل رباعّية خّيامّية هي:

 امي )غصن( مظلٌّ بَِقْفٍر...ومق

)النوروز( بداية الّسنة اإليرانّية كّل عام يف  «النيروز» بعيد وكان ندامى الكوخ يحتفلون

 .(3)«كباقي الوشم يف ظاهر اليد» طرب وهّز كؤوس ورؤوس؛ فغدا التقليد

زوجـه إذ هجـره عمـر العمـري آسـًفا، بعـد أن تـزّوج، بتـأثير  1934ظّل الكوخ قائًما حّتى عـام 

 : (4)فقال مصطفى ،«كثيرة تعرف عن المرحوم مصطفى حوادث» التي كانت كما يقول

وووُه  َُّ وووص ظ َّ   وووول النووو ام ( قووو  تق

  مضت  برّ  ال وول كحوو حج لهو 
 

ووووووي َن مووووون ُك م كوووووهِ     ِعراُصوووووُه أق 

 )خرقوووو  ( يف يوووو ن  ِوموووو   ِعن كووووهِ 
 

ا( آخر يف شارع بيد أّن مصطفى اتخذ، بعد خمس سنواٍت من إغالق الكوخ، )كوًخ 

أيًضا إحياًء لذكرى غاليٍة لألّول، وإن لم  «دامىالنّ كوخ » الملك طالل بعّمان أطلق عليه اسم

 .(5)يكن يف مستواه

                                                 
 .164المصدر نفسه  (1)

 .163المصدر نفسه  (2)

 .166المصدر نفسه  (3)

. تحقيق زياد الّزعبي. مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين لإلبداع الشعري. 451عشّيات وادي اليابس  (4)

 .274شاعر األردن  . وعرار2017الكويت 

 .165عرار شاعر األردن  (5)
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3-2: 

فأّما المرحلة األخرى واألهم، التي لم يلتفت إليها الدارسون الذين ركّزوا على المرحلة 

مــذ بـدأت رؤيتــه للخّيــام  «عقـالين» قاألولـى وُبهتــوا هبـا، فهــي التـي انعطــف فيهــا إلـى طريــ

آفـاق علمّيـة أرحـب يف  ودركه لهمـا يتعّمـق، فأخـذت آراؤه تتـدّرج نحـووالّرباعّيات تّتضح 

الّتعرف على الّرجل وفكره من خالل إشراقات جديـدة شـرعت تتكشـف لـه يف الّرباعّيـات، 

 «الخّيـام الفلسـفّية جوابـات» ومن خالل آثار أخرى للخّيام بدأ يّطلع عليها، وال سّيما بعض

ي التي هّش لها حـين ْلق والخالق والكون والّتكليف، هعّما ُسئل عنه من مسائل تتصل بالخَ 

رسـالة » الـذي نشـر للخّيـام (1)محيـي الـّدين صـربي الكـردي» اهتدى إليها بمساعدة صديقه

ء العقلـي يف الّضـيا»و ،«ضرورة الّتضاد يف العالم والجرب والبقـاء» وتتّمتها «الكون والتكليف

عمر الخّيام: أعمال عربّية » ها ونشرهتا يف كتابيالتي حّققتها هي وغير «موضوع العلم الكّلي

 . وراح يتبــاهى بأّنــه اكتشــفها، ثــم زّف إلــى النــاس خربهــا وقــرأ فَِقــًرا عــن(2)«وأخبــار تراثّيــة

كـوخ » ا يف، التي ألقاهـ(3)«عمر الخّيام وموسى بن ميمون» يف محاضرته «الكون والتكليف»

ــدامى ــقبــل أن ُيغلــق، وتحــّدث فيهــا حــديث م «النّ ــام والفيلســوف الطبي ــة عــن الخّي ب وازن

ندلسي موسى بن ميمون الذي كان طبيب القائـد الخالـد صـالح الـّدين األيـوبي اليهودي األ

وأنـا إذ ... » والذي ظّل معه إلى أن تويف ُبعيد معركة )حطين( وُدفن يف )طربيـا(. فّممـا قالـه:

نــرب، فإنمــا يزيــدين ســروًرا رف ألّول مــّرة بإذاعــة فقــرات مــن هــذه الرســالة عــن هــذا المأتشــ

أذيعه سأزيل عن جبين حكيم من كبار حكماء المشرق ما وصـمته واغتباًطا أّنني بإذاعة ما س

به األغراض الشعرّية والّدعاية االسـتعمارية مـن إلحـاد وزندقـة وسـْكر وعربـدة. فلقـد كـان 

وا إلى أّن العقل ا للخّيام وشهروه كملحد وكزنديق وسّكير وعربيد أن يفطنحريًّا بمن ترجمو

                                                 
 .1917 القاهرة –جامع البدائع. مطبعة السعادة  (1)

 .2012 بيروت –دار صادر  (2)

الخّيام: ترجمة الّرباعّيات ونصوص ُأخرى. تحقيق وتقديم زياد صالح الّزعبي. راجعها يف: عرار و (3)

 .2003 بيروت –المؤسسة العربّية للدراسات والنشر 
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ة، ويصـنّف الــزيج الملكشــاهي وهــو التقــويم الــذي الجّبـار الــذي يؤلــف يف الجــرب والمقابلــ

 .«يضارع التقويم الغريغوري، بل ويتفّوق عليـه ال يمكـن أن يكـون عقـل مـدمٍن وزنـديق...

تلـده عمر الخّيام يف َحَلبة الفلـك والّرياضـّيات ال يمكـن أن يتّضح لنا أن مجهود ... » وقال:

 .«عقلّية ابِن حان وألحان...

ولكنّني أجزم بالنّظر لما أتيت على ذكره من عبقريته الرياضّية بأّنه لم يكن كما » وقال:

 قال:

وووووووووووووووووورِ    ُمقوووووووووووووووووو م  عصوووووووووووووووووونس مظِوووووووووووووووووو   بقف 

ووووووووووووووووورِ    رعيفووووووووووووووووو ٌ مووووووووووووووووو  و   ووووووووووووووووو  خم 

  ووووووووووووووووّ  وان   اَلنوووووووووووووووو  نيووووووووووووووووواٌ شووووووووووووووووعرِ 

  يهووووووووووووووووووا  قَبووووووووووووووووو  الُمعنّووووووووووووووووو  حبيوووووووووووووووووب  

 ن وووووووووووووووووبا أَووووووووووووووووو ن القفووووووووووووووووو ر  حيووووووووووووووووو ا

   القصووووووووووووووووووووووور خرابوووووووووووووووووووووو  أرى نووووووووووووووووووووووب
 

وانعطف ليعّزز رأيه إلى أخبار ذات دالالٍت مغايرة عن الخّيـام يف بعـض أقـدم المصـادر 

نزهــة األرواح وروضـــة األفــراح يف تـــاريخ الحكمـــاء » التــي أوصـــلتها إلينــا، وهـــو كتـــاب

 هـ(.687)تويف بعد لشمس الّدين الّشْهرزوري  «والفالسفة

أّنـه كـان » فيه عن الخّيـام مـن مثـللمحاضرة، كّل ما ، فنقل عنه، يف ا(1)وقد كان مخطوًطا

تلو أبي علي )ابن سينا(، وكان عالًما بالفقه والّلغة والتاريخ والقراءات. وأّما أجزاء الحكمة 

ه استشهد ببعض الشعر فكان ابن بجدهتا، وذكر األمثلة التي دّلل هبا على كّل هذا، ناهيك بأنّ 

 قولته، كقول الخّيام:الذي أورده الشهرزوري تعزيًزا لم

                                                 
حّقق الكتاب، من َبْعُد، مّرتين: األولى من تحقيق السيد خورشيد أحمد. مطبعة مجلس دائرة المعارف  (1)

 جمعيّة. شويرب أبو الكريم عبد تحقيق من واألخرى ؛1976 الهند – الّدكن, آباد حيدر –العثمانّية 

 .1988اإلسالمّية العالمية؟  الدعوة
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يوووً   وووًرا  خف   أصوووو  عووون الفحشووو   َ ه 

َّت  عوون الحوو  ف نتوو ت   ووب   ضوو     وو  ُعص 

ٌّ صووووووراط  المسوتقيوووووووَ  بصووووووو ئرس   َل
 

 َعف ًفوووو   إفطوووو ر  بتقووووو ي  ف طووووور   

 لُطووور   الهووو ى عووون فيضوووَ  المتقووو طر 

 العمووو    لقنووو طرُكِصوووب َن عَووو   ان  
 

 وقوله:

وّ ي ووت
 تموو   أل  ننووًرا طوووياًل يف ال (1)

وووو  ُت   وووو  ُخيووووُت عيوووور أل  ف وووو  ألِف 

  قَووووت لَووووونّف   لّمووووو  عوووووّز مطَبهووووو 
 

وووووو س خ كوووووو    َّ  يرعوووووو   نان  إذا موووووو  ُخ

 ُت بووووو  خواٌ إخواكووووو   ل  ووووو  تّبووووو

 بووووو أ ال توووووألف  مووووو  عشوووووِت إكسووووو ك 
 

أشعار الرجل العربّيـة ومـن شـهادة شـمس فهل يا سادة بعد الذي سمعتم من » ثم عّقب:

وه عـن طريـق يف ُتقاه يخامركم شك بأّن الرجـل لـم يكـن شـانئوه أن يشـنئالحق والدين فيه و

لقـد كـان الرجـل حـّر التفكيـر، وكانـت  «رباعّياته سكيًرا وعربيًدا وابن حـاٍن ونِْضـو ألحـان؟

يمون تحمل الشيوخ المتعصبين حرّية فكره على الطريقة التي جعلته نظيًرا البن سينا وابن م

ا بـنظم ّمـا بتأويـل رباعّياتـه بالصـورة التـي تـروق حـزازهتم، وإّمـعلى كراهيته والتعريض به إ

 .«رباعّيات على غراره ينحلونه إّياها لتكوين وسيلة للتنديد به...

خّيامّيـة خاصـة هـذه المـّرة ونقـم نقمـة شـديدة لّمـا كتـب عيسـى  ةلكّل هذا غضب غضـب

يف جريدة الشعب بيافـا يف  «لمصطفى وهبي التّ  النََّورشاعر الخمر و» مقااًل عنوانه النّاعوري

ديسمرب  20كما يذكر الناعوري نفسه يف رسالته السابعة إليه بتاريخ  1946كانون األول  14

من القدس. وقد ذكر الناعوري هذا، كـذلك، يف رسـالته الرابعـة إليـه مـن القـدس يف  1946

2/1/1946(2
2

). 

يف حياته بعد الشاعر العراقي  يٌن باإلشارة أن النّاعوري كان ثاين من كتبوا عن مصطفىقم

ــي، ا ــايف النّجف ــام أحمــد الّص ــب ع ــذي كت ــوان 1933ل ــرار بعن ــديوان ِع ــة ل ــو » مقدم ــن ه م

                                                 
 : دافعها.يف الكتاب: رضيت. زّجى األيام (1)

 .2002 عّمان –. وزارة الثقافة 89و 86و 80راجع، زياد الّزعبي: قراءات: مقاالت ونصوص ثقافّية  (22)
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 .2017التي نشرها زياد الزعبي مقدمة للديوان يف آخر طبعاته بالكويت عام  ،«الشاعر؟

 كتــب عنــه يف حياتــه فالشــاعر واألديــب والمعلــم الفــّذ واصــف فأّمــا ثالــث الثالثــة الــذي

معجـم أدبـاء » ويف «معجـم أدبـاء األردن» الصليبي، الذي يكاد يكون منسيًّا ألّنه لـم يـذكر يف

ألقاهـا قبـل  «شاعر األردن مصطفى وهبي التـل» وذلك، يف محاضرة عنواهنا «إربد: الشعراء

 أن يذكر أين. ولدّي نسخة مصّورة عنها.دون  1949آذار  10وفاة الشاعر بقليل يف 

أن موضـوع رسـالة الكـون والتكليـف، مـثاًل، ينْصـبُّ كيًدا لمـا قـال، أخلص أللّخص، تأ

 .(1)على حكمة اهلل تعالى يف َخْلق العالم وال سّيما اإلنسان، وتكليف النّاس بالعبادات

ن عساه أن يقول لـو فماذا كا ،هكذا رأى مصطفى الخّيام من رسائله وكتاب الّشْهرزوري

نزهـة » لخّيـام العربّيـة األخـرى وأخبـاره يف كتـب قبـلقّيض له آنذاك أن يّطلـع علـى أعمـال ا

( بيًتـا، وقـد الحقتهـا 31وبعده، وشعره العربي القليل الذي يعّد واحـًدا وثالثـين ) «األرواح

؟ ناهيـك «ثّيـةعمـر الخّيـام: أعمـال عربّيـة وأخبـار ترا» جميًعا وحّققتها وأصـدرهتا يف كتـابي

ه و بعضها، يف األقل، لو قّيض له ذلك لوّسع من آفاقـبكتابات الخّياميين اإليرانيين األثبات أ

عن الخّيام وكّون عنه فكرة أكثر مغايرة لما عرف وما هو سائد أكثره إلى اآلن. ففيهـا مـا يـنّم 

ــح شخصــّيته األ ــة، ومالم ــْوءات عصــره السياســّية واالجتماعّي ــن َس ــى أشــياء م ــة عل خالقّي

ات، ويكشف جزًءا كبيـًرا مـن الّلثـام عّمـا ُنسـب والدينّية، ويؤكد كثرة ما ُنسب إليه من رباعيّ 

ة الحّق الحكيم الدستور، وهذه بعُض ما كان يلّقب به، من ُتهم وأباطيل وتّرهاٍت يف إلى حجّ 

 العقيدة والفكر والسلوك.

م والّرباعّيـات أن يؤلـف عنـه وعقد مصطفى العزم بعد الجديـد الـذي اكتشـفه عـن الخّيـا

: يف «توطئـة» لم يصل إلينا منه، إلى اآلن، سوى مقدمتـه وعنواهنـا «معمر الخّيا» كتاًبا عنوانه

العوامل التي يتأثر هبا األدباء والمفّكرون، ليدرس الخّيام من خاللها. وقد توسع فيها توّسع 

                                                 
. 25: يوسف بّكار، عمر الخّيام: أعمال عربّية وأخبار تراثّية راجع: الرسائل األخرى وخالصاهتا يف (1)

 مصدر سابق.
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الدارسـين وال سـّيما خدينـه المؤرخ ما يشي بسـعة معرفتـه وثقافتـه التـي شـّكك فيهـا بعـض 

 ماة محمود المطلق الذي كان أّول من أصدر ديوانه.وصديقه وزميله يف مكتب المحا

ولما كان موضوع كتابنا هذا )عمر الخّيام(، وهو أحـد النوابـغ الـذين » :(1)يقول مصطفى

قضى إهمال المؤرخين يف الشرق، وأخذهم بقشور األخبار دون لباهبا من غيـر تمحـيص أو 

ضــى أن تحــوم حــول شخصــيته دقيق، ومــا لحــق بالكتــب الشــرقّية مــن الّضــياع والَعفــاء، قتــ

ته مسرًحا لمتضارب األقوال، وعقيدته موضًعا لمتباين الشكوك والّشبهات، وأن تكون سير

ا قبل البدء بسيرته وبحث شاعريته، وما نحاه يف فلسفته التي ضمنها رباعياته  اآلراء، لم نر ُبدًّ

والمعنــوي مــن وضــع صــورة مــوجزة ُنْصــَب أعــين القــّراء للمحــيط المــادي مــن المنــاحي 

 ، وهــو يتحــّدث عــن واليــات إيــران:(2)ويقــول .«والــوراثي الــذي أّثــر علــى نفــس الخّيــام...

  .«واحدة يف الشرِق هي والية خراسان مسقط رأس عمر الخّيام موضوع هذا الكتاب...»

3-3: 

ا ترجمته لمجموعة من رباعّيات الخّيام فيه تأثيًرا عميًقـفأّما عن تأثره بالخّيام، فقد أّثرت 

بالّرباعّيـات ولغتهـا وصـاحبها؛ وهـذا لمن ينعم نظره إنعاًما ينبجس من معرفـة علمّيـة دقيقـة 

موضوع يحتاج إلى كتاب وحده. فجّل من كتبوا يف هذا الموضوع اعتمدوا أكثر ما اعتمـدوا 

على ترجمة وديع البسـتاين، التـي اسـتهوته بـدًءا،  على ما نّبه عليه مصطفى نفسه من اعتماده

اعّياتـه، وعلـى مـا عنـد البـدوي ّدم، ثم قادته إلى االهتمام بالخّيام وترجمة عدد من ربكما تق

 من تحقيقي. 1990عام  النََّور، وقبل أن ترى ترجمته (3)الملّثم

 

 

                                                 
 . مصدر سابق.19رى عرار والخّيام: ترجمة الّرباعّيات ونصوص أخ (1)

 .25( عرار والخّيام 2)

 . مصدر سابق.94-86( عرار شاعر األردن 3)
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-4- 

باعّيــات والمثنّيــات فأّمــا المحــور اآلخــر الفضــاءات الموســيقّية المنســّية فيشــمل الرّ 

 والمخّمسات والمسّبعات والمثلثات. 

4-1: 

قد يكون مصطفى من أقدم من نظم رباعّيات يف الشعر العربي المعاصر لـم يلتفـت إليهـا 

أحد ممن ُعنـوا بشـعره تحقيًقـا ودراسـة؛ ربمـا ألّن مفهـوم الّرباعّيـة لـم يكـن شـائًعا، ولغلبـة 

قـديًما، وسـطوة العـدد أربعـة  «النُتـف» حـديًثا ويف «اتالثنائيّ » مفهوم البيتين الذي يندرج يف

 «رباعّيـات» ( أبيـات. فثّمـة دواويـن عناوينهـا4منـه وهـي أربعـة ) ( الذي ُظّن أّن الّرباعّيـة4)

وهي ليست هبذا، من مثل: رباعّيات إلياس فرحـات، ورباعّيـات علـى الجنـدّي، ورباعّيـات 

تّوهًمــا لمثــل هــؤالِء  «رباعّيــات» ق عليهــاحــارث طــه الــّراوي، ناهيــك بقصــائد مفــردة ُأطلــ

م ناجي، وعلي محمود طه، ومحمد مهدي إبراهيم، وعّباس العّقاد، وإبراهي الشعراء: حافظ

ــاب ــش، ولشــعراء كت ــود دروي ــات» الجــواهري، ومحم ــن الّرباعّي ــل م ــا قي ــل  «أروع م إلمي

 .(1)ناصيف

مـن بيتـين اثنـين أي  وهو جنس شعري فارسـي خـالص يتـألف ،«رباعي» الّرباعّية معّرب

ألن الرباعّية وحدة قائمة بـذاهتا صـغيرة  ،«رباعّيات» ( شطور، وليس ثّمة قصائد يف4أربعة )

الّسـونيت » تعّبر عن فكرة أو بؤرة مركزّية واحدة؛ وهـي أشـبه مـا تكـون بــِ( Completتاّمة )

Sonnet» عقـدها، ألّنـه لـيس الفرنسّية. ويعتقد اإليرانيون أهنا من أصعب فنوهنم الشـعرّية وأ

 .(2)ة ومعنًى عظيًما يف قالب صغير ويجيدهسهاًل على الّشاعر أن ينظم فكرة واحد

                                                 
 .2022 عّمان –ح. دار خطوط وظالل راجع كتابي: الّرباعّية يف الشعر العربي بين األصل واالنزيا (1)

: 1ط. طهران – فرزان كتاب. 11-10 المقدمة –محمد علي فروغي: رباعّيات حكيم نيشابوري  (2)

 .ش. ه 1362



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

41 

 

شطره الثالث عن الروّي الموّحـد يف  «روّي » الّرباعي ثالثة أنماط: األعرج الذي يختلف

عـة الشطور الثالثة األخرى األّول والثاين والرابع؛ والكامل الموّحد القافيـة يف شـطوره األرب

 يف آخر كّل شطر فيه.  كاّفًة؛ والكامل المردوف، الذي تتكّرر كلمة أو أكثر

( رباعّيـة منظومـة يف غيـر بحـر مـن بحـور الشـعر العربـي 15أحصيت لمصطفى خمس عشرة )

تدل تواريخ بعضها على أن أكثرها من بواكير شعره بعد أن أخذ يف ترجمة الّرباعّيات بدًءا مـن عـام 

ــام» عنــوان، التــي صــدرت ب1922 ا واســتخرج والتــي كنــت أّول مــن حّققهــ «رباعّيــات عمــر الخّي

 ( طبعات يف األردن ولبنان.5ّية ودرسها؛ وقد طبعت، إلى اآلن، خمس )أصولها الفارس

(، واألخـرى مـن األعـرج، وهـا هـي ذي كّلهـا، 15و 14له رباعيتـان فقـط مـن الكامـل )

 مبدوءة باألعرج:

 الخفي  -( 1)

ووال    ناموو   ر حوو  خّموو   ب لسُّ

  اَوقنوووو  مووووون ُم اموووو   عصوووور ن 
 

 (1)ر حوو  ووأ  إظووال   أكيوور  ب ل 

 موووون خوووو  ن العووووبراِ  أّ  المسوووويِح 
 

 الّطوي  –( 2) 

عوووت حويوووت أكوووت قوو  تنظووووُر  َّ  تط

ُ  الفت  عن بورر  الَور   الخنو    ُبع 
 

َّعوت منظوورُ   2)فوأشوجو  فوران  إذ تط
2

) 

ا ال مشوووو ح  يجووووُ رُ   إذا  وووو ٌ حوووورش
 

 (1925الشوبك )

 الوافر –( 3)

ِقوووووو ن  مقووووووي ُ   قو يووووووُ  شوووووربُت فوعو نكوووووو  طوووووور س  3)نوووووو  الّصوووووهب   مع 
3

) 

                                                 
 . 185الديوان  (1)

 والّشطر األّول فيه ناقص هكذا:. 236الديوان  (22)

 .. تنظر *.* تطّلعت حيث

 .(- ںفا وقد يكون كما أثبته، وإن جاء عروضه على )م

 .342المصدر نفسه  (33)
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 الووووووويفّ إذا ا فهووووووّرت  نوووووو  الوِخووووووّ  
 

   ووووووو  الوووووووّن  اكوووووت   الحمووووووي 
 

 (1931العقبة )

 ال  م  –( 4)

ٌُ  «برطووو »ضوووحك الّربيووو     الوووّ حنو

تبووو  الّشوووووى  فوهووووواِك موووو  ينّفووووك ُمع 
 

  ٌُ ٌُ تو وووووو  فوووو ِع الحيوووو َ   مووووو  ت ووووو

 (1)«بووورفين»ظوووورات يوووو  يوووو  حوَووووو  النّ 

 

 البسيُ –( 5) 

ووووُت يف عيوووور  ووووير»أكخ    أظعووووو ين « ان  السِّ
 

2)ف ّفوووون اليووووأُ  ب لّسوَووووواٌ عونووووواين 
2

) 
 

  أقفوووور القَووووُب مّموووو  فيووووه  وووو ٌ لوهوووو 
 

  ٌِ  تجوووووو   س موووووون أع ريوووووو    ألحووووو 
 

 الهزج –( 6) 

 ِع النّوووووووووووووووووو ن   أصووووووووووووووووووح به  ن

 حَفن نووووووووووووووووووووو   أي م كوووووووووووووووووووووً
 

أرب َبووووووووووووووه  فيّكوووووووووووووو  لسوووووووووووووون   
(3

3

) 

 بأّكووووووووووووووو  ال كووووووووووووووورى ب َبوووووووووووووووه  
 

 الخفي  مجز   –( 7)

 حَوووووووووووووبس ُِ  مووووووووووووون حَوووووووووووووب  

 مرتوووووووووووووُ  الِغيوووووووووووووِ   المهووووووووووووو 
 

هوووووووووووو  الّطووووووووووور     َّ 4)بَووووووووووو ُ  ال
4

) 

فُ  الهووووووووووووّ   ال وووووووووووور     موووووووووووو  
 

 (1920حلب )

 

                                                 
ق(. برفين: . برطع )عامّية(: قفز مسروًرا. معتبل الّشوى: غليظ القوائم )حواشي المحقّ 366الديوان  (1)

 .«الثُّريا»الفارسّية التي تعني  «پروين» اسم إحدى صواحب الّشاعر؛ وهو معّرب 

 .481الديوان  (22)

 .612المصدر نفسه  (33)

 .613سه المصدر نف (44)
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  الّرم مجز   –( 8)

 حّبوووووووووووووووووووووبا  ان  الَغَفووووووووووووووووووووور  
 

   ٌ  (2)بووووووووووووه الووووووووووووّر  َعَفوووووووووووور   (1)إ
 

  تتسووووووووووووووووووووووو م  فوَقوووووووووووووووووووووووهُ 
 

 حجووووووووووووووو س طووووووووووووووو ر  فووووووووووووووور 
 

 الوافر –( 9)

 َوووووووأفتح ح كوووووووً   أبيووووووو  خموووووووَرا 

 لعوووووووّ  عيوكوووووووك السوووووووونا  يوًمووووووو 
 

وووويرِ ل وووون  لَعووووبارى  بوووووان  السِّ
(3

3

) 

َوووووووِ  الّسووووووو  رى  ُتطووووووو لعن  بحم 
 

(1944) 

 الخفي  –( 10)

 ذ ريووووووو ت تحوووووووزُّ قَبوووووووك حوووووووّزا
 

ووووِ  الهوووووى    )  اَلعووووّزافقووووبعوووو  َفق 
2

4)
 (4)

 

 

5)«بيبوووو »أيوووون 
3

)
 «بيبوووو » أيوووون أيوووو ُ   (5)

 

)مضوووو   عهوووو  تنووووّزى عموووور  عهوووو   
4

6)
 (6)

 

 

(23/4/1945) 

 

                                                 
. قد يكون هذا 46(: إْذ وكذا يف: عرار شاعر األردن 2007عّمان ) –يف الديوان نشرة وزارة الثقافة  (1)

 .خطأ طباعيًّا

. ووادي الغفر: واٍد إلى الغرب من مدينة إربد يف اتجاه األغوار الّشمالية. والّرش: خردق 624الديوان  (2)

 البندق.

 ( مطلعها:346)الديوان  «سأفتح حانة للنّدامى»)أربعة أبيات( عنواهنا . ثّمة مرّبعة 250الديوان  (33)

 بوادي الّسلط لكْن للنّدامى سأفتح حانة وأبيع خمرا

 .284الديوان  (4) (24)

بيبي: فتاة شركسّية من الزرقاء عرفها الّشاعر، ورد اسمها عّدة مّرات يف شعره. البدوي الملثّم: عرار  (5)( 53)

 . مصدر سابق.254شاعر األردن 

 تنّزى: مضى بسرعة. (6)( 64)
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 البسيُ –( 11)

 لقووووو  تنّ ووووور لووووو  أنَووووو   أك ووووورين 

 ال أموووو س  «الووووّز »فهوووو   نوووو   يتوووو م  
 

كيوووُت أقصووو ين  1)صوووحب   أقووورُ  َمووون  أن 
5

)
 (1)

 

2) ال ألس أ  أ س أ  ُأ ُّ 
6

)
 ترعوووووووووووووووووووو ين (2) 

 

)1945( 

 البسيُ –( 12)

 ر حوو  فووو اُنّن موون حوووور   موون عوووينِ 
 

ر كموورين»ُ ووّن أ  موون  « مأنبوو»موون   (73)«عووو 
 (3)

 

 

4) ال يووووووزاف الحيوووووو 
4

 ينهوووووو  أبوووووو ر ُ  (
 

 عَوووو  ُربوووو نّن بووووين الحووووين  الحووووينِ  
 

 الّرم  مجز   –( 13)

 ُْ  عووووووووووووّرن الووووووووووووّ يك الّصووووووووووووبو

  اَوووووووووووووقن  حّتووووووووووووو  توووووووووووووراين
 

  ُْ 5)ف َوووووووووقن  طووووووووو   الّصوووووووووبو
5

) 

 لقبووووووووووووويُح حسووووووووووووونً  عنووووووووووووو   ا
 

 (1918عربكير )

 الّر ز –( 14)

ووووووويرأقسووووووو  ب لحصووووووون   ا  ن  السِّ
 

6) الّرشوووووووو  المهفهوووووووو  الغريوووووووورِ  
6

) 

 

 لسووووووووت إذا موووووووو  قيوووووووو  بنجووووووووور
 

7)أحضووور بمووون يرعوووب يف الحضوووور 
7

) 

 

(1932) 

 

                                                 
 .403الديوان  (1)( 15 )

 أ طباعيًّا.يف الديوان: أمٌّ )بتنوين الميم(. قد يكون خط (2)( 26)

 الشونة الجنوبّية باألردن.478الديوان  (3)( 73)
ّ
 . غور نمرين: غور يف غربي

 الحيا: المطر. (44)

 .177عرار شاعر األردن  (55)

ير يف وسطه إلى الغرب من عّمان العاصمة272ان الديو (66) ّ األردن، ووادي السِّ
 .. الحصن مدينة يف شمالي

 ورسمي للعسكريين )الديوان(. البنجور: لباس للملكيين، (77)
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 الّرم  مجز   –( 15)

 يوووووووووووووو  َليوووووووووووووو م  الّرقيقوووووووووووووو   

 بوووووووووووووين قوووووووووووووب الِت الّشوووووووووووووقيق   
 

 (1) حيوووووووووووووووووووو ت  الّراعوووووووووووووووووووو     

 (2) ِحبووووووووووووووووووووو   الوالووووووووووووووووووووو    

 

 من تأثر الشاع
ّ
ر المبّكر بالّرباعّيات الفارسّية؛ وهـو يـدّل إّن هذه الّرباعّيات لجانب منسي

 وأنماطـه، وعلـى أّنـه يعّبـر عـن دال
ّ
لة واضحة على أّنه كان على وعٍي هبذا الفضاء الموسيقي

 فكرة محورّية واحدة ليس غير.

4-2: 

 آخر لم ُيْفطن إليه  «المثنّيات»
ّ
مهمـا يكـن عـدد أبياهتـا مـا  «المثنّـاة» أيًضا.فضاء موسيقي

 آخر مختلف.ا على روّي واحد وأعجازها على روّي تكون صدوره

ــوان الشــاعر تســع ) ــة )9يف دي ــرة يف ثالث ــى واألخي ــات، األول ــات، والســبع 3( مثنّي ( أبي

 ( فقط، هي جميًعا:2يف بيتين اثنين ) «الثنائّيات» األخرى من

 ال  م  -( 1)

ٌّ الّشووووووووب     مضوووووووو  لطّيتووووووووه إ
 

 فَعوووووووّ  مووووووون عثيووووووو ر مو بوووووووِه 

 و بوووووووووهِ  عسووووووووو   يقُطركووووووووو  بم
 

3)فهَووووووّ  كقفووووووو خَسووووووً  أثوووووور    
3

) 

ووووت   خيشوووووم   لووووو َعبوووور    َيس 
(

4

4) 

فوووو كع    عوووو ين  من ِعًموووو  صوووويَر   
(5

5

) 

 

 

 

                                                 
 .614الديوان  (1)

 الِحباء: العطاء. (2)

 .280الديوان  (33)

 العثيار: العجاج الساطع. يستاف: يشّم. (44)

 ره.صيره: مصي (55)
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 الطوي  –( 2)

   قوو لوا: لقوو  ُنووّ ت بيوووت موون الّشووت 

ِ ُ  موووو  نووووّ  الّشووووت  يووووُ  البنوووو   َووووُتر 
 

وورِ فقَووُت لقوو  ُنووّ     (1)ت  بيوووت موون الَقه 

 رِ  تعجوووز عووون رّن النّفوووو  يووو  الوووّ ن
 

 ال  م  –( 3)

ٌُ يووو  رعووو اٌ  ووو  لوووك يف الُعوووال   رعووو ا

ر العووووال  اَلمووووُن حيووووت ُبنيووووت يف طووووو 
 

َعَووووو س  أكووووووَت محّجووووووُ  التيجوووووو ٌ 
(2

2

) 

  َوووووووى حموووووو َك ُيعووووووّ  بوووووو لنيراٌ
 

(1943) 

  ال  م  –( 4) 

  موووووون مب َوووووورس عنّوووووو  اَلميوووووور بأّكووووووه

ٌّ العر بوووووو     نوووووو  فخوووووور َوووووومّو إ
 

ًسوووووو  حووووووّرً  إرن ُقهوووووو   3)موووووو  ذّف كف 
3

) 

ووووووووَ  حبَّهوووووووو  ُعّشوووووووو قه نّووووووووم ََّ    َتع
 

 (1931العقبة )

 البسيُ –( 5)

  طَعتوووه «المختووو رُ »نوووبا الوووب  ي ووور  

  لوووووي  قوُلوووووك نوووووبا الَهب وووووُر ك فُعوووووه
 

ٌ  ُيب صووَر بووه ألوو ُ  «الّشووي »   4)يعوور   أ
4

) 

ووووم ُ   المجوووو  كّ وووور موووون  عّرفووووَت  الشَّ
 

 لمنسرْا –( 6)

  يووووووو  رّ  ال ُتب قنووووووو  إلووووووو  ومووووووون  

 قووووووَف لمووووون  خوووووب  بيووووو   قبووووو  أٌ أ
 

5)أ ووووووٌ فيوووووه  وووووالش عَووووو  أحوووووو ِ  
5

) 

 ألقووووو   حوووووين القيووووو ِ  ُخوووووب  بيووووو  
 

  

                                                 
 .271الديوان  (1)

 .583المصدر نفسه  (22)

 .322( المصدر نفسه 33)

 .344المصدر نفسه  (44)

 .342األردن ، وعرار شاعر 225الديوان  (55)
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 البسيُ –( 7)

  يوووو  راحَوووويَن  نمووووُ  العوووويِن يتووووبعه 

ٌّ الّصوووب ب  مووون طبعووو   مووون شووويم   إ
 

نينووو   ُرنُّ ا نمووووع  فو ووو    ووو ن ُير 
(1) 

 حبوو   موون نينوو  موو  الّتسووَ  عوون اَل
 

 البسيُ –( 8)

ُت فوي     و  ك نيوت  مون ألو       ِصح 

    ا تووووّت ن حووووت   اأِ موووو  عوووو ل 
 

2)فَوووو  تصوووويخوا لصوووويح ت   أّكوووو ت  
2

) 

 بووين الّشووعو  َوووى حووّب الّزع موو ِت 
 

 ال  م  –( 9)

ُه  وووووومَّ َُ هوووووو   الّسووووووجن ينفووووووت  َّ  فَع

  القيوووو  ينووووزع موووون مضوووو ر  عموووورِ  

 تشووووت   صوووو حَبه   قوووو  عنيووووت بووووه
 

3)يف شووووويم   مووووو  ح ُلهووووو  إمالُقهووووو  
3

) 

 ن  رّ اُقهووو  عموووً ا عَووو  العشووورين َمووو

   موو  اكوو َم  الهوووى أشووواقه موون بعوو
 

(1925) 

 أصيل تعود أصـوله إلـى الشـعر الفصـيح والشـعر البـدوي
ّ
4)هذا القالب الشعري عربي

4

) .

ن وهو كثير عند شعراء المهاجر األمريكي من مثل إيليا أبـي ماضـي وجـورج صـيدح وجـربا

ل عّباس محمود العّقاد، وعاتكة خليل جربان، وعند الشعراء المعاصرين والمحدثين من مث

5)الخزرجي
5

6). وهو شائع اآلن يف الشعر النّبطي(
6

). 

                                                 
 .485الديوان  (1)

 أصاخ له وإليه: استمع )المعجم الوسيط(. 159المصدر نفسه  (22)

 .321المصدر نفسه  (33)

 (.ت. د) بغداد –. مطبعة اإلرشاد 169لبدو شفيق الكمالي: الشعر عند ا (44)

 .2006: 3ط. بيروت – لالمناه ودار عّمان –. دار الّرائد 179-177يوسف بّكار: يف العروض والقافية  (55)

 دراسات: البصيرة العين: بّكار يوسف: يف «والتّجديد المحافظة بين الفيصل خالد مثنّيات»راجع:  (66)

 .2016: 2ط. عّمان – البيروين دار. 208-189 المعاصر شعرنا يف نقدّية
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بين الشعر » لقد كان لمصطفى اهتمام بالشعر البدوي ودرسه كما يف دراسته/ المحاضرة

مجوز   ( مثنّيات، كهذه المثنّاة من 6)التي استشهد فيها بسّت  ،(1)«الفصيح والشعر البدوي

 الر ز:

  ليتوووووووووك تشوووووووووو يووووووووو بو نيووووووووو  

َ  الخوووووووووور    يسوووووووووووقن  َووووووووووو 
 

 صوووووووووووووفتن  الّ  لووووووووووووو  كظووووووووووووو     

 العسووووووووووو ر   لووووووووووو  الحووووووووووورا 
 

 يروى أّنه سمع فاّلحة أردنّية تغني بصوهتا الّرخيم بيتين من الّشعر البدوي، هما:

  )حّصوووووووووو ن(  ذيووووووووووب المنجوووووووووو 

 نّ رلووووووووووووك فتوووووووووووورين اظووووووووووووالف
 

 ب  الّشووووووووووووب   ووووووووووو ك! الّتعووووووووووو 

 بووووووووووووووين النّهوووووووووووووو   الثوووووووووووووووِ  
 

فه )الّشـاعر البـدوي( ذلـك المنظـر القـائم منظـر الرائـع الـذي وصـفصاح، وهو يتمّلى ال

أن يجيء بمثل  عن لعاجز – شوقي أحمد –( شوقي) إنّ  واهلل» بين)النّهد( و)الثوب( بقوله:

 .(2)«هذا الوصف البديع

4-3: 

مـن كتـب عـن الشـاعر، سـواٌء كانـت واحـدة  كمـا قـال كـّل  ،«الخماسـّية» ال «المخّمسة»

تكـون يف  ( شـطور يف حـين أّن الخماسـّية5 قصـيدة، تتـألف مـن خمسـة )مفردة أو مقاطع يف

 (3)( أبيات. قد تكون المخّمسات أّول فضاءات الشاعر الموسيقّية الجديدة. يقـال5خمسة )

سـات مـن بحـر الّرمـل ( أّول قصـيدة مخمّ 1912إّنه نظم، بعد أن قرأ ترجمة وديع البستاين )

الشطور األربعة يف كل  منها وجعل قافيـة  اطع نّوع قوايف( مق5يف خمسة ) «يا نديمي» عنواهنا

 الّشطر الخامس )الّباء( واحدة فيها جميًعا؛ كما يف المقطع الثاين نموذًجا:

 

                                                 
 . مصدر سابق. 191-182على هامش العشّيات  (1)

 .327عرار شاعر األردن  (2)

 .640-639. والديوان 40-39ر شاعر األردن عرا (3)
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   وُخنوو  يسوومو عَوو  القصوور المنيوو   

 تَووووووو ُ  نكيوووووو  مو قوووووو  بعُتهوووووو 
 

 ريووووو    ووووّ  مووووو  فيوووووه  ميووووو س  ظ 

ٌِّ  ذّيوووووو ك الّرعيوووووو     أكوووووو  ب لوووووو 
 

 اليوم طاْب! يا نديمي إّن عيش

( مــن ترجمــة وديــع البســتاين عــن عمرّيــات 9الــذي يبــدو فيــه تــأثره بالمســّبعة التاســعة )

 :(1)فيتزجيرالد اإلنجليزي، وهي

ووووووووووونس مظووووووووووو   بقفووووووووووورِ    ُمقووووووووووو م  ُعص 

  رعيفووووووووووو ٌ مووووووووووو  و وووووووووووو    خمووووووووووورِ 

  وووووووووّ  وان   اَلنووووووووو  نيوووووووووواٌ شووووووووووعرِ 

 يهووووووووووووا  قَبووووووووووو  الُمعنّووووووووووو  حبيوووووووووووبس 

 بشووووووووووووووووووج   يبيبنوووووووووووووووووو  يّتغنّووووووووووووووووو 

 ن القووووووووووووف ر كعيًمووووووووووو ن وووووووووووبا أَووووووووووو 

  أرى نووووووووووووووب  القصووووووووووووووور خرابوووووووووووووو 
 

 :(2)( من العمرّيات الفيتزجيرالدّية11وأصلها اإلنجليزي الّرباعّية الحادية عشرة )

Here with a loaf of Bread beneath the Boug'ht,  

A Flask of Wine, a Book of Verse - and Thou  

Beside me Singing in the Wilderness - 
And wilderness is paradise enow. 

ولــه بعــد هــذه مخّمســة واحــدة مفــردة، وأخــرى يف مقطعــين مصــرعين. فأّمــا المخّمســة 

 :(3)من بحر الّر ز( 1934المفردة )

 
 

                                                 
 .1968: 2ط. بيروت –. المكتبة الحديثة 42رباعّيات عمر الخّيام  (1)

(2)  Rubaiyat of Omar Khayyam, p58. Edited by George F. Maine. Collins 

Glasgow and London 1980. 
 .364-363الديوان  (3)
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 ٌُ    وووو  مجوووور   ب َوووومَك يوووو  قوووو كو

 ٌُ    ووووووو  بووووووور    نارت الّظنوووووووو
 

ٌُ عووووووّز ذ  حووووووو   نووووووو الم   غبوووووووو

؟! ٌُ موووووِه يووووو  قووووو كو  بوووووه فَووووو  تح 
 

 يُن!َلّكوووووووووووووووه مستضوووووووووووووووع س مسووووووووووووووو 
 

ــا مخّمســة المقطعــين المصــّرعين ــا ريــح الّصــبا» أّم ــه ي ــة فهــي مــن بحــر  (1)«إي التجديدّي

الخفيف. الشطور األربعة يف كّل منهما بقافيتين متغايرتين، لكنّهمـا متفقتـان يف قافيـة الّشـطر 

 األخير )الهاء(. الثانية هي:

  نوووو  ننوووو  عرفووووُت الغراموووو  نوووو  ننوووو 

 ُِ  يوووووووو  ننووووووووُ  منووووووووِك ُِ  َعالموووووووو 
 

 أصوووووحيح قووووو   ووووو ٌ ذا أ  من مووووو ؟!  

 تهجرينوووووووو  فتقتَينوووووووو  ُني موووووووو ؟!
 

 لووووووووووي  نووووووووووبا ع الووووووووووً  يوووووووووو  ُبنّيووووووووووه !
 

 وأّما المخّمسات القصائد فثالث:

( مخّمسـات 6)مـن بحـر الّرمـل( المنظومـة مـن سـّت ) (2)«أقبل الّسـاقي» األولى قصيدة

ــا ــة موحــّدة )ال تختلــف قافيته ــى وتلتقــي يف قافي ــة األول ــاء( يف الشــطر يف شــطورها األربع ه

 الخامس األخير.

 مثالها المخّمسة األخيرة:

  الهوووووووى يضووووووحك  الِجووووووّ  يوووووو ن

 كحووووون ال كعووووورُ  َمووووون  فينووووو  يحووووونُّ 
 

 يعوووووزُ  العووووو و   العوووووّزاُ  ِ ووووونُّ  

 «بعووووإُل ا ثوووو  ظوووونُّ »  ذنووووب الّظوووونُّ 
 

 َوووووورُّ نووووووبا ال وووووووٌ قوووووو  أنر ووووووت َووووووّر   

   
  

                                                 
 .643المصدر نفسه  (1)

 .519-517المصدر نفسه  (2)
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هنا ( مخّمسـات شـأ3يف ثـالث )( مـن بحـر الّرجـز 1928) (1)«اسـتقالل» والثانية قصيدة

 شأن األولى من حيث التقفية، أّولها:

  ال )ُحوووّوار (  «ُبشووورى»ال  «َنبووورُ »يووو  

 حسووووب اَلُّموووو  الحموووو ر    «نب وووورُ »يوووو  
 

 (2)يطرُبهووووووووو  عزُفوووووووووك ب لقيثووووووووو ر    

 ح ومووووووووووو س بّرا وووووووووووو  بّصوووووووووووو ر   
 

( فيهووووووووووو  لولوووووووووووُب  ٌُ  الوووووووووووووار   )فِوووووووووووال
 

ا على مخّمسة الدكتور محمد صبح  ي أبو غنيمة:وقد كانت ردًّ

  يووو  شوووعر نعنووو  ُكفصوووُح العبووو ر   

وووووُ ك  الحوووورار      قوووو   فووووو ك  فق 
 

 فقوووو   ف كوووو  الغمووووُز  ا شوووو ر    

ووووو س  ال حجووووو ر      كحووووون ال ُب  
 

 إّيوووووووو ِك أعنوووووووو  ف َوووووووومع  يوووووووو   وووووووو ر   
 

طبة ألقاها إسـعاف النشاشـيبي ببيـروت فأّما الثالثة واألخيرة فقصيدة قالها على هامش خ

واهلل لـوال أّنهـا » ريم الشيخ مصـطفى الغاليينـي أكثـر فيهـا مـن تكريـريف حفل تك 1931عام 

 .«بيروت، ولوال أّنه األستاذ الغالييني ما جيت ما جيت

( مخّمسات من بحـر الّرجـز، كـلُّ منهـا يف قافيـة واحـدة يف شـطورها 7القصيدة يف سبع )

2)تختلف عن قوايف األُخرالخمسة التي 
3

 . منها المخّمسة الّرابعة:(

 أِ لووووووووووووال أّكووووووووووووه  بيوووووووووووور ُت ا 

ريووووووووُت  وووووووويت  أٌ ينبوووووووور  ِعف    َخش 
 

3) أّكوووووووووه ُأَتوووووووووو ُذن  الِخووووووووووّريُت  
4

) 

4)ُت ييقوووووف لوووو  إَووووع ُ  يوووو  َوووو 
5

) 

 

 مووووووو   يوووووووت   مووووووو   يوووووووت   مووووووو   يوووووووتُّ 

 

                                                 
 األردن. (1)

ّ
 بشرى وحّوارة هما، اآلن، مدينتان يف محافظة إربد شمالي

 .313، عرار شاعر األردن 521-520المصدر نفسه  (2)

 .523-522الديوان  (23)

 الخّريت: الّدليل الحاذق. (34)

كوت. (45)  سكّيت: كثير السُّ
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4-4: 

( شطور 7ّبعة ما ُنظم يف سبعة )ومن قوالبه الموسيقّية الجديدة، كذلك، مسّبعتان؛ والمس

باعيّ » يف حين أنّ   ( أبيات.7ُتنظم من سبعة ) «ةالسُّ

 جز مفردة هي:الرّ  بحر من( 1946 – (1)المسّبعة األولى )يقول لي األقارب

وووووح ُ :   يقووووووف لووووو  اَلقووووو رُ   الصِّ

 ظننووووووُتُه  ُأَوووووووَن شووووووًرى  إذ بوووووو  

ٌَ لووووووووال الق طنيهووووووو   َوووووووق  عّمووووووو 
 

 راُ  ر يوووووَ ك َوووووو  يقُتَوووووك الّشووووو 

ببّيووووووووونه    ميووووووووونِهُ  ال وووووووووالُ  
(2) 

ا ي ن نووووووو  ه الّسوووووووح ُ  حًيووووووو  ثووووووورش
 

 (3)أعوووووووصَّ ال وووووووي  أ  فووووووورَ  الوطووووووو ُ ؟!

 

( مسّبعات من بحر الّرجز: 3صيدة يف ثالث )ق( 1937 – (4)واألُخرى )سلطان األطرش

ية فروّيهـا األولى تنتظمها قافية )الهاء( يف شطورها الّسبعة، وكذلك الثالثة األخيرة. فأّما الثان

ن روّي السابع )الهاء( روي المسّبعتين األُخريين، )الّدال( يف الشطور الّستة األولى يف حين أ

 وهي:

  مج نووووووو س  مووووووون نوووووووو المج نوووووووُ  

 رائووووووو   إَوووووووع ُنك  مووووووو  الّرائوووووووُ ؟ 

 فوووووووو كظر  بعينيووووووووَك لموووووووو  تن شووووووووُ  
 

 يوووووب ن عووووون أ ط كوووووه مووووو  الّبائوووووُ ؟  

ُت بهوووووو  يوووووو  بوووووو رُن   أَوووووو َ  ِضووووووق 

 ا الق ئوووووووو فجيشوووووووون  نووووووووبا  نووووووووب
 

وووووووووووُب العووووووووووورين أّكوووووووووووه عضووووووووووونفُر   حس 
 

 

 

                                                 
 .131الديوان  (1)

 .الكذب: المْين –البْين: البيان  (2)

 الوطاب: سقاء اللبن. (3)

 .529الديوان  (4)
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4-5 : 

وهـي  ،«مثلّثـة» جمـع «المثلّثـات» ـلّشاعر الموسيقّية، أيًضـا، مـا يعـرف بـاءات اومن فض

 ( شطور مفردة أو يف قصائد. وله فيها مثّلثة مفردة، وقصيدة واحدة.3تنظم من ثالثة )

 :(1)المفردة هي

وووقيَت الجنّووو    (2) يووو  )عمووور الخيووور( َُ 
 

 طعوووووووووووو  ُبنّيووووووووووووو ت   ُأمهنّوووووووووووووه  أ 
 

 أقسووووووووووووووووووو  بووووووووووووووووووو أ لتفعَنوووووووووووووووووووه  
 

2)«خير مـن مـدير» ة فهيالقصيدفأّما 
3

( 3( يف ثـالث )1925مـن بحـر الـوافر )الّشـوبك  (

مثّلثات: األولـى قافيـة شـطريها األولـين )الـّراء( وقافيـة األخيـرة )الهمـزة(، والثانيـة قافيتهـا 

هـا األّول قافيتـه )الـّراء(، وشـطرها األخيـر واحدة )النون( يف الشـطور الثالثـة، واألخيـرة بيت

لبّية زوج معاوية ابن لشطر األخير يف األولى، وهي، وشطرها األّول لميسون الك)الهمزة( كا

 أبي سفيان:

 « ُلوووووووب ُ  عبووووووو      تقوووووووّر عينووووووو »
 

ووووووُر أبيووووووك خيوووووورس موووووون موووووو ير   لَعم 
 

 يقوووووووووووووف اَلرو لووووووووووووي  بووووووووووووه كشوووووووووووو  ُ 

 

 

 
 

                                                 
 .163عرار شاعر األردن  (1)

 صديقه عمر العمري صاحب )كوخ النّدامى(. (2)

 .531الديوان  (23)
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 عرار ش رّي  الحيا  اليومّي  في ت ر  
 

 

* . محمد ع يد ا 
 

 

عرار( بارتباطه الوثيق بالحياة اليومية، وبالواقع المباشـر تل )مصطفى وهبي التمّيز شعر 

الذي عاشه الشاعر، يف حياته الخاصة ويف عالقاته مع محيطه ومجتمعه وعصره. وال يخطئ 

ده، فالشعر عنده قارئ شعره مواجهة هذه السمة التي رافقت الشاعر يف معظم تجاربه وقصائ

يلتمسـه المـرء يف الكتـب أو َصـنعة نْظـم غـَة كـالم تجربة يعيشها المرء ويكابدها، ولـيس بال

وقد سّمى بعض النقاد هذا المذهب بشعر الحيـاة اليوميـة، وبشـعرية  .والمصادر والدواوين

التفاصــيل، وهــو أيضــا يتصــل بالبعــد الشــعبي واالجتمــاعي يف الشــعر، ويّتصــل بمــا أســماه 

ر كّلهـا يات ومقاربات تدوونحو ذلك من تسم ،«الطوابع الشعبية» ـمرحوم شوقي ضيف بال

 فيما نحسب على معنى واحد متعّدد اآلفاق والدالالت واإلمكانات.

ويمتاز هذا الشعر المرتبط بحياة الشعب والجماعة غالبا بقـدر مـن الوضـوح والبسـاطة  

بية واليوميـة، أي أنـه ينطـوي علـى عناصـر ومظاهر االرتجال والعفويـة، نظـرا لطبيعتـه الشـع

الجمهـور العـام، لتلّقي واالستقبال، فهو أيسر مـن غيـره وأقـرب إلـى ذائقـة مهمة من ناحية ا

ويقرتب يف هذه الناحية من الشعر الشعبي وإن كان فصيحا يف عمومه. كما يمتاز بأنه يعكس 

 فقيـرة والمهّمشـة، فهـو شـعركثيرا من مكونات حياة الشعب والناس العاديين، والطبقات ال

ومــع أنــه يكتــب اســتنادا إلــى أنظمــة اللغــة الفصــيحة  ،«ةاّصــالخ» يف مقابــل شــعر «العاّمــة»

ومستوياهتا، ألفاظا وتراكيب وصورا، فإنه ينحرف هبـذه األنظمـة ويختـار منهـا األقـرب إلـى 

                                                 
*  والنقد، جامعة فيالدلفيا.أستاذ األدب 
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ضربا نخبويا روح الجماعة ووجدان الناس، ويبعد عن اللغة العالية أو الرفيعة، التي تعكس 

 .ال يميل إليه شاعر الشعب والعامة

فـإن  -كمـا نـرى ويـرى كثيـر مـن الدارسـين-قّدمات السابقة وانطبقـت ّحت الموإذا ص 

عرارا هو شاعر عاّمـة وشـاعر شـعب، يف منـابع تجربتـه ويف موضـوعات شـعره، ويف أنظمتـه 

اريخيـة المبكـرة التـي قـال الصياغية والتصويرية واإليقاعية، وهو أيضا بالنظر إلى الحقبة الت

ءة رائـد أساسـي مـن رواد قصـيدة الحيـاة اليوميـة، وينبغـي قـرا فيها هذا الشعر وطّور أساليبه

تجربته بوصفها تجربة ملهمة لألجيال الشعرية الالحقة، ونعّد هذه السمة الفارقة واحدة من 

 يف الشعر األردين والعربي الحديث. «النزعة العرارية» كربيات ما يميز

لهـا نمـاذج صـريحة يف شـعر وتعود منابع شـعر الحيـاة اليوميـة إلـى جـذور قديمـة، نجـد 

فقــد صـّوروا حيــاة الفقــراء والمهّمشـين، وانتقــدوا النخبــة الصـعاليك قبــل اإلسـالم وبعــده، 

وظّل لهذا التيار حضوره بمـا فيـه مـن روح التمـّرد القبلّية وأغاروا عليها السرتداد حقوقهم، 

 يل الحياة، حياة الطبقات الشعبية والفقيرة خاصة. واالهتمام بتفاص

ر الحديث ألّح )ت.س. إليـوت( علـى أهميـة الـربط بـين الشـعر والحيـاة، وأن العصويف 

سـوف يكـون مـن الحـق أن سـمة شـعرنا » تفيد لغة الشعر من لغة الحيـاة، ومـن ذلـك قولـه:

ن يتخـذ مادتـه مـن لغتـه تعتمد على الطريقة التي يستعمل هبا الشعب لغته، فالشـاعر يجـب أ

ل من حوله، فإذا كانت تشهد تحسنا استفاد من ذلك، وإذا الخاصة كما ينطق هبا الناس بالفع

)إليـوت، يف  .«كانت تعاين من تدهور كان عليه أن ُيخرج منهـا أفضـل مـا يمكـن إخراجـه...

 (. 19، ص1991الشعر والشعراء، ترجمة محمد جديد، دار كنعان، دمشق، 

عر وتجـارب النـويهي يف كتابـه )قضـية الشـعر الجديـد( لمـا سـّماه )الشـ وعرض محمـد 

بـي ينطـوي علـى نمـاذج لهـذا اللـون المتميـز الحياة اليومية( ورأى أن الـرتاث الشـعري العر

إلـى أن نحـرر أذواقنـا تحريـرا كـامال مـن بقايـا » الذي يعكس الحياة العادية، ودعا فيمـا دعـا

الـذوق البالطـي المصـطنع، فمـا أكثـر مـا جنـى هـذا الـذوق النظرة االستقراطية المتعاليـة، و
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ا القديم ال يحتوي إال علـى هـذا ك النظرة على روائع أدبنا، حتى أوهما الكثيرين أن أدبنوتل

النوع الرسمي الجهير أو المتكلف، المنعزل عن تجارب الناس العـاديين ومشـاكل البشـرية 

د، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة )محمد النويهي، قضية الشعر الجدي .«المتواضعة

 (.72، ص1964ة، القاهرة، الدول العربي

وقــد عنيــت طائفــة مــن الشــعراء الرومانســيين بــالتعبير عــن التجربــة الذاتيــة وعــن الحيــاة 

المباشــرة لإلنســان، وحملهــم تمــردهم علــى األنظمــة الكالســيكية الســابقة علــى اســتعمال 

ى المعيش وإلى الواقع العياين المحيط بالشاعر، ووجدت قوالب ومفردات وصورا تنتمي إل

األول مـن القـرن العشـرين، ذه الدعوة استجابة من لدن بعض الشعراء العـرب يف النصـف ه

فدعا لها صراحة شعراء ونقاد معروفـون مـن مثـل: خليـل مطـران، والعقـاد يف مقدمـة )عـابر 

لو( بوجه عام، ولكن ظـل شـعر سبيل(، كما تحمس لها أحمد زكي أبو شادي وشعراء )أبول

ا، رغم دعوى االهتمام بتفاصيل الحياة وجزئياهتـا ومفرداهتـ هؤالء أقرب إلى شعر الخاصة،

ــها  ــاة نفس ــى الحي ــر إل ــوا أكث ــياء واألدوات دون أن يتعمق ــعرية األش ــوا بش ــم اهتم ــك أهن ذل

 وتفاصيلها اإلنسانية ال المادية. 

ذه السمة مما يميز شعراء التفعيلة كصالح ويف النصف الثاين من القرن العشرين غدت ه

وتطــورت مــع نــزار قبــاين، وعبــد الوهــاب البيــا ، وغيــرهم، كمــا اســتمرت عبــد الصــبور، و

األجيال الالحقة وحظيت بحضور الفت يف شعر: سـعدي يوسـف، وأمـل دنقـل، ومحمـود 

تفاصـيل درويش، وعز الدين المناصرة وغيرهم. كما تعد شـعرية الحيـاة اليوميـة وشـعرية ال

بعيدة بحثا عن شعرية التفاصـيل وشـعرية سمة فارقة يف قصيدة النثر التي أوغلت إلى حدود 

وربط بعض النقاد بالغة هذه الشعرية بتأثير الشـاعر اليونـاين الشـهير )يـانيس الحياة العادية، 

 ريتسوس( الذي تميز هبذا االتجاه وكتب فيه مجموعاته الشعرية الكثيرة. 

هو رائد بـارز هبي التل )عرار( تجربة متميزة يف مسيرة هذا االتجاه، ووتجربة مصطفى و

ديث، وينبغي أن تأخـذ أشـعاره وتجربتـه موقعهـا من رواد شعر الحياة اليومية يف العصر الح
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وسـوف نتأمـل بعـض تجليـات ومكاهنا األصيل يف هذا االتجاه الذي يكـاد يسـتغرقها كّلهـا. 

 هذه التجربة يف الفقرات اآلتية.

 

(1) 

يعيشها، يظهر هذا يف كثير من شعره،  يبدو عرار واعيا لمذهبه وارتباط شعره بالحياة التي

جاهات المضادة التي يراها ملتزمة بالتقليد واالتباع، وباالسـتعارة مـن الكتـب ويف نقده لالت

 (.111والمصادر وليس من الحياة. يقول يف همزيته العبودية: )الديوان: 

 مووووووووووون بالعتوووووووووووه «السووووووووووو    » نعنووووووووووو  بووووووووووورّ  
 

 وقوله: 

 مقتضوووووووووووووووووووووووووو  حوووووووووووووووووووووووووو ف  إكشوووووووووووووووووووووووووو  ِ 

    ف َوووووووووووووووتغفر لصووووووووووووووو حبه  «فرانيووووووووووووووو » أمووووووووووووووو 
 

 وقوله: 

 موووووووووووووووووون عيووووووووووووووووووو  الشووووووووووووووووووعر إقوووووووووووووووووووا 

 فجوووووووووووووووون  السوووووووووووووووبك يف اَلقوووووووووووووووال  مونبووووووووووووووو 

  رائوووووووووووووووو  الوووووووووووووووونظ    لتنزيوووووووووووووووو  إيحوووووووووووووووو  
 

ــدي صــاحب  ــروف، والفراهي ــة المع ــالم البالغ ــاجم الســكاكي ع ــه حــين يه فواضــح أن

للقواعد المقّررة المرسومة، ويتمـّرد علـى مـا يعتقـد  العروض واللغة، إنما ُيعرب عن رفضه

التجربة. والبيت الثالث يكشف عن ا قوالب ُتستعار وُتلتزم دون أن تكون تعبيرا أمينا عن أهن

إيمانه بالموهبة كأّن الشعر إيحاء أو وحي، ولـيس بنـاء علـى التـزام العلـوم والقواعـد. ومـن 

الـذي يقـرب مـن االرتجـال ومـن البديهـة  يراجع شعر عرار فسوف يـرى فيـه هـذا المـذهب

الفنـي. إنـه ن التوغل يف الصنعة ويف التحكيك وضـروب التفـنن اللغـوي ووالطبيعة، بعيدا ع

شعر يكتفي من الصنعة الشعرية بحد أدنى يكفي للتعبير عن التجربة، ولكنه مع ذلك ينطوي 

 على جمالياته الخاصة.
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من معارفه وأصدقائه هو الشيخ فؤاد الخطيب ويف الهمزية نفسها يختمها بنقد شاعر آخر 

بية التقليديـة التـي تمثـل اتجاه مغاير يف الشعر، إذ يسير شعره على الطريقة العر بما يمثله من

قدرا من الرصـانة والقـوة مـن جهـة الـنظم والمقـدرة الشـعرية، ولكنهـا عنـد عـرار ال تصـلح 

القـول الشـعري والحيــاة أو  للزمـان المعاصـر وإنمـا هــي تنطـوي علـى تناقضـات حــادة بـين

 (114ن: التجربة. يقول عرار: )الديوا

 نوووبا نوووو الشوووعر ال كظووو  يط لعنووو  

 يقوف،  نوو الوب  مو  ا تو و مرحَو  

  ال رأى العي  يحو  ن  أخوو ر وز
 

 بووووه عجوووووو أخووووو َووووتين نووووّبا   

 عَوووووو   وووووووان  ال لّفتووووووه بيوووووو ا 

 «يووو  رائووو  القوووو  إٌ القوووو  أكضووو  »
 

 من مطلع قصيدة مشهورة لفؤاد الخطيب هو قوله:وهو يقتبس الشطر األخير 

 لقـــوم أنضــــاءلقــــوم إن ايـــا رائـــد ا
 

ــــريح هوجــــاءُ   ــــد طامســــة وال  والبي
 

ووجه النقد عند عرار أن فؤاد الخطيب يستمّد صـوره مـن المـوروث، فـرتد عنـده صـور 

بعيدة عن الواقع، مثل صورة الرحلة والصحراء التي طمسـتها الريـاح ونحـو ذلـك ممـا عـرب 

ويستنكر وصفه لبيئة لـم يعرفهـا،  ه الشاعر القديم، يأخذ عليه عرار أنه يعرب عما لم يعش،عن

يتبع غيـره، ويسـير متبعـا األقـدمين. أمـا عـرار فالشـعر عنـده لـيس  والسبب األساسي هو أنه

استعارة لقول قائل وال اتباعا لتقليد، وإنما هو تعبير مباشر عما يعيشه الشاعر ويعاينه ويتخذ 

 ا منه، وشتان بين المذهبين. موقف

 (473: )الديوان: صومصداقا لما سبق تجد قوله

 إٌ الحيوووووووووووو   لهوووووووووووو  قوووووووووووووا 

 فنبيووووووووووب )قعوووووووووووار( الَبيووووووووووو 

  ني منووووووووووووووووووو  ب لغ كيووووووووووووووووووو 
 

  «موووووتن الخزر يووووو »عووووو ، عيووووور  

 ب  أّكووووووو  النووووووو   الشوووووووجّي  وووووووو

 ت موووووووون اَلمووووووووور الجونريوووووووو 
 

دين أبـي محمـد عبـد اهلل قصيدة يف قواعد العروض والقافية لضـياء الـ «متن الخزرجية»و

( تعد من المتون المقررة يف علم العروض، وقد ـه626بن محمد الخزرجي األندلسي )ت 
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شـاع درسـها وشـرحها ضـمن العنايـة بـالمتون التـي تضـبط القواعـد يف مختلـف المجـاالت 

 العلمية واألدبية. 

 

(2) 

ل مـع الواقـع كثير من شعر عرار تفجـره حـوادث ووقـائع يشـهدها ويعيشـها، فهـو يتفاعـ

ألحداث من السياسية إلى المجتمع إلـى األمـور وينفعل به أشد انفعال، وتتعدد طبيعة هذه ا

لحياتية. ويف هذا الباب تقع قصائده المرتبطة بأحداث محددة، وهو ينطلق مـن الشخصية وا

 الواقعة العيانية ليقول رأيه وليتخذ من المالبسات سبيال للقـول الشـعري والنقـد والسـخرية

 وكثير مما يمتاز به شعره يف هذا الباب.

ة واقعية، ممن عرفهم وعايشـهم، ووجـودهم يف شـعره شخصيات تاريخيويف شعر عرار 

مؤشر آخر على قوة حضور الواقع والحياة اليومية بشخصياهتا وأعالمها، وهؤالء يحضرون 

 ستقلة. كما يراهم هو، أي من زاوية رؤيته وليس من ناحية حقيقتهم الموضوعية الم

ررة الحضور إلى مستوى الرمز، ويمكن مالحظة ارتفاع الشاعر ببعض الشخصيات متك

من حقيقة الشخصية واقعيا وتاريخيا، ولكنه لم يلتزم بالمنطلق وحـده، بـل بمعنى أنه انطلق 

ارتفع بالشخصية من خالل تـدخل الخيـال الـداللي ومـا يتيحـه الشـعر مـن آليـات التحويـل 

ت لــك الشخصــيات رمــوزا أو أيقونــات عراريــة خالصــة، تحمــل دالالوالتصــوير، لتغــدو ت

لـة شخصـية )الهـرب( أحـد زعمـاء سيميائية متشعبة، ويف مقدمة الشخصيات المحملـة بالدال

)الغجر( وشخصية الشيخ )عبود النجار(، فهاتان الشخصيتان ترددتا أكثر من غيرهما،  النََّور

ــل إن  ــة، ب ــّين يف قصــائد مركزي ــار قصــائده ولهمــا حضــور ب ــن كب ــة م عــرارا ســمى مجموع

 لواقع وحده.باسم الشيخ عبود، وإثراء لشخصيته كما رسمها الشعر ال ا)العّبوديات( تيّمنا 
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ويمّثل الشيخ عبود النجار فيما يمّثل سلطة الدين والفقه واإلفتـاء، ومـن خـالل التعامـل 

سـة الدينيـة، وموقفهـا مع شخصيته على المستوى الشعري الفنّي يبدي عـرار رأيـه يف المؤس

 تعمار أو قوى السلطة الحاكمة.من القوى المسيطرة، سواء قوى االس

َوروأما )الهرب( فهو رمز المهّمشين عرب انتمائـه إلـى جماعـة ) (، وهـو يبـدو ضـربا مـن النَـّ

االعرتاض على غياب العدالة والمساواة بين الناس، وإذ يرفـع عـرار مـن شـأن )الهـرب( فإنـه 

أنه عـن شـأن ك عن عيوب المجتمع اآلخر الذي يعتقد بتفّوقـه وارتفـاع شـيكشف خالل ذل

 (:226(، وبعدما يكشف عرار عيوب المجتمع يقول بنربة دفاعية ناقدة: )الديوان: النََّور)

 كووووورس كسوووووّميه   كحووووون بعووووورفه 
 

 موووونه ،  يف عووووين الحقيقوووو  أكووووورُ  
 

 (227ويقول يف خطاب )الهرب(: )الديوان: 

  ف، يوو  موون قومووه يوو  )نبوور( يوو  طّبوو

 إكووووو  عَووووو  مووووو  قوووووّ ر   لشوووووأكن 
 

 حووورر ا ط  تغوووّ  تمووون  ووو  َفسووو 

، موون شسوو  كعَووك أحقوورُ   موون قيموو  
 

ــالهرب وجماعــة  ـَورف إذن مثــال ســاطع علــى اهتمــام عــرار بالمهمشــين، ومعالجتــه  النَـّ

لوجودهم على هامش المجتمع، وما يمكـن أن يـرى يف العالقـة بـين الهـامش والمركـز مـن 

 ة وقف عندها شعر عرار وقفات متأملة مرتابطة.دالالت ثري

وشخصياهتم ذكورا ونساء يف شعر عرار  النََّورط حضور مجتمع ل يمكن ربوبشكل مجم

َوربقضية الحياة اليومية والشعبية من خالل انتماء  إلـى الطبقـات المهمشـة يف المجتمـع،  النَـّ

اواة، وإنصـاف المقهـورين وهي طبقات تلفت نظر الشاعر الذي يسعى للعدالـة وإلـى المسـ

 والمهمشين والمظلومين. 

كما يبدو سـبب ثقـايف فقـد التقـى هـذا الميـل الفطـري مـع ثقافـة عـرار ومـا  اآلخر واألمر

وجده يف بعض الكتابات األدبية أو قرأ عنه من توظيف مجتمع الغجر، فعّمق ذلـك اهتمامـه 

ية يف شـعره، يسـتعين بـه إلقامـة به، مع قدر من تثقيف هذا الحقل ليغدو رمزا من رموز الحر
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المهمـش والمجتمـع النخبـوي الـذي يـرى نفسـه يف مرتبـة أعلـى مقارنة بين ذلك المجتمـع 

 وأرفع من هذا المجتمع الهامشي.

يجـد فيهـا  «مدينـة فاضـلة» واألمر الثالث ربما يعود إلى ما وجده يف ذلـك المجتمـع مـن

هنم مجتمع مثالي لدى عـرار، كمـا يبـدو خمره وحريته وموسيقاه وغناءه دون تقريع ولوم، إ

بوجه خاص ومن كثير من قصـائده ومقطعاتـه التـي بناهـا علـى  «خرابيشبين ال» من قصيدته

 هذا المجتمع وشخصياته المثيرة.

 

(3) 

أما أثر الحياة اليومية يف لغة الشعر فيمّثل ظاهرة كربى من ظواهر شعر عرار، تشـّده بقـوة 

أداة  دما يكون يف سياق نقدي فإنه يستعمل هذه اللغة، فيحيلهاإلى الوعي الشعبي، وحتى عن

، فيكلم النـاس ويحـاججهم بلغـة شـعرية من أدوات النقد، وسبيال للدفاع عن مذاهبه وآرائه

قريبة من فهمهم وأسـلوهبم. أي أن اسـتعمال هـذه اللغـة ال يتعـارض مـع روح التمـرد لـدى 

للخاصة أكثر من العامة. ومن جهة أخرى فإن  عرار، بل يعززها، إلى جانب أن أكثر نقده هو

مشافهة يبدو تمّردا على لفاظ والرتاكيب المحكية التي تنتمي إلى لغة الكالم والاستعمال األ

اللغة الفصيحة بما فيها من قوانين الفصاحة وأنظمة البالغة، وعرار كما يبدو للقـارئ رجـل 

ثـرة مـا يف شـعره مـن الضـرورات مضاد للقواعد والشـروط والحـدود، وربمـا يفسـر ذلـك ك

ــب ممــا يخــالف حــدود اللغــة، الشــعرية وبعــض األخطــاء الصــر يحة يف العــروض والرتكي

ا لمثل هذا الملمح يف شعره ال يبعد عن أن يكون مظهرا من مظاهر التفلت والتمـرد وتفسيرن

لغـة  مما أبـداه عـرار سياسـيا واجتماعيـا وأسـلوبيا، واعتمـاده علـى منـابع اللغـة المحكيـة أو

الطريـق نفسـه، فهـو مظهـر آخـر  الكالم التي تطورت بأسـرع مـن تطـور الفصـيحة يسـلك يف

وباللغــة اليوميــة، وعــدم قلقــه تجــاه القــوانين التــي طّورهــا النحــاة الهتمامـه بالحيــاة اليوميــة 

 وعلماء اللغة على مر العصور.

 (123قال: )الديوان: 
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 عّم ٌ يس رن  الري   الوق ح  ال ب  نع    ق  لَع تبين عَّ  طرن  لَهوى )اك ّبوا(

ــ ئــة المحليــة، ولــه اســتعمال ســياقي خــاص طّورتــه وا( منتــزع مــن البيففعــل األمــر )انكّب

المحكيــة وال يكــاد يظهــر هــذا االســتعمال يف الفصــيحة، ويصــعب أن يفهــم لمــن ال يعــرف 

 استعماله على وجهه الصحيح وسياقه الدقيق. 

بق يف الشعر العربي وتقاليده المقررة، ولكنه يجدد يف وقد يعمد أحيانا إلى صور لها سوا

لمحليـة فتغـدو صـورا عراريـة، لك الصور ويبث فيها الحياة حين ينحرف هبا إلـى طريقتـه ات

 (130-129نمثل على ذلك بقوله يف وصف الربق: )الديوان: 

 يوووو  ننوووو  بوووور  الْ لوووو  موننوووو  

 كوووووو ض بحسووووووب ٌ فهّشووووووت لووووووه
 

 تنّورتوووووووووه العيووووووووون مستهضبووووووووو  

 سووووم (  ) ان  يتمهوووو ( رّحبوووو )ح
 

صـورة النمطيـة مـن أمـر مراقبـة ة تتصل بما هـو مـألوف يف الفمبتدأ الصورة صورة تقليدي

الشــاعر القــديم للــربق، وترحيبــه بتباشــير المطــر، ولكنــه مــن خــالل ذكــر األمــاكن األردنيــة 

رة المحلية )حسبان، حسما، وادي اليتم( لتكون مساقط للمطر تحول بالصـورة لتغـدو صـو

 عرارية معتربة.

ها بمهارة امية مفردات وتراكيب وأساليب، ويدمجوهو يكثر من التعبيرات واأللفاظ الع

وتلقائية يف نسيج شـعره، فمـن ذلـك اسـتعماله للتحيـة المتداولـة )مرحبـا( وهـي ذات أصـل 

فصيح، ولكن استعمال عرار لها ينسجم مع ما يستوحيه من المحكي الشـائع بصـرف النظـر 

ل سـياق المحكيـة ، أي أن المعـّول عليـه لـيس مسـألة الفصـاحة وأصـل الكلمـة بـعن أصـله

 (128لديوان: والتقاط األلفاظ والتعابير الدارجة: )ا

 أن وووووووووبا حتووووووووو   ال مرحبووووووووو 
 

بوووووووووو   َّ  أ أشوووووووووو و قَبووووووووووك الق
 

ويقول مستعمال الجملة المحكية الشائعة )نفسي طريـة( تعبيـرا عـن الميـول نحـو المتـع 

 (473: والنساء: )الديوان

 موووووووو  ولووووووووت خّفوووووووو   الفوووووووورا
 

 ن  لووووووو  توووووووزف كفسووووووو  طرّيووووووو    
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ويصوغ أيضا جملة أخرى مستفيدا من الجملـة المحكيـة )كلنـا يف الهـوا سـوا( يف قولـه: 

 (467)الديوان: 

  أكوووووو  يوووووو  مووووووّ  طووووووّران نوووووووى
 

 ليووووت شووووعر  بوووو لهوى أّكوووو  َوووووا 
 

علــى مهلــه(: وقولـه يف قصــيدة أخــرى مسـتوحيا العبــارة الدارجــة )علــى هونـه( بمعنــى )

 (451)الديوان: 

 ر يووووووووووو ك يبَووووووووووور اَلنووووووووووو ا
 

   نوكووووووه  مشوووووو  عَوووووو  موووووون ي 
 

ويختتم القصيدة نفسها التي كثرت فيها هذه األسـاليب باسـتعارة نـداء الباعـة )علـى دوه 

منتقـدا كمـا يبـدو سـيطرة  «بيع الوطن» على دونه( ولكنه يضعه يف سياق ساخر يتصل بفكرة

هى إلـى مسـامعه مـن توسـع سـيطرة الصـهيونية وسـعيها األجانب وقوى االنتـداب ومـا يتنـا

ريبـة علـى شـعر عـرار ألراضي والذمم، فيخلط الشعبي بالسياسي يف رؤيـة ليسـت بغلشراء ا

 (:453ومواقفه التي ال تقبل التخاذل والسكوت، يقول: )الديوان: 

 أال موووووووووون يشووووووووووتر   طنوووووووووو 
 

 )عَووووووووو  ن   عَووووووووو  ن كوووووووووه( 
 

 

(4) 

يمثل صورة أخرى لنزعته نحو الحياة اليوميـة، ذلـك أن وأما توظيفه للموروث الشعبي ف

عبية، وصدور الشاعر عن منابعها مثال المتداولة بين الجماعة تعكس جانبا من الثقافة الشاأل

واستعمالها بوعي يف شعره الفصيح، ومن أهـم صـورها مـا يظهـر يف شـعره مـن التنـاص مـع 

 (:138)الديوان:  األمثال الشعبية ذات الطابع المحلي، من مثل قوله:

  عووو ك  ) حوووّراو النبوووور( َلنَنووو 
 

 لألخوووواٌ حّقووو  توّ بووو كقوووإل  لووو   
 

 (458وكرر استعمال هذا التعبير المثلي يف عدة مواضع منها قوله: )الديوان: 

  حووووووّراو النبووووووور صووووووب  بربوووووو   

 فقوووووو ف: لعووووووً فأ وووووو   ليتوووووو 
 

  عوووووو ن َلنَووووووه صووووووفر اليوووووو ين  

 أفووووو ت بحرثتووووو  خفووووو  حنوووووين
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إذا عمــل النبــور عشــيرة مــن مدينــة الســلط، فــ» الزعبــي محقــق الــديوان:وقــد شــرحها د.

لفا، فإذا انتهى موسم عمله عاد إلى أهلـه خـالي الوفـاض، ويف شخص عندهم أخذ أتعابه س

(. 4امش )ـ، هـ138)الـديوان، ص  .«مثـل حـراث النبـور مـا لـه أجـور» األمثال ]األردنية[:

تهـا والحاجـة إلـى شـرحها خـارج بيئتهـا وهي داللة شعرية شديدة الخصوصية بسـبب محلي

ولي )ال لعـا( وهـي ل يف البيت الثاين ثقافته الفصيحة فاستعاد التعبير القالمحلية. وقد استعم

عبارة قديمة شفوية تقال يف سياق الدعاء وإقالة المتعثر خاصة، كما استعمل المثل الفصـيح 

لمحة من ثقافـة عـرار وخيوطهـا )عاد بخفي حنين( واجتماع هذا وذاك وربطهما معا يعطينا 

عبيريـة لسياقات الشعبية مقصد واع اختاره الشاعر طلبا لوظيفة تالمتنوعة، وأن مقصده إلى ا

 وجمالية وإيصالية واضحة.

وهي القرية المعروفـة يف جـرش شـمال األردن  «زيتون برما» وكذلك يف بيته اآلخر حول

 (123يف قوله: )الديوان: 

 بأنع لووووووووووووك يوووووووووووو  ويتووووووووووووو
 

 رمووووووووو  اَتأَووووووووو  الوووووووووبئُب ٌ ب 
 

 (486وقوله: )الديوان: 

 اشووورا أبووو ا  ( يبقووو  نويتووووٌ )برمووو
 

 ل وووووو  مرتووووووز  أّفوووووو   يجنيووووووه 
 

 (.484وهو ينظر للمثل الشعبي )زيتون برما داشر واتعيشوا يا همل( )الديوان: 

ومن الالفت أنه نظم مجموعة كبيرة من األمثال يف قصيدة واحدة تبدأ بقولِـه: )الـديوان: 

485) 

 عَم  بعّم ٌ مون بعوإل القورى فويذا
 

 حميوووووهعّمووووو ٌ ع صوووووم  اَلرنٌ ت 
 

ذات الطــابع المحّلــي، ودمجهــا يف ســياق  «األلعــاب الشــعبية» ومــن المــوروث توظيــف

 (:139الشعر الفصيح، كقوله: )الديوان: 

 أظننووت كصوو  القوورٌ لعبوو  العووب 

 موو  اكفووّك يعموور َوووقه  «َوويج »أ  
 

  « عو ِ  »  «ن احو »يَهو بحصوب  

 و الشووووويول  متعووووو  الشوووووّي ِ  لهووووو
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حيـاة اليوميـة قصـيدة مقاِومـة، يها الـواقعي وبميلهـا إلـى البوع -يف الختام-قصيدة عرار 

تنطوي على روح نقدية فتنقد الطبقة الحاكمة والمتحّكمة ماليا وإداريـا وسـلطويا، وتنطـوي 

قاِومـة على دفاع صريح عن المضطهدين والمهمشين والمطاردين، وهي فوق هذا قصيدة م

ل موقـف عـرار الواضـح مـن سـلطات بالمعنى السياسي أيضا؛ مقاومة االسـتعمار مـن خـال

فه الحاسـم مـن الصـهيونية واحـتالل فلسـطين. ولكـل ذلـك فهـي االنتداب الربيطاين، وموق

قصيدة حية باقية، وعرار رغم مرور أكثر من سـبعة عقـود علـى رحيلـه مـا زال كمـا قـال عـن 

 (304نفسه: )الديوان: 

 كوو  مصووطف   نبوو  أتعوور  موون أكوو أ
 

 َف ِ أكووووو  شووووو عر اَلرنٌ عيووووور مووووو ا 
 

)التوثيق من الديوان داخل متن الدراسة يستند إلى الطبعة العلمية المحققة التي أنجزهـا 

 .(1998، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2د.زياد صالح الزعبي، ط
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 ش ر عرار  ين األصال  والت ديد 
 مثال «التواز »

 

 *الكيال ي« محمد ومين» . إيمان 
 

 الملخص
حث إلى النظر يف موقع شعر عرار بين األصالة والتجديد، يف سياقه الزماين ذا البيهدف ه

والمكاين، ويحاول النظر إلى التجديد الجواين للنص أكثر من الرباين، ألن التحدي الحقيقي 

ــتمكن الشــاعر ضــمن حفاظــه علــى عمــود الشــعر ا لمــوروث أن يجــدد مــن عمــق هــو أن ي

 اإلبداعية الخاصة. فكان جديرا باالهتمام االلتفـات إلـى القصيدة، ويف روحها ليرتك بصمته

الســمة األســلوبية الكــربى التــي شــكلت ســداة شــعره ولحمتــه، والتــي تخلقــت  «التــوازي»

ــة  ــيرورته الحياتي ــم س ــذي حك ــرار ال ــاح شخصــية ع ــورة، مفت ــرد والث ــروح التم ــتجابة ل اس

 ية.والشعر

الــذي جمــع بــين عراقــة  عره،يف شــ «التــوازي»ولـت الباحثــة اســتكناه بعــض أشــكال فحا 

التمرد المرتسخة يف الهوية الشعرية العربية الموروثة، وألق التجدد الذي تفرضه الذات التي 

 تشكلت لتكون نسيج وحدها.

الجزئيـة فألمحت الدراسة إلى التوازي الذي يضم عددا من السمات الرأسية واألفقيـة،  

حينــا آخــرمن: تــرادف وتقابــل وتكامــل.  والكليــة، المتضــادة حينــا، والمتعاضــدة المتكاملــة

نزياحـات الحـادة والصـارخة بـين األشـباه والنظـائر عـرب بنـاء الجدليـة فشعره ينبنـي علـى اال

والرتكيبية والمعجمية، ظواهر ولدت بين مطرقة العقـل وسـندان العاطفـة، يف مقارعـة دائبـة 

التوازيات يف شـعر عـرار، ادن أو تخاتل، وهذه الجدلية الكربى هي التي انتظمت كل قّلما هت

                                                 
* .أستاذة اللسانيات الحديثة، الجامعة الهاشمية 
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ــل والتطب ــى التحلي ــال البحــث إل ــدرس، وم ــر والتأصــيل للظــاهرة موضــع ال ــق بعــد التنظي ي

وخلصت الدراسة إلـى أن الظـواهر األسـلوبية يف شـعره هـي التـي جعلتـه بحـق رائـد الشـعر 

 تذى وسادنه المقتدى. األردين ومؤسس عموده ونموذجه المح

 

 ديد:الش ر الحديث  ين التقليد والت 
ــاين  ــرد ينبغــي أن يقــاس بســياقه الزم ــى أي شــعر بالجــدة واألصــالة والتف إن الحكــم عل

والمكاين؛ إذ إن دراسة الشاعر ونصوصه خارج هـذين اإلطـارين الـدقيقين هـو انتـزاع لكبـد 

-لشاعرأحيانا أخرى، فالشكل الشـعري الحقيقة الشعرية، وتدليس لها أحيانا، وظلم لها ول

ن  صــو  رمــزي لتــوترات الــنفس، وهواجســها، وقلقهــا النــاتج عــســلوك لســاين -يف واقعــه

التفاعــل الكهروكيميــائي يف الــدماغ مــن التفاعــل مــع الزمــان والمكــان، حاضــني األحــداث 

 ها.واألشخاص والوجود، فهما حيزا الصراع والنزاع والحركة والسكون، واألفعال وردود

ــأن اللغــة الشــعرية هــي ســلوك  ــه يمكــن القــول ب ــه فإن كاشــف، وهــي ذات وظيفــة وعلي

يف آن. وذاك منوط حتما بالسياق الحالي والمقامي، ومن هنا مزدوجة، فهي الوسيلة والغاية 

كـل قـراءة للـنص »كان النص األدبي الحق يحمل بذور نقده ومقومات تفكيكـه وإحيائـه؛ فــ

الجزئيـة والكليـة، وتضـيء مخفيــا اسـترت خلـف حجـاب المعنــى  تفـتح بابـا لداللـة مــؤازرة،

 .(1)«والصور، صور تتصارع حينا وتتكامل حينا وتتناقض حينا

 «القالـب»أو «الشـكل»يف سياق النقد، فإن أول ما يقر يف األذهـان  «التجديد»حين يطرح 

القول بما الذي صب فيه فخرج به على عمود الشعر العربي األصيل. ويف هذا السياق يمكن 

نه، زياد الزعبـي مـن أن عـرارا قـد كتـب ثـالث قاله من قبلنا من الباحثين وأولهم محقق ديوا

                                                 
ية المتصــارعة يف قصــيدة صــرب الزيتــون للشاعرصــالح الكــيالين، إيمــان محمــد أمــين، البنــى التصــوير( 1)

الكبيسي، دراسة بينية، مجلة المزهر، معهد اآلداب واللغات، وزارة التعلـيم العـالي، المركـز العـالمي 

 .2ص ،م2022، جوان 6المركز الجامعي سي حواس، بريكة، الجزائر، العدد  -بحث العلميلل
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، ونشـر األخيـرتين «يا حلوة النظـرة»و «متى»و «أعن الهوى»ر التفعيلة هي: قصائد على شع

يف  «الكـوليرا»، إذ نشـرت قصـيدهتا (1)م، فسبق نازك المالئكة يف ريادة الشعر الحر1942يف 

 م على أهنا أول قصيدة تكتب على هذا النمط. 1947ام ع

أدنى درجات التجديد، وأقلها أهمية، فعادة ما نبـدأ مسـيرتنا الشـعرية  -فيما أرى-ك وذا

ثم  «قصيدة النثر»بجمل أنيقة، فخاطرة، فقطعة نثرية تحمل بعض مالمح الشعريف ما سمي بـ

بـالتعلم مـن -ا تشذيبها وترتيبهـا وهتـذيبها ما يشبه الحرة وفيها تكون أنضج، ثم إذا ما حاولن

معجما وصلنا إلى وملء الفجوات اللغوية فيها: نحوا وصوتا وصرفا و -طائناخربشاتنا وأخ

صرنا شعراء بإتقـان عمـود الشـعرالعربي الحـي، وال  -مرحلة المواءمة بين النظم والتخييل 

أي جديد مسـتحدث. ولـيس األمـر أسميه تراثا، فما زال هنرا جاريا دفاقا متجددا ال يضاهيه 

زن سـاط الشـعبية والثقافيـة بـأن مـا بعـد التفعيلـة مـن هـدر للـوكما يرسـم ويـروج لـه يف األو

والقافية تطور، نعم إنه التطور العكسي، بالضبط كما أن االرتكاس يف العاميات يف الخطاب 

لحضـيض. وهـذا إلـى ا «الفصيحة»اإلعالمي والعلمي، مشافهة وكتابة هو النزول من القمة 

خاصـة؛ ألهنـم مـروا بتجربـة العمـودي بكـل  ما جعل القصيدة الحرة ذات قيمة لـدى الـرواد

هــا فمحصـتهم كمــا الـذهب، ليكتبــوا بـوعي ووفــق أصـول حافظــت علــى تفاصـيلها ومراحل

الحبل المربم بين الموسيقى والشعرية، جدة المبنى مع جدة المعنى، ولم يسقطوا على شعر 

شـعرية تاريخيـة بال ذاكـرة  -كما فعل الالحقون استسهاال واستهتارا-حدة التفعيلة جملة وا

دا حقيقيـا، وأن يمتلكـوا أذنـا موسـيقية تمكـنهم مألت كفايتهم بما يخولهم بأن يضيفوا جدي

من التحليق، فرجعـوا بنـا إلـى مـا قبـل الشـعر باسـم الحداثـة والتجديـد، ورامـوا هـدم البنـاء 

وسقطوا تحت ركامه، ولم يحسنوا إعادة البنـاء، فحولـوه  الشامخ وضربوا العمود فأسقطوه

ويحيـا إال بالثقافـة الكثيفـة لى طالسم الكهان تعويضا عـن فقـرهم الشـعري الـذي ال يثـرى إ

                                                 
، 2007اليابس، ت: زياد الزعبي، منشورات دار الثقافة، التل، مصطفى وهبي، عشيات وادي  انظر:( 1)

م(، مطبعة البهجة، إربد، 1992-م1979. والنجار، عبد الفتاح، حركة الشعر الحر يف األردن )59ص

 .19م، ص1998، 1ط
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والمعرفة الحثيثة؛ ففشلوا فشال ذريعا، ولم يعد األمر انزياحا غنيا وإبداعيا، بل بـات انفالتـا 

بـالثراء -ة والشطوح عن المألوف بتأليف ماال يأتلف تاما، وهلوسات نثرية، استبدلوا الغراب

مـة التـي ال تتـأتى إال لضـليع ردا  تورية لفقر يف الملكة وهشاشة الفكرة، وغياب الحكالمف

غواصة يف اللغـة ومفرداهتـا وحقولهـا وبحورهـا وإمكاناهتـا؛ فسـقط الـذوق وتـردت الذائقـة 

ء أن يطفـوا علـى وجـه المشـهد الثقـايف تحت طلسمة النُثراء وشعوذة النقاد، ولو قـدر لهـؤال

أن  ه: انثر منظومك وفتت صورك وكسر رؤاك وسخف موضوعك لنقبلزمن عرار، لقالوا ل

 نسميك شاعرا!.

إن التحدي األكرب للشاعر الحق أن ينسج على منوال السابقين الـذي ينـوف عمـره علـى  

ده قشـيبة، ويحربهـا بمـا وزنا وقافية، ومـع ذلـك يـدبج قصـائ -على أقل تقدير- (1)ألفي سنة

اســتها طــوال وعرضــا، لكنهــا لوحــة إبداعيــة فريــدة تجعــل يجعلهــا ال تشــبه ســابقتها إال بمق

وقد عمق سوسيريل تحليله مشيرا »ها نسيج وحده، وبصمة إيقاعية ال يمكن تقليدها. ناسج

إلى أن المـتكلم يتواصـل بشـكل أكثـر ممـا يفصـح عنـه المعنـوي الظـاهر للملفـوظ، وذلـك 

 . (2)«المتكلم والمخاطبل توافر خلفية المعطيات السياقية التي يتقاسمها كل من بفض

والخطاب وإن كان لغـة فهـو يتجاوزهـا، إذ إنـه أثنـاء التحليـل ُتراعـى أطـراف غـير لغويـة 

معلنـة تتمثـل يف السـياقات الـتي تحـف الخطـاب، ويبقـى الخطــاب مغلقــا أمــام متلقيــه إذا 

اب يحــوي بعــض الحــدود وافر لديـه معلومـات كافيــة عــن ســياقه، ذلــك أن الخطــلم تتـ

ســـياقية أثنـــاء التأويـــل، وهبــذا المؤشـــر يمكـــن تجـــاوز  اللغويـــة الـــتي تتطلـــب معلومـــات

مباحـث علـم الوضـع اللغوي إلى مباحـث علـم االسـتعمال اللغـوي الـذي يـدرس اللغـة يف 

                                                 
حسب ما كشفت عنه اآلثار يف البرتاء من قصائد نبطية على األبحر الشعرية العربية الشمالية مكتوبة  (1)

 ق الربدي.على ور

لحبيب الزيودي، ضمن أعمال  «إن الحياة جميلة» الكيالين، إيمان، شعرية الرؤى المتوازية يف (2)

والثقافية، الفضاء واسرتاتيجيات التأويل، قسم اللغة المؤتمر الدولي الثاين: الدراسات الداللية 

 .55العربية، الجامعة الهاشمية، ص
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 هــو صــميم البحـث التــداولي، وإن كــان االســتعمال اللغـــوي يفحيـز االســتعمال الفعلــي، و

لمتخـــاطبين ال يمثلهـــا الوضـــع حقيقتـــه يبـــنى علـــى الوضـــع اللغـــوي؛ ذلـــك أن مقاصـــد ا

اللغـــوي المفــرد فقـــط، وال يمكـــن الوصـــول إليهـــا إال بفهـــم اللغـــة يف ســياق االســتعمال 

 .المكاين والتداولي كان مجدداوعرار يف ضوء سياقه: الزماين و .(1) المتجدد

جلـه كـان عموديـا روحـا ونصـا،  إلـى شـعر التفعيلـة إال أنوعلى الـرغم مـن سـبق عـرار 

واختار أن يجدد الشعر من لبه ال من قشرته، وقد نوع فيه: ففيـه المشـطرات، وفيـه السـجال 

 وفيه الرباعيات وفيه المعارضات.

الزبد، ويخلـد النفـيس؛ ولـيس أدل علـى  ويف النهاية سيكون الزمن والتاريخ حكما ينفي

 األردين. ماع النقاد على شاعرية عرار وشعرية لغته وريادته الشعرذلك من اجتماع وإج

 

  ين عراي  التمر  وولق الت د :
النظرية اللسانية الحديثـة يف الغـرب، ومـا نبهـت إليـه  لم تكن النظريات النقدية التي انبثقت عن

حديثـة للغة قد نضجت ووصلت إلى عـرار وجيلـه، فقـد كانـت مـا تـزال من عالقات رأسية وأفقية 

م، فالفــارق 1913م وتــويف يف عــام 1857م الـوالدة يف مهــدها فرنســا، فقــد ولــد دي سوســير يف عــا

سـنة، ولمـا نشـر كتـاب دي سوسـير الـذي أحـدث ثـورة  42الزمني بـين والدة عـرار ودي سوسـير 

ربيعـا. وهـذا  14ابـن  -إذ ذاك-كـان عـرار ،م1916 لغوية ونقدية بعـد وفاتـه بـثالث سـنوات سـنة

اء المحـدثون؛ ليعمـد إلـى إحكـام صـنعته عرارا لم يتأثر بتلك النظريات التي عرفها الشعريعني أن 

، واالنزياحـات الحـادة «التـوازي» الشعرية مسـتفيدا منهـا. ومـع ذلـك فإننـا نجـد شـعره يقـوم علـى

لجدليــة والرتكيبيــة والمعجميــة، ظــواهر ولــدت بــين والصــارخة بــين األشــباه والنظــائر عــرب بنــاء ا

اتـل، وهـذه الجدليـة الكـربى هـي عقل وسندان العاطفة، يف مقارعة دائبة قلما هتـادن أو تخمطرقة ال

التــي انتظمــت كــل التوازيــات يف شــعر عــرار، فقــد كــان أســير عقلــه الــذي يــرى مــا وراء األشــياء، 

                                                 
منشورات فدائية على جدران »ري من منظور تداولي يف قصيدة خاليفة، طارق، تلقي الخطاب الشع (1)

امعة لنزار قباين، أطروحة ماجستير، بإشراف: عمار شلواي، قسم اآلداب واللغة العربية، ج «إسرائيل

 «بتصرف» .4م، ص2025محمد خيضر، سكرة، 
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تـه، ومـا أقسـى المعانـاة حـين يجتمـع العقـل ويستدل بالحاضر علـى الغائـب المخبـوء تحـت عباء

طـو خطواهتـا األولـى طن والمواطن إبان تأسيس دولة صغيرة حديثة، بدأت توا تخوالقلب عند الو

باتجــاه التكــوين! فيصــطدم بــالواقع ومــا تفرضــه الوصــاية الغربيــة، فينصــرف إلــى الخمــرة لتغتــال 

 -ا، الخمرة التي كانـت الـداء المـداوي عقله، لعله يغيب عن الوعي، ويخدر الروح المتمردة مؤقت

حتـل الـوطن، فقـد اء األكرب، والتي احتلـت مسـاحة شاسـعة يف شـعره بقـدر مـا امن الد -لدى عرار

رافقته دائما عند نقطة القنوط ففر إليهـا، فكانـت هدنـة للعقـل لعلـه يسـرتيح قلـيال مـن ثقـل الواقـع 

 ودوامة التفكير والتجوال يف حلقة مفرغة. 

ية اللسانية، أي ما مصطلح نقدي أسس له يف األسلوبية التي ولدت من النظر «يالتواز»و

يف كتـاب الراغـب  «األشباه والنظـائر»اءها، وهو يتقاطع مع بعد اللسانيات وما فوقها وما ور

ظـاهرة فنيــة ذات تـأثير ووقــع، يتعـين يف تشــكيله علـى مظــاهر المشــاهبة »األصـفهاين؛ إذ هــو

العناصـر  التوزيع للعناصرالقارة والمتغيرة. وبقدر ما يكون توزيـعوالمخالفة، وعلى طريقة 

كـل  -بـال منازعـة- ازي المعمـم ينشـطاألولـى تكـون التنويعـات مدركـة ومجديـة، إن التـو

ــيم،  ــة أو خاضــعة للتنغ ــت خاصــة بالكلم ــزة ســواء أكان ــة، فالســمات الممي مســتويات اللغ

المعجميـة، علـى اخـتالف طبقاهتـا  والمقوالت واألشكال الصرفية والرتكيبيـة، والوحـدات

 .(1)«تكتسب جميعها قيمة إنشائية مستقلة-المتباعدة الداللية المتقاربة أو 

لم يكن عرار يصرف همه إلى الشعر متخذا إيـاه هـدفا لتحقيـق الشـهرة، أو للوصـول إلـى رتبـة 

همـوم ذاتيـة بل كان الشعر جزءا من تكوينه الفكري، ووسـيلته للتنفـيس عمـا يسـتثقله مـن  «شاعر»

 خطى قيس بن الملوح حين يقول: ووطنية، خاصة وعامة، وكأين به يف ذاك يرتسم

  موووو  أشوووور  اَليفوووو ع إال َصووووب ب 
 

  ال أسكِشوووووو  اَلشووووووع ر إال توووووو ا ي  
 

ــالخمر حــين ال يملــك األمــر، فهــو و ــداوى بالشــعر، ويتناســى ب إن كــان يمتلــك »فقــد كــان يت

ألساســية ألن يكــون شــاعرا عظيمــا، غيــر أنــه لــم يتفــرغ الموهبــة الشــعرية األصــيلة وهــي الركيــزة ا

هدفـه األول، وهـو إصـالح  ، بـل كـان الشـعر سـبيال مـن السـبل التـي اتخـذها للوصـول إلـىللشعر

                                                 
فاقص، تونس، الجوة، أحمد، من اإلنشائية إلى الدراسة األجناسية، كلية اآلداب والعلوم بص( 1)

 .197م، ص1،2007ط
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؛ لذا نرى عرارا حين يعرتيـه مـا يعـرتي الشـعراء أحيانـا مـن حـرن الشـعر، وتصـعير (1)«مجتمعه....

هـذه األسـطورة القديمـة التـي كانـت  «الشـعر شـيطانة»خده، وقد أسر يف حبسـة الكـالم، يسـتدعي 

يض، إهنـا يف الحقيقـة المـالك الشعري بأنه من وحـي مـن الجـن، وهـو اسـتدعاء للنقـتفسر اإلبداع 

والوحي الذي يهب الشاعر القدرة على التخفف مـن األعبـاء المطبقـة الجاثمـة علـى صـدره، هـي 

ات أطــالال لــم يســتوجب البكــاء الحــادب المــداوي للعاين،أســير أوجاعــه، ومــا أوجاعــه؟ وطــن بــ

الــذي يخــتص  «النــوح»وازيــا أيضــا لتكــرار المكــان، بــل اســتوجب الــذي تكــرر يف هــذا المقطــع م

بالثكل والموت، ذاك أنـه ميئـوس مـن وطـن بـات حظيـرة شـوك، للشـاعر وإخوانـه وخالنـه، وهـم 

عباسـي ومـا بعـده، يف الشعر ال «غلمان»الموازية لـ «الصبيان»الصعاليك، سواد الشعب، يف حين أن 

ــراء، ويســرحون هبــا كمــا شــاءوا. ولعــل هــم مــن يمتلكــون المرابــع حيــث الخصــب والر فــاه والث

ذات داللة خاصة ال ترتبط بسن الصبا قدر ارتباطها بالتصـابي، وضـآلة التفكيـر وضـحالة  «صبيان»

 :  «شيطانة شعري»التجربة. يقول يف 

  شوويط ك  الشووعر! عوووون  الحوو ن  العووو ين

 اآلال ، إٌ بهوووووو    أكشوووووو   قصووووووص

  عر ووو  بعووو  أٌ تب ووو  عَووو  طَووو 
 

   شووووووي    ألحوووووو ينليوووووووه أك ار   إ 

 ُال  قووووووووم   إخووووووووواين  خووووووووالين 

 فيوووه نووووى الووونج  مووون عَيووو   أ طووو ين
 

*** 

  اذريف الووووو م  إين مووووو  بخَوووووت بوووووه 

  نوووبا م ووو ٌ الب ووو  يف العوووين  احت موووت

 ال ينفووووووو  النووووووووْ يف نار حظ ئرنووووووو 
 

   َوووو  أب يوووه موووون قَبووو   أ فوووو ين 

 بووك الجواَووي  موون قوو ن  موون ناٌ 

 بي ٌشووووووك،  موووووورب عه  َووووورْ لصووووو
 

وهذا ما يفسر عدة سمات أسـلوبية التصـقت بشـعره، مثـل: التكـرار يف بعـض الصـور يف 

الموضوعات، والرموز الشعرية، واستخدام تعبيرات أردنية دارجة، بتفصيحها تارة، وتركها 

طعـات التـي الزمتـه كمـا الزمـت الشـعراء كما هي تارة أخرى، وكثرة القطع الشـعرية والمق

ــرا مــن تلــك المقطعــالصــعاليك مــن قبلــه  ــي القــديم، وأحســب أن كثي ات، يف الشــعر العرب

                                                 
 .54مقدمة الديوان، ص (1)
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مندوحــة مــن  واألبيــات اليتيمــة كانــت مقــدمات لقصــائد كــان ينــوي أن يكملهــا حــين يجــد

 .الوقت، وليس أدل على هذا من تكرار بعض األبيات يف قصائد تتفق معها وزنا وقافية

م، فلـم يـك يف ذلـك مقلـدا بـل لم يستلهم عرار شعر الصعاليك ثقافـة متكلفـا التشـبه هبـ 

. وقد كان واعيا لذلك، يرى نفسه صعلوكا وأخـا للصـعاليك يف غيـر مجددا ابن زمانه وبيئته

موضع وموقف يف ديوانـه، منتصـرا لضـعفهم وتشـرذمهم وفقـرهم. مـن ذلـك قصـيدته التـي 

 واين الصعاليك:إلى المرابين، إخ»سماها: 

 شوورَّ َموون منيووت نووب  الووبالُن بهوو   يوو 

 الصوووع ليك مثَووو  مفَسووووٌ  نووو  إٌ 

  ووو ٌ لووو  لووو  تفرحووووا أبووو ا اَلمووور لوووو

 )فبَطووووا البحووور( عيظووو  مووون معووو مَت  

 فمووو  أكووو  را ووو  عووون  يووو  طغموووت  
 

 إيووووووباق   فقوووووراَ  النووووو   يووووورذين   

 خبووووين  «الزفوووت»لمثووو  نوووبا الزمووو ٌ 

 وٌ مووون أ وووّ  نيووون ل ووو  يومووو  بمسوووج

  بووووو لجحي ، إٌ اَوووووتطعت  فز ووووووين 

  المسووو  ين «الطفووو رى»حفظووو  لحووو  
 

مكـان  «الزمـان الزفـت»عادة يخبئ المرء قرشه األبيض ليومه األسـود، لكـن عـرارا ههنـا أنـزل 

اليوم األسود، وأنزل نفسـه موازيـا للقـرش األبـيض، ليـربز حـدة المفارقـة بـين مـا يكـون عـادة مـن 

نـه، بنـي سرا وعسرا، فيدخر من يسره لعسره، لكـن الصـعاليك مـن إخواتناوب األيام على المرء، ي

طويـل وممتـد ال »م عسـر؛ ولـذلك يـومهم زمـان هذه الحقبة، ال يجدون يوم يسر ليدخروا منـه ليـو

فحسـب، بـل زفـت، يضـيف إلـى الداللـة اللونيـة بعـدا  «أسـود»، وهـو لـيس بــ«يوم»جزئي قصير كـ

ندهم الوحيـد بـديال للقـرش األبـيض المفقـود. وتظهـر ملموسا يتلـبس الصـعاليك، فيكـون هـو سـ

 صيدة كلها.خطاب، والتحدي والتوبيخ يف أفعال األمر التي هيمنت القحدة ال

 ويف قصيدة: لقمة الخبز يقول: 

 لمووووووو    ووووووو ُت موووووووو  رَ  الوووووووو 

  رأيوووووووووووووووووت أٌ الموووووووووووووووووووين 

 حووووووووووووررت كفسوووووووووووَ  مووووووووووون 

  و وووووووووووووووووجته  يف وموووووووووووووووور 
 

 أخوووووووووال  يف ال كيوووووووووو   وووووووووال    

 ب لمووووووووووووورا    التوووووووووووو لي  أ ى

 قيووووون الفضوووو  يف عوووور  ال وووورا  

 الّطغوووووووو  المتووووووووصعَ ين مووووووو  
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ــداد  ــو امت ــنفرى، وه ــورد والش ــن ال ــروة اب ــان الصــعاليك كع ــدادا لفرس ــا امت ــرارا ههن نجــد ع

لشخصيتهم الحرة األبية، التي تقف مع المستضعفين وتتبنى قضيتهم، وتـؤثر المـوت علـى الذلـة، 

 يف الوقت نفسه يتبنـى ذلـك الموقـف بمجريـات واقعـه وزمنـه، إنه ههنا العريق بكل تفاصيله، لكنه

لشــهرة إخالصــا للشــعر، بــل همــوم فليســت الصــعلكة عنــده موضــوعا فنيــا ثقافيــا يتخــذه وســيلة ل

الجماعة هي التي أوقدت جذوة الشعر لديه، فجاء صادقا يعكـس روح الحيـاة الشـعبية والسياسـية 

ة حرجــة مــن تاريخــه، فكــان صــوت الضــمير الــذي ال واالجتماعيــة واالقتصــادية يف األردن يف فــرت

  الوعي الذي يضخ يف الشعب الحياة وروح الرفض. يهدأ، ونبض

وال يخفى ما يف إشاراته هذه من رفض للنسق القـائم، فاختـار أن يكـون يف صـف الـوطن 

 والمواطن البائس مقابل السلطة، والتغول األجنبي الذي يخنق الدولة، ويبشر بالبالء وتنفيذ

ا نبـه إليـه يف غيـر موقـف يف أجندة خاصة تقضـي بتمكـين اليهـود مـن جزئـه الغربـي، وهـو مـ

 :«هواهب ال»شعره. يقول يف قصيدة 

 خوووو  الجريموووو  إٌ َوووور  قوعهوووو  

 ال يسوووتقي  الظووو  يووو  ابووون أخووو  إذا 

 رعووو  أكفوووك ناشووور  «برمووو »ويتووووٌ 

 فوووو ختر بنفسووووك موطنوووو  متمنعوووو  

 نووووب الهوووووا  أكوووو   أكووووت يهّمووووون  

 لسووفه   لوو  كعوور  لهوو   ح وموو  ا

 لوووو  ووو ٌ يف اَلرنٌ مووون ر ووو  لوووه 

 ..وم موهووووووووو  .مووووووووو  بي  يوووووووو  أ

 عيوووور الوووو م ر  عيوووور بيوووو  بالنكوووو 
 

 لووو رحووت تنشووو   تجوو   ح ووووم   

 مووو   ووو ٌ أصووو  العوووون عيووور قووووي  

 موووو  واف  نووووو  ووووباك منووووب قوووو ي  

 بوووو لعز لووووي  بووووه الخنوووو  بمقووووي  

 قووووبإل المعوووو   بيومووووه المعَووووو  

    هوووو  بهووووبا الموووووطن المشوووور  

 صووووف  الر ولوووو  يف ثيوووو   وعووووي  

  مووووووو ذا  را  خنوعووووووووه  لزكووووووووي 

 ل ووووون بوووووال ثمووووون إلووووو  ح يويوووووو 
 

معـه  «زيتون بورما داشـر»ويلحظ يف األبيات تقاطع البيت الذي يشير إلى المثل الشعبي 

وهــذه إشــارة مـؤازرة لرمزيــة تلــك القصــيدة -التــي ســيرد ذكرهـا الحقــا  «أمثــال»يف قصـيدة 

 يدة.ت يف هذه القصيدة كأهنا تصريح لما أومأت إليه تلك القصسياسيا. وكذلك األبيا
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ودعـاة  «الغجـر»التـي بنيـت علـى مفارقـات حـادة تقـارن بـين  «نور نسميهم»ويف قصيدة 

 يقول: ،«أنور»الدين والعلم يف عمان خالصا إلى أن األخيرين 

 ألوووو  توووور العرفوووو    يوووو  تهووووون ا 

  البوووووووو ئعين بالننوووووووو  بقالموووووووو  

 ج مطيوووووو  فوووووو لحر فينوووووو  لَعَووووووو

 بعنوووو  العر بوووو  ب لوظيفوووو   اكبوووورى 

 يووو  مووون قوموووه  يووو  نبووور يووو  طبووو ف

 إكووووو  عَووووو  مووووو  قووووو ر   لشأكنوووووو  

   رنا  رئ َوووو  حوووو ك الصووووغ ر لنوووو

 ال تحسوووبن يووو  نبووور َووورننك   مووو 
 

 ألووووو  تووووور المتعَموووووين تنصووووور ا  

 أقووووو موا  المخَصوووووين تقهقووووور ا 

  العووووو ُّ منووووو  لَيهوووووون يسمسووووور 

 أوعووور  «عوووور أبووو  عبيووو  »ليبيووو  

   َفسوووط  تغووو  تحوووورر ا مووون  ووو

 مووون قيمووو  شسووو  كعووووَك أحووووقر 

 قووورض خيوطوووه المسوووتعمر يَهوووو ب

 يبووووو   فغيووووورك ب لحووووووقيق  أخبووووور
 

 إلى أن يقول:

 موووو  واف موووون  نوووو  كرمووووو  خيوووور  

 يوو  نبوور شووعبك ب لحيوو   موون أمتوو  

 يوووو  نبوووور نوووو ت الرب بوووو   اكطَووووو  

 أكووو  موووثَ   أصوووبحت ال أرض  ال 

  لق ئوووو  لووووك بوووو لعرا ،  موَ وووووه 

 ك ال بَفووووور يووووزع   عووووو   فهنوووو 

  ننوووو ك ال بيووووك تخوووو    نووووون 
 

 يصوو ر  « وموون»ن ُرا   ر عووقوو  صوو 

 أضووح  اَلحوو   ب ل رامووو  أ ووو ر 

 ب  حيت قومك أَهَوا أ  أصحر ا 

 أنووووووو   ال نار  ال لوووووو  موعشووووووور 

  ا  يعيوووبك مووو  تووووخ    تحووووبر 

 أحوووو ا  لوووي  ننوووو ك مووون يتبَووووفر 

بووووور وووو   ننوووو ك  َنو   يوموووو   ال ُ   
 

 قائال: «يخاطب كوكس «العلم يف عمان أزياء»دة يف قصي

  من ال يضو  أَو الجرْ فويال تحسب 

  الحووو  البووو  مووون إشووورا  طَعتوووه
 

 يوو   ووو  ، منوو مال، ف لضووي  ك وو    

 مهموو  اَووتط لت عَوو  أنَيووه ظَموو  
 

هو استشراف متقدم لمـا سـتؤول إليـه حـال الشـعب األردين كلـه تحـت  النََّورحديث عرار عن 

الشــعب خــال الطبقــة  جليــز، ومــا أسســوه مــن مدينــة بــدأت تفــرز الطبقيــة، ليكــون كــلالهيمنــة لإلن
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ومـع أن  «أنـور»يف وطنهم، بفعل مـن لـو صـنفوا حسـب أفعـالهم لكـانوا  «َنَورا»المتنفذة والمنتفعة 

لفظــة غيــر قابلــة للتفــاوت والتفضــيل؛ إال أن عــرارا يخــرتع صــيغة التفضــيل هــذه، فيجعــل  «نــور»

ه السياسـات إنـه اخـرتاع لغـوي منـزاح يخـرق نـاموس اللغـة، كمـا سـتخرق هـذالالممكن ممكنـا، 

َور»فبدل أن تـنهض بــالجديدة يف الدولة الالممكن وتجعله ممكنا،  رمـزا إلـى مسـتوى إنسـاين  «النَـّ

يف  «نـورا بـالتهميش»يحـدث العكـس، فهـي سـتجعل المجتمـع كلـه  «الدولـة»يتناسب مـع مفهـوم 

 إشارة إلى الهبوط إلى المستوى الدون سلوكا وفعال. «األنور»حين أن من يفعل هم 

، ليصفع مجتمعه ويدينـه النََّوررا حين يتأزم سياسيا واجتماعيا يهرب إلى الخمر وعراإن 

  ويدين الحكومات مربزا حدة المفارقة، يف هجاء ضمني.

كان عرار الواعي الجريء المنافح عن الوطن والمواطن، وعـن قـيم العـدل والمسـاواة، 

ؤسسـية وسـلطة القـانون، فكـان مؤمنا بمبدئين أساسيين لتأسيس دولة ذات سـيادة همـا: الم

وقــد أشــار إلــى ذلــك  (1)«إلبــداع يف مواجهــة ثقافــة الســلطةســلطة الثقافــة وا»الــذي يمثــل 

بوضوح، بما يؤكد أن ذاك كان يصدر منه عن وعي ومبدأ فكري ثابت. وهو يدافع عن الهرب 

 ب المــدعي العــام ومنعـه مــن مقابلتــه شــأن يتعلــق بأحــد الغجــرحـين ازدراه جنــدي علــى بــا

 حتى قال:  «ىالعبودية الكرب»فخاطب المدعي العام يف ذلك يف قصيدته 

 ف َوووووورع   فوووووور، يوووووو  نوووووو اك اأ، عوووووون تَووووووك الخطيوووووو 

  انخَوووووووه حووووووو ال لَمقوووووووو    فووووووووز بطَعووووووووته البهيوووووووو 

 «شووووووووي » نع المراَووووووو   الرَوووووووو  لمووووووون عقووووووووله  

 َوووووووووك أرنكووووووووو  الت بعيوووووووو فوووووووو لهبر موووووووووثَ  ثووووووووو  موث
 

مؤشـر ثـوري واضـح، ال يجامـل وال  «بودية الكـربىالع»وال شك يف أن عنوان القصيدة 

يخاتل، وهو موطٌؤ لمضموهنا، الذي يرسخ فيه مفهوم المواطنة، ومبـدأ المسـاواة والعـدل، 

يـة، يحمل التابعية األردن «المدعي العام»مثله ومثل المخاطب  «الهرب»حين قرر حقيقة أن الـ

 وينبغي أن يعامل بموجب ذلك، وأن يأخذ حقوقها.

                                                 
 .9ص  ،م2007، 2هذه المقولة لمعالي أ.د. خالد الكركي، انظر: عشيات وادي اليابس، ط( 1)
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 ا   وال امي :الفص ين 
لم يكن عرار مشغوال بصنعته الشعرية على الرغم من امتالكه معجما ثريـا وثقافـة تراثيـة 

عالية، ومع ذلـك فقـد نقـش بصـمته األردنيـة الخاصـة، والحـادة أحيانـا، بـين عراقـة الـرتاث 

هتا، يف بنـاء منه، ببساطتها ومعتقداهتا ومكوناهتا وتناقضاهتا وتقلباومقاربة الحياة الشعبية يف ز

لتجديد الجواين ال الرباين هو الذي شكل لحمـة تناظري محكم، فكان لساهنا المبين، وكان ا

ويشمل: توازي التضـاد، والـرتادف، واأللفـاظ  «التوازي»شعره وسداه مما يمكن تكثيفه يف 

ان ، والبيان، وتوازي المعمار يف سيرورة األحداث عرب الزممن الحقول الداللية، والرتاكيب

 وهو يشمل التوازيات الرأسية واألفقية. . (1)وغيرها مما يحيل إليه بناء النص والمكان،

ومن هذه التوازيات الظاهرة اجتماع األلفـاظ الرتاثيـة المعجميـة التـي ال يمتلكهـا سـوى 

لفـاظ األردنيـة العاميـة التـي ينقلهـا كمـا هـي مـع األ-غواصة يف عمق الشعر العربـي القـديم 

م علـى عراقـة ثقافيـة وهـذه الثنائيـة المتناقضـة ظـاهرا تـن -يفصحها أحيانـا أخـرىأحيانا، أو 

إضــافة إلــى بســاطة شــعبية جمــع بينهمــا الشــاعر، فكــان أقــرب مــا يكــون إلــى تطعــيم للغتــه 

 . (2)«ميزةومن هنا كان ذا قاموس شعري خاص، وذا شخصية فنية مت»الشعرية، 

ألجـداده وأنـه أيضـا ابـن زمانـه وبيئتـه، ال  إهنا سمة عكست عروبيته العريقة وأنـه امتـداد

تعامال واعيا لـه وظيفتـه »تحجر ويتقوقع يف عزلة الماضي. فكان تعامله مع الرتاث الشعبي ي

 وغايته، وهذا يدل على مقدار تفاعله العميق مع هذا الرتاث، وقدرته على استثماره لحساب

بتوظيـف اللغـة الشـعبية علـى  شعرية النص الذي يكتبه... ومما يلحـظ أن عـرارا لـم يكتـف

وإنمــا يتجــاوز ذلــك مســتوى الرتاكيــب واألمثــال وبعــض  مســتوى األلفــاظ أو المفــردات،

                                                 
لحبيب الزيودي، ضمن أعمال المؤتمر  «إن الحياة جميلة» كيالين، إيمان، شعرية الرؤى المتوازية يفال (1)

ــاين: الدراســات ا ــة، الــدولي الث ــة، الفضــاء واســرتاتيجيات التأويــل، قســم اللغــة العربي ــة والثقافي لداللي

 .56الجامعة الهاشمية، ص

 .55مقدمة الديوان، ص (2)
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والخربوش ههنـا ال يصـلح  «بين الخرابيش»كما تظهر جلية يف قصيدة  .(1)«المقاطع الغنائية

أو  «خيامال»أو  «بيت الشعر»أو  «دار»أو  «بيت»الحقل الداللي كـأن يحل محله أي بديل من 

، لخصوصية داللية ليست يف بدائلها الرأسية، فكل من تلـك األلفـاظ لهـا دالالت «المخيم»

محايدة عامة، دالة على  «الخيام»فبيت الشعر بيت البدو، و «الخربوش»دقيقة ال تحل محل 

تــرتبط صــوتا وجــذرا  «الخــرابيش»تجمام، لكــن بيــت مــن القمــاش إلقامــة مؤقتــة أو لالســ

شعبية التي تشير صوتا وداللة إلى الفوضى والعشوائية، كما تشير إلـى بيـوت لا «الخربشة»بـ

الغجر خاصة، وهو ما يرمز به الشاعر قصدا إلى تلـك الطبقـة خاصـة؛ إلقامـة المقارنـة التـي 

غجـر ومجتمـع عّمـان الـذي بـدأ تبنى على المفارقة العجيبة الحـادة الصـادمة بـين مجتمـع ال

من مجتمع عمان الطبقي، وهو استعمال يتكـرر يف كثيـر مـن يظهر؛ ليخلص إلى أهنم أفضل 

 هو:  «بين الخرابيش»صائد عرار. ويظهر ذلك تمثيال الحصرا يف قصيدة ق

 بووووين الخوووورابي  ال عبوووو   ال أموووو  

  ال  نووووووو    ال َأرض يضوووووووور ه  

  ال قضوو    ال أح وو   أَووَمه  بوورنًا 

  ال كضوووووو ر  ال نخوووووو  ضووووووريبته 

  بووين الخوورابي  ال حوورن  ال طموو 

 ال وووووو  و  مسووووووو  ا  موحّقوقووووووو 
 

  ال أرقووووووو   يف أويووووووو   أحوووووووورار  

 ن  و وووووووو   ال أخوووووووو ذ ب لثوووووووو ر 

 عَوووو  العووووو ف ُتووووووٌ موووون النوووو ر 

 تجنوووو   ال بيوووو ر يمنوووو  بمعشوووو ر 

  ال احتووورا  عَووو  فَووو   نينووو ر 

 تنفوو  الفوووار  بووين الجوو ر  الجوو ر
 

صـدمة رادعـة قارنا بينهما من جوانب عديدة يسوق أدلتـه وحججـه، ليحـدث ويمضي م

الكليـة، تكشـف عـن زيـف المظـاهر يف عرب صور جزئية لمفارقـات عديـدة تشـكل الصـورة 

مجتمع عمان تحت حكم االنتداب مقابل ما يستقذره الناس من حال الفوضى ونمط الحياة 

                                                 
المبدع، دراسات يف صياغة اللغة الشعرية، منشورات أمانة عمان، مطبعة  الكوفحي، إبراهيم، محنة (1)

 .15م، ص 1،2007الروزانا، ط
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 النص مفارقة تضاد كربى، هتدف إلـى الحفـر ، لتبدو فيها كل المستويات يفالنََّوريف مجتمع 

 حاربة المنتفعين الذين هو أشد بالء وداًء على األردن.يف العمق، وم

اسـتعمال شـعبي  «يـا هـو»و «إنصـاف يـا هـو»ومنه أيضا: تسمية أحد مقـاطع القصـيدة بــ 

ى النـداء وضـمير الغائـب المفـرد، لـه معنـ «يـا»أردين منزاح عـن االسـتعمال العربـي القـديم 

 المتغافل، والجاهل أو المتجاهل.  تداولي خاص يستعمل يف سياق التوبيخ لتنبيه الغافل أو

مع أن اللفظة نفسها  «ينفلقوا»ومن ذلك أيضا يف هذه القصيدة نفسها تسميته مقطعا منها: 

لم ترد يف المقطع المسمى هبا، وهو تعبير دارج عندما يبلغ الحنق واليأس حدا يجعله ال يعبأ 

هبم وبمشـاعرهم، وهـو أمـر  معنيين، وال يعنيه غضبهم، وينوي أن يواجههم دون اكرتاثبال

ل الزبى، ويتضمن دعاء وتمنيا بأن ينفلقـوا، والتفلـق معـروف ال يحدث إال بعد أن يبلغ السي

 يف المعجم الفصيح يعني االنشطار واالنفجارواالنقسام كناية عن شدة قهرهم وحنقهم.

 يف قوله: «سحاحير»يدة نفسها لكلمة ومثله توظيفه يف القص

 رعتن  لوووووي  ثمووووو  مووووون فووووور  بشووووو
 

 موووو  بووووين راعوووو  َووووح حير  َووووح ر 
 

إذ -الواحد من الصناديق الخفيفـة الرخيصـة مـن الخشـب الرقيـق  «سحارة»جمع  «سحارير»فـ

توضع فيها الخضروات، وهـي تتفـق لفظـا وتختلـف معنـى مـع المفـردة األنثـى مـن سـّحار،  -ذاك

امـة لتحـل بـديال دة العالمحاي «صناديق»ذ من السحر حرفة ومهنة، وال تصلح كلمة وهو الذي يتخ

؛ ألنه أراد نوعا شعبيا رخيصا جدا ال يقتات منـه إال الفقـراء جـدا، فاختـار لفظـة «سحاحير»رأسيا لـ

ليــربز حــدة المفارقــة بينهمــا، بيــد أن أوالهمــا  «سـحار»منسـجمة صــوتا وتتقــاطع وزنــا صــرفيا مــع 

ــع الســحاحير «حاحيرراعــي الســ» ــات حــالال دريهمــات مــن بي ــر بســيط يقت ــذي فقي ، والســحار ال

وتخريــب البيـوت وتفتيـت المجتمـع وتسـليط الـبالء والــداء.  يتقاضـى أمـواال طائلـة مـن الشـعوذة

وكأنه يدين مجتمعا يتساوى فيه النقيضان اللذان ال يجمعهما سـوى همـس السـين وحفيـف الحـاء 

لمسـكين نـه مجتمـع قـد فقـد رشـده وقدرتـه علـى التمييـز بـين الطـاهر اوتكرار الراء. وهـذا يعنـي أ

بإدانـة لهـذا الـنمط الموجـود يف  «ثقافيـا»فسـر والساحر الرجيم، ويف ذلك إشارة ضمنية يمكـن أن ت

 المجتمع وعدم تمييزه بين الصالح والطالح، إذ المال والمظهر هو المقياس ال الجوهر.
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التـي هـي اسـم جـامع لكـل أنـواع الزهـور الربيـة  «وندحن»وترد يف القصيدة نفسها كلمة 

التي تدل على الوطن مختزنة داللة الحب والبساطة والبـداوة  «ديرة»، وكذلك كلمة الملونة

 وااللتصاق بالمكان. يف قوله:

 خووو اك يووو  بنوووت، مووون نحنووووٌ نيرتنووو 
 

 َوووووبح ٌ بووووو ر  اَلرنٌ مووووون بووووو ر  
 

شـقائق النعمـان لحمرتـه؛ وقـد كـان ودل الدحنون يف هذا السياق على نـوع خـاص، هـو 

شـابه لونـا ورقـة لطبيعية يف األردن، من إربد إلى عمان؛ ليقيم عالقـة التمنتشرا جدا يف البيئة ا

والمشبه به، وليحدث التمازج بـين جمـال الـوطن وجمـال  «بنت»وفطرة بين المشبه خد الـ 

 الحسناء فيه.

حييها برتصـيع الشـعر هبـا، كمـا يقـرب ويف هذا التوظيف ما يخلد األلفاظ الشعبية، كما ي

ع ب لــه المثقــف والعــامي، وهــذا الــنمط مــن تثــوير اللغــة وترصــيشــعره مــن الشــعب، فيطــر

هـو إعـادة إنتـاج للغـة الشـعرية، واكتنـاز للغـة -الفصيح بالدارج المنتخب وحسب سـياقاته 

إال  -سـفاف الشعبية، وتنكيه للشعر الفصيح بعبق اللهجة األردنية دون ابتـذال وسـقوط يف إ

وقد أشار إليه باحثون كثر، كاستعمال  -ماالتهيف جل استع-، وهو فن انماز به عرار -ما ندر

ــل  «بســكوت» :كلمــات مثــل ــة»مقاب ، «بلطــوا البحــر»وجورعــة، وزفــت، وطفــارى، و «قلي

 «شـوية»و «هـب الهـوى»، و«لـورا»فقل لهم: إهنا تمشـي  «أماشية؟»ويسألونك عن حالي: »

 .(1)كثير وغيرها .«كمشة»و

ن حكمـة وأمثـال وعبـارات وصـيغ دارجـة و لعل أميز ما يكون تمثل الثقافـة الشـعبية، مـ

ا عــرار ويوظفهــا توظيفــا إبــداعيا منزاحــا عــن أصــل وضــعها؛ لتخــدم غرضــه حــين يفصــحه

الشعري، فيحدث لدى المتلقي تساؤالت عن قيمة هذه االنزياحـات الدالليـة وتوازياهتـا يف 

 سياق النص.

                                                 
 .23-16انظر: محنة المبدع، ص (1)
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بيتـا  22مـن نـة مكو «أمثـال» صيدة عمد فيها عرار إلـى هـذا الـنمط، سـماها:ومن ذلك ق

مثال دارجا، بنيت على نمط فريد جديـد جـاء كـل بيـت فيهـا أو شـطر أحيانـا  26أحالت إلى 

يه بلغة ترميزية استعارية مكثقة. يقول فيها:  موازيا لفكرة تنقد الوضع الراهن إذ ذاك، وتعرِّ

 فويذاعَم  بعم ٌ مون بعوإل القورى 

 إٌ البراطيوو  قوو مً خربووت  رشووً 

  القوووف َأعيبووه  ال ووب  مَووح الفتوو  

 لوووي  الوووبب   بووونج  عيووور أٌ لوووه 

وووووه  وّوكهوووووو   َّ  إٌ الزبيبوووووو  منوووووب ال

 ال ينوووبح ال َوووب ال يشوووَيه صووو حبه 

 ال أكوووت لَسوووو  إٌ عووووّ  ال ووورا   ال 

 يعم  نخ كوك إٌ أ قو ت كو ر قورى 

 شوووب   كحَووو  يف ريمووووٌ طووو لعه  

 عَووو  عالتوووه فووورج مووووت الحميووور 

 مسووووب  الوووو ين تسووووبيح بمطرحهوووو  

 ن  مووو  خيووور  السووو ا ويووو ن  الخيووور

 ع ًا إذا ذا  نوبا الوثَ  َوو  تورى 

 ر َ   ر َك ق  شو ت إلو  فَو  

 َأنالك يف البيوور موون لوو  ينتشوو  ر ووالً 

 مووو  بوووين ح كووو   م كووو  ر  مسوووبَ 
 

 عمووووو ٌ ع صوووووم  اَلرنٌ تحميوووووه  

  الح  ووووو  الفوووووب ل ووووو   لشووووو كيه 

 َصوو   متنووً يف حواشوويه موو   وو ٌ ل

 يف َأعووووين النووووو   أحووووواالً تقبيووووه 

  عقبهوووو  فيووووه نووووبا العوووووون يرذيووووه 

 إٌ   كووت الوو ار ليسوووت نار مشووَيه 

 لَهووووّ  يف الحووور  إٌ كووو نى من نيوووه 

  الخيووور ال فيوووك يووو  نوووبا  ال فيوووه 

 ضوووو  الصووووب ْ  مستهوووو  أي نيوووه 

 يشووووف   البوووك مووون  وووووع تع كيوووه 

 يه  أتعوو  الخَوو  موون ب لوعوو  ترضوو

 عَووومت كووور  فووورل الووبُ يحووو يه 

  وو ٌ يخفيووه فووو  الثوورى قووبرًا موو  

 نيهووو ت تحري نووو  الس قيوووون يونيوووه 

 إال لو يموووووو  بشوووووور موووووونه ُي ليوووووه 

 ض عت     ش ر   وزت كواصويه
 

وهــذه القصــيدة هــي تجديــد جــاء علــى شــكل أمثــال مكثفــة، هــي يف واقعهــا سلســلة مــن 

 لة دالليا، نمطا معماريا إبداعيا، شكل استعارة تمثيليـةاالستعارات التمثيلية المتنامية المتص

يلها، ابتـداء مـن عتبتهـا، العنـوان كلية كثيرة التفريعات واإليحاءات، وهي رمزية بكـل تفاصـ

، ولكـن مـا «ليس ببعيد عن زمن عرار علمـك بعمـان قريـة»وبدأت بمثل مستحدث  «أمثال»

تسـيد المشـهد فيهـا بزعامـة المنـدوب بعدها كله يوازي فكرة ناقـدة لمجتمـع عمـان، ومـن ي
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كانت اتخذت من األمثال غطاء وقناعا رمزيا ألبسته كل االنتكاسات ن وإ السامي الربيطاين،

الذين يمكن  «الرباطيل»أهل  «المرتشين»واالرتكاسات وما سيجنيه تسلط تلك الطغمة من 

يـف ال وقـد دأبـوا علـى وهو كسادهتم من الغزاة يكـذبون، ك «يخربوها»أن يبيعوا البالد وأن 

أفعــالهم، بــل إنـه عنــدهم عالمــة علــى  هم وتسـتحبهيــزين أقــوال «ملـح»الكـذب حتــى لكأنــه 

حتى أهنم يرون الصدق وإن كان قليال فيهم فهو مثلبة تعيب رجولتهم، وهو كناية  «الرجولة»

عن استحالة أن يصدقوا ولو بالقليل، فرجـولتهم ال تتقبـل الكـذب فحسـب، بـل تـراه منقبـة 

حتمــا تــربر الوســيلة. وهــم ووســيلة ناجعــة الســتغفال العــرب وتــوريطهم، والغايــة عنــدهم 

ألنه ال يسقط إال على القـذارة، وهـو علـى حقارتـه وقلـة  «النجس»الذي سماه بـ «كالذباب»

شأنه إال أنه قد يؤذي أعين الناس فيقذيها، ويؤرقها، وذاك دأهبم ودأب سادهتم وال يمكن أن 

ف إلـى مهمتـه يف ، وهـم كالكلـب ال ينصـر«الزبيبة تقرتن أبدا بعودهتا»أن  يغيروا طبعهم كما

المنتفعون ال ينبحون أي يرفعون صوهتم ويبيعون  الحراسة لدار من ال يدعوه للصيد، هؤالء

حنجرهتم إال لمن ُيلقفهم صيدا، ويشبع بطوهنم، فـوالؤهم رهـين بمصـلحتهم الماديـة، وال 

ألقـف كلبـك عظمـة »، وهـو شـبيه أيضـا بمضـمون المثـل: يهمهم حماية الـدار لـذات الـدار

؛ ولذلك هؤالء ال ينتخى هبم عند الشدائد فال يسدون ثغرا، وال يهدون على العدو «يلحقك

يف الحرب، فما يرى من دخاهنم ليس سوى دخـان يصـيب بـالعمى، وال تجـد عنـده الِقـرى، 

الشعب: فهم شباب ريمون  كناية عن وصول أذاهم وانعدام نفعهم، هم ومن يوجههم، وأما

وقد وصلوها يف  «نحلة» باحثين عن طريق االهتداء إلى الذين يمشون وسط الظالم الدامس

إنـه الضـياع يف ظـل الفـتن العميـاء،  «ريمـون»وقد اسـتيقظوا صـباحا يف  عمق الليل، فإذا هبم

ومـا علمـوا،  والتدليس السياسي، وتوهم االهتداء فإذا ما انبلجت الحقيقة تبينوا أهنـم ضـلوا

يطعـم  يورث منفعة كما أن موت الحمير «ياءاألغب»من حيث ظنوا أهنم اهتدوا. ولعل موت 

يخــدش الشــعر  «الحميــر»الكــالب وهــي التــي تحرســك، فــرب ضــارة نافعــة، ولعــل مثــال 

يتقرب  «تسبيحا»قد تكون نقيضها تماما  -من وجهة نظر عرار-والمتلقي؛ لكن مسبة الدين 

ر هو خير علـى خيـر، قتها ومكاهنا المناسب، وهذا التنوير والتبصير من الشاعبه إلى اهلل يف و

سداد يف القول نور يستهدى به، يتناقله الحصيف مـن فلعله يهدي إلى موقف إيجابي؛ ألن ال
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األبناء ومن اآلباء، واآلتون ممن يقتدون بفكرعرار، وستظهر األيام بأن ما يـراه هـو الحقيقـة 

مـة كل وهـي «قـذر»إلـى  «المرج»مثل شامي( وانزاح عن »)ان المرج الثلج ويب»حين يذوب 

تحيل إلى الصور السابقة للذباب والكـالب والحميـر، وإذ ذاك سـيكون المخاطـب المفـرد 

حيـث المصـير المـزري  «الفلقة نفسها»سواء الشعب أو رأس الدولة أو كالهما والشاعر يف 

منـدم، والـذي يضـع رجلينـا معـا هـو نفسـه  نفسه، ولن ينفع إذ ذاك التفلت منها، فالت حين

يدليه بشر مـن ذلـك، عه أنه ال ينتشل رجال من بئر إحسانا وإكراما هلل، بل لالذي من دأبه وطب

إشارة إلى دور اإلنجليـز يف تخلـيص العـرب مـن العثمـانيين لتـوريطهم يف معاهـدات هيمنـة 

ت إحداهما شابة واألخـرى اللتين كان «مانا»و «حانا»أسوأ، فكانت حال العرب كحال زوج 

لحية زوجهما أرادت الصـغيرة أن يكـون مثلهـا فنتفـت شـعره مسنة، فلما بدأ الشيب يبزغ يف 

ــال ا ــة صــار الرجــل ب ــيض، ويف النهاي ألبــيض، وأرادت المســنة أن يكــون مثلهــا فنتفــت األب

ل الجـز ، إشارة إلى الخروج من بالء إلى بالء، وضياع الهيبة لكن عـرارا ههنـا اسـتبد(1)لحية

ز للسيادة والهيبة، فـإن جـز النواصـي يرمـز بالنزع، والنواصي باللحية، وإن كانت اللحية ترم

واالحتقار، ليقلب المفارقة إلى معنـى أحـّد وأنكـى مـن المثـل المنـزاح عنـه. إلى شدة الذل 

ولن يحصل الوطن والعرب من هذه اللعبة أي فائدة، فهـم يف ذاك يعملـون بـدأب مـن أجـل 

 «لنُـُذرا»عليـه، وأمـا  مـن تـرك القـذارة «سـمعان»م، ولن يطالهم منها إال مـا طـال مجد غيره

وخزائنهــا بنهــب للثــروات ونقــض للعهــد بــاحرتاف  «بريطانيــا» المجموعــة فتــذهب للــدير

الكذب، والكذب السياسي هو المقصود وهو ما بنيت عليه السياسة الربيطانية تجـاه األردن 

فتزغـرد فيـه  «سـمعان»معـادل  «الحزينـة»يـوم تنتصـر فيـه  والهاشميين خصوصا، ولعله يأ 

طة الدير وخدمته، حين تستقل سياسيا، وهو بيت ينطوي على تحريض ن تتخلص من سلحي

رأس الدولة على التخلص من االنتداب الربيطـاين وسـطوته، فشـأن األردن تحـت سـطوهتم 

الجراد الوافـد أو مـن جـرذان من  «داشر»وزيتوهنا، رمز ثروهتا وقوهتا هنب لكل  «برما»شأن 

ب تقاعس أهلها وإهمالهم وعـدم حمـايتهم لـه، وهـذه رسـالة الحقل ال يحكمه مبدأ، والسب

                                                 
 .القصة موجودة يف الطرائف العربية، ولكن كان الشيب يف الرأس، فصار الرجل أقرع (1)
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يضــا للشــعب األردين ليحمــي ثرواتــه وأرضــه مــن الطــامعين فيــه، ال لتفــوقهم، بــل بســبب أ

، وهـو «الطفر، وهـو شـدة الفقـر»تقاعس أهله، مشيرا إلى بعض ذوي السيادة الذين يدعون 

د من السياق؛ ليقول بأنـه يف ظـل مثل استعمله الشاعر عكس ما وضع له ليلبسه المعنى المرا

ال تصدق بأن يكونوا فقراء، فهم يقبضـون الـثمن، وسـوف تظهـر  االنتداب الذي صنع سادة

أحــوالهم والمســتقبل سيكشــف أهنــم أثــروا وقبضــوا ثمــن خيــانتهم، بينمــا حــال األردنيــين 

كشـأن -لـم يفلـح األرض ولـم يعمـل، وينتظـر موسـم الحصـاد  «كوبـان»لغفلتهم هـو حـال 

وطموحهم يف الهـواء، دون تفكيـر ليتزوج، فهم من ينتظرون الخير ويبنون آمالهم  -دائبينال

أو تخطيط فتنفيذ، وكأن الخالص السياسي، والرفاه االجتماعي واالقتصادي يمكن أن يأ  

يـنقط عليـه  «النبـور»شاعر كحال حراث بال كدح أو تعب أو نضال، فكانت حال األردن وال

خالي الوفـاض، صـفر اليـدين. وهـي  ذا ماجاء وقت الحصاد وجد نفسهأجره تنقيطا، حتى إ

 الصورة التي ستؤول إليها الحال مالم تتغير السياسة األردنية والشعبية تجاه تسلط اإلنجليز. 

ــر مســبوق، فيهــا االســتعارة الت ــداعي غي ــة إن هــذه القصــيدة هــي نمــط إب ــة المتنامي مثيلي

 ورؤية على أخرى.والمتكاملة التي تبني رمزا على رمز، 

إن الناظر يف قصائد عرار األخرى سيجد فيها ما يؤازر هذه الدالالت الرمزيـة، وال تكـاد 

 تخلو من بعضها واحدة، وهو ما ال يتسع المقام لتفصيله.

 تشــكيله علــى مظــاهر كــي يكــون التــوازي ظــاهرة فنيــة ذات تــأثير ووقــع يتعــين يف»... و

توزيـع للعناصـر البانيـة لـه، فمهمـا كـان التـوازي، فهـو المشاهبة والمخالفة، وعلى طريقـة ال

ج من العناصر القارة والمتغيرة، وبقدر ما يكون توزيع العناصر األولى تكون التنويعات مزي

سـمات كـل مسـتويات اللغـة، فال -بـال منازعـة-مدركة ومجدية، إن التوازي المعمم ينشـط 

م، والمقـوالت واألشـكال الصـرفية المميزة سواء أكانت خاصة بالكلمـة أم خاضـعة للتنغـي

 -لمعجمية، على اختالف طبقاهتـا الدالليـة المتقاربـة أو المتباعـدة والرتكيبية، والوحدات ا

 .(1)«تكتسب جميعها قيمة إنشائية مستقلة
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شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

85 

 

ذه التوازيات، وتكشـف عـن إن النظرة العامة والشاملة يف ديوان عرار تكشف بوضوح ه

ئرة، ذكية ولماحة ترى ما وراء األشـياء، ويطـال حدسـها رؤى متمردة رسمتها روح حرة وثا

 متقد رؤية المخفي.ال

إهنا رؤى تكشف عن عقلية جدلية، فقلما نجـد قصـيدة لـه ال تكتنفهـا هـذه المتوازيـات: 

ارا لغويـا ال خاصـا حتـى المتصارعة حينا، والمتقاطعة حينا، والمتناقضة حينا اقتضـت معمـ

كبيرتين متوازيتين ومركبتين تعتمـدان علـى التقابـل، أو  يكاد شعر عرار ينقسم إلى صورتين

المفارقة التصويرية بنوعيها: المبنية على التقـاطع يف الصـورة المفـردة، وهـذا الـنمط يهـدف 

 إلى إبراز التناقض بين وضعين متقاطعين هما طرفا المفارقة.

ة محـل اآلخـر، لمبنية على التبادل: وهي التي يحل فيهـا أحـد طـريف الصـورأو المفارقة ا

 .(1)ويتلبس بعض خصائصه أو مالمحه أو صفاته

ونقصد بالصورة المركبة الصورة التي تتشكل محصلَة مجموعة مـن الصـور الجزئيـة: البسـيطة 

آلف معـا لتعـرب عـن وهي التي فيها انزيـاح واحـد، والمعقـدة وهـي التـي فيهـا انزياحـان أو أكثـر، تتـ

رؤيا شـعرية متكاملـة منسـجمة تمليهـا تجربـة الشـاعر  فكرة أعقد وأنضج، داخل القصيدة، تعكس

ال يمكن للصورة المفردة وحدها أن تصورها، وتكون الصورة المركبة ناجحـة بقـدر انسـجام التي 

 .«أمثال»وهو ما كشف عنه تحليل قصيدة  .(2)الصور الجزئية فيها وتفاعلها معا

فانـا باحثـان مؤونـة ذلـك، إذ لسنا هنا بمعرض دراسة المفارقة الجزئية وأنواعهـا فقـد كو

كان شعر عرار مليئـا هبـذا المنـزع األسـلوبي، فـال تكـاد قصـيدة مـن قصـائد ديـوان » يقوالن:

                                                 
م، 2007، 1سياب، دراسة أسلوبية لشعره، عمان، دار وائل، طانظر: الكيالين، إيمان، بدر شاكر ال (1)

 .48، 43ص

 .«بتصرف»، 38السابق ص (2)
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عشيات وادي اليـابس تخلـو مـن مفارقـة مـا، ولعـل ذلـك أن روح المفارقـة ترافـق عـرارا يف 

 .(1)«الشعرية حياته كلها، بله حياته

. وال شـك بـأن (2)المفارقـات مـن خـالل أمثلـة دالـةوقد تناول البحث ستة عشر نوعا من أنواع 

المفارقة عمومـا تنطـوي علـى السـخرية والـتهكم؛ السـتفزاز المتلقـي وتجريـد الحقيقـة أمامـه مـن 

ه خــالل حــدة المفارقــة وصــدمه بمــا تنطــوي عليــه مــن تناقضــات يزدريهــا العقــل الســليم، وترفضــ

 ر يف نصاهبا الصحيح والطبيعي. الفطرة السوية، وهي وسيلة رادعة يفرتض أن تعيد األمو

 

 سل   ال مان والمكان:
، أي أواخر الدولة العثمانية، ولم تكن إذ ذاك قـد تشـكلت الهويـة (3)م1899ولد عرار بإربد يف 

حديثـة ذات حـدود  الوطنية بمفهومها الذي نشـأ واسـتقر بعـد تفكيـك دولـة الخالفـة إلـى دويـالت

لشعري لمفهـوم المواطنـة لـم يكـن موجـودا لـدى الشـعراء سياسية مستقلة؛ مما يعني أن النموذج ا

بقين لعرار، كما لم يتشكل أيضا لمعاصريه النعدام عوامـل تكوينـه، فكـان بحساسـيته وثقافتـه السا

مهــا ســواء يف المتنوعــة والمتعــددة أول مــن اســتجاب روحــا وقلًمــا لرســم حــدود المواطنــة ومفهو

ن الزمـاين والمكـاين اللـذين نشـأ فيهمـا يـة، ففـي اإلطـاريالسياسـية واألدب كتابته الشـعرية والنثريـة:

وترعــرع، وتفجــرت فيــه ثورتــه الفكريــة والشــعرية فكــان عــرار هــو َفــْرُط األردنيــين والعــرب إلــى 

ــة ســواء بمفهومهــا الضــيق أو بمفهومهــا العروبــي الرحــب، والــذي يت ســم يف قمــة مفهــوم المواطن

ة الوطن والمواطن واسـتقالليتهما مـن التبعيـة بكـل مقتضياته المسئولية الفردية والجماعية عن عز

ا الظـاهرة والباطنـة، الصـغيرة والكبيـرة، فــالوطن والمـواطن يف شـعر عـرار وجهـان لعملــة أشـكاله

جـل شـعره  واحدة، ال يجوز أن يتنافرا أو أن تتضارب مصالحهما، ومـن هنـا أفنـى حياتـه، وأوقـف

                                                 
عوين، المفارقة يف شعر عرار، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  مصلح، والفاعوري، النجار، (1)

 .1م، ص2007، 1،ع34م

 .16-1انظر: السابق، ص (2)

 <26الديوان، مقدمة المحقق، ص (3)
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ة االجتماعية وتوعيـة الشـعب ببـث روح الثـورة على الوطن ونصرة الصعاليك والدعوة إلى العدال

لــم وهيمنــة الغــزاة وطبقــة المنتفعــين، فاســتحق أن يكــون، كمــا ســمى نفســه، وبــوعي فيــه علــى الظ

   .«شاعر األردن»كامل اللتزامه الشعري بوطنه: 

يكون حبيبـك ال يسـمعك، وتـراه يسـقط وتمـد  وما أشد الخيبة، وما أفظع االهنيار، حين

مـن يـرى  ك لتنقـذه فيخيـب فألـك ويجـرك معـه إلـى الهاويـة! إهنـا أزمـةيديك وتحرق نفسـ

ببصيرته والمبصرون حوله عميان يرتعون يف ظـالم الجهـل، ويأنسـون بـه. ومـع ذلـك تبقـى 

 المحبة كما كانت، دينا وديدانا لعرار على الرغم من خيباته.

صب والثراء بحكم قربه ن يختار بين أمرين: الثورة أو الثروة، وكان مهيئا للمنكان لعرار أ

كـان عليــه فقــط أن يتجاهــل، وأن يكــف عــن دوره  مـن الملــك، وبحكــم شــاعريته، وكــل مــا

ــة  ــورة ورفق ــر الث ــه آث ــد أن ــه، بي ــا أوجدت ــه وم ــا أفرزت ــة وم ــة الغربي ــرافض للهيمن ــويري ال التن

 على مجتمع الطيالس األنيقة، التي اسـتغنت مـن النفـاق «رالنَّوَ »الصعاليك، كما آثر مجتمع 

وصـول، يف زمـن انقـالب المـوازين والخيانة والعبودية للمحتـل. وقـد كـان يعـرف طريـق ال

 : «الهارب الغالي»والمفارقات والتناقضات. يقول يف قصيدة 

  أٌ موووون يبتغوووو  عَموووو   معرفوووو 
 

 عَيووووه أٌ يرتوووو   َوووورب ف  ّهوووو ف 
 

 :«علم يف عمان أزياءال»ومثله قوله يف 

ٌّ لَجهوو  فضووال لسووت صوو حبه    أ

 ٌّ  ُذاٌ كووووووّوا  الووووووبالن َوووووووى أ
 

 بوووو لعَ ،  العَوووو  يف عّموووو ٌ أويوووو    

 عووون الوووب  يقتضووويه العَووو  صوووّم  
 

علـم »فثمة علم ينبغي أن يمتلكه المرء ليرتقي منارات العلم ومراتبـه، وهـو علـم جديـد 

ع المتناقض. كان يعرف عرار من أيـن تؤكـل ، يف مفارقة ضدية متنافرة، تعكس الواق«الجهل

سياسـي، واختـار أن زهد فيها واختـار أن يكـون حـرا، يـأبى الريـاء والنفـاق ال الكتف، بيد أنه

 :«عفت المنازل»يكون ضمير األمة يقول يف 

  اأ يعَووووو  أٌ  يبوووووو  مووووو  بهوووووو  

 يوو  ر  رعوو اٌ الووب  ظفوور الووورى 

 كزنوووُت عووون أفووو  التزلووو  مقوووول 

 عيوووور كصوووو  ريوووو ف إال الخوووووا ،   

 منوووووه بوووووأح   شووووو عر مفضووووو ف 

 أقووووووال   عووووون الريووووو   تنزنوووووت
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 وهي صورة مقابلة لصورة ذوي المناصب المتجاهلين أو الجاهلين. 

 :«أهكذا حتى وال مرحبا»يقول يف  

 ف لنووووو   إكسوووووو ك ٌ: موووووون نّمووووووه 

  ُخوووووور تووووووأب  عَيووووووه الحجووووووو  

  مووووو  قيمووووو  اَللقووووو   منصووووووب  

  وووووو  مطَووووووِ  العنووووووواٌ، ألق بووووووه 

 ب الووووور  بصوووووف  القفووووو  يستنسووووو

  راَوووووو  يف القيوووووو  موووووو  ينثنوووووو 
 

  أٌ يَعوووووووووووب   و  ذال،أٌ يرتووووووووووو 

 إال بووووووووأٌ يشووووووووق   أٌ يتعوووووووووب  

  الظهووور بووو لخز  قووو  احووو  نب ؟ 

 مووووو  حووووووققت َوووووورال  ال مطَبووووو  

 يوو  بوو   موو  اختوو ر  موو  اَتنسووب !! 

 يووووو أ ، حووووووت  يبووووووَر الم ربوووووو 
 

لعربية األصيلة، ما اختاره عبثا، وإنمـا إن عرارا، الذي اختار هذا اللقب من عمق الثقافة ا

جـاد الواضـح، ونه ذاك الفتى، فهـو امتـداد أصـيل لـروح الفـارس العربـي الذاك مؤشر إلى ك

فاألمور عنده والمواقف إما خيرا أو شرا، ومن هنا كان الناس عنده أحد اثنين ال ثالث لهما: 

ة يـأبى إال الشـقاء بـديل من يرتع يف الـذل حـد االرتـواء واللعـب، وعاقـل حصـيف ذو مـروء

ن والفارق هو يف أن ما يحقـق األول ألقابـا ثمنهـا التخلـي عـاالرتواء، والتعب بديل اللعب، 

الحرية والكرامة، فهو جاه زائف، فال يملك أن يحقق سؤال وال مطلبا، يف حين أن من اختار 

ويـدأب يف سـبيل  الشقاء والتعب، وإن كان يرسف بالقيد، فإنه ال ينثني عن هدفه، وال يـذل،

عزيزا حـرا، وأن يمـوت وهـو علـى ذلـك. يقـول يف  أن يبلغ مآربه. وقد اختار عرار أن يعيش

 :«ان وأشجانبقايا ألح»

 إليوووووك عنّووووو  ألق بوووووو   أ َموووووو  

 رأَووو  لربووو ،  ربووو  لووون أطأط وووه 

 شووم  الع الوو  لوو  تشوور  عَوو  كفوور 

 فَيتووووو  اأ بووووو  شووووووعب محبتوووووه 

  ليتووو  اأ بووو  شوووعب  فيوووت لوووه 

 مووبابح قووول : َووو  أَووع  عَوو  
 

 ق  أرنقت بضر   الخوز  عنوواين  

  لووووون أذلوووووك يوووو  كفسوووو  لوووو ّي ٌ 

 موووورل  موووون مخووو ري   خرَووو ٌ 

  كووت  موو  برحووت، نينوو   نيوو اين 

 حوووو  اوَووفوووو    بووو لن راٌ   فووو ين 

 ضحيت عمر  فَ  يسوع   أشوق ين
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يكـون صـوت وقد آثر عـرار التمـرد والتشـرد علـى المناصـب والمكاسـب، وأبـى إال أن 

السلطة وغفلة الشعب، تبعيـة الحكومـة الشعب، صوت الحق ومنرب الحرية، وما بين سطوة 

ما رامه من نفخ الحياة يف المـوتى فنفـث أبياتـه مـن قلـب يحـرتق مبينـا  كان الضحية، ولم ير

حاله بين السلطة والشعب؛ ليدفع الثمن من الجهتـين، لكنـه بقـي النـرباس الـذي انشـق عـن 

ريـادة الشـعر األردين مثالي الراسخ األول لمفهوم المواطنـة والوطنيـة، فاسـتحق النموذج ال

ته قـوة فكـره، وثباتـه علـى مبدئـه، وتجديـده لمعنـى والوطني والقومي، وكان أعظـم شـاعري

 الحرية الناصع يف زمنه. 

ومــن هنــا كــان االلتصــاق باألمــاكن وتخليــد القــرى والبلــدات األردنيــة والعربيــة ظــاهرة 

إثر المكان، ليكون المكان ذكرنا بوقفة الشاعر الجاهلي على منازل المحبوبة مكانا شعرية ت

لروحـي، فاحتلـت الجغرافيـا مسـاحة واضـحة يف شـعره، بقـدر يف ذاته واسطة العقـد وثقلـه ا

تغلغلها يف نفسه، فوضـع بـذاك نـواميس القصـيدة األردنيـة الحديثـة، وشـق بجـدهتا الـوثيرة، 

يظهـر  فهو األب الروحي والشرعي للشعر األردين مـذ بـدأ األردن فأتعب الشعراء من بعده،

ولــد خلقــا ســويا، فكــان النمــوذج علــى خريطــة الحداثــة، ومنــه اســتمد هويتــه، وعلــى يــده 

 ويرتسمون خطوه، وينتشون بذكره. من ذلك قوله:  ،المحتذى، يدندنون على وقعه

ُس   فَووووون يضوووووير اليوووووأَ ، إٌ قووووو ك

 «مووووو ين»ُراَ  نوووووبا الحووووو  مووووون 
 

 شوووووو   المنوووووو  تفتوووووورُّ ف َووووووتعبب   

 «ضووب » حتوو  «فوو لبترا  «البوو ع»فووو
 

والبـدع وضــبا امتــداد جغـرايف طبيعــي لــألردن، وإن كانتــا حـديثتي عهــد باالنفصــال عنــه 

 سياسيا.

بـل إن محبوبتــه الشـعرية األثيــرة هـي بنــت الـوطن، مــن ترابـه اســتمدت حسـنها، ســواء أكانــت 

 ومدين والبـدع، والبـرتاء، ووادي الشـتا، ومادبـا، وغيرهـا،عربية الجذور كآرام األردن من حوران 

 :«بقايا ألحان وأشجان»قصيدته  أو ترعرعت على أرضه كالشركسيات يف وادي السير يقول يف

 ي  م ! نحنووٌ  ان  الحوور حمرتوه 

 ك شوووو تك اأ  اَلرنٌ، نوووو  قبسوووو 
 

 قووو  ش بهوووو  بووووبي ض طوووو ُّ كيسووو ٌ  

 خووو اك لوكهمووو  مووون لوكوووه القووو ين؟
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الطبيعة واإليمـان، والـوطن، يف  بيتان يف الغزل بالمحبوبة، اجتمع فيهما االمتزاج بجمال

، ينم على االرتباط الوثيق يف ال وعي عرار هبـذه المكونـات تكثيف عجيب وتداخل أعجب

فهي ال تنفك وال يمكن فصلها، حتى ما يبدو ظاهرا من أن الخمرة تزاحمها، لكنها لم تكـن 

يحفـل  من المفارقة الحادة يضرب هبـا رمزالـوهم الـديني الـذي بـاتسوى مهرب، وصفعة 

فيه أن يشحن المجتمع بالثورة، ورفض بالمظاهر أكثر من جوهر الدين، يف وقت كان ينبغي 

 الهيمنة من الغزاة بكل أشكالها؛ ليصدم المتلقي ليتخذ موقفا إيجابيا.

وكـان يـدرك أن مـن حـق كان عرار هاشـمي الهـوى حتـى يف ثورتـه وجرأتـه ومواجهتـه،  

محضوه النصح، وأن يقدموا له المشورة، فكـان يحـرك الراعي على الرعية وأهل الرأي أن ي

والمجتمع لتكون الثـورة والـرفض للهيمنـة األجنبيـة قـوة دفـع شـعبية لعلهـا تشـكل الشعب 

 قاعدة يتكئ عليها الملك المؤسس يف وجه التغول الربيطاين والتحكم يف السلطة!. 

أمر ال ينكره، بل يف  ار الوطن حد التقديس، بل أكاد أجزم أن طرده للهوى، وهوأحب عر

 غير موضع أكده، منه قوله: 

 أال أيوووووووووووه  الخفووووووووووو   لووووووووووو  

  نوووووب َنّوووووو  عَووووو  الخمسوووووين 

 أأعضووووووووووووووووو  إٌ م حَوووووووووووووووو 
 

 طووووووووووووووووورن الهوووووووووووووووووووى نأ   

 قوووووووو  أربووووووووت  لوووووووو  توووووووورُ  

 إلووووووو  بهووووووو  رمووووووو  الووووووو ر ؟
 

وطن داخل الوطن؛ وهروب مـن وجـع هو إال بحث عن ال ما «طرد الهوى»وأحسب أن 

 .«طـرد الهـوى»تحققت السكينة يف الوطن السكن سيكف عن  الوطن إلى وطن أصغر. وإن

 يوحي بذلك بوضوح يف قوله:  «يا مرحبا»ويف قصيدة 

 إين  عووووووووووووووووووووووووووووووووينك ال أرى 

 ال َيووووووووووم   الوقَووووووووووب قوووووووووو  

  اعتووووو ض عوووووون طوووووورن الهوووووووى
 

 يف الحوووووووووب رأيووووووووو  تنوووووووووو رينه  

 نجووووووووورت بالبَوووووووووه عصووووووووووكه 

 ومووووووووو  بأحضووووووووو ٌ السووووووووو ين ك
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ارتـه كطهارتـه؛ ن قداسة األردن كقداسة زمـزم، وطهأما األردن فهو عنده مقدس، حتى أ

يكون وقد ارتوى بدماء الصحابة الفاتحين، هذا المعنى الموازي المحـذوف الـذي  كيف ال

 يقول يف القصيدة نفسها: كنى عنه المذكور.

  أٌ  ان  الشووووووت  حووووووو   وووووو ذر 
 

 رنٌ صوووووووووونواٌ أٌ ومووووووووووزَ   اَل 
 

نة نشأ قلقا نزقا، طراد هوى؛ يتوق إلى السكيليس بغريب لشاعر ترعرع بعيدا عن أمه أن ي

يف المرأة الحبيبة تعويضا عـن حضـن األم، وال يمكـن لكـل النسـاء أن يمـألن ذاك االفتقـار، 

وهي ظاهرة جمعت بين عرار وخلفه حبيب الزيـودي، فكانـت العالقـة الوثيقـة والمتداخلـة 

للسكينة المفقودة؛ لذا تلح علـى الحبيبة والوطن، هما البديلين المتوازيين والمتكاملين بين 

 :«عفت المنازل»ونراه يقول يف الذاكرة وتفرض دوالها. 

 فووووور الصوووووب  أمووووو  الشوووووب   فيكوووووه 

 قووو  بعوووت يف طووورن الهووووى ريع كوووه
 

 يب وووووو  عَوووووو َّ َلكنوووووو  مسوووووو ين  

  أشوووووحت عنوووووه  وووووأين المغبووووووٌ
 

 تنطــوي علــى اعــرتاف بأنــه كــان بــذلك «طــرد الهــوى»مســيرته يف إهنــا مراجعــة صــادقة ل

حين كنى عـن ذلـك بـالبيع الشـراء، فلـم تكـن خسـارة فحسـب بـل خسـارة فادحـة  «مغبونا»

نعمتـان مغبـون فيهمـا كثيـر مـن النـاس: الصـحة »ويتقاطع هذا البيت مـع الحـديث النبـوي: 

 ه.بطرده الهوى يف االثنتين: صحته وعمر مغبون وهو «والفراغ

ا الوطن، فـال من الهموم، وأهمهإال دروبا للهرب  وما كان طرد الهوى والخمر والغجر 

 تكاد قصيدة لعرار تنفرد بالغزل دون امتزاج بالوطن وهمومه. 

 يقول:

  صوورت  ن نبووه « ان  الشووت »يوو  بنووت، 

 فوووووال عَيوووووك إذا أقووووووريتن  لوبوووووون 
 

  ر عووووت  َهتوووو ُ  الغوووورُّ ألحوووو ين  

 «حوووراٌ»قَووت: خبزتنوو  موون قمووح 
 

التـي ترمـز لنسـاء  «لميـاء»وقـد غابـت بجنتهـا شـامة الـدنيا، وغوطتيهـا،  «دمشـق»وحتى 

 :«العلم يف عمان أزياء»خال عمان، يقول يف  - األردن، ال تسلي عرارا عن أماكن األردن
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 نمشووو ! يووو   نووو  الوووّ كي   شووو مته  

 ف لقَوووب أشوووه  إليوووه منوووك بَقعووو  

 قرتهوو   «حووزي  الظبوو »  ووّ  عووين 

 عيوور  ان  الشووت   يف عيوور أربعووه يف 

ٌّ الهوووى  الجوووى  الو وو    مع كووه إ

 مالعوووب خَووو ت أَووووم  ن  عووورر 

 م  بعو  التو  عصور ا « َع ن»  ر  
 

 إٌ لوو  ي وون فيووك عوون لميوو   أكبوو    

 موون َووه  إربوو  ال عشووب  ال موو   

 ال تسووووتبيه  ريوووو ض منوووووك عنّوووو   

 مووو  تووووور  الّظوووّ  لألشووووا  أفيووو   

وووه  ب لقَووو َّ  ب حووووا  مووووب ُكسوووت ر

 «ويوزا »من شعر من عَمتوه الشوو  

 الشوّر  صوهب  تَوّب منهو   «ب لسَُ»
 

تلك القريـة التـي باتـت عاصـمة لـألردن، يف ظـل الوصـاية اإلنجليزيـة، فقـد كانـت  «عمان»أما 

الضــد والنقــيض؛ إذ كانــت البــؤرة المكانيــة التــي حــوت كــل المتناقضــات، وظهــرت فيهــا الطبقيــة 

لمـــراءون لمنتفعـــة، وتســـيد المشـــهد فيهـــا االنتهـــازيون والمنـــافقون وااالجتماعيـــة والسياســـية ا

 تب وذل الحاجة، يقول يف القصيدة نفسها:والربويون، وبات المواطن فيها مكبال بقيد الرا

ٌّ لَجهوو  فضووال لسووت صوو حبه    أ

ٌّ ُذاٌ كووووووّوا  الووووووبالن َوووووووى    أ

 مرمووو  الخيووور مووون  ووو  تركحنووو  

 ٌّ    كوووت عمووو مت   «بركيطووو »لوووو أ

  «ب الوووّ نر أكوووواع منوعوووو مصووو ئ»

  أٌ ينيووووور َوووووبي  العَووووو  إمعووووو  

   ووه لَعوو ف  ا كصوو   يف بَوو  ال 

 َوو    لجهوو ، إّكوو  قوو  شووططت  الع

 يووو  أومووو  أكطقتنووو  اليوووو   مجمووو  

 ال بوووّ  لَحوووّر مووون يوووو ، يقووووف بوووه: 

 نوو  رفوو   ، فخووب ا، بعوو ا لنوو ئَ   

 بوووو لعَ ،  العَوووو  يف عّموووو ٌ أويوووو    

 عووون الوووب  يقتضووويه العَووو  صوووّم   

ٌّ القوووو  أعووو ا    صوووفع ، حن كيوووك إ

 لوظووووفون ،  لووو  يخطوووو ك إثووورا  

 َووونا   «الّسووت»ن  شووّرن  أٌ تسووو

  أٌ تريوووك َووووّ  الووونه  عجمووو   

 أكثووو  بهووو : أّمووو ر  كّهووو    وووّ  ابووون 

 من راتب  مو     ق  كسيت أٌ يف فم 

 ال تشوومت ، ف لحوووج : شووّ   إرخوو   

  راتوووب    العوووزف أَووووا  »شووورت  

 فيّكووووووه  صووووووم  توووووو أ، شوووووونع   
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  ال تحسب الجرْ فويمن ال يضو  أَو 

 عتووه  الحووّ ، ال بووّ  موون إشوورا  طَ

  قووو  الضووع  إٌ   شووت مرا َهوو  

 ظووو  يط لعنووو  نوووبا نوووو الّشوووعر، ال ك

 يقوف،  نوو الوب  مو  ا تو و مرحَو  

 لعي  يحو  ن  أخوو ر وز ال رأى ا
 

 يوو   ووو  ، منوو مال، ف لضووي  كّ وو   

 مهموو  اَووتط لت عَوو  أنَيووه ظَموو   

 مووورت كعجووو ،  اَتأَووو ت شووو   تن

 بووووه عجوووووو، أخووووو َووووتين نووووّبا  

  ووووووان،  ال لّفتوووووه بيووووو ا  عَووووو 

ٌّ القوووو  أكضووو »  « يووو  رائووو  القوووو  إ
 

يف شـعر عـرار بغيـر هـذه الصـورة، فهـي المكـان الـذي يختـزن أبعـادا  «عمان»وقلما ترد 

ماكن األخـرى رمزية خناقة، وكعادة الرومانسيين فإن عرارا يفر منها وممن يسودوهنا إلى األ

السـكان. ولعـل عـرارا مـن أوائـل الشـعراء حيث الريف والصحراء ووداعة المكان وبساطة 

الغرتاب عـن المدينـة أمثـال السـياب، العاصـمة العربيـة خصيصـا، والتـي الذين عربوا عن ا

تشاهبت أحوالها إبان الهيمنة الغربية، وقد أوجدت لهـا بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية 

عية وإحكـام قبضـتها، خاصة تتماشى مع مصالحها وبما يضمن تحقيق مآرهبا التوسـ وثقافية

 سمومه. فهي البؤرة التي يتمركز فيها ويبث 

عمان كانت عنده موطن الداء الذي يبشر بانتشاره يف كل الوطن حتى يصـل األمـر بعـرار 

  :حد التربؤ منها ومما يجري فيها

  «لوال الهوى ل  أر  نمعو  عَو  طَو »

 لحموو  أ ليسووت مصوور لوو   طوون ا

  ال أكوووت منّوووو   ال أنَوووووك خووووالين

ٌّ ال ول قو  عصوفت  عّم ٌ! عّم ٌ إ
 

  ال حننووووت إلوووو  أطووووالف عموووو ٌ  

  أحموووووو  اأ أين لسووووووت عموووووو ين 

  ال كووووو ام ك يووووو  عمووووو ٌ كووووو م ين 

 بوووه الريووو ْ فَسوووت اليوووو  عمووو ين
 

ا، فقد اسـتقطبت تكررت عمان المكان، وقصد هبا أهل المكان ومن يديروهنا، ويقطنوهن

 يقول:  تدير الدفة حيث المجهول المخيف.كل االنتهازيين، واستلمت القيادة، وهي 
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 أنرنووووووووووو  أيهووووووووووو  السووووووووووو ق 

  قووووووو  لَعووووووو تبين عَووووووو  طووووووور 

  نع عموووووووووووووووو ٌ يسوووووووووووووووو رن 
 

 أنرنوووووووووو  اكووووووووووتظ  الشوووووووووور   

 ن  الهووووووووووووووووى )اك بووووووووووووووووا( 

 الريووووووووو   الووووووووووقح  ال وووووووووب 
 

، وسـكر عمـان الـذي يفقـدها صورتان متوازيتان للسكر: سكر عرار الـذي يضـره وحـده

، والكـذب. هكـذا «وقحـا»اء الذي تجاوز الحد حتـى بـات رشدها تماما، حيث خمرهتا الري

 يف الرياء والكذب دون تحديد، ليكونا شاملين لكل رياء وكذب، وعلى كل صعيد. بتعر

 

 تواز  الرموز:
وقـد وظـف  .يعد عرار من أوائل الشعراء الحديثين الذين استخدموا الرمـوز يف شـعرهم

زمانه الذين التفتوا إلى هذا النمط من التجديد  الرمز بأنواعه يف شعره، فكان يف طليعة شعراء

مق القصيدة العربية، وهـو اسـتجابة لعقليـة جدليـة إبداعيـة تحـاول اسـتيعاب مجريـات يف ع

ن األحداث الخطيرة وسيرورة الحياة المتسارعة وربطها ومقارنتها بالثابت، عقلية حاولت أ

فاقتضـى  ام زماهنـا ومتغيراتـه،تحافظ على مقومات وجودها وثباهتا مـن جهـة، واألخـذ بزمـ

الموقف العقالين المتأمل، الموازنة بين االثنين، فكان عرار ممثال لهذا الفريق بوعيه وثقافته 

الفريدة. والشعر فكر، يظهر حتما تلـك الـرؤى المسـتقرة لـدى الشـاعر بتوازهنـا وتناقضـاهتا 

)علـى قلـة(، والدينيـة  وريةداهتا؛ لذا كان شـعر عـرار يزخـر بـالرموز بأنواعهـا: األسـطوامتدا

سواء من القرآن أو اإلنجيل، أو التاريخية، وهو غالبا ال يسوقها حشدا يستعرض فيه ثقافتـه، 

بل يوظفها توظيفا إبداعيا ينزاح به غالبا إلى دالالت أخرى، فيحورهـا أو يقلبهـا أو يـدمجها 

لتجديـد يف شـعره، يلمح إليهـا دون تصـريح. وهـذه الخصيصـة مـن أبـرز تقنيـات ا بغيرها أو

 وجديرة بدراسة منفردة.

وثمة ظـاهرة أسـلوبية شـائكة وعميقـة تكتنـف شـعر عـرار، وهـي أحـد أشـكال التجديـد 

واالبتكار الشعري، وهو ابتكار الرموز، وهذه مرحلة من اإلبداع تجعـل الشـاعر قـادرا علـى 
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رموز وإلباسها دوات فنية خاصة من تخييل ودراما تمكنه من تسمين تلك الالخلق وامتالك أ

 .(1)ع الذي أفرزها، ومتوازياهتا فيهكل ما يريد من دالالت تومئ به إلى الواق

ومن رموزه أشـخاص مـن الواقـع، وقـد ألبسـهم أحالسـا أسـطورية أحيانـا: كعبـود رمـز  

ة للغـازي وتصــدر فتــاوى الخنــوع، المشـيخة التــي تســير يف ركـاب الســلطة وتعطــي الشــرعي

َور»والهرب، شـيخ  وكبيـرهم الـذي يمثـل السـلطة الذاتيـة التـي تحـتكم إلـى قـيم أجـداده  «النَـّ

وهما رمزان يتكرران مع رموز أخرى ثانوية مـؤازرة  الموروثة، ويقيم ميزان العدل يف قومه.

 وداعمة لرؤية الشاعريف سياق ما.

رمزين إيجـابيين ومعهـم النـدامى  «سمارة»و «قعوار» ولربما جعل راهب الدير والخمار

، «عظاتـه»و: «عبـود»هكم والسـخرية بــيسمهما بكل الصـفات الحميـدة مقابـل الـت والخمر،

عشـيات »مـن قصـيدة  «فقـه الشـيخ»وهي ظاهرة تستغرق دراسة كاملة، من ذلك مثال مقطع 

سياسـي نـراه يتجـه إلـى فبدل أن يطلب إلى عبود التميمة للعـالج مـن الهـم ال «وادي اليابس

 ة الشيخ:تميمعلى  «الخمرة «قعوار مؤثرا تميمته

 تميمة  الشيخ األصل: 

   الخمرة قعوار  االنزياح:

إلى الضد عند استعمال الرموز سـواء الرتاثيـة أو  «القلب»وكثيرا ما يعمد عرار إلى تقنية 

ــاد الذع، وهتكــم مــر، ليضــ ــة، يف انتق ــربز حــدة المفارق ع األمــور يف نصــاهبا غيرهــا، وذاك لي

 «هوبر»فع أمام الداء السياسي، ولم تق البالد وقد هيمن الواقعي، ذاك أن تميمة الشيخ لم تن

وبسط سلطان اإلنجليـز وأحكـم قبضـته علـى األردن، لعـل الخمـرة تجعلـه يقـول يف لحظـة 

 تحرر العقل من قيد الخوف ما ينبغي أن يقال:

 حو ف بعوإل  ريضوه  «نووبر» ق كوٌ

 كوص  و  تميمو  «قعوار»وا ف َت تب
 

  ن ٌ القوووووريإل  ن ٌ  ووووو  بيووووو ٌ 

 بنب عقووووو   بَسووووو ينا  توووووعووووور
 

                                                 
 .87بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره،  (1)
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كما يظهر توظيف الرتاث الثقـايف يف هـذا السـياق إلسـقاطه علـى الواقـع: موظفـا المثـل: 

يف موقف مشابه تماما لموقـف الشـاعر القـديم، يقـال: مـات  «حال الجريض دون القريض»

ُة البعيِر. وحال: َمنَعفالن َجِريضا، أي مغموما. والقَ  ْعُر، وأصله ِجرَّ يضرب لألمر  .ِريض: الشِّ

  والجريض هو االختناق بالريق حتى الموت. (1).يقدر عليه أخيرًا حين ال ينفع

 .(2)ويف قصة المثل روايتان شرحهما الميداين يف )مجمع األمثال(

تحما بسياقه الجديد والشاعر حين يستحضر من موروثه الثقايف مثال أو رمزا متواشجا مل

 حيي القديم يف سياقه، ووظيفة إبداعية تقيم العالقـة بـينفإنه يؤدي وظيفتين: وظيفة إحالية ت

ضمنيا على المغزى، كمـا تـومئ إلـى وجوديتهـا، فهـي  األصل والعدول عنه، وتعطي برهانا

ا التـي القديمة الجديدة، وعرار إذ يستحضر هذا المثل يكون قد استعمل أحد أشكال الدرام

رارا ههنــا ســباقا مجــددا مــن عمــق ربطــت لــدى النقــاد المعاصــرين بالشــعر الحــر، ونــرى عــ

ويـتكلم باسـميهما، وقـد  «األبـرص»و «لجوشـن»القناع الدرامي القصيدة، وهو ههنا يلبس 

وجد نفسه يكاد يختنق بريقه هما وغما، أمام سطوة األب يف حال جوشن، وسـطوة النعمـان 

الحاضـران حياة اآلخرين حسب مزاجه، وهما الرمزان الغائبان ذكرا، الجائر يف التصرف يف 

كر التزييني أو الرتصيع المقحم، بل يلبسه ما فعال، وال يقف عرار يف توظيفه هذا عند حد الذ

ــا ينســجم  ــه م ــه ويضــيف إلي ــي علي ــا، ويبن ــوخى إبرازه ــي يت ــة الت ــة الموازي يتناســب والحال

، فعرار لم يقبل ويسـلم للمـوت غصـة وصـمتا كمـا وعصرنته، فجاء جزءا من صورة متنامية

فية، وهـي الخمـرة، ، بل بحث عن تميمة، جاءت يف مفارقة حادة رآهـا نافعـة شـافعل سالفاه

عليـه -وتتقاطع هذه الجملـة أيضـا مـع دعـاء سـيدنا موسـى  «حل عقدة اللسان»ودواؤها يف 

مري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أ» حين كلف بمواجهة فرعون: -السالم 

سـان عنـد عـرار مـا سـبقها مـن رة لحـل عقـدة اللوقد تضمت اإلشا .«من لساين يفقهوا قولي

                                                 
 .1017الباب السادس  الميداين، أبو الفضل، مجمع األمثال، (1)

(2) 55260-https://www.khbarbladi.com/theme_vstpart  

https://www.khbarbladi.com/theme_vstpart-55260
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الـذي تسـبب بـه انحبـاس الكـالم والغـم يف  «الجـريض»واقع ضـيق الصـدر، إذ العقـدة هـي 

الصدر، إن المثل ههنا يستدعي كل متعلقاته من أشخاص وأحوال، لتستدعي مـا يوازيهـا يف 

ــا أدرك الشــبيه  الصــورة التــي يف الــال شــبيه  «رالخمــا« »التميمــة»يرســمها للواقــع، ومــن هن

وعرار المتمرد حتى على فكرة االستسـالم للمـوت بجريضـه، يبحـث  .«الخمار» «الخمرة»

يحول القريض دون »عن دواء لدائه، يحل العقدة من لسانه، ليقلب المثل إلى ضده بإرادته فـ

ون، مقاومة لالستسالم للصمت واليأس صـنوي المـوت ، وهو ما ال ينبغي أن يك«الجريض

 لتنوير ووسيلة التغيير. والتشبث بالقريض والفضفضة السياسية روح الثورة وأداة اوسببه، 

وعلى الرغم من أن قعوار جاء موازيا للشيخ وبـديال لـه؛ إال أن ذلـك كـان لـه يف التميمـة 

عرار هو المضـطلع هبـذه المهمـة،  فحسب، أما التصدي لإلنجليز ومخططاهتم، فقد كان فيه

نص ممثال عليه السالم، يف مواجهة فراعنة زمانه، والذي ظهر يف الومن هنا لبس قناع موسى 

 بمخططه السياسي واالقتصادي الربيطاين. «هوبر» بشخص

إلـى حرمـة الخمـر  «فقه الشيخ»ويف الوقت الذي يعانيه الوطن من تمكن الغزاة ينصرف 

سانه يف المقطع حادة ليمعن الشاعر يف مناكفته والتهكم به، فحلت عقدة لوإثمها، يف مفارقة 

مقدسة، فيبوح بما يشـفي الصـدر ويجّلـي األمـر  التالي، وانتصر القريض الذي يؤدي وظيفة

 حتى يقول:

 أ قووووم ،  يووو  ع ووور صووووفون  

  تسوووووّوف المتوووووزعمين حقووووووقه  

  تظوووووو نر المتصوووووو رين لبوووووويعه  

 يووووو ر ، إٌ بَفوووووور أكفوووووب  عووووو  
 

 طووووي  الشوووويول  خفوووو  الشووووب ٌ  

 «الغَموووو ٌ»  «اَلذاٌ»موووون وموووور  

 بحم يوووو  اَلنيوووو ٌ  -ال عووون تقوووو -

  ووو  مسوووَم  يبقووو    ووو  كصوووراين؟
 

***       

 ف ل ووأ  لوووال اليووأ  موو  نشووت لووه 

  الخموور لوووال الشووعر موو  أكسووت بووه
 

  بووووو   ال حوووووو بت عَيووووووه يووووو اٌ  

 شوووووف  اَلنيوووووب  ريشوووووو  الفنووووو ٌ
 



شين  عرار.. صوت المهمَّ

 

98 

 

 لسانه أسباب الداء: حدد عرار حين انحلت عقدة

ثنائيـة تكشـف عـن أن المتحكمـين  «الشـباب»الكبـار سـنا، ورعونـة  «الشيوخ»طيش  .1

كما صرح  «السفهاء»المتمكنين ليس فيهم حكمة الشيوخ، وال رسوخ الشباب، فهم 

 به يف غير موضع من شعره. 

يهـا تسول )المتزعمين( هبذه الصيغة الصرفية وهي تشير إلى حب الزعامة والتطلع إل .2

واستحقاقا، حتى ادعاهـا وتزيـى  والتظاهر هبا شكال مع االفتقار إليها جوهرا وسلوكا

وهمـا لفظتـان تختزنـان يف هـذا السـياق داللـة إشـارية تاريخيـة  «األذان والغلمان»هبا 

ترجع إلى العصر العباسي، لتستحضر ما حصل فيه وما ترتب عليه من ويالت ينبغي 

مر. ضمنا ويتنبأ بما ستؤول إليه أمور الدولة إن استمر األ اتخاذ العربة منه، كما يحذر

 وهو ما لخصه أبو فراس الحمداين من قبل يف قوله: 

 بنوووووو عَووووو  رع يووووو  يف نيووووو رنمو
 

  اَلمووور تمَ وووه النسوووواٌ  الخووو   
 

نفاق ممثلي األديان ورموزها، وبـيعهم لألوطـان باسـم حمايـة األديـان، وهـو يقصـد  .3

تملقـوا اإلنجليـز والـدليل يف البيـت الـذي يليـه والـذي  بذلك كل رموز األديان ممـن

اء التهويـل علـى ير إلى أن أتبـاعهم مـن مسـلمين ونصـارى سـيدفعون الـثمن، فجـيش

 صورة استفهام.

إن خضوعهم وهم من ينبغي أن يكونوا سدنة للحق، وضميرا لألمـة، وناصـحا للراعـي، 

 وصوت الثورة والدعاة إلى الجهاد جعلهم يف صف الغزاة.

لسـلوكية التـي رزحـت تحتهــا كـل األبعـاد الرمزيــة واالهـرتاءات ا «عبـودا»فـألبس عـرار 

 لدينية يف تلك الحقبة، فكانت عونا للغزاة ولتنفيذ وعد بلفور.السلطة ا

وال يخفى ما يف البيتين األخيـرين مـن جماليـة التـوازي يف المشـاكلة الصـوتية )الجنـاس 

ان والتوأمة بينهما، وكذلك التوازي يف االسـتعارة الناقص( يف كأس ويأس، دلت على االقرت

التي هي يف أصل وضـعها: ضـرب الغصـون إلسـقاط الـورق اليـابس للغـنم كـي  «شته»يف 

، لكـن «وأهـش هبـا علـى غنمـي»ترعاه، كما يف قوله تعالى علـى لسـان موسـى عليـه السـالم 

، ويقصـد «يهش ويبشفالن » اللفظة بعد ذلك تطورت استعماال فاقرتنت بالمقولة الشعبية:
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، فـأنزل عـرار «الهش لـه: بمعنـى المسـارعة إلكرامـههبا بشاشة الوجه يف استقبال الضيف، و

مر منزلة الضيف، وأنزل الكبد منزلة المضيف، الذي يفرح يف اسـتقبالها، ويعقبهـا كأس الخ

أيضا بانزيـاح آخـر حـين: ينـزل الكـأس لليـدين منزلـة حبيـب، واليـدان تحـدبان عليـه تحببـا 

ان تسـتقبالن الكـأس أوال؛ ليكـون ورعاية وتلطفا. واختار ههنا اليدين والكبد خاصة، فاليـد

د. والكبد عند العرب موطن األلم والحزن، وهو ينسجم تمامـا مـع اإلكرام يف وصولها الكب

السياق الذي يقرر امتناع التوقف عن معاقرة الكـأس المتنـاع اليـأس، محصـلة األلـم والهـم 

 والغم.

وكـذلك ريشـة الفنـان، ل الخمر منزلة المأنوس به، وشفة األديب المستأنس هبا، كما ينز

العقل وسلطة المجتمع والعرف وغيرها؛ ليبدعا يف نقـل ذلك أهنا تجعلهما ينعتقان من قيود 

الحقيقة وتصويرها. ومن هنا كرس نفسه راعيا للحق، منافحا عنه، مقارعا للباطـل وزمرتـه. 

  يقول:

 لووون أطأط وووه رأَووو  لربووو ،  ربووو 
 

  لوووون أذلووووك يوووو  كفسوووو  لوووووّ ي ٌ 
 

، يكشــف ســر تنــدره «عبــود»لصــورة شــيوخ الســلطة ورمــزهم  موازيــا مقــابالبيــت واحــد جــاء 

وهتكمـه هبـم يف قصـائد كثيـرة يف ديوانـه ورفضـه لعظـاهتم؛ ألنـه يعلـم أن قمـة اإليمـان وذروة ســنام 

ختزلـه أولئـك بالعبـادات بمعـزل الدين رفض التبعية، ومجاهدة العدو ودحره، وليس الـدين كمـا ا

 ا، وعن فقه المعامالت وأهمها: المعاقدات والمعاهدات:عن صحة المعتقدات وسالمته

 ق لوا: ذ   الشأٌ يف عمو ٌ تغضوبه  

 ق لوا: ذ   الشأٌ يف عم ٌ قو  برمووا 

  اَتن ر ا شوّر االَوتن  ر نوور لت  

 م    ٌ أص   نبا القوف لوو عرفوت
 

 !بحرمووو ينصووووراحت ،  لوووبا أفتووووا  

  !بمسووَ    اصووطف ئ  رنووُ مجوو ٌ

 صوحب   كو م ين إل  الخرابي  مو  

 !موووب خَقووت إكسوو ٌ ذا شوو ٌ عموو ٌ
 

ــل  ــه مقابــل ذنــوهبم، ومــا رجــس الخمــرة مقاب ــاهم، ومــا ذنوب ــل خطاي ــه مقاب فمــا خطيئت

 رجسهم؟

 العبودية الكربى:»يقول يف  
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   اَووووبأ لنوووو  إٌ الزقوووو   مبووووو    اَلمووووو  السووووبي 

    موو  تووأت  ب لشووي  المعيوو  اشوور  عَوو  كمطوو

 ن كسووك التقيوو موو-بعَوو  اأ  -توورك التقوو  خيوور
 

خاصة، والسبي له دالالت  «السبية»لألمم  «مباءة»ومع إقراره بأن الخمر بالء وشر فهي 

أعمق من بديله الرأسي: األسر، مثال؛ ألن فيه تأنيث لألمم، وهـو تأنيـث ضـعف وخضـوع، 

خلص إلى أن ما يفعله من شرب الخمـر، ومـن يـأتم وليقرهنا بضياع العرض مع األرض. وي

 يقتدون من على وتدليسه «التقية» بـاسم للخيانة الشيخ اقرتاف من -سوئه على –به، أشرف 

 الطغمـة تلـك مقابـل «الطهـارة عنـوان» الخمر يعاقر أنه على نفسه يقارن تراه لذا وبفتواه؛ به

 :«يا ليت» يف يقول. تعبيره حد على- السياسية «الدعارة» خطيئة يف سياسيا سقطت التي

  ووووووو ل ننوووووو   بوووووورع  أكووووووو  ال

   َوووووووووووأظ  عنوووووووووووواٌ التقووووووووووو

 كفسووووووو    أَووووووو  مووووووو  بهووووووو 
 

 ٌ يووووووووووو  ابووووووووووون المستشووووووووووو ر   

  أعوووووووووي  عنوووووووووواٌ الطهووووووووو ر  

 أثووووووووووور َلقوووووووووووبار الووووووووووو ع ر 
 

 تعريض بشخصية ما، اتخذت من العرض سلما للوصول. «يا ابن المستشارة» ويف قوله:

 «الشيخ عرار»يخشى إن تاب وقد هجر الخمر أن يدعى بـ ويصل األمر بعرار حدا يجعله

هتكم الذع، ومفارقة جارحة، فيحسب من زمرة عبود من شيوخ القصر، يف هتكم أقرب و وه

التي  «نمط المشيخة»إلى التربؤ واالستقذار، وليست العلة يف التدين والمشيخة، بل العلة يف 

ا مــي، لهثــات وأنفــاس: يف مقطــع ســماه يــ» تعطــي الشــرعية لمــا ال تجــوز شــرعنته. يقــول يف

 :«الشيخ عرار»

 ن يف إَوووووووووالمه   عبوووووووووف ووووووووأكن

  أخوو   إٌ ط لووت  ووب ر تقشووف 
 

 أ  حمووووووووز  العربووووووو  يف إيم كوووووووه  

 أٌ يوووو عين  القصوووور موووون شوووويخ كه
 

وقد كنى عن استمراره هبجر الخمر، بطول جذور التقشف، فجعل هجرهـا تقشـفا، وهـو اتبـاع 

هنـا  الضـروريات واالكتفـاء بأهمهـا، وهـو اسـتعمال يكشـف عـن كوسياسة تقنين النفقات حتـى يف

تداد كمـا النبـات، فيخشـى أن يتجـذر فيـه، من أهم ضرورياته، ثم يعطي التقشف صفة الحياة واالم
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فيدمنه بدل إدماهنا، وعندها يخشـى أن يصـاب بوصـمة المشـيخة علـى طريقـة عبـود وحمـزة، فهـو 

إال أنـه يـرى أن األخبـث منهـا واألنجـس هـو  «حـرام»بأهنـا و «أم الخبائـث»على إقراره بأن الخمـر 

بـث تخلـي شـيوخ القصـر عـن دورهـم جبنـا لصمت على دنس السياسة وخبـث المخطـط، واألخا

 مؤثرين حياهتم على حياة األمة واستنفار الشعب للرفض. «إلى التقية»

يف هذه نماذج سريعة ومكثفة لصورة بعـض الرمـوز التـي شـكلت ظـاهرة مهمـة وممتـدة 

خصصـة دقيقـة وشـاملة قائمــة شـعر عـرار وإن لـم تشـملها جميعـا، وهـي جـديرة بدراسـة مت

 برأسها. 

 أن  النت ئ 

 برهن البحث على أن عرارا شاعر مجدد يف سياقه الزماين والمكاين. .1

عرار هو أول مجدد عربي وأردين يف مضمون الشعر الحديث، فهو من رسـخ مفهـوم  .2

 المواطن والوطنية الحقة.

مــن التجديــد لبحــث أن تجديــد عــرار يف عمــق القصــيدة الجــواين أعمــق وأهــم أكــد ا .3

 الرباين.

كشف البحث عن القيم الداللية المتنوعة ألنمـاط التـوازي التـي بـدت يف شـعره مـن  .4

 ترادف وتقابل وتبادل وتكامل.

من عناصر التجديد يف شعره الجمـع بـين عراقـة األلفـاظ الفصـيحة وحيويـة األلفـاظ  .5

 ارجة، وذاك ليحملها داللت خاصة.األردنية الد

سواء على صعيد الديوان كله، أو علـى من التوازي يف شعره،  برهن على امتداد أنواع .6

 صعيد نص شعري بعينه.

وقف البحث عند توظيـف بعـض الرمـوز الرتاثيـة واالبتكاريـة ومـا يوازيهـا التـي يف شـعره،  .7

 .داعية والداللية فيهاباعتبارها من أهم تجديداته الشعرية مبينا القيمة اإلب
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  اء األر  يينوثر عرار في الال قين من األ 
 و موذًعار َوموضوع  ال َّ

 

 * . راشد علي عيد 
 

 تمهيد:
تتفق البحوث والدراسات المتعاقبة يف شـعر عـرار علـى أنـه كـان شـعًرا عفوًيـا يف أغلبـه، 

اعــة للحريــة يف مختلــف يتمــاوج فيــه الطبــع وتقــّل فيــه الصــنعة، وأنــه نتــاج روح متمــردة نز

 فضاءاهتا. فهو:

 واقعي، محّلي. -

 ي.قوم -

 رومانسي. -

 وجودي. -

 إنساين. -

 مغرق يف االنتماء والالانتماء معا. -

مشتت بين أنماط الفكر األبيقوري الـذي يقـوم علـى فلسـفة اللـذة والمبـادئ األوليـة  -

  للفكر االشرتاكي وال ينتمي التجاه فكري ثابت يقيد حرية االعتقاد عنده.

 يتعالق بالسياسة -

 ُب الخاصة بالتماعاته الفكرية.بسيط يفهمه العامة لسهولة لغته وُيعجَ  -

 يطّوع التشكيل البالغي ويخرج عليه وعلى نظام النحو العربي أحياًنا. -

 بالمفارقات والمتناقضات. -
ّ
 غني

 يؤاخي بين اللغة الفصيحة والمحكية يف انسيابية ال توقف موجة التداعي الحّر. -

                                                 
*  األدب الحديث، ناقد وشاعر.أستاذ 
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 ى تحوالت المرحلة التي عاش فيها.شاهد عل -

والجمـال والمكـان األردين انطالقـا مـن تمسـكه بحريـة العـيش  رالنَّوَ يمّجد الخمر و -

 فانحاز للمهمشين والفقراء أيًضا.

تلك هي أبرز االلتماعات الموضـوعية والفنيـة يف شـعر عـرار، غيـر أن هـذه االلتماعـات 

ــًدا مــن الدارســين فاشــتغلوا عليهــا يف الســنوات الســتين المنصــرمة. ومــن  القــت انتباًهــا جّي

ة نـادرة، وهـو زايد أهمية شعر عرار بصفته شعًرا يحمـل نكهـة خاصـة وشـجاعالطبيعي أن تت

شعر ذو صلة عميقة بالمشهد الثقايف األردين. فالدولة وشعر عرار عاشا نشأة موازيـة متحـدة 

ا أبـرز ثيمـات الحريـة يف شـعر همـ النََّورالهموم واألحالم. ولعل تبجيل الخمر واالحتفـاء بـ

 يف أهم أفكارها ثم أبّين تأثر األدباء األردنيين هبا. النََّورموضوعة  عرار، غير أين هنا سأتناول

، فتـاريخ الثقافـة العالميـة غنـي بالدراسـات التـي النََّورلم يكن عرار أّول من أدهشه حياة 

فهم فئة من المجتمع تعـيش  اجتهدت يف البحث التاريخي والسوسيولوجي والفني عندهم،

، ويف مصر الغجر، ويف العراق النََّورصالء نسميهم يف األردن على هامش حياة المواطنين األ

ـَلب، ويف أوروبـا الجبسـي  . إهنـم مسـتقلون (Gypsy)الكاولية أو الكواولة، ويف الخليج الصَّ

اصـة ويظهـرون غيـر بعاداهتم، وسرّيون يف تنقالهتم، يمارسـون الحريـة يف كـل أعمـالهم الخ

مــنهم نــال جــوازات ســفر وتــم االعــرتاف هبــم كفئــة منتمــين ألي دولــة، مــع أن عــدًدا كبيــًرا 

ساسية من المجتمع. غيـر أهنـم يظلـون جهـة اجتماعيـة تنفـرد بخصـائص مغـايرة اجتماعية أ

تكتنفها السرية والغموض، فيعملون يف صناعات فردية خفيفة فضاًل عن احرتاف الكثير من 

جالِْسـن الرجـال بشـجاعة، الرقص والغناء؛ َفُهنَّ على األغلب جمـيالت بـالفطرة وي نسائهم

 الربابة والناي واآلالت الموسيقية الخفيفة.كما أن بعض شباهبم يعزفون على 

 

 ر:َومويا عرار من ال َّ
مـن أجـل الملـذات العـابرة والمتـع الطـائرة،  النََّورليس صحيًحا أن عـراًرا كـان مفتوًنـا بـ

س والهروب مـن الواقـع ومـن لعبت دور المعادل الموضوعي لتطهير النف النََّورحياة  ولكن

لى جانب معادالت موضوعية أخرى هي مالذ الخمر ومالذ التغني بالمكان حالة التشظي، إ
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األردين ومالذ الشعور الفكري الحّر الساخر بالدنيا وأشكال الشقاء فيهـا. ولـذلك فـإن هـذه 

تكـاليف لته الجوهرية يف نشدان قيمة الحرية ومحاولـة الـتخلص مـن المعاِدالت كانت وسي

َوروال سّيما للفقـراء. فـاإلعالء مـن قيمـة  الواقع الذي يتناىف مع مبادئه المنتصرة لإلنسان  النَـّ

والخمر والمكان األردين، إنما هو وسيط للتسرية وبّث الهموم والتخلص من عتمات األلم 

المفرطة تجـاه مـا يـراه عـرار مـن أنمـاط القـبح االجتمـاعي، النفسي، ومكابدات الحساسية 

الحائلة المائلة، أو عند التباس وليس أقدر من الشعر على تنفيذ مهمة الشكوى الشجاعة من 

النفس على واقعها وذاهتا مًعا، ذلك ألن الشعر منذور لغفران زاّلتـه وشـطحاته، فهـو كـذب 

 وأحالم اليقظة.  كأنه حقيقة، وحقيقة كأهنا كذب. إنه التخيل

 الحياة من أشجان متشاهبة: وبين هذه لما بينه النََّورلجأ عرار إلى حياة 

  أيف  وووووو  يووووووو   منووووووزفس  رحيووووووُ  

  عمووووور  وووووأحالِ  اليتوووووي    بووووو ً 
 

   قوووو فس بووووه ذرًعوووو  تضووووي   قيووووُ   

وونِتين نزيووُ     عووي   جوو  ى الُمس 
 

َورفهو متأّمل ألشكال الحزن السـعيد يف حيـاة  الم اللـذات حتـى يف الغنـاء ، وقـارئ آلالنَـّ

الغنائية يف   ظاهره حزينًا يف باطنه، فثمة تطابق بين نفسه والحالةالذي رآه عرار غناء سعيًدا يف

 ي:النََّورالغناء 

  يووو  أخوووَت َوووَم  يف ِعنووو ِك عب بووو س 

ووإل اليووأ  يف كبراتهوو  ُت  م    موو  ِشووم 

   رأيوووت يف مووورُ  برَوووك صوووورت 

  عرفووُت فيموو  أكووِت فيووه موون اَلذى
 

 

  تب ووووو   ُيغووووور  نمُعهووووو  أحوووووزاين 

  إال اَووووووتبنت بشووووووجون  ألحوووووو ين

   قووووورأت فوووووو  إط رنووووو  عنوووووواين

  موووون الّصووووغ رِ   الهووووواٌ نووووواين
 

وقد تنامى اسم سلمى يف شـعره تنامًيـا رمزًيـا داالًّ علـى حّبـه الجمـال واإلينـاس بالعشـق 

 دفاًعا عن زمن الكهولة وحنينًا أليام الّصبا:

  ْ بو  فًتو ََم  نوى الخفرات بورَّ 

 تطَعووو  َووَم  إلوو  اَلفوو  البعيوو 
 

وووو  وووون   ه     اكِ اًل نوووووى شوووور أمضَّ

 فهنوووووو ك َووووووو  تريننوووووو   أراكِ 
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وبقليل من تأويل عبارة ]األفق البعيد[ نجد أهنا كناية عن مجموعـة مـن اآلمـال المتمثلـة 

مى بنيل الحرية والحياة األفضل، فليس الهوى إذن هدًفا عند عرار، بل وسيلة نحو ما هو أس

 اينّ.وأجّل وهو الحياة الكريمة بال ذّل وعبودية وشقاء مج

كان عرار ينّفس عن ُكَربه بالحنين الدائم إلى الطبيعة بجمالياهتا الحقيقية الربيئة والتشوق 

المتصل للجمال الطبيعي يف المرأة، هذا الجمـال الفطـري المطبـوع الـذي تمثلـه الشـاعر يف 

 بالطبيعة الجميلة أن ينسى واقعه:و الخمر وبالحْسنية الحسناء، فهو يريد بالنََّور

وووَر ال وووأ  كشوووربه  تواّلكووو ال ووو  لطووو   أ  إث 

 فحسوووووب  ب لنخيووووو  الب َووووو  الفينووووو ٌ حيراكووووو 

 ريووووو  الحسووووون    الصوووووحرا  ُكووووو م ك ...وَ  ب لنَّ 
 

َوروهو إلى جانب ذلك يبدو حاماًل فكًرا اشرتاكًيا فْطرًيا صـادًقا حـين تنـاول حيـاة  يف  النَـّ

 بيش:الخرا

   لووووووي  يف أٌ أقّضوووووو  ليَوووووو  ثموووووواًل 

وو ىبووين الخوورابي  ال عموو َُ   ر  يضووي  

ووووو  يف منووووو نمت  ًَ    ال يووووورى الهبوووووُر بأ

  بوووووين الخووووورابي  ال عبووووو س  ال َأَمووووو س 

   ال ُ نَووووووووووو  س  ال أرضس يَضوووووووووووّرُ ه 

  بوووين الخووورابي  ال حووورن  ال طمووو س 

  ال وووووووووو ُّ و   مسوووووووووو  ا  محّققوووووووووو س 

   الهبووووووُر يرفوووووو  يف ُكعموووووو  تشوووووورّن 

 نوووووو العمووووور ال أيووووو َ  تنفقهووووو نوووووبا 
 

  عووو رِ بوووين الخووورابي   النووو م ٌ مووون  

   ال يضووووي  الهوووووى ذرًعوووو  بأ طوووو ر 

ووووار  ع 
   شووور   وووأ   مووون ال نيووو ك قِ

   ال أِرّقوووووووووو ُ  يف أويوووووووووو ِ  أحوووووووووورار

  ن س و ووووووووووّ   ال أّخوووووووووو ُذ ب لثوووووووووو رِ 

   ال احتوووورا  عَوووو  فَوووو    ال نينوووو رِ 

  تنفووو  الفووووار  بوووين الجووو ر  الجووو رِ 

  فوًفووووو  بأقمووووو رِ بوووووين ال واعوووووب مح

 تضوووورُ  مشوووووارًا بمشوووووار يف اَلرضِ 
 

السابقة تظهر المعادالت الموضوعية الرئيسة لمفهوم الحريـة عنـد عـرار وهـي  بياتفاأل

معادالت متوازية مع مبادئ الفكر االشرتاكي يف مفهومه الحديث، من حيث النزاهة وعدالة 

 الضغينة ومن حيث الصراع بين توزيع اإلنتاج واالنتصار لحقوق الفقراء، ومن حيث رفُض 
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مثـالي للعـدل لكادحة ]الكلُّ زطٌّ مساواة محققة[ إنه ينشد العـالم الالطبقتين البورجوازية وا

 والخير والجمال. 

ومن جانب آخـر فـإن يف األبيـات فكـًرا أبيقورًيـا واضـًحا مـن حيـث تـوافر عناصـر اللـذة 

هـــي ]الخمـــر والحـــب والـــزمن ( قبـــل المـــيالد، و350الثالثــة التـــي عرضـــها أبيقـــورس )

 يام تنفقها يف األرض تضرب مشواًرا بمشواٍر[.الحاضر[... ]هذا هو العمر ال أ

فعرار يف هذا االتجاه الفكري يتوازى مع الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد يف معّلقتـه التـي 

تمثل صـرخة وجوديـة عارمـة يف وجـه الحيـاة، فهـو يطلـب خـوض الحـرب احتجاًجـا علـى 

الخمـر لكـي ال يمـوت خلود، وينشد المرأة الجميلـة لُيَسـّري عـن آالمـه، ويشـرب فرضية ال

 صادًيا:

   موووو  واف تشووووراب  الخمووووور  لووووّبت 

  وووووووري س يووووووورّ   كفسوووووووه يف حي توووووووه
 

ووووِ    ََ    بيعوووو   إكفوووو ق  طريفوووو   َمت 

وووو   نوووو  الصَّ  َوووونعَ  إٌ مت نوووو  عووووً ا أيَّ
 

الـذي ينتصـر علـى عبثيـة الحيـاة ومثل هذه النزعة األبيقورية المعة يف شعر عمـر الخيـام 

 استثمار لذة الزمن الحاضر:بشرب الخمر وعشق النساء و

  ٌ  ال تشوووووووووغ  البووووووووو ف بم ضووووووووو  الزموووووووووو 

  ٌ   ال بوووووووووووووو ت  الغيووووووووووووووب قبوووووووووووووو  اَل ا

  اعوووووووووووون  موووووووووووون الح ضوووووووووووور لباتووووووووووووه

  ٌ  فَووووووووي  موووووووون طبوووووووو  الَيوووووووو ل  اَلموووووووو 
 

َورفعـرار عنـدما يصــف حيـاة   يتأّســى وإنمـا –البــاحثين بعـض ظـن كمــا –فهــو ال يهجـوهم  النَـّ

هتم وترحـالهم الـدائم ويبـدد وحشـته بـين شـتا ع عـنيـداف بـل ال، بسـاطتهم، مـع ويتنـاغم بحياهتم،

َورخرابيشهم، كما نلمح أحياًنا أن عراًرا يلفت انتباهنا إلـى أن عيشـة  تليـق هبـذه الحيـاة التـي ال  النَـّ

يف كل شـيء، لـذلك  أسف عليها، وأن لديهم قيًما اجتماعية فاضلة ليس عند سواهم، فهم سواسية

 مدن وأصحاب المطامع االجتماعية الدنيوية.يسعد بلقياهم أمام شقائه مع أخالق ال
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 ع د الش راء الال قين: َورال َّ
أّثر شعر عرار بكوكبة من الشعراء األردنيين الالحقين، فبلغ تـأثر عبـد الـرحيم عمـر إلـى 

عر التفعيلة، فنسج علـى منوالهـا درجة أنه عارض قصيدة )سكَِر الدهر( لعرار بقصيدة من ش

 ها بيًتا كاماًل لعرار:قافيًة ووزًنا وضّمن في

ووووُبهُ   أكوووو  إٌ أصوووومت  فصوووومت  حس 
 

 أكوووووووه صوووووووُت اَلرّقوووووو ِ  اَلَبووووووحُّ  
 

لكـن عبـد الـرحيم  فظهرت القصيدة كما لو أهنا تناص فكري ولغـوي مـع قصـيدة عـرار.

 منحها طاقة شعورية وفنية جديدة.

صـيدة صعاليك تقنّع حيدر محمود بالشـعور الفكـري عنـد عـرار يف قويف قصيدته نشيد ال

 عرار التي مطلعها:

 عفوو  الصووف   اكتفوو  موون  ووول كوو م ئ 
 

  أ شووووك الّشووووّك أٌ يووووون  بييموووو ين 
 

 فقال حيدر يف مطلع قصيدته:

ووت   ََ  عفوو  الصووف   اكتفوو  يوو  مصووطف  َ َع
 

  ٌِ  ظهوووووَر خيوووورِ المط يوووو  شوووورُّ فرَوووو 
 

ًضـا لقصـيدة عـرار اسـتخدم فيهـا حيـدر عـدًدا مـن المفـردات فقصيدة حيـدر معارضـة أي

يرهـا إضـافة إلـى التشـابه يف وحـدة الرتاكيب العرارية مثل: بّلطوا البحر، الزمان الزفـت وغو

وال شك أن هذا التأثر طبيعي وجائز ومملوح ضمن جواز انتقـال الفكـرة أو  البحر والقافية.

منــة وبيئــات مختلفــة، شــريطة أن يقــدم الــنص المفــردة الخاصــة بــين شــاعرين أو أكثــر يف أز

 أسلوبية جديدة.الالحق جمالية 

أما حبيب الزيودي فقد قرر أن ينأى عن التأثر الفني بعرار ليمتلك صوته الخاص، كي ال 

 يكون شعُره صدى لشعر عرار، وقد أعلن ذلك بوضوح عندما خاطب عراًرا بقوله:

وووم   بووو نيت   قطعووو ين أمووو م   اليووووَ  لووو   ش 

 اليوووو  لووو  لغتووو   ترعووو  يف مف ليهووو  رئووو م  

  الموو  إيقوو ع  يفوويإل عَوو اليووو  لوو  بوو ع   
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 كووّ اٌ كحوون اليووو  يوو  أبتوو  عَوو  َووق  ال ووال 

 كووّ اٌ ف شوور   موون موو امك  رعووً   اتوورك موو ام 

يُت  حووو   يووو  إمووو م  َّ  كووو اٌ ال تغضوووب إذا صووو
 

ر ال صـدى لـه، هكذا اجتهد حبيـب فيمـا يسـمى بقتـل األُبـّوة الشـعرية؛ ليكـون نـّدا لعـرا

رج مـن عبـاءة عـرار. ولمزيـد مـن التفصـيل ُينظـر ولينال تفرده بشعريته، وكي ال يقال إنـه خـ

 ّور الصوت والصدى.بحث محمد ح

 

 في و ب الال قين من األ  اء األر  يين: رَوال َّ
معاداًل موضوعًيا لنزعته األبيقوريـة االشـرتاكية صـعد تيسـير  النََّورمثلما اتخذ عرار حياة 

شتغل عليه وفق منزعه الوجودي اف «الغجر» سبول إلى المفهوم العالمي األشمل للنّور وهو

الملّبد بالقلق وآهات االغرتاب وأسـئلة الـذات المشـتبكة مـع غمـوض الكـون، وذلـك مـن 

 خالل قصيدة واحدة هي قصيدة )غجرّية( يف ديوان أحزان صحراوية.

لغجرية الراقصـة، إذ تـراءى لـه أن الليـل يسّرب تيسير لوعته الوجودية من خالل مشهد ا

 تلك الغجرية التي تـرقص لتحـرج غمـالموحش ونداء ال
ْ
وض الحيـاة، غابة مكنونان يف عيني

 وهو رقص ممتد من البداية الوثنية الطوطمية لإلنسان:

 ي   حي  الطب   المزم ر ُع   ب »

 لعشي ت العصور الوثني 

 «عبر عين  عجرّي 

ي ة العشـّيات التـي هـي أول كلمـة يف ديـوان عـرار )عشـيات وادفاستدعى من عرار مفرد

لكنه استمر يناجي تلك الغجرية الراقصة كنـوع مـن تطهيـر الـذات مـن ألـم السـؤال  )اليابس

الوجودي ومن الحضارة المدنيـة الكاذبـة فيخاطـب الراقصـة بــ ]أمطرينـي... أمطرينـي مـن 
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. ظامًئا لـم يسـقني .َمْن خلَّف ليل المدنيةْ  سديم الغيب زخاٍت شهّية ألصقيني بالرتاْب... أنا

 ب[.إال السرا

 ويضاعف الشاعر تأّمله لعيني تلك الغجرية فيرى فيهما اإلجابات التي يبحث عنها:

 أ  تن ن  ب  مط يف»

 «عن  عينين نم  مقبرت   ّ  الخوايف

غجريـة كان تيسير يف قصيدته منحـاًزا لحيـاة الغجـر إلـى الحـّد الـذي يـرى فيـه أن تلـك ال

 جماليات الطبيعة العذراء: الراقصة غنّية، ومظاهر غناها متمثلة بتشاهبها مع

 أمطرين  أكِت م  ولِت عني   »

 عب  اَلعش   يف كه يِك 

  اَلرض الن ّي  ،

 ل  يَّط  شفتيك الطين

.  ُبنًّي   أحمر 

 ل  تخوين منح  الشم  فهبا الو هُ 

 أَمر،

ر   ََ  الو ه المز َّ  م   َست ُه ُح

 ي   عجر

 م  الب  تحم  عينيك من اَلَرار

 .«رم ي ألغ ِو الح  ي  الس

فالشاعر منحاز بشجاعة إلى الجمال الطبيعي الربيء من التزوير والتجميل االصـطناعي 

المّزيف. هكذا تظهر القصيدة بنزعتها للبساطة األولى التي ترّد على زيف الحضارة المدنية 

َورموقف عرار مـن حيـاة الحريـة عنـد  الكاذبة. هنا يف هذه الفكرة يلتقي مع حيـث تكـون  النَـّ

على فلسفة اللذة وعلى السخرية من أخالق المدن. وبذلك تربز الفكـرة الحرية شاهًدا هذه 

َورالمشرتكة بينهمـا يف أن حيـاة  رّد واقعـي قـوّي علـى هتمـة الغمـوض الوجـودي وشـقاء  النَـّ
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َورتلقائًيـا علـى اإلعجـاب بموقـف اإلنسان يف الحياة الدنيويـة، كمـا يتفـق الشـاعران  مـن  النَـّ

األولــى... هكــذا إذن اعتنــق الشــاعران مبــدأ الفــن  وقــف جمــالي بالدرجــةالوجــود، فهــو م

 والجمال معاداًل موضوعًيا يطّهرهما من أخالق الواقع الغامض ومن ضغط سؤال المصير. 

سـماوي قصـيدته وبعد ثالثين سنة تقريًبا من قصيدة الغجرية لتيسير سبول ينشر جـريس 

رى للحكمــة[ فيســطو عليهــا شــاعر شــاب مــن ]ماشــا وأغنيــة الغجــري[ يف ديوانــه ]زّلــة أخــ

ا إلحدى المسابقات المحلية هنـاك لكـن اللجنـة تكتشـفه. ويـرى مجـدي الجزائر ويتقدم هب

أن القصيدة ترصد حياة الغجر وتجـوالهم المسـتمر، وقـد تبـدو يف ظاهرهـا وكأهنـا » دعيبس

هــي قصــيدة  لبوهيميــة التــي يعيشــها الغجــر ولكنهــا يف الجــوهر غيــر ذلــك.تمجيــد للحيــاة ا

نـت القصـيدة يف أكثـر مـن موضـع أن تتحدث عن الحـب والبحـر واإلخـالص والسـعادة. بي

الغجر هم أسـعد النـاس ألهنـم األقـرب إلـى األرض وإلـى السـماء يف الوقـت ذاتـه، يـأكلون 

 .«الكتئابويرقصون وينامون مًعا. لم أسمع عن غجري أصيب با

يـد حيـاة الغجـر وهنْـَج تيسـير سـبول يف يف هذه القصيدة ينهج سماوي هنْـج عـرار يف تمج

لجمال الغجري رمًزا ألسرار الوجود. لكنـه يضـاعف مـن اهتمامـه االنفعـالي بماشـا اتخاذ ا

الصبية الغجرية التي تمارس طقوس حياهتا برباءة، فيقوم بما تقوم به ماشا من المشي الوئيد 

ض الثعـابين ويــرقص لبحـر ويسـرق الخيـل ويـدّجن المراعـي ويعـزف بالقيثـارة ليـروّ نحـو ا

، فالغجر ال يسكنون بيوًتـا مـن الطـين والحجـر؛ ألهنـم بانتشاء ويغني لماشا ويقيم لها خيمة

أبناء الرحيل خصوم االستقرار والتدجين. الشاعر ينـدغم بحيـاة ماشـا ويتعـاطف معهـا حـّد 

 اة يمارسان مًعا تربية الديكة واألرانب وإيقاد النار.تخّيلها حبيبة برّية مشته

إذن ثمة نزوع نحو حياة الحرية الغجرية التي تقوم على معطيات الطبيعة والعفوية بعيـًدا 

عن تكاليف الحياة المدنية المعقدة، وهو هبذا النزوع إنما يجّسد رغبة دفينـة عنـده يف اتخـاذ 

لواقع الحضاري المأزوم. فالحياة الغجرية ال تنتبه حياة الغجر حالًّ للتخلص من مكابدات ا

إهنا الحياة الربانيـة الرعويـة  ولوجيا أو تصنّع اجتماعي أو تبني أحالًما جريحة ستخيب.أليد

ــاة تعــّوض اإلنســان المــدين عــن قلقــه  ــة. وهــي حي ــدة عــن اآلالم االجتماعي الخالصــة البعي



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

111 

 

من شـرب خمـر ومـن رقـص وتخلصـه مـن  واغرتابه وتقوده إلى اللذات األبيقورية الدنيوية

 ذي يسمى وطنًا.أدنى ارتباط بالمكان ال

أما التأثر الثالث بموضوعة الغجر فوجدناه عند الروائي هاشـم غرايبـة، لكنـه لـيس تـأثًرا 

فنًيا بقدر ما هو وحدة فكرة قام هاشم بتطبيقها وبتقـديم نمـوذج واقعـي معـيش يثّبـت صـحة 

قد قّدم عرار. إهنا وحدة الفكرة واختالف الكيفية األسلوبية، ف األخبار واألفكار الواردة عند

ة للناشـئة بعنـوان ]يـردا شمسـا[ عـرض هاشم موضوعة الغجر بالنثر عن طريق رواية موّجه

فيها وقائع من حياة الغجر عن طريق حركـة البطلـة، ليشـير إلـى أن حيـاة الغجـر هـي أسـاس 

أقام األبيض واألسود » البدائية األولى حيث:التجمعات البشرية، وأصل اإلنسان يف رعويته 

تتلـوا بيـنهم علـى الغنـائم ولمـا سـألوا يـردا ألحمر ممالكهم على األرض، ثـم اقواألصفر وا

شمسا أين مملكتك قالت: أنا ابنة الشمس وأخت الريح كل األرض لـي، مملكتـي يف قلبـي 

 .«ليس لها حدود

أن الغجر أبناء الحياة الفطرية األولى،  هكذا يؤكد غرايبة كما أّكد عرار وسبول وسماوي

ا من قسوة حياهتم يف بكل معانيها الفكرية واالجتماعية. وهم على ما يبدو لن وأجداد الحرية

ــزام  ــًدا عــن تكــاليف االنتمــاء وااللت الحــّل والرتّحــال إنمــا يعيشــون بطمأنينــة وانســجام بعي

 االجتماعي يف الحياة المدنية.

دمة تاريخية أن غرايبة أصدر كتاًبا بعنوان ]ديوان الغجر[ كتب له مقأما المرة الثانية فهي 

ذج متنّوعة من أقـوالهم ومعتقـداهتم وحكايـاهتم معرفية شاملة عن حياة الغجر وأورد فيه نما

ـع كبيـر لموضـوعة الغجـر، وإضـافة معلوماتيـة مهمــة  الواقعيـة واألسـطورية. ويف ذلـك توسُّ

م قــد أضــاء علــى هــذه الحيــاة الخاصــة عنــد الفئــة لتفاصــيل العــيش الغجــري. فيكــون هاشــ

ي معلومـا  يف الخاصة بأسلوب أدبـي إبـداعي يف )يـردا شمسـا( وأسـلوب علمـ االجتماعية

كتابه ديوان الغجر، بمعنى أنه أكسب الموضـوعة حّقهـا مـن التأمـل والمعرفـة. وال أظـن أن 

كعرار وسـبول وسـماوي، الروائي فعل ذلك إال من قبيل إعجابه الشخصي بالحياة الغجرية 
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م، فثمـة مسـاحات واسـعة متشـاهبة بـين طبيعـة األدب وهو إعجاب يتالمح عنـد أدبـاء العـال

 الحياة الغجرية!وطبيعة 

 

 الختام االست تاعي:
حمل فكر عرار يف شـعره مالمـح فلسـفة وجوديـة تجمـع بـين النزعـة األبيقوريـة والفكـر 

ــَورالاالشــرتاكي بمبادئــه األولــى، فكــان موقفــه مــن  ــل  نَّ موقــف المعَجــب بحيــاهتم والمبجِّ

رتحــال الــدائم وبالغنــاء تتفــق وروح الحريــة والعفويــة يف مواجهــة الحيــاة باللعــاداهتم التــي 

 والموسيقى والرقص وتخليص النفس من أعباء االنتماء وااللتزام.

 والثاين موضـوعي. فأمـا ا
ّ
لفنـي وكان تأثر األدباء الالحقين بعرار على نوعين: األول فني

ـا فتمثل يف المعارضات عند عبد الرحيم عمر وحيدر محم ود. فأقام عبد الـرحيم عمـر تناصًّ

حتى بدت قصيدته أجزاء من شعر عرار مكتوبة وفق التفعيلـة كأنـه أعـاد كثيًفا مع شعر عرار 

بناء القصيدة على نحو ما فعل يف قصيدة عرار ]سكر الدهر[. أما حيـدر محمـود فأقـام أيًضـا 

دماين[، فأخـذ حيـدر مع قصيدة عرار التي مطلعها ]عفـا الصـفا وانتفـى مـن كـوخ نـمعارضة 

الوزن والقافيـة المشـرتكة. وزاد علـى ذلـك بـأن تـأثر جزًءا من المطلع وبنى عليـه قصـيدته بـ

باللغة المحكية عند عرار فاسـتخدم بعضـها مثـل: بّلطـوا البحـر، والزمـان الّزفـت، كمـا تـأثر 

اًرا ورأى فيه الثائرة عند عرار. أما حبيب الزيودي فلشّدة ما أحّب عربالروح الناقدة الساخرة 

عراًرا وأن ال يلبس عباءتـه فكانـت قصـيدته واضـحة يف شاعًرا استثنائًيا، صّمم على أال يقّلد 

 أنه يريد أن يستقل بشخصيته الشعرية.

أمــا التــأثر الموضــوعي فتحقــق عنــد كــل مــن تيســير ســبول وجــريس ســماوي يف الشــعر 

تي ناجى فيها صبية جميلة راقصـة هاشم غرايبة يف النثر. فكتب تيسير قصيدته ]الغجرية[ الو

حّمل هذا الجمال أسرار الوجود وغموض الحياة وجماليات الطبيعة مناجاة فلسفية تأملية و

وعفوية العيش وبراءة االلتـزام االجتمـاعي. أمـا جـريس سـماوي يف قصـيدته ]ماشـا وأغنيـة 
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هـذه الحيـاة، ب أبعد وأعمق حين تخّيل ماشـا حبيبتـه ورفيقـة مشـواره يف الغجري[، فقد ذه

ّبي الديكة واألرانب بعيًدا عن تكاليف الحضـارة يريد أن يعيش معها يف خيمة يوقد النار وير

وأمــا هاشــم غرايبــة فانــدغم  .والعشــق الصــايف المدنيــة وقريًبــا مــن حيــاة البســاطة والعفويــة

در روايـة للناشـئة تحكـي حيـاة شـابة صـغيرة اسـمها ]يـردا بالمفهوم الغجري للحيـاة، وأصـ

بـذلك فقـد أصـدر يف العـام  سا[ تجّسد طبيعة العيش الغجري سلوًكا وفكًرا. ولم يكتـفشم

م كتابه ]ديوان الغجر[ ليدّون فيه معرفة شاملة هبذه الفئة االجتماعيـة. ويسـّجل 2020نفسه 

ائـق معيشـتهم. لنكتشـف يف النهايـة أن أيًضا نماذج من حكاياهم وأشعارهم ومـواقفهم وطر

، وسبب هذا االنحيـاز هـو أن األدبـاء النََّورون إلى الفطرة البسيطة يف حياة أدباء العالم ينحاز

 أنفسهم يصدرون عن نفس تناصر الحياة الربية الطبيعية وتخاصم حياة المدينة.

 

 مرا  

 ديوان عشيات وادي اليابس، طبعات مختلفة. -

ردنًيا ، قراءات جديدة، كتاب يضم بحوًثا لستة وعشرين باحًثا أمصطفى وهبي التل -

 م.2022، 1ر، طوعربًيا/ عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنش

 بحث الصوت والصدى، محمد حّور، المرجع السابق. -

، 1ديــوان زّلــة الحكمــة، جــريس ســماوي، المؤسســة العربيــة، عمــان، بيــروت، ط -

 م.2004

 م.1998، 2سبول، دار أزمنة، عمان، ط األعمال الكاملة، تيسير -

 ر، شبكة االنرتنت.منشورة يف الدستو مجدي دعيبس، مقالة -

 م.2020رواية يردا شمسا، هاشم غرايبة، دار خطوط وظالل، عمان،  -

 م.2020ديوان الغجر، هاشم غرايبة، وزارة الثقافة، عمان،  -
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 يراء  في ووراق عرار الدياسي 
 الورق()عرار: سير  القلق.. و  ض 

 

 *مفلل ال دوان
 

واألديـب، وبـين  فى وهبـي التـل( الشـاعر والمثقـفثمة تشابك جذري بين عرار )مصط

عــرار السياســي المتمــرد الــرافض، وهــذا واضــح عنــد قــراءة إرثــه المكتــوب، وعنــد متابعــة 

تفاصيل حياته بكل مراحلها. وإذا كانت الكتابة يف هذا المقام عن أوراق عرار السياسـية، يف 

والغجـر، وكـوخ النـدامى وعبـود بيل معاينة وتقديم الوجه اآلخر لعرار، بعيدا عـن الغـزل س

وآرائه النقدية، هنا محاولة لتلمس جمر مختلـف مـن الكتابـة  والخمر، ومساجالته الشعرية

عند عرار، من خالل معاينة اإلرث السياسي الذي تركه عرار، هي قراءة تأ  على مسافة من 

قـف، مـن سـرد ومو «علـى هـامش العشـيات» بس، وتطـّل يف جانـب منهـاعشيات وادي اليـا

أوراق عـرار » أيضا مختلفة عن ما حققـه وقـدم لـه المرحـوم محمـد كعـوش يف كتـابلكنها 

م، وفيـه جمـع المقـاالت السياسـية التـي نشـرها عـرار يف 1980الذي صـدر عـام  «السياسية

 جريدة الكرمل الحيفاوية.

ه اآلخـر لعـرار، أتصـفح مجلـدات وثـائق عـرار السياسـية، بوحي من التوق لمعرفة الوج

ا، مراحـل مختلفـة مـن حيـاة ة وراء أخرى، وثيقة تلـو الثانيـة، وكـأين أتـابع مـن خاللهـصفح

عرار، ومعها مراحل منوعة من تفاصيل مؤسسات الدولـة الناشـئة، والشـخوص المحيطـين 

أخــرى، تلــك القفــزات  بعــرار، وأحــداث سياســية، وقلــق النفــي والســجن تــارة، ويف مــرات

                                                 
  *.قاص وكاتب أردين 
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يف  بأن عمر الشاعر المناضل هنا مئات السنين لكثرة ما تنقلالوظيفية التي يتهيأ لمن يتابعها، 

 تلك الوظائف والمؤسسات.

ــه  ــه السياســية، وعالقت ــه، وشــعره، ومواقف ــن حيات ــرار تفاصــيل م ــوا عــن ع ــرون كتب كثي

تي تبوأها يف الدولة، وعالقته مع بالمجتمع، وعالقته بالغجر، وفلسفته يف الخمر، ومواقعه ال

، وجوانـب كة األصدقاء حوله، ونماذجه الذي اختارهـا يف شـعره ونثـرهاألمير عبد اهلل، وشب

ــا  ــا، وكله ــيال، ســلبا وإيجاب ــدا وتحل ــب عــن عــرار تلمســها نق ــرة أخــرى حــاول مــن كت كثي

شـة، بمجموعها، أعطت صورة قريبة من حقيقة عرار، يف بعضـها اجتهـاد، وبعـض آخـر معاي

الباحث والمهتم الى تفاصيل جديدة  لكن الكتابة عن عرار من وحي وثائقه، وأوراقه، يحيل

تب عن عرار، وبعض آخر يضيف حقائق جديـدة، أو ينفـي بعضـا مـن بعضها يثبت ما كان ك

تلك الكتابات السابقة، وهذا ما ُيالحظ عندما يبحر النقاد والباحثون يف تحليل هذه الوثـائق 

ثـة كتـب م، يف مجلـدين ضـمن ثال2012والتـي صـدرت يف عـام  كرسـي عـرار،التي نشـرها 

م(، حيــث تــم 1949 -1899التــل/عرار  ضــخمة، تحــت عنــوان )وثــائق مصــطفى وهبــي

صفحة: الجـزء  332تقسيم المجلد األول إلى جزئين، بين دفتي كتاب واحد عدد صفحاته 

ثائق قنصلية إمـارة شـرق (، والجزء الثاين: و1938-1922األول: المخاطبات الحكومية )

مــد التــل/ القنصــل األردين يف المملكــة خلــف محأوراق «م1943-1942األردن/بغــداد 

بينما المجلد الثاين صدر يف جزئين، كل واحد منهما يف كتـاب منفصـل:  .«العراقية الهاشمية

ـــواردة 1949-1920الجـــزء األول: الرســـائل الصـــادرة ) ـــاين: الرســـائل ال (، والجـــزء الث

ه القـراءة تركـز (. ونظرا لضخامة وتشـعب الوثـائق يف المجلـدين، فـإن هـذ1921-1949)

خذ نماذج منتقاة من تلـك الوثـائق، والتـي يمكـن على الجزء األول من المجلد األول، مع أ

من خاللها رسم إطار لجانب من سيرة عرار السياسية واإلدارية، وهي بطبيعة الحـال تعطـي 

يف شخصـية عـرار يف المسـارات السياسـية والعمليـة مـن صورة تعكس حالة الوعي والتمرد 

 .حياته
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 القراء  األول 
يف  «بـوح القـرى» لقد كنت محظوظا بقراءة هذه الوثائق، مما أتاح لي عرضها يف سـياق صـفحة

جريدة الرأي قبل عدة سنوات، على مدار أربع حلقات، قدمت خاللها الجهـد الجـاد، والحقيقـي، 

د الزعبـي، امعة اليرمـوك، ممـثال بمـدير الكرسـي األسـتاذ الـدكتور زيـاوالنوعي لكرسي عرار يف ج

عمليـة القـراءة والدراسـة والعنونـة والتصـنيف  وكذلك الدكتور أسامة عايش، حيث كان الجهد يف

والفهرسة واألرشفة لهذه الوثائق، واجتـزأت مـن المجلـد األول حينهـا، بعـض مـن تلـك الوثـائق، 

 ق، وقدمتها كنماذج وهي: وثائ 307التي هي يف مجموعها 

 :114مـن الكتـاب، والوثيقـة  119مخطوطـة، وردت يف صـفحة : صـنفت كوثيقـة 113الوثيقة ) -

مـن الكتـاب: كتـاب موجـه مـن  120صنفت كوثيقة مخطوطة مطبوعـة، وردت يف صـفحة 

مصطفى وهبي التل الى األمير عبد اهلل بن الحسين/ ومن األميـر عبـد اهلل بـن الحسـين إلـى 

ــالتهم القا رئاســة ــق ب ــة حــول ضــرورة إعــادة التحقي ــة، واالســتفادة مــن النظــار األردني نوني

 م(.10/1928 /17، خربات مصطفى وهبي التل التعليمية

: كتاب مكتوم صادر عن دائرة مراقبة الحسابات إلـى رئاسـة النظـار 129)الوثيقة رقم  -

بوعــة ، وثيقــة مط23/3/1929األردنيــة حــول اســتدعاء مصــطفى وهبــي التــل، 

تـاب ثنـاء أدائـي وظيفـي : ك131من الكتاب. والوثيقـة رقـم  137مخطوطة، صفحة 

، وثيقـة 9/4/1929لـى مصـطفى وهبـي التـل، موجه من دائـرة مراقبـة الحسـابات إ

 من الكتاب(. 140مطبوعة مخطوطة. صفحة 

برقيـة: كتـاب موجـه مـن متصـرفية لـواء معـان إلـى رئاسـة النظـار  /167)الوثيقة رقم  -

، 24/3/1930نية يتضـمن ضـرورة معالجـة أزمـة الجـراد يف ناحيـة الشـوبك، األرد

 من الكتاب(. 177وثيقة مخطوطة مطبوعة، صفحة 

: كتــاب صــادر عــن رئاســة الــديوان األميــري إلــى رئاســة الــوزراء 245)الوثيقــة رقــم  -

، 11/3/1935األردنية بضرورة إعادة النظر بحقوق مصطفى وهبي التل الوظيفية، 

 من الكتاب(. 255طبوعة مخطوطة، صفحة وثيقة م
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ى وهبـي التـل تكـريم إحـدى الشخصـيات : خالصـة طلـب مصـطف252)الوثيقة رقم  -

-262م، وثيقة مخطوطـة، صـفحة 14/7/1935القضائية تحت الرعاية األميرية، 

264.) 

: خالصـة طلـب مصـطفى وهبـي التـل تكـريم إحـدى الشخصـيات 253)الوثيقة رقم  -

 (.265اية األميرية، دون تاريخ، وثيقة مطبوعة، صفحة القضائية تحت الرع

: كتاب موجه مـن مصـطفى وهبـي التـل إلـى متصـرفية لـواء البلقـاء 254)الوثيقة رقم  -

م، 15/7/1935يتعلق بأخذ تصريح رسمي لتكريم إحدى الشخصيات القضـائية، 

 (.267-266وثيقة مطبوعة، صفحة 

ية لـواء البلقـاء إلـى مصـطفى وهبـي التـل : كتاب موجه مـن متصـرف255)الوثيقة رقم  -

لـب تكـريم إحـدى الشخصـيات القضـائية الصـفة القانونيـة، حول وجوب إكساب ط

 (.268، وثيقة مطبوعة مخطوطة، صفحة 15/7/1935

: كتاب موجه مـن مصـطفى وهبـي التـل إلـى متصـرفية لـواء البلقـاء 256)الوثيقة رقم  -

الســـــتدعائه المـــــؤرخ يف يوضـــــح فيـــــه أصـــــول قـــــانون االجتماعـــــات، جوابـــــا 

 (.269م، وثيقة مخطوطة، صفحة 15/7/1935

: كتاب مكتوم صادر عن رئاسة الوزراء األردنية إلـى وزارة العدليـة 257)الوثيقة رقم  -

حول طلب مصطفى وهبي التل تكريم إحـدى الشخصـيات القضـائية تحـت الرعايـة 

 (.270م، وثيقة مطبوعة مخطوطة، صفحة 16/7/1935األميرية، 

طــانيين يف شــرقي األردن إلــى : كتــاب صــادر عــن رئــيس المعتمــدين الربي39)الوثيقــة رقــم  -

متضمن شكوى مصطفى وهبـي التـل، ورفضـه طريقـة عزلـه مـن رئاسة النظار األردنية، وال

 (.40، وثيقة مطبوعة مخطوطة، صفحة 16/5/1926خدمة الحكومة األردنية، 
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لنظــار األردنيــة دولــة رئــيس المعتمــدين : كتــاب صــادر عــن رئاســة ا41)الوثيقــة رقــم  -

قي األردن، يؤكــــد فيــــه ســــوء إدارة مصــــطفى وهبــــي التــــل، الربيطــــانيين يف شــــر

 (.45، وثيقة مطبوعة مخطوطة، صفحة 31/5/1926

: كتاب استدعاء موجه مـن مصـطفى وهبـي التـل إلـى مديريـة المعـارف 210)الوثيقة  -

ـــة االلتحـــاق بركـــب األ ـــه لغاي ـــى إجازت ـــة عل ـــن الحســـين، للموافق ـــد اهلل ب ـــر عب مي

 (.220عة، صفحة ، وثيقة مخطوطة مطبو5/11/1932

: كتاب موجه من متصرفية لواء عجلـون إلـى مصـطفى وهبـي التـل 104)الوثيقة رقم  -

، وثيقة مطبوعة مخطوطـة، 17/4/1928يتضمن أمر وضعه تحت مراقبة الشرطة، 

 (.109صفحة 

 اض كل من:أما الجزء الثاين من المجلد فقد تم استعر 

ن توفيق أبو الهـدى، رئـيس الـوزراء : كتاب تقدير شخصي موجه م274)الوثيقة رقم  -

 (.291، وثيقة مخطوطة، صفحة 23/12/1942لى خلف التل، األردين، إ

: كتاب خصوصي موجه من قنصلية إمارة شرق األردن إلـى توفيـق 290)الوثيقة رقم  -

ليــــة للوظيفــــة القنصــــلية، أبــــو الهــــدى حــــول ضــــرورة زيــــادة المخصصــــات الما

 (.310، صفحة ، وثيقة مطبوعة مخطوطة30/5/1943

ــد، 295)الوثيقــة رقــم  - ــى الســيد كركرباي ــاب موجــه مــن قنصــلية إمــارة شــرق األردن إل : كت

ــة االستشــراقية  ــة إحــدى الشخصــيات الربيطاني المعتمــد الربيطــاين يف عمــان، يتعلــق بمقابل

 (.316وثيقة مطبوعة، صفحة  ،3/7/1943لألمير عبد اهلل بن الحسين، 

يم تصور قريـب مـن محتـوى تي اجتهدت يف تقديمها، لتقدتلك هي نماذج من الوثائق ال

هذه األوراق، ومدى أهميتها، وخطورهتا، وضرورة االلتفات إليها عنـد دراسـة تلـك الفـرتة 

 من تاريخ األردن، وليس فقط جوانب من سيرة وتاريخ حياة الشاعر عرار.
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 ثا ي القراء  ال
ار تقـديم تصـور أشـمل للوثـائق، وتحديـد ولكن القراءة الثانية للوثائق، والتي تأ  يف إط

ــاة أعمــق لمحتوا ــة لحي ــاتيح مختلف ــى مســاحات أخــرى، ومف هــا، وتفاصــيلها، ســحبتني إل

الشاعر، وللربنامج اليومي للمناضل، ولدأب ال يكل للموظـف، ولصـراع مسـتمر لإلنسـان 

كـل األوراق يف جوانـب كثيـرة منهـا، أوراق رسـمية، وظيفيـة، و مصطفى وهبي التل.. وهذه

احات يتداخل فيهـا الخـاص بالعـام؛ مجموعة من هذه الوثائق تحيلنا إلى رؤية تحليلية لمس

إهنا توثق للبلد، لألردن، وكيف كان، وطبيعة العالقـات التـي تحكمـه، ونشـأة المؤسسـات، 

م أي مع تأسيس اإلمارة بفارق سنة 1922عام ومراكز القوى، وتركيبة النظام، فهي تبدأ من 

ولذا فلنا أن نتصور هذه الوثائق التي تعكـس طبيعـة الدولـة  ،م(1921إلمارة )تأسيس ا فقط

الناشئة، ومصطفى وهبي التل كان مـن طليعـة المحتكـين، والمؤسسـين للدولـة، إن كـان يف 

ــيم، الحكومــة، أو يف المعارضــة، ويف ذات الســياق ينســحب الحــال علــى تج ــه، يف التعل ربت

 والسجن، والمنفى!!والعمل اإلداري، والسياسة، والمال، 

 

 الوثيق  األول .. مفتاح القلق!!
ولكن، ولصعوبة تتبع خريطة هـذه الوثـائق، آثـرت أن أتعامـل معهـا كحـزم مـن الوثـائق، 

بحيث تشكل كل حزمة سياقا مستقال يفيد يف صياغة/ حبك قصة من حياة عرار، وتتشـابك 

ثيقــة المفتــاح هــذه القصــة مؤسســات وشــخوص وأحــداث وتــداعيات، وقــد كانــت الومــع 

ــة  ــة، المتمــردة، والواعي ــرار القلق ــت، هــيلشخصــية ع ــم » يف ذات الوق ــة رق بــراءة  1وثيق

، وثيقة مخطوطة. 25/10/1922تشكيالت مصطفى وهبي التل، راتبا، تاريخا، ووظيفة، 

ــتح لتصــور: «1صــفحة  قلــق السياســي والشــاعر والمناضــل  ربمــا تكــون هــذه الوثيقــة مفت

ربيـة م: معلم لغـة ع1927إلى عام  1922البيان الوظيفي من عام مصطفى وهبي التل، فيها 

يف تجهيز إربد، حاكم وادي السير، معلم اللغة العربية يف إربد، حاكم الزرقـاء، حـاكم إداري 
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ة هـي مـدة الشوبك ووادي موسى، معلم مدرسة عمان، مدير نمـوذج الحصـن.. أطـول فـرت

دنـانير  9ينتهي بعـد خمـس سـنوات براتـب و 1922دنانير عام  10سنة وأشهر، يبدأ براتب 

 ة كاملة(، وهناك فرتات انقطاع بينها أيضا.)وتحت التجربة لسن

، تتكىء عليها سيرة الشاعر بالتفصـيالت، واألحـداث، حتـى 1هذه الوثيقة المفتاح رقم 

 م.24/10/1927وتاريخها  89الوثيقة رقم 

ات، عـزز القيمـة المعنويـة ولعل عمله كحاكم إداري يف مناطق شهدت حراكات، وثـور 

م فقـد 1923الوثائق، وحين نتحدث عن حركة العدوان يف عـام  والتاريخية والسياسية لهذه

م، جواب 3/9/1923تاريخ  4كان عرار حاكما إداريا لوادي السير، حيث يف )الوثيقة رقم 

الحـاكم اإلداري بشـأن سـلطان العـدوان، وشـروحات أخـرى/ مصطفى وهبي التل لكتاب 

يف عنوان الوثيقة، ما هي إال قة مخطوطة(، هي بخط اليد، والمشروحات التي أشير إليها وثي

مســودة قصــيدة لعــرار، منهــا )أخــي مــن نحــن ال وطــن وال أهــل/ إذا رحنــا إذا جئنــا/ روانــا 

قـد أثـرت هبـذا..(. هـذه بعـض روح الخزي والعـار.. يـا سـائل الرجـع عـن أصـداء أنتـه... ل

 ة والشعر وبالسياسة يف آن واحد.الشاعر، وعالقته بالوظيف

 8م، ينقطــع عــن الخدمــة، ويف 1923أيلــول  7المفارقــة هنــا، ومــن هــذه الوثــائق، أن عــرارا يف 

م تصدر اإلرادة األميرية بتسفير السجينين شمس الدين سامي ومصـطفى وهبـي التـل 1923أيلول 

حـاكم إداري لـوادي السـير أيام مـن انقطـاع عـرار عـن الخدمـة ك 4(. وبعد 5وثيقة رقم إلى معان )

م 13/1/1935، بتـاريخ 239تضح عندما نصل إلى الوثيقـة رقـم يلغى الموقع برمته، وهذا ما سي

)كتاب صادر عـن وزارة العدليـة إلـى رئاسـة الـوزراء األردنيـة بشـأن اسـتدعاء الـدعوة التـي أقامهـا 

(، بخصـوص 250لتل على الحكومة األردنية، وثيقة مطبوعـة مخطوطـة، صـفحة مصطفى وهبي ا

م وكان حاكما إداريا لها، ثـم بعـد ذلـك يف 1923 /11/9إلغاء وظيفة حاكمية وادي السير بتاريخ 

)كتاب صادر عن رئاسة الديوان األميـري إلـى رئاسـة الـوزراء األردنيـة بضـرورة  245الوثيقة رقم 

وطـة، م، وثيقـة مطبوعـة مخط11/3/1935طفى وهبـي التـل الوظيفيـة، إعادة النظر بحقـوق مصـ
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أما كيفية سوقه إلـى معـان ثـم إلـى جـدة هـو وعـودة بـك القسـوس » ( ويف نص الوثيقة255صفحة 

فقد كان يرمي إلى أن يكونا بعيدين عن محل الحركة التي اهتما هبـا، هتمـة قويـة لـم تصـل إلـى حـد 

ن هنـاك أي أمـر يقضـي بعـزل مصـطفى أفنـدي مـن وظيفتـه، النفي وال إلـى حـد اإلثبـات، ولـم يكـ

يسـتحق العطـف، فكـذلك  ، ولكون أن عـودة بـك القسـوس قـد عـّوض بمـا ادعـا، ورؤي أنـهفعليه

 .«يجب إعادة النظر بحق مصطفى أفندي كي يستوي الماء والخشب

 

 وثائق الحاكم اإل ار  للشو ك ووا   موس 
خدمته حاكما للشوبك، وحاكما إداريا للشـوبك هناك مجموعة من الوثائق متعلقة بفرتة 

ــة وادي موســى ) ووادي موســى، ــرتة االضــطرابات وحادث ر عــن م(، وعــزل عــرا1926وف

: كتـاب صـادر 40موقعه، وهناك وثيقة برفض مصطفى وهبي التل لهذا القـرار )وثيقـة رقـم 

، والمتضـمن عن رئيس المعتمدين الربيطانيين يف شرقي األردن إلـى رئاسـة النظـار األردنيـة

خدمـــة الحكومـــة األردنيـــة،  شـــكوى مصـــطفى وهبـــي التـــل، ورفضـــه طريقـــة عزلـــه مـــن

ــيس النظــار، 44-43وطــة، صــفحة م، وثيقــة مطبوعــة مخط16/5/1926 (. وكــان رد رئ

 بالتأكيد على القرار، واعتباره معزوال وليس موقوفا عن العمل.

اكم إداري، يتجـه إلـى وتفيد الوثائق بأن مصطفى وهبـي التـل كـان يف أوقـات فصـله كحـ

لمــدارس كمــا هــو واضــح يف المراســالت، واألوراق، التعلــيم، مدرســا، أو مــديرا إلحــدى ا

لكنه مـا إن يبتعـد قلـيال حتـى يعـود إلـى اإلدارة الحكوميـة، غيـر أن قلـق الشـاعر،  والوثائق،

 ووعي السياسي لديه، يغلب على صفات الموظف الحكومي الرسمي.

دة: نماذج على هذه الـروح المتمـر 93والوثيقة  92والوثيقة  85يمكن أن تكون الوثيقة 

مديريـة المعـارف العامـة بشـأن  : كتاب موجه من مصـطفى وهبـي التـل إلـى85الوثيقة رقم 

: 92م )كان مديرا لمدرسة الحصن(. الوثيقـة 18/10/1927تبعات حادثة وادي موسى، 

لب أهالي الشـوبك ووادي نقد حكومي لكتاب مصطفى وهبي التل الجوابي المتضمن مطا
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األول لمدير المعارف العـام: لـي مالحظـة علـى م )من المساعد 22/11/1927موسى/ 

مصطفى حيث أن اللهجـة التـي اسـتعملها يف هـذا الجـواب غيـر الئقـة قطعيـا، جواب السيد 

 ظـن -الجـواب كتابـة عنـد–وهي تفيد التهكم على الحكومة، وأنا أعتقد أن السيد مصطفى 

: كتـاب موجـه 93قـم ة رالوثيقـ(. الجرائد إلحدى الحكومة على انتقادية مقالة يكتب نفسه

إلـى رئاسـة النظـار حـول ضـرورة تـوبيخ مصـطفى وهبـي التـل، واسـرتجاع كتابـه الجـوابي، 

 م.26/11/1927

 

 عرار.. تحت المراي  
 6فهي حول وضع مصطفى وهبي التل تحت المراقبـة  107إلى  98أما الوثائق من رقم 

وعزلـه مـن وظيفتـه كمـدير م، 1928عرتاضه على المعاهدة األردنية الربيطانية عام أشهر ال

 لمدرسة الحصن:

ــة  ــك انتهجــت بمناســبة » نصــها: 104الوثيق ــاد بأن ــى االعتق ــي عل ــدي أســباب تحملن ل

المعاهدة المربمة أخيرا منهجا خطرا على األمن والنظام يف شرق األردن، وإنك قد تفوهـت 

أن تثيـر من شأهنا أن تخل باألمن العام وأن تعكـر صـفو الجمهـور و بألفاظ وقمت بحركات

ري الخطـي هــذا وبمقتضــى الســلطة العـداء بــين الشــعب والحكومــة. فـإين آمــر بموجــب أمــ

 يف قانون منع الجـرائم الصـادر بتـاريخ 
ّ
م بوضـعك تحـت مراقبـة 7/9/1927المخولة إلي

 .«الشرطة لمدة ستة أشهر.. متصرف لواء عجلون

الموضــوع: نصــها: مــدير مدرســة الحصــن الســيد مصــطفى وهبــي التــل..  106 الوثيقــة

مــن وظيفــتكم  1928نيســان  15الحصــن.. لقــد عــزلتم مــن -تحقيقــات مــدارس إربــد

 م.. مدير المعارف.21/4/1928الشتغالكم بالسياسة وعليه صار تبليغكم بذلك.. 
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 توعيهات األمير إل صاف عرار
ين األمير عبد اهلل وعرار، وذلك يتضح من خـالل تـدخل كما تفيد الوثائق بعالقة مميزة ب

وبمرافقتـه يف رحالتـه، وهنـا مير عدة مرات لمصلحة عرار بإعادته إلى العمل الحكومي، األ

م، وفيها كتاب من مصطفى وهبي التـل 17/10/1928بتاريخ  113أشير إلى الوثيقة رقم 

 إلى األمير، وعليها توجيهات األمير إلنصاف عرار:

مقدمـه مصـطفى  تاب صاحب السمو الملكي أمير البالد المعظـم/ المعـروض مـنألع»

 عدة هتـم أوجبـت انفصـالي عـن وهبي التل من أفراد معيتكم السنية: لقد س
ّ
بق أن عزيت إلي

الخدمة الحكومية واتخاذ بعض اإلجراءات بحقي وبما أن اسـتمرار لصـوق هـذه الـتهم بـي 

سموكم حق القيام، وبـالنظر لتأكـدي مـن بـراء  مـن مما يمكن أن يمنعني من القيام بخدمة 

 ومن كون اإلجراءات التي اتخذت بحقـي بصـدد مـا ذكـكل ما ع
ّ
رت كانـت مخالفـة زى إلي

لنصوص القوانين المرعية، فحبا بإحقاق الحق وثبوت براء  ثبوتا يمكنني من االستمرار يف 

دة التحقيـق بالشـؤون خدمة سموكم وخدمة بـالدي الـتمس صـدور إرادتكـم المطاعـة بإعـا

ــة اإلجــرا ــا المعروضــة والنظــر يف قانوني ــه ســمو موالن ــر لولي ءات المتخــذة بصــددها واألم

 «المعظم

 وكانت المالحظة على الزاوية العلوية اليسرى، بخط صاحب السمو الملكي:

فخامة رئيس النظار/ إنني متأكـد مـن أن مقدمـه مـن خيـرة المتعلمـين مـن أبنـاء بـالدي »

لـب إجـراء بشدة تحقق نفي مـا كـان حصـل يف حقـه مـن سـوء الفهـم لـذلك أطوإنني أرغب 

  .«17/10/1928 هالتحقيق ثانية لتتمكن البالد من االستفادة من

 

  رفق  األمير
: 210وحول مرافقة عرار لألمير يف رحلة خاصة إلى البادية، يمكن اإلشارة إلى الوثيقـة 

ديريـة المعـارف للموافقـة علـى إجازتـه كتاب استدعاء موجه من مصطفى وهبي التل إلـى م
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مطبوعة،  ، وثيقة مخطوطة5/11/1932ب األمير عبد اهلل بن الحسين، لغاية االلتحاق برك

سعادة مدير المعارف األفخم/ لما كان سيدي وموالي المعظم سمو أميـر » :«220صفحة 

ه المزمعـة إلـى البالد يرغب يف أن يشرفني بااللتحاق بركابه الهاشمي العـالي يف رحلـة سـمو

مس التفضـل بإجـاز  عرضـيا مـدة عشـرين يومـا فـإين ألـت 8/11/32البادية صباح الثالثاء 

السامية وألكون مساء األحد يف عمان والتكرم بإبالغي ذلك ودمتم باحرتام.  لتحقيق الرغبة

يرفع  -6/11/932-11/149/5828أستاذ األدب العربي بمدرسة إربد م.وهبي التل/ 

 .«6/11/932ئيس النظار المعظم/ عند مدير المعارف إلى فخامة ر

ج مجموعات أخرى من الوثائق تؤشر على مراحل من حياتـه، حيـث يمكـن نماذ وهناك

مالحظة مرحلة انتقالية يف حياة عرار، تشير إليهـا الوثـائق حـول توجـه مصـطفى وهبـي التـل 

بك، وخالل هذه الفرتة للحصول على إجازة المحاماة خالل فرتة وجوده مديرا لناحية الشو

 برقية(.-24/3/1930تاريخ  167)وثيقة  يقطع إجازته لمعالجة أزمة الجراد

ــة  ــب عــرار )وثيق ــائق أخــرى حــول حجــز روات ــى  192وكــذلك توجــد مجموعــة وث إل

 قرار تنفيذ الحكم/ حجز ربع الراتب(./204

 216دل وثيقـة ومجموعة أخرى تتابع التحول الـوظيفي عنـد عـرار نحـو النقـل إلـى وزارة العـ

 كمة إربد البدائية ومأمور إجراء إربد.م حيث يعين رئيس كتاب مح18/12/1932تاريخ 

 

 ووتيا  مدان..  عو  تكريم
من المفيد اإلشـارة هنـا إلـى ذكـر لمقهـى حمـدان، كأوتيـل يف الوثـائق، يف سـياق تكـريم 

ـــائق )وثيقـــة  ـــة.. هنـــاك عـــدة وث ـــة األميري ـــ 252شخصـــية قضـــائية، وطلـــب الرعاي اريخ ت

 وة التكريم هذه/ بالوثائق:.. وهذه حكاية دع257م( حتى الوثيقة رقم 14/7/1935

يقرتح عرار يف الوثائق أن يقام الحفل يف قهوة حمدان، ولكنه من خالل الوثائق من وثيقة 

يمكـن تلمـس التفاصـيل، وسـير إجـراءات إقامـة مثـل هـذا  257الـى وثيقـة رقـم  252رقم 
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 سي مغلف بمربرات اجتماعية، ولعل كتابة تفصـيالت الفهرسـةالحفل الذي هو مؤتمر سيا

: 252خطـورة آنـذاك: )وثيقـة رقـم لتلك الوثائق يؤشر إلى ما كان يمثله هذا االجتمـاع مـن 

خالصــة طلــب مصــطفى وهبــي التــل تكــريم إحــدى الشخصــيات القضــائية تحــت الرعايــة 

: خالصة 253رقم . وثيقة 264-262م، وثيقة مخطوطة، صفحة 14/7/1935األميرية، 

ات القضائية تحت الرعايـة األميريـة، دون طلب مصطفى وهبي التل تكريم إحدى الشخصي

: كتاب موجه من مصطفى وهبي التـل 254. وثيقة رقم 265طبوعة، صفحة تاريخ، وثيقة م

إلى متصرفية لواء البلقاء يتعلق بأخذ تصريح رسمي لتكريم إحـدى الشخصـيات القضـائية، 

مـن : كتـاب موجـه 255. وثيقة رقـم 267-266ثيقة مطبوعة، صفحة م، و15/7/1935

إكسـاب طلـب تكـريم إحـدى  متصرفية لواء البلقاء إلى مصطفى وهبـي التـل حـول وجـوب

، وثيقـة مطبوعـة مخطوطـة، صـفحة 15/7/1935الشخصيات القضائية الصفة القانونيـة، 

ية لـواء البلقـاء : كتـاب موجـه مـن مصـطفى وهبـي التـل إلـى متصـرف256. وثيقة رقـم 268

م، وثيقة 15/7/1935ا الستدعائه المؤرخ يف يوضح فيه أصول قانون االجتماعات، جواب

: كتاب مكتوم صادر عـن رئاسـة الـوزراء األردنيـة 257. وثيقة رقم 269 مخطوطة، صفحة

إلى وزارة العدليـة حـول طلـب مصـطفى وهبـي التـل تكـريم إحـدى الشخصـيات القضـائية 

 (.270م، وثيقة مطبوعة مخطوطة، صفحة 16/7/1935ية، تحت الرعاية األمير

المهم هنا تقديم واحدة من هذه الوثائق كنموذج على تلك المراسالت، وفيها من  ولعل

هـي علـى  254تسليط ضوء على جانـب مـن القضـية المشـار إليهـا، حيـث أن الوثيقـة رقـم 

خدمت زهاء سـنة يف معيـة صورة/ سعادة متصرف لواء البلقاء/ تعلمون أين » النحو التالي:

ن من رئاسة بدايـة إربـد، فبمناسـبة اعتزالـه الخدمـة بنيتـي أالسيد عارف العنبتاوي المستقيل 

أقيم له حفلة تكريم يف ردهة أوتيـل حمـدان، تجمـع لفيفـا مـن المـوظفين العـدليين ورجـال 

مـن الشـؤون  القانون يف هذا البلد األمين. والحفلة شخصية بحتة ال عالقة لها بأي شأن آخر

اف بجميل موظف خـدم القضـاء زهـاء ربـع الممكن تأويلها هبا، بل هي محض تقدير واعرت

رق األردن. فـإن لـم يكـن هنـاك مـن مـانع مـن الـدعوة لهـذا االجتمـاع قرن ذهب أوفره يف ش
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السـاعة  19/7/1935ألتمس التصريح لي به سيدي على أن تقام الحفلـة هنـار الجمعـة يف 

التـي ولسوف بعـد صـدور اإلذن أقـدم لمقـامكم صـورة مـن الخطابـات  الخامسة بعد الظهر

مـأمور إجـراء عمـان  /1935-7-15ستلقى إن كان هناك من سـيخطب سـيدي/ الطوابـع 

  .«)م.وهبي التل(

وقد كان فيها مصطفى وهبي التل هـو النائـب  264أما آخر الوثائق الخاصة بعرار رقمها 

 العام المساعد لحكومة شرق األردن.

*** 

 أم  بع 

شـمولها مـن خـالل بحـث أو دراسـة ليس مـن السـهل اإلحاطـة بسـيرة عـرار السياسـية و

تم تقديمـه يف هـذه الورقـة هـو إطاللـة مكثفـة علـى جوانـب مـن شخصـية  مختصرة، لكن ما

عرار، يف أبعاده األخرى سياسيا وإداريا، من خالل مجموعة من الوثـائق التـي تعكـس حالـة 

مالمـح  ه، يف السياق العملي والسياسـي مـن حياتـه، كمـا أهنـا تبـينقلق عرار ووطنيته وتمرد

وهي يف ذات الوقت تفيـد بوعيـه لكثيـر  تعامله مع المحيط، وتعاطيه مع المؤسسة الرسمية،

مــن الجوانــب اإلداريــة والوظيفيــة، وبــاإلجراءات الحكوميــة، ويف بعــض مــن تلــك الوثــائق 

ميـر عبـد اهلل بـن الحسـين، يف لحظـات قربـه سردية تقدم صورة الفتة لعالقـة عـرار بسـمو األ

 انب، وعند تمرده ونفيه أو طرده وسجنه من جوانب أخرى. ومرافقته من ج

إهنا أوراق ووثائق بحاجة إلى دراسات علمية معمقـة لمـا فيهـا مـن ثـراء ومعلومـات وتفاصـيل 

  تلقي الضوء على مالمح أخرى مهمة يف شخصية عرار السياسي واإلداري والمتمرد.
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 عرار  ين م  لتين: األّمِ ، والوطن
 

 *ارالفّتاح ال ّ  و. . مصلل ع د

 

، تقاطعـت مـع الطغيـان العثمـاينّ، مـن جهـة، ومـع 
ّ
عاش عرار مرحلة مـن الـزمن العربـي

بطش االنتداب اإلنجليزي وما رافقه من ضعف الحكومات الوطنية يف سنوات الحقة، ومع 

ليا من األرض العربية، ُبعيـَد ذلـك بسـنوات قليلـة.عانى استبداد اليهود، واغتصاهبم جزءا غا

يـق األمـاين بسـبب مناداتـه بتحق رار من نفيه على يد السلطات العثمانية، وهـو بعـد تلميـذ،ع

. وتالحقت مّرات سجنه، ونفيه، وعزله من عمله يف عهد اإلمارة بـأمر (1)العربية باالستقالل

احب هذه األسبقّيات السياسية ال يجد يف نفسه كأين بص، و(2)من اإلنجليز أو من الحكومات

لسـلطان لومـة الئـم، نضواء تحت سلطٍة أّيا كانت، ولم يكـن يخشـى يف معارضـة امّتسعا لال

 : (3)وهو على وعي بمخطط حياته، التي أوجزها بقوله

ن  إلووووووو  َمن َفووووووو   وووووووج 
َِ  َفِمووووووون  

  ِموووووووووون   وووووووووور  إلوووووووووو  َفوووووووووور  

 َفبِوووووووو   ِموووووووون   وووووووو ِّ معر وووووووو   
 

َبوووووووو    ِموووووووون  َمن َفوووووووو     إلوووووووو  ُعر 

َبوووووووو    وووووووووى إلوووووووو  َرن   َ  َ ِموووووووون  َب

ُت  َبوووووووووو    َعَج َأَثوووووووووور   َ هوووووووووو  َك  
 

 

                                                 
  *أستاذ األدب والنقد بالجامعة الهاشمية 

القاهرة،  -ن واألردن، معهد الدراسات العربية ينظر ناصر الدين األسد، االتجاهات الحديثة يف فلسطي (1)

1957 ،148. 

، 371-370، ص2009عمان،  -ينظر البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، األهلية للنشر والتوزيع (2)

فما بعدها، وكذلك ناصر الدين  58، ص1980محمد كعوش، أوراق عرار السياسية، )د. ن(، 

 القاهرة، –لسطين واألردن، معهد الدراسات العربية األسد، محاضرات يف الشعر الحديث يف ف

 .111ص ،1961

عّمان،  -فةمصطفى وهبي التل، عشّيات وادي اليابس، تحقيق زياد الزعبي، منشورات، وزارة الثقا (3)

 .136-135، ص2007
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 ،
ّ
كان األردن جزءا من الوطن العربي الكبير الذي تطّلع إلـى التحـرر مـن الحكـم الرتكـي

ووقعت شرق األردن، بعد ذلك، تحت االنتداب الربيطـاينّ، وعـانى أهـل شـرق األردن مـن 

ردن د، وال ملكت أمرها، فاستبدت بالبالد والعباد. وقـّدر لـألحكومات لم تملك زمام البال

طين وهـي تقـاوم المـؤامرات لتمكـين أن يكون الجزء األقرب من البلـدان العربيـة إلـى فلسـ

اليهــود مــن احــتالل فلســطين، وكــان لعــرار مواقــف مــن تلــك الظــروف واألحــداث، ومــن 

 مقّدماهتا وعقابيلها.

 يف مشـاعر عـرار وإنني أجد من العبث االجتهاَد يف
ّ
 عن البعد القـومي

ّ
 فصل البعد الوطني

ان وقوف األردنيين إلى جانـب سلوكه ومواقفه ومواقف األردنيين يف هذه المرحلة. فقد كو

األمير احرتاما للدعوة القومية التي يمّثلها مع والده الشريف، وأشّقائه. ويف الوقت نفسه كان 

ن يف تأسيس كيان سياسي لهم، ينتمون إليه مرحلّيـا يف مدفوعا برغبة، ولو خفّية عند األردنيي

 ون.ء تصاعد الهويات الممّثلة لألقاليم التي حكمها الهاشميضو

ولعّلي ال أجانب الصـواب حـين أقـول: إن عـرارا كـان صـادقا مـع نفسـه يف مواقفـه التـي 

كثيـر مـن عرفناها عنه، حتى تلك التي يبدو يف ظاهرها التنـاقض، فهـو يقـف بـين منـزلتين يف 

ــوطني، وا ــة ال ــذا ، ومنزل ــة ال ــه: منزل ــف حيات ــوطني األردين، مواق ــزم والمتحــرر، وال لملت

اعر األميــر، وناصــحه القاســي، وموظــف الحكومــة، ومعارضــها والقــومي العربــي، وشــ

األول... المهم يف تلك المواقف كّلها أن عرارا كان يستجيب لما يمليه عليه ضميره الوطني 

، ولم يكن
ّ
 طامعا وال أسكته الطموح. والشخصي

وينصـحه، ويعارضـه إن يقف موقف المحب من األميـر،  إن وطنية عرار هي التي جعلته

لم يجد مواقف األمير منسجمة مـع طموحـات األردنيـين يف االسـتقالل عـن اإلنجليـز، ويف 

لجم الحكومات يف استبدادها، ويف انتقـاد النـواب، وطغمـة التجـار مـن المتحكمـين بقـوت 

ر، وشاعر المعارضة. كان يدافع دنيين. ونقف هنا أمام إشكالية أن عرارا كان شاعر األمياألر

ويخاطبـه بصـراحة، وينتقـد االنتـداب الربيطـاين، ويـدعو إلـى  عن األمير، ويهجو خصـومه.

 عنـه. وكـان موقفـه مـن االنتـداب ينسـحب علـى الحكومـات األردنيـة، 
ّ
االستقالل الحقيقي

 لمتعاونين معها.وأذناهبا، وعمالئها، وا
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، الـ
ّ
وأهلـه، ذي يشـكل ناطقـا شـعبيا باسـم ضـمير الـوطن هكذا فهم عرار دور المثقف الـوطني

  يتفاعل مع األحداث وال يقف منها موقف المنفعل، وهو جاهز للفعل، وليس للقول فحسب.

 : (1)وشعر عرار يف مدح األمير أشهر وأكثر من أن نشير إليه، ومن ذلك يقول

ووووووا َعميووووو  َ  قووووورِي   يف َأر متوووووِه َأمَّ

 لهوووو   نووووو البقيَّووووُ  فوووويه    الَمووووالُذ 

ٌ مون َرَعو    ُ  م  َيرُ وو   َلن  َيبََر الُعر 
 

  ٌِ ئووو   ثووو  ووو  َعي وووُرُ  ِمووون َمو    مووو  َله 

 ٌِ   الّسووووو بُ  الَفوووووبُّ ال َ ووووو    ال َ ا

 ٌِ ووو ا ترفووووا مووون بحووورِ َرع   إالّ إذا اع 
 

من يهاجمون مقامه ومـنهم أبـو َسـْلَمى، الدفاع عن األمير، وهجاء وتصدى عرار لمهمة 

 :(2)قال عرار

نًا بوووووووووووووَأبِ  طوووووووووووووال نَوووووووووووووَأمُ  ِّ  

 مووووووووووو  َأكوووووووووووَت َأّ َف رائووووووووووو   

ِضوووووو  عَيووووووَك  تِ   بموووووو  َتق   َفوووووو ن 

  اك  ِوووووووووووور  موووووووووووو ثَرُ ، َ تِووووووووووووه  

ي ُك 
َِ ووووووووووو ُعووووووووووو   بِمووووووووووو  ُمش    اك 

 

بِووووووووِ  الّرِشووووووووي ِ    ََّ ِجووووووووِه ال  ِف،  َكه 

ووووووه  س ِموووووون  ُ ُحوووووووِن  ََ ووووووم ُ    َأص 

 ايووووووووُ  ِموووووووون  َقصوووووووويِ  بِووووووووِه الَغوَ 

ووووووووِب الُ نُوووووووووِن  ََ ووووووووب ِ  يف َح  ب لسَّ

 ِ ُقووووووُه عَيووووووَك مووووووَن النقووووووونِ غ  يُ 
 

وعن ذلك الحّب ذي السمة العروبية َصـَدَر عـرار بقصـيدته التـي قالهـا يف رثـاء الشـريف 

 :(3)الحسين بن علي

 الَكوووووووووووت  َقن ُتوووووووووووَك لََمنُوووووووووووو 

 َأب وووووووُن المَووووووووِك، َأبوووووووو المَوووووووو 

ََّمَتنوووووووووووو  َ يووووووووووووَ  الفنوووووووووووو    ع

 ََّ    ا لووووووووُه عَيووووووووَك يوووووووو  َصوووووووو

ا   عَووووووووووو  الوووووووووووبيَن َقَضوووووووووووو 
 

  ََّ ،  َق   َتَووووووووووين  موووووووووو  َ  كووووووووووت  ٌِ

وووووووَين   ََ ُُ خيووووووورِ الُمر وووووووب 
َِ  ِك،  

  ٌ تِنووووووووووو  َي وووووووووووو  ُ  بِحوووووووووووبِّ ُأمَّ

 اب وووووووووَن الطَّيِّبووووووووويَن الطَّووووووووو ِنرين  

ي ن
َِ  بَعهووووووووِ َك لَُعر بووووووووِ  َعوووووووو ِم

 

                                                 
 .360التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص  (1)

 .197التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص (2)

 .398، 393، 391التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص  (3)
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 .(1)1938العام  ، ُنشر يف«األئمة من قريش»وقد تّوج عرار ذلك بتأليف كتاب عنوانه 

للوطنيـة منافحا عـن العـرش، والنظـام، فـإن رؤيتـه فإذا كان عراٌر يعضد األمير، مادحا، و

 :(2)تقتضي منه أن يديم متابعة شؤون الناس وتفاصيل حياهتم، فنجده يقول

( الووووب  َرَع اُكووووُه  ٌَ وووو ا  يوووو  )َر َّ رع 

وووووُت َمقووووو لت    َ ٌ  أَط  ال تحسوووووَبنّ ، إ

ٌّ َ يبوووووو    مووووو  بهوووووو  اأُ يعَوووووُ  أ
 

وووكَّ مجووو ًا مضووورَِ  اَلَمثووو ِف   ف   مووو  اك 

  الووووبالِن ُأعوووو لِ  بأ َوووو  ِ  يف  صووووِ  

 !إال الَخوووَواُ ،  عيوووُر كِصوووِ  ِريووو فِ 
 

 :(3)ومن ذلك قوله أيضا

ُتووووُه َأرًقوووو   َنق   يوووو  ُر َّ ليوووو   لقوووو   َأر 

 يوو  ِ يوورَ  الَحوو ِّ موو  َأبقوو  لهوو   َأمووالً 
 

 مّموووو  ُأع كيووووِه موووون َ ي ووووِ  المن  يووووِ   

ووووب  
 ُُ النَّبوووو ِّ بتحقيووووِ  الَمواعيوووو ِ َِ

 

 :(4)وكذلك قوله

ٌّ  لووو   ٌَ »َأ َونوو  بنووو  طنوو   «عموو   َأن 

ووورارس إذا َكَفووور ا  ٌَ َأح  ووو ا ووو   بَرع   َعه 

 مووووو  بووووو ُله ؟ ال َأناَف اأُ ن َلوووووَته 
 

 إًِذا لِهووووبا الووووب  يَقوووو ُ  الل َتَعُجوووووا  

َ  لهووو   َ َنُج   لنُصووورِ  الحووو ِّ لووو   َيووو  

ووووَته   َثَبجوووووا ال ين بِسوووووٌ،  إٌ َطق   َأك 
 

ــورّي وال عجــب يف تصــّرفات عــراٍر هــذ  ث
ّ
ــه شــاعر رومانســي ــراك ه، ألن ــى األت ــار عل ، ث

وحكمهم، ثم على المستعمر الربيطاينّ الذي قّيـد الحريـات، وكّمـم األفـواه، ورفـض كبـَت 

الحرّيات الذي مارسـته الحكومـات األردنيـة، وتمـّرد علـى القيـود السياسـية واالجتماعيـة، 

 مع الّضعفاء، وعّبر عن معاناهتم. ودعا إلى بناء مجتمع قوامه العدالة والمساواة، وَشَعرَ 

وال يمكــن لبصــير أن يتجــاوز مجموعــة مــن القصــائد التــي تعــرب عــن كــره عــرار ســلطة 

االنتداب الربيطاين، وثورته عليها، فشـعره ملـيٌء بتصـوير بشـاعة ممارسـات االنتـداب ضـد 

                                                 
 .115ينظر ناصر الدين األسد: محاضرات يف الشعر الحديث يف فلسطين واألردن، ص (1)

 .307التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص (2)

 .190التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص (3)

 .150-147زياد الزعبي، صالتل، عشّيات...، تحقيق  (4)
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يطـاين المعتمد الرب Coxيقول عراٌر مخاطًبا المسرت هنري كوكس الشعب يف شرقي األردن. 

 : (1)ردن مثاليف األ

َْ فوي من  ال َيضو ُّ َأَو ً  َسِب الُجر    ال َتح 

َهوو  َُ ٌ    َشووت  َمراِ  ِ  إِ ووع  ُ  الضَّ   ُقوووَّ
 

وو ُ    وويُ  َك َّ ُ ( ُمن ووَ ِمالً ف لضَّ  يوو  )ُ ووو  

وووَ ت  شووو  ُ  ََ وووَرت  َكعجووو س،  اَتأ   َتنَمَّ
 

 :(2)ن، فيقولّبر كذلك عن معاناة األردنيين من المعتمدين الربيطانييويع

( ال َرأ َ  يف ٌُ وووووو  ووووووِت يوووووو  )َعمَّ   َأك 
 

 ) َتَموووو   ٌ  لوووو   َيووووَرُ  )المع  ي ووووِك إِ
َِ
 َأن 

 

 :(3)وكذلك يقول

َ  ِوووووِه    َلق ئِووووو س لوووووَك بووووو لِعراِ   َم

 َتخووو ُ  ُ نُووووَن ُ  «َبي وووكس » ننووو َك ال 
 

ووووَبُر   ا   ُيعيووووُبَك موووو  َتخوووو ُ      َتح 

( ُننوو َك،  نوووبرُ  وو س  يوًموو ،  ال )ُ   
 

 : (4)قائلال وهو

وووووووووووو رك    َمووووووووووون  يوووووووووووأ َتِمِن ا ف 
 

ٌُ وووووووو  ُعوووووووو  َ َ عوَكوووووووه  َ  م  اب وووووووُن َم
 

وهو دائم التنديد بما يسنه اإلنجليز من تشريعات جائرة، وقيود تفرض علـى األردنيـين، 

 :(5)منددا فتنّغص أيامهم، وتفسد حياهتم، وتمنع عنهم كل خير، يقول

ٌُ )ُنووبَر( حو َف َبعوإُل  ريِضوهِ   ق كو
 

  ٌَ ٌِ الَقووووو ن  ٌَ  ووووو ِّ بيووووو   ريإِل،  ن 
 

 :(6)وعن وطنه يخاطب لدجر بقوله

 لووووووووووويَ  لووووووووووو  يف َمووووووووووووطن 
 

 قبوووووووووورس فتسووووووووووتوفِ  َخراَ ووووووووووه 
 

                                                 
 .103-102التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص  (1)

 .202التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص  (2)

 .209، تحقيق زياد الزعبي، ص التل، عشّيات... (3)

 .412التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص  (4)

  .353 التل، عشّيات...، تحقيق زياد الزعبي، ص (5)

 .155ص التل، عشّيات...، تحقيق الزعبي، (6)
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 أن ينفجر، ويصبح أكثر صخبا، وأعلى صوتا حـين يحتـل 
ِّ
ويقّدر إلحساس عرار القومي

دة را من الخطر الجارف الذي يكمن يف وعد َبلفور، مدركا وحـاليهود فلسطين، فيقول محذّ 

يقـف عنـد حـّد، ووعـد بلفـور كـان الحال بين فلسطين وشرق األردن، فالخطر اليهـودّي ال 

 :(1)يتضّمن شرق األردن باإلضافة إلى فلسطين التاريخية

وووووَ    ٌ  بَفووووووُر أكفوووووَب  ع   يووووو  ر ِّ إ

ٌُ َمسووجِ  قريتوو  موون ذا الووب      يوو 

 الَعوووووبراِ  أيووووَن َم  كهووووو    نيسوووو ُ 
 

 !  ووو   ُمسوووَ   يبقووو    ووو  كصوووراين 

  ِيووووو ين! ُيبقووووو  عَيوووووِه إذا ُأويوووووَ  

ٌُ إٌ ُبِعوووَت اليهووووُن م ووو ين؟  َوووي و
 

 :(2)ويقول أيضا

ٌَّ الحووووّ  ع َ َسوووونَ  
نوووو ، َلِ  إكوووو  ُروئ 

طَ  الن ُ  م  َش ُ  ا  م  َرعبووا  ق  ُأع 
 

  َحوو لَ  القوووَ  موون ُقّطوو ِع )ن   كوو ( 

 الروايووو  فقووو     كوووت  َعووووَط ي ك  َأّموووو 
 

الــذي تبنتــه  «األردن لألردنيــين»حب شــعار ن أن عــرارا ألّنــه صــاوقــد يتبــادر إلــى الــذه

الحركة الوطنية األردنية يف مطلع العشرينيات من القرن العشرين، فُيساُء فهمه إذا انُتـزع مـن 

علـى ظاهرهـا، بـل إهنـا ال  سياقه التاريخي، ولكن اإلنصاف يملي علينا أال نقرأ هذه الـدعوة

 السياســي واالجتمــاعي، فهــي بالتأكيــد ليســت موجهــة إال إلــى ينبغــي أن ُتقــرأ إال يف ســياقها

الساسة والمتنفذين من الشـوام واللبنـانيين مـن الفيصـليين الـذين حكمـوا الـبالد وتحكمـوا 

 بالعباد، ولم يكن كثير منهم صاحب والية حقيقية يف ذلك الزمان.

 :(3)قائالً  ويصفهم عرار

ووف  ُمجَِجَووً    إِلي َ هوو  عوون  أبوو   ص 

 َت  وووو َّ  ضووووي   ال ُيقوووو ُ  لووووُه رَفعوووو

 َت، رَعووو َك اأُ، ُحرمَتنووو  نوووالّ َرَعيووو

  ٌِ توووو  ل   بُِبه    مووووو  َقوووووو 
 َأبوووو  َطوووووالف 

ٌِ إال بُسوووووووِ  الَخنوووووو   و    ٌس بِميووووووزا

 ٌِ  نوووووالَ َ وووووزيَت تف كينوووو  بيحوووووس 

                                                 
 .356 ص التل، عشّيات...، تحقيق الزعبي، (1)

 .349-348..، تحقيق زياد الزعبي، ص .الّتل، عشّيات (2)

  .371..، تحقيق زياد الزعبي، ص .الّتل، عشّيات (3)
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ُبَك َم َوووُ  الَحَشوو  َ بِووِه   موووالَ  َشووع 

ٌّ المَط يووو  ال َتسووويُر إلووو   مووووالَ : إِ
 

ٌِ ِموون  َعوو فِووَك  ا نموو ِف نا ا  إلِّ َطر 

ٌ  َعالَنوووو  ٌِ  ع ي تهوووو ، إ  َعيووووُر ُفرَوووو 
 

هذا عراٌر صادق مع نفسه، منتٍم إلى قومه، جريء يف الحق، ال يخشى أن يقول للمخطئ 

 إّنه أخطأ، ولو كان هو المخطئ. 

 :(1)فها هو ينتقد الحكومات بقوله

ٌّ َوووورَّ ُ قوِعهوووو    َخوووو ِّ الجريمووووَ  إ

وو  َفه ِ  لوو   َكعوور   لهوو  ح ومووُ  السُّ
 

ُ  ح ووووم     ووَت َتن ُشوووُ   َتِجوو    لووو ُرح 

ووووُر  ِ  طِن المش   َ  ًهوووو  بهووووبا الَمووووو 
 

يشّخص الضرر الذي يلحقه المسـؤولون بـالوطن،  «بقايا ألحان وأشجان»ومن قصيدته 

 :(2)مواطنينبسبب عدم حرصهم على مصالحه ومصالح ال

ُتهَ و وِ ،  اك  ي َمت  بوالن  ُضور َ  الَخس 
  ت  َِ

ٌِ رائُضووه      راَض قوووم  عَوو  ا ذعوو 

وَراُتُه ُ  ََ َبى  ويَ ،  اَوتخ  تمرُأ ا الضَّ  َ  ف 
 

َْ الوووبئُب ُقطعووو ين    وووتب   َ  َحَظووو ئر ،  ا

 ٌِ  عَووو  احتمووو ِف اَلَذى ِمووون   ووو ِّ إكسووو 

 ٌِ ٌَ ُعب ووووو ا  فهووووو ُ ُ  يووووو  َأخووووو   ُعب ووووو ا
 

ن على الوطن وأهله، يأسه، وتنّصله من العالقة بالوطن يف ظّل جور المسؤولي وقد أعلن

 :(3)يقول عرار

 الحمووُ  أِ ليسووت  مصووُر لوو   طنًوو  

 ال أكوووِت منّوووو    ال أنَوووووِك خووووالين 

ٌّ ال وووَل قوو   َعَصووفت   ! إ ٌُ  عّموو ٌ! عّموو 
 

  أحمووووووُ  اأَ أين  َلسووووووُت َعّموووووو ين   

ٌُ كووووو م ين    ال كووووو ام ِك يووووو  عّمووووو 

ُْ فَسوووُت الَيووووَ  عّمووو ين بوووه  !الريووو 
 

ل لعرار أنه أ ، واعتذر عّما ألصق به، فبّين أّنه يتبنّى علن براءته من كل توويسجَّ ّ
ّجه إقليمي

، والوحــدة العربّيــة، وذلــك يف الكلمــة التــي ألقاهــا لــدى زيــارة كشــافة مــن 
ّ
التوّجــه القــومي

اين علـى فلسـطين، حيـث حّلـت طولكرم الفلسـطينية مدينـة إربـد، يف عهـد االنتـداب الربيطـ

                                                 
 .315..، تحقيق زياد الزعبي، ص .الّتل، عشّيات (1)

 .370..، تحقيق زياد الزعبي، ص .الّتل، عشّيات (2)

 .378..، تحقيق زياد الزعبي، ص .الّتل، عشّيات (3)
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ث، يف إربــد، ويظهــر توّجهــه القــومي أيًضــا يف أقــوال، وَأحــدا الكشــافة يف المدرســة الثانويــة

 :(1)ومواقف أخرى، ومنها يقول

وووووبَب الفنووووو ِ ،  إِّكمووووو  » ََ  إينّ َأرى 

 َفووووَ ُعوا َمقوووو َف الق ئِوووووَيَن َ هووووو لً : 

وو  ،  بعووإُل مصوو ب    ََ  فووبالُنُ    َب

ُع و    م  عَو  َ ان   الحووارِو َنم 

الِنُ ووو   
،  بعوووإُل تِ  فووو ي ُر    نار  

َِهِ  ٌّ لمووووث  ، فووويِ    مووو  ل وووو   َنووووَ  س
 

بوووووُب الفنوووو ِ  قطيعووووُ  اَلَرحوووو  ِ   ََ»  

،  ذاَك َشوووووووو م     نوووووووبا ِعووووووووراق  

 َنّمووو ،  َبعوووإُل ُنمووووِم   ُالمووو   

موُع َنووووام  مووو  نًمووو ، فُهنووو  الووو ُّ  َيه 

 نووووو طووووو ريف ، َ ُمنَوووو ُ ُ  أحالموووو   

ووو  ،  ع يوووُ  َصوووب َوت   ُنيووو م   ََ
يِ  ع 

 

إنكــم يــا جيــراَن وادي »ة، وخلودهــا، يقــول: د عــرار علــى العروبــويف هــذه الخطبــة يشــدّ 

الحوارث لمن رواجع األَحالم، الذين بمثِل زياراهتم هذه لبلدنا هذا، تتعارف األرحام التـي 

ُلطٌف من ربك، ولوال  كادت وساوس األنانية، ودسائس االستعمار، أْن تجعلها تتناكر، لوال

، َيْسـَخُر مـن كـّل مهذا الميسُم الخالُد، ميسُم العر حاولـٍة وبة التالد الذي ظّل، ولسوَف يظـلُّ

  .«ترمي إلى التفريق بين أبناء اللغة الواحدة، والوطن الواحد

وماذا يمكن البن إربد وشاعرها أن يقول ألبنـاء طـولكرم خيـرا مـن قـول عـرار يف أخـوة 

 قيق يف هذه الخطبة. ومنها نثبت قوله:الشقيق للش

ّنكم لفي الصميم مـن داِر آبـائِكم، وَمْهَيـِع َأجـداِدكم. ال ُيْكـَرُم ُء يف داِره، وإال ُيكرُم المرْ »

ُب بربِّ البيـت يف بيتـه، ولهـذا فإنـه يثقـل علـى هـذا اللسـان، َأْي نعـْم  المرُء يف داره، وال ُيَرحَّ

ثنـان، وألّن  أهـالً، ووطئـُتْم سـهالً، ذلـك ألّن الواحـَد والواحـَد ايثقل، أْن يقول لكـْم: َنـَزْلُتمْ 

 .«دي، ووطنكم وطني، وداَركم دارياالثنين واالثنين أربعة، وألّن بالَدكم بال

ويعي عرار طبيعة المؤامرات التي تحاك للتفريق بين األشقاء، ويرى بعين عقلـه أحابيـل 

أْن َأّما َأّن السياسَة َأرادْت »جتِمع أن يتفّرق، يقول: السياسة التي تريد للواحد أن يتعّدد، وللم

                                                 
قة بين الشاعر والسلطة: مصطفى وهبي ينظر نص الخطبة كامال عند عبد الفتاح النجار، إشكالية العال (1)

 .103-101، ص2014عّمان،  -التل )عرار( نموذجا، دار مجاز
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 مـن هبـا اهلل َأنـزل مـا َأّنهـا عـن عـدا – تجعل منكم شـيًئا غيـري، ومنـي شـيًئا غيـَركم، فمشـيئةٌ 

 .«وزًنا له ُأقيم َأنْ  بوسعي ليس مما تظّل  ولسوف تزال، وما كانت – ُسلطان

ي عـن نفسـه هتمـة اإلقليمّيـة، نادمـا علـى ونجده يف هذه الخطبـة يقطـع قـول كـّل خطيـب، وينفـ

جئُتكم يف هذا المساء، ألَقف فيكم خطيًبا، ال بقصـد الرتحيـب بكـم، فقـد »ا، فيقول: مناداته هبا يوم

سبق لي َأْن قلت لكم: إّن المـرَء ال ُيْكـرم يف داره، بـل ألُكّفـر عـن خطيئـة فمـي الـذي نـادى َأحياًنـا، 

عـن خطيئـة هـذا  نادي أحياًنا أخرى، بالسياسة الّشبه إقليمية، وألُكّفـرولربما أّنه ما يزال يعّن له أن ي

 قف، ويف ظالل هذا المعهد:الفم بكّفارة ترّنمها معكم تحت هذا الّس 

طووووووووووو ين  ِ  َأ    بِوووووووووووالُن الُعووووووووووور 

وووووووو   إلووووووووَ  يموووووووون     ِموووووووون  َكج 
 

  ٌِ  ِمووووووووووووَن الّشوووووووووووو ِ  لبغوووووووووووو ا

 ٌِ وووووووووووَر فتطووووووووووووا  «إلووووووووووو  ِمص 
 

ا أردنيا مخلصا، وعروبّيا قومّيا، وال تناقَض بين هـذا وخالصة القول: إّن عرارا كان وطنيّ 

 وعروبي وذاك، ليس ألّنه يعتمُر القّبعَة التي يريد حيَن ُيريد
ّ
، ولكنني أصفه فأقول: هو وطني

وليستا غايتيه القصويين، بل ألّنه صنيعُة نْفسه القلقة، وطموِحِه الوّقاد، ونسيُج وحده، وابـُن 

ألردن، متمركز حـول ذاتـه الرومانسـّية النموذجيـة المنتميـة إلـى انفسه، وسليل فكِره. عرار 

، تركيًّا كان أم إنجليزيا، أم يهوديا، وهو والمتماهية مع العروبة، والمقاِومة لكل خطر أجن ّ
بي

يكره الضعف واالستخداء والعمالة. إنه يمدح األميـر الملـك، ويهجـو خصـومه ألنـه يحّبـه 

ألمـل والطمـوح، ويعّلـق عليـه الرجـاء، ويعلـن سـخطه على الصعيد الشخصي، فيضع فيـه ا

يحـّبهم بوصـفه فـردا مـنهم،  بي الضائقة االقتصادية التي عانى منها األردنيون، ألنهعلى مسب

وهو يرثي الحسـين بـن علـي ألنـه يحّبـه، ويحـّب ابنـه األميـر، ويحـّذر مـن كـل خطـر يحيـق 

 .بفلسطين ألنه يعشقها، ويحّب أهَلها

ويثـور، وهتـدأ  فنّانا رومانسيا مثاليا متمركـزا حـول ذاتـه، يحـّب ويكـره،هو ذا، كان عرار 

ه، يصالحه، ويسخط عليه حين ال يرقى إلى مستوى نفسه، ويعشق الوطن، وقلُبه ُقلَّب تجاهَ 

طموحاته، أو حين تسيطر عليه طغمة المتسلطين، ويعامله وكأنه صديق أو قريب أو حبيب. 

 يتعّشقها، نزلتي الوطن والعروبة، ألن قلَبه ثابت يف منزلِة ذاتِهِ فلعّلي أجد عرارا يرتّجح بين م

 بغضه.ويعلي من شأن كل ما تحّبه، ويسخط على ما ت
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 .. وفّن المقال .عرار
 

 *م د  ع د الرزاق الرشدان

 

 ملخص
مصطفى وهبـي »تتغّيا هذه الدراسُة الكشَف عن فّن المقالة يف أدب الشاعر األردين عرار 

ــإزاء فنــون أخــرى هــذ«. التــّل   إرث عــرار، ظهــرت يف -دون الشــعر -ا الفــّن الــذي وقــف ب

. هذه الفنون األدبيـة بمجموعهـا جعلـت  وتنحصر يف: فّن القصة القصيرة، وفّن النقد
ّ
األدبي

 آخَر. 
 
َّ العراريَّ ميزًة استثنائّيًة، وثيمًة ُمْحَتَكَرة، نادرَة الوجوِد يف نتاٍج أدبي

 النتاَج األدبي

 جهوُد المحّقِق والباحِث الدكتور هذه الفنوُن فلم يكن لُِيكتَب لنا أن نّطلَع عليها لوالأّما 

؛ الذي قضى شطًرا مـن العمـِر منّقًبـا يف أوراِق عـراٍر األدبّيـِة بشـّقيها: الشـعرّيِة (1)زياد الزعبي

دٍة، كاَن يف والنثرّيِة، حتى استوْت هذه الجهوُد على سوقِها يف مؤلفاٍت وأبحاٍث وأوراٍق عدي

على »وتأليُف كتاٍب بعنواِن  ،«عشّيات وادي اليابس»ـطليعتِها تحقيُق ديواِن عراٍر الموسوِم ب

صادٍر عِن المؤسسِة العربيِة للدراساِت والنشِر، بيـروت، بَِطبعتـه األولـى،  «هامش العشّيات

 عاَم ألٍف وتسِعمئٍة وتسعٍة وتسعين.

فتناولـُت فيهـا  النظرّيو . أّمـا  أخرى تطبيقيو ،   كظري م نّ ويجيء هذا البحُث منقسًما بين 

التطبيقّيوو   ، واألنــواع األدبيــة، وفــّن الكتابــة المقالّيــة لــدى عــرار. وأّمــاالحــديث عــن األدب

فتناولــُت فيهــا مقــالتين مــن مقــاالت عــرار كنمــوذجين اثنــين علــى أســلوبّية عــرار يف الكتابــة 

 المقالّية، والخصائص الفنية لديه.

                                                 
  * ،جامعة اليرموكباحث يف مرحلة الدكتوراه. 

، ومؤلف، ومحّقق.  -زياد الزعبي: أستاذ دكتور يف قسم اللغة العربية  (1)
ّ
جامعة اليرموك، أكاديمي

 من جامعة
ّ
 . ألمانيا -جيسن–يوستس ليبغ  دكتوراة يف النقد األدبي



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

137 

 

 توطئ 
الفكرة بالفّن؛ أّما الفكرة فهي ذلـك  نتاُج انصهارِ  -يف أبسِط حدوده -يبدو لي أنَّ األدَب 

لج األديب تجاه طارئ ما، وأّما الفّن فهو القالـب الـذي تتجّسـُد فيـه تلـك الشعور الذي يخت

 الفكرُة، وهما مًعا، أي الفكرة والفن، يّتحدان يف ُلْحَمـة واحـدة، هـي األدب، هـذا األدب مـا

 الفّن.كان ليتجّلى يف َوحدٍة مستقّلة، لوال اّتحاد الفكرة ب

واحـدٌة أمـام الجميـع ال تتغيـر، أمـا الفـّن فهـو وعـاُء الفكـرة، يختلــف  -يف َطْبِعهـا-وإّن الفكـرة 

باختالف أديب عن آخر؛ أرأيَت لـو أّن ثالثـًة مـن األدبـاء اسـتقبلوا بـأعينِهم منظـَر غـروِب الشـمس 

، هنالك توّلدِت الفكرة يف أذهاهنم، وتسـ ُمعجبين من بديع هذا
ّ
ّربت إلـى مختلجـات الصنع اإللهي

نظـر البـديع الخـاّلب بأبيـات شـعرّية، وآخـَر انعكـس شـعوره أنفسهم، لكّن أديًبـا عّبـر عـن هـذا الم

ــه  ــِدُس يف ذهن ــر أخــذ ُيَهنْ ــذلك اســتناًدا–باإلعجــاب خــاطرًة ســريعة، واألخي ــل المنظــر ل  -الجمي

حـدة، غيـر أّنهـا تجّسـدْت ا ستقول إّن الفكرة التـي جمعـت بيـنهم واهن. خيالية قّصةل فريًدا مخّطًطا

 جاءت مّرًة شعًرا، وأخرى خاطرًة، وكذلك قصًة. يف غيِر فّن؛ ف

ـا كـان، شـعًرا، أو قّصـًة، أو مقالـًة، أو خـاطرًة، أو  ، أيًّ ّ
بمقتضى ما سبق، فإّن النـوع األدبـي

َدْته الفكرة، ومن هنا أذهُب مطمئنًّا إلىروايًة، أو غير ذلك، ما هو إال الشك أّنه ال  ل الذي تقلَّ

 للروايِة على حساب القصة، أو الخـاطرِة علـى امتياَز للشعِر على حساب الرواية، وال امتيازَ 

َد األشكال، أي  حساب المقالة...إنما هي كّلها أشكال متعددة تحوي داخَلها فكرة، وإّن تعدُّ

 معــيّ األنــواع األدبيــة، َمــَردُّ 
ّ
ــي الــذي يجــذب أديًبــا إلــى نــوع أدبــي ن دون آخــر، ه التوّجــه الفنّ

 ى الِحدادة.كانجذاب النّجار إلى النِجارة، والحداد إل

 

 األ واع األ  ي  في و ب عرار
إّن التعّدد يف األنواع األدبّية ظاهرٌة قاّرٌة لدى األدباء منذ أزمان قديمة إلى يومنا هذا، فكم 

  شاعٍر ظهر يف العصر
ّ
فصل قائم بذاته، كان له تأليف يف النثر من -سبيل المثال على–العباسي
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النثرّية قَِطًعا شعرّيًة. أذكر علـى سـبيل المثـال األديـب العّباسـي ابـَن  وكم ناثٍر حوت مؤّلفاته

هـ(، صاحب البديِع المشـهور، وكـان لـه ديـوان شـعر، بـل إّنـه انمـاز عـن 296)ت  (1)المعتزّ 

ــا ا -يف الشــعر-معاصــريه   أب
ّ
ــي ــب العباس ــذلك األدي ــر ك ــعرّية. وأذك ــن بأوصــافه الش لحس

ــٌف جعَلــه 467)ت  (2)البـاخرزّي  ه(؛ صــاحب دميــة القصـر وعصــرة أهــل العصـر، وهــو مؤلَّ

 )ت 
ّ
هـ( تـرجَم فيـه لخمِسـمئٍة وثالثـيَن 430صاحُبه ذياًل ليتيمة الدهر ألبي منصور الثعالبي

تـه ديـواُن شـعٍر مشـهوٍر. وغيـر ذلـك الكثيـر مـن شاعًرا من معاصريه، وكان له يف أواخر حيا

 ذين ترجموا أفكارهم شعًرا ونثًرا. األدباء ال

بتعـدد األنـواع  -بحسب التوّجه الفنّـي للمؤّلـف -وعليه فإّن التأليف القديم كان يسمح 

األدبية، فظهر الشعر، والقصة، والخطبة، والرسالة...أما األدب فهو يتعلق بالذائقة المعرفية 

دبـي شـعرًا كـان أم نثـرًا مـن ي مبعثها روح األديب وإحساس الشاعر بما يحمله الـنص األالت

تنحصـر يف تحقيـق األثـر  -علـى تعـددها-األنـواع األدبيـة  صور ودالالت وإيحـاءات. وإنّ 

 .(3)الجمالي يف المتلقي

اء قـد وإذا اختصرنا المسافة الزمنية، وصواًل إلى العصر الحديث، نجد أّن كثيًرا من األدب

م( الـذي جمـع بـين 1932)ت  (4)يجمعوا بين أنواع أدبّيـة عديـدة، ومـن ذلـك أحمـد شـوق

                                                 
ـ، ه 296هـ، وتويف سنة 247ابن المعتز: أبو العباس محمد بن جعفر، الخليفة الشاعر، ولد سنة  (1)

المشهور باسم خليفة يوم وليلة، األديب الناقد، صاحب مصنّف )البديع(. انظر: البغدادي: تاريخ 

ن األثير: الكامل يف التاريخ، دار صادر، . وانظر: اب95، ص 1بغداد، دار الفكر، بيروت، د.ت، ج

 .140، ص 1م، ج1979بيروت، 

من الشعراء والكّتاب، له دمية القصر وعصرة الباخرزي: أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي، أديب  (2)

هـ. انظر: ديوان 467أهل العصر، له ديوان شعر، ولد يف باخرز من نواحي نيسابور، تويف سنة 

 .4، المكتبة الشاملة للكتب، ص 66771بة الشاملة، رقم: الباخرزي: المكت

: طامي دغيليب، موقع الجزيرة، مقالة على الشابكة بعنوان: العالقة بين الفنون، للكاتب الدكتور (3)

 https:///www.al-jazirah.com م:28/1/2017السبت: 

 العصر الحديث، ولد سنة أحمد شوقي: أحمد بن علي بن أحمد شوقي، أمير الشعراء، وأشهرهم يف (4)

، 3م. انظر: وادي طه: شعر شوقي الغنائي والمسرحي، دار المعارف، ط1932م، وتويف سنة 1870

 .7م، ص 1985
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صاحب العبقرّيات، اعلْم أّن له اثنـي عشـَر  (1)الشعر وبين كتابة المسرحيات. وكذلك العّقاد

الشـاعر، الـذي لـه مؤلفـات عديـدة يف الفكـر  (2)ديواًنا من الشعر. ومن المعاصـرين أدونـيس

 كـان ممـا اقتضـت بـه نقدّي، كالثابت والمتحّول وغيـره. وإّن هـذا التنـّوع األالرتاثي وال
ّ
دبـي

قـد رسـخ يف الـنفس العربيـة أن الشـعر أعلـى  -ومنـذ القـديم-طبيعة المرحلة، وال ننكر أّنـه 

منزلة من النثر، وأن الشاعر غير الناثر. وهذا وهم إن كان لـه مـا يـربره يف الماضـي نظـًرا ألنَّ 

نا الراهن، زمـان تعـدد العرب األوحد، فإن هذا الوهم جدير بأن يتبّدد يف زمان الشعر كان فن

فـن اإلنسـانية األول، والشـاعر لـم يعـد العضـو الوحيـد يف األجناس األدبية؛ فالشعر لم يعد 

. هـذا باإلضـافة (3)النادي األدبي، وإنما باتت هذه العضوية موزعة على كتاب وأدباء كثيرين

الروايـة قـد »ّن يـز ظهـور التـأليف النثـرّي بعـد تـاريخ كبيـر مـن الشـعر هـو أإلى أّن أهم ما يم

من الفئات التي وصـلت إلـى السـلطة، باإلضـافة  فرضت نفسها، وأّنها كانت محبوبة وقريبة

. باإلضـافة إلـى أّن المقالـة (4)«إلى أّن األدب نتج عن توسيع الثقافة المكتوبة على الجماهير

ا ثانويًّـ»خاّصة  نهـا ا يعـيش علـى هـامش الفنـون األخـرى كالشـعر والمسـرحية، لككانـت فنًـّ

ــه ــالمجتمع، أو تطــورت لتتحــدث عــن اإلنســان ومشــكالته الخاصــة يف حيات ــه ب ، أو عالقت

 فـرتة يف كـان -الجمـاهير مـن التقـّرب أي–. وهذا األمر (5)«للمخاطبات الجماهرّية الشعبية

                                                 
م، له 1964م، وتويف سنة 1889صعيد مصر، سنة  -العقاد: عباس محمود العقاد، ولد يف أسوان (1)

ر: محمد مروان: مقالة منشورة يف موقع دواوين شعر، ومن أشهر مؤلفاته النثرية العبقريات. انظ

 . www.mawdoo3.comم، الموقع: 5/10/2021موضوع، بتاريخ 

م، يف سوريا، له 1930لشاعر واألديب والمؤلف والمفّكر، ولد عام أدونيس: علي أحمد إسرب، ا (2)

محمد دواوين شعرية، ومؤلفات نقدية من مثل: الثابت والمتحول، ومقدمة للشعر العربي. انظر: 

البدراين: التمرد يف شعر أدونيس، بحث منشور يف مجلة أبحاث كلية الرتبية األساسية، جامعة 

 .381م، ص 2020 ،2، العدد16الموصل، المجلد 

انظر: مقالة على الشابكة بعنوان شعراء وناثرون، جهاد فاضل، موقع الرياض، السبت  (3)

 https://www.alriyadh.com م، الموقع اإللكرتوين للمقالة:14/1/2017

انظر: محمود الربداوّي: األدب واألنواع األدبية، لمجموعة من األساتذة، ترجمة: طاهر حجار، دار  (4)

 .17م، ص 1985، 1س للدراسات والرتجمة والنشر، ططال

 .47 م، ص1966، 4محمد يوسف نجم: فن المقالة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط (5)
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بأسـلوبية  فتأثر الصحافة، من وقربه باإلذاعة عرار اشتغال بحكم حتميًّا أمًرا عرار فرتات من

 الذي هوالطرح الصح
ّ
 الخطابي

ّ
. في

ّ
 روح التأليف المقالي

ويجدر بي أن أضيف إلى ما أورده الدكتور زياد الزعبي حول تعدد األنـواع واألجنـاس األدبيـة 

كـادت ليست صـورة عـرار الشـاعر التـي تملـك حضـوًرا طاغًيـا قـد ألغـت أو »يف أدب عرار بقوله: 

. بقـولي: إّن تعـّدد األنـواع (1)«قديـة األخـرىتلغي حضور عرار يف مجاالت الكتابة اإلبداعية والن

ال ينقص من قيمة نوع تجاه آخـر، بـل إّن القضـية تنحصـر يف َسـْبِق ظهـوِر نـوٍع  -يف نظري -األدبية 

، وقبوُلـه يف نفـس من هذه األنواع، وارتباط هذا النوع باسم األديب؛ حتى يغـدَو ظهـوُر نـوٍع جديـدٍ 

أّمـا إذا ًبا، غيـر أّن هـذا التمـاُيز ُيقـاس بـأعراف الـذوق العـام، المتلقي كقبول النوع األول أمـًرا صـع

قِيَس بـاألعراف األكاديميـة والبحثّيـة، فيجـب حينهـا أن تتسـاوى األنـواع يف القيمـة ويف الحضـور؛ 

ثلة مهما اختلـف التـأليف يف النـوع األول ألّننا هنالك سنكون أمام قيمة أدبية بجانب قيمة أدبية مما

 النوع اآلخر لغًة ومضموًنا. عن التأليف يف 

 اســتطاع عــرار القــبَض علــى قواعــده، واإللمــام بجوانبــه  (2)أّمــا المقالــة
ّ
فهــي فــّن كتــابي

وضوابطه كاّفة؛ أسلوًبا، ولغًة، وصياغًة، وعرًضا لألفكار. وإّن إرهاصات هذا اإلبـداع لديـه 

حياتـه، وإّن مرحلـة انغماسـه الشـديد يف الكتابـة الصـحفية يف مرحلـة مبكـرة مـن »تمّثلت يف 

م، إذ اتصل حينذاك بصاحب جريـدة 1921د إلى عام الكتابة المحّققة لديه يف الصحف تعو

نجيب نّصار، وأصبح مراسله يف شرق األردن، ومنذ ذلك الحين ربطت بين عرار  «الكرمل»

عشــرات المقــاالت السياســية،  «الكرمــل»عــرار يف ونجيــب نصــار صــلة لــم تنقطــع، ونشــر 

 واالجتماعية. واألدبية، 

                                                 
م، 1999، 1هامش العشّيات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط زياد الزعبي: على (1)

 .9ص

موضوع، ُتكتب بطريقة عفوية سريعة خالية من الكلف المقالة هي قطعة نثرية محدودة يف الطول وال (2)

والرهق، وشرطها األول أن تكون تعبيًرا صادًقا عن شخصية الكاتب. انظر: محمد يوسف نجم: فن 

 .95ص  المقالة،
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كمـا  «األردن»وبعد ذلك نشر عرار مقاالت عديدة يف الصحف األردنية، بخاصة جريدة 

ونشـر  .«الناقـد»ومجلـة  «الميـزان»كتب يف بعض الصحف والمجالت الدمشقية كصـحيفة 

 .(1)اللبنانية «منيرفا»مقالتين عن عمر الخّيام، ورباعياته يف مجلة 

ل مــادة علميــة ثرّيــة كتبــه عــرار مــن مقــاالت أدبيــة يمثــويــورد زيــاد الزعبــي أّن بعــض مــا 

بموضوعاهتا، وبأسلوهبا الفني المميز، كما أهنا تكشف بجالء عن حقول اهتماماته وقدراته، 

 . (2)وحدود ثقافته

المقالي، أضيف سبًبا آخـر، وبالرغم من نجاعة هذا السبب يف ولوج عرار إلى عالم النثر 

ليب مـن العمـر، وإتقانـه طـرق الصـياغة النثريـة المقاليـة بأسـا وهو اشتغاله بالمحاماة شـطًرا

 مدّججة بالحجج والرباهين.

ولعلي أذّكر هنـا أّن مقـاالت عـرار كثيـرة العـدد، غيـر أّن المقـام لـم يسـعفني أن أتناولهـا 

ية والفنيـة يف نمـوذجين اثنـين فقـط، همـا: جميعها، بل اكتفيُت بدراسة الخصـائص األسـلوب

لـدعوى عنـد البـدو. ليب االستجواب والتحقيق لدى البدو، ومقالتـه يف إقامـة امقالُته يف أسا

 لعّلي أخرُج منهما بتبيان أسلوبية عرار المقالّية بالكيفّية ال الكّمّية. 

فموضـوعها أهـل البـدو، المق ل  اَل ل : أَ ليب التحقي   االته   يف شرائ  الب نيو ،  أّما

ن يظلــوا متنقلـين مــن مكـان إلــى آخـر بحًثــا عـن الكــأل الـذين تقضــي علـيهم طبيعــة الباديـة أ

اًعا للماء، وإّن هذه الطبيعة المعيشية تفرض أيضا أن يتساوى أفراد العشـيرة جمـيعهم وانتج

وقصـر أمام هذه الظروف القاسية، فال تنشأ زعامات بيـنهم، وال يكـون ألحـد حيـاة خصـبة، 

نهم، يعيش الضنك ذاته، والفاقـة ذاهتـا. منيف دون اآلخر، بل إّن الجميع، الكبير والصغير م

تمع البدو مجتمًعا متماسًكا، ألّن الكبيـر فـيهم قبـل الصـغير يـدرك معنـى وهذا ما يجعل مج

الَوحدة، ومعنى التآلف، ومعنـى المسـاواة تحـت وطـأة هـذه الظـروف. مـا يجعلهـم جميعـا 

                                                 
 9زياد الزعبي: على هامش العشّيات، ص  (1)

 .17زياد الزعبي: على هامش العشّيات، ص  (2)
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هم. وإّن هـذه تـدافع عـن بعضـها يف حالـة العـدوان، ويف حالـة اغتصـاب حقـوقأسرة واحـدة 

ع المدنيين وأهل الحضر، فأصحاب القرار الظروف هي عكس الظروف التي نراها يف مجتم

 هناك يتنّعمون بحياة فارهة، وعلى اآلخر قد يقتات صغار المجتمع على فتات الطعام.

ين يف توّحـده، كـان لألسـرة دور الحفـاظ علـى تـآزر وألّن مجتمع البدو متماسك يف حلقاته، مت

ابـل كانـت هـذه األسـرة تحـافظ ، وتقديم كامل العون لهم لضمان حياة كريمة لهـم، وبالمقأفرادها

على أمن الحياة البدوّية من وقوع الجرائم، فال يسمحون ألحد من أفرادهـا بارتكـاب جريمـة، ويف 

 مة لتعزيره وردعه وتقديمه للمحاكمة.حال وقوعها يقومون بكافة اإلجراءات الالز

بـدو ال تعـدو أن تكـون متماثلـة يف الشـكل والمضـمون، تحدث يف مجتمـع ال وإّن الجرائم التي

فهي إما أن تكون اعتداء على قوافل، أو جريمـة قتـل، أو بـالتعّرض المـرأة ذات بعـل فقـط ال غيـر. 

 تجواب المّتهمين فيها.ولكل جريمة من هذه الجرائم طريقة مختلفة يف التحقيق واس

للجرائم، ومن ذلك الستجوابات والتحقيقات البدوية ثم يضرب عرار أمثلة على أنواع ا

ــة شــهيرة، وهــي:  ــدو قاعــدة قانوني ــدى الب ــب شــهود»أّن ل ــى عي ــى دم ورود وال عل ــا عل  «م

والمقصود أّن االعتداء بالقتـل، أو الزنـا، ال يحتـاج إلـى شـهود إلثبـات صـّحة الجريمـة مـن 

أن يقوم المجرم بجريمته بوجـود مها، وذلك أّن الفضاء الجغرايف للبادية يمنع بالضرورة عد

ن صّحة الجريمة من خالل إثبات ذوي الدم للجريمة، باإلضافة شهود. ويتأكد المحققون م

إلى أّن من خالئق البدو تجنّب الكـذب، وبالتـالي فـإن أهـل الجـاين إذا شـعروا بجـرم ابـنهم 

ستطاع المّتهم إثبـات للتحقيق والعدالة دون ترّدد. وهذا كله يمتنع يف حال ا فإهنم سيقّدمونه

 مة يف مكاهنا.أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الجري

ويف حال أثبتت الجريمة فإّن المجرم يعاقب، ويف حال لم تثبت، أو ُقّيدت ضد مجهول، 

، وهنا يتعّين على ذوي الدم فهنا تكون الكارثة؛ إذ إّنه ليس من طبع البدو أن يرتكوا حقوقهم

 البدوية والحروب األهلية. أن يثأروا، فكانت النزاعات

ــة،  ــا عــن العدال وبمــرور الوقــت، اســتطاع البــدو أن يطــّوروا مــن أســاليب التحقيــق بحًث

وتحقيًقا لألمن، ومن ذلك أّنهم ابتـدعوا أسـلوب االمتحـان بالنـار، ويعنـي تعـريض المـتهم 
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قـوام، مات القلق والتوتر، أو شحوب يف الوجه، أو ارتجـاف يف الللنار فإذا ظهرت عليه عال

ّن الربيء من المّتهمين ال تعتلج يف صـدره فإهنا تكون دليال ال بأس به على الجرم. يف حين أ

 أية حالة نفسية تؤثر يف رباطة جأشه. 

قـوٍل ويف هناية التحقيق، ويف حال ظهور أدلة جديدة، يتعّين على المحقق إصدار القـرار ب

ذوي الدم أن يرضوا بالدّية حقنًا للدماء، فصٍل منه، وتجريم المّتهم، ويف الوقت نفسه إجبار 

 دة الثأر.وقضاء على عا

، وهـي تعـّد اسـتكماال لموضـوع أسـاليب المق ل  اَلخرى: إق م  ال عوى عن  الب  وأما 

مفـاُده: وهـل يف  التحقيق عند البدو، وقد أقـام عـرار مقالتـه األخـرى بنـاء علـى سـؤال سـائل

للمحاكمة، وأساليب للمرافعة، ومنـاهج للتقاضـي؟ البادية محاكم ليكون للبدو فيها أصول 

 الفكرة التي تسود بسكان الحواضر عن الباديـة تلخـص يف اعتقـادهم أهنـا قفـٌر ال وذلك ألنّ 

ل القوي سلطان فيها لغير القوة، وأّن البدو ما هم إال عشائر ترحال يغزو بعضهم بعًضا، ويأك

م، وأشـكال معايشـهم لوًنـا مـن هـذه الضعيف، وليس لحياهتم أّي ناظم يضفي على محيطه

 تي لها حكوماهتا ودساتيرها.األنماط االجتماعية ال

ويجيب عرار على هذا التسـاؤل مـدافًعا عـن مجتمـع البـدو، بقولـه إّنـه مجتمـع متكامـل 

تعارضـت مـع الحـّق، ثـم يبـين عـرار تسود فيه فكرة الحّق، فلـيس للقـوة فـيهم مكانـة إذا مـا 

وغيـر : إحقاق الحـق، والطيبـة، واألمانـة، واألخـالق، والَوحـدة صفات مجتمع البدو، منها

ذلك، ثم يبّين امتالك أهـل البـدو لتقاليـد اجتماعيـة تخـّص إقامـة الـدعوى بـين الخصـوم يف 

عليـه. وإّن وعن حقوق الدخيل، وواجبـات المـدخول  «الدّخالة»المحاكمات، ومنها تقليد 

ن لهم قوى مؤيدة للحقـوق، وجعـل كـل سـيد هذا التقليد الذي أغنى أهل البدو عن أن تكو

جـاه، وكـل فـرد يف المجتمـع البـدوّي شـرطيًّا وجنـديُّا بذاتـه، وواجبـه  وكل زعيم، وكـل ذي

 على مقاضاة خصـمه 
ّ
األول الذي ال مناص له أن يرغم كل مدعى عليه بحّق مدينّ أو جزائي

حقـه، يـروغ مـن  حاكم المختصة، فليس على المـدعي الـذي يماطلـه خصـمه بـأداءأمام الم

هذا المدعي إال أن يدخل على أي شخص من وجهه، ويرتفع عن مقاضاته، فليس على مثل 

عشــيرته أو مــن عشــيرة أخــرى يــرى فيــه القــدرة علــى إكــراه خصــمه علــى الرضــوخ بــالقوة 
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موجبات المحيط الذي منه يسـتمد البـدوّي للقوانين البدوية ولمقتضيات العرف والعادة، و

 ومه.فكرة الحّق ومفه

أنا باهلل وبيك علـى »إّن صيغة الدّخالة تكون بقول المدعي المستضعف للمدخول عليه: 

أي إين أستعدي اهلل أوال وأستعديك على فالن يف قضيتي معه، والتي من أمرها كيت  .«الحّق 

 وكيت، وأطلب إليك أن تساعدين على الحق.

 ُتـَرّد وال ترتـّد، ولـذلك يتحـتم وإّن القاعدة البدوية تنص على الدّخالة كطعنة الـرمح، ال

 يبادر لنصرة دخيله، كما لو كان الحق الذي يّدعيه هو حّقه بالذات.على المدخول عليه أن 

ثم يبين عرار أقسام الدعاوى عند البدو، وهي على ثالثة: البدي، والطرد، والتقويم. أمـا 

واالعتــداء، وغيــره. يعنــي أصــول المحاكمــة يف الــدعاوى المدنيــة كافــة كالســرقة، البــدي ف

وم المحاكمـة، يقـوم المـدعى عليـه برسـم ثالثـة وعندما يجتمـع المـدعي والمـدعى عليـه يـ

خطـوط يف األرض رمـًزا إلـى أّنـه مسـتعد لمقاضـاة خصـمه أمـام ثالثـة قضـاة يسـّميهم، فـإن 

لية العدف، وتعني ترتيـب القضـاة وتعيـين أيهـم رضيهم المدعي عمد المتخاصمان إلى عم

ة الذي سماهم المدعى ة األولى والثانية والثالثة. فإن لم يرض المدعي بالقضاقاضي الدرج

عليــه، فــاألخير يســّمي قاضــيين، والمــدعي يســمي قاضــًيا ثالًثــا. ثــم يــأ  القســم الثــاين مــن 

مـن المـدعي والمـدعى عليـه  الدعاوى وهو مرحلة العدف، أي الميل والرتجيح، فيبـدأ كـل

ه قرار قاٍض دون آخر. ثم تبدأ مرحلة جزئية تسمى مرحلة بتعديف قاٍض على آخر، أي يرّج 

التنثير، أي نثر الحجج من القضاة، والهدف من ذلـك إشـعار القضـاة النـاس أّنهـم مـدركون 

الحجـج للقضية، ومّطلعون عليها صلًبا وشكال ومضموًنا. وبعد أن ينتهـي القاضـي مـن نثـر 

وإن لــم يرضـه أحـدهما كـان لــه أن  يصـدر القـرار، فـإن رضـي بــه الطرفـان انتهـى اإلشـكال،

ي سـبق لـه أن عدفـه يف بـدء إقامـة الـدعوى، فيحـدد الطرفـان يومـا يستأنفه إلـى القاضـي الـذ

 لرؤيتهما ثانية أمامه على الوجه الذي ترافعا فيه أمام القاضي األول. 

عـود، ويكـون القاضـي الثـاين مّطلعـا علـى قـرار ومحاكمـة وعندما يلتقيـان يف اليـوم المو

لثاين الحجج، وأبرم قرارا كـنفس اضي األول، وعالًما بتفاصيل القضية، فإذا نثر القاضي االق

القرار الذي أبرمه القاضي األول، لم يعد أمام المحكوم عليه مجاٌل إال التنفيذ، وذلـك ألّنـه 
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لم يبق له حق يف التمييز، ألّن قاضي التمييـز معـدوف  إذا كان هو الذي استأنف الحكم، فإّنه

القاضـي األول فيكـون مه وليس معدوفه، أما إذا كان خصمه هـو الـذي اسـتأنف حكـم خص

 
ّ
للمحكوم عليه حق التمييز شكاًل، ولكنه ال يستفيد من ذلك موضوًعا، ألّن النظام القضـائي

ا قاطًعـا وفاصـال، وال عـربة لمـا قـد البدوي يعّد الحكم الذي يتفـق فيـه قاضـيان اثنـان حكًمـ

فتحـّول  لث. وأما إذا اختلف حكم القاضـي الثـاين عـن القاضـي األوليحكم به القاضي الثا

القضية للقاضـي الثالـث علـى ذات المراسـم واألسـاليب التـي روعيـت أول مـرة. ويف هـذه 

حكمـه هـو الحالة سواء أخالف القاضي الثالث حكـم القاضـيين األولـين أو اتفـق معهمـا، ف

 الحكم األخير، والقول الفصل.

 

   ّي  في مقاالت عرارّي  والدمات الفالخصائص األسلو 
تنماز الكتابة المقالية دون غيرها بانفرادهـا بمنظومـة أسـلوبية تتمثـل يف طـرح فكـرة موضـوعية 

كربى تنسحب إزاءها أفكار صـغرى، باالشـرتاط علـى تـدعيم هـذه األفكـار برباهـين تؤيـد الطـرح 

فكــرة، والرســالة يف مشــاعر، فــإّن فكــرّي للكاتــب. فــإذا تمّثلــت القصــة يف حــدث، والخــاطرة يف ال

. وهذا ما يميزها عن األنواع األدبيـة األخـرى، خاّصـة أّن هـذا الموضـوع المقالة تتمثل يف موضوع

يمتـاز »يتجلى إلى القّراء بقلم الكاتب الخاّص، ونظرته الخاّصـة إليـه. والمقالـة الناجحـة ال بـّد أن 

 .(1)«لوهبا بالجاذبية والتشويقطولها باالقتصاد، ولغتها بالسالسة والوضوح، وأس

وبـالنظر إلـى مقـالتي عـرار، نجـد أّن األخيــر يمتلـك أسـلوبية فريـدة يف الكتابـة المقالّيــة، 

 تندرج يف طّيها الخصائص اآلتية:

 التسَس  يف اَلف  ر -أ

دم جودتِها تسلسـل األفكـار فيهـا؛ إذ ال يسـتقيم إّن من أهم ما يميز المقالة جودَتها من ع

دئ الكاتب مقالتـه بفكـرة ثانيـة وال منطقيًّا أن تتداخل األفكار بعضها ببعض، أو أن يبتذوقيًّا 

                                                 
مقالة، بحث منشور يف مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، انظر: جمال محمود: فن ال (1)

 .449م، ص 2008، سنة 1، العدد24المجلد 
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 دون طرح الفكرة األولى التي ال ُتفهم إال من خاللها. 

ا، َمـن يـنعم ولم تفقد أسلوبية عرار يف الكتابة المقالية هذه الميزة، بل على العكـس تماًمـ

شّجرة لدرجة كبيرة مع سالستها؛ فيقّدم عرار فكرة النظر يف مقاالت عرار يجد أّن األفكار مت

ينطلق الموضوع منها، ثم يجّزئ هذه الفكرة إلى أفكار ثانوية، وترى لكل فكرة ثانويـة عامة 

ة مثلـى، ال جزئية صغرى، وعلى الرغم من هذا التشّعب، إال أّن القارئ يشعر أّنه أمام سـرديّ 

اءة المقالة كاملـة وهـو مـدرك لكـل تفصـيالهتا، يتوه فيها القارئ وال يضيع، ثم يخرج من قر

 ل حيثيات الموضوع.ومشبع بكام

 «أسـاليب التحقيـق واالهتـام يف شـرائع الباديـة»ومن النماذج على ذلك، ما جاء يف مقالـة 

ب نيو  التو  تفورض عَو  أنَهو  طبيعو  الحيث ابتدأ عرار المقالة بتقـديم فكـرة عامـة، وهـي: 

 . الترح ف ال ائ 

ٌّ طبيع  نب  المعيش  لق عرار للحديث عن أفكار تابعة لها، ومنها: لفكرة انطومن هذه ا أ

. تمهيـًدا للحـديث عـن فكـرة تفرض عَ  أن  الب   التس    يف الم  ك  بوين أفوران العشوير 

ة، أو مع عشيرة أخرى، وواضًعا يف كيفية التعاطي مع مسألة نشوب نزاعات بين أفراد العشير

ومجتمـع امـة فكـرة ثانويـة تتمثـل يف عقـد موازنـة بـين مجتمـع البـدو طّيات هـذه الفكـرة الع

الحضر، يف أّن مجتمع الحضر قد يمايز بين أفراده، فنرى الغني والفقير، والقوي والضعيف، 

عم فكرتـه العامـة، وهذه الطبقات المجتمعية ال وجود لها يف مجتمع البـدو. وهـو بـذلك يـد

 أسلوب الموازنة. بفكرة ثانوية جزئية، من خالل استخدام

 يفي  التع ط  م  مسأل  كشو  كزاع ت بين أفران العشير ، أ  م  عشوير  ثم تأ  الفكرة: 

. ليتناول فيها عرار الحديث عن الطرق التي يتعاطى فيها أهل البدو مع الجـرائم التـي أخرى

ثـم  ا أنـواع هـذه الجـرائم، كالقتـل، واالعتـداء، وطـرق حـدوثها.تحدث يف مجتمعهم، ذاكرً 

كتشف فيها المحققـون صـّحة االدعـاء يسرتسل يف ذكر أفكار جزئية، من مثل الطريقة التي ي

أو كذبه، ومحاولة استقصاء األدلة. ثم يتعمق أكثر يف ذكر طبائع أهل البدو، كشغفهم ألخـذ 

ضـاعت الحقـوق. أمـا يف حـال وجـود أكثـر مـن الثأر يف حال قّيدت القضية ضد مجهـول، و

محّمـاة بشـّدة علـى طرق التحقيق البدوية، كاالمتحان بالنار، أو وضع حديدة مشتبه به، تأ  
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ألسنة المتهمين. ويف هناية التحقيق، ويف حال ظهور أدلة جديدة، يتعّين على المحقق إصدار 

سه إجبار ذوي الـدم أن يرضـوا بالدّيـة القرار بقوٍل فصٍل منه، وتجريم المّتهم، ويف الوقت نف

 اًء على عادة الثأر.حقنًا للدماء، وقض

الطرق التي يستخدمها البدو يف  «إقامة الدعوى عند البدو»ويذكر عرار يف مقالته األخرى 

نو  المحاكمات القضائية، مبتدًئا بفكرة عاّمة تتمثل يف سؤال يريد عرار اإلجابة عنه، وهـو: 

نوو ن  لي وووٌ لَبوو   فيهوو  أصوووف لَمح  موو ،  أَوو ليب لَمرافعوو ،  ميف الب نيوو  محوو    

مجيًبا عن ذلك بتوضيح فكـرة مغلوطـة عـن البـدو يف أّنهـم مجتمـع قتـل وسـفك  لَتق ض ؟

دماء، بقوله بل إّنه مجتمع متكامـل تسـود فيـه فكـرة الحـّق، فلـيس للقـوة فـيهم مكانـة إذا مـا 

 تعارضت مع الحّق.

اموتالك أنو  البو   ا التوضـيح إلـى فكـرة أخـرى مفاُدهـا: ثم ينطلق عرار مـن خـالل هـذ

 «ال ّخ لو »إق م  ال عوى بين الخصو  يف المح  م ت،  منه  تقَيو   ق لي  ا تم عي  تخّص لت

 .  عن حقو  ال خي ،   ا ب ت الم خوف عَيه

الحو يت عون أقسو   الو ع  ى مثو : وإّن هذه الفكرة تحيله إلى فكرة أكثر عمًقا، وهـي: 

يف المحاكمـة، ويبـين ثـم يسرتسـل يف الحـديث عـن هـذه الطـرق  الطرن،  التقووي .  الب  ،

جب اتباعها والمتمثلة يف حضور المتخاصمين، واستدعاء القضاة الثالثـة، الخطوات التي ي

والبدء بالمحاكمة بالرتتيب بين هؤالء القضاة، وإصدار الحكـم مـن قـبلهم، سـواًء باالتفـاق 

 .فيما بينهم أو باالختالف

 منطقيًّـا، يجعـل القـارئ أمـام إّن هذا االسرتسال يف طرح األفكار، مع تسلسـلها تسلسـاًل 

نــه منهــا تفصــيلة واحــدة، وال يخــرج منهــا إال وقــد عــاش تفاصــيل لوحــة ســردية ال يغيــب ع

 الموضوع كاماًل. 

وإذا نظرنا إلى األمور بشكل منعكس، سنجد ذات المنطقيـة يف التسلسـل، وأعنـي بـذلك، أّنـك 

 ا مرتبة ترتيًبا منطقيًّا، يتمثل يف ما يأ :ذا نظرت إلى األفكار من النهاية إلى البداية ستجد أّنهإ

 



شين  عرار.. صوت المهمَّ

 

148 

 

 إصدار الحكم من قبل القضاة، وانتهاء القضية.  .1

 التهيئة للمحاكمة بوجود عناصرها: المتخاصمين، والقضاة.  .2

 التحقيق باستخدام الحديد والنار انبثقت من فكرة تعّدد المتهمين. .3

 ب التحقيق المعروف.فكرة ضياع أدّلة المحققين، التي جعلتهم يستخدمون أسلو .4

 الِجّدية التي يّتسم هبا المحققون لحقن الدماء. .5

فكرة وجود جرائم يف طبيعة الباديـة، هـذه الطبيعـة التـي فرضـت علـى أهـل البـدو أن  .6

 يكونوا أسرة واحدة تمنع الخطأ، وتعزز من الصواب.

 من فكرة أّن أهل البدو معتادون على الرتحال الدائم.جميع ما سبق، انبثق  .7

تضى ذلك، فقراءة الـنّص تصـاعديًّا أو تنازليًّـا تقـّرر ذات الفهـم، وتـدخلنا يف متاهـة مقوب

جميلة سهلة العبور. وإّن هذا التسلسل المنطقي الذي نلمسه يف هاتين المقالتين مجتمعتـين 

 للمقالة، وأّن كتابة المقالة لديـه فـنّ مًعا، يجعلنا نعتقد كامل االعتقاد أّن عرا
ّ
 ًرا كاتٌب حقيقي

، وميزة ال تضاهى، تماًما ككتابته الشعر.
ّ
 أساسي

 مخ طب  العق ،  منطقّي  السبب  النتيج  - 

ال بّد للكاتب أن يخاطب عقول الناس؛ بـاجرتاح سـردّية فكرّيـة منطقّيـة، واألخـذ بمبـدأ 

قناع القارئ يف تصديق ما يقرأ، واإليمان بمرجعيّات السبب والنتيجة، ذلك أّنهما وسيلتان إل

 األطـراف، أو أْن توهمـه فكر التي َتِخذها الكاتب. ال أن يّتخذ مـن المشـاعر فكـرً ال
َ
ا مرتامـي

 العاطفة بصّحة كل ما يذهب إليه من قاالت.

، وُمعتنَِيـة بمبـدأ ال
ّ
سـبب وقد كانت الكتابة المقالية لدى عرار قائمة على الفكر المنطقـي

 والنتيجة، الذي يفضي إلى إقناع القارئ.

مما ورد يف مقالتي عرار، قولـه يف معـرض الحـديث عـن أسـاليب ة على ذلك ومن األمثل

تقضـي طبيعـة الباديـة العربيـة علـى سـكاهنا بـأن يعيشـوا »التحقيق واالهتام يف شرائع البادية: 

رد الميـاه وتوخًيـا لمسـاقط المطـر، متنّقلين من مكان إلى مكان ارتياًدا للكأل وانتجاًعا لمـوا
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قضـي حتومة لمثل هـذا األسـلوب المعـاش، والمحـيط المـادي الـذي يوإنه لمن النتائج الم

بمثله أن يحول دون تكتل األسر واألفراد بموضع معين بصورة ضخمة تساعد علـى تـأليف 

ــي يّتســع نطاقهــ ــه خصــائص المجتمعــات اإلنســانية المســتقرة الت ــت ل ــان اجتمــاعي ثاب ا كي

م المسـؤوليات االجتماعيـة، ويتسـع لالشتمال على طبقات متفاوتة يتوزع أفرادها فيما بيـنه

 .(1)«دينصدرها لوجود سادة ومسو

إّنه بالنظر إلى الفقرة السابقة نجد أّن عـراًرا قـد قـّدم يف فاتحـة الحـديث فكـرًة مفاُدهـا أّن 

ثم قـّدم عـرار نتيجـة منطقيـة لهـذا العرب البدو اعتادوا على الرتحال بحًثا عن الكأل والماء، 

ا لنتيجة أخـرى يف منع تكوين أسر كبيرة العدد. وهذه النتيجة تعّد سببً النمط يف العيش تتمثل 

بّينها عرار تتمثل يف أّن تكوين األسر كبيـرة العـدد يفضـي إلـى تكـوين مجتمـع متكامـل قـائم 

جة عدم تكتل األسر، والذي على تعدد الشرائح، وهذا ما لم يحصل يف المجتمع البدوّي نتي

 لرتحال المستمر.يعد نتيجة لطبيعة البدو يف ا

وقـد »ومن ذلك أيًضا قوُله يف معرض الحديث عن طريقة التحقيـق بالحديـدة المحمـاة: 

عمدوا إلى التحقيق بالحديدة المحماة لدرجة االحمرار، فالربيء الذي ال تعـتلج يف صـدره 

ا عادة بطبقة مـن اللعـاب تحـول دون أية حالة نفسية تؤثر يف رباطة جأش ه يكون لسانه مكسوًّ

ر الغشاء اللساين بمّس النار، بعكس المجرم فـإّن الت نـار تـؤثر يف لسـانه نظـًرا لجفـاف ريقـه أثُّ

جفاًفا هو نتيجة محتومة للعوامـل النفسـانية والجسـمانية التـي تكـون متضـامنة علـى األخـذ 

 وإّن هذه الطريقة يف التحقيق طريقة إدارية ممتازة لفـّض بتالبيبه سيكولوجيًّا وفيزيولوجيًّا...

وما يحيط بـه مـن إهبـام، وال ندحـة  كل نزاع يتعذر حّله قضائيًّا بسبب ما يكتنفه من غموض،

للمجتمع البدوّي يف حالة العدول عنـه إلـى غيـره إّمـا اعتبـار الجريمـة التـي ال يتعـين فاعلهـا 

ات مهما َتُفَهت وأسفْت من األدلة التـي تكفـي إلدانـة تماًما ليست بجريمة، أو اعتماد الشبه
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 رأًسـا علــى عقـب، ولــوأد ظنـين. واألخــذ بكلتـا الحــالتين يكفـي لقلــب المجتمـع البــدوّي ال

 .(1)«حكمة القصاص والقضاء على قاعدة القتل أنفى للقتل

إّن هذا الطرح المبنـي علـى مبـدأ السـبب والنتيجـة )فكـرة التحقيـق بالحديـدة المحمـاة، 

ه الطريقـة يف التحقيـق( يحيـل تؤدي بنتائجها التحقيقّيـة إلـى نتيجـة أخـرى وهـي نجاعـة هـذ

 بما يأ  به الكاتب. -استناًدا لمنطقّية الفكرة-ا يقرأه، واالقتناع القارئ إلى االطمئنان يف م

إّن الكاتــب الــذي يقــيم أفكــاره علــى مبــدأ الســبب والنتيجــة، ويبنــي بينــه وبينــه القــارئ 

يف نفـس المتلقـي؛ لمـا  الطرح، وشفافّية يف التفّكـر، يجعـل الـنّص سـهل القبـول مصداقية يف

 ر قائمة على اقرتان السبب بالنتيجة اقرتاًنا منطقيًّا.حّققه من منطقية سردّية يف األفكا

 فنّي ت لغوي  -ج

لم يكن عرار ليهمل ما تحمله اللغة من فنّيات تسعف يف تجميـل العبـارة، وجعـل الـنّص 

 الكتابـة ركـائز مـن أساسـية ةيزرك -اللغة بفنّيات االستعانة أي–يوية ورشاقة، ولعّلها أكثر ح

  العمل تكاُمل شروط من ضرورّي  وشرط المقالّية،
ّ
 .األدبي

وقد استفاد عرار من هذه الخصيصة يف اللغة إما لخدمة الفكرة التي هو بإزاء طرحها، أو 

 العبارة. لجعل النّص أكثر مرونة وحيوية من باب تجميل 

ين حالـة التجـدد واالسـتمرار التـي يخـتّص هبـا ومن األمثلة على ذلك محاولة عرار المواءمة بـ

لفعل المضارع، وبين حالة التجدد واالسـتمرار التـي تخـتّص هبـا حيـاة البـدو يف تجـّدد ترحـالهم، ا

ــة أســاليب ال ــه يف فاتحــة مقال ــك يف قول ــل ذل ــين أصــقاع األرض، يتمث ــنّقلهم ب ــق واســتمرار ت تحقي

لـــى ا بــأن يعيشـــوا متنقلـــين مــن مكـــان إطبيعــة الباديـــة العربيـــة علــى ســـكاهن تقضـــي»واالهتــام: 

. فإّن الفعل المضـارع )تقضـي( يـدّل بداللتـه الزمنيـة علـى التجـدد واالسـتمرار، وهـو (2)«مكان...

 حال التجدد واالستمرار الذي يعيشه البدو طوال حياهتم يف الرتحال والتنّقل.

                                                 
 .250-249زياد الزعبي: على هامش العشيات، ص  (1)
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األنساق الرتكيبية تحقيًقا دته من فنّيات اللغة لتجميل العبارة، فكأْن يراوح بين وأّما استفا

، كقولــه: 
ّ
ــا لمســاقط، وانتجاًعــا للمــاء، ارتيــاًدا للكــأل»لإليقــاع التنــاغمي . (1)«المطــر وتوخيًّ

فاستخدام ثالثة تراكيب متتالية تحمل ذات الفروع المبنوّيـة يحققـق نغًمـا موسـيقيًّا وإيقاًعـا 

 ا )مصدر صريح+شبه جملة( مكرّرة ثالث مرات.مطربً 

، وعلـى المـال بالســرقةأو الجـرح،  علـى الـنفس بالقتـلائم االعتـداء نحصـر يف جـرت»وكقولـه: 

 . )شبه جملة+شبه جملة أخرى( (2)«المرأة ذات بعل فقط ال غير وعلى الِعْرض بالتعرض

ى تحقيــق نغــم موســيقي أو كــأْن يخلــق تجنيًســا صــوتيًّا صــرفيًّا بــين الكلمــات يفضــي إلــ

ادهتا على اآلخرين فرًضا مطلًقا، من غير مـا قيـد أو وال زعامات تفرض سي»جّذاب، كقوله: 

 .(3)«بوفرة الَعدد، أو بكثرة الُعَدد، إّما شرط

أو أْن يجعل العبارة أكثر تشويًقا، ومرونة، ورشاقة مـن خـالل اسـتخدام فنّيـات التصـوير 

ا يف كتابــات عــرار؛ قــد يعــود ذلــك إلــى تــأّثره باللواالســتعارة البالغّيــة، وهــذا وا غــة فــر جــدًّ

 على لغته المقالّية. الشاعرّية التي طغت على لغته األساسّية، فانعكس ذلك

علـى طبقـات متفاوتـة يتـوزع أفرادهـا فيمـا بيـنهم المسـؤوليات »ومن أمثلـة ذلـك قولـه: 

 «البيئات السـاذجةجدها يف ن»وقوله:  .«لوجود سادة ومسودين ويّتسع صدُرهااالجتماعية، 

يف الحواضــر  الشــبهات تحــوموكانــت »وقولــه:  .«بجغرافّيتــه محيًطــا معّقــًدانشــهد »وقولــه: 

وغير ذلـك الكثيـر مـن التصـويرات الفنيـة  «يأكل القوي منهم الضعيف»وقوله:  .«والبوادي

ة وتقـّباًل يف واالستعارات البالغية التي من شأهنا تجميل العبارة، وجعلها أكثر مرونة ورشـاق

 نفس القارئ.

 

                                                 
 فحة ذاهتا.المرجع السابق، والص (1)

 .244المرجع السابق نفسه، ص  (2)
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 االَتشه ن بأقواف أخرى -ن

إّن من ديدن كّتاب المقالة استخدام الحجج والرباهين لتدعيم الفكرة، وتأمين قبولهـا يف 

نفس المتلقي، وهذه الحجج إما أن تكون بتأكيد الفكرة استناًدا لمبدأ السـبب والنتيجـة كمـا 

، وبيــوت شــعر وغيــر ذلــك ممــا يــدّعم الفكــرة، أســلفنا الــذكر، أو باقتبــاس آراء، ومقــوالت

 مصداقية. ومن صور االستشهاد لدى عرار:ويجعلها أكثر 

 االَتشه ن بأقواف ُخرين -أ

يف مقالته أساليب التحقيق واالهتام يتحدث عرار عن الجرائم التي تحدث يف حياة البدو، 

حيـاهتم، حيـث يجـب وعن القانون الذي يمكن أن يسيطر عليها، ويحـافظ هبـا علـى كينونـة 

بيعة الحياة المحـيط الـذي يعيشـون فيـه، فاستشـهد على هذا القانون أن يكون مستمًدا من ط

يقـول مونتيســكو يف تعريـف القــانون: إّنــه »يف تعريـف القــانون بقولــه:  (1)نتيســكو(بقـول )مو

 المناسبات الضرورية المنبعثة من ماهّية األشياء. ومثـل هـذا التعريـف يظفـر بخيـر مصـداق

منبعثــة أو مسـتنبطة مــن طبيعــة  علـى صــّحته يف أســاليب التحقيـق واالهتــام عنــد البـدو، فهــي

 .(2)«نهم، ومن طبيعة المحيط الذي وقعت فيهالجرائم التي تقع فيما بي

 (3)ويتناول عرار قضّية التحقيق باستخدام االمتحان بالنار، مـورًدا رأي )عـارف العـارف(

 ين بحثوا... أّن عادة االمتحـان بالنـار ضـرٌب مـن اإلسـفافلقد ذهب أغلب الذ»فيها قائاًل: 

بدء تكوينها، ونشوء مجتمعها الفطـرّي، الذي تأخذ به العقليات االبتدائية عند كافة األمم يف 

                                                 
، كان فيلسوف Montesquieuمونتيسكو: شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو،  (1)

، له مؤلفات عديدة، من أهمها: روح القانون. انظر: مقالة منشورة يف فالسفه عصر التنويرفرنسى من 

 .www.mawdoo3.comقع: موقع موضوع، بعنوان: مونتيسكو األديب. المو

 .245زياد الزعبي: على هامش العشيات، ص  (2)

وسياسي ، صحفي ومؤلف ومؤرخ 1973وتويف عام  1891عارف العارف: أديب ومفكر، ولد عام  (3)

وتاريخ غزة. انظر: مقالة  من عائلة مقدسية األصل. من مؤلفاته: المفصل يف تاريخ القدس، فلسطيني

 .https://ar.wikipedia.org/wikiمنشورة على موقع ويكيبيديا. الموقع: 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1891
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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فقال عارف العارف عن هذه العادة بين البدو: إهنا ضرب من الشعبذة الهندّيـة كانـت قضـت 

  .(1)«بادهتم للنار الهنديةبتفّشيها يف شرائع قدماء الهنود سبق ع

ا برأيه يف قضـية االمتحـان لكاتب أحمد بك صفوت مستشهدً ويضّم عرار رأيه إلى رأي ا

ولم أَر من أنصف القوم وعلل هذا األسلوب يف التحقيق واالهتام تعلياًل علميًّا »بالنار قائاًل: 

 بكليـة ال
ّ
حقـوق بالجامعـة إال األستاذ أحمد فتحي بك صفوت مدرس علم الـنفس الجنـائي

 المصرّية، فقد ذكر يف مقال نشره باألهرا
ّ
 والتحليل النفسـي

ّ
م عن فائدة علم النفس التجريبي

 .(2)«جلس التحقيق عن الجرائم الغامضة إّنه تختلج يف نفس المجرم عادة...يف م

 االَتشه ن ب لشعر - 

كيـد مقولـة، أو حتـى يضّمن عرار مقاالته أحياًنا بأبيات شعرّية هبدف تحقيق فكـرة، أو تأ

 تبيان معنى مصطلح أو مفهوم.

: (3)ده لبيت شعرّي يف معرض الحديث عن عـادة الثـأر البدوّيـة، بقولـهاستشها ومن ذلك

فعــادة األخــذ بالثــأر المتأصــلة يف نفوســهم ال تســمح باالنتظــار، وتــرك أمــر إظهــار الفاعــل »

 للزمن، وقول شاعرهم: ]من الطويل[

َتووووه  َحّمََتنوووو  ذكووووَب اموووورِ      َتَر  
 

 (4)َ ِب  الُعّر ُي وى عيوُر   نوو راتو ُ  
 

يف معرض الحديث عن تعريف كلمة العدف، وهي قسم من أقسام المحاكمات  (5)وقوله

كما يحتمل أن تكون العدف منحوتة من كلمة العطاف، وهو يف اللغة الَقدح الذي »البدوّية: 

                                                 
 .249زياد الزعبي: على هامش العشيات، ص  (1)

 المرجع السابق، والفحة ذاهتا. (2)

 .247هامش العشيات، ص  زياد الزعبي: على (3)

بيت شعري للنابغة الذبياين: انظر: ديوان النابغة الذبياين، شرح وتقديم عباس عبد الستار، دار الكتب  (4)

 )يف نسخة الديوان: لكّلفتني وليس وحّملتني(. 56م، ص 1996، 3ان، طالعلمية، بيروت، لبن

 .256زياد الزعبي: على هامش العشيات، ص  (5)
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ــال صــخ ــة، ق ــة الميســر الجاهلي ــى القــداح يف لعب ــاًء ورَده: ]مــن يعطــف عل ــذكر م  ي
ّ
ر الغــي

 المتقارب[

وووووُت ُصووووو َخض  نَ  يف  ّموووووفَخض      ف 
 

ًح  عطوفووو    (1)خيووو َض المووو ابِرِ َقووو  
 

وبمقتضى ما سبق كّله، يتبّين لنا جليًّا، ويظهر واضـًحا أّن عـراًرا مـدرك تمـام اإلدراك أّن 

يـزة، تتضـمن االهتمـام الكتابة المقالية تتجلى يف أهبى صورها باالهتمام بأسلوبية فريدة ومم

، وهــي مــا ذكرنــاه مــن:  بشــرائط عديــدة تحمــل الــنّص إلــى أعلــى
ّ
درجــات اإلبــداع الكتــابي

األفكار وجّدهتا من جهة، ومنطقّيتها بالمحاججة والربهنة كمبدأ السـبب والنتيجـة تسلسلّية 

ن كونـه يف من ناحية أخرى، واالهتمام بفنّيات اللغة التي تجعل النّص أكثَر حركّية، وأبعَد عـ

ستشهاد باألقوال األخرى من أهميـة يف تـدعيم جمودّية ممجوجة. باإلضافة إلى ما يمّثله اال

 .صيل العبارةالفكرة، وتأ

                                                 
. انظر: شرح أشعار الهذليين، أبو الحسن السكري، تحـ:عبد الستار فراج، البيت ل (1)

ّ
لشاعر صخر الهذلي

 .269، ص 1مكتبة دار العروبة، د.ت، ج
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 شون في ش ر عرارالمهمَّ
 

 *و. . ع د ال اسط و مد مراشد 
 

 مقدم 
لعله من المجدي أن أذكر أن الشاعر مصطفى وهبي التل يعـد شخصـية إشـكالية تحـوي 

الخيـال وموقفـه مـن الكـون مـع  واحدًا متحدًا ال ينفصل به الشاعر وسلوكه القـائم يف جانبًا

لعادي صاحب الفكر وصاحب الموقف. حيث ال يسـتطيع أن الشخصية الحقيقية لإلنسان ا

 يفصل بين األسطوري الشاعر وبين اإلنسان اآلدمي الذي يتعامل مع الحياة اليومية.

ك وتـاريخ حياتـه يقـع بمثـل هـذا االلتبـاس؛ فمـرة هـو وسيرة حياة )عرار( تـدل علـى ذلـ

ن وأخــرى خــارج داري ومــّرة منفــي يف مكــان بعيــد عــن مســقط رأســه ومــّرة مســجوحــاكم إ

 السجن.

وعلى ما تقدم فقد تشكل شعر الشـاعر وروحـه، لـذلك فـإنني أزعـم أن إحسـاس الغربـة 

إليـه يف كـل كتاباتـه وهذا التشتت جعله يميل إلى حضـور يف مجتمـع يحسـبه األنقـى فالتجـأ 

 ه الذي هو منه.وربما حياته ودافع عنه وجعله مجتمع

وهذا الموقف لم يكن حديثًا يف الشعر العربي حيث أجد الشعراء الصعاليك قد اتخذوا 

من مجتمعاهتم المرفوضة خارج االنتماء القبلي المعروف يف الجاهلية واستبدلوها بغيرهـا، 

ية العرب حيث جعل الشاعر الحيوانـات المفرتسـة بـديالً وال أدل على ذلك مما جاء يف الم

 .(1)مجتمعه البشري عن

                                                 
  *ث، جامعة آل البيتأستاذ األدب الحدي 

 ]الطويل[ المّية الشنفرى )قافية الالم(.   (1)
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وشعر عرار يلتبس ببعضـه يف مضـامينه التـي تشـكل مفهـوم المهمـش، فقـد نجـد مفهـوم 

المهمشين يلتبس بالغربة أو البعد الوطني أو القومي وهكذا، وهذه طبيعة الشعر بشكل عـام 

 من الشعراء القدماء والمحدثين. ليس فقط عند شاعرنا ولكن عند غيره

يف توظيفـه للغـة المهمشـين/ اللغـة المحكيـة أو )العاميـة(  مفهوو  المهموفقد يلتـبس 

أو الفقراء( بغيره أو )أنا واآلخر( بدالالت أخرى  النََّوربعناصر أخرى أو المهمش )مجتمع 

 متنوعة وهكذا.

                                                                                                                            
ـــٌس   َولِــي ُدوَنُكــْم َأْهُلــون: ِســيٌد َعَملَّ

ـــ ـــعٌ ُل ُهـــُم األَْه ـــرِّ َذائِ  ال ُمْســـَتوَدُع السِّ

ــــــَر أنَّنـِـــــي ٌّ َباِســــــٌل َغْي
 َوُكــــــلٌّ َأبِــــــي

 

ـــــَأُل   ـــــاُء َجْي ـــــوٌل َوَعْرَف ـــــُط ُزْهُل  َوَأْرَق

 نِي بَِمـــا َجــرَّ ُيْخـــَذُل َلــَدْيِهْم َواَل الَجــا

 إذا َعَرَضــــْت ُأوَلــــى الَطَرائِــــِد أْبَســــُل 
 

م، 1996، 2لبنان، ط -اب العربي، بيروتالشنفرى، ديوانه، تحقيق وجمع: إميل يعقوب، دار الكت

 (. 73-58ص)

*   :الذي يعيش على هامش المجتمع الُمنتج فهو عالة »الهامش/ األصل. الهامش يف علم االجتماع

ال يساهم يف عملية اإلنتاج لكنّه يستثمرها بطرق غير شرعية كاالحتيال والسرقة والسطو، وهو ال عليه 

حقًا مشروعًا، ألّن المجتمع يف نظره ظالم، يتكون من ذئاب بعضها  يرى يف ذلك عيبًا، بل يعتربه

مود، طرشونة، مح. «ينهش بعضًا، فوجب أن يستولي على رزقه بالحيلة أو بالقوة أو بالمكيدة

 (.81م، ص)2008إشكالية المنهج يف النقد األدبي، مركز النشر الجامعي التونسي، د.ط، 

مكن مالحظته على الهوامش فإّنها تتحدد بناء على عالقتها فإن ما ي»وبحسب رأي ميشال فوكو » 

بالمركز فالخارج يتحدد بناء على داخل ما ذلك ألّن الهوامش تظهر يف مفاهيم الداخل ومن ثم 

الفقراء والمقصيون اجتماعيًا يتحدد موقعهم يف المجتمع الذي يصبغ عليهم هذه الصفة أو تلك، ف

وحي إلى مجموعة معايير خاصة هبا مثل االهتمام، واالستهالك ويتموقعون بحسب عالقة بالمركز ت

وغيرها من المعايير. مجناح، جمال، جدل المفاهيم يف موضوعة التهميش والمهمشين، قراءة 

-http//virtuelcampus.urivيلية لمصطلح الهامش والمصطلحات المجاورة، الرابط: تحل

msila.dz 
كل أدب ينتج خارج المؤسسة، سواء كانت سياسية أو »: ويعّرف حسن بحراوي أدب الهامش بأنه 

على اجتماعية أو ثقافّية أو أكاديمّية، وهو بذلك يقع بعيدًا عن الرعاية واالحتضان، بل ويجري العمل 

نبذه واستبعاده من دائرة الضوء، وقد تسّلط عليه الرقابة والمنع، إذا ما بدا عليه أّنه يتجاوز الخطوط 
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 عنواٌ ال يواٌ  ارتب طه ب لمهم  -1

 وان )عشيات وادي اليابس( بالمجتمع المهمش حيث يقول:يرتبط عنوان الدي

 خوووَت  ان  قووو  نعوتوووك ب َوووِمِه أ يووو 

 قوم   قوموك يف الصوغ ر   هَِهو 
 

 نيووووواين  -تبر ووووً  - لووووه كسووووبت  

... ٌِ  (1) معنووو  الحميوووِ   فتووو  ميوووزا

 

 ( إشارة إلى المهمشـينالنََّورويبدو أن ذاكرة المكان )وادي اليابس( الذي تقطنه عشائر )

مهمشة، ويبدو أن اختيارات الشـاعر  يف مقارنة مع العشائر األخرى التي ُتعد جوهرية أو غير

َورالتحيز لمجتمـع ساهمت يف إظهار هذا  إذ إن لفظـة )تربكـًا( تـومئ إلـى هـذه المقابلـة  النَـّ

 الحادة؛ وكأنه يبني بناًء مضادًا للقيم االجتماعية السائدة.

القدسية وهـي مـن الربكـة وعـادة تـومئ إلـى الحـس الـديني ولفظة )تربكًا( هنا لها داللة 

َورم المجتمع اآلخـر مـن غيـر مجتمـع لقي وبـذلك كأنـه يبنـي بنـاًء فكريـًا مضـادًا للواقـع  النَـّ

 االجتماعي.

وهــذا )البنــاء المضــاد( يكــون محوريــًا يف نصوصــه الكثيــرة، وكأنــه هبــذا يشــبه محوريــة 

 .(2)التضاد الحاضرة يف نصوص أبي نواس مثالً 

                                                                                                                            
بحراوي، حسن، أدب شكري من الهامشية إلى المركزية، مجلة عالمات، . «عليها الحمراء المنّبه

 .saidbngrad.free.fr، الموقع: 18ع

*  « عتبة قرائية، وعنصرًا من العناصر الموازية التي تسهم يف تلقي والعنوان يف نظريات النص الحديثة

ل الع القات الكائنة والممكنة بينهما. وهو النصوص، وفهمها، وتأويلها داخل فعل قرائي شمولي، يفعِّ

مجموعة من العالمات اللسانية )...( التي يمكن أن توضع على رأس النص »عند جيرار جينيت: 

بازي، محمد، العنوان يف الثقافة . «ه إلغراء الجمهور المقصود بقراءته...لتحدده، وتدل على محتوا

 (.15م، ص)2011، 1للعلوم ناشرون، بيروت، طالعربية، التشكيل ومسالك التأويل، الدار العربية 

التل، مصطفى وهبي )عرار( عشيات وادي اليابس، جمع وتحقيق وتقديم: زياد الزعبي، دار الثقافة  (1)

 ر.وَ (، وانظر حاشية المحقق من وادي اليابس وعشائر النَّ 345م، ص)1982عمان، والفنون، 

طه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب الحسن بن هانئ، ديوان أبي نواس، حققه وضب  (2)

 (.31، 13م، ص)1984العربي، بيروت، 
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د فيهـا احرتامـه للمخاطبـة يف وللمحقق حضور يحّيز خاللـه عنـوان القصـيدة التـي يمجـ

ر الشاعر اسمها لكنه ركز على انتمائها يف نصه الذي عنونـه المحقـق النص وهي فتاة لم يذك

 بقوله )عشيات وادي اليابس( تقدمة احرتام إلى فتاة وادي اليابس.

ت على السهر والمتعة والغنـاء واالحتفاليـة كـان ويبدو أن العشيات لما تحمله من دالال

الـذي يسـكن الـوادي  همًا من العنوان وهـو يؤكـد حـس االنتمـاء والمتعـة للمجتمـعجزءًا م

وجاءت لفظة )عشيات( لتدل على ديدن فيه استمرار بمعنى ليست عشية واحـدة وإنمـا هـو 

تحّيز يف اختياره لفتاة وليس سلوك فيه استمرارية للمتعة يف ذلك المجتمع، وتظهر المتعة وال

 لشاب.

 لمح ي / الع مي (لغ  المهمشين )ا -2

ذكرت أن الشاعر يتحّيز إلى مجتمع المهمشين وفق بعد فكري يظهر يف نصوصـه، وهـذا 

البعد تدعمه أساليب النصـوص، فـإن كـان لحضـور عنـوان الـديوان دالالت ربمـا تشـي لنـا 

ذا ي هي منه، فإن اللغة أو اللهجة المحكية والعامية لها ه( والفتاة التالنََّوربالتحّيز لمجتمع )

وليسـت اللغـة الرسـمية أو لغـة  الحضور؛ بمعنى أنه يوظف لغة المستضعفين أو المهمشـين

 المجتمع األساسي أو غير المهمش الذي يكرهه الشاعر.

                                                                                                                            
بي اإلسالمي يف زمانه، وقد جاء يف يبني أبو نواس بناًء مغايرًا فكريًا للفكر السائد وهو الفكر العر

 بعدين: بعد فكري وبعد فني تقني إذ يقول:

  أثــــــــن علــــــــى الخمــــــــر بآالئهــــــــا

ـــــــاه ـــــــا ق ـــــــاء له  راً ال تجعـــــــل الم
 

  وســــــــــمها أحســــــــــن أســــــــــمائها 

ــــــــــا ــــــــــى مائه  وال تســــــــــلطها عل
 

فهذه األبيات بناء مضاد لمفهوم التوحيد يف اإلسالم؛ فالثناء باألسماء الحسنى هلل عز وجل، كما 

 يقول مغايرًا النمط التقليدي يف القصيدة العربية وهو بداية النص:و

ــــــــيخ أصــــــــبحينا ــــــــة الش ــــــــا ابن   ي

 قـــــــــــــف بربـــــــــــــع الظاعنينـــــــــــــا
 

ــــــــــــــذي تن  ــــــــــــــا ال ــــــــــــــام   تظرين

 وابـــــــــــك إن كنـــــــــــت حزينـــــــــــا
 

 حيث يضع األطالل يف هناية نصه ال يف مقدمته كما هي الحال يف القصيدة العربية التقليدية. 
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 يقول الشاعر يف قصيدته إلى المرابين )إخواين الصعاليك(:

 وَف يشووفين :قولوووا لعبووون، عوو َّ القوو

  
  أّكهووووووو  ال أعوووووووزَّ اأُ طغموووووووتَه 

 

ٌّ ال  ٌُ الشوووووي طينِ مووووورابينَ إ    إخووووووا

 (1)ق  أطَعوا، رع  تن ي   بهو ، نينو 

 

ثمة محاور مهمة يف البيتين السابقين وعنوان النص، إذ إن عنوان النص يظهر تعالقـًا مـع 

ن، مـن خـالل إذكـاء تاريخ مهم فيه ذكـر الصـعاليك، ويبـدو أن الشـاعر يظهـر بعـد المهمشـي

لثورة على القيم االجتماعية بقيم اجتماعيـة خاصـة ذاكرة المتلقي بمفهوم الصعاليك حيث ا

ليك وهي قيم أصيلة وكأنه يتحّيز إلـى مجتمـع الصـعاليك )الفقـراء( حيـث يـربط مـا بالصعا

 بينهم وبين الصعاليك يف واقعنا اليوم.

و شيخ المجتمع غير المهمش وكأنـه وتبدو ثم إشارة أخرى وهي يف مخاطبة )عبود( وه

توظيفه جهة لمفهوم السلطة ومجتمعه، وال يربح التناص أيضًا يف بذلك يقف على حافة موا

2)أو بإشارته لآلية القرآنية )إخوان الشياطين(
2

). 

وهبذا يكون الشاعر قد واجه مجتمع غيـر المهمشـين بأسـاليب متنوعـة ومنهـا اللغـة هنـا 

ام ( وهي لهجة وإن كانت ربمـا فصـيحة يف نصـه لكنهـا مـن اسـتخدوهو توظيف )طّلع ِديني

 ف لدى الشاعر ويستخدمه.العامة )لغة المهمشين(، حيث هذا السبك العباري معرو

 (:الشوبك ليالي) قصيدته يف المهمشين لهجة – أيضًا –ويوظف الشاعر 

ٌِ لووووووووو  عَيوووووووووووين  خوووووووووو ِّ  ان

  
  نَووووو َّ كشوووووور  قهووووووً  عربيووووو ً 

  
 الجَووووُ  )م عو وووً(إين يَوووبُّ لووو  

 

 أقضوووو  بووووه  طوووورًا موووون التوووو خيِن  

ٌِ قووو  حوووي  َن َووورُّ عبيرنووو  المصوووو

3)،  مقهويووووً َموووون  ن ينمتقهويووووً
3

) 

 

والشاعر استخدم )مكعوكًا( وتلفظ يف العامية على الكشكشة، وهي لفظة عامية معروفة 

 تدل على حالة من حاالت الجلوس أو النوم.

                                                 
 (.348ديوانه، ص)  (1)

ْيَطاُن لَِربِِّه َكُفورً ﴿  (22) َياطِيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن الشَّ  (. 27: )ا﴾، سورة اإلسراء، آيةإِنَّ اْلُمَبذِّ

 (. 306الديوان، ص)  (33)
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لى اللغة المستعملة لدى العامـة وهـي قطعـة مـن أهزوجـة يف ويف قصيدة )هب الهوا( إشارات إ

 يا عذاب الدراسين(. زمن الفالحة وخاصة عند دراسة القش )هب الهوا يا ياسين

 يقول الشاعر فيها:

 )نوووب الهووووا(  شوووج ك أٌ كسووويَمهُ 

  
  أكوووو   أكووووت أذفُّ موووون  توووو    موووون

  
  الشووعب أصووبح عنوو ن  موون َوو ئ 

 

ٌِّ »يف ضوووووف      ِ ِريوووووُح َووووومو «اَلرن
 و 

 َعيووووور  بيَوووووطب  الهوووووواٌ مقيوووووو 

 (1)ي قوووووووبر  يمووووووو  ذراعووووووه لَ وووووو

 

ويبدو أن المواجهة ما بينه واآلخر واضحة يف مضامين النص حيث المفارقة ما بينـه ومـا 

يشعر به من سوء شعور والمخاطب الـذي هـو إلـى جانبـه علـى النقـيض مـن اآلخـر... فهـو 

عبـارة )هـب الهـوا( بوصـفها إشـارة  يقف وفق المضامين مـع المهمشـين والضـعفاء وتظهـر

 مينه.تعزز دالالت النص ومضا

وثمة حضور واضـح للغـة المهمشـين يف كثيـر مـن القصـائد يف ديوانـه وهـو بـذلك يؤكـد 

 موقفه من تحّيزه لمجتمعه وهو مجتمع الفقراء والمهمشين.

يرهم إال ويف قصيدة )العبودية الكربى( أحد اختيارات لفظية يوظفها العامة يف طرائق تعب

ي يخـص الطبقيـة والمفارقـة التـي يعيشـها أن الشاعر من خاللها نفذ إلى تعالق نصي تـاريخ

 طبقة الفقراء والطبقة العليا من المجتمع، يقول الشاعر: الشعب والحكام أو

 يوووو  َنبووووُر بوووو  فوقووووورس  فوقووووورك ل بووووو    لَحموووووي   

 أ  مووو  توووراين قووو  شوووبعُت عَووو  حسووو   اَل ثريووو   

2)وت (  نوبا الشوعب ال يجو  )القَيو  ( أ َُت )بسو 
2

) 

 

                                                 
 (. 305الديوان، ص)  (1)

 (. 425الديوان، ص)  (22)
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اصة يف بدايته وتاريخـه )قصـة الهـرب مـع الجنـدي الـذي ارق الطبقية وخالنص يظهر الفو

 .(1)رفض إدخاله إلى المدعي العام يف إربد بسبب ثيابه الرثة(

ويبدو أن حالة البذخ والطبقية تقسم المجتمع إلى قسمين اثنين مختلفين يقف كل منهما 

أنطوانيت( التي طلبت  افة نقيض ويعزز ذلك أيضًا ما جاء من تناص مع قصة )ماريعلى ح

 الً عن الخبز لسد جوعه.إلى الشعب أن يأكل )البسكوت( بدي

وربما عـربت اللغـة )االختيـارات اللفظيـة( عـن هـذه األزمـة مـا بـين المجتمعـين فلفظـة 

مئ إلى طبقية غنية واألخرى )بسكوت( ولفظة )القلية( على التضاد مع بعضهما فاألولى تو

 ه.تدل على شعبية القوت وبساطت

  الفقرا  النََّورمجتم   -3

أشرت إلى أن المهمش يرتبط باللغـة وغيرهـا مـن المكونـات والـدالالت المشـفوعة يف 

النصوص ويف تشكيل النص أسلوبيًا وتقنيًا فال أجـد موضـوعًا خاصـًا صـافيًا للمهمشـين 

 صوصه إال اختلطت بغيرها.( والفقراء يف نالنََّور)

ر شيخًا منهم ليكون يف صفه شاعر التزامه بالمهمشين فيختاويف القصيدة السابقة ُيظهر ال

ومعه، ودائمًا الشاعر ينسلخ من المجتمع الـذي يمقتـه ويقـف ضـده وهـو المشـكل األكـرب 

 للطبقية والسلطة.

ه يشـكل حالـة مفارقـة ويشـكل وإن كان واقعيًا إال أنـ النََّوراختيار الهرب وهو أحد شيوخ 

يف ر المهمشة والمفارقة تكمن يف أنه شيخ وشخصية اعتبارية صدامًا مع معتقدات الطبقة غي

 مجتمعه يمنعه الحارس من الدخول.

 يقول الشاعر يف قصيدة )العبودية الكربى(:

 يوووووووو  مووووووووّ ع  عووووووووو   الَووووووووووا 

 الهبووووووووووور  وووووووووووو  ك لَسووووووووووووال 

 لقضووووووي   ن فهوووووو  ا   أكووووووت َموووووو 

   ف يوووووووو  تمنعووووووووه التحيوووووووو ؟!

                                                 
 (، تعليق المحقق على كتابة القصيدة. 424الديوان، ص)  (1)
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 أَلٌ  سوووووووووووووووووووتُه ممووووووووووووووووووّز 

   قووووووو  صوووووووّ    نووووووو ُيك الفووووووو

  أبوووووووووووو  عَيووووووووووووه أٌ يووووووووووووورا 

 يشووووووو و الوووووووب  القووووووو ُ  مووووووون
 

  ؟قوووووووووو   نيو تووووووووووه وريووووووووو    ) (

 الغَووووووووووي  بوووووووووووال ر يووووووووووو    ) (

 َك فجووووووووو َ  ممتعضووووووووووً إليوووووووووه  

 (1)شوووووووووطُ بووووووووو ار الع نليووووووووو   

 

د الهـرب فكلمـة ال يكتفي عنوان النص باإلشارة المباشرة للحالة اإلنسـانية الواقعـة يف طـر

سادة والعبيد وهذا فارق طبقي مقيت ال يتشكل من العبودية تؤدي المفهوم الطبقي ما بين ال

تماعي بسيط وإنمـا فيـه بعـد غيـر إنسـاين وال يكتفـي العنـوان بلفظـة )العبوديـة( بـل فارق اج

 أوغل يف تحديد تجاوزها اإلنساين فوصفها بلفظة )كربى( هذا يدل على موقف الشاعر ممـا

 القاه الهرب من إهانة.

كئ على أساليب متنوعـة لة يف وصفها الحدث إال أهنا تتاللغة الشعرية وإن كانت لغة سه

فهي قائمة على حوار من طرف واحد وهو صوت النص وال إجابة عليه كما أهنا تتكئ علـى 

بيـه التناص مع النص القرآين الذي يبّين مدى فظاعة الموقف وهي صـفات بـرأ اهلل سـبحانه ن

َ ِب الَك﴿منها  َِيَ  ال َق لَِك َ َلو  ُ نَت َفظش  َع وا  ِمن  َحو  2)﴾َفضُّ
2

). 

ويبدو أن اآلية تعمق مفهوم الحضور الطبقي بمواجهة صارمة حيث إن الطبقـة األخـرى 

غير المهمشة تخرج من إطار اآلية الكريمة وال يعـدم الـنص حضـور أسـاليب القـص حيـث 

 ا حدث للبطل المهزوم الهرب.اتكأ يف جانب منه على وصف م

ــع االجتمــاعي يفيظهــر المجتمــع المهمــش مــن وج ــة نظــر الواق ــا يعــرف ه  األردن فيم

لكن الشـاعر يـرى أنـه هـو المجتمـع األنقـى وهـو المجتمـع صـاحب الخلـق  النََّوربمجتمع 

والقيم الحقيقي وعلى الضـد يـرى المجتمـع اآلخـر يف طبقاتـه العليـا مـن أغنيـاء وأصـحاب 

                                                 
 (. 425الديوان، ص )  (1)

 (. 159سورة آل عمران، آية: )  (22)
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َورطوة، وكأنه بذلك وهـو يعـزز مجتمـع سلطة وس الميتـه  ؤى الشـنفرى يفبقيمـه يشـبه ر النَـّ

 حيث إن مجتمع الحيوانات من وجهته أفضل من المجتمع البشري.

 يقول عرار يف قصيدته )المدينة الفاضلة(:

 بووووين الخوووورابي  ال عبوووو س  ال أموووو س 

  ال  نووووووو  س  ال أرض يضوووووووور ه 
 

  ال أرقوووووووو   يف أويوووووووو ِ  أحووووووووراِر  

  و وووووووو س  ال أخوووووووو ذ ب لثوووووووو رِ ن س 
 

*** 

 ال طموو س بووين الخوورابي  ال حوورنس  

 ال مووو فس  ال كسووووبس بوووين الخووورابي  

  
  ال نيوووووو  س بألوووووووق     أ َومووووووو   

  
( مسوووووو  ا س محّققوووووو س   ال وووووو  )و س

 

  ال احتووورا س عَووو  فَووو    نينووو ر   

  ال اقتووورا س عَووو  حوووورن   إيثووو ر

  ال ارتفووووو عس  ال خفووووووإل بأقووووو ارِ 

(1)ين الج ر  الج رِ تنف  الفوار  ب
 

ا مـع الـنص ففـي يرها تشكل محورية مهمة يف تعالقهـالعتبات النصية لهذه المقطوعة وغ

كثيــر مــن المــرات أجــد هــذا الحضــور البهــي وهــذه العالقــة الســيميائية مــا بــين العنوانــات 

 والنصوص.

لتمّيـز والمدينة الفاضلة بما تشي لنا من دالالت وعمق تاريخي لمدينة أفالطون، وهـذا ا

مجتمـع المهمـش الـذي يقلـب الشـاعر للفضالء سكاهنا إشارة إلى تعميـق حسـب التمّيـز لل

 مجتمع مثالي كمثل سكان مدينة أفالطون. داللته االجتماعية، فهو

ــَوروصــفات المجتمــع ) ــة لهــا ميــزات المســاواة النَّ ي(/ المهمشــين، هــي صــفات مثالي

أن التكريـر )بـين الخـرابيش( يـدلل علـى  وميزات تعزز معاين إنسـانية هـذا المجتمـع ويبـدو

( وهي ذاكرة تحوي معاٍن إيجابية فيها مساواة ويأ  أسلوب اللغـة النََّور)ذاكرة مكان مسكن 

 يف نفي المعاين السلبية كالطبقية والتباهي باأللقاب والحرص والطمع... إلخ.

                                                 
 (.228-227الديوان، ص)  (1)
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خــارج هــذه ويبــدو أن هــذه الصــفات الســلبية المنفيــة فيمــا تقــدم هــي صــفات المجتمــع 

بني بناًء مقارنًا ما بين المجتمع المثـالي الشاعر ي(، وكأن النََّورالمدينة أو المجتمع من غير )

 ( والمجتمع )المحرتم( من خارجه.النََّوروالمجتمع خارج المثالي بين مجتمع )

هو المجتمع المهمش فحسب بل كان مجتمعـًا يحمـل مفارقـة مـع  النََّوروليس مجتمع 

َور) ر المهمش، هو أساسي عند الشاعر فالفقراء ال يختلفـون عـنالمجتمع غي ( وإن كـان النَـّ

 هو األصيل يف بناء المفارقة مع المجتمع غير المهمش. النََّورمجتمع 

 اَلك   اآلخر -4

ظهر هـذا العنصـر )اآلخـر( فيمـا سـبق يف نصـوص كثيـرة داخـل هـذا البحـث ويف ديوانـه 

ا بـين/ األنـا و/ اآلخـر أجـده واضـحًا يف قصـيدته )نـوٌر بشكل واضح إال أن حّدة الظهور م

 . ميهم(نس

 

                                                 
 *  :وقد ساد كمصطلح يف دراسات  «األنا»أو  «الذات»قيض يف أبسط صورة هو مثيل أو ن»اآلخر

الخطاب، سواء االستعماري )الكولونيالي( أو ما بعد االستعماري وكل ما يستثمر أطروحاهتا مثل 

النسوي والدراسات الثقافّية واالستشراق وقد شاع المصطلح يف الفلسفة الفرنسية المعاصرة  النقد

 فوكو، وجاك الكان، وإيمانويل ليفناس، وغيرهم.خاّصة عند جان بول سارتر، وميشيل 

استبعادي يقتضي إقصاء كل  «تصنيف»ورغم سيولة المصطلح وصعوبة بلورة معالمه بوضوح إال أّنه  

مي إلى نظام فرد أو جماعة أو مؤسسة، سواء أكان النظام قيمًا اجتماعّية أو أخالقّية أو ما ال ينت

المائزة هي  «اآلخر»وم مهم يف آليات األيديولوجيا ولعّل سمة سياسّية أو ثقافّية؛ ولهذا فهو مفه

ككل، بل بالنسبة للذات أو الثقافة  «غيري»أو ما هو  «غير مألوف»تجسيده ليس فقط كل ما هو غريب 

أيضًا كل ما يهدد الوحدة والصفاء. الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد، دليل الناقد األدبي، المركز 

 (.21م، ص)2002، 3لدار البيضاء، طالثقايف العربي، ا

*   :األستاذ»: يلي بما لها وُقدم. «هرب يا. »«(8) العبُّوديات – مداعبات»ُنشرت يف جريدة األردن تحت 

ياء، بالح الدالل الحسناء تخلط كما بالفكاهةِ  الصراحة يخلطُ  قال، كما بطبعهم منتشينال من عرار

. ولعرار فيما يعشق روَ النَّ المعروف بشيخ طائفة  «هرب»ولسمرة بشرته لم يجد ما يتغزل به سوى 

 .«مذاهب. فال بأس وال حرج علينا إذا نشرنا له )عبُّوديته( هذه تفكهًة لقراء األردّن الكرام
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ك ( 1)  « عفوووورُ »يوووو   « عفووورس »ال َنرَّ نرُّ

  إذا فقيوووُه القووووِ  أَوووهَب  اعظوووً( 2)

  
 (  إذا مريوووو  ُ  اَلف ضووووُ  أَووووَرفوا3)

  
 ( فووأك   َعَوو  بوو ِ  الصووّراحِ  كوو قت 4)

  
 (  اضوووور   بووووِه  بفقهووووِه  بوعظووووهِ 5)

  
 قوووو َف، فموووو  لنوووو   مق ُلووووُه:( عبُّوووووُن 6)

  
 بوورأِ  َموون   الخمووُر ر وو س  ال وور ُ  ( 7)

 

 نعنووووووو  بغووووووو ِّ َضووووووواللت  أتعثوووووووُر  

  بووووه انتوووو ى عيوووور  فوووو عن  أ فوووورُ 

 بوووووو لقوف: نووووووبا موووووو  نس مسووووووتهتُر  

 حتوووووو  يموووووووَت بغيظووووووِه المتووووووبمُر 

 (1)عووورَض الجووو اِر فوووبا بوووبلَك أ ووو رُ 

 السوووووو ُر يف كظوووووورِ الشووووووريعِ  ُمن ووووووُر 

 (2)سووو ِ  ُت سووورُّ شوووربوا بهووو  يووووَ  الح

 

َورة مـن المجتمـع الـذي يسـمى عنوان القصيدة يشي بمفارقة فيه سـخري نـورًا بمعنـى  النَـّ

هو من بـديهيات  النََّوركوهنم معروفين من خالل لمزهم وكأن تسميتهم ب النََّورالسخرية من 

 أن ربطـه اإلهانة لهذه الطبقة من المجتمع فالعنوان يؤكـد مفهومـًا اجتماعيـًا فيـه نقيصـة إال

 بالنص يؤكد غير ذلك.

اآلخر ويؤكد يف بيته األول أنه على  حضوره يف النص مقابل صوت الشاعر هو األظهر يف

طرف نقيض مع اآلخر واآلخر كما يبدو يف ثنايا النص مجموعة وهو فرد واحد مما يؤكد أنه 

 على الضد من المجموع الكلي للطبقة غير المهمشة.

قـة لشاعر يبدأ متعه بالدعابـة أو اللفـظ دال علـى وداعـة العالالمخاطب )جعفر( صديق ا

المألوف بل يطلب إليه أن يلبس ثوبًا بينهما حيث يطلب إليه أن يغرت بظاللته وخروجه على 

سابالً طويالً من الضالل حتى يتعثر به، وهذا المعنـى فيـه داللـة واضـحة علـى اسـتثارة بنـى 

 .اآلخر وهي المهمشة غير الطبقة المجتمع من لياالع الطبقة هبا تؤمن – ربما –تراثية 

                                                 
 أيضًا: «ق»يف   (1)

ــــه» ــــولهم وبوعظ ــــه وبق  فاضــــرب ب
 

ــذلك يجــدرُ   ــذا ب  «عــرض الجــدار، ف
 

 ج

 .«يوم القيامة تكسر»أيضًا:  «ق»يف   (2)
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هبت إليه لفظة )فقيه( يف البيت التـالي وكـذلك لفظـة )وعـظ( و)اهتـدى( زز ما ذومما يع

و)أكفر( وكلها تؤكد هذا الحضور المصبوغ بأبعاد حضارية دينية عند المجتمع تثير حفيظـة 

اد لفكر اآلخر وهنا فيه التفات إلى المتلقي، وتبقى القصيدة على هذه الوتيرة من البناء المض

سـالمي م عليه هذه المواجهة هـو معجـم قـائم علـى دالالت الـدين اإلأن المعجم الذي تقو

 بالتحديد.

 ويظهر اآلخر يف اسم الشيخ )عبود( وهو شيخ القصر الذي يشكل رمز السلطة بأنواعها.

 ( عبُّوووووُن قوووو َف، فموووو  لنوووو   مق ُلووووُه: 8)

 ر ُ  بورأِ  َمون   الخمُر ر  س  ال و( 9)

ٌَّ االلوووووَه الحووووو َّ  ووووو َّ  الُلوووووه10)  ( إ

ٌُ ُحب بِهوووو 11)  ( فَهَوووو َّ كشوووورُبه  فَووووو
 

 السوووووو ُر يف كظوووووورِ الشووووووريعِ  ُمن ووووووُر  

 شووووربوا بهوووو  يوووووَ  الحسوووو ِ  ُت سوووورُّ 

ٌ  يقوووووَف بقوووووِف شوووويِخَك أ بووووُر   ِموووون أ

 ذنوووووبس  شوووووعرِ الشر سوووووي  أشوووووقرُ 
 

 مـن النقـيض حافـة علـى يقـف آخـر مجتمـع ىإل الشاعر يتحّيز – وكعادته –ويف المقابل 

 شيخ القصر.

 َف عنوووَ  المنتشووويَن بطوووبِعه تعووو (  12)

 ( الطوو معيَن  لوويَ  ِموون أموو   َلُهوو 13)

 ( اآلخوووبيَن ِمووون الحيووو ِ  بصوووفون 14)

 ( السوووو خرين ب وووو ِّ شوووو   بينموووو 15)

 كسووميه   كحووُن بعوورفِه  «َكووَورس ( »16)
 

ٌِ الرب بوووووِ  كسوووووُمُر   ٌِ ألحووووو   مووووون حووووو 

وووووووو  مستبشوووووووووُر  القوووووووو طن  يَن   َهُّ

  التوووووو ر يَن لغيوووووورِن  موووووو  ُي وووووو ُر 

  شووووو   إال  نوووووو مووووونُه  يسوووووَخُر ال

 «أكوووووَورُ »مووووونه   يف عووووويِن الحقيقوووووِ  
 

ويبدو أن النص قائم على ثنائية يف تشكيلة بنيتـه الخارجيـة، فمـرة يحضـر المجتمـع غيـر 

مّرة أخرى  النََّورالمهمش ومّرة يظهر المهمش؛ شيخ القصر مّرة وله حضور ملتبس بالدين و

 شاعر.ملتبسين بالحضور األريح بالنسبة لل

يف األبيات ما بعد الحضـور الثنـائي المتضـاد يظهـر الشـاعر سـبب لجوئـه إلـى المجتمـع 

 المهمش وهو األطهر بعرفه وهو األنقى.
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 يقول الشاعر:

 ( أ  َلوو   َتوور العرفوو َ   يووَ  تهووون ا17)

 (  البوووووو ئعيَن بالَنُنوووووو  بُقالموووووو   18)

 ( فووووو لحرُّ فينووووو  لَعَووووووِج مطيووووو س 19)

 لوظيفووو   اكبووورى( بعنووو  العر بوووَ  ب 20)

 ( ال تعجووووووبنَّ لفِعَنوووووو  فنفوَوووووونُ 21)
 

 أَ  َلوووووو   تووووووَر المتعَموووووويَن تنصوووووور ا  

 قوووو  أقوووو موا  المخَصوووويَن تقهقوووور ا 

  العووووووو ُّ منووووووو  لَيهووووووووِن يسمسوووووووُر 

 أوعوووووُر  «عووووووَر أبووووو  عبيووووو  َ »ليبيوووووَ  

 رعووووووَ  الظوووووووانرِ ب لوووووو ك  ِ  تزَخوووووورُ 
 

ر المهمـش تظهـر مفاجـأة من خالل المعاين الواضحة للمجتمع األول وهو المجتمع غي

المناقضة للطبقة األخرى المهمشـة وكأنـه يكسـر أفـق  للمتلقي يف حضور سلوك هذه الطبقة

 توقع المتلقي من خالل إعادة قراءة موقف الشاعر من شيخ القصر.

ولـيس حقيقيـًا لـذلك فقـد كفـر الشـاعر لذلك فإن تدين الطبقة غير المهمشة هو تدين سطحي 

مجتمعـه ودينـه الحقيقـي، ًا حقًا بل هو مزّور، واألبيات السابقة تبـّين خيانتـه لبدينهم ألنه ليس دين

لذلك فإن قيم اآلخر هي قيم مزيفة، وعلى ذلك فإن الشـاعر يلجـأ للرمـوز اآلخـرى مـن المجتمـع 

 ك )الهرب( رمز الطبقة المهمشة.هنا النََّورفيقابل )عبود( شيخ  بالنََّورالمسمى 

دهم وهم بال خلق وهـم يشـكلون الطبقـة علمين هم البائعون لبالويبدو أن العرفاء والمت

التـي بـال أخــالق ولـذلك فــإن صـورة اآلخــر تتشـكل مـن رجــاالت تبيـع قيمهــا ومـا شــكلها 

ل المتمثل بالدين إال غراف مكذوب وهذا الحضور يجعل المتلقي يمقت هذا الطبقة ويوغـ

 المجتمع المثالي.الشاعر يف ازدرائها، ومما تقدم فإن الشاعر يعود إلى 

 يوو  طبوو ُف، يوو  َموون  قومووه «نبوورُ »( يوو  22)

 ( إّكوووو  عَوووو  موووو  قوووو ر ُ  لشووووأكِن 23)

وووغ ُر لنووو  رناَ  رئ َووو   24)  ( حووو َك الصَّ

 َورننك   مو  «ُنبور»( ال تحسبن  يو  25)

 ( نيهوو ت لووو تغنوو  الظوووانر رّبهوو 26)
 

 َفسووووط   تغوووو ُّ تحوووورر ا ِموووون  وووو ِّ  

َِوووك أحقوووُر   مووون قيمووو   ِمووون شسوووِ  كع

 يَهوووووو بقووووورِض خيوطِوووووِه المسوووووتعمُر 

  أخبووووووُر يبوووووو  ، فغيووووووُرَك ب لحقيقوووووو ِ 

ٌَ الثعَووووووُب المتنموووووورُ   أَوووووو ًا ل وووووو 
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وأخيــرًا فــإن هــذه نمــاذج بســيطة تشــي للمتلقــي بموقــف عــرار مــن مجتمــع المهمشــين 

اسـي، ويبـدو أن نصـوص عـرار قـد ارتقـت والمجتمع المضاد وهو كما يراه اآلخر هو األس

قصـائده دالـة   إلى جعله يف قصائد لها شعرية عالية الوتيرة؛ فلم تكنهبذا المحور المضموين

بشكل مباشر على هذا الموقف بل عربت عنه بطرائق شعرية فيها فنيات وتقنيـات ودالالت 

الـديوان كمـا كـان تؤكد محورية النص الفكرية، فكان للعنـوان أهميـة علـى مسـتوى عنـوان 

عن اللغة البسـيطة التـي جـاءت بداللـة أيضـًا، كلهـا لعنوانات القصائد أهمية وداللة، فضال 

 لمحورية الفكرية لعالقة الشاعر بالمجتمعين: مجتمع المهمشين والمجتمع اآلخر.ترفد ا

 

 الخاتم 
عالقتـه مـع لعله من الناجع أن أشي بـأن عـرارًا قـد قـرأ قـراءة تاريخيـة مستفيضـة؛ قـرأ يف 

مش والسلطة وغير ذلك مما يشي جتمع غير المهوعالقته بالم النََّورالمهمشين من الفقراء و

لنا بأنا قرأنا عرارًا من خالل األبعـاد التاريخيـة والنفسـية والوجوديـة، حيـث كـان الرتكيـز يف 

وسـلوكه القراءات على شخصية الشاعر، وكان يأ  الشعر ثانيًا كأنه دليل على حياة الشاعر 

ره ال شخصه وإن كان ال بد من الحديث ونفسيته وفلسفته. واألصل يف قراءة الشاعر هو شع

 قتضبًا.عنه يكون حديثًا م

وعلى ما تقدم فإن األصل هـو أن يكـون شـعر عـرار هـو المحـور األهـم حيـث يقـرأ مـن 

لشـعرية خالل الرتكيز على شعرية نصوصه والمحايثات الفنية والتقنية التي تحـوي مفهـوم ا

 –( الـديوان وعنـوان القصـائد عنوانات) تالعتبا – المثال سبيل على –لديه فيمكن أن يقرأ 

 قـراءة خالل من التجديد شعرية تقرأ أن ويمكن أعمق، أو أعم بشكل الموازية النصوص أو

 .وهكذا... لديه التفعيلة شعر

ق فيهـا إليـه لذلك فمن األجدر أن نقـرأ النصـوص ال الشخصـية شخصـية الشـاعر وننطلـ

 ؤتمرات قادمة.وليس العكس، وهذه الخاتمة بمثابة توصية لم
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 المصا ر والمراعع
التل، مصطفى وهبي )عرار(، عشـيات وادي اليـابس، جمـع وتحقيـق وتقـديم: زيـاد  .1

 م.1982الزعبي، دار الثقافة والفنون، عمان، 

، الـدار العربيـة بازي، محمد، العنوان يف الثقافـة العربيـة، التشـكيل ومسـالك التأويـل .2

 م.2011، 1للعلوم ناشرون، بيروت، ط

بـن هــائي، ديـوان أبـي نــواس، حققـه وضـبطه وشــرحه: أحمـد عبـد المجيــد سـن الح .3

 م.1984الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الرويلي، ميجان والبازعي، سعد، دليل النقـد األدبـي، المركـز الثقـايف العربـي، الـدار  .4

 م.2002، 3البيضاء، ط

ــل يعقــوب، دار الال .5 ــق وجمــع: إمي ــوان الشــنفري، تحقي ــي، شــنفري، دي ــاب العرب كت

 م.1996، 2بيروت، لبنان، ط

طروشة، محمد، إشـكالية المـنهج يف النقـد األدبـي، مركـز النشـر الجامعـة التونسـية،  .6

 م.2008

 

 المواق  ا ل تر كي :

ليليـة مجناح، جمال، جدل المفـاهيم يف موضـوعة التهمـيش والمهمشـين، قـراءة تح .1

-http//virtuelcampus.urivلمصـــــطلح الهـــــامش والمصـــــطلحات المجـــــاورة، 

msila.dz 

، 18بحراوي، حسن، أدب شـكري مـن الهامشـية إلـى المركزيـة، مجلـة عالمـات، ع .2

saidbngrad.free.fr. 
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 في ت ر   عرار الش ري :
 الحري  والخروج عل  الدائد

 

 * .  ايا خالد ال  لو ي
 

 مقدم 
يد االجتماعيـة اسة إلى تناول قضية الحرية والخروج على كثير من التقالتسعى هذه الدر

يف تجربة عرار الحياتية والشعرية. وقد قاربت الدراسة والثقافية واألدبية السائدة كما تمّثلت 

ــة محــاور. فكــان األول بعنــوان  » موضــوعها يف ثالث
ّ
ــدًا لفكــرة التمــّرد  «شــاعر خــارجي تأكي

انتبـاه َسَمت تجربة عرار على نحو بـارز، وهـي الفكـرة التـي لفتـت والثورة والخروج التي وَ 

التــي  «الحريــة الشــاملة» قــف عنــد مفهــومدارســيه ونّقــاده عامــة. وأمــا المحــور الثــاين فقــد و

اّتسعت عند عرار لتشمل حرية الوطن واألمـة، وحريـة اختيـار نمـط العـيش بـدون أيـة قيـود 

 فقـد ربـط مفهـومي الخـروج والحريـة مـع فكـرة اجتماعية أو أخالقية. وأما المحور الثالـث

ا البـس هـذه الفكـرة مـن عالقـة الشـاعر الخاصـة مـع الغجـر، وال سـيما أهنـا مو «البوهيمية»

ساعدت على تشكيل نظرته إلى الحياة والعالم. ومن الطبيعـي أّن هـذه الدراسـة أفـادت مـن 

مـا كتبـه بعـض معاصـريه، مصادر عرار األساسية يف ديوانه وسـيرته وبعـض كتاباتـه النثريـة و

 الصلة بالمحاور الثالثة. إضافة إلى المراجع واألدبيات ذات

 

 «خارعّي» شاعر
-1899علـى تجربـة عـرار، مصـطفى وهبـي التـل ) «خـارجي» لعل إطالق صـفة شـاعر

( الحياتية واألدبية يمكن أن َتِسم بدقة توقه الدائم إلى الحرية والتمرد والخروج على 1949

                                                 
  *أستاذ األدب العربي، جامعة اليرموك 
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ثيـر مـن التقاليـد وف يف كثير من جوانب الواقـع السياسـي واالجتمـاعي، ويف كالسائد والمأل

أول » ، أو(1)«الشاعر الالمنتمي» ث دارسوه ونقاده عنالثقافية واألدبية الرائجة. وسواء تحدّ 

، أو ما شاكل ذلـك مـن (3)، أو شاعر التمرد والرفض(2)«الالمنتمين يف تاريخ شعرنا الحديث

لمألوف، على العادي وا «الخروج» لك كله يؤكد نزعته األصيلة إلىفإن ذ -تسميات أخرى 

ثوريـة  «بـدايات» مع التقاليد السـائدة. لقـد اجـرتح عـرار «القطيعة» إحداث ضرب منوإلى 

كثيرة يف سياق حركة الشعر العربي الحديث، نقف عندها ونناقشها يف محاور هـذه الدراسـة 

 ربة عرار:كلها. تقول سلمى الخضراء الجيوسي يف تج

ين يف ت ري  شعرك  الح يت،  من أ ف   ٌ ي تب خ رج المجتم ،  نو من أ ف الالمنتم

ين الوبين اموتأل شوعرن  بيرن صو ت   ونيو  أصويَ ، بحيوت اقتورٌ طَوب الَوب  ال البونيمي

 .(4)ب  ب حي   المجوٌ،  ل ن بتحرير الر ْ  تأ ي    ون ا كس ٌ، بجونر الحي   كفسه

ــن الضــروري اال ــى أن إطــالق صــفاتم ــا إل ــات هن ــاء» لتف ــةالبوهيم» أو «الالإنتم  أو «ي

 «الخـروج» أو ما شـاهبها علـى تجربـة عـرار الحياتيـة واألدبيـة إنمـا يؤكـد نزعـة «االغرتاب»

المحايثة لهذه التجربة يف إطار الحرية غير المشروطة. ولكن هذا الخروج ال يعنـي البتـة أّي 

والــوطن والقــيم اإلنســانية. فقــد كــان هــذا الخــروج، يف انفكــاك عــن االلتــزام هبمــوم النــاس 

دأ، ومـن التـزام بقضـايا له المختلفة، نابعـًا مـن حساسـية مرهفـة وقلـق وجـودي ال يهـأشكا

                                                 
 .1987، دمشق: صربا للطباعة والنشر، 2انظر أحمد أبو مطر، عرار: الشاعر الالمنتمي، ط (1)

)أيلول  2، ع4، عالم الفكر، م«الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله»الجيوسي، سلمى الخضراء  (2)

 .20(، ص 1973

، المجلة «التمرد والرفض عند عرار يف حياته وشعره»م السماعنة، انظر محمد حسين عبد الرحي (3)

 https.//thakafamag.com/?p=38365(. متوفر على: 2020حزيران  5الثقافية الجزائرية )

)تموز  47المجلة الثقافية،ع  «التمرد الرومانسي يف شعر عرار»وانظر أيضًا: نبيل يوسف حداد،  

 .84-80(، ص 1999

 .20، ص «الشعر العربي المعاصر»الجيوسي،  (4)
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 «الالإنتمـاء»والوطن وهموم الناس المهّمشين. نحن إذن نرى إلى هذه األشكال من التمرد 

الحـّرة المتأتيـة مـن ظروفـه  بوصفها مؤشـرات علـى خيـارات عـرار الوجوديـة والخروج...

ــة» ة المحيطــة.الخاصــة ومــن الشــروط الموضــوعي ــت الحري ــإذا كان ــا يقــول جــون  ،«ف كم

هي نفسها الوجود اإلنساين ذاته تقريبًا، كان معنى ذلك أنه ال إنسانية بغير حرية. » ماكوري،

ـل  مخـاطر قد تكون الحرية خطرة، لكن ليس ثمة كرامة بشرية بغيـر حريـة، وال بـد مـن تحمُّ

ن وكرامته وحّقه يف التمرد ر لحرية اإلنسا. لقد أخلص عرا(1)«التوسع يف الحرية باستمرار...

 والخروج على كل أشكال السلطة وقيودها، وتحّمل الكثير يف هذا السبيل.

« 
ّ
ولكنـه )كمـا يف قصـيدة لممـدوح عـدوان( » كما يقـول خالـد الكركـي، ،«عرار خارجي

إنـه . (2)«ته ]...[ وعي تقدّمي متقّدم على مفاهيم أهـل وطنـهخارجي قبل األوان، وتلك أزم

وعي مبكر يف السياق الثقايف المحلي األردين كما يف السياق العربـي العـام بـأن الحريـة خيـار 

الفاعلـة ال تكـون حـرة » إنساين وجودي مرتبط بحركة الواقع وسيرورته المتحّولـة. فالـذات

المستويات الثقافية والسياسية من أجل الحصول  إال من خالل نضالها المستمر على جميع

بانخراطــه يف حركيــة  هــا ]...[ الحريــة إبــداع مســتمر يســهم فيــه الكــائن اإلنســاينعلــى حريت

. وتثبت تجربة عرار بكل جوانبها الحياتية واألدبية أنه التزم دائمًا بخياراته الحـّرة (3)«الواقع

تاريخي والموضوعي القائم برغم كل ما القاه وانخرط مع حركية الواقع المعيش يف سياقه ال

الحـّرة يف خروجـه  من ضيق وعنت وقلق. لقد ظل وفيًا دائمًا لهذه الخيارات يف سبيل ذلك

                                                 
، «عالم المعرفة»جون ماكوري، الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة  (1)

 .261(، ص 1982)تشرين أول  58

يف: زياد الزعبي،  «أثر عرار يف شعرنا المعاصر»خالد الكركي يف مداخلة على محاضرة زياد الزعبي،   (2)

 .60، ص 2002مقاالت ونصوص ثقافية، عمان: وزارة الثقافة،  قراءات:

ق األوسط ، جريدة الشر«الحرية واإلنسان: بين وجودية سارتر وفاعلية آالن تورين»الزاهيد مصطفى،  (3)

 https://aawast.com/home/article/423186  (. متوفر على:2015آب  6)



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

173 

 

على هذا الواقع ويف التزامه به على السواء. لقد حّقق بذلك جوهر وجوده اإلنساين وكينونته 

 الحرة المستقلة.

روج يف حياة عرار المبكرة، فيمكننا االستئناس مثالً وإذا شئنا أن نتقّصى بدايات هذا الخ

عن أشـكال  «عرار: شاعر األردن» اتب سيرته، البدوي الملثم، الذي تحّدث يف ثنايا كتابهبك

كثيرة من خروج عرار على األحـوال واألعـراف والتقاليـد السـائدة. ويف فصـل مـن الكتـاب 

 -الخـروج فكـرة علـى واضـحة داللـة ذو عنـوان وهـو – «...!منطلق رجل» اختار له عنوان

 «عنـرب مدرسـة» مـن طـرده إثـر والـده إلـى الشاعر هبا بعث رسالة ىعل الملثم البدوي يطلعنا

... » :األب على والخروج التمرد إلى المبكرة الفطرية نزعته تؤكد رسالة وهي. 1920 سنة

عّلــق علــى مــا أبــدًا، كــذلك حرمــاين مــن إرثــك، ألين لــم أ يهمنــي ال البيــت مــن إيــاي طـردك

. ثــّم يلخــص (1)«ين ســأحرم نفســي بنفســي...ســتورثنيه أمــالً، وإن لــم تحرمنــي أنــت منــه فــإ

البدوي الملثم يف هناية هذا الفصل حديثه عن كثير من سمات الخـروج واالنطـالق مـن كـّل 

لم يحفل عرار طيلة السنوات الخمسين التي عاشها باألنظمة والقوانين، » قيد للحرية بقوله:

ــى أبعــد حــدود واأل ــل كــان رجــالً منطلقــًا إل االنطــالق يف شــؤونه وســمة والمناصــب... ب

 .(2)«الشخصية، وأموره الرسمية

ربما تكون حكاية الخالف مع األب، منذ بداية مبكـرة مـن عمـر مصـطفى بدايـة أساسـية 

للتمرد والخروج تطّورت مع األيام إلى التمرد الشامل علـى السـلطة األبوية/البطريركيـة يف 

مــا تــزال قـاّرة يف بنيــة المجتمــع  كـّل أبعادهــا االجتماعيــة والسياسـية والثقافيــة، وهــي سـلطة

 أّن تفكيـك هـذه السـلطة وتقـويض أركاهنـا بحاجـة إلـى اسـتعادة العربي الحديث. وال شّك 

أسباب الحرية الكاملة عن طريق آليات التمرد والخروج على كل أسباب الثبـات والركـود، 

بطريركية السائدة. بستمولوجية ُتْحِدث نوعًا من القطيعة مع هذه البنية البل عن طريق ثورة إ

                                                 
 .102، ص 1980دار القلم،  البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، بيروت: (1)

 .112المصدر نفسه، ص  (2)
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وهـل اسـتطاع أن  خـروج والثـورة علـى الواقـع القـائم؟هل كان عرار سّباقًا إلى مثـل هـذا ال

رّبمـا. وربمـا كـان فيمـا تركـه  ُيْحِدث اخرتاقًا ما يف هذا السبيل على مستوى القول والفعل؟

ا اإلطار.  حركة الشعر األردين الحديث خاصة، داللة معّبرة يف هذمن أثر معاصر والحق، يف

هد كثيـرة، يف إنتاجـه الشـعري، داّلـة علـى مـا ولعلنا نجد يف المحـورين التـاليين أمثلـة وشـوا

أحدثه مـن اخرتاقـات وانزياحـات عـن كثيـر مـن المسـّلمات الراسـخة يف البنيـة االجتماعيـة 

 والثقافية واألدبية السائدة.

 

 شامل   ري 
طريركيــة المهيمنــة يف الواقــع القــائم الحريــة والتمــرد، الحريــة والخــروج علــى البنيــة الب

القيم االجتماعية السياسية والثقافية، عالمات بارزة يف تجربة عرار على مسـتويي والتقاليد و

الحياة والشعر معًا، إذ هما مستويان ملتحمان ال ينفصل أحدهما عن اآلخر. وهذا التالحم 

بثقت نزعته إلى الحريـة والخـروج يف حقيقة األمر سمة بارزة يف تجربة عرار كلها. فقد ان هو

عــن ظــروف موضــوعية محيطــة أشــرنا إلــى بعضــها يف المحــور عــن فطــرة عفويــة صــادقة، و

السابق. وقد تنّبه معاصرو عرار ودارسوه، منذ وقت مبكر، إلى بروز هذه النزعة إلى الحريـة 

 الشعر العربـي رائدة يف حركة «بدايات» شعرية، وإلى أهميتها يف اجرتاحالكاملة يف تجربته ال

الحديث يف النصف األول من القرن العشرين. والحال أّننـا نعـّرج، بـين ثنايـا هـذه الدراسـة، 

مهمــة يف ســياق هــذه  «بــدايات» علــى جملــة مــن آراء النقــاد والدارســين الــذين تحــدثوا عــن

مثــل: الحريــة واالغــرتاب، االلتــزام والالإنتمــاء،  الحركــة يف موضــوعات وإشــكاليات، مــن

 عن البياالبوهي
ّ
ن أّن مثل هذه البـدايات الرائـدة مية والغجرية، الرموز والنماذج العليا. وغني

ما كان لها أن تتأّسس يف تجربة عرار الشعرية لوال هذا الشغف األصيل لديه بالحرية الشاملة 

 التي ال بد منها ألّي إبداع.
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جرتحهـا عـرار يف مى الخضراء الجيوسي يف سياق حديثها عن بدايات متعـددة اتقول سل

 إطار حركة الشعر العربي الحديث: 

  ٌ الت  يعش  الحري ،  الحري  عن     مَ ، ال تقتصر عَ  الحريو  السي َوي ،  الع الو  

 لغجر اال تم عي ،  م  نو الح ف عن  أعَب الشعرا  يف النص  اَل ف من القرٌ العشرين. ف

ُّ طبقوو ت المجتموو ، ال  يتحوو و الشوو عر عوونه  بتنوو وف الووبين يحسووبه  بعووإل النوو   أحوو

 .(1)ارن   يشي  به   ي  ن يغبطه  عيشته  إشف  ، ب  كج   يرف  من أق 

ولنالحظ معًا، يف هذا االقتباس، أّن الجيوسـي تجعـل لعـرار ميـزة واضـحة علـى أغلـب 

لعشرين يف مسألة العدالة االجتماعية والمساواة الشعراء العرب يف النصف األول من القرن ا

وقــد يحــّق ألصــحاب الواقعيــة » بقــات. وهــو مــا تؤكــده قبــل ذلــك مباشــرة بقولهــا:بــين الط

المحدثة من المعاصرين القول بأن التل كان رائـدًا مـن رواد الواقعيـة االشـرتاكية، ألنـه كـان 

بدايات الرائدة التـي اجرتحهـا عـرار . هذه إذن واحدة من ال(2)«بطبعه يكره الطبقات ونظامها

 «الواقعيـة االشـرتاكية» العربي الحديث، إذ كان يسـتبق يف ذلـك اتجـاهيف سياق حركة الشعر 

الــذي أخــذ يتبلــور، يف إطــار حركــة الشــعر الحــر، يف الخمســينّيات والســتينّيات مــن القــرن 

 العشرين، مع السّياب والبّيا  وعبد الصبور وحجازي وغيرهم.

من هـذا الموقـف علـى الشاملة عند عرار موقف ثابت غير قابل للتجزئة، وقد هـي الحرية

د نجد شاهدًا شعريًا ينفرد بالحـديث عـن جانـب واحـد ديوانه الشعري هيمنة الفتة. فال نكا

من جوانب الحرية: ال تنفصل، يف رؤيته للحياة والعالم، الحريـُة السياسـية االجتماعيـة عـن 

وسيقا عن حياة الحب والمرأة، وال عن حياة الخمر والطرب والم حرية العيش الالهي، وال

ــف. فهــذه جميعــًا فضــاءات  «كــوخ» يف مضــارب الغجــر أو يف ــدامى أو يف أي مكــان ألي الن

                                                 
سلمى الخضراء الجيوسي، االتجاهات والحركات يف الشعر العربي الحديث، ترجمة عبدالواحد  (1)

 .347-346، ص 2001بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  لؤلؤة،

 .346المرجع نفسه، ص  (2)
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تتشابك فيها خيوط رؤيته للحرية يف مفهومها الواسع غيـر القابـل للقسـمة. ولعـل مثـل هـذا 

ة الفنيــة: تتعــدد اللوحـات بــين السياســة التشـابك أن يفّســر وحــدة القصـيدة لديــه مــن الناحيـ

ــع، الحــب و ــةوالمجتم ــا يف بوتق ــا تنصــهر كّله ــيقا، ولكنه ــر والموس ــرأة، الخم ــا  الم الرؤي

والموقف من الحرية الكاملة. هكذا، تتماهى يف القصيدة عناصر الفكرة والموقف واللهجة 

عـرار  «كـالم» أنّ والصورة واإليقاع يف وحدة شعورية متماسكة. فإذا أضفَت إلـى ذلـك كلـه 

أردنيـة  قائية غاية يف البساطة، لغة ذات نكهة شـعبيةالشعري ينساب على لسانه بلغة عفوية تل

 عـن ينمـاز خـاص شـعري صـوت أمـام أّنـَك  أدركـَت  – (1)تقرتب مـن لغـة الحـديث اليـومي

 .الالحقة واألجيال مجايليه أصوات

 الدعوة إلى اللهـو والخمـر، بين حريته يف ،«أنفاس عيد الفصح» يجمع عرار، يف قصيدته

ناطقـًا ق العامة كمـا يمّثلهـا رمـز الشـيخ عّبـود النجـار، بوصـفه وبين مجاهبته للقيم واألخال

باسم السلطة السياسية االجتماعية السـائدة. وال يفوتـه يف هنايـة القصـيدة أن يتأّسـى بـالخمر 

 لمخلصين:على ما آل إليه الحال يف وطنه األردن من ضياع ألصوات األحرار ا

ٌّ العيوووَ  فصوووُح   ن تِهووو   اشووور   فوووي

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ن تِهوووو   اشوووور   فمثَوووو  موووو  َلووووهُ 

ٌّ نوووووبا العموووووَر ليووووو س موووووو  َلهووووووهُ   إ

 ن تِهوووو   اشوووور    نع عّبوووووَن ِموووون

  قبوووويحس بوووو لفت  ب لعيوووو  يصوووووحو 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ُْ  يووو  أخووو  عووون ن وووِ  الخووووم ر كووو 

 يوو  أخوو  يف عيوور أفووِ  ال ووأِ  صووبُح 

ِْ متوووووِن اَل ِّ يسووووتهويه مووووتُح   شوووور

                                                 
يف شعره، انظر نايف خالد العجلوين، يف طريق الحداثة: حول لغة عرار وبعض السمات األسلوبية  (1)

. وانظر أيضًا 236-223، ص 2019دراسات يف النقد واألدب، إربد: عالم الكتب الحديث، 

-11، ص 191ل، أحاديث يف الشعر األردين والفلسطيني الحديث، عمان: دار الينابيع، إبراهيم خلي

التي يخرج فيها عرار عن تقاليد القصيدة لفظًا  «ليةالكتابة االنتقا»، حيث يتحدث عما يسميه 25

 ومعنى باتجاه لغة جديدة.
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 لسووووووووُت صوفيووووووووً  ل نّووووووو  إذا

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ن تِهووو   اشووور   فقووووم   ووو َن مووون

 كشووووواٌ أَوووو  «عوووووُ  »  يوووو  فأكوووو

  بقَبووووو  مووووون عشوووووي ت الحمووووو 

ُْ ا  يهوووووو َت َلوووووُه،لُحووووورِّ ن  مووووو 

ٌُّ ل نّوووووووو  بوووووووووهِ   موووووووووطن  اَلرن
 

 ُر الووب َر، فووب ر  فيووه شووطُح أحضوو

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 فووورِ  إيقووو ظ  َلُهووو  صووووت  يووووبحُّ 

 ُْ   ُخمووووووو ر  اليووووووووَ  ُال س  َبووووووور

 ذ وريوووووووو تس يف حنوووووووو ي ُ  تووووووووَحُّ 

ٌ  يثوووور  الضوووويُ ، إمسوووو كس   ووووبُح   إ

« ُْ َّم  نا يُت  رحً َ َف  ور  »(1) 

 

ريـة الـوطن عـن حريـة االحتفـال بالعيـد ال تنفصل، يف هـذه األبيـات والقصـيدة كلهـا، ح

 غيـر -عرار يرى كما–ووشائج متداخلة. ما الذي يداوي جروَح الوطن والحياة: ثمة هموم 

وأفق الصـويف وهـو يف حالـة  «أسالك أفق» بين مماثلة وشائج ثمة آخر، نحو وعلى الكأس؟

بـداًل مـن أن  جديـد «صـبح» وجدانية رؤيوية تتكّشف عن «صوفية» : إهنا حالة«الشطح» من

وجد عنيف » يف مصطلح الصوفية، ،«الشطح»وقائم. يف الزمن التاريخي ال «العمر ليالً » يظّل 

. يف مثل هذه الحالة من الصفاء الذهني، يبوح الشـاعر بأسـراره (2)«ال يستطيع صاحبه كتمانه

 وهمومه، بحريته وحرية وطنه.

بتـة ال تتغيـر، تسـتوي يف ذلـك حريـة ثا «ُخّطـة» يؤكد عرار يف غير قصيدة أّن للحرية عنده

ألسـباب  إلى العقبـة 1931الشخصية الخاصة. فقد ُنفي الشاعر سنة  الوطن العامة والحرية

 ،«أهكـذا حتـى وال مرحبـا» سياسية، وقد ضاقت عمان به كما يقـول. فاسـتدعى، يف قصـيدة

                                                 
م زياد صالح الزعبي، ، جمع وتحقيق وتقدي2مصطفى وهبي التل )عرار(، عشيات وادي اليابس، ط (1)

. وستكون جميع اإلحاالت إلى أشعار عرار يف 175-171، ص 1998بيروت: المؤسسة العربية، 

هذا المصدر نفسه، مع اإلشارة إلى أين أفدت من هوامش المحقق حول بعض هذه الدراسة إلى 

 المعلومات المتعلقة بسياق النصوص الشعرية وتواريخها.

 .1987ات الصوفية، الكويت: وكالة المطبوعات، عبد الرحمن بدوي، شطح (2)

 https://www.neelwafurat.comمتوفر على:  
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با» المحبوبة لط ووادي ومرابـع الحـب والهـوى يف حسـبان والسـ «ونشوة الحب بوادي الصِّ

وطن، مستعينًا بذلك كله علـى وجـع المنفـى. اليتم وغيرها من المالذات الحبيبة يف ربوع ال

 ليه أن يلوذ بالفرار أو التخّلي عن موقفه الثابت يف امتالك حريته، أجاب:فإذا ُطلَِب إ

، ألوووووو   يأتِووووووهِ  : ُفوووووورَّ   وووووو  ق ئوووووو  

  َنوووووّ  يفووووورُّ الحووووورُّ مووووون ُخّطووووو   
 

 َبوووووووو ال أركبووووووووً  نووووووووُت،  ال ثع 

 (1)َووو قت  عَيوووه  يَشوووه  اَللجبووو ؟

 

–يف غيرهــا، موقــف ثابــت ال يتغيــر بتغيــر األحــوال يف السياســة كمــا  الحريــة عنــده إذن،

 اله، ويف المثال التالي أيضًا.أع الثاين البيت يف تعبيره حسب «خطة» أو «موقف»

 فإن ائده،قص إحدى يعنون كما حياته، أخريات يف أصابته قد «الخمسين لعنة» وإذا كانت

 :أبداً  هتفارق لم -الوجوديون يرى كما– «الحرية لعنة»

 نكيووو َ  مووو  تنفوووّك منتجوووَ  الهووووى

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 تنبيووِك أّكوو  لوو  ُأشووح  عوون ُخّطتوو 

  القَووُب موو  ينفووكُّ رعمووِك خ فقووً

 نوووو  َوووونُّ  الحووووبِّ الووووب  وا لُتووووهُ 

 فأكوو  إذٌ موو  ولووُت ِموون   وووخ  عَوو 

ٌ  لووو  تسوووقن ُأَوووق ،    أشووورُبه ،  إ
 

 يف  وووو ِّ كجعووووِ  صووووبو    تصوووو ب  

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ٌّ الحوووبَّ مووو   إنووو ب  ،«َووونتً»   أ

 بهووووى الم حَوووِ  الُمطيووورِ صوووواب 

 ومنووووً،  وا لووووُه معوووو  أصووووح ب 

 عالتِووووِه َووووقمً،  كضووووَو شووووراِ  

وويُر شووراب  َِ ووِك، ال أ َُ  (2)حسوون ُ  مث

 

ثابـت،  كما يؤكد مرة أخرى يف هذا المثال، موقف ،«خطته» رأة أوموقفه من الحب والم

 زاولها مع أصحابه ونداماه، وهو ما يزال حتى آخر العمـر وفيـًا لــ «ُسنّة» فقد اصطنع الحب

الحب والرفاق. يتمّسك عرار إذن بنمط حياة متحرر من القيود االجتماعيـة، ولكنـه  «كوخ»
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أة، بعيدًا عن القيود والكـوابح االجتماعيـة والثقافيـة قائم على الحب الخالص للحياة والمر

 لقائمة.ا

آخر قصيدة كتبهـا عـرار، يأسـى لعـدم نيلـه الحريـة الشـاملة  ،«خاتمة المطاف» يف قصيدة

التي كّرس لها عمره كله، إذ وجد أنه ظّل يقارع يف سبيلها وحيدًا. ولكنه مع ذلـك لـم يتخـّل 

 حريته الذاتية وحرية وطنه: عن لغته ولهجته وموقفه المبدئي إزاء

ٌَ  وووّ ن  يووووَ   ٌِ يووو  يووووَ  عمووو   شووويح 

  ال المن  يووووووُ  وار ين َلخبووووووَرُن 

  أٌ صوووومع  النُّسووو ِك قووو  ُنوووِ َمت  

 ال بووو رَك اأ يف قوووو   عووورفُتُه  بعوووَ  
 

ٌُ خوووالين   ال الووو اُر نار   ال الخوووال

ٌّ الموووووَت  افوووو ين  أين اكتهيووووُت،  أ

ٌّ أ ووووووواَخه  رمووووووزس  يموووووو ين   أ

 (1) رِ  أعوووووو اً  َل طوووووو ينالتجوووووو

 

رمـزًا  «عّمـان» لمـوت، بـينة التي قالها وهـو علـى فـراش ايوّحد الشاعر، يف هذه القصيد

رمزًا لحياة الحب واللهو، ولكنه فقد الدارين. وال ننسـى  «شيحان»و للواقع السياسي العام،

سـطين؛ ال بطبيعة الحـال أنـه يشـير يف هـذا الـنص إلـى ضـياع جـزء مـن األرض العربيـة يف فل

 تنفصل هموم الوطن عن هموم عرار الذاتية.

لوظائف الحكومية التي شغلها عرار يف حياته لتتالءم مع مبدأ الحرية الذي ظـّل كن الم ت

مخلصًا له طـوال عمـره، إذ إن بيروقراطيـة المكاتـب وروتينهـا البـائس أبعـداه عـن النـدامى 

ــه العــذاب» والرفــاق والشــعر، وأحــاال ــة العبــدانمها» إلــى «أماني  كمــا يقــول يف قصــيدة ،«ن

والسيما بعد أن سيطر اإلنجليز على الجهاز الحكومي. ولم تكـن  ،«عشيات وادي اليابس»

البيروقراطيــة وهيمنــة األجنبــي همــا القيــدين الوحيــدين يف وجــه الحريــة كمــا نجــد يف هــذه 

ويج خطـاب الدين مع السـلطة السياسـية لـرت «شيوخ» القصيدة، بل إنه يشكو فيها من تضافر

واتر على هذه الشاكلة، فال يبقى للشاعر مـن سياسي وعظي مقنّع. وإذا كانت قيود الحرية تت
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عشـيات وادي » التـي أهـدى إليهـا ديوانـه «حسـناء وادي اليـابس» يزور مضارب مالذ إال أن

، حيث تتماهى شجونه وأحزانه مع دموعها وأحزاهنـا وغنائهـا الشـجن. إنـه يجـد (1)«اليابس

الحـّر الجميـل الـذي  عـزاء والسـلوى عـن الحريـة المفقـودة يف هـذا الفضـاء الالهـيبعض ال

 يتمازج مع جمال الشعر والفن:

 نووو ِت اَوووقن  قعوووواُر لووويَ  يهّمنووو 
 

 ف ل ووأُ  لوووال اليووأُ  موو  نّشووت َلووهُ 
 

  الخمووُر لوووال الشووعُر موو  أكسووت  بووهِ 
 

 «َوووو راك ٌ»قوووووُف الوشوووو ِ : عووووراُر  
 

ٌِ َ بِوووووو س  ال َحووووووَ بت  عَيووووووِه يوووووو   ا
 

 ٌِ  (2)شوووووفُ  اَلنيوووووِب  ريشوووووُ  الفنووووو 
 

 

 

من أن الوظيفة الحكومية كانت بالنسبة لعرار قيدًا بيروقراطيًا مناوئًا لحياة  الرغموعلى 

 توّليـه مـن فـرتات خـالل–الحرية التي ارتضاها أسلوبًا للعيش الطليق، فإن ذلك لـم يمنعـه 

ــؤون بعــض ــن -القضــاء ش ــاز م ــًا االنحي ــى دائم ــ إل ــراء بجان ــين الفق ــه والمهّمش  وإخوان

 حربـًا فيهـا شنّ  فقد .«الصعاليك إخواين: المرابين إلى» قصيدته يف سّماهم كما الصعاليك،

صحاب المال المرابين، مفتتحًا النص بتوجيه الخطاب إلى أحـد رمـوز أ جشع على شعواء

 السلطة، الشيخ عّبود النجار:

 قولوووا لعّبوووَن، عوو َّ القوووَف يشووفين 
 

وووووُه طغموووووَته  إّكهووووو َّ    ال أعوووووزَّ ال
 ج

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ٌّ لهوووووو  ٌّ الصووووووع ليك إخووووووواين  إ  إ
 

ٌُ الشووووووي طينِ   ٌّ الموووووورابيَن إخوووووووا  إ
 

 ق  أطَعوا، رعَ  تن يو   بهو ، نينو 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 (3)حقوووً بوووِه لوووو شوووعرت  لووو  تَومووووين
 

 

 

 

الم مـن حولـه رؤيتـه للحيـاة والعـ ،«بـين الخـرابيش»  مطّولتـه المشـهورةيكّثف عرار، يف

الراســخ مــن الحريــة الشــاملة يف مقــاطع القصــيدة العشــرة كلهــا. يكــّرس المقــاطع  وموقفــه
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يف مضــارب الغجـر. ثــم  «اللهـو الـربيء»والخمسـة األولـى للحــديث عـن الحـب والطــرب 

العـالم البـديل  ،«المدينـة الفاضـلة» ؤيته لــيدلف، يف المقاطع الثالثة التالية، للحديث عن ر

جتماعية والمساواة التامة بين المواطنين، كمـا هـي الحرية الكاملة والعدالة االحيث تتحّقق 

ــَورخــرابيش » الحــال بــين وأمــا يف المقطعــين األخيــرين، فإنــه يعــود إلــى خّطــه الثابــت  .«النَّ

ع التاسع رؤيـة خّياميـة نواسـّية الغتنـام المحايث لحياة اللهو والخمر، مؤكدًا يف ختام المقط

 ها الراهنة:الحياة يف لحظت

، فووال َتحِفوو   بووأمرِ عوو     اليوووُ  خموورس
 

  ال بوَوووووواِ  إقبووووو ف   إنبووووو رِ  
 

 يف حَبِ  ال نر، َرُّ السوبِ  لوي َ َلوهُ 
 

،  ال نووو مو وووفس لمضووم رِ    (1)شوور س
 

إذ تتمـاهى عناصـر الحريـة  ويف المقطع األخير، تتشابك خيوط الرؤيـة يف قصـيدة عـرار،

مـع حريـة اختيـار نمـط العـيش يف فضـاء الـوطن الـذي يتسـع  السياسية والعدالة االجتماعيـة

جميع. كذلك تتمازج أفكار الحريـة وصـورها مـع صـور الحـب والمـرأة يف فضـاء الريـف لل

 المحلي األردين، بعيـدًا عـن زيـف المدينـة وباطلهـا يف رؤيـة الشـاعر. تتـداعى هـذه األفكـار

 مية:والصور واإليقاعات يف لغة بسيطة تحكي لغة الحياة اليو

هوو  َُ ِك ب ط  نعوو  الم ينووَ ، ال يخوو ع 
 

 «خبزتووه»   انينوو  «خبيووز»موو  بعوو  
 

  لوووي  ثموووَ  مووون فووور   بشووورعتن 
 

ٌِ نيرتنو   خ اِك، ي  بنوُت، مون نحنوو
 

 بين الخورابيِ  ال قو موا  ال قعو  ا
 

 فزيُفهووووو  بوووووّينس مووووون عيووووور منظووووو رِ  
 

 ميووووورس لممتووووو رِ  «وبِنووووو ع » بوووووإلِّ 
 

  َووّح رِ  «َووح حير»موو  بووين راعوو  
 

ٌّ مووون بووو ر بَووو  ح َكه بووو رى  اَلرن
 

 (2) ال ر  نوو   ال أكشوو ُت أشووع ر 
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 بكلمـات الالهيـة والحيـاة الحـب مـن موقفـه ،«الـدهر سـكر» يلّخص عـرار، يف قصـيدته

 «وصـدُح  وألحـانٌ  حـانٌ » وحياته العالم، هذا يف خطاه يقود الذي هو الحّب : صادقة صريحة

 مخاطبـًا يقـول. والشـعر والموسـيقا الغنـاء هبجـة مـع الخمـر فيه تتمازج الحياة على إقبال–

 ه حّجة أقوى:لموقف يجعل حتى العربي حمزة الشيخ صديقه

 ََ َِر ال نُر فق   لو :  يو  أصوحو
 

  أكوو  يوو  َووي   الموووفت   وووم 
 

  حيوو ت ، ال تسوو   عوون  نِههووو 
 

 

 يبووووخُ ،  الجوووووُن يشوووحُّ   النووو ى 
 

 أكحوقََت عنّ : حيت ينحو الحبُّ 
 

 ُْ ٌس  صوووو  ٌس  ألحووووو   (1)إّكهوووو  حووووو 
 

 

 

إنه موقف واضح صريح ال تعوزه أية التباسات أو مراوغات أو مداهنات، علـى العكـس 

 يف نفاقه االجتماعي وتزّلفه إلى السلطة: «الشيخ» تمامًا من الموقف اآلخر الذي يمّثله

 هووو  الشيوووو ! الوووب  نَوووتوُر ُ أيُّ 
 

 النو بعُضُه  يس ُر لَس رِ  يف

 إّكمووووو  ا فتووووو ُ : تو يوووووهس  كصوووووُح  
 

 (2) و   َمن  يس ر، يو  شويُ  ليصوحو

 

 

 الحري ، وال وهيمي ، والغ ر
ال ينفصل الحديث عن الحرية، يف حياة عرار وأدبه، عن نزعته البوهيميـة ومـا ارتـبط هبـا 

الحرية التي وما صاحبها من لهو ومتعة وغناء وطرب، بعيدًا عن قيود  من الفتنة بحياة الغجر

تمعه األردين المحافظ. من الطبيعـي إذن بالنسـبة تفرضها التقاليد االجتماعية السائدة يف مج

لشخصية نشأت منذ البداية على التمرد والخروج علـى التقاليـد كلهـا أن تشـّق طريقهـا إلـى 

اين إليه من تطّلعات وخيارات حّرة طليقة تؤكد وجودها اإلنسـبديل آخر يحّقق لها ما تصبو 

 المستقل.
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وقبل أن نمضي إلى شيء من التفصيل يف وصف مالمح نزعة عرار البوهيمية يف مجتمـع 

ـــ ــى االصــطالحي ل ــد المعن ــيالً عن ــف قل ــا أن نتوق ــة » الغجــر وخارجــه، يحســن بن البوهيمي

(Bohemianism) ( عاّمة، ومن ثّم مدى ارتباطه بحيـاة لنََّوراومدى ارتباطه مع حياة الغجر )

التي تعـرف اآلن بجمهوريـة  «بوهيميا» ُينسب المصطلح يف األصل إلى منطقة عرار خاصة.

فنـانين يعيشـون ويـدعون » ُيستخدم اليـوم لوصـف «البوهيميون» التشيك. وأصبح مصطلح

م وأعمـالهم إلـى أعـراف .. فهم ال يمتثلون يف سـلوكه.إلى التفكير الحّر المطلق غير المقيد

 ال .«المجتمـــع وتقاليـــده
ّ
 . وتصـــنّف بعـــُض المراجـــع(1)بمظهـــره يهـــتّم عـــادة والبـــوهيمي

، أي أهنـا ثقافـة (Subcultures) «الثقافـة المضـادة» أو «الثقافة الفرعية» يف دائرة «البوهيميةَ »

رسة لنمط عيش غير حّرة مستقّلة تنأى بنفسها عن الثقافة السائدة يف العادة والواقع. فهي مما

أواًل وعلــى أثــره يف العــالم، بخــالف االتجاهــات  تقليــدي، وطريقــة حيــاة ترّكــز علــى الفــرد

التي تتطّلب الطاعة واالنقياد. والبوهيميون يعتقدون أن الحياة ِهَبـة عظيمـة تسـتحق السائدة 

. ومن (2)االحتفال هبا، كّل على طريقته الخاصة. والبوهيمي يعيش يومه، وال يقلق على غده

تتالءم مـع حيـاة  «البوهيمية» عليها مصطلحالبّين أن هذه السمات والمنطلقات التي ينطوي 

عرار وأدبه تالؤمًا تامـًا، وكأهنـا تصـف بعـض أبـرز المالمـح يف حياتـه وشـعره، وتعّبـر عـن 

  بعض جوانب رؤيته الذاتية ونظرته للحياة والعالم. فإذا أضفنا إلى هذا األثر الثقـايف الحيـا

يـر مـن أبعـاد ولعـه باإلقبـال علـى المعيش اهتمامه الخاص بالخّيام وشعره، اتضـحت لنـا كث

 مـع الحـال كماهي–نام لحظة اللذة الراهنة قبل فوات األوان. عرار حياة اللهو والخمر واغت

 .الذاتية للحرية مكبِّلة قيود أية عن بعيداً  الطليق، الحر العيش بنمط شغوف -الغجر

ن تفاصيل حيـاة دوي الملثم يطلعنا، يف بعض فصول سيرة عرار، على كثير موإذا كان الب

ــا كــذ ــه يزوّدن ــوانالشــاعر يف مضــارب الغجــر، فإن ــم عــرار نفســه، بعن ــة مهمــة بقل  لك بوثيق

                                                 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiبوهيمية  ، ويكبيديا:«بوهيمية» انظر (1)

(2) See,”Bohemianism,”Subcultures,2022:subcultures.com/bohemianism 
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ــَورأصــدقائي » توّضــح عالقــة الشــاعر الحميمــة الخاصــة بمجتمــع الغجــر المحلــي يف  ،«النَّ

اهتمامـه بكثيـر مـن التفاصـيل العلميـة والتاريخيـة األردن، منذ طفولته المبكرة، كما توضح 

هـامش المجتمـع األردين،  لغجر يف العالم. قد يمّثل هذا المجتمـع ثقافـة فرعيـة علـىلحياة ا

إهنـم فقـراء، وإهنـم ضـعفاء، وإهنـم مشـّردون ]...[ » ولكن عرارًا يتماهى مع هذا المجتمـع.

ضــح يف هــذه الوثيقــة أن الشــاعر . مــن الوا(1)«شــأهنم يف ذلــك شــأين وشــأن كثيــرين غيــري!

يف مجتمع الغجر هذا مـن نشـاطات ومظـاهر للبهجـة والفـرح يحتفي، على نحو خاص، بما 

لحبور، من ألعاب هبلوانية ورقصات تقليدية وعزف على الربابـة والقيثـارة. ويـذهب إلـى وا

كمــا والمالهــي األردنيــة  «الكباريهــات» حــد اعتبــار زيــارة مضــارهبم زيــارات ترفيهيــة إلــى

 بيروت أو القاهرة. يسّميها، على غرار اإلجازات الرتفيهية المماثلة يف

اعر اسـتغرق يف عشـق هـذا الشـ أن -شـعره بـه ينطـق ما إلى إضافة–وتوّضح هذه الوثيقة 

المجتمع الغجري إلى درجة جعلته يبني عليه جـزءًا أصـيالً مـن فلسـفته الخاصـة يف العـيش 

ب وإين يف حيـا  الطروبـة أفالطـوين الطريقـة، أبيقـوري إين رجـل طـرو» والنظر إلى العالم:

ــامي المشــرب، ديــوجني المســلك...ال ــاة (2)«مــذهب، خّي . ويــربط هــذا اإلقبــال علــى الحي

 ولهوها بكونه شاعرًا يطارد الهوى والجمال حيث كان، ما يذّكر بسلفه عمر بـن أبـي ربيعـة.

ظـري هـو مصـدر كـل خيـر، والخيـر فأنا طّراد هوى يفتنني الجمال أينمـا كـان، فالحسـن بن»

. فلسفة الهوى والجمال واللـذة (3)«ال واللذائذ كالآلليء...عندي هو أصل كل لذة، والجم

التي اصطنعها عرار لنفسه متأثرًا، يف جزء أساسي منها بعالقته الخاصة مع الغجـر، يلخّصـها 

 بقوله:

                                                 
 .127البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص (1)

 .129المصدر نفسه، ص  (2)

 .130المصدر نفسه، ص  (3)
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ووووِه عنوووو     كووووبس ال أضوووويعه َّ  فَ
 

هووووو منوووو   الصووووب بِ    كووووُب   َّ  (1) ل
 

 واألدبيـات المعاصـرة أن لفظـةوكما عند البدوي الملثم، نجد كذلك يف بعض المصادر 

ــاة الغجــر كانــت رائجــة يف زمــن عــرار ومســتحّبة لــدى الشــعراء  «البــوهيمي» المتصــلة بحي

والمثقفين يومئذ، وال سيما يف داللتها على نمـط خـاص مـن الحيـاة والشـعر يتسـم بالحريـة 

حمـد لخروج على العادي والمألوف. يف رسالة بعث هبا الشـاعر أواالنطالق واالستقالل وا

 ،«العشـيات» مقدمـة لديوانـهإلى عـرار لتكـون  1933( سنة 1978-1895صايف النجفي )

 «طليعيـة» ومتعّلقاهتا على نحو بارز لتدّل على توجهات أدبية وفنية «البوهيمي» تتكرر كلمة

. يقــول النجفــي يف رســالته ويف مقدمتــه لــدى بعــض شــعراء تلــك الفــرتة وأدبائهــا ومثقفيهــا

 رار:المحتملة لديوان ع

أخ  أش ر البونيميين البين  عَوك تب ر نبا البونيم  بش َه  ر حه  لب َه  البين »

اَتع ض عن قيث رته  بقيث ر  شعر  ]...[ أم  شعرك الب  أرََته إلّ  فق  أعجبن   أَ رين 

...[ موون نووو الشوو عر؟ ل ووّ  رأيووه يف تعريوو   كقَنو  معووك إلوو  عوالمووك الغريبوو  الجميَوو  ]

الش عر من ح يثه  ي  فأٌ ي وٌ الش عر مجنوكً قب     ش   ]...[ إين أعر الش عر. أم  رأ

 ََو ه،  لو لو  أَوم  شوعر  ]...[  إذا َومعت الشوعر  رأيتوه يشو ُّ عون الصوف ت التو  

ق ئَه ش عر ]...[ أمو  تطَبه  يف شخص الش عر من ثور   اكطال   تمرن عرفت أكه شعر  أٌ 

طَبهو  يف الشو عر، فهو  أٌ ي ووٌ مصوغيً لصووت ضومير  الثور   االكطال   التمورن التو  أ

  الخ ن حت  لو خ ل  يف ذلك    طبق ت البشر،   َب عَ  كفسه أعظ  الوب ف.  شعور

أطَب من الش عر أٌ ي وٌ مستق  الف ر، ت بعً لنفسه، معتو ًا بهو ، عطوفوً عَو  الضوعف  ، 

                                                 
 .129المصدر نفسه، ص  (1)
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َلمرا ، يثور ل   م  يجورْ إحس َوه، ق َيً عَ  اَلقوي  ، صغيرًا م  الصع ليك،  بيرًا م  ا

 .(1)كفسه أ  عَ  الغير،  أٌ ي وٌ َ ئرًا يف طريقه، ث بتً عَ  مب ئه َوا    ٌ  اقعً عَ 

هكذا يطيب للنجفي أن يصف حاله وحال عرار بالبوهيمية، بوصفها نمطـًا تتمـاهى فيـه 

بكثيـر مـن السـمات الشعر والفن. وتتواتر يف نص النجفي كلمات وعبارات تشي الحياة مع 

ر، مـن مثـل: الشـكل والـروح واللبـاس؛ القيثـارة البوهيمية المشرتكة بـين شـعره وشـعر عـرا

الشعرية الموازية لقيثارة البـوهيمي الغجـري؛ العـوالم الغريبـة الجميلـة؛ الجنـون الشـعري؛ 

ــورة والتمــرد واالنطــالق. أليســت هــذه الســمات الضــمير النقــي؛ االســتقالل الفكــ ري؛ الث

وحيـاة الغجـر مـن جهـة  ة بين حياة عرار وشعره من جهة، وبـين منطلقـات البوهيميـةمشرتك

أخرى؟ بلى، إّنها كذلك. بل إّن بعض هذه السمات تشير، مـن بعـض الوجـوه، إلـى اسـتباق 

ــة » جاهــاتتجربــة عــرار الشــعرية، يف جرأهتــا وخروجهــا علــى التقاليــد، الت -avant)طليعّي

garde) لّية، وال سيما إذا التفتنا إلـى مـا حديث، كالرمزّية والسوريايف حركة الشعر العربي ال

ورد يف نّص النجفي من إشارات إلى الجنون الشعري والعوالم الغريبة الجميلـة، مـا يـذّكرنا 

 .«الجميل غريب دائمًا» بقول بودلير مثالً:

ملـثم ومفهومهـا يف زمـن عـرار إشـارات البـدوي ال «البوهيميـة» لحومما يدّل على شيوع مصط

علـى عـرار وعـدد مـن مجايليـه يف مـواطن كثيـرة مـن سـيرة  «البوهيمي» لهذه الكلمة وإطالق صفة

 عرار. ويستفاد من هذه اإلشارات ارتباط الكلمة بحياة اللهو والخمر وحرية القول: 

يحسو الشورا   يونظ  الشوعر  «ب ر»    خم ر  ٌ عرار يترنن يف كه راته  أمسي ته عَ   

يجو  فيوه تج  بوً َلح َيسوه  كز اتوه،  يبّثوه شو  ته  «أليو »   ٌ يفّت  عنالسي َ ، ل نه 

 أّك ته ]...[  أخيرًا َو   لوه القو ر شو عرًا بونيميوً مون طوراو عو ف  و ٌ يسوع  لَق ئوه، نوو 

                                                 
، نشرها وقدم لها زياد الزعبي، «من هو الشاعر؟ مقدمة النجفي لديوان عرار»أحمد الصايف النجفي،  (1)

 .2012أيار  25صحيفة الرأي )األردنية(، 
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 توّقو  خو طر  بونيميو ... ال اَلنيب الش عر  مي  ني   ]...[  رأى عرار يف  مي  كب نو  

 .(1)ونيميً من طراو ممت و ]...[  فيه ش عرًا ب..  ب لت ل    .يحصرن  حّ  

ومن الحكايات التي يرويها البدوي الملثم ذات الصلة بفكرة البوهيمية ومصطلحها بين 

سـنة  عرار والشعراء المعاصرين التقاء عرار بصديقه الشاعر إبراهيم ناجي يف زيارته للقاهرة

ــه1939 ــدو أن ــه» . ويب ــه وانطالق ــذهيف  «أســرف يف بوهيميت ــدوي  ه ــول الب ــا يق ــارة، كم الزي

كمـا يبـّين زيـاد الزعبـي يف هـامش  ،«أسرف يف شرب الخمر وطـرد الهـوى» ، أو أنه(2)الملثم

. وممـا يؤكـد شـيوع مفهـوم البوهيميـة (3)المرتبطـة بزيـارة القـاهرة «حنـين» تحقيقه لقصـيدة

يف هـذه القصـيدة ياة اللهو والخمر عند عرار ورود هذه اللفظة على لسـانه يومئذ وصلتها بح

 عالً ومصدرًا:على طريقة االشتقاق والتصريف العربية ف

َنَمووو ً  َنَ  حتووو   ووو َن َبو   لقووو   َتَبوووو 
 

َّموو  أَوو يُتُه َعَبَثووً  َ وو   قوو َف لوو   
 

 يف مصووَر، يوو  كوو ُ ، أشووي  س محبّبوو س 
 

 وىل ن ذ راَك، ي   ان  الّشت   نو
 

 يب ُ  رعَ  الطبيب المسعِ  اآلَو  
 

 هو  الق َو ،  اعبر  أيُّ ُكصح : ُر يَ كَ 
 

َْ أكف َووو  ٌ  تجتووو   لَووونفِ  توشوووك أ
 

 (4)رأُ  ال وووِ  يف راَوو  «الّسووير» وو ذِر 
 

 

 

 

التي قّضاها عرار يف القاهرة، وعلى الرغم ممـا  «البوهيمية» فعلى الرغم من فرتة اإلجازة

الشـوق إلـى حيـاة التي اجتاحـت أنفاسـه، فلـم يبارحـه  «األشياء المحّببة» نوجده يف مصر م

 حسناوات الغجر يف ربوع األردن. اللهو والمتعة مع

                                                 
عرار، انظر  «بوهيمية». ولمزيد من اإلشارات إلى 296البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص  (1)

دي اليابس، تحقيق وتقديم محمود المطلق، عمان: األهلية أيضًا مصطفى وهبي التل، عشيات وا

 .49، 42، 33، ص 1989للنشر والتوزيع، 

 186البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص  (2)

 .280عشيات وادي اليابس، ص  عرار، (3)

 .281-280المصدر نفسه، ص  (4)
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يشكو عرار قلة المال وضيق ذات اليد، ولكنه يطمع  «إفالس» ويف قصيدة أخرى عنواهنا

إلـى أن يسـتقّر  ،«الهرب» بصحبة «َبْوَهَمته» مع ذلك يف الوصول إلى خّمارة ما، وأن يظّل على

ة يجمـع الشـاعر يف هـذه القصـيدة بـين بوهيميتـه وصـحب هبما المطاف يف أرض حّرة عزيـزة.

 الغجر ونشدان الحرية المفقودة يف الوطن:

َنَمت   أر ُض عَيووووووووووووووه َبووووووووووووووو 

ٌ  تسووووووووووووتقرَّ بنوووووووووووو   إلوووووووووووو  أ

ٌُ بهووووووووووو   بوووووووووووأرض  اليهوووووووووووو

 فَوووووووووي   مووووووووووطن   طووووووووونس 
 

  أر   النوووووووووووووو َ  أخبوووووووووووووو ر    

ُّ تسوووووووووووووي ر     عصووووووووووووو   يحووووووووووووو

 اَلبوووووووووو ُّ الحوووووووووورُّ يوووووووووو   وووووووووو ر   

 (1)ُأذّف، ُيوووووووووووووووووووبفُّ أحووووووووووووووووووورار   

 

 

 

 

وتطــول األمثلــة والشــواهد واإلشــارات يف ســيرة عــرار وشــعره حــول عناصــر البوهيميــة 

والغجرية وأثرها يف تشكيل نظرته إلى الحياة والعالم. ولعل فيما أوردناه من أمثلة مـا يكفـي 

كما مّر بنا يف  -وإذا كانت سلمى الخضراء الجيوسي لبيان أبرز مالمح هذا الموضوع لديه. 

مهّمة مّثلتها تجربته  «بدايات» من أوائل دارسي عرار الذين التفتوا إلى -ورين السابقينالمح

الشــعرية يف ســياق حركــة الشــعر العربــي الحــديث، فإهنــا تؤكــد مــرة بعــد مــرة أهميــة الريــادة 

 نب:واالختالف التي َتِسم هذه التجربة يف غير جا

  الح يت،  ق  ي وٌ أيضً أ ف ال يم ن أٌ ُيعّ  أ ف ش عر بونيم  مه  يف الشعر العرب

الشعرا  العر  المح ثين،  أ ف من رفإل النظو   اال تمو ع   اَلخالقو   ُمنت   حقيق  بين

يف الحي   العربي   م  عرفهو  ]...[ إٌ بونيميو  التو  خَويُ مشوّو  مون حوب الحريو  ) قو  

تعو   مون لق ر  عَ  االكسوج  (  مون المورْ،  رفوإل لَحيو    مو    كوت ي وٌ من ع   ا

 .(2)ي  شهواكي حوله،  محب  لَحي   يف  ونرن . فه  ليست بونيم

                                                 
 .274المصدر نفسه، ص  (1)

 .349، 342شعر العربي الحديث، ص والحركات يف ال الجيوسي، االتجاهات (2)
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 «االغـرتاب» )أو ربمـا فكـرة «الالمنتمي» ودون أن نذهب إلى مناقشة الجيوسي يف فكرة

(alienation ا ذهبـت إليـه مـن اجـرتاح أو غيرها من التفاصيل، فإننا نّتفق معهـا يف مجمـل مـ

الشـعر العربـي الحـديث. وربمـا ذهـب زيـاد الزعبـي، يف  عرار لبدايات مهمة يف إطار حركـة

أّول » يه لحياة عرار وشعره وآثاره النثرية، إلى أبعد ممـا ذهبـت إليـه الجيوسـي، إذ عـّدهتقّص 

شاعر عربي معاصر يتعامل بقصدية ووعي متأمل مع الموضوعة الغجرية بوصفها موضوعة 

لمــا نجــده يف األدب تقــديم نصــوص شــعرية موازيــة » مــا جعلــه قــادرًا علــى ،«أدبيــة عالميــة

. وقد تصبح وجهة نظر الزعبي هذه أكثر رسوخًا إذا ما ُأتـيح لـبعض 1«العالمي حول الغجر

عرار وما قد يوازيهـا يف بعـض اآلداب  «غجريات» دراسة مقارنية بينالدارسين االضطالع ب

 األوروبية أو غيرها.

 

 خاتم 
عرار الحياتية والشعرية من حساسية مرهفة وقلق وجودي  ينبثق مفهوم الحرية يف تجربة

ال يهدأ، ومن التزام عفوي مخلص بقضايا الوطن وهموم الناس المهّمشين خاصة. الحريـة 

ودي ارتبط منذ البداية بنشأته وظروفه الموضـوعية الخاصـة. وقـد أّدت هـذه عنده خيار وج

األوان. وقـد َعنَـى ذلـك، فيمـا عنـى، قبـل  «خارجيًا» الشروط المبكرة إلى أن يصبح شاعراً 

الخـــروَج علـــى األب، ثـــم الخـــروج علـــى الســـلطة األبويـــة/ البطريركيـــة يف كـــل أنســـاقها 

ــة القــا ــة والسياســية والثقافي ّرة يف بنيــة المجتمــع العربــي الحــديث. وألن مفهــوم االجتماعي

صـة، عـن حريـة الحرية عنده غير قابل للتجزئة، فإّن حرية الـوطن ال تنفصـل، يف رؤيتـه الخا

                                                 
، يف كتاب جرش: الحلقة النقدية يف مهرجان جرش «الموضوعة الغجرية عند عرار»زياد الزعبي، . (1)

. والدراسة نفسها منشورة أيضًا يف: زياد 14، ص 2000لمؤسسة العربية، الثامن عشر، بيروت: ا

، ص 2002منشورات أمانة عمان، قراءات يف األدب الحديث، عمان:  :الزعبي، نّص على نّص 

89-107. 
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االحتفال بالحياة ونمط العيش الالهي. هكذا يتمسك عـرار بـنمط حيـاة متحـّرر مـن القيـود 

مرأة. الحب هو الذي يقود ُخطاه يف االجتماعية، ولكنه قائم على الحّب الخالص للحياة وال

ى هذا العالم الذي يعّج بالمتناقضات، ولكّن هذه المتناقضات لم َتُحل دون ذلك اإلقبال عل

الحياة الذي تتمازج فيه الخمر مع هبجة الغناء والموسيقا والشـعر. وقـد قـاده عشـق الحريـة 

هو ومتعـة وغنـاء وطـرب، والحياة إلى نزعة بوهيمية وشغف بحياة الغجر وما صاحبها من ل

بعيدًا عن الكوابح االجتماعية التي تفرضها التقاليد السائدة يف المجتمـع األردين المحـافظ. 

رق عرار يف عشق هذا المجتمع الغجري إلى درجة جعلته يبنـي عليـه جـزءًا أصـيالً لقد استغ

لرؤيـة الخّياميـة من فلسفته الخاصة يف العيش والنظر إلى العالم. فإذا أضـفنا إلـى ذلـك أثـر ا

النواسية يف حياته وشعره، اّتضحت لنا مالمح فلسفة خاصة يف عشق الهوى والجمال واللذة 

 يف لحظتها الهاربة قبل فوات األوان.ويف اغتنام الحياة 

ولما كانت الحرية الشاملة غير القابلة للقسمة هي الشرط اإلنساين الضروري لإلبداع يف 

مهمـة يف سـياق حركـة  «بـدايات» عرار الشعرية إلـى اجـرتاح كل أشكاله، فقد أفضت تجربة

نية. فمع أنه نشأ الشعر العربي الحديث على مستوى المضامين واألساليب واالتجاهات الف

وترعــرع يف كنــف االتجــاه الرومنســي العربــي الحــديث، إال أن شــعره انطــوى علــى بعــض 

ار الحقـًا مـع حركـة الشـعر الحـر إرهاصات الحداثة العربية التي أخذت يف التبلور واالزده

يف تناولــه لقضــية  «الواقعيــة االشــرتاكية» خاصــة. فقــد اســتبقت تجربتــه الشــعرية مــثالً اتجــاه

الة االجتماعية والمواطنة المتساوية. واستبق كـذلك حركـة الشـعر الحـر يف بنـاء بعـض العد

يـومي. واسـتبق القصائد على نمط شعر التفعيلـة، ويف مسـألة االقـرتاب مـن لغـة الحـديث ال

 يف مقاربة الغريب والجميل وغير العادي. «الطليعية» أحيانًا بعض االتجاهات
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 عرار والفلدف  الوعو ي 
 

 *اسين ر ا     ار ي
 

حظي الشاعر مصطفى وهبي التل المعروف ب)عرار( بدراسات نقدية كثيرة، جعلتـه يف 

لنقـاد األردنيـين؛ ممـا يجعـل مصاف كبار الشعراء. خاصة تلك الدراسات العديدة من قبل ا

 البحث عن الجديد يف شعر عرار أمرا يف غاية الصعوبة.

لمية، ويرتقي بشاعره إلى مصـاف الشـعراء لكن الشعر الجيد الذي يرقى إلى مصاف العا

الكبار، يظل شعرا حيا ومدار دراسة وبحث. من هنا جاءت هذه الورقة لتكشف عن جانـب 

 بعد، وهو فلسفة عرار الخاصة يف شعره. جديد يعتقد دارسه أنه لم يطرق

 تنطلق هذه الدراسة من سـؤالين مهمـين: األول هـو مـا سـجله محمـود المطلـق يف كتابـه

عن عرار، من عدم امتالك هذا األخير للثقافة، وأن معارفـه بسـيطة،  «ات وادي اليابسعشي»

لتاريخ واالجتماع؛ فلم يكن واسع اإلطالع والمعرفة، خاصة يف علوم االقتصاد والسياسة وا

بالتالي لم يقدم حلوال نظرية للمشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التـي تعـاين منهـا 

ية ال سيما شـعب الشـاعر/ الشـعب األردين. والسـؤال الثـاين: هـو مـا سـجله الشعوب العرب

عـرار عـن معارفـه وفلســفته الشـعرية حيـث قولـه: إين رجــل طـروب وإين يف حيـا  الطروبــة 

أفالطوين الطريقة، إبيقوري المذهب، خيامي المشرب، ديوجيني المسلك، وإن لـي فلسـفة 

 ألربعة.خاصة هي مزيج من هذه المذاهب الفلسفية ا

فهل كان عرار غير مثقف وغير ذي رؤية تجاه العالم واألشـياء مـن حولـه؟ أم كـان عـرار 

 صاحب رؤية وفلسفة خاصة تجاه العالم واألشياء من حوله؟.

                                                 
  *باحث، جامعة اليرموك 
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هنا جاءت هذه الدراسة لتحفر وتستكنه عن الفلسـفة العراريـة الخاصـة التـي مزجهـا من 

 يته تجاه العديد من القضايا الوجودية.من تلك الفلسفات السابقة الذكر، وتكشف عن رؤ

 

 توطئ 
إن العالقة بين الشعر والفلسفة عالقـة جدليـة، خاصـة حـين فصـل أفالطـون بـين الشـعر 

بأهنم صناع وهم، ومفسدو عقول. رغم أن المؤكـد أن الشـعور والفلسفة، ووصف الشعراء 

افة الشعرية، وفضـاءات بالدهشة ثم التأمل هو أول الفلسفة، وهذا ما يخلقه الشعر أيضا بره

الداللة. كما أن كثيرا من الفالسفة هم شعراء باألصل، بل وبنى بعضهم فلسفته وقدمها مـن 

 يل المثال.خالل األدب والفن كجان بول سارتر على سب

اهتم محمود المطلق شـاعرنا عـرار بضـحالة الفكـر وضـعف الرؤيـة التـي تقـدم الحلـول 

. ومـا أن (1)ات االجتماعيـة والسياسـية واالقتصـاديةللعالم ولإلنسـان خاصـة علـى المسـتوي

سجل محمود المطلق هذا االهتام حتى واجه سـهام االعـرتاض واالنتقـاد، بـل والـدفاع عـن 

افته. ناهيك عن سيرة عرار العلمية والثقافية الخاصـة، فقـد سـجل عـرار عرار وشاعريته وثق

فالطونية واإلبيقورية والديوجيونية مرة يف حواراته أنه على وعي بعدة فلسفات كالفلسفة األ

. كيف ال (2)والخيامية، وأن له فلسفه خاصه يف فكره ويف شعره هي مزيج من هذه الفلسفات

ر للمشاركة يف إحدى المؤتمرات والندوات الدولية كان حول وأحد البحوث التي كتبها عرا

المواضـيع. ونتسـاءل  الوجود والموجود، فأّنى لضحل الفكر والثقافة أن يبحث يف مثل هذه

هنا أيضا، هل المطلوب من الشاعر أن يقدم حلوال اقتصادية واجتماعيـة؟ وكـذا الفيلسـوف 

 أيضا؟ أم هم أصحاب رؤيا...

                                                 
، ١يثة، طانظر عرار: عشيات وادي اليابس، تقديم المحامي محمود المطلق، شركة الطباعة الحد (1)

 .22، ص1954عمان، األردن 

 .76، بيروت، لبنان د.ت، ص١انظر البدوي الملثم: عرار شاعر األردن، دار القلم، ط (2)
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عبابنة يف كتابه )الرؤى المموهة( إلى أنـه مـن الممكـن علـى المسـتوى لقد تنبه د. يحيى 

وجوديـا، يحـاول فيـه أن يثبـت  الشعري والواقعي أن يكون عرار قد تبنّى مذهبا يكـاد يكـون

الوجود الفردي مقابل المثالية المطلقة، لكنه لم يدرس شعرية عرار وفق هذا الـذي قـد تنبـه 

 .(1)له

وجودية هي حقا المذهب الذي انتهجه عـرار يف شـعره ويف يجيب هذا البحث على أن ال

شـتى، فإهنـا واقعه، وإن كانت وجودية عرار وجودية خاصة مـزج فيهـا مـن مـذاهب فلسـفية 

 تتقاطع يف أغلبها األعم مع الوجودية بمفهوميها القديم والحديث.

لبسيط على وقبل أن نكشف عن ذلك يف شعرية عرار، ارتأينا لما يتطلبه البحث التعريج ا

بعــض مفــاهيم الفلســفات الســابقة الــذكر، ليتبــين للقــارىء رؤيــة عــرار الوجوديــة الفلســفية 

 الخاصة.

 أفالطوين:

ق.م(. أوجد أفالطون ما عـرف 427الفيلسوف اليوناين األشهر )أفالطون ولد نسبة إلى 

عن أفكاره  من بعد بطريقة الحوار، التي كانت عبارة عن دراما فلسفية حقيقة عّبر من خاللها

 .(2)عن طريق محاورة أستاذه سقراط

ـع إن فنَّ الحوار والجدل، أو قل إن شئت )الديالكتيكا(، هـو مـا يسـمح للـنفس بـأن  ترتفَّ

عـن عـالم األشـياء المتعـددة والمتحولـة إلـى العــالم العيـاين لألفكـار. ألنـه عـن طريـق هــذه 

ف الفكر إلى العلم انطالًقا من الرأي الذي هو  )الديالكتيكا( المتصاعدة نحو األصول، يتعرَّ

لة من الخياالت واالعتقادات وخلط الصـحيح بالخطـأ. لـذلك فإنـه  المعرفة العامية المتشكِّ

                                                 
انظر يحيى عبابنة: الرؤى المموهة، قراءة يف ديوان عرار عشيات وادي اليابس، منشورات أمانة عمان،  (1)

لحرية والوجودية بين الفكر والواقع، مطبعة زيد . وانظر غسان السيد: ا19، ص2001، عمان، األردن ١ط

 .76، دمشق، سوريا د.ت، ص٢بن ثابت، ط

 https://ar.m.wikipidia.org.comفلسفته،  انظر الشابكة، ويكيبيديا، أفالطون (2)

https://ar.m.wikipidia.org.com/
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أن يتحرر من الجسم )المـادة( ليعـيش وفـق  -الذي ينتمي إلى عالمين-جب على اإلنسان ي

. مـن (1)فالطونية(متطلبات الروح ذات الطبيعة الخالدة، كما توحي بذلك )نظرية التذكر األ

أجل هذا يجب على اإلنسان أن يعيش على أفضل وجه ممكن، فمعرفة الخير هي التي تمنع 

ه لـيس أحـٌد شـريًرا بإرادتـه، فـإنَّ الفضـيلة التـي تقـود إلـى السـعادة من ارتكـاب الشـر، وألنـ

الحقيقية، تتحقق، بشكل أساسي، عن طريق التناغم النفسي الناجم عن خضـوع الحساسـية 

قلب الخاضع لحكمـة العقـل. وبالتـالي، فـإن هـدف الدولـة يصـبح، علـى الصـعيد العـام، لل

. هـذه الفضـيلة هـي التـي (2)يهـا نحـو الفضـيلةحكم المدينة المبنية بحيث يتَّجه جميع مواطن

طالمــا حلــم أفالطــون بتأســيس جمهوريــة خاصــة أطلــق عليهــا الجمهوريــة الفاضــلة، يقــوم 

المعرفة والخير والحب، والبعد عن الجهل والكسل والشّر ساكنوها على تطويرها بالعلم و

 والكره.

 :إبيقور 

كانت غاية الفلسفة بالنسبة إلبيقور  (.ق.م 341نسبة إلى الفيلسوف اليوناين )إبيقور ولد 

وتعني الطمأنينـة والسـالم  (Ataraxia):الوصول للحياة السعيدة والمطمئنة. ولها خاصيتان

ـــن الخـــوف. و ـــتخلص م ـــذا  محاطـــا  (Aponia)وال ـــاء ال ـــم واالكتف ـــاب األل ـــي غي وتعن

 .(3)باألصدقاء

                                                 
، ٢اليونانية، ابتداء من سقراط، مطبعة السالم، ط انظر منى عبدالرحمن: محاضرات يف الفلسفة (1)

 45القاهرة، مصر د.ت، ص

فلسفة العامة والفلسفة اإلسالمية، دار البصائر، انظر محمود عبداللطيف الشافعي: المدخل إلى ال (2)

. وانظر زكي نجيب محمود وأحمد أمين: قصة الفلسفة اليونانية، 72، ص2012، القاهرة، مصر ١ط

 .366، ص1935، القاهرة، مصر١فلسفية، مطبعة دار الكتب المصرية، طالسلسلة ال

. 19، ص1992، بيروت، لبنان١ماليين، طانظر منير البعلبكي: معجم أعالم المورد، دار العلم لل (3)

 https://ar.m.wikipidia.org.comوانظر على الشابكة موقع ويكيبيديا: الفلسفة االبيقورية، 

https://ar.m.wikipidia.org.com/
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المـوت هـو هنايـة الجسـد قال إبيقور: إن السعادة واأللم همـا مقيـاس الخيـر والشـر وإن 

 .(1)والروح لهذا ال ينبغي أن نرهبه

 :(2)هناك ثمانية مفاهيم أساسية للفلسفة اإلبيقورية هي

 ال تخف من اآللهة -أ

 لموتال تخف من ا -ب

 ال تخف من األلم -ج

 عش ببساطة -د

 ابحث عن المتعة بحكمة -هـ

 قائكاعقد صداقات، وابحث عن أصدقاء وكن حسن المعاملة ألصد -و

 كن مخلصا يف حياتك وعملك -ز

 ابتعد عن الشهرة والطموح السياسي. -ح

ا يشعر أن يقول إبيقور عن اللذة: أما إن اللذة خير فذلك أمر بديهي، يشعر به اإلنسان كم

النار حارة والثلج أبيض. إن اللذة هي بداية الحياة السـعيدة وغايتهـا. ويقـول أيضـا: بالنسـبة 

ور ما هو خير إذا استبعدنا ملذات الطعام والحب وكل ما يمتـع العـين لي ال يمكنني أن أتص

ها هي واألذن. إننا ال نبحث عن أي لذة..... وال ينبغي أن نتجنب كل ألم. اللذة التي نقصد

التي تتميز بانعدام األلم يف الجسد واالضطراب يف الجسد، وبمجرد أن تتحقـق هـذه الحالـة 

يكـون علـى الكـائن الحـي أن يسـعى إلـى شـيء ينقصـه. حتى هتدأ كل عواصف النفس ولن 

 .(3)ويردد عندما ُأوجد ال يوجد الموت، وعندما يكون الموت لن أكون أنا موجودا

                                                 
 .20انظر منير البعلبكي: معجم أعالم المورد، المرجع السابق، ص (1)

الفلسفي: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،  انظر المعجم (2)

 .2، ص1983مصر

 .3انظر المرجع السابق، ص (3)
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األسـمى، واأللـم وحـده الشـر األقصـى. والمـراد باللـذة يف  إن اللذة هـي وحـدها الخيـر

لعاطفي. وقـد أكـد التحرر من األلم واالهتياج ا _بخالف ما هو شائع_المذهب اإلبيقوري 

إبيقور أن هذه المتعة ال تتم للمرء مـن طريـق االنغمـاس يف الملـذات الحسـية بـل بممارسـة 

وقـد دعــا إلـى الحيـاة الســعيدة دون أن  الفضـيلة، فاللـذة عنــده تجمـع بـين الزهــد والمنفعـة.

تستعبد اإلنسان شهوته الجسـدية، وهـو هبـذا يـؤثر اللـذات العقليـة والروحيـة علـى اللـذات 

 .(1)لحسية والجسديةا

 نيو ين : 

ق.م(، وهـو مـن  400نسبة إلى الفيلسوف اليوناين )ديوجانس أو ديوجين الكلبـي، ولـد 

كـان حكيمـا فاضـال، متقشـفا، ال »نـه الشهرسـتاين . قال ع(2)أوائل مؤسسي المدرسة الكلبية

 . (3)«يقتني شيئا، وال يأوي إلى منزل

لو لـم أكـن اإلسـكندر لـوددت أن »َي أنه قال: وقد عاصر اإلسكندر المقدوين والذي ُرو

رغم أن ديوجانس كان يسخر من اإلسكندر سـواء يف األمـاكن العامـة، أو  .«أكون ديوجانس

ــدما زاره ا ــوس ســنة وجهــا لوجــه عن ق.م، وأجــرى معــه محــاورة  336إلســكندر يف كورنث

ع يف برميـل خلدت يف كتب التاريخ والفلسـفة؛ حـين قـال الملـك اإلسـكندر لـديوجين القـاب

 : (4)متهالك

 

                                                 
 .21: معجم أعالم المورد، صانظر منير البعلبكي (1)

 .198انظر المرجع السابق، ص (2)

حل، صححه وعلق عليه أحمد فهمي انظر أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاين: الملل والن (3) 

 .472، ص1993، بيروت، لبنان١محمد، دار الكتب العلمية، ط

ية، باب ديوجينوس الكلبي، دمشق، سوريا انظر حليم أسمر: الموسوعة العربية، هيئة الموسوعة العرب (4) 

ات، . وانظر ميلود لقاح: ديوجين فيلسوف يف برميل، صحيفة الميادين، صفحة تحقيق412د.ت، ص

 .2021تشرين الثاين 23



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

197 

 

 أك  ا َ ن ر اَل بر. ق ف نيو ين به     ثق : -

  أك  نيو ين ال َب.  -

 نن  اقتر  المَك من الفيَسو  ق ئال: 

 .إل  أمور  ثير ،  تسرين مس ع تك، اَألن ، َأعطيك    م  تري  أراك محت    -

 فأ    نيو ين:

 كع ، ق  بعي ا عن شمس . - 

فعَه  أعجب بغطرَته  عظمته،  ق ف َلتب عه الوبين  و كوا يسوخر ٌ فو ئ المَك برن 

موون الفيَسووو : نووبا البرميوو  مَوو   ب لح موو ،  لووو لوو  أ وون ا َوو ن ر لوووننت أٌ أ وووٌ 

 نيو ين.

ان ديــوجين يعلــم أن محــاوره حــاكم أكــرب إمرباطوريــة يف زمانــه، لكــن ازدراءه لرجــال كــ

لجرأة. فاإلسكندر الذي كان يطمـح إلـى بلـوغ السلطة والجاه والثروة، جعله يخاطبه بتلك ا

هناية العالم والبحر الخارجي الكبير وغزا الهند وشن هجمات عسـكرية عديـدة انتصـر فيهـا 

ة العربيـة وبابـل ومصـر، تضـاءلت عظمتـه أمـام فيلسـوف متشـرد كلها، ودخـل شـبه الجزيـر

ن سـلوكاته كانـت يصف نفسه بالكلب، والذي استطاع انتزاع تقـدير الملـك قبـل العامـة؛ أل

ــاة والحضــارة اإلنســانية والطبيعــة  ــي مــرر مــن خاللهــا موقفــه مــن الحي تتســق وفلســفته الت

كان يرفض التملق لهم، فهو الـذي واألخالق واألسرة والدولة ومؤسساهتا وحكامها الذين 

كان يوما يأكل العدس، فرآه أحد المـارة فقـال لـه: لـو تـوددت للملـوك لمـا أكلـت العـدس، 

 .(1)وجين منه قائال: لو أكلت العدس لما تملقت للملوكفسخر دي

أصــبحت محــاورة ديــوجين مــع اإلســكندر األكــرب إحــدى أهــم المناقشــات يف التــاريخ 

عمال فنية وأدبية عديدة على مر العصور، وتعد من أهم الشواهد الفلسفي وكانت موضوع أ

                                                 
 انظر ميلود لقاح، المرجع السابق. (1)
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 تتحقــق إال بالحريــة علــى تجاهــل ديــوجين للســلطة والثــروة، وعلــى إيمانــه بــأن الحكمــة ال

واالقرتاب من الطبيعة واالكتفاء الذا ، مـن أجـل الـتخلص مـن الرغبـات والحصـول علـى 

اهتم ووظائفهم وهذا ما عرب عنه يف عديد السعادة، واعتبار الناس سواسية مهما اختلفت طبق

أنـه من محاوراته، فقد سأله اإلسكندر مرة عن سبب وقوفه أمام المقـربة الملكيـة، فأجـاب ب

كان يتأمل عظام الملوك، فما وجد فرقا بينها وبين عظام العبيد، أو حتـى عظـام كلـب ميـت، 

  .(1)وأن موت كلب ال يختلف عن موت طاغية

ر فضيلة، كان يتوسل لكسب الرزق وغالبا ما نام يف السوق داخل جرة اعترب ديوجين الفق

سـفية المثيـرة للجـدل. علـى خزفية كبيرة، أصبح سيء السمعة بعـد ذلـك بسـبب أفعالـه الفل

سبيل المثال )حمله مصباحا خالل ساعات النهار، وادعاؤه أنه يبحث عن رجل نزيه. انتقـد 

لســقراط، فخــّرب محاضــراته، وصــرف انتبــاه أســتاذه أفالطــون، واختلــف معــه يف تفســيره 

 .(2)الحضور إليه عن طريق تصرفات غريبة، مثل َجْلبِه للطعام أثناء المناقشات...(

بل الرجال بالنسبة إليه هم الذين يحتقرون الثروة والمجد والسرور، ويسـيطرون علـى أن

ياتــه، فعــاش الفقــر والغمــوض واأللــم والمــوت. حــاول تطبيــق مبــدأ االكتفــاء الــذا  يف ح

بالتســول ونــام يف أروقــة المعابــد وكــان يرتــدي الخــرق معتقــدا أن الفقــر يقــدم للفيلســوف 

كتب، معتمدا يف ذلك منهج المتشائمين الذين يعتمدون علـى مساعدة ال يمكن تعلمها يف ال

الطبيعة يف كـل شـيء ويكتفـون باألساسـيات، ويتجـاهلون التصـرفات التـي تحـول الرجـال 

 .(3)حيوانات سيرك، لذلك رفضوا خيرات العالم وإغراءاته المتعددةالحقيقيين إلى 

 

                                                 
 .413انظر حليم أسمر: الموسوعة العربية، ص (1) 

 (2 ) John M. Dillon: Morality and custom in ancient Greece, Indiana 

university press 8,8 p.187. 
 .199انظر منير البعلبكي: معجم أعالم المورد، ص (3) 
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 خّي م 

م(. لقد نظـر الخّيـام إلـى 1048)ولد  نسبة إلى الفيلسوف والعالم والشاعر عمر الخيام،

الحياة نظرة التفاؤل واالستمتاع باليوم الذي يعيشـه مـن دون النظـر إلـى مـا ُيخّبئـه الغـد مـن 

يف التعبير عـن فلسـفة الحيـاة وأنماطهـا إمعانـًا ال حـّد لـه، واختلـف سعادٍة أو شقاء، وأمعن 

المـألوف، إنمـا هـي صـرخة يف العلماء يف تصنيف ُعمر الخّيام واألرجح أنـه لـم يخـرج عـن 

 . ُعرف كشاعر من خالل رباعّياته.(1)وجه الظلم يف عصره

ن عاَصره يف َجْمع الُرباعّيات. فأّول مـا ظهـرت  ر أحد ممَّ هــ، أي بعـد 865سـنة ولم يفكِّ

رحيلــه بثالثــة قــرون ونصــف القــرن. ولعّلهــم كــانوا يخشــون جمعهــا لمــا حوتــه مــن ُجــرأٍة 

 .(2)وحكمة

ــة، وظهــرت ســنة وأّول ترجمــة  ، أمــا الرتجمــة 1859للُرباعيــّات كانــت للغــة اإلنكليزي

العربية من الفارسية فقام هبا الشاعر المصـري أحمـد رامـي. وهنـاك ترجمـة أخـرى للشـاعر 

لعراقي أحمـد الصـايف النََجفـي. وترجمـة لسـليم البسـتاين التـي قـرأ عـرار الرباعيـات منهـا، ا

وولعـه بالخيـام، وفلسـفته، آثـر تعّلـم الفارسـّية لقـراءة واستحسنها، بل إّنه من شـّدة إعجابـه 

 الرباعيات بلغتها األّم.

لمشــهورة مــن المجحــف أن نختــزل رباعيــات الخيــام يف التســاؤالت الفلســفية الثالثــة ا 

)الحياة، والموت، والعدم(؛ ألهنا تأمالت تخطر على بال اإلنسان حيثمـا حـّل وأّنـى وجـد، 

تحركـه طالمـا يحمـل يف نفسـه هـاجس الشـك والتـوق إلـى  تقدم لإلنسان تساؤالت مضـنية

 .(3)اليقين، بل إّن الرباعيات فلسفة عشق يف وجدانياهتا الشعرية

                                                 
 .2020أيار  ٢٨انظر عباس خامه يار: الخّيام أسطورة الغزل الروحاين، صحيفة الميادين،  (1)

 انظر السابق. (2)

 .13/1/2015 شق وتأمالت حياة، ملحق صحيفة المدى،انظر فريد نعمة: رباعيات الخيام فلسفة ع (3)
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اع بالحجة والمنطق بين ثنائيات ُمتعددة وُمتقـابالت تتوالى الرباعيات كأهنا حوار أو صر

الملحـد، يف بحث الـنفس البشـرية عـن الكمـال، بـين نقيضـين، البطـل والخصـم، المـؤمن و

الزاهد والوجودي، واألبيقوري واألفالطوين. رباعية تضعنا يف المسـجد ورباعيـة تضـعنا يف 

ا تشـدنا الـى الملـذات وطـورا تشـدنا الحانة، تارة تدعونا الى العبادة وتارة الى الطرب، طور

بالعفة، مرة تغوينا بالعشق الجسدي ومرة تسمو إلى الحب اإللهي. وبين هـذا وذاك، نسـمع 

 .(1)ات كئيبة ومتشائمة ترثي وتندب الذات البشريةنغم

 :الو وني 

لعل الوجودية بوجه عام هـي المـذهب الفلسـفي الـذي يجمـع بـين الفلسـفات السـابقة، 

يف  Realityلفلســفة ينكــرون أن يكــون مــن الممكــن وضــع الحقيقــة الواقعيــة فأنصــار هــذه ا

 غيــر ذرات باسـتمرار همــا ومعرفتنـا خربتنــا…تصـورات دقيقــة أو حبسـها يف مــذهب مغلـق

 القديمة الجوهرية على ارتداد هي إذ الوجود، من تنطلق…. و)الوجودية الحديثة(2)مكتملة

مة، مثالً اإلنسانية، المحبة، الوفاء، تلك الجواهر جوهر قيمة عاوال الجواهر، من تنطلق التي

ود ســابق . فالوجوديــة تــرى أن الوجــ(3)تتميــز بالشــامل الــذي ال يعــود إلــى وجــود شــخص(

للجوهر وبناًء على ذلك، فإن األخالق واألفكـار والمبـادئ وغيرهـا نسـبية وأهنـا تحـّدد مـن 

تَّهم الوجوديـة بالالعقالنيـة ألهنـا بـاآلخر( لـذلك ُتـ – األنـا) أو( بأنـت –طريق عالقة )األنـا 

تفّضل المشـاعر والعواطـف واالنفعـاالت علـى العقـل ومـن هنـا نشـأت عالقـة جدليـة بـين 

ية والشعر السيما وأن الوجوديـة فلسـفة ذاتيـة تفّضـل الـذات علـى الموضـوع ومـن الوجود

                                                 
 18 لحياة، صفحة همسات،انظر طارق ناجح: فلسفة الخمر بين الدين والشعر، عمر الخّيام، صحيفة ا (1)

 .2020يونيو 

انظر جون ماكوري وآخرون: الوجودية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني  (2)

 .11، ص1982، الكويت58 واآلداب، العددللثقافة والفنون 

 .13انظر المرجع السابق، ص (3)
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واء، والعالقـات موضوعاهتا الحرية، االختيار، والذاتية الفردية، وااللتزام، التجـاوز، االنضـ

. ولــو عرضــنا ببســاطة مبــدأين مــن مبــادئ الوجوديــة مــثاًل )الذاتيــة (1)مــع اآلخــر والمشــاعر

 والحرية(:

 :الباتي  

ؤكد الوجودية بقوة االهتمام بالذات قبل الموضوع فالوجودية هي فلسفة )األنـا( تلـك ت

قالنية، يقول سارتر: الفلسفة التي تتجاوز بحرية األنا لاللتحام باآلخر لذلك وصفت بالالع

)الوجودية ترفض دكتاتورية العـام، ألهنـا تـرفض إفنـاء الشـخص يف سـبيل الدولـة، هـي مـع 

، فالوجودية )صرخة إلنقاذ الفرد من (2)كانت الحرية من أضخم أبواهباولذا  ،الشخص أوالً 

الطغيان والسيطرة وسيطرة السلطة أو التقليـد األعمـى ودعـوة لكـل فـرد أن يكـون شخصـًا 

 خيـر األسـود جماعـة يف فـرداً  تكـون ألن: وشعارها.…منفرًدا متميزًا ال مجرد فرد يف قطيع 

 تتبــع وال رجــالً  كــن: الشــهيرة فــولتير عبــارة دديــر الوجــودي … النعــاج تقــود أن مــن لــك

 .(3)خطوا 

 :الحري  

واء إّن أهم ما رّكزت فيه الفلسفة الوجودية مسألة الحريـة يف االختيـار والتجـاوز واالنضـ

حتى عـّدت عـدم االختيـار هـو اختيـار، لقـد هـدفت الفلسـفة الوجوديـة مـن وراء ذلـك إلـى 

فكير اإلنسان لكن الحريـة الوجوديـة تصـطدم يف إطالق المكبوت من األغالل التي تحيط ت

أحيان كثيرة جدًا بالواقع من عدم قدرة اإلنسان على التجاوز واالنضواء لتحقيق حريتـه ألن 

                                                 
ات مكتبة الحياة، قدم له الدكتور كمال الحاج، انظر جون بول سارتر: الوجودية مذهب إنساين، منشور (1)

 .13بيروت، لبنان د.ت، ص ١1ط

 .14المرجع السابق، ص (2)

 ترجمة فؤاد زكريا، مؤسسة فرانكلين، بيروت، لبنان انظر هنرت ميد: الفلسفة أنواعها ومشكالهتا، (3)

 .63-56، ص1975
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 ،ة هي عالقة األنا باآلخر ومقولة سارتر الشهيرة )اآلخـرون هـم الجحـيم(الفلسفة الوجودي

قـول لـويس ال فيـل )الكسـب الـذي وهذا ما يعـوق العالقـة مـع اآلخـر يف حريـة االختيـار، ي

يتحقق للوجود، حـين يحـاول خلـق الماهيـة الفرديـة يعنـي أننـا أحـرار، وبعبـارة أخـرى، أن 

رسة فعل حّر، هذا الفعل الذي يجعـل مـن وجودنـا الحرية هي )نحن( والوجود قائم يف مما

 .(1)شيئًا كائنًا فقط، حين ال تتحقق له حريته

 :  عرار الو وني فَسف

ـا يجمـع بـه مزج عرا ر بين المذاهب الفلسفية السابقة الذكر، واختـار لنفسـه مـذهًبا خاصًّ

جوديـة، شتات هذه المذاهب التي تتقاطع يف ما بينهـا ضـمن مـذهب فلسـفي عـام يسـمى الو

والوجودية العرارّية تحمل سمة أو أكثر من كل مذهب من المذاهب الفلسفية السابقة، وإن 

ف عليه يف هذه الفلسفات، بشكل يمكن من خاللـه أن نقـول: انحرف بفكرهتا عّما هو متعار

 إّن لعرار فلسفته الوجودية الخاصة.

  نه الحي   الَب :  -1

 وصف عرار كنه الحياة بقوله: 

  ! ال تسوووو  عوووون  نههوووو  حيوووو ت
 

 (2)إكهوووو  حوووو ٌ  ألحوووو ٌ  صوووو ْ 

 

طبيعتهـا، ويـرى إن عرار كان يرى الحياة على فطرهتا التي فطرها اهلل بملذاهتا وجمالهـا و

 أن العمر زائل وعلينا أن ننفق األيام بالمتعة والسعادة:

  َووورْ الطووور  يف أعطووو   ع كيووو  

 نووووبا نووووو العموووور ال أيوووو   تنفقهوووو 
 

 ر يوو  أطيوو ر نيهوو ت موون شوو  ن  ت 

 (3)يف اَلرض تضوور  مشوووارا بمشوووار

 

 وذكر اإلنسان وكأنه يتشيأ اإلنسان كأشياء الوجود. فقال مثال:

                                                 
 .81انظر غسان السيد الحرية والوجودية، ص (1)

 .81بدوي الملثم، صانظر ال (2)

 .80السابق، ص (3)
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 صووو رت محرمووو   بوووأ  قووووف لقووو 

 لَنووووو   ب لنوووووو   ُرا  فواعجبوووووو 
 

 عَوو  النوو ام   أنوو  الحوو  بيووورا   

 (1)ألووووي  لَ ووووأ  ب  كسوووو ٌ ُرا 

 

: أقـف خاشـعا أمـام هـذا اإلبـداع متسـائال: يعلق البدوي الملثم على البيت األخير قـائال

ه ترى أجاء غير عـرار بمثـل هـذا اإلبـداع؟ أخطـر ببـال غيـره مـن الشـعراء أن يتسـاءل تسـاؤل

 (2)ويقول: إذا كان للناس تعليقات وآراء بالكأس؟ أوليس للكأس تعليقات وآراء بشارهبا؟

والموجـود، فاإلنسـان بمـا  إن هذا التساؤل من أعظم وأهم التساؤالت الفلسفية، حول الوجود

كرمه اهلل من عقل، يصدر آراءه وأحكامه على األشياء والموجودات من حولـه، وال نـدري إن كـان 

لمخلوقات من األشياء والموجـودات قـدرة علـى التسـاؤالت حولنـا أي حـول اإلنسـان، إن لهذه ا

 عرارا يتماهى مع الوجود هنا ويصير شيئا من األشياء والموجودات. 

يف كـل هـذه األبيـات نعـيش مفارقـات عجيبـة، ذلـك أن الشـاعر يتعامـل مـع األشـياء  إننا

ــ ــاقص م ــه وهــي دالالت تتن ــدالالهتا الخاصــة يف نفس ــاة، ألن ب ــائم يف الحي ــو ق ــا ه ــل م ع ك

الممارســات التــي تــتم أمــام الشــاعر هــي يف البــاطن آثمــة، لكنهــا يف الظــاهر تحتمــي بــأقوال 

 . قال عرار:(3)ذه الشاكلة لتتوافق ورؤيته الفلسفيةمبهرجة خادعة، أرادها عرار على ه

 َوووووو ر الوووووو نر فوووووو عن  كسووووووو ر 

  ليقووووو  شووووويخ ك: نوووووبا من ووووور!
 

 يوووور ا  لوووو  موووو  يوووور ا النوووو    نع 

 يفشووووور ا لووووو  أ  ال هووووو ٌ فشووووور
 

 َووووووووووأبي  الوووووووووو ين  الوووووووووو كي  بسوووووووووو ر !
 

 الهوووووى يضووووحك  الو وووو  يوووو ن 

 كحوووون ال كعوووور  موووون فينوووو  يحوووون
 

  يعوووز  العوووو و   العووووزا   ووون 

 ظووون ا ثووو   بعوووإل الظووون ذنوووب
 

                                                 
 .81السابق، ص (1)

 .81السابق، ص (2)

، عمان، ١نة للنشر والتوزيع، طانظر عبدالقادر الرباعي: عرار الرؤيا والفن، قراءة من الداخل، دار أزم (3)

 .175، ص2002 األردن
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 (1)َووووور نوووووبا ال ووووووٌ قووووو  أنر وووووت َووووور 

 

َوروقد وجد عـرار يف مجتمـع  ي تنشـده نفسـه. اللـذة والصـفاء الطبيعـي الصـادق الـذ النَـّ

مجتمع بال شرور وال كدر وإن كانـت صـروف الحيـاة قاسـية علـيهم إال أن سـجاياهم تجـاه 

 :الوجود ال يغيرها شيء

  تعوووو ف عنوووو  المنتشووووين بطووووبعه  

 طووو معين  لوووي  مووون أمووو  لهووو  ال

 اآلخووووبين موووون الحيوووو   بصووووفون  

 كووووور كسوووووميه   كحووووون بعووووورفه  

 أ  لووو  تووور العرفووو    يووو  تهوووون ا 

 ننووووووو  بوقالموووووووو  البووووووو ئعين بال
 

 مووون حووو ٌ َألحووو ٌ الرب بووو  كسووومر  

  القوووووو كطين   َهووووووو  مستبشوووووور 

  التوووو ر ين لغيووووورن  مووووو  ي ووووو ر 

 موووونه   يف عووووين الحقيقوووو  َأكووووور 

 ميووووون تنصوووور ا أ  لوووو  توووور المتعَ

 (2)قوو  أقوو موا  المخَصووين تقهقوور ا

 

 الو ون  الخمر   الَب . عرار/ الخّي  : -2

ة خاصـة تنمـاز عـن عالقتـه بالفالسـفة اآلخـرين، ولعـّل بين عـرار وفلسـفة الخّيـام عالقـ

شاعرية الخّيام يف فلسفته وراء هذه المزية التي جعلت عرارا العاشق للشـعر ولـألدب يغـرم 

ــاه علــى نســخة هبــذه الفلســف ــا فوقعــت عين ة، فيــروي البــدوي الملــثم أن عــرارا ولــج حانوت

ا مـن آراء فلسـفية، فـإذا آفـاق فسـيحة الرباعيات، فانكفأ على تقبيلهـا والتهـام مـا يف أناشـيده

تتفتح أمامه، وإذا المشاعر المكبوتة تتمطى، والحس الرهيـف يسـتيقظ، ومـا هـي إال سـاعة 

ه أمور كان يجهلها... وإذا به يضع يـده علـى قلـب الحيـاة، حتى فرغ من قراءهتا، فتكشفت ل

 .(3)ويعرف مكان الجنة والنار، والحساب والعذاب

                                                 
 .270انظر البدوي الملثم، ص (1)

 .117-116السابق، ص (2)

 .28السابق، ص (3)
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ر من الرباعيات، يّمم حانوتا وشرب كأسا وهو مرتاح يف النتيجة التـي وبعد أن تمّلى عرا

كلمـا بلغها يف فلسفة الخّيام... ويف المساء عاود وشرب كأسا ثانية، وظل علـى هـذه الحـال 

قرأ عرار رباعيات الخّيام يف حانوت ذي الغنى انثالـت عليـه خـواطر وأفكـار لـم يعرفهـا مـن 

ا على فك رموز هذا الكون وطالسمه، وظل يقرأ الخّيـام قبل، فيقبل على الكأس يستعين هب

 (1)ويحتســي الشــراب إلــى أن الذ يومــا إلــى غرفتــه ونظــم متــأثرا بالخّيــام ومتأســّيا برباعياتــه

 جميلة منها:مقطوعة 

 يوووو  كوووو يم  نوووو  َوووومعت الغوووورنا؟ 

فوووووووو  ال لَّشقوووووووو    قووووووو  ُخَقنووووووو  لَصَّ

(  )شوووووورا ( (  )ربوووووو      بووووووين )كوووووو   

 ريوووووو   وووووو  موووووو  فيووووووه  ميوووووو   ظ

ٌّ  ذيوووووووو ك الرعيووووووو   أكووووووو  ب لووووووو 
 

نووووو  رعووووو  الِعووووو ا  َّ  نووووو ِت كحسوووووو  

  نّمنوووووووو  كصووووووووفو  كَهوووووووووو أبوووووووو ا 

   وخنوووو  يسوووومو عَوووو  القصوووور المنيوووو 

 تَ ووووووو  نكيووووووو  مو قوووووووو  بعووووووووته ! 

 (2)كووو يم  إٌ عوووي  اليوووو  طووو   يووو 

 

وال شك أن عرارا قد تأثر يف هذه المقطوعة بفلسفة الخّيام حول صفو الحياة ولذهتا فهو 

دها يف القصور واألمـوال والجـاه، بـل يف زجاجـة خمـر ونصـف رغيـف وديـوان شـعر ال يج

 وحبيبة ال يكدر صفوهما شيء:

 زجاجة الخمر ونصف الرغيف وما حوى ديوان شعر طريف

 أحووووب إلووووّ  إٌ  نووووت لوووو  مركسوووو 
 

 (3)يف بَقوووو  موووون  وووو  مَووووك منيوووو  

 

 أو شعر الخّيام فيما تمناه:

  مقووووووو م  عصووووووون مظووووووو  بقفووووووور 

 نووووو  نيوووووواٌ شوووووعر  ووووو  وان   اَل

  رعيفووووووو ٌ مووووووو  و   ووووووو  خمووووووور  

  حبيووووووب يهوووووووا  قَبوووووو  المعنوووووو  

                                                 
 .29السابق، ص (1)

 .29السابق، ص (2)

 انظر طارق ناجح: فلسفة الخمر بين الدين والشعر. (3)
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 بشجوووووووووووو  يبيبوووووووووووون  يتووووووووووووغن 
 

 ن وووووووبا أَووووووو ن القفووووووو ر كعيمووووووو 
 

 (1) أرى نوووووووووووووب  القصووووووووووووووور خرابوووووووووووووو 
 

رار إلى دمشق ويف نفسه هوى للخّيام، وانتسب إلى مدرسة عنرب، وفيهـا اتسـعت رحل ع

من جديد، ولكن باللغة الفارسية هـذه آفاق تفكيره، ونمت مداركه، وعكف على الرباعيات 

المرة، باللغة األم التي تعّلمها عرار ألجل قراءة فلسفة الخّيام يف الرباعيات، وباللغة العربيـة 

م البستاين، التي استساغها عرار واطمأنت نفسه إلى فلسفة الخّيام ورأيه يف أيضا برتجمة سلي

يف ميول الخّيام شبعا لميول مكبوت نفسه، الجنة والنار والعقاب والغفران والثواب، ووجد 

بل ومن شدة تأثير الخّيام يف عرار، أرسل عرار شعره إلى كتفيه تأسيا بالخّيام، وكان من عادة 

 .(2)سفة إرسال الشعر إلى الكتفينالحكماء والفال

إذن فعرار أصبح صنو الخّيام يحاول أن يفك طالسم الحياة ويعرف كنهها بين الحانـات 

 ن: والدنا

 (3)لي  خطأ قّ ر اأ فنمحوو  تب اأ عَين  شربه 

 

كان عرار يتلمس العزة والكرامة والحرية لقومه، لكنه كان يعاقب بالسجن عادة يف سبيل 

 يجد خالصا أو دواء إال بالشراب: ذلك، فال

  َيمت بالن  ضر   الخسو   اكُته وت

  راَض قوووم  عَوو  ا ذعوو ٌ رائضووه  

 حبى َووراتُهُ  ف َووتمرأ ا الضووي   اَووت

 حظوووو ئر   اَووووتب ْ الووووبئب قطعوووو ين  

 عَووو  احتمووو ف اَلذى مووون  ووو  إكسووو ٌ 

 فهووووو  ُ  يووووو  أخووووو  عبووووو اٌ عبووووو اٌ 

                                                 
 .29انظر الهامش عند البدوي الملثم، ص (1)

لبنان  ، بيروت،1لزعبي: على هامش العشيات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طانظر زياد ا (2)

 .27. وانظر البدوي الملثم، ص23، ص1998

 .217البدوي الملثم، ص (3)



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

207 

 

  إٌ ت ووون منصوووف  ف عوووبر إذا  قعوووت
 

 (1)عَووو  مَيووووٌ َووو راٌ عينووو ك فينووو 

 

فحالة اليأس من الوجود ومن الدولة ومن الناس تجعل الشاعر يهرب إلى الخمـرة التـي 

ام طّبه ودواءه، بل وال عجـب يف ظـل هـذه الحـال المرتديـة مـن أن يعـاقر يجد فيها كما الخيّ 

 الخمرة ماليين الناس؛ لعلهم يجدون دواءهم فيها، فقال عرار:

 فقَوووت لهووو   قووو ف اَلطبووو   ال تشووور 

 عَوووووّ  ب ل وووووأ  ف لووووو كي  مه ولهووووو 
 

 الشوووور  ال الطووووب شوووو ف ين  ع فوووو ين  

 (2)طغووت عَوو  النوو   ل وون شووّر طغيوو ٌ

 

 وقال أيضا:

 نوووو ت اَووووقن  قعوووووار لووووي  يهمنوووو  

 ف ل وووأ  لووووال اليوووأ  مووو  نشوووت لوووه 

  الخمووور لووووال الشوووعر مووو  أكسوووت بوووه
 

 قووووووووف الوشووووووو   عووووووورار َووووووو راٌ  

  بووووووو   ال حووووووو بت عَيوووووووه يووووووو اٌ 

 (3)نيووووووب  ريشوووووو  الفنوووووو ٌشووووووف  اَل

 

 وكذا خاطب الخّيام ساقيه قائال:

 بنووووت  وووور  صووووهب   تجَووووو الهموموووو  

 فأنرنوووووووووو  َووووووووووالف   اَووووووووووقنيه 
 

 ى أَوووووو   نموموووووو  يف حيوووووو   مووووووأل 

 (4)كعموووووو  فوووووو لو ون  وووووو ٌ مصوووووو ب 

 

إن فلسفة عرار تتفق مع فلسفة الخيام، فكالهما وجدا يف الخمـر سـلوى لمـا يف الوجـود 

أثر الشراب عليهما يف نظم القصيد، فالخمر تطلق للروح عناهنـا، من يأس وهم، ناهيك عن 

 قيقة.فتنساب شعرا ذا رؤية تفلسف ما يصعب على الذات قوله على الح

تلتقي فلسفة عرار من خالل اللذة والخمـر مـع فلسـفة الخيـام حـول العقـاب والغفـران، 

 فقال عرار:

                                                 
 .68السابق، ص (1)

 .78السابق، ص (2)

 .79السابق، ص (3)

 .79السابق، ص (4)
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 إكهووووووووو  ر ووووووووو   ل ووووووووون ربنووووووووو  

 فوووووووو ع الشووووووووي  عَوووووووو  منبوووووووور  

  عَينوووووووووووو  شووووووووووووربه قووووووووووووّ ر اأ
 

 شووووووأكه عفووووووو  إعضوووووو    صووووووفح  

 يعوووووو  النوووووو    ينهوووووو ن   يَحووووووو 

 (1)لووووووي  خطووووووأ قووووووّ ر اأ فنمحووووووو

 

ما من يلومه على شرب الخمر، بـأن العفـو والغفـران مـن عنـد وكان الخيام قد قال مهاج

اهلل، فاهلل وحده الغفور الرحيم، كما أنك أنـت أيهـا الالئـم وإن كنـت ال تعـاقر الخمـر فأنـت 

 وقّدر اهلل لك ذنوبا أخرى سواها: جانٍ 

 يوووووو  توووووو رك الخموووووور لموووووو ذا تَووووووو  

  ال تفووووووووو خر بهجووووووووورك الطَووووووووو 
 

 نعنوووو  إلوووو  ربوووو  الغفووووور الوووورحي   

 (2) وووووو ٌ يف َوووووووان  أثووووووي  فأكووووووت

 

 وقال الخّيام أيضا موقنا بأقدار اهلل يف خلقه:

  وووووو  شوووووو   مسووووووّطر م تووووووو  

 فيووووووه ُم لنوووووو   فيووووووه الخطووووووو 
 

 ذاك لووووْ عووون الوووورى محجوووو   

 مواضوووو   موووو   تبووووت َووووطور ال
 

 (3) اَل اتوووووووووووووو  مقووووووووووووووّ رات تصووووووووووووووير
 

همهــا لعــذاب اهلل ففلســفة الخّيــام يف إيمانــه بأقــدار اهلل علينــا هــي ذاهتــا فلســفة عــرار يف ف

 وغفرانه، فهذه الطبيعة والسجّية يف نفسيهما ال يشوهبا ادعاء أو احتشام زائف.

لـذة التـي تجعلـه يسـلو آالم الـبالد إن إقبال عرار على الخمرة كان للذة التي يشعر هبا، ال

والعباد ويأس المستقبل، وتجعل نفسه هتفو وتحجم على سجّيتها. بل إنه كان يجد فيها لذة 

لفالسفة التي تجعله رقيق القلب، سامق الشعور، رؤيوي الفكر، فقـال مجيبـا أهـم الئميـه، ا

 ابنه وصفي:

 مووون لوعووو  أ جوووت يووو  كووو   كيوووراين   أّموووووو  أكوووووو  فبحسووووووب  موووووو  أ  بوووووو   

                                                 
 .79السابق، ص (1)

 ن الدين والشعر.انظر طارق ناجح: فلسفة الخمر بي (2)
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 بوووو ك ُ   يوووو   يوووور  البوووو ٌ نووووبا البوووو ٌ

 تَوووووومن  أكنووووو  يووووو  ابنووووو  أع قرنووووو  

 أ  إكنووووووو  ابووووووون رشووووووو  يف مب ذلوووووووه 

 أ  ابوووون َووووين   قوووو    كووووت مج لسووووه 

  رعتريوووووو ين  يووووووك شوووووويخً  َووووووه 
 

 يوووو  ليتووووه لوووو  ي وووون يوووو   يوووور  البوووو ٌ 

 يووو   صووو  نبنووو   وووالف الووو ين ن اين 

 أ  إكنووووو  عمووووور الخّيووووو   يووووو   ووووو ين 

  ن  بر بووو ٌ لألكووو  يحووو   بهووو  الحووو

 (1)ذا مر ووووب خشووووون يأبووووو   شووووويط ين

 

 الزن  يف الحي    يف المن صب:-3

 عـن ابتعـد»: إبيقـور قـول -الذكر أسلفنا كما–من المفاهيم الهامة يف الفلسفة اإلبيقورية 

 .«وعملك حياتك يف مخلصًا كن»: وقوله «السياسي والطموح الشهرة

الدولة األردنية، وكان يمكن أن يكـون لقد تقلد عرار مناصب سياسية مهمة وحساسة يف 

ذا منصب رفيع لو تماشى مع سياسات الدولـة والحكومـة آنـذاك، لكـن هـذه المناصـب لـم 

ن جوهر الشاعر، بل زهد فيها كلهـا حفاظـا علـى مبادئـه ورؤاه تجـاه الحيـاة والنـاس، تغير م

فكان كثيرا  «مأمور إجراء التنفيذ»فكان يرفض حبس الفقراء والمفلسين حين شغل مناصب 

ما ُيفصل من وظيفته أو ينقل بل ويسـجن أحيانـا، لكـن كـل هـذا لـم يردعـه عـن الـدفاع عـن 

 هذا بجميع المناصب التي تقلدها. قال عرار:، وزهد مقابل كل (2)مبادئه

 نووووبا يقوووووف عريموووو   يوووو  تمهَووووه 

  أكمووووو  النووووو   عبووووو اٌ لووووو رنمه  

 يوو  رنووُ شوويَول موون يأخووب بن صوور   

 ه مصوووووَح   مووووون يسوووووه  أمووووورًا فيووووو

 فمووووو   ظَم ووووو  ظَووووو  الفووووورك   ال 

 أأَووووجن النوووو   إرضوووو   لخوووو طر   

 حبسوووووه مووووو يوين  ذاك يصووووورل لووووو  ت 

  تحوووووت إمووووورته  كوووووص القوووووواكين 

 يجنوو  عَوو  الحوو   اَلخووال   الوو ين 

 ل وووو  فمَعوووووٌ حقووووً  ابوووون مَعوووووٌ 

 الطووووواعين  فووووت    بوووو لورى فتووووك 

  خشووي  العووزف موون ذا المنصووب الوو  ٌ 
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 أ  رعبووووو  بتق ضووووو  راتوووووب ضوووووربوا 

 هوووو  نووووب  الوظيفوووو  إٌ   كووووت    ئب

 إٌ الصووووووع ليك إخووووووواين  إٌ لهوووووو  

  اَلَموور لووو  وو ٌ لوو  لوو  تفرحوووا أبوو ًا 

 فبَطووووا البحووور عيظوووً مووون معووو مَت  

 فمووو  أكووو  را ووو  عووون  يووو  طغموووت  
 

 كقوووووووون  مووووووون نمووووووو   يف شووووووورايين  

ووووه يغنينوووو   َّ   قفووووً عَووووي   فعنهوووو  ال

 حقووووً بووووه لووووو شووووعرت  لوووو  تَوموووووين 

  وو  يومووً بمسووجوٌ موون أ وو  نيوون ل

  بووووو لجحي  إٌ اَوووووتطعت  فز ووووووين 

 (1)حفظووً لحوو  الطفوو رى  المسوو  ين

 

بالفساد والطبقيـة، ويـرى النـاس يأكـل القـوي مـنهم كان عرار يرى المجتمعات العربية متخمة 

 .الضعيف، وكل هّم الطبقة الحاكمة استنزاف أموال الدولة وإشاعة الفقر والجهل بين الناس

( الذي كان يحبه عرار ويتخـذه أنموذجـا مضـادا النََّورالنموذج )مجتمع  مقابل المجتمع

 الصـفاء يجـد كان حين يف …الطبقيةللحياة المدنية القائمة على الكذب والحقد والتسلق و

ــاء ــة والنق ــَور مجتمــع يف والطبيع ــم ،النَّ ــه فه ــريهم ال مثل ــاة تغ ــا، الحي سياســة ال وال ومفاتنه

 :ومناصبها الرفيعة. قال عرار

 نووووووووو ت اَوووووووووقنيه  يووووووووو  عوووووووووال  

  اعوووووووز  عَووووووو  َأ تووووووو ر عوووووووووون 

 إخوووووووووووواٌ َوووووووووووَم  خربشووووووووووووا 

  الهبوووووووووووور قوووووووووووو  وار الربوووووووووووووع 

 نيوووووووووو  لنسوووووووووور  عنوووووووووو  موووووووووون 

   لأللووووووووووووووووووو   نع السي َووووووووووووووووووو

 لبسوووووووووووووا الحريوووووووووووور  شووووووووووووعبن  

 كقضووووووووووا العهوووووووووون فوووووووووال عوووووووووه 

 فقوووووووو  مضوووووووو  شووووووووهر الصووووووووي    

  ميوووووووووووو  َألحووووووووووووو ٌ الغوووووووووووورا  

 ف الحتفوووووووووووو   بهوووووووووووو  لووووووووووووووزا  

   السوووووووووووال  فيوووووووووو  نووووووووووال عووووووووووو

 لوووووووو  يعرفوووووووووا طعوووووووو  الخصوووووووو   

 قوووووووو  أتقنوووووووووا صوووووووو  ال ووووووووال  

 يوووووووو  نبوووووووور ال يجوووووووو  المضوووووووو   

  ن  ال  فووووووووووووووووو    ال ذمووووووووووووووووو   

                                                 
 .54-53السابق، ص (1)



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

211 

 

 قووووووووووووو  أمرضوووووووووووووته  تخمووووووووووووو 
 

 (1)  حووووووووو تك َووووووووو ري  العظووووووووو 

 

هكذا هو عرار زاهد يف الحيـاة ومناصـبها، وقـدم فلسـفته هـذه مـن خـالل سـلوكه الـذا  

ّفــر إليــه كلمــا ضــاقت بــه ثانيــا، هــذا المجتمــع الــذي كــان ي النَّــَورأوال، ومــن خــالل مجتمــع 

األحوال، وكلما أتعبتـه همـوم الحيـاة المدنيـة وحضـارهتا، فيلجـأ حيـث الخـرابيش وحيـث 

 النقاء.الصفاء والتواضع و

 الحري   الفرني :-4

سعى عرار يف حياته للوصول إلـى الحريـة الذاتيـة، وإن كانـت هـذه الحريـة تجعلـه متفـردا عـن 

مع الوجود، ومـع القـيم ومـع المجتمـع وأفـراده، وقـد عّبـر يف مجتمعه، فالذات لديه يف صراع دائم 

ي ينشـدها، مـن خـالل عـدة قصيدته ) ألحـان وأشـجان ( أبلـغ تعبيـر عـن هـذه الحريـة والذاتيـة التـ

 تساؤالت استنكاريه يستنكر فيها من كل َمن يتدخل يف حريته وذاتيته. قال عرار:

 م ذا عَ  النو   مون َو ر   عربو ت  

   موون قووول  لهووو  أحوو  موو ذا عَوو  النوو 

 م ذا عَ  النو   مون لهوو   مون عبثو  

 م ذا عَ  الن   من صفو   من   ر  

 موو ذا عَوو  النوو   موون حبوو  م وووحَ  

 قووو لوا ذ   الشوووأٌ يف عمووو ٌ تغضوووبه  

 قووو لوا ذ   الشوووأٌ يف عمووو ٌ قووو  برمووووا 

  اَوووتن ر ا شووور االَوووتن  ر نوووور لت  

 موو   وو ٌ َأصوو   نووبا القوووف لووو عرفووت
 

 النوو   موون  فوور   إِيموو ين موو ذا عَوو   

 ربوووو ،  قووووول  لهووووو  ربوووو  لوووووه ثوووو ٌ 

 موو ذا عَوو  النوو   موون  هَوو   عرفوو ين

  مووو ذا عَووو  النووو   إٌِ ننووور  تحووو اين 

 بووووين الخوووورابي  أنووووووان   تهوووووواين 

 صوووووراحت   لووووووبا أفتوووووووا بحرمووووو ين 

 بمسووووَ    اصووووطف ين رنووووُ مجوووو ٌ 

 إلوو  الخووورابي  مووو  صوووحب   كووو م ين 

 (2)شوووو ٌ عمووو ٌ موووب خَقووووت إِكسووو ٌ ذا
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إن كم المتناقضات التي جمعها الشاعر يف هـذه القصـيدة، تمثـل أغلـب قضـايا اإلنسـان، 

وجود، وكلها تتعلق بالحريات الفردية على األقل مـن وجهـة وقضايا وجوده وذاته يف هذا ال

 نظر الشاعر.

 )حرية االعتقاد = كفري وإيماين(

 )حرية التجارة والعمل = ربحي وخسراين(

 علم = جهلي وعرفاين()حرية ال

 (.…)حرية الذات = حرية العشق والصفو والحزن

 وعبثيتهـا اللغـة بعجـز يشي الناس على ماذا…كما أن تكرار االستفهام )ماذا على الناس

أمام هذا الكم من الرفض واالحتجاج، ويؤكـد التكـرار أيضـا تمسـك الشـاعر بموقفـه تجـاه 

من كثرة الضمائر المحيلة على الذات التي تريـد أن هذه القضايا الذاتية، بل إن األنا تتضخم 

 .(1)ُتعلِن تفردها وذاتيتها وحريتها

 اآلخر:  البات-٥

بوجه عام، ومن شخصية الهرب أحيانـا بشـكل خـاص، نموذجـا قـدم  َورالنَّ اتخذ عرار من 

 من خاللها رؤيته حول عالقة الذات باآلخر. قال عرار على لسان نوري: 

 َ   يوووووو  قووووووو  أكوووووو  بشوووووور مووووووث

 لوووووو   بوووووو  تهوووووووى  أ بوووووو ن  
 

  فووووووووو طر  رب ووووووووو  الفووووووووو طر  

 (2) لوووووو  فووووووران مووووووثَ   شوووووو عر

 

أن نعامل اآلخر وننظر فيه وإليه كمـا ننظـر يف أنه ينبغي  النََّوريرى عرار من خالل نموذج 

ذاتنا وإليها، فهو يرفض فكرة المركز والهامش، والغني والفقيـر والسـيد والعبـد، بـل ينـادي 

                                                 
، 1987وريا، دمشق، س٢انظر أحمد أبو مطر: عرار الشاعر الالمنتمي، دار صربا للطباعة والنشر، ط (1)

. وانظر عبدالفتاح النجار: إشكالية العالقة بين الشاعر والسلطة، عرار نموذجا، منشورات 88ص

 .53، ص2014، عمان، األردن١مجاز، ط

 .70بدوي الملثم، صانظر ال (2)
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اعية والسياسية لكل الناس، فالبشر يف نظره ونظر القـانون سواسـية، مـن هنـا بالعدالة االجتم

َورالتي قالها على إثر طرد )الهـرب( )نجده يقول يف قصيدته الرائعة )العبودية الكربى(  ي( النَـّ

 ، فقال عرار:(1)من أمام مكتب المدعي العام ورفض مقابلته

 يوو  موو ع  عوو   الَوووا   خيوور موون فهوو  القضووي 

  حووورو إكصووو   الرعيووو  ُمووو ف القضووو   منووو   

 لوووب  الفووورا  البج ليووو  لوووي  الزع مووو  شووورطه 

 فيفووووووو عمووووور  ن ٌ ب ووووور ب لمق بَووووو  الووووووسني 

   أٌ تع موو  وائريووك عَوو  السوووي  العوو ف يقضوو

 يوو  موو ع  عوو   الَوووا   أكووت موون فهوو  القضووي 

 الهبووور  ووو  ك لَسوووال  ف يووو  تمنعوووه التووووحي 

 أَلٌ  سوتووووووووه مومزقوووووووو   نووووووووي ته وريووووووووو 

 صووو    نووو يك الفووو  الغَووووي  بوووال ر يوووو قووو  

  أبوووو  عَيووووه أٌ يووووراك فجوووو   ممتعضووووً إِليوووووه

 يشووو و الوووب  القووو   مووون شوووطُ بووو ار الع نليووو 

 ٌ ويووووو ر  الحوووووو    ال   كوووووت بَيوووووو  يقووووووف إ

ووه عوون تَووك الخطيوو  َّ  ف َوورع   فوور يوو  نوو اك ال

  أنخَووووه حوووو الً لَمقوووو    فووووز بطَعتوووووه البهيوووو 

 ي  نع المراَووو   الرَوووو  لمووون عقووووله  شوووو

 فوووووو لهبر مثَوووووو  ثوووووو  مثوووووووَك أرنين الت بعيوووووو 

 يوووو  نبوووور بوووو  فقوووور  فقووووورك لِ بوووو    لَحميوووو 

 (2)أ  موو  تووراين قوو  شووبعت عَوو  حسوو   اَل ثريوو 
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رَ  لـو ونقرأ عند البدوي الملثم أيضا أنه سأل عرارا:  فمـا حكومـة رئـيس يكـون أن لـه ُقـدِّ

أقطعهـم األراضـي و األردنيـة الجنسية سأمنحهم»: عرار فقال ؟النََّور أجل من سيفعله الذي

األميرية، وأفتح لهم المدارس وأعتني بشؤوهنم الصحية وأنقذهم من حياة البؤس والشقاء! 

 (1)«مخلوقات مثلنا؟أليسو هم 

رؤية عرار لآلخر وعالقة الـذات  «أليسو هم مخلوقات مثلنا؟»يفجر هذا السؤال األخير 

لذاتـه وحاجياهتـا عـرف اآلخـر وحاجياتـه به، فالشاعر يعرف ذاتـه أواًل ومـن خـالل معرفتـه 

لـوق ودعا إلى المساواة مع اآلخر وعدم النظر له بالدونية أيا كـان، فـاآلخر أوال وأخيـرا مخ

 مثلنا من مخلوقات اهلل األعظم.

بل وتراه يتماهى يف اآلخر بحيث يلـوم الـذات إذا حصـلت علـى شـيء لـم يحصـل عليـه 

 صادقة ال تجد لألنانية فيها أية موطن.  اآلخر، وما هذه الرؤية إال كشف عن ذات

 ل بووو    لَحميووو ! يووو  نبووور بووو  فقووور  فقووورك

 عَوو  حسوو   اَل ثريوو ؟ أ موو  تووراين قوو  شووبعت

  َووت بسوو وت   نووبا الشووعب ال يجوو  القَيوو ! أ

 (2) لبسووت إذ قوووم  عوورا  عيوور موو  كسووجت ي يووه

 

لسـفية تجـاه بعـض ساعده علـى تقـديم رؤيتـه الف النََّورإن النموذج الذي اتخذه عرار من 

القضايا اإلنسانية االجتماعية، كقضية الفقر، كما أن هذه الفلسفة تتفق مـع فلسـفة ديـوجيني 

 .(3)«يقدم للفيلسوف مساعدة ال يمكن تعلمها يف الكتب إن الفقر»القائل 

                                                 
 .122السابق، ص (1)

 .148السابق، ص (2)

(3)  John M. Dillon: Morality and custom in ancient Greece, Indiana 

university press, p.187. 
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َورلقد صرح عرار أنه يـذهب إلـى  ليتخـذ مـن حيـاهتم و دراسـة أحـوالهمو لدراسـتهم النَـّ

 .(1)ما يخدم فلسفته ورؤاه الشعرية وطرائق معيشتهم

 أكموذج لرقى فَسفي / الجمهوري  الف ضَ : النََّور -6

اداهتم، مـا يوافـق رؤيتـه للعـالم ومـا يوافـق فلسـفته للحيـاة وعـ النََّوروجد عرار يف تقاليد 

البسيطة اإلنسانية القائمـة علـى المثـل العليـا أو الوصـول إلـى النمـوذج األصـل مـن سـجايا 

. وإن كــان النمــوذج الفاضــل عنــد عــرار يختلــف عــن (2)وفــق الفلســفة األفالطونيــة اإلنسـان

األفالطونية طريقة للتفكير الفلسفي بنموذجه  النموذج األفالطوين، إال أّنه اّتخذ من الطريقة

 الخاّص.

 قال عرار:

 بووين الخوورابي  ال  ووب   ال مَووو  

 بووووين الخوووورابي  ال حبوووور  ال  ر  

 ر  ال َف َوو   تووب أذنبووت عموو
 

  ال  شووووووووووو    ال ر ان أخبووووووووووو ر  

  ال يووووووراع  ال تووووووو  ين أَوووووووف ر 

 (3)قووووورا   بوووووين توريووووو   إصووووو ار

 

ــَوريكــرر عــرار ال النافيــة؛ لينفــي عــن  كــل مــا يمكــن أن يكــدر صــفاء اإلنســانية فــيهم  النَّ

ي أي صفة اكتسبها اإلنسان المدين من التطور الحضـاري النََّورونقاءها، وينفي عن اإلنسان 

ي، كمــا يكــرر عبــارة بــين الخــرابيش، وكــل هــذا ليجعــل ذهــن المتلقــي وعينــه واالجتمــاع

 عته الوجودية. قال عرار:ينصرفان إلى اإلنسان البدائي، اإلنسان على سجيته وطبي

 بووووين الخوووورابي  ال عبوووو   ال أموووو  

  ال  نووووووو    ال َأرض يضوووووووور ه  

  ال قضووووو    ال أح ووووو   أَوووووَمه  

  ال أرقوووووووو   يف أويووووووو   أحوووووووورار  

 ن  و وووووووو   ال أخووووووووو ذ ب لثووووووووو ر 

 ُتوووٌ موون النوو ر بوورنًا عَوو  العوو ف 

                                                 
 .259انظر البدوي الملثم، ص (1)

 .74ى الفلسفة العامة والفلسفة اإلسالمية، صانظر محمود عبداللطيف الشافعي: المدخل إل (2)

 .147انظر البدوي الملثم، ص (3)
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  ال كضوووووو ر  ال نخوووووو  ضووووووريبته 

 ي  ال حوورن  ال طموو  بووين الخووراب

 ال وووووووو  و  مسووووووو  ا  محّقووووووووق 
 

 تجنوووو   ال بيوووو ر يمنوووو  بموووووعش ر 

  ال احتووورا  عَووو  فَووو   نينووو ر 

 (1)تنف  الفووار  بوين الجو ر  الجو ر

 

مقاطع، كلها ألفاظ دنيوية تتعلق بالمال من جهـة إن األلفاظ التي حشدها عرار يف هذه ال

وكـذب  وتتعلق بما علق بالنفس اإلنسانية بسبب التطور المدين الحضـاري، مـن حقـد وغـل

 ووشاة وربا...وغير ذلك. قال:

  عوو  الم ينووو  ال يخوو عك ب طَهووو 
 

 (2)فزيفهوووو  بووووّين موووون عيوووور منظوووو ر 

 

رؤيتـه وفلسـفته الخاصـة حـول  لكن جمهوريته الفاضلة خالية من كل هذا. ولكـي يقـدم

أنموذجا يف بساطة معيشتهم وطبع سجيتهم  النََّورالجمهورية الفاضلة التي ينشدها اتخذ من 

 على هذا النموذج إلبراز كل ذلك. واتكأ

 الموت  قَ  الو ون: -7

يشغل الموت حيزا هاما من التفكيـر اإلنسـاين، خاصـة عنـد الفالسـفة والشـعراء، كمـا أنـه كـان 

أهم القضايا الوجودية؛ ذاك أن البشـرية منـذ خلقـت تحـاول تفسـير كنهـه ولـم تسـطع إلـى  وسيظل

جئت وإلـى أيـن أنـا ذاهـب؟ أهـم سـؤالين يلحـان علـى ذلك سبيال. يظل السؤاالن األهم، من أين 

الـذات وعلـى الفكـر، خاصـة كلمـا فكرنـا يف هــذا الشـبح الـذي يتخطفنـا، أو كلمـا خطـف المــوت 

خذت فكرة الموت يف شعر عرار وفلسفته مكانة بـارزة خاصـة يف مراثيـه، إذ فقـد عزيزا علينا، وقد أ

 :به فقال عرارابن عمه فؤاد الذي قضى شابا بسبب مرض عضال فتك 

  انتووووووه بوعوووووو  توجوووووو ذ   تو افوووووو  

 فوأنووووب بوسوووور  البو  ويوووو ت شووووب به 

 ض   وووو  المونوووووٌ بورموسووووه الموتوووووا 

 يوشوبوبووووون كويوووووراٌ اَلَوووو  بأضوووو لع  

                                                 
 .147-146السابق، ص (1)

 .148السابق، ص (2)
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  نع النو امووووو   الحيوووو    موووو  توووورى
 

 (1)يوبو ووووووٌ أ وواخووووو  بو مووووو  صووووووامع 

 

واإلجابة، ليؤكد يقينه هبذه الحقيقـة التـي ال ثم تتعالى وتيرة التفجع بالسؤال عن الموت 

 مفر منها، هذا الموت الذي ال يعرف صغيرا أو كبيرا وال فقيرا أو غنيا فقال:

 نت بووووه أقوضوووو  فووووران أ وووو   قوووو  َأ 

 أقوضووو  فوووران كوعووو  قوضووو   توووركحت 

 إٌ المونويووووووو  ال توطويووووووو  َوهووووووو مه 
 

 ريووووب الووورنى فوفووووران ليوووو  بورا وووو   

  فووووه مووتووووً أقووووإل موضو  وعوووو  أعوطو

 (2)فوو بن القصووور يموووت  وو بن الشوو رع

 

فالموت ال يخطئ سهامه على من يختاره وال يفرق بين الملوك وبين العامة مـن النـاس، 

 وكأن به يحاكي لبيد بن ربيعة يف قول األخير:

 صووووووو نفن منهووووووو  عووووووور  فأصوووووووبنه 
 

 (3)إٌ المن يووووووو  ال تطوووووووي  َوووووووه مه  

 

تــه حـين يفلســف المــوت والوجـود، بتســاؤالت تحمــل رؤى فكريــة ويبلـغ الســؤال ذرو

 فلسفية ال جواب عليها سوى تناقضات الحياة والوجود، والعبثية التي ال يمكن تعليلها:

   لووو   رن   وهووووك موووو له أفووووران قوووو

  عووووال  قوووو  عو ثووووت بو قوووو  صونوعووووه 

 يوووو  ر  نوووو  أكوووت القوووو  أ  الووورنى 

 و  ميووت  يومويوووت مووون توحويووو  ليوحويوو

 أعوطويوتووووووه حوووووو  الحويوووووو   مو يوووووو   

 مووو   ووو ٌ ضووورك لووو رحوموووت شوبو بوووه
 

 قوووو  حوووو ف موووون قوووو ٌ َلصوفوووور فو قوووو   

 ريووووب المونوووووٌ بوووورع  أكووو  الصووو ك  

 حوتوووووو  ليوهووووووزأ بو لقووووووو  البو توووووو  

 ال خيوووور فيوووووه خوووووال القوووووا  الفوووو رع 

  قوصوفووووت عوموووور الَوذعوووو  البوووو رع 

 (4)بووووَه الموتووووس    قوبوضووووت ر ْ اَل

 

                                                 
 .269السابق، ص (1)

 .269السابق، ص (2)

انظر أحمد الشنقيطي: شرح المعلقات العشر، وأخبار أشعارها، جمع وتحقيق محمد عبدالقادر  (3)

 .87، ص2005، بيروت، لبنان١ية، طالفاضلي، المكتبة المصر

 .270-269انظر البدوي الملثم، ص (4)
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إن ألم الفجيعة جعله يسائل الموت تـارة ويسـائل الخـالق تـارة أخـرى وكـأن المـوت لـه 

وجود؛ فالموت يخطف األطفال والشباب تارة إرادة غير إرادة الخالق. إهنا باختصار عبثية ال

كبار ويخطف العلماء والمثقفين والعمال المهنيين تارة أخرى، يف حين قد تجد المرضى أو 

 السن أو المجانين والمشلولين قد يعمرون طويال.

فحين نرى أمامنا مئات األشخاص غير الفاعلين يف هذه الحياة بسبب عجز أو مـرض أو 

علهم عالة على الوجـود وعلـى مـن حـولهم، بالمقابـل نـرى المـوت يـأ  علة ما عندهم، تج

يدعو إلى التساؤل والتعجب، على شباب يف مقتبل الحياة فاعلين معمرين لألرض، إنه ألمر 

 ولكن ال جواب سوى عبثية هذا الوجود.

لم يكتف عرار بفلسفته للموت، بل جعل القبور أيضا وكأهنا تجوع لتتغذى على أجسـاد 

 ء الموتى، وكأهنا تؤثث بيتها من هذه الجثث التي ستؤول إلى تراب:هؤال

 فعَمووووووووت أٌ  را  ذلوووووووووك تربووووووووو  

 حتوووو  القبووووور تجوووووع تَووووك عجيبوووو 
 

 عرثوووووو  ترنووووووو  ب لنزيوووووو  الالموووووو   

 (1) يووح القووو  موون الضووعي  الجوو ئ 

 

ومن إيمان عرار ويقينه وفلسـفته الخاصـة بعبثيـة الحيـاة التـي سـتؤول حتمـا إلـى الفنـاء، 

ول أن يصلح حال الدولة والعباد، السيما الملوك والحكام وذوي الجاه والمال والنفـوذ حا

حتمية مطلقة هي الموت، ال يفرق بين غنـي أو فقيـر منهم، بأن هذا الوجود الذي ينتهي إلى 

 وال ملك أو حقير فقال:

  بعوووووووو  يوووووووو  عبووووووووون فوووووووو لو ون 

 بغيوووووووور موووووووو  ال حجمووووووووه يزيوووووووو  

  المَوووووووووك ال يغنووووووووو   ال يفيووووووووو  

     السوووووووووَط ٌ  النقوووووووووون  الجووووووووو

 فَيووووووووووتع  بووووووووووبلك الجحوووووووووووون 

 حتووووووو  عَووووووو  المَووووووووك ال يعوووووووون  

 عووووووووون أذرع ع يووووووووو ن  محووووووووو  ن 

 إٌ حووووووووّ  أموووووووور اأ يوووووووو  عبوووووووووون 

 ثووووووووووووو كي  ب لعمووووووووووووور ال تزيووووووووووووو  

  ليووووووووورتإل بووووووووو لنقص مسوووووووووتزي  

                                                 
 .270السابق، ص (1)
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 فووووووو لموت ال يفووووووور  يووووووو  عبوووووووون 

 قصوووووووير عمووووووور المووووووور   الم يووووووو 
 

 بوووووووين الوووووووورى  عنوووووووه ال يحيووووووو  

 (1)أٌ  نوووووووت يف  عظوووووووك ال أويووووووو 

 

لقد شغل عرار بسؤال المـوت والوجـود منـذ بداياتـه الشـعرية األولـى، والنـاظر يجـد يف 

لمبكـر بعبثيـة الوجـود وتناقضـاته العديـدة، وكـل شـيء بواكير شعره قصيدة تشير إلى وعيه ا

 مآله إلى الرتاب وإلى الزوال. قال:

 لهوّ  منّو  بوّ نا  ا صوُت أخ  قو  عوّرنا

  تنهوووُ    س ن ا  ذ  نوووب  طيوووورس تزعوووُ  

  المووووووووووور  صووووووووووو ح  يوضووووووووووو  

    بووووور كموووووو إلووووو   نائمووووو  ينووووو ف 

 ين ح يوو   حجوور بوو   وو  بنوو   قوو  ُيّشوو 

 يف المقبوووووووووووووووووور  يف المقبوووووووووووووووووور 
 

 م لوووُه  تفقوووهُ  لوووو أبَووور نوووبا النِّووو امووو   

ووو  َّ  كن ُلوووُه  مووو  شووو   ال تنطوووُ   مووو  أتع

 يرضووووووووووووو   صوووووووووووووغيرا طفوووووووووووووال

   يجتهووووو   يتعوووووب  يبتعووووو  فيقووووور 

 خر  مسوو إال نووبا موو  فقوو  لووه إٌ تنظوور 

 (2) تسوووووووووووووووووتتر َتضوووووووووووووووووطج 

 

أكثر عرار من استخدام االستفهام يف حديثه عـن الوجـود وعـن المـوت، ولعلـه أدرك بـوعي أو 

يف االسـتفهام مـن بنـى توتريـة ومـا فيـه مـن اغتنـاء معـريف؛ ذاك أن االسـتفهام ينضـوي دون وعي ما 

 مـن للداللـة منتجـة يقـةعم بنيـة بأنـه الحديثـة البالغـة تصـفه لـذا على جدلية وسيرورة من الحوار؛

. فنجـد عـرارا يف قصـيدة يخاطـب (3)أيضـا لديـه التوقـع أفق وانفتاح ما إلجابة المتلقي انتظار حيث

 لهرب نجده يفجر عدة تساؤالت عن عبثية الوجود وحتمية انقضاء الحياة:فيها ا

 َأيوووووووون الوووووووو فو   أيوووووووون طووووووووب 

 يووووووووو  نبووووووووور أفنيوووووووووت الزمووووووووو ٌ 

 قووووووووو  نووووووووو  رأيوووووووووت َوووووووووووى
 

 قووووووووووا  لوووووووووك َأيووووووووون ف رعووووووووو  ال 

 تعووووووووووووووو   ع موووووووووووووووً فعووووووووووووووو   

 (4)حيوووووووو   ثوووووووو  يعقبهوووووووو  حموووووووو  
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 قلبه:وقبل أن يلفظ عرار أنفاسه األخيرة قال يف أخريات أيامه واليأس يعتصر 

 َوووووال  عَووووو  الووووو كي  َوووووال  موووووونع 

  مووو  عصووومتن  عووون ومووو ين فضووو ئَ  

 فهبووو  ريووو ْ المووووت ك بووو    اطف ووو 
 

 رأى يف ظوووووال  القبووووور أكسووووو   مغنمووووو   

 حووور أعصوووم   ل ووون رأيوووت المووووت لَ

 (1)َووووراج حيوووو ت  قبوووو  أٌ يتحطموووو 

 

 وبعد، 

كناه أبعادهـا إّن هذا التطواف يف شعرّية عرار، والحفر على دالالت هذه الشـعرّية، واسـت

الفلسفية، كشفت لنا عن هذا المزيج من الفلسفات التي نظمهـا عـرار شـعًرا، والتـي وجـدنا 

ألساس األعّم هـو الوجودّيـة. وإّن الصـبغة بعد القراءة والدراسة أّن الخيط الجامع بينها يف ا

دة، الفكرية والجمالية والروحية التي أضافها عـرار علـى هـذه الفلسـفات بمفاهيمهـا المجـر

 جلعتنا نخلص إلى أّن لعرار فلسفته الوجودية الخاصة.

هذه الفلسفة التي اّتخذت من الذات اإلنسانية الفردية مدار السؤال ومدار الرؤيـا، فنجـد 

المقبلة على اللذة واللهو وعلى الحرية والتفّرد، رغم ما يحـيط هبـا مـن قلـق الوجـود  الذات

طبيعية على سجّيتها، اّتخـذت مـن الفطـرة اإللهيـة وعبثية الحياة، ويف الوقت نفسه هي ذات 

َورللوجود أنموذًجا لها، وهو ما حاول عرار أن يتمثله بذاته أوال، وبمجتمع  ثانًيـا؛ حيـث  النَـّ

ط يف النفس اإلنسانية ما علق هبا من مخلفات المدنية والحضارة. يف الوقت ذاته هي ال يختل

ش، ترنو وتدعو إلـى المسـاواة والعـدل بـين بنـي ذات صاحبة رؤيا تجاه اآلخر، تجاه الهوام

اإلنسان ماقتًة الفوارق الطبقية واالجتماعية التي أوجدهتا الحضـارة والسـلطة، فهـي زاهـدة، 

 .فال ترنو إلى جاٍه أو منصب أو مالموقنة بفنائها، 

إّن هذه الذات الوجودية الفطرية هي التي حكمت شعرّية عـرار، فانسـابت شـعًرا إنسـانيا 

 يض بصدق العاطفة المسكونة بالفلسفة الوجودية.يف

                                                 
 .332السابق، ص (1)
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 ال  ع  اإل دا ي  وت لياتها في ش ر مص ف  وه ي التا )عرار(: 
  راس  في ظاهر  االغتراب

 

 *د   ي ع ا ور فيصا و م
 

 ملخص
( وطابعهـا الثـوري يف Alienationتجليـات تعّمـق ظـاهرة االغـرتاب ) َيبيُن هـذا البحـث

اســتطاعت هــذه إذ  ؛(1949-1899) «عــرار» طفى وهبــي التــلشــعر الشــاعر األردين مصــ

االختياريـة والقسـرية،  غربتيـه:تجسيد حجم األلم الذي كان يعانيه الشاعر جـّراء  التجليات

 ، اللتـينوالسياسـية المجتمعيـة،: المؤسسـتيناب عرار بمثابة رد فعل على تسلط فكان اغرت

فلـم يكـن اغـرتاب عـرار  آنـذاك.معـه ا يد العبث من قبل بعض المغرضين علـى مجتمطالته

بل كان يحمل بين جنباته فكرا من شـأنه اسـتنهاض الـوعي يف عقـول ، فقط استعراضا لبؤسه

 الناس.

 ؛وانتهت كاملة )غربـة االغـرتاب( ،عر عرار جزئية )فردية(فبدأت ظاهرة االغرتاب يف ش

نفاسـه األخيـرة عازفـا لتنطفئ معها نار االغرتاب الثوري عند عـرار شـيئا فشـيئا وهـو يلفـظ أ

مرغما نفسه إلـى منـايف  لجوئه على أوتار العاطفة مستثيرا لها مستعطفا إياها، وتمثل ذلك يف

وبطلبه اللجوء إلى عوالم أخرى بعيدة كـل البعـد  التشاؤمي،االغرتاب الكامل االستسالمي 

 والخيبـة،عن سطوة المؤسسة المجتمعية والسياسية آنذاك، مشعرا أهل زمانه بحجـم األلـم 

كـان حضـور ظـاهرة االغـرتاب الثـوري  وعليـه، سباهتم.لعل هذا يكون سببا يف إيقاظهم من 

ــذات(  ــا )ال ــل ضــياع األن ــرار وســيلته لتمثي ــه يف شــعر ع ــران بمرحلتي ــه يف غياهــب النك لدي

 المجتمعي وانعدام التقدير الناجم عن غدر أهل زمانه ومكانه.

                                                 
  *باحثة، جامعة اليرموك 
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فلـم  المجتمعيـة،ل تـدريجي مـع تنـامي أزمتـه فقد أخذت هذه الظاهرة تتنامى عنده بشك

يعد اغرتابه الثوري الجزئي يقوى على التغيير، لذلك لجأ إلى األسلوب النوحي يف محاولـة 

بأسلوب مختلف، وتمثل ذلك يف شعر عرار بعدة مظاهر منها: شكوى منه لمخاطبة العاطفة 

بحـث إزاء غربتـه الوجوديـة الزمكان، والكوَت لجي  عرار من غربته الوجودية، ولجوؤه إلى 

عن يوتوبيا بين جنبات الخرابيش والحانة والخمر، يقارهنـا بعالمـه الـواقعي، ويرسـم هبـا مـا 

كانت محاولة ليلفـت هبـا انتبـاه شـريحة كبيـرة إلـى مـا يجب أن يكون عليه الواقع، بالمقابل 

له المجتمـع ينقصهم من حقوق وما لهم من مستحقات؛ عّله يجد دواء لخذالنه الذي سببه 

  الذي نفاه عرار عن واقعه ونفى واقعه عنه بقصد اإلصالح والتغيير.

 

  واعي االغتراب في ش ر عرار 
واعتاد بالمقابـل أن يـرد عليهـا  طاقته،ثقال تفوق اعتاد اإلنسان من الحياة أن تضعه أمام أ

للحياة فـإن  وألن الشعراء لديهم رؤى خاصة كاهله.بأية وسيلة من شأهنا تخفيف الثقل عن 

ومـا يعنينـا يف هـذه الورقـة مـن تلـك  الخاصـة،كال منهم يستطيع تجـاوز أثقالهـا وفـق رؤيتـه 

ــرؤى ظــاهرة االغــرتاب  ــا عــن ال»الوســائل وال ــواغــرتاب األن أي اغــرتاب الشــعور عــن ؛ ه

التـــي يلجـــأ إليهـــا الشـــعراء والمفكـــرون رّدا علـــى الالمعياريـــة الســـائدة يف  (1)«الالشـــعور

 مجتمعاهتم.

فإنـه يبقـى يف حالـة  اإلنسـان؛ألن قضية محدودية الوجود من أكثر القضايا التي شغلت و

إلـى تخليـد ذاتـه  بسـبيل ومطامحه،من السعي الدائم إلى استغالل وجوده ليصل إلى مراميه 

ويف حالة انتظار اإلنسـان القضـاء، وخاصـة يف  -طال وإن-كرد فعل على قصر وجوده  فيها؛

فإنه يلجأ إلـى وسـائل يفلسـف بفعلهـا  أهدافه،ظات عجزه عن بلوغ أو يف لح، خريف العمر

                                                 
ة فرج عبد القادر، طه وآخرون. معجم علم النفس والتحليل النفسي. بيروت: دار النهضة للطباع (1)

 .58. ص1989والنشر. 
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ومن هذه الوسائل  ،أو التأثير باآلخرين واستنهاض هممهم ضد أمر ما، إما للتخفف الواقع،

  .«ظاهرة االغرتاب»ا اصطلح عليه م

 «هيجـل»وقد صنفت ظاهرة االغرتاب من قبل المنظر األول الذي تولى تقديمها للقّراء 

ذاتـه بفعـل  اإلنسـانويعنـى األول بتحقيـق  سـلبي.أحـدهما إيجـابي، واآلخـر  جاهين:اتإلى 

 (1)«يخيـة وسـلبيةبينما يعنى الثاين بانفصال اإلنسان عن ذاته وينشأ نتيجة ظـروف تار العمل،

 .(2)بالمقابل نمطا من التجربة يعيش فيها اإلنسان «فروم»ويعّدها 

ــل، ــإن  وبالمقاب ــرى أن الحضــارة  «روســو»ف ــدا ي ــه عب ــه وجعلت ــد ســلبت اإلنســان ذات ق

وهـو . (3)فلم يعد ذاته وإنما أصبح ذاتا أخـرى السلوكية،والنماذج  االجتماعية،للمؤسسات 

حيـاة االتحـاد العضـوي  اإلنسـان، تفريقه بين حياتين يعيشـهما يف فرومما توافق فيه مع رأي 

يفقـد فيهـا التنـاغم العضـوي والثانيـة التـي  ذاتـه،مع الطبيعة التي يكون فيها علـى وفـاق مـع 

أمـا شـيلر فإنـه قـد أضـاء . (4)فيحدث الشقاق والتمزق بينه وبين واقعـه وهنـا تكمـن التعاسـة

ن الحـديث الـذي يعـاين الغربـة واالنفصـال يف ظـل ظاهرة االغرتاب بفعل حديثه عن اإلنسـا

 .(5)ظروف اإلنسانية

ينـا منهـا يف هـذا السـياق هـو ولكن مهما تعددت اآلراء يف ظاهرة االغرتاب، يبقـى مـا يعن

والنقطـة التـي تلتقـي عنـدها جميـع تلـك  وتفـّرده،ذاتـه  اإلنساننقدها للحضارة التي سلبت 

                                                 
 .87. ص1988الفيومي، محمد إبراهيم. ابن باجة وفلسفة االغرتاب. بيروت: دار الجيل.  (1)

إيريك فروم. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات حماد، حسن محمد حسن. االغرتاب عند  (2)

 .37. ص1995والنشر والتوزيع. 

(3)  Oskar Schatz and E. F. Winter: Alienation, Marxism and Humanism, 

(In) Fromm (ed): Socialism Humanism, Doubleday& company, inc. 
New York,1965, p320. الغرتاب عند إيريك فروم. )نقال عن: حماد، حسن محمد حسن. ا 

(47ص  

 .47ينظر: حماد، حسن محمد حسن. االغرتاب عند إيريك فروم. ص (4)

 المرجع نفسه. (5)
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 ،(1)(Anomieؤلمـا بسـبب فقدانـه المعـايير )األنوميـا ي أن المغرتب يعاين قلقـا مهاآلراء، و

هــذا  حكمــه.توبالتــالي فقــدان التنــاغم العضــوي مــع منظومتــه السياســية والمجتمعيــة التــي 

الفقدان العائد إلى سيطرة سـلطة عليـا علـى تسـيير شـؤون واقعـه المعـيش، بالمقابـل سـلب 

 الفرد الحرية يف اتخاذ القرار أو حتى المشاركة يف صنعه.

مــن هنــا تــأ  اســتجابة الفــرد لهــذه الظــاهرة بعــد أن يســيطر عليــه شــعور العجــز وعــدم 

ونفي المجتمع عـن الـذات. وهـذا التحليـل  المجتمع،االنسجام مع الواقع بنفي الذات عن 

يشــيع اســتعماله يف وصــف رد فعــل المفكــر واألديــب بعــد شــعور التجــرد وعــدم االنســجام 

سة نتاجه فغالبا مـا يكـون النتـاج انعكاسـا لحيـاة األديـب من خالل درا، (2)النفسي مع الواقع

 والمفكر.

اب فيها اتخذت طابع الثورية وبالعودة إلى سيرة عرار اإلبداعية، نجد أن تجليات االغرت

فكما أن شيلي حمل بين جوانحه رغبة إلصالح العالم فإن مصطفى قد حمل بين جوانحـه »

فهـذه  (3)«للعمـل علـى تغييـر هـذا المجتمـع الرغبة نفسها إلصالح مجتمعـه، فسـعى جاهـدا

بداياتـه إذ كـان اغرتابـه يف  (4)«لون من ألوان الصراع من أجل السيطرة»الظاهرة بأساسها هي 

                                                 
(1) Fromm (Erich): The Sane society. Holt, Rinehart and Winston, New 

York, Eleventh Printing,1962. P151. ينظــر:  122نقــال عــن: المرجــع نفســه ص

. 2011. والتوزيـع للنشـر صـفاء دار: عمـان. المسـتقبل قلـق: التمـّرد –ال. االغـرتاب الحمداين، اقبـ

 .123ص

. 1979. 10. مج1م الفكر. عمجلة عال. «طالحا ومفهوما وواقعااالغرتاب اص»ينظر: النوري، قيس.  (2)

 .18-13ص

ية العامــة ينظــر: بربســي، شــلي. ب. بروميثيــوس طليقــا. ت: لــويس عــوض. القــاهرة: الهيئــة المصــر (3)

عشـيات وادي اليـابس. تـح: زيـاد  «مصـطفى وهبـي التـل». نقال عن: الزعبي، زيـاد. 1987للكتاب. 

 .32. ص2020الثقافة.  . عمان: وزارة5الزعبي. ط

. جامعـة مؤتـة: مؤتـة للبحـوث 2. ع6الهدروسي، سالم مرعي. التمّرد واالغرتاب يف شـعر عـرار. مـج (4)

 .181. ص1991والدراسات.
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وخلقت بـدورها ال معياريـة  ،يمثل رّدا على سطوة اليد العبثية التي حكمت ببوهيمية مطلقة

لتشـمله بآليـة قهريـة  آنـذاك، والسياسـية المجتمعيـة،قـوانين المؤسسـة  مطلقة سيطرت على

فجعلتـه غريبـا يف الوجــود بفعـل انعــدام ؛ وضـيعت أنــاه وذاتـه، ،، ووجــودهتجاهلـت إبداعـه

يف زمن تفّرد فيه هبذا، ذنبـه الوحيـد  -كما هو مشهود له-غم أسطوريته اإلبداعية ر (1)تقديره

 وجوده يف حدود زماهنا ومكاهنا. 

ى وجود آخر، فاستطاع بفعل االغرتاب وتجلياتـه وعليه، قرر عرار تجاوز هذا الوجود إل

إذ إن  هذا، يف شعره أن يعرب عن مأساة اغرتاب اإلنسان ونقد الظروف التي أجربته قسرا على

منظري الفن التحديثي يـرون أن االغـرتاب مـن أخطـر أصـول التحـديث التطـوري للفنـون »

الواقع بـأخرى وهميـة مكنتـه مـن وقد عرب عرار عن ذلك بفعل استبداله قوانين  (2)«اإلنسانية

 ممارسة رؤيته الشعرية الخاصة، فسالح المبدع إبداعه.

 (3)«اغــرتاب هيــراقليطس»شــبه مــا يكــون ب إذ كــان اغــرتاب عــرار يف مراحلــه األولــى أ

عاش »بل  (5)، فعرار لم يكن بوهيميا(4)«حمل بذور الوعي واستنهاض الفكر»اختياريا ثوريا 

حا جامحا قلقا متوترا، لـم يـرض بـالمجتمع وبالحيـاة كمـا وجـدهما حياته ثائرا متمردا طام

                                                 
 .17عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»بي، زياد. الزع (1)

 األدب والمسرح لمجموعة ينظر: ف. شير بينا. االغرتاب واألدب المعاصر. من كتاب دراسات يف (2)

. نقال عن: الهدروسي، 6. ص1976من المؤلفين. ت: نزار سود العيون. دمشق: وزارة الثقافة. 

 .185عر عرار. صسالم مرعي. التمّرد واالغرتاب يف ش

ينظر: الصائغ، محمد ذنون زينو. الحصار االقتصادي واالغرتاب االجتماعي وأثرهما يف سلوك  (3)

 .33. ص1998جامعة بغداد.  الطلبة. بغداد:

. 6. ع8مج. «مصطفى وهبي التل)عرار(»المجالي، جهاد شاكر. الثورة واالغرتاب يف شعر الشاعر  (4)

 .11. ص1993لدراسات. جامعة مؤتة: مؤتة للبحوث وا

. 335األردن: مجلة أفكار. ع. «عرار الوجه اآلخر: مالحظات على وثائقه وأوراقه»الزعبي، زياد.  (5)

 .11. ص2016
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 -مـع بعـض الفـوارق-وكـذلك بتجربـة شـعراء الصـعاليك  (1)«برزخا تحت نيـر االسـتعمار

، مما أثار حفيظة المؤسستين المجتمعية والسياسية لحسـاب النََّورخاصة اغرتابه يف مجتمع 

لتمارس ضده اغرتابـا قسـريا ممـثال  ؛(2)«رتاباغرتاب االغ»اليد العبثية آنذاك ففرضت عليه 

و لـم األمر الذي زاد من سخطه وعّمق الشرخ بينـه وبـين الواقـع علـى نحـ. والسجن بالنفي،

يعـالج اغرتابــه الالاســتطاعي »وإنمـا بــدأ  جديــد،يقـَو بعــده علـى االنــدماج يف المجتمـع مــن 

بقصـد تغييـر األسـلوب لعّلـه  الذي سار فيه نحو العدمية واالستسالم (3)«باالغرتاب العدمي

 يجدي.

فنجـده يخـرج مـن . وكاملـة : جزئيـة،أن االغـرتاب عنـد عـرار مـّر بمـرحلتين هذا،معنى 

كن خروجه لم يكن دائما أو هنائيا، بل خروجا كان ينشد به الخالص مـن واقعـه مجتمعه ول

فهـو إنسـان  ؛مركبـافالشاعر بطبيعة تكوينه يعـيش االغـرتاب »المر وإعادة التوازن إلى نفسه 

فكثيـرا مـا نـراه  لـذا،. (4)«جمعي ينقل ويشكل الالشـعور أو الحيـاة الروحيـة للنـوع البشـري

علـى إصـالح مجتمعـه، وكثيـرا مـا يعـود إلـى مجتمعـه ليواجهـه  َورالنَّ يعمل وهو يف مجتمع 

وعليه  (5)ويتحداه، وحين يلقى اإلخفاق مرة بعد أخرى يعود أخيرا إلى االستسالم والتشاؤم

انت األولى تأخـذ طـابع الثوريـة، فنـال بسـببها عقوبـة تسـببت بتجلـي المرحلـة الثانيـة مـن ك

لــة يف استســالمه لغياهــب التشــاؤم كمحاولــة جديــدة اغرتابــه لتــأ  اســتجابته لهــا آنــذاك ممث

  لإلصالح على النحو ُيعد األقل ضررا من الناحية السياسية.

                                                 
 .17عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل. »--- (1)

 .184-183الهدروسي، سالم مرعي. التمّرد واالغرتاب يف شعر عرار. ص (2)

 المرجع نفسه. (3)

جعفر، محمد راضي. االغرتاب يف الشعر العربي المعاصر. عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع.  (4)

 .48. ص2013

 .32عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»، زياد. ينظر: الزعبي (5)
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للبحـث عـن ؛ (1)«سيانسـقية»صـدد دراسـة وعليه، البد من أن يدرس شعر عرار يف هذا ال

مـرآة تعكـس مـا تفـيض بـه نفسـه مـن نقـم وعـداء »فشـعر عـرار يعـد  ،تمثالت هـذه الظـاهرة

فهم النصوص يتوقف على معرفة مـا يحيـل عليـه بـدأ بـالعنوان »باإلضافة إلى أن  (2)«للحياة

تجلـى يف سـيرة فما مـن مسـّبب إال بسـبب، إذ إن هـذه الظـاهرة ت (3)«والمفردات التي تشكله

عرار اإلبداعية وتعكـس تجلياهتـا يف شـعره صـراعا خاضـه عـرار مـع المبـادئ الفكريـة التـي 

تخـارج »فبدا ملمح االغرتاب يف شعره بمثابـة  والسياسية،معية فرضتها عليه مؤسسته المجت

 (4)«لم يعرف ذاته إال بوصـفه حقيقـة قائمـة علـى امـتالك أبعـاد العـالم واسـتدماج الـوعي بـه

ــل باالنفصــاليتم ــذات.وعــدم التعــرف علــى  االنقســام،أو  ،ث ــا،ومــن  ال ــل  هن يبقــى التحلي

 لمضمون قصائده له القول الفصل يف الفرض. 

يمكــن دراســة ظــاهرة االغــرتاب يف شــعر عــرار بمعــزل عــن مرجعياتــه التــي كانــت  فــال

ــل يف صــورتين  ــرتين:باختصــار تتمث ــى كبي ــه  األول  السياســية،صــورة المجتمــع بكــل ظروف

صـورة حياتـه الخاصـة التـي سـاهمت يف تنـوع موضـوعاته  والثانيـة والوطنية. ،االجتماعيةو

ولم تنفصل كل من الصورتين عـن األخـرى، . والغزل ،والرثاء ،النََّورو الخمر،الشعرية بين 

بل كثيرا ما تندمجان يف صورة متكاملة، وهي صورة الشاعر يف إطار بيئته، لنجد هذه الصورة 

 . (5)«يا جيرة لبنان»و «بين الخرابيش»صيدة واحدة، كما هو الحال يف قصيدة متكاملة يف ق

                                                 
ة( يتحدد بمدى التغير يف سياقاته االجتماعية أو التاريخي -كما أدرك الشكالنيون -)*معنى النص  (1)

ينظر: الزعبي، زياد. مسارات القراءة مسارات النصوص: مداخل يف قراءة النص الشعري. بيروت: 

 .23. ص2022نشر. المؤسسة العربية للدراسات وال

 .49عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»، --- (2)

 .19، مسارات القراءة مسارات النصوص: مداخل يف قراءة النص الشعري. ص--- (3)

صية. جامعة أحمد محمد عبد اهلل، مجدي. االغرتاب عن الذات والمجتمع وعالقته بسمات الشخ (4)

 .7. ص2001اإلسكندرية. 

 .50عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»ي، زياد. الزعب (5)
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فإننـا نجـد أن الصـورة  ،الشـعري وبسبيل إلى البحث عن المعنى المضمن يف نـص عـرار

اللغوية الظاهرة يف النص لحالة عرار الشاملة تشير إلى أن ثمة شعور باالغرتاب العميق لديه 

جه هنائيا وإنما متذبذبا مرهونا بنتائج العودة فقد بقي يف خروج فلم يكن خرو»بدأه بالتدريج 

َوروعودة وحاول من خالل مجتمـع  أنـه وبعـد إخفاقـه المتكـرر  أن يصـلح مجتمعـه، إال النَـّ

وانتهــى بــاغرتاب تشــاؤمي  جزئيــا،فكــان بدايــًة اغرتابــا ثوريــا  (1)«نجــده يعــود إلــى انتكاســته

الم أخـرى لعلـه يصـلح مـن خاللهـا الواقـع. فمـن استسالمي كامل من خالل لجوئه إلى عو

ة أشكال اغرتاب المثقـف العربـي مـا يـرتاوح بـين االنسـحاب مـن الواقـع إلـى هـامش الحيـا

مـن هنـا اختـار عـرار الغربـة  (2)والتمرد الفردي أو الثوري الجمـاعي مـن أجـل تغييـر الواقـع

 الفردية طلبا للثورية الجماعية.

 وثورتـه، ،وتمـّرده ،وانطالقـه اإلنسـان،المؤمنـة بتحريـر فاغرتاب عرار ناجم عـن نظرتـه 

ويضعه ضمن أطر عليه  الجائرة،ورفضه الواقع الذي كان يسلبه حريته وإرادته بفعل قوانينه 

إال أنـه بعـد فشـله يف هـذا فإنـه يلجـأ إلـى  (3)ويكبله بقوانين يجب أال يتجاوزها، أال يتخطاها

ا يف شــعره بصـور عــّدة منهـا: غربــة الوجــود، اغـرتاب ســلبي تشـاؤمي اســتعطايف، تجلـى هــذ

ول ونستالوجيا الزمكان، والبحث عن اليوتوبيا، وكل مظاهر االغرتاب هذه تعد رسـائل حـا

فهـي  (4)هبا الشاعر أن ينقل ألمه للسامع ففيها تنحي ونزوح ونوى عن حال طلبـا لحـال آخـر

إذ إنـه يف ثوريتـه واستسـالمه  (5)أشبه ما تكون باالغرتاب يف العـوالم الصـوفية لبلـوغ الهـدف

 كان يستثير العاطفة لدى المتلقي. 

                                                 
 .32عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (1)

 .47يف الشعر العربي المعاصر. ص جعفر، محمد راضي. االغرتاب (2)

 .51عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (3)

 .26-19رتاب يف الشعر العربي المعاصر. صجعفر، محمد راضي. االغ (4)

 .29المرجع نفسه. ص (5)
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 ت ليات االغتراب في ش ر عرار 
 واقعـه.ومكنته مـن رفـض سـطوة  اغرتابه،شكلت بدورها  تنقل عرار بين أقطاب متعددة

ويسـوقنا تتبعنـا لألسـباب . االجتمـاعي، والنفسـي الجـانبين:وما يهمنا منها يف هذه الدراسة 

ف انعكاس ظاهرة االغرتاب يف شعر عـرار إلـى القـول بـأن عـرار كـان يعـاين مـن الكامنة خل

وعنـد  (1)«بين الفرد أو بينه وبـين المجتمـعمشاعر االنقسام أو االنفصال سواء بينه أو بينه و»

 النقطة األخيرة نتوقف يف دراستنا لالغرتاب يف شعر عرار.

ت مظلـة سـيطرة المؤسسـات فهذا االنفصال ناجم عن عدة أسباب تنطـوي جميعهـا تحـ

إلــى الحــد الــذي يصــبح معــه نمــط الحيــاة يف ظــل هــذه المؤسســات متســما  اإلنســان،علــى 

 التقـدير،ومأسـاة فقـدان  الوطن،ها عّدة مآس عاشها الشاعر: مأساة لتشكل بدور؛ بالعبودية

جربه األمر الذي أ. (2)باإلضافة إلى مأساة المنفى، ومأساة السجن، ومأساة الظروف العائلية

 المتلقـي،وانعكـس ذلـك علـى شـعره ممـا كـان بـدوره يشـّكل خطـرا علـى  االغـرتاب،على 

وهـذا مـا أثـار حفيظـة المؤسسـة المجتمعيـة  ،فاإلبداع يقاس بمدى تحريك مشاعر المتلقي

ليختار عرار مرغمـا االستسـالم والتشـاؤم سـبيال لمواجهـة الموقـف بعـد  وقتئذ؛والسياسية 

 سجنه ونفيه.

ــت تجليــ ــى وتوال ــعر عــرار مــن الجزئــي إل نتيجــة فشــله  الكامــل؛ات االغــرتاب يف ش

لـة الثوريـة، فمـا زال ولكن مع بقائه تحـت مظ والنكوص،االستطاعي وجنوحه إلى العدمية 

 تــأثير كلمتــه يف المتلقــي قائمــا، ومــازال يهــدد أمــن المؤسســة المــذكورة، وإن كــان هتديــدا

انـا االستسـالم يسـتثير العواطـف أكثـر مـن فأحي استعطافيا ناجما عن حالـة مـن االستسـالم،

فالشــعراء يف الغالــب األعــم ال يــرون أنفســهم مصــلحين ومســؤولين عــن إصــالح »الحــّدة 

وينجحـون يف نقـل هـذا الشـعور  وزيفه،ولكنهم إذ يشعرون باأللم لفساده واختالله ؛ الكون

                                                 
 .71الفيومي، محمد إبراهيم. ابن باجة وفلسفة االغرتاب. ص (1)

 .32-17عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل». ينظر: الزعبي، زياد (2)
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مـن خـالل شـعره، إذ وتبـين هـذا  (1)«إلى اآلخرين فيكونون هبذا قد بذروا بذور التمـّرد عليـه

تجلت فيه هذه الظاهرة يف بداياهتا بنـربة قويـة، ومـن ثـم انتقلـت إلـى االستسـالم والتشـاؤم، 

 بعد أن امتألت نفس عرار بمشاعر القلق واالغرتاب.األمر الذي جاء 

حمل بين جوانحه الرغبة يف إصالح المجتمـع فسـعى »نجده قد  ،وبإمعاننا يف سيرة عرار

غيير جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية بعد أن غّرب نفسه عـن جاهدا للعمل على ت

ولكـن مؤسسـته المجتمعيـة  ،(2)«ليههذا المجتمع كأول خطوة للثورة على الواقع والتمّرد ع

فمارست بذلك  أمنها؛والسياسية سلخته خارج حدود حمايتها رّدا على ثوريته التي هّددت 

لــك يف لجــة التشــاؤم والســوداوية وانكفــأ علــى نفســه فغــرق بســبب ذ»ضــده اغرتابــا جمعيــا 

بحثــا يف  َورالنَّــلعلهــا تنســى واقعهــا المــّر ثــم اتجــه نحــو مضــارب  إغراقــا؛وأغرقهــا بــالخمر 

ليعلن بعدها استسالمه أمامها ولجوءه إلى اغـرتاب مـن نـوع  (3)«مجتمعهم عن مدينة فاضلة

سـتالوجيا الزمكـان، والبحـث عـن مسالم تمثل يف الشكوى من غربة الوجود، والميل نحو ن

 اليوتوبيا األفالطونية لمآرب يف نفسه.

بــين االغــرتاب الجزئــي  فقــد تجلــى االغــرتاب يف شــعر عــرار بتــأرجح مســتمر، وبعامــة

عمل عرار على إنتاجه بعد تخارجه عن  آخر،بحثا عن التكامل مع الذات يف عالم  والكامل،

فبدا اغرتابه مبدئيا ثوريا يحمل بـذور التمـّرد ، يهالعالم الخارجي الذي سئم من كثرة الظلم ف

ة فروم الذي يرى أن على الواقع وما فيه، اغرتابا يعود فيه إلى جذور فكرة االغرتاب يف فلسف

                                                 
. القاهرة: دار 3معنوية. طإسماعيل عز الدين. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية وال (1)

. من بحث: حداد، نبيل يوسف. التمرد الرومانسي يف شعر عرار. 57. ص1978الفكر العربي. 

 .81. ص1999فية. ية: المجلة الثقا. الجامعة األردن47ع
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يعـّدها بحـق »إذ  الوجـودي؛الحديث عـن االغـرتاب ال يمكـن أن يكـون بمعـزل عـن الفكـر 

 .(1)«ناعيحركة تمّرد ضد نزع إنسانية اإلنسان يف المجتمع الص

 (2)«المسلمات يف متطلبات الوجود اإلنساين أن االغرتاب باق بقـاء اإلنسـان»ولكن، من 

الغرتاب قهرا تاما، لذا فـإن عـرار بقـي يف حالـة تـأرجح يف ظـل فاإلنسان ال يقوى على قهر ا

االغرتاب الجزئي حتى وصل أخيرا إلى اغرتاب كامل أعلـن فيـه استسـالمه وضـياع ذاتـه يف 

االستعطايف من هنا نجد أن مظاهر االغرتاب يف شـعره تراوحـت بـين النـربة الثوريـة  التشاؤم

 .والنربة االنسحابية )االستالب( والتشاؤمية

فمصطفى وهبي التل عاش حياته ثائرا متمردا طامحا جامحا قلقا متوترا، لم يرض بواقع 

كان يحمل بذور وعي  فاغرتابه يف مضارب الغجر (3)مجتمعه البائس بل كان يرومه كما يرى

وطالــب  لهــم،ونــادى بالعدالــة االجتماعيــة  عــنهم،إذ نــذر نفســه للــدفاع  همــم؛واســتنهاض 

 (4)«وبالمقابـل هـاجم المتنعمـين علـى حسـاب شـقاء الشـعب طنـة.بالموابمنحهم حقوقهم 

إلـى أن وصـل إلـى قناعـة تامـة أنـه يعـيش  (5)«وحين يشعر بخيبة يف اإلصـالح يصـرخ غضـبا

فأعلن عرار استسالمه واتضح  ؛ية عجز بفعلها عن مواصلة ما بدأ به من حماسخيبات متوال

اتـه وتراكيبـه الشـعرية أمـال منـه بـأن ذلك من خالل النربة الحزينـة التـي سـيطرت علـى مفرد

 يجني ثماره يف نربة االستعطاف والحزن هذه.

 

                                                 
(1) Fromm (Erich): The Sane society. Holt, Rinehart and Winston.P151.  نقال

 .43عن: حماد، حسن محمد حسن. االغرتاب عند إيريك فروم. ص

 .39المرجع نفسه. ص (2)
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 غر   الوعو  في ش ر عرار
بعـدة مظـاهر، تعـود يف دّقهـا وجّلهـا إلـى تجلت غربـة الوجـود يف سـيرة عـرار اإلبداعيـة  

ليعـاين بفعلهـا مـن  والعـام؛الظروف العصيبة التي عاشها عرار على الصـعيدين: الشخصـي، 

فبدأ األمر اغرتابا اختياريا، وانتهى باغرتاب  واقعه.وغربة وجوده يف  وجوده،غربة واقعه عن 

 -الذي جاء رفضـا للواقـع-ي قسري، فرضه المجتمع عليه خوفا من هتديد اغرتابه االختيار

فضـاعت األنـا  عبثـا،أمن مؤسستها المجتمعية وبالتالي السياسية التي عاثت فيها يد الفسـاد 

بعرار بين غياب التقـدير مـن قبـل المجتمـع الممثـل بـالنفي والسـجن وعـدم تقـدير الخاصة 

 اك.وبين ضياع الوطن الناجم عن الظروف السياسية التي ألمت بالبالد آنذ إبداعه،

من هنا بدأ عرار بالبحث عن األنا يف حياة رسمها يف مخيلته وصوره الشعرية حيـث نقـد  

هذا يكمن مبعث خوف السلطة، إذ سيطرت على الشـعر فيها كل ما يكدر صفو الحياة، ويف 

فلـم تكـن ثورتـه »يف بداية اغرتابه نربة الثورة والتمّرد، وكانت بذلك هتدد أمن السلطة آنذاك 

د على المألوف والتقاليد، وإنما ثورة حملت بين ثناياها بذور وعي، ذلك الـوعي مجّرد تمرّ 

ق الخـالص؛ فلـيس البـؤس هـو الـذي الذي يكشف الغشاوة عـن العيـون ويهـدي إلـى طريـ

 . (1)«يحّرك الشعوب، وإنما الوعي به

 ونجد عرار قد اتخذ االغرتاب سبيال ليقول ما يريد؛ فالخروج من أي دائرة ضاغطة هـو 

سبيل إلى الحرية وعليه، فإن عرار تـرك لنـا يف شـعره الكثيـر مـن الـدالئل التـي تشـير إلـى أن 

، تمثـل يف انقسـامه إلـى اغرتابـين: جزئـي، وكامـل. يشـير االغرتاب عنده كان اغرتابـا عميقـا

األول منهما إلى انسحاب الذات من المشهد انسحابا مؤقتا كنوع من الثـورة والتمـّرد عليـه، 

لك عن القطيعة الوجدانية بينه وبين الوجود. بينما يشير الثاين إلى انسـحاب الـذات معربا بذ
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، مع بقـاء الهـدف قائمـا، (1)يا كامال ال رجعة فيهمن المشهد ولكن انسحابا استسالميا تشاؤم

 فيقول عرار يف الجزء األول من اغرتابه:

 بصووووورم ي  بعوووووه فمووووو  نوووووو موطنوووووو  

 بصووووورم ي  بعووووووه  بعنوووووو   بعهموووووووو 

 منووب نووبا اليووو  عوون  وو  مر ووب   وون
 

  ال أنَووووووه أنَوووووو   ال أكووووو  أرنكوووووو   

 الشوووووي ع عوووووور  أ  التبووووو ع  وموووووون 

 (2) بووه يَعووب الجووو ّ  يوو  َووي   عنوو
 

 إذ لم يطق عرار ما يفعله العابثون يف بالده، لنجده يقول أيضا:

  «ال رتوكووووووو »يووووو  نبووووور اَوووووتقاللن  

 فووووو رت بوووووين النووووو    ووووو لمجنوٌ
 

 نينووووو  أخر نووووو   مووووو  تووووورى عووووون  

 (3)أَوووووووأله  عنوووووووه فمووووووو  نلوكوووووووو 

 

 ونراه يقف بشعره يف وجه المعتمد الربيطاين )كوكس( قائال:

 َوو  ال تحسب الجرْ فويمن ال يضو  أ

  الحوووو ، البووو  مووون إشووورا  طَعتووووه 

  قوووّو  الضوووع  إٌ   شوووت مرا َهوووو 
 

 يووو   وووو  ! منووو مال، ف لضوووي  كّ ووو    

 مهمووو  اَوووتط لت عَووو  أنَيوووه ظَمووو   

 (4)اَتأَووو ت شوووو  تنّمووورت كعجووو ،  

 

لقد نقم عرار على كل ما تسبب يف ضياع هوية الوطن والمـواطن يف بـالده، فواجـه ذلـك 

اغ هبا تجربته الشعرية، فعاش بذلك مغرتبـا يف عوالمـه الخاصـة، يف بفلسفته الخاصة التي ص

الوقت ذاته كان يوجه رسالة ثورية بفعل شعره مـن شـأهنا اسـتنهاض همـم النـاس يف بـالده، 

 قول مستعطفا:ي

  فووووووووووووورت ب وووووووووووو  ع طفووووووووووووو  

  رحوووووووووووت أظووووووووووون أٌ الجوووووووووووور 

 لهوووووووووووووو  بمبوووووووووووووو نئ  كسوووووووووووووب   

ووووووووووّب  َُ     يف حَووووووووووب الهوووووووووووى 

                                                 
البيت: مجلة البيان.  . جامعة آل4. ع2ينظر: العبسي، محمد موسى. عرار وفلسفة األلم واللذة. مج  (1)

 .40. ص2000
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  عشووووووووت لغيوووووووور تطووووووووال  الووووووووو 

 أبووووووووووووو ي  مووووووووووووون يس  منوووووووووووووو  

 فمووووووووون َوووووووووجن  إلووووووووو  منفوووووووووو  

 وّر إلووووووووووو  فووووووووووووّر  مووووووووووون  ووووووووووو

 فبوووووووووو  مووووووووون  وووووووووو  معر ووووووووو 
 

 ُعوووووووووووووال  المجوووووووووووو  ال ُبوووووووووووووه  و

 عَوووووووووووو  الترفيوووووووووووووه ب لن بوووووووووووو  

  مووووووووون منفوووووووووو  إلووووووووو  عربووووووووو  

  مووووووووون بَوووووووووووى إلووووووووو  رنبووووووووو  

 (1)أثووووووووووورت َعجوووووووووووو  ه  ك بووووووووووو 

 

لها لنفسـه وهـو وإنما قا، فاألبيات السابقة بالتأكيد لم يقلها على منرب يف وجه المخاطبين

وظـل هبـا يسـتنهض  الضـمني،يرقب من بعيد ما آلت إليه حال البالد والعباد آنـذاك لمتلقيـه 

فيصّور عرار للنـاس أن  ما.ذور تثمر يوما لعل تلك الب الناس؛وينثر بذور الوعي بين  الهمم،

ينتقلـون  إذ إهنم لّذة؛لأللم الذي من الممكن أن يعانوا منه جّراء رفضهم واقعهم المجتمعي 

 من البوهيمية المطلقة إلى الوعي، وبالتالي إلى كمال الوجود، فيقول يف هذا:

 النوو   موو  النوو   ُعبوو اٌ القوووّ  بهووو  

 رنقهوو  يز وووٌ موون َ َموووُه  خسووف   أ

  يضفوووووووور ٌ بأيووووووو يه  لق طعهوووووووو  

 حمقوووو  يجووووو ر ٌ أفوووورانا  مجتمعووووو  

 النوووو   أحوووالُ  مووون ناموووت َوووع نته 

 ت مووونته  النوو     ل ووأ  موو  عووو ن
 

  ب لمطيووووووو  موووووون مهموووووو و مغووووووووار  

 عسوووووف  تحيوووووو ت إ ووووووالف  إ بوووووو ر 

 حرصوو  عَوو  البغوو ، إ َيَووين موون عووو ر 

  أموووووووو   شعوبوووووووو ،  ووووووو  تيوووووووو ر 

 ذا لبوووووو   ضووووووو ر أرينيبووووووو   وووووو ٌ، أ  

 (2)عَووووو  الوفووووووّ  لووووووه  إال بأضووووورار

 

مغربـا ذاتـه  ،كواصل عرار اغرتابه ثائرا على الواقع الذي شوهته العبثية ورافضـا لـه آنـذا

عنه، ومغربا الواقع عن ذاته، بثورية تجاوزت طمأنينة التفكير السائد، حاملة بذور الوعي يف 
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تنير امتلك مفاتيح مكنته مـن ولـوج أطـر حيـاة عرار بثقافته الواسعة وفكره المس»ـكل درب ف

 يقول:  (1)«جديدة

 يووو  أومووو  أكطقتنوووو  اليوووو   مجمووو  

 البووو  لَحووور مووون يوووو  يقوووووف بووووه 

 نوو  رفوو   ، فخووب ا، بعوو ا لن ئَ ووو 
 

 ال تشمتووو ، ف لحجوو : شوو   إرخوو   

  راتب ووو   العووزف أَوووا   «شرتووو »

 (2)فيكووووووه  صموووووو  تووووو أ شنعوووووو  

 

كان اغرتابه بين المستضعفين؛ أمال بأن هذه الشريحة تعـرف طعـم  ،عراروعندما اغرتب 

ه هــذه هــي أشــبه بتجربــة فكانــت تجربتــ قضــاياهم،وبقــي ملتزمــا بالــدفاع عــن  جيــدا،الظلــم 

لقـد كـان . فكـذلك فعـل عـرار، اغرتاب الصعاليك الذين ثاروا، بغية خلق وجـود كيـان لهـم

الخيبــات التــي ســببها لــه مجتمعــه  اغرتابــه لخلــق وجــود لــه بــدل وجــوده الــذي ضــاع بــين

 بتجاهلهم إبداعه، وبسكوهتم عن الظلم وعدم استجابتهم له بضرورة التغيير يقول:

 إٌ   كوووت    ئبهووو   نوووب  الوظيفووو 

 إٌ الصووووع ليك أخووووواين  إٌ لهووووو  

 فووو لعزف  النفووو ، حبووو  ب لقيووو   بووووه 

 يوو  شوور موون منيووت نووب  الووبالن بهوو 
 

  قفووو  عَوووي  ، فعنهووو  اأ يغنينوووو   

 حقوو  بووه لووو شووعرت  لوو  تَوموكووو  

 أَووم  بعينوو  موون كصووب   تعيينوو  

 (3)إيووباق   فقوورا  النووو   يرذينووو 

 

للمدينة غير الفاضلة وناسها، إذ لم تسـتطع مدينتـه الفاضـلة ويتجلى غضب عرار يف ذمه 

 أن تنسيه السوء المسيطر عليها، يقول: -التي يغرتب فيها-

                                                 
. مجلة 11ينظر: بريزات، موسى. مصطفى وهبي التل بوهيمية بدوية ومعاناة سياسية واجتماعية. ع (1)

من بحث: المجالي، جهاد شاكر. الثورة واالغرتاب يف شعر  170-167. ص1976قضايا عربية. 
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 حمقووو  يجوو ر ٌ أفوورانا  مجتمعووو  

 شمخووووووووٌ ب كوووووو    مر ضووووووو    ي
 

  أمووووووو   شوووووووعوب   وووووووّ  تيوووووووو ِر  

 (1)عَووو  التموووّر  يف أعتووو    ّبوووو ر

 

 ويقول: 

  اوعووو  عسوووو   إذا وعقووووت يجيووووب

  اوع ،  صح ب لمغمضين عَو  القوبى

 ال يطمووو  الن ئيوووون عووون مووو  اَلذى 

ٌّ البووووووووال  إذا َووووووورى يف أموووووووو   إ
 

 فوووو َلمر  ووووّ   الخطووووو  تنوووووو   

 يوووووووب إٌ اَلذى يوووووو  ع لميووووووون قر

 أطمووووو  بنووووووو ،  تَعوووووو س  شوووووعيُب 

 (2)حووّ  القضووو ،  تحقوو  الم توووو 

 

لحميـة والـوعي لمـا يـدور وبقي عرار يخاطب ضمائر الناس، ويحـاول أن يـوقظ فـيهم ا

 حولهم من ظلم واستبداد، وأن الحق ال ُيمكن تحصيله إال بثورة أصحابه، فيقول: 

 موووون يتوووورك  ظيفتوووووه  «عبوووووون»يقوووووف 

 خووّ  العقوو  ك حيووو   يوو  شووي ! يوو  شووي !

 إٌ لوو  يووبن عوون حيوو ض القووو  صوو حُبه  

ووووب   َُ  ال يحمووو  الوووورن إال النوووبف مووون ُق

 نووو ال يخوو عك مظوهر «عّموو ٌ»قصووور 
 

 طوعوووو ، فمجنوووووٌ يف أعصوووو به نوووووج  

 فهووووووووب  أوموووووووو  نيهوووووووو ت تنفووووووورج 

  يحووور  الحوووّ  فووويه  ف توووكس لهووووُ  

 عووو ا عَووو  أنَهووو  ا موووال   اَلمووووُ  

 (3)ويو ُ   الصوَُ  ق  يسوتو  كقُشوه  اَل

 

وإلى أنـه  والمكاين؛ويعود هذا كله إلى خوف عرار من أن يطمس الطغاة وجوده الزماين 

 وممـنهج،وكذلك إلى إدراكه بأن هـذا الفعـل يحتـاج إلـى نضـال شـاق وحده ال يمثل قضية 

لذلك قرر أن يجمل للناس خروجهم من إطار اإلذعان والتبعية؛ رغبـة منـه يف تشـكيل قـوة، 

 اهنا التصدي إلى ما كان يحدث آنذاك يقول:بإمك

   أ  قووووووووو ض   موالكوووووووووو    لووووووو أكوووووو  أرأ  الووووووورا 
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 َللغيوووووت العقوووووو    لووووو  

 لعموووور الحووو  لووون يتن وووب 

 النصوور   َووو  يظوو  َووي 

  َوووو  كهيوووور مووون نوووب  

 فووووووال يخووووو عك ظوووووو نرن 
 

 أنع لَنفووووووووووو  إم  كوووووووووووو  

 ا خووووووووووالن خبالكووووووووووو  

 لألحوووووووووووورار معواكووووووووووووو  

   الصووووور ْ الُهَووووو  بني كوووووو

 (1) ال تهويووووووووو  موالكوووووووووو 

 

فلم يبخل عرار على بني قومه بأية وسيلة بإمكاهنا إيقاظهم من سباهتم، إال أنه لم يكسب 

 دة يف خيبات األمل المتتابعة، يقول:إال زيا

 أكووووو  إٌ أصووووومت، فصووووومت  حسوووووبه 

 أيهوووووووو  البوووووووو    عَوووووووو  أ ط كوووووووووه 

 بوووووو رك الظَوووووووَ ،  صووووووّف  لووووووألذى
 

 أكوووووووه صووووووووت اَلرقووووووو   اَلبووووووووحُّ  

ُْ  ال َْ لَميوووووووت َكووووووووو   يووووووورّن الووووووور 

 (2)فهمووووووو  كصووووووورس مووووووون اأ  فووووووووتُح 

 

 ويقول كذلك:

 إٌ المسوووووو  ا  تنفوووووو   وووووو  ُصووووور  

 قبَنووووو  كشووووووأ ا  أليوووووو  ُب قكوووووو  مووووون

 ف بعووووو  بعمووووو ٌ نارا، مووووو  تج  ونوووووو  

  اَووووترف  الخيوووور موووون بيووووت بب نيووووو  

 بيتوو  موون الشووعر ي فوو  الضيووو  صوو حبه
 

  بوووين العبيوووو   أَيوووو ن الحموووو  تشوووُ   

 عَوو  الصووغ ر،  يف مهوو  العصوو  نر ووووا؟! 

  الشوووم  ضوووحي ك س يف عيرنوووو  ُنُ وووُ  

 كووو ر الِقوورى فيوووه إٌ يموو  المسوو  تهوووُ  

    لووي  البووو    الرتووو أكوو س حموو
(3) 

 

واستمر عـرار بفعـل اغرتابـه يف محاوالتـه لصـنع أنـا جديـدة، ال تشـبه تلـك التـي ضـيعها 

على السكوت عن الظلم، المليء بالشوائب، فيقـول انخراطه يف المجتمع، الذي اعتاد أهله 

 عرار شاكيا أهل زمانه مغربا نفسه عنهم تغريبا ثوريا رافضا أحوالهم:

                                                 
 342-341المرجع نفسه. ص (1)

 166-165عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (2)

 149لمرجع نفسه. صا (3)
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 اأ بووووووو  شوووووووعب محبتووووووووه فَيتووووووو  

  ليتوووو  اأ بوووو  شووووعب  فيووووت لوووووه 

 عَووو  موووبابح قوووول : َوووو  أَوووع  
 

   كوووت  مووو  برحوووت، نينووو   ني اكوووو   

 حووووووّ  الوفووووو    ب لن ووووووراٌ   ف كوووووو  

(1)ت عمر ، فَ  يسع   أشق كو ضحي
 

وعليه، فإن اغرتاب عرار الجزئي كان يشكل خطرا أثار خوف السلطة وما يحركها من يد 

د بـذلك األمـن عبثية آن ذاك، فكان الخوف من أن يتسع نطـاق االسـتجابة لثورتـه هـذه، فُيهـدَّ

لقلق من هتديده بعد أن أحست با»المجتمعي، لذا فإن السلطة مارست ضده اغرتابا الغرتابه 

وبناء عليه امتألت نفس عرار بإحساس الضياع عـن الـذات وعـن  (2)«ألمنها باغرتابه الفردي

األنا وضياعها هي األخرى، فتجلـى هـذا يف شـعره علـى صـورة غربـة المجتمع، جّراء عجز 

َوربحثه عن األنـا؛ إمـا يف خـرابيش  ، أو يف عـوالم الخمـرة، يشـكو الوجـود الـذي ضـيعه، النَـّ

مثل هذا بشكوى أهل الزمان وأحواله باستسالم وتشاؤم، فقد ظل عرار مغربا نفسه تغريبا وت

ا رفضـه االنـدماج يف الواقـع، الـذي أبـى هـو وأهلـه جزئيا إلى أن وصل إلى مرحلة أعلن فيه

التّغير، مما زاد يف تعقيد فكرة االغرتاب عنده، لتصبح اغرتابا كـامال اسـتعطافيا، لعلـه يـوقظ 

 وقد أعلن هذا االنتقال بقوله:ضمائرهم، 

 مووووون مبَووووور القوووووو  شوووووّتت نارنووووو  

 عفوووت السي َووو  حتووو  مووو  أنووو  بهووو 
 

  كوووأت أين ر عوووت إلووو   تبووو   أ را   

 (3)َلكهووووو   شووووومتن  عيووووور أخالقووووو 

 

فقد بلغ عرار مبلغا صـعبا نتيجـة خيبـات األمـل التـي تعـرض لهـا بسـبب فسـاد مجتمعـه 

ولمـا آل إليـه مـن مفاسـد، فـاغرتب هنـا  ورضى أهل الزمـان والمكـان وخضـوعهم للواقـع،

غربته الثانية التي شملت ذاته الضائعة يف ظل الظـروف الراهنـة آنـذاك، وشـملت غربتـه عـن 

 أهل زمانه الذين راح يشكوهم ويهجو تخاذلهم مستسلما للقدر، فيقول:

                                                 
 .380عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (1)

 .183رتاب يف شعر عرار. صالهدروسي، سالم مرعي. التمّرد واالغ (2)
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يمت  بالن  ضر   الخسو   اكته وت َِ  

  راَض قوووم  عَوو  ا ذعوو ٌ رائُضوووُه  

 لّضي ،  اَوتخبى َراُتووُه ُ ف َتمرأ ا ا

  إٌ ت وووون منصفوووو  ف عوووبر إذا  قعوووت
 

 حظووو ئر   اَوووتب ْ الوووبئب قطع كوووو   

 سووو ٌ عَوو  احتمووو ف اَلذى موون  وو  إك

 ٌِ ٌَ عبووووو ا  فهووووو ُ ُ ، يوووو  أخووووو  عبووووو ا

 (1)عينووو ك فينووو  عَووو  مَيوووووٌ َ ووووراٌ

 

هـام يف لنلحظ سيطرة نربة االستسـالم علـى شـعره، فقـد غـرق هـو يف لجـة االغـرتاب، و

غياهب التشاؤم معلنا العجز عن االندماج يف المجتمع بالعودة عن االغرتاب؛ فطبيعة الواقع 

لـن تناسـبه ولـن يسـتطيع تغييرهـا بالمقابـل، األمـر الـذي زاد يف  الذي بقي على ما كان عليـه

تعقيد شؤمه بدال من أن يخلق يف شخصيته أخالقا فلسفية محبة للحيـاة والمجتمـع؛ فشـكى 

أهل زمانه بعـد أن كـان يسـتنهض هممهـم وشـكا ضـياع وجـوده بعـد أن كـان غريبـا يف عرار 

ــدايات ف  ل نقــده لضــياع الفــرد يف داخــل اغــرتاب اإلنســان الحــديث يكــون مــن خــال»الب

 يقول يف شكوى أهل زمانه: (2)«الحشد

 أ قووووووم   يووووو  عّ ووووور صفووووووَوُن   

  تسوووووووّوف المتوووووووزعمين حقوقووووووووه  

   تظووووووو نُر المتصووووووو رين لبيعووووووووه 

 يووووووو  ر  إٌ بَفوووووووور أكفووووووب  عووووووَ ُ  

   يووو ٌ مسوووج  قريتووو  مووون ذا الوووب  

   نيسووووو  العوووووبرا  أيووووون م  ُكهوووووو ؟
 

يوووووووول  خّفووووووُ  ال  ٌِ طوووووي  الشُّ  شبووووووو 

 موووووون ومووووووور  )اآلذاٌ( ) الغَمووووووو ٌ( 

 بحموووووو ي  اَلنيوووووو ٌ  -ال عووووون  ُتقووووو ً -

  وووو  مسوووَ  يبقووو    ووو  كصراكوووو ؟! 

 يبقوووووو  عَيوووووه إذا أويووووو   ي كوووووو ؟! 

 (3)عوووت اليهوووون م  كوووو ؟َوووي وٌ إٌ ب

 

                                                 
 .370صعشيات وادي اليابس.  «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (1)

(2) Regin (Deric): Sources of Cultural Estrangement. Mouton, The Hague, 

Paris, 1969. P113 63حمد حسن. االغرتاب عند إيريك فروم. صنقال عن: حماد، حسن م 
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فنجده يربط غربة وجوده وضياع هويته بتخاذل أهل زمانه الذين ما برح يبث فيهم بـذور 

هـات أن تصـحو فـيهم حميـتهم القوميـة، أو حتـى تلـك الدينيـة، ليحفظـوا الوعي، ولكـن هي

 رموزهم الدينية من ضياع الهوية، يقول:

    صحت في  ،     ك نيوت مون ألو 
 

 (1)لصوووويح ت   أكوووو ت فَوووو  تصوووويخوا  

 

لم يكن سلبيا وال بوهيميا أو انطوائيا أبدا، بل على العكـس كـان  -كما ذكرنا آنفا -فعرار

رومنسية يف الحيـاة يعـد الحـب والحريـة مـن أهـم مرتكزاهتـا، إال أنـه وبسـبب يمتلك فلسفة 

هـذه المعيقات والمتاهات المجتمعية والسياسية التي كانت تكدر صفو حياتـه، نجـد مسـار 

الفلســفة قــد انحــرف ليصــبح نقمــا وثــورة علــى الواقــع وعيوبــه ويف الوقــت ذاتــه محــاوالت 

ــورة »لإلصــالح  ــه ث ــد إنســانية اإلنســان فكــان شــعره وكانــت حيات ــة تــدعو إلــى تأكي وجودي

إال أن الرياح لم تجِر كما اشتهت سفينته، إذ صـدم بموقـف أهلـه زمانـه  (2)«وتخليص روحه

ليعود إلى أدراج اغرتابه، ولكن هذه المرة لم يعد قادرا على العودة ومكانه شركاءه يف الهم، 

باء يف ليل، وهبـذا يشـكو عـرار لالندماج يف المجتمع من جديد، فقد أصبح هو ومجتمعه غر

بحسرة خذالن األهل والصحب، وهبذا أيضا تضاعف حزنه وتشاؤمه ليكون شعره هـو مـن 

 الناس، يقول:  جسد كل هذا وليكون لحنا حزينا يحّرك مشاعر

 لقوووو  تن وووور لووووو  أنَووووو   أك ركوووووو  

  لووووووي  لوووووو  مَجوووووأ ُ   إليوووووه إذا 

  ال يووووراين أنوووو  الخيوووور، يوووووو  يوووو   

 صووحب ،  أقوورُ  موون أنكيووُت أقصوو ين  

 ته وووووووُ  الصَفووووووويَن الفووووووّ  ُذاكووووووو  

 ٌِ  أمّ نووووووو  لُهووووووُ ، أنوووووووال  حسووووووو 

                                                 
 .142المرجع نفسه. ص (1)

 -144. ص 1987. دمشق: صربا للطباعة والنشر. 2أحمد. عرار الشاعر الالمنتمي. طأبو مطر،  (2)

مصطفى وهبي »غرتاب يف شعر الشاعر من بحث: المجالي، جهاد شاكر. الثورة واال 145
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شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

241 

 

 ي  صووووو ن  فوووويذاأقوووووف: نووووبا صوووو 
 

 (1)بعووو  التجووو ر  بووو  أمنوووو  بخووووواٌ

 

 ويقول أيضا:

 ألَوووووب رى أعيووووووو  ُتووووورى  أحيووووووو  

 فوووو مع  موووون عووووبا  الُحووووّب  وووو ر  

 ف وووون لوووو  راحموووو  يوووو  ننوووور إّكووووو  

 و فمووووو ذا قووووو   نيوووووت عَيوووووك حتووووو
 

  ال أحظوووووو  بنووووووزر موووووون مرامووووووو   

ب ناموووو     قَبوووو  موووون فوووورا  الَصووووح 

 شقوووووووووو   نوووووووووّ ت اآلال  ن موووووووووو  

فووو  الشوووق    مووون أم موووو   َ  (2)عووو ا خ
 

 -كما أشارت له كل المعطيات التي فاجأه هبا واقعه-د أمامه رغم أن حلم عرار كان يتبد

منـه، وأدخلتـه يف  ورغم أن مأساته تأزمت إلى الحد الذي ضيعه عن وجوده وضـيع وجـوده

حالة من الالوعي، لتصبح أهم أحالمه وأقصاها هي توقف جراحه عـن النـزف برحيلـه عـن 

عـن حوزتـه وبنقمـة النبـي المطـرود  فلم يستطع االحتفاظ بمكانتـه أو الـدفاع»وطنه األردن 

المعذب الذي سيطرت عليه النزعة النوحية، فقد عرار اتصاله الحيوي مع مختلف جوانـب 

الموضوعي مـن حولـه ليظهـر واقعـه المحـيط بـه وسـطا ظالمـا غاشـما ضـيقا معاديـا الواقع 

 كما هو واضح يف قوله: (3)«لوجوده

  مووووو  تونمُتوووووُه ونووووو ا  رحوووووت بووووووه 

   يف حقيقتوووووهشوووووت ٌ بوووووين شوووووعور
 

 أعَووو  الووونّف  عيوووَر الواقووو  الجووو ر   

 (4) بوووين ر عوووِك يووو  أصووو اَ  أفوووو  ر 

 

 ويف قوله أيضا:

وووووه ُيشوووووف  مووووون ا رنووووو   كوووووزْ    بنفسووووووو  رحَووووووو  عووووووون أرضوووووووه  َّ  ع

                                                 
)*يف البيت الثاين المرتب  373 372ص عشيات وادي اليابس. «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (1)

وليس لي ملجأ وردت يف طبعة ق ويف البيت الرابع المرتب يف الديوان  28يف الديوان من القصيدة 

 .ا وردت يف طبعة ق(أمني بثعبان كممن القصيدة  30
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  وووووو  موووووو  أر ووووووو  لووووووو أٌ منوووووو 
 

 (1)عوووووو ثر الجوووووو  إذا ير ووووووو تصووووووحُّ 

 

 إال أنه بقي يناضل نضاال شعريا يف سبيل الوعي والتغيير.

باغرتابه الكامل عن مجتمعه بمكوناته جميعها، أعلـن أهنـم جماعـة مـن الوحـوش  فعرار

ضـطربا اضـطرابا وصـل حـد الضـياع يفضل البعد عنهم وإبعادهم عن وجوده، الـذي كـان م

أحيانا بسببهم. معنـى هـذا أن ثمـة سـقطة وجوديـة مـألت نفـس الشـاعر بإحسـاس الضـياع، 

وجوده بنفسـه فـراح يهـذي هبلوسـات رجـا يف فشغله ذلك عن أن يأخذ على عاتقه مسؤولية 

هذياهنا أن يكفـر أمـام ذاتـه عـن خطيئـة عجـز األنـا بغـرض اسـتجالب الخـالص، ومعالجـة 

رتاب العدمي باغرتاب ال استطاعي، وال يقصد منها العودة إلى االنـدماج يف الواقـع بـل االغ

يف دائـرة محـاوالت  الـذي أعتقـد أنـه يـدخل (2)حركة جربية باتجـاه التنـاهي العـدمي الغيبـي

 بدليل أنه عانى من غربة وجوده، يقول: (3)اإلصالح أيضا، فعرار لم يكن بوهيميا قط

 ٌ خووو بيت  أصوووبحت أمسووو   يأَووو  فووو ن

  قووووو  لعبوووووووون إٌ أكحوووووو  بالئمووووووو  

 فووو لقو  قووووم ،  نوووبا موطنوووو   أكووو  

  الن     ل وأ  ر و   الو وون  موو 

  ال وووٌ عيوو  لعموور  لسووت فيووه أرى
 

   أ  اَوووووتغفر الح كووووو  أَوووووبح ال وووووأ 

 ال تبووووبف الوووووع  يوووو  أَووووت ذ مج كووووو  

  مووون ت لووو   أَوووأف الغوعووو   إحسووو ك 

 أيقنوووووت حمووووووالُكُه ب لفتووووووك ذقب كووووو  

 (4)ر السوووع ل  تنووو    اليوووو  عيالكووو عيووو
 

فبقدر ما أن قضية االغرتاب قضية معقدة موضوعيا وفكريـا يف رفضـها للواقـع اإلنسـاين، 

وقائعية هذه العالقـات ُجّسـدت يف »تعقيدا، فقد كان يرى أن  فإهنا يف فلسفة عرار كانت أكثر

لناس بحكم التـوارث وعي البشر بشكل مزيف يخالف حقيقتها الطبيعية. إذ تسلطنت على ا
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 .184الهدروسي، سالم مرعي. التمّرد واالغرتاب يف شعر عرار. ص (2)

 .11ص. «عرار الوجه اآلخر: مالحظات على وثائقه وأوراقه»زعبي، زياد. ال (3)

 .346-345عشيات وادي اليابس. ص «مصطفى وهبي التل»الزعبي، زياد.  (4)



شين   عرار.. صوت المهمَّ

 

243 

 

والتنزيل وتملكتهم بصورة جربية فأصبحت َشَركا للتخلص من الضعفاء العجزة التي تحتم 

ب عنده يعد اغرتابا عميقا بعيدا كل البعد عـن وعلى ذلك فإن االغرتا (1)«إرادة القوة إفناءهم

لـذي اتخـذ البوهيمية؛ فهو يبحث عن وجود يف العدمية، وإن عرار حتى يف اغرتابـه الكامـل ا

طابعا نوحيا استسالميا بقي يحاول إثارة العاطفة، يف سبيل إلى إصـالح الواقـع فعنـدما يـرى 

ياهب الظلم والنكران ربما يحرك هذا أهل زمانه ومكانه رجال بفكره ومكانته قد زج به يف غ

   فيهم شيئا من الوعي ويحثهم على االلتفات إلى ما وصلوا إليه من بؤس الحال.

  

 عيا ال مكان دتالو
إن الدارس لشعر عرار يف ضوء ظاهرة االغرتاب يلحظ حضورا قويا للحنـين الزمكـاين،  

مرضية ناجمة عن االغـرتاب  ظاهرة النستالوجيا ظهرت يف حقل الطب لوصفها حالة»إذ إن 

والتشوق والعودة إلـى الـوطن، ويف الوقـت الـراهن غـدت تحمـل مفهـوم االشـتياق المـؤلم 

ن الماضي الذي يستعاد يف الذاكرة يف صورة مثاليـة عاليـة، سـواء كـان األمـر للعودة إلى الزم

لــزمن يتعلــق بالــذكريات الشخصــية أو األمــاكن أو األحــداث، إهنــا باختصــار العــودة إلــى ا

فمن الطبيعي وجود هذه الظاهرة يف شـعر عـرار، فقـد كانـت موجهـة إلـى مكـان  (2)«الجميل

  ل أن تطاله يد التحريف والتشويه.وزمان شهد عّز األجداد وحضارهتم قب

ولم يكن اغرتاب عرار يف جزئية نستالوجيا الزمكان يف البدايات هروبا كامال مـن الواقـع 

وإنمـا كـان  -كما يظن بعض الدارسـين -تي يتمتع هبا دون غيره بفوقية تسببت هبا عبقريته ال

د اإلصالح وحشد الهمم اغرتابه الزمكاين بين الحضور والغياب، إذ اتخذ شكال جزئيا بقص

حتى غدا يف النهايات كامال بعد أن سيطر اليأس على عرار جّراء موقف أهل زمانـه ومكانـه، 

                                                 
. 1938نيتشة، فريدريش. هكذا تكلم زرادشت. ت: فلكس فارس. بيروت: دار القلم. ينظر:  (1)

 .184ّرد واالغرتاب يف شعر عرار. صنقال عن: الهدروسي، سالم مرعي. التم .219-216ص

 .91الزعبي، زياد. مسارات القراءة مسارات النصوص: مداخل يف قراءة النص الشعري. ص (2)
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ح والتشاؤم، ولكن اغرتاب عرار كان يحمـل فكـرا فطغى على اغرتابه الزمكاين الكامل النوا

ــر أســ ــه الكامــل قصــد االستســالم بقــدر مــا كــان يغي ــه باغرتاب ــة فلســفية، فــال أظن لوبه ورؤي

 الستعطاف الناس واستثارة حميتهم.

معنى هذا أن تجلي نستالوجيا الزمكان كظاهرة من ظواهر االغرتاب يف شعر عرار انقسم 

 
ّ
 إذ استطاع إلى جزئي ثوري وكامل نوحي

ّ
أن يوفق بين تنـامي المشـاعر وتنـامي »استسالمي

اتخــذ شــعر الحنــين  بقصــد التــأثير، ففــي االغــرتاب الجزئــي (1)«دفــق التعبيــر الشــعري عنــده

للمكان والزمان طابعا ونغما ثوريا، فقد ذكر الشاعر باألماكن وحالها قبل أن تصـبح ضـحية 

دهم عربه، ويف المرحلة التي لـم يعـد ينفـع للعبثية، وكذلك الزمان وبطوالت أجداده وأجدا

عـن معها المراوحة بين االغرتاب الثوري واآلخر السـلمي استسـلم عـرار الغرتابـه الكامـل 

ــواح  ــذي اتخــذ طــابع النّ ــاط اإلنســاين التشــاؤمي ال عالمــه المــدرك، ليجســد نمــوذج اإلحب

علـى وتـر والتحسر، وأظهـرت ذلـك نـربة الشـعر خـالل اسـتجابته للحـدث، بقصـد العـزف 

 العاطفة.

فنلحظ أن عـرارا بعـد أن ضـاعت األنـا لديـه داخـل الحشـد، لجـأ باغرتابـه إلـى مهاجمـة 

الخطر المباشر النتصار المساواة هـو سـيادة الكـل »كان يعي بأن  النزوع نحو المساواة، فقد

 المجّرد فوق الفرد، وهذا من شأنه أن يؤدي حتما إلى التضحية بالفرد من أجـل قـّوة مجـّردة

من هنا حاول بكل السبل التمرد والثورة على الواقـع بحثـا عـن األنـا التـي  (2)«هي المجموع

ولـى يف البحـث عـن وجـوده الضـائع، وليكمـل يف هـذا ضاعت فيه، لتكون هبذا محاولتـه األ

الجزء بحثه عن هويته الزمكانية، وعلى الرغم من أن هـذا الجـزء قـد سـاده الشـعور بـالحزن 

 كان يسير فيه على نفس الوتيرة. والعاطفة، إال أنه

                                                 
 .193لتمّرد واالغرتاب يف شعر عرار. صالهدروسي، سالم مرعي. ا (1)

(2) Regin (Deric): Sources of Cultural Estrangement. Mouton, The Hague, 

Paris, 1969. P113 63نقال عن: حماد، حسن محمد حسن. االغرتاب عند إيريك فروم. ص. 
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ونجد عرارا قد جعل زمانه الحاضر غريبا عنه، فلم يعد زمن المجد واألمجـاد، لـذا لجـأ 

ــى ال ــاس إل ــم الن ــك يف شــعره؛ بقصــد اســتنهاض هم ــدا ذل ــزمن الماضــي، وب ــى ال ــين إل حن

تج عـن فالنستالوجيا على الرغم مـن أهنـا غالبـا مـا تنـ»وتذكيرهم بما سبق وما هم عليه اآلن 

مشاعر سـلبية إال أهنـا تـؤدي أيضـا إلـى زيـادة المشـاعر اإليجابيـة للتعامـل بشـكل فّعـال مـع 

جهـة التـي يحتمـل أن تكـون بـين األشـخاص المعرضـين المشكالت، فاسـرتاتيجيات الموا

 يقول: (1)«للحنين إلى الماضي غالبا ما تؤدي إلى فوائد خالل األوقات العصيبة

 نيووووو   اَووووترف  الخيوووور موووون بيووووت بب 

ووعر ي فوو  الضووي  صوو حبه   بيتوو  موون الشَّ

 أحووورارس إذا كفوووور ا  «برعوووو اٌ»عهووو   

 مووووووو  ب لووووووووه ؟ ال أناف اأ ن لتووووووووه  

  َنووو  رعووو اٌ موو  اك شووفتألووي  لوووال
 

 كوو ر الِقوورى فيووه إٌ يموو  الِمسوو  َتهووُ   

 أكووو س حمووو س  لوووي  البووو    الرُتوووو  

 لنُصووووووور  الحوووووووّ  لووووووو  يوووووو َ   نُج 

 قتووووووه  ثبجوووووووا ال ينبسووووووٌ،  إٌ أكط

وووُرُج  َُ يف ليووو  عّمووو ٌ عووون أضووووائه  
(2) 

 

 ويقول أيضا:

 إٌ يف الحّمووووووووور عوووووووون  ّج عنوووووووووو  

   موووووو  ت موووووك َوووووفحس مووووون منوووووو  

 حجوووووووو و ُّ الهووووووووووى، أشوووووووووواُقُه  

 إٌ يف بعوووووو  الفتووووووو  عوووووون مووووووووطن 

 حسوووُب مووون أ يوووو ن ليسوووت صووورَحُه 

  بوووووووو ف التوووووووو ِّ أنوووووووووال  حمووووووووو 
 

  ُْ   بزيوووووووووزا  موووووووون الر حووووووووو   َر 

 با الشوووويَ  يف عّموووو ٌ َفوووووُح توووو   نوووو

ٌُّ تنحوووووو   أصووووبحت أّكوووو  كحووووو  اَلرن

 ُْ  َوووووو َمُه الغووووووووع ُ  إرن قووووووو  لبووووووور

ُْ  يف ظوووالِف المجوووِ  مووون رعووو اٌ  صووور

 ُْ  (3)ونوووور  موووو  يعتريوووووه الووووّ نر صوووووو
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فسيطر على عرار شعور بالحنين إلى أزمنة وأمكنة شهدت المجد األردين وهو يف أوجه، 

ــدأ ــذا ب ــل وتشــكل فيهمــا، ل ــان والمكــان  ب ــه عــن الزم ــا، فأقصــى ذات ــه الزمكــاين ذاتي اغرتاب

لـم ينفصـل عـن واقعـه  الحاضرين، وعاد إلى كل ما هو ماٍض منهما، وألن عرارا يف اغرتابـه

، كما ذكر محقق الديوان، فقد تمثل الحنين الزمكاين يف شـعره بدايـة بتـذكيره (1)انفصاال كليا

 كانية، كما الحظنا آنفا، وكما يقول الحقا:الناس بأمجادهم التي شكلت هويتهم الزم

 يووووو  ب بووووو  يووووو  قريوووووو   «عّمووووو ٌ»

 إين أرى فيوووووووك عَووووووو  موووووو  أرى 

 فأكووووووووت ال أكووووووووت حجو ويووووووووو س 

  أكوووووووت يووووووو  عّموووووووو ٌ ال أرى يف 

  فيوووووووك عوعوووووو   رأ ا كفسوووووووه  

 فنيووووُت موووون قبوووو  حَوووووف الفنووووو  

 أعجووووووووووب  اَليووووووووو   إٌ الووووووووب 
 

 قوووو   فوووور الووووّ نر فصووووورت بَووووو   

 الْ، ر حووو  فسووو  مووون  ثووور  ا صووو

  لسووِت يف أنَيوووك موون أنووو  كجووو  

  «المعتموووو »أنَيووووك إٌ لووووو  يوووور  

 فوووووو  الثريوووووو   نموووووو يف الوووووزرن 

 اَلمووو    شوووبُت مووون قبووو  مجوووو  

 (2)أعطووو ِك أحوووال  الَيوووو ل  اَوووترن

 

يلفت عرار نظر المتلقي، بإعادتـه صـورة عّمـان قـديما ومـا آلـت إليـه مـن أحـوال حـديثا 

عالمها بدون جدوى تذكر، فلم يكـن التغييـر إال سـطحيا غوغائيـا، وقتئٍذ فقد تغيرت آنذاك م

زرد، حتـى بـدت وكـأن مـا من قام به أناس غوغائيون يظنون أنفسـهم فـوق الثريـا وهـم يف الـ

أعطاها اهلل إياه من جمال حتى بدت أعجوبة يف الماضـي قـد اسـرتد منهـا لعـدم أهليتهـا بعـد 

ب الربيطـاين آنـذاك بحسـب إشـارته المتمثلـة بلقـب تغير أحوالها، جّراء مـا فعلـه هبـا االنتـدا

أهلــه، عّلـه يثيـر فـيهم الحميـة إلصـالح مـا يمكـن إصـالحه ممـا أفسـده الـزمن و «المعتمـد»

 فيقول:
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 بوووالن  أصوووبحت أحووو ا 

 حصووووووو  ا قميحووووووو ت  

 فأحالموووووووو  مرارُتهووووووو  

 بقووووم  قووووم  ائتموووور ا
 

 ثهووووو  مأَوووو   يووووو  بشوووور  

  مووو  ورعووووا  مووو  بوووبر ا 

 تنفطوووووور عوووووال  اليووووووو  

 (1)أال فشووور ا أال فشوووور ا

 

 ثم يقول:

  ل نووووووووووووو  تقنعنووووووووووووو  

  لوووون أَووووطي  منعوووووه  

 بعَموووووو  أكوووووه لَووووووح  

  ينقووووووووبك   ينقووووووووبن 
 

 عوو ا  عوون اَلذى َفووور ا  

  و وووووورن  إذا  ووووووأر ا 

 يومووووو  َوووووو  ينتصوووووور 

 (2)فوووال ضوووي   ال خطوووور

 

الحنين إلى مـا هـو  إن استنكار عرار لما يحدث يف واقعه حاضر يف األبيات، وذلك بفعل

ماٍض، إذ هبذا يكون عرار قد سلخ ذاته من الواقع هاربا إلى غربته، إال أنه يف الوقـت ذاتـه مـا 

 له انفصاال جزئيا، مع بقاء رغبته يف اإلصالح حاضرة يف األبيات.زال انفصا

 وألن اإلبداع يكمن يف القدرة على إنتاج المشاعر عند المتلقي ويف كسر أفق توقعه، كـان

توظيفه لفكرة النستالوجيا الزمكانية واستعادته شريط الذاكرة على خالف ما جـرت العـادة، 

ال بقصد إثارة العاطفة، فعرار كان يعمد إلى كـل وسـيلة فلم يكن الهدف هروبا، وإنما انفصا

من شأهنا أن توقظ غفوة أهل زمانه، لـذا نجـده قـد لجـأ إلـى إثـارة الحنـين إلـى عهـد مضـى، 

 اه بعهد حالي مليء بالخيبات والذل، يقول يف توقيع وعد بلفور: ومقارنته إي

 يووووو  ر  إٌ بَفوووووور أكفوووووب  عوووووو   

   يوو ٌ مسووج  قريتوو  موون ذا الووب  

   نيسوووو  العووووبرا  أيوووون م  كوووووه ؟
 

  وو  مسووَ  يبقوو    وو  كصراكووو ؟  

 يبقووووو  عَيوووووه إذا أويووووو   ي كوووووو ؟ 

 (3)َووي وٌ إٌ بعووت اليهووون م وو ين؟
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اختياره فكرة هذه األبيات، إذ إنه وجه خطابه إلى الـرأي العـام، ونلحظ أن عرارا أبدع يف 

يـه المكـان الممثـل بـالرموز ليشمل جميع الطوائف الدينية ويلفـتهم إلـى الحـال الـذي آل إل

الدينية، يف زمن عبث يف صنع أحداثه المخربون، من خالل إثارته نزعة الحنين إلى أمجادها 

جميـع األديـان، مـذكرا إيـاهم بضـياع رمـوزهم الدينيـة،  القديمة، إذ خاطب يف األبيات أتباع

اغرتاب عـرار يف مرحلـة  وأن اليد العبثية أفقدهتا هويتها الزمكانية، من هنا نستطيع القول بأن

ما كان جزئيا ثوريا، فهو لم يغفـل عـن الخـراب القـائم آنـذاك، بـل حـاول إصـالحه بواسـطة 

فبغربته كان قد أحـدث ضـجة هبـدف إصـالح الحنين إلى زمان ومكان كالهما شّوه ماضيه، 

مـن  الواقع بعيدا عن نربة االستسالم التام، كمـا كـان الحـال يف اغرتابـه الكامـل بعـد أن يـئس

قومه، ودليـل ذلـك، علـو الدفقـة الشـعرية، وقـوة وقـع األلفـاظ علـى المتلقـي يف البـدايات؛ 

 ، يقول:لحاجة الموقف لمثل هذا األسلوب فلم يصل عرار مرحلة اليأس بعد

 يوووووو  لرعوووو اٌ موووون أيوووو   ع كووووو ٌ 

 تزاحمووووت فيووووه أقطوووو   عط رفووووو  

 يرمووووووه  مووووو َر س   لوووووو ّر منطُقوووووهُ 
 

 ََطوووو ٌ أعووو ن موووو   ووو ٌ مووون عوووّز   

 موون اَلعوو ر  موون شيوووب  شّبووو ٌ 

 (1)ينسيك م  قي  عون قوّ   َوحب ٌ

 

بـدايات، فالحنين إلى الزمان والمكان يف الماضي عند عرار لم يشكل اغرتابا كـامال يف ال

وإنمــا بقــي عــرار يتــأرجح بــين االتصــال الزمنــي والمكــاين، وبــين االنفصــال عنهمــا حســرة 

ا، مقارنا حال ما مضى منهما بما هو حاضر، بقصد إصـالح عليهما، مع بقائه متابعا أحوالهم

 الحاضر. 

ولكن عرارا عندما صدمته رّدة الفعل ويئس من إمكانيـة اإلصـالح استسـلم للتشـاؤم، إذ 

وبـدأ الحنـين  له أن الناس نيام غارقون يف سباهتم العميق األمر الذي زاد نقمـه وسـخطه،بدا 

لنزعة النوحية، فعرار يف البدايات كان حاله أشبه مـا لديه يأخذ شكل التحّسر، وغلبت عليه ا

يكون بحال الطائر الذبيح الذي يحاول التشـبث بالحيـاة، ولكنـه خـذل مـن قبـل أهـل زمانـه 
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ربه ذلك على االستسالم واللجوء إلى العدمية نتيجة الالاستطاعية التي أحّس ومكانه مما أج

النــوحي علــى حــال آل إليــه زمانــه  هبــا، فأخــذ شــعره علــى ذلــك يغلــب عليــه طــابع الحنــين

كمحاولة لبذر بذور الوعي بأسلوب جديد وهو أسلوب االستعطاف. فلم يقتصر االغرتاب 

اء، بـل شـمل مواقـف إيجابيـة تجسـدت يف مقاومتـه عنده على االنكفاء على الذات واالنـزو

 ، يقول:(1)الواقع سواء بالفعل أو الفن

 ي  أخت ر :  يو  حو ف ر ؟ 

 نض بهووووو  نوووو  موووو  تووووزاف 

قيوووووو  لعووووووه ِك  الحيوووووو   َُ 

 ضووووو   « ان  الُيوووت » توووالُع 

  َوووووفوْ شووووويح ٌ اَلعوووووو 

 أيووووو   لووووو  يوووووُك لَفركجوووووو 

ووووُ  موووو  اكتصووووبت  َلوووووهُ   َ   الِع
 

 عطيوووو ؟    يوووو  حووو ف بنووو  

 شوّمووووو   نيرُتوووووه  عبّيووووو  ؟ 

 ُ   موووووو  كرمَهووووووو  رضّيووووووو  

خّيووووووو   ََ  ح ووووووو س  تربُتووووووُه 

 ووووون ب ووووّ  يووووو كع  َخّيووووو  

 ِعووووووِك أَبقّيووووووو  ووووووو  يف ربو

 (2)يف  ووووووّ  موموووووو   بنيووووووو 

 

ويتجلى التحّسر لدى عرار يف إحدى الصور التي فّر بواسطتها من مكانه وزمانه متحسرا 

التـي عكـس بفعلهـا حنينـه إلـى كـوخ النـدامى، وهـو كـوخ كـان على حالهما، وهي الصورة 

األطـالل، ويـود أن ، واصفا حاله قديما وحديثا وكأنـه يقـف علـى (3)يجمعه بندمانه يف عمان

يعيش فيها اللحظة الحاضرة بعيـدا عـن اللحظـة الواقعيـة المثقلـة بالمآسـي، وبـدا ذلـك مـن 

ن قد توقف عند الوقت الذي كانت تتمتـع خالل األبيات فمن الواضح أنه يتمنى لو أن الزما

 به أمكنته وأزمنته القديمة بمجدها وقّوهتا، يقول:

وو « وووُل النُّ امووو »  َ ووَص ظ َّ  مووووون ك موووووو كِِه  ِعراُصووووووُه أقوووووويَن   ُه قوو  تق
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  ارحمتووو  لَ ووووول  يووو  تبّرمووووت 

 تووو عو السقوووو    ر َوووه  فيجيُبهووو  

ٌّ حضيضوووووُه    ارحمتووووو  لَ ووووووول إ

ووووهِ  َِ   العووووووُن ألووووووى  وووو ليتي  برأ
 

 َضوووَجرا ُصووووى الَوووبات يف عنواكووووه 

ووُ  الّصوو ى يرتوو ُّ عوون ُ  راكِوووِه   ر  

 قووووو  ضوووووّ  إشف قوووووو  ذرى بني كووووووه 

 (1)  فب وت عض ضو  ش كِووهِ  ب   لهو

 

كل هذه محاوالت سعى عرار بفعلها استعطاف أهل زمانه وإيقاظهم بعيدا عن ثقل رقابة 

اغرتابه شاهدا على نضال عرار رغم الخذالن السلطة والمجتمع، فشكلت هذه المرحلة من 

قة من وفقر ذات يده، من جّراء اليأس والحزن الذي سيطر عليه، وهو يرى الخيبات المتالح

 أهل زمانه.

ويصــف عــرار حــال بعــض المــدن والقــرى األردنيــة قبــل أن يعبــث هبــا الــزمن الحاضــر، 

ها، وإنما إلى حال المدن يف وقـت ويقسم هبا بأنه يتشّوق إليها، إال أن شوقه ليس للمدن نفس

عّزها وقوهتا وخفة العيش فيها قبل أن يعبث هبا الزمن، ليخلق لها مكانة وصورة عند متلقـي 

 شعره، يقول:

 قسووووم  بموووو حص  الفحيووووو 

 إين إلووووووو  تَوووووووك الربووووووووو 

 َووووووأظ ُّ كضوووووووو تشووووووّو   
 

 وووووص  بوووورن موووو   الحّموووور  

 ع  حسونهوووووووووو  المتووووووووووفر 

 (2) توب ووووووووووور  تحوووووووووووسر

 

يات عرار حنينـا إلـى يوتوبيـا أفالطونيـة، قـّدم صـورهتا للسـامع مـن أهـل زمانـه وتشهد أب

لوحدة واليقظة المجتمعية، ففي إشارته إلى ومكانه مستعينا بالذاكرة البعيدة، هبدف تحقيق ا

الجزيرة حنين للوطن بعامـة الـذي كـان يحمـل صـفات اليوتوبيـا المرجـوة يف الواقـع، فأيـام 

كلمة واحدة، وكـان عـز العـرب مشـهودا، وهـذا تحديـدا مـا ينـوح الجزيرة كان العرب على 

 ويتحّسر عليه عرار يف األبيات، يقول:
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 اطنوووو  بنفسووو   أنوَوووو  أفت يهوووو  مو

 قضوويت الصوووب    وو ا بهوو   صب بووو  

 أال حبووووبا أرُض الجزيوووور  موطنووووو  

 ت ووووو ن حنينووووو  أٌ تووووب   إذا بوووو ا 

 ت وووو ن إذا ريووووح الجنوووو  تنسووومت 

  يصوويبك ذ رنو  فتشجيك ذ ران ، 

 أال حبووووبا أرض الجزيوووور  موطنووووو 
 

  م ى العمر م  اكف ت لهو  الونف  تنوزعُ  

 فهيهوو ت عوون تهيوو م  العموور أقَووو  

  ووو ٌ مووون ن ْ السوووع ن  بَقوووو    إٌ

 لعينيوووووك بوووور  بوووو لجزير  يَوموووووُ  

 حنينوووو  إلووو   ان  اَلرا وووو  تهووورع 

  تشووت   َوو ن ن  إذا ضووو   موَووُ  

 (1)  بَقوو  إٌ   ٌ من ن ْ السوعوو ن

 

وهبذا نجد االغرتاب يتعمق عند عرار، فقد ضاقت به األماكن المحيطة ليعود إلـى زمـان 

ونقاء وحرية من الواقع، بلجوئه إلى عوالم بعيدة كل البعـد عـن  ومكان بعيدين، أكثر بساطة

 اغـرتاب»الرتابة والزيف والريـاء، إذ إنـه يف أكثـر األوقـات حاجـة إليهـا، فعـرار يعـيش حالـة 

 يقول: «االغرتاب

 ن تهووو   اشووور  فقووووم   ووو ن مووون 

 فأكووووو  يووووو )عو ( كشوووووواٌ أَوووووو  

  بقَبوووو  موووون عشووووي ت الحمووووو  

   موووووو ْ الحووووووّر نيهووووووو ت لووووووه
 

 فوووووور  ايق ظووووووو  صوووووووت  يووووووبّح  

 ُْ   ُخمووووووو ر  اليووووووو : ُال س  َبوووووور

 ذ ريوووووووو ت يف حن يوووووووو   تَوووووووووحُّ 

 (2)إٌ يثووور  الضوووي ، إمسووو كس   وووبُح 

 

مر بعد أن ُبّح صوته يف إيقاظ قومه، وبدا ذلك من خـالل فأخذ ينشد الحرية يف حانة الخ 

يف غربـة هـي  (3)روعـوف زوج الشـاع «أنـا يـا عـوف» انتقاله مـن الجماعـة إلـى الفـرد بقولـه:

األشد، إذ بلغ حد االنفصال الفردي عن الجماعة، وكأنه يقول رغم أن صـو  بـّح يف إيقـاظ 

نني حّر رغم الظروف، وهيهـات للظـروف قومي من سباهتم، إال أهنم بقوا على حالهم، ولك
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أن تكــبح جمــاحي ولــو لــم يبــق لديــه إال محــاوالت االســتعطاف ولكنــه لــن ييــأس، فيقــول 

 بحسرة ما مضى من زمان مستدعيا إياه للعودة من جديد:مستعيدا 

 إيووووه ريووووح الّصووووب  تعوووو ل  تعوووو ل  

 قووووو  قضوووووين   بوووووين ذ  اَلطوووووالف
 

 كب وو  عهووو ا مضوو   عهووو ا خووو ل   

 نووووو  خَوووووّ  البوووووو فحيوووووت  ووووو   م
 

 حيوووووووت   كوووووووت َوووووووم   َوووووووع   كقيووووووو 
 

 نووو  ننووو  نووو  ننووو  عرفوووت الغرامووو  

 ُ  يوووووو  ننوووووو  منووووووك ُ  عالمووووووو 
 

 من موووووو  أصوووووحيح قووووو   ووووو ٌ ذا أ   

 تهجرينووووووو  فتقتَينوووووووو  ني موووووووو 
 

 (1)لوووووووووي  نوووووووووبا ع الووووووووو  يووووووووو  بنيووووووووو  

 

 ويكمل ذلك مصعدا الموقف باكيا:

 قووو  ب ووو   نبووو ، مووو  الوووب  أب ووو   

 َوووو نوووو يب ووو  عهووو ا قضووو   بعج

 يووو  رعووو  اأ ذلووووك العهووو  عهوووو ا
 

  أَووووو ف الووووو موع مووووون عينووووو  ؟!  

 ٌ قريبووووو  موووووون أصوووووو ق   صووووووب   

 قووووو  مضووووو  ت ر ووووو  لنووووو  ذ وووووورا 
 

لرجل من أشد األساليب إثـارة للعاطفـة القوميـة، إذ إن مـا يبكيـه يجـب أن يكـون فبكاء ا

و بكـى خطب جلل، لذا نجد عرار قـد اسـتغل هـذه الوسـيلة، نحـن ال نقـول إنـه ابتـدعها، هـ

بالتأكيد فإن حالة اليأس التي وصل إليها ال يمكن إنكارها، ولكن لـم يكـن بكـاء هسـتيريا يف 

بكاء يـدخل ضـمن إطـار األهـداف ذاهتـا المرجـوة مـن اغرتابـه،  حالة الالوعي، بقدر ما كان

  وهي طلب اليقظة والصحوة لقومه.
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 ال حث عن اليوتو يا 
َورالسعى عرار إلى خلق يوتوبيا مـن عـالم  ليقارهنـا بـالواقع، هبـدف النقـد واإلصـالح،  نَـّ

يـرى أن  وكذلك سعى إلى خلق يوتوبيا من واقعـه للغجـر ليثيـر فـيهم نزعـة اإلصـالح، فهـو

اجتماع صفات كل منهما اإليجابية يف مجتمع واحد يحقق الكمال، ويخلق فيهمـا اليوتوبيـا 

مــن خلقــه هــذه العــوالم، وهــو المنشـودة، وبالمقابــل ال يمكننــا إنكــار أن لعــرار هــدف آخــر 

الهروب إليها عندما يجور عليه واقعه، ليجد فيها ضالته، فنجده يخرج من مجتمعـه، ويلجـأ 

)الغجر( ويرى يف مجتمعهم )مدينة فاضلة( لكن خروجه لـم يكـن دائمـا  النََّور إلى مضارب

 .(1)«أو هنائيا بل خروجا كان ينشد من خالله الخالص من واقعه المر

لنقول إنه يرى واقعهم يوتوبيا كاملة متكاملة، ولم يكـن راضـيا  النََّورم يندمج مع فعرار ل

 «وب من أساليب اغرتابه الذي يحمل أهدافه ذاهتاعن واقع مجتمعه بالمقابل، وإنما هو أسل

فاالغرتاب نفسه لم يستطع أن يمحو الشعور بالمحنة بل واالستمرار يف عيش المحنـة ذاهتـا 

ودليل ذلك أنه على الرغم من أن  (2)«النََّورا يف المجتمع البديل، مجتمع وهو يمارس نقيضه

ره بعيوب مجتمعه، ولكنـه بالمقابـل لـم انتقال عرار وهروبه إلى مجتمع الخرابيش كان يذك

يغفل عن المظلومين والمهمشين وما يعانونه من بوهيمية، وضياع حقوقهم، /فعـرار وقـف 

طالــب بمــنحهم حقــوق  النَّــَورعدالــة االجتماعيــة، حتــى إلــى جانــب المظلــومين، ونــادى بال

ولكنـه ومـع  (3)المواطنة، فهو يسعى إلى صورة مثالية للمجتمع واإلنسـان يف هـذا المجتمـع

 ذلك كان يجد يف حياهتم الطمأنينة والدفء واألمن يف وقت عانى فيه من شتات األمر.
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رابيش والخمـرة بعـد يأسـه مـن ولما وصل عرار يف النهاية إلـى اغرتابـه الكامـل بـين الخـ

إذ يرجـوهم بـذلك  مجتمعـه؛خلق من مجتمعهم يوتوبيا خاطب هبا أهل  حيلتهم،لقلة  النََّور

إلى مثل هذه الميزات، ليصبح مجتمعهم صالحا للحيـاة التـي تـنعم بالحريـة، فـال  أن يصلوا

ى أن يخلـق الخرابيش يوتوبيا يف الحقيقة، وال مجتمعه أيضـا، وإنمـا بقـي هـو مـن يسـعى إلـ

منهمـا يوتوبيـا يف اغرتابـه الجزئـي والكامـل، يف محاولـة منـه لتجـاوز سـلبيات كـل منهمــا يف 

وبساطته كانت شبيهة باليوتوبيا قدر اإلمكان  النََّورشوائية مجتمع األخرى، مع ميله إلى أن ع

 يهرب إليها من جور الواقع.

ن نتاجا لتجربتـه السياسـية التـي إذ إنه كا»فلم يكن اغرتاب عرار يدخل يف إطار الالوعي 

جّرت عليه المشكالت، فجاء رّده بانسحابه الكلي من الحياة العامة، مع بقائه على وعي تام 

واســتغل هــذا الــوعي ونقلــه إلــى النــاس مــن خــالل تجربتــه  (1)ذاتــه واحتياجاتــه ومكانتهــاب

ه يف اإلصـالح قائمـا، ساحبا ذاته من كل السـيناريو القـائم يف الواقـع، مـع بقـاء دور الشعرية،

أسلوب النقد االجتماعي السـاخر مـن »فتجّلى اغرتاب عرار الجزئي يف بحثه عن اليوتوبيا بـ 

إلى شيء  النََّورفقد بدأ يلفت انتباه  (2)«مام الواقع، وظلم القوانين التي تحكمهمطلق العجز أ

تفزاز إرادهتـم لحيـاة لم يكن بحسباهنم، بتبادلية مضـادة ألدوار الخيـر والشـر، مـن شـأهنا اسـ

 أفضل، يقول:

 يووووووو  مووووووو ع  عووووووو   الَوووووووووا 

 الهبوووووووووُر  ووووووووو  ك لَسووووووووووال 

ٌّ ُ سووووووووووووووووته مموووووووووووووووو   أَل

 قوووووو  صووووووّ    نوووووو يك الفووووووو 

 عَيووووووووووه أٌ يووووووووووورا  أبوووووووووو  

    خيوووووَر موووون فهووووَ  القضيووووو   

   ف يووووو  تمنعوووووه التحيوووووو ؟! 

 وووووووووّزق س  ني توووووووووه ورّيووووووووو ؟ 

 ووووووو ُّ الغَووووووي  بوووووووال ر ّيووووووو  

 َ  ممتعضوووووو  إليوووووووه ك، فجوووووو 

                                                 
 5حداد، نبيل يوسف. التمرد الرومانسي يف شعر عرار. ص (1)
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 يشووووو و الوووووب  القوووووو   مووووون
 

ُ  بووووووو ار الع نلّيووووووو   (1)شووووووط

 

ــى إنصــاف   ــرار عل ــا حــرص ع ــين لن ــد يتب ــام إرب ــدعي ع ــن م ــه هــذا م ــي موقف ــَورفف   النَّ

ورغبته باحتفاظهم بحق امـتالكهم هويـة وجنسـية تحفـظ حقـوقهم جميعهـا، أسـوة بغيـرهم 

ــة للمــدعي العــام علــى  ــربة توبيخي ــوطن، فكــان يف المقطــع ن ــون أرض ال ــه ممــن يقطن إهانت

  .(2)«الهرب»

َورويف نقد عرار حـال   وجـودهم كعدمـه -الـذين لـيس لهـم اعتبـار يف هـذا المجتمـع  النَـّ

فإنه يحاول أن يوقظ فيهم الشعور بموقعهم بالنسبة لهـذا العـالم،  -وجودهم بوهيمي مطلق

داعيـا  يف ثورية على اإلقطاعية البغيضة واألنانيـة المقيتـة،»يف محاولة منه إلصالح أحوالهم 

إلى قيام مجتمع متعاون يخلو من االستغالل السياسي واالجتماعي؛ فبـين الخـرابيش، كمـا 

 .(3)«حقة، والمساواة التامة، حيث ال سادة وال عبيديرى عرار، توجد الديمقراطية ال

 ويف قوله أيضا:

 فووو ع الرصووو ك   الرواكووو   الحجووو  

  نَوووو  عنوووو  الضوووو ربين بطبَوووووه  

 نن  الراقصوووين عَووو  حبووو ف  ووو  

 الثووووو بتين عَووووو  مبووووو ن  قومووووووه 

 لووو ن  ووو كوا فووويٌ  ف  نوووو  «َكوووَورس »
 

 بوووورق   عبوووو اٌ الفَووووو  تنقووووور  

  لَنوووو   أمثَوووو  الصووووراح  كسمووووور

 رقصووو   ووورقص اَلمووو  ال يتغيوووور 

 الحوووو فظين ذموووو   موووون ال يخفووووور 

 (4)ممووووو  يحووووو ُر بوووووأمر  المتبصوووووور
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وهـذا النقـد  «يتغيـريـرقص علـى حبـال جـدودهم وال »ثمة نقد ثوري خاصة عندما قال: 

جاء به عرار بسبيل إلى إيقاظهم مما هم عليه من حال، إذ يسعى لهم بيوتوبيـا حقيقيـة، فمـن 

 ر أنه كان األقرب إلى المهمشين والمظلومين.المعروف عن عرا

بقصد استثارة  األخرى،ومجتمعه يف الواقع يوتوبيا مقابل  النََّورويخلق عرار من مجتمع 

إذ ذكـر العيـوب التـي تعكـر  اآلخـر؛وذلك بتجاوز كل منهمـا عيـوب  ح،يف اإلصالرغبتهما 

لتحقيـق  صـحيح؛المقابـل ب صفو مجتمعه وصاغها يف شعره مادحا يوتوبيا الغجر، والعكس

 هدفه يف اإلصالح والتغيير، لذا يقول: 

 شووعبك ب لحيوو   موون أمتوو   «نبوور»يوو  

 نوو ت لوو  الرب بوو   اكطَوو   «نبوور»يوو  

 أرض  ال  أكووو  موووُثَ   أصبحووووت ال

 فهنوووو ك ال بَفووووور يووووزع   عووووو   

  ننوووو ك ال بيووووك تخوووو    نووووون 
 

 أضووح  اَلحووّ   ب ل راموو  أ وووو ر  

 صحر ا ب  حيت قومك أَهَوا أ  أ

 أنوووووو س  ال نارس  ال لووووووو  معشووووووور 

 أحووو ا  لوووي  ننووو ك مووون يتبَفوووور 

 (1)يومووو   ال   ووو  ننووو ك  نوبوووور

 

بقصـد ؛ ته الـنقص الـذي تعانيـه هـذه الفئـةبمالمسـ النََّورفإنه بذلك يثير انتباه  وبالمقابل،

رية، إثارهتم وإيقاظهم من خالل استخدامه بعض العبارات التي ذكرها من باب المقارنة الثو

حســبنا نحــن نعمــة الــذل التــي نخــرت عظامنــا وأعــزت علــى أنقاضــنا أهــل عمــان »بقولــه: 

 يقول:  (2)«محاوال بذلك بلبلة استقرارهم»

ن نبوووه يوو  بنووت  ان  الشووت  صووّرت  

 فوووووال عَيوووووك إذا أقووووووريتن  لبونووووووً 

 أمووووووووو  الس و  ووووووووور بموأ وَهووووووووو  

   طغمتوووه  «ال وتوو »  «لوو  ر» ليحوو  

  رّ عووووت  َهتوووو   الغووووّر ألحووووو ين  

  قَووِت خبزتنووو  موون قموووح حوووووراٌ 

 صووبر   من ووو  توفيوو  بوون قطووو ٌ 

 ْ  مووون الَوووبات فوينوووو ٌ يف ظووو  ن 
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 يوووو  الووووبين نووو  أّمووو  أكووو   المنو  

 فحسووُبن  كعموو  الووّبّف التووو  كخوورت
 

 قوووم   صووحب   ك مووو ين  خووالين 

 (1)عوظ َمنوووو   أعووووّزت أنوووو  عّمووو ٌ
 

 المدينـة،قارنة المشاهد بين مجتمـع الغجـر ومجتمـع ويركز عرار يف هذه الجزئية على م

فها هو يصف مشهد موت عبود الذي قضى ولم يقض وطره بعد، إذ حرمه جور الواقـع مـن 

ويعـد هـذا المشـهد محاولـة يسـتكمل . لموته أثرياء المدينة أيضـا بالمقابل لم يأسف ذلك،

يخلـق بـذلك بلبلـة عنـدهم فيها عرار تسليط الضوء على الحقوق المفقودة عند الغجر لعله 

تقلق مضاجع أهـل المدينـة، وبالمقابـل يحصـي حقـوقهم إذا اجتمعـوا علـى كلمـة واحـدة، 

 فيقول:

 عبوووووووون موووووو ت بسوووووو ت  قَبيوووووو  

 عوووووو    عووووووو ا اليووووووو  يووووووو  اَلرب

  اَلموووووو  الحمقوووووو   لووووووي  لهووووووو  

 مووو ت الفقيووور طووووًى فمووو  ذرفوووت 

 يوووو  كوووو  ، مشوووور ع الووووّ موع بوووووه 

 عبووووون موووو ت  موووو  قضوووو   طوووورا 

 الغنوووووو  موووووون الفقيوووووور إذا  يووووووح
 

  قضووو   لوووي  المووووت ب لب عوووو   

 يوووووو  الخمووووي   بعوووو   الجموووووع  

 أيووووو   عيوووووور الر ووووو   الصفعووووووو  

 عوووووين الثووووور  ّعَيووووووه لوووووو نمعووووو  

 و ُّ ب لشوووووفع  نوووووبا التعووووويُ  أحووووو

 مموووووو  يسميوووووووه الووووووورى متعوووووو  

 (2)موو   وو ع،  اكتهووك الطوووى ربعووه

 

اقـع، وذلـك بفعـل قلبـه المواقـع ويكمل عرار محاوالته بأسلوب هتكمي توجيه نقده للو

بين القـوة والضـعف، فـراح يسـتنكر علـى أهـل المدينـة أفعـالهم بنفيهـا عـن نفسـه بأسـلوب 

 استنكاري، فيقول: 

 ل بوووو    لَحميوووو  قوووور  فقووووركيوووو  نبوووور بوووو  ف

 أ  موو  تووراين قوو  شووبعت عَوو  حسوو   اَل ثريوو 
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  أ َووت بسوو وت   نووبا الشووعب ال يجوو  القَيوو 

 (1)موو  كسووجت ي يووه  لبسووت إذا قوووم  عوورا  عيوور

 

َوروليقين عرار بـأن معركتـه خاسـرة يف إصـالحه مجتمـع  بسـبب انعـدام تكـافؤ قـوى  النَـّ

 مجتمعـه، إلـى الثـورة علـى الواقـع يف اتخذ من غربته الكاملة بين الخرابيش سـبيال الصراع؛

ويف  .ناقدا له ،منحيا نفسه عنه، وذلك هبروبه من الواقع؛ والبحث عن يوتوبيا فيه إلصالحه،

يوتوبيا يستفز هبـا رغبـة أهـل زمانـه ومكانـه إلصـالح مـا  النََّورالوقت ذاته خالقا من مجتمع 

ولمزه مجتمعه الذي يزدريهم دون  َورالنَّ فيتابع عرار تغنيه بمثالية مجتمع »فسد يف مجتمعهم 

 يقول:  (2)«أن يلتفت إلى ما فيه من عيوب

 بوووين الخوووورابي  ال عبوووو   ال أمووووو  

 بي  ال حورن  ال طمو  بين الخوورا

 بوووين الخووورابي  ال موووو ف  ال كسوووب 

  ال ُنيووووووو  س بألقوووووووو     أ َموووووووو   
 

  ال أرقووووووو   يف أويووووووو   أحوووووووورار  

  ال احتووورا  عَووو  فَووو   نينوووو ر 

 حتوورا س عَوو  حوورن  إيثووو ر  ال ا

 (3) ال ارتفوووو ع  ال خووووفإلس بأقوووو ار

 

لتعــايش مــع وجــوده يوتوبيــا لهواجســه وأحالمــه تســاعده علــى ا»بالمقابــل جــاعال منــه 

ألمهم ومناصرا إياهم، برده الظلـم  النََّورهذا من جانب ومن جانب آخر مشاطرا  (4)«القهري

 الواقع عليهم من المجتمع، يقول:

   يف عنووو ك عب بووو  يووو  أخوووت َوووَم

 موو  شوومُت  مووإل اليووأ  يف كبراتهوو 

  رأيوووت يف مووورُ  برَوووك صورتوووو  

 ُتب وووو   ُيغوووور  نمعهوووو  أحزاكووووو   

 إال اَووووتنبتت بشووووجون  ألح كووووو  

  قوووورأت فووووو  إط رنوووو  عنواكووووو  
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  عرفووت فيموو  أكووِت فيووه موون اَلذى 

 وا  م َلووك ََعووو  أنَوووك قوو   عَوو

  ذ  ِك قوووو  منعوووووك  ووووّ   راموووو 
 

 لهوووواٌ نواكوووو  مووون الصوووغ ر   ا

 ُتشووورى،  بووو ُع بنوووو أبووو  أ ط كوووو  

 (1) أكووو   وووبلك ح رَووو  َّج كوووو 

 

وعـى فشـل »ي استسـالمي بعـد أن إن عرارا ينساق نحـو اغـرتاب عـدم واضح،فكما هو 

النموذجين العبودي والخمري يف أن يصبحا بدائل داخلية ذاتيـة يف حـل أزمتـه يف االغـرتاب 

بينهم، متخـذا مـن اغرتابـه هـذا مكانـا يهجـو بـه  (2)«الكليالجزئي، إذ أصبحا سببا يف اغرتابه 

ويف  مفرطة.مثالية مسبغا عليهم  آخر،وملجأ له من ظلمه من جانب  جانب،هذا من  الواقع.

إذ يحمـل الخربـوش يف  إصـالحه؛ذكر عرار الخربوش، إشارة إلى نقـد الواقـع ومحـاوالت 

ألمــراض االجتماعيــة المنتشــرة يف شــعره عالمــة ســيميائية دالــة علــى فلســفته وثورتــه علــى ا

 يقول:. (3)مجتمعه آنذاك

   وووو  مووو  أر ووووو  لووووو أٌ مونوووو  

 أٌ أرى لوووو  بيووووت شووووعر حوولوووووه 

   لووووووي  لوَعووووووَ  بهوووووو يف فووووووال
 

 عووووو ثر الجووووو  إذا يووووور و تصوووووح  

 موون شووالي  قومووك السوورح ٌ َوورْ 

 (4)حوّيووووو  تسووووع   ثوعبووووو ٌ يفوووووُح 

 

القيم التي تعبق باللذة الجماليـة فـال سـيد وال مسـود يعّج ب»فعرار يرى أن مجتمع الغجر 

 يقول:(5)«وال عظيم أو وضيع فالكل متساوون

 ئَوووهيووو  بنوووت،  ان  الشوووت  نشوووت خم 

 افتووووّر مبسمهووووو   « ثغووووور  الوووووزعتر »

  لعوووو رض نووووّ  موووون  َموووووّ  مبووووبارِ  

 عووون لووووٌ خووو ك إذ تغوووز   أكظوووو ر  
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  َووووه  إربوووو  قوووو    شووووت عوارُبوووووُه 

  لقوووو  «الصووووريح»إٌ الشووووم لي  يف حصوووون 

 نعووووووووو  المو يووووووووون ، ال يخ عوووووووووك 

   بشرعتنوووووو   لووووي  ثموووووو  موووون فووووور

 خوو اك، يوو  بنووُت، موون نحنوووٌ نيرتنووو 
 

 مووووون عشوووووب   كووووووّواِر ب ووووووّ  أخوووووو ذ 

، يوو  بنووُت، ف شووت ر    ح لووت إلوو  عسوو  

 فزيفووووووه  بّيوووووون مووووون عيووووور منظوووووو ِر 

  َّحوووو ِر  «َوووح حير»مووو  بوووين راعووو  

 (1)َوووبح كه بوووو ر  اَلرنٌ مووون بووووو ر 

 

وإنمـا لجـأ إلـى الخمـرة مـن جانـب لرفـع  الخـرابيش،ولم يقف األمـر عنـد اغرتابـه بـين 

بحـث بفعلهـا عـن ، وبالمقابـل يفعـل.ومـا  قـول،يليـنعم بالحريـة فيمـا  نفسـه؛التكليف عـن 

إذ صـورت ، فقد لعبت الخمرة دورا مهمـا يف رسـم المشـهد الواقع؛يوتوبيا تخلصه من ثقل 

فكيـف ، وعمقـت شـعوره بـالحزن تجـاه المشـهد للمتلقـي،ار مدى عمق االغرتاب عند عـر

أجربه علـى  فما الخرابيش؟!لرجل قومي مفكر فيلسوف أن يصبح رهين الكأس والغربة يف 

 وكأن عرار قصد تصعيد المشهد ليستثير حميتهم وإرادهتم يقول:، هذا بالتأكيد إال عظيم

  ننت لوووووووووووووووو أٌ مخووووووووووووووووزٌ 

 أ  أين يف ر وووووووووووووو   الهوبووووووووووووووو 

 بونويموووووووووووووت   أر ض عَيووووووووووووه

 إلوووووووووووو  أٌ توستقوووووووووووور بنوووووووووووو  

 بوووووووووووأرض ال يهووووووووووووٌ بهوووووووووووو 
 

 ابوووووووون أَوووووووع  فيوووووووه خوموووووووو ر   

 وووووووور أعوووووووز  عنوووووووه طنبوووووووو ر  

   أخبوووووووووووووو ر  أر   النوووووووووووووو  

 عصوووووووووو   يحووووووووووُ تسووووووووووي ر  

 (2)اَلبوووووووّ  الحوووووووّر يووووووو   وووووووو ر 

 

 ويقول أيضا:

  البَوو  الووب   «بوووان  السووير»قسووم  

 إٌ الحيووو   نووو  ال ووور    رّبموووو  

 ور   اأ يعَووووووو  أٌ عيووووووووشك مووووووو

 فيوووه الحسووو ٌ كصوووبن لووو  أشووورا    

    ووو ٌ الضوووالف بهووون بعوووإل نووو ا 

 ظوو   موون النجوووى يضوو   عم  ووو 
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  ذ وورت بيبوو  حووين أكزلنوو  النَّوووى 

  قَووت لصوو حب  « ني  وو » شووربت 
 

  اضووطر  الفووران نن  وو   «حسووب ٌ»

 (1)«ال ني  و »ال ع   من ال يشور  

 

حن شـعره بشـكل تـدريجي بفكـرة نستطيع القول بأن عرارا استطاع بـذكاء أن يشـ، وهبذا

تاليـا، بقصــد مشــاركة والنــوحي إبداعيـة مفادهــا االغـرتاب الثــوري بجزئيــه: النقـدي بدايــة، 

فشـكى ، ه مع المتلقي على حال واقعـه الـذي لعبـت بمصـيره يـد عبثيـة مغرضـةوجعه وأسف

ا وأخيـرا صـّعد الموقـف وزاده تعقيـد الزمكـان،واستعطف الناس بنستالوجيا  وجوده،غربة 

فلم يكن عرار بوهيميا قط »بأن صّور نفسه وهو المفكر المبدع بين الخرابيش وحانة الخمر 

الحياة السياسية واالجتماعية واإلدارية شخصية منخرطة وإنما كان شخصية وطنية فاعلة يف 

وإنمــا صــّور نفســه يف هــذا  (2)«يف سلســلة مــن األعمــال والنشــاطات المتشــعبة والمتشــابكة

 من غرقوا يف سباهتم العميق. يف نفسه لعله يوقظالضياع لغاية 

 

 الخاتم 
ّراء العيـوب التـي بعد أن فقد عرار القدرة على التناغم العضوي مـع مجتمـع المدينـة جـ 

نجــده قــد لجــأ إلــى االغــرتاب الثــوري البعيــد كــل البعــد عــن  الواقــع،شــّوهت جمالياتــه يف 

إذ حمـل ؛ وسياسيا محنكـا، ما مفكرا فّذاوإن قط،فلم يكن عرار بوهيميا  المطلقة.البوهيمية 

لنـاس فأسـهم يف تشـكيلها بقصـد إيقـاظ ا الشـعرية،فكرا إبداعيا فلسفيا نثر بذوره يف تجربتـه 

ويعاين من ظلم  الوجود،فصّور عرار نفسه يعاين ضياع  أحوال.وتوعيتهم بما وصلوا إليه من 

 ،أن يكـون غريبـا عـن الواقـع ومـن ضـياع هويـة مكانـه؛ فقـرر إزاء ذلـك ومكانه، زمانه،أهل 

كـل هـذا بقصـد إشـراك  .مقدما نفسه يف صورة الباحث عن أية وسيلة يـتخلص هبـا مـن ثقلـه

والقارئ آنـذاك هـو المـواطن الحـّر الـذي لديـه نفـس صـفات  المعضلة.حل  القارئ معه يف
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دهتا فبـدأ اغرتابـه ثـائرا مراعيـا ارتفـاع النـربة وحـ بلـده،عرار من قوميـة وحميـة وغيـرة علـى 

تفاديـا للمسـاءلة فقـد أتعبتـه المؤسسـة -وانتهى باغرتاب نوحي استالمي  الحدث،لتناسب 

مراعيـا يف هـذه الجزئيـة انخفـاض  -لصالح اليـد العبثيـة المجتمعية والسياسية بمالحقتها له

 إذ قرر بعد فشل الحّدة العزف على وتر العاطفة لعل األمر يجدي. وحّدهتا؛النربة 

 الشعرية؛الظاهرة دور كبير يف تشكيل الفكر اإلبداعي يف نصوص عرار  وعليه، كان لهذه

 مظلومــا،يف بلــده إذ أصــبح رســم مشــاهد صــّورت حــال اإلنســان الحــّر  بفضــلهاإذ اســتطاع 

حتـى أهـل زمانـه ومكانـه ، وال وجـود، فقد كـان بـال هويـة االغرتاب.مجربا على ، مسحوقا

ضا باإلضافة إلـى حـال األمكنـة واألزمنـة ليقسو جميعا على بعضهم بع المصالح؛حكمتهم 

 .التي تغيرت بفعل الظروف السياسية واالجتماعية التي عاثت يف المدينة فسادا

فقد  الخمر،ويف حانات  النََّوربل توجه إلى االغرتاب يف خرابيش  هبذا،كتف عرار ولم ي 

يحـارب هبـا  ليصـبحوا بـذلك قـوى معاديـة واقعهـم،سعى إلى بلبلة اسـتقرارهم بفعـل نقـده 

ليرسـم يوتوبيـا يقـارن هبـا حـال المدينـة علـى مسـمع مـن  أخرى،ومن جهة  والجور.الظلم 

بتسليطه الضوء على إيجابيـات العـيش بـين الخـرابيش مـن وذلك  يستيقظون.لعلهم  ؛أهلها

بل صعد المشاهد بعزفه على وتر العاطفة وذلك  بالثورية،لم يكتف ، وعدل وحرية وبساطة

إذ لعـب اغرتابـه يف  النهايـات،ية واالستسالمية اللتين سـيطرتا علـى اغرتابـه يف بنزعتيه النوح

وثانيـا، يف  -أقصـد الغجـر-والمسـحوقين  أوال يف نصـرة المظلـومين مهما؛الخرابيش دورا 

وهبذا يتبين لنا الدور المهم الذي لعبته ظاهرة االغرتاب يف تشـكيل  ،تشكيل رؤيته اإلبداعية

ــة عــرار اإلبداعيــ ودورهــا يف تشــكيل منجــزه، الــذي حمــل رســالة مهمــة؛ سياســيا، ، ةتجرب

   واجتماعيا، وإداريا، وفكريا.
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 مداعالت عرار الش ري 
 

 *محمد سالم عمي ان
 

ـعرية، ويعـرض أل بـرز يتناول هذا البحث فـنَّ المسـاجالت الشـعرية يف تجربـة عـرار الشِّ

عراء الذين ساجلهم عرار أو ساجلوه، ويتقّصى األسباب والبواعث التـي أدت إلـى قيـام  الشُّ

شـعري. واتخـذ البحـث المـنهج هذا الفن ودور الملك عبد اهلل األول يف تغذيـة هـذا الفـن ال

راسـة، فـتمَّ بموجبـه اسـتقراء النُّصـوص، واسـتنتاج  الوصفي التحليلي الناقـد سـبيالً إلـى الدِّ

ئص األدبيــة المشــرتكة والمتخالفــة يف هــذه المســاجالت. وعــرض البحــث لنمــاذج الخصــا

عراء.   شعرية تساَجل فيها الشُّ

عة من المرتادفات من إجـازة والمساجلة مصطلح واسع متضارب، تنضوي تحته مجمو

وارتجال وتمليط ومطارحة، أو أن ينظم الشـاعُر نصـف بيـت أو بيتـًا أو مقطوعـة أو قصـيدًة 

وقـد تكـون المسـاجلة بـين  «أِجـْز، َملِّـط» يره ويطلب من غيره الرّد بفعل األمـر:على شعر غ

 شاعرين فأكثر.

ـجْ  والمساجلة بمعناها اللغوي مأخوذة ْجِل، والسَّ ُل هـو الـدلُو الكبيـرة، أو الـدلو من السَّ

لو كميـةً  .مملوءة أو ملُؤها  مـن فهي المنافسة بين اثنـين عنـد بئـٍر لتبيـين أيهمـا يسـتخرج بالـدَّ

الماء أكثر من اآلخر. ومن خالل هذا االشتقاق يّتضح ما ُقِصـد يف هـذا المصـطلح مـن إرادة 

ة، وكـل يبتغـي أن يكـون ِذْكر ووفرة وغزارة ما يصـدر عـن كـل واحـد مـن أطـراف المسـاجل

 سجله أكرب من سجل نّده. 

                                                 
  * شاعر وكاتب وناقد 
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على  وبمعناها االصطالحي: أن ينظم شاعر أو عدد من الشعراء قصيدة يف موضوع معين

البحر الشعري نفسه وقافيته، فيعجب هبا شاعٌر آخر بسبب من الصياغة المتميـزة أو اإليقـاع 

لـى بحرهـا وقافيتهـا وموضـوعها، الالفـت أو المعـاين الظـاهرة أو الصـور المعبِّـرة، فيـنظم ع

ملتزمًا بذلك التزامًا تامًا أو محدودًا، حريصًا على أن يضاهي الشاعَر الذي يساجله إن لم 

ق عليهيَ   .ُفْقه ويتفوَّ

وقد وجد هذا الفن الشعري منذ العصر الجاهلي، كما تجلى فيما جرى بين امرئ القيس 

امرئ القيس وحكمها لعلقمـة بالشـاعرية. وعلقمة بن عبدة التميمي، واحتكامهما إلى زوج 

بعرى  قتلـى بـدر ثم انتقل هذا الفن إلى العصر اإلسالمي على مثال ما بكى به عبد ااهلل بن الزِّ

حسان بن ثابت. وبلغ هذا الفن ذروته يف العصر األموي على  من المشركين، وما ردَّ به عليه

 .عربي تراثًا فريدًا عرف بالنقائضأيدي جرير والفرزدق واألخطل الذين خّلفوا للشعر ال

القصد من المساجلة إبراز قدرة الشـاعر علـى االرتجـال والتفـّوق، أو نيـل حظـوٍة وعلـّو 

عن ذوي السلطان أو بين الشعراء بعرض قدراهتم، وما تشـهد بـه ينـابيع ملكـاهتم، وقـد  شأنٍ 

 كانـت غايتهـا فإّنهـا تنصرف غايتها إلى المفاكهة وُتتخذ أداة للتسلية وشـحذ القريحـة. وأيـًا

شاهد ومعبِّر عن مظاهر الحياة الواقعية التي شهدها أهل العصر، كما تربز تحوالٍت سياسية 

 ودينية.واجتماعية 

 

 الملك ع د ا  و وره في   ث الحرك  الثقافي 
ومن المجمع والمتفق عليه بين الدارسين أن الحركة األدبية يف األردن أنَّ الحياة األدبيـة 

  بالجانِب  -اهلل رحمه –نشأت يف بالط الملك عبد اهلل األول، فقد اهتّم قد 
ّ
 جانب إلى األدبي

 فقــّرب األدِب، مجــالسِ  علــى وشــاهًدا حاضــنًا رغــدان قصــر وكــان الدولــة، ببنــاء اهتمامــه

  إنتاجهم وتذّوق لهم، واستمع مجلسه، من الشعراء
ّ
 عدداً  بالطه يف وجمع. والّشعرّي  األدبي

لحياة األدبية. ومـن أشـهر أولئـك األدبـاء والشـعراء: ا أثروا الذين واألدباء لشعراءا من كبيراً 
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، ومصـطفى الغاليينـي، والشـيخ حمـزة العربـي، األمير عادل أرسالن، وخير الدين الزركلي

وصبحي أبو غنيمة، وعرار )مصطفى وهبي التـل(، وشـاعر الثـورة )فـؤاد الخطيـب(، وعبـد 

ان. كما لّبى عدٌد من الشعراء دعوة جاللته بالقدوم إلى األردن، المنعم الرفاعي، وتيسير ظبي

ي، كامـل شـعيب العـاملي، منهم: عمر أبو ريشة، عبد المحسن الكاظمي، إسعاف النشاشـيب

عبد اهلل النجار، حبيب جاما ، يوسف حنّا، محمد الشريقي، سعيد درة، فهمي هاشم، نديم 

 المالح.

ــه اهلل يوجــه الصــحافة لت ــان رحم ــاء، وك ــداعات الشــعراء واألدب ــى إب ــليط الضــوء عل س

ل وتخصيص صفحات لها، ومجالت أدبية توّفر مساحة مناسبة لنشر كل ما هو جديد يف حق

األدب والثقافة والفنون، فمن الطبيعي يف طور البناء أن يحفـز الطاقـات اإلبداعيـة والفكريـة 

 على النهضة.

عراء أنـه كـان يعقـد لقـاءات للمسـاجالت ومن مظاهر احتفاء الملك عبد اهلل األول بالشـ

فكانــت قصــائد جاللتــه ومــا الشــعرية، والمعارضــات المبنّيــة علــى معــايير شــعرية محــّددة، 

ت به قرائح الشعراء بمثابة االنطالقة األولى للشعر الفصيح، بعد أن لـم يكـن غيـر شـعر جاد

قـب بــ)عرار(، الـذي الشاعر األردين مصـطفى وهبـي التـل الملالبادية. ومن هؤالء الشعراء 

كان يملك ثقافة واسعة وأفقًا عاليًا، كما يذكر البدوي الملثم )يعقوب العودات(، فكثيرًا ما 

بينهمـا مجـادالت حـادة يف نظريـات دارون وسبنسـر وتعـاليم تولسـتوي ولينـين كانت تدور 

 والتطور االجتماعي وأصل الحياة والكون، فكـان مصـطفى الفـارس المجّلـي، يـدلُّك علـى

هضمه النظريات الحديثة مكتبٌة حافلة بأمهات الكتب الصفراء... والبيضاء يـوم كـان شـرق 

 . (1)ى الصحف السّيارةاألردن يف قحط من الكتب والمجالت حت

                                                 
 .49البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص  (1)
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وإذا كانت األغراض الشعرية التي دار عليها شعر عرار تنحصر يف السياسة والوطن، ويف 

جالته الشـعرية مـع شـعراء عصـره داخـل األردن العدالة االجتماعية، ويف الخمـر، فـإنَّ مسـا

عليـه وخارجه ُتعدُّ ملمحًا يستوقف النظر والدرس، فقد انطبعت هذه المساجالت بما كان 

عراُر يف شعره، وعكست شخصيته يف مناخها وبيئتها. والمتتبع لمساجالته يقـف علـى سـبع 

  .عشرة مساجلة بينه وبين شعراء عصره

ى مســاجالت كّليــة وأخــرى جزئيــة. فالمســاجلة الكلّيــة هــي وتنقســم هــذه المســاجالت إلــ

صـيدة المتـأخرة مجـاراة القصائد المتفقة يف موضوعها ووزهنا وقافيتها وحركة روّيها فتكون الق

والمساجلة الجزئية: وهو ما خالفت فيه القصـيدة المتـأخرُة المتقدمـَة يف عنصـر مـن  للمتقدمة.

ر الشكل الخارجي، أو تختلف يف الموضـوع اختالفـًا العناصر المذكورة، كأن تفقد أحد عناص

 :جزئيًا أو كليًا، كما يبدو ذلك يف المساجالت التي حملت العناوين التالية

* بين عرار واألميـر الشـهابي؛ إذ تغّيـرت األبيـات مـن البحـر الـوافر إلـى البحـر الكامـل 

 الرويفضالً عن اختالف الروّي. * ترلم ترلم يا موالنا؛ إذ اختلف حرف 

* إلى برفين؛ إذ غّير عرار يف القافية وانتقل من البحر البسيط الذي تقوم عليه قصيدة أبـو 

 مساجلته. ثم عاد يف مسـاجلة أخـرى للقصـيدة نفسـها إلـى نفـس غنيمة إلى البحر الكامل يف

 الروي ولكن مع اختالف البحر)الكامل(.

ذا يف مسـاجلته للشـيخ حمـزة ويلجأ عرار إلى قلب المعنى يف مسـاجالته، كمـا يتبـدى هـ

 العربي حول القهوة. وسنقف قليالً عن هذه المساجلة.

 قال الشيخ حمزة العربي:

 ت مراشووووفه   قهووووو  الووووبّن قوووو  ط بوووو

ووووت  حواشوووويه إذ راقووووت لشوووو ربه    رقَّ

 َووومرا  ُتجَووو  عَووو  عّشووو قه  َوووحرًا 

  تسوووووووتثير مسوووووووّرات النفووووووووو  إذا 

 يف عووووو    مووووون شوووووب    ذات أك يووووو  

 ب لهووو ف مووون شوووفت  فنج كهووو  الصوووين   

ِن العوووووين ف شتّفوووو  وه   رضوووو   الخوووورَّ

 فتسوووووتعي  كشووووو   القوووووو  يف الحوووووين 

 أنارنوووووو  رشوووووووأ يف عوووووووور كموووووورين 

 عَوووووو  بسووووووو ِ  أقووووووو ح    كسوووووورين 
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  النووووو م ٌ يف مووووورْ  الطيووووور تهتووووو  

ت الشووووم  تبووووراً   موووون أشووووّعته   إذا ذرَّ

ع  ربوووع الغووور عوون  ثووب    قوو  بوو  كووونِّ

ووو  َ أٌ  َّ  كسوووتق  مووون عووو ير السوووفح ع

  كجتَوو  قسووم ت الحسوون إٌ ظهوورت 

  كشوووووه  اليوووووو  أقواموووووً إذا كزلووووووا 

  نع وعوووووووو ك  أقوووووووووا   عضوووووووو رط   

 تووووو نوا بووووو رائه  مسوووووتهزئين بمووووون 

 هوووووو  إذا رأ ا ونوووووور  يف الوووووور ض ناعبَ 

 قوووووو لوا: كسووووووي س  ال معنوووووو  لرّقتووووووه 

 فسووووو   س فسووووو ت  أذ اقهووووو  فووووورأ ا 

ووَفهً  ََ ض الشووعر ر بوو    إّكوو   إٌ عوورَّ

 َوووووب أحفظووووووه  إكمووووو  حسووووو س يف الق

 يووو  بَوووبالً يف ربووو  اَلرنٌ مووو  برحوووت 

ن عَووو  اَليوووِك يف اَلَوووح ر ث كيووو    عووورِّ

  أكثنوووووو   بسوووووومع  رّكوووووو  عووووووببت
 

 مشووووهور فووووّواْ الريوووو حين بضوووور  

 عَووو  نضووو   َوووفوْ مووون فَسوووطين 

 قبوووو  المسووووير إلوووو  أطووووالف عّموووووٌ 

 أطفوووووو  أ اَ  فووووووران   وووووو ُّ محووووووز ٌ 

 ُراُ  رامووووووووو  يف فيفيووووووووو   عبووووووووو  ٌ 

ينوووو  ب لب راشووووو َّ  ِت  ضوووور  النوووو ر ف

 ليسووووووووووووووو ذ   أن    تموووووووووووووو ين 

 َوووووان  موووون ر وووو ف العَوووو   الوووو ين 

 يومووووً كسووووي  الصووووب  بوووو لرف   الَووووين 

نت خضووووور اَلفوووو كيِن  ونوووور س شووووو  وَّ

 مح َوووون ال وووووٌ يف قووووبح  تهجووووين 

 أقوووووف: ال لووووي  نووووبا الفوووو   يعنينوووو  

 عَووووّ  حتوووو  عوووو ا ب لشووووعر يوووورذين  

 ألح كوووه مووو  َوووج  الوووورِ  تصوووبين  

 اَلع ريوووو  يف مسوووورا  تشووووجين   عوووو َّ 

 عوووون كغموووو  النوووو    اَل توووو ر تغنينوووو 
 

 ويقول عرار مساِجالً:

 موووو  قهووووو  الووووبن إٌ قيسووووت بصوووو في  

 مووووون بنووووو ت القوووووو  ُكسووووو   تووووو يرن 

 بوووين الخووورابي  يووو  شووويخ  بمنشووويت  

  يف ظووو  خربوووو   انووو  الطنوووب ذ  طنووو 

 لموووو  عوووورفت  لووووه رَوووومً  ال طَووووالً 

 فقووووو  بنووووو  كجتَووووو  لوووووباته  َوووووحرًا 

 يٌ ُنوووووو ته  َووووووحر  مجَسووووووه  فووووو

 مووون خمووور  َعووو ن مخضووو  العوووراكين  

 مووون   َوووه   مووون اَلَلحووو   تسوووقين  

  لوووووووو تجرعوووووووت ُال  الفنووووووو  ين 

  ين رو حقيووووووور  أنَيوووووووه المسوووووووو 

  لووووو  ي ووووون اَووووومه أنوووووالً لتووووو  ين 

  ضوووو  تقوووو ك عَوووو  ر  إلوووو  حووووين 

 شوووعر  ألحووو كه  يووو  شوووي  تشوووجين  
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 نعنوووو  موووون الجوووو   اَليوووو   ن ولوووو  

  اذ ووور  قووو   ووون نوووبا الووو نر قووووله 

  حسووووووبن  كعموووووو  مشووووووت   مرتبوووووو  

   يف  ووووووووو  ق ئظووووووووو  ٌ مصوووووووووط فنأ 

 يوووو  حمووووز  العربوووو  النوووو   يف َووووع  

  يوو  أربعووً موو   را  الحصوون لووي  بهوو 

 موووو ذا عَوووو  موووون اَلَووووع ر يف حَووووب 

  موووووون تطوووووو حن َأحووووووزا  شووووووو مي  

 لشوووووت  حووووووًا  ووووو ذر  الوووووي   ان  ا

  قرصوووووووعن   ان  الحوووووووور مورقووووووو  

  الغوووووووور م ن مووووووو   ن توووووووه  أكووووووو  

ٌَّ ذا رعووووووووو اٌ الفووووووووووب َوووووووووي ك     أ

 الوفووووو   لوووووه  يف مووووووطن ال يووووورى إال

وووووووه قعووووووووار خموووووووو ر عري توووووووه َّ  ل
 

 ال تسووورع الخطوووو ف لووو كي  عَووو  نووووٌ 

 مووووووو  لووووووب  العووووووي  إال لَمجوووووو كين 

 يف  وووو  عوووو   ننوووو  يف عووووور كموووورين 

 موووون السوووونين ر ابوووو  َووووه  عبووووين 

  يف كعووووووي   ل وووووون عيوووووور مضووووووموٌ 

  إال م حَوووووو  موووووون حورنوووووو  العووووووين

   َوووووورا  يف فَسووووووطين  موووووون ثوووووورا

 عَوووو  عنوووو  ين ب سووووت موووون عنوووو  ين 

  لووووووٌ خووووو  ابنووووو  اَلرنٌ نحنووووووين 

  أٌ ع وووو  شوووعب الزعتووور   ووووين 

 قوووووم  ميوووو مين يف معشوووور موووون بنوووو  

 بوووووورعمه   نوووووو يف عوووووز  تم وووووين 

 نينوووً أال أكعووو  بوووه يووو  شوووي  مووون نيووون 

 نصوويغت موون الَطوو   ا ينوو    الَووي
 

لقهــوة ومــا ُتحدثــه وتســتثيره يف الــنفس مــن ابتــدأ الشــيخ حمــزة العربــي قصــيدته بــذكر ا

مسرات، وخاصة إذا أدارهـا علـى الجمـع فتـى فـاتن الحسـن. ثـم اتجـه إلـى وصـف جمـال 

ة ومغانيها، وبعدها عّرض بنماذج من الناس انحرفت مقاصدهم فحملوا على رجـال الطبيع

يـدعو  العلم والدين، بالرغم من أهنم متأخرون عن الركب ومـات إحساسـهم بالجمـال. ثـم

 شاعر األردن إلى الرتنُّم بالشعر العذب، وكأنه يدعوه إلى الرد على تلك العصبة.

فاتجه للحديث عن الخمر التي تديرها حسناء بـين  أما عرار فقد قلب المعنى يف قصيدته

الخرابيش، فهو يجد نشـوته يف الخمـر ال يف القهـوة، ويـدعو الشـيخ حمـزة إلـى التحلُّـل مـن 

ى حين ينتهي من القصف واللهو، وأن ال يعبأ بالزمان والدنيا فلذة العيش النسك والتقوى إل

ره بأن النعيم زائل وعليه أن يبا در بالحصول على المتعة. ثم ينحو بقصيدته للمجانين، ويذكِّ



شين  عرار.. صوت المهمَّ

 

272 

 

ه بمكانة الملك عبد اهلل األول  منحى سياسيًا، ثم ينعطف إلى التغني باألماكن األردنية، وينوِّ

 لدين والوطنية.الجامِع بين ا

 

 التفاعا ال ّصي  ين القصيدتين:
قصـــــــيدة حمـــــــزة  

 العربي

 البيت قصيدة عرار البيت

ور، غور نمرين، الغـ ذ ر اَلم  ن

عبـــدون، فلســـطين، 

 )عّمان( عّمون

غــور نمــرين، عّبــين، عجلــون،  

فلسطين، حلـب، وادي الشـتا، 

 وادي الحور، الزعرتي، الغور

 

اَتخ ا  ألفو   

 الق في  كفسه 

    

 1 قهوة البن 1 قهوة البن 

 16 حورها العين 2 الخّرد العين 

 4 ضرس مشهور 6 ضرس مشهور 

 22 تمكين 12 تمكين 

 24 اللين 14 اللين 

 8 تشجيني 20 تشجيني 

 4 تغنيني 21 تغنيني 

 17 فلسطين 7 فلسطين 

 7 إلى حين 3 يف الحين 

 التعالق اللغوي يف القوايف واضحًا. وإذا استثنينا )ضرس مشهور، وقهوة البن( نجد
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ونلحظ أّن عرارًا استدخل يف قصيدته شطرًا من بيت قيس بـن الملـّوح: )مـا لـّذة العـيش  

ثيمـة  فالمكـان اّل للمجانين(. وكال القصـيدتين تعـربان عـن بيئتهمـا بـذكر أسـماء األمـاكن.إ

 أصلية يف بنية شعر عرار.

إذ يجتهـد كـل طـرف يف قـرب إلـى النقيضـة، ونجد نمطًا مختلفًا من المسـاجالت هـو أ

ومثـال ذلـك مـا حـدث بـين  اإلغارة على الطرف اآلخر، ومغالبة الخصم والقدح يف مقامـه.

ار واألمير أحمد الشهابي، فقد عـّرض عـرار بصـديقه سـعيد عّمـون الـذي علِـق بفتـاتين، عر

 فقال:

   حيوووو  يف حموووو  الزرقوووو   بيبوووو 

ٌَ فيهووووو    إٌ َوووووألوَك عووووون عّموووووو
 

  يف الرصووووويف  بنوووووت قووووو را حيووووو   

 فقوووو  ُمِسووووَ  الشووووق ُّ بهوووو  حموووو را
 

 فأنذر األمير الشهابي عرارًا بالكفِّ عن هجو سعيد، فلم يكّف عرار

 فقال األمير أحمد الشهابي:

  « حيووو  يف حمووو  الزرقووو   بيبووو »

  أبَغهوووووو  التحيوووووو  موووووون فت نوووووو 

   إٌ َووووألوك عوووون عّموووووٌ فيهوووو »

  إٌ َووووألوَك عوووون ن  يووووه يومووووً
 

 ر موووون بووووين العووووبارىفتوووو   الطهوووو 

  « حيوووو  يف الرصوووويف  بنووووت قوووو را»

 فقوووو : بطوووو  المعوووو م  ال ُيجوووو رى

 «فقوو : ُمِسووَ  الشووق ُّ بهوو  حموو را»
 

 

 ر على تحدي األمير الشهابي:وأصر عرا

  أأتتووووك أبنوووو   الرصوووويف  تشووووت  

 لووو  يبووو  فيهووو  مووو  ُيحبِّوووُب ُقربهووو 
 

  قحوووُ اَل اكووو  بعووو  حوووور عوووينِ  

 لَووووووونف  إال ال ووووووو فر العّمووووووووين
 

 وعلى الفور أجابه األمير الشهابي:

  «أأتتوووك أبنووو   الرصووويف  تشوووت  »

 ع ضوووت ميووو   كعيمهووو  فجحيمهووو 

  بهووو لووو  يبووو  فيهووو  مووو  ُيحبِّوووُب ُقر»

 لوو  يَووَ  موورمُن قومنوو  موون موورك   
 

  ٌِ  بوووورَ  المحووووّب  أّكوووو  المحووووز 

  «قحووُ اَل اكوو  بعوو  حووور عووين»

 إال السووووووعيُ   ذاك خيوووووور قوووووورين

 «لَووووونف  إال ال ووووو فر العمووووووين»
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وقـد ورد خربهـا يف التقـديم  وثمة مساجلة أخرى بين عرار ومحمـد صـبحي أبـو غنيمـة،

 ،«الملـك الشـاعر» تحت العنوان الفرعي: «ألردنعرار شاعر ا» الذي كتبه أبو غنيمة لكتاب

يف ليلة كنا جلوسـًا يف عيـاد ، عـادل العظمـة،  الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة:وفيه يقول 

اهلل النمر، واألديب عبد اهلل الدباس، وقرأ األخير كلمة يف صحيفة عن فتاة طاهر الجقة، عبد 

إزعاجهـا بالرسـائل، ويف الطريـق، وقـد اسمها برفين، تتذمر من بعض من ال أخـالق لهـم، و

وهنا أمليُت علـى األسـتاذ الـدباس أبياتـًا نشـرت يف ديـوان  ،أّنبت الصحيفة هؤالء تأنيبًا مّراً 

 نها:عرار على أهنا له وم

  إٌ الووووبين  صووووفته  لوووو  يوووونهه 

 ن   و ل ال  فويٌ َومعت كبو حه 
 

  عمووووو  َأتووووووا شووووور  يعوووووز  نيووووون 

 فتوووووبرع  ب لصوووووبر يووووو  )بووووورفين(
 

 شرت األبيات )قصيدة أبي غنيمة( وإذ بعرار يكتب لي، وكنت نزحت إلى دمشق:وانت

 موووو ل   بوووورفين يوووو  عشوووو   برفينوووو 
 

 «أضووح  التنوو ئ  بوو يالً موون توو اكين » 
 

فإنَّ اإلشكالية األهم هي أن  (1)عن اإلشكالية التي يشير إليها الدكتور زياد الزعبيوبعيدًا 

، تفتقر إلى عنصـر رئـيس مـن عناصـر المسـاجلة وهـو قصيدة عرار التي كتبها إلى أبي غنيمة

 وحدة الروّي. ولكننا إذا تجاوزنا هذا العنصر، تستوقفنا أمور عّدة:

 مطلـع هو قصيدته من األول البيت فعجز لعربي،ا الشعري الموروث على عرار اتكاء* 

ت هـو صـدر بيــ منهــا الثـامن البيـت وصـدر. الثــاين البيـت عجـز وكــذلك زيـدون، ابـن نونيـة

 للمتنبي، وتمامه:

 مووو   ووو  مووو  يتمنووو  المووور  ي ر وووه
 

 تجر  الري ْ بمو  ال تشوته  السوفن 
 

 زن النهشلي:أما البيت العاشر من قصيدة عرار فيتناّص فيه مع بيت بشامة بن ح

 إّكوووو  محيوووووِك يوووو  َووووَم  فحيينوووو 
 

  إٌ َوووقيت  ووورا  النووو   ف َوووقين  
 

                                                 
 . 513يق د. زياد الزعبي، ص تحق ،انظر ديوان عشيات وادي اليابس، مصطفى وهبي التل)عرار( (1)
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لتنـائي بـديالً مـن تـدانينا( يحمـل وتضمين عرار صدر بيت نونية ابـن زيـدون: )أضـحى ا

أبعد من التنـائي المكـاين بعـد سـفر أبـو غنيمـة لدمشـق، بـل يتضـمن معنـى التنـائي النفسـي. 

 ا تجافينا(وكذلك تضمنيه )وناب عن طيب لقيان

وتأخذ بعض المساجالت منحًى سياسيًا، تنتقد فيه الوضـع القـائم، وتتخـذ مـن الكلمـة 

 -التـي ينشـرها محمـد صـبحي أبـو غنيمـة -ض المقـاالت سالحًا، فقد كان عرار يقّفـي بعـ

 شعرًا. وحين نشر أبو غنيمة:

نوووو  كفضووووح العبوووو ر    يوووو  شووووعر نع 

  قوووووو   ف كوووووو  فقوووووو ك  الحوووووورار 
 

   ا شووووو ر  فقووووو   ف كووووو  الغموووووز 

ووووووو س  ال حجووووووو ر    كحووووووون ال ُب  
 

 إيوووووووو ِك أعنوووووووو  ف َوووووووومع  يوووووووو   وووووووو ر 
 

 قام عرار بنظم األبيات التالية:

  حووووووار  يووووو  نبوووووُر ال بشووووورى  ال

 يوووو  نبوووور حسووووب اَلموووو  الحموووو ر 
 

  يطربهوووووووو  عزُفووووووووَك ب لقيثوووووووو ر  

 ح ومووووووووو  برا ووووووووو  بّصووووووووو ر 
 

 (1)فوووووووووووالٌ فيهووووووووووو  لولوووووووووووب الوووووووووووووار 

 

ك فيه بعض األبيات التي ت رد إليه من األصدقاء قريحة الشعر، فينظم على إثرها وقد تحرِّ

سطرها صـديقه إسـحق قصيدة تتفق معها يف الوزن والقافية، ومثال ذلك األبيات التالية التي 

 السمارة:

  ألووووووو  تووووووور إَوووووووح  السوووووووم ر 

   مضووووووو  إلووووووو  تَوووووووك التووووووو 

  أكووووووووووَت الووووووووووووير بصووووووووووحبت 

 عنووووووووووت َووووووووووع نس  اكتشووووووووووت
 

  يووووووو  مصوووووووطف  قبووووووو  الزيووووووو ر  

  لقثووووووووو ر يف صووووووووووته  كغووووووووو  ا

  أكعووووووووو  بووووووووور ن يف الوووووووووووار 

  الهبوووووووور يوووووووورقص يف مهووووووووو ر 
 

                                                 
 2001، 1من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، جمع وإعداد هدى أبو غنيمة، ط -سيرة منفية (1)

 .1067ص  2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج
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 فكتب عرار قصيدته التي عنواهنا: يا ليت، ومنها هذه األبيات:

  يوووووووت إَوووووووح  السوووووووم ر يوووووو  ل

  َوووووووووق   َوووووووووق   اكتشووووووووو 
 

  يوووووو  كوووووو   قوووووو  فهوووووو  العبوووووو ر  

 (1) أعووووو ر نوووووبا ال وووووأ   ووووو ر 

 

 ها تتضمن إشارات سياسية.وعلى الرغم من أن موضوعها اإلخوانيات والخمر، إال أن هنايت

ومثلما تحرك قصائد الشعراء اآلخرين عرارًا، فكذلك الشعراء اآلخرون تحركهم قصائد 

الهوى يف دار المعلمين بحلب بينه وبـين فتـاة، احـتفظ مـن إهـداءاهتا بـوردة عرار. فقد جمع 

ين وضعها يف أحد دفاتره. وبعد حـين وهـو يهـم باسـتعراض بـواكير منظومـه وجـد الـوردة بـ

دفتي كتاب آخر ولم يجد دفرت غزله األول، وبعد استقصاء علم أّن بِْكره وصـفي سـطا علـى 

 «عبـد الكـريم الكرمـي «إلـى صـديقه الشـاعر أبـو سـلمى ذلك الدفرت، فنظم أبياتـًا بعـث هبـا

 وكتب له القصة، واألبيات هي:

  أننووو   بوووين الصوووحيفتين َوووطورن 

حت  أ نت بنضوورتك السوونوٌ  صوووَّ

(  ا)  حووووو   بواحووووو   فقووووو أبنووووو َّ

 )أبنوووّ ( قووو  َووو لت  وووراْ فوووران 
 

  ب حووووت بسوووور  لوووو  ي وووون بمبوووو ْ 

  أيووووو   الزمووووو ٌ ر ا ك الوّضووووو ْ

  قوووو َْلميمووووك الحسوووون   قوووووف  

  يموووو  يضووووم  يف الغوووو ا   راحوووو 
 

 وبعد فرتة أرسل له أبو سلمى رده على قصيدة عرار:

  موو ل  أرى طوورن الهوووى يوو  صوو حب 

 فووووال أطيوووو  فراقهوووو  أموووو  الجووووراْ
 

  يبووو  عيووور الووو م  يف اَلحووو ا لووو   

 (2)بغيوووور  ووووراْ  القَووووب ال يحيوووو 

 

ــوان ــت عن ــي حمل ــدو المســاجلة الت ــا المعــاش رشاشــا «وتب ــى «زدن ــرب إل القصــيدة  أق

المشرتكة، فطريقة بناء األبيات بما تشتمل عليه من عطف بيت علـى اآلخـر تؤّكـد أن عـرارًا 

                                                 
 -248القصيدة وظالل مناسبتها يف ديوان مصطفى وهبي التل: عشيات وادي اليابس، الصفحات ( 1)

 بيتًا. 29ياهتا وعدد أب 252

 .108البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص ( 2)
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ن مـا فـاض علـى ألسـنتهم مـن وخليل مطران ومحمد صبحي أبو غنيمة كانوا مجتمعـين، وأ

ر والمفاكهة.  أبيات جاءت على سبيل التندُّ

 ومحمد أبو غنيمة كانـا يف دمشـق أّن عراراً  -ونقولها هنا تجّوزاً  -وحكاية هذه المساجلة

مدعوين للعشاء بصحبة عدد من األصدقاء، فوردهم نبـأ إنعـام جاللـة الملـك عبـد اهلل علـى 

ن يفضـل األخيـر زيـادة المعـاش علـى منحـه الوسـام، الشاعر فؤاد الخطيـب بوسـام، يف حـي

ى القول، فبدأ فاقرتح عرار إرسال برقية لجاللته هبذا المعنى، فحفز الشاعُر خليل مطران عل

 عرار القول:

 َوووووووووووووووووووهُ  الع الووووووووووووووووووو  ط شووووووووووووووووووو 
 

 فأكمل أبو غنيمة: 

 موووووووووووووب أصوووووووووووووبح الشووووووووووووويُ  ب شووووووووووووو 
 

 وأضاف خليل مطران: 

 َووووووووويَبُت الشووووووووويُ  شووووووووويخً
 

 ع شووووووووو إٌ لووووووووو  تزيووووووووو  ا الم 
 

 .«ونك  المع   رش ش » فقال الملك عبد اهلل لمن حوله: قولوا لهم:

ا إلـى بـالط الملـك عبـد اهلل، لكـن وما يلفت الدارس هنا هو كثـرة الشـعراء الـذين وفـدو

عرارًا لم يحدث له ان تساجل إال مع عدد محدود جدًا منهم)ثمانية شـعراء فحسـب(. فهـل 

يموا يف األردن إال فرتة وجيزة لم تسمح بالتفاعل مع عـرار؟ لم يلتِق هبم عرار؟ أم أهنم لم يق

 اختّطه عرار لنفسه؟أم أنَّ اتجاهاهتم األدبية ال تتوافق مع االتجاه األدبي الذي 

  ،تنماز هذه المساجالت بأهنا أقرب إلى الطفرة الشعرية منها الى المساجلة المكتملة

 تعداهما، إاّل يف النادر.فال تلبث أن تقف عند حدود البيت والبيتين ال ت

  .بعض المساجالت فردي وبعضها جماعي يشرتك فيها شعراء آخرون 

 ــة يظهــر ا ــة اللفظي لتكــرار بلفــظ كلمــة أو اشــتقاقاهتا أو بصــيغها علــى المســتوى البني

 المتنوعة لدى المتساجلين.
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 صر ويتضح لنا أن الشاعر الثاين ال يكتفي باستعمال نفس البحر ونفس القافية وال يقت

علـى معالجـة نفـس الموضــوع والتطـرق لـنفس المعـاين، بــل نـراه يقتـبس بـين الفينــة 

وهكذا يمكن القـول إّن التنـاص  واألخرى مفردات وعبارات من القصيدة النموذج.

الذي يجمع بين القصيدتين يشمل الموضوع والمعاين والوزن والقافية وصيغ التعبير 

 معًا.

 ليعقـــوب العـــودات علـــى عـــدد مـــن  «ردنعـــرار شـــاعر األ» لقـــد وقفـــُت يف كتـــاب

المساجالت الشعرية غير السبع عشرة مساجلة التي أثبتها د. زياد الزعبـي يف تحقيقـه 

 عشيات وادي اليابس. وهذه المساجالت هي: لديوان

 بين عرار وأبو غنيمة. .1

 بين عرار وأبو سلمى)عبد الكريم الكرمي(. .2

  األول.بين عرار ومحمد فال الشنقيطي والملك عبد اهلل .3

 بين عرار والشيخ حمزة العربي والشاعر عبد المنعم الرفاعي، والملك عبد اهلل. .4

 بين عرار وإسحق السمارة. .5

 

 بحتمص نر ال

عـــرار شـــاعر األردن، يعقـــوب العودات)البـــدوي الملـــثم(، وزارة الثقافـــة األردنيـــة،  -

2011. 

. زيـاد الزعبـي، ديوان عشـيات وادي اليـابس، مصـطفى وهبـي التـل)عرار(، تحقيـق د -

  2020وزارة الثقافة األردنية، 

من أوراق الدكتور محمد صـبحي أبـو غنيمـة، جمـع وإعـداد هـدى أبـو  -سيرة منفية -

 .1067ص  2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج 2001، 1نيمة، طغ
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 رالحرك  الش ري  في األر ن في عهد عرا
 

 * . سمير ي امي
    

بشاعرنا الكبير عرار الذي امتدت حياته بين هناية القرن التاسـع عنوان هذه الورقة مرتبط 

ردن وأصـبح دولـة مسـتقّرة عشر ومنتصف القرن العشرين، وهي الحقبة التي تشّكل فيها األ

فقـد كانـت منطقـة شـرقي  ....بأطرها اإلدارية والسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة والتعليميـة

ء تابعا لوالية سـورية، مقّسـما إلـى سـناجق أو أقضـية لهـا األردن يف عهد الدولة العثمانية لوا

ثمانيـة تزيـد علـى كوهنـا حكامها أوقائمقاموها، ولم تكن هذه المنطقة بالنسبة إلى الدولة الع

ممــرا لقوافــل الحجــاج، فلــم هتــتّم بشــؤوهنا الحياتيــة أو التعليميــة أو االقتصــادية، إذ انصــّب 

اية األموال، وترّكزت جهودهم على عقد اتفاقيات مـع اهتمام والة الدولة العثمانية على جب

اهتم علـى الريـف زعماء البدو لحماية قوافل الحّجاج، وال يهمهم بعد ذلك قيام البـدو بغـار

 والقرى، وتدمير المحاصيل، وهنب األموال.

عند قدوم األمير عبد اهلل بن الحسين إلى شرقي األردن لم يجد إال بضع مدارس إبتدائية 

الكتاتيب، لغة التعليم فيها الرتكية ال العربية، ولذا كان التعليم نـادرا، واألميـة طاغيـة، أشبه ب

األردنية من يستطيع أن يكتب أو يقرأ رسـالة، وكـان ينـدر  حتى تكاد ال تجد يف معظم القرى

أن يذهب أي طالب إلى أي قطر عربي طلبا للعلم، وإذا شاء أحد أن يتعلم، فمـا عليـه إال أن 

وجهه نحو دمشق أو حلب أو بيروت أو مصر أو استانبول، حيث يجـد مدرسـة ثانويـة  ييّمم

معنوي، يف زمن ندرة وسائط النقـل ومخـاطر أو معهدا عاليا، مع ما يف ذلك من عناء مادي و

السفر، تلك التي تعّرض لهـا عـرار عنـدما سـافر إلـى دمشـق للدراسـة، ولـذا ال نسـتغرب أن 

                                                 
  *أستاذ األدب الحديث، الجامعة األردنية 
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ى الربع الثاين من القـرن العشـرين، وأن تـرتبط بشخصـية األميـر تتأخر النهضة يف األردن حت

عليمية، إذ عمل على تأسيس المثقف عبد اهلل بن الحسين، وبجهوده اإلدراية والسياسية والت

دولة حديثة مستقّرة، على الرغم من اصطدامه بالسلطة الربيطانية ممثلة بالمندوب السـامي، 

ــبعض أصــحاب النفــوذ مــن الزعمــاء الت ــديين، وبزعمــاء االســتقالليين الوافــدين مــن وب قلي

الـبالد سورية، وببعض األردنيين المطالبين بحقوقهم الوطنية الضائعة، إلـى جانـب تعـّرض 

 لغزوات قبائل الحجاز.

اهتّم األمير عبد اهلل فور وصوله عمان بالتعليم وبناء كوادر إدارية، فوضع برنامجا شامال 

ــغ عــدد  ــيم ليبل ــام األول للتوســع يف التعل مدرســة، ويضــع حجــر  44المــدارس خــالل الع

مـي ، تلك المدرسـة التـي خّرجـت معظـم متعل1923األساس لمدرسة السلط الثانوية سنة 

ومسؤولي األردن يف النصف األول من القرن العشـرين، كمـا قامـت مديريـة المعـارف سـنة 

ان المبعوثـون هـم: بإرسال أول بعثة طالبية إلـى الجامعـة األمريكيـة يف بيـروت، وكـ 1927

. وقد استمرت .صياح الروسان، فوزي الملقي، حسني فريز، جميل سماوي، أديب عباسي

جموعــة مــن الطلبــة المتفــّوقين كــل ســنة، ليعــودوا ويعملــوا يف مديريــة المعــارف بابتعــاث م

 التعليم أو إدارة الدولة.

والفكريـة والصـحفية، لقد خلق األمير عبد اهلل، بشخصيته المثقفـة، وباهتماماتـه األدبيـة 

هنضة أدبية وشعرية، من خالل مجالسـه الشـعرية التـي كـان يحتشـد فيهـا عـدد مـن الشـعراء 

جانب الشعراء األردنيين، بمـا يـذّكرنا بـبالط سـيف الدولـة الحمـداين  العرب الوافدين، إلى

هم، وأمراء األندلس، تلك المجالس التي كان األمير فيها يحاور الشعراء ويساجلهم ويمتحن

 وقد وصف تيسير ظبيان تلك المجالس أبلغ وصف وأدّقه يف قوله: 

أنا، وأشّد هيبـة، وأرفـع لم تكتحل عيناي يف جميع سني حيا  بمشاهدة مجلس أجّل ش»

قدرا، وأنبه ذكرا، وأطيب أثرا، وأوقـع يف الـنفس، وأحـّب إلـى القلـب، مـن تلـك المجـالس 

رغـدان أو بسـمان أو المشـتى يف الشـونة،  الخاصة التي كانت تعقد مـن حـين آلخـر يف قصـر
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 برعاية األمير عبد اهلل بن الحسين، لما كان يـدور فيهـا مـن مسـاجالت شـعرية، ومطارحـات

.. وكانت هذه المجالس .أدبية، ومناقشات دينية وعلمية، وحوار سياسي على مستوى رفيع

باإلضــافة إلــى تضــّم نخبــة مــن عيــون أهــل الفكــر وجهابــذة العلــم ورجــال األدب والشــعر، 

 .«جمهرة الوزراء وكبار المسؤولين...

الحركة شهدت الساحة األردنية مجموعة من الصحف والمجالت كان لها تأثير قوي يف 

الشــعرية، إذ كانــت تلــك الصــحف والمجــالت تنشــر القصــائد، وتشــرك النقــاد والبــاحثين 

ن األميـر عبـد اهلل كـان لتحليل تلك القصائد أو نقدها، مما أغنـى الحركـة الشـعرية، علمـا بـأ

يشــارك يف تلــك المعــارك النقديــة، أحيانــا باســمه الصــريح، وأخــرى باســمه الرمــزي ســامي 

 ذ.الذرى أو بالرمز س.

وعلى ذلك يمكن القول إن النصف األول من القرن العشرين قد شهد حركة شعرية غنية 

هــذا الشــعر يف شــارك فيهــا الشــعراء الوافــدون إلــى جانــب الشــعراء األردنيــين، وقــد خــاض 

حومات السياسـة ودروهبـا، ويف قضـايا المجتمـع وهمـوم النـاس، وعّبـر عـن حـّب الشـعراء 

المسـتعمر والمـؤامرة علـى فلسـطين وشـعبها... ومـع أن  لوطنهم، وانحيازهم ألمـتهم ضـد

الشعراء كانوا ينتقدون سياسة الدولة ومسـؤوليها، كـان األميـر يقـف معهـم وينصـرهم علـى 

ال على ذلك قصيدة الشيخ فؤاد الخطيب )القلم الشهيد( التـي نشـرها يف حكومته، وخير مث

 :يقول منهاصحيفة الجزيرة ضد رئيس الوزراء توفيق أبي الهدى التي 

 خب ا بي   ف ل نر   شوت عواربوه 

 فقوو  مشووت اَل  وو ف يف  وو  مهجوو 
 

 ب لشووووور ذانبوووووه  ُتيوووووه  أكبوووووأ عووووون 

 من القوو  حتو  عوّص ب لمو   شو ربه
 

 ر قائال:ويخاطب األمي

 فق  ي  فت  البطح   يف الشر  ب  يو  

 عَوووو  بَوووو  الكووووت قنووووو   ر  لووووه
 

 عَوووو  أن  ق مووووت عَيووووه كوانبووووه  

  واكبوووه  م  وووت بتيووو ر الخطوووو 
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وقد ثار رئيس الوزراء لنشر القصيدة، فاستدعى تيسير ظبيان وهدده بإغالق الصحيفة إذا 

ألميـر، شـاكيا مـن تعـرض فـؤاد نشر شيئا لفؤاد الخطيـب، وتوّجـه إلـى الشـونة حيـث يقـيم ا

الخطيب له، مهّددا باالستقالة، فمـا كـان مـن األميـر إال أن طّيـب خـاطره ونفـى أن يكـون يف 

هجاء لـه، فـاألمير ال يسـمح ألحـد أن يهـاجم رئـيس حكومتـه.!!. وبعـد انصـراف  القصيدة

أتيك من الشيخ رئيس الوزراء اتصل األمير بتيسير ظبيان وأخربه بالمقابلة، وقال له انشر ما ي

فؤاد، وانتظر مني الليلة قصيدة، وقد أرسل لـه قصـيدة عنواهنـا )مـن القلـم الحـي إلـى القلـم 

 وتعريض بأبي الهدى، يقول فيها:الشهيد(، وفيها غمز 

 فموووو  القَوووو  الغووووور  إال موووو ّر  

 فبّشوور بنوو  قحطوو ٌ أكووت خطيووبه  

 أعووووووذ بربووووو  أٌ تخوووووور عوووووزائ  

 فبشوووراك قووو  لبووو ك قوووو  عووورفته 
 

 ّر بفضوووو  لَخطيووووب يوا بووووه مقوووو 

  شوووو عر عوووو ك ٌ تع لووووت مراتبووووه 

وو  مخ لبووه  َّ   يف العوور  ليووت لوو  تق

   ووربته   الخصوو    شووت  ت ئبووه
 

جــو السياســي يف األردن منفتحــا نســبيا، فباإلضــافة إلــى المجموعــة الكبيــرة مــن كــان ال

الصــحف، والتــي كــان بعضــها يعــارض الحكومــة، وقــف عــدد مــن النــواب مواقــف حازمــة 

ــارة، وجري ــة ت ــة األردني ــدة الربيطاني ــات لمعارضــة المعاه ــؤتمرات وتجمع ــدت م ــة، وعق ئ

ل حقوق أبناء البلد تارة ثالثـة، ويبـدو ولتحكم األجانب بمقدرات البلد تارة أخرى، وإلهما

أن المعارضة كانت تستفيد من بعض الثغرات الناجمة عن ذلك الصـراع الخفـي المضـطرم 

المعتمـد الربيطـاين واألميـر والـوزارة، فهـذا عـرار ينـادي  على الساحة األردنية بـين كـل مـن

سـت أهـال لهـا، ويـدعو باألردن لألردنيين، نكاية بفئة من غير األردنيين تسـنّمت مناصـب لي

 إلى تطهير األردن من تلك الطغمة الفاسدة، فيقول مخاطبا األمير:

 رفعووووت  وووو   ضووووي  ال يقوووو   لووووه 

  قَووت أ ال  قوووم  ينهضوووٌ ب وو  

 بك م َووو  الحشوو   بووه موووال  شووع

  لوووي  تري قوووه يووو  َوووي    أخووو  

 إال بسووووووو  الخنوووووو   وٌ لميووووووزاٌ  

 مووون خيووور أعوووواين   حسوووب   أكهووو 

 موون عووإّل طرفووك  ا نموو ف نا اٌ 

 يف كوووو   صووووّ   ال يف َووووّن ثعبوووو ٌ 
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 مووووال  إٌ المط يووو  ال تسوووير إلووو 
 

 ع ي تهوووو  إٌ عالنوووو  عيوووور فرَوووو ٌ
 

بالغيظ، إلـى هجـاء عمـان لخضـوعها  ووصل األمر ببعض الشعراء، من شدة اإلحساس

 لسلطة األجنبي وسيطرة المنافقين والتافهين على شؤوهنا، فيقول صبحي أبو غنيمة:

 َوووووووو  الوووووووو ع ر  عموووووووو ٌ يوووووووو  ب

 موووووووو   نووووووووت م وووووووو  ب لوقوووووووو ر 

 أموووووووووووو  البَيوووووووووووو  فهوووووووووووو  يف
 

 خنووووووووت اَلبووووووووّ  فَسووووووووت نار   

وووووووو  ب لحضوووووووو ر   َّ   لسووووووووت  

 تَووووووك التوووووو  توووووو ع  الووووووووار 
 

المرحلة لمناحي القصور والفساد يف شؤون الدولة، وانصّب  لقد تعّرض كثير من شعراء

لكنــه كــان واســع نقــدهم علــى المســؤولين والمتنفــذين، ممــا كــان يصــيب األميــر أحيانــا، و

 الصدر، يدعمهم ويحدب عليهم ويتحّمل نزواهتم، بل يغفر لهم ويسامحهم. 

سـية كلهـا، ودون باإلضافة إلى ذلك هناك شعر سياسي كثير فيـه نقـد حـاد للسـلطة السيا

حدود، قاله شعراء أمثال عادل الشمايلة وحسني فريز ومحمود المطلق... ولـم ينشـروه، أو 

 على الرغم من مرور الزمن. يسمحوا باالطالع عليه

تفاوت مستوى هذا الشعر من شاعر إلى آخر، حسب القدرة والثقافة والموقـف، ولكـن 

ذلـك العنـف يف المعالجـة، والقـرب مـن الخيط العام الـذي يسـلكه كلـه هـو تلـك الحـدة، و

أذواق الناس، وال غرو يف ذلك، فهذا النوع من الشعر ال تثيره عوامـل خارجيـة، وال تفرضـه 

مطــامع خاصــة، وال ينّمــق إلرضــاء اآلخــرين، بــل ينطلــق مــن إحســاس ذا  ومعانــاة حــادة، 

التعبيـر عـن وضـع  تنضجه التجربة الذاتية، وتغّذيـه العاطفـة الصـادقة، ال يرمـي أصـحابه إال

ء، وواقع مرير، والتفـريج عـن معانـاة نفسـية يحسـوهنا بدرجـة أقـوى ممـا يحسـه النـاس 
ّ
سي

الشعر من خالل األلم وصراع اإلنسان مع الحياة، ومن هنا اكتسب العاديون، وقد وجد هذا 

 قيمته. 

اتسـم ذلــك الشــعر بصــدق العاطفــة والتجربـة واإلحســاس، وانبعاثــه مــن ذاتيــة الشــاعر، 

ليس من الخـارج، فهـو شـعر متـأجج العاطفـة، صـادق الوجـدان، ممـا يجعلـه كأنـه وثـائق و
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ة التــي كــان يعيشــها النــاس، بعيــدا عــن احتجــاج كتبــت بــدم القلــب لتعــرب عــن عمــق المعانــا

 الزخرفة والتزويق واالنفعال. 

ذلك كان الجانـب األول يف هـذا الشـعر، أمـا الجانـب اآلخـر فهـو الطريقـة أو األسـلوب 

ي نقل به الشعراء تلك العواطف واألحاسيس، فإذا كـانوا مشـرتكين يف البعـد األول فقـد الذ

إلى البساطة يف التعبير، واستعمال لغة وأساليب قريبة  اختلفوا يف البعد الثاين، إذ مال بعضهم

من أفهام الناس وكالمهم، كما رأينا عند عرار وصبحي أبو غنيمة، ومال بعضهم اآلخر إلـى 

والفخامة يف التعابير واألساليب واللغة كما نرى عند األمير عبد اهلل وفؤاد الخطيـب الجزالة 

كـن القـول إن مـا حفـل بـه هـذا الشـعر مـن معـان .. وعلـى العمـوم يم.وخير الدين الزركلي

وصور وتراكيب، جاءت يف جانب كبير منها مبتكرة، الهدف منها أن تكون وسيلة للتعبيرعن 

نساب سريعا إلى نفـوس النـاس، ويجـد صـدى عنـدهم لمـا فيـه مـن النفس، وهذا ما جعله ي

 صراحة وصدق عاطفة، وإن كان بعضه ال يخلو من المبالغة.

لى السياسـة ودروهبـا المتشـابكة، عكـس الشـعر األردين يف هـذه الحقبـة حسـا باإلضافة إ

حمـد وطنيا وقوميا قويا، وقد بدا ذلك يف شعر حسني فريز وحسني زيـد الكـيالين وعـرار وم

 زيد الكيالين وعيسى الناعوري وسليمان المشيني، فحسني فريز يصف وطنه بقوله:

  طنوووووو  أكووووووت منبووووووت  موووووو   

 أبقووو    أكوووت أعَووو  مووون أٌ تهووو ٌ

 أكوووووت حوووووّر مووووون القيوووووون  حووووورّ 
 

 اَلحووووووورار  الشوووووووجع ٌ  لألبووووووو   

 مووووون تمووووو ن  اَلروا   الحووووو ث ٌ 

 موووون صووووغ ر النفووووو   العبوووو اٌ
 

ردن أكرب من الوصف، فهـو متعلـق برتابـه ومائـه ونباتاتـه أما عرار فقد كان حّبه لوطنه األ

 يف قوله:العاشق المتّيم الذي يفّضله على الجنة  وصف وطيوره، وقد وصف الوطن

 يقووووف عبوووون  نووو ت النعوووي  عَووو  

 من م   راحو  ل  يشر   لي  لوه 

  ال تفّيوووووووأ يف عجَووووووووٌ  ارفووووووو  

  ال بوووووان  الشووووت  ت متووووه  وووورذر  

 أبوابهووو  حووو ر  يووو عو  رضووووواك   

 ربوووو  بجَعوووو ن أ  حوووو  بشوووويح ك  

   ال حووو ا بهضووو   السوووَُ قطع كووو 

  ال لتق يسوووووووووه اَلرنٌ إم  كووووووووو  
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 ٌ  نووت   إٌ  وو ٌ يوو  شووي  نووبا شووأ

  قووو  معووو  بَسووو ٌ عيووور ذ  عووووج
 

 ف بعووو  بهووو  إكهووو  ليسوووت بمرم كووو  

 ال  نووت يوو   نوو  الفوورن   مأ اكوو 
 

ض مـع مـواقفهم القوميـة، فقـد إن حّب الشعراء األردنيين لوطنهم وتعلقهم به، لم يتعار

ــان يف نضــالهما ضــد الفرنســيين، كمــا وقفــوا مــع إخــوهتم  وقــف شــعراؤنا مــع ســورية ولبن

إلنتداب الربيطاين والمطامع الصـهيونية، ونّبهـوا لخطـر التنـاحر والفرقـة، الفلسطينيين ضد ا

لعـرب ، فيحـّذر ا1933داعين إلى الوحدة وإزالة الحدود، فهذا عرار يستشرف الغيب سـنة 

 من وعد بلفور ومخططات الصهيونية الخطيرة يف فلسطين قائال:

 يووووو  رّ  إٌ بَفوووووور أكفوووووب  عووووو   

    يوو ٌ مسووج  قريتوو  موون ذا الووب 

   نيسوووو  العوووووبرا  أيوووون م  كهووووو 
 

  ووو  مسوووَ  يبقووو    ووو  كصوووراين؟  

 يبقووووو  عَيوووووه إذا أويووووو   يووووو ين؟ 

 َوووي وٌ إٌ بعوووت اليهوووون م ووو ين؟
 

ل إحساسه بتكرار مأسـاة األنـدلس يف فلسـطين، ينّبـه وهذا حسني زيد الكيالين، من خال

 أبناء قومه ويحّذرهم أال ينخدعوا بوعود الحلفاء ومعسول كالمهم:

 أ ا بوعوووووونن    عيووووو ن  ال تعبووووو

  ووو  بّشووور ا بمبووو ن  العووو ف التووو  

 ال تر عوووووا مأَوووو   أكوووو ل  ل وووو 
 

 إٌ شووووو ت  يووووو  قوووووو  أٌ تتحووووورر ا  

 أمسوووت بفضووو   هوووونن  تتبّخووور 

 بح الرنيوب  أبصور ا تصور ا الشو
 

وهذا محمد الشريقي يـدعو إلـى الجهـاد يف فلسـطين التـي كـان يستشـعر هـول المـؤامرة 

 عليها، فيقول:

 ن فووويٌ الحووو  منتصووور قووو  لَجهووو 

 نوووبا التووورا  ن  بووو  أنمووو   منووو  

 أر ت فَسووطين موون ت ريخهوو  نيوو  

 المسوووج اٌ إلووو  ق  َوووه  ابوووتهال
 

  الح  مو  شوه ت أ  شوّي ت مضور  

 كتفعوت مون كفحو  الغيوور لَعور  مو  ا

 بوو  أنموو  موون عيوووٌ الوووح  تنهموور 

 أٌ يوو رك العوو ف أٌ يهنووأ بووه البشوور
 

طويلـة بعنـوان )فلسـطين المجاهـدة(، بلـغ عـدد أما عيسى النـاعوري فقـد كتـب قصـيدة 

 بيتا سّجل فيها جهاد فلسطين، وتغنى ببطولة رجالها، يقول منها: 235أبياهتا 
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 التخوووو يف أٌ تسووووتقّر ذئوووو   الووووبف 

 إٌ يف الغوووو   يوووو  فَسووووطين أَوووو ا 

 يووووو  فَسوووووطين لسوووووت  حووووو ك يف 

 ال تراعووو   ووو  العر بووو  أضوووحت
 

 يوموووووو  عَوووووو  عوووووور   الغوووووو    

   الوووبئ   َوووو  تحميوووه مووون عوووزا

 الميوووو اٌ إٌ ا خووووواٌ يف ميوووو اكك 

 عنووو  نوووبا الجهووو ن مووون إخواكوووك
 

بهـا الـذي أقرتـه بريطانيـا، فيخاط 1947ويثور عبد المنعم الرفـاعي لقـرار التقسـيم سـنة 

 حانقا:

 اتر ووووو  لَطيووووور أر ووووو   الحمووووو  

  ارحَوووو  طوووو ف عَيووووه المشووووت   

 لطخوووووت أيووووو يك ُثووووو   مضوووووت
 

  الضوووووووح ي  لنسوووووووور المَعوووووووب  

 منووزف الوووح  اذنبوو    اذنبوو  عوون

 ف عسووووووووَيه  بوووووووو م   العوووووووور 
 

لقد آلمت شعراءنا الفرقة والتناحر والتدابر، تلك التي رأوا فيها أسباب بالئنا ومصـائبنا، 

 أمتهم لهذه اآلفات القاتلة، ومن ذلك ما قاله الشاعر حسني فريز:فنّبهوا أبناء 

 ال تحسووبوا أٌ َووي  الغوو ر يقتَنوو  

 َ   وو  ا تمعووت  عَوو  تفريوو  شووم
 

  إكمووووو  َووووويفن  أعووووو ى أع نينووووو   

  موو  ا تمعووت  عَوو  توحيوو  َووَط ٌ
 

 وهذا فؤاد الخطيب يقول من قصيدة طويلة يف رثاء عزالدين القّسام:

   مخوفوووووو  إٌ الزع موووووو   الطريوووووو

 ف َووووأف بهوووو  المتنطعووووين تبّجحوووو  

  ثوووور ال ووووال   موووو  أفوووو ن قالموووو 
 

 عيووووور الزع مووووو   الطريووووو  أمووووو ٌ  

  ال ووووأ  مترعوووو  لهوووو   الحوووو ٌ 

 فت َمووووووووت بَسوووووووو كه  النيووووووووراٌ
 

لـم ينقطـع الشـاعر األردين عـن قضـايا شـعبه وأمتـه، فقـد كـان دائمـا محـذرا ومنـذرا مــن 

وقعـت نكبـة فلسـطين حتـى رأينـا شـعراءنا  عواقب الفرقة، ومـن شـرور االسـتعمار، فمـا أن

ينـربون بالتصـدي للحـدث والواقـع الجديــد، وينقلبـون علـى الحكـام لتخـاذلهم وهتــاوهنم، 

اجموهنم بحدة وعنف، وينعتـوهنم بـأقبح النعـوت وأقسـاها، فهـذا عبـد المـنعم الرفـاعي فيه

 يقول:
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 يوووو  فَسووووطين موووو  عَيووووك إذا موووو  

 يوووو  فَسووووطين موووو  عَيووووك  نوووو ْ 

 الر ووو ف عَووو  المجووو  نوووب  فريووو  

 نوووووووب  ولوووووووو  العوووووووور ب  لموووووووو  

 كحوووون يف نووووّو  الضووووغين   الحقوووو 
 

 أكشوووب الخطوووب ك بوووه مووون  نووو ْ  

 توووووو ْ نووووووب  كزلوووووو  القضوووووو   الم

  ويوووور الوووورقى  عجووووز الطموووو ْ 

  ووووووببت يف  ه ننوووووو   ال فوووووو ْ 

  نعوووووووووى مسوووووووويَ   َووووووووج ْ
 

ربي إلى وهذا عرار يقول وهو على فراش الموت بعد أن تناهى لمسمعه ضّم المثلث الع

 إسرائيل:

 ال بووووووو رك اأ يف قوووووووو  عووووووورفته  

  أكهووووو  خسووووو   أعووووو ا  م رمووووو  

 العوووي  يف َوووع  اَل طووو ٌ مفخووور  

  فوو  مطوو مع   البيوو  ب لشووبر ال ي
 

 بعوووو  التجوووو ر  أعوووو ا  َل طوووو ين  

 مووو  أ ووور  المووووت أبقووو ن   كووو ناين 

  الوووبف مووو  بقيوووت يف الوووبف أ طووو ين 

  أحسووون البيووو  َووو ح ت   بَووو اين
 

 لناعوري يبكي فلسطين وأهلها الذين باعهم إخواهنم قائال:وهذا عيسى ا

 أرض اَلبووووو    مووووووطن الشوووووه ا  

 لهفوو  عَوو  اَلحوورار  يوو  أذّلهوو 
 

 عَيووووك طعينوووو  اَلحشوووو   لهفوووو   

 عووو ر الصوووح    صوووول  الغربووو  
 

لقد تجاوب الشـعر األردين تجاوبـا قويـا مـع األحـداث والمجتمـع، وبـرزت فيـه الـروح 

نزعـة اإلنسـانية، كمـا دفعـت ظـروف الـوطن ومـا مـّر بـه مـن أحـداث، الوطنية والقومية، وال

 وسـيلة يكـون أن بشـعرهم يربأون رسالة، ذوي ملتزمين –يف معظمهم  -شعراءنا أن يكونوا 

 الوسـطى، للطبقـة ينتمـون الشـعراء فهـؤالء ذلك يف غرو وال الفراغ، وإزجاء العابرة للتسلية

ولـذا لـيس غريبـا أن يكـون هـؤالء الشـعراء أصـواتا شّد معانـاة، واأل إحساسا األقوى الطبقة

 تنطق باسم آالف الناس، وتعّبر عن آالمهم وآمالهم، مستمدة قوهتا منهم.

ــر باإل  ــة التغّيي ــومي، عــاش شــعراؤنا مرحل ــوطني والق ــى الشــعر السياســي وال ضــافة إل

 واالنتقال يف المجتمـع األردين الـذي بـدأ يتحـول مـن مجتمـع قبلـي مضـطرب إلـى مجتمـع

زراعي ومدين آخذ يف االستقرار، فيـه دولـة لهـا مؤسسـاهتا ونفوذهـا وقوانينهـا... بمـا يـؤدي 
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المواقـف والعـادات والتقاليـد، وأحـّس الشـعراء بتعقـد ذلك من تغّير يف طبيعـة العالقـات و

الحياة ووجود الفروق الطبقية واالجتماعية، وشهدوا ما جّره التطـور التجـاري مـن احتكـار 

ء علـى حيـاة النـاس، وتحّكم فئة ق
ّ
ليلة بمقدرات الوطن، بما يخلف ذلك مـن انعكـاس سـي

وقـد اختلفـت مـواقفهم تجاههـا وتنبهوا لوضع المرأة وظروف حياهتـا وتعليمهـا وحجاهبـا، 

 حسب ثقافة كل منهم وبيئته، وإن اتفقوا على ضرورة معاملتها معاملة إنسانية كريمة. 

واتجاهات، تناول شعراؤنا المجتمع األردين من يف هذا الخضم بما يحمله من تيارات    

رة عـن زواياه المختلفة، كل حسب إحساسه وثقافته وموقعه، وهكذا خلقـوا لنـا صـورة معّبـ

العادات والتقاليد والمفاهيم والقيم... التي كانت سائدة يف المجتمع األردين يف الربع الثـاين 

ورة عن األوضـاع السياسـية واالقتصـادية من القرن العشرين، كما استطاعوا أن ينقلوا لنا ص

ومــدى تأثيرهــا يف المجتمــع األردين، ففــي شــعر نــديم المــالح وحســني فريــز وحســني زيــد 

ين وعرار وفؤاد الخطيب ومحمـد صـبحي أبـو غنيمـة ومحمـد الشـريقي ورشـيد زيـد الكيال

ــاب  ــل ذي ــاعة وجمي ــاعي وشــكري شعش ــنعم الرف ــد الم ــاعوري وعب ــى الن ــيالين وعيس الك

ى الكيالين وإبراهيم المبيضين وعز الـدين الملكـاوي... ويف مـواقفهم االجتماعيـة ومصطف

 الشيء الكثير من ذلك.

 يقول نديم المالح:   

 شوووو  ر ا الغوووو ن  يف أموووور الحَيوووو  

 إٌ  موو  الجسوو  ب لجسوو  يخيووب
 

  امنعوووووا تز يجهوووو  عيوووور النبيوووو   

 يف و اج لووووو  تصووووو فحه القَوووووو 
 

 ويقول حسني فريز:

 كشووت  بور  عيور  لست أكس  يف 

 أكوووو  عبوووو  موووو  نا  يف اَلرض قيوووو  

 قوووو  لموووون يمَووووك الزموووو ٌ تأّموووو 
 

 فهوووووووو نوووووووّ  مقوووووووّرْ أ فووووووو ين  

 لوووووو  يفووووووّك موووووون عنوووووو  عوووووو ٌ 

   نكيوووووووو  تمووووووووور بوووووووو لعنفواٌأ
 

 ويقول عرار منتصرا للنور الذين يضطهدهم الناس:
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 كووووور كسوووووميه   كحووووون بعووووورفه 
 

 موووونه   يف عووووين الحقيقوووو  أكووووور 
 

الشــعر األردين يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين قــد تمّثــل  وبعــد يمكــن القــول إن

يه المدرسة اإلحيائية اتجاهات ومذاهب الشعر العربي يف مصر والعراق وسورية، فغلبت عل

واالتجــاه الكالســيكي يف بنــاء القصــيدة ولغتهــا وأســلوهبا، ولــم تظهــر مياســم التجديــد إال 

سهم عرار الذي تنسب إليه أول قصـيدة مـن بمالمح ضعيفة، وعند قلة من الشعراء وعلى رأ

ــد  ــماعيل عب ــالمة وإس ــة س ــم ونزه ــد القاس ــاريين كأس ــعراء اليس ــد الش ــر، وعن ــعر الح الش

... الذين رأوا بعد نكبة فلسطين، أن ذلك الحدث الجلل ال يمكن التعبير عنـه بلغـة الرحمن

ى الشكل القـديم، تراثية وأسلوب صارم وبناء محكم، وبقيود القصيدة القديمة، فتمردوا عل

ــة  ــة ولغ ــروا عــن األحــداث بواقعي ــد ولغــة عصــرية، وعّب وشــّكلوا تجــارهبم بأســلوب جدي

ــة، مؤسســين التجــا ــا وازدهــر يف خمســينات وأســاليب حديث ــد يف الشــعر األردين نم ه جدي

 وستينات القرن العشرين.
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 تلّقي عرار في الّ قد األ  يّ 
 

 *محارب عامر سلمان و و
 

 أتعرُ  َمن  أكو ؟ أك  مصطف   نب ..
 

ٌِّ َعي وووووُر ُمووووو اَف ِ    أكووووو  شووووو ِعُر اَلُرُن
 

 

 إشار  وول : مقّدم  -1:0
م ُمقاربًة تقف من خاللها علـى مجمـل القـراءات التـي  تسعى الّدراسة الّراهنة إلى أنْ  ُتقدِّ

ٍة ُخّصَصْت لقراءة شعر عرار يف إطاِر أطروحاِت النّقد األدبي؛ يف سبيل الّسعي إلى بلورة رؤي

ذلـك أّن شـعر عـرار ال يْفَتـُأ `نقدّية سابرة، تكشُف عن بِناهـا المعرفّيـة، وأدواهتـا اإلجرائّيـة؛ 

 ا وفتيًّا يف اآلِن َعْينِه. يمّثُل موضوًعا ِسجاليًّ 

وتحاول الّدراسـة تقـديم رؤيـة فاحصـة آلفـاق الّتلّقـي وإشـكاليات التأويـل التـي أثارهتـا 

ه؛ بغية الكشف عن طبيعـة أنمـاط الّتلّقـي ونزوعـات الُقـّراء القراءات النقدية المتعاقبة لشعر

 بين ثناياها؛ وما تنطوي عليه من مقوالٍت نقدّية ُمؤّثرة.

 والمق
ّ
ولة اّلتي تروم هاته الّدراسة فحصها، انطالًقا من منهجيتها النقدّية، أّن النقد األدبي

األنمـاط، يف رؤيـة الدراسـة  حول شعر عرار كـّون عـدًدا مـن األنمـاط النّقدّيـة، وتكـّون هـذه

ؤى والمقـوالت واألفكـار التـي أثيـرت يف  الراهنة، خطاًبا نقديًّا مهًما وفـاعال مـن خـالل الـرُّ

 نه.أتو

ه  َغْين متعاضـَدْين؛ أمـا أوالهمـا فمـردُّ  وتكتسي هذه الدراسة أهمية كـربى، وذلـك لمسـوِّ

 الحــديث لمــا تــزل مُ 
ّ
 األدبــي

ّ
بــالغموض والّضــباب » لّفعــةإلــى أّن مرجعيــات النّقــد العربــي

                                                 
  *،الجامعة الهاشمية باحث وناقد 
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؛ مّمــا يســتوجب َبْحــَث أصــولها المعرفّيــة، وإشــكاالته (1)كمــا يقــول وهــب رومّيــة «والفتنــة

 المنهجّية.

(، فالبحث يف تاريخ تلّقي نص  ما، Receiving Modeوأما ثانيهما فيرتبط بنمط الّتلّقي )

تاريخ لفعـل الّتلّقـي يف النقـد  َعْبَر مراجعة صنوف القراءات المتعاقبة حوله، يسهُم يف تكوين

، فضــاًل عــن دور ذلــك يف إعــادة قــراءة الــنّّص، وَفْهمــه، وتفكيــك بِنــاه
ّ
فمــن منظــور » العربــي

لّية الّتلّقي، ال ينفصُل النّّص الـذي ُيقـرأ عـن تـاريخ تلّقيـه، فتـاريخ الّتلّقيـات والقـراءات جما

 .(2)«وأصبح ماضًيا الخاّص بنص  ما هو الذي يمكننا من َفْهمه بعد أن ُأنجز

وعلى الرغم من التباطؤ الذي وسم سيرورة النقد األدبي يف األردن إزاء شعر عرار إال أّن 

ل موضوعة بحثّية نوعّية فيما تال ذلك، فقـد اسـتقطب شـعره عـدًدا كبيـًرا مـن هذا الشعر شكّ 

راسـات الباحثين فأضحى مـداًرا مـن مـدارات مشـروعاهتم النقدّيـة، فقـد حظيـت تجربُتـُه بد

نقدّية متعددة، حاولت يف مناهجها النقدية المتغايرة، كالسيكّية أو حداثّية، سـرب أغـوار هـذه 

 ياهتا وجدلّياهتا. التجربة، والكشف عن تجل

 فـال ُبـّد مـن اإلشـارة إلـى أّن 
ّ
وإذا كان على الّدراسة العلمّيـة أْن ُتـؤّطر مسـاَرها المنهجـي

ًبـا؛ يـنهُض علـى مفـاهيَم ومقـوالٍت مسـتمدٍة مـن نظريـة الّدراسة الّراهنة تنتخُب منهًجـا مركَّ 

علـى التشـخيص  (، لما لهذه المفـاهيم والمقـوالت مـن قـدرةReceiving Theoryالّتلّقي )

 الفاعل ألنماط القراءة وإشكاليات التأويل.

                                                 
( رومية، وهب، ِشْعُرنا القديم والنّقد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة 1)

 . 37م، ص1996(، مارس 207العدد) والفنون واآلداب، الكويت،

، لعربي الحديث( كاظم، نادر، المقامات والّتلّقي: بحث يف أنماط الّتلّقي لمقامات الهمذاين يف النقد ا2)

 .13م، ص2004، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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ــارئ الكــفء  ــوم الق ــى مفه ــة إل ــادة الدراس ــوا م ــذين مّثل ــاد ال ــار النق ــاءت الّدراســة يف اختي وف

(tent ReaderCompe)(1)  الـذي تنمذجـه نظرّيـات الّتلّقـي، بوصـفه القـارئ الـذي يتمّثـل بصـورة

سرتاتيجياهتا، َوْفًقا لمنظـورات مـنهج نقـدّي معـّين، وهنـا ال ُمنمازٍة ضوابَط القراءة، ومفاهيمها، وا

الـذي يعنـي  «نمط الّتلّقـي» ُبّد من اإلشارة إلى أّن الدراسة تعاملت مع هؤالء النقاد يف ظالل مفهوم

  .(2)تشارك جماعة من الباحثين يف المنهج، واسرتاتيجّيات القراءة، ومبادئها، ومفاهيمها

قد األدبي شّكل حول شعر عرار سـتة أنمـاط متنوعـة مـن الّتلّقـي وكشفت الّدراسة أّن الن

ــنهض بمهمــة مناقشــتها، وتصــنيفها، وســرب مقوالهتــا  النقــدّي، حاولــت هــذه الدراســة أن ت

  ا، وهي:واتجاهاهت

: عرار يف عيون معاصريه. -1:1
ُّ
 الّتلّقي التأسيسي

: شعر عرار يف الدراسات التاريخّية  -1:2
ّ
 واالجتماعّية.الّتلّقي الكالسيكي

1:3- .
ّ
 الّتلّقي الفيلولوجي

 الّتلّقي الجديد وإرهاصات االختالف: عرار يف ُأُفٍق مغاير. -1:4

 من حمى النّّص إلى نار النّّص. الّتلّقي يف إطار المناهج الحديثة: -1:5

 الّتلّقي المقارن: عرار والشعراء.  -1:6

وصفه شاعًرا مجدًدا ومختلًفا يف اآلن عينه ولعّل من مكرور القول اإلشارة إلى أّن عراًرا ب

؛ مّما أسهم يف تبلور 
ّ
استطاع أن يمّثل عالمة فارقة يف خارطة الّشعر يف األردّن والعالم العربي

باينة إزاء شعره، بصورة تحّول خاللها شعره إلى ظاهرة نقدّية، تحّلقْت حولها زمٌر تيارات مت

 من النّقاد والباحثين.

                                                 
(، 10ّثقايفّ بُجّدة، ُجّدة، المجلد)( باعشن، لمياء نظرّيات قراءة النّّص، مجلة عالمات يف النقد، النادي ال1)

 .119م، ص2001(، 39الجزء)

، )م.س(، ، نادر، المقامات والّتلّقي...كاظم، ُينظر: تعريفه وأنواعه «نمط التّلّقي»ُمصطلح حول  (2)

 .13ص
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 لتأسيديُّ: عرار في عيون م اصريهالّتلّقي ا -1:1
يؤّطر الّتلّقي األّولي لشعر عرار، تاريخيًّا، باإلشارة إلى ما تواتر من إشارات أو تعليقـات 

ء والمثّقفين، ويكتسي هذا الّتلّقـي أهّميـة نوعّيـة وقيمـة ُمضـافة؛ ألّنـه من ُمعاصريه من األدبا

األول بـين الـنّّص الّشـعرّي والمتلقـي؛ إذ ال يمثل يف أعراف نظرّية الّتلّقـي اللقـاء/ االلتحـام 

وسيط هاهنا بين النّّص ومتلقيـه، فضـال عـن أن هـذا الّتلّقـي يغـدو، بعـد تقـادم السـنين، أفًقـا 

 م النّّص الّشعرّي العرارّي، والحكم على قيمته الفنّّية.تأسيسًيا يف فه

يحـظ يف حياتـه أو  كمـا قـال األّولـون فـإن شـعر عـرار لـم «المعاصرة حجاًبـا» وإذا كانت

 ،
ّ
بعدها بفرتة قصيرة بمواكبة نقدّية الفتة، سوى يف إشارات ذوا  عدد تتسـم بطـابع احتفـائي

 .(1)«م1958عرار شاعر األردن » ي الملثمإذ يمكن اإلشارة تاريخًيا إلى كتاب البدو

صله إلـى ولعّل مرّد هذا التباطؤ يف تلقي شعر عرار أثناء حياته أو بعيدها بقليل راجع يف أ

 يف األردّن، وإعـراض عـرار عـن نشـر قصـائده يف المجـالت التـي 
ّ
تأخر حركـة النّقـد األدبـي

يوع، ويف ظّل هذا السياق، يرى، تصدر يف األقطار المجاورة بما يضمن لشعره االشتهار والذّ 

ال  ، غير أن دراسته، علـى ريادهتـا،(2)«كان يف شدوه بلبال من عبقر» البدوي الملثم، أّن عراًرا

، بل إّنها تحفل بعدد من اإلشارات الّتاريخّية المهّمة 
ّ
 ذي إطار منهجي

ّ
تنضوي على نقد أدبي

 حول حياة الّشاعر.

ــة ال ــّل يف اإلشــارات االحتفائّي ــرار ولع ــن أرشــيف أصــحاب ع ــاحثون م ــا الب ــي جمعه ت

ات ومعاصريه ما ُيعين على تكوين صورة للتلقي األولي لشـعر عـرار؛ إذ تنمـاز هـذه اإلشـار

على قلتها بطبيعة نقدّية، ألهنا صادرة عن طبقة ثقافيـة، وتعكـس يف الوقـت نفسـه موقًفـا فنيًّـا 

 وأدبيًّا من شعره.

                                                 
م، 2007، 1( ينظر: الملثم، البدوي، عرار شاعر األردن، منشورات وزارة الثقافة األردنية، عّمان، ط1)

   .27ص

   .29( المرجع السابق، ص2)
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قدمتـه التقريضـية لكتـاب البـدوي الملـثم إلـى يشير محمـد صـبحي أبوغنيمـة يف سـياق ت

د ؛ ويؤكـ(1)«إّن مصـطفى عبقريـة كـربى دون أدنـى ريـب» شعرية عـرار وعبقريتـه، إذ يقـول:

ينطلـق شـعره علـى » فهـو شـاعر مطبـوع (2)«نسـيج وحـده» شجاع األسد أن عـراًرا يف الشـعر

.، وليس يف هذه اإلشارات االحتفائية أمارات نق(3)«سجيته عفو الخاطر
ّ
 منهجي

ّ
 د أدبي

وتجّلــي المراثــي التــي قيلــت ُبعيــد وفــاة عــرار ســواء أكانــت قصــائد شــعرّية أو مقــاالت 

 يف األردّن، بيـد  صحفّية أو كلمات تأبينّية
ّ
تمثيالٍت داّلة على صورة عـرار يف المشـهد األدبـي

ون كذلك، إال أّنه يجب اإلنباه على أّن هذه المراثي ليست خطاًبا نقديًّا، وما ينبغي لها أن تك

 
ّ
أّن ما ورد فيها من إشارات حول شعرّية عـرار يمكـن النظـر إليهـا يف إطـار الّتلّقـي التأسيسـي

 لشعره.

د ُحّور وزياد الزعبي هذه المرثيات، ويربزان قيمة عرار األدبية كما تتجلى يف يرصُد محم

 إذ يقول: ،«عنان األلمعية»و «لواء العبقرية» فهو عند أحمد الشرع ،(4)هذه القصائد

 شووووووووق  ثي بووووووووك يوووووووو  عَيوووووووو  

  اب وووووووو  الّصووووووووراح   النهوووووووو 
 

  اب وووووووووو  لوووووووووووا  العبقرّيوووووووووو    

  اب وووووووووو  عنوووووووووو ٌ اَللمعيوووووووووو   
 

 يقول: ،«الُملَهُم العبقرّي »و «الّشاعر الّذرب» لكيالينوعند حسني زيد ا

                                                 
 . 27( المرجع السابق، ص1)

، 36، العدد3دبي، السنة  ( األسد، شجاع، لمحات من حياة مصطفى وهبي التل، مجلة المنتدى،2)

   .4م، ص1986

 ( المرجع السابق، الصفحة نفسها. 3)

الزعبي اء األردنيين، ينظر: ( رصد زياد الّزعبي ومحمد ُحّور حضور عرار يف الوعي الشعرّي عند الشعر4)

، 1زياد، قراءات مقاالت نصوص ثقافية، سلسلة كتب ثقافية، وزارة الثقافة األردنية، عّمان، ط

حور، محمد، )الصوت والصدى: عرار يف عيون الشعراء(، ضمن كتاب: . و46م، ص2002

، 1بيروت، ط : قراءة جديدة(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،«عرار»)مصطفى وهبي التل 

  .42-41م، ص1999
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ٌُ الّشوو عر الووّبِرِ   ٌُ بيوو   مضوو  البيوو 

 الُمََهووووُ  العبقوووورّ  الفووووّب شوووو عرك 
 

  

ووِب  قوو  نوووى قَوو  أمضوو  ََ    موون الَي

 قوو  عوو   عنّوو   يف ذ وورا  لوو  َيَغووِب 

  

  

 عـرار األدبّيـة بقولـه:ويف باب الكلمات التأبينّية يؤكد محمود سيف الدين اإليـراينّ قيمـة 

هل كان كثيًرا أن يجد الشـعر فيـَك معتصـمه، وأن نجـد فيـك الّشـاعر الـذي تعلـو بـه منزلـُة »

 .(1)«الّشعر

تلٍق من األهمّية بمكان، ألّنه وإن كان تلقًيـا نقـديًّا مصـطبًغا إّن هذه اإلشارات تمّثل نمط 

، إال أّنه يرتك أثًرا بّينًا يف ذاكرة الّتل
ّ
ّقيات التالية، التي تقـيم أودهـا يف الغالـب علـى بطابع أدبي

 اإلرث النّقدّي الذي شكله الّتلّقي التأسيسي/ األّول لشعر الّشاعر.

 الذي تلّقى بـه األدبـاء والّشـعراء وتلمح بعُض األبيات العرارّية إل
ّ
ى أّن الّتلّقي االحتفائي

ّشـعرّي، إذ يقـول يف شعر عرار لـم يكـن ليمنـع مـن تشـّكل نمـط اسـتبعادي يـرفض مذهبـه ال

 :(2)إحدى قصائده

 مون بالعتوه  «السو    »نعن  بورّ  

 ف َوووتغفر  لصووو حبه   «فرانيوووُ  »أمووو  

 فجوووون  الّسوووبك يف اَلقوووالِ  مونبووو س 

   العَوُ ؟ حسوب المور  معرفو ً ي  شيُ ! م

  
  
  
  

  قولووووه: مقتضوووو  حوووو ف   إكشوووو ُ   

  «إقوووا ُ » قولووه: موون عيوووِ  الّشووعر 

 ِ  إيحوووو ُ   رائوووو  الوووونظ    لتنزيوووو

ٌّ الّشووووف   بوووووان  الّسووووير لميوووو  ُ   أ

  

  

 إن هــذا الّتلّقــي التأسيســي ســيمثل ركيــزة رئيســة يف الّتلّقيــات التــي تلــت هــذا األفــق 

، ذلــك أ
ّ
ــة التــي كّرســها يعقــوب التأسيســي ــاد ســيردِّدون عــدًدا مــن المقــوالت النقدّي ّن النّّق

، هـذا النََّورلخّيـام، وعالقتـه الخاّصـة بـالعودات البدوي الملثم وغيره من مثل؛ تـأثر عـرار با

 على سبيل التمثيل.

                                                 
   م.25/5/1949( اإليراين، محمود سيف الدين، وفاء، صحيفة فلسطين، مقالة نشرت بتاريخ 1)

لّتل، مصطفى وهبي، عشّيات وادي اليابس، جمع وتحقيق وتقديم: زياد الّزعبي، المؤسسة العربية ( ا2)

 .11م، ص1998، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
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 الّتلّقي الكالسيكّي: ش ر عرار في الدراسات التاريخّي  واالعتماعّي  -1:2
 قبيــل  هيمنــت المنــاهج

ّ
التاريخّيــة واالجتماعّيــة علــى الحركــة النقدّيــة يف الــوطن العربــي

(، New Criticismار النّقـد الجديـد )صعود تيار الدراسات الحداثية وما بعدها وقبلهمـا تّيـ

ولذا أضـحى الناقـد األدبـي مضـطلًعا بوظيفـة المـؤرخ وعـالم االجتمـاع، فـراح يقـرأ تـاريخ 

 النّّصوص وتفاعالهتا مع حاضنت
ّ
 واالجتمـاعي

ّ
ها االجتماعّية، إذ يدرس المنهجان التـاريخي

تـداخالن، يصـعب تسـوير األدب يف إطار سيرورته التاريخّية واالجتماعّية؛ وهما منهجـان م

 كل  واحد منهما بحدود ضابطة.

 الـذي يضـم 
ّ
وتأسيًسا على الّسابق تشّكل حول شعر عـرار نمـط مـن الّتلّقـي الكالسـيكي

، وقـد واكـب  أقنومين رئيَسْين
ّ
 والّتلّقـي االجتمـاعي

ّ
من أقانيم الّتلّقي وهما؛ الّتلّقي التاريخي

 
ّ
 يف األردّن، وضم تحت مظّلته عدًدا كبيًرا من النّّقاد هذا النمط من الّتلّقي حركة النقد األدبي

، (4)، هاشــم يــاغي(3)، وعيسـى النــاعورّي (2)، وغالــب هلســا(1)مـن مثــل: ناصــر الـدين األســد

 (5)مطر وأحمد أبو
ّ
 . (6)، وسلمى الخضراء الجيوسي

                                                 
سد، ناصر الدين، االتجاهات األدبّية الحديثة يف األردّن وفلسطين، دار الفتح للدراسات ( ينظر: األ1)

   بعدها.وما  157م، ص2008، 1والنشر، عمان، ط

 - 36م، ص1960، 2، العدد 8( ينظر: هلسا، غالب، شاعر يف المعركة، مجلة اآلداب، بيروت، السنة 2)

43. 

، الكويت، شاعر من األ( ينظر: الناعوري، عيسى، 3)
ّ
ردن: عرار أو مصطفى وهبي التل، مجلة العربي

   .122-118م، ص1960، 23العدد

صطفى وهبي التل وشعره، ضمن كتاب: )ثقافتنا يف خمسين ( ينظر: ياغي، هاشم، صور من شخصية م4)

 م. 1972، 1عاًما(، وزارة الثقافة والفنون، عّمان، ط

     م.1977، 1قالم الصحوة، اإلسكندرّية، طأ المنتمي،( ينظر: أبومطر، أحمد، عرار: الّشاعر ال5)

بي الحديث، ترجمة: ( ينظر: الجيوسي، سلمى الخضراء، االتجاهات والحركات يف الشعر العر6)

   وما بعدها. 342م، ص2001، 1عبالواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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، إذ 
ّ
 اجتماعي

ّ
إنه ويف هذا السياق يتناول ناصر الدين األسد شعر عرار من منظور تاريخي

يتناول شعره يف إطار دراسته التاريخّية لالتجاهـات األدبّيـة الحديثـة يف األردّن وفلسـطين يف 

ــة ، وتــربز نزعــة (1)م1957كتابــه الموســوم هبــذا االســم عــام  األســد إلــى المنــاهج التاريخّي

 من خالل اعتبـاره أن شـعر عـرار إنمـا يمّثـل تعبيـًرا صـادًقا عـن
ّ
 واالجتماعّية يف النقد األدبي

إن شـعر مصـطفى » نفسه، وسجال تاريخيًّا للحوادث التي شهدها يف حياته، إذ يقول األسد:

انت عميقة التجـاوب مـع وهبي الّتل صورة صادقة لنفسه، ال زيف فيها وال افتعال، ونفسه ك

 .(2)«مجتمعه، وحوادث وطنه، واألشخاص الذين كانوا يرتبطون هبذه الحوادث

ن كبيــَرْين حضــرا يف شــعر عــرار بصــورة مركزيــة، أوالهمــا: ويــرى األســد أّن ثّمــة حــدَثيْ 

االستعمار والحركة الوطنّية التي كانـت تقـاوم النُّفـوذ الربيطـاينّ يف شـرق األردّن، وثانيهمـا: 

 . (3)الة البالد االجتماعّية واالقتصادّيةح

ويتوّقف األسد عند عدد من القصـائد التـي تـربهن فرضـيته نحـو شـعر عـرار، ومـن هـذه 

، وتكشـف القـراءة (4)«بـين الخـرابيش»و ،«سكر الـّدهر» لقصائد القصيدتان اللتان عرفتا بـ:ا

ت الّدراسـات التاريخّيـة، دون الفاحصة لرؤية األسد النقدية أّنـه يقـيم دراسـته يف إطـار أدبّيـا

د االهتمام بالقيمة الفنّية للنُّصوص الّشعرّية التي مّر هبا؛ فاألدب سجل لحيـاة األدبـاء وشـاه

 .«الشعر ديوان العرب» على حوادث تاريخية، ولعّل دراسة األسد تستدعي القولة الذائعة

ر عـرار مـع قضـايا تأكيد علـى تسـاوق شـع (5)«شاعر يف المعركة» ويف دراسة غالب هلسا

ــرى هلســا أن عــراًرا وجــد يف مجتمــع  ــذلك ي ــَورمجتمعــه وشــعبه، ول ــا  النَّ والغجــر نموذًج

                                                 
وما  157دبّية الحديثة يف األردّن وفلسطين، )م.س(، صينظر: األسد، ناصر الدين، االتجاهات األ (1)

   بعدها.

   .157( المرجع السابق، ص2)

   .158-157( ينظر: المرجع السابق، ص3)

 .260، 146( ينظر: الّتل، مصطفى وهبي، عشيّات وادي اليابس، تح: زياد الّزعبي، ص4)

 .43 - 36( هلسا، غالب، شاعر يف المعركة، )م.س(، ص5)
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رة من كل قْيـد، وعليـه فقـد أخـذت للمجتمعات التي َيطمح إل يها، بوصفها ُمجتمعات متحرِّ

 تشّكل ثيمة مركزّية يف الكثير من أشعاره وقصائده ومقطوعاته، يقول هلسـا: النََّورموضوعة 

« 
ّ
رة من كّل قْيد اجتماعي  .(1)«لقد سحرت مصطفى هذه الحياة البوهيمّية المتحرِّ

شـاعر مـن األردن: عـرار أو مصـطفى »ـسومة بأما عيسى الناعورّي فيشير يف دراسته المو

يف الشـعر؛ وكـأن النـاعورّي يلمـع  «الصـنعة» إلى أّن عراًرا ال يقيم وزًنا لفكرة (2)«وهبي التل

، تمثـل األثـايفّ الثالثـة التـي (3)ة والمباشرة والّشفاهية، كما يف نظريـة الشـفاهّيةإلى أن التلقائيّ 

عند القضايا ذاهتا التـي توّقـف عنـدها َمـن سـبَقُه مـن  ينماز هبا شعر عرار؛ ويتوقف الناعورّي 

َور، ونزعتــه إلـى الّصــعلكة، واحتفائــه  الدارسـين، إذ يتحــدث النـاعورّي عــن حـّب عــرار للنَـّ

 .(4)نماذج من شعرهبالخمر يف 

صور من شخصية مصطفى وهبـي التـل »ـويف مقاربة هاشم ياغي لشعر عرار الموسومة ب

ــار «وشــعره ــاغي، يف إط ــرار  يبحــث ي ، عــن صــور ع
ّ
ــي ــد األدب ــه الماركســّية يف النق مرجعتي

 .(5)وتمثيالهتا الرؤيوّية يف نماذج من شعره؛ إذ يغدو شعره انعكاًسا مرآوًيا لشخصيته

 المعاصـر تتنـاول ويف إطار ع
ّ
 حول اتجاهـات وحركـات الشـعر العربـي

ّ
ملها الموسوعي

 شعر عـرار مـن زاويـة تـدمج مـن خالل
ّ
هـا بـين أفقـين مـن القـراءة سلمى الخضراء الجيوسي

                                                 
   .36نظر: المرجع السابق، ص( ي1)

   .118شاعر من األردن: عرار أو مصطفى وهبي التل، )م.س(، ص( الناعوري، عيسى، 2)

والرت ج. أونج، الشفاهية والكتابية، ترجمة: حسن البنا عز  الشفاهية يف الشعر، ينظر: حول مفهوم (3)

افة والفنون واآلداب، الكويت، الدين، مراجعة: محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثق

 وما بعدها.  9م، ص1994، 182العدد 

   .118صى وهبي التل، )م.س(، شاعر من األردن: عرار أو مصطف( ينظر: الناعوري، عيسى، 4)

 . 50( ياغي، هاشم، صور من شخصية مصطفى وهبي التل وشعره، )م.س(، ص5)
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النقدية أو الّتلّقي النقدّي، وهما القراءة التاريخّيـة االجتماعّيـة والنّّصـّية، وإن كانـت األولـى 

 . (1)«شاعًرا ال ُمنتمًيا، غير منسجم مع مجتمعه» أ شعره بوصفهطاغية على عملها، حيث تقر

علـى مقـوالت ثـالث  وتشير سلمى الخضراء إلى أن شعر عـرار يجـب أن يقـرأ باالتكـاء

، إذ إّنهـا تشـير إلـى 
ّ
 العـاّم، والمحـيط االجتمـاعي

ّ
هي؛ التجربة الشخصّية، والوضـع العربـي

 النََّورتنتقل إلى الحديث عن عالقته بالغجر/  حضور القضايا الوطنية والقومية يف شعره، ثم

أللفـاظ مهنـة  وانعكاس تلك العالقة يف قصائده، ومن َثمَّ فإّنهـا تتوقـف عنـد ظـاهرة توظيفـه

 .(2)القانون يف شعره يف صورة من تأثره ببيئته االجتماعّية والوظيفّية

 الساب
ّ
ق لهذا الّتلّقـي سـيغدو مـع ويف هذا الّسياق سبقت اإلشارة إلى أّن الّتلّقي التأسيسي

ُفـق، مرور األّيام ركيزة أو ُعْمدًة يف الّدراسات النّقدّية التالية أو يف اآلفاق التي تلـت ذلـك األُ 

ويف هذه الدراسات التي ينضـوي عليهـا هـذا األفـق تـربز مقـوالت نقدّيـة انسـربت إلـى هـذا 

البدوي الملّثم، على سبيل التمثيل، الّتلّقي بتأثير، ال مراء فيه، من ذلك األفق؛ إذ يمثل كتاب 

 مرجًعا رئيًسا يف جّل دراسات هذا األفق جميعها دون استثناء.

اسات عن المنهجّية التي اختطتهـا منـذ البدايـة؛ فهـي ال تعتنـي وهكذا ال تخرج هذه الّدر

 من حيث هو بنيٌة فنّيٌة جمالّية، وإنما تقتصر على دراسة األدب دراسة تا
ّ
ريخّية بالنّّص األدبي

واجتماعّية تعّد األدب أو الّشعر سجاًل أمينًا لحياة الّشاعر واألحداث التي مّر هبـا، ومصـدًرا 

 ته.من مصادر دراسة حيا

 

                                                 
. 342 الشعر العربي الحديث، )م.س(، ص( الجيوسي، سلمى الخضراء، االتجاهات والحركات يف1)

 اإلشارة إلى شعر عرار يف إطار هذه الطروحات ذاهتا يف مقالة سابقة 
ّ
ينظر: وقد سبق للجيوسي

المجلس الوطني  عالم الفكر، الجيوسي، سلمى الخضراء، الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله،

 .54-11، ص2 م، العدد1973، 4للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، المجلد 

   وما تبعها. 342( المرجع السابق، ص2)
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 الّتلّقي الفيلولوعّي -1:3
 
ّ
هو ذلـك الّتلّقـي الـذي نشـأ يف  ال ُبّد من اإلشارة بادئ ذي بدء إلى أّن الّتلّقي الفيلولوجي

تحقيق النّّصوص، وهو تلٍق ُمؤّطر بظهور النّّص/ الديوان وُنَسـخه محاضن علم الّتحقيق أو 

ين القصــائد، وأمــاكن ومــا يتصــل بــذلك مــن إشــكاالٍت ومســائَل تشــمل: تحقيــق زمــن تــدو

 أّن الدراسة الفيلولوجّيةَنْشرها، والُفروق التي َتربز بين القصائد المنشورة ومسّوداهتا؛ ذلك 

 الذي كتبـه المؤلـف بنفسـه، والتـي هي الدراسة التي ُتعنى بنَصِّ ا»
ّ
لكتاب ومضمونه العلمي

يوان عرار يف شكليه ، ويف إطار ذلك لم َيسلم د(1)«اصطلح على تسميتها )تحقيق النّّصوص(

مخطوًطا ومطبوًعا من إشكاالت تتصل بضياع بعض القصـائد، وعـدم الُقـدرة علـى تحديـد 

لـك مـن ضـياع بعضـها، وعـدم وضـوح ُنَسـِخ الّزمن الّدقيق لكتابتها أو َنْشرها، وما يضـمنه ذ

 بعضها، والخطأ يف نسبة مجموعة من القصائد إليه. 

م كما يؤّكـد ذلـك الّزعبـي؛ فقـد أرسـل 1933اته عام حاول عرار أن ينشر ديوانه إّبان حي

 أحمد الصايف النجفي شعره يطلـُب مسـاعدته يف طباعـة الـّديوان وكتابـة 
ّ
إلى الّشاعر العراقي

بيد أنه لم يستطع تحقيـق أملـه يف نشـره أثنـاء حياتـه، وهنـا ال ُبـّد مـن  ة تنشر معه،مقدمة نقديّ 

فيمـا تـال يف إطـار فلسـفة العبـث التـي اتخـذها إطـارا اإلشارة إلى أّن عـراًرا لـم يهـتّم بشـعره 

 :(2)لحياته، ويتضح ذلك يف قوله

 قووو لوا َووويجَمُ  أشوووع ر   ه بوووب س 

 فقَُت: ش ًرا؛ فشعر  لن تصيَ  َلوهُ 
 

 مووون الّشوووب ِ  نووووان  طبوووُ  نيوووواين  

 موووون بعووووِ  عوووو مَ  نووووبا عيووووُر ُذاين
 

إال أن هـذه النشـرة  (3)م1954نشر األستاذ محمود المطلق أّول نشرة من شعر عرار عـام 

                                                 
الكتاب العربي  يد، أيمن فؤاد،الفيولوجوليا وعلم تحقيق النّّصوص، ينظر: س ( لالستزادة حول1)

 . 545، ص2م، ج1997، 1المخطوط وعلم المخطوطات، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

 .415ادي اليابس، تح: زياد الّزعبي، ص( الّتل، مصطفى وهبي، عشّيات و2)

كة الطباعة ينظر: الّتل، مصطفى وهبي، عشّيات وادي اليابس، تقديم: محمود المطلق المحامي، شر (3)

   م.1954، 1الحديثة، عمان، األردن، ط
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، (1)م1973تعاين آفة النقصان، أما النشرة التي تلتهـا فقـد تـولى أمرهـا محمـود الّسـمرة عـام 

عر عـرار؛ علــى الـرغم مـن اإلضــافات الواضـحة التــي ولكنّهـا بقيـت غيــر مسـتوفية لجـل شــ

 . (2)احتوهتا زيادة على نشرة األستاذ المطلق

م، واستوفت هـذه النشـرة قواعـد التحقيـق 1982ا زياد الّزعبي عام أما الّطبعة األوىف فقد قام هب

ــم تتضــمنها نشــرتا  ــي ل ــات الت ــن القصــائد والمقطوع ــًرا م ــمنت عــدًدا كبي  الرصــين، وُض
ّ
العلمــي

 .(3)ألستاذين المطلق والّسمرة، فكانت طبعة الّزعبي بذلك استدراًكا واستيفاء للنشرات السابقةا

م يمكـن 1933د الصايف النجفي لتنشر مع ديوان عـرار عـام ويف التقدمة التي أعدها أحم

، وعلــى الــرغم مــن أن هــذه التقدمــة احتفائّيــة، إال أن 
ّ
ــس صــورة مــن النقــد الفيلولــوجي تلمُّ

ير إلى قضية بالغة األهمية يف شعر عرار، وهي اهتمامه بالمعاين وإهماله لأللفاظ، النجفي يش

 القـديم وهـي قضـية اللفـظ والمعنـى، إذ يقـول بما يحيل إلى قضية مركزّيـة يف النقـد األ
ّ
دبـي

:
ّ
يجد المتمعن يف شعر األستاذ مصطفى وهبي روًحا خفيًفا وثابًتا، وأسلوًبا جـّذاًبا، » النجفي

ا، وشعوًرا ص ادًقا، وخيااًل رقيًقا، واهتماًما بالًغا بالمعنى، وقلة اكرتاث باللفظ، وطابًعا خاصًّ

 .(4)«جدير باسم الّشاعر الحقيقيوهذه الصفات تجعلني أعتقد أّنه 

يؤّكد األستاذ المطلـق يف تقدمـة النشـرة األولـى مـن العشـّيات محدوديـة ثقافـة عـرار واطالعـه 

يكن مصطفى واسع الّثقافة واالطالع والمعرفـة، وإنمـا كانـت معارفـه  لم» ومعرفته، ذلك أّن عراًرا

ثيـًرا مـن مسـتوى ذكائـه الفطـرّي، فقـد بسيطة وثقافته محدودة... ولهذا كـان مسـتوى ثقافتـه أقـّل ك

كان مصطفى خارق الذكاء، ولكنه بوهيميًّا قليل الجلد ال يميـل الـى الـدرس بمقـدار مـا يميـل الـى 

                                                 
( ينظر: الّتل، مصطفى وهبي، عشّيات وادي اليابس عناية: محمود السمرة، المؤسسة الصحفية 1)

 م.1973، عّمان، األردينة

   وما بعدها. 55( الّتل، مصطفى وهبي، عشّيات وادي اليابس، )م.س(، تح: زياد الّزعبي، ص2)

   .57-56بق، ص( المرجع السا3)

. مقدمة النجفي لديوان عرار، صحيفة الرأي، مقالة نشرت بتاريخ .( الزعبي، زياد، من هو الّشاعر؟4)

   م.25/5/2012
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، وهـو يف ذلـك إنمـا (1)«حـريك نوازعـه الّشعرّية بالّشرب والغناء وطرد الهـوىإشـبـاع مـشـاعـره وت

، وقـــد أثـــارت هـــذه اإلشـــارات النقدّيـــة (2)اريتموضـــع يف إطـــار الّتلّقـــي االســـتبعادّي لشـــعر عـــر

 . (3)االستبعادّية عدًدا من النّّقاد الذين تولوا مهمة الرد عليها وتفنيدها

ارًكا مهًما علـى نشـرة المطلـق، وإن كانـت لـم تشـتمل أما نشرة السمرة فهي تشكل استد

؛ ليكـو
ّ
ن تحقيقـه على جل القصائد والمقطوعـات، ممـا دفـع بـه إلـى توجيـه تلميـذه الزعبـي

 .(4)التحقيق األكمل واألكثر مالئمة الشرتاطات صنعة التحقيق

لشـعر عـن ويف مقّدمة الّتحقيق التي وضعها زياد الزعبي لنشرته يلحظ أّنه ينزع يف تناولـه 

صـورة » مرجعية موضوعاتّية تعنى بالبناء الموضوعي لشعر عرار؛ إذ ترصد المقدمة النقدية

، وإذا كان الزعبي معنيًّا بتحقيق شـعر عـرار يف (5)«ته الخاصةالمجمتع يف شعره، وصورة حيا

المقام األول فقد طرح إضافة إلى ذلك يف إطار هـذه المقدمـة عـدًدا مـن اإلشـارات المهّمـة 

تي تؤكد فاعلية قـراءة الشـعر العـراري يف ضـوء تكوينـات مجتمعـه وخصوصـيات حياتـه، ال

ى النزعـة الرومانسـّية يف شـعر عـرار، ولـزوب أضف إلى ذلك إشارته الداّلة وربما األولى إل

؛ ذلـك أنـه تمـرد 
ّ
دراسة تجربتـه دون الوقـوع يف إسـار المعـايير الكالسـيكّية يف النقـد األدبـي

هبا، وهذه اإلشارات النقدّية التي يطرحها الزعبي تشي بإدراكه لخصوصية عليها، ولم يلتزم 

                                                 
   .42ي، عشّيات وادي اليابس، تق: محمود المطلق، )م.س(، ص( الّتل، مصطفى وهب1)

انحصرت ثقافة عرار يف مجال »يقول: ( يشرتك أحمد أبي مطر يف هذا الّتلّقي مع األستاذ المطلق، إذ 2)

    .71، ص)م.س( ، ينظر: أبو مطر، أحمد، عرار: الّشاعر الالمنتمي،«واحد ال يعدو إعجابه بالخّيام

دود وناقشها عبد القادر الّرّباعي يف مقالته عن عرار والنقد، ينظر: الّرّباعي، عبدالقادر، ( جمع هذه الرُّ 3)

: قراءة جديدة(، «عرار»ُمعاصر(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل )عرار يف الخطاب النّقدّي ال

   .42-41)م.س(، ص

   م.1973( ينظر: الّتل، مصطفى وهبي، عشيّات وادي اليابس )م.س(، 4)

   .56( المرجع السابق، ص5)
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ــة، ووجــوب تلقيهــا يف إطــار مــن الّتل ّقــي الخــاّص، أي الّتلّقــي الــذي يضــع التجربــة العرارّي

 خصوصّية الّشاعر يف قلب العملية/ القراءة النقدّية.

 الذي انضوى عليه الّتلّقي الفيلولـ
ّ
، وإن كـان يجـيء علـى وهكذا يمّثل النقد األدبي

ّ
وجي

هيئة إشارات سريعة وُمقتضبة، يمّثل، والحال هذه، مفتاًحا لقـراءة شـعر عـرار؛ خاصـة فيمـا 

 يف نشرته األوىف لشعر عرار.طرحه زياد 
ّ
  الزعبي

 الّتلّقي ال ديد وإرهاصات االختالف: عرار في ُوُفٍق مغاير -1:4
ظـة احتفائّيـة انفعالّيـة يف حـين أن اللحظـة التـي إذا كانت لحظة الّتلّقي التأسيسي لشعر عرار لح

دت لحظـة نوعّيـة مّهـدت تلتها ذات مرجعّية تاريخّية واجتماعّية فإّن اللحظة التي جاءت فيما بعد ب

ل نمط تلٍق مغاير لشـعره؛ إذ بـدأ النقـد األكـاديمي يلتفـت إليـه، ويحـاول إنجـاز قـراءة نـاجزة  لتشكُّ

ــز يف  ومختلفــة حــول تجربتــه؛ ولــذلك فــإنّ  القــراءة التــي ُعنيــت بشــعر عــرار ُبعيــد الثمانينيــات ُتركِّ

 ى، وأيديولوجيته.استبارها للبنى النّّصية على ُلغته، وقضاياه، وثيماته الكرب

وســمير  (1)ويف هــذا الســياق مّثلــت دراســات عــدد مــن النقــاد مــن مثــل: محمــود الّســمرة

، وســــالم (5)ســــم المــــومني، وقا(4)، وتركــــي المغــــيض(3)، وعبــــد اهلل رضــــوان(2)قطــــامي

                                                 
، ( ينظر: السمرة، محمود داود، اللغة واألسلوب يف شعر )عرار(، مجلة مجمع اللغة العربية األردين1)

   .74 - 67م، ص1979 ،5/6، العدد 2عّمان، المجلد 

ت م، منشورا1948( ينظر: قطامي، سمير، الحركة األدبّية يف شرق األردن منذ قيام اإلمارة حتى سنة 2)

   م.2009، 1وزارة الثقافة، عّمان، ط

، وزارة الثقافة ( ينظر: رضوان، عبداهلل، األردن يف شعر عرار: دراسة يف فلسفة المكان، مجلة أفكار3)

 .20 – 7م، ص1983، 62األردنية، عّمان، العدد 

سلسلة  -سات مؤتة للبحوث والدرا ينظر: المغيض، تركي أحمد الرجا، جماليات المكان يف شعر عرار،( 4)

 .187 - 225م، ص1989، 2، العدد 4العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة مؤتة، الكرك، المجلد 

سلسلة العلوم  -قاسم محمد، األرض يف شعر عرار، مؤتة للبحوث والدراسات  ( ينظر: المومني،5)

 .209 - 173م، ص1991، 1، العدد 6اإلنسانية واالجتماعية، مجلة مؤتة، الكرك، المجلد 
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، أفًقا جديًدا لتلّقـي شـعر عـرار، وإرهاًصـا (3)، ونبيل حداد(2)، وجهاد المجالي(1)الهدروسي

ؤية الّتاريخّية أو االجتماعّية. لبداية قر  اءة نقدّية مختلفة، تقرأ عرار قراءة تتجاوُز الرُّ

ا لتحـّوالت النقـد، وانتقالـه مـن وال بّد من اإلشارة إلى أّن هذه الدراسات مثلت انعكاًسا مرآويً 

 المتأسـس علـى قواعـد علمّيـة، وبـرزت يف ط
ّ
ّيـات النّقد ذي الّسمة االحتفائّية إلـى النّقـد المنهجـي

هذا التصور النقدي الـذي أنتجـه النقـاد المنخرطـون يف هـذا األفـق موضـوعات نقّديـة جديـدة مـن 

د  ، واالغرتاب، وفلسفة المكان.قبيل: اللغة، والثقافة، واألسلوب، واإلنسان، والّتمرُّ

واتخذت هذه القراءات يف سبيل تحقيـق مرامهـا لغـة الـنّّص الّشـعرّي عنـد عـرار معتكًفـا 

بمــا تنطــوي عليــه لغــة الــنّّص العــرارّي مــن قضــايا وإشــكاالت فكريــة ووجدانّيــة وأساًســا، 

ري، بل إهنـا وفلسفية كذلك، وعليه فإن هذه القراءات مثلت شرًخا يف أفق قراءة الشعر العرا

غّيرت مساراته، وانطلقت هبذا المنجز الّشعرّي إلى أفـق أرحـب، ووقفـت عنـد الخصـائص 

ــون  ــرار، يف أت ــائزة لشــعر ع ــتنطق الم ــعرّي، وتس ــنّّص الّش ــة ال ــى أن تحــاور بني حرصــها عل

 موضوعاهتا المتغايرة.

( إلــى الشــعر، New Criticismيف دراســة الســمرة حــديث عــن منظــور النّقــد الجديــد )

، ولذا تتموضـع دراسـة السـمرة يف صـدر الدراسـات 
ّ
وتركيز على فنّية الّشعر وبعده الجمالي

ومـن الخطأ أن نعتـرب شـعر » عرار، إذ يقول الّسمرة:الحريصة على تأسيس أفق جديد لتلّقي 

عـرار وثيقة تاريخية ترسم بدقة ما كان يسود شرق األردّن زمنه؛ ذلك ألّننـا نعرف أّن الّشـعر 

، والشعراء يعربون عن أحاسيسهم، وانفعاالهتم الخاصـة. ونحــن يف بحوثنـا ال نعتمـد ذاتـي

                                                 
سلسلة  -( ينظر: الهدروسي، سالم مرعي، التمرد واالغرتاب يف شعر عرار، مؤتة للبحوث والدراسات 1)

 ..215 - 179م، 1991، 2، العدد 6االجتماعية، مجلة مؤتة، الكرك، المجلد العلوم اإلنسانية و

التل: )عرار(، مؤتة  المجالي، جهاد شاهر، الثورة واإلغرتاب يف شعر الّشاعر مصطفى وهبي ( ينظر:2)

 ،6ع ،8سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة مؤتة، الكرك، مج  -للبحوث والدراسات 

 .41 - 11م، ص1993

ينظر: حداد، نبيل يوسف، التمرد الرومانسي يف شعر عرار، المجلة الثقافّية، الجامعة األردنية، عّمان،  (3)

 .84 - 80م، ص1999 ،47العدد 
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ا نستعين هبـا يف حدود ضيقة. وهذا ال يضيُر الشعـر شـعـر الشعراء وثائق نستشهد هبـا، وإن كن

 هو غايـة الّشاعر، أما البحث عن الحقيقة فغاية العالـم
ّ
 .(1)«وال الّشاعر: فالّصـدق الفني

دراسة سمير قطامي لشعر عرار يف إطـار ُجهـوده لدراسـة تـاريخ الحركـة األدبّيـة يف وتعد 

لدراسة التاريخّيـة إلـى محاولـة تقـديم إطـار عـام األردن دراسة رائدة؛ ألّنها تتجاوز مفهوم ا

لتجربة عـرار، ولـذا فإّنهـا يمكـن أن ُتصـنّف يف هـذا الـنمط، الـذي حـاول قـراءة عـرار قـراءة 

شـعبية » ر إلى عدٍد من الظواهر الفنّية التـي تنتشـُر يف شـعر عـرار مـن قبيـل؛ُمختلفة، فهو يشي

 .(2)«م الناسقربه من كال»و ،«خفة األسلوب»، و«الصورة الفنية

، وعلى الرغم مـن دوراهنـا 
ّ
أما دراسات عبداهلل رضوان وتركي المغيض وقاسم المومني

تسي أهميـة بالغـة بفعـل تقاطعاهتـا يف فلك البحث يف تجليات المكان يف شعر عرار، فإّنها تك

، فقد استطاعت (3)مع االتجاه الذي أسسه غاستون باشالر حول موضوعة جمالّيات المكان

راسات اكتناه صورة المكان األردينّ بكلّية تفاصيله عند عرار.هذه ال  دِّ

أّن  وال أظـنّ » ويمكن التمثيل لرؤية هذه الّدراسات المختلفة فيمـا ذهـب إلـى المغـيض بقولـه:

 .(4)«هذا االنتشار المكاينّ جاء عفو الخاطر دونما دالالت انتمائّية ونفسّية ووجدانّية وجمالّية

المغاير لشعر عرار حاول جهاد المجالي وسالم الهدروسي ونبيل حداد ويف إطار الّتلّقي 

النقـد  البحث عن تجليات التمرد واالغرتاب يف بنية النّّص الّشعرّي عند عرار، باالتكاء على

 ُمتســمًة بنزعــة 
ّ
النفســي والنقــد الجمــالي، وبــذلك تغــدو دراســتهم يف إطــار أفقهــا التــاريخي

يف تجلياهتا النّصّية، دون الوقوف هبـا عـن تمثالهتـا الموضـوعية  تجديدّية؛ ألهنا تتبع الظاهرة

                                                 
   .70ة، محمود داود، اللغة واألسلوب يف شعر )عرار(، )م.س(، ص( السمر1)

م، )م.س(، 1948قيام اإلمارة حتى سنة ( ينظر: قطامي، سمير، الحركة األدبّية يف شرق األردن منذ 2)

   .183، 158ص

( ينظر: باشالر، غاستون، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعّية للدراسات 3)

 م.1984، 2ر والتوزيع، بيروت، طوالنش

 .188)م.س(، ص ( المغيض، تركي أحمد الرجا، جماليات المكان يف شعر عرار،4)
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 . (1)فقط كما فعل النقد يف المرحلة التي سبقت هذه المرحلة

بدا تجربة جديرة بإعادة القـراءة، فقـد حـاول البـاحثون إعـادة  إّن شعر عرار يف هذا األفق

، ولكـنه
ّ
 والثقايفّ واالجتمـاعي

ّ
م أدركـوا ضـرورة جـالء هـذه قراءته يف ضوء سياقه التاريخي

 الّظواهر يف شعر عرار، وذلك يف تمثُّالهتا يف بنية النّّص الّشعرّي وتشكالته الموضوعّية. 

 الحديث : من  م  الّ ّص إل   ار الّ صّ الّتلّقي في إطار الم اهج  -1:5
ــ ــة المــّوارة يف العــالم تقلبــاٍت حــاّدة يف أنمــاط الّتلّقــي، فب دأت المنــاهج أفــرزت الحركــة النّقدّي

الحديثة بـالظهور والتطـور مـن مثـل: األسـلوبّية والبنيوّيـة والتفكيكّيـة ونظرّيـة الّتلّقـي والّدراسـات 

ة النّّصوص من زاوية تجمع بـين ممكنـات القـراءة السـياقية الثقافّية، وحاولت هذه المناهج محاور

ة للـنص علـى حسـاب والنّّصية دون أن يطغـى أحـدهما علـى اآلخـر، مـع تحّيـز ذي عالئـم واضـح

 السياق أو العكس أي للسياق على حساب النّّص يف كل منهج من هذه المناهج.

داثي نحـت منحـى تجديـدّيا إّن هذه الدراسات التي تنتمي إلى أفق الّتلّقي الـراهن/ الحـ

مواكًبا لتحوالت النظرّية النقدية عالميًّا؛ بغية تشكيل أفق نقدي يفرز دراسات جاّدة وجديدة 

وص، إذ يحاول المندغمون يف أفقها أن تكون قراءهتم ناسخًة تنسخ القـراءات السـابقة للنص

ى مفهـوم القـراءة الفنّيـة/ للنّّص، وتجدد يف ُنُهِج قراءته؛ فقد أقامت هذه القراءات أوَدها علـ

 .(2)النّّصية، وما عادت مشغولة بحياة الّشاعر مفتونة هبا عن السير يف اتجاه نار النّّص 

القول: إّن شعر عرار ُدِرس يف إطار معظم هذه المناهج، ولكـن لـيس كّلهـا، فقـد ويمكن 

 با
ّ
 والســياقي

ّ
التكــاء علــى حــاول الدارســون قــراءة القصــيدة العرارّيــة يف إطارهــا النّّصــي

الفضاءات التي تتيُحها هذه المناهج المختلفة، ويمكن تصنيف اآلفـاق التـي نشـأت يف ظـّل 

                                                 
، 179ل التمثيل: الهدروسي، سالم مرعي، التمرد واالغرتاب يف شعر عرار، )م.س(، ( ينظر على سبي1)

فى وهبي التل: )عرار(، . والمجالي، جهاد شاهر، الثورة واإلغرتاب يف شعر الّشاعر مصط182، 180

، 80. وحداد، نبيل يوسف، التمرد الرومانسي يف شعر عرار، )م.س(، ص21، 20، 18)م.س(، ص

81. 

،ينظر:  (2)
ّ
، جامعة منتوري مجلة العلوم اإلنسانية خمري، حسين، نظرّيات القراءة وتلقي النّّص األدبي

 .184-173م، ص1999(، 12ئر، العدد)قسنطينة، الجزا

http://0g10lspey.y.http.search.mandumah.com.hu.proxy.coe-elibrary.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0079&page=1&from=
http://0g10lspey.y.http.search.mandumah.com.hu.proxy.coe-elibrary.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0079&page=1&from=
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، والّتلّقـي التناّصـي،  الّتلّقي يف إطار المناهج
ّ
الحديثة إلى آفاق ثالثـة هـي: الّتلّقـي األسـلوبي

 والّتلّقي يف إطار الّدراسات الثقافّية.

 الت رار  التض ن  المف رق الّتَّق  اَلََوبّ : الَغ    -1:5:1

يقتضي الحديُث عـن األسـلوب واألسـلوبّية اإلشـارة إلـى االخـتالف يف مفهوميهمـا، إذ 

طريقة الّتعبيـر يف » ( يف أبسط معانيه بوصفهKatie Walesعند كا  وايلز ) يتعّرف األسلوب

رى كمـا يقـرر ، ولذلك فإن األسلوب يرتبُط بـالفكر بوشـائج وثيقـة الُعـ(1)«الكالم أو الكتابة

؛ وتجدر اإلشارة هنا إلى دراسـات (2)ذلك بيير جيرو فاألسلوُب هو طريقُة التعبير عن الِفْكر

، (6)، وعبدالباسط الّزيود(5)، وعبدالكريم مجاهد(4)وعبدالقادر الّرّباعي (3)علي جعفر العاّلق

 .(7)ومصلح النّّجار وعوين الفاعورّي 

                                                 
وايلز، كا ، معجم األسلوبّيات، ترجمة: خالد األشهب، مراجعة: قاسم الربيسم، المنظمة العربية  (1)

 .305م، ص2014، 1ط للرتجمة، بيروت،

م، 1994، 2( ينظر: جيرو، بيير، األسلوبّية، ترجمة: منذر عّياشي، مركز اإلنماء الحضارّي، حلب، ط2)

 .67ص

( ينظر: العالق، علي جعفر، )شعرّية العبث الفوضى: قراءة يف لغة عرار الشعرّية(، ضمن كتاب: 3)

  .73-49: قراءة جديدة(، )م.س(، ص«عرار»)مصطفى وهبي التل 

، 1، دار أزمنة، عّمان، ط«قراءة من الداخل»ينظر: الّرّباعي، عبدالقادر أحمد، عرار: الرؤيا والفن (4) 

 .م2002

: مجاهد، عبدالكريم، اإلنزياحات األسلوبية يف لغة عرار من خالل ديوانه: عشيات وادي اليابس، ( ينظر5)

، العدد 21النشر العلمي، الكويت، المجلد  مجلس -المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت 

 . 144 - 105م، ص2003، 82

 -مجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت ( ينظر: الزيود، عبدالباسط، التكرار يف شعر عرار، ال6)

 . 132 - 93م، ص2008، 101، العدد 26مجلس النشر العلمي، الكويت، المجلد 

مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ري، مصلح وعوين، المفارقة يف شعر عرار، ينظر: النّّجار والفاعو(7) 

 .18، صم2007، 1العدد ، 34واالجتماعية، الجامعة األردنية، عّمان، المجلد 
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أسلوبّية، كما لدى منظِّريهـا األوائـل، فـإّن الدراسـات التـي  وإذا كانت اللغة بما هي عليه حادثة

خل يف أحيـاز القـراءة األسـلوبّية وعبد الكريم مجاهد حول ُلغة عرار تـد أنجزها علي جعفر العاّلق

ــة،  لشــعره، إذ تكشــف هــذه الدراســات عــن قلــق اللغــة وإشــكالّيات المصــير يف القصــيدة العرارّي

 ئ اللغة نحًوا وصرًفا، إضافة إلى األخطاء العروضّية. ويتجلى ذلك يف الثورة على مباد

بــث واللهــو عنــد ويغــدو تــوتُّر اللغــة وانفالهتــا عنــد عــرار ملمًحــا مــن مالمــح شــعرية الع

العالق، وهكذا ُيسلِّم العاّلق بحقيقة انعكاس حياة الّشاعر يف شعره، بيد أنه ليس انعكاًسا يف 

ة واالجتماعّية، وإنما يف لغة الّشعر وقلقها؛ فـاللهو الموضوعات كما قّر يف المناهج التاريخيّ 

إّن لغة عرار ال تؤخـذ » ق:والعبث بوصفهما فلسفة حياتّية يغدوان مذهًبا شعريًّا، يقول العاّل 

 الذي 
ّ
بمعزل عن مصادرها الشخصية والعاّمة، وال يتمُّ تناولها بعيًدا عن ذلك الغنى الداخلي

د والّسخرّية الجاِرحة والخروج على المألوفتمّيزت به نفس الّشاعر المشحون ، (1)«ة بالتمرُّ

ر مقولـة مركزّيـة مـن مقـوالت وهنا يقارب العاّلق القصيدة العرارية ولغتها المتـوترة يف إطـا

ُجُل َنْفُسهُ   .Style is the man( (2)( األسلوبّية، وهي األسلوب هو الرَّ

ة التـي طـرأت علـى لغـة الشـعر عنـد أما عبدالكريم مجاهد فيرصد االنزياحات األسلوبيّ 

عرار، ولكنه يرصدها وهو يعي أّنها تمثل حالًة مـن القلـق الـذي يعـيش الّشـاعر يف أتونـه، إذ 

مـارس عرار تمـرده وعصـيانه يف لغـة شـعره وتمـادى يف تجاوزاتـه؛ لمـا يمتلكـه مـن » يقول:

وًرا كبيـًرا يف مزاج متقلب وروح متمردة ساخطة، طبعت شعره وميزته، وجعلت ألوجاعـه د

صـــورة عــن نفســه فكــًرا، ومضــموًنا، وخروًجــا علــى المعــايير  إبداعــه ؛ فجــاء فنــه الّشــعرّي 

 .(3)«غيير يف البنى األسلوبية المعهودةوالضوابط الّشعرّية بت

                                                 
 . 53( العالق، علي جعفر، شعرّية العبث الفوضى: قراءة يف لغة عرار الشعرّية، )م.س(، ص1)

المعاصرة والرتاث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، درويش، أحمد، دراسة األسلوب بين (2) 

 .18م، ص1998، 1القاهرة، ط

وبية يف لغة عرار من خالل ديوانه: عشيات وادي اليابس، ( مجاهد، عبد الكريم، االنزياحات األسل3)

 .106)م.س(، ص
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ــنّّص،  ــة لل ــربُِز القيمــة الفني ــخرية ظــواهر أســلوبّية ُت وإذا كانــت المفارقــة والتكــرار والسُّ

ه للكــون، فــإّن عــدًدا مــن الدراســات التفــت إلــى هــذه الظــواهر وتكشــف عــن ُرؤيــة صــاحب

أيديولوجّيـة وفكرّيـة األسلوبّية يف شعر عرار، بوصفها بنى تنضوي على إشـارات مرجعّيـة و

 تنعكس يف البنية األسلوبية للشعر.

ويف هذا السياق يفرد عبدالقادر الّرّباعي للظواهر األسلوبية يف شعر عـرار دراسـة ُنشـرت 

، يعـاين خاللهـا هـذه البنـى (1)ئة كتاب مكّون من أربعة فصول يسبقها تمهيد ومقدمةعلى هي

 :(2)التي مطلعها «بقايا ألحان وألوان» األسلوبّية التي تكّون لحمة وسدى قصيدته

 عّف  الّصف   اكتفو  مون ُ وول كو م ين
 

  أ شوووك الّشوووُك أٌ ُيوووون  بييمووو ين 
 

 
ّ
 حتى لتغدو القراءة النقديـة عنـده ويف دراسة الّرّباعي يندغُم األسلوبي

ّ
باللغوّي وكذا بالجمالي

لناقـد وُرؤيتـه الّسـابرة، إذ ضرًبا من الكشـف والحفـر المعـريفّ، بمـا هـو عمـل نقـدي يجلـي ثقافـة ا

 .(3)تعاين قراءة اللغة العرارية يف تجلياهتا المختلفة، إيقاًعا وصورة وتشكيال وتناًصا وُمفاَرقة

ود أسلوب التكـرار يف شـعر عـرار، علـى اعتبـار أّن التكـرار بِنيـٌة وينتخب عبدالباسط الزي

اعيًّا ودالليًّا، ويبدو التكرار يف تسهم يف تماسك النّّص الّشعرّي، وتالحم أجزائه، وشحنه إيق

دراسة الزيود مستًقا مع طروحات عرار الفكرّية والوجدانّية، بمعنـى أنـه ال ُيسـتجَلب ُعنـوة، 

و التكرار عنصًرا مضاًفا وزائًدا عن الحاجة تركيبيًّا أو وظيفيًّا، وإنما يتم ال يبد» يقول الزيود:

جم والموقـف المـراد التعبيـر عنـه، وبمـا يخـدم اختياره من بين األساليب المختلفة بما ينسـ

  .(4)«ُرؤية النّّص؛ ألّنه أداة لغوّية قادرة على توصيل األفكار، وشحن النّّص إيقاعيًّا

                                                 
 .253، 199، 139 ،71، )م.س(، ص«قراءة من الداخل»الّرّباعي، عبدالقادر، عرار: الرؤيا والفن (1) 

 .399( الّتل، مصطفى وهبي، عشّيات وادي اليابس، تح: زياد الّزعبي، )م.س(، ص2)

 .199، 139، 71، )م.س(، ص«قراءة من الداخل»عرار: الرؤيا والفن الّرّباعي، عبدالقادر، (3) 

 .126( الزيود، عبدالباسط، التكرار يف شعر عرار، )م.س(، ص4)
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ار وعــوين الفــاعوري فيتخــذان مــن المفارقــة بوصــفها ظــاهرة أســلوبّية أمــا مصــلح النّّجــ

ّية تمركــز مبــدأ الّضــدّية، موضــوًعا لدراســتهما، بوصــف المفارقــة صــيغة بالغّيــة واســرتاتيج

وتبدو أمارات وعي النّقد يف عملهما باديًة حـين يشـيران إلـى تـداخل المفارقـة بالسـخرّية يف 

نات القصيدة العرارّية، تعدُّ مظهـًرا تجربة عرار، ذلك أّن المفارقة، وه ي ركٌن شديٌد من مكوِّ

أن نلمَح إلى أّنه ليس من الّسهل وينبغي » من مظاهر توتُّر خطابه الّشعرّي، إذ يقول الباحثان:

ـس المفارقـة خـارج  وضع حدود فاصلة واضحة قاطعة بـين أنـواع المفارقـة، بـل يمكـن تلمُّ

 .(1)«نطاق أنواعها المعروفة أحياًنا

بـدا أّن  -على أنـه ال مشـاحة يف االصـطالح-ويف إطار حقل دراسات الّصورة الفنّية أو الّشعرّية 

الت الّصورة يف شعر عرار لـم يمثـل محـوًرا مركزيًّـا مـن آفـاق تلقـي شـعره يف إطـار  البحث يف تشكُّ

، إذ لم تحظ الصورة الفنية عند عـرار إال بدراسـتين أنجزهمـا علـي ال
ّ
، (2)خرابشـةالمنهج األسلوبي

وبعض اإلشارات المتفرقة هنا وهناك، وال شّك أّن الصورة الفنية تؤدي يف الـنّّص الّشـعرّي وظيفـة 

ــ ــة يف تحقي ــوينمركزي ــرى جــون ك ــا ي ــة الصــورة كم ــك وظيف ــار ّ، ذل ــالمفهوم الب ــنّّص ب ــذة ال  ق ل

(Theory John) «هـي تكثيفيـة وظيفة الصورة هـي التكثيـف، فالّشـعرّية » على اعتبار أن «التكثيف

..، وهكذا فإن التحليل يقودنا إلـى اكتشـاف ملمحـين مالئمـين للصـورة: فهـي مـن الناحيـة .اللغة،

ــ ــمولية، وه ــة ش ــف...البنيوي ــي تتكث ــمولية لك ــا إذن ش ــة، إهن ــة تكثيفي ــة الوظيفي ــن الناحي ، (3)«ي م

ّية / الفنيـة والمقولة اّلتي تروم دراسات الخرابشة فحصها تتمحور يف مدى فاعليـة الصـورة الّشـعر

                                                 
 .18، ص)م.س(مصلح وعوين، المفارقة يف شعر عرار،  النّّجار والفاعوري،(1) 

، )رسالة دكتوراه غير «عرار»ينظر: الخرابشة، علي، الصورة الشعرية ىف شعر مصطفى وهبى التل (2) 

الصورة الشعرية عند و م. والخرابشة، علي، مفهوم الشعر2005منشورة(، جامعة اليرموك، األردن، 

سلسلة اآلداب  -عة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، مجلة جام«عرار»مصطفى وهبي التل 

 .175 – 159م، ص 2007، 2، العدد 29والعلوم اإلنسانية، سورية، المجلد 

، ترجمة وتعليق وتقديم: أحمد درويش، «اللغة العليا»كوين، جون، النظرّية الشعرّية: بناء لغة الشعر (3) 

 .145صم، 2000، 2المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط
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ــة عنــد مصــادر الّصــورة  ــة، إذ يتوّقــف الخرابشــة ابتغــاء تحقيــق هــذه الغاي يف بنــاء القصــيدة العراري

رار، مــروًرا بمجاالهتــا، وبنيتهــا، وأنماطهــا، وعالقتهــا بموســيقى الشــعر، وانتهــاء الّشــعرّية عنــد عــ

  .(1)بمستوياهتا الداللية واللغوية

ــ ــإنَّ مباحث ــدم؛ ف ــا تق ــى م ــا عل ــات األســلوبية وتأسيًس ــي شــعر عــرار يف ضــوء معطي ة تلّق

 محاولـة قـراءة وطروحاهتا النقدية الفاعلة تبدو من األهمية بمكان، ألهنا مثلت أفًقا ُمهًمـا يف

شعر عرار قـراءة فنّيـة مـن الـداخل، تتكشـف يف هنايـة األمـر عـن دور الظـواهر األسـلوبية يف 

 تجربة الّشاعر وقدراته الفنّية.

   التن صّ : تف يك ذا ر  النّّص الّتَقّ  -1:5:2

يمتلك مرجعية تفكيكية تصُلُه بحقل الدراسات التفكيكّية، على اعتبار  «الّتناص» إذا كان

ّن مهمة الناقد يف إطارها تسعى إلى تفكيك النّّص ومن إعـادة بنائـه فـيمكن اإلشـارة يف هـذا أ

يفكـك بنيـة القصـيدة السياق إلـى الدراسـات التـي تناولـت شـعر عـرار مـن منظـور تناصـي، 

عـة، وهنـا ال فكـاك مـن الحـديث عـن  العرارية، ويعري بناها، ويكشـف عـن روافـدها المتنوِّ

 .(5)، وميساء عبيدات(4)، ونورية الّرومي(3)، ويحيى عبابنة(2)دراسات أحمد مطلوب

                                                 
، )م.س(، «عرار»ينظر: الخرابشة، علي قاسم محمد، الصورة الشعرية ىف شعر مصطفى وهبى التل (1) 

 .308، 290، 265 ،247، 206، 86،167، 24ص

: قراءة جديدة(، «عرار»ينظر: مطلوب، أحمد، )عرار والرتاث(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل (2) 

  .486-421ص

لرؤى المموهة: قراءات يف ديوان عرار عشيات وادي اليابس، منشورات عمان ينظر: عبابنة، يحيى، ا(3) 

 .م2001، 1طعاصمة للثقافة العربية، عّمان، 

: الّرومي، نورية صالح، الّشاعران العسكر وعرار: قضايا تناصية، المؤسسة العربية للدراسات ( ينظر(4

 م.2005، 1والنشر، بيروت، ط

، )رسالة ماجستير غير «عرار»، التناص يف شعر مصطفى وهبي التل ينظر: عبيدات، ميساء احمد(5) 

 م.2007منشورة(، جامعة آل البيت، المفرق، 



شين  عرار.. صوت المهمَّ

 

312 

 

ن وال بد من اإلنباه إلى أّن الدراسة الراهنة تذهُب إلى أّن الدراسات التي أنجزها الباحثو

ــي  ــار الّتلّق ــرتاث الشــعبي يمكــن أن تصــنف يف إط ــرتاث أو ال ــف ال ــاص أو توظي حــول التن

ــن ال ، وإن كــان بعضــها ال ينطلــق م
ّ
ــك أّن هــذه الّتناصــي ؛ ذل

ّ
ــا المنهجــي ّتناصــّية بمفهومه

راسات وإن اختلفت مسمياهتا هدفت إلى تحقيق غاية واحدة.  الدِّ

 فــ
ّ
ــا مــن هــذا المفهــوم للتلقــي الّتناصــي ــراث وانطالًق إّن دراســة أحمــد مطلــوب عــن الّت

، فقـد حـاول مطلـوب اسـتجالء تمثـيالت 
ّ
وتوظيفه يف شعر تدخل يف مظلـة الّتلّقـي الّتناصـي

ليس تخلًفـا، وإنمـا هـو » اث يف شعر عرار على اعتبار أّن االرتباط بالرتاث والتناص معهالرت

 . (1)«منطلق التجديد

ر عرار ليشـمل التنـاص مـع الروافـد الرتاثيـة أّما يحيى عبابنة فيوسع مفهم التناص يف شع

 والغريب، ويتجلى التناص الذي يرصده عبابنه يف أشكال متعـدد
ّ
ة، مـن والتقاطع مع العامي

مثل: التناص مع القرآن الكـريم، والتنـاص مـع األمثـال واألقـوال، والتنـاص مـع الّشـعر، يف 

عبابنـة كـان واعًيـا بـأن التنـاص  حين أّن التقـاطع يتمثـل يف توظيـف اللغـة العاميـة؛ ويبـدو أن

 .(2)ظاهرة تتوازى مع التقاطع ولكنها ال تتطابق معها

قراءة تناصّية ُمقاِرنة تنهض على مقولـة مركزّيـة وتلج الرومي إلى عوالم عرار من خالل 

 فهد العسـكر، ولكـن هـذا التنـاص لـم 
ّ
مؤداها أّن شعر عرار يتناص مع شعر الّشاعر الكويتي

الٍت تاريخّيٍة بين الّشاعرين، فكالهما نشأ يف لحظة تاريخّية ُمتقاربة، وعـاين يكن مرتبًطا بص

 (3)يف شعره قضايا متشاهبة
ّ
ومي  محوًرا عريًضا من الُمشرتكات التـي تتنـاص مـن ، وترصد الرُّ

خالل تجربتا الّشاعر من قبيل: المرجعيات الثقافّية واالجتماعّية، وتّيـار الفوضـى والعبـث، 

، والّتناص مع الرتاث، فقد كـان كـال الّشـاعرينواالحتفاء با
ّ
نمطـين » لمكان، البناء اإليقاعي

                                                 
 . 422عرار والرتاث، )م.س(، صمطلوب، أحمد، (1) 

 .88-78عبابنة، يحيى، الرؤى المموهة: قراءات يف ديوان عرار عشيات وادي اليابس، )م.س(، ص(2) 

 .6-5الّشاعران العسكر وعرار: قضايا تناصية، )م.س(، ص ( الّرومي، نورية صالح،3)
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ــا، وإدراك م ــألوفين، يف تمردهم ــر م ــدين، غي ــهلة جدي ــا الّس ــا، ولغتهم شــكالت مجتمعيهم

 .(1)«البسيطة، القريبة من معجم الناس الذين تحـدثا عـنهم وإليهم

ا لظاهرة التناص يف شعر عرار، إذ تبحث وتعدُّ دراسة ميساء عبيدات أوىف الّدراسات تتبعً 

التناص وسيلة لقراءة بعـض » عبيدات يف جمالية التشكيل الفني يف نصوص عرار متخذة من

، وُتدير عبيـدات رحـى بحثهـا حـول (2)«النماذج الّشعرّية، الوقوف على مواطن الجمال فيها

تشمل هذه المحـاور: محاور متعددة، ترصد من خاللها أوجه التناص المختلفة يف شعره، و

يانات األخـرى،  التناص الّشعرّي، والتناص مع األمثال، والتناص القرآن، والتنـاص مـع الـدِّ

 .(3)شخصيات واألحداث التاريخّيةوالّتناص مع ال

 أّن جانًبـا ُمهًمـا مـن التجربـة 
ّ
كشفت الدراسات التي تنضوي تحت مظلة الّتلّقي التناصي

ذلـك بفعـل ثقافـة التنـاص أو التقـاطع التـي أقامهـا الّشـاعر مـع العرارّية يـربز يف تناصـيتها، و

تفاعلّيـة وعالئقيـة/  نصوص وأمثال ومقوالت وإشـارات تراثّيـة ودينّيـة، وذلـك عـرب صـيغةٍ 

 تناصية تكشف عن جانب من ثقافته وُقدرته الّشعرّية.

َط   اله ِم  -1:5:3  الّتَّق  يف إط ر الّ راَ ت الثق فّي : اآلَخر  السُّ

( علـى فاعلّيـة نقدّيـة يف قـراءة النّّصـوص Cultural Studiesنطوي الّدراسات الثقافيـة )ت

 المائز إلـىقراءًة ناجزة ومكتملة، وهتدف هذه الد
ّ
تنـاول » راسات يف إطار انفتاحها المنهجي

ـلطة؛ مثلمـا هتـدف يف اآلن نفسـه إلـى  موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافّية وعالقتها بالسُّ

، وإذا كانـت الدراسـات (4)«دى تأثير تلك العالقات على شكل الممارسات الثقافيةاختبار م

                                                 
 .8( المرجع السابق، ص1)

 .1، )م.س(، ص«عرار»فى وهبي التل ( عبيدات، ميساء احمد، التناص يف شعر مصط2)

 .96، 75، 36المرجع السابق، ص(3) 

عبدالقادر، مراجعة  ( ساردار، زيودين، فان لون، بوردين، أقدم لك: الدراسات الثقافية، ترجمة: وفاء4)

وتقديم: إمام عبدالفتاح إمام، المشروع القومي للرتجمة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

  .5م، ص2003، 558العدد
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 (2)وعبـدالفتاح النّّجـار (1)دراسات خليـل الشـيخ الثقافية عصّية على التسوير أو التحديد فإنّ 

 يمكن أن تقرأ يف إطار الّتلّقي يف ضوء الدراسات الثقافية. (4)وطارق الجبالي (3)وهيا صالح

الّشيخ من منظور سابر صور التجربة والثقافة واآلخـر يف شـعر عـرار، وهـذه  يعاين خليل

مة يف دراسة شعر عرار؛ ألّنها تنمذج  واآلخريـة  cultureمفـاهيم مـن قبيـل الثقافـة ُرؤية متقدِّ

Otherness  ـــة ـــة واآلخـــر  Experienceوالتجرب ـــة والثقاف ـــيالت التجرب ـــا لســـرب تمث منطلًق

 .(5)الذات وتجلياهتا الرؤيوية يف مرآة

ـلطة يف شـعر  ويمكن اإلشارة إلى أّن دراسة عبدالفتاح النّّجار عن إشـكالية المثّقـف والسُّ

التي تناولت هذا الجانب من شعره، وهي دراسة يمكن تصنيفها يف  عرار هي أبرز الدراسات

سياسـية، إطار الّتلّقي الثقايفّ، ألهنـا تستحضـر مفـاهيم مـن قبيـل: السـلطة/ الّسـلطوّي، المثقـف، ال

، ويتقصــى النّّجــار إشــكالية العالقــة بــين عــرار والســلطة يف وجوههــا المتعــددة، ويلمــع (6)الحريــة

، وإذا (7)«والخصوصـية بالطرافـة» ز يف عالقـة عـرار بالسـلطة وهـو اتسـامهاالنّّجار إلى ملمـح مـائ

                                                 
، 1( ينظر: الشيخ، خليل محمد، التجربة والثقافة والغرب يف شعر عرار، مجلة المواقف، عّمان، مج1)

  .66 - 57م، ص1988، 4العدد 

نّّجار عبدالفتاح، إشكالية العالقة بين الّشاعر والسلطة مصطفى وهبي التل عرار نموذًجا، ينظر: ال(2) 

 .م2014، 1منشورات مجاز، عّمان، ط

: االنحياز لمجتمع الهامش، مجلة أفكار، وزارة الثقافة «روَ النَّ »ينظر: صالح، هيا، عالقة عرار بـ(3) 

 .36 - 30م، ص2016، 335األردنية، عّمان، العدد

ينظر: الجبالي، طارق، تمثيالت الهامش وجدليات االختالف: دراسة ثقافية قي شعر عرار، )رسالة (4) 

 م.2021الزرقاء،  ،معة الهاشميةماجستير غير منشورة(، الجا

  .66-57( ينظر: الشيخ، خليل محمد، التجربة والثقافة والغرب يف شعر عرار، )م.س(، ص5)

لية العالقة بين الّشاعر والسلطة مصطفى وهبي التل عرار نموذًجا، )م.س(، النّّجار، عبدالفتاح، إشكا(6) 

 .97، 80، 68، 57، 35ص

 .33المرجع السابق، ص(7) 
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الذي يتمثل كانت الرومانسية ذات وجهين كما يرى النّّجار فإن عراًرا جنح إلى الوجه الثاين 

، والنضال والثورة، وااللتزام بقضايا الشعب
ّ
 .(1)يف العمل السياسي

َورهجـي يقـول بـأن مجتمـع أما دراسة هيـا صـالح فإهنـا تنطلـق مـن تصـور من بوصـفه  النَـّ

وتحـاول  ،«المدينـة الفاضـلة»ـمجتمًعا للمهمشين مثـل يف رؤيـة عـرار مـا يمكـن أن يوسـم بـ

التصورات القائلة بأن عرارا اتجه للنـور يف سـبيل نشـدان الدراسة من خالل سيرورهتا نقض 

َورالحرية وحسب، ذلك أّن العالقة بينه وبين  ف عـن رؤيتـه للكـون، عالقـة معقـدة تكشـ النَـّ

َورومجتمع  «عرار» فالعالقة التي جمعت بين» وانحيازه لألطراف والمهمشين ال يمكـن  النَـّ

طالق، إذ إّن عراًرا لم يكن عادًيا يف شخصه وشعره النظر إليها على أّنها عالقة عادية على اإل

لـه الّتحـرر مـن  وفِكره وفلسفته، كما من المجحف القول: إّنه وجـد هـذا المجتمـع مـا يـوفِّر

الُقيود؛ لينغمس يف الملذات من خمر ونساء، بل إن عراًرا قد تعلق هبذا المجتمع؛ ألنه وجد 

 . (2)«فيه مستقًرا ما لُروحه القلقة

ا الّسياق تنهُض دراسة طارق الجبالي لمقاربة شـعر عـرار مـن منظـور الدراسـات ويف هذ

شـاعًرا » لهـامش، إذ يمثـل عـرار بوصـفهالثقافّية، وفلسفة االخـتالف، ودراسـات المركـز وا

مختلًفــا ُيمكــن البحــث يف أشــعاره عــن أنســاق ثقافّيــة ُمضــمرة، تــؤدي وظــائف أيديولوجيــة 

والهجــاء والنقــد، وجماليــات الخطــاب الُمــراوغ وذلــك يخفيهــا عــرار وراء أقنعــة المجــون 

، (3)«بتأسيس صوت مختلف يؤسس خالله عرار للصوت الهامشي ُقبالة الّصوت المركـزي

وانتهت دراسة الجبالي إلى أّن شعر عرار فضاٌء تنجدل يف أتونـه ثنائّيـات ضـدّية، ومقـوالت 

                                                 
 .95المرجع السابق، ص(1) 

 .36 - 30: االنحياز لمجتمع الهامش، )م.س(، ص«روَ النَّ »صالح، هيا، عالقة عرار بـ(2) 

ليات االختالف: دراسة ثقافية قي شعر عرار، )م.س(، الجبالي، طارق، تمثيالت الهامش وجد(3) 

 .100، 90، 60، 50ص
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عة للمركزي والمهمش يف إطار تجر بة شعرية تتخذ االختالف فلسفة نسقّية، وتمثيالت متنوِّ

 رؤية يف صياغة الذات الّشعرّية. 

 الّتلّقي الُمقاِرن: عرار والش راء  -1:6
ــا يمكــن مــن خاللــه Comparative Literatureمقــاَرن )يشــّكل األدب ال ( فضــاًء معرفيًّ

ي إلـى َرْصُد أوجه االئتالِف واالختالِف وعالقات التـأثُّر والتـأثير بـين النّصـوص التـي تنتمـ

لغاٍت مختلفة وقومّيات متباينة حسب مقوالت المدرسة الفرنسّية، أو إلـى قومّيـات واحـدة 

خرى يف األدب الُمقاَرن؛ وخاصة المدرسة األمريكية التي كما تنصُّ على ذلك المدارس األ

 .(1)تولي وجهها شطر جماليات النّّصوص المتشاهبة

اط تلقي شعر عرار، إذ إن كثيًرا من الباحثين هند يشّكل الّتلّقي المقارن نمًطا مهًما من أنم

ات المقارنة أو لمقارنة شعر عرار بشعر طائفة من الشعراء اآلخرين يف إطار ممكنات الدراس

 .«األدب المقارن»ـما يعرف ب

ـــذه  ـــاد يف إطـــار ه ـــدن النّّق ـــن ل ـــرار م ـــق شـــعر ع ـــذي راف ـــام ال  وال شـــّك يف أّن االهتم

 لفاعــــل الــــذي بــــات ُيشــــكلِّه يف الســــاحة النّقدّيــــة الدراســــات يشــــي بقيمــــة الحضــــور ا

راسـات الُمقاِرنـة التـي  أنجزهـا البـاحثون واألدبّية، ويف هـذا السـياق يمكـن اإلشـارة إلـى الدِّ

 (2)حول شعر عرار من منظور مقاِرن من مثل: عيسى الناعورّي 
ّ
، ويوسف (3)، وخالد الكركي

                                                 
 .14-13م، ص2008، 9ة مصر، القاهرة، ط( ينظر: هالل، محمد غنيمي، األدب المقارن، دار هنض1)

( ينظر: النّاعوري، عيسى، الغواية واالستغفار بين أبي نواس وعمر الخّيام ومصطفى وهبي الّتل، مجلة 2)

 م.1983، تموز/ آب 65ارة الثقافة األردنية، عّمان، العدد أفكار، وز

ار للرباعّيات وأثرها يف شعره(، ضمن ( ينظر: الكركي، خالد، )بين الخيّام وعرار: دراسة يف ترجمة عر3)

، 1كتاب: )دم المدائن والقصيد: هواجس عربية(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

   .42-41م، ص1999
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 (1)بّكـار
ّ
، (5)، وغّســان عبــدالخالق(4)حــارث الــراوي، و(3)، وحســين جمعــة(2)، وزيــاد الّزعبــي

 . (7)، وإسماعيل المزايدة وحسين الحوامدة(6)وعبداهلل الشرفات

 «األدب المقــارن» هاهنـا إلـى أّن هــذه الدراسـات ال تنطلـُق دوًمــا مـنوال بـّد مـن اإلنبــاه 

ــة  ــة إلــى ثالث ــة منهجي ــة، إذ إّن هــذه الدراســات يمكــن أن ُتصــنَّف مــن ناحي بصــفته المنهجي

تجاهات، اتجاه ينطلق من المدرسة الفرنسّية، واتجاه ثاٍن من المدرسـة األمريكّيـة، وثالـث ا

قدًيا أداة للموازنـة بـين األعمـال األدبّيـة وأصـحاهبا، وهـذا يتخُذ من المقارنة بوصفها فعاًل ن

                                                 
ينظر: رباعيات عمر الخّيام ترجمة مصطفى وهبي التل )عرار(؛ حققها واستخرج اصولها ودرسها:  (1)

 .244-239م، ص1990، 1لرائد العلمية، بيروت وعّمان، طيوسف بّكار، دار الجيل ومكتبة ا

( ينظر: عرار والخّيام: ترجمة الّرّباعيات ونصوص أخرى / ترجمة مصطفى وهبي التل عرار؛ تحقيق 2)

. 42-41م، ص1999، 1وتقديم: زياد الزعبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

. والزعبي، زياد، )ينابيع الكتابة: 46فية، )م.س(، صالزعبي زياد، قراءات مقاالت نصوص ثقاو

   .38-29: قراءة جديدة(، ص«عرار»مرجعّيات عرار المعرفية(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل 

ر: جمعة، حسين، )النزعة الشعبية يف نيكراسوف وعرار(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل ينظ(3) 

  .571-559: قراءة جديدة(، )م.س(، ص«عرار»

: قراءة «عرار»ينظر: الراوي، حارث، )بين عرار وحافظ جميل(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل  4)) 

   .557-505جديدة(، ص

دوافع التجربة الّشعرّية عند عرار(، ضمن كتاب: )الشعر العربي يف هناية ( ينظر: عبدالخالق، غّسان، )5)

م، 1997، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط القرن(، تحرير وتقديم: فخري صالح، المؤسسة العربية

 .127ص

( ينظر: الشرفات، عبداهلل، المكان عند عرار وحبيب الزيودي: قراءة موازنة، وزارة الثقافة األردنية، 6)

  م.2017، 1ّمان، طع

(7) Hussein A. Alhawamdeh and Ismail Suliman Almazaidah،Shakespeare 

in the Arab Jordanian Consciousness: Shylock in the Poetry of ʿArār 
(Mustafa Wahbi Al-Tal) ،Arab Studies Quarterly Vol. 40،No. 4 (Fall 

2018)،pp. 319-335  
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االتجاه ال يمتح فيـه النّّقـاد مـن مرجعّيـات األدب المقـارن، وإنمـا يعتمـدون علـى معـارفهم 

 اهتم يف إنجاز هذه القراءات الُمواِزنة.وخرب

 عرار  رب عّي ت الخّي   -1:6:1

ور الّتلّقـي المقـارن حـول شـعر عـرار، فقـد يعدُّ تأثر عرار برباعيات الخّيام أحد أبرز محا

س ذلك األثر يف شعره   ويوسف بّكار وزياد الزعبي لتلمُّ
ّ
هند عيسى الناعورّي وخالد الكركي

ــٍة تؤكــد اّطــالع عــرار علــى تجربــة الخّيــام، مــن منظــور نقــدّي ُمقــا ِرن يف إطــار نزعــٍة تاريخّي

 وانسراهبا يف تجربته الّشعرّية.

 بين عرار والخّيـام وأبـي نـواس يف ثالثـة أمـارات هـييلمع الناعوريُّ إلى 
ّ
 التشابه الجلي

« 
ّ
سـير ، وينطلق الناعوري من هـذه المتشـاهبات يف تف(1)«الحّب، الّشراب، والتمرد البوهيمي

ًرا ُمباشًرا،  التشابه بين هؤالء الشعراء الثالثة؛ إال أّن الناعورّي يميل إلى نفي تأثُّر عرار هبم تأثُّ

ر أو » أن لعرار رؤيًة شعريًة خاصة إذ على اعتبار لم يكـن بـين هـؤالء الشـعراء الثالثـة أي تـأثُّ

 .(2)«تأثير

 فيؤكد تأثير الخّيام يف عرار إنسانً 
ُّ
أرسل شعره » ا وشاعًرا؛ ذلك أّن عراًراأما خالد الكركي

ــه قــد تــأّثر برتجمــة البســتاين للرباعيــات، ولجــأ إلــى ا لشــراب إلــى كتفــه تأســًيا بالخّيــام، وأّن

 إلـى أّن (3)«والحانات
ّ
، بيد أنه وعلى الرغم من التشابه الظاهر بين شعريهما يـذهب الكركـي

موم الواقع، يف حين أن أسـئلة الخّيـام فلسفة عرار وأسئلته الوجودّية تنزع به إلى االشتباك هب

 الكربى دارت حول سؤالي الموت والتوبة. 

                                                 
يسى، الغواية واالستغفار بين أبي نواس وعمر الخّيام ومصطفى وهبي الّتل، )م.س(، ( النّاعوري، ع1)

 .11ص

 .12-11( المرجع السابق، ص2)

، خالد، الكر (3)
ّ
 .245ص بين الخّيام وعرار: دراسة يف ترجمة عرار للرباعّيات وأثرها يف شعرهكي
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الخّيام يف شـعره، وتنمـاز دراسـة بّكـار بأهنـا ويتوقف بّكار عن أثر ترجمة عرار لرباعيات 

تتلمس شواهد تأثر عرار بالخّيام من خالل تحقيق ترجمة عرار لهذ الّرباعيات؛ ذلك أّن جّل 

ة اعتمدت على ما أورده البـدوّي الملـّثم ولـم تعمـد إلـى رباعيـات الخّيـام الدراسات السابق

 .(1)التي ترجمها عرار بنفسه

فقـد رفـدت الّترجمـُة » ار أن عراًرا تأثر بالخّيام تأثيًرا ال شّك فيـهويف هذا السياق يرى بكّ 

مّيـة دقيقـة شعره وأّثرت فيه تـأثيًرا عميًقـا لمـن يـنعم نظـره فيـه إنعاًمـا ينـبجس مـن معرفـة عل

 .(2)«بالّرّباعيات وصاحبه

د الزعبي أن عراًرا وقع أّول حياته وآخرها يف أسر الخّيام، وحاكاه، وحاول اس تلهام ويؤكِّ

:
ّ
رة من عمره، وقـد كانـت بداياتـه » تجربته، يقول الزعبي بدأ عرار كتابة الشعر يف مرحلة مبكِّ

محاكاة محضة، فقراءته الخّيـام يف  كما يتجلى من بنيتها، ومن النصوص التي تتحدث عنها،

 . (3)««الّرباعيات»مرحلة مبكرة جعلته مأخوذًا بالشخصية وبأفكارها، وفنها الشعري 

العتناء بالخّيام مّثل كما يقول الزعبي ظاهرة مالزمة لعرار طوال حياته، إذ إن ظاهرة إن ا

ام. فـقــد ســرت أفكـار ظلت تالزمه حتى أخريات حياته، وهو وقوعه يف أسـر الخّيـ» الخّيام

الخّيام وكـيـفـيـات تشكيله اللغوية إلى عرار، وقد قاده هذا إلى عالم الخّيام فـتعلم الفارسـية 

نفسه ليـقـرأ الخّيام، وترجم الّرباعيات إلى العربية اعتمادًا على نص تركـي إضـافة إلـى  على

                                                 
تموز  15، السنة الثالثة، الجزء الرابع ينظر: التل، مصطفى وهبي، الخّيام ورباعياته، مجلة مينرفا (1)

. ورباعيات عمر الخّيام ترجمة مصطفى وهبي التل )عرار(؛ )م.س(، 175-173م، ص1925

 .244-239ص

( بّكار، يوسف، ترجمة عرار لرباعّيات عمر الخّيام.. أصداء وأبعاد، صحيفة الرأي، مقالة نشرت بتاريخ 2)

   م.29/7/2017

: «عرار»بيع الكتابة: مرجعّيات عرار المعرفية(، ضمن كتاب: )مصطفى وهبي التل ( الزعبي، زياد، )ينا3)

  .34قراءة جديدة(، ص
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 . (1)«...النص الفارسي وهو يف الثالثة والعشرين من عمره،

ضوء اإلشارات الّداّلة التي أوردها البدوي الملثم عن تـأثر عـرار بالخّيـام يف إشـارته  ويف

ّ يف توجيه حركة النّقـد يمكن  (2)«روح الخّيام يف شعره» إلى
التأكيد على أثر الّتلّقي التأسيسي

 المقارن حول شعر عرار إلى مقارنته برباعيات الخّيام.

 أحم  الشرع إل  حبيب الزيون ّ  عرار  الشعرا  اَلرنكيوٌ: من -1:6:2

إذا كان أثر الّشاعر يف الّشعراء سواء كانوا من معاصريه أو ممن يأتون من خلفه يمكن أن 

 وعبـداهلل يت
ّ
موضع يف إطار الّتلّقـي المقـارن فإنـه يمكـن التوّقـف عنـد دراسـات زيـاد الزعبـي

أو ممن تاله مـن منظـور  الشرفات التي قارنت شعر عرار بشعر الشعراء األردنيين من أجياله

 نقدي ُمقاِرن.

ــر عــرار يف شــعر معاصــريه وشــعرنا   ــي لدراســة أث ــاد الزعب ــنهض زي ويف هــذا الســياق ي

مــن مثــل: أحمــد الشــرع، ورشــيد زيــد الكــيالين، وماجــد غنمــا، وســلطي التــل،  المعاصــر،

الشعر ومحمود المطلق، وعبدالرحيم عمر، ولكنّه يخلص إلى نتيجة مؤداها أّن أثر عرار يف 

 ورؤيـوّي؛ إذ يقـول:
ّ
فبينمـا نجـد شـعراء » المعاصر انشعب إلـى مسـارين اثنـين همـا شـكلي

فـة وقفوا على التجربة العرارّية وسرب وا أغوارها وفهموها وبعثوها يف بعض قصائدهم، ُموظَّ

توظيًفا فنًيـا ُمحكًمـا، نجـد شـعراء آخـرين وقفـوا عنـد الصـورة الخارجيـة للتجربـة العرارّيـة 

ا تقليدها، مرًة من أجل االرتباط بمـا يمثِّلـه عـرار، وحينًـا مـن أجـل التقليـد الـذي ال وحاولو

، تمثـل يف أقنـومين اثنـين أمـا ، وعليه فـإ(3)«يجاوُز مرحلة االقتفاء
ّ
ّن أثـر عـرار، وفًقـا للزعبـي

أحدهما فمسار منتج وناجز أعاد تشكيل التجربة العرارّية يف نماذج ذات طـابع جديـد، وأمـا 

 ا فمسار اقتصر على إعادة إنتاج شعره إنتاًجا ُمطابًقا دون إبداع أو تجديد. ثانيه

                                                 
   حة نفسها.( المرجع السابق، الصف1)

   .86( الملثم، البدوي، عرار شاعر األردن، )م.س(، ص2)

 .57-56الزعبي، زياد، قراءات مقاالت نصوص ثقافية، )م.س(، ص (3)
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 أصاب فيما أشار إليـه؛ ذلـك أّن تـ
ّ
أثير عـرار الشـعر المعاصـر يف اللحظـة التـي إّن الزعبي

أنجز فيها بحثه كان أمًرا ليس بمستطاع؛ ألّن محاولة تبيُّن أثر عرار يف معاصريه أو الالحقين 

ضرورة اإللمام بصورة الحركة الّشـعرّية يف األردن يف النّّصـف األّول مـن هـذا تقتضي بال «له

 دراسته، بيد أّن تأثيره ، وهو أمر لم يكن منجًزا يف تلك الف(1)«القرن
ُّ
رتة التي كتب فيها الزعبي

يف األجيال الالحقة أو بعد زمن إنجاز تلك الدراسة بدا أمًرا ملحوًظا وبّينا ال يمكن تجـاوزه 

 نفيه.أو 

ويف هذا اإلطار ينجـُز عبـداهلل الشـرفات دراسـًة نقدّيـًة ُمقارنـة لتمثـيالت المكـان يف شـعر عـرار 

ى الناقد أّن كال الّشاعرين احتفـى بالمكـان األردينّ احتفـاًء مـائًزا، ويتوّقـف وحبيب الزيودّي؛ إذ ير

لمدينــة والقريــة الشــرفات عنــد صــورة المكــان وأبعادهــا الداللّيــة يف شــعريهما، ويرصــد حضــور ا

والريف عندهما، ثم يعالج الشرفات البنية الفنية لتشكيل المكـان يف شـعرهما عـرب محـاور تشـتمل 

والتفاصيل، والتكرار، وينتهي الشرفات إلـى أّن حضـور المكـان يف شـعر الزيـودّي  شعرّية التصوير

 .(2)بدا أكثر فنّية وانسجاًما مع أفق النّّص والتجربة الّشعرّية من عرار

راسات الُمقاِرنة المتمحـورة حـول  وال ندحة من القول: إن القصيدة العرارّية يف إطار الدِّ

 ،
ّ
تشـّكل قيمـة معرفيـة ونقدّيـة يمكـن مـن خاللهـا تلمـس مكانـة عالقة الّشاعر بأفقه المحلي

 .الّشاعر وحضوره يف الوعي الّشعرّي والثقايفّ الذي يحيُط به وينتمي إليه

 الع َل : أبو كّوا   كي راَو   ح ف   مي   ش سبيرعرار  شعرا   -1:6:3

عرار لمقاربة  تصّدت مجموعة من الّدراسات المنطوية تحت إطار الّتلّقي الُمقاِرن لشعر

شعره من منظور مقارن ال يشرتط التأثر والتأثير بين األدبـاء واآلداب؛ ولكنـه يـؤمن بالنزعـة 

                                                 
 .42، صقالمرجع الساب (1)

، 91، 31( ينظر: الشرفات، عبداهلل، المكان عند عرار وحبيب الزيودي: قراءة موازنة، )م.س(، ص2)

149.  
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ــي ت ــروف والمشــاعر الت ــابه الظ ــتهم اإلنســانية، أي تش ــى اخــتالف أزمن حــبط بالشــعراء عل

 وأمكنتهم. 

،
ّ
ذلـك  ويف هذا السياق ُيقاِرن حسين جمعة بين شعر عرار ونيكراسوف الّشاعر الروسـي

ــدغام هبمــوم  ــره، أي االن ــى حــد تعبي ــعرّية متشــاهبة يف النزعــة الشــعبية عل أن تجربتهمــا الّش

 ب. الشعوب، وقضاياه، واستعمال لغة سهلة قريبة من الناس/ الشع

ويبحث جمعة يف الظروف المعيشّية والتاريخّية واالجتماعّية المتشـاهبة بـين الّشـاعرين، 

صـوتــان » شـعرية التـي ُتـربِز تشـاهبهما، فعـرار ونيكراسـوفمتوقًفا عند كثيـر مـن النمـاذج ال

ج شـعـريـان صـادقـان خـرجـا من أعماق الجماهير الشعبّية، ليبّثا أحزاهنا وأمانيها، وينقال وه

 
ّ
معاناهتا وما تالقيه من شظف العيش؛ نتيجة اهنيار أحالمها تحـت وطـأة الفسـاد االجتمـاعي

 
ّ
 . (1)«والقهر السياسي

سة حارث طه الراوي علـى مبعـدٍة مـن دراسـة جمعـة؛ ألّنهـا كـذلك تحـاول وليست درا

ـس عالئـم التشـابه بـين تجربتـي عــرار والّشـاعر العراقـي حـافظ جميـل، الشخصــية أواًل  تلمُّ

والشعرية ثانًيا، فبعد أن يبسط الـراوي القـول يف تشـابه الّشـاعرين يـذهب إلـى المقارنـة بـين 

 . (2)ثل: الولوع بالنساء الحسناوات، والتعّلق بالخمرشعرهما يف عدد من الموضوعات من م

إلنجاز دراسة يحاوُل من خاللها أن يثبت تأّثر عـرار بـأبي  (3)ويتصّدى غّسان عبدالخالق

إنمـا يرمـي يف ذلـك عـن قـوٍس ال تـرى أن عـراًرا اسـتلهم تجربتـه الّشـعرّية مـن  نواس، وهـو

نّقاد شعر عـرار، إذ يـذهب عبـدالخالق إلـى أّن رباعّيات الخّيام، كما تشير الكثرة الكاثرة من 

فضاءات التشابه بين عرار وأبي نواس تكـاد أن تكـون فضـاءاٍت متطابقـة، وإذا كـان عـرار يف 

راجًعا ألبي نّواس، فإن رأيه يمكن أن ينظر إليه يف إطار نظريـة الّتلّقـي ظّن عبدالخالق صدى 

                                                 
  .571ن، النزعة الشعبية يف نيكراسوف وعرار، )م.س(، صجمعة، حسي(1) 

   .552، 550الراوي، حارث، بين عرار وحافظ جميل، )م.س(، ص 2))

 .127تجربة الّشعرّية عند عرار، )م.س(، ص( عبدالخالق، غّسان، دوافع ال3)
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عبـدالخالق القـارئ المختلـف السـاعي  بالقراءة التي تسعى لتصحيح أفـق القـراءة، إذ يمثـل

 .(1)لتعديل أفق القراءة وتصحيحه

ــورة باللغــة اإلنجليزيــة  ــدة يف دراســتهما المنش ــدة وحســين الحوام ويرصــد إســماعيل المزاي

شكسـبير يف الـوعي األردين العربـي: شـيلوك » يف شعره، وعنواهنا «شيلوخ» توظيف عرار لشخصية

تـاجر » ، وذلـك بوصـفها شخصـّية ُمسـتمدة مـن مسـرحية(3)(2)«يف الشعر عرار مصطفى وهبي التـل

لشكسبير، حيث ترد شخصية شيلوخ يف شعر عـرار أثنـاء  (The Merchant of Venice) «البندقّية

 :(4)جشع الّتّجار وطمعهم خاصة يف قصيدته التي مطلعها حديثه عن

 قولوووووا لعبوووووَن عَوووو  القوووووِف يشووووفين  

 يوو  رنووُ شوويَول َموون يأخووب بن صوور  

 

ٌُ الشوووووووي طيِن   ٌّ المووووووورابين إخووووووووا  إ

 يجنوو  عَوو  الحوو ِّ  اَلخووالِ   الوو ينِ 

 

ا أو مداًرا لعدد من الدراسات المقارنة التي س عت إلـى وعليه فقد شّكل شعر عرار محجًّ

قراءة تجربتـه الّشخصـّية والّشـعرّية يف سـياق ُمقـاِرن، أفـرز نمًطـا مـن الّتلّقـي المقـارن حـول 

له الدراسون عدًدا من التجارب الّشعرّية التـي يمكـن مقارنتهـا شعره، وهو نمط انتخب خال

ـه التـاريخي والمباشـر معهـا، أم لـم يثبـت، باعتبـار التجـارب  بتجربة عرار، سواء ثبـت تماسُّ

 الّشعرّية صادرة عن تجارب إنسانّية متشاهبة.

                                                 
 .127( المرجع السابق، ص1)

 .127( المرجع السابق، ص2)

(3) Hussein Alhawamdeh and Ismail Almazaidah,Shakespeare in the Arab 

Jordanian Consciousness: Shylock in the Poetry of ʿArār (Mustafa Wahbi 

Al-Tal),pp. 319-335 
 .386-385ر: الّتل، مصطفى وهبي، عشيّات وادي اليابس، تح: زياد الّزعبي، ص( ينظ4)
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 تركيب:  مثا   خاتم  -1:7

أنماط الّتلّقـي التـي تشـّكلت حـول شـعر أمحضْت هذه الدراسُة الراهنُة الَوْسَع يف دراسة 

عرار، وال ندحة من القـول: إن شـعره ُدِرس يف َضـْوء عـدٍد مـن أنمـاط الّتلّقـي التـي حاولـت 

قاربتهـا لشـعره، بدايـة بـالّتلّقي التأسيسـي/ االحتفـائي، مـروًرا جاهدة فـتح كـوة جديـدة يف م

 والّتلّقي الجدي
ّ
، وانتهـاء بـالّتلّقي بالّتلّقي الُمقاِرن والّتلّقي الكالسيكي

ّ
د والّتلّقي الفيلولوجي

الحداثي وما بعد الحـداثي، وهـو مـا يعكـس قيمـة تجربـة عـرار الشـعرّية وغناهـا، فالتجربـة 

نيا وَشـَغل النّـاس، حظيـت بمواكبـة الّشعرّية الفّذة ال تي أنجزها عرار، بوصفه شاعًرا مـأل الـدُّ

نقـديًّا ممتـًدا، يضـم يف أتونـه ُضـُروًبا مـن  نقدّية نوعّية شكلت حول منجـزه الّشـعرّي أرشـيًفا

 أنماط الّتلّقي وإشكالّيات الّتأويل.

 الـذي دّشـنه يعقـوب ال
ّ
عـودات البـدوي وكشفت الّدراسة عن مركزيـة الّتلّقـي التأسيسـي

الُملّثم يف معظـم أنمـاط الّتلّقـي التـي تشـّكلت حـول شـعر عـرار فيمـا تـال ذلـك، فقـد بقيـت 

 عظم النّّقاد على اختالف أنماط الّتلّقي التي ينتمون إليها.مقوالته حاضرة يرددها م

ولعلَّ المرء ال يكون طوباويًّا حين يقول: إّن شعر عرار مصطفى وهبي التل مزّنـر بسـحٍر 

ـس سـّر خ اّص، وهو مـا يـزال ُمْشـِرًعا أبوابـه أمـام النّظرّيـات النّقدّيـة المختلفـة يف سـبيل تلمُّ

بعًضا من أسراره ظـّل عصـيًّا علـى الكشـف حتـى اآلن، غامًضـا شعريته وجمالّياته؛ ذلك أّن 

 أمام كل هذه القراءات المتعاقبة.

 

 المراعع والمصا ر:
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 لصلي يالدراما في ش ر رف ت ا
 ) صا  اإلثم(

 

 *و. .   يا  دا 
 

بيحت بات مصطلح الدراما اآلن، تعبيرًا إشكاليًا، بل لعله من أكثـر التعبيـرات التـي اسـت

 أطره وتعددت دالالته وتنوعت استعماالته وتشتتت مجاالته.

وكما تتحدث المعجمات المختصة، فإن الدراما يف األصـل مصـطلح ارتـبط بالمسـرح، 

علــى أنــه فــن قــائم علــى  «فــن الشــعر» أرســطو يف مصــدره التأصــيلي األساســيوأشــار إليــه 

كامل له طول معلوم وبلغة حزينة،  المحاكاة ) أي التمثيل ( والمحاكاة عند أرسطو فعل نبيل

تختلف وفقًا الختالف األجزاء، وهذه المحاكـاة تـتم بواسـطة أشـخاص يفعلـون الفعـل أو 

 ال كما يخرب الراوي (. الحدث بأنفسهم ال بوساطة الحكي )أي

وتتغيا الدراما التطهير، إذ تشير إلى الرحمـة والخـوف ممـا يـؤدي إلـى التطهيـر مـن هـذه 

لتخلص من ثم من الشعور باإلثم. وهو الكالم الذي أصبح نظرية كاملة كما االنفعاالت، وا

 نعلم. 

األساسـي بـين ودعوين أبسط األمور كثيرًا وليس قليالً، مما قد يسـاعد يف اتضـاح الفـرق 

فنون الدراما وفنون الشعر الغنائي؛ فالشاعر الغنائي يقول بنفسه ما يريـد قولـه، فحـين يقـول 

 عرار مثالً:

  مووووووو ٌ  ال أقووووووووف ومووووووو ينإٌ الز

  أحووو ف لوووبات   َووو    ح َوووب

 

  بووووين الطوابووووو   الرَووووو  رمووووو ين 

 يهوووووب  بضووووور  ثالثووووو  بثمووووو ين

 

                                                 
  *أستاذ األدب الحديث، جامعة اليرموك. 
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عرار نفسـه، عـرار مصـطفى وهبـي التـل،  فإن ياء المتكلم كما وردت يف البيتين تعود إلى

مأمور إجراء عمان/ أو إربد، وهو يشكو زمانه الذي حرمه من اللذات وأوقعـه يف حالـة مـن 

لهذيان الرقمي بلغـة هـذه األيـام، أمـا القـاص، فإنـه يقـول بغيرصـوته، ويفعـل وهـذا األهـم ا

د إعـادة بشخص غير شخصه من الشخوص التي يستحضرها سواء مـن واقعـه المعـيش، بعـ

تشكيله، أو من مخيلته. واألصل أن هذه الشخصيات تقول بأفعالهـا وأحـداثها ال بأوصـافها 

 أي الفعل وليس الحدث. dranمة أو بصفاهتا، ألن األصل يف كل

*** 

واحـدًا مـن أبــرز الرمـوز الشـعرية يف األردن خــالل  1953 -1916يعـد رفعـة الصــليبي 

لصليبي مجموعة من القصائد تتسـم بمسـتوى فنـي النصف األول من القرن العشرين. ترك ا

رت يف متقدم، وتحمل الكثير من عناصر التجديد. وتنم القصائد التي تركها الصليبي، وصد

ديوان صغير بعد وفاته بأكثر من ثالثـين عامـًا، بأنـه شـاعر مطبـوع، ولـيس مـن قبيـل الـرجم 

عمـر، ربمـا كـان المشـهد بالغيب أن نفرتض بأنه لو سمحت لـه األقـدار بمـدى أوسـع مـن ال

الشعري يف األردن يف الخمسينيات بخاصة علـى غيـر الصـورة التـي نطالعهـا حولـه اليـوم يف 

يغلب على شعره الطابع الوطني والعاطفي ووصـف الطبيعـة. ويمتـاز شـعر  تاريخنا األدبي.

الصليبي بطابعه الدرامي بحيث ال تخلو قصيدة من شعره مـن العناصـر األساسـية للخطـاب 

 لدرامي، ولكن المؤكد أن أكثر أعمالـه اسـتيفاء لهـذه العناصـر هـو قصـيدته، بـل قـل قصـتها

 .«حصاد اإلثم»

حصـاد » حكاية قد ال تستويف العناصر الضرورية لفنية القصة، أماإهنا أكثر من حكاية، فال

فهي قصة ذات بداية وحبكة وعقدة وذروة، وشخوص وتنوع، وثرثرات للـراوي، أو  «اإلثم

يقـــات تثـــري الحـــدث، وتوســـع الداللـــة، وتـــربط الوقـــائع بإطـــار الحيـــاة أحكـــام قـــل تعل

ة منطقية، ال تخلو من منزع أخالقـي القدروحكمته، بل إن يف هذا النص لحظة تنوير، ثم هناي
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ولكنه يساير معطيات البيئـة ومقتضـيات المنطـق الخـاص للقصـة بحيـث بـدا الحـل مالئمـا 

 ومقنعا. 

ر، أوقعتها األقداربحبائل ذئب بشـري مـراوغ وخبيـث ومـاكر، إن هندًا فتاة ذات حظ عاث

تعمل فكـره إلغـراء وهي صفات الذئاب الكاسرة التي أوقع هبذه العذراء الطـاهرة فـراح يسـ

الفتاة حتى وقعت يف حبائلـه، لكنهـا تـذهب معـه بعيـدًا يف هـذه االسـتجابة، فتسـعد مـع هـذا 

فاحًا، وتكـرب الفضـيحة وتظهـر الذئب بلحظـات وصـل شـقية تكـون نتيجتهـا أن حملـت سـ

عالماهتا للعيان، هنا تفكر بأن تضع حدًا لمأساهتا من خالل إلقاء نفسـها بـالنهر أو بالسـم أو 

 أي وسيلة أخرى، وكل سبب يف الموت أمّر من أي سبب آخر.ب

ويعرف األهل، ويهتاج األخ ويهم بطعنهـا، ولكـن موجـة مـن الحنـان تجتـاح فجـأة قلبـه 

 انًبا بالخنجرويخرج مخبواًل يهذي ويقهقه يف الشوارع.القاسي، فيلقي ج

والنـدم والتوبـة  أما هند البائسة، فقد وجدت الحل لحطام حياهتا يف الدير، حيث التطهـر

 والقرب أيًضا.

تكــاد هــذه القصــيدة أن تســتويف عناصــر القــص الفنــي التقليديــة بطبيعــة الحــال، ويمكــن 

 ونعقب ذلك ببعض المالحظات الفنيـة التـي إجمال ذلك من خالل العرض التحليلي اآل 

 تحاول أن تستجمع المرتكزات القصصية الفنية يف هذا النص.

زمنــي نــاجز يقــوم علــى ســرد إخبــاري يشــكل مــدخالً مناســبًا تبــدأ القصــيدة باســتهالل 

 للحدث:

 ننوووو  عووووبرا  أ قعتهوووو  المقوووو نير
 

 لووووووبئب يوووووور   خبثوووووو   م وووووورا 
 

ل الســارد، ومــن حــق الــراوي أن يرســي الواقعــة يف ذاك كــالم الــراوي، وال نريــد أن نقــو

 :إطارها الفكري وسياقها اإلنساين، فيضيف

  ذئوو   اَلكوو   أضوورى موون الووبئب
 

   يف الفتووووك ك بووووً  ظفوووورا أمضوووو 
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يستمر الراوي يف توسيع أفـق الحكايـة وبسـط األسـباب التـي سـتقود الجـاين إلـى مبتغـاه 

فعـه للتـآمر علـى المسـكينة لنيـل مأربـه. ضمن تدرج منطقي: بجمال هند الصـارخ الـذي يد

فينصب الكمائن ويطلق اإليحاءات الكاذبة، ويمني العذراء بالحب والغرام ويسـهل مهمتـه 

الـرباءة والسـذاجة قيـد  يف هذا كون الفتاة طاهرة نقية، والطهـر يجسـد الـرباءة، والفـارق بـين

 :شعره فحسب

  شوووووو ق  حسوووووونه  فهوووووو   بقوووووو ر

  مضوووووووو  ينصووووووووب اَلح بيوووووووو 
 

  يب اَلراك مووووو  واف كضووووورا قضووووو 

 لَطهوور  يبوو   الهوووى  ي ووت  شوورا
 

حسـنًا إنـه  وهنا يحضر العنصر األساسي يف الـدراما، أي الفعـل ولـيس القـول فحسـب،

 :السرد بأجلى الصور

  موووووو  أشوووووورا ه  حوووووو   عَيهوووووو 

 مووووووور  وووووووبالٌ ب َووووووو  الثغووووووور 
 

 يرقووووب الصووووي    نوووو ًا مسووووتمرا  

 المحيوو  يتيووه عجبووً   بوورا ضوو ْ 
  

نا ال ينجز السمات الخارجية فحسب، بـل ممـزوج بالعناصـر النفسـية، كمـا أن والفعل ه

و العقـدة بحركـة مـن الطـرف اآلخـر هذا الفعل أداة ناجعـة لـدفع الحبكـة إلـى أمـام، أي نحـ

 )الجاين( كما سيأ :

   رأتووووه العوووووبرا  يرموووووقه  حوووووبً

 راعهووو  منوووه مقَووو  تنفوووت السوووحر
 

  فراحوووووت بنظووووور  منوووووه َووووو رى 

 سوووونً  بشوووورى   ووووه يضوووو   ح
 

 

فتنتقل مـن  «الطهر» هنا يستمر دفع الحدث النفسي إلى أمام، أعنى حدث االستجابة من

 تي ستؤول هبا إلى الضياع يف متاهات الفجور بل إهنا:االنبهار إلى المتاهات ال

  رأت يف نوووووووا  أمنيوووووو  القَووووووب
 

 فراحووووووت تبثووووووه الحووووووب َوووووورا 
 

أمـام الحقيقـة المـرة، بـل امـام المأسـاه ودون مقدمات يضعنا السارد، وال أقـول الـراوي 

 بتبعاهتا المريرة:

 َوووووع ت لحظووووو  بوصووووو  شوووووق 
 

 أ رثتهوووو  العنوووو    الحووووزٌ ننوووورا 
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رد مستعينًا بخطاب الحكمة وخالصة التجربة اإلنسانية للوقف. وإذ يدرك ويتالحق الس

الة وهذا الراوي حقيقة هذه المأساة، فإنه يطيل ويطيل التعبيرعن الحسرة واألسى هبذه اإلط

الرتداد، ولكنه ليس اإلطنـاب البالغـي التقليـدي، بـل بالوصـف التفصـيلي المتقصـي األداة 

مشـهد وتعميـق اإلحسـاس باإليهـام الفنـي. لنتأمـل األبيـات االنجع بيد الفنـان لتشـخيص ال

اآلتية، التي تستعين بأساليب السرد وأداواتـه والوصـف وسـعة آفاقـه، ليسـتوعب عـالم هنـد 

 رفعت الصليبي بتشعباته وتحوالته وهبواجسه وتجاذباته:الذي يشيده 

  نكسوووووته  الغووووو ا   يووووو  وكووووويم 

 َووووَبته  الحيوووو    اَلموووو  الحَووووو
 

   الفضوووويَ  كحوووورا تنحوووور الحسوووون 

 فَوووو  تسووووتط  عَوووو  الووووبف صووووبرا
 

إذن فقد أوصلنا السارد إلى نقطة تقارب الذروة يف الشطر األخير من البيتين ولكن مهـالً 

.. أين التشـويق وتعليـق المتلقـي انتظـارًا للحظـة التنـوير واكتشـاف .دية؟أين المماطلة السر

 .الحل؟ من خالل الحدث الذي هو ثمرة الفعل

وم ال أطمح بإنجاز محاولة تأصيلية أو تنظيرية من هذا االستهالل بل حسـبي وعلى العم

ة تحتشـد مالمسة الفكرة بشكل عابر، تمهيدًا، لما ساورده عن عناصر بل قل مكونات درامي

 يف هذا النص.

  نت ووووت َوووترن  الرذيَووو   الغووو ر

  بووووو لته  االيووووو   ب لسوووووع  برَوووووً

   ف نوووو   ثمهوووو  عووووبارى الحوووو 
 

  َ  عوووووو را  وووووو    عووووووب تضوووووو 

   شووووووووووق ً  ب لهنوووووووووو    ضوووووووووورا

 إذا ق رفووووووت موووووون اَلموووووور ك وووووورا
 

هذا هو السرد المتتابع القائم على العلية وتتابع المشهد، وعلى الفعل ورد الفعل، الفعل 

جتماعي ورد فعل اآلثم المنكسرة، يورده السارد ذلك بتالحق منطقي سلس يتحـول فيـه اال

وسـيرورة سـاحرة مـن مشـهد إلـى مشـهد مـع  حرف الواو إلى قنطـرة تنقلنـا بسـرعة ورشـاقة

 الحفاظ على اإلحساس المتصاعد بالتوتر، ويستمر الراوي / الشاعر / السارد.

  فوووب ى عصووونه  الرطيوووب    كوووت

 َ  مون الفجور حسونًتَك   كت أح
 

   قضووويب الريحووو ٌ طيبوووً  كشووورا 

   عووووبرا  ني وووو  القوووو   طهوووورا
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... ... وتطـوير... للمشـهد.د وتعميـق..ومقارنة، وتصـعي.مفارقة... وتحسـر...ومقاربة

.. ليـرد مـا يشـاء، .هل يريد المتلقي المتعجل النهاية ويتخلص من لحظات االنتظار والتوتر

 ولكن للدراما منطق أخر:

   مووو  بهووو  مووون السوووق  البووو ن  بهووو
 

  طوووووو  الحشوووووو  ت  بوووووو   موووووورا 
 

.. .قـع المريـرما هذا الوصف؟ المظهر الخارجي، والمعاناة الداخلية، والصراع مـع الوا

هذا شعر نعم، ولكنه كذلك سرد يستكمل شروط النوع، بل يستنفذ أدوات السرد والوصف 

 قارنة:والعرض. وها هو االسرتجاع يرتاوح مع الحاضر فيلوذ بالم

   َم  را عوت صوح ئ  مو  ضويعه 

   رأت ح ضوووووورًا تَطوووووو  ب لعوووووو ر

 تتمنووو  لوووو يقوووبإل المووووت كفسوووً
 

   عموووووورًا بوووووو لعز  الطهوووووور َموووووورا 

  ضووووح  موووون الفضوووويَ  صووووفرا أ

 أ رنتهووووو  مووووووارن الوووووبف عووووو را
 

.. ولكنـه محـاورة حارقـة بـين شـظايا الـذات المعذبـة تتقلـب فيـه بـين .ثم يأ  المنولوج

 خر. ولكن كيف تقضي؟ بالسم؟ بالنهر؟ وأي األسباب ما كان ُمرا؟جانب يف الجحيم وآ

 ويضيف السارد، لقد:

 أحرقتهوووو   ثمهوووو  ألسوووون النوووو  
 

 كووووو   يقبووووو  عوووووبرا؟ مووووون يف اَل 
 

وبعد التساؤل المريـر يـأ  الواقـع الكابوسـي، وتـأ  معـه الـذروة الدراميـة، التـي يتبعهـا 

يربز الحـل الرومانسـي بانتصـار الضـعيف الموت حال يف عقدة كالسيكية، ولكن سرعان ما 

  هناية بديلة وحالً عاطفيًا يذكر بنهاية إيزميرالدا دون أن يغيب ظل األحدب كوزومودو:

  إٌ مووووون تحمووووو  الجريمووووو  َوووووراً 

  نرى اَلنوووو  ب لفضوووويح  ف نووووت
 

  تَووووو  العووووو ر  الفجوووووور  هووووو را 

 اج أخونوووووووووو   راْ يووووووووووزأر وأرا
 

جاريـة تتنـاثر شـظاياها يف كـل االتجاهـات ليست مقولة أو حكمة فحسـب، بـل نقطـة انف

 .. علنية:.لتصيب إحداها مقتالً، ينتقل بالصراع من ذروة خاصة نفسيه إلى ذروة عامة

 1945وقد ورد يف الديوان: وراح يطلب ثأرًا، يف حين عـدد مجلـة األديـب الصـادر عـام 

وعيًا ذلــك أن أورد الشــطر بالصــيغة التــي قرأهتــا، وهــي الصــيغة األنســب فنيــًا وربمــا موضــ
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الصيغة التي وردت يف الديوان تحرم البيت من صورة فنية لصالح مقولـة محكيـة، مـع مـا يف 

 حظة سيكولوجية متفجرة وماثلة وحالة ذهنية عابرة.هذا من فارق بين صورة ل

 هتيئنا اللحظة السابقة لذروة الحدث وبداية الحل مع ما بدا عليه من قسوة بل وحشية:

  يضوووو   ن وووو  اكتضوووو  خنجووووورًا 

   مشوووو  ث بووووت الجنوووو ٌ ليجووووز 

  فأن بوووووت بووووه  قوووو  خووووي  البووووأ 

  أخوووو : ال توووون  فووووّر   نوووو ين أ 

 أكووووو  نكسوووووت ب لخطي ووووو  عرضووووو 
 

  يوووو  َووون    يموووأل القَوووب ذعوووراالَ 

  اَلخووت يف الخوو ر طعنوو  منووه ب وورا

   أخنووووو  عَووووو  الشقيوووووو  صووووو را

  أكوووووو  ب لقتوووووو   المنيوووووو  أحوووووورى

 أكووووو  لووووو  أبووووو  لَفضووووويَ  َوووووترا
 

تكرار المنساب لمفردة أنا: أهو تأكيد النداء النابع من أعماق الضمير والشرف؟ ما هذا ال

إلـى التوبـة والغفـران وبـين العقـاب الممـزوج ليـل أم إنه تثبيت التماهي يف األنا بين الحاجة 

النفس إلى قتل الذات خالصًا مـن حالـة فـوق احتمـال الـنفس؟ أي هـل هـو النـداء العميـق 

ًا لحالة التظهر الركن األساسي والغاية النهائية لعنصر الصراع الذي بالتضحية بالذات نشدان

ــون وهــو حــ ــه الــدراما يف األصــل؟ أم هــو توســط الن ــين حــريف مــد تقــوم علي روف إخفــاء ب

 دون طائل؟ مفتوحين، وكأن اإلخفاء يتفلت نحو الفرج واالنفتاح

 وكان ال بد لهذه الذروة أن تتخذ انعطافتها نحو الهبوط: 

 وه  قوووووو  َووووووقُر فووووووت  فوووووو
 

 الخنجووور منهووو   راْ يَهوووت بهووورا 
 

 لكنه ليس هبوطًا بمقدار ما هو انكسار واستسالم لنداء اإلخوة:

  قَبووووه الق َوووو  ُفوووو   الحنوووو ٌ يف
 

  ف ضوووووت مووووو ام  منوووووه شووووو رى 
 

وكعادة اإليقاع الدرامي الحيوي المرهتن إلى تمازج األحوال وتقلب األطـوار يلـي هـذا 

 مية أخرى:تحول حاسم بل قل ذروة درا

   تولتوووووووه كوبووووووو  مووووووون  نووووووووٌ

  مضووووو  ن ربوووووً يقهقوووووه يف اَل 
 

   عَتوووه يهوووب   مووون عووو  خمووورا 

  ا  مسوووووتهترًا  لووووو  يووووو را أمووووورا
 

قد اهتدى إلـى اختيـار الـركن األول يف  -من وجهة نظري -ك يكون رفعت الصليبي بذل

ادلـة بمصـير معادلة النهاية ذات الخطين أعني مصير األخ، وعادة عادة مـا تـنحكم هـذه المع
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...إلخ. .أو بـالجنون أو انعـزال الحيـاة ،أو بـالموت ،الشخوص الرئيسة، فقد تكون بالزواج

 هذه الشخصية الملحمية حقًا: ولكن ماذا عن هناية هند،

   مضوووووت تَ ووووو  الشوووووقي  لَووووو ير

   نعووووووت ع لمووووووً تحوووووووف فيووووووه

 تنشووووو  اَلمووووون  السوووووال   تبغووووو 
 

  تجوووور الخطوووو  موووون الووووبف  وووورا 

  ر ُبووو ف شوووراالسوووع  برَوووً  الخيووو

 لحطووووو   اآلمووووو ف يف الووووو ير قبووووورا
 

ا هــا هــو الســارد يختــار النهايــة المنطقيــة التــي ال تتجــاىف ومنطــق األحــداث التــي بســطه

الراويأو تخالف تقاليد القص الفني، هناية غير مفتعلة مستمدة من ترات البيئة ومنسجمة مع 

د بين قطاع كبيـر مـن أفـراد تسارع حركة الصراع وسيرورة الحدث أو المألوف بل شبه السائ

المجتمـع المحلـي يف زمـن نظـم القصـيدة / القصـة، وللمفارقـة فـإن هنـدًا هـي التـي تســعى 

الحيــاة حتــى لــو تــم ذلــك علــى حســاب وجودهــا، وبــذلك يتأكــد المنحــى  للعزلــة واعتــزال

 النسوي يف هذه الحكاية نحو االنتصار للمرأة.

هذا الصراع الذي يتخذ شكالً رومانسـيًا مـن ولكن أين الملحمية يف هذا العمل؟ إهنا يف 

ن جهة، جهة البعد الفردي أو الحالة الخاصة لهند ومصيرها ويف هذه المواجهة بين الذات م

والمؤسسة من جهة أخرى، وهو نوع من الصراع ال يعرف غير هناية واحـدة حاسـمة: إمـالء 

هـذه هـي الحتميـة الرومانسـية المؤسسة العائلية أو المجتمعية إرادهتا على الذات المفـردة. 

للصـراع. أمــا البعــد الكالســيكي فــيكمن يف عقــدة الصـراع، إنــه الصــراع بــين الخيــر والشــر، 

عة الحال بانتصار الخير، وهنا توحد الخير مع الضعف اإلنساين، ولقـد انحـرف وينتهي بطبي

ق الحل الكالسيكي عن بعض خطوطه الراسخة، لصالح الحل الرومانسي الذي يعلي حقو

 القلب والرحمة يف هناية المطاف.

وثمة عنصر ملحمي آخر يف السعي لالنتصار، سـواء سـعي الشـخوص أو سـعي القضـية 

الشخوص وهم ثالثة يف األساس وكل منهم يسعى لنصره، الثأر )الشقيق(،  نفسها، ومواقف

طهر من أو نيل المأرب الدينء مع اإلفالت من الجريمة )الذئب البشري( أو السعي لتقيق الت
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اآلثام )هنـد(، وللمفارقـة فـإن هنـدًا هـي تختـار العزلـة سـعًيا للخـالص مـن اإلثـم بـالتطهر، 

 اية نحو االنتصار للمرأة.وبذلك يتأكد النزوعا يف الحك

ثـــم إن قضـــية الصـــراع وأطرافـــه هـــي قضـــية جمعيـــة تتصـــل بـــالروح االجتماعيـــة، وبـــالقوم 

ولقـد كـان مـن الطبيعـي وفقـًا  لمجتمـع.ومواضعاته حيث تتمـاهى مؤسسـة األسـرة مـع مؤسسـة ا

ــق  ــراه الطري ــرد، فتســتعذب المــوت وت للمنطــق الرومانســي، أن تســحق إرادة المؤسســة إرادة الف

لوحيدة للخالص، موت رغبات الجسد هنـا هـو الخـالص، والـدير لـيس مـالذًا لخـالص الـنفس ا

إلــى أصــوله وتطهيرهــا فحســب، بــل هــو قتــل لرغبــات الجســد، ويــذلك يرتــد الحــل الرومانســي 

 الجوهرية، أعني الكالسيكية بعقداهتا التي تحل بالتصالح بين المأساة وانحسار الشر.

صـل بـالقوم أفـرادًا متفـرقين وجماعـة واحـدة ومجتمعـة وقضية الصراع جمعية تتصل تت

بصـفها المؤسســة الكـربى، وعنــد قضـايا الشــرف الرفيـع تتمــاهى هنـا، مؤسســة األسـرة مــع 

لفـرد الضـحية نفسـه بمواجهـة القـوتين، وكـان مـن الطبيعـي وفقـًا مؤسسة المجتمع ليجـد ا

ــرد إزاء إرادة أي مــن المؤ ــد للمنطــق الرومانســي، أن تســحق إرادة الف ــالكم وق سســين فماب

اجتمعتا؟ وليس الدير مالذًا لخالص النفس وتطهرها فحسب، بل هو قرب كذلك، ولكن قرب 

له الجوهرية، أعني النهايـة الكالسـيكية للشر واإلثم وبذلك يرتد الحل الرومانسي إلى أصو

 يف معاقبة الشر.

صو الملحمية ومن الضروري األ يغيب عن البال أن القصة جاءت بقالب شعري شأن الن

 بوصف البناء الشعري أساسًا للعم الملحمي منذ أقدم العصور.

فيهـا من ناحية أخرى فإن القصيدة / القصة، تستكمل البناء السردي، التـي تجتمـع فيهـا 

عقدة كالسيكية، وبناء تقليـدي قـائم علـى الـنمط الكرونولـوجي المتسلسـل، وحـدث مـرن 

حتى رواية يتحدد فيها بوضـوح المنبـع والمصـب،  قابل ألن يكون حدثًا قصصيًا مكثفًا أو

إضافة إلى الروافد والفروع. إهنا من حيث كوهنا نصـأ فنيـأ مثـال مناسـب لتمـازج المـذاهب 

 ألدبية بين الشعر والقصة والرواية )افرتاضًا(.الفنية، واألشكال ا
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روائـي بكفاءة ال تقل عـن كفـاءة قـاص محـرتف أو  لعب  الزمنولقد أدار رفعت الصليبي 

متمرس حين استهل الحكاية بمدخل مناسـب عـن طبيعـة الشخصـية )هنـد( وأجمـل سـبب 

تهالل أقرب إلـى مأساهتا بسببين: المقادير من جهة والشر اإلنساين من جهة أخرى، وهو اس

الحدث الناجز المناسب للتقاليد السردية السـائدة يف تلـك المرحلـة. يتبـع االسـتهالل تـرج 

لزمني الصاعد نحو الذروة فالحل ويتخلل ذلك بعض االسرتجاعات الحدث مواكبا الخط ا

العبة عن ماضي الشخصية المشرق اللماضي، بتسلسل منطقي ال تغيب عنه روابط الحبكـة 

 والسببية تعززها العالقات السياقية شأن الخطاب الملحمي. العلية أ

، بدرجة مـن على شخوص ُترسم مالمحها وتنطبع صورهتا لدى المتلقي الح وويقوم 

الكفاءة ال تقل عما ُينجز يف األعمال السردية المتقدمة، فالشخوص تقدم من الخـارج ومـن 

بالعناصـر النفسـية التـي تواكـب  الداخل وبدرجـة عاليـة مـن التعمـق، وال سـيما فيمـا يتصـل

 الشخصية وهي تفعل أو تستكين، وهي تحب أو تراوغ أو هي تسعد أو تشقى.

لدة خلود الزمن فإهنا حاضرة؛ كاإلجمال التاريخي يف استحضار واقع الخا تقني ت السرنأما 

جـاين الشخصية وماضيها بل ما يلوح من مستقبلها: الجنون لـألخ والـدير والتطهـر لهنـد: أمـا ال

فإنه يفلت يف هذه الحالة بالضبط كما يجري يف المجتمع وهي التفاتة واقعية تعزز ماذكرناه عـن 

ــ ــى الطــرف تمــازج المــذاهب يف هــذا ال ــى عــاتق عل ــى األغلــب تقــع عل نص؛ فالمســؤولية عل

وغيرهمـا  «راح يلهـث» ومقطع...«رجحت كفه» يف مقطع التبط  األضعف: األنثى. ثم هناك 

الوقف ت وهناك .. .«ومضى ينصب األحاييل» كما يف قوله لَتسري وثمة حضور بطبيعة الحال. 

تلـك كانـت أحلـى » اك بمصـطلح السـينما:أو الفالش ب،االَتع ن المتكررة، بل هناك  الوصفي 

إن مـن » يف البيت الذي يمثـل قمـة التصـاعد الـدرامي: االَتب  وأيضًا هناك  «من الفجر حسنًا

 تنوع أَ ليب الخط  ك عما سلفت اإلشارة إليه يف ثنايا التحليل من ناهي «تحمل الجريمة سراً 

 .فالذروة فاالنفجار فالحل ،دمن اإلرساء فالصعو تع ن صير القص  تص ع  الخُ ال رام  
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مووتن كمــا أن القصــة تقــوم علــى مــا تقــوم عليــه فنــون الخطــاب التمثيلــي )أي الــدرامي( مــن 

أي  المبنو  الح و ئ عامة للحكايـة أو الحدوتـه، ثـم ، لعلنا قاربناه يف عرض الخطوط الح  ئ 

 القصيدة/ القصة يف صورهتا النهائية وبنائها الفني.

وكــان المجتمــع  ،الــدير؟ القصــيدة نظمــت يف منتصــف األربعينيــات ...الحوو ولكــن مــاذا عــن 

المسيحي يؤلف نسـبة مهمـة مـن المجتمـع األردين بعامـة، لـذا لـم يكـن مـن المسـتغرب أن يختـار 

يف مجتمـع متنـوع دينيـا أو مـذهبيا  يبي حالً من بين مأثورات المتوارثـة إلحـدى المجموعـاتالصل

ار الفني أو الموضوعي للورقة حين أضـيف أن حـل الـدير لـم يف تلك األيام، ولعلي ال أجاوز اإلط

ــو اتســع المجــال  ــدي ل ــد، ول ــة هن ــا منالحــاالت المشــاهبة لحال ــة بعينه ــى طائف يكــن مقصــورًا عل

الكثير من األمثلة التـي كنـت شـاهدًا عليهـا أثنـاء انتسـابي  ًل من المقتضيات المنهجيةوتخففت قلي

يف إربـــد الـــذي تـــديره مــن لبنـــان الكنيســـة الرومانيـــة  يف الســتينيات لنـــادي الشـــباب الكــاثوليكي

الـذاكرة حالتـان علـى األقـل )مـن لبنـان( ومـن ديانـات تخـالف ديانـة الـدير اختـار الكاثولوكية؛ ففـي 

ي لهن الحل الذي اختاره الصـليبي لهنـد التـي أوقعتهـا المقـادير، حـال يناسـب المـتن الحكـائي األهال

يبـدأ عنـد المنبـع االجتمـاعي المعقـد وينتهـي عندالمصـب اإلنسـاين ويشكله فنيا المـتن البنـائي، حـالً 

 الذي يستوعب كل من يرد إليه مهما تعددت منابعه، وتنوعت روافده.

ذه المقاربة تتعلق بموسيقى القصيدة ومـا يمكـن أن تنطـوي عليـه بقيت مالحظة أخيرة يف ه

مـدعلى بحـر الخفيـف، وعلـى من إيقاعات تتناغم وبنية الحدث. إذ نلحظ بداية أن الشـاعر اعت

الرغم من أن ال مجزوَء لهـذا البحـر؛ فإنـه مـن أغنـى بحـور الشـعر تنوعـا موسـيقيا، وهـو لكثـرة 

غنــي يف هــذا البحــر يتســع لمواكبــة التحــوالت الســردية زحافاتــه وعللــه وهــذا التنــوع النغمــي ال

الســباعيات  واالنعطافــات الســلوكية يف القصــة التــي تقــدمها القصــيدة. كمــا أن الخفيــف أخــف

المقطعيــة ممــا يناســب ســرعة التحــوالت ســواء يف المشــاعر أم يف المشــاهد. أضــف إلــى ذلــك 

 انسيابية اإليقاع التي توفر طاقة إضافية لجريان الحدث.

يالحظ أن القافية هي الراء، وهـوحرف انفجـاري ذو نـربة الذعـة، يحتـبس يف الصـوت ثـم و

ف الممدودة يتيح اطالقا للصوت يتناسب مع طبيعـة ينطلق ويبدو أن حركة الراء المتبوعة باألل
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اإلفضاء باأللم والمعاناة. وهو مايستحضر قافية عرار يف القصـيدة التـي تحكـي تجربـة مختلفـة 

 خرى تنطوي على بنية درامية:ولكنها هي األ

 بوووووين اَلكوووووين  عصووووو  الوووووب رى
 

 أبعوووووو  بعموووووور ينقضوووووو  عموووووورا 
 

عـت الصـليبي يلجـأ إليهـا يف تشـخيص األبعـاد أما فيما يتصـل بالموسـيقى الداخليـة فـإن رف

 نفسها بقتل طلبها ليقابل وتوسل وندم حنان من ماتملك بكل -مثالً  –الباطنية خين تفضي هند

 :ترجوه ال بما

  خووووو  التنووووو   موووووز   نووووو ينأ  أ

 أكووووو  نكسوووووت ب لجريمووووو  عرضووووو 
 

  أكوووووو  ب لقتوووووو   المنيوووووو  أحوووووورى 

 أكووووو  لووووو  أبووووو  لَفضووووويَ  َوووووترا
 

كمـا  -دت هبا المعاين المختلفـة إنمـا يرجـع إدراكنـا لهـا وإحساسـنا هبـاوهذه الظالل التي ب

، وإذا إلى الموسيقى الداخلية التي تتضح أكثر ما تتضح باإلنشاد الجهـري -يقول غنيمي هالل

لم يتـوافر هـذا اإلنشـاد فإننـا نسـتطيع أن نتمثلـه ونحسـه يف القـراءة الصـامتة؛ ذلـك أن موسـيقى 

وباختالف المعنى وموسيقى اإلنشاد، فـال وجـود لمقطـع صـو ، أو  الشعر ال تنفك عن معناه،

 البيـت كلـه كـذلك يف وودتفعيلة مستقلة، بل وجودها رهين ال يف البيت يف معناه فحسب بل يف 

 ى.معناه ويف موقعه بين األبيات األخر
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 لرف ت الصلي ي « صا  اإلثم»

ـــ ـــًا ومك ـــروغ خبث ـــذئٍب ي ــــذراُء أســـلمتها المقاديرل ــــد ع  راهن

ــــالي مــــن الجريمــــة وزرا ـــــُث همـــــه لهــــو وقصـــــٌف ال يب  عب

 وذئاب األنام أضرى من الـذئب وأمضـى يف الفتـك نابـًا وظفـرا

 مـــا زال نضــــراشــــاقه حســـنها فهـــــام بقــــّد كقضــــيب األراك 

 ومضــى ينصــب األحابيــل للحســن ويبــدى الهــوى ويكــُتُم شــرا

ـــدًا يتحـــرى ـــب الصـــيد جاه ـــا يرق ـــام عليه ــــّد اشــــراكه وح  م

ـــّر جـــذ ـــربام ـــا وك ـــه عجب ـــا يتي ـــم الثغروضـــاح المحي  الن باس

ـــه ســـكرى ـــرة من ــــا فراحـــت بنظ ـــا حب ــــذراُء يرمقه ـــُه الع  ورأت

ــرى ــنا وبش ــحرووجه يضــيء حس ــث الس ــٌة تنف ــه مقل ــا من  راعه

 هـا ذلـك الســراب فضـّلت يف صـحارى فجـوره فهـي حيــرىغرّ 

ـــرا ـــه الوصـــل س ـــب وراحـــت تنيل ـــَة القل ــــواه أمني  ورأت يف ه

 
ّ
ــعدت لحظــة بـــوصل شــقي  أورثتهــا العنــاء والحــزن دهــرا س

 هتكـــت ستــــرها الرذيلـــة والغـــدر وكــــم كاعـــب تضـــّلُل غـــدرا

 بــــّدلتها األيـــــاُم بالســــعد بؤســـــًا وشــــقاًء وبالهنــــاءة ضــــرا

 ا مــن عــذارى الحــي إذ قارفــت مــن األمــر نكــراوجفاهــا أتراهبــ

 غّرهــا ذلــك الســراب فضــّلت يف صــحارى فجــوره فهــي حيــرى

 ضـيب الريحـان طيبـًا ونشـرافذوى غصنُها الرطيب وكانـت كق 

 تلك كانت أحلى من الفجر حسنًا وكعذارء هيكل القدس طهرا

 دّنســتها الغــــداة كــــف زنيــــم ينحـــر الحســـن والفضـــائل نحـــرا

ــاة ــذل صــربا ســلبتها الحي ــى ال ــم تســطع عل ـــو فل ــل الحل  واألم

 سهــــدت ليلهـــا الطويـــل تبثـــالنجم مـــّر الشـــكاة تكابــــد جمـــرا
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ــ ــقم الب ــن الس ـــها م ـــا ب ــا م ــراوهب ــد جم ــا تكاب  الحش
ّ
ــي  ادي وط

ــّرا ــر م ــالعز والطه ــرًا ب ـــف ماضــيها وعم ــت صحائ ــا راجع  كلم

 ورأت حاضــــرًا تـلّطــــخ بالعاروأضـــحى مـــن الفضـــيلة صـــفرا

ـــقبض ا ــو ي ــى ل ــدراتتمن ــذل غ ــوارد ال ــا م  لمــوت نفســًا أوردهت

ــرا ــان م ــا ك ــباب م ــالنهر وأي األس ــم بالنارب ــف تقضــي بالس  كي

ـــُل عـــذراأحرقتهـــا إلثمــــها ألُســـُن النـــاس  ـــام يقَب  ومـــن يف األن

ـــرا ـــار والفضـــيحة جه ـــرًاتلد الع ـــة س ــــل الجريم ـــن تحم  إن م

 ودرى األهـــــل بالفضيحـــــة فاهتــــاج أخوهــــا وراح يــــزأر زأرا

 ء دجــى الليـل سـناه ويمـأل القلـب ذعـراوانتضى خنجـرًا يضـي

 ومشى ثابت الجنان ليجـزي األخـت يف الخـدر طعنـة منـه بكـرا

 نـــى علـــى الشـــقية صـــدرافأهابـــت بـــه وقـــد خـــيم اليــــأس وأخ

ـــة أحـــرى ـــل والمني ـــا بالقت ـــاين أن ـــي ومــــزق جن  أي أخـــي ال تن

ـــق للفضـــيلة ســـرتا ـــم أب ـــا ل ــــة عرضـــي أن ـــا دنســـت بالخطيئ  أن

 نجرمنهــــا وراح يلهــــث هبــــرارَجَفــــت كُفــــه وقــــد ســـــقط الخ

ــه شــكرى ــدامع من ــه القاســي وفاضــت م ــان يف قلب ــاق الحن  وأف

ـــّل خ ـــن ع ـــذي كم ـــه يه ـــون جعلت ـــن جن ــــٌة م ـــه نوب ـــراوتوّلت  م

 ومضـــى هاربـــًا يَقهِقـــُه يف األســـواق مســـتهرتًا ولـــم يـــدر أمـــرا

 ومضــــت تلكــــُم الشــــقيُة للــــديرتنيل الوجــــود نظــــرة حيــــرى

ـــه والنعـــيم ـــؤس ب ـــد اصـــطرع الب ــــعت عالمـــا ق ـــرا شي  كـــرا وف

 تنشــُد األمــن والســالم وتبـــغي لبقايــا األحــزان يف الــدير قــربا
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