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شكر وتقدير
ال يفوتني وقgد انتھيgت –بعgون ﷲ -مgن إعgداد دراسgتي ھgذه أن أتقgدم بالشgكر
الجزيل والعرفان العظgيم ألسgتاذي الفاضgل الgدكتور عبدالباسgط أحمgد مراشgدة الgذي
رعاني دارسة وباحثة ،وكان لتوجيھاته ومتابعاته لي أكبgر األثgر فgي الوصgول بھgذه
الدراسة لھذا المستوى ،فكان لي خير معين ،ومنحنgي مgن وقتgه وجھgده الكثيgر حتgى
خرجت الدراسة بھذه الصورة كما أتقدم بالشكر الموصول واالمتنان الكبير لألسgاتذة
األجالء :األستاذ الgدكتور جھgاد المجgالي ،واألسgتاذ الgدكتور شgكري عزيgز الماضgي
واألسggتاذ الggدكتور زيggاد صggالح الزعبggي علggى تفضggلھم بقبggول مناقشggة ھggذه الدراسggة،
شggاكرة لھggم جھggودھم ومقggدرة توجيھggاتھم ومالحظggاتھم ذات األھميggة العظيمggة التggي
ستسھم في إثراء ھذه الدراسة.
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ملخص

سعت ھذه الدراسة للكشف عن جمالية التشكيل الفني في نصوص عرار الشgعرية،
حيggث اتخggذت مggن التنggاص وسggيلة لقggراءة بعggض النمggاذج الشggعرية والوقggوف علggى مggواطن
الجمال فيھا وجاءت الدراسة في ثالثgة فصgول مسgبوقة بمھgاد نظgري ثgم التقgديم مgن خاللgه
للتناص "مفھوما ً وتطوراً" كما تمت اإلشارة إلى بعض آليات التناص ومصادره من خالل
عرضھا لبعض الدراسات.
وتناولت الباحثة في الفصل األول التناص الشعري وكشفت من خالله عgن إمكانيgة
قراءة الشعر بالشعر –وما يترتب على ذلك من فضاءات داللية متنامية ينفسح معھا الgنص
على قراءات ال حصر لھا.
أمggا الفصggل الثggاني فقggد قggدمت مggن خاللgه الباحثggة نمggاذج ارتكggز فيھggا الشggاعر علggى
نصوص دينية ّ
جلھا من القرآن الكريم الذي جاء توظيفه عند الشاعر معكوسا ً في كثيgر مgن
األحيان.
أما الفصل الثالث فعرضت فيه الباحثة للتناص التاريخي وتناص الشخصgيات وقgد
كان األقل انتشاراً في ديوان عرار.
وانتھت الدراسة إلى نتائج أكدت ضرورة وجود تداخالت نصية بgين النصgوص –
وھي بطبيعة الحال تمنح فرصة االنفتاح على تجgارب اآلخgرين ،كمgا أنھgا فgي الوقgت ذاتgه
تجعل من المتلقي عنصراً مؤثراً في تشكيل الداللة وإثرائھا.

المقدمة:
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تحتل الدراسات النصgية حيgزاً كبيgر األھميgة فgي مجgال البحgث العلمgي شgأنھا شgأن
مجاالت البحث األخرى المرتبطgة بميgادين العلgوم اإلنسgانية المختلفgة ،والتنgاص واحgد مgن
ھذه الدراسات التي القت اھتماما ً واسعا ً من النقاد والباحثين في الغgرب والشgرق وقgد أثgار
جggدالً كبيggراً فggي األوسggاط النقديggة خاصggة أنggه يقggع فggي نقطggة تقggاطع البنيويggة التggي تقggول :إن
النص نظا ٌم مغل ٌ
ق مع التفكيكية باعتبارھا مؤشراً على ما ھو خارج النص.
وتأتي ھذه الدراسة حلقة في ھذا المجال إذ تھدف إلى تنgاول موضgوع التنgاص فgي
شggعر مصggطفى وھبggي التggل –دراسggة نظريggة وتطبيقيggة -وقggد أخggذت علggى عاتقھggا اإلطggار
النظري للتنgاص بالبحgث والتتبgع واالستقصgاء سgواء عنgد الغgربيين أصgحاب المصgطلح أم
ضggمن تماسggه مggع المggوروث العربggي إذ جمعggت الكثيggر مggن اآلراء النقديggة الغربيggة فggي ھggذا
المجال وناقشت تطور المفھgوم عنgد رواده كمgا عرضgت آراء النقgاد العgرب كgون التنgاص
حظي باھتمام واسع فgي الخطgاب النقgدي العربgي ،ثgم عمgدت الدراسgة إلgى تطبيgق التنgاص
على نماذج من نصوص عرار الشعرية الستجالء الجوانgب الفنيgة فgي ھgذه النصgوص مgن
خالله.
وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك الكثير من الدراسات التي تناولت الشاعر وشعره من
زوايا مختلفة غير أن ھذه الدراسة أخذت من التنgاص منظgوراً لھgا .ألن ھgذا الموضgوع لgم
يشبعه السابقون بحثاً ،وربما تناولوا جانبا ً منه ،وأھgم ھgذه الدراسgات دراسgة زيgاد الزعبgي
في كتابه )عرار والخيgام( وتنgاول فيgه التgأثير والتgأثير بgين عgرار وعمgر الخيgام ،ودراسgة
لموسggى ربابعggة فggي كتابggه "التنggاص فggي نمggاذج مggن الشggعر العربggي الحggديث" ،ودرس فيggه
ظggاھرتي االقتبggاس والتضggمين فggي شggعر عggرار ،ودراسggة ألنggور أب gي سggويلم )المضggامين
التراثية في شعر عرار( ودراسgة حسgين عبgدﷲ نشgوان )المضgامين التراثيgة والشgعبية فgي
شعر عرار .وعموما ً فقد رصدت الدراسة في قائمة المصادر والمراجع كل ما وقعت عليه
من دراسات تناولت الشاعر ونصه ويجgدر بgي الgذكر ھنgا أننgي قgد أفgدت كثيgراً مgن جھgود
زيgggاد الزعبgggي محقgggق ديgggوان الشgggاعر خصوصgggا ً فيمgggا يتعلgggق بتخgggريج األبيgggات الشgggعرية
واألحداث التاريخية والشخصيات وغيرھا.
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إن اختيار مصطفى وھبي التل لم يكن عشgوائياً ،بgل جgاء قصgديا ً وذلgك لمgا يحظgى
بggه شggعره مggن أھميggة ذات خصوصggية فريggدة حيggث إن شggعره يقggف علggى مفصggل األصggالة
والحداثة ،ولكون التناص يشكل ملمحا ً أسلوبيا ً خاصا ً فgي تجربgة عgرار يميgز لغgة القصgيدة
وبناءھgggا ،ويجعgggل مgggن صgggورھا ورموزھgggا فضgggا ًء خصgggبا ً للتعgggالق النصgggي بgggين قصgggيدته
والموروث الشعري ومن ثم فإن للتناص حضوراً الفتا ً في نصه الشgعري وقgد أعانgه علgى
ذلك ذاكرته الشعرية ومخزونه من التراث الشgعري والgديني .حتgى أصgبح الgنص الشgعري
لديه شبكة تجمعت فيھا نصوص شتى.
وقد آثرت استيعاب مجال الدراسة في مسارين وھما:
البggاب األول :وقggد قggدمت لggه بتمھيggد سggبقته ھggذه المقدمggة وجggاء البggاب الثggاني بثالثggة فصggول
يتناول كل فصل شكالً معينا ً من أشكال التناص.
ففggي المقدمggة تحggدثت عggن أھميggة الدراسggة ومنھجھggا وعggن أسggباب اختيggاري دراسggة
نggص عggرار الشggعري أمggا التمھيggد فجggاء يعgرض لحمggوالت التنggاص المعرفيggة كمggا عggرض
للتنggاص نظري gا ً فggي منبتggه ،وحggاور آراء النقggاد العggرب ،ومالمggح التنggاص فggي الممارسggات
النقدية العربية الحديثة.
أما الباب الثاني :فقد جاء دراسة تطبيقية تظھر المكونات الجمالية لنصوص عgرار
وفق آلية التناص ،ومن ثم فقد اعتمدت التحليل في ھذا الجgزء ،وقgد قسgمت ھgذا البgاب إلgى
ثالثة فصول:
ففي الفصل األول :تناولت الدراسة التناص األدبgي الgذي تgأطر بقgراءة تgداخل نgص عgرار
مع الشعر ثم التناص مع األمثال.
وتعggرض الفصggل الثggاني للتنggاص الggديني وعمggدت إلggى تقسggيمه إلggى  -١تنggاص مgع
القرآن الكريم -٢ .تناص مع الكتب السماوية األخرى.
واختتمت الدراسة في الفصل الثالث بتناول التناص مع الشخصيات عربية أم غيgر
عربية.
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ثم انتھت بخاتمة وھي خالصة ماتوصلت إليه الدراسة مgن نتgائج وعgرض لمالمgح
التناص في شعر عرار وكيفية توظيفgه ،تبعھgا ثبgت بالمصgادر والمراجgع والgدوريات التgي
استعانت بھا الباحثة في دراستھا.
وختاما ً فإن ألستاذي المشرف الدكتور عبدالباسط مراشدة كل الشكر والتقدير على
ما أحاطني به من رعايgة ومتابعgة ،غيgر باخgل علgي بعلمgه الغزيgر ورأيgه السgديد وتجربتgه
العميقة.
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تمھيد

التناص :مفھومه وأدواته
شھد العالم في القرن الماضي تطوراً متسارعاً في مجاالت الحياة كافة ،وف#ي س#ياق
التطور المعرف#ي تط#ورت حرك#ة النق#د األدب#ي الع#المي وتوس#عت مص#طلحاته .وع#د إس#ھام
ع##الم اللغ##ة السويس##ري )دي سوس##ير( ف##ي مج##ال اللغ##ة نقط##ة مفص##لية ف##ي الفك##ر النق##دي
الحديث ،فقد أشعلت إسھاماته شرارة االنط#الق النق#دي المتس#ارع ل#دى الش#كالنيين ال#روس،
ثم المنھج البنيوي ،وما تطور إليه األم#ر فيم#ا بع#د البنيوي#ة م#ن أس#لوبية وس#يمائية وتفكيكي#ة،
ولعل ھ#ذه المن#اھج النقدي#ة ذات منھ#ل واح#د ھ#و نظري#ة )دي سوس#ير( ف#ي اللغ#ة وإس#ھامات
النقاد الغربيين الذين حاولوا تطوير ھذه النظرية وتطبيقھا.
وق##د مّ #ر الفك##ر النق##دي ف##ي مخ##اض تول##دت عن##ه آراء س##لطت األض##واء عل##ى ال##نص
األدبي ،واستفادت من الدراسات االجتماعية والتمازج بين العناص#ر البش#رية وح#ل إش#كالية
التم###ايز ب###ين المجموع###ات البش###رية داخ###ل المجتم###ع األوروب###ي المتحض###ر ،ولع###ل محاول###ة
ميخائيل باختين) (١في )حواريته( ) (٢ثم ما تالھ#ا م#ن مح#اوالت لفھ#م ال#نص عل#ى ي#د )جولي#ا
كرستيفا( ) ،١٩٦٧ (٣انطلق من معالجة ذلك التمازج ب#ين العناص#ر المتباين#ة وس#ط المجتم#ع
الغربي باالستناد إلى خطاب اللغة على "أس#اس" أنھ#ا عملي#ة متغ#ايرة الخ#واص والعناص#ر،
تتسم بالحركية والتعقيد ،وليست مجموعة من الثوابت المطلقة).(٤

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ميخائيل باختين أحد الشكالنيين الروس الذي بدأ مفھوم التناص معه وحوله إلى نظرية تعتمد على التداخل
بين النصوص.
الحوارية مصطلح وضعه ميخائيل باختين في تعليقه على أعمال دوستويفسكي ومعن#اه أن جمي#ع عناص#ر
البنية الروائية توجد دائما ً عالقات حوارية تق#وم عل#ى التواف#ق أو التض#اد ،ويخف#ي م#ا ھ#و ظ#اھر مرجعي#ة
نصية غائبة.
جوليا كرستفا باحثة بلغارية ابتدعت مصطلح التناص في دراساتھا النقدية م#ا ب#ين ع#امي ١٩٦٧-١٩٦٦
معتمدة مصطلح الحوارية عند باختين وتطويره.
ص#بري ح#افظ ،أف#ق الخط#اب النق#دي دراس#ات نظري#ة وق#راءات تطبيقي#ة ،دار ش#رقيات للنش#ر والتوزي##ع،
القاھرة١٩٩٦ ،م ،ص .٣٤
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والتق##ت )كرس##تيفا( م##ع )ب##اختين( ف##ي نق##ده ال##الذع للبنيوي##ة وتطويرھ##ا وللدراس##ات
اللغوي###ة ،وتبن###ت دعوت###ه إل###ى إزال###ة الح###واجز ب###ين الدراس###ات اللغوي###ة والبالغي###ة بمعانيھ###ا
وبديعھا .وتأس#يس مج#ال بحث#ي جدي#د ي#نھض عل#ى اإلش#ارية ويھ#تم ببل#ورة النظري#ة النص#ية
بطريقة يمكن معھا دراسة المعنى باعتباره مشروطا ً بسياقات توليدية متعددة

)(١

وتبني )كرستيفا( لھذه االعتبارات دعاھا إلى مزيد من االھتمام بالنص و)التن#اص( وجعلھ#ا
تضعه على خريطة البحث اللغوي األدبي ،وك#ان لھ#ا الفض#ل ف#ي تط#وير )حواري#ة( ب#اختين
وتحويلھا إلى نظري#ة نص#يةمتكاملة للغ#ة الش#عرية ت#نھض عل#ى أن أي ممارس#ة لنش#اط مول#د
للمعنى تتم في مجال حواري مع محموعة م#ن ال#نظم اإلش#ارية الت#ي تش#ارك ف#ي تحدي#د ھ#ذا
المعنى).(٢
وقد كان للمنطلقات الفكرية الناتجة عن التزاحم والتزاوج بين العلوم أث#ر ف#ي حرك#ة
النقد األدبي ،وإنتاج أداة فعالة أسھمت في مس#اعدة الب#احثين ف#ي مج#ال الق#راءة النقدي#ة عل#ى
ق##راءة جدي##دة لل##نص تنطل##ق م##ن وص##ف ال##نص الموج##ود بأن##ه نس##يج م##ن نص##وص س##ابقة أو
متزامنة اندغمت داخل النص الجديد لتكونه بشكل يغاير النصوص المشكلة له.
وم##ا عل##ى الق##ارىء المتلق##ي لرس##الة المؤل##ف إال أن يحف##ر ف##ي أعم##اق ال##نص بع##د أن
أضحى النص ملكه ،ولم يع ّد للمؤلف دخل به .أما سبر أعماق النص وتحليل#ه فغايت#ه فح#ص
مكونات###ه األص###لية ،ومعرف###ة أص###ولھا ،وفحص###ھا للوص###ول إل###ى أعم###ق فھ###م ممك###ن لنس###يج
العالقات المكونة للنص.

ولقد توصلت جماعة مجلة ) ِتلْ ِكلْ ( وعل#ى ي#د الباحث#ة )كرس#تيفا( )(١٩٧٧-١٩٦٦
إلى مصطلح )التناص( وانطلق ھذا المصطلح إلى ك#ل مك#ان تقريب#اً ،وتبن#ى فك#رة التناص#ية
)جين ركاردو( ) (١٩٧١وكلودسيمون ) (١٩٧٥وغيرھم ودرسا عدة روايات على أس#اس

)(١
)(٢

نفسه ،ص .٣٥
نفسه ،ص .٣٥
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التناص) .(١ويبدو أن )التناص( مر ّده النص .لذا سوف أبدأ الحديث عن مفھوم النص أوالً ثم
مناقشة مفھوم التناص فيما بعد.

المفھوم وتطوره
تتعدد الدالالت المعجمية لكلمة )نص( لك#ن أق#رب دالالتھ#ا إل#ى مج#ال البح#ث الرف#ع
والحركة واالستقص#اء ،ومن#ه "ن#ص الع#روس :أقع#دھا عل#ى المنص#ة لتُ#رى ،وھ#ي م#ا ترف#ع
عليه كسريرھا ،ونص ناقته :إذا استخرج أقصى ما عندھا م#ن الس#ير") .(٢وربم#ا أش#ير إل#ى
النص باعتباره اإلسناد إلى الرئيس األكبر .وإلى أصل النص بوصفه منتھى األشياء ،ومبلغ
أقصاھا) .(٣وھذا تعريف يتوافق مع محاوالت البحث ع#ن ص#احب ال#نص األول ،وم#ن ذل#ك
السعي الحثيث وراء صاحب نص بدئي ،يمكن وصفه بالنص الجيني).(٤
ومن معاني )نص( إسناد الحديث إلى أصحابه ،يقول الشاعر:
ونص الحديث إلى أھله

فـــــــــــإن األمانـــــــــــة فـــــــــــي نصـــــــــــه

)(٥

جج

وعند البحث في الداللة المبتغاة من نص الحديث ورفع#ه إل#ى ص#احبه األول ف#األمر
ينصرف نحو النص الديني نفسه )الحديث النبوي( ،ومن يروي النص ال#ديني وس#المته م#ن
البعد عن األصل .والدعوة إلى رفض التھاون في العبث في الصيغة األصلية للنص ،ويرى
أحمد محمد قدور أن داللة النص ھذه مستحدثة ،وأنھا تطورت إلى أن أصبح )النص( يشير
إلى صيغة الكالم األصلية التي وردت كما ھي من مؤلفھا ومنشئھا).(٦
ونتيجة للتأثر بالمفھوم الغربي للمص#طلح فق#د تط#ور مفھ#وم ال#نص ليش#ير ف#ي أبس#ط
تعريفاته إلى "مجموعة من الكلمات ضمن تصرف لغوي معروف ،سواء أكان#ت مكتوب#ة أم
ملفوظ##ة"
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

) (٧

عل##ى أن ھ##ذه الدالل##ة ال تنحص##ر ف##ي )ال##نص األدب##ي( ب##ل تتع##داه إل##ى الكتاب##ات

محمد خير البقاعي ،التناصية ،بحث في انبثاق حقل مفھ#ومي وانتش#اره ،عالم#ات ،ج ١٩٩٦ ،١٩م ،ص
.١٣٦
محمد مرتضى الحسني الزبيدي ،تاج العروس ،القاھرة ،المطبعة الخيرية١٣٠٦ ،ھـ ،مادة نص.
معجب العدواني ،رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم ،ص  ٧بحث في االنترنت.
نفسه
ينسب البيت إلى جعفر بن أبي طالب.
أحم##د محم##د ق##دور ،الظ##واھر التناص##ية ف##ي الش##عر العرب##ي ،مجل##ة بح##وث حل##ب ،سلس##لة اآلداب والعل##وم
اإلنسانية ،العدد الحادي والعشرون ،١٩٩١ ،ص.٢٤٤
نفسه ،ص .٢٤٤
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األخرى والفنون ،وقد يكون النص )جمل#ة أو فق#رة أو ح#ديثا ً نبوي#ا ً أو آي#ة قرآني#ة أو بيت#ا ً م#ن
الشعر ،وقد يكون قص#يدة ش#عرية أو مجموع#ة ش#عرية لھ#ا س#مة ال#نص المح#دود( ) .(١وي#رى
أحمد محم#د ق#دور أن "ال#نص ف#ي ح#ده األدن#ى يتط#ابق ودالل#ة الك#الم ل#دى النح#ويين الع#رب
وبع##ض المح##دثين ،ف##الكالم ل##ديھم ھ##و المرك##ب المفي##د أم##ا الجمل##ة فھ##ي تعبي##ر في##ه عالم##ة
اس#تنادية تم##ت الفائ##دة بھ##ا أم ل##م ت#تم ،ول##ذلك فھ##ي أع##م م##ن الك#الم ،والك##الم أخ##ص منھ##ا .أم#ا
اللغويون فالكالم عندھم ...اسم لما يتكلم به مفيداً أو غير مفيد").(٢
وي##رى محم##د مفت##اح أن تعريف##ات ال##نص تعك##س توجھ##ات معرفي##ة نظري##ة ،ومنھ##ا
التعريف البنيوي ،والتعريف النفساني الداللي ،وتعري#ف اجتماع#ات األدب ،وتعري#ف اتج#اه
تحليل الخطاب ويستند في تعريفه للنص إل#ى أن#ه "م ّدون#ة ح#دث عالم#ي ذي وظ#ائف") (٣أي
أن ال##نص مؤل##ف م##ن ك##الم يش##ير إل##ى ح##دث يق##ع ف##ي زم##ان ومك##ان ،يھ##دف إل##ى توص##يل
معلوم##ات للمتلق##ي ،ويق##يم عالق##ات اجتماعي##ة ب##ين أف##راد المجتم##ع ،وھ##و مغل##ق ،متول##د م##ن
أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية ..وتتناسب منه أحداث لغوية أخرى الحقة له).(٤
ويرى عبدﷲ الغذامي أن النص ھو مح#ور األدب ال#ذي ھ#و "فعالي#ة لغوي#ة انحرف#ت
عن مواصفات العادة والتقليد ،وتلبست بروح متمردة رفعتھا ع#ن س#ياقھا االص#طالحي إل#ى
سياق جديد يخصھا ويميزھا ،وخير وسيلة للنظر ف#ي حرك#ة ال#نص األدب#ي ،وس#بل تحري#ره
ھ##ي االنط##الق م##ن مص##دره اللغ##وي ،بحي##ث يك##ون مقول##ة لغوي##ة أس##قطت ف##ي إط##ار نظ##ام
االتصال اللفظي البشري").(٥
والمعنى الشائع للنص "ما يظھر من مساحة األثر األدبي ،وھ#و نس#يج األلف#اظ ال#ذي
يرفع بھا في األثر ،وتنسق تنسيقا ً يجعلھا ترسي معنى ثابتا ً يكون مفرداً ما أمكن ذلك").(٦

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

نفسه ،ص .٢٤٧
نفسه ،ص .٢٤٧
محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري ،استراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،٢
١٩٨٦م ،ص .١٩٩
نفسه ،ص .١٢٠
الغذامي ،عبدﷲ ،الخطيئة والتكفي#ر )م#ن البنيوي#ة إل#ى التش#ريحية ق#راءة نقدي#ة لنم#وذج إنس#اني معاص#ر(،
ط -١النادي األدبي الثقافي ،جده السعودية  ،١٩٩٥ص .٦
روالت ب##ارت ،نظري##ة ال##نص ،ترجم##ة ،منج##ي الش##ملي ،حولي##ات الجامع##ة التونس##ية ،ع ١٩٨٨ ،٢٧م،
ص.٩٦
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ويرى بارت"أن النص مرتبط بالكتابة") .(١وھو أيضاً "ممارسة دالة ،بمسرح اللق#اء
بين الذات واللغة ،والنص إنتاجية ،وھو مدلول شامل خفي يختلف باختالف المذاھب").(٢
والكتابة التي يبغيھ#ا ب#ارت "ال تح#دث بش#كل مع#زول أو ف#ردي ولكنھ#ا نت#اج لتفاع#ل
ممت##د لع##دد ال يحص##ى م##ن النص##وص المخزون##ة ف##ي ب##اطن المب##دع ،وي##تمخض ع##ن ھ###ذه
النصوص جنين ينشأ في ذھن الكاتب ويتولد عن#ه العم#ل اإلب#داعي ال#ذي ھ#و ال#نص") .(٣أم#ا
التفاعل بين النصوص فيسمى )التناص(.
وتع###رّ ف نبيل###ة إب###راھيم ال###نص األدب###ي بأن###ه "نظ###ام عالم###ي مخص###وص ،ومص###در
الخصوص##ية في##ه ،أن##ه ينط##وي عل##ى س##مات تنظيمي##ة تمي##زه وتف##رده ع##ن غي##ره م##ن األنظم##ة
العالمية األخرى غير اللسانية ،كما توصف العالقة بين القارىء والنص بأنھ#ا عالق#ة ت#أثير
واتصال تسير في اتجاھين متبادلين من النص إلى القارىء ومن القارىء إلى النص ،فبقدر
ما يقدم النص للقارىء ،يضيف القارىء إلى النص أبعاداً جديدة ق#د ال يك#ون لھ#ا وج#ود ف#ي
النص لكنھا ليست ملصقة عنوة فيه").(٤
فالقارىء المنتج يمكنه أن يدرك أن ھن#اك بع#ض األش#ياء مفق#ودة ف#ي ال#نص :وھ#ي
فج##وات تحت##اج إل##ى التعام##ل معھ##ا ،مرجعي##ات ال ت##زال مجھول##ة ،ح##االت ترس##م تردي##داتھا
المتوالية في الشكل العام للنص الذي لم يكتش#ف بع#د) ،(٥أم#ا وظيف#ة الق#ارىء فھ#ي م#لء تل#ك
الفجوات ،وإبراز التناص الموجود فيھا.
ويرى ليتش أن النص "ليس ذاتاً مستقلة أو مادة موحدة ،ولكنه سلسلة م#ن العالق#ات
م##ع نص##وص أخ##رى ونظام##ه اللغ##وي ،م##ع قواع##ده ومعجم##ه جميعھ##ا تس##حب إليھ##ا كم#ا ً م##ن
اآلث##ار والمقتطف##ات م##ن الت#اريخ ،ولھ##ذا ف##إن ال##نص يش##به ف##ي معط##اه معط##ى ج##يش خ##الص
ثقافي بمجموعات ال تحصى م#ن األفك#ار والمعتق#دات واإلرجاع#ات الت#ي تت#آلف ،إن ش#جرة

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

نفسه ،ص .٦٩
نفسه ،ص .٧٦ ،٧٨
عبدﷲ الغذامي ،الخطيئة والتفكير ،ص .١٣
نبيلة إبراھيم ،القارىء في النص ،نظرية التأثير واالتصال ،فصول ،ع ،١٩٨٤ ،١ص .١٠١
معجب العدواني ،رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم ،انترنت ص .٧
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نسب النص لشبكة غير تامة م#ن المقتطف#ات المس#تعارة ش#عوريا ً أو ال ش#عورياً ،والم#وروث
يبرز في حالة تھيج وكل نص ھو حتما ً نص متداخل").(١
وينقل شربل داغر تعريفاً للنص من القاموس القديم ي#رى في#ه أن ال#نص "ال يخض#ع
لنظام مبرم ذي فقرات متعالقة ومتماس#كة ،وأن#ه ال يؤل#ف )بني#ة مغلق#ة( وإنم#ا تش#غله وتنش#ط
في###ه نص###وص أخ###رى عل###ى أس###اس أن ك###ل ن###ص ھ###و اس###تيعاب وتحوي###ل لع###دد كبي###ر م###ن
النصوص").(٢

أما تعريف جماعة مجلة ) ِتلْ ِكلْ ( فالنص "ممارسة أي اش#تغال النص#وص المختلف#ة
المتباعدة في الكتابة النصية)،(٣وھذا الفھم يشير إلى أن المنطلق في فھمھم للنص يت#واءم م#ع
مفھوم النصوص وفعله.
ويبدو مما قدمت أنه من الصعب وضع تعريف إجرائ#ي ش#امل لل#نص ألن التعري#ف
يخضع للمذاھب النقدية ،ولكن يمكن الزعم أن ھناك شبه اتف#اق عل#ى الكتاب#ة ،والدالل#ة عل#ى
الحدث ،واالنفتاح على النصوص األخرى ،واالھتمام بالمعنى.

)(١
)(٢
)(٣

عبدﷲ الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .١٣
شربل داغر ،التناص سبيالً إلى دراسة النص الشعري ،فصول ،م١٩٩٧ ،١٦م ،ص .١٢٧
نفسه ،ص .١٢٧

- ١٠ -

أھمية دراسة التناص
يكتس##ب مفھ##وم التن##اص أھمي##ة كب##رى ف##ي دراس##ة ال##نص الح##داثي وربم##ا النص##وص
القديم##ة المتعالق##ة م##ع نص##وص أخ##رى ،ألن##ه يمل##ك إمكاني##ة فھ##م ال##نص وتحليل##ه وف#ق آلي##ات
جديدة تسمح للق#ارىء س#بر أعم#اق ال#نص وكش#ف مواطن#ه ،وتفكي#ك بنيت#ه ،وتحلي#ل نس#يجه،
والوصول إلى منابعه والحصول على وعي بالبنى النصية والفكرية وااللتذاذ بالنص.
و "ق##د يع##ود بن##ا التن##اص إل##ى م##ا ھ##و أع##م م##ن اعتب##اره مج##رد مفھ##وم إجرائ##ي يعن##ي
تفكيك سنن النصوص ومرجعيتھا المباشرة أو المفترضة على األقل ،وذلك من خالل إع#ادة
النظ##ر ف##ي أنس##اق المعرف##ة النقدي##ة الت##ي اتخ##ذھا النق##د الق##ديم والش##عرية التاريخي##ة ،يص##در
)األصول( و )مص#ادر التك#وين( و )دراس#ة المص#ادر( الت#ي ت#م ف#ي )عل#ى( ض#وئھا تص#ور
إبداعية النصوص وإنتاجھا األدبي التخييلي في الشعر والنثر سواء").(١
كم##ا أن التن##اص بمفھوم##ه الح##ديث يش##كل "قط##ب رح##ى" دائ##رة ف##ي مج##ال التحلي##ل
البني##وي للنص##وص واألعم##ال األدبي##ة ،ومرتك##زاً م##ن مرتك##زات المقارب##ات الش##عرية لھ##ذه
النصوص واألعمال على اختالف سجالتھا وأصنافھا وأنماطھا وأجناسھا س#واء ف#ي الش#عر
أم في النثر").(٢
وتزداد أھمية التناص إذا علمنا أن#ه يمل#ك آلي#ات يمك#ن اس#تيعابھا عن#د ق#راءة ال#نص،
واالستفادة منھا في تحليل النص ومنھا الجلي ،ومنھا الخف#ي ،ومنھ#ا الس#اخر ومنھ#ا م#ا يق#وم
على االستدعاء أو اإلدماج ،ومنھا ما يق#وم عل#ى التحوي#ل واالس#تيعاب وتش#رب النص#وص،
ومنھا ما يعمل على التمطيط ،وآخر يقوم على اإلزاحة.
أما ق#راءة التن#اص فتحت#اج إل#ى المثاقف#ة ،وال#وعي بمص#ادر ال#نص والبن#اء الفك#ري،
والموروث الذي تولد عنه النص المتناص.

)(١
)(٢

بشير القمري ،مفھوم التناص بين األصل واالمتداد )حالة الرواية( مدخل نظري ،الفكر العربي المعاصر،
ع ١٩٨٩ ،٦١-٦٠م ،ص .٦١
نفسه ،ص .٩١
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تطور مفھوم التناص عند الغربيين
يش##ير بع##ض الب##احثين إل##ى أن مص##طلح التن##اص يع##ود ف##ي ج##ذوره إل##ى )ب##اختين( إذ
ي##رى )م##ارك انجين#و( أن مفھ##وم )التن##اص( ك##ان أح##د المف##اھيم األساس##ية ف##ي كت##اب ب##اختين
)الماركسية وفلسفة اللغة( وكذلك في كتابه عن )ديستوفسكي( ).(١
"لم يستعمل باختين مصطلح التناص ولكنه أسس له نظري#ا ً ف#ي كتابات#ه وخاص#ة ف#ي
كتابه "شعرية دوستويفسكي" وتكلم كثي#راً ع#ن مص#طلح أخ#ر ھ#و الحواري#ة وھ#و م#ا س#تقوم
)كريستيفا( بالتقاطه وتطويره وإعطائه اسما ً جديداً ھو التناص).(٢
ويرى ب#اقر جاس#م أن "ثم#ة إجم#اع ب#ين الب#احثين عل#ى إرج#اع المفھ#وم ال#ذي ين#درج
تحت مصطلح التناص إلى )ميخائيل باختين( ) ،(٣فقد حلل ظ#اھرة التن#اص دون أن يس#تعمل
المصطلح.
ويبدو أن مصطلح التناصية يعود إلى مفھ#وم الحواري#ة الب#اختيني ،فق#د وس#ع ب#اختين
مفھ##وم الح##وار ف##ي الرواي##ة ف##ي س##عيه إل##ى البح##ث ع##ن مكون##ات الرواي##ة النص##ية ف##ي بع##ض
النصوص النثرية اإلغريقية والرومانية القديمة ،وقد رأى أن الرواية تس#مح ب#أن ت#دخل إل#ى
كيانھا جميع األجناس التعبيرية األدبية كالقصص واألشعار والقص#ائد والمق#اطع الكوميدي#ة،
وغير األدبية كالدراسات العلمية أو الدينية أو غيرھا").(٤
ويرى القمري أن "ف#ي تص#ورات ب#اختين م#ا يؤك#د تن#اص اللغ#ة ،وذل#ك انطالق#ا ً م#ن
نظريته حول الملفوظ اللغوي قب#ل أن ينتق#ل إل#ى الملف#وظ األدب#ي عام#ة و )الروائ#ي خاص#ة(
وإل##ى األجن##اس األدبي##ة ،وھ##ي النظري##ة الت##ي تق##ول بالتفاع##ل اللفظ##ي ب##ين األف##راد المنظم##ين
اجتماعي#ا ً )مجتمعي#ا ً( واش##تراك المتكلم##ين المخ##اطبين ف##ي إنت##اج الفع##ل اللغ##وي ال##ذي يح##تفظ
بمؤشرات ھذا اإلنتاج ،م#ن حي#ث بني#ة التح#دث )أو بني#ة ال#تلفظ( الت#ي تجع#ل الك#الم البش#ري
مسكونا ً بآثار االستعماالت السابقة").(٥
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

رمضان الصباغ ،في نقد الشعر العربي المعاصر ،دراسة جمالية ،دار الوفاء ،اإلسكندرية١٩٩٨ ،م ،ص
.٣٧٧
جانيت جيرار "من التناص إلى األطراس" ترجمة المختار حسني عالمات ،ج  ،٢٥م ٥س#بتمبر ،١٩٩٧
ص .١٧٧
باقر جاسم محمد ،التناص المفھوم واآلفاق ،اآلداب ،ع  ،١٩٩٠ ،٩٧ص .٦٥
معجب العدواني ،رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم ،انترنت ص .١
بشير القمري ،مفھوم التناص بين األصل واالمتداد ،حالة الرواية /مدخل نظري ،ص .٩٥
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ويرى تودورف أن )باختين( "منظر للنص قبل كل شيء") ،(١ولكنه ي#رى أيض#ا ً أن
ما قاله باختين عن )بنية التلفظ( ال يكفي لقيام عالئق التن#اص ب#ين ملف#ظ وآخ#ر ،إذ إن ھن#اك
ملفوظات تمتلك البع#د التناص#ي وأخ#رى ال تمتلك#ه") ،(٢ويب#دو أن ب#اختين "وھ#و يثي#ر مس#ألة
تعدد الملفوظات وارتباطھا بسياق الحياة اليومية االجتماعية ،يمھد في العمق لما يتناوله ف#ي
كتاباته بصدد تعدد اللغات والتعدد اللغوي وتعدد األص#وات وغي#ر ذل#ك م#ن مظ#اھر األس#لبة
األدبية").(٣
ومن المؤكد أن )جوليا كريستيفا( ھي أول من استعمل مصطلح التناص في كتاباتھا
بين عامي  ١٩٦٦و  ،١٩٧٧وأن جماعة مجلة )تيل كل( ق#د أس#ھمت ف#ي إش#اعة المص#طلح
بين النقاد وسرعة انتشاره ،مما جعله يص#بح ف#ي فت#رة وجي#زة م#ن مص#طلحات النق#د الجدي#د
في فرنسا والواليات المتحدة األميركية ،وظھر المفھوم الجوھري بشكل رسمي في المعج#م
النقدي لمجلة )تل كل( في إص#دارين مخصص#ين لع#رض الجھ#از النظ#ري للجماع#ة ،األول
ھ##و )نظري##ة الجماع##ة( ،وھ##و مؤل##ف جم##اعي ش##ارك في##ه ك##ل م##ن :فوك##و ،وب##ارت ودري##دا،
وس##ولرس ،وكرس##تيفا .والث##اني ھ##و )س##يميوطيقا( وھ##ي ابح##اث م##ن أج##ل تحلي##ل دالل##ي س##نة
١٩٦٩م )لجوليا كرستيفا( ).(٤
وترى كريستيفا أن "التناص تفاعل نصي يحدث داخل ن#ص واح#د )ويس#وغ تن#اول(
مختلف متتاليات أو رموز بنية نصية ما باعتبارھا جملة تحوالت لمتتاليات ورموز مأخوذة
من نصوص أخرى ،وھكذا يمكن اعتبار بني#ة ال#نص الروائ#ي الفرنس#ي ف#ي الق#رن الخ#امس
عشر نتيجة لتحول عدد كبير م#ن ھ#ذه الرم#وز ...م#ن أج#ل ھ#ذا يغ#دو مفھ#وم التن#اص عالق#ة
للطريقة التي بھا يقرأ نص ما التاريخ ويندمج به").(٥

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

نفسه ،ص .٩٥
نفسه ،ص .٩٥
األسلبة األدبية من ص#نع المؤل#ف يلج#أ إليھ#ا عب#ر قن#وات ھ#ي م#ن منظ#ور فن#ي ص#رف .محاك#اة األش#كال
السردية الخارج أدبية وتضمن بدورھا درجة التوضيع التي تفرضھا الحوارية مع ملفوظ الغير م#ن حي#ث
التعبير عن وجھات نظر متباينة ،نفسه ،ص .٩٨-٩٧
المختار حسني ،نظرية التناص ،عالمات ،ج  ،٣٤م ،١٩٩٩ ،٩ص .٢٤٣
المختار حسني ،نظرية التناص ،ص .٢٤٣
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وف##ي دراس##تھا "اللف##ظ والح##وار والرواي##ة" تس##تفيد مم##ا أدخل##ه ب##اختين إل##ى النظري##ة
األدبية ،وترى أن "كل نص يتشكل في فسيفساء" م#ن االستش#ھادات وك#ل ن#ص متن#اص ھ#و
تحويل لنص آخر").(١
"ويب##دو أن الق##راءة النقدي##ة الت##ي أنجزتھ##ا )كرس##تيفا( ح##ول مفھ##وم التن##اص بأش##كاله
النظرية والتطبيقية قد توصلت إلى حقائق ألسنية بدلت الكثير من المفاھيم الت#ي كان#ت س#ائدة
ق#بالً ،لق#د أدخل#ت آلي#ة التن#اص ف#ي لعب#ة الدالل#ة المتواص#لة وف#ي حق#ل اإلنتاجي#ة النص#ية بع##د
تحويلھ###ا لمف###اھيم )الحواري###ة ،وتعددي###ة األص###وات( ،وبرھن###ت فع###الً عل###ى فرض###ية ت###داخل
النصوص وانفتاحھا على فضاء الكتابة").(٢
كما لم نكن قادرين على أن نفصل بين التناص واألدبية ولم نعد قادرين عل#ى تحلي#ل
النص##وص دون الرج##وع إل##ى الخط##اب االجتم##اعي والت##اريخي ،ھ##ذا الخط##اب ال##ذي يس##تمد
زخمه من ينابيع اللغة اإلنسانية).(٣
فالتن##اص عن##د جولي###ا كريس##تيفا أح##د ممي###زات ال##نص األساس##ية ،والت###ي تمي##ل إل###ى
نص##وص أخ##رى س###ابقة عليھ##ا مم###ا يجع##ل لغ##ة التن###اص تتش##كل م###ن مجم##وع اس###تدعاءات
نصوص خارج النص يتم إدماجھا ضمن شروط خاضعة للنص الجديد.
وقد تلقف سولرس الفكرة التي قدمتھا كريستيفا قائالً" :يقع أي نص ف#ي نقط#ة التق#اء
عدد من النصوص ،الذي ھو في الوقت نفسه إعادة قراءة )لھا( وتثبيت )لھا( وتكثيف )لھا(
وانتقال )منھا( وتعميق )لھا(" ).(٤
وق##د ح###اول غي##ر ناق###د اإلس##ھام ف###ي وض##ع تعري###ف للتن##اص ،وم###ن ذل##ك )دومني###ك
مانجينو( عام  ١٩٧٦في دراسته )مدخل إلى مناھج تحليل الخطاب( ،الذي يرى أن التناص
"مجموع العالقات التي تربط نصا ً ما بمجموعة من النص#وص األخ#رى وتتجل#ى م#ن خ#الل
مفھوم##ه أكث##ر رس##وخا ً وس##ھولة ف##ي االس##تعمال لك##ون حق##ل تطبيقات##ه غي##ر بعي##د ع##ن المج##ال

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

نفسه ،ص .٢٤٥
عبدالوھاب ترو ،تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر ،الفكر العربي المعاصر ،ع
١٩٨٩ ،٦١-٦٠م ،ص .٨٠
المصدر السابق ،ص .٨٠
محمد خير البقاعي ،التناصية )بحث في انبثاق حقل مفھومي وانتشاره ،ص .١٣٤
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التقلي###دي لنق###د المص###ادر ،وتس###تطيع بالت###دريج أن تض###م مي###ادين كالس###يكية أخ###رى كدراس###ة
المعارضات والمحاكاة الساخرة).(١
أم##ا رف##ايتر  ١٩٨٠في##رى أن "التن##اص ھ##و اآللي##ة الخالص##ة للق##راءة األدبي##ة إذ ھ##ي
وحدھا فقط التي تنتج الداللة في الوقت الذي ال تستطيع فيه القراءة السطرية المش#تركة ب#ين
النصوص أدبية كانت أو غير أدبية أن تفرج غير المعنى).(٢
لك#ن الملح#وظ عل#ى تعريف##ات "ريف#اتير" أنھ#ا مص##حوبة بالجزئي#ة ف#ي التطبي##ق "ألن
العالقات المدروسة من قبله ھي دائماً منتمية لنظام البينات الدقيقة والداللة األسلوبية لمقط#ع
أو ن##ص قص##ير ف##ي الغال##ب .واألث##ر التناص##ي ،حس##ب ريف##اتير مث##ل التلم##يح ،ينتم##ي لنظ##ام
الصورة الجزئية بالنظر إلى بنية الجملة أكثر مما ينتمي للعمل األدبي.
ويطرح "جي#رار جاني#ت"  ١٩٨٢ف#ي كتاب#ه )م#ن التن#اص إل#ى األط#راس( مص#طلح
)ال##نص المتع##الي) ((٣ف##ي حديث #ه ع##ن التن##اص يق##ول" :ال يھمن##ي ال##نص حالي #اً إال م##ن حي##ث
)تعالي###ه ال###نص( أي أن أع###رف ك###ل م###ا يجعل###ه ف###ي عالق###ة خفي###ة أم جلي###ة م###ع غي###ره م###ن
النصوص) (٤ھذا ما أطلق عليه )التع#الي النص#ي( وأظن#ه )الت#داخل النص#ي( ب#المعنى ال#دقيق
والكالسيكي.
ويق##ول "وأقص##د بالت##داخل النص##ي" التواج##د اللغ##وي س##واء أك##ان نس##بيا ً أم ك##امالً أم
ناقصا ً لنص في نص آخ#ر ويُع#د االستش#ھاد أي اإلي#راد الواض#ح ل#نص مق#دم ومح#دد ف#ي آن
واحد بين ھاللين مزدوجين أوضح مثال على ھذا النوع من الوظائف).(٥
وم##ن العالق##ات األخ##رى الت##ي يص##فھا )جاني##ت( للتع##الي النص##ي :عالق##ة المحاك##اة،
وعالقة التعبير ،والمعارضة والمحاكاة الساخرة ،وعالقة التداخل التي تقرن النص بمختلف
أنماط الخطاب التي ينتمي إليھا ،ويرى أيضا ً أن موضوع الشعرية ليس ال#نص وإنم#ا ج#امع
النص.
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

المختار حسني ،نظرية التناص ،ص .٢٤٨
المصدر السابق ،ص .٢٥٠
التعالي النصي كل ما يجعل النص في عالقة ظاھرة أو ضمنية م#ع نص#وص أخ#رى ،فھ#و يتج#اوز ج#امع
النص وبعض النصوص األخرى ذات العالقة النصية المتعالية.
جيرار جانيت ،مدخل لجامع النص ،ترجمة عبدالرحمن أيوب ،دار توبقال ،ال#دار البيض#اء ،١٩٨٥ ،ص
 ،٩٠وانظر المختار حسني ،نظرية النص ،ص .٢٥٢
المصدر السابق ،ص .٩١
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فھو أي جانيت يدرج التناص في تصنيف منھجي جديد للعالقات النص#ية ق#د أجملھ#ا
باالستشھاد والسرقة ،عالقة النص ،العنوان ،المقدم#ة ،التمھي#د ،والعالق#ة القائم#ة ب#ين ال#نص
والنص الذي يتحدث عنه ،وعالقات االشتقاق بين النص والنص السابق عليه ،والعالقة بين
األجناس األدبية التي يفصح عنھا النص ،وھو فھم يؤدي إلى ربط النص بما يحيط ب#ه ،وم#ا
يسبقه ويحدده في آن واحد.
وكان الباحث اإليطالي )سيجريه(  ١٩٨٥قد س#عى إل#ى الوق#وف عل#ى حقيق#ة مفھ#وم
التناص في وقفة نقدية فوجد في دراسة نشرھا  ١٩٨٥أن ھذا ال#نمط ج#رى اعتم#اده م#ؤخراً
في الدراسات األدبية ،وأنه يشتمل على مجاالت عمل عديدة في النص األدبي ھي التذكر أو
االستعادة أو االستعمال الصريح أو المقنع أو اإليحائي لألصول واستعمال الشواھد.
ويتحدث )روالن بارت( عن النص الج#امع) (١بأن#ه يعي#د توزي#ع اللغ#ة ،وھ#و المج#ال
ال#ذي تق#ع في#ه إع##ادة التوزي#ع ھ#ذه ،وإح#دى ھ##ذه الط#رق الت#ي تن#تج ھ##ذا الھ#دم وإع#ادة البن##اء
مبادل##ة النص##وص أو نت##ف م##ن نص##وص وج##دت وم##ا زال##ت توج##د ح##ول ال##نص المعن##ي ث##م
اندرجت فيه.
وكل نص نص جامع يقع في أنحائه نصوص أخرى في مستويات متغيرة وبأش#كال
قد نتعرفھا إن قليالً أو كثيراً :ھي نص#وص الثقاف#ة الس#ابقة ونص#وص الثقاف#ة الراھن#ة "فك#ل
نص نسيج طارف من شواھد سابقة.
إن ف##ي ال##نص أج##زءا م##ن المص##طلحات وص##يغا ً وأنماط#ا ً م##ن اإليق##اع وش##ذرات م##ن
الك##الم االجتم##اعي وغي##ر ذل##ك ،ت##دخل في##ه وتت##وزع توزيع#ا ً جدي##داً ،إذ ثم##ة ك##الم قب##ل ال##نص
وحوله).(٢
ويعرف )بارت( التن#اص بقول#ه" :إن التن#اص وھ#و ق#وام ك#ل ن#ص مھم#ا يك#ن نوع#ه
ل##يس راجع#ا ً إل##ى مش##كل المص##ادر والم##ؤثرات ،وال##نص الج##امع ھ##و حق##ل ع##ام يض##م ص##يغا ً
مغلقة قلما نھت#دي عل#ى منبعھ#ا ،كم#ا يض#م ش#واھد يوردھ#ا الكات#ب م#ن غي#ر وع#ي أو تلقائي#ا ً
دون أن يضعھا بين مزدوجين ...ومفھوم النص الج#امع ھ#و م#ا يجع#ل نظري#ة الش#عرية ذات
)(١
)(٢

جامع النص :مجموعة الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليھا كل نص على حدة ،وتذكر من بين
ھذه األنواع :أصناف الخطابات ،وصيغ التعبير ،واألجناس األدبية.
روالن ب##ارط ،نظري##ة ال##نص ،ترجم##ة منج##ي الش##ملي وآخ##رون ،حولي##ات الجامع##ة التونس##ية ،ع )،(٢٧
 ،١٩٨٨ص .٨١
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حجم اجتماعي ،إذ إن الكالم كله قديم ومعاصر ومصبه الش#عر ال عل#ى وج#ه التسلس#ل الب#يّن
أو التقليد المقصود بل على وجه البعثرة ،وھو صورة تكفل للنص أن يتنزل ال منزلة إع#ادة
اإلنتاج ال بل منزلة اإلنتاجية).(١
وإذا ك#ان ك#الم )ب#ارت( ھ#ذا يتض#من إق#راراً بطبيع#ة التن#اص الش#مولية فإن#ه ينط#وي
على إنكار ألية فائدة نقدية يمكن أن تجنيھا الممارسة النقدي#ة م#ن مفھ#وم ال#نص .إض#افة إل#ى
أن )بارت( أشار على المعوقات التي تحول دون اإلفادة من التناص في الدراسات األدبية.
"ذل##ك أن أي##ة ق##راءة نقدي##ة تعتم##د مفھ##وم التن##اص س##تجابه باس##تحالة اإلحاط##ة بك##ل
مص#ادر ال##نص ،أي بك##ل النص##وص الس##ابقة عل##ى ال#نص ،إض##افة إل##ى ت##أثيرات الق##راءة ف##ي
لغات أخرى ال يعرفھا الناقد ،لذلك فإن دارس التناص يقع تحت طائلة التناقض بين شمولية
المصطلح ومحدودية االطالع الشخصي ،وھو تناقض ال سبيل لحله).(٢
فرؤيته للتناص تقوم على نظرية الھدم والبناء ،وإن النص مس#رح إلنت#اج يلتق#ي في#ه
من##تج ال##نص وق##ارؤه ،فالق##ارىء من##تج آخ##ر لل##نص .حس##ب رؤيت##ه أي ھن##اك تن##اص يوج##ده
القارىء.
ولعب##د الباس##ط مراش##ده تعلي##ق عل##ى مفھ##وم )ب##ارت( للتن##اص ،وھ##و أن##ه إل##ى جان##ب
التن##اص ال##ذي يستحض##ره المؤل##ف ھن##اك تن##اص آخ##ر يستحض##ره الق##ارىء ،فالتن##اص عن##ده
ينقسم إلى قسمين :مخ#زون المؤل#ف الثق#افي ال#ذي ين#تج ال#نص ،ومخ#زون الق#ارىء ال#ذي ق#د
يختلف في مخزونه الثق#افي ع#ن المؤل#ف ،فين#تج بش#كل آخ#ر ،وھك#ذا يص#بح لل#نص ق#راءات
مختلفة وكثيرة).(٣
وي##رى )أنط##وان كومب##اتيون(  ١٩٨٩ال##ذي ق##دم دراس##ة منھجي##ة واس##عة لالستش##ھاد
باعتباره ممارسة تناصية "فاالستشھاد تكرار لوحدة من خطاب ف#ي خط#اب آخ#ر ،وأن ذل#ك
يعني كونه إعادة إنتاج للملفوظ )النص المستشھد به( الذي يقتطع من أصل نص ليتم إدخال#ه
في نص مستقيل.

)(١
)(٢
)(٣

المصدر السابق ،ص.٨١
باقر جاسم محمد ،التناص :المفھوم واآلفاق ،االداب ع  ،١٩٩٠ ،٩٧ص .٦٦
عبدالباسط مراشده ،التناص في الشعر العربي الحديث السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجاً ،ص.١٨
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نالح##ظ أن دراس##ات )كومب##اتيون( مث##ل دراس##ات "ريف##اتير" لكنھ##ا ت##ذھب ف##ي اتج##اه
إعطاء قيمة أكثر عمومية للتناص باعتباره معط#ى رئيس#ا ً لتفس#ير الظ#اھرة األدبي#ة –أي ف#ي
كونه حضوراً فعليا ً لنص في آخر.

التناص عند النقاد العرب
لقد وجدت تعريفات النقاد الغربيين للتناص وخاصة تعريف "كريستيفيا" صدى ف#ي
بحوث الدارس#ين والنق#اد الع#رب ،فش#رعوا يبحث#ون ع#ن أص#ول للتن#اص ف#ي األدب العرب#ي
ونق##ده الق##ديم ،فح##اول بعض##ھم أن يق##رن ب##ين بع##ض آلي##ات التن##اص الغرب##ي وبع##ض المف##اھيم
والمصطلحات البالغية والنقدية القديمة مثل السرقات والتضمين وغيرھا ،وراح فريق آخر
منھم يحاول أن يضع أسسا ً نظرية له ،وقس#م آخ#ر أخ#ذ يطب#ق مفھ#وم التن#اص عل#ى األعم#ال
األدبي##ة ش##عراً ونث##راً .وظھ##رت دراس##ات عدي##دة ف##ي ھ##ذا المج##ال حاول##ت أن تض##ع تعريف #ا ً
للتناص.
وم###ن أوائ###ل الكت###ب الت###ي اھتم###ت بالتن###اص وتعرض###ت لمفھوم###ه كت###اب الخطيئ###ة
والتكفي##ر" لعب##دﷲ الغ##ذامي ،ال##ذي اس##تعرض ف##ي البداي##ة تعري##ف التن##اص عن##د الغ##ربيين ث##م
تح##دث ع##ن مفھوم##ه الخ##اص للتن##اص "فالس##ر عن##ده يكم##ن ف##ي طاق##ة الكلم##ة وق##درتھا عل##ى
االنعتاق فالكلمة ،وھي موروث رشيق الحركة م#ن ن#ص إل#ى آخ#ر لھ#ا الق#درة عل#ى الحرك#ة
أيض#ا ً ب##ين الم##دلوالت بحي##ث تقب##ل تغيي##ر ھويتھ##ا ووجھتھ##ا حس##ب م##ا ھ##ي في #ه م##ن س##ياق،
والس##ياق مجھ##ود إب##داعي يص##در ع##ن المب#دع نفس##ه ،ويق##ول :إن لك##ل كلم##ة بع##دين أساس##يين
تتح##رك فيھم##ا ،بع##د آن##ي وآخ##ر ت##اريخي ،وف##ي الخط##اب الع #ادي يب##رز بع##دھا اآلن##ي )وھ##و
استعمالھا العص#ري( ألن الھ#دف من#ه مباش#ر ونفع#ي ،أم#ا ف#ي ال#نص األدب#ي ف#إن الم#وروث
الفني للجنس األدبي الذي يتفحصه النص ،يعلي جانب البعد التاريخي للكلمة لكنه ال يسجنھا
فيه ،فھي بقدر ما تترفع عن البعد المباش#ر فإنھ#ا تتج#اوزه وتنف#تح عل#ى المس#تقبل ورص#يدھا
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الموروث يمكنھا من فتح إيحاءات متعددة المضامين ،ولھذا يفتح جمالھ#ا لتك#ون ق#ادرة عل#ى
الداللة على أي شيء يتخيله متلقيھا).(١
فالغ##ذامي فھ##م التن##اص عل##ى أن##ه انفت##اح النص##وص عل##ى البع##د الت##اريخي ،لكن##ه ال
يسجنھا معه ،وموروث الكلمة يجعلھا متعددة الدالل#ة ،فالكلم#ات إش#ارات تت#يح للمتلق#ي أكب#ر
ق#در ممك##ن م#ن ھ##وامش الق##راءة ليص#بح ال##نص متع#دد الدالل##ة م##ن خ#الل ش##يفراته وإش##اراته
التاريخي##ة) (٢وانف##رد الغ##ذامي بمص##طلح "ت##داخل النص##وص" والنص##وص المتداخل##ة للدالل##ة
على التناص نفسه أو التناصية ،وھو يعد مص#طلح التن#اص م#ن نت#اج "الس#يميولوجية" وم#ن
التشريحية.
وھ#و يؤك##د فك##رة جماعي#ة ال##نص وت##داخل النص#وص فيم##ا بينھ##ا فيم#ا يتش##كل من##ه م##ا
نسميه بالموروث ،والكاتب ح#ين تص#ديه لفع#ل الكتاب#ة األدبي#ة "إنم#ا يكت#ب لغ#ة اس#تمدھا م#ن
مخزون معجمي له وجود في أعماق الكاتب وھو مخزون تكوّن خالل نصوص متعاقبة في
ذھ##ن الكات##ب  ...وال##نص يص##نع م##ن نص##وص متراكم##ة التعاق##ب عل##ى ال##ذھن ،منس##جمة م##ن
ثقافات متعددة ومتداخلة في عالقات متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس).(٣
ويُع##د كت##اب محم##د بن##يس "ظ##اھرة الش##عر المعاص##ر ف##ي المغ##رب" م##ن الكت##ب الت##ي
وضعت أسس#ا ً نظري#ة للتن#اص ،وھ#و ي#ؤثر ف#ي كتاب#ه اس#تعمال مص#طلح "الت#داخل النص#ي"
بدل التناص ،ويدافع عن كونه "أول" من تكلم في النقد العربي عن ھذا المنحى ،وھو يعتمد
خطة "جانيت" في دراسة النص الشعري ويستخدم مصطلح النص الغائب.
وي##رى أن ال##نص الش##عري ھ##و بني##ة لغوي##ة متمي##زة ليس##ت منفص##لة ع##ن العالق##ات
الخارجي#ة بالنص#وص األخ#رى ،وھ#ذه النص#وص األخ##رى ھ#ي م#ا يس#ميھا ب#النص الغائ##ب،
ويق##ول :إن ال##نص كش##بكة تلتق##ي فيھ##ا ع##دة نص##وص يص##عب تحدي##دھا ويخ##تلط بھ##ا الح##ديث
بالقديم ،والعلمي باألدبي والذاتي بالموضوعي).(٤

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

عبدﷲ الغذامي ،الخطيئة والتكفير )من النبوية إلى التش#ريحية ق#راءة نقدي#ة لنم#وذج إنس#اني معاص#ر ،ص
.٣٢٤
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث ،السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً ،ص .٤٨
عبدﷲ الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .٣٢٣
محمد بنيس ،ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ،مقارنة بنيوية تكوينية ،ط ،١دار الع#ودة ،١٩٧٩ ،ص
.٢٥٣
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ويتحدث عن أقسام التناص :االجترار واالمتصاص والحوار .يق#ول :س#اد االجت#رار
في عصور االنحطاط حيث تعام#ل الش#عراء م#ع ال#نص الغائ#ب ب#وعي وس#كون ،ال ق#درة ل#ه
على اعتبار النص إبداعا ً ال نھائياً ،فساد بذلك تمجيد بعض المظ#اھر الش#كلية الخارجي#ة ف#ي
انفصالھا عن البنية العامة للنص كحركة وسيرورة ،وكانت النتيجة أن أصبح النص الغائ#ب
نموذجا ً جامداً ،تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابه له بوعي سكوني).(١
فينيس يؤكد أن ال تفاعل بين النص الحاضر والنص الغائب في ھ#ذه المرحل#ة وإنم#ا
ھو مجرد اجترار.
واالمتصاص مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب وھو القانون الذي ينطلق أساس#ا ً
من اإلقرار بأھمية ھذا النص وقداسته ،فيتعامل وإياه كحركة وتحول ال ينفي#ان األص#ل ،ب#ل
يساھمان في استمراره كجوھر قابل للتجدد ،معن#ى ھ#ذا أن االمتص#اص ال يج ّم#د ال#نص وال
ينقده ،بل إنه يعيد صوغه فقط وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشھا في المرحلة الت#ي كت#ب
فيھا ،وبذلك يستمر النص غير ممحو ويحيا بدل أن يموت).(٢
ومرحل#ة الح#وار وھ##ي األعل#ى ،ف##الحوار أعل#ى مرحل##ة م#ن ق##راءة ال#نص الغائ##ب إذ
يعتم#د النق##د المؤس#س عل##ى أرض#ية عملي##ة ص#لبة تحط##م مظ#اھر االس##تالب مھم#ا ك##ان نوع##ه
وشكله وحجمه ،وال مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الح#وار ،فالش#اعر أو الكات#ب ال
يتأم##ل ھ##ذا ال##نص ،وإنم##ا يغي##ر ف##ي الق##ديم أسس##ه الالھوتي##ة ،ويع##ري ف##ي الح##ديث قناعات##ه
التبريرية والمثالية).(٣
ف#الحوار يعتم#د ويق##وم عل#ى عملي#ة الھ##دم والبن#اء ،وال##نص عن#ده ل#يس منغلق#ا ً ب#ل ھ##و
منفسح ومفتوح على عوالم مختلفة.
أما محم#د مفت#اح فق#د ع#رض لمختل#ف التعيين#ات الداخل#ة ف#ي تعري#ف التن#اص إال أن
عمله بدا أقل توقفا ً في درسه أحوال التناص في الشعر كما تحقق في عمل بنيس ،فقد توس#ع
ف##ي ع##رض المس##ائل الداخل##ة ف##ي أم##ر التن##اص ،ور ّك#ز عل##ى التعيين##ات البالغي##ة ،ل##ذلك ف##إن
تعريف##ه للتن##اص يبق##ى موزع#ا ً ب##ين –داخ##ل -وھ##و ال##نص الم##دروس و –خ##ارج -ھ##و ال##نص
الغائب.
)(١
)(٢
)(٣

المصدر السابق ،ص .٢٥٣
المصدر السابق ،ص .٢٥٣
المصدر السابق ،ص .٢٥٣
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وم ّي##ز ب##ين "تن##اص داخل##ي" وھ##و م##ا يص##يب عالق##ة الش##اعر بنتاج##ه الس##ابق ،وآخ##ر
خارجي وھو ما يص#يب ال#نص ف#ي عالقت#ه بخريط#ة الثقاف#ة الت#ي ينتم#ي إليھ#ا ،أو يمي#ز ب#ين
تن#اص "اعتب##اطي" وھ##و ال##ذي يعتم##د عل##ى ذاك##رة المتلق##ي ،وب##ين تن##اص "واج##ب" أي ال##ذي
يوجه المتلقي نحو مظانه).(١
ويقر مفت#اح ب#أن التن#اص ظ#اھرة لغوي#ة معق#دة تستعص#ي عل#ى الض#بط إذ يعتم#د ف#ي
تمييزھا على ثقافة المتلقي.
ويتقارب توفيق الزيدي مع محمد مفتاح في تعريف التناص ،فھو يورد في مقال#ة ل#ه
ف##ي مجل##ة الموق##ف األدب##ي  ،١٩٨٧تعري##ف محم##د مفت##اح للتن##اص ولكن##ه يض##يف التض##مين
يقول :إن التناص ھو تضمين نص لنص آخر ،وھو أبسط تعري#ف ل#ه –أو اس#تدعاؤه أو ھ#و
المستحض#ر ،ف#النص ل#يس إال توال#د لنص#وص
المستحض#ر وال#نص
تفاعل خالّق بين ال#نص
َ
ِ
سبقته).(٢
وليس لدى إبراھيم رماني تعريف مح#دد للتن#اص ،ألن#ه ش#غل بتحدي#د ال#نص الغائ#ب
الذي ھو عنده مجم#وع النص#وص المس#تترة الت#ي يحتويھ#ا ال#نص الش#عري ف#ي بنيت#ه وتعم#ل
بشكل باطني عضوي على تحقق ھذا النص وتشكل داللته).(٣
وفي سياق الحديث عن تطور تقنية النص الغائ#ب ف#ي الش#عر العرب#ي الح#ديث ي#ذكر
التضمين يقول :لم يعد النص الغائب اجتراراً لنص آخ#ر عل#ى ال#نمط الق#ديم "التض#مين وإن
عثرن##ا عل##ى ھ##ذا الض##رب :ف##ي الم##تن الش##عري الح##ديث ،ب##ل غ##دا توظيف#اً معق##داً ف##ي أغل##ب
األحايين يولد تفاعالً خص#با ً ب#ين النص#وص أي تناص#ا ً يث#ري مناخ#ا ً مغ#ايراً لألص#ل تت#داخل
فيه عناصر ھذا النص الغائب وتتزامن في عمق الطبقات النصية).(٤
فالتناص عند رم#اني عملي#ة تفاع#ل ب#ين ن#ص غائ#ب ون#ص حاض#ر وال#نص الغائ#ب
عنده يماثل المظاھر المستمدة من الثقافة والتي تتفاعل مع النص الحاضر.
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( ،دار التن#وير ،بي#روت ،ال#دار البيض#اء ،ط،١
المركز الثقافي العربي ١٩٨٥م ،ص .١٢١
توفيق الزيدي ،قضايا قراءة النص الشعري الحديث من خالل دراسته عند النقاد العرب ،الموقف األدبي،
١٩٨٧م ،ص .١٧
إبراھيم رماني ،النص الغائب في الشعر العربي الحديث ،مجلة الوحدة ،العدد  ،٤٩تشرين األول،١٩٨٨ ،
ص .٥٣
المصدر السابق ،ص .٥٤
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ويع##رّ ف عب##دالملك مرت###اض التن##اص "التناص###ية :ف##ي أكث##ر م###ن موض##وع فيق###ول:
التناصية ھي شبكة العالقات النصية تتم بوسائل قراءة النصوص أو سماعھا.
وربما كتابتھا إذ كثيراً ما تكون تناصية داخلية بحيث ينقل مدبج النص صوراً سابقة
من نفسه قصداً أو عن غير قصد).(١
فقد تحدث ھنا عن التناص بشكل عام ولم يفصل فيه ،وإنما جاء حديثه ھنا في إطار
العموميات) (٢لكنه في موضع آخر من مقالت#ه )الكتاب#ة م#ن موق#ع الع#دم( يتح#دث ع#ن أش#كال
التناص فيقول" :إن كل نص نجد فيه بالضرورة نصوصاً أخرى ولكن تحت أشكال مختلف#ة
معظمھ##ا غي##ر مرئ##ي وال مباش##ر وأھ##م ھ##ذه النص##وص الت##ي ت##دخل ال##نص المن##تج م##ن غي##ر
استئذان تلك الناشئة عن الثقافة المختزنة م#ن قب#ل ،فالتن#اص إذاً ھ#و حق#ل واس#ع الص#ياغات
المجھولة الصاحب والتي قلما نستطيع معرفتھا بدقة ويقين").(٣
م#ن ھن##ا فھ#و يتح##دث ع##ن أش#كال مختلف##ة للتن#اص منھ##ا المرئ##ي وغي#ر المرئ##ي وف##ي
مقالة أخرى في الموقف األدبي بعنوان "نظرية النص األدبي" يؤكد مرت#اض عالق#ة ت#داخل
النص##وص عن##دما ي##رى أن التن##اص ل##يس إال ح##دوث عالق##ة تفاعلي##ة ب##ين ن##ص س##ابق ون##ص
حاض##ر إلنت##اج ن##ص الح##ق وھ##و ل##يس إال تض##مينا ً بغي##ر تنص##يص عل##ى ح##د ق##ول "روالن
بارت").(٤
أما التناصية عند مرتاض فأساسھا لدى بعض القدماء كابن خلدون حف#ظ النص#وص
ثم نسيانھا ،على حين أنھا لدى النقاد المعاصرين ھ#ي ق#راءة النص#وص الس#ابقة .والتناص#ية
عنده صفة تالزم كل مبدع مھما يكن شأنه ،ألنه يستحيل وجود مب#دع يكت#ب نص#ا ً أدبي#ا ً دون
سابق تعامل مع ّمق ومكثف مع النصوص األدبية في مجال معين.
فالتناص عند مرتاض عملية تفاعلي#ة تق#وم عل#ى عملي#ة الھ#دم والبن#اء ينھض#م ال#نص
القديم ويقوم على أساسه نص جديد ،وال يوجد نص بكر.

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

عبدالملك مرت#اض )الكتاب#ة م#ن موق#ع الع#دم) ،مس#اءالت ح#ول نظري#ة الكتاب#ة( ،كت#اب الري#اض ع )،٦٠
 ،١٩٩٩ ،(٦١ص ،٤٠٤-٤٠١
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً ،ص .٤٩
عبدالملك مرتاض ،ص .٥٧
انظر عبدالملك مرتاض) ،في نظرية النص األدبي" الموقف األدبي كانون الثاني ،١٩٨٨ ،ص .٥٨-٥٥
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ويعرض )بشير القمري( في مقاله له بعنوان )مفھوم التناص بين األصل واالمتداد(
لمفھوم التناص فيقول" :األمر يتعل#ق بالمق#ام األول ب#إدراك دينامي#ة ھ#ذا العم#ل وانتمائ#ه إل#ى
ديموم##ة متج##ددة )مج##ددة( ومتحول##ة )محوّل##ة( تجعل##ه يمتل##ك م##ا ھ##و مش##ترك م##ع غي##ره م##ن
األعم##ال األدبي##ة األخ##رى الت##ي س##بقته إل##ى الظھ##ور إل##ى مطل##ب )نف##ي لھ##ا( ليحق##ق ص##ورته
ومقروئيته )قابلية قراءته( دون أن يتخلص من الصدى المتروك فيه أو يتملص مع ذلك م#ع
حساسيته مع السياق الثقافي الذي يتحكم في إنتاج العمل األدبي باللغة األدبية التي من ش#أنھا
أن تجعل كل نص )عمل أدبي( يتشرب سابقه وليس ھناك من إمكان ليتصور نص بكر).(١
فالقمري ھنا يتحدث عن تداخل النصوص السابقة مع النصوص الالحقة التي تسعى
إلى نفي النصوص السابقة لتحقق صورتھا الجديدة دون التملص من أثر النصوص السابقة.
وتعرض زھور لحزام لمفھوم التناص )كل نص يرجع ضمنا ً إل#ى نص#وص أخ#رى
مما يجعل لغة التناص تتشكل من مجموع استدعاءات لنصوص خارج نصية ،ويتم إدماجھا
وفق شروط بنيوية خاضعة لل#نص الجدي#د غي#ر أن#ه ال ينبغ#ي أن يُفھ#م م#ن عملي#ة االس#تدعاء
ھاته مجرد االنعكاس البسيط أو التعبير عن ن#ص األش#ياء )النص#وص( الموج#ودة م#ن قب#ل،
ولكن الكاتب وإن كان إبداعه يتم انطالقا ً من شيء معطى )سابقا ً( فإن#ه يب#دع دائم#اً ،ش#يئا ً ل#م
يكن موجوداً من قبل).(٢
فالنص برأي لحزام يخضع لعملية تحويل ،ألن التناص ليس مجرد تجميع نص#وص
بل عملية تحويل وصھر وإذابة مختلف النصوص في النص المركزي أي النص الحاضر.
وت###أتي جھ###ود ب###اقر جاس###م محم###د تص###ب ف###ي ھ###ذا اإلط###ار ،إذ يش###ير إل###ى إش###كالية
المصطلح عند دخوله مجال التطبيق ،وتعرضه لسوء الفھم والخلط عند اس#تعماله ف#ي النق#د،
وع##رض لتط##ور المص##طلح م##ن ب##احنين إل##ى كريس##تيفا وجماع##ه )ت##ل ك##ل( و )ت##ودوروف(
ليصل إل#ى تعري#ف للتن#اص ب#القول" :ھ#و دراس#ة الخط#اب األدب#ي بوص#فه ج#زءاً م#ن س#ياق
إبداعي أشمل .ويبحث التناص عن مظاھر من النصوص السابقة عليه وكيف اس#تحالت ف#ي
داخل##ه عناص##ر وخص##ائص م##ن تل##ك النص##وص ،وم##ا أنتج##ه ال##نص الجدي##د م##ن معن##ى أدب##ي

)(١
)(٢

بشير القمري ،مفھوم التناص بين األصل واالمتداد ،حالة الرواية )مدخل نظري( ،ص .٩٢
زھور لحزام ،آلية التناص ،مجلة الناقد  ،١٩٩٠كانون أول ،ص .٥٩

- ٢٣ -

نتيجة ذلك كله وم#ا كس#بته التجرب#ة الجمالي#ة المماثل#ة ف#ي ال#نص م#ن العناص#ر والخص#ائص
المتمثلة فيه والتي ھي ليست من ابتكار الشاعر أو الكاتب).(١
ثم يناقش )باقر جاسم( تجليات التناص في التراث الشعري ويجع#ل الس#رقات وجھ#ا ً
من وجوه التناص ،ويقرن بين التناص واالنزياح ،ويرى أن العالقة بين االنزياح والتن#اص
عالقة طردية ،فكلما ازداد الت#وتر ف#ي االنزي#اح ق#ل التن#اص وازدادت عناص#ر التجدي#د ف#ي
النص).(٢
فجاسم يسمي السرقات تناصاً ،فمرة يقول :إن التن#اص ھ#و الس#رقات ،وم#رة أخ#رى
يشير إلى أن التناص يشبه السرقات في تراثنا النقد العربي القديم.
وفي إطار التنظير للتناص ووضع أس#س نظري#ة حول#ه ظھ#رت جھ#ود نقدي#ة عربي#ة
واسعة في ھذا المجال ،حاولت أن تتوسع في تعريفه والتنظير له.
وت##أتي جھ##ود ترك##ي المغ##يض تص##ب ف##ي ھ##ذا المج##ال فبع##د أن يس##تعرض مفھ##وم
التناص عند أصحابه الغربيين وعند النقاد الع#رب وإش#كاليات المص#طلح وتعددي#ة الص#ياغة
والتش##كيل ف##ي النق##د العرب##ي الح##ديث ويمث##ل عل##ى ذل##ك بالتع##الق النص##ي لمحم##د مفت##اح ،و
)التش##ريحية( للغ##ذامي ،والتفاع##ل ل##دى عب##دالملك مرت##اض ،و )التض##مين( لتوفي##ق الزي##دي،
و)النص الغائب( لمحمد بنيس و )التفاعل واإلحالل( لصبري حافظ.
يستند إلى المعارضة بوصفھا ش#كالً م#ن أش#كال التن#اص ويض#عھا ض#من التض#مين،
يقول" :إن استخدام التضمين ف#ي معارض#ات الب#ارودي س#يدرس عل#ى أس#اس أن#ه ش#كل م#ن
أشكال التناص عنده ،فھ#و ق#د انبث#ق م#ن استحض#اره للنص#وص الت#ي عرض#ھا ون#ص عليھ#ا
صراحة).(٣
وي##رى )المغ##يض( أن التن##اص ال يعن##ي أن يك##ون الش##اعر ص##ورة مطابق##ة لآلخ##رين
يق#ول :ول##يس معن##ى ذل##ك أن الب#ارودي بل##غ م##ن تناص##ه ومحاكات#ه لألق##دمين ال##ذين عارض##ھم
وراض القول على أمثالھم ما يجعله صورة مطابقة لھم ،ففي الحقيقة لم َي ْفن فيھم ولم يقص#ر
ھم###ه عل###ى النق###ل ع###نھم ،ب###ل اح###تفظ ف###ي ش###عره بشخص###يته وبعص###ره وبقوم###ه واس###تدعى
)(١
)(٢
)(٣

باقر جاسم محمد ،التناص :المفھوم واآلفاق ،مجلة اآلداب ،ع  ،١٩٩٠ ،٩٧ص .٦٧
السابق ،ص .٦٧
تركي المغيض ،التناص في معارضات البارودي ،أبحاث اليرموك ،م  ،٩ع ،١٩٩١ ،٢ص .٩٣
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نصوص##ھم واستحض##رھا وأع##اد كتابتھ##ا م##ن جدي##د وف##ق س##ياق قص##ائده وموقف##ه الش##عري
الخاص به).(١
فقد قام ترك#ي المغ#يض ب#ذكر الص#ياغات واأللف#اظ الت#ي تش#ير إل#ى التن#اص دون أن
يتعمق في شرح مفھومه وكيفية توظيفه.
ويش##ير )أحم##د الزعب##ي( ف##ي بحث##ه ع##ن التن##اص إل##ى تعددي##ة المص##طلح وإش##كاالته
ويع##رض لتعريفات##ه ل##دى النق##اد الغ##ربيين ،لكن##ه يض##ع تعريف #ا ً مس##تنداً إل##ى الفھ##م األوروب##ي
قوام#ه ،أن التن#اص يعن#ي أن يتض#من ن#ص أدب#ي م#ا نص#ا ً أو أفك#اراً أخ#رى س#ابقة علي#ه ع#ن
طريق االقتباس أو التلم#يح أو اإلش#ارة أو م#ا ش#ابه ذل#ك م#ن المق#روء الثق#افي لألدي#ب بحي#ث
تندمج ھذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي ،وتندغم فيه بشكل جديد واحد متكامل

)(٢

ويحاول تطبي#ق بع#ض آلي#ات التن#اص الت#اريخي وال#ديني م#ن خ#الل قراءات#ه لرواي#ة )رؤي#ا(
لھاشم غرايبة.
وق##د وض##ع أنواع#ا ً للتن##اص :التن##اص المباش##ر وھ##و التن##اص الت##اريخي وھ##و ت#داخل
نصوص تاريخية مع النص الحاض#ر وتن#اص دين#ي وھ#و ت#داخل نص#وص ديني#ة م#ع ال#نص
الحاضر .والتناص غير المباشر وھو تناص اللغة واألفكار.
ويعلق عبد الباسط مراشدة على أقسام التناص لدى أحمد الزعبي بالقول" :وحصيلة
القول إن أحمد الزعبي أغفل البعد الفني في رؤيته للتناص أي كيفية توظي#ف ال#نص الغائ#ب
بالنص الحاضر ،وبغض النظر عن مادة النص إن كانت أسطورية أم أس#لوبية او غيرھم#ا،
فاألولى أن تبرز كيفية التوظيف ال مضمون المادة الموظفة").(٣
ويظھ##ر مفھ##وم التن##اص عن##د )محم##د عب##دالمطلب( ف##ي كتاب##ه "قض##ايا الحداث##ة عن##د
عبدالقادر الجرجاني( مصاحبا ً إلنتاج العمل األدبي ،إذ يقول "فاإلنتاجية الشعرية ،على ھذا
النح##و تمث##ل عملي##ة اس##تعادة لمجموع##ة م##ن النص##وص القديم##ة ف##ي ش##كل خف##ي أحيان#اً وجل##ي
أحيانا ً أخرى ،بل إن قطاعا ً كبيراً من ھذا اإلنتاج الشعري يع#د تح#ويراً لم#ا س#بقه ،فاإلرت#داد
إلى الماضي أو استحضاره من أكثر األم#ور فعالي#ة ف#ي عملي#ة اإلب#داع فق#د يح#دث تم#اس أو
)(١
)(٢
)(٣

المصدر السابق ،ص.٩٣
أحمد الزعب#ي ،التن#اص –نظري#ا ً وتطبيقي#ا ً -مقدم#ة نظري#ة م#ع دراس#ة تطبيقي#ة للتن#اص ف#ي رواي#ة "رؤي#ا"
لھاشم غرايبة ،اربد  ،١٩٩٣ص .٢
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجاً ،ص .٦٢
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بالضرورة سوف يحدث تماس يؤدي إلى تشكيالت تداخلية قد تميل إلى التماثل ،وق#د تنح#از
إلى التخالف وقد تنصرف إلى التناقض ،ف#النص الجدي#د ال ي#تم إنتاج#ه باالس#تناد إل#ى سلس#لة
من العناصر تنتمي إجماالً إلى األدب بل بالعودة إلى مجموعات نوعية صيغية كالتعامل مع
األسلوب بعينه أو طريقة أدائه خاصة).(١
فھو ھنا يتحدث عن تأثير النصوص القديمة في النص الحاضر وعملية اإلبداع ھ#ي
عملية استعادة لنصوص سابقة ألنه ال بد أن يحدث تداخل وتمازج بين النصوص يؤدي إلى
تش#كيالت داخلي#ة ،لكن#ه ل#م يتح##دث ع#ن التن#اص م#ع النص##وص المعاص#رة وكأن#ه يش#ير إل##ى
مفھوم النقد القديم ووجود التناص في الدرس البالغي والنقد العربي القديم).(٢
ويع#رض ص##بري ح#افظ لمفھ##وم التن#اص بش##كل أعم#ق وأدق ،فيعرف##ه م#ن خ##الل م##ا
يسميه مسألة اإلحالل واإلزاحة" ،فالنص عادة ال ينش#أ م#ن ف#راغ وال يظھ#ر ف#ي ف#راغ ،إن#ه
يظھر في عالم مليء بالنصوص األخرى ،ومن ثم فإنه يحاول الحلول محل ھذه النصوص،
أو إزاحتھ##ا م##ن مكانھ##ا ،و خ##الل عملي##ة اإلح##الل أو اإلزاح##ة ھ##ذه وھ##ي عملي##ة ال تب##دأ بع##د
اكتمال النص ،وإنما تبدأ منذ لحظات تخلق أجنته األولى ،وتستمر بعد تبلوره واكتماله ،وق#د
يقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى أو قد يتصارع مع بعضھا).(٣
وممن تناول التناص أيضا ً )خليل الموسى( فقد أشار إلى أھمي#ة التن#اص ف#ي دراس#ة
ال##نص األدب##ي وأش##ار إل##ى أھ##م آليات##ه إذ يق##ول" :ويق##وم التن##اص بعملي##ات إجرائي##ة مختلف##ة
كاالس###تدعاء القص###دي أو الالقص###دي وھ###و أھ###م عملي###ات التن###اص واالن###دماج ف###ي ال###نص
المتناص ،وقد يكون االندماج كامالً ليؤدي ويخلق )النص الغائب( ويش#ير إلي#ه ويوظف#ه ف#ي
أن يقول ما يقوله النص الجديد).(٤
ويط#رح خلي##ل الموس#ى مفھوم#ا ً للتن##اص فيق#ول" :والتن##اص دالل##ة ،ھ#و تش##كيل ن##ص
جديد من نصوص سابقة أو معاص#رة تش#كيالً وظيفي#ا ً بحي#ث يغ#دو ال#نص المتن#اص خالص#ة
لعدد من النصوص التي أمحت الحدود بينھما ،وكأنھا حطام لمعدن م#ا أو حط#ام ألن#واع م#ن
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

محمد عبدالمطلب ،قضايا الحداثة عند القادر الجرجاني ،ط ،١الشراكة المصرية العالمية للنشر لونجمان
 ،١٩٩٥ص .١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً ص .٥٢
صبري حافظ ،أفق الخط#اب النق#دي ،دراس#ات نظري#ة وق#راءات تطبيقي#ة ،دار ش#رقيات للنش#ر والتوزي#ع،
القاھرة  ،١٩٩٦ص .٤٩
خليل الموسى ،التناص واألجناسية في النص الشعري ،الموقف األدبي ،١٩٩٦ ،ص .٨١

- ٢٦ -

المع##ادن أُعي##د تش##كيلھا وص##ياغتھا تش##كيالً جدي##داً بحي##ث ال يبق##ى ب##ين ال##نص الجدي##د وأش##الء
النصوص السابقة سوى المادة وبعض البقع الت#ي تش#ير أو ت#وميء إل#ى ال#نص الغائ#ب ،ك#أن
تأخذ أشكاالً مختلفة من الزجاج المحط#م وم#ا يقارب#ه ويتفاع#ل مع#ه ث#م تعي#د ص#ھرھا لتص#نع
منھا مادة جديدة وأشكاالً جديدة ،ولذلك يدخل الشعري في الالشعري ويتفاعل معه ،ويتضام
ويتواشح ،ويتعاقد ويتناسل حتى يغيب األصل غيابا ً ال يدركه سوى أصحاب الخبرة).(١
ويشير موسى إلى آليات التناص كامتصاص النصوص السابقة وتشربھا ثم تحويلھا
لت##ذوب ذوبان#ا ً كلي#ا ً ال يع##ود ل##ه إال وج##ود إش##عاعي إيح##ائي وق##د يك##ون التن##اص معكوس #ا ً أو
مقلوبا ً كما في مسرحية )كيلوبترا( لشوقي).(٢
ويرى أن التناص مفتوح على الش#عر والنث#ر واألدبي#ة والالأدبي#ة فاألدبي#ة كاس#تدعاء
الشخص###يات ،والمواق###ف واألح###داث األدبي###ة كرحل###ة ام###رىء الق###يس إل###ى القس###طنطينية...
والالأدبية كاستدعاء الشخصيات الس#يد المس#يح ،ص#قر ق#ريش ،الحج#اج ،الحس#ين ب#ن عل#ي،
والمواقف واألحداث كصلب السيد المسيح ،ومصرع الحسين بن علي).(٣
ويش##ير موس###ى إل###ى )الت###داخل اإلجناس###ي ،فاألجن###اس تتالق###ى وتتص###ارع وتتغ###اوى
وتتصل وتتالمح وتتناسل لتوليد أجناس جدي#دة ال تنتم#ي إل#ى ج#نس واح#د ...والقص#يدة ن#ص
منفتح على أجناس أخرى وھو يتولد من بنيات نصوص أخرى في جدلية تتراوح بين الھ#دم
والبناء والتعارض والتداخل والتوافق والتخالف ،بحيث يصعب علينا تمييز الحدود بين ھذه
البينات) .(٤ويخرج موسى التضمين واالقتباس من التناص.
ويطرح )صالح فض#ل( مفھوم#ا ً آخ#ر للتن#اص فيق#ول" :يمث#ل ال#نص عملي#ة اس#تبدال
من نصوص أخرى أي عملية ،تن#اص فف#ي فض#اء ال#نص تتق#اطع أق#وال عدي#دة م#أخوذة م#ن
نصوص أخرى ...وبھذا فإن تق#اطع النظ#ام النص#ي المعط#ى كممارس#ة س#يمولوجية لألق#وال
وللمتتاليات التي يشملھا في فضائه أو الت#ي يمي#ل إليھ#ا فض#اء النص#وص ذاتھ#ا ،يطل#ق علي#ه

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

المصدر السابق ،ص.٨١
المصدر السابق ،ص.٨٢
المصدر السابق ،ص .٨٥
المصدر السابق ،ص .٨٦
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وحدة إيديولوجية ،وھذه الوحدة ھ#ي وظيف#ة مالئم#ة لبني#ة ك#ل ن#ص وممت#دة عل#ى م#داره مم#ا
يجعلھا تشكل سياقه التاريخي واالجتماعي).(١
وت##أتي جھ##ود عبدالباس##ط مراش##دة النقدي##ة لتص##ب ف##ي ھ##ذا اإلط##ار غي##ر أن ل##ه رؤي##ة
جدي##دة يتك##يء فيھ##ا التن##اص عل##ى ال##رؤى الفكري##ة للنق##د الح##ديث القاض##ي بم##وت المؤل##ف
واالھتمام بالنص وحده وعالقته بالعالم وبالكات#ب أو الش#اعر ف#ي ال#نص الحاض#ر أو ال#نص
الجديد تكون في حالة انھدام ليقوم النص الجديد على أنقاضھا).(٢
وال يرى مراشدة رأي من يتحمس#ون إل#ى جع#ل الس#رقة والتض#مين بمفھوم#ه النق#دي
الق##ديم تناص#ا ً ب##المفھوم الغرب##ي الح##ديث الخ##تالف واض##ح ب##ين المفھ##ومين ف##ي الفلس##فة وف##ي
التطبيق وفي النواتج النصية المتحققة.

أشكال التناص
تتعدد آليات التناص وأنواعه وأقسامه ،أما أش#ھر أنواع#ه مم#ا ذكرت#ه )كرس#تيفا( م#ن
تن##اص :النف##ي الكل##ي ال##ذي يك##ون في##ه المقط##ع ال##دخيل منفي #ا ً ومعن##ى ال##نص مقلوب #اً ،والنف##ي
المتوازي الذي يظل فيه المعنى المنطقي للمقطعين ھ#و نفس#ه وال يمن#ع م#ن زي#ادة أو إض#افة
ف##ي معن##ى ال##نص الجدي##د ،وأخي##راً النف##ي الجزئ##ي حي##ث يك##ون في##ه ج##زء واح##د م##ن ال##نص
المرجعي منف ّيا ً).(٣
وقد قسم النقاد والدارسون التناص إلى قسمين بحسب القصد أو عدمه:
األول :غير مقصود وغير واضح في الغالب كما أنه شيء الزم للنص.
أما الثاني :فھو مقصود إذ يعي فيه المبدع ما ينقل حين ي#دخل ف#ي )معارض#ة( أو ح#ين ينق#ل
تعبيراً أو موقفا ً أو غير ذلك من المعطيات الثقافية.
وق#د ك#اد بع##ض الدارس#ين ال##ذين توس#عوا ف##ي القس#م األول أن يحص#روا التن#اص في##ه
دون س##واه .فم##ا ي##دور ف##ي القس##م المقص##ود ل##يس إال تض##مينات مجھ##ول ص##احبھا ألنھ##ا ت##رد
واع ،وتقع في النص دون اصطناع عالم#ات تنص#يص وھ#ذا ش#يء ال يخل#و
بشكل تلقائي ال ٍ
)(١
)(٢
)(٣

صالح فضل ،مناھج النقد المعاصر ،ط ،١اآلفاق العربية ،القاھرة ،١٩٩٧ ،ص .١٥٤
ً
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث ،السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجا ،ص .٤١
مفيد نجم ،رحلة التناصية ،انترنت ،ص .١
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منه شعر شاعر أو نص كاتب ،ألن كل نص مبني على ت#راث ض#خم م#ن نص#وص تغلغل#ت
في بنية اللغة التاريخية).(١
أما القسم الثاني فھو المقصود ويكون فيه المبدع واعي#ا ً لم#ا يستحض#ر م#ن نص#وص
أو معطيات ثقافية ،وھذا النوع أظھر من األول ألنه ينكشف لدى القراءة األولى في الغالب،
وإن خفي أحيانا ً فإنه لدى التدقيق سرعان ما ينكشف ألنه جزء من نص غائب .وھذا الن#وع
أقرب إلى التناص ألنه يسمح بتيين الحدود بين النصين الغائب والحاضر.
ويض##يف توفي##ق الزي##دي نوع#ا ً آخ##ر م##ن التن##اص وھ##و تن##اص الق##راءة ول##ه و جھ##ان
داخلي وخارجي ،فمعاني القص#يدة تنف#تح كلم#ا تق#دمنا ف#ي الق#راءة فم#ا ك#ان غامض#ا ً ف#ي أول
القصيدة أخذ يفسر نفسه اآلن ،وھ#ذا م#ا ي#دعوه تن#اص الق#راءة الداخلي#ة ،أم#ا ارتب#اط الق#راءة
ولذتھا بالقراءات السابقة لنصوص أخرى فھو ما يسميه بتناص القراءة الخارجي).(٢
وقد كان ألشكال التناص لدى النقاد العرب ارتباط بالنقد م#ن جھ#ة وبالش#عر العرب#ي
المعاصر من جھة أخرى ،فمحمد مفتاح وعبدالملك مرتاض جعال التناص ظاھرة عامة ولم
يدققا في األشكال الجديدة للتناص بل ض ّما األشكال القديمة والحديثة إلى ميدان التناص دون
تنبه إلى خصوصية ظاھرة التناص في العصر الحديث.

أما أشكاله عند محمد مفتاح فتأتي على قسمين:

)(١
)(٢

-١

المحاكاة الساخرة )النقيضة(.

-٢

المحاكاة المقتدية أي )المعارضة(.

أحمد محمد قدور ،الظواھر التناصية في الشعر العربي الحديث ،ص .٢٥٢
الزيدي توفيق ،قضايا قراءة النص الشعري الحديث من خالل ممارسته عند النقاد العرب ،مجلة الموق#ف
األدبي ،العدد  ،١٨٩نيسان ،١٩٨٨ ،ص .٢٠
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ويشير مفتاح إلى مواق#ف وس#طى متع#ددة ب#ين ھ#ذين الش#كلين في#ذكر الس#رقة الت#ي تعن#ي
النقل مع إخفاء المسروق) .(١ويضيف مفتاح أش#كاالً أخ#رى مث#ل ض#رب األمث#ال ف#ي الش#عر
العربي القديم.
وقد وضع محمد بنيس األسس النظرية للتناص في كتاب#ة )ظ#اھرة الش#عر المعاص#ر
ف##ي المغ##رب( وقس##م التن##اص إل##ى أش##كال ثالث##ة منھ##ا :االجت##رار ،ويعن##ي التعام##ل م##ع ال##نص
الغائ#ب ،بوص##فه يفتق#د إل##ى الحيوي#ة والفاعلي##ة ف##ي ال#نص الحاض##ر ،ف#ال ت##تم ھن#ا عملي##ة ھ##دم
وإعادة بناء ومن ثم "ال يكون النص المنتج خليطا ً كيماويا ً ال تنفصل أجزاؤه").(٢
والمرحل##ة الثاني##ة ھ##ي االمتص##اص وھ##ي مرحل##ة أعل##ى م##ن ق##راءة ال##نص الغائ##ب
فاالمتصاص ھنا يقر بأھمية النص الغائب فال يمحوه بل يعيد صياغته من جديد.
أما النمط الثالث فھ#و ال#ذي يس#ميه بن#يس ب#الحوار والح#وار أعل#ى مرحل#ة م#ن ق#راءة
النص الغائب ،فالحوار يعتمد ھدم البنى القديمة وھدم النص الحديث أيضاً ،بمعنى أنه يش#ير
إلى دمج القديم والحديث في النص الحاضر من خالل ھدم القديم وھو ھنا يق#وم عل#ى عملي#ة
الھدم والبناء وھذا أساس محوري في التناص).(٣
أما إبراھيم رماني فيفرق في مقالته "النص الغائب في الشعر العربي الح#ديث" ب#ين
التضمين ذلك النمط القديم في إدخال نص في آخر واألشكال الجديدة لدى الشعراء المحدثين
ويوضح ذلك بالقول "لم يعد النص الغائب اجتراراً لنص آخر على النمط القديم "التض#مين"
وإن عثرنا على ھذا الضرب في المتن الشعري الحديث).(٤
وفي بحث له بعنوان )التناص ومفھوم التحويل في شعر محم#د عم#ران( يض#ع مفي#د
نج##م أش##كاالً متع##ددة للتن##اص منھ##ا :التن##اص ال##ديني ،أو األس##طوري ،أو الش##عري" .ف##النص
الش##عري مھم##ا ك##ان ل##يس ولي##د ذات##ه إال م##ن خ##الل ال##رؤى الفكري##ة والجمالي##ة والتوظي##ف
البالغي البياني الذي يمكن أن يمارس النص الجديد أو ينشىء ذاته من خالله).(٥

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص .١٢٣-١٢١
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث ،السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجاً ،ص .٥٦
نفسه ،ص .٥٧
إبراھيم رماني ،النص الغائب في الشعر العربي الحديث ،س  ،٥ع١٩٨٨ ،٩م ،ص .٥٤
مفيد نجم ،التناص ومفھوم التحويل في شعر محمد عم#ران ،الموق#ف األدب#ي ،س  ،٢٧ع ،١٩٩٧ ،٣١٩
ص .٤٧
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وي####ذكر ثالث####ة أش####كال ھ####ي :االجت####رار ال####ذي ل####يس في####ه إال اإلع####ادة والتك####رار،
واالمتصاص الذي يعيد فيه الش#اعر كتاب#ة ال#نص وف#ق تجربت#ه الحديث#ة ،والح#وار ال#ذي في#ه
يعيد المبدع صياغة النص على نحو مغاير ،فتسقط منه أجزاء وتضاف إلي#ه أج#زاء أخ#رى.
وھذا قليل بالمقارنة مع الشكلين السابقين.
والغذامي في كتابه الخطيئة والتكفي#ر يرك#ز عل#ى ش#كل واح#د ي#دعوه بالمداخل#ة انس#جاما ً م#ع
مصطلحه تداخل النصوص ،ولكنه حين يأتي بأمثلة شعرية للتطبيق ت#ومىء إل#ى المعارض#ة
يس#تدرك موض##حا ً اخ##تالف مفھوم##ه للمداخل##ة وتطبيق##ه ع##ن مفھ##وم المعارض##ة وتطبيق##ه ل##دى
الس##ابقين ،فيق##ول فك##ل معارض##ة ھ##ي ن##ص مت##داخل م##ع ن##ص س##ابق ل##ه ولك##ن ھ##ذا المث##ال
معارضة شوقي للبحتري في السينية ليست سوى تبسيط مخل للفكرة فتداخل النصوص كما
يتدارك شولز ھو عملية تحدث غالب#ا ً بش#كل أق#ل وض#وحا ً وأكث#ر تعقي#داً ف#ي ت#داخالتھا وكم#ا
أننا نوجد موحيات غير متناھية لإلشارة فإننا أيضا ً نجد للنص ارتدادات غير متناھية).(١
أما أحمد الزعبي فيرى أن التضمين واالقتباس من أشكال التناص إذ يقول في كتابه
"التن#اص" –نظري#ا ً وتطبيقي#ا ً" -فالتن#اص ف#ي أبس#ط ص#وره يعن#ي أن يتض#من ن#ص أدب#ي م##ا
نصوص##ا ً أو أفك###اراً أخ###رى س###ابقة علي###ه ع###ن طري###ق االقتب###اس أو التض###مين أو التلم###يح أو
اإلشارة أو ما شابه من المقروء الثقافي لدى األديب ليتشكل نص جديد واحد متكامل).(٢
وق##د قس##م التن##اص م##ن حي##ث الخف##اء والتجل##ي إل##ى التن##اص :الظ##اھر ومن##ه االقتب##اس
والتضمين .والتناص الخفي الذي يحدث بحضور النص إلى ال#نص الجدي#د دون وع#ي .أم#ا
أھم أشكال التناص :التناص مع األس#اطير والم#وروث الش#عري والت#راث ال#ديني ونص#وص
الكتب المق ّدسة واألحاديث والم#واعظ واللس#ان االجتم#اعي ال#ذي يتمث#ل ف#ي األمث#ال والحك#م.
والش#عر الش#عبي ،وم##ن الحق#ول القديم#ة الت##ي تتق#ارب م#ع التن##اص :الس#رقات والمعارض##ات
واالقتباس والتضمين والحفظ الجيد.
وقد أدخل )رمضان( الصباغ القناع في سياق التناص .وأشار عبدالوھاب ت#رو إل#ى
الخطاب الكرنفالي كشكل من أشكال التناص ،ويقوم الخطاب الكرنفالي على مب#دأ )الخ#رق(
فھو إھانة موجھة إلى المدلول الرسمي وإلى القانون الذي يمثل األخالق المس#يحية ،فيتن#اول
)(١
)(٢

الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .٣٢١
أحمد الزعبي ،التناص نظرياً وتطبيقياً ،ص .٦٠
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بكثرة الصور المعبرة عن األشكال الجنسيّة التي تحرّمھا الكنيسة ،ويقوم الخطاب الكرنفالي
على استخدام عبارات مزدوجة المعنى تھدف إلى تحطيم رمزية القانون ،وم#زج األص#وات
بواس##طة القن##اع ،ويق###وم أيض##اً عل###ى الض##حك والس###خرية م##ن الق###انون الرس##مي وإض###حاك
الجمھور بزج مدلول فاحش مخل بالحياء يخرق الثقافة الرسمية ال ليدمرھا لكنه يبدل مقولة
الصوت الواحد إلى مبدأ الخطاب المتعدد األصوات) ،(١ومن أنم#اط التن#اص أيض#ا ً :التن#اص
األدبي ،والتناص األسطوري ،والتناص التاريخي.
أما العالق#ات الت#ي تن#تج الوق#ائع فتق#وم عل#ى االس#تفادة أو الت#ذكر أو التلم#يح أو إي#راد
الشواھد أو التقليد أو المحاكاة الساخرة وغيرھا مما تق#ع علي#ه فن#ون أدبي#ة متعم#دة أو عفوي#ة
بفعل )االختطاف( ،و )التملك( ،أو بمفاعيل )الذاكرة الناشطة في الكتابة( ).(٢
إذاً فالتن##اص ظ##اھرة لغوي##ة معق##دة تتجل##ى أساس#ا ً ف##ي الش##عر وھ##و يق##وم عل##ى عالق##ة
وتفاع##ل ب##ين ن##ص س##ابق وآخ##ر الح##ق وال س##يما تل##ك العالق##ة ب##ين ال##نص الش##عري الح##ديث
ونصوص الثقافة والتراث ،وھي ظاھرة لھا أشكال متعددة لدى الناقد فھو إما أن يكون دينيا ً
أو تراثيا ً… لكن للنص الحاضر خصوصية تجعل#ه يختل#ف ع#ن نص#وص المراج#ع إذ يمل#ك
رؤى خاصة به من مثل الرؤى الفكرية والجمالية والبالغية).(٣
والتناص بالتالي يعني أن النص الذي يتبعه الشاعر أو األديب إنما ھو مزيج يمتص
فيه الشاعر أو األديب عص#ارات م#ن س#بقه وي#دخلھا ف#ي نص#ه بط#رق متع#ددة منھ#ا المباش#ر
الجل#ي ومنھ##ا الخف##ي ومنھ#ا م##ا يتواف##ق مع##ه ومنھ#ا م##ا ينفي##ه ويرفض#ه وال##نص مجموع##ة م##ن
النص##وص الس##ابقة ص##يغت بطريق##ة جدي##دة مبتك##رة ف##أي ن##ص محك##وم حتم##ا بالت##داخل م##ع
نصوص أخرى وھو يتولد من نصوص أخرى.
ويشير شكري الماضي في كتابه "إشكاليات النقد العرب#ي الح#ديث" إل#ى أن التن#اص
يتحدد من خالل االستدعاء والتحويل ،إذ يستدعي نصوص#ا ً خ#ارج نص#ية ي#تم إدماجھ#ا وف#ق
شروط بنيوية خاضعة لل#نص الجدي#د ،ووفق#ا ً لمفھ#وم االس#تدعاء والتحوي#ل ،ق#د ال تك#ون لغ#ة

)(١
)(٢
)(٣

عبدالوھاب ترو ،تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر ،ص .٧٩-٧٨
شربل داغر ،التناص سبيالً إلى دراسة النص الشعري ،ص .١٢٩
ً
عبدالباسط مراشدة ،التناص في الشعر العربي الحديث ،السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجا ،ص .٧٠
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العمل األدبي لغة تواصل ،بل ھي لغة إنتاجية منفتحة .فالنص وفق مفھوم التناص بال حدود
حيوي ديناميكي متجدد متغير).(١

)(١

ش#كري عزي##ز ماض##ي م##ن اش##كاليات النق##د العرب#ي الح##ديث ،ط ،١المؤسس##ة العربي##ة للدراس##ات والنش##ر،
بيروت ،١٩٧٩ ،ص .١٦١-١٦٠
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يتضح من ذلك أن التناص ظاھرة لغوية ومعقدة وھو يقوم على عالق#ة وتفاع#ل ب#ين
نص سابق وآخر الحق خصوصا تلك العالقة بين النص الشعري الحديث ونصوص الثقافة
السابقة.
ونجد مفھوم التن#اص عن#د الب#احثين الع#رب ق#د تش#ابه ألنھ#م اعتم#دوا مص#ادر أجنبي#ة
واح##دة ولك##نھم اختلف##وا ف##ي إيج##اد ص##يغة لفظي##ة فق##د تع##ددت الص##ياغات والتش##كيل فظھ##ر
المص##طلح بع##دة ص##ياغات كالتن##اص أو اإلنتاجي##ة والنص##وص وت##داخل النص##وص وال##نص
من#اح متع#ددة
الغائب يقابله النص الحاضر لكن جھود النقاد البحثي#ة ق#د تفاوت#ت وس#ارت ف#ي
ٍ
م##نھم م##ن بح##ث ف##ي الق##ديم وت##أثيره ف##ي الجدي##د م##ن خ##الل البح##ث ع##ن مكون##ات الثقاف##ة ل##دى
الشاعر او روافد فنه ومصادره ونجد أمثلة كثيرة من ھذا المعنى ومنھم من جمع بين الق#ديم
والحديث على أس#اس أن التن#اص يجم#ع نصوص#ا ً قديم#ة وحديث#ة واض#عا ً التن#اص ف#ي إط#ار
السرقات واالقتباس والتضمين والقسم اآلخر من النقاد كان له رأي آخر ووضع التناص في
إطار فني فنظروا للتن#اص عل#ى أن#ه تش#كيل ن#ص جدي#د م#ن نص#وص س#ابقة تش#كيالً وظيفي#ا ً
تنھدم فيه النصوص السابقة ،والنص الجديد يمتص النص الق#ديم ويحول#ه إل#ى يص#بح ال#نص
جزءاً من السياق الجديد يؤدي وظيفته الجديدة وال يظل فيه سوى إشارات بعيدة ع#ن ال#نص
الغائب ويبقى التناص مصطلحاً شديد الحساسية يثير إشكاالت كثيرة في تحديد المصطلح.

الفصل األول
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التناص األدبي وشعر عرار

لقد أشرت إلى تطور مفھوم التناص من باختين إلى جيرار جانيت ،وعرضت لفھم
بع,,,ض النق,,,اد الع,,,رب لمفھ,,,وم التن,,,اص ،واخ,,,تالط ذل,,,ك المفھ,,,وم بمفھ,,,وم الس,,,رقة وبع,,,ض
المص,,,طلحات البالغي,,,ة والنقدي,,,ة القديم,,,ة كالتض,,,مين واالقتب,,,اس واالخ,,,تالس واالحت,,,ذاء
واالقتفاء وغيرھا:
وس,,أدرس ف,,ي ھ,,ذا الفص,,ل التن,,اص األدب,,ي ف,,ي بع,,ض نص,,وص ع,,رار الش,,عرية،
وأقصد بالتناص األدبي -١ :النصوص الشعرية التي استحضرھا عرار من الشعر العربي
قديمة وحديثة  -٢األمثال سواء أكانت من التراث العرب,ي أم م,ن ال,ذاكرة الش,عبية األردني,ة
استناداً إلى الفھم اآلتي للتناص:
-

ال,,نص الح,,ديث ھ,,و مجموع,,ة م,,ن النص,,وص ت,,تم ص,,ياغتھا عب,,ر امتص,,اص أو
ھدم نصوص أخرى بطريقة يتداخل فيھا النص الوافد مع الح,ديث بش,كل معق,د
قد يثبت أو ينفي بشكل متزامن النص اآلخر.

-

يتشكل كل ن,ص م,ن قطع,ة موزيي,ك م,ن الش,واھد ،وك,ل ن,ص ھ,و امت,داد ل,نص
آخر أو تحويل له).(١

-

تتعدد طرق تفاعل النص الجدي,د م,ع النص,وص المش,كلة ل,ه ع,ن طريق,ة عالق,ة
النفي الكلي أو النفي الموازي أو النفي الجزئي.

-

ق,,,راءة التن,,,اص ف,,,ي الش,,,عر يعتم,,,د عل,,,ى المؤل,,,ف المن,,,تج ومخزون,,,ه الثق,,,افي
والقارىء المنتج اآلخ,ر لل,نص ال,ذي يستحض,ر نصوص,اً م,ن مخزون,ه الثق,افي
والمعرفي عند تحليله للنص.

)(١

ليون سومفيل ،التناصية ،ترجمة وائل بركات ،عالمات ،ج ،٢١م  ،١٩٩٦ ،٢٦ص .٢٣٦
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أوالً :التناص الشعري

يشير عرار في إح,دى مق,دمات قص,ائده إل,ى عالقت,ه بالش,عر الق,ديم وأعالم,ه ودور
الشعر في بناء نصه الشعري يقول :من قال إن الضارب في بيداء تق,دم ف,ي ط,ي مراحلھ,ا،
ج,,ران الع,,ود ،والم,,رقش وت,,أبط ،وق,,يس ب,,ن الرقي,,ان وال يت,,أثر بنزع,,ة جاھلي,,ة يوحيھ,,ا إلي,,ه
مج,,رد ت,,ذكر أي,,امھم فھ,,و ك,,اذب ،وم,,ن ق,,ال إن المس,,تظل بس,,ماء ّ
تحل,,ق ف,,ي أجوائھ,,ا أرواح
الحارث بن حلزة ،وعقيل بن علثمة ،وعم,رو ب,ن ش,أس يتج,رد ع,ن نزع,ات بدوي,ة تش,يعھا
ف,ي نص,,ه كلم,ا ش,,عرت بحفي,ف أجنحتھ,,ا فم,,ا ھ,و بص,,ادق ،وم,ن ق,,ال إن منظ,ر األث,,ل تمي,,ل
ذوائبه نسمات الصبا ،ومرأى الغضا تضطرب غصونه في راحات حم,ائم الن,وى ال ي,وقظ
ف,,,ي أعم,,,اق النف,,,وس العربي,,,ة أق,,,دس المش,,,اعر وأطي,,,ب اإلحساس,,,ات فم,,,ا ھ,,,و إال مخ,,,ادع
ممالق).(١
في بنائه للنص الذي ق ّدم له بما أسلفت يتناص مع بنية النص الطللي الق,ديم بطريق,ة
االمتص,,اص للغت,,ه ،وتس,,ربھا داخ,,ل قن,,وات ال,,نص الجدي,,د ع,,ن طري,,ق تن,,اص غي,,ر مباش,,ر
يستدعيه الحوار الذي يتضمنه التركيب )يا خليلي(.
يقول:
ي! ما انفك الفؤاد المعذب
خليل ّ

وراء التصابي والصبابات يدأب

خليل ّي! بنت النور زمت قلوصھا

وراحت بآفاق الدياجير تضرب

ي! أعالق األسى ،توقظ األسى
خليل ّ

)(٢

وبعض انصداع القلب بالدمع يرأب

فھ,,و يس,,تدعي أس,,لوب َد َر َج الش,,عراء عل,,ى اس,,تخدامه ف,,ي ال,,نص الش,,عري الج,,اھلي
فيما يُعرف بالرفيق أو الرفيقين.

)(١
)(٢

عشيات وداي اليابس ،ديوان مصطفى وھبي التل ،جمع وتحقيق وتقديم ،الدكتور زياد ص,الح الزعب,ي ،المؤسس,ة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ص .١٦-١٥
عشيات وادي اليابس ،ص .١١٧

- ٣٨ -

يقول امرىء القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

)(١

يقول عنترة:
قفا يا خليلي الغداة وسلما

وعوجا ً فإن لم اليوم تفدما

على طلل لو أنه كان قبله

)(٢

تكلم رسم دارس لتكلما

فالشاعر الجاھلي عموما ً يستدعي الرفيقين للوقوف على طلل وأث,ر ويطل,ب إليھم,ا
أن يبكيا الديار أو يسائالھا ،ومن ثم فإن ھذا اإلسلوب يأتي في سياق التعبير عن حال,ة م,ن
الخوف والقلق أو يسجالن موقفا ً قلقا ً لمواجھة مصيرية مع الموت.
وعرار يوظف أسلوبا ً قديما ً ف,ي تعاطي,ه م,ع تجربت,ه الخاص,ة ولكن,ه يتح,ول ب,ه م,ن
التأخير لحالة الموت إلى اإلقبال على اللذة والحياة ،فھو يستغل الزمن وال يقف منه موق,ف
العاجز أو لنقل يستغل اللحظة الراھنة ويعمد إلى التك,رار ف,ي اس,تغالله لألس,لوب )خليل,ي(
أو ما يسميه محمد مفتاح بالتمطيط.
ونص عرار يحطم فكرة النص الغائب وفقا ً لعالقة النفي الكلي ،وقلب معنى النص
المرجع,ي ،ولكن,,ه يت,وازى مع,,ه ف,ي األس,,لوب وأقص,د أس,,لوب اس,تدعاء ال,,رفيقين وحض,,ور
الظعينة.
وتتكىء بعض األلفاظ لدى الشاعر على أكث,ر م,ن ن,ص غائ,ب ،إذ تحت,وي األبي,ات
الش,,عرية ،عل,,ى ألف,,اظ ذات دالالت كثي,,رة لنص,,وص غائب,,ة متع,,ددة ،وم,,ن ذل,,ك م,,ا ج,,اء ف,,ي
مقطعه "زفرات الھثة" .يقول:
 Tأجنحة الضعيف فإنھا

)(١
)(٢
)(٣

تسمو به ويقيم دون عنانه

ديوان امرىء القيس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ص .١١٠
ديوان عنترة ،المكتبة الثقافية ،بيروت -لبنان ،ص .١٣٨
عشيات وادي اليابس ،ص .٤٣٩-٤٣٨

)(٣

- ٣٩ -

فالبيت يكتنز في فضائه كثيراً م,ن النص,وص الغائب,ة ،يس,تدعيھا ن,ص ع,رار ،فف,ي
الم,,وروث الش,,عبي البس,,يط أن الض,,عيف ال يُحت,,رم ،وأن الق,,وي ھ,,و ال,,ذي يحت,,رم ،وھن,,اك
مجموعة من المقوالت الت,ي تنتش,ر ف,ي ال,ذاكرة الش,عبية ح,ول ذل,ك ،ومنھ,ا "ي,ا ظھ,ر مال,ك
سناد"" .ويد القوي طايلة".
وف,,,,ي الم,,,,وروث ال,,,,ديني "الم,,,,ؤمن الق,,,,وي خي,,,,ر وأح,,,,ب إل,,,,ى ﷲ م,,,,ن الم,,,,ؤمن
الضعيف").(١
وقول أبي العتاھية:
ما الناس إال للكثير المال

أو لمسلّط ،ما دام في سلطاته

)(٢

قد بلونا الناس في أخالقھم

فرأيناھم ،لذي المال تب ْع

)(٣

إن المض,,مون ال,,ذي يش,,ي ب,,ه البي,,ت الس,,ابق ھ,,و الح,,ديث ع,,ن فلس,,فة الض,,عف ف,,ي
الحياة ،وإن الضعيف يقع فريسة ينھشھا األقوياء ،أما إذا حاول التحلي,ق ف,ي فض,اء الخي,ال
فإن مآله إلى السقوط ،ويتض,ح ف,ي البي,ت الس,ابق قل,ق الش,اعر ال,ذي يكم,ن ف,ي خوف,ه عل,ى
الض,,عفاء م,,ن أبن,,اء وطن,,ه ،وھ,,و قل,,ق ل,,يس ذاتي,ا ً فردي,اً ،ب,,ل ھ,,و قل,,ق جمع,,ي ،فأبن,,اء وطن,,ه
ض,,عفاء يئن,,ون تح,,ت و ط,,أة الفق,,ر والحاج,,ة ،وك,,أنھم يعيش,,ون ف,,ي غاب,,ة ال وج,,ود فيھ,,ا إال
للقوي.
ف,,نص ع,,رار يتش,,كل م,,ن نص,,وص س,,ابقة كثي,,رة ل,,ه أو متزامن,,ة لكن,,ه يوج,,ه ال,,نص
وجھة تخدم النص الكلي في مضمونه العام الذي يتحدث عن فلسفة القوة والضعف انطالق,ا ً
من البيئة التي يناجيھا في األردن.
وفي نتفة بعنوان "خمدي بالسالف" يقول عرار:

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

خمدي بالسالف دامي جروحي

وأنيري بالكأس إظالم روحي

واسقني من مدامة عصروھا

)(٤

من خدود العذراء أم المسيح

الحديث الشريف ،صحيح مسلم ،دار الھيثم ،القاھرة ،طبعة جديدة ومصححة ،٢٠٠١ ،ص .٦٧٧
ديوان أبي العتاھية ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان١٩٦٤ ،م ،ص .٢٤٧
السابق ،ص .٢٥٦
عشيات وادي اليابس ،ص .١٨١

- ٤٠ -

يتن,,اص ع,,رار م,,ع كثي,,ر م,,ن النص,,وص الخمري,,ة ،وم,,ن تل,,ك النص,,وص ق,,ول أب,,ي
نواس:
فقلنا :على دين المسيح بن مريم

فأعرض مزو ّراً وقال لنا ھجراً

)(١

وقوله:
الئمي في المدام غير نصوح

ال تلمني على شقيقة روحي

)(٢

يش,,ير زي,,اد الزعب,,ي محق,,ق عش,,يات وادي الي,,ابس إل,,ى أن ع,,راراً يلتف,,ت إل,,ى ق,,ول
حافظ إبراھيم:
واسقنا يا غالم حتى ترانا

ال نطيق الكالم إال بھمس

خمرة قيل إنھم عصروھا

)(٣

من خدود المالح في ليل عرس

إن اإلشارة في النص الحاضر )نص عرار( تحيلنا إلى نص,وص غائب,ة كثي,رة بم,ا
تحمل من دالالت متنوع,ة ،فق,د أزاح ع,رار النص,وص الش,عرية التراثي,ة وبن,ى نص,ه عل,ى
ھدم تلك النصوص ،ومن ثم إخراجھا بشكل جديد يستفيد من صيغة األمر الموجھة للس,اقية
التي تشيع في فن الخمرة ومن قدرة الخمر على مداواة الجروح واعتبارھا م,ادة فاعل,ة ف,ي
تش,,كيل ص,,ور الحي,,اة وإن,,ارة ال,,روح ،واس,,تجالء أرج,,اء ال,,نفس ،والوص,,ول إل,,ى الحقيق,,ة
المسيّجة بحدود األلم واللذة.
فالخمر ھنا لدى عرار مرتبطة بمعنى اختراق الظلم,ة نح,و أن,وار الرؤي,ة وس,طوع
الحقيقة وأرجاء المعرفة).(٤
وم,ع محدودي,,ة مص,,ادر التن,اص ف,,ي دي,,وان ع,,رار فإن,ه اس,,تطاع أن يوظف,,ه توظيف,ا ً
إبداعيا ً يقول عرار في قصيدته "النعيم المقيم".
اليوم خمر فال تحفل بأمر غ ٍد

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

وال بوسواس إقبال وإدبار

)(٥

ديوان أبي نواس ،الحسن بن ھانىء ،حققه وضبطه وشرحه أحمد عبدالمجيد الغزالي ،الناشر دار الكتاب العربي،
بيروت -لبنان ،ص .٢٤
السابق ،ص .٦١
ديوان حافظ إبراھيم ،ضبطه وصححه وش,رحه ورتب,ه أحم,د أم,ين ،أحم,د ال,زبن ،إب,راھيم األبي,اري ،دار الع,ودة،
بيروت ،ج ،١ص .٢٤١
مصطفى وھبي التل ،عرار قراءة جديدة ،مقال للدكتور علي الشرع /عرار والطروحات الشعرية العربية الحديثة،
ص .١٥٩
عشيات وادي اليابس ،ص .٢٦٥

- ٤١ -

وال ش,ك إن ع,راراً –ب,,وعي أو بغي,ر وع,,ي -ع,اد وأعادن,,ا إل,ى ق,,ول ام,رىء الق,,يس
عندما جاء خبر مقتل أبيه ،فقال لصاحبه وكان يالعبه النرد :م,ا كن,ت ألفس,د علي,ك دس,تك،
اليوم خمر ،وغداً أمر).(١
وأنشد:
خليلي ما في اليوم مصحى لشارب

وال في غد إذ كان ما كان مشرب

)(٢

إن النص الغائب يصور حالة نفسية عاشھا امرؤ القيس ،حالة يغلفھا ج ّو من اللھو،
وتفيض بالمتع,ة ،ولكن,ه يع,د نفس,ه إل,ى م,ا ين,اقض تل,ك الحال,ة تمام,ا ً ف,الخمر المظروف,ة ف,ي
حاضره لھو ،واألم,ر المظ,روف ف,ي المس,تقبل ج,د وعن,اء فرض,ھما مقت,ل أبي,ه ،واس,تعداده
للثأر له ينسجم مع كونه ابن ملك ،وھذا يعني أن ھناك محورين مضمونين متناقضين تم,ام
التناقض ...اللھو بكل أبعاده والجد بكل أبعاده ف,ي المس,تقبل فج,اء ع,رار ناقض,ا ً تمام,ا ً ق,ول
امرىء القيس باستخدام أداة النفي.
وج,اء ليم,تص مض,,مون ال,نص المرج,,ع ،ويوظف,ه توظيف,ا ً فني,ا ً أعت,,ق مض,مونه م,,ن
أسر حادثة ذات داللة ضيقة مرتبطة بمناسبة تاريخية إلى فضاء من الدالالت الممتدة:
ويقول عرار في القصيدة ذاتھا:
والھبر يرفل في نعمى تشرده

بين الكواعب محفوفا ً بأقمار

تداعب الطبل سكرانا ً أنامله

ب من صھباء مزمار
فإن صحا غ ّ

وسرح الطرف في أعطاف راقصة

)(٣

ھيھات من شدوھا ترجيع أطيار

إن ثنائي,,ة اللھ,,و والج,,د ف,,ي ال,,نص الغائ,,ب تب,,دو للوھل,,ة األول,,ى متمثل,,ة ف,,ي الس,,عادة
والشقاء في النص الحاضر بكل ما لھذين المفھومين م,ن إيح,اءات ممت,دة ال تك,اد نتب,ين لھ,ا
حدوداً في النفس اإلنسانية ،ولك,ن إذا تأملن,ا ن,ص ع,رار فإنن,ا نج,د أن,ه ألغ,ى ثنائي,ة الس,عادة
والش,,قاء ،وأخ,,ذ أح,,دھما يت,,داخل م,,ع اآلخ,,ر ليش,,كال ف,,ي النھاي,,ة مفھوم,اً واح,,داً ح,,ين ي,,ذوب
مفھوم الشقاء في السعادة ،ولعل ھذا التداخل ھو الذي جعل المفھومين يتغلفان بغالف آخ,ر
م,,ن الغم,,وض ،فالتش,,رد م,,الزم للنعم,,ى والھب,,ر يرف,,ل ف,,ي نعم,,ى التش,,رد ،وھم,,ا نقيض,,ان ال

)(١
)(٢
)(٣

ديوان امرىء القيس ،المكتبة الثقافية ،بيروت ،لبنان ،ص .٨

ديوان امرىء القيس ،ص .٨
عرار ،ديوانه ،ص .٢٦٣

- ٤٢ -

يلتقيان إال في نص عرار ،ذلك أن الرفل يعني الخفض والدعة والمال ،وھ,و ض,د الب,ؤس،
أما التشرد فھو الذھاب في األرض خوفا ً من التبعة.
إن التالزم الذي أقامه عرار بين النعمى والتشرد نقل األلفاظ من جدتھا الداللية إلى
ألف,,,اظ إش,,,ارية ذات دالالت ال نھائي,,,ة تفس,,,ح المج,,,ال لخي,,,ال المتلق,,,ي لخل,,,ق مجموع,,,ة م,,,ن
التص,,ورات العجيب,,ة الغريب,,ة ،وھ,,ي تص,,ورات تتع,,دد بتع,,دد الق,,راء والس,,امعين ،ب,,ل تتع,,دد
بتعدد األوقات  ،وتتنوع بتنوع الحاالت النفسية للقارىء عند كل مراجعة للقصيدة.
وإذا كان النص الغائب يقوم على التضاد ،فإن النص الحاضر يقوم على االنسجام،
ذلك أن صور اللھو المتعددة متواصلة في النص الحاضر منقطعة في النص الغائب فالھبر
ينتقل من متعة إل,ى متع,ة ،وم,ن لھ,و إل,ى لھ,و ،فم,ن متع,ة الس,كر إل,ى متع,ة الس,مع والنش,وة

بالمزم,,ار إل,,ى متع,,ة النظ,,ر إل,,ى أعط,,اف الراقص,,ة والتل,,ذذ بس,,ماع ص,,وتھا ال,,ذي ال يداني,,ه
ترجيع األطيار ..صور متالحقة للھو ،ال ينظر صاحبھا إلى غ ٍد ،بل ال يكّ ,در نفس,ه بمج,رد
التفكي,,ر بزوالھ,,ا ،ص,,ور ش,,كلتھا لغ,,ة إش,,ارية ال توقف,,ك عل,,ى ال,,دالالت وإنم,,ا تض,,عك ف,,ي
ظاللھا.
ويش,,ير زي,,اد الزعب,,ي) (١إل,,ى أن المف,,ردات ال,,واردة ف,,ي بي,,ت ع,,رار ت,,ومىء إل,,ى
نصوص غائبة تشير بشكل مباشر إلى تأثر عرار بالفلسفة الخيامية التي كانت بعي,دة األث,ر
في حياته وشعره ،فاألبيات تشير إلى قول الخيام:
اشرب الراح وفرح قلبك الج ّم الشجون
ثم أقلل ذكر ما كان وما سوف يكون

)(٢

فاأللف,اظ ربم,,ا تش,,عرنا بنظ,,رة ك,ل م,,ن ع,,رار والخي,,ام إل,ى الحي,,اة وال,,زمن ،فالحي,,اة
قص,,يرة والم,,وت ق,,ادم ،وم,,ا دام أم,,ر ال,,دنيا ك,,ذلك ،فلم,,اذا نض,,يع العم,,ر؟ فلن,,روح القل,,وب
والنفوس في منادمة الكأس وشرب الخم,ر ،ف,الخمر وح,دھا تحق,ق ل,ه س,مو ال,روح وس,عادة
النفس.

)(١
)(٢

عشيات وادي اليابس ،تحقيق زياد الزعبي ،ص .٢٦٥
الرباعية رقم ) (٩٠من ترجمة عرار للرباعيات ،عن المخطوطة المصورة في مكتبة الجامعة األردنية ،عبدالحق
فاضل ،ثورة الخيام ،ص  .٢٨٨انظر تخريج الديوان ،ص .٢٦٥

- ٤٣ -

وال يكتف,,,ي ال,,,نص الحاض,,,ر بزحزح,,,ة ال,,,نص الغائ,,,ب ع,,,ن وض,,,عيته المض,,,مونية
والعاطفي,,ة ب,,ل يجع,,ل م,,ن ن,,ص غائ,,ب آخ,,ر خلفي,,ة لمض,,مون جدي,,د تتبل,,ور في,,ه وجھ,,ة نظ,,ر
الشاعر للحياة إذ يقول:
ھذا ھو العمر ال ساعات تنفقھا

في األرض تردف مشواراً بمشوار

حرصاً على خدمة أعياك طائلھا

وكان نائلھا وعثاء أسفار

)(١

)(٢

ومنصب لم تفد منه بُلھنية

من المعاش سوى أجر سنماري

أم,,ا ال,,نص الغائ,,ب الموظ,,ف ف,,ي ھ,,ذه األبي,,ات فھ,,و ق,,ول مس,,لم ب,,ن الولي,,د )ص,,ريع
الغواني(:
صبا
ما العيش إال أن أروح مع ال ﱢ

وأغدو صريع الراح واألعين النجل

)(٣

ف,,النص الحاض,,ر يتم,,اھى م,,ع ال,,نص المرج,,ع أو ق,,ل :ينافس,,ه وال يعارض,,ه ،وتب,,دو
المنافسة في ح,دة مض,مون أبي,ات ع,رار والتركي,ز عل,ى الجزئي,ات وتفص,يلھا ،أض,ف إل,ى
ذلك البرھان الذي يستحضره من المثل المع,روف "ج,زاء س,نمار" وم,ا يختزن,ه ھ,ذا المث,ل
للدعوة إلى مجافاة الجد في العمل.
يقول في مقطعة بعنوان "يا مرحبا":
ھشت لمقدمة المدينة

ومشت إلى الطيش الرعونة

وامتدت األيدي مصا

فحة بيسراھا يمينه

يا مرحبا بالھبر إن

الھبر حليتنا الثمينة

فأقم له وخالك ذا

م في معاني القصف زينه

واشرب وال تغضب بر

)(٤

بك نحب لحيته اللعينة

فأبي,,ات ع,,رار الس,,ابقة تتن,,اص بش,,كل غي,,ر مباش,,ر م,,ع أبي,,ات س,,اخرة نظمھ,,ا أحم,,د
فارس الشدياق تحت عنوان "أبيات سرية" إذ يقول:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

البلھنية :سعة العيش.
عشيات وادي اليابس ،ص .٢٦٣
شرح ديوان صريع الغواني )مسلم بن الوليد األنصاري عني بتحقيقه والتعليق عليه ،الدكتور سامي الدھات ،ط،٢
دار المعارف بمصر ،ص .٤٣
عشيات وادي اليابس ،ص .٤٤٠

قام السري مبكر اً لصبوحه

 - ٤٤فارتجت األرضون من تبكيره
)(١

أو ما ترى الشمس من شباكه

مدت إليه شعاعھا لسروره

ومنھا :ركب السري اليوم خير جواده

)(٢

ياليته منا امتطى أكتافا ً

ومنھا شرب السري فح ّل شرب المسكر

فاستغن عن فتوى الفقيه المنكر

وإذا أصر على الخالف محرم

)(٣

فاعمد إلى حد الحسام األبتر

فالقصيدتان تطرحان قضية اجتماعية واحدة وھي قضية النف,اق االجتم,اعي فع,رار
يرح,,ب بمق,,دم الھب,,ر عل,,ى طريقت,,ه الخاص,,ة ،ويس,,تعير م,,ن طق,,وس الن,,ور وع,,اداتھم بع,,ض
أساليب االستقبال المفترض للھبر .فالمدينة تفرح لقدومه ،أما الرعون,ة فتتجس,د كائن,ا ً يس,ير
إل,,ى الط,,يش ،وكالھم,,ا يُعب,,ر عن,,ه ف,,ي الص,,ورة االس,,تعارية الت,,ي يزجيھ,,ا ع,,رار ف,,ي البي,,ت
األول م,ن قص,يدته ،واألي,,دي تنش,غل ع,,ن االس,تقبال بمص,افحة الراقص,,ات النوري,ات ،لك,,ن
الشاعر يرحب بالھبر ويبرز قيمت,ه الثمين,ة ،وي,دعو غي,ره إل,ى الترحي,ب ب,ه ف,ي ظ,الل م,ن
الرقص والقصف ،ثم يدعو الھبر إلى شرب الخمر ،ويقسم عليه بلحيته التي يصفھا أقران,ه
النور باللعينة.
والشدياق أيضا ً يعالج في أبياته قضية النف,اق ،ويش,تط ف,ي ذل,ك إل,ى حّ ,د ال,زعم ب,أن
الطبيعة تسير في ركب السري ،فاألرض ابتھجت لتبكيره ،والشمس داخل منزله ،وتمد ي,د
الس,رور إلي,,ه ،وإذا ش,,رب الس,,ري الخم,,ر ففعل,,ه ح,الل وال حاج,,ة لفت,,وى الش,,يخ ف,,ي المنك,,ر
وفعله.
نلحظ تداخل النصين في تكوين المعاني في كليھما ،وع,رار يتن,اص ف,ي المض,مون
االجتم,,اعي م,,ع طروح,,ات الش,,دياق ،كم,,ا يتناص,,ان ف,,ي طريق,,ة ع,,رض المض,,مون وھ,,ي
الس,,خرية وال,,تھكم وق,,د بن,,ى ع,,رار نص,,ه عل,,ى ال,,تھكم وأزال الرتاب,,ة المعھ,,ودة ف,,ي اس,,تقبال
األغني,,اء والوجھ,,اء وق,,رر أن يك,,ون للھب,,ر ،أم,,ا الش,,دياق فق,,د تھك,,م م,,ن الوج,,ود ال,,ذي يك,,رم

)(١
)(٢
)(٣

كت,,اب الس,,اق عل,,ى الس,,اق ف,,ي م,,ا ھ,,و الفاري,,اق ،الر ب,,ع األخي,,ر أحم,,د ف,,ارس الش,,دياق ،ع ن,,ي بنش,,ره ،يوس,,ف توم,,ا
البستاني ،صاحب مكتبة العرب بمصر ،ص .٥٧
السابق ،ص .٥٧
السابق ،ص .٥٨

- ٤٥ -

السري لشخصه ال لفعله ،ويبدو ذلك عندما يجعل السري يتحمل أعل,ى س,لطة ف,ي المجتم,ع
وھي سلطة المفتي الدينية وتحريم األشياء أو تحليلھا.
وم,,,ع أن القص,,,يديتن تطرح,,,ان قض,,,ية واح,,,دة ف,,,إن التقني,,,ة الفني,,,ة مختلف,,,ة ،ذل,,,ك أن

الش,,دياق ل,,م يكت,,ف بأس,,لوب الس,,خرية الواض,,ح لتجلي,,ة ھدف,,ه ،ب,,ل عم,,د إل,,ى التق,,ديم ألبيات,,ه
بمقدم,ة نثري,ة ،أم,,ا ع,رار فق,,د اس,تعان بالمث,,ل العرب,ي لينب,ه إل,,ى رمزي,ة القص,,يدة علم,ا ً ب,,أن
صور قصيدة عرار تفصح ع,ن م,راد قائلھ,ا م,ن دون ذل,ك التنبي,ه فل,و ل,م يك,ن الھب,ر رم,زاً
للمس,ؤول فم,ا ال,,ذي يجع,ل المدين,,ة تھ,ش وتب,,تھج لمقدم,ه؟ وم,,ا ال,داعي إلظھ,,ار تل,ك البھج,,ة
بقدومه مقرونة بلعن لحيته؟
وأخيراً فقد حملت أبيات عرار في ثناياھا إضافة إل,ى الس,خرية الب,ارزة ف,ي ال,نص
الغائب حقداً على المسؤول ،وثورة على المنافقين الذين فقدوا اإلحساس.
إن تقني,ة التن,اص ف,ي ض,وء م,ا يمك,ن الوق,وف علي,ه م,ن نم,اذج ف,ي دي,وان الش,اعر
موض,,,وع الدراس,,,ة ،وخاص,,,ة م,,,ا يتعل,,,ق منھ,,,ا بوص,,,ف الخم,,,ر يمك,,,ن التع,,,اطي معھ,,,ا م,,,ن
وجھتين :يستمد األول حموالت ھذه التقنية انطالقا ً من العالقة التي تربط نصا ً ب,نص آخ,ر،
أما الثاني فينطلق من العالقة التناصية الدالة على انتم,اء تص,نيفي خ,الص لل,نص ،وھ,و م,ا
يمكن أن يندرج تحت ما يجمع أغراض الشعر العربي إال أن الدراسة ستحاول التعامل مع
البعد التناصي األول إلب,راز ھ,ذه التقني,ة ف,ي ض,وء معطي,ات بعي,دة ع,ن التعم,يم ،وم,ن ھ,ذا
المنطلق يمكن الوقوف على مجموعة أخ,رى م,ن النم,اذج الش,عرية الت,ي تُنس,ب إل,ى ع,رار
في ديوانه:

)(١

أنا إن متّ فاغسلوني بخمر

إن ماء الكروم تحيي عظامي

حنطوني بتربھا ثم رشوا

كفني من رحيقھا المختوم

دن
وادفنوني في حانة عند ٍ

)(١

عرار ،ديوانه ،ص .٣٤٣

بيننا مسكر ال ﱢدنان مقيم

فعرار في ھذا النموذج تأثر إلى حد بعيد بعمر الخيام في قوله:

- ٤٦ -

فبأوراق كرمة كفنوني
وبكرم بين األصول ادفنوني
واغسلوني بالخمر –فالخمر فاقت
يصفاھا ذاك الزالل الحالل

)(١

تشكل الخمرة انطالقا ً من الصورة التي يجسدھا ھذا النموذج مادة فاعلة في تشكيل
مراسم الموت ،حيث تتنامى الصورة على شكل وصية يرغب م,ن خاللھ,ا الش,اعر إح,داث
ن,,وع م,,ن التغيي,,ر لھ,,ذه المراس,,م ،ولتنس,,,جم وولع,,ه ب,,الخمر بوص,,فھا تمث,,ل عالم,,ه األمث,,,ل
للخالص من الصدمة أو التوتر ،ووفق ھذا التحول أو االنتقال من الواقع المعيش إلى ع,الم
الخم,,رة يستش,,رف الش,,اعر مجموع,,ة م,,ن التح,,والت الت,,ي يتمناھ,,ا أو يرغ,,ب ف,,ي ح,,دوثھا،
واختي,,ار ھ,,ذه الص,,ورة يؤك,,د ان,,دفاع الش,,اعر نح,,و الخم,,رة حت,,ى ف,,ي مرحل,,ة ،التح,,ول أو
االنتقال ،من عالمه الحي إلى عالم الموت ھذا من جھة ،ومن جھ,ة أخ,رى ن,راه يؤك,د عل,ى
نقائھ,,ا وص,,فائھا وھ,,و ب,,ذلك يمنحھ,,ا خصوص,,ية تتمث,,ل بق,,درتھا عل,,ى إح,,داث التح,,ول م,,ن
الالطھ,,,ارة إل,,,ى الطھ,,,ارة أو ق,,,ل تحولھ,,,ا م,,,ن م,,,ادة محمل,,,ة بالخطيئ,,,ة ف,,,ي الع,,,رف ال,,,ديني
واالجتماعي إلى وسيلة للتحلل من الخطيئة أو فعل الدين في عرف الشاعر لتغدو الصورة
في نھاي,ة المط,اف قائم,ة عل,ى مجموع,ة م,ن التح,والت الت,ي تح,دثھا الخم,رة بوص,فھا م,ادة
ضرورية لالنتقال ،بالشاعر من واقعه المرفوض إلى عالم الخمرة بما يرافقه من معطيات
إيجابية تحقق طموح الشاعر ورغباته ولعل عرار وجد في ھذه الفكرة وفق ھذا ال,نمط م,ن
التح,,والت م,,ا يلب,,ي حاجت,,ه ف,,ي ض,,وء تجربت,,ه الخاص,,ة ،فك,,ان التن,,اص س,,بيله لتحقي,,ق ھ,,ذه
الرغبة ،ولقد جاء التوافق بين الشاعرين وفق آلية التناص مؤطراً باآلتي:

)(١

انظر :رباعيات الخيام ،ترجمة وديع البستاني ،ص .١١٦

- ٤٧ -

الخيام

عرار

مراسم الدفن

مراسم الدفن

مكان الدفن

الكرم

الحانة

مادة الكفن

أوراق كرمة

التنحنط بتربھا بديالً

الصورة

للكفن
مادة التحول أو الطھارة

الخمرة

الخمرة

ورغ,,م التواف,,,ق الكبي,,ر ب,,,ين الش,,,اعرين إال أن اإلض,,افة الت,,,ي أح,,دثھا ع,,,رار وف,,,ق
استثماره لھذه الفكرة ّبلور القدرة عل,ى إحي,اء العظ,ام إلثب,ات حال,ة م,ن التح,ول ف,ي ال,دائرة
الوجودية ،تحول من الموت إلى الحياة ،وما يترتب على ھذا التحول م,ن تجلي,ات االنعت,اق
)إن م,,اء الك,,روم تح,,ي عظ,,امي( وم,,ع أن التأكي,,د عل,,ى ھ,,ذا التح,,ول ل,,م ي,,رق إل,,ى المس,,توى
الروحي في ظل عملية التحنيط المش,ار إليھ,ا ،إال أن الش,اعر أض,فى م,ن خاللھ,ا نوع,ا ً م,ن
الديموم,,ة عل,,ى فاعلي,,ة الخم,,ر ،ومث,,ل ھ,,ذه الفاعلي,,ة بطبيع,,ة الح,,ال ق,,ادرة عل,,ى إح,,داث فع,,ل
التغي,,ر ،ولع,,ل مراوح,,ة الش,,اعر ب,,ين دالالت الحي,,اة والم,,وت ف,,ي إش,,اراته اللغوي,,ة )تح,,ي
عظامي() ،حنطوني( )ادفنوني( انبثقت ع,ن تجرب,ة الش,اعر الخاص,ة ،وم,ا راف,ق ذل,ك م,ن
محاوالت لالنفالت من معاناة ھذه التجربة ،وبالتالي ج,اء ع,الم الخم,رة بك,ل م,ا يحمل,ه م,ن
تح,,والت ب,,ديالً للخ,,الص م,,ن واق,,ع م,,أزوم ،أو عل,,ى األق,,ل ھ,,زات ش,,عورية استش,,عر معھ,,ا
الشاعر بداية التحول والتغيير.
ويتناص عرار مع الخيام في التعبير عن فلسفة اللذة في الحياة ،ولعل ھذا التص,ور
الفلسفي للذة نابع من الشعور بحالة من االغتراب التي يعيشھا الشاعران.

- ٤٨ -

يقول الخيام:
ومقامي غصن مظل بقفر
ورغيفان مع زجاجة خمر
كل زادي واألھل ديوان شعر
وحبيب يھواه قلبي المعنى

)(١

فالخيام في ھذا النموذج يصنع عالمه الخ,اص ال,ذي يش,عر مع,ه بحال,ة م,ن التجل,ي،
فتتدفق شاعريته ويشعر معھا بوجوده الحقيقي.
يتناص عرار مع الخيام بقوله:
بالجميل اللذيذ ال تھجريني

أو تدرين ما الجميل اللذيذ!

ضجعة في الصفا وقد رقد النا

)(٢

س ،وعود ،وقينة ،ونبيذ

فعرار يبحث عن حالة من الوحدة ال تتحقق من خالل االغت,راب المك,اني كم,ا فع,ل
الخي,,ام ،وإنم,,ا يش,,كلھا وف,,ق معطي,,ات ال,,زمن ،فھ,,و يح,,اول تغيي,,ب عالم,,ه الحقيق,,ي باعتم,,اد
فاعلية الرقود فتظل عملية اغترابه عن ھذا الواقع زمنية آنية ،وعندھا تبدأ فلس,فته ب,التعبير
عن الشعور باللذة.
ولعل عراراً في ضوء ھذا التشكيل يرغب في اإلفصاح عن حالة من التم,رد عل,ى
األع,,راف االجتماعي,,ة ،وبالت,,الي تس,,تھويه حال,,ة الوح,,دة الت,,ي يش,,عر معھ,,ا بالحري,,ة ،وم,,ا
اختياره لحالة الرقود إال محاولة لقلب مفاھيم اجتماعية سائدة لتصبح حال,ة التح,ول الزمن,ي
لديه بداية لتحول عام يشعر معه بذاته المغيّبة.
ويظ,,ل ع,,رار ينھ,,ل م,,ن خمري,,ات أب,,ي ن,,واس ويب,,ادر إل,,ى الل,,ذات ويص,,ف الخم,,رة
ويشبه لون حبابھا بلون شعر الشركسية.

)(١
)(٢

رباعيات الخيام ،ترجمة وديع البستاني ،ص .٤٢
عرار ،ديوانه ،ص .٢٢٤

- ٤٩ -

يقول:
فلھ ّم نشربھا فلون حبابھا

ذھب كشعر الشركسية أشقر

)(١

والشاعر في التشكيل اللوني لصورة الخمر يلتقي مع قول أبي نواس:
ت
صفراء ما تركت ،زرقاء إن مزج ِ

تسمو بخطين من حسن وألالء

لھا ذيول من العقيان ،تتبعھا

)(٢

في الشرق والغرب في نور وظلماء

إن البحث في الفاعلية الجمالية للتناص في ھذين النموذجين يتأتى ف,ي إط,ار عملي,ة
التحول التي أحدثھا عرار في مرجعية تشكيل اللون فعرار يجعل مرجعيته انعكاسا ً لتجربة
اجتماعية عاشھا مع المرأة الشركسية فقد صور لون حبابھا بال,ذھب ث,م أح,دث مقارب,ة ب,ين
لون الذھب ولون شعر المرأة.
أم,,ا أب,,و ن,,واس فكان,,ت مرجعيت,,ه ديني,,ة فطالم,,ا ارت,,بط الن,,ور والض,,ياء بالبع,,د ال,,ديني
الذي ش ّكل جانبا ً م,ن ثقافت,ه وھك,ذا تب,دو ل,ذة الخم,رة ل,دى ع,رار امت,داداً لص,ورة الل,ذة الت,ي
عاشھا مع المرأة ،بينما جاء ارتكاز أبي نواس عل,ى المرجعي,ة الديني,ة تعويض,ا ً ع,ن جان,ب
روحي مفقود وبالنتيجة فإن اتكاء عرار على خمريات أبي نواس في ھذا النموذج جاء ف,ي
إطار عملية التحول في مرجعية التشكيل اللوني للخمرة وم,ن ث,م ج,اء منس,جما ً م,ع تجربت,ه
التي عاشھا مع المرأة الشركسية.
ويتواصل عرار مع عالمه الخ,اص )ع,الم الخم,رة( ف,ي غي,ر نم,وذج ش,عري فن,راه
مرة أخرى يستحضر قول أبي نواس:
ال تبك ،ليلى وال تطرب إلى ھند

واشرب على الورد من حمراء كالورد

)(٣

حي,,ث تتجس,,د ف,,ي ھ,,ذا النم,,وذج حال,,ة م,,ن الرغب,,ة ف,,ي الغي,,اب المطل,,ق ع,,ن الحي,,اة
لتصبح مظاھر التناقض في الك,ون إش,ارة دال,ة عل,ى ال,رفض وع,دم االنس,جام يؤك,د ع,رار
ھذا التوجه حيث يقول:

)(١
)(٢
)(٣

نفسه ،ص .٢٢٦
ديوان أبي نواس ،الحسن بن ھانىء ،ص .٣٤
السا بق ،ص .٢٧

أال أيھا الساقي
عف
اال أتحف ،أال أس
ْ

 - ٥٠لقد أوھى بنا ال َجلَ ُد
يس" ومن ھندُ؟!
فمن "ق
ٌ

)(١

فعرار ھنا أيضا ً يكشف عن حالة م,ن ال,رفض لكنھ,ا ليس,ت حال,ة انق,الب مف,اجىء،
فالش,اعر ي,,وحي بحال,ة الض,,عف الت,ي ب,,دأت تستش,ري ف,,ي أوص,اله والت,,ي دفعت,ه إل,,ى اتخ,,اذ
القرار بع,د فق,دان الص,بر ،وم,ن ھن,ا ج,اء الق,رار وف,ق تك,رار فع,ل األم,ر ليعب,ر ع,ن فق,دان
االنسجام ،فكان عالم الخمرة وسيلة للھروب من واقع استنزف طاقة الصبر لديه.
وتبل,,غ حال,,ة الھيج,,ان وال,,رفض الت,,ي يعيش,,ھا ع,,رار ف,,ي مجتمع,,ه أوجھ,,ا ف,,يلحّ عل,,ى
ذاكرته ،قول أبي نواس:
ما زلت أستل روح الدّن في لطف

وأستقي دمه من جوف مجروح

حتى انثنيت ولي روحان في جسد

)(٢

والدن منطرح جسما ً بال روح

ف,ي ھ,ذا النم,وج يتوح,د أب,و ن,واس م,,ع الخم,رة توح,داً ك,امالً وص,والً إل,ى حال,ة م,,ن
الالوعي يعيشھا عرار في قوله:
أصبحت أشرب كنياكا ً ويشربني

ولست أدري لعمري أينا سكرا

)(٣

لق,د وع,ى ع,رار كن,ه الحي,اة ف,ي زمان,ه ،ولعبتھ,ا الت,ي انقلب,ت فيھ,ا الم,وازين والق,,يم
وسارت فيه عكس المنطق السليم.
يقول في قصيدة "العلم في عمان أزياء":

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

مصائب الدھر أنواع منوعة

وشرھا أن تسود الست سوداء

وإن ينير سبيل العلم إمعة

وأن تريك سوي النھج عجماء

ال وجه للعدل واإلنصاف في بلد

)(٤

عرار ،ديوانه ،ص .٢٠٤
ديوان ابي نواس ،الحسن بن ھانىء ،ص .٩٢
ديوان عرار ،ص .٢٤٨
الديوان ،ص .١١٢

كل ابن أنثى بھا أ ّمار ن ّھاء

- ٥١ -

يواك,,ب اإلحس,,اس بالتن,,اقض ھ,,ذه األبي,,ات ،وذل,,ك لتن,,اقض ق,,يم الحي,,اة ومثلھ,,ا ،فق,,د
انعكس,,ت الق,,يم ،وعن,,دما أراد الش,,اعر أن يعب,,ر ع,,ن انعك,,اس ھ,,ذه الق,,يم فإن,,ه استحض,,ر أب,,ا
الطيب الصالح بن شريف الرندي في قوله:
فجائع الدھر أنواع منوعة

وللزمان مسرات وأحزان

)(١

وعرار يلجأ إلى تشطير البيت األول ليصور المفارقات الت,ي تس,ود مجتمع,ه ،فشّ ,ر
المصائب أن يتولى تصريف األم,ور أش,د الن,اس جھ,الً وإن ين,أى الع,ارفون بخفاي,ا األم,ور
بأنفسھم ويبتعدون عن القيام بھا وإدارة أحوالھا ،حت,ى أعط,ت ھ,ذه الح,ال المعكوس,ة الح,ق
للعبيد أن يسودوا أسيادھم ،ولالمع,ة ھداي,ة الع,الم ويس,تدعي البي,ت الث,اني ف,ي أبي,ات ع,رار
نص,ا ً غائب,ا ً يت,,داخل مع,ه وھ,,و ح,,ديث الرس,,ول ص,لى ﷲ علي,,ه وس,,لم ،ث,م ت,,أتي عل,,ى الن,,اس
سنوات خداعات يصدق فيھا الكاذب ،ويك,ذب فيھ,ا الص,ادق ،وي,ؤتمن فيھ,ا الخ,ائن ويخ,ون
فيھ,,ا األم,,ين ،وينط,,ق فيھ,,ا الرّ ويبض,,ة) ،(٢قي,,ل ي,,ا رس,,ول ﷲ وم,,ا الروييض,,ة؟ ق,,ال :الرج,,ل
التافه يتكلم في أمر العامة).(٣
ما ألمعة في الموروث الديني ھو الذي يتبع الناس من غير أن يدعى وھ,و ال,ذي ال
رأي له ،ولكنه يتبع آراء اآلخرين.
وعرار في بنائه لنصه الجديد يمتص ال,نص الش,عري وال,نص ال,ديني ويحّ ,ور بھم,ا
بطريقة تخدم أسلوب التھكم الذي ساد النص الكلي للقصيدة ،ومأل ھذا المقطع.
فم,ن المص,,ائب الكب,,رى أن يص,,بح الرويبض,,ة واألمع,,ة ق,,ادة يني,,رون الع,,الم وھ,,و إذ
يوظ,,ف ال,,نص الغائ,,ب توظيف,ا ً مطابق,ا ً فإن,,ه يعب,,ر ع,,ن ھ,,ذه المفارق,,ات ب,,تھكم الذع وم,,رارة
شديدة.
وي ّ
تجل,,ى توظ,,ف ال,,نص المرج,,ع مطابق,ا ً ف,,ي قص,,يدة "أنف,,اس عي,,د الفص,,ح" إذ يق,,ول
عرار:

)(١
)(٢
)(٣

انظر المقري ،المقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،دار صادر ،ج ،٤ص .٤٨٧
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،ج ،٢ص  ،٢٩١حديث رقم .٧٨٩٩
الرويبضة :تصغير رابضة ،وھو العاجز الذي ربض عن معالي األمور وقعد عن طلبھا.

 - ٥٢موطني األردن لكني به

كلما داويت جرحا ً سال جرح

)(١

إن مضمون القصيدة يتمحور ح,ول تعل,ق الش,اعر ب,الوطن ،فالقض,ية الوطني,ة الت,ي
تل ّح على الشاعر تتمثل بتطلعه إلى رؤية وطنه خالياً من المستعمر مما يتيح ل,ه حي,اة ھانئ,ة
وادعة بسيطة ،وھو إذ يعبر عن ھذا المضمون يستدعي بيت فتح ﷲ النحاس:
كم أداوي القلب قلت حيلتي

كلما داويت جرحا ً سال جرح

)(٢

فاإلحس,,,اس ب,,,األلم والش,,,عور ب,,,االغتراب والمس,,,ؤولية إزاء ال,,,وطن ش,,,كل المح,,,ور
المض,,موني ف,,ي البي,,ت الس,,ابق ،وھ,,ذا الش,,عور بالمس,,ؤولية يجع,,ل الش,,اعر مس,,تعداً لم,,داواة
جراحات الوطن ،ويدفعه إلى التضحية من أجله.
إن ع,,راراً ف,,ي البي,,ت الس,,ابق ق,,د عم,,د إل,,ى جع,,ل ال,,نص الغائ,,ب خلفي,,ة لمض,,مون التعل,,ق
بالوطن ،ولكنه بناه بنا ًء جدي,داً فح,وّ ل المض,مون الش,عري في,ه وھ,و إحس,اس الش,اعر ب,آالم
قلبه وقلة حيلته ومحاوالته مداراة ج,راح قلب,ه إل,ى مض,مون يالئ,م البع,د ال,ذي يري,ده ،ومم,ا
ّ
يجلى ھذا المضمون الذي يطرحه بيت شوقي) (٣والذي تمحور أيضا ً ح,ول التعل,ق ب,الوطن
لدرجة التقديس والمقارنة بالجنة.
إن حال,,ة القل,,ق الت,,ي يعانيھ,,ا الش,,اعر مس,,تمرة ولھ,,ا ارتب,,اط ب,,الواقع ال,,ذي يعيش,,ه
والظروف التي يحياھا.

)(١
)(٢
)(٣

عرار ،ديوانه.١٧٥ ،
انظر تحقيق عشيات وادي اليابس ،زياد الزعبي ،ص .١٧٥
بيت شوقي:
ن,,ازعتني إلي,,ه ف,,ي الخل,,د نفس,,ي
وطن,,,ي ل,,,و ش,,,غلت بالخل,,,د عن ,,ه
الشوقيات ،أحمد شوقي ،مطبعة االستقامة بالقاھرة ،ج ،٢ص .٤٥

يقول في قصيدة "سھاد" المھداة إلى الشاعر الفلسطيني "إبراھيم طوقان":
ولوال صغار كزغب القطا

- ٥٣ -

ومأســــــــــاة يــــــــــتم وثــــــــــوب حـــــــــــداد

جج

وحزنـــــــــي عليـــــــــك جزوعـــــــــا ً وقـــــــــد

نعتنـــــــــــي إليـــــــــــك بنـــــــــــات المـــــــــــداد

لبعـــــــــــــــت الحيـــــــــــــــاة وبأســـــــــــــــاءھا

بســـــــــوق المنايــــــــــا بـــــــــأدنى مــــــــــزاد

لقــــــد بــــــتُ أمـــــــس كمــــــا بــــــتﱠ أنـــــــت

)(١

عثــــــاري دثــــــاري ويأســــــي وســــــاد

يتضح من األبيات السابقة أن الشاعر يرصد صور الواقع الب,ائس ال,ذي يعيش,ه م,ن
خالل إحالتھا إلى نصوص غائبة تدل على ذلك.
فقد استحضر مشھدين تراثيين يماثالن واقعه القلق ،ويجسدان حالته البائسه فصدر
البيت األول يتقاطع مع قول أحد شعراء الحماسة وھو حطان بن المعلى الذي يقول:
لــــــــــوال بنيـــــــــــات كزغــــــــــب القطـــــــــــا

ُرددن مـــــــن بعـــــــض إلـــــــى بعـــــــض

)(٢

كما تتقاطع األبيات مع قول الحطيئة متوسالً إلى عمر بن الخطاب إلطالق سراحه
من السجن إذ يقول:
ح
مــــــاذا تقــــــول ألفــــــراح بــــــذي َمــــــ َر ٍ

ُز غـــــب الحواصـــــل ال مـــــاء وال شـــــجر

ألقيـــــت كاســـــبھم فــــــي قعـــــر مظلمــــــ ٍة

)(٣

فــــاغفر عليــــك ســــالم ﷲ يــــا غمــــر

والنصان الغائبان يدوران حول محور مضموني واحد ھو بث الخوف والقلق على
الض,عاف م,,ن ص,غار األبن,,اء عن,,د غي,اب األب المعي,,ل ،فش,,اعر الحماس,ة مس,,كون ب,,الخوف
عل,,ى بنات,,ه إن تغ,,رب وابتع,,د ع,,نھن ،والحطيئ,,ة ت,,ذوب نفس,,ه ألم ,ا ً لس,,جنه ،وقص,,ر أجنح,,ة
ص,غاره ...وم,ع أن ع,راراً يجع,,ل م,ن النص,ين الغ,ائبين خلفي,,ة لنص,ه ،فإن,ه يتجاوزھم,ا ف,,ي
س,,بب القل,,ق والخ,,وف  ..فھ,,و ال يخ,,اف عل,,ى بنات,,ه م,,ن الج,,وع ،وإنم,,ا يؤلم,,ه تخ,,يلھن وق,,د
ارتدين ثياب الحداد ،وبرزت في وج,وھھن مأس,اة الي,تم واالنكس,ار مم,ا يدفع,ه إل,ى التش,بث
بالحياة مع زھده فيھا ولوال ھ,ذه الص,ورة الت,ي يتخيلھ,ا لبنات,ه لب,اع حيات,ه ب,أبخس األثم,ان،
وق,د مھ,د ع,,رار ل,رخص الحي,,اة ف,ي نظ,,ره بف,يض م,ن الص,,ور المشّ ,كلة م,,ن ألف,اظ إش,,ارية،
وتراكي,ب نابض,ة بالموس,يقا ومق,ابالت ص,,ورية ممت,دة ال,دالالت مش,حونة باإليح,اءات الت,,ي
تستفز الخيال وتستفز العاطفة في األبيات السابقة من القصيدة نفسھا ،فالعثار دثار ،والياس
)(١
)(٢
)(٣

عشيات وادي اليابس ،ص .٢١٤
حطان بن المعلي ،أحد شعراء الحماسة ،انظر :أبو تمام ديوان الحماسة ،ج.١٥٤/١
ديوان الحطيئة ،ص  ،١٦٤عن رواية حبيب عن ابن اإلعرابي وأبي عمر الشيباني.

- ٥٤ -

وساد ،والجرح نازف ال ضماد له والنوم يقظة للشقاء ،صور متتالية ال ت,ومىء إل,ى الي,أس

فحس,,ب ،وإنم,,ا تجس,,ده وم,,ن الملح,,وظ أن الش,,اعر اعتم,,د ف,,ي األبي,,ات الس,,ابقة عل,,ى تقني,,ة
توظيف النص الغائب مطابقا ً.
ويتك,,رر توظي,,ف ال,,نص المرج,,ع مطابق ,ا ً لل ,نص الحاض,,ر ف,,ي قص,,ائد متع,,ددة م,,ن
ديوان عرار فنجده يوظف المشھد التراثي ضمن نص حاضر يتشابه معه في المضمون:
يقول في قصيدة "الحنين إلى الجزيرة":
شــــعر مــــا بــــه
فيــــا حبــــذا بيــــت مــــن ال ﱠ

لعلــــــج ذمــــــيم دأبــــــه الغــــــدر مطمــــــع

وال حبـــــــذا قصـــــــر مشـــــــاد بروضـــــــة

)(١

علــى الــرغم منــي فيــه للعلــج مربــع

إن البيت,,ين الس,,ابقين يش,,يران إل,,ى مض,,مون سياس,,ي وطن,,ي يتمث,,ل ف,,ي اش,,تداد نف,,وذ
األجنبي في وطنه ،وھذا النفوذ المريب ھو علة الشاعر وس,بب آالم,ه ل,ذلك نج,ده ينف,ر م,ن
كل مك,ان يتواج,د في,ه األجنب,ي ال,ذي اش,تد ت,أثيره ف,ي مس,ار الحي,اة ف,ي وطن,ه فيفض,ل حي,اة
البادية وبيت الشعر على العيش في المدن التي دنسھا األجنب,ي الط,امع ببل,ده ،وبي,ت ال ﱠش,عر
ھذا المتواضع أصيل عصي على المستعمر يحمل تاريخاً من القيم واإلباء ،وق,د استحض,ر
مش,,ھداً تراثي ,ا ً ليؤك,,د ھ,,ذا المض,,مون ،إذ إن البيت,,ين يش,,يران إل,,ى ن,,ص ميس,,ون بن,,ت بح,,دل
الكلبية التي تقول:
لبيـــــــــــت تخفـــــــــــق األريـــــــــــاح فيـــــــــــه

ي مــــــــن قصــــــــر منيــــــــف
أحـ ّ
ـــــــب إلــــــــ ّ

ولـــــــــبس عبــــــــــاءة وتقــــــــــ ّر عينــــــــــي

)(٢

ــــب إلـــــي مـــــن لـــــبس الشـــــفوف
أحـ ّ

فقد فضلت حياة البداوة البسيطة على حياة القصور المعقدة ،وعرار من خالل ھ,ذه
المفاضلة يرفض الخضوع للمستعمر وينتصر للحرية واالستقالل والكرامة.

)(١
)(٢

عشيات وادي اليابس ،ص .٢٩٤
خزانة األدب ،عبدالقادر البغدادي ،تحقيق وشرح عبدالسالم محمد ھارون ،دار الكتاب العربي للطباع,ة والنش,ر،
القاھرة ،١٩٩٦ ،ج ،٣ص .١٩٣

- ٥٥ -

وتُع ّد قصيدة "بقايا أشجان وألحان" من القصائد التي اتكأ فيھا عرار غير مرة على
نصوص غائبة يسھل كشفھا في القراءة األولية لألبيات يقول:
قـــــالو :تعاقرھـــــا؟ قولـــــوا لھـــــم علنـــــا ً

إنــــــي أعاقرھــــــا فــــــي كــــــل دكــــــان

)(١

فالش,,اعر يس,,تثمر البع,,د التناص,,ي ھن,,ا ليجل,,ي فكرت,,ه ،ويعب,,ر ع,,ن ش,,عوره باإلحب,,اط
عندما يستحضر قول أبي نواس:
أال فاســــقني خمــــراً وقــــل ھــــي الخمــــر

وال تســــقني ســــراً إذ أمكــــن الجھــــر

)(٢

ومع أن النصين :الغائب والحاضر يدوران حول مضمون واحد فإنھما يختلفان في
الجزئي,,ات والتفاص,,يل ،وف,,ي التقني,,ة المتبع,,ة ف,,ي ك,,ل منھم,,ا ،وف,,ي دواف,,ع ص,,احبيھما إل,,ى
المجاھرة بالخمرة ،وھذا يعن,ي أن ع,راراً ل,م يق,ف عن,د ن,ص أب,ي ن,واس وقف,ة المعج,ب ب,ه
غير القادر على تجاوزه ،فھو –وإن استعان بالنص الغائب -فإنه اتخذه مجرد متكأ للتعبي,ر
عم,,ا يخ,,تلج ف,,ي نفس,,ه م,,ن مع,,ا ٍن وأحاس,,يس ووظف,,ه توظيف,اً فني,اً ،يخ,,دم قض,,ايا مض,,مونية،
تختلف كل االختالف عما ذھ,ب إلي,ه أب,و ن,واس ،فالمج,اھرة بش,رب الخم,ر ،ب,ل المج,اھرة
بانتھاب الل,ذات ،والتص,ريح ب,ذلك ك,ان غاي,ة عن,د أب,ي ن,واس ال "وس,يلة" "فق,د ك,ان إدمان,ه
الخمر ھوساً ،ولم يكن مج,رد ع,ادة أو ل,ذة ذوقي,ة) (٣وع,رار عن,دما ج,اھر ب,اختراق مف,اھيم
المجتمع عن طريق استباحة محرماته بشريه الخمر يرى أن ھ,ذه المحرم,ات ف,ي نظ,ره ل,م
تك,ن إال تزييف,ا ً للحق,,ائق وتس,,تراً عل,,ى الج,,رائم الوطني,ة واألخالقي,,ة ف,,ي وطن,,ه ،بالت,,الي ف,,إن
األوض,,,اع الس,,,يئة الت,,,ي ل,,,م يس,,,تطع تغييرھ,,,ا دفعت,,,ه إل,,,ى الخ,,,روج عل,,,ى الس,,,لوك المعت,,,دل
والمج,اھرة بش,رب الخم,ر فتعلق,ه ب,,الخمر جھ,راً تمام,ا ً كم,ا فع,,ل أب,و ن,واس لك,ن الش,,اعرين
يختلفان في الغاية والھدف.
مما يجدر ذكره أن الشاعر عمد إلى جمع أكثر من نص غائ,ب ف,ي قص,يدة
"بقايا أشجان وألحان" ،ففيھا يتجلى أكثر من بع,د تناص,ي ي,وميء إل,ى دالالت خاص,ة ف,ي
النص الحاضر.
يقول:
)(١
)(٢
)(٣

عشيات وادي اليابس ،ص .٤١١
ديوان أبي نواس ،الحسن بن ھانىء ،ص .٢٨
عباس محمود العقاد ،أبو نواس الحسن بن ھانىء ،دار الھالل ،ص .١٣٤

لــــو كنــــت مــــن مــــازن لــــم يســــتبح إبلــــي

 - ٥٦)(١
عرص( من الشام أو عكروت لبناني"
)
ٌ
)(١
لبناني"

لعلّ البيت السابق يوميء إلى نص غائب يتكىء على بيت الشاعر اإلسالمي قريظ
بن أُنيف:
لـــو كنـــت مـــن مـــازن لـــم يســـتبح إبلـــي

بنــــو اللقيطــــة مــــن ذھــــل وشــــيبانا

)(٢

إن ع,,راراً يع,,الج م,,ن خ,,الل ذل,,ك ھوان,,ه ال,,ذي ھ,,و ھ,,وان ش,,عبه لدرج,,ة أن يك,,ون
عرضة الستغالل عرص أو عكروت ،وھو ھن,ا س,خر مم,ا يج,ري ف,ي وطن,ه ،ويش,كو قل,ة
األعوان ،وتخاذل األخوان من خالل استحضار قريظ بن أنيف الذي خذله قوم,ه أيض,ا ً ف,ي
موقف كان بحاجة إلى نصرتھم ،فتركوه نھبا ً للغرباء )بنو اللقيطة( أما بنو مازن فھم الذين
انتصروا له لذا جعلھم الشاعر رمزاً للحمية.
ع,,رار يع,,اني مم,,ا عان,,اه الش,,اعر الق,,ديم ،ويش,,كو مم,,ا ش,,كاه ،فمق,,درات وطن,,ه بي,,د
الغرباء الذين ال يربطھم بھذا الوطن سوى المنافع المادية.
إن الش,اعر يعي,,د تش,كيل البي,,ت ودالالت,ه ،ف,,النفي يح,دد ابت,,داء مس,ار القص,,يدة الق,,ائم
على غياب من يستطيع أن يحمي أو ينصر ،وصيحة ع,رار ھن,ا وش,كواه م,ن تخ,اذل قوم,ه
جعلت النص الحاضر أكثر حدة ،بل أكثر تأثيراً من النص الغائ,ب وتب,دو ح,دة ع,رار جلي,ة
من استخدامه كلمات عامية يخيل إلي أنه ل,م يج,د ف,ي اللغ,ة الفص,يحة م,ا يق,وم مقامھ,ا لبي,ان
ھوانه وھوان شعبه.
إن اإلشارة في ال,نص الحاض,ر أحالتن,ا إل,ى ن,ص غائ,ب ل,ه عالق,ات بس,يطة يس,ھل
كشفھا من القراءة األولية ،وقد كان توظيف النص ھنا مطابق اً للنص المرجع.
وتظل قصيدة "بقايا أشجان والح,ان" ،تش,كل مح,وراً مھم,ا ً في,ه س,مات فني,ة ش,كلتھا
تقنية التناص المباشر ،فتحمل اللفظة فيه دالالت لنص غائب يقول عرار:
ســيمت بــالدي ضــروب الخســف وانتھكــت

حظــــائري واســـــتباح الـــــذئب قطعـــــاني

وراض قــــومي علــــى اإلذعــــان رائضــــھم

علــــى احتمــــال األذى مــــن كــــل إنســــان

"يــــا صــــاحبي فــــدت نفســــي نفوســــكما"

)(١

)(١
)(٢

علــــى المذلــــة واإلذعــــان روضــــاني

عشيات وادي اليابس ،ص .٤١١
البيت من قصيدة له في "ديوان الحماسة" ،ألبي تمام ،شرح ديوان الحماسة ،ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسن
المرزوقي ،المجلد األول ،دار الجيل ،ص .٢٣

- ٥٧ -

تبين األبيات السابقة مضمونا ً يعبر ع,ن س,خرية الش,اعر بم,ا يج,ري ف,ي وطن,ه م,ن
إذالل ،وما يفرض عليه من عداوة وغدر توميء إليه ألف,اظ ،ال,ذئب ،القطع,ان وم,ا تنط,وي
عليه ھذه األلفاظ من مض,امين الع,داوة ،وك,ل المع,اني الس,لبية المرتبط,ة بال,ذئب ،وق,د عب,ر
الشاعر عن ھذه المضامين بإشارات إلى نصوص غائبة ،فقد وظف صورة الذئب الواردة
ف,,ي الش,,عر العرب,,ي والت,,ي كان,,ت نمط ,ا ً يرم,,ز إل,,ى الغ,,در والع,,داوة وھ,,و يتن,,اص ھن,,ا م,,ع
البحتري في قوله:
كالنـــــــا بــــــــه ذئــــــــب يحــــــــدث نفســــــــه

يصــــــاحبه ،والجــــــد يتعســــــه الجــــــد

)(٢

إن للذئب ھنا خلفية مناسبة ل,دالالت س,لبية دال,ة عل,ى الغ,در والغ,داء المس,تحكم كم,ا
يحمل المعاني نفسھا بيت إبراھيم طوقان:
وانظــــــــــــــــر بعينيــــــــــــــــك الــــــــــــــــذئاب

ـــــــــــــــب فــــــــــــــــي أحواضــــــــــــــــھا
تعـ
ﱡ

)(٣

فالذئب ،المس,تعمر س,ام ال,بالد ض,روب الھ,وان واس,تباح ال,وطن حت,ى أص,بح أبن,اء
الوطن عبيداً للعبيد ،لك,ن ع,راراً نق,ل ھ,ذه الح,ال ح,ال تح,ول األم,ة إل,ى اإلذع,ان إل,ى ح,ال
تينىء عن مطلب الذات ليتواءم مع الجماعة المروضة حينما طل,ب م,ن ص,احبيه أن ينضّ ,م
إلى شعبه المروّ ض ّ
كله والتمس منھما أن يروّضاه على المذلة ،وطلبه ھنا ينم عن س,خرية
وتھكم ألن عراراً يمتلك نفس,ا ً ت,أنف ال,ذل والتح,ول إل,ى اإلذع,ان وھ,و إذ يستحض,ر ال,نص
الغائب يلجأ في البيت الثالث إلى تشطير بيت يحيى بن طالب الحنفي .الذي يقول:
يــــا صــــاحبي فــــدت نفســــي نفوســــكما

ســـنن
عوجــا ً علــ ّي صـــدور األبفــل ال ُ

)(٤

ليص,,ور م,,ن خالل,,ه توح,,ده م,,ع وطن,,ه وأبن,,اء وطن,,ه ف,,ي الھ,,م المش,,ترك ،إذن ف,,إن
مصطفى وھبي التل قد رصد أكثر من نص غائب حوّر ف,ي بعض,ھا ،ونق,ل بعض,ھا اآلخ,ر
كما ھو حاله في نصه المرجع ،ولكنه جمع بينھا في إطار خاص ل,تالئم المع,اني الت,ي أراد
تصويرھا.
ويتكرر توظيف النصوص الغائبة بشكل مطابق في القصيدة نفسھا إذ يقول:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

عشيات وادي اليابس ،ص .٤٠٢-٤٠٠
ديوان البحتري ،دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان ،الطبعة األولى  ،١٩٨٧ص .١٦٦
ديوان إبراھيم طوقان ،دار المسيرة ،بيروت ،مكتبة المحتسب ،عمان ،الطبعة األولى ،ج ،٣ص .٥١
ديوان إبراھيم طوقان ،دار المسيرة ،بيروت ،مكتبة المحتسب ،عمان ،الطبعة األولى ،ص .٥١

يـــــا أھـــــل يافـــــا لقـــــد طـــــوقتم عنقـــــي

 - ٥٨شـــــتى العقـــــود فمـــــن بـــــ ﱢر إلحســـــان

إلــــى اإلشــــادة فــــي ذكــــري ومعرفتــــي

وأعـــرف النـــاس بـــي يوصـــي بنكـــران

مـــــاذا عســـــاه لســـــاني أن يقـــــول لكـــــم

إن أوجـــب األمـــر تقريظـــي وإحســـاني

إال مقــــــال ابــــــن حجــــــر يــــــوم أنزلــــــه

) (١

بـــاألبلق الفــــرد يــــاھودي قحطــــاني

إن الناظر في األبيات الس,ابقة يلح,ظ أن ع,راراً ق,د اس,تلھم موق,ف ح,افظ إب,راھيم

) (٢

الذي يشيد بالشام وأھلھا الذين طوقوا عنقه ب,المنن واإلحس,ان ال,ذي ف,اق الوص,ف ،وع,رار
يستحض,,ر ھ,,ذا الموق,,ف ليرس,,م ص,,ورتين متق,,ابلتين .األول,,ى :ص,,ورة قاتم,,ة لعم,,ان وذوي
الشأن فيھا الذين استنكروا سلوكه وض,يقوا علي,ه ،وس,لبوه حريت,ه ،والثاني,ة ص,ورة مش,رقة
ليافا وأھلھا ذلك المكان الجميل ال,ذي أحب,ه ألن,ه منح,ه الحري,ة م,ع كون,ه غريب,ا ً عن,ه ،وھ,ذا
التض,,اد ف,,ي ص,,ورة المك,,انين يقابل,,ه تض,,اد نفس,,ي داخ,,ل الش,,اعر ،فياف,,ا المحبب,,ة إل,,ى نفس,,ه
وص,,فھا بع,,روس فلس,,طين ألنھ,,ا البل,,د ال,,ذي حن,,ا علي,,ه وأش,,اد أھل,,ه ب,,ه وعم,,ان الت,,ي جحدت,,ه
تنكرت له بالرغم من قربه منھا.
وھذا التضاد النفسي الذي يعيشه الشاعر جعله ينف,ذ إل,ى الت,اريخ ويستحض,ر موقف,ا ً
مشابھاً لموقفه ،وھو موقف امرىء القيس الذي أخلص له السموأل) (٣ذلك الرجل اليھ,ودي
اليھودي الغريب عنه في الجنس والوطن والعقيدة في وقت تخلى فيه عنه أنص,اره وأق,رب
الناس إليه ،فكان وفاء أھل يافا كوفاء السمؤال المرىء القيس وجحود أھل عمان وتنكرھم
كتنكر عشيرة امرىء القيس له إذ يقول:
فــــــــــــاألبلق الفــــــــــــرد بيتــــــــــــي بــــــــــــه

)(١
)(٢

)(٣
)(٤

وبيــــــت المصـــــــير ســـــــوى األبلـــــــق

عشيات وادي اليابس ،ص .٤٠٦
أبيات حافظ إبراھيم من قصيدته )تحية الشام(:
أھ,,,,,,,,,,,ل الش,,,,,,,,,,,آم لق,,,,,,,,,,,د ط,,,,,,,,,,,وقتم عنق,,,,,,,,,,,ي

بمن ,,,,,,,ة خرج,,,,,,,,ت ع ,,,,,,,ن ط ,,,,,,,وق تبي ,,,,,,,اني

ق ,,,,,,,ل للك,,,,,,,,ريم ال,,,,,,,,ذي أس ,,,,,,,دى إل,,,,,,,,ي ي,,,,,,,,داً

إن,,,,,,,ي نزح,,,,,,,ت فأن,,,,,,,ت ال ن,,,,,,,ازح ال,,,,,,,داني

)(٤

انظر تحقيق الديوان لزياد الزعبي ،ص .٤٠٦
ديوان حافظ إبراھيم ج ،١ص .١٣٤-١٣٣
يشير الشاعر إلى قصة امرىء القيس مع السمؤال األبلق الفرد/حصن السمؤال بن عريض اليھودي بأرض تيماء،
انظر األغاني  .١٠٨/٢٢انظر تحقيق الديوان.
أبو الفرج األصفھاني /كتاب األغاني ،ج.١٠٨/٢٢

- ٥٩ -

إن النص الغائب ھنا يبوح بظالل ودالالت متعددة تص,ور الح,ال والتض,اد النفس,ي

الذي يعيشه الشاعر حيث يشعر بالغربة داخل وطنه .ويشعر باألنس واالطمئنان ف,ي مك,ان
آخر غير وطنه.
وإذا كان عرار قد قلب مضامين النصوص التراثية ووظفھا لتتالءم مع المض,امين
الجديدة التي يطرحھا فإنه في مواضع أخرى استعاد الظاھرة التراثية دون أن يش,كل نص,ه
من خالل توظيفھا.
يقول في قصيدة "ليالي الكوخ":
"ســـلمى! ورب الراقصـــات إلـــى منــــى

مــــــــا راض قلبــــــــي عــــــــالھوى إالك

)(١

فصدر البيت مأخوذ من قول كثيّر عزة:
حلفـــــت بـــــرب الراقصـــــات إلـــــى منـــــى

خـــــالل المـــــال يمـــــددن كـــــل جـــــديل

)(٢

إن البيت الذي يوحي بأن الشاعر سوف يعيد بناءه وفق رؤية جدي,دة ل,م يوظ,ف إال
بش,,كل ع,,ابر وخ,,ادع وھ,,و إنم,,ا ي,,ورده ف,,ي مع,,رض تأكي,,د حب,,ه ووفائ,,ه للمحبوب,,ة فق,,د ج,,اء
التناص مباشراً وليس به إال ما يظھر إعجاب الشاعر بالنص المرجع والرغبة في تشطيره
إضافة إلى تحوير بسيط في ألفاظ الجملة الشعرية.
وفي قصيدة "تسول شاعر" يأتي عرار بشاعر الغ,زل عم,ر ب,ن أب,ي ربيع,ة ش,اھداً
تراثيا ً آخر يوظفه وفقا ً لمنطق النص الحاضر فيقول:
مــــــــــا قيمــــــــــة الــــــــــدنيا وزخرفھــــــــــا

إن كـــــــان قلبـــــــك جلمـــــــداً صـــــــخرا

)(٣

فقد اتكأ على مض,مون ال,نص الغائ,ب ونقل,ه دون قلب,ه إذ أج,ده يوظف,ه وفق,ا ً لم,ا ھ,و
عليه في النص المرجع ،وذلك لتوافق الحال بين الش,اعرين ف,ي تجرب,ة الح,ب الت,ي أج,رت
على لسانه كما أج,رت عل,ى لس,ان عم,ر ب,ن أب,ي ربيع,ة) (٤ف,ي الماض,ي ،فع,رار يعب,ر ع,ن
مذھبه في الحياة التي يقبل عليھا من خالل المرأة والخمر ،فال قيم,ة وال وزن للحي,اة إن ل,م
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

عشيات وادي اليابس ،ص ٣٢٦
ديوان كث يّر عزة ،تح قيق إحسان عباس ،بيروت ١٩٧١م ،ص .١٦٠
الديوان ،ص .٢٣٨
يشير إلى بيت عمر بن أبي ربيعة:
فك,,,,ن حج,,,,راً م,,,,ن ي ,,,ابس الص ,,,خر جلم,,,,دا
إذ أ ن,,,ت ل,,,م تعش,,,,ق ول,,,م ت,,,در م,,,ا الھ,,,,وى
ديوان عمر بن أبي ربيعة /حققه وقدم له الدكتور فوزي عطوي ،دار صعب ،بيروت ،ص .٩٩

- ٦٠ -

يخف,ق القل,ب وتط,رب ال,روح ،والح,ب والم,رأة يض,افان إل,ى رؤيت,ه الخاص,ة ب,الوطن الت,,ي
شملت كل معطياته بما فيھا المرأة فحبه شامل لكل ما يرتبط بھذا الوطن.
وقد يستثمر الشاعر صورة شعرية تعبر عن مرارة التجربة التي يعيشھا.
يقول عرار:
قســــــــما ً بحرمتــــــــك التــــــــي ال تنھــــــــك

وبليــــــــل عينيـــــــــك الــــــــذي ال يُـــــــــدرك

إنــــي علــــى ضــــحك المشــــيب بمفرقــــي

)(١

وتضــــاحك الســــنوات منــــي أضــــحك

فالشاعر ھنا يتداخل مع قول دعبل الخزاعي:
ال تعجبـــــــي يـــــــا ســـــــلم مـــــــن رجـــــــل

ضــــــــحك المشــــــــيب برأســــــــه فبكــــــــى

قـــــــد كـــــــان يضـــــــحك فـــــــي شـــــــبيبته

فـــــــــأتى المشـــــــــيب فقلمـــــــــا ضـــــــــحكا

يـــــــا ســـــــلم مـــــــا بالشـــــــيب منقصــــــــةٌ

)(٢

ال ســــــــــــوقه يبقــــــــــــي وال ملكــــــــــــا

تب,,دو تجرب,,ة دعب,,ل ف,,ي ھ,,ذا النم,,وذج قائم,,ة عل,,ى التب,,اين ب,,ين م,,رحلتين ف,,ي حيات,,ه
مرحل,ة الش,باب الت,ي ك,ان يحظ,ى في,ه بقب,ول اآلخ,ر ومرحل,ة الش,يب الت,ي ب,دا فيھ,ا الش,,اعر
يواجه حالة من الرفض ،ومن ثم جاءت بنية األبي,ات لدي,ه قائم,ة عل,ى التن,اقض ب,ين ھ,اتين
الم,,رحلتين ،ف,,إذا ك,,ان الماض,,ي مرتبط ,ا ً لدي,,ه بالض,,حك ف,,إن الحاض,,ر ج,,اء م,,ؤطراً لحال,,ة
البكاء ،وھكذا يصبح الشيب تعبيراً عن مرحلة قلقة من حياة الش,اعر ،وھ,ي بطبيع,ة الح,ال
مرحلة تتجاوز الذات لتشمل البش,ر عل,ى اخ,تالف مس,توياتھم ،وم,ن ث,م ف,إن س,ياق الح,ديث
ع,ن التجرب,ة العاطفي,ة وف,ق فاعلي,ة ال,زمن منفتح,,ة عل,ى فض,اءات أوس,ع تب,دو معھ,ا )س,,لم(
رمزاً الحياة وعندھا تصبح مرحلة العجز مؤشراً عل,ى حال,ة م,ن القل,ق والخ,وف أو تعبي,راً
عن فقدان االنسجام مع الحياة.
يس,,تثمر ع,,رار ھ,,ذه الص,,ورة ليؤس,,س لتجربت,,ه الخاص,,ة وھ,,ي تجرب,,ة تك,,اد تك,,ون
مشابھة لتجربة دعبل ،غير أن عراراً وإن استحضر اآلخر لم يكشف عن حالة ت,أزم مع,ه،
ولعله بذلك يشير بحالة خارج ح,دود ال,ذات ،إذ تب,دو مح,اوالت ع,رار لتغيي,ر المجتم,ع ھ,ي
المحملة بظالل ھذه التجربة ،وشعوره بالفشل جعله يعيش حالة صراع مع الزمن شعر في
)(١
)(٢

عرار ،ديوانه ،ص .٣١٨
ديوان دعبل بن علي الخزاعي ،جمعه وقدم له وحققه عبدالصاحب عمران الدجيلي ،الطبعة الثانية .١٩٧٢
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نھايت,ه بالھداي,ة ،وم,ن ث,م ج,,اء التص,وير المع,اكس ليثب,ت حال,ة م,,ن القھ,ر ،ف,إن ك,ان ش,,عور
دعبل بالخوف والقلق قاده إلى البكاء ف,إن مظ,اھر التعبي,ر ع,ن القل,ق والھزيم,ة عن,د ع,رار
حملت ص,ورة مناقض,ة ،بك,اء يقابل,ه ض,حك ،غي,ر أن ھ,ذا التن,اقض وإن ب,دا واض,حاً عل,ى
المستوى اللفظي إال أنه حمل ذات البعد على المستوى الداللي ،بل إن عملي,ة الض,حك ل,دى
عرار تشعرنا بحالة قلق وقھر وانھزام ...فاقت ما عبر عنه دعبل بالبكاء.

إن التن,,اص ل,,دى ع,,رار ي,,أتي ف,,ي أش,,كال وتقني,,ات مختلف,,ة ،في,,أتي أحيان ,ا ً معكوس ,ا ً
ومحوّراً به ويأتي في أحيان كثي,رة مطابق,ة لل,نص المرج,ع يوظف,ه الش,اعر توظيف,ا ً مباش,راً
ف,,ي حال,,ة ھ,,دم بنيت,,ه المرجعي,,ة ليبن,,ي بن,,اء جدي,,داً لك,,ن ض,,من بع,,ده المض,,موني ف,,ي ال,,نص
المرجع يقول:
قـــــــالوا :لشــــــــعرك عشـــــــاق بــــــــودھم

أن يجمعــــوا بعضــــه فــــي شــــبه ديــــوان

فقلــــــــت :شــــــــعري أشــــــــالء مبعثــــــــرة

كأنھـــــــا عمـــــــري فـــــــي كـــــــل ميـــــــدان

الصــم مــن غــرري
لســوف يســمع حتــى ﱡ

)(١

أبيــــــات تلفظھــــــا أفــــــواه خرســــــان

ففي البيت الثالث يتناص عرار بشكل مباشر مع قول المتنبي:
أنــــا الــــذي نظــــر األعمــــى إلــــى أدبــــي

وأســــمعت كلمــــاتي مــــن بــــه صــــمم

)(٢

وعرار يرى أن األص,م يس,مع غ,رر أش,عاره ،وأن أبي,ات ش,عره س,تجعل الخرس,ان
ينطق,ون وھ,,و ب,,ذلك يبن,,ي نص,,ه عل,,ى الش,,طر الث,اني م,,ن ق,,ول المتنب,,ي ،لكنھم,,ا يختلف,,ان ف,,ي
أس,,لوب الص,,ياغة،ويتميز ع,,رار ف,,ي تفص,,يل الص,,ورة وزي,,ادة تلوينھ,,ا ،وإلباس,,ھا ثوب,ا ً م,,ن
القداس,,ة عن,,دما جعلھ,,ا آي,,ات تلفظھ,,ا أف,,واه الخرس,,ان الت,,ي يس,,تحيل أن تنط,,ق ويب,,دو إخ,,راج
عرار للنص القديم أكثر مبالغة وتفصيالً.
وفي قصيدة "بقايا أشجان وألحان" أيضا ً يستحضر ع,رار نصوص,ا ً غائب,ة يتم,اھى
فيھا النص الغائب ضمن بعد جديد في النص الحاضر يقول:
لــوال الھـــوى لـــم أرق دمعــا ً علـــى طلـــل

)(١
)(٢
)(٣

وال حننـــــــت إلـــــــى أطـــــــالل عمـــــــان

)(٣

عرار ،ديوانه ،ص .٤١٤-٤١٣
ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان ،ص .٣٦٧
عرار ،ديوانه ،ص .٤٠٨

فصدر البيت للبوصيري من قصيدته الشھيرة "بالبردة").(١
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وع,رار إذ يس,تدعي بي,ت البوص,,يري فإنم,ا يعب,ر ع,ن تجرب,,ة ذاتي,ة وق,ع فيھ,ا تح,,ت
تأثير ضدين متناقضين :األول غضبه من عمان واھلھا وذوي الش,أن فيھ,ا ال,ذين اس,تنكروا
سلوكه واختياره للنور ،ولذلك تبرأ منھم في مواض,ع م,ن القص,يدة نفس,ھا ،والث,اني ش,عوره
بالحنين إلى عمان وأطاللھا.
وقد استحضر الشاعر تجربة البوصيري في الھوى لتماث,ل الش,اعرين ف,ي التجرب,ة
والموقف ،فھوى عمان غالب رغم ما سبّبت له من ألم ،غي,ر أن التن,اص ھن,ا ج,اء بس,يطاً،
فقد نقل عرار مضمون النص الغائب دون قلبه أو التحوير فيه.
وفي مواضع أخرى اتكأ عرار عل,ى مض,مون ال,نص الغائ,ب ونقل,ه وأظھ,ره لينق,ل
واقعا ً سياسيا ً واجتماعيا ً يعيشه ،ونراه وقد حوّ ر النص المرجع ليتالءم مع رؤيته الخاصة.
يقول في قصيدة "ما ذم شعرك":
إن لــم يــذد عــن حيــاض القــوم صــاحبھا

ويحـــــرس الحـــــق فـــــيھم فاتـــــك لھـــــج

ال يحمــــد الــــورد إال النــــذل مــــن قُلُــــب

)(٢

عـــدا علـــى أھلھـــا اإلمـــالق واألمـــج

حيث يقيم تناصا ً مع بيت زھير بن أبي سلمى في بيته:
ومـــن لـــم يـــذد عـــن حوضـــه بســــالحه

يھــــدم ومــــن ال يظلــــم النــــاس يظلــــم

)(٣

فقد وظف النص التراث,ي وفق,ا ً للموق,ف الفك,ري والنفس,ي ال,ذي يص,در عن,ه معتم,داً
على األلفاظ التي تدل على ال,نص المرج,ع ،فأبي,ات ع,رار تتك,ىء عل,ى مض,امين ودالالت
ربم,ا ترم,ز إل,ى ال,وطن ،وت,,وميء إل,ى موض,وعات تھ,م حاض,,ره ومس,تقبله ،وتنب,ه إل,ى م,,ا
يحيط به من أخطار فال يذود عن الوطن إال أھل,ه وال يعي,د الح,ق إال المخلص,ون ،وال خي,ر
يرتجى من األنذال.

) (١صدر البيت من قصيدته البردة والبيت ھو:
ل,,,,,,,,وال الھ,,,,,,,,وى ل ,,,,,,,م أرق دمع ,,,,,,,اً عل ,,,,,,,ى طل ,,,,,,,ل
)(٢
)(٣

وال أرق ,,,,,,,,,,,,,,,ت ل,,,,,,,,,,,,,,,,ذكر ال ب ,,,,,,,,,,,,,,,ان والعل,,,,,,,,,,,,,,,,م

ديوان البوصيري/شرف الدين أبي عبدﷲ محمد بن سعيد ،شرحه وقدم له األستاذ أحمد حسن بسج ،ص .١٦٦
الديوان ،ص .١٦١
ديوان زھير ،شرح ديوان زھير بن أبي سلمى ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاھرة ،ص .٣٠
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ويكثف الشاعر دالالت الوطن من خالل ألفاظ خاصه ك,الحوض وال,ذود ،واأللف,اظ
المرادف,,ة لل,,ذود ك,,الحق والفت,,ك ،وحينم,,ا وظ,,ف البع,,د التراث,,ي أراد أن يؤك,,د فك,,رة ارتباط,,ه
بالمكان/الوطن ،وھو إن توافق مع النص التراثي في فكرة الذود عن الحياض والدفاع عن
ال,,نفس ،فإن,,ه تن,,اقض مع,,ه عن,,دما جع,,ل ھ,,ذه ال,,نفس تجم,,ح لتجع,,ل اإلنس,,ان ظلوم,ا ً غش,,وماً،
فتجعل الظلم أساسا ً اجتماعيا ً وتحث عليه وتغ,ري ب,ه ،وتجعل,ه س,ببا ً لتجن,ب ظل,م اآلخ,رين،
وليس األمر كذلك لدى عرار.
إن فاعلية التناص ھنا تتكيء على المش,ھد التراث,ي مش,كلة حلق,ة متض,ادة مع,ه ،فق,د
ج,,اءت تش,,كل ص,,ور ال,,وطن وج,,اءت بني,,ة فكري,,ة مناس,,بة لوظيفتھ,,ا ف,,ي ال,,نص ،وموازي,,ة
لمضمونھا في النص الغائب.
وف,ي نص,,وص أخ,,رى تحول,ت األلف,,اظ والعب,,ارات ف,,ي ال,نص الغائ,,ب ل,,تالئم الحال,,ة
التي يعيشھا الشاعر والموقف الذي يشغله إذ يقول في قصيدة "عودة الھبر":

الھبــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــاد وإن عــــــــــــــــــو

داً مثــــــــــل عــــــــــود الھبــــــــــر يُحمــــــــــد

فــــــــــــالھبر فــــــــــــي دنيــــــــــــا الھمــــــــــــا

)(١

لــــــة رغــــــم أنــــــف الفضــــــل أوحــــــد

إن الشاعر ھنا يستحضر نصاً غائبا ً "ألبي نواس" يصف فيه فتنة جم,ال المحبوب,ة
يقول أبو نواس:
وكلمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدت فيـــــــــــــــــــــه

يكـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــود أحمـــــــــــــــــد

)(٢

فعرار يحوّ ر في النص الغائب ليعبر عن مضمون العدالة االجتماعية الت,ي ينش,دھا
لمجتمع,,ه متخ,,ذاً م,,ن الھب,,ر رم,,زاً للطبق,,ة المض,,طھدة ف,,ي المجتم,,ع ف,,الھبر نم,,وذج اإلنس,,ان
المھمش ،وعرار يريد أن يحقق له المكانة االجتماعية واإلنسانية ،لذا يوصي أصدقاءه بأن
يعرفوا مكانته ،وأن يحسنوا استقباله بالرغم من النظرة السلبية له من قبل المجتمع.

)(١
)(٢

الديوان ،ص .٢٠٩
ديوان أبي نواس ،الحسن بن ھانىء ،ص .٢٣٢
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وتناص,,ه م,,ع أب,,ي ن,,واس ج,,اء مغ,,ايراً ف,,ي الدالل,,ة المعنوي,,ة والش,,عورية ف,,أبو ن,,واس
يتح,,دث ع,,ن جم,,ال المحبوب,,ة ،وذل,,ك الجم,,ال المطب,,وع المتج,,دد أم,,ام الع,,ين وال,,ذي يظ,,ل
يطالعك بمحاسنه التي ال تنفد ،فكلم,ا ع,اودت في,ه النظ,ر ك,ان ب,العود أحم,د وع,رار يتح,دث
عن الھبر المطرود والمقھور اجتماعيا ً وإنسانيا ً.

وأخي,,راً ف,,إن التن,,اص م,,ن الظ,,واھر األدبي,,ة األس,,لوبية الب,,ارزة ف,,ي ش,,عر مص,,طفى
وھبي التل )عرار( وإن الشاعر اتكأ بشكل كبير عل,ى نص,وص ش,عرية جعلھ,ا نص,ا ً غائب,ا ً
لنصوص,,ه الحاض,,رة ،واعتم,,د عليھ,,ا ف,,ي بن,,اء مض,,امين قص,,ائده وص,,وره الش,,عرية ،وأن
التناص الشعري قد غطى مساحات كبيرة من نصوصه.
ولعلنا ال نجانب الصواب إذا قلنا أن التناص المباشر المطابق للنص المرج,ع يكث,ر
بش,,كل الف,,ت ف,,ي ش,,عره ،ولكن,,ه –م,,ع كثرت,,ه -مح,,دود المص,,ادر إذ ال يك,,اد يج,,اوز األدب
العربي ،ومما تجدر اإلشارة إليه ھنا أننا ال نعد ھذا األمر عيبا ً ذلك أن االنفتاح على الثقافة
الغربية بتراثھا العلمي واألدبي واألسطوري لم يتح لعرار كما أُتيح لبعض شعراء جيل,ه أو
الش,,عراء ال,,ذي أت,,وا بع,,ده ،ھ,,ذا م,,ن ناحي,,ة وم,,ن ناحي,,ة أخ,,رى ف,,إن توظي,,ف ال,,نص الغائ,,ب
توظيفاً فنيا ً ناجحا ً ھو ما يغني النص الحاضر ويثريه ال مجرد تنوع المصادر.
كما تجدر اإلشارة إلى أن التناص الشعري جاء في نصوص,ه بأش,كال متع,ددة ،فق,د
وظ,,ف النص,,وص بش,,كل مباش,,ر غي,,ر أن بناھ,,ا بن,,ا ًء جدي,,داً بع,,د أن ھ,,دم بنيتھ,,ا ف,,ي ال,,نص
المرج,,ع ،ووظفھ,,ا للتعبي,,ر ع,,ن رؤيت,,ه الخاص,,ة ومض,,امين نصوص,,ه كم,,ا وظ,,ف نصوص,ا ً
ح ّور فيھا وقلبھا للضد بعد أن عك,س نص,ھا المرج,ع لت,واءم مض,مونه ،كم,ا أن,ه جم,ع أكث,ر
من نص غائب في نصه ووظفه بأشكال متعددة لتعبر عن رؤيته ،تجلت فيھا مقوم,ات فني,ة
ال تتعل,,ق بالمض,,مون وإنم,,ا تجاوزت,,ه إل,,ى خل,,ق بن,,ى جدي,,دة أف,,رزت ح,,االت نفس,,ية وفكري,,ة
متماھية مع ما أفرزه النص المرجع أو محركة له ،أو مطورة أو منافسة أو ھادفة.
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ثانيا ً :التناص مع األمثال

يُعد التراث سواء أكان أمثاالً أم حكايات أم غيرھا مصدراً مھما ً من المصادر الت,ي
أفاد منھا عرار ،وقد ترك المثل أثراً كبيراً في تشكيل المضمون ف,ي ش,عره ،وتكم,ن أھمي,ة
المث,,ل ف,,ي أن,,ه يخت,,زن مواق,,ف معين,,ة ،وخب,,رات خاص,,ة وھ,,و يعب,,ر ع,,ن حي,,اة الن,,اس بش,,تى
أشكالھا.
وقد حقق المثل في شعر عرار تواصالً مع المتلقي ،فجاء تجس,يداً للواق,ع واس,تعادة
ألشياء مفقودة ،ومن خالل,ه اس,تدعى ع,رار الت,راث م,ن خ,الل اس,تيعاب رم,وزه وص,ورته
الش,,عبية ،ألن األمث,,ال بمجموعھ,,ا تش,,كل قص,,يدة الش,,عب ومونولوج,,ه ال,,ذي ال يفتق,,ر إل,,ى
الوحدة الموض,وعية وال إل,ى الوح,دة العض,وية ،وال يج,وز التعام,ل م,ع ھ,ذه الح,االت عل,ى
أنھا منفصلة بعض,ھا ع,ن بع,ض ،بالت,الي يمك,ن التعام,ل م,ع أي,ة قص,يدة عراري,ة عل,ى أنھ,ا
لوحة شعبية متكاملة أبدعتھا روح الشعب الملخصة والمكثفة.
إن اس,,تخدام ع,,رار للمث,,ل ف,,ي ش,,عره يعب,,ر ع,,ن وض,,ع نفس,,ي واجتم,,اعي غاي,,ة ف,,ي
التعقيد ،فھو يكشف عن حالة إحباط قاسية جعلته يشعر بكونه محاص,راً ومس,حوقا ً م,ن قب,ل
ق,,وى وض,,غوط ف,,ي مختل,,ف الن,,واحي األخالقي,,ة واالجتماعي,,ة والسياس,,ية كم,,ا أن,,ه عن,,دما
يستخدم المثل الشعبي وعندما يجعله متكأ للمعنى المض,من فإن,ه ي,ربط ذل,ك ب,الواقع الي,ومي
الذي يعيشه وطنه ،عندھا تصبح ثورته ضد السائد ذات اتجاھين :اتجاه ش,عري فن,ي يتمث,ل
في إعادة خلخلة النسق الس,ائد ف,ي القص,يدة التقليدي,ة م,ن خ,الل اس,تخدام المف,ردات الش,عبية
وتضمينھا فيھا ،واتجاه ثوري ضد الواقع اليومي الذي يحياه وطنه).(١
يقول عرار في قصيدة "ھب الھوا":

)(١
)(٢

خـــــــ ﱢل الجريمـــــــة إن ســـــــ ًّر وقوعھـــــــا

لـــــو رحــــــت تنشـــــده تجــــــده حكــــــومي

ال يســـــتقيم الظـــــ ّل يـــــا ابـــــن أخـــــي إذا

مـــــا كـــــان أصـــــل العـــــود غيـــــر قـــــويم

زيتــــون "برمــــا" رغــــم أنفــــك داشــــر

)(٢

عبدﷲ رضوان ،أدباء أردنيون ،ص .٤٥
عشيات وادي اليابس ،ص .٣٤٠

مـــــا زال وھـــــو كـــــذاك منـــــذ قــــــديم
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يتمظھ,,ر ف,,ي ھ,,ذه األبي,,ات الفك,,ر الث,,وري –الق,,ابع ف,,ي ذھ,,ن الش,,اعر عل,,ى واقع,,ه
السياسي ،ولعل ھذا الواقع المتآكل بما يحمله من تداعيات ّ
ولد ف,ي نف,س الش,اعر ش,كالً م,ن
أش,,كال المفارق,,ة الت,,ي تؤش,,ر بوض,,وح عل,,ى الخل,,ل الماث,,ل ف,,ي مظ,,اھر الوج,,ود السياس,,ي،
والحكوم,,ة م,,ن ھ,,ذا المنظ,,ور فق,,دت مظ,,اھر االتس,,اق م,,ع اإلط,,ار المنطق,,ي لكينونتھ,,ا ح,,ين
خالفت نظامھا وشرعية وجودھا وفق ھذا االنقالب الفوضوي الذي أصبحت معه الجريم,ة
معطى من معطياتھا ،ونسقا ً من أنساقھا المتبعة ،مخالفة ب,ذلك األص,ل ف,ي التوج,ه المنطق,ي
ألي نظ,,ام سياس,,ي ومث,,,ل ھ,,ذا الس,,لوك ال يعك,,,س نس,,ق الفوض,,ى ألبع,,,اد النظ,,ام السياس,,,ي
فحسب ،بل يتجاوز ذلك ليؤكد فوضى الحياة برمتھ,ا ،ومم,ا يجس,د فك,رة انعك,اس المظ,اھر
السياسية على الواقع الحياتي صورة الخلل الناتجة عن عدم استقامة الظل بوص,فه انعك,اس
لمخرجات النظام وعندھا يجد عرار في المث,ل الش,عبي "زيت,ون برم,ا داش,ر" فك,رة حيوي,ة
يمكنھا الكشف عن قيم ھذا النظام السياسي من ناحي,ة ،وم,ا يترت,ب عل,ى وج,وده م,ن ناحي,ة
أخرى ،وھذا االستحضار يمثل مدخالً حيويا ً للتفكير الذھني اإلبداعي بما يحمل,ه م,ن مع,ا ٍن
ش,,افعة تتواص,,ل معھ,,ا فئ,,ات الن,,اس عل,,ى اخ,,تالف تفكي,,رھم وثق,,افتھم ،ولع,,لّ ھ,,ذا التش,,كيل
اإلبداعي لھذا النسق الجمالي وفق التناص يخدم الشاعر في تق,ديم ص,ورة فني,ة ق,ادرة عل,ى
مداعب,,ة المش,,اعر واألحاس,,يس ،وم,,ن ث,,م إح,,داث ھ,,زات حقيقي,,ة وم,,ؤثرة ف,,ي المتلق,,ين عل,,ى
اختالف ثقافتھم ومستوياتھم ،وعندھا يصبح الشاعر قادراً على إحداث نمط منن التحوالت
الذھنية القادرة على التفكير ،إذ تصبح عملية االختيار قائمة في البحث عن األفضل ،وليس
بالض,,رورة أن يك,,ون الھج,,ران الوس,,يلة المقص,,ودة باختي,,ار الب,,ديل كم,,ا يش,,ير عب,,دالقادر
الرباعي).(١
ولعل التغيير السياسي ھو الھدف األمثل في إحداث البدائل المطلوبة
إن عمليات التوالد الداللي التي تحدثھا األلفاظ في ض,وء التن,اص ترق,ى بمس,تويات التعبي,ر
الفني إلى حد يغدو معه الشاعر قادراً على اختزال صورة الواق,ع بم,ا يحمل,ه م,ن مض,امين
في بيت واحد من الشعر ،ولع ّل عرار استطاع تفعي,ل التناص,ية ف,ي غي,ر موق,ع م,ن منج,زه
الشعري.
)(١

يعلق عبدالقادر الرباعي على ذلك بالقول " :قد أعاد لنا ص,ورة ال,وطن ال,ذي ي,ذل أح,راره ولك,ن بلغ,ة أخ,رى فيھ,ا
دعوة ساخرة إلى ھجران ھذا الوطن ،واختيار بديل له يكون ممنعاً بالعز ،لقد أغري الشاعر فعالً بترك الوطن إلى
غيره ،لكنه لم يستطع حباً لكل بقعة فيه" ،عبدالقادر الرباعي ،عرار ،الرؤيا والفن ،قراءة من الداخل ،إصدارات
اللجنة الوطنية العليا إلعالن عمان عاصمة الثقافة العربية ،٢٠٠٢ ،ص .١٥٨
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يقول:
قانون "ھوبر"

)(١

حال بعض جريضـه

دون القـــــــــريض ودون كـــــــــل بيـــــــــان

فاســـــتكتبوا "قعـــــوار" نـــــص تميمـــــة

غــــــــــ ّراء تــــــــــذھب عقــــــــــدة بلســــــــــان

وتشـــــــــــ ّد أزر ھـــــــــــواجس شـــــــــــعرية

)(٢

مــــــن كــــــل فاكھــــــة بھــــــا زوجــــــان

فعرار انطالقا ً من حال,ة القھ,ر واالنھ,زام الت,ي عاش,ھا ف,ي ظ,ل االس,تعمار البغ,يض
استلھم من ذاكرته وفق منظور التناص حدثا ً تراثيا جرى مجرى المثل وتمثيل ھ,ذا الح,دث
في قصة الشاعر عبيد بن األبرص حين ورد على النعم,ان ب,ن م,اء الس,ماء ف,ي ي,وم نحس,ه
فكان ال ب ّد مقتوالً ،إذ طلب إليه النعمان بن ماء السماء أن ينشده شعراً.
فقال عبيد "حال الجريض دون القريض" فجرى قوله مجرى المثل ،وظھرت بنية
ھذا المثل في إطار البيت الشعري معبرة خير تعبير عن الصورة الذھني,ة الت,ي تختم,ر ف,ي
ذھ,,ن الش,,اعر إذ اس,,تطاع نق,,ل ھ,,ذه الص,,ورة بك,,ل معطياتھ,,ا إل,,ى لغ,,ة إبداعي,,ة مجس,,دة لھ,,ذا
التفكي,,ر ،وق,,ادرة عل,,ى خل,,ق ن,,وع م,,ن التواص,,ل الحقيق,,ي ب,,ين المب,,دع والمتلق,,ي ،إذ يت,,راءى
لألخير بجالء اعتماداً على ھذا التشكيل الفني .ما كان يختمر في ذھن المبدع من معطي,ات
س,,,لبية خلفتھ,,,ا مظ,,,اھر القھ,,,ر والحرم,,,ان وال,,,بطش والقت,,,ل ..الت,,,ي كان,,,ت س,,,ائدة ف,,,ي ظ,,,ل
االستعمار البريطاني ممثالً "بھوبر".
إن اإلش,,ارة ف,,ي ال,,نص الحاض,,ر تحي,,ل إل,,ى ن,,ص غائ,,ب ل,,ه عالق,,ات متغ,,ايرة ال
متوافقة ،وعرار حوّ ر في النص الغائب واستثمره وفقا ً لرؤى خاصة فالنصان مختلفان في
الدالل,,ة المعنوي,,ة والش,,عورية ،وف,,ي المك,,ان والزم,,ان وطبيع,,ة المواجھ,,ة أيض ,ا ً .فعبي,,د ب,,ن
األبرص كان خائفا ً يتملكه الرعب عندما قال ما قال وكان يخش,ى المن,ذر ف,ي ب,الد المن,ذر،
وھو الوافد عليه يطلب عطاءه.
أما عرار فلم يكن كذلك وجاء قوله في معرض السخرية من سياس,ة المس,تعمر ف,ي
بلده ممثلة بھوير ثم إن المكان مكانه وھو السيد في أرضه ال يخشى أحداً والمستعمر دخيل
وافد ،ومن ثم فإن موقفه أقوى من موقف عبيد أمام النعمان بن ماء السماء.
)(١
)(٢

ھوبر :ھو المستشار القضائي االنجليزي في األردن في عھد حس,ن خال,د أب,ي الھ,دى ف,ي الف ت,رة )(١٩٣١-١٩٢٦
وفيھا اشتدت سيطرة الموظفين االنجليز في البالد ،انظر :تاريخ األردن ،ص .٢٧٣
عشيات وادي اليابس ،ص .٣٨١
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ومثل ھذا الواقع السياسي واالستعماري الذي استحوذ على فكر عرار الش,اعر ب,دا

مم,,ثالً لص,,ورة ال,,بطش ،والت,,ي ال يمك,,ن الخ,,الص منھ,,ا بغي,,ر رادع ،ذل,,ك أنھ,,ا ق,,وة غاش,,مة
تستغل فرص الضعف والخذالن لتنفيذ مآربھا وأھدافھا.
انظر إليه حيث يقول:
مــــــن لــــــم يكــــــن ذئبــــــا ً فإنــــــه زمانــــــه

يغــــري بــــه العشــــرات مــــن ذؤبانــــه

)(١

في ھذا البيت يعمد عرار إلى ذاكرته فتسعفه في تحقيق قصيدته ف,ي إثارت,ه لمعاني,ه ،وذل,ك
حين يوظف المثل القائل) :إن لم تكن ذئبا ً أكلتك الذئاب( ،فھو يعك,س الواق,ع المع,يش الق,ائم
على مبدأ القوة بوصفھا الوسيلة األجدى للحفاظ على الذات أو البقاء في عالم تحكمه القوة.
إن الواقع الم,زري ال,ذي يحكم,ه التس,لط والقھ,ر ي,نعكس عل,ى الحي,اة بك,ل مجاالتھ,ا
وأبعادھا ،فالوظيفة تغ,دو عديم,ة الفائ,دة ،ب,ل يمك,ن أن تج,رّ عل,ى ص,احبھا ال,ويالت ،انظ,ر
إليه حيث يقول:
ومنصـــــــب لـــــــم تغـــــــد منـــــــه بلينھـــــــة

مــن المعــاش ســوى أجــر ســنماري)ّ◌(٢

إن استحضار الشاعر )للمثل جزاء سنمار( جعله قادراً على تش,كيل ص,ورته وف,ق
المنح,,ى ال,,ذي يري,,ده أو الص,,ورة الت,,ي يري,,دھا .ف,,التعبير ع,,ن انع,,دام التواص,,ل م,,ع الحي,,اة
الوظيفي,,,ة أو الحكومي,,,ة م,,,ن وجھ,,,ة نظ,,,ره ال يمك,,,ن أن تف,,,رغ ذھني,,,ا ً إال ف,,,ي ض,,,وء ھ,,,ذا
االستحض,,ار ،فالوظيف,,ة وف,,ق ھ,,ذه البيئ,,ة التعبيري,,ة تحم,,ل لص,,احبھا م,,ا حمل,,ه ص,,نع س,,نمار
لصاحبه ،والتعبير عن عدم جدوى الوظيفة أصبح وفق ھذا التوظيف يحمل من المعاني م,ا
يلبي فكرة عرار للتنفير من العمل ا لحكومي آنذاك.
ويقول في قصيدة بعنوان "ع ّمان":

)(١
)(٢
)(٣

"عمــــــــان" يــــــــا بابــــــــل يــــــــا قريــــــــة

قــــــــد كفــــــــر الــــــــدھر فصــــــــرت بلــــــــد

إنـــــــــي أرى فيـــــــــك علـــــــــى مـــــــــا أرى

مــــــن كثــــــرة اإلصــــــالح روحــــــا ً فســــــد

وأنـــــــت يـــــــا "عمـــــــان" ال رأي فـــــــي

)(٣

عشيات وادي اليابس ،ص .٤٣٩
السابق ،ص .٢٦٣
عشيات وادي اليابس ،ص .٢٢٢

أھليــــــك إن لــــــم يــــــره "المعتمــــــد"
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تب,دو اس,تراتيجية التن,اص ف,ي ھ,ذه األبي,ات قائم,ة عل,ى المث,ل القائ,ل "علم,ك بعم,ان

قري,,ة" إذ تظھ,,ر مجموع,,ة م,,ن التش,,اكالت اللفظي,,ة الموحي,,ة بتوال,,د الفك,,رة الت,,ي يق,,وم عليھ,,ا
المثل ،فعمان وفق ھذا التمطيط الس,كاني والتك,رار اللفظ,ي تش,كل مح,وراً تق,وم علي,ه البني,ة
المض,مونية الت,,ي يفض,,ي إليھ,,ا التش,,كيل ف,,ي ھ,,ذه األبي,,ات فالص,,ورة ف,,ي ھ,ذا التش,,كيل تب,,رز
مظاھر التحول السلبي الذي طرأ على المدينة .يتضح ذل,ك م,ن البي,ت األول ،حي,ث ج,اءت
اإلشارة اللفظية الموحية بعملية التحول مصحوبة بألفاظ توحي بأسلبة ال,زمن بوص,فه يمث,ل
المس,,افة الزمني,,ة الالزم,,ة للتح,,ول يظھ,,ر ذل,,ك ف,,ي ق,,ول الش,,اعر "كف,,ر ال,,دھر فص,,رت بل,,د"
ف,,الكفر يؤك,,د الجان,,ب الس,,لبي لفاعلي,,ة ال,,زمن الالزم,,ة إلح,,داث التغيي,,ر ،وم,,ن ث,,م ي,,أتي فع,,ل
التحول )فصرت( ليتساوق بإفرازه مع نتيجة الفعل لتظھر كلمة بلد بما تحمله من مضامين
فكري,,ة قائم,,ة عل,,ى فع,,ل الكف,,ر عب,,ر ك,,ل معطي,,ات التش,,كيل ،فالبني,,ة المض,,مونية ف,,ي البيت,,ين
تعكس تشاكالً معنوياً يمثل امتداداً ونتيجة لفاعلية ھ,ذا اإلس,ناد لل,زمن ،وعل,ى مس,توى آخ,ر
تص,,بح كلم,,ة بل,,د بوص,,فھا تمث,,ل الظھ,,ور المك,,اني األول ال,,دال عل,,ى التح,,ول منس,,جمة وف,,ق
حدودھا المكانية.
لتصبح عملية التشاكل على ھذا المستوى بادية في اتجاھين:
يمثل األول تشاكالً مكانيا ً وفق ما أشرت
ويمثل الثاني تشاكالً معنويا ً وفق العالقات الرأسية القائمة بين ھذه األلفاظ:
بلد:

عمان بعد التحول

فسد :البعد المضموني الناتح عن ھذا التحول
المعتمد:

الفاعل الحقيقي المنتج لھذا التحول

وھك,ذا تحم,,ل اس,تراتيجية التن,,اص القائم,ة عل,,ى ص,ورة المث,,ل "علم,ك بعم,,ان قري,,ة
مع,,اني ق,,ادرة عل,,ى إث,,ارة مجموع,,ة م,,ن التف,,اعالت المعب,,رة ع,,ن فك,,رة التح,,ول م,,ن القري,,ة
بصفائھا الروحي إلى المدينة بماديتھا المقينة التي ح ّملت بھ,ذه الرواس,ب االس,تعمارية الت,ي
وصلت حد الفساد الفكري الذي يتمظھر بش,كل جل,ي ف,ي ظ,ل التركي,ز الق,ائم عل,ى التش,اكل
اللفظي في البتين الثالث والرابع "أرى ،ال أرى" لم يره" حيث إن ھذه األلفاظ تمثل إش,ارة
واضحة لفقدان التواصل الفكري مع الذات الحرة ،فالشاعر وإن كان قادراً كما يتض,ح م,ن
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البي,ت الث,اني عل,ى إثب,ات التفكي,ر الح,ر لذات,ه ،إال أن ق,درة ھ,ذه ال,ذات ظل,ت أس,يرة مرحل,ة
الكشف ،فقد اكتفت ف,ي إثب,ات كينونتھ,ا باس,تقطاب فاعلي,ة الفع,ل المس,ند لل,ذات وف,ق تك,رار
الفع,ل )أرى( وم,ن ث,م ج,اء امت,داد الفع,ل ف,ي البي,ت األخي,ر بص,ورة مغ,ايرة تج,,اوزت ذات
الش,,اعر إل,,ى الجماع,,ة ف,,ي إش,,ارة واض,,حة إل,,ى اض,,محالل ھ,,ذه ال,,ذات عب,,ر ص,,ورة النف,,ي
المصاحب لأللفاظ )ال أرى() ،لم يره( وبالتالي إثبات ھذا التحول الفكري الفاسد والمؤطر
لصورة عمان الجديدة التي عبر عنھا الشاعر في عج,ز البي,ت األول "كف,ر ال,دھر فص,رت
بلد" في إشارة واضحة إلى المثل "علمك بعمان قرية".
وتظل فكرة التحول السلبي المتمظھرة في جوانب مختلفة من عمان تلحّ على خيال
الشاعر في غير مكان من ديوانه ،وتحمل اس,تراتيجية التن,اص ف,ي ھ,ذا اإلط,ار بع,داً داللي,ا ً
قادراً على تشكيل رؤية الشاعر.
يقول في إحدى قصائده:
قصـــــور عمـــــان ال يخـــــدعك مظھرھـــــا

قـــد يســـتوي نقشـــھا األزيـــاف والصـــلج

فمـــــا لغيــــــر األذى فــــــي ريعھــــــا ألــــــق

وال لغيـــــر القـــــذى فـــــي جوھـــــا رھـــــج

فــــــــــال تغرنــــــــــك ألقــــــــــاب مطنطنــــــــــة

مــــــا كــــــ ّل لفــــــظ بــــــه معنــــــاه ينــــــدمج

لـــــو أن عمـــــان أھلوھـــــا بنـــــو وطنـــــي

إذا لھـــــــذا الـــــــذي يلقـــــــاه ال لتعجـــــــوا

إذاً علــــى نــــول "غنــــدي يــــوم أرھقــــه

)(١

طغيـــان مســـتعمري أوطانـــه نســـجوا

إن استراتيجية التناص في األبيات السابقة تظھ,ر عل,ى مس,تويين يق,وم األول منھم,ا
على استقطاب الشاعر لصورة المثل القائل "من برا رخام ومن جوى سخام" أو م,ا يماثل,ه
في الكشف عن حقيقة مفادھا أن مظھر الشيء ال يوحي بجوھره ،فعمان بقصورھا الفخمة
وما تحويه من مظاھر الترف ال تعدو إال قشرة مادية خارجية تخفي في باطنھا قيم,ا ً فاس,دة
وبالت,,الي ف,,إن مظ,,اھر األل,,ق وال,,رھج م,,ا ھ,,ي إال خ,,داع للنظ,,ر تتفحص,,ه فيتب,,دى ل,,ك م,,ا ھ,,و
مخالف تماما ً لھذه المظاھر حيث األذى والقذى ،وعليه يصبح من المسلم به ف,ي مث,ل ھ,ذه
الحال,,ة فق,,دان ال,,تالحم ب,,ين األلف,,اظ ومعطياتھ,,ا  ،لتص,,بح عملي,,ة تش,,كيل الص,,ورة وف,,ق ھ,,ذا
التشاكل معطى لفكرة واحدة ھي فقدان اإلحساس باالنسجام بين ما ھو با ٍد في الشيء وذلك
)(١

عشيات وادي اليابس ،ص .١٦٢-١٦١
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الجانب الخفي فيه ،وھذه الفكرة ف,ي ح,د ذاتھ,ا تحم,ل م,ن الش,يوع م,ا جعلھ,ا تج,ري مج,رى

المثل ،والشاعر وفق استراتيجية التناص اعتمد على صورة ھذا المثل ليؤكد حقيقة مفادھ,ا
فقدان حس المواطنة ألھل عمان منھم وإن كانوا يحملون ھذه المواطنة ظاھريا ً فإنھم فقدوا
إحساساً حقيقيا ً لھا حين فقدوا اإلنسجام معه.
وي,,,أتي المس,,,توى اآلخ,,,ر ف,,,ي البي,,,ت األخي,,,ر عن,,,دما استحض,,,ر الش,,,اعر شخص,,,ية
"المھاتم,,,ا غان,,,دي" حي,,,ث تعب,,,ر ھ,,,ذه الشخص,,,ية ع,,,ن التواص,,,ل الحقيق,,,ي م,,,ع اإلحس,,,اس
بالمواطنة ،وعدم انعكاس مثل ھذا اإلحساس على أھل عم,ان يؤك,د التن,اقض الق,ائم ب,ين م,ا
ھ,,و واق,,ع وم,,ا ھ,,و ب,,اطن يظھ,,ره إحس,,اس الش,,عور بالمواطن,,ة ،ويمث,,ل ھ,,ذا االستحض,,ار
لشخص,,ية )غان,,دي( تخ,,دم اس,,تراتيجية التن,,اص الش,,اعر ف,,ي إثب,,ات ص,,ورة التن,,اقض ب,,ين
المواطن,,ة بوص,,فھا تعبي,,راً لفظي,ا ً وم,,ا تف,,رزه م,,ن ش,,عور يتمظھ,,ر ع,,ل ش,,كل س,,لوكات تؤك,,د
مشاعر اإلنسان وأحاسيسه.
إن اس,,تخدام ع,,رار للمث,,ل ف,,ي ش,,عره يعب,,ر ع,,ن وض,,ع نفس,,ي واجتم,,اعي ف,,ي غاي,,ة
التعقي,,د ،فھ,,و يكش,,ف ع,,ن حال,,ة إحب,,اط قاس,,ية جعلت,,ه يش,,عر بكون,,ه محاص,,راً م,,ن قب,,ل ق,,وى
وضغوط في النواحي األخالقية واالجتماعية والسياسية كلھا ،كما أنه استخدم المثل وجعل,ه
متكأ للمعنى المضمن فيه ،وھو يربط ذلك بالواقع اليومي الذي يعيشه وطنه.

يقول:
علمـــي بعمـــان مـــن بعـــض القـــرى فـــإذا

عمـــــــــان عاصـــــــــمة األردن تحميـــــــــه

إن البراطيــــــل قــــــدما ً خربــــــت جرشــــــا ً

والحــــــــــاكم الفــــــــــذ ل ّكــــــــــام لشــــــــــانيه

والكــــذب ملــــح الفتــــى والقــــول أُعيبــــه

)(١

مــا كــان للصــدق مــتن فــي حواشــيه

تشكل األمثال السابقة قصيدة الش,عب الت,ي نظمھ,ا ع,رار بتلقائي,ة لتعب,ر ع,ن مواقف,ه
ورؤيت,,ه الخاص,,ة للمجتم,,ع والن,,اس والمك,,ان ،فف,,ي البي,,ت األول ال,,ذي اس,,توحاه م,,ن المث,,ل
الشعبي "علم,ك بعم,ان قري,ة" يس,تخف الش,اعر بتح,ول عم,ان م,ن قري,ة إل,ى مدين,ة كب,رى،
حي,,ث اإلعم,,ار والتوس,,ع ،ويش,,كك بحقيق,,ة ھ,,ذا الق,,ول م,,ا إذا كان,,ت عم,,ان بوص,,فھا المدين,,ة
)(١

عرار ،ديوانه ،ص .٤٨٥

- ٧٢ -

والعاصمة تعبر ف,ي حقيقتھ,ا ع,ن توس,ع ن,وعي ف,ي البني,ة االجتماعي,ة والسياس,ية والثقافي,ة،

يوازي ھذا التوسع في اإلعمار ،كما يجب أن تكون عليه وم,ن وجھ,ة نظ,ر الش,اعر فدالل,ة
عمان ھنا داللة سلبية من وجھة نظره ،فبعد أن كانت عمان قرية ترمز إلى الخير والجمال
تحولت إلى مدينة ترمز إلى الفساد وھو يتبع ھذا المثل بمثل "البراطيل خربت جرشا ً" ف,ي
البت الثاني في قوله:
إن البراطيــــــل قــــــدما ً خربــــــت جرشــــــا ً

والحــــــــاكم الفــــــــذ ل ّكــــــــام لشــــــــانيه

)(١

إذ يحاول التعبير عن رؤيته الخاصة بھذا التوسع الكمي في عمان ،والذي ال يشكل
بنظره توسعا ً جوھريا ً فمھما توس,عت عم,ان فإنھ,ا س,تظل معرض,ة ألن يص,يبھا م,ا أص,اب
جرشا ً من الخراب ما دام توسعا ً كم ّياً ،وما دام الفساد ينخ,ر فيھ,ا فھ,ي ل,ن تك,ون أعظ,م م,ن
جرش التي خربتھا البراطيل.
فقد جاء بالمثل الثاني ليدلل على رؤيته الخاصة لعمان ،ويدعمھا بالمث,ل ف,ي البي,ت
الثالث "الكذب ملح الرجال" فكل م,ا يزعمون,ه ع,ن ھ,ذا التوس,ع واإلعم,ار واالنتش,ار ل,يس
إال توسعا ً كمياً ،ولھذا سيظل محض افتراء وكذب ،والكذب ملح الرج,ال ،أم,ا العي,ب فعل,ى
من يقول الصدق ،وفي ھذا انعكاس لألخالق والقيم اإلنسانية.
وألن شعر عرار صورة صادقة عن نفسه ،وألنه شاعر ش ّفاف ال يعرف المراوغة
فھو منحاز إل,ى النق,اء الج,وھر وف,ي ذات الوق,ت يك,ره الزي,ف والمراوغ,ة الت,ي لمس,ھا ف,ي
المدينة وفي عمان خاصة التي عايشھا وعرف طبائع أھلھا لذلك كانت صورة عمان سلبية
فھي بنظره رمز للزيف والخداع.
وجدير بالذكر أن أشير إلى أن مصطفى وھبي التل ق,د عم,د إل,ى كثي,ر م,ن األمث,ال
الشعبية األردنية ونظمھا ف,ي أبي,ات موزون,ة بعن,وان "أمث,ال" فق,د أع,اد ص,ياغة العدي,د م,ن
األمثال الشعبية ،وأفاد منھا في التعبير عن كثير من القضايا السياس,ية واالجتماعي,ة ،وت,دل
األمثال الشعبية في شعر عرار على تمثل ال,روح العربي,ة وال,روح الش,عبية األردني,ة لطبق,ة
الفالح,ين بم,ا يع,زز انتم,اءه ال,وطني .علم,ا ً ب,أن ھ,ذا الفص,ل ق,د وق,ف عل,ى العدي,د م,ن ھ,,ذه
األبيات مبينا ً كيفية توظيفھا وجعلھا من بنية نص عرار الحاضر.
)(١

عرار ،ديوانه ،ص .٤٨٥
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وھو يتمثل أفكارھم ،وما تلھج به ألسنتھم من أقوال مأثورة ملتصقة بالبيئة الش,عبية
مم,,ا يطب,,ع ش,,عره ب,,روح ش,,عبية تقرب,,ه م,,ن روح العام,,ة) .(١حي,,ث يوظ,,ف المث,,ل داخ,,ل بني,,ة
القصيدة بحيث يصبح جزءاً من النسق البنائي للقصيدة.
وتشكل ھذه األمثال تناصا ً يحمل دالالت وظالل متعددة تغني النص الحاضر.

)(١

أنور أبو سليم ،المضامين التراثية في شعر عرار ،دراسات ،المجلد السادس عشر ،العدد  ،١٩٨٩ص .٢٥٢
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الفصل الثاني

التناص الديني وشعر عرار

مقدمة
يظل التراث سواء أكان دينيا ً أم تاريخيا ً معينا ً ال ينضب ينھل منه المب%دعون إذا م%ا
أرتأوا أن ھذا التراث يجعل إبداعھم أكثر ثرا ًء وخصوبة وغنى.
ولم يعد ثمة مجال للشك ف%ي أن الش%اعر يتش%رب نصوص%ا ً مختلف%ة تص%بح بالت%دريج
عنصراً أساسيا ً م%ن ذاكرت%ه اإلبداعي%ة وتمت%زج ھ%ذه النص%وص بمعارف%ه ومھارات%ه وتص%بح
فيما بعد مكونا ً من مكوناته الثقافية واإلبداعية ،فال يوجد ن%ص بك%ر" ،ف%النص الجدي%د إنت%اج
لنص%%وص أو أش%%الء نص%%وص معروف%%ة وغي%%ر معروف%%ة س%%ابقة علي%%ه أو ھ%%و خالص%%ة لم%%ا ال
يحص%%ى م%%ن النص%%وص الكائن%%ة ف%%ي ال%%ذاكرة أو القابع%%ة ف%%ي الالوع%%ي الف%%ردي أو الجمع%%ي،
وبالتالي فإن النصوص تتسرب وتتغلغل إلى داخل نص آخر حتى ال يعود ثمة وجود لنص
محايد أو بريء ،ويصبح النص مرادفا ً للحياة).(١
والتناص الديني يعني تداخل نصوص دينية ع%ن طري%ق االقتب%اس أو التض%مين م%ن
القرآن الكريم أو األخبار الدينية مع النص األصلي للقصيدة ،ويفترض ف%ي ھ%ذه التناص%ات
أن تنسجم مع النص الجديد وتعمقه وتثريه فنيا ً وفكرياً" ،والتناص الديني يكش%ف ع%ن نظ%ر
الشعراء إلى أن القرآن الكريم مص%در م%ن مص%ادر البالغ%ة المتمي%زة ،وأن%ه يحم%ل لإلنس%ان
في كل زمان ومكان دالالت ال متناھية ويفسر أشياء تمس حياة اإلنسان).(٢

لقد تعددت المعطيات التي استمدھا عرار من المصدر الديني فاستمد منھا نصوصا ً
قرآني%%ة وبع%%ض النص%%وص م%%ن ال%%ديانات األخ%%رى ،كم%%ا اس%%تمد أح%%داثا ً وشخص%%يات متع%%ددة،
وتعامل عرار مع ھذه المعطيات ليعب%ر ع%ن حال%ة م%ن القل%ق والتن%اقض ،وليعب%ر أيض%اً ع%ن
)(١
)(٢

خليل الموسى ،التناص واإلخباسة في النص الشعري مجلة الموقف األدبي ،ص .٨٢
موسى ربابعة ،التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ص .٧٧
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نزع%%ة وجودي%%ة م%%ن قض%%ية الحي%%اة والم%%وت ،وم%%ن الج%%دير ذك%%ره أن ص%%وره الديني%%ة ج%%اءت
منسجمة مع السياق العام الذي يسود القصيدة ومع الفكرة العامة التي يري%د أن يص%ل إليھ%ا،
كما انسجمت مع بقية الصور الجزئية التي يستمدھا من المصادر المختلفة.
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أوالً :التناص مع القرآن:

يبدو أن استدعاء النص القرآن%ي ف%ي ش%عر ع%رار أم%ر الف%ت لالنتب%اه ،ولع%ل اعتم%اد
الشاعر على ھذا التوجه التقني في بنائه تشكيله الفني يكمن ف%ي براعت%ه الماثل%ة ف%ي توظيف%ه
للنص المستدعى وفق سياقات خاصة يمنحھا القدرة عل%ى نق%ل تص%وراته الذھني%ة إل%ى م%ادة
اللغة -ومما يمكن اإلشارة إليه في ھذا اإلطار قوله:
أُسقى ،وأشربھا ،وأعرف أنھا

رجس ،ومن عمل اللعين العاتي

لكنّ فيھا لألنام منافعاً

)(١

قد تجمع الشملين بعد شتات

لقد عمد عرار إلى النص الغائب )اآليات القرآنية( ليجعلھا خلفية يسوّغ فيھ%ا ش%ربه
الخمر ،لكن في بناء جديد وفق%ا ً ل%رؤاه النفس%ية والفكري%ة ،فق%د استحض%ر نص%ين غ%ائبين م%ن
القرآن – األول :اآلية يسألونك عن الخمر والميسر ،قل فيھما إثم كبير ومنافع للناس
وإثمھما أكبر من نفعھما).(٢
فالبي%%ت الث%%اني يتن%%اص م%%ع اآلي%%ة الكريم%%ة الس%%ابقة م%%ن س%%ورة البق%%رة ،والبي%%ت األول
يتناص مع اآلية الكريمة في قوله تعالى:
يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ،إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر ،ويصدكم عن ذكر ﷲ وعن الصالة ،فھل انتم منتھون).(٣
فق%%د استحض%%ر نص%%ين م%%ن الق%%رآن أح%%دھما ناس%%خ لآلخ%%ر ،فالث%%اني ينس%%خ األول ،إذ
الحكمان مختلفان ،فأحدھما يعود إلى بداية الدعوة وحيث أراد القرآن أن يتدرج ف%ي تح%ريم
الخم%ر ،فجع%ل الحك%م أن ف%ي الخم%ر إثم%ا ً ومن%افع ،غي%ر أن اإلث%م يف%وق النف%ع دون أن يح%%رم
شربھا تحريما ً مباشراً.
أما اآليتان األخريان فإنھما جاءتا لتحرما الخمر تحريما ً مباشرا ،وتقررا أن الخمر
رجس ،فالواجب اجتنابه.

)(١
)(٢
)(٣

عشيات وادي اليابس ،ص .١٥٢
سورة البقرة ،اآلية.٢١٩ ،
سورة البقرة ،اآلية.٩١-٩٠ ،
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ل%ذلك ف%%إن ھ%%ذا الحك%%م نس%%خ ك%%ل م%%ا ج%اء ف%%ي آي%%ات أخ%%رى فتح%%دث ع%%ن الخم%%ر ،وق%%د
اس%%تفاد الش%%اعر م%%ن ھ%%ذين النص%%ين ،إال أنھم%%ا خالفھم%ا ف%%ي أم%%رين :األول :خ%%الف الترتي%%ب

القرآني لنزول اآليتين ،فعلى الرغم من أن اآلية في س%ورة البق%رة .ق%د نزل%ت قب%ل اآلي%ة ف%ي
سورة المائدة إال أن الشاعر جعل تناصه لما في س%ورة المائ%دة س%ابقا ً لم%ا ف%ي س%ورة البق%رة
والثاني :مفھوم من األول :وھو اآلية ف%ي س%ورة المائ%دة ج%اءت لتنس%خ الحك%م ف%ي االي%ة م%ن
سورة البقرة إال أن األمر معك%وس ل%دى ع%رار فجع%ل الحك%م ف%ي التن%اص م%ع س%ورة البق%رة
ناسخا ً للحكم في تناصه مع اآلية من سورة المائدة.
وبھذا فھو يوظف التناص ھنا وفقا ً لرؤاه النفسية والفكري%ة وھ%ذا األم%ر يتواف%ق م%ع
طبيعة عرار ،فھو شارب خمر ،وال يري%د ألي حك%م س%واء أك%ان ش%رعيا ً أم غي%ره أن يبع%ده
عنھا لذا نراه يعمد من خالل الدين إلى استخدام حكم منسوخ ألنه ل%م يج%د غي%ره ،وھ%و يعل%م
أن اإلث%%م والض%%رر فيھم%%ا أكب%%ر م%%ن النف%%ع إال أن%%ه فض%%ل النف%%ع القلي%%ل عل%%ى الض%%رر الكبي%%ر،
وخالف القرآن في تقرير نفع الخمر ،فالقرآن يق%رر ص%راحه ض%ررھا ،والش%اعر يق%رر أن
نف%%ع الخم%%ر يكم%%ن ف%%ي أن%%ه يجم%%ع الش%%مل بع%%د الش%%تات وھ%%ذه فلس%%فة ال تص%%در إال ع%%ن ش%%اعر
كع%%%رار وج%%%د ف%%%ي الخم%%%ر ال%%%دواء الن%%%اجع لكثي%%%ر م%%%ن األم%%%راض واألزم%%%ات الت%%%ي يعانيھ%%%ا،
ف%%الظروف أجبرت%%ه عل%%ى ش%%ربھا ،وھ%%ذه الظ%%روف وتل%%ك األزم%%ات أكث%%ر مم%%ا تحتمل%%ه نف%%س
مرھف%%ة ك%%نفس ع%%رار ،ل%%ذلك يھ%%رب إليھ%%ا عن%%د اش%%تداد األزم%%ات النفس%%ية واالجتماعي%%ة علي%%ه
وعلى مواطنيه" ،والمسألة عند عرار ليست مجرد غواية واستھتار وتھالك عل%ى المل%ذات،
إنما ھي مسألة وعي معرفي يقلق صاحبه ويفزعه ويدفعه للكشف والتمرد). (١
وثم%%ة تن%%اص آخ%%ر ي%%نھض ب%%ه البيت%%ان إذ إن البي%%ت الث%%اني ي%%ومىء إل%%ى بي%%ت مجن%%ون
ليلى:
وقد يجمع ﷲ الشتيتين بعدما

)(١

)(٢

يظنان كل الظن أن ال تالقيا)(٢

م33ن كت33اب مص33طفى وھب33ي الت33ل ،ق33راءة جدي33دة ،مؤسس33ة عبدالحمي33د ش33ومان ،وزارة الثقاف33ة ،المؤسس33ة العرب ي33ة
للدراسات والنشر ،ص .١٦٦
مثال علي الشرع ،عرار والطروحات الشعرية العربية الحديثة.
مجنون ليلى :ديوان مجنون ليلى ،جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج مكتبة مصر  ،١٩٧٧ص .٢٧٧
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وھذا التناص الممتد الذي جم%ع في%ه الش%اعر ب%ين نص%ين غ%ائبين م%ن الق%رآن الك%ريم

والش%%عر العرب%%ي يؤش%%ر عل%%ى أن الش%%اعر يح%%اول التوفي%%ق ب%%ين معني%%ين متض%%ادين تمتلكھم%%ا
الخمرة ،المعنى األول أنھا رجس وإثم والثاني أنھا ذات منافع وھو يتجاوز وصف الخمرة
ب%%الرجس ويرك%%ز عل%%ى عنص%%ر المنفع%%ة فيھ%%ا وتب%%دو منفعتھ%%ا ف%%ي نظ%%ر الش%%اعر أنھ%%ا تجم%%ع
الشملين بعد التفرق والشتات.
ومن الملحوظ أن عراراً قد عمد إلى آيتين من القرآن وجذبھما إلى دائرت%ه لتش%اوق
مع موقفه ،وبتناصه مع ھاتين اآليتين التي جاءت إحداھما تنس%خ األخ%رى ق%د كش%ف حالت%ه
النفسية ونظراته إلى الخمر.
وتتجلى فاعلية النص القرآني في بناء قصيدته )سكر الدھر( ،يقول:
أيھا الباكي على أوطانه

ال يرد الروح للميت نوح

بارك الظلم وصفق لألذى

فھما نصر من ﷲ وفتح)(١

إن أول ما يلف%ت انتب%اه المتلق%ي ف%ي البيت%ين ھ%و اس%تدعاء الش%اعر للمعن%ى م%ن خ%الل
الكلم %ات الت%%ي تحي%%ل مباش%%رة إل%%ى اآلي%%ة الكريم%%ة وأخرى تحبونھا نصر من ﷲ وفتح
قريب) (٢فاآلية الكريمة جاءت لتعب%ر ع%ن موق%ف إيج%ابي وھ%و تطل%ع الم%ؤمنين إل%ى الف%تح
والنصر ،فھي تحمل معنى البشارة بالفوز ،ولك%ن ع%راراً ق%د اس%تخدم ھ%ذا الج%زء م%ن اآلي%ة
ف%ي س%%ياق جدي%د ذي دالل%%ة جدي%دة ،لكنھ%%ا س%لبية ال إيجابي%%ة تش%ير إل%%ى العج%ز وع%%دم وض%%وح
الرؤية ،فھو يس%خر م%ن اإلنس%ان ال%ذي ال يع%رف معادل%ة للنص%ر والف%تح"

) (٣

فھ%و يباركھم%ا

ويعدھما نصراً وفتحاً ،وھو بذلك يسخر من األوض%اع الس%ائدة ف%ي وطن%ه ال%ذي انقلب%ت في%ه
الموازين والمفاھيم.
إن التناص في البيتين الس%ابقين مبن%ي عل%ى إمكاني%ة زائف%ة ھ%ي تواف%ق مس%تحيل ب%ين
الباكي على أوطانه ،والمباركة للظلم الذي لحق ب%الوطن "وع%رار اس%تطاع م%ن خ%الل ذل%ك

)(١
)(٢
)(٣

الديوان ،ص .١٨٠
سورة الصف ،األية.١٢ ،
موسى الرباعي ،التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ص .٢٤٢
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أن يحوّ ل المصيبة من كونھا شعوراً خاصا ً باإلحباط أصاب وطنه إلى مرارة عامة تصدر
عن أي إنسان أبتُلي وطنه").(١
لقد استدعى الشاعر في البيتين آية واحدة جعل فيھا التن%اص من%دغما ً ومتالحم%ا ً م%ع

بناء البيتين بل مع القصيدة ككل .لتوضيح رؤيته ،وتوظيف عرار لھذه اآلية ج%اء متطابق%ا ً
مع األوضاع التي يعيشھا ويعيشه وطنه ،لذلك فقد ھدم بنية النص الغائب/اآلي%ة ال%دال عل%ى
البشارة بالنصر والفتح القريب إلى الض%د وبناھ%ا بن%ا ًء معاكس%ا ً لم%ا كان%ت علي%ه ف%ي األص%ل
ووظفھا في نصه الحاضر ليدلل على العجز وانقالب األوضاع.
ولقد تعددت مستويات التناص مع التراث الديني ،فتنوعت مظاھر استدعاء اآليات
القرآنية للتعبير عن رؤى الشاعر ،فجاءت أحيانا ً إعادة كتاب%ة لجزئي%ة م%ن آي%ة قرآني%ة نقلھ%ا
إلى س%ياق جدي%د يص%ور واقع%ه النفس%ي ألن التن%اص يث%ري العم%ل األدب%ي ،ويوس%ع فض%اءه،
ويفتح أبوابه للتأويل والتفسير.
يقول في رثاء "فؤاد"):(٢
"أفؤاد" ما الدنيا سراب بقيعة

وقـــــــح يقعقـــــــع فـــــــي مفـــــــازة بـــــــاقع

إن تخـــــــــدع الط ّمـــــــــاع لمعتُـــــــــه فلـــــــــن

تقــــــوى علــــــى عبــــــث يــــــذقن القــــــانع

فــــــــأربع علــــــــى ظلــــــــع المنيــــــــة إنھــــــــا

)(٣

ج

وأبيك ،أغنى من أغنّ مرابعي

لع%%ل ق%%وام القص%%يدة يس%%تند إل%%ى مض%%امين وص%%ور ذات دالالت ت%%ومىء إل%%ى الم%%وت
ومص%%ير اإلنس%%ان ،وموق%%ف اإلنس%%ان من%%ه ،فالس%%راب ال%%ذي ش%%به ب%%ه ال%%دنيا يس%%تدعي اآلي%%ة
الكريمة:

والذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده
شيئاً ،ووجد ﷲ عنده فوفاه حسابه ،وﷲ سريع الحساب).(٤

إن اآلي%%ة الكريم%%ة تص%%ور أعم%%ال الك%%افرين عل%%ى أنھ%%ا س%%راب خ%%ادع ال ج%%دوى من%%ه
وع%رار يس%%تدعي اآلي%ة ليص%%ور ال%دنيا بأنھ%%ا س%راب يخ%%دع الط%امعين ،وھ%%و يوظفھ%ا توظيف%ا ً
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

عبدالقادر الرباعي ،الرؤيا والفن ،قراءة من الداخل ،ص .١٥٤
ھو فؤاد التل ،ابن عم الشاعر ،تخرج من الجامعة األمريكية بيروت وتوفي عام  ١٩٤٧وھو في ريعان الش3باب
بداء السل ،فرثاه الشاعر بھذه القصيدة.
عرار ،ديوانه ،ص .٣٠٤-٣٠٣
سورة النور ،اآلية .٢٤
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خاصا ً يعبر عن نظرته للدنيا التي تنسجم مع النظرة إلى مصير أعم%ال الك%افرين ،فكالھم%ا
سراب خادع ال طائل منه ،وكما أن الس%راب ال يتعل%ق ب%ه س%وى م%ن ھ%و ظم%آن يبح%ث ع%ن

الماء فيسعى إليه ثم ال يجده فإن الطماع المتعلق بھذه ال%دنيا ينخ%دع بھ%ا ويُع%زى بمغرياتھ%ا،
أما القانع فإنه ال يرى شيئا ً يستحق أن يتعلق به واألبيات تبرز ص%راعا ً عان%اه الش%اعر ب%ين
واقع حزين عاشه بفقد ابن عمه وقلقه وحيرته وبين حياة سرابية خادعة ال فائدة منھا.
إن الصورة العامة التي انطوى عليھا التناص تتكون من بعدين :األول :بعد الم%وت
وحياة اإلنس%ان بع%د الم%وت ،والث%اني :بع%د الحي%اة وتعل%ق اإلنس%ان بس%رابھا الخ%ادع ،وع%رار
جعل المادة المتناصة )اآلية( جانب%اً م%ن بني%ة ال%نص الحاض%ر ،ووظفھ%ا توظيف%ا ً مباش%راً ف%ي
بناء القصيدة ليخدم ھدفه في إبراز قلقه وحيرته وتشاؤمه من الحياة الخادعة.
حين يتم التعامل م%ع الت%راث أي%ا ً ك%ان ش%كله ف%إن ھ%ذا يخل%ق ج%دالً ح%راً ب%ين نص%ين،
النص الغائب/المرجع ،والنص الحاضر ،م%ن ھن%ا ف%إن التن%اص يف%تح آف%اق ال%نص ،ويجعل%ه
يحتم%%ل أكث%%%ر م%%%ن ق%%راءة وفق%%%ا ً ل%%%وعي المتلق%%ي ل%%%ذا نج%%%د ع%%راراً يوظ%%%ف اآلي%%%ات الكريم%%%ة،
ويصوغھا صياغة جديدة عبر امتصاصھا وھدمھا لبناء نص جديد.
يقول في قصيدة "تقدمة احترام إلى فتاة وادي اليابس"
يا بنت! تحقيق العدالة ركنه

ولع القضاة براحة الوجدان

ولعي بكأس في ارتشاف رحيقه

سكر يحيل الغائبات أماني

ويريك فقه الشيخ أقواالً بھا

ما أنزل الرحمن من سلطان

فإذا جھنم جنة ،إذا األسى

)(١

نعمى ،وإذا نوب الزمان أغاني

جج

تلح عل%ى ع%رار ف%ي ھ%ذه األبي%ات فك%رة العدال%ة ف%ي ض%وء م%ا يش%عر ب%ه م%ن انتش%ار
لمظ%%اھر الظل%%م واالس%%تبداد الت%%ي بات%%ت تؤرق%%ه ،فھ%%و مول%%ع بالع%%دل ول%%ع القض%%اة ف%%ي س%%عيھم
لتحقيقه غير أن عراراً وإن حاول إثبات جوھر الفكرة التي يس%عى إليھ%ا م%ن خ%الل ص%ورة
القضاء لم يستطع االنفالت من عالمه الخاص وھو عالم الخمر الذي يرى في%ه عالم%ا ً ب%ديالً
للواق%%ع ،تتحق%%ق مع%%ه أمنيات%%ه فك%%ان موفق%ا ً ف%%ي إث%%ارة ھ%%ذه الص%%ورة م%%ن ج%%انبين :اس%%تطاع م%%ع
األول تحقيق البناء الداللي عبر نمط التكرار الذي تنامت معه الصورة المعبرة ع%ن تش%وق
الشاعر لفكرة الع%دل حي%ث ولع%ه بھ%ا مماث%ل لولع%ه ب%الخمرة أم%ا الجان%ب اآلخ%ر ف%ي ص%ورة
)(١

عشيات وادي اليابس ،ص .٣٨٣
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الخم%%ر فتتمث%%ل ف%%ي خلق%%ه لھ%%ذا الع%%الم الب%%ديل ال%%ذي يحق%%ق ل%%ه نوع%اً م%%ن التح%%والت ول%%و عل%%ى
المستوى ال%ذھني والش%عوري إل%ى ع%الم الخم%ر بوص%فه الب%ديل الق%ادر عل%ى تلبي%ة طموح%ات
الشاعر ،ذلك أن ھذا العالم وفق ھذه الثنائيات التي تتحول معھا النائبات إلى أماني ،وجھنم
أغ%%ان أض%%حى الع%%الم األمث%%ل لتحقي%%ق
إل%%ى جن%%ة ،واألس%%ى إل%%ى نعم%%ى ،ون %وب الزم%%ان إل%%ى
ٍ
طموحات الشاعر ،ومثل ھذا النمط م%ن التش%كيل الفن%ي تتن%امى أبع%اده ب%أرقى دالالتھ%ا ح%ين
يستقطب الشاعر عبر تقنية التناص قوله تعالى:
إن ھي إال أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم وما أنزل ﷲ بھا من سلطان).(١
إذ تبدو عملية القلب التي اتبعھا الشاعر عبر امتصاصه لمضمون اآلية القرآني%ة ث%م

تحويرھا لخدمة فكرته ورؤيته الخاصة ماثلة في البيت الثالث وذل%ك ح%ين جع%ل م%ن مقول%ة
الشيخ –في إشارة واضحة لمن يحاولون إث%ارة إش%كاليات ديني%ة وأخالقي%ة ،تش%ي بالمظ%اھر
السلبية لشرب الخمر جعل منھا حقالً موازيا ً للمضمون الداللي ال%ذي أس%ندته اآلي%ة الكريم%ة
إلى عبدة األصنام ،وذلك حين قاموا بتشكيلھا وبنائھا ثم سموھا باآللھة فقد استمد عرار من
ھذه اآلية الفكرة القائلة بنفي صحة الق%ول لھ%ذه التس%مية لع%دم ثبوتھ%ا ما أنزل ﷲ بھا من
سلطان ث%م ش%%كل م%ن ھ%ذا المض%%مون ص%ورة معكوس%ة ح%%ين نف%ى ص%حة ق%%ول الش%يخ لع%%دم
ثبوته فعليا ً في إش%ارة واض%حة إل%ى ق%درة ع%الم الخم%ر عل%ى خل%ق ھ%ذا ال%نمط م%ن التح%والت
التي تؤكد ھذا النص من جھة.
وتتحقق عبرھا من جھة أخرى نمط التحويالت التي ترض%ي طم%وح الش%اعر لتب%دو
الصورة في نھاية المطاف عبر ھ%ذه التب%دالت ق%ادرة عل%ى إف%راغ ج%وھر مقول%ة الش%يخ م%ن
مضمونھا.
ونفي صحتھا نفيا ً قاطعا ً ومن ثم قامت ھذه التحوالت مقام البعد الداللي الذي ترتب
على صورة النفي المعبر عنه في قوله تعالى ما أنزل ﷲ بھا من سلطان.
إن حضور اآليات الكريمة أمر الفت في شعر عرار ،ويتميز ھذا الشاعر بمقدرت%ه
على توجيه اآلية نحو الوجھة التي يري%د ،وجعلھ%ا تأخ%ذ مس%اراً جدي%داً يعب%ر ب%ه ع%ن موقف%ه،
ويصور فيه انفعاالته العاطفية.

)(١

سورة النجم ،اآلية .٢٣

يقول في قصيدة "يا حلوة النظرة"

- ٨٣ -

يا حلوة البسمة
نظرتك الحادبة الحانية
جنة عدن قطوفھا دانية

) (١

حيث تحيل ھذه الفق%رة الش%عرية إل%ى نص%وص غائب%ة ف%ي اآلي%ات م%ن س%ورة الحاق%ة
في جنة عالية  ،قطوفھا دانية) (٢فق%د تش%كلت ص%%ورة المحبوب%ة ونظراتھ%ا الحل%وة م%%ن
خالل اآليات أو البعد الديني الذي وظفه الشاعر بشكل مباش%ر ،وم%ن خالل%ه ق%ام بإس%قاط م%ا
في نفسه ،فھو يرى في نظرة المحبوبة جنة عدن ،قطوفھا دانية ،فنظ%رة المحبوب%ة تض%اھي
جنات عدن الواردة في اآليات الكريم%ة ،ث%م أن انفع%االت الش%اعر العاطفي%ة ملتھب%ة ف%ي ھ%ذه
المقطعة الشعورية حيث عمد إلى أنماط من التراكيب المتماثل%ة س%عى معھ%ا إل%ى خل%ق ش%كل
من أشكال اإلثارة الوجدانية لدى المتلقي ،فح%اول رس%م ص%ورة جمالي%ة عاطفي%ة ھ%ي أدع%ى
للتأثير في المح%ب وم%ن ھن%ا ي%أتي التأكي%د عل%ى النظ%رة بوص%فھا عنص%راً ق%ادراً عل%ى إث%ارة
جملة من التراكمات الشعرية ل%دى الش%اعر ،ح%ين ح%اول إف%راغ مش%اعره تج%اه ھ%ذه النظ%رة
يس%عفه محت%وى ال%نص القرآن%ي الماث%%ل ف%ي قول%ه تع%الى ف%%ي جن%ة عالي%ة ،قطوفھ%ا داني%%ة إذ
يتوس%%ل م%%ن خ%%الل ھ%%ذه اآلي%%ة إف%%راغ محت%%وى المض%%مون الش%عري ف%%ي ذات%%ه ،فتك%%ون عملي%%ة
التفريغ الشعوري وفق سياق االستدعاء لھذا ال%نص مجس%دة حس%ياً ف%ي جن%ة عالي%ة ،قطوفھ%ا
دانية ،وبھذا يرقى الش%اعر بمس%توى الفاعلي%ة الت%ي تثيرھ%ا نظ%رة محبوبت%ه تجاھ%ه إل%ى آف%اق
الجنة يفيض عن مستوى المخيلة البش%رية ،ومث%ل ھ%ذا التوج%ه ف%ي رس%م التش%كيل الص%وري
المفعم بالحيوية والجمال واإلثارة ال يتأتى للشاعر بغير ھذا التناص القرآني.
مم%%ا يج%%در ذك%%ره أن ع%%راراً يوظ%%ف ال%%نص المرج%%ع/اآلي%%ة ف%%ي كش%%فه ع%%ن رؤيت%%ه
وعرض انفعاالته الملتھبة من خالل تقنية التناص المباشر المكشوف.
وق%%د ي%%أتي التن%%اص ال%%ديني ل%%دى ع%%رار ليعب%%ر ع%%ن واق%%ع سياس%%ي أو لي%%ؤرخ لت%%أريخ
سياسي يرصد من خالله األحداث التي مرت به األمة كنكبة ع%ام  ١٩٤٨واس%تحقاقاتھا م%ن
التشرد وظھور مشكلة الالجئين.
)(١
)(٢

الديوان ،ص .٥٢٢
سورة الحاقة ،االية.٢٣-٢٢ ،
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يقول في قصيدة "أمالي عرار":
فـ "برنادوت") (١طللعته

لعمري غير ميمونة
ج

يذوب عليك إشفاقاً

ويمنع عنك ماعونه

)(٢

إن الجمل%%ة الش%%عرية ف%%ي البيت%%ين الس%%ابقين ت%%ومىء إل%%ى ن%%ص دين%%ي غائ%%ب م%%ن خ%%الل
األلفاظ التي تحيل إليه مباشرة ،حيث يتناص الشاعر مع اآليات القرآنية:
 فويل للمصلين ،الذين ھم عن صالتھم ساھون ،الذين ھم يراءون ويمنعون
الماعون).(٣
وھ%%%ي ألف%%%اظ مش%%%حونة بكثي%%%ر م%%%ن ال%%%دالالت الت%%%ي تب%%%ين نفس%%%ية اإلف%%%رنج وطب%%%ائعھم
المتص%%فة بالنف%%اق والري%%اء ،فعل%%ى ال%%رغم م%%ن أن ظ%%اھر الش%%خص )برن%%ادوت( إنس%%ان نزي%%ه
محبوب إال أن الشاعر ال يعترف بھذا األمر ،ألنه أجنبي ،فھ%و ال يث%ق باألجان%ب حت%ى وإن
ك%ان ظ%%اھرة حس%ناً ،ول%%ذلك ك%ان )برن%%ادوت( ف%ي نظ%%ر الش%اعر كالمص%%لي المرائ%ي ال%%ذي ال
يحافظ على صالته ،فھو منافق مرا ٍء.
إن برنادوت الذي يظھر اإلشفاق والرحمة ھو في الواقع ال يرحم وال يقدم ما ينفع،
ومن ھنا فقد جعل الشاعر من )برنادوت( الذي ھو إنسان نزيه في نظ%ر الجمي%ع جع%ل من%ه
إنسانا ً منافقاً اليختلف عن أي يھودي أو أجنبي.
يقول:
فبرنادوت طرماذ

كشرتو وابن غوريونه

)(٤

فالشاعر ھنا ق%ام بعملي%ة ھ%دم لل%نص الغائ%ب/اآلي%ة وش%كلھا تش%كيالً جدي%داً يعب%ر ع%ن
رؤيته الخاصة وموقفه من األجانب الذي يقوم على عدم ثقته بھم ،وھو يس%تعير م%ن ال%نص
المرجع وصفه لشخصية اإلنسان المنافق الذي يرائي ويظھر خالف ما ينص.
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

برنادوت ،الكونت ،فولك برنادوت ،سويدي الجنسية ،عينته ھيئة األمم المتحدة عام  ١٩٤٨وسيطا ً بين المعرب
واليھود ،وقد اغتالته العصابات اليھودية ألنه قام بعمله بنزاھة.
الديوان ،ص .٤٤٧
سورة الماعون اآليات ).(٥-٤
عشيات وادي اليابس ،ص .٤٤٧
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وقد جاء التطابق بين موقف القرآن من المنافقين وموقف عرار من برنادوت وك%ل

األجانب واضحا ً ف%النص القرآن%ي أس%عف ع%رار ف%ي عملي%ة التفري%غ الع%اطفي تج%اه اإلف%رنج
المن%افقين ال%%ذي يظھ%%رون اإلش%%فاق والرحم%%ة ويخف%%ون المك%%ر والخديع%%ة ،وق%%د ج%%اء اس%%تدعاء
النص الغائب/اآلية مع مالحظة أن التن%اص ك%ان م%ع آي%ة واح%دة ،ل%يس م%ن أج%ل االس%تدعاء
فقط بل وظفه توظيفا ً يبلور موقفه من األجانب بشكل عام.
فموقف الشاعر من األجانب جعله يطلق حكما ً عاماً عليھم جميع%اً ،فھ%و ال يث%ق بھ%م
ألنھم أعداء األمة.
وتعد قصيدة "سكر الدھر" من القصائد التي تقوم في إبراز مضامينھا على
النصوص الغائبة المستمدة من التراث الديني:

يقول:
بعضھم يسكر للسكر وفي النا

س من يسكر يا شيخ ليصحو

كتب ﷲ علينا شربھا

ليس خطأ كتب ﷲ فنمحو

قد قلوت القيل والقال وما

ليس لي فيه غنى أو منه ربح

ونذرت الصمت ،لما قيل لي

من يقول الحق يؤذى ويُدح

ج

أنا إن أصمت ،فصمتي حسبه

أنه صوت األرقاء األبح

)(١

لعل الشاعر في األبيات الس%ابقة يبن%ي تم%رده ورفض%ه لتقري%ع ول%وم الش%يخ ل%ه عل%ى
فكرتين يحاول في األولى التفريق بين نوعين من الشرب يھدف األول إل%ى الل%ذة أو الس%كر
من أجل السكر فحسب.
أم%ا الث%اني فيتمث%ل ف%ي الش%رب الھ%ادف ال%ذي يبتغ%ي مع%ه الش%اعر التح%ول م%ن حال%%ة
الالوعي إلى حالة الوعي التي يعي معھا الواقع الذي يعيش فيه أما الفكرة الثانية التي يبني
عليھا رفضه لمقولة الشيخ فھي القدرية الت%ي ي%رى بموجبھ%ا أن ش%رب الخم%ر ق%در كتب%ه ﷲ
عليه ،وھذا القدر من منظور عرار يرقى إلى درجة الثبات إذ إن الشاعر يعدم الوسيلة ف%ي
الخ%%الص من%%ه أو تغيي%%ره ف%%ي الوق%%ت ال%%ذي ي%%رى في%%ه أن إمكاني%%ة التح%%ول أو التغيي%%ر قائم%%ة
)(١

عشيات وادي اليابس ،ص .١٧٩
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لالقالع عن شرب الخمر فيما لو كان شربه خارجاً عن إطار القدرية كأن يكون موضوعا ً
من ﷲ على عباده على صورة رسم خطي ،ولھذا يرقى الشاعر بمستوى تواصله مع عالم
الخمر أو شربه إلى درجة يشعر معھا أن عملية التحول عنه تظ%ل خ%ارج ح%دود اإلمكان%ات
البشرية إذ ھو قدر ﷲ على العباد.
لذا فقد ھجرا لكالم ورفض األقوال التي ال فائدة ترتجى منھا ،وھ%و يعب%ر ع%ن ھ%ذا
المضمون بصورة يحملھا على نص قرآني يضيء مضمونھا فيستحضر قول%ه تع%الى ي%أمر
مريم بالقول فقولي إني نذرت للرحمن صوماً ،فلن أكلم اليوم إنسيا ً ).(١
ويظ%%ل حض%%ور الق%%رآن الك%%ريم واض%%حاً ف%%ي ش%%عر ع%%رار ،ويس%%تعين ب%%ه ف%%ي تش%%كيل
صورة الشعرية:
يقول في قصيدة "يا حيرة البان":
يقول" :عبود" جنات النعيم على

أبوابھا حارس يدعوه رضوانا

من ماء "راحوب" لم يشرب وليس

ربع "بجلعاد" أوحي :بشيحانا

له
إن كان يا شيخ ھذا شأن جنتكم

فأبعد بھا إنھا ليست بمرمانا

وقل معي بلسان غير ذي عوج

)(٢

ج

ال كنت يا جنة الفردوس مأوانا
جج

تعب%%%ر ھ%%%ذه األبي%%%ات ع%%%ن تعل%%%ق الش%%%اعر بوطن%%%ه إل%%%ى درج%%%ة تص%%%ل ح%%%د التق%%%ديس
والتصوف ،وھي وفق بنيتھا المض%مونية القائم%ة عل%ى الح%وار ترتك%ز عل%ى ج%انبين :يظھ%ر
األول البعد اإلنساني اعتماداً على مواصفات خاصة ،ويتعلق الثاني بالبعد المكاني ،وھذان
الجانب%%ان ھم%%ا المجس%%دان لمع%%اني الجن%%ة بك%%ل أبعادھ%%ا ،ف%%إن خل%%ت ھ%%ذه الجن%%ة م%%ن االنتم%%اء
المكاني ممثالً براحوب وجلعاد وشيحان ثم ما يمكن أن تثي%ره ھ%ذه األم%اكن م%ن أبع%اد عل%ى
المستوى اإلنساني وفق عملية االمتزاج المعبرة عن الحس الوطني على ھذين المس%تويين،
وبغيرھما فإن ھذه الجن%ة تبق%ى فارغ%ة م%ن مض%مونھا ،وم%ن ھن%ا ي%أتي التعج%ب )فابع%د بھ%ا(
معبراً عن صورة الرفض لھذه الجن%ة ،ث%م ت%أتي فاعلي%ة التن%اص) (٣ف%ي البي%ت األخي%ر لتعب%ر
)(١
)(٢
)(٣

سورة مريم ،اآلية .٢٦
عشيات وادي اليابس ،ص .٣٧٣-٣٧٢
يتناص مع االية الكريمة ،سورة الزمر ،اآلية  .٢٨قرآنياً عربيا ً غير ذي عوج لعلھم يتقون.
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عن سياق مغاير تماما ً لسياقھا األصلي إذ إن نفي صفة العوج عن القول في أصل الوصف

جاء معبراً عن المحت%وى القرآن%ي ال%ذي ج%اء بطبيع%ة الح%ال مؤك%داً لمقول%ة الش%يخ عب%ود ف%ي
وصفه للجنة غير أن عراراً يبتسر ھذا الوصف )غير ذي عوج( ويوظفه في س%ياق مغ%اير
تماما ً لنصه األصلي في سعيه للكشف ع%ن ھ%ذه القدس%ية م%ن خ%الل عملي%ة تح%وير ل%م يكت%ف
خاللھا بالھدم وإعادة البناء على المستوى التركيبي ،ب%ل لج%أ إل%ى عملي%ة تحوي%ل واس%تبدال،
حين أراد أن يحدث تحوالً في شخصية عبود ،وذلك عندما طلب إليه أن يردد عبارة "كنت
يا جنة الفردوس مأوانا".
فقام عرار بامتصاص النص الغائب/اآلية وأضاف إليه مح%اوالت تحويري%ة وبناھ%ا
بنا ًء ضدياً وفقا ً لرؤيته الخاصة.
إن استدعاء النص القرآني في شعر عرار أمر الفت لالنتباه ،ولعل اعتماد الشاعر
على ھذا التوجه التقن%ي ف%ي بن%اء تش%كيله الفن%ي يكم%ن ف%ي براعت%ه الماثل%ة ف%ي توظيف%ه ل%نص
المستدعى وفق سياقات خاصة يمنحھا القدرة على نقل تصوراته الذھنية إلى مادة اللغة.
ومما يمكن اإلشارة إليه في ھذا اإلطار قوله في قصيدة "عبود".
إن غد اً وما غد بعيد
لسوف يبدي بعض ما أعيد
فحسبنا لبعضنا نكيد
ضل غوي واھتدى رشيد
إن فاز بالغنمية اليھود
فحوضھم ال حوضك المورود
وظلھم ال ظلك الممدود
وسعيھم ال سعيك المحمود

)(١

)(١

عشيات وادي اليابس ،ص .١٩٥-١٩٤
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لعل الشاعر في ھذه المقطع%ة الش%عرية يستحض%ر اآلي%ات الكريم%ة ف%ي قول%ه تع%الى:
إنه يبدىء ويعيد

) (١

وقوله تعالى :والنجم إذا ھوى ،ما ضل صاحبكم و ما غوى

) (٢

وقوله تعالى :وطلح منضود وظل ممدود). (٣

حي%%ث تب%%رز ھ%%ذه المقطع%%ة جانب %ا ً م%%ن رؤي%%ة ع%%رار السياس%%ية لواق%%ع األم%%ة العربي%%ة
المأزوم ،وتبدو نظرة الشاعر لھذا الواقع قائمة على استشراف المستقبل في ظل المعطيات
السائدة ،والموطرة في فحسبنا لبعضنا نكيد إذ إن ھ%ذه العب%ارة تؤك%د نف%ور الش%اعر مم%ا
يتربص فيه أبناء األمة لبعض%ھم ،ف%ي الوق%ت ال%ذي يتعرض%ون في%ه للع%دوان وتش%تد ح%اجتھم
في%ه إل%ى التوح%د والعم%ل المش%ترك ،بالت%الي ج%اء س%ياق المقابل%ة ض%ل غ%وي ،اھت%دى رش%يد،
ليكش%ف ع%ن المفارق%ة ب%%ين ص%وتين :ص%وت الش%اعر ال%%ذي مث%ل الرش%د والھداي%ة .والص%%وت
الض%%ال ال%%ذي يؤش%%ر بوض%%وح إل%%ى واق%%ع عرب%%ي ال يرق%%ى إل%%ى مس%%توى المس%%ؤولية ،وعن%%دھا
يكون ص%وت ال%نص ف%ي استش%راقه للمس%تقبل ھ%و الم%ؤطر لحقيق%ة م%ا س%يؤول إلي%ه الوض%ع،
ويك%%ون ذل%%ك أكث%%ر وض%%وحاً عب%%ر فض%%اء المخيل%%ة الت%%ي يول%%دھا ال%%نص الغائ%%ب مم%%ثالً بقول%%ه
تعالى… في سدر مخضود ،وطلح منضدود ،وظل ممدود ،وماء مسكوب).(٤
إن استلھام الشاعر لمحتوى ھذه اآليات الكريمة ال يمث%ل امت%داداً مض%مونيا ً لص%وت
ال%%نص الش%%عري فحس%%ب ،ب%%ل يم%%نح الش%%اعر فرص%%ة متمي%%زة ح%%ين يس%%تلھم م%%ن ذاك%%رة ال%%نص
الغائب فيضاً لغويا ً يمكنه من رس%م ص%ورة التش%كيل الش%عري الق%ادرة عل%ى الخل%ق واالنت%اج
وإعادة البناء لتؤشر بعد ذلك بوضوح إلى الفكرة التي أراد المبدع نقلھا إلى المتلقي ،حي%ث
شكل من النص الغائب ص%ورة معكوس%ة ومتوقع%ة ف%ي ظ%ل طغي%ان الص%وت اآلخ%ر ص%وت
الغوي الضال ،وبھذا يصبح صوت النص قادراً على إثبات فع%ل التح%ول لمض%مون ال%نص
القرآني عبر صورة المفارق%ة المش%ار إليھ%ا ،فإم%ا ھداي%ة يس%تقيم معھ%ا وع%د ﷲ وإم%ا ض%الل
يؤدي لمثل ھذا التحول ،وتكون معه نتيجة الفور مالزمة للعدو )اليھود(.

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

سورة
سورة
سورة
سورة

البروج ،اآلية .١٣
النجم ،اآليتان ).(٢ ،١
الواقعة ،اآليات ).(٣٠ ،٢٩ ،٢٨
الواقعة.
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وم%%ن ث%%م ج%%اءت فاعلي%%ة النف%%ي واإلثب%%ات عل%%ى مس%%توى اللغ%%ة م%%ؤطرة وف%%ق بع%%دي
)الھدى ،الضاللة( ،ويمكن للنسق الشكلي اآلت%ي أن يكش%ف ع%ن االستش%راق ال%ذھني للواق%ع
السياسي عبر امتداد الزمن:
اھتدى رشيد

استشراف المستقبل

مضمون النص القرآني على أصل وضعه

ضل غوى

استشراف المستقبل

التحول الماثل في مضمون ال%نص الغائ%ب

عبر فاعلية اللغة في المراوحة بين اإلثبات والنفي بعد استثمارة في تشكيل الصورة.
وبھذا تتضح الرؤية الشعرية باعتماد شكل من أش%كال التح%والت ي%ؤدي إل%ى إف%راغ
مضمون النص الغائب من محتواه بفعل التحول الذي يحدث%ه ال%نص الش%عري عب%ر الفاعلي%ة
اللغوية القائمة على اإلثبات والنفي.
ويظل التناص أداة مالزمة لشعر عرار ،فال يُقرأ إال متكئا ً عليه.
يقول:
قانون "ھوبر" حال بعض جريضه

دون القريض ودون كل بيان

فاستكتبوا قعوار) (١نص تميمة

)(٢

غراء تذھب عقدة بلسان
ج

فقد عمد عرار ھنا إلى جعل النص القرآني الغائب خلفية لمضمون الش%عور ب%الظلم
وتكميم األفواه إذ يستحضر النص القرآني في قوله تعالى على لسان موس%ى علي%ه الس%الم
.(٣)  ’ÎΤ$|¡Ïj9 ÏiΒ Zοy‰ø)ãã ö≅è=ôm$#uρ
وھ%%و يع%%رّض ب%%القوانين الج%%ائرة الت%%ي اس%%تنتھا الس%%لطة خدم%%ة لمص%%الحھا دون أن
تكترث بما توقع%ه ھ%ذه الق%وانين م%ن ظل%م دون ك%ل ق%ول ،وحبس%ت ك%ل بي%ان ،ل%ذلك يس%تكتب
الشاعر قعوار تميمة تطلق لس%انه م%ن عقال%ه ،فعق%دة ع%رار ھ%ي حري%ة الق%ول ل%ذلك اس%تكتب
عراراً تميمة وھو يقصد الخمر تحلّ عقدة لسانه ألن القانون كما يبدو ال يعاق%ب م%ن وص%ل
في الشرب إلى حد إذا تفوّه بشيء ضد السلطة.

)(١
)(٢
)(٣

قعوار :صاحب خمّارة في عمان.
عشيات وادي اليابس ،ص .٣٨١
سورة طه اآلية .٢٧
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والشاعر ھنا يوظف مضمون النص القرآني بطريقة تالئم الحالة التي يتحدث عنھا
ويب%%رزه ل%%يالئم المض%%مون ال%%ذي ال%%ذي أراد طرح%%ه ،وق%%د ج%%اءت اآلي%%ة الكريم%%ة عل%%ى لس%%ان
موسى عندما سأل ربه أن يبعث معه أخاه ھ%ارون ،وس%أله أن يح %ﱠل عق%دة م%ن لس%انه ليك%ون
قادراً عل%ى مخاطب%ة فرع%ون ،فموس%ى ك%ان يع%اني عق%دة ف%ي لس%انه ،وھ%و يري%د أن ي%تخلص

منھا ليتمكن من أداء الرسالة اإللھية ،وعرار طوّع ھذا المضمون ليعبر ع%ن رؤي%ة خاص%ة
به مع مالحظة اختالف أسباب العقدتين وظروفھما في النص المرجع والنص الحاضر.
وفي قصيدة "أقبل الساقي" يقول:
الھوى يضحك والوجد يئن
نحن ال نعرف من فينا يحنّ
ج

يعزف العازف والعزّاف جنﱠ
ج

ذھب الظن ،وبعض اإلثم ظن

ج

)(١

سر ھذا الكوت قد أدركت س ّره

لع%%ل عن%%وان القص%%يدة ي%%وحي بالعب%%ث ،وي%%وميء إل%%ى نفح%%ات ص%%وفية ،يس%%وّغ بھ%%ا
الش%%اعر م%%ا ھ%%و في%%ه م%%ن لھ%%و وخم%%ر وانص%%راف إل%%ى المل%%ذات ،ف%%المعنى ھن%%ا ق%%د أت%%ى مقلوب%ا ً
تماماً ،فھو ي%رى أن اإلث%م ظ%ن ،متناقض%ا ً ب%ذلك م%ع المعن%ى القرآن%ي ف%ي اآلي%ة الكريم%ة :يا
أيھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) ،(٢وبع%%د أن تح%%دث ع%%ن
الھوى والعزف إذ به يصور حيرته واختالط األمور عليه ،فال يع%رف م%ن ال%ذي يح%ن أھ%و
أم العازف؟ وربما تكون ھذه الحيرة قد دفعته إلى ھذا المعنى المعك%وس والوض%ع المقل%وب
الذي جلعه يرى أن اإلثم ظ%ن ،وم%ا اإلث%م ال%ذي يقص%دنه إال الغن%اء والش%رب ولعل%ه يري%د أن
يقول إن تعلقه بالملذات ھو الصواب ،فالملذات سر الحياة ،وس ّر الكون ،واعتقاد الناس بأن
ھذه المتع ثم ھو اإلثم بعينه.
إن عراراً ح ّور في النص السابق ووظفه توظيفا ً معكوسا ً ومقلوبا ً إلى الضد ليجعله
يتفق ومنطق النص الحاضر ،والواقع الذي يعيشه.
وفي نص آخر ينقلنا الشاعر بتحويره النص الغائب ،وما يحمله من دالالت وظالل
إلى مضمون آخر تعبر داللته الجديدة عن نفسية الشاعر وموقفه الذاتي.
يقول في قصيدة "أنفاس عيد الفصح":
)(١
)(٢

الديوان ،ص.٤٩٦
سورة الحجرات ،اآلية.١٢ :
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كل ما أرجوه لو أن ُمنى

تصح
عاثر الج ّد إذ يرجو
ﱡ

أن أرى لي بيت شعر حوله

من شاليا قومك السرحان سرح

في فالة ليس للعلج بھا

)(١

يفح
حية تسعى ،وثعبان
ﱡ

إن ع%%راراً ف%%ي ھ%%ذه األبي%%ات يوظ%%ف ال%%نص الغائ%%ب) (٢مناقض %ا ً لم%%ا ھ%%و علي%%ه ف%%ي
التراث ،فھو يحلم باإلقامة في مكان غير مدنس باألجنبي المحت%ل ،وب%دا ل%ه أن ذل%ك المك%ان
ھو بيت الشعر الذي ليس به مطمع للعلج ال%ذين يش%كل وج%ودھم ض%رراً عل%ى األم%ة ،ولع%ل
صورة الحية التي تسعى والثعبان الذي يفحﱡ ھي صور تدل عل%ى مك%ر الع%دو وس%مومه لك%ن
الش%%اعر تح%%وّ ل باأللف%%اظ ف%%ي نص%%ھا المرج%%ع ل%%تالئم المض%%مون ال%%ذي يناقش%%ه إذ إن ص%%ورة
العصا التي تحولت إلى حية تسعى تحمل داللة إيجابية في القرآن ،لكن داللتھ%ا ل%دى ع%رار
كانت سلبية ترمز للمستعمر وخطره ونفث سمومه في جسد الوطن ،فنقل دالل%ة الحي%ة الت%ي
تسعى إلى الضد ،ورمز من خاللھا إلى األجنبي الدخيل والنفعي%ين ال%ذين ربط%وا مص%الحھم
به.

)(١
)(٢

عشيات وادي اليابس ،ص .١٧٥
اآلية القرآنية ) فألقاھا فإذا ھي حية تسعى ،سورة طه ،اآلية ).(٢٠

ثانيا ً :التناص مع الكتب السماوية األخرى
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ثم%%ة مص%%ادر تراثي%%ة ديني%%ة أخ%%رى اتك%%أ عليھ%%ا ع%%رار ،وأف%%اد منھ%%ا وذل%%ك م%%ن خ%%الل
استدعائه للموروث الديني المس%يحي ،إذ استحض%ر ف%ي غي%ر موق%ع شخص%ية الس%يد المس%يح
ومريم العذراء وبعض الرموز المسيحية األخرى )كالكاھن ،والراھب ،والدير وأبونا(.
وتُع ّد قص%يدة "أنف%اس عي%د الفص%ح" م%ن القص%ائد الت%ي تتك%يء ف%ي إب%راز مض%امينھا
ي س%واء أكان%ت ت%وميء إل%ى ال%نص المرج%ع أم بوج%ود مالم%ح
على النص الغائب بشكل جلّ %
دينية في بناء النص.
يقول:
ھاتھا واشرب فإن العيد فصح

وقبيح بالفتى بالعيد يصحو

إن في الدير أبا ً فذ الندى

ونبيذ ورغابيب وصدح

ومسيح ك ّيس كھانه

)(١

دأبھم في الناس إصالح وصلح

إن الغاية ھنا ال تكمن في ذكر لمالم%ح المس%يحية ،وإنم%ا تعتم%د عل%ى كيفي%ة توظي%ف
ھذه المالمح ،حيث نج%د ع%راراً يلّ %ح عل%ى فك%رة ولع%ه ب%الخمر غي%ر آب%ه بك%ل م%ا يح%يط بھ%ذا
الش%%رب م%%ن حرم%%ة غي%%ر أن المس%%الة لدي%%ه تب%%دو أعم%%ق م%%ن مج%%رد العب%%ث أو الش%%رب  .إن
الخمر لديه له ارتباط بمعنى اختراق ظلمة الليل نحو أنوار الرؤية ،وسطوع الحقيقة ،ل%ذلك
فھو يوظف ھذا البعد الديني المسيحي لتشكيل صور الحياة التي يري%دھا ،في%دعو نديم%ه إل%ى
الشرب واإلكثار منه في عيد الفصح ،فالعيد مناسبة للشرب ،ومن القبح أالّ يشرب في ھ%ذه
المناسبة خصوصا ً أنه يجد في التراث الديني المسيحي ما يعزز مذھبه في الحياة.
ثم أن لھذا االستدعاء أبعاداً داللية تالئم نصه الحاضر ،فالخمر بنظره ھي الوس%يلة
التي تنقله من ظالم الحياة الت%ي فس%دت قيمھ%ا إل%ى فض%اء جمي%ل يثي%ر جوان%ب ال%روح ،ل%ذلك
يحللھا لنفسه ويطلبھا بل يراھا الصبح الذي يثير ظلمة الليل الحالك
إن الكھان يشربون الخمر –التي ربما تذھب عقولھم -لكنھم ف%ي نظ%ر الش%اعر اھ%ل
صالح وإصالح -والخمر ھنا سبب للصالح ولھا القدرة على تحوي%ل الحي%اة إل%ى األفض%ل،
ومن ثم فإن دالالتھا إيجابية ال سلبية – وھذه مفارقة ليست معقولة وال مقبولة.
)(١

عشيات وادي اليابس ،ص .١٧١
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وفي مقطعه "ھذا ھو القانون" يستدعي الشاعر بني%ة تراثي%ة مس%تمدة م%ن الم%وروث
المسيحي:
يقول:
مجرم باسمك يا قانون
كم
ٍ

ع ّز وذو حق ھو المغبون

وكم بريء دارت الظنون

به فلم تحمه يا قانون

ج

ومن له أذنان للسمع فليسمع

)(١

توميء الجملة الدينية من له أذنان للس%مع فليس%مع إل%ى مض%امين كبي%رة عب%رت ع%ن
رؤية الشاعر ،ووقوفه ضد المرابين والمحتكرين من التجار وھو إذ يستحضر ھذه الجمل%ة
يصبح موقفه شبيھا ً بموقف السيد المسيح الذي نادى ف%ي أناجيل%ه :المس%اكين والفق%راء ق%ائالً:
إلي يا جميع المتعبين والثقيلي األحم%ال وأن%ا اُريحك%م") (٢ھ%ؤالء الفق%راء ال%ذين وق%ف
تعالوا ّ
إل%%ى ج%%انبھم دوم %ا ً إن ع%%رار يوظ%%ف ال%%نص الغائ%%ب مطابق %اً ،وق%%د جعل%%ه خلفي%%ة لمض%%مون
مھاجمة المرابين والمحتكرين الجشعين.
أخي%%راً نج%%د أن ع%%راراً ق%%د اتك%%أ ف%%ي نصوص%%ه الس%%ابقة عل%%ى الق%%رآن الك%%ريم بش%%كل
واض%%ح ،وجعل%%ه نص %ا ً غائب %ا ً لنصوص%%ه الحاض%%رة ،لكن%%ه اس%%تدعى نصوص %ا ً م%%ن ال%%ديانات
األخ%%%رى كالمس%%%يحية واليھودي%%%ة أش%%%رت إليھ%%%ا ف%%%ي مبح%%%ث تن%%%اص الشخص%%%يات غي%%%ر أن
النصوص الدينية اإلسالمية شكلت ظاھرة أفاد منھا عرار في التعبير ع%ن مض%امينه ،وف%ي
الكشف عن رؤيته الفكرية والنفسية.
ويعد توظيف%ه للبع%د ال%ديني اإلس%المي ذا دالل%ة عميق%ة تكش%ف ع%ن ص%لته بالق%ديم ب%ل
تكشف عن التفاعل بين اإلنسان وھذا التراث ،مما يغن%ي تجرب%ة الش%اعر ويوس%ع فض%اءات
القراءة في شعره.
وثم%%ة ملحوظ %ة أخ%%رى تتعل%%ق بمحدودي%%ة تقني%%ات التن%%اص ف%%ي ش%%عره حي%%ث غط%%ى
التن%%%اص المباش%%%ر والمط%%%ابق لل%%%نص المرج%%%ع مس%%%احة واس%%%عة ف%%%ي ديوان%%%ه فاق%%%ت التن%%%اص
المعكوس أو المحور به ،ومم%ا يلف%ت االنتب%اه أيض%ا ً أن الكثي%ر م%ن النص%وص الغائب%ة كان%ت

)(١
)(٢

عشيات وادي اليابس ،ص .٣٥٦
انجيل متى ،اإلصحاح  .١٩ :١١انظر تخريج الديوان ،ص .٣٥٦
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تقوم على التناصات الجزئية .ك%أن يك%ون التن%اص م%ع آي%ة او ج%زء م%ن آي%ة أو بع%ض ألف%اظ
اآلية الكريمة مطوعا ً تلك اآليات لتداعيات في النص وفقا ً لرؤاه.
وھكذا فإن عراراً استدعى النص الديني ووظفه توظيف%ا ً ف%اعالً للكش%ف ع%ن أفك%اره
وص%%وغ رؤاه وق%%د وج%%د أن التعبي%%ر ب%%القرآن خي%%ر وس%%يلة لتوض%%يح معاني%%ه وص%%وغھا بلغ%%ة
تنسجم مع نصه الجديد الذي تكون من تعالق ھذه النصوص وتفاعالتھا.

الفصل الثالث
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التناص التاريخي

أوالً :التناص مع الشخصيات واألحداث التاريخية
إن الدارس ل!ديوان الش!اعر "مص!طفى وھب!ي الت!ل" يق!ف عل!ى الكثي!ر م!ن التن!اص
الت!!اريخي ف!!ي جوان!!ب متع!!ددة – فاألح!!داث والشخص!!يات التاريخي!!ة ليس!!ت مج!!رد ظ!!واھر
كونية عابرة تنتھي بانتھاء وجودھا الواقعي ،بل لھا إلى جانب ذلك داللتھا الشمولية الباقية
والقابلة للتجدد في صيغ وأشكال أخرى فمثالً داللة البطولة باقي!ة وص!الحة ألن تتك!رر م!ن
خالل مواقف جديدة وأحداث جديدة "والداللة الكلي!ة للشخص!ية بم!ا تش!تمل علي!ه م!ن قابلي!ة
للتأويالت المختلفة التي يستغلھا الشاعر للتعبير عن بعض جوانب تجربته والشاعر يخت!ار
من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة األفكار والقضايا والھم!وم الت!ي يري!د أن ينقلھ!ا إل!ى
المتلقي").(١
وتحفل قصائد عرار باستدعاء الشخصيات على س!بيل التن!اص اس!ما ً أو ق!والً وف!ي
المس!!تويين يل ّم!!!ح الش!!اعر إل!!!ى الوظيف!!ة ،وظيف!!!ة الشخص!!ية بذات!!!ه ووظيفتھ!!ا ف!!!ي التك!!!وين
الشعري بذكر اسمھا أو بذكر صفة لھا.
ويكث!!ر تن!!اص االس!!ماء ف!!ي ش!!عر ع!!رار ،فف!!ي م!!واطن كثي!!رة ،م!!ن ال!!ديوان ذك!!رت
أسماء بعينھا تحيل إلى مواقف أص!حابھا ،واستحض!ار ھ!ذه الشخص!يات يوس!ع أف!ق ال!نص
ويزي!!ده معن!!ى وت!!أثيراً ،وق!!د س!!اھمت ھ!!ذه األس!!ماء بش!!كل كبي!!ر ف!!ي التعبي!!ر ع!!ن المعن!!ى
والمضمون الذي يريده واألمثلة كثيرة على ذلك.

)(١

علي عشري زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،منشورات :الشركة العامة للنشر
والتوزيع واإلعالن ،طرابلس ،ج ع .ل ش ،١ص .١٥١

يقول في قصيدة "رثاء الحسين":
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فانظر إلى األتراك في

عرض البالد مقھقرين

وانظر إلى الصحراء تز

خر بالذين ھم الذين

وبكل بيت "شرحبيل"

)(١

وبكل حي "ارطبون"

إن عراراً جمع في ھذه األبيات أكثر من نص غائب ف!ي نص!ه الحاض!ر تمح!ورت
ھذه النصوص حول شخصيات تاريخية ،إذ جع!ل ق!وام ص!ورة الدال!ة عل!ى تمجي!د البطول!ة
ص!!وراً لنص!!وص غائب!!ة تتجل!!ى ف!!ي شخص!!يات وح!!وادث تاريخي!!ة فالش!!اعر يرص!!د ص!!ور
البطول!ة م!ن خ!الل إحالتھ!ا إل!ى نص!وص غائب!ة دال!ة عل!ى ذل!ك فالمتأم!ل لھ!ذه الشخص!يات
ال!!واردة ف!!ي األبي!!ات الس!!ابقة )ش!!رحبيل ،أرطب!!ون( ) (٢يج!!دھا ت!!دل عل!!ى تف!!وق ف!!ي مج!!ال
البطولة وتحقيق االنتصارات ،وھو يس!تغل ھ!ذه الشخص!يات إلب!راز روح الجھ!اد والث!ورة
التي كانت تضطرم بين أضالع المجاھد العرب!ي ال!ذي يس!عى للنص!ر عل!ى األت!راك ،يرن!و
إلى الحرية ،وھ!و إذ يس!تدعي ھ!ذه الشخص!يات إض!افة إل!ى ذك!ر األت!راك يش!ير إل!ى ث!ورة
الع!رب الت!ي انطلق!ت م!!ن جزي!رتھم طلب!ا ً للحري!ة ،وك!!ان اس!تدعاؤه لھ!ذه الشخص!يات عل!!ى
سبيل المشابھة بين أبطال الثورة وشرحبيل في البطولة واالندفاع للتضحية من أجل تحقيق
األھداف المنشودة.
إن استدعاء الشخصيات في النص قد وسع آفاق النص وفتق جمالياته ،لكن ع!راراً
وظفھ!ا طبق!ا ً لم!ا ھ!!ي علي!ه ف!!ي ال!!نص المرج!ع وك!!ان االس!تدعاء عل!!ى س!بيل المش!!ابھة كم!!ا
أسلفت.
وتبقى مالمح الشخصية التراثية التي استعار الشاعر صورتھا تشع بإيحاءات بالغة
الغنى والتنوع في وجدان المتلق!ي ،حي!ث نج!د ع!راراً يوظ!ف ال!نص الغائ!ب غي!ر م!رة ف!ي
القصيدة نفسھا "رثاء الحسين" من خ!الل اس!تدعاء شخص!يات س!لبية تع!د رم!زاً م!ن رم!وز
االستبداد والظلم:
يقول:

)(١
)(٢

عشيات وادي اليابس ،ص .٤٣١
شرحبيل بن حسنة من قادة الفتوح أرسله أبو بكر العبد 8إلى األردن وكان في الطفيلة والشراه واألرطبون قائد
من قادة الروم ،وقد أطلق ھذا االسم عمر بن الخطاب على الروم بأرطبون العرب.

حتى اشتروا بدمائھم

 - ٩٨حريـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوطن الغبـــــــــــــــــين

ج

وبنيــــــــــــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــــــــــــتقاللھم

لـــــــــــوال حبائــــــــــــل "مكمھــــــــــــون"

)(١

فھ!و ق!!د أت!ى بص!!ورة "مكمھ!ون" يوص!!فھا ش!اھداً تراثي!ا ً يوظف!ه وفق!ا ً ل!رؤى ال!!نص
الحاض!!ر ،فالشخص!!ية مفعم!!ة بال!!دالالت الس!!لبية فق!!د أص!!بحت رم!!زاً للخديع!!ة والمك!!ر ،ألن
خ!داع "مكمھ!ون" ح!رم الع!رب بنظ!ر الش!اعر م!ن قط!ف ثم!ار النص!ر بإقام!ة دول!تھم الت!!ي
كانوا يحلمون بھا.
إن األبيات السابقة تشكلت من خ!الل لغ!ة مباش!رة ظھ!رت فيھ!ا الخطابي!ة والش!اعر
يرصد من خاللھا فت!رة تاريخي!ة عاش!ھا الع!رب ،تعرض!وا خاللھ!ا للظل!م واالس!تبداد ،وم!ن
خالل تصوير ھذه الفترة بصورة دالة على التضحية والبطولة ،حتى أن اللفظة الدال!ة عل!ى
الموت في قوله "حتى اشتروا ب!دمائھم" ...ق!د تحول!ت ض!من رؤي!ة الش!اعر المس!تقبلية إل!ى
لغة فيھا حياة وتحمل معنى النصر والحرية.
وتظ!!ل القص!!يدة عن!!د ع!!رار منفتح!!ة عل!!ى ين!!ابيع الت!!راث الدائم!!ة الت!!دفق بإمكان!!ات
اإليحاء ووسائل التعبير مما يكسبھا أصالة باكتسابھا ھذا البعد الحضاري التاريخي ،وبذلك
تكتسب تجربة الشاعر باستخدامھا للشخصيات التراثية شموالً وغنى "ألن النماذج التراثية
الت!!ي يعب!!ر الش!!اعر م!!ن خاللھ!!ا تمكن!!ه م!!ن الخ!!روج ع!!ن نط!!اق ذاتيت!!ه المغلق!!ة إل!!ى تجرب!!ة
اإلنسان في ھذا العصر وفي كل عصر).(٢
يقول في قصيدة "يا راھب الدير":
يـــا راھـــب الـــدير طـــوبى لأللـــى جـــأرت

أحـــــزانھم ،وعـــــدت ذوبـــــان أحزانـــــي

جج
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افـــتح لـــي البــــاب وادمجتـــي بزمــــرتكم

فبـــــرد جلعـــــاد يـــــا "بونـــــا" تحـــــداني

لســـــــت المســـــــيح ،ولكـــــــن مجليـــــــنكم

)(٣

كبنــت يفتــاح ،دعھــا اليــوم ترعــاني

عشيات وادي اليابس ،ص .٤٣٢
مكمھون :ھو المندوب البريطاني في مصر إبان الحرب العالمية األولى وھو صاحب المراسالت المشھورة مع
الحسين بن علي.
خليل حاوي من حديث أجراه معه غسان كنفاني مجلة المعرفة السورية ،العدد الخامس ،تموز  ،١٩٦٢ص
.١٦٤
عشيات وادي اليابس ،ص .٣٩٦
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جمع الشاعر في ھذه األبيات أكثر من نص غائب في نصه الحاض!ر ،وواءم بينھ!ا
حت!ى ج!!اءت بني!ة تناص!!ية متناغم!!ة ،فق!د وظ!!ف ال!نص الغائ!!ب ب!!دالالت جدي!دة وفق!ا ً ل!!رؤى

جدي!!دة يناقش!!ھا ال!!نص الحاض!!ر ،فيستحض!!ر شخص!!ية المس!!يح ف!!ي مع!!رض نش!!دانه للراح!!ه
وال!!تخلص م!!ن المتاع!!ب الت!!ي تواجھ!!ه ،وعن!!دما يرغ!!ب ف!!ي االن!!زواء بعي!!داً ع!!ن ضوض!!اء
الحياة تراوده فكرة االلتجاء إلى الدير ،ويح!اور األب طالب!ا ً من!ه أن ي!أذن ل!ه باالن!دماج م!ع
ساكني الدير ليجد الراحة والحب وقد وظف ھنا البعد التناصي ليجلي ھذه الفكرة من خالل
داللة المسيح الذي يرمز إلى الحياة في الفكر المسيحي ،فتمنى ل!و ك!ان المس!يح ال!ذي فتن!ت
ب!!ه م!!ريم المجدلي!!ة) (١وتبعت!!ه وخدمت!!ه ،فاستحض!!اره لشخص!!ية م!!ريم المجدلي!!ة الت!!ي تحم!!ل
دالالت ديني!!ة ف!!ي الم!!وروث ال!!ديني المس!!يحي جعل!!ت لل!!نص ظ!!الً تراثي!!اً ،حي!!ث إن ھ!!ذه
الشخصية تومىء إلى مضمون الحب والعطاء ،وھذا ما يفتقده الشاعر في مجتمعه وبيئت!ه،
ويبحث عنه في الدير.
وألن فكرة الھروب من حيات!ه القاس!ية طلب!ا ً للح!ب والراح!ة تل!حّ علي!ه فإن!ه يس!تثمر
بعداً تناصيا ً آخر من خالل استحضاره لشخصية "بنت يفت!اح العم!وني") (٢الت!ي ترم!ز إل!ى
التض!حية ف!!ي الم!وروث الت!!وراتي واستحض!اره لھ!!ذه الشخص!ية ك!!ان عل!ى س!!بيل المش!!ابھة
بينھ!!ا وم!!ريم المجدلي!!ة فكلتاھم!!ا تعب!!ران ع!!ن مض!!مون التض!!حية والف!!داء والرعاي!!ة والح!!ب
الذي ينشده فھو ينشد رعاية ويطلب حب!ا ً كح!ب المجدلي!ة للمس!يح ،وتض!حية كتض!حية بن!ت
يفتاح التي قدمت قربانا ً للرب وھي عذراء وفقا ً للموروث الديني اليھودي وتج!در اإلش!ارة
إلى أن ھذا البعد التناص!ي الت!اريخي ق!د تجل!ى ف!ي غي!ر موض!ع ف!ي دي!وان الش!اعر ،حي!ث
يقول في مقطعه "حسبك فتنة":

يــــــا حلــــــوة النظــــــرات حســــــبك فتنــــــة

حــــــــب الشــــــــباب وفتنــــــــة النظــــــــرات

وشــــذى ك ّريــــا المجدليــــة فــــي الھــــوى

)(٣

جج
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وجــــــوى كجــــــوى األخيليــــــة عــــــات

مريم المجدلية ،من الجليل ،تبعت السيد المسيح واعتنت به.
بنت يفتاح :ھي بنت يفتاح الجلعادي الوحيدة ،ويفتاح ھذا حارب العمونيين وانتصر عليھم ،كما تذكر التوراة،
وكان قد نذر أن يُصعد للرب أول خارج للقائه من بيته ،فكانت ابنته فقدمت للرب وھي عذراء.
انظر :التوراة ،سفر القضاة ،االصحاح  .١١انظر تخريج الديوان ،ص .٣٩٦
عشيات وادي اليابس ،ص .١٥٤
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فقد استثمر الشاعر مرة أخرى البعد التناصي "شخصية م!ريم المجدلي!ة وم!ا تحم!ل
من دالالت دينية في الموروث المسحيي ،إذ إنه ش ّكل صورة المرأة التي يخاطبھا من البعد
التناصي الذي تجسّد في الشخصيات التاريخية التي وظفھا بشكل مباشر فھو يرى نظ!رات
المرأة الفاتنة كجمال نظرة مريم المجدلية ورائحتھا كرائحة مريم ،ويرى في وجدھا كوجد
ليل!!ى األخيلي!!ة الع!!اتي وع!!رار يس!!عى م!!ن خ!!الل ھ!!ذه التناص!!ات إل!!ى إيج!!اد ن!!وع م!!ن أن!!واع
اإلثارة الوجدانية لدى المتلقي فحاول رسم صورة جمالية عاطفية ھي أدعى للتأثير وعندما
أراد أن يصف مشاعره تجاه المرأة وجمالھا وفتن!ة نظراتھ!ا أس!عفته األبع!اد التناص!ية الت!ي
تجسدت في ھذه الشخصيات التي كانت أمثلة رائعة في الحب والجمال والفتنة.
إن النصوص الغائبة الت!ي اس!تدعاھا الش!اعر ف!ي البيت!ين الس!ابقين ،وم!ا تحم!ل م!ن
دالالت دينية جاءت لتعبر عن رؤية الشاعر ،ووض!عه النفس!ي ،ووظفھ!ا الش!اعر طبق!ا ً لم!ا
ھي عليه في النص المرجع ،فھي تعد من التناص المباش!ر ال!ذي ي!وميء إل!ى داللت!ه بش!كل
واضح.
يجدر اإلشارة إلى أن الشاعر ينوع في أساليب توظيفه للتناص.
ففي قصيدة "راھب الدير" إذ يقول عرار:
تلــــــومني أننــــــي يــــــا ابنــــــي أعاقرھــــــا

يا وصف "ھبني" جـالل الـدين دوانـي

ج

ج

أو أننــــــي ابــــــن رشــــــد فــــــي مباذلــــــه

أو أننــــــي عمــــــر الخيّــــــام يــــــا جــــــاني

أو ابـــــن ســـــينا وقـــــد كانـــــت مجالســـــه

لألنــــس يحــــدو بھــــا الحــــادي بركبــــان

تريــــــــدني ويــــــــك شــــــــيخا ً كلــــــــه ورع

)(١

ذا مركـــــب خشـــــن يأبـــــاه شـــــيطاني

إن الشخصيات التي يناقش!ھا الش!اعر ف!ي األبي! ات الس!ابقة تمتل!ك فك!راً خاص!ا ً ولھ!ا
رؤى خاص!ة م!!ن مس!!يرة الفك!!ر العرب!!ي ،وھ!!و يس!تثمر ھ!!ذه األبع!!اد التناص!!ية المجس!!دة ف!!ي
الشخصيات التراثية ليعبر عن اتجاھين من التفكير السائد في المجتمع اإلسالمي:
يمث!!!ل األول التوج!!!ه الفك!!!ري لعام!!!ة الن!!!اس وبموجب!!!ه يب!!!دو ال!!!زمن الق!!!وة الفاعل!!!ة
والمؤثرة في التفكير والسلوك لدى األفراد ،وذلك ح!ين تتق!دم بھ!م الس!ن وينتھ!ي بھ!م األم!ر
إل!!ى التح!!ول م!!ن التوجھ!!ات الفكري!!ة عل!!ى اختاللھ!!ا إل!!ى االلت!!زام ال!!ديني ال!!ذي يتس!!اوق م!!ع
)(١

السابق ،ص .٣٩٧

- ١٠١ -

الش!!يخوخة بوص!!فھا نقط!!ة مفص!!لية ف!!ي حي!!اة األف!!راد ،إذ يش!!عرون معھ!!ا بوج!!وب مث!!ل ھ!!ذا

التحول ،ومثل ھذا التوجه الديني الذي أصبح بمثابة الع!رف يس!وقه ع!رار عل!ى لس!ان ابن!ه
الذي يرغب في تنمية فكرة ھذا التح!ول ل!دى وال!ده ،وھ!و تح!وﱡ ل م!ن ع!الم الل!ذة واالنف!الت
الفكري والسلوكي ،إن صح القول ،إل!ى االلت!زام ال!ديني الم!ؤطر للس!لوك والتفكي!ر اعتم!اداً
على نظرة اجتماعي!ة ديني!ة تعي!ب ك!ل س!لوك ينفل!ت م!ن ھ!ذه ال!دائرة ل!دى كب!ار الس!ن عل!ى
وجه الخصوص.
أم!!ا التوج!!ه اآلخ!!ر فھ!!و ال!!ذي ي!!ؤمن ب!!ه ع!!رار الش!!اعر ،حي!!ث ي!!رفض ت!!أثير الم!!د
الزمني بوص!فه العام!ل الم!ؤطر لحي!اة اإلنس!ان وتفكي!ره وس!لوكه أو ي!رفض حال!ة التأس!لب
الت!!ي يفرض!!ھا ال!!زمن عل!!ى التفكي!!ر والس!!لوك وعلي!!ه يص!!بح توج!!ه الش!!اعر مخالف !ا ً للفك!!ر
السائد ،إذ نراه يقبل بنوع من التحوالت الفكرية التي ت!رفض الخض!وع لمث!ل ھ!ذه النظ!رة،
وعن!!دھا يستحض!!ر مجموع!!ة م!!ن الشخص!!يات الت!!ي يعم!!ق اس!!تدعاؤھا رؤي!!ة الش!!اعر فني !ا ً
ودالليا ،إذ تبدو معھا شعرية األبيات قادرة على إفراز نوع من الدالالت الموحية والمؤثرة
في المتلقي ،ذلك أن مثل ھذه الشخصيات تحمل من التنوع الفكري الفاعل في ھذه الحياة،
ومن ثم تبدو عملية االستبدال معھا من وجھة نظره مسوّغة ومقبولة.
أما عملية التحول لشخصية الش!يخ ال!ورع فھ!ي عملي!ة مرفوض!ة انطالق!ا ً م!ن كون!ه
شاعراً يحتاج إلى شكل م!ن أش!كال التغذي!ة الفكري!ة وطروح!ات التأس!لب واالستس!الم الت!ي
يفرضھا عامل الزمن ال تتساوق والطروحات الفكرية لتوجه عرار الشاعر.
ولعل الشاعر بتحويره النص الغائب يعبر عن طروحات فكرية خاصة لديه عن!دما
سوّغ لنفس!ه الش!رب ،فعن!دما رف!ض فك!رة التح!ول ع!ن الخم!ر الت!ي س!اقھا عل!ى لس!ان ابن!ه
استدعى شخص!يات تاريخي!ة لتعب!ر ع!ن رؤيت!ه م!ع أن ھ!ذه الشخص!يات "ك!ابن رش!د واب!ن
سينا" لم تكن صاحبة مباذل ومجالس لألنس والخم!ر ،فنقلھ!ا الش!اعر م!ن داللتھ!ا اإليجابي!ة
إلى داللتھا السلبية لتتساوق مع موقفه الخاص.
مثل ھذه النقودات التي يوجھھا عرار لمثل ھذه الطروحات االجتماعية التي تنادي
بحرمة الخمر نراھا ماثلة في المقطعة الشعرية اآلتية التي يرد فيھا على الشيخ عبود ال!ذي
يعب!!ر ع!!ن ھ!!ذه الفئ!!ة م!!ن الن!!اس ال!!ذين يحرص!!ون عل!!ى نم!!وذج م!!ن التفكي!!ر ال!!رافض لھ!!ذا
السلوك الذي يرتضيه عرار يقول:

 - ١٠٢بــــــأي قــــــول .لقــــــد صــــــارت محرمــــــة

علــى النــدامى ،وأھــل الحــظ "بيــراء"

ججج ج

للنـــــــاس بالكــــــــاس آراء ،فواعجبــــــــا ً!

ألــــــــــيس للكــــــــــاس باإلنســــــــــان آراء!

دعنــي بــرب "الســكاكي" مــن بالغتــه

وقولـــــــه :مقتضـــــــى حـــــــال وإنشـــــــاء

أمــــا "فراھيــــد" فاســــتغفر لصــــاحبھا

وقولــه! مـــن عيــوب الشـــعر "إقـــواء"

فجــــودة الســــبك فــــي األقــــالم موھبــــة

)(١

ورائــــــع الــــــنظم كالتنزيــــــل إيحــــــاء

في ھذه األبيات يعمد عرار إلى فكرة محوري!ة م!ن خ!الل بني!ة بالغي!ة أطل!ق عليھ!ا
الق!دماء اس!!م )التص!دير( ويب!!دو فيھ!ا التك!!رار النم!وذج األمث!!ل لتجس!يد فك!!رة الش!!اعر ،إذ إن
العملية االستبدالية التي تمثلت في الصورة التي رسمھا في البيت الثاني حي!ث أثب!ت ال!رأي
للن!!اس أوالً ث!!م عك!!س الص!!ورة وجعل!!ه للك!!أس ج!!اءت محاول!!ة موفق!!ة لنس!!ف الفك!!رة القائل!!ة
بتح!ريم الخم!!ر فق!!د ح!!اول الش!!اعر التع!!اطي م!!ع ھ!!ذه الفك!!رة باعتم!!اد الم!!نھج التجريب!!ي ف!!ي
إثبات إيجابية الشرب ،ومن ثم فإن عملي!ة المفاض!لة ب!ين الش!رب وعدم!ه ج!اءت وف!ق بني!ة
من التراكيب اللغوية المثيرة والدالة ،إذ إنھا أكدت من جھة اختالف آراء الن!اس ف!ي ش!رب
الخمر اعتماداً عل!ى الق!ول وف!ق التجري!ب وم!ن جھ!ة أخ!رى أك!دت عل!ى الجان!ب اإليج!ابي
للخمر التي يشكل احتساؤھا النموذج التجريبي األمث!ل للحك!م عليھ!ا ،فالك!أس ھ!ي المح!رك
للتجربة الشعورية المنبثقة سلوكيا ً وفق نموذج لغوي ھو ف!ي حقيق!ة األم!ر انعك!اس للس!لوك
الفردي ،والكأس وفق النموذج الشعري القائم على التجريب أكث!ر ق!درة عل!ى إثب!ات وجھ!ة
نظر الشاعر المخالفة للرأي القائ!ل بتح!ريم الخم!رة أو االق!الع عن!ه ،ذل!ك أنھ!ا تمث!ل إيح!اء
وإلھاما ً للتفكير اإلنساني الذي يتجسد ھنا إبداعا ً شعرياً ،وعليه ف!إن عملي!ة التعقي!د والتنظ!يم
للسلوك البشري وف!ق الص!ورة المش!كلة تناص!يا ً تفق!د قيمتھ!ا وحيويتھ!ا تمام!ا ً كم!ا ھ!ي ح!ال
الشاعر في الموھبة التي ھي نتاج طبيعي لشرب الخمر.
وھكذا تصبح عملي!ة استحض!ار شخص!يات م!ن أمث!ال الس!كاكي والفراھي!دي مثي!رة
في مجال إثبات رؤية الشاعر ،ذلك أن جودة السبك ورائع النظم تكشف عن موھبة يول!دھا
ش!رب الخم!ر أو ھ!و عل!ى األق!ل يثي!ر نوع!اً م!ن الدافعي!ة الت!ي تحف!ز الموھب!ة في!أتي الش!!عر

)(١
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إيحا ًء خارجا ً عن دائرة النظام والتعقيد ،وعن!دھا تص!بح مقول!ة القائ!ل بتح!ريم الخم!ر فاق!دة
لمنطقھا ويصبح الكأس وفق النظام التجريبي ھو الفاعل في ھذا اإلطار.
ويتك!!رر اس!!تدعاء الشخص!!يات التاريخي!!ة ذات ال!!دالالت البالغ!!ة الغن!!ى والتن!!وع ف!!ي
شعر عرار مما يؤكد ما لھذه الشخصيات من طاقات تعبيرية غير محددة.
يقول في المقطعة الشعرية بعنوان "بصرماية بعه":
بصـــــرماية بعـــــه فمـــــا ھـــــو مــــــوطني

وال أھلـــــــه أھلـــــــي ،وال أنـــــــا أردنـــــــي

ج

ج

بصـــــرماية بعــــــه ،وبعنــــــي وبعتھمــــــو

ألشياع غورو أو ال ألتباع "وزمن"

)(١

"وزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن"

)(١

ج

لعلّ المقطعة الشعرية السابقة تومىء في مضمونھا إلى حال!ة م!ن المفارق!ة ،وتب!رز
نوعا ً من السخرية من األوضاع القائمة آن!ذاك ،فالش!اعر يس!تدعي شخص!يات تاريخي!ة تع!د
رموزاً للبطش والمطامع االستعمارية ولذلك فإن استحض!اره لھ!ذه الشخص!يات ج!اء ليعب!ر
ع!ن رؤى سياس!ية وفكري!ة خاص!!ة ،وج!اءت لتعب!ر ع!ن موق!!ف ع!رار مم!ا يج!ري ،فع!!رار
ي!دعو لبي!ع ال!!وطن ب!ثمن بخ!!س ،كم!ا يب!!دو ف!ي ظ!اھر األبي!!ات ،وال يفھ!م قول!!ه ھ!ذا إال عل!!ى
نقيضه ألن بيع ال!وطن يتع!ارض م!ع عقي!دة ع!رار الت!ي تق!وم عل!ى تق!ديس ال!وطن ،لدرج!ة
تفضيله على الجنة ،وھنا تكمن المفارقة ،بالتالي ف!إن دعوت!ه بي!ع ال!وطن ألعدائ!ه )غ!ورو،
واي!!زمن( .ت!!أتي م!!ن قبي!!ل الس!!خرية ،ألن أفع!!ال سماس!!رة ال!!وطن أخل!!ت بت!!وازن الش!!اعر
وجعلت!ه يب!دو غي!ر متس!اوق م!ع نفس!ه ،وھ!ذه األفع!ال جعلت!ه ينص!رف إل!ى الس!خرية إذ إن!!ه
رأى فيھ!!ا أس!!لوبا ً ناجع!ا ً لتعمي!!ق الفجيع!!ة ف!!ي النف!!وس ومم!!ا يعم!!ق اإلحس!!اس بالفجيع!!ة م!!ن
جانب والسخرية من جان!ب آخ!ر ورود ص!يغة األم!ر )بع!ه( ،فق!د اس!تدعتھا روح الس!خرية
ف!ي األبي!!ات إذ ال وج!ود لمخاط!!ب بعين!!ه ،وھ!ذا الفع!!ل يش!ير إل!!ى بداي!!ة التص!دع ف!!ي عالق!!ة
الشاعر بالوطن وأھله وحتى ھويته التي استع ّد للتخلي عنھا.
ثم إن تكرار األلفاظ )بعه ،صرماية( يشير إلى الثمن الھزيل بالمقاب!ل يب!رز تخ!اذل
أبناء الوطن عن حمايت!ه واس!تعدادھم لبيع!ه والبي!ع فق!دان الش!يء ،وم!ن ث!م ف!إن ال!وطن ھ!و
العنصر األساس في األبيات يتص!ارعه ش!يئان البي!ع م!ن جان!ب ،والحف!اظ علي!ه م!ن جان!ب
الشاعر وعلينا أن نالحظ أن لفظة )صرماية( المس!تمدة م!ن الم!وروث الش!عبي ق!د س!اھمت
)(١
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في تصعيد حرارة األبيات حين جعلھ!ا ثمن!ا ً لل!وطن "ذل!ك أن الت!وتر الناش!يء م!ن المفارق!ة
يزداد حفزاً كلما ازداد التباين بين حدثھا ،فالوطن -وھو أعظم ما يتعلق به اإلنس!ان ،يش!كل
أح!!د طرف!!ي المعادل!!ة ،بينم!!ا تش!!كل )ص!!رماية( وھ!!و أتف!!ه م!!ا يمل!!ك اإلنس!!ان ح!!داً مق!!ابالً
ونقيضاً").(١
والش!!اعر وظ!!ف ھ!!ذه الشخص!!يات وفق !ا ً لرؤيت!!ه السياس!!ية غي!!ر أن التوظي!!ف ج!!اء
بسيطا ً مباشراً نقل صورة النص المرجعي كما ھو في النص الحاضر
وفي قصيدة "إن الوعود" يجم!ع الش!اعر أكث!ر م!ن ن!ص غائ!ب ف!ي نص!ه الحاض!ر
ونوّع في تقنياته في توظيف النص المرجعي.
يقول:
إنّــــــــا رزئنــــــــا ألن الحــــــــظ عاكســــــــنا

وحـــالف القـــوم مـــن قطـــاع "ھاجانـــا"

مـــن كـــان يحســـب أن العـــرب يخـــدعھم

مـــــن كنـــــت تحســـــبھم للعـــــرب أخـــــدانا

إن الوعـــود التـــي منـــوا ،ومـــا صـــدقوا

بھـــــا علينــــــا ،لعمــــــري ،كــــــن بھتانــــــا

إنــــــا ضــــــحايا لھــــــذا المــــــين حيــــــنھم

مـــن يـــوم حطــــين حتـــى اليـــوم واآلنــــا

يـــا ابـــن النيـــي ،ألـــم عـــن أھـــل أنـــدلس

)(٢

تأتيــــــك دارعــــــة ،تــــــروي حكايانــــــا

لع! ّل الش!!اعر ف!!ي األبي!!ات الس!!ابقة يعل!!ق عل!!ى الواق!!ع العرب!!ي ال!!ذي يب!!دو متخ!!اذالً،
ويعبر عن صور االنھزام والقبول بالذل ،وھو يصور بعداً م!ن أبع!اد مأس!اة قوم!ه ف!ي ظ!ل
قبولھم للھدنة األولى في فلس!طين والت!ي تع!د خدع!ة وق!د عم!د ع!رار ف!ي تص!وير ذل!ك إل!ى
االتك!!اء عل!!ى نص!!وص غائب!!ة ليجل!!ى ھ!!ذه الفك!!رة فاستحض!!ر شخص!!يات ورم!!وزاً وأح!!داثا
تاريخية جعلھا خلفية للمضمون فالشاعر من عنوانه للقصيدة يضعنا ف!ي ج!و الخديع!ة الت!ي
مني بھا العرب على يد االنجليز .فقد عاكس الحظ العرب ،وحالف أعداءھم من العصابات
الصھونية التي سرقت أرض فلسطين.
والشاعر يضعنا أيضا ً بصورة االنھزام والخديعة ،إذ إن الع!رب تعرض!وا للخديع!ة
أيضا ً قديما ً من أيام األندلس مروراً بحطين وغزوات الصليبين ،وامتدوا حديثا ً.
)(١
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وعن!!دما استحض!!ر حط!!ين فإن!!ه ح !وّر ف!!ي ال!!نص الغائ!!ب ،فحط!!ين وم!!ا تعني!!ه م!!ن
دالالت إيجابية في التاريخ العربي وما تحمله م!ن نص!ر تحم!ل ھن!ا معن!ى س!لبيا ً يش!ير إل!ى
االنھ!!زام واالنكف!!اء ،وتت!!راءى للش!!اعر مأس!!اة الع!!رب ف!!ي األن!!دلس الت!!ي يستحض!!رھا ھن!!ا
ليصور التقاطع بين ال!زمنين الع!ربيين ،الماض!ي والحاض!ر ،ف!الظروف متش!ابھة والماس!اة
متطابقة ،فالشاعر يوظف النص الغائ!ب ھن!ا مش!ابھاً لم!ا ھ!و علي!ه ف!ي ال!نص المرج!ع ألن
الحالة التي يعالجھا في نصه الحاضر تكاد تتطابق في موضوعھا مع النص الغائب.
إن الش!!اعر ي!!ؤرخ واقع!!ه السياس!!ي بالش!!عر ث!!م يرف!!ده بص!!ور خاص!!ة تتك!!ىء عل!!ى
نصوص غائبة جسّد بھا حاالت المأساة التي يراھا في واقعه السياسي.

وتُع!!د قص!!يدة "إخ!!واني الص!!عاليك" م!!ن القص!!ائد الت!!ي ت!!وميء إل!!ى توظي!!ف ال!نص
الغائب ضمن تقنية التناص بشكل مباشر يقول فيھا:

يا رھط "شيلوخ" من يأخذ بناحركم

يجن على الحق واألخالق والدين

)(١

فما كظلمكم ظلم الفرنج وال

كفتكم بالورى فتك الطواعين

)(٢

لع!!!ل اإلحس!!!اس ب!!!الظلم واالس!!!تغالل يش!!!كل المح!!!ور المض!!!موني لألبي!!!ات الس!!!ابقة
فاالس!!تغالل االقتص!!ادي والقھ!!ر االجتم!!اعي يش!!كالن مح!!ور الص!!ور الجزئي!!ة ف!!ي األبي!!ات
متمثالن بظھور فئة المرابين الذين أثروا على حساب الشعب المعدوم وقد ازداد خطر ھذه
الفئ!ة ،إذ أص!!بح المزارع!ون والفق!!راء ف!ي تھدي!!د دائ!!م وخ!وف ش!!ديد م!ن مص!!ادرة أمالكھ!!م
تسديداً للديون المترتب!ة عل!يھم لھ!ؤالء الم!رابين وق!د عب!ر الش!اعر ع!ن ھ!ذه المض!امين م!ن
خ!الل نص!!وص غائب!ة ت!!وميء إل!ى شخص!!يات ورم!وز تاريخي!!ة تش!ير إل!!ى األوض!اع ،فق!!د
وظف شخصية المراب!ي اليھ!ودي "ش!يلوخ" ) (Shylockليرس!م ص!ورة حقيقي!ة لنفس!يات
وطبائع المرابين فھم قساة يف!وق ظلمھ!م ظل!م الفرنج!ة ،وھ!م وب!اء يزي!د خط!ره عل!ى خط!ر
م!!رض الط!!اعون ،إن النص!!وص الغائب!!ة )ش!!يلوخ ،الف!!رنج( وس!!عت أف!!ق ال!!نص الحاض!!ر
وجعلته يقرأ وفق!ا ً ل!دالالتھا الجدي!دة في!ه ،وع!ن طريقھ!ا اس!تطاع الش!اعر أن يرق!ى بنم!وذج
)(١
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شيلوخ :من شخصيات شكسبير المسرحية في تاجر البندقية ،وشيلوخ يھودي يمثل قمة الجشع والتعامل بالربا.
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المراب!ي إل!ى ص!عيد النم!اذج ف!ي اآلداب العالمي!ة م!ن خ!الل مقارن!ة ھ!ذا النم!وذج ب!النموذج
الجشع )شيلوخ( في مسرحية تاجر البندقية).(١
ولما كانت نصوص عرار الشعرية مفتوحة على الموروث التاريخي فإن ص!احبھا
لم يغفل االنفتاح على مجري!ات األح!داث الت!ي تم!س حي!اة الش!عب ف!ي عص!رنا ،فھ!ا ھ!و ذا
يشكل من ھمومه الفردية ،ويأسه المطبق خلفي ًة لحدث تاريخي مفصلي من تاريخ األمة:
يقول:
رب إنْ بلفور أنفذ وعده
يا ّ

كم مسلم يبقى وكم نصراني

وكيان مسجد قريتي من ذا الذي

يبقى عليه إذا أُزيل كياني؟!

وكنيسة العذراء أين مكانھا

)(٢

سيكون إن بعث اليھود مكاني

إن الش!!اعر ف!!ي األبي!!ات الس!!ابقة يس!!تدعي حادث!!ة وع!!د بلف!!ور المش!!ؤوم مض!!يفاً إل!!ى
تراكمات الھموم في نفسه ھما ً قوميا ً ولده إدراكه مدى خطورة وعد بلف!ور ،في!رى أن ن!اره
لن تمتد على فسلطين وح!دھا ،وإنم!ا تتع!دى ذل!ك ليكت!وي بھ!ا المس!لمون والنص!ارى بش!كل
ع!ام ،وم!!ع أن ع!!راراً يق!!دم ھ!ذا المض!!مون كم!!ا ھ!!و ف!!ي نص!ه المرج!!ع إال أن!!ه س!!اق معاني!!ه
ممزوجة باأللم والمرارة ومحمولة على ثنايا مجموعة من األسئلة تجعل القارىء يحس ألم
الك!!ي ،وع!!رار عن!!دما اس!!تدعى ال!!نص الغائ!!ب فإن!!ه وظف!!ه توظيف!ا ً لم!!ا ھ!!و علي!!ه ف!!ي نص!!ه
المرجع.
وفي نھاية ھذا الفصل ال ب ّد من الق!ول ب!أن توظي!ف ع!رار للشخص!ية التراثي!ة ج!اء
لش!رح بع!د م!ن أبع!اد تجرب!ة الش!اعر ،وإن ارت!داد ع!رار إل!ى ھ!ذا الم!وروث يفس!ر عالقت!!ه
الوثيقة به ألن توظيف ھذه الشخصيات واألحداث يعد صورة من صور ھذه العالقة ،وثمة
مالحظ!!!!ة يج!!!!!در الوق!!!!وف عن!!!!!دھا وھ!!!!ي أن ع!!!!!راراً ك!!!!ان يس!!!!!تدعي أكث!!!!ر م!!!!!ن ن!!!!!ص
غائ!!ب/الشخص!!ية -ف!!ي نص!!ه الش!!عري س!!واء أكان!!ت م!!ن الت!!اريخ الق!!ديم أو الح!!ديث وإن
التوظيف المباشر والمطابق للنص كان األكير حضوراً في نصوصه يزيد بكثير على تقنية
التن!اص المقل!!وب أو المعك!!وس ،ث!!م أن ع!!راراً ل!!م يتقن!ع بھ!!ذه الشخص!!يات أي ل!!م ينتق!!ل إل!!ى

)(١
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النماذج اإلنسانية ودالالتھا في شعر عرار ،تركي المغيض ،ص .٢١
الديوان ،ص .٣٨٤

- ١٠٧ -

تقني!!ة القن!!اع ف!!ي توظي!!ف ھ!!ذه الشخص!!يات وإنم!!ا اس!!تخدمھا رم!!وزاً للتعبي!!ر ع!!ن مض!!امينه
ورؤيته الخاصة.

الخاتمة
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تبين من خالل ھذه الدراسة أنه ال يكاد يخلو نص من نصوص عرار الش عرية م ن
محاورة ال ذاكرة الش عرية الثقافي ة العربي ة ،وأن تجرب ة ع رار الش عرية تس ترفد عناص رھا
ورموزھ ا م ن الموروث ات األدبي ة والتاريخي ة والش عبية الت ي تش كل خلفي ة ومرجعي ات
إلبداعه الش عري ،ف النص ل دى ع رار منف تح عل ى نص وص ش تى .وانطالق ا ً م ن ذل ك فق د
حاول ت إظھ ار مالم ح التن اص ف ي ش عره وف ق م نھج تن اول تط ور مفھ وم التن اص عن د
أصحابه الغربيين ،كما عرض آلراء النقاد العرب الذين حاولوا التنظير لمصطلح التن اص
ومفھومه في النقد العرب ي الح ديث ال ذين تش ابھت رؤي تھم وتماثل ت –إل ى ح د كبي ر -ألنھ م
اعتمدوا على مصادر أجنبية متشابھة وھم يدرسون ھذا المصطلح.
أم ا الج زء اآلخ ر م ن الدراس ة فق د انص ب عل ى دراس ة نص وص ع رار ،دراس ة
تطبيقية تبرز الجوانب المضمونية والفنية في توظيف التناص ،وقد حاول ت أن أق دم نم اذج
مختارة لقراءة التناص.
وقد حاولت أن أقدم نماذج مختارة لقراءة التناص اعتماداً على أن الفاعلية الجمالية
للتناص ھي اآللية المتبعة لذلك فإن عملية اختياري للنصوص مقص ودة الس تجالء جوان ب
انفتاح النص في تجربة عرار الشعرية.
مم ا يج در اإلش ارة إلي ه أن الباحث ة وھ ي تؤس س لھ ذه الدراس ة ،س عت جاھ دة
إلخضاع النماذج الختيار منظم تتحقق معه أھدافھا التي تؤشر على جانبين:
يأتي األول في سياق إثبات معطيات نظرية التناص القائلة بحتمية وج ود ت داخالت
نصية بين النصوص على اختالفھا.
أم ا الجان ب اآلخ ر في أتي ف ي س ياق البح ث ف ي الفاعلي ة الجمالي ة الت ي يؤس س لھ ا
الشاعر باتكائ ه عل ى التن اص .وبالنتيج ة ف إن الباحث ة ال ت ّدعي اإلحاط ة بك ل النم اذج الت ي
تكرس وجود الظاھرة في ديوان عرار وھي لم تسع إلى ذلك أصالً لكي ال تتحول الدراسة
إلى عملي ة إحص ائية تح رف البح ث ع ن مس اره ،وإنم ا ك ان اھتمامھ ا منص با ً عل ى حتمي ة
وج ود مؤش رات للتف اعالت النص ية منح ت الش اعر الق درة عل ى خل ق تش كيالت أسس ت
لجماليات الصورة وساھمت في بناء النص ،وحققت له انفتاحا ً دالليا ً متعدد األبعاد.

- ١٠٩ -

وتشير الباحث ة إل ى أن النم اذج المخت ارة الت ي اس تندت عليھ ا ف ي دراس تھا عكس ت

مساحات التوظي ف التناص ي ف ي دي وان الش اعر حي ث وج دت أن التن اص الش عري غط ى
مس احة واس عة م ن دي وان ع رار ت اله التن اص ال ديني ال ذي اتك أ في ه الش اعر عل ى الق رآن
الكريم ،ولعلّ ھذه المساحات جاءت نتيجة طبيعي ة لثقاف ة ع رار ،إذ يب دو م ن المس لﱠمات أن
الشعراء الالحقين يرتكزون على منجزات شعرية سابقة راقت لھم فحفظوھا ف ي ذاك رتھم.
حتى جاءت تزاحم أفكارھم من جديد لتأخذ حيزاً لھا في إبداعاتھم.
أما فيما يتعل ق بالتن اص م ع الق رآن الك ريم فيب دو أن المجتم ع ال ذي نش أ في ه ع رار
كان له أثره في ھذا االتجاه ففي ذاكرة المجتمع يتاصل البعد الديني ،إذ كان القرآن القاع دة
التي ينطلق منھا النشء في بحثه عن العلم والمعرفة.
ومما يجدر ذكره أن الشخصيات التي استحضرھا عرار في نصه الشعري لم تك ن
نمطا ً ثابتا ً اتكأ عليه عرار وإنما كان استدعاء ھذه الشخصيات عش وائياً وج اء وفق ا ً للحال ة
النفسية والموقف الذي يعبر عنه.
كما أنه استطاع أن يوظف المث ل داخ ل بني ة القص يدة بحي ث يب دو ج زءاً م ن البن اء
العام للقصيدة.
وكوّن ت ھ ذه المص ادر مرتك زاً انطل ق من ه ع رار ف ي تش كيالته الفني ة ليؤس س
لتجاربه وإبداعاته.
ال أزع م أن ھ ذه الدراس ة ال يأتيھ ا الباط ل م ن ب ين ي ديھا وال م ن خلفھ ا لكنن ي
اجتھدت.

قائمة المصادر والمراجع

- ١١٠ -

أوالً :المصادر:

-١

اب ن منظ ور ،جم ال ال دين ب ن محم د ب ن مك رم المص ري ،لس ان الع رب ،دار
صادر ،بيروت.١٩٦٨ ،

-٢

الت ل ،مص طفى وھب ي الت ل )ع رار( .عش يات وادي الي ابس ،دي وان مص طفى
وھبي التل ،تح :زياد الزعبي ،المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت١٩٩٨ ،م.

-٣

الت ل ،مص طفى وھب ي الت ل )ع رار( .عش يات وادي الي ابس ،دي وان مص طفى
وھبي التل ،تح .زياد الزعبي١٩٨٢ ،م.

-٤

القيروان ي ،أب و عل ي الحس ن ب ن رش يق ،العم دة ف ي عل وم الش عر ونق ده ،ت ح:
محيي الدين عبدالحميد ،دار الجيل ،ط ١٩٨١ ،٥م.

ثانيا ً :المراجع العربية والمترجمة إلى العربية:
-١

البدوي الملثم ،عرار شاعر األردن ،دار القلم ،بيروت ١٩٩٠م.

-٢

أحم د أب و مط ر ،ع رار الش اعر الالمنتم ي ،مطبع ة التج ارة ،اإلس كندرية
١٩٧٧م.

-٣

أحم د الزعب ي ،التن اص ،نظري اً وتطبيقي اً ،مقدم ة نظري ة م ع دراس ة تطبيقي ة
للتن اص ف ي رواي ة "رؤي ا" لھاش م غرايب ة ،مكتب ة الكت اني ،إرب د -األردن
١٩٩٣م.

-٤

أحمد المصلح ،الھم اإلنس اني ف ي الش عر العرب ي ف ي األردن ،مطص فى وھب ي
التل )عرار( نموذجاً ،وزارة الثقافة ،عمان ٢٠٠١م.

-٥

جوليا كريستيفا ،عل م ال نص ،ترجم ة ف ؤاد الزاھ ي ،مراجع ة عب دالجليل ن اظم،
دار توبقال ،المغرب ١٩٩١م.

-٦

خال د الكرك ي ،الرم وز التراثي ة ف ي نق د الش عر العرب ي الح ديث ،دار الجي ل
بيروت ،ومكتبة الرائد العلمية ،عمان ١٩٨٩م.

-٧

- ١١١ -

خليل عودة ،ظواھر فنية وأسلوبية ف ي ش عر ع رار ،ج رش  ،١٩٩٩المؤسس ة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ٢٠٠٠م.

-٨

ش كري عزي ز الماض ي ،م ن إش كاليات النق د العرب ي الجدي د ،ط ١المؤسس ة
العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٧م.

-٩

صبري حافظ ،أفق الخطاب النقدي )دراسة نظرية وقراءات تطبيقية( شرقيات
للنشر والتوزيع ،القاھرة١٩٩٦ ،م.

 -١٠ص الح فض ل ،من اھج النق د المعاص ر ،ط ،١دار اآلف اق العربي ة ،الق اھرة
١٩٩٧م.
 -١١عبدالباس ط مراش دة ،التن اص ف ي الش عر العرب ي الح ديث ،الس يّاب ودنق ل
ودرويش أنموذجاً ،دار ورد للنشر والتوزيع ٢٠٠٢م.
 -١٢عبدالعزيز حموده ،المرايا المقعرة ،عالم المعرفة  ،٢٧٢الكويت ٢٠٠١م.
 -١٣عب دالقادر الرب اعي ،ع رار ،الرؤي ا والف ن ،ق راءة م ن ال داخل ،أزمن ة للنش ر
عمان ٢٠٠٢م.
 -١٤عبدﷲ رضوان ،أدباء أردنيون ،دار الينابيع ،عمان ١٩٩٦م.
 عروس الشمال ،إلى عرار في ذكرى مئويته ،مكتبة الرائد عمان ٢٠٠٠م. عرار ،شاعر األردن وعاشقه ،أمانة عمان ،عمان ١٩٩٩م -١٥عب دﷲ الغ ذامي ،الخطيئ ة والتكفي ر )م ن البنيوي ة إل ى التش ريحية ق راءة نقدي ة
لنموذج إنساني( ط ،١النادي األدبي الثقافي ،جدة ،السعودية ١٩٨٥م.
 -١٦ع دنان قاس م ،األص ول التراثي ة ف ي نق د الش عر العرب ي المعاص ر ،المنش أة
الشعبية للنشر ،الجماھيرية الليبية١٩٨٠ ،م.
 -١٧زي اد ص الح الزعب ي ،ع رار والخي ام ،ترجم ة الرباعي ات ونص وص أخ رى،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت٢٠٠٢ ،م.
 -١٨عمر الخيام ،الرباعيات ،ترجمة وديع البستاني ،بيروت ١٩٦٨م.
 -١٩محمد بنيّس ،ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ،مقارنة بنيوية تكويني ة ط،١
دار العودة ١٩٧٩م.
 -٢٠محم د عب دالمطلب ،قض ايا الحداث ة عن د عب دالقادر الجرج اني ،ط ،١الش ركة
المصرية العالمية للنشر ،مصر ١٩٩٥م.

 -٢١محمد كعوش ،أوراق عرار السياسية ١٩٨٠م.

- ١١٢ -

 -٢٢محم د مفت اح ،تحلي ل الخط اب الش عري ،إس تراتيجية التن اص ،المرك ز الثق افي
العربي ،ط ،٢الدار البيضاء .١٩٩٢
 -٢٣محمود عبيدات ،سيرة الشاعر المناضل ،مصطفى وھبي الت ل )ع رار( وزارة
الثقافة ،عمان.
 -٢٤موسى ربابعة ،التناص في نم اذج م ن الش عر الح ديث ،مؤسس ة حم ادة للنش ر،
إربد ،األردن ٢٠٠٠م.
 -٢٥ميخائيل باختين ،قضايا الفن اإلبداعي عند دستوفس كي ،ترجم ة جمي ل نص يف
التكريت ي ،مراجع ة حي اة ش رارة ،ط ،١الش ؤون الثقافي ة العام ة وزارة الثقاف ة
واإلعالم ،بغداد ١٩٨٦م.
 -٢٦يحي ى عبابن ة ،ال رؤى المموھ ة ،ق راءات ف ي دي وان ع رار ،عش يات وادي
اليابس ،عمان ،د.ن ٢٠٠١م.
ثالثا ً :الدراسات الجامعية
-١

إسماعيل علي محاسنة ،بناء الجملة وقضاياھا في ديوان عشيات وادي اليابس،
رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ١٩٩٦م.

-٢

رب ى عب دالقادر الرب اعي ،التض مين ف ي الت راث النق دي والبالغ ي ،رس الة
ماجستير ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن١٩٩٧ ،م.

-٣

عل ي الخرابش ة ،الص ورة الش عرية ف ي ش عر مص طفى وھب ي الت ل )ع رار(،
رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموك٢٠٠٥ ،م.

رابعا ً :البحوث المنشورة في الكتب والدوريات:
أ-

في كتاب:

 -١أحمد مطلوب :عرار والتراث ،مصطفى وھب ي الت ل )ع رار( ق راءة جدي دة ،مؤسس ة
عبدالحميد شومان ،وزارة الثقافة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٠٠٢م.
 -٢بسام قطوس ،تجليات اللغة ،قراءة نقدية في شعر إبراھيم الخطيب ،تحرير عب دالقادر
أبو شريفة ،جامعة آل البيت ،المفرق ١٩٩٧م

- ١١٣ -

 -٣زي اد الزعب ي ،ين ابيع الكتاب ة ،مرجعي ات ع رار المعرفي ة ،مص طفى وھب ي الت ل

)عرار( ،قراءة جديدة ،مؤسسة عبدالحميد ش ومان ،وزارة الثقاف ة ،المؤسس ة العربي ة
للدراسات والنشر ٢٠٠٢م.
 -٤سليمان األزرع ي ،ع رار والم وروث الش عبي ،مص طفى وھب ي الت ل )ع رار( ق راءة
جدي دة ،مؤسس ة عبدالحمي د ش ومان ،وزارة الثقاف ة ،المؤسس ة العربي ة للدراس ات
والنشر ٢٠٠٢م.
 -٥عل ي الش رع :ع رار والطروح ات العربي ة الحديث ة ،مص طفى وھب ي الت ل )ع رار(
قراءة جديدة ،مؤسسة عبدالحميد شومان ،وزارة الثقافة ،المؤسسة العربي ة للدراس ات
والنشر ٢٠٠٢م.
 -٦محمد أحمد المجالي .المعجم اللفظي ودالالته في شعر مص طفى وھب ي الت ل )ع رار(
قراءة جديدة ،مؤسسة عبدالحميد شومان ،وزارة الثقافة ،المؤسسة العربي ة للدراس ات
والنشر ٢٠٠٢م.
 -٧نايف العجلوني ،االقتراب من لغة الحياة اليومية ف ي ش عر ع رار ،كت اب ج رش ،٩٩
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت٢٠٠٠ ،م.

في الدوريات:

ب-
-١

إب راھيم خلي ل ،ض وء عل ى ظ اھرة التم رد ف ي حي اة ع رار وش عره ،أفك ار ع
١٩٩٢ ،١٠٥م.

-٢

إبراھيم رماني ،النص الغائب في الشعر العربي الحديث ،الوح دة س  ٥ع،٤٩
١٩٨٨م.

-٣

أحمد محمد قدور ،بحوث جامعة حلب ،م )١٩٩١ ،(٢١م.

-٤

أمينة العدوان ،عرار شاعر األردن ،أفكار ع ١٩٧٥ ،٢٩م.

-٥

- ١١٤ -

أن ور أب و س ويلم ،المض امين التراثي ة ف ي ش عر ع رار ،دراس ات الجامعي ة
األردنية م  ،١٦ع ١٩٨٩ ،٣م.

-٦

باقر جاسم محمد ،التناص ،المفھوم واآلفاق ،اآلداب ،ع )١٩٩٠ ،(٩٧م.

-٧

بش ير القم ري ،مفھ وم التن اص ب ين "األص ل" و "االمت داد" ،الفك ر العرب ي
المعاصر ع )١٩٨٩ (٦١-٦٠م.

-٨

تركي المغيض ،التناص في معارضات البارودي ،أبحاث اليرموك ،م ) ،(٢ع
)١٩٩١ (٢م.

-٩

جھ اد المج الي ،الث ورة واالغت راب ف ي ش عر مص طفى وھب ي الت ل ،مؤت ة
للبحوث والدراسات م  ٨ع ١٩٩٣ ،٦م.

 -١٠جيرار جانيت ،من التناص إلى األطراس ،ترجمة المختار حسني ،عالمات ج
 ،٥م  ،٥سبتمبر ١٩٩٧م.
 -١١حس ين عب دﷲ نش وان ،المض امين التراثي ة والش عبية ف ي ش عر ع رار ،المجل ة
الثقافية ،ع  ،٤٧نيسان ،تموز  ١٩٩٩المؤقف األدبي ع )١٩٩٦ (٣٠٥م.
 -١٢خلي ل الموس ى ،التن اص واألجناس ية ف ي ال نص الش عري ،الموق ف األدب ي ع
)١٩٩٩ (٣٠٥م.
 -١٣روالن بارت ،نظرية النص ،ترجمة محيي الشملي وآخرون ،حوليات الجامعة
التونسية ،ع  ،٢٧تونس ١٩٨٨م.
 -١٤زھور لحزام ،آلية التناص ،الناقد ع )١٩٩٠ ،(٣م.
 -١٥زي اد الزعب ي ،ع رار ،إض اءات جدي دة ،إش ارات إل ى آث اره النثري ة ،المجل ة
الثقافية ع  ،٤٧نيسان ١٩٩٩م.
 عرار قاصاً ،أبحاث اليرموك ،م ) (٨ع )١٩٩٠ (٢م. -١٦سالم الھدروسي ،التمرد واالغتراب في شعر عرار ،مؤتة للبحوث والدراسات
م  ،٦ع ١٩٩١ ،٢م.
 -١٧سامي سويدان ،حوار منھجي حول التناص ،الفك ر العرب ي المعاص ر ع )-٦٠
١٩٨٩ (٦١م.
 -١٨ش ربل داغ ر ،التن اص س بيالً إل ى دراس ة ال نص الش عري ،فص ول م ،١٦
١٩٩٧م.

- ١١٥ -

 -١٩صبري مسلم ،الحوار في شعر عرار ،المجلة الثقافية ع  ،٤٧نيسان ١٩٩٩م.

 -٢٠عبدالخالق ختاتنة ونايف البنوي ،أنم اط العالق ات ب ين الواق ع واألدوار دراس ة
تحليلية للعالقات االجتماعية في شعر مص طفى وھب ي الت ل ،اليرم وك م )(١٥
ع )١٩٩٢ (٢م.
 -٢١عبدالقادر الرباعي ،بناء اللغة في شعر عرار ،أبحاث اليرموك ع ) (١م )(١٩
٢٠٠١م.
 -٢٢عب دالكريم مجاھ د ،االنزياح ات األس لوبية ف ي لغ ة ع رار م ن خ الل دي وان
عشيات وادي اليابس ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ع ٢٠٠٣ ،٨٢م.
 -٢٣عب دالملك مرت اض ،ف ي نظري ة ال نص األدب ي ،الموق ف األدب ي ع )،(٢٠١
١٩٨٨م.
 الكتابة من موقع العدم ،كتاب الرياض )ع ١٩٩٩ ،(٦٢-٦١م. -٢٤عبدالوھاب ترو ،تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاص ر،
الفكر العربي المعاصر ،ع )١٩٩١ (٢١-٢٠م.
 -٢٥قاسم المومني ،األرض في شعر ع رار ،مؤت ة للبح وث والدراس ات م  ،٦ع،١
١٩٩١م.
 -٢٦لي ون س ومفيل ،التناص ية ،ترجم ة وائ ل برك ات ،عالم ات ،ج  ٢١م ،٢٦
١٩٩٦م ،ص .٢٣٦
 -٢٧ماجد الجعافرة ،التناص بين القديم والجديد ،المبرز ع  ،١٢الجزائر ١٩٩٨م.
 -٢٨محم د عب دﷲ القواس مة ،المك ان ف ي ذاك رة ع رار الش عرية ،أفك ار ع ،١٣٦
١٩٩٩م.
 -٢٩محمود الس مرة ،اللغ ة واألس لوب ف ي ش عر ع رار ،مجل ة مجم ع اللغ ة العربي ة
األردني ع ) ،(٦-٥أيار ،كانون األول١٩٧٩ ،م.
 -٣٠المختار حسني ،نظرية التناص ،عالمات ج  ،٣٤م  ٩ديسمبر ١٩٩٩م.
 -٣١مص طفى محم د الف ار ،مس اجالت ب ين ع رار وأب ي س لمى ،أفك ار ع دد ،١٣٦
١٩٩٩م.
 -٣٢موسى سامح ربابعة ،االقتباس والتض مين ف ي ش عر ع رار ،دراس ات الجامع ة
األردنية ع ،١م ١٩٩٢ ،١٩م.

- ١١٦ -

 -٣٣نبيل ح داد ،التم رد الرومانس ي ف ي ش عر ع رار ،المجل ة الثقافي ة ع  ،٤٧تم وز
١٩٩٩م.
 -٣٤نبيلة إبراھيم ،القاريء في النص ،التأثر واالتصال ،فصول ع ١٩٨٤ ،١م.
 -العبوديات بين عرار والشيح رشيد الكيالني ،أفكار )١٩٩٩ (٣م.

 جمالي ات المك ان ف ي ش عر ع رار ،مؤت ة للبح وث والدراس ات م  ،٤ع،٢١٩٨٩م.
 -٢٥يوس ف بك ار وجعف ر عفيف ي ،ترجم ة ع رار لرباعي ات عم ر الخي ام الفيص ل م
 ،٢٦ع ٢٠٠٢ ،٣٠٥م.
 -٢٦يوسف الغزو ،فلسفة المكان في شعر عرار ،أفكار ع )٢٠٠٢ ،(٧٨-٧٧م.

- ١١٧ -

Abstract

The Aim of study is to explore the Artistic Creation aesthetics
in Arar’s Poetry, where the study took from adaptation as away to
read some of the poetic samples and the understanding of the areas
of aesthetics in them.
The study is composed of three chapters preceded by a theoretical
introduction, hen presenting through that the adaptation “as concept
and development”, and also I pointed to some adaptation
mechanisms and sources through presenting and showing some
studies.
The study dealt in the first Chapter with the poetic adaptation
and through that showed the possibility of reading – and what
comes as consequences of that, like growing spaces significance
where the text and wording is clear and vivid and possible for
unlimited readings.
The second chapter in the study showed samples where the
poet relied mostly on religious texts from the holy Koran, and
which were used in an inverted manner in most of the times.
The third chapter of the study elaborated the historical adaptation
and personality adaptation which were the least prevalent in Arar’s
poetry.
The study reached conclusions that stressed the necessity of
the presence of textual overlapping between texts, and naturally,
that gives the chance of openness regarding the experience of
others- and also at the same time makes the recipient an effective
element in forming and enriching significance.

