
  جامعة آل البيت

  ا�نسانية كلية ا�داب والعلوم

  وآدابھا قسم اللغة العربية

  

  

  

التناص في شعر مصطفى وھبي 
  )عرار(التل 

Intertextuality in Poetry of Mustafa Wahbi Al 

Tall (Arar) 

  

  

  إعداد الطالبة

  ميساء أحمد عبيدات

  

  

  إشراف الدكتورب

  عبدالباسط مراشدة
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  بيتجامعة آل ال

  ا�نسانية كلية ا�داب والعلوم

  وآدابھا قسم اللغة العربية

  

  

التناص في شعر مصطفى وھبي 
  )عرار(التل 

Intertextuality in Poetry of Mustafa Wahbi Al 

Tall (Arar) 

  

  إعداد الطالبة

  ميساء أحمد عبيدات

  

  

  

  

  :أعضاء لجنة المناقشة

  رئيساً ومشرفاً      ..........................................  الدكتور عبدالباسط مراشدة

  عضواً      ..........................................    الدكتور جھاد المجالياBستاذ 

   ..........................................    الدكتور شكري الماضياBستاذ 

  عضواً   

  عضواً      ..........................................     الدكتور زياد الزعبياBستاذ 
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  فھرس المحتويات

  

  الصفحة  العنوان

  ج  ا�ھداء

  د  شكر وتقدير

  ھـ  الملخص

  ١  المقدمة

  ٤  تمھيد

  ٤  مفھومه وأدواته: التناص

  ٦  المفھوم وتطوره

  ١١  أھمية دراسة التناص

  ١٢  تطور مفھوم التناص عند الغربيين

  ١٨  التناص عند النقاد العرب

  ٢٩  التناصأشكال 

  ٣٦  اBدبي وشعر عرارالتناص : الفصل اBول

  ٣٧  التناص الشعري: أو]ً 

  ٦٦  التناص مع اBمثال: ثانياً 

  ٧٥  التناص الديني: الفصل الثاني

  ٧٥  مقدمة

  ٧٧  التناص مع القرآن: أو]ً 

  ٩٣  التناص مع الديانات اBخرى: ثانياً 

  ٩٦  التناص التاريخي: الفصل الثالث

  ٩٦  التناص مع الشخصيات واBحداث التاريخية: أو]ً 

  ١٠٨  الخاتمة

  ١١١  قائمة المصادر

  ١١٧  ملخص باللغة ا]نجليزية
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  داءـا�ھ
  

  إلى روح زوجي الطاھرة محبةً ووفاءً 

  إلى ولديَّ محمد وعمرو

  أھدي ھذا العمل المتواضع
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  شكر وتقدير

  

لشgكر دراسgتي ھgذه أن أتقgدم با مgن إعgداد -بعgون هللا–] يفوتني وقgد انتھيgت   

B يمgذي الجزيل والعرفان العظgدة الgد مراشgط أحمgدكتور عبدالباسgل الgتاذي الفاضgس

رعاني دارسة وباحثة، وكان لتوجيھاته ومتابعاته لي أكبgر اBثgر فgي الوصgول بھgذه 

الدراسة لھذا المستوى، فكان لي خير معين، ومنحنgي مgن وقتgه وجھgده الكثيgر حتgى 

lسgاتذة لاسة بھذه الصورة كما أتقدم بالشكر الموصول وا]متنان الكبير خرجت الدر

، واBسgتاذ الgدكتور شgكري عزيgز الماضgي جھgاد المجgالياBستاذ الgدكتور : اBجmء

واBسggتاذ الggدكتور زيggاد صggالح الزعبggي علggى تفضggلھم بقبggول مناقشggة ھggذه الدراسggة، 

ذات اBھميggة العظيمggة التggي شggاكرة لھggم جھggودھم ومقggدرة توجيھggاتھم ومmحظggاتھم 

  .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 

ري ثgم التقgديم مgن خmلgه جاءت الدراسة في ثmثgة فصgول مسgبوقة بمھgاد نظgوالجمال فيھا 

كما تمت ا�شارة إلى بعض آليات التناص ومصادره من خmل " مفھوماً وتطوراً "للتناص 

  .عرضھا لبعض الدراسات

وتناولت الباحثة في الفصل اBول التناص الشعري وكشفت من خmله عgن إمكانيgة   

ينفسح معھا الgنص  وما يترتب على ذلك من فضاءات د]لية متنامية–قراءة الشعر بالشعر 

  .على قراءات ] حصر لھا

  ggلmن خggدمت مggد قggاني فقggل الثggا الفصggى  هأمggاعر علggا الشggز فيھggاذج ارتكggة نمggالباحث

نصوص دينية جلّھا من القرآن الكريم الذي جاء توظيفه عند الشاعر معكوساً في كثيgر مgن 

  .اBحيان

اص الشخصgيات وقgد أما الفصل الثالث فعرضت فيه الباحثة للتناص التاريخي وتن  

  .كان اBقل انتشاراً في ديوان عرار

–وانتھت الدراسة إلى نتائج أكدت ضرورة وجود تداخmت نصية بgين النصgوص   

وھي بطبيعة الحال تمنح فرصة ا]نفتاح على تجgارب ا�خgرين، كمgا أنھgا فgي الوقgت ذاتgه 

  .تجعل من المتلقي عنصراً مؤثراً في تشكيل الد]لة وإثرائھا
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  :قدمةالم

تحتل الدراسات النصgية حيgزاً كبيgر اBھميgة فgي مجgال البحgث العلمgي شgأنھا شgأن   

علgوم ا�نسgانية المختلفgة، والتنgاص واحgد مgن مجا]ت البحث اBخرى المرتبطgة بميgادين ال

ھذه الدراسات التي ]قت اھتماماً واسعاً من النقاد والباحثين في الغgرب والشgرق وقgد أثgار 

 إن :جggد]ً كبيggراً فggي اBوسggاط النقديggة خاصggة أنggه يقggع فggي نقطggة تقggاطع البنيويggة التggي تقggول

  .ى ما ھو خارج النصمع التفكيكية باعتبارھا مؤشراً عل نظاٌم مغلقٌ النص 

وتأتي ھذه الدراسة حلقة في ھذا المجال إذ تھدف إلى تنgاول موضgوع التنgاص فgي   

وقggد أخggذت علggى عاتقھggا ا�طggار  -دراسggة نظريggة وتطبيقيggة–شggعر مصggطفى وھبggي التggل 

النظري للتنgاص بالبحgث والتتبgع وا]ستقصgاء سgواء عنgد الغgربيين أصgحاب المصgطلح أم 

العربggي إذ جمعggت الكثيggر مggن ا�راء النقديggة الغربيggة فggي ھggذا  ضggمن تماسggه مggع المggوروث

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 

فنيgة فgي ھgذه النصgوص مgن على نماذج من نصوص عرار الشعرية ]ستجmء الجوانgب ال

  .خmله

وتجدر ا�شارة إلى أن ھناك الكثير من الدراسات التي تناولت الشاعر وشعره من   

Bن ھgذا الموضgوع لgم . زوايا مختلفة غير أن ھذه الدراسة أخذت من التنgاص منظgوراً لھgا

gة زيgات دراسgذه الدراسgم ھgي يشبعه السابقون بحثاً، وربما تناولوا جانباً منه، وأھgاد الزعب

ر بgين عgرار وعمgر الخيgام، ودراسgة وتنgاول فيgه التgأثير والتgأثي) عرار والخيgام(في كتابه 

، ودرس فيggه "التنggاص فggي نمggاذج مggن الشggعر العربggي الحggديث"ابعggة فggي كتابggه بلموسggى ر

المضggامين (سggويلم  يودراسggة Bنggور أبgg، ظggاھرتي ا]قتبggاس والتضggمين فggي شggعر عggرار

المضgامين التراثيgة والشgعبية فgي (ودراسgة حسgين عبgدهللا نشgوان  )في شعر عرار التراثية

وعموماً فقد رصدت الدراسة في قائمة المصادر والمراجع كل ما وقعت عليه  .شعر عرار

من دراسات تناولت الشاعر ونصه ويجgدر بgي الgذكر ھنgا أننgي قgد أفgدت كثيgراً مgن جھgود 

رية علgggق بتخgggريج اBبيgggات الشgggمgggا يتعفيزيgggاد الزعبgggي محقgggق ديgggوان الشgggاعر خصوصgggاً 

  .وغيرھا واBحداث التاريخية والشخصيات
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  gا يحظgك لمgدياً وذلgاء قصgل جgوائياً، بgىإن اختيار مصطفى وھبي التل لم يكن عش 

بggه شggعره مggن أھميggة ذات خصوصggية فريggدة حيggث إن شggعره يقggف علggى مفصggل اBصggالة 

جربgة عgرار يميgز لغgة القصgيدة والحداثة، ولكون التناص يشكل ملمحاً أسلوبياً خاصاً فgي ت

ھgggا، ويجعgggل مgggن صgggورھا ورموزھgggا فضgggاًء خصgggباً للتعgggالق النصgggي بgggين قصgggيدته وبناء

وقgد أعانgه علgى  ناص حضوراً ]فتاً في نصه الشgعريوالموروث الشعري ومن ثم فإن للت

ي الشgعرالgنص حتgى أصgبح  .ذلك ذاكرته الشعرية ومخزونه من التراث الشgعري والgديني

  .تجمعت فيھا نصوص شتىلديه شبكة 

  :وقد آثرت استيعاب مجال الدراسة في مسارين وھما

وقggد قggدمت لggه بتمھيggد سggبقته ھggذه المقدمggة وجggاء البggاب الثggاني بثmثggة فصggول : البggاب اBول

  .يتناول كل فصل شكmً معيناً من أشكال التناص

سggة ففggي المقدمggة تحggدثت عggن أھميggة الدراسggة ومنھجھggا وعggن أسggباب اختيggاري درا  

ggاء يعggد فجggا التمھيggعري أمggرار الشggص عggرض رنggا عggة كمggاص المعرفيggو]ت التنggض لحم

للتنggاص نظريggاً فggي منبتggه، وحggاور آراء النقggاد العggرب، ومmمggح التنggاص فggي الممارسggات 

  .النقدية العربية الحديثة

فقد جاء دراسة تطبيقية تظھر المكونات الجمالية لنصوص عgرار : الثاني أما الباب  

ھgذا البgاب إلgى  قسgمتوقgد ، فقد اعتمدت التحليل في ھذا الجgزءالتناص، ومن ثم  وفق آلية

  :ثmثة فصول

بقgراءة تgداخل نgص عgرار  اBدبgي الgذي تgأطرتناولت الدراسة التناص : اBولففي الفصل 

  .م التناص مع اBمثالمع الشعر ث

ع تنggاص مgg -١لggديني وعمggدت إلggى تقسggيمه إلggى اوتعggرض الفصggل الثggاني للتنggاص   

  .تناص مع الكتب السماوية اBخرى -٢. القرآن الكريم

واختتمت الدراسة في الفصل الثالث بتناول التناص مع الشخصيات عربية أم غيgر   

  .عربية
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مgن نتgائج وعgرض لمmمgح  الدراسةثم انتھت بخاتمة وھي خmصة ماتوصلت إليه   

راجgع والgدوريات التgي تبعھgا ثبgت بالمصgادر والم ،التناص في شعر عرار وكيفية توظيفgه

  .استعانت بھا الباحثة في دراستھا

وختاماً فإن Bستاذي 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

  

  مفھومه وأدواته: التناص

في مجا+ت الحياة كافة، وف#ي س#ياق  تطوراً متسارعاً شھد العالم في القرن الماضي   

وع#د  إس#ھام . التطور المعرف#ي تط#ورت حرك#ة النق#د ا1دب#ي الع#المي وتوس#عت مص#طلحاته

ف##ي مج##ال اللغ##ة نقط##ة مفص##لية ف##ي الفك##ر  النق##دي ) دي سوس##ير(ع##الم اللغ##ة السويس##ري 

لحديث، فقد أشعلت إسھاماته شرارة ا+نط#=ق النق#دي المتس#ارع ل#دى الش#ك=نيين ال#روس، ا

ثم المنھج البنيوي، وما تطور إليه ا1م#ر فيم#ا بع#د البنيوي#ة م#ن أس#لوبية وس#يمائية وتفكيكي#ة، 

ف#ي اللغ#ة وإس#ھامات ) دي سوس#ير(ولعل ھ#ذه المن#اھج النقدي#ة ذات منھ#ل واح#د ھ#و نظري#ة 

  .ين الذين حاولوا تطوير ھذه النظرية وتطبيقھاالنقاد الغربي

وق##د م##ّر الفك##ر النق##دي ف##ي مخ##اض تول##دت عن##ه آراء س##لطت ا1ض##واء عل##ى ال##نص   

ا1دبي، واستفادت من الدراسات ا+جتماعية والتمازج بين العناص#ر البش#رية وح#ل إش#كالية 

ل محاول###ة التم###ايز ب###ين المجموع###ات البش###رية داخ###ل المجتم###ع ا1وروب###ي المتحض###ر، ولع###

)حواريته(في  )١(ميخائيل باختين
جولي#ا (ثم ما ت=ھ#ا م#ن مح#او+ت لفھ#م ال#نص عل#ى ي#د  )٢( 

)كرستيفا
، انطلق من معالجة ذلك التمازج ب#ين العناص#ر المتباين#ة وس#ط المجتم#ع ١٩٦٧ )٣( 

نھ#ا عملي#ة متغ#ايرة الخ#واص والعناص#ر، أ" أس#اس"تناد إلى خطاب اللغة على الغربي با+س

  .)٤(بالحركية والتعقيد، وليست مجموعة من الثوابت المطلقةتتسم 

                                                

)
١

ميخائيل باختين أحد الشك=نيين الروس الذي بدأ مفھوم التناص معه وحوله إلى نظرية تعتمد على التداخل   ) 
  .بين النصوص

)
٢

عه ميخائيل باختين في تعليقه على أعمال دوستويفسكي ومعن#اه أن جمي#ع عناص#ر الحوارية مصطلح وض  ) 
البنية الروائية توجد دائماً ع=قات حوارية تق#وم عل#ى التواف#ق أو التض#اد، ويخف#ي م#ا ھ#و ظ#اھر مرجعي#ة 

  .نصية غائبة

)
٣

 ١٩٦٧-١٩٦٦امي جوليا كرستفا باحثة بلغارية ابتدعت مصطلح التناص في دراساتھا النقدية م#ا ب#ين ع#  ) 

  .معتمدة مصطلح الحوارية عند باختين وتطويره

)
٤

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،   ) 
  .٣٤م، ص ١٩٩٦القاھرة، 
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ف##ي نق##ده ال##=ذع للبنيوي##ة وتطويرھ##ا وللدراس##ات ) ب##اختين(م##ع ) س##تيفارك(والتق##ت 

غوي###ة والب=غي###ة بمعانيھ###ا اللغوي###ة، وتبن###ت دعوت###ه إل###ى إزال###ة الح###واجز ب###ين الدراس###ات الل

يھ#تم ببل#ورة النظري#ة النص#ية وتأس#يس مج#ال بحث#ي جدي#د ي#نھض عل#ى اlش#ارية و. وبديعھا

  )١(بطريقة يمكن معھا دراسة المعنى باعتباره مشروطاً بسياقات توليدية متعددة

وجعلھ#ا ) التن#اص(لھذه ا+عتبارات دعاھا إلى مزيد من ا+ھتمام بالنص و) كرستيفا(وتبني 

ن ب#اختي) حواري#ة(تضعه على خريطة البحث اللغوي ا1دبي، وك#ان لھ#ا الفض#ل ف#ي تط#وير 

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 اlش#ارية الت#ي تش#ارك ف#ي تحدي#د ھ#ذا 

  .)٢(المعنى

وقد كان للمنطلقات الفكرية الناتجة عن التزاحم والتزاوج بين العلوم أث#ر ف#ي حرك#ة   

ي، وإنتاج أداة فعالة أسھمت في مس#اعدة الب#احثين ف#ي مج#ال الق#راءة النقدي#ة عل#ى النقد ا1دب

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

أن يحف##ر ف##ي أعم##اق ال##نص بع##د أن وم##ا عل##ى الق##ارىء المتلق##ي لرس##الة المؤل##ف إ+   

أما سبر أعماق النص وتحليل#ه فغايت#ه فح#ص . أضحى النص ملكه، ولم يعّد للمؤلف دخل به

مكونات###ه ا1ص###لية، ومعرف###ة أص###ولھا، وفحص###ھا للوص###ول إل###ى أعم###ق فھ###م ممك###ن لنس###يج 

  .الع=قات المكونة للنص

  

) ١٩٧٧-١٩٦٦) (تيفاكرس#(وعل#ى ي#د الباحث#ة ) ِتْل ِكلْ (ولقد توصلت جماعة مجلة   

وانطلق ھذا المصطلح إلى ك#ل مك#ان تقريب#اً، وتبن#ى فك#رة التناص#ية ) التناص(إلى مصطلح 

وغيرھم ودرسا عدة روايات على أس#اس ) ١٩٧٥(وكلودسيمون ) ١٩٧١) (جين ركاردو(

                                                

)
١

  .٣٥نفسه، ص   ) 

)
٢

  .٣٥نفسه، ص   ) 
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لذا سوف أبدأ الحديث عن مفھوم النص أو+ً ثم . مرّده النص) التناص(ويبدو أن . )١(اصنالت

  .شة مفھوم التناص فيما بعدمناق

  

  المفھوم وتطوره

لك#ن أق#رب د++تھ#ا إل#ى مج#ال البح#ث الرف#ع ) نص(تتعدد الد++ت المعجمية لكلمة   

ھ#ي م#ا ترف#ع وأقع#دھا عل#ى المنص#ة لتُ#رى، : ن#ص الع#روس"والحركة وا+ستقص#اء، ومن#ه 

ربم#ا أش#ير إل#ى و. )٢("إذا استخرج أقصى ما عندھا م#ن الس#ير: عليه كسريرھا، ونص ناقته

وإلى أصل النص بوصفه منتھى ا1شياء، ومبلغ . النص باعتباره اlسناد إلى الرئيس ا1كبر

وھذا تعريف يتوافق مع محاو+ت البحث ع#ن ص#احب ال#نص ا1ول، وم#ن ذل#ك . )٣(أقصاھا

  .)٤(السعي الحثيث وراء صاحب نص بدئي، يمكن وصفه بالنص الجيني

  :إلى أصحابه، يقول الشاعر ثالحديإسناد ) نص(ومن معاني   

  ون��������ص الح��������ديث إل��������ى أھل��������ه
  جج

ــه   ــــ ــ ــــــي نصـــ ــ ــ ــــة ـف ــ ــ ــ ــإن ا�ماـن ــ ــ ــ ـــ )٥(ف
  

  

وعند البحث في الد+لة المبتغاة من نص الحديث ورفع#ه إل#ى ص#احبه ا1ول ف#ا1مر   

م#ن  ، ومن يروي النص ال#ديني وس#=مته)الحديث النبوي(ينصرف نحو النص الديني نفسه 

التھاون في العبث في الصيغة ا1صلية للنص، ويرى  والدعوة إلى رفض. البعد عن ا1صل

يشير ) النص(أحمد محمد قدور أن د+لة النص ھذه مستحدثة، وأنھا تطورت إلى أن أصبح 

  .)٦(ن مؤلفھا ومنشئھالك=م ا1صلية التي وردت كما ھي مإلى صيغة ا

أبس#ط ونتيجة للتأثر بالمفھوم الغربي للمص#طلح فق#د تط#ور مفھ#وم ال#نص ليش#ير ف#ي   

مجموعة من الكلمات ضمن تصرف لغوي معروف، سواء أكان#ت مكتوب#ة أم "يفاته إلى رتع

ب##ل تتع##داه إل##ى الكتاب##ات ) ال##نص ا1دب##ي(عل##ى أن ھ##ذه الد+ل##ة + تنحص##ر ف##ي   )٧("ملفوظ##ة

                                                

)
١

م، ص ١٩٩٦، ١٩ھ#ومي وانتش#اره، ع=م#ات، ج محمد خير البقاعي، التناصية، بحث في انبثاق حقل مف  ) 
١٣٦.  

)
٢

  .ھـ، مادة نص١٣٠٦محمد مرتضى الحسني الزبيدي، تاج العروس، القاھرة، المطبعة الخيرية،   ) 

)
٣

  .بحث في ا+نترنت ٧معجب العدواني، رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم، ص   ) 

)
٤

  نفسه  ) 

)
٥

  .ينسب البيت إلى جعفر بن أبي طالب  ) 

)
٦

أحم##د محم##د ق##دور، الظ##واھر التناص##ية ف##ي الش##عر العرب##ي، مجل##ة بح##وث حل##ب، سلس##لة ا~داب والعل##وم   ) 
  .٢٤٤، ص١٩٩١اlنسانية، العدد الحادي والعشرون، 

)
٧

  .٢٤٤نفسه، ص   ) 
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جمل#ة أو فق#رة أو ح#ديثاً نبوي#اً أو آي#ة قرآني#ة أو بيت#اً م#ن (ا1خرى والفنون، وقد يكون النص 

وي#رى . )١( )يكون قص#يدة ش#عرية أو مجموع#ة ش#عرية لھ#ا س#مة ال#نص المح#دود الشعر، وقد

ال#نص ف#ي ح#ده ا1دن#ى يتط#ابق ود+ل#ة الك#=م ل#دى النح#ويين الع#رب "أحمد محم#د ق#دور أن 

وبع##ض المح##دثين، ف##الك=م ل##ديھم ھ##و المرك##ب المفي##د أم##ا الجمل##ة فھ##ي تعبي##ر في##ه ع=م##ة 

 اأم##. ول##ذلك فھ##ي أع##م م##ن الك#=م، والك##=م أخ##ص منھ##ا اس#تنادية تم##ت الفائ##دة بھ##ا أم ل##م ت#تم،

  .)٢("اسم لما يتكلم به مفيداً أو غير مفيد... اللغويون فالك=م عندھم

جھ##ات معرفي##ة نظري##ة، ومنھ##ا وي##رى محم##د مفت##اح أن تعريف##ات ال##نص تعك##س تو  

ج#اه البنيوي، والتعريف النفساني الد+لي، وتعري#ف اجتماع#ات ا1دب، وتعري#ف ات التعريف

أي  )٣("مّدون#ة ح#دث ع=م#ي ذي وظ#ائف"تحليل الخطاب ويستند في تعريفه للنص إل#ى أن#ه 

أن ال##نص مؤل##ف م##ن ك##=م 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 ع=ق##ات اجتماعي##ة ب##ين أف##راد المجتم##ع، وھ##و مغل##ق، متول##د م##ن 

  .)٤(وتتناسب منه أحداث لغوية أخرى +حقة له. .أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية

فعالي#ة لغوي#ة انحرف#ت " ويرى عبدهللا الغذامي أن النص ھو مح#ور ا1دب ال#ذي ھ#و  

عن مواصفات العادة والتقليد، وتلبست بروح متمردة رفعتھا ع#ن س#ياقھا ا+ص#ط=حي إل#ى 

، وس#بل تحري#ره سياق جديد يخصھا ويميزھا، وخير وسيلة للنظر ف#ي حرك#ة ال#نص ا1دب#ي

ھ##ي ا+نط##=ق م##ن مص##دره اللغ##وي، بحي##ث يك##ون مقول##ة لغوي##ة أس##قطت ف##ي إط##ار نظ##ام 

  .)٥("ا+تصال اللفظي البشري

ما يظھر من مساحة ا1ثر ا1دبي، وھ#و نس#يج ا1لف#اظ ال#ذي "والمعنى الشائع للنص   

  .)٦("ا أمكن ذلكمعنى ثابتاً يكون مفرداً م ييرفع بھا في ا1ثر، وتنسق تنسيقاً يجعلھا ترس

                                                

)
١

  .٢٤٧نفسه، ص   ) 

)
٢

  .٢٤٧نفسه، ص   ) 

)
٣

، ٢الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز  ) 
  .١٩٩م، ص ١٩٨٦

)
٤

  .١٢٠نفسه، ص   ) 

)
٥

، )م#ن البنيوي#ة إل#ى التش#ريحية ق#راءة نقدي#ة لنم#وذج إنس#اني معاص#ر(الغذامي، عبدهللا، الخطيئة والتكفي#ر   ) 
  .٦، ص ١٩٩٥النادي ا1دبي الثقافي، جده السعودية  -١ط

)
٦

م، ١٩٨٨، ٢٧منج##ي الش##ملي، حولي##ات الجامع##ة التونس##ية، ع رو+ت ب##ارت، نظري##ة ال##نص، ترجم##ة،   ) 
  .٩٦ص
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ممارسة دالة، بمسرح اللق#اء "وھو أيضاً . )١("أن النص مرتبط بالكتابة"ويرى بارت  

  .)٢("بين الذات واللغة، والنص إنتاجية، وھو مدلول شامل خفي يختلف باخت=ف المذاھب

ف#ردي ولكنھ#ا نت#اج لتفاع#ل  + تح#دث بش#كل مع#زول أو"يھ#ا ب#ارت والكتابة التي يبغ  

 يحص##ى م##ن النص##وص المخزون##ة ف##ي ب##اطن المب##دع، وي##تمخض ع##ن ھ###ذه ممت##د لع##دد +

أم#ا . )٣("النصوص جنين ينشأ في ذھن الكاتب ويتولد عن#ه العم#ل اlب#داعي ال#ذي ھ#و ال#نص

  ).التناص( فيسمىالتفاعل بين النصوص 

نظ###ام ع=م###ي مخص###وص، ومص###در "وتع###ّرف نبيل###ة إب###راھيم ال###نص ا1دب###ي بأن###ه   

ي عل##ى س##مات تنظيمي##ة تمي##زه وتف##رده ع##ن غي##ره م##ن ا1نظم##ة الخصوص##ية في##ه، أن##ه ينط##و

الع=مية ا1خرى غير اللسانية، كما توصف الع=قة بين القارىء والنص بأنھ#ا ع=ق#ة ت#أثير 

واتصال تسير في اتجاھين متبادلين من النص إلى القارىء ومن القارىء إلى النص، فبقدر 

ص أبعاداً جديدة ق#د + يك#ون لھ#ا وج#ود ف#ي ما يقدم النص للقارىء، يضيف القارىء إلى الن

  .)٤("النص لكنھا ليست ملصقة عنوة فيه

وھ#ي : فالقارىء المنتج يمكنه أن يدرك أن ھن#اك بع#ض  ا1ش#ياء مفق#ودة ف#ي ال#نص  

فج##وات تحت##اج إل##ى التعام##ل معھ##ا، مرجعي##ات + ت##زال مجھول##ة، ح##ا+ت ترس##م تردي##داتھا 

، أم#ا وظيف#ة الق#ارىء فھ#ي م#لء تل#ك )٥(لم يكتش#ف بع#د المتوالية في الشكل العام للنص الذي

  .الفجوات، وإبراز التناص الموجود فيھا

ليس ذاتاً مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة م#ن الع=ق#ات "ويرى ليتش أن النص   

م##ن  م##ع نص##وص أخ##رى ونظام##ه اللغ##وي، م##ع قواع##ده ومعجم##ه جميعھ##ا تس##حب إليھ##ا كم##اً 

اريخ، ولھ##ذا ف##إن ال##نص يش##به ف##ي معط##اه معط##ى ج##يش خ##=ص ا~ث##ار والمقتطف##ات م##ن الت##

ثقافي بمجموعات + تحصى م#ن ا1فك#ار والمعتق#دات واlرجاع#ات الت#ي تت#آلف، إن ش#جرة 

                                                

)
١

  .٦٩نفسه، ص   ) 

)
٢

  .٧٦، ٧٨نفسه، ص   ) 

)
٣

  .١٣عبدهللا الغذامي، الخطيئة والتفكير، ص   ) 

)
٤

  .١٠١، ص ١٩٨٤، ١نبيلة إبراھيم، القارىء في النص، نظرية التأثير وا+تصال، فصول، ع  ) 

)
٥

  .٧ة إلى النقد العربي القديم، انترنت ص معجب العدواني، رحلة التناصي  ) 



- ٩ - 

المس#تعارة ش#عورياً أو + ش#عورياً، والم#وروث  المقتطف#اتنسب النص لشبكة غير تامة م#ن 

  .)١("متداخليبرز في حالة تھيج وكل نص ھو حتماً نص 

+ يخض#ع "نقل شربل داغر تعريفاً للنص من القاموس القديم ي#رى في#ه أن ال#نص وي  

وإنم#ا تش#غله وتنش#ط ) بني#ة مغلق#ة(لنظام مبرم ذي فقرات متعالقة ومتماس#كة، وأن#ه + يؤل#ف 

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 

  .)٢("النصوص

  

  

ممارسة أي اش#تغال النص#وص المختلف#ة "فالنص ) ِكلْ  ِتلْ (أما تعريف جماعة مجلة   

لق في فھمھم للنص يت#واءم م#ع ط،وھذا الفھم يشير إلى أن المن)٣(المتباعدة في الكتابة النصية

  .مفھوم النصوص وفعله

ويبدو مما قدمت أنه من الصعب وضع تعريف إجرائ#ي ش#امل لل#نص 1ن التعري#ف 

م أن ھناك شبه اتف#اق عل#ى الكتاب#ة، والد+ل#ة عل#ى يخضع للمذاھب النقدية، ولكن يمكن الزع

  .الحدث، وا+نفتاح على النصوص ا1خرى، وا+ھتمام بالمعنى

                                                

)
١

  .١٣عبدهللا الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص   ) 

)
٢

  .١٢٧م، ص ١٩٩٧، ١٦شربل داغر، التناص سبي=ً إلى دراسة النص الشعري، فصول، م  ) 

)
٣

  .١٢٧نفسه، ص   ) 
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  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   

ق آلي##ات القديم##ة المتعالق##ة م##ع نص##وص أخ##رى، 1ن##ه يمل##ك إمكاني##ة فھ##م ال##نص وتحليل##ه وف##

جه، يجديدة تسمح للق#ارىء س#بر أعم#اق ال#نص وكش#ف مواطن#ه، وتفكي#ك بنيت#ه، وتحلي#ل نس#

  .والوصول إلى منابعه والحصول على وعي بالبنى النصية والفكرية وا+لتذاذ بالنص

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 "و   

أو المفترضة على ا1قل، وذلك من خ=ل إع#ادة المباشرة يتھا تفكيك سنن النصوص ومرجع

النظ##ر ف##ي أنس##اق المعرف##ة النقدي##ة الت##ي اتخ##ذھا النق##د الق##ديم والش##عرية التاريخي##ة، يص##در 

ض#وئھا تص#ور ) عل#ى(الت#ي ت#م ف#ي ) دراس#ة المص#ادر(و ) مص#ادر التك#وين(و ) ا1صول(

  .)١("لنثر سواءإبداعية النصوص وإنتاجھا ا1دبي التخييلي في الشعر وا

دائ##رة ف##ي مج##ال التحلي##ل  "قط##ب رح##ى"كم##ا أن التن##اص بمفھوم##ه الح##ديث يش##كل   

البني##وي للنص##وص وا1عم##ال ا1دبي##ة، ومرتك##زاً م##ن مرتك##زات المقارب##ات الش##عرية لھ##ذه 

النصوص وا1عمال على اخت=ف سج=تھا وأصنافھا وأنماطھا وأجناسھا س#واء ف#ي الش#عر 

  .)٢("أم في النثر

اد أھمية التناص إذا علمنا أن#ه يمل#ك آلي#ات يمك#ن اس#تيعابھا عن#د ق#راءة ال#نص، وتزد  

الس#اخر ومنھ#ا م#ا يق#وم  اوا+ستفادة منھا في تحليل النص ومنھا الجلي، ومنھا الخف#ي، ومنھ#

على ا+ستدعاء أو اlدماج، ومنھا ما يق#وم عل#ى التحوي#ل وا+س#تيعاب وتش#رب النص#وص، 

  .ط، وآخر يقوم على اlزاحةومنھا ما يعمل على التمطي

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

، الفكر العربي المعاصر، مدخل نظري) حالة الرواية(بشير القمري، مفھوم التناص بين ا1صل وا+متداد   ) 
  .٦١م، ص ١٩٨٩، ٦١-٦٠ع 

)
٢

  .٩١نفسه، ص   ) 
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  عند الغربيين تطور مفھوم التناص

إذ ) ب##اختين(يش##ير بع##ض الب##احثين إل##ى أن مص##طلح التن##اص يع##ود ف##ي ج##ذوره إل##ى   

ك##ان أح##د المف##اھيم ا1ساس##ية ف##ي كت##اب ب##اختين ) التن##اص(أن مفھ##وم  )ون##م##ارك انجي(ي##رى 

  .)١( )ديستوفسكي(وكذلك في كتابه عن ) الماركسية وفلسفة اللغة(

نظري#اً ف#ي كتابات#ه وخاص#ة ف#ي لم يستعمل باختين مصطلح التناص ولكنه أسس له "  

ھ#و م#ا س#تقوم وتكلم كثي#راً ع#ن مص#طلح أخ#ر ھ#و الحواري#ة و" شعرية دوستويفسكي" كتابه

  .)٢(بالتقاطه وتطويره وإعطائه اسماً جديداً ھو التناص) كريستيفا(

ثم#ة إجم#اع ب#ين الب#احثين عل#ى إرج#اع المفھ#وم ال#ذي ين#درج "ويرى ب#اقر جاس#م أن   

، فقد حلل ظ#اھرة التن#اص دون أن يس#تعمل )٣( )ميخائيل باختين(تحت مصطلح التناص إلى 

  .المصطلح

ية يعود إلى مفھ#وم الحواري#ة الب#اختيني، فق#د وس#ع ب#اختين ويبدو أن مصطلح التناص  

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 اlغريقية والرومانية القديمة، وقد رأى أن الرواية تس#مح ب#أن ت#دخل إل#ى 

1شعار والقص#ائد والمق#اطع الكوميدي#ة، كيانھا جميع ا1جناس التعبيرية ا1دبية كالقصص وا

  .)٤("وغير ا1دبية كالدراسات العلمية أو الدينية أو غيرھا

ف#ي تص#ورات ب#اختين م#ا يؤك#د تن#اص اللغ#ة، وذل#ك انط=ق#اً م#ن "ويرى القمري أن   

) الروائ#ي خاص#ة(نظريته حول الملفوظ اللغوي قب#ل أن ينتق#ل إل#ى الملف#وظ ا1دب#ي عام#ة و 

ا1دبي##ة، وھ##ي النظري##ة الت##ي تق##ول بالتفاع##ل اللفظ##ي ب##ين ا1ف##راد المنظم##ين وإل##ى ا1جن##اس 

واش##تراك المتكلم##ين المخ##اطبين ف##ي إنت##اج الفع##ل اللغ##وي ال##ذي يح##تفظ ) مجتمعي##اً (اجتماعي##اً 

الت#ي تجع#ل الك#=م البش#ري ) أو بني#ة ال#تلفظ(بمؤشرات ھذا اlنتاج، م#ن حي#ث بني#ة التح#دث 

  .)٥("السابقة مسكوناً بآثار ا+ستعما+ت

                                                

)
١

م، ص ١٩٩٨رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء، اlسكندرية،   ) 
٣٧٧.  

)
٢

، ١٩٩٧س#بتمبر  ٥، م٢٥ترجمة المختار حسني ع=مات، ج " من التناص إلى ا1طراس"جانيت جيرار   ) 
  .١٧٧ص 

)
٣

  .٦٥، ص ١٩٩٠، ٩٧باقر جاسم محمد، التناص المفھوم وا~فاق، ا~داب، ع   ) 

)
٤

  .١معجب العدواني، رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم، انترنت ص   ) 

)
٥

  .٩٥مدخل نظري، ص / بشير القمري، مفھوم التناص بين ا1صل وا+متداد، حالة الرواية  ) 
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، ولكنه ي#رى أيض#اً أن )١("منظر للنص قبل كل شيء) "باختين(ويرى تودورف أن   

ن ھن#اك ع=ئق التن#اص ب#ين ملف#ظ وآخ#ر، إذ إ+ يكفي لقيام ) بنية التلفظ(ما قاله باختين عن 

وھ#و يثي#ر مس#ألة "، ويب#دو أن ب#اختين )٢("ملفوظات تمتلك البع#د التناص#ي وأخ#رى + تمتلك#ه

الملفوظات وارتباطھا بسياق الحياة اليومية ا+جتماعية، يمھد في العمق لما يتناوله ف#ي تعدد 

كتاباته بصدد تعدد اللغات والتعدد اللغوي وتعدد ا1ص#وات وغي#ر ذل#ك م#ن مظ#اھر ا1س#لبة 

  .)٣("ا1دبية

من استعمل مصطلح التناص في كتاباتھا  أول ھي) جوليا كريستيفا(ومن المؤكد أن   

ق#د أس#ھمت ف#ي إش#اعة المص#طلح ) ل كليت(، وأن جماعة مجلة ١٩٧٧و  ١٩٦٦ي بين عام

مما جعله يص#بح ف#ي فت#رة وجي#زة م#ن مص#طلحات النق#د الجدي#د بين النقاد وسرعة انتشاره، 

ظھر المفھوم الجوھري بشكل رسمي في المعج#م والو+يات المتحدة ا1ميركية، و فرنسافي 

صص#ين لع#رض الجھ#از النظ#ري للجماع#ة، ا1ول في إص#دارين مخ) تل كل(النقدي لمجلة 

، ودري##دافوك##و، وب##ارت : ، وھ##و مؤل##ف جم##اعي ش##ارك في##ه ك##ل م##ن)نظري##ة الجماع##ة(ھ##و 

وھ##ي ابح##اث م##ن أج##ل تحلي##ل د+ل##ي س##نة ) س##يميوطيقا(والث##اني ھ##و . وس##ولرس، وكرس##تيفا

  .)٤( )لجوليا كرستيفا(م ١٩٦٩

) ويس#وغ تن#اول(ل ن#ص واح#د تفاعل نصي يحدث داخالتناص "أن  كريستيفاوترى   

مختلف متتاليات أو رموز بنية نصية ما باعتبارھا جملة تحو+ت لمتتاليات ورموز مأخوذة 

من نصوص أخرى، وھكذا يمكن اعتبار بني#ة ال#نص الروائ#ي الفرنس#ي ف#ي الق#رن الخ#امس 

م#ن أج#ل ھ#ذا يغ#دو مفھ#وم التن#اص ع=ق#ة ... عشر نتيجة لتحول عدد كبير م#ن ھ#ذه الرم#وز

  .)٥("للطريقة التي بھا يقرأ نص ما التاريخ ويندمج به

                                                

)
١

  .٩٥نفسه، ص   ) 

)
٢

  .٩٥ص  نفسه،  ) 

)
٣

محاك#اة ا1ش#كال . ا1سلبة ا1دبية من ص#نع المؤل#ف يلج#أ إليھ#ا عب#ر قن#وات ھ#ي م#ن منظ#ور فن#ي ص#رف  ) 
السردية الخارج أدبية وتضمن بدورھا درجة التوضيع التي تفرضھا الحوارية مع ملفوظ الغير م#ن حي#ث 

  .٩٨-٩٧التعبير عن وجھات نظر متباينة، نفسه، ص 

)
٤

  .٢٤٣، ص ١٩٩٩، ٩، م٣٤ية التناص، ع=مات، ج المختار حسني، نظر  ) 

)
٥

  .٢٤٣المختار حسني، نظرية التناص، ص   ) 
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تس##تفيد مم##ا أدخل##ه ب##اختين إل##ى النظري##ة " اللف##ظ والح##وار والرواي##ة"وف##ي دراس##تھا   

م#ن ا+ستش#ھادات وك#ل ن#ص متن#اص ھ#و " كل نص يتشكل في فسيفساء"ا1دبية، وترى أن 

  .)١("تحويل لنص آخر

ح##ول مفھ##وم التن##اص بأش##كاله ) كرس##تيفا( ويب##دو أن الق##راءة النقدي##ة الت##ي أنجزتھ##ا"  

النظرية والتطبيقية قد توصلت إلى حقائق ألسنية بدلت الكثير من المفاھيم الت#ي كان#ت س#ائدة 

ف#ي حق#ل اlنتاجي#ة النص#ية بع##د ق#ب=ً، لق#د أدخل#ت آلي#ة التن#اص ف#ي لعب#ة الد+ل#ة المتواص#لة و

فع###=ً عل###ى فرض###ية ت###داخل  برھن###تو، )الحواري###ة، وتعددي###ة ا1ص###وات(يلھ###ا لمف###اھيم تحو

  .)٢("النصوص وانفتاحھا على فضاء الكتابة

بين التناص وا1دبية ولم نعد قادرين عل#ى تحلي#ل  نفصلقادرين على أن نكن لم كما   

والت##اريخي، ھ##ذا الخط##اب ال##ذي يس##تمد  النص##وص دون الرج##وع إل##ى الخط##اب ا+جتم##اعي

  .)٣(زخمه من ينابيع اللغة اlنسانية

د جولي###ا كريس##تيفا أح##د ممي###زات ال##نص ا1ساس##ية، والت###ي تمي##ل إل###ى فالتن##اص عن##  

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

ء يقع أي نص ف#ي نقط#ة التق#ا: "سولرس الفكرة التي قدمتھا كريستيفا قائ=ً  وقد تلقف  

) لھا(وتكثيف ) لھا(وتثبيت ) لھا(عدد من النصوص، الذي ھو في الوقت نفسه إعادة قراءة 

  .)٤( )"لھا(وتعميق ) منھا(وانتقال 

دومني###ك (وق##د ح###اول غي##ر ناق###د اlس##ھام ف###ي وض##ع تعري###ف للتن##اص، وم###ن ذل##ك   

اص ، الذي يرى أن التن)مدخل إلى مناھج تحليل الخطاب(في دراسته  ١٩٧٦عام ) مانجينو

مجموع الع=قات التي تربط نصاً ما بمجموعة من النص#وص ا1خ#رى وتتجل#ى م#ن خ#=ل "

مفھوم##ه أكث##ر رس##وخاً وس##ھولة ف##ي ا+س##تعمال لك##ون حق##ل تطبيقات##ه غي##ر بعي##د ع##ن المج##ال 

                                                

)
١

  .٢٤٥نفسه، ص    ) 

)
٢

عبدالوھاب ترو، تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الفكر العربي المعاصر، ع   ) 
  .٨٠م، ص ١٩٨٩، ٦١-٦٠

)
٣

  .٨٠المصدر السابق، ص   ) 

)
٤

  .١٣٤بحث في انبثاق حقل مفھومي وانتشاره، ص  (البقاعي، التناصية  محمد خير  ) 
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التقلي###دي لنق###د المص###ادر، وتس###تطيع بالت###دريج أن تض###م مي###ادين ك=س###يكية أخ###رى كدراس###ة 

  .)١(المعارضات والمحاكاة الساخرة

ا~لي##ة الخالص##ة للق##راءة ا1دبي##ة إذ ھ##ي التن##اص ھ##و "في##رى أن  ١٩٨٠ رف##ايترأم##ا   

وحدھا فقط التي تنتج الد+لة في الوقت الذي + تستطيع فيه القراءة السطرية المش#تركة ب#ين 

  .)٢(غير المعنى تفرجالنصوص أدبية كانت أو غير أدبية أن 

1ن "مص##حوبة بالجزئي#ة ف#ي التطبي##ق أنھ#ا " ريف#اتير"عل#ى تعريف##ات  الملح#وظلك#ن   

الع=قات المدروسة من قبله ھي دائماً منتمية لنظام البينات الدقيقة والد+لة ا1سلوبية لمقط#ع 

ريف##اتير مث##ل التلم##يح، ينتم##ي لنظ##ام  حس##بوا1ث##ر التناص##ي، .أو ن##ص قص##ير ف##ي الغال##ب 

  .ا1دبيالصورة الجزئية بالنظر إلى بنية الجملة أكثر مما ينتمي للعمل 

مص#طلح ) م#ن التن#اص إل#ى ا1ط#راس(ف#ي كتاب#ه  ١٩٨٢" جي#رار جاني#ت"ويطرح   

+ يھمن##ي ال##نص حالي##اً إ+ م##ن حي##ث : "ع##ن التن##اص يق##ول هف##ي حديث##) )٣(ال##نص المتع##الي(

أي أن أع###رف ك###ل م###ا يجعل###ه ف###ي ع=ق###ة خفي###ة أم جلي###ة م###ع غي###ره م###ن ) تعالي###ه ال###نص(

ب#المعنى ال#دقيق ) الت#داخل النص#ي(وأظن#ه ) النص#يالتع#الي (ھذا ما أطلق عليه  )٤(النصوص

  .والك=سيكي

التواج##د اللغ##وي س##واء أك##ان نس##بياً أم ك##ام=ً أم " وأقص##د بالت##داخل النص##ي"ويق##ول   

ا+ستش#ھاد أي اlي#راد الواض#ح ل#نص مق#دم ومح#دد ف#ي آن  ويُع#دناقصاً لنص في نص آخ#ر 

  .)٥(ن الوظائفواحد بين ھ=لين مزدوجين أوضح مثال على ھذا النوع م

ع=ق##ة المحاك##اة، : للتع##الي النص##ي) جاني##ت(وم##ن الع=ق##ات ا1خ##رى الت##ي يص##فھا   

الساخرة، وع=قة التداخل التي تقرن النص بمختلف ة التعبير، والمعارضة والمحاكاة وع=ق

 ج#امع أنماط الخطاب التي ينتمي إليھا، ويرى أيضاً أن موضوع الشعرية ليس ال#نص وإنم#ا

  .النص

                                                

)
١

  .٢٤٨المختار حسني، نظرية التناص، ص   ) 

)
٢

  .٢٥٠المصدر السابق، ص   ) 

)
٣

التعالي النصي كل ما يجعل النص في ع=قة ظاھرة أو ضمنية م#ع نص#وص أخ#رى، فھ#و يتج#اوز ج#امع   ) 
  .لنصية المتعاليةالنص وبعض النصوص ا1خرى ذات الع=قة ا

)
٤

، ص ١٩٨٥جيرار جانيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبدالرحمن أيوب، دار توبقال، ال#دار البيض#اء،   ) 
  .٢٥٢، وانظر المختار حسني، نظرية النص، ص ٩٠

)
٥

  .٩١المصدر السابق، ص   ) 
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أي جانيت يدرج التناص في تصنيف منھجي جديد للع=قات النص#ية ق#د أجملھ#ا  فھو  

التمھي#د، والع=ق#ة القائم#ة ب#ين ال#نص  ،با+ستشھاد والسرقة، ع=قة النص، العنوان، المقدم#ة

لذي يتحدث عنه، وع=قات ا+شتقاق بين النص والنص السابق عليه، والع=قة بين والنص ا

صح عنھا النص، وھو فھم يؤدي إلى ربط النص بما يحيط ب#ه، وم#ا ا1جناس ا1دبية التي يف

  .يسبقه ويحدده في آن واحد

قد س#عى إل#ى الوق#وف عل#ى حقيق#ة مفھ#وم  ١٩٨٥) سيجريه(وكان الباحث اlيطالي   

أن ھذا ال#نمط ج#رى اعتم#اده م#ؤخراً  ١٩٨٥التناص في وقفة نقدية فوجد في دراسة نشرھا 

يشتمل على مجا+ت عمل عديدة في النص ا1دبي ھي التذكر أو في الدراسات ا1دبية، وأنه 

  .ا+ستعادة أو ا+ستعمال الصريح أو المقنع أو اlيحائي ل�صول واستعمال الشواھد

بأن#ه يعي#د توزي#ع اللغ#ة، وھ#و المج#ال  )١(عن النص الج#امع) رو+ن بارت(ويتحدث   

ي تن#تج ھ##ذا الھ#دم وإع#ادة البن##اء ال#ذي تق#ع في#ه إع##ادة التوزي#ع ھ#ذه، وإح#دى ھ##ذه الط#رق الت#

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

نصوص أخرى في مستويات متغيرة وبأش#كال  أنحائهجامع يقع في نص وكل نص   

ك#ل ف"ھي نص#وص الثقاف#ة الس#ابقة ونص#وص الثقاف#ة الراھن#ة  :كثيراً  وأإن قلي=ً  قد نتعرفھا

  .نص نسيج طارف من شواھد سابقة

م##ن  إن ف##ي ال##نص أج##زءا م##ن المص##طلحات وص##يغاً وأنماط##اً م##ن اlيق##اع وش##ذرات

ت##دخل في##ه وتت##وزع توزيع##اً جدي##داً، إذ ثم##ة ك##=م قب##ل ال##نص الك##=م ا+جتم##اعي وغي##ر ذل##ك، 

  .)٢(وحوله

 إن التن#اص وھ#و ق#وام ك#ل ن#ص مھم#ا يك#ن نوع#ه: "التن#اص بقول#ه) بارت(ويعرف   

الم##ؤثرات، وال##نص الج##امع ھ##و حق##ل ع##ام يض##م ص##يغاً ول##يس راجع##اً إل##ى مش##كل المص##ادر 

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#اً 

ومفھوم النص الج#امع ھ#و م#ا يجع#ل نظري#ة الش#عرية ذات ... دون أن يضعھا بين مزدوجين

                                                

)
١

حدة، وتذكر من بين مجموعة الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليھا كل نص على : جامع النص  ) 
  .أصناف الخطابات، وصيغ التعبير، وا1جناس ا1دبية: ھذه ا1نواع

)
٢

، )٢٧(رو+ن ب##ارط، نظري##ة ال##نص، ترجم##ة منج##ي الش##ملي وآخ##رون، حولي##ات الجامع##ة التونس##ية، ع   ) 
  .٨١، ص ١٩٨٨
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كله قديم ومعاصر ومصبه الش#عر + عل#ى وج#ه التسلس#ل الب#يّن حجم اجتماعي، إذ إن الك=م 

منزلة إع#ادة + للنص أن يتنزل  تكفلأو التقليد المقصود بل على وجه البعثرة، وھو صورة 

  .)١(اlنتاج + بل منزلة اlنتاجية

ھ#ذا يتض#من إق#راراً بطبيع#ة التن#اص الش#مولية فإن#ه ينط#وي ) ب#ارت(وإذا ك#ان ك#=م   

إض#افة إل#ى . ية فائدة نقدية يمكن أن تجنيھا الممارسة النقدي#ة م#ن مفھ#وم ال#نصعلى إنكار 1

  .على المعوقات التي تحول دون اlفادة من التناص في الدراسات ا1دبية أشار) بارت(أن 

ذل##ك أن أي##ة ق##راءة نقدي##ة تعتم##د مفھ##وم التن##اص س##تجابه باس##تحالة اlحاط##ة بك##ل "  

قة عل##ى ال#نص، إض##افة إل##ى ت##أثيرات الق##راءة ف##ي مص#ادر ال##نص، أي بك##ل النص##وص الس##اب

لغات أخرى + يعرفھا الناقد، لذلك فإن دارس التناص يقع تحت طائلة التناقض بين شمولية 

  .)٢(المصطلح ومحدودية ا+ط=ع الشخصي، وھو تناقض + سبيل لحله

في#ه ق#ي فرؤيته للتناص تقوم على نظرية الھدم والبناء، وإن النص مس#رح lنت#اج يلت  

حس##ب رؤيت##ه أي ھن##اك تن##اص يوج##ده  .ه، فالق##ارىء من##تج آخ##ر لل##نصمن##تج ال##نص وق##ارؤ

  .القارىء

للتن##اص، وھ##و أن##ه إل##ى جان##ب ) ب##ارت(ولعب##د الباس##ط مراش##ده تعلي##ق عل##ى مفھ##وم   

التن##اص ال##ذي يستحض##ره المؤل##ف ھن##اك تن##اص آخ##ر يستحض##ره الق##ارىء، فالتن##اص عن##ده 

ثق#افي ال#ذي ين#تج ال#نص، ومخ#زون الق#ارىء ال#ذي ق#د ال مخ#زون المؤل#ف: ينقسم إلى قسمين

يختلف في مخزونه الثق#افي ع#ن المؤل#ف، فين#تج بش#كل آخ#ر، وھك#ذا يص#بح لل#نص ق#راءات 

  .)٣(مختلفة وكثيرة

ال##ذي ق##دم دراس##ة منھجي##ة واس##عة ل=ستش##ھاد  ١٩٨٩) أنط##وان كومب##اتيون(وي##رى   

طاب ف#ي خط#اب آخ#ر، وأن ذل#ك فا+ستشھاد تكرار لوحدة من خ"باعتباره ممارسة تناصية 

الذي يقتطع من أصل نص ليتم إدخال#ه ) النص المستشھد به( للملفوظيعني كونه إعادة إنتاج 

  .في نص مستقيل

                                                

)
١

  .٨١المصدر السابق، ص  ) 

)
٢

  .٦٦، ص ١٩٩٠، ٩٧ع  المفھوم وا~فاق، ا+داب: باقر جاسم محمد، التناص  ) 

)
٣

  .١٨عبدالباسط مراشده، التناص في الشعر العربي الحديث السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص  ) 
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لكنھ##ا ت##ذھب ف##ي اتج##اه " ريف##اتير"مث##ل دراس##ات  )كومب##اتيون(ن=ح##ظ أن دراس##ات   

أي ف#ي –ا1دبي#ة  إعطاء قيمة أكثر عمومية للتناص باعتباره معط#ى رئيس#اً لتفس#ير الظ#اھرة

  .كونه حضوراً فعلياً لنص في آخر

  

  قاد العربعند النالتناص 

صدى ف#ي " كريستيفيا"لقد وجدت تعريفات النقاد الغربيين للتناص وخاصة تعريف   

يبحث#ون ع#ن أص#ول للتن#اص ف#ي ا1دب العرب#ي  فش#رعواالدارس#ين والنق#اد الع#رب،  بحوث

م بع##ض آلي##ات التن##اص الغرب##ي وبع##ض المف##اھيونق##ده الق##ديم، فح##اول بعض##ھم أن يق##رن ب##ين 

القديمة مثل السرقات والتضمين وغيرھا، وراح فريق آخر والمصطلحات الب=غية والنقدية 

منھم يحاول أن يضع أسساً نظرية له، وقس#م آخ#ر أخ#ذ يطب#ق مفھ#وم التن#اص عل#ى ا1عم#ال 

أن تض##ع تعريف##اً وظھ##رت دراس##ات عدي##دة ف##ي ھ##ذا المج##ال حاول##ت  .ا1دبي##ة ش##عراً ونث##راً 

  .للتناص

وم###ن أوائ###ل الكت###ب الت###ي اھتم###ت بالتن###اص وتعرض###ت لمفھوم###ه كت###اب الخطيئ###ة   

لعب##دهللا الغ##ذامي، ال##ذي اس##تعرض ف##ي البداي##ة تعري##ف التن##اص عن##د الغ##ربيين ث##م " والتكفي##ر

وق##درتھا عل##ى فالس##ر عن##ده يكم##ن ف##ي طاق##ة الكلم##ة "تح##دث ع##ن مفھوم##ه الخ##اص للتن##اص 

ي موروث رشيق الحركة م#ن ن#ص إل#ى آخ#ر لھ#ا الق#درة عل#ى الحرك#ة وھ ا+نعتاق فالكلمة،

م##ن س##ياق،  هأيض##اً ب##ين الم##دلو+ت بحي##ث تقب##ل تغيي##ر ھويتھ##ا ووجھتھ##ا حس##ب م##ا ھ##ي في##

ن ن لك##ل كلم##ة بع##دين أساس##ييإ: دع نفس##ه، ويق##ولوالس##ياق مجھ##ود إب##داعي يص##در ع##ن المب##

وھ##و (ادي يب##رز بع##دھا ا~ن##ي بع##د آن##ي وآخ##ر ت##اريخي، وف##ي الخط##اب الع## ،تتح##رك فيھم##ا

1ن الھ#دف من#ه مباش#ر ونفع#ي، أم#ا ف#ي ال#نص ا1دب#ي ف#إن الم#وروث ) استعمالھا العص#ري

النص، يعلي جانب البعد التاريخي للكلمة لكنه + يسجنھا  يتفحصهالفني للجنس ا1دبي الذي 

قبل ورص#يدھا عل#ى المس#ت وتنف#تحفيه، فھي بقدر ما تترفع عن البعد المباش#ر فإنھ#ا تتج#اوزه 
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الموروث يمكنھا من فتح إيحاءات متعددة المضامين، ولھذا يفتح جمالھ#ا لتك#ون ق#ادرة عل#ى 

  .)١(الد+لة على أي شيء يتخيله متلقيھا

لبع##د الت##اريخي، لكن##ه + فالغ##ذامي فھ##م التن##اص عل##ى أن##ه انفت##اح النص##وص عل##ى ا  

م#ات إش#ارات تت#يح للمتلق#ي أكب#ر يجعلھا متعددة الد+ل#ة، فالكليسجنھا معه، وموروث الكلمة 

ق#در ممك##ن م#ن ھ##وامش الق##راءة ليص#بح ال##نص متع#دد الد+ل##ة م##ن خ#=ل ش##يفراته وإش##اراته 

والنص##وص المتداخل##ة للد+ل##ة " ت##داخل النص##وص" وانف##رد الغ##ذامي بمص##طلح )٢(التاريخي##ة

ن وم#" الس#يميولوجية"على التناص نفسه أو التناصية، وھو يعد مص#طلح التن#اص م#ن نت#اج 

  .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   

يكت#ب لغ#ة اس#تمدھا م#ن  إنم#ا" ا1دبي#ةنسميه بالموروث، والكاتب ح#ين تص#ديه لفع#ل الكتاب#ة 

مخزون معجمي له وجود في أعماق الكاتب وھو مخزون تكّون خ=ل نصوص متعاقبة في 

التعاق##ب عل##ى ال##ذھن، منس##جمة م##ن  متراكم##ةص يص##نع م##ن نص##وص وال##ن... ذھ##ن الكات##ب 

  .)٣(ثقافات متعددة ومتداخلة في ع=قات متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس

م##ن الكت##ب الت##ي " ظ##اھرة الش##عر المعاص##ر ف##ي المغ##رب"ويُع##د كت##اب محم##د بن##يس   

" داخل النص#يالت#"وضعت أسس#اً نظري#ة للتن#اص، وھ#و ي#ؤثر ف#ي كتاب#ه اس#تعمال مص#طلح 

من تكلم في النقد العربي عن ھذا المنحى، وھو يعتمد " أول"بدل التناص، ويدافع عن كونه 

  .في دراسة النص الشعري ويستخدم مصطلح النص الغائب" جانيت"خطة 

وي##رى أن ال##نص الش##عري ھ##و بني##ة لغوي##ة متمي##زة ليس##ت منفص##لة ع##ن الع=ق##ات   

ا1خ##رى ھ#ي م#ا يس#ميھا ب#النص الغائ##ب،  الخارجي#ة بالنص#وص ا1خ#رى، وھ#ذه النص#وص

إن ال##نص كش##بكة تلتق##ي فيھ##ا ع##دة نص##وص يص##عب تحدي##دھا ويخ##تلط بھ##ا الح##ديث : ويق##ول

  .)٤(بالقديم، والعلمي با1دبي والذاتي بالموضوعي

                                                

)
١

من النبوية إلى التش#ريحية ق#راءة نقدي#ة لنم#وذج إنس#اني معاص#ر، ص (عبدهللا الغذامي، الخطيئة والتكفير   ) 
٣٢٤.  

)
٢

  .٤٨بي الحديث، السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص عبدالباسط مراشدة، التناص في الشعر العر  ) 

)
٣

  .٣٢٣عبدهللا الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص   ) 

)
٤

، ص ١٩٧٩، دار الع#ودة، ١محمد بنيس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، ط  ) 
٢٥٣.  
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س#اد ا+جت#رار : يق#ول. ا+جترار وا+متصاص والحوار: ويتحدث عن أقسام التناص  

ل#ه عراء م#ع ال#نص الغائ#ب ب#وعي وس#كون، + ق#درة في عصور ا+نحطاط حيث تعام#ل الش#

على اعتبار النص إبداعاً + 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 

  .)١(بوعي سكوني نموذجاً جامداً، تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابه له

فينيس يؤكد أن + تفاعل بين النص الحاضر والنص الغائب في ھ#ذه المرحل#ة وإنم#ا   

  .ھو مجرد اجترار

وا+متصاص مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب وھو القانون الذي ينطلق أساس#اً   

، ب#ل من اlقرار بأھمية ھذا النص وقداسته، فيتعامل وإياه كحركة وتحول + ينفي#ان ا1ص#ل

يساھمان في استمراره كجوھر قابل للتجدد، معن#ى ھ#ذا أن ا+متص#اص + يجّم#د ال#نص و+ 

الت#ي كت#ب ينقده، بل إنه يعيد صوغه فقط وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشھا في المرحلة 

  .)٢(فيھا، وبذلك يستمر النص غير ممحو ويحيا بدل أن يموت

ل#ى مرحل##ة م#ن ق##راءة ال#نص الغائ##ب إذ ومرحل#ة الح#وار وھ##ي ا1عل#ى، ف##الحوار أع  

يعتم#د النق##د المؤس#س عل##ى أرض#ية عملي##ة ص#لبة تحط##م مظ#اھر ا+س##ت=ب مھم#ا ك##ان نوع##ه 

وشكله وحجمه، و+ مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الح#وار، فالش#اعر أو الكات#ب + 

ناعات##ه يتأم##ل ھ##ذا ال##نص، وإنم##ا يغي##ر ف##ي الق##ديم أسس##ه ال=ھوتي##ة، ويع##ري ف##ي الح##ديث ق

  .)٣(التبريرية والمثالية

ف#الحوار يعتم#د ويق##وم عل#ى عملي#ة الھ##دم والبن#اء، وال##نص عن#ده ل#يس منغلق##اً 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 إ+ أن   

عر كما تحقق في عمل بنيس، فقد توس#ع عمله بدا أقل توقفاً في درسه أحوال التناص في الش

، ل##ذلك ف##إن ز عل##ى التعيين##ات الب=غي##ةف##ي ع##رض المس##ائل الداخل##ة ف##ي أم##ر التن##اص، ورّك##

ھ##و ال##نص  -خ##ارج–وھ##و ال##نص الم##دروس و  -داخ##ل–تعريف##ه للتن##اص يبق##ى موزع##اً ب##ين 

  .الغائب
                                                

)
١

  .٢٥٣المصدر السابق، ص   ) 

)
٢

  .٢٥٣المصدر السابق، ص    ) 

)
٣

  .٢٥٣مصدر السابق، ص ال   ) 
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خ##ر الس##ابق، وآ بنتاج##هوھ##و م##ا يص##يب ع=ق##ة الش##اعر " تن##اص داخل##ي"وميّ##ز ب##ين   

خارجي وھو ما يص#يب ال#نص ف#ي ع=قت#ه بخريط#ة الثقاف#ة الت#ي ينتم#ي إليھ#ا، أو يمي#ز ب#ين 

أي ال##ذي " واج##ب"وھ##و ال##ذي يعتم##د عل##ى ذاك##رة المتلق##ي، وب##ين تن##اص " اعتب##اطي"تن#اص 

  .)١(يوجه المتلقي نحو مظانه

ويقر مفت#اح ب#أن التن#اص ظ#اھرة لغوي#ة معق#دة تستعص#ي عل#ى الض#بط إذ يعتم#د ف#ي   

  .زھا على ثقافة المتلقيتميي

ويتقارب توفيق الزيدي مع محمد مفتاح في تعريف التناص، فھو يورد في مقال#ة ل#ه   

، تعري##ف محم##د مفت##اح للتن##اص ولكن##ه يض##يف التض##مين ١٩٨٧ف##ي مجل##ة الموق##ف ا1دب##ي 

أو اس#تدعاؤه أو ھ#و –إن التناص ھو تضمين نص لنص آخر، وھو أبسط تعري#ف ل#ه : يقول

ن ال#نص المستحِض#ر وال#نص المستحَض#ر، ف#النص ل#يس إ+ توال#د لنص#وص تفاعل خ=ّق بي

  .)٢(سبقته

ال#نص الغائ#ب  بتحدي#دوليس لدى إبراھيم رماني تعريف مح#دد للتن#اص، 1ن#ه ش#غل   

الذي ھو عنده مجم#وع النص#وص المس#تترة الت#ي يحتويھ#ا ال#نص الش#عري ف#ي بنيت#ه وتعم#ل 

  .)٣(د+لتهبشكل باطني عضوي على تحقق ھذا النص وتشكل 

وفي سياق الحديث عن تطور تقنية النص الغائ#ب ف#ي الش#عر العرب#ي الح#ديث ي#ذكر   

التض#مين وإن "لم يعد النص الغائب اجتراراً لنص آخ#ر عل#ى ال#نمط الق#ديم  : التضمين يقول

ف##ي الم##تن الش##عري الح##ديث، ب##ل غ##دا توظيف##اً معق##داً ف##ي أغل##ب : عثرن##ا عل##ى ھ##ذا الض##رب

=ً خص#باً ب#ين النص#وص أي تناص#اً يث#ري مناخ#اً مغ#ايراً ل�ص#ل تت#داخل ا1حايين يولد تفاع

  .)٤(فيه عناصر ھذا النص الغائب وتتزامن في عمق الطبقات النصية

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

، ١، دار التن#وير، بي#روت، ال#دار البيض#اء، ط)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري   ) 
  .١٢١م، ص ١٩٨٥المركز الثقافي العربي 

)
٢

توفيق الزيدي، قضايا قراءة النص الشعري الحديث من خ=ل دراسته عند النقاد العرب، الموقف ا1دبي،   ) 
  .١٧، ص م١٩٨٧

)
٣

، ١٩٨٨، تشرين ا1ول، ٤٩إبراھيم رماني، النص الغائب في الشعر العربي الحديث، مجلة الوحدة، العدد   ) 
  .٥٣ص 

)
٤

  .٥٤المصدر السابق، ص   ) 
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: ف##ي أكث##ر م###ن موض##وع فيق###ول: التناص###ية"ويع##ّرف عب##دالملك مرت###اض التن##اص   

  .قراءة النصوص أو سماعھا التناصية ھي شبكة الع=قات النصية تتم بوسائل

النص صوراً سابقة  مدبجوربما كتابتھا إذ كثيراً ما تكون تناصية داخلية بحيث ينقل   

  .)١(من نفسه قصداً أو عن غير قصد

نا عن التناص بشكل عام ولم يفصل فيه، وإنما جاء حديثه ھنا في إطار فقد تحدث ھ  

يتح#دث ع#ن أش#كال ) وق#ع الع#دمالكتاب#ة م#ن م(موضع آخر من مقالت#ه لكنه في  )٢(العموميات

إن كل نص نجد فيه بالضرورة نصوصاً أخرى ولكن تحت أشكال مختلف#ة : "التناص فيقول

ص##وص الت##ي ت##دخل ال##نص المن##تج م##ن غي##ر معظمھ##ا غي##ر مرئ##ي و+ مباش##ر وأھ##م ھ##ذه الن

فالتن#اص إذاً ھ#و حق#ل واس#ع الص#ياغات  ،استئذان تلك الناشئة عن الثقافة المختزنة م#ن قب#ل

  .)٣("المجھولة الصاحب والتي قلما نستطيع معرفتھا بدقة ويقين

رئ##ي وغي#ر المرئ##ي وف##ي م#ن ھن##ا فھ#و يتح##دث ع##ن أش#كال مختلف##ة للتن#اص منھ##ا الم  

يؤكد مرت#اض ع=ق#ة ت#داخل " نظرية النص ا1دبي"الموقف ا1دبي بعنوان في مقالة أخرى 

النص##وص عن##دما ي##رى أن التن##اص ل##يس إ+ ح##دوث ع=ق##ة تفاعلي##ة ب##ين ن##ص س##ابق ون##ص 

 نرو+"حاض##ر lنت##اج ن##ص +ح##ق وھ##و ل##يس إ+ تض##ميناً بغي##ر تنص##يص عل##ى ح##د ق##ول 

  .)٤("بارت

النص#وص  حف#ظدماء كابن خلدون أما التناصية عند مرتاض فأساسھا لدى بعض الق  

والتناص#ية . ثم نسيانھا، على حين أنھا لدى النقاد المعاصرين ھ#ي ق#راءة النص#وص الس#ابقة

وجود مب#دع يكت#ب نص#اً أدبي#اً دون  يستحيلعنده صفة ت=زم كل مبدع مھما يكن شأنه، 1نه 

  .سابق تعامل معّمق ومكثف مع النصوص ا1دبية 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، و+ يوجد نص بكر

                                                

)
١

، ٦٠(، كت#اب الري#اض ع )مس#اء+ت ح#ول نظري#ة الكتاب#ة(الكتاب#ة م#ن موق#ع الع#دم، (عبدالملك مرت#اض   ) 
  ،٤٠٤-٤٠١، ص ١٩٩٩، )٦١

)
٢

  .٤٩عبدالباسط مراشدة، التناص في الشعر العربي المعاصر، السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص   ) 

)
٣

  .٥٧عبدالملك مرتاض، ص   ) 

)
٤

  .٥٨-٥٥، ص ١٩٨٨الموقف ا1دبي كانون الثاني، " في نظرية النص ا1دبي(انظر عبدالملك مرتاض،   ) 
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) مفھوم التناص بين ا1صل وا+متداد(في مقاله له بعنوان ) بشير القمري(ويعرض   

مي#ة ھ#ذا العم#ل وانتمائ#ه إل#ى ا1مر يتعل#ق بالمق#ام ا1ول ب#إدراك دينا: "لمفھوم التناص فيقول

تجعل##ه يمتل##ك م##ا ھ##و مش##ترك م##ع غي##ره م##ن ) محّول##ة(ومتحول##ة ) مج##ددة(ديموم##ة متج##ددة 

 ليحق##ق ص##ورته) نف##ي لھ##ا(إل##ى مطل##ب  الت##ي س##بقته إل##ى الظھ##ور ا1عم##ال ا1دبي##ة ا1خ##رى

دون أن يتخلص من الصدى المتروك فيه أو يتملص مع ذلك م#ع ) قابلية قراءته(ومقروئيته 

حساسيته مع السياق الثقافي الذي يتحكم في إنتاج العمل ا1دبي باللغة ا1دبية التي من ش#أنھا 

  .)١(يتشرب سابقه وليس ھناك من إمكان ليتصور نص بكر) عمل أدبي(أن تجعل كل نص 

فالقمري ھنا يتحدث عن تداخل النصوص السابقة مع النصوص ال=حقة التي تسعى   

  .لتحقق صورتھا الجديدة دون التملص من أثر النصوص السابقةإلى نفي النصوص السابقة 

كل نص يرجع ضمناً إل#ى نص#وص أخ#رى (لحزام لمفھوم التناص  روتعرض زھو  

مما يجعل لغة التناص تتشكل من مجموع استدعاءات لنصوص خارج نصية، ويتم إدماجھا 

عملي#ة ا+س#تدعاء  وفق شروط بنيوية خاضعة لل#نص الجدي#د غي#ر أن#ه + ينبغ#ي أن يُفھ#م م#ن

الموج#ودة م#ن قب#ل، ) النص#وص(ھاته مجرد ا+نعكاس البسيط أو التعبير عن ن#ص ا1ش#ياء 

فإن#ه يب#دع دائم#اً، ش#يئاً ل#م ) سابقاً (ولكن الكاتب وإن كان إبداعه يتم انط=قاً من شيء معطى 

  .)٢(يكن موجوداً من قبل

مجرد تجميع نص#وص  لحزام يخضع لعملية تحويل، 1ن التناص ليس برأي فالنص  

  .وإذابة مختلف النصوص في النص المركزي أي النص الحاضر وصھرويل بل عملية تح

وت###أتي جھ###ود ب###اقر جاس###م محم###د تص###ب ف###ي ھ###ذا اlط###ار، إذ يش###ير إل###ى إش###كالية   

ف#ي النق#د،  المصطلح عند دخوله مجال التطبيق، وتعرضه لسوء الفھم والخلط عند اس#تعماله

) ت##ودوروف(و ) ت##ل ك##ل(ب##احنين إل##ى كريس##تيفا وجماع##ه  وع##رض لتط##ور المص##طلح م##ن

ھ#و دراس#ة الخط#اب ا1دب#ي بوص#فه ج#زءاً م#ن س#ياق : "ليصل إل#ى تعري#ف للتن#اص ب#القول

ويبحث التناص عن مظاھر من النصوص السابقة عليه وكيف اس#تحالت ف#ي . إبداعي أشمل

عن##ى أدب##ي داخل##ه عناص##ر وخص##ائص م##ن تل##ك النص##وص، وم##ا أنتج##ه ال##نص الجدي##د م##ن م

                                                

)
١

  .٩٢، ص )مدخل نظري(، حالة الرواية بشير القمري، مفھوم التناص بين ا1صل وا+متداد  ) 

)
٢

  .٥٩ص ، ، كانون أول١٩٩٠زھور لحزام، آلية التناص، مجلة الناقد   ) 
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نتيجة ذلك كله وم#ا كس#بته التجرب#ة الجمالي#ة المماثل#ة ف#ي ال#نص م#ن العناص#ر والخص#ائص 

  .)١(المتمثلة فيه والتي ھي ليست من ابتكار الشاعر أو الكاتب

تجليات التناص في التراث الشعري ويجع#ل الس#رقات وجھ#اً ) باقر جاسم( يناقشثم   

زياح، ويرى أن الع=قة بين ا+نزياح والتن#اص من وجوه التناص، ويقرن بين التناص وا+ن

ع=قة  طردية، فكلما ازداد الت#وتر ف#ي ا+نزي#اح ق#ل التن#اص وازدادت عناص#ر التجدي#د ف#ي 

  .)٢(النص

التن#اص ھ#و الس#رقات، وم#رة أخ#رى  إن :فجاسم يسمي السرقات تناصاً، فمرة يقول  

  .ي القديميشير إلى أن التناص يشبه السرقات في تراثنا النقد العرب

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   

مص#طلح وتعددي#ة الص#ياغة وعند النقاد الع#رب وإش#كاليات ال الغربيينالتناص عند أصحابه 

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 

لتوفي##ق الزي##دي، ) التض##مين(عب##دالملك مرت##اض، و  للغ##ذامي، والتفاع##ل ل##دى) التش##ريحية(

  .لصبري حافظ) التفاعل واlح=ل(لمحمد بنيس و ) النص الغائب(و

صفھا ش#ك=ً م#ن أش#كال التن#اص ويض#عھا ض#من التض#مين، يستند إلى المعارضة بو  

إن استخدام التضمين ف#ي معارض#ات الب#ارودي س#يدرس عل#ى أس#اس أن#ه ش#كل م#ن : "يقول

أشكال التناص عنده، فھ#و ق#د انبث#ق م#ن استحض#اره للنص#وص الت#ي عرض#ھا ون#ص عليھ#ا 

  .)٣(صراحة

ابق##ة ل�خ##رين أن التن##اص + يعن##ي أن يك##ون الش##اعر ص##ورة مط) المغ##يض(وي##رى   

ول##يس معن##ى ذل##ك أن الب#ارودي بل##غ م##ن تناص##ه ومحاكات#ه ل�ق##دمين ال##ذين عارض##ھم : يق#ول

فيھم ولم يقص#ر  يَْفنوراض القول على أمثالھم ما يجعله صورة مطابقة لھم، ففي الحقيقة لم 

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

  .٦٧، ص ١٩٩٠، ٩٧المفھوم وا~فاق، مجلة ا~داب، ع : باقر جاسم محمد، التناص  ) 

)
٢

  .٦٧السابق، ص   ) 

)
٣

  .٩٣، ص ١٩٩١، ٢، ع٩م تركي المغيض، التناص في معارضات البارودي، أبحاث اليرموك،   ) 
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وأع##اد كتابتھ##ا م##ن جدي##د وف##ق س##ياق قص##ائده وموقف##ه الش##عري  نصوص##ھم واستحض##رھا

  .)١(الخاص به

فقد قام ترك#ي المغ#يض ب#ذكر الص#ياغات وا1لف#اظ الت#ي تش#ير إل#ى التن#اص دون أن   

  .وكيفية توظيفه هيتعمق في شرح مفھوم

ف##ي بحث##ه ع##ن التن##اص إل##ى تعددي##ة المص##طلح وإش##كا+ته  )الزعب##ي أحم##د( ويش##ير  

ل##دى النق##اد الغ##ربيين، لكن##ه يض##ع تعريف##اً مس##تنداً إل##ى الفھ##م ا1وروب##ي  ويع##رض لتعريفات##ه

قوام#ه، أن التن#اص يعن#ي أن يتض#من ن#ص أدب#ي م#ا نص#اً أو أفك#اراً أخ#رى س#ابقة علي#ه ع#ن 

طريق ا+قتباس أو التلم#يح أو اlش#ارة أو م#ا ش#ابه ذل#ك م#ن المق#روء الثق#افي ل�دي#ب بحي#ث 

 )٢(النص ا1صلي، وتندغم فيه بشكل جديد واحد متكاملأو ا1فكار مع  تندمج ھذه النصوص

) رؤي#ا(ويحاول تطبي#ق بع#ض آلي#ات التن#اص الت#اريخي وال#ديني م#ن خ#=ل قراءات#ه لرواي#ة 

  .لھاشم غرايبة

داخل ت##وھ##و التن##اص الت##اريخي وھ##و  التن##اص المباش##ر: وق##د وض##ع أنواع##اً للتن##اص  

خل نص#وص ديني#ة م#ع ال#نص وتن#اص دين#ي وھ#و ت#دا الحاض#رنصوص تاريخية مع النص 

  .والتناص غير المباشر وھو تناص اللغة وا1فكار.  الحاضر

وحصيلة : "ويعلق عبد الباسط مراشدة على أقسام التناص لدى أحمد الزعبي بالقول  

القول إن أحمد الزعبي أغفل البعد الفني في رؤيته للتناص أي كيفية توظي#ف ال#نص الغائ#ب 

عن مادة النص إن كانت أسطورية أم أس#لوبية او غيرھم#ا، بالنص الحاضر، وبغض النظر 

  .)٣("فا1ولى أن تبرز كيفية التوظيف + مضمون المادة الموظفة

قض##ايا الحداث##ة عن##د "ف##ي كتاب##ه ) محم##د عب##دالمطلب(ويظھ##ر مفھ##وم التن##اص عن##د   

على ھذا  فاlنتاجية الشعرية،"مصاحباً lنتاج العمل ا1دبي، إذ يقول ) الجرجاني عبدالقادر

مث##ل عملي##ة اس##تعادة لمجموع##ة م##ن النص##وص القديم##ة ف##ي ش##كل خف##ي أحيان##اً وجل##ي النح##و ت

أحياناً أخرى، بل إن قطاعاً كبيراً من ھذا اlنتاج الشعري يع#د تح#ويراً لم#ا س#بقه، فاlرت#داد 

إلى الماضي أو استحضاره من أكثر ا1م#ور فعالي#ة ف#ي عملي#ة اlب#داع فق#د يح#دث تم#اس أو 

                                                

)
١

  .٩٣المصدر السابق، ص  ) 

)
٢

" رؤي#ا"مقدم#ة نظري#ة م#ع دراس#ة تطبيقي#ة للتن#اص ف#ي رواي#ة  -نظري#اً وتطبيقي#اً –أحمد الزعب#ي، التن#اص   ) 

  .٢، ص ١٩٩٣لھاشم غرايبة، اربد 

)
٣

  .٦٢ص عبدالباسط مراشدة، التناص في الشعر العربي الحديث السيّاب ودنقل ودرويش أنموذجاً،   ) 
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ورة سوف يحدث تماس يؤدي إلى تشكي=ت تداخلية قد تميل إلى التماثل، وق#د تنح#از بالضر

إلى التناقض، ف#النص الجدي#د + ي#تم إنتاج#ه با+س#تناد إل#ى سلس#لة  فإلى التخالف وقد تنصر

 العناصر تنتمي إجما+ً إلى ا1دب بل بالعودة إلى مجموعات نوعية صيغية كالتعامل مع من

  .)١(ريقة أدائه خاصةا1سلوب بعينه أو ط

فھو ھنا يتحدث عن تأثير النصوص القديمة في النص الحاضر وعملية اlبداع ھ#ي   

عملية استعادة لنصوص سابقة 1نه + بد أن يحدث تداخل وتمازج بين النصوص يؤدي إلى 

وكأن#ه يش#ير إل##ى  ةتش#كي=ت داخلي#ة، لكن#ه ل#م يتح##دث ع#ن التن#اص م#ع النص##وص المعاص#ر

  .)٢(القديم ووجود التناص في الدرس الب=غي والنقد العربي القديممفھوم النقد 

ص##بري ح#افظ لمفھ##وم التن#اص بش##كل أعم#ق وأدق، فيعرف##ه م#ن خ##=ل م##ا  ضويع#ر  

فالنص عادة + ينش#أ م#ن ف#راغ و+ يظھ#ر ف#ي ف#راغ، إن#ه "يسميه مسألة اlح=ل واlزاحة، 

ول الحلول محل ھذه النصوص، يظھر في عالم مليء بالنصوص ا1خرى، ومن ثم فإنه يحا

أو إزاحتھ##ا م##ن مكانھ##ا، و خ##=ل عملي##ة اlح##=ل أو اlزاح##ة ھ##ذه وھ##ي عملي##ة + تب##دأ بع##د 

اكتمال النص، وإنما تبدأ منذ لحظات تخلق أجنته ا1ولى، وتستمر بعد تبلوره واكتماله، وق#د 

  .)٣(يقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى أو قد يتصارع مع بعضھا

فقد أشار إلى أھمي#ة التن#اص ف#ي دراس#ة ) خليل الموسى(اول التناص أيضاً وممن تن  

ويق##وم التن##اص بعملي##ات إجرائي##ة مختلف##ة : "ال##نص ا1دب##ي وأش##ار إل##ى أھ##م آليات##ه إذ يق##ول

اص وا+ن###دماج ف###ي ال###نص ن###كا+س###تدعاء القص###دي أو ال=قص###دي وھ###و أھ###م عملي###ات الت

ويوظف#ه ف#ي  إلي#هويش#ير ) النص الغائب(يخلق المتناص، وقد يكون ا+ندماج كام=ً ليؤدي و

  .)٤(أن يقول ما يقوله النص الجديد

والتن##اص د+ل##ة، ھ#و تش##كيل ن##ص : "ويط#رح خلي##ل الموس#ى مفھوم##اً للتن##اص فيق#ول  

جديد من نصوص سابقة أو معاص#رة تش#كي=ً وظيفي#اً بحي#ث يغ#دو ال#نص المتن#اص خ=ص#ة 

وكأنھا حطام لمعدن م#ا أو حط#ام 1ن#واع م#ن لعدد من النصوص التي أمحت الحدود بينھما، 

                                                

)
١

، الشراكة المصرية العالمية للنشر لونجمان ١محمد عبدالمطلب، قضايا الحداثة عند القادر الجرجاني، ط  ) 
  .١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ص ١٩٩٥

)
٢

  .٥٢عبدالباسط مراشدة، التناص في الشعر العربي الحديث السياب ودنقل ودرويش أنموذجاً ص   ) 

)
٣

ت نظري#ة وق#راءات تطبيقي#ة، دار ش#رقيات للنش#ر والتوزي#ع، صبري حافظ، أفق الخط#اب النق#دي، دراس#ا  ) 
  .٤٩، ص ١٩٩٦القاھرة 

)
٤

  .٨١، ص ١٩٩٦خليل الموسى، التناص وا1جناسية في النص الشعري، الموقف ا1دبي،   ) 
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المع##ادن أُعي##د تش##كيلھا وص##ياغتھا تش##كي=ً جدي##داً بحي##ث + يبق##ى ب##ين ال##نص الجدي##د وأش##=ء 

النصوص السابقة سوى المادة وبعض البقع الت#ي تش#ير أو ت#وميء إل#ى ال#نص الغائ#ب، ك#أن 

ه ث#م تعي#د ص#ھرھا لتص#نع تأخذ أشكا+ً مختلفة من الزجاج المحط#م وم#ا يقارب#ه ويتفاع#ل مع#

منھا مادة جديدة وأشكا+ً جديدة، ولذلك يدخل الشعري في ال=شعري ويتفاعل معه، ويتضام 

  .)١(ويتواشح، ويتعاقد ويتناسل حتى يغيب ا1صل غياباً + يدركه سوى أصحاب الخبرة

ويشير موسى إلى آليات التناص كامتصاص النصوص السابقة وتشربھا ثم تحويلھا   

ب ذوبان##اً كلي##اً + يع##ود ل##ه إ+ وج##ود إش##عاعي إيح##ائي وق##د يك##ون التن##اص  معكوس##اً أو لت##ذو

  .)٢(لشوقي) كيلوبترا(مقلوباً كما في مسرحية 

ويرى أن التناص مفتوح على الش#عر والنث#ر وا1دبي#ة وال=أدبي#ة فا1دبي#ة كاس#تدعاء   

... القس###طنطينيةالشخص###يات، والمواق###ف وا1ح###داث ا1دبي###ة كرحل###ة ام###رىء الق###يس إل###ى 

وال=أدبية كاستدعاء الشخصيات الس#يد المس#يح، ص#قر ق#ريش، الحج#اج، الحس#ين ب#ن عل#ي، 

  .)٣(والمواقف وا1حداث كصلب السيد المسيح، ومصرع الحسين بن علي

الت###داخل اlجناس###ي، فا1جن###اس تت=ق###ى وتتص###ارع وتتغ###اوى (ويش##ير موس###ى إل###ى   

والقص#يدة ن#ص ... ي#دة + تنتم#ي إل#ى ج#نس واح#دوتتصل وتت=مح وتتناسل لتوليد أجناس جد

منفتح على أجناس أخرى وھو يتولد من بنيات نصوص أخرى في جدلية تتراوح بين الھ#دم 

والتوافق والتخالف، بحيث يصعب علينا تمييز الحدود بين ھذه  والبناء والتعارض والتداخل

  .ويخرج موسى التضمين وا+قتباس من التناص  .)٤(البينات

يمث#ل ال#نص عملي#ة اس#تبدال : "مفھوم#اً آخ#ر للتن#اص فيق#ول) ص=ح فض#ل(رح ويط  

من نصوص أخرى أي عملية، تن#اص فف#ي فض#اء ال#نص تتق#اطع أق#وال عدي#دة م#أخوذة م#ن 

وبھذا فإن تق#اطع النظ#ام النص#ي المعط#ى كممارس#ة س#يمولوجية ل�ق#وال ... نصوص أخرى

إليھ#ا فض#اء النص#وص ذاتھ#ا، يطل#ق علي#ه  وللمتتاليات التي يشملھا في فضائه أو الت#ي يمي#ل

                                                

)
١

  .٨١المصدر السابق، ص  ) 

)
٢

  .٨٢المصدر السابق، ص  ) 

)
٣

  .٨٥المصدر السابق، ص   ) 

)
٤

  .٨٦المصدر السابق، ص   ) 
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وحدة إيديولوجية، وھذه الوحدة ھ#ي وظيف#ة م=ئم#ة لبني#ة ك#ل ن#ص وممت#دة عل#ى م#داره مم#ا 

  .)١(يجعلھا تشكل سياقه التاريخي وا+جتماعي

وت##أتي جھ##ود عبدالباس##ط مراش##دة النقدي##ة لتص##ب ف##ي ھ##ذا اlط##ار غي##ر أن ل##ه رؤي##ة   

بم##وت المؤل##ف  القاض##يل##رؤى الفكري##ة للنق##د الح##ديث اجدي##دة يتك##يء فيھ##ا التن##اص عل##ى 

وا+ھتمام بالنص وحده وع=قته بالعالم وبالكات#ب أو الش#اعر ف#ي ال#نص الحاض#ر أو ال#نص 

  .)٢(الجديد تكون في حالة انھدام ليقوم النص الجديد على أنقاضھا

و+ يرى مراشدة رأي من يتحمس#ون إل#ى جع#ل الس#رقة والتض#مين بمفھوم#ه النق#دي   

لق##ديم تناص##اً ب##المفھوم الغرب##ي الح##ديث +خ##ت=ف واض##ح ب##ين المفھ##ومين ف##ي الفلس##فة وف##ي ا

  .التطبيق وفي النواتج النصية المتحققة

  أشكال التناص

م#ن ) كرس#تيفا(تتعدد آليات التناص وأنواعه وأقسامه، أما أش#ھر أنواع#ه مم#ا ذكرت#ه   

ومعن##ى ال##نص مقلوب##اً، والنف##ي  النف##ي الكل##ي ال##ذي يك##ون في##ه المقط##ع ال##دخيل منفي##اً : تن##اص

ة أو إض#افة يمن#ع م#ن زي#ادالمتوازي الذي يظل فيه المعنى المنطقي للمقطعين ھ#و نفس#ه و+ 

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 

  .)٣(المرجعي منفّياً 

  :و عدمهوقد قسم النقاد والدارسون التناص إلى قسمين بحسب القصد أ  

  .غير مقصود وغير واضح في الغالب كما أنه شيء +زم للنص: ا1ول

أو ح#ين ينق#ل ) معارض#ة(حين ي#دخل ف#ي  ينقلإذ يعي فيه المبدع ما  مقصودفھو : أما الثاني

  .تعبيراً أو موقفاً أو غير ذلك من المعطيات الثقافية

روا التن#اص في##ه وق#د ك#اد بع##ض الدارس#ين ال##ذين توس#عوا ف##ي القس#م ا1ول أن يحص##  

ھا 1نھ##ا ت##رد ل##يس إ+ تض##مينات مجھ##ول ص##احب المقص##ودفم##ا ي##دور ف##ي القس##م . دون س##واه

=م#ات تنص#يص وھ#ذا ش#يء + يخل#و ، وتقع في النص دون اصطناع عبشكل تلقائي + واعٍ 

                                                

)
١

  .١٥٤، ص ١٩٩٧، ا~فاق العربية، القاھرة، ١ص=ح فضل، مناھج النقد المعاصر، ط   )

)
٢

  .٤١عبدالباسط مراشدة، التناص في الشعر العربي الحديث، السّياب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص   ) 

)
٣

  .١مفيد نجم، رحلة التناصية، انترنت، ص   ) 
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، 1ن كل نص مبني على ت#راث ض#خم م#ن نص#وص تغلغل#ت كاتبشعر شاعر أو نص  منه

  .)١(التاريخيةفي بنية اللغة 

م#ا يستحض#ر م#ن نص#وص لأما القسم الثاني فھو المقصود ويكون فيه المبدع واعي#اً   

أو معطيات ثقافية، وھذا النوع أظھر من ا1ول 1نه ينكشف لدى القراءة ا1ولى في الغالب، 

وھذا الن#وع . وإن خفي أحياناً فإنه لدى التدقيق سرعان ما ينكشف 1نه جزء من نص غائب

  .ص 1نه يسمح بتيين الحدود بين النصين الغائب والحاضرأقرب إلى التنا

ويض##يف توفي##ق الزي##دي نوع##اً 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#اً ف#ي أول 

لداخلي#ة، أم#ا ارتب#اط الق#راءة القصيدة أخذ يفسر نفسه ا~ن، وھ#ذا م#ا ي#دعوه تن#اص الق#راءة ا

  .)٢(ولذتھا بالقراءات السابقة لنصوص أخرى فھو ما يسميه بتناص القراءة الخارجي

وقد كان 1شكال التناص لدى النقاد العرب ارتباط بالنقد م#ن جھ#ة وبالش#عر العرب#ي   

المعاصر من جھة أخرى، فمحمد مفتاح وعبدالملك مرتاض جع= التناص ظاھرة عامة ولم 

ا في ا1شكال الجديدة للتناص بل ضّما ا1شكال القديمة والحديثة إلى ميدان التناص دون دققي

  .تنبه إلى خصوصية ظاھرة التناص في العصر الحديث

  

  

  :فتأتي على قسمينأما أشكاله عند محمد مفتاح   

  .)النقيضة(المحاكاة الساخرة  - ١

 .)المعارضة(المحاكاة المقتدية أي  - ٢

                                                

)
١

  .٢٥٢العربي الحديث، ص أحمد محمد قدور، الظواھر التناصية في الشعر   ) 

)
٢

الزيدي توفيق، قضايا قراءة النص الشعري الحديث من خ=ل ممارسته عند النقاد العرب، مجلة الموق#ف   ) 
  .٢٠، ص ١٩٨٨، نيسان، ١٨٩ا1دبي، العدد 
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ي#ذكر الس#رقة الت#ي تعن#ي ف وس#طى متع#ددة ب#ين ھ#ذين الش#كلين فاق#إلى مو ويشير مفتاح

ف مفتاح أش#كا+ً أخ#رى مث#ل ض#رب ا1مث#ال ف#ي الش#عر يويض. )١(المسروق ءالنقل مع إخفا

  .العربي القديم

ظ#اھرة الش#عر المعاص#ر (وقد وضع محمد بنيس ا1سس النظرية للتناص في كتاب#ة   

ا+جت##رار، ويعن##ي التعام##ل م##ع ال##نص : منھ##ا وقس##م التن##اص إل##ى أش##كال ث=ث##ة) ف##ي المغ##رب

، ف#= ت##تم ھن#ا عملي##ة ھ##دم بوص##فه يفتق#د إل##ى الحيوي#ة والفاعلي##ة ف##ي ال#نص الحاض##رالغائ#ب، 

"+ يكون النص المنتج خليطاً كيماوياً + تنفصل أجزاؤه" ومن ثموإعادة بناء 
)٢(.  

لغائ##ب والمرحل##ة الثاني##ة ھ##ي ا+متص##اص وھ##ي مرحل##ة أعل##ى م##ن ق##راءة ال##نص ا  

  .بل يعيد صياغته من جديد يمحوهفا+متصاص ھنا يقر بأھمية النص الغائب ف= 

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 

ث في النص الحاضر من خ=ل ھدم القديم وھو ھنا يق#وم عل#ى عملي#ة إلى دمج القديم والحدي

  .)٣(الھدم والبناء وھذا أساس محوري في التناص

ب#ين " النص الغائب في الشعر العربي الح#ديث"أما إبراھيم رماني فيفرق في مقالته   

دثين لدى الشعراء المح ةالتضمين ذلك النمط القديم في إدخال نص في آخر وا1شكال الجديد

" التض#مين"لم يعد النص الغائب اجتراراً لنص آخر على النمط القديم "ويوضح ذلك بالقول 

  . )٤(وإن عثرنا على ھذا الضرب في المتن الشعري الحديث

يض#ع مفي#د ) التناص ومفھوم التحويل في شعر محم#د عم#ران( وفي بحث له بعنوان  

ف##النص . "و ا1س##طوري، أو الش##عريأ ،التن##اص ال##ديني: نج##م أش##كا+ً متع##ددة للتن##اص منھ##ا

الش##عري مھم##ا ك##ان ل##يس ولي##د ذات##ه إ+ م##ن خ##=ل ال##رؤى الفكري##ة والجمالي##ة والتوظي##ف 

  .)٥(الب=غي البياني الذي يمكن أن يمارس النص الجديد أو ينشىء ذاته من خ=له

                                                

)
١

  .١٢٣-١٢١محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، ص   ) 

)
٢

  .٥٦الشعر العربي الحديث، السّياب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص عبدالباسط مراشدة، التناص في   ) 

)
٣

  .٥٧نفسه،  ص   ) 

)
٤

  .٥٤م، ص ١٩٨٨، ٩، ع٥إبراھيم رماني، النص الغائب في الشعر العربي الحديث، س   ) 

)
٥

، ١٩٩٧، ٣١٩، ع ٢٧مفيد نجم، التناص ومفھوم التحويل في شعر محمد عم#ران، الموق#ف ا1دب#ي، س   ) 
  .٤٧ص 
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ا+جت####رار ال####ذي ل####يس في####ه إ+ اlع####ادة والتك####رار، : وي####ذكر ث=ث####ة أش####كال ھ####ي  

الذي يعيد فيه الش#اعر كتاب#ة ال#نص وف#ق تجربت#ه الحديث#ة، والح#وار ال#ذي في#ه وا+متصاص 

. خ#رىأيعيد المبدع صياغة النص على نحو مغاير، فتسقط منه أجزاء وتضاف إلي#ه أج#زاء 

  .وھذا قليل بالمقارنة مع الشكلين السابقين

انس#جاماً م#ع والغذامي في كتابه الخطيئة والتكفي#ر يرك#ز عل#ى ش#كل واح#د ي#دعوه بالمداخل#ة 

رية للتطبيق ت#ومىء إل#ى المعارض#ة مصطلحه تداخل النصوص، ولكنه حين يأتي بأمثلة شع

يس#تدرك موض##حاً اخ##ت=ف مفھوم##ه للمداخل##ة وتطبيق##ه ع##ن مفھ##وم المعارض##ة وتطبيق##ه ل##دى 

ن، 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 يالس##ابق

السينية ليست سوى تبسيط مخل للفكرة فتداخل النصوص كما معارضة شوقي للبحتري في 

يتدارك شولز ھو عملية تحدث غالب#اً بش#كل أق#ل وض#وحاً وأكث#ر تعقي#داً ف#ي ت#داخ=تھا وكم#ا 

  .)١(أننا نوجد موحيات غير متناھية ل�شارة فإننا أيضاً نجد للنص ارتدادات غير متناھية

اس من أشكال التناص إذ يقول في كتابه أما أحمد الزعبي فيرى أن التضمين وا+قتب  

فالتن#اص ف#ي أبس#ط ص#وره يعن#ي أن يتض#من ن#ص أدب#ي م##ا " -نظري#اً وتطبيقي#اً –" التن#اص"

نصوص##اً أو أفك###اراً أخ###رى س###ابقة علي###ه ع###ن طري###ق ا+قتب###اس أو التض###مين أو التلم###يح أو 

  .)٢(متكاملاlشارة أو ما شابه من المقروء الثقافي لدى ا1ديب ليتشكل نص جديد واحد 

الظ##اھر ومن##ه ا+قتب##اس  :وق##د قس##م التن##اص م##ن حي##ث الخف##اء والتجل##ي إل##ى التن##اص  

أم#ا . والتناص الخفي الذي يحدث بحضور النص إلى ال#نص الجدي#د دون وع#ي.  والتضمين

التناص مع ا1س#اطير والم#وروث الش#عري والت#راث ال#ديني ونص#وص : أھم أشكال التناص

. ف#ي ا1مث#ال والحك#موالم#واعظ واللس#ان ا+جتم#اعي ال#ذي يتمث#ل الكتب المقّدسة وا1حاديث 

الس#رقات والمعارض##ات : ، وم##ن الحق#ول القديم#ة الت##ي تتق#ارب م#ع التن##اصوالش#عر الش#عبي

  .وا+قتباس والتضمين والحفظ الجيد

وأشار عبدالوھاب ت#رو إل#ى . في سياق التناص القناع الصباغ) رمضان(وقد أدخل   

) الخ#رق(شكل من أشكال التناص، ويقوم الخطاب الكرنفالي على مب#دأ الخطاب الكرنفالي ك

فھو إھانة موجھة إلى المدلول الرسمي وإلى القانون الذي يمثل ا1خ=ق المس#يحية، فيتن#اول 

                                                

)
١

  .٣٢١لغذامي، الخطيئة والتكفير، ص ا  ) 

)
٢

  .٦٠أحمد الزعبي، التناص  نظرياً وتطبيقياً، ص   ) 
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بكثرة الصور المعبرة عن ا1شكال الجنسيّة التي تحّرمھا الكنيسة، ويقوم الخطاب الكرنفالي 

ص#وات المعنى تھدف إلى تحطيم رمزية القانون، وم#زج ا1على استخدام عبارات مزدوجة 

عل###ى الض##حك والس###خرية م##ن الق###انون الرس##مي وإض###حاك  بواس##طة القن##اع، ويق###وم أيض##اً 

الجمھور بزج مدلول فاحش مخل بالحياء يخرق الثقافة الرسمية + ليدمرھا لكنه يبدل مقولة 

التن#اص : أنم#اط التن#اص أيض#اً  ، ومن)١(الصوت الواحد إلى مبدأ الخطاب المتعدد ا1صوات

  .ا1دبي، والتناص ا1سطوري، والتناص التاريخي

أما الع=ق#ات الت#ي تن#تج الوق#ائع فتق#وم عل#ى ا+س#تفادة أو الت#ذكر أو التلم#يح أو إي#راد   

 عفوي#ةالشواھد أو التقليد أو المحاكاة الساخرة وغيرھا مما تق#ع علي#ه فن#ون أدبي#ة متعم#دة أو 

)الذاكرة الناشطة في الكتابة(، أو بمفاعيل )التملك(و  ،)ا+ختطاف(بفعل 
 )٢(.  

إذاً فالتن##اص ظ##اھرة لغوي##ة معق##دة تتجل##ى أساس##اً ف##ي الش##عر وھ##و يق##وم عل##ى ع=ق##ة   

وتفاع##ل ب##ين ن##ص س##ابق وآخ##ر +ح##ق و+ س##يما تل##ك الع=ق##ة ب##ين ال##نص الش##عري الح##ديث 

ى الناقد فھو إما أن يكون دينياً ونصوص الثقافة والتراث، وھي ظاھرة لھا أشكال متعددة لد

لكن للنص الحاضر خصوصية تجعل#ه يختل#ف ع#ن نص#وص المراج#ع إذ يمل#ك … أو تراثياً 

  .)٣(رؤى خاصة به من مثل الرؤى الفكرية والجمالية والب=غية

والتناص بالتالي يعني أن النص الذي يتبعه الشاعر أو ا1ديب إنما ھو مزيج يمتص   

عص#ارات م#ن س#بقه وي#دخلھا ف#ي نص#ه بط#رق متع#ددة منھ#ا المباش#ر  فيه الشاعر أو ا1ديب

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

إل#ى أن التن#اص " إشكاليات النقد العرب#ي الح#ديث"ي كتابه ويشير شكري الماضي ف  

يتحدد من خ=ل ا+ستدعاء والتحويل، إذ يستدعي نصوص#اً خ#ارج نص#ية ي#تم إدماجھ#ا وف#ق 

شروط بنيوية خاضعة لل#نص الجدي#د، ووفق#اً لمفھ#وم ا+س#تدعاء والتحوي#ل، ق#د + تك#ون لغ#ة 

                                                

)
١

  .٧٩-٧٨عبدالوھاب ترو، تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، ص   ) 

)
٢

  .١٢٩شربل داغر، التناص سبي=ً إلى دراسة النص الشعري، ص   ) 

)
٣

  .٧٠الشعر العربي الحديث، السّياب ودنقل ودرويش أنموذجاً، ص  عبدالباسط مراشدة، التناص في  ) 
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فالنص وفق مفھوم التناص ب= حدود . حةمل ا1دبي لغة تواصل، بل ھي لغة إنتاجية منفتعال

  .)١(حيوي ديناميكي متجدد متغير

                                                

)
١

، المؤسس##ة العربي##ة للدراس##ات والنش##ر، ١ش#كري عزي##ز ماض##ي م##ن اش##كاليات النق##د العرب#ي الح##ديث، ط  ) 
  .١٦١-١٦٠، ص ١٩٧٩بيروت، 
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يتضح من ذلك أن التناص ظاھرة لغوية ومعقدة وھو يقوم على ع=ق#ة وتفاع#ل ب#ين   

نص سابق وآخر +حق خصوصا تلك الع=قة بين النص الشعري الحديث ونصوص الثقافة 

  .السابقة

ع#رب ق#د تش#ابه 1نھ#م اعتم#دوا مص#ادر أجنبي#ة ونجد مفھوم التن#اص عن#د الب#احثين ال  

واح##دة ولك##نھم اختلف##وا ف##ي إيج##اد ص##يغة لفظي##ة فق##د تع##ددت الص##ياغات والتش##كيل فظھ##ر 

والنص##وص وت##داخل النص##وص وال##نص  اlنتاجي##ةالمص##طلح بع##دة ص##ياغات كالتن##اص أو 

متع#ددة  من#احٍ 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##=ل 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#اً قديم#ة وحديث#ة واض#عاً التن#اص ف#ي إط#ار 

باس والتضمين والقسم ا~خر من النقاد كان له رأي آخر ووضع التناص في السرقات وا+قت

وا للتن#اص عل#ى أن#ه تش#كيل ن#ص جدي#د م#ن نص#وص س#ابقة تش#كي=ً وظيفي#اً رإطار فني فنظ

تنھدم فيه النصوص السابقة، والنص الجديد يمتص النص الق#ديم ويحول#ه إل#ى يص#بح ال#نص 

ديدة و+ يظل فيه سوى إشارات بعيدة ع#ن ال#نص جزءاً من السياق الجديد يؤدي وظيفته الج

  .الغائب ويبقى التناص مصطلحاً شديد الحساسية يثير إشكا+ت كثيرة في تحديد المصطلح
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  الفصل ا�ول
  التناص ا�دبي وشعر عرار

  

  

وعرضت لفھم ، لقد أشرت إلى تطور مفھوم التناص من باختين إلى جيرار جانيت  

بع,,,ض النق,,,اد الع,,,رب لمفھ,,,وم التن,,,اص، واخ,,,ت4ط ذل,,,ك المفھ,,,وم بمفھ,,,وم الس,,,رقة وبع,,,ض 

المص,,,طلحات الب4غي,,,ة والنقدي,,,ة القديم,,,ة كالتض,,,مين وا9قتب,,,اس وا9خ,,,ت4س وا9حت,,,ذاء 

  :وغيرھا 9قتفاءوا

ف,,ي بع,,ض نص,,وص ع,,رار الش,,عرية،  ا�دب,,يوس,,أدرس ف,,ي ھ,,ذا الفص,,ل التن,,اص   

النصوص الشعرية التي استحضرھا عرار من الشعر العربي  -١: بالتناص ا�دبيوأقصد 

ا�مثال سواء أكانت من التراث العرب,ي أم م,ن ال,ذاكرة الش,عبية ا�ردني,ة  -٢قديمة وحديثة 

Lتي للتناصاستناداً إلى الفھم ا:  

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 اLخر

يتشكل كل ن,ص م,ن قطع,ة موزيي,ك م,ن الش,واھد، وك,ل ن,ص ھ,و امت,داد ل,نص  -

)١(آخر أو تحويل له
. 

تعدد طرق تفاعل النص الجدي,د م,ع النص,وص المش,كلة ل,ه ع,ن طريق,ة ع4ق,ة ت -

 .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 اLخ,ر لل,نص ال,ذي يستحض,ر نصوص,اً م,ن مخزون,ه الثق,افي 

 .لنصوالمعرفي عند تحليله ل

  

  

                                                

  .٢٣٦، ص ١٩٩٦، ٢٦، م ٢١ليون سومفيل، التناصية، ترجمة وائل بركات، ع4مات، ج  )١(
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  التناص الشعري: أو9ً 

يشير عرار في إح,دى مق,دمات قص,ائده إل,ى ع4قت,ه بالش,عر الق,ديم وأع4م,ه ودور   

من قال إن الضارب في بيداء تق,دم ف,ي ط,ي مراحلھ,ا، : الشعر في بناء نصه الشعري يقول

ج,,ران الع,,ود، والم,,رقش وت,,أبط، وق,,يس ب,,ن الرقي,,ان و9 يت,,أثر بنزع,,ة جاھلي,,ة يوحيھ,,ا إلي,,ه 

ت,,ذكر أي,,امھم فھ,,و ك,,اذب، وم,,ن ق,,ال إن المس,,تظل بس,,ماء تحلّ,,ق ف,,ي أجوائھ,,ا أرواح  مج,,رد

تش,يعھا ب,ن ش,أس يتج,رد ع,ن نزع,ات بدوي,ة  وعم,رو، علثمةالحارث بن حلزة، وعقيل بن 

إن منظ,ر ا�ث,,ل تمي,,ل ف أجنحتھ,,ا فم,,ا ھ,و بص,,ادق، وم,ن ق,,ال ف,ي نص,,ه كلم,ا ش,,عرت بحفي,

ونه في راحات حم,ائم الن,وى 9 ي,وقظ تضطرب غص الغضاذوائبه نسمات الصبا، ومرأى 

ف,,,ي أعم,,,اق النف,,,وس العربي,,,ة أق,,,دس المش,,,اعر وأطي,,,ب اqحساس,,,ات فم,,,ا ھ,,,و إ9 مخ,,,ادع 

)١(ممالق
.  

للنص الذي قّدم له بما أسلفت يتناص مع بنية النص الطللي الق,ديم بطريق,ة  بنائهفي   

باش,,ر ا9متص,,اص للغت,,ه، وتس,,ربھا داخ,,ل قن,,وات ال,,نص الجدي,,د ع,,ن طري,,ق تن,,اص غي,,ر م

  ).يا خليلي(يستدعيه الحوار الذي يتضمنه التركيب 

  :يقول

  م�����ا انف�����ك الف�����ؤاد المع�����ذب! خليل�����يّ 

  

  وراء التص�������ابي والص�������بابات ي�������دأب  

  

  بن����ت الن����ور زم����ت قلوص����ھا! خليل����يّ 

  

  وراح������ت بآف������اق ال������دياجير تض������رب  

  

  أع���4ق ا1س���ى، ت���وقظ ا1س���ى! خليل���يّ 

  

)٢(وبعض انصداع القل�ب بال�دمع ي�رأب  
  

  

دعي أس,,لوب َدَرَج الش,,عراء عل,,ى اس,,تخدامه ف,,ي ال,,نص الش,,عري الج,,اھلي فھ,,و يس,,ت  

  .فيما يُعرف بالرفيق أو الرفيقين

  

  

  

                                                

ح الزعب,ي، المؤسس,ة عشيات وداي اليابس، ديوان مصطفى وھبي التل، جمع وتحقيق وتقديم، الدكتور زياد ص,ال  )١(
  .١٦-١٥العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ص 

  .١١٧عشيات وادي اليابس، ص   )٢(
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  :يقول امرىء القيس  

  قف����ا نب����ك م����ن ذك����رى حبي����ب ومن����زل

  

)١(بس��قط الل��وى ب��ين ال��دخول فحوم��ل  
  

  

  :يقول عنترة

  قف��������ا ي��������ا خليل��������ي الغ��������داة وس��������لما

  

  وعوج�������اً ف�������إن ل�������م الي�������وم تف�������دما  

  

  أن������ه ك�������ان قبل�������هعل������ى طل�������ل ل�������و 

  

)٢(تكل������������م رس������������م دارس لتكلم������������ا  
  

  

فالشاعر الجاھلي عموماً يستدعي الرفيقين للوقوف على طلل وأث,ر ويطل,ب إليھم,ا   

أن يبكيا الديار أو يسائ4ھا، ومن ثم فإن ھذا اqسلوب يأتي في سياق التعبير عن حال,ة م,ن 

  .تالخوف والقلق أو يسج4ن موقفاً قلقاً لمواجھة مصيرية مع المو

يتح,ول ب,ه م,ن  ف,ي تعاطي,ه م,ع تجربت,ه الخاص,ة ولكن,ه اً قديم اً وعرار يوظف أسلوب  

التأخير لحالة الموت إلى اqقبال على اللذة والحياة، فھو يستغل الزمن و9 يقف منه موق,ف 

) خليل,ي(العاجز أو لنقل يستغل اللحظة الراھنة ويعمد إلى التك,رار ف,ي اس,تغ4له ل}س,لوب 

  .د مفتاح بالتمطيطأو ما يسميه محم

ونص عرار يحطم فكرة النص الغائب وفقاً لع4قة النفي الكلي، وقلب معنى النص   

وحض,,ور  مع,,ه ف,ي ا�س,,لوب وأقص,د أس,,لوب اس,تدعاء ال,,رفيقين يت,وازىالمرجع,ي، ولكن,,ه 

  .الظعينة

وتتكىء بعض ا�لفاظ لدى الشاعر على أكث,ر م,ن ن,ص غائ,ب، إذ تحت,وي ا�بي,ات   

ف,,اظ ذات د99ت كثي,,رة لنص,,وص غائب,,ة متع,,ددة، وم,,ن ذل,,ك م,,ا ج,,اء ف,,ي الش,,عرية، عل,,ى أل

  :يقول". زفرات 9ھثة"مقطعه 

  T أجنح���������������ة الض���������������عيف فإنھ���������������ا

  

)٣(تس�������مو ب�������ه ويق�������يم دون عنان�������ه 
  

  

  

  

                                                

  .١١٠ديوان امرىء القيس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص   )١(

  .١٣٨لبنان، ص  -ديوان عنترة، المكتبة الثقافية، بيروت  )٢(

  .٤٣٩-٤٣٨عشيات وادي اليابس، ص   )٣(
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م,ن النص,وص الغائب,ة، يس,تدعيھا ن,ص ع,رار، فف,ي  كثيراً  فالبيت يكتنز في فضائه  

ك وأن الق,,وي ھ,,و ال,,ذي يحت,,رم، وھن,,االم,,وروث الش,,عبي البس,,يط أن الض,,عيف 9 يُحت,,رم، 

ي,ا ظھ,ر مال,ك "جموعة من المقو9ت الت,ي تنتش,ر ف,ي ال,ذاكرة الش,عبية ح,ول ذل,ك، ومنھ,ا م

  ".ويد القوي طايلة". "سناد

م,,,,ن الم,,,,ؤمن  وأح,,,,ب إل,,,,ى هللا الم,,,,ؤمن الق,,,,وي خي,,,,ر"وف,,,,ي الم,,,,وروث ال,,,,ديني   

"الضعيف
)١(

.  

  : وقول أبي العتاھية  

  م�����������ا الن�����������اس إW للكثي�����������ر الم�����������ال

  

)٢(أو لمس�����لّط، م�����ا دام ف�����ي س�����لطاته 
  

  

  ق��������د بلون��������ا الن��������اس ف��������ي أخ4قھ��������م

  

 
)٣(فرأين��������اھم، ل��������ذي الم��������ال تب��������عْ  

  

  

ھ,,و الح,,ديث ع,,ن فلس,,فة الض,,عف ف,,ي  البي,,ت الس,,ابقيش,,ي ب,,ه  ال,,ذيإن المض,,مون 

الحياة، وإن الضعيف يقع فريسة ينھشھا ا�قوياء، أما إذا حاول التحلي,ق ف,ي فض,اء الخي,ال 

قل,ق الش,اعر ال,ذي يكم,ن ف,ي خوف,ه عل,ى  البي,ت الس,ابقوط، ويتض,ح ف,ي فإن مآله إلى السق

الض,,عفاء م,,ن أبن,,اء وطن,,ه، وھ,,و قل,,ق ل,,يس ذاتي,,اً 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 9 وج,,ود فيھ,,ا إ9 

  .للقوي

ل,,ه أو متزامن,,ة لكن,,ه يوج,,ه ال,,نص ف,,نص ع,,رار يتش,,كل م,,ن نص,,وص س,,ابقة كثي,,رة   

وجھة تخدم النص الكلي في مضمونه العام الذي يتحدث عن فلسفة القوة والضعف انط4ق,اً 

  .من البيئة التي يناجيھا في ا�ردن

  :يقول عرار" خمدي بالس4ف"فة بعنوان وفي نت  

  خم����دي بالس�����4ف دام����ي جروح�����ي

  

  وأني�������ري بالك�������أس إظ�������4م روح�������ي  

  

  روھاواس������قني م������ن مدام������ة عص������

  

)٤(م�����ن خ�����دود الع�����ذراء أم المس�����يح  
  

  

                                                

  .٦٧٧، ص ٢٠٠١ديث الشريف، صحيح مسلم، دار الھيثم، القاھرة، طبعة جديدة ومصححة، الح  )١(

  .٢٤٧م، ص ١٩٦٤ديوان أبي العتاھية، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   )٢(

  .٢٥٦السابق، ص   )٣(

  .١٨١عشيات وادي اليابس، ص    )٤(
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، وم,,ن تل,,ك النص,,وص ق,,ول أب,,ي النص,,وص الخمري,,ةم,,ع كثي,,ر م,,ن  ع,,راريتن,,اص   

  :نواس

  عل��ى دي��ن المس��يح ب��ن م��ريم: فقلن��ا

  

)١(ف���أعرض م���زوّراً وق���ال لن���ا ھج���راً   
  

  

  :وقوله  

  Wئم�����ي ف�����ي الم�����دام غي�����ر نص�����وح

  

)٢(W تلمن������ي عل������ى ش������قيقة روح������ي  
  

  

ق,,ق عش,,يات وادي الي,,ابس إل,,ى أن ع,,راراً يلتف,,ت إل,,ى ق,,ول يش,,ير زي,,اد الزعب,,ي مح  

  :حافظ إبراھيم

  واس������قنا ي������ا غ������4م حت������ى تران������ا

  

  W نطي�������������ق الك�������������4م إW بھم�������������س  

  

  خم��������رة قي��������ل إنھ��������م عص��������روھا

  

)٣(م���ن خ���دود الم���4ح ف���ي لي���ل ع���رس  
  

  

تحيلنا إلى نص,وص غائب,ة كثي,رة بم,ا ) نص عرار(إن اqشارة في النص الحاضر   

نوع,ة، فق,د أزاح ع,رار النص,وص الش,عرية التراثي,ة وبن,ى نص,ه عل,ى تحمل من د99ت مت

ھدم تلك النصوص، ومن ثم إخراجھا بشكل جديد يستفيد من صيغة ا�مر الموجھة للس,اقية 

التي تشيع في فن الخمرة ومن قدرة الخمر على مداواة الجروح واعتبارھا م,ادة فاعل,ة ف,ي 

رج,,اء ال,,نفس، والوص,,ول إل,,ى الحقيق,,ة تش,,كيل ص,,ور الحي,,اة وإن,,ارة ال,,روح، واس,,تج4ء أ

  .المسيّجة بحدود ا�لم واللذة

وس,طوع  ى اختراق الظلم,ة نح,و أن,وار الرؤي,ةفالخمر ھنا لدى عرار مرتبطة بمعن  

)٤(الحقيقة وأرجاء المعرفة
.  

وم,ع محدودي,,ة مص,,ادر التن,اص ف,,ي دي,,وان ع,,رار فإن,ه اس,,تطاع أن يوظف,,ه توظيف,,اً   

  ".النعيم المقيم" يقول عرار في قصيدتهإبداعياً 

  الي����وم خم����ر ف����4 تحف����ل ب����أمر غ����دٍ 

  

)٥(وW بوس���������واس إقب���������ال وإدب���������ار  
  

  

                                                
أحمد عبدالمجيد الغزالي، الناشر دار الكتاب العربي، ديوان أبي نواس، الحسن بن ھانىء، حققه وضبطه وشرحه   )١(

  .٢٤لبنان، ص  -بيروت

  .٦١السابق، ص    )٢(

ديوان حافظ إبراھيم، ضبطه وصححه وش,رحه ورتب,ه أحم,د أم,ين، أحم,د ال,زبن، إب,راھيم ا�بي,اري، دار الع,ودة،    )٣(
  .٢٤١، ص ١بيروت، ج

عرار والطروحات الشعرية العربية الحديثة، / تور علي الشرعمصطفى وھبي التل، عرار قراءة جديدة، مقال للدك  )٤(
  .١٥٩ص 

  .٢٦٥عشيات وادي اليابس، ص    )٥(
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ام,رىء الق,,يس  ق,,ولع,اد وأعادن,,ا إل,ى  -ب,,وعي أو بغي,ر وع,,ي– اً و9 ش,ك إن ع,رار  

م,ا كن,ت �فس,د علي,ك دس,تك، : عندما جاء خبر مقتل أبيه، فقال لصاحبه وكان ي4عبه النرد

)١(اليوم خمر، وغداً أمر
.  

  :دوأنش  

  خليل�ي م�ا ف�ي الي�وم مص�حى لش��ارب

  

)٢(وW ف��ي غ��د إذ ك��ان م��ا ك��ان مش��رب  
  

  

إن النص الغائب يصور حالة نفسية عاشھا امرؤ القيس، حالة يغلفھا جّو من اللھو،   

وتفيض بالمتع,ة، ولكن,ه يع,د نفس,ه إل,ى م,ا ين,اقض تل,ك الحال,ة تمام,اً ف,الخمر المظروف,ة ف,ي 

س,تقبل ج,د وعن,اء فرض,ھما مقت,ل أبي,ه، واس,تعداده لھو، وا�م,ر المظ,روف ف,ي الم هحاضر

للثأر له ينسجم مع كونه ابن ملك، وھذا يعني أن ھناك محورين مضمونين متناقضين تم,ام 

ناقض,اً تمام,اً ق,ول فج,اء ع,رار  اللھو بكل أبعاده والجد بكل أبعاده ف,ي المس,تقبل... التناقض

  .امرىء القيس باستخدام أداة النفي

ن ال,نص المرج,,ع، ويوظف,ه توظيف,,اً فني,اً أعت,,ق مض,مونه م,,ن وج,اء ليم,تص مض,,مو  

  :أسر حادثة ذات د9لة ضيقة مرتبطة بمناسبة تاريخية إلى فضاء من الد99ت الممتدة

  :في القصيدة ذاتھا يقول عرارو  

  والھب����ر يرف����ل ف����ي نعم����ى تش����رده

  

  ب�������ين الكواع�������ب محفوف�������اً بأقم�������ار  

  

  ت�������داعب الطب�������ل س�������كراناً أنامل�������ه

  

  م���ن ص���ھباء مزم���ار ف���إن ص���حا غ���بّ   

  

  وس��رح الط��رف ف��ي أعط��اف راقص��ة

  

)٣(ھيھ���ات م���ن ش���دوھا ترجي���ع أطي���ار  
  

  

إن ثنائي,,ة اللھ,,و والج,,د ف,,ي ال,,نص الغائ,,ب تب,,دو للوھل,,ة ا�ول,,ى متمثل,,ة ف,,ي الس,,عادة   

والشقاء في النص الحاضر بكل ما لھذين المفھومين م,ن إيح,اءات ممت,دة 9 تك,اد نتب,ين لھ,ا 

نية، ولك,ن إذا تأملن,ا ن,ص ع,رار فإنن,ا نج,د أن,ه ألغ,ى ثنائي,ة الس,عادة حدوداً في النفس اqنسا

والش,,قاء، وأخ,,ذ أح,,دھما يت,,داخل م,,ع اLخ,,ر ليش,,ك4 ف,,ي النھاي,,ة مفھوم,,اً واح,,داً ح,,ين ي,,ذوب 

مفھوم الشقاء في السعادة، ولعل ھذا التداخل ھو الذي جعل المفھومين يتغلفان بغ4ف آخ,ر 

والھب,,ر يرف,,ل ف,,ي نعم,,ى التش,,رد، وھم,,ا نقيض,,ان 9 م,,ن الغم,,وض، فالتش,,رد م,,4زم للنعم,,ى 

                                                
  .٨ديوان امرىء القيس، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص   )١(

  .٨ديوان امرىء القيس، ص   )٢(

  .٢٦٣عرار، ديوانه، ص    )٣(
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، إ9 في نص عرار، ذلك أن الرفل يعني الخفض والدعة والمال، وھ,و ض,د الب,ؤس يلتقيان

  .التبعةض خوفاً من أما التشرد فھو الذھاب في ا�ر

إن الت4زم الذي أقامه عرار بين النعمى والتشرد نقل ا�لفاظ من جدتھا الد9لية إلى   

لخل,,,ق مجموع,,,ة م,,,ن  المتلق,,,يش,,,ارية ذات د99ت 9 نھائي,,,ة تفس,,,ح المج,,,ال لخي,,,ال ألف,,,اظ إ

التص,,ورات العجيب,,ة الغريب,,ة، وھ,,ي تص,,ورات تتع,,دد بتع,,دد الق,,راء والس,,امعين، ب,,ل تتع,,دد 

  .بتعدد ا�وقات ، وتتنوع بتنوع الحا9ت النفسية للقارىء عند كل مراجعة للقصيدة

د، فإن النص الحاضر يقوم على ا9نسجام، وإذا كان النص الغائب يقوم على التضا  

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 

ال,,ذي 9 يداني,,ه  بالمزم,,ار إل,,ى متع,,ة النظ,,ر إل,,ى أعط,,اف الراقص,,ة والتل,,ذذ بس,,ماع ص,,وتھا

صور مت4حقة للھو، 9 ينظر صاحبھا إلى غٍد، بل 9 يك,ّدر نفس,ه بمج,رد .. ترجيع ا�طيار

ف,,ي  تض,,عكالتفكي,,ر بزوالھ,,ا، ص,,ور ش,,كلتھا لغ,,ة إش,,ارية 9 توقف,,ك عل,,ى ال,,د99ت وإنم,,ا 

  .ظ4لھا

المف,,ردات ال,,واردة ف,,ي بي,,ت ع,,رار ت,,ومىء إل,,ى إل,,ى أن  )١(ويش,,ير زي,,اد الزعب,,ي  

بة تشير بشكل مباشر إلى تأثر عرار بالفلسفة الخيامية التي كانت بعي,دة ا�ث,ر نصوص غائ

  :في حياته وشعره، فا�بيات تشير إلى قول الخيام

  اش��������رب ال���������راح وف��������رح قلب���������ك الج��������ّم الش���������جون

  

)٢(ث������م أقل�������ل ذك������ر م�������ا ك�������ان وم������ا س�������وف يك�������ون
  

  

، فالحي,,اة فا�لف,اظ ربم,,ا تش,,عرنا بنظ,,رة ك,ل م,,ن ع,,رار والخي,,ام إل,ى الحي,,اة وال,,زمن  

القل,,وب  فلن,,روحقص,,يرة والم,,وت ق,,ادم، وم,,ا دام أم,,ر ال,,دنيا ك,,ذلك، فلم,,اذا نض,,يع العم,,ر؟ 

والنفوس في منادمة الكأس وشرب الخم,ر، ف,الخمر وح,دھا تحق,ق ل,ه س,مو ال,روح وس,عادة 

  .النفس

                                                
  .٢٦٥عشيات وادي اليابس، تحقيق زياد الزعبي، ص    )١(

من ترجمة عرار للرباعيات، عن المخطوطة المصورة في مكتبة الجامعة ا�ردنية، عبدالحق ) ٩٠(الرباعية رقم    )٢(
  .٢٦٥انظر تخريج الديوان، ص . ٢٨٨فاضل، ثورة الخيام، ص 
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و9 يكتف,,,ي ال,,,نص الحاض,,,ر بزحزح,,,ة ال,,,نص الغائ,,,ب ع,,,ن وض,,,عيته المض,,,مونية   

ئ,,ب آخ,,ر خلفي,,ة لمض,,مون جدي,,د تتبل,,ور في,,ه وجھ,,ة نظ,,ر والعاطفي,,ة ب,,ل يجع,,ل م,,ن ن,,ص غا

  :الشاعر للحياة إذ يقول

  ھ���ذا ھ���و العم���ر W س���اعات تنفقھ���ا

  

  ف���ي ا1رض ت���ردف مش���واراً بمش���وار  

  

  حرص���اً عل���ى خدم���ة أعي���اك طائلھ���ا

  

  وك���������ان نائلھ���������ا وعث���������اء أس���������فار  

  

)١(بُلھني�����ةومنص����ب ل�����م تف����د من�����ه 
  

  

)٢(م���ن المع���اش س���وى أج���ر س���نماري  
  

  

ص,,ريع ( الغائ,,ب الموظ,,ف ف,,ي ھ,,ذه ا�بي,,ات فھ,,و ق,,ول مس,,لم ب,,ن الولي,,دأم,,ا ال,,نص   

  :)الغواني

���بام���ع  أروحالع���يش إW أن  م���ا   الصِّ

  

)٣(صريع الراح وا1عين النج�ل وأغدو  
  

  

ينافس,,ه و9 يعارض,,ه، وتب,,دو : ف,,النص الحاض,,ر يتم,,اھى م,,ع ال,,نص المرج,,ع أو ق,,ل  

ئي,ات وتفص,يلھا، أض,ف إل,ى المنافسة في ح,دة مض,مون أبي,ات ع,رار والتركي,ز عل,ى الجز

وم,ا يختزن,ه ھ,ذا المث,ل " ج,زاء س,نمار"ذلك البرھان الذي يستحضره من المثل المع,روف 

  .للدعوة إلى مجافاة الجد في العمل

  ":يا مرحبا"يقول في مقطعة بعنوان 

  ھش��������������ت لمقدم��������������ة المدين��������������ة

  

  ومش�������ت إل��������ى الط��������يش الرعون��������ة  

  

  وامت���������������دت ا1ي���������������دي مص���������������ا

  

  فح�����������������ة بيس�����������������راھا يمين������������������ه  

  

  حب����������������ا ب����������������الھبر إني����������������ا مر

  

  الھب�����������������ر حليتن�����������������ا الثمين�����������������ة  

  

  ف�����������������أقم ل�����������������ه وخ������������������4ك ذا

  

  م ف���������ي مع���������اني القص���������ف زين���������ه  

  

  واش�������������رب وW تغض�������������ب ب�������������ر

  

)٤(ب����������ك نح����������ب لحيت����������ه اللعين����������ة  
  

  

فأبي,,ات ع,,رار الس,,ابقة تتن,,اص بش,,كل غي,,ر مباش,,ر م,,ع أبي,,ات س,,اخرة نظمھ,,ا أحم,,د   

  : إذ يقول" أبيات سرية"فارس الشدياق تحت عنوان 

                                                
  .سعة العيش: البلھنية  )١(

  .٢٦٣عشيات وادي اليابس، ص   )٢(

، ٢ا�نصاري عني بتحقيقه والتعليق عليه، الدكتور سامي الدھات، طمسلم بن الوليد (شرح ديوان صريع الغواني    )٣(
  .٤٣دار المعارف بمصر، ص 

  .٤٤٠عشيات وادي اليابس، ص   )٤(
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  اً لص������������بوحهق������������ام الس������������ري مبك������������ر

  

  هفارتج��������ت ا1رض��������ون م��������ن تبكي��������ر  

  

  الش��������مس م��������ن ش��������باكه أو م��������ا ت��������رى

  

)١(م��������دت إلي��������ه ش��������عاعھا لس��������روره  
  

  

  رك���ب الس���ري الي���وم خي���ر ج���واده: ومنھ���ا

  

)٢(ياليت�����������ه من�����������ا امتط�����������ى أكتاف�����������اً   
  

  

   ومنھ��ا ش��رب الس���ري فح��ّل ش��رب المس���كر

  

  فاس�����تغن ع�����ن فت�����وى الفقي�����ه المنك�����ر  

  

  وإذا أص����������ر عل����������ى الخ����������4ف مح����������رم

  

)٣(د إل������ى ح������د الحس������ام ا1بت������رعم������فا  
  

  

فالقصيدتان تطرحان قضية اجتماعية واحدة وھي قضية النف,اق ا9جتم,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 

فالمدينة تفرح لقدومه، أما الرعون,ة فتتجس,د كائن,اً يس,ير . أساليب ا9ستقبال المفترض للھبر

ل,,ى الط,,يش، وك4ھم,,ا يُعب,,ر عن,,ه ف,,ي الص,,ورة ا9س,,تعارية الت,,ي يزجيھ,,ا ع,,رار ف,,ي البي,,ت إ

ا�ول م,ن قص,يدته، وا�ي,,دي تنش,غل ع,,ن ا9س,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,4ل م,ن 

م عليه بلحيته التي يصفھا أقران,ه سلى شرب الخمر، ويقالرقص والقصف، ثم يدعو الھبر إ

  .النور باللعينة

أيضاً يعالج في أبياته قضية النف,اق، ويش,تط ف,ي ذل,ك إل,ى ح,ّد ال,زعم ب,أن  والشدياق  

الطبيعة تسير في ركب السري، فا�رض ابتھجت لتبكيره، والشمس داخل منزله، وتمد ي,د 

ل,,ه ح,4ل و9 حاج,,ة لفت,,وى الش,,يخ ف,,ي المنك,,ر الس,رور إلي,,ه، وإذا ش,,رب الس,,ري الخم,,ر ففع

  .وفعله

تداخل النصين في تكوين المعاني في كليھما، وع,رار يتن,اص ف,ي المض,مون  نلحظ  

، كم,,ا يتناص,,ان ف,,ي طريق,,ة ع,,رض المض,,مون وھ,,ي م,,ع طروح,,ات الش,,دياقا9جتم,,اعي 

بال الس,,خرية وال,,تھكم وق,,د بن,,ى ع,,رار نص,,ه عل,,ى ال,,تھكم وأزال الرتاب,,ة المعھ,,ودة ف,,ي اس,,تق

ا�غني,,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 

                                                
كت,,اب الس,,اق عل,,ى الس,,اق ف,,ي م,,ا ھ,,و الفاري,,اق، الرب,,ع ا�خي,,ر أحم,,د ف,,ارس الش,,دياق، عن,,ي بنش,,ره، يوس,,ف توم,,ا   )١(

  .٥٧البستاني، صاحب مكتبة العرب بمصر، ص 

  . ٥٧لسابق، ص ا  )٢(

  . ٥٨السابق، ص   )٣(
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ذلك عندما يجعل السري يتحمل أعل,ى س,لطة ف,ي المجتم,ع  ويبدوالسري لشخصه 9 لفعله، 

  .وھي سلطة المفتي الدينية وتحريم ا�شياء أو تحليلھا

ة الفني,,,ة مختلف,,,ة، ذل,,,ك أن وم,,,ع أن القص,,,يديتن تطرح,,,ان قض,,,ية واح,,,دة ف,,,إن التقني,,,  

الش,,دياق ل,,م يكت,,ف بأس,,لوب الس,,خرية الواض,,ح لتجلي,,ة ھدف,,ه، ب,,ل عم,,د إل,,ى التق,,ديم �بيات,,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,اً ب,,أن 

م,زاً 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 ر

؟ وم,,ا ال,داعي qظھ,,ار تل,ك البھج,,ة ي يجع,ل المدين,,ة تھ,ش وتب,,تھج لمقدم,هللمس,ؤول فم,ا ال,,ذ

  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 اqحساس

ني,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 إن تق  

موض,,,وع الدراس,,,ة، وخاص,,,ة م,,,ا يتعل,,,ق منھ,,,ا بوص,,,ف الخم,,,ر يمك,,,ن التع,,,اطي معھ,,,ا م,,,ن 

يستمد ا�ول حمو9ت ھذه التقنية انط4قاً من الع4قة التي تربط نصاً ب,نص آخ,ر، : وجھتين

ة على انتم,اء تص,نيفي خ,الص لل,نص، وھ,و م,ا أما الثاني فينطلق من الع4قة التناصية الدال

يمكن أن يندرج تحت ما يجمع أغراض الشعر العربي إ9 أن الدراسة ستحاول التعامل مع 

البعد التناصي ا�ول qب,راز ھ,ذه التقني,ة ف,ي ض,وء معطي,ات بعي,دة ع,ن التعم,يم، وم,ن ھ,ذا 

نس,ب إل,ى ع,رار الت,ي تُ م,ن النم,اذج الش,عرية  أخ,رى المنطلق يمكن الوقوف على مجموعة

  :في ديوانه

  أن������ا إن م������ّت فاغس������لوني بخم������ر

  

  ي عظ�����اميي�����إن م�����اء الك�����روم تح  

  

  حنط�������وني بتربھ�������ا ث�������م رش�������وا

  

  كفن�������ي م�������ن رحيقھ�������ا المخت�������وم  

  

  عن������د دنٍ  حان������ةوادفن������وني ف������ي 

  

)١(نان مق��������يمس��������كر ال��������دِّ مبينن��������ا   
  

  

  

  

  

                                                
  .٣٤٣عرار، ديوانه، ص   )١(
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  :فعرار في ھذا النموذج تأثر إلى حد بعيد بعمر الخيام في قوله  

  رم�����������������������������ة كفن�����������������������������ونيفب�����������������������������أوراق ك

  

  وبك������������������رم ب������������������ين ا1ص������������������ول ادفن������������������وني

  ف��������������الخمر فاق��������������ت–واغس��������������لوني ب��������������الخمر 

  

)١(ذاك ال������������������������زWل الح������������������������4ل يص������������������������فاھا
  

  

تشكل الخمرة انط4قاً من الصورة التي يجسدھا ھذا النموذج مادة فاعلة في تشكيل   

مراسم الموت، حيث تتنامى الصورة على شكل وصية يرغب م,ن خ4لھ,ا الش,اعر إح,داث 

تغيي,,ر لھ,,ذه المراس,,م، ولتنس,,,جم وولع,,ه ب,,الخمر بوص,,فھا تمث,,ل عالم,,ه ا�مث,,,ل ن,,وع م,,ن ال

للخ4ص من الصدمة أو التوتر، ووفق ھذا التحول أو ا9نتقال من الواقع المعيش إلى ع,الم 

الش,,اعر مجموع,,ة م,,ن التح,,و9ت الت,,ي يتمناھ,,ا أو يرغ,,ب ف,,ي ح,,دوثھا،  يستش,,رفالخم,,رة 

ر نح,,و الخم,,رة حت,,ى ف,,ي مرحل,,ة، التح,,ول أو واختي,,ار ھ,,ذه الص,,ورة يؤك,,د ان,,دفاع الش,,اع

ا9نتقال، 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 

ديني ال4طھ,,,ارة إل,,,ى الطھ,,,ارة أو ق,,,ل تحولھ,,,ا م,,,ن م,,,ادة محمل,,,ة بالخطيئ,,,ة ف,,,ي الع,,,رف ال,,,

من الخطيئة أو فعل الدين في عرف الشاعر لتغدو الصورة  للتحللوا9جتماعي إلى وسيلة 

في نھاي,ة المط,اف قائم,ة عل,ى مجموع,ة م,ن التح,و9ت الت,ي تح,دثھا الخم,رة بوص,فھا م,ادة 

ضرورية ل4نتقال، بالشاعر من واقعه المرفوض إلى عالم الخمرة بما يرافقه من معطيات 

الشاعر ورغباته ولعل عرار وجد في ھذه الفكرة وفق ھذا ال,نمط م,ن  إيجابية تحقق طموح

التح,,و9ت 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 باLتي

  

  

  

  

                                                
  .١١٦رباعيات الخيام، ترجمة وديع البستاني، ص : انظر   )١(
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  عرار  الخيام    

  مراسم الدفن  مراسم الدفن    الصورة

  الحانة  الكرم    مكان الدفن

التنحنط بتربھا بدي4ً   أوراق كرمة    مادة الكفن

  للكفن

  الخمرة  الخمرة    مادة التحول أو الطھارة

ورغ,,م التواف,,,ق الكبي,,ر ب,,,ين الش,,,اعرين إ9 أن اqض,,افة الت,,,ي أح,,دثھا ع,,,رار وف,,,ق   

ن التح,ول ف,ي ال,دائرة استثماره لھذه الفكرة بّلور القدرة عل,ى إحي,اء العظ,ام qثب,ات حال,ة م,

الوجودية، تحول من الموت إلى الحياة، وما يترتب على ھذا التحول م,ن تجلي,ات ا9نعت,اق 

وم,,ع أن التأكي,,د عل,,ى ھ,,ذا التح,,ول ل,,م ي,,رق إل,,ى المس,,توى ) إن م,,اء الك,,روم تح,,ي عظ,,امي(

الروحي في ظل عملية التحنيط المش,ار إليھ,ا، إ9 أن الش,اعر أض,فى م,ن خ4لھ,ا نوع,اً م,ن 

ديموم,,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 ال

تح,,ي (التغي,,ر، ولع,,ل مراوح,,ة الش,,اعر ب,,ين د99ت الحي,,اة والم,,وت ف,,ي إش,,اراته اللغوي,,ة 

انبثقت ع,ن تجرب,ة الش,اعر الخاص,ة، وم,ا راف,ق ذل,ك م,ن ) ادفنوني) (حنطوني(، )عظامي

التجربة، وبالتالي ج,اء ع,الم الخم,رة بك,ل م,ا يحمل,ه م,ن  محاو9ت ل4نف4ت من معاناة ھذه

ھ,,ا عل,,ى ا�ق,,ل ھ,,زات ش,,عورية استش,,عر مع تح,,و9ت ب,,دي4ً للخ,,4ص م,,ن واق,,ع م,,أزوم، أو

  .الشاعر بداية التحول والتغيير

ويتناص عرار مع الخيام في التعبير عن فلسفة اللذة في الحياة، ولعل ھذا التص,ور   

  .ر بحالة من ا9غتراب التي يعيشھا الشاعرانمن الشعو نابعالفلسفي للذة 
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  :يقول الخيام

  امي غص��������������������ن مظ��������������������ل بقف��������������������رق��������������������مو

  

  ورغيف�������������������ان م��������������������ع زجاج��������������������ة خم��������������������ر

  

  ك������������������ل زادي وا1ھ������������������ل دي������������������وان ش������������������عر

  

)١(وحبي������������������ب يھ������������������واه قلب������������������ي المعن������������������ى
  

  

ھذا النموذج يصنع عالمه الخ,اص ال,ذي يش,عر مع,ه بحال,ة م,ن التجل,ي،  في فالخيام  

  .وجوده الحقيقيفتتدفق شاعريته ويشعر معھا ب

  :يتناص عرار مع الخيام بقوله

  ن�����������ييبالجمي�����������ل اللذي�����������ذ W تھجر

  

  !أو ت��������درين م��������ا الجمي��������ل اللذي��������ذ  

  

  ف����ي الص����فا وق����د رق����د الن����ا ض����جعة

  

)٢(س، وع����������ود، وقين����������ة، ونبي����������ذ  
  

  

فعرار يبحث عن حالة من الوحدة 9 تتحقق من خ4ل ا9غت,راب المك,اني كم,ا فع,ل   

ي,,ات ال,,زمن، فھ,,و يح,,اول تغيي,,ب عالم,,ه الحقيق,,ي باعتم,,اد الخي,,ام، وإنم,,ا يش,,كلھا وف,,ق معط

فاعلية الرقود فتظل عملية اغترابه عن ھذا الواقع زمنية آنية، وعندھا تبدأ فلس,فته ب,التعبير 

  .عن الشعور باللذة

في ضوء ھذا التشكيل يرغب في اqفصاح عن حالة من التم,رد عل,ى  اً ولعل عرار  

ھويه حال,,ة الوح,,دة الت,,ي يش,,عر معھ,,ا بالحري,,ة، وم,,ا ا�ع,,راف ا9جتماعي,,ة، وبالت,,الي تس,,ت

اختياره لحالة الرقود إ9 محاولة لقلب مفاھيم اجتماعية سائدة لتصبح حال,ة التح,ول الزمن,ي 

  .لديه بداية لتحول عام يشعر معه بذاته المغّيبة

ويظ,,ل ع,,رار ينھ,,ل م,,ن خمري,,ات أب,,ي ن,,واس ويب,,ادر إل,,ى الل,,ذات ويص,,ف الخم,,رة   

  .بلون شعر الشركسية ويشبه لون حبابھا

  

  

                                                
  .٤٢رباعيات الخيام، ترجمة وديع  البستاني، ص   )١(

  .٢٢٤عرار، ديوانه، ص   )٢(
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  : يقول  

  حبابھ���������ا فل���������ونفلھ���������ّم نش���������ربھا 

  

)١(أش�������قرذھ�������ب كش�������عر الشركس�������ية   
  

  

  :والشاعر في التشكيل اللوني لصورة الخمر يلتقي مع قول أبي نواس  

  مزج��تِ ص��فراء م��ا ترك��ت، زرق��اء إن 

  

  تس�������مو بخط�������ين م�������ن حس�������ن وW1ء  

  

  لھ������ا ذي������ول م������ن العقي������ان، تتبعھ������ا

  

)٢(ور وظلم��اءف�ي الش��رق والغ��رب ف�ي ن��  
  

  

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 انعكاساً لتجربة 

اجتماعية عاشھا مع المرأة الشركسية فقد صور لون حبابھا بال,ذھب ث,م أح,دث مقارب,ة ب,ين 

  .لذھب ولون شعر المرأةلون ا

أم,,ا أب,,و ن,,واس فكان,,ت مرجعيت,,ه ديني,,ة فطالم,,ا ارت,,بط الن,,ور والض,,ياء بالبع,,د ال,,ديني   

لص,ورة الل,ذة الت,ي  اً الذي شّكل جانباً م,ن ثقافت,ه وھك,ذا تب,دو ل,ذة الخم,رة ل,دى ع,رار امت,داد

جان,ب عاشھا مع المرأة، بينما جاء ارتكاز أبي نواس عل,ى المرجعي,ة الديني,ة تعويض,اً ع,ن 

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,جماً م,ع تجربت,ه 

  .التي عاشھا مع المرأة الشركسية

راه ف,ي غي,ر نم,وذج ش,عري فن,) ع,الم الخم,رة(ويتواصل عرار مع عالمه الخ,اص   

  :مرة أخرى يستحضر قول أبي نواس

  W تب�����ك، ليل�����ى وW تط�����رب إل�����ى ھن�����د

  

)٣(واش��رب عل��ى ال��ورد م��ن حم��راء ك��الورد  
  

  

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 ا9نس,جام يؤك,د ع,رار 

  :حيث يقولھذا التوجه 

  

                                                
  .٢٢٦نفسه، ص    )١(

  .٣٤ديوان أبي نواس، الحسن بن ھانىء، ص    )٢(

  .٢٧بق، ص السا   )٣(
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  أW أيھ�������������������������������ا الس��������������������������������اقي

  

  دُ لَ��������������لق��������������د أوھ��������������ى بن��������������ا الجَ   

  

  W أس�������������������������عفْ ح�������������������������ف، أاW أت

  

!وم��������ن ھن��������ُد؟" ق��������يسٌ "فم��������ن   
)١(

  

  

فعرار ھنا أيضاً يكشف عن حالة م,ن ال,رفض لكنھ,ا ليس,ت حال,ة انق,4ب مف,اجىء،   

إل,,ى اتخ,,اذ  هفالش,اعر ي,,وحي بحال,ة الض,,عف الت,ي ب,,دأت تستش,ري ف,,ي أوص,اله والت,,ي دفعت,

فق,دان الص,بر، وم,ن ھن,ا ج,اء الق,رار وف,ق تك,رار فع,ل ا�م,ر ليعب,ر ع,ن فق,دان  القرار بع,د

  .ا9نسجام، فكان عالم الخمرة وسيلة للھروب من واقع استنزف طاقة الصبر لديه

ھ,,ا ف,,يلّح عل,,ى ش,,ھا ع,,رار ف,,ي مجتمع,,ه أوجيحال,,ة الھيج,,ان وال,,رفض الت,,ي يع وتبل,,غ  

  :ذاكرته، قول أبي نواس

  لط���ف م���ا زل���ت أس���تل روح ال���ّدن ف���ي

  

  وأس����تقي دم����ه م����ن ج����وف مج����روح  

  

  حت���ى انثني���ت ول���ي روح���ان ف���ي جس���د

  

)٢(وال�����دن منط�����رح جس�����ماً ب�����4 روح  
  

  

ف,ي ھ,ذا النم,وج يتوح,د أب,و ن,واس م,,ع الخم,رة توح,داً ك,ام4ً وص,و9ً إل,ى حال,ة م,,ن   

  :ال4وعي يعيشھا عرار في قوله

  أص�����بحت أش�����رب كنياك�����اً ويش�����ربني

  

)٣(ا س����كراولس����ت أدري لعم����ري أين����  
  

  

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

  ":العلم في عمان أزياء"يقول في قصيدة   

  مص�������ائب ال��������دھر أن�������واع منوع��������ة

  

  وش������رھا أن تس������ود الس������ت س������وداء  

  

  وإن يني���������ر س���������بيل العل���������م إمع���������ة

  

  وأن تري������ك س������وي ال������نھج عجم������اء  

  

  للع����دل وا|نص����اف ف����ي بل����د W وج����ه

  

)٤(ك�����ل اب�����ن أنث�����ى بھ�����ا أّم�����ار نّھ�����اء  
  

  

                                                
  .٢٠٤عرار، ديوانه، ص    )١(

  .٩٢ديوان ابي نواس، الحسن بن ھانىء، ص    )٢(

  .٢٤٨ديوان عرار، ص    )٣(

  .١١٢الديوان، ص    )٤(
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يواك,,ب اqحس,,اس بالتن,,اقض ھ,,ذه ا�بي,,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 

  :في قوله الطيب الصالح بن شريف الرندي

  أن���������واع منوع���������ةفج���������ائع ال���������دھر 

  

)١( وللزم���������ان مس���������رات وأح���������زان  
  

  

وعرار يلجأ إلى تشطير البيت ا�ول ليصور المفارقات الت,ي تس,ود مجتمع,ه، فش,ّر   

جھ,4ً وإن ين,أى الع,ارفون بخفاي,ا ا�م,ور المصائب أن يتولى تصريف ا�م,ور أش,د الن,اس 

ل المعكوس,ة الح,ق عن القيام بھا وإدارة أحوالھا، حت,ى أعط,ت ھ,ذه الح,ابأنفسھم ويبتعدون 

للعبيد أن يسودوا أسيادھم، ول4مع,ة ھداي,ة الع,الم ويس,تدعي البي,ت الث,اني ف,ي أبي,ات ع,رار 

، ث,م ت,,أتي عل,,ى الن,,اس نص,اً غائب,,اً يت,,داخل مع,ه وھ,,و ح,,ديث الرس,,ول ص,لى هللا علي,,ه وس,,لم

يصدق فيھا الكاذب، ويك,ذب فيھ,ا الص,ادق، وي,ؤتمن فيھ,ا الخ,ائن ويخ,ون  خداعات سنوات

 الرج,,ل: ؟ ق,,ال، قي,,ل ي,,ا رس,,ول هللا وم,,ا الروييض,,ة)٢(ض,,ةن، وينط,,ق فيھ,,ا الّرويب�م,,ييھ,,ا اف

)٣(التافه يتكلم في أمر العامة
.  

�معة في الموروث الديني ھو الذي يتبع الناس من غير أن يدعى وھ,و ال,ذي 9  ام  

  .رأي له، ولكنه يتبع آراء اLخرين

وال,نص ال,ديني ويح,ّور بھم,ا  وعرار في بنائه لنصه الجديد يمتص ال,نص الش,عري  

  .بطريقة تخدم أسلوب التھكم الذي ساد النص الكلي للقصيدة، وم} ھذا المقطع

ض,,ة وا�مع,,ة ق,,ادة يني,,رون الع,,الم وھ,,و إذ م,ن المص,,ائب الكب,,رى أن يص,,بح الرويبف  

يوظ,,ف ال,,نص الغائ,,ب توظيف,,اً مطابق,,اً فإن,,ه يعب,,ر ع,,ن ھ,,ذه المفارق,,ات ب,,تھكم 9ذع وم,,رارة 

  .شديدة

إذ يق,,ول " أنف,,اس عي,,د الفص,,ح"تجلّ,,ى توظ,,ف ال,,نص المرج,,ع مطابق,,اً ف,,ي قص,,يدة وي  

  :عرار

  

  

                                                
  .٤٨٧، ص ٤انظر المقري، المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب، دار صادر، ج   )١(

  .٧٨٩٩، حديث رقم ٢٩١، ص ٢، مصر، جمسند اqمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة   )٢(

  .تصغير رابضة، وھو العاجز الذي ربض عن معالي ا�مور وقعد عن طلبھا: الرويبضة   )٣(
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  م��������������وطني ا1ردن لكن��������������ي ب��������������ه

  

)١(كلم����ا داوي����ت جرح�����اً س����ال ج�����رح  
  

  

إن مضمون القصيدة يتمحور ح,ول تعل,ق الش,اعر ب,الوطن، فالقض,ية الوطني,ة الت,ي   

عمر مما يتيح ل,ه حي,اة ھانئ,ة إلى رؤية وطنه خالياً من المست بتطلعهتلّح على الشاعر تتمثل 

  :وادعة بسيطة، وھو إذ يعبر عن ھذا المضمون يستدعي بيت فتح هللا النحاس

  ك��������م أداوي القل��������ب قل��������ت حيلت��������ي

  

)٢(كلم����ا داوي����ت جرح�����اً س����ال ج�����رح  
  

  

ر ب,,,ا9غتراب والمس,,,ؤولية إزاء ال,,,وطن ش,,,كل المح,,,ور وفاqحس,,,اس ب,,,ا�لم والش,,,ع  

ر بالمس,,ؤولية يجع,,ل الش,,اعر مس,,تعداً لم,,داواة المض,,موني ف,,ي البي,,ت الس,,ابق، وھ,,ذا الش,,عو

  .جراحات الوطن، ويدفعه إلى التضحية من أجله

ف,,ي البي,,ت الس,,ابق ق,,د عم,,د إل,,ى جع,,ل ال,,نص الغائ,,ب خلفي,,ة لمض,,مون التعل,,ق  اً إن ع,,رار

وھ,و إحس,اس الش,اعر ب,آ9م  بالوطن، ولكنه بناه بناًء جدي,داً فح,ّول المض,مون الش,عري في,ه

و9ته مداراة ج,راح قلب,ه إل,ى مض,مون ي4ئ,م البع,د ال,ذي يري,ده، ومم,ا قلبه وقلة حيلته ومحا

)٣(يجّلى ھذا المضمون الذي يطرحه بيت شوقي
والذي تمحور أيضاً 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   

  .يحياھا والظروف التي

    

  

  

                                                
  .١٧٥عرار، ديوانه،    )١(

  .١٧٥انظر تحقيق عشيات وادي اليابس، زياد الزعبي، ص    )٢(

  :بيت شوقي   )٣(

  وطن,,,ي ل,,,و ش,,,غلت بالخل,,,د عن,,,ه

  

  س,,ين,,ازعتني إلي,,ه ف,,ي الخل,,د نف  

  

  .٤٥، ص ٢الشوقيات، أحمد شوقي، مطبعة ا9ستقامة بالقاھرة، ج  
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  ":إبراھيم طوقان"المھداة إلى الشاعر الفلسطيني " سھاد"يقول في قصيدة 

  ول���������وW ص���������غار كزغ���������ب القط���������ا
  جج

ــــداد   ــ ــ ــــوب حـــ ــ ــ ــتم وثــ ــ ــ ــ ــــاة يــ ــ ــ   ومأســ
  

ــد ــ ــ ــ ــاً وـق ــ ــ ـــ ــــــك جزوع ـــ ــــــي علي ــ   وحزـن
  

ــــــي   ــ ــ ــــــك ب نعتـن ــ ــ ــــدادإلـي ــ ــ ــ ــــات الـم ــ ــ ــ   ـن
  

ــــاءھا ــ ــ ــ ــ ــــاة وبأســـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــت الحي ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   لبع
  

ــــزاد   ــ ــ ــــأدنى مــ ــ ــ ــا ـب ــ ــ ــ ــــــوق المنايــ ــ   بسـ
  

ــا بــــــتَّ أنـــــــت ــ ــُت أمـــــــس كمــ ــ ــــد بــ   لقــ
  

ــ   ــ ــــادعثــ ــــاري ويأســــــي وســ )١(اري دثــ
  

  

يتضح من ا�بيات السابقة أن الشاعر يرصد صور الواقع الب,ائس ال,ذي يعيش,ه م,ن   

  .خ4ل إحالتھا إلى نصوص غائبة تدل على ذلك

فقد استحضر مشھدين تراثيين يماث4ن واقعه القلق، ويجسدان حالته البائسه فصدر   

  :وھو حطان بن المعلى الذي يقول ةالبيت ا�ول يتقاطع مع قول أحد شعراء الحماس

ــا ــ ــ ــ ــــــب القطـــ ــ ــــات كزغــ ــ ــ ـــ ــوW بني ــــ ــ   لــ
  

ــــــض   ــــــى بـع ــــــض إـل ــــــن بـع )٢(ُرددن ـم
  

  

كما تتقاطع ا�بيات مع قول الحطيئة متوس4ً إلى عمر بن الخطاب qط4ق سراحه   

  :من السجن إذ يقول

ــــَرحٍ  ــ ــــراح بــــــذي َم ــــاذا تقــــــول 1فــ   مــ
  

ــاء وW شـــــجر   ــب الحواصـــــل W مـــ   ُزغـــ
  

ــــر مظ ــــت كاســـــبھم فــــــي قـع ــــةٍ ألقـي   لمــ
  

ــا غمــــر   ــك ســــ4م هللا يــ )٣(فــــاغفر عليــ
  

  

والنصان الغائبان يدوران حول محور مضموني واحد ھو بث الخوف والقلق على   

الض,عاف م,,ن ص,غار ا�بن,,اء عن,,د غي,اب ا�ب 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,,اً لس,,جنه، وقص,,ر أجنح,,ة 

يجع,,ل م,ن النص,ين الغ,ائبين خلفي,,ة لنص,ه، فإن,ه يتجاوزھم,ا ف,,ي  اً وم,ع أن ع,رار... غارهص,

ن وق,,د ھفھ,,و 9 يخ,,اف عل,,ى بنات,,ه م,,ن الج,,وع، وإنم,,ا يؤلم,,ه تخ,,يل.. س,,بب القل,,ق والخ,,وف 

ارتدين ثياب الحداد، وبرزت في وج,وھھن مأس,اة الي,تم وا9نكس,ار مم,ا يدفع,ه إل,ى التش,بث 

ھ,ذه الص,ورة الت,ي يتخيلھ,ا لبنات,ه لب,اع حيات,ه ب,أبخس ا�ثم,ان،  بالحياة مع زھده فيھا ولو9

م,ن الص,,ور المش,ّكلة م,,ن ألف,اظ إش,,ارية،  بف,يضوق,د مھ,د ع,,رار ل,رخص الحي,,اة ف,ي نظ,,ره 

نة باqيح,اءات الت,,ي وتراكي,ب نابض,ة بالموس,يقا ومق,اب4ت ص,,ورية ممت,دة ال,د99ت مش,حو

ن القصيدة نفسھا، فالعثار دثار، والياس وتستفز العاطفة في ا�بيات السابقة م تستفز الخيال
                                                

  .٢١٤عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  .١/١٥٤أبو تمام ديوان الحماسة، ج: حطان بن المعلي، أحد شعراء الحماسة، انظر   )٢(

  .، عن رواية حبيب عن ابن اqعرابي وأبي عمر الشيباني١٦٤ديوان الحطيئة، ص    )٣(
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وساد، والجرح نازف 9 ضماد له والنوم يقظة للشقاء، صور متتالية 9 ت,ومىء إل,ى الي,أس 

فحس,,ب، وإنم,,ا تجس,,ده وم,,ن الملح,,وظ أن الش,,اعر اعتم,,د ف,,ي ا�بي,,ات الس,,ابقة عل,,ى تقني,,ة 

  .توظيف النص الغائب مطابقاً 

نص الحاض,,ر ف,,ي قص,,ائد متع,,ددة م,,ن ويتك,,رر توظي,,ف ال,,نص المرج,,ع مطابق,,اً لل,,  

  :ديوان عرار فنجده يوظف المشھد التراثي ضمن نص حاضر يتشابه معه في المضمون

  ":الحنين إلى الجزيرة"يقول في قصيدة   

ــا ــعر مــ   بــــه فيــــا حبــــذا بيــــت مــــن الشَّــ

  

ــــدر مطمــــــع   ــــه الغــ ــــيم دأبــ   لعلــــــج ذمــ

  

ــــاد بروضـــــــة ــــذا قصـــــــر مشـــ ــ   وW حـب

  

)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 

ا�جنبي في وطنه، وھذا النفوذ المريب ھو علة الشاعر وس,بب آ9م,ه ل,ذلك نج,ده ينف,ر م,ن 

كل مك,ان يتواج,د في,ه ا�جنب,ي ال,ذي اش,تد ت,أثيره ف,ي مس,ار الحي,اة ف,ي وطن,ه فيفض,ل حي,اة 

التي دنسھا ا�جنب,ي الط,امع ببل,ده، وبي,ت الشَّ,عر  في المدن البادية وبيت الشعر على العيش

ھذا المتواضع أصيل عصي على المستعمر يحمل تاريخاً من القيم واqباء، وق,د استحض,ر 

مش,,ھداً تراثي,,اً 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

ــــه ــ ــ ـــ ــــاح في ــ ــ ـــ ــــــق ا1ري ــ ـــ ــت تخف ــــ ــ ـــ   لبي

  

ــــــبّ    ــــر منيــــــــف أحــ ــ ــــــن قصــ ــــّي مــ ــ   إلــ

  

ــــــي ــ ــّر عينــ ــ ــ ــ ــــاءة وتقــ ــ ــ ــــــبس عبــ ــ   وـل

  

ــــبس الشـــــفوف   ــــن ـل ــي ـم ــ )٢(أحـــــّب إـل
  

  

  

  

فقد فضلت حياة البداوة البسيطة على حياة القصور المعقدة، وعرار من خ4ل ھ,ذه   

  .للحرية وا9ستق4ل والكرامة وينتصرالمفاضلة يرفض الخضوع للمستعمر 

                                                
  .٢٩٤ات وادي اليابس، ص عشي   )١(

خزانة ا�دب، عبدالقادر البغدادي، تحقيق وشرح عبدالس4م محمد ھارون، دار الكتاب العربي للطباع,ة والنش,ر،    )٢(
  .١٩٣، ص ٣، ج١٩٩٦القاھرة، 
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ائد التي اتكأ فيھا عرار غير مرة على من القص" بقايا أشجان وألحان"وتُعّد قصيدة   

  :نصوص غائبة يسھل كشفھا في القراءة ا�ولية ل}بيات يقول

ــــالو ــاً : ـق ــ ــــم علـن ــــوا لـھ   تعاقرھـــــا؟ قوـل

  

ــل دكــــــان   ــ ــا فــــــي كــ ــ ــــي أعاقرھــ )١(إنــ
  

  

فالش,,اعر يس,,تثمر البع,,د التناص,,ي ھن,,ا ليجل,,ي فكرت,,ه، ويعب,,ر ع,,ن ش,,عوره باqحب,,اط 

  :عندما يستحضر قول أبي نواس

ــ   قني خمــــراً وقــــل ھــــي الخمــــرأW فاســ

  

)٢(وW تســــقني ســــراً إذ أمكــــن الجھــــر  
  

  

الغائب والحاضر يدوران حول مضمون واحد فإنھما يختلفان في : ومع أن النصين

الجزئي,,ات والتفاص,,يل، وف,,ي التقني,,ة المتبع,,ة ف,,ي ك,,ل منھم,,ا، وف,,ي دواف,,ع ص,,احبيھما إل,,ى 

 ب,هأب,ي ن,واس وقف,ة المعج,ب  ل,م يق,ف عن,د ن,ص اً المجاھرة بالخمرة، وھذا يعن,ي أن ع,رار

فإنه اتخذه مجرد متكأ للتعبي,ر  -وإن استعان بالنص الغائب–غير القادر على تجاوزه، فھو 

عم,,ا يخ,,تلج ف,,ي نفس,,ه م,,ن مع,,اٍن وأحاس,,يس ووظف,,ه توظيف,,اً فني,,اً، يخ,,دم قض,,ايا مض,,مونية، 

ة تختلف كل ا9خت4ف عما ذھ,ب إلي,ه أب,و ن,واس، فالمج,اھرة بش,رب الخم,ر، ب,ل المج,اھر

فق,د ك,ان إدمان,ه " "وس,يلة"بانتھاب الل,ذات، والتص,ريح ب,ذلك ك,ان غاي,ة عن,د أب,ي ن,واس 9 

)٣(ذوقي,ةلخمر ھوساً، ولم يكن مج,رد ع,ادة أو ل,ذة ا
وع,رار عن,دما ج,اھر ب,اختراق مف,اھيم  

الخمر يرى أن ھ,ذه المحرم,ات ف,ي نظ,ره ل,م  مع عن طريق استباحة محرماته بشريهالمجت

بالت,,الي ف,,إن  ،ئق وتس,,تراً عل,,ى الج,,رائم الوطني,ة وا�خ4قي,,ة ف,,ي وطن,,هتك,ن إ9 تزييف,,اً للحق,,ا

ا�وض,,,اع الس,,,يئة الت,,,ي ل,,,م يس,,,تطع تغييرھ,,,ا دفعت,,,ه إل,,,ى الخ,,,روج عل,,,ى الس,,,لوك المعت,,,دل 

كم,ا فع,,ل أب,و ن,واس لك,ن الش,,اعرين  والمج,اھرة بش,رب الخم,ر فتعلق,ه ب,,الخمر جھ,راً تمام,اً 

  .يختلفان في الغاية والھدف

ن الشاعر عمد إلى جمع أكثر من نص غائ,ب ف,ي قص,يدة مما يجدر ذكره أ  

، ففيھا يتجلى أكثر من  بع,د تناص,ي ي,وميء إل,ى د99ت خاص,ة ف,ي "بقايا أشجان وألحان"

  .النص الحاضر

  :يقول  

                                                
  .٤١١عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  .٢٨ديوان أبي نواس، الحسن بن ھانىء، ص    )٢(

  .١٣٤نواس الحسن بن ھانىء، دار الھ4ل، ص عباس محمود العقاد، أبو    )٣(
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  لــــو كنــــت مــــن مــــازن لــــم يســــتبح إبلــــي

  

"من الشام أو عكروت لبناني) عرصٌ (  
)١(

  

"لبناني
)١(

  

الشاعر اqس4مي قريظ لى بيت لعّل البيت السابق يوميء إلى نص غائب يتكىء ع  

  :بن أُنيف

ـــم  ـــازن ل ـــت مـــن م ــو كن ـــي يســـتبحـل   إبل

  

)٢(شــــيباناوبنــــو اللقيطــــة مــــن ذھــــل   
  

  

يع,,الج م,,ن خ,,4ل ذل,,ك ھوان,,ه ال,,ذي ھ,,و ھ,,وان ش,,عبه لدرج,,ة أن يك,,ون  اً إن ع,,رار  

ف,ي وطن,ه، ويش,كو قل,ة  عرضة 9ستغ4ل عرص أو عكروت، وھو ھن,ا س,خر مم,ا يج,ري

وان من خ4ل استحضار قريظ بن أنيف الذي خذله قوم,ه أيض,اً ف,ي ا�عوان، وتخاذل ا�خ

أما بنو مازن فھم الذين ) بنو اللقيطة(موقف كان بحاجة إلى نصرتھم، فتركوه نھباً للغرباء 

  .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   

  .غرباء الذين 9 يربطھم بھذا الوطن سوى المنافع الماديةال

إن الش,اعر يعي,,د تش,كيل البي,,ت ود99ت,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 

غائ,ب وتب,دو ح,دة ع,رار جلي,ة جعلت النص الحاضر أكثر حدة، بل أكثر تأثيراً من النص ال

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 اqشارة في ال,نص الحاض,ر أحالتن,ا إل,ى ن,ص غائ,ب ل,ه ع4ق,ات بس,يطة يس,ھل   

  .لمرجعكشفھا من القراءة ا�ولية، وقد كان توظيف النص ھنا مطابقاً للنص ا

، تش,كل مح,وراً مھم,اً في,ه س,مات فني,ة ش,كلتھا "بقايا أشجان والح,ان"وتظل قصيدة   

  :تقنية التناص المباشر، فتحمل اللفظة فيه د99ت لنص غائب يقول عرار

  ســيمت بــ4دي ضــروب الخســف وانتھكــت

  

ــتباح    ــائري واســـ ـــــذئبحظــ   قطعـــــاني ال

  

ــان رائضــــھمقــــوم ضورا ــى ا|ذعــ   ي علــ

  

ــال ا1ذى    ــن كــــل إنســــانعلــــى احتمــ   مــ

  

ــاحبي فــــدت نفســــي نفوســــكما" ــا صــ )١(علــــى المذلــــة وا|ذعــــان روضــــاني    "يــ
  

                                                
  .٤١١عشيات وادي اليابس، ص    )١(

، �بي تمام، شرح ديوان الحماسة، �بي علي أحمد بن محمد بن الحسن "ديوان الحماسة"البيت من قصيدة له في    )٢(
  .٢٣المرزوقي، المجلد ا�ول، دار الجيل، ص 
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تبين ا�بيات السابقة مضموناً يعبر ع,ن س,خرية الش,اعر بم,ا يج,ري ف,ي وطن,ه م,ن   

إذ9ل، وما يفرض عليه من عداوة وغدر توميء إليه ألف,اظ، ال,ذئب، القطع,ان وم,ا تنط,وي 

بال,ذئب، وق,د عب,ر  اوة، وك,ل المع,اني الس,لبية المرتبط,ةعليه ھذه ا�لفاظ من مض,امين الع,د

الشاعر عن ھذه المضامين بإشارات إلى نصوص غائبة، فقد وظف صورة الذئب الواردة 

ف,,ي الش,,عر العرب,,ي والت,,ي كان,,ت نمط,,اً يرم,,ز إل,,ى الغ,,در والع,,داوة وھ,,و يتن,,اص ھن,,ا م,,ع 

  :البحتري في قوله

ــــه ــ ــــــدث نفســ ــــــب يحــ ــــه ذئــ ــ ــا بــ ــ ــ   ك4ـن

  

ــــد يت   ــــاحبه، والجــ ــديصــ ــ ــــه الجــ )٢(عســ
  

  

إن للذئب ھنا خلفية مناسبة ل,د99ت س,لبية دال,ة عل,ى الغ,در والغ,داء المس,تحكم كم,ا   

  :يحمل المعاني نفسھا بيت إبراھيم طوقان

ــــذئاب ــ ــ ــ ــ ــ ــــك الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر بعينيــ ــ ــ ــ ــ ــ   وانظــ

  

ــــھا   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي أحواضــ ــ ــ ــ ــ ــــــبُّ فــ ــ ــ ــ ــ )٣(تعــ
  

  

فالذئب، المس,تعمر س,ام ال,ب4د ض,روب الھ,وان واس,تباح ال,وطن حت,ى أص,بح أبن,اء   

ح,ال تح,ول ا�م,ة إل,ى اqذع,ان إل,ى ح,ال  نق,ل ھ,ذه الح,ال اً لك,ن ع,رارللعبيد، عبيداً  الوطن

تينىء عن مطلب الذات ليتواءم مع الجماعة المروضة حينما طل,ب م,ن ص,احبيه أن ينض,ّم 

إلى شعبه المرّوض كلّه والتمس منھما أن يرّوضاه على المذلة، وطلبه ھنا ينم عن س,خرية 

نف ال,ذل والتح,ول إل,ى اqذع,ان وھ,و إذ يستحض,ر ال,نص يمتلك نفس,اً ت,أ اً وتھكم �ن عرار

  :الذي يقول .الغائب يلجأ في البيت الثالث إلى تشطير بيت يحيى بن طالب الحنفي

ــدت نفســــي نفوســــكما   يــــا صــــاحبي فــ

  

  
)٤(عوجــاً علــّي صـــدور ا1بفــل الُســـنن 

  

  

ليص,,ور م,,ن خ4ل,,ه توح,,ده م,,ع وطن,,ه وأبن,,اء وطن,,ه ف,,ي الھ,,م المش,,ترك، إذن ف,,إن   

التل قد رصد أكثر من نص غائب حّور ف,ي بعض,ھا، ونق,ل بعض,ھا اLخ,ر  يى وھبمصطف

كما ھو حاله في نصه المرجع، ولكنه جمع بينھا في إطار خاص ل,ت4ئم المع,اني الت,ي أراد 

  .تصويرھا

  :ويتكرر توظيف النصوص الغائبة بشكل مطابق في القصيدة نفسھا إذ يقول  
                                                                                                                                     

  .٤٠٢-٤٠٠عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  .١٦٦، ص ١٩٨٧لبنان، الطبعة ا�ولى /ديوان البحتري، دار الكتب العلمية، بيروت   )٢(

  .٥١، ص ٣ديوان إبراھيم طوقان، دار المسيرة، بيروت، مكتبة المحتسب، عمان، الطبعة ا�ولى، ج   )٣(

  .٥١ديوان إبراھيم طوقان، دار المسيرة، بيروت، مكتبة المحتسب، عمان، الطبعة ا�ولى، ص    )٤(
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ــــي ــــد طـــــوقتم عنـق ــا لـق ــ ــــل ياـف ــا أـھ ــ   ـي

  

ــانشـــــتى ا   ــــرِّ |حســـ ــن ـب ــ ــــود فـم   لعـق

  

ــري ومعرفتــــي ــي ذكــ   إلــــى ا|شــــادة فــ

  

  وأعـــرف النـــاس بـــي يوصـــي بنكـــران  

  

ــم ـــ ــول لك ـــ ــاذا عســـــاه لســـــاني أن يق ـــ   م

  

ـــر تقريظـــي وإحســـاني     إن أوجـــب ا1م

  

ــــه ــــر يــــــوم أنزلــ ــــن حجــ ــــال ابــ   إW مقــ

  

ــاني   ــا1بلق الفــــرد يــــاھودي قحطــ )١(ـب
  

  

)٢(تلھم موق,ف ح,افظ إب,راھيمق,د اس, اً إن الناظر في ا�بيات الس,ابقة يلح,ظ أن ع,رار  
 

وأھلھا الذين طوقوا عنقه ب,المنن واqحس,ان ال,ذي ف,اق الوص,ف، وع,رار الذي يشيد بالشام 

ص,,ورة قاتم,,ة لعم,,ان وذوي : ا�ول,,ى. يستحض,,ر ھ,,ذا الموق,,ف ليرس,,م ص,,ورتين متق,,ابلتين

الشأن فيھا الذين استنكروا سلوكه وض,يقوا علي,ه، وس,لبوه حريت,ه، والثاني,ة ص,ورة مش,رقة 

ن,ه منح,ه الحري,ة م,ع كون,ه غريب,اً عن,ه، وھ,ذا ليافا وأھلھا ذلك المكان الجميل ال,ذي أحب,ه �

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 

بع,,روس فلس,,طين �نھ,,ا البل,,د ال,,ذي حن,,ا علي,,ه وأش,,اد أھل,,ه ب,,ه وعم,,ان الت,,ي جحدت,,ه  وص,,فھا

  .بالرغم من قربه منھاتنكرت له 

شاعر جعله ينف,ذ إل,ى الت,اريخ ويستحض,ر موقف,اً وھذا التضاد النفسي الذي يعيشه ال  

)٣(مشابھاً لموقفه، وھو موقف امرىء القيس الذي أخلص له السموأل
ذلك الرجل اليھ,ودي  

وأق,رب  في وقت تخلى فيه عنه أنص,اره والعقيدةاليھودي الغريب عنه في الجنس والوطن 

ل عمان وتنكرھم الناس إليه، فكان وفاء أھل يافا كوفاء السمؤال 9مرىء القيس وجحود أھ

  :كتنكر عشيرة امرىء القيس له إذ يقول

ــــه ــ ــ ــ ــــــي بــ ــ ــ ــــرد بيتــ ــ ــ ــ ــــا1بلق الفــ ــ ــ ــ   فــ

  

ــــيروبيــــــت    ـــــــق المصـــ ــــوى ا1بل )٤(ســـ
  

  

                                                
  .٤٠٦عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  ):تحية الشام(أبيات حافظ إبراھيم من قصيدته    )٢(

  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 الن,,,,,,,ازح ال,,,,,,,,داني  

  

  .٤٠٦انظر تحقيق الديوان لزياد الزعبي، ص   

  .١٣٤-١٣٣ص ، ١ديوان حافظ إبراھيم ج  

حصن السمؤال بن عريض اليھودي بأرض تيماء، /يشير الشاعر إلى قصة امرىء القيس مع السمؤال ا�بلق الفرد   )٣(
  .انظر تحقيق الديوان. ٢٢/١٠٨انظر ا�غاني 

  .٢٢/١٠٨كتاب ا�غاني، ج/ أبو الفرج ا�صفھاني   )٤(
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إن النص الغائب ھنا يبوح بظ4ل ود99ت متعددة تص,ور الح,ال والتض,اد النفس,ي   

ويشعر با�نس وا9طمئنان ف,ي مك,ان . الذي يعيشه الشاعر حيث يشعر بالغربة داخل وطنه

  .غير وطنه آخر

وإذا كان عرار قد قلب مضامين النصوص التراثية ووظفھا لتت4ءم مع المض,امين   

الجديدة التي يطرحھا فإنه في مواضع أخرى استعاد الظاھرة التراثية دون أن يش,كل نص,ه 

  .من خ4ل توظيفھا

  ":ليالي الكوخ"يقول في قصيدة   

ــى منــــى! ســـلمى"   ورب الراقصـــات إـل

  

ــــالھو   ــ ــــي عــ ــ ــــا راض قلبــ ــ )١(ى إWكمــ
  

  

  :فصدر البيت مأخوذ من قول كثّير عزة  

ـــــى ـــــى من ـــــرب الراقصـــــات إل ـــــت ب   حلف

  

ــــل جـــــديل   ــــددن ـك ــــ4 يـم )٢(خـــــ4ل الـم
  

  

إن البيت الذي يوحي بأن الشاعر سوف يعيد بناءه وفق رؤية جدي,دة ل,م يوظ,ف إ9   

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 

الشاعر بالنص المرجع والرغبة في تشطيره  إعجاباص مباشراً وليس به إ9 ما يظھر التن

  .إضافة إلى تحوير بسيط في ألفاظ الجملة الشعرية

يأتي عرار بشاعر الغ,زل عم,ر ب,ن أب,ي ربيع,ة ش,اھداً " تسول شاعر"وفي قصيدة   

  :تراثياً آخر يوظفه وفقاً لمنطق النص الحاضر فيقول

ــدنيا وز ــ ــ ــ ــة الــ ــ ــ ــ ــــا قيمــ ــ ــ ــــامــ ــ ــ   خرفھــ

  

ــخرا   ــــداً صـــــ ــ ــــــك جلـم ــــان قلـب ــ )٣(إن ـك
  

  

فقد اتكأ على مض,مون ال,نص الغائ,ب ونقل,ه دون قلب,ه إذ أج,ده يوظف,ه وفق,اً لم,ا ھ,و   

عليه في النص المرجع، وذلك لتوافق الحال بين الش,اعرين ف,ي تجرب,ة الح,ب الت,ي أج,رت 

)٤(على لسانه كما أج,رت عل,ى لس,ان عم,ر ب,ن أب,ي ربيع,ة
ع,ن  ف,ي الماض,ي، فع,رار يعب,ر 

مذھبه في الحياة التي يقبل عليھا من خ4ل المرأة والخمر، ف4 قيم,ة و9 وزن للحي,اة إن ل,م 
                                                

  ٣٢٦عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  .١٦٠م، ص ١٩٧١قيق إحسان عباس، بيروت ديوان كثيّر عزة، تح   )٢(

  .٢٣٨الديوان، ص    )٣(

  :يشير إلى بيت عمر بن أبي ربيعة   )٤(

  إذ أن,,,ت ل,,,م تعش,,,,ق ول,,,م ت,,,,در م,,,ا الھ,,,,وى

  

  فك,,,,ن حج,,,,راً م,,,,ن ي,,,,ابس الص,,,,خر جلم,,,,دا  

  

  .٩٩حققه وقدم له الدكتور فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، ص / ديوان عمر بن أبي ربيعة  
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والح,ب والم,رأة يض,افان إل,ى رؤيت,ه الخاص,ة ب,الوطن الت,,ي  ،يخف,ق القل,ب وتط,رب ال,روح

  .يرتبط بھذا الوطن شملت كل معطياته بما فيھا المرأة فحبه شامل لكل ما

  .رية تعبر عن مرارة التجربة التي يعيشھاوقد يستثمر الشاعر صورة شع  

  :يقول عرار

ــــــك ــي W تنھــ ــــ ــــــك التــ ــــماً بحرمتــ ــ   قســ

  

ــــــدرك   ـــ ــذي W يُ ــــ ــــــك الــ ـــ ــــــل عيني   وبليــ

  

ــي علــــى ضــــحك المشــــيب بمفرقــــي   إنــ

  

ــنوات منــــي أضــــحك   )١(وتضــــاحك الســ
  

  

  :فالشاعر ھنا يتداخل مع قول دعبل الخزاعي  

ــلم ــ ــــا ســـ ــ ــــــي ـي ــــــل W تعجـب ــــــن رـج   ـم

  

ــــــى   ــــه فبكــ ــ ــــيب برأســ ــ ــــــحك المشــ   ضــ

  

ــــد  ــ ــبيبتهـق ــ ــــي شـــ ــ ــــان يضـــــــحك ـف ــ   ـك

  

ــحكا   ــــ ــا ضـــ ــ ــ ــ ــــيب فقلـم ــ ــــأتى المشـــ ــ ــ   ـف

  

ــــةٌ  ــ ــا بالشـــــــيب منقصــ ــ ــ ــــلم ـم ــ ــا سـ ــ ــ   ـي

  

ــ   ــ ــ ــ ــ ــــــوقه يبقــ ــ ــ ــــاW ســ ــ ــ ــ )٢(ي وW ملكــ
  

  

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 اLخ,ر ومرحل,ة الش,يب الت,ي ب,دا فيھ,ا الش,,اعر 

، ومن ثم جاءت بنية ا�بي,ات لدي,ه قائم,ة عل,ى التن,اقض ب,ين ھ,اتين ة من الرفضيواجه حال

الم,,رحلتين، ف,,إذا ك,,ان الماض,,ي مرتبط,,اً لدي,,ه بالض,,حك ف,,إن الحاض,,ر ج,,اء م,,ؤطراً لحال,,ة 

عن مرحلة قلقة من حياة الش,اعر، وھ,ي بطبيع,ة الح,ال  البكاء، وھكذا يصبح الشيب تعبيراً 

عل,ى اخ,ت4ف مس,توياتھم، وم,ن ث,م ف,إن س,ياق الح,ديث مرحلة تتجاوز الذات لتشمل البش,ر 

) س,,لم(ع,ن التجرب,ة العاطفي,ة وف,ق فاعلي,ة ال,زمن منفتح,,ة عل,ى فض,اءات أوس,ع تب,دو معھ,ا 

العجز مؤشراً عل,ى حال,ة م,ن القل,ق والخ,وف أو تعبي,راً  مرحلةالحياة وعندھا تصبح  اً رمز

  .عن فقدان ا9نسجام مع الحياة

ؤس,,س لتجربت,,ه الخاص,,ة وھ,,ي تجرب,,ة تك,,اد تك,,ون يس,,تثمر ع,,رار ھ,,ذه الص,,ورة لي  

وإن استحضر اLخر لم يكشف عن حالة ت,أزم مع,ه،  اً مشابھة لتجربة دعبل، غير أن عرار

ولعله بذلك يشير بحالة خارج ح,دود ال,ذات، إذ تب,دو مح,او9ت ع,رار لتغيي,ر المجتم,ع ھ,ي 

ع الزمن شعر في المحملة بظ4ل ھذه التجربة، وشعوره بالفشل جعله يعيش حالة صراع م

                                                
  .٣١٨ص  عرار، ديوانه،   )١(

  .١٩٧٢ديوان دعبل بن علي الخزاعي، جمعه وقدم له وحققه عبدالصاحب عمران الدجيلي، الطبعة الثانية    )٢(
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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 

لفظي إ9 أنه حمل ذات البعد على المستوى الد9لي، بل إن عملي,ة الض,حك ل,دى المستوى ال

  .فاقت ما عبر عنه دعبل بالبكاء... عرار تشعرنا بحالة قلق وقھر وانھزام

إن التن,,اص ل,,دى ع,,رار ي,,أتي ف,,ي أش,,كال وتقني,,ات مختلف,,ة، في,,أتي أحيان,,اً معكوس,,اً   

لمرج,ع يوظف,ه الش,اعر توظيف,اً مباش,راً ومحّوراً به ويأتي في أحيان كثي,رة مطابق,ة لل,نص ا

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

ــالو ــ ــ ــــــودھم: اـق ــــاق بــ ــ ــعرك عشـ ــــ   لشــ

  

  أن يجمعــــوا بعضــــه فــــي شــــبه ديــــوان  

  

ــــــرة: فقلــــــــت ــــــ4ء مبعثــ ــــــعري أشــ   شــ

  

ــــدان   ــ ــــل مـي ــ ــــــي ـك ــري ـف ــــ ــا عـم ــ ــ   كأنـھ

  

ــملســوف يســمع حتــى    ريمــن غــر الصُّ

  

ــواه خر   ــ ــا أفــ ــ ــــات تلفظھــ ــــانأبيــ )١(ســ
  

  

  :ففي البيت الثالث يتناص عرار بشكل مباشر مع قول المتنبي  

ــا الــــذي نظــــر ا1عمــــى إلــــى أدبــــي   أنــ

  

)٢(وأســــمعت كلمــــاتي مــــن بــــه صــــمم  
  

  

وعرار يرى أن ا�ص,م يس,مع غ,رر أش,عاره، وأن أبي,ات ش,عره س,تجعل الخرس,ان   

ني م,,ن ق,,ول المتنب,,ي، لكنھم,,ا يختلف,,ان ف,,ي ينطق,ون وھ,,و ب,,ذلك يبن,,ي نص,,ه عل,,ى الش,,طر الث,ا

أس,,لوب الص,,ياغة،ويتميز ع,,رار ف,,ي تفص,,يل الص,,ورة وزي,,ادة تلوينھ,,ا، وإلباس,,ھا ثوب,,اً 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 وتفصي4ً 

أيضاً يستحضر ع,رار نصوص,اً غائب,ة يتم,اھى " لحانبقايا أشجان وأ"وفي قصيدة   

  :فيھا النص الغائب ضمن بعد جديد في النص الحاضر يقول

  لــوW الھـــوى لـــم أرق دمعــاً علـــى طلـــل

  

ــــــان   ــــ4ل عـم ــــى أطـــ ـــ ــــت إل ـــ )٣(وW حنن
  

  

                                                
  .٤١٤-٤١٣عرار، ديوانه، ص    )١(

ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،    )٢(
  .٣٦٧لبنان، ص 

  .٤٠٨عرار، ديوانه، ص    )٣(
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"دةبالبر"للبوصيري من قصيدته الشھيرة بيت الفصدر   
)١(

.  

جرب,,ة ذاتي,ة وق,ع فيھ,ا تح,,ت وع,رار إذ يس,تدعي بي,ت البوص,,يري فإنم,ا يعب,ر ع,ن ت  

ا�ول غضبه من عمان واھلھا وذوي الش,أن فيھ,ا ال,ذين اس,تنكروا : تأثير ضدين متناقضين

سلوكه واختياره للنور، ولذلك تبرأ منھم في مواض,ع م,ن القص,يدة نفس,ھا، والث,اني ش,عوره 

  .بالحنين إلى عمان وأط4لھا

ل الش,اعرين ف,ي التجرب,ة وقد استحضر الشاعر تجربة البوصيري في الھوى لتماث,  

له من ألم، غي,ر أن التن,اص ھن,ا ج,اء بس,يطاً،  وقف، فھوى عمان غالب رغم ما سبّبتوالم

  .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   

  .ونراه وقد حّور النص المرجع ليت4ءم مع رؤيته الخاصةواقعاً سياسياً واجتماعياً يعيشه، 

  ":ما ذم شعرك"يقول في قصيدة   

  إن لــم يــذد عــن حيــاض القــوم صــاحبھا

  

ــــج   ــــك لـھ ــــيھم فاـت   ويحـــــرس الحـــــق ـف

  

  قُلُــــبل مــــن W يحمــــد الــــورد إW النــــذ

  

ــ   ــ4ق وا1ـم ــا ا|ـم ــى أھلـھ )٢(جعـــدا عـل
  

  

  :تهحيث يقيم تناصاً مع بيت زھير بن أبي سلمى في بي  

ــن حوضـــه بســــ4حه ــذد ـع ــم ـي ــن ـل   وـم

  

ــاس يظلــــم   )٣(يھــــدم ومــــن W يظلــــم النــ
  

  

فقد وظف النص التراث,ي وفق,اً للموق,ف الفك,ري والنفس,ي ال,ذي يص,در عن,ه معتم,داً   

على ا�لفاظ التي تدل على ال,نص المرج,ع، فأبي,ات ع,رار تتك,ىء عل,ى مض,امين ود99ت 

حاض,,ره ومس,تقبله، وتنب,ه إل,ى م,,ا ربم,ا ترم,ز إل,ى ال,وطن، وت,,وميء إل,ى موض,وعات تھ,م 

د عن الوطن إ9 أھل,ه و9 يعي,د الح,ق إ9 المخلص,ون، و9 خي,ر ويحيط به من أخطار ف4 يذ

  .ا�نذاليرتجى من 

                                                
  :صدر البيت من قصيدته البردة والبيت ھو   )١(

  ل,,,,,,,,و9 الھ,,,,,,,,وى ل,,,,,,,,م أرق دمع,,,,,,,,اً عل,,,,,,,,ى طل,,,,,,,,ل

  

  و9 أرق,,,,,,,,,,,,,,,,ت ل,,,,,,,,,,,,,,,,ذكر الب,,,,,,,,,,,,,,,,ان والعل,,,,,,,,,,,,,,,,م  

  

  .١٦٦شرف الدين أبي عبدهللا محمد بن سعيد، شرحه وقدم له ا�ستاذ أحمد حسن بسج، ص /ديوان البوصيري 

  .١٦١الديوان، ص    )٢(

  .٣٠يوان زھير، شرح ديوان زھير بن أبي سلمى، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة، ص د   )٣(
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الشاعر د99ت الوطن من خ4ل ألفاظ خاصه ك,الحوض وال,ذود، وا�لف,اظ  ويكثف  

أن يؤك,,د فك,,رة ارتباط,,ه المرادف,,ة لل,,ذود ك,,الحق والفت,,ك، وحينم,,ا وظ,,ف البع,,د التراث,,ي أراد 

والدفاع عن  الحياضالوطن، وھو إن توافق مع النص التراثي في فكرة الذود عن /بالمكان

ال,,نفس، فإن,,ه تن,,اقض مع,,ه عن,,دما جع,,ل ھ,,ذه ال,,نفس تجم,,ح لتجع,,ل اqنس,,ان ظلوم,,اً غش,,وماً، 

 وتغ,ري ب,ه، وتجعل,ه س,بباً لتجن,ب ظل,م اLخ,رين، فتجعل الظلم أساساً اجتماعياً وتحث عليه

  .وليس ا�مر 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

الحال,,ة  وف,ي نص,,وص أخ,,رى تحول,ت ا�لف,,اظ والعب,,ارات ف,,ي ال,نص الغائ,,ب ل,,ت4ئم  

  ":عودة الھبر"التي يعيشھا الشاعر والموقف الذي يشغله إذ يقول في قصيدة 

  

  

ــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد وإن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الھبــ

  

ــــد   ــ ــ ــــر يُحمــ ــ ــ ــــــود الھبــ ــ ــــل عــ ــ ــ   داً مثــ

  

ــــي د ــ ــ ــ ــالھبر فــ ــ ــ ــ ــ ــافــ ــ ــ ــ ــ ــا الھمــ ــ ــ ــ ــ   نيــ

  

ــ   ــ ــــل أوحــ ــم أنــــــف الفضــ ــ ــــة رغــ )١(دلــ
  

  

يصف فيه فتنة جم,ال المحبوب,ة " �بي نواس"إن الشاعر ھنا يستحضر نصاً غائباً   

  :نواسيقول أبو 

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــدت في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا عـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   وكلم

  

ــد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــود أحـم ــ ــ ــ ــ ــ ــــون الـع ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٢(يـك
  

  

فعرار يحّور في النص الغائب ليعبر عن مضمون العدالة ا9جتماعية الت,ي ينش,دھا   

م,,ن الھب,,ر رم,,زاً للطبق,,ة المض,,طھدة ف,,ي المجتم,,ع ف,,الھبر نم,,وذج اqنس,,ان  متخ,,ذاً  لمجتمع,,ه

لذا يوصي أصدقاءه بأن المھمش، وعرار يريد أن يحقق له المكانة ا9جتماعية واqنسانية، 

  .يعرفوا مكانته، وأن يحسنوا استقباله بالرغم من النظرة السلبية له من قبل المجتمع

                                                
  .٢٠٩الديوان، ص    )١(

  .٢٣٢ديوان أبي نواس، الحسن بن ھانىء، ص    )٢(
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وتناص,,ه م,,ع أب,,ي ن,,واس ج,,اء مغ,,ايراً ف,,ي الد9ل,,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 

ع,اودت في,ه النظ,ر ك,ان ب,العود أحم,د وع,رار يتح,دث ، فكلم,ا ه التي 9 تنفدسنيطالعك بمحا

  .عن الھبر المطرود والمقھور اجتماعياً وإنسانياً 

وأخي,,راً ف,,إن التن,,اص م,,ن الظ,,واھر ا�دبي,,ة ا�س,,لوبية الب,,ارزة ف,,ي ش,,عر مص,,طفى   

ئب,اً وإن الشاعر اتكأ بشكل كبير عل,ى نص,وص ش,عرية جعلھ,ا نص,اً غا) عرار(وھبي التل 

، واعتم,,د عليھ,,ا ف,,ي بن,,اء مض,,امين قص,,ائده وص,,وره الش,,عرية، وأن الحاض,,رةلنصوص,,ه 

  .التناص الشعري قد غطى مساحات كبيرة من نصوصه

ولعلنا 9 نجانب الصواب إذا قلنا أن التناص المباشر المطابق للنص المرج,ع يكث,ر   

يج,,اوز ا�دب مح,,دود المص,,ادر إذ 9 يك,,اد  -م,,ع كثرت,,ه–بش,,كل 9ف,,ت ف,,ي ش,,عره، ولكن,,ه 

على الثقافة  العربي، ومما تجدر اqشارة إليه ھنا أننا 9 نعد ھذا ا�مر عيباً ذلك أن ا9نفتاح

الغربية بتراثھا العلمي وا�دبي وا�سطوري لم يتح لعرار كما أُتيح لبعض شعراء جيل,ه أو 

ائ,,ب 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 الغ

  .توظيفاً فنياً ناجحاً ھو ما يغني النص الحاضر ويثريه 9 مجرد تنوع المصادر

كما تجدر اqشارة إلى أن التناص الشعري جاء في نصوص,ه بأش,كال متع,ددة، فق,د   

بناھ,,ا بن,,اًء جدي,,داً بع,,د أن ھ,,دم بنيتھ,,ا ف,,ي ال,,نص  وظ,,ف النص,,وص بش,,كل مباش,,ر غي,,ر أن

خاص,,ة ومض,,امين نصوص,,ه كم,,ا وظ,,ف نصوص,,اً المرج,,ع، ووظفھ,,ا للتعبي,,ر ع,,ن رؤيت,,ه ال

حّور 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  

وفكري,,ة وإنم,,ا تجاوزت,,ه إل,,ى خل,,ق بن,,ى جدي,,دة أف,,رزت ح,,ا9ت نفس,,ية 9 تتعل,,ق بالمض,,مون 

  .متماھية مع ما أفرزه النص المرجع أو محركة له، أو مطورة أو منافسة أو ھادفة
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  التناص مع ا�مثال: ثانياً 

يُعد التراث سواء أكان أمثا9ً أم حكايات أم غيرھا مصدراً مھماً من المصادر الت,ي   

وتكم,ن أھمي,ة أفاد منھا عرار، وقد ترك المثل أثراً كبيراً في تشكيل المضمون ف,ي ش,عره، 

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 تواص4ً مع المتلقي، فجاء تجس,يداً للواق,ع واس,تعادة   

زه وص,ورته و�شياء مفقودة، ومن خ4ل,ه اس,تدعى ع,رار الت,راث م,ن خ,4ل اس,تيعاب رم,

�مث,,ال بمجموعھ,,ا تش,,كل قص,,يدة الش,,عب ومونولوج,,ه ال,,ذي 9 يفتق,,ر إل,,ى الش,,عبية، �ن ا

الوحدة الموض,وعية و9 إل,ى الوح,دة العض,وية، و9 يج,وز التعام,ل م,ع ھ,ذه الح,ا9ت 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 

  .صة والمكثفةلوحة شعبية متكاملة أبدعتھا روح الشعب الملخ

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,حوقاً م,ن قب,ل 

ق,,وى وض,,غوط ف,,ي مختل,,ف الن,,واحي ا�خ4قي,,ة وا9جتماعي,,ة والسياس,,ية كم,,ا أن,,ه عن,,دما 

يجعله متكأ للمعنى المض,من فإن,ه ي,ربط ذل,ك ب,الواقع الي,ومي  يستخدم المثل الشعبي وعندما

اتجاه ش,عري فن,ي يتمث,ل : الذي يعيشه وطنه، عندھا تصبح ثورته ضد السائد ذات اتجاھين

في إعادة خلخلة النسق الس,ائد ف,ي القص,يدة التقليدي,ة م,ن خ,4ل اس,تخدام المف,ردات الش,عبية 

)١(مي الذي يحياه وطنهوتضمينھا فيھا، واتجاه ثوري ضد الواقع اليو
.  

  ":ھب الھوا"يقول عرار في قصيدة   

ــا ــ ــ ــّرً وقوعـھ ــ ــــة إن ســـ ــ ــــلِّ الجريـم ــ   ـخ

  

ــــومي   ــــده حكــ ــده تجــ ــــو رحــــــت تنشـــ   ـل

  

ــــن أخـــــي إذا ــا اـب ــ ــّل ـي   W يســـــتقيم الظـــ

  

ــــويم   ــــر ـق ــــود غـي ــــان أصـــــل الـع ــا ـك ـــ   م

  

ــون  ــا"زيتــ   رغــــم أنفــــك داشــــر" برمــ

  

ــــديم   ــــذ قــ ــــذاك مـن ــــا زال وھـــــو ـك )٢(ـم
  

  

                                                
  .٤٥عبدهللا رضوان، أدباء أردنيون، ص   )١(

  .٣٤٠عشيات وادي اليابس، ص   )٢(
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الق,,ابع ف,,ي ذھ,,ن الش,,اعر عل,,ى واقع,,ه –فك,,ر الث,,وري يتمظھ,,ر ف,,ي ھ,,ذه ا�بي,,ات ال  

السياسي، ولعل ھذا الواقع المتآكل بما يحمله من تداعيات وّلد ف,ي نف,س الش,اعر ش,ك4ً 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، 

ق,,ي لكينونتھ,,ا ح,,ين مظ,,اھر ا9تس,,اق م,,ع اqط,,ار المنط فق,,دتوالحكوم,,ة م,,ن ھ,,ذا المنظ,,ور 

خالفت نظامھا وشرعية وجودھا وفق ھذا ا9نق4ب الفوضوي الذي أصبحت معه الجريم,ة 

معطى من معطياتھا، ونسقاً من أنساقھا المتبعة، مخالفة ب,ذلك ا�ص,ل ف,ي التوج,ه المنطق,ي 

�ي نظ,,ام سياس,,ي ومث,,,ل ھ,,ذا الس,,لوك 9 يعك,,,س نس,,ق الفوض,,ى �بع,,,اد النظ,,ام السياس,,,ي 

جاوز ذلك ليؤكد فوضى الحياة برمتھ,ا، ومم,ا يجس,د فك,رة انعك,اس المظ,اھر فحسب، بل يت

السياسية على الواقع الحياتي صورة الخلل الناتجة عن عدم استقامة الظل بوص,فه انعك,اس 

فك,رة حيوي,ة " زيت,ون برم,ا داش,ر"لمخرجات النظام وعندھا يجد عرار في المث,ل الش,عبي 

اسي من ناحي,ة، وم,ا يترت,ب عل,ى وج,وده م,ن ناحي,ة يمكنھا الكشف عن قيم ھذا النظام السي

أخرى، وھذا ا9ستحضار يمثل مدخ4ً حيوياً للتفكير الذھني اqبداعي بما يحمل,ه م,ن مع,اٍن 

ش,,افعة تتواص,,ل معھ,,ا فئ,,ات الن,,اس عل,,ى اخ,,ت4ف تفكي,,رھم وثق,,افتھم، ولع,,ّل ھ,,ذا التش,,كيل 

تق,ديم ص,ورة فني,ة ق,ادرة عل,ى اqبداعي لھذا النسق الجمالي وفق التناص يخدم الشاعر في 

مداعب,,ة المش,,اعر وا�حاس,,يس، وم,,ن ث,,م إح,,داث ھ,,زات حقيقي,,ة وم,,ؤثرة ف,,ي المتلق,,ين عل,,ى 

اخت4ف ثقافتھم ومستوياتھم، وعندھا يصبح الشاعر قادراً على إحداث نمط منن التحو9ت 

، وليس الذھنية القادرة على التفكير، إذ تصبح عملية ا9ختيار قائمة في البحث عن ا�فضل

بالض,,رورة أن يك,,ون الھج,,ران الوس,,يلة المقص,,ودة باختي,,ار الب,,ديل كم,,ا يش,,ير عب,,دالقادر 

)١(الرباعي
.  

  ولعل التغيير السياسي ھو الھدف ا�مثل في إحداث البدائل المطلوبة   

إن عمليات التوالد الد9لي التي تحدثھا ا�لفاظ في ض,وء التن,اص ترق,ى بمس,تويات التعبي,ر 

امين غدو معه الشاعر قادراً على اختزال صورة الواق,ع بم,ا يحمل,ه م,ن مض,الفني إلى حد ي

ف,ي غي,ر موق,ع م,ن منج,زه  التناص,يةعرار استطاع تفعي,ل  في بيت واحد من الشعر، ولعلّ 

  .الشعري

                                                
قد أعاد لنا ص,ورة ال,وطن ال,ذي ي,ذل أح,راره ولك,ن بلغ,ة أخ,رى فيھ,ا : "لقوليعلق عبدالقادر الرباعي على ذلك با  )١(

دعوة ساخرة إلى ھجران ھذا الوطن، واختيار بديل له يكون ممنعاً بالعز، لقد أغري الشاعر فع4ً بترك الوطن إلى 
ن الداخل، إصدارات ، عبدالقادر الرباعي، عرار، الرؤيا والفن، قراءة م"غيره، لكنه لم يستطع حباً لكل بقعة فيه

  .١٥٨، ص ٢٠٠٢اللجنة الوطنية العليا qع4ن عمان عاصمة الثقافة العربية، 
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  :يقول  

"ھوبر"قانون 
)١(

  حال بعض جريضـه 

  

ــــــان   ــ ــل بـي ــ ــ ــ ــــــريض ودون ـك ــ   دون الـق

  

ــتكتبوا  ــــوار"فاســـ ــــة" قـع ــــص تميـم   ـن

  

ــ   ــ ــ ــ ــــــذھب عقــ ــ ــــّراء تــ ــ ــ ــــانغــ ــ ــ   دة بلســ

  

ــعرية ــــ ــ ــــــواجس شـــ ــ ــّد أزر ھـــ ــ ــ ــ   وتشـــ

  

ــــا زوجــــــان   ــــة بھــ ــل فاكھــ ــ )٢(مــــــن كــ
  

  

فعرار انط4قاً من حال,ة القھ,ر وا9نھ,زام الت,ي عاش,ھا ف,ي ظ,ل ا9س,تعمار البغ,يض   

استلھم من ذاكرته وفق منظور التناص حدثاً تراثيا جرى مجرى المثل وتمثيل ھ,ذا الح,دث 

ب,ن م,اء الس,ماء ف,ي ي,وم نحس,ه نعم,ان الفي قصة الشاعر عبيد بن ا�برص حين ورد على 

  .فكان 9 بّد مقتو9ً، إذ طلب إليه النعمان بن ماء السماء أن ينشده شعراً 

فجرى قوله مجرى المثل، وظھرت بنية " حال الجريض دون القريض"فقال عبيد   

ھذا المثل في إطار البيت الشعري معبرة خير تعبير عن الصورة الذھني,ة الت,ي تختم,ر ف,ي 

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 ذھ,,ن 

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 

ما كان يختمر في ذھن المبدع من معطي,ات  .ل}خير بج4ء اعتماداً على ھذا التشكيل الفني

الت,,,ي كان,,,ت س,,,ائدة ف,,,ي ظ,,,ل .. والحرم,,,ان وال,,,بطش والقت,,,ل س,,,لبية خلفتھ,,,ا مظ,,,اھر القھ,,,ر

  ". بھوبر"ا9ستعمار البريطاني ممث4ً 

إل,,ى ن,,ص غائ,,ب ل,,ه ع4ق,,ات متغ,,ايرة 9  تحي,,ل الحاض,,رإن اqش,,ارة ف,,ي ال,,نص   

متوافقة، وعرار حّور في النص الغائب واستثمره وفقاً لرؤى خاصة فالنصان مختلفان في 

فعبي,,د ب,,ن . وف,,ي المك,,ان والزم,,ان وطبيع,,ة المواجھ,,ة أيض,,اً  الد9ل,,ة المعنوي,,ة والش,,عورية،

ا�برص كان خائفاً يتملكه الرعب عندما قال ما قال وكان يخش,ى المن,ذر ف,ي ب,4د المن,ذر، 

  .الوافد عليه يطلب عطاءه وھو

أما عرار فلم يكن كذلك وجاء قوله في معرض السخرية من سياس,ة المس,تعمر ف,ي   

مكان مكانه وھو السيد في أرضه 9 يخشى أحداً والمستعمر دخيل ثم إن ال بھويربلده ممثلة 

  .النعمان بن ماء السماءوافد، ومن ثم فإن موقفه أقوى من موقف عبيد أمام 

                                                
) ١٩٣١-١٩٢٦(ھو المستشار القضائي ا9نجليزي في ا�ردن في عھد حس,ن خال,د أب,ي الھ,دى ف,ي الفت,رة : ھوبر  )١(

  .٢٧٣تاريخ ا�ردن، ص : وفيھا اشتدت سيطرة الموظفين ا9نجليز في الب4د، انظر

  .٣٨١عشيات وادي اليابس، ص   )٢(
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ومثل ھذا الواقع السياسي وا9ستعماري الذي استحوذ على فكر عرار الش,اعر ب,دا   

ذل,,ك أنھ,,ا ق,,وة غاش,,مة  مم,,ث4ً لص,,ورة ال,,بطش، والت,,ي 9 يمك,,ن الخ,,4ص منھ,,ا بغي,,ر رادع،

  .تستغل فرص الضعف والخذ9ن لتنفيذ مآربھا وأھدافھا

  :انظر إليه حيث يقول  

ــــه ــــه زمانــ ــاً فإنــ ــ ــــم يكــــــن ذئبــ   مــــــن لــ

  

)١(يغــــري بــــه العشــــرات مــــن ذؤبانــــه  
  

  

في ھذا البيت يعمد عرار إلى ذاكرته فتسعفه في تحقيق قصيدته ف,ي إثارت,ه لمعاني,ه، وذل,ك 

، فھو يعك,س الواق,ع المع,يش الق,ائم )ن لم تكن ذئباً أكلتك الذئابإ: (حين يوظف المثل القائل

  .على مبدأ القوة بوصفھا الوسيلة ا�جدى 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 مجا9تھ,ا   

ال,وي4ت، انظ,ر  اب,ل يمك,ن أن تج,ّر عل,ى ص,احبھ وأبعادھا، فالوظيفة تغ,دو عديم,ة الفائ,دة،

  :إليه حيث يقول

ــــة ــ ــــه بلينـھ ـــ ــــد من ـــ ــم تغ ــ ـــ ــــب ل   ومنصـــ

  

)٢(مــن المعــاش ســوى أجــر ســنماري  
 ّ◌  

  

جعله قادراً على تش,كيل ص,ورته وف,ق ) سنمار جزاءللمثل (إن استحضار الشاعر   

لحي,,اة ف,,التعبير ع,,ن انع,,دام التواص,,ل م,,ع ا. المنح,,ى ال,,ذي يري,,ده أو الص,,ورة الت,,ي يري,,دھا

الوظيفي,,,ة أو الحكومي,,,ة م,,,ن وجھ,,,ة نظ,,,ره 9 يمك,,,ن أن تف,,,رغ ذھني,,,اً إ9 ف,,,ي ض,,,وء ھ,,,ذا 

ا9ستحض,,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 

  .العمل ا لحكومي آنذاك يلبي فكرة عرار للتنفير من

  ":عّمان"ويقول في قصيدة بعنوان   

ــــــان" ــــة" عمــ ــ ــــا قريــ ــ ــــل يــ ــ ــــا بابــ ــ   يــ

  

ــــــر   ــــدھر فصــ ــ ــــر الــ ــ ــــد كفــ ــ ــــد تقــ ــ   بلــ

  

ــا أرى ــ ــ ـــ ــــــى م ـــ ــك عل ــــ ـــ ــــي أرى في ــ ـــ   إن

  

ــــد   ــاً فســ ــ   مــــــن كثــــــرة ا|صــــــ4ح روحــ

  

ــا  ــ ـــ ــت ي ــ ـــ ــــــان"وأن ــــــي" عـم   W رأي ـف

  

ــــره    ــــم يــ ــد"أھليــــــك إن لــ ــ "المعتمــ
)٣(

  

  

                                                
  .٤٣٩عشيات وادي اليابس، ص   )١(

  .٢٦٣السابق، ص   )٢(

  .٢٢٢عشيات وادي اليابس، ص   )٣(
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علم,ك بعم,ان "ئم,ة عل,ى المث,ل القائ,ل تب,دو اس,تراتيجية التن,اص ف,ي ھ,ذه ا�بي,ات قا  

إذ تظھ,,ر مجموع,,ة م,,ن التش,,اك4ت اللفظي,,ة الموحي,,ة بتوال,,د الفك,,رة الت,,ي يق,,وم عليھ,,ا " قري,,ة

المثل، فعمان وفق ھذا التمطيط الس,كاني والتك,رار اللفظ,ي تش,كل مح,وراً تق,وم علي,ه البني,ة 

ذا التش,,كيل تب,,رز المض,مونية الت,,ي يفض,,ي إليھ,,ا التش,,كيل ف,,ي ھ,,ذه ا�بي,,ات فالص,,ورة ف,,ي ھ,,

يتضح ذل,ك م,ن البي,ت ا�ول، حي,ث ج,اءت . مظاھر التحول السلبي الذي طرأ على المدينة

اqشارة اللفظية الموحية بعملية التحول مصحوبة بألفاظ توحي بأسلبة ال,زمن بوص,فه يمث,ل 

" كف,,ر ال,,دھر فص,,رت بل,,د"المس,,افة الزمني,,ة ال4زم,,ة للتح,,ول يظھ,,ر ذل,,ك ف,,ي ق,,ول الش,,اعر 

ؤك,,د الجان,,ب الس,,لبي لفاعلي,,ة ال,,زمن ال4زم,,ة qح,,داث التغيي,,ر، وم,,ن ث,,م ي,,أتي فع,,ل ف,,الكفر ي

ليتساوق بإفرازه مع نتيجة الفعل لتظھر كلمة بلد بما تحمله من مضامين ) فصرت(التحول 

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 

امتداداً ونتيجة لفاعلية ھ,ذا اqس,ناد لل,زمن، وعل,ى مس,توى آخ,ر تعكس تشاك4ً معنوياً يمثل 

تص,,بح كلم,,ة بل,,د بوص,,فھا تمث,,ل الظھ,,ور المك,,اني ا�ول ال,,دال عل,,ى التح,,ول منس,,جمة وف,,ق 

  .حدودھا المكانية

  :لتصبح عملية التشاكل على ھذا المستوى بادية في اتجاھين

  يمثل ا�ول تشاك4ً مكانياً وفق ما أشرت  

  :ي تشاك4ً معنوياً وفق الع4قات الرأسية القائمة بين ھذه ا�لفاظويمثل الثان  

  عمان بعد التحول  :بلد

  البعد المضموني الناتح عن ھذا التحول  :فسد

  الفاعل الحقيقي المنتج لھذا التحول  :المعتمد

علم,ك بعم,,ان قري,,ة "وھك,ذا تحم,,ل اس,تراتيجية التن,,اص القائم,ة عل,,ى ص,ورة المث,,ل   

ث,,ارة مجموع,,ة م,,ن التف,,اع4ت المعب,,رة ع,,ن فك,,رة التح,,ول م,,ن القري,,ة مع,,اني ق,,ادرة عل,,ى إ

بصفائھا الروحي إلى المدينة بماديتھا المقينة التي حّملت بھ,ذه الرواس,ب ا9س,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 

حيث إن ھذه ا�لفاظ تمثل إش,ارة " لم يره" 9 أرى أرى،"اللفظي في البتين الثالث والرابع 

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، إ9 أن ق,درة ھ,ذه ال,ذات ظل,ت أس,يرة مرحل,ة 

ة الفع,ل المس,ند لل,ذات وف,ق تك,رار الكشف، فقد اكتفت ف,ي إثب,ات كينونتھ,ا باس,تقطاب فاعلي,

وم,ن ث,م ج,اء امت,داد الفع,ل ف,ي البي,ت ا�خي,ر بص,ورة مغ,ايرة تج,,اوزت ذات ) أرى(الفع,ل 

الش,,اعر إل,,ى الجماع,,ة ف,,ي إش,,ارة واض,,حة إل,,ى اض,,مح4ل ھ,,ذه ال,,ذات عب,,ر ص,,ورة النف,,ي 

مؤطر وبالتالي إثبات ھذا التحول الفكري الفاسد وال) لم يره(، )9 أرى(المصاحب ل}لفاظ 

كف,ر ال,دھر فص,رت "لصورة عمان الجديدة التي عبر عنھا الشاعر في عج,ز البي,ت ا�ول 

  ".علمك بعمان قرية"في إشارة واضحة إلى المثل " بلد

وتظل فكرة التحول السلبي المتمظھرة في جوانب مختلفة من عمان تلّح على خيال   

ف,ي ھ,ذا اqط,ار بع,داً د9لي,اً الشاعر في غير مكان من ديوانه، وتحمل اس,تراتيجية التن,اص 

  .قادراً على تشكيل رؤية الشاعر

  :يقول في إحدى قصائده  

ــا   قصـــــور عمـــــان W يخـــــدعك مظھرھـــ

  

  قـــد يســـتوي نقشـــھا ا1زيـــاف والصـــلج  

  

ــا ألــــــق ــ ــي ريعھــ ــــر ا1ذى فــــ ــــا لغيــ   فـم

  

ــا رھـــــج   ـــ ـــــي جوھ ــذى ف ـــ ــــر الق   وW لغـي

  

ــــة ــ ــ ــــاب مطنطنــ ــ ــ ــــــك ألقــ ــ ــــ4 تغرنــ ــ ــ   فــ

  

ــــاه ينــــــدمج   ــــه معنــ ــّل لفــــــظ بــ ــ ــــا كــ   مــ

  

ـــــو أ ـــــيل ـــــو وطن ــا بن ـــ   ن عمـــــان أھلوھ

  

ــــوا   ــ ــــاه W لتعـج ــ ــذي يلـق ــــ ــــذا اـل ــ   إذا لـھ

  

  غنــــدي يــــوم أرھقــــه"إذاً علــــى نــــول 

  

ـــه نســـجوا   ــان مســـتعمري أوطان )١(طغـي
  

  

إن استراتيجية التناص في ا�بيات السابقة تظھ,ر عل,ى مس,تويين يق,وم ا�ول منھم,ا   

أو م,ا يماثل,ه " اممن برا رخام ومن جوى سخ"على استقطاب الشاعر لصورة المثل القائل 

في الكشف عن حقيقة مفادھا أن مظھر الشيء 9 يوحي بجوھره، فعمان بقصورھا الفخمة 

وما تحويه من مظاھر الترف 9 تعدو إ9 قشرة مادية خارجية تخفي في باطنھا قيم,اً فاس,دة 

وبالت,,الي ف,,إن مظ,,اھر ا�ل,,ق وال,,رھج م,,ا ھ,,ي إ9 خ,,داع للنظ,,ر تتفحص,,ه فيتب,,دى ل,,ك م,,ا ھ,,و 

تماماً لھذه المظاھر حيث ا�ذى والقذى، وعليه يصبح من المسلم به  ف,ي مث,ل ھ,ذه  مخالف

الحال,,ة فق,,دان ال,,ت4حم ب,,ين ا�لف,,اظ ومعطياتھ,,ا ، لتص,,بح عملي,,ة تش,,كيل الص,,ورة وف,,ق ھ,,ذا 

التشاكل معطى لفكرة واحدة ھي فقدان اqحساس با9نسجام بين ما ھو باٍد في الشيء وذلك 

                                                
  .١٦٢-١٦١عشيات وادي اليابس، ص   )١(
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الفكرة ف,ي ح,د ذاتھ,ا تحم,ل م,ن الش,يوع م,ا جعلھ,ا تج,ري مج,رى  الجانب الخفي فيه، وھذه

المثل، والشاعر وفق استراتيجية التناص اعتمد على صورة ھذا المثل ليؤكد حقيقة مفادھ,ا 

فقدان حس المواطنة �ھل عمان منھم وإن كانوا يحملون ھذه المواطنة ظاھرياً فإنھم فقدوا 

  .معه إحساساً حقيقياً لھا حين فقدوا اqنسجام

وي,,,أتي المس,,,توى اLخ,,,ر ف,,,ي البي,,,ت ا�خي,,,ر عن,,,دما استحض,,,ر الش,,,اعر شخص,,,ية   

حي,,,ث تعب,,,ر ھ,,,ذه الشخص,,,ية ع,,,ن التواص,,,ل الحقيق,,,ي م,,,ع اqحس,,,اس " المھاتم,,,ا غان,,,دي"

بالمواطنة، وعدم انعكاس مثل ھذا اqحساس على أھل عم,ان يؤك,د التن,اقض الق,ائم ب,ين م,ا 

المواطن,,ة، ويمث,,ل ھ,,ذا ا9ستحض,,ار ھ,,و واق,,ع وم,,ا ھ,,و ب,,اطن يظھ,,ره إحس,,اس الش,,عور ب

تخ,,دم اس,,تراتيجية التن,,اص الش,,اعر ف,,ي إثب,,ات ص,,ورة التن,,اقض ب,,ين ) غان,,دي(لشخص,,ية 

المواطن,,ة بوص,,فھا تعبي,,راً لفظي,,اً وم,,ا تف,,رزه م,,ن ش,,عور يتمظھ,,ر ع,,ل ش,,كل س,,لوكات تؤك,,د 

  .مشاعر اqنسان وأحاسيسه

ف,,ي غاي,,ة  إن اس,,تخدام ع,,رار للمث,,ل ف,,ي ش,,عره يعب,,ر ع,,ن وض,,ع نفس,,ي واجتم,,اعي  

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 ا�خ4قية وا9جتماعية والسياسية كلھا، كما أنه استخدم المثل وجعل,ه 

  .متكأ للمعنى المضمن فيه، وھو يربط ذلك بالواقع اليومي الذي يعيشه وطنه

  

  :يقول  

  بعـــض القـــرى فـــإذاعلمـــي بعمـــان مـــن 

  

ــــــه   ــ ــــــمة ا1ردن تحمـي ــــان عاصـــ ــ ــ   عـم

  

ــاً  ــ ــــدماً خربــــــت جرشــ ــــل قــ   إن البراطيــ

  

ــــانيه   ــ ــ ــــام لشــ ــ ــ ــــذ لّكــ ــ ــ ــــاكم الفــ ــ ــ   والحــ

  

ــى والقــــول أُعيبــــه   والكــــذب ملــــح الفتــ

  

)١(مــا كــان للصــدق مــتن فــي حواشــيه  
  

  

تشكل ا�مثال السابقة قصيدة الش,عب الت,ي نظمھ,ا ع,رار بتلقائي,ة لتعب,ر ع,ن مواقف,ه   

للمجتم,,ع والن,,اس والمك,,ان، فف,,ي البي,,ت ا�ول ال,,ذي اس,,توحاه م,,ن المث,,ل ورؤيت,,ه الخاص,,ة 

يس,تخف الش,اعر بتح,ول عم,ان م,ن قري,ة إل,ى مدين,ة كب,رى، " علم,ك بعم,ان قري,ة"الشعبي 

حي,,ث اqعم,,ار والتوس,,ع، ويش,,كك بحقيق,,ة ھ,,ذا الق,,ول م,,ا إذا كان,,ت عم,,ان بوص,,فھا المدين,,ة 

                                                
  .٤٨٥عرار، ديوانه، ص   )١(
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ي,ة ا9جتماعي,ة والسياس,ية والثقافي,ة، والعاصمة تعبر ف,ي حقيقتھ,ا ع,ن توس,ع ن,وعي ف,ي البن

يوازي ھذا التوسع في اqعمار، كما يجب أن تكون عليه وم,ن وجھ,ة نظ,ر الش,اعر فد9ل,ة 

عمان ھنا د9لة سلبية من وجھة نظره، فبعد أن كانت عمان قرية ترمز إلى الخير والجمال 

ف,ي " يل خربت جرشاً البراط"تحولت إلى مدينة ترمز إلى الفساد وھو يتبع ھذا المثل بمثل 

  :البت الثاني في قوله

ــاً  ــ ــــدماً خربــــــت جرشــ ــــل قــ   إن البراطيــ

  

ــانيه   ــ ــ ــــام لشــ ــ ــــذ لّكــ ــ ــاكم الفــ ــ ــ )١(والحــ
  

  

إذ يحاول التعبير عن رؤيته الخاصة بھذا التوسع الكمي في عمان، والذي 9 يشكل   

بنظره توسعاً جوھرياً فمھما توس,عت عم,ان فإنھ,ا س,تظل معرض,ة �ن يص,يبھا م,ا أص,اب 

من الخراب ما دام توسعاً كمّياً، وما دام الفساد ينخ,ر فيھ,ا فھ,ي ل,ن تك,ون أعظ,م م,ن جرشاً 

  .جرش التي خربتھا البراطيل

فقد جاء بالمثل الثاني ليدلل على رؤيته الخاصة لعمان، ويدعمھا بالمث,ل ف,ي البي,ت   

س فكل م,ا يزعمون,ه ع,ن ھ,ذا التوس,ع واqعم,ار وا9نتش,ار ل,ي" الكذب ملح الرجال"الثالث 

إ9 توسعاً كمياً، ولھذا سيظل محض افتراء وكذب، والكذب ملح الرج,ال، أم,ا العي,ب فعل,ى 

  .من يقول الصدق، وفي ھذا انعكاس ل}خ4ق والقيم اqنسانية

و�ن شعر عرار صورة صادقة عن نفسه، و�نه شاعر شفّاف 9 يعرف المراوغة   

زي,ف والمراوغ,ة الت,ي لمس,ھا ف,ي فھو منحاز إل,ى النق,اء الج,وھر وف,ي ذات الوق,ت يك,ره ال

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 ا�مث,ال   

فق,د أع,اد ص,ياغة العدي,د م,ن " ث,الأم"الشعبية ا�ردنية ونظمھا ف,ي أبي,ات موزون,ة بعن,وان 

ا�مثال الشعبية، وأفاد منھا في التعبير عن كثير من القضايا السياس,ية وا9جتماعي,ة، وت,دل 

ا�مثال الشعبية في شعر عرار على تمثل ال,روح العربي,ة وال,روح الش,عبية ا�ردني,ة لطبق,ة 

ى العدي,د م,ن ھ,,ذه عل, علم,اً ب,أن ھ,ذا الفص,ل ق,د وق,ف. الف4ح,ين بم,ا يع,زز انتم,اءه ال,وطني

  .توظيفھا وجعلھا من بنية نص عرار الحاضر ا�بيات مبيناً كيفية

                                                
  .٤٨٥عرار، ديوانه، ص   )١(
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وھو يتمثل أفكارھم، وما تلھج به ألسنتھم من أقوال مأثورة ملتصقة بالبيئة الش,عبية   

)١(مم,,ا يطب,,ع ش,,عره ب,,روح ش,,عبية تقرب,,ه م,,ن روح العام,,ة
حي,,ث يوظ,,ف المث,,ل داخ,,ل بني,,ة . 

  .من النسق البنائي للقصيدةالقصيدة بحيث يصبح جزءاً 

  .وتشكل ھذه ا�مثال تناصاً يحمل د99ت وظ4ل متعددة تغني النص الحاضر  

  

  

  

                                                
  .٢٥٢، ص ١٩٨٩لمجلد السادس عشر، العدد أنور أبو سليم، المضامين التراثية في شعر عرار، دراسات، ا  )١(
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  الفصل الثاني

  وشعر عرار التناص الديني

  

  مقدمة

تاريخياً معيناً . ينضب ينھل منه المب%دعون إذا م%ا  يظل التراث سواء أكان دينياً أم  

  .أكثر ثراًء وخصوبة وغنى إبداعھمأرتأوا أن ھذا التراث يجعل 

ولم يعد ثمة مجال للشك ف%ي أن الش%اعر يتش%رب نصوص%اً مختلف%ة تص%بح بالت%دريج 

اً أساسياً م%ن ذاكرت%ه اGبداعي%ة وتمت%زج ھ%ذه النص%وص بمعارف%ه ومھارات%ه وتص%بح عنصر

ف%النص الجدي%د إنت%اج "، فM يوجد ن%ص بك%ر، مكوناً من مكوناته الثقافية واGبداعيةفيما بعد 

لنص%%وص أو أش%%Mء نص%%وص معروف%%ة وغي%%ر معروف%%ة س%%ابقة علي%%ه أو ھ%%و خMص%%ة لم%%ا . 

كرة أو القابع%%ة ف%%ي الMوع%%ي الف%%ردي أو الجمع%%ي، يحص%%ى م%%ن النص%%وص الكائن%%ة ف%%ي ال%%ذا

وبالتالي فإن النصوص تتسرب وتتغلغل إلى داخل نص آخر حتى . يعود ثمة وجود لنص 

)١(محايد أو بريء، ويصبح النص مرادفاً للحياة
.  

والتناص الديني يعني تداخل نصوص دينية ع%ن طري%ق ا.قتب%اس أو التض%مين م%ن   

ر الدينية مع النص ا\صلي للقصيدة، ويفترض ف%ي ھ%ذه التناص%ات القرآن الكريم أو ا\خبا

والتناص الديني يكش%ف ع%ن نظ%ر "أن تنسجم مع النص الجديد وتعمقه وتثريه فنياً وفكرياً، 

الشعراء إلى أن القرآن الكريم مص%در م%ن مص%ادر البMغ%ة المتمي%زة، وأن%ه يحم%ل لaنس%ان 

)٢(ر أشياء تمس حياة اGنسانفي كل زمان ومكان د..ت . متناھية ويفس
.  

  

لقد تعددت المعطيات التي استمدھا عرار من المصدر الديني فاستمد منھا نصوصاً   

، كم%%ا اس%%تمد أح%%داثاً وشخص%%يات متع%%ددة، م%%ن ال%%ديانات ا\خ%%رىقرآني%%ة وبع%%ض النص%%وص 

ع%ن  أيض%اً  ليعب%رووتعامل عرار مع ھذه المعطيات ليعب%ر ع%ن حال%ة م%ن القل%ق والتن%اقض، 

                                                

  .٨٢خليل الموسى، التناص وا�خباسة في النص الشعري مجلة الموقف ا
دبي، ص   ) ١(

  .٧٧سى ربابعة، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ص مو  )٢(
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ع%%ة وجودي%%ة م%%ن قض%%ية الحي%%اة والم%%وت، وم%%ن الج%%دير ذك%%ره أن ص%%وره الديني%%ة ج%%اءت نز

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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  :التناص مع القرآن: أو.ً 

استدعاء النص القرآن%ي ف%ي ش%عر ع%رار أم%ر .ف%ت لMنتب%اه، ولع%ل اعتم%اد يبدو أن   

تشكيله الفني يكمن ف%ي براعت%ه الماثل%ة ف%ي توظيف%ه على ھذا التوجه التقني في بنائه الشاعر 

للنص المستدعى وفق سياقات خاصة يمنحھا القدرة عل%ى نق%ل تص%وراته الذھني%ة إل%ى م%ادة 

  :في ھذا اGطار قولهومما يمكن اGشارة إليه   -اللغة

  أُس�������قى، وأش�������ربھا، وأع�������رف أنھ�������ا
 

  رج���س، وم���ن عم���ل اللع���ين الع���اتي 
 

  لك������������ّن فيھ������������ا ل$ن������������ام منافع������������اً 
  

)١(ق����د تجم����ع الش����ملين بع����د ش����تات 
  

 

ليجعلھا خلفية يسّوغ فيھ%ا ش%ربه ) اkيات القرآنية(لقد عمد عرار إلى النص الغائب   

والفكري%ة، فق%د استحض%ر نص%ين غ%ائبين م%ن  الخمر، لكن في بناء جديد وفق%اً ل%رؤاه النفس%ية

يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيھما إث�م كبي�ر ومن�افع للن�اس �اkية : ا\ول –القرآن 

)٢(�وإثمھما أكبر من نفعھما
.  

م%%ن س%%ورة البق%%رة، والبي%%ت ا\ول  الس%%ابقة فالبي%%ت الث%%اني يتن%%اص م%%ع اkي%%ة الكريم%%ة  

  :يتناص مع اkية الكريمة في قوله تعالى

يا أيھ�ا ال�ذين آمن�وا إنم�ا الخم�ر والميس�ر وا<نص�اب وا<ز>م رج�س م�ن عم�ل �  
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنم�ا يري�د الش�يطان أن يوق�ع بي�نكم الع�داوة والبغض�اء 

)٣(�في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصKة، فھل انتم منتھون
.  

ناس%%خ لqخ%%ر، فالث%%اني ينس%%خ ا\ول، إذ فق%%د استحض%%ر نص%%ين م%%ن الق%%رآن أح%%دھما   

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%%اً ومن%افع، غي%ر أن اGث%م يف%وق النف%ع دون أن يح%%رم 

  .شربھا تحريماً مباشراً 

تحرما الخمر تحريماً مباشرا، وتقررا أن الخمر أما اkيتان ا\خريان فإنھما جاءتا ل  

  .رجس، فالواجب اجتنابه

                                                

  .١٥٢عشيات وادي اليابس، ص   )١(

  .٢١٩سورة البقرة، ا-ية،   )٢(

  .٩١-٩٠سورة البقرة، ا-ية،   )٣(
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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   

خ%%الف الترتي%%ب : ا\ول: ف%%ي أم%%رين ااس%%تفاد الش%%اعر م%%ن ھ%%ذين النص%%ين، إ. أنھم%%ا خالفھم%%

ق%د نزل%ت قب%ل اkي%ة ف%ي . في س%ورة البق%رة القرآني لنزول اkيتين، فعلى الرغم من أن اkية

سورة المائدة إ. أن الشاعر جعل تناصه لما في س%ورة المائ%دة س%ابقاً لم%ا ف%ي س%ورة البق%رة 

اkية ف%ي س%ورة المائ%دة ج%اءت لتنس%خ الحك%م ف%ي ا.ي%ة م%ن  وھو: مفھوم من ا\ول: الثانيو

لتن%اص م%ع س%ورة البق%رة سورة البقرة إ. أن ا\مر معك%وس ل%دى ع%رار فجع%ل الحك%م ف%ي ا

  .ناسخاً للحكم في تناصه مع اkية من سورة المائدة

وبھذا فھو يوظف التناص ھنا وفقاً لرؤاه النفسية والفكري%ة وھ%ذا ا\م%ر يتواف%ق م%ع   

طبيعة عرار، فھو شارب خمر، و. يري%د \ي حك%م س%واء أك%ان ش%رعياً أم غي%ره أن يبع%ده 

إلى استخدام حكم منسوخ \نه ل%م يج%د غي%ره، وھ%و يعل%م عنھا لذا نراه يعمد من خMل الدين 

أن اGث%%م والض%%رر فيھم%%ا أكب%%ر م%%ن النف%%ع إ. 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 

ة . تص%%در إ. ع%%ن ش%%اعر نف%%ع الخم%%ر يكم%%ن ف%%ي أن%%ه يجم%%ع الش%%مل بع%%د الش%%تات وھ%%ذه فلس%%ف

كع%%%رار وج%%%د ف%%%ي الخم%%%ر ال%%%دواء الن%%%اجع لكثي%%%ر م%%%ن ا\م%%%راض وا\زم%%%ات الت%%%ي يعانيھ%%%ا، 

ف%%الظروف أجبرت%%ه عل%%ى ش%%ربھا، وھ%%ذه الظ%%روف وتل%%ك ا\زم%%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 ا\زم%%ات النفس%%ية وا.جتماعي%%ة علي%%ه 

والمسألة عند عرار ليست مجرد غواية واستھتار وتھالك عل%ى المل%ذات، " وعلى مواطنيه،

)١(إنما ھي مسألة وعي معرفي يقلق صاحبه ويفزعه ويدفعه للكشف والتمرد
 .  

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

  وق�������د يجم�������ع هللا الش�������تيتين بع�������دما

 

  )٢(> تKقي����ايظن����ان ك����ل الظ����ن أن  

 

                                                

م33ن كت33اب مص33طفى وھب33ي الت33ل، ق33راءة جدي33دة، مؤسس33ة عبدالحمي33د ش33ومان، وزارة الثقاف33ة، المؤسس33ة العربي33ة   )١(
  . ١٦٦ر، ص للدراسات والنش

  .مثال علي الشرع، عرار والطروحات الشعرية العربية الحديثة  

  .٢٧٧، ص ١٩٧٧ديوان مجنون ليلى، جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج مكتبة مصر : مجنون ليلى  )٢(
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الذي جم%ع في%ه الش%اعر ب%ين نص%ين غ%ائبين م%ن الق%رآن الك%ريم  الممتد ھذا التناصو  

أن الش%%اعر يح%%اول التوفي%%ق ب%%ين معني%%ين متض%%ادين تمتلكھم%%ا  يؤش%%ر عل%%ىوالش%%عر العرب%%ي 

الخمرة، المعنى ا\ول أنھا رجس وإثم والثاني أنھا ذات منافع وھو يتجاوز وصف الخمرة 

عل%%ى عنص%%ر المنفع%%ة فيھ%%ا وتب%%دو منفعتھ%%ا ف%%ي نظ%%ر الش%%اعر أنھ%%ا تجم%%ع ب%%الرجس ويرك%%ز 

  .الشملين بعد التفرق والشتات

قد عمد إلى آيتين من القرآن وجذبھما إلى دائرت%ه لتش%اوق  اً ومن الملحوظ أن عرار  

وبتناصه مع ھاتين اkيتين التي جاءت إحداھما تنس%خ ا\خ%رى ق%د كش%ف حالت%ه  ،مع موقفه

  .ه إلى الخمرالنفسية ونظرات

  :يقول، )سكر الدھر(قصيدته  بناءالنص القرآني في  وتتجلى فاعلية  

  أيھ����������ا الب�����������اكي عل����������ى أوطان�����������ه
 

  > ي��������رد ال���������روح للمي���������ت ن���������وح 
 

  ب���������ارك الظل����������م وص����������فق ل����������$ذى
  

  )١(فھم������ا نص������ر م������ن هللا وف������تح 
  

للمعن%ى م%ن خ%Mل  الش%اعرالمتلق%ي ف%ي البيت%ين ھ%و اس%تدعاء  يلف%ت انتب%اهإن أول ما   

وأخ��رى تحبونھ��ا نص��ر م��ن هللا وف��تح �ات الت%%ي تحي%%ل مباش%%رة إل%%ى اkي%%ة الكريم%%ة الكلم%%

)٢(�قريب
فاkية الكريمة جاءت لتعب%ر ع%ن موق%ف إيج%ابي وھ%و تطل%ع الم%ؤمنين إل%ى الف%تح  

ق%د اس%تخدم ھ%ذا الج%زء م%ن اkي%ة  اً والنصر، فھي تحمل معنى البشارة بالفوز، ولك%ن ع%رار

لكنھ%%ا س%لبية . إيجابي%%ة تش%ير إل%%ى العج%ز وع%%دم وض%%وح ف%ي س%%ياق جدي%د ذي د.ل%%ة جدي%دة، 

"الرؤية، فھو يس%خر م%ن اGنس%ان ال%ذي . يع%رف معادل%ة للنص%ر والف%تح
)٣(

فھ%و يباركھم%ا   

انقلب%ت في%ه  ال%ذيويعدھما نصراً وفتحاً، وھو بذلك يسخر من ا\وض%اع الس%ائدة ف%ي وطن%ه 

  .الموازين والمفاھيم

مبن%ي عل%ى إمكاني%ة زائف%ة ھ%ي تواف%ق مس%تحيل ب%ين  إن التناص في البيتين الس%ابقين  

وع%رار اس%تطاع م%ن خ%Mل ذل%ك "الباكي على أوطانه، والمباركة للظلم الذي لحق ب%الوطن 

                                                

  .١٨٠الديوان، ص   )١(

  .١٢سورة الصف، ا
ية،   )٢(

  .٢٤٢يث ص موسى الرباعي، التناص في نماذج من الشعر العربي الحد  )٣(
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أن يحّول المصيبة من كونھا شعوراً خاصاً باGحباط أصاب وطنه إلى مرارة عامة تصدر 

"عن أي إنسان أبتُلي وطنه
)١(

.  

ن آية واحدة جعل فيھا التن%اص من%دغماً ومتMحم%اً م%ع لقد استدعى الشاعر في البيتي  

توضيح رؤيته، وتوظيف عرار لھذه اkية ج%اء متطابق%اً ل  .بناء البيتين بل مع القصيدة ككل

اkي%ة ال%دال عل%ى /مع ا\وضاع التي يعيشھا ويعيشه وطنه، لذلك فقد ھدم بنية النص الغائب

م%ا كان%ت علي%ه ف%ي ا\ص%ل بن%اًء معاكس%اً لھ%ا البشارة بالنصر والفتح القريب إلى الض%د وبنا

  .ووظفھا في نصه الحاضر ليدلل على العجز وانقMب ا\وضاع

ولقد تعددت مستويات التناص مع التراث الديني، فتنوعت مظاھر استدعاء اkيات   

القرآنية للتعبير عن رؤى الشاعر، فجاءت أحياناً إعادة كتاب%ة لجزئي%ة م%ن آي%ة قرآني%ة نقلھ%ا 

س%ياق جدي%د يص%ور واقع%ه النفس%ي \ن التن%اص يث%ري العم%ل ا\دب%ي، ويوس%ع فض%اءه، إلى 

  .ويفتح أبوابه للتأويل والتفسير

"فؤاد"يقول في رثاء   
)٢(

:  

  م������ا ال������دنيا س������راب بقيع������ة" أف������ؤاد"
 ج

ــ  ــ ــ ــــاقعوـق ــ ــــازة ـب ــ ــــــي مـف ــــع ـف ــ   ح يقعـق
 

ــ ــ ــ ــــدع الطمّـــ ــ ــ ــإن تـخ ــ ــ ــناع لمعتُـــ ــــ ــ   ه فـل
  

ــانع  ــ ــــذقن القــ   تقــــــوى علــــــى عبــــــث يــ
  

ــــع ا ــ ــــــى ظلــ ــــأربع علــ ــ ــافــ ــ ــ ــــة إنھــ ــ   لمنيــ
  

)٣(ّن مرابع����يغ����وأبي����ك، أغن����ى م����ن أ 
  

  

ت ت%%ومىء إل%%ى الم%%وت يس%%تند إل%%ى مض%%امين وص%%ور ذات د..لع%%ل ق%%وام القص%%يدة   

ومص%%ير اGنس%%ان، وموق%%ف اGنس%%ان من%%ه، فالس%%راب ال%%ذي ش%%به ب%%ه ال%%دنيا يس%%تدعي اkي%%ة 

  :الكريمة

  

ج��اءه ل��م يج��ده وال�ذين كف��روا أعم��الھم كس��راب بقيع�ة يحس��به الظم��آن م��اء حت�ى إذا �  
)٤(�شيئاً، ووجد هللا عنده فوفاه حسابه، وهللا سريع الحساب

.  

إن اkي%%ة الكريم%%ة تص%%ور أعم%%ال الك%%افرين عل%%ى أنھ%%ا س%%راب خ%%ادع . ج%%دوى من%%ه   

توظيف%%اً  وھ%%و يوظفھ%اوع%رار يس%%تدعي اkي%ة ليص%%ور ال%دنيا بأنھ%%ا س%راب يخ%%دع الط%امعين، 
                                                

  .١٥٤عبدالقادر الرباعي، الرؤيا والفن، قراءة من الداخل، ص   )١(

وھو في ريعان الش3باب  ١٩٤٧ھو فؤاد التل، ابن عم الشاعر، تخرج من الجامعة ا
مريكية بيروت وتوفي عام   )٢(
  .بداء السل، فرثاه الشاعر بھذه القصيدة

  .٣٠٤-٣٠٣عرار، ديوانه، ص   )٣(

  .٢٤ية سورة النور، ا-  )٤(
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ع النظرة إلى مصير أعم%ال الك%افرين، فكMھم%ا خاصاً يعبر عن نظرته للدنيا التي تنسجم م

سراب خادع . طائل منه، وكما أن الس%راب . يتعل%ق ب%ه س%وى م%ن ھ%و ظم%آن يبح%ث ع%ن 

 ،بھذه ال%دنيا ينخ%دع بھ%ا ويُع%زى بمغرياتھ%ا المتعلقالماء فيسعى إليه ثم . يجده فإن الطماع 

ت تبرز ص%راعاً عان%اه الش%اعر ب%ين أما القانع فإنه . يرى شيئاً يستحق أن يتعلق به وا\بيا

  . واقع حزين عاشه بفقد ابن عمه وقلقه وحيرته وبين حياة سرابية خادعة . فائدة منھا

بعد الم%وت : ا\ول: إن الصورة العامة التي انطوى عليھا التناص تتكون من بعدين  

ادع، وع%رار بع%د الحي%اة وتعل%ق اGنس%ان بس%رابھا الخ%: وحياة اGنس%ان بع%د الم%وت، والث%اني

جانب%اً م%ن بني%ة ال%نص الحاض%ر، ووظفھ%ا توظيف%اً مباش%راً ف%ي ) اkية(جعل المادة المتناصة 

  .بناء القصيدة ليخدم ھدفه في إبراز قلقه وحيرته وتشاؤمه من الحياة الخادعة

حين يتم التعامل م%ع الت%راث أي%اً ك%ان ش%كله ف%إن ھ%ذا يخل%ق ج%د.ً ح%راً ب%ين نص%ين، 

ع، والنص الحاضر، م%ن ھن%ا ف%إن التن%اص يف%تح آف%اق ال%نص، ويجعل%ه المرج/النص الغائب

يوظ%%%ف اkي%%%ات الكريم%%%ة،  اً فق%%%اً ل%%%وعي المتلق%%ي ل%%%ذا نج%%%د ع%%راريحتم%%ل أكث%%%ر م%%%ن ق%%راءة و

  .ويصوغھا صياغة جديدة عبر امتصاصھا وھدمھا لبناء نص جديد

  "تقدمة احترام إلى فتاة وادي اليابس"يقول في قصيدة   

  دال�������ة ركن�������هتحقي�������ق الع! ي�������ا بن�������ت
  

  ول��������ع القض��������اة براح��������ة الوج��������دان 
  

  ولع�����ي بك�����أس ف�����ي ارتش�����اف رحيق�����ه
  

  س���������كر يحي���������ل الغائب���������ات أم���������اني 
  

  ويري�������ك فق�������ه الش�������يخ أق�������وا>ً بھ�������ا
  

  م������ا أن������زل ال������رحمن م������ن س������لطان 
  

  ف����������إذا جھ����������نم جن����������ة، إذا ا<س����������ى
  جج

)١(نعم����ى، وإذا ن����وب الزم����ان أغ����اني 
  

  

ض%وء م%ا يش%عر ب%ه م%ن انتش%ار تلح عل%ى ع%رار ف%ي ھ%ذه ا\بي%ات فك%رة العدال%ة ف%ي   

ف%%ي س%%عيھم  لمظ%%اھر الظل%%م وا.س%%تبداد الت%%ي بات%%ت تؤرق%%ه، فھ%%و مول%%ع بالع%%دل ول%%ع القض%%اة

وإن حاول إثبات جوھر الفكرة التي يس%عى إليھ%ا م%ن خ%Mل ص%ورة  اً غير أن عرارلتحقيقه 

ديMً القضاء لم يستطع ا.نفMت من عالمه الخاص وھو عالم الخمر الذي يرى في%ه عالم%اً ب%

اس%%تطاع م%%ع : تتحق%%ق مع%%ه أمنيات%%ه فك%%ان موفق%%اً ف%%ي إث%%ارة ھ%%ذه الص%%ورة م%%ن ج%%انبين ،للواق%%ع

ا\ول تحقيق البناء الد.لي عبر نمط التكرار الذي تنامت معه الصورة المعبرة ع%ن تش%وق 

لولع%ه ب%الخمرة أم%ا الجان%ب اkخ%ر ف%ي ص%ورة  مماث%لالشاعر لفكرة الع%دل حي%ث ولع%ه بھ%ا 
                                                

  .٣٨٣عشيات وادي اليابس، ص   )١(
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ف%%ي خلق%%ه لھ%%ذا الع%%الم الب%%ديل ال%%ذي يحق%%ق ل%%ه نوع%%اً م%%ن التح%%و.ت ول%%و عل%%ى الخم%%ر فتتمث%%ل 

المستوى ال%ذھني والش%عوري إل%ى ع%الم الخم%ر بوص%فه الب%ديل الق%ادر عل%ى تلبي%ة طموح%ات 

لك أن ھذا العالم وفق ھذه الثنائيات التي تتحول معھا النائبات إلى أماني، وجھنم ذالشاعر، 

وب الزم%%ان إل%%ى أغ%%اٍن أض%%حى الع%%الم ا\مث%%ل لتحقي%%ق إل%%ى جن%%ة، وا\س%%ى إل%%ى نعم%%ى، ون%%

طموحات الشاعر، ومثل ھذا النمط م%ن التش%كيل الفن%ي تتن%امى أبع%اده ب%أرقى د..تھ%ا ح%ين 

  :يستقطب الشاعر عبر تقنية التناص قوله تعالى

)١(�إن ھي إ> أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم وما أنزل هللا بھا من سلطان�  
.  

القلب التي اتبعھا الشاعر عبر امتصاصه لمضمون اkية القرآني%ة ث%م إذ تبدو عملية   

تحويرھا لخدمة فكرته ورؤيته الخاصة ماثلة في البيت الثالث وذل%ك ح%ين جع%ل م%ن مقول%ة 

في إشارة واضحة لمن يحاولون إث%ارة إش%كاليات ديني%ة وأخMقي%ة، تش%ي بالمظ%اھر –الشيخ 

ياً للمضمون الد.لي ال%ذي أس%ندته اkي%ة الكريم%ة جعل منھا حقMً مواز رالسلبية لشرب الخم

إلى عبدة ا\صنام، وذلك حين قاموا بتشكيلھا وبنائھا ثم سموھا باkلھة فقد استمد عرار من 

م�ا أن�زل هللا بھ�ا م�ن �ھذه اkية الفكرة القائلة بنفي صحة الق%ول لھ%ذه التس%مية لع%دم ثبوتھ%ا 

ة ح%%ين نف%ى ص%حة ق%%ول الش%يخ لع%%دم ث%م ش%%كل م%ن ھ%ذا المض%%مون ص%ورة معكوس% �س�لطان

ثبوته فعلياً في إش%ارة واض%حة إل%ى ق%درة ع%الم الخم%ر عل%ى خل%ق ھ%ذا ال%نمط م%ن التح%و.ت 

  .التي تؤكد ھذا النص من جھة

وتتحقق عبرھا من جھة أخرى نمط التحويMت التي ترض%ي طم%وح الش%اعر لتب%دو   

غ ج%وھر مقول%ة الش%يخ م%ن الصورة في نھاية المطاف عبر ھ%ذه التب%د.ت ق%ادرة عل%ى إف%را

  .مضمونھا

قامت ھذه التحو.ت مقام البعد الد.لي الذي ترتب  ومن ثمونفي صحتھا نفياً قاطعاً   

  .�ما أنزل هللا بھا من سلطان�على صورة النفي المعبر عنه في قوله تعالى 

إن حضور اkيات الكريمة أمر .فت في شعر عرار، ويتميز ھذا الشاعر بمقدرت%ه   

وجيه اkية نحو الوجھة التي يري%د، وجعلھ%ا تأخ%ذ مس%اراً جدي%داً يعب%ر ب%ه ع%ن موقف%ه، على ت

  .ويصور فيه انفعا.ته العاطفية

                                                

  .٢٣سورة النجم، ا-ية   )١(
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  "يا حلوة النظرة"يقول في قصيدة   

  يا حلوة البسمة  

  نظرتك الحادبة الحانية  

)١(جنة عدن قطوفھا دانية  
  

م%ن س%ورة الحاق%ة  حيث تحيل ھذه الفق%رة الش%عرية إل%ى نص%وص غائب%ة ف%ي اkي%ات  

)٢(�ف�ي جن�ة عالي�ة ، قطوفھ��ا داني�ة�
ونظراتھ%ا الحل%وة م%%ن  فق%د تش%كلت ص%%ورة المحبوب%ة 

خMل اkيات أو البعد الديني الذي وظفه الشاعر بشكل مباش%ر، وم%ن خMل%ه ق%ام بإس%قاط م%ا 

في نفسه، فھو يرى في نظرة المحبوبة جنة عدن، قطوفھا دانية، فنظ%رة المحبوب%ة تض%اھي 

عدن الواردة في اkيات الكريم%ة، ث%م أن انفع%ا.ت الش%اعر العاطفي%ة ملتھب%ة ف%ي ھ%ذه جنات 

المقطعة الشعورية حيث عمد إلى أنماط من التراكيب المتماثل%ة س%عى معھ%ا إل%ى خل%ق ش%كل 

من أشكال اGثارة الوجدانية لدى المتلقي، فح%اول رس%م ص%ورة جمالي%ة عاطفي%ة ھ%ي أدع%ى 

ي%أتي التأكي%د عل%ى النظ%رة بوص%فھا عنص%راً ق%ادراً عل%ى إث%ارة للتأثير في المح%ب وم%ن ھن%ا 

جملة من التراكمات الشعرية ل%دى الش%اعر، ح%ين ح%اول إف%راغ مش%اعره تج%اه ھ%ذه النظ%رة 

إذ  �ف%%ي جن%ة عالي%ة، قطوفھ%ا داني%%ة�يس%عفه محت%وى ال%نص القرآن%ي الماث%%ل ف%ي قول%ه تع%الى 

عري ف%%ي ذات%%ه، فتك%%ون عملي%%ة يتوس%%ل م%%ن خ%%Mل ھ%%ذه اkي%%ة إف%%راغ محت%%وى المض%%مون الش%%

التفريغ الشعوري وفق سياق ا.ستدعاء 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 

ري الجنة يفيض عن مستوى المخيلة البش%رية، ومث%ل ھ%ذا التوج%ه ف%ي رس%م التش%كيل الص%و

  .المفعم بالحيوية والجمال واGثارة . يتأتى للشاعر بغير ھذا التناص القرآني

اkي%%ة ف%%ي كش%%فه ع%%ن رؤيت%%ه /يوظ%%ف ال%%نص المرج%%ع اً مم%%ا يج%%در ذك%%ره أن ع%%رار  

  .وعرض انفعا.ته الملتھبة من خMل تقنية التناص المباشر المكشوف

أو لي%%ؤرخ لت%%أريخ  ل%%دى ع%%رار ليعب%%ر ع%%ن واق%%ع سياس%%ي ال%%ديني وق%%د ي%%أتي التن%%اص  

واس%تحقاقاتھا م%ن  ١٩٤٨سياسي يرصد من خMله ا\حداث التي مرت به ا\مة كنكبة ع%ام 

  .التشرد وظھور مشكلة الMجئين

                                                

  .٥٢٢الديوان، ص   )١(

  .٢٣-٢٢سورة الحاقة، اGية،   )٢(
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  ":أمالي عرار"يقول في قصيدة   

"برن��������������ادوت"ف��������������ـ 
)١(

  طللعت��������������ه 
  

  لعم�����������������ري غي�����������������ر ميمون�����������������ة 
  ج

  ي��������������������ذوب علي��������������������ك إش��������������������فاقاً 
  

)٢(ويمن���������������ع عن���������������ك ماعون���������������ه 
  

  

ة ف%%ي البيت%%ين الس%%ابقين ت%%ومىء إل%%ى ن%%ص دين%%ي غائ%%ب م%%ن خ%%Mل إن الجمل%%ة الش%%عري  

  :ا\لفاظ التي تحيل إليه مباشرة، حيث يتناص الشاعر مع اkيات القرآنية

فوي��ل للمص��لين، ال��ذين ھ��م ع���ن ص��Kتھم س��اھون، ال��ذين ھ��م ي��راءون ويمنع���ون  � 

)٣(�الماعون
.  

  Gف%%%رنج وطب%%%ائعھم وھ%%%ي ألف%%%اظ مش%%%حونة بكثي%%%ر م%%%ن ال%%%د..ت الت%%%ي تب%%%ين نفس%%%ية ا

إنس%%ان نزي%%ه ) برن%%ادوت(المتص%%فة بالنف%%اق والري%%اء، فعل%%ى ال%%رغم م%%ن أن ظ%%اھر الش%%خص 

محبوب إ. أن الشاعر . يعترف بھذا ا\مر، \نه أجنبي، فھ%و . يث%ق با\جان%ب حت%ى وإن 

ف%ي نظ%%ر الش%اعر كالمص%%لي المرائ%ي ال%%ذي .  )برن%%ادوت(ك%ان ظ%%اھرة حس%ناً، ول%%ذلك ك%ان 

Mته، فھو منافق مراءٍ يحافظ على ص.  

م ما ينفع، حمة ھو في الواقع . يرحم و. يقدإن برنادوت الذي يظھر اGشفاق والر  

الذي ھو إنسان نزيه في نظ%ر الجمي%ع جع%ل من%ه  )برنادوت(ومن ھنا فقد جعل الشاعر من 

  .إنساناً منافقاً .يختلف عن أي يھودي أو أجنبي

  :يقول  

  طرم��������������������������������اذ تفبرن��������������������������������ادو
 

)٤(غوريون������������ه كش������������رتو واب������������ن 
  

 

اkي%ة وش%كلھا تش%كيMً جدي%داً يعب%ر ع%ن /فالشاعر ھنا ق%ام بعملي%ة ھ%دم لل%نص الغائ%ب  

رؤيته الخاصة وموقفه من ا\جانب الذي يقوم على عدم ثقته بھم، وھو يس%تعير م%ن ال%نص 

  .المرجع وصفه لشخصية اGنسان المنافق الذي يرائي ويظھر خMف ما ينص

                                                

وسيطاً بين المعرب  ١٩٤٨برنادوت، الكونت، فولك برنادوت، سويدي الجنسية، عينته ھيئة ا
مم  المتحدة عام   )١(

نه قام بعمله بنزاھة واليھود، وقد اغتالته العصابات اليھودية.  

  .٤٤٧الديوان، ص   )٢(

  ).٥-٤(سورة الماعون ا-يات   ) ٣(

  .٤٤٧عشيات وادي اليابس، ص   ) ٤(
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قف القرآن من المنافقين وموقف عرار من برنادوت وك%ل وقد جاء التطابق بين مو  

 اGف%رنجواضحاً ف%النص القرآن%ي أس%عف ع%رار ف%ي عملي%ة التفري%غ الع%اطفي تج%اه  ا\جانب

المن%افقين ال%%ذي يظھ%%رون اGش%%فاق والرحم%%ة ويخف%%ون المك%%ر والخديع%%ة، وق%%د ج%%اء اس%%تدعاء 

ل%يس م%ن أج%ل ا.س%تدعاء  ،ةاkية مع مMحظة أن التن%اص ك%ان م%ع آي%ة واح%د/النص الغائب

  .فقط بل وظفه توظيفاً يبلور موقفه من ا\جانب بشكل عام

فموقف الشاعر من ا\جانب جعله يطلق حكماً عاماً عليھم جميع%اً، فھ%و . يث%ق بھ%م   

  .\نھم أعداء ا\مة

من القصائد التي تقوم في إبراز مضامينھا على " سكر الدھر"وتعد قصيدة   

  :النصوص الغائبة المستمدة من التراث الديني

  

  :يقول  

  بعض�����ھم يس�����كر للس�����كر وف�����ي الن�����ا
 

  س م����ن يس����كر ي����ا ش����يخ ليص����حو 
 

  كت����������������ب هللا علين����������������ا ش�����������������ربھا
  

  ل��������يس خط��������أ كت��������ب هللا فنمح��������و 
  

  ق�������د قل��������وت القي�������ل والق��������ال وم��������ا
  

  غن����ى أو من���ه رب����حل���يس ل����ي في���ه  
  

  ون������ذرت الص������مت، لم������ا قي������ل ل������ي
  ج

  م�����ن يق�����ول الح�����ق ي�����ؤذى ويُ������دح 
  

  أن�������ا إن أص�������مت، فص�������متي حس�������به
  

)١(أن�������ه ص��������وت ا<رق�������اء ا<ب��������ح 
  

  

لعل الشاعر في ا\بيات الس%ابقة يبن%ي تم%رده ورفض%ه لتقري%ع ول%وم الش%يخ ل%ه عل%ى   

إل%ى الل%ذة أو الس%كر  يھدف ا\ول فكرتين يحاول في ا\ولى التفريق بين نوعين من الشرب

  .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   

الMوعي إلى حالة الوعي التي يعي معھا الواقع الذي يعيش فيه أما الفكرة الثانية التي يبني 

ب الخم%ر ق%در كتب%ه هللا عليھا رفضه لمقولة الشيخ فھي القدرية الت%ي ي%رى بموجبھ%ا أن ش%ر

عليه، وھذا القدر من منظور عرار يرقى إلى درجة الثبات إذ إن الشاعر يعدم الوسيلة ف%ي 

الخ%%Mص 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 

                                                

  .١٧٩عشيات وادي اليابس، ص   ) ١(



- ٨٦  -  

اً عن إطار القدرية كأن يكون موضوع اً عن شرب الخمر فيما لو كان شربه خارج لMقMع

من هللا 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 اGمكان%ات 

  .البشرية إذ ھو قدر هللا على العباد

ب%ر ع%ن ھ%ذا لذا فقد ھجرا لكMم ورفض ا\قوال التي . فائدة ترتجى منھا، وھ%و يع  

المضمون بصورة يحملھا على نص قرآني يضيء مضمونھا فيستحضر قول%ه تع%الى ي%أمر 

)١( ����فقولي إني نذرت للرحمن صوماً، فلن أكلم اليوم إنسياً �مريم بالقول 
.  

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

  ":بانيا حيرة ال"يقول في قصيدة   

  جن���ات النع���يم عل���ى" عب���ود: "يق���ول
  

  أبوابھ�����ا ح�����ارس ي�����دعوه رض�����وانا 
  

ل�م يش�رب ول�يس " راح�وب"من م�اء 

  ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������ه
  

  بش����يحانا: أوح����ي" بجلع����اد"رب����ع  
  

  إن ك����ان ي����ا ش����يخ ھ����ذا ش����أن جن����تكم
  

  فأبع�����د بھ�����ا إنھ�����ا ليس�����ت بمرمان�����ا 
  

  وق����ل مع�����ي بلس����ان غي�����ر ذي ع�����وج
  ج

)٢(> كن��ت ي��ا جن��ة الف��ردوس مأوان��ا 
  

  جج

 ھ%%%ذه ا\بي%%%ات ع%%%ن تعل%%%ق الش%%%اعر بوطن%%%ه إل%%%ى درج%%%ة تص%%%ل ح%%%د التق%%%ديس تعب%%%ر  

يظھ%ر : ، وھي وفق بنيتھا المض%مونية القائم%ة عل%ى الح%وار ترتك%ز عل%ى ج%انبينوالتصوف

ا\ول البعد اGنساني اعتماداً على مواصفات خاصة، ويتعلق الثاني بالبعد المكاني، وھذان 

أبعادھ%%ا، ف%%إن خل%%ت ھ%%ذه الجن%%ة م%%ن ا.نتم%%اء  الجانب%%ان ھم%%ا المجس%%دان لمع%%اني الجن%%ة بك%%ل

المكاني ممثMً براحوب وجلعاد وشيحان ثم ما يمكن أن تثي%ره ھ%ذه ا\م%اكن م%ن أبع%اد عل%ى 

المستوى اGنساني وفق عملية ا.متزاج المعبرة عن الحس الوطني على ھذين المس%تويين، 

) فابع%د بھ%ا(تي التعج%ب وبغيرھما فإن ھذه الجن%ة تبق%ى فارغ%ة م%ن مض%مونھا، وم%ن ھن%ا ي%أ

)٣(معبراً عن صورة الرفض لھذه الجن%ة، ث%م ت%أتي فاعلي%ة التن%اص
ف%ي البي%ت ا\خي%ر لتعب%ر  

                                                

  .٢٦سورة مريم، ا-ية   ) ١(

  .٣٧٣-٣٧٢عشيات وادي اليابس، ص   ) ٢(

  .عربياً غير ذي عوج لعلھم يتقون قرآنياً . ٢٨يتناص مع اGية الكريمة، سورة الزمر، ا-ية   ) ٣(
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عن سياق مغاير تماماً لسياقھا ا\صلي إذ إن نفي صفة العوج عن القول في أصل الوصف 

ف%ي  جاء معبراً عن المحت%وى القرآن%ي ال%ذي ج%اء بطبيع%ة الح%ال مؤك%داً لمقول%ة الش%يخ عب%ود

ويوظفه في س%ياق مغ%اير ) غير ذي عوج(وصفه للجنة غير أن عراراً يبتسر ھذا الوصف 

تماماً لنصه ا\صلي في سعيه للكشف ع%ن ھ%ذه القدس%ية م%ن خ%Mل عملي%ة تح%وير ل%م يكت%ف 

خMلھا بالھدم وإعادة البناء على المستوى التركيبي، ب%ل لج%أ إل%ى عملي%ة تحوي%ل واس%تبدال، 

كنت "حو.ً في شخصية عبود، وذلك عندما طلب إليه أن يردد عبارة حين أراد أن يحدث ت

  ".يا جنة الفردوس مأوانا

اkية وأضاف إليه مح%او.ت تحويري%ة وبناھ%ا /فقام عرار بامتصاص النص الغائب  

  .بناًء ضدياً وفقاً لرؤيته الخاصة

الشاعر إن استدعاء النص القرآني في شعر عرار أمر .فت لMنتباه، ولعل اعتماد   

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

  ".عبود"ومما يمكن اGشارة إليه في ھذا اGطار قوله في قصيدة   

  إن غداً وما غد بعيد  

  ي بعض ما أعيدلسوف يبد  

  فحسبنا لبعضنا نكيد  

  ضل غوي واھتدى رشيد  

  إن فاز بالغنمية اليھود  

  فحوضھم > حوضك المورود  

  وظلھم > ظلك الممدود  

)١(وسعيھم > سعيك المحمود  
   

                                                

  .١٩٥-١٩٤، ص عشيات وادي اليابس  ) ١(
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: ر اkي%ات الكريم%ة ف%ي قول%ه تع%الىاعر في ھذه المقطع%ة الش%عرية يستحض%لعل الش  

)١(�إنه يبدىء ويعيد�
)٢(����والنجم إذا ھوى، ما ضل صاحبكم و ما غوى����: ىوقوله تعال  

 

)٣(�وطلح منضود وظل ممدود�: وقوله تعالى
 .  

  

حي%%ث تب%%رز ھ%%ذه المقطع%%ة جانب%%اً م%%ن رؤي%%ة ع%%رار السياس%%ية لواق%%ع ا\م%%ة العربي%%ة   

المأزوم، وتبدو نظرة الشاعر لھذا الواقع قائمة على استشراف المستقبل في ظل المعطيات 

إذ إن ھ%ذه العب%ارة تؤك%د نف%ور الش%اعر مم%ا  �فحسبنا لبعضنا نكيد�ة في السائدة، والموطر

يتربص فيه أبناء ا\مة 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، 

والص%%وت . عر ال%%ذي مث%ل الرش%د والھداي%ةص%وت الش%ا: ليكش%ف ع%ن المفارق%ة ب%%ين ص%وتين

الض%%ال ال%%ذي يؤش%%ر بوض%%وح إل%%ى واق%%ع عرب%%ي . 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%%ثMً بقول%%ه 

)٤(�ضود، وطلح منضدود، وظل ممدود، وماء مسكوبفي سدر مخ �…تعالى
.  

إن استلھام الشاعر لمحتوى ھذه اkيات الكريمة . يمث%ل امت%داداً مض%مونياً 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 

ش%عري الق%ادرة عل%ى الخل%ق وا.نت%اج الغائب فيضاً لغوياً يمكنه من رس%م ص%ورة التش%كيل ال

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 اkخ%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 هللا وإم%ا ض%Mل 

  ).اليھود(يؤدي لمثل ھذا التحول، وتكون معه نتيجة الفور مMزمة للعدو 

                                                

  .١٣سورة البروج، ا-ية   ) ١(

  ).٢، ١(سورة النجم، ا-يتان   ) ٢(

  ).٣٠، ٢٩، ٢٨(سورة الواقعة، ا-يات   ) ٣(

  .سورة الواقعة  ) ٤(
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وم%%ن ث%%م ج%%اءت فاعلي%%ة النف%%ي واGثب%%ات عل%%ى مس%%توى اللغ%%ة م%%ؤطرة وف%%ق بع%%دي   

ت%ي أن يكش%ف ع%ن ا.ستش%راق ال%ذھني للواق%ع ، ويمكن للنسق الشكلي اk)الھدى، الضMلة(

  :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 

  .في تشكيل الصورةن اGثبات والنفي بعد استثمارة يعبر فاعلية اللغة في المراوحة ب

وبھذا تتضح الرؤية الشعرية باعتماد شكل من أش%كال التح%و.ت 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 اGثبات والنفي

  .لشعر عرار، فM يُقرأ إ. متكئاً عليهمMزمة  أداةويظل التناص   

  :  يقول

  حال بع�ض جريض�ه" ھوبر"قانون 
  

  دون الق�������ريض ودون ك��������ل بي��������ان  
  

)١(فاس����تكتبوا قع����وار
  ن����ص تميم����ة 

  

)٢(غ�������راء ت�������ذھب عق�������دة بلس�������ان  
  

  ج

فقد عمد عرار ھنا إلى جعل النص القرآني الغائب خلفية لمضمون الش%عور ب%الظلم   

 �النص القرآني في قوله تعالى على لسان موس%ى علي%ه الس%Mموتكميم ا\فواه إذ يستحضر 

ö≅è= ôm$#uρ Zοy‰ø) ãã  ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 � )٣(
.  

وھ%%و يع%%ّرض 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 

يمة تطلق لس%انه م%ن عقال%ه، فعق%دة ع%رار ھ%ي حري%ة الق%ول ل%ذلك اس%تكتب الشاعر قعوار تم

عراراً تميمة وھو يقصد الخمر تحّل عقدة لسانه \ن القانون كما يبدو . يعاق%ب م%ن وص%ل 

  .في الشرب إلى حد إذا تفّوه بشيء ضد السلطة

                                                
  .صاحب خّمارة في عمان: قعوار   )١(

  .٣٨١عشيات وادي اليابس، ص    )٢(

  .٢٧سورة طه ا-ية    )٣(
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ا والشاعر ھنا يوظف مضمون النص القرآني بطريقة تMئم الحالة التي يتحدث عنھ  

ويب%%رزه ل%%يMئم المض%%مون ال%%ذي ال%%ذي أراد طرح%%ه، وق%%د ج%%اءت اkي%%ة الكريم%%ة عل%%ى لس%%ان 

أن يبعث معه أخاه ھ%ارون، وس%أله أن يح%لَّ عق%دة م%ن لس%انه ليك%ون  ربهموسى عندما سأل 

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 

اGلھية، وعرار طّوع ھذا المضمون ليعبر ع%ن رؤي%ة خاص%ة  منھا ليتمكن من أداء الرسالة

  .به مع مMحظة اختMف أسباب العقدتين وظروفھما في النص المرجع والنص الحاضر

  :يقول" أقبل الساقي"وفي قصيدة   

  الھ��������وى يض��������حك والوج��������د ي��������ئن
  

  يع�������زف الع�������ازف والع�������ّزاف ج�������نَّ   
  ج

  يح�������نّ نح�������ن > نع�������رف م�������ن فين�������ا 
  ج

  م ظ������نذھ������ب الظ������ن، وبع������ض اvث������  
  ج

)١(سر ھذا الكوت قد أدركت سّره
  

لع%%ل عن%%وان القص%%يدة ي%%وحي بالعب%%ث، وي%%وميء إل%%ى نفح%%ات ص%%وفية، يس%%ّوغ 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%%اً 

ي�ا �: يم%ةتماماً، فھو ي%رى أن اGث%م ظ%ن، متناقض%اً ب%ذلك م%ع المعن%ى القرآن%ي ف%ي اkي%ة الكر

، وبع%%د أن تح%%دث ع%%ن )٢(�أيھ�ا ال��ذين آمن��وا اجتنب��وا كثي��راً م��ن الظ�ن إن بع��ض الظ��ن إث��م

أھ%و  يح%نالھوى والعزف إذ به يصور حيرته واختMط ا\مور عليه، فM يع%رف م%ن ال%ذي 

قد دفعته إلى ھذا المعنى المعك%وس والوض%ع المقل%وب  أم العازف؟ وربما تكون ھذه الحيرة

أن اGثم ظ%ن، وم%ا اGث%م ال%ذي يقص%دنه إ. الغن%اء والش%رب ولعل%ه يري%د أن الذي جلعه يرى 

يقول إن تعلقه بالملذات ھو الصواب، فالملذات سر الحياة، وسّر الكون، واعتقاد الناس بأن 

  .ھذه المتع ثم ھو اGثم بعينه

ه حّور في النص السابق ووظفه توظيفاً معكوساً ومقلوباً إلى الضد ليجعل اً إن عرار  

  .يتفق ومنطق النص الحاضر، والواقع الذي يعيشه

وفي نص آخر ينقلنا الشاعر بتحويره النص الغائب، وما يحمله من د..ت وظMل   

  .ة عن نفسية الشاعر وموقفه الذاتيإلى مضمون آخر تعبر د.لته الجديد

  ":أنفاس عيد الفصح"يقول في قصيدة   

                                                
  .٤٩٦الديوان، ص   )١(

  .١٢: سورة الحجرات، ا-ية   )٢(
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  ك�������ل م�������ا أرج�������وه ل�������و أن ُمن�������ى
  

  يرج��������و تص��������حُّ  ع��������اثر الج��������ّد إذ  
  

  أن أرى ل�������ي بي�������ت ش�������عر حول�������ه
  

  م���ن ش���Kيا قوم���ك الس���رحان س���رح  
  

  ف��������ي ف��������Kة ل��������يس للعل��������ج بھ��������ا
  

)١(يف�������حُّ حي�������ة تس�������عى، وثعب�������ان   
  

  

)٢(ف%%ي ھ%%ذه ا\بي%%ات يوظ%%ف ال%%نص الغائ%%ب اً إن ع%%رار  
مناقض%%اً لم%%ا ھ%%و علي%%ه ف%%ي  

أن ذل%ك المك%ان ل%ه  با\جنبي المحت%ل، وب%دا التراث، فھو يحلم باGقامة في مكان غير مدنس

ھو بيت الشعر الذي ليس به مطمع للعلج ال%ذين يش%كل وج%ودھم ض%رراً عل%ى ا\م%ة، ولع%ل 

ھي صور تدل عل%ى مك%ر الع%دو وس%مومه لك%ن  يفحُّ صورة الحية التي تسعى والثعبان الذي 

الش%%اعر تح%%ّول با\لف%%اظ ف%%ي نص%%ھا المرج%%ع ل%%تMئم المض%%مون ال%%ذي يناقش%%ه إذ إن ص%%ورة 

ع%رار لت إلى حية تسعى تحمل د.لة إيجابية في القرآن، لكن د.لتھ%ا ل%دى العصا التي تحو

كانت سلبية ترمز للمستعمر وخطره ونفث سمومه في جسد الوطن، فنقل د.ل%ة الحي%ة الت%ي 

الدخيل والنفعي%ين ال%ذين ربط%وا مص%الحھم  ا\جنبيتسعى إلى الضد، ورمز من خMلھا إلى 

  .به

  

                                                
  .١٧٥عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  ).٢٠(فألقاھا فإذا ھي حية تسعى، سورة طه، ا-ية (ا-ية القرآنية    )٢(
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  سماوية ا\خرىالكتب الالتناص مع : ثانياً 

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%%Mل   

استدعائه للموروث الديني المس%يحي، إذ استحض%ر ف%ي غي%ر موق%ع شخص%ية الس%يد المس%يح 

  ).كالكاھن، والراھب، والدير وأبونا(ومريم العذراء وبعض الرموز المسيحية ا\خرى 

م%ن القص%ائد الت%ي تتك%يء ف%ي إب%راز مض%امينھا " عي%د الفص%حأنف%اس "وتُعّد قص%يدة   

على النص الغائب بشكل جل%ّي س%واء أكان%ت ت%وميء إل%ى ال%نص المرج%ع أم بوج%ود مMم%ح 

  .دينية في بناء النص

  :يقول

  ھاتھ�����ا واش�����رب ف�����إن العي�����د فص�����ح
  

  وقب��������يح ب��������الفتى بالعي��������د يص��������حو  
  

  إن ف��������ي ال��������دير أب��������اً ف��������ذ الن��������دى
  

  ونبي��������������ذ ورغابي��������������ب وص��������������دح  
  

  مس�����������������يح ك�����������������يّس كھان�����������������هو
  

)١(دأبھ���م ف���ي الن���اس إص���Kح وص���لح  
  

  

إن الغاية ھنا . تكمن في ذكر لمMم%ح المس%يحية، وإنم%ا تعتم%د عل%ى كيفي%ة توظي%ف   

يل%ّح عل%ى فك%رة ولع%ه ب%الخمر غي%ر آب%ه بك%ل م%ا يح%يط بھ%ذا  اً ھذه المMمح، حيث نج%د ع%رار

إن . العب%%ث أو الش%%رب الش%%رب م%%ن حرم%%ة غي%%ر أن المس%%الة لدي%%ه تب%%دو  أعم%%ق م%%ن مج%%رد 

، وسطوع الحقيقة، ل%ذلك الخمر لديه له ارتباط بمعنى اختراق ظلمة الليل نحو أنوار الرؤية

الديني المسيحي لتشكيل صور الحياة التي يري%دھا، في%دعو نديم%ه إل%ى  البعدفھو يوظف ھذا 

ب في ھ%ذه الشرب واGكثار منه في عيد الفصح، فالعيد مناسبة للشرب، ومن القبح أ.ّ يشر

  .المناسبة خصوصاً أنه يجد في التراث الديني المسيحي ما يعزز مذھبه في الحياة

الوس%يلة  ھيثم أن لھذا ا.ستدعاء أبعاداً د.لية تMئم نصه الحاضر، فالخمر بنظره   

إل%ى فض%اء جمي%ل يثي%ر جوان%ب ال%روح، ل%ذلك  التي تنقله من ظMم الحياة الت%ي فس%دت قيمھ%ا

  طلبھا بل يراھا الصبح الذي يثير ظلمة الليل الحالكيحللھا لنفسه وي

اھ%ل  الش%اعرلكنھم ف%ي نظ%ر  -التي ربما تذھب عقولھم–إن الكھان يشربون الخمر   

والخمر ھنا سبب للصMح ولھا القدرة على تحوي%ل الحي%اة إل%ى ا\فض%ل،  -صMح وإصMح

  .ولة و. مقبولةوھذه مفارقة ليست معق –ومن ثم فإن د..تھا إيجابية . سلبية 

                                                
  .١٧١عشيات وادي اليابس، ص    )١(
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يستدعي الشاعر بني%ة تراثي%ة مس%تمدة م%ن الم%وروث " ھذا ھو القانون"وفي مقطعه   

  :المسيحي

  :يقول

  ك�������م مج�������رٍم باس�������مك ي�������ا ق�������انون
  ج

  ع���������ّز وذو ح���������ق ھ���������و المغب���������ون  
  

  وك������������م ب�������������ريء دارت الظن�������������ون
  

  ب����������ه فل����������م تحم����������ه ي����������ا ق����������انون  
  

)١(ومن له أذنان للسمع فليسمع
  

ه أذنان للس%مع فليس%مع إل%ى مض%امين كبي%رة عب%رت ع%ن توميء الجملة الدينية من ل  

رؤية الشاعر، ووقوفه ضد المرابين والمحتكرين من التجار وھو إذ يستحضر ھذه الجمل%ة 

: المس%اكين والفق%راء ق%ائMً : يصبح موقفه شبيھاً بموقف السيد المسيح الذي نادى ف%ي أناجيل%ه

"اُريحك%مأن%ا تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والثقيلي ا\حم%ال و
)٢(

ھ%ؤ.ء الفق%راء ال%ذين وق%ف  

إل%%ى ج%%انبھم دوم%%اً إن ع%%رار يوظ%%ف ال%%نص الغائ%%ب مطابق%%اً، وق%%د جعل%%ه خلفي%%ة لمض%%مون 

  .مھاجمة المرابين والمحتكرين الجشعين

الك%%ريم بش%%كل  الق%%رآنق%%د اتك%%أ ف%%ي نصوص%%ه الس%%ابقة عل%%ى  اً أخي%%راً نج%%د أن ع%%رار  

ة، لكن%%ه اس%%تدعى نصوص%%اً م%%ن ال%%ديانات واض%%ح، وجعل%%ه نص%%اً غائب%%اً لنصوص%%ه الحاض%%ر

غي%%%ر أن  ا\خ%%%رى كالمس%%%يحية واليھودي%%%ة أش%%%رت إليھ%%%ا ف%%%ي مبح%%%ث تن%%%اص الشخص%%%يات

النصوص الدينية اGسMمية شكلت ظاھرة أفاد منھا عرار في التعبير ع%ن مض%امينه، وف%ي 

  .الكشف عن رؤيته الفكرية والنفسية

عميق%ة تكش%ف ع%ن ص%لته بالق%ديم ب%ل ويعد توظيف%ه للبع%د ال%ديني اGس%Mمي ذا د.ل%ة   

تكشف عن التفاعل بين اGنسان وھذا التراث، مما يغن%ي تجرب%ة الش%اعر ويوس%ع فض%اءات 

  .القراءة في شعره

تتعل%%ق بمحدودي%%ة تقني%%ات التن%%اص ف%%ي ش%%عره حي%%ث غط%%ى  أخ%%رىة ظ%%وثم%%ة ملحو  

التن%%%اص المباش%%%ر والمط%%%ابق لل%%%نص المرج%%%ع مس%%%احة واس%%%عة ف%%%ي ديوان%%%ه فاق%%%ت التن%%%اص 

كان%ت  المعكوس أو المحور به، ومم%ا يلف%ت ا.نتب%اه أيض%اً أن الكثي%ر م%ن النص%وص الغائب%ة

                                                
  .٣٥٦عشيات وادي اليابس، ص    )١(

  .٣٥٦انظر تخريج الديوان، ص . ١٩: ١١انجيل متى، ا�صحاح    )٢(
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ك%أن يك%ون التن%اص م%ع آي%ة او ج%زء م%ن آي%ة أو بع%ض ألف%اظ . الجزئية اتتقوم على التناص

  .في النص وفقاً لرؤاه لتداعياتاkية الكريمة مطوعاً تلك اkيات 

ووظفه توظيف%اً ف%اعMً للكش%ف ع%ن أفك%اره استدعى النص الديني  اً وھكذا فإن عرار  

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 وتفاعMتھا
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  الفصل الثالث

  التناص التاريخي

  

  

  الشخصيات وا�حداث التاريخية التناص مع :أو�ً 

يق!ف عل!ى الكثي!ر م!ن التن!اص " مص!طفى وھب!ي الت!ل"إن الدارس ل!ديوان الش!اعر   

فا�ح!!داث والشخص!!يات التاريخي!!ة ليس!!ت مج!!رد ظ!!واھر  –الت!!اريخي ف!!ي جوان!!ب متع!!ددة 

، بل لھا إلى جانب ذلك د�لتھا الشمولية الباقية كونية عابرة تنتھي بانتھاء وجودھا الواقعي

والقابلة للتجدد في صيغ وأشكال أخرى فمثFً د�لة البطولة باقي!ة وص!الحة �ن تتك!رر م!ن 

والد�لة الكلي!ة للشخص!ية بم!ا تش!تمل علي!ه م!ن قابلي!ة "خFل مواقف جديدة وأحداث جديدة 

عن بعض جوانب تجربته والشاعر يخت!ار للتأويFت المختلفة التي يستغلھا الشاعر للتعبير 

من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة ا�فكار 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!ماً أو ق!و�ً وف!ي   

ووظيفتھ!!ا ف!!!ي التك!!!وين الوظيف!!ة، وظيف!!!ة الشخص!!ية بذات!!!ه  إل!!!ىالمس!!تويين يلّم!!!ح الش!!اعر 

  .الشعري بذكر اسمھا أو بذكر صفة لھا

ويكث!!ر تن!!اص ا�س!!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 

ي!!ر ع!!ن المعن!!ى ويزي!!ده معن!!ى وت!!أثيراً، وق!!د س!!اھمت ھ!!ذه ا�س!!ماء بش!!كل كبي!!ر ف!!ي التعب

  .والمضمون الذي يريده وا�مثلة كثيرة على ذلك

  

  

  

                                                
الشركة العامة للنشر : ية في الشعر العربي المعاصر، منشوراتعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراث  )١(

  .١٥١، ص ١ل ش. والتوزيع وا'ع&ن، طرابلس، ج ع
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  ":رثاء الحسين"يقول في قصيدة   

  ف������������انظر إل������������ى ا	ت������������راك ف������������ي
  

  ع��������������رض ال���������������ب�د مقھق���������������رين  
  

  وانظ����������ر إل����������ى الص����������حراء ت����������ز
  

  خ�������������ر بال�������������ذين ھ�������������م ال�������������ذين  
  

  "ش���������������رحبيل"وبك���������������ل بي���������������ت 
  

"ارطب�������������ون"وبك�������������ل ح�������������ي   
)١(

  
  

ن نص غائب ف!ي نص!ه الحاض!ر تمح!ورت جمع في ھذه ا�بيات أكثر م اً إن عرار  

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!Fل إحالتھ!ا إل!ى نص!وص غائب!ة دال!ة عل!ى ذل!ك فالمتأم!ل لھ!ذه الشخص!يات 

)ش!!رحبيل، أرطب!!ون(ا�بي!!ات الس!!ابقة ال!!واردة ف!!ي 
 )٢(

يج!!دھا ت!!دل عل!!ى تف!!وق ف!!ي مج!!ال  

البطولة وتحقيق ا�نتصارات، وھو يس!تغل ھ!ذه الشخص!يات fب!راز روح الجھ!اد والث!ورة 

التي كانت تضطرم بين أضFع المجاھد العرب!ي ال!ذي يس!عى للنص!ر عل!ى ا�ت!راك، يرن!و 

افة إل!ى ذك!ر ا�ت!راك يش!ير إل!ى ث!ورة إلى الحرية، وھ!و إذ يس!تدعي ھ!ذه الشخص!يات إض!

الع!رب الت!ي انطلق!ت م!!ن جزي!رتھم طلب!اً للحري!ة، وك!!ان اس!تدعاؤه لھ!ذه الشخص!يات عل!!ى 

سبيل المشابھة بين أبطال الثورة وشرحبيل في البطولة وا�ندفاع للتضحية من أجل تحقيق 

  .ا�ھداف المنشودة

 اً تق جمالياته، لكن ع!رارإن استدعاء الشخصيات في النص قد وسع آفاق النص وف  

وظفھ!ا طبق!!اً لم!ا ھ!!ي علي!ه ف!!ي ال!!نص المرج!ع وك!!ان ا�س!تدعاء عل!!ى س!بيل المش!!ابھة كم!!ا 

  .أسلفت

وتبقى مFمح الشخصية التراثية التي استعار الشاعر صورتھا تشع بإيحاءات بالغة   

 يوظ!ف ال!نص الغائ!ب غي!ر م!رة ف!ي اً الغنى والتنوع في وجدان المتلق!ي، حي!ث نج!د ع!رار

من خ!Fل اس!تدعاء شخص!يات س!لبية تع!د رم!زاً م!ن رم!وز " رثاء الحسين"القصيدة نفسھا 

  :ا�ستبداد والظلم

  :يقول

                                                
  .٤٣١عشيات وادي اليابس، ص   )١(

شرحبيل بن حسنة من قادة الفتوح أرسله أبو بكر العبد8 إلى ا3ردن وكان في الطفيلة والشراه وا3رطبون قائد   )٢(
  . قد أطلق ھذا اAسم عمر بن  الخطاب على الروم بأرطبون العربمن قادة الروم، و
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  حت����������������ى اش����������������تروا ب����������������دمائھم
  ج

ــــــين   ــ ــ ــ ــ ــ ــوطن الغـب ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حرـي
  

ــــتق�لھم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه واســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وبنيــ
  

ــــــل    ــ ــ ــــــو9 حبائــ ــ ــ ــــــون"ـل ــ ــ "مكمھــ
)١(

  
  

 يوظف!ه وفق!!اً ل!رؤى ال!!نص يوص!!فھا ش!اھداً تراثي!!اً " مكمھ!ون"فھ!و ق!!د أت!ى بص!!ورة   

الحاض!!ر، فالشخص!!ية مفعم!!ة بال!!د��ت الس!!لبية فق!!د أص!!بحت رم!!زاً للخديع!!ة والمك!!ر، �ن 

ح!رم الع!رب بنظ!ر الش!اعر م!ن قط!ف ثم!ار النص!ر بإقام!ة دول!تھم الت!!ي " مكمھ!ون"خ!داع 

  .كانوا يحلمون بھا

إن ا�بيات السابقة تشكلت من خ!Fل لغ!ة مباش!رة ظھ!رت فيھ!ا الخطابي!ة والش!اعر   

فت!رة تاريخي!ة عاش!ھا الع!رب، تعرض!وا خFلھ!ا للظل!م وا�س!تبداد، وم!ن يرصد من خFلھا 

خFل تصوير ھذه الفترة بصورة دالة على التضحية والبطولة، حتى أن اللفظة الدال!ة عل!ى 

ق!د تحول!ت ض!من رؤي!ة الش!اعر المس!تقبلية إل!ى "... حتى اشتروا ب!دمائھم"الموت في قوله 

  .يةلغة فيھا حياة وتحمل معنى النصر والحر

وتظ!!ل القص!!يدة عن!!د ع!!رار منفتح!!ة عل!!ى ين!!ابيع الت!!راث الدائم!!ة الت!!دفق بإمكان!!ات   

اfيحاء ووسائل التعبير مما يكسبھا أصالة باكتسابھا ھذا البعد الحضاري التاريخي، وبذلك 

�ن النماذج التراثية "تكتسب تجربة الشاعر باستخدامھا للشخصيات التراثية شمو�ً وغنى 

عر م!!ن خFلھ!!ا تمكن!!ه م!!ن الخ!!روج ع!!ن نط!!اق ذاتيت!!ه المغلق!!ة إل!!ى تجرب!!ة الت!!ي يعب!!ر الش!!ا

)٢(اfنسان في ھذا العصر وفي كل عصر
.  

  ":يا راھب الدير"يقول في قصيدة   

ـــى جـــأرت ــوبى ل<ل ـــدير ـط ـــا راھـــب ال   ي
  جج

ــــي   ــــان أحزاـن ــــدت ذوـب   أحـــــزانھم، وـع
  

ــي بزمــــرتكم ــي البــــاب وادمجـت ــتح ـل   اـف
  

ــــا    ــــاد ـي ــــرد جلـع ــا"فـب ــ ــداني" بوـن ــ   تـح
  

ــــنكمل ــ ــن مجلـي ــ ـــ ــــيح، ولك   ســـــــت المســـ
  

)٣(كبنــت يفتــاح، دعھــا اليــوم ترعــاني  
  

  

                                                
  .٤٣٢عشيات وادي اليابس، ص   )١(

ھو المندوب البريطاني في مصر إبان الحرب العالمية ا3ولى وھو صاحب المراس&ت المشھورة مع : مكمھون  
  .الحسين بن علي

، ص ١٩٦٢السورية، العدد الخامس، تموز خليل حاوي من حديث أجراه معه غسان كنفاني مجلة المعرفة   )٢(
١٦٤.  

  .٣٩٦عشيات وادي اليابس، ص   )٣(
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جمع الشاعر في ھذه ا�بيات 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!!د��ت جدي!دة وفق!!اً ل!!رؤى 

مع!!رض نش!!دانه للراح!!ه  جدي!!دة يناقش!!ھا ال!!نص الحاض!!ر، فيستحض!!ر شخص!!ية المس!!يح ف!!ي

وال!!تخلص م!!ن المتاع!!ب الت!!ي تواجھ!!ه، وعن!!دما يرغ!!ب ف!!ي ا�ن!!زواء بعي!!داً ع!!ن ضوض!!اء 

الحياة تراوده فكرة ا�لتجاء إلى الدير، ويح!اور ا�ب طالب!اً من!ه أن ي!أذن ل!ه با�ن!دماج م!ع 

Fل ساكني الدير ليجد الراحة والحب وقد وظف ھنا البعد التناصي ليجلي ھذه الفكرة من خ

د�لة المسيح الذي يرمز إلى الحياة في الفكر المسيحي، فتمنى ل!و ك!ان المس!يح ال!ذي فتن!ت 

)١(ب!!ه م!!ريم المجدلي!!ة
وتبعت!!ه وخدمت!!ه، فاستحض!!اره لشخص!!ية م!!ريم المجدلي!!ة الت!!ي تحم!!ل  

د��ت ديني!!ة ف!!ي الم!!وروث ال!!ديني المس!!يحي جعل!!ت لل!!نص ظ!!Fً تراثي!!اً، حي!!ث إن ھ!!ذه 

ون الحب والعطاء، وھذا ما يفتقده الشاعر في مجتمعه وبيئت!ه، الشخصية تومىء إلى مضم

  .ويبحث عنه في الدير

و�ن فكرة الھروب من حيات!ه القاس!ية طلب!اً للح!ب والراح!ة تل!ّح علي!ه فإن!ه يس!تثمر   

"بنت يفت!اح العم!وني"بعداً تناصياً آخر من خFل استحضاره لشخصية 
)٢(

الت!ي ترم!ز إل!ى  

اتي واستحض!اره لھ!!ذه الشخص!ية ك!!ان عل!ى س!!بيل المش!!ابھة التض!حية ف!!ي الم!وروث الت!!ور

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!اً كح!ب المجدلي!ة للمس!يح، وتض!حية كتض!حية بن!ت 

لديني اليھودي وتج!در اfش!ارة يفتاح التي قدمت قرباناً للرب وھي عذراء وفقاً للموروث ا

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 

  :"حسبك فتنة"يقول في مقطعه 

  

  

ــــة ــــبك فتنــ ــا حلــــــوة النظــــــرات حســ ــ   يــ
  جج

ــــــرات   ــــة النظــ ــ ــــباب وفتنــ ــ ــــــب الشــ   حــ
  

  وشــــذى كّريــــا المجدليــــة فــــي الھــــوى
  

ــــة عــــــات   )٣(وجــــــوى كجــــــوى ا	خيليــ
  

  

                                                
  .مريم المجدلية، من الجليل، تبعت السيد المسيح واعتنت به  )١(

ھي بنت يفتاح الجلعادي الوحيدة، ويفتاح ھذا حارب العمونيين وانتصر عليھم، كما تذكر التوراة، : بنت يفتاح  )٢(
  . لرب أول خارج للقائه من بيته، فكانت ابنته فقدمت للرب وھي عذراءوكان قد نذر أن ُيصعد ل

  .٣٩٦انظر تخريج الديوان، ص . ١١التوراة، سفر القضاة، اAصحاح : انظر  

  .١٥٤عشيات وادي اليابس، ص   )٣(
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شخصية م!ريم المجدلي!ة وم!ا تحم!ل "مر الشاعر مرة أخرى البعد التناصي فقد استث  

من د��ت دينية في الموروث المسحيي، إذ إنه شّكل صورة المرأة التي يخاطبھا من البعد 

التناصي الذي تجّسد في الشخصيات التاريخية التي وظفھا بشكل مباشر فھو يرى نظ!رات 

جدلية ورائحتھا كرائحة مريم، ويرى في وجدھا كوجد مريم المنظرة جمال كالمرأة الفاتنة 

ليل!!ى ا�خيلي!!ة الع!!اتي وع!!رار يس!!عى م!!ن خ!!Fل ھ!!ذه التناص!!ات إل!!ى إيج!!اد ن!!وع م!!ن أن!!واع 

اfثارة الوجدانية لدى المتلقي فحاول رسم صورة جمالية عاطفية ھي أدعى للتأثير وعندما 

ا أس!عفته ا�بع!اد التناص!ية الت!ي تجاه المرأة وجمالھا وفتن!ة نظراتھ! مشاعرهأراد أن يصف 

  .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   

، ووض!عه النفس!ي، ووظفھ!ا الش!اعر طبق!اً لم!ا ؤية الشاعررد��ت دينية جاءت لتعبر عن 

يه في النص المرجع، فھي تعد من التناص المباش!ر ال!ذي ي!وميء إل!ى د�لت!ه بش!كل ھي عل

  .واضح

  .يجدر اfشارة إلى أن الشاعر ينوع في أساليب توظيفه للتناص  

  :إذ يقول عرار" راھب الدير"في قصيدة ف

ــا ــ ــــا ابنــــــي أعاقرھــ ــــومني أننــــــي يــ   تلــ
  ج

ي" ھبني"يا وصف    دين دواـن �ل اـل   ـج
  ج

ــــد فــــــي ــــه أو أننــــــي ابــــــن رشــ   مباذلــ
  

ــــاني   ــــا جــ ــــام يــ ــــر الخيـّـ ــي عمــ   أو أننــــ
  

ـــــت م ــــد كان ــينا وـق ـــــن ســـ   جالســـــهأو اب
  

ــا الحــــادي بركبــــانل<نــــس      يحــــدو بھــ
  

ــــه ورع ــ ــيخاً كلــ ــ ــ ــــــك شــ ــــدني ويــ ــ   تريــ
  

ــــاه شـــــيطاني   ــن يأـب ــــب خشـــ )١(ذا مرـك
  

  

ات الس!ابقة تمتل!ك فك!راً خاص!اً ولھ!ا ي!إن الشخصيات التي يناقش!ھا الش!اعر ف!ي ا�ب  

العرب!!ي، وھ!!و يس!تثمر ھ!!ذه ا�بع!!اد التناص!!ية المجس!!دة ف!!ي  رؤى خاص!ة م!!ن مس!!يرة الفك!!ر

  :الشخصيات التراثية ليعبر عن اتجاھين من التفكير السائد في المجتمع اfسFمي

يمث!!!ل ا�ول التوج!!!ه الفك!!!ري لعام!!!ة الن!!!اس وبموجب!!!ه يب!!!دو ال!!!زمن الق!!!وة الفاعل!!!ة   

الس!ن وينتھ!ي بھ!م ا�م!ر  ك لدى ا�فراد، وذلك ح!ين تتق!دم بھ!مووالمؤثرة في التفكير والسل

إل!!ى التح!!ول م!!ن التوجھ!!ات الفكري!!ة عل!!ى اختFلھ!!ا إل!!ى ا�لت!!زام ال!!ديني ال!!ذي يتس!!اوق م!!ع 

                                                
  .٣٩٧السابق، ص   )١(
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الش!!يخوخة بوص!!فھا نقط!!ة مفص!!لية ف!!ي حي!!اة ا�ف!!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 

ل م!ن ع!الم الل!ذة وا�نف!Fت ا لذي يرغب في تنمية فكرة ھذا التح!ول ل!دى وال!ده، وھ!و تح!وُّ

الفكري والسلوكي، إن صح القول، إل!ى ا�لت!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

لتوج!!ه اuخ!!ر فھ!!و ال!!ذي ي!!ؤمن ب!!ه ع!!رار الش!!اعر، حي!!ث ي!!رفض ت!!أثير الم!!د أم!!ا ا  

الزمني بوص!فه العام!ل الم!ؤطر لحي!اة اfنس!ان وتفكي!ره وس!لوكه أو ي!رفض حال!ة التأس!لب 

 للفك!!رالت!!ي يفرض!!ھا ال!!زمن عل!!ى التفكي!!ر والس!!لوك وعلي!!ه يص!!بح توج!!ه الش!!اعر مخالف!!اً 

رية التي ت!رفض الخض!وع لمث!ل ھ!ذه النظ!رة، السائد، إذ نراه يقبل بنوع من التحو�ت الفك

وعن!!دھا يستحض!!ر مجموع!!ة م!!ن الشخص!!يات الت!!ي يعم!!ق اس!!تدعاؤھا رؤي!!ة الش!!اعر فني!!اً 

ود�ليا، إذ تبدو معھا شعرية ا�بيات قادرة على إفراز نوع من الد��ت الموحية والمؤثرة 

اعل في ھذه الحياة، في المتلقي، ذلك أن مثل ھذه الشخصيات تحمل  من التنوع الفكري الف

  .ومن ثم تبدو عملية ا�ستبدال معھا من وجھة نظره مسّوغة ومقبولة

كون!ه الش!يخ ال!ورع فھ!ي عملي!ة مرفوض!ة انطFق!اً م!ن أما عملية التحول لشخصية   

شاعراً يحتاج إلى شكل م!ن أش!كال التغذي!ة الفكري!ة وطروح!ات التأس!لب وا�ستس!Fم الت!ي 

  .ق والطروحات الفكرية لتوجه عرار الشاعريفرضھا عامل الزمن � تتساو

الغائب يعبر عن طروحات فكرية خاصة لديه عن!دما  النصولعل الشاعر بتحويره   

سّوغ 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 

ك!ابن رش!د واب!ن "استدعى شخص!يات تاريخي!ة لتعب!ر ع!ن رؤيت!ه م!ع أن ھ!ذه الشخص!يات 

لم تكن صاحبة مباذل ومجالس لxنس والخم!ر، فنقلھ!ا الش!اعر م!ن د�لتھ!ا اfيجابي!ة " يناس

  .إلى د�لتھا السلبية لتتساوق مع موقفه الخاص

مثل ھذه النقودات التي يوجھھا عرار لمثل ھذه الطروحات ا�جتماعية التي تنادي   

د فيھا على الشيخ عبود ال!ذي بحرمة الخمر نراھا ماثلة في المقطعة الشعرية اuتية التي ير

ج م!!ن التفكي!!ر ال!!رافض لھ!!ذا ذيعب!!ر ع!!ن ھ!!ذه الفئ!!ة م!!ن الن!!اس ال!!ذين يحرص!!ون عل!!ى نم!!و

  :السلوك الذي يرتضيه عرار يقول
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ــــأي قــــــول ــــة. بــ ــــارت محرمــ ــــد صــ   لقــ
ج   ججج

  "بيــراء"علــى النــدامى، وأھــل الحــظ   
  

ــاً  ــ ــ ــــــاس آراء، فواعجبــ ــــــاس بالكــ   !للـن
  

ــ   ــ ــ ــ ــاس باbنســ ــــ ــ ــــــيس للكــ ــ   !ن آراءاألــ
  

  مــن ب�غتــه" الســكاكي"بــرب  دعنــي
  

ــــــه   ــــاء: وقوـل ــــال وإنشـــ ــ   مقتضـــــــى ـح
  

ــاحبھا" فراھيــــد"أمــــا  ــتغفر لصــ   فاســ
  

  "إقـــواء"مـــن عيــوب الشـــعر ! وقولــه  
  

  فجــــودة الســــبك فــــي ا	قــــ�م موھبــــة
  

ــــاء   ــــل إيحــ ــــنظم كالتنزيــ ــع الــ ــ )١(ورائــ
  

  

في ھذه ا�بيات يعمد عرار إلى فكرة محوري!ة م!ن خ!Fل بني!ة بFغي!ة أطل!ق عليھ!ا   

، إذ إن رفيھ!ا التك!!رار النم!وذج ا�مث!!ل لتجس!يد فك!!رة الش!!اع ويب!!دو) التص!دير(اء اس!!م الق!دم

ت ال!رأي ي رسمھا في البيت الثاني حي!ث أثب!العملية ا�ستبدالية التي تمثلت في الصورة الت

للن!!اس أو�ً ث!!م عك!!س الص!!ورة وجعل!!ه للك!!أس ج!!اءت محاول!!ة موفق!!ة لنس!!ف الفك!!رة القائل!!ة 

ل الش!!اعر التع!!اطي م!!ع ھ!!ذه الفك!!رة باعتم!!اد الم!!نھج التجريب!!ي ف!!ي بتح!ريم الخم!!ر فق!!د ح!!او

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 اختFف آراء الن!اس ف!ي ش!رب 

ن جھ!ة أخ!رى أك!دت عل!ى الجان!ب اfيج!ابي الخمر اعتماداً عل!ى الق!ول وف!ق التجري!ب وم!

للخمر التي يشكل احتساؤھا النموذج التجريبي ا�مث!ل للحك!م عليھ!ا، فالك!أس ھ!ي المح!رك 

للتجربة الشعورية المنبثقة سلوكياً وفق نموذج لغوي ھو ف!ي حقيق!ة ا�م!ر انعك!اس للس!لوك 

رة عل!ى إثب!ات وجھ!ة الفردي، والكأس وفق النموذج الشعري القائم على التجريب أكث!ر ق!د

نظر الشاعر المخالفة للرأي القائ!ل بتح!ريم الخم!رة أو ا�ق!Fع عن!ه، ذل!ك أنھ!ا تمث!ل إيح!اء 

وإلھاماً للتفكير اfنساني الذي يتجسد ھنا إبداعاً شعرياً، وعليه ف!إن عملي!ة التعقي!د والتنظ!يم 

م!اً كم!ا ھ!ي ح!ال للسلوك البشري وف!ق الص!ورة المش!كلة تناص!ياً تفق!د قيمتھ!ا وحيويتھ!ا تما

  .الشاعر في الموھبة التي ھي نتاج طبيعي لشرب الخمر

رة ي!مث وھكذا تصبح عملي!ة استحض!ار شخص!يات م!ن أمث!ال الس!كاكي والفراھي!دي  

في مجال إثبات رؤية الشاعر، ذلك أن جودة السبك ورائع النظم تكشف عن موھبة يول!دھا 

ة الت!ي تحف!ز الموھب!ة في!أتي الش!!عر ش!رب الخم!ر أو ھ!و عل!ى ا�ق!ل يثي!ر نوع!اً م!ن الدافعي!

                                                
  .١١١عشيات وادي اليابس، ص   )١(
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إيحاًء خارجاً 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 اfطار

ويتك!!رر اس!!تدعاء الشخص!!يات التاريخي!!ة ذات ال!!د��ت البالغ!!ة الغن!!ى والتن!!وع ف!!ي 

  .عرار مما يؤكد ما لھذه الشخصيات من طاقات تعبيرية غير محددة شعر

  ":بصرماية بعه"يقول في المقطعة الشعرية بعنوان  

ــــا ھـــــو مــــــوطني ــــه فـم   بصـــــرماية بـع
  ج

ــــي   ـــ ــا أردن ــ ـــ ــــي، و9 أن ـــ ــــه أھل ـــ   و9 أھل
  ج

ــــه، وبعنــــــي وبعتھمــــــو   بصـــــرماية بعــ
  

"وزمن"	شياع غورو أو 9 	تباع   
)١(

  

ــــــن" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "وزـم
)١(

  
  ج

السابقة تومىء في مضمونھا إلى حال!ة م!ن المفارق!ة، وتب!رز لعّل المقطعة الشعرية   

نوعاً من السخرية من ا�وضاع القائمة آن!ذاك، فالش!اعر يس!تدعي شخص!يات تاريخي!ة تع!د 

رموزاً للبطش والمطامع ا�ستعمارية ولذلك فإن استحض!اره لھ!ذه الشخص!يات ج!اء ليعب!ر 

ار مم!ا يج!ري، فع!!رار ، وج!اءت لتعب!ر ع!ن موق!!ف ع!رخاص!!ةع!ن رؤى سياس!ية وفكري!ة 

ي!دعو لبي!ع ال!!وطن ب!ثمن بخ!!س، كم!ا يب!!دو ف!ي ظ!اھر ا�بي!!ات، و� يفھ!م قول!!ه ھ!ذا إ� عل!!ى 

نقيضه �ن بيع ال!وطن يتع!ارض م!ع عقي!دة ع!رار الت!ي تق!وم عل!ى تق!ديس ال!وطن، لدرج!ة 

غ!ورو، (تفضيله على الجنة، وھنا تكمن المفارقة، بالتالي ف!إن دعوت!ه بي!ع ال!وطن �عدائ!ه 

ت!!أتي م!!ن قبي!!ل الس!!خرية، �ن أفع!!ال سماس!!رة ال!!وطن أخل!!ت بت!!وازن الش!!اعر   ).منواي!!ز

ر متس!اوق م!ع نفس!ه، وھ!ذه ا�فع!ال جعلت!ه ينص!رف إل!ى الس!خرية إذ إن!!ه ي!وجعلت!ه يب!دو غ

رأى فيھ!!ا أس!!لوباً ناجع!!اً لتعمي!!ق الفجيع!!ة ف!!ي النف!!وس ومم!!ا يعم!!ق اfحس!!اس بالفجيع!!ة م!!ن 

، فق!د اس!تدعتھا روح الس!خرية )بع!ه(ص!يغة ا�م!ر جانب والسخرية من جان!ب آخ!ر ورود 

ف!ي ا�بي!!ات إذ � وج!ود لمخاط!!ب بعين!!ه، وھ!ذا الفع!!ل يش!ير إل!!ى بداي!!ة التص!دع ف!!ي عFق!!ة 

  .الشاعر بالوطن وأھله وحتى ھويته التي استعّد للتخلي عنھا

يشير إلى الثمن الھزيل بالمقاب!ل يب!رز تخ!اذل ) بعه، صرماية(ثم إن تكرار ا�لفاظ   

ھ!و  وم!ن ث!م ف!إن ال!وطنناء الوطن عن حمايت!ه واس!تعدادھم لبيع!ه والبي!ع فق!دان الش!يء، أب

�ش!يئان البي!ع م!ن جان!ب، والحف!اظ علي!ه م!ن جان!ب  هبيات يتص!ارعالعنصر ا�ساس في ا

المس!تمدة م!ن الم!وروث الش!عبي ق!د س!اھمت ) صرماية(الشاعر وعلينا أن نFحظ أن لفظة 
                                                

  .٣٩٨عشيات وادي اليابس، ص   )١(
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ن المفارق!ة الت!وتر الناش!يء م!ذل!ك أن "علھ!ا ثمن!اً لل!وطن في تصعيد حرارة ا�بيات حين ج

وھو أعظم ما يتعلق به اfنس!ان، يش!كل  -يزداد حفزاً كلما ازداد التباين بين حدثھا، فالوطن

وھ!!و أتف!!ه م!!ا يمل!!ك اfنس!!ان ح!!داً مق!!ابFً ) ص!!رماية(أح!!د طرف!!ي المعادل!!ة، بينم!!ا تش!!كل 

"ونقيضاً 
)١(

.  

اً لرؤيت!!ه السياس!!ية غي!!ر أن التوظي!!ف ج!!اء والش!!اعر وظ!!ف ھ!!ذه الشخص!!يات وفق!!  

  بسيطاً مباشراً نقل صورة النص المرجعي كما ھو في النص الحاضر

يجم!ع الش!اعر أكث!ر م!ن ن!ص غائ!ب ف!ي نص!ه الحاض!ر " إن الوعود"وفي قصيدة   

  .ونّوع في تقنياته في توظيف النص المرجعي

  :يقول

ــــنا ــ ــــــظ عاكســ ــا 	ن الحــ ــ ــ ــا رزئنــ ــ ــ   إنّــ
  

ـــوم مـــن قطـــاع   ــا" وحـــالف الق   "ھاجاـن
  

ـــرب يخـــدعھم ـــان يحســـب أن الع   مـــن ك
  

ــدانا   ــرب أخـــ ـــــت تحســـــبھم للعـــ   مـــــن كن
  

ــا صـــدقوا ـــوا، وـم ــي من ــود الـت   إن الوـع
  

ــا   ــ ــــن بھتانــ ــا، لعمــــــري، كــ ــ ــا علينــ ــ   بـھ
  

ــ ــ ــــين  اإنــ ــذا المــ ــ ــــحايا لھــ ــــنھمضــ   حيــ
  

ــا   ــوم واhنــ ــى الـي ــوم حطــــين حـت ــن ـي   ـم
  

ــدلس ــل أـن ـــم عـــن أـھ ــي، أل ـــن النـي ـــا اب   ي
  

ــا   ــ ــروي حكايانــ ــــة، تــــ )٢(تأتيــــــك دارعــ
  

  

لع!!ّل الش!!اعر ف!!ي ا�بي!!ات الس!!ابقة يعل!!ق عل!!ى الواق!!ع العرب!!ي ال!!ذي يب!!دو متخ!!اذ�ً،   

ويعبر عن صور ا�نھزام والقبول بالذل، وھو يصور بعداً م!ن أبع!اد مأس!اة قوم!ه ف!ي ظ!ل 

قبولھم للھدنة ا�ولى في فلس!طين والت!ي تع!د خدع!ة وق!د عم!د ع!رار ف!ي تص!وير ذل!ك إل!ى 

استحض!!ر شخص!!يات ورم!!وزاً وأح!!داثا فجل!!ى ھ!!ذه الفك!!رة ا�تك!!اء عل!!ى نص!!وص غائب!!ة لي

تاريخية جعلھا خلفية للمضمون فالشاعر من عنوانه للقصيدة يضعنا ف!ي ج!و الخديع!ة الت!ي 

الف أعداءھم من العصابات فقد عاكس الحظ العرب، وح. �نجليزايد مني بھا العرب على 

  .الصھونية التي سرقت أرض فلسطين

ا�نھزام والخديعة، إذ إن الع!رب تعرض!وا للخديع!ة  صورةبوالشاعر يضعنا أيضاً   

  .أيضاً قديماً من أيام ا�ندلس مروراً بحطين وغزوات الصليبين، وامتدوا حديثاً 

                                                
  ،٤٩٢رباعي، عرار، الرؤيا والفن، ص عبدالقادر ال  )١(

  .٣٧٦- ٣٧٥عشيات وادي اليابس، ص   )٢(
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وعن!!دما استحض!!ر حط!!ين فإن!!ه ح!!ّور ف!!ي ال!!نص الغائ!!ب، فحط!!ين وم!!ا تعني!!ه م!!ن   

لبياً يش!ير إل!ى د��ت إيجابية في التاريخ العربي وما تحمله م!ن نص!ر تحم!ل ھن!ا معن!ى س!

ا�نھ!!زام وا�نكف!!اء، وتت!!راءى للش!!اعر مأس!!اة الع!!رب ف!!ي ا�ن!!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 �ن 

  .يعالجھا في نصه الحاضر تكاد تتطابق في موضوعھا مع النص الغائب الحالة التي

ي!!ؤرخ واقع!!ه السياس!!ي بالش!!عر ث!!م يرف!!ده بص!!ور خاص!!ة تتك!!ىء عل!!ى  الش!!اعر إن  

  .حا�ت المأساة التي يراھا في واقعه السياسي جّسد بھا نصوص غائبة

نص م!!ن القص!!ائد الت!!ي ت!!وميء إل!!ى توظي!!ف ال!!" إخ!!واني الص!!عاليك"وتُع!!د قص!!يدة   

  :الغائب ضمن تقنية التناص بشكل مباشر يقول فيھا

  

  

  من يأخذ بناحركم" شيلوخ"يا رھط 
  

)١(يجن على الحق وا	خ�ق وال�دين  
  

  

  فم�������ا كظلمك�������م ظل�������م الف�������رنج و9
  

)٢(كف����تكم ب����الورى فت����ك الط����واعين  
  

  

لع!!!ل اfحس!!!اس ب!!!الظلم وا�س!!!تغFل يش!!!كل المح!!!ور المض!!!موني لxبي!!!ات الس!!!ابقة   

ا�قتص!!ادي والقھ!!ر ا�جتم!!اعي يش!!كFن مح!!ور الص!!ور الجزئي!!ة ف!!ي ا�بي!!ات فا�س!!تغFل 

متمثFن 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 أمFكھ!!م 

الم!رابين وق!د عب!ر الش!اعر ع!ن ھ!ذه المض!امين م!ن  تسديداً للديون المترتب!ة عل!يھم لھ!ؤ�ء

، فق!!د إل!ى شخص!!يات ورم!وز تاريخي!!ة تش!ير إل!!ى ا�وض!اع خ!Fل نص!!وص غائب!ة ت!!وميء

ليرس!م ص!ورة حقيقي!ة لنفس!يات  (Shylock)" ش!يلوخ"وظف شخصية المراب!ي اليھ!ودي 

ط!ر وطبائع المرابين فھم قساة يف!وق ظلمھ!م ظل!م الفرنج!ة، وھ!م وب!اء يزي!د خط!ره عل!ى خ

وس!!عت أف!!ق ال!!نص الحاض!!ر ) ش!!يلوخ، الف!!رنج(إن النص!!وص الغائب!!ة  ،م!!رض الط!!اعون

س!تطاع الش!اعر أن يرق!ى بنم!وذج وجعلته يقرأ وفق!اً ل!د��تھا الجدي!دة في!ه، وع!ن طريقھ!ا ا
                                                

  .من شخصيات شكسبير المسرحية في تاجر البندقية، وشيلوخ يھودي يمثل قمة الجشع والتعامل بالربا: شيلوخ  )١(

  .٣٨٦الديوان، ص   )٢(
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المراب!ي إل!ى ص!عيد النم!اذج ف!ي اuداب العالمي!ة م!ن خ!Fل مقارن!ة ھ!ذا النم!وذج ب!النموذج 

)١(تاجر البندقيةفي مسرحية ) شيلوخ(الجشع 
.  

ولما كانت نصوص عرار الشعرية مفتوحة على الموروث التاريخي فإن ص!احبھا   

الش!عب ف!ي عص!رنا، فھ!ا ھ!و ذا  حي!اةلم يغفل ا�نفتاح على مجري!ات ا�ح!داث الت!ي تم!س 

  :يشكل من ھمومه الفردية، ويأسه المطبق خلفيًة لحدث تاريخي مفصلي من تاريخ ا�مة

  : يقول  

  بلف��������ور أنف��������ذ وع��������ده ي��������ا رّب إنْ 
  

  ك������م مس������لم يبق������ى وك������م نص������راني  
  

  وكي����ان مس����جد قريت����ي م����ن ذا ال����ذي
  

  !يبق��������ى علي��������ه إذا أُزي��������ل كي��������اني؟  
  

  وكنيس��������ة الع��������ذراء أي��������ن مكانھ��������ا
  

)٢(س�����يكون إن بع�����ث اليھ�����ود مك�����اني  
  

  

إل!!ى  مض!!يفاً إن الش!!اعر ف!!ي ا�بي!!ات الس!!ابقة يس!!تدعي حادث!!ة وع!!د بلف!!ور المش!!ؤوم 

سه ھماً قومياً ولده إدراكه مدى خطورة وعد بلف!ور، في!رى أن ن!اره تراكمات الھموم في نف

لن تمتد على فسلطين وح!دھا، وإنم!ا تتع!دى ذل!ك ليكت!وي بھ!ا المس!لمون والنص!ارى بش!كل 

يق!!دم ھ!ذا المض!!مون كم!!ا ھ!!و ف!!ي نص!ه المرج!!ع إ� أن!!ه س!!اق معاني!!ه  اً ع!ام، وم!!ع أن ع!!رار

موعة من ا�سئلة تجعل القارىء يحس ألم ممزوجة با�لم والمرارة ومحمولة على ثنايا مج

اس!!تدعى ال!!نص الغائ!!ب فإن!!ه وظف!!ه توظيف!!اً لم!!ا ھ!!و علي!!ه ف!!ي نص!!ه  الك!!ي، وع!!رار عن!!دما

  .المرجع

وفي نھاية ھذا الفصل � بّد من الق!ول ب!أن توظي!ف ع!رار للشخص!ية التراثي!ة ج!اء   

يفس!ر عFقت!!ه لش!رح بع!د م!ن أبع!اد تجرب!ة الش!اعر، وإن ارت!داد ع!رار إل!ى ھ!ذا الم!وروث 

يعد صورة من صور ھذه العFقة، وثمة  الوثيقة به �ن توظيف ھذه الشخصيات وا�حداث

ك!!!!ان يس!!!!!تدعي أكث!!!!ر م!!!!!ن ن!!!!!ص  اً مFحظ!!!!ة يج!!!!!در الوق!!!!وف عن!!!!!دھا وھ!!!!ي أن ع!!!!!رار

ف!!ي نص!!ه الش!!عري س!!واء أكان!!ت م!!ن الت!!اريخ الق!!ديم أو الح!!ديث وإن  -الشخص!!ية/غائ!!ب

�كير حضوراً في نصوصه يزيد بكثير على تقنية التوظيف المباشر والمطابق للنص كان ا

ل!!م يتقن!ع بھ!!ذه الشخص!!يات أي ل!!م ينتق!!ل إل!!ى  اً التن!اص المقل!!وب أو المعك!!وس، ث!!م أن ع!!رار

                                                
  .٢١النماذج ا'نسانية ودAAتھا في شعر عرار، تركي المغيض، ص   )١(

  .٣٨٤الديوان، ص   )٢(
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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
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  الخاتمة

    

تبين من خ#ل ھذه الدراسة أنه � 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 


ات 

ة ومرجعي

كل خلفي

ي تش

عبية الت

ة والش

ة والتاريخي

ات ا;دبي

ن الموروث

ا م
ورموزھ

وانط#ق
اً م
ن ذل
ك فق
د . ى ع
رار منف
تح  عل
ى نص
وص ش
تى?بداعه الش
عري، ف
النص ل
د


اول

نھج تن

ق م

عره وف

ي ش

اص ف

ح التن

ار م#م

ت إظھ

د  حاول

اص عن

وم التن

ور مفھ
تط

أصحابه الغربيين، كما عرض Tراء النقاد العرب الذين حاولوا التنظير لمصطلح التن
اص 

;نھ
م  -كبي
رإل
ى ح
د – ومفھومه في النقد العرب
ي الح
ديث ال
ذين تش
ابھت رؤي
تھم وتماثل
ت

  .اعتمدوا على مصادر أجنبية متشابھة وھم يدرسون ھذا المصطلح


ة   

رار، دراس

وص ع

ة نص

ى دراس

ب عل

د انص

ة فق

ن الدراس

ر م

زء اTخ

ا الج
أم

تطبيقية تبرز الجوانب المضمونية والفنية في توظيف التناص، وقد حاول
ت أن أق
دم نم
اذج 

  .لقراءة التناص مختارة

أقدم نماذج مختارة لقراءة التناص اعتماداً على أن الفاعلية الجمالية  وقد حاولت أن

للتناص ھي اTلية المتبعة لذلك فإن عملية اختياري للنصوص مقص
ودة �س
تج#ء جوان
ب 

  .انفتاح النص في تجربة عرار الشعرية


ه


ارة إلي


در ا?ش


ا يج

دة  مم


عت جاھ


ة، س


ذه الدراس


س لھ


ي تؤس

ة وھ

أن الباحث

  :اذج �ختيار منظم تتحقق معه أھدافھا التي تؤشر على جانبين?خضاع النم

يأتي ا;ول في سياق إثبات معطيات نظرية التناص القائلة بحتمية وج
ود ت
داخ#ت 

  .نصية بين النصوص على اخت#فھا


ا 

س لھ

ي يؤس

ة الت

ة الجمالي

ي الفاعلي

ث ف

ياق البح

ي س

أتي ف

ر في

ب اTخ
أم
ا الجان

وبالنتيج
ة ف
إن الباحث
ة � ت
ّدعي ا?حاط
ة بك
ل النم
اذج الت
ي . صالشاعر باتكائ
ه عل
ى التن
ا

تكرس وجود الظاھرة في ديوان عرار وھي لم تسع إلى ذلك أص#ً لكي � تتحول الدراسة 

إلى عملي
ة إحص
ائية تح
رف البح
ث ع
ن مس
اره، وإنم
ا ك
ان اھتمامھ
ا منص
باً عل
ى حتمي
ة 


ية

اع#ت النص

رات للتف

ود مؤش

 وج

اعر الق

ت الش

ت منح

كي#ت أسس

ق تش

ى خل
درة عل

  .لجماليات الصورة وساھمت في بناء النص، وحققت له انفتاحاً د�لياً متعدد ا;بعاد
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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 


عة

رآن  مس
احة واس

ى الق

اعر عل

ه الش

أ في

ذي اتك

اص ال
ديني ال

#ه التن

رار ت

وان ع

ن دي
م

الكريم، ولعّل ھذه المساحات جاءت نتيجة طبيعي
ة لثقاف
ة ع
رار، إذ يب
دو م
ن المس
لَّمات أن 

. الشعراء ال#حقين يرتكزون على منجزات شعرية سابقة راقت لھم فحفظوھا ف
ي ذاك
رتھم

  .لتأخذ حيزاً لھا في إبداعاتھم حتى جاءت تزاحم أفكارھم من جديد

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 ا�تجاه ففي ذاكرة المجتمع يتاصل البعد الديني، إذ كان القرآن القاع
دة 

  .التي ينطلق منھا النشء في بحثه عن العلم والمعرفة

ره أن الشخصيات التي استحضرھا عرار في نصه الشعري لم تك
ن ومما يجدر ذك  

نمطاً ثابتاً اتكأ عليه عرار وإنما كان استدعاء ھذه الشخصيات عش
وائياً وج
اء وفق
اً 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   

  .يدةالعام للقص


س   


ة ليؤس

كي#ته الفني

ي تش

رار ف

ه ع


ق من

زاً انطل

ادر مرتك

ذه المص

ت ھ
وكّون

  .لتجاربه وإبداعاته


ي   


ا لكنن

ن خلفھ

ديھا و� م

ين ي

ن ب


ل م

ا الباط

ة � يأتيھ

ذه الدراس

م أن ھ
� أزع

  .اجتھدت
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  والمراجع قائمة المصادر

  

  :المصادر: أو�ً 

١ - 


رم المص

ن مك

د ب

ن محم

دين ب

ال ال

ور، جم

ن منظ

رب، دار اب

ان الع
ري، لس

 .١٩٦٨صادر، بيروت، 


ل  - ٢

ي الت

طفى وھب

ل، مص

رار(الت

طفى ). ع

وان مص

ابس، دي

يات وادي الي
عش

  .م١٩٩٨زياد الزعبي، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، : وھبي التل، تح


ل  - ٣

ي الت

طفى وھب

ل، مص

رار(الت

طفى ). ع

وان مص

ابس، دي

يات وادي الي
عش

 .م١٩٨٢ ،زياد الزعبي. تحوھبي التل، 


ح - ٤

ده، ت

عر ونق

وم الش

ي عل

دة ف

يق، العم

ن رش

ن ب

ي الحس

و عل

ي، أب
: القيروان

 .م١٩٨١، ٥محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، ط 

  

  :والمترجمة إلى العربية العربية المراجع: ثانياً 

  .م١٩٩٠البدوي الملثم، عرار شاعر ا;ردن، دار القلم، بيروت  - ١


اعر ال#من - ٢


رار الش


ر، ع


و مط


د أب


كندرية أحم


ارة، ا?س


ة التج


ي، مطبع

تم

 .م١٩٧٧


ة  - ٣

ة تطبيقي

ع دراس

ة م

ة نظري

اً، مقدم

اً وتطبيقي

اص، نظري

ي، التن

د الزعب
أحم


ة 


ي رواي


اص ف


ا"للتن


د" رؤي


اني، إرب


ة الكت


ة، مكتب


م غرايب

ا;ردن  -لھاش

 .م١٩٩٣

أحمد المصلح، الھم ا?نس
اني ف
ي الش
عر العرب
ي ف
ي ا;ردن، مطص
فى وھب
ي  - ٤

 .م٢٠٠١موذجاً، وزارة الثقافة، عمان ن) عرار(التل 

جوليا كريستيفا، عل
م ال
نص، ترجم
ة ف
ؤاد الزاھ
ي، مراجع
ة عب
دالجليل ن
اظم،  - ٥

 .م١٩٩١دار توبقال، المغرب 


ل  - ٦

ديث، دار الجي

ي الح

عر العرب

د الش

ي نق

ة ف

وز التراثي

ي، الرم

د الكرك
خال

 .م١٩٨٩ ، عمانبيروت، ومكتبة الرائد العلمية
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، المؤسس
ة ١٩٩٩نية وأسلوبية ف
ي ش
عر ع
رار، ج
رش خليل عودة، ظواھر ف - ٧

 .م٢٠٠٠العربية للدراسات والنشر، بيروت 


د، ط - ٨

ي الجدي

د العرب

كاليات النق

ن إش

ي، م

ز الماض

كري عزي

ة  ١ش
المؤسس

 .م١٩٩٧العربية للدراسات والنشر بيروت 

شرقيات ) دراسة نظرية وقراءات تطبيقية(صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي  - ٩

 .م١٩٩٦توزيع، القاھرة، للنشر وال


ر، ط - ١٠


د المعاص


اھج النق


ل، من


#ح فض


اھرة ١ص


ة، الق


اق العربي

، دار اTف

 .م١٩٩٧


ل  - ١١


ّياب ودنق


ديث، الس


ي الح


عر العرب


ي الش


اص ف


دة، التن


ط مراش

عبدالباس

 .م٢٠٠٢ودرويش أنموذجاً، دار ورد للنشر والتوزيع 

 .م٢٠٠١لكويت  ، ا٢٧٢عبدالعزيز حموده، المرايا المقعرة، عالم المعرفة  - ١٢


ر  - ١٣

ة للنش

داخل، أزمن

ن ال

راءة م

ن، ق

ا والف

رار، الرؤي

اعي، ع

دالقادر الرب
عب

 .م٢٠٠٢عمان 

 .م١٩٩٦عبدهللا رضوان، أدباء أردنيون، دار الينابيع، عمان  - ١٤

  .م٢٠٠٠عروس الشمال، إلى عرار في ذكرى مئويته، مكتبة الرائد عمان  -

 م١٩٩٩عرار، شاعر ا;ردن وعاشقه، أمانة عمان، عمان  -


ر  - ١٥

ة والتكفي

ذامي، الخطيئ

دهللا الغ

ة (عب

راءة نقدي

ريحية ق

ى التش

ة إل

ن البنيوي
م

  .م١٩٨٥، النادي ا;دبي الثقافي، جدة، السعودية ١ط) ذج إنسانيولنم


أة  - ١٦


ر، المنش


ي المعاص


عر العرب

د الش


ي نق


ة ف

ول التراثي


م، ا;ص


دنان قاس
ع

 .م١٩٨٠الشعبية للنشر، الجماھيرية الليبية، 


ا - ١٧

اد ص

رى، زي

وص أخ

ات ونص

ة الرباعي

ام، ترجم

رار والخي

ي، ع
لح الزعب

 .م٢٠٠٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 .م١٩٦٨عمر الخيام، الرباعيات، ترجمة وديع البستاني، بيروت  - ١٨

، ١محمد بنيّس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكويني
ة ط - ١٩

 .م١٩٧٩دار العودة 


دالمط - ٢٠

د عب

اني، طمحم

دالقادر الجرج

د عب

ة عن

ايا الحداث

ركة ١لب، قض
، الش

 .م١٩٩٥المصرية العالمية للنشر، مصر 
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 .م١٩٨٠محمد كعوش، أوراق عرار السياسية  - ٢١


افي  - ٢٢

ز الثق

تراتيجية التن
اص، المرك

اب الش
عري، إس

اح، تحلي
ل الخط
محم
د مفت

 .١٩٩٢، الدار البيضاء ٢العربي، ط

وزارة ) ع
رار(ضل، مصطفى وھبي الت
ل محمود عبيدات، سيرة الشاعر المنا - ٢٣

 .الثقافة، عمان

موسى ربابعة، التناص في نم
اذج م
ن الش
عر الح
ديث، مؤسس
ة حم
ادة للنش
ر،  - ٢٤

 .م٢٠٠٠إربد، ا;ردن 

باختين، قضايا الفن ا?بداعي عند دستوفس
كي، ترجم
ة جمي
ل نص
يف  ميخائيل - ٢٥


رارة، ط

اة ش

ة حي

ي، مراجع

ة و١التكريت

ة العام

ؤون الثقافي

ة ، الش
زارة الثقاف

 .م١٩٨٦وا?ع#م، بغداد 


يات وادي  - ٢٦


رار، عش


وان ع


ي دي


راءات ف

ة، ق


رؤى المموھ


ة، ال


ى عبابن
يحي

 .م٢٠٠١ن .اليابس، عمان، د

  

  الدراسات الجامعية: ثالثاً 

إسماعيل علي محاسنة، بناء الجملة وقضاياھا في ديوان عشيات وادي اليابس،  - ١

  .م١٩٩٦رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 


الة  - ٢


ي، رس


دي والب#غ


راث النق


ي الت


مين ف


اعي، التض


دالقادر الرب


ى عب

رب

 .م١٩٩٧ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، ا;ردن، 


ل  - ٣

ي الت

طفى وھب

عر مص

ي ش

عرية ف

ورة الش

ة، الص

ي الخرابش

رار(عل
، )ع

 .م٢٠٠٥رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، 

  

  :البحوث المنشورة في الكتب والدوريات: رابعاً 

  :ي كتابف   -أ

ق
راءة جدي
دة، مؤسس
ة ) ع
رار(عرار والتراث، مصطفى وھب
ي الت
ل : أحمد مطلوب  -١

  .م٢٠٠٢عبدالحميد شومان، وزارة الثقافة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

بسام قطوس، تجليات اللغة، قراءة نقدية في شعر إبراھيم الخطيب، تحرير عب
دالقادر   -٢

  م١٩٩٧المفرق أبو شريفة، جامعة آل البيت، 
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ل   -٣


ي الت


طفى وھب


ة، مص


رار المعرفي


ات ع


ة، مرجعي


ابيع الكتاب


ي، ين


اد الزعب

زي

، قراءة جديدة، مؤسسة عبدالحميد ش
ومان، وزارة الثقاف
ة، المؤسس
ة العربي
ة )عرار(

  .م٢٠٠٢للدراسات والنشر 

ق
راءة ) ع
رار(سليمان ا;زرع
ي، ع
رار والم
وروث الش
عبي، مص
طفى وھب
ي الت
ل   -٤


د


ات جدي


ة للدراس


ة العربي


ة، المؤسس


ومان، وزارة الثقاف


د ش


ة عبدالحمي

ة، مؤسس

  .م٢٠٠٢والنشر 


رع  -٥

ي الش

ل : عل

ي الت

طفى وھب

ة، مص

ة الحديث

ات العربي

رار والطروح

رار(ع
) ع

قراءة جديدة، مؤسسة عبدالحميد شومان، وزارة الثقافة، المؤسسة العربي
ة للدراس
ات 

  .م٢٠٠٢والنشر 

) ع
رار(المعجم اللفظي ود��ته في شعر مص
طفى وھب
ي الت
ل . اليمحمد أحمد المج  -٦

قراءة جديدة، مؤسسة عبدالحميد شومان، وزارة الثقافة، المؤسسة العربي
ة للدراس
ات 

  .م٢٠٠٢والنشر 

، ٩٩نايف العجلوني، ا�قتراب من لغة الحياة اليومية ف
ي ش
عر ع
رار، كت
اب ج
رش   -٧

  .م٢٠٠٠بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  

  

  

  

  

  :الدوريات في  -ب


ار ع  - ١

عره، أفك

رار وش

اة ع

ي حي

رد ف

اھرة التم

ى ظ

وء عل

ل، ض

راھيم خلي
إب

  .م١٩٩٢، ١٠٥

، ٤٩ع ٥إبراھيم رماني، النص الغائب في الشعر العربي الحديث، الوح
دة س  - ٢

 .م١٩٨٨

 .م١٩٩١، )٢١(أحمد محمد قدور، بحوث جامعة حلب، م  - ٣

 .م١٩٧٥، ٢٩ا;ردن، أفكار ع أمينة العدوان، عرار شاعر  - ٤
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ة  - ٥


ات الجامعي


رار، دراس


عر ع


ي ش


ة ف


امين التراثي


ويلم، المض


و س


ور أب

أن

 .م١٩٨٩، ٣، ع ١٦ا;ردنية م 

 .م١٩٩٠، )٩٧(باقر جاسم محمد، التناص، المفھوم واTفاق، اTداب، ع  - ٦


ين  - ٧


اص ب

وم التن


ري، مفھ


ير القم

ل"بش


داد"و " ا;ص

ي "ا�مت


ر العرب

، الفك

 .م١٩٨٩) ٦١-٦٠(المعاصر ع 

، ع )٢(تركي المغيض، التناص في معارضات البارودي، أبحاث اليرموك، م  - ٨

 .م١٩٩١) ٢(


ة  - ٩


ل، مؤت


ي الت


طفى وھب


عر مص


ي ش


راب ف


ورة وا�غت


الي، الث


اد المج

جھ

 .م١٩٩٣، ٦ع  ٨للبحوث والدراسات م 

جيرار جانيت، من التناص إلى ا;طراس، ترجمة المختار حسني، ع#مات ج  - ١٠

 .م١٩٩٧سبتمبر  ،٥، م ٥


ة  - ١١

رار، المجل

عر ع

ي ش

عبية ف

ة والش

امين التراثي

وان، المض

دهللا نش

ين عب
حس

 .م١٩٩٦) ٣٠٥(المؤقف ا;دبي ع  ١٩٩٩، نيسان، تموز ٤٧الثقافية، ع 


ي ع  - ١٢

ف ا;دب

عري، الموق

نص الش

ي ال

ية ف

اص وا;جناس

ى، التن

ل الموس
خلي

 .م١٩٩٩) ٣٠٥(

لشملي وآخرون، حوليات الجامعة و�ن بارت، نظرية النص، ترجمة محيي ار - ١٣

 .م١٩٨٨، تونس ٢٧التونسية، ع 

 .م١٩٩٠، )٣(زھور لحزام، آلية التناص، الناقد ع  - ١٤


ة  - ١٥

ة، المجل

اره النثري

ى آث

ارات إل

دة، إش

اءات جدي

رار، إض

ي، ع

اد الزعب
زي

 .م١٩٩٩، نيسان ٤٧الثقافية ع 

  .م١٩٩٠) ٢(ع ) ٨(عرار قاصاً، أبحاث اليرموك، م  -

، التمرد وا�غتراب في شعر عرار، مؤتة للبحوث والدراسات سالم الھدروسي - ١٦

  .م١٩٩١، ٢، ع ٦م 

-٦٠(سامي سويدان، حوار منھجي حول التناص، الفك
ر العرب
ي المعاص
ر ع  - ١٧

 .م١٩٨٩) ٦١


ول م  - ١٨


عري، فص


نص الش


ة ال


ى دراس


بي#ً إل


اص س


ر، التن


ربل داغ

، ١٦ش

 .م١٩٩٧
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 .م١٩٩٩، نيسان ٤٧ة ع صبري مسلم، الحوار في شعر عرار، المجلة الثقافي - ١٩

عبدالخالق ختاتنة ونايف البنوي، أنم
اط الع#ق
ات ب
ين الواق
ع وا;دوار دراس
ة  - ٢٠

) ١٥(تحليلية للع#قات ا�جتماعية في شعر مص
طفى وھب
ي الت
ل، اليرم
وك م 

 .م١٩٩٢) ٢(ع 

) ١٩(م ) ١(عبدالقادر الرباعي، بناء اللغة في شعر عرار، أبحاث اليرموك ع  - ٢١

 .م٢٠٠١


دالك - ٢٢

وان عب

#ل دي

ن خ

رار م

ة ع

ي لغ

لوبية ف

ات ا;س

د، ا�نزياح
ريم مجاھ

 .م٢٠٠٣، ٨٢عشيات وادي اليابس، المجلة العربية للعلوم ا?نسانية ع 


ي ع  - ٢٣


ف ا;دب


ي، الموق


نص ا;دب

ة ال


ي نظري


اض، ف


دالملك مرت
، )٢٠١(عب

 .م١٩٨٨

  .م١٩٩٩، )٦٢-٦١ع (الكتابة من موقع العدم، كتاب الرياض  -

، تفسير وتطبيق مفھوم التناص في الخطاب النقدي المعاص
ر، عبدالوھاب ترو - ٢٤

  .م١٩٩١) ٢١-٢٠(الفكر العربي المعاصر، ع 

، ١، ع٦ت م قاسم المومني، ا;رض في شعر ع
رار، مؤت
ة للبح
وث والدراس
ا - ٢٥

 .م١٩٩١


ات، ج  - ٢٦


ات، ع#م


ل برك


ة وائ


ية، ترجم


ومفيل، التناص


ون س

، ٢٦م  ٢١لي

 .٢٣٦م، ص ١٩٩٦

 .م١٩٩٨، الجزائر ١٢ناص بين القديم والجديد، المبرز ع ماجد الجعافرة، الت - ٢٧


ار ع  - ٢٨

عرية، أفك

رار الش

رة ع

ي ذاك

ان ف

مة، المك

دهللا القواس

د عب
، ١٣٦محم

 .م١٩٩٩

محمود الس
مرة، اللغ
ة وا;س
لوب ف
ي ش
عر ع
رار، مجل
ة مجم
ع اللغ
ة العربي
ة  - ٢٩

 .م١٩٧٩، أيار، كانون ا;ول، )٦-٥(ا;ردني ع 

 .م١٩٩٩ديسمبر  ٩، م ٣٤تناص، ع#مات ج المختار حسني، نظرية ال - ٣٠


دد  - ٣١

ار ع

لمى، أفك

ي س

رار وأب

ين ع

اج#ت ب

ار، مس

د الف

طفى محم
، ١٣٦مص

 .م١٩٩٩

موسى سامح ربابعة، ا�قتباس والتض
مين ف
ي ش
عر ع
رار، دراس
ات الجامع
ة  - ٣٢

 .م١٩٩٢، ١٩، م ١ا;ردنية ع
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، تم
وز ٤٧نبيل ح
داد، التم
رد الرومانس
ي ف
ي ش
عر ع
رار، المجل
ة الثقافي
ة ع  - ٣٣

 .م١٩٩٩

 .م١٩٨٤، ١نبيلة إبراھيم، القاريء في النص، التأثر وا�تصال، فصول ع  - ٣٤

  .م١٩٩٩) ٣(العبوديات بين عرار والشيح رشيد الكي#ني، أفكار  -


ات م  -



وث والدراس


ة للبح


رار، مؤت


عر ع


ي ش


ان ف


ات المك

، ٢، ع٤جمالي

 .م١٩٨٩


ات عم
ر الخي
ا - ٢٥

ي، ترجم
ة ع
رار لرباعي

ل م يوس
ف بك
ار وجعف
ر عفيف
م الفيص

  .م٢٠٠٢، ٣٠٥، ع ٢٦

 .م٢٠٠٢، )٧٨-٧٧(يوسف الغزو، فلسفة المكان في شعر عرار، أفكار ع  - ٢٦
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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.  


