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Absrtact 

AlbahaeZoheir in self poetryproceed with description of elegances Egypt and its 

perspectives.Territoryof hejaz for him remind and revive past reminiscent.Her love don`t  know mark 

to Egypt and description its elegances.At the same reason ` he utilize to embellishpoetry`method and 

Artic images of types imagery Such as:Metaphor` Allegory`Simil`Squib.Her aims toexhibit emotions 

and her experiment for grandstand. This article proceed with study poetry `method and analaysis of 

articulationandAesthetic. 
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 الم لّخص:
مصائبه؛ و شعره صدًی آلالم الشعببین الحکیم الخّیام؛ و إنَّ الکتابة عن مصطفی وهبی الّتل تؤّید مقارنة بینه

كان قد زج بنفسه في خضم األحداث السیاسیة؛  اجتماعیة أو سیاسیة. انتشر شعره بین المواطنین في شرق األردن، بعد ان
اإلعتقال. في الوقت نفسه كان رجاًل شعبیًا، ال یتعالى على عامة الناس، و النفيو معارضًا وناقدًا، غیر مكترث بالسجن

 تحسب له الف حساب.و یقدره، تخشاه الحكومةو األمر الذي اصبح بسببه رجاًل مشهورًا ، یحبه الشعب
تؤّید علیها مقالة أبي العالء  -شاعر الرباعیات -ر، إنَّ الکتابة عن الحکیم عمر الخیامِمن جانب اآلخِ 

ّنما أن نطیل الهمس.و َنحدس،و المعّری:إن أقصی ما نستطیع هو أن نظن  البوح بالیقین الیستوجب رفع الصوت، وا 
کأّنه یتعهد به نفسه و یشان روحه ،کأّنما یحاول به أن یهدئ به من جو الخّیام یقول الشعر فکأّنما یزجیه لنفسه،

 یعّودها الحکمة.و یعلمها األخالقو بالتربیة
 الخّیام، مصطفی وهبی الّتل، ترجمة الرباعّیات.الکلمات الرئيسة: 

 المقدمة
التدقیق فی شعر هذا الّشاعر و إّن مصطفی وهبی التل )العرار( هو من أشهر شعراء العرب فی العصر الحدیث؛

أفکار الحکیم الخّیام؛ مع هذا، الكتابة عن الحیاة األدبیة فی شرق األردن )موطن العرار( و بأنَّه خبیر بآراء ح یبین لنا ِبوضو 
أغفلتها كتب التأریخ االدبي التي ُأرَِّخت لالدب العربي في العصر الحدیث؛ ولم َیرد   صعب كلَّ الصعوبة، ألنَّ هذه المنطقة،

فلسطین، كان اضطرابهما السیاسي تحت الحكم و یرجع ذلك الى أن شرق األردنو یل،لها ذكر إاّل تلمیحا دون أيِّ تفص
كان الجانب السیاسي، بالتالي، یشغل الباحثین عن و العثماني، ومن بعده األجنبي، یؤثر على حیاتهما في المیادین كافة،

في حین أن و المعلومات المتوافرة.و راجعمن هنا یجد الباحث في هذا الجانب، ندرة المو بخاصة األدبیة،و الجوانب األخرى
 لبنان بدأتا تشهدان نقلة حضاریة، بعد الحملة الفرنسیة على مصر، كان شرق االأردن یشهد حیاة مغایرة تماما،و مصر

ظّل یسیر و النهضة الحدیثة في القرن التاسع عشر،و یسیر نحو النقیض، فبقي بعیدا عن االتصال بالحیاة الحضاریةو
 (. 115م:1966اجتماعیة.)األسد، و علمیة، ثقافیةو مختلفة في كّل المیادین: أدبیةحیاته ال

قد بلغ ُحبُّ فیتزجرالد له و الیعرف اسم عمر الخّیام، فالفنادق الکبری تحمل اسمه، ال یوجد إنسان فی العالم بأسره، 
هو من الشعراء و باوند إبنه بإسم عمرَسمَّی الشاعر األمریکی إزرا و حّد توقیع علی بعض رسائله بإسم فیتز عمر ،

أنه اعتاد أن یقرأ الرباعیات « أوراق الغرفة»یذّکر الروائی اإلنجلیزی دی. إتش. لورانس فی کتابه و األمریکیین المعاصرین،
کانت أّمه تطلب منه أن یخفض صوته کیالتصل هذه الرباعیة بالذات  ،72بصوت مرتفع، لکّنه عندما یصل إلی الرباعیة 

إن الرباعیات کانت أّول األعمال   یقول الشاعر اإلنجلیزی تی. إس. إلیوت،و لی سمع أخیه األصغر فی الغرفة المجاورة،إ
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إّنها تعبر بصورة لیس لها مثیل عن أعمق :»الکاتب األمریکی مارک توین یقول و الشعریة المؤثرة فی إبداعه الشعری،
کتب تنیسون، شاعر و «أسلوب ال نظیر لهو کلمات قلیلة جّدًا،و حیز ضیق جّدًا،أشدها تعقیدًا، فی و أبعد مناال،و األفکار،

عام « قصائد أخریو تایریزیاس»ترجمة فیتزجرالد، نشرت ضمن دیوانه و البالط الملکی، قصیدة أشاد فیها بالرباعیات
 اقاتهم المتبادلة الرباعیة:بطو رسائلهمو األمریکی فقد انتشرت فی کّراساتهمو م، أما جیـل الشباب اإلنجلیزی 1885

 1دیوان شعر تحت غصن شجرة
 زجاجة من النبیذ، رغیف خبز،

 و أنِت إلی جانبی فی القفار نغنی،
 آه، إن القفار وقتئذ تکون جّنتنا

 (36م:1989)توفیق، 
 ل،( الذی کتب روایات تاریخیة عن تیمورلنک، وهانیبا1962 -1893و الروائی الموّرخ األمریکی هارولد الم )

نسج فی سیاقها کثیرًا « قصة حیاة عمر الخیام»اإلسکندر المقدونی، کتب أیضًا عن الخیام روایة جمیلة مؤّثرة بعنوان و
الفلسفة لحکیم عمر الخیام فی و الشعرو کثیر من المسائل األخری سبب انتشار األفکارو من الرباعیات؛ هذا الموارد

 (.10م:1989أقطار العالم)توفیق، 
 ر مصطفی وهبی الّتل )العرار( شعو حياة

ى تعلیمه االبتدائي فیها. سافر تلقّ و  ،25/5/1899في « األردن»شمال « إربد»ولد مصطفى وهبي التل في مدینة 
خالل دراسته شارك زمالءه في الحركات التي كانوا یقومون بها و  واصل تعلیمه في مدرسة عنبرو  ،1912إلى دمشق عام 

 2إحدى هذه الحركات إلى بیروت، ولكنه ما لبث أن عاد إلى دمشق مرة أخرى. ضد األتراك، فنفي على إثر
بین والده و في أثناء هذه الفترة نشبت بینهو عاد مصطفى إلى اربد لقضاء العطلة الصیفیة، 1916في صیف عام 

ي مدرسة خاصة كان یبقیه في إربد لیعمل فو خالفات حادة، مما جعل والده یحجم عن إعادته إلى مدرسة عنبر في دمشق،
 سماها )المدرسة الصالحیة العثمانیة(.و قد افتتحها آنذاك

اشتدت فقرر أن یترك إربد، فغادرها و استمرت خالفاتهماو عمل في مدرسة والده مضطرًا،و بقي مصطفى في اربد
إذ استقر المقام بصحبة صدیقة محمد صبحي أبي غنیمة قاصدین استنبول، ولكنهما لم یبلغاها،  20/6/1917صباح یوم 

 حیث كان عمه علي نیازي قائم مقام فیها. بمصطفى في عربكیر،
 3/10/1918في عربكیر، عمل مصطفى وكیل معلم ثان لمحلة اسكیشهر، إذ عین في هذه الوظیفة بتاریخ 

 .9/3/1919استقال منها في و
زمالئه إقناع والده استطاع خالل هذه الفترة بمساعدة بعض و في إربد، 1919قضى مصطفى، صیف عام 

؛ ولكن عودته صادفت قیام 1920ـ 1919بضرورة إرجاعه إلى مدرسة عنبر بدمشق فسافر إلیها في مطلع العام الدراسي 
سمحت له و شارك فیها، بل كان مع بعض أصدقائه على رأسها، مما جعل السلطات تقرر نفیه إلى حلب، حركات طالبیة، 

؛ حین غادرها بعد أن 1920، ومكث فیها حتى الشهر السادس من عام 1920في شباط  بإكمال دراسته فیها، فسافر إلیها
 3حصل على الشهادة الثانویة من المدرسة السلطانیة.

في أواخر العشرینات درس و ، كما عرف الفارسیة،-وهي اللغة الرسمیة وقتذاك-و في أثناء دراسته هذه تعلم اللغة التركیة
نفسه، وتقدم للفحص الذي كانت تجریه وزارة العدلیة آنذاك فاجتازه، وحصل على إجازة  مصطفى القانون معتمدًا على

 .1930شباط   3المحاماة في 
في مناطق متفرقة من و معلمًا في مدرسة الكرك، 1931-22/4/1922عمل مصطفى في الفترة الواقعة بین 

الشوبك. وعمل خالل األعوام و الزرقاء،و ي السیر،هي وادو حاكمًا إداریًا لثالث نواحي شرقي األردن،و شرقي األردن،
، فتسلم مجموعة من الوظائف هي: مأمور 1/1/1933معلمًا في إربد، ثّم في سلك القضاء ابتداء من  1942ـ  1931
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مساعد النائب العام ثّم عاد إلى وزارة و مّدعي عام السلطة،و رئیس كتاب محكمة االستئناف،و إجراءات، ثّم في عمان،
حین تركها، ُعّین رئیس التشریفات في الدیوان و (.12م: 1973وهبي التل، عارف فتسلم وظیفة المفتش األول فیها)الم

اقتید إلى سجن المحطة في عمان، حیث قضى نحو سبعین و مكث في منصبه هذا أقل من أربعة أشهر، إذ عزل،و العالي،
 (289-288م: 1958یومًا)العودات، 

، مارس مصطفى مهنة المحاماة في عمان، حیث افتتح مكتبًا 1942نهایة عام  بعد خروجه من السجن في
 4خاصًا به.

كان لمصطفى صالت واسعة مع كثیر من الشعراء المعاصرین له أمثال: إبراهیم ناجي، أحمد الصافي النجفي، 
ببالط الملك عبد اهلل ابن  إبراهیم طوقان، عبد الكریم الكرمي )أبوسلمى(، الشیخ فؤاد الخطیب، كما كانت صلته وثیقة

أیار/ مایو  25في و معارضات شعریة.و تدور بینهم مساجالتو األدباءو الحسین، حیث كانت تجتمع نخبة من الشعراء
لیبقى قریبا من  دموعهم، الى تل إربد، و همد القلب الكبیر، في المستشفى الحكومي بعمان، لینقل وسط آهات خالنه 1949

 (.80م: 1966أمضوا معه فترات سعیدة من حیاتهم)المقدسي، و ه،الندامى، الذین أحبو 
لقد تواَفَرت لشعر عرار في مجموعه، عدة خصائص انفرد بها وَمیََّزته عن سواه ولم تُبَد في نتاج شاعر آخر من 

م هذه من أهو معاصریه، كما جعلت شعَره في شرق األردن معروفًا لدى الجمیع، یمیزونه ویتعرفونه لمجّرد سماعه.
التي صبغت أغلب « المسحة الشعبیة»الخصائص الفنیة التي یمیز بها شعر عرار عن غیره من شعراء المنطقة، تلك 

أول هذه المظاهر عنده االستیحاء لكامل بالده في كل شيء، فعج شعره و طغت علیها متمثلة في مظاهر شتى.و قصائده
 همها على غیر األردني، ولقد ورد في ثنایا الكتاب الكثیر من هذه األلفاظالتعابیر األردنیة المحلیة التي یصعب فو باأللفاظ

 (.115م:1966التعابیر الشدیدة االلتصاق بالبیئة األردنیة المحلیة)األسد، و
مع أن اهلل و تحصیله العلمي كان محدودًا،و لم یكن مستوى عرار الثقافي بالمستوى الرفیع، فمعارفه كانت بسیطة،

أغلب وقته كان مضیعًا و ُیوسِّع معلوماته،و ادًا، إال أّنه لم یستفد منه كما یجب، فلم یحاول أن ُیَنّمَي ثقافتهمنحه ذكاء وقّ 
 العروضیة، بعیدًا عن التنقیحو لهذا جاء شعره یحمل الكثیر من األخطاء اللُّغویة واألسلوبیةو الطرب،و بین الشراب

بب ذلك اهتمامه بالمعنى أكثر من اهتمامه باللفظ، فقد َدَفَعه ذلك إلى التهذیب، یظهر فیه أثر الفوضى واإلهمال، وسو
الخروج عن بعض ما هو مقّرر من القواعد اللغویة واألسلوبیة في بعض األحیان. ولكننا مع ذلك ال نستطیع إاّل أن ُنِقرَّ 

 قد وصفه صدیقه محمود المطلق الُمحامي بقوله: و بصدق مشاعر عرار واحساسه في شعره
ثقافته محدودة، فقد تلقى في و إّنما كانت معارفه بسیطة،و المعرفة،و لم یكن مصطفى واسع الثقافة واالطالع»

صار له اإللمام و صباه تعلیمًا یعادل التعلیم الثانوي، إن لم یقل عنه وفي دراسته هذه تعلم التركیة التي كانت اللغة الرسمیة،
أن یطلع على المذاهب الفكریة الحدیثة في و حاول فیما بعد أن ُیوسِّع ثقافته كثیرا،لم یو بالفارسیة التي كانت تدرس آنذاك؛

لهذا كان مستوى ثقافته أَقلَّ كثیرا من مستوى ذكائه الفطري، فقد كان مصطفى خارق الذكاء، و اآلداب،و الفنونو العلوم
تحریك نوازعه الشعریة بالشرب و شاعره،ولكنه كان قلیل الِجدِّ ال یمیل الى الدرس بمقدار ما یمیل إلى إشباع م

 (1973:43وهبي التل، «)والغناء.
 فلسفة حکيم عمر الخيام و حياة

قد أجمع و 5(9م: 1989للمیالد)توفیق،  1050سنة و 1025یتراوح تاریخ والدته فی مجال الشک بین سنة 
کانت و جّدًا؛و رجح عندهم، ّأنَُّه نیسابوری أباً و ،1123علی أّنُه توّفی فی نیسابور عام  6(5م: 1959البستاني، الخیامّیون)

خراسان أنجبت غیر واحد من و صناعتهاو مدینة عظیمة بعیدة الشهرة بتجارتهاو نیسابور فی تلک األّیام، عاصمة خراسان
الدین جالل و فریدالدین العّطار صاحب منطق الطیرو الشعراء الکبیر الفرس کالحکیم الفردوسي صاحب الشاهنامة الشهیرة

قد ذکره العرب و (.6-5عاَلم األدب)المصدرنفسه:و غیرهم ممن تفتخر بهم بالد الفارسو الهاتفیو جامی،و البلخی الرومی،
غیاث الدین أبوالفتح عمر بن إبراهیم الخّیام أو »هو و عرفه األفرنج حدیثًا بهذا اإلسم المقتضب من إسمه الحقیقیو قدیماً 
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َتراَءی للبعض، أّنُه إنَّما اختاره لنفسه لقبًا و رجمه أّنُه ُلقِّب بالخیام، نسبة لحرفته أو حرفة أبیِه،قد الح ألکثِر متو «الخیامیّ 
(. فقد 6غیرهما ممن اّتخذوا لهم اسماء فخریة)المصدرنفسه:و الفردوسیو التواضع، خالفًا للعّطارو شعریًا متوّخیًا السذاجة

مرصدًا  1074آثاره الخالدة شاهدة فی جمیع ذلک؛ أقام فی نیسابور عام و وفًا معاً فیلسو شاعراً و فلکیاً و کان الخیام ریاضیاً 
بدأ العمل به فی « َمِلکشاه السلجوقی»فریدًا حقق من خالله تقویمًا شمسیًا جدیدًا، استبدل بالتقویم القمری فی عهد السلطان 

ظلَّ و رب ما یکون فی دقته من التقویم الجریجوریهو أقو ؛ تجاوز فی دقته التقویم الجولیانی السابق علیه1079/ 3/ 15
، کما عزل عمر 1092عام « ملکشاه»تقویم عمر الخیام الذی ُعِرَف باسم التقویم الجاللی ساریا، حّتی تمَّ اغتیال السطان 

 .(9م:1989أحرقت باعتبارها مخالفة للشرع)توفیق، و الجامعاتو ُحّرمت مؤّلفاته فی المدارسو الخیام من عمله
األربعین وحیدًا، مهجورًا، مطاردًا من السلطة الجدیدة التی تقاسمها أبناء و هو فی الثامنةو هکذا وجد الخیام نفسه

الذی استشهد فی معرکة « رحیم»یسترجع وجه صدیقه و ،«بیت النجوم»السلطان الراحل، یتذکر مرصده الفقید الذی سّماه 
هی فی ُحمَّی الموت، و یستعید وجه یاسمین، حّبه األّولو الن والد ملکشاه،اشترکا فیها فی أواخر عهد السلطان ألب أرس

التقی بها فی حلب فوق سطوح منزل، بأفقر أحیاء المدینة، یتفرسها و بعد أن حرمته الظروف اإلجتماعیة منها عمرًا طویاًل،
 (.9مصدرنفسه:َحَملها معه إلی الّشام)الو المرض بعد طالقها من تاجر غنی تزّوجها فی نیسابور

سیاراتها؛ و یرصد ثوابتهاو فلکیًا یساهر النجومو یضرب أخماسها بأسداسها،و کان الخیام ریاضیًا، یعالج األرقام
 األقمار،و ولکن علم األرقام لم یکن لیشغله عن علم الکالم، فقد کان فی عزلته یستعید رائد الطَُّرف من مسارح النجوم

 طائرًا شادیًا،و نهرًا جاریًا،و ینظر حوله، فیری من الطبیعة نباتًا نامیاً و األعشار،و تساعیحّل عقال الفکر من مشکالت األو
غروره، و مصیره، معتبرًا بجهلهو تقیًا مراثیًا، فیطرق مفکرًا فی شأن اإلنسانو لئیمًا مداجیًا،و من الناس جائرًا عاتیًا،و

 (.10م:1959البستاني، شاعرًا)و حاضرًا، فکان بذلک فیلسوفاً  المستقبلو الحاضر ماضیًا،و فیتراءی له الوجود فانیًا،
الرباعیات هی و شاعراً و مات فیلسوفاً و عاش عیشة الشاعر،و شاعرًا،و ُوِلَد الخیام فیلسوفًا، عاش ِعیشة الفیلسوف،

الته الشعریة، ِمن النظر إلی إدراک خیاو البّد لنا، دون تَفّهم نظریاته الفلسفیةو أثره الشعری الخالد،و سفره الفلسفی الجلیل،
 (.10إزهاق الباطل)المصدرنفسه:و حال زمانه، نظَر الساِعي علی إحقاق الحقّ و حاله

 ما أراه مجاریًا للرباعیات فی مغزاهاو شأنه،و هذا ما إخاله کان دأبهو علی زعم بعض من مترجمي كتبه،
أجاًل و أنه نظر نظره فی الوجود، فألفی الحیاة أمدًا معلوماً و قد زعم بعضهم أن الخیام کان فیلسوفًا ماّدیًا ،و مرماها؛و

 تناسوا هموم الحیاةو بل قال: اسکروا« اشربوا الیوم فغدًا تموتونو کلوا»مصرومًا، إاّل أنُه خالفه فی الدعوة، فلم یقل قوله: 
زعم اآلخرون أّن الخیام کان و ته؛الکأس فی رباعیاو دلیُلهم فی ذلک إکثاره من ذکر الخمرةو اغتموا الفرصة قبل الفواتو

حافظ من و یرید بها العزة اإللهیة، شأن إبن الفارض من الشعراء العربیةو أنه کان یتغزل بالخمرة تغزالً و صوفّیًا بحتًا،
 (.12-11الشعراء الفارسیة)المصدرنفسه:

 ه یرید أن یکون مع نفسه؛لیس بذاته، ألنّ و یعتزلهم نفسیًا، فهو معهم بجسمهو أهلهو و یهجر الخیام أصحابه
نکتشف عن طریقها ذواتنا، فنشعر بالمتعالی و عالمات لنا علی الطریق، لنهتدی بهاو الخیام یری فی الوجود، أّنه إشاراتو

کأّن الخیام أّول فیلسوف و (.7م:1992داخلنا بافتقادنا إلیه)الحفني، و نشعر باهلل من حولناو داخلنا، خالل معاناتنا للوجود،
اهلل و هی ما یهمهو أحوال الوجود اإلنسانیو العبارات تشّج بالعواطفو ی فی اإلسالم؛ الکلمات عنده حافلة بالمعانیوجود

بین اهلل تعالی علی صلة و الصلة بینهو إّنما هو األنت المخاطب فی مواجهة األنا المخاطب،و ال شیئاً و عنده لیس تصّوراً 
 صانع قیمةو الخیام بشعره الفلسفی رائدو (.7ب قد أمکن رتَق الهوة)المصدرنفسه:لیست بینهما هوة، ألّنه بالحو ذات بذات

فیه و شعره لذلک فیه الظاهر الحّسیو الخیام بکّل المعاییر، فیلسوف،و  کّل ما سبقه؛و کان فیه متمردًا علی کل من سبقوهو
ال ینبغی أن و (.10ؤه المکنون)المصدرنفسه:یستخرج لؤلو تأکید الباطن اّلذی یحتاج إلی غّواص، بوسعه أن یسبو أغواره،

تذهب ظنون القاریء إلی أن الرباعیات، لیست من األعمال الفلسفیة، فالواقع أن الکثیر من األعمال الشعریة کان بمثابة 
لصور یبدو من خالل او یؤّکد علیهاو الخیام فی الرباعیات یمارس حریة اإلختیار فی نطاق التکلیفو ُکَتیِّب فی الفلسفة؛



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

53 

تُنِشد و ترفض الواقع اإلنسانیو تعیش فی الحقیقةو األفکار التی یقدِّمها کذات تبحث عن نفسهاو الشعریة
 (.134لإلنسان)المصدرنفسه:

فی المدرج األخالقی، فإّنه سیبحث فی المدرج الدینی عن العلو ال « اإلنسان»و کما بحث الخیام عن العلّو فی 
لو و عدم اکتمال اإلنسان؛و ال في التشوقات الصوفیة ولکن فی بیان عدم اکتمال العالمو د اهللفي براهین العقل المثبتة لوجو 

الممکن هو إثبات وجوده عن طریق التعالی، یقول)وهبي التل، و حاولنا إثبات وجود اهلل بالدالالت المادیة لفشلنا أیضاً 
 (:69م:1998

 لقد ُأکِرهُت علی نزول ساحة الحیاة؛
 ارتها إاّل َحیرةفما زادتنی زی

 وها أنا ذا أهجرها مکرهاً 
 إقامتی!و ِمن مقدمیو فلیتنی أعلم القصد من رحیلی

 ترجمة رباعّيات الخّيام بالعربّية
خمسین و بلغ عدد الترجمات العربیة له خمساً و حظی الخیام بما لم یحظ به شاعر آخر من الترجمات العربیة

 م:1989ن حتی ترجمة فی ثالث منهج ِمن اّول قرن العشری
 115عدد رباعیاتها و البستانیو ، عن ترجمَتی السباعی1944أّولها ترجمة حسین مظلوم سنة  :سبع ترجمات بالعامية

ترجمة عباس الترجمان و ؛1949رباعیة؛ ثم ترجمة فاضل بن حمود إلی الموال المسبع العراقی عن ترجمة النجفی سنة 
رباعیة  116ترجم و ؛1966تز جیرالد؛ وأحمد عبدالجّبار بالعامیة العراقیة سنة رباعیة عن فی 75ترجم و ؛1949زجاًل سنة 

 محّمد رخا،و رباعیة عن أحمد رامي، 181ترجم و ،1975أحمد سلیمان حجاب بالعامیة المصریة سنة و عن أبي شادي؛
 .1975رباعیة زجاًل عن توفیق مفرج سنة  106ترجم و

أحمد حافظ عوض لتسع رباعیات عن اإلنجلیزیة، فی مقال له عن شعراء الفرس  أّولها ترجمة :ثالث عشرة ترجمة نثرية
محّمد و الفارسیة؛و رباعیة عن الترکیة 155ترجم و 1922؛ ومصطفي وهبي الّتل سنة 1901بالمجلة المصریة سنة 

رباعیة عن  130ترجم و ،1928الزهاوي سنة و ترجم ستَّ عشرَة رباعیة عن فیتر جیرالد،و ،1923المنجوري سنة 
لخمس رباعیات  1939ترجمة همایون سنة و رباعیة عن الفارسیة؛ 198ترجم و ،1931الفارسیة؛ وأحمد الصّراف سنة 

ترجم و ،1958نویل عبداألحد سنة و ، وترجم ثمانی رباعیات عن اإلیطالیة،1954عن الفارسیة؛ وعیسی الناهوري سنة 
أبوالنصر مبشر و رباعیة عن الفارسیة؛ 23ترجم و ،1965ی هالل سنة دکتور محّمد غنیمو رباعیة عن فیتز جیرالد؛ 75

ترجمت اثنتی عشرة رباعیة عن و الدکتورة إسعاد قندیل،و عن الفارسیة؛ 1967ترجم أربعین رباعیة سنة و الطرزي الحسیني
بدر توفیق و ؛1986ة عشرین رباعیة عن الفارسیة سنو ؛ والدکتورة مریم محّمد زهیري، وترجمت إحدی1975الفارسیة سنة 

 .1989رباعیة عن فیتز جیرالد سنة  101وترجم 
 ؛1910أّولها ترجمة إسکندر معلوف لسّت رباعیات عن اإلنجلیزیة، نشرها فی الهالل سنة  :ثالثون ترجمة شعريةو اثنتان

رجم ثالث رباعیات تو آخرین؛ وعبدالرحمن شکري،و ترجم ثمانین رباعیة عن فیتز جیرالدو ،1912ودیع البستانی سنة و
محّمد و عشرین رباعیة عن فیتز جیرالد؛و سبعاً  1919ترجم سنة و عبداللطیف النشارو ؛1913عن فیتز جیرالد سنة 

رباعیة عن  113ترجم و ،1923محّمد الهاشمي سنة و رباعیة عن فیتز جیرالد؛ 101عدد  1922ترجم سنة و السباعی
المازني ثالث عشرة رباعیة عن فیتز جیرالد و ؛1924باعیة عن الفارسیة سنة ر  168ترجمة الصّراف النثریة؛ وأحمد رامي 

رباعیة عن الفارسیة سنة  130الزهاوي و ؛1925أمین نخلة إثنتا عشرة رباعیة عن فیتز جیرالد سنة و ؛1924سنة 
 ؛1931وي سنة رباعیة عن الزها 130أبوشادي و ؛1031رباعیة عن الفارسیة سنة  351أحمد الصافي النجفي و ؛1928

نور و ؛1942العّقاد رباعیة واحدة عن فیتز جیرالد سنة و ؛1933رباعیة عن فیتز جیرالد سنة  152إبراهیم العریض و
 ؛1947رباعیة بالشعر الحر عن فیتز جیرالد سنة  107توفیق مفرج و ؛1944الدین مصطفي ثالث رباعیات سنة 
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عبدالحق و ؛1950رباعیة عن الفارسیة سنة  159طالب الحیدري عن الصّراف؛ و  1949رباعیة سنة  18مصطفي جواد و
محّمد حسن و ؛1952رباعیة عن فیتز جیرالد سنة  108أحمد أبوشادي و ؛1950رباعیة عن الفارسیة سنة  381فاضل 

؛ ومهدي جاسم 1957رباعیة عن فیتز جیرالد سنة  50جمیل المالئکة و ؛1955عواد سّت رباعیات عن الصّراف سنة 
جعفر الخلیلي و ؛1964رباعیة عن الفارسیة سنة  110حکمت فرج البدري و ؛1964رباعیة عن الفارسیة سنة  182

؛ ومحّمد جمیل العقیلي 1965؛ ومحّمد مهدي کبه رباعیة واحدة عن الفارسیة سنة 1965رباعیة واحدة عن الفارسیة سنة 
 75؛ وعامر بحیري 1968یة عن فیتز جیرالد سنة رباع 86قیصر المعلوف و ؛1966رباعیة عن فیتز جیرالد سنة  79

رباعیة  150؛ ومحّمد بن تاویت 1980رباعیة بالشعر الحر سنة  29تیسیر  سبول و ؛1978رباعیة عن فیتز جیرالد سنة 
 (.196-195م:1992)الحفني، 1985عن الفارسیة سنة 

 مصطفی وهبی التل النثرّية لبعض رباعيات الخيام: ترجمة 
عرار، شاعر »جمعها البدوي الملثم في كتابه و ،1925عام « منیرفا»لتي كانت قد ُنِشرت في مجلة من الكتب ا 

كانت قد نثرت ترجمة « منیرفا»؛ یفهم من المعلومات التي َوردت في الكتاب المذكور أن مجلة 92ـ  87صص « األردن
هبي التل، فبدأ یترجم الرباعیات، بینما ترجمها لبعض الرباعیات للشاعر اللبناني امین نخلة، فلم تعجب الشاعر مصطفى و 

هذا ما أبعدها عن الروح التي تضمنتها الرباعیات بالفارسیة، یوجد كتاب باللغة التركیة اسمه و أمین نخلة عن االنجلیزیة،
 قد احتوى الكتاب على نص الرباعیاتو ؛«رضا توفیق»و «حسین دانش»لألدیبین التركیین « رباعیات عمر الخیام»

قد وجدت على هامش النص الفارسي ترجمة شعریة عربیة لما یقارب ثالثین رباعیة، و ترجمتها إلى التركیة؛و بالفارسیة،
یمكن أن یكون معنى و َتبّین لي بعد مقارنتها بالترجمات الشعریة العربیة المعروفة للرباعیات، أنها من َترَجمة ودیع البستاني؛

لبستاني في دراسته للرباعیات الفارسیة بوضع الترجمة العربیة على هامش النص الفارسي، هذا ، أنه كان یستعین بترجمة ا
 (.8-7م:1990بالرغم من أن ترجمة البستاني للرباعیات عن االنجلیزیة ال الفارسیة)بکار، 

 تأثير فلسفة الخّيام علی شعر مصطفی وهبی التل
؛ «رباعیات الخیام»علي روائع األدب الفارسي، متمثلة في  علمنا أّن عرارا درس اللغة الفارسیة، وتفتحت قریحته
هو بصدد الرّد على و المناقشات التي اشترك فیهاو ،«مینرفا»حیث جسد اعجابه هذا في ترجمتها التي نشرها في مجلة 

 7ترجمة الشاعر أمین نخلة للرباعیات.
هو و ،«أصدقائي النور»م، وهو یصرِّح في رسالته و لقد بلغ تأثُّر عرار بالخیام حّدًا دفع به أن یطیل شعره كالخیا

دماَنه علیها «خیامي المشرب»بصدد الحدیث عن فلسفته، أّنه  زیادة على  -، لذا ال نغالي إن قلنا، إنَّ ُشرَبه الخمَر وا 
وفكرًا ، كما نري كان متأثرا فیه بروح خیامیة؛ ویتضح في أشعاره في الخمر، الروح الخیامیة سلوكًا  -األسباب التي أوردناها

 هذه القضّیة في نظرتهما التشاؤمّیة بالنسبة إلي الّدنیا. 
 نظرة فلسفية

كان ِلعرار نظرة فلسفیة لشرب الخمور، إّنه كان یرى فیه َمالذا یلجأ إلیه لیستریح ساعات من واقعه األلیم، 
 ، یقول: «ّبه ودواؤهط»إنَّ عرارًا كان یرى أن هذه الخمر هي و لیصحَو ویعوَد من جدید من واقعه
 قال األطباء: التشرب فقلت لهم:
 الشرب ال الطب عافاني وأبراني!
 علي  بالكاس  فالـدنیا  مهازلها

 طغت على الناس لكن شّر طغیان
 (188م:1973)وهبي التل، 

 عندما قال:« الخمر هي طّبه ودواؤه»و الخیام من قبله قرر أن 
هباءو و ربیع  الحیاة   عهد   الصباء         حیاتــي   كـهـذه    الصَّ
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  عمري شبابي!و دوائي        عیشتي نشوتيو ُحلوها المّر فهي طّبي
 (45م:1959)البستاني، 

 تنقله نقالت واسعة في عالمها الخفّي، كان عرار یصیح بندمانه: و صوابه،و عندما كانت الكؤوس تفقده عقله
 هل   فالــزمان  مـواتوهلم   نن      غـادر  إلی  اللذات  قبل فوات

 جوى یجنن ال أسیغ حیاتيو و أنا بغیر هوى یذیب حشاشتي      
 8(165م:1973)وهبي التل، 

 تحت نفس المؤثرات هتف الخیام بندمانه:و ومن قبله
 أیها    الغافلون    هبوا    ِنیاما

 ودعوا   األیاما و و رشفوها  
 قبل أن تجرعوا كؤوَس المنایا

 مر عّزت شرابا!الخو و تعافوا،
 (41م:1959)البستاني، 

 الروح الخيامية
من قبله، « الخیام»و امتّد تأثیر الروح الخیامیة في شعره الخمري خاصة، الى حّد أنه تمنَّى ما كان یتمناه صنُوه 

 یلتذ لها أوردها في قوله: و فاألشیاء التي كان یتمناها الخیام
 فخذ شاهو رکوز  خمو و أن نلت من حنطة رغیفا       

 و كان  إلفي   معي   بقفر         فقت  بذا  عیشة الواله
 (18م:1964)الصافي النجفي، 

 یلتذ به: و و هي أیضا التبعد كثیرا عما كان یتمناه عرار
 أو َتدرین ما الجمیل اللذیذ؟ بالجمیل اللَّذیذ ال تهجریني

 9نبیذو قینةو عود و الناس   قد رقدو ضجعة  في  الصفا
 األجل قرب

 و في لحظات الشعور بقرب األجل، لم ینسى عرار الخمر: 
 إن ماء الكروم تحیي عظامي أنا إن مت فاغسلوني بخمر
 كفني  من  رحیقها  المختوم حنطوني  بتربها  ثم   رشوا
 10بیننا  مسكر   الدنان   مقیم  وادفنوني في حانة عند دن

 الى القول:هو یعرف أن صنوه الخیام سبقه و و کیف ینساها
 كهرباء  الخدود    للیاقوت  أحیلوا و اجعلوا  قوتي  الطال 

ذا ُمتُّ فاجعلوا الراح غسلي   (238م:1964)الصافي النجفي،  ومن الكرم فاصنعوا تابوت  وا 
 کان فیها صادقا مع نفسهو ،«عرار»تلك كانت أهّم الموضوعات، أو االتجاهات الشعریة، التي توزع بینها شعر 

أثر و صورة حیة لشعبه؛ و التكلف، فجاءت أشعاره قطعة من نفسه،و ه، بدیهیا فطرّیا في نظمه، لم یعرف الصنعةمشاعر و
 ذلك على مستوى الصیاغة الشعریة.

یتذّوق األدب الفارسي كرباعیات و ألّم بها إلمامًا حسنًا مكنه أن یقرأو و زیادة على ذلك، فقد تعلم اللغة الفارسیة،
مها إلى العربیة نثرًا وشعرًا. وأحیانا كان یكتب ترجمات شعراء العرب اآلخرین على كتاب رباعیات الخیام الخیام، بل یترج
 الذي أشرت الیه سابقًا، ومن هذه الترجمات:و باللغة التركیة،

 كم حبیب كان الجلیس األنیسا
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 كلما جئت أو طلبت  الكؤوسا
 واحـد   اثر   واحـد  ودعوني

 ودعونيو أسى یلهب الحشى  أ
 المقابر  مألىو فرغ  البیت 

 وعیوني المألى تفیض انسكابا
 (57م:1959)البستاني، 

لها قصة عرفت في و بین أدباء آخرین،و أثارت حولها نقاشًا عنیفًا بینهو وهناك رباعیات أخرى كثیرة، ترجمها عرار نثرًا،
 (.94-85م:1958العودات، أوردها البدوي الملثم في كتابه)راجعوا:و عصره،

بدأ ینشرها في مجلة و عندما شرع الشاعر امین نخلة في ترجمة الرباعیات، 1925و کان ذلك في عام 
عند اطالع عرار على هذه الترجمة، أرسل للمجلة رأیه فیها، ذكر أنه قد استهوته و لصاحبتها ماریني عطااهلل،« مینرفا»

هذا ما دفعه الى ترجمة و التركیة،و الفارسیةو كتب حولها في العربیةالرباعیات عندما قرأ ترجمة البستاني لها، فبدأ یقرأ ما 
ذلك ألن البستاني لم و یرى أنَّ ترجمة البستاني، جاءت أقرب لألصل من ترجمة السباعي،و الرباعیات من لغتها األصلیة،

اعي الذي اعتمد على درس ما كتب عن الخیام في الّلغات التي یعرفها، بعكس السبو یعتمد على مؤلف واحد، بل قرأ
، فجاءت ترجمته أقرب لألصل اإلنجلیزي، بینما جاءت ترجمة البستاني أقرب «فیتز جرالد»ترجمة الشاعر االنكلیزي 

لألصل الفارسي؛ كما یرى أن ترجمة امین نخلة لیست في المستوى الذي توهمته المجلة، بل هي أبعد من الترجمتین 
احتفاظًا بروح المؤلف؛ ثم یورد عرار ترجمة لكل رباعیة ترجمها امین نخلة لیقارن  أقلو السابقتین عن األصل الفارسي،

شهریًا حتى بلغ ما ترجمه ونشره، قرابة « مینرفا»قد استمر بنشر هذه الترجمات في و ترجمة نخلة،و بین الشاعر لها
 (. 92-87الثماني والعشرین رباعیة)المصدرنفسه:

بقة، في أن الخیر اصل الّلذة؛ كما أنه یلتقي مع الخیام التقاء كاماًل في فلسفة فهو یلتقي هنا مع الفلسفات السا
والَندامى، كما كانت حیاته تطبیقًا لهذه الفلسفة التي و السعادة، التي تتحقق في مجالس الشراب مع الخاّلنو الشراب

طالما تغنى بجمال و مغرمًا بالجمال، -لتأثره باألفالطونیة -«عرار»اختطها مزیجًا من الفلسفات السابقة؛ فلقد كان 
سماه و من شدة هیامه بفاتنات وادي الیابس، أهدى لهن دیوانهو فاتنات وادي الیابس.و الشركسیات، وفتیات وادي السیر،

 «.عشّیات وادي الیابس»باسمهن 
 یا أخت واد قد دعوتك باسمه

 (48م:1973)وهبي التل،  دیواني  -تبركاً –وله  نسبت 
 مرإدمان الخ

لقد كانت و طلب الملّذات عن طریقها،و أكثر مع الخیام في فلسفته ضمن دائرة إدمان الخمر« عرار»و یلتقي 
عند دراسة اشعاره نرى أن فلسفة الخیام، ضمن دائرة و تأثیرًا في نفسه وحیاته.و فلسفة الخیام أكثر الفلسفات قبواًل عنده،

 مسلكه في الحیاة:و الخمر، سیطرت على روحه
 ویشربني 11حت  أشرب كنیاكاصب

 12ولست أدري لعمري أینا سكرا
یراها محققة لسعادته، ال یتمنى جملة كثیرة معقدة من و كان الخّیام عندما یتمّنى األشیاء التي تحقق لذاته،

هذا و نفس الوصیة، كانت وصیة عرار لخاّلنه قبل مماته،و شروطها؛و االشیاء التي ألف الناس أن یروها أركان السعادة
 فلسفته علیه، فهو یقول لخاّلنه:و التأثر یدّل على مدى سیطرة الخیامو االتفاق

 ان ماء الكروم تحیي عظامي أنا إن مت فاغسلوني  بخمر
 كفني من  رحیقها   المختوم حنطوني  بتربها    ثم  رشوا
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 13بیننا   مسكر   الدنان   مقیم وادفنوني في حانة عند  دن
نخلة على صفحات المجلة بقوله أنه ال یعرف الفارسیة، لیتمكن من توضیح أخطائه  و لقد استفزه امین

مؤّكدًا أن ترجمته « عرار»تجعل المرء یتساءل: أیقرأ العربیة أم الفارسیة، وقد رّد علیه « عرار»إن ترجمة و بالترجمة،
ك ألنه ال یترجم الرباعیة الواحدة إال بعد مغزاه، وذلو أحفظها ألسلوب الخیامو أقرب الترجمات المعروفة لألصل الفارسي،

 التصوفیة التي یرّجح أن الخیام استوحاها معنى رباعیاته.و أن یدرس كل ما یمكنه درسه من المواضیع الفلسفیة
ثقافته، نرى أنها كانت محدودة، انحصرت في مجال واحد ال یعدو و و من خالل هذا العرض ألوجه معارفه

یترجمها نثرًا، وأحیانًا أخرى یقارن ترجمتها لیبدي رأیه فیها، و له یتعّقب الرباعیات، یقرؤها بالفارسیة،إعجابه بالخیام، مما جع
التي حاول أن یشتق منها لنفسه مذهبا معینا في و أما اطالعه الفلسفي، فال یعدو معرفته بأسس المذاهب الفلسفیة المشهورة،

هذا مع و یة التي درسها دراسة ذاتیة كي یحصل على إجازة المحاماة،یضاف إلى ذلك بعض المعلومات القانونو الحیاة،
ذكائه و هو لن یعود أن یكون انعكاسًا لذلك، مع لمحات موهبتهو األدبي لبالده في الثالثینات، -مالحظة الوضع الثقافي 

اته محمود المطلق المحامي صدیق حیو هذا ما حدا بزمیلهو اللذین ال بّد أن یمّیزا صاحبهما عن غیره من متعّلمي عصره؛
 أن یقول:

ثقافته محدودة، فقد تلقى في و إّنما كانت معارفه بسیطةو المعرفة،و االطالعو لم یكن مصطفى واسع الثقافة»... 
صار له إلمام و في دراسته هذه تعلم التركیة التي كانت اللغة الرسمیة،و صباه تعلیمًا یعادل الثانوّي إن لم یقل عنه،

 (42م:1973وهبي التل، ...«)التي كانت تدرس آنذاك  بالفارسیة
 النتيجة

تناوله لألمور، و حقیقة تفكیرهو میولهو ، إنَّما هو مرآة لحیاته، تتجسم فیه مالمح الشاعر«عرار»الحقیقة أن شعر 
غیرة التي العامة، یدور معه في هذه الدوائر الصو سجل  صادق لحیاته الخاصةو صدى محیطه وعصره،و فهو مرآة نفسه

یصدق فیه وصف العقاد لدیوان البارودي، فشعر عرار یدّل علیه ما عرفناه في و كان یعیش فیها، وال یكاد یخرج عنها.
 العامة.و حیاته الخاصة

تأثَّر عرار بشعراء مثل الشاعر الفارسي عمر الخیام، ولكنَّ تأّثره هذا لم َیمُح شخصیته من شعره، فعلى الرغم من 
التعابیر و الروح الخفیفة، فشعره یزخر باأللفاظو رار في شعره طابعه الخاص الممیز ذو المسحة الشعبیةذلك، ظّل لع

هذه اللمسات تبدو جلیة في كل قصائده، فتعطي شعره نكهة خاصة، وتطبعه و النكات الشعبیة،و األقوال الدارجة،و العامیة،
سلوكه، فهو قد اتبع و وقفة أطَوَل، ألنها كانت أبعد تأثیرًا في حیاة عراراّما الفلسفة الخیامیة، فتحتاج الى بالطابع األردني. 

هي و مظهره كما تخّیله؛ كانت فلسفة الخیام تعتمد على وجود قدرة قاهرة فوق البشرو الخیام في كثیر من نواحي حیاته،
 یل یستمر من األزل الى آخر األبد،کان یرى أنَّ الكائنات سو ، فهو مؤمن بوجود صمداني سرمدي هو اهلل؛«القدرة الكلیة»
 ال أین یذهب؛ كما یرى الخیام أنَّ العناصر في تفكیكو هو جاهل، الیدري من أین أتىو اإلنسان في هذا السیل یمضيو
عنده إّن العالم یبقى یسیر على هذا األساس من و تتبعثر،و تودع جثّته في التراب، فتنحلّ و تركیب دائمین، فاإلنسان یموتو

اذا تبعثرت عناصر معینة، أصبح من المستحیل أن تعود مؤلفة الجسم األول. و توّقف،و التركیب دون انقطاعو حاللاالن
یعتقد و هو شدید األلم ألن احدًا ممن ماتوا لم یعد لیعرفنا بأحوال الذین رحلوا وغابوا،و لذلك فاّن الخیام ینعي على الموت،
 في إجمال.و ن هنا قادته هذه النظرة إلى التشاؤممو أن اإلنسان لن یعود إلى هذه الدنیا،

 الهوامش
1.  A Book of Verses underneath the Bough 
A Jug of Wine, a loaf of bread __ and Thou 
    Beside me singing in the Wilderness  __  
Oh, Wilderness was Paradise now! 
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امي دیوان الشاعر )عشیات وادي الیابس( باالشتراك مع نجلة )مریود(، عندما نشر محمود المطلق المح 1954. في عام 2
وكرر هذا التاریخ في مكانین من الدیوان المذكور. وقد تابعه في ذلك الدكتور  1899مایو -أیار 25وذكر انه ولد في 

وضع البدوي الملثم إلى أن « 1957»ناصر الدین األسد في كتابه )اإلتجاهات االدبیة الحدیثة في فلسطین واألردن( 
فصحح تاریخ والدته بحكم صداقته الوطیدة الطویلة مع الشاعر فذكر أنه ولد في  1958كتابه )عرار شاعر االردن( 

"، وبعد هذا التصحیح، ولكونه یعین میالده 1897مایو عام  -أیار 25الساعة الحادیة عشرة من صباح األربعاء 
، فذكر في «1961»سد في كتابه )الشعر الحدیث في فلسطین واالردن( الحقیقي، تابعه الدكتور ناصر الدین األ

. وزیادة على ذلك یؤكد معاصرو هذا التاریخ صحته، كما یؤكده 1897أیار ـ مایو  25أن الشاعر ولد في  109ص
لهجري ه، والسادس من محرم لهذا العام ا1315بدقة مقابله الهجري، فمولده بالتاریخ الهجري السادس من محرم عام 

نجده یوافق یوم )األربعاء( كما ذكر البدوي الملثم عن تاریخ میالده، بالتاریخ المیالدي، وهذا ما یؤكد أنه كان شدید 
؛ أما حسبما أورده «1897أیار ـ مایو عام  25في الساعة الحادیة عشرة من صباح األربعاء »الثقة من قوله أنه ولد 

، فالشاعر لم یولد 429ص« مطبعة الرسالة/ لم یذكر تاریخ طبعه»المعاصر( أنور الجندي في كتابه )الشعر العربي 
یذكر في قائمة الشعراء  415، وهي دون شك غلطة مطبعیة، ألنه في ص1987بعد، إذ أنه یذكر تاریخ میالده عام 

 .1897أنه ولد عام 
محامي، كاتب مقدمة دیوانه، أنه عثر في . یوجد خالف حول العام الذي بدأ فیه حیاته العملیة، فیذكر محمود المطلق ال3

وأنه عین بوظیفة وكیل معلم ثان في محلة اسكیشهر في  1918أنه ابتدأ حیاته العملیة عام »مذكراته على ما یفید 
وقد تبعه في ذلك الدكتور ناصر الدین األسد في كتابه )الشعر الحدیث في فلسطین واألردن( فذكر في « عرب كیر
معلمًا )وكیل معلم ثان( في محلة اسكیشهر، بینما نجد البدوي  1918حیاته العملیة في نحو سنة أنه بدأ  11صفحة 

وضمن قائمة  بالوظائف التي شغلها الشاعر أن  192الملثم یقول خالف ذلك فهو یذكر في كتابه السابق الذكر ص 
 .1914أول وظیفة عمل فیها كانت معلمًا في مدرسة اربد الرشدیة عام 

فعمل مراقبًا للتموین، حتى األول من  1947تشرین االول ـ اكتوبر  16رد البدوي الملثم بروایة أن الشاعر عاد في . ینف4
 .1948شباط ـ فبرایر 

 میالدیة. 1124و 1044توفی الخیام قد ضبط عام و  . فی الکتاب رباعیات الخّیام ترجمة بدر توفیق سنة ولد5
 شعره.و  ء الغربیون الذین صرفوا همتهم إلی درس فلسفة عمر. الخیامیون أو العمریون هم األدبا6
 «.ثقافته». ورد ذلك بالتفصیل عند الحدیث عن 7
، وكذلك سقط من 83اورده البدوي الملثم في كتابه، ص و  البیت الثاني سقط من القصیده المنشورة في الدیوان أن. إال 8

 الطبعة الثانیة.
 .151. من األشعار المنقوله، ص 9

 .169من األشعار المنقوله، ص  .10
 . نوع من الخمر.11
، وال المخطوطة في الدیوان المخطوط، الذي «عشیات وادي الیابس»من األشعار غیر المنشورة في دیوانه المطبوع  .12

عرار شاعر »؛ عثر علیها البدوي ونشرها في كتابه «دیوان عشیات زهور الغاب»احتفظ به؛ واطلق علیه الشاعر 
وأحدد الصفحة حسب موقعها في كتاب البدوي الملثم « أشعار منقولة»، وسأشیر الیها في الصفحات القادمة؛ «االردن

 المذكور.
؛ مع مالحظة أنه في أواخر حیاته، وبرفم استمراریة نمط حیاته المعروفة عنه، اال أنه 169من االشعار المنقولة، ص .13

 ساس النفسي العمیق بالوطن، في هذا الجو قال لخالنه:ما یبدو في لحظات الشعور بقرب الموت، واالح
 فانسجنها   بأبي   انتن   أكفاني یا  اردنیات   إن   أودیت  مغتربا
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 في تل اربد أو في سفح شیحان وقلن للصحب واروا بعض أعظمه
ه بین الواو والباء وبین ولكنهم لم یجیزوا تغیر « حرف المد السابق للروي بین الواو والیاء»أجاز العرضیون تغیر الردف 

 االلف وهذا ما وقع فیه الشاعر، ووقع في عیب االقواء وهو اختالف حركة الروي بین الضم والكسر في البیتین الألخیرین.
 المراجعو المصادر

 ، مكتبة األقصى، عمان، الطبعة األولی.أعالم األدب والفكر في األردنم(، 1983أبوصوفة، محمد، ) .1
 ، دار صبرًا للطباعة والنشر، دمشق ـ نیقوسیا، الطبعة الثانیة.عرار الشاعر الالمنتميم(، 1987أبومطر، أحمد، ) .2
 ، منشورات جامعة عمان األهلیة، الطبعة األولی.أديبان من األردنم(، 1993األسد، ناصر الدین، ) .3
 العربیة، القاهرة.، معهدى الدراسات االتجاهات األدبية في فلسطين واألردنم(، 1966................، ) .4
 ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانیة.رباعيات الخيامم(، 1959البستاني، ودیع، ) .5
، دار الجیل ومكتبة الرائد العلمیة، رباعيات عمر الخيام من ترجمة مصطفى وهبي التلم(، 1990بكار، یوسف، ) .6

 بیروت ـ عمان، الطبعة األولی.
 ، نشر أخبار الیوم، الطبعة األولی، بیروت.خيامرباعيات الم(، 1989توفیق، بدر، ) .7
 ، نشر دارالرشاد، القاهرة، الطبعة األولی.الرباعياتو عمر الخيامم(، 1992الحفني، عبدالمنعم، ) .8
 . منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان)مختارات(،  عرار شاعر األردن وعاشقهم(، 1999رضوان، عبداهلل، ) .9

 ، دائرة الثقافة والفنون، عمان.عشيات وادي اليابسجمع وتحقیق وتقدیم:  م(،1982الزعبي، زیاد صالح، ).10
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