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المفارقة في مجموعة يرحؿ العراقي لمشاعر أحمد جار اهلل
د .إخالص محمود عبداهلل

استاذ مساعد /األدب العربي الحديث
كمية اآلداب /جامعة الموصؿ

ekhlas_m79@yahoo.com
البحث)
ص َ
(ممَ َّخ ُ
ُ
يتضػنف حثناػػل اسنم ػمـ ح ػ راسن لر ػ فػػم نونم ػ يرثػػؿ اس ار ػم رسأحػػل ر اثنػد وػػل ار
نمض ػػمع اسن لر ػ ػ ف ػػم نونم ػ ػ ريرث ػػؿ اس ار ػػم سأح ػػل ر اثن ػػد و ػػل ار است ػػم

ر ، 3192مهم تضـ

ػػدرت ػػلـ

لئد رد ماتؼ مح لرات ،يهتـ فيهل اسحل ر حلس ال ر اسنهنح فػم

اسثيلة ،ي رض ذسؾ ح خري ننل آؿ اسيه اسمضع ،مرؤي ن لر سأما ع منل هم نت لرؼ أيه،
مر ػػد تال ض ػػلته م ػػأحيلته حأ ػػأمب ػػلخر ،س ػػذا اا ػػب نأا ػػل أػػا تتح ػػع انػػر اسن لر ػ ػ ف ػػم
ا م ػػه اسح ػ ري حأاما هػػل اسن لر ػ اسحالئي ػ ماسن لر ػ اسأ ظي ػ استػػم نػػف مظي تهػػل د ػػـ حاي ػ

اسدالس ماال تنلد أا استضلد ،فم نثلمس نال مضع ح ن اقدي تظ ر حلسومهر ماسنضنمف
اسذي ي ا اسحل ر اسا حأمرته فم ح ره .

الكممات المفتاحية  :المفارقػة  /المفارقػة المفظيػة /المفارقػة الدراميػة /يرحػؿ العراقػي /أحمػد

جاراهلل

التمييد :

ٔ_ المفارقة التعريؼ واألىمية
ػرؽع خػػقؼ اسونػػع ،فر ػػه ي ر ػػه فر ػػل،
إف اسن لر ػ نػػأخمذة نػػف اسوػػذر اسأ(ػػمي رفػػرؽ ماس فػ م
ؽ ،مف ػػلرؽ اسح ػػمق ن لر ػ ػ مف ار ػػلع حليا ػػهم ،ماال ػػـ اس مر ػ ػ ،
َّ
ؽ اسح ػػمق متم فػ ُػرؽ مافتفػ فػر م
مفر ػػه ،ماا فػ فػر م
ماس فرؽ ماس فر ماس ريؽع اسطلئ ػ نػف اسحػمق اسنت ػرؽ ،ماس ر ػ ع طلئ ػ نػف اساػلس ماس ريػؽ ا نػر

ناػػهراح ػف ناظ ػػمر ، 9111،نػػف ه ػػذا يتحػػيف سا ػػل اف اسن لر ػ س(ػ ػ ت اػػم است ري ػػؽ حػػيف اسح ػػيئيف
اسنتحليايف اسنختأ يف.

انل اسن لر ا طقثل فهمع ررإنحلت سقػمؿ يتاػل ض نػع اسػراي اسحػلئع فػم اسنمضػمع نػل،

حلال ػ ػػتالد إسػ ػػا ا تحػ ػػلر خ ػ ػػم أػ ػػا هػ ػػذا اس ػ ػراي اس ػ ػػلـ م ػ ػػت ا نحػ ػػلت رمهحػ ػػه ،ماسنهاػ ػػدس،

9191ص  ، 217فهم ال تح د اف ت مف ررراي غريب ،ن لوئ ،ي حر ف رغح

لثحه فم

اسظهػػمر ،مذسػػؾ حنخلس ػ نم ػػؼ اصخػريف ،م ػػدنهـ فػػم نػػل ي ػػأنمف حػػه ر حػػداسامر9111 ،

ص  ، 359ماسن لر ػ هػم إنػل اف ي حػر اسنػرق ػف اقػػيض ن اػله حأ(ػ تػمثم حنػل ياػل ض هػػذا
اسن اا ،ام يخلس ه مال ينل حأف يتظلهر اسنرق حتحام موه اظر اصخر ،إذ ي تخدـ سهوػ تػدؿ
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أػػا اسنػػدح مس ػػف حق ػػد اس ػػخري ام اسػػته ـ ،حمانػػل هػػم ثػػدمث ثػػدث ام ظػػرؼ نرغػػمب فيػػه
س ف فم م ت غير نال ب اسحت  ،نل سػم ػلف فػم ػخري نػف ف ػرة نققنػ ا حػيلقر ػأينلف،

9111ص . 91

فت ريؼ اسن لر

ػمؿ حػمق ما يثػلق حاقيضػه تولمزتػه ت ري ػلت اخػرف فنػنق هػم رر ػمؿ

حػػمق حطريقػ ت ػػتنير ال ت ػػي ار ماثػػدا حػػؿ أ ػػأ ال تاتهػػم نػػف است ػػيرات اسن(يػرة رنيميػػؾ،
9111ص. 12

ين ف اسقمؿ إذف ااه حماف لف ن طأح اسن لر سػـ يػرد حأ ظ فػه فػم ا
ا دحػػم ،ام اساقػػدي حػػؿ اس تػرة اسثدينػ  ،فقػػد مردت ن ػطأثلت اخػػرف ثنأػػت وػػزقا نػػف دالس ػ

ػت نلؿ اسأ(ػمي ،ام

هذا اسن طأح .نل اود فم اس رحيػ اس لظػل حػلئ

ننػؿ اس ػخري  ،ماسهػزق ،ماسػته ـ ،ما زدراق،

ماس(ن ػػز مغيره ػػل ،تثن ػػؿ ح ػػيئل ن ػػف ال ػػر اسن ا ػػا ،ام دالست ػػه است ػػم تثنأه ػػل س ظػ ػ ن لر ػ ػ

ر أينلف ،ع9119 ،3ص . 77-75
ت د اسن لر

ا ار نهينال فم اسح ر اس رحم اسن ل ر ،مهم مسيدة نم ؼ ا م م قأم

منقلفم ن يف ،مت حير ف نم ؼ نخلسؼ حطريق غير نحلحرة ،رحنل ػلف ذسػؾ سخػداع اسر لحػ ،
ام إخ لق اسامازع غير اسنرضي ر ل ـ ،ع9193 ،3ص  . 915-912ماسن لر ػ ال تتػأتا نػف

نوػػرد استاػػل ض ماستضػػلد ،حماانػػل نػػف و ػراة اسحػػل ر أػػا نال ض ػ اسنحػػترؾ نال ض ػ حتقحأهػػل
اسنتأقػػم ح ػػد ن رف ػ ن ػػمغلتهل اسخ ي ػ راسخ ػػلوم 3111،ص  . 11حماف اس ػػف ما دب وني ػػل
يت ػػؼ حلسن لر ػ نػػف ثيػػث اسوػػمهر ث ػػب اس ػراي اسقلئػػؿ حػػأف ا دب اسويػػد يت ػػؼ حلسن لر ػ

رنيميؾ  9111،ص. 95

اسن لر ػ هػػم ضػػرب نػػف استػػأاؽ ت نػػف فػػم إثػػداث احأػ ا نػػر حأ ػػؿ اسم ػػلئؿ ،اي ا حػػلرة

اسػػا اس ػػرؽ حػػيف نػػل ياتظػػر ثدمنػػه منػػل يثػػدث ف ػػق ،م أنػػل إزداد هػػذا اس ػػرؽ حػػرت اسن لر ػ ،
متتخذ تضلدات اسن لر اح لال ػدة ،نػف تم ػيع اسهػمة حػيف اسنظهػر ماسثقيقػ  ،ام حػيف استم ػع
ماسثدث ،ميم ؿ

لثب اسن لر ػ ر ػلسته اسثقيقيػ اسػا اسونهػمر حن اػا ااػه يػزمدهـ حم ػيأ

حأمغهل ،ف لثب اسن لر اسنتنرس ي ت نؿ نف ا حلرات ا أهل رنيميؾ  9111،ص . 72

يتح ػ ػػيف سا ػ ػػل اف اسن لر ػ ػ ػ تت ػ ػػداخؿ ن ػ ػػع ه ػ ػػذه اسن ػ ػػطأثلت ستحػ ػ ػ ؿ راس لهػ ػ ػ  /اسا تػ ػ ػ /

اسضثؾ/اس ػخري

وػػزقا ناهػػل تػػد ـ تأنينهػل ممومدهػػل فػػم اسػػاص اسحػ ريب سػػت أف مالدتهػػل حهػػذه

اسثأيػ ػ دمف ػ ػماهل ،فلسن لر ػ ػ س ظػ ػ ح ػػلنأ ياض ػػمي تثته ػػل ػ ػ ُؿ ن ػػل ذ را ػػل ن ػػف ن ػػطأثلت،
فت تخدنهل أهل ،ام ح ضهل فػم إظهػلر غليػ نثػددة تريػد استأ يػد أيهػل متتحالهػل .فهػم ت اػم
مؿ اسنرق اقيض نل ي ايه ،ام اف تقمؿ حيئل متق د غيػره ،ام اف تنػدح س ػم تػذـ ،متػذـ س ػم

تندح ،ام خري مهزق ،ام تخ يؼ اسقمؿ ،ام اسنثل لة اس لخرة ر أينلف 9111 ،ص . 91
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تتننؿ فلئدة اسن لر حأاهل حاي ت حيري مت ميري نتام

اسن تميلت ا يقل ي ماسدالسي ماستر يحي  ،ت ت نؿ حم

استوأيلت ،منتنيزة اس دمؿ أا

هل ام أمحل تقايل مم يأ اف ػأمحي ب سنػاح

اسنتأق ػػم استأ ػػذذ ا فدح ػػمب مست ني ػػؽ ث ػػه اسحػ ػ ري حما ػػط اس ح ػػؼ ػػف ق ػ ػ استض ػػلد غي ػػر
اسن ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػمدة ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف اسنرو يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اسنح ػ ػ ػ ػ ػ ػػتر اسثلضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،ام اس(لئحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ماسرؤيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اسخل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

اسنحد ػ ػ راسخ ػػلوم3111،ص . 95فه ػػم ا ث ػػلس ح ػػل نر ررإاه ػػل ت ػػهـ ف ػػم ت ني ػػؽ فهنا ػػل
سألنػػمر ماي ػػلسهل حطريق ػ ايثلئي ػ اوػػدف نػػف اسطريق ػ اسنحلح ػرة ،محنػػل ااهػػل خق ػ من طػػا،

فإاهل تت مق أا نير نف ا دمات ماسرنمز استم تحلرؾ فم تح يؿ حايتهػل ،مال ين ػف إد ار هػل
تنلنل إالَّ نف خقؿ اسا مص ،فهم تخت م أنل ا ترب اسنرق ناهل ،إذا فهم تقايػ التوػ ػف
ال ػػر س اه ػػل ايض ػػل تقايػ ػ ت ني يػ ػ ت ػػهـ نن ػػؿ غيره ػػل ن ػػف استقاي ػػلت حل

راسث يف9111،ص. 11

نل اأثظ اف سأن لر مظي إ قثي فم ا

ػػأمب اسخ ػػلص

لس ،ررفهم تححه اداة استمازف استم تحقم

اسثيلة نتمازا ام لئرة حخط ن تقيـ ،ت يد إسا اسثيػلة تمازاهػل اػدنل تثنػؿ أػا نثنػؿ اسوػد

اسن رط ،ام ال تثنؿ أا نل ي ػم فػم اسوػد رنيميػؾ9111 ،ص  . 97مسهػل مظي ػ نهنػ

فػػم اسح ػ ر فهػػم تتوػػلمز اس طا ػ محػػدة ا اتحػػله إسػػا خأػػؽ استػػمتر اسػػدالسم فػػم اسق ػػيدة حػػر
استضلد فم ا حيلق ،اسذي د ال يأتم فقط نف خقؿ اس أنلت اسننيرة ماسنرم

فم اس ػيلؽ حػؿ

حػػر خأػػؽ ا ن لايػػلت اسحلر ػ فػػم تمظيػػؼ ن ػػردات اسأ( ػ اس لدي ػ ماسيمني ػ داخػػؿ اسخطػػلب

اسحػ ػ ػ ري راسحري ػ ػػـ  ، www.adnanalsayegh.comميتوأ ػ ػػا ت ػ ػػيير اسنتأق ػ ػػم من لوأت ػ ػػه
ح مرة ماضث فم اسن لر  ،فأهل فلئدة تأنيري مونلسي محل تطل تهل اف ت ػرض أػا اسنتأقػم

موه ن يا ح د اف توذحه متو أه يقدر اهنيػ اسحػل ر فػم

ػمغهل ،م ينتهػل تاحػع نػف إدراؾ

اسقلرئ سهل امال ،منف تأميأهل نلايل ،منف ودة ن لوأتهل نلسنلراسخ لوم3111 ،ص . 991
وظيفة المفارقة بالنسبة لصانعيا:

إف است دد سأ ال ر ماستاميع سأتوأيلت يناح اسحل ر اسقدرة أا استوريب ،حمانحػلت فرادتػه،
ما ػػتي لب ن ػػل ي تن ػػؿ ف ػػم داخأ ػػه ن ػػف تا ػػل ض ما ػػطداـ ن ػػع اصخػ ػريفب ح(يػ ػ إحػ ػراز اسثر ػ ػ

اسنض ػػلدة سأنرو يػ ػ اسنح ػػتر  ،ماض ػػلقتهل متامي ػػع ن ػػلدر و ػػذب اهتن ػػلـ اسنتأق ػػم .فلسح ػػل ر
ي ا إسا تح يؿ ن لر ذات دالس خ محي نمثي تونع حيف اسومدة ماسودة غيػر اسنرتقحػ ،

تخرؽ فوأة تم لت اسنتأقػم ،متثػدث

ػدنل نننػ ار ذا سػذة ادحيػ خل ػ  ،مهػذا ي ضػم إسػا اف

ين اسن لر ػ اسونلسيػ تاحػع نػف طريقػ مسهػل ،مننػل لستػه ن ػل ،دمف وػمر أػا اسنمضػمع ام
ي ي استح يؿراسخ لوم 3111 ،ص  . 75ماسن لر حم

هل حاي ت حيري مت ميري ين اهػل

اف تو ػػد اسرؤيػػل اسحػ ري استػػم يضػػلد نػػل يترحػػح اهػػل اسنرو يػ اسنحػػتر  ،فهػػم ت حػػؼ ػػف

اسوديد اسنال ضر اسخ لوم 3111 ،ص . 77
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وظيفة المفارقة بيف صانعيا ومتمقييا:

ال اثد يختأؼ ثمؿ ح ري اسن لر م درتهل أا إثداث استأنير اس ل ؿ فم اسنتأقم ،نف

خػقؿ نػػد و ػػمر استما ػؿ حػػيف االناػػيفب ستمظي هػل تقايػ استضػػلد اسػدالسم استػػم تو ػػؿ اسق ػػيدة
ا نر ثر ي نف خقؿ حد متمتير اس مرة اسح ري اس(لنض فم نير نػف ا ثيػلف ،فلسن لر ػ

س ح ػ س(مي ػ نػػلهرة مذ ي ػ حػػيف ط ػرفيف،

ػػلاع اسن لر ػ منتأقيهػػل أػػا اثػػم يقػػدـ فيػػه

ػػلاع

اسن لر اساص حطريقػ ت ػتنير اسنتأقػم متػد مه إسػا رفضػه حن اػله اسثرفػم اسظػلهري رإحػراهيـ،

ع ،1-2س9191ص . 923

متمظيػػؼ اسن لر ػ فػػم اسا ػػمص يثقػػؽ اغ ارضػػل ناهػػل ررنحلغت ػ اسقػػلرئ حمانػػلرة ااتحلهػػه،

تث يػػز اسقػػلرئ أػػا استأنػػؿ متاحػػيط ف ػرة فػػم نمضػػمع اسن لر ػ  ،نػػاح اسقػػلرئ ث ػػل ا تحػػلفل،
يظهػػر فػػم اطل ػػه اس ق ػػلت اسخ ي ػ استػػم تث نػػت فػػم اسػػاص ر ػ دي  ، ،ع ،9س. 3111
محذسؾ تثقؽ اس(رض اسناحمد ناهل سنل تقمـ حػه نػف مظي ػ حلسا ػح سنتأقيهػل .فلسن لر ػ الحضػ

نيـ حاي اساص ،نل ااهل تنتأؾ نف ا دمات استم تو أهػل ناحنػ اسػدالالت ،سهػل مااياهػل

فم

م ال رهل ماهدافهل استم تتامع ث ب نؽ رؤي اسنحدع مندف م يه ،ف أنل لف ما يل ح نلف

اسثيلة لات ن لر لته نيق اسح د راسح تلام ،ع ،9191س  3199ص. 99
منف هال ين ف اسقمؿ إف سأن لر ار لف همع

ػػلاع اسن لر ػ ػ  ،مض ػػثيتهل ،م ار ػػدهل ،ف ػػلا هل ه ػػم اس ػػذي يهي ػػئ اسظ ػػرمؼ سث ػػدمنهل

مضػػثي اسن لر ػ هػػم نػػف تقػػع أيػػه تأنيراتهػػل .مهػػم ضػػثي ب اػػه غلسحػػل نػػل ي ػػمف فػػم نم ػػؼ
اسن لر مهم يوهػؿ ثقيقػ نػل يوػري ،حيانػل ػد ي أػـ اس ار ػد حنػل ياتظػر اسضػثي نػف ن ػير،

مال ي تحؼ اسضثي اسن لر إال ح د اف ت ػمف ػد ا ػحثت انػ ار ما ػل ،مي ػمف ار ػد اسن لر ػ

أا ام يفع اس ار د اسناثلز ،مهم اسذي ير د اسن لر حيانل هػم ضػثيتهل فػم اسم ػت ا ػه،

ماس ار د اسن تقؿ هم ؿ نف يدرؾ نل يوري ،فضق ف اسر لس استم تتضنف اسحايػ اسن لر ػ

راسح تلام ،ع ،9191س  3199ص. 99
ٕ_ الشاعر ومجموعتو (يرحؿ العراقي):
ا

إف اسحػػل ر راثنػػد وػػلر ا يل ػػيف نػػف نماسيػػد اسنم ػػؿ – اس ػراؽ ،هػػم إا ػػلف نت ػػدد

ػػلسيب فػػم ثضػػمره ،ينتأػػؾ ذمؽ ال ػػد ،مثػػس حػػل ر ،مد ػ ريح ػ فاػػلف ،مث ػػف ت ػػمير

سأقػػص .ف ػػم نوػػلؿ اسحػ ر
نونم

ػػدرت نونم تػػه اسحػ ري ا مسػػا رهػمانش

ح ري نحتر نع دد نف اسح راق رتخطيطلت ن تمث

حػ ػ ري رإس ػػا  ..........حر ي ػػلت م ػػأت نت ػػأخرة
إحدا ي فم تلح اسق ص ،فأه نونم

لـ ر ، 9111منونم

ػػلـ ر ، 3191ن ػػل ينتأ ػػؾ اسح ػػل ر ػػدرة

ي ح اماف رح  Rب
11

ػػلـ ر ، 9111مسػػه

لـ ر ، 3111منمهح
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خل ػ فػػم اسر ػػـ ،إذ ا ػػلـ ن ػػلرض ػػدة فػػم ولن ػ اسنم ػػؿ ،فضػػق ػػف إحدا لتػ فػه اساقدي ػ

اسنت ددةريل يف3192 ،ص . 97

ان ػػل حلسا ػػح سأنمض ػػم لت اسنهيناػ ػ ف ػػم حػ ػ ره فتتنن ػػؿ فيه ػػل ا هتن ػػلـ حلسثي ػػلة اسيمنيػ ػ ،

منمضم لت اسثرب ،ماسثب ،ماسثزف ،م أهل تخضػع سرؤيػ حػ ري

ػلخرة تر ػدهل يػدمر فػم

اسثيػػلة ،متاتقػػم ناهػػل نػػل يخػػدـ ػػيلؽ اسق ػػيدة ،نػػل يػػتـ ثضػػمر اسنػػؤتنرات استحػ يأي نػػف فػػف
اسر ـ ننؿ ا سماف ماس مر اسح ري ريل يف  ،ثمار نع اسحل ر . 3199/3/37
ان ػػل نونم ت ػػه اسح ػ ػ ري ريرث ػػؿ اس ار ػػم  ،فهػ ػػم نونم ػ ػ تض ػػـ ر

ح لرات  ،يهتـ اسحل ر فيهل حلس ال ر اسنهنح فم اسثيلة ا ا ػلاي  ،حماف

ػ ػػلئد ػػرد /اتػ ػػؼ/

ػ اسنهنػش فػم
ػػؿ حػػمق نهنػػؿ

حػ ره تت ػػع ستتوػػلمز اسحخ ػػي ا ا ػػلاي ثتػػا تضػػـ تثػػت دالستهػػل اسحػ ري

فم اسثيلة أا مفؽ س ح اسن لر  ،إذ تتولمز اسن لر اسا امع آخر ادنل يػأتم اسحػل ر حػيف
ااماع نف اسق يدة اسطميأ ماسق يرة ،فتأؾ ن لر

لخرة ناه ،حن اػا إف نػل م ػؿ إسيػه ثػلؿ

اس ػػلسـ ين ػػف اخت ػػلره ح ػػطر ،ام ػػطريف س ػػف ن ػػل فيهن ػػل ن ػػف مو ػػع يػ ػمازي

ػػلئد طميأػ ػ ،

فيخت ػ ػػر اس ػ ػ ػقـ ب ست ػ ػػؤدي اسق ػ ػػيدة س ػ ػػدغتهل اسدالسي ػ ػ حثزن ػ ػ مااليو ػ ػػلز ماست ني ػ ػػؼريل ػ ػػيف،
3192ص  . .99-91ف ا ػ ػػأمب اسن لر ػ ػ اسح ػ ػ ري

اقط ػ ػ ااطػ ػػقؽ ال ت حػ ػػلؼ اس ػ ػػمف

اسخلروم ماسداخأم اسا م ،ما ت حلؼ نم ه ،محلستلسم فهم نثلمس تنر ز ثمؿ رثأػ داخػؿ

م ػػم اسحػػل ر اسخػػلصريثيػػا ،وريػػدة ا تثػػلد . www.alitthad.com ،ماسن لر ػ فػػف اقػػدي

يختلر اسأنثلت اسثيلتي اسنهن ام يحت ر سنثػلت خيلسيػ ا تنػلدا أػا ن طيػلت اسثيلتيػ حماف
لاػػت نتاػػلفرة نتحل ػػدة ،ميح ػ أهل حطريق ػ ت حػػؼ اهنيتهػػل مادماتػػه فػػم ذسػػؾ ػػيف ال ػػدة سأثيػػلة

ن تح ػرةر اسخ ػػلوم3111 ،ص  . 931حماف هػػذا استأػػمف اسػػذي اػ اره فػػم نونم تػػه ػماق نػػف
دؿ أػا ح م
اسالثيػ اسحػ أي ام اسدالسيػ  ،إف َّ
ػمق ،إانػل يػدؿ أػا استأػمف ا حػدا م اسػذي ي ػ ف
اسح ػػل ر ،إذ ي ن ػػؿ أ ػػا رح ػػط خي ػػمط إحدا ػػه ف ػػم اسنو ػػلالت لفػ ػ ن ػػف

ػ ػ مر ػػـ  ...اسػ ػ

سيتنخض اه فم اساهلي تح يأ ح ري نتأما نػف هػذه اس اػمف ،م أهػل تخػدـ اسن لر ػ ستأماهػل

مت دد ا لسيحهل مآسيلتهل.

_المفارقة في مجموعة يرحؿ العراقي :
ت ددت ااماع اسن لر فم اس تب اساقديػ استػم تهػتـ حػذا اساػمع نػف اسد ار ػ  ،ماخػذت

ػم ار

نختأ ػ تح ػػل سأنمضػػمع ،ام سأ ػ لت استػػم تت ػػؼ حهػػل ،منػػف هػػذا اػػرف اف ااما هػػل تتر ػػز فػػم
نونم

اسحل ر حنل يأتمع

ٔ /المفارقة البنائية:

تدخؿ إسا اص خل ي حالئي تمظؼ فم تد يـ إزدماوي اسن اا متأ يدهل ،ماسهدؼ نػف

ذسؾ حموه لـ هم است حير ػف ف ػرة أػا س ػلف اصخػر ،مت تنػد اسن لر ػ اسحالئيػ
15
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نق ػػد اسنؤسػػؼ اس ػػلخر اسػػذي هػػم ا ػػيب اسن ػػتنع مس اػػه نوهػػمؿ اػػد اسنػػت أـ م ي نػػل ػػلف

ا نر ،فإف مظي اسن لر اسحالئي هم تد يـ حاي اسدالس فم اساص متأ يدهل ،منف اوؿ ذسؾ
م رفػ ػ ػ ػػت حأ ػ ػ ػ ػػـ اسن لر ػ ػ ػ ػ ػ اسند ن ػ ػ ػ ػ ام اسن ض ػ ػ ػ ػػدة رح ػ ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػ ػػيف ماسضػ ػ ػ ػػلد اسنضػ ػ ػ ػ ػ يف

راس حػػد3117،ص  . 912ماقثػػظ اف هػػذا اسأػػمف نػػف اسن لر ػ يػػرد ت ػ يهل سنػػف ي ػػتثؽ اف
يازؿ حه اسػته ـ ،حماف وهػؿ ػ هه ،نػف هاػل ت ػحح اسن لر ػ اسحالئيػ اداة ستم يػد ظهػمر اسن اػا
حموهيف نختأ يف ،اي س ػرض ن ػتمف نػف ن ػتميلت اسن اػا هػم اسظػلهرب ح(يػ اسم ػمؿ إسػا
ن ػ ػػتمف آخ ػ ػػر اسن ا ػ ػػا اسح ػ ػػلطف اس ػ ػػذي ترن ػ ػػم إسي ػ ػػه اسحايػ ػ ػ اس نيقػ ػ ػ سأناط ػ ػػمؽ است ػ ػػم يض ػ ػػنهل

اساصراس حد3117،ص. 95

متضػػـ اسن لر ػ اسحالئيػ  ،ن لر ػ اسنم ػػؼ ما ثػػداث ماسدرانيػ  ،فيػرتحط هػػذاف اسام ػػلف نػػف

اسن لر راسن لر اسدرانيػ من لر ػ اسثػدث ا ل ػل حلسن ػرح مناػه ااتقػؿ إسػا ا واػلس ا دحيػ
 ،مسيس غريحل اف اود هذيف اساػم يف فػم ا

اسث لئي ا خرف راسرماي  ،اسق

فقد اتوه اسحل ر اسثديث إسا ا فلدة نف فف اسن رح ماسق
ونلسي سـ ت ف حلئ

محخل

غالق ت اي

نػلؿ اسحػ ري

اسح ري ح ال ر

ح د اف ا تطلع اسحل ر اسن ل ر إدخلؿ تقلاػلت اس ػردي فػم

اسح رير اطنيش 9197،ع  . 32فإتوه إسا تمظيؼ ا ر اسثمار ماسثمار اسػداخأم ،مت ػدد
ا

ػ ػمات متقػ ػػديـ اس ػ ػػمرة اس لن ػ ػ سألو ػ ػماق ماسنح ػ ػلهد استػ ػػم يػ ػػدمر فيهػ ػػل اسنمضػ ػػمع اسح ػ ػ ري

ما هتنلـ حت مير نقنح االحخلص متقدينهـ ضنف ثػدث ام نم ػؼ متطػمر حػ ؿ اسق ػيدة
ػػ(يرة إسػػا حاػػلق يان ػػم أػػا هيئ ػ سمثػػلت نق ػػلطع يضػػيؼ اسماثػػدة ناه ػػل

نػػف دفق ػ ح ػ مري

سآلخرراطينش9197 ،ع . 32

ماسن لر ػ اسدرانيػ إنػػل اف تتخػػذ ا ػػقل حػػنمسيل فت ػػمف لنػ فػػم اسموػػمد ماسثيػػلة ،ام ت ػػمف

نخت ػ ػ حثلسػ ػ ن ػػردة ،ام نم ػػؼ نث ػػدد متتمس ػػد ػػف طري ػػؽ أ ػػب ا ث ػػداث ام إس( ػػلق ث ػػدث
نل.ر حدا  3119 ،ص . 912

ميػػدخؿ فػػم حػػلب اسن لر ػ اسدراني ػ رن لر ػ ا ثػػداث  ،ررفهػػم تت ػػـ ححاػػلق د ارنػػم ماضػػح

مننأهػل اسن ػػرمؼ إغػراؽ اسضػػثي حنخػػلمؼ ن ياػ  ،ام آنػػلؿ ام تم ػػلت حثيػث يت ػػرؼ أػػا
ا ل هل ،ميتخػذ خطػمات سيتواػب حػ ار نتم ػل ،ام ي يػد نػف خيػر ناتظػر ،س ػف اف لسػه ال تػؤدي

إال إسػػا ث ػ ػره فػػم أ ػػأ ن ػػف اال ػػحلب ت ػػؤدي إسػػا ػػقمطه ر نيمي ػػؾ 9111،ص . 11
حطريق ػ ػ تثنػ ػػؿ ن اػ ػػا حلطاػ ػػل نموهػ ػػل سونهػ ػػمر خػ ػػلص ننيػ ػػز ،من اػ ػػا آخػ ػػر ظػ ػػله ار نموهػ ػػل

سألح ػػخلص اسنخ ػػلطحيف اسن اي ػػيف ح ػػلسقمؿر ػػأينلف 9111،ص  . 91من لر ػ ػ اسث ػػدث هػػػم
وريلف ح مرة

مي

أا ث لب آخػر هػم اسنق ػمد فػم اساهليػ  ،ام هػم ت ػرؼ اسحخ ػي

ت ػػرؼ اسولهػػؿ حثقيقػ نػػل يػػدمر نػػف انػػمر نتال ض ػ سمضػ هل اسثقيقػػمر نيميػػؾ 9111،ص

 . 17-92ماسث ػػدث ي اػ ػػم رراالاتق ػػلؿ نػػػف ثلسػ ػ إسػ ػػا ثلسػ ػ اخػ ػػرف راسقلضػ ػػم3191 ،ص
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 . 915راسقلضػ ػػم3191 ،ص  . 915انػ ػػل اسن لر ػ ػ اسدراني ػ ػ ثلض ػ ػرة ناػ ػػذ ا تنػ ػػلؿ نقنػ ػػح

اسنحهدر غايـ  . www.alwarsha.comمن لر اسثدث تثدث حظهمر خيح انػؿ اسضػثي
حيانل اسن لر اسدراني نمومدة حؿ ظهمر اساتيو ر أينلف 9119،دد  ،3ص . 11
أ ػػا اسح ػػخمص

ػػحلب ناه ػػلع اس لن ػػؿ اس ا ػػم،

من لر ػ ػ اسنم ػػؼع إخ ػػلق

ػ ػ اس( أػ ػ

 . ouargla.dzlpageswebفػ ػػررن لر اسنم ػػؼ ه ػػم التوػ ػ

ػػف نم ػػؼ ن ػػل ،مال تتض ػػنف

تضػ ػ ػػلؼ إسػ ػ ػػا ذسػ ػ ػػؾ ،ميػ ػ ػػتـ رؤيتهػ ػ ػػل مح ػ ػ ػ مرهل حأاهػ ػ ػػل ن لر ػ ػ ػ

ر فريث ػ ػ ػ 3191 ،ص .32

ماسنقػ ػ ػػلفم ،ماسا ػ ػ ػػم ،ماس يل ػ ػ ػػم ،ماالوتن ػ ػ ػػل مر أ ػ ػ ػػم،3199،ع91صwww.univ-911
حلسضػػرمرة موػػمد حػػخص يقػػمـ حلسن لر ػ  ،س اهػػل نوػػرد ثلسػ  ،ام اتيوػ

ثػػداث نػػف حػػأاهل اف

. www.almaktaban.net

متتقلطع اسن لر اسدراني نع ن لر ػ ا ثػداث فػم ال ػر اس ػراع ماسثر ػ ماسحػخمص

متختأػػؼ اهػػل فػػم ػػمف ن لر ػ ا ثػػداث ي ػػلير فيهػػل وهػػؿ اسضػػثي اسوهػػؿ اػػد اسونهػػمر،
متتثقػػؽ ن لر ػ ا ثػػداث اػػدنل ي ػػمف هاػػلؾ تاػػل ض ،ام ت ػػلرض حػػيف نػػل اتم ػػه محػػيف نػػل

يثػػدث ر حػػف

ػػلسح  . www.mohamedrabeea.com 3193،فن لر ػ اسنم ػػؼ تػرتحط

حلسولاب اس ري ،انل ا ثداث فترتحط حنل هم ظلهر منأنمسر فريث  3191،ص . 31

ض َرة):
يقوؿ الشاعر في قصيدة ( ُخ ْ
المطر بالتساوي
((يتساقطُ
ُ
فوؽ القاتؿ والقتيؿ

ِ
العشب والصخر
فوؽ

فوؽ األثرياء والفقراء

فوؽ
َ
قبر صالح الديف وقبر أبي ليب

ِ
الصغار والكبار
فوؽ

والخيؿ والميؿ والبيداء

ِ
الورد واالسالؾ الشائكة
حطيف وباب الطوب
باريس والقامشمي
فوؽ

النممة والدبابة

الغرباف  .....والربابة

العصفور والقاذفة 52B
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فوؽ

العاشؽ والمعشوؽ

ِ
حباؿ الغسيؿ والمشانؽ
أبي تماـ ولوركا

حديقة الشيداء وحصف الباستيؿ
المطر يتساقط بالتساوي
فوؽ الجميع ..

لكنو
ال َي ِع ُد
الجميع بخضرٍة ...

ٍ
متساو !!)) ( ياسيف  ٕٖٓٔ،ص ٕ٘).
عمى نحو
فم هذا اسق يدة ظهرت اسن لر اسدراني  /اسنم ػؼ اتيوػ نم ػؼ نػل تثػلمؿ اسػذات إنحلتػه
متنػػتص هػػذه اسن لر ػ اسخلتنػ متضػ م ظقسهػػل فيهػػل ،مين ػػف اف ا ػػنيهل حن لر ػ اسخلتنػ  ،إذ
تا ػ ػػب هػ ػػذه اسن لر ػ ػ

أػ ػػا رؤي ػ ػ ن لدهػ ػػل إف ا يػ ػػمزع رز ػ ػػه حلست ػ ػػلمي أػ ػػا حاػ ػػم اسححػ ػػر

ماسنمو ػػمدات وني ػػل ،ح ػػر رن ػػز اسنط ػػر اسنت ػػل ط س ػػف اس ػػرزؽ اس ػػذي يوا ػػا ال ي ػػمف حه ػػذا
است ػػلمي ،مهاػػل ت نػػف اسن لر ػ  ،ف رنػػز اسخضػرة ماسخيػػر نػػف و ػراق نػػؿ اسححػػر ،ف أنػػل ػػلف

اس نؿ

لسثل لف ا نر وايل سأرزؽ.

فلساتيو سي ػت ح ػقمط اسنطػر حػؿ حنػل ح ػده نػف اسقػدرة أػا ا فػلدة ناػه ،منػف ػ ُؿ اسػا ـ
ما ػػتننلرهل س ػػلسح اس ػػذات ،فلسن لر ػ ػ ػػلرت سأتحػ ػ ؿ ح ػػر اسخلتنػ ػ ماسضػ ػرح اساهلئيػ ػ ستؤ ػػد

ن الهػػل اس ػػلـ ،مثققػػت ا ػػر اسن لوػػأة فػػم اساهليػ ماس(ػػرض نػػف اسن لر ػ غػػرز رؤيػ خل ػ

اراد اسحل ر انحلتهل ،اهل تر ف إسا ن ػتمف ظػلهر ػطثم فػم است حيػر من ػتمف آخػر خ ػم،

ممو ػػمد تاػ ػػل ض ح ػػيف اسثقػػػلئؽ تو ػػؿ اساتأقػ ػػم نت ػػرددا فػ ػػم ح ػػمؿ وػ ػػزق ناه ػػلر اسزي ػػمد ،ع،21
س9131ص  ، www.darwishfoundation.org .117ه ػ ػ ػػم ت ػ ػ ػ ػ ا سأم ػ ػ ػػمؿ إس ػ ػ ػػا
ن تمف اسن اا اسحػلطف ػف طريػؽ اسن اػا اسظػلهر ،فتثػدث

ػدن سأنتأقػم اسػذي ياتظػر نػف

اسنطر اس(اين ماسظ ر يقلحؿ حلسنردمد رال ي د اسونيع حخضرة أا اثم نت ملم .

فلسخض ػرة فػػم اس ا ػماف ماسػػاص ت ػػؿ حاػػل إسػػا ػػدـ ااتظػػلر اس طػػلق .حػػؿ اس طػػلق ماس نػػؿ

ن ناػه فػػم داخػػؿ اسػػا س اسححػري  ،فػػررثيف ت ػػمف اسن لر ػ داال ا ػػيويل ،ام حالئيػػل ،فإاهػػل تقػػمـ
أا إدارؾ نل فم اسػاص نػف تاػلغـ ماا ػولـ متخحاػه استحػليف ماالخػتقؼ سنػاح اسػاص ديالنيػ

لسي ػ

رنم ػػا

ػػلسح ، repository.yu.edu.jo ،متحاػػا اسن لر ػ

اسن ردات نف ننؿع يت ل ط اسنطر حلست لمي.
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اسنرت ػػب اسخطػػأ ماسضػثي

ماسنوام أيه.

 -اس حػػب × اس ػػخر اساحػػلت اسونػػلد

سديه.

 ا نريػػلق × اس قػراقاه.

 -حر

ػػقؾ اسح ػػلئ

نػػف يننػػر فيػػه هػػذا اس طػػلق ،فيػػا ـ حػػه منػػل ال يننػػر

اي سنػػف حثلوػ سهػػذا اسنطػػر ماس طػػلق ،مسنػػف هػػم فػم غاػػا

قح اسديف × حر احم سهب

 اس ػػمرد × اما

اسنلديػ

اي اسوػػلام
سنػػف ال يأت ػػت إسػا اسػػا ـ ُ

اسرن ػػز

اسحخ ي

اسنؤنف اسنقلتؿ ماس لفر اسن لاد.

اساح ػػلت اس ػػذي يات ػػع ح ػػه مت ط ػػم الثيػ ػ ونلسيػ ػ ،

قؾ استم ال ي يد ناهل حؿ تض م ثماوز ت يؽ استثرؾ متحمه اسناظر اس لـ.

 حلريس × اسقلنحأم اسن لا -اس

مر × اسقلذف

ن لف اسرفلهي ماس(رب ،من لف اس رب

اسرنز حيف رنز اس قـ ماسدنلر

إف اسن ػػردات اسنؤس ػ ػ سحايػ ػ استض ػػلد ت ن ػػؿ أ ػػا إاو ػػلز ن لر ػ ػ دالسيػ ػ  ،م ػػمري

ح ػػر

ا ػ ػػر اس ػ ػ ػراع اس ػ ػػذي يث ػ ػػؿ ح ػ ػػيف اسنتض ػ ػػلدات ،فلستض ػ ػػلد ي ػ ػػر رتلحػ ػ ػ اس ػ ػػاصر ح ػ ػػد
اسرثنف . www.aluaked-alirai.net 3191،ميثمؿ إسػا حايػ ثر يػ  ،ف استضػلد هاػل
يث ػػدث ف ػػم حايػ ػ ت ػ ػ حلسنتض ػػلدات ح ػػيف اح ػػيلق ػػدة ن ػػف راح ػػخلص – حخ ػػيلت /اساح ػػلت/
اسونلد /اسن لف  ،نل يثدث فم اساماثم اسن امي ماسونلسي سألحيلق ،إذ الن ت اسن لر

ف

طريػػؽ اسرنػػز اسالثي ػ اسن امي ػ ماسنلدي ػ راالنريػػلق /اس ق ػراق  .ماسالثي ػ اسونلسي ػ ماسن امي ػ ح ػػر
اسمرد /ا

قؾ  ...اس  .مه ذا

ت اسن لر اسحالئي إسا ر ـ يرهل حت ريس هذه ا حيلق.

يقوؿ الشاعر في (نسخة الخطاب مكرر مشيور في كتب التراث الجاىمي):
ِ
البالد كمّيا
اب
((لكـ تر ُ
عمى الخريطة فقط-ولنا األرض كميا التي تمشوف عمييا.

انتـ الفيػػػػػػػ ُؿ
سننتصر بو عمى األعداء
الذي
ُ
أصحابو.
ونحف
ُ
فسيروا ..

إلى األماـ

وال تتوقفوا  ..أبداً

ألف كامي ار التاريخ

ال تحب ُذ المقطات الثابتة ..
11
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أو (الفالش باؾ  ( )) )..ياسيف ٕٖٓٔ ،ص .)ٖٙ
تقػػمـ اسن لر ػ اسدراني ػ

أػػا استضػػلد فػػم اسثػػدث هػػم اس طػػلق اسػػدائـ نقلحػػؿ ا خػػذ اسػػدائـ،

اي ااػتـ احاػلق اسحػ ب ،ماثػف نػف
م أا استضلد فم اسحخ يلت استػم تتر ػز حػيف رااػتـ/اثف ُ
اقمد ـ محتلف حيف ا نايف ،ما تند اسحل ر أا اس ا ر اس منيػدي فػم رااػتـ اس يػؿ ح ا ػر
تثريػػؼ اس ػرة حقأػػب ا نػػر نػػف ا ػػثلب اس يػػؿ إسػػا اس يػػؿ ،فتاػػت اسثر ػ اسدراني ػ

اسخطلب اسنموه.

مي ػػد استضػػلد

حػػر هػػذا

ػػينل فػػم تح ػ يؿ اسحاي ػ اسن لر ي ػ  ،مال يػػؤدي استضػػلد إسػػا ن لر ػ إال إذا

لات تأؾ اسن لر نق مدةر ن تلح 9193 ،ص  . 11مسقد مظ ت تقلاػ استضػلد فػم اسحػ ر

اس رح ػػم ،ما تن ػػد اسح ػػل ر اسث ػػديث أ ػػا اس ال ػػر اسحػ ػ مري ماسا ػػي ب سي ح ػػر ػػف اس ػ ػراع
ماالض ػػطراب اسأ ػػذيف ي ػػمداف اسنوتن ػػع ،مال ي ا ػػم اف اسن لر ػ ػ ف ػػم اسحػ ػ ر تقت ػػر ا ػػد نح ػػدا

استضلد فقط ،حؿ تأوأ إسا اس خري فم حؼ حػلطف اسػاص اسخ ػم ثيػث ينتػزج ا سػـ حلست ػأي

ماستض ػػلد يخأ ػػؽ ت ػػمت ار دالسي ػػل ف ػػم اسق ػػيدة ،مه ػػذا ال ي ػػأتم فق ػػط ن ػػف خ ػػقؿ اس أن ػػلت اسننيػ ػرة
ماسنرم ػ ػ ف ػػم اس ػػيلؽ ح ػػؿ ح ػػر ا ن لاي ػػلت اسحلر ػ ػ ف ػػم تمظي ػػؼ ن ػػردات اسأ(ػ ػ اال تيلديػ ػ

ماسيمنيػ داخػػؿ اسخطػػلب اسحػ ري ،اف تمظػػؼ استضػػلد يو ػػؿ اسن لر ػ تخأػػؽ تمازاػػل فػػم اسثيػػلة
ماسموػػمد فهػػم اظػرة فأ ػ ي سأثيػػلةر وػػلب ا  . www.DwainalArab .3119 ،مهػػذا نػػل

ي أه اثند ول ار فم ا م ه.

نػػل اف اسحػػل ر يػػد ـ اسػػدرانل نػػف خػػقؿ ا ػػتخدانه سن ػػطأح راس ػػقش حػػلؾ ميق ػػد حػػه

اال ػترولع ،مهػم ررنخلس ػ س ػير اس ػرد تقػمـ أػا ػمدة اسػرامي إسػا ثػدث ػلحؽ رزيتػػمام،

3113ص  . 99مها ػػل ي ػػد ـ اس ػػقش ح ػػلؾ اس ػ ػرة ،فلسأقط ػػلت است ػػم تأتقطه ػػل ػػلني ار استػػػلري

ست ػػويؿ ا ثػػداث ال تثػػب اخػػذ اسأقطػػلت اسنلحت ػ ام راس ػػقش حػػلؾ نػػف اس ػػمدة إسػػا اسػػمراق حػػؿ
تثتػػلج إسػػا استقػػدـ اثػػم ا نػػلـ سأح ػ ب مفػػم اسثقيق ػ هػػم نطأػػب اسضػػنير فػػم اسق ػػيدة اسػػذي

يننأه راثف اسذي ياضمي تثته ُؿ اس ئلت اسثل ن اسنت أط  .فلسحل ر ا تخدـ ن طأثلت
ثدانميػ ػ ف ػػم أ ػػب ث ػػدث ن لر ت ػػه اس ػػذي يتخأأه ػػل اػ ػماف ػػيدة س ػػر و ػػلهأم مر ػػز أ ػػا

ن ػػطأثلت من ػػردات هػػمع رخريطػ ػ  /فيػػؿ /ا ػػثلحه /ػػلني ار است ػػلري  /اس ػػقش حػػلؾ  ،م ػػؿ
ن طأح فيهل يثيؿ إسا نرو ي رنزي  ،فلسخريط ذات نرو ي

يل ي فم استق ػيـ اسثػدمدي

ماس يػػؿ ما ػػثلحه فيهػػل نرو ي ػ دياي ػ ،إذ يرنػػز اس يػػؿ إسػػا اسقػػمة اسن رط ػ استػػم ال ترت ػػز أػػا

اس قؿ،ر ػػلني ار است ػػلري

رن ػػز ست ػػويؿ اسم ػػلئع حثرفيػ ػ

لسيػ ػ ت تن ػػد أ ػػا اس ػػمرة ماس ػػمت

ما تخدـ راسأقطلت اسنلحت /اس قش حلؾ نف نحلت اسثر ما تنرارهل إسا اسمراق.
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مقطع منيا:
وقصيدة (توبة  ...عراقية) يقوؿ في
ٍ

((يا رب

اعترؼ بأني أذنبت كثي ارً

حيف وىبتني وطناً مف بتروؿ
وكنت عجوالً ..
فأحرقتُو ..
ُ
ماء
ووىبتني ً

فاندلؽ كمَّو  ..عمى ارصفة ال ُغرباء

وكنت جيوالً ..
ُ
ووىبتني نخيالً

فمشطت ضفائره بالشظايا)) ( ياسيف  ٕٖٓٔ،ص .)ٖٜ
إف اسن لر اسدراني تثدث اتيوػ ن ػلئؿ ف ريػ ب ف اس طليػل ال تقلحػؿ موػه االات ػلع حهػل
مطريقػ ػ ا ػػتخدانهل ،اي نم ػػؼ اس ػػذات تو ػػله اس طلي ػػل ػػلف ػػأحيل ح ػػحب ػػأحي اال ػػتخداـ،
مت رؼ اس رد ح س نل نطأمب ناه ،في نؿ أػا أػب نػل ناػلط حػه نػف انػمر ،إذ ي نػد إسػا

اال ترولع سأا ـ مزناهل استم اا نهل ا أا اس رد ،حماذ يخلطب ذاته فإانػل يخلطػب اس ػ ُؿ نػف
خقسه ،فتظهر سال ن لر اخرف راسن لر اسزناي سون هل حيف زنايف ،زنف اسثدث اسن ػتروع

حػ ػ ػػر ات سأ ػ ػػؿ اسنلض ػ ػػم اسا ػ ػػل ص ،مزن ػ ػػف اس ػ ػػرد اسث ػ ػػلسمر اس ح ػ ػػلس 3117 ،ص . 993
فيتثدث اسحل ر ح ي( اسػراال س اه يق د اس ؿ محل خص نف انتأ ػما زنػلـ انػر هػذا اسػمطف

منرمتػػه ،إذ اغػػدؽ ا

ػػحثلاه نػػف اسخي ػرات أػػا هػػذا اسحأػػد منػػل زاؿ ي ػػلام نػػف اسظأػػـ ماس قػػر

ماسومع ،م أا اسرغـ نف اس

لت استم ينتأ هل هم نف راسذاب /اس ولس  /اسوهؿ إال ااه ي أف

استمح استم ولقت نتناػلة أػا س ػلاه يق ػد حهػل تمحػ اس ل ػ ماسظػلسنيف ،مي تر ػؿ حلسخلتنػ

أا ف رة است أيـ سيد ـ ال ر استمح ميقمي وذمر اسن لر اسدرانيػ استػم ترت ػز أػا ثػدث

اسدنلر اسذي ا لب اسحأد.
فيقوؿ :

((ووىبتني ساقيف جميمتيف

لكني لـ أفكر باليرولة إليؾ

إال اآلف

وأنا اجمس فوؽ ٍ
ركاـ مف الرماد والدخاف

يسمونو (الخراب)

كنت – سبحانؾ –
واف َ
عممتني
قبؿ المالئكة
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اسمو
أف
ُ
(وطف)

لكني نسيت  ( ))......ياسيف  ٕٖٓٔ،ص ٓٗ).
فلسن لر تثدث حيف است ني حػراسخراب مرمطف  ،إذ يتثمؿ اسمطف إسػا ر ػلـ نػف رنػلد،

اي إسا خراب ،فضق ف است ريؼ حػراؿ سػػراسخراب  ،ماستا يػر سػػرمطف  ،ننػل يػدؿ أػا ػدـ
تثديػػده ،فلسػػذات تتػػذ ر اسخ ػراب مهػػم توأػػس أيػػه متا ػػا است ػػني حػػلسمطف ،فلسن لوػػأة استػػم
دن اسا يلف سأت ني حلسمطف نف حدة نل ي تا ه نف دنلر ،منل

تثدنهل اسن لر اسحالئي نف

ولق هذا اسا يلف إال اتيو فقداف ضرمريلت اسثيلة فيه ،ماح ط ثقمؽ اس يش.
اعي
وفي (بوح) يقوؿ(( :لِ َـ ال يسأ ُؿ
ُ
الكمب  ..الر َ
ِ
ينبح ؟ ))( ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)ٙٙ
عف صمتو الذي ال ُ
تتخػػذ اسح ػ لرات ماساتػػؼ فػػم نونم ػ يرثػػؿ اس ار ػػم طريقػػل سهػػل فػػم اسن لر ػ  ،فلسن لر ػ
اسدراني تثدث هال ف طريؽ تحلدؿ ا دمار ،فلس أب ي أؿ اس ار م ػف

ػنته ف فأخػذ اس أػب

مظي اس ار م مهم اس ؤاؿ ماخذ اس ار م مظي اس أب نف إاتلج اس مت حلساحلح م دنه.
ماػػرف هػػذا ايضػػل فػػم رؽ  ....تأػ

اسقلتأ .

نػػف اخػػذ دمر اس ػػدا سأر ل ػ حػػدال نػػف فل أيتهػػل

إذ يقوؿ الشاعر((:العصافير التي فرت مف الحرب
سألت أحد المنتصريف:

ىؿ يمكف لمرصاصة أف تكوف صديق ًة َّ
لمشجرة

مف دوف أف تقبؿ جذعيا؟ )) ( ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)ٙٚ
فػػت أف ػػف تحػػلدؿ دمرهػػل إسػػا غلي ػ

ػػلني  .مننػػل ػػل د أػػا است ػػل د اسػػذرمي سأثػػدث

ػ ػ ػ ػ ػػر اسق ػ ػ ػ ػ ػػيدة ،فهػ ػ ػ ػ ػػم تم ي ػ ػ ػ ػ ػ تقػ ػ ػ ػ ػػمـ أػ ػ ػ ػ ػػا اسض ػ ػ ػ ػ ػرح اسن لر ػ ػ ػ ػ ػ ر نم ػ ػ ػ ػ ػػا

. repository.yu.edu.jo
ف يؼ يتـ رسأر ل

رنز ا داة اسقلتأ اف ت مف

ديق راسحورة رنز اس طلق ماسثيػلة

ماسثيمي ػ  ،سيػػأتم اسحػػل ر حض ػرح ن لر ػ ايضػػل فػػم رنػػف دمف اف تقحػػؿ وػػذ هل سي ػػح
اسر ل

فل أي اس دا اسثق

أػػا

ف طريؽ استقحيؿ ،فيثمسهل إسا لئف ثم سػه اس ػؿ اسثيػمي

نف تحلدؿ اسنحل ر أػا اسػرغـ نػف اف مظي تهػل ال ت ػمف ه ػذا حػؿ
اسن لر

ػ ػ ػ ػ ػػلسح،

ػس ذسػؾ تنلنػل .فت تنػد

أا اسقدرة اسخيلسي ماس ري سنحد هل منقلفته ب سذسؾ فإف اسحػل ر اسػذي يهػب اسن لر ػ

موػػمدا ح ػ ريل نتنيػ از تهحػػه اسن لر ػ خأػػمدا نػػف خػػقؿ ت ػػرده حرؤيػ خل ػ ر اسخ ػػلوم 3111،
ص . 11-13
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في قصيدة( :الجندي  ....المجيوؿ) يقوؿ:

أحبتو  ..بجنوف
((احبيا و ُ
لكف مف عادات الحرب الكالسيكية

فرؽ  ..بيف المحبيف الرومانسييف
أف تُ َ
مف أجؿ القضية !!
وأجبرتيا  .............أف تكوف أرمم ًة
ِ
ِ
الفاخر
الورد
تضع إكميالً مف

في كؿ ٍ
عاـ

عمى قبر

الجندي

اؿ .....

ُـ .....
غ .....
َّ
ؼ ..

ؿ  ( )) .ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)ٕٜ
ثدنت فم اساص ن لر ػ درانيػ ما لاتهػل اسأ ظيػ  ،اسن لر ػ اسأ ظيػ اسقلئنػ

أػا استقطيػع

اس قنػػم ،محنػػل ااهػػل تختػػتـ اسنحػػهد حهػػذا استقطيػػع إذف تضػػع ح ػػن اسن لر ػ اسدراني ػ

ػػدن

اسخلتنػ من لوػػأة اػػدنل يتثػػمؿ اسواػػدي إسػػا ن( ػػؿ ينػػلرس أيػػه اس ػػذب ،اسواػػدي اسػػذي افاػػا
نره إحت(لق ضي نل ،ف نؿ نف اوؿ ذسؾ ا ب تذ لري سإلحلرة ح أه اسحطمسم ،س ف اساص

حلسن لر ػ ي ػػدنال حػػأف اسواػػدي ػػلف ماهنػػل م ضػػيته سػػـ ت ػػف ت ػػتثؽ نػػل ضػػثا حػػه أػػه راي
ا ه  ،ف لف واديل ن( ق ،إذ تر ـ اسخلتن ن اا اسن لر نػف خػقؿ استحػ يؿ حتقطيػع اس أنػ

اسنلاي ػ نػػف اس ا ػماف ،متػػرؾ اقػػلط حػػيف ا ثػػرؼ ،ما ػػتحداؿ أن ػ اسنوهػػمؿ فػػم اس ا ػماف ح أن ػ
اسن( ػػؿ ،حماف تح ػ يؿ اس أن ػ حهػػذا اسح ػ ؿ مترح هػػل حخن ػ ا ػػطر ح ػ ري تث ػػم دالس ػ اس أن ػ
اس امااي راسنوهمؿ  ،م أاه خ ص هذا اسنوهمؿ ،فػلرتحط ح ػدـ اسن رفػ ماستنحػت نػف ا نػر،
فهم نوهمؿ مغلنضب محهذا لات اسخلتن حػراسن( ؿ مادت إسا ذسؾ ب ست طم
اسن تأح ماسنهضمن

لف .

اسثقػمؽ

فلسن لوأة هم ا نر اسذي ينيره اساص فم ا س اسقلرئ ،حنل هم غير نتم ع مغيػر نػأسمؼ

فم تتلحع يلؽ اساص ،مس ؿ اس حب فم ذسؾ هم ر ر ثلوز اسمهـ  ،فتاقأه راس ػدن

استػم

ت ػا هل اسن لوػأة إسػػا امفػؽ وديػد سػػـ ت ػا ه نقػدنلت ا ثػػداث ،مسػـ ي ػف اسقػػلرئ يتم ػه ،ننػػل

يزي ػػد ف ػػم إ حلس ػػه متتح ػػه سن ػػل يث ػػدثر رحلح ػ ػ  ،ع9111 ،3ص  . 11فلسن لر ػ ػ تق ػػمـ أ ػػا
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مة اسنم ؼ اتيو ا ت زاز اسقلرئ ازاق تأؾ اسننيرات اس لنا

فم اساصر اسن دي9193 ،ص . 97

محهػػذا حػ أت اسن لر ػ حػػيف اس اػماف ماسػػاص حػػر استثػػمؿ فػػم اسػػاص ماسدالسػ  ،فلس اػػلميف

اسن لر ي هم استم تمهناػل حأاهػل تحػير إسػا دالسػ الين ػف ا تحػلفهل ح ػهمس س ماهػل تثتػلج إسػا

نهلرة ذهاي ت ضح س ح اس يلغ اس امااي ر نداس3111 ،ص . 11فلس اماف يرحدال ميتمخا
ناػل اساظػػر إسػػا هػذا اسا ػػب استػػذ لري اسن ػنا ح ػراسواػػدي .....اسنوهػمؿ  ،إذ يثيػػؿ نرو يتاػػل

اس ري إسيهب ف ماـ اسن لر ي تند أا اسقراقة اسوديػدة استػم ت ػتاطؽ اسنروػعب ح(يػ

حػؼ

ال ر م ق لت نضلدة سه ،حماحت لث رمح اسط ارفػ فيػه ،حمانحػلت اسرؤيػ اسخل ػ  .راسخ ػلوم،

 3111ص . 11-13

منػػف هاػػل تأ ػػب اسن لر ػ

أػػا ن ػػلث اس اػماف اسدالسيػ ماسػػاص ،مي ػػمف سهػػل اسثريػ فػػم

اسظهػػمر حػػيف ا ناػػيف ،فت طػػا ن ػػلث ام ػػع فػػم ايوػػلد فو ػمات دالسي ػ ي ػ ا اسنتأقػػم سنأئيهػػل
مفؾ رنمزهل.

وقصيدة(( :ظال  / ..ؿ  / ..ـ)) يقوؿ في جزء منيا :

((عيوف القتمة بعيوف األبرياء

عيوف طائرة األباتشي بعيوف النوارس

عيوف ياسر عرفات بعيوف أُباما
ُ
عيوف المونالي از بعيوف ساركوزي
عيوف التمساح بعيوف الغواني
قد تمتقي

ِ
بالعيوف
العيوف
ٍ
لحظة ما  ..عابره
في

لكف ال أحد  ...يرى  ...اآلخر!)) (ياسيف ) ٕٖٓٔ،

يتحدث النص عف التقابؿ في العيوف األشياء المعنوية والحقيقية المادية ،فتتكوف المفارقة

في النص ايضاً عبر المقابمة بيف األشياء ،والتكرار لكممة (عيوف) بيف:

عيوف الفقراء × بعيوف األثرياء

عيوف الطغاة × بعيوف الشعوب

عيوف القتمة × بعيوف األبرياء

عيوف طائرة األباتشي × بعيوف النوارس
فلسن لر هم استم تو ؿ فػم اسػاص نػذا ل خل ػل ،مهػم تننػؿ استػمازف اسػذي يثػمؿ دمف

اادنلج ا حيلق حح ضهل ،نل د يثدث فم استحلحه ماستنلنؿ منف الثي اخرف يناػع اا
911
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اس أػػم ،نػػل ػػد يثػػدث فػػم استاػػل ض ماسطحػػلؽ ماسنقلحأػ ر حػػد ارضػػم  3192،ص . 99ستػػأتم
ضرح اسخلتن حلسن لر متثدث اسن لوػأة ،نػف اف اس يػمف رنػز اسرؤيػل ما ح ػلر اػد االستقػلق
حلصخريف ال ت تخدـ مظي تهل ا

ل ي هذه أا اسرغـ نف استقلق اس يمف حلس يمف ا خػرف ،ال

اثػػد يػػرف اصخػػر ،مهاػػل ت نػػف ضػرح اسن لر ػ ب ف اسحػػمق ال ياوػػذب ميػػرف إال نػػف يحػحهه،
مهػذا نػل حػر اػه اس اػماف حػػرظقؿ ام ظػقـ تثوػب اسرؤيػ اسما يػ سألحػيلق .ف أنػػل ازدادت
مة اسن لوأة ماال ت(راب ازدادت مة اسن لر  ،مال تحزغ اسن لر اسثقيقي نػف نوػرد ا تثضػلر

اسنرو ي ػ منض ػػلدتهل ،إانػػل ن ػػف موػػمد ق ػ ػ ودسي ػ ثماريػ ػ  .راسخ ػػلوم 3111 ،ص -13

. 11

ٕ /المفارقة المفظية :
ت حػػؼ اسن لر ػ اسأ ظي ػ

ػػف ػػمة اس ق ػ حػػيف اسن لر ػ ماسنوػػلز ،ماسن لر ػ اسأ ظي ػ فػػم

اح ط ت ريؼ سهل همع ح ؿ نف اح لؿ اسقمؿ ي لؽ فيه ن اا نل ،فم ثيف يق د ناػه ن اػا

آخر يخلسؼ غلسحل اسن اا اس طثم اسظلهر ،منف الثي اخرف اود اف اسن لر اسأ ظيػ ا قػد
ني ار نف هذا است ريؼ ،إذ إاهل تتثقؽ فم نونم

نػف اسن ػتميلت ،ام يوتنػع فيهػل ا نػر نػف

ا ػػر ،فهػػم تحػػنؿ أػػا ا ػػر يت أػػؽ حػػلسن(زف ،ام اس ػػؿ ا يوػػلزي هػػم نق ػػد اسقلئػػؿر

اس حد2117 ،ص  ، 51ماسن لر اسأ ظي ت تنػد أػا ن رفػ اسنػت أـ مايتػه اس ػلخرة استػم هػم
ن حيف اسنت أـ م لن ه ،مهم لئن

إاتقلدي ر اس حد2117 ،ص . 912

أا ق دالسي فم امع استضػلد ،ام استخػلسؼ س(ليػ

أساليب المفارقة المفظية :ىناؾ نوعاف مف األساليب لممفارقة ىما:

9ر ا ح ػراز ام اس ػػير نػػع هػػدؼ اسن لر ػ راسنػػديح حػػدؿ اسػػذـ ،ماس ػػس منػػف م ػػلئؿ تثقيقػػه

راسنحلس(ػ

أػػا تضػػخيـ اسخ ػػـ  /متخ يػؼ اسقػػمؿ ثيػػث ت ػػرض ا حػيلق غيػػر اسن قمسػ

أػػا

ااهل حمق ماضح منأسمؼ ،انل را ػأمب استوػلمز ماسثػذؼ إذ يػد م ػلثب اسن لر ػ اف ػ ُؿ
حمق أا نل يراـ فم ثيف اف ما ع اسثلؿ هم ن مسر حدا  3119 ،ص. 931
3ر اساقش اس(لئر ام ا أمب ا غراؽع اسذي يقمـ أا تخ يؼ اسقمؿ حدال نف اسنحلس( فيه ،ام
اف يا ػػب إسػػا حػػخص

ػ سػػيس حإن لاػػه اسقيػػلـ حهػػلر ػػأينلف9111،ص  .31محػػف

ػػلسح،

3193ص  . 91م ني ػ ػ ار نػ ػػل يتػ ػػداخؿ هػ ػػذا اسػ ػػانط نػ ػػف اسن لر ػ ػ  ،اسن لر ػ ػ اسايػ ػػؿ حلسػ ػػذات ،ام
اال تخ لؼ حهػل ،نػف خػقؿ استماضػع اس ازئػؼ ،ام االد ػلق اي استػحوح ،مفػم ػق اسثػلسيف ياػلؿ

ن ػػف ذات ػػه ػػأف يتظ ػػلهر حلسوه ػػؿ مه ػػم ػػلسـ ،مف ػػم ػػق اسطػ ػريقيف ي ػػتخدـ اسنح ػػدع ا

اسحدي يػ ماسم ػػلئط اسنولزيػ

سيػػلت ا ل ػػي

ػػلسيب

اتػػلج اسن لر ػ رنيميػػؾ 9111 ،ص . 17-71

فلسن لر اسأ ظي تحنؿ أا ا ر اسن(ػزف ،م ا ػر س(ػمي ،ام حقغػم ،مهػم

اسدالس ر أم . www.univ-ouargla.dzlpagesweb 3199،
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اسحل ر حنل ذ راله نف خ لئص ما لسيحهل ،نل يدخؿ

ضناهل استح يؿ اسأ(ػمي اس تػلحم ،إذ ال ي ت ػم اسحػل ر حل ػتخداـ استضػلد ماستاػل ض حػؿ ي ػ ا
إسا استح يؿ سخدن اسن لر  ،مسنػل سػه نػف دالسػ ن ياػ ي ػ ا حهػل فػم ر ػلسته اسن لر يػ  ،مهػذا
نل اراه ح نرة فم نونم

اسحل ر .منف م لئؿ هذا استح يؿ رتقطيع اس أن متثري هل م ط هل

ماسأ ب حل سماف نف ت نيؽ اسخط ام ت تيثه .

والمفارقة المفظية في مجموعة الشاعر تتمثؿ بنصوص عدة مف بينيا قصيدتو (يرحػؿ

العراقي) التي يقوؿ فييا (( :يرحؿ العراقي ...
ٍ
كرشفة أخيرة مف شاي الظييرة
صامتاً
تشيعو الشوارع

واألشعار ....

ومعيا ما تبقى مف اصدقاء)) ( ياسيف  ٕٖٓٔ،ص ٘)
ت تنػػد اسن لر ػ اسأ ظيػ

أػػا آسيػ حقغيػ هػػم استحػػحيه غيػػر اسنػػأسمؼ ر رحػ م اخيػرة نػػف

حػػلي اسظهي ػرة  ،إذ تر ػػـ اسن لر ػ خيمطهػػل حػػر اسػػاقش اس(ػػلئر نػػف اال ػػتخ لؼ حن ػػير هػػذا

ا ا لف اس ار م ،اسذي ال ي أؼ رثيأه منمته حيئل فيمازي حرح حلي دالس

أا ر رثيأه

ماسقنحػػلالة حن ػػيره لسحػػلي اسػػرخيص اسػػننف .فل ازيػػلح هاػػل ثػػم يمسػػد اسن لوػػأة ماسدهحػ سػػدف

اسقلرئ اه يمسد ناطأقل وديدا سـ يأس ه نف حؿر حدا  3119،ص . 51
ثـ يستكمؿ القصيدة إلى خاتمتيا ،إذ يقوؿ:

((يرحؿ العراقي
مط ارً

برفقة الغيـ

ندياً

ِ
كوردة في ثوب زفاؼ
ويبقى
قاتمو

وحيداً
وحيداً
وحيداً

يتكسر ...
حتى
َّ

مف شدة الجفاؼ !)) ( ياسيف ٕٖٓٔ،ص ٓٔ.)ٔٔ-
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إف اسن لر ػ هاػل تتخػػذ سهػل ن ػلريف ،فػػل مؿ يتوػه إسػػا اػمع اسن لر ػ اسحالئيػ اسدرانيػ استػػم

تتح ؿ حيف اس ار م اسذي يرثؿ ماسقلتؿ اسذي يحقا ،س ػف اسن لر ػ ترت ػـ نػف خػقؿ ي يػ حقػلق

اسقلتػػؿب ف حقػػلقه ال ن اػػا سػػه ،نػػـ اسن لر ػ اسأ ظي ػ فػػم استح ػ يؿ اس تػػلحم حأ ظ ػ رمثيػػدا  ،إذ
تػػأتم نو ػػن  /نضػػخن حثوػػـ خطهػػل اس تػػلحم ،نػػـ ت ػػ(ر حػػيئل فحػػيئل حػػر ت ار ارهػػل اسنقنػػم

سأدالس

أا ضخلن اسقلتؿ مف أه فم اسحداي  ،نـ

(ره متقحيه ثتا يت ػر و لفػل ب ستوػرده

اي ن اػػا سإلا ػػلاي فتوػػؼ اسنحػػل ر اػػده ميت ػػر س ػػدـ موػػمد ن(ػػذي يػػد ـ إا ػػلايته،
نػػف َّ
فت ػػأتم س ظػ ػ راسو ػػلؼ نومفػ ػ اسخ ػػط ح ػ ػ راسو ػػلؼ سأدالسػ ػ ف أ ػػا است ػػر ماسو ػػلؼ اس ػػداخأم
اسن امي سأقلتؿ ،ف ثيح هم يحقا س ف هػذا اسحقػلق سػف يطػمؿ تقضػم أيػه مثدتػه فػق اثػد

يثحذه.

ِ
وقصيدتو( :نسخة مف خطاب مكرر مشيور في كتب التراث الجاىمي) يقوؿ فييا:

((يا أبناء الشعب

أنتـ السابقوف إلى غبار كؿ ٍ
حرب
ونحف الراكضوف

خمؼ بريؽ أوسمتيا.

ِ
أنظاركـ
ماء كميا أماـ
لكـ َّ
الس ُ
فتمتعوا بزرقتيا
ٍ
ٍ
ٍ
وعيوف تحتيا.
وجنات
قصور
ولنا بضع ُة

الوداع البيض – ما أجمميا –
لكـ مناديؿ
ِ
ترفرؼ عالياً

خمؼ أبنائكـ في كؿ حرب
ٍ
ولنا سم ُة
ميمالت نقدميا مجاناً

لدموِع األميات.
ِ
البالد كمّيا
اب
لكـ تر ُ
 -عمى الخريطة فقط –

ولنا األرض كميا التي تمشوف عمييا.

أنتـ الفيػػػػػػػػػػػػػػ ُؿ
سننتصر بو عمى األعداء
الذي
ُ

أصحابو)) (ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)ٖٙ
ونحف
ُ
فتحدث المفارقة المفظية في النص مف خالؿ التشكيؿ الكتابي بػ :
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 -9ت نيؽ اسأمف اس تلحم حح ؿ غلنؽ س أنلت ح ياهل راثف  /سال استػم تث ػم تضػخـ اصخػر،
ما ت لثه سألحيلق أهل.

 -3نػػف خػػقؿ ت نيػػؽ اسأػػمف منػػد اسخػػط حح ػ ؿ حيػػر سأ أن ػ راس يػػؿ سيتال ػػب نػػع ثوػػـ اس يػػؿ
اسضخـ ،فتثل م اسن لر اسأ ظي ضخلن اسثوـ ستتال ب ن ه حلست حير اسأ ظم.

 -2نل تثدث اسن لر نف خقؿ استضلد فم اسن اػا سأ أنػلت نػنقع ااػتـ اس ػلحقمف إسػا غحػلر
ػ ُؿ ثػػرب  اثػػف اس ار ضػػمف خأػػؼ حريػػؽ ام ػػنتهل فػػلسن اا نػػف ي يػػد نػػف و ػراق هػػذه
اسثرب مسنف ال يأقا ناهل حيئل مف اسقتؿ ماسدنلر س ـ اس نلق أهل انلـ ااظلر ـ  مسال
حض

م
مر موالت م يمف تثتهل.

اسن لر تثدث فم استضلد حيف اسن لف اسنرت ػع راس ػنلق ماسن ػلف اسنػاخ ض ا رض فػم

رتثتهػػل ماس ػػرؽ اسثل ػػؿ فػػم اساتيوػ حػػيف اسنات ػػع حواػػلت مثػػدائؽ م يػػمف نػػلق محػػيف اسػػذي ال
ينأؾ حيئل فم ا رض س ف

حره مرحنل غ أته ي مضه ا

اهل فم اصخرة فت مف فػم اس ػنلق

واته .ف لثب اسن لر يقمؿ حيئل س اه فم اسثقيقػ يقػمؿ آخػر نختأ ػل،إذ اف اسن لر ػ تتطأػب

تضػػلدا ،ام تاػػلف ار حػػيف اسثقيقػ ماسنظهػػر مااهػػل ت ػػمف احػػد م ػػل اػػدنل يحػػتد استضػػلد .ر أػػم،
ع ،51س. www.nazwa.cam/articalesphp .3111

ػػداق هاػػل اس يػػؿ اسػػذي يػػدؿ أػػا اسضػػخلن

مفػػم رااػػتـ اس يػػؿ اسػػذي اات ػػر حػػه أػػا ا

ماسقػػمة ،إذ ي ػػتخدنه اصخػػر سيػػحطش مي تػػدي ،مموػػه استحػػحيه حهػػذا اس يػػؿ يثنػػؿ ن اػػا ضػػخلن

اي ا ػػتخدانه س(ػػرض اسػػحطش دمف راي ام قػػؿ سػػه
اسثوػػـ ماست ػػرؼ ح(يػػر ث نػػه ام قػػؿُ ،
يحير إسا رد ه.
انػػل راثػػف ا ػػثلحه إذ تػػدؿ أػػا را ػػثلب اس يػػؿ فػػم اسق ػرآف اس ػريـ رن ػ از س ػػؿ وحػػلر

نت أط ،فأاتـ س تـ حأ ثلحه نف اس ثح ماستنأؾ حؿ نف اسوهػؿ ماست ػأط .فلسن لر ػ هػم اػمع
نف اسرؤي ال تت تر أا اساقص حؿ ت ضح ا

مولج متظهرهر حف

لسح 3193،ص. 93

فهذا اسخطلب يت رر فم استلري  ،متحام اسن تمف اسنت لسم ماسنتوحرب سهذا م ػ ه اسحػلرع

فم اس اماف حػرنحهمر فم تب استراث اسولهأم  ،فهػم نػف نػرة ت ػ ارره اػلؿ نػف اسحػهرة اسحػمق
اس نير ،س اهل حهرة أحي  ،نل هػم خطػلب فػم تػب استػراث اسوػلهأم ،ف هػذه ا ف ػلر استػم
ولق حهل ،هم اف لر ولهأي ت ا إسا حث استخأؼ ماس وز ماسدنلر سآلخر.
فتقمـ اسن لر

أا اس خري سأتقأيؿ نف ا حيلق اسنأخمذة ماستضخيـ سأقأيؿ ناهل سآلخريف

ماظهلرهػل أػػا ااهػػل نيػرة ،في نػػد اسحػػل ر إسػا استق ػػب اسأ ظػػم ماسػػدالسم نػػف اظهػػلر ا حػػيلق
غير اسنقحمس

أا ااهل نقحمس م لدي .

وفي قصيدة (خضراء  ..خضراء) يقوؿ:

((خارطة الػ  ....وط  ....ف

919

جمةل الآداب /العدد ( 531اكنون الول)

 0202م  5110 /هـ

في كتاب الجغرافية

حمراء في ِ
كتب التاريخ

بيضاء في الكتب التي يحمميا ُّ
الشيداء

وىـ يمضوف إلى األعمى معا

سوداء في دفتر مالحظات المغوؿ
مرسوم ٌة عمى عجؿ

في ىامش دفتر شيكات األثرياء

صفراء ممتصقة بصورة رغيؼ ٍ
خبز
كبير جدا

ومثقب بالرصاص

في كراسة أحالـ الفقراء)) ( ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)ٖٛ
ترتكز المفارقة المفظية ىنا عمى:

 -9اسن لر فم استح يؿ اس تلحم رفم اس اماف

ف طريؽ ت رار أن رخضػراق متقطيػع أنػ

راسػػمطف فػػم حػػدق اسق ػػيدة ستحػػير إسػػا ثوػػـ االختقفػػلت اسونػ داخػػؿ هػػذا اسػػمطف اسماثػػد،

فضػػق ػػف االخػػتقؼ فػػم ا ػػتخداـ اسدالس ػ اسأماي ػ فػػم اسػػاص ،إذ تػػد ـ هػػذا اسن اػػا ،حماف
استقطيع سأثرمؼ ممضع اقلط ت

ؿ حياهل سإلحلرة إسا ثوـ استنزؽ اسذي ي لايه اسمطف.

اي حمق مهم حل يػ ،
فأ ظ رخلرط حقت أا ثلسهل ب ف اسخلرط اسح أي ال ين هل ُ
انل استنزؽ اسثقيقم ،فهم ينس سحا اسمطف اسداخأي  ،ما تخدـ اسحل ر استقطيػع استحػ يأم مهػم
امع ن لر م نف خرؽ استما ؿ اسزنام  /اساظلـ ،اس نؿ أا ت(يير نل هم نػأسمؼ نػف اس تلحػ

إسا نل هم غير نأسمؼ ناهل فهم ن لر سنل هم نػأسمؼ مخػرؽ سػه حنػل هػم غيػر نػأسمؼ ،نػل
اف طع هذا استما ؿ يمسد ام ل نف استضلد ف طريؽ اسأ ب حلسثرمؼ ام تقأب ن لاهل.

 -3اسن لر ػ فػػم استحػ يؿ اسأ ظػػم ػػف طريػػؽ ت نيػػؽ سػػمف اسن ػػردات اسأمايػ فػػم اس تلحػ  ،مهػػمع
رثنراق ،حيضلق ،مداق .

 -2اسن لر اسأماي ع تتح ؿ حر ا تخداـ ا سماف ماختقؼ دالستهػل ،فأفػلد اسحػل ر نػف ا ػأمب
اسر ـ است يحم اسذي ي طم حدالالت ماسماف دة ث ب ا سماف استم يح أهل من الهل.

ثنراق  فم تب استلري

 نف نرة استضثيلت ماسن لرؾ

حيضلق  فم اس تب استم يثنأهل اسحهداق  نف نرة اسحهلدة فيه

مداق  فم دفتر نقثظلت اسن(مؿ  اد اسن(مؿ هم ػمداق نػف نػرة نػل ال ػما نػف

ميقت أا ايدي احالق هذا اسمطف.
راق  فم ار

اثقـ اس قراق  اهل تتثمؿ إسا غذاق م الحؿ
911

راق.
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نل اأثظ اسن لر هذه لئن فم اساتؼ نف نونم

السالـ
((ىؿ يمكف لمكواة َّ

اسحل ر فػراال

تقدـ اسن لر حػع

أيامنا
اف تعدؿ َ

التي دعكتيا الحرب؟؟))( ياسيف ٕٖٓٔ،ص .)٘ٛ
إف اسن لر

لئن

أا استضلد حيف راس قـ ماسثػرب  ،ماسحػل ر ي ػمر اف سأ ػقـ ن ػماة

تقػػمـ حت ػػديؿ ا يػػلـ استػػم طلستهػػل اسثػػرب ،ف ػػراسن ماة س ظ ػ نػػف اسثيػػلة اسيمني ػ اخػػذهل اسحػػل ر
ػ ػ ار لت اس

ػػر م ػػلمة

سي ح ػػر حه ػػل ػػف طري ػػؽ اسن لر ػ ػ ن ػػل يق يػ ػ ا ا ػػلف ف ػػم خض ػػـ
م
حمق ونيؿ .فلسن لر ت هـ فم تقمي
اسثرب ،منل تخأ ه نف ن اررة مثزف سيظهر حلس قـ ُؿ

اساص مناثه نزيدا نف استراحط ،ماس نؽ ثيف ت نؿ أا دفع اسقلرئ سأحثػث ػف اسن اػار حػف
لسح  www.mohamedrabeea.com ،3193 ،فتث زاػل سن رفػ اسن اػا اسػذي يتمخػله

اسحل ر ،ماسن لر

لئن حإ أمب اساقش اس(لئر أا اس ؤاؿ اسذي ي رس مو ل دائنل نف اتلئ

اسثرمب اسدائرة.

الوطني) يقوؿ:
وفي قصيدة( :النزيؼ
ُّ
((القوة في ِ
عالمنا العربي:

أف تمتمؾ سوطاً
ْ
زؼ بو عمى ظير اآلخريف
تع ُ

النشيج الوطني)) ( ياسيف ٕٖٓٔ،ص ٗ.)ٙ
****

يحػػ(أال اس ا ػماف سأػػدخمؿ إسػػا اسػػاصب سن رف ػ ن اػػمف اسن لر ػ  ،إذ ت تنػػد أػػا استق ػػب

حلس أنلت مت(يرهل ،م اد ذاؾ تتثمؿ دالالتهل فػع

سوطاً  ىي في األصؿ صوتاً

تعزؼ عمى ظير اآلخريف  ىي في األصؿ تضرب ألف المفردة التي قبميا سوطاً

النشيج الوطني  النشيد الوطني

النزيؼ الوطني  النشيد الوطني
مذسػػؾ حل ػػتخداـ اسواػػلس غيػػر استػػلـ ،مهػػم نػػل اختأػػؼ فيػػه اسأ ظػػلف فػػم ماثػػد نػػف ا نػػمر

استػػم تتػػمفر فػػم اسواػػلس استػػلـع ااما ػػه اسثػػرمؼ ،ما ػػدادهل ،مهيئتهػػل اسخل ػ فػػم اسثر ػػلت

ماس الت ،مترتيحهلر نطأمب،9191،ع  3ص ، 919م تيؽ9111 ،ص . 917

فت ػػتخدـ اسن لر ػ ن ػػردات مت حيػرات فػػم ػػيل لت وديػػدة غيػػر اسحػػلئ  ،فت ػػل د اسن لر ػ

اسأ ظي اسنتأقم سأم مؼ أا اسدالسػ اسن لر يػ اسن ػ مت اهػل ،حػر هػذا استثػمؿ فػم ا س ػلظ
مااتقلسهل إسا اس م
لظ اخرف.
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الخاتمة

 -اسن لر ػ ػ س(ػ ػ ت ا ػػم است ري ػػؽ ح ػػيف ح ػػيئيف نختأ ػػيف ما ػػطقثل فه ػػم است حي ػػر ػػف اق ػػيض

اسن اا ،منف هال اأنس استقلرب حيف اسن اا اسأ(مي ماال طقثم سأن لر .
 -تتنيز اسن لر حطلح هل اسحر م ،فهم

يرة ا ند.

 -تظهػػر اسن لر ػ حح ػ ؿ وأػػم فػػم نونم ػ ريرثػػؿ اس ار ػػم ب ف اسن لر ػ تختػػلر اسأنثػػلت

اسثيلتيػ  ،متحػ أهل حطريقػ ت حػػؼ ػػف اهنيتهػػل ،مهػػذا نػػل ف أػػه اسحػػل ر راثنػػد وػػلر ا
االهتنلـ حلس ال ر اسثيلتي

لف .

 -تظهر اسن لر فم اسنونم

نػػف

نف خقؿ ااػماع اسق ػلئد استػم طر هػل اسحػل ر فيهػل ،إذ يػأتم

حلسق يدة اسطميأ ماسق يرة ماساتؼ مهم امع نف اسن لر فم اسح ؿ اسنطرمؽ سأق لئد.

 -ت ػػتخدـ اسن لر ػ سأ حػػؼ ػػف ق ػ استضػػلد ،متت ػػئ أػػا نيػػر نػػف ا دمات فهػػم س ح ػ

س(مي حيف طرفيف

لا هل منتأقيهل.

 اسن لر تقاي ت ني ي سهل فلئدة تأنيري مونلسي . تثنؿ اسن لر مظي إ قثي  ،إذ تقمـ ح نأي استػمازف حػيف ال ػر اسثيػلة اػدنل تمثنػؿأا نثنؿ اسود ام ال تثنؿ أا نل ي م نف اسود.

 تتر ز ال ر اسن لر فم راس ا ر اس منيدي ،م ا ر استورد ،حمانحلت اسرؤيػ اسخل ػاستم تح ؿ وزقا نهنل ناهل تد نهل فم ن لر تثقيؽ غليتهل.
 -تق ػػمـ اسن لر ػ ػ

أػ ػػا آسيػ ػػلت ناهػ ػػلع راستاػ ػػل ض ،ماستضػ ػػلد ،ما

ػػلسيب اسحقغي ػ ػ اسنولزي ػ ػ ،

ماسن لوأة ،ماستق ب اسأ ظم  ...استم ت نؿ أا رفدهل حخ لئص س(مي مدالسي تن اهل نف

اداق مظي تهل ح ل أي ا نر.

 -ين ػػف ث ػػر ااػماع اسن لر ػ فػػم نونم ػ ريرثػػؿ اس ار ػػم ح ػ عراسن لر ػ اسحالئيػ  /اسن لر ػ

اسأ ظي  ،إذ اراهل نتراحط اسثضمر فينل حياهل فم نونم ته اسح ري .

 -ت نف مظي اسن لر اسحالئي فػم تػد يـ حايػ اسدالسػ فػم اسػاص متأ يػدهل ،فهػم اداة ستؤ ػد

ظهػػػمر اسن اػ ػػا حػ ػػموهيف نختأ ػػػيف اي ػ ػػرض ن ػػػتمف نػ ػػف ن ػػتميلت اسن اػ ػػا ه ػػم اسظػ ػػلهر

سأم مؿ إسا اسن تمف اسحلطف.

 إف اسن لر اسحالئي تر ز أا اس رة ماسن اا متأح أا ذسؾ حماف اتخذت نف اسأ ػظ م ػيأسأظهمر.
 -إف اسن لر اسأ ظيػ ت حػؼ ػف اس ق ػ اسقلئنػ حياهػل ماسنوػلز ،مهػم تتثقػؽ فػم نونم ػ

نػػف اسن ػػتميلت ميوتنػػع فيهػػل ا نػػر نػػف ا ػػر ،فتحػػنؿ أػػا ا ػػر يت أػػؽ حػػلسن(زف م أػػا
نق د اسنت أـ .مت تخدـ ا لسيب ناهل را حراز ماساقش اس(لئر .
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 إف اسن لر ػ ػ اسأ ظي ػ ػ حماف لاػ ػػت تثتػ ػػمي أػ ػػا ن اػ ػػا ن ػ ػػلرؽ ،ام نضػ ػػلد .س اهػ ػػل ت ػ ػ ُػناحلسأ ظي ب اهل تتم ؿ حلسأ ظ ،متر ز أيه سأم مؿ أا اسن اا اسن لرؽ.

ثبت المصادر والمراجع

الكتب:

ر احف ناظمر ،احم اس ضؿ ونلؿ اسديف نثنػد حػف ن ػرـ ر . 9111س ػلف اس ػرب ،ط .7حيػرمت– سحاػلفع دار
لدر.

راطنيش ،نث ػف ر . 197ديػر اسنػقؾ ،د ار ػ اقديػ سأظػماهر اس ايػ فػم اسحػ ر اس ار ػم اسن ل ػر ،ط. 9

ح(دادر اس راؽ .

راسث ػػيف ،اثنػػد ول ػػـ ر . 9111اسق ػ اسق ػػيرة وػػدا ،د ار ػ اقدي ػ  ،ط .9دنحػػؽر ػػمريلع ناحػػمرات دار
رن سأطحل

ماساحر ماستمزيع .

ر اسخ ػلوم ،ػػيس ثنػزة ر . 3111اسن لر ػ فػػم حػ ر اسػرماد ،ط .9اس ػراؽع ن تحػ اسمطايػ  ،ح(ػػداد ،نطح ػ
دار ا ر ـ ،ثأ سأطحل

ماساحر .

ر زيتمام ،سطيؼ ر. 3113ن وـ ن طأثلت اقد اسرماي  ،ط .9حيرمترسحالفع ن تح سحالام .
ر ػػأينلف ،د .خلسػػد ر . 9111اسن لر ػ ما دب ،د ار ػػلت فػػم اساظري ػ ماستطحيػػؽ ،ط ،9نػػلفرا ردف ع دار
اسحرمؽ .
ر اس حد  ،د .نثند ر . 3117اسن لر اسقرآاي د ار

فم حاي اسدالس  ،ط. 9اسقلهرة ع ن تح اصداب.

ر حػػد ارضػػم ،د .ث ػػف ر . 3192اسن لر ػ فػػم حػ ر احػػم اس ػػقق اسن ػػري ،ط .9ح(ػػدادراس ػراؽع ا ػػدارات
نحرمع ح(داد ل ن اسنقلف اس رحي .
ر حداسامر ،وحمر ر. 9111اسن وـ ا دحم ،ط . 9حيرمتر سحالفع دار اس أـ سأنقييف .
ر تيؽ ،حداس زيز ر . 9111أـ اسحديع ،ط .9حيرمت – سحالفع دار اساهض اس رحي سأطحل

ماساحر.

ر اسقلضػػم ،نثنػػد ،نونم ػ نػػؤس يفر . 3191ن وػػـ اس ػػرديلت ،ط .9ح(ػػداد ،تػػماسع ن تح ػ اسأ( ػ اس رحي ػ ،
اسراحط اسدمسي سأالحريف اسن تقأيف ،ح(داد ،دار نثند أم سأاحر ،تماس .

راسقزميام ،اسخطيب ر 3111تثقيػؽع د .حداسنويػد اسهاػدامي .االيضػلح فػم أػمـ اسحقغػ  ،ط .2اسقػلهرة ع
نؤ

اسنختلر سأاحر ماستمزيع .

ر نداس ،اثند ر . 3111س لايلت اساص – اثم نػاه ستثأيػؿ اسخطػلب اسحػ ري ،ط .3إرحػدرا ردف ع ػلسـ
اس تب اسثديث .

راسن دي  ،حداس قـ ر . 9193ا

أمب ماال أمحي  ،ط .3تماسع اسدار اس رحي سأ تلب .

ر نطأػمب ،د .اثنػد ر . 9191ن وػػـ اسن ػطأثلت اسحقغيػ متطمرهػل ،ط.9ح(ػدادراس ػراؽع نطح ػ اسنونػػع
اس أنم اس ار م .
ر ن تلح  ،نثند ر . 9193فم ينيلق اسح ر اسقديـ ،ط .9اسن(رب ع دار اسنقلفم .

ر اسنها ػ ػػدس ،لن ػ ػػؿ ،م مهحػ ػ ػ  ،نو ػ ػػدي ر . 9191ن و ػ ػػـ اسن ػ ػػطأثلت اس رحيػ ػ ػ ف ػ ػػم اسأ(ػ ػ ػ ما دب ،ط.3

حيرمترسحالفع ن تح سحالف .

ر نيميؾ ،د .م .ترون د .حداسماثد سؤسػؤةر . 9111اسن لر ػ م ػ لتهل ،نم ػم

ح(دادراس راؽع دار اسنأنمف سأترون ماساحر.
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ر يل يف ،اثند ولر ا ر . 3192يرثؿ اس ار م ،ط ،9نم ؿراس راؽع دار احف ا نير سأطحل

الدوريات :المجالت

ر احراهيـ  ،احيأ ر . 9191اسن لر  ،نوأ اس

ماساحر.

مؿ ،ن ر راس دد . 1/2

ر رحلح  ،نم ا ر . 9111اسنتم ع ماسق نتم ػع ،د ار ػ فػم ونلسيػ استأقػم ،نوأػ احثػلث اسيرنػمؾ ،ا ردفر
اس دد. 3

ر ػ ػػأينلف ،خلس ػ ػػدر . 9119اظريػ ػ ػ اسن لر ػ ػ ػ  ،نوأػ ػ ػ احث ػ ػػلث اسيرن ػ ػػمؾ أ ػ ػ ػ اصداب ماسأ(مي ػ ػػلت ،ا ردف،
راس دد. 3

ر ل ـ ،ي از ر . 9193اسن لر فم اسقص اس رحم اسن ل ر ،نوأ اس

البحوث المنشورة عمى الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت):

مؿ ،ن ر ،راس دد. 3

ر اسحري ػ ػ ػػـ ،د .ل ػ ػ ػػـ  .اسن لر ػ ػ ػ فػ ػ ػػم ح ػ ػ ػ ر ػ ػ ػػدالف اس ػ ػ ػػلئ ردي ػ ػ ػماف

ػ ػ ػراخ حثوػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػمطف انمذوػ ػ ػػل ع

www.adnanalsayegh.com

ر اسح ػ ػػتلام ،ا.د.ححػ ػػرفر . 3199ح ػ ػ ري اسن لر ػ ػ حػ ػػلسثرب ،ػ ػراقة فػ ػػم ا أيػ ػػؿ و ػ ػماد اسثطػ ػػلب،

ػ ػػثي

اسننقؼر9191اس دد ع Almothaqaf.com
ر وػػلب ا  ،ا ػػلن
سنثند

حػػداس زيز ر . 3119ونلسيػػلت اسن لر ػ اسا ػػي  ،ػراقة حدائيػ فػػم ديػماف رنوػػرمح ػػمي

حثم ،نوأ اس ربع www.Dwainalarab

ر اسزيػمد ،حداسحل ػط  .اسنتم ػع ماسػق نتم ػػع فػم حػ ر نثنػمد درميػش ،نوأػ اـ اسقػرف س أػمـ اسحػري

ماسأ(ػ

اس رحي مآداحهل ،ر اس دد  21ع www.darwishfoundation.org
ر ػ ػ دي  ،ا ين ػ ػ ر . 3111ح ػ ػ ري اسن لر ػ ػ حػ ػػيف االحػ ػػداع ماستأقػ ػػم ،نوأ ػ ػ
ماالوتنل ي  ،ولن
ر

أي ػ ػ اصداب ماس أػ ػػمـ ا ا ػ ػػلاي

نثند خيضر ح رة ،راس دد 9ع

.pdif19www,univ-biskra.dz/enseignant/naimasaaddia/

لسح ،د.ححرف نم ا  .اسن لر فم اسح ر اس ار م اسثديث ،دهح اسنم م

ع repositorg.yu.edu.jo

ر حػػداسرثنف ،نػػلؿ ر . 3191حايػ استضػػلد فػػم نونم ػ رحر يػػلت م ػػأت نتػػأخرة
www.alnaked-alirai.net

اسثرة سأنقلالت ماسد ار لت
ثنػػد وػػلر ا يل ػػيفع

ر أػ ػ ػ ػ ػػم ،اوػ ػ ػ ػ ػػلة ر ، 3111ن هػ ػ ػ ػ ػػمـ اسن لر ػ ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػ ػػم اساقػ ػ ػ ػ ػػد اس(رحػ ػ ػ ػ ػػم ،نوأ ػ ػ ػ ػ ػ اػ ػ ػ ػ ػػزمف ،راس ػ ػ ػ ػ ػػدد  51ع
www.nazwa.com/articalesphp
ر أػػم ،د .ل ػػـ ػػنلدةر . 3199اسن لر ػ اسأ(مي ػ فػػم ن هػػمد اسخطػػلب اس رحػػم ،د ار ػ فػػم حاي ػ اسدالس ػ
ا نر ،راس دد91

ع www.univ-auargla.dzlpagesweb

ر غايـ  ،نلؿ ر . 3117اظري اسن لر است ميري ع www.alwarsha.com

ر يثي ػ ػ ػػا  ،ح ػ ػ ػػداس ريـ .حػ ػ ػ ػ ري اسن لر ػ ػ ػ ػ اساقديػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػم رحر ي ػ ػ ػػلت م ػ ػ ػػأت نت ػ ػ ػػأخرة  ،وري ػ ػ ػػدة االتث ػ ػ ػػلد ع
www.alitthad.com

الرسائؿ واألطاريح الجامعية :
ر حف

لسح ،اماؿ ر . 3193خطلب اسن لر فم ا ننلؿ اس رحي نونػع ا ننػلؿ سأنيػداام اانمذوػل ،ولن ػ

ح رة أي اصداب ماسأ(لت،

ـ اصداب ماسأ( اس رحي  ،اسوزائر ع www.mohamedrabeea.com
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 أيػ، اطرمثػ د تػمراه،ص مسيد اخق ػم

 اسن لر فم. 3117لسحر

 ارحد يم ؼ حلس،ر اس حلس

.  اس راؽ،اسنم ؿ

 أيػ استرحيػ، اطرمثػ د تػمراه، اسرمايػ اس رحيػ انمذوػل،  اسن لر ػ اسرمائيػ. 3119لسح نثندر

استرحي ولن

، ر حدا

.  اس راؽ،اسنم ؿ

ل دي نرحلحر

 ولن، ر لس نلو تير،أمحي فم نقلنلت اسهنذاام

.  أي اصداب،اسنم ؿ

www.almaktabah.net

 ولن، ـ اسأ( اس رحي

ولن

 اسن لر ا. 3191 يحريرر، ر فريث

 اسونهمري اسوزائري اسح حي ع، مر أ

:المقابالت والحوارات الشخصية

 ثمار فم، 3191/7/1 اثند ول ار ر،ر يل يف
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Abstract
This paper, which is entitled ( Paradox in The Iraqi Leaves : a
collection of poems by Ahmed Jar-Allah )tackles the theme of
paradox in this collection which was published in 2013 including
narrative poems , very short stories and slogans. In this collection, the
poet focuses on marginalized elements of life, and presents this
sarcastically according to nowadays situation .It is a paradoxical
vision of reality and what is common. It is an attempt to monitor the
contradictions and cons of reality in a sarcastic way. As an attempt to
put a critical view that can achieve the essence and content that the
poet seeks to elaborate in his poetry, my work focused on tracking the
impact of the paradox in his constructive and verbal poetic texts ,
whose function is to support the semantic structure and to depend on
contradiction. Keywords: Paradox / Verbal Paradox / Dramatic
Paradox / Iraqi Leaves / Ahmed Jar-Allah
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