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 أحمد مطر المفارقة في شعر أنماط
 م فضالةد. حسن غان

 كمية القانون/ جامعة بابل
 المقدمة 
األسمكبية كاأللسنية كالشعرية كنقد استجابة القارئ ( لقد برزت المفارقة مف بيف المفاىيـ كالتقنيات الحديثة في النقد كػ  

ر مختمفة كالمفاجآت كالتكقع )كنظرية التمقي كاالستقباؿ ظار الخائب أك كاالنت )ُ(فكجدت ليا مكانا رحبا تحت مسميات أيخى
 .كغيرىا )ِ(المحبط كاالنحراؼ كالفجكة أك الفراغ كالصدمة كمسافة التكتر كأفؽ التكقع

كيفصح عف التضاد كاالختبلؼ بيف األنساؽ ، كنحف نرل أف المفارقة تكمف كراء كؿ ما يمنح النص سماتو األدبية  
بالشكؿ الذم يتيح لؤلخير فيرىصان عديدة ، لباث كالميستىقًبؿالتي يمتقي عند أعتابيا كؿ مف ا، الظاىرة كالمضمرة في لغة النص

يىيٍ   .المغة كالفكر مف القراءة كالفيـ كاالستنتاج كاالستجابة عمى ميستكى
 الجمالي كذلؾ تبعان لتنامي دكرىا في إبراز الكجو، إذف تبكأت المفارقة منزلةن ميمة في الدراسات النقدية الحديثة

لذا اعتنى الدارسكف بيذه الظاىرة كتناكلكىا مف كجكه عديدة كمتباينة بتبايف ، كالسيما الشعر كالداللي لمنصكص األدبية
  .لؾ مف جية أساليب معالجتيا نقديان الزكايا التي يتـ مف خبلليا رصد المظاىر المبرزة ليذه الظاىرة ككذ

أىمية  التي تتناكؿ ظاىرة كاحدة ال يقمؿ مف حرمُّ بنا كنحف نيقر بيذا التعدد في الدراسات أف ننكه بأف تعدد الدراسات 
أحمد ( كمف ىنا كانت لنا ىذه الكقفة مع أنماط مف المفارقة في شعر، كثراءن كتنكُّعا بؿ يزيدىا ىذا األمر عمقا، درسيا
الذم  بالقدر، في محاكلةو مخمصةو إلبراز ما تكافر في تمؾ النصكص مف عناصر إبداعو قائمةو عمى عنصر المفارقة، )مطر

 .يعبّْد لنا سيبيؿى البحث
  :كقد اشتممت عمى مبحثيف 
 .الثنائيات الضٌدية ككذلؾ مفارقة، كفيو عرض ألنماط المفارقة النحكية كالببلغية، يتناكؿ المفارقة المفظية -:المبحث األكؿ 
، كؿ بمفارقة المكقؼ الدراميتمثؿ األ، مف خبلؿ مقاربة نمطيف مف المفارقة، يتناكؿ المفارقة الدرامية -:المبحث الثاني 

  ).الحكائي( كيتمثؿ الثاني بمفارقة األسمكب القصصي
رصد تمظيرات المفارقة كبياف أىميتيا الجمالية كالداللية في النصكص مكضكع  كقد عمدتي في ىذه الدراسة إلى  
بؿ ، ألدبي المفظية كسماتيا الجماليةألف المعالجة النقدية الجادة تقتضي عدـ االقتصار عمى مقاربة بنية النص ا، الدراسة

  َمطالبة أف تتعدل ذلؾ إلى إظيار االرتباط الكثيؽ بيف البنية المغكية كالبنية المعنكية في آف 
  (المفظية) المفارقة المغوية/  المبحث األول

شعر عف لغة التكصيؿ فالمفارقة تيميّْز لغة ال، تقـك المغة الشعرية في أثر كجكىيا اإلبداعية عمى لعبة المفارقة 
فإذا كاف ىدؼ المغة المعيارية ، كعمى ذلؾ يتبايف ىدؼ كؿ مف المغتيف، )المغة المعيارية( التي تسمى أحيانا، االعتيادية
ذلؾ تجد  كبناء عمى ،)ّ(التكصيؿ)( كربما كاف مضادان يعمؿ عمى منع فإفَّ لمغة الشعرية ىدفان جماليا غايتو اإلثارة، التكصيؿ
كتيقٌيـ ، كتتحكؿ إلى بنيةو محككمة بقكانيف ىذا البناء، الكاقعية تفقد مضامينيا، عندما تدخؿ في حمبة البناء الفني أف المغة

ف أية محاكلة لمرجكع بالمغة الشعرية إلى جانب الصدؽ الكاقعي في العمؿ الفني ك ، )ْ(عمى كفؽ عبلقاتيا بو كالشعرم  -ا 
كربما يككف ىذا ما أراد ، كىذا ما يقمؿ مف شعرية العمؿ األدبي، لية إلى الكراءمف شأنو أف يزحزح الكظيفة الجما -خاصة 

إٍذ إنو يرل أف المغة الشعرية تشكؿ ، عند حديثو عف الخصائص االيجابية التي تميز المغة الشعرية، ككىيف اإللماح إليو
تحتمؿ كجكد النقيض في  )المعيارية( كانت المغة فإذا، نظاما لبلنزياح كالخرؽ الذم يعني تفكيؾ بناء المغة المعيارية كلفظيا

انعطافية تعيد إلى المغة ايجابيتيا المطمقة  )إستراتيجية( باعتمادىا، فإف المغة الشعرية تتميز بأنيا نقض لذلؾ النقيض، بنائيا
  .)ٓ(عف طريؽ نفي النفي
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لحسباف الفرضية الثانية القائمة عمى ككف مع األخذ با، تيبنى عمى أساس مبدأ ككىيف باالنزياح كالخرؽ، فالمفارقة  
كذلؾ عندما ينزاح الجانب السمبي مخميان المكاف لمجانب ، قصد العكدة بالمغة إلى إيجابيتيا، )نفي النفي( المغة الشعرية

المغة كىنا تساىـ المفارقة في تدعيـ المغة الشعرية بكصؼ األخيرة غيرى منزاحة سمبياى عف ، االيجابي بكصفو رفيقاى ليا
عمى أف ذلؾ ال ينبغي لو أف يحممنا عمى االعتقاد بأف المفارقة راجعة إلى الجانب ، بؿ ىي انزياح ايجابي عنيا، المعيارية

غفاؿك  الذىني فقط ، فالمفارقة " الشعرية كليدة مكقؼ شعكرم يتضمف مكقفا مناقضا لو، دكر الجانب االنفعالي العاطفي ا 
كىنا تمثؿ أمامنا مظاىر التقارب  ،)ٔ( ىي القصيدة" ؿ معو في الكحدة الكبرل التيأم يتكام، كىك مع ذلؾ متسؽ معو

التناقض لغة مف جية ككف "، عمى نحك يعكس عممية التأثير المتبادؿ بينيما، كالتبلـز بيف المغة الشعرية كالمفارقة المفظية
 .)ٕ(ك أنو ال يتكصؿ إلييا إال عف طريؽ التناقض"فالحقيقة) التي ينطؽ بيا الشاعر يبد( مناسبة لمشعر المحيص لو عنيا...

يأتي مف ككنيا تشكؿ مخالفة لكؿ ما ىك متعارؼ ، بات معركفان أف مممح المفارقة المفظية، كبعد ما تقدـ مف حديث  
  .متمقيبما يكسر أفؽ التكقع عند ال، بما يكفؿ تحقيقيا لمصدمة في مفاصؿ التمقي كالتكصيؿ، عميو مف قكاعد لغكية كببلغية

 كجدنا أف مف، بشكؿ إجرائي )أحمد مطر( كفي حدكد متابعتنا ألساليب تكظيؼ ىذا النكع مف المفارقة في شعر 
  -:بػػػػػػػػػػ ما يتمثؿ أنماط المفارقة المفظية

  :المفارقة النحوية والبالغية:أوال 
  مفارقة التضاد وتوازي التضاد:ثانياً  
  َالمفارقة في ىذا المبحث  كسنقدـ عرضان ليذيف المكنيف مف  
  َالمفارقة النحكية كالببلغية  :أكالن 

يمثيؿ ىذا النكع مف المفارقة عمى أساس تراكـ أك تكرار بعض األساليب كالمفردات النحكية كالببلغية في النص  
 .ذلؾ التراكـ الذم يغني النص بشحنات داللية أك معنكية مميزة )أحمد مطر( الشعرم عند

  ٓ لنحويةالمفارقة ا -ٔ
  ٓ مفارقة الخبر-أ() 

  ََلقد كٌظؼ الشاعر ىذا النكع مف المفارقة في قصيدة لو بعنكاف  
بناء) ال نامت(     -:إذ يقكؿ )ٖ( عيف الجي

   كتمشيت برغـ المكت عمى أشبلئي       
 كفىمىي جرحه         
 كالكمماتي دمائي         
 قاماتي أطكليا يحبك        
 ذائي تحت ح       
 كجكه يسكنيا الخزم عمى استحياء        
 َََتتدلى في كؿ إناء       
كذلؾ عندما ، ثـ ينعطؼ بعد ذلؾ إلى سكؽ عبارات مختمفة، )تمشيت( ففي النص المتقدـ نجد الشاعر يقدـ الخبر  

ذا كاف ذلؾ فكيؼ )الطكيمةذك القامة ( فكيؼ يحبك، ييتًبع كيؿَّ مبتدءو خبران يعمؿ عمى إحداث صدمة عند تتمة الجممة ؟  كا 
ٍبًكًه تحت الحذاء؟  أـ كيؼ يتمكف الخزم) _ كىك عارض معنكم يسـي المرءى بالعار _ كيؼ يتمكف مف السكف ( يككف مكاف حى

يَّا الكجو؟  ككيؼ يستحيؿ ؟ ... كفي أسمكب ساخر يمضي الشاعر منتقصان )الكمماتي دماءن ( الفـي جرحان)ك( عمى صعيد ميحى
بعد أف كجد نفسو ، كذلؾ بأف الخزم يجد نفسو في حالة مف الحرج الميخجمة، ليؤكد معنى التحقير ليـ، الشعراءمف شأف 

مبلزمان لتمؾ الكجكه مقيمان فييا   َكصفا ى
نا ببغاء   -:كفي نص آخر يقكؿ   فصيحي
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 قكٌينا مكمياء          
  ذٌكينا يٍشمتي فيو الغباء         
  )ٗ( َو البكاء كضعنا يضحؾ منك         
 عمى مستكيي، استقرار النص إلى خمؽ حالة مف زعزعة، لقد عمد الشاعر مف خبلؿ سكؽ األخبار في النص 

نجده يفجؤينا بأف ذلؾ ، ففي الكقت الذم ينتظر المتمقي نكعان مف اإلشادة بالفصيح كاإلعبلء مف شأنو، )االختيار كالضـ(
مبلء ليس لمفصيح فيو مف فضيمةما كاف إاٌل نتيجة ع )الفصاحة(الكصؼ بػ  )فاعمية( في كقت تينتظر فيو، ف تمقيف كا 

قداًمو ذىًكيَّان)ألنو ( ككذا الحاؿ بالنسبة لمف يعد نفسو، مكمياء) ىامدةو ال حركة فييا كال ماء( .. نيصدـ بجثة.الشخص القكم كا 
 َالنص  شؼ عنيا السياؽ اإلخبارم المتراكـ فيكسخرية الغباء نفسو؛ كىذه المعاني كميا انما يك في حقيقتو مثار استخفاؼ

 تقنية االبتداء كاإلخبار بشكؿ يكاد يغطي النص كامبلن  نجد الشاعر يعتمد )َُ( )الكاحد في الكؿ( كفي قصيدة لو عنكانيا 
 ميخًبره يسكف جنبي   -:فيقكؿ
 ميخًبره يميك بجيبي       
 ميخًبره يفحصي عقمي       
  َََبي ميخًبره ينبش قم      
 ميخًبره يزرع خكفي       
 ميخًبره يحصد ريعبي       
 ميخًبره يرفع بصمات يقيني       
       ََميخًبره يبحث في عٌينات رٍيبي       

) كاحدان مكركران في عبارات النص كافة( كبعد أف كاف المبتدأ ليفتح بذلؾ التعدد أستار ، نجد الخبر يتعدد كيتمٌكف، ميخًبره
إٌياه في  بما يقرر حقيقة كاحدة كىي مبلزمتو، فيكشؼ عف مشاىد متعددة ألحكاؿ الميخبىًر عنو كصكره، المنسدؿ المسرح

الَّمذيف يتصؼ بيما كجيا العممة الكاحدة األمر الذم )التكحد كالتعدد( فالمفارقة تكمف في ذلؾ، تفاصيؿ حياتو اليكمية كميا
يؽ  ََ متنفس لو سكل الشككل كالبكح الميفضي إلى شعكر متناـ باالنكسار كالتراجع الذم ال، يىشي بحالة مف االنزعاج كالضّْ

نما تتعداه إلى إيجاد نكع مف العبلقات االسناديةك ، كلـ تقؼ مفارقة الخبر عند ىذا الحد المتقاطعة مع المنطؽ العقمي  ا 
بصمات (ك )حصاد الٌرعب( ك)الخكؼ زراعة(ك )نىٍبش القمب(ك )فحص العقؿ( كىك ما تكشؼ عنو التراكيب مثؿ، الرتيب
كما تتركو ىذه العبلقات المجازية مف أثر في نفس المتمقي يحممو عمى مشاركة الشاعر في اآلمة )عينات الريب(ك )اليقيف

كنكازعو كمنغصات عيشو التي تحكلت الى جزء مف كيانو ككجكده كما يتجمى لنا مظيره آخر مف مظاىر المفارقة كذلؾ عف 
السمب كاإليجاب نجد أنيا تكشؼ عف رؤية  بؿ كالتكازم بيف العبارات كعند تحكيؿ عبلقات التقابؿ كالتكازم صيغطريؽ التقا
 .قيكرة لممجتمعسمبية م

   مفـارقة الـجمــمة الــــشرطــــية -ب
تمة الجممة األمر الذم يدفع بالمتمقي إلى مبلحظة ت، تنماز الجممة الشرطية عند أحمد مطر باالمتداد كاالستطالة 

إقامة  تساىـ عف طريؽ نظاـ التعميؽ المركب في األسمكبية كىذه الخصيصة، لتحصؿ معو لذة التمقي في اكتماؿ المعنى
 َكجكه الفكرةك  المفضي إلى استقصاء أجزاء المعنى كافة )ُُ(التكسع ببناء النظاـ الشرطي

 إذ أقاـ األكلى، كامؿ عمى ثبلث ركائز شرطية نجد الشاعر يبني قصيد تو بشكؿ )ُِ( )أسباب النزكؿ( ففي قصيدة
 -:ثـ كضع بعده جميؿ الشرط في نسؽو سردم ساخر فيقكؿ )جكاب الشرط( عمى تقديـ

 قاؿ لنا أعمى العمياف       
أعشار اإليماف         تسعة ي
  في طاعًة أمر السمطاف      
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 حتى لك صمَّى سكراف       
 حتى لك ركبى الغيمماف       
 حتى لك أجـر أك خاف       
 حتى لك باع األكطاف...      
األرضية الصالحة إلحداث " الضربة الشعرية " التي تنشأ  تبلحظ أف الجممة مبنية مف خبلؿ تقديـ الجكاب عمى تييئة 

 ماتياكبيف مقد، متمثمة بتمؾ المسافة الشاسعة بيف تصكر مبلمح اإليماف كصفاتو بكصفيا نتائج مرجٌكة، عف المفارقة
ذا ما تصكرنا أفَّ صاحب الفرضية، الخاطئة كغير المقبكلة مفارقة أخرل يشي بيا حاؿي  نجد أنفسنا بإزاء )العمياف أعمى( كا 

فيمتثمكف إلى تكجيياتو كييتدكف بدالالتو حينما يكشؼ عف أبصارىـ التي ىي أشد حمكة ، )أعمى العيمياف( مف يستمعكف لػ
 ،كظيممةن مف ميرشدىـ صكابيـ

ألكي / ففمما ذا نزؿ القرآ/ كاإليماف مف الشيطاف/ كالجٌنة في يد ىاماف/ فرعكف حبيب الرحمف/ فإذا كاف :ثـ يتابع قكلو 
  َََ/ بدعة معجكف األسناف؟/ نمحك فيو مف األذىاف/ ييدينا مسكاكان 

 رطية عمى أداة الشرطفي بناء ثبلث جيمؿ ش )التعميؽ الشرطي( نجد الشاعر يعتمد خاصية، ففي الفقرة المتقدمة  
ليشبع رغبتنا في الحصكؿ عمى ، فيمد الجممة الشرطية بالقدر الذم يترؾ في النفس حالة الترقب لجكاب الشرط، إذا)(

فمماذا نزؿ القرآف ؟) تاركا لممتمقي المجاؿ لتمثؿ (، الساخر فبل يككف الجكاب إال عف طريؽ االستفياـ اإلنكارم، اإلجابة
 .مفتكحًة اآلفاؽجابة في نيايات اإل
  -:التي فييا يقكؿ )ُّ( )شركط االستيقاظ( كفي قصيدة 
 يمتمؾ الشعب زمامو  أيقظكني عندما 

 عندما ينبسط العدؿ ببل حد أمامو 
 عندما ينطؽ بالحٌؽ كال يخشى المبلمة 

 مف ثكب االستقامة  عندما ال يستحي
 كيرل كؿ كنكز األرض 

 ال تعدؿ في الميزاف مثقاؿ كرامة  
 لكف  ََكؼ تستيقظ س
 ما الذم يدعكؾ لمنـك  

  إلى يـك القيامة ؟؟
عمى ، نجد الشاعر يضع شركطو لبلستيقاظ التي يكجزىا بمد الجممة الشرطية بشكؿ يغطي أحبلمو التي يستفيؽي عنيا

دعكه لمنـك السبب الذم ي بؿ عمى حقيقة انتفاء، أساس تحقؽ أم مف شركطو صكت مبشر باحتماؿ االستيقاظ كلكف ال عمى
مبي أبيو في آف  ،فميس مف داع و لمنـك إلى ماال نياية كىك يرقب كليدان عقيـ رحـي أٌمو، كىك يرقب المستحيؿ، األبدم كيىًبس صي
 .كاحد
كىناؾ نمط آخر اعتمده الشاعر في بناء الجممة الشرطية يقـك عمى تكرار الجيمؿ الشرطية بإزاء جمؿ جكابات الشرط   

 )ُْ()الحميـ( الٌنص كامبلن كمف ذلؾ قكلو في قصيدة بشكؿ يكاد ييغطي
 تنطفئ األحداؽ  ََكحيف أطالع اسمىو     
 تحترؽ األكراؽ  ََكحيف اكتب اسمو      
 المذاؽ  يمذعيني ََكحيف اذكر اسمو      
  أحس باختناؽ ََكحيف أكتـي اسمو      
 تنكمش اآلفاؽ  ََكحيف أنشر اسمو      
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  بو، فيو، منو ،عميويا لؤلسى  ََ     
 كـ ىك أمر شاؽ      
 أحمؿ العراؽ  أف     

، يؤدم ىذا البناء الشرطي إلى إحداث العديد مف المفارقات التي تقـك عمى الفجكات الماثمة بيف جميؿ الشرط كجكابو
أـ كيؼ  )األحداؽ ءي تنطفي( كعندما ييطالع اسمو )حميمان ( فكيؼ يككف، في تعاقب كجدؿ دائـ يضع السؤاؿ بعد السؤاؿ

كيؼ ؟... ثـ تأتي بعد ك  ككيؼ )يمذعو المذاؽ( تحترؽ األكراؽ) ككيؼ يككف ؟... كعند ذكره( ..؟ كعند كتابة اسمو.يككف
، ذلؾ اإلجابة عمى األسئمة كميا لتردـ تمؾ اليٌكة التي أحدثيا البناء الشرطي باإلفصاح عف شقكة القمب الذم أثقمو العناء

عم .  )اسـ العراؽ( بلقان كىك يحمؿ حبيبا ن  خكفان كأسىن كاشتياقا ن
  ج ـ مفارقة االستفيام

كقد أفاد أحمد مطر ، كنقصد بيا ما يستثيره أسمكبي االستفياـ مف شعكر مفارؽ لممرجع العاـ في الكبلـ االعتيادم 
ففي نص ، سىٍمتىو المفارؽ التي مف شأنيا المساىمة في إعطاء الخطاب الشعرم –مف ىذه الخاصية األسمكبية في االستفياـ 

  -:نجده يستيؿ ذلؾ بػأربعة استفيامات إذ يقكؿ )ُٓ()عزاء عمى بطاقة تينئة( لو بعنكاف
 لمف نشكك مآسينا ؟        
 كمف ييصغي لشككانا        
 كييجدينا ؟        
 أنشكك مكتنا ذياٌل لكالينا ؟       
 كىؿ مكت سيينجينا ؟:        
األمر الذم يكسع مف مسافة ، يحمؿ المتمقي عمى المشاركة في ترقب اإلجابة، تفياـ في الفقرة أعبلهإفَّ تراكـ االس 

الحامؿ لمعنى التعجُّب كاالستغراب مف الكيفية التي يمكف أف يككف  )االستفياـ اإلنكارم( أفؽ التكقع لدل المتمقي حيث
ٍببل ن لمنجاة فتأتي اإلجابة ، المفترض أف يحدثيا االستفياـ في صكرتو التقميديةفتغمؽ الفجكة التي كاف مف ، عمييا المكتي حى

  -:نا) فيقكؿ( متذٌمرةن مما استحاؿ إليو كضع الشاعر أك مف ييعبَّري عنيـ بضمير جماعة المتكمميف
  كالجزاري راعينا ََقطيعه نحف       
 نمشي في أراضينا  ََكمنفيكف      
 بأيدينا  ََكنحمؿ نعشنا قسران      

مكاضعاتو القارة في ك  كلعؿ المفارقة تتكشؼ أكثر في إجراء الشاعر مقاربة الجمع بيف المحاالت عمى نحك ىادـ لممنطؽ  
  .ككيؼ يقكل الميت عمى حمؿ نعشو ؟ ، أـ كيؼ يككف المنفيُّ في أراضيو ؟ ، فكيؼ يككف الجزار راعيان ؟ ، الذىف

تقـك عمى ، نجده يعتمد السؤاؿ المتراكـ المكركر )ُٔ()حكار عمى باب المنفى( كفي قصيدة لو بعنكاف   ميفاًرقة ن تقنية ن
رجاء اإلجابة عف سؤاؿ سابؽ  كفي سياؽ تعميمي يينبئي بالضربة الشعرية التي يىقرع ناقكسىيا قكليوي ، خاصية تعميؽ االستفياـ كا 

التي ال أحد يممؾ إيقافيا كالتحكـ في ، كسينف الحياة الخ) ليقكؿ إفَّ الشعر لديو إنما يقٌره منطؽ الطبيعةََأنا نبتي الطبيعة (
 لماذا الشعر يا مطر ؟  -حتمية سيركرتيا إذ يقكؿ:

 ..أتسألني            
 القمر ؟: لماذا يبزغ            
 المطر؟  لماذا ييطؿي             
 لماذا العطر ينتشر ؟            
 ؟ لماذا يىنزؿ القدر  ََأتسألني             
 أنا نبتي الطبيعة             
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ر              رى   َطائر حير نسيـ بارد حى
نمحظ الشاعر يختـ نصو بفقرة مبنية عمى أساس االستفياـ اإلنكارم مف دكف  )ُٕ( )دجاج الفتح( كفي نص لو بعنكاف 

 ضعيا األسئمة ذات النياياتالفراغات التي ت ءإجابة محددة األمر الذم يترؾ لممتمقي سىيـ المشاركة في مؿ أف يضع
 :اسألكا جغرافيا التاريخ   -:المفتكحة إذ يػػػػػػػػػػػػػػػػقكؿ

  ىؿ حكربى الشيطاف بشيطاف مريد ؟         
  ََاسألكىا: أم شي يغسؿ العارك          
الكريد ؟            ندل الكردًة أـ جمر ي
 كاسألكىا مٌرةن أيخرل:        
؟ أجاءت ثكرةه           مف ثركة يكما ن
 كىؿ جاء انتصار بالبريد؟          
إذ جعؿ عمى كفَّتي الميزاف كيبٌل ، نمحظ أنو فضبل عف االستفياـ يساىـ الجناس في إعطاء المفارقة نكيتيا الشائقة  
حي كٌفةي ألـ ً ، الكريد)( الكردة)كجمر( مف ندل دم دكرىهي في غسؿ العار ليؤ  )الندل( الجمر)عمى لٌذةً ( األمر الذم في حمكلو ترجي

  .عمى الرغـ مف أنو أشد إيبلمان مف العار نفسو، كىك ما قبمت بو العادات كالتقاليد، المؤلـ بدـ الكريد
يشي ، التالية) فيما بىعد( كعمى نحك مماثؿ نجد الجممة االستفيامية  كقد قدَّمت لنا بالتضافر مع الجناس تىشكيؿى مشيد و

ال تككف  ألف الثكرة، كالسيما إذا ما تأممنا الخمفية المرجعية لكؿ منيما، الثركة)( ) مف نزيؼ أمكاؿالثكرة( باستحالة انسبلؿ
تقـك إال عمى أنقاض  الثركة فبل . أما.كىذه العكامؿ كسكاىا تشرعف الثكرة، إال عف مخاضو مف المعاناة كالفقر كالفاقة

 التي تعمؿ عمى إجياض أم مشركع مف شأنو االنقبلب عكامؿال االستغبلؿ كاالحتكار كالكسب غير المشركع كغيرىا مف
ثـ يأتي االستفياـ األخير الذم ييضًمري حقيقةن مفادىا انتفاء مجئ االنتصار جاىزان عبر ، نمك الثكرة كبقائيا عمى أسباب

  .بؿ البيدَّ مف العمؿ عمى صنعو كصياغتو بالتشمير عف السكاعد كشحذ الًيمـ، صناديؽ البريد
 لمفارقة البــالغــيةا - ٕ
  :االسـتعــارة - 

يتفؽ معظـ الدارسيف قديمان كحديثان عمى أف السمة الممييّْزة لبلستعارة تتجمى في بنائيا عمى ركائز تتمثؿ بالخرؽ  
ؽ بيف كييكف، فيي عمى ذلؾ ففه قكلي يجمع بيف المتخالفيف ،)ُٖ( عكضان عف التآلؼ كالتقارب كالمشابية، كالمنافرة كاالنزياح

مما يدعك إلى تحصيؿ ، ينبع أثرىا مف تمازج المألكؼ مع غير المألكؼ)ُٗ( كيكشؼ عف صكر إيحائية جديدة، األضداد
فيما ينبثؽ ، في االستعارة المكنية خصكصان  –مف األداء المغكم  إذ تستقي التجمية ، عنصرم تكضيح المعنى كاإلدىاش

مة مف إ    .)َِ( دراؾ المشابية الناجمة عف البناء االستعارماإلدىاش مف تقديـ لذةو ذىنية ميحصَّ
التي تيعد  –االستعارة المٍكًنيَّة  –في الخطاب الشعرم عند أحمد مطر مكقعان ميمان كالسيما  كتحتؿ الصكرة االستعارية 

اف ما تستثيره كبي لذا سأحاكؿ الكقكؼ عند بعض الصكر االستعارية –األكثر شيكعان في نصكص األعماؿ الشعرية الكاممة 
  -:يقكؿ )ُِ( )الحبؿ الٌسرم( ففي نص لو بعنكاف، مف مفارقات في ذىف المتمقي

 أدرم بأف النار      
 مف حطب الفقر  ََمكقدةه      
 أدرم بأف الثارى  :ليدفأ الدكالر     
 باألعذار  سحابةه تحبؿي      
 كلكف بعده  ََسيزأر الرعد      
  ستيطؿ األمطار     
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 لتقـك المفارقة عمى تصكر االقتراف المفاجئ، حطب الفقر)( ظ األثر الذم تتركو الصكرة االستعارية الممثمة بػنبلح 
فكثيران ما ، كالسيما إذا تأممنا إتحاد حقيقتييما بصفة اإلحراؽ، الفقر) العنصر المعنكم(ك العنصر المادم )الحطب( بيف

كمف ثـ  ََفيحترؽ بنار الشعكر بالعكز كالفاقة، تكم فيو كاألخشاب الجاٌفةيشعر الفقير بأنو بمغ مف الجفاؼ الحد الذم يس
إال مف جيكب الفقراء ثـ يكتمؿ المشيد  اليجد الفقراء ألنفسيـ إال التكعد بأنيـ سيثأركف مف األغنياء الذيف لـ يجمعكا أمكاليـ

بؿي ( التي)السحابة( ب)الثار( الصكرم بأنو يشبو كلكف ما حقيقة حمميا ؟:  )صكرة الحبمى( لمسحابة إٍذ استعار باالعذار) تحي
ثـ يمضي في رسـ مشيده الصكرم باستعارة أخرل كذلؾ  ََ)أعذار و ( نجده يىفجأ المتمقي بأف الحنيف ليس سكل مجمكعة

الذيف ما لمفقراء  مف دكف أف يغٌيب الحقيقة المضمرة كىي اإلرادة المسمكبة )الزئير( عندما استعار لمرعد صكرة األسد كفعمو
 َكتيطؿ أمطارىا دكف جدكل  مما ىـ عميو سرعاف ما تتبدَّد              أف تمتمئ أجكافيـ بيسحيب الحنؽ كاالستياء

  -:يقػػػػػػػػكؿ )ِِ( )ىذه األرض لنا( كفي قصيدة و لو بعنكاف 
 ىذه األرض لنا الزرع فكقيا لنا    
 كالنفط تحتيا لنا    
 تييا لنا فما لنا ؟  ككؿ ما فييا بماضييا كآ   
 في البرد    
نٍمبسي إال عيريىنا ؟      في البرد ال ى
 كمالنا ؟     
ٍكعىنا؟      في الجكع ال نأكؿ إال جي

كذلؾ عندما  نجد أف الشاعر يضع بيف أيدينا مجمكعة مف المقدمات التي تميد لبناء المشيد االستعارم المفارؽ  
ة التي كاف مف المؤمؿ أف تفصح عف صنؼو مف  مالنا ؟ )( ليفجأنا بالسؤاؿ يمؤل األفؽ بإدراؾ أسباب الغىًنى ً  فىتىمثيؿي النتيجي

يرو قكاميو النفي ينا) ( لميعرم)( كاالستثناء مستعيران ًسمىةى المباسً  الَّمباس الفاخر ليضعنا أماـ مشيد محي  النمبس إالعيرى
في الجكع النأكؿ إال  ََ( )الجكع طعامان ( اًرقىة بأف جعؿ مففكيؼ يككف العرم لباسان؟ كيكمؿ الصكرة االستعارية الميف

كيتابع عرض لكحاتو االستعارية إذ يصكغ  ََثـ يمضي في تقرير النتيجة الحقيقية كىي عدـ كجكد المباس كالطعاـ  )جكعنا
) ليخرجى مف متاىة الحيرة كاالرتباؾ ليضع ميتمقيو عمى جادة حؿّْ ( مف الفقر المعًضمة إذا ما صحا عمى ًدفئا كزاداى كغنىن

 -:ضركرة رفض الكاقع الذم يتحكـ فيو غير مستحقيو فيقكؿ
  ََكمالنا نغرؽي في كسط القار       

 في ىذه اآلبار       
  لكي نصكغ فقرنا      
  ََكغنىن  كزادان، دفئان ،      
  مف أجؿ أكالد الزنا      
 -:ظ أف الشاعر يمنح المفارقة بعدىا الشائؽ عبر االستعارة المكنٌيةتمح )ِّ( )ببلد الكتماف( كفي قصيدة لو بعنكاف 
 أكؿ الصمت فمي      
  ََلكنني      
 أشكك الصمت بصمًت      
  ََخكؼ أف يأكمني      
  لك أنا بالصكت شككتي      

الكبلـ ( دىٍكرىهي في كفي عبلقة عكسية يسمبي الفـى ، كذلؾ حيف يستعير لمصمت خاصية القدرة عمى األكؿ كااللتياـ  
حيف  ثـ يمعف في البقاء عمى حاؿ الصمت ليتدرج بنا نحك ذركة السمب، ليجعؿ منو مضغةن في فـ الصمت )كتناكؿ الطعاـ
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إف ىك حاكؿ  .. عندىا يرجع ليشكك الصمت بصمتو خشية الكقكع بيف أنياب الصمت.يعرض مخاكفىو مف نتائج شككاه
   .مكعاختراؽ حاجز الصمت كشكا بصكت مس

        -:يقكؿ )ِْ( مف أنا ؟)( كفي قصيدة لو بعنكاف 
 أبذر القمح   
 لكي تنبتى أسرابي الجراد   
 كي البس أثكاب الحداد أٍنسيج األفراح   
 أحفير األنيار كي تغرقني    
 كي تشنقني ََأقطع األشجار    
  َأزرع اإلصبلح كي تحصدني كؼُّ الفساد   

، السبب كالنتيجة، االنفعاؿك  المبنية عمى ثنائية الفعؿ أنا؟) يسكؽ لنا مجمكعة مف اإلجابات مف( نمحظ بعد تساؤلو  
 )لؤلفراح( ألسراب الجراد كالنَّسيج )اإلنبات( كقد أغنى سياقو التعبيرم بمجمكعةو مف االستعارات المتمثمة بإعطاء صفة

 ككذلؾ عندما يحكؿ الشعكر بالفرح إلى، أضعاؼ ما بذرتأكؿي آمالو في جني  إلى آفةو ، فيستحيؿ ما غرست يداه مف بذار
يمضي في رسـ مبلمح ىذه الثنائية ، ىك شأف سيركرة الزماف ثَـّ  كىذا، تنذر بما ىك قادـ مف ألـ كحزف )قطعة مف نسيج(

عميو ليجد التي سرعاف ما تنقمب  )اإلصبلح( شنقو) مجتيدان في زراعة( كلؤلشجار إرادة )إغراقو( حيف يسند لؤلنيار فعؿ
تعمؿ االستعارة فيو عمى الكشؼ عف عناصر المفارقة ، في مشيد صكرم متكامؿ )كؼ الفساد( نفسو حصيدان بيف راحتي

  َ)الفعؿ كاالنفعاؿ( تنبئ عنيا ثنائيات كذلؾ مف خبلؿ سمسمة مف عمميات البناء كاليدـ التي، الكامنة كراءه
كذلؾ مف خبلؿ قرعيا ناقكس ، ستعارة فيو عف قيمة عالية لممفارقةتفصح اال )ِٓ(مكابرة)( كفي قصيدة لو بعنكاف  

حشد الخناجر) ضمادان ( حيف يجعؿ مف، مجازية مفارقة لممنطؽ الرتيب لؤلشياء الضربًة الشعرية المتكلدة عف عبلقاتو 
االستعارية كذلؾ  شعريةثـ يتابع تفاصيؿ الصكرة ال، يمسح الدمع )كفان ( لمجرح كيخمع عمى دمائو سمة األنسنة بأف جعؿ ليا

كمقارنة لصنكؼ  في تحد)غاب الغياب( نار انطفائو) شيعمةن يكقد منيا شمعىو ككذلؾ عندما يحاصر( عندما يتخذ مف
الخناًجر) الجارحة إلى ( ) ففي تطكر أٍكجي يحكؿ الشاعر)أنا فيؾ حاضر ََأال يا غيابي (( التيميش كاإلقصاء منادياى 

بيا شمعو  َدماه) أكفٌا يكفكؼ بيا دمعو ثـ يقمب حالة انطفائو إلى جذكة يكقد( يتخذ مف نزيؼضمادات تكمد جراحو ككذلؾ 
  -:فيقكؿ في حركو صاعدة نحك إثبات كجكدًه األكيد ََ

 ََأكابر      
 أضمّْدي جرحي بحشد الخناجر      
 كأمسح دمعي بكفَّي دمائي       
 كأكقد شمعي بنار انطفائي       
    ...       
  أحاصر غاب الغيىاب المحاصر      
 ََأال يا غيابي      
  أنا فيؾ حاضر       
 -:مفارقة الثنائيات الضـــــــــديـــــــــــة :ثانياً 

ف عبلقات المتقابميف في ىذا النَّمط، إف ىذا النَّمط مف التضاد يمكف االصطبلح عميو بالتقابؿ الظاىر   عبلقات  كا 
فالثنائيات الضدية تعد كاحدة ، يا تجد نزكعان لدل المنشئ نحك اختيار ألفاظ متضادة بحكـ الكضع المغكمبمعنى أن، اختيارية

عمى أنيا حركة استقطابية تنزع مف سديـ التجربة كالمغة مادةن ال متجانسة تنتظـ حكؿ  مف مبلمح الشعرية التي ىي تىٍمثيؿي 
 التي تساىـ في، )ِٕ( ئيات الضدية تشكؿ " أحد أكجو االستقطابية األبرز"كعميو فإف الثنا، )ِٔ(قطبيف تفصميما مسافة التكتر
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إحداث شرخو أك انفصاـ في الكاحد المتجانس فيؤدم إلى انفصامو إلى اثنيف ما يقدـ أنمكذجان فريدان لياتيف الفاعًميَّتٍيف في 
    .)ِٖ( األصمية كذلؾ إنجاز يفيض بالشعرية مف منابعيا، تشابكيما كتفاعميما عبر النص الكاحد

نمطيف مف الثنائيات الضدية في تمؾ النصكص  في األعماؿ الشعرية الكاممة تممسنا، عند استقراء نصكص أحمد مطر 
  َاألكؿ يتمثؿ بالتضاد كالثاني يتمثؿ بتكازم التضاد 

  -الّتضاد: -(ٔ) 
كيككف ىذا التضاد أما استجابة ، ي معيفيمكف القكؿ بأف التضاد يعتمد الجمع بيف كممتيف متضادتيف في نحك تركيب  

بقدر ما ، األمر الذم ال يفسر عمى أنو عجز أك ضعؼ فني –لضغط المعجـ المشترؾ عمى إمكانات التصرؼ الخاصة 
كييعد أسمكبي التضاد مف أبرز ، أك بداللة اإلطار السياقي)ِٗ( –ىك قدرة عمى الجمع بيف التراكيب كاالرتفاع بأدائيا الداللي

كراء قبكلو في أف  )التضاد( في ىذا النكع مف كتكمف المفارقة، في المعنى بصكرة عامة )َّ(يب التعبير عف الحركةأسال
عمى الرغـ مف أنيما تيمثبلف معمكمتيف إحداىما سمبية كاألخرل ايجابية فبل تستطيعاف  )ُّ("قابميتاف في حجرة الكعيتتعايش "

كاف ىذا  ،)ِّ(يتجو نحك الٌصفر بحيث تحيد كؿ منيا األخرل، ران صادران في تفاعميماكينبغي أف تنتجا تأثي، االنفصاؿ الزمني
، )ّّ(مف خاصية تأثيرية التأثير الناتج عف التفاعؿ ىك تأثير عاطفي تجده متمثبلن بالتضاد في الشعر لما تتسـ بو لغة الشعر

ف ظيكر ىذا النكع مف األزكاج  َمعاني كاأللفاظ المتعارضة يعكد إلى عممية تداعي ال كا 
سنحاكؿ التعرؼ عمى مدل فاعمية ىذا النمط مف الثنائيات المتضادة كقدرتيا عمى إنتاج المفارقة في شعر أحمد ، لذا

   -:مطر
لينقمنا إلى حمبة الصراع بيف ، نرل أف التضاد يطؿ عمينا مف نافذة العنكاف )ّْ()يسقط ََعاش( ففي قصيدة لو بعنكاف  

  -:التي لـ يستًك يكمان طرفاىا إذ يقكؿ، الحاكـ كالمحكـك
 يا قدسي معذرة كمثمي ليس يعتذر     
 جرل فاألمر ما أمركا    مالي يده فيما     
 عاره عمٌي السمع كالبصر      
 كأنا بسيًؼ الحرؼ انتحر     
 ..كأنا المييب     
 كقادتي المطر     
  َ؟  ََفمتى سأستعري      
، ككيفياتو تختزؿي التعبير عف أكجو الصراع، )المطر× المييب ( التضاد صكرة تي تقدميا لنانمحظ أف المفارقة ال  
تكمف في حالة التناقض  كلعؿ المفارقة، لييبان تيجيزي عميو سيكؿ آلًة الحاكـ الجارفة لتطفئىو تككف صكرة المحكـك فعندما

لما ىك معيكد؟  ألف الحكاـ إنما  مطران) خبلفان ( ىذه اآللةي فكيؼ تككف ، الظاىر الذم تصكره آلةي البطش الحاضرة بيد الحاكـ
 إذا ما تخيمنا بأنو أراد التعبير عف شمكؿ، نجد أف التناقض يزكؿ في الذىف –يعمدكف إلى تصفية خصكميـ بالحديد كالنار 

الكجو اآلخر مف حركة البطش كسرعتيا كسعة تكزيعيا بشكؿ متساكو بما يشبو صكرة المطر الذم يجييض لييب النار. ك 
يسمبي ك  إذ يسمب المطر داللتو عمى الخير كالنَّماء، )المطر× المييب ( كجكه المفارقة تكشؼ عنو عممية تبادؿ األدكار بيف

كيسقط  ََعاش المييب (( -لينيي نصو بتحية المييب كشتـ المطر إذ يقكؿ:، المييبى داللتو عمى اإلحراؽ كالتدمير
لييدلؿ عمى الكاقع الذم يعيشو اإلنساف العربي مف  )يسقط×عاش ( بنا إلى عنكاف القصيدة جعالمطر)) في حركة دائرية تر 

ؿ ليا كال آخر ( كفي ىذا كمو إحالة ال تخرج عف تمؾ الدائرة، كاقع   َالحمقة المفرغة) التي ال أكَّ
فيرسـ لنا ، صرار في طمب البقاءيتخذ مف السنبمة رمزان داالِّ عمى اإل، )ّٓ()انحناء الٌسنبمة( كفي قصيدة لو بعنكاف
كقد ساىمت مجمكعة مف عناصر التضاد في إذكاء ركح الطرافة كالجماؿ بما تستثيره مف ، مشيدان نابضان بالحياة كاألمؿ

  -:شعكر مفارؽ عىٍبر تأليفو بيف عناصر متخالفة كفي ذلؾ نقرأ
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 أجؿ إنني أنحني    
 فاشيدكا ذٌلتي الباسمة    
 مس تنحني الش فبل   
 إاٌل لتبمغ قمب السماء    
 كال تنحني السنبمة    
  إذا لـ تكف ميثقمة   

 لكنيا ساعة االنحناء  
 تكارم بذكر البقاء  
 فتخفي برحـ الثرل  
 ثكرة مقبمة  
 أجؿ إنني أنحني  
 كلكف صمتي ىك الجمجمة  
 كذيؿ انحنائي ىك الكبرياء  
 ألني أبالغ في االنحناء  
  َكي ازرع القنبمة 
ممتمسان مف الطبيعة معادالت بالغة )ذٌلتو بالبسالة( كاصفان ، تجده بعد اإلقرار باالنحناء يسكغ لنا فخره بتمؾ الحاؿ  

ككذلؾ انحناء السُّنبمة الذم يدؿ ، السُّنبمة) ألفَّ مسيرى الشمس المنحني يبمغ بيا كبد السماء(الشمس) كاالمتبلء كػ(االرتفاع كػ
ذا ما تأممنا ، التي ىي تيبٌيت لئلصرار عمى النيكض األكيد، ه مخفيان في باطنو ًعمَّةى االمتبلءعمى االنكسار في ظاىر  كا 

عف قيمتيف ظاىرية متمثمة في إخفاء السنبمة بذكرىا في  )المقابمة السياقية( نجدىا تكشؼ عف طريؽ، العبلقات السياقية
يمة الباطنية التي تتمثؿ بأف ىذا اإلخفاء ما ىك إالَّ إيداعه في رحـ ليفجأىنا بالق، الثرل في حالة مماثمة لحالة قبًر األمكات

 فيدخرىا )البذكر( كألفَّ الرحـ يختزؿ التعبير عف استمرارية الحياة كالديمكمة كالبقاء جعمو مثكلن ألكلئؾ األمكات، الثَّرل
ذا كاف األمر كذلؾ نجد أىفَّ المفارقة  ،لثكرة) اإلنبات الميقبمة مف جديد(  تفاصيؿ المنطؽ الرتيب كميا التي يتحكؿ تقمبي كا 
  َ)كبرياء( االنحناء) إلى( ك)جمجمة( عندىا إلى)الصمتي (

صفي ( نجده يعمدي مف خبلليا إلى أسمكب المفارقة بيدؼ تخطئة، كفي برقيتو التي بعثيا إلى صفي الديف الحمي  
 ًمبل بعض األلفاظ المتضادَّة الدالة عمى األلكاف التي استعممياميٍستىعٍ  ََكاعتقاده بيسمكّْ األمة  في حيسًف ظنو )الديف الحمي

كذلؾ حيف تغدك ، فينقمب المعنى الذم أراده صفي الديف الحمي كدالالتو كلكف بصكرة مفارقة ىذه المرة، صفي الديف الحمي
نائع بؿ عمى ، لمداللة عمى السبلـليس  )البيارؽ بيضان ( ككذلؾ حينما تيضحي، خالية مما يجمب الفخر كالشرؼ)سكدان ( الصَّ

في إشارة إلى أنيا )مكائدىا خيضران ( بعد أف جعؿ، ثـ لـ يتكرع عف نعت الجماىير بصفات حيكانية، االستسبلـ كالخنكع
  -:)ّٔ( بعيدان عف ىمـك الشعكب فيقكؿ )الحمراء( في الكقت الذم يىٍنعيـ الحاكمكف بميالييـ، اعتادت أكؿ الحشيش

 كاستشيدكا الغرب ىؿ خاب الرَّجا فينا        اني عف مخازيناسمكا بيكتى الغك   
مكائدنا حيمره ليالينا         سكده صنائعنا بيض بيارقنا     خضر ه

  -:يقكؿ )ّٕ()صباح الميؿ يا كطني( كفي قصيدة لو بعنكاف 
 كاف النيار قاتما   
 مف شٌدة القىتاـ    
  َََ  
 صار النيار حالكا ؟     
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كَّاـصار الن     يار قطعة مف مييج الحي
 المرء إلى يقظتو لك قفز   
  ََالرتطمت رجبله بالمناـ   
 لـ يكتؼ النظاـ    
 صار النظاـ ليمة داجية   
 مف شدة الٌظممة   
 صارت ال ترل طريقيا األحبلـ    
 قمنا عسى أف يكتفي النظاـ  
 لـ يكتًؼ النظاـ  
 خالصة الكالم  
 .كأطفأ الظبلـ...كفَّو مدَّ النظاـ  
كذلؾ بالتعبير عف حالة اإلرباؾ الذم تسببو ممارسات األنظمة ، تمحظ الدكر الذم ييؤديو التضاد في شحف أجكاء النص  

تعطيؿ  كقد أفضت بو الممارسات القمعية إلى، المحكـك ذلؾ ما ييبصره )القتاـ( في تحكيؿ نيارات شعكبيا إلى، الحاكمة
 ألنو لـ يكف إال حالة مشابية)النياري حالكا( كيؼ ال كقد صار، )الميؿ كالنيار( خبلليا بيف يعد يفرؽ مف حكاٌسو التي لـ

كَّاـ( لدماء قمكب الحاكميف كراحت تسكميا ، كلـ تبصر نكر العدؿ كالشفقة عمى شعكبيا، التي لـ تعرؼ الرحمة )مييًج الحي
المفضي إلى )النـك( الحياة الكريمة حتى يجد نفسو في أسار )يقظة( العذاب الميييف الذم ما أف ييَّـ المرءي في الفرار منو إلى

في تعبير عف حالة مف اإلمعاف ، )فأطفأ الظبلـ( ليخمصى إلى أف النظاـ قد مٌد كفو بالسكء، ذيالَّ كقيران  )المكت األبدم( نـك
 َفي الظمـ حتى طاؿ الظبلـى نفسىو 

 ـ تـــــوازي التــضــاد ٕ
ية الحديثة ىذا النمط مف التضاد عناية ميمة، كاف جاككبسف مثبلن؛ يرل فيو نسقان مف التناسبات أكلت الدراسات النقد 

ات األصكات كمنيا ترتيب كتنظيـ تأليف، منيا مستكيات ترتيب كتنظيـ الًبنى التركيبية، المستمرة عمى مستكيات متعددة
 )ّٖ(نفسو" انسجاما كاضحاى كتنكعاى كبيراى في اآلف ة التكازمكىذا النسؽ يكسب األبيات المترابطة بكاسطكاليياكؿ التطريزية "

كجد أف ذلؾ ينعكس عمى المستكل ك  المستكل الدالليك  كما عقد جاككبسف عبلقة بيف نظاـ التكازم في مستكياتو المذككرة
حصيمة تأكيد يتمثؿ في  كما يرل باحث آخر أف ارتباط التكازم بالبعد الداللي )ّٗ(التعارضاتك  الداللي بمزيج مف االتحادات

كفعمي في جممتيف متتاليتيف أك  كاحد اسمي )مخطط اسنادم( تناظر بيف جيمًؿ العبارًة يقكـي عمى استعادةالداللة كىك برأيو "
يمثؿ كاحدان  كمف ىذا نمخص إلى أف التكازم )َْ(كيقصد إلى تأكيد الداللة إسناداى أك لنقؿ بكاسطة التجنيس كالمطابقة"، أكثر
 كىك عمى أربعة أضرب بحسب، الداللي المرتبطيف بالجانب )النحكم( ) كالتركيبي)الصكتي(( أنماط البناء اإليقاعيمف 
لما يؤدم مف دكر  )تكازم التضاد( كالذم يعنينا ىنا ىك الضرب الرابع، ترادفي كتأليفي كمتصاعد كمتضاد )ُْ()فاضؿ ثامر(

كقد أفاد أحمد مطر مف ىذا  )ِْ(طرفي المفارقة" اد بيف تركيبيف يمثبلففي تعميؽ شعرية المفارقة عف طريؽ"تجسيد التض
بيت كعشركف ( ففي قصيدة لو بعنكاف، إليو مف خبلؿ المتابعة االستقرائية لشعره كىك ما تكصمنا، النسؽ في تجاربو الشعرية

  -:نقرأ )ّْ()راية
 أسرتنا فريدة القيـ         
 كجكدىا عدـ         
 ىا قمـ جحكر         
  َََالءاتييا نىعىـ        
 أسرتنا مؤمنة         



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

261 

 مف رككعيا  تطيؿ        
 ََتطيؿ مف سجكدىا         

الخبر:  لمعنى كقد حمؿ كؿ مبتدأ معنىن مضاداى ، تمحظ أف التكازم في الفقرة أعبله تمثؿ بجيمؿ المبتدأ كخبره ثبلث مرَّات 
  نىعىـ   لبٌلءآتكا  قمـ ؛  كالجحكر  العدـ ؛ فالكجكد
نرل أف ىذا التضاد يٍفضي بالنتيجة إلى إعطاء المفارقة ضربتيا الشعرية كقيمتيا الداللية  كعند تأمؿ السياقات  

 التي تفصح عنيا العبارات المتكازية، األمر الذم تعززه جرثكمة المعنى الخفي، المعبرة عف الحالة السالبة التي تعيشيا األمة
قيمتيا اإليجابية  فقدت )إطالة الرككع كالسجكد( ألننا بعد االحتكاـ لمسياؽ نجد أف )تطيؿ مف سجكدىا/ تطيؿ مف رككعيا(

نىـ) بشكؿ سمبي ( التعبدية لمخالؽ كتحكلت إلى داٌلةو عمى الخنكع كاالستسبلـ   َلمصَّ
 في يقظتي يقفز حكلي الرُّعبي    -نقرأ: )ّْ()اليارب( كفي قصيدة
 صحك بقمبي الرعبي في غفكتي ي           
 يحيط بي في منزلي            
 َََيرصدني في عممي            

كىك ما يساىـ في الكشؼ عف ائتبلؼ ، )غفكتي ×يقظتي ( نجد في سياؽ العبارتيف تضادان ظاىران بيف المفردات 
دائريان في حاؿ اليقظة حكؿ صاحبو  الٌرعب) يتخذ مساران فمكيان ( بأف الفاعؿ داللي باطف يصؿ حدَّ التكامؿ إذا ما تصكرنا

كمف ىنا تنبع قيمة ، الرعب) في حاؿ الغفكة يتمكف مف أداء فعمو بالنفاذ متسمبل كما المص إلى داخؿ قمبو( فانو أم
 َالمفارقة
 رجؿ أبيض  -:)ْٓ(األبيض كاألسكد) يقكؿ( كفي قصيدة 

 في الظؿ  يغفك ميبترداى             
 رجؿ أسكد             

 يعمؿ محترقاى في الحقؿ             
 ىذا األسكد             
  )القطف( يجني            
 كذاؾ األبيض             
  يجني عرؽ األسكد            

ذا ما أعدنا النظر في سياقات النص نىجدىا تتخذ مسارات متكازية كمضمنة دالالت متضادة تعمؿ عمى إذكاء    كا 
ثـ يتعمؽ كتزداد مسافتو كمما تقدمنا )أسكد× أبيض ( فالشرخ بيف المعنييف يبدأ بالفارؽ بيف المكنيف، لذىفركح المفارقة في ا

األمر  محترقا ن في الحقؿ كذلؾ يعمؿ، فيذا يغفك مبتردان في الظؿ:غايةى التضادي بيف حالييما في متابعة السياؽ الذم يبمغ
  ينتيي بذكباف أحد الطرفيف في اآلخر الذم
 
 األسكد يجني القطف           

 األبيض يجني عرؽ األسكد           
    

فر التي عندىا يجد األسكد ذاتو قطعة نقدو جامدة في جيب   .األبيض كىذا ينتيي عند تكقؼ الحركة في نقطة الصّْ
 -:)ْٔ()الغابة( كفي قصيدة  

 صديقتي الكفية        
  كلٌى الشباب كانطكت أحبلمو الكرديةي        
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 نحف عمى مفترؽو        
  عشية كصبيحيو ََأنكاريه مظممة        
 أمامنا مماتينا        
  كخمفنا كفاتينا        
 الرَّدل  كعف يميننا        
 الرَّدل  كعف يسارنا        
  كفكقنا منٌية        
   كتحتنا منٌية          
، لينقمنا الشاعر مف خبللو إلى جك الثنائية، )الخ َََصديقتي الكفية ( انمحظي أف النص يتخذ سياقان خطابيان إخباري  

ثـ يتابع سياؽ عبارات متكازية إيقاعيان فيأخذ التضاد دكره في إنتاج  )َََنحف عمى مفترؽ ( حيف يضعنا عمى المفترؽ
 المسميات سماتيا التقميدية فتغدكالداللة عمى الحركة غير المنتظمة التي تشي بالشعكر بالحيرة كالتيو إذ تفقد عنده بعض 

ثـ يتابع سىكؽ العبارات المنسجمة إيقاعيان كتركيبيان التي ، في عبارة عف اليأس كاإلحباط )الصبح عشية(ك )مظممة األنكار(
اد يتبلشى تحتنا) كذلؾ في مفردات المبتدأ إال إفَّ ىذا التض×فكقنا ( )يسارنا×يميننا( )خمفنا×أمامنا ( بالتضاد ييكًىـي ظاىرىا

ميما تعددت ميسٌمياتيا  )كفاتنا،الرٌدل ،المنية، مماتنا( االتجاىات كميا أماـ حقيقة المكت الكاحدة التي تتحكـ بالسيطرة عمى
        إذ أصبح اإلنساف يعيش حياتو بمنطؽ الغاب.

 المفارقة الدرامــــية :المبحث الثاني
فإذا كانت المفارقة ، )المفارقة المفظية( بو إلى مغايرة النمط السابؽيقـك ىذا النمط مف المفارقة عمى مزايا تتجو   
ال تقـك إال عمى  )الدرامية( فإف المفارقة، مفردات كتراكيب بإنتاج داللتيا كبناء أركانيا مقصكدةن لذاتيا إذ تقـك المفظية

ل فييا كجو المفارقة عمى أف مف يقـك تصكير حالة أك حدث أك تبٌني مكقؼ ما يمكف مف خبلؿ إدراؾ أبعاد كؿ منيا أف يير 
، كما يمكف القكؿ بأف المفارقة الدرامية تستند في تناكليا )ْٕ(بالتنبو إلى ىذا النمط مف المفارقة كالكعي بأبعاده ىك المتمقي

المكقؼ كليذا السبب ذىب بعضيـ إلى أنيا ال تيدرؾ إال بعد الكعي بالحدث أك  )ْٖ(إلى مرجعيات تاريخية كفكرية كنفسية
حدان  إال أف ذلؾ ال ييقيـ)ْٗ( ال بجممة بؿ ربما تمتد أبعادىا لتغطي النٌص كٌموك  فقد ال تيدرؾ بكممة، الذم سيقت مف أجمو

  َفربما تكظؼ مفارقة المكقؼ األلفاظ بقدر معيف لتغطية أبعادىا ، فاصبلن بينيا كبيف المفارقة المفظية
أك يسعى إلى المشاركة في ، إلى تأسيس مكقؼ معيف مف الكجكد، المفارقةإف المبدع يرمي مف خبلؿ ىذا النمط مف  
 لذا قسـ بعضيـ ىذا النمط مف المفارقة إلى نكعيف، عف أكجو الحياة كالمجتمع بحسب رؤاه الخاصة كثقافتو التعبير

  .)َٓ()المفارقة الدرامية كمفارقة المكقؼ الفمسفي(
كقد تـ التعاطي مع ىذا النكع مف  )المفارقة الدرامية( األكؿ مف المفارقةإف الذم يعنينا في ىذه الدراسة النكع   

قديـ أفكاره كرؤاه إذ ابتعد عف ت، الذم يمكفي كسميو بالمباشر أك التقريرم )أحمد مطر( المفارقة بالنظر إلى طبيعة شعر
 .بأسمكب فمسفي

  (الموقــف) مفــارقة األسمـوب الدرامــي :أوال 
الطريقة التي يعتمدىا األديب في بناء نٌصو بصكرة تتجمى فييا مكاقؼ كأصكات مركبة بشكؿ :الدرامي نريد باألسمكب  
 .مف الثنائيات المفارقة داللياى كىي التي عند متابعتيا إجرائيان تفصح عف أنماط معينة ، ثنائي

 -غياب:/ حضور (اآلخر/ األنا ) ـ الموقف منٔ
يحاكؿ مف خبلؿ تقديميا أف يرسـ مبلمح العبلقة التي ، كاسعة مف شعر أحمد مطر مساحة)اآلخر/  األنا( تحتؿ ثنائية  

  .كمتمكنة بألكاف التجارب التي يعيشيا الشاعر كيعبر عنيا، لنا صكرا مختمفة باختبلؼ المكقؼ تربط الشاعر باآلخر فيقدـ
  -:التي يقكؿ فييا )ُٓ()عدالة( المعنكنة بػ فمك أننا تأممنا قصيد تو
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 يشتمني       
 كيدعي أف سككتي       
 معمفه عف ضعفو        
 يمطمني      
 كيدعي أف فمي قاـ بمطـ كٌفو         
 يطعنني       
 كيدعي أف دمي لكث حٌد سيفو       
 يقكؿ حبرم كدمي       
  ال تندىش      
 مف يممؾ القانكف في أكطاننا       
  َىك الذم يممؾ حٌؽ عزفو       
في كاقع فرض عمى ، تمثمت األيكلى بذاتو كالثانية بالسمطة الحاكـ متضادَّتيف جدنا أف الشاعر ىنا يعبر عف ذاتىيفلك   
لكف اآلخر السالب احتكر حركة الفعؿ ، )السمطة( القبكؿ بنمط مف التعايش غير المتكافئ مع اآلخر )المسمكب( الشاعر

بؿ راح يمارس الشككل مف طريقو استسبلـ ، كتحكـ في مصائر الناس فيك لـ يكتؼ بما استأثر بو مف تسمط، كرد الفعؿ
استبلب ( كفي انتقالةو الفتة نجد الشاعر يعمد إلى تأكيد )سمب السمب( الشاعر عمى كفؽ منطؽ )أنا( ممثبلن بػ المحكـك
ـى ( فيينًطؽ عنيا )ذاتو إال بمنطؽ القكة  قع مينكىرو ال يقبؿمكاًسيىٍيف بحيث يحمبلنو عمى الصبر كاالعتراؼ بكا )الًحٍبرى (ك )الٌد

كثٌمة مفارقة أخرل ميبطَّنة يحمميا ، الذم لـ ييشرَّع إال ليؤمّْف أمفى الحاكـ كدكاـ سمطانو، ليفرض قانكنو الخاص، كالقير
لقانكف إذ استيقًطبت ألداء معنييف يتمثؿ األكؿ منيما با )قانكف( تنبع مف الَّمًعًب عمى مفردة، المقطع األخير مف النص
كقد كظَّؼ الشاعري بذلؾ النكتة ، القانكف) اآللة المكسيقية المعركفة( في حيف تمثؿ اآلخر بػ، بكصفو تشريعا ممزما لمناس

اًف عميو ليبل  ، كقد حيًبسى باسـ القانكف نيارا، العراقية المنسكبة لبدكم  .فتعجب مف عزؼ السَّجَّ
 اآلخر)(ك االنا) الشاعر(قاب عف مكقعيف متصارعيف متمثّْمٍيف بػيكشؼ الن )ِٓ()أعرؼ الحٌب كلكف( كفي قصيدة  
الشاعر الى إطبلؽ حركات االلـ كالتكجع كالحسرة كالحرماف كلساف  )األنا(دفع بػ كقد تصارعا صراعان غير متكافئ، الحاكـ

كَّاـ إذ لـ يغادركا كسيمة ف حالو يقكؿ ىذا قدر اإلنساف الذم يقع تحت سطكة غبلؿك  ي تكميـ أفكاه الناسمثؿ ىؤالء الحي  ا 
  :إذ يقكؿ إال كسٌخركىا لمصمحتيـ كاستبلب إنسانياتيـ حٌرياتيـ
 آه لك لـ يطمؽ الحكاـ      
  ََفي جمدم كبلبان تتبارل     
  آه لك لـ يزرعكا الدمعى     
 جكاسيس عمى عيني بعيني     
  َََكيقيمكا حاجزان بيني كبيني     

) بشكؿ ََآه لك( ميكرران قكلىو، ذم يكشؼ عف مكقؼ نفسي يشي باالنكسار المفضي لميبكطفيتابع ىذا األسمكب ال 
أماـ اآلخر الذم لك ترؾ لو متنفساى في أٌم مما تقدـ ًذكريه لكانت الحاؿي مختمفةن تمامان لكاف ، يعبر عف ضيقو كانسحاقو

 لىتىرتٍَّمتي بإشعارم عمى كجد الحيارل  -:آخر إذ يقكؿ المكقؼ
 مثمما ٍينحؿي غيـه في الصحارل         

 كألغمدت يراع السحر في الثغر        
 كفي الصدر         
 كفي كؿ بقاع البرد كالحر كىيجت جنكف الرغبات الحيمر         
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  حتى تصبح الًعفَّةي عارا          
  كألشعمتي الًبحارا        
 كألنطقت الحجارا         
   القيس بجيبي كأللغيت نزارا ن كلخبأتي امرئى         

 استثماران ناجحان في استجبلب المتمقي كحممو عمى متابعة تفاعبلت في الشرط كجكابو )ّٓ(فقد استثمر خاصية التعميؽ
، تارة ) في النحر تارة كالثغر-الشعر–يراع السحر ( تمؾ التفاعبلت التي تكلدىا الصكرة المتمثمة بإغماد، المكقؼ الدرامي

عف الحب كالثكرة إلى الحد  الحمير) كناية(التي نعتيا بػ )الرَّغبات( ككذلؾ يبالغ في كصؼ تييّْجي ، در تارة أخرلكفي الص
 )إشعاؿ البحار( عمى ثـ يمضي في المبالغة بقدرتو، عمى نحك مفارؽ لكؿ ما ىك معتاد )عاراى ( الذم تنقمب عنده العٌفةي 

كخاصة إذا ما عممنا بطبيعة العبلقة ، قديمو كحديثو مف قمـ الشعر العربي جاكز ًقمَّتيفميخبّْئان النّْيةى في ت، )إنطاؽ الحجارة(ك
ككأنو يريد القكؿ بأنو يممؾ مف الشاعرية ، كالف المرأة ذات حضكر متميز في شعرييما، التي تربط ىذيف الشاعريف بالمرأة

مف شعراء كعيٌشاؽ؛ إال أف ذلؾ كمو يبقى رىينان  ينياالشاعريف كما ب كالحب قدرا يجاكز كؿ ما تعارؼ عميو الناس عند ىذيف
الحاكميف كاستبدادىـ فيـ  لكجكد سمطة، التحقؽ الفعمي الظفر بفرصة ألف ىذه األجكبة تمتنع عف )اآلخر( في محبس

يّْز الكجكد. قبؿ ككافة كجكه النشاط اإلنساني الطبيعية يجيضكف أجٌنةى المشاعر كاألحاسيس   أف تظير إلى حى
  -يقكؿ: )ْٓ()الجار كالمجركر( ي قصيدة لو بعنكافكف 
 لي جار مخبر        
 في قمبو تجرم دماءه كشراؾ        
 نظرةه منو ىبلؾ        
 ىبلؾ  ََىمسة منو        
 حاكلت أف تيرب مف عينية زارؾ  ىبلؾ ىك أف ََرحمةه منو       
 فإذا ما ًلذتى بالصمت استثارؾ       
 ـ يستطع فإذا ل       
 قاد رجميو إلى السمطة مخفكران  َكٌمؼ باألمر صغارؾ        
  ىناؾ   ََكألقى نفسو متيمان ظيممان        
اآلخر) تكمف في قمب المنطؽ األخبلقي المتضمف مجمكعة مف × األنا ( تمحظ أف المفارقة التي تفصح عنيا عبلقة 

كالتحاب  المكصكؼ باالستقامة )السميـ( لتي تحكـ سمكؾ المتجمعتمؾ المفاىيـ ا، المفاىيـ كالثكابت المتكاضع عمييا
ذا بيا ييٍنحرؼي ، كالتسامح كحيسف الجكار كمفاىيـ ميخجمة ألنيا أمارات عمى مكت اإلنساف  بيا كتييدـ كتيقاـ محميا أخبلقيات كا 

، عد أف أصبح المكر مختمطاى بدموب اإلنساني)/ اآلخر( فأنا الشاعر في ىذا النص تتخذ مكقفاى تنعى لنا فيو، في اإلنساف
مف خبلؿ  -كمف خبلؿ الكعي بالمفارقة التي عبَّر عنيا الشاعر، فيك معركؼ بجاىزيتو لبلنقضاض عمى أخيو اإلنساف

نجدهي ييضمر نسقان معارضان كفاضحان لتمؾ المؤسسة التي كانت تعمؿ دكمان عمى ىدـ  -اآلخر) بشكؿ درامي ×األنا( مكقفي
عادة بناء مجتمع ميتفسّْخ ال يأمىفي فيو المرءي أخاهاإلنساف في اإل بؿ إف إشاعة ىذا النكع مف األخبلقيات كالسمككيات ، نساف كا 

بعدما تحكؿ اإلنساف إلى آلةو تستيمؾ نفسيا إرضاءى ، أصبح كباءن متفشيا ن قد ال يجد فيو المرء مأمنا مف نفسو عمى نفسو
 .كـلمحا
  الحضور (نتأ/ أنا) مفـارقـة الخـطــاب-ٕ 

أنا كأنت كالمفارقة في ىذا  )حضكر الطَّرفيف( يقيـ الشاعر خطاباى مع اآلخر في ىذا النمط عمى أساس الحضكر 
  َالنكع مف الخطاب يقدميا لنا عبر اختياره لمشخصية التي يقيـ معيا خطابو 
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صمى ( شخصية الرسكؿ األكـر اعر مفيتخذ الش )ٓٓ()قؼ كرتّْؿ سكرةى النسًؼ عمى رأس الكثف( ففي قصيدة لو بعنكاف 
، أنت ميرتٌدان إلى الشاعر ذاتو/ حاكؿ الشاعر مف خبلؿ التعاطي معو أف يقيـ خطابان مع اآلخر، رمزان صامتان  )ا عميو كسمـ

نا ذات كتتراءل ل، ككأنو أراد أف ييقيـى مع نفسو حكاران داخميان ليكشؼ عف بعض مفاصؿ القصيدة التي يتماىى فييا مع الرمز
–الٌنيي ( بػ أنا الشاعر ؛ فيستيؿ الشاعر قصيدتو فمرَّةن يتمظير لنا الرمز كأخرل، الشاعر في حركة يمكف كصفيا بالتناكبية

طيمة المقطع األكؿ ليثبّْتى مبلمح  كيمضي بالخطاب، كٌؿ مف حكلؾ غادر كؿ ما حكلؾ غادر)( ََمعٌمبل  )ال تيياجر
  َالنبكية كتفاصيميا كتطكراتيا مثاالن في رفد تجربتو الخاصة متخذان مف حادثة اليجرة ، الرمز
إذ نجد تحكالن  )َََفي كؿ المخافر  كأكصافؾ/ رقـ الناقة معركؼه  /ايف تىٍمضي ؟( ثـ ينعطؼ إلى التساؤؿ  

نا الشاعر مع أ( تتحدث فيو، إذ يتـ تشفيؼ الحجاب الحاجز بينيما بأسمكب خطابي )القناع –كالرمز ( بالعبلمة بيف الشاعر
مىًده مف أفكار كما ، األنا)( بشكؿ يحمؿ الخطاب عمى االرتداد نحك التعبير عف )اآلخر أنت ميممحان بما كاف يدكر في خى

ككأنو أراد أف يمقى بيذه المشاعر عمى عاتؽ المخاطب؛ أما المفارقة في ىذا ، يعتريو مف أحاسيس بالقمؽ كعدـ االطمئناف
 فييمزّْؽ أكراؽ التاريخ )كاقعة اليجرة( لؾ الخيط الشَّفيؼ الذم استمَّو الشاعر مف نسيج التاريخ حيثالمكقؼ فإنيا تتمثؿ في ذ

أليس باستحضار الناقة إحالة عمى عالـ ما قبؿ األرقاـ ، تمامان لما ىك معيكد مكاضعاتو ليعيد ترتيبيا بشكؿ مناقضك 
  -:ثـ يمضي قائبل، كشؼ عف أماكف كجكدىافي حيف ىي ىنا مميكرةى الرقـ في، كتكنكلكجيا األرقاـ ؟ 

 شئتى كحيدان  امضً  إف  
 أيف الرجاؿ  :ال تسؿ  
 كؿ أصحابؾ رىف االعتقاؿ   
 فالذم ناـ بمأكاؾ أجير متآمر   
 .. عميؿ لمدكائر .كرفيؽ الدرب جاسكس  
 كابف مىف نامت عمى جمر الرماؿ   
  َََفي سبيؿ ا   
 كافر    
 طو ندمكا مف غير ضغ  
 بالظَّبلؿ  كأقٌركا 
 سترل غاران فبل تمًش أمامو  
 ذلؾ الغار كميف  
 يختفي حيف تفكت  
 كترل لغمان عمى شكؿ حمامة   
 كترل آلة التسجيؿ  
 عمى ىيأة بيت العنكبكت   
  ََ ابتعد عنو كال تدخؿ  
ال ستمكت     كا 

كيتجٌمى ذلؾ ، يمان في تعميؽ الفجكة في ذىف المتمقيإف ىذا القمب المتعمَّد لحقائؽ التاريخ ككقائعو يؤدم دكران م 
إف شئت كحيدان ( عندما يتَّجو الخطاب إلى الكشؼ عف الشعكر بالعزلة كالٌضيؽ باآلخر كعدـ الكثكؽ بو األصحاب ( )امضً  و

)( )رىف االعتقاؿ رابحة في يد  اؽالخ ألف ىؤالء كميـ سيتحكلكف إلى أكر َََ)رفيؽ الدَّرب جاسكس(ك الذم ناـ بمأكاؾ أجيره
مكجكدات  ككذلؾ )الغار كميف( فػ بؿ تعٌداه إلى المكاف )اإلنساف( بالمجتمع كلـ يقؼ بتشاؤمو عند حٌد التشكيؾ، السمطة



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

265 

كقد ، كنجاحيا )الرمز( تجد ىذه العكامؿ التي كانت تؤدم دكران معركفا في نجاة شخصية )الحمامة ،بيت العنكبكت( المكاف
  َإلى عبلمات داٌلة عمى الغدر كالخيانة كنذيرو تمٌكح بالمكًت كاليبلؾ تحكلت في ضمير الشاعر 
الرحـ بيف ، مخاطىبان  )قابيؿ( مف شخصية يتخذ )ٔٓ()الفتنة الَّمقيطة( كفي قصيدة بعنكاف فيقدـ الحادثة التي قطعت صمة ى

 درامي ذاىبان إلى عمؽ التاريخ ميٍستبلِّ إذ نجد الشاعر يعالج مكضكعو بأسمكب ، قابيؿ كأخيو رمزان لمفتنة في كؿ زماف كمكاف
ألف قابيؿ ىك مف بقي عمى قيد الحياة بعد الحادثة كبذا يككف الشاعر قد ، كمحضران إياىا إلى ساحة الخطاب شخصية قابيؿ

  -:ارتدَّ إلى حاضره ناقبلن معو ىمـك األمة محذران مف االنجرار كراء الفتنة قائبل
  ممؾ لكماكاألرض  اثناف ال سكاكما     
 لك سار كؿ منكما بخطكه الطكيؿ     
 لما التقت خطاكما إالَّ خبلؿى جيؿ     
اقت بكما فكنتما القاتؿ كالقتيؿ        فكيؼ ضى
 . يا قابيؿ .قابيؿ     
 ذكركما في ميحكىـً التنزيؿ  لك لـ يىًجئ     
:مستحيؿ          لقمتي
 ََمف زرع الفتنة ما بينكما      
  َكف في األرض إسرائيؿ ؟  كلـ ت     
 فيككف مخاطبان مبيٍقيان ، أنا) الشاعر تيشىخًصف الشعكرى بالحزف( نجد )ٕٓ()حزف عمى حزف( كفي قصيدة لو بعنكاف  

  -:إٍذ يقكؿ مخاطبو عمى حاؿو مف الصمت كاالستماع
 أييا الحزف الذم يغشى ببلدم    
زىف      أنا مف أجمؾ يغشاني الحى
 ف أنت في كؿ مكا   
 أنت في كؿ زمف    
 دائر تخدـ كؿ الناس    
 مف غير ثمف    
    َََ   
 كمف ؟  مف ستيرًضي أييا الحزف   
 كمتى تأنؼ مف سكنى ببلد   
 أنت فييا ميمتيف ؟   
 أف أرحؿ عنيا  إنني أرغب   
  إنما يمنعني حيبُّ الكطف     

األمر الذم يؤدم دكره في ، أسمكب الخطاب مف جانب كاحدأفَّ الشاعر اعتمد ، تمحظ في ىذا المقطع مف القصيدة  
، الذم ينتج عف تفشي الحزف كيمضي في السياؽ الدرامي الشارح ألنكاع المعاناة، المشيد السكداكم الصامت رسـ صكرة

افكمبتذال لشيكعو في الببلد حتى صار مغمقا كيؿَّ اآلفاؽ با ميٍمتىيناكتكمف المفارقة في أف الحزف نفسو صار  صفة ، لمجَّ
بَّو لكطنو  االبتذاؿ فأصبح الشاعري ميختزال معاناة الضمير الجمعي لؤلمة دافعا عف نفسو قبكؿ االمتياف كاالبتذاؿ بأف أكرد حي

كاقع تحت ىيمنة عاطفة تمؾ الببلد كبذا يصبح  –الشاعر  –سببا مانعا مف ترؾ الكطف كسببا منطقيا لقبكؿ االمتياف فيك 
 :لذا نجده متسائبل، غير أف ذلؾ ال ينطبؽ عمى الحزف نفسو، المتياف شكبل مف أشكاؿ التضحية المشركعةقبكؿ االبتذاؿ كا

ٍمتو طكيؿ )الحزف( ًليفجأى المتمقي بإنطاؽ، لماذا ال يرحؿ الحزف؟   إذ يعبر ، إنطاقا يكيىـ باالنفراج في أكؿ كىمة، بعد صى
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ما يمنعو عف الرحيؿ أمره أزلي كمتأصؿ في  عف المضي في رغبتو ألف جعإالَّ إنو سرعاف ما يترا الحزف عف رغبتو بالرحيؿ
  ََ)حٌب الكطف( كىك النفكس أال

ذا ما انتقمنا   مف اكؿ كىمة إٌذ نجد تجدىا تفصح عف مكقؼ سمبي يشي باالنسحاؽ )ٖٓ()بيعة الفاني( قصيدة إلىكا 
  -:باالستفياـ فيقكؿ االنا) تنكر ذاتيا(

 تطمب البيعة مني ؟   
 مىف ؟أنا ؟    
 أخجمت كىٍبتي يا سيدم   
 ما أنا إال فراغ    
 البٌل شئ مف فكقي لتحتي  يمؤل   

   :إٍذ إف فاقد الشيئ ال يعطيو، ثـ يتابع خطابو لآلخر متعجبان كمنكران 
 كيؼ بي ذكَّرتني     
  َََبعدما أنسيتني كصفي كسىٍمتي ؟    
 كيؼ أعطيؾ ثمارم     
 بتي ؟  بعد أف ألغيت ن    
 تطمب البيعة منى ؟      

 تجد فيو  ينتقؿ إلى مكقؼ أنت)/ اآلخر( كانسحاقيا مف جراء قير )األنا( كبعد ىذه االستفيامات الدالة عمى استبلب 
األنا) أف ( فتحاكؿ، كىىٍدمان  بناءن ، إثباتان كنفيان )اآلخر( إلثبات كجكدىا ككينكنتيا في عالـ تتجاذبو قيٌكةي السمطاف األنا) فرصتيا(

  -:تضع لنفسيا رقمان حتى لك كاف محايدان في معادلة الحاكـ كالمحكـك إذ نقرأ لو
  أعطيؾ صكتي لكي أعطني رأسي    
 صكتي لكي أىعطيؾ صمتي أعطني    
 أعطني صمتي لكي أيعطيؾ مكتي     
 أعطني مكتي كفاؾ ا ٌشرم     
  ككفاني شٌر تضييعي لكقتي بيف عيشو ليس يمضي    
    تأتي   ككفاةو ليس    

أـ كيؼ ، فكيؼ يدلي بصكتو مف لـ يمتمؾ رأسىو، كثمة مفارقة يفصح عنيا انتفاء أجكبة الشرط باستبلب مقدماتيا  
ٍمتى مف لـ يمتمؾ حؽَّ الكبلـ  ...الخ.يعطي الصَّ

  (الحكائي) مفارقـة األسموب القصصي :ثـانـيــاً 
 كالسيما الفف، )ٗٓ("تصبك إلى مستكل التعبير الدراميع األدبية جميعيا "ىناؾ مف يذىب الى القكؿ بأف األنكا 

التعبيرية حتى صار ما يعرؼ بالقصة الدرامية التي ىي  بعض أساليبيا شيد تطكران نحك الدراما باستعارتوالذم " القصصي
مف أساليب الدراما في الشعر  مكبلتكظيؼ ىذا األس )الفنية( كتنعكس ىذه القيمة، )َٔ(أرقى األشكاؿ التعبيرية القصصية"

بؿ يجب " أف ، ما) في قالب شعرم( سردي قصة أف ييحسىف ىذا التكظيؼ فميس الغاية شريطة، عمى زيادة اعتناء التجربة
في  كضع القصة كدكرىاكاف " )ُٔ(تستفيد القصة مف الشعر التعبير المكحي كيستفيد الشعر مف القصة التفصيبلت الحيَّة"

 .)ِٔ("ببلغة جديدة كدكرىا في الشعر بكصفيا الفنية التفصيمية كضع الصكرة الدراميةىك  القصيدة
ذا ما عدنا إلى المفارقة فاف تكظيفيا في الشعر الحامؿ لمطابع القصصي    يحمؿ بذكر تفعيمياالدرامي " الحكائي/ كا 
نمائيا تنمك نتيجة  كذلؾ ألف المفارقة ذاتيا )ّٔ("إثارةى كتشكيقان  المتقابمة بيف أحداث القصة فيزيدىا مف حيث المكاقؼ كا 

 َمستكل آخر إلى بذىف المتمقي مف مستكل داللي االنتقاؿ المفاجئ
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/ قصصي( كىنا سنحاكؿ أف نضع اليد بشكؿ عممي عمى بعض النماذج مف شعر أحمد مطر التي بنيت بأسمكب 
  -:المفارقة تأثيرات البنية الحكائية في إنتاج حكائي) درامي فنشٌخص

كىك يقرأ السطريف ، ساخرةن تضع القارئ عمى عتبة المفارقة يحكي لنا قصةن  )ْٔ()كاف يا ما كاف( ففي قصيدة  
  -:األكليف إذ يكتب الشعرييف

 كاف يا ما كاف  
 يضحكني العيمياف  
 ينادكف بشمس تجريديةك  حيف يقاضكف األلكاف 
  تضحكني األكثاف 
 حيف تنادم الناس إلى اإليماف  
 بَّ عيكد الكثنية كتس 
 يضحكني العرياف  
 حيف ييباىي باألصكاؼ األكربية  
 ككاف يا ما كاف   
  كانت أمتنا مسبٌية تطمب صؾ اإلنسانية  
  مف شيطاف  

يظير لنا اختيار البنية الدرامية الحكائية لمنص بأف ىذه البنية تساىـ في  الحكاية)/ القصة( كعند متابعة تفاصيؿ
في ، يمثؿ أحدىما مكقفان ساذجان بدا مقتنعان في معالجة إشكاليات محيطو بسطحيةو كبساطة، يف متقابميفالتعبير عف مكقف

مبرزان حقيقة ميمة يمكف اختزاليا بأف ىذًه األمة اعتادت عمى ، حيف يمثؿ اآلخر مكقفاى متأٌمبلن كاعيان مشاكؿ المجتمع كاألمة
ككأف  يدىا في تصديؽ ما تٌدعيو كتكىـ نفسيا بأنيا فعمت كؿ ما قالتكىي تبذؿ قصارل ج، أف تدعي لنفسيا ما لـ تممؾ

زي المفارقة ككف العيمياف: يقاضكف األلكاف كىـ ال يركنيا، قكليا ىك الفعؿ تدعك لئليماف كىي رمز  :كاألكثافي ، كلعؿ ما ييبرّْ
 .مةي: تطمبي إنسانيتىيا مف شيطافو كاأل، ييباىي باألصكاؼ األكربية عمى الرغـ مف عيٍرًيو :كاإلنساف العارم، لمكفر

إذ يتخذ مف صكرة الزىرة مثاالن عمى قكة ، يعرض لكحةن ناطقة باإلصرار كالتحدم، )ٓٔ()ثارات( كفي نص لو بعنكاف
بركح  كذلؾ حيف يبني قصيدتو عمى أساس دراماتيكي متدٌرج كمتناـو قائـ عمى ثنائية الفعؿ كرد الفعؿ بشكؿ يعجٌ ، اإلرادة

 -:كاإلدىاش إذ يقكؿالمفارقة 
 ََقطفكا الزىرة     
 :قالت    
 مف كرائي برعيـ سكؼ يثكر      
  ََقطعكا البيرعـ      
 :قالت     
  غيره ينبض في رحـ الجذكر    
 قمعكا الجذر مف التربة      
 :قالت     
 إنني مف أجؿ ىذا اليـك      
  خبأتي البذكر كامف ثأرم بأعماؽ الثرل     
 كغدا سكؼ يرل كؿ الكرل      
 كيؼ تأتي صرخة ي الميبلد      
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مًت القبكر        مف صى
 ََتبرد الشمس      
  َكال تبرد ثارات الزىكر       

نمحظ كيؼ ينفتح أفؽ النص عمى المستقبؿ بركح مفعمةو باألمؿ في الغد ، فبعد تصاعد األسمكب الحكائي نحك الذركة
إذ التقط الشاعر بنباىتو كحسّْو  ََالميطبؽ  )صمت القبكر( مف )صرخة الميبلد( فتنبعث، الذم يحمؿ اإلشراؽ كالكالدة

عف ذلؾ مف  غير أفَّ الفارؽ يكمف فيما يتمٌخض، كىي صكرة مشابية لصكرة المكتى، صكرةى البذكر التي تكارل في التيرب
  َ كالدة أك إنباتو لجيؿ جديد
ذا تأممنا قصيدة  الصبر(ك )الكاقع كالطمكح(ك األىلـ كالٌمذة)( نجدىا تحكي لنا ألكانان مف )ٔٔ()أعرؼ الحٌب كلكف( كا 

مبتدئا بالمرأة التي راحت تىٍسريد تفاصيؿ  )المرأة كالرجؿ/ الحبيبة كالحبيب( فيعرض لنا صكرتيف لشخصيتي، كالمعاناة)
ًبمت عميو ألنياتشٌؼ عف إحساس عميؽ باأللـ كالحرماف بشكؿ يتنافى كم، معاناتيا بنبرة عتابو كلـك أيعٌدت بالفطرًة  ا جي
  -:إٍذ نقرأ، ألداء أدكاًرىا الطبيعية

 أنني متُّ انتظاران  :ىىتفىت بي    
 شىفىتىي جٌفت     
 كركحي ذىبيمت كالنَّيدي غارا     
 كبغاباتي جراح ال تيداكل     
 كبصحرائي لييبه ال ييدارل؟    
 فمتى يا شاعرم    
 اقا ؟تطفئ صحرائي احتر     
 كمتى تيدمؿ غاباتي انفجارا ؟      
 إنني أعددت قمبي لؾ ميدان     
   دثاران  كمف الحبٌ     

الشككل مف اليجر ، في سياؽ إخبارم ميحمَّؿو بالشككل )الحبيبة –اآلخر ( لقد كاف األسمكب الحكائي ييتابىع عمى لساف
فيركم شفاىيا كيبث الحياة في ، ت بأف يفٌجر الكصؿي عيكنياالتي طالما حممي ، الميًمض كالميفٍضي إلى نضكب منابع الحياة

  ..كيعيد الحيكية كاالكتناز إلى نىيًدىا المعيٌطؿ... فتسأؿ متى ؟ ، ركحيا
 عبلجان ناجعان يداكم بو )االحتراؽ( إذ يجعؿ، كبأسمكب ييعج بالمفارقة تساىـ األلفاظ بمنح المشيد بيعدىه الشائؽ  

× الصحراء ( ثـ يجمع عمى نحك مفارؽ بيف عنصريف متضاديف، اندماؿ غاباتو)( سببان في )نفجاراال( كيريشح )االنطفاء(
المتناقضات  فيي عالـ يتسع ليشمؿ كؿ ىاتيؾ في المرأة لتختزؿ التعبير عف غناىا كثرائيا المتأتي مف اتساعيا )الغابات
ـي بأف )كتأٌلمتي مراران / كتأممتي مراران ( ثـ يتابع عمى لسانيا .في آف  )األمؿ( غير األمؿ غير أفَّ  )األلـ( عمى نحك ييكًى

إلى تطكر  )التركيب المغكم( ثـ ينقمنا تتابع الحكاية عمى مستكل، الميضني األلـ)(المكركر مف غير طائؿ يكرثي الشعكر بػ
 :إذ نقرأ )فإذا... الخ( مفاجئ كىك يميد ليذه النقمة بمفردة

 فإذا نبضؾى إطبلًؽ رصاص     
 كأغانيؾ عكيؿ     
 كأحاسيسؾ قتمى    
 كأمانيؾ أيسارل    

ذا أنت بقايا      كا 
 مف رماد كشظايا     
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 تعصؼ الريح بيا عصفان كتذركىا نثاران     
 ما الحػػػػٌب  ال تعرؼ أنت    
ًمتُّ انتظاران       ني عبثا ن   كا 
إذ ، ية قامت عمى خرؽ كبير لمسنف المنطقية الرتيبةنجد أف بنيتيا العبلئق، كعند إعادة النظر في الفقرة المتقدمة  

يَّمةو تشحف ، إنو خرؽ ييدـ األبنية القارَّة في الذىف كظيفيان ، يتكرر الخرؽي فتتكرر كالدات المفارقة كيىًعدي بتشييد أبنية متخى
ض الكاعد بالحياة إلى النب( كذلؾ عندما تتحكؿ كظيفة، المكقؼ النفسي لدل المتمقي بكـٌ كبير مف الصدمات المفاًرقة

 )األحاسيس الحٌية الى قتمى( كما تتحكؿ )نيكاح و كعكيؿ( الدالة عمى الفرح تتحكؿ إلى األغاني)( ككذلؾ )رصاص قاتؿ
القاتؿ كالقتيؿ) ( أنا) الشاعر( األمر الذم يشير إلى تدرُّجو نحك اليبكط تككف فيو، الذم ال ييممح بالعكد )األمنيات أيسارل(ك

رافضو يتجو بو إلى نفي ا المكقؼ اليابطفيقابؿ ىذ تعصؼي الريحي ( )رماد كشظايا( )إذا أنت بقايا(ك السالبة )أناهي ( بمكقؼ و
فيعكد بيا عف عبثية ، فيعمد بعد ذلؾ إلى أف يمقي بيا بعيدان عف كاىؿ الحبيبة، بيا...) بعد أف تحكلت إلى عبء ثقيؿ
ذا انتقمناالميًضيّْ في جاٌدًة االنتظاًر الميًميت ؛ ك  نجده ، فصكؿ مأساتيا حبيبتو) مف( ما عرضت إلى مكقؼ الحبيب مف كؿ ا 

فٌثمة قكة أخرل ، تقـك عمى االعتراؼ بالٌذنب المسكَّغ كالميعمؿ ألنو لـ يكف يممؾ خيارا آخر، ستراتٍيجية) فريدة في الٌرد( يتخذ
مذكٌران بأنو يتعامؿ مع جنسو  )يا أينثى( مناديان  بالسُّقيا داعيان لقمبيا، فيو كؿ إمكانات المبادلة العممية في الشعكر عٌطمت

ٍكرا   -:خاص لو سماتيو ككظائفو الميعٌطمة قيران كجى
 رحمةي ا عمى قمبؾ يا أنثى   
  كال أيبدم اعتذارا  
 كلكف ََأعرؼ الحٌب   
 أممؾ في األمر اختيارا لـ أكيف  
 كاف طكفاف األسى ييدر في صدرم   
     ناران فتكارل ككاف الحبَّ   

 خالصة البحث
 :مف خبلؿ ما تقدـ يمكننا أف نكجز أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا فيما يأتي 
فمنيا ما يككف منشؤيه المغة كأساليب ، األمر الذم يعكد إلى اختبلؼ مرجعياتيا، تعددت المفارقة كتنكعت أنماطيا -ُ

 .ية في بناء النصكمنيا ما يرجع إلى الطريقة الدرام، انتقائيا كضميا
أك تكرار بعض األساليب كالمفردات النحكية كالببلغية في  لقد مثيمت المفارقة النحكية كالببلغية عمى أساس تراكـ -ِ

  .بشحنات داللية كمعنكية مميزة كقد أدل ذلؾ التراكـ إلى اغناء النص، النص الشعرم
 .تمثؿ أحدىما بالتضاد كآلخر بتكاًز التضاد، لقد أظير االستقراء شيكع نمطيف مف مفارقة الثنائيات الضدية -ّ
كقد تمثمت بمفارقة األسمكب الدرامي كمفارقة ، لقد برزت المفارقة الدرامية بكصفيا أحد أنماط مفارقة المكقؼ -ْ

 .األسمكب الحكائي
كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى ككف شعره ، لـ يكف لمفارقة المكقؼ الفمسفي أثر يذكر في شعر أحمد مطر  -ٓ

 .إذ ابتعد عف تقديـ أفكاره كرؤاه بأسمكب فمسفي، اشرا كتقريريامب
 اليوامش

 .ٔٓ: ُّٗٗ، المغرب، الدار البيضاء دار ساؿ، ترجمة حميد لحمداني، ميكاؿ ريفاتير، ) معايير تحميؿ األسمكبُ(
 .ّٖ: ُٖٖٗ، المغرب، الدار البيضاء، دار تكبقاؿ، ترجمة محمد الكلي كحنكف مبارؾ، جاككبسكف، ) قضايا الشعريةِ(
  .ُْ-َْ :ُْٖٗ/ ُْمجمة فصكؿ ،مجمده،ع، ترجمة ألفت الركبي، مككاركفسكي، المغة المعيارية كالمغة الشعرية، ظ )ّ(
  ّْٕ/  ْٖ :ُٕٖٗ/  ِط  –بغداد :ظ:نظرية البنائية في النقد األدبي ،صبلح فضؿ ،دار الشؤكف الثقافية العامة )ْ(
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 َ ٕٗ- ُٕ:ُٓٗٗالمجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ، أحمد دركيش َىيف ،ترجمة،دجاف كك ، ظ: المغة العميا )ٓ(
 َينقموه محمد محمد عناني  )برككس( الرأم لػ – َْالنقد التحميمي =  )ٔ(
 -دار صادر، إحساف عباس:ديفيد ،ريتش ،ترجمة ،محمد يكسؼ نجـ مراجعة:مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ )ٕ(

 .ِْٗ: ُٕٔٗ-يركت ب  فرنكميف
   َ ّْ:األعماؿ الشعرية الكاممة )ٖ(
 َ ّٓ:األعماؿ الشعرية الكاممة )ٗ(
  َ ِّٗ:الشعرية الكاممة األعماؿ )َُ(
 .ّٖٓ-َّْ، ُُٖٗ، بغداد ،منشكرات كزارة الثقافة، مالؾ المطمبي، المعاصر في التركيب المغكم لمشعر العراقي :ظ )ُُ(
 -             َ ّْٕ:ممةاألعماؿ الشعرية الكا:ظ )ُِ(
 َ ِِْ :األعماؿ الشعرية )ُّ(
      َ ّْْاألعماؿ الشعرية  )ُْ(
 ُٔٓكينظر= ٓٓ:) األعماؿ الشعريةُٓ(
 ُِٓ:) األعماؿ الشعريةُٔ(
 َ ُّّ -) األعماؿ الشعرية الكاممة:ُٕ(
، ،فمسفة الببلغة ُِّ :لقاىرةا َُٔٗ/ ٔط، رضا تح محمد رشيد، ُْٕالببلغة ،عبد القاىر الجرجاني ت ظ:أسرار )ُٖ(

 َ ّٓ: ُُٗٗلسنة ُِمجمة العرب كالفكر العالمي ع ريتشاردز
 .ّٗ، ُٖٖٗ، بغداد، دار الشؤكف الثقافية محمد حسيف عمي الصغير،َد ،لبياف العربي رؤية ببلغية معاصرة) ظ:أصكؿ اُٗ(
 َ ُُٓت:َد، صر طظ:فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر،رجاء عيد منشأة لممعرفة ،م )َِ(
                      َ ُْ :) األعماؿ الشعرية الكاممةُِ(
  َٗص:ظ ٕٓ:)األعماؿ الشعرية الكاممةِِ(
 .ٖٖ:) األعماؿ الشعرية الكاممةِّ(
  َ ْْٕ :) األعماؿ الشعرية الكاممةِْ(
 َ َّٔ) األعماؿ الشعرية الكاممة ِٓ(
  َ ْٗ:ُٕٖٗ-بيركت ، ألبحاث العربيةمكسسة ا، في الشعرية ،كماؿ أبك ديب :) ظِٔ(
  َ َٓف:َ) ـِٕ(
 َ ُٓف:َـ )ِٖ(
 َ ٖٗ:الطرابمسي محمد اليادم:األسمكب في الشكقيات خصائص:) ظِٗ(
 َ ّٓ:مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،فتح ا سمماف ) ظ:األسمكبيةَّ(
 َ ُٕٖ :) ظ: المغة العميا ،جاف ككىيفُّ(
 َ ُٕٖف ،َـ:) ظِّ(
 َ ُِٖ-ُُٖف:َ) ظ:ـّّ(
  َّ:) األعماؿ الشعرية الكاممةّْ(
  ْٕ- ْٓ) األعماؿ الشعرية الكاممة: ّٓ(
 َ ُٕٓ:) األعماؿ الشعريةّٔ(
 َ َّٕ:) األعماؿ الشعريةّٕ(
 َ َُٔ :) قضايا الشعريةّٖ(
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  َ َُٕ:فَ) ـّٗ(
 .ِٖٕ:ُٖٗٗ/ ) النقد كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ ،عدناف بف ذريؿ، اتحاد الكتاب العرب َْ(
 َ ُٓ:) ظ:الخطاب الشعرم كنسؽ التكازمُْ(
  َ ٗٔرسالة ماجستير:، ) المفارقة في الشعر العربي الميجرم الشماليِْ(
 َ ْٕ:)األعماؿ الشعرية الكاممةّْ(
 ُٗ:) األعماؿ الشعرية الكاممةْْ(
 َ َّْ :األعماؿ الشعرية الكاممة )ْٓ(
 َ  ّْٓ:) األعماؿ الشعرية الكاممةْٔ(
  .ٕٗ -ٖٕ:دم سي ميكيؾ، ظ:المفارقة )ْٕ(
 َ ُٖف:َـ ) ظْٖ(
 َ ٕٓ:الميجرم الشمالي ظ المفارقة في الشعر العربي )ْٗ(
 َ ٕٓف:َ) ظ ـَٓ(
 َ َُ) األعماؿ الشعرية الكاممة: ُٓ(
  َ َِٔ-ِٕٓ:) األعماؿ الشعرية الكاممةِٓ(
  ّٖٓ- َّْ:) في التركيب المغكم لمشعر العراقي المعاصرّٓ(
  ُِِ:عماؿ الشعرية الكاممةاأل )ْٓ(
  َ ٔٔ :األعماؿ الشعرية الكاممة )ٓٓ(
 َ ِّٗ:األعماؿ الشعرية الكاممة )ٔٓ(
 َ ْٔٓ) األعماؿ الشعرية الكاممة ٕٓ(
 ُِْ:) األعماؿ الشعرية الكاممةٖٓ(
 .ِٖٕ: ُُٖٗ/  ّيركت طب–عز الديف اسماعيؿ: دار العكدة ، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية )ٗٓ(
 َ ََُ) المفارقة في الشعر العربي اليجرم الشمالي = َٔ(
  َ  َُّالشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية = )ُٔ(
  َّْف: َـ )ِٔ(
  َ َُُ:) المفارقة في الشعر العربي الميجرم الشمالئّ(
 .ّٕ :) األعماؿ الشعرية الكاممةْٔ(
   َ ّّٕ :الشعرية الكاممة) األعماؿ ٓٔ(
 َ ِٖٓ :األعماؿ الشعرية الكاممة )ٔٔ(

 المــــــــــــــــصادر
 َالقاىرة -َُٔٗ/ ٔت محمد رشيد رضا ،ط ُْٕأسرار الببلغة ،عبد القاىر الجرجاني ت  -ُ
  َ َُٗٗ/ القاىرة ، فتح ا سميماف، مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية –األسمكبية  -ِ
  ُٖٖٗ/ بغداد–الشؤكف الثقافية العامة  محمد حسيف عمي الصغير ،دار، رؤية ببلغية معاصرة –العربي أصكؿ البياف  -ّ
 .ََِّ/ أحمد مطر ،لندف ، األعماؿ الشعرية الكاممة-ْ
  ُُٖٗ/ الطرابمسي ،منشكرات الجامعة التكنسية  محمد اليادم َخصائص األسمكب في الشكقيات ،د-ٓ
فاضؿ ثامر ،ضمف كتاب التحدم كاالستجابة في الثقافة العربية المعاصرة ،بحكث ، زمالخطاب الشعرم كنسؽ التكا-ٔ

  ُٖٗٗ/ بغداد  المؤتمر العاـ الخامس عشر لبلتحاد العاـ لبلدباء كالكتاب
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      َُُٖٗ/ ّبيركت ط–دار العكدة  ،عز الديف اسماعيؿ َالشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية،د -ٕ
  َت َد .فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر ،رجاء ع ،منشأة المعرفة ،القاىرة ط -ٖ
 . ُُٗٗ -ُْ -ُِمجمة العرب كالفكر العالمي ،عدد ، فمسفة الببلغة ،ريتشاردز -ٗ
  َ ُٕٖٗ/ مالؾ الميطَّمبي ،بيركت ، في التركيب المغكم لمشعر العراقي المعاصر -َُ
 .ُٕٖٗ/ مؤسسة االبحاث العربية ،بيركت ، يبفي الشعرية ،كماؿ أبك د -ُُ
 .ُٖٖٗ، المغرب، الدار البيضاء، دار تكبقاؿ، ترجمة محمد الكلي كحنكف مبارؾ، جاككبسكف، قضايا الشعرية -ُِ
  َ ُٓٗٗ/ أحمد دركيش ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة  َترجمة د، المغة العيميا ،جاف ككىيف -ُّ
كبي مجمة فصكؿالمغة المعيارية كال -ُْ   َ ُْٖٗ/ ُْ،عٓ/ مجمد، مغة الشعرية ،ياف مككاركفسكي ،ترجمة أيلفت الرُّ
 منشكرات كزارة الثقافة كاألعبلـ،ُّترجمة عبد الكاحد لؤلؤة ،مكسكعة المصطمح النقدم،ج، المفارقة،دم سي ميكيؾ -ُٓ
  .ُِٖٗ/ بغداد
 . ََُِ/ بغداد جامعة–،رسالة ماجستير ،كمية التربية لمبنات شي،الياـ مكي المكاالمفارقة في العربي اليجرم الشمالي -ُٔ
دم سي ميكيؾ ،ترجمة عبد الشعر الكاحد لؤلؤة ،مكسكعة المصطمح النقدم، دار المأمكف لمترجمة ، المفارقة كصفاتيا-ُٕ

 . ُٕٖٗ/ بغداد ، كالنشر
 .ُّٗٗ، المغرب، الدار البيضاء اؿدار س، ترجمة حميد لحمداني، ميكاؿ ريفاتير، معايير تحميؿ األسمكب -ُٖ 

دار ، مراجعة ،احساف عباس، ديفيد ريتش ،ترجمة محمد يكسؼ نجـ، مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ -ُٗ
  .ُٕٔٗ/ بيركت    فرنمكيف -صادر

  َ ُٕٖٗ/  ِط ،بغداد –دار الشؤكف الثقافية العامة ، صبلح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي -َِ
  َت َدَ مكتبة األنجمك مصرية، النقد التحميمي ،محمد عناني -ُِ
 .ُٖٗٗ –عدناف بف ذريؿ ،منشكرات إتحاد الكتاب العربي ، النقد كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ -ِِ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


