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 التوصيف الوظيػي

يدور ىذا البحػث حػوؿ المفارقػة شػر صػعر صػالن الصػرنوار ، و التػر ىػر  ػمة 
مف ال مات الرئي ة شر تجراة الصاعر و تعػد تصػويرا لعػالـ ملػل بالمتناق ػات 
و لػذا شيػػر تحمػػل صػػاوػ الصػػاعر المحملػػة بػػا نيف و ا لػػـ و ليػػا صػػلة بػػالتراث 

يـ ممثلػة شػر تجاىػل العػارؼ و الػتياـ و المػدح يػراد بػو الػذـ و الػذـ العرار القػد
يػػراد بػػػو المػػدح و بػػػيف المفارقػػة و لغػػػة الصػػاعر رحػػػـ و قراػػى ، شا ىمػػػا يعتمػػػد 
علػػػى المراو،ػػػة ، وقػػػد تعانقػػػت المفارقػػػة مػػػك تجراػػػة الصػػػاعر و حاػػػت عالمػػػو و 

 مصاعره و زحا ي و الداخلية.
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Abstract 

The Paradox in Saleh Al-Sharnoubi Poetry 

By 

Dr. Yusuf Muhammad Azzaz Yusuf 

Assistant professor  in Arabic literature and Criticism. 

Faculty of Arabic language in Mounifia 

Al-Azhar University 

This study is about paradox in Saleh Al-Sharnoubi poetry. 

It is feature of principal characteristics in poet`s experience. 

It depicts a world that full of contradictions, so it contains 

the whole complaints of poets that have pain and whining 

in bonds with old Arabic heritage such as irony paradox, 

sarcastic and praise in dispraise and vice versa. There are 

relationships between paradox and poet`s language that 

both depend on deceive. So the paradox and poet`s 

experience become one in poet`s world , feelings and his 

inner sensations. 

Keywords :  

verbal paradox, pictorial paradox, tonal paradox, 

paradox based on ignoring the knower. 
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الحمد  الذؼ بذاره تطمئف القلوب، وص ة و  ما على خػاتـ ر ػل  ،  

 وعلى رلو وصحبو، ومف  ار على نيجو شلى يـو الديف. 
 وبعد،،،

شالمفارقة مف المصطلحات التر عنر بيا النقاد شر الدرا ات الحديثة؛ لمػا  
ثنػا ليا مف ح ور بػارز شػر تجراػة الصػعر العراػر الحػديث، وليػا رصػيد شػر ترا

العرار القػديـ، والمفارقػة ت تنفصػـ عػف ،يرىػا مػف الظػواىر الفنيػة شػر القصػيدة 
العراية الحديثة بل " تظير مف خػ ؿ امتزاجيػا بػبعض الظػواىر الصػعرية شتراىػا 

 .(1)شر م توػ اتنزياح، وتارة شر الت اد، وتارة شر الغموض"
ر صػػػػػالن وقػػػػػد اختػػػػػرت ىػػػػػذا المو ػػػػػوع تحػػػػػت عنػػػػػواف " المفارقػػػػػة شػػػػػر صػػػػػع    

الصرنوار " وقد يممت وجير تجاه تجراة ىذا الصػاعر؛  نػو مػف الصػعراذ الػذيف 
ثػاروا علػى واقعيػـ، وحػاولوا التمػرد عليػو، وظيػرت المفارقػة شػر تجراتػو متوائمػة 
مػػػك عناصػػػر البنػػػاذ الفنػػػر ا خػػػرػ، وعلػػػى الػػػر،ـ مػػػف الدرا ػػػات ال ثيػػػرة التػػػر 

ح ػػػب علمػػػر ػػػػػػ مػػػف تنػػػاوؿ ظػػػاىرة تناولػػت الصػػػاعر وصػػػعره شت زننػػػر لػػػـ زجػػػد ػػػػػػػ 
 المفارقة شر صعره.

وزمػػػا المػػػني  الػػػذؼ اعتمػػػدت الدرا ػػػة عليػػػو شيتمثػػػل شػػػر المػػػني  التػػػاريخر،     
 والفنر، وا  لوار، وقد زشادت الدرا ة مف ىذه المناى  .

وىػػذا البحػػث يطػػرح عػػدة ز ػػئلة  ػػ حاوؿ االجابػػة عنيػػا خػػ ؿ ىػػذه الدرا ػػة     
قػػػػة شػػػػر اللغػػػػة واتصػػػػط حد ومػػػػا رراذ النقػػػػاد القػػػػدامى وىػػػػر   مػػػػا مفيػػػػـو المفار 

والمحدثيف شيياد وما زنواع المفارقةد وما زثرىا شر بناذ التجراة الصعريةد وايػ  
 ا تطاع الصاعر زف يوظفيا شر بناذ قصيدتود

                                                           

( المفارقػػة وز ػػاليب الصػػعرية شػػر ديػػواف رجػػل مػػف ،بػػار لعاصػػور شنػػر شعػػداد الطالبػػة حنػػيف (1
 . 14ـ ص 8112/8112ناجر ط 
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وقػػد اقت ػػت طبيعػػة الدرا ػػة تق ػػيـ ىػػذا البحػػث شلػػى تمييػػد وث ثػػة مباحػػث     
  وصمل الحػديث عػف الدرا ػات ال ػابقة التػر مهيدالتجاذت على النحو التالر  

 تناولت الحديث عف المفارقة بإيجاز صديد، وزلقيت ال وذ على الصاعر.
  مفيػـو المفارقػة شػر اللغػة و اتصػط ح، ورسيػة النقػاد الغػراييف المبحث األول

 ليا.
   المفارقة شر النقد العرار القديـ .المبحث الثاني
 ارقة شر صعر صالن الصرنوار ويصتمل على   صور المفالمبحث الثالث

 ػػػػ المفارقة اللفظية 1
 ػػػػ المفارقة التصويرية 8
 ػػػػ المفارقة النغمية 3
 ػػػػ المفارقة المبنية على تجاىل العارؼ 7

وبعد شإننر قد عافت على ىػذا البحػث حتػى وشقنػر   الخراجػو علػى ىػذه     
ب البنػػاذ الفنػػر شػػر تجراػػة صػػالن الصػػورة؛ لي ػػيـ شػػر ش ػػاذة جانػػب مػػف جوانػػ

ف اانػػت ا خػػرػ شح ػػبر زنػػر  الصػػرنوار، شػػإف ز ػػف زصػػبت شبتوشيػػ  مػػف  ، واى
 اجتيدت شر رصد ىذه الظاىرة شر صعرنا العرار الحديث .

 و  مف وراذ القصد وىو اليادؼ شلى  واذ ال بيل .
 

 زد/يو   دمحم عزاز يو   
 للغة العراية بالمنوشيةز تاذ ا دب والنقد الم اعد شر الية ا
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 متهيد
 مالمح من حياة صاحل الشرنىبي

شف حياة صالن الصرنوار مليئة بالمفارقات شمنذ طفولتػو زر،ػـ علػى حفػع القػررف 
ال ػػريـ بطريقػػة ال ػػرب المبػػرح مػػف الصػػيد " علػػر زبػػو دعلػػة " وىػػذا دعػػاه شلػػى 

 ػطره شلػى حفػع القػررف النفور مف صيخو الذؼ زرع شر قلبػو الفػزع واليلػك ممػا ا
ذؿ ال ريـ ، واانت المفارقة ا ولى شػر حيػاة الصػاعر زف ين ػى القػررف بعػد زف بػ

وليذا ت اذؿ  مقدـ ديوانو الداتور عبد الحػر ديػاب  ؛شر حفظو مجيودا عظيما
ال ػػبب الػذؼ مػػف زجلػػو  عػف  ػػبب ن ػياف صػػالن للقػػررف شقػاؿ  "وىنػػا نت ػاذؿ مػػا

العوامػل الصػعورية المابوتػة شػر زعماقػو مػف  د شيل ىو ما ظير مػفزن ر القررف
 رب زبر دعلة الذؼ ااف يحفظو القررف ذل ـ الرجل ال رير الذؼ اػاف يتفػنف 
شر شيزاذ صاعرنا حتى ا تطاع زثر  راو شر نف و زف يمحو مف ذا رتو القررف 
زو زف انصغالو با دب والصعر وال يا ة شلػى حػد مػا قػد اجتذبتػو ىػذه اليػا شلييػا 

  للقررف وقت ليعود شلى حفظو بوا طة ترداده على ذا رتو اػل يػوـ د قػد ولـ يب
ياػػوف ىػػذا زو ذاؾ ىػػو ال ػػبب وقػػد ياونػػاف معػػا وت تعنينػػا حينئػػذ حقيقػػة ال ػػبب 
بقدر ما يعنينا زثره ونتائجو شالذؼ ت صؾ شيو زف صاعرنا قد زن ر القررف والػذؼ 

وزمػػا  (1)بلو شيمػػا بعػػد "يدشك ثمنػػو مػػف م ػػتقت صػػؾ شيػػو زي ػػا زف ن ػػيانو ىػػذا  ػػ
المفارقػػة الثانيػػة شػػر حيػػاة صػػالن الصػػرنوار شيػػر حرصػػو علػػى دخػػوؿ اليػػة دار 
العلوـ وشصلو شر اتمتحاف الصفير شر القررف ال ريـ وا طراره شلى دخػوؿ اليػة 

وىػوب الػذؼ يتعصػػ  زصػوؿ الػديف وتراػو ليػا "  نيػا ت تػوائـ الصػاعر الفنػاف الم
 .(8)الجماؿ ويعبده "

                                                           

ط  1ديواف صالن الصرنوار ت د/ عبد الحر دياب مراجعة الداتور زحمد اماؿ زار ج ((1
 . 82ـ ص  8113الييئة العامة لقصور الثقاشة  نة 

 . 82ال اب  ص  ((8
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فارقػػػػة الثالثػػػػة شػػػػر حيػػػػاة الصػػػػرنوار ىػػػػر  لجػػػػسه شلػػػػى التصػػػػوؼ ثػػػػـ مغادرتػػػػو والم
للتصػػوؼ شلػػى معػػاقرة الخمػػر والتػػردد علػػى دور الم ىػػر والم ػػارح وال ػػبب شػػر 
ذلػػؾ يرجػػك شلػػى ذىابػػو لخطبػػة شحػػدػ قريباتػػو ول ػػف ابػػف عمػػو " رشػػض بطريقػػة 

.... رلمت  الصاعر وىدتو ولـ يجد شجابة عف ىذا الطلب  وػ زف يحدؽ شػييـ 
ومما  ب  زلحػع زف حيػاة الصػرنوار  ل ػلة  (1)وظل ىذا الجرح يحز شر نف و "

مف المفارقات التر ظللت حياتو بالمتناق ات التر ت ت اد تنتير شت ريثما تبدز 
 مف جديد .

 المفارقة الرابعة شر حياة الصرنوار ىػر   موقفػو مػف المػرزة شعنػدما ير ػى عنيػا
 (8) يقوؿ

وزما عندما ي خط على المرزة يصورىا با شعى التر تغير جلدىا ح ب مػا ىػر 
 (3)ي مييا بنت الليل والحع والخطيئة وليذا يقوؿ  شيو و 

وزما المفارقػة الخام ػة شػر حيػاة صػالن الصػرنوار شيػر موقفػو مػف الػدنيا شعنػدما 
امرزة لعوب ت ت  بوعد وت تدوـ على العيد، ير ى عف الدنيا يراىا شر صورة 

 (7) ولذا يقوؿ ومك ذلؾ يحبيا وير،ب شييا
                                                           

 . 38( ال اب  س (1
 . 42ال اب  ص  ((8
 . 121ص  8ديواف صالن الصرنوار ج ((3
 . 171ال اب  ص  ((7
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تػػراه يػػرشض الحيػػاة ويحػػس شييػػا وعنػػدما ياػػوف ،ا ػػبا ممػػا نػػزؿ بػػو مػػف محػػف 
بالغراة والوحصة وا نيا ز ػحت  ػرابا تاىػا شػر صػحرائيا شلػـ يجػف ،يػر ا ذػ 

 (1)وليذا يقوؿ  

 الدراسات السابقة الحي جناولث املفارقة
لقػػد اتبػػت درا ػػات حػػوؿ ىػػذا المصػػطلن لت صػػيلو وايػػاف المراحػػل التػػر مػػر بيػػا 

شر القرف الثامف عصر بصػورة جديػة شقػد اتبػت نبيلػة شيو مصطلن ،رار ظير 
شبػػراىيـ بحثػػا بعنػػواف " المفارقػػة " نصػػر شػػر مجلػػة "شصػػوؿ "المجلػػد ال ػػابك العػػدد 

، واتبت  يزا قا ـ بحثا بعنواف المفارقة شر القص العرار المعاصر نصر  7ػػػ3
قررنيػة شر مجلة " شصوؿ " واتب دمحم العبػد بحثػا قيمػا تحػت عنػواف " المفارقػة ال

درا ػػػة شػػػر بنيػػػة الدتلػػػة " وطبػػػك شػػػر دار القلػػػـ العراػػػر ، ويعػػػد اتػػػاب المفارقػػػة 
وصفاتيا دؼ  ر ميويؾ ترجمة عبد الواحد لسلسة مػف زىػـ المراجػك التػر تتبعػت 
ىذا المصطلن عند الغراييف ، وىو مػف المراجػك ا  ا ػية التػر ت منػاص  ؼ 

فارقػػػة شػػػر صػػػعر المتنبػػػر باحػػػث مػػػف مطالعتػػػو ، ويوجػػػد بحػػػث رخػػػر بعنػػػواف الم
للداتور / عبد اليادؼ خ ير ،وبحث رخر بعنواف " المفارقة شػر زدب الجػاحع 
الػػبخ ذ نموذجػػػا ، وبحػػث بعنػػػواف " المفارقػػة شػػػر صػػعر زمػػػل دنقػػل ل ػػػامن عبػػػد 

                                                           

 . 24ال اب  ص  ((1
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العزيز خل  الرواصدة ، ور الة ماج تير تحت عنػواف " المفارقػة ا  ػلواية شػر 
شريحػػة ، و"المفارقػػة التصػػويرية شػػر صػػعر نػػزار مقامػػات اليمػػذانر للطالبػػة بيريػػر 

قبػػانر " و،يػػر ذلػػؾ مػػف البحػػوث التػػر دارت حػػوؿ ىػػذا المو ػػوع ، وقػػد قػػرزت 
معظػػػـ ىػػػذه البحػػػوث ، وزشػػػدت منيػػػا شػػػر التعػػػرؼ علػػػى ىػػػذا المصػػػطلن وتجليػػػة 

 زنواعو المختلفة .

ؽ الصػػرذ مفارقػػة وشراقػػا وردت المػػة المفارقػػة شػػر اللغػػة شػػر صػػورة شػػرؽ " وشػػار 
تباعد بيف صيئيف والفرؽ ىػو  " تباعػد بػيف تعنر ال وىر (1) باينو وات ـ الفرقة "

الصػػيئيف يقػػاؿ رجػػل زشػػرؽ شذا اػػاف شػػر ثنيتػػو انفػػراج نقلػػو ابػػف خالويػػو شػػر اتػػاب 
"لػػيس" والفػػرؽ تباعػػد المن ػػميف يقػػاؿ  بعيػػر زشػػرؽ بعيػػد مػػا بػػيف المن ػػميف عػػف 

 (8)يعقوب"
رؽ بيف الصيئيف شرقػا وشرقانػا شصػل وميػز زحػدىما مػف اوخػر ، واػيف ويقاؿ  " ش

الخصوـ حاـ وشصل ، وشر التنزيل العزيز " شاشرؽ بيننا وايف القوـ الفا ػقيف " 
وشارقػػو مفارقػػة وشراقػػا باعػػده ويقػػاؿ شػػارؽ ش نػػا مػػف ح ػػابو علػػى اػػذا واػػذا قطػػك 

 (3)زمر وقك عليو اتفاقيما "ا مر بينو واينو على 
ارقػػة شػػر اللغػػة تعنػػر البعػػد بػػيف صػػيئيف اػػاف متصػػليف ثػػـ انفصػػل وحػػدثت شالمف

بينيمػػػا صػػػبو انفصػػػاؿ وىػػػذا المعنػػػى اللغػػػوؼ يتطػػػاب  مػػػك المعػػػانر اتصػػػط حية 
التػػر وردت شػػر تعريػػ  المفارقػػة شبػػيف المعنػػى الغيػػر مػػراد شػػر المفارقػػة والمعنػػى 

                                                           

ل ػاف العػػرب تبػػف منظػػور ط دار شحيػػاذ التػػراث العراػػر مس  ػػة التػػاريد العراػػر بيػػروت  ((1
 . 3342ص  34لبناف ج

واىر القػػػاموس لل ػػػيد دمحم مرت ػػػػى الح ػػػينر الزايػػػدؼ ط مطبعػػػػة تػػػاج العػػػروس مػػػف جػػػػ ((8
 . 822ص  82ـ ج 1444حاومة ال ويت  نة 

 ط الثالثة . 8المعجـ الو يط ج  ((3



 املػارقة يف شعر صالح الرشنويب

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  ة العربية بإيتاى البارودحولية كلية اللغ

  ﴿7842﴾  
  

قوليـ عنيا   المراد ت ـز مف جانب ، واشتراؽ مف جانب رخر وىذا يبدو خ ؿ 
 .(1)زف تقوؿ صرذ وتقصد ،يره " زو " زف تمدح ل ر تذـ وتذـ ل ر تمدح " 

وىذا يتف  مك اللغة الصاعرة التر ينتخبيػا المبػدع، شيػر لغػة مراو،ػة تقػوؿ صػيئا 
وتعنػػر ،يػػره ،وت تنقػػاد شت لناقػػد حػػاذؽ يبحػػث شػػر ز،وارىػػا لعلػػو يحظػػى بصػػرذ 

والتػدقي  شػر ،ياىػب مجيولػة ب ػة  يثل  صػدره، وتظػل امػا ىػر قابلػة للبحػث،
امػػا ىػػػر .ويساػػػد ذلػػؾ قػػػوؿ زحػػػدىـ  " شالمفارقػػػة قػػوؿ صػػػرذ بطريقػػػة ت ػػػتثير ت 

والمفارقة تعد " ميارة لغويػة  (8)تف يرا واحدا بل  ل لة ت تنتير مف التف يرات "
شػػر صػػيا،ة ىػػذا ال ػػ ـ ا دبػػر المػػراوغ الػػذؼ يػػدشك القػػارغ شلػػى تجػػاوز المعنػػى 

وعػػػدـ ا ػػػتخ ص تف ػػػير واحػػػد بػػػل  ل ػػػلة مػػػف التف ػػػيرات  ، ال ػػػطحر للعبػػػارة
 (3)المتغيرة "

لقد اىتـ النقاد الغرايوف بيػذا المصػطلن ودعػا "زنػاتوؿ شػرنس " شلػى اتعتنػاذ بػو 
وذلػػؾ شػػر معػػرض حديثػػو عنيػػا شذ قػػاؿ  " شف عالمػػا بػػ  مفارقػػة يصػػبو ،ابػػة بػػ  

ـ عقب على ىذه المقولة بما يساد زف المفارقة قػد تجػود شػر مو ػك ث (7)طيور "
وت تقبن شر مو ك رخر وذلؾ شػر قولػو  " ول ننػا ت نريػد اػل صػجرة زف تحمػل 

وقػػد تباينػػت رراذ النقػػاد الغػػراييف  (2)مػػف الطيػػور ز ثػػر ممػػا تحمػػل مػػف ا وراؽ "
 ت ػوف ت [A.R.TOM PSON]  حوؿ مفيوـ المفارقة شيراىا "ز.ر. تومب وف 

مفارقة شت عندما ياوف زثرىا مزيجا مف ا لػـ والت ػلية .ويقػوؿ  "ايػدو زلمػا نػزػ 
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  ويػرػ )امب ػف( .قػة حقػا ىػو مػا يتصػ  بيػا بصػال ،ػامضما يتصػ  بالمفار "
منػذ حػػوالر  "زف الو ػك ا  ا ػر لمجػاز المفارقػة ىػو مػا اػاف اػل امػرغ يفيمػو

يمػو بصػال يث مفارقػة يف( مف الناس الػذؼ يتحػدث حػدزراعيف  نة على زف )س
( مػػػػف النػػػػاس ول ػػػػف ي ػػػػل شيمػػػػو ػػػػػػ امػػػػا ىػػػػو صػػػػحين امػػػػا ىػػػػو المقصػػػػود )ص

 .(1)المقصود ػػػ صخص ثالث رقيب زو طا،ية ،بر "
وميصػػػػػػػػػػػػػػيل نػػػػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػػػػف الدتلػػػػػػػػػػػػػػػة المحولػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػر مقابػػػػػػػػػػػػػػػل الدتلػػػػػػػػػػػػػػػة     

MICHEL,,,FLEISCHER ا وليػػػة شنيػػػا تصػػػدير  والمفارقػػػة عنػػػد ش يصػػػر
عنػػر العا ػػر ومػػف زجػػل ذلػػؾ يتػػرجـ زو يحػػوؿ شلػػر زخػػر للمعنػػر يػػومل شلػػر الم

ال لبيات مث  يلمك شر ظػاىره  [POSITIVE GEGENTEIL]."  ده شتقويـ
  .شلر ال د االيجابر

ويتػػابك "ميويػػؾ تطػػػور مصػػطلن المفارقػػة شيرصػػػد لػػو عػػدة معػػػانر منيػػا المعنػػػى 
مػف  القديـ وىو " قوؿ صرذ بطريقة ت تثير ت تف يرا واحدا بل  ل لة ت تنتيػر

 (8)التف يرات المتغيرة "
ويعػػػدىا )صػػػليال( نػػػوع مػػػف النقي ػػػة ،والنقي ػػػة صػػػرط ت بػػػد منػػػو شيػػػر روحيػػػا 

 (3)ومصدرىا ومبدزىا "

شف ىػػذا المصػػطلن لػػـ يوجػػد شػػر المصػػادر الب ،يػػة والنقديػػة، ول ػػف وجػػدت لػػو 
والمػػدح يػػراد بػػو  ل ػػخرية،نظػػائر شػػر الب ،ػػة العرايػػة مثػػل مصػػطلن الػػتياـ، وا

، والػذـ يػراد بػو المػدح، وتجاىػل العػارؼ ، ولػو دققنػا النظػر شػر مفيػـو ىػذه الذـ
المصطلحات لوجدنا معانييا تقترب مف مفيوـ المفارقة عند الغراييف شمصػطلن 
تجاىػػل العػػارؼ ىػػو  " زف ت ػػ ؿ عػػف صػػرذ تعلمػػو متوىمػػا زنػػؾ ت تعرشػػو ، وزنػػو 

ة وصبية عر ت بيف المذاوريف ، وىو مقصػد مػف مما خالجؾ شيو الصؾ والريب
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مقاصػػػد ات ػػػتعارة يبلػػػم بػػػو ال ػػػ ـ  الػػػذروة العليػػػا، ويحلػػػو شػػػر الفصػػػاحة المحػػػل 
 ا على، ومثالو قوؿ بعض الصعراذ  

زلػة ،بػر ت يفػرؽ شانظر شلى عملو شر ىػذا البيػت ايػ  جيػل نف ػو ، وزنزلػو من
بيف زـ  الـ والظبية الوحصية شر الصورة ، وزنيػا متلب ػة عليػو بيػا ، وزوىػـ شػر 
ا مػػو ىػػذا زنػػو زصػػال عليػػو الم ػػمى با ػػـ الظبيػػة علػػى جيػػة الحقيقػػة ، وزنػػو ت 
يميػػز بػػيف ا مػػريف ىػػل ا ػػـ الظبيػػة م ػػتعار  ـ  ػػالـ مػػف الظبيػػة الوحصػػية زو 

مػػا اػػاف ا مػػر امػػػا قلنػػا  ػػ ؿ عػػف ذلػػػؾ ياػػوف ا مػػر علػػى العاػػس مػػػف ذلػػؾ شل
م ػػػاؽ بلػػػم شػػػر الفصػػػاحة ماانػػػا وا ػػػتفيـ عنػػػو شمتػػػى  ػػػي  ال ػػػ ـ علػػػى ىػػػذا ال

وىػػذا المصػػطلن يقتػػرب مػػف مصػػطلن المفارقػػة عنػػد  ػػقراط الػػذؼ اػػاف  (1)"رشيعػػا
 يدعر الجيل ، وي تدرج محاوره ؛ليعلـ خبيئة نف و .
  مصػػطلن " الػػتياـ" وىػػػوة ومػػف المصػػطلحات الب ،يػػة القريبػػة الصػػبو بالمفارقػػ

عبارة عف شخراج ال  ـ على  د مقت ى الحاؿ ا تيزاذ بالمخاطب، ودخولػو "
اثيػػر شػػر اػػ ـ   تعػػالى ، واػػ ـ ر ػػولو وعلػػى زل ػػنة الفصػػحاذ ، ولػػو موقػػك 

ولػػو صػػور اثيػػرة ومػػف زمثلػػة ذلػػؾ "زنػػو ياػػوف  (8)عظػػيـ شػػر الب ،ػػة والفصػػاحة "
شبصػرىـ بعػػذاب د تيامػػا وىػذا اقولػو تعػالى  " واردا علػى جيػة الوعيػد بلفػع الوعػ

ر المناشقيف ب ف ليـ عذابا زليمػا" شلفػع البصػارة داؿ علػى "بص  زليـ " وقولو تعالى
، وعلػػى حصػػوؿ اػػل محبػػوب شػػإذا وصػػل بػػالماروه اػػاف دات علػػى الػػتياـ الوعػػد

وىاػػػػػػذا وجػػػػػػدت زف ىػػػػػػذيف  (3)المحبػػػػػػوب شػػػػػػر صػػػػػػورة الماػػػػػػروه ... "الخراجػػػػػػو 
صلة بمصطلن المفارقة وزف التراث العرار القػديـ اػاف يعػر  المصطلحيف زقرب

 ،، والتياـ ،واليػزؿ يػراد بػو الجػدمفيوـ المفارقة ب لفاظ زخر مثل تجاىل العارؼ
و،يػر ذلػؾ مػف المصػطلحات ولػػو زف الذائقػة العرايػة تػوشرت علػى المصػػطلحيف 
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دبػػر علػػى النقػػد ا  ال ػػابقيف شػػر تجراػػة صػػاعر مػػف الصػػعراذ القػػدامى لعػػاد ذلػػؾ
الػػػنص الصػػػعرؼ حالػػػت دوف تحقيػػػ   ول ػػػف النظػػػرة الجزئيػػػة شلػػػى ،بػػػالخير الػػػوشير

 .ذلؾ

تعػػد "نبيلػػة شبػػراىيـ " مػػف النقػػاد الػػذيف عنػػوا بدرا ػػة ىػػذا المصػػطلن ودرا ػػتيا مػػف 
الدرا ػػػات الرائػػػدة شػػػر ىػػػذا الم ػػػمار والمفارقػػػة عنػػػدىا  " تعبيػػػر لغػػػوؼ ب ،ػػػر 

ز ا ػػا علػػى تحقيػػ  الع قػػة الذىنيػػة بػػيف ا لفػػاظ ز ثػػر ممػػا يعتمػػد علػػى  يرت ػػز
الع قة النغمية زو التصايلية ، وىر ت تنبػك مػف تػ م ت را ػخة وم ػتقرة داخػل 
الػػذات شت ػػوف بػػػذلؾ ذات طػػابك ،نػػػائر زو عػػاطفر ؛ ول نيػػا تصػػػدر عػػف ذىػػػف 

ا ػتراتيجية  ػـ  "والمفارقػة عنػد  ػيزا قا (1)متوقد ووعر صديد للػذات بمػا حوليػا "
قػػوؿ نقػػدؼ  ػػاخر ، وىػػر شػػر الواقػػك تعبيػػر عػػف موقػػ  عػػدوانر ، ول نػػو تعبيػػر 
،يػػر مباصػػر يقػػـو علػػى التوريػػة، والمفارقػػة ىػػر طريقػػة لخػػداع الرقابػػة حيػػث شنيػػا 
صػػال مػػف ا صػػااؿ الب ،يػػة التػػر تصػػبو ات ػػتعارة شػػر ثنائيػػة الدتلػػة، شالمفارقػػة 

ب نيػػػا ت ػػػتخدـ علػػػى ال ػػػطن قػػػوؿ النظػػػاـ  شػػػر اثيػػػر مػػػف ا حيػػػاف تػػػراوغ الرقابػػػة
ويػرػ الػداتور العػزب زف  (8)ال ائد نف و بيد زنيا تحمل شر طياتيا قوت مغػايرا "

المفارقة تعمل على نقد الجاىز و ال متحرؾ ، وتحدث شر ال ياؽ ومف ثـ شػر 
المتلقر عديدا مف الصدمات التر توقظو على حقػائ  عػالـ شبػداعر يتصػال مػف 

ا  ػػداد ، وتيصػػيـ الصػػور واىعمػاؿ ال ػػخرية و،يػػاب القصػػد مػػك  خػ ؿ تصػػاوؿ
ت ميف ح وره واللعب بيف القائل والمتلقر وقبػوؿ الم ػتوػ اللغػوؼ زو الػدتلر 
ا وؿ ورش ػػػو شػػػر نفػػػس اللحظػػػة واى،ػػػراذ اللغػػػة باللغػػػة اؼ ارتطاميػػػا بحيػػػث ت 

  بيػػذا والػػداتور العػػزب مبػػتي (3)ت ػػت يف شلػػى مرشػػ  شت شػػر النيايػػة النصػػية ..."
المصػػطلن ، ويػػرػ زنػػو زحػػدث ثػػورة شػػر اللغػػة بجمعػػو بػػيف المتناق ػػات شػػر رف 
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واحػػد ولعػػل المػػة الصػػدمات التػػر وردت شػػر ا مػػو ىػػر المفاجئػػة التػػر تصػػدـ 
القػػارغ لحظػػة وقوعػػو علػػى المعنػػى الػػذؼ يرمػػر شليػػو المبػػدع ، وترت ػػز المفارقػػة 

و" التنػػاقض شػػر  علػػى التنػػاقض وقػػد يمتػػد التنػػاقض ليصػػمل العمػػل ا دبػػر الػػو
المفارقة التصويرية شر زبرز صوره شارة تقـو على ا تناار اتخت ؼ والتفاوت 
بػػػيف زو ػػػاع اػػػاف مػػػف صػػػ نيا زف تتفػػػ  وتتماثػػػل زو بتعبيػػػر مقابػػػل تقػػػـو علػػػى 

وشػػر زثنػػاذ حػػديث الػػداتور  (1)اشتػػراض  ػػرورة اتتفػػاؽ شيمػػا واقعػػو اتخػػت ؼ "
لمتنبػر عػرؼ المفارقػة شقػاؿ  "ىػر عبد اليػادؼ خ ػير عػف المفارقػة شػر صػعر ا

تعبيػػػر لغػػػوؼ ب  ػػػلوب بليػػػم ييػػػدؼ شلػػػى ا ػػػتثارة القػػػارغ وتحفيػػػز ذىنػػػو لتجػػػاوز 
المعنػػى الظػػاىر المتنػػاقض للعبػػػارة ، والوصػػوؿ شلػػى المعػػػانر الخفيػػة التػػر ىػػػر 

وىذا التعري  يساد على وجود معنييف للعبارة ا دبيػة  (8)مراـ الصاعر الحقيقر "
مقصػػود ، واوخػػر خفػػر يحتػػاج شلػػى تػػدقي  للوصػػوؿ شليػػو زحػػدىما ظػػاىر و،يػػر 

وىػػو المقصػػود والقػػارغ بػػذلؾ صػػريؾ للمبػػدع شػػر شعػػادة شنتػػاج الػػنص  ف المبػػدع  
يحفػػػػزه شلػػػػى متابعػػػػة الػػػػنص والنظػػػػر شيػػػػو للوصػػػػوؿ شلػػػػى مػػػػراده . والمفارقػػػػة عنػػػػد 
الػػداتور دمحم العبػػػد "تعبيػػػر انتقػػادؼ يعػػػرض ملمحػػػا  ػػلبيا شيػػػو مغػػػاتة زو مبالغػػػة 

وزرػ زف المفارقػػة ز ػػلوب زدبػػر متقنػػك باللغػػة ؛ليػػوحر مػػف  (3)يػػوف مػػف صػػ نو "شي
خ ليا بفار المبدع شزاذ ما مر بو مف تجارب تحتاج شلى قارغ مثق  ي ػتبطف 

علػػػى ا ػػػتنباط ز،ػػػوار الػػػنص ا دبػػػر ليعيػػػد تصػػػايلو مػػػف جديػػػد وشػػػ  رسيػػػة قػػػادرة 
 .معنى المعنى مف النص
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 :ص بعدة أمور هيفها القارئ في النوالمفارقة يكتش
" وجود م توييف للمعنى شر التعبير الواحد الم توػ ال طحر لل  ـ على   أوال

نحو ما يعبر بو والم توػ ال امف الذؼ لـ يعبر عنػو ، والػذؼ يلػن القػارغ علػى 
ا تصػػػػاشو شثػػػػر شح ا ػػػػو بت ػػػػارب ال ػػػػ ـ ا نػػػػو زصػػػػبو بزوبعػػػػة مثػػػػارة ت يعػػػػرؼ 

افػػػر  ف يصػػػده شلػػػى تعريػػػة الم ػػػتوػ مصػػػدرىا ول ػػػف شيػػػو مػػػف التلميحػػػات مػػػا ي
 ال امف لل  ـ ..."

  " ت يػػتـ الوصػػوؿ شلػػى شدراؾ المفارقػػة شت مػػف خػػ ؿ شدراؾ التعػػارض زو  ثانيااا
 التناقض بيف الحقائ  على الم توػ الصالر للنص .

  ،البػػا مػػا تػػرتبط المفارقػػة بالتظػػاىر بػػالبراذة ، وقػػد يصػػل ا مػػر شلػػى حػػد ثالثااا
 زو الغفلة . التظاىر بال ذاجة

 (1)  ت بد مف وجود  حية شر المفارقة "رابعا
، لغة المفارقة تعتمد على المراو،ةوىاذا نجد زف المفارقة وثيقة الصلة بالصعر ش

ولغػػػة الصػػػعر ليػػػا دتتت خبيئػػػة شػػػر الػػػنص يحلػػػ  القػػػارغ حوليػػػا ويغػػػوص شػػػر 
 زعماقيا ليخرج بإيحاذات ودتتت مف رحـ التجراة الصعرية .

المفارقة اللفظية  "شر زب ط تعري  ليا صال مف زصااؿ القوؿ ي اؽ شيػو معنػى 
 (8)"خػال  ،البػا المعنػى ال ػطحر الظػاىرمػا شػر حػيف يقصػد منػو معنػى رخػر ي

و"تصػػتمل المفارقػػة علػػى داؿ واحػػد ومػػدلوليف اثنػػيف ا وؿ حرشػػر ظػػاىر وجلػػر ، 
وقػػد تعػػددت دتتت المفارقػػة شػػر  (3)ر بػػو خفػػر "والثػػانر متعلػػ  بػػالمغزػ مػػوح

تجراة صالن الصرنوار التر عاصيا شر قل  دائـ وحزف م ػتمر ، وحتػى تجراػة 
الحب التر صا،يا وىو مندشك شر تصوير شح ا و تجاه المرزة شمف قصػيدة لػو 
بعنػػواف " ا  ػػيا الحػػزيف " زلحػػع زف العنػػػواف يػػوحر بمفارقػػة ،ريبػػة شال ػػػ س شذا 
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صػػػجوف العاصػػػقيف للطػػػرب والفػػػرح والمػػػرح لمػػػا يتلػػػو ال ػػػ س مػػػف  ذاػػػرت حراػػػت
مجلس صراب و مر وشتيات نا رات يح رف ىذا الطرب ويصاراف شيو ، وزمػا 
وص  الصاعر لل  س بػالحزف شيػذا يعنػر مفارقػة عجيبػة وخاصػة شذا علمنػا زف 
الصػػػػاعر ز ػػػػاؼ ال ػػػػ س شلػػػػى  ػػػػمير محبواتػػػػو شقػػػػاؿ  "ا  ػػػػيا " وىػػػػذا يعنػػػػر 

  ولػػػػذا جػػػػاذ بيػػػػذا الوصػػػػ  الخػػػػاص شقػػػػاؿ بيػػػػا دوف ،يرىػػػػااختصػػػػاص ال ػػػػ س 
"الحػػػػػزيف " والحػػػػػزف ت يتنا ػػػػػب مػػػػػك ال ػػػػػ س شال ػػػػػ س تعنػػػػػر ال ػػػػػرور والحبػػػػػور 
وال عادة ، والحزف يعنر اليـ وال رب وانقباض النفس ، واجتماع ىذيف اللفظيف 
المتناق ػػػػيف شػػػػر المعنػػػػى يػػػػوحر بالمفارقػػػػة اللفظيػػػػة ومعػػػػانر الصػػػػاعر شػػػػر ىػػػػذه 

ناق ػػػػة تعاػػػػس نف ػػػػية قلقػػػػة م ػػػػطراة شيػػػػو يظيػػػػر الحػػػػب والغػػػػراـ القصػػػػيدة مت
لمحبواتػػو ، وىػػر تبػػدو بعيػػدة عنػػو ت تبادلػػو حبػػا بحػػب وت ،رامػػا بغػػراـ ، وىػػو 
يراىػػا يظيػػر عصػػقا عػػذريا لجماليػػا ثػػـ يفػػاجل القػػارغ بغيػػر ذلػػؾ طالبػػا منيػػا زف 
ت صػ   ػػترىا ليػػروؼ ظمػػ ه ، وينيػػل مػػف جناىػػا مػػا ع ػػاه زف ينيػػل ، وىػػذا يػػدؿ 
علػػى نفػػس قلقػػة متصػػوقة شلػػى المػػرزة عصػػقا ذاتيػػا اػػاف زـ عصػػقا ج ػػديا وشػػر ذلػػؾ 

 (1)يقوؿ  

وز ػػلوب الصػػاعر شػػر مخاطبػػة المحبوبػػة يعػػد ،ريبػػا شيػػو التحػػدث واومػػر والمػػرزة 
ىػػر المػػ مورة ، وىػػذا يتنػػاشى مػػك معجػػـ المحبػػيف الػػذؼ نػػرػ الصػػاعر شيػػو يتزلػػ  

ا لفػػػاظ وزنػػػدػ المعػػػانر ، ويتح ػػػس جوانػػػػب شلػػػى المػػػرزة ويخطػػػب ودىػػػا بػػػ رؽ 
العاطفػػة الغ ػػة شيػػراف شلييػػا ، وزمػػا زف يقػػوؿ الصػػاعر ليػػا شػػر صػػيغة ا مػػر " 
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جنبػػر ، اعزمػػر ، واىبطػػر مػػف  ػػماذ دلػػؾ ، افػػر عػػف القلػػى ، اىت ػػر  ػػترؾ 
ال ثي  ، اعزشر بخدرؾ لحنر ، افر عف القلػى ، وىػذه الصػيم ت تتنا ػب مػك 

 (1)يس الذؼ يقوؿ  مقاـ الحب وزيف ىو مف ق

وىػػو  ثػػـ يتحػػدث الصػػاعر عػػف وجػػده وىيامػػو و ػػيره الليػػالر يتفاػػر شػػر محبواتػػو
متح ػػر علػػى مػػا رلػػت شليػػو نف ػػو مػػف  ػػقـ زىػػزؿ ج ػػده واػػرػ نف ػػو ، واػػاد زف 
ييلؾ ، وزما موقػ  الفتػاة التػر ييواىػا شلػـ تبػالر بػذلؾ بػل تنػاـ مػلذ جفونيػا وت 
تفار شيو ثـ يقوؿ زنا قيس وزنت ليلى وتلؾ مفارقة جعلتنػا نػرػ قػيس يصػاو مػف 

 بذلؾ ولذا قاؿ  ال نى والحب بينما لي ه تناـ وت تصغل باليا

ونحػػف نرثػػى لحػػاؿ الصػػاعر ونقػػوؿ لػػو شذا اانػػت لػػي ؾ امػػا وصػػفت ش نػػت حقػػا 
 قيس ، وليلى لي ت ليلى ، وحبؾ ليا ىو الجنوف .

ثػػـ تتػػوى  تجراػػة الحػػب لػػدػ الصػػاعر شيلجػػ  شلػػى المبالغػػة الممقوتػػة التػػر تخرجػػو 
عف حد اتتزاف ، وتوقعو شػر خطػ  عقائػدؼ رامػا لػـ يتنبػو لػو ، ورامػا ال ػر شػر 

يرجػك شلػى جمػوح نف ػو التػر ثػارت علػى اػل قيػد يغليػا حتػى ولػو اػاف شيػو  ذلؾ
 ى  يا ، وىذا ما دعاه شلى زف يقوؿ  
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مػػف زنػػػت يػػػا صػػػرنوار حتػػػى تػػػرػ زف الصػػػ ة لػػػيس ليػػػا معنػػػى مػػػا داـ القلػػػب لػػػـ 
ينصغل بالجماؿ ،خف  مف ،لوائؾ واعلـ زف الص ة ىر قػرة عػيف الم ػلـ يقبػل 
علييػػػػا وىػػػػو متبتػػػػل شػػػػر محػػػػراب   تاراػػػػا خلفػػػػو الػػػػدنيا بمػػػػا شييػػػػا مػػػػف زخػػػػارؼ 

ر ي ػػرؼ شػػر القلػػب شي ػػل ومغريػػات ، والغػػراـ لػػيس امػػا ادعيػػت عبػػادة بػػل نػػو 
الػػػنفس ويرقػػػى بيػػػا شلػػػى مػػػدارج ال مػػػاؿ التػػػر انحػػػدرت منػػػو ، ومػػػا زالػػػت تتصػػػوؽ 

 للرجوع شليو .
وتػػ تر المفارقػػة اللفظيػػة عنػػد صػػالن الصػػرنوار شػػر الجمػػك بػػيف المػػات متناق ػػة 
لتحاػػر شاػػرة تنػػاقض الفاػػرة المطروحػػة ، وىػػذا يػػدؿ علػػى نفػػس ثػػائرة قلقػػة تحػػب 

 (1)حد ش  ت تقر على حاؿ ويت ن ذلؾ شر قولو  الصرذ وتذمو شر رف وا

وعنػػػواف ا بيػػػات ال ػػػابقة "عػػػزاذ " ومػػػف يعػػػزؼ مػػػف د شنػػػو الصػػػرنوار يبعػػػث شلػػػى 
الصرنوار ببطاقة عزاذ يحثو شييػا علػى عػدـ الباػاذ لفػراؽ المحبوبػة ؛ ف الباػاذ 

ت ػمو بػو شلػى ت يجدؼ ، وا ش ل زف ترين قلبؾ مف عنػاذ التفايػر شييػا ، وزف 
عنػػػاف ال ػػػماذ شيػػػر زنثػػػى تعػػػودت الظلػػػـ ، وزصػػػبن ديػػػدنيا شػػػر الحيػػػاة ، ومػػػف 
ا ش ػػل لػػؾ زف ت ػػلوىا ؛ نيػػا صػػماذ ت ت ػػمك زلحػػاف قلبػػؾ المخلوطػػة بػػدمائؾ 
.شف مف يقلب النظر شر ا بيات ال ابقة يلحع زنو زمػاـ صخصػيتيف متناق ػتيف 
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، نفيس ، وت جد شر محرابيالنفس والا ولى تبحث عف الحب وتبذؿ للمحبوبة ا
وتعد الص ة ليس ليا شائدة مرجوة مػا داـ العابػد ت يعػد الغػراـ عبػادة زشبعػد ىػذا 
الغلػػػو الػػػذؼ ي ػػػر الم ػػػلـ شػػػر عقيدتػػػو ويسذيػػػو زصػػػد االيػػػذاذ يصػػػاب الصػػػرنوار 

 بالي س مف المرزة ، ويبعث بر الة شلى نف و ليحذرىا مف تبعات الحب .
نوار صػغلت حيػزا ابيػرا مػف نتاجػو الصػعرؼ، شيػو وتجراة الحب عند صالن الصر 

، لقاذ محبواتو وا خرػ عند شراقيايعرض علينا حالتيف متناق تيف ا ولى عند 
وت تر زلفاظ اللغة لتبرز ىاتيف الحالتيف شالمحبوبػة صػارت ذاػرػ والػذارػ تثيػر 
الصجف ؛ ول نيا ت ت در صفو حياتو ومك ذلؾ زادتػو  ػقما وزصػعلت نيػراف قلبػو 

 (1)وشر ىذا يقوؿ  

اراو ، والغناذ  شف التناقض  مة بارزة شر معجـ الصاعر شالذارػ ت اع  مف
بلحف الدمك والطي  طيفاف واحد يذيبو حنينا ورخر يحرقو بنار الجدب والوصل 

، وف ا مف وا مل والفناذ شػر الحػبوالحرماف يتنازعاف الصاعر شعند الوصل يا
وعنػػد الحرمػػاف ياػػوف اليجػػر والػػدمك وشقػػد اػػل صػػرذ واػػل لػػو تبعاتػػو .وشػػر ذلػػؾ 

 يقوؿ 

شف رىػػات الصػػرنوار  ػػاؽ بيػػا الصػػبر شا ػػتروح شػػر رشػػاؽ ا وىػػاـ التػػر ات ػػعت 
لتحمل تجراتو ، ول نو    بال ذلؾ ، وحػار شػر زمػر نف ػو التػر تحولػت شلػى 
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ر بعػػدىا تحتػػرؽ نف ػػو مػػف نػػار راىػػب متبتػػل يصػػاو قػػرب محبواتػػو وبعػػدىا، شفػػ
واصػيف ،واشتػراذات المنػاشقيف، وشػر ، وشر قرايا تزداد حرقتػو مػف وصػايات الالبعد

 (1)ظل ىذه المفارقة يقوؿ  

وىاذا ي تند الصاعر شلى ا لفاظ المت ادة شر المعنى ليخلػ  لنػا مفارقاتػو التػر 
تتجاوب زصداسىا مك واقعػو النف ػر والحيػاتر ، ثػـ يلجػ  شلػى   ؛ ليخفػ  عنػو 

ؾ بعػدما م  اتو راجيػا مػف   زف ي ػلب الحػب مػف شػساده علػو يجػد  ػلوة شػر ذلػ
ذاؽ عػػػذابات الحػػػب وحرقتػػػو زو زف يػػػنعـ عليػػػو بلقػػػاذ يخلػػػو مػػػف تقلبػػػات الػػػدىر 
وعواصػػفو التػػر تزلػػزؿ حيػػاة المحبػػيف وت مػػف المفارقػػة اللفظيػػة شػػر قولػػو  "وحبػػر 
م  اة " واى اشة ياذ المت لـ شلى لفظة حب يوحر شلينا زف الم  ػاة زصػابتو دوف 

حبػػيف التػػر تنطػػ  بم  ػػاة اػػل  ػػواه مػػف المحبػػيف ، وىػػذا يتنػػاقض مػػك  ػػير الم
واحد منيـ ، وم  اة الصاعر تنبك مف نف و شقد حـر الحب ومك ذلؾ حاـ حػوؿ 
المرزة يمجدىا زحيانا ، ويلح  بيا ا ذػ زحيانا زخر شمحبواتو امرزة مثاليػة لػيس 

 ليا وجود شت شر خيالو وليذا يقوؿ  

 :لموقفمفارقة ا
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شػػر ىػػذه المفارقػػة زجػػد الصػػاعر رزػ رجػػ  ادعػػى النػػاس عليػػو الجنػػوف ، ورمػػوه 
بالحجػػارة ، وصػػاح الصػػبية خلفػػو يقرعونػػو ب يػػدييـ وزل ػػنتيـ ، وىػػو ،يػػر عػػابل 
بيػػـ ،  نػػػو يتفاػػػر شػػػر زمػػػر ال ػػػماذ ويػػديـ النظػػػر شلييػػػا، ويمصػػػر وئيػػػدا ، وىػػػذه 

ى المفارقػػػة شذ صػػػور الصػػػورة عبػػػر عنيػػػا الصػػػاعر شػػػر تجراػػػة صػػػعرية قامػػػت علػػػ
ال اخريف مف الرجل الذؼ رموه بالجنوف بالمجانيف وليذا جاذت القصيدة تحمل 
عنػػواف "المجنػػوف" لتعػػرؼ الوجػػوه التػػر لب ػػت زقنعػػة مختلفػػة ، وقػػد قػػدـ الصػػاعر 
ليػػذه القصػػيدة بقولػػو  "رزيتػػو يمصػػر ميليػػل الثيػػاب ، وشػػر افػػو قارعػػة مػػف حديػػد 

ف رز ػػو صػػائحيف )المجنػػوف ( وىػػو ير ػػل يقػػرع بيػػا نف ػػو ، وا طفػػاؿ يحصػػبو 
  (1)بصره شر ال ماذ وا رض صائحا عطصاف .. عطصاف " 

، وعنواف الػنص لػو دتتت ر بنية النص يج د م موف المفارقةشف التناقض ش
عظيمػػػة شػػػر بنػػػاذ المفارقػػػة شمػػػف قصػػػيدة للصػػػاعر بعنػػػواف " نجػػػوػ " زقػػػ  زمػػػاـ 
العنواف مت ائ  زىذا ا ـ صاحبة الصرنوار د زـ زنيا عنواف على حػوار داخلػر 

  لو وشر ذلؾ يقوؿمابوتة شر داخيجريو الصاعر ليفرغ الصحنات العاطفية ال
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مػا صػنعت متو ولػـ ينتظػر ردىػا وذلػؾ شػر قولػو  "والصاعر يوجو  سات شلى ملي
" شال ياع صار "التر  اعت ا لحانر  لليالر " ثـ يقوؿ مجيبا على نف وبؾ ا

البيػت الثػانر زثنػاذ   مة مصتراة جمعت بينو وايف محبواتو وتػ تر المفارقػة شػر
حػػديث الصػػاعر عػػف صػػبابو الػػذؼ وصػػفو بقولػػو  " صػػابت مباىجػػو " وىػػذا يعنػػر 
عدـ ر،بتو شر المػرزة شلػيس عنػده مػا يػدعوه شلػى التفاػر شييػا ، ومػك ذلػؾ يظيػر 
حرصػػو علييػػػا ور،بتػػو شػػػر الوصػػوؿ شلييػػػا شػػػر قولػػو  " ييفػػػو شليػػؾ ويصػػػاو نػػػار 

بتو وىيامػػو بيػػا شحياتػػو جػػدب شػػر زحزانػػر " ولػػـ ياتػػ  بػػذلؾ بػػل صػػرح ليػػا صػػبا
جدب وا عاصير مف حولو يظنيا بااذ ا صػباح والػدمك شػر عينيػو ياػاد ينيمػر 
لػوت تصػػبره وىاػػذا ي ػتدر الصػػاعر عطػػ  محبواتػػو لعليػا ت ػػعده بلقائيػػا شتخفػػ  
عنو ىذا البوار الذؼ زحاط بػو .ويعتمػد الصػاعر علػى ز ػلوب ا لفػاظ المت ػادة 

ذ " نجػػوػ " التػػر ىػػاـ شػػساده بيػػا شرايػػك الحػػب ي ػػعده شػػر نقػػل معاناتػػو مػػف جػػرا
وخري  الحب يصػقيو ، وىػر نف ػيا التػر تجلػب ال ػرور وال ػحؾ ، وىػر التػر 
تجلػػب الحػػػزف والباػػػاذ وىػػػر التػػػر خيرتػػػو بػػػيف جنػػػة الحػػػب ونيرانػػػو ، وىػػػو الػػػذؼ 
اختار نار الحب ، وىذه طبيعة صػالن الصػرنوار الػذؼ ييػوػ الحػزف وي تم ػؾ 

  مرة الوجد وال عادة وليذا يقوؿ، بو ، وىو شر

وعف حزف الصاعر يقوؿ الداتور / شتحر زبو عي ػى  " زجػل لػـ ياػف الصػرنوار 
شػػر صػػاواه خارجػػا عػػف المػػ لوؼ المعتػػاد لمعاصػػريو علػػى العاػػس بػػدليل اف ثمػػة 

ذا نقػػوؿ شػػر صػػاعر ينعطػػ  مػػف المعاصػػريف مػػف اػػاف يصػػاو لػػذات الصػػاوػ ومػػا
شػػر صػػعره شلػػى ا لػػـ الم ػػيض حتػػى لنػػراه يحػػزف لمجػػرد الحػػزف ويصػػاو لمجػػرد 
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الصػػاوػ او ا نػػو يجػػد شػػر الحػػزف متعػػة زو شػػر ا لػػـ لػػذة امػػا يجػػد شػػر الصػػااية 
تعبيرا عف متعة الحزف ولذة ا لـ ؛ وذلؾ تعتقاده ااػل الرومػانتياييف زف ا لػـ 

لروح زو تعتقػػػػػػاده زف ا لػػػػػػـ مػػػػػػف  ػػػػػػمات يطيػػػػػػر الػػػػػػنفس ، والحػػػػػػزف ي ػػػػػػمو بػػػػػػا
شف حػػزف الصػػرنوار  (1)الح ا  ػػيف والحػػزف مػػف صػػفات الػػواعيف المتصػػاعريف " 

نمػػا مبعثػػو زنػػو اػػاف يجمػػل قلبػػا ذايػػا ونف ػػا صػػفاشة  لػػيس تقليػػدا للرومػػانتياييف ؛ واى
تنزع  مػف الظلػـ وت تػرض بػو شيػو زبػر الػنفس عػاش شػر عصػر قلػ  تحطمػت 

شػػػر وجيػػػو الحيػػػاة ، ولػػػـ تعطػػػو مػػػا تمنػػػى ش صػػػيب شيػػػو اػػػل طموحاتػػػو وعبثػػػت 
بػػالحزف الػػذؼ مػػزؽ نف ػػو حتػػى تػػاؽ شلػػى الخػػ ص مػػف ىػػذه الحيػػاة الػػدنيا شحزنػػو 
شذف نػػابك مػػف صػػااياتو الخاصػػة التػػر مزقػػت زحصػػاذ نف ػػو ولػػـ يفػػض بػػو الحػػزف 
شلػػى ايػػ س القاتػػل شنػػور االيمػػاف يػػتن  شػػر جوانػػب نف ػػو بػػيف الحػػيف واوخػػر ، 

تاذنا الػػداتور شتحػػر زبػػو عي ػػى عنػػدما قػػاؿ  " شف حزنػػو ،يػػر وىػػذا مػػا ز ػػده ز ػػ
خارج عف الم لوؼ ".وعندما توجو الصاعر شلى  احة النبر العدناف ملسو هيلع هللا ىلص ا تعاف 
بالمفارقة ليبرز مف خ ليا الصفات الجليلة التر ات ـ بيا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومك زميتو التر 

اػػاف زبلػػم العػػرب بيانػػا وزشصػػحيـ ل ػػانا ، ومػػك  اانػػت منػػاط شخػػره ، وشخػػر زمتػػو
يتمو الذؼ تئف لو النفس ت فلو   بعنايتو ، ومك شقره ااف ز،نى الناس قاطبة ، 
ومك صمتو ىز ال وف الو بنجواه  ، ومك اونو زعزت شت زنو تحدػ زمة ال فر 

 (8) را رض اليا وشر ىذا يقوؿ الصاع ولـ ييادنيـ حتى ظير نور   وعـ

                                                           

(مجلػػػة اليػػػة اللغػػػة العرايػػػة بحػػػث لن ػػػتاذ الػػػداتور / شتحػػػر ابػػػو عي ػػػى تحػػػت عنػػػواف  " (1
ـ  1428ىػػػ 1718رنوار الصػػا ية شػػر صػػعره رسيػػة شنيػػة "ط مطبعػػة ا مانػػة  ػػنة معػػازؼ الصػػ
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وتتعالى صيحات الصرنوار ي ػتجير بر ػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص مػف الظلػـ الػذؼ حػاؽ ب ىػل 
مصػػػر شيػػػـ يعملػػػوف ويجػػػدوف شػػػر العمػػػل ، والمغتصػػػب الجػػػائر يحتػػػل زر ػػػيـ، 

لذؿ واليواف ، وش حو مصر يمنحوف قوتيـ  ر يـ ،ويروونيا وي وميـ  وذ ا
بدمائيـ ،ويزرعوف الخير ،ويحصده المحتل ا جنبػر ، وتلػؾ مصػيبة ينػدػ ليػا 

 (1)الجبيف حلت بالعباد والب د ، وىذه الصورة المتناق ة  جليا الصاعر شقاؿ 
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الصػػاعر اػػاف عاصػػقا لمصػػر يتػػ لـ مػػف جػػراذ  ومػػف خػػ ؿ ىػػذه الصػػورة نػػدرؾ زف
المحػػػف التػػػر تتػػػوالى علػػػى مصػػػر وزعظػػػـ ىػػػذه المحػػػف ا،تصػػػاب زرض مصػػػر 
و رقة خيراتيا ومعاناة زبنائيا مف ىذا الظلـ الغاصـ الذؼ حػوؿ زىليػا شلػى عبيػد 

 يزرعوف ويحصدوف وت ينتفعوف بصرذ ويعيصوف على ال فاؼ .
الػػذؼ حاصػػر مصػػر وزىليػػا علػػى زيػػدؼ شف الصػػاعر اػػاف يتػػ لـ نف ػػيا مػػف الظلػػـ 

االنجليػػز المحتلػػيف الغاصػػبيف لخيػػرات الػػب د ، ولػػـ ياػػف بمنػػ ػ عػػف ا حػػداث 
الج ػػاـ التػػر زصػػابت ااىػػل ا مػػة اال ػػ مية شػػر الصػػاـ والعػػراؽ ؛ وليػػذا اانػػت 
م  ػػاة مصػػر مػػدخ  طبيعيػػا للحػػديث عػػف م  ػػاة شل ػػطيف ، ولبنػػاف ، و ػػوريا ، 

مية تت لـ لما يحدث شػر اػل صػقك منيػا ، وىػذا مػا دعػا والعراؽ ، شا مة اال  
الصػػاعر شلػػى ات ػػتجارة بر ػػوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص لػػيقص عليػػو حػػاؿ ا مػػة التػػر ذلػػت بعػػد 

 عز ،وتقيقرت قوتيا وصارت نيبا م تباحا ل ل زجنبر .



 املػارقة يف شعر صالح الرشنويب

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  ة العربية بإيتاى البارودحولية كلية اللغ

  ﴿7311﴾  
  

اػػل بيػػت مػػف ا بيػػات ال ػػابقة يجمػػل مفارقػػة شفػػر البيػػت ا وؿ العبيػػد ىػػـ الػػذيف 
يحامػػوف  ػػاداتيـ وي ػػومونيـ العػػذاب ، والصػػاـ تػػئف تحػػت وطػػ ة القيػػد بعػػد زف 

تحاـ العالـ اال  مر ، وشل طيف ذلت بعد عز وباتت م رحا للمسامرات  اانت
والد ػػائس التػػر يصػػعليا الييػػود بػػيف الحػػيف واوخػػر والعػػراؽ اانػػت شػػر يػػـو مػػف 
ا يػػػاـ حا ػػػرة العػػػالـ اال ػػػ مر صػػػارت تػػػئف تحػػػت وطػػػ ة اتحػػػت ؿ ا جنبػػػر 

لػػػػى .وبعػػػد اف صػػػور الصػػػاعر النابػػػات التػػػر حلػػػت با مػػػة اال ػػػ مية خلػػػص ش
الحديث عف ما ر ا مة العري  ليحار لنا صورة الما ر المصرؽ ، ويصور 
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ا مجػػػػاد المخلػػػػدة لنمػػػػة شػػػػر ذا ػػػػرة التػػػػاريد وبمقارنػػػػة ىػػػػاتيف الحػػػػالتيف تتج ػػػػد 
 المفارقة لتبرز ىذه الصور المتناق ة وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر  

وشر لحظة مف لحظة الحياة ي يطر الي س على قلب الصاعر شيبػدد نػور حياتػو 
ظ مػػا شيتمنػػى المػػوت الػػذؼ يخلصػػو مػػف ابوتػػو شقػػد  ػػ ـ الحيػػاة وعػػاؼ مػػا شييػػا 

ت زحصػاذه ولػـ يعػد يطمػئف شلػى الػدنيا ، وجػاذت مف متك جلبت لو الحػزف ومزقػ
المفارقػػػػة شػػػػر صػػػػورة الصػػػػعر الميليػػػػل ا وزاف لين ػػػػ  قبػػػػره منػػػػو ويتػػػػوارػ خلػػػػ  

 (1)صحارػ الن ياف وشر ذلؾ يقوؿ  

ثـ قارف الصاعر بيف ما يو وحا ره و،ده ش لفى المقارنة خا رة شلـ يحق  شػر 
نما ااف زرجوحػة شػر يػد الحيػاة تت عػب بػو ح ػب  ما يو ما ااف يصبو شليو واى
مػػػا تصػػػاذ، وزمػػػا حا ػػػره شملبػػػد بػػػالغيوـ التػػػر تتػػػرػ عليػػػو لتػػػذيب رمالػػػو، وتبػػػدد 

، وىػذه اوتـ  شيػو ز فانػو التػر تنتظػره زح مو زوىاما ، وزمػا ،ػده شمجيػوؿ تلػوح
 وتقذؼ بو شر ،ياىب الظلمة والعجز . ،تعتصر قلب الصاعر
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وشاػػرة الػػزمف ب  ػػ عو الث ثػػة مػػف ا شاػػار التػػر  ػػيطرت علػػى صػػعور الصػػاعر 
وا ػػػتبدت بػػػو حتػػػى ،ػػػدت  ػػػمة مػػػف  ػػػمات حياتػػػو " وقػػػد اػػػاف مػػػف المماػػػف زف 
يتغلػػب الصػػاعر علػػػى ىػػذا القلػػ  الروحػػػر ، وزف ير ػػو شلػػى صػػػاطل مطمػػئف لػػػو 

 ػػػعت ثقاشتػػػو ، ول ػػػف الق ػػػاذ لػػػـ يميلػػػو امتػػػدت بػػػو الحيػػػاة وزادت خبرتػػػو ، وات
 (1)شتحملو  الموت وو ك حدا لقلقو وصقائو وعذاب روحو "

مفيػػػـو المفارقػػػة التصػػػويرية  "ت نيػػػؾ شنػػػر ي ػػػتخدمو الصػػػاعر المعاصػػػر البػػػراز 
التناقض بيف طرشيف متقابليف بينيما نوع مف التناقض ف وقد يمتد ىذا التناقض 

ذف ليصمل القصي دة ب  مليا ليس شر جملة زو بيت امػا شػر الطبػاؽ والمقابلػة  واى
شياتػاف الصػورتاف مح ػناف صػالياف ، والمفارقػة التصػويرية تختلػ  عػف الطبػاؽ 
والمقابلة تمامػا  ػواذ مػف ناحيػة بنائيػا الفنػر زو مػف ناحيػة الوظيفػة االيحائيػة ، 

اشتػػراض  ػػرورة  والتنػػاقض شػػر المفارقػػة التصػػويرية شػػر زبػػرز صػػورة شاػػرة تقػػوـ
 .اتتفاؽ شيما واقعو اتخت ؼ "

وتػػػ تر المفارقػػػة التصػػػويرية شػػػر صػػػعر صػػػالن الصػػػرنوار لتصػػػمل القصػػػيدة اليػػػا 
ر تعمػػل وتجػػد شػػر والطػرؼ ا وؿ مػػف زطػػراؼ المفارقػػة ىػػو الصػػعوب العرايػػة التػػ

صػد ثمػرة لي تر الطػرؼ الثػانر وىػو المحتػل الغاصػب ؛ليح ؛طلب العيش ال ريـ
يعيش عيصة ملسىا ال عادة واليناذة بينما الصػعوب العرايػة ت تجػد و  ،ىذا العمل

مػػػا ي ػػػد رمقيػػػا، وجػػػاذت ىػػػذه المفارقػػػة شػػػر صػػػورة رمزيػػػة ،شقػػػد رمػػػز للصػػػعوب 
العرايػة بالصػػياه ، وللمحتػل الغاصػػب بالػذئاب التػػر تتنمػر لت  ػػل الفري ػة ، وىػػذا 
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يش تحػػت انػػ  يعػد نقػػدا للواقػػك العراػػر والحيػاة العرايػػة التػػر ر ػػيت بالػذؿ والعػػ
لذؿ والعار، وشر ذلػؾ ىذا الما ر الذؼ ا تولى على مقادير الصعوب، و اميا ا

 (1) يقوؿ الصاعر

شف مو يقا ىذه القصيدة قد ز يمت شر بنػاذ ىػذه التجراػة شػ ل  المػد الػوارد شػر 
قولػػػػو " للحيػػػػاه ، صػػػػذاه ، صػػػػداه، ىػػػػواه " يحاػػػػر المعانػػػػاة التػػػػر حلػػػػت بالصػػػػعوب 

حتػى خرجػت العراية واوىات المالومة شر صدورىـ والتػر ا ػتقرت شػر قلػوايـ 
 شر صورة زشرات تنذر بالم  اة الجا مة على ااىل ا مة العراية.

وقػػد تػػ تر المفارقػػة التصػػويرية معتمػػدة علػػى ا ػػتدعاذ الصخصػػيات التراثيػػة مثػػل 
صخصػػػية" قػػػيس" ومػػػا ليػػػا مػػػف مخػػػزوف شػػػر الثقاشػػػة العرايػػػة شيػػػو رمػػػز للمحػػػب 

علػػػ  بليلػػػى ، والتمقا ػػػاة الحرمػػػافالعاصػػػ  الػػػذؼ عصػػػ  عصػػػقا عػػػذريا دعػػػاه شلػػػى 
، ومػك اػل ذلػؾ لػـ يحػع مػف ليلػى ثاؿ نحتو الصاعر وظل يحترؽ زماموا نيا تم

بصػػرذ وىػػذه المفارقػػة جمعػػت بػػيف الصػػاعريف القػػديـ والحػػديث شػػر بوتقػػة واحػػدة 
 (8)وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر  
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التفاػر شػر مصػير قػيس مػك ليلػى ، ومصػيره  وتظير ثقاشة الصاعر شر محاولتو
مك محبواتو ، ومصير ردـ مك حواذ ويجمك بيف ىذه ا حداث مبينا زف مصير 
قػػيس ىػػو نف ػػو مصػػير ردـ شحػػب ردـ لحػػواذ زخرجػػو مػػف الجنػػة ، والتفػػاح الػػذؼ 
ااف  ػببا شػر خروجػو مػف الجنػة صػار شػر خػدود بنػات حػواذ ثمػرا صػييا يحػوؿ 

 وعذاب .حياة العاصقيف شلى صقاذ 

ويبدو لر زف الم  اة جمعت بينو وايف قيس شقد زحب ولـ يحع مػف ىػذا الحػب 
بصرذ بل عاش صقيا معػذبا يتجػرع رتـ البعػد ، ويعػانر مػف صػدة الوجػد ، ومػف 

صػػفر ،لتػػو ، ويػػروؼ ظمػػ ه ، وشػػر النيػػراف المت ججػػة شػػر صػػدره ، ولػػـ يجػػد مػػا ي
 ذلؾ يقوؿ 
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فارقات التصويرية قصيدة بعنواف " زوج شبليس " والعنواف يحػوؼ مفارقػة ومف الم
عجيبػػة شقػػد ن ػػب الصػػاعر المػػرزة شلػػى شبلػػيس ، وجعليػػا زوجػػة لػػو ، وىػػذه مقدمػػة 
للقصػػيدة ت ػػػتدعر ش ػػوؿ القػػػارغ ليتػػػابك منصػػل الػػػنص شػػػر التعػػرؼ علػػػى ىػػػذه 

نػػدما يقػػ  المػرزة التػػر ن ػبت شلػػى شبلػيس شاانػػت زوجػة لػػو ، وىػذا يعػػد مفاجػ ة شع
القػػػارغ زمػػػاـ الػػػنص ليتصػػػفحو يػػػدرؾ مػػػف الوىلػػػة ا ولػػػى زف المبػػػدع ،ػػػرر بػػػو ، 
وعرض لو صػورة امػرزة ت ػتدعر الوقػوؼ حياليػا ، والحػزف علػى المصػير الػذؼ 
صػفاقنا علػى ىػذه المػرزة  رلت شليو ، ويقدـ المبدع للػنص بمقدمػة ت ػتدر عطفنػا واى

 (1)شيقوؿ 

شف ا بيػػات ال ػػابقة تعػػد مقدمػػة لقصػػة داميػػة بطلتيػػا امػػرزة لعػػوب تتعػػرؼ علييػػا 
الػذؼ يػػدؿ علػى زف المصػار شليػو قريػػب وقػد ت ػرر شػر صػػدر  خػ ؿ ا ػـ االصػارة

ا بيػػات الث ثػػػة ا وؿ وليػػػذا الت ػػػرار مغػػػزػ وىػػػو زف ىػػػذه الػػػدار صػػػارت معلمػػػا 
بػػػارزا شػػػر ىػػػذا الماػػػاف يرتادىػػػا طػػػالبر المتعػػػة ، ولعػػػل ت ػػػرار حػػػرؼ اليػػػاذ شػػػر 
ا بيػػات الث ثػػة ا وؿ مػػف القصػػيدة شػػر  ػػتة عصػػر مو ػػعا لػػيعلف عػػف  ػػع  

رزة واػػػل صػػػرذ يعلػػػف عػػػف نف ػػػو رااىػػػا ، ورائحتيػػػا و ػػػوسىا، اػػػل ذلػػػؾ ىػػػذه المػػػ
ع مات بارزة ز حت تدؿ الغرااذ على ىذه الدار، وتدعوىـ للقدـو شلييػا ،امػا 
زف الػػػػذؼ يحفػػػػع ىػػػػذه الػػػػدار الليػػػػل والصػػػػيطاف ،شيمػػػػا اللػػػػذاف يقومػػػػاف برعايتيػػػػا، 

ـو شلييػا ىػو ويتزلفاف شلى محبر المتعة للقدوـ شلييا، والػذؼ حػرض الصػاعر للقػد
الصػػيطاف والليػػل ، وقػػد نصػػب لػػو الصػػيطاف صػػراا ش وقعػػو شيػػو ، ول ػػف الصػػاعر 
تحػػػػػداه وقبػػػػػل الػػػػػدخوؿ شلػػػػػى ىػػػػػذه الػػػػػدار؛ ليصػػػػػفيا مػػػػػف الػػػػػداخل؛  ف الوصػػػػػ   

                                                           

 . 882ص  1ديواف صالن الصرنوار ج ((1



 املػارقة يف شعر صالح الرشنويب

 املجلد اخلامس( -)العدد الثاين والثالثون  ة العربية بإيتاى البارودحولية كلية اللغ

  ﴿7314﴾  
  

الخػارجر ت يحػيط بجوانػب الصػورة اليػػا ، والصػاعر حػريص علػى شبػراز صػػعور 
 ذا يقوؿ  ىذه المرزة ، وتعريتيا بل وتعرية المجتمك مف حوليا ول

ذه ميػػػاة " وىػػػذا الوصػػػ  ثػػػـ صػػػرع الصػػػاعر شػػػر وصػػػ  الفتػػػاة شقػػػاؿ عنيػػػا  "ىػػػ
الح ػػر ليػػذه المػػرزة يعنػػر زنيػػا شارىػػة الجمػػاؿ ب ػػة تػػ ثر لػػب وعقػػل مػػف يت مليػػا 
وليػا  ػاؽ دقيقػة ، ونيػد يتػراقص طراػػا زمػاـ ناظريػو ، وتفػوح رائحػة الطيػب مػػف 
جوانبيا ، وترنو شلى الصػاعر بطرشيػا شتحػرؾ زصػجاف قلبػو ، شيػزداد ر،بػة شييػا ، 

ف ثنائيػا الػذؼ خلػػب عقلػو ولمػا زشػاؽ الصػػاعر ثػـ تحػدث عػف طيػب ل ػػانيا وح ػ
 مف  طوتيا قرر زنيا صاة رماىا الي س شر طري  الذئاب .

لمفارقة ا وؿ زـ ىذه الفتاة التر عثرت شر حياتيا ، ووقعت شر حبائل وطرؼ ا
الصيطاف ،ثـ تػولى عنيػا صػبابيا وزصػبحت ذاػرػ ، وطػرؼ المفارقػة الثػانر ىػو 
ابنتيا التػر تمصػر شػر نفػس الطريػ  الػذؼ  ػارت زميػا شيػو ، وا نيػا لػـ تتبصػر 

 بالمآؿ الذؼ انتيت زميا شليو .
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س، شقػػد ودار حػػديث بػػيف الصػػاعر وزـ المػػرزة البغػػر التػػر زطلػػ  علييػػا زوج شبلػػي
شقدت ىذه المرزة جماليا، ولـ يبػ  ليػا شت المػوت الػذؼ يحػـو حوليػا ممػا جعليػا 
تصػػػػارح الصػػػػاعر بمػػػػا يػػػػدور شػػػػر وجػػػػدانيا، شقػػػػد ظيػػػػر الحػػػػ  وانقطعػػػػت صػػػػماتة 
ا عداذ عنيا، وىا ىو الموت يقترب مف ج دىا ؛لينتزع منيا الروح التر تتػوؽ 

 شلى الت امر ،وقد تحق  ليا ما تمنت .

لػػى ىػػذه وترتعػػد شػػرائس الصػػاعر ليػػوؿ مػػا صػػاىد مػػف تقلبػػات ا يػػاـ ودورناىػػا ع
المػرزة التػػر زصػػبحت صػػبحا انقػض علييػػا المػػوت ش ػػل الػروح منيػػا ، وزمػػا ابنتيػػا 
شقد تزينت وتيي ت للصاعر ولـ تػدر بالفجيعػة التػر تحاصػرىا ش لقػت بيػدىا نحػو 
يديو شلـ تحس ب رياف دميا شلى دمو شياليا ذلؾ منػو شبا،تيػا بقولػو ماتػت زمػؾ 

الػػذؼ حػػاؽ شػػر صػػدرىا وتعالػػت  شصػػقر صػػدرؾ ليػػوف ليػػا قبػػرا ش شاقػػت مػػف اتثػػـ
 صيحاتيا صراخا وعوي  .
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وىػػو شػػر لحظػػات ال ػػعادة شيػػنغص وي ػػيطر الحرمػػاف علػػى نفػػس الصػػاعر حتػػى 
عليػػو حياتػػو وا نػػو ا ػػتعذب ا لػػـ وىػػو شػػر نصػػوة الخمػػر شقػػد اخػػتلط حديثػػو عػػف 
الخمر بالحديث عف المرزة ، وقد عنػوف للقصػيدة بيػذا العنػواف " حرمػاف " ولعػل 
تنايػػر ىػػذه ال لمػػة واتتيػػاف بيػػا عنوانػػا لقصػػيدتو يػػوحر بمػػدػ الحرمػػاف النف ػػر 

صاعر وي ػعنا شػر قمػة المفارقػة التصػويرية التػر ،لفػت الذؼ ااف يعانر منو ال
الػػنص مػػف بدايتػػو شلػػى نيايتػػو شمػػف الم ػػلـ بػػو زف الخمػػر تخلػػ  لصػػاحبيا عالمػػا 
مف الخياؿ يحق  شيو ما ااف يصػبو شليػو مػف راحػة ونصػوة وزمػا خمػرة الصػرنوار 
شقػػد اصػػفت لػػو عػػف الحقيقػػة التػػر لػػـ ياػػد يراىػػا مػػف قبػػل شقػػد ادليػػـ ليلػػو ، واصػػر 

ف زنيابو لو ، وصار شر ظلمتيف ظلمة الليل وظلمة نف و ، ولػذا لػـ يعػد يػرػ ع
الجماؿ شقد صارت الرياض مػف حولػو نػارا ت ػاد ت ػطو عليػو وتحرقػو وشػر ذلػؾ 

 (1)يقوؿ 

وينفر الصاعر عف نف و عبوديتو للماؿ ، ولنو يثبت لنف و عبودية زخرػ وىر  
عبوديػػػة الجمػػػاؿ والفاػػػر والحػػػ  والخيػػػر والعقػػػل ثػػػـ يعقػػػد مقارنػػػة بػػػيف صػػػحارػ 
ي ػػػتوؼ شييػػػا الحيػػػاة والمػػػوت واػػػيف الروابػػػر الخ ػػػر بمػػػا شييػػػا مػػػف  ػػػحر وشػػػف 

ياتػػػػو  ل ػػػػلة مػػػػف وجمػػػػاؿ والصػػػػاعر ت يػػػػرػ نف ػػػػو شت محاصػػػػرا داخػػػػل ذاتػػػػو وح
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ف الح ػػانو ويتعمػػدوف اال ػػاذة المفارقػػات شيػػو يح ػػف للنػػاس ومػػك ذلػػؾ يتناػػرو 
 .شليو

 ومف المفارقة اللفظية قوؿ الصاعر  

وطرؼ المفارقة ا وؿ الصاعر الذؼ يمل مف الصاوػ ، وطرشيػا الثػانر الصػاوػ 
لصػػػاوػ تمػػػوت ، واختػػػار لموتيػػػا التػػػر تمػػػل مػػػف الصػػػاعر ، وقػػػد جعػػػل الصػػػاعر ا

ب لػو ، ونظرة الصاعر للعيد ت تختل  عف نظرة  لفو المتنبر شالعيد لـ يجلقلبو
الفرح وال رور بل جلب لو الحزف والجراح التر ت تنػدمل ولن ػتمك شلػى المتنبػر 

   وىو يقوؿ

يقصره على تحقي   "شالمتنبر العنيد الذؼ ت ير ى بما ي تر بو القدر ويريد زف
 (1)"ي ػتح  الفػرح واتحتفػاؿي تنار منػو زف يعػود دوف زف يحمػل شليػو جديػدا ر،ائبو 

وىاذا العيد شر رسية المتنبر وصالن الصرنوار شقد عاد ولـ يحق  للصرنوار ما 
، وعودتػػو حػػات ، شالعيػػد رمػػز للبصػػر وال ػػعادةاػػاف يصػػبو شليػػو مػػف رمػػاؿ وطمو 

عندما ي تر العيد والصاعر مالـو يعانر مػف الحيػاة تجلب الفرح لصاحبو ، وزما 
ويرجو الخػ ص منيػا شيػو عػود ،يػر محمػود .وتبػدو المفارقػة اللفظيػة شػر قػوؿ 
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الصرنوار  " مالر زراه ا ف الحزف زذىلو " شالحزف قد زذىل العيد عف نف و وىنا 
نلمػػس زف الصػػاعر راػػط بينػػو واػػيف الػػزمف ب ػػياج قػػوؼ حيػػث جعػػل الػػزمف يصػػعر 

يصػػػعر بػػو الصػػػاعر وي  ػػى لمػػػا حػػل بػػػو وا نيمػػا صػػػديقيف تعاىػػدا علػػػى زف بمػػا 
 يتقا ما ا شراح وا تراح وقد وشى ال واحد منيما لصاحبو بما تعيد بو .

ومف المفارقػة اللفظيػة التػر تصػور الحالػة النف ػية للصػاعر وتػوحر بمػد المعانػاة 
 (1)التر ت يطر على الصاعر قولو 

ولػو  "زنػا شف ىذه المفارقة تقـو على ا اس الجمك بيف المتناق ات البادية شػر ق
الخلػػر " ثػػـ يقبيػػا بقولػػو  "دنيػػاه تصػػبيب " والخلػػر ت ييػػتـ بػػالمرزة وت يصػػبب بيػػا 
ويقػػػوؿ  " حبػػػر ملحمػػػة خفاقػػػة بالنػػػار " وملحمػػػة الحػػػب ت تخفػػػ  بالنػػػار و،نمػػػا 
تخفػػػ  بالعاطفػػػة الجياصػػػة واوىػػػات المالومػػػة ، ويقػػػوؿ " حبػػػر جنػػػوف وزحػػػ ـ " 

التمزؽ النف ػر والتػردد بػيف الفعػل وجمك الصػاعر بػيف ىػذه المتناق ػات يػوحر بػ
ونقي ػػػو وعلػػػو نبػػػرة ا نػػػا شػػػر زلفػػػاظ ىػػػذه ا بيػػػات لت ػػػجل زنػػػات الصػػػاعر الػػػذؼ 

 يعانر مف ىذه التجراة الفريدة التر يمر بيا .
وقد تبنى القيصدة اليا على المفارقة اللفظية ومف ذلػؾ قصػيدة بعنػواف "وحػدة " 

لمتناق ػػػة التػػػر تج ػػػد م  ػػػاة التػػػر جمعػػػت شػػػر قامو ػػػيا اللغػػػوؼ بػػػيف ا لفػػػاظ ا
الصػػاعر شيػػو يعػػيش منعػػزت عػػف مجتمعػػو وحيػػدا منفػػردا حتػػى لػػـ يعػػد يػػرػ مػػف 
حياتو شت اللحد الذؼ ينتظره ولذا شيو يحير بيف بػسس و ػلوػ وانيػزاـ وانتصػار 
ومػػػك زنػػػو يخػػػالط زصػػػحابو شت زنػػػو منعػػػزت عػػػنيـ وىػػػو يػػػرشض الخ ػػػوع للعقػػػل 

مػو مػف  ػطوة ىػذا الم ػتبد الػذؼ يقيػره حتػى واالذعاف لو وي تجير با زف يرح
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يعود شلى ما ااف عليو قبل زف يخل  ، وقد صار الموت زصيى صيئا شليو يتمناه 
 شر ال لحظة مف لحظات حياتو .

ىجػػاذ " وعنػػدما نػػدق  النظػػر شػػر  ومػػف المفارقػػات التصػػويرية قصػػيدة بعنػػواف "
العنواف ندرؾ زف الصاعر يتوجو بيذا اليجاذ شلى صخص ما ول ف تبدو المفارقة 
التر تثير حوا نا لمتابعتيا زف اليجاذ موجو مػف الصػاعر شلػى نف ػو شيػو ييجػو 

صفات اليجاذ والحقيقة زف الصاعر لـ ياف دميـ الوجو اما وجيو ويرميو ب قبن 
ذار محق  ديوانو " ول ف ااف شػر وجيػو حػب الصػباب وقػد قيلػت ىػذه القصػيدة 
على زثر المػة نابيػة مػف شتػاة داعبيػا شػر الطريػ  شقالػت لػو انظػر شلػى وجيػؾ " 

 (1)وقد صب الصاعر جـ ، بو شلى وجيو وذلؾ يقوؿ 

ات لوجيػػو تػػدؿ علػػػى زف ىػػذا الوجػػو اػػاف معر ػػػا وقػػد عػػدد الصػػاعر عػػػدة صػػف
للدمامػػة مػػك زف الواقػػك يصػػر بغيػػر ذلػػؾ شيػػو متحػػ  للدمامػػة وىػػو لعنػػة تطػػارده 
حيثما حل وىو  بب ب ئو وصقائو شر الحياة وىو الذؼ جعػل الفتيػات ينظػروف 
شليو صذرا ، وىذا اناية عف احتقارىف لو ، وىذا اليجاذ لوجيػو يػذارنا بالحطيئػة 
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ز عليو شر يوـ ما زف يمر اليـو وت يتعرض ليجو زحد مف الناس شػإذا عندما ع
 (1)ينظر شر البئر شيرػ وجيو دميما شيتناولو باليجاذ قائ   

علػػى الػػر،ـ مػػف تعر ػػو ليجػػاذ وجيػػو شت زنػػو تعػػرض وقػػد بػػدا لػػر زف الصػػاعر 
للحديث عف صفاذ قلبو ، ونقاذ روحو ، ولو زف ىذه الفتاة التر صفعتو بالنظرة 
الحمقػػاذ تفحصػػت شػػر حقيقػػة نف ػػو ليامػػت بػػو عصػػقا ووجػػدا ول ػػف لن ػػ  ىػػر 
اغيرىػػا مػػف النػػاس ت تنبيػػر شت بقصػػور ا صػػياذ وت تفػػتش عػػف حقائقيػػا ثػػـ خػػتـ 

بياف زف لو وجو واحد يعػيش بػو بػيف النػاس وت يتلػوف امػا يفعػل ،يػره القصيدة ب
 مف الناس وشر ىذا يقوؿ 

شيا ومف المفارقات اللفظية المبنية على شبراز المتناق ات ىذه المفارقة التر طر 
ا وؿ زىل مصر الذيف يعيصوف شر صػظ  مػف العػيش والطػرؼ الثػانر المحتػل 
ا جنبػػر الػػذؼ ا ػػتولى علػػى خيػػرات الػػب د وحػػـر زىليػػا مػػف العػػيش ال ػػريـ وقػػد 

 (8)صور الصاعر ىذه الم  اة شقاؿ  
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شف الم  ػػػاة تبػػػدو شػػػر صػػػورة المفارقػػػة اللفظيػػػة التػػػر نطػػػل علييػػػا خػػػ ؿ ا لفػػػاظ 
الموحية شر قوؿ الصاعر  "زنا زشنى " وت رار ىذه الجملػة بمػا تعنيػو مػف اليػ ؾ 

ل اتحت ؿ االنجليػزؼ المحق  يحار لنا صورة الصعب المصرؼ المقيور شر ظ
الغاصـ الذؼ  رؽ الب مة مف صفاه الناس ، وحوؿ حيػاتيـ شلػى جحػيـ ت يطػاؽ 
بينما ىو يرشل شر النعيـ الػذؼ ا،تصػبو مػنيـ ، ويتليػى بػالخمر والن ػاذ ؛وليػذا 
زق ػػـ الصػػػاعر زنػػػو لػػػف ير ػػد ليػػػذا الػػػذؿ الػػػذؼ حػػوؿ حيػػػاة النػػػاس شلػػػى صػػػقاذ ، 

تمر،ػػػوف شػػػر خي ئػػػو ، وىػػػذه الرسيػػػة التػػػر وحيػػػاة المحتػػػل الغاصػػػب شلػػػى نعػػػيـ ي
اونيا الصاعر عف اتحػت ؿ اانػت بمثابػة الصػرارة التػر ميػدت لثػورة عارمػة قػاـ 
بيػػػا جمػػػك ،فيػػػر مػػػف زبنػػػاذ الصػػػعب المصػػػرؼ رذنػػػت بخػػػروج المحتػػػل مػػػف زرض 

 مصر يحمل شر طياتو العار والخزؼ ، ويجر ذيوؿ االخفاؽ .
ـ زىػػل ال ػػوخ ، وعبػػرت عػػف رتميػػـ ومػػف المفارقػػات اللفظيػػة التػػر صػػورت زحػػ 

 (1)قوؿ الصاعر  

شس الفقػػراذ للحصػػوؿ علػػى مػػا ي ػػد رمقيػػـ تحػػوؿ شلػػى صػػراع يصػػيب منػػو شف تنػػا 
المصػػػيب وىػػػذه مفارقػػػة شالمصػػػيب ت يحتػػػاج شلػػػى مصػػػيب ، ول ػػػف احتػػػداـ الحػػػراؾ 
اتجتماعر ، وال عر الحثيث للبقاذ شر عالـ تتقاذشو الصػراعات صػيب المصػيب 

دثا مػف وخل  طائفة مف المجتمك ان لت مف بيف انا يو لتعبد شليا جديػدا م ػتح
صػػػراعات المجتمػػػك وىػػػو الخبػػػز والمػػػاذ وىػػػػذه مفارقػػػة ثانيػػػة شػػػر الػػػنص تج ػػػػد 
الصراع المجتمعر حوؿ الحصوؿ على  ػبل العػيش ال ػريـ ، وىػذا يعػد تصػويرا 
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للمعانػػػػاة الواقعػػػػة علػػػػى ااىػػػػل المجتمػػػػك المصػػػػرؼ الػػػػذؼ اػػػػاف يتقطػػػػر دمػػػػا شثػػػػر 
بثيػػاب الحػػزف  ا ػػتي ذ المحتػػل ا جنبػػر لخيػػرات بػػ ده ، وقػػد ت ػػرالت الطبيعػػة

ش صػػبحت الريػػاض الخ ػػر جػػدباذ وىػػذا يعنػػر زف يػػد المحتػػل الغاصػػب طالػػت 
ال صرذ شر مصػر ش ػطت عليػو واحتلبتػو ، ولػـ يبػ  صػيئا  ىليػا ينتفعػوف بػو 
شت الجػػدب والبػػوار ، وشػػر المقابػػل نجػػد مػػف يعراػػد ويػػدعر انػػو ملػػؾ ا رض بمػػا 

ش ػػوؿ لػػو زنػػو زصػػبن  علييػػا شيػػو  ػػادر شػػر ،يػػو ؛ نػػو تراػػى علػػى يػػد الصػػيطاف
مػدارا لل ػػوف يعراػػد حيػػث صػػاذ ويليػو بمػػا صػػاذ ت يردعػػو رادع ، وت يزجػػره نػػاه ، 
والحيػػاة انحصػػرت شػػر عينيػػو حػػوؿ صػػيئيف ىمػػا ال ػػ س والمػػرزة الجميلػػة ، واػػ  
النموذجيف يعيصاف على ثرػ مصر ول ف الخرؽ بينيما ات ك علػى الراتػ  وشػر 

 ذلؾ يقوؿ الصرنوار 

شف ىػػػذه المفارقػػػة التصػػػويرية جمعػػػت بػػػيف ال ػػػوخ والقصػػػر وعقػػػدت مقارنػػػة بػػػيف 
ميف مختلفػػيف جمػػك الصػػراع بينيمػػا ووحػػد ، شصػػاحب ال ػػوخ يصػػارع الحيػػاة عػػال

وتصػػػرعو مػػػف زجػػػل الحصػػػوؿ علػػػى مػػػا ي ػػػد رمقػػػو وصػػػاحب القصػػػر يصػػػارع 
الصيوات وتصػرعو شػ  ىػو ي ػلوىا وت ىػر تنتيػر ؛ وليػذا يبقػى الصػراع بينيمػا 

 معلما بارزا يجمك بيف التا الحالتيف المختلفتيف .
ذؼ يعػيش شيػو ، وقػد عػرػ ة ليعرض صورا مف واقعو الػلج  الصاعر شلى المفارق

، التصوير البارع الذؼ ييز ا شئػدة، واص  عف حقيقتيا خ ؿ ىذا ىذه الصور
 وياص  خفايا القلوب وشر ذلؾ يقوؿ 
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شر ىذا النموذج يعرض الصاعر لصورة الحا ـ الم تبد المتغطػرس الػذؼ ينظػر 
مػف الصػياه تحػرص علػى البقػػاذ  شلػى صػعبو نظػرة ا ػت بار جعلتػو يػػراىـ مجموعػة

شر الحياة للذئب الذؼ ينتظرىا ، وىذه مفارقػة ليػا دتتت شػر الػنص تػراط بػيف 
الرمز والمرموز بو شر بوتقة واحػدة شالنػاس يحرصػوف علػى الحيػاة ويجػدوف شػر 
طلبيػػا ليحصػػدوا مػػف ثمارىػػا مػػا ينتفػػك بػػو ،يػػرىـ ، واػػذلؾ الصػػياه تحػػب الحيػػاة 

لػػو صػػيئا زخ ػػر تػػنعـ بػػو وتتغػػذػ عليػػو ، وىػػر بػػذلؾ وتتمنػػى اف ياػػوف ال ػػوف ا
جمعػػػػػت المفارقػػػػػة بػػػػػيف الجػػػػػ د ت ػػػػػمف للػػػػػذئب ت للحيػػػػػاة التػػػػػر تتمناىػػػػػا وىاػػػػػذا 

، واصفت عف زيػ  ىػذه الحيػاة نػالتر يتمل يػا مػف ت يمل يػا ويحػرص و حيتو
علييا مف ت يحق  شييا صيئا لنف و ، وت تر صورة الراعػر الػذؼ ،ػاب نايػو شػر 

بينما يحلـ بالمنى وبالحياة ال ػعيدة شذ بػالردػ يترصػده ، ويامػف  صحراذ الحياة
لو شيق ر عليو ، ويحوؿ حياتو شلى  ػراب ي ػل شػر ىػداه ال ػائروف وقػد اػاف 
الراعػػر يرجػػو الحيػػاة ، وير،ػػب شػػر الخمػػر ويصػػتير الن ػػاذ ولػػـ يػػدر زف الػػذئب 
ر يترصػػده حتػػى يػػنقض عليػػو وشػػر ،مػػرة ليػػوه ن ػػر الراعػػر مػػا اػػاف يرعػػاه ون ػػ

عصػػاه شوجػػد الػػدماذ تتقػػاطر مػػف حولػػو ؛ ف الػػذئب صػػحا وحطػػـ اػػل مػػا حولػػو 
 وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر  

ويعػػػرض الصػػػاعر لصػػػورة مػػػف صػػػور النفػػػاؽ اتجتمػػػاعر متج ػػػدة شػػػر صػػػخص 
زطل  لحيتو ، وزم ؾ بالم بحة شر يده ؛ ليوىـ النػاس مػف حولػو بصػدة تدينػو ، 

قػراذة القػررف ، وينخػدع النػاس بػو وتتحػدر وحرصو على شقامػة صػعائر الػديف ، و 
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الػػػدموع مػػػف عيػػػػونيـ شثػػػر  ػػػماعيـ لقراذتػػػػو وت مػػػف المخادعػػػة شػػػػر تحػػػوؿ ىػػػػذا 
الصخص شثر اجتماعو برشاؽ ال وذ شإذا بو شماميـ شر اقتراؼ الموبقات شيصرب 
ذا وعظػو واعػع نظػر شليػو  الخمر معيـ ويلعف ا قدار ، وي خر مف العبػادة ، واى

 (1)لجيل المبيف وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر صذرا ، ورماه با

ويعػػرض الصػػاعر لنمػػوذج رخػػر لرجػػل مػػف رجػػاتت الػػديف الم ػػيحر يعػػيش شػػر 
ان  ا ديرة ت يفار شت شر زمر الروح والحيػاة ا خػرة ، وتػ تر المفارقػة لتظيػر 
لنػػػا الصػػػورة الحقيقيػػػة ليػػػذه الصخصػػػية التػػػر تظيػػػر صػػػيئا وتخفػػػر زصػػػياذ تخػػػال  

لػى اػل شتػاة تد،ػدغ مصػاعره ، وي ػعى شلييػا ليطفػل التقى والص ح شيػو ييفػو ش
نػار زصػواقو ، وبعػد ذلػؾ يعػود شيلػبس م ػوح المتقػيف ، ويباػر مػف زجػل الم ػين 

 (8)ويبعث بصاواه شلى مريـ البتوؿ شيقوؿ 

ومف النماذج ال ابقة التر عر تيا يظير لر زف الصاعر ااف بصيرا بمػا يػدور 
ـ  نيػػـ يلب ػػوف لػػؾ حالػػة شػػر مجتمعػػو مػػف صػػور  نػػاس ت ػػ  المجتمعػػات بيػػ

لبا ا خاصا بيا ، ويتلونوف شر صور ت تمس حقيقػتيـ ول ػف الصػاعر نفػد شلػى 
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حقيقتيـ وعراىـ زماـ مجتمعيـ حتى ت ينخدع النػاس بيػـ ، وىػـ موجػودوف شػر 
 ال زماف ومااف ، وعلى العاقل زت يغتر بيـ وينخدع .
ناق ػػة لتعػػرض لنػػا صػػورة ومػػف المفارقػػات اللفظيػػة التػػر تجمػػك بػػيف ا مػػور المت

مف حياة المجتمك المصرؼ وىػو مقيػد بػ ، ؿ اتحػت ؿ االنجليػزؼ الغاصػـ ىػذه 
الصورة التر تحرؾ ا شئدة وتجتذب ا  ماع ؛ لنرػ خ ليا قوما طابت حياتيـ 
وازدانػػػت بمػػػا لػػػذا وطػػػاب مػػػف صػػػنوؼ ا طعمػػػة ، والمصػػػروبات حتػػػى زصػػػيبوا 

الصػػعب المصػػرؼ ت يجػػد مػػا ي ػػد رمقػػو ،  بالتخمػػة مػػف اثػػرة ا  ػػل بينمػػا ز،لبيػػة
وىػػػػـ يلب ػػػػوف الثيػػػػاب الفػػػػاخرة وعامػػػػة الصػػػػعب المصػػػػرؼ ت يجػػػػدوف مػػػػا ي ػػػػتر 
زج ػػادىـ ويحلمػػوف بحيػػاة ب ػػيطة قواميػػا الزوجػػة والعيصػػة اليادئػػة ، وزمػػا ىػػستذ 
االقطػػػاعيوف شاػػػل ىميػػػـ شػػػر الحيػػػاة قتػػػل رمػػػاؿ الصػػػعب ، و ػػػرقة زمػػػواليـ وىػػػذه 

دار شػػر المجتمػػك المصػػرؼ قبيػػل الثػػورة المجيػػدة التػػر  المفارقػػة اصػػفت حقيقػػة مػػا
 (1) ثورة يوليو وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر ـ المعروشة با ـ1428قامت عاـ 

وتراط المفارقة التصويرية بيف جنبػات الػنص لتصػر بصػورة صػعرية ت صػ  عػف 
بػػوح ا حػػداث وتفجػػر شييػػا طاقػػات اامنػػة مػػف الصػػعور والعاطفػػة الملتيبػػة بػػ نيف 
الواقك الذؼ يحرص الصاعر دوما علػى اصػ  زيفػو ومواجيتػو شقػد يػ تر الخطػر 

ذا ما حدث  ىل مصر مك اتحت ؿ ا جنبر الذؼ ا تغل مف مامف ا مف وى
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طائفػػة مػػف زبنػػاذ مصػػر ل ػػح  طائفػػة زخػػرػ مػػف زبنائيػػا واػػل ذلػػؾ اػػاف تمييػػدا 
للثورة المجيدة التر جاذت شر زعقاب ىػذا الظلػـ شحطمتػو وردت للصػعب ارامتػو 
ـ وزعادت لو حريتو على يد زبنائو المخلصيف الذيف قادوا ىذه الثػورة المجيػدة عػا

ـ ومك زف الصاعر مات قبل حدوث الثورة شت زنو حرض علييا وتنب  بيا 1428
ـ وىذه النبوذة اانت شاػرة شػر قلػب الصػاعر اثيػرا مػا 1474ودعا شلييا شر عاـ 

 رددىا لمواشقتيا لخلجات نف و وصائب شاره ، وشر ىذا يقوؿ الصاعر  

ولمػػا عػػرض الصػػاعر لحيػػاة الفػػ ح الػػذؼ يعػػيش شػػر مصػػر تحػػت وطػػ ة المحتػػل 
الغاصػب بػيف مػدػ الجػػدب الػر يحػيط بحياتػو والتعا ػػة التػر يمصػر شػر راابيػػا 
ولػػػـ يفػػػت الصػػػاعر التنويػػػو بحيػػػاة العمػػػاؿ شيػػػـ لي ػػػوا ب  ػػػعد حظػػػا مػػػف ،يػػػػرىـ 

لصقاذ ، مثل ،يرىـ مػف طوائػ  الصػعب المصػرؼ وعلػى النقػيض مػف شياتنفيـ ا
ذلػػؾ يقطػػ  المحتػػل الغاصػػب ثمػػار حيػػاة الفػػ ح والعمػػاؿ ويعػػيش شػػر ر،ػػد مػػف 
العػػػيش بعػػػد زف حطػػػـ رمػػػاؿ الصػػػعب وحاػػػـ عليػػػو بالػػػذؿ والعػػػار ، ولػػػـ ي ت ػػػلـ 
الصاعر ليذا المنط  المعاوس ش ر ػل صػيحات التيديػد عاليػة خفاقػة تنػذر ىػذا 

ل الغاصػػب بثػػورة تػػوقع النػػائميف ، وتزلػػزؿ زقػػداـ الغػػاشليف ، وتعيػػد المجػػد المحتػػ
 شلى زىلو الحقيقيف وترد للصعب ارامتو وحريتو وليذا يقوؿ الصاعر 
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وقػػد تػػ تر المفارقػػة لت صػػ  عػػف حالػػة نف ػػية عاصػػيا الصػػاعر وىػػر جنايػػة ا يػػاـ 
على نف و وصعوره بخيبة م عاه شر ىذه الحياة التػر لػـ يجػف منيػا ،يػر المػرارة 
، ويصور حظو العاثر شر ىذه الحياة بالزىرة والمفارقة شييا زف الزىػرة لػيس بيػا 

نػػى صػػيئا شػػر صػػباحو ثػػـ عطػػر ثػػـ ي ػػخط علػػى الػػدنيا ويػػسمف بػػا راجي  ويتم
يحتقر الصرذ الذؼ تمناه شر نفس اليـو ، وىذه الحالة المتناق ة التر ج ػدتيا 
المفارقػػػة تصػػػر بػػػنفس مالومػػػة تتخػػػبط شػػػر ديػػػاجير الظػػػ ـ ، وقػػػد اىتػػػدت شلػػػى 
الحقيقػػة التػػر تساػػد زف الق ػػاذ مثػػل الصػػاعر ي ػػير شلػػى ،ايػػة قػػد قػػدرىا   عػػز 

 (1)وجل على عباده ، ويقوؿ شر ذلؾ  

الصػاعر شقػد يظيػر لػو ومفارقة ا  داد تصور حػاتت نف ػية متناق ػة عاصػيا 
، ػ العقل نورا ي رذ لو جوانب نف و، وىو يت مل نف و شمرة ير  والصرذ ونقي

ويميػػز بػػو بػػيف جوانػػب مظلمػػة شػػر حياتػػو ، ومػػرة زخػػرػ يػػرػ العقػػل ظلمػػة تزيػػده 
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حيػػرة و ػػ ت شي ػػتغنر عنػػو ، ويلجػػ  شلػػى الخيػػاؿ لعلػػو ي ػػرذ جوانػػب مظلمػػة 
شػر مف حياتو ، وحتى مصباح حياتو خبا  وسه ، وقد رزػ زف الناس يتفاوتوف 

حظػػوظيـ، وطػػرؼ المفارقػػة ا وؿ ىػػو  الجاىػػل الػػذؼ صػػار  ػػيدا علػػى النػػاس 
،وزصػػػبن زميػػػرا علػػػييـ ،وطػػػرؼ المفارقػػػة الثػػػانر  ىػػػو زىػػػل العلػػػـ والنيػػػى الػػػذيف 
يعيصوف ز رػ ليذا الجاىل المعراػد شػر ىػذه الحيػاة ،والنابغػة الفػذ مػنيـ  يعػيش 

حيػاة ذلػي  حتػى واتتػو شر ىذه الػدنيا مصػردا ت يجػد مػا ي ػد رمقػو، شعػاش شػر ال
منيتػػو ، وعندئػػذ ىػػب النػػاس يباونػػو ويحيػػوف ذاػػراه ف ويليجػػوف بعبػػارات الثنػػاذ 

 واالطراذ التر لـ ي معيا طيلة حياتو .

شف الصػػاعر شػػر الػػنص ال ػػاب  يحاػػر م  ػػاتو ويصػػب جػػـ ، ػػبو علػػى عصػػره 
لػػػػذيف يبنػػػػوف زمجػػػػاد ب دىػػػػـ الػػػػذؼ تناػػػػر لػػػػو و مثالػػػػو مػػػػف ذوؼ العقػػػػوؿ النيػػػػرة ا

ي ػػػػػطروف تاريخيػػػػا بػػػػػ حرؼ مػػػػف نػػػػػور ، ومػػػػك ذلػػػػػؾ ت يجػػػػدوف مػػػػػا ، و بػػػػدمائيـ
ي تعينوف بو شر مواجية متطلبات الحياة بينما ،يرىـ مف ذوؼ ا شياـ ال ػقيمة 
يتنعموف شر الدنيا وىـ ،ػارقوف شلػى رذانيػـ شػر مباىجيػا ،ويرشلػوف شػر نعيميػا، 

الح ػػرة وىػػذه المفارقػػة تػػدعو شلػػى الت مػػل شػػر النمػػوذجيف ال ػػابقيف بعػػيف ملسىػػا 
 وا لـ .

وتبػػدو ظػػاىرة الحػػزف شػػر تجراػػة صػػالن الصػػرنوار ليػػا ح ػػور بػػارز شػػر معظػػـ 
قصػػائده ، ولعػػل ال ػػبب شػػر ذلػػؾ يرجػػك شلػػى صػػعور الصػػرنوار بالفصػػل شػػر زمػػور 
اثيرة تعرض ليا شر حياتو منيا شصلو شر اتلتحػاؽ باليػة دار العلػـو التػر اػاف 
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اط بالفتػػاة التػػر اػػاف يحبيػػا ، واػػل يتمنػػى الدرا ػػة شييػػا ،ومنيػػا شصػػلو شػػر اترتبػػ
ذلؾ جعلو يصعر بالحرماف والقير ؛ ولذلؾ صب جـ ، بو علػى الحيػاة وعلػى 
الناس ، وقد تنبػو بعػض النقػاد لوجػود ىػذه الظػاىرة شػر تجراػة صػالن الصػرنوار 
شذ قػػػػاؿ الػػػػػداتور دمحم منػػػػػدور  "ول ػػػػف يبػػػػػدو زف ىمػػػػػـو حياتػػػػو وصػػػػػعوره بالخيبػػػػػة 

و جانب الصؾ على جانب االيماف شراح يطيل الت مػل والحرماف قد عززا شر نف 
ويػػػرػ  (1)صػػػرور ومتناق ػػػات يحػػػار ليػػػا اللػػػب " شػػػر ىػػػذا الوجػػػود ومػػػا شيػػػو مػػػف

الػػػداتور / شتحػػػر زبػػػو عي ػػػى زف صػػػعر الصػػػرنوار  "يج ػػػد طوشانػػػا مػػػف التػػػوتر 
النف ػػر والقلػػ  والتمػػرد علػػى الحيػػاة وا حيػػاذ ، وت بػػدع شػػر انعطاشػػو نحػػو ىػػذه 

ا اػػاف الصػػاعر ولػػف ياػػوف شت طػػائرا متػػوشزا يػػود زف ي ػػتقر بػػو المقػػاـ المعػػانر شمػػ
علػى شػػنف ريػػاف ت  ػػوه الخ ػرة ، ومػػا لػػـ ت ػػف الحيػاة جميلػػة تصػػك البيجػػة باتػػت 
خػػواطره  ػػوداوية المػػزاج ، وعػػاش شػػر واد زو جزيػػرة معزولػػة عػػف المجتمػػك مػػف 

عػػانى منػػو ويػػرػ الػػداتور / عبػػد الحػػر ديػػاب  " زف ات ػػتبداد الػػذؼ  (8)حولػػو "
المصريوف شباف اتحت ؿ ابتعث شر نفو يـ  وذ الظف ، وبقػر ىػذا االرث شػر 
نفوس ا شراد شيما بعد ومػف ثػـ شقػد دىمػتيـ موجػة عارمػة مػف اليػ س خلػدوا مػف 

وي ي   (3)زجليا شلى الراحة وات ت  ـ والتوا ل وانعدمت روح التناشس بينيـ "
عوامػػل التػر " ز ػيمت شػر زيػادة تػػوتره الػداتور / متػولر الب ػاطر زف مػف زىػـ ال

وقلقو النف ر منيا ز رتو التر اانت ت تفيـ لغتو وت تحس البحػر الزاخػر الػذؼ 
يصطرع شر داخلو ، وت ػي  بغرابػة زطػواره امػا اػاف ىػو اوخػر ي ػي  بغرابػة 
 ػػلوايا وتحػػاوؿ ز ػػرتو ترحيلػػو شلػػى م تصػػفى المجػػانيف وتتمػػادػ بػػو المحنػػة ، 

                                                           

الصػػػعر المصػػػرؼ بعػػػد صػػػوقر الحلقػػػة الثالثػػػة رواشػػػد زبوللػػػو بقلػػػـ الػػػداتور / دمحم منػػػدور ط  ((1
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رد شت ػػيطر عليػػو شاػػرة الغراػػة حينػػا وتلب ػػو شاػػرة النبػػوة حينػػا وي ػػلـ مقػػوده للتمػػ
 (1)وشارة ا لوىية حينا رخر "

واوراذ ال ػػابقة تصػػب شػػر بوتقػػة واحػػدة وتػػتلمس دواشػػك ىػػذه الظػػاىرة شػػر صػػعر 
الصػػػرنوار ، وتساػػػػد زف الصػػػػاعر اػػػػاف يعػػػػانر ا،ترابػػػػا نف ػػػػيا زجػػػػ  ىػػػػذه التجراػػػػة 

اة النف ػػية ، وتصػػر بعػػالـ داخلػػر شجػػاذت شػػر زصػػااؿ صػػتى تػػدور شػػر شلػػؾ المعانػػ
 شن انر الو متناق ات زدت شلى مفارقات لت توعب ىذه التجراة .

وللصػػػػػاعر قصػػػػػيدة بعنػػػػػواف " ال ػػػػػراب الخالػػػػػد " والعنػػػػػواف يحتػػػػػوؼ علػػػػػى مفارقػػػػػة 
شال راب رمز للظم  النف ر الذؼ يعػانر منػو الصػاعر شايػ  ياػوف خالػدا د ومػا 

انر  ػائعة يجػد الصػاعر شػر طلبيػا ويعػود بخفػر حنػيف ت رية خلوده د وىو زمػ
يجنػػر ،يػػر البػػوار والخػػذتف ، والحاػػـ علػػى ال ػػراب بػػالخلود يعنػػر زف الصػػاعر 
يعػػيش حيػػاة اليػػا  ػػراب واػػوار شػػإذا زحػػس زنػػو حقػػ  صػػيئا ت صػػفت لػػو الحقيقػػة 
لتقوؿ لو شف الذؼ وصل شليو  رابا ، ويصور الصاعر ىذه الحياة بالطري  الذؼ 

عر شػػر جوشيػػا وشػػر ذلػػؾ ر شيػػو شيصػػاىد الزىػػور النا ػػرة التػػر تعػػيش ا شػػاي ػػي
 (8) يقوؿ الصاعر
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اعتمد الصػاعر شػر بنػاذ ىػذه القصػيدة علػى المفارقػة والصػورة الفنيػة وقػد تعانقػا  
معا شر تج يد ىذه التجراة ، شالصػاعر يمصػر شػر طريػ  ظػاىره الخيػر وباطنػو 
الصػػر المحػػض شفيػػو الزىػػور والػػورود ، وشػػر باطنػػو ا شػػاعر التػػر تحػػيط بػػو مػػف 

الطائر الر يك الذؼ تعلمػو ال جانب ، وقد  ار الصاعر شر ىذا الطري  مثل 
زمو الطيراف شمرة يعلو ومػرة ييػبط شلػى ا رض ، وحالتػو النف ػية لي ػت ب ش ػل 
مػػف حالتػػو الج ػػدية شقػػد اصػػتد ظمػػ ه ، واصػػتيت نف ػػو الخػػ ص مػػف ىػػذه الحيػػاة 
وطاقػػت شلػػى الرجػػػوع شلػػى عالميػػا الػػػذؼ انتزعػػت منػػو لتحلػػػ  شػػر ش ػػاذ ال ػػػوف 

ىػػذا ال ػػجف الج ػػدؼ المابػػل بػػالقيود التػػر الغيػػر محػػدود شقػػد طالػػت محنتيػػا شػػر 
تحػػوؿ بينيػػا واػػيف مػػا تريػػد ، وقػػد ا ػػتباح الصػػاعر لنف ػػو زمػػورا ت يبحيػػا النػػاس 
على الر،ـ مػف قلػة النعػيـ الػدنيوؼ الػذؼ يحػر شيػو ولػـ يفػت الصػاعر زف يصػور 
المحيطيف بو شر ىذه الحيػاة شصػورىـ بػالقطيك المصػرد الػذؼ يرعػى بػدوف راعػر 

تصور المصيد خير تصوير شالقطيك يرعى شر زرض مرتفعػة قليػل وتلؾ مفارقة 
زادىا ع ير  يرىا وت يجد مف يمد لو يد العوف ويرصده شلى مواطف النجاة شيو 
يتخبط شر بيداذ مترامية ا طراؼ ماسىـ دميـ وراعييـ الذئب الذؼ يتراص بيـ 

نمػػا يعصػػقوف الصػػر باػػل صػػوره وىػػذه ا لحيػػاة شػػر اػػل ماػػاف وت يحبػػوف الحػػ  واى
البائ ػػػػة تمػػػػرد الصػػػػاعر علييػػػػا وحػػػػاوؿ زف يػػػػتخلص منيػػػػا  نػػػػو يرجػػػػو النجػػػػاة ، 
ويحاوؿ الخػروج مػف ىػذه ا نفػاؽ المظلمػة .وت ػتبد الحيػرة بالصػاعر شيوجػو ىػذه 
ا  ئلة التر تحمل شر داخليا مفارقة تبرز ما شر نف و مػف حيػرة وصػؾ وترقػب 

 يقوؿ  لما رؿ شليو مف مفارقات تيز النفس ىزا  وشر ذلؾ 
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شف ا  ػػػئلة ال ػػػابقة ن تصػػػ  منيػػػا زف نػػػور االيمػػػاف مػػػا زاؿ  ػػػاريا شػػػر زعمػػػاؽ 
 ػػت شػػر نف ػػو وليػػذا يرجػػو رحمػػة الػػر،ـ مػػف ىػػذه الحيػػرة التػػر جا الصػػاعر علػػى

، ويتمنػػػى زف تتبػػػدؿ زحوالػػػو شيزحػػػ  النػػػور ليبػػػدد ىػػػذا الصػػػؾ الػػػذؼ يعبػػػث بػػػو  
لي لبو زعظـ نعمة شر الوجود وىر االيماف با ، ويبدو لػر زف درا ػة الصػاعر 

وااللحػػاد شػػر ا زىػػر اانػػت  ػػياجا قويػػا حػػاؿ بينػػو واػػيف ال ػػقوط شػػر بئػػر ال فػػر 
 وتلؾ رحمة   التر تدارات الصاعر .

وتػػػ تر مفارقػػػػة ا  ػػػػداد لتعػػػػرؼ الزيػػػػ  الػػػذؼ زحػػػػاط با مػػػػة العرايػػػػة شثػػػػر نابػػػػة 
ـ وتبرز الصورة الحقيقية لنمة العراية التر تجتر 1472شل طيف الجريحة عاـ 

ذاريات الما ر ال عيد وتن ى الحا ر الم ػمد بػالجراح واليػزائـ التػر توالػت 
 ا وشر ىذا المصيد يقوؿ الصاعر عليي

عنػػػوف الصػػػاعر ليػػػذه القصػػػيدة بقولػػػو  "صػػػرخة المػػػي د " والصػػػرخة تعبػػػر عػػػف 
الحزف والخوؼ واليلك والفزع ،والمي د شػرح ،و ػرور، وحبػور، و ػعادة ،ػامرة ، 
رة وقػػد اجتمػػك ا مػػراف معػػا؛ لمعػػ ف عػػف مػػي د جديػػد  مػػة ت ػػتعيد زمجادىػػا مػػ

زخرػ ،وت طر شػر التػاريد زمجػادا جديػدة ، والمػي د ياػوف شثػر زلػـ صػديد تعقبػو 
شرحػة عظيمػػة ، وعلػى ا مػػة زف ت ػػتعذب ا لػـ حتػػى تصػػل شلػى النصػػر المبػػيف 
الػػذؼ يعيػػد شلييػػا ارامتيػػا ، شفػػر  ػػبيل المجػػد ييػػوف اػػل صػػرذ ،ثػػـ بػػدز الصػػاعر 
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الصػػاعر لمن ػػاف العراػػر  قصػػيدتو بيػػذه المفارقػػة "دع النػػائـ اليقظػػاف " شقػػد ر ػػـ
صػورة تػػراه شييػػا نائمػػا مػػك زنػػو يقظػاف ، والنػػـو واليقظػػة  ػػداف والمقصػػود بػػالنـو 
ىنا ىو الغفلة عما يدبر لنمة العراية مف د ػائس ومػسامرات لتق ػيميا وتفتيتيػا 
حتػػى ت ت ػػتطيك الػػدشاع عػػف نف ػػيا ، شاالن ػػاف العراػػر صػػاح ونػػائـ شػػر نفػػس 

ي  النار على جبينو حتى يصحو مف ،فلتو ، ويثوب الوقت ،وا جدػ لو زف نر 
شلى رصده ، وزف نمزؽ  تائر الغفلة عػف جفونػو حتػى ييػب مػف ثباتػو، ويصػحو 
مف ،فلتو ؛ليصارع ىستذ ال فاحيف الذيف زق موا على قتل النػور الػذؼ ي ػرذ 
جوانب الحياة العراية ، والمفارقة التصويرية ت تن  جوانب النص لتر ػـ صػورة 

اليعرار الذؼ يعيش على ذاريات ربائو الذيف مل ػوا الػدنا، و ػطروا زمجػادا ليذا 
يفخر بيا التاريد ، ويلي  بالثناذ علييـ ، وزما ىػو ش م ػو احا ػره لػـ يػرع شيػو 
عيػػدا وت ذمػػة شيػػو يعػػيش تىيػػا ت يبحػػث عػػف مجػػد، وت يحػػرص علػػى ش ػػيلة 

نما يليو ويلعػب ،ويحت ػر اػسوس الخمػر مػك زف المحنػة قػد زحاطػت بػو مػف  ،واى
اػػػل جانػػػب ،وت  ػػػػبيل شلػػػى الخػػػ ص منيػػػػا شت بمواجيتيػػػا، والصػػػمود زماميػػػػا، 
وتحطيـ ىذا المحتل الغاصػب الػذؼ زىلػؾ الحػرث والن ػل؛ وليػذا توجػو الصػاعر 

، بمجد ربائيـ الذؼ دؾ عروش الظلـ بحديث خاص شلى صباب مصر؛ ليذارىـ
 (1)وشر ذلؾ يقوؿ   ،راروزقاـ دولة العدؿ عالية خفاقة شر راوع العالـ الع
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شف الصػػػاعر يعػػػرض المفارقػػػة شػػػر طػػػرشيف متناق ػػػيف لصػػػرذ واحػػػد وىػػػو صػػػورة 
المصرييف الػذيف حملػوا رايػة المجػد عاليػة خفاقػة وداػوا عػروش الظلػـ ، ونصػروا 
الخير شػر راػوع ا رض ، واػ نر بػو يعنػر انتصػار المصػرييف علػى الصػليبييف 

لعراػر واال ػ مر ، وا ر صوقتيـ وا تئصاؿ ص شتيـ ، ورد مارىـ عف العػالـ ا
والصورة الثانية لطرشر المفارقة ىر صورة ا ت  ـ المصرييف للمحتل ا جنبر 
الغاصػػػب الػػػذؼ جػػػثـ علػػػى ااىػػػل ا مػػػة العرايػػػة واال ػػػ مية ش شقػػػدىا ارامتيػػػا ، 
و ػػػلب خيراتيػػػػا، و ػػػػاـ النػػػػاس الػػػػذؿ ،واليػػػػواف، والخػػػػزؼ، والعػػػػار ؛وليػػػػذا توجػػػػو 

نوميػا ؛ليوقظيػا مػف ثباتيػا، ويػدعوىا شلػى  الصاعر شلى ىذه ا مة التر تغط شػر
الرجوع شلى تاريخيا لت تليـ منو النور الذؼ يزيل الغصاوة عنيػا حتػى ت ػير شػر 
راػػػاب المجػػػد و ت ػػػترد زر ػػػيا، وت ػػػتعيد ارامتيػػػا ويعػػػود المحتػػػل ا جنبػػػر مػػػف 

 حيث زتى حام  الذؿ والخزؼ والعار .
لػو نظػرا للظػروؼ القا ػية  ااف الصاعر يتػ لـ اثيػرا ب ػبب تناػر بعػض زصػدقائو

التػػر اػػاف يمػػر بيػػا ، وشػػر المحنػػة تظيػػر معػػادف الرجػػاؿ ويتميػػز الخبيػػث مػػف 
الطيػب ، ومحنػػة الصػاعر اصػػفت لػو النقػػاب شػرزػ مػػف اػاف يعػػدىـ زصػدقاذ زصػػد 
ق وة عليو مف زعدائو ؛ ولذا ىاجت قريحتو وصورىـ شر صورة ظيرت زبعادىػا 

وعر ػت الصػورتيف المتناق ػتيف شػر خ ؿ ىذه المفارقة التر ج دت الموقػ  
 (1)شطار واحد وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر 
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شف الصاعر يعرض محنتو مك مػف ظػنيـ شػر يػـو مػا زصػدقاذ ول ػنيـ خػانوا وده 
وقلبػػػوا لػػػو ظيػػػر المجػػػف ولػػػـ يراعػػػوا حػػػ  الصػػػداقة ون ػػػوا موقػػػ  الصػػػاعر مػػػنيـ 
شعنػػدما تناػػرت الحيػػاة لػػو واصػػفت عػػف وجييػػا القبػػين تناػػر زصػػدقاسه لػػو واصػػفوا 

يػو مػف ا يػاـ وزصػد نارانػا لف ػلو النقاب عف وجوىيـ الحقيقية شإذا ىـ زق ى عل
ح ػػانو شلػػييـ وىػػذه النمػػاذج موجػػودة شػػر اػػل المجتمعػػات وح ػػب الصػػاعر شػػر  واى
ذلؾ تعػريتيـ زمػاـ نفو ػيـ .ثػـ اختػار الصػاعر نموذجػا مػف ا صػدقاذ اصػ  لنػا 
عف خبيئة نف و شلقد اختاره واصطفاه ، وقراو مف زىلو بل جعل زىلو زىػ  لػو ، 

لػو النقػاب عػف دخائػل نف ػو ، وز ػراره التػر لػـ يطلػك  ولـ يات  بذلؾ بل اصػ 
علييا زحدا  وػ    بحانو وتعالى ، واػاف الصػاعر يحػزف شذا زصػيب صػديقو 
ب ػػوذ ويفػػرح لفرحػػو ، ومػػك اػػل ذلػػؾ تناػػر لػػو وانقلػػب مػػك الػػدنيا علػػى الصػػاعر 
وولى عنو ، وتراو وتلؾ زخػ ؽ اللئػاـ ، وىػذه المفارقػة اصػفت النقػاب عػف ىػذه 

اذج ال ػػيئة الموجػػودة شػػر المجتمعػػات البصػػرية ، وزبانػػت عػػف حػػزف الصػػاعر النمػػ
المخػػدوع بيػػذا الصػػن  مػػف النػػاس ، وىػػذه المفارقػػة تعػػد " تعبيػػرا انتقاديػػا يعػػرض 

شف ال ػػحية شػػر ىػػذه  (1)ملمحػػا  ػػلبيا شيػػو مغػػاتة زو مبالغػػة شييػػوف مػػف صػػ نو "
قاذ ولػػـ تظيػػر لػػو ىػػو الصػػاعر نف ػػو شيػػو المخػػدوع بحيػػل ىػػستذ ا صػػدالمفارقػػة 

 .لت شتبدلوا مك الحياة وتناروا لوحقيقتيـ شت بعد زف تغيرت زحواؿ الصاعر وتبد
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وت تر المفارقة مبنية على تجاىل العارؼ وذلؾ زثناذ مخاطبة الصػاعر لقلمػو شذ 
نيمػا شيػو يػدعر راط بيف القلـ ونف و خ ؿ ىذه الع قة الحميمة التر نصػبت بي

الجيػل بقلمػو و شنػو عػاجز عػف شدراؾ مػا زلػـ بقلمػو ؛ولػذلؾ ا تنفتػو الحيػرة حػػوؿ 
ىذا القلـ زىو نصواف زـ زف الليالر قد ىدتو وزخر تو ، وزعجزتو عف ال تابػة ،ثػـ 
طرح الت اسؿ مػرة زخػرػ حػوؿ القلػـ ىػل ،ػاض نبعػو زـ انطم ػت زنػواره  ش ػار 

د الحيرة بالصاعر شيرػ زف عيد الصباب م ى شر دياجير الظ ـ حائرا د وت تب
بػػ  رجعػػة ،ولػػـ يعػػد لقلمػػو صػػ ف بعػػد رحيػػل الصػػباب عنػػو، وىػػو شػػر حالػػة بػػيف 
الي س والنػدـ، ثػـ عقػد الصػاعر مقارنػة بػيف زم ػو الػدابر وحا ػره الملبػد بػالغيـو 

 شقاؿ  

 مفارقة النغمة  وىر  "زداذ المنطوؽ على ال لية بنغمة تيامية يعػوؿ علييػا شػر
شظيػػػار التعػػػارض والت ػػػاد بػػػيف ظػػػاىر المنطػػػوؽ وباطنػػػو واػػػيف  ػػػطحو وعمقػػػو 
بحيػػػػث تقتلػػػػك ىػػػػذه النغمػػػػة التياميػػػػة محتػػػػوػ ذلػػػػؾ الظػػػػاىر لمصػػػػلحة البػػػػاطف 

وزلحػػػع شػػػر عنػػػواف القصػػػيدة ال ػػػابقة مفارقػػػة النغمػػػة شذ العنػػػواف "يػػػا  (1)الم ػػػاد"
ة النػػداذ قلمػػر" وىػػو يفيػػد معنػػى التح ػػر والحػػزف وا لػػـ وا تصػػ  ذلػػؾ خػػ ؿ زدا 

"يػػا" ومػػدة ا لػػ  تعنػػر زشػػرة مػػف زشػػرات الحػػزف وا لػػـ والماابػػدة ، ويػػاذ المػػت لـ 
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الػػػواردة شػػػر قولػػػو  "قلمػػػر " تعنػػػر زف ىػػػذا الحػػػزف ممتػػػد اامتػػػداد اليػػػاذ شػػػر رخػػػر 
ات ػػـ لت صػػ  عػػف المعانػػاة ال امنػػة شػػر مػػدة اليػػاذ وتػػوحر اػػذلؾ باختصػػػاص 

 الحزف بقلمو دوف ،يره .
يػػة عنػػواف ىػػذه القصػػيدة " خمػػس وعصػػروف عامػػا " العنػػواف ومػػف المفارقػػة النغم

يوحر بمفارقة النغمة التر تعنر التح ر على ما م ػى مػف العمػر شبعػد مػرور 
خمس وعصروف عاما وق  الصاعر متح را نادما على عمره الػذؼ انق ػى ولػـ 
يجف منو صيئا ،ير الح رة والندـ وقد تراذت ىذه المعانر شر النص الذؼ معنا 

واف يحمػػل شػػر طياتػػو رىػػات الصػػاعر وزناتػػو علػػى  ػػياع ىػػذا العمػػر ىبػػاذ شػػالعن
منثور ولـ يحصد منػو صػيئا ؛ ولػذا تمنػى مفارقػة الحيػاة شبػاطف ا رض خيػر لػو 

 مف ظيرىا وشر ىذا يقوؿ 

شف الصػػاعر شػػر ىػػذه القصػػيدة ينظػػر شلػػى الحيػػاة وا  ػػى ياػػاد زف يق ػػر عليػػو 
شيػػو يتػػدبر حياتػػو ومػػا مػػر بػػو مػػف محػػف لػػيعلف زف  ػػنوات عمػػره اانػػت عجػػاؼ 

ـ الػػذؼ ت يرجػػى منػػو مػرت عليػػو ولػػـ يجػػف منيػػا صػػيئا شيػر مثػػل ال ػػحاب الجيػػا
مطػػر وعنػػدما زطػػل الصػػاعر علينػػا بقولػػو  " خمػػس وعصػػروف عامػػا مػػرت " اػػاف 
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مف المتوقك زف يندـ الصاعر على م ر ىذه ال نوات وا نو شاج  القارغ  بعدـ 
ز ػفو علػى م ػر ىػذه ال ػنوات ، وايػ  ي  ػ  لم ػييا وىػر بمثابػة ال ػحاب 

لػػـ تػػزرع الحػػب ولػػـ تحصػػد  الجيػػاـ الػػذؼ ت يرجػػى منػػو خيػػر ، وىػػذه ال ػػنوات
ال ػػػ ـ بػػػل المعانػػػاة عنوانيػػػا واليػػػ س والبػػػسس واليػػػـ وا  ػػػى  ػػػماتيا التػػػر دار 
الصػػاعر شػػر شل يػػا ولػػـ ي ت ػػلـ ليػػا ولػػـ ير ػػد لليزيمػػة التػػر منػػر بيػػا ول نيػػا 
يرجػػو النيايػػػة ويتمنػػػى المػػػوت لعلػػو يخلصػػػو ممػػػا ىػػػو شيػػو مػػػف ىػػػذه الػػػدنيا التػػػر 

 جارت عليو ولـ ترحـ  عفو .
 مف المفارقات اللفظية التر وردت شر تجراة صالن الصرنوار قولو  و  

شف الصػػاعر  يتحػػػدث عػػف رحلتػػػو شػػر الحيػػػاة الػػدنيا ويصػػػور عمػػره شييػػػا بالحقػػػل 
ويتحدث عف ال قر والبذور وال ذلؾ يدلنا علػى زف الصػاعر يتحػدث عػف حقػل 
شيػػػو زرع وزارع ومػػػاذ ل ػػػقر الحقػػػل ، ول ػػػف المفارقػػػة تنتظػػػر القػػػارغ شػػػر البيػػػت 

نمػا حقػل مػف ا وىػاـ الثانر لتدلنا علػى زنػو حقػل ول ػف لػيس بػو زرع وت ث مػر واى
شيو زصجار مختلفات الثمر والموت اامف شر نوع معيف منيػا وىػو صػجر الزقػـو 
ومػػك زف الزقػػػـو صػػػجر مػػػر ورائحتػػػو ارييػػة شت زنػػػو طعػػػاـ زىػػػل النػػػار ، ووصػػػ  
الصػػاعر الجنػػة بػػالحمراذ والجمػػرة صػػفة للنػػار ولي ػػت للجنػػة  ف الجنػػة توصػػ  

نة والموت شػر ىػذا الحقػل ليػدلنا علػى زنػو بالخ رة ، وقد جمك الصاعر بيف الج
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حقل خاص صيم مف ىذه ا صياذ ال ريية شلى النفس ليدلل على زف رحلتو شر 
الحيػػاة الػػدنيا ت تختلػػ  بحػػاؿ مػػف ا حػػواؿ عػػف رحلػػة زىػػل النػػار شػػر النػػار شقػػد 
جمك شر ىذا الحقل ما يوجد شػر النػار وىػذا يػدلنا علػى تبػـر الصػاعر مػف الػدنيا 

ور،بتػو شػر الػتخلص منيػا ، وقػد ا ػتطاع الصػاعر زف يوظػ  زدواتػو وارىو ليػا 
الفنيػػة لتصػػور الػػدنيا شػػر صػػورة ارييػػة مقػػززة ينفػػر منيػػا اػػل مػػف يصػػاىدىا شقػػد 
صور النيار شييا بالقـز الذؼ يجرؼ وراذه شر ال ماػاف وصػور الليػل بػالوحش 
ه مصػػػوه الخلقػػػة جػػػاثـ شػػػوؽ الصػػػاعر والػػػدماذ تت ػػػاقط مػػػف بػػػيف زظفػػػاره واػػػل ىػػػذ

الصػػػور تت ػػػاشر مػػػك المفارقػػػػة لتصػػػال لوحػػػة صػػػعرية تحتػػػػاج شلػػػى ر ػػػاـ مػػػػاىر 
يلتقطيػػػا بريصػػػتو ويوظفيػػػا للتعبيػػػر عػػػف زنػػػات ىػػػذا الصػػػاعر المتع ػػػر شػػػر طػػػرؽ 

 الحياة .
ومػػف مفارقػػة النغمػػة عنػػواف ىػػذه القصػػيدة " طػػاؿ الطريػػ  " شلػػيس المقصػػود بيػػا 

فصػػل الػػذؼ منػػر بػػو طػػوؿ الطريػػ  الحقيقػػر ، ول نيػػا تعنػػر التح ػػر مػػف جػػراذ ال
الصاعر شر حياتو ، ومدة ا ل  شر قولو " طاؿ " تحار رىات الصػاعر ورتمػو 
 النف ية وزشرات قلبو وح رتو الناجمة مف شصلو شر تحقي  ما ااف يصبو شليو .
وت تر المفارقة اللفظية المبنية على اجتماع ال ديف لنرػ صػورتيف متناق ػتيف 

الصػػاعر شذ جػػرد مػػف نف ػػو صخصػػا رخػػر  ت صػػ  عػػف البػػوار الػػذؼ حػػاؽ بحيػػاة
ليتعجػػب مػػف الحالػػة التػػر صػػار شلييػػا شيػػو يعػػرض لصػػورة صػػخص ،اشػػل عمػػا 
يحاؾ بو مػف د ػائس ومػسامرات ولػذا عبػر تػاذ المخاطػب شػر قولػو  "وطرقػت ، 
وشجػػػرت ، وىػػػدمت ،وبقيػػػت ، ولعػػػل ش ػػػناد الفعػػػل الما ػػػر شلػػػى تػػػاذ المخاطػػػب 

ف ػو صخصػا رخػر ليخاطبػو وياصػ  يساد ما نحف بصدده شذ جرد الصاعر مػف ن
لو عف حقيقة الوىـ الذؼ يعيش شيو شقد ااف قلبو بمثابة الجدوؿ المنيمر بالماذ 
العذب الزتؿ ومك ذلؾ لـ يجػف مػف الػدنيا شت الصػوؾ ثػـ يػ تر اليػدـ والبنػاذ شػر 
البيت التالر متجػاوريف وىمػا اليػدـ لصػرح الصػباب ، والبنػاذ لصػروح ا مجػاد ، 

اذت بيذه المفاج ة التر ز دت زف الق اذ حاـ على الصاعر شخ ر والمفارقة ج
 ال صرذ وشر ذلؾ يقوؿ الصاعر  
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علػػى وتػػ تر مفارقػػة ا  ػػداد لتحاػػر عالمػػا مختلفػػا صػػا،و    ػػبحانو وتعػػالى 
ىذه الصا لة لحامة ت يعلميا شت ىو شالصػاعر يصػور حياتػو وحيػاة النػاس معػو 
ليقفنا على عالـ متفاوت متصارع ال واحد شيو يمثل صريحة مف صرائحو ت قت 
علػػػى الػػػر،ـ مػػػف اخت شيػػػا ، وحامػػػة   زلفػػػت بػػػيف ىػػػذا الصػػػتات وجمعػػػت بينػػػو 

؛ ول ف رزقو قليػل وتلػؾ  شماانة الصاعر زقل مما ااف يتمنى ، وحاجاتو عظيمة
المفارقػػػة جػػػاذت لحامػػػة ت يعلميػػػا شت   والنػػػاس متفػػػاوتوف مػػػنيـ الغنػػػر الػػػذؼ 
يرشل النعيـ ، ومنيـ الفقير الذؼ يصاو مف البسس ، ومنيـ دنرذ النفس والخل  
، ومػػنيـ صػػاحب الفاػػر المعجػػز وتػػ تر المفارقػػة لعاػػس حالػػة المجتمػػك المنق ػػـ 

ق ػػـ يمثػػل قابيػػل ، واوخػػر يمثػػل ىابيػػل وايػػذا انتصػػر شلػػى ق ػػميف ت ثالػػث ليمػػا 
الف اد حتى ز حى مو ى عند النػاس اػاذب وال ػامرؼ ىػو الصػادؽ المصػدؽ 
، وىػػػػذا ياصػػػػ  عػػػػف مػػػػدػ التخػػػػبط واتنحػػػػراؼ ا خ قػػػػر الػػػػذؼ عػػػػـ الػػػػدنيا ، 
والصعوب منيا مف يمجد ال  ـ مك زنو و ػيلة شلػى الحػرب شػر عػرشيـ ، ومػنيـ 

الصػػػػعوب ، والعػػػػدؿ صػػػػار  ػػػػيفا م ػػػػلطا علػػػػى رقػػػػاب مػػػػف يعػػػػيش علػػػػى دمػػػػاذ 
المظلػػوميف وبػػو صػػار الػػذئب صػػريك الصػػاة والصػػاة صػػارت ذئبػػا وشػػر ذلػػؾ يقػػوؿ 

 الصاعر  
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شف الصػػػاعر بنػػػى تجراتػػػو الصػػػعرية علػػػى المفارقػػػة لياصػػػ  الزيػػػ  الػػػذؼ يعػػػيش 
وصػار ال ػاذب صػادقا والصػادؽ الناس شيو شقد انقلبت الموازيف وتبدلت ا مور 

، ولج  الصاعر شلى الرمز والمفارقة لياص  الحقيقة للناس ، ويبصرىـ بيػا ااذبا
، صػػار شػػر زمننػػا ىػػو ال ػػاذب المخػػادع  ػػى عليػػو ال ػػ ـ وىػػو رمػػز الصػػدؽشمو 

صػار شػر زمننػا رمػزا للصػادؽ وال امرؼ وىػو رمػز ال ػذب والتػدليس والمخادعػة 
، وتبدؿ القيـ وا خ ؽ دليل علػى انتصػار الف ػاد وعلػو صػ نو ، ولػـ تخػل ا ميف

الق ػػػاذ شذا  ػػػاحة الق ػػػاذ مػػػف الظلػػػـ وىػػػذه مفارقػػػة عظيمػػػة شالنػػػاس يلػػػوذوف ب
زح وا بوط ة الظلػـ لعليػـ يفػوزوف بالعػدؿ ، ول ػف ا مػور تبػدلت وصػار الػذئب 
شػػر  ػػاحة الق ػػاذ صػػريعا للصػػاة واػػذلؾ عػػـ الف ػػاد ، وعظمػػة المحنػػة ، ولعػػل 
شطػػ ؿ الصػػاعر علػػى ىػػذه النمػػاذج وتعريتيػػا يعػػد زمػػ  شػػر الخػػ ص منيػػا وىػػذا 

الصػػػعوب العرايػػػة عػػػاـ يػػػدؿ علػػػى زنػػػو اػػػاف ير،ػػػب شػػػر التغييػػػر شذ رصػػػد حالػػػة 
ـ وايػذا ت ػوف ىػذه التجراػة  1428ـ قبل بزوغ ثػورة يوليػو المجيػدة عػاـ 1421

شرىاصػػا بػػالثورة المجيػػدة التػػر زعػػادت لنمػػة العرايػػة  ػػال  زمجادىػػا ، ونصػػرت 
الح  والعدؿ والخيػر شػر راػوع ا مػة العرايػة ، ولعػل عنػواف ىػذه القصػيدة التػر 

تحمل شر طياتيا المفارقة "يػا عيػد " يعػد مفارقػة"  انتزعنا منيا ىذه ا بيات التر
النغمة " شقد جاذ الصاعر ب داة النداذ "يا " وىر للمنادػ البعيد لميحاذ ب ف ىذا 
العيػػد جػػاذ وا مػػة العرايػػة تجتػػر زحزانيػػا وت ػػمد جراحاتيػػا مػػف جػػراذ اتحػػت ؿ 

بػا حرار  الغاصـ الذؼ  لب الصعوب العراية خيراتيػا ، و ػاـ النػاس الػذؿ وناػل
صر تنايل ، وىذا النداذ يدؿ على مػدػ الفجيعػة التػر منػى بيػا النػاس شػر ذلػؾ 
الزمف ؛ ولذا اصطحب الصاعر العيػد ليبثػو مصػاعر الح ػرة وا  ػى ، ولياصػ  
مػػف خ لػػو عػػف اليػػواف والػػذؿ الػػذؼ حػػاؽ بالنمػػة العرايػػة والمصػػرية علػػى وجػػو 

  واذ .
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وات ػػك شيػػو الخػػرؽ علػػى الراتػػ  وىػػر  والمفارقػػة تحاػػر قصػػة عػػالـ انقلبػػت شيػػو ،
زداة ز ػػػلواية يتو،ػػػل الصػػػاعر مػػػف خ ليػػػا شػػػر اعمػػػاؽ التجراػػػة الصػػػعرية شيجلػػػر 

ادث ومػػػف ىػػػذا حقائقيػػػا ، وياصػػػ   ػػػوذاتيا بعػػػيف ناقػػػدة بصػػػيرة بمجريػػػات الحػػػو 
  المنطل  يقوؿ الصاعر

وياصػػ  الصػػاعر خػػ ؿ ىػػذه المفارقػػة عػػف زحػػواؿ النػػاس شػػر مصػػر قبيػػل ثػػورة 
تحمػػل مفارقػػة والصػػورة  ـ شيج ػػد صػػورا مختلفػػة اػػل صػػورة 1428يوليػػو عػػاـ 

ا ولػػى صػػورة المتػػديف الػػذؼ ي ػػير علػػى ىػػدػ دينػػو القػػويـ ،ول نػػو يمصػػر بػػيف 
الناس على ا تحياذ امف يفعل زمرا يعاب عليو ؛ نو شػر نظػر المتفل ػفيف مػف 
الػػذيف يتم ػػاوف ب صػػياذ عػػاشى علييػػا الػػزمف ، والصػػورة الثانيػػة للػػذيف يخرجػػوف 

دوف انف يـ مػف الحامػاذ ، وىػذا يػدؿ علػى على قيـ دينيـ الحني  ومك ذلؾ يع
مػػدػ التخػػػبط الػػػذؼ اػػػاف يعػػػيش شيػػو المجتمػػػك رنػػػذاؾ ، والصػػػورة الثالثػػػة  نػػػاس 
يعيصوف على ذاريات الما ر وين وف حا رىـ المصرؽ ، وىذا يػدؿ علػى زف 
ىستذ الذيف يجتروف ذاريات الما ر لي وا مف ا حيػاذ ، وعلػى ا مػة العرايػة 

وتمػػزؽ ثػػوب الجيالػػة لتحيػػا شػػر النػػور المصػػرؽ الػػذؼ ا ػػاذ زف تراجػػك نف ػػيا ف 
 ا رض وعمرىا وانى ح ارتيا المصرقة شر ال صقك حل بو .

وت تر المفارقػة المبنيػة علػى تجاىػل العػارؼ زثنػاذ مخاطبػة الصػاعر للعيػد بقولػو 
 "ز امك زـ ل ت ت ػمك " ثػـ يبػيف الصػاعر رسيػة قومػو للعيػد ورسيتػو للعيػد لنػرػ 

رسيػػة مفارقػػة عظيمػػة شالنػػاس يػػروف العيػػد شػػر لػػبس الثػػوب الجديػػد خػػ ؿ ىػػذه ال
وطػػػ ذ البيػػػوت والحػػػارات ، وزمػػػا الصػػػاعر شيػػػرػ زف العيػػػد ىػػػو عيػػػد القلػػػب عيػػػد 
الحرية عيػد جػ ذ الم ػتعمر عػف زرض مصػر عيػد تحريػر ا رض العرايػة مػف 
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بػػراثف اتحػػت ؿ ا جنبػػر الغاصػػب وتبػػدو ىػػذه الصػػورة وا ػػحة جليػػة شػػر قػػوؿ 
 ر  الصاع

 واحلمد هلل أوال وآخرا
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الحمد  الػذؼ خلػ  االن ػاف علمػو البيػاف، وصػ ة و ػ ما علػى خيػر ولػد     
 عدناف، وعلى رلو وصحبو ومف  ار على نيجو شلى يـو الديف .  وبعد 

شالمفارقػػػػة تعػػػػد  ػػػػمة مػػػػف ال ػػػػمات ا  ا ػػػػية شػػػػر تجراػػػػة الصػػػػاعر صػػػػالن     
 الصرنوار وقد عوؿ الصاعر علييا اثيرا شر بناذ تجراتو الصعرية .

ز ػػػيمت المفارقػػػة مػػػك عناصػػػر البنػػػاذ الفنػػػر ا خػػػرػ شػػػر تج ػػػيد التجراػػػة      
الصػعرية وا ػتظيار انييػا، ولػـ تنفصػل عػف ىػذا البنػاذ المتػآذر، شصػارت جػػزذا 

 مف ايانو.
المفارقة اللفظية ااف ليا ح ور شر تجراػة الصػاعر؛  نيػا نقلػت لنػا عالمػا     

المصػػرؼ شػػػر مػػدة زمنيػػػة متناق ػػا يصػػر بمػػػدػ اتنييػػار الػػذؼ حػػػاؽ بػػالمجتمك 
انيػػارت شييػػا القػػيـ، وتبػػدلت ا حػػواؿ مػػف جػػراذ اتحػػت ؿ ا جنبػػر الػػذؼ  ػػلب 
خيػرات ا مػػـ، وحػػاوؿ تغيػػيـ ا خػػ ؽ التػر نصػػ ت الصػػعوب علييػػا، ونصػػر ثقاشػػة 

 اتنيزاـ النف ر حتى ي تطيك ال يطرة على الصعوب العراية .
اللفظية عليو؛  نو يجمك بيف ااف الت اد ىو ا  اس الذؼ بنيت المفارقة     

زصػػياذ اػػاف مػػف المفتػػرض زف تتفػػ  شػػر واقػػك الحيػػاة ول نيػػا لػػـ تتفػػ ، ومػػف ىنػػا 
 اانت المفارقة التر تصر بعالـ مت ـز متصارع .

اانػػت حيػػاة صػػالن الصػػرنوار مجػػات ش ػػيحا للمفارقػػات؛ ولػػذا اثػػرت الصػػاوػ     
 شر تجراتو محملة با نيف وا لـ والحزف العمي  .

تعد المفارقة امتدادا طبيعيا لعدة مصطلحات شر تراثنا النقدؼ وىر الػتياـ،     
وتجاىػػل العػػارؼ، والمػػدح يػػراد بػػو الػػذـ، والػػذـ يػػراد بػػو المػػدح، ولػػو زف الب ،ػػة 
العرايػػػة لػػػـ تتجمػػػد شػػػر صػػػورة مصػػػطلحات تحتػػػاج شلػػػى صػػػواىد محفوظػػػة  ػػػلفا 

لتعػػرؼ علػػى زبعػػاد  شػػادت الب ،ػػة العرايػػة مػػف تطبيػػ  ىػػذه المصػػطلحات شػػر ا
التجراة الصعرية شر تراثنػا ا دبػر، ومػك اػل ذلػؾ شػإف الذائقػة العرايػة ا ػتوعبت 

ف قصرت شر التطبي  .  ىذا المصطلن شر صوره ال ابقة واى
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بػػيف لغػػة الصػػعر والمفارقػػة رحػػـ وقراػػى، شلغػػة المفارقػػة تقػػـو علػػى المراو،ػػة،     
لتقػت المفارقػة بالصػعر واونػا واذلؾ لغة الصعر تقوؿ صيئا وتعنى ،يره، واذلؾ ا

ن ػػػيجا زدبيػػػا مبنيػػػا علػػػى العواطػػػ  الجياصػػػة التػػػر ت ػػػتثير المتلقػػػر شتجذبػػػو شلػػػى 
 معاودة النظر شر العمل ا دبر ت تبطاف ما شيو .

عنػػواف القصػػيدة شػػر تجراػػة الصػػرنوار زثػػار العديػػد مػػف المفارقػػات النغميػػة،     
ده عنايػػة شائقػػة لتج ػػد رناتػػو وىػػذا يعنػػر زف الصػػرنوار اػػاف يعنػػى بعنػػاويف قصػػائ

 وزشرات نف و وعواطفو المالومة .
اانت المفارقػة التصػويرية تصػمل القصػيدة ب  مليػا لتحاػر عمػ  شنيػا اػام      

يقػػػػـو علػػػػى ز ػػػػاس التنػػػػاقض بػػػػيف صػػػػورتيف اػػػػاف مػػػػف صػػػػ نيما زف يتفقػػػػا ول ػػػػف 
 اتخت ؼ بينيما ىيمف على التجراة الصعرية اليا .

الصػػػعرية مػػػك المفارقػػػة شػػػر تج ػػػيد التجراػػػة الصػػػعرية، وقػػػد تعانقػػػت الصػػػورة     
اعتنى الصاعر بالصورة لير ـ عالما ،ير محدود ب لفاظ محدودة تحاػر تجػارب 
عاصيا الصاعر، وتفنف شر ر ميا ب لواف مختلفة تصر بما شر نف و مف مصاعر 

 وزحا يس، وىاذا ت اشرت العناصر الفنية شر بناذ النص الصعرؼ .
 أوال وآخرا .واحلمد هلل 
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تػػاج العػػروس مػػف جػػواىر القػػاموس لل ػػيد دمحم مرت ػػى الح ػػينر الزايػػدؼ ط  ػػػ  
 ومة ال ويت  نة مطبعة حا
 .ـ 1444

 .ـ  8118ماتبة ا  رة  نة   ط .تحوتت الصعرية العراية د/ ص ح ش لػ  
ب عػف ابػف ا عرابػر وزبػر عمػرو الصػيبانر ديواف الحطيئة مف رواية ابف حبيػػ  

 . بيروت .دار صادر   صرح زبر  عيد ال ارؼ ط
ديػػواف صػػالن الصػػرنوار ت د/ عبػػد الحػػر ديػػاب مراجعػػة الػػداتور زحمػػد امػػاؿ  ػػػ

 ـ  . 8113الييئة العامة لقصور الثقاشة  نة   ط .زار
 .رماتبة مص  ط .ديواف قيس ولبنى ت د/ ح يف نصارػػ 
  ط .رؼ بعػػد صػػػوقر  الحلقػػة الثالثػػة رواشػػػد زبوللػػو د/ دمحم منػػػدورالصػػعر المصػػػػػػ 

 ني ة مصر .
 . ـ1424ط  .صعرية المفارقة قراذة زنانية ز.د دمحم زجمد العزبػ  
 ـ .1417مصر  نة .المقتط    ط. الطراز ليحر بف حمزة العلوؼ ػ  
 .ب/ عبد الحر دياعباس العقاد ناقدا دػ  
 .ماتبػة ابػف  ػينا  ط .الحديثة د/ علػر عصػرؼ زايػد عف بناذ القصيدة العرايةػ  
 ـ  .8118ىػ ػػ 1788الرابعة  نة   ط
مس  ػػة التػػاريد  .دار شحيػػاذ التػػراث العراػػر  ط .ل ػػاف العػػرب تبػػف منظػػورػػػ  

 العرار بيروت لبناف .
/ متػػػػولر دمحم الب ػػػػاطر وايػػػػل اليػػػػة اللغػػػػة مػػػػك الصػػػػعراذ المعاصػػػػريف للػػػػداتورػػػػ  

 ـ 1441ىػ 1711ا ولى  نة  العراية بالمنصورة ط
 ط الثالثة .  المعجـ الو يط .
المفارقػػة القررنيػػة درا ػػة شػػر بنيػػة الدتلػػة د دمحم العبػػد ط دار الفاػػر العراػػر ط  ػػػ

 ـ 1447ىػ1712ا ولى  نة 
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 المفارقة ترجمة عبد الواحد لسلسة  .ػػ 
لة المفارقػػػة وز ػػػاليب الصػػػعرية شػػػر ديػػػواف رجػػػل مػػػف ،بػػػار لعاصػػػور شنػػػر. ر ػػػاػػػػ 

 ـ.8112/8112ماج تير شعداد الطالبة حنيف ناجر ط 
ميويػػػؾ دؼ  ػػػر المفارقػػػة وصػػػفاتيا ) ػػػمف مو ػػػوعة المصػػػطلن النقػػػدؼ (  ػػػػ 

 .1424للنصر والتوزيك ببغداد  نة  دار الم موف  8ترجمة عبد الواحد لسلسة ط

لقػص العراػر لػػ  ػيزا بحػث المفارقػة شػر ا  8مجلة شصوؿ المجلد الثانر العدد ػ 
 قا ـ .

ـ  بحػث المفارقػة لػػ نبيلػة 1424 ػنة  7  3مجلة شصوؿ المجلد ال ابك العدد ػ 
 شبراىيـ.

ـ  بحػث المفارقػة لػػ نبيلػة 1424 ػنة  7  3مجلة شصوؿ المجلد ال ابك العدد ػ 
 شبراىيـ.

بحث تحت عنواف المفارقة شػر صػعر  1عدد  32مجلة المورد ػػ العراؽ ػػ مجلد ػ 
 .لمتنبر ز.د/ عبد اليادؼ خ يرا
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