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ُعْ	ِدَِّة، ُمَقاَرَ�ٌة َسْ�ِدٌَّة ُمَ	اَزَنةٌ  َواَِة ال�َِّ�اِئ�َِّة ال�ُّ  ِبَ�اُء اْلُ%َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ
 ْ	�  انِ �َ لْ عَ الْ  ةَ اشَ %َ قُ لِ  ةٍ رَ 1ِ قَ  نٍ َبْ�َ. ِرَواَیَ,ْي الَ	اِرَفِة ِألَُمْ�َ%َة الَ*ِ%ْ�ِ( َوُعُ

  د. إس�اع
ل م���د م���أ.
  َوال َّْقِ� ِفي ِقْ�ِ� الُلَغِة الَعَ�ِ��َِّة  َأْسَ�اُذ اَألَدبِ 

ْلِفي    َجاِمَعة الَ'ْ)َ'َعِة ُ&لَّ�َّة ال�َّْ�ِ�َ�ِة ِ%ال$ُّ

   

ت!)�ق ال�راسة إلى %ِة على ول�ِج مع!�ِك ال�فارقِة، ��ا ت�اوُل ال�راسُة مع�فَة ق�رِة ال��عِة ال�ع�د .م���ل�
ا آخ� لل�راسة 1َْ: ِرَواَیَ!ْي الَ�اِرَفِة ِألَُم1َْ�َة ال5ِ1ْ�ِ6َ َوُع1ُْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْل1َانِ َ�اَزَنة بَ �َقاَرَ+ة الَ�ْ�ِد%َّة ال�ال ، ب�صفه م�<=

وته�ف ه4ه ال�راسة إلى ب1ان أن بGاء ال�فارقة %Cّ<ل Jاه�ة في ال�وای!1:، وH!��د في ال1�Gج الّ��دE له�ا مCّ<ال 
ف!ح  رغًة في ى إلى ال!R�ی� في ال�راسات ال��د%ةالك!Cاف وال�عالRة، ��ا أنها ت�عى امل��ا لغ�Hّا م�ّ�ضا عل

ال)�ائ^ ال!قل1�%ة ال�!�ارثة، و+1ان أن ال��ازنة وجهة  أمام ال!ق�قع ع�مح�صا على و  ،ل�راس1:أمام اآفاق ج�ی�ة 
ال!Cاbه واالخ!الف ب1: أوجه  ص�ال�وائي، �bا %ع1: على إJهار أن�اع ال�فارقة ور  اإلب�اع الك!Cاف أس�ارصال�ة 
   .ال�وای!1:

  ق�اشة العل1ان. –أم�1ة ال51�6  – ال��ازنة –ال�ع�د%ة  –ال�Gائ1ة  –ال�وا%ة  –: ال�فارقة ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

َمةٌ ال   ُ�َق�ِّ

ْ (ِ عَ ِهَ' وَ جْ ِل وَ َال #َ ُ" !ِ 
ْ لِ ً�ا یَ �ْ َأْحَ�ُ�َك ر�َِّي حَ   *ِ
َصْفَ�ِة ِلَ' وَ سُ 2ِ رُ 
ْ َلى خَ ُ* عَ لِّ سَ أُ وَ  يلِّ َص أُ اِنَ'، وَ +َ لْ سُ 
َ=ا ُمَ��ٍَّ� الَهاِد9 اْألَِمْ
7ِ  ؛'َ ائِ 
َ 5ِ نْ أَ  ِّ
      وَ�ْعُ�؛ ن5

لل�فارقة  ةٍ �َّ �ِ قْ نَ  ةٍ �َ ؤْ رُ  �ِ �ْ �ِ قْ ى تَ لَ إِ ْ�َعى تَ  ال�راسةَ  فإّن ه�هِ 
وت,#+�  ،!ِ �ْ *َ هْ ال#َّ  وْ أَ  لِ �ْ *ِ هْ ال#َّ  !ِ ا عَ �ً "ْ عِ )َ  ،في ال&وای#"!

في ال*ق2  سة إلى م,0"! م#*از�"! وم#-اور�!ال�را

ه�ا: ال�فارقة وال�*ازنة، وت�عى ال�راسة إلى  نف�ه
ال#أص"ل ال#=;"قي ل;:اء ال�فارقة ب*صفه ال�,6 
األول لل�راسة م! جهة، وتق*م )إث;ات وجاهة ال�*ازنة 
ب*صفها ال�,6 اآلخ& ال�*ازG ل�,6 ال�فارقة م! 

 J&ال-هة األخ.  
إلشارة إلى أنه ال ��0! لل�ارس وت-�ر ا        

م-&د ال�T&�ة؛ ألن  ال#ع;"& ع!اخ#Qال ال�فارقة في 
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وت;قى  ،وجه م! وج*هها ال+V"&ة ال�#�اخلةال�T&�ة 
قادرًة على  –ال�فارقة ب*صفها Zاه&ة أسل*Y"ة / لغ*�ة 

غة سل=انها، وأن ت:�ج أق*J أن ت�#قي م! الل
ل، وال�فارقة قادرة علدالالتها ع;& خ"*\ها  ى ال#^0ُّ

إن+ار�ة أو ف-ائ"ة أو  إماهي ففي ص*ر _V"&ة، 
ته0�"ة أو ساخ&ة أو م:=لقة م! ال#aاد، وهي قادرة 

   .على أن تالمc م-�*عة م! الغا�ات في وق2 واح�
وا�ُة ال:�ائ"ُة ال&ّ  :الB�ْ5َِ  أس5اُب اخ@
ارِ  أوال:
َها ت,&�aًا الفً#ا َعَلى ُوُلْ*ِج ِمْعَ�ارِ  ع*د�ُة م,&ِّضةٌ ال�ّ 

َ&اِف  ْ̂ &دG، َرْغَ;ًة ِفي ُمَ:اَوَشِة هَ�ا اْلِ�ْعَ�اِر واْسِ# ال�َّ
ْ=َ&ُحَها، ُث�َّ َألنََّها �Zِالِلِه وYََ"اِن َنْ*ِع"َِّة األسkلِة الَِّ#ي 

ْ&ِد ِرَواَ�ٌة ذاُت َضِ-ْ"ٍج َعاٍل وَصmٍTَ َداِئٍ�،  و�;قى لل�َّ
ُة ال#ي ال:ِّْ�َ*Gّ غ*ا�اُته وoْغَ&اَءاُتُه و\;"َعُ#ُه  الTَاصَّ

  :ت�عى ال�راسة إلى مقارY#ها؛ لألس;اب اآلت"ة
ل�فارقة في ;:اء ا*عي لال,a*ر ال:ّ ال*ق*ف على  -١

 ّVم r"ة ال&وای#"!؛ حYاه&ة )ارزة وم#قارZ فارقة�ل2 ال
 Gاب ال�&د=Tات+أت ال&وای#ان  ق�و ، لل&وای#"!في ال

  &دG.ال�ّ  ه�اع�ار م#^""� ل;:اء ه�ا الا على ات+اء ق*�ّ 
 أن*اع ال�فارقة في ال&وای#"!،ب"! الالف2  قاربال#ّ  -٢

ض على مع&فة أن*اع ال�فارقة ع:� �,&ّ  وه* ما
 G&+ال ع:ه أنه �^ي )ال#قارب الفa;�ع#"!، ف�ال

، م�ا �ق*G دوافع وال#القي الف:ي ب"! ال&وای#"!
  ال�*ازنة ب":ه�ا. 

٣-  ،Gاء ج�ی� لل�رس ال�&دaال&غ;ة في \&ق ف
ل�*ازنة Qج ب"! ب:اء ال�فارقة وم,6 اال��,#+� إلى 

األع�ال ال�&د�ة، و�#�T م! ال�قارYة ال#=;"ق"ة  في

في ال,�0  �0*ن مف"ً�ا، وه* ما له أساًسا م^&وًعا
   .ال�ق"x على ه�ه األع�ال

ه�ه ال�راسة م*ض*ًعا  تعالج :Bِ �ْ ال5ّ  ةُ 
َّ �ِّ هَ : أَ نً
اثا
ع )0ً&ا في ال&وا�ة ال:�ائ"ة ال�ع*د�ة، وه* م*ض* 

ت:,* م:,ى خاصا بها، و�#�Vل  ال�فارقة، _�ا أنها
في أنها ت#�T م! م,0ّي ال�فارقة وال�*ازنة أساس"! 
ضا)="! ل�عال-اتها، وه* ما �ع:ي أن ال�راسة ال 
تق*م على م,6 واح�؛ ول+:ها تق*م على م,0"! 
م#-اور�!، ی#�Vل ال�,6 األول في ت&س"خ ب:اء 

ال:�ائ"ة  ال�فارقة وتأك"� حa*ره في ال&وا�ة
ال�ع*د�ة، وأما ال�,6 اآلخ& ف"#�Vل في االت+اء على 
ال�*ازنة ب"! ال&وای#"! )ال#*ازG مع ب:اء ال�فارقة، وه* 
ما �ع:ي أن ال�,0"! ی:}ه&ان و�#+امالن في س;"ل 

  .م#+املة لل&وای#"!نق��ة ال*ص*ل إلى تق��� معال-ة 
:Bِ�5َُّة ال
اَألْسkَِلِة ال#ي  وَأَما َعْ! َنْ*ِع"َّةِ  ثالGًا: إشEال

ُعْ*ِد�َِّة؛  یV"ُ&َها ب:اُء ال�فارقِة في َواَ�ِة ال:َِّ�اِئ"َِّة ال�ُّ ال&ِّ
�أت"ان على ه�ا الل�ی! ف##لT{ في ه�ی! ال#�اؤل"! 

ال:,ِ*: هل _ان ب:اء ال�فارقة ُمaَاِعًفا ل,"*�ِة ال�&ِد 
في ال&وای#"! أو _ان ع;kًا ثق"ًال على ال�&ِد؟ وهل 

�;�ع#ان ت*Z"ف ب:اء ال�فارقة في اس#=اع2 ال
روای#"ه�ا؛ ل"عل! ع! اس#,قاق ف:ي لل�;�ع#"! 

  واس#,قاق ن*عي لل&وای#"!؟
إدراك ته�ف ه�ه ال�راسة إلى  :B�ْ5َِ الْ  افُ �َ هْ أَ َراِ!ًعا: 

  تها:ا�* أول م!قا\عة ال#ي م-�*عة م! األه�اف ال�#



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٣٥          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

ب"ان أن ب:اء ال�فارقة �^0ّل Zاه&ة في ال&وای#"!،  - 
��د في ال:�"ج الّ�&دG له�ا م^0ّال مل�,ا لغ*ّ�ا و�#

   .م,ّ&ضا على االك#^اف وال�عال-ة
وY"ان أن ال�*ازنة اسات ال�&د�ة، ال#-�ی� في ال�ر  - 

  وجهة صال,ة الك#^اف أس&ار اإلب�اع ال&وائي.
إZهار أن*اع ال�فارقة ورص� أوجه ال#^ا)ه  - 

وای#"! واالخ#الف ب"! ال&وای#"!، وال#أك"� على أن ال& 
ت#�Tان م! ب:اء ال�فارقة أساًسا إلح0ام ال�&د وز�ادة 

   ت^*�قه.
تقاس� ه�ه ال�راسة م:ه-ان : Bِ �ْ 5َ الْ  جُ هَ =ْ ا: مَ Hً امِ خَ 

 r"م#فاوتة؛ ح m�:م,*ر�ان ب c"ت )^0ل رئ��اع#
ب*صفه ال�:هج األكV& األسل*Yي ال�:هج على 
 *a:هج ال:ف�يجاء ث� ، راح�ان"ة الV&ت;ة ال�في ال 
ل;ع� ال�قا\ع  الع�"xار ال�غJQ ال:ف�ي إلZه

رم�Qة اإلشارات ال:ف�"ة ال#ي ع! +^ف للال�&د�ة، و 
، وق� اح#+�2ُ ال:�"ج ال�&دG لل�فارقةی:=*G عل"ها 

ْ&ِدّ�ِة ِفي روای#ي ال*ارفة ألم"�ة  إلى ال:ُُّ}ْ*ِص ال�َّ
الT�c" وع"*ن ق�رة لق�اشة العل"ان؛ للTل*ص إلى 

إلى ال:#ائج ال�:ه-"ة دراسة س&د�ة م,0�ة تفaي 
ال�ق"قة؛ ),"r ت+*ن ه�ه ال:}*ص ال�#+أ األص"ل 

  في ال�عال-ة وال;,r وال:�&.
: ال ت*ج� في ح�ود ما ةُ قَ ا!ِ الHَّ  اتُ اسَ رَ �ِّ ا: الْ سً ادِ سَ 

ع! ب:اء ال�فارقة في ال&وا�ة  عل�"ةٌ  ا\لع2 دراسةٌ 
ال:�ائ"ة ال�ع*د�ة، وال ت*ج� دراسة م*ازنة _�ل6 في 

وال ت*ج� دراسة ت#}�J ، �ائي ال�ع*دGال�&د ال:
وه* ما ، أكV&أو واح�ة ل;:اء ال�فارقة في روا�ة 

، مع ال#أك"� �ع=ي االس#,قاق وال-�ارة له�ه ال�راسة
على وج*د دراسات ن*ع"ة جادة ع! ال�فارقة في 

  م:=ق#:ا الع&Y"ة.
 في مق�مةٍ  ال�راسةُ  ه�هِ  جاءْت  :ّ�راسةال ةُ +َّ خُ  َساِ!ًعا:
، وت=&ق2 ف"ها إلى ت�اؤالتهاو إش0ال"#ها ا ف"ه ب":2ُ 

 �ُ "ْ هِ �ْ ال#َ ا وم:ه-ها وأه�افها وخ=#ها، وأما أه�"#ه
 ةً غَ لُ  هُ فُ �ْ &ِ عْ تَ وَ  ةِ قَ ارَ فَ ال�ُ  حِ لَ =َ ْ} مُ  عَ مَ  ةٌ فَ قْ وَ : فع:*انه
ي ا فِ هَ اعِ *َ نْ وأَ  ةِ قَ ارَ فَ ال�ُ  �ِ ائِ *َ فَ  !ْ عَ  rُ یْ �ِ ا وال,َ حً َال واص=ِ 

: فه* )ع:*ان لُ وْ األَ  rُ ,َ ;ْ ال�َ أما ي، و ائِ وَ ال&ِّ  دِ &ْ ال�َّ 
وأما ، ةٍ رَ �ِ قَ  نٍ *ْ "ُ وعُ  ةِ فَ ارِ *َ الْ  يْ #ِ ایَ وَ رِ  ب"! مفارقة ال#aاد

فع:*انه: مفارقة ال�T&�ة ب"! ِرَواَیِ#ْي  نيالَ�ْ;َ,rُ الVَّا
فع:*انه:  Vالrاْلَ*اِرَفِة وُعُ"ْ*ٍن َقِ�َرٍة وأما الَ�ْ;َ,rُ ال

ْي اْلَ*اِرَفِة وُعُ"ْ*ٍن َقِ�َرٍة، وأما مفارقة اإلن+ار ب"! ِرَواَی#ِ 
فع:*انه: مفارقة الف-اءة ب"! ِرَواَیِ#ْي  &ا)عالَ�ْ;َ,rُ ال

 ال:#ائجِ )عَ�   الTات�ةُ  تa�:2ْ اْلَ*اِرَفِة وُعُ"ْ*ٍن َقِ�َرٍة، و 
ت+^ف ع! ت�2aT ع:ها ال�راسُة، وال#ي ال#ي  ال�الةِ 

ل2 ال�راسة ، وأقفال&وای#"!غ*ا�ات ب:اء اْلُ�َفاَرَقة في 
  .ل�}ادر وال�&اجع ال#ي ع*ل2 عل"هاب�_& قائ�ة ا

وال ��ع:ي في األخ"& إال أْن أق*ل: إن:ي ال      
م!  &أG القا\عال وأأسعى إلى تق��� ال+ل�ة ال:هائ"ة 

ك�ا أن:ي ل� أسَع إلى إح}اء _ل  ،�ارسةوراء ه�ا ال
أل*ان ال�فارقة ال#ي وردت في ال#فاص"ل ال�&د�ة 

ب:اء ال�فارقة في *ل*ج �;ي ال#أس"c لوح لل&وای#"!؛
ل�راسة ال:�ائ"ة ال�ع*د�ة م! جانm وت=;"x ا ال&وا�ة

ال�*ازنة ب"! ال&وای#"! م! ال-انm اآلخ&؛ ألنه ق� 
 J&ف*ن أن*اًعا أخ"aن آخ&ون و�*Vأتي )اح�
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، أو �=;ق*ن ال�راسة ال�*ازنة على ن}*ص ال�فارقات
 ،J&ا ال �ف*ت:ي ال#ق�م )ال^0& إأخ�ادة _�لى ع

ال;,r العل�ي في جامعة ال�-�عة على دع�ها له�ا 
ا �هَ �;قى و ) ٣٨/  ٣٢ال;,r وال�G �,�ل رق� (

اِن واِإلْحَ+اِم، قَ تْ ى االلَ ى إِ عَ �ْ �َ  َعَ�ًال ِإْنِ�اِن"�ا َ;ْ,rال
 بِّ رِ  �ِ  xَ لَ =ْ ال�ُ  الَ �َ ّأنَّ ال+َ  !ٍ "ْ قِ ى �َ لَ عَ  oِ ْ: ُ2ْن _ُ وَ 

ْلNُ َوMَِلْ
ِه ْ�ِفْ
ِقْي ِإالَّ َمْا تَ وَ ﴿ !َ "ْ �ِ الَ العَ  َّO�َِه َت
ِ َعَلْ َّPا!ِ
 ُQ
  ] ٨٨[س*رة ه*د جQء م! آ�ة  ﴾ُأِنْ

 ُ�
   ال@َّْ�ِهْ
ُل*Yًا ُمْ}َ=َلً,ا أدب"�ا م=َّاً\ا وُأسْ ] Irony[ اْلُ�َفاَرَقةُتَع�ُّ  

خاصة وأنها تع#�� على ف:"�ا ض;اب"�ا وغامaًا، 
لع�ل / ال�&سل وY"! ال#^ف"& وال#&م"Q ب"! م;�ع ا

ال&سالة ال#ي �ق�مها / الع�ل / ال&وا�ة / ال:{ م! 
 m#لقي م! ال-ان�ل / ال�م�#ق;ل الع !"Yو ،mجان
اآلخ&، وYات م! ال;�هيِّ ال#�اهي وال#+امُل ب"! 

الُلَغَ*G في ال:َّّ{ِ  ل�;�ع وال�#لقي، و�;قى ال#َّ^0"لا
&دG انع0اًسا له"�:ة ال�;�ع، و�;قى فه� ه �ا ال�َّ

م! ن}"m  ال#^0"ل وال*عي ب&م*زه وشف&اته وأس&اره
ْ&ِد�َّة َواِئي  ال�#لقي، وت;قى الع:اص& ال�َّ في ال-:cِ ال&ِّ

م#^ا)0ة مع حa*ر ال�#لقي؛ فاْلُ�َفاَرَقة ُ_َ&ٌة م=ا\"ٌة 
ب"! ال�;�ِع  -ل* جاَز ال#ع;"&ُ  - هالم"ٌة غامaٌة 

ه�ا وال�#لقي، ولعل ه�ا ال#َّ^ا)6َ ه* س&ُّ م&اوغِة 
ال�}=لح وس&ُّ ض;اب"#ه، وه* ما ی�دG إلى صع*Yة 

اَعاِت تق��� م}=لح جامع مانع ِلْلُ�َفاَرَقة ُیْ&ِضي َق:َ 
اِرِسْ"َ! وأذواَقه� و�ل;ي \�*َح ال:ُّقَّاِد ورؤاه�  وأ ال�َّ

"!، خاصة وأن #ی:�-ُ� مع ال=اقات اإلب�اع"َّة لل�;�ع

ٌة م! وم:=لق ال�فارقة ِتق:"ٌَّة ف:"ٌة م&ت+Qٌة على اللغةِ 
وال ع-mَ؛ ف;:اء ، ُ◌ ال*ج*ه م#ع�د ع;اءتها، وهي ب:اءٌ 

اْلُ�َفاَرَقة )�Vا)ة والدة ف:"ة خارجة م! رح� اللغة، 
&د�ة ال&وائ"ة  وال#^0"ُل الُلَغ*Gُّ ِنْ�ِ;يٌّ في األع�ال ال�َّ
وال �-&G على وت"&ة واح�ة، وه* ما �-عُل ب:اَء 

 ِ̂ ً=ا وُ�ْعِ=ي ُخُ}*ِصَ"ًة اْلُ�َفاَرَقِة ع:}ً&ا ح"*��ا َن
  لإلب�اع، وُ�َع�ُّ عالمًة على ت�"Qِ ال�;�ِع وتف&ِدِه.

نَّ ال�عاني ال#ي �^"& إِ  ال@َّعUُV2 اللغ�9ُّ ِلْلُ�َفاَرَقة:
ق] في ال�عاج�  - ر  –إل"ها ال-�ر اللغ*G [ف 

ت,�ل دالالٍت م#:*عًة وم#�اخلًة، أه�ُّها ال�Tالفُة 
ب#عاُد والق=ُع وال#;اعُ� وال�;ای:ُة وال�عارضُة واال

؛ ح"r جاء في الل�ان:  ُّx َّ̂ وال�ه*ُر وال*ض*ُح وال
;ح َألنه فاَرَق س*اَد  "والَفَ&ُق ما انفلxَ م! ع�*ِد ال}ُّ

، وجاَء في )١(الل"ِل ... وَفَ&َق لي رْأGٌ َأG َبَ�ا وZََهَ&"
ته�یm اللغة: "و�قال: َفَ&ق لي ه�ا األمُ& َ�فُ&ق ُف&وقًا: 

؛ فالف&ق )�ع:ى ال�ه*ر )٢(َ! ووَضح"إذا ت;"َّ 
وال*ض*ح، ولعل ما أورده الQَّمG&^T في أساس 
ال;الغة أق&ب إلى ال�ع:ى االص=الحي ِلْلُ�َفاَرَقة؛ 
ح"r �ق*ل: "وَفَ&َق لي ال=َِّ&xَ�ْ ُفُ&ْوًقا وانف&َق انف&اقًا 
إذا ات-ه ل6 \&�قان فاس#;اَن ما �-m سل*_ه م:ه�ا، 

... وم! ال�-از: وقف#ه على  و\&�xٌ أف&ُق َب"ِّ!ٌ 
، وق� )٣(مفارق ال,�یr أG على وج*هه ال*اض,ة"

                                                           

) ابن منظور: "لسان العرب"؛ تحقيق عبد هللا علي الكبير ومحمد أحمد ١(
حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف: القاهرة، د. ت، مادة 

 .٥/٣٤٠٠ق]، مج  -ر  –[ف 
هـ:"تهذيب اللغة"؛ ٣٧٠) أبو منصور األزهري، محمد بن أحمد ت ٢(

ون ومحمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف تحقيق عبد السالم هار
   ١٠٨/ ٩والنشر: القاهرة، د .ت، مج 

هـ: "أساس ٥٣٨) الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ت ٣(
البالغة"؛ تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: 



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٣٧          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

ق]  -ر - َتَ;"ََّ! م! اس#ق&اء معاني مادة [ف
وم^#قاتها في اللغة أن ه:اك ت:*ًعا في دالالتها، 
�T#لف )اخ#الف ال�"اق، وهي مادة غ:"ة )ال�الالت، 

  ول"c لها داللة واح�ة م,�دة قا\عة.
ی;قى ال#أك"ُ� على أنَّ  ِلْلُ�َفاَرَقة: ال�ع=ى االص+الحيُّ 

،م}=لَح اْلُ�فَ  وه* ما  اَرَقِة م}=لٌح م&اوٌغ وج�ليٌّ
"وMِْذ َی@Zَُِّف َمْفُهْ�ُم )ق*له:  د. سي. م
�V'ی�_�ه 

، وعل"ه ی;قى )١(اْلُ�َفاَرَقة ِ!َ�ا ُع2َِف عْ=ُه م7ْ م2َاَوَغٍة"
ة. و�0في أن ل+ل واح� م:َّا مفه*ُمُه ال�اتي ِلْلُ�َفاَرقَ 

ن^"& إلى أن ه:اك م-�*عة م! ال�راسات ال-ادة 
، وأ)عادها )٢(ال#ي _^ف2 اللVام ع! حق"قة اْلُ�َفاَرَقة

وأن*اعها وق�م2 تع&�فات م#ع�دة له�ا ال�}=لح، 
وم! أوائل م! ق�م*ا تع&�فا اص=الحّ"ا لها ن;"لة 
إب&اه"� ال#ي ت&J أنَّ ال�فارقَة: "تع;"ٌ& لغ*G )الغي، 

 Q_&العالقة ال�ه:"ة ب"! األلفا� ی x"أساًسا على ت,ق
                                                                                             

–ر  –. مادة [ف ٢١، ٢٠/  ٢م، مج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١بيروت، ط
 ق]

والمفارقة  -د. سي. ميويك: "موسوعة المصطلح النقدي؛ المفارقة  )١(
وصفاتها"؛ ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات 

  ٩/  ٤م، مج١٩٩٣والنشر: بيروت، الطبعة األولى، 
أصبحت دراسة المفارقة ذات حضور الفت من قبل الدارسين  ٢)(

رتبطة بالتراث األدبي العرب، وقد طرقت الدراسات موضوعات م
سة  القديم والحديث على حد سواء، ومن أمثلة الدّراسات العربيّة الُمؤّسِ
التي عالجت مفهوم المفارقة في االصطالح، واهتمت بدراسة 

نبيلة إبراهيم: "المفارقة" مجلة فصول،  -المفارقة تنظيًرا وتطبيقًا: 
بد: م، ومحمد الع١٤١-١٣١م، ١٩٨٧، القاهرة، ٤+٣، ع ٧مج 

"المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة"؛ دار الفكر العربي: 
م، وسعيد شوقي: "بناء المفارقة في المسرحية ١٩٩٤، ١القاهرة، ط 

م، وناصر ٢٠٠١، ١الشعرية"؛ إيتراك للطباعة والنشر: القاهرة، ط 
جابر: "المفارقة في الشعر العربي الحديث"؛ المؤسسة العربية 

وحسن حماد: "المفارقة ، م٢٠٠٢، ١ر: بيروت، ط للدراسات والنش
في النص الروائي، نجيب محفوظ نموذجا"؛ المجلس األعلى للثقافة: 

م، وسيزا قاسم: "المفارقة في النص العربي ٢٠٠٥، ١القاهرة، ط 
 - ١٠٥م، ٢٠٠٦، القاهرة، ٦٨المعاصر"؛ مجلة فصول / العدد 

في ديوان رجل من  ، وحنين ناجي: "المفارقة وأساليب الشعرية١٢٠
غبار لعاشور فني"؛ رسالة ماجستير غير منشورة / جامعة محمد 

  م.٢٠١٦ -٢٠١٥خيضر بسكرة: الجزائر،

أكV& م�ا �ع#�� على العالقة ال:غ�"ة أو ال#^0"ل"ة. 
وهي ال ت:;ع م! تأمالت راسTة وم�#ق&ة داخل 
ال�ات، ف#+*ن ب�ل6 ذات \ا)ع غ:ائي أو عا\في، 
ول+:ها ت}�ر أساًسا ع! ذه! م#*ق�، ووعي ش�ی� 

؛ ف"ع&فها )ق*له: ، وأما م,�� الع;�)٣(لل�ات )�ا ح*له"
"ال�فارقُة ن*ٌع م! ال#aَّاِد ب"! ال�ع:ى ال�;اشِ& 

، و�ع&فها ناص& )٤(لل�:=*ِق وال�ع:ى غ"ِ& ال�;اش&"
ش;انة )ق*له: "إن ال�فارقة ان,&اف لغ*G ی�دG )ال;:"ة 
أن ت+*ن م&اوغة وغ"& م�#ق&ة وم#ع�دة ال�الالت، 

، )٥(وهي به�ا ال�ع:ى ت�:ح القار� صالح"ات أوسع"
وتع&فها ح:"! ناجي قائلة: "ال�فارقة ال تT&ج ع! 
ك*نها أسل*Yا أو ص"غة )الغ"ة ��#ع�لها ال�&ء ل"ق*ل 
ق*ال أو ی#}&ف ت}&ًفا أح�ه�ا Zاه&G وس=,ي 

، وه�ه ال#ع&�فات ت,اول جاه�ة )٦(واآلخ& )ا\:ي"
تع&�ة ال�فارقة، وهي تع;& ع! ق:اعات أص,ابها، 

لى تعUV2 ك�ا أنها ت_�O على صع��ة ال�ص�ل إ
 7
م��د ودق
" لهdا ال�Z+لح ی2ضى أذواق ال�ارس

، و��0::ي في ه�ا ال�"اق تق��� تع&�ٍ� و��eحاته*
ا ضا)=ا  �ِلْلُ�َفاَرَقة �,�ل ق:اعاتي، و�0*ن م,0
ودس#*را له�ه ال�راسة ت-&G في إ\اره وت,#+� إل"ه، 

 : "اْلُ�َفاَرَقة تق=
ة لغ�Vة وه�ا ال#ع&�� ی#لT{ في أنَّ
ال2kوج عi 7اهh 2ف#2ها ال��5ع عV2e 7" شف2ة و 

                                                           

  .١٣٢) نبيلة إبراهيم: "المفارقة"؛ ص ٣(
 .١٥) "المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة"؛ ص ٤(
عدي ) ناصر شبانة: "المفارقة في الشعر العربي الحديث أمل دنقل س٥(

يوسف محمود درويش نموذجا"؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
  .٣٠م، ص ٢٠٠٢، ١بيروت، ط 

) حنين ناجي: "المفارقة وأساليب الشعرية في ديوان رجل من غبار ٦(
  .١١لعاشور فني"؛ ص 



   إس�اع�ل م���د م���                                                           ١٣٨

 

؛ لnي ��hلها ما شاء م7 دالالت اللغة إلى خف
ها
أسل��
ة وتع5
V2ة ت�2ر ق=اعاته الفV2nة وت�ف2 

وه�ا ، )١(!�Z@ه اإلب�اع
ة في ث=اhا اإلب�اع ال2Hد9"
ُم )اك#^اِف ال�فارقِة ال#ع&�� ی*لي ال�#لقي ال�G �ق* 

، :ي ال�G ی;�له ال�;�ع، وال �غفل ال-ه� الفم0اَنَ#هُ 
أولى م! تع&�� د.  -  في ت}*رG - وه* ما �-عله 

سي. م"*�6 ال�#=*ر لل�فارقة وال�G ی&_Q ف"ه على 
\;"عة ال�فارقة وتف&دها، م! دون ال:�& إلى ال-هات 
األخ&J ال#ي ت#}ل بها؛ ح"r �ق*ل: "وال�فارقة 
\&�قة في ال+#ا)ة ت&�� أن ت#&ك الّ��ال قائً�ا ع! 

ال,&في ال�ق}*د؛ فV�ة تأج"ل أب�G لل�غJQ؛ ال�ع:ى 
ق*ل شيء واإل�,اء  –فال#ع&�� الق��� لل�فارقة 

ق� ت-اوزته مفه*مات أخ&J؛ فال�فارقة  –ب:ق"aه 
ق*ل شيء )=&�قة ت�#V"& ال تف�"&ا واح�ا، بل سل�لة 

وه* ما �ع:ي  .)٢(ال ت:#هي م! ال#ف�"&ات ال�غ"َِّ&ِة"
Oل إ�hاءات اللغة مفه�م ال�فارقة ل
H@�عQ ات�اع 


�q دق
قة k! هاO2�V2ها ال��5ع و
Gال�5+=ة ال@ي ی
(اه2ة ال@ي ت5Hح في عV2e 7" س
اقات اللغة ال


ج اإلب�اعH9ّ2 لل��5ِع،  نnالف Usلة ال��t@kم

ِف اللغِة وفه* أس2ارها، iة ق�راته على ت�Hوعاك

، وه* ما �-عل ومع25ة ع7 ال�v�@H الف=ي لإلب�اع

                                                           

) ويمكن تعريفات كثيرة للمفارقة تتقاطع مع هذا المفهوم، ومنها: ١(
باللغة عن طريق الخروج من المعنى "المفارقة هي فن اإلبداع 

الحاضر إلى المعنى الغائب الذي يظهر الذات الفنية للمبدع واإلبداع 
"اْلُمفَاَرقَة لعبة لغوية على حدٍّ سواء"، ويمكن القول في األخير إن: 

تفاعلية يبتكرها المبدع، ويكتشفها المتلقي، وهي معتمدة على 
إلى سياق اللغة غير الخروج على سياق اللغة المباشر قصدا 

  المباشر لغايات تعبيرية كثيرة".
والمفارقة  -) د. سي. ميويك: "موسوعة المصطلح النقدي؛ المفارقة ٢(

  .١٦١/  ٤وصفاتها"؛ مج

&د�ة ال#ي ت�ه& ق:اعات )عَ� ال:}*ص ال�
ال�;�ع#"! أو رؤ�#"ه�ا الف:"ة في روای#"ه�ا ه�فا له�ه 

  ال�راسة وم"�انا ت=;"ق"ا لها. 
وت,�ل اْلُ�َفاَرَقة ق"�ة إب�اع"ة ق*�ة وZاه&ة؛        

ألنها ت#عالى على ال�اه& ال�;اش& وت�عى إلى تق��� 
ال�لغQ غ"& ال�;اش&، ال�G ی&ت;� )T"*� دق"قة مع 

اللغة ال�;اش&ة، ومع خ}*ص"ة ت*Z"ف اللغة، س"اق 
وه* ما ی�_�ه د. سي. م"*�6 ح"r �ق*ل: "�-m أن 
�0*ن الفُ! واألدُب ال�#�"Qُ )ال�فارقة م^#�ال على 
ال�=ح والع�xِ، والغ^اوة وال}فاء، _�ا �-m أن 
��#,*ذ على ان#;اه:ا على م�#*J ال^0ل إذ ی*جه:ا 

، )٣()"ن,* م�#*J ال�,#*J (الع�x /ال�a�*ن 
واْلُ�َفاَرَقُة في األساس تع5
2ٌ ع7 مE=�نات ال��5ع 
وق=اعاته الdات
ة ع25 اللغة ب�صفها وس
ً+ا مO2@xا 

وت+�! مهارة ال�;�ع في ق�ح ب
7 ال��5ع والقارئ، 
 �َ ِّ̂ زناد القار� وoثارة فa*له؛ ل+ي ُ�ْعِ�َل َعْقَلُه وُ�َ:

ل�اه&ة َقِ&ْ�َ,َ#ُه م! أجِل أن یل#ق� خ"*� ال�فارقة ا
والTف"ة، وYع�ها �};ح قادرا على رؤ�ة ال}*رة 
)-الء وق� ذه;2ْ ض;اب"ُ#َها وYق"2 ن}اعُ#َها، ول! 
�}ل ذل6 إال )ق�رته على تع&�ة ب:اء ال�فارقة في 
ال�&د، وه* ما ی�فع إلى الق*ل: ت#a�ُ! ال�فارقُة 
حالًة خاصًة ِمَ! ال�Tاِض وال#َّ^�ي ب"َ! م;�ِع ال:َّّ{ِ 

  وقاِرِئِه.
َواِئّي: ٤( 2ِْد ال2ِّ َّHفارقة  / أ) ف�ائُ� ال�فارقِة ِفي ال�لل

ف*ائُ� م#ع�دٌة في ال�&ِد ال&وائي؛ فهي وس"لٌة لله"�:ِة 

                                                           

  . ١٤/  ٤) المرجع السابق، مج ٣(



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٣٩          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

على م-&�اِت ال�&ِد وال#,0ِ� ف"ِه، وهَي تق:"ةٌ س,&�ٌة 
تع"! ال�;�ع على إح0اِم ال�&ِد، وت*ف"& ال#&ا)ِ� 

ن&اه في ه�ا وال#الحِ� وال#القي ب"! م0*ناته، وه* ما 
ال&أG: "إن ال�فارقة أسل*ب أدبي یل-أ إل"ها القاص 
وال&وائي ل^� القار� وoثارة ان#;اهه، وتTل"� ال,�ث في 
 Q�Qفارقة هي ن*ع م! تع�ذاك&ة القار�؛ ول�ا فال

، وعالوة على )١(ال#*اصل ب"! _اتm ال:{ وقارئه"
ذل6 ت�اع� ال�فارقة ال�ارد على اخ#Qال ال�&د، 

�ا ��اع� وت,�ل ال�ف"a�&,ا ت�ارقة ع:}&ا ت^*�ق"
على إثارة ان#;اه ال�#لقي و��فعه إلى م#ا)عة م-&�ات 
ال�&د، وت,#اج ال�فارقة إلى مهارة لغ*�ة خاصة، وه* 
ما �,�له ه�ا ال&أG: "وت,#اُج ال�فارقُة في ص:اع#ها 
إلى مهارٍة لغ*�ٍة خاصٍة، _�ا ت,#اُج إلى إح0اٍم )الِغ 

قَِّة" ��_�ه )ق*له: "فإذا _ان2 ال�فارقة Zاه&ًة ، و )٢(ال�َّ
س"اق"ًة في أول"#ها؛ فإن ت,ل"ل الT=اب في ج*ه&ه 
\&�قٌة م! \&ق ال:�& إلى اللغة )�ا هي ن{ٌّ في 

ال�فارقة مف#اح لل�&د �ع"! على ف6 ألغازه ، و )٣(س"اق"
إلى اك#^اف  :ة وفه� شف&اته ال�T;*ءة، وت�فعال+ام

ال,اضُ& إل"ه، وه*  ال��0*ت ع:ه ال�G ی*مئ ال:{ُّ 
ما ی#قا\ع مع ه�ا ال&أG: "ال�فارقة ع;ارة ع! اخ#;ار 
ل�_اء القار�، ال�G ��عى )0ل ال*سائل إلدراكها؛ 
ُف ِإالَّ لقارٍ� ��#="ُع ال#قاَ�  َّ̂ )اع#;ارها تق:"ًة ال ت#+

                                                           

الراية )  –في رواية ( به يداخ  : "جمالية المفارقةعادل كرمياني) ١(
يونيو  ١٣ للروائي حمه كريم عارف"؛ بحث منشور على اإلنترنت،

 - ١-١٥م، تاريخ الدخول: ٢٠١٢
م.٢٠١٨

https://www.facebook.com/215541968514145/posts/ 
   

  .٨ ) محمد العبد: "المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة"؛ ص٢(
  . ٩) المرجع السابق: ٣(

معان"ها وoدراك ال�غJQ م:ها ومالم�ة ج�ال"اتها 
! غ&ا)ة وس,&؛ وYالغ#ها وص*ال ل�ا َ�ْ+َ#ِ�ُ! ف"ها م

 xع"ُ� ت^0ْ"َلَها أو ِبَ:اَءَها )ع� ه�مها وف� Gفه* ال�
رؤاه ال�T#لفة وم&جع"اته ال�#^ع;ة ال#ي ت,�د آفاق 

  . )٤(ال#لقي ال-�الي ل��ه"
وهي تع"! #ل ال�فارقة م*ضع القلm م! ال�&د، وت,

وز�ادة ال�;�ع على تأز�� العق�ة وت*ت"& ال}&اع 
   ،ال,;0ة

ی;قى ال^أُن في ت:اول  اُع الُ�َفاَرَقِة:/ أ ) َأْن�َ  ٥( 
أن*اع ال�فارقة ج�ل"�ا _ال^أن في ال*ق*ف على تق��� 
تع&�� م,�د وجامع ومانع لها، و�;قى ال#عا\ي مع 
أن*اع ال�فارقة م"�اًنا خ}ً;ا لالخ#الف أكV& م! _*نه 

و_ان د. سي. م"*�6 ِمْ! أوائِل َمْ! ، م"�اًنا لالتفاق
}& أن*اع ال�فارقة أو اإلج�اع ن;ه*ا إلى صع*Yة ح

عل"ها في ق*له: "وما تQال ث�ة أن*اع م! ال�فارقة )ال 
أس�اء مع&وفة، _�ا أن )عaها م! ذوات األس�اء ما 

، ول�ا _ان ال#aاد )٥(تQال م*ضع ت+&ار وت�اخل"
م�Vال القاع�ة ال-*ه&�ة ال#ي ُتْ;َ:ى عل"ها ال�فارقُة 

قي ب"! ال�فارقة وت#*ال� م:ها أن*اعها؛ فإن ه�ا ال#ال
وأن*اعها )ال#aاد ق� قاد إلى الa;اب"ة واالخ#الف 

رقة وأن*اعها )الق�ر نف�ه أو أش�، ح*ل ت,�ی� ال�فا
وه* ما ی�_�ه ه�ا ال&أG: "م! خالل ه�ا ال#:اول 
ألن*اع ال�فارقة ��هُ& ه:اَك ِفْعًال ت�اخٌل ب"َ! أن�اِ� 

                                                           

) نعيمة سعدية: "شعرية المفارقة بين اإلبداع والتلقي"؛ مجلة كلية ٤(
م، ٢٠٠٧اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد األول، يونيو 

  . ٧جامعة محمد خيضر بسكرة / الجزائر، ص 
 ٤ والمفارقة وصفاتها"، مج -) "موسوعة المصطلح النقدي؛ المفارقة ٥(

 /٢٣.  
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: "إنَّ ، و��َعُ�ُه د. سي. م"*�6 )ق*لهِ )١(ال�فارقِة"
تع&�َ� ال�فارقِة )=&�قٍة ال ت:اُل م! ن*َعْ"َها ال&ئ"�"! 
 &ُ"V*قِف م�ألٌة صع;ٌة ت�فارقِة اللف�"ِة ومفارقِة ال�ال

، وق� ع&ض م"*�6 أن*اًعا _V"&ة لل�فارقة، )٢(ال"أَس"
وق� جعل ال�فارقة اللف�"ة ومفارقة ال�*قف ال:*ع"! 

�فارقات ال&ئ"�"! الل�ی! ت:;xV م:ه�ا _ل أن*اع ال
، وعق� مقارنة ب":ه�ا؛ ح"r �ق*ل: )٣(وت�ول إل"ه�ا

"فال�فارقة اللف�"ة تV"& أسkلة تقع في )اب ال;الغة 
واألسل*ب واألش0ال الق}}"ة واله-ائ"ة ورسائل 

ِإْذ ُتVِْ"ُ& م�ائَل  -اله-اء؛ ول+!َّ مفارقَة ال�*قِف 
 xَ;ا س�"ُل إلى إثارِة َمَ�اِئَل تا –ش0ل"ًة َأَقلَّ م�ٍة ت"Tر�

، و���Q م"*�6 األم& وض*ًحا في ال#ف&�xِ )٤(وف+&�ٍة"
ب":ه�ا قائال: "ت�"ُل ال�فارقُة اللف�"ُة أن ت+*َن 
ه-ائ"ًة، وت�"ُل مفارقُة ال�*قِف أْن ت+*َن ذاَت صفٍة 

  .)٥(أكV&َ _*م"��ٍة أو مأساو�ٍة أو فل�ف"ٍة"
ولق� عالج م,�� الع;� س;عة أن*اع م! ال�فارقة، 

ة ال:غ�ة، وال�فارقة اللف�"ة، ومفارقة وهي: مفارق
ال,0ا�ة واإلیهام، وال�فارقة ال;:ائ"ة، ومفارقة اإلل�اع، 
ومفارقة ال�فه*م أو ال#}*ر، ومفارقة ال�ل*ك 

Yاإلم0ان في ه�ا ال�"اق الق*ل: إن و  ،)٦(ال,&_ي

                                                           

) يبرير فريحة: "المفارقة األسلوبية في مقامات الهمذاني"؛ رسالة ١(
 – ٢٠٠٩ورقلة،  –ماجستير غير منشورة / جامعة قاصدي مرباح 

  .٢٧م، ص ٢٠١٠
 ٤والمفارقة وصفاتها"، مج  -) "موسوعة المصطلح النقدي؛ المفارقة ٢(

/٤٠  .  
  .  ٧١/ ٤) انظر: المرجع السابق، مج ٣(
  .  ٧٣/ ٤رجع نفسه: مج ) الم٤(
  .  ٧٣/ ٤) نفسه: مج ٥(
) "المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة "، وهذه األنواع من المفارقة ٦(

 - ١٤١ -١١١ -٧١- ٥٣توجد بالترتيب على التوالي في الصفحات: [
١٨٩ -١٦٥ -١٥٢.[  

أن*اع ال�فارقة ت#�ع ل#^�ل _ل م*اقف ال,"اة 
#&اج"��ة صال,ٌة ول,�اتها، و_لُّ ال�*اقف ال�أس*�ة ال

ل+ي ت�Vل ن*ًعا م! أن*اع ال�فارقة؛ ح#ى ال�*اقف 
ال�ف&حة في ال�فارقة غال;ا ما ت�#�عي في أ\"افها 
م*اقَف مأس*�ًة، و�ق*د االق#:اع إلى الق*ل: إنه ال 
ت*جُ� في الغالmِ مفارقاٌت مف&حٌة في األع�اِل 
ال�&د�ِة، وال=ا)ُع ال�أس*Gُّ ال,�Qُ! ه* ال�G �}:ُع 

�فارقاِت و��سُ�َها و�علُ! ع! والدتها، وأما ال=ا)ُع ال
ال+*م"�Gُّ في األع�ال ال�&د�ة في األغلm وس"لٌة 
ل#ق��� إضاءات _اشفة ع! ال�*اقف ال�أس*�ة؛ 
&د مق�مة وم! ال}عmِ أن �0*ن  فالa,6 في ال�َّ

.Gن#"-ة في ت}*ر  
ل� �0! حa*ر ب:اء : مفارقة ال@|ادال�Bُ�5 األوُل: 

ي ال&وای#"! ت-�"ل"�ا أو هام^"�ا أو ضk"ًال؛ ال�فارقة ف
ول+:ه ب:اء أص"ل في ج*ه& ال�&د، وق� اس#=اع2 
ال�;�ع#ان ع! \&�x حa*ر ال&اوG ول*ج ب:اء 
ال�فارقة و\&قه )ق*ة وع! ق}�، و_ان#ا على وعي 
)أه�"ة ال�فارقة في ز�ادة إح0ام ال�&د وت-*��ه، ز�ادة 

ق:اعاته�ا  على أنه�ا اس#=اع#ا ت�&�& _V"& م!
الف+&�ة ع! \&�x ت*Z"ف ال;:اء ال�فارق في ال;:"ان 
ال�&دG لل&وای#"!، وق� \&ق2 ال�;�ع#ان أن*اعا 

م:ه-ا  ال�فارقات م#ع�دة م! ال�فارقات، وق� _ان2
لغ*��ا ��Vل إس#&ات"-"ة مق}*دة في ال&وای#"!، وoذا 
كان )اإلم0ان _�ا �ق*ل د. سي. م"*�6 ال:�& إلى 

أنها: "أدب فهي ت:=*G على تفاعل  ال�فارقة على
ج�لي دائ� ب"! ال�*ض*ع"ة وال�ات"ة، ب"! م�ه& 
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ال,"اة وحق"قة الف!، ب"! وج*د ال��لف في _ل جQء 
ا وY"! ارتفاعه ف*ق  ً̂ م! ع�له ع:}&ا م;�ًعا وم:ع

، وoذا _ان2 )١(ع�له ب*صفه ال�ق�م ال�*ض*عي"
 ال�فارقة )�Vا)ة م:اورة ب"! ال�;�ع وال�#لقي؛ فإن
ال�;�ع مه�*ٌم )�;اغ#ة ال�#لقي به�ه ال�:اورات، رغ;ًة 
م:ه في ت,&�aه على اك#^اف أس&ار ال�&د وخفا�اه، 
وأمال م:ه في وق*ف ال�#لقي على ف! ال�;�ع ومق�ار 

ِ"ْ"ِ� ه�ا اإلب�اع.ال-ه� ال^اق ال�G َیْ;�ُ  ْ̂   ُلُه في َت
أو  ال َتْعِ:ي مفارقُة ال#aََّاِد ال�اللَة ال,&ف"َة لل=;اقِ 

 Jاِد )ق�ِر ما َأنََّها تع:ي تع�د ال*ج*ه وت:*ع ال&ؤa#ال
وانف#اح ال�&د على ع*ال� م#:*عة م! ال�الالت، وع�م 
تق*قعه أمام ال�^ه� األحادG، وت;قى مفارقة ال#aاد 
),اجة إلى قار� ن*عيٍّ �قٍ� �0#^ف أ)عادها الTف"ة 
و��#T&ج دالالتها الغامaة وال�T;*ءة م! )ا\! 

ها: "حالٌة خاصٌة ِمَ! ال#ََّ:اُقaَاِت؛ ح"rُ ال:{؛ ألن
ُف ِمَ! الِقَ&اَءِة اُألْوَلى؛ إذ  ِ̂ ِإنََّها غ"ُ& Zَاِهَ&ٍة وال َتْ:َ+
، وت,#اُج مْ! ُ�ْ,ِ�ُ!  إنََّها دفْ"َ:ُة أغ*اِر ال:َّّ{ِ

، وعلى ذل6 تف�ح مفارقة ال#aاد فaاءات )٢(ِقَ&اَءِتَها"
ال;ع"�  ال&ؤ�ة للقار� م! أجل اك#^اف ال�ع:ى

والغ*ص م! أجل ت*ل"� ال�الالت الع�"قة لل:{؛ )�ا 
�ع:ي أن ال:{ ال�فارق مV"& دائ�ا، وم#ف-& 

  )اإل�,اءات ال�T#ل=ة.
ت-&G مفارقة ال#aاد في روا�ة "ال*ارفة" )^0ل الف2، 

" :c"�Tة ال�ه� تق*ل أم"tت�ل' ذل' ال (انVأدر)

                                                           

  .  ١٠٩/ ٤وصفاتها"، مج  -) "موسوعة المصطلح النقدي؛ المفارقة ١(
حسن حماد: "المفارقة في النص الروائي نجيب محفوظ نموذجا"؛ ) ٢(

 .٣٩مرجع سابق، ص 

ال�#�ول !ع=اhة ح�لها وال�Eh 9dن عادة للف@
اِت 
لل�اتي Oان آ!اؤه7َّ ُیْ=Zُِ@ْ�َن ل2Gث2تهVْ�ِeَ َّ7ًال، ا

، ح
Bُ ت�nُن ق+ُع  واللَ�اِتي َلَ�ْیِه7َّ ح5
Qٌ ُمَ@َ�لٌِّه ِبِه7َّ
 "َ
َأْرَواِحِه7َّ م@2اصًة والمعًة َ!َال َثَغ2َاٍت، ال hُِ+ْل7َ َتْعِل
َضا والَق�5ُِل،  أع
ِ=ِه7َّ ف�َق ُوُج�ِه اآلخ7َV2 !ان@(اِر ال2َّ

َدْعَ�ِة ُمَ#اَمَلٍة َتZُِلُه7َّ ب
7 الف
=ة واألخv2؛ بل  أو
ُه7َّ في الغالQِ م�ث2اٌت !ف
ٍ� hَْ#َعُلُهhُ َّ7ْ�ِ�ْس7َ دْوًما 
َأنَّ َخْلَف الُ�ْ=َعَ+ِف َسَ
�nُُن ُهَ=اَك َصْ�ٌر َشاِسٌع 

ْ�َن َعَلْ
ِه ُفَ@اَت ال=ََّهاِر" وت;�و مفارقة ال#aاد ، )٣(َیَ@َ=هَّ
اص في ه�ا ال�ق=ع؛ ألنها تق*م على ذات حa*ر خ

شق"!: األول حاض& وه* ال�G �,�له ال�ق=ع، 
واآلخ& غائm وه* ال��0*ُت ع:ه ال�G ی#=ل;ه 
ال�"اق و�^"& إل"ه )ق*ة؛ ف:,! أمام م^ه� مفارق م! 
\&اٍز خاٍص، وال�فارقة األدب"ة ل"�2 إ\ار�ة أو 
ح&ف"ة أو م;:"ة على ق*الm جاهQة في ق:اع#ي؛ 

ُف اك#^اًفا، وهي قائ�ة على رؤ�ة ول+:ها  َ̂ م&نٌة وُتْ+َ#
ال��افة ال;ع"�ة ب"! \&في ال#aاد، ول"c )الa&ورة 
 xفارقة ت:=ل�أن �عل! ال�ارد ع! ال=&ف"!؛ ألن ال
م! االخ#}ار، و�0في أن ی�لَّ ال=ََّ&ُف ال�ْ�ُك*ُر على 

  ال=&ف اآلخ& ال�G ی#;ای! معه.
ة وال;*ن وت�ه& مفارقة ال#aاد ال��افة ال*اسع

ال^اسع ب"! (أدر�ان) وY"! (د. ال-*ه&ة)؛ فـ(أدر�ان) 
واثقة م! نف�ها ومع-;ة )إم0اناتها، وت�#="ع ال#ع;"& 
ع! وجهة ن�&ها مع أب"ها، وأب*ها م:}2ٌ أو 
)األح&J مع-mٌ ),-اجها وق*ة إق:اعها، و(أدر�ان) 

                                                           

، وقد أثبت الرضا بالشكل ٨) "الوارفة"؛ المصدر السابق، ص ٣(
 الصحيح، وقد سبق التنبيه إلى الخطأ اإلمالئي في كتابتها.



   إس�اع�ل م���د م���                                                           ١٤٢

 

َتَ&2َّْY ت&Y"ًة قائ�ًة على ال,&�ة، و_ان لها ح;"m مغ&م 
ا، ول"c ل�یها الفa*ل في م#ا)عة ردِّ فعل )-�اله

اآلخ&�! / ال&جال ُتَ-اهها أو ان#�ار ال��ح أو الV:اء 
أو اإلع-اب م:ه�، و�;قى ل�یها هي وم! على 
شاكل#ها الVقة )القادم دائً�ا، وأما (د. ال-*ه&ة) ف#ف#ق� 
اف#قادا _ل"�ا إلى الVقة )ال:فc، وه* ما �-علها ت:;ه& 

ق� ت�ل+ها الع-m )=&�ق#ها )�ل*ك (أدر�ان) و 
وأسل*Yها وم:=قها؛ و_أن ه�ا األسل*ب وتل6 ال=&�قة 
خ"ٌ& خالٌ{، وه* ما ی*ل� ف"ها شع*ر اإلح�اِس 
)ال:قِ{ القاتِل، ذل6 ال^ع*ر ال�G ی&سTه ل�یها 
اإله�ال، ذل6 اإله�ال ال�G ی#;�J في س*ء ال#&Y"ة؛ 
 فأب*ها ال ��#�ع إلى وجهة ن�&ها أصال، وال �ع="ها
ال,&�ة في ال,�یr؛ فaال ع! أن �ق#:ع ب&أیها أو 
م:=قها، وم! ال=;"عي أن ی#�ل+ها الفa*ل، وأن 
 Gاء وال#ق�ی& ال�:Vاآلخ&�! م:#�&ة م:ه� ال( xت#عل
ح&م2 م:ه، وم! ال=;"عي _�ل6 أن ت:�& ن�&ة 
س*داو�ة م#&ق;ة لألس*أ دائ�ا، فال ثقة في ال,اض& 

  ل�یها وال أمل في ال��#ق;ل.
وت,"ل مفارقة ال#aاد إلى اخ#الف الVقافات         

والق:اعات ب"! ب"kة وأخ&J، و�:,از ال�&د إلى ال#&Y"ة 
ُم ال�^هَ�  ال�:ف#,ة، و�&J ال&اوG الغائm ال�G ُ�َق�ِّ
 Gة ال�"Y&#*ذج م! ال�في ه�ا ال: &"Tل"ة والaاألف
ُتْعَ=ى ف"ه ال;:2ُ م�احًة ع&�aًة م! ال,&�ة 

مف#اٌح  - ال�#,a& –األسل*ب واالخ#"ار؛ و_أن ه�ا 
للT"& وقاع�ٌة إلخ&اج ال^T}"ة ال�ع#�لة وال*اثقة 
ب:ف�ها وق�راتها، وفي ال*ق2 نف�ه ی&J في األسل*ب 

اآلخ& ال�ل� واإلج,اف ),x ال;:2، وه:ا ال �ع&ض 
ال&اوG الغائm ال�^ارك في ب:اء ال�&د ال}*رَة _املًة؛ 

ف#,ة ألنه یه�ل اإلشارة إلى آفات ال#&Y"ة ال�:
  وم}ائ;ها.

و�ف#ق� ال�&د إلى ال:�&ة ال�*ض*ع"ة ال�,ای�ة ال#ي 
ت&ص� إ�-اب"ات ه�ی! ال:�*ذج"! أو الف+&�! م! 
ال#&Y"ة وسل;"اته�ا، و�;قى ال�^ه� م:,اًزا إلى رؤ�ة 
واح�ة؛ بل م:;ه&ا ومع-;ا وم^�وها به�ه ال&ؤ�ة 
األحاد�ة، ال#ي ت:�& ف,�m إلى ال-Qء الفارغ م! 

ى ال:ق=ة ال�*داء م! ال*رقة ال;"aاء، ال+*ب أو إل
 Gوه* ال&او mالغائ Gوعلى _ل حال ت;قى رغ;ة ال&او
العل"� )0ل شيء وال�^ارك في األح�اث وال�G �ع&ف 
ع! ال^T}"ات أكV& م�ا تع&ف ع! نف�ها / ت;قى 
رغ;ُ#ُه ق*�ًة في نق� ه�ا ال:�*ذج م! ال#&Y"ة القائ� 

�,اول جاه�ا  ال�Gعلى ن�&ة االن#قاص م! ال�&أة، و 
إZهار ع*اقm ال#Qم2 ال#ي ت�ارس ِض�َّ _":*نِة 
ال�&أِة؛ فف"ه نقٌ� م;=ٌ! لألع&اف ال;ال"ة ال#ي ال 
ت#:اسm مع ال#=*رات ال�&�عة في ال+*ن، وف"ه نق� 
م;=! _�ل6 لل#قال"� ال�#*ارثة، و�;قى إخفاء ه�ا 

في –ال:�*ذج م#ع�ً�ا م! ال&اوG العل"� ونا)ًعا 
 Gا م! عال� م! ال&  - ت}*ر�غ;ة في اخ#فائه _ل"

ال*اقع، وه* ما ی#قا\ع مع ق:اعات ال�;�عة في 
ال�فاع ع! _":*نة ال�&أة وه*�#ها وحق*قها، و�;قى 
م^ه� تعامل \الل الفج مع أن*ثة (د. ال-*ه&ة) داال 
 :c"�Tة ال�اد، تق*ل أم"a#على ح"*�ة مفارقة ال

" Qََلeَ ... ِلHَ2ُ وُهَ�ا في شه2ِ الَعOُdم=َها وَأَلحَّ َأْن َت



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٤٣          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

 ... Nْوَخِ#َل Nْوَتَ�=ََّع Nْ|ََّها َرَف=nِا؛ وَل�V�ِِ��َّا َس@َHْhَ
َفَ�اَص2ََها !ال@2ََِّجي والُق5ُالِت وَحَ�َلَها ِ!اتَِّ#اِه 

ِمْ=ُه َرَضNْkَ ِلَ+َل5ِِه  الَ�ْغَ+ِ�، وفي ال=َِّهاhَِة وَتkَلZًُّا
!الَ�اِء وال2ََّغَ�ِة  ... واْنtََلَ" ِفي الَ�ْغَ+ِ� الَ�ِليءِ 


ََّة اِإلْفَ+اِر الَِّ@ي َسَ@ْ#ِل5َُها َلُه ُأمُُّه. =ِ
َكِ+ْفٍل َیَ@2َقQَُّ ِصْ
َع2ِ  َّxاَوِة الHَق Qِ5وُهَ�ا َداِخل ال2َّْغَ�ِة َسَأَلَها َع7ْ س
 Qََلeَ َّ*ْق7ِ ال2َِّجاِل، وِم7ْ َثdِها َش5ََّهُهَ�ا ِب
في َساق

ِم7َ الَ�ْغَ+ِ� وَتْ#ُلQَ َلُه َ!اِك
Nَ ِمْ=َها َأْن َت2ُkَْج 

َ#اَرِة ِم7ْ َعَلى ال+َّاِوَلِة َخاِرَج ُش2َْفِة الُفْ=ُ�ِق وم7 ْ ِّHال
بُّ  �ا ... َلَعَ=ْ@ُه ِفي َأْعَ�اِقَها (ال�ُّ
َث*َّ ُتَغاِدُر الَ��َّاَم ِنَهاِئ

، وت,�ل ه�ه الق=عُة )١(.. َوَلُ� الَق2َِوVَِّة) ِلَ* تtوَجِ=ي؟"
ل�&د�َُّة ص*رة واض,ة م! مفارقة ال#aََّاِد، وت;"! ا

أل*انا م! ال&غ;ة والQه�، واإلق;ال واإلد)ار ب"! (د. 
ففي ال;�ا�ة یلح ، ال-*ه&ة) وY"! (\الل / ال�ب)

 ،c=غ�ا س*�ا في ال�الل عل"ها في أن ��#,\
و�ق*م )�,اص&تها ورجائها وتق;"لها وح�لها )ات-اه 

م0&هة ل=ل;ه؛ ول+:ه ال�غ=c، وت�#-"m ال-*ه&ة 
یQه� ف"ها و�T&جها م! ال�غ=c )ع� أن ل�c شع& 
ساق"ها، وق� ش;ه ه�ا ال^ع& ب�ق! ال&جال في ق*ته 
وخ^*ن#ه، و�,�ل ه�ا ال#^;"ه ق#ال ألن*ث#ها و_":*ن#ها 
و�قaي على _ل ج�"ل ف"ها، وoمعانا في إذاللها 
�=لm م:ها الT&وج م! ال�غ=c وoحaار )اك"2 

ل*ب ل#ق�Q�ها، وoه�ار _&ام#ها، ال�-ائ&؛ في أس
وس,x إن�ان"#ها؛ و_أنها جار�ة ساذجة تق*م )�Tم#ه، 
لق� ج&ح _&ام#ها وأفق�ها ثق#ها ب:ف�ها إلى األب�، وال 

                                                           

 . ١٤) المصدر السابق، ص ١(

 m;اقها م#�ائلة ع! س�ل6 إال أن تلع:ه في أع�ت
زواجه م:ها، وال�اللة ال�ق}*دة ه:ا ل"�2 ما 
ی#a�:ه ال�^ه� ال��_*ر م! خالف \ار� ب"! 

الل وزوجه؛ ول+:ها ت#-اوزه ل;"ان أل*ان الق#ل \
ال:ف�ي ال#ي ت�ارس ض� ال�&أة، فال�^ه� ال,اض& 
ی:#ج داللة إضاف"ة ع�"قة في ال:{ و�ق*م ب#*ل"�ها، 
وال-�ی& )ال�_& أن ال�ع:ى ال��_*ر في مفارقة 
ال#aاد �,"ل إلى ال�ع:ى ال;ع"� و�^"& إل"ه، وع! 

ه* ن�ٌ� ل}"xٌ مفارقة ال#aاد ن-� ه�ا ال&أG: "و 
)ال�;اش&ة دون أن یلغَي ارت;اَ\ُه ال*ث"xَ )ال�*قِف 

  . )٢(الع�"xِ ال�G ُ�َع;ُِّ& عْ:ُه"
 Gوت:قل إل":ا ه�ه الق=عة ص*رة م! اع#&اض ال&او
الغائm على ه�ه األوضاع االج#�اع"ة ال#ي تع=ي 
األفaل"ة لل&جل؛ ح#ى وoن _ان غ"& م�هل للق"ام 

ت;قى ال�&أة )�Vا)ة رد فعل )���ول"ة ه�ه األفaل"ة، و 
لل&جل في ه�ه األع&اف، وه* اله�ف ال�G تV"&ه 
مفارقة ال#aاد؛ فهي ال ت�عى إلى تق&�& م^ه� 
ع&ضي ب"! \الل وزوج#ه؛ ول+:ها ت,�ل اع#&اضا 
وت�&دا وت;&ما على انقالب األوضاع؛ ف�ه�ا ع�� 
شأن ال�&أة وعل2 م0ان#ها ف#;قى م! دون ق"�ة، وهي 

تTفى، وت�ل )ال وزن، ز�ادة على ع*رة �-m أن 
أنها أس"&ة ومق"�ة )إرادة ال&جل، وتأتي مفارقة ال#aاد 
م�_�ة ه�ه ال,ق"قة )}*رة م;اش&ة وص&�,ة في س"اق 

... شع2ْت ل�(@ها !أن ال2سالَة آخ&؛ ح"r تق*ل: "
الkف
ََّة ال@ي اسَ@َلَ�ْ@ها م=ُه هي: ِإنَّ ال#�َّ Oاَن 

                                                           

ية في ديوان أمل ) سامح الرواشدة: "فضاءات الشعرية، دراسة نقد٢(
  ١٥م، ص ١٩٩٩دنقل"؛ المركز القومي للنشر: إربد / األردن، 
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الِت؛ ل7ْn، أْ!َقى َأَنا رجًال مف@�ًحا على Oلِّ االْحِ@َ�ا
ُأَسْ
ِ+2ُ على الَ�ْضِع، ب
َ=َ�ا َأْنNِ أْنGَى Oَاَد َرْأُسَها 

ومفارقة ال#aاد تق&ب إل":ا القa"ة ، )١(َیُ�وُر ِبَها"
الالف#ة ال#ي تع}ف )ال�&أة وت:Qلها م:Qلة اله*ان 
وال��لة؛ ف+ل ال�ع="ات ت-عل ال�&أة مقه*رة مع�)ة 

هل"ة، وتعل* ب&Y&�ة ال&جل وسل*_ه خانعة وفاق�ة لأل
ال^ائ! على ت,a& ال�&أة في أوضاع رج*ل"ة ت:,از 
لل&جل، ولعل ال&اوG الغائm ��ع! في إب&از \غ"ان 
&د؛ ل+ي ��ه& ه�ه  ال�_*ر�ة على م-&�ات ال�َّ
القa"ة و�V"& االن#;اه ت-اهها، و�;الغ في إZهار 
 c"�Tة ال�&أة؛ لل#:;"ه على م&اد أم"�"� ال�ته

ه�فها  ال�G ی�ع* إلى ال&غ;ة في اس#عادة ال�&أة و 
ألهل"#ها، وال�&أة ت�ل6 إرادة ح�ی��ة في ب"ان أهل"#ها 

 وتأك"� ه*�#ها وZoهارها. 
 ق*لها: ق�اشة العل
ان مفارقة ال@ََّ|اد ع=�مْ! أمVلِة 

 ُّNَّاِت؟ .. َتَلفVَ2َاْألُْخOَ 'ِ!َ7َ َع5َاَءَتِ' وِنَقا
"َهْل َسَ@kَْلِعْ
ِلي ِبdُُهْ�ٍل.. ِفْعًال؛ َف5َْعَ� أقلِّ ِم7ْ َساَعٍة على َح�ْ 

َلNْ َأْغَل5ِ
َُّة ال=Hَِّاِء ِم7ْ أجHاٍم  ُصُع�ِدَنا ال+ائ2َة َتَ��َّ
َ�اِد ِإَلى ُمG�َِّالٍت وُمhْdَِعاٍت وَعاِرَضاِت  َّHم#لََّلٍة !ال

َرَجِة اُألْوَلى .. َقNُ|ْ5َ َعَلى ِنَقاِبي  ٍة َأْزVَاٍء ِم7َ ال�َّ َّ�xِ!ِ
وOََأنَِّ=ي َأْخxَى َأْن ُیْ=َ@tَع م=ِّي ق2ًHْا ... َهَ@ْفNُ ناِفَ
ًة: 

ت#أسc  ،)٢(َكال .. ال.. َل7ْ َأْخَلَع ِنَقاِبي أْو َع5َاَءِتي.."
                                                           

، وقد وردت نماذج أخرى لمفارقة التضاد في ١٨٤) "الوارفة"؛ ص ١(
عيون قذرة منها على سبيل التمثيل ال الحصر ما ورد في الصفحات: 

)، وجاءت رجل ٢٣٩ -٢٣٢ -  ١٥٧ -٨٨-٣٤-٢٩ -٢٨ -٧(
 وقد أثبت الصواب. مرفوعة وحقها النصب

. مع مالحظة أن قماشة ٨) "عيون قذرة"؛ المصدر السابق، ص ٢(
العليان تضع نقطتين للداللة على لحظات الصمت في الحوار، 
وللفصل بين الجمل، وللداللة على تطور األحداث وتصاعد السرد، 

  وقد أبقيت النقطتين على حالهما ولم أعدّلهما إلى ثالث نقاط.

مفارقة ال#aاد على ال#;ای! في م*قف ال:�اء وسارة 
م! ال,-اب؛ ف;":�ا ت�&دت أغل;"ة ال:�اء وسارع! 

20 سارة ),-ابها، وأعل:2 إلى خلع ح-ابه!؛ ت��
ال#��6 )ال#قال"� والق;� عل"ها، وال#:اق� في سل*ك 
ال:�اء وم*قف سارة ه* ال�G أقام مفارقة ال#aاد، 
وال �Tفى الفaاء ال*اسع ال�G تTلفه مفارقة ال#aاد 
على دالالت ال�&د؛ ألنها ال ت�عى إلى تق&�& Zاه& 
ه�ا ال�ع:ى ف,�m؛ بل تف#ح ال;اب واسًعا أمام 

، تف#ح ال;اب أمام إن#اج ج�ی� لل:{ �,�ل �التال#أو 
والدات م#ع�دة لل�اللة، وال^يء األول ال�G ت�#�ع"ه 
�0�ُ! في اخ#الل م:�*مة الق"� وت&دیها واخ#ال\ها 
ع:� أغلm ال:�اء؛ ح"r أص;,2 ال+V"&ات م:ه!َّ 
ت�عى وراء أح�ث ص",ات ال�*ضة، وق� غ�ْت 

;mََّ ال�m-� G أن ال��Vالت وال���عات ال�Vاَل ال�,
ُ�ْقلِّْ�َنُه، وه* ما �عc0 ردة فعٍل ع:"فٍة على الل;اس 
ال�,#^� ال�G �أتي اس#-ا)ة ل#عال"� دی:"ة وتقال"� 
م-#�ع"ة، وال^يء الالف2 أن ال�فارقة تعc0 اس#هانة 
به�ه ال#عال"� وتل6 ال#قال"� ال#ي أص;,2 حائال أمام 

، )(!ال+V"&ات م:ه! ع! إث;ات _":*ن#ه! وحa*ره
ك�ا أنها ت;&ز حالة ال#�&د ال}ارخة على _ل 
ال�*روثات ال�ی:"ة واالج#�اع"ة، وهي _�ل6 ت^"& إلى 
ت:اق� Zاه& في سل*ك ال:�اء وت}&فاته!، وق}ة 

                                                           

)التمسك بالعباءة والنقاب في بداية الرواية تحيل إلى سرعة  ) ولعل قوة
 - تهاونها في نزع حجابها ومالبسها وعرضها وشرفها مع "روبير" 

الذي يمثل العقدة ال أقول الكبرى ولكنها المفصلية  -في المشهد السابق 
في كثير من مجريات السرد، والذي بدت فيه مستسلمة ومنقادة وبال 

"... سقط رأسي درة ال تملك الرفض، نراها تقول: إرادة وكأنها مخ
على كتفه وكأنني مسيرة ولست مخيرة، مخدرة .. متهافة .. مسلوبة 

  .١٦٢راجع: قماشة العليان: "عيون قذرة"؛ ص  -اإلرادة". 



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٤٥          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

ال#,*ل ل"�2 إال دل"ال على ال&ف�، و_أن الع;اءة 
وال:قاب ق"*ٌد غل"�ٌة وأغالٌل م&هقٌة �-mُ ال#Tلُ{ 

وال�فارقة ت,�ل ته0ً�ا م:ها م#ى وات2 الف&صُة، 
وسT&�ة وتق&�ً&ا في آن واح�، وت,�ل ت�&ًدا حاض&ا 
�^"& إلى أل*ان م! الغQو الف+&G والVقافي [مVل 
ال�ع*ات إلى ح&�ة ال�&أة وم�اواتها )ال&جل] ال#ي 
ب�أت ت�&G في أوصال ال�-#�ع، وY"! \;قات 

في تأمالت  ال:�اء على وجه ال#,�ی�، ون&اها تق*ل
"شابٌّ شT}"ة سع*د وشT}"ة سارة:  مفارقة ب"!

یBُ�5 ع7 حل*، وحلُ* ف@اٍة یB�5 ع7 م2kٍج، شابٌّ 
م�EHٌن !األمل، وف@اٌة ت=�ُء !األلِ*، شابٌّ ی2ت�9 
الف2َح وقل5ُُه معلٌ" !غ
�ٍة، وف@اٌة ت2ت�9 ث
اَب ال��اِد 

5ِة َت2َْتُ" ِ!ِه kا م7 الeً�
على حtٍن َأَفَل، وت=Hُج خ

5َا ُبْ_ًسا َقاِدًما ِّZاُف ال
َeِهَ�ا أ
، وع
=اِن ت@�هَُّج ِف
 7َ
وَصِهْ
ُل الَفْ#2ِ الُ�ْق5ِِل، وع
=اِن َخ5َا َبVْ2ُِقُهَ�ا ما ب
ك�ٍ� ماٍض و2Oٍب آٍت .. َر�َّاُه .. أهdَEا hْأِتي الف2ُج 
سVْ2ًعا غ2ًVtا ال ت@��ُلُه َنْفHِي الَ|ِعْ
َفُة ال�Gَْقَلُة 

. و�#قا\ع األمل مع األل� في )١(ِبَ�َجِع ُعOَ 2ٍ�ْاِمٍل .."
ه�ه الق=عة ال�&د�ة القائ�ة على مفارقة ال#aاد، 
و�عل* ص*ت ال�فارقة ل"علَ! ع! ت;ای! خلف"ات 
ال^T}"#"! "سع*د" و"سارة"، _�ا ن-� اخ#الف 
الع*ال� ب"! ال#ي ت�ه& اله*ة ال�احقة والف-*ة الع�"قة 

ت ب":ه�ا، ون-� ل�فارقة ال#aاد سل=اًنا على م-&�ا
ال�&د، _�ا ت^ي ال�قارنة )ق�رة ق�اشة العل"ان على 
ل�ان "سارة" )=لة ال&وا�ة في إZهار ق�رتها اللغ*�ة، 

                                                           

 .٢٩٠) المصدر السابق، ص ١(

وه:ا تT#ل� م^اع& الف&ح واألل�، وال&جاء وال"أس، 
واإلق;ال واإلد)ار، وال�&ور وال,Qن، وال�اضي 
وال��#ق;ل، في ل*حة  ت:قل م^ه�ا مع;&ا، ی&ص� حالة 

ي ف#+2 بـ "سارة"، وال�G ی��Q م! ال�ه*ل وال�ه^ة ال#
تأث"& ه�ا ال�^ه� ه* اق#&ان مفارقة ال#aاد ال�ا)قة، 
)�فارقة األح�اث في ال-�ل ال��ه�ة ل�فارقة ال#aاد؛ 


Nُ ح"r تق*ل: ْHَِف َن
ْOَ .. ا ِإَلِهيhَ .. ُسُعْ�ٌد"
ال�اِضَي والَ�اِض2َ، وَما َفِ@Nْ�َ َذاِك2َِتي َتْعَ@2ُZِ َمxَْهً�ا 

، )٢(ا تل�Oه !اس@�2ار .. مxه� لقائ=ا األول"واح�ً 
 Gو�;قى أسل*ب ال:�اء وال�عاء والّ��ال األساس ال�
ب:"2 عل"ه مفارقة األح�اث؛ ألنها أحال2 ال�&د إلى 
ال*راء، واس#,a&ت م^هً�ا مQ#Tال في ال�اك&ة _ان 
الQم! ق� ق;&ه م:� س:"! )ع"�ه، وس&عان ما ُیْ;ًعrُ م! 

وم ال�Tل{، ال�G ل� ت+! ج�یٍ�، معل:ا ع! ق�
ت,�m له ح�ا)ا، وت;قى ال�فارقة تق:"ة ف:"ة في ی� 
ال�;�ع / ال�;�عة؛ ألنها ت�0:ه م! ال&�Y ب"! أق�ام 
ال�&د وال#*ح"� ب"! م-&�اته، خاصة إذا أجاد ت*Z"ف 
ال�فارقة وت*ج"هها، وت;�و ه:ا ق�رتها على ال-�ع ما 

ل� ب"! ال�اضي وال,اض&، م! أجل إح0ام ال�&د و 
ش#اته، و�;قى ال#أك"� على حa*ر مفارقة ال#aاد في 
ال&وای#"! )}*رة م#قارYة؛ فال&وای#ان م#^ابه#ان في 
اش#�اله�ا على ه�ا الل*ن م! ال�فارقة، _�ا أنه�ا 
م#^ابه#ان في معال-ة مفارقة ال#aاد لقaا�ا دق"قة 

، وت�ه& مفارقة ال#aاد أل*ان األسى أة م&ت;=ة )ال�& 
                                                           

، وقد وردت نماذج أخرى لمفارقة األضداد ٢٩٠) المصدر نفسه، ص ٢(
منها على سبيل التمثيل ال الحصر ما ورد في  في عيون قذرة

 -١٧٧ -١٧٦-١٧٥-٤٦ -٤٣ -٤١ -١٩ -١٧ – ١٦الصفحات: (
٣٠٠ -٢٣٥ -٢٣٤ -٢١١ -٢٠٥ -١٨٨-١٧٨.(  
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ات ال�&د وال#ي ت,اص& ال#ي ت}احm م-&�
ال^T}"ات ال&ئ"�ة؛ ألن (د. ال-*ه&ة) في ال*ارفة و 
(سارة) في ع"*ن ق�رة تع"^ان حاالت م! الaعف 
واألسى، وت,اص&ه�ا م0;الت _V"&ة، وoذا _ان2 د. 
ال-*ه&ة ق� أمع:2 أن ت�ه& في م�ه& ال�&غ*ب 
 m";=ف"ها، ومارس2 أل*انا م! اإلغ*اء لل

ت�ق� في غ"ا)ات ال&ذیلة، وأما  ؛ فإنها ل�)١(األع&ابي
سارة في ع"*ن ق�رة؛ فلق� سق=2 في ال&ذیلة سق*\ا 
م�و�ا وأت2 )=فل الk"=Tة ع:� أول اخ#;ار حق"قي 
لها، مع أنها ل� ت�ارس م! ق;ل أل*انا م! اإلغ*اء أو 

  ال#,لل!
ت#}ل مفارقة : مفارقة الV2kHة: نيال�B�5 الGا

غة ت^0ل القاع�ة ال�T&�ة ب*شائج ق*�ة مع اللغة، والل
ال&_":ة ال#ي ت#^0ل عل"ها مفارقة ال�T&�ة، ومفارقة 
ال�T&�ة لها ق*ة في تأث"&ها وo)الغها وحa*رها، وoذا 
كان2 ال��افة / اله*ة ب"! Zاه& ال�"اق وY"! دالل#ه 
ال;ع"�ة هي ال�ع*ل عل"ه في مفارقة ال#aاد؛ فإن ه�ه 

؛ ألنها اله*ة تQداد ات�اًعا وع�قا في مفارقة ال�T&�ة
ال ت&ت;� )ال,a*ر اإل�-ابي لل�اللة ال;ع"�ة، )ق�ر ما 
أنها ت&ت;� )ال,a*ر ال�ل;ي لها في مفارقة ال�T&�ة، 
وت,#اج مفارقة ال�T&�ة إلى م;�ع ذ_يٍّ ماهٍ& 
�}*غها )أسل*ب ال�T&�ة ال�اك& ال�G �ع#�� على 

: "وال�فارقة ال�اخ&ة سالح ف:ي ال#;}& )أس&ار اللغة
ه م! األسل,ة، فإنه أش�ها تأث"ً&ا؛ فهي ل* ق"c )غ"& و 
حاجة دائ�ة إلى صانع )ارع وم#لxٍ قادر على ها ب

                                                           

  .فتئتْ وجعلتها  فتأت، وقد صححُت ١٨١) المصدر نفسه، ص ١(

، وت;قى مفارقة ال�T&�ة دل"ال على )٢(ف6 شف&ة ال:{"
ح:+ة ال�;�ع وه"�:#ه على أدواته الف:"ة، وت;قى 
ع:}ً&ا رئ"�ا م,*ر��ا في اإلم#اِع واإلدهاش، وتع#�� 

، وتق*م على )٣(لG&;T مفارقة ال�T&�ة على األسل*ب ا
تق��� ن#"-ة غ"& م#*قعة لل�^ه� ال�&دG وغ"& 
م:#�&ة في م-&�ات ال�&د: "وُ�ْ;َ:ى َهَ�ا ال:َّْ*ُع  َعلى 
َما ُیْ:َ#َ�ُ& فْعُلُه تَ�اًما؛ ِإْذ َ�ْأِتي الَفْعُل ُمَغاِیً&ا لْلِ*ْجَهِة 

قي ی#&قm ؛ فال�#ل)٤(الَِّ#ي َ�ْ-ُ�ُر ِ)اِإلْنَ�اِن َأْن َ�ُق*َم ِبَها"
ش"kًا و�فاجأ ب:ق"aه ت�اما، وت;قى قaا�ا ال�&أة 
ال�ع*د�ة وما ی&ت;� ),a*رها م,فQة على مفارقة 
ال�T&�ة؛ ألن اإلب�اع ال�&دG ال&وائي ال�ع*دG �عل! 
)-الء ع! ه�a حxِّ ال�&أة، و��عى جاهً�ا إلى ب"ان 
ك":*ن#ها ال��ل*Yة، ول� ت+! أم"�ة الT�c" في 

شة العل"ان في "ع"*ن ق�رة" )ع"�ت"! "ال*ارفة" وال ق�ا
ع! معال-ة ه�ه ال�^اه�، وال )ع"�ت"! ع! إZهار 

  معاناة ال�&أة.
أم
�ة  وأما ال^*اه� على مفارقة ال�T&�ة ع:�

 �
�kة،فال&"V+ تق*ل" : NْاَنO لَّ َص5َاٍحOُ �ٍفأمُّ م��
 َ!ْعَ� ُتَقاِبُل َدلََّة الَقْهَ�ِة وَص7َ�ْ ال@2ِ�َّْ، وال ت@Oْ2ُهَ�ا ِإالَّ 

َل ال@2ُ�َّْ ِإَلى Oَْ�َمٍة ِم7َ ال=v�ََّ، وَتQZُُّ في  أْن َیَ@َ��َّ
لَِّة، OَاَنNْ َت2ُْفُ� َأْن  ِفْ=َ#اِنَها آخ2َ َرْشَفٍة في ال�َّ

َخلِِّهْ*  -َتHَْ@ِ�َع ِلَ=Zَاِئِح اَأل5ْeِاِء ُتَ@�ِ@ُ* َغاِض5ًَة:

َف hَْأُكُلْ�َن (.....) ال@2ُ�َّْ َمHَاِمْ
2ُ ال2ُّ ْOَ Qَِك

                                                           

) راما عبد الجليل راضي األَْوِسي: "المفارقة في الرواية العراقية ٢(
م"؛ كلية التربية: جامعة القادسية / العراق، ٢٠١٣-٢٠٠٣المعاصرة 

 . ٧٢م، ص٢٠١٦رسالة ماجستير غير منشورة، 
، في معرض مقارنته ١٨) سامح الرواشدة: "فضاءات الشعرية"؛ ص ٣(

  بين مفارقة السخرية ومفارقة اإلنكار.
  .١٨) المصدر نفسه: ص ٤(



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٤٧          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

hَْ�ُ#�5َُنِ=ي َعْ=ُه؟ وَ�ِقَ
Nْ َتْلَ@ِهُ�ُه وَتdَْهQُ ِفي 
Vْ�َeَ 2ٍَلٍة، ِإَلى أْن َقَفtَ َعَلْ
َها ال@2ُ�َّْ  َّEِإْغَ�اءاِت ُس

، وال ت�عي )١(َفْ#َأًة .... وأْرَداَها َصVْ2َِعَة َحالَوِتِه"
أم"�ة الT�c" إلى إZهار أن أمَّ م,�� ق� مات2 

G&0 ون*Yاته؛ ول+:ها تق}� إZهار غل;ة )�;m ال�
ال�ع#ق�ات ال^ع;"ة ع:� ال;�=اء م! ال:اس العادی"! 
على _الم العل� وال=m، وع:�ه� ی#,*ل ال=m إلى 
خ&افة، و�:قلm ال�ع#ق� ال^ع;ي إلى حق"قة، واألسل*ب 
ساخ& ت-&G ف"ه دفقة م! الف+اهة، و�;قى ت}*�& 

أم م,�� ال�G&0 )الغ*ل ال+اس& في انقaاضه على 
داال، وال#�& ع! \&�x ال#^T"{ ی:قلm غ*ال م&عً;ا، 
و�قفQ عل"ها و�&دیها ص&�عة م! دون أن تأخ� الع�ة 
م! ن*Yات ال�0&، وم! دون أن تعادG ال#�& وتقه&ه 

َخلِِّهْ*  -ُتَ@�ِ@ُ* َغاِض5ًَة:ق;ل أن �قه&ها، و_ان2: "
 Qَِك 
َف  hَْأُكُلْ�َن (.....) ال@2ُ�َّْ َمHَاِمْ
2ُ ال2ُّْOَ

؟"؛ فال ص*ت �عل* ف*ق ق:اعات hَْ�ُ#�5َُنِ=ي َعْ=هُ 
ال^ع;""! وف=&ه� ال}اف"ة، تل6 الف=& ال#ي ت#��6 
)ق:اعاتها وتTل{ لها، ح#ى ول* _ان الهالك ه* 
ال^;ح ال�:#}m ال�G �0*ن نها�ة له�ا اإلخالص، 

ُع�ِدhَِّة ِم7ْ ون&اها تق*ل: " ُّHِلل Nِْلَ�ٌة َقِ�َمHَْعَ�اِئُل ُم

�ِعي َوَالَذْت ُ ِّxا اْلُ�ْسَ+ى َه2ًَ�ا ِم7َ الَ��ِّ ال
آْسَ

اٍج وiَُل�ا ُهَ=اَك ِفي  !اَألَراِضي َّ#�ُOَ َسِة أو َقِ�ُم�ا الُ�َق�َّ
َأْحَ
اٍء َخاَصٍة ِبِهْ*، وَأْص5َُ��ا َالِحًقا hَْ�ِ�ُل�َن ُهV�ََِّة 
ْسِ�ي واْنَغ�Hُ�َا ِفي  ال5ِالِد َعَلى اْلv�@َHْ�ُ ال2َّ


ِفHَاِء اَألْع2َاِق ِفي الِ�َ#اِز؛ َل7ْnِ ِفي اْلَغاِلOَ Qِاَن فُ ْHَ

                                                           

 .  ١٨٤) الوارفة"؛ ص ١(

2َ�ْاِء ِفي َهَ|5َِة َنْ#ٍ� hُِق
ُ��َن ُدوَنُهُ*  َّZاُن ال َّEُس
 qِ2َاkُِل�َنُهْ* َنْ�ًعا ما َع7ْ االْنtِْعVًة، و
أْسَ�اًرا َعاِلَ


ِج االْجِ@َ�اِعي و�HَVُُّ�َنُه* ِخْلHَةً Hَِّ=اِمِل في الnَال  ...
ال یه�ف ال�&د إلى تق&�& حق"قة )قاء ، )٢(2ْeََش َ!2ٍ�ْ"

أع&اق أهل ن-� نق"ة، وال ��عى إلى تأك"� دور 
ال��ل+ة الع&Y"ة ال�ع*د�ة في م:اص&ة قaا�ا اإلسالم 
وال��ل�"!، خاصة وأن ال��ل+ة تقف م�افعة وداع�ة 
ل+V"& م! القaا�ا اإلسالم"ة والع&وY"ة، وال ��عى 

&ُد _� ل6 إلى ال�قارنة ب"! م*قف أهل ال,-از ال�َّ
وم*قف أهل ن-� م! ه�ه الع*ائل األج:;"ة؛ ول+:ها 
ت�عى إلى سT&�ة )ع� أهل ن-� م! ه�الء الغ&Yاء؛ 

" لالس#هانة به� "2eش !�2وع:�ه� الغ&Yاء 
وY�0ان#ه�، وق� تغل;2 ال:Qعات الق;ل"ة والع:}&�ة 
 على سل*_ه�، و�;قى ه�ا ال*صف وص�ة عار له�الء
ال*اف�ی!؛ فال ن�m له� وال ق;"لة ی#}ل*ن بها وال 
أصل ی:#�;*ن إل"ه، وأهل ن-ٍ� م#ق*قع*ن على ذواته� 
وخائف*ن م! ت�لل ه�ه األس& خل�ة إلى ع*ال�ه�؛ 
فه� ال �ق;ل*ن انT&ا� ه�ه األس& أو ت�اه"ها في 
ن�"ج ال�-#�ع، ون,! )إزاء نQعة ع:}&�ة ب"! س0ان 

الء األجانm ال�ی! �ع�ون أهل ن-� الTُلَِّ{ وY"! ه� 

                                                           

" طرش بحريبقى مصطلح / وصف "، و٢٥) المصدر السابق، ص ٢(
سيئ السمعة، ويستخدم في الحجاز ونجد، وقد بحثت عنه ووجدت 
شبه إجماع على أنه يعني المستوطنين الذين دخلوا إلى أراضي 
الحجاز فراًرا من بالدهم أو جاؤوا للحج، وقد أخذوا الجنسية 
السعودية، وهناك خلط لدى البعض في أسمائهم؛ ألنهم يذكرون بعض 

سماء العربية األصيلة ويجعلونها منهم، وقد وجدت تعريفا له في األ
وهو: "مصطلح عنصري يُطلق على المهاجرين  معجمموقع 

المستوطنين في غرب السعودية، سواء الذين أتوا للحج أو غير ذلك، 
وهم من أصول مختلفة ... وأحيانا يوصف أهل القطيف الشيعة بأنهم 

تاريخ الدخول: الثالثاء:  -رانية". طروش بحر أتوا بالمراكب اإلي
   /https://ar.mo3jam.com/termم  ٢٠١٨ -١١ -٢٠



   إس�اع�ل م���د م���                                                           ١٤٨

 

\&ش ),&، وهي ن�&ة �}عm تف�"&ها: وهل هي 
نا)عة م! نQعة ع:}&�ة أو رغ;ة في ال�,اف�ة على 
نقاء الع&وق واألن�اب؟ ول+:ها ت;قى ن�&ة غ"& 
مق;*لة وم,&مة ش&عا؛ ألن اإلسالم ورس*ل اإلسالم 
ق� لف�ها وأسق=ها؛ وهي دل"ل على ال=;ق"ة 

ت#�لل إلى ق:اعات )ع� والع:}&�ة ال#ي ب�أت 
ال:اس وعق*له�، وعلى ذل6 �,�ل ال*صف سT&�ة 
م&�&ة واس#هQاء وته0ً�ا، وم! ق;ل ذل6 �,�ل ال*صف 
إسقاً\ا إلن�ان"#ه� م! دون م&اعاة لع&ف أو دی! أو 
تقال"�، وال تQال م:}ات الفaاء اإلل+#&وني م^#علة 

   .به�ا الل-ج، ومل;�ة به�ه ال:ع&ات والق:اعات
+V"&ة فق�اشة العل
ان  ارقة ال�T&�ة ع:�وأما مف

ُ��َن وَأَنا ك�ل6؛ ح"r تق*ل:  ُّZُل الHَِأْغ Nُ
"َمَ|ْ
ُأَف2ُِّn .. ِفْعًال ِفْ
Zٌَل ُمِ�"ٌّ ِفْ
َ�ا َقاَلُه .. Qُ#ِhَ َأْن 
ْنَ
ا Oََ�ا َلْ* َأَرَها ِم7ْ َق5ْل، وَل7ْ  َأْخ2َُج َأَتَ=tَُّه، َأَرv ال�ُّ

ْرُتُه؛ َفاْل2ْ�ََأُة ُهَ=ا َلْ
nُhَ NْHَْ�َن اَألْم2ُ سَ  َّ�Zََ�ا َتOَ ً�ا ِّ


ُ=�َنٍة واسِ@ْقَالٍل ْOَ َكاْل2َ�ََأِة ُهَ=اَك .. ال2ْ�ََأُة ُهَ=ا َذاُت
ُجِل َتَ�اًما، َتxِ�ْي ُدْوَن َأْن hَُ|اhََقَها َأَحٌ�،  َكال2َّ

َل َعَلْ
َها َأَحٌ� .. َتْأُكلُ  ُق ُدْوَن َأْن َیَ@َ+فَّ َّ�Hَ@ََت  ..
َتْلَعQُ.. َت2ُْكُ� ِهَي ُح2ٌَّة .. اب@Nُ�ْHَ ورذاُذ الZاب�ن 
 Nا خ2ج�=
اإلن#ل
9t ی@+ای2ُ إلى َأْنِفي وأنا أت2Od ح

ف تع2ض=ا Oق و�Hلى" إلى ال
مع اب=ة ع�@ي "ل
ل�+اردة ال5xاب م7 م�ل إلى م�ل، تالحق=ا Oل�ات 
الغtل ال2خ
Zة والع5ارات الkادشة لل�
اء، ح@ى 


لى أن ت|2َب أحَ�ُه* على َوْجِهِه !�ق
5ة اض+2ت ل
ی�ها .. ل* N�Zh أو kh#ل أو ی@2اجع، وMنََّ�ا َقdََفَها 

ِ!Eَِ@اٍب َضOَ *ٍkْاَن hَْ�ِ�ُلُه .. فَأَداَر َرْأَسَها مَ�ا َأْق2َHََنا 
"Nِ
وت;�و مفارقة ، )١(َعَلى اْلَعْ�َدِة َسVْ2ًِعا ِإَلى ال5َْ

رنات ال�ق}*دة ال#ي ال�T&�ة جل"ة واض,ة في ال�قا
ت&س�ها ق�اشة العل"ان في ال�^ه� ال�ابx، واألسل*ب 

ل* N�Zh أو kh#ل أو ی@2اجع، الG&;T في ق*لها: "
وال-�لة هادئة وMنََّ�ا َقdََفَها ِ!Eَِ@اٍب َضOَ *ٍkْاَن hَْ�ِ�ُلُه"، 

في ال�اه&؛ ول+:ها ت:#ج ال�T&�ة في ص*رة م&�&ة 
� ال�اه& ال+ام! في م! العل� وال�ع&فة، وت#&ك ال�^ه

مالحقة الف#"ان للف#"ات، وت#*قف أمام إهانة ال�ع&فة، 
ول::�& إلى داللة  فال ق"�ة لل+#اب / ال�ع&فة / العل�،

لل�اللة على الق&�m وال,a*ر  (ُهَ=ا)Z&ف ال�0ان 
وه* ما ی#:اسm مع \;"ع"ة ال�&أة وحa*رها، 

Z&ف م0ان لل�اللة على ال;ع"�؛ و_أن  (ُهَ=اَك)و
نة ال�&أة )ع"�ة وغ"& حاض&ة، فال;ع� م0اني م0ا

ونف�ي / داللي، وه* ما ی#:اسm مع ته�"� ال�&أة 
وغ"ابها، وتع&ض ق�اشة العل"ان ص*رة الع^*ائ"ة 

ش;اب:ا  !ع�والف*ضى والالم;االة ال#ي تغلm على 
ال��#ه#&�!، وال�ی! ی#;-,*ن في سل*_ه� ال^ائ! 

:,&ف ال��ق*ت خاصة أمام الف#"ات، وه* سل*ك م
ی&فaه ال�-#�ع و�#}�J له، والالف2 في ه�ا 
ال�^ه� ال�&دG أن ه�ا ال^اب ی&د )ع:ف وق�*ة على 
ه�ه الف#اة ال#ي أشاح2 في وجهه ),ق";ة ی�ها رافaة 
 ،�Tذا )ه �ق�فها )0#اب ضoومع#&ضة على ت;-,ه، و
وفي ال*اقع ل�اذا ال+#اب ال�Ta؟ أی�ل على أنه 

ال+#اب وع�م  \الm جامعي؟ أم ی�ل على إهانة

                                                           

 .١٩، ١٨) قماشة العليان: "عيون قذرة"؛ ص ١(



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٤٩          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

ال*عي )ق"�#ه ع:� )ع� ال^;اب؟ فال ق"�ة لعل� أو 
ف+& أو رأG، إن:ا أمام ته*ر )ع� ال^;اب و\"^ه�! 
واألدهى أن:ا أمام إهانة الق"� واألخالق والعل� والعل�اء 
 GQر رم*aر ال+#اب ه:ا ح*aف+&�!، وح�والف+& وال
 ذو داللة، وoهانة ال+#اب تع:ي انه"اًرا _امال ل�:�*مة
الق"� واألخالق ل�J )ع� ال^;اب ال�ی! ال �ع&ف*ن 
لل+#اب ق�اس#ه وأه�"#ه في ت^0"ل ال*عي وY:اء 
ال^T}"ة وه* ما ی�ع* إلى الع-m، و��ل على 
مق�ار الع;r )ال�ع&فة، وتT=* مفارقة ال�T&�ة 

" :J&ن r"خ=*ات واسعة في "ع"*ن ق�رة" ح ...
ُم ِإَلى َوْجِهي وَعاَدْت ِبَي  الdَّاِك2َُة ِإَلى َأhَّاِم ان�فع ال�َّ


اَرَة ِإَلى ِجَ�اِر َ َّHَف َتَ#2َّْأُت َأْن َأْصَعَ� ال
ْOَل=�َن، و
َشاٍب َغQٍVْ2ِ ُدوَن َخَ#ٍل أْو َحَ
اٍء .. ُث*َّ hَْأِتَي الَ�َ
اُء 
ُكلُُّه hَْغ2ُ�ُِني ِحْ
َ=َ�ا َیَ@َعلَُّ" اَألْم2ُ ِبtَْوِجي الُ�ْق5ِِل واْب7ِ 

إنها ، )١(xَkْhَ 9dِى َعَليَّ ِم7ْ ِنHَْ�ِة اْلَهَ�اِء"َع�َِّ@ي الَّ 
مفارقة ال�T&�ة ال�#;-,ة ال#ي ت�ه& ال;*ن ال^اسع 
 "&"Yة ب"! م*قف "سارة" م! "روa�&افة الع��وال

على ال=&ف  -وم*قفها م! "سع*د"، _�ا ت^"& 
إلى ت;ای! م*قف روY"& وسع*د م:ها؛  - اآلخ& 

ها و�ع�� إلى فاألول: ی&�� االنقaاض على عف#
ال�ه*ر أمامها )��اه& ال&ُّقي وال#��ن، واآلخ&: 
�Tاف عل"ها م! ن��ة اله*اء، و�#عامل معها 
),�اس"ة صادقة ورقة مف&\ة وح:ان حق"قي، و�&��ها 
زوجة على س:ة هللا ورس*له، وال�فارقة ال�#;-,ة أنها 
كان2 م�#�ل�ة وم:قادة وراض"ة مع "روY"&"، وح�رة 

                                                           

 .٢٩٤) المصدر السابق، ص ١(

  ع "سع*د".وع:"فة وغاض;ة م
إنه أسل*ُب ال�فارقة القائ� على ال�T&�ة م! ه�ا 
ال#;ای! وال#:اق� ُ�َع&Gِّ ال�ل*ك اإلن�اني، و�}"ح 
)}*ت عال: �ا للع-m م! ت:اق� سل*ك "سارة" 
وت;ای:ه، وت�ه� اللغة في اإل)انة ع! ه�ه اله*ة 
ال^اسعة ب"! سل*ك ال;^& وت:اقaاته�، وتع#�� 

اث / االس#&جاع الQم:ي الق=عة إلى اس#,aار األح�
ع! \&�x ال�*ن*ل*ج ال�اخلي، وت;قى "سارة" م#ل;�ًة 
)ال,�ث وم^ار_ة في الق{ ع! \&�x ض�"& 
ال�#+ل� ال�G ت&وG )ه األح�اث ال#ي عاص&تها 
وأسه�2 ف"ها، و�;قى الق*ل: إن "ق�اشة العل"ان" في 
"ع"*ن ق�رة" ق� سل+2 م:ه-ا م;#+&ا في تق��� ال�&د؛ 

لى ال&اوG الغائm؛ ول+:ها اع#��ت على فل� تع#�� ع
حa*ر ض�"& ال�#+ل� في تق��� ال�&د، وال=&�� أن 
ال&وا�ة ان=لق2 م! أكV& م! راٍو وه�: "سارة" 
 r"؛ ح"&"Yو"ف"}ل" و"ل"لي" و"ف"}ل ال}غ"& / رو
ی#;ادل*ن ال�&د، وح�َّ "سارة" أوف& _V"&ا م! ح� 
"ف"}ل" وح� "ل"لى" و"ف"}ل ال}غ"&" م! ال�&د 
أقل )V0"& م! ح� ف"}ل، وه* ال�ارد ال,اض& 
"ف"}ل" ی&وG ب:ف�ه )ع� م-&�ات ال�&د ع! 

"ح
اتي في الغ�2ة ت�2ُق \&�x مفارقة ال�T&�ة: 
سV2عًة أماَم ناVْ2ِxَOَ 92ِiٍِ� س
=�ائي، اه@2َأ إَعادًة 
وِت2َnْاًرا وأَنا َأَتَع�َُّ" في َدَهاِل
tَ ِسV2ِ�ٍَّْة ال َأْع2ُِف ِم7ْ 

َت5َْ�ُأ وال َأْی7َ َتْ=َ@ِهي، َأْلَفْ
Nُ َنْفHِي َوِحْ
ً�ا َعَلى  َأْی7َ 
َسOَ 92ِVْ2ِِقْ+َعِة ِثَ
اٍب َمْ�ُ|�َغٍة !اِلَ
ٍة، َأْس5َُح ِفي 
َع2َِقي وُأَغاِلQُ اْشtَ��ِاَز9 وَق2َِفي، َأْك2َُه َنْفHِي .. وَأْك2َُه 
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َعْ* .. َلَقْ� ُحْ#2َِتي .. وَأْك2َُه ِبV2َِ+اِنَ
ا ِ!َأْس2ِها .. نَ 
"!!Bُ

َ�ُة ِس�H5َْ@ِ=ي الZَ@َة ، )١(اْغ�&Tمفارقة ال� ��Qت

م! وقع الغ&Yة على "ف"}ل" ال�G أص;ح م�ل*ب 
اإلرادة أمام رغ;ة ال�"�ة س�"r، وق� ب�ْت في ق�ة 
ع:ف*انها وق� اغ#};2 "ف"}ل"، وال�فارقة أنَّ 
االغ#}اب في الغالm �0*ن م! ال&جل؛ ول+::ا ه:ا 

ق"� ال�#*قع ن&اه �}�ر م! ال�&أة، وواضح وعلى ن
أن ال,&�ة في ه�ه ال�-#�عات ال تع:ي أكV& م! 
الغ&ق في الل�ات وال^ه*ات ع:� ال+V"&�! وال+V"&ات، 
ك�ا أن ق�اشة العل"ان ح&�}ة على ت&ك مفارقة 
ال�T&�ة تأخ� أ)عادها ال*اسعة وoذا بها ت:ع#ها 

Tة؛ وألنها بـ"ال�"�ة" إمعانا في تأك"� مفارقة ال��&
م#,a&ة وم#��نة؛ فال ب� أن ت�فَ& )�ا ت&�� م! ُدْوِن 
َأْن ت&عِ*Gَ ب�افع أخالقي أو دی:ي أو ت#��6َ ب#قال"� 
ْ&ُد إلى أل*ان م! ال#:اص  أو أع&اف، و�,"ُلَ:ا ال�َّ
 "&"Yال�اخلي، ف�ارة تع&ض2 لالغ#}اب م! ق;ل "رو
و"ف"}ل" أخ*ها تع&ض لالغ#}اب م! ال�"�ة 

 ،"r"�0ا "س��م#ا وغ"*را وم#Q#و_ان "ف"}ل" م
)العادات وال#قال"�، و_ان2 أخ#ه "سارة" _�ل6 م#��0ة 
ب:قابها وغ"*رة على عف#ها وم,اف�ة في ل;اسها، وه:ا 
ن,! أمام مفارقة ساخ&ة ودالة ت�ه& أن اإلع-اب 
)اآلخ& �ع�ى ال+V"&�! ع! ال,قائx، _�ا ت�ه& أن 

�,"ها الغ&ب  ال#ي- ب&�x ال,"اة ال�#,a&ة ورونقها 
تTفي ت,#ها )^اعاٍت وأش;اًحا ی#ع&ُض  - في ال�اه&

                                                           

، وقد وردت نماذج أخرى لمفارقة السخرية ٥٢) المصدر نفسه، ص ١(
في في عيون قذرة منها على سبيل التمثيل ال الحصر ما ورد 

 - ٢٠٥ -٩٩ -٩٨ -٤٦ -٤٣–٢٦ – ٢٥ – ٢٠ -١٧الصفحات: (
  ).، وصححت انتهي إلى تنتهي، وإال كانت انتهى.٢١١

لها ال�*لع*ن به�ه ال,"اة، و�فق�ون أغلى ما ��ل+*ن 
م! ع&ض وش&ف و_&امة )�;m ت-ارYه� غ"& 

  ال�,�*Yة.
و�;قى الق*ل: إن مفارقة ال�T&�ة ذات حa*ر      

ن*عي والف2 في ال&وای#"!، _�ا أنها _ان2 تق:"ة 
ال�&د وتق*�ة ال,;0ة، ولها ف*ائ� _�ل6  ل�Qادة إح0ام

في م�اع�ة ال�;�ع#"! على اله"�:ة على م-&�ات 
ال�&د، وز�ادة ع:}& ال#^*�x ل�J ال�#لقي، فaال 
ع! _*نها ت�عى إلى ت,&�aه وoثارة اه#�امه على 
م#ا)عة م-&�ات ال�&د، وت;قى مفارقة ال�T&�ة لع;ة / 

&�;ها ب"! تق:"ة لغ*�ة )إ��اءاتها و�o,اءاتها وتق
ال�#عارضات وال�#:اقaات في ال�&د، وت;قى مفارقة 
ال�T&�ة ),اجة إلى دراسة م�#قلة في ال�&د عامة 
وال�&د ال:�ائي )}فة خاصة؛ ألنها وس"لة مع;&ة ع! 

  ال��#*J الف:ي لألدیm / واألدی;ة.
 B�5ال�:BالGار الnت#^�ى مفارقة : مفارقة اإلن

اإلن+ار مTلفة وراءها ز�ادة في ال#^*�x وق*ة في 
في األصل ل�ن خاص م7 أل�ان  وهياإلثارة، 

الV2kHة؛ ألنها تH@�� م2xوع
@ها م7 األسل�ب 
وه* األسل*ب اإلنxائي ال9d ی2تtn على اللغة، 

األع�x م! ح"r ال;الغة وال�اللة م! مفارقة 
األسل*ب  ال�T&�ة، ال#ي ت�#�� م^&وع"#ها م!

الG&;T، و�;قى ه�ا ال&أG ع! مفارقة اإلن+ار وج"ًها: 
"وأما مفارقة اإلن+ار فهي إح�J ال�فارقات اللف�"ة 
ال#ي ت�Vل م:,ًى �ف"� )ال�T&�ة، و��#�Tم لغة 



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٥١          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

، و�;قى ه�ا ال:هج م! مفارقة اإلن+ار )١(اإلن^اء"
مV"ً&ا لل#�اؤل لغ&اب#ه وخ}*ص"#ه، ول,-� ال�فارقة 

ا، و�ف#&ض في ه�ا ال�&د أن تفaي ال#ي �0#:فه
م-&�ات ال�&د إلى ن#ائج م#*قعة وم#&ت;ة على 
ال�ق�مات ال�&د�ة؛ ول+! ال:#ائج تأتي )ع"�ة ع! 
ال�#*قع، وه�ا ال#فاوت ب"! ما �ق#a"ه ال�&د وما 

، )٢(ت,�له ال:#ائج ی*ل� الغ&ا)ة وال�T&�ة واإلن+ار
وت#=لm مفارقة اإلن+ار جه�ا مaاعفا ع! ال-ه� 

  ال�T&�ة.  ال�G ت,#اجه مفارقة
في روا�ة (ال*ارفة)  (مفارقة اإلنnار)و_ان2 ش*اه� 

"... َلْ* َتHَْ@ِ+ْع ُمَ@اَ!َعَة ذات حa*ر، وم:ها: 
Nْ ِ!الَ�َلِل َتَقْهَق2َْت ِإَلى َأْعَ�اِقِها،  َّHاِئِح الِ�َ�ِة َأَحZََّ=ال

َ� َأْن َشَع2َْت َدَخَلNْ ِفي َدَهاِلْ
tِ ُحْ=ِقَها وَحْ
2َِتَها، َ!عْ 
�ا َوْحَ�َها، 
Zِkَْها ِهَي َشkُِّ��َ�5) ُتV2�َِة ال َّZَأنَّ (ِح!ِ
وَتُ+ُلQُ ِم7ْ َجِ�ْ
ِع الَ�اِض2َاِت َأْن َی2َْتِ�ْی7َ َثْ�ً�ا َواِحً�ا 
ُمxَاِبًها ِلGَْ�ِ�َها !ال َخ2ٍZْ أْو ُس@َ
ان؛ َل7nَِّ ال=َِّ@ْ
َ#َة 

ها، ِهَي َقْ�ُلَها (َال ُت9�ِ5ْ الَ�ِح
�َة الَِّ@ي اْسَ@ْ�َقَف@ْ 
َجاِل ِفي الَعاَلِ* َعَ�ا ُعَلَ�اِء  ِإْعَ#اَ!َ' َأَماَمُه ِ!َأ9ٍّ ِم7َ ال2َّ
ْی7ِ)، َهNْHَ�َ ِفي ُأُذِن ُرَق
ََّة َعاِبGًَة: َماَذا َع7ْ  ال�ِّ

و�;�و األسل*ُب اإلن^ائُي ، )٣(أْ!َ+اِل الُ�ْ=َ@Qِkَ؟"
اِخُ& ال:ا)ُع م! الّ��ال (َماَذا َع7ْ أْ!َ+اِل  ال�فارق  ال�َّ

)ع"ً�ا وم#:اقaا مع م-&�ات ال�&د، الُ�ْ=َ@Qِkَ؟) 
فال�&د �,لxُ في واٍد، وه�ا الّ��ال �,لxُ في واٍد 
آخ&، وُ�َع�ُّ ه�ا الّ��ال في حق"ق#ه )�Vا)ة اع#&اض 

                                                           

مصطفى محمد أبو طاهر: "الحضور األمريكي في الشعر المصري ١) (
  .٧٠م، ص٢٠١٥، ١الحديث"؛ دار العلوم للثقافة والعلوم: القاهرة، ط

  .  ٢٠ ) سامح الرواشدة: "فضاءات الشعرية"؛ ص٢(
  .  ١٥٣) أميمة الخميس: "الوارفة"؛ ص ٣(

َة الِ�&�;�)، ال#ي  صارخ على رأG ال^"Tة (ِح}َّ
_ة إع-اب ال:�اء ت:;&G جاه�ة م�*غة وم,لَِّلة وم;ار 

ب&جال ال�ی!، وه�ا ال&أG في ذاته، ی�ل على ت�=ح 
ال&ؤ�ة وت^*شها في أذهان ال�اع"ات م�! ت:};! 
 Gأنف�ه! حارسات لل�ی! وحام"ات للعق"�ة، وه* رأ
نا)ع م! ف+& مغل*� لل�ی! وتعال"�ه، وت#قا\ع غ&ا)ة 
َة الِ�&�;�) مع غ&ا)ة الّ��ال ال�ق}*د  رأG (ِح}َّ

ه&ة) له دالل#ه، و�أتي ع&ضه به�ا األسل*ب لـ(د. ال-* 
َة ت+�! في  مق}*ًدا وم,&ًِّضا، على أنَّ الغ&ا)ة الف-َّ
رأG ال�اع"ة ول"c في الّ��ال في ح� ذاته. ف�! أی! 
أت2 ه�ه ال�اع"ة به�ا ال&أG ال�G ت,لل ف"ه م,&ًما؟، 
َة الِ�&�;�) في  وه* ما �-عل:ا نفه� أن ح�اس (ِح}َّ

ٌس أج*ٌف وخاٍل م! الفه� ال:}ح وال*ع� ح�ا
ال�ع#�ل لل�ی!، وأولى بها وYأمVالها أن ی#ق! فه� 
ال�ی! وتعال"�ه م! َقْ;ِل أن ی:};! أنف�ه! داع"ات 
وم}ل,ات، وه�ا ال&أ� G�Vل خ";ة أمل في ال�اع"ات 
ال�#ف"قهات الل*اتي ی:};! رجال ال�ی! أوص"اء على 

ة الTلx و�عل"! م! م:Qل#ه� )=&�قة مT-لة وم#:اف"
 c"�Tة ال�ف أم"Z*مع الفه� ال�ل"� لل�ی!، وت
مفارقة اإلن+ار إلZهار ق:اعاتها ال^T}"ة، ع! 

ال \&�x اإلل,اح في \&ح األسkلة ال�فارقة ال#ي 
في ذه! ال^T}"ات ال*رق"ة، )ق�ر ما ت*ج�  ت�ج�

)0ل تأك"� في ذه! ال&اوG الغائm ال�G �,�ل ت;عات 
ها تق*ل: ال�&د ن"ا)ة ع! ق:اعات ال�;�عة، ن&ا 


2ٍ ِم7َ الُ�دِّ "ْGِEَ!ِ ُع2ُوَنxْhَ وت��ُس ِ!َأنَّ ال2َِّجاَل ال
 2َ
ْGِnََها ال
ِلَ�َالِ!ِ� ال2ْ�ََأِة؛ َفِهَي ِفي ال5َِ�اhَِة ُت2ِHُْف ِفْ
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ِم7َ الَ#ْهِ� والَ�اِل والَ�ْقNِ ال9dَِّ ُتْ�ِ|
ه ُمْ=xَِغَلًة 
 َtٌة َعْ=ُهُ*، وِم7ْ َث*َّ ِإنَّ الَ�َالِ!َ� ُمHَِل@َkَْرٌة وُم وِّ

َتkَْ@ِلُ� َن|اَرَة الَ#Hَِ� وِفْ+2ََتُه اُألَلى، َتْأُخdُ ال=Hَِّاَء 
َلَها ُرَكاُم  ِّ��َ
َ!ِعْ
ً�ا َع7ْ َوَرَقِة َح�َّاَء الVْ2ِ5ََ�ِة؛ ِلُ
 �ُVْ2ِ2ٍِّ ِ!ِغَ�اَیِ@ِه ... ِلَ* ُیGاُووٍس ُمَ@َعeَ الَ�َالِ!ِ� إَلى

ِة َأْن َتkَْلَع َمَالِ!Hََها؟ َهْل ِألَنَّ ُهَ=اَك ال2َِّجاُل ِم7َ ال2ْ�َأَ 

2َ ِم7َ ال2َِّجاِل ِفي الَ#اِنQِ اآلَخ2ِ ُیVْ2ُِ�وَن ِمْ=َها ْGِnَال

وه�ان ، )١(َأْن َتَ@َ�اَرv وَتkَْ@ِفَي َتَ�اًما َخْلَف َمَالِ!Hَِها؟"
الّ��االن ال�اخ&ان ی:;عان م! ن�&ة فل�ف"ة في تف�"& 

فارق م! ل;اس ال�&أة، والّ��االن م*قف ال&جال ال�
�ع;&ان ع! ق:اعة د. ال-*ه&ة _�ا ت�ه& ال&وا�ة، 
وه�ه ال&ؤ�ة الفل�ف"ة له�ه القa"ة هي اس#;=ان 
ل&ؤ�ة أم"�ة الT�c"، ال#ي ت&�� إZهار تعارض 
ق:اعات ال&جل مع ق:اعات ال�&أة؛ فال�&أة ت�#هل6 
 جه�ها ومالها ووق#ها في اإلنفاق على ال�ال)c، وهي
تعالج قa"ة م&ت;=ة )ال�&أة، والّ��ال ال�:#�& 
وال�#*قع ال�G �ق#a"ه الّ�&د، ل�اذا ت�&ف ال�&أة في 
االه#�ام )�ال)�ها؟؛ ول+:ها أزاح2 الّ��ال ال�#*قع 
ع�ً�ا، وأت2 )الّ��ال الّ�اخ& غ"& ال�#*قع أو 
ال�:#�& وال;ع"� ع:� م-&�ات ال�&د وال�ليء )اإلن+ار 

ّ��ال ه:ا �^"& إلى ت;ای! \;ائع في ال*ق2 ذاته، وال
ال&جال وف=&ه� مع \;ائع ال:�اء وف=&ه!، _�ا ت^"& 
إلى قa"ة أع�x م! الل;اس وهي اس#"الء ال&ومان�"ة 
على ال�&أة واس#"الء ال^ه*ة على ال&جل، وال&ومان�"ة 
ال�ق}*دة هي ال#علx )ال-انm ال*ج�اني ع:� ال�&أة، 

                                                           

وجعلتها  لما، وقد صححت الخطأ اإلمالئي: "١٣٢المصدر السابق:  ١)(
  .ِلمَ 

ل�ل=ان القلm وتغل"m ال-انm العا\في واالس#-ا)ة 
، و�;قى الّ��االن ال�#عارضان دل"ل"! على )٢(ل�یها

ت:اق� ج:c ال&جال ف"�ا ب":ه�، والع-"m ال�فارق 
أن أم"�ة الT�c" ل� ت:}ف ال�&أة في ه�ا ال�^ه� 
َة ِفْعٍل ع! سل*ك ال&جل،  )ق�ر ما جعل2 ت}&فاتها َردَّ
وه* ما �ع:ي أن أم"�ة الT�c" أخل}2 لف=&تها 

ى ح�اب أف+ارها وق:اعاتها؛ إْذ ما ال�اعي وأن*ث#ها عل
وه* ما ی�_� ال&جل؟ أن تل;c ال�&أة ب:اء على م*قف 

الفارق في ال=;ائع والVقافة والف+& والق:اعات والف=& 
ب"! ال&جل وال�&أة، و�;�و لي أن األم& ال ی#ق*قع على 
م^ه� ف&دG ب"! زوج"! اث:"! ول+:ه ی#��د ل+ي 

ب"! ال-:�"!، وه�ا اإلب&از �^�ل ال#;ای! في ال=;ائع 
ة ل}*ر االخ#الف ی#a�! ال,�َّ على ض&ور 

 م&اعاة خ}*ص"ة ال�&أة و\;"ع#ها.
؛ في روا�ة ع"*ن ق�رة (مفارقة اإلنnار)وأما ش*اه� 

فلق� _ان2 حاض&ة؛ ول+:ها أقل ح�ا في ورودها ع:� 
ق�اشة العل"ان م:ها ع:� أم"�ة الT�c"، وم! أمVل#ها 

Eِْل hا "َعاَماِن فَ ق*لها:  َّxا الdَِهَ�ا ِبَه
َقْ� َتَ@َغْ
2ُ ِفْ
ُل ِفْ
ِهَ�ا ِم7ْ َرُجٍل َق5َِليٍّ  ِفْ
Zَُل .. َعاَماِن َفَقْ� َتَ@َ��َّ
Qٍ ُمَ�اِفٍ� ُمَ@Bٍِّ5xَ ِ!الَعاَداِت وال@ََّقاِلْ
ِ� ِإَلى َرُجٍل  ِّZُمَ@َع

ٍر .. ُمْ=َ+ِلٍ" .. وOََأنََّ' ال َتْ=َ@ِ�ي ِلِ@ْل'َ  2َ�ْاِء  ُمَ@2�َِّ َّZال

                                                           

زكريا إبراهيم: "سيكولوجية المرأة"؛ مكتبة مصر: القاهرة، د. ت،  ٢)(
، ويبقى الحديث عن الرومانسية بوصفها اتجاًها نقدي�ا ٢٩ص 

نه مثار اختالف بين الدراسين؛ ولكنه يرتكز  على وإبداعي�ا جدلي�ا؛ أل
الجحود بسلطان العقل وتتويج مكان العاطفة والشعور وتسليم القياد 
للقلب الذي هو منبع اإللهام والهادي الذي ال يخطئ، والرومانتيكي 
مستسلم لمشاعره وعاطفته، ويجعل حقوق القلب تطغى على قواعد 

مي هالل: "الرومانتيكية"؛ نهضة راجع: محمد غني –المجتمع.      
 ٢٤، ٢١، ١١مصر للطباعة والنشر: القاهرة، د. ت، في الصفحات: 

  على التوالي.



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٥٣          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

 Nْ@َ�َِة الَِّ@ي َن
الَقاِحَلِة الَِّ@ي َأْنَ#5َْ@َ' وِرَماِلَها الَقاِسَ
 ُّ�kُVَُف ُع2ُوَقَ' و ِّ�#َhُ 9dََِّمَعاِلَ* َوْجِهَ'، وال(ََّ�أ ال
 'َ@ِ�َxْ2َِك وَص2َاَمِ@َ' ال5َاِئَ�ِة وِح
ْnَِفاِفِه َمَعاِلَ* َتْف#َ!ِ

ْفُق�َدِة .. َأُق�ُل َأْشَ@اُقُهَ�ا .. َأِح7ُّ ال=َّاِفَقِة وَنkَْ�ِتَ' ال�َ 
ُج�َلِة الَعاِ!َقِة ِ!الَهْ
ِل  اِمkَِة وَراِئَ�ِة ال2ُّ َّxَ�ِة الHِْإَلى الَق
 v�ٌََّة وَأْه
ُع�ِد9ِّ اَألِصْ
ِل .. َهْل َأُك�ُن ماُس�ِش ُّHال
االْضِ+َهاَد وال@َّْعdِْیQَ والَ�ْ#2َ؟ .. َأْم َأنَّ َنْفHِي الَِّ@ي 

اَع َ َعاَشNْ ال@ََّقاِلْ
َ� الَعVْ2َِقَة ال2َّاِسkََة َتْأَبى ال|َّ
َلNْ ِ!َأْسَ�اِء َب2َّاَقٍة َزاِهَ
ٍة ِم7َ  َّExَوالَهَ�اَن َح@َّى َوَلْ� َت
Vَِّة والُ�ُق�ِق والHَ�ُاَواِة ِإَلى ِنَهاhَِة َهdِِه الَ�ْعtُوَفِة  ال2�ُِّ


2ًا وُسُل�Oًا؟" الَِّ@ي َتَ@َغ=َّى ِبَها ال2َ�ُاِهَقاتُ ْnِ١(َتْف( ،
و��ه& ف+& ق�اشة العل"ان ال�ل#Qم في ه�ه الق=عة 
ال�&د�ة، وق�اشة العل"ان أقلُّ ج&أة وم;اش&ة في 
 &Vأك c"�Tة ال�&أة، وت;قى أم"�ال#ع;"& ع! _":*نة ال
ج&أة وش-اعة وغ*ًصا على حف& _":*نة ال�&أة في 

شة العل"ان، م*اجهة ال&جل وه"�:#ه الُ�ْفِ&َ\ِة م! ق�ا
وتأتي مفارقة ال�T&�ة ه:ا لل;0اء على ض"اع ال#قال"� 
وذهاب ال:T*ة الع&Y"ة األص"لة ال لل#عالي أو ال#�&د 
عل"ها، وه�ه الق=عة ال�&د�ة ال#ي تق*م على 
 m-ة )اإلدهاش والعk"*ن*ل*ج ال�اخلي مل�ال

                                                           

. وكلمة ١٣٦) قماشة العليان: "عيون قذرة"؛ مصدر سابق، ص ١(
ماُسوِشيَّةٌ تعني الحصول على المتعة عند تلقي التعذيب النفسي أو 

ولها أسماء كثيرة منها: ) masochismالجسدي، وهي باإلنجليزية (
 المازوخية

، وعن الخضوع  أو المازوكية أو مازوخيةال أو  الماسوشيةأو  الجنسية
حقيقتها نجد هذا الرأي: "الماسوشيةُ ترمز إلى الشذوذ الجنسي الذي 
يتم فيه إشباع اللذة عن طريق الشعور باأللم والعذاب الذي يوقعه 

ه الحاالت هي حاالت الشاذ على نفسه، ويعتقد البعض أن مثل هذ
  مرضية عصابية تتميز بالبحث عن األلم". 

جسدية، أمراض  –فيصل محمد خير الزراد: "األمراض النفسية  -
  .٤٣٦م، ص ٢٠٠٠، ١العصر"؛ دار النفائس: بيروت، ط

و�ل*ذ ال�ارد )ال�*ن*ل*ج  واالس#غ&اب وال�فارقة،
�اِم ال�^اعِ& ال�أس*�ِة ال�ل;"ِة، و�,#�ي )ه ع:� اح#

وه* ما تق&ر ن*ره الق,=اني )ق*لها: "ِمْ! خالِل ه�ا 
األسل*ِب [ال�*ن*ل*ج] ی#�0ُ! ال&وائيُّ مْ! نقِل العالِ� 
ال�اخلّي لل^T}"ِة ال&وائ"ِة، وال+^ِف عْ! أغ*اِر 
ال:َّفcِ وَما َی�وُر ِفْ"َها ِمْ! أف+اٍر وَما ی#}ارُع ِفْ"َها ِمْ! 

، وت+اد تغلي م! \ا)عها )٢(َ*اِ\َف وانفعاالٍت"عَ 
ال�رامي ال�G �}*ر م&ارة ال^ع*ر )الفق�، وخ";ة 
األمل في ف"}ل ال�G ت,*ل م! ف"}ل الع&Yي 
ال^ه� إلى ف"}ل ال��خ، والّ��االن ه:ا ال �=ل;ان 
إجا)ة )ق�ر ما أنه�ا تق&�&ان �ع;&ان ع! اإلن+ار 

0ِْل �ا  وال�ه^ة (َعاَماِن َفَقْ� َتَ#َغْ"&ُ  َّ̂ ِفْ"ِهَ�ا ِبَهَ�ا ال
ُل ِفْ"ِهَ�ا)، وال تTفى داللة  ِفْ"َ}ُل .. َعاَماِن َفَقْ� َتَ#َ,*َّ
ال#+&ار على ال*جع واالس#غ&اب وال}�مة، و�:;غي أال 
�غ"m ع! ال;ال أن األسل*ب الG&;T ال�اه& في 
ال�&د إن�ا ه* أسل*ب إن^ائي في ج*ه&ه؛ ألنه �ع#�� 

ُل على ال#غ:"� وال�ّ  �ال اإلن+ارG (َعاَماِن َفَقْ� َتَ#َ,*َّ
 rٍِّ; َ̂ mٍ ُمَ,اِفٍ� ُمَ# ِفْ"ِهَ�ا ِمْ! َرُجٍل َقَ;ِليٍّ ُمَ#َع}ِّ
 .. xٍٍر .. ُمْ:َ=ِل ِ)الَعاَداِت وال#ََّقاِلْ"ِ� ِإَلى َرُجٍل ُمَ#َ,&ِّ

ْ,َ&اِء الَقاِحَلِة الَِّ#ي َأْنَ-َ;6#َْ  )، وَ_َأن6ََّ ال َتْ:َ#ِ�ي ِلِ#ْل6َ ال}َّ
و�;قى ال#+&ار في ه�ا ال�&د دل"ال على ال#أك"�، 
وت:;"ها وت;&�&ا مق}*دا إلى مآالت ال�&د ال#ي 
س#:#هي إل"ها "سارة"، وال#+&ار ه:ا فعل اس#;اقي 
ت�ه"�G ل�ق*� سارة على ی� روY"&؛ فل�ان حالها 
�ق*ل: أن2 سق=2 �ا ف"}ل وت,*ل2، وسق*\6 

                                                           

) "صورة الرجل في الرواية النسائية السعودية، الصورة والداللة"؛ ٢(
  .١٤٥م، ص٢٠٠٩، ١دار القلم: دمشق، ط



   إس�اع�ل م���د م���                                                           ١٥٤

 

، وسارة في وت,*ل6 �ع� ال�ق�مة وال#�ه"� ل�ق*\ي
ه�ه ال;0ائ"ة ال,�Q:ة ت;0ي أس;اب سق*\ها، والق=عة 
ل*حة لغ*�ة ف�"ف�ائ"ة م! ال#:امي ال�&دG، ف"ها ق�رة 
على اإلق:اع واإلثارة وال#^�ي، _�ا أن ق�اشة العل"ان 
ت-عل سارة ت;0ي نف�ها الaائعة وع&ضها ال��ل*ب 
ف"�ا �ع&ف ب#ق:"ة "ال�عادل ال�*ض*عي" ق;ل أن ت;0ي 

ا ف"}ًال، ول� �0! أخ*ها ف"}ٌل وحَ�ُه ه* ال�G أخ"ه
تغافل ع! العادات وال#قال"� والق"�؛ ول+! سارة هي 
األخ&J ق� تغافل2 ع! ه�ه ال#قال"� والعادات والق"� 
ك�ا تف}ح م-&�ات ال�&د، و�;قى ال�عادل 
ال�*ض*عي القائ� على اس#;اق األح�اث / اس#^&اف 

  س&ار ال�&د.ال��#ق;ل تق:"ة ت,&�a"ة الك#^اف أ
و�عc0 ال�&د وعي ق�اشة العل"ان )V0"& م! 
ال^عارات ال-*فاء الT&قاء، ال#ي ی:ادG بها ال+V"&ون 
 x�&;ال( Q"�#&اهقات، وال#ي ت�&اهق"! وال�م! ال
ال�Tادع؛ ألن Zاه&ها ال,&�ة وال&قي وال#��ن وYا\:ها 
ال�ق*� وال�ف*ر والa"اع؛ ح"r تق*ل: (َأْم َأنَّ َنْفِ�ي 

َ"اَع الَّ#ِ  َّaَة َتْأَبى الTَي َعاَش2ْ ال#ََّقاِلْ"َ� الَعِ&ْ�َقَة ال&َّاِس
َل2ْ ِ)َأْسَ�اٍء َب&َّاَقٍة َزاِهَ"ٍة ِمَ!  َّ0 َ̂ والَهَ*اَن َح#َّى َوَلْ* َت
�َِّة والُ,ُق*ِق والُ�َ�اَواِة ِإَلى ِنَهاَ�ِة َهِ�ِه الَ�ْعQُوَفِة  الُ,&ِّ

اُت َتْفِ+ْ"ً&ا وُسُل*ً_ا؟)، و�;قى الَِّ#ي َتَ#َغ:َّى ِبَها الُ�َ&اِهقَ 
ال#��6 )ال#قال"� الع&�قة م-&د ق:اع )اه2 ل� �}�� 
أمام أول اخ#;ار واقعي؛ ف�ارة وقع2 لق�ة سائغة م! 
دون اع#&اض ی�_& أمام روY"& وق� ب�ت م�#�ل�ة 
و\"عة وراض"ة، وف"}ل أخ*ها وقع في ب&اث! ال&ذیلة 

الل;:ان"ة، م&ات مع ال�"�ة س�"r وم&ات مع _ات"ا 

وه�ه الق=عة تق�م سق*\ه م�#ع":ة )�فارقة اإلن+ار، 
Nَ�ْ ُم@nًَّأ َأَماَم تق*ل ق�اشة العل"ان:  َّZُت الdْkَاَت"

َسْ+َ�ِة َنَ(2َاِتِه اْلَقِلَقِة الُ�َ|�kََِّة ِ!َعdَاِب الَغْ
2َِة وَأَلِ* 
ً�ا ِإَلى الَ��َّاِم، َلْ* َأْسَ@+ِ  ْع ال5ََقاَء الَغْ�ِر، َنَهْ|Nُ ُمَ@2َنِّ

Vْ�ِeًَال، َفَأْزَواٌج ِم7َ الُعُ
�ِن OَاَنNْ َت2ُْمُقَ=ي ِفي ُغُ�و9َِّ 

اِد ..  وَرَواِحيَ َّZالO وُفُ|�ٍل Nٍ�َْتَ@2َق5َُِّ=ي في َص

ال9dَِّ َیَ@2َقQَُّ َفHَVْ2َِ@ُه، اْضَ+2ََرُت ِلْلdََّهاِب ُلُ�ْ#2َِتي 
 ْ
GِOَ 2ُْل ِبَي اَألْم+ُhَ *َْ�ُة َ!اِك2ًا، َل ِّ
 َّHال Nْ2ًا َح@َّى َأْق5ََل

ِسِ�
B .. ُقْلNُ َلَها ِ!2ْ�َُقٍة: َال .. َأْرُج�ِك .. nْhَِفي َما 
َ� ِس�
xُhَ B'ُّ ِبُ�ُج�ِد َعَالَقٍة  ِّ
 َّHَحَ�َث .. أْعَ@ِقُ� َأنَّ ال
ْت ِفي َخْلِع ِثَ
اِبَها ِ!َال ُم5َاَالٍة َوِهَي  َبْ
َ=َ=ا .. اْسَ@2�ََّ

َنَعْ* .. َلَقْ� َأْخ2ْ5َُتُه ِبَ=ْفHِي .. َشهَقNُ ِ!َفtٍَع: َتُقْ�ُل: 
َوَماَذا َقاَل؟ اْبَ@Nْ�َHَ ِبُهُ�وٍء َوِهَي َتُقْ�ُل: َح5ِ
5ِي .. 
َن7ُ�ُ ِفي ل=�ن َوَلْ
َ� ِفي ِ!َالِدOُ* الُ�َ@kَلَِّفِة .. ال2ْ�ََأُة 

َقاِلْ
Oُ�ِ* ُهَ=ا ُح2ٌَّة .. ُح2ٌَّة َتَ�اًما .. َمَ@ى ُتِفْ
ُ" ِم7ْ تَ 
ْجِع
َِّة؟" ، ت,�ل الق=عة تفاوتا ما ب"! ال;�ا�ة )١(ال2َّ

وال:ها�ة، و�أتي الّ��ال في آخ&ها خارًجا ع! ال�"اق 
ومع;ً&ا ع! مفارقة اإلن+ار، وت�ه& ال�فارقة الف#ة ما 
ب"! ب�ا�ة الق=عة ال�&د�ة وآخ&ها؛ ف;":�ا یه&ب 

الذ  ف"}ل خ*فا م! م*اجهة الع"*ن ال#ي ت&مقه وق�
 r"�2، وت*قع أن تق*د ن"&ان الغ"&ة ال�"� س�ال}(
إلى \&ده أو تق&�عه؛ فإذا )ال�"�ة س�"r ت�أله س�اال 
مفارقا ال �ق#a"ه ال�&د: (َمَ#ى ُتِفْ"xُ ِمْ! َتَقاِلْ"ِ�ُ_� 
ال&َّْجِع"َِّة؟) والّ��ال إن+ارG ال �=لm ج*اً)ا )ق�ر ما 

                                                           

، وقد وردت نماذج ٥٦، ٥٥) قماشة العليان: "عيون قذرة"؛ ص ١(
أخرى لمفارقة اإلنكار في "عيون قذرة" منها على سبيل التمثيل ال 

 – ٤٦ -٤٥ -٤٢- ٢٤ – ٢٠-١٣الحصر ما ورد في الصفحات: (
١٤١ - ١٤٠ ١٣٢ -١٣١ -١٢٨ -٦٩– ٥١ -٤٩.(  



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٥٥          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

ع"ة في �,�ل ان#قاًدا وه-*ًما على ال#قال"� ال&ج
ن�&ها، وت;�و ال��افة )ع"�ة وم#;ای:ة ب"! ما ی�ور في 
 r"�ه وما ی�ور في خل� ال�"� س�ح�س ف"}ل ووه
وزوجه ال�}*ن؟ فل"c ث�ة مقارYة أو عالقة ب":ه�ا؟ 
وه�ا الّ��ال اإلن+ارG ال�G �,�ل جل�ا لل�ی! والق"� 
وال#قال"� _لها ب�ل"ل أنه اع#�� على االل#فات م! 

&د ال,اض& (ُتِفْ"xُ) إلى ال-�ع وال}فة ال�Tا\m ال�ف
ال�ق#&نة )ه (َتَقاِلْ"ِ�ُ_� ال&َّْجِع"َِّة)، وه* ما ی�ل على 
ص*رة ذه:"ة م#&سTة في العقل ال-�عي الغ&Yي ت-اه 
الع&ب وال��ل�"!؟ وأع#ق� أن ه�ه ال&ؤ�ة الع�"قة 
ل"�2 رؤ�ة ال^اب الغ&�& (ف"}ل) )ق�ر ما أنها 

ا _ان2 أم"�ة الT�c" ق� رؤ�ة ق�اشة العل"ان. وoذ
اس#غ&ق2 جه�ها و\اق#ها في "ال*ارفة" م! أجل 
إZهار ال#:اق� في ال=;اع وال}فات ما ب"! ال&جل 
وال�&أة؛ فإن ق�اشة العل"ان ق� ن,2 م:,ًى آخ& وه* 
ب"ان االخ#الف الف+&G والVقافي ب"! ال#قال"� الع&Y"ة 

#"! والغ&Y"ة، وه* ما �ع:ى ال#+امل الف+&G ب"! ال&وای
في ع&ض ال�*اقف الف+&�ة ال#ي ت&ت;� )ال�&أة واألمة 

  على ح�ٍّ س*اء.
ُتَع�ُّ مفارقُة الف-اءِة ة: : مفارقة الف#اءال�B�5 ال2ا!ع

ص*رًة دق"قًة م! ص*ر ال�:اورة وال�:اوشة ب"! ال�;�ع 
والقار�؛ ألنها تaعه أمام م*قف"! م#عاك�"!، وتق�م 

"ه أن �ق;ل واح�ا له مع:""! م#;اع�ی! ال یل#ق"ان، وعل
م:ه�ا و�=&ح اآلخ&، وه* إن ق;ل أح�ه�ا؛ فإنه ح#ً�ا 
س"=&ُح اآلخ&، وه* ما ی*قع في ال,"&ة وال�ه^ة 
وال^6 في ص,ة ما �قال، وه�ان ال�*قفان وoن _انا 

م#عارض"! في ال�اه& إال أنه�ا م#&ا)=ان في 
 m-:"ة غ"& م�_*رة، و��ا عالقة ض�ه:"Yال;ا\!، و

فة ه�ه العالقة واك#^افها؛ ل+ي �قف على القار� مع& 
على حق"قة مفارقة الف-اءة، وال ی#�:ى للقار� ال*ق*ف 
على مفارقة الف-اءة إال )إدراك ه�ه العالقة الa�:"ة 

"األث& وتع=ي مفارقة الف#اءة: وتع&�#ها واك#^افها، 
ال�Tَ�ُ Gلُِّفُه َن{ٌّ أْو ِعَ;اَرٌة ِمْ! َنّ{ٍ ِفي َوْعي القار� 

َفاَجَأُة ال#ي یV"ُ&َها ال:َّ{ُّ ِهَي اْخِ#َ&اٌق وَتَ-اُوٌز ... فال�ُ 
 &ُ"ْVْ:َ#َ�ُ& ال ی�َ#َ*قَُّع أو الُ�ا ُهَ* ُمَ#َ*قٌَّع وُمْ:َ#َ�ٌ&؛ فالُ�ِلَ
َشْ"kًا َذا َ)اٍل ِفي َوْعي الَقاِر�، َبْ"َ:َ�ا ُتVِْ"ُ& الَعَ:اِصُ& 

ِفُ&ُه؛ وِلَ�ِل6َ َأْصَ;َ,2ْ َغْ"ُ& الُ�َ#َ*قََّعِة َوْعَي الَقاِرَ� وَتْ�َ#:ْ 
ال�َفاَرَقُة َوْصًفا ِلُ&ُدوِد ِفْعِل القار� ِإَزاَء الُ�َ:;َِّهاِت 

" ، وت:;xV مفارقة )١(وال�Vِْ"َ&اِت الَ+اِمَ:ِة ِفي ال:َّّ{ِ
الف-اءة م! ال#أمل واالس#غ&اق في إدراك العالقة 
ال�ه:"ة ب"! ال=&ف"! ال�#;اع�ی! الل�ی! ی#-اوران في 

؛ ول�ا فهي ),اجة إلى ال-ه� وال"ق�ة وال#أمل ال�&د
الع�"x، وoدراكها ل"c )ال^يء ال�هل أو ال�#اح 
لل-�"ع؛ ألن ج*ه& مفارقة الف-اءة ی:;ُع م! انقالب 
ال�الالت في ال:{ ال*اح�؛ ومVاله أن نق*ل: ع&ف#ه 
فارًسا ش-اًعا، وم! رآه اآلن �T;&ني )أنه ی#فانى في 

رقة الف-اءة م! االرت�اد خ�مة األع�اء، وت#,قx مفا
ال�&�ع واالنقالب ال�فاجئ ال�G �,�ث ب"! ال�اضي 
وال,اض&؛ ففي ال-�لة ح�فان األول: ع&ف#ه فارسا 
ش-اعا �0&ه األع�اء و�Tل{ ل*\:ه، واآلخ&: م! رآه 

                                                           

بية؛ مجمُع األمثال ) نوال بن صالح: "خطاب المفارقة في األمثال العر١(
 - للميدَاني أُْنُموذًَجا"؛ رسالة دكتوراه غير منشورة (قسم اللغة العربية 

م، ٢٠١٢، ٢٠١١الجزائر)،  –جامعة بسكرةَ  -كلية اآلداب واللغات 
  .١٥٧ص 
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اآلن �ع&ف أنه ی#:+& ل*\:ه وق� ن�ي ف&وس"#ه 
وأص;ح م#فان"ا في خ�مة األع�اء، وم! ال=;"عي أْن 

َف ال;عُ� مفارقة الف-اءة قائال: "ِمْ! َمَعاِني ُ�َع&ِّ 
، وه* ما �ع:ي أن )١(الُفَ-اَءِة ُحُ�ْوُث َما َال ُیَ#َ*قَُّع"

مفارقة الف-اءة تق*م االخ#Qال ال�;:ّي م! اخ#الف 
ال�الالت وتaارYها ما ب"! ال�ق�مات وال:#ائج، و�;قى 
ال#&دد وال#^#2 الل�ان ی�هالن ال�#لقي ع:}&�! 

! في مفارقة الف-اءة؛ ألنه�ا ی*ق�ان ال�ه! أص"ل"
و�,&ضانه على إدراك شيٍء م! أه�اف ال&وائي/ 
ال&وائ"ة، وأما األمVلُة على مفارقِة الف-اءِة ف+V"&ٌة في 

  ال&وای#"!.
في روا�ة (ال*ارفة)  (مفارقة الف#اءة)و_ان2 ش*اه� 

ألم"�ة الT�V_ c""&ة )^0ل الف2 وذات حa*ر 
وفي أوِل س5@�25 عاَد ال+5
Qُ " ق*لها: وم:هان*عي، 

ائي (الnَُلى)  َّZَفى، َأِخxْ@َHْ�ُاألع2ابيُّ إلى ال
 Qِ@ُnُْ�َمِة الOَ 7ْلَّى َعkَاَن َقْ� َتOَ ،َفىxْ@َHْ�ُال!
وال2َ�َاِجِع الَِّ@ي hَْ#َعُل ِمْ=َها ِدْرًعا َعَلى َصْ�رِِه، وَشdََّب 

ِ�الnَاِد َوَصَل ِإَلى 2ْeَِف ِلْ�َ
َ@ُه، وَأeَاَل ِبْ=َ+اَلُه َقِلْ
ًال و 

ِه ِتْلَ' ال=َّْ(2ََة ْ=َ
ِحdَاِئِه. َوَل7ْnِ َما َزاَل hَْ�ِ�ُل ِفي َعْ
ْعGَاَء، ُلَهاُث ال5ََ�َوnَhُ 9ّاِبُ� َشْ�َقُه ِإَلى  َّxى الxَ+ْالَع

�eَُ�ِة وَواَحاٍت َتلَ@فُّ َعَلى َق5َاِئَل وِنHَاٍء" ، )٢(الَ�اِء وال2ُّ
)ال=;"mِ األع&ابّي اَألْشَعrِ مق}*ًدا، و�;�و ال#ع&�� 

وأم"�ُة الT�cُ" في ه�ا ال�^ه� ت:-ح في أن ت-عل 
 J&=لقة، ال#ي ال ت�&أة ال�{ دور ال�د. ال-*ه&ة ت#ق

                                                           

) خالد سليمان: "المفارقة واألدب دراسات في النظرية والتطبيق"؛ ١(
  .٢٩ص

  .١٦١) المصدر السابق، ص ٢(

إال مQا�اها، وال ت&J ع"*Yها ونقائ}ها، وهي م^غ*لة 
)ال&جال، وت�عى )0ل \اق#ها خلف ال&جال؛ ول�ا 

، وال#ي ت,اول أن ت�ه& نف�"#ها ال�-&وحة ال�:+�&ة
تV;2 سالم#ها ع! \&�x ال#^في )اآلخ&�!، ال�ی! 
عل"ه� أن �T=;*ا ودها، و�ع&ف*ا م*اه;ها، أو ی#,�ل*ا 
إح�اسها )ال:ق{، ورغ;#ها في ال#^في واالن#قاص، 
فال#ع&�� وال#^في ال �ع;&ان ع! حق"قة )ق�ر ما 
ی:;#ان م! ال*ه� وال�!، وص*رة ال=;"m األع&ابي في 

#قاة م! ح�سها ووه�ها؛ فهي م! ت#ع�� ت}*رG م�
أن ت}*ره )}*رة ال�#Qم#"! وال�#^�دی! وال�غال"! في 
ال�ی!، وال�ی! �0*ن ال�ی! ع:�ه� م�اه& ق;ل أن 
�0*ن سل*ً_ا ق*�ً�ا! و�;�و لي أن اإلسقا� س"� 
ال�*قف، وال:�&ة الع=^ى ت&ت� )�ه�ها ل#}"m د. 

ى ال�اء ال-*ه&ة، وتعل! أنها الع=^ى ال#ي ت^#اق إل
 rاألع&ابي األشع m";=ال m"{ة، وال تY*\&وال
)^يء!!. وت-&G أم*اج مفارقة الف-اءة في ن�"ج 
&ِد ال&وائي في (ال*ارفِة) مa"فًة إل"ه ت�فًقا و\اقة  ال�َّ


2ُ ِفي َشَ�اِرِع ُت�ُرنُ@� وق*ة، وم! أمVل#ها: "ْHِعْ=َ�َما َت
َخِفْ
ًفا ِ!الnَاِد َی2َاُه َتxُْع2ُ ِ!َأنَّ َجHََ�َها xِhَفُّ و5ِZْVُُح 

Qُ ِ!ِه وُتْفHُِح  اِرِع ُت2َحِّ َّxٍة ِفي الeَلُّ َ!َالOَُم7ْ َحْ�َلَها، و
tًا، َعَلى ال2َّْغِ* ِم7ْ أنََّها َلْ* َتُعْ� ُتَ�اِرVِه !ال+Vْ2ََِّقِة  ِّ
َلُه َح

اًنا َOَ �ُْعhَ *َُّْه ل=nاِض؛ ولVَ الَِّ@ي Oَاَن َعَلْ
َها ِفي ال2ِّ


ًال َت5ُ�َHُْه َوَراَءَها 2َkْZَOٍَة، وQُ#ِVَ َأْن ُتnَفَِّ=َها َدْوًما َثقِ ْ
َع7ِ الُ�ِ�ْ
ِ�، َلْ* َتُعْ� َتْ=nَِ�ُ� ِعْ=َ� َبَ�اَ!ِة الZْ�َِعِ� 
 NْاَنOَ ِعٍجtُْم �ٍHَُع، ِهَي ُهَ=ا ِ!َال َج
َح@َّى َیْ�ُخَل الَ#ِ�ْ

Vَاِض) ُتْ�ِ|ي ِنZَْف َوْقِ@َها ِفي َتْ#ِ�ْ
ِلِه  ِفي (ال2ِّ



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٥٧          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

، ه�ه الق=عة ت,�ل )١(وال=Zََّْف اآلَخ2َ ِفي َتْغِ+َ
ِ@ِه"
 Gفارقة؛ ألنها ته��أن*اع ال ُّ}T� ا�ك^ًفا ج�یً�ا ف"
إل":ا ن*ًعا ج�یً�ا م! ال�فارقة، وهي ال�فارقة ال�0ان"ة، 
)اإلضافة إلى مفارقة الف-اءة ومفارقة األض�اد، وه* 

خال في أن*اع ما �ق*د إلى الق*ل: إن ه:اك ت�ا
ال�فارقة، وق� �-#�ع أكV& م! ل*ن م! أل*ان ال�فارقة 
في ق=عة س&د�ٍَّة واِحَ�ٍة؛ فاإلح�اس ی#غ"& علي 
ح�m اخ#الف ال�0ان؛ و_أن ال�0ان ه* ال���ول 
ع! ال#غ""&؛ ف-��ها خف"ف في (ت*رن#*) ول"c ثق"ال 
ك�ا _ان في (ال&�اض)، وهي في ت*رن#* _اشفة 

;#Tن*ًعا ل*جهها ول"�2 م Gة خلف ث"ابها، وه* یه�k
م;#+&ا وغ"& م�;*ٍق م! ال�فارقة وهي ال�فارقة 
ال�0ان"ة، وأما مفارقة الف-اءة؛ ف##,قx م! االنقالب 
ال�اه& والفارق ال+;"& ما ب"! _":*ن#ها في ت*رن#* 
و_":*ن#ها في ال&�اض؛ فهي في ت*رن#* م:=لقة وذات 

� أوقاتا ك"ان وحa*ر وت�ل6 ح&�#ها وم0ان#ها وتع"
م! ال&احة وال�عادة، ول� �عْ� ج�ُ�َها ع;kًا ثق"ًال 
عل"ها، وأما في ال&�اض فهي م�ل*Yة ال,&�ة وم0;لة 
في أغالل العادات وال#قال"� وتع"� حالة م! 
االن+�اش وال#قهق&، و�;قى ج�ُ�َها ع;kًا ثق"ًال عل"ها، 
و�;قى م*قفها م! ج��ها أساًسا في خلxِ مفارقة 

اك وح^ٌة واغ#&اٌب ب":ها وY":ه، وت,*ل الف-اءة؛ فه:
ال-�� إلى ش;ٍح مT"ٍف ال �,#�ل؛ و_أنَّه ع�و ال 
�=اق سل*ك ع-"m غ"& م#*قع، وه* ما ی�ع* إلى 

                                                           

، وتتعدد األمثلة على حضور مفارقة الفجاءة ٢٣٢لمصدر نفسه، ص ) ا١(
في رواية "الوارفة" ومنها ما ورد علي سبيل التمثيل ال الحصر في 

- ١٣٧-١٣٥-١٣٠-١٢٨-١٢٧–١٢٦–١٢٥–١٢٤الصفحات: [
٢٣٩-١٦٤-١٦٠-١٤٦–١٤٥-١٤٤-١٤٣–١٤٠.[  

الع-m و�,قx مفارقة الف-اءة؛ فهل م! ال�عق*ل أن 
�}ل ال,ال )اإلن�ان إلى معاداة ال-�� أو ال:�& 

أن �}ف  إل"ه على أنه ع�ٌو ثق"ٌل، وق� �0*ن معق*ال
ج��ه أو عa*ا م! أعaائه )الق;ح، أما أن ی&J ف"ه 
ع�وا م�#;^ًعا وش;ً,ا ثق"ال و\ارًقا مQع-ا؛ فه* 
ص:"ع ال ی#*قع وال ی:#�&، وه* ما ��#�عي مفارقة 
الف-اءة، وأما ال�فارقة ال�;#+&ة وال#ي ل� �^& إل"ها 
ال�ارس*ن ��0! أن ن=لx عل"ها ال�فارقة ال�0ان"ة / 

ان / الفaاء / ال,"Q، وهي ل*ن ),اجة مفارقة ال�0
  .x"�لي وال#أمل الع�م! ال�رس ال ��Qإلى م  

ءة في ل�فارقة الف#او�&ص� ال�ارس حa*را الفً#ا 
في  (مفارقة الف#اءة)فل� ت+ْ! ش*اهُ� ع
�ن قdرة؛ 

 r"؛ حcِ"�Tَة ال�روای#ها أقلَّ ح�ا م:ها ع:� أم"
ءة، وم:ها ی&ص� ال�#أمل أمVلة _V"&ة م! مفارقة الف-ا

"...قاeََعْ@ِ=ي قاِئَلًة: َال َتْهَ@�ِّي ِلxَيٍء .. ُهَ� ق*لها: 
Oُ tُلَّ  َسَ
َ�َفُع الَ�ْه2َ ِعْ=َ� َعْقِ� الِق2َاِن، وِعْ=َ�َها ُنَ#هِّ

ِف
َِّة الَقاِدَمِة، ْ ِّZَواُج ِفي الُعْ+َلِة ال َّtَشْيٍء، وال

ِلْ
7َ ِدَراَسَ@ِ' َمَعُه ِإْن َشاَء  ِّ�nَ@ُُهللا .. َأمَّا َثْ�ُب وَس
َعْقِ� الِق2َاِن؛ َفُهَ� َهh�ٌَِّة ِم=ِّي َلِ'، وَسأْشَ@Vْ2ِِه َلِ' َهdَا 
 Bُ�َ!ْاُألْس�5َُع ِإْن َشاَء ُهللا .. َنَ(2ُْت ِإَلى َوْجِهَها َأ
ْت َنَ(2َاِتي  
5ٍَة َأْو ُحQٍّ َأْو ِإْیGَاٍر .. اْرَت�َّْeِ 7ِاِمnََع7ْ َم

 َ2
ْHِOَ ُلَغِة ال=ُُّق�ِد ِهَي الَِّ@ي َخاِئ5ًَة v�ًَة، َلْ* َأِجْ� ِس
ُث!!" ، تع&G مفارقة الف-اءة ال,:اَن الُ��Qَ� )٢(َتَ@َ��َّ

ال�}=:َع م! الع�ِة، وق�اشة الع"ان ح&�}ٌة على 
إZهار ال�فارقات في سل*ك ال^T}"ات؛ ف�! غ"& 

                                                           

  . ٢٥٠) قماشة العليان: "عيوٌن قَِذَرةٌ"؛ ص ٢(
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ال�#*قع أو ال�:#�& أن ت#غ"& الع�ة ب"! ع^"ة 
 �ا رؤوًما وع�ًة حان"ًة ودودًة، وض,اها؛ ل#};َح أم

وِهَي الِ#ي ت:�& إلى سارة )0&اه"ٍة ومق2ٍ م#الزم"! 
ودائ�"! ال ی#QعQعان، وت;�و ال��افة شاسعة م! ب"! 
ت�اه&ها )ال,:ان وY"! حق"ق#ها، ولغة ال,m ال#ي 
ت*جه إلى سارة ل"�2 م#-هة إلى سارة رأًسا، )ق�ر ما 

&ُد وس"لٍة ل;ل*ِغ ه�ا أنها م*جهة إلى ال�اِل، وسارُة م-
ال�اِل، ولعل ال;ع� ی#*ه� أنَّ سارَة ق� ُخِ�َع2ْ في 
ق*لها: "َنَ�ْ&ُت ِإَلى َوْجِهَها َأْ)َ,rُ َعْ! َمَ+اِمِ! ِ\ْ"َ;ٍة َأْو 
ُحmٍّ َأْو ِإْیVَاٍر"؛ فل� ت+! سارة ت;,r ع! شيء )ق�ر 
ما أنها ال�ه^ة والع-m م! ه�ا االص=:اع ال�فاجئ 

ها تق*ل: إن6 �ا ع�#ي ال ت-"�ی! لل,:ان!! و_أن
اص=:اع ال,:ان أو ح#ى تق�{ ق:اعه فaال ع! 
ْت  ت=;"قه أو ت;:"ه، و_ان2 ال:#"-ة ال,اس�ة: "اْرَت�َّ
َنَ�َ&اِتي َخاِئَ;ًة َ_ِ�ْ"َ&ًة، َلْ� َأِجْ� ِسَ*J ُلَغِة ال:ُُّق*ِد ِهَي 
ُث"، وال تTفى نغ�ة ال�T&�ة ال�&�&ة في  الَِّ#ي َتَ#َ,�َّ

ال:#"-ة، وتأبى ق�اشة العل"ان اال\�k:ان إلى ه�ه 
ح;ائل ه�ه ال^T}"ة في تق�{ ال,:ان، وتأبى 
إع=اءها ف&صة لالرت�اد وتغ""& ال�*قف أو ت,�":ه؛ 
ول+:ها ت#ع�� ال:"ل م:ها وZoهارها على حق"ق#ها 
ال�اف&ة، إنها تلهr وراء ال:ق*د، وق� )اع2 اب:ة أخ"ها 

,-اج"ة ال�;:"ة بV�cT( !، وت+^ف ه�ه الق=عة ال
على ت�اخل ع�ِة أن*اع م! ال�فارقة؛ ح"r ��0! أن 
ت,�ل على أنها مفارقة األض�اد أو أو مفارقة ال#ه�0 
 G"عا ز�� ه�ا الق:اع ال��أو مفارقة الف-اءة ج


ُخ الَ#ِلْ
ُل َلْ* ُت5ِZْْح تق�}#ه الع�ة: "ْ َّxَع�َِّ@ي َأیَُّها ال

nَِلَ�ِة ِسv�َ ُمْ=dُ َأْشُه2ٍ َع�ًَّة َحِقْ
ِق
ًَّة ِ!َ�ْعَ=ى ال

َها ْ=َ
َمْعُ�وَدٍة؛ َحْ
Bُ َالَح َلَها َبVْ2ُِ" الَ�اِل َوَأْعNْ�َ َعْ
ُل الَ#َفاَء َحَ=اًنا  َبَ�اِدُر الِغَ=ى، َداَرِهُ* َمْعُ�وَدٌة ُت�5َِّ
Vَ2ِkَْة ُح�5ًُرا .. hَا ِإَلِهي .. أَهdَا  ُّHا وال�والَ�ْقNَ ُح5

ِ@ي .. َخHَ�ُْة آَالِف ِرVَاٍل؟ َخHَ�ُْة آَالِف َثَ�ُ=ِ' hَا َع�َّ 
ِرVَاٍل ُت2ِkُْجِ' ِم7ْ ِجْلِ�ِك الَ�ِقْ
ِقي وُتِ�ْ
ُلِ' ِإْنHَاَنًة 

"!!2ِxَ5َافة وت:*ع في )١(َك5َاِقي الV0( فارقات�ت#*الى ال ،
الق=عة ال�&د�ة، وت#�اخل )^0ل الف2، وت#ع�د 

على وج*هها وأس�اؤها، و��0! لل�#أمل أن �قف 
ت-اور ع�ة أن*اع م! ال�فارقات )-انm )عaها مع 
)ع�، واللغة دالة )�فارقاتها؛ ح"r ت#}�ر ال�فارقة 
ْ"ُخ الَ-ِلْ"ُل َلْ� ُتْ}ِ;ْح  َّ̂ ال#ه0�"ة ال�^ه�: "َع�َِّ#ي َأیَُّها ال
َع�ًَّة َحِقْ"ِق"ًَّة ِ)َ�ْعَ:ى الَ+ِلَ�ِة ِسَ*J ُمْ:ُ� َأْشُهٍ& َمْعُ�وَدٍة"؛ 

�ة حق"ق"ة وع�ة م�Qفة؟ )0ل تأك"� ت�ل فهل ه:اك ع
ال-�لة ال�فارقة على أن الع�ة ال ت�دG م��ول"اتها 
ب*صفها ع�ة، وتق}"&ها في م��ول"اتها ه* ما ی:ال 
م! م}�اق"#ها، و��Tش م0انة الع�ة و�,=�ها 
)^0ل تاٍم، واالنقالب في ال�ل*ك ل"c نا)ًعا م! 

ال ص,*ة في ض�"&ها؛ ول+:ه نا)ع م! شه*ة حm ال�
وال#علx بها؛ فال},*ة لل�ال ول"�2 ل^يء آخ&، 
وتأتي مفارقة األض�اد م#*س=ة للق=عة ال�&د�ة، 
ودالة على ال#,*ل الف-ائي في سل*_ها )�;m ال�ال، 
ُل الَ-َفاَء َحَ:اًنا  و��Vلها ق*لها: "َداَرِهُ� َمْعُ�وَدٌة ُتَ;�ِّ

Tِْ&َ�َة ُحُ;*ًرا"، وتأتي مفار  قة الف-اءة وال�ْق2َ ُح;�ا وال�ُّ
ل+ي تعل! ب:غ�ة ساخ&ة أن تق�}ها دور ال,:ان 

                                                           

  .٢٦٧ق، ص ) المصدر الساب١(



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٥٩          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

واألم*مة �T&جها م! جل�ها ال,ق"قي؛ فاألصل 
الVاب2 ه* جفاؤها وغل�#ها، وت,*لها إلى إن�انة م! 
ب:ي ال;^& ه�ا أم& \ار� ی�ور مع وج*د ال�}ل,ة 
و�#الشى مع ذهابها، وتأتي مفارقة الف-اءة ل#فaح 

ا َثَ�ُ:6ِ َ�ا َع�َِّ#ي .. َخْ�َ�ُة ه�ه الع�ة وتع&�ها: "أَه�َ 
آَالِف ِرَ�اٍل؟ َخْ�َ�ُة آَالِف ِرَ�اٍل ُتTِْ&ُج6ِ ِمْ! ِجْلِ�ِك 
ِ&!!"، و_أن ت,*ل  َ̂ الَ,ِقْ"ِقي وُتِ,ْ"ُل6ِ ِإْنَ�اَنًة َ_َ;اِقي الَ;
الع�ة ال�فاجئ إلى إن�انة أم& م�#,"ل وغ"& م:#�& 

ة على اإل\الق، وم! األمVلة _�ل6 على مفارق
"ِعْ=َ�َما َسِ�َعNْ َصْ�َت َجَل5َِة الف-اءة في ع"*ن ق�رة: 

َغاِر َع2ََفNْ َأنَّ َزْوَج َواِلَ�اِتَها َقْ� َحَ|2َ َمَع ِصَغارِِه  ِّZال

َال ُتَ|اِیَ" واِلَ�َتَها الَِّ@ي ْOِ اِخِل .. َأْس2ََعNْ ِإَلى ال�َّ

، )١(2َاٍب"ُتVْ2ُِ� َأْن َتHَْ@ْق5َِل َزْوَجَها ُدوَن ُوُج�ِد أغْ 
تعc0 ه�ه الق=عة حالة ال*ح^ة واالغ#&اب ب"! سارة 
وأمها، وت�ه& مفارقة الف-اءة م*قف األم م! اب:#ها، 
ال#ي ت&اها غ&�;ة في ب"2 أمها؛ فال أم*مة وال ح:ان 
وال م��ول"ة ت#,لى بها ه�ه األم ت-اه اب:#ها، و�;�و 
 لي أن دور األم واألب وح:انه�ا واح#aانه�ا ألب:ائها
وY:اتها أساس ق*�� في س�ِّ الف&اغ العا\في ل�یه� / 
ن، وع:�ما �فق� األب:اء ه�ا ال,:ان داخل األس&ة 
�=ل;*نه م! خارجها، وه:ا تقع ال*�الت والف�اعات، 
و��ه& االن,&اف األخالقي وال�ل*_ي، فاألم شT}"ة 
أنان"ة ت;,r ع! راح#ها وت,اول إش;اع نQواتها )0ل 

! ال=;"عي أن ت:�& إلى ما أوت"2 م! \اقة، وم
اب:#ها على أنها غ&�;ة في ب"#ها، والع-"m َأنَّ ه�ه 

                                                           

  .٢١٢) المصدر نفسه، ص ١(

اُألمَّ ال#ي ت�عى (ع*ا\ف) تف#ق� إلى أG ل*ن ول* 
ضk"ل م! أل*ان ع=ف األمِّ أو ح:انها؛ ل";قى اسُ�َها 
مَفارًقا مع حق"ق#ها، وفي ال-هة األخ&T� Jل{ 

&غ;ات اسُ�َها لع*ا\فها الغ&ائ�Qة و�#�اهى مع ه�ه ال
والغ&ائQ، و��ل على رغ;ات أنV*�ة \اغ"ة، وتعل! 

َها ل&غ;اِتَها ونQواتها، سارة ع! انق"ا وُتْعِلُ! ُمَفاَرَقُة د ُأمِّ
األم*مة الَِّ#ي تق*ُم على ال#aََّاِد والق="عِة ب"! األم 
وأم*م#ها وم��ول"ات ه�ه األم*مة، وُتْ�ِهُ&  على 

َها )َأه*ائها ونQواتها قَ األْخَ&J ت��6َ األمِّ وتعلُّ  ال-هةِ 
اِرَخِة  ال,"*ان"َِّة الTَاَصة وَتْ:ُ;ُع الُ�َفاَرَقُة ِمَ! اْلُه*َِّة ال}َّ
ِبْ"َ! َما ُیْ:َ#َ�ُ& ِمَ! اُألمِّ وY"! ما تع"^ه واقًعا في 
ال,ق"قة؛ ح"2 ت;لَ�ْت األم*مة وتالش2 على أم*اج 

وال  غ"& م#*قعة وهي ن#"-ةٌ ِح نQواِتَها الَ-ام,ة، -ُّ ;َ تَ 
ت:�-� مع تa,"ات األم وح:انها وoیVارها ورعای#ها 

"-ة تعل! ع! بQوغ مفارقة وف=&تها، وه�ه ال:#
�;قى الق*ل: إن أرض"ة ال�&د ال:�ائي الف-اءة، و 

م,&ضة على ب:اء ال�فارقة وم�#ق=;ة له، وال�&أة 
)ال*اقع العادG؛ ول+:ها )عا\ف#ها ال�&هفة ال ت&ضى 

ال:�*ذج اإلن�اني ال&ف"ع  ت#علx )ال�Vال ال&ومان�ي/
ال�G ت,ل� )ه، وم! ال=;"عي أن تع#&ض )^�ة على 
ص*ر االخ#الل ال#ي ت^*ب ه�ا ال:�*ذج أو ت�Tشه، 

�-علها ت&ص� ب:�&ة ثاق;ة م�اه& االع*جاج  ما وه*
وتع&�ها في أل*ان م#-اورة م! ال�فارقات؛ ول�ا ��Vل 
ب:اء ال�فارقة )}�ة س&د�ة دالة على إب�اع ن�ائي 

,ارب _ل ص*ر االع*جاج ال#ي تعارض ال�Vال �
_ان حa*ر مفارقة الف-اءة وق�  ال&ف"ع ال�G ت,ل� )ه.



   إس�اع�ل م���د م���                                                           ١٦٠

 

واض,ا في ال&وای#"!، واس#=اع2 أم"�ة الT�c" في 
 اأن تعال- ال*ارفة وق�اشة العل"ان في ع"*ن ق�رة

مفارقة الف-اءة في أكV& م! س"اق، وق� تعادل2 ه�ه 
مفارقة الف-اءة في ال�عال-ات ف:ً"ا؛ وoن _ان حa*ر 

ع"*ن ق�رة لق�اشة العل"ان أكV& وردوا وع�دا م! 
ح"r م&ات ال�عال-ة م! أم"�ة الT�c"، وه* ما 

ق�اشة العل"ان مع مفارقة الف-اءة )}*رة  ت�اهي�ع:ي 
.c"�Tة ال�أوضح م! أم"  

  ال=@ائجالkات�ة و 
مع مانع تع&�� جاع:� ال�ارس"! ال ی*ج�  -

أو  ،_�ل6 ح}& ألن*اعها لل�فارقة، وال ی*ج� ع:�ه�
م,�دة لها، و_ل واح� م:ه�  أع�ادح#ى اتفاق على 

ی�رسها ح�m ق:اعاته، وما ی#*قف أمامه ه�ا ال�ارس 
   .یه�^ه ال�ارس اآلخ& ق�
0! حa*ر ب:اء ال�فارقة في ال&وای#"! هام^"�ا ل� � - 

ج*ه&��ا وح"*��ا في  أو فa*ل"�ا؛ ول+:ه _ان ب:اءً 
&ِد،  وال ��0! لل�راس أن ی#-اهل ال};غة م-&�ات ال�َّ

ال#ي ت}قل ال�فارقة وتل*نها )T}*ص"ة األنV*�ة 
  .حa*ر روح األنVى وع*ا\فها وأحاس"�ها

اس#=اع2 أم"�ة الT�c" وق�اشة العل"ان أن تق�ما - 
ع! \&�x ت*Z"ف ب:اء ال�فارقة،  ن*ع"ةً  معال-اتٍ 

وق� \&ق#ا أوتار ال�فارقة م! ق&ب، وش"�تا ب:اء 
ال*ارفة وع"*ن ق�رة، وق� ات+أتا  روای#"ه�افي  مفارقا

على ب:اء ال�فارقة ات+اء ق*�ا في إح0ام ال�&د وتق*�#ه 
 J&فارقة على ال-هة األخ�وز�ادة تأث"&ه؛ ول+! ب:اء ال

 ل� ��#=ع اس#:قاذ )ع� أل*ان الع*ار في ال&وای#"!.

ن ب:اء ال�فارقة ال یQال ی#^0ل )ع�، وأنه إ - 
 }ي على ال;*ح )0ل أس&اره. ب:اء ج�لي وم&اوغ وع

ت-&G أن*اع ال�فارقة في ال&وای#"! )}*رة  - 
م#عادلة، وق� _ان حa*ر ال�فارقة م#قارYًا في 
ال#aاع"ف ال�&د�ة له�ا، وه* ما �عc0 ق�رة 

وق� _ان ال�;�ع#"! على ت&و�� ج�اح ال�فارقة؛ 
ل�فارقة ال#aاد ومفارقة اإلن+ار ومفارقة ال�T&�ة 

aفي ال&وای#"!، وم! �ق&أ ومفارقة الف-اءة ح G*ر ق*
واض,ا ل�&ات ورود ه�ه  ال&وای#"! ی&صْ� ت+&اًرا

  ال�فارقات.  
ت�ه& إف}احات ال�&د في روای#ي "ال*ارفة"  - 

ألم"�ة الT�c" و"ع"*ن ق�رة" لق�اشة العل"ان أن 
ال+#ا)ة ال�&د�ة ال:�ائ"ة ال�ع*د�ة ل� ت:}ف ال�&أة 

#ع&�ة ال�&أة ول� ت:#}& لها، )ق�ر ما أنها _#ا)ة ل
وZoهار ضعفها م! خالل رؤ�ة ن�ائ"ة، غاص2 في 

ع��ت إلى أع�اق ال�&أة م�ه&ة ل�0;*تاتها ال:ف�"ة، و 
ضعفها األنG*V، وال�&أة في اإلب�اع ال�&دG فaح 

ال:�ائي مق"�ة )األغالل وم,اص&ة )الaعف، ول"�2 
ج&أتها إال م�ه&ا م! م�اه& ه�ا الaعف ون#"-ة 

 م! ن#ائ-ه.
حa*ره ال=اغي على ال&وا�ة ال:�ائ"ة،  Zل لل&جل - 

وق� _ان ال,لقة ال�ف}ل"ة ال#ي ت�ور ح*لها أقالم 
ال�&أة ال�ع*د�ة، وق� Zل2 ال�&أة أس"&ة ل,a*ره 
 وسا),ة في فل+ه م,اولة ال*ص*ل إلى _&س"ه العالي.

ت:;ع ال^T}"ات في ال&وا�ة ال:�ائ"ة م! رح�  - 
ة ال�-#�ع، خاصة أن )=الت ه�ه األع�ال ال�&د�



ُعْ�ِد(َِّة، ُمَقاَرَ*ٌة َسْ�ِد(ٌَّة ُمَ�اَزَنةٌ ِبَ$اُء اْلُ�َفاَرَقِة ِفي ال�ِّ   ١٦١          َبْ�َ: ِرَواَی8َْي الَ�اِرَفِة ِألَُمْ�َ�َة ال5ِ�ْ�ِ6َ َوُعُ�ْ�ٍن َق4َِرٍة ِلُقَ�اَشَة اْلَعْلَ�انِ  َواَ(ِة ال$َِّ	اِئ�َِّة ال	ُّ

م! ال;"kات ال�#*س=ة وال�ه�^ة، وه* ما �عل! ع! 
 ات وال�-#�ع.ب"! األدی;حالة م! ال#�اهي 

الغ*ص وال#ع�x  إلىسع2 ال�;�ع#ان سع"ا حVً"Vا  - 
في قaا�ا ال�&أة، وق� اص=;غ2 ه�ه ال�عال-ات 

األنV*�ة الTال}ة، و_ان2 ال&وح األنV*�ة  ;}�ة)ال
، ودالحاض&ة في ه�ه ال�عال-ات )^0ل مV0ف 
#فاص"ل وجاءت ه�ه ال�عال-ات راص�ة _V"&ا م! ال

ال#ي ال ��0! لل�&د  ال^T}"ة واألس&ار ةقال�ق"
 إالبه�ا الع�x وال به�ا الV&اء ال�_*رG معال-#ها 

 .اًمال�
  قائ�ة ال�Zادر وال�2اجع

  أوال: ال��Zران ال2ئ
Hان:
أم"�ة الT�c": "ال*ارفة"، دار ال��J للVقافة  - 

 م.٢٠٠٨وال:^&: س*ر�ة، 
ق�اشة العل"ان: "ع"*ن ق�رة"؛ دار ال+فاح لل:^&:  - 

 هـ.١٤٢٨، ٣ال�مام، ال��ل+ة الع&Y"ة ال�ع*د�ة، �
  :)(الق��hة 2اجعثان
ا: ال�

هـ: ٣٧٠أب* م:}*ر األزه&G، م,�� ب! أح�� ت - 
"ته�یm اللغة"؛ ت,ق"x ع;� ال�الم هارون £م,�� 
 علي ال:-ار، ال�ار ال�}&�ة لل#أل"ف وال:^&: القاه&ة،

 د. ت. 
الQمG&^T، أب* القاس� جار هللا م,�*د ب! ع�&  - 

هـ: "أساس ال;الغة"؛ ت,ق"x م,�� )اسل ٥٣٨ت 
، ١ع"*ن ال�*د، دار ال+#m العل�"ة: ب"&وت، � 

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩
                                                           

) ال) عند الترتيب، وأبقيت (أبو) في  -) أسقطت من الحسبان (ابن
 الحسبان.

اب! م:�*ر: "ل�ان الع&ب"؛ ت,ق"x ع;� هللا علي  - 
ال+;"& £م,�� أح�� ح�m هللا وهاش� م,�� 

 اه&ة، د. ت.ال^اذلي، دار ال�عارف: الق
 : ال�2اجع ال��یGة:لGاثا
أحالم ج�G وحل"�ة روا),ي: "ال�فارقة في ال^ع&  - 

ال-Qائ&G ال�عاص&، دراسة في ن�اذج"؛ رسالة 
ماج�#"& غ"& م:^*رة، _ل"ة اآلداب واللغات: جامعة 

  م٢٠١٧، ٢٠١٦ت;�ة ال-Qائ&،  –الع&Yي ال#;�ي 
 -  m"-فارقة في ال:{ ال&وائي ن�اد: "ال�ح�! ح

ن�*ذجا"؛ ال�-لc األعلى للVقافة، القاه&ة،  م,ف*�
 م.٢٠٠٥، ١م}&، �

ح:"! ناجي: "ال�فارقة وأسال"m ال^ع&�ة في دی*ان  - 
رجل م! غ;ار لعاش*ر ف:ي"؛ رسالة ماج�#"& غ"& 
م:^*رة / جامعة م,�� خ"a& )�0&ة: 

 م.٢٠١٦-٢٠١٥ال-Qائ&،
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Analysis of Alwarifa  by Umaima al-Khamis and Ouon Kazera by  

Qmasha al-Olayan 

 
Ismail Mahmoud M. Mohammed 

Professor of Literature and Criticism 

Department of Arabic, Faculty of Education-Zulfi, Majmaah University, ll952, Saudi Arabia 

 

Abstract. having a strong influence of creativity, the Saudi female novel has been a shinning point that 
attracts the attention of many researchers and scholars. This paper aims to highlight the ability of the 
Saudi female creative writer to conquer the world of irony in her writing, as dealing with irony is a field 
that is still unfolding in the world of the Saudi female novel. Accordingly, this paper is built on a 
comparative narratological  analysis of Alwarifa (The Leafy Tree) by Umaima al-Khamis and Ouon 

Kazera (Wicked Eyes) by Qmasha al-Olayan. The study aims to show that a sense of irony can be clearly 
felt in the two novels. Moreover, it expands in the their narratological fabric creating a linguistic feature 
that stimulates the researchers to more discovery and treatment. It also seeks to find some renewals in the 
field of the narratology studies, something that opens new horizons to the scholars away from the 
traditional inherited methods showing that comparison is a valid method to discover the secrets of novel 
creativity. Accordingly, this helps in showing the types of irony and exposing the similarities and 
differences between the two novels, and emphasizes that the two novels are based on irony to tighten the 
narration and increase the created sense of suspense. 
Key words: irony, novel, female, Saudi, comparison, Umaima al-Khamis, and Qmasha al-Olayan 
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