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 الممخص:
خصائص أسموبية تميزه عف غيره، ومف أبرز  بعدةيمتاز الشعر العربي القديـ والمعاصر 

أنواع الشعر العربي المعاصر شعر اليجاء الساخر الذي امتاز بػو العديػد مػف الشػعراء، ويرجػ  
سبب اىتماـ الشعراء المحدثيف بيذا النوع الشعر إلػ  القيػر الػذي يعانيػو الشػاعر دػي نقػد وا عػو 

ض التي تعاني منيا األمة العربيػة بسػبب العربي المعاصر، دمف الصعب التصريح بوا   األمرا
جبروت الحكاـ والمموؾ؛ ولذلؾ لجػ  الشػعراء المحػدثيف ليػذا النػوع مػف الشػعر لنقػد أحػواؿ األمػة 

مظػػاىر الخصػػائص بطريقػػة ىجائيػػة سػػاخرة، ومػػف ىنػػا جػػاء الػػداد  لكتابػػة ىػػذه المقالػػة لتنػػاوؿ 
ػا لمتعبيػر عػف ىػذه  ، وجعؿ شعر األسػتاذ أحمػداألسموبية دي شعر اليجاء الساخر مطػر أنموذجا

المظاىر، حيث ُيعد أحمد مطر مف أبرز الشعراء المحدثيف الذي كاف لو باعاا كبيراا ديػو، وجػاء 
المظيػػر األسػػموبي  تحميػػؿ األسػػموب، ثػػـ بيػػاف ومكونػػاتمتضػػمناا مويػػـو األسػػموب  التنػػاوؿىػػذا 

عديػػد مػػف النتػػائ  منيػػا أف ، واألدبػػي ألسػػموب اليجػػاء السػػاخر، و ػػد خرجػػت الدراسػػة بالالبالغػػي
، بػػػؿ نيتػػػو ذكػػػر مظػػػالـ لػػػيس دقػػػط ذكػػػر الحكايػػػات مػػػف أسػػػموب اليجػػػاء السػػػاخر الشػػػاعرىػػػدؼ 

، وتنبػػو النػػاس ومآسػػي مجتمعػػات الػػدوؿ العربيػػة التػػي ابتميػػت بيػػا الشػػعوب العربيػػة وتعػػاني منيػػا
 عمييا.

  )اليجاء ،الساخر ،األسموب ،الخصائص ،مظاىر(الكممات الموتاحية: 
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Abstracts: 
Ancient and contemporary Arabic poetry is characterized by 

several stylistic characteristics that distinguish it from others, and one 

of the most prominent types of contemporary Arab poetry is satire 

poetry, which distinguished many poets. The reality of the diseases that 

the Arab nation suffers from because of the tyranny of rulers and kings; 

Therefore, modern poets resorted to this type of poetry to criticize the 

conditions of the nation in a satirical manner, and from here came the 

motive for writing this article to address the manifestations of stylistic 

characteristics in satirical poetry. He made the poetry of Professor 

Ahmed Matar a model for expressing these manifestations, as Ahmed 

Matar is one of the most prominent modern poets who had a great deal 

in it. With many results, including that the poet’s goal of the satirical 

style is not only to tell stories, but his intention is to mention the 

grievances and tragedies of the societies of Arab countries that plagued 

the Arab peoples and suffer from them, and alert people to them. 

Keywords: )appearances. Properties. method. sarcastic. 

Spelling(. 
 المقدمة:

يػػا النقػػاد دػػي ديػػـ مػػف أىػػـ األمػػور التػػي يالحظالخصػػائص األسػػموبية عتبػػر ت
كشػػؼ عػػف شخصػػية الكاتػػب وايثػػار التػػي تػػنعكس دػػي ت، حيػػث النصػػوص األدبيػػة

صػػاحب أحمػػد مطػػر ، وُيعػػد الشػػاعر أسػػموبو الخػػاصمكػػؿ شػػاعر د حالتػػو النوسػػية،
دػػػي ىػػػذا ، شػػػعر اليجػػػاء السػػػاخر ، خاصػػػة ديمػػػا يتعمػػػؽأسػػػموب مميػػػز دػػػي  صػػػائده

، حيػػث مظػػاىر الخصػػائص األسػػموبية دػػي شػػعر اليجػػاء السػػاخرالمقػػاؿ سػػننا ش 
تطورىا الكبير دي الساحة األدبية دي العصر الحديث، شيد شعر اليجاء الساخر 

الونػػوف األدبيػػة التػػي يمجػػ  إلييػػا الشػػعراء والكتػػاب دػػي التعبيػػر  ممػػا جعمػػو مػػف أبػػرز
عػػف مشػػاعرىـ ومػػػوا ويـ. و ػػد تميػػز أحمػػػد مطػػر باسػػتخداـ ىػػػذه الطريقػػة ، حيػػػث 
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 كانػػػت اقنتقػػػادات تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ تقنيػػػات معينػػػة تحمػػػؿ دػػػي داخميػػػا رمػػػزاا وموار ػػػة
يقاعاا.  ساخرة  وا 

 أىمية البحث.
 :فإل  سببي ترج  أىمية ىذا الموضوع

 .د مطر دي الحياة األدبية الحديثةاألوؿ ىو مكانة أحم 
الثػػاني ىػػو الخصوصػػية الشػػعرية التػػي تميػػز شػػاعرنا دػػي اسػػتخداـ األسػػاليب 

 الشعرية المتعددة.
 أىداؼ البحث.

 مف خالؿ ىذا البحث تكمف دي: احاولت الوصوؿ إليي التي إف األىداؼ
اليجػػػػػاء مظػػػػػاىر الخصػػػػػائص األسػػػػػموبية دػػػػػي شػػػػػعر الو ػػػػوؼ عمػػػػػ   .1

 .الساخر

  .دراسة أساليب شعر اليجاء الساخر ألحمد مطر .2
التعػػػرؼ عمػػػ  مجموعػػػة مػػػف السػػػمات األسػػػموبية التػػػي تميػػػز أسػػػموب  .3

 .الشاعر
  منيج البحث.

مظػػػاىر الخصػػػائص األسػػػموبية دػػػي شػػػعر اليجػػػاء  لمػػػا كػػػاف موضػػػوع البحػػػث
ػػػا  الوصػػػوي الدراسػػػة ، دمػػػف المناسػػػب اتبػػػاع المػػػني  السػػػاخر مأحمػػػد مطػػػر أنموذجا

 .التحميمي
 أسئمة البحث

 انطمؽ البحث مف سؤاؿ رئيسي مواده:
 ؟مظاىر الخصائص األسموبية دي شعر اليجاء الساخرماىي 

 وتورع مف ىذا السؤاؿ اسئمة درعية ىي:
 ؟دي شعر أحمد مطر  المظير األسموبي البالغي ىوما  -1
 ؟ األدبي دي شعر أحمد مطرالمظير األسموبي  ىو . ما2
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 البحث فرضيات
دػي رعايػة القاديػة  المظير األسموبي البالغي دي شعر أحمد مطػريكمف . 1

 .ب نواعيا واستخداـ األساليب البالغية
مػ  اسػموب السػرد ع المظير األسموبي األدبي دي شعر أحمػد مطػر. يعود 2

 . ، والكوميديا السوداءالصورة الكاريكاتيريةو 
 خطة البحث:

 تـ تقسيمو إل  ثالثة مطالب: مف أجؿ تحقيؽ غاية البحث وىددو
مكونػػات التحميػػؿ األسػػموبي لشػػعر اليجػػاء المطمػػب األوؿ: مويػػـو األسػػموب و 

 الساخر
 البالغي يالمطمب الثاني: المظير األسموب

 المطمب الثالث: مظير األسموب األدبي
مكونات التحميل األسموبي المطمب األول: مفيوم األسموب و 

 لشعر اليجاء الساخر
 األول: مفيوم األسموبالفرع 

وكثيػػرا مػػا يسػػتخدـ ىػػذا المصػػطمح دػػي كتػػب النقػػد والبالغػػة وخاصػػة الحديثػػة 
منيا. الطريقة ىي المسار وىذا المعن  ىو دي الوا   أصؿ كؿ المعػاني المػذكورة 
لتعريؼ الطريقة. جػاء دػي لسػاف العػرب: طكػؿ طريػؽ ممتػد أسػموب ، وأسػموب ىػو 

 .(1)الطريؽ والطريؽ والمذىبط
يتميػػػػز األسػػػػموب األدبػػػػي بوجػػػػود  ،طريقػػػػة التعبيػػػػر يعػػػػرؼ األسػػػػموب ب نػػػػوو  

 . (2)طالعاطوةط وطالخياؿط وأشكاليما البنيوية
يعػػػراؼ الػػػدكتور محمػػػد عبػػػد المطمػػػب األسػػػموب بقولػػػو: طإنػػػو دػػػف ل ػػػوي أدبػػػي 
يستمد  وتو مف العناصر النحوية والجمالية وكذلؾ مػف القػدرات البنيويػة لمموػردات 

 لنص األدبي ىو دي األساس إبداع ل وي.او .  3مالم وية
يقػػوؿ تشػػارلز بػػالي: طاألسػػموب ىػػو العمػػـ الػػذي يػػدرس حقػػائؽ التعبيػػر الم ػػوي 
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مػػف حيػػث المحتػػوط العػػاطوي أو العػػاطوي مػػف خػػالؿ الم ػػة ووا ػػ  الم ػػة مػػف خػػالؿ 
 . (4)ىذه الحساسيةط

 مكونات التحميل األسموبي لشعر اليجاء الساخرالفرع الثاني: 
 التحميؿ األسموبي مف ثالثة مكونات:يتكوف 

 . المكوف الم وي: ديو يتعامؿ م  النصوص التي حددت الم ة رموزىا.1 
النوعػػي: الػػذي يقودنػػا إلػػ  مراعػػاة العبػػارات غيػػر الم ويػػة مثػػؿ:  المكػػوف. 2 

 وغيرىا. القصيدةالمؤلؼ، والقارئ ، والمو ؼ التاريخي، وال رض مف 
ت ثير النص عم  القارئ وتوسيره وتقييمو  الجماؿ األدبي: يكشؼمكوف . 3 
 . (5)األدبي
يموػػت البػػاحثوف دػػي دراسػػة أسػػموب الشػػعراء اقنتبػػاه إلػػ  ىػػذه الصػػور دػػي   

، اقتصػاؿ، الرمػز ، السػخرية  ؿ، اقنوصػار صائدىـ: اقنسداد ، الحذؼ ، التكرا
ال ػة ، ، السػخري ، اقسػتعارة ، السػرد، الطعػف، التعجػب، عالمػة اقسػتوياـ ، المب

 التشبيو ، واإلبداع..
 البالغي يالمطمب الثاني: المظير األسموب

 رعاية القافيةالفرع األول: 
ق بد مف اإلشارة إل  أف الشػعر الحػر ق يمتػـز بالقاديػة كمػا الشػعر العمػودي 
، لكػػػف أحمػػػد مطػػػر يمػػػـز نوسػػػو بالقاديػػػة دػػػي معظػػػـ األو ػػػات بسػػػبب التػػػ ثير الجيػػػد 

 والقراء.لمقادية عم  المستمعيف 
الشػػػاعر أحمػػػد مطػػػر مػػػػف ممثمػػػي الشػػػعر الحػػػر دػػػي األدب العربػػػػي كمػػػا أف 

والعرا ي ، وىو ق يتماش  م  الشعر التقميدي ، ومعظػـ أشػعاره دػي إطػار الشػعر 
الحػػر ، ومػػف سػػمات ىػػذا الشػػعر عػػدـ اقلتػػزاـ بالقاديػػة. ومػػ  ذلػػؾ ، د ننػػا نػػرط دػػي 

لشػػاعر شػػعره دػي إطػػار الشػػعر بعػض  صػػائده الحػػرة اىتمامػو بالقاديػػة. كمػػا كتػب ا
 الرأسي ، حيث يمـز تكرار القادية.

تعػػددت ايراء دػػي تعريػػؼ القاديػػة ، لكػػف تػػرجح مػػذىب الخميػػؿ بػػف أحمػػد و ػػد 
  مػػف رخػر حػرؼ دػػي البيػت إلػػالقاديػة يقػػوؿ: حيػث مقاديػة دػي مويومػػو ل الوراىيػدي
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أوؿ سػػاكف يميػػو دػػي مػػا  بمػػو. أي مجمػػوع الحػػروؼ المتحركػػة التػػي بػػيف السػػاكنيف 
األخيػػػػريف دػػػػي البيػػػػت إف وجػػػػدت، مػػػػ  مػػػػا  بػػػػؿ السػػػػاكف األوؿ، وروداا دػػػػي البيػػػػت 

 . (6)منيما. لذلؾ  د تكوف القادية مرة بعض كممة، ومرة كممة ومرة كممتيفط
ف األصػوات تتكػرر وق شؾ أف لمقادية  يمة موسػيقية ديػي عبػارة عػف عػدد مػ

 . (7).. وىذا التكرار جزء ميـ مف الموسيق  الشعريةاألبياتدي نياية 
أذىػػػب إلػػػ  ضػػػرورة اقسػػػتوادة مػػػف القاديػػػة  ػػػدر »يقػػػوؿ الشػػػاعر دػػػي القاديػػػة: 

 -اإلمكاف؛ ألف القياس والقادية العووية ليسا  يديف ، كما يحب الػبعض وصػويما 
ثراء اقرتباط بيف منزؿ الشػاعر والمتمقػي بؿ ىما وسيمة لمضاعوة زخـ القصيدة  وا 

 . (8)ط
 سػػـ القػػدماء القاديػػة إلػػ   سػػميف: القاديػػة المطمقػػة والقاديػػة المقيػػدة ، عمػػ    

سننا ش النوعيف وسنشير إل  أمثمة ، و أساس بنائيا عم  حركة السرد أو سكوناىا
 عم  القوادي دي شعر أحمد مطر:

 القافية المطمقة: -1
ىػػػذه القاديػػػة ىػػػو  ػػػوؿ الشػػػاعر، ومػػػف نمػػػاذج تػػػي يتحػػػرؾ دييػػػا إنيػػػا القاديػػػة ال

 الشاعر:
 لو أنَّ أرباَب الحمي حَجرُ 
 لحممُت فأسًا دوَنيا القدرُ 
 ىوجاَء ال تُبقي و ال َتَذرُ 
 لكّنما .. أصناُميا َبَشرُ 

 .(9)الغدُر منيم خائٌف َحِذرُ 
حرؼ الػروي دينا يعد دكممات القادية ىي: محجُر، القدُر، تذُر، بشُر، حذُر  

 ىو راء مضمومة.
 القافية المقيدة: -2

ثابتاػػػا. مػػػف أمثمػػػة ىػػػذه  الشػػػعرالقاديػػػة التقييديػػػة ىػػػي القاديػػػة التػػػي يكػػػوف دييػػػا 
 القادية:

 حيَّ عمي الجياْد.
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 ُكنَّا .. و كانْت خيمٌة تدور في المزاْد.
 تدور .. ثم أنَّيا

 .(10)يبتاُعيا الكسادْ 
ىػو حػرؼ الػداؿ القاديػة اْد، المزاْد، الكسػاْد  حػرؼ دكممات القادية ىي: مالجي

 ساكناا.
عنػػدما نتصػػوح شػػعر الشػػاعر نػػرط اسػػتبداد القاديػػة المقيػػدة دػػي شػػعر أحمػػد و 

 مطر بالنسبة لمقادية المطمقة.
باإلضػػادة إلػػ  ىػػذيف النػػوعيف مػػف القػػوادي ، نجػػد دػػي  صػػائد أحمػػد مطػػر   

 ، القادية المزدوجة. أنواعاا أخرط مف القادية مثؿ القادية المتكررة
 القافية المتكررة: -أ 

 ومف األمثمة الحية عم  ىذه القادية  صيدة طاإلرىابيط التي يقوؿ دييا:
 َدَخمُت بيتي ُخمَسة من أعيِن الكالب

 أغَمقُت َخمفي الباْب.
 نزلُت لمسِّردابْ 

 أغَمقُت َخمفي البابْ 
 َدَخمُت في الدُّوالبْ 

 أغمقُت َخمفي الَباْب.
 (11) َىَمسُت َىمسًا خاِفقًا: )َفميسُقِط اأَلذناب

 والقادية التي تكررت ىي سطر كامؿ كرره الشاعر ثالث مرات.
 قافية مزدوجة: -ب

كمػػػا ىػػػو واضػػػح مػػػف اسػػػميا ، ىنػػػاؾ نوعػػػاف مػػػف القػػػوادي المختموػػػة ، واحػػػدة 
رئيسية واألخرط غير رئيسػية دػي نوػس القصػيدة.  اديػة واحػدة تمقػي بظالليػا عمػ  

 خرط دي بعض األحياف.األ
 ط مف أمثمة القادية المزدوجة التي يقوؿ دييا الشاعر:مكابرة صيدة طو 

 ُأكابر.
 ُأضمِّد ُجرحي ِبَحشِد الَخناِجر
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 َو أمَسُح َدمعي ِبكفَّْي ِدمائي
 و أوِقُد َشمعي ِبناِر انِطفائي

 و أحدو ِبَصمتي ِمئاِت الَحناِجر
 ُأحاِصُر َغاَب الغياِب المحاِصر:

 يا ِغيابي.. أال
 !(12)أَنا فيك حاِضر

ػػر  والقاديػػة الثانيػػة  ػػر، حاضح ر، المحاصح ر، الِحنػػاجح دالقاديػػة الرئيسػػية مالِخنػػاجح
يابي .  مائي، إنطوائي، غح  مدح

نالحػػظ دػػي شػػعر أحمػػد مطػػر أف الشػػاعر ذكػػر القاديػػة بطريقػػة رائعػػة عنػػد و 
والقاديػة المقيػدة  التواجد دي القصيدة والتمسػؾ بالقاديػة المتكػررةمف حيث الضرورة 

 دي  صائده أكثر مف غيرىا. أنواع القوادي.
 استخدام األساليب البالغيةالفرع الثاني: 

ومف أكثر األساليب التي يستخدميا الشاعر دي  صائده اىتمامو ب سػاليب   
البالغة والبادية. وسنتناوؿ أىـ ىذه الصناعات التي نراىا دي أشػعار أحمػد مطػر 

 ل  أمثمة منيا.بودور م  اإلشارة إ
يقوؿ محمد عمػي السػراج: عمػـ البيػاف ىػو السػاحة التػي يتنػادس دييػا سػادة   

البالغة والذكاء ، ويتنادس دييا درساف البالغة والركيزة. إنو عمـ يمكف مف خاللػو 
 . (13)إبراز نوس المعن  بطرؽ مختموة وبنيات مختموة بدرجة الوضوح ط

و التشبيو واقستعارة والكناية دي سوؼ ندرس بعض الجوانب الرسومية نح و
  صائد أحمد مطر.

 :التشبيو -1
مف أسيؿ الطرؽ الونية التي يستخدميا الشاعر دي تكويف الصػورة الشػعرية  

التشػػبيو. التشػػبيو دػػي الم ػػة ىػػو التمثيػػؿ ، ودػػي المصػػطمحات ، الصػػورة التػػي يػػتـ 
 .(14)إنشاؤىا مف المقارنة بيف األشياء البعيدة والمختموة ، بمساعدة الخياؿ

جػد موضػوعاا موصػوداا ، طدػي طريقػة التشػبيو التػي تعتمػد عمػ  المقارنػة ، ن  
 . (15)سواء كاف ىذا الموضوع شيئاا ممموساا أو معن  ُيدركو الوكر
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تنبػػ  بالغػػة التشػػبيو مػػف أنػػو ينقمػػؾ مػػف الشػػيء نوسػػو ، إلػػ  شػػيء مضػػحؾ 
يشػػبيو ، أو صػػورة بارعػػة تمثمػػو. وكممػػا كػػاف ذلػػؾ بعيػػداا ، وكممػػا كػػاف العقػػؿ أ ػػؿ 

خيػػػاؿ ، كػػػاف التشػػػبيو أكثػػػر روعػػػة خطػػػورة ، أو اخػػػتمط بالقميػػػؿ أو بػػػالكثير مػػػف ال
 . (16)بالنسبة لمروح ، وكمما زاد إعجابيا ورجويا

 قدتاتو: إحدط اؿ أحمد مطر دي   
 َنحُن المصابيُح ِبَبيِت الغانَيةْ 

 رؤوُسنا َمشدوَدةٌ 
 في ُعَقِد المشاِنْق.

 ُصدوُرنا تميو بيا الَحراِئقْ 
 عيوُننا

 َتْغِسُل بالدُّموِع كلَّ زاوَيةْ 
 لكنَّيا ُتْطفُأ ُكلَّ َليَمةٍ 
 (17)عنَد ارتكاِب الَمعِصَيْة!

الناس مثػؿ المصػابيح التػي تحتػرؽ دالتشبيو ىنا ىو نوع مف التشبيو البميغ. و 
وتتددؽ منيا الدموع الساخنة ، لكنيا مصابيح معمقة دي منزؿ امرأة غانيػة تطوئيػا 

تتكامػؿ مػ  صػور  كؿ ليمػة عنػدما ترتكػب معصػية. التشػبيو ىنػا ىػو صػورة جزئيػة
 . (18)أخرط لكسر التقاليد ، وتمحو ال بار واألوساخ

ىػػػو أحػػػد األسػػػاليب األساسػػػية التػػػي تشػػػير إلييػػػا الطبيعػػػة لتوضػػػيح  والتشػػػبيو
المعن  ؛ وتعد طريقتو مف أكثر األساليب استخداماا واألكثر استخداماا نظػراا لتعػدد 

 . (19)أوجو التشابو دي عقؿ اإلنساف بيف األشياء
 ستعارة:اال-2
ق يوجد شكؿ بالغي نو ش مف  بؿ النقاد العرب القدام  أو كتاب ال رب   

ُتعػػػراؼ اقسػػػتعارة ب نيػػػا شػػػكؿ بالغػػػي يعتمػػػد عمػػػ  و الحػػػديثيف عمػػػ  أنػػػو اسػػػتعارة. 
يػػػػػتـ و دػػػػػريقيف عػػػػػامميف طيػػػػػتـ دييمػػػػػا إدراج المقارنػػػػػة دػػػػػي ىيكػػػػػؿ الصػػػػػورة الوعميػػػػػةط. 

 .(20)ح أو نوع مف ال موض الخوياستخداميا إلضادة الزينة والحيوية والتوضي
طإف بالغػػػة اقسػػػتعارة مػػػف حيػػػث الصػػػياغة ىػػػي أف بنيتيػػػا تػػػدؿ عمػػػ  نسػػػياف 
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التشبيو ، وتجعمػؾ تتخيػؿ عمػداا صػورة جديػدة تجعمػؾ تنسػ  روعػة التشػبيو الخوػي 
 . (21)الذي يحتويو الخطاب.ط

: ىػػػػػػي اقسػػػػػػتعارة التػػػػػػي تػػػػػػـ دييػػػػػػا حػػػػػػذؼ المشػػػػػػتبو بػػػػػػو المكنيػػػػػػةاقسػػػػػػتعارة و 
ماقسػػػػػتعارات  وبقيػػػػػت إحػػػػػدط صػػػػػواتو أو صػػػػػواتو الضػػػػػرورية. ىػػػػػذا مثػػػػػاؿ عمػػػػػ  

 :، يقوؿ الشاعراقستعارة التي استخدميا الشاعر بشكؿ كبير
 فال َتَحركْت يدٌ 

 (22)وال اشتكي السُّكوَت َفْم.
 مكنية مف اإلنساف ومف لوازمو اشتكي. استعارةدـ   

 ونحو:
 أكل الصمُت َفمي

 لكّنني
 .(23)َصْمتْ أشكو من الصمِت ب

 المكنية من اإلنسان ومن لوازمو أكل. االستعارةالصمت وفم 
 الكناية: -3
 ػػاؿ الجرجػػػاني دػػػي تعريػػػؼ الكنايػػػة: ىػػو أف المػػػتكمـ يريػػػد أف يثبػػػت معنػػػ    

المعػػاني ، وق يػػذكره بالكممػػة التػػي توضػػ  لػػو دػػي الم ػػة ، بػػؿ يتوصػػؿ إلػػ  معنػػ  
 بجواره ويرادقو دي الوجود ، و يرمييا ديجعميا دليالا عم  ذلؾ. 

المعػػػػاني طبنيػػػػة الكنايػػػػة ىػػػػي بنيػػػػة محايػػػػدة بػػػػيف الحقيقػػػػة واقسػػػػتعارة. ألف و  
 .الحقيقية والمجازية مقدمة دي السياؽ ، وتخض  لمقصد ط

الكناية ىو أسموب مت صؿ دي السخرية استواد منو أحمد مطر بشكؿ كبيػر. 
 :ديقوؿ 

 لم تزْل واقفة تراقبْ « قريش»لكن 
 .(24)قصيدة عمي فمي حزينة

 ىذا البيت كناية عف دقداف حراية التعبير دي المجتم .  
 وكقولو:

 زمِن األحرارِ في 
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 أصابعي َتخاُف من أظفاري
 دفاتري َتخاُف من إبصاري.

خوؼ األصاب  مف األظوار وأيضاا خوؼ الدداتر مف اإلبصػار كنايػة عػف و  
 شداة الظمـ وشداة األزمة دي البالد وسوء أحواليا.

 ونحو:
 وبعَد يوٍم واحدٍ 
 ُأْفِرَج عن ُجثَِّتوِ 
 بحالة أْمنيْو :

 ُبندقيْو!في رأِسِو َرْفَسة 
 في َصْدرِِه ُقْبَمة َبندقيْو!
 (25)في َظْيرِِه ُصوَرة َبندقيْو!

ردسػػة البند يػػة كنايػػة عػػف الضػػرب ب خمصػػيا وُ بمتيػػا كنايػػة عػػف الرصاصػػة 
 وصورتيا كناية عف الضرب المستطيؿ بيا.

 المطمب الثالث: مظير األسموب األدبي
ائده ، مثػػػػػؿ سػػػػننا ش أىػػػػػـ األسػػػػػاليب التػػػػػي اسػػػػػتواد منيػػػػا الشػػػػػاعر دػػػػػي  صػػػػػ

األسػػموب السػػردي، والرمػػز ، والسػػخرية ، واسػػتخداـ القاديػػة ، واسػػتخداـ األسػػاليب 
 البالغية دي البالغة والبالغة.

 أسموب السردالفرع األول: 
ا اليوـ، ألنو يتعمؽ بالضػمير  يعتبر دف السرد أحد أكثر األنواع األدبية شيوعا

والقصػػػػة كمػػػػا نعمػػػػـ ىػػػػي أحػػػػد أنػػػػواع الكتابػػػػة  .(26)البشػػػػري منػػػػذ أف عردػػػػت الحيػػػػاة
أحمد مطر يسػتخدـ أسػموب السػرد بضػمير المػتكمـ لزيػادة تػ ثير وستخدـ ، السردية

مف السمات األسػموبية ألحمػد مطػر دػي شػعره ، وبالتالي د صائده عم   موب  رائو
السػػاخر األسػػموب السػػردي ، ومػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػ  ىػػذه الطريقػػة تجربتػػو 

 دي سنوات مراىقتو. الروائية
  دػي 1ومف نماذج ىذا األسموب دي شعر أحمد مطر ما أورده دي مقدتات 

 حوار سردي ساخر م  الطبيب، حيث يقوؿ:
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 َجسَّ الطبيُب خافقي
 وقاَل لي:

 َىْل ىا ُىنا اأَللْم؟
 ُقْمُت لو: َنَعمْ 

 َفَشقَّ بالِمشَرِط جيَب ِمعَطفي
 وَأْخَرَج الَقَمْم!

** 
 ُو .. َوماَل وابَتَسمْ الطبيُب رأسَ َىزَّ 

 َوقاَل لي:
 ليَس ِسوي َقَممْ 

 َفُقمُت: ال يا سيدي
 ىذا يٌد .. َوَفمْ 

 َرصاَصٌة .. َوَدمْ 
 !(27)َوُتيَمة ساِفَرة .. َتمشي بال َقَدمْ 

الشاعر يعتبر القمـ الذي يقود الثػورات ويتحػدث باسػـ النػاس، وىػو رصاصػة 
المقاتػػػؿ ودـ الشػػػييد، ولكػػػف  بػػػؿ ذلػػػؾ يػػػذكر  صػػػة مضػػػحكة: شػػػخص ذىػػػب إلػػػ  

، جيبػػوالطبيػػب مػػف أجػػؿ األلػػـ دػػي حياتػػو، وعنػػدما دحصػػو الطبيػػب وجػػد  ممػػاا دػػي 
 دضحؾ و اؿ المريض: القمـ ليس إق يد ودـ ودـ.

بطريقػػػة  يػػػذه القصػػػة إلػػػ  القمػػػ  الشػػػديد دػػػي مجتمعػػػوويشػػػير أحمػػػد مطػػػر ب 
ويذكر أنو ليس لديو سوط  مـ لمتعبير عف عدـ رضاه عػف الوضػ   ساخرة ىجائية

 المرير ودقداف حرية التعبير.
، ديػػػػػو راوي والسػػػػرد السػػػػػاخر الشػػػػاعر يسػػػػػتخدـ أسػػػػموب القػػػػػصكػػػػذلؾ نجػػػػػد 

واألحػػػزاف التػػػي إلػػػ  معانػػػاة الشػػػعب العربػػػي ودداحػػػة ايقـ  التػػػي تشػػػيرالحكايػػػة، 
مػوت الحريػة ب ، وىػو إذاناػاخنقوا الحريات ب بش  الطػرؽحيث أصابت أبناء العرب 

ديػي ميتػة بالوعػؿ ولػيس  يريد أف يقوؿ إف الحريػة غيػر موجػودة دػي الػدوؿ العربيػة
 :بالقوة، حيث يقوؿ

 كاَنْت َمعي َصِبية
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 َمربوَطٌة ِمْثمي
 عمي ِمرَوَحٍة َسقفية

 ِجراُحيا
 يُن َليا ..َتبكي السَّكاك

 َونْوُحيا
 َترثي لو الَوحشية !

ومف ىػذا السػرد يظيػر لمقػارئ أف حػديث الشػاعر عػف دتػاة موجػود ويحاورىػا 
ا ديقوؿ:  ويتواعؿ معيا أيضا

 َحَضْنُتيا بأدُمعي.
 ُقمُت َليا: ال َتْجَزعي.

 َمْيما اسَتطاَل َقْيُرنا ..

 البدَّ أْن ُتدِرَكنا الُحّرية.
،  َتَطمََّعْت إليَّ

 ثُّم َحْشَرَجْت َحْشَرَجَة الَمِنية :
 وا َأَسفا يا َسيدي

 (28)إّني َأنا الُحّرية!
وىنػػػا يظيػػػر مػػػف خػػػالؿ اقلتوػػػات البالغػػػي لمشػػػاعر دػػػي  صػػػتو مػػػ  مالوتػػػاة  

 الحرية أنو تناوؿ القصة بطري السخرية واليجاء لمدوؿ التي تقتؿ الحرية.
سػػؿ دييػػا الشػػعراء إلػػ  السػػخرية دػػي الشػػعر ىػػي طريقػػة تعبيريػػة ومرئيػػة، يتو و 

انتقاد الموا ؼ الساخرة واقجتماعية ، والسير الوردية ، وتقويضيا بمػا يسػمو دػوؽ 
 . (29)اإلىانات، والشتائـ ، واقمتناع عف القذؼ ، والمبال ة، و القذؼ

 مف حيث شدتيا ومدط ت ثيرىا تظير دي حالتيف: السخرية اليجائيةو 
تحمػؿ  ،اإلساءة وق تصؿ إلػ  درجػة األلػـاألوؿ: روحيا داترة ق تعتمد عم  

دػػي داخميػػا مػػا يسػػبب البسػػمة والضػػحؾ واإلعجػػاب لقوليػػا ، وىػػو أخػػؼ وأ ػػؿ شػػراا 
 مف الثاني.

الثاني: وىو نوع مف السخرية المرة التي تجعمنا نضحؾ بمرارة وي س ونشعر 
بحػػدة العيػػػب ، وىػػو مريػػػر دػػي الػػػذوؽ ، و ػػػاس دػػي المسػػػ  والمػػدغ ، وتػػػ ثيره شػػػديد 
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. وىو ما ظير دي حوار الشاعر م  (30) بمعاناة الناس ة عندما يتعمؽ األمرخاص
 الوتاة مالحرية .

 (31)يةالكاريكاتير الفرع الثاني: الصورة 
يعتقد أحمد مطر أنو ق يستطي  التحدث بصراحة دي مجتمعػو ، لػذلؾ عميػو 

و ، يستخدميا ليوضح لنا عيوب مجتمعو والوساد الذي يعم ،أف يمج  إل  السخرية
وانتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف عمػػ  أيػػدي الحكػػاـ العػػرب واقسػػتعمار واألجانػػب دػػػي 
مجتمعػػػػو، و مػػػػ  الحريػػػػات، كػػػػذلؾ مػػػػف حيػػػػث اسػػػػتخدامو دػػػػي انتقػػػػاد المعضػػػػالت 
اقجتماعيػػة واألمػػراض مثػػؿ الجيػػؿ وانعػػداـ العدالػػة والتخمػػؼ والوتنػػة دػػي المجتمػػ  

 وما إل  ذلؾ.
ىػػػػي دوادػػػػ  تركيػػػػزكـ عمػػػػي  يقػػػػوؿ أحمػػػػد مطػػػػر ردا عمػػػػ  ىػػػػذا السػػػػؤاؿ ممػػػػا

أ وؿ إناني بطبيعتػي سػاخر، والاػذيف يعردػونني يعردػوف أف السػخرياة »الكاريكاتير : 
مػػػف طبيعتػػػي حتاػػػي دػػػي الموا ػػػؼ الداميػػػة. ق أدري لمػػػاذا؟ ىػػػؿ السػػػخرياة نػػػوع مػػػف 
ػػوف بعمػػـ الػػنوس أف يحممػػوا ىػػذا األمػػر  الػػدداع عػػف الػػنوس؟ ربامػػا يسػػتطي  المختصا

لكناني مف خالؿ مطالعاتي ومعايشػتي لشػرائح مػف المجتمػ ، أدضؿ مماا أستطي ، 
بػاألحزاف. أنػا  امػتالءوجدُت أف مف يحسنوف السخرياة واإلضحاؾ ىـ أكثر الناس 

بػالطب  ق أرمػي إلػي إضػحاؾ النػاس، بػػؿ أكتػب عمػي سػجيتي مػف خػالؿ مخػػزوف 
 ، كمػػي، د سػػتعرض شػػر بمياتنػػا، و شػػر البميػػة مػػا يضػػحؾ أحيانػػاا، لكنػػو ضػػحؾ مػػرا

 .(32)«ألفا النكتة مراة سوداء، ديو ضحؾ مف شداة البكاء
دػػي  صػػيدة طالحػػاكـ الصػػالحط منيػػا ورد  الصػػورة الكاريكاتيريػػة وتظيػػر العديػػد

يصؼ الشاعر الحكػاـ دػي العصػر الحاضػر ، وىػذه الصػوات ىػي الصػوات حيث 
 ، حيث يقوؿ:السمبية التي ق تتودر دي الحكاـ 

 َوِصُفوا لي حاكماً 
 يْقَتِرْف، ُمْنُذ زمان،َلم 

 ِفْتَنة أو َمْذَبَحة!
 َلْم يكذِّْب!
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 َلْم يُخْن!
ُو!  َلْم يْطِمِق النَّاَر عمي َمْن َذمَّ
 َلْم ينُثِر الماَل عمي َمن َمَدَحْو!

 َلْم يَضْع فوَق َفٍم َدّباَبًة!
 َلْم يزَدِرْع َتحَت َضمير كاِسَحْو!

 َلْم يُجْر!
 َلْم يضَطِرْب!

 َشعِبوِ  لم يختبئ ِمن
 َخمَف ِجباِل األسِمَحة!

 ىَو َشعبيٌ 
 َو مأواه َبسيطٌ 

 (33)ِمْثُل مأوي الّطبقاِت الكاِدَحْو !
الشاعر يطمب مف محاوريو أف يصووا لو الحاكـ غير المجػـر ، والظاىر أف 

الكػػاذب ، الخػػائف ، ق يضػػطيد شػػعبو ، لػػـ يقػػتميـ ، وق ينوػػؽ المػػاؿ عمػػ  شػػعراء 
 ،منزلو بسيط مثؿ بيوت العماؿ والوالحيفو السمطة الذيف يمدحوف الحكاـ والقادة. 

موجػػود دػػي  أي شػػاعر يتمنػػ  أف يكػػوف ىنػػاؾ حػػاكـ لػػو ىػػذه الصػػوات ولكنػػو غيػػر
 الوا  .

القم  الشديد ، ودقداف  رائعة تتمثؿ دي صور الشاعر صورة كاريكاتوريةو د 
يصػػرخ  ، ديػػوالحريػة ، ووجػػود ظمػػـ كامػػؿ دػي أيػػدي الحكػػاـ وشػػرطيـ دػي مجتمعػػو

 ف الحرية ق وجود ليا دي المجتمػ  الحػالي والحكومػة ق تسػمح لننسػاف العربػي ب
 :، ديقوؿب ف يتحرر

 ِحيَن أموتْ 
 و تقوم بتأبيني السُّمطةْ 

 و يشّيُع جثماني الشرَطةْ 
 ال َتْحَسْب أنَّ الطاغوتْ 

 قد كرَّمني
 بْل حاصرني بالَجَبروتْ 
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 وَتتبََّعني حّتي آخِر نقطةْ 
 كي ال أشُعَر أّني ُحر  
 (34)حّتي وأنا في التابوْت!

المجتمػػ  العربػػي الحػػالي ، يقػػوؿ الشػػاعر: طحيثمػػا يمػػوت  والشػػاعر يعبػػر عػػف
نساف تددنو الحكومة ، لكف ىذا الوعؿ ق يعني تكريـ المػوت  عمػ  يػد الحكومػة اإل

أطمؽ سػراحو حتػ   ولـ ، بؿ إف الحكاـ بقوة طاغية يحيطوف بو وق يوعموف ذلؾط.
 دي ىذا القوؿ: لست حرا حت  دي التابوت. الساخرة دي التابوت ط. والموار ة

الكاريكاتوريػػػة ،  تشػػػبيياتبال يشػػػير الشػػػاعر إلػػػ  الوا ػػػ  المريػػػر دػػػي مجتمعػػػوكمػػػا 
ويشبو مجتمعو بدائرة ضيقة باسـ الزمف ، ويصػور بيػذا وصػؼ القمػ  الشػديد دػي 

، الشػػػعب العربػػػي مجتمعػػػو ، ودقػػػداف الحريػػػة ، ووجػػػود المخبػػػريف الػػػذيف يطػػػاردوف
  ديقوؿ:

 دائرٌة َضيقٌة،
 و ىارٌب ُمدانْ 

 أماَمُو َوَخْمَفُو يركُض ُمخبراْن.
 !(35)ىذا ىو الزمانْ 

يصػػػػؼ الشػػػػاعر دائػػػػرة ضػػػػيقة يػػػػتـ دييػػػػا مطػػػػاردة اليػػػػارب مػػػػف  بػػػػؿ دياىنػػػػا 
دػػي أف الشػػاعر  ويػػرطالمخبػػريف ، أي القػػوط السػػرية ، وىػػذا اليػػارب ىػػو الو ػػت. 

يػو دالشػاىد  أما عف محػؿمجتمعنا كؿ األشياء تيرب مف المخبريف حت  الو ت. 
 ، وىو محاط بالمخبريف. والزمف أف الو ت

 (36)السوداءالكوميديا الفرع الثالث: 
العنصػػر  يعنصػػر ميػػـ دػػي شػػعر أحمػػد مطػػر، وىػػىػػي الكوميػػديا السػػوداء 

 والدىشػػػة ، السػػػوداءالػػػذي يجمػػػ  بػػػيف السػػػخرية التػػػي تشػػػبو مػػػا نسػػػميو الكوميػػػديا 
 كؿ دي يعتمد وىو وضميره، عقمو وتو ظ تصدمو التي بالصور لمقارئ واقندىاش

. غيػر حقيقػي ىػو ومػا حقيقػي ىػو ومػا وا ػ  ىػو مػا بػيف التنا ض كشؼ عم  ىذا
عر يصدمنا ويواجئنا ويجرحنا ويواجئنا دي  صيدتو الشا لكف والعقؿ، الروح دي ما

 :ديقوؿ طالطبيعة الصامتةط
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 في مْقَمِب الِقمامةْ 
 رأيت جثًة ليا َمالِمَح األعرابْ 

َعْت ِمن حوِليا "النسوُر" و"الدباْب"  َتَجمَّ
 وفوقيا عالمةْ 

 جيفةْ تقول: ىذي 
 !(37)كانت ُتسمي سابقًا .. كرامْة 

يصؼ الشاعر مكباا سقطت ديو جثػة عربػي محاطاػا بػالوحوش كالنسػور وىنا 
والدببة ودو يا لوحة تقوؿ: ىػذه الجثػة الميتػة، أي الكرامػة دػي مجتمعنػا ، ضػاعت 

 بسبب وصوؿ األجانب أي أف ىذه الجثة ىي كرامة العرب المتعونة.
دػػي القصػػيدة التاليػػة، يقػػارف أحمػػد مطػػر الحريػػة دػػي البمػػداف غيػػر اإلسػػالمية و 

ىنػػا أف  السػػاخرية الموار ػػةو البعيػػدة عػػف الموػػاىيـ اإللييػػة التػػي تػػدعو إلػػ  الحريػػة. 
المسػػمميف الػػذيف يؤمنػػوف بالموػػاىيـ اإللييػػة يوتقػػروف إلػػ  الحريػػة دػػي مجتمعػػاتيـ ، 

 يقوؿ الشاعر:، وىنا بينما نراىا دي المجتمعات المشركة
 في بالِد الُمْشِركينْ 

 َيْبُصُق المرُء بوجِو الحاِكمينْ 
 َفُيجازي بالغرامْو!

 وَلَدينا نحَن أصحاب اليمينْ 
 يبصُق المرُء َدَمًا تحَت أياِدي الُمْخِبِرينْ 

 و يري يوَم الِقياموْ 
 عندنا ينُثُر ماَء اَلورِد والييلِ 

 بال إْذنٍ 
 .(38)عمي وجِو أميِر المؤمنينْ 

دػػي بػػالد المشػػركيف والظػػالميف يبصػػؽ  وىنػػا يصػػور الشػػاعر أحمػػد مطػػر أنػػو
دي مجتمعنا ، أما اإلنساف دي وجو الحاكـ، ويحكـ عميو بال رامة عف عممو دقط. 

يعتبر البصؽ البشري دماا بسبب تعذيب المخبريف. أما إذا ألقػي مػاء الػورد والييػؿ 
ػا صػعباا مثػؿ ، وىو عطر الرائحة ، عم  وجػو الحػاكـ ، دػ ف المخبػ ريف يرونػو يوما

ىػػػػذه القصػػػػيدة تمثػػػػؿ معانػػػػاة وألػػػػـ اإلنسػػػػاف العربػػػػي ، ، و دػػػػي الجحػػػػيـ يػػػػـو القيامػػػػة
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وتوضػػح لنػػا الصػػراع بػػيف الحػػاكـ واألجيػػزة القمعيػػة مػػ  النػػاس، وىػػذه الممارسػػات 
 القمعية تدؿ عم  القم  الشديد والوا   المرير دي مجتمعو.

ط يسػخر مػف جامعػة الػدوؿ العربيػة بيت وعشروف راية  الشاعر دي  صيدة طو 
 ، ديقوؿ:التي تريد استعادة حقوؽ العرب التي اغتصبتيـ األمـ المتحدة

 أسرتنا مؤمنةٌ 
 ُتطيل من ركوعيا
 ُتطيل من سجودىا

 وتطمب النصر عمي عدّوىا
 (39)من ىيئة األمم !

يقػػػػوؿ أحمػػػػد مطػػػػر: طأدػػػػراد عائمتنػػػػا ، ويعنػػػػي باألسػػػػرة جميػػػػ  الػػػػدوؿ العربيػػػػة 
ويصػػموف الصػػالة ، ودػػي ركػػوعيـ وسػػجودىـ يطيمػػوف ، لكػػنيـ يريػػدوف  مؤمنػػوف ،

مساعدة األمـ المتحدة ضد أعدائيـ ، و األمـ المتحدة ق تشمؿ المسمميف دقػط ط. 
يسػػخر مػػف الػػدوؿ العربيػػة التػػي تػػدعي أنيػػا ممتزمػػة باإلسػػالـ وق تتوكػػؿ عمػػ  ا  

 دت خذ حقو يا الم تصبة.
أف السػػخرية احتمػػت مسػػاحة واسػػعة دػػي عنػػدما نتصػػوح شػػعر الشػػاعر ، نػػرط 

معظػػـ  صػػائده. شػػكمت ميارتػػو دػػي السػػخرية حقيقػػة ميزتػػو عػػف غيػػره مػػف الشػػعراء 
العػػػرب. ورسػػػـ مطػػػر دػػػي أشػػػعاره صػػػورا واضػػػحة لمعانػػػاة الرجػػػؿ العربػػػي وجسػػػامة 
ايقـ التػػي حمػػت بػػو. اسػػتطاع اسػػتخداـ ألػػواف السػػخرية بكثػػرة دػػي شػػعره ، خاصػػة 

رية دػػي شػػعر أحمػػد مطػػر تػػدؿ عمػػ  معارضػػتو لمحكػػاـ دػػي المجػػاؿ السػػاخر. السػػخ
وغطرستو وسمطتو. يواصؿ طريقتو دي الكشؼ عف مؤامرات األجانب التػي تحكاػـ 
ضد العالـ العربي بشكؿ خاص ، والعالـ اإلسالمي بشكؿ عػاـ. الشػاعر ق يممػؾ 
سالحا عسكريا لكف شعره بيػذا األسػموب السػاخر يعتبػر سػالحا أ ػوط مػف السػالح 

 ي لمبياف.العسكر 

دػػػي  صػػػيدة طحبيػػػب الشػػػعبط ينتقػػػد الشػػػاعر حكػػػاـ العػػػرب الظػػػالميف الػػػذيف و 
 ،يزعموف أنيػـ يحبػوف النػاس وق يبػالوف بحيػاة النػاس ورقميػـ ويضػطيدوف النػاس
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الحػػػاكـ دػػػي بػػػالد الشػػػاعر مػػػف جيػػػة وكػػػؿ العػػػرب  بمػػػو مػػػف جيػػػة أخػػػرط. ويشػػػير د
لػرأي والظمػـ واقضػطياد الشاعر إل  الوض  المرير دي مجتمعو ، ودقداف حريػة ا

 :، ديقوؿالشامؿ دي بالده
 باِسمٌ 

 في َبَمٍد يبكي من القيِر ُبكاْه!
 ُمشِرقٌ 

 في َبمٍد تميو الميالي في ُضحاْه!
 ناعمٌ 

 في َبمٍد حتي َبالياهُ 
 بأنواِع الباليا ُمبتالة!

 صادحٌ 
 في َبمٍد ُمعَتقِل الَصوِت 

 (40)و منزوِع الشِّفاْه!
الحػػاكـ العربػػي ويقػػوؿ وجيػػو مبتسػػـ دػػي مجتمػػ  يصػػؼ الشػػاعر وجػػو وىنػػا 

وجيػػو ينيػػر دػػي ليػػؿ النػػاس، د ،محاصػػر بػػالقم  والظمػػـ وأىػػؿ ىػػذا المجتمػػ  يبكػػوف
ووجيو ر يؽ دي مجتم  يعاني مف النوازؿ والمصائب، ودي الو ت الذي ق يسمح 

ىكػذا نػرط حػاقت الحػاكـ ، عمػ  العكػس  ،ديو لمناس بالكالـ يصرخ بصوت عاؿ
لناس ؛ يبتسـ والناس يبكي مف الظمـ ، ويضيئوف والناس يمعبوف دي مف حاقت ا

 .ليؿ الظمـ والجيؿ ، ويحد وف ، والناس يعانوف مف كؿ أنواع المصائب
يقػػوؿ الشػػاعر إف القيػػر والظمػػـ واإلسػػاءة معػػي دائمػػا طػػواؿ حيػػاتي ودػػي كػػؿ 

 :األو ات واألوضاع. ليالا ونياراا ، صباحاا ومساءا ، صيواا وشتاءا 
 َل عمريطو

 يركُض الَقْيُر أمامي و ورائي
 ُىَو ِظمِّي في الضُّحي

 َوْىَو نديمي في المساءِ 
 ُىَو لي في الصيِف َحمَّارة َقيظٍ 
 ُىَو لي برٌد شديٌد في الشتاِء.
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 ُىَو مائي
 وَىوائي
..... 

 ألَف ُشكٍر أييا الَقْيرُ 
 عمي ىذا الوفاء!

 أنا لم ألَق وفاًء ِمثَموُ 
 !(41)قاءِعنَد جميِع األصد

يصػػؼ أحمػػد مطػػر القيػػر والظمػػـ العػػاـ دػػي مجتمعػػو ، ويقػػوؿ إف ىػػذا القيػػر 
يصاحب اإلنساف العربي وىو مثؿ الظػؿ معػو دػي كػؿ مكػاف ، كػالحر الشػديد دػي 
الصيؼ والبرد دػي الشػتاء البػارد ، وىػذا القيػر مثػؿ المػاء واليػواء واقنسػاف يسػكف 

يوجػد صػديؽ مثمػو. والمثيػر لمسػخرية معيـ وىذا الظمـ مثؿ الصديؽ الػودي لػو وق 
 ولو إف الظمـ يرادقني دائما ، لذا ديو يسػتحؽ الشػكر عمػ  وقئػو الػذي يوػوؽ وقء 

 جمي  األصد اء.
 
 

 الخاتمة
أحمد مطر لو أسػموب خػاص يميػزه عػف تبيف مف خالؿ ما سبؽ أف الشاعر 

بصػػورة ـ الخصػػائص األدبيػػة والبالغيػػة ووظويػػا حيػػث اسػػتخد غيػػره مػػف الشػػعراء.
دػي كثيػر مػف  دالحظنػا أسػموب السػرد القصصػي رائعة دػي شػعر اليجػاء السػاخر،

، بػػؿ نيتػػو ذكػػر لشػػاعر دييػػا لػػيس دقػػط ذكػػر الحكايػػات صػػائد الشػػاعر ، وىػػدؼ ا
مظالـ ومآسي مجتمعػات الػدوؿ العربيػة التػي ابتميػت بيػا الشػعوب العربيػة وتعػاني 

دػػي اليجػػاء وىددػػو  بػػرع الشػػاعر كمػػا عمػػ  شػػكؿ حػػوارات و صػػص.وذلػػؾ منيػػا. 
ليس الدعابة كما يقوؿ بعض المؤلويف بؿ مػا يريػده ىػو البكػاء وشػرح األلػـ وخنػؽ 

دشػػػاء ىػػػذه المػػػؤامرات والمظػػػالـالحريػػػات ومػػػؤامرات السػػػمطات واألجانػػػ وكػػػاف  ,ب وا 
ػػػا  بيػػػذه السػػػخرية ييػػػاجـ الحكػػػاـ والسػػػمطة واقجيػػػزة اقعالميػػػة ويكشػػػويـ دػػػي أيضا

ه يػػػػػدؿ عمػػػػػ  معارضػػػػػتو لمحكػػػػػاـ والسػػػػػمطات  صػػػػػائده. وىػػػػػذا األسػػػػػموب دػػػػػي شػػػػػعر 
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 و وط األمف والمخبريف وأجيزة اإلعالـ وسمطة األجانب. يفوالمت طرس
ربمػػػػػا نسػػػػػتطي  أف نقػػػػػوؿ إف أيػػػػػاا مػػػػػف  صػػػػػائد الشػػػػػاعر ق يخمػػػػػو مػػػػػف ىػػػػػذا و 

ا إل  القاديةكمؿ األسموب.  يسػتخدـ القاديػة المربوطػة والمزدوجػة دكاف ، يمج  أيضا
 ,لرغـ مف أنو أحد رواد الشعر الحرمف القوادي ، عم  اأكثر مف األنواع األخرط 

ذا ت ممنػا دػي ديػواف و  ، سػنجد أف الشػاعر يوػرط مػد مطػر ونظرنػا إليػو عػف كثػبأحا 
والخصوصػػػية ، خاصػػػة التشػػػابو والتنػػػاص البالغيػػػة دػػػي اقعتمػػػاد عمػػػ  الصػػػور 

واقستجابة لمعجز عم  الصدر كعنصػر مػف عناصػر الصػورة الشػعرية دػي أغمػب 
. كػؿ ىػذه شعر اليجاء الساخرف. مف الموضوعات التي تناوليا ، وخاصة األحيا

 .األساليب تمثؿ خياؿ الشاعر و درتو الشعرية
                                 

 .1/473منظور، لساف العرب، دار صادر . بيروت، بدوف سنة نشر، ابف   1م

ـ . األسػػموب والنحػػو دراسػػة تطبيقيػػة دػػي عال ػػة الخصػػائص 1998جبػػر، محمػػد عبػػدا  م  2م
: دار العػػودة لمطبػػ  والنشػػر اإلسػػكندريةاألسػػموبية بػػبعض الظػػاىرات النحويػػة. الطبعػػة األولػػي. 

 5، صوالتوزي 

النمطػػي دػػي  صػػيدة المػػديح عنػػد حػػادظ. مجمػػة  التكػػرارـ . 1983عبػػد المطمػػب، محمػػد م  3م
 .18. صلمكتابدصوؿ، المجمد الثالث، الييئة المصرية العامة 

ـ . األسػػػػموبية .. والبيػػػػاف العربػػػػي. الطبعػػػػة 1992خوػػػػاجي ، محمػػػػد عبػػػػدالمنعـ ورخػػػػروف م  4م
 14ص األولي.  اىرة: الدار المصرية المبنانية.

جراءاتػػو. مؤسسػػة مختػػار. طبعػػة دار 1992ضػػؿ، صػػالح مد  5م ـ . عمػػـ األسػػموب مبادئػػو وا 
 111. صعالـ المعردة

ـ . عمـ العروض و القادية. إشراؼ: إميؿ يعقوب، الطبعػة األولػي 1999األسمر، راجي م  6م
 .142، ص.بيروت: دار الجيؿ

ر. دمشػػؽ: مكتبػػة دػػي الشػػعر العرا ػي المعاصػػ اقغتػرابـ . 1999جعوػر ،محمػػد راضػػي م  7م
 األسد. اتحاد الكتاب العرب.

ـ . عناصػػػر اإلبػػػداع الونػػػي دػػػي شػػػعر أحمػػػد مطػػػر. الطبعػػػة 2114غنػػػيـ، لمػػػاؿ أحمػػػد م  8م
 .368، صاألولي. المطبعة ستاره. منشورات ناظريف

 69-68، ص1قدتات أحمد مطر،   9م
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 74، ص1قدتاتأحمد مطر ،   11م

 77، ص 6قدتات أحمد مطر،   11م

 69، ص 6قدتات مطر  أحمد،   12م

ـ . المبػػاب دػػي  واعػػد الم ػػة ورقت لػػ دب. غنيتػػو خيػػر الػػديف 1983السػػراج، محػػد عمػػيم  13م
 .171، صشمسي باشا. الطبعة األولي. دمشؽ: دار الوکر

مػػػػد مال  14م ش . دراسػػػػة ونقػػػػد دػػػػي مسػػػػائؿ بالغيػػػػة ىامػػػػة مػػػػ  مراجعػػػػات 1388واضػػػػمي، محا
. مشيد: انتشارات  138، صسمت ونظرات. چاپ سـو

ـ . دػػػي البالغػػػة العربيػػػة عمػػػـ البيػػػاف. الطبعػػػة األولػػػي. 1989ىػػػدااره، محمػػػد مصػػػطوي م  15م
 .34، صبيروت: دار العمـ العربية

ش . جػػػواىر البالغػػػة. إشػػػراؼ صػػػد ي محمػػػد جميػػػؿ. الطبعػػػة 1383الياشػػػمي، أحمػػػد م  16م
 251، صالثانية. طيراف: المطبعة أمير. مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر

 139، ص 1قدتاتمطر، أحمد ،  17م

، مصػػػدر ـ . عناصػػػر اإلبػػػداع الونػػػي دػػػي شػػػعر أحمػػػد مطػػػر2114غنػػػيـ، لمػػػاؿ أحمػػػد م  18م
 .247سابؽ، 

، ش . بدايػػػة البالغػػػة. چػػػاپ اوؿ. طيػػػراف: انتشػػػارات سػػػمت1376، ابػػػراىيـ مالػػػديباجي  19م
 .131ص

والحركات دػي الشػعر العربػي الحػديث.  اقتجاىاتـ . 2111الجيوشي، سممي خضراء م  21م
 747، صترجمة عبدالواحد لؤلؤة. الطبعة األولي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية

 293مصدر سابؽ، ص ش . جواىر البالغة.1383الياشمي، أحمد م  21م

 86، ص6قدتاتمطر، أحمد،  22م

 34، ص2قدتاتمطر، أحمد ،  23م

 146،ص1قدتاتمطر، أحمد،  24م

 14-13، ص 2قدتاتمطر، أحمد،  25م

 85. صـ . األدب الوكاىي. مصر: الشرلة العالمية لمنشر1992شرؼ، عبدالعزيز م  26م

 39-38، ص. الطبعة الثانية. لندف  1ـ . قدتات1987 مطر، أحمد م27م

 . الطبعة الثانية. لندف6ـ . قدتات 2111ممطر، أحمد   28م

اتجاىات اليجاء دي القرف الثالث اليجري. بيػروت: دار التميمي،  حطاف رشيد مد.ت .   29م
 .35، صمسيرة
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ـ . السػػخرية دػػي شػػعر البردونػػي. رسػػالة ماجسػػتير 2112محمػػد محمػػود، عبػػد الػػرحمف م  31م

 .43، صموصؿ: لمية التربية

ىو دف ساخر مف دنوف الرسـ، وىو صورة تبالغ دي إظيػار تحريػؼ المالمػح  :الكاريكاتير 31م
الطبيعيػػػػػػة أو خصػػػػػػائص ومميػػػػػػزات شػػػػػػخص أو جسػػػػػػـ مػػػػػػا، بيػػػػػػدؼ السػػػػػػخرية أو النقػػػػػػد 
اقجتماعي أو السياسي أو الوني أو غيره، ودف الكاريكاتير لو القدرة عم  النقػد بمػا يوػوؽ 

 المقاقت والتقارير الصحوية أحياناا.

 185ـ . لقاء م  أحمد مطر. مجمة العالـ، العدد1987عبدالرحيـ م حسف،  32م

 135-134، ص 6قدتاتمطر،   33م

 81. الطبعة األولي. لندف ، ص 3ـ . قدتات1989ممطر، أحمد   34م

 4، صـ . ديواف الساعة. الطبعة األولي. لندف1989مطر، أحمد،م   35م

يجػػػاء، تمتػػػاز ب نيػػػا تػػػدور حػػػوؿ مواضػػػي  ىػػػيا نػػػوع مػػػف الكوميػػػديا وال :الكوميػػػديا السػػػوداء  36م
ػػػا تابوىػػػات أو أمػػػور طمحػػػـر الخػػػوض دييػػػاط، بحيػػػث يػػػتـ التعػػػاطي مػػػ  تمػػػؾ  تعتبػػػر عموما
المواضػػي  بشػػكؿ دكػػاىي أو سػػاخر مػػ  اقحتوػػاظ بجانػػب الجديػػة دػػي الموضػػوع. مواضػػي  
 الكوميديا السوداء تتضمف مواضي  الموت واقنتحار والحرب واإلرىػاب والعنػؼ والجريمػة

 والمخدرات

 12، ص3قدتاتمطر، أحمد،   37م

 55، ص 1قدتات مطر ، أحمد ،   38م

 113، ص1قدتاتمطر، أحمد،    39م

   24ص ـ . إناي المشنوؽ أعاله. الطبعة األولي. لندف.1989م مطر ، أحمد  41م

 69، ص 3قدتات مطر، أحمد ،   41م
 
 

 :المصادر والمراجع

 .بيروت، بدوف سنة نشرف منظر، لساف العرب، دار صادر . اب .1
ـ . عمػػـ العػػروض و القاديػػة. إشػػراؼ: إميػػؿ 1999األسػػمر، راجػػي م .2

 .يعقوب، الطبعة األولي .بيروت: دار الجيؿ
التميمػػي،  حطػػاف رشػػيد مد.ت . اتجاىػػات اليجػػاء دػػي القػػرف الثالػػث  .3
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 .اليجري. بيروت: دار مسيرة
دػي  ـ . األسموب والنحو دراسة تطبيقية1998جبر، محمد عبدا  م .4

عال ػػػة الخصػػػائص األسػػػموبية بػػػبعض الظػػػاىرات النحويػػػة. الطبعػػػة 
 .األولي. اإلسكندرية: دار العودة لمطب  والنشر والتوزي 

دػػػػي الشػػػػعر العرا ػػػػي  اقغتػػػػرابـ . 1999جعوػػػػر ،محمػػػػد راضػػػػي م .5
 المعاصر. دمشؽ: مكتبة األسد. اتحاد الكتاب العرب.

والحركػػػػات دػػػػي  اقتجاىػػػػاتـ . 2111الجيوشػػػػي، سػػػػممي خضػػػػراء م .6
الشػػػعر العربػػػي الحػػػديث. ترجمػػػة عبدالواحػػػد لؤلػػػؤة. الطبعػػػة األولػػػي. 

 .بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية
ـ . لقػػاء مػػ  أحمػػد مطػػر. مجمػػة العػػالـ، 1987حسػػف، عبػػدالرحيـ م .7

 185العدد
ـ . األسػػػػػػػموبية .. 1992خوػػػػػػػاجي ، محمػػػػػػػد عبػػػػػػػدالمنعـ ورخػػػػػػػروف م .8

 ىرة: الدار المصرية المبنانية. والبياف العربي. الطبعة األولي.  ا
ش . بدايػػة البالغػػة. چػػاپ اوؿ. طيػػراف: 1376، ابػػراىيـ مالػػديباجي .9

 انتشارات سمت.
ـ . المبػػػػاب دػػػػي  واعػػػػد الم ػػػػة ورقت 1983السػػػػراج، محػػػػد عمػػػػيم .11

ل دب. غنيتو خير الديف شمسي باشا. الطبعة األولي. دمشؽ: دار 
 .الوكر

ىي. مصػػػر: الشػػػركة ـ . األدب الوكػػػا1992شػػػرؼ، عبػػػدالعزيز م .11
 العالمية لمنشر.

ـ . التكػػػػرار النمطػػػي دػػػػي  صػػػػيدة 1983عبػػػد المطمػػػػب، محمػػػد م .12
المػػديح عنػػد حػػادظ. مجمػػة دصػػوؿ، المجمػػد الثالػػث، الييئػػة المصػػرية 

 العامة لمكتاب. 
ـ . عناصػػر اإلبػػداع الونػػي دػػي شػػعر 2114غنػػيـ، كمػػاؿ أحمػػد م .13
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 ناظريفأحمد مطر. الطبعة األولي. المطبعة ستاره. منشورات 
مػػػد م .14 ش . دراسػػػة ونقػػػد دػػػي مسػػػائؿ بالغيػػػة 1388الواضػػػمي، محا

. مشيد: انتشارات سمت  .ىامة م  مراجعات ونظرات. چاپ سـو
جراءاتػػػػػو. 1992دضػػػػػؿ، صػػػػػالح م .15 ـ . عمػػػػػـ األسػػػػػموب مبادئػػػػػو وا 

 مؤسسة مختار. طبعة دار عالـ المعردة. 
ـ . السػػػػػخرية دػػػػػي شػػػػػعر 2112محمػػػػد محمػػػػػود، عبػػػػػد الػػػػرحمف م .16

 .الة ماجستير موصؿ: كمية التربيةالبردوني. رس
ـ . إناػػي المشػػنوؽ أعػػاله. الطبعػػة األولػػي. 1989مطػػر ، أحمػػد م .17

 لندف. 
 . الطبعة الثانية. لندف 1ـ . قدتات1987مطر، أحمد م .18
 .. الطبعة األولي. لندف3ـ . قدتات1989مطر، أحمد م .19
 . الطبعة الثانية. لندف6ـ . قدتات 2111مطر، أحمد م .21
 .ـ . ديواف الساعة. الطبعة األولي. لندف1989مطر، أحمد،م  .21
ش . جػػػواىر البالغػػػة. إشػػػراؼ صػػػد ي 1383الياشػػػمي، أحمػػػد م .22

محمػػػػد جميػػػػؿ. الطبعػػػػة الثانيػػػػة. طيػػػػراف: المطبعػػػػة أميػػػػر. مؤسسػػػػة 
 251الصادؽ لمطباعة والنشر، ص

ـ . دػػػػي البالغػػػػة العربيػػػػة عمػػػػـ 1989ىػػػػدااره، محمػػػػد مصػػػػطوي م .23
 .دار العمـ العربيةالبياف. الطبعة األولي. بيروت: 

 


