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هيتــم هــذا البحــث بدراســة بالغــة املفارقــة يف إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن املنــارصة ،يســبق ذلــك مقدّ مــة
نظريــة عــن حيــاة املنــارصة الشــعرية ،وإنتاجــه الشــعري منــذ الســتينيات وحتــى اللحظــة الراهنــة ،ومكانتــه

الشــعرية يف الوطــن العــريب ،وعالقتــه بالتوقيعــات (اإلبيجرامــا) ،ومفهــوم اإلبيجرامــا يف اآلداب املختلفــة

(اليونــاين ،األورويب ،العــريب) .وطــرح البحــث أشــكال املفارقــة (املفارقــة الدراميــة ،والتصويريــة ،ومفارقــة
املوقــف نفســه) مــن خــال صياغــة مقاربــة فنيــة لقــراءة إبيجرامــات عــز الديــن املنــارصة .وقــد توصــل
البحــث إىل أن قصيــدة اإلبيجرامــا هــي نــوع مــن أنــواع الشــعر العــريب ،لــه ســاته ومعايــره ،وتراكيبــه

الشــعرية املمتزجــة بــرؤى الشــاعر ،وقــد أطلــق النقــاد العــرب عليهــا مصطلحــات كثــرة (قصيــدة الومضــة،
القصيــدة القصــرة ،قصيــدة التوقيعــة ،قصيــدة اإلبيجرامــا).

الكلــات املفتاحيــة :عــز الديــن املنــارصة ،مفهــوم اإلبيجرامــا ،مفهــوم املفارقــة ،أنــواع املفارقــة (الدراميــة،
التصويريــة ،مفارقــة املوقــف نفســه)
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Abstract

This research is focused on the rhetoric of paradox in the epigrams of the
poet Ezz El-Dein El-Manasrah. This is preceded by a theoretical introduction
about El-Manasrah’s poetic life and production from the 1960s to the present
as well as his poetic status in the Arab world, his relationship with signatures/
epigrams and the concept of epigram in different forms of literature (Greek,
European, and Arabic).
The research demonstrates aspects of paradox (Dramatic, illustrative,
situational...) through formulating an artistic approach to the reading of Ezz ElDein El-Manasrah’s epigrams. The research concludes that the epigrammatic
poem is a type of Arab Poetry, which has its traits, criteria and poetic structure
blended with the poet’s visions. The Arab critics have used many terms to
classify this type of poetry (Glance poem – Short poem – Signature poem –
Epigram poem).
Keywords: The production of poetic advocacy, the concept of epigrama

originated by the concept of paradox, the types of paradox (dramatic,
figurative, paradoxical position itself)
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مقدّ مة

تتأســس الشــعرية يف نصــوص الشــعراء عــى بنًــى معامريــة متنوعــة ،منهــا القصيــدة الطويلــة ،والقصــرة،
ّ

واملقطوعــة الشــعرية .وقــد طــرح الشــعر العــريب احلديــث ،الكثــر مــن تلــك القصائــد التــي تف ّتــق عنهــا أنــواع

شــعرية جديــدة مثــل قصيــدة التوقيعــة ،واإلبيجرامــا ،الومضــة ،واللقطــة...

منتجــا فن ًّيــا باألســاس؛ لتتحقــق لديــه صــورة العــامل الــذي حيلــم بــه متجســدً ا داخــل
يــروم الشــاعر أن يكــون
ً

القصيــدة ،ســواء أكانــت قصــرة أو طويلــة .جتـ ّ
ـى ذلــك يف قصائــد الشــاعر عــز الديــن املنــارصة )1946( 1فهــو

مــن الشــعراء العــرب الكبــار الذيــن أسســوا لفــن اإلبيجرامــا الشــعري يف الشــعر العــريب احلديــث ،فقــد أصــدر

يف مطلــع الســتينيات حتديــدً ا يف  1964ميالديــة مــن القــرن الفائــت ،قصائــد شــعرية ،حتتفــي بشــكل واســع
بقصيــدة قصــرة مارقــة وحــا ّدة املغــزى ،موجــزة العبــارة ،أو فيــا يســميه املنــارصة( ،بالتوقيعــات) ،ذلــك الفــن
الشــعري الــذى ختلــل قصائــد الشــعراء يف العــر العبــايس األول والثــاين .ومل يلتفــت إليــه من ّظــرو األدب يف

تلــك الفــرة القديمــة.

أنتــج املنــارصة ،قصيــدة (التوقيعــات) عــام  ،1964ويف ذهنــه التوقيعــات النثريــة يف العــر العبــايس،

أيضــا مفهــوم اإلبيجرامــا اليونــاين القديــم ،وهــي القصائــد
مســتدع ًيا مــن ذاكرتــه الشــعرية وثقافتــه األوروبيــة ً
التــي كتبهــا شــعراء اليونــان منقوشــة عــى اآلواين واألحجــار ،وعــى شــواهد القبــور .وقــد تأثــر الشــاعر

واضحــا يف بنيــة إبيجراماتــه
عــز الديــن املنــارصة هبذيــن اللونــن (التوقيعــة النثريــة ،واإلبيجرامــا الشــعرية) تأثـ ًـرا
ً
تعبــرا عــن أفــق العــامل املخنــوق الــذي تعيشــه الــذات العربيــة
الشــعرية ،وتوقيعاتــه املفارقــة التــي جــاءت
ً

بشــكل عــام ،والــذات الفلســطينية بشــكل خــاص.ويف حقيقــة األمــر أجــدين أكثــر ميــا إىل عنونــة القصائــد
التــي كتبهــا عــز الديــن املنــارصة يف مطلــع الســتينيات بقصائــد (اإلبيجرامــا) ،ألهنــا جــاءت قريبــة مــن الناحيــة

الفنيــة فيــا عــرف باإلبيجرامــا اليونانيــة ،وقــد جتـ ّ
ـى ذلــك يف مواضــع عــدة ،مــن خــال التكثيف/اإلجيــاز ،القــر
الشــديد ،والصدمــة اإلدراكيــة يف هنايــة كل نــص .باإلضافــة إىل أنــه مصطلــح شــائع يف الشــعرية اليونانيــة

القديمــة واألوروبيــة وبخاصــة عنــد الشــعراء امليتافيزيقيــن يف أوروبــا إبــان عــر النهضــة ،أمثــال جــون دن

وغــره يف ذلــك التاريــخ الشــعري يف القــرن الســابع عــر امليــادي .وقــد جــاءت إبيجرامــات عــز الديــن

 -1الدكتــور حممــد عزالديــن عبــد القــادر املنــارصة ،ولــد عــام  1946يف بنــي نعيــم – اخلليــل – فلســطني .حصــل عــى الليســانس مــن كليــة
دار العلــوم بالقاهــرة يف  ،1968واملاجســتري مــن جامعــة صوفيــا ببلغاريــا ،والدكتــوراه يف األدب املقــارن مــن جامعــة صوفيــا يف .1981
ـكرتري حتريــر جملــة (شــؤون فلســطينية) ،ومديــر مدرســة أطفــال تــل الزعــر ،ومسـ ً
ـؤول
عمــل مديـ ًـرا للربامــج الثقافيــة يف اإلذاعــة األردنيــة ،وسـ
َ
رئيســا لقســم اللغــة العربيــة بجامعــة القــدس
يف جملــة (فلســطني الثــورة) ،وأســتاذ األدب املقــارن يف جامعتــي قســنطينة وتلمســان باجلزائــر ،ثــم ً
املفتوحــة بعــان .واألمــن العــام املســاعد للرابطــة العربيــة لــأدب املقــارن منــذ  ،1984وعضــو اجلمعيــة الدوليــة لــأدب املقــارن ،ومــن مؤســي
احلداثــة الشــعرية يف فلســطني.
دواوينــه الشــعرية :يــا عنــب اخلليــل  – 1968اخلــروج مــن البحــر امليــت  – 1969قمــر جــرش كان حزينًــا  – 1974باألخــر كفنــاه 1976
– جفــرا  – 1981الكنعانيــاذا  – 1983حصــار قرطــاج  – 1984ديــوان عــز الديــن املنــارصة  – 1987يتوهــج كنعــان  – 1990رعويــات
كنعانيــة  – 1992ال أثــق بطائــر الوقــواق .1999
مؤلفاتــه :منهــا الفــن التشــكييل الفلســطيني – الســينام الصهيونيــة – عشــاق الرمــل واملتاريــس – مقدمــة يف نظريــات املقارنــة – اجلفــرا واملحــاورات
– حــارس النــص الشــعري.
ترمجــت أشــعاره إىل اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة والروســية والبلغاريــة والبولونيــة والســويدية والرتكيــةhttp://www.albabtainprize. .
htm.1089/org/encyclopedia/poet
جملة أنساق ،املجلد ،3العدد  1و ،2019-2018 ،2دار نرش جامعة قطر 37

املنــارصة دليـ ً
ـا دام ًغــا عــى هــذا التأثــر الواضــح مــن خــال الرؤيــة والتشــكيل الفنــي ،مرتكـ ًـزا عــى املفارقــات

بأنواعهــا كافــة داخــل املتــن الشــعري ،ممــا جيعلنــا نقــول :إن املنــارصة مــن الشــعراء العــرب الــرواد الذيــن قامــوا

بإنتــاج قصائــد اإلبيجرامــا الشــعرية يف أدبنــا العــريب ،وإن كان قــد ســبقه طــه حســن يف كتابتهــا نثـ ًـرا ،فأنتــج

كتابــه النثــري ،جنــة الشــوك (دار املعــارف  .)1944وعليــه ســتطرح هــذه الدراســة مقاربــة فنيــة ملصطلــح
اإلبيجرامــا يف األدبــن العــريب واألورويب ،معرجــ ًة عــى مفاهيــم املفارقــة ،وأشــكاهلا املختلفــة يف النقــد األديب.
مشــفو ًعا ذلــك كلــه بالــدرس التطبيقــي عــى نصــوص وإبيجرامــات الشــاعر الفلســطيني عــز الديــن املنــارصة.
مفهوم اإلبيجراما

تنوعــت مفاهيــم اإلبيجرامــا يف األدب العاملــي ،بوصفهــا نو ًعــا أدب ًيــا لــه ســاته ومعايــره الفنيــة فقــد جــاء
تعريــف طــه حســن ِ
منظــرا لظاهــرة أدبيــة
واضحــا ودقي ًقــا،
لإلبيجرامــا ىف مقدمــة كتابــه «جنــة الشــوك»
ً
ً
مهمــة يف الشــعر العاملــي ،فيقــول« :وجيــب أن أعــرف بأنــى ال أعــرف هلــذا الفــن مــن الشــعر ىف لغتنــا العربيــة
ّ
اسـ ًـا
واضحــا متف ًقــا عليــه ،وإنــا أعــرف لــه اســمه األوروبــى؛ فقــد ســاه اليونانيــون ،والالتينيــون «إبيجرامــا»
ً
ً
أى ً
منقوشــا عــى األحجــار؛ فقــد
ـرا قري ًبــا مــن أن هــذا الفــن قــد نشـــأ
نقشــا ،واشــتقوا هــذا االســـم اشــتقا ًقا يســ ً

كان القدمــاء ينقشــون عــى قبــور املوتــى وىف معابــد اآلهلــة وعــى التامثيــل واآلنيــة واألداة البيــت ،أو األبيــات
واضحــا عــن ِ
اإلبيجرامــا ىف األدب
مــن الشــعر» .2ومــن املالحــظ أن طــه حســن ،هــو أول مــن قــدَّ م مفهو ًمــا
ً
العربــى؛ وكذلــك فقــد جــاء تعريــف عــز الديــن إســاعيل ِ
لإلبيجرامــا معتمــدً ا عــى مــا طرحــه طــه حســن مــن

قبــل ،وأضــاف أهنــا قصيــدة شــعرية قصــرة .فيقــول« :إن كلمــة إبيجرامــا نفســها كلمــة مركبــة ىف اللغــة اليونانيــة
القديمــة مــن كلمتــن مهــا graphein( :و )eposومعناهــا الكتابــة عــى يشء .وىف البدايــة كانــت تعنــي النقــش
عــى احلجــر ىف املقابــر ،إحيــا ًء لذكــرى املتـ َّ
ـوف ،أو نحــت متثــال ألحــد الشــخوص».3
جــاء تعريــف املوســوعة الربيطانيــة اجلديــدة ِ
أي أثــر أو متثــال..
لإلبيجرامــا بـــ «أهنــا كتابــة تصلــح للنحــت عــى ِّ
وقــد أصبــح االســم يطلــق ويط ّبــق عــى كل بيــت قصــر وملــئ باملعانــى ،خاصــ ًة إذا كان قو ًيــا ،وذا معنــى
معــن ،ويشــر إىل مبــدأ معــن» .4ارتبــط إ ًذا مفهــوم ِ
اإلبيجرامــا بالنحــت أو النقــش ،إن جــاز ذلــك القــول ،ومــن

خــال املفاهيــم الســابقة تصبــح ِ
اإلبيجرامــا عبــارة عــن عــدد قليــل مــن أبيــات الشــعر ،يكتــب أو ينحــت عــى

حجــر ،أو قــر ،أو آنيــة ...أوغريهــا.

جــاء ىف املــورد اإلنجليــزى العربــى تعريــف يــكاد يكــون مناسـ ًبا هــو أنِ :
«اإلبيجرامــا قصيــدة قصــرة خمتتمــة

بفكــرة بارعــة أو ســاخرة ،أو أهنــا احلكمــة املعــرة عــن فكــرة مــا بطريقــة بارعــة أو مومهــة للتناقــض» .5وقــدَّ م
اإلبيجرامــا هــو« :أن ِ
املعجــم الفرنســى تعري ًفــا جل ًيــا لقصيــدة ِ
اإلبيجرامــا أصبحــت نو ًعــا شــعر ًيا ،انتعــش بصفــة
جتــى لنــا أن قصيــدة ِ
خاصــة ىف العــر اإلســكندرى» .6ومــن خــال املفهــوم الســابقّ ،
اإلبيجرامــا انتعشــت،
وتطــورت ىف العــر اإلســكندرى؛ ولذلــك فقــد أشــار عــز الديــن إســاعيل إىل أن «هــذا النــوع َينتســب إىل
(اإلبيجرامــا) ،وحــن تُذكــر ِ
مــا هــو معــروف ىف اللغــات األوروبيــة باســم ِ
اإلبيجرامــا ىف النقــد األدبــى يكــون
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املقصــود هبــا بصفــة عامــة القصيــدة القصــرة التــى تتميــز عــى وجــه اخلصـــوص برتكيــز العبــارة وإجيـــازها،
وكثـــافة املعنــى فيهــا ،فضـ ً
مدحــا أو هجــا ًء أو حكم ـ ًة».7
ـا عــن اشــتامهلا عــى مفارقــة ،وتكــون ً
مــن الواضــح أن ِ
يب موجــز يعتمــد املقطوعــة الشــعرية أو النثريــة ،اخلفيفــة القصــرة
اإلبيجرامــا فــ ّن أد ّ
واملكثفــة واملركــزة ،التــى حتمــل معنًــى دالل ًيــا الذ ًعــا ومفار ًقــا ىف الوقــت نفســه ،مقرتنــة باهلجــاء ،أو الســخرية.
ويشــر بعــض النقــاد اإلنجليــز إىل أمهيــة هــذا الفــن ،وبزوغــه ىف الشــعر اإلنجليــزى ،إذ يم ّثــل ظاهــرة واســعة

احتفــى هبــا الشــعراء اإلنجليــز ،وعــى رأســهم الشــعراء (جــون دن ،وجــورج برناردشــو ،وأوســكار وإيلــد....

وغريهــم) ،ومــن هــؤالء النقــاد هايــت هوبويــل هدســون  H. H. Hudsonيف كتابــهThe Epigram“ :
 ”in the English Renaissanceإذ يقــول« :إن ِ
ُســمع ،وإن مؤلفيهــا
اإلبيجرامــا تُكتَــب
ً
دائــا لكــي ت َ
يتجهــون هبــا إىل مجهــور مــن املســتمعني ،ويكــون لدهيــم ملســة بالغيــة ،ملســة االســتعراض ،وتتضمــن غال ًبــا
وظيفــة إقناعيــة».8

وقــد أشــار الدكتــور حممــد محــدى إبراهيــم إىل أن «ف ـ ّن ِ
اإلبيجرامــا ( )The Epigramaحتــول عــى أيــدى

شــعراء العــر الســكندرى مــن جمــرد أبيــات قصــرة منقوشــة عــى شــاهد قــر إىل قصيــدة وصفيــة مركــزة
تــدور حــول موضوعــات شــتى» .9و تنوعــت موضوعــات ِ
اإلبيجرامــا مــا بــن احلــب و الغــزل والرثــاء و
اهلجــاء ،ويشــر الدكتــور حممــد عنانــى إىل «أن الكلمــة اليونانيــة  ،Epigrammaالتــى يشــتق منهــا مصطلــح

 ،Epigramتعنــى النقــش  ،Inscriptionأمــا املصطلــح  ،Epigramفيشــر إىل تركيــز أو إجيــاز أو قــوة دالليــة
العبــارة» .10ومــن َّثــم فــإن قصيــدة ِاإلبيجرامــا ترتكــز بقــوة عــى اإلجيــاز والتكثيــف اللغــوى .نحــن إذن أمــام
صــورة واضحــة لقصيــدة اإلبيجــرام عــى وجــه اخلصــوص ،فهــى قصيــدة شــديدة الرتكيــز والتكثيــف ،قويــة
األثـرر ىف املتلقــى بأنواعــه كافــة (القــاريء ،املشــاهد ،املســتمع) .ولذلــك يشــر الكاتــب فريدريــك ويــل (�Fred

 ) eric Willإىل أن «(اإلبيجرامــا) شــكل أدبــى يقــدم ملحــة حكميــة أو هجائيــة ممزوجــة بالفكاهــة ،ومكثفــة إىل

أقــى حــد ،وفــوق كل ذلــك تتســم باإلجيــاز».11

ومــن اجلــى أن الفكاهــة خصيصــة مــن خصائــص ِ
اإلبيجرامــا ،كــا أشــار فريدريــك ويــل ،لكنهــا ختتلــف عــن

القصيــدة القصــرة ،وهــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور حممــد عنانــى يف قولــه« :تعــد النغمــة ىف معظــم التشــكيالت
العامليــة ،هــى مــا يميــز بحــق بــن ِ
اإلبيجرامــا والقصيــدة القصــرة ،ســواء كانــت كوميديــة أو ســاخرة أو هجائيــة،
أو آســية ،فــإن كل ِ
اإلبيجرامــات تتكــئ عــى النكتــة التــى يضعهــا « »Brooksيف مواجهــة قمــة اجلديــة».12

 -7عز الدين إسامعيل ،دمعة لألسى ...دمعة للفرح .مرجع سابق ،ص .10
8- Udson, H. H., The Epigram in the English Renaissance (New Jersey: Princeton University Press,
1947), p. 17.
 -9حممد محدى إبراهيم ،األدب السكندري (القاهرة :دار الثقافة للنرش ،)1985 ،ص .8
10- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, trans., Andintro by M. Enani (Cairo: General Egyptian Book
organization, 2000), p .8.
11- Ibid., p .7.
12- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, Op. Cit., p .9.
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ومــن املالحــظ أن هــذه املفاهيــم املتعــددة لقصيــدة ِ
اإلبيجرامــا عــى وجــه اخلصــوص ،تعطــى الباحــث احلــق ىف
أن يطــرح مفهو ًمــا مقار ًبــا مــن املفاهيــم الســابقة ،وهــو :أن قصيــدة ِ
اإلبيجرامــا هــى كل قصيــدة قصــرة شــديدة
مدحــا ،وكل هــذه الســات
الرتكيــز والتكثيــف ،واحلــدة ،حتمــل ىف باطنهــا حكمــة أو هجــا ًء أو نقــدً ا الذ ًعــا ،أو ً
ال ختلــو مــن مفارقــة حــادة ،وقويــةُ ،ت ِ
ســهم أو
ــدث صدمــة للقــارئ أو املتلقــى ىف الوقــت نفســه ،بوصفهــا
ً
نصـ ً
ـدوى ىف أذين املتلقــى ،وجيــرى عــى لســانه جمــرى املثــل أو احلكمــة أو
ـا قو ًيــا شــديد احلــدة والتأثــر م ًعــا ،يـ ِّ

جلــا لبعــض
القــول املأثــور الــذى يعيــش عــى ألســنة النــاس ،وىف أذهاهنــم ،يرثــه اخللــف عــن الســلف ،معا ً
القضايــا التــى يكابدهــا املجتمــع ،هــذه القضايــا ال يصلــح هلــا إال قصيــدة ِ
اإلبيجرامــا.
تاريخ ا ِ
إلبيجراما
ِ
اإلبيجرامــا فــ ّن أديب ،نشــأ أول مــا نشــأ عنــد اإلغريــق ،ىف صــورة نقــوش عــى اآلنيــة أو األداة ،وعــى

َّ
املتــوف بيتًــا أو بيتــن مــن الشــعر ىف إجيــاز شــديد يؤ ّثــران ىف النفــس
شــواهد القبــور ،وهــو أن يكتــب أهــل
القارئــة أو املتلقيــة باطنهــا املفارقــة ،وال خيلــو هــذا الشــاهد مــن حكمــة قويــة.

يشــر الناقــد األملانــى «يوهانــس جفكــن» إىل هــذا األصــل اإلغريقــى ،عــن نشــأة ِ
اإلبيجرامــا ،فيقــول« :كان
اإلغريــق قــد عرفــوا ِ
اإلبيجرامــا ىف العــر األقــدم ،بوصفهــا كتابــات شـــعرية قصــرة ،وعرفوهــا ىف العصـــر
األحــدث ،بوصفهــا كتابــات ،ونو ًعــا أدب ًيــا حمــد ًدا ،بــا أهنــم أنفســهم قــد كتبــوا تاريــخ األدب».13

مــن املالحــظ أن بدايــة ظهــور ِ
اإلبيجرامــا الشــعرية يرجــع إىل القرنــن الســادس والســابع قبــل امليــاد،

أيضــا ىف قولــه« :ولقــد اكتســبت احليــاة اإلغريقيــة،
وهــذا مــا أشــار إليــه الناقــد األملــاين يوهانــس جفيكــن ً

ىف القرنــن الســادس والســـابع قبــل امليــاد ،الكثــر مــن العمــق والتوســـع ،واحلــروب األهليــة ،وحكــم الطغــاة
ىف كل مــكان ،وإنشــاء املســتعمرات وبالطــات األمــراء الالمعــة ،التــى و ّفــرت اإلقامــة للشــعراء ،وكــا أصبــح

اســتخدام الكتابــة معمـ ًـا ،حتــى إن العبــد كان يعــرف كيــف يســتخدمها ،وكانــت اهلدايــا التــى هيدهيــا النــاس
للحاكــم أعنــى هدايــا النــذور والقرابــن الكبــرة ،مضي ًفــا إليهــا (ينقــش عليهــا) بيتًــا شــعر ًيا يظهــر الكربيــاء
الواثقــة واالعتــزاز الشــديد بالنفــس».14

يشــر الدكتــور طــه حســن إىل نشــأة هــذا الف ـ ّن ىف احلــوارض اليونانيــة بقولــه« :وأول حقيقــة جيــب تقريرهــا
هــى أن هــذا الفــن كغــره مــن فنــون القــول قــد نشــأ منظومــ ًا ال منثــور ًا؛ فهــو منــذ نشــأته األوىل ىف األدب
ـرا ضئيـ ً
ـا ثــم أخــذ أمــره يعظــم شــي ًئا فشــي ًئا
اليونانــى مذهــب مــن مذاهــب الشــعر ولــون مــن ألوانــه ،نشــأ يسـ ً

حتــى ســيطر أو كاد يســـيطر عــى األدب اليونانــى ىف اإلســكندرية ،وغريهــا مــن احلــوارض اليونانيــة ،ىف العــر
ً
يســرا ،حتــى إذا اتصــل األدبــاء
الــذى تــا فتــوح اإلســكندر ،وقــد نشــأ كذلــك ىف األدب الالتينــى
ضئيــا
ً
الالتينيــون بــاألدب اليونانــى عامــة واألدب اإلســكندرى خاصــة ،ترمجــوا ثــم قلــدوا ثــم برعــوا ،حتــى أصبــح
13- Studien Zum Ghechischen Epigramm, Neue Jahrbu fur das Klassische Altertum, 19, 1917, p. 22.
14- Ibid., p. 22.
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هــذا الفــن مــن فنــون الشــعر الالتينــى ممتــاز ًا أشــد االمتيــاز وأعظمــه ىف القرنــن األول والثانــى للمســيح ،أى ىف
العــر املجيــد مــن عصــور اإلمرباطوريــة الرومانيــة».15

وقــد أشــار الدكتــور حممــد محــدى إبراهيــم إىل نشــأة ِ
اإلبيجرامــا وتطورهــا ،وذلــك مــن خــال رصــده ملراحــل
هــذا التطــور ،فيقــول« :إن فــن ِ
اإلبيجرامــا –حتديــد ًا– التــى حتولــت عــى أيــدى شــعراء العــر الســكندرى مــن
جمــرد أبيــات قصــرة منقوشــة عــى شــاهد قــر إىل قصيــدة وصفيــة مركــزة تــدور حــول موضوعــات ش ـتّى».16
مــن املالحــظ أن الدكتــور حممــد محــدى إبراهيــم ،أثبــت فيــا ال يــدع جمــاالً للشـــك أن ِ
اإلبيجرامــا قصيــدة؛

فهــى إ ًذا تنتمــي إىل حقــل الشــعر أكثــر مــن النثــر ،نشــأت منقوشــة عــى األحجــار ،أو عــى شــواهد القبــور .كــا
يشــر الناقــد ريتشــارد هانيــس ،إىل صفــة الشــعرية ،التــى تعــد خصيصــة أساســية مــن خصائــص فــن ِ
اإلبيجرامــا
اإلبيجرامــا عــى وجــه اخلصــوص .فيقــول« :إن ِ
أوقصيــدة ِ
ً
منقوشــا عــى
اإلبيجــرام اإلغريقــى الــذى وجــد

القبــور ،بــل إن املقطوعــة الشــعرية هــى ىف األســاس ،أي نــص مكتــوب؛ لتحديــد أثــر أو نــذر أو خــر معــن،
ِ
وإعطائــه الشــكل املنظــوم؛ هــى عــادة قديمــة ،كانــت تســتخدم عندمــا يشــعر الكاتــب برغبــة شــديدة
ىف التعبــر عــن يشء يفــوق التســـمية البســيطة ملــن هــو مدفــون حتــت شــاهد القــر؛ وذلــك جلــذب انتبــاه

17
ـم فــإن النــص املنقــوش أو شــاهد القــر ،هــو بمثابــة الصــورة
القــارئ؛ ولتثبيــت النــص ىف ذاكرتــه»  .ومــن ثـ َّ

املختزلــة أو املســتوحاة عــن هــذا امليــت ،وغال ًبــا مــا كان األب أو األهــل هــم الذيــن ينقشــون بي ًتــا أو بيتــن عــى
قــر أحــد أقارهبــم املقربــن لدهيــم .ومــن املالحــظ أن قصيــدة ِ
اإلبيجرامــا ،قــد تطــورت عــر مراحـــل خمتلفــة
وعــر احلواضـــر اإلغريقيــة الكثــرة ،فنجــد اإلبيجــرام األتيكــي ،ثــم األيــوين ،ثــم األثينــي ،ثــم األســرطي ،ثــم

وتطــورا،
ازدهــارا
األركيــدي ،وتنتهــي إىل اإلبيجــرام اهليلينــي يف (العــر الســكندري)؛ وألنــه العــر األكثــر
ً
ً
ـم فقــد تطــورت وازدهــرت قصيــدة ِ
اإلبيجرامــا عــى أيــدي شــعراء كثرييــن« .فقــد شــهد القــرن الرابــع
ومــن َثـ ّ
ـورا ملحو ًظــا ىف ميــدان ِ
اإلبيجرامــا عــى يــد شــعراء اليونــان العظــاء أمثــال أســكليباديس (�Ask
قبـلل امليــاد تطـ ً
 )lêpiadêsوفيليتــاس ( )Phletasوملياجــروس الســوري ،وقــد أرســى أســكليباديس قواعــد ثابتــة لإلبيجرامــا
ىف العــر الســكندري ،واختــط طري ًقــا جديــدً ا ىف إبيجرامــات احلــب ،وقــد تطــورت ِ
اإلبيجرامــا عــى يديــه؛
لتصبــح قصيــدة وصفيــة مركــزة قــادرة عــى التعبــر الصــادق عــن مشــاعر وأحاســيس متنوعــة».18

وقــد أشــار الدكتــور أمحــد عتــان إىل أن يف القــرن اخلامــس قبــل امليــاد «بــدأت ِ
اإلبيجرامــات ىف الظهــور،
وهــي متثــل فنًــا شــعر ًيا ســيصل إىل أقــى ازدهــار لــه إ ّبــان العــر الســكندريِ ،
واإلبيجرامــا تســجيل لذكـ ًـرى

ّمــا عــى قطعــة حجــر أو معــدن .فــكان مثــ ً
ا ُيكتــب اســم ووطــن امل ّيــت عــى قــره .وهــذه عــادة معروفــة

لــدى الشــعوب القديمــة مجي ًعــا تقري ًبــا ،بيــد أن اإلغريــق بفكرهــم وحســهم اجلامليــن أرادوا أن يكــون هــذا
شــعرا ،فنشــأت العــادة أن ُيكتــب بيــت أو بيتــان هلــذا الغــرض ،وبــزغ الثنائــي اإلليجــي كأصلــح
التســـجيل
ً

 -15طه حسني ،جنة الشوك .مرجع سابق ،ص .9
 -16حممد محدى إبراهيم ،األدب السكندري .مرجع سابق ،ص .8
17- Altgrie Chischen kriegergrabern, Neue Jahrbucher fur da Klassche Altertum 18, 1915, p. 47.
 -18حممد محدى إبراهيم ،األدب السكندري .مرجع سابق ،ص .47
جملة أنساق ،املجلد ،3العدد  1و ،2019-2018 ،2دار نرش جامعة قطر 41

وزن ،وإن مل يكــن الوحيــد ىف هــذا املجــال .وليــس أمـ ًـرا سـ ً
ـهل أن يوجــز املــرء كل مــا يريــد قولــه ىف عبــارات

قصــرة حمكمــة ومعــرة ،ومــن ثــم فــإن كبــار الشــعراء هــم الذيــن تصــدوا هلــذه املهمــة ىف الغالــب ،أى لكتابــة
ِ
اإلبيجرامــات ،وال ســيام ىف املناســبات املهمــة» .19ومــن املالحــظ أن الدكتــور أمحــد عتــان قــد أشــار إىل أن هــذه
ِ
ً
ســهل ،كــا أن
اإلبيجرامــات كان ال يكتبهــا إال الشــعراء الكبــار ،ألن هــذا النــوع مــن الكتابــة األدبيــة ليــس

هــذه القصيــدة أقــرب مــا تكــون إىل قصيــدة املناســبات أو الرثــاء حتديــدً ا.

ومــن ثــم فــإن بــزوغ اإلبيجرامــا اليونانيــة ،كان هلــا أثرهــا يف بنيــة اإلبيجرامــا األوروبيــة والعربيــة بعــد ذلــك

مــن خــال التأثــر والتأثــر ،منــذ كتابــة الدكتــور طــه حســن كتابــه النثــري (جنــة الشــوك) .وقــد دعــا طــه حســن
الشــعراء العــرب إىل التجريــب والكتابــة يف هــذا الفــن ،رغبــة يف ثــراء األنــواع األدبيــة مــن ناحيــة ،واختبــار

اللغــة العربيــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،هــل ســتقبله أم ترفضــه؟ وقــد جـ َّـرب الشــاعر الفلســطيني الدكتــور عــز الديــن
املنــارصة الكتابــة يف هــذا الفــن اإلبيجرامــي ،وقــد خصــص ديوا ًنــا لــه بعنــوان توقيعــات عــز الديــن املنــارصة

(إبيجرامــات شــعرية خمتــارة) .وســنطرح مــن خــال هــذه الدراســة أشــكال املفارقــة وصورهــا يف إبيجرامــات

الشــاعر عــز الديــن املنــارصة ،فنالحــظ (املفارقــة الدراميــة – التصويريــة – اللغويــة – املفارقــة عــى مســتوى
املوقــف نفســه) ونســبق ذلــك كلــه باحلديــث عــن مفهــوم املفارقــة ونشــأهتا وأنواعهــا يف األدبــن األورويب

والعــريب.

مفهوم املفارقة

ـم ،فيجــب أن
اختلــف الباحثــون والدارســون حــول مفهــوم املفارقــة يف النقــد األديب اختال ًفــا واس ـ ًعا ومــن ثـ َّ

نتتبــع هــذا املفهــوم مــن الناحيــة اللغويــة ،والناحيــة اإلصطالحيــة ،فقــد ذكــر صاحــب اللســان أن «املفارقــة»
هــي« :املباينــة» ،يقــال فــرق الــيء ،مفارقـــــــة ،وفرا ًقــا مباينــة ،واالســم :الفــرق ،وتفــارق القــوم ،فــارق

بعضــا» .20فاملفارقــة مــن حيــث داللتهــا املعجميــة ،هــي مفاعلــة ،مــن فــرق واملفاعلــة تــدل غال ًبــا
بعضهــم ً
كأن َ
ـم ،فهــي ،افــراق ،وتباعــد بــن جهتــن متضادتــنَّ ،
كل جهــة متعــن يف
عــى االشــراك يف الفعــل ،ومــن ثـ َّ
التباعــد عــن األخــرى...
املفهوم االصطالحي

اســيا يف بنـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
يب
بنظريــة
املفارقــة اهتام ًمــا
ـاء
احلديــث
النــص
كبــرا ،ألهنــا َأ ّص َب ْ
اهتــم النقــدُ األد ُّ
أس ً
َّ
حــت جــز ًءا َ
ً
ٍ
ٍ
ِ
/النثري عــى حــد ســواء .و َقــدَّ َم ا َلنقــدُ تعريفــات كثــر ًة للمفارقــة ،وحـ َ
ـاول ( دي – يس – مويــك ) ْ
ـعري
أن
ِّ
الشـ ِّ
ُّيقــدّ َم هلــا تعري ًفــا بســي ًطا ب ْقولِــه« :إهنــا َفــن قــول يشء دون َقولــه حقيقــة بمعنــي أننــا نتوصــل إىل فهــم املعنــى
املقصــود بطريقــة َغــر مبــارشة دون أن يــدل ظاهــر اللفــظ عــى ذلــك» .21ويف معجــم أكســفورد املختــر

( )CONCISE OXFORD DICTIONARYتوضيــح أكثــر هلــذا املفهــوم« ،وهــو أن يف أســلوب املفارقــة،
 -19أمحد عتامن« ،الشعر اإلغريقي ترا ًثا إنسان ًيا وعامل ًيا» ،عامل املعرفة ،ع  ،)1984( ،77ص .116
( -20مادة فرق) ،حممد بن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر.)1988 ،
 -21ديى يس مويك ،املفارقة وصفاهتا ،ترمجة عبد الواحد لؤلؤة( ،ط ، 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1996 ،
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ـر املــر ُء عــن معنــاه بلغــة توحــي بــا يتناقــض مــع هــذا املعنــي أو خيالفــه ،وال ســيام بــأن يتظاهــر
إمــا َأن ُي َعـ ِّ
املــرء بتبنّــي وجهــة نظــر اآلخــر ،إذ يســتخدم هلجــة تـ ّ
ـدل عــى املــدح ،ولكــن يف وقــت غــر مناســب البتــة .كــا

لــو كان يف حدوثــه يف ذلــك الوقــت ســخرية مــن فكــرة مالءمــة األشــياء ،وإمــا أن يســتعمل الشــخص اللغــة
موجهــا لألشــخاص املخاطبــن
موجهــا جلمهــور خــاص مم ّيــز ،ومعنًــى آخــر ظاهـ ًـرا
بطريقــة حتمــل معنًــى باطنًــا
ً
ً
22
ــم «فــإن مصطلــح املفارقــة ( )IRONYمشــتق مــن الكلمــة الالتينيــة (�IRO
وأو املعنيــن بالقــول»  .ومــن َث ّ
 )NIAالتــي تعنــي التخ ّفــي حتــت مظهــر خمــادع ،والتظاهــر باجلهــل عــن قصــد ،وهــو ينقســم إىل ثالثــة أقســام:
ـر عنــه الكلــات
1.هــو شــكل مــن أشــكال القــول يكــون املعنــى املقصــود منــه عكــس املعنــى الــذي تعـ ّ
املســتخدمة ،ويأخــذ – عــادة – شــكل الســخرية حيــث تســتخدم تعبــرات املــدح ،وهــي حتمــل يف باطنهــا

الــذم واهلجــاء.

2.نتاج متناقض ألحداث ،كام يف حالة السخرية من منطقية األمور.

3.التخفــي حتــت مظهــر خمــادع أو االدعــاء والتظاهــر ،وتســتخدم الكلمــة بشــكل خــاص لإلشــارة إيل مــا
يســمى بـــ «باملفارقــة الســقراطية» مــن خــال مــا عــرف بفلســفة الســؤال ،وكان ســقراط يســتخدمها

ليدحــض حجــة خصمــه».
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يشــر خالــد ســليامن يف درا ســته بعنــوان (املفارقــة واألدب) 24إىل أن العنــارص املشــركة بــن التعريفــات

املتعــددة للمفارقــة تتمثــل يف ثالثــة عنــارص:

ـم تنســيقه يف منظومــة معينــة ،بحيــث يــؤ ّدي (الــدال) يف َهــذه املنظومــة مدلــوالت ســياقية
أوال :الــكال ُم الــذي يتـ ّ

نقيضــة ملدلولــه املعجمــي.

حتملــه املفارقــة مــن املعــاين أو الــدالالت النقيضــة للداللــة املعجميــة الظاهــرة ،أو مــا
ثان ًيــا :الرســالة وهــي مــا ْ

تــو ُّد املفارقــة أن حتققــه يف نفــس صاحــب البصــرة مــن رؤيــة.
ثال ًثــا :صاحــب البصــرة هــو الطــرف الــذي تتحقــق رســالة املفارقــة نفســها لديــه وينحــر صاحــب البصــرة
هــذا يف واحــد أو أكثــر مــن األطــراف التاليــة:
الباث ()Emitter

املتلقي ()Recover

الضحية ( )Victimوهو الطرف الذي يقع عليه مضمون املفارقة.
تشــر الدكتــورة نبيلــة إبراهيــم إىل ّ
أساســا عــى حتقيــق العالقــة
أن املفارقــة «تعبــر لغــوي بالغــي يرتكــز
ً

الذهنيــة بــن األلفــاظ أكثــر ممــا يعتمــد عــى العالقــة النغميــة أو التشــكيلة ،وهــي التنبــع مــن تأمــات راســخة
أساســا عــن ذهــن
ومســتقرة داخــل الـــــذات ،فتكــون بذلــك ذات طابــع غنائــي أو عاطفــي ،ولكنهــا تصــدر
ً

22- The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles/prepared by William Little, H.W. Fowler
and Jessie Coulson; revised and edited by C.T. Onions (Oxford: Clarendon Press, 1956), p. 1045.
 -23املرجع نفسه.
 -24خالد سليامن ،املفارقة واألدب :دراسات يف النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الرشوق) ،ص .33
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متوقــد ،ووعــى شــديد للــذات بــا حوهلــا».25
صحيــح أن املفارقــة مصطلــح نقــدي قديــم ،فعــى الرغــم مــن وجودهــا كــا يذكــر «مويــك» 26مــع حمــاورات

ســقراط ويف مجهوريــة أفالطــون ،حــن كان ســقراط يتظاهــر باجلهــل اســتخفافا باخلصــوم ،فــإن كلمــة ( )Ironyمل

تظهــر يف اإلنجليزيــة إال بعــد عــام  1502كــا أهنــا مل تدخــل يف االســتعامل األديب إال يف بدايــة القــرن الثامــن
اعتبارهــا مفارقــة جنينيــة ()Embryonic Irony
عــر رغــم وجــود كلــات أخــري يف اإلنجليزيــة ،يمكــن
َ

مثــل يســخر  Floutيقــرأ  gibيعتــر  Jeanيغمــز  mockيتهكــم  .scofpإلــخ .وقــد وقــع أكــر تطــور

ملصطلــح املفارقــة ،فــكان عنــدَ انتقالــه َمــن زاويــة مــن تقــع عليــه املفارقــة أو الضحيــة .الزاويــة أو االرتفــاع
(بمفارقــة األحــداث) ( )IRONY OF EVENTSإىل مــا وراء الطبيعــة عــن طريــق ختيــل َّ
أن هنــاك قــوة قدريــة
خارقــة وراء األحــداث ،وهــي قــوة ســاخرة مزاجيــة معاديــة أو غــر معاديــة أو غــر مباليــة .ومــن أبــرز مــن

ر ّكــز عــى هــذا املفهــوم (فريدريــك شــلجيل ( F. Schilgleحيــث بــدت املفارقــة عــى يــده جدليــة متضــادة.
فــإن الطبيع ـ َة عنــده عمليــة جدليــة قانوهنــا اخللــق املتواصــل واإلفنــاء املســتمر يف الوقــت نفســه واإلنســان فيهــا
ليــس ســوى شــكل واقــع حتــت تأثــر هــذا القانــون .وحــدث حتــول جــذري يف داللــة املصطلــح .إ ًذا مل تعــد
املفارقـةة جمــرد وســيلة )deric( ،للتعبــر عــن معنًــى أو موقـ ٍ
ـف مسـ ٍ
منهجــا لــه (�Method
ـاو ،وإنــا صــارت
ً
 )ologyبــكل مواصفــات املنهجيــة العلميــة ومقوماهتــا ،وتوجــد دراســات جــادة وقيمــة حــول املفارقــة منهــا
عــى ســبيل املثــال ال احلــر :دراســة الدكتــور حممــد العبــد ،بعنــوان املفارقــة القرآنيــة .دراســة خالــد ســليامن،
املفارقــة واألدب .واملفارقــة التصوريــة ،للدكتورعــي عــري زايــد .واملفارقــة ،للدكتــورة نبيلــة إبراهيــم وغريهــا.
املفارقة الدرامية ()Dramatic Irony

تعــد املفارقــة الدراميــة مــن أنــواع املفارقــات التــي اشــتملت عليهــا نظريــة املفارقــة يف النقــد األديب ،وهــذه

املفارقــة الدراميــة إنــا تنبــع مــن البنيــة العميقــة للنــص األديب بعامــة والشــعري بصفــة خاصــة ،ألهنــا متثــل

جوهــر النــص وروحــه وغايتــه التــي خلــق مــن أجلهــا هــذا النــص يف احليــاة ،كــا تنبثــق املفارقــة الدراميــة مــن

ذلــك الــراع الــذي ينشــأ عــن طريــق احلــوار املخــادع بــن متحاوريــن ،يتجاذبــان أطــراف املفارقــة لإليقــاع
بالضحيــة ،التــي تقــع عليهــا املفارقــة ،ونجــد هلــا تعري ًفــا مقار ًبــا ملفهومنــا الــذي توصلنــا إليــه ،فــإن معجــم

تاريــخ األفــكار يعــرف املفارقــة ( )IRONYبأهنــا ذلــك «التصــارع بــن معنيــن ،والــذي يوجــد يف البنيــة
الدراميــة املتميــزة لذاهتــا :بدايــة؛ املعنــى األول هــو الظاهــر الــذي يقــدم نفســه بوصفــه حقيقــة واضحــة ،لكــن

عندمــا يتكشــف ســياق هــذا املعنــى ،ســواء يف عمقــه أو يف زمنــه ،فإنــه يفاجئنــا بالكشــف عــن معنــى آخــر
متصــارع معــه ،هــو يف الواقــع يف مواجهــة املعنــى األول الــذي أصبــح اآلن ،وكأنــه خطــأ ،أو معنــى حمــدود عــى

أقــل تقديــر ،وغــر قــادر عــى رؤيــة موقفــه اخلــاص».27

 -25نبيلة إبراهيم« ،املفارقة» ،فصول ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،ع  ،)1987( ،4-3ص .123

26- Mueck D. C., The compass of Irony.

27- Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas Edited by Philip O. Wiener (New
York: Charles Scribner's Sons, 1973), p. 626.
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وارتبطــت املفارقــة الدراميــة منــذ نشــأهتا باملــرح ،ومنهــا اتــكأت األنــواع األدبيــة األخــرى عــي اإلفــادة

مــن املفارقــة املرسحيــة إيل الدخــول يف عــوامل أدبيــة أخــرى كاملفارقــة الشــعرية والروائيــة والقصصيــة ،وقــد أشــار
دي  -يس  -ميويــك إىل املفارقــة الدراميــة ،فيقــول «ارتبطــت املفارقــة الدراميــة باألســاس باملــرح ،فهــى

أي عمــل مرسحــي ،لكــن هــذا ال يعنــي عــدم وجودهــا خــارج املــرح ،وهــى تكــون
متضمنــة بالــرورة يف ّ
أبلــغ أثـ ًـرا عندمــا يعــرف املراقــب مــا ال تعرفــه الضحيــة ،ويــرب ميــوك مثـ ً
ـال عــى ذلــك مــن قصــة يوســف

وإخوتــه» 28ونالحــظ يوســف الــذي يســتضيف إخوتــه يف مــر ،وهــم ال يعرفونــه ،وربــا أصبحــت املفارقــة
فيهــا أقــل أثـ ًـرا لــو مل يكــن يوســف يعــرف إخوتــه بينــا القــارئ يعــرف .29كذلــك تتحقــق املفارقــة الدراميــة

عندمــا يعــرف املراقــب مــا ال تعرفــه الضحيــة .وهــذا النمــط مــن املفارقــة متداخــل بشــكل أو بآخــر مــع مــا
يعــرف بمصطلــح مفارقــة األحــداث .ولكــي يفـ ّـرق ميــوك بينهــا ،يــرب مثـ ً
ـا باملــدرس الــذي قــام برتســيب
طالــب يف االمتحــان ،يف الوقــت الــذي ظــل فيــه الطالــب يعلــن بيقــن تــام ،أنــه أدى االمتحــان بشــكل جيــد،
وأنــه يتوقــع النجــاح دون شــك ،فاحلالــة هنــا متثــل حالــة مفارقــة ،وال يوجــد بالنســبة لآلخريــن شــىء مــن

هــذه املفارقــة إال بعــد أن تظهــر نتيجــة الطالــب .والخيتلــف حتديــد مفهــوم املفارقــة عــن مــا قدمــه معجــم و

قامــوس أكســفورد أن مصطلــح ( )IRONYمشــتق مــن الكلمــة الالتينيــة ( )IRONIAالتــي تعنــي التخفــي حتــت
مظهــر خمــادع ،أو االدعــاء والتظاهــر باجلهــل ،وتســتخدم الكلمــة – بشــكل خــاص – لإلشــارة إىل مــا يســمى بـــ
«املفارقــة الســقراطية» مــن خــال مــا ُعــرف بفلســفة الســؤال ،وكان ســقراط يســتخدمها ليدحــض حجــة خصمــه

 .30وعليــه يمكــن لنــا أن نخلــص مــن هــذه املفاهيــم املتعلقــة باملفارقــة بعامــة واملفارقــة الدراميــة بخاصــة إال أن
املفارقــة الدراميــة ،هــي نتــاج إنســاين حمــض ،وإبداعــي رصف ،أي أن صانــع املفارقــات يريــد أن يتخ ّفــى وراء

ـاهد .ومــن
أقوالــه وأفعالــه حتــى يصبــح املتلقــي يف حــرة مــن أمــره أمــام النــص املقــروء ،أو املســموع أو ا ُمل َشـ َ
النــاذج الشــعرية التــي جتلــت فيهــا املفارقــة الدراميــة بشــكل واســع يف إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن املنــارصة
إبيجرامــا بعنــوان :رسقــوا منــي اخلفــن .فيقــول:
«رجعت من املنفى
ُ

خف حنني
يف كفي ُّ

حني وصلت إىل املنفى الثاين

رسقوا مني اخلفني».31

تتجــى يف اإلبيجرامــا الفائتــة ،مفارقــة دراميــة موجعــة مــن خــال احلديــث عــن املنفــى اإلجبــاري الــذي

يفــر إليــه مــن جــراء جتريــف العــدو اإلرسائيــي للبيــوت واألرايض العربيــة يف فلســطني،
اضطــر الشــاعر أن ّ

فيعتمــد الشــاعر عــى بنيــة مفارقــة دراميــة حزينــة تــي بالوجــع العــريب ،هــذه املفارقــة التــي يغلــب عــى طابعهــا
 -28العمــل املقصــود هنــا هــو روايــة «يوســف وإخوتــه» “ ”Joseph and His Brothersوهــي تعــدّ أشــهر روايــة للروائــي األملــاين تومــاس
مــان ( ،1955-1875 )Tomas Mannوهــي تعتمــد عــى قصــة «س ـ ّيدنا يوســف» التــي وردت يف العهــد القديــم وحتولــت إىل أســطورة مــن
األســاطري العربيــة والبابليــة واملرصيــة واإلغريقيــة.
29- Mueck D. C., The compass of Irony, p. 52 and 100.
 -30نجاة عيل« ،مفهوم املفارقة يف النقد الغريب» ،جملة نزوى العامنية ،ع  ،)2009( 53ص .165
(عمن :دار الصايل ،)2010 ،ص .21-20
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الســخرية املوجعــة ،مــن خــال االنتقــال مــن منفــى إىل من ًفــى آخــر ،حتــى جنــود االحتــال مل يرتكــوا لــه خ ّفــه
َّ
وكأن الــذات الفلســطينية مل جتــد قل ًبــا جيــر كرسهــا يف ظــل التخبطــات الثقافيــة والتفــكك الســيايس
الوحيــد.
امللحــوظ .ويقــول يف إبيجرامــا أخــرى بعنــوان :أنــت أمــر.
«أنت أمري»!!

أنت أمري!!
وأنا أمري!!

فمن ياتُرى يقود هذا الفيلق الكبري!!».32
ترتكــز اإلبيجرامــا الســابقة عــى بنيــة املشــهد املفــارق بــن ســخرية الــذات مــن نفســها وتناقضاهتــا اإلنســانية،

حيــث تســتدعي املثــل الشــعبي الشــائع (أنــت أمــر وأنــا أمــر ،مــن ســيقود احلمــر) .وتبــدو صــور املعنــى

الشــعري الــذي يســكن وراء البنيــة الشــعرية واســعة الداللــة لــدى املتلقــي الــذي يصطــدم هبــذا املعنــى اجلوهــري

يف تعــدد األمــراء وفشــل الرعيــة يف وقــت واحــد .ويقــول يف إبيجرامــا مــوت األحبــاب:
«زرعوا األحجار السوداء
أكلوا ذهب الغ َّياب

وزرعنا عن ًبا ..وهضاب

فلقينا موت األحباب».33

يســتدعي الشــاعر عــز الديــن املنــارصة يف اإلبيجرامــا الســابقة صــورة املحتــل اإلرسائيــي الــذي قــام بغــرس كل

األحجــار الســوداء واملتاريــس ،ليمنــع الشــعب الفلســطيني مــن زيــارة ديــاره وأهلــه وذويــه ،ويف صــورة أخــرى

تتقابــل مــع هــذه الصــورة األوىل ،نالحــظ صــورة األمــل املغــروس مــن خــال (الفعــل املــايض زرعنــا عن ًبــا –
وهضــاب – فلقينــا مــوت األحبــاب) وينتــج عــن هــذه الصــورة املتقابلــة مفارقــة دراميــة نتيجــة التصــارع اليومــي

بــن أصحــاب األريض واملحتــل .ويقــول يف إبيجرامــا بعنــوان املقوقــس:
«أمر عىل الدروب ..فتزدريني
ويطلبني املقوقس للمحاكم

وأبكي حني أذكر أهل بيتي

فقد تركوا النجوم مع السواتم».34

انشــغل املنــارصة يف التوقيعــة  /اإلبيجرامــا الســابقة بصــورة الشــاعر العــريب قيــس بــن امللــوح العاشــق املجنــون
تيهــا وعشـ ًقا ،وكلــا مـ َّـر عــى أطالهلــا بكــى واســتبكى األصحــاب والعشــرة،
الــذي أحــب ليــى ،فغــاب عقلــه ً

ويف قصيــدة املنــارصة تلــك الــروح العربيــة املحزونــة التــي كلــا مــرت عــى الــدروب أنكرتــه هــذه الــدروب
 -32املرجع السابق ،ص .22
 -33املرجع نفسه ،ص .23
 -34املرجع نفسه ،ص .24
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جمــرة ،فنالحــظ الــراع األقــوى الداخــي بــن الشــاعر وذاتــه مــرة ،والشــاعر واحلاكــم مــرات عــدة.
ويقول يف إبيجراما بعنوان الفعل الناقص:

«كلمني يا موالي الفارس

حتى أحظى بالرؤية حني نموت

قبل متام الفعل الناقص».35

ارتكــز عزالديــن املنــارصة يف بنــاء اإلبيجرامــا الفائتــة عــى اللعــب اللغــوي املتناقــض ،فهــو يســتدعي صو ًتــا

خارج ًيــا ،ليحــاوره داخــل النــص الشــعري ،مبد ًيــا صو ًتــا عرب ًيــا قديـ ًـا ،ومــن ثــم فــإن الفــارس هــو رمــز لــكل

جماهــد يف فلســطني يدافــع عــن عرضــه وأرضــه ،جما ًهبــا املــوت املحقــق عــى أيــدي املحتــل اإلرسائيــي ،فالشــاعر
يتمنــى أن حيظــى برؤيــة فلســطني الوطــن الغــايل قبــل املــوت  /الفعــل الناقــص عــى االكتــال والتحقــق ،وعليــه

فــإن التوقيعــة الســابقة تلهمنــا احليــاة أفعاهلــا الناقصــة .ويقــول يف إبيجرامــا بعنــوان يــا صاحبــة اهلــودج:
«يا صاحبة اهلودج

أ ّمي عرجاء
وأيب أعرج

وأنا أضحك من حزين».36
اتــكأ املنــارصة يف اإلبيجرامــا الســابقة عــى مفارقــة دراميــة موغلــة يف احلــزن ،بــل هــي تلخــص حجــم

املأســاة التــي متــر هبــا األرايض العربيــة ،فأصبحــت األ ّمــة العرجــاء هــي رمــز لألمــة العربيــة التــي متــي برجــل

ـرا أو تســهم يف حتريــر األرايض العربيــة املحتلــة ،ومفــردة األب التــي يرمــز الشــاعر مــن
مريضــة ،فــا حتقــق نـ ً
َ
أعــزل ،فــا ســيف وال حــرب ،والــذات
خالهلــا إىل الفــارس العــريب الــذي جتــرد عنــه ســاحه ،وأصبــح
الشــاعرة التــي تصنــع مفارقــة قويــة ،وصادمــة تكمــن يف الضحــك مــن شــدة احلــزن عــى الــذات نفســها التــي

نموذجــا للــذات اجلمعيــة يف الوطــن العــريب ،ألن ذات الشــاعر هــي كيانــه ومالحمــه ،بــل متثــل مكنــون
متثــل
ً
أفــكاره وجوارحــه التــي ال تســتطيع الفــكاك مــن واقــع مظلــم ،فرضتــه الكائنــات األخــرى عليهــا.
املفارقة التصويرية

صحيــح أن املفارقــة التصويريــة هــي نــوع مــن أنــواع املفارقــات يف النقــد األديب احلديــث ،وقــد أرشنــا إليهــا،

فيــا ســبق يف املبحــث النظــري ،حــول املفارقــة ،ومفهومهــا ،وخصائصهــا ،الفنيــة ،والسياســية ،واالجتامعيــة،
والثقافيــة ،وأنواعهــا ومواضعهــا يف القصيــدة الشــعرية بعامــة واإلبيجرامــا بخاصــة.

يشــر الدكتــور عــى عــري زايــد يف كتابــه عــن بنــاء القصيــدة العربيــة احلديثــة ،إىل أن املفارقــة التصويريــة،
«مــا هــي ّإل تكنيــك فنــي ،يســتخدمه الشــاعر املعــارص إلبــراز التناقــض بــن طرفــن متقابلــن ،بينهــا نــوع مــن

التناقــض ،وقــد يمتــد هــذا التناقــض ليشــمل القصيــدة بأكملهــا ،ليــس يف مجلــة أو بيــت فقــط ،كــا يف الطبــاق
 -35املرجع السابق ،ص .25
 -36املرجع نفسه ،ص .26
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أيضــا أن التناقــض يف املفارقــة التصويريــة فكــرة تقــوم عــى اســتنكار االختــاف والتفــاوت
واملقابلــة .ويــرى ً

بــن أوضــاع كان ينبغــي أن تتفــق وتتامثــل» .37ومــن ثــم فقــد تباينــت مناطــق املفارقــة التصويريــة يف شــعر
الدكتــور عــز الديــن املنــارصة بعامــة ،وتوقيعاته/إبيجراماتــه بصفــة خاصــة .وقــد اجتــزأت مــن خمتــارات بعــض
إبيجرامــات عــز الديــن املنــارصة ،ألنــه أفــرد هلــا ديوا ًنــا كامـ ً
ـا ،بعنــوان خمتــارات مــن إبيجرامــات عــز الديــن
املنــارصة فيقــول يف إحــدى إبيجراماتــه:
الشوارع
«أسري ﻲﻓ
ْ
واخلراب
حمدق ًا ﻲﻓ املوت
ْ
أسدُّ أنفي بدمي

وأطرد الذباب عن فمي

للرسداب
لكنّه يعود
ْ
يمر ﻲﻓ فمي
من يمنع الذباب أن ّ
من يمنع الذباب؟!!».38

ارتكــز الشــاعر عــز الديــن املنــارصة يف التوقيعــة الســابقة عــى تصويــر املشــهد املفــارق الواقــع عــى الــذات

نفســها ،فقــد طــرح الشــاعر املشــهد املــؤمل الــذي بالــغ يف تصويــره مــن خــال رحلتــه يف احليــاة ورصاعــه مــع
الذبــاب الــذي يمــر يف فمــه ،وهــو يرمــز إىل االحتــال االرسائيــي الــذي أجــر الفلســطيني عــى الرحيــل عــن

أرضــه وأهلــه ،وقــد جلــأ الشــاعر إىل االســتغاثة املمزوجــة بالتســاؤل يف قولــه« :مــن يمنــع الذبــاب أن يمــر
يف يف فمــي؟ مــن يمنــع الذبــاب؟ !» وكأن هــذا الذبــاب املحتــل الجيــد قــوة متنعــه مــن املــرور عــى أجســاد
اإلنســانية يف األرايض العربيــة املحتلــة .فهــذا الســؤال يوقــظ الكثــر مــن املفــردات الغائبــة يف حياتنــا ،بــل يســتفز
األرواح املســكونة بــاألمل كــي تدافــع عــن حقهــا يف العــودة ،والرغبــة يف االســتقرار اإلنســاين البســيط.

ويقــول الشــاعر نفســه يف توقيعــة أخــرى:
«ﻲﻓ قلبي آالف األشيا ْء
الصم ْء
ال أحكيها ،إالّ للحيطان
َّ

أحكيها حلامم األرسار عىل اهل َ َضب ْه
الر َق َب ْه
أرفض أن أحكيها للسيف املسلول عىل ّ
ْ
أرفض أن أحكيها
للغول

ْ
ذلك َّ
مشلول».39
أن لساين يا أحبايب،

يف اإلبيجرامــا الســابقة ،يمكننــا أن نالحــظ مشــهدين متناقضــن صنعتهــا املفارقــة التصويريــة ،ومهــا؛ املشــهد

األول :صــورة احليطــان الصــاء التــي ال تســمع بــكاء الشــاعر ورصاخــه ضــد املحتــل الــذي يقتــل األطفــال
والنســاء والعجائــز ويســجن الشــباب يف معتقالتــه حمطـ ًـا بيوهتــم وزراعاهتــم ،واملشــهد الثــاين :يتمثــل يف لســان

 -37عيل عرشي زايد ،بناء القصيدة العربية (القاهرة :مكتبة ابن سينا ،)2002 ،ص .138
 -38املنارصة ،ابيجرامات شعرية خمتارة .مرجع سابق ،ص .27
 -39املرجع نفسه ،ص .29
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الــذات املشــلول الــذي اليســتطيع البــوح بــا يضمــر أو خيتــزن مــن آالم وأوجــاع .حيــث حــاول الشــاعر أن

جيمــع يف توقيعتــه بــن احلكــي يف مواجهــة احليطــان الصــاء ،وبــن حديــث اللســان الــذي أصيــب بالشــلل عــن
واضحــا بــن الرغبــة يف احليــاة مــن خــال التعبــر عــن أوجــاع مســكونة
تناقضــا
الــكالم .فاملشــهدان يمثــان
ً
ً
يف الــروح ،وبــن الصمــت الــذي يــودي إىل املــوت والقتــل وفقــدان احليــاة ،يتم ّثــل هــذا كلــه يف صياغــة الشــاعر

للحيــاة املتناقضــة التــي جتــر الــذات الشــاعرة عــى اللجــوء إىل احلديــث إىل نفســها أو إىل احلــام الــذي يســكن
ـرا الشــاعر عــز الديــن
اهلضــاب ،خو ًفــا مــن الذبــح والتمثيــل بجثتــه عــى أرضــه املغتصبــة .وقــد الحظـ ُ
ـت كثـ ً
املنــارصة أثنــاء بنــاء توقيعاتــه ،أنــه ينســجها مــن رحــم الواقــع املمــزوج باخليــال األليــم الــذي ارتبــط بأرضــه
فلســطني ،حمـ ً
ـاول طرحهــا مــن خــال الســخرية املريــرة ،والصدمــة اإلدراكيــة الواقعــة عــى قلــوب املاليــن مــن

الشــعب العــريب ،فجــاءت توقيعاتــه ،لتســجل املواقــف العربيــة إزاء مــا حيــدث يف األرايض الفســطينية ،ومــدى

ـت
األثــر الــذي ترتكــه يف نفــوس الشــعب الفلســطيني نفســه مــن آالم وأحــزان ومشــاعر متناقضــة .وقــد حاولـ ُ
يف دراســتي طــرح رؤيــة الشــاعر عــز الديــن املنــارصة حــول قصيــدة اإلبيجرامــا ،مستكش ـ ًفا املناطــق البالغيــة
التــي صنعهــا النــص مــن خــال املفارقــة بأنواعهــا املختلفــة ،الفتــا أنظــار الباحثــن العــرب إىل دراســة اإلنتــاج
الشــعري للشــاعر املنــارصة ،ودراســة إبيجراماتــه الشــعرية.
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