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ملّخص  
هيتــم هــذا البحــث بدراســة بالغــة املفارقــة يف إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن املنــارصة، يســبق ذلــك مقّدمــة 
نظريــة عــن حيــاة املنــارصة الشــعرية، وإنتاجــه الشــعري منــذ الســتينيات وحتــى اللحظــة الراهنــة، ومكانتــه 
ــة  ــا يف اآلداب املختلف ــوم اإلبيجرام ــا(، ومفه ــات )اإلبيجرام ــه بالتوقيع ــريب، وعالقت ــن الع ــعرية يف الوط الش
ــة  ــة، ومفارق ــة، والتصويري ــة الدرامي ــة )املفارق ــكال املفارق ــث أش ــرح البح ــريب(. وط ــاين، األورويب، الع )اليون
ــل  ــد توص ــارصة. وق ــن املن ــز الدي ــات ع ــراءة إبيجرام ــة لق ــة فني ــة مقارب ــالل صياغ ــن خ ــه( م ــف نفس املوق
ــه  ــريه، وتراكيب ــاته ومعاي ــه س ــريب، ل ــعر الع ــواع الش ــن أن ــوع م ــي ن ــا ه ــدة اإلبيجرام ــث إىل أن قصي البح
الشــعرية املمتزجــة بــرؤى الشــاعر، وقــد أطلــق النقــاد العــرب عليهــا مصطلحــات كثــرية )قصيــدة الومضــة، 

ــا(. ــدة اإلبيجرام ــة، قصي ــدة التوقيع ــرية، قصي ــدة القص القصي

ــة،  ــة )الدرامي ــواع املفارق ــة، أن ــا، مفهــوم املفارق ــارصة، مفهــوم اإلبيجرام ــة: عــز الديــن املن الكلــات املفتاحي
التصويريــة، مفارقــة املوقــف نفســه( 
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Rhetoric of Paradox in the Signatures/Epigrams of the poet Ezz El-
Dein El-Manasrah
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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 El-
Dein 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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مقّدمة
ــرية،  ــة، والقص ــدة الطويل ــا القصي ــة، منه ــة متنوع ــى معاري ــى بنً ــعراء ع ــوص الش ــعرية يف نص ــس الش تتأّس
واملقطوعــة الشــعرية. وقــد طــرح الشــعر العــريب احلديــث، الكثــري مــن تلــك القصائــد التــي تفّتــق عنهــا أنــواع 

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

يــروم الشــاعر أن يكــون منتًجــا فنيًّــا باألســاس؛ لتتحقــق لديــه صــورة العــامل الــذي حيلــم بــه متجســًدا داخــل 
القصيــدة، ســواء أكانــت قصــرية أو طويلــة. جتــّى ذلــك يف قصائــد الشــاعر عــز الديــن املنــارصة1 )1946( فهــو 
مــن الشــعراء العــرب الكبــار الذيــن أسســوا لفــن اإلبيجرامــا الشــعري  يف الشــعر العــريب احلديــث، فقــد أصــدر 
ــع  ــكل واس ــي بش ــعرية، حتتف ــد ش ــت، قصائ ــرن الفائ ــن الق ــة م ــًدا يف 1964 ميالدي ــتينيات حتدي ــع الس يف مطل
بقصيــدة قصــرية مارقــة وحــاّدة املغــزى، موجــزة العبــارة، أو فيــا يســميه املنــارصة، )بالتوقيعــات(، ذلــك الفــن 
ــرو األدب يف  ــه منّظ ــت إلي ــاين. ومل يلتف ــايس األول والث ــر العب ــعراء يف الع ــد الش ــل قصائ ــذى ختل ــعري ال الش

تلــك الفــرة القديمــة.  

أنتــج املنــارصة، قصيــدة )التوقيعــات( عــام 1964، ويف ذهنــه التوقيعــات النثريــة يف العــر العبــايس، 
ــم، وهــي القصائــد  ــة أيًضــا مفهــوم اإلبيجرامــا اليونــاين القدي ــه األوروبي ــه الشــعرية وثقافت مســتدعًيا مــن ذاكرت
ــاعر  ــر الش ــد تأث ــور. وق ــواهد القب ــى ش ــار، وع ــى اآلواين واألحج ــة ع ــان منقوش ــعراء اليون ــا ش ــي كتبه الت
عــز الديــن املنــارصة هبذيــن اللونــني )التوقيعــة النثريــة، واإلبيجرامــا الشــعرية( تأثــًرا واضًحــا يف بنيــة إبيجراماتــه 
ــة  ــذات العربي ــه ال ــذي تعيش ــوق ال ــامل املخن ــق الع ــن أف ــرًيا ع ــاءت تعب ــي ج ــة الت ــه املفارق ــعرية، وتوقيعات الش
ــد  ــة القصائ ــال إىل عنون ــر مي ــدين أكث ــر أج ــة األم ــاص.ويف حقيق ــكل خ ــطينية بش ــذات الفلس ــام، وال ــكل ع بش
التــي كتبهــا عــز الديــن املنــارصة يف مطلــع الســتينيات بقصائــد )اإلبيجرامــا(، ألهنــا جــاءت قريبــة مــن الناحيــة 
الفنيــة فيــا عــرف باإلبيجرامــا اليونانيــة، وقــد جتــّى ذلــك يف مواضــع عــدة، مــن خــالل التكثيف/اإلجيــاز، القــر 
ــة  ــعرية اليوناني ــائع يف الش ــح ش ــه مصطل ــة إىل أن ــص. باإلضاف ــة كل ن ــة يف هناي ــة اإلدراكي ــديد، والصدم الش
ــون دن  ــال ج ــة، أمث ــر النهض ــان ع ــا إب ــني يف أوروب ــعراء امليتافيزيقي ــد الش ــة عن ــة وبخاص ــة واألوروبي القديم
ــن  ــز الدي ــات ع ــاءت إبيجرام ــد ج ــالدي. وق ــرش املي ــابع ع ــرن الس ــعري يف الق ــخ الش ــك التاري ــريه يف ذل وغ

ــة  1- الدكتــور حممــد عزالديــن عبــد القــادر املنــارصة، ولــد عــام 1946 يف بنــي نعيــم – اخلليــل – فلســطني. حصــل عــى الليســانس مــن كلي
ــا يف 1981.  ــة صوفي ــن جامع ــارن م ــوراه يف األدب املق ــا، والدكت ــا ببلغاري ــة صوفي ــن جامع ــتري م ــرة يف 1968، واملاجس ــوم بالقاه دار العل

عمــل مديــًرا للربامــج الثقافيــة يف اإلذاعــة األردنيــة، وســكرترَي حتريــر جملــة )شــؤون فلســطينية(، ومديــر مدرســة أطفــال تــل الزعــر، ومســؤواًل 
ــة بجامعــة القــدس  ــر، ثــم رئيًســا لقســم اللغــة العربي يف جملــة )فلســطني الثــورة(، وأســتاذ األدب املقــارن يف جامعتــي قســنطينة وتلمســان باجلزائ
املفتوحــة بعــان. واألمــني العــام املســاعد للرابطــة العربيــة لــأدب املقــارن منــذ 1984، وعضــو اجلمعيــة الدوليــة لــأدب املقــارن، ومــن مؤســي 

احلداثــة الشــعرية يف فلســطني.
دواوينــه الشــعرية: يــا عنــب اخلليــل 1968 – اخلــروج مــن البحــر امليــت 1969 – قمــر جــرش كان حزينًــا 1974 – باألخــر كفنــاه 1976 
ــات  ــان 1990 – رعوي ــج كنع ــارصة 1987 – يتوه ــن املن ــز الدي ــوان ع ــاج 1984 – دي ــار قرط ــاذا 1983 – حص ــرا 1981 – الكنعاني – جف

ــواق 1999. ــر الوق ــق بطائ ــة 1992 – ال أث كنعاني
مؤلفاتــه: منهــا الفــن التشــكييل الفلســطيني – الســينا الصهيونيــة – عشــاق الرمــل واملتاريــس – مقدمــة يف نظريــات املقارنــة – اجلفــرا واملحــاورات 

– حــارس النــص الشــعري.
http://www.albabtainprize. .ترمجــت أشــعاره إىل اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة والروســية والبلغاريــة والبولونيــة والســويدية والركيــة

htm.1089/org/encyclopedia/poet
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املنــارصة دليــاًل دامًغــا عــى هــذا التأثــر الواضــح مــن خــالل الرؤيــة والتشــكيل الفنــي، مرتكــًزا عــى املفارقــات 
بأنواعهــا كافــة داخــل املتــن الشــعري، ممــا جيعلنــا نقــول: إن املنــارصة مــن الشــعراء العــرب الــرواد الذيــن قامــوا 
ــج  ــًرا، فأنت ــا نث ــني يف كتابته ــه حس ــبقه ط ــد س ــريب، وإن كان ق ــا الع ــعرية يف أدبن ــا الش ــد اإلبيجرام ــاج قصائ بإنت
ــح  ــة ملصطل ــة فني ــة مقارب ــذه الدراس ــتطرح ه ــه س ــارف 1944(. وعلي ــوك )دار املع ــة الش ــري، جن ــه النث كتاب
ــد األديب.  ــة يف النق ــكاهلا املختلف ــة، وأش ــم املفارق ــى مفاهي ــًة ع ــريب واألورويب، معرج ــني الع ــا يف األدب اإلبيجرام
مشــفوًعا ذلــك كلــه بالــدرس التطبيقــي عــى نصــوص وإبيجرامــات الشــاعر الفلســطيني عــز الديــن املنــارصة.

مفهوم اإلبيجراما
ــاء  ــد ج ــة فق ــريه الفني ــاته ومعاي ــه س ــا ل ــا أدبًي ــا نوًع ــي، بوصفه ــا يف األدب العامل ــم اإلبيجرام ــت مفاهي تنوع
ــة  ــرة أدبي ــًرا لظاه ــا، منظ ــا ودقيًق ــوك« واضًح ــة الش ــه »جن ــة  كتاب ــا ىف مقدم ــني  لإِلبيجرام ــه حس ــف  ط تعري
مهّمــة يف الشــعر العاملــي، فيقــول: »وجيــب أن أعــرف بأنــى ال أعــرف هلــذا الفــن مــن الشــعر ىف لغتنــا العربيــة 
اســًا واضًحــا متفًقــا عليــه، وإنــا أعــرف لــه اســمه األوروبــى؛ فقــد ســاه اليونانيــون، والالتينيــون »إبيجرامــا« 
أى نقًشــا، واشــتقوا هــذا االســـم اشــتقاًقا يســـرًيا قريًبــا مــن أن هــذا الفــن قــد نشـــأ منقوًشــا عــى األحجــار؛ فقــد 
ــات  ــة واألداة البيــت، أو األبي ــد اآلهلــة وعــى التاثيــل واآلني ــور املوتــى وىف معاب كان القدمــاء ينقشــون عــى قب
ــا واضًحــا عــن اإِلبيجرامــا ىف األدب  م مفهوًم مــن الشــعر«2. ومــن املالحــظ أن طــه حســني، هــو أول مــن قــدَّ
العربــى؛ وكذلــك فقــد جــاء تعريــف عــز الديــن إســاعيل لإِلبيجرامــا معتمــًدا عــى مــا طرحــه طــه حســني مــن 
قبــل، وأضــاف أهنــا قصيــدة شــعرية قصــرية. فيقــول: »إن كلمــة إبيجرامــا نفســها كلمــة مركبــة ىف اللغــة اليونانيــة 
القديمــة مــن كلمتــني مهــا: )graphein وepos( ومعناهــا الكتابــة عــى يشء. وىف البدايــة كانــت تعنــي النقــش 

، أو نحــت متثــال ألحــد الشــخوص«3. عــى احلجــر ىف املقابــر، إحيــاًء لذكــرى املتــوىفَّ

جــاء تعريــف املوســوعة الربيطانيــة اجلديــدة لإِلبيجرامــا بـــ »أهنــا كتابــة تصلــح للنحــت عــى أيِّ أثــر أو متثــال.. 
ــى  ــا، وذا معن ــًة إذا كان قوًي ــى، خاص ــئ باملعان ــري ومل ــت قص ــى كل بي ــق ع ــق ويطّب ــم يطل ــح االس ــد أصب وق
معــني، ويشــري إىل مبــدأ معــني«4. ارتبــط إًذا مفهــوم اإِلبيجرامــا بالنحــت أو النقــش، إن جــاز ذلــك القــول، ومــن 
خــالل املفاهيــم الســابقة تصبــح اإِلبيجرامــا عبــارة عــن عــدد قليــل مــن أبيــات الشــعر، يكتــب أو ينحــت عــى 

حجــر، أو قــرب، أو آنيــة... أوغريهــا.

جــاء ىف املــورد اإلنجليــزى العربــى تعريــف يــكاد يكــون مناســًبا هــو أن: »اإِلبيجرامــا قصيــدة قصــرية خمتتمــة 
م  بفكــرة بارعــة أو ســاخرة، أو أهنــا احلكمــة املعــربة عــن فكــرة مــا بطريقــة بارعــة أو مومهــة للتناقــض«5. وقــدَّ
املعجــم الفرنســى تعريًفــا جلًيــا لقصيــدة اإِلبيجرامــا هــو: »أن اإِلبيجرامــا أصبحــت نوًعــا شــعرًيا، انتعــش بصفــة 
ــت،  ــا انتعش ــدة اإِلبيجرام ــا أن قصي ــّى لن ــابق، جت ــوم الس ــالل املفه ــن خ ــكندرى«6. وم ــر اإلس ــة ىف الع خاص
ــب إىل  ــوع َينتس ــذا الن ــاعيل إىل أن »ه ــن إس ــز الدي ــار ع ــد أش ــك فق ــكندرى؛ ولذل ــر اإلس ــورت ىف الع وتط
ــة باســم )اإِلبيجرامــا(، وحــني ُتذكــر اإِلبيجرامــا ىف النقــد األدبــى يكــون  مــا هــو معــروف ىف اللغــات األوروبي
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ــازها،  ــارة وإجيـ ــز العب ــز عــى وجــه اخلصـــوص بركي ــدة القصــرية التــى تتمي املقصــود هبــا بصفــة عامــة القصي
وكثـــافة املعنــى فيهــا، فضــاًل عــن اشــتاهلا عــى مفارقــة، وتكــون مدًحــا أو هجــاًء أو حكمــًة«7. 

مــن الواضــح أن اإِلبيجرامــا فــّن أديّب موجــز يعتمــد املقطوعــة الشــعرية أو النثريــة، اخلفيفــة القصــرية 
واملكثفــة واملركــزة، التــى حتمــل معنًــى داللًيــا الذًعــا ومفارًقــا ىف الوقــت نفســه، مقرنــة باهلجــاء، أو الســخرية. 
ويشــري بعــض النقــاد اإلنجليــز إىل أمهيــة هــذا الفــن، وبزوغــه ىف الشــعر اإلنجليــزى، إذ يمّثــل ظاهــرة واســعة 
احتفــى هبــا الشــعراء اإلنجليــز، وعــى رأســهم الشــعراء )جــون دن، وجــورج برناردشــو، وأوســكار وإيلــد.... 
 The Epigram“ :ــه ــون H. H. Hudson يف كتاب ــل هدس ــت هوبوي ــاد هاي ــؤالء النق ــن ه ــم(، وم وغريه
in the English Renaissance”  إذ يقــول: »إن اإِلبيجرامــا ُتكَتــب دائــًا لكــي ُتســَمع، وإن مؤلفيهــا 
ــا  ــن غالًب ــتعراض، وتتضم ــة االس ــة، ملس ــة بالغي ــم ملس ــون لدهي ــتمعني، ويك ــن املس ــور م ــا إىل مجه ــون هب يتجه

وظيفــة إقناعيــة«8. 

وقــد أشــار الدكتــور حممــد محــدى إبراهيــم إىل أن »فــّن اإِلبيجرامــا )The Epigrama( حتــول عــى أيــدى 
ــزة  ــة مرك ــدة وصفي ــرب إىل قصي ــاهد ق ــى ش ــة ع ــرية منقوش ــات قص ــرد أبي ــن جم ــكندرى م ــر الس ــعراء الع ش
ــاء و  ــزل والرث ــب و الغ ــني احل ــا ب ــا م ــات اإِلبيجرام ــت موضوع ــتى«9. و تنوع ــات ش ــول موضوع ــدور ح ت
ــة Epigramma، التــى يشــتق منهــا مصطلــح  ــور حممــد عنانــى إىل »أن الكلمــة اليوناني اهلجــاء، ويشــري الدكت
Epigram، تعنــى النقــش Inscription، أمــا املصطلــح Epigram، فيشــري إىل تركيــز أو إجيــاز أو قــوة دالليــة 
ــم فــإن قصيــدة اإِلبيجرامــا ترتكــز بقــوة عــى اإلجيــاز والتكثيــف اللغــوى. نحــن إذن أمــام  العبــارة«10. ومــن ثَّ
ــة  ــف، قوي ــز والتكثي ــديدة الركي ــدة ش ــى قصي ــوص، فه ــه اخلص ــى وج ــرام ع ــدة اإلبيج ــة لقصي ــورة واضح ص
Fred-( ولذلــك يشــري الكاتــب فريدريــك ويــل .)راألثــ ىف املتلقــى بأنواعــه كافــة )القــاريء، املشــاهد، املســتمع

eric Will ( إىل أن »)اإلبيجرامــا( شــكل أدبــى يقــدم ملحــة حكميــة أو هجائيــة ممزوجــة بالفكاهــة، ومكثفــة إىل 
ــاز«11.  ــم باإلجي ــك تتس ــوق كل ذل ــد، وف ــى ح أق

ومــن اجلــى أن الفكاهــة خصيصــة مــن خصائــص اإِلبيجرامــا، كــا أشــار فريدريــك ويــل، لكنهــا ختتلــف عــن 
القصيــدة القصــرية، وهــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور حممــد عنانــى يف قولــه: »تعــد النغمــة ىف معظــم التشــكيالت 
العامليــة، هــى مــا يميــز بحــق بــني اإِلبيجرامــا والقصيــدة القصــرية، ســواء كانــت كوميديــة أو ســاخرة أو هجائيــة، 
ــة«12.  ــة اجلدي ــة قم ــا »Brooks« يف مواجه ــى يضعه ــة الت ــى النكت ــئ ع ــات تتك ــإن كل اإِلبيجرام ــية، ف أو آس

7- عز الدين إساعيل، 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.

9- حممد 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 اإِلبيجرامــا عــى وجــه اخلصــوص، تعطــى الباحــث احلــق ىف 
أن يطــرح مفهوًمــا مقارًبــا مــن املفاهيــم الســابقة، وهــو:  أن قصيــدة اإِلبيجرامــا هــى كل قصيــدة قصــرية شــديدة 
الركيــز والتكثيــف، واحلــدة، حتمــل ىف باطنهــا حكمــة أو هجــاًء أو نقــًدا الذًعــا، أو مدًحــا، وكل هــذه الســات 
ــهًا أو  ــا س ــه، بوصفه ــت نفس ــى ىف الوق ــارئ أو املتلق ــة للق ــِدث صدم ــة، حُت ــادة، وقوي ــة ح ــن مفارق ــو م ال ختل
ى ىف أذين املتلقــى، وجيــرى عــى لســانه جمــرى املثــل أو احلكمــة أو  نصــاًل قوًيــا شــديد احلــدة والتأثــري مًعــا، يــدوِّ
ــض  ــا لبع ــلف، معاجلً ــن الس ــف ع ــه اخلل ــم، يرث ــاس، وىف أذهاهن ــنة الن ــى ألس ــش ع ــذى يعي ــور ال ــول املأث الق

القضايــا التــى يكابدهــا املجتمــع، هــذه القضايــا ال يصلــح هلــا إال قصيــدة اإِلبيجرامــا. 

تاريخ اإِلبيجراما
ــى  ــة أو األداة، وع ــى اآلني ــوش ع ــورة نق ــق، ىف ص ــد اإلغري ــأ عن ــا نش ــأ أول م ــّن أديب، نش ــا ف اإِلبيجرام
ــس  ــران ىف النف ــديد يؤّث ــاز ش ــعر ىف إجي ــن الش ــني م ــا أو بيت ــوىفَّ بيًت ــل املت ــب أه ــو أن يكت ــور، وه ــواهد القب ش

ــة.  ــة قوي ــن حكم ــاهد م ــذا الش ــو ه ــة، وال خيل ــا املفارق ــة باطنه ــة أو املتلقي القارئ

يشــري الناقــد األملانــى »يوهانــس جفكــني«  إىل هــذا األصــل اإلغريقــى، عــن نشــأة اإِلبيجرامــا، فيقــول: »كان 
ــر  ــا ىف العصـ ــرية، وعرفوه ــعرية قص ــات شـ ــا كتاب ــدم، بوصفه ــر األق ــا ىف الع ــوا اإِلبيجرام ــد عرف ــق ق اإلغري

ــا حمــدًدا، بــا أهنــم أنفســهم قــد كتبــوا تاريــخ األدب«13.  ــا أدبًي األحــدث، بوصفهــا كتابــات، ونوًع

ــالد،  ــل املي ــابع قب ــادس والس ــني الس ــع إىل القرن ــعرية يرج ــا الش ــور اإِلبيجرام ــة ظه ــظ أن بداي ــن املالح م
ــة،  ــاة اإلغريقي ــبت احلي ــد اكتس ــه: »ولق ــا ىف قول ــن أيًض ــس جفيك ــاين  يوهان ــد األمل ــه  الناق ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ىف القرنــني الســادس والســـابع قبــل امليــالد، الكثــري مــن العمــق والتوســـع، واحلــروب األهليــة، وحكــم الطغــاة 
ىف كل مــكان، وإنشــاء املســتعمرات وبالطــات األمــراء الالمعــة، التــى وّفــرت اإلقامــة للشــعراء، وكــا أصبــح 
ــا التــى هيدهيــا النــاس  ــد كان يعــرف كيــف يســتخدمها، وكانــت اهلداي ــة معمــًا، حتــى إن العب اســتخدام الكتاب
ــاء  ــر الكربي ــعرًيا يظه ــا ش ــا( بيًت ــش عليه ــا )ينق ــا إليه ــرية، مضيًف ــني الكب ــذور والقراب ــا الن ــى هداي ــم أعن للحاك

ــزاز الشــديد بالنفــس«14. الواثقــة واالعت

يشــري الدكتــور طــه حســني إىل نشــأة هــذا الفــّن ىف احلــوارض اليونانيــة بقولــه: »وأول حقيقــة جيــب تقريرهــا 
ــأته األوىل ىف األدب  ــذ نش ــو من ــورًا؛ فه ــًا ال منث ــأ منظوم ــد نش ــول ق ــون الق ــن فن ــريه م ــن كغ ــذا الف ــى أن ه ه
اليونانــى مذهــب مــن مذاهــب الشــعر ولــون مــن ألوانــه، نشــأ يســرًيا ضئيــاًل ثــم أخــذ أمــره يعظــم شــيًئا فشــيًئا 
حتــى ســيطر أو كاد يســـيطر عــى األدب اليونانــى ىف اإلســكندرية، وغريهــا مــن احلــوارض اليونانيــة، ىف العــر 
ــاء  ــل األدب ــى إذا اتص ــرًيا، حت ــاًل يس ــى ضئي ــك ىف األدب الالتين ــأ كذل ــد نش ــكندر، وق ــوح اإلس ــال فت ــذى ت ال
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 ممتــازًا أشــد االمتيــاز وأعظمــه ىف القرنــني األول والثانــى للمســيح، أى ىف 
ــة«15. ــة الروماني ــور اإلمرباطوري ــن عص ــد م ــر املجي الع

وقــد أشــار الدكتــور حممــد محــدى إبراهيــم إىل نشــأة اإِلبيجرامــا وتطورهــا، وذلــك مــن خــالل رصــده ملراحــل 
هــذا التطــور، فيقــول: »إن فــن اإِلبيجرامــا –حتديــدًا– التــى حتولــت عــى أيــدى شــعراء العــر الســكندرى مــن 
جمــرد أبيــات قصــرية منقوشــة عــى شــاهد قــرب إىل قصيــدة وصفيــة مركــزة تــدور حــول موضوعــات شــّتى«16. 
ــدة؛  ــا قصي ــك أن اإِلبيجرام ــاالً للشـ ــدع جم ــا ال ي ــت في ــم، أثب ــدى إبراهي ــد مح ــور حمم ــظ أن الدكت ــن املالح م
فهــى إًذا تنتمــي إىل حقــل الشــعر أكثــر مــن النثــر، نشــأت منقوشــة عــى األحجــار، أو عــى شــواهد القبــور. كــا 
يشــري الناقــد ريتشــارد هانيــس، إىل صفــة الشــعرية، التــى تعــد خصيصــة أساســية مــن خصائــص فــن اإِلبيجرامــا 
ــى  ــا ع ــد منقوًش ــذى وج ــى ال ــرام اإلغريق ــول: »إن اإِلبيج ــوص. فيق ــه اخلص ــى وج ــا ع ــدة اإِلبيجرام أوقصي
القبــور، بــل إن املقطوعــة الشــعرية هــى ىف األســاس، أي نــص مكتــوب؛ لتحديــد أثــر أو نــذر أو خــرب معــني، 
وإعطاِئــه الشــكل املنظــوم؛ هــى عــادة قديمــة، كانــت تســتخدم عندمــا يشــعر الكاتــب برغبــة شــديدة 
ــاه  ــذب انتب ــك جل ــرب؛ وذل ــاهد الق ــت ش ــون حت ــو مدف ــن ه ــيطة مل ــمية البس ــوق التسـ ــن يشء يف ــري ع ىف التعب
القــارئ؛ ولتثبيــت النــص ىف ذاكرتــه«17. ومــن ثــمَّ فــإن النــص املنقــوش أو شــاهد القــرب، هــو بمثابــة الصــورة 
املختزلــة أو املســتوحاة عــن هــذا امليــت، وغالًبــا مــا كان األب أو األهــل هــم الذيــن ينقشــون بيًتــا أو بيتــني عــى 
قــرب أحــد أقارهبــم املقربــني لدهيــم. ومــن املالحــظ أن قصيــدة اإِلبيجرامــا، قــد تطــورت عــرب مراحـــل خمتلفــة 
وعــرب احلواضـــر اإلغريقيــة الكثــرية، فنجــد اإلبيجــرام األتيكــي، ثــم األيــوين، ثــم األثينــي، ثــم األســربطي، ثــم 
ــوًرا،  ــاًرا وتط ــر ازده ــر األكث ــه الع ــكندري(؛ وألن ــر الس ــي يف )الع ــرام اهليلين ــي إىل اإلبيج ــدي، وتنته األركي
ومــن َثــّم فقــد تطــورت وازدهــرت قصيــدة اإِلبيجرامــا عــى أيــدي شــعراء كثرييــن. »فقــد شــهد القــرن الرابــع 
Ask�( لقبــ امليــالد تطــوًرا ملحوًظــا ىف ميــدان اإِلبيجرامــا عــى يــد شــعراء اليونــان العظــاء أمثــال أســكليباديس

lêpiadês( وفيليتــاس )Phletas( وملياجــروس الســوري، وقــد أرســى أســكليباديس قواعــد ثابتــة لإلبيجرامــا 
ــه؛  ــى يدي ــا ع ــورت اإِلبيجرام ــد تط ــب، وق ــات احل ــًدا ىف إبيجرام ــا جدي ــط طريًق ــكندري، واخت ــر الس ىف الع

ــة«18.  ــيس متنوع ــاعر وأحاس ــن مش ــادق ع ــري الص ــى التعب ــادرة ع ــزة ق ــة مرك ــدة وصفي ــح قصي لتصب

ــدأت اإِلبيجرامــات ىف الظهــور،  ــان إىل أن يف القــرن اخلامــس قبــل امليــالد »ب ــور أمحــد عت وقــد أشــار الدكت
ــا شــعرًيا ســيصل إىل أقــى ازدهــار لــه إّبــان العــر الســكندري، واإِلبيجرامــا تســجيل لذكــًرى  وهــي متثــل فنً
ــة  ــادة معروف ــذه ع ــربه. وه ــى ق ــت ع ــن املّي ــم ووط ــب اس ــاًل ُيكت ــكان مث ــدن. ف ــر أو مع ــة حج ــى قطع ــا ع ّم
ــذا  ــون ه ــني أرادوا أن يك ــهم اجلالي ــم وحس ــق بفكره ــد أن اإلغري ــا، بي ــا تقريًب ــة مجيًع ــعوب القديم ــدى الش ل
ــح  ــي كأصل ــي اإلليج ــزغ الثنائ ــرض، وب ــذا الغ ــان هل ــت أو بيت ــب بي ــادة أن ُيكت ــأت الع ــعًرا، فنش ــجيل ش التسـ

15- طه حسني، جنة الشوك. مرجع سابق، ص 9.
16- حممد محدى إبراهيم، األدب السكندري. مرجع سابق، ص 8.

17- Altgrie Chischen kriegergrabern, Neue Jahrbucher fur da Klassche Altertum 18, 1915, p. 47.
18- حممد محدى إبراهيم، األدب السكندري. مرجع سابق، ص 47.
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وزن، وإن مل يكــن الوحيــد ىف هــذا املجــال. وليــس أمــًرا ســهاًل أن يوجــز املــرء كل مــا يريــد قولــه ىف عبــارات 
قصــرية حمكمــة ومعــربة، ومــن ثــم فــإن كبــار الشــعراء هــم الذيــن تصــدوا هلــذه املهمــة ىف الغالــب، أى لكتابــة 
اإِلبيجرامــات، وال ســيا ىف املناســبات املهمــة«19. ومــن املالحــظ أن الدكتــور أمحــد عتــان قــد أشــار إىل أن هــذه 
ــا أن  ــهاًل، ك ــس س ــة لي ــة األدبي ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــار، ألن ه ــعراء الكب ــا إال الش ــات كان ال يكتبه اإِلبيجرام

ــًدا.  ــاء حتدي ــدة املناســبات أو الرث ــدة أقــرب مــا تكــون إىل قصي هــذه القصي

ومــن ثــم فــإن بــزوغ اإلبيجرامــا اليونانيــة، كان هلــا أثرهــا يف بنيــة اإلبيجرامــا األوروبيــة والعربيــة بعــد ذلــك 
مــن خــالل التأثــري والتأثــر، منــذ كتابــة الدكتــور طــه حســني كتابــه النثــري )جنــة الشــوك(. وقــد دعــا طــه حســني 
ــار  ــة، واختب ــن ناحي ــة م ــواع األدبي ــراء األن ــة يف ث ــن، رغب ــذا الف ــة يف ه ــب والكتاب ــرب إىل التجري ــعراء الع الش
ب الشــاعر الفلســطيني الدكتــور عــز الديــن  اللغــة العربيــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــل ســتقبله أم ترفضــه؟ وقــد جــرَّ
ــوان توقيعــات عــز الديــن املنــارصة  ــه بعن ــا ل ــة يف هــذا الفــن اإلبيجرامــي، وقــد خصــص ديواًن املنــارصة الكتاب
ــات  ــا يف إبيجرام ــة وصوره ــكال املفارق ــة أش ــذه الدراس ــالل ه ــن خ ــنطرح م ــارة(. وس ــعرية خمت ــات ش )إبيجرام
ــتوى  ــى مس ــة ع ــة – املفارق ــة – اللغوي ــة – التصويري ــة الدرامي ــظ )املفارق ــارصة، فنالح ــن املن ــز الدي ــاعر ع الش
ــني األورويب  ــا يف األدب ــأهتا وأنواعه ــة ونش ــوم املفارق ــن مفه ــث ع ــه باحلدي ــك كل ــبق ذل ــه( ونس ــف نفس املوق

والعــريب. 

مفهوم املفارقة
، فيجــب أن  اختلــف الباحثــون والدارســون حــول مفهــوم املفارقــة يف النقــد األديب اختالًفــا واســًعا ومــن ثــمَّ
ــة«  ــان أن »املفارق ــب اللس ــر صاح ــد ذك ــة، فق ــة اإلصطالحي ــة، والناحي ــة اللغوي ــن الناحي ــذا املفهــوم م ــع ه نتتب
ــارق  ــوم، ف ــارق الق ــرق، وتف ــم: الف ــة، واالس ــا مباين ــة، وفراًق ــيء، مفارقـــــ ــرق ال ــال ف ــة«، يق ــي: »املباين ه
ــا  ــدل غالًب ــة ت ــرق واملفاعل ــن ف ــة، م ــي مفاعل ــة، ه ــا املعجمي ــث داللته ــن حي ــة م ــا«20. فاملفارق ــم بعًض بعضه
، فهــي، افــراق، وتباعــد بــني جهتــني متضادتــني، كأنَّ كَل جهــة متعــن يف  ــمَّ عــى االشــراك يف الفعــل، ومــن ث

ــرى... ــن األخ ــد ع التباع

املفهوم االصطالحي
ــِص  ــاِء الن ــًيا يف بن ــزًءا أَساِس ــْت ج ــا َأّصَبح ــرًيا، ألهن ــا كب ــِة اهتاًم ــِة املفارق ــُث بنظري ــُد األديبُّ احلدي ــمَّ النق اهت
َم اَلنقــُد تعريفــاٍت كثــريًة للمفارقــِة، وحــاوَل ) دي – يس – مويــك ( أْن  /النثريِّ عــى حــٍد ســواء. وَقــدَّ الشــعريِّ
ــا بســيًطا بْقولِــه: »إهنــا َفــن قــول يشء دون َقولــه حقيقــة بمعنــي أننــا نتوصــل إىل فهــم املعنــى  قــّدَم هلــا تعريًف يُّ
ــر  ــفورد املخت ــم أكس ــك«21. ويف معج ــى ذل ــظ ع ــر اللف ــدل ظاه ــارشة دون أن ي ــري مب ــة َغ ــود بطريق املقص
ــة،  ــلوب املفارق ــو أن يف أس ــوم، »وه ــذا املفه ــر هل ــح أكث )CONCISE OXFORD DICTIONARY( توضي

19- أمحد عتان، »الشعر اإلغريقي تراًثا إنسانًيا وعاملًيا«، عامل املعرفة، ع 77، )1984(، ص 116.
20- )مادة فرق(، حممد بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، 1988(. 

21- ديى يس مويك، املفارقة وصفاهتا، ترمجة عبد الواحد لؤلؤة، )ط2 ، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1996(. 
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ــر  ــأن يتظاه ــيا ب ــه، وال س ــي أو خيالف ــذا املعن ــع ه ــض م ــا يتناق ــي ب ــة توح ــاه بلغ ــن معن ــرُء ع ــربِّ امل ــا َأن ُيَع إم
املــرء بتبنّــي وجهــة نظــر اآلخــر، إذ يســتخدم هلجــة تــدّل عــى املــدح، ولكــن يف وقــت غــري مناســب البتــة. كــا 
ــه يف ذلــك الوقــت ســخرية مــن فكــرة مالءمــة األشــياء، وإمــا أن يســتعمل الشــخص اللغــة  ــو كان يف حدوث ل
بطريقــة حتمــل معنًــى باطنًــا موجًهــا جلمهــور خــاص ممّيــز، ومعنًــى آخــر ظاهــًرا موجًهــا لأشــخاص املخاطبــني 
IRO-( ــة ــة الالتيني ــن الكلم ــتق م ــة )IRONY( مش ــح املفارق ــإن مصطل ــّم »ف ــن َث ــول«22. وم ــني بالق وأ املعني
NIA( التــي تعنــي التخّفــي حتــت مظهــر خمــادع، والتظاهــر باجلهــل عــن قصــد، وهــو ينقســم إىل ثالثــة أقســام:

هــو شــكل مــن أشــكال القــول يكــون املعنــى املقصــود منــه عكــس املعنــى الــذي تعــرّب عنــه الكلــات 1. 
املســتخدمة، ويأخــذ – عــادة – شــكل الســخرية حيــث تســتخدم تعبــريات املــدح، وهــي حتمــل يف باطنهــا 

الــذم واهلجــاء.
نتاج متناقض ألحداث، كا يف حالة السخرية من منطقية األمور.2. 
التخفــي حتــت مظهــر خمــادع أو االدعــاء والتظاهــر، وتســتخدم الكلمــة بشــكل خــاص لإلشــارة إيل مــا 3. 

ــتخدمها  ــقراط  يس ــؤال، وكان س ــفة الس ــرف بفلس ــا ع ــالل م ــن خ ــقراطية« م ــة الس ــمى بـــ »باملفارق يس
ليدحــض حجــة خصمــه.«23

ــات  ــني التعريف ــركة ب ــارص املش ــة واألدب(24 إىل أن العن ــوان )املفارق ــته بعن ــليان يف درا س ــد س ــري خال يش
ــارص:  ــة عن ــل يف ثالث ــة تتمث ــددة  للمفارق املتع

أوال: الــكالُم الــذي يتــّم تنســيقه يف منظومــة معينــة، بحيــث يــؤّدي )الــدال( يف َهــذه املنظومــة مدلــوالت ســياقية 
نقيضــة ملدلولــه املعجمــي. 

ثانًيــا: الرســالة وهــي مــا حتْملــه املفارقــة مــن املعــاين أو الــدالالت النقيضــة للداللــة املعجميــة الظاهــرة، أو مــا 
ــة.  ــن رؤي ــرية م ــب البص ــس صاح ــه يف نف ــة أن حتقق ــودُّ املفارق ت

ــا: صاحــب البصــرية هــو الطــرف الــذي تتحقــق رســالة املفارقــة نفســها لديــه وينحــر صاحــب البصــرية  ثالًث
هــذا يف واحــد أو أكثــر مــن األطــراف التاليــة: 

    )Emitter( الباث
)Recover( املتلقي

الضحية )Victim( وهو الطرف الذي يقع عليه مضمون املفارقة. 

ــة  ــق العالق ــى حتقي ــا ع ــز أساًس ــي يرتك ــوي بالغ ــري لغ ــة »تعب ــم إىل أّن املفارق ــة إبراهي ــورة نبيل ــري الدكت تش
الذهنيــة بــني األلفــاظ أكثــر ممــا يعتمــد عــى العالقــة النغميــة أو التشــكيلة، وهــي التنبــع مــن تأمــالت راســخة 
ومســتقرة داخــل الـــــذات، فتكــون بذلــك ذات طابــع غنائــي أو عاطفــي، ولكنهــا تصــدر أساًســا عــن ذهــن 

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.  

23- املرجع نفسه.
24- خالد سليان، املفارقة واألدب: دراسات يف النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الرشوق(، ص 33.
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ــا«25. ــا حوهل ــذات ب ــديد  لل ــى ش ــد، ووع متوق

صحيــح أن املفارقــة مصطلــح نقــدي قديــم، فعــى الرغــم مــن وجودهــا  كــا يذكــر »مويــك«26 مــع حمــاورات 
ســقراط ويف مجهوريــة أفالطــون، حــني كان ســقراط يتظاهــر باجلهــل اســتخفافا باخلصــوم، فــإن كلمــة )Irony( مل 
تظهــر يف اإلنجليزيــة إال بعــد عــام 1502 كــا أهنــا مل تدخــل يف االســتعال األديب إال يف بدايــة  القــرن الثامــن 
 )Embryonic Irony( ــة ــة  جنيني ــا مفارق ــن اعتباَره ــة، يمك ــري يف اإلنجليزي ــات أخ ــود كل ــم وج ــرش رغ ع
ــور  ــرب تط ــع أك ــد وق ــخ. وق ــم scofp. إل ــز mock يتهك ــرب Jean يغم ــرأ gib يعت ــخر Flout يق ــل يس مث
ــاع  ــة أو االرتف ــة. الزاوي ــة أو الضحي ــه املفارق ــع علي ــن تق ــة م ــن زاوي ــه َم ــَد انتقال ــكان عن ــة، ف ــح املفارق ملصطل
)بمفارقــة األحــداث( )IRONY OF EVENTS( إىل مــا وراء الطبيعــة عــن طريــق ختيــل أنَّ هنــاك قــوة قدريــة 
ــرز مــن  ــة. ومــن أب ــة أو غــري مبالي ــة أو غــري معادي ــة معادي خارقــة وراء األحــداث، وهــي قــوة ســاخرة مزاجي
ــة متضــادة.  ــده جدلي ــز عــى هــذا املفهــوم )فريدريــك شــلجيل )F. Schilgle حيــث بــدت املفارقــة عــى ي رّك
فــإن الطبيعــَة عنــده عمليــة جدليــة قانوهنــا اخللــق املتواصــل واإلفنــاء املســتمر يف الوقــت نفســه واإلنســان فيهــا 
ــد  ــح. إًذا مل تع ــة املصطل ــذري يف دالل ــدث حتــول ج ــون. وح ــذا القان ــري ه ــس ســوى شــكل واقــع حتــت تأث لي
Method-( للتعبــري عــن معنًــى أو موقــٍف مســاٍو، وإنــا صــارت منهًجــا لــه )deric( ،ةاملفارقــ جمــرد وســيلة
ــة منهــا  ــة ومقوماهتــا، وتوجــد دراســات جــادة وقيمــة حــول املفارق ــة العلمي ــكل مواصفــات املنهجي ology( ب
عــى ســبيل املثــال ال احلــر: دراســة الدكتــور حممــد العبــد، بعنــوان املفارقــة القرآنيــة. دراســة خالــد ســليان، 
املفارقــة واألدب. واملفارقــة التصوريــة، للدكتورعــيل عــرشي زايــد. واملفارقــة، للدكتــورة نبيلــة إبراهيــم وغريهــا. 

)Dramatic Irony( املفارقة الدرامية
ــة املفارقــة يف النقــد األديب، وهــذه  ــواع املفارقــات التــي اشــتملت عليهــا نظري ــة مــن أن تعــد املفارقــة الدرامي
ــل  ــا متث ــة، ألهن ــة خاص ــعري بصف ــة والش ــص األديب بعام ــة للن ــة العميق ــن البني ــع م ــا تنب ــة إن ــة الدرامي املفارق
جوهــر النــص وروحــه وغايتــه التــي خلــق مــن أجلهــا هــذا النــص يف احليــاة، كــا تنبثــق املفارقــة الدراميــة مــن 
ــة لإليقــاع  ــان أطــراف املفارق ــن، يتجاذب ذلــك الــراع الــذي ينشــأ عــن طريــق احلــوار املخــادع بــني متحاوري
ــم  ــإن معج ــه، ف ــا إلي ــذي توصلن ــا ال ــا ملفهومن ــا مقارًب ــا تعريًف ــد هل ــة، ونج ــا املفارق ــع عليه ــي تق ــة، الت بالضحي
ــة  ــد يف البني ــذي يوج ــني، وال ــني معني ــارع ب ــك »التص ــا ذل ــة )IRONY( بأهن ــرف املفارق ــكار يع ــخ األف تاري
الدراميــة املتميــزة لذاهتــا: بدايــة؛ املعنــى األول هــو الظاهــر الــذي يقــدم نفســه بوصفــه حقيقــة واضحــة، لكــن 
ــر  ــى آخ ــن معن ــف ع ــا بالكش ــه يفاجئن ــه، فإن ــه أو يف زمن ــواء يف عمق ــى، س ــذا املعن ــياق ه ــف س ــا يتكش عندم
متصــارع معــه، هــو يف الواقــع يف مواجهــة املعنــى األول الــذي أصبــح اآلن، وكأنــه خطــأ، أو معنــى حمــدود عــى 

ــة موقفــه اخلــاص«27.  ــادر عــى رؤي ــر، وغــري ق أقــل تقدي

25- نبيلة إبراهيم، »املفارقة«، فصول، اهليئة املرية العامة للكتاب، القاهرة، ع 3-4، )1987(، ص 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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ــادة  ــيل اإلف ــرى ع ــة األخ ــواع األدبي ــكأت األن ــا ات ــرح، ومنه ــأهتا بامل ــذ نش ــة من ــة الدرامي ــت املفارق وارتبط
مــن املفارقــة املرحيــة إيل الدخــول يف عــوامل أدبيــة أخــرى كاملفارقــة الشــعرية والروائيــة والقصصيــة، وقــد أشــار 
ــى  ــرح، فه ــاس بامل ــة باألس ــة الدرامي ــت املفارق ــول »ارتبط ــة، فيق ــة الدرامي ــك إىل املفارق دي - يس - ميوي
متضمنــة بالــرورة يف أّي عمــل مرحــي، لكــن هــذا ال يعنــي عــدم وجودهــا خــارج املــرح، وهــى تكــون 
أبلــغ أثــًرا عندمــا يعــرف املراقــب مــا ال تعرفــه الضحيــة، ويــرب ميــوك مثــااًل عــى ذلــك مــن قصــة يوســف 
ــة  ــا أصبحــت املفارق ــه، ورب ــه يف مــر، وهــم ال يعرفون ــه«28 ونالحــظ يوســف الــذي يســتضيف إخوت وإخوت
ــة  ــة الدرامي ــا القــارئ يعــرف29. كذلــك تتحقــق املفارق ــه بين ــو مل يكــن يوســف يعــرف إخوت ــًرا ل فيهــا أقــل أث
ــا  ــة متداخــل بشــكل أو بآخــر مــع م ــة. وهــذا النمــط مــن املفارق ــه الضحي ــا ال تعرف ــا يعــرف املراقــب م عندم
يعــرف بمصطلــح مفارقــة األحــداث. ولكــي يفــّرق ميــوك بينهــا، يــرب مثــاًل باملــدرس الــذي قــام برســيب 
طالــب يف االمتحــان، يف الوقــت الــذي ظــل فيــه الطالــب يعلــن بيقــني تــام، أنــه أدى االمتحــان بشــكل جيــد، 
ــن  ــىء م ــن ش ــبة لآلخري ــد بالنس ــة، وال يوج ــة مفارق ــل حال ــا متث ــة هن ــك، فاحلال ــاح دون ش ــع النج ــه يتوق وأن
هــذه املفارقــة إال بعــد أن تظهــر نتيجــة الطالــب. والخيتلــف حتديــد مفهــوم املفارقــة  عــن مــا قدمــه معجــم و 
قامــوس أكســفورد أن مصطلــح )IRONY( مشــتق مــن الكلمــة الالتينيــة  )IRONIA( التــي تعنــي التخفــي حتــت 
مظهــر خمــادع، أو االدعــاء والتظاهــر باجلهــل، وتســتخدم الكلمــة – بشــكل خــاص – لإلشــارة إىل مــا يســمى بـــ 
»املفارقــة الســقراطية« مــن خــالل مــا ُعــرف بفلســفة الســؤال، وكان ســقراط يســتخدمها ليدحــض حجــة خصمــه 
30. وعليــه يمكــن لنــا أن نخلــص مــن هــذه املفاهيــم املتعلقــة باملفارقــة بعامــة واملفارقــة الدراميــة بخاصــة إال أن 

ــاج إنســاين حمــض، وإبداعــي رصف، أي أن صانــع املفارقــات يريــد أن يتخّفــى وراء  ــة، هــي نت املفارقــة الدرامي
أقوالــه وأفعالــه حتــى يصبــح املتلقــي يف حــرية مــن أمــره أمــام النــص املقــروء، أو املســموع أو امُلَشــاَهد. ومــن 
النــاذج الشــعرية التــي جتلــت فيهــا املفارقــة الدراميــة بشــكل واســع يف إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن املنــارصة 

ــوا منــي اخلفــني. فيقــول:  ــوان: رسق ــا بعن إبيجرام
»رجعُت من املنفى 
يف كفي خفُّ حنني 

حني وصلت إىل املنفى الثاين 
رسقوا مني اخلفني«31.

ــذي  ــاري ال ــى اإلجب ــن املنف ــث ع ــالل احلدي ــن خ ــة م ــة موجع ــة درامي ــة، مفارق ــا الفائت ــى يف اإلبيجرام تتج
ــطني،  ــة يف فلس ــوت واألرايض العربي ــيل للبي ــدو اإلرسائي ــف الع ــراء جتري ــن ج ــه م ــّر إلي ــاعر أن يف ــر الش اضط
فيعتمــد الشــاعر عــى بنيــة مفارقــة دراميــة حزينــة تــي بالوجــع العــريب، هــذه املفارقــة التــي يغلــب عــى طابعهــا 

28- العمــل املقصــود هنــا هــو روايــة »يوســف وإخوتــه« “Joseph and His Brothers” وهــي تعــّد أشــهر روايــة للروائــي األملــاين تومــاس 
مــان )Tomas Mann( 1875-1955، وهــي تعتمــد عــى قصــة »ســّيدنا يوســف« التــي وردت يف العهــد القديــم وحتولــت إىل أســطورة مــن 

األســاطري العربيــة والبابليــة واملريــة واإلغريقيــة.
29- Mueck D. C., The compass of Irony, p. 52 and 100. 

30- نجاة عيل، »مفهوم املفارقة يف النقد الغريب«، جملة نزوى العانية، ع 53 )2009(، ص 165.
31- عز الدين املنارصة، توقيعات عز الدين املنارصة: ابيجرامات شعرية خمتارة )عّان: دار الصايل، 2010(، ص 21-20.
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الســخرية املوجعــة، مــن خــالل االنتقــال مــن منفــى إىل منًفــى آخــر، حتــى جنــود االحتــالل مل يركــوا لــه خّفــه 
ــيايس  ــكك الس ــة والتف ــات الثقافي ــل التخبط ــا يف ظ ــرب كره ــا جي ــد قلًب ــطينية مل جت ــذات الفلس ــد. وكأنَّ ال الوحي

امللحــوظ. ويقــول يف إبيجرامــا أخــرى بعنــوان: أنــت أمــري.
»أنت أمري«!!

أنت أمري!!
وأنا أمري!!

فمن ياُترى يقود هذا الفيلق الكبري!!«32.

ترتكــز اإلبيجرامــا الســابقة عــى بنيــة املشــهد املفــارق بــني ســخرية الــذات مــن نفســها وتناقضاهتــا اإلنســانية، 
ــى  ــور املعن ــدو ص ــري(. وتب ــيقود احلم ــن س ــري، م ــا أم ــري وأن ــت أم ــائع )أن ــعبي الش ــل الش ــتدعي املث ــث تس حي
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 الغيَّاب 
وزرعنا عنًبا.. وهضاب 

فلقينا موت األحباب«33. 

يســتدعي الشــاعر عــز الديــن املنــارصة يف اإلبيجرامــا الســابقة صــورة املحتــل اإلرسائيــيل الــذي قــام بغــرس كل 
األحجــار الســوداء واملتاريــس، ليمنــع الشــعب الفلســطيني مــن زيــارة ديــاره وأهلــه وذويــه، ويف صــورة أخــرى 
ــا –  تتقابــل مــع هــذه الصــورة األوىل، نالحــظ صــورة األمــل املغــروس مــن خــالل )الفعــل املــايض زرعنــا عنًب
وهضــاب – فلقينــا مــوت األحبــاب( وينتــج عــن هــذه الصــورة املتقابلــة مفارقــة دراميــة نتيجــة التصــارع اليومــي 

بــني أصحــاب األريض واملحتــل. ويقــول يف إبيجرامــا بعنــوان املقوقــس: 
»أمر عى 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 
الــذي أحــب ليــى، فغــاب عقلــه تيًهــا وعشــًقا، وكلــا مــرَّ عــى أطالهلــا بكــى واســتبكى األصحــاب والعشــرية، 
ــدروب  ــذه ال ــه ه ــدروب أنكرت ــى ال ــرت ع ــا م ــي كل ــة الت ــة املحزون ــروح العربي ــك ال ــارصة تل ــدة املن ويف قصي

32- املرجع السابق، ص 22.
33- املرجع نفسه، ص 23.
34- املرجع نفسه، ص 24.
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جمــربة، فنالحــظ الــراع األقــوى الداخــيل بــني 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.

ــا  ارتكــز عزالديــن املنــارصة يف بنــاء اإلبيجرامــا الفائتــة عــى اللعــب اللغــوي املتناقــض، فهــو يســتدعي صوًت
خارجًيــا، ليحــاوره داخــل النــص الشــعري، مبدًيــا صوًتــا عربًيــا قديــًا، ومــن ثــم فــإن الفــارس هــو رمــز لــكل 
جماهــد يف فلســطني يدافــع عــن عرضــه وأرضــه، جماهًبــا املــوت املحقــق عــى أيــدي املحتــل اإلرسائيــيل، 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 

أّمي عرجاء  
وأيب أعرج 

وأنا أضحك من حزين«36.

ــم  ــص حج ــي تلخ ــل ه ــزن، ب ــة يف احل ــة موغل ــة درامي ــى مفارق ــابقة ع ــا الس ــارصة يف اإلبيجرام ــكأ املن ات
املأســاة التــي متــر هبــا األرايض العربيــة، فأصبحــت األّمــة العرجــاء هــي رمــز لأمــة العربيــة التــي متــي برجــل 
مريضــة، فــال حتقــق نــًرا أو تســهم يف حتريــر األرايض العربيــة املحتلــة، ومفــردة األب التــي يرمــز الشــاعر مــن 
ــذات  ــرب، وال ــيف وال ح ــال س ــزَل، ف ــح أع ــالحه، وأصب ــه س ــرد عن ــذي جت ــريب ال ــارس الع ــا إىل الف خالهل
الشــاعرة التــي تصنــع مفارقــة قويــة، وصادمــة تكمــن يف الضحــك مــن شــدة احلــزن عــى الــذات نفســها التــي 
ــون  ــل مكن ــل متث ــه، ب ــه ومالحم ــي كيان ــاعر ه ــريب، ألن ذات الش ــن الع ــة يف الوط ــذات اجلمعي ــا لل ــل نموذًج متث

ــا.   ــرى عليه ــات األخ ــه الكائن ــم، فرضت ــع مظل ــن واق ــكاك م ــتطيع الف ــي ال تس ــه الت ــكاره وجوارح أف

املفارقة التصويرية
صحيــح أن املفارقــة التصويريــة هــي نــوع مــن أنــواع املفارقــات يف النقــد األديب احلديــث، وقــد أرشنــا إليهــا، 
ــة،  ــية، واالجتاعي ــة، والسياس ــا، الفني ــا، وخصائصه ــة، ومفهومه ــول املفارق ــري، ح ــث النظ ــبق يف املبح ــا س في

ــة. ــا بخاص ــة واإلبيجرام ــعرية بعام ــدة الش ــا يف القصي ــا ومواضعه ــة، وأنواعه والثقافي
يشــري الدكتــور عــى عــرشي زايــد يف كتابــه عــن بنــاء القصيــدة العربيــة احلديثــة، إىل أن املفارقــة التصويريــة، 
»مــا هــي إاّل تكنيــك فنــي، يســتخدمه الشــاعر املعــارص إلبــراز التناقــض بــني طرفــني متقابلــني، بينهــا نــوع مــن 
التناقــض، وقــد يمتــد هــذا التناقــض ليشــمل القصيــدة بأكملهــا، ليــس يف مجلــة أو بيــت فقــط، كــا يف الطبــاق 

35- املرجع السابق، ص 25.
36- املرجع نفسه، ص 26.
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ــة فكــرة تقــوم عــى اســتنكار االختــالف والتفــاوت  ــة التصويري ــا  أن التناقــض يف املفارق ــرى أيًض ــة. وي واملقابل
ــعر  ــة يف ش ــة التصويري ــق املفارق ــت مناط ــد تباين ــم فق ــن ث ــل«37. وم ــق وتتاث ــي أن تتف ــاع كان ينبغ ــني أوض ب
الدكتــور عــز الديــن املنــارصة بعامــة، وتوقيعاته/إبيجراماتــه بصفــة خاصــة.  وقــد اجتــزأت مــن خمتــارات بعــض 
ــا كامــاًل، بعنــوان خمتــارات مــن إبيجرامــات عــز الديــن  إبيجرامــات عــز الديــن املنــارصة، ألنــه أفــرد هلــا ديواًن

املنــارصة فيقــول يف إحــدى إبيجراماتــه: 
»أسري يف الشوارْع

حمدقًا يف املوت واخلراْب
أسدُّ أنفي بدمي

وأطرد الذباب عن فمي
لكنّه يعود للرداْب

من يمنع الذباب أن يمّر يف فمي
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 خــالل رحلتــه يف احليــاة ورصاعــه مــع 
الذبــاب الــذي يمــر يف فمــه، وهــو يرمــز إىل االحتــالل االرسائيــيل الــذي أجــرب الفلســطيني عــى الرحيــل عــن 
ــر  ــاب أن يم ــع الذب ــن يمن ــه: »م ــاؤل يف قول ــة بالتس ــتغاثة املمزوج ــاعر إىل االس ــأ الش ــد جل ــه، وق ــه وأهل أرض
ــاد  ــى أجس ــرور ع ــن امل ــه م ــوة متنع ــد ق ــل الجي ــاب املحت ــذا الذب ــاب؟ !« وكأن ه ــع الذب ــن يمن ــي؟ م يف يف فم
اإلنســانية يف األرايض العربيــة املحتلــة. فهــذا الســؤال يوقــظ الكثــري 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 األشياْء

ْء ال أحكيها، إالّ للحيطان الصاَّ
أحكيها حلام األرسار عى اهلََضبْه

أرفض أن أحكيها للسيف املسلول عى الّرَقَبْه
أرفض أن أحكيها للغوْل

ذلك أنَّ لساين يا أحبايب، مشلوْل«39.
يف اإلبيجرامــا الســابقة، يمكننــا أن نالحــظ مشــهدين متناقضــني صنعتهــا املفارقــة التصويريــة، ومهــا؛ املشــهد 
ــال  ــل األطف ــذي يقت ــل ال ــد املحت ــه ض ــاعر ورصاخ ــكاء الش ــمع ب ــي ال تس ــاء الت ــان الص ــورة احليط األول: ص
والنســاء والعجائــز ويســجن الشــباب يف معتقالتــه حمطــًا بيوهتــم وزراعاهتــم، واملشــهد الثــاين: يتمثــل يف لســان 

37- عيل عرشي زايد، بناء القصيدة العربية )القاهرة: مكتبة ابن سينا، 2002(، ص 138.
38- املنارصة، ابيجرامات شعرية خمتارة. مرجع سابق، ص 27.

39- املرجع نفسه، ص 29.
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ــاعر أن  ــاول الش ــث ح ــاع. حي ــن آالم وأوج ــزن م ــر أو خيت ــا يضم ــوح ب ــتطيع الب ــذي اليس ــلول ال ــذات املش ال
جيمــع يف توقيعتــه بــني احلكــي يف مواجهــة احليطــان الصــاء، وبــني حديــث اللســان الــذي أصيــب بالشــلل عــن 
ــاة مــن خــالل التعبــري عــن أوجــاع مســكونة  ــة يف احلي الــكالم. فاملشــهدان يمثــالن تناقًضــا واضًحــا بــني الرغب
يف الــروح، وبــني الصمــت الــذي يــودي إىل املــوت والقتــل وفقــدان احليــاة، يتمّثــل هــذا كلــه يف صياغــة الشــاعر 
للحيــاة املتناقضــة التــي جتــرب الــذات الشــاعرة عــى اللجــوء إىل احلديــث إىل نفســها أو إىل احلــام الــذي يســكن 
ــا مــن الذبــح والتمثيــل بجثتــه عــى أرضــه املغتصبــة. وقــد الحظــُت كثــرًيا الشــاعر عــز الديــن  اهلضــاب، خوًف
ــال األليــم الــذي ارتبــط بأرضــه  ــه ينســجها مــن رحــم الواقــع املمــزوج باخلي ــه، أن ــاء توقيعات ــاء بن املنــارصة أثن
فلســطني، حمــاواًل طرحهــا مــن خــالل الســخرية املريــرة، والصدمــة اإلدراكيــة الواقعــة عــى قلــوب املاليــني مــن 
ــة إزاء مــا حيــدث يف األرايض الفســطينية، ومــدى  ــه، لتســجل املواقــف العربي الشــعب العــريب، فجــاءت توقيعات
األثــر الــذي تركــه يف نفــوس الشــعب الفلســطيني نفســه مــن آالم وأحــزان ومشــاعر متناقضــة.  وقــد حاولــُت 
ــة  ــق البالغي ــًفا املناط ــا، مستكش ــدة اإلبيجرام ــارصة حــول قصي ــز الديــن املن ــة الشــاعر ع ــرح رؤي ــتي ط يف دراس
التــي صنعهــا النــص مــن خــالل املفارقــة بأنواعهــا املختلفــة، الفتــا أنظــار الباحثــني العــرب إىل دراســة اإلنتــاج 

الشــعري للشــاعر املنــارصة، ودراســة إبيجراماتــه الشــعرية.
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