دراسات

املفارقة يف العنوان ال�شعري عند ال�شاعر عبد الله هادي �سبيت
«الدموع الضاحكة» أمنوذج ًا

حفيظة ال�شيخ



يوظ ��ف عبد الله هادي س ��بيت ،بوعي منه أو دون
وعي ،بعض ًا من األس ��اليب الس ��ردية احلديثة التي
تص ��ل إلى حد الرمز واملفارقة واألس ��لوب الس ��اخر،
واستخدام التذكر واالسترجاع واحلوار ...وكل ذلك
يوض ��ح قدرة الكاتب وموهبته في االنفتاح على فن
آخر هو فن القصة.
إن املتمع ��ن ف ��ي ش ��عر س ��بيت ،الس ��يما ديوان ��ه
«الدم ��وع الضاحك ��ة» مح ��ل املقارب ��ة ،يلح ��ظ ولعه
باملفارقة وتوظيف ��ه للمفارقة املوجبة والدالة ،بدء ًا
م ��ن العن ��وان أحيان� � ًا م ��رور ًا باملوضوع ��ات والص ��ور
وانتهاء بالنس ��يج اللغ ��وي والبناء الفني؛
الوضعية
ً
لذا ميكن القول إن توليد املفارقة في مواضع كثيرة
من ش ��عره يعتبر سمة مميزة لصوته اإلبداعي ،كما
ميزته رومانس ��يته وصوفيته وميله إلى اس ��تحضار
الطبيعة في نصه الشعري.
ولعل من املفيد احلديث الس� � ��ريع في مطلع هذه
 أستاذ  -األدب العربي -جامعة عدن.
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الورقة عن املفارقة كمفهوم مجابه ،متعدد الصور،
وغير مس� � ��تقر ،ومتداخل ،وه� � ��و مصطلح غربي لم
تعرفه العربي� � ��ة ولم يدخل دراس� � ��اتها إال من وقت
قريب ،عبر الترجمة .ويش� � ��ير بعض الدراسات إلى
أن ه� � ��ذا املصطلح ظهر ألول مرة ف� � ��ي العالم على
يد سقراط ،فهو (س� � ��قراط) -بحسب كيركيغارد-
أس� � ��تاذ املفارقة بال منازع .ثم انتقل املصطلح بعد
ذلك إلى الدراس� � ��ات األوروبية في اجنلترا وأملانيا.
وكانت الكلمة تأخذ طوابع فلس� � ��فية لدى الفالسفة
األوروبي� �ي��ن ،حتى ج� � ��اء فريدريك ش� � ��ليجل وأدخل
مصطل� � ��ح «املفارقة» إلى مج� � ��ال األدب ،كما يصرح
بذل� � ��ك رينيه ويليك في كتابه «تاريخ النقد األدبي».
وكان� � ��ت املفارق� � ��ة عند ش� � ��ليجل تعني «ش� � ��ك ً
ال من
النقيضة ،وهي إدراك حلقيقة أن العالم في جوهره
ينط� � ��وي على تناق� � ��ض» .وهذا ال� � ��رأي يقودنا إلى
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محاول� � ��ة إيجاد تعريف للمفارقة ،فمما س� � ��بق جند
أن امليزة األساس� � ��ية في املفارق� � ��ة هي التعارض أو
التناقض أو التنافر أو التباين بني احلقيقة واملظهر،
مبعنى آخر :إن العالقة بني الظاهر والباطن ليست
عالقة تش� � ��ابه ،وأن للمفارقة بنية درامية أو صورة
مزدوجة; إنها -كما يرى فريدريك ش� � ��ليجل« -توتر
األض� � ��داد» .وبإمكاننا بعد قراءة ما س� � ��بق أن نفهم
أن املفارقة تنفتح على مستويني للمعنى في التعبير
الواحد :املستوى السطحي للكالم ،واملستوى الكامن
الذي لم يعبر عنه ولكن املتلقي يشعر معه بتضارب
في الكالم وتلميحات تدفعه إلى تعرية الكامن فيه؛
فه� � ��ي رفض للمعنى احلرفي لل� � ��كالم لصالح املعنى
اآلخر ،املعنى الضد الذي لم يعبر عنه.
وتتجلى أهمي� � ��ة املفارقة من كونها جزءاً من بنية
الوجود .فـكيركيغارد يرى أن «ليس من حياة بشرية
أصيل� � ��ة ممكنة من دون مفارق� � ��ة» .وأناتول فرانس
يرى أن «عاملاً بدون مفارقة يش� � ��به غابة بال طيور».
وأما في عالم األدب فإن ريتشاردز يرى أن «املفارقة
دائم � � �اً من الصفات املميزة للش� � ��عر الرفيع» .وتأتي
جماليات املفارقة في التلقي من كونها تنطوي على
مبدأ عدم التوقع ب� �ي��ن ما يحدث فع ً
ال وما نتوقعه،
أي أن األحداث واألمور جتري بشكل يخيب توقعاتنا
أو خططنا مما يثير فينا الدهشة والتأمل .وجتدر
اإلش� � ��ارة إلى أن األدب العرب� � ��ي القدمي عرف هذا
النوع م� � ��ن املفارقة حتت مس� � ��ميات كثيرة :التهكم،
الس� � ��خرية ،لطائف الق� � ��ول ،املدح مبا يش� � ��به الذم
والعكس ،حس� � ��ن التعليل ،التورية ،املجاورة ...لكن
األدب العربي والنقد العربي احلديث يأخذ املفارقة
-اليوم -كما ظهرت في الشروح والنقود األوروبية.

املفارقة يف العنوان
العن� � ��وان في األعمال اإلبداعية ،ش� � ��عراً أو نثراً،

وحتى في املقاالت الصحفية ،سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادي� � ��ة ،هو الرس� � ��الة األولى التي يرس� � ��لها
الكات� � ��ب إلى املتلقي .وتلعب لغ� � ��ة العنوان وتركيبته
الصوتية والس� � ��ياقية دوراً فاع ً
ال في اإليحاء بداللة
الن� � ��ص ومن ثم جذب املتلق� � ��ي إليه .ومن هنا ميكن
القول إن العن� � ��وان هو البهو ال� � ��ذي ندلف منه إلى
النص.
وإذا ما أردنا التوقف أمام بعض عناوين س� � ��بيت
ملعرفة دالالتها املفارقة ،سنجد أن الداللة املسيطرة
على العناوين -التي اخترناها من الش� � ��عر العاطفي
على س� � ��بيل املثال وليس احلصر -هي الشكوى من
ظلم احلبيب وبعده ونس� � ��يانه وتدللـ� � ��ه وال مباالته،
وهج� � ��ره أحياناً ،وغير ذلك مم� � ��ا يفضي إلى وقوع
الشاعر فريسة للحزن والسهد والسهر واالسترسال
ف� � ��ي الذكري� � ��ات والتمس� � ��ك باحملب� � ��وب والوفاء له
والصبر عليه ،وغير ذلك من الدالالت الصادرة من
صميم موقف الشاعر الرومانسي .وميكننا الوقوف
أم� � ��ام بعض العناوين لقراءتها واس� � ��تخالص كوامن
املفارق� � ��ة فيها ،لغ� � ��ة ومضموناً; وذل� � ��ك ألن بعض
قصائد س� � ��بيت تس� � ��تهل بعناوين مجابهة وصادمة.
فقصيدة «يا حياتي والع� � ��دم» ينطوي عنوانها على
تضاد في إحس� � ��اس الشاعر مبن يحبه ،فهو احلياة
ل� � ��ه وهو العدم ف� � ��ي آن واحد .وتب� � ��دأ املفارقة في
هذا النص الش� � ��عري من حلظة استخدام الشاعر
مفردة «باهجرك» عش� � ��رين مرة في هذه القصيدة،

كانت المفارقة عند شليجل
تعني شك ً
ال من النقيضة،
وهي إدراك لحقيقة أن العالم
في جوهره ينطوي على
تناقض
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دراسات
وهي مف� � ��ردة من حيث صيغته� � ��ا الزمنية تدل على
وقوع فعل الهجران في املستقبل ،وقد وردت ضمن
خطاب عاطفي انفعالي يهدد بتحويل مسار العالقة
احلميمة باجتاه آخر مناقض ،ففي حني أن املخاطب
(احملبوب) يعني بالنسبة للشاعر كل احلياة والهناء
واجلنة ،وبعدما «احلب ز ّيد في العلم» إش� � ��ارة إلى
كبر ه� � ��ذه العاطفة وامتدادها في نفس الش� � ��اعر،
وظهورها واشتهارها ،يأتي خيار الهجر كحل نهائي
لعالقة ميوت فيها الشاعر ويحيا ألف مرة ،فال هو
بالوص� � ��ل حي وال بالهجر; ألن ف� � ��ي الوصل معاناة،
وألن الهجر ملن كان يعني احلياة للش� � ��اعر سيعقبه
بكاء مر« :العني باتبكيك دم» ،وسيعقبه ندم مميت:
«باذوب من بعدك ندم» ،وش� � ��عور بالوحش� � ��ة« :كان
حبك جنتي بات غاية وحشتي».
ومن هنا كان العن� � ��وان معبراً عن حالة التناقض
التي س� � ��يطرت على الش� � ��اعر ،وامت� � ��دت إلى كامل
النص ،باعتبار أن العنوان يش� � ��كل جزءاً من الداللة
الكلية للنص.
وق� � ��د ج� � ��اءت املفارق� � ��ة ف� � ��ي هذا الن� � ��ص ضمن
مجموع� � ��ة من الصور الش� � ��عرية املتخمة مبكابدات
الشاعر في حال اختياره الهجر؛ ولكن هذا اخليار
يش� � ��ف من خ� �ل��ال لغته ع� � ��ن معنى آخ� � ��ر مناقض
للهج� � ��ران .واملفارقة بهذا املعن� � ��ى تكون طريقة في
الكتابة ترغب في أن يظل السؤال قائماً عن املعنى
املراد من س� � ��طح الكالم طاملا أن املفارقة قول شيء

المفارقة بهذا المعنى تكون
طريقة في الكتابة ترغب
في أن يظل السؤال قائمًا
عن المعنى المراد من سطح
الكالم طالما أن المفارقة
قول شيء واإليحاء بنقيضه
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واإليحاء بنقيضه.
وأم� � ��ا العن� � ��وان« :أال مل� � ��ا مت� � ��ى يبعد وه� � ��و مني
قريب؟» فإنه بتركيبته السياقية املشتملة على «أال»
االستفتاحية وصيغة السؤال« :ملا متى يبعد؟» (أي:
إل� � ��ى متى؟) ،فإنه يكش� � ��ف عن حالة من الدهش� � ��ة
واالس� � ��تغراب أصابت الش� � ��اعر الختي� � ��ار صاحبته
البع� � ��د عنه اعتقاداً منه� � ��ا أن في البعد خالصاً من
حالة العش� � ��ق الت� � ��ي جتمعهما ،في ح� �ي��ن أن البعد
ال يعني بالنس� � ��بة للش� � ��اعر إال االقتراب وااللتصاق
األكث� � ��ر باحملبوبة .وهنا تكم� � ��ن املفارقة؛ فالبعد ال
ينس� � ��يه إياها ،بل إن� � ��ه يهيج الذك� � ��رى ويلهب خيال
الشاعر ،حيث يتجسد أمامه شخصها وهيئتها بكل
ما تنطوي عليه� � ��ا من صفات أنثوية جمالية ،فكأنه
يراها أمامه رأي العيان« :ش� � ��فته ش� � ��وف قدامي»،
«ش� � ��فته من بني الدموع» ،مم� � ��ا يجعلها «بعيد عني
وهو أقرب» على حد تعبيره.
ويذكرن� � ��ا عنوان« :ري� � ��ت الهوى بالس� � ��وية» بقول
املتنبي في خالفه مع سيف الدولة« :لو كان يجمعنا
حب لغرته ...فليت أ َّنا بقدر احلب نقتس� � ��م»؛ فهذا
العنوان ينطوي على مفارقة يحسها الشاعر احملب
املخلص ،والذي لم يجا َز على صدقه وحبه وإخالصه
باملث� � ��ل ،ففي الوقت الذي أس� � ��لم فيه أمره للحبيب:
«حلكم الغرام س� � ��لمت روحي وقلبي هدية» ،وفارق
األه� � ��ل واحملبني ألجله« :منعت الكالم حرمت أهلي
ومن كان ل َيه» ،وجعله وساماً على صدره يتحدى به
العالم« :فعلتك وسام جاكرت بك كل هذي البرية»،
وحتول إلى سالح بيده يستخدمه في الشدائد« :أنا
لك حس� � ��ام دامي بيدك لكم من َعجية»؛ لم يجد من
هذا احلبيب إال الظلم واخلصام واجلراح واالنتقام
والسقم ومزيداً من الهيام حتولت معه حياة الشاعر
إلى ظالم.
وهنا يكون اإلحساس بالتباين الشديد بني عواطفه
وعواطف محبوبته قد أثار في نفسه شعوراً بالظلم
وغياب العدل ،وهو ش� � ��عور جعل� � ��ه يتمنى أن يكون
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نصيبه في احلب نصيباً عادالً يتس� � ��اوى فيه مع من
أخل� � ��ص له .وتكمن املفارقة هنا ب� �ي��ن ما كان يأمله
الش� � ��اعر ويتمناه بل ويتوقع� � ��ه ،وبني ما حدث فع ً
ال
وه� � ��و مخالف متاماً لتوقعات� � ��ه .وهذا هو أهم مبدأ
تقوم عليه املفارقة.
ويجبهنا عنوان آخر هو« :آسري ربي يصونه» ،وهو
عنوان خبري؛ أي :مكون من مبتدأ (آسري) وخبره
اجلملة الفعلية (ربي يصونه) .وبإضافة اسم الفاعل
(آس� � ��ر) إلى «ياء املتكلم» يكتسب اخلبر خصوصية
ذاتية ،خصوصية االمتالك؛ فهذه املرأة – احملبوبة
ال أو حدثاً
«آسرته» .وبدالً من أن يكون «األسر» فع ً
يخص الفاعل وميتلكه ،غدا املفعول به ،أو من وقع
عليه األس� � ��ر ،هو صاحب احلال ،فاستحالت املرأة
وفعلها إلى ش� � ��يء يخص الش� � ��اعر ،املتكلم ويجهر
باستحواذه (آسري) .ليس هذا فحسب ،وإمنا تأتي
أيض � � �اً جملة اخلبر بصورة دعائي� � ��ة (ربي يصونه)،
حي� � ��ث ال يكتفي الش� � ��اعر بكونه أس� � ��ير هذه املرأة،
وإمن� � ��ا هو يدعو الله أن يصونه� � ��ا ويحميها .وتظهر
هذه اجلملة اخلبرية (جملة العنوان) ممتزجة بروح
املفارقة ،حي� � ��ث املتوقع أن يتذمر املرء من األس� � ��ر
وال يفخر به وال ينس� � ��به أو ينتسب إليه ،وأن يحمل
األسير مش� � ��اعر احلقد والكره ملن يأسره .لكن ما
حدث خالف هذا التوقع ،وإذا بنا أمام شاعر يتغنى
بأس� � ��ره طاملا أن محبوبته متارسه عليه ،بل ويدعو
الله أن يصونها ويحميها« :آسري ربي يصونه ،جنبه
من كل ش� � ��ر ،ثبته َق َّوى حصونه ،آسري ربي يزينه،
جنبه شر احلسود» .يقول الشاعر هذا بالرغم من
علمه أن «آسره» ميارس فعل البطش على كل الناس:
«ح� � ��ط في قلعة جفونه س� � ��هم ما يخطي بش� � ��ر ،يا
عيونه يا عيونه ارحمي هذا البشر» .ويبرر الشاعر
«آلسره» ممارساته الباطشة ،في حقه وحق الناس،
مبا حباه الله من أسلحة فتاكة ،فهو ذو قامة ممتلئة
وهو ظبي الفال ،وبه خفة ،ومبسمه خمري ،والقمر
طلعة جبين� � ��ه ،ويتمتع باللطف والظ� � ��رف ...وغير

ذلك من الصفات اجلمالية التي حتيل فعل األس� � ��ر
والظلم والقه� � ��ر وحظر احلرية والقس� � ��وة من قبل
اآلس� � ��ر إلى إنصاف ورأفة في نظر الشاعر (ظاملي
م� � ��ا أنصفه! ما أجلفه! ما أرأف� � ��ه! .)..وواضح جداً
جتاور املتنافرات في هذا النص ،الظلم واإلنصاف،
اجلالفة والرأفة .وجتاور األشياء املتنافرة هو جزء
م� � ��ن طبيعة الوجود ،ناهيك ع� � ��ن أن املفارقة جتعل
املتلقي يشعر بتضارب في الكالم وتلميحات تدفعه
إلى استكناه الكالم الكامن.
ويس� � ��ير العن� � ��وان« :هاج� � ��ري آس� � ��ري» في فلك
العنوان الس� � ��ابق ،حيث يبدو التضاد واضحاً جلياً؛
فهو «أسير» لش� � ��خص «هجره» .وتأتي املفارقة من
كون «األس� � ��ر» مفردة حتيل إل� � ��ى محدودية احلركة
أو املك� � ��ث الطويل في مكان م� � ��ا ،بينما حتيل مفردة
«الهجر» إلى احلركة واالبتعاد وترك املكان .وفكرة
«التخلي» عن الش� � ��اعر األس� � ��ير من قبل «آس� � ��ره»
جلية في العنوان .ومع ذلك تتفكك شيفرات النص
الداخلية على معنى مضاد ،وهو التمسك باحلبيب
مقابل تخلي� � ��ه« :هاجري غاية مرادي ،ذا ُمنى قلبي
وس� � ��لوة خاطري» .ويفسر النص مس� � ��ألة التمسك
بهذا احلبيب واإلصرار على اإلغراق في محبته من
خالل تكرار كلمة «حبه وباحبه» س� � ��بع عشرة مرة،
ومن خالل قول الش� � ��اعر« :ال ه� � ��رج طرفه فؤادي
ترجمان» ،وفي موقع آخ� � ��ر «دوب قلبي جنب قلبه،

العنوان في بعض قصائد
سبيت يحمل في ذاته
مفارقة ،لكنها تنسجم
وتتساوق مع دالالت النص
الداخلية ،التي تنطوي على
مفارقات تثير دهشة القارئ
وتدعوه إلى التأمل
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دراسات
ال رج� � ��ف هذا مس� � ��ى ذا في لبي� � ��ح» .وال يخفى ما
في هذه التعبيرات من إحساس بالتواصل والتوحد
والتماهي مع اآلسر الهاجر.
ومم� � ��ا تق� � ��دم رأينا كي� � ��ف أن العن� � ��وان في بعض
قصائ� � ��د س� � ��بيت يحمل في ذات� � ��ه مفارق� � ��ة ،لكنها
تنسجم وتتس� � ��اوق مع دالالت النص الداخلية ،التي
تنطوي على مفارقات تثير دهش� � ��ة القارئ وتدعوه
إلى التأمل.
وال تفوتني اإلش� � ��ارة هنا إل� � ��ى أن ديوان «الدموع
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الضاحك� � ��ة» يختزل الكثير من ف� � ��ن املفارقة التي ال
تص� � ��در إال عن ذه� � ��ن متوقد ووعي ش� � ��ديد للذات
مب� � ��ا حولها .كما أن� � ��ه (أي عنوان الدي� � ��وان) عنوان
مفارقاتي يعبر عن ش� � ��اعر وق� � ��ع ضحية ملفارقات
ٌّ
عدي� � ��دة ،فبدت صورته في الدي� � ��وان ضحية بريئة
غير محصن� � ��ة ،معرضة للظلم ممن هو أقوى منها،
أو مسلمة أمرها له ،وهذا ما يجعل املفارقة تنطوي
على املضحك املبكي في ٍآن معاً.

