لمدراسات اإلنسانية

مجــمة جـامعــــة كـركوك

مفارقة العنوان في قصص زكريا تامر
د .أرشد يوسف عباس
مدرس
جامعة كركوك  /كلية التربية

الملخص

تعد المفارقة تعبٌراً لؽوٌا ً  ،تسمح للكاتب بالدخول إلى عالم النص األدبً  ،وتإدي مجموعة
كبٌرة من الوظابؾ التً تختلؾ مستوٌاتها من نص إلى آخر  .ممّا جعلها آلة فعالة ومفتاحاا ً جوررٌاا ً
من مفاتٌح النص  ،إذ ال ٌمكن إدراك طبٌعة النص األدبً ودالالتها من دون فهم مصطلح المفارقاة
واستٌعاب ردودرا .
وٌتضمن العنوان فً صٌاؼاته المتعددة إعالنا ً عان طبٌعاة الانص  ،وتاؤتً المفارقاة لتضافً
علٌه صبؽة تتضافر مع السٌاق اللؽوي لتثٌر االبتسامة والسخرٌة .

المقدمة

الحمد هلل الذي كان فً خلقه عجبا ً ،وأنزل قرآنا ً عجبا ً ،شهدت به اإلنس والجن ،وأقاام الادنٌا
ْنص والصاالة والساالم علاى ساٌدنا محماد وعلاى آلاه
ْن ْاث َناٌ ِ
وفق قانون (قُ ْل َنا احْ ِم ْل فٌِ َهاا مِان ُكا َل َز ْو َجاٌ ِ
وصحبه أجمعٌن ،وبعد:
أشد ما ٌحٌرنً وأنا أقرأ لزكرٌا تامر ذلك النظام الجمٌل الذي بنى علٌه قصصه ،فقد اعتماد
أسلوب السهل الممتنع ،إذ كانت مفارقة فً حد ُ ،تضاؾ إلى مفارقاات كثٌارة تمٌاز بهاا الكاتاب ،بعاد
ان كانت حٌاته مفارقة رً األخرى  ،فهو الذي اشتؽل بالحدادة فتخرج منها أدٌبا ٌشاار إلٌاه بالبناان،
بعد أن خذلته مدرسته فتركها ورو ابن الثالثة عشرة مان عمار  ،عارؾ باالتمرد علاى قاوانٌن العاٌ
فً مجتمعه ،فاستعرت كتاباته ناراً تصاهر األباواب الفوالذٌاة لٌباٌن ماا وراءراا وٌتعارى جساد وسام
بالجوع والسٌاط وأشٌاء أخر  ،أراد أن ٌجعل مان كتاباتاه دموعاا تنازل دواء مخففاا ً علاى آالم النااس
الذٌن أحبهم ،ذلك رو زكرٌا تامر ،حاول ناب القباور وإخاراج أساراررا ونشار ؼساٌلها أماام النااس
لعلهم ٌستٌقظون على واقع مرّ صنعته أٌادٌهم ونحتته عقولهم بعدما رفضات بإصارار ؼرٌاب تؽٌٌار
الواقع الذي تعٌشه ،لقد مثلات قصاص زكرٌاا تاامر (حٌااة ؼمسانا فٌهاا لقماة العاٌ بالادموع والادمص،
(ٌتناوشنا الفقر تارة والجهل مرة أخرىص ،و(المار ثالثاةص ،و(ساهام األعاداء مارات أخارص ،وكؤنناا
نقاارأ مااا كتبااه زكرٌااا قباال عقااد ماان الساانٌن فنظناه ٌكتااب عنااا الٌااوم  ،وألجاال رااذا اختاارت موضااوع
المفارقة فً عنوانات قصص زكرٌا تامر ،وقد اشتمل البحث على تمهٌد ذكرت فٌاه نباذة مختصارة
عن حٌاة زكرٌا تامر ،ومجامٌعه القصصٌة ،ثم تناولت بشًء من اإلٌجاز تعرٌؾ المفارقة ،مساتعٌنا
بعدد من أقوال النقاد فٌها وكذلك عرفت العنوان ،وتطرقات الاى أرمٌاة الادور الاذي ٌشاؽله فاً كتاباة
النص بوصفه عتبة ال ٌمكن االستؽناء عنها فً أي نص أدبً وقد تكون مرآة دالة على فحوى النص
على نحو عام  ،و تناولت فً متن البحث مفارقة العنوانات فً قصص زكرٌا تامر ،واعتمدت فاً
ذلك على تحلٌل العنوان وذكر الدالالت التً خرج إلٌها ومكمن المفارقة فٌها .وانتهٌت فً بحثً إلى
خاتمة بٌنت فٌها عددا من النتابج التً خرجت بها  ،ومن ثم قابمة المصادر والمراجع.
وختاما ال ٌسعنً اال أن أشكر كل من ساعدنً فً كتابة البحث بآرابه وأفكار داعٌا هللا ّ
عز
وجل أن ٌوفق الجمٌع لحبه ورضا  .والحمد هلل رب العالمٌن.
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التمهيد

زكرٌا تامر
ولد زكرٌا تامر فاً حً(البحصاةص(ٔص أحاد أحٌااء ( دمشاق صعاام( ٖٔٔ3ص ،تارك المدرساة
وعمر ثالثة عشر عاما ً لٌشتؽل فً مهن كثٌرة وٌستقر بعدرا فً مهنة الحدادة ،فؤصبح حداداً مارراً
فً معمل لصنع األقفال(ٕص ،ولام تمنعاه مهنتاه مان الكتاباة فصاار كاتباا ً مشاهوراً ،بادأ بكتاباة القصاة
القصٌرة عام ( ٔ3٘1ص ورو لما ٌزل ٌعمل فً المطرقة والسندان ،وقد اضطر الى تارك عملاه عاام
(ٓ ٔ3ٙص بسبب ظروؾ اقتصادٌة مرّ ت بها البالد ،إذ عمات البطالاة وأؼلقات أكثار المعامال  ،وفاً
العااام ذاتااه ظهاارت لااه أول مجموعااة قصصٌة(صااهٌل الجااواد األبااٌ ص ،وتبناات طباعتهااا دار(مجلااة
الشااعرص ثاام تلتهااا مجموعااة (ربٌااع فااً الرمااادص عااام ( ٖ ٔ3ٙص و(الرعاادص عااام (ٕ ٔ31ص و(دمشااق
الحرابقص عام ( ٖ ٔ31ص و(النمور فً الٌوم العاشرص عام (ٔ311ص و( نداء ناو ص عاام ( ٗ ٔ33ص
و(سنضااحكص عااام (ٔ331ص و(الحصاارمص عااام(ٕٓٓٓص و(تكسااٌر ركبصعااام (ٕٕٓٓ ص ،وقااد قاماات
دار(رٌا نجٌب الرٌسص فً عام ٗ ٔ33بإعادة طبع(المجموعات الستص األولى ثم أكملت فٌما بعد
طبع الباقً .ولم ٌكتؾ زكرٌا تامر بكتابة قصص الكبار وإنما قام بكتابة قصص موجهة لألطفال منذ
عام  ،ٔ3ٙ1وقد صدر له(لماذا سكت النهرص و(قالات الاوردة للسانونوص و(باالد األرانابص و(ٌاوم باال
مدرسااةص (ٖص .كمااا نشاارت لااه مجموعااة ماان المقاااالت ،توظااؾ فااً عااام(ٓٔ3ٙص فااً وزارة الثقافااة
واإلرشاد القومً ،وفً عام ( ٖٔ3ٙص أصابح مساإوالً فاً مجلاة (الموقاؾ العربًصاألسابوعٌة وفاً
عام(٘ٔ3ٙص عمل فً مدٌرٌة النصوص فً تلفزٌون جدة بالمملكاة العربٌاة الساعودٌة ،كماا عاٌن فاً
عااام(ٔ3ٙٙص فااً مراقبااة الكتااب فااً وزارة اإلعااالم السااورٌة ،ثاام ماادٌراً للنصااوص فااً التلفزٌااون
العربً السوري ،بعد ذلك تفرغ للعمل فً اتحاد كتاب العرب الذي كان احد مإسسٌه ،ورأس تحرٌر
دورٌتااااه الشااااهرٌة (الموقااااؾ األدبااااًص وعماااال أٌضااااا ربٌسااااا ً لتحرٌاااار مجلتااااً (أسااااامةص لألطفااااال
و(المعرفةصالصااادرتٌن عاان وزارة الثقافااة السااورٌة .وترجماات أعمالااه القصصااٌة الااى االنكلٌزٌااة
والفرنسٌة واالسبانٌة واالٌطالٌة والبلؽارٌة والروسٌة واأللمانٌة(ٗص.

مفهوم المفارقة في اللغة
المفارقة فً اللؽة  ،اسم مفعول من (فارقص وجذررا الثالثً (فرقص ال ٌخرج مفهوم المفارقة
فً ا للؽة عن معنى الفصل والتفرٌق ما بٌن الشاٌبٌن  ،فٌقاول الجاورري تحات ماادة (فارقص فرقات
بٌن الشٌبٌن افرق فرقا وفرقانا ً  .وفرقت الشًء تفرٌقا ً وتفرقة  ،فان فرق وافترق وتفرق  .والفرقان
 :القرآن  ،وكل ما فرق به بٌن الحق والباطل فهو فرقان(٘ص .وٌقال فاارق الشاًء مفرقاة وفراقاا ً أي
باعد  ،والفرقة بالضم أي التفرٌق بٌن الشٌبٌن(ٙص.
ً
نفهم مما تقدم أن داللة االصال اللؽاوي لفارق تإكاد مادلوال واحاداً  ،راو االنقساام والتباعاد ،
وان معناى (المفارقااةص اساام لمفعااول ماان فاعاال  ،قااد جاااءت معنااى التاارك والتباعااد بااٌن شااٌبٌن ؼٌاار
منسجمٌن  ،بحٌث ٌستحٌل الجم ع بٌنهما بعد تفرٌقهما  ،وذلك بفعال فاعال  ،وصافة التفاارق حصالت
بفعل قوى خارجٌة مسلطة كالتفرٌق بٌن الرجل والمرأة  ،وكذلك كفرقان الحق عن الباطل(1ص.
المفارقة في المفهوم االصطالحي :
المفارقة مفهوم قدٌم منذ عصور األدب القدٌمة ٌ .شٌر إلى أن رذا المصطلح ظهر أول مارة
عند اإلؼرٌق  ،إذ وردت كلمة ( اٌرونٌبٌا ص وتعنً التصنع واالدعاء واالختفاء تحت المظهر الكاذب
فً جمهورٌة أفالطون  ،فقد أطلق الكلمة علاى ساقراط واحا ُد مان الاذٌن كاان ٌهااجمهم  ،أل ّناه اظهار
نفسه بصاورة الرجال الجارال الاذي ٌساؤل ا خارٌن عان أشاٌاء باداعً عادم المعرفاة بهاا سااعٌا ً الاى
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الوصول إلى مراد (1ص .فالمفارقة على ما ٌبدو كانت تفٌد نوعا ً من األسلوب الاذي ٌساتخؾ النااس ،
ورً نمط أسلوبً ٌقود إلى استعمال اللؽة استعماالً مخادعا ً(3ص.
ومع تطور اللؽة والمجتمع والفكار أصابحت المفارقاة شاكالً بالؼٌاا ً تقاوم علاى ضاروب مان
السخرٌة والمجازات والكناٌة الى ؼٌر ذلك مان الصاٌػ التاً تتضاافر ماع الساٌاق اللؽاوي علاى نحاو
ٌستثٌر القارئ وٌدعو الى رف معنا الحرفً لمصالحة المعناى الخفاً علاى أسااس تعبٌار لؽاوي
بالؼٌا ً ٌرتكز أساسا ً على تحقٌق العالقة الذرنٌة بٌن األلفاظ أكثر مماا ٌعتماد علاى العالقاة النؽمٌاة او
الشكلٌة  ،ورً ال تنبع من تؤمالت راسخة ومساتقرة داخال الاذات فتكاون باذلك ذات طاابع ؼناابً او
عاطفً  ،ولكنها تصدر أساسا ً عن ذرن متوقد ووعً شدٌد للذات بما حولها (ٓٔص فهً لٌست قاوالً
 ،بل لعبة لؽوٌة ٌوظؾ فٌها الكالم  ،وٌجتمع فٌها أكثر من عنصر  ،تشمل عنصاراً ٌتعلاق باالمؽزى
ورو مقصد القابل  ،وتشتمل كذلك على عنصر لؽوي بالؼً رو عملٌة عكس الداللة .
لقد اختلؾ النقاد والدارسون فاً تعرٌاؾ مصاطلح المفارقاة  ،إذ ٌستعصاً علاى الادارس ان
ٌقؾ على كال التعرٌفاات  .لاذا وجادنا ان نقاؾ علاى تعرٌاؾ ٌجماع فاً طٌاتاه معناى واضاحا ً ٌسامح
للقاارئ باإطالق التاؤوٌالت المت احاة والوقاوؾ علاى الاادالالت الجمالٌاة علاى نحاو ٌقاود إلاى مالزمااة
النص ومعاٌشته  ،محاوالً استنباطه بشكل مو ومإثر .
إذ ٌقتبس واحد من الدارسٌن المعاصرٌن تعرٌؾ المفارقة من (معجم اوكسفورد المختصارص
إذ ٌقول :
المفارقة رً إما ان ٌعبر المرء عن معنا بلؽة توحً بما ٌناق رذا المعناى او ٌخالفاه  ،وال ساٌما
بااان ٌتظااارر الماارء بتبنااً وجهااة نظاار ا خاار  ،اذ ٌسااتخدم لهجااة تاادل علااى المااد  ،ولكاان بقصااد
السخرٌة او التهكم  ،واما رً حادوث حادث او ظارؾ مرؼاوب فٌاه  ،ولكان فاً وقات ؼٌار مناساب
البتة  ،كما لو كان فً حدوثه فً ذلك الوقت سخرٌة من فكارة مالبماة لألشاٌاء  ،واماا راً اساتعمال
اللؽااة بطرٌقااة تحماال معنااى باطن اا ً وموجه اا ً لجمهااور خاااص ممٌااز  ،ومعنااى آخاار ظااارراً موجهااا ً
لالشخاص المخاطبٌن (ٔٔص .
فااً مقاباال رااذا التعرٌااؾ تإكااد المفارقااة علااى الشااكل اللؽااوي  ،بوصاافها معطااى ذا طبٌعااة
تناقضٌة بٌن ادعاء المتكلم والتؽٌٌر الاذي حصال عبار نبارة الكاالم  ،تاإدي فاً النهاٌاة إلاى حضاور
المتناقضات  .اما فً موضع آخر من التعرٌاؾ تإشار المفارقاة بوصافها مشاهداً او حادثا ً ٌحادث فاً
وقت ؼٌر مناسب  .اذ ٌكاون الشاخص جاارالً بظروفٌاة الواقاع  ،وبالتاالً ٌتصارؾ الشاخص بشاكل
معاكس  .وفً نهاٌة التعرٌؾ ٌإشر ان المعنى المفارقً ٌفتر مستوٌٌن من التلقً األول (خاصص
ورم ٌدرك مقاصد المتكلم الباطنٌة  .والثانً (عامص ٌقؾ عند معنى الظارر(ٕٔص.
ومع توالً العصور بعاد عصار النهضاة  ،تطاورت مفاارٌم المفارقاة وتعاددت أنواعهاا تبعاا ً
الختالؾ الارإى والمنطلقاات الفلسافٌة فعادت المفارقاة تقاناة تساتهوي الكتااب والشاعراء فهاً إحادى
صور اإلبداع األدبً إذ تشتؽل على خلخلة التوقع وخرق قانون المنطق مماا ٌحادث اإلدراا وٌثٌار
الترقب لدى القارئ ،ورً لؽة شاعرة تقوم على عبارة تبدو متناقضة فً ظاررراا ،ؼٌار أنهاا بعاد
الفحص والتؤمل تبدو ذات حظ ال بؤس به من الحقٌقة (ٖٔصوقد وصافها الدارساون بؤنهاا ظااررة مان
ظوارر اللؽة ،شؽلتهم قدٌما وحدٌثا ،وفٌها ٌعبر الكاتب عن موقؾ ما على نحو مختلؾ عما ٌستلزمه
ذلك الموقؾ(ٗٔص ،فبتعبٌر دي ـ سً مٌوٌك فن قول شًء دون ان ٌقال بشكل فعلاً (٘ٔص .وراذا
التناق الظارري ٌورم المتلقً بؤنه ٌواجه موقفا ً ؼٌر متسق مما ٌدعو الى إنعام النظر فٌه ،محاوال
سبر ؼور لٌنكشؾ له عالم من المفارقة والؽرابة (ٔٙص ،كما ان رذا التناق ٌقدم آلٌة تعٌن المبدع
علاااى االنفاااالت مااان دابااارة المباشااارة والبسااااطة والااادخول فاااً آفااااق الضااابابٌة الجمالٌاااة والشااافافٌة
البعٌدة(ٔ1ص ،وبصورة أخرى فان المفارقاة معطاى لؽاوي ٌتاوفر فٌاه عادد مان األماور مثال التضااد
والثنابٌااات اللؽوٌااة ،التااً تقاادم خالصااة موازنااة ومقارنااة بااٌن حااالتٌن ٌقاادمهما الكاتااب فااً تضاااد
واختالؾٌ ،لفتان النظر وٌستشفان من النص ورذ الثنابٌات تحمل دالالت فً الموقؾ أو المضمون،
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وتقع فٌهما معاان متعاددة منهاا الهجااء المساتور أو التاوبٌ أو االزدراء أو الرٌااء والتصانع وتجرٌاد
الخصم من ممٌزاته على شكل رزلً ،لذا فهً تضاحكنا مان جهاة لكنهاا تنؽارز فاً جادران أرواحناا
تحرٌضاا ً ماان جهااة أخاارى  ،كمااا ان إٌحابٌااة المفارقااة تزٌااد ماان إحساساانا باااألمر وتعمااق ماان فهمنااا
لألشٌاء  ،ورً تتكا على كثٌار مان األدوات والرماوز التاً تشاارك فاً تبٌٌنهاا ،وال ٌمكان إدراكهاا
تماماا ً إال ماان خااالل النصااوص ،وتتنااوع المفارقااة نساابة الااى عمااق الفكاارة كالمفارقااة البسااٌطة ،التااً
تنكشؾ للقارئ بسهولة وٌسر  ،ومفارقة معقادة تحتااج الاى فهام عمٌاق وتؤمال متاؤن ٌصال بوسااطته
المتلقً الى الحقٌقة التً أرادرا الكاتب(ٔ1ص.

وظيفة المفارقة
للمفارقة وظٌفة مهمة فً العمال األدباً  .إذ شاؽلت النقااد والدارساٌن  ،وقاد بٌناوا ذلاك فقاال
(فروٌدص ان المفارقة وسٌلة شدٌدة القرب مان النكتاة  ،تحادث لاذة كومٌدٌاة لادى الساامع تخلصاه مان
المكبوتات الداخلٌة(ٔ3صوشبه (مٌوٌكص المفارقة بااداة التاوازن التاً تعطاً الحٌااة توازنهاا او ساابرة
بخط مستقٌم  .حٌنما تحمل على محمل الجد المفارط(ٕٓصوٌارى (كوتاهص ان المفارقاة راً ذرة الملاح
التً وحدرا تجعل الطعام مقبول المذاق(ٕٔص.
ً
وٌذرب ناقد معاصر الى القول ان عالماًً بال مفارقة اما ان ٌكون جنة دنٌوٌة  ،وفً راذ
الحالة فان مثل رذ الجنة ال ٌمكن ان تقاوم  ،لعادم وجاود ماا ٌساتفزرا او ٌساتثٌررا  ،واماا ان ٌكاون
جحٌما دنٌوٌا ً ال ٌسفر ابداً عن وجهة  ،وعالمنا ٌبدو من ؼٌر المحتمـل ان ٌصٌر مجرد جناة دنٌوٌاة
(ٕٕص.
وتإدي المفارقاة وظٌفاة إصاالحٌة فاً األسااس  ،فهاً تشابه أداة التاوازن التاً تبقاً للانص
األدبً بعداً جمالٌا ً من خالل قراءاته التً تتعدد بحسب طبٌعة القارئ  .عندما ترتكز على تناقضاات
النص وجعل المفارقة وسٌلة كشفها وتعرٌتها .

العنوان
ٌعد العنوان جز ًء من إستراتٌجٌة الانص ،الن لاه وظٌفاة فاً تشاكٌل اللؽاة الشاعرٌة ولاٌس
بوصاافه مكم االً أو داالً علااى الاانص ولكاان بوصاافه عالمااة لهااا بااالنص عالقااات ات اـصال أو انفصااال
(ٖٕص ورو مقطع لؽوي اقل من الجملة  ،نصا ً أو عمالً فنٌا ً  ،وٌمكن النظر إلٌه من زاوٌتٌن :
أ ـ ضمن السٌاق .
ب ـ خارج السٌاق(ٕٗص.
وعلى رذا فالعنوان لٌس كلماة عاابرة توضاع اعتباطاا ً  ،بال ٌاتم اختٌارراا أو اللجاوء إلٌهاا
بدوافع مختلفة وضؽوط متفاوتة ،فالكاتب حٌن ٌختاار عنواناا لعمال ماا  ،فإنماا ٌساتجٌب لقاوة داخلٌاة
ؼامضة تملً علٌه رذا االختٌار دون وعً منه ،ورو قد ٌختار رذا العنوان أو ذاك بدوافع ثقافٌة ،أو
إٌقاعٌة أو تركٌبٌاة تتصال ببنٌاة الانص أو تساتدعً أصاداء لعنااوٌن خارجٌاة أخارى ،وأحاداثا بعٌادة
موحٌة (ٕ٘ص  .وتختلؾ طرابق اختٌار العنوان ،فمنهم من ٌختار قبل البدء بالكتابة ومنهم من ٌؤتٌاه
العنوان دون إنذار ولكن الشابع رو ان ٌؤتً العنوان عندما ٌكتمال الانص  ،وقاد ٌكاون العناوان اساما ً
لشخصاٌة الحاادث الباارزة أو المكااان الااذي تجاري علٌااه أحااداث القصاة ،وقااد ٌااؤتً تعبٌاراً عاان فكاارة
ربٌسة كؤن تكون نوعا ً من الحب ،أو شجرة ترمز الى شًء ما ،أو ؼرفة فاً الطاابق األعلاى(ٕٙص.
ونجد المإلؾ ٌبحث عن التشوٌق عبر استخدامه األلفاظ المتناقضة والتركٌبات الؽامضة الموحٌاة أو
تلك التً تداعب مشاعر القارئ أو تستفز أحاسٌسه أو العناوٌن التً تجسد نظارة الكاتاب الاى الكاون
أو الطبٌعااة أو البشاار ،لااذا ؼاادا العنااوان عالمااة لهااا مقوماتهااا الذاتٌااة مثلااه مثاال ؼٌاار ماان العالمااات
المنتجة للمسار الداللً لتكونه ،ونحن نإول النص والعنوان معا ً ومن الممكن جداً ان ٌإسس العنوان
لشعرٌة من نوع ما إذ ٌثٌر مخٌلة القارئ وٌلقً به فً مذارب ومراتب شتى من التؤوٌل ،فٌدخله فاً
دوامتاه وٌساتفز كفاااءة القاارئ القرابٌاة ماان خاالل كفااءة العنااوان الشاعرٌة ،والعناوان بمااا راو لحظااة
تؤسٌس ،إما ان ٌإسس لنصٌة شعرٌة أو ال ٌفعل ذلك أبدا(ٕ1ص .والتمٌز الاذي ٌحصال علٌاه العناوان
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ٌتكون عبار تشاكٌله لساإال إشاكالً ٌنتظار حاالً مان الانص الاذي ٌقاوم راو ا خار باإلجاباة عان راذا
السإال اإلشكالً بإحالته على مرجعٌة النص(ٕ1ص.
ومن ال طبٌعً أن تتفاوت العنوانات فً اإلحالة عن مدلوالت الانص  ،فمنهاا ماا راو ؼاام
ومعقااد  ،تكااون دالتااه إشااارة مرجعٌااة لاابع مفاصاال الاانص  ،ومنهااا مااا رااو بسااٌط ٌباشاار مدلولااه
بسهولة(ٕ3ص ومنها ما راو ماورم وخاادع ٌ ،كاون دالتاه إشاارة مؽااٌرة لمقصاد الانص  .حتاى ٌإساس
العنوان مفارقته  ،فٌجب علٌه أن ٌعتمد على اللؽة المتحاٌلة والمضللة  .حٌنها ٌكاون العناوان مفارقاا
للنص .

مفارقة العنوان في قصص زكريا تامر

ٌتمٌز العنوان عند زكرٌا تامر بطاقة إٌحابٌة معبرةٌ ،حمل فً مدلوله تشظٌا ً ٌتؽلؽل فً متن
نصه القصصً ،محدثا ً مفارقة تنزا الى معنى آخر ؼٌر ما ٌتراءى للقارئ عند الورلة األولى ،ففً
قصة (ربٌع فً الرمادص (ٖٓصٌ ،وحً العنوان بمفارقة ،تندا الى طبٌعة المفردتٌن اللتٌن جمعتاا فاً
العنوان ،ذلك أن للربٌع داللة الحٌاة بكل ما فٌهاا مان صاور جمالٌاة تناب شاراٌٌنها بعناصار البنااء
والتكوٌن ،ورً نقٌ الرمااد الاذي ٌحمال داللاة الماوت بماا فٌهاا مان صاور مرعباة ومخٌفاة ،تناذر
بالخراب الذي ٌصاحب جشع الناار وؼطرساتها ،لقاد وضاعنا زكرٌاا تاامر أماام صاورتٌن ال انساجام
بٌنهما إال فً عالمه ،وإن قراءة أولى ل لعنوان تثٌار فٌناا االنادرا الاذي ساعى إلٌاه القااص ،ؼٌار أن
رااذا االناادرا ٌنساال ماان الااذاكرة المخٌلااة روٌاادا روٌاادا مااع قااراءة القصااة والتعاارؾ علااى أحااداثها،
وانكشاؾ ؼموضها ،فالحٌاة زاخرة بالمفارقات ،وأولى تلك المفارقات أن األؼنٌاء والفقراء ٌتساوون
فً كثٌر مان األماور ماع أن األؼنٌااء مهاذبون لطفااء ٌجٌادون دبلوماساٌة الحٌااة ،والفقاراء ٌقهقهاون
بخشونة فً لحظات الفر  ،وٌكثرون من البصق ،وٌإمنون باؤنهم ساٌحلون ضاٌوفا فاً الجناة ،ؼٌار
أنهم جمٌعا ٌحملون أسماء ورم ٌحترمون الموتى وٌشااركون فاً الجناازة ،وجمٌعاا ٌقولاون بصاوت
خاشااع (بساام هللا الاارحمن الاارحٌمص وٌتمتمااون فااً ختااام الطعااام (الحمااد هلل رب العااالمٌنص .لقااد أوجااد
زكرٌا تاامر عبار ثنابٌاة الفقار والؽناى مفارقاة تالعاب فاً مادلوالتها معبارا عان حالاة مان الساخرٌة
والسخط على الوضع الذي ٌعٌشه الناس فاً مجتمعاه ،والمفارقاة الثانٌاة تكمان فاً قٌاام أرال المدٌناة
بقتل الفتاة عندما تؤثم ،ؼٌر أن العشاق ٌتالقون خلسة .وقد مثلت رذ المفارقات اساتنكارا علاى الفقار
وعلى الجهل بؤسلوب تهكمً ساخر ،ؼٌر أنها كانت تمهٌدا لمفارقاة أكبار تمثلات فاً عاودة شاهرٌار
وشهرزاد الى المجتمع العربً بحلة جدٌدة وثوب آخر ؼٌر ذاك الذي كانوا علٌه عندما كانوا ملوكا،
لقد ع ُّذبوا وجاعوا وتحملوا مرارة الحٌاة كؤي متسولٌن ٌعٌشان على راذ األر  .وقاد كشاؾ الماتن
عن العالقة التً بنً علٌها العنوان ،فهو ٌمثل جٌلٌن متناقضٌن تماما ،األول ٌتنعم بعز الحرٌة ونعٌم
السلطان والثانً ٌقبع تحت فاقاة الجاوع وذل العبودٌاة وراذا ماا أراد زكرٌاا تاامر مان عنواناه الاذي
اختار لقصته.
وفً قصة أخرى تشكلت مان مجموعاة قصاص قصاٌرة اختاار لهاا عنواناا ال ٌحمال مفارقاة
مباشرة كما فً ربٌع فً الرماد وإنما تؤتً المفارقة من خاالل تعاار العناوان الاذي ٌحادث خلخلاة
فً السنن المتعارؾ علٌها فً عملٌة التواصل ،إذ أن كلمة (األعداءص (ٖٔصالتً رً عنوان قصاته ال
تعطً فً مدلولها المباشر اال معناى العادو الاذي ٌعادٌناا وٌحاربناا  ،ؼٌار أنناا نجاد العادو الاذي كاان
ٌعنٌه زكرٌا تامر شٌبا مختلفا ٌسكن فً ذاتنا وٌرتدي وجورنا وٌحمل روٌتنا ورناا جااءت المفارقاة،
لقااد كااان العاادو رااو الشاارطً ابا ن البلااد المكلااؾ بحماٌتهااا والمدٌنااة التااً كااان ٌفتاار بهااا أن تبسااط
جناحٌها لتحتضن أبناءرا بكل و ّد ومحباة ،واللؽاة التاً اساتخدمت بشاكل مثاالً لتحاول الهزٌماة الاى
نصر ،فً الكالم فقط ،لقد تزاحمت العناوٌن فً قصة األعداء لتعلن بشكل ؼراببً اختالل الموازٌن
وتؽٌررا فؤصبحنا نحن أعداء أنفسنا بسبب ضعفنا وتخاذلنا ،فـ الحمد هلل الذي خلقنا رجاال نرك
ساااعة الخطاار الااى أمااام الاارٌح ،فننجااو وال نهلااك .والحمااد هلل الااذي لاام ٌخلقنااا نساااء نقعااد فااً البٌااوت
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فتحرقنااا قناباال األعااداء وكؤننااا الجااوارب العتٌقااة .الحمااد هلل الااذي ال ٌحمااد سااوا ٖٕ( ..ص ،لقااد شااكل
العن وان مع المتن مفارقة ساخرة تهكمٌة تعبر عن حالاة تمارد علاى الحاال الاذي وضاعنا أنفسانا فٌاه،
وقد خلقت العناوٌن الفرعٌة نوعاا مان تؤكٌاد الفكارة وتعزٌزراا ففاً عناوان قصاتها األولاى (البداٌاةص
مثلت صورة الناس فً بداٌة ٌاومهم ،وؼالباا ماا تكاون البداٌاة عنواناا للنشااط  ،بعاد فتارة الناوم التاً
ترٌح اإلنسان مان تعاب النهاار ؼٌار أنناا نفاجاؤ بالبداٌاة فاً ماتن القصاة وقاد مثلات حالاة مان التاذمر
عندبذ أفاق الناس من نومهم آسفٌن عابسً الوجو وفً(األسرىص عنوان آخر ومفارقة متجددة مع
كل صورة من صور المجتمع  ،فاألسارى فاً مجتمعناا (نحانص ،لاذا قررناا أن نكتاب مااٌلً :نحان
الموقعٌن أدنا نلتمس من سٌد الكون أن ٌرسل إلٌنا جٌشا من مالبكته مسلحا بؤحدث األسلحة على أن
.
ٌقٌم على حدود البالد وٌقاتل األعداء وال ٌعاملنا كؤسرى (ٖٖص
وفً عنوان قصته ( إعدام الموتص (ٖٗصنوع آخر من المفارقة ٌقوم على ما ٌمكن أن نسمٌه
(تشااكٌل المشااكلص رااذ الثنابٌااة القابمااة علااى التااآلؾ ولااٌس التؽاااٌر أو التضاااد تثٌاار فٌنااا نوعااا ماان
االستؽراب ،ذلك أنه ٌقضً على توقعاتنا التً بنٌنارا على مدلوالت مطروقة ،ولو كان زكرٌاا تاامر
قد عنارا لما أحدثت مفارقة ،وال شكلت خرقا لما رو مؤلوؾ عندنا ،إذ أن للموت دالالت متعددة منها
ا لفقر والخٌانة والجبن وؼٌر ذلك ،ومن الممكن جدا إعدام كل أولبك فنعادم الماوت الاذي ٌترباع علاى
صفحات ذاكرتنا ،ؼٌار أنناا نفاجاؤ بزكرٌاا تاامر ٌعادم الماوت نفساه باؤمر مان راارون الرشاٌد انتقاماا
لموت ولد  ،وبتنفٌذ من أبً نواس الذي ٌخدع الخلٌفة وٌؤتً بشخص فقٌار ٌتهماه بؤناه الماوت فٌعادم
الفقٌر وٌشعر الخلٌفة بارتٌا شدٌد ،لكن الموت ماازال ٌحصاد أروا النااس ،وراذا األمار ٌزٌاد مان
حٌرة الخلٌفة التً تتالشى بخدعة أخرى من أبً ناواس بعادما ٌخبار أن الماوت األب قاد ماات لكناه
ترك أوالدا وأحفادا أخذوا مكانه وانتشروا ٌزرعون الموت فً كل مكاان ،وأٌاا كانات داللاة العناوان
إال أنها تركت مفارقة عجٌبة تمثلت فً التاؤلٌؾ باٌن لفظتاٌن تمناع القرٌناة مان اجتماعهماا ،كماا أنهاا
انتهت الى نقٌ ما أراد العنوان فالموت أكبر من أن ٌنتهً.
وفااً قصااة (الٌااوم األخٌاار للوسااواس الخناااسص (ٖ٘ص ،نجااد مفارقااة تتشااكل ماان معارضااتها
لحقابق دٌنٌة ترى أن الشٌطان منظر من هللا سبحانه وتعالى ،ورو مإخر فً وفاتاه الاى أجال معلاوم
ٌمثل نهاٌة الدنٌاٌ ،تشكل العنوان من مقطعٌن ربٌسٌن ٌحتوي كل مقطع علاى لفظتٌن(الٌاوم األخٌارص
و(الوسواس الخناسص وٌوحً العنوان بؤسبلة متعددة تدور فً ذرن القارئ .
رل أن الٌوم األخٌر ٌعنً نهاٌة العالم بداللة ما ذكر القرآن الكرٌم والعرؾ السابد بؤن الشٌطان باق
على قٌد الحٌاة الى الٌوم األخٌر من الدنٌا؟.
رل أن إبلٌس فقد تؤثٌر على الناس بعدما أصبحوا على درجة من اإلٌمان تبعدرم عن سٌطرته عمالً
با ٌة القرآنٌة (اال عبادنا المخلصٌنص؟.
وأسبلة كثٌرة ٌمكان أن ٌتخٌلهاا القاارئ وراو ٌمار علاى فضااء الماتن عبار بواباة العناوان .وكال تلاك
األسابلة ممكناة وال تحادث مفارقاة ،ؼٌار أنناا نفاجااؤ بادالالت أخار ٌفساررا ماتن القصاة وفٌهاا تحاادث
المفارقة .لقد تؽٌرت المعادلة ولم ٌعد إبلٌس رو الجانً والناس مجنً علٌهم  ،وقد القً القب علٌاه
بٌنما ٌته ٌؤ لشراء بع الحاجٌات التً تحتاجهاا أسارته ،وعبثاا حااول فاً إقنااعهم بؤناه لاٌس إبلاٌس
الذي كان فً مخٌلتهم ،وأقٌمت له محكمة حكمت علٌه باإلعدام بعدما شهد علٌه أكثر الناس ،فااألول
منهم قتل ألن إبلٌس أؼرا بالقتل ،وا خر اؼتصب فتاة بعدما وسوس له ابلٌس بذلك ،والثالاث كاذب
ألن ابلٌس قال له اكاذب وجمال الكاذب فاً عٌناه ،وآخارون جعلاوا الشاٌطان شاماعة ٌضاعون علٌهاا
فواحشهم ،فكم من الجرابم ترتكب باسم ابلٌس أما الناس فهم أبرٌاء مخدوعون ال ٌفقهاون مان األمار
شٌبا .ولكً ٌعزز الكاتب الفكارة التاً ٌرٌاد توصاٌلها للقاارئ وٌعماق المفارقاة أخفاى شاكل اإلعادام،
لٌترك للناس تخمٌنهم عن موت إبلٌس.
ورناك من المفارقات التً تحصل بسبب تعارضها مع التارٌ كؤن ٌستجلب الكاتب شخصٌة
تارٌخٌة فٌضفً علٌها سمة العصر فتتحول شخصٌة ثانٌة تحمل فكرا مؽاٌرا وإٌدٌولوجٌاة تتعاار
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تماماا ماع تلاك التاً تحملهااا الشخصاٌة األولاى ،فنارا ٌنازع عاان الشانفرى تصاعلكه ،وٌعطاً لمااوت
عباس بن فرناس أسبابا أخرى ؼٌر الفشل الاذي أدى الاى وفاتاه وٌستحضار كاافور اإلخشاٌدي بحلاة
جدٌدة ،وأسماء أخرى كان لها حضوررا التارٌخً على مر األجٌال.
وفااً قصااته (عنتاارة النفطااًص (ٖٙصٌشااكل العنااوان عباار لفظتٌااه مفارقااة تتااؤتً ماان شخصااٌة
عنتاارة التااً نال ا ت ماان الشااهرة عباار الحكاٌااات التااً حكٌاات عاان بطوالتااه وأشااعار أكثاار ممااا نالتااه
الشخصٌات األخرى وقد أصبحت رمز الرجولة والشجاعة والمثل الذي ٌضرب بها دابماً ،وبالمقابل
أصبح النفط مادة الثراء األولاى فاً العاالم لاذا كاان اختٌاار زكرٌاا تاامر للشخصاٌة األشاهر ماع ماادة
الثراء األولى .لقد ترك عنترة سٌفه ،وحمل معه دفتر الشٌكات ،وبدال من أن ٌضاع الخطاط الحربٌاة
للدفاع عن قبٌلته عبس نرا ٌفكر فً عقد صفقات تجارٌة ٌشوبها الكثٌر من الشك فً نزارتها بعادما
أصبح دٌدنه الرشوة وشراء الذمم.
تشااكل العنااوان ماان اساامٌن ٌرتبطااان ببعضااهما لؽوٌاا ً عاان طرٌااق اإلضاافة فاالساام (عنتاارةص
مضاؾ إلى االسم ( النفطً ص ورذ اإلضافة أعطت تعرٌفا ً جدٌداً لـ( عنترة ص ٌزٌح عن ذرن القارئ
التعرٌؾ القدٌم المكتسب بذاته عبر عالمتٌن ،األولاى :كوناه اساما ً علماا ً والثانٌاة جااءت عبار تمتعهاا
بشهرة تارٌخٌة وصلت إلٌنا عبر كتب األدب والحكاٌات الشعبٌة ،وقد وظؾ زكرٌا تامر رذ الشهرة
إلبراز خطابه بإتٌان لفظة تتمتع بقوة معادلة لتلك الشهرة إذ لو ان زكرٌا تامر اختار اسما ً من عموم
األسماء ال ٌمتلك أٌة شهرة لفقدت لفظة ( النفطً ص قوتها ولكان األمر طبٌعٌا ً  ،كون الحٌاة تضم فً
متونها أناسا ٌتصفون بالنبل وآخرٌن بالشر،
إن لفظتااً (عنتاارة ـ النفطااً ص ال تتعارضااان فحسااب وإنمااا تاادخالن فااً صااراع مسااتمر علااى ماادى
الحٌاة ،صراعا ٌرفضه التارٌ وٌقبله الحاضر األمر الذي شكل مفارقة قابماة علاى وجاود اللفظتاٌن
معا وقد تسبب ذلك فً خلق نوع من االندرا الذي ٌبنً لبناته صراع قابم فً كل صور الحٌاة بٌن
شخصٌة بطولٌة وشخصٌة مادٌة مشكلة تناقضاا أٌادٌولوجٌا باٌن الشخصاٌتٌن ،وقاد جااء ماتن الانص
مفسراً لهذ المعادلة بعدما طر زكرٌا تامر فكرة التؽٌر الحاصل فً شخصٌة عنترة الذي باع سٌفه
وترك حبه لعبلة ٌقابله فً ذلك رصٌد فً البنوك وحدٌث بالعمالت األجنبٌاة وانتظاار مكالماة تخبار
بصفقة ناجحة  .لقد مثلت شخصٌة عنترة مرموزاً لشخصٌة اإلنسان العربً الذي ما عادت تستهوٌه
البطولة وتشؽله العواطاؾ بقادر ماا تساتهوٌه أخباار الانفط والعماالت األجنبٌاة لتكاون النتٌجاة ضاٌاع
المبادئ التً نبعت وأٌنعت وأزررت فً الصحراء العربٌة بعادما قتلات برصااص الصاناعة النفطٌاة
األجنبٌة(ٖ1ص.

الخاتمة
شؽلت المفارقة حٌزا كبٌرا فً قصاص زكرٌاا تاامر ،ولام تقتصار تلاك المفارقاة علاى الماتن
فقط وإنما كان للعنوان بوصفه عتبة مهمة من عتبات النص دور كبٌر فً تشكٌل تلك المفارقاة ،وقاد
تنوع شكل المفارقة فً عناوٌن زكرٌا تامر عبر أسالٌب ثالثة ورً  :ـ
ٔ ـ اعتمد زكرٌا تامر فً اختٌار عنوانه على الثنابٌات عن طرٌق استخدام الكلمة ونقٌضها ،وقاد ال
ٌكون رذا النقٌ مباشارا وإنماا ٌستشاؾ ذلاك مان داللاة اللفظاٌن اللاذٌن ٌحمالنهاا ،ومان ذلاك قصاة
(ربٌاع فااً الرماادص فااالربٌع ال ٌحمال فااً داللتاه المباشاارة صافة مناقضااة للرمااد ،ؼٌاار أن ماا ٌحملااه
الربٌع من مدلوالت تناق مدلوالت الرماد.
ٕ ـونجد فااً عناااوبن زكرٌااا تااامر مفارقااة تقااوم علااى تؽاااٌر بٌنهااا وبااٌن مااا رااو سااابد فااً الشاارع
واألعراؾ ،ومثال ذلاك قصاته (الٌاوم األخٌار للخنااس الوساواسص ،وقاد توضاحت راذ المؽااٌرة فاً
المتن فزكرٌا تامر ٌجعل إبلٌس مجنٌا علٌاه ولاٌس الجاانً وقاد البساه النااس معااطؾ ذناوبهم ورداء
فواحشهم ،وٌحكم علٌه عبر القصة باإلعدام وٌعدم بٌنما رو فً الحقٌقة منظر الى ٌوم القٌامة.
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ٖ ـ ومن المفارقات التً اعتمدرا زكرٌا تامر فً اختٌار للعناوٌن أنه ٌستحضر شخصٌات تارٌخٌاة
وٌعطٌهااا أدوارا ؼٌاار مااا عرفاات ب اه ،فٌااؤتً بشخصااٌة عنتاارة الفااارس العربااً الااذي اشااتهر بحبااه
للفروسٌة والبنة عمه عبلة وٌضفً علٌها صفة أخرى رً صفة اإلنسان المادي الذي تؽرٌه األموال
فلم ٌعد ٌفكر اال بكٌفٌة جمع تلك األموال وبرصٌد المودع بالبنوك ،وأكثر من ذلاك نجاد ٌتنكار مان
حبه لعبلة  ،ومن الشخصٌات األخرى التً ٌستحضررا (عباس بن فرنااس ،عمار المختاار  ،جنكٌاز
خان ،الشنفرى وؼٌرراص وكل تلك األسماء قد جاءت متصدرة العناوٌن.
لقد أراد زكرٌا تامر من خلق المفارقة وجعلها دٌدن قصصه السٌما العنوان منها التعبٌر عن
سخطه من الواقع العربً األلٌم وإبداء السخرٌة منه لما آل إلٌه الواقع العربً من ضاعؾ واساتكانة،
وجهل وحب المال حتى لو كان على حساب وطنه والنااس ،وأراد أن تكاون قصصاه صارخة بوجاه
كل ما ٌإخر نهو أمته ،وٌجعلها أمة إنسانٌة متحضرة تعٌد لنفسها مجدرا وتؤلقها عبر قٌمهاا التاً
نشؤت علٌها مع التفاعل الحضاري والتطور الحاصل فً العالم.
وأخٌرا إن ما أردته من كتابة البحث عن زكرٌا تامر السٌما عناوٌن قصصه رو التعرؾ على كٌفٌة
استخدام الكاتب لهذ العتبة المهمة من عتبات النص ،فضال عن حب الدخول الاى عاالم زكرٌاا تاامر
الملًء بالمفاجآت والؽرابب ،وإنً ألرجو من هللا تعالى أن أكاون قاد وفقات فاً مساعاي ،والحماد هلل
على منه وفضله.
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Abstract
Paradox is a linguistic term . It opens the way for the writer to get into
the literary text world . It has many furniture that differ from text to another .
It has been viewed as an active key in the literary text .Where it would be
difficult to realize the nature of the literary text without understanding
Paradox . The title includes debarring the nature of text through which
Paradox adds a feature with the linguistic text to raise smile and irony .
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