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امللخّص
ليس املفارقة لعباا لغوياا جمـرداا عـن الفاعليَِّـة والتـو ري ووسـيلة لتوليـد الـدالالت يف املسـارات املنعرجـة الـل تبعـد الـنص
الشعري عن اخلطابيَِّة بل هي استراتيجيَِّة نصيَِّة يعتمد علي الشاعر لشـعرنة التشـكيل ولزيـادة املعـاين يف منطقـة التلقـي
ومرتكز لتإوير املشاعر والنهوض هبا بإ ارة الدهشة عند املتلقي .وقد اعتمدت بشرى البستاين يف خطابا ا على تقنيـة
املفارقة التعبريية لتجسيد تناقضات الواقع العراقي يف زمن الدكتاتوريـة وعنـد االحـتالل الغاشـم األمريكـي .البحـت هـذا
يتنــاول موض ــوع املفارقــة يف خط ــاب الش ــاعرة السياســي معتم ــداا عل ــى املنــهج الوص ــفي  -التحليل ــي مــن خ ــالل دراس ــة
متظهرات املفارقة يف خطاب بشرى البستاين و بيان ما يش ّع عنـها مـن الـدالالت واإلحيـاءات لتبـيني الفاعل َِّيـة الـل تتركـ
املفارقــة يف الــنص الشــعري وأهــم مــا توصــل إليـ البحــت هــو أن خطــاب بشــرى البســتاين اســتخدم شـتّى أنــواع املفارقــة:
اللفظيـة ،مفارقـة النغميـة أي الســخرية ،التصـويرية ومفارقـة الســلوا والدراميـة للتعـبري عــن البعـد اإلحبـاطي للعــراق يف
زمن البعت وعند االحتالل حيت شهد العراق تردياا يف كل اجملاالت ولسخرية من حكام العـرب الـذين يتحملـون مسـؤولية
هزمية األرض العربية وميكن أن يكون للمفارقة دوراا حتفيزياا من خالل إبراز التعارض بني مـا يفعلـ املإقـف ومـا يصـدر
عن يف ظروف احملنة واملكابدة أو احلاكم العرب وما جيب أن يكون علي وهذا النـوع مـن املفارقـة يـويت يف إطـار مفارقـة
السلوا أو السخريَِّة.
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مقدمة
إن الشــعر املعاصــر يتميــز عمــا قبل ـ بكإــرة التقنيــات الفنيــة التعبرييــة املوظفــة في ـ ومــن أبــرز
التقنيات التعبريية الل يطفـح بـ اخلطـاب الشـعري احلـدا ي ،هـو تقنيـة املفارقـة بوصـفها أداة
مه ّمـ ـ اة يف إب ــراز الوجـ ـ اجلم ــاي وال ــدالي للنص ــوص املعاص ــرة ون ــرى الش ــعراء املعاص ــرين
يوظفوهنـا ويعتمـدون عليـ يف البيئـات الشــعر ِيَّة التعبري َِّيـة وذلـك لــدورها املهـم الــذي تضـطلع بـ
املفارقة يف إضفاء الشعرية واملوضوعية إىل النص الشعري .ال تويت املفارقـة يف الـنص الشـعري
املعاصــر بعيــد اة عــن العقالن َِّيــة الشــعريّة بــل هــي تصــدر عــن وعــي شــعري عميــق (جيمــع بــني
املتضــادين أو بــني اللفظــني بينــهما الغربــة الدالل َِّيــة أو بــني الفاعــل واملفعــول يف اطــار االنزيــاح
الـ ــدالي أو يـ ــزيح اخلصوص ــيَِّة االصـ ــلية للشخص ــيَِّة واالشـ ــياء كمـ ــا يف املفارقـ ــة التصـ ــويرية
والسلوك ِيَّة) يهدف إىل منح الـنص والقـراءة قـدر اا كـريا مـن احلرك َِّيـة وزرع الفاعل َِّيـة والتـو ري يف
منطقة التلقي وللنهوض باملشاعر وتعميق املعاين النصيَِّة .لقد بـرزت املفارقـة مـن بـني املفـاهيم
والتقنيــات احلديإــة يف النقــد كــ(األسلوبية ،واأللسـنية ،ونقــد اســتجابة القــاري ونظريــة التلقــي)
فوجـدت هلــا مكانــا رحبـاا حتـ مســميات أخـرى كاملفاجــآت والتوقــع واالنتظـار وأكــرب أ ــر تدركـ
املفارقــة يف الــنص ويف املتلقــي معـاا هــو أن املفارقــة جتعــل املتلقــي أكإــر وعيــا مبــا يؤشــر الــنص
الشعري .إذن املفارقة من أهـم املرجعيـات النصـية يف اخلطـاب الشـعري املعاصـر والـل يعتمـد
عليها الشعراء املعاصرون لتقوية املعىن اخلفـ ّي وبلورتـ بـرفض املعـىن الظـاهر وإهنـا إىل جانـب
دور يف حتقي ــق اجلان ــب االب ــداعي لل ــنص الش ــعري ،تس ــاعد املن ــتج وص ــانع املفارق ــة يف بلوغــ
اهلدف التواصلي كما تفتح جمال التعدد الدالي للـنص ومينحـ املتلقـي متعـة القـراءة واملفارقـة
اىل جانب فتح أبواب النص الشعري على التعدديَِّة الدالليَِّة تعمل على إ ارة الدهشة عند املتلقـي
وهــي هبــذ اخلصوص ـ ِيَّة تع ـ ُّد مــن أهــم مرتكــزات الشــاعر للتوصــل إىل الشــعريَِّة واحلرفنــة يف
التعــبري الشــعريَِّ «فالشــعريَِّة احلقيقيَِّــة تكمــن عنــد بشـرى البســتاين بوصــفها ناقــدة حدا يِــة يف
ا ــارة الدهشــة عنــد املتلقــي» (البســتاين )95 :2015 ،يف مســتوى املعــىن واملــبىن واملفارقــة تســري يف
هذا االجتا يف الـنص الشـعري عنـد بشـرى البسـتاين اذ تعمـل علـى ا ـارة الدهشـة عنـد املتلقـي
وزيــادة يف املعــاين وا ــراء الــنص الشــعري ومنحـ الفاعليَِّــة الــل تزيــد مــن حركيِــة القــراءة .إن
أمهية املفارقة عند بشرى البستاين بوصفها ناقدة إيديولوجية تكمن يف فتح أبـواب الـنص علـى
التعدد واجلدل وحوارية الدالالت .املفارقة واحدة من أهم اآلليات الشعرية تقوم عليـ القصـيدة
وتقنية جتعل املتلقي أن يكون مبدعا للـنص الشـعري ذلـك «ألن املفارقـة متلـي علـى املتلقـي دومـاا
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ضرورة الذهاب إىل ما وراءها ،ألن ظاهرها ملغومه ال يعرب عن املـراد ضـا يسـتدعي اسـتنهاض
الــذاكرة بكــل خمزونا ــا ومــا حتمــل مــن آفــاق التلقــي ومــن خــربات ومعــارف» (البســتاين:2015 ،
 .)188وتدفع اىل التومل والغور يف النص الشـعري إلضـاءة املعـاين الـل تسـتمدُّ مـن االحنـراف
الذي يطرأ على النص الشـعري نتيجـة املفارقـة .تـرى بشـرى البسـتاين «أنَّ الشـعر احلقيقـي هـو
الشعر الذي يستمدّ فتنـ مـن غـالالت غموضـ وتشـكيالت اإلبداعيَِّـة الـل تتـيح لقارئـ القـدرة
علـى التومــل والتسـاؤل وإعــادة الســؤال مـن خــالل حركيَِّـة الفكـر الــل يضـرمها الشــعر يف مؤولـ
ويكـ ــون مـ ــإرياا للحواريَِّـ ــة بـ ــني الـ ــنص واملتلقـ ــي وحي ـ ـرّا الفكـ ــرة» (شـ ــرتح .)49 :2012 ،وهـ ــذ
اخلصوص ـ ِيَّة للشــعر احلقيقــي تــويت يف جــزء كــبري منــها بتوظيــف املفارقــة يف الــنص الشــعري
فاملفارقة نوع من االحنراف والعدول ووسيلة الشاعر ملنح النص الشـعري غـالالت الغمـوض كمـا
يف املفارقــة اللفظيَِّــة ووســيلتها االبداعيَِّــة يف البيئــات الشــعريَِّة التشــكيليَِّة كمــا تتحقــق يف مفارقــة
السلوا والتصوير ِيَّة وهي تعمـل علـى ا ـارة املشـاعر واالحاسـيس عنـد املتلقـي وتزيـد مـن حرك َِّيـة
القراءة من خالل حركيَِّة الفكر الل ختلقها عند املتلقي.
توخ ــذ ه ــذ الدراس ــة علــى عاتقه ــا أن تق ــوم مبقارب ــة تقنيــة املفارق ــة يف خط ــاب بش ــرى
البستاين الل اشتهرت يف أوساط األدب باجتاهها اإليديولوجي ومبا أن املفارقة مل تدرس يف
خطاب بشرى البستاين الدراسة البنائيـة الكافيـة الـل تكشـف عـن دورهـا املهـم يف اخلطـاب
ويف التشكيل الصوري فإن املفارقة املركزة يف خطـاب بشـرى تـدعونا بإحلـاح إىل توشـري هـذ
الظــاهرة ودراســتها .فقــد أول ـ بشــرى البســتاين اهتمامــا كــإرياا باملفارقــة يف خطاهبــا ويف
تطبيقا ــا النقدي ـة« .واختــذت هــذ التقني ـة أســلوبا فني ـاا لإلحي ـاء بوبعــاد جتربت ـ الشــعرية
املعاصرة ملا تتكتم ب هذ الظاهرة اللغوية من كإافة شـعورية عاليـة قـادرة علـى اسـتغوار أدق
مطاوي الشعور واخلبايـا النفسـية» (عإمـان عبـاس .)131 :2009 ،ولـدور البـارز يف خلـق أرضـية
خصــبة للــنص الشــعري يســتطيع املتلق ـي أن يظفــر هبــا عل ـى الــدالالت النص ـية؛ إذن املفارقــة
وسيلة تعبريية تعتمد عليها بشرى محدي البستاين خللق الوعي بالواقع العراقي الـذي احتـدم
في االضطرابات والتناقضات يف مجيع اجملاالت وخللق منوذجا فنيـاا جيعـل املتلقـي يف دائـرة
السياق احمليطي للنص الشعري وخللق املعادل املوضوعي للواقع العراقي وللتعـبري عـن املعـاين
يف صورة موحيَِّة تعمل على ا ارة املشـاعر واألحاسـيس عنـد املتلقـي ومـن هنـا أنَّ املفارقـة مـن
املرتكزات الشعريَِّة االساسية بالنسبة للشاعرة بشرى البستاين الل تـرى الشـعريَِّة احلقيقيَِّـة
يف انتهاا املولوف بغية التوسل اىل قدراا كبرياا من التو ري يف نفسيَِّة املتلقي.
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خلفية البحت
تناول دراسات عديدة موضـوع املفارقـة يف ا لشـعر العـريب املعاصـر ،مـن ذلـك مقالـة شـعرية
املفارق ــة ودرامي ــة ال ــنص الش ــعري :ق ــراءة يف قصـ ـيدة "أب ــو مت ــام وعروب ــة اليـ ـوم" لل ــدكتور
عبدالقادر طالب (2016م) والكاتب يف هذ املقالة قام باملقاربـة لقصـيدة عبـداهلل الـربدوين
الش ــاعر الــيمس املعاص ــر والكات ــب ســلّط الض ــوء علــى دراس ــة املفارق ــة التص ــويرية يف ه ــذا
اخلطاب وأمهل غريها وما درس من قصائد الـربدوين ينـدرج ضـمن عمـود الشـعر واملفارقـة
يف الشعر احلر أكإر خطورة وبلورة والدراسة الإانية الل تناول موضـوع املفارقـة هـي مقالـة
الدكتورة نعيمـة سـعدية باسـم شـعرية املفارقـة بـني اإلبـداع والتلقـي (2007م) والدراسـة هـذ
ليس تطبيقية بـل جـاءت الكاتبـة بـبعض التـنظريات حـول املفارقـة يف األدب وهـا هـي احلـال
بشون مقالة نبيلة ابراهيم باسم فـن املفارقـة والـل نشـرت عـام (1987م) والباحإـة درسـ
موضوع املفارقة مـن خـالل بعـض النمـاذج مـن التـرا العـريب القـدمي وكتبـ يف إيـران رقيـة
رستم بـور ملكـي وإنسـية خزعلـي ومـرمي غالمـي مقالـة مظـاهر املفارقـة يف قصـيدة ملـن نغنّـي
ألمحد عبداملعطي احلجازي والل نشرت عام ( )2016يف فصلية إضـاءات نقديـة والكاتبـات
درســن موضــوع املفارقــة يف خطــاب احلجــازي بونواعـ الإال ــة؛ الدراميـة واللفظيـة والســلوكية
ورغــم ك ـل هــذ الدراس ــات مل تكت ــب دراســة خمصص ــة ملوض ــوع املفارقــة يف خط ــاب بش ــرى
البســتاين اال مــا كتبـ فــؤاد الــرديس باســم املفارقــة يف شــعر اجلنوســة قصـيدة أنــا واالســوار
لبشرى البستاين منوذجا (2016م) يف جملة كلية اآلداب جبامعة املوصل والقصيدة هذا من
القصــائد الــل تواج ـ هبــا الشــاعرة اهليمنــة الذكوري ـة والكاتــب تطــرق اىل دراســة املفارقــة
اللفظية يف هذ املقالة والفارق بني هذا البحت وبـني دراسـتنا هـو أننـا يف هـذ املقالـة نـدرس
اخلطاب السياسي لبشرى البستاين بينما اقتصر الرديس دراست على موضوع اجلنوسـة مـن
خالل دراسة املفارقة اللفظيَِّة وحنن ندرس مبنـهج حتليلـي كـل أمنـاط املفارقـة دراسـة بنائيـة
كاملة تكشف عن الفاعليَِّة الل تترك املفارقة مجاليِةا وتعبرييِةا يف شعر بشرى البستاين.
أسئلة البحت
 .1ما هي أهم مظاهر املفارقة يف خطاب بشرى البستاين؟
 .2ما هي أهم إيديولوجيات الشاعرة الل تعرب عنها من خالل املفارقة؟
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املفارقة
املفارقة لغةا
إنَّ املفارقة من أهم مكونات الصورة الشعريَِّة يف الشعر العـريب املعاصـر ومـن أهـم مرتكـزات
الشاعر لزعزعة املـولوف يف البنيَِّـة النصـيَِّة وخلـق الدهشـة عنـد املتلقـي وهـي جـاءت يف اللغـة
الفارس ِيَّة حت املسميات الكإرية منـها :باطـل منـا ،خـالف آمـد ،متنـاقض ،تنـاقض ،ناسـازي
ويــا ناســازواري هنــري (صــيادي ومــؤذن زاد  .)2014 ،املفارقــة أخــذت مــن جــذرها الإال ــي
«فرق» بفتح الراء والقاف ومصدرها فرق بسكون الراء والفـراق يف اللغـة خـالف اجلمـع فـرق
يفرُق فرقا وفرّقا وقيل :فراقا لإلصالح فرقا وفرّقا لإلفساد تفريقا وفارق من املفاعلة الشيء
مفارقةا وفراقاا :باين واالسم الفارقـة وتفـارق القـومُ فـارق بعضـهم بعضـا وفـارقا فـالن امرأتاـ
مفارقة وفراقـا أي باينـها (ابـن منظـور )300-299 :1997 ،وجـاء يف أسـاس البالغـة للزخمشـري
يف مادة فراقا :بدأ املشيب يف مفراق ومفرِق وفرق وفرق ي الطريـقا فروقـاا وانفـرق انفراقـاا؛
إذا اجت لك الطريقان فاستبان ما جيب سلوك منها (الزخمشري.)20 :1988 ،
جذور املفارقة
أما املفارقة يف جذورها فتنتمي اىل الفلسفة اليونانيَِّة وانبإق كمفهوم بالغي عن هـذ الفلسـفة
وخاصــة الفلســفة األفالطونيَِّــة .يــذكر ميويــك أن املفارقــة ظهــر ألول مــرة يف مجهوريَِّــة أفالطــون
(ميويــك )23 :1993 ،وتــرى نبيلــة ابــراهيم أن املفارقــة مصــطلح قــدمي جــداا ورد منــذ افالطــون يف
مجهوريت على لسان أحـد األشـخاص أحـد األشـخاص الـذين وقعـوا فريسـة حمـاورات سـقراط،
وهي طريقة معينة يف احملاورات الستدراج شخص ما حىت يصـل إىل االعتـراف جبهلـ  ،فكانـ
الكلمــة نفسـها تعــس عنــد أرســطو االســتخدام املــراوال للغــة (إبــراهيم )1987 ،والفــارق بــني ميويــك
وبني نبيلة ابراهيم هو أن أي ميويك يرى أنَّ املفارقة ترمجة للكلمة االغريقيَِّـة وهـي eironeia
وترى نبيلة ابراهيم أنَّ املفارقة ترمجة لكلمة  paradoxaالل تعس الرأي املخالف أو الضد.
املفارقة يف النقد العريب والغريب
تعــد املفارقــة عنصــر اا بنائيــا مجالي ـ اا طال ـ بســما ا الفنــون وكــذا فنــون األدب والشــعر منــها
خباصــة وهــي احملــرق الشــعري األســاس يف تشــكيلية الــنص إذ مــن دوهنــا يفقــد الــنص كامــل
شعريت (عبيد )191 :2010 ،مل خيلا الشعر العـريب سـواء يف قدميـ وحديإـ مـن بنـاءات املفارقـة
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بيـد أن وجـ الفــارق بـني الشــعر القــدمي واجلديـد يكمــن يف أن أوهلمــا مل يكـن هــم الشــعراء فيـ
قائما على املفارقة وإمنا كان تتخلـل قصـائدهم بـني احلـني واآلخـر غـري اهلادفـة وعلـى أسـاس
الصدفة واالعتباط ِيَّة ،بينما عنـد انيهمـا فقـد أضـح مـن ضـرورات البنـاء الشـعري ومـن أهـم
مرتكزات الشعريَِّة يف مستوى اجلماي والتعبريي .أما يف املورو العريب القدمي فووّل مـن صـنع
سـ السـخرية (رسـتم بـور
املفارقة هو اجلاحظ الذي كـان لكالمـ متناقضـاا ،ويف الوقـ نفسـ مت ّ
واآلخـرون2016 ،م) وحضــر عنــد النقــاد مــا يقتــرب مــن التعــبري عنـ كــالتغريض وجتاهــل العــارف
وتوكيد املدح مبا يشب الذم والعكس واملتشاهبات والتشكك وقد وردت هذ املصطلحات يف املإـل
السائر والعمدة وأما عبد القاهر اجلرجاين فقد أعطى أمهية كبرية لفكرة اجلـدل واملغـايرة يف
املعىن وضرورة توليد املعاين اجلديدة يف حديإ عن التجنيس واالستعارة والكناية مؤكداا أمهيـة
املغــايرة واملخالفــة يف توليــد املعــاين وكســر أفــق التوقــع لــدى القــاري علــى حــد تعــبري نظريــات
الق ــراءة (ناص ــف )120 :2000 ،وم ــا يؤك ــد علي ـ اجلرج ــاين يف كتابات ـ ه ــو م ــا يع ــرف يف النق ــد
احلديت بـ  paradoxوهو نوع من املفارقـة اللفظيـة والالفـ ان كـإري اا يشـتبك علـيهم األمـر يف
التميز بـني  paradoxواملفارقـة  ironyوالفـرق بينـهما واضـح كـل الوضـوح؛ إذ إن األول ينـدرج
ضمن ما يسمى املفارقة اللفظية وهو نوع مـن املفارقـة مصـطلحياا واملفارقـة أي أن املفارقـة أعـم
من وهو ليس إال نوع من املفارقة وعلـى هـذا األسـاس ميكننـا أن نقـول إن كمـال أبـو ديـب جتـاوز
الصــواب يف اختيــار  paradoxترمجــة للمفارقــة (أبــو ديــب .)102 :1987 ،واملفارقــة اصــطالحياا
ظهر ألول مرة هناية القرن الإامن عشر كما يذكر ميويك.
تبوأت املفارقة مبلـة مهمـة يف الدراسـات النقديـة احلديإـة وذلـك تبعـا لتنـامي دورهـا يف
اب ــراز الوجــ اجلم ــاي وال ــدالي للنص ــوص األدبيــة وال ســيما الش ــعر .يع ــا ماري ــك فينل ــي
 marike finlyاملفارقة من منظور اسلويب بالغي ،فيوخذ برأي البالغـيني اجلـدد املعـروفني
جبماعة مو  Groupemuالذين يركـزون يف تعريـف املفارقـة علـى التعامـل املتمإـل يف بنائهـا
فاملرســل يقــول شـيئا وهــو يعــس شـيئا آخــر أو يقــول شـيئا وشـيء آخــر يفهمـ املتلقــي (قطــوس،
 )200 :2000وقال نور روب فراي «بوهنا نظام من الكلمات يتجنّب القول الصريح وينكر املعىن
الواضع ملا يقول وأما بارت فريى أهنا شكوا تتحول إىل نوع من القلق وهو مطلوب يف الكتابة
ومن شون هذا القلق إبقاء تالعب الرموز ولعل أقرب التعريفات للمفارقة األدبيـة تعريـف آالن
رودي بتوكيـد علـى أهنــا ليسـ رؤيـة معــىن حقيقـي حتـ آخــر زائــف بــل مســولة رؤيـة صــورة
مزدوجة على صفحة واحدة» (طالب .)193 :2016 ،أما شليجل فيـذكر سـبب التشـكيل املفـارقي
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يف النص ومرد عند هو وجود التناقض يف الواقع« ،حنن لن نصل للمفارقة إال بعد أن تكون
األحــدا واحلي ـاة بوســرها مدركـة وقابلــة للتمإــل بوصــفها لعبــة وحشــدا مــن التناقضــات ،إذ
ليس املفارقة إال الوعي الشديد بالتناقض القائم بني داخل الذات وخارجها» (ناصف:2000 ،
 .)120ضــا ي ـؤدي إىل الــوعي املمك ـن عنــد املتلقــي حي ـت يســتفز ليك ـون اكإــر وعي ـاا ملــا تقول ـ
املفارقة ولتكون املفارقة ذات التو ري يف نفسية املتلقي حتتاج إىل مهارة لغوية من قبـل املتلقـي
كما حتتاج إىل احكام بـالغ الدقـة للعالقـة بـني الشـكل والوظيفـة أو بـني املقـام واملقـال (العبـد،
 )18 :1994إذن املفارقة تعمل علـى إبـراز التناقضـات املختلفـة الـل تتكـتم يف طوايـا الـذات أو
تتــراءى يف الواقــع املع ـيش وم ــا يزي ـد املفارقــة عمق ــا و ــراء هــو وع ـي املبــدع بكإافــة احلي ـاة
وتعقيدا ا وكار ية وقائعها إذ كلمـا كـان املبـدع واعيـا بكإافـة احليـاة وتعقيـدا ا وبالفلسـفات
املغذية لتلك الوقائع كان مفارقات متشظية الـدالالت ،عميقـة البعـد وبعيـد املرمـى (إبـراهيم،
1987م) وكـذلك لـ دور بــارز يف التطــور الــدالي للــنص وختصـيب منطقــة التلقــي وجيعــل دور
املتلقي مركزيا يف منطقة التلقي ،ذلك ألن لغة املفارقة تتعمد عدم اإلفهام على حنو مباشـر،
باعتبارها لغة جتعل األشياء رب مبجرد نقترب منها وهذا مـا يفـتح اجملـال للقـاري ويضـع
أمــام القــراءات وتــوويالت متعــددة ،األمــر الــذي مينح ـ متعــة القــراءة ولــذة اكتشــاف خفاي ـا
األفكار اجلديـدة الـل ختبئهـا هـذ املفارقـات ،ليكـون املبـدع الإـاين هلـذ الظـاهرة األسـلوبية
األ رية (شبانة )49 :2001 ،ما يوج إىل سـلطة القـاري يف الـدرس النقـدي اجلديـد الـل تؤكـد
عليـ بعــض االجتاهــات النقديـة اجلدي ـدة كالتفكيكيـة الدريديـة وللمفارقــة اىل جانــب دورهــا
الوظيفي يف النص الشعريَِّ من الناحيَِّة التعبرييَِّة اسهامها الكبري يف شعرنة التشكيل الشعري
من خالل ا ارة الدهشة لدى املتلقي .يرى حممد صابر عبيد «أنَّ شعريَِّة املفارقة تتشـكل مـن
خالل تكشّف قدرة الشـاعر عـن طاقـة تعبرييَِّـة شـعريَِّة تكـتب بـروح خصـبة و ريَِّـة قائمـة علـى
التركيز والدقة واملفاجوة يف آن» (صابر عبيد.)179 :2010 ،
وظائف املفارقة
لعل أمهية املفارقة يف األدب والشعر مسـولة ال حتتمـل اجلـدل ،فـاألدب مجيعـا تتصـف باملفارقـة
من حيت اجلوهر ،واملفارقة م أهم استراتيجيات اخلطاب الشعري املعاصـر تعتمـد عليـ الـنص
لتوليد الدالالت النصـية ولتقويـة املغـزى النصـي وللمفارقـة حضـور واسـع فضـفاض يف اخلطـاب
الشــعري العـريب املعاصــر خاصــة يف العصــر الــراهن حيــت العــامل العــريب تعــج بالتناقضــات وال
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نكـاد نقـف عنـد خطـاب شـعري معاصـر خيلـو مـن املفارقـة وكيـف يسـتطيع الشـاعر احلـدا ي أن
تغفل تقنية املفارقـة يف خطاهبـا بينمـا تناقضـات الواقـع املعـيش تلهمـ الشـعرية وعاشـر اجملتمـع
املفعم باملتناقضات واكتوى بنار  .من أهم األهداف املؤملة من توظيـف املفارقـة هـو أهنـا وسـيلة
مباغتــة القــاري أل ــارة انتباهـ وحتفيــز علــى التومــل وتنشــيط فكــر يف موضــوع املفارقــة ومــنح
القاري حسا اكتشافياا ومن مث منع االنفعال املباشر السريع (شبانة .)17 :2002 ،أي أن املفارقـة
جتعل دور املتلقي مركزياا يف عملية التلقي وجتعلـ تسـهم يف توليـد الـدالالت النصـية .وتسـهم يف
عمليـة االتصـال  ،إذ إن الطاقـة التعبرييـة الـل نشـعر هبــا مـع املفارقـة تنطلـق مـن جعـل املفارقــة
أعظم إسهاما يف عملية االتصال من جمرد الفهم السلو .واملستمع يف البنـاء املفـارقي مطالـب
بون يفهم السـيا ق ،ويقـف علـى الـدور الـذي يلعـب يف املنظومـات املفارقيـة وفهمهـا و«إنـ مطالـب
بون يتوصل إىل املعىن املنطوق ،باملرور من خالل معىن اجلملة ،مث إن يعود عودة مزدوجـة إىل
نقيض اجلملة ،لكي يعيـد إىل املنطـوق احلـريف مالءمتـ للموقـف» (العبـد .)36 :1994 ،وللمفارقـة
الوظيفـة اإلصـ الحية أيضـا ،ذلـك ألن املفارقـة تشـب أداة التـوازن الـل تبقـى احليـاة متوازنــة أو
سائرة خبط مستقيم ،تعيد إىل احلياة توازهنا عندما حتمل على حممل اجلد املفـرط « ووسـيلة
الفنان لتحقيق التوازن هي فهم التناقضات الل يقـوم عليهـا العـامل وهـو مـا يـؤدي إىل احلفـاظ
على نـوع مـن ال تـوازن يف عملـ الفـس بـني الـيقني العـاطفي والـتحفظ املشـوب بالشـك وقـد تكـون
املفارقة سـالحا للـهجوم السـاخر» (احلويطـات2014 ،م) .واملفارقـة هبـذ الداللـة أكإـر حضـورا يف
خطــاب بشــرى البســتاين بعــد املفارقــة اللفظيَِّــة خاصــة يف قصــيد ا أندلســيات جلــروح العــراق
حيت توظّف املفارقة لتسخر هبا السلطة األمريكية.
أمناط املفارقة
للمفارقــة أنــواع خمتلفــة وتعــددت آراء النقــاد والدارســني حــول أنــواع املفارقــة ،قســم بشــرى
البســتاين املفارق ــة إىل أربع ــة أنــواع :املفارق ــة اللفظي ــة أي املفارقــة ب ــني اللفظ ــني يف الدالل ــة أو
مفارق ــة التض ــاد وه ــو م ــا تسـ ـمّى  paradoxومفارق ــة الس ــخرية ومفارق ــة التح ــول واملفارق ــة
التصــويرية والدراميــة (البســتاين .)189 :2015 ،ومفارقــة الســلوا .املفارقــة اللفظيــة أكإــر اشــكال
املفارقــة تعريفـاا حيــت أمجــع علــى تعريفهــا وتوضــيحها كــل مــن كتبــوا عــن املفارقــة وقــال شــبانة«
املفارقة اللفظية ال خترج عن كوهنا داالا ،يـؤدي مـدلولني نقيضـني أحـدمها قريـب نتيجـة تفسـري
البنيـة اللغويــة حرفيـاا واآلخــر السـياقي اخلفــي يبحــت القــاري يف البحـت والكشــف عنـ » (شــبانة،
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 .)68 :2002وهي أكإر حضوراا يف النص الشعري احلدا ي وهي على حد قـول ميويـك انقـالب يف
الدالالت والشاعر مبزج بـني املخـتلفني دالليـاا يعمـق املعـىن ويزيـد الـنص إحيـاءً .نـوع آخـر مـن
انواع املفارقة مفارقة السخرية عند بشرى البسـتاين وهـي مـا تسـمى عنـد العبـد مفارقـة النغمـة
وهي تعس أداة املنطوق ـ على الكلية ـ بنغمة كمية «يعول عليهـا يف إظهـار التعـارض أو التضـاد
بني ظاهر املنطوق وباطن وبني سطح وعمق حبيت تقتلع هذ النغمـة التهكميـة حمتـوى ذلـك
الظاهر ملصلحة الباطن املضـاد» (العبـد .)71 :1994 ،وهـو مـا تسـمى مفارقـة البنـاء عنـد الـبعض
ومفارقة التصويرية هلا انواع خمتلفة وتعس بشرى البستاين مبارقـة التحـول هـي ختلـي العنصـر
املعــروف بإجيابيت ـ عــن صــفات املعروفــة كمــا حــد يف قصــيدة مكابــدات ليلــى يف العــراق مــن
ديوان البحر يصطاد الضفاف لبشرى البستاين .واملفارقة الدرامية  Dramatic ironyارتـبط
باألســاس باملســرح ،فهــي متضــمنة بالضــرورة يف أي عمــل مســرحي ،لكــن هــذا ال يعــس عــدم
وجودها خارج املسرح وهي تكون أبلغ أ راا عندما يعـرف املراقـب مـا ال يعرفـ الضـحية ويضـرب
ميويك مإاال على ذلك من قصة يوسف وإخوت بيوسف الذي يستضـيف إخوتـ يف مصـر وهـم ال
يعرفونـ ورمبــا أصــبح املفارقــة فيهــا أقــل أ ــرا لــو مل يكــن يوســف يعــرف إخوتـ بينمــا القــاري
يعرف (ميويك.)38 :1993 ،

املفارقة يف بشرى البستاين الشعري
املفارقة اللفظية
تعترب املفارقة اللفظية أكإر أشكال املفارقة تعريفاا ،حيـت أمجـع علـى تعريفهـا وتوضـيحها كـلّ
من كتبوا عن املفارقة وأمناطها ،قال شبانة «:املفارقة اللفظية ال ختـرج عـن كوهنـا داالا يـؤدّي
مــدلولني نقيضـني أحــدمها قريـب نتيجــة تفسـري البنيـة اللغويـة حرفيـاا ،واآلخــر سـياقي خفــي
جيمــد القــاري يف البحــت عن ـ واكتشــاف » (شــبان  )64 :2002 ،أو تضــاد الداللــة .تــرى بشــرى
البســتاين أنَّ املفارقــة اللفظيَِّــة تــويت باالنــدماج ب ـني اللفظ ـني جتمعهــا الغربــة الدالليَِّــة أو ب ـني
الفاعل واملفعـول يف الصـورة الشـعريَِّة ينتـزع كـل منـهما عـن داللتـ االصـليَِّة ويعمـل خـالف مـا
اتسم ب من الداللة وتضاد الداللة أكإر حضوراا عند بشرى البستاين كما نالحظ يف قصيدة
"أندلسيات جلروح العراق":
يشتعلا البحرُ على خصر الصحراء /النخلا على صدرِ البدويـةِ /ترخـي يف الفجـر
ضفائرها /تفتحُ ساعدها للنجمِ الكذَّابِ /فيخجلا ورد الليلِ (البستاين)109 :2012 ،
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البحـر يف هــذ اللوحـة يرمــز بـ اىل االنفتــاح واحلركـة والفاعليـة وهـو هنــا معـادل للعــراق
وماضـي املتســم باحلركـة والفاعليَِّــة واشــتعال هــذا البحــر علـى خصــر الصــحراء هنــا تشـكيل
مفارقي وظّفت الشاعرة لتعميق الواقـع املوسـاوي للعـراق نتيجـة ضارسـات السـلطة األمريكيَِّـة
االستالبيَِّة فاشتعال البحر تشكيل فس نابع من موقـف الشـاعرة النفسـي جتـا الواقـع املعـيش
حي ـت اشــتدت الظلمــة واحل ـرية والقلــق واســتالب اخل ـريات والتحجــر حت ـ اشــتداد الــبطش
الســلطوي وورد الليـل هنــا أيضـاا تشـكيل فــس مفــارقي قــائم علـى الضــديَِّة الدالليَِّــة يزيـد اىل
جانب مفارقة اشتعال البحر النص عمقا و ـراءً كمـا يعمـل هنـا إل ـراء املشـهد الـدالي للـنص
الشعري وفتح النوافذ الداللية يف خميلة املتلقي ويزيد من مجاليَِّة النص الشعري.
الشاعرة عرب نص مجاي متفرد وهو ورد الليل الـذي يعـدّ اسـتعارة تنافريـة ،oxymorn
يف اطــار املفارقــة جتستــد ض ـياع العــراق وانتقال ـ م ـن الزهــو والتفــتح اىل اجلمــود والس ـكونيَِّة
املتمإلــة يف اللي ـل .إضــافة اللي ـل وهــو حيمــل الداللــة الســلبيَِّة إىل الــورد وهــو ي ـرتبط بــالتفتح
واالنبــهار يوجـ شــطر ذاكرتنــا إىل مــوت اجملــد العــريب واحلضــارة العربيـة وانطفــاء فاعليَِّــة
العراق نتيجة ضارسات السلطة فالورد هنا ال ميإل إشارة تشي باألمل والتفاؤل وإمنا اكتسب
داللتـ مــن البعــد اللــوين اجلديـد الــذي امتلكـ «وهــو لــون ميإــل حالــة التشــاؤم فوصــف الــورد
بالسواد يـدل علـى شـارات احلـزن» (ربابعـة .)104 :2011 ،وخـرق اللغـة يف هـذا التشـكيل الفـس
ورد الليل جيـرد الـورد مـن رومانسـيت وجيعلـها عالمـة سـيميائية تؤشـر إىل البعـد اإلحبـاطي
للواقع العراقي املعيش وحييل اىل سـقوط عراقـة احلضـارات وأصـالتها يف الظـالم املتمإـل يف
الليـل الــذي أخذتـ بشــرى البســتاين رمــزاا للسـكونية والضـياع بفعــل الســلطة األمريكيـة الــل
عمــدت إىل إشــالل إدامــة املشــروع اإلنســاين النبيـل وأجهضـ احللــم اإلنســاين الكـبري بفعــل
التــدمري والفنــاء وحتطِّــم فاعليـات املكـان ومثــة مفارقــة يف هــذ اللوحــة الشــعريَِّة وهــي وجــود
البحــر علـى خصــر الصــحراء والصــحراء رمــز أجمــاد العــرب ومصــدر خرياتـ الدافقــة وسـرُّ
تسويغ االجتماع بني البحر وبني الصحراء وبينهما التشاكل الدالي هو كسـر افـق التوقـع لـدى
املتلقي وحتقق شعريَِّة النص وميكن أن يكون سرّ تسـويغ التمـازج بـني اللفظـتني بينـهما عالقـة
الضديَِّة الدالليَِّة هو جتسيد املارقة بني اضر العراق وماضي والعـراق كـان يف املاضـي متسـماا
بالزهو والتفتح وهو اآلن آل إىل اجلمود والسكونيِة حت البطش السلطوي ومن صور املفارقـة
اللفظية يف قصيدة "أندلسيات جلروح العراق" قوهلا:
الطاحلا ـبُ كــدر صــفو املــاءض /..تبكــي دجل ـةا يف قل ـبِ اللي ـلِ /زف ـريُ الإاعبــانِ يريــق
النارا /علـى أعمـدة الكـونِ /سـريرُ العنقـاءض /حممـولا بيـدِ الزوبعـةِ الصـفراء /وقلـبُ
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الليـلْ /يــبفُ أندلسـاا أخــرى /وفلســطنيْ /تطلاـعُ مــن /عـنيِ غــزال /زنبقـةا تُطفئهــا
الشمسْ /غبارُ الطلقات اخلالَّبُ يوجعُ قلب األرضْ (البستاين)110 :2012 ،

وحتقق املفارقة اللفظيَِّة بانتزاع اللفظة عـن داللتـ االصـليَِّة يف اطفـاء الزنبقـة بالشـمس
والزنبق ــة ه ــي رم ــز احلي ـاة والش ــمس وه ــي واهب ــة احلي ـاة رم ــز الس ــلطة األمريكيِ ــة وجتستــد
الشاعرة ـ عرب هذا التشكيل الشعري املفارقي ـ ـ املفارقـةَ بـني مـا نـادت بـ السـلطة األمريكيَِّـة
أبان غزوها للعـراق مـن أنّهـا جـاءت اىل العـراق لبنـاء الدميقراطيَِّـة وبـني مـا تصـدر عنـ مـن
التشــريد والقتــل واالق ـتالع والشــمس يف صــورت الظاهراتيّ ـة ت ـومئ اىل مــا نــادت ب ـ الســلطة
االمريكيَِّة واطفائها للزنبقة تكشف عن احلقيقة األمريكيَِّة ومن صور املفارقة اللفظية قوهلا:
هل قل  :املوت/علم السيمياءض ...خجِلٌ من ضوضاء املوتى( ...البستاين)114 :2012 ،

وتواصــل املفارقــة هنــا فعلــها بإضــافة الضوضــاء إىل املــوتى وضــحية املفارقــة املــوتى هــم
حكام العرب الذين نسوا أمس احلضارة واهلداية والشهادة وبذل املهج رخيصـة فـداء للـوطن
واستسلموا لقتل النماء والتفـتح واالنـدفاع يف اإلنسـان وقـال بشـرى البسـتاين «إن التعـبري عـن
األحياء باملوتى يوجز كل االنتقادات الل ميكن أن توج لشعب يسـرق ويقتـل أبريـاء وتنتـهك
حرماتــ وتش ــو مع ــامل حض ــارت مث ال يإ ــور ع ــن بكــرة أبيــ » (ش ــرتح .)190 :2012 ،فإض ــافة
الضوضــاء إىل املــوتى تعــبري مفــارقي جــاء لتعري ـة سياســات حك ـام العــرب ورفضــا لصــمتهم
املقيـ أمــام عوامــل الســلب واالنفصــال ومإــل هــذا الــنمط مــن املفارقــة نالحظهــا يف قصـيدة
"ورقات مصغرة يف احلب":
وأنتمو ...رجال احليّ يا نيام /...مر بكـم مـوزع الربيـد قبـل عـام /...وقـال مـا
قال عن الزهور يف مفـازة األمل /وعـن غصـوهنا الرفيفـة الظـالل /يدوسـها الطغـاة
(البستاين)638 :2012 ،

ورجــال احلــي هــو الزعمــاء العــرب يف يوني ـو 1967م الــذين خاضــوا احلــرب ضــد الكي ـان
الصهيوين لكنهّم هزموا أمـام إسـرائيل ومـا جـرّهم إىل اهلزميـة أمـام الكيـان الصـهيوين هـو
التخلــف الــذي كـان العــرب يع ـيش فيـ آنــذاا وهــا هــو الــذي حيمــل مســؤوليَِّة هزميـة العــرب
والشــاهد املفــارقي يف هــذ اللوحــة هــو لفظــة الني ـام واســتعار ا الشــاعرة للتعــبري عــن هــذا
التخلف الذي جـرّ العـرب إىل اهلزميـة والصـغار ومـا حيقـق املفارقـة هنـا هـو خماطبـة رجـال
احلي وخماطبة النيام واللوحة هذ تتضمن إىل جانب هذا النمط من املفارقة نوعاا آخـر مـن
املفارقة أال وهو املفارقة الدراميَِّة الل حتقق بالتنـاقض بـني مـا كـان مـوزع الربيـد يومـل بـ
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وكان ينتظر وبني مـا يفعلـ رجـال احلـي وهـم زعمـاء العـرب .مـوزع الربيـد فعـل يف قومـ مـا
فعلت زرقاء اليمامة وحذّر قوم وطلب منـهم االسـتعادة ملواجهـة العـدوان اخلـارجي لكنـهم مل
يهتموا مبا قال وحصل لقوم ما حصل لقوم زرقاء من الويل واخلراب.
ومن صور املفارقة اللفظية قوهلا يف قصيدة "مكابدات ليلى يف العراق":
الســماءُ دُخــانْ /والســماءُ غــرابه جناحــا ُ ال يطرفــانْ /والســماءُ طــوت أافقهــا/
فض ـ الس ــامرينا /الــربدُ جيت ــاحُ الش ــجرْ /لؤلــؤةا /خرس ــاءض /تطفــو عل ــى حب ــريةِ
املساءض /وترسمُ القدسا على نافورةٍ صمّاءض (البستاين)419 :2012 ،

استندت بشرى البستاين يف قصيدة مكابـدات ليلـى اىل املفارقـة بومناطـ املختلفـة يف أوسـع
مآال ا الداللية للتعبري عن موساة العراق من خالل مزج املتناقضات كما يبـدو يف املقطـع األول
مــن القصــيدة حيــت جلــوت اىل توظيــف جمموعــة مــن املتناقضــات اللفظيَِّــة للتعــبري عــن فداحــة
أوضاع العراق املعاصر يف ظل دكتاتوريَِّة صدام حسـني ومـن مث الـدعوة إىل التمـرد والـرفض إذ
إن املفارقـة يف خطــاب بشــرى البســتاين الشــعري تــؤدي وظيفــة التوصــيلية واجلماليــة مــن خــالل
تو ريهــا علــى املتلقــي ،وجعلـ أكإــر حساســية ووعيـاا بواقعـ املعــيش الــذي يتحــرا يف أجــواء مــن
السكونية بسبب سيطرة عوامل السـلب الـل ر ّمـزت عنـها بشـرى البسـتاين بـالربد الـذي جيتـاح
الشجر الذي يرمز ب الفاعلية الل عمدت عوامل السلب على ميشها وحتطيمها.
إن تشبي السماء بالدخان يف املقطع االول الذي يتولف لون من امتزاج اللون االبيض مـع
اللــون األســود أي مــزج النــور مــع الظــالم واخلـري مــع الشــر ،ليـنجم اللــون الرصاصــي املعتكـر
الذي تصعب مع الرؤيـة أي التميـز مـا بـني اخلـري والشـر وكـذلك تشـبي املـاء بـالغراب الـذي
يطري دون أن تطرق جناحا عـرب تشـكيل سـرياي للداللـة علـى سـكونية املشـهد أو احلالـة مبـا
حتمل من قتامة دلَّ عليها لون الغراب املتمإل باألسود القـامت فضـالا عمـا حيملـ الغـراب مـن
ال ــدالالت املوحيـ ـة بالش ــر والش ــؤم (غ ــا  .)173 :2014 ،واملفارق ــة واض ــحة يف وص ــف اللؤل ــؤة
باخلرســاء والنــافورة بالصــماء واملفارقــة عــربت عــن حالــة الســلب احمليطــة بــالعراق وصــورت
مخول الفاعلية وانعدام احلياة وضياع القيم املتمإلـة يف القـدس رمـزاا لسشـياء السـامية ومـن
صور املفارقة اللفظيَِّة جندها يف قصيدة حلظات ما قبل االنفجار:
أوا ُ يا رفاقُ/يا حفاةا /مـن حيمـل الصـحرا َء للفـراتِ/من ميـنح الضـو َء لـنجم ليلـها
الذبالن /للحفر املرمدة العيونِ/جف على الشواطئ املتربة (البستاين)635 :2012 ،

شعرية المفارقة في خِاب بشرأ البستاني السياسي

147

ووج املفارقة يكمن يف حضـور جنـم يف نـاء العـراق وليلـ ذبـالنٌ والتواشـج بـني الـنجم
وبني الليل يف هذا التشكيل الشعري يشكل مفارقة لفظيَِّة تعمتق هبا الشاعرة احلالـة املوسـاويَِّة
املترديَِّة لسرض العربيَِّة نتيجة التخلف الذي تعيش في األمة العربيَِّة والذي تعـبّري عنـ لفظـة
احلفــاة وهــذا التخلــف كمــا تكرتسـ الشــاعرة هــو الــذي جــر العــرب إىل الضــعف واهلزميـة يف
نكســة  1967م ومــن املفارقــة اللفظ َِّيــة يف هــذ اللوحــة الشــعر ِيَّة جنــدها يف لفظــة الصــحراء
وعالقت ــها ب ــالفرات والص ــحراءُ يف ص ــور ا الظاهراتيّــة اللكســيميّة يف مفارق ــة م ــع الف ــرات
املتّسمة باحلركة والفاعليَِّة وما خيرج الصحراء عن مفارقتها مع الفرات هو التشاكل الدالي
بينها وبني الفرات؛ فالصحراء يف هذا التشكيل الشعري كما ينبإق مـن االسـتفهام االلتماسـي
هــو رمــز األصــالة العرب َِّيــة والعراقــة وهــذ األصــالة م ُّتســمة بالفاعل َِّيــة واحلرك ـة واالســتفهام
االلتماسي يف محل الصحراء إىل الفرات ارتياد من الشاعرة للعودة الفرات رمزاا للمكان إىل
أصـالت وع راقتـ ومـا ميــنح الفاعل َِّيـة واحلضـور لـسرض أي يعيــد إليهـا احليـاة واحلركـة عنــد
الشــاعرة هــو القضــاء علــى التخلــف الــذي تعــيش في ـ األمــة العرب َِّيــة ومــن املفارقــة اللفظيَِّــة
نالحظها يف قصيدة "طيور لشجر امليس":
البحــر وحيـده يف الليـلِ /ومنكفـئ بــني اخللجــان /ســاكنة بــني الوصــل واهلجــر/
تعبت يف حبات الرمل (البستاين)292-291 :2012 ،

البح ــر رم ــز للع ــراق وه ــو حيم ــل دالالت االس ــتمرارية واحلركــة ويف توظيفه ــا اش ــارة اىل
فاعليَِّــة العــراق احلضــاريَِّة والليـل تعــبري عــن السـكونيَِّة الــل آل إليـ العــراق يف ظـلِّ االحــتالل
والعالقة القائمة على الالانسـجام والالانـدغام بـني املبتـدأ واخلـرب وهـو البحـر والليـل جتلبنـا
حنو مفارقة بني حاضر املكان وماضـي فـالعراق الـذي رمّـزت عنـها الشـاعرة بـالبحر كـان يف
املاضي متمتعاا بالفاعليِة واحلركة وهي األن يتخبط يف السكونيّة واالنطفاء.
املفارقة التصويرية
املفارقــة التصــويرية تكنيـك فــس يســتخدمها الشــاعر املعاصــر إلبــراز التنــاقض بـني الطــرفني
املتناقضـني أو الزمــانني املتناقضـني والتنــاقض يف املفارقــة التصــويرية يف أبــرز صــور فك ـرة
تقوم على استنكار االختالف والتفاوت بني أوضاع كان مـن شـوهنا أن تتفـق وتتما ـل أو بتعـبري
مقابل تقوم على افتراض ضرورة االتفاق فيما واقع االختالف والشاعر املعاصر يستغل هـذ
العملية يف تصوير بعض املواقف والقضايا الل يربز فيها هذا التناقض والـل تقـوم املفارقـة
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التصــويرية بــدور فعــال يف إبــراز أبعــاد (عشــري زايــد .)103 :2002 ،واملفارقــة التصــويرية يف
خطاب بشرى البستاين حتد بإسقاط مالمح الواقع املعـيش علـى الطـرف الترا ـي مـا فعلتـ
بشرى البستانِ يف قصيدة أندلسـي ات جلـروح العـراق أو حتـد مـن خـالل ختلـي الشخصـيات
الترا ية عن مسؤوليا م أو عن مالحمهم احلقيقية كما نالحظ يف قصـيدة "مكابـدات ليلـى
يف العراق" ومن صور املفارقة التصويرية قوهلا يف قصيدة مكابدات ليلى يف العراق:
قيسه يطاردُ غزالنَ جندٍ /وقلـو يطـارد يف الزحـام .وعاذلـةٌ يف اليمامـةِ تسـول/
عمن سيخسرُ يفَّ الرِهان /ليس غريباا أنك كن ا /الكاذبا يف احلبْ /ليس غريبـاا /أن
طــاردتا غــزاالتِ البيـدِ مجيعــا /لــيسا غريبـاا أن اللوعـةَ كانـ يف غــريي /أو يف حبتــك
ذاتك /أو ذات احلبْ /ليس غريباا أن تروى الصحراء دماا (البستاين)420 :2012 ،

وحتقق هنـا املفارقـة التصـويرية بتحـول احلـب بـني الشخصـيتني التـرا يني ومهـا قـيس وليلـى
وقيس هنا رمز للسلطة الدكتاتورية وليلى رمز العراق وتوظيف القناع هنا ميإّل هنا نوعـاا مـن أنـواع
احملاربة واملواربة إذ يساعد املزج بني الواقعي واملوضـوعي إىل الـتملص والـتخلص مـن سـلطة الرقيـب
(مرشد حممود . )105 :2017 ،وفضـاء السـلطة الضـاغطة يف زمـن الدكتاتوريـة .ومـن هنـا تـرى سـيزا
قاسم أن املفارقـة شـكل او طريقـة خلـداع الرقابـة (قاسـم .)1993 ،أرادت بشـرى البسـتاين بتصـوير
ضياع احلب بني قيس وليلى أن تعرب عن اخليانة الـل متارسـها السـلطة الدكتاتوريَِّـة يف زمـن صـدام
حسني حبقّ الشعب العراقي املضطهد .وقد ارتبط شخصية ليلـى وقـيس يف ضـمري الـوعي اجلمعـي
بالعذريــة يف احلــب وحتــول احلــب بــني الشخصــيتني هنــا تشــكيل مفــارقي اعتمــدت عليـ الشــاعرة
لتعرية السلطة الدكتاتورية وجتسيد اخليانة الل متارسها حبق الشعب وفاعليَِّة املفارقـة مـع تقنيـة
القناع تكمن يف التملص من رقابة السلطة الدكتاتوريَِّة وهذا هو ما دفـع الشـاعرة اىل توظيـف القنـاع
واســقاط املفارقــة التصــويريَِّة أو األدوار عليهــا .كمــا إن املفارقــة التصــويرية هنــا ميكــن أن يكــون
معادالْ موضوعيا  objective correlativeلتحطّم واهنيار القيم وزيف واقـع العـراق املعاصـر يف
زمــن الدكتاتوريــة ففــي زمــن صــدام حســني احلــواد الــل طــرأت علــى املشــهد العراقــي يف زمــن
صــدام حســني أدت إىل إرباكـاا يف التراتبــات وأشــكال الــبىن االجتماعيــة كمــا أدت إىل االهنـدار يف
األخالقيات واحتدام االستالبات اإلنسانية يف البنية االجتماعية للعـراق وحتـول كـل القـيم واملعـايري
االنسانية إىل عبت حمـض وإذالل مقيـ وتشـظي اهلويـات اإلنسـانية مـا جتسّـد الشـاعرة بصـورة
حتــول احلــب بــني قــيس وليلــى يف قصــيدة مكابــدات ليلــى يف العــراق ومــن املفارقــة التصـويريَِّة بــني
الطرفني الترا يني ومن املفارقة التصويريَِّة جندها يف قصيدة "طيور لشجر امليس":
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يفتش عن غزال ٍن قات َل  /يف حضـرة كـل نـواطري الصـحراء /ناقتـهم شـرب كـ َّل
األهن ــار /ابتلعـ ـ ك ــل س ــيوف الفتن ــة /والت ــهم ك ــل ال ــنريان /وانكف ــوت ح ــريى
(البستاين)291 :2012 ،

ومن أمناط املفارقة التصويريَِّة هو استحضار الطرف الترا ي يف الـنص الشـعري وانتـزاع
املالمــح اخلاصــة املتّســمة هبــا يف املرجعيَِّــة الترا يَِّــة كمــا نالحــظ يف هــذ املقطوعــة مــن شــعر
بشرى البستاين .ووج املفارقـة التصـوير ِيَّة يكمـن يف توظيـف الناقـة وهـي تعيـدنا إىل مـا حـلَّ
بقــوم مثــود نتيجــة مت ـرُّدهم علــى إرادة اهلل فالناقــة كان ـ هلــم وســيلة فتنتــهم واغــوائهم يف
اخلطيئة فعقروا الناقـة فحـل علـيهم عـذاب رهبـم بعـد أن نـزّل اهلل تعـاىل علـيهم أ ّن الناقـة ال
تض ـرّهم شــيئ اا فهــي هلــا شــرهبا كمــا خــص هبــا اهلل تعــاىل وللقــوم شــرهبم فوخــذت بشــرى
البستاين الناقة رمزاا للسلطة األمريكيَِّة ويف شرهبا كلَّ االهنار تعبري عن اشـاعة الفـو وا ـارة
االختالفــات بفعــل الســلطة األمريكيــة بــني بلــدان العــامل االســالمي ويف إضــافة الضــمري إىل
الناقــة والضــمري يعــود إىل نــواطري الصــحراء وهــي رمــز الزعمــاء العــرب ،إشــارة إىل تواطــو
الزعمـاء مــع السـلطة األمريكيَِّــة ومـن أمنــاط املفارقـة هــو حضـور املشــهدين الشـعريني بينــهما
تناقض ومإل هذا الضرب من املفارقة جند يف قصيدة التسلالت:
هبدوءٍ يتسللا حنوي /يزرع أسئلةا ال ينتظر الرّد /يزرعُ شيئاا ال اعرف  /شيئاا يف
أفق الروحِ /غباراا أخضر /وجعاا أخضر /أبكي عند الفجر (البستاين)409 :2012 ،

ففــي ه ــذا املش ــهد الش ــعري جتست ــد الش ــاعرة ع ــذابا ا وع ــذابات ال ــروح نتيج ــة فق ــدان
التواصــل بــني املــرأة وبــني اآلخــر الــذكوري والغيــاب يف العالقــات بــني اال ــنني جي ُّرمهــا إىل
العذاب واملعاناة كما أنَّ هذا الغياب جيعل اجلانب الروحي للمرأة والرجـل يف احلضـيض ويف
املشهد الشعري التاي بعد هذا املشهد الشعري تقول الشاعرة:
هبــدوءٍ يتسـلَّلا حنــوي /يعطــيس لفاقــة تبــغ /يشــعلس /أشــعلاها /ويــدورُ الكــونِ/
فالحُ املدن العزاء ومساءً ينهضُ عرب الرمل (البستاين)410 :2012 ،

وهــذا املشــهد الشــعري يف مفارقــة مــع املشــهد الســابق الــذي كــان جيستــد عــذابات احليــاة
وعذابات اجلسد األنإوي يف اجملتمعات العرب ِيَّة الذكور َِّيـة الـل متنـع مـن التواصـل مـع اجلسـد
األنإوي وهذا املشهد الشعري جيستد التواصل بني الرجل واملرأة وهذا التواصل يسبب فاعليَِّـة
احلياة لكلِّ من الرّجل واملرأة .إن تبادليَِّة فعل اإلشعال يف هذا املشهد الشعري جتستد احليـاة
الطافحة بالنور والتوهج عنـد التواصـل بـني األ ـنني وتع تبـر الشـاعر عـرب جتسـيد دوران الكـون
إىل حقيقة تؤمن هبا ومفادها هو أن التواصل بني الرجل وبني املرأة هـو الـذي يـزرع احلركيَِّـة
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يف احلياة ويف الكون معاا واجملتمع يفقد كركيَِّت عند فقدان التواصـل بـني الرجـل واملـرأة ومـن
املفارقة التصويريَِّة جندها يف قصيدة فواصل يف ظلّ التحرير األمريكي:
ال منــذ
يف بغــداد ويف غــزة /طفــل حيمــل قنــديالا /وأنــا واخجــال  /أمحــل لــي ا
السنني (البستاين)234 :2012 ،

وضحيَِّة املفارقة يف هذ اللوحـة هـو مـن ال يقـاوم وال يواجـ عوامـل السـلب واالنفصـال وال
ميتلك ارادة التغري .واملفارقة التصويريِة حتقق بالتضاد بني املوقفني املعاصرين يف املوضوع
الواحد والتضاد بني مقاومة الطفـل يف غـزة ويف بغـداد وبـني الركـون للضـعف واليـوس املتمإـل
يف شخصيَِّة الشاعرة ونرى هنا أيضاا مفارقـة يف النتيجـة فنتيجـة املقاومـة ومواجهـة العـدوان
هو التوصـل إىل الزهـو والضـياء املتمإـل يف القنـديل ونتيجـة الركـون للضـعف واالستسـالم هـو
قتامة احلياة املتمإلة يف الليل:
املفارقة بني املوقفني املعاصرين

موقف الطفل املقاوم

احلياة والضياء واحلریِّة

موقف الشاعرة وهي تركن للضعف واالستسالم

مفارقة النتيجة

قتامة العيش وسكونيِة احلياة

مفارقة السخرية أو النغمة
وتعــس أداء املنطــوق بنغمــة كميـة ،يعــول عليهــا يف إظهــار التعــارض أو التضــاد ،بـني ظــاهر
املنطوق وباطن وبني سطح وعمق  ،وهي نوع من التهكمية الذي يبدو ذما يف ـوب املـدح ويف
ِ
ِ
ْج ِح ِ
ص بُّوا فَ ْو َق َرأْ ِس ِه ِم ْن
يم ،ثُ َّم ُ
القرآن الكرمي وردت يف قول تعاىلُ ﴿ :خ ُذوهُ فَا ْعتلُوهُ إِلَى َس َوات ال َ
َع َذ ِ
ْح ِم ِ
ْ ال َْع ِز ُيز الْ َك ِر ُيم﴾ (الـدخان )49-47/ومن صور مفارقـة النغمـة قوهلـا
يم ،ذُ ْق إِنَّ َ
ك أَنْ َ
اب ال َ
يف قصيدة "أندلسيات جلروح العراق":
دبابــاتُ الغــزوِ تــدورُ /يلــو ا ــويب نفــت الــدبابات /تإقــب روحــي عــني األمريكــي
الرافل بالزبد
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ويف اللغة زبد املاء طفاوت وقذا والزبد هنا مفارقة ساخرة حتمل هنـا املقصـدية وهـي
السخرية من خـواء احلضـارة األمريكيـة مقابـل حضـارة العـراق الـل عمرهـا األالف سـنني
والشاعرة وظف مفردة الزبد من املعجم القرآين (أما الزبد فيذهب جفاء) اآليـة  17مـن
سورة الرعد وهي يف السياق القرآين جاء استعارة عـن الباطـل مقابـل احلـق ولإلشـارة اىل
زوال الباطل وحضورها يف النص احلدا ي يشكل مفارقة ساخرة حلضارة أمريكا واملفارقة
هنا توحي بانفراج العراق وخروج احملتل منها اذ ان حضارة العـراق هـي حضـارة الفاعليـة
وال تستطيع أي قوة خارجية أن ختفّ هذ احلضارة ومن صور مفارقة النغمة قوهلا:
حبزننـا العقــيمْ /بصــمتنا العقــيمْ /بيوســنا الــذي ســدى ...سُــدى نــود لــو نإــورْ/
منوت ُ كل يـومْ /ودومنـا مشـيع نُـدفنُ كـلَّ يـوم وبادعـاء الـود والسـالمْ /نقـذف وجـ
البدر باحلجارةْ /نزحف يف املقابرِ /نعيت بالعظامْ (البستاين)621 :2012 ،

واملفارقــة حتقق ـ هنــا بالتعــارض بــني الــذات الشــاعرة وحكــام العــرب وروح املفارقــة
النغميَِّة هن ا ظاهرة يف مخول حكام العرب وختلفهم الفكري ووعي الشاعرة بوصفها مإقفة
مبا جيري يف األرض العربية ،فحكام العرب هم املسـؤولون عـن هزميـة العـرب يف حزيـران
 1967م وعدم وعي حكام العرب وعدم اهتمامهم مبا حل باملكان العريب من اخلزي والعـار
بسبب سكو م أو عنتريا م اخليالية أو حتجرهم الفكري الذي جتسّد الشـاعرة بتصـوير
الزحف يف املقابر وهو تناص دالي مع مـا جـاء يف سـورة التكـا ر ووعـي الشـاعرة بـالتخلف
الــذي أحلــق اهلزميــة والصــغار بــاألرض العربيــة يشــكل روح املفارقــة الدراميــة يف الــنص
الشــعري أي أن األنو ــة هنــا أكإــر شــعوراا بفداحــة اهلزميــة الــل مُــس هبــا اإلنســان العــريب
املعاصــر مــن حكــام العــرب الــذين حيــاولون لتســويغ اهلزميــة واالنكســار وهــا هــم الــذين
يتحملون مسؤولية اهلزمية.
مفارقة السلوا أو احلركية
مفارقة السلوا تشريُ إىل عملية التصور العقلـي أو تكـوين صـورة عقليـة واضـحة لكـل األشـياء
ويبس التضـادُ يف هـذا النـوع علـى أسـاس التعـارض بـني اللفـظ ومسـلك والغايـة منـها نقـد مـا
يصدر عـن الضـحية (العبـد )69 :2006 ،وترسـم صـورة للسـلوا احلركـي للـذي تقـع منـ وعليـ
واملفارقة من هذ النمط هي األكإـر حضـوراا يف خطـاب بشـرى البسـتاين الشـعري ومـن ذلـك
قوهلا يف قصيدة احلبت:
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املالعبُ مقفرةٌ /مطره أسود يف الدروبِ /وحدائق أور تبعإرها القدم اهلمجيَِّة/
وطــائرةٌ يف نــاء املدينــة ترصــد خطــوي /وباســم احليــاة حتاصــر نبضــي /وباســم
احلضارة تو ق قيدي /وباسم األمان تالحقس بالرصاص (البستاين)14 :2012 ،

ووج مفارقة السلوا يكمن يف حضور اآلخر األمريكي الذي جاء إىل العراق وهـو ينـادي ببنـاء
احلريَِّة والدميقراطيَِّة يف أرض الرافدين وخالص أهلها من بطش صـدام حسـني ومـا حتقـق فيهـا
جراء حضور يف أرض العراق هـو القتـل واملـوت والتشـريد واحلر َِّيـة املك ّبلـة وهـذا هـو الدميقراط َِّيـة
األمريك ِيَّة وكان أهل العـراق كـونهم الذوا مـن الرمضـاء بالنـار حيـت جـاء اآلخـر األمريكـي بذريعـة
دفــاع عــن احلريــات وخــالص أهــل العــراق مــن دكتاتور َِّيــة صــدام حســني وكــان تغطــي هبــا نوايــا
الرئيسة وشرّب أهل العـراق كوسـها العلقـم وقتـل أهـل العـراق وشـردهم وكبـل احلريـات والتنـاقض
بني ما ادعا اآلخر األمريكي أبان غزو لآلخر وبني ما صدر عن وحـد يف العـراق هـو مـا حيقـق
مفارقة السلوا وجتسدها الشاعر برصد اخلطو وحماصرة النبض ومالحقتـها بالرصـاص باسـم
احلياة واحلضارة واألمان ومن صور هذا الضرب من املفارقة جندها يف قوهلا:
كافره أن ا ويف عينيك حلمه جاهليْ /وأنـا أشـهدُ يف البيـ ِ صـالتكْ /راكعـا تلـإمُ
أذيال الصنمْ /وأنا أنعُ أصداء مكاءٍ ..تصديةْ (البستاين)608 :2012 ،

ووج مفارقة السلوا يكمن هنا يف ما يفعل الشاعر وما جيب أن يكون علي وجيب أن
يفعلـ فــ« الشــاعر جــاء هنــا كنايـةا عــن منــاذج مــن املــإقفني العــرب الــذين اســتكانوا لتبعيــة
السلطة الل تسعى لكبح كل مـا مـن شـون العمـل علـى حتريـك الـوعي العـريب وايقاظـ مـن
سبات  ،متناسياا بذلك الدور املناط ب املتمإل بالإورة على األوضـاع واألحكـام البائـدة الـل
مــن شــوهنا العمــل علــى إضــعاف اجملتمعــات وســحق إنســانية اإلنســان» (فتحــي.)151 :2015 ،
فلزام على املإقف أن يشارا مهوم اجملتمع ويعمل بوعي على كشف النقاب عن تناقضات
الواقع ورفض السلطة اجلائرة وإجهـاض أيدولوجياتـ واحملاولـة إلحـدا الـتغريات الكـربى
يف نسيج اجملتمع وذلك؛ ألن املإقف كما قال اجلابري هو أكإر األفراد مسؤوليةا عـن مصـري
الشــعب واجملتمــع ولــزام علي ـ أن يعمــل لتجــاوز العوائــق الــل حتــول دون نظــام اجتمــاعي
أ فضل ،نظام أكإر عقالنيةا وإنسانيةا (مرشد حممود )30 :2017 ،فـإذا كـان هـذا هـو مسـؤولية
املإقــف يف اجملتمــع وختلــى عن ـ وجــاء يف خدمــة الســلطة بــدل أن ميــارس دور التوعــوي يف
اجملتمع والعمل على تشييد البنية الإقافية واالجتماعيـة وترسـيخ القـيم االنسـانية فهـذا هـو
مفارقة السلوا.
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املفارقة الدرامية
ومن أمناط املفارقة يف خطاب بشرى البستاين املفارقة الدرامية وهذا النمط مـن املفارقـة ال
يقوم إال على تصوير حالة أو حد أو تبس موقف ما ميكـن مـن خـالل إدراا أبعـاد كـل منـها
أن تُــرى فيهــا وج ـ املفارقــة كمــا ميك ـن القــول بــون املفارقــة الدرامي ـة تســتند يف تناوهلــا إىل
مرجعي ـات تارخيي ـة وفكري ـة ونفس ـية وهلــذا ذهــب الــبعض إىل أهنــا ال تــدرا إال بعــد الــوعي
باحلد أو املوقف (غا فضالة ،)26 :2013 ،كما ميكن أن يكون املفارقة الدرامية يف التعارض
بني املوقفني يف قضية واحدة أو تطلق املفارقـة الدراميَِّـة عنـدما نـرى «شخصـيَِّة مـا تتصـرف
بطريق ــة تتص ــف باجله ـلِ حبقيق ــة م ــا ي ــدور حوهل ــا أو املوق ــف ال ــذي جته ــل في ـ الشخصــيَِّة
مصريها يف الوق الـذي يعلـم الـراوي حقيقـة األمـر» (عمـر خوشـناو )152 :2017 ،وهـذا هـو مـا
يطلق علي اسم املفارقة الدراميَِّة وجندها يف قصيدة أندلسيات جلروح العراق:
أخبئ جرحي يف قلب ضمري اخليمةِ /دمع التفـاح دمه يتخإـر يف كـوس عطشـي/
هنران يدورانِ على جيد البستان /يصالنْ /بغداد بعكا( ...البستاين)132 :2012 ،

فحــد املفارقــة بالتعــارض بــني مــا يريــد االحــتالل ومــا تــرا الشــاعرة بالرؤيــة املســتقبلية
فاالحتالل حد هبدف هنب الإروات واقتالع الشعب العراقي وطمس معـامل احلضـارة العراقيـة
وأمركــة أرض الرافــدين وهــذا هــو اهلــدف الــرئيس مــن االحــتالل الــذي أجهــض أحــالم الشــعب
حتـ ركــام الصــواريخ لكــن الشــاعرة جتستــد اجهــاض احللــم األمريكــي بالرؤيــة املســتقبلية ويف
إطار الوعي املمكن وتكـرّس أ َّن الغـزو األمريكـي ال يسـتطيع أن يعرقـل مسـرية العـراق احلضـارية
والعراق يواصل فعل احلضـاري ويواصـل مسـريت احلضـارية وهـذا هـو احلقيقـة الـل جتسـدها
الشــاعرة بــدوران الن ــهران ومه ـا دجل ــة والفــرات واخــذت الش ــاعرة النــهر هن ــا رمــزاا للحرك ــة
والفاعلية لتوجـ شـطر الـذاكرة اىل انتصـار القضـية علـى الغـزو االجـنو ومـا يعـزز هـذا املعـىن
هنـا هـو إقامـة الصـلة بـني بغـداد وعكـا املدينــة الفلسـطينية والنـهر يـربط بـني العـراق وبـني عكــا
املدينــة الفلســطينية واالرتبــاط بينــهما بالبنــهر وهــو حيمــل دالالت احلركــة واالســتمراريَِّة يؤكــد
حقيقــة تــؤمن هبــا الشــاعرة وهــي حتميَِّــة انفــراج العــراق وفلســطني مــن احملنــة واســتمراريَِّة دورة
احلياة فيهما ومإل هذا الضرب من املفارقة الدراميَِّة جند يف قصيدة يف حديقة العراق:
ظلمات أمريكا ختيم فوق أشجار اهلديل /حتاصر غرّة الشرق النبيل /حتاصر
صــوت طــاليب /وتطلــق نارهــا صــوب جنــائن /صــاروخ أمريكــا حيــوم حــول الإــور/
جاؤوا يف سـفر الظـالل /ميرتغونـك بـالتراب /كـلٌ ..دمه ..دمـعه /..فـافتح األبـواب
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للحلــم اجلميـلِ /آشــور ينــهضُ /صــوتُ احلسـنيِ علــى املــآذن /تبقــى الــريحُ قبلتنــا/
يبقى الفرات طريقهم إىل املوت (البستاين)304 :2012 ،

واآلخر األمريكي جـإم علـى العـراق وحاصـر األرض حصـاراا تامـاا والصـواريخ حيـوم حـول
الإور اآلشوري وحول جنائن نبوخذ نصر تعبرياا عما يهـدف إليـ اآلخـر األمريكـي وهـو خـراب
العراق وطمس معامل احلضاريَِّة املتمّإلة يف الإور واجلنائن وتتحقق املفارقة الدراميَِّـة يف هـذا
التشـكيل الشــعري بتكـريس خــالف مــا يهــدف إليـ عــرب التعكـز علـى الــوعي املمكـن وهــو فعــل
النهوض واالنبعا وهذا هو ما جيهلـ اآلخـر األمريكـي الـذي جـاء إىل العـراق وجعلـ عرضـة
للضياع واخلراب؛ فـالعراق هـو أرض النـهوض واملقاومـة وأرض الـرفض كمـا جيسّـد حضـور
ص ــوت احلسـ ـني علـ ـى امل ــآذن واملن ــابر وه ــو يواص ــل مسـ ـريت احلض ــاريَِّة وتس ــتعيد فاعليتـ ـ
احلضــاريَِّة واآلخــر األمريك ـيّ مآل ـ إىل املــوت والض ـياع وهــذا هــو مــا حيقــق البعــد املفــارقي
الدرامي للتشكيل الشعري.

النتائج
إن املفارقــة مــن أهــم اســتراجيات الشــعر احلــدا ي املعاصــر الــل يوظفهــا الشــاعر املعاصــر
للتعبري عن تناقضات الواقع وإشكاليات وهي يمة أسلوبية تسهم يف حتقيق نصية النص كمـا
تضــفي نوع ـاا مــن املوضــوعية إىل اخلطــاب الشــعري املعاصــر وتإــري عملي ـة التلقــي وتســاعد
املتلقــي يف االمســاا علـى الــدالالت النصـية كمــا تفــتح الــنص علـى التعدديـة الدالليـة .احتلـ
تقنية املفارقة مكانة عظيمة يف خطاب بشرى محدي البستاين فقـد اسـتفادة الشـاعرة تقنيـة
املفارقــة للتعــبري عــن تناقضــات الواقــع العراقــي املعـيش يف زمــن الدكتاتوريـة وعنــد االحــتالل
األمريكي الغاشم ،فقد شهد العراق تردياا يف كل اجملاالت وظهرت تناقضات واسعة يف البنيـة
الإقافيـة واالجتماعيـة ضــا جعلـ بشــرى البســتاين تلجــو إىل هــذ اســتراتيجية للتعــبري عمــا
يسود العراق من االشكاليات و التناقضـات آنـذاا .فقـد وظفـ الشـاعرة يف خطاهبـا املفارقـة
اللفظي ـة تعــبرياا عــن رفــض الســلطة الدكتاتوري ـة واالحــتالل األمريك ـي كمــا وظف ـ املفارقــة
التصــويرية لتعــبري عــن التعــارض ب ـني ماضــي العــرب وحاضــر وللتعــبري عــن حتطــم الق ـيم
اإلنسانية يف زمن الدكتاتورية كما وظف املفارقة السلوكية رفضاا ملمارسات السلطة وما يقوم
ب املإقف ووظف املفارقة التهكمية لتسخر خبواء احلضارة األمريكية ولتسخر حاضر العرب
الذي اتسم بالضعف واالر ان والتقوقع.

شعرية المفارقة في خِاب بشرأ البستاني السياسي
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