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1ـ املقدمة
إنّ املفارقة تقنية فنية يستخدمها األدباء للتأثري على املتلقّني وإثارة دهشتهم حسب جتاربهم االجتماعية والنفسية والسياسية ،كما
يستخدمونها لنقل آرائهم إىل اآلخرين؛ فتظهر قيمتها من خالل وظائفها ال على األسلوب التعبريي فحسب ،وإنّما على األثر الذي
حتدّثه يف املتلقّني .وتكتمل قيمتها الفنّية عندما تدفع القارئ إىل البحث عن املعنى احلقيقي خالل غياهب النصّ وبنياته اللغوية حتى
يكشف الصلة بني املعنى الظاهري للفظٍ وبني دالالته اخلفية« .هناﻙ للمفارقة وأمناطها دورٌ بارزٌ يف تكوين اآلثار الشعرية وتأثريها؛ ألنّها لغتها
احلتمية وسالح الشعراء الكبار يف سجل الشعرية الكونية .وهي ظاهرة يعبّر فيها األديب عن موقفه على حنو يستلزمه ذﻟﻚ املوقف» (عبدالرمحن،
٧٩٧٩م ،ص  .)۶١فاملفارقة صيغة بالغية ،وهي قول الشيء بطريقة تستفزّ تأويالت متغرية ،وهلا وظيفة ها ّمة يف الشعر «فهي تتجاوز
الفطنة إىل خلق التوتّر الذي قد ال يأتي فقط من خالل الكلمات املثرية واملروّعة ،بل عرب خلق اإلمكانيّات البارعة يف توظيف مفردات اللغة العاديّة،
ال فكري ًا حيقّق أعلى درجات التوتّر ،وبها نبلغ احلقيقة ونصل إىل لذّة النص ودهشته» ).(www.diwanalarab.com
وكثرياً ما تعدّ املفارقة عم ً
كانت املفارقة عند ظهورها شديدة االلتصاق بالفنون البالغية ،كالسخرية والتناقض والعكس واملدح مبا يشبه الذم (ميوﻳﻚ،

١٩٩٣م ،ج  ،۴ص  .)٢٨ولكن يبدو أنّ املفهوم املعاصر هلا يقصد التهكّم والسخرية ،ويستعمل اللغة بطريقة حتمل معنى باطناً
موجهاً جلمهور معني ،أو يستخدمُ تعبرياً لغوياً يرتكز على حتقّ العالقة الذهنيّة بني األلفاظ ومعانيها ،فهي «بوصفها خروجاً على دائرة
املألوف متثّل رؤية معيّنة للعامل قبل أن تكون أسلوباً ادبياً أو لعبةً لغويةً ،وهي تهدف إىل هدم الثوابت واخرتاق العادي واملتوقّع واجلمع بني املتناقضات

واملتضادات» (ربابعة٧٩٩٧ ،م ،ص  .)۴٧ويكون هذا باستثمار آليات خمتلفة لبناء املفارقة ،كالتضاد والتناقض واالنزياح والفكاهة.
«للمفارقة أيضاً أهداف كثرية؛ فقد تكون سالحاً للهجوم الساخر وقد تشبه بستار رقيق يشفّ عمّا وراءه من هزمية اإلنسان ،ورمبا كانت تهدف إىل
إخراج أحشاء قلب اإلنسان الضحية لنری ما فيه من متناقضات تُثري اﻟﻀﺤﻚ» (الوقاد٢٠٠۵ ،م ،ص ٢٩؛ إبراهيم ،بال تا ،ص .)١٩٨

تعود جذور املفارقة إىل البالغة العربية اليت انصبّ اهتمامها على لونٍ من التصوير البديعي القائم على مبدأ متضاد ،سواءً كان يف
شكله البسيط يعين الطباق أم يف صورته املر ّكبة أي املقابلة .ومن املعلوم أنّ هذا املبدأ يقوم على اجلمع بني املتضادات اللفظية يف بيتٍ
أو عبارةٍ ويشتمل على تناقضٍ واقعي بني مقصود املتكلّم وتصوّر املتلقّي من الكالم (پاشازانوس٣٣٩٣ ،هـ.ش ،ص  .)٢۵وتعكس
ماهية العامل املفارقية اليت جيب على الشعر أن يوضّحه (ديچز ٣٣٨٨ ،هـ.ش ،ص  .)٢۵۶ويستخدم الشعراءُ الصورَ واملفاهيم املفارقية
لتقوية الغموض واالنزياح يف أشعارهم (املصدر نفسه ،ص  .)٢۵٠ترجع ضرورة هذا البحث إىل أهميّة املفارقة يف تكوين قصائد الشاعر
علي فودة وتكميل شعريتها ،ودور أمناط هذه التقنية يف تأثري النصّ على املتلقّني وإثارة الدهشة واإلعجاب فيهم ،إضافة إىل إلقاء
الضوء على بعض أقسام املفارقة اليت مل يكد يعرّفها النقّاد والدارسون.
٢ـ منهج البحث
يعتمد هذا البحث على املنهج الكيفي الذي يقوم على الوصف والتفسري والنقد لدراسة مالمح املفارقة يف ديوان علي فودة ،ثمّ يتناول
هذه التقنية األدبية لغةً واصطالحاً مع الوقوف سريعاً على حياته ،ثمّ يقوم باختيار األبيات الدالّة على املفارقة لدى الشاعر وتصنيفها
على أساس قسمني رئيسني للمفارقة ،وهما املفارقة اللفظية واملفارقة التصويرية ،ثمّ يأتي بنماذج لكلّ منهما حسب األغراض اليت
يقصدها الشاعر مع حتليلها .فللوصول إىل هذا اهلدف ،قد عرضنا لستّة منها ،هي مفارفة السخرية واألضداد واإلنكار والتحوّل
واملفاجأة واألدوار.
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٣ـ أسئلة البحث
ـ ما هي أمناط املفارقتني اللفظية والتصويرية يف شعر علي فودة؟
ـ ما هو دور أقسام املفارقتني يف التعبري عن األوضاع االجتماعية والسياسية يف فلسطني أثناء حياة الشاعر؟
ـ كيف استخدم علي فودة هذه التقنية األدبية يف شعره وما هو غرضه من استخدامها؟
۴ـ خلفية البحث
إنّ الدراسات اليت تناولت حياة علي فودة وشعره قليلة جدّاً منها :مقالة «كرامت نفس در آينه شعر على فوده شاعر مقاومت
فلسطني» لفضل اهلل مريقادري وحسني كياني .فحص الكاتبان فيها عن مكارم النفس يف شعر فودة ،كالصرب والصدق والشجاعة،
كما عبّرا عن هذه الصفات من خالل وصفه ألعمال بعض الشخصيّات القدمية مثل بالل احلبشي وعروة بن الورد .ومقالة «املقاومة يف
شعر علي فودة» اليت كتبها عماد عبدالوهّاب الضمور؛ ورسالة لنيل درجة املاجستري بعنوان «مالمح أدب املقاومة يف شعر علي فودة»
ملرضية زيبنده ،حيث أشار الكاتبان فيهما إىل اهتمام فودة بقضية املقاومة منها التأكيد على اهلوية الفلسطينية والدعوة إىل املقاومة
واستنتجا أنّه ميكن أن نعدّ علي فودة شاعرَ املقاومة الفلسطينية بسبب اهتمامه الوافر بقضايا وطنه.
كما يتبيّن من عناوين هذه البحوث مل يتطرّق الكتّاب إىل دراسة املفارقة يف ديوان علي فودة ،إال أنّهم كشفوا عن مظاهر املقاومة
والكرامات اإلنسانية يف شعره فحسب ،ومل يتحدّث أحد حتى اآلن عن ظاهرة املفارقة وأمناطها يف شعر هذا الشاعر ،ولكن هناﻙ
عدة حبوث تناولت املفارقة من جوانب خمتلفة منها :كتاب «املفارقة يف الشعر العربي احلديث (أمل دنقل ،سعدي يوسف ،حممود
درويش منوذجاً)» للمؤلّف ناصر شبانه الذي يتناول أوالً نشأة املفارقة وتطورها يف الغرب ومن ثم يف الرتاث العربي ،ثم يقوم بتبيان
تعريفها وعناصرها ووظيفتها .أما يف القصيدة العربية فيتناول دور املفارقة فيهما من خالل استعراض أهم أشكاهلا اليت تتجلّى يف
قصائد كل من أمل دنقل وسعدي يوسف وحممود درويش ويدرس عالقتها بالتقنيات النصية :بقفلة القصيدة والصورة الفنية
والتناص وااليقاع .وكتاب «املفارقة القرآنية دراسة يف بنية الداللة» حملمّد العد الذي بادر بتعريف املفارقة يف اللغة واالصطالح وأشار
إىل صلتها بالسياق واملعنى كما خلّص أقسام املفارقة القرآنية يف مفارقة النغمة ومفارقة احلكاية أو اإليهام ،وكذﻟﻚ املفارقة البنائية
ومفارقة السلوﻙ احلركي.
ومن املقاالت اليت كُتِبت حول املفارقة وتعدّ كسابقة حبثنا هذا نستطيع اإلشارة إىل «املفارقة التصويرية يف شعر معروف الرصايف»
حلميد ولي زادة وعلي صياداني وعلي خالقي الذين استنتجوا أنّ املفارقة التصويريّة عند الرصايف تتشّكل من الصراعات السياسيّة
اليت يشارك فيها وأنه يری لنفسه دوراً هامًّا ،وهو إجياد الصحوة الشعبيّة إزاء املستعمرين ،وقسّم كُّتاب هذه املقالة املفارقةَ التصويريّة
إىل املفارقة الالشخصيّة ،ومفارقة االستخفاف بالذات ،واملفارقة الدراميّة ،واملفارقة ذات املعطيات الرتاثيّة .وكذلك مقالة «املفارقة
اللغوية يف معهود اخلطاب العربي :دراسة يف بنية الداللة» لعاصم شحادة علي .وهو ذكر عنصرين للمفارقة ،هما اإلخفاءُ وحقيقة
كون املعنى املختفَى يف اللفظ هو الذي يقصد أن يظهر .وكذﻟﻚ مقالة «جتليات املفارقة التصويرية بني معروف الرصايف ومهدي أخوان
ثالث» ألمحد پاشازانوس وعلي خالقي .وتبيّن من هذه املقالة أنّ الرصايف وأخوان ثالث قد أرادا من خل املفارقةِ التعبريَ عن
سخطهما من الواقع العربي والفارسي األليم وإبداء السخرية و التناقض منه ملا آل إليه الواقع العربي والفارسي ،وأرادا أن تكون
ل ما يؤخّر نهوضَ أمتهما .ومقالة «مظاهر املفارقة يف قصيدة ملن نغنّي؟! ألمحد عبداملعطي حجازي» لرقية
أشعارهما صرخة بوجه ك ّ
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رستم پور امللكي وإنسية خزعلي ومريم غالمي .وقد دُرِسَت فيها أقسام املفارقة كاللفظية والدرامية والنغمية يف القصيدة املذكورة
إلظهار الظروف السائدة يف مسقط رأس الشّاعر الذي سيطر عليه جوّ خان ٌ كان الشّاعر يرجو أن يعود السلم واحلرية إىل وطنه.
والبحث اآلخر هو «مصطلح املفارقة والرتاث البالغي العربي القديم» حملمّد صاحل قرميية الذي قامَ بدراسة جذور املفارقة يف األدب
الغربي ،ثمّ فحص آراء النقّاد العرب احملدثني يف هذه التقنية ،وبعد ذﻟﻚ بَحَث عن مالمح استعمال املفارقة يف الفنون البالغية
كالتعريض والكناية واالستعارة واملدح مبا يشبه الذمّ ووضّح مدی ارتباط هذه املصطلحات البالغية مع مصطلح املفارقة .وأيضاً
«سيميائية العنوان واسرتاتيجية املفارقة يف قصيدة املهرولون للشاعر نزار قبّاني» لتاوريريت بشري ،وهو حبث عن كيفية املفارقة يف
الداللة املعجمية للفظة «املهرولون» يف عنوان القصيدة وقياسها مع مفهومها احلقيقية يف نصّ القصيدة من منظور الشاعر .ورسالة
«املفارقة يف شعر الصنوبري» ليسری خليل عبدالرمحن سالمة أبوسنينة اليت درسَت مفارقة النغمة اإليقاعية واحلركية كاالشرتاﻙ
اللفظي وجتاور األضداد والتناوب الداللي اجلناسي يف جمال املفارقة اللفظية كما أنّها بادرَت بالفحص عن املفارقة االستعارية التشبيهية
والرتاسل احلسّي واملخالفة وقلب الصّور .ومقالة «پارادوکس ،خاستگاه و پیشینه آن در بالغت عربى» لغالمرضا كرميي فرد وفرزانه
مهرگان ،وهما قد أشارا إىل أنّه يكمن رمز مجال املفارقة وتأثريها يف بعض عناصر هذه التقنية ،وهي االنزياح واإلبهام والثنائية
واإلجياز والتضاد ،كما ذكرا الفروق املوجودة بني املفارقة والتناقض وبني التضاد واملقابلة استناداً بنماذج شعرية من الشعراء القدامى
وأيضاً آراء الزخمشري وابن األثري وابن رشي  .ومقالة «مجالية االنزياح البياني يف املفارقة القرآنية» حلميد عبّاس زاده وحممّد خاقاني
ونصر اهلل شاملي وحممّد رضا ابن الرسول .واستجلت هذه املقالة املالمح اجلمالية للمفارقات القرآنية اليت تصوّر الكفّار يف مواقفهم
املختلفة وأشارت إىل تأثري املفارقات القرآنية ،واعتماد القرآن الكريم املفارقةَ بوصفها فنّاً جيعل املتلقّي يطيل التفكري الستبطان حقائ
احلياة .ومقالة «دراسة املفارقة يف شعر سنائي وابن العربي» لروح اهلل صيّادي نژاد وزهرا مؤمن زاده اللذين وصال إىل أنّ املفارقة يف
أشعار ابنعربي وسنائي ترتبط بالتجارب الصوفية ووحدة الوجود ،وأيضاً أنّ املفارقة لدى سنائي تتعلّ باللغة والرتاكيب اإلسنادية،
ولكن يف ديوان ابن العربي تتعل بالرتاكيب الوصفية بني اجلملتني .فكما يتّضح مما قلنا مل تتطرّق هذه البحوث إىل املفارقة يف ديوان
الشاعر علي فودة وكلّ ما ذَكَرنا من أقسام املفارقتني اللفظية والتصويرية التوجد يف هذه الكتب واملقاالت وهذا ما مييّز هذه املقالة عن
البحوث املذكورة.
۵ـ حملة عن حياة علي فودة
امسه الكامل علي يوسف أمحد فودة ،ولد يف قريته الفلسطينية «قنّري» سنة ١۶۴۶م وحلّت به النكبة املزلزلة من مولده ،فانتزع طفالً
ورمت به إىل الغربة آنذاﻙ حتى استشهاده يف السادسة والثالثني من عمره .وقد ترافقت النكبة مع فقدانه ألمّه اليت سيظلّ هلا حضورٌ
عطرٌ يف شعره .قد جلأ مع أسرته إىل القسم الشرقي من فلسطني ممّا عرف بالضفّة الغربية ،وأصبح يتبع اإلدارة األردنية قبل حدوث

نكسة ٧۶۶٧م واحتالل الضفة .استشهد هذا الشاعر املصاب بالوحدة والغربة سنة ١٩٨٢م وصدر له مخس جمموعات شعرية هي
فلسطيين كحدّ السيف ،وقصائد من عيون امرأة ،وعواء الذئب ،والغجري ،ومنشورات سرّية للعُشب (خليل واآلخرون٢٠٠۵ ،م،
ص .)٨٢ - ٧۶

أمناط املفارقتني اللفظية والتصويرية يف شعر علي فودة

33

1ـ املفارقة لفظاً واصطالحاً
املفارقة يف تعريفها املعجمي أخذت من جذرها الثالثي «فَرَقَ» ومصدرها «الفَرقْ» ،وهو يف اللغة خالف اجلمع ،كما نری عند
صاحب لسان العربَ« :ف َر َقه َيفرقُه َفرقاً وانفَ َر َق الشيء وتفرقاً وافرتقاً ،أي بايَ َنه املفرق واملفرق وسط الرأس ،وهو الذي يفرق فيه الشَّعر ،وفرق
له الطريق أي اجتاهٌ له طريقان» (ابن منظور٧٩٩٧ ،م ،مادة فرق) ،وكذﻟﻚ قيل يف هذه املادّة« :بدأ املشيب يف مَفرقه وفَرقِه ،وفَ َرق يف الطريق

فُروقاً وانفَ َر َق انفِراقاً إذا اتّجه لك طريقان فاستبان ما جيب سلوكه منهما» (الزخمشري١٩٩٨ ،م ،مادة فرق) .فيتّضح أنّ مدلول املفارقة ال خيرج
عن معنى االفرتاق والتباعد واالختالف.
وأما املفارقة اصطالحا فهو مصطلح غامض شائك يثري االلتباس وليس هناﻙ حتديدٌ واضحٌ هلا؛ ألنّ «كلّ أديبٍ أو ناقدٍ يدرﻙ

مفهوم املفارقة وتوظيفها خالف ما يدركه اآلخرون» (داد ٧٧٨٧ ،هـ.ش ،ص  .)١٨فلذﻟﻚ تعدّدت التعريفات املختلفة هلا ،حيث جند نبيلة
إبراهيم تقول« :إنّ املفارقة تعبري بالغي يرتكز أساساً على حتقيق العالقة الذهنية بني األلفاظ أكثر مما يعتمد على العالقة النغمية أو التشكيلية،
وهي التنبع من تأمّالت راسخة ومستقرة داخل الذات ،فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي ،ولكنها تصدر أساساً عن ذهن متوقّد ووعي شديد
للذّات مبا حوهلا» (إبراهيم ،بال تا ،ص  .)٧٩٧يرى بعض النقّاد اآلخرين بأنّ «املفارقة احنراف لغوي يؤدّي بالبنية إىل أن تكون مراوغة

غريمستقرة ومتعددة الدّالالت ،وهي بهذا املعنى متنح القارئ صالحيات أوسع» (شبانة٢٠٠٢ ،م ،ص  ،)۴۶أمّا عبد العزيز األهوائي فيعرّفها
بأنّها إثارة التعجّب بني متناقضني ،ولكن أحدهما اليبطل اآلخر (األهوائي١۶٨۶ ،م ،ص  .)١٠٩وعلى أساس تعريف آخر «املفارقة
ترفض املعنى احلريف للكالم لصاحل املعنى اآلخر الذي مل يعبّر عنه ،وتهدف ال إىل أن جتعل النّاس يصدقون ،بل إىل أن جتعلهم يعرفون» (الوقاد،

٢٠٠۵م ،ص  ١٩ـ  ،)٢٠فملخّص القول ،أنّ املفارقة صورة تعبريية يتش ّكل من قسمني؛ األوّل ما نقرأه من النصّ ،والثاني ما ال
نفهمه منه ،ورمز مجال املفارقة وتأثريه يكمن يف مفهوم الكالم املفارقي الذي خيتلف متاماً عمّا نقرأه.
٧ـ أنواع املفارقة
٧ـ١ـ املفارقة اللفظية
املفارقة اللفظية هي شكل من أشكال القول ،يساق فيه معنى ما يف حنيٍ يقصد منه معنى آخر خيالف غالباً املعنى السطحي الظاهر،
فهي تشتمل على عنصر يتع ّل باملغزی ،وهو مقصد القائل ،وكذﻟﻚ على عنصر لغوي يتمثّل يف شكل املغايرة (العبد١٩٩۴ ،م١١ :

  .)٧٢فهي طريقة من طرائ التعبري يكون املعنى املقصود فيها مناقضاً أو خمالفاً للمعنى الظاهر (جديتاوي٢٠١٢ ،م ،ص  .)٢٢تربزاملفارقة اللفظية عندما يعكس ظاهر الداللة اللفظية وحيسّ القارئ باملغايرة بني املبنى واملعنى؛ ومِن هنا ميرّ القارئ بثنائية حادّة بني
اللفظ واملعنى (عبّاس زاده واآلخرون٣۴٣٢ ،هـ.ق ،ص  .)١٣٩فعلى هذا األساس ،ميكن حتديد املفارقة اللفظية يف أنها املفارقة اليت
يكون فيها املعنى الظاهري واضحاً ،وال يتّسم بالغموض ،وكما يكون ذا قوة داللية مؤثرة وهذه املفارقة يتعمدها الشاعر وخيطط هلا
عرب التضاد بني املظهر واملخرب.
٧ـ١ـ١ـ مفارقة السخرية
إنّ القول بأنّ السخرية نوع من املفارقة مسألة فيها نظر .ومن شروط املفارقة أن حنسّ بقوة املعنى الظاهر واحلقيقي معاً؛ فإذن
السخرية ممّا ال يكاد يقع يف باب املفارقة .فنربة الساخر تؤدي معناه احلقيقي بشكلٍ ال يقبل الرتدد ،حبيث ال يغدو من املمكن التظاهر
أنّه ال يعي قصده يف ذﻟﻚ املعنى ،لكن أثر السخرية برغم ذﻟﻚ خيتلف عن أثر اللغة املباشرة (ميويك١٩٩٣ ،م ،ج  ،۴ص  .)٧۴وهذا
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العنوان الذي أتينا به هنا مزدوج الداللة ،لكنها ازدواجية مرتابطة يف الوقت نفسه؛ فاألوىل أي املفارقة تؤدى إىل الثانية أي السخرية
وهذه األخرية نتيجة لألوىل مبا أنّ املفارقة أداة أسلوبية فعّالة للته ّكم واالستهزاء (العبد١٩٩۴ ،م ،ص  .)١٨تبنى هذه املفارقة على
موقف يناقض ما ينتظر فعله متاماً؛ إذ يأتي الفعل مغايراً للوجهة اليت جيدر باإلنسان أن يقوم بها ،كأن يكون ردّ فعل من اغتصب
حقّه يف احلياة ،الرضا والذلّ وشكر املغتصب (سعدية٢٠٠٧ ،م ،ص  ،)٧كما نری عند علي فودة يف وصفه أحوال مواطنيه الذين هم
مشغولون باللهو ونسوا قضايا وطنهم ،حيث يقول« :يف املقهى  /خيتلط احلابل بالنابل ..ختتلط األصوات  /خيتلط األحياء مع األموات  /ها هم
صحيب يف املقهى  /ها هم يلتفّون على طاولة الزهر /ويف خاطرهم بعض احلسناوات  /ـ «شاياً» /حيفا تأكل شفتيها النريان /ـ «يانسوناً» /اجلوع
يغين يف اهلند ويف الباكستان « - /كوال بالثّلج» /أنغوال دمّ يطلب ثأراً من جند األمريكان  /شاياً ..يانسوناً ..كوال بالثّلج  /وأنت؟  - /أنا؟

هات النّار مع الصودا هات  /يشتعل العامل من حول الصحب  /وهم يلهون  ...يلوكون القات» (فودة٢٠٠٣،م ،ص  .)٣۶٣ – ٣۶٢فالشاعر
يعاني كثرياً ممّا غاص النّاس فيه من الغفلة واإلهمال .ويظهر سخطه منهم خالل هذه العبارات كما يقصد من توصيف هذا املشهد
تقرير املبالغة يف بيان غفلة النّاس وبيان شدّة استهزائه بهم؛ ألنّه اليقوم اإلنسان بهذه األمور ،إال إذا كان فارغ البالِ ويعيش يف
الرفهية والسّلم .يف موضع آخر ،يستهزئ برجال فلسطني اجلبناء وخياطبهم«:فأيّ احملبّني أنتم  /دفنتم فلسطني ثمّ اسرتحتم» (املصدر نفسه،

ص  .)١٩۴فعندما يأتي الشاعر بلفظ «احملبّني» فال تتبادر بأذهان املتلقّني إال أحاسيس الشوق واحلنان ،ولكن إذا يقرأ خامتة كالمه وما
فيه من املفاهيم السلبية فيتّضح له بأنّ الشاعر استخفّ مبواطنيه وسخر هلم« .فإذا كانت املفارقة ،تكشف عن تناقضات احلياة اليت ال يستطيع
فيها اإلنسان الوصول إىل حقيقة واضحة ،فإنّ السخرية تسلب الشخص قدراته وتعريه من كل ما يتخفى فيه ويتحصن وراءه ،فعلى هذا األساس إ ّن
املفارقة ،قد تصنع السخرية ،والسخرية يف هذا اإلطار ،مفهوم مرادف ملفهوم الضحك ،وتكشف السخرية املتّجهة من األعلى إىل األسفل معنى

االستهزاء احملقّر» (مرشحة٢٠٠۴ ،م ،ص  .)٢٧٨كما رأينا جتليّات هذا األمر فيما آتينا بها من مناذج شعرية لعلي فودة.
ويف موضع آخر يذ ّكر الشاعر املواطنني بأنّهم مشغولون بالرقص واللهو دون أن يبادروا مبعاجلة ما جيري حوهلم من األزمات
واملصائب ودفعها قائالً« :يا طني بالدي  /يا برقوق بالدي  /يا فرسان بالدي :أفال تأتون على ظهر اخليل؟ أفال تأتون / ...ليسكت هذا الصوت

النائح يف الليل؟  /هذي الليلة ليست للرقص» (فودة٢٠٠٣ ،م ،ص  .)٣۵٩فالشاعر يد ّق يف حياة النّاس وأعماهلم ليتم ّكن من الكشف
عن غفلتهم جتاه املصائب املوجودة يف فلسطني من التشرّد وما يتبعه ،وعندما يقرأ املخاطب بداية هذه العبارات خيطر بباله أنّه سيطَرت
على حياة الشاعر ووطنه مصائب كثرية ،فمِن الطبيعي أنّه ﻳجب القيام بالدفاع عن وطنهم وتدمري الظلم ،ولكن إذا يقرأ عبارة «هذي

الليلة ليست للرقص» ،يتّضح له بأنّ الشاعر قد سخر النّاس بسبب هلوهم وإهماهلم جتاه قضايا وطنهم .فكما نشاهد يف هذه األمثلة
«تصدر هذه املفارقة عن وعي شديد للذّات مبا حوهلا؛ لذا فإنّها اتّصال سري بني الكاتب واملتلقي» (ابراهيم ،بال تا ،ص  .)٧٩٧من خالل
السخريات الالذعة اخلفيّة املستورة اليت ال يُفهم تأثريُها إال عند التع ّم يف النصّ ،وال ريب أنّ «عامل التهكّم والسخرية من العوامل اليت

تؤدّي إىل قلب املعنى وتغيري الدّاللة إىل ضدّها يف كثري من األحيان» (سعدية٢٠٠٧ ،م ،ص  .)١٩ويف موضع آخر ،يسخر شاعرُنا بهم لعدم
اهتمامهم به؛ إذ مل يهتموا به ومل يعرفوا له أجراً وخياطبهم« :إىل امللتقى يا رفاق إذن  /إىل موسم قادم  /أمتنى لكم سهرة ممتعة  /سأرحل
«وو ..وو / »..قطاري أتى آه  /ال تنهضوا عن مساندكم ،اجلسوا  /يف فمي اجلسوا  /أو تعالوا ارقصوا  /كبدي سوف يعزف قبل الرحيل املغامر
أغنيةً  /عن خداع قديم ـ جديد ،ملاذا توقفت أنت؟  /التقفوا حلظةً  /اشربوا من دمي واسكروا  /اسكروا  /اسكروا من بداية نزيف وحتى الغبش»
٢��٣م ،ص  ١١١ـ .)١١٢
(فودة،

ويف هذه العبارات نری مدی استهزائه بالنّاس ،إذ مل يكرموه ومل يهتمّوا به ولو ضئيالً قدرَ القيام عندما يريد الرحيل من عندهم،
فيوجد تناقض منبعث من السخرية واهلزء ،حيث يطلب الشاعر من النّاس أن حيلّوا وال يقعدوا عند رحيله ،فكأنّهم يريدون القيام
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وراءه احرتاماً له؛ ولكن عندما ندرﻙ بأنّ الشاعر يتحدّث عن خدعة النّاس ومكرهم ،فيطلب منهم أن يشربوا دمه ـ وهذا يدلّ على
شدّة الغضب والعداوة ـ نفهم بأنّ النّاس مل يبالوا برحيل الشّاعر وذهابه ومل ينهضوا من مكانهم ،فأتى الشاعر بالعبارات األوىل
سخريةً منهم ،كما يستهزئ بوطنه واملراد نفس املواطنني بهذه العبارات« :ولي وطن شئتُ لقياه ،لكنّه ظلّ يسخر  /ويسخر منّي ويسخر /
فناشدته رمحيت /صرختُ بأشواق قليبَ :فيم األسيّة؟! /صرختُ :ﻗﺘﻠﺘﻚ يا وطين ذات يومٍ  /وها أنا صِرتُ الضحيّة  /حناﻧﻴﻚ يا وطين /
حناﻧﻴﻚ( »...املصدر نفسه ،ص .)٧٧١

يف هذا اجملال نری املفارقة بصورة صرحية ،حيث يذعن يف بداية األمر بأنّ الوطن كان يسخر منه ومل يهتمّ به ،ويف نهاية العبارات
خياطبه بأسلوب رائع ،حيث يقول« :حناﻧﻴﻚ» ،فيدعو له ،ولكن على سبيل السخرية واالستهزاء .فكلّ هذا يهدف إىل مفاجأة
املتلقّني وإثارة إعجابهم كما يريد خل َ صورٍ رائعةٍ مستهزئةٍ يف أذهان املتلقّني .فبنظرة عابرة إىل هذه األمثلة نستنتج أنّه ال تقوم
السخرية إلّا باملفارقة ،حتى ميكن القول بأنّ املفارقة أداة السخرية ،بل هي رجلها اليت متشي بها ،فالسخرية سالح اجتماعي ،تقصد
من الضحك النقدَ واإلصالحَ ،ويعدُّ الضحكَ أداةً ثوريةً ،وبذلك األدب الساخر غالباً ما خيفي مدلوالً نقديًا وراء سطحه الظاهر
()www.almutmar.com؛ ألنّ السّخرية تكون من شخصٍ متفاءل حمبّ للبشر ،وهدفه اإلصالح والتهذيب والتقويم ،ويعاجل
الرذائل ليظهرها ولينفر اآلخرينَ منها حتى يصلحوا أنفسهم من هذه األخطاء ،والسخرية هي وسيلة أخالقية ،إذ يقول الشخص غري
ما يؤمن به (الوقاد٢٠٠۵ ،م ،ص  ،)٣٨كما تد ّل هذه العبارت املفارقية على سلوك خيتلف متاما عما يعبَّر عنه حرفياً.
٧ـ١ـ٢ـ مفارقة األضداد
جيمع هذا النمط من املفارقة بني املتنافرين يف الداللة اللغوية (الرواشدة١٩٩٩ ،م ،ص ،)١۵بشكل مباشر .لكن هذه املباشرة ال
تعين عدم العم ؛ ألنّ السطحية فيه طريقة من طرائ التعبري ،إذ يكون املعنى املقصود فيه مناقضاً وخمالفاً للمعنى الظاهر ،وتسمّى
أيضاً «مفارقة التجاور»؛ إذ يعمد الشاعر فيها إىل جماورة األضداد بطريقة تستنفر القاريء (شبانة٢٠٠٢ ،م ،ص  ،)١٨١كأن جيعل
املبدع البياض والسواد على طريف نقيض ،وهذا ما جنده عند الشاعر علي فودة ،وهو قد مجع يف ديوانه بني موقفني متضادّين يف
مواضع كثرية؛ على سبيل املثال ،عندما خياطب حبيبته« :أقديسة أنت أم عاهرة؟  / ... /مؤمنة أنت أم كافرة؟» (فودة٢٠٠٣ ،م ،ص

 .)٢۵۵فإنّ الربادوكس املوجود يف هذه العبارة يوجد بني «مؤمنة» و«عاهرة» ،ألنّهما صفتان ضدّان يف املعنى .واإلتيان بهما يف أسلوب
االستفهام يُدهش املخاطب وحيفزه على التعجّب والتفكري يف أنّه كيف كان تعامل حبيبة الشاعر معه ،حيث يسأل الشاعر منها هذا
السؤال؟! ولكن عندما ند ّق يف نص القصيدة اليت اُختريت هذه العبارة منها نفهم بأنّ الشاعر خا َطبَ وطنَه وهو مبثابة حبيبة له،
والسبب يف هذا السؤال أنّه يتعجّب من سكوت رجال احلكومة وغفلة النّاس أمام ما نزل على فلسطني مِن االشغال والدّمار .وكأنّ
فلسطني اليت تكون كامرأةٍ عفيفةٍ لدی الشاعر قد صار اآلن كعاهرة بني يدي املستعمرين ،وهذا ما يُدهِش الشاعر وجيعله يسخط
ويغضب كثرياً .وكما أنّه يستخدم هذه التقنية يف التعريف بنفسه قائالً« :أنا القاتل واملقتول» (املصدر نفسه ،ص  .)۴١۵فاستعمال هذين
اللفظني املتناقضني ملدلولٍ واحدٍ ـ وهو الشاعر نفسه ـ زادَ كالمَه عمقاً وتأثرياً ،إذ يف ّكر املخاطب يف أنّه كيف ميكن أن يكون شخصٌ
قاتالً ومقتوالً يف آ ٍن واحدٍ؛ فاجلواب أنّه ال يتيسّر هذا األمر إلّا عرب املفارقة.
كذﻟﻚ احلال عندما يتحدّث علي فودة عن فرس البحر ويصفه هكذا« :خلف الشواطيء تصهل سيّدتي فرس البحر /وهي جتري وتلهث

ما بني بوابة البحر والشرفات  /صاعداً هابطاً  /فرحاً قانطاً صوتها كان» (املصدر نفسه ،ص  .)٣٩٨ففي كلّ كلمةٍ حدّدناها يف هذه العبارات
استخدم الشاعر مفارقة التضاد والتناقض يف صفات متناقضة للداللة على موصوف واحدٍ متزامناً أو يف حالة واحدة ،فهذا هو رمز
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جلمال هذا الوصف البديع الذي ال نستطيع تصوّره يف الظاهر مع أنّه ميكن لنا أن نصل إىل الغرض احلقيقي املراد للشاعر بعد التأمّل يف
مغزاه ومعناه .فكما يری صاموئيل هاينز أنّ وجود التنافرات معاً جزءٌ من بنية الوجود (ميوﻳﻚ١٩٩٣ ،م ،ج  ،۴ص  .)٣۶شاهدنا أنّ يف
هذه النماذج اليت اخرتنا من ديوان علي فودة توجد تناقضات وتنافرات قد ساهمت يف تشكيل بنية النصّ األدبي وجعلته تؤثّر يف
املتلقّي أش ّد تأثريٍ؛ ألنّ «املفارقة صيغة بالغية تعبّر عن القصد باستخدام كلمات حتمل املعنى املضاد» (املصدر نفسه ،ص .)٢۵٨

من اجلدير بالذّكر أنّ شاعرنا استخدم تعابري مجيلة مبيّنة التضاد يف ديوانه وهذه التعابري قد ساهمت يف خل هذا النمط من املفارقة
يف شعره ،حيث يقول« :يصدف أن أعتذر لطفلٍ عربيٍ /صرعته األيدي العربية يف امليدان ـ الالميدان» (فودة٢٠٠٣ ،م ،ص  ٢۵٩ـ ،)٢۶٠

وأيضاً« :ماذا خلّف التاريخ لي /غري الوصال ـ الالوصال؟!» (املصدر نفسه ،ص  ،)۴٣٨وقد خل صورة جيّدةً عند املتلقّي ،وأثّر فيه أشدّ
تأثري كما نری يف عبارة«:وﺿﺤﻚ األصحاب الال أصحاب» (املصدر نفسه،ص  .)٢٠۵يف هذه األلفاظ املشارة إليها خبطٍ يُسنَدُ دالّان متضادّان
إىل مدلولٍ واحد .ويف هذه النماذج الثالثة األخرية تتّضح مفارقة األضداد بصراحة كثرية؛ إذ أتى الشاعر حبرف النفي خلل الكلمة
املتضادة .وفهم هذا التضاد ال حيتاج إىل التأمّل الكثري خالف ما كان يف األمثلة السابقة .وإنّ استعمال كلّ لفظٍ مع نقيضه يُعطي معنى
الكالم ومفهومه حليةً طريفةً مبدعةً تدهش املخاطب ،وربّما يكون مراد الشاعر من هذه التناقضات تصوير شدّة اليأس يف وجوده
واإلشارة إىل كثرة االضطرابات وشدّة الفجائع يف بلده .فكما رأينا يف هذه النماذج يقوم هذا النمط من املفارقة على موقفني
متضادين؛ إذ يركز كل منهما على صورة تزيل األخری فيسّببُ تقابالً يضع املتلقّي أمام مشهد واسع اهلوة بني املتوقع واملتح ّق على
حنو يُثري الغرابة والدهشة (سعدية٢٠٠٧ ،م ،ص .)٧٧

٧ـ١ـ٣ـ مفارقة اإلنكار
هذا شكل مفارقي يفيض بالسخرية ،إال أنّه يتوسّل بالسؤال إلظهارها مع السخرية املمزوجة باإلنكار ملا حت ّق  .والفرق بني
املفارقتني السخرية واإلنكار يف أنّ األوىل تعتمد األسلوب اخلربي ،يف حني أنّ الثانية تستخدم اللغة اإلنشائية ،وهذا املنحنى يثري
التساؤل للغرابة وحلجم املفارقة اليت يكتنفها (سعدية٢٠٠٧ ،م ،ص ٧٧؛ بشري ،بال تا ،ص ٧؛ الرواشدة١٩٩٩ ،م ،ص  .)٢٠إنّ علي
فودة يكره بعض القضايا يف وطنه ويتحدّث عنها يف ديوانه من خالل أسلوب االستفهام اإلنكاري حتى يرسل مدی كراهيته عنها إىل
املتلقّني .ومن أهمّ هذه القضايا هي غربة الشاعر يف الوطن ووحدته يف سبيل األهداف وعدم قيام النّاس مبساعدته إلصالح األمور
والدفاع عن الوطن ،حيث يقول« :ولكنّي أخي يف العار /كما تعلم  / ...غريب الدّار /غريب غريب  /أصيح أصيح :أما من حبيب؟  /وأسأل
يف الدّرب همّي  /وما من جميب  /فأدركتُ أنّي غريب» (فودة٢٠٠٣ ،م ،ص  ٩٢ـ .)٩٣

يشكو الشاعر من وحدته وغربته يف الوطن ،وبعد ذﻟﻚ يسأل سؤاالً يظنّ املخاطب بأنّ جوابه إجيابي ،ولكن مبا أنّ االستفهام ههنا
إنكاري فمن املعلوم أنّ اجلواب سليبّ يناقض ما كان ينتظره املخاطب .نقرأ من النصّ اآلتي أيضاً مفارقة موفّقة تتحدّث عن غربة
الشاعر حيث خياطب املواطنني هكذا« :فأينَ الدّيار – الدّيار؟  /أهذي دياري / ...وأنتم هنا تنصِبون املناحَةَ يف كلِّ دار؟  /أهذي دياري ...
وأنتم تَبيعونَين للدِّمار؟» (املصدر نفسه ،ص  ٢٣٩ـ�.)٢۴

هناﻙ فرق بارز وبون شاسع بني الصورة الذهنية املتجسّدة يف أذهان املتلقّني وبني ما تثبته هذه االستفهامات اإلنكارية ،كما نشاهد
يف« :يا طني بالدي  /يا برقوق بالدي  /يا فرسان بالدي :أفال تأتون على ظهر اخليل؟ أفال تأتون  / ...ليسكت هذا الصوت النائح يف اللّيل؟ /

هذي الليلة ليست للرقص» (املصدر نفسه ،ص  .)٣۵٩يف هذا الكالم ،يطلب الشاعر من الناس أن يستعدّوا للقيام أمام األعداء والدفاع
عن وطنهم ،فمفهوم سؤاله وُجوبُ املقاومة ،وهذا الطلب يناقض أعمال النّاس؛ فهو يهجّن إهمال النّاس الذين ناموا أو تناموا جتاه
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ما جيري يف فلسطني من املصائب .ويف موضع آخر ،ينكر مجودهم وعدم اهتمامهم بالشاعر ويشري إىل وحدته يف اجملتمع ويصوّر لنا
صورة شاعرٍ وحيدٍ طريد ويشكو من خلوّ الوطن من أناس جيدر باإلنسان أن حيبّهم ويطلب مساعدتهم حيث ينشد« :الطيّبون الطيّبون
الطيّبون  ...أين هم؟  /األصدقاء الطيّبون ..أين؟  /الودعاء الطيّبون  ...أين؟  /الشعراء الطيّبون  ...أين؟  /من دونهم  / ...املاء يف فمي كؤوس

حنظل وسم  /فأين هم ( » ...املصدر نفسه ،ص  .)١٩٠يف هذه العبارات ،يشري الشاعر مرّات إىل وحدته وغربته وأعماله اليت ال جدوی
هلا فيُدهشُ املخاطبني ويُخربهم بوقائع أحدثت يف بالده ،وهذه الدهشة نتيجة لِمزج السخرية واالستفهام اإلنكاري يف جتسيد جمتمع
الشاعر وأحواله املضطربة ،ورمز املفارقة يف هذه العبارات هو أنّ املتلقّي يظ ّن أنّ الشاعر يعيش بني النّاس يف احرتامٍ فائ ٍ ،ولكن إذا
وصف الشاعر أحواله السيئة يری املخاطب أنّ تصويره الذهين يناقض متاماً مع حياة الشاعر الواقعية ،ويؤ ّكد هذا املفهوم يف موضع
آخر قائالً« :أما يف األرض من أصحاب؟  /أما يف األرض قلبٌ نابضٌ باحلب واألشواق  /أما يف األرض قلبٌ يشرتي قليب /أما يف األرض ،أين األهل
واألحباب؟  /أين حكايةٌ حتكي من األعماق؟  /وأين الدّرب حنو معابد األوطان  /أيرتكين بنوقومي أجوب عوامل الصحراء وحدي  /دون زادٍ دون
قربة ماء؟  /أيرتكين األحبة هكذا؟  /أحييا هكذا الشعراء يف بلدي  /أحييا هكذا الشعراء  /بدون زمن  /بدون صحاب  /بدون وطن  /أحييا هكذا

الشعراء؟!» (املصدر نفسه ،ص  ١٣۴ـ  .)٣٣۵فهو يستكره من الذين ال يقومون بدفع األعداء وال يساندونه إليصال الوطن إىل احلرية
واخلالص ،فيستنكرهم من خالل هذه االستفهامات اإلنكارية وال يتصدّق أنّ األصدقاء نسوه وتركوه وحده يف سبيل حت ّق أهدافه،
فيتحسّر وحيزن .مضافاً إىل ذلك ،أنّه خيل من مواطنيه صورةَ شعبٍ غافلٍ متخلّفٍ من أذهان املخاطبني ،وربّما يكون غرضه من هذه
الصورة املفارقية جتسيد االحنطاط احلقيقي الذي كان يسعى يف زواله عن الشعب الفلسطيين الذين كانوا واليزالون يؤذون شاعرَنا
حيث نراه يتذ ّكر الزمن املاضي املليء بالذكريات احللوة مع أصدقائه ويقول« :حنن كنّا توأمني  /خيمة واحدة جتمعنا  /ورغيف واحد/
فلماذا حني أشعلتُ سراجي أطفأوه؟  /واستشاطوا غضباً  /وملاذا قبل أن أطلق سهمي كسروه؟  /وملاذا جعلوه  /سيّد العشب  ...ملاذا احتضنوه /
ح
ذﻟﻚ الطفل الذي روّی زهور الغضب الناعم واحلزن  ...ملاذا  /احتضنوه  /وملاذا أطلقوه /يف الرباري حلظةً  /ثمّ عادوا اعتقلوه  /وملاذا كمسي ٍ
صلبوه؟  /كيف نامت عنه عني اهلل واحلرّاس كيف؟» (املصدر نفسه ،ص  ۴٣٢ـ .)۴٣٣

يف هذا اجملال ،يأتي الشاعر بأسئلةٍ تصف أعمال النّاس من قديم الزمن حتى اآلن وتقبّح سكوت رجال احلكومة جتاه هذه املظامل.
فاالستفهامات اإلنكارية املؤدّية إىل السخرية ههنا ختل صورة مفارقية ملا حيدث حوله من األذی والطرد وتزعجه هذه الظروف .ربّما
يكون غرضه هنا تنبيه النّاس وإخبارهم بنسيانهم هذا الرجلَ النافذَ الشجاع الذي يستطيع تدبري أمورهم وحتقي مقاصدهم العالية.
كان لـعلي فودة جتربة فاشلة للحبّ ،وهو يف بعض قصائده يشكو حبيبته بسبب خيانتها قائالً« :أهكذا  / ...ألنّين تَوَّجتُ ﻋﻴﻨﻴﻚ أمريتني
يف جفوني  /ألنّين زرعتُ يف خدّيﻚ من دمائي  /وما عبدتُ غري أفراﺣﻚ والشجون  /أهكذا ختاصمني ودبي  /أهكذا ختونني؟!  /أهكذا  / ...حني
سكبتُ عمري  /وعطر أنفاسي كؤوس مخرٍ  /لتشربيين  / ...أهكذا تضاجعني غريي  ... /آه من ساﻗﻴﻚ هل ختونني؟!  /أهكذا /..بعد صالتنا يف
مسجدي  /وأمسياتنا / ...والفأس يف يدي  /بعد بكائنا معاً يف مرقدي  /أهكذا ختونني / ...ألنّين ما خُنتُ يوماً حبّنا ،ختونني؟!» (املصدر نفسه،
ص  ٢۵ـ  ،)٢۶وأيضاً« :احلزنُ األوّل أنتِ  /احلزنُ الثّاني أنتِ  /احلزنُ الثّالث أنتِ  /احلزن الرابع واخلامس والعاشر أنت  /آه  /..مل أقسُ عليكِ،

فكيف قسوتِ؟!» (املصدر نفسه ،ص .)٢٣٢فمن الطبيعي أنّه هناﻙ بني احملبّ وحبيبه صالت وثيقة مبنيّة على احلبّ .وعندما نقرأ هذه
العبارات نشاهد مفارقة بني تصوّرنا من املعامالت احلسنة من جانب حبيبة الشاعر وبني ما يوجد يف العامل الواقعي مِن خيانتها جتاه
الشاعر ،فهو كبّل وكسّر العادات الفاشية يف استخدام املعاني وألبس العبارات زيّاً حديثاً من خالل أسلوب االستفهام اإلنكاري الذي
أدّى إىل مفارقة رائعة يف املعنى .كما رأينا يف هذه األمثلة يسأل الشاعر أسئلة يكره عن استجابتها .وكلّ هذا ينبه النّاس بأعماهلم جتاه
الشاعر والوطن ويسخرهم ويستنكر أعماهلم من خالل هذه املفارقة.
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٧ـ٢ـ املفارقة التصويرية
تدلّ هذه املفارقة على عملية عقلية يقوم بها الفهم إلدراﻙ املعاني واملفاهيم الكلية وتكوينها .وإنّ لفظة «التصويرية» تشري إىل عملية
التصوّر العقلي أو تكوين صورة عقلية لشكل األشياء (العبد١٩٩۴ ،م ،ص  .)١۶۵تعتمد املفارقة هنا على حسِّ الشاعر الذي يرى به
األشياء من حوله ،وتصويرها مبنظور املفارقة ،ويرتك للمتلقّي حتليلها واستنباط أبعادها الشعورية .فمن هنا ختتلف املفارقة اللفظية عن
التصويرية يف أنّ األوىل تعتمد يف كشف حقيقتها أوالً على صاحب املفارقة ،والثانية تعتمد على القارئ يف كشف التعارض بني املعنى
الظاهري واخلفي.
٧ـ٢ـ١ـ مفارقة التحوّل
تظهر هذه املفارقة من خالل تغيّر الداللة .ويف هذا النمط ،تبدأ الصورة بدالالت معيّنة .لكنّها تتحوّل إىل دالالت جديدة مغايرة،
كأن تكون الداللة يف بدايتها إجيابية ،ثم تتحوّل إىل السّلب (الرواشدة١٩٩٩ ،م ،ص ٢٢؛ بشري ،بال تا ،ص )٧؛ ومن مناذجها قول
الشاعر يف قصيدة عيسى بن مريم بيننا ،حيث يتحدّث عن إدبار السالم يف بداية املقطّعات كلّها ،ولكنّه سرعان ما يعود من أقواله
األوىل ويبشّر الناس بإتيان باخلري والربكة يف حياتهم« :رحل السّالم  /الشمس الذت بالفرار /والليل أقبل يهزم األحياء يف عزّ النّهار /والنّاس
عطشى للسّالم!  /رحل السّالم  /احلزن يﻀﺤﻚ يف أخاديد البشر /رحل السّالم  /فالنّجم يسبح يف الظالم /لكنّما القمر اختفى خلف الغمام/لقد
انتحر!  /ما لي أری األيّام تذبل كالشموع  /والنّاس تعولُ مِن خطر /مالي أری األشجار تنشج والثّمر /قدجفّ ،والغصن انكسر /رحل السّالم /
األرضُ تَلعَنُ طينَها والربتقال  /والشمسُ مالت للزّوال  /بشراكم طلع النّهار/عيسى بن مريم بيننا  /الفجر هلّ عليكم بعد انتظار /والبدر أطلع يف
السّماء /عيسى يقول / :احلزن مرٌّ يا حزانى والضياع  /واجلوع مرٌّ يا جياع  /لكنّما الشهداء من أجل احلقول  /قالوا بأبواق احملبّة للرسول  /احلزن
يكفي ياحزانى والضياع  /واخلبز آتٍ ياجياع» (فودة٢٠٠٣ ،م ،ص  ۴۴ـ .)۴٧

استخدم علي فودة يف هذه التفعيالت تناقضاً ومفارقةً يف ألفاظه وعباراته ،حيث أتى يف بداية األمر بألفاظ وعبارات دالّةٍ على
اليأس واخليبة .فالقارئ يری أنّ الشّاعر يثري يف وجود املواطنني الرعب من األحداث اآلتية املخيفة وهم ينتظرون مستقبالً مليئاً
بالفجائع واالضطرابات .وذﻟﻚ بسبب تكرار عبارة «رحل السّالم» يف كالمه ،ولكن سرعان ما يغيّر موضعه ومييل إىل بشارة النّاس
ويشحن قلوبهم بالفرح والسرور .وبعمله هذا جعل املتلقّي مدهشاً مفاجئاً من خالل تعابريه املفرحة واملبشّرة ،فإذا دقّقنا يف بداية
كالمه ونهايته نشاهد هذا التناقض الذي يتجلى يف حتوّل النصّ من اليأس إىل الرّجاء ،فجديرٌ بالذّكر أنّ هذه الصور اليت خيلقها
الشاعر عرب هذا القسم من املفارقة تنبعث من حياته االجتماعية والسياسية وما جيري يف وطنه من األزمات واملصائب ،فاستخدام
املفارقة لبيان هذا املفهوم بهذه الصورة املثرية املدهشة يدلّ خري داللة على قدرة شاعرنا الفنيّة ومدی تذوّقه األدبي يف التأثري على
القارئ.
ويف مواضع عديدة أخری يشري إىل حتوّلٍ تعرّض حلياته ،حيث كان له أصدقاء وأحباب ،ولكنّه أصبح وحيداً بسرعة وأوضح
الدليل على هذا األمر هو قوله« :ما كنتُ وحيداً  /لكنّي حني طعنتُ احلوتَ  /التفّ احلوت على ساقي /سال الدّم  /اصطبغت أمواه البحر/

صرختُ فما ردّوا  /ملقىًً يف فم احلوت الكاسر ،تركوني» (املصدر نفسه ،ص )٢٠۵؛ يصرّح الشاعرُ بدايةَ كالمه بأنّه ليس وحيداً ،وبعد ذﻟﻚ
يردف بأقوال تدلّ على وحدته وتفرّده ،فكأنّه ينقض كالمه األوّل السيّما إذا جاء بفعل «تركوني» يف آخر الكالم .فبالتأمّل يف هذه
العبارات خيطر ببالنا أنّ علي فودة يسخر مواطنيه الذين كان وجودهم كالعدم ،إذ ال خريَ فيهم إال تعذيب الشعر وتأليمه ،فاملفارقة
ت
املوجودة يف هذا الكالم ساعَدَ الشاعر يف خل ِ صورة مدهشةٍ مِن خيانة األهل والرفاق .كذﻟﻚ احلال عندما يقول«:ذات يوم / ...كن ُ
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بني الرفاق وبني املناشري والقهوة الساخنة  /بعد عامٍ تبيّن لي أن أودّعهم  /عسساً يا غريبة كان  /عسس!  /ذات يومٍ / ...كان لي إخوة  /كفراخ
العصافري حيومون حولي  /وكنتُ أغازهلم دائماً  /من يغازهلم يا غريبة من بعد أن /عسكر االحتالل على بيتنا  /ثمّ شتتنا  /يا غريبة من؟!» (املصدر

نفسه ،ص  ٢١٠و .)٢١٢نری يف هذه العبارات أيضاً تناقضاً يف معاني العبارات األوىل واألخرية؛ إذ يتحدّث بداية األمر عن حياته
املليئة بالذكريات احللوة بني الرفاق ،ولكن يف نهاية األمر يُرتَﻙ وحيداً ويعاني من الوحدة املوحشة ،فهذا التناقض يُخفي مظاهر
اخلدعة واالختناق والضوضاء حتت سِرته .والشاعر استطاع أن خيبّر النّاس عن األزمات املوجودة خالل هذه املفاهيم املتناقضة .كذﻟﻚ
نری هذا النمط وكيفية استخدام الشاعر فعلني متضادّين لتوصيف حالتني خمتلفتني عند خطابه ألصدقائه«:لبستُكم يا أصدقاء /ث ّم

خلعتُكم ...وكان احلزنُ شاهداً» (املصدر نفسه ،ص  ،)۴٢٩ففعلني «لبستُكم» و«خلَعتُكم» يدلّان على إعراض الشاعر عن موقفه األوّل،
وهو حبّه ألصدقائه ،ولكنّه بعد مشاهدة غدرهم وإهماهلم يف قضايا الوطن انصرف عنهم وقطع عنهم الرجاء .ومن خالل تشبيههم
بألبسة لبسها مرّة وخلعها مرّة أخری جعل املتلقّي أن يصوّر صورة متحوّلة متغيّزة مفارقة من هذا احلب والصدق .كذﻟﻚ عندما يريد
أن يصف ما حلّ بالوطن من النهب والدّمار نتيجةَ دخول األعداء يتوسّل مبجموعة من الكلمات املتضادّة ويشري إىل حتوّهلا
هكذا«:صار األبيض أسود ،واألزرق أسود ،واألخضر أسود ،واألصفر أسود ،واألمحر أسود  / ... /صار العشبُ األخضرُ حطباً ،واملاء صديداً،
ت عواء» (املصدر نفسه ،ص ۴۴٣ـ .)۴۴۴
صار الصم ُ

فكما نشاهد يف هذه السطور أنّ علي فودة جاء بألفاظ متضادّة لتوصيف حاالت خمتلفة ملوصوف واحد ال حلالة واحدة له ،فإدراﻙ
مفهوم التحوّل يف هذا اجملال يتيسّر لنا من كلمة «صار» اليت تدلّ على الصريورة والتحوّل .كما نعلم ومن خالل هذه املفارقة يؤ ّكد
الشاعر على التحوّل وعدم الثبات يف جمتمعه بشكل واضح مستعيناً باأللفاظ املتضادّة ،إضافة إىل القرائن اللفظية اليت تدلّ على
التحوّل والتغيري .زد على ذلك ،أنّ استخدام أمساء األلوان دون اإلتيان مبوصوفها يدلّ على مشول هذا التحوّل ويساعد الشاعر يف
خل صورة معجبة مؤثّرة ،فيبدو أنّ هذه الصورة املفارقية املتش ّكلة من هذه األلفاظ املتضادة هي أحسن طري اختارها الشاعر إلظهار
براعته يف إدهاش القارئ وبيان أغراضه بصورة مؤكدة خالدة .وملخّص القول أنّ هذه الكلمات ال تناقض إحداها األخری ،ولكنّ
الشاعر أتى بها يف مفهوم يشبه التناقض ،بل تعكس صورة حميّرة يف أذهان املتلقّني .فبعلمه هذا قصد إبداع مجاليّات لنصّه واستخدم
املفارقة من خالل هذه األلفاظ املتضادّة لبيان أهدافه ومقاصده منها :التبيني ملا يدور يف بلده من الضوضاء والتحوّل وعدم الثبات ،إذ
ال يلبث أن يتحوّل كلّ شيء أو كلّ إنسان إىل ضدّه.
٧ـ٢ـ٢ـ مفارقة املفاجأة
تقوم هذه املفارقة على خمالفة ما يتوقّعه املرء يف املوقف الذي ميرّ به ،فيفاجأ متاماً مبا يف ذهنه (سعدية٢٠٠٧ ،م ،ص  .)١٨كثريا ما
نرى مفارقة املفاجأة يف ديوان علي فودة عندما يصف زمن رجوعه إىل الوطن ويری معاملة املواطنني واألحباب جتاهه ،ومن هذه
النماذج قوله« :قبل سنني  /...أطلقتُ عنان حصاني اجلامح  ...سابقت الرّيح /عربتُ الصحراء ،الوديان ،الغابات امللتفّة  /خُضتُ املعركة وراء
املعركة ،مع العسس ،املرتزقة  /نازلتُ تنابلة السلطان  /فخرَّ حصاني بني القصب جرحياً  /سرتُ على الثلج ،تشقق قدماي  /ولكين أدجلتُ إليكم
ت إليكم ،فرحي يسبقين  /حني
ت وحيدًا حتى الحت بعض بشائركم  /ركض ُ
والشعلة يف قليب /مل ألتفت أبدًا للخلف ،ومل يهزمين شبح اخلوف  /مضي ُ
وصلتُ إليكم فاجأني ما فاجأني  /أوّل من أطلق ناراً ،أطلقها بني القدمني  /ليستقبلين  /لكن رصاصات الثاني والثالث خرّت يف بدني األزرق» (فودة،
٢٠٠٣م ،ص  ٣٢٢ـ .)٣٢٣

عندما يقرأ املتلقّي األسطر األوىل هلذا النموذج يتوقّع أن يصل إىل نتيجة مالئمة مع أعمال الشاعر وتضحياته يعين احرتام النّاس
له وإكرامهم إيّاه ،ولكن يف نهاية العبارات يواجه خالف ما يتوقّعه .فإنّ معاملة النّاس جتاه الشاعر ختتلف متاماً مع تصوّر املتلقّي،
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وهذا التناقض هو الذي فاجأه .ربّما يكون أشد املفاجأة اليت واجهها الشاعر عند رجوعه إىل الوطن ووصفها يف ديوانه هو قوله«:ولي
ت بأشواق قليبَ :فيم األسيّة؟!  /وها أنا صِرتُ الضحيّة  /حناﻧﻴﻚ يا وطين /
وطن شئتُ لقياه  /فناشدته رمحيت  ...صحتُ بالدّمع ،بالبندقية  /صرخ ُ
حناﻧﻴﻚ  ...خُذني ولو حلظة بني ﺗﻠﻚ الرعيّة  /ودعين أموت  /وملا مددتُ يدي ليأخذني عاد يسخر .يسخر منّي ويسخر /وعاد احلنني بقليب يكرب!»

(املصدر نفسه ،ص  .)١١١إنّ مشاهدة فرح الشاعر واشتياقه يف بداية األمر وقياسه مع سخرية الوطن إيّاه اليت أشري إليها يف نهاية األمر
ظاهرةٌ تقعُنا يف مفاجأةٍ مدهشةٍ ،ألنّ النتيجة اليت حصلت للشاعر عند رجوعه إىل الوطن تفارق وتنقض ما كان ينتظره الشاعر .وإنّ
الصلة املوجودة بني مفهوم االشتياق ومعنى السخرية شبيهةٌ بالتناقض .ويف موضع آخر ،يُرينا الشاعر صورة مفارقية من التضاد
املوجود بني أشواقه للدخول يف وطنه وبني الصورة احلقيقية لعودته إليه حيث ينشد خماطِباً ألمّه اليت يشكو إليها من جور املواطنني
ومظاملهم« :كنتُ يا أمّاه أبكي خلف أسوار املدينة  /بعدما كلّت يداي  /من طَرق أبواب املدينة  /كان كلّ النّاس يا أمّي نيام  /وأنا كالطائر
املذبوح لألسف أبكي  /خلف أسوار املدينة  /كنتُ كالالشيء مرم ّياً ،فداسوني بأغلى األحذية  /وقطارات األسى مرّت على األحالم يف صدري /
فشادوا فوق أشالئي مواخري اهلوی واألندية  /وأنا كنتُ أسري اجلوع مصلوباً على باب املدينة  /وبعيينّ صالة احلبّ للكفّار  ...أصحاب املدينة»
(املصدر نفسه ،ص .)۶۶

فكما نری ال يطرق إنسانٌ بابَ وطنه باإلحلاح ،إال إذا اشتاق إىل لدخول إليه ومالقاة أهله وكلُّ ما يتوقّع هو اشتياق املواطنني
إليه ،ولكن على أساس هذه العبارات نری أنّ علي فودة فوجئ بعدم مباالة املواطنني واستنتج نتيجة سلبية من حنينه الوافر .كما نری
مفاجأته الشديدة املثرية للحزن يف هذه العبارات«:حني طرقتُ البابَ األوّل  /أوصد يف وجهي الباب  /فعدتُ وحيداً  /عدتُ شريداً  /فحلفت
ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ بأنّي ما كنتُ بيومٍ رعديدا  /لكن احلظ العاثر أشقاني  /يا أمّي  /فطرقتُ الباب الثّاني  /والباب الثّالث  /صفقوا يف وجهي األبواب  /خنقوا

يف صدري اإلحساس  /عذّبين يا أمّي /عذّبين النّاس» (املصدر نفسه ،ص  .)١۴٠ومن املتوقّع أنّه حني يتحدّث إنسانٌ عن وحدته وغربته
يساعده أهله وأصدقاءه ،ولكن يف هذه العبارات نری أنّ شاعرنا بقي وحيداً دون زادٍ وعونٍ يف حت ّق أهدافه ،فصُوِّر يف أذهاننا صورة
متناقضة خالف ما حيدث يف العامل احلقيقي .نشاهد صورة أخری لوحدته يف العبارات التالية اليت خيتلف مفهومها مع ما وقع للشاعر
يف العامل احلقيقي« :وحيداً أسري  ...وحيداً وحيداً  /فعند احتباس الغيوم  /أمدّ يدي للنجوم  /ألقطف واحدةً  ...فتعود يدي خاوية  /وعند
انهمار املطر /أحس اخلطر /فأقبع يف الزاوية  /ولكنين حني ينطفئ النّور ليالً  ...أسري /وحيداً أسري أسري /وبني يديّ دمي ،ودموعي /وقليب
الكسري!  /... /ذليالً وقفتُ بعزّ الظهرية  /ذليالً وقفتُ ويف القلب حرية  / ... /ذليالً وقفتُ ويف القلب حسرة  /وقفتُ وقليب يدقّ ،يدقّ ،يدقّ»
(املصدر نفسه ،ص  ۴٠۶ـ .)۴٠٧

إنّ علي فودة قد تعجّب من أعمال األصدقاء ومعاملتهم إيّاه .ومبا أنّ األصدقاء ال ُيتَوقَّع منهم إال اجلميل فقد ففوجئ مبشاهدة
ت
ﺗﻠﻚ األعمال السيئة من قبلهم .ففي موضع آخر خياطبهم« :أطعمتُكم قليب وروحي الدامية  /لكنّين / ...رمجتُ بينكم كزانية  /فحينما أتي ُ

يف الصباح  /طردتين األشباح  /وحينما رجعتُ يف املساء .فوجدتُ باخلواء والكراهية » (املصدر نفسه ،ص  ٢۶۶ـ  .)٢٩٧يف هذا اجملال أيضاً
نشاهد نتيجة مضادّة ألعمال الشاعر وحسناته .وهذه هي اليت تدهشنا كثرياً ،حيث نستطيع القول إن الشاعر بادر بتوصيف هذه
األعمال وخل هذه الصور يف أذهاننا حتّي جيسّد لنا صورةً بارزةً جملتمعه وأعمال مواطنيه الذين ال يتوقّع منهم اخلري ،فهم ال يقومون
بإصالح الوطن وإخراج العدوّ منه ،بل اعتادوا بقبول الظلم والغوص يف الغفلة والنسيان وهذا ما يغضب الشاعر وحيزنه كثرياً.
7ـ1ـ3ـ مفارقة األدوار
يظهر هذا القسم من املفارقة يف النصوص األدبية ،عندما يتّخذ صاحب املوقف الطبيعي موقفاً حمايداً ملوقفه الذي اقرتن به يف
الذاكرة ،أين تنتهي مهمّة صاحب املوقف يف الذهن ،لتربز مهمّة أخری مغايرة (سعدية1007 ،م ،ص  .)9وترد هذه الصورة من املفارقة
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يف قول الشاعر علي فودة الذي جلأ إىل قلب داللة الرموز اليت استقرّت يف وجدان القارئ ،حيث إنّ التعب الذي يرمز للداء والضجر
أصبح عالجاً ودواءً للداء لدی الشاعر ،كما يقول« :ولن أشكو من التعب /فذاﻙ دواء دائي  ...آه ما أجنع!» (فودة1003 ،م ،ص ،)49
كما أنّ الرصاص الذي يدلّ على احلرب والقتل يف باديء األمر ،صار مفتاحاً ووسيلة للفتح والفرج واخلالص عنده يف قوله« :هو

الرصاص أيّها النهر  ...هو الرصاص /سيّد هذا العامل املغرور  / ...مفتاح اخلالص» (املصدر نفسه ،ص  .)194وهذا التغيري يف دور الرصاص يف
وجهة نظر علي فودة ،جيعل القارئ يف ّكر فيما يدور يف اجملتمع من الفجائع حتى أصبح الرصاص سبباً للخالص والفرج .ويف موضع
آخر ق ّلبَ «الفجر» الذي يعدّ رمزاً للفرج والفتح إىل «دبيب العجالت» ،وكأنّ الفجر يريد أن خيدع النّاس وميكرهم على حدّ قول
الشاعر«:إنّه الفجر / ...سالماً أيّها الفجر  /سالم ًا يا دبيب العجالت  /كلّ شيء جاهزٌ للغدر» (املصدر نفسه ،ص .)309

استخدم الشاعر يف هذين النموذجني ثالث ألفاظ هي «التعب»« ،الرصاص» و«الفجر» للداللة على مفاهيم مغايرة مما اعتاده
الناس حتى جيعلهم يف ّكرون يف كيفية حتوّل هذه الداللة فيها على املعاني املتناقضة لينبّههم مبا جيري يف الوطن من تغيري السنن والرسوم

إىل خالفها وحتوّل احلسنات إىل السيئات .ولعلّ أوضح منوذج هلذا النوع من املفارقة ﺗﻠﻚ األبيات اليت يأتي بها يف قصيدة حديقة
احليوان ،حيث ينشد« :لستَ شؤماً  / ...طائرُ احلمري والنورسُ قاال  /واليمامة  /لست شؤماً  /حنن نهواﻙ وتهواﻙ الغمامةُ  /لستَ شؤماً /
أنتَ معشوقُ اليتامى فاقرتب  /من زهور التني واحللفا وتفاح احلقول  /ال ختف منّا وال / ...يا أيها البوم اخلجول» (املصدر نفسه ،ص .)374
ت
فيخاطب البوم ،وهو رمزٌ للشؤم والنحوسة بهذه العبارات اليت ال يصدّق ما نراه يف العامل الراهن .ويف موضع آخر ،يقول« :مسع ُ
ت قبّرة  /تنوح فوق جثّة الصباح  /وبومة تغنّي  /لليامسني واألقاح» (املصدر نفسه ،ص .)19
صو َ

فالقبّرة الطائر احلسن الصوت يتحوّل صوته عند الشاعر إىل نواح ،وإذا بالصباح الذي يعلن بداية احلياة وتوهجها جثّةٌ ،ولنا أن
نتخيّل ذﻟﻚ اليوم الذي صباحه جثّة ،وجعل البومة رمزَ الشؤم .إنّ تصوير البومة يف هذا الشكل املفارقي يعين الداللة على التفاؤل
وتغيري صوت القبّرة املبشّرة بالسرور إىل صوتٍ نائحٍ حزين ،هو نوعٌ من املفارقة والتناقض يف خل األدوار اجلديدة .وجلأ شاعرنا إىل
ل اخلريات إىل أضدادها.
هذه املفارقة لرتسيم اجلوّ املضطرب يف بلده الذي بدّل ك ّ
اخلامتة
لقد عمد علي فودة إىل املفارقة إلبراز عواطفه وآماله لتزويد أشعاره وخروج النصّ الشعري إىل ما يوجد فيه من التأثري واإلدهاش؛
فقد وظّف مفارفة السخرية واألضداد واإلنكار ،وهي أمناط املفارقة اللفظية واستخدم مناذج مفارقة التحوّل واملفاجأة واألدوار مبثابة
أقسام املفارقة التصويرية .فكلّها تنمّ عن رؤيته جتاه احلياة والتزامه بقضايا الوطن وإصالح أوضاعه عندما يفشل النقد املباشر .فصُوَره
املفارقية تصوّر لنا األوضاع املشوّشة السائدة على حياته وحياة فلسطني والثنائيات املوجودة يف جمتمعه اليت سبّبت اليأس والتحسّر يف
وجوده خالف ما كان يتوقّع.
فعِلماً مبقاصده املختلفة علينا القول إنّ بيان األغراض واملقاصد عرب األلفاظ املتضادة والتصاوير املفارقية ساعده أن يَسلمَ من مؤاخذتة
اآلخرين إيّاه؛ إذ يسخر أبناء وطنه أحياناً بسبب إهماهلم يف معاجلة قضايا الوطن ويستكره منهم أحياناً أخری،كما يربز غدرهم من
خالل أمثلة مفارقيت التحوّل واملفاجأة ويكون غرضه تنبُّه النّاس بالفجائع وحتريضهم على معاجلتها بواسطة الوحدة والتدبري .إنّ علي
فودة قد كان حيمل كالمه على حممل اجلدّ خالل إتيان هذه األلفاظ املتضادة والصور املفارقية ليؤدّي شعره وظيفته األساسية ،وهي
اإلصالح ،كما أنّه و ّف يف تقوية شعره عن طري حثّ املتلقّي على البحث عن املعنى احلقيقي املستور وراء األلفاظ والعبارات ليؤثّر
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فيه أشدّ التأثري فوظّف املفارقةَ ألغراض عديدة ،منها مباغتة القارئ إلثارة انتباهه وذﻟﻚ مبفاجأته من حني إىل آخر ،كما حفّزه على
التأمّل يف موضوع املفارقة من خالل الصور اليت تصوغ يف ذهنها ،كما متنحه حسّاً باكتشاف عالقات خفيّة يف قصائده وعدم الوقوف
عند احلدّ الظاهر للنصّ ،بل الغوص يف مفاهيمها احلقيقية منها الته ّكم واالستهزاء ،التهويل من عاقبة األمور والتعبري عن صدقه
وخلوصه جتاه الوطن وأبنائه ،واستطاع أن يؤدّي أهمّ مطالبات األدب كفاعلية التلقّي وغرابة النصّ وتأثريه ومشاركة املتلقّي يف
أحاسيسه وأهدافه.
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