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 الممخص:

معتمًدا في إظيار داللة  ،نقَّب الباحث في بحثو ىذا عن ماىية التناص
المصطمح عمى الربط بين الحداثة الغربية والتراث العربي القديم؛ ألن النص المدروس 
نص عربي، وثمة خصوصيات لكل بيئة أدبية؛ فيي وحدىا صاحبة القول الفصل في 

 ؛ أو رفهو أو إخهاعو لتعديل دالليمسألة تََقبُّل المصطمح الوافد جممة وتفصيبًل 
 ول في النياية إلى خدمة الدراسات النقدية التطبيقية في األدب العربي.بغية الوص

يخمص الباحث عقب ذلك إلى الجزء التطبيقي الذي يتناول فيو كيفية  و
ا نصوص في خدمة نصوص السخرية األدبية، متخذً ا ا فنيِّ توظيف التناص توظيفً 

ا لما يمتمكو ذلك األديب من ا؛ نظرً يِّ ا تطبيقنموذجً  –السخرية لؤلديب أحمد خالد توفيق 
طريقة فنية خاصة في معالجتو لمتناص في نصوص السخرية لديو، وقد حرص 

د لمسخرية بين النصين؛ نص لّْ وَ الباحث في بحثو عمى إظيار طرائق التفاعل المُ 
 األديب والنص اآلخر.

وقد تمخض ىذا البحث عن عدد من النتائج الميمة، والتي تتمخص في أن 
مد خالد توفيق لو اختياراتو الخاصة من نصوص اآلخرين، وأن النص األديب أح

اآلخر قد التحم بنص األديب عمى مستوى الصياغة، بينما كان لؤلديب موقف داللي 
 واهح من النص اآلخر.
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Abstract:  

The researcher has studied the intertextuality aiming to 

manifest the denotation of the term to link between the western 

modernization and the old Arabic heritage. Since the studied text is in 

Arabic and each literary context has its characteristics, the Arabic 

language is the decisive tool in accepting the foreign term, rejecting it, 

or modifying its denotation to serve the critical and applied studies of 

the Arabic literature.  

Then the researcher has moved to the applied part of that 

tackles the artistic utilization of intertextuality in serving the 

ironical literary texts, using the ironical texts, of the Ahmed 

Khaled Tawfiq as an applied example due to his artistic way in 

tackling intertextuality in his writing. The researcher has sought 

to display the interactive ways that generate the irony between 

the two texts: the author’s text and the other one. 

This research resulted in key findings which are 

summarized in the following: Ahmed Khaled Tawfiq has his 

special selections of texts from other authors’ texts; the other text 

has interlinked structurally with the author’s text, yet the author 

has a clear denotation touch on the other text. 
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 :مقدمةال

 عموم تور تطا في مجاالت متنوعة؛ حيث ا عمميِّ أحرز العصر الحديث تقدمً 
حظيا من ذلك التطور؛ حيث تمخهت مرحمة  وقد نالت مناىج النقد األدبيّْ  كثيرة؛

في أحهان البيئة الغربية، والتي ت دالتي ول الحداثة عن عدد من مناىج النقد األدبي
وقد أنتجت تمك المناىج  ؛أحدثت طفرة عممية ىائمة في ذلك الحقل المعرفي الميم

ا من المصطمحات النقدية التي ذاع صيتيا في مرحمة الحداثة، وانتشرت الغربية عددً 
 الذي ينعم النظر في تمك المناىج والمصطمحات الغربية بيد أنَّ  كالنار في اليشيم،

المناىج والمصطمحات، وىذا ال كثير من ا عربية لثمة جذورً  ا أنَّ يدرك يقينً  –الوافدة 
نما يعنيتطوير المعارف النقديةغض من قيمة الغرب في يعني ال كثير  جذور أنَّ  ، وا 

 بأقبلم أصوليا تْ طَّ خُ  ،أصيمة ةٌ عربيَّ  ىذه المصطمحات وتمك المناىج ىي جذورٌ  من
نما يجب أنْ  فيم من ذلك ردُّ ال يُ ، و القدامى أجدادنا العرب  ىذه المصطمحات الغربية، وا 

ئة العربية التي تختمف كثيًرا ا لمبييتوخى الباحثون الحذر حياليا؛ فما كان منيا موافقً 
، ُرحّْب بو وُقبل - األدبي العربي ا عمى خدمة النصّْ قادرً ما كان الغربية، و  عن البيئة

ال فيي مرفوهة  ؛ نظرا الختبلف البيئات العربي األدبيّْ  لمنصّْ  اال تجدي نفعً وا 
عن طريق  العربيّْ  والنصّْ  الغربيّْ  ومن ىنا يجب التوفيق بين الوافد ؛الحاهنة لمنص

من  ا قديمً بديبًل  وجدتْ  ىذا المصطمح الوافد؛ فإنْ  مُ يّْ قَ النظرة التراثية العميقة التي تُ 
ن لم تجدداللتو،  تْ عَ بو، أو وسَّ  أخذتْ  المصطمحات التراثية الجديد  المصطمح قبمت وا 

 . لمتطبيق عمى نصوص األدب العربيىذا الجديد قاببًل  يكون عمى أن

 داللة ماىية التناص وطريقة توظيفو في بناء البحثبوىذا الموهوع يتناول 
وفيق، فنصوص السخرية أحمد خالد ت لؤلديب السخرية من خبلل نصوص السخرية

نما عبثً  لديو لم تأتِ  التي أراد توصيميا إلى  الخاصة ورسالتوأتت حاممة رؤيتو ا، وا 
، كما أن نصوصو األدبية عامة ونصوصو المحتوية عمى تمك النصوصمتمقي 
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حيث امتاح من مصادر معرفية  ؛تحمل في طياتيا ثقافتو الواسعة -السخرية خاصة 
تكون نصوص  ز عمى فكرة تشكيل الوعي الثقافي لممتمقي؛ وبذلكمتنوعة، وركَّ 

خصبة لمبحث النقدي الثقافي الذي يقدر عمى استنطاق النصوص،  لسخرية لديو مادةا
عمى  الدراسة النقدية يفيد و موهوع ميمفإنَّ  مَّ ومن ثَ  وكشف أسرارىا المخبوءة؛

أن ينال ىذا البحث  –وجلَّ  عزَّ  –راجًيا من المولى ، الصعيدين النظري والتطبيقي
بالسخرية قبواًل حسًنا عند الُقرَّاِء المحبين لمثقافة واألدب والنقد، والُقرَّاء الشغوفين 

 .األدبية

 من خبلل العناصر اآلتية: إجمااًل  (ة ىذا الموضوع)أىمي توهيح ويمكن
: تراث والمعاصرة بين ال الحهاري تظير أىمية البحث من خبلل إظيار التواصل أوًلا

 .التطبيقي األدبي وطريقة توظيفو في النقد مدلول المصطمح الحداثي، عند تحديد
ىو  شائق ممتعغرض أدبي نصوص ل وأىمية البحث من خبلل تناولتتكشف  ثانياا:

بما يحممو ذلك الفن من رؤية ورسالة تصحيحية سامية، فيو  ،غرض السخرية
 لو. المحبين اءِ رَّ داعم لتقدم المجتمعات، ولو قاعدة كبيرة من القُ  اءٌ بنَّ  أدبٌ 

جية ما يحممو النص من تصحيح ثقافي لمثقافات  تأتي أىمية ىذا الموهوع من ثالثاا:
رئ، كل ذلك في إلى القا صحيحة ، مع نقل ثقافة تراثيةالمغموطة في المجتمعات

 .ىو ثوب السخرية األدبية جميلثوب 
ديب مميز في إبداعو األدبي، لنصوص أ وتناول جيةمن  موهوعتبدو أىمية ال ا:رابعا 

إلى  من المحيطالذي كثر عدد قرائو عمى مستوى العالم العربي  ذلك األديب
رجم من تمكن من الوصول إلى القارئ الغربي عن طريق ما تُ  أنو الخميج، كما

 أدبو إلى المغات األجنبية.
خصوصيات الكاتب  صل إليو منيتبدو أىمية ىذا الموهوع من خبلل ما  ا:خامسا 

 مع نصو. ماسبية في اختيار النصوص التي تتاألسمو 
توظيف تتبدى أىمية ىذا الموهوع من خبلل التوصل إلى طريقة الكاتب في  ا:سادسا 
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 في نصوص السخرية. وبناء الداللة تشكيل الصياغةالتناص عمى مستويي 

أىمية  أسباب اختيار ىذا الموهع لمبحث والدراسة؛ فإنَّ وفيما يتعمق ب
)أىم األسباب الداعية يمكن تحديد  بيد أنَّو ؛ا وراء اختيارها رئيسيِّ سببً  دُّ عَ الموهوع تُ 

 من خبلل العناصر اآلتية: اختيار الموضوع(إلى 
نصوص السخرية عند أحمد خالد توفيق تحتوي عمى تناصات بكثافة عالية  نَّ أل :أوًلا 

مادة خصبة لمبحث والدراسة  ب السخرية لديو؛ مما يجعل أدكبير وتنوع
 واستكشاف طريقتو الخاصة في توظيف التناص.

كيفية توليد السخرية أو دعميا من خبلل التناص؛ وىذا  رُ يِ ظْ ىذا الموهوع يُ  ا:ثانيا 
 باإلهافة الجديدة. يقدم نتائج مفيدة تعود عمى النقد التطبيقيّْ  من شأنو أنْ 

و يعطي عند التناول لؤلدب الحديث؛ ألنَّ  نُ سُ حْ الكشف عن ظاىرة التناص تَ   ا:ثالثا 
 عمى ماٍض طويل التاريخ، يستطيع األديب أنْ  مساحة أوسع؛ حيث ينفتح النصُّ 

 األديب في النياية. يختار منو ما شاء، وىذا من شأنو أن يظير خصوصية
 ىو اليدف المرجوُّ من وراء، فالتطبيق اتطبيقيً  ايحمل ىذا الموهوع من جانبً   ا:رابعا 

، وتوظيف المميزة في خدمة النقد األدبي التنظير؛ مع االحتفاظ لكل بمكانتو
 األدبي. في خدمة النصّْ  كمييما

 أىميا فيما يأتي: يد، يمكن تحد)األىداف(عدد من تحاول تحقيق الدراسة  هىذ وبعد ذلك فإنَّ 
قديم؛ مما يعقد ال بالتراث العربيّْ  ن خبلل ربطوم اثيالحد حالبحث في المصطم :أوًلا 

النقد  يعود بالفائدة عمى وذلك من شأنو أن ؛تراث والمعاصرةتواصبل بين ال
 .األدبي

الكشف عن بعض طرائق إنتاج داللة السخرية، أو دعميا من خبلل التناص  ا:ثانيا 
 في نصوص السخرية بصفة عامة.

منصوص التي ل واختياراتفي الكشف عن خصوصية األديب أحمد خالد توفيق  ثالثا:
 مقاربةمن خبلل  دراستيايمكن  ، والتيمعيا، تمك االختيارات الخاصة بو ماسيت
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 .التناص عن طريق مصادر في نصوص السخرية التناص
ريقة توزيع تمك النصوص التي إظيار خصوصية األديب أحمد خالد توفيق في ط ا:رابعا 

وموقفو طريقة الصياغة الخاصة، معيا في نصو ىو، وذلك بالكشف عن  ماسيت
 اآلخر، وحاصل ذلك من الداللة التي أراد توصيميا إلى المتمقي. النصّْ  حيال
تعتمد ىذه  ؛ حيثُ )منيج البحث(وىذه األىداف السابقة وجيت إلى اختيار  

، كما منيًجا من مناىج البحث العمميلمنيج الوصفي التحميمي بوصفو الدراسة عمى ا
األدبي،  نقدمن مناىج الا بوصفو منيجً  (القراءة الثقافية)عمى منيج  ىذه الدراسة تعتمد
كشف مكنونو الثقافي وأسراره الداللية والفنية عن  بغية؛ قراءة النص عند عُ بَ تَّ التي تُ 

 ا ليذه التناصات.ر مصدً  دُّ عَ طريق الرجوع إلى التراث العربي الذي يُ 

 :المصطمحات
 ؛ ذلك أنَّ وىو مصطمحات البحث في ىذا اعنده مميِّ  وفأول ما ينبغي الوقإنَّ 

من ىذا من المؤلف والمتمقي، و  المصطمحات بمثابة مفاتيح تحقيق التواصل بين كل  
، وىما مصطمحا التناص ليذا البحث تحديد مصطمحين اثنين رئيسيين نُ كِ مْ يُ المنطمق 

اختار  اتية لؤلديب أحمد خالد توفيق الذيوقفة مع السيرة الذ ةَ مَّ والسخرية، وكذلك ثَ 
أتي ما ي لمدراسة والبحث، وذلك عمى رية محبلِّ الباحث نصوصو المحتوية عمى السخ

 بيانو: 

: -أوًلا   التََّناصُّ

يرجع مخاُض ىذا المصطمح إلى عيد قريب في الدراسات األدبيَّة، وىو 
مصطمح استوى عمى سوقو في البيئة الغربية الحديثة، بيد أنَّ لو جذوًرا عربيَّة قديمة 

رىاصات تبشر بوالدتو بوصفو مصطمًحا أدبيِّا لو مفيومو الخاص، ومن المفيد ىنا  ،وا 
قد ظير مصطمح )التناص( لممرة األولى عمى يد الباحثة جوليا »اإلشارة إلى أنَّو 

م، وسنة ٜٙٙٔ، في عدة بحوث ُكِتَبْت بين سنة Julia Kristevaكرستيفا 
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بين ُروَّاد الحداثة حول  لم يكن ىناك اتفاقٌ »ومع ذلك فِمَن الُمَؤكَّد أنَّو  ،(ٔ)«مٜٚٙٔ
)شفرتيم( النقدية، أو التفسيرية، فالبعض يرشّْح مصطمح )التناص(، والبعض يفهل 
)التناصية( أو )النصوصية(، والبعض يميل إلى )تداخل النصوص(، ولكن عمى الرغم 

ُليا أكثرىا شيوًعا وانتشاًرا  اص. والرؤية الغربية لمفيوم التن(ٕ)«من كلّْ ذلك يظلُّ َأوَّ
ترحال »: وبأنَّ  التناص جوليا كريستيفا التدليل عمييا من خبلل تعريفيمكن اختيار 

لمنصوص وتداخل نصي، ففي فهاء نص معين تتقاطع وتتنافى ممفوظات عديدة 
إجمال النظرة الغربية المستخمصة لمفيوم  يمكن، و (ٖ)«مقتطعة من نصوص أخرى

ىو تعالق )الدخول في عبلقة( نصوص مع » وتعريف التناص بأنَّ  من خبللالتناص 
 .(ٗ)«نص  حدث بكيفيات مختمفة

التناص في أبسط »والتعريف العربي الذي يتكئ عميو ىذا البحث ىو أنَّ 
صوره، يعني أْن يتهمن نصّّ أدبيّّ ما نصوًصا أو أفكاًرا أخرى سابقة عميو عن 

شابو ذلك من المقروء الثقافيّْ  طريق االقتباس أو التهمين أو التمميح أو اإلشارة أو ما
بحيث تندمج ىذه النصوص أو األفكار مع النصّْ األصمي وتندغم فيو  ؛لدى األديب

، وىذا التعريف يشمل الجذور العربية لمتناص (٘)«ليتشكل نصّّ جديٌد واحٌد متكاملٌ 
الباب المتمثمة في االقتباس والتهمين والتمميح واإلشارة، بل إنَّ صاحب التعريف يترك 

بحيث يجعمو قادًرا عمى استيعاب كلّْ المصادر التي  ؛مفتوًحا أمام مصطمح التناص
؛ ويدخل في ذلك ما إذا َيمََّم األديب وجيو شطر القرآن  َيْأِوي إلييا التناص األدبيُّ
الكريم أو الحديث الشريف أو األدب عامة أو التاريخ أو أقوال اآلخرين أو أي مصدر 

قد أشار صاحب التعريف إلى ىذا االنفتاح عمى مصادر التناص آخر يتماس معو، و 
، فجعل المصدر «لدى األديبأو ما شابو ذلك من المقروء الثقافي »المختمفة بقولو: 

ذا كان صاحب ىذا  الرئيس لمتناص ىو المقروء والمخزون الثقافي لدى األديب، وا 
ُيركّْز تركيًزا بالًغا عمى  –و في اآلن نفس –التعريف يوسع دائرة مصادر التناص، فإنَّو 

أىمية التماسك في النصّْ الجديد بعد إجراء عممية التناص، فبل يبلحظ المتمقي َشْرًخا 
 في النصّْ الجديد.
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بحث إطبلق مصطمح )التناص( عميو دون غيره من وقد آثر ىذا ال
ىذا التي تقترب منو لعدة أسباب؛ منيا أنَّ  –العربية والغربية  –المصطمحات 

المصطمح ُيَعدُّ جامًعا لمعظم المصطمحات األخرى التي تقترب منو حيًنا وتبتعد عنو 
أحياًنا أخرى، فيو يهم تحت عباءتو تمك المصطمحات التي تصور ظاىرة التناص 

، ومنيا أنَّ ىذا المصطمح قد شاع استخدامو في عالمنا (ٙ)في إحدى صورىا الخاصة
قاد والدارسين لؤلدب والنقد، ومنيا أنَّو ال مشاحة في العربي حتى صار مألوًفا بين الن

المصطمح طالما أنَّو واٍف بدراسة الظاىرة وخاهع ألدوات الناقد العربي وخصوصية 
 النصوص األدبية العربية. لكلّْ ذلك تم اعتماده مصطمًحا أدبيِّا في ىذه الدراسة.

ِدع، واكتمال تكوينو اإلبداعي وُيَعدُّ التناص األدبيُّ مؤشًرا بارًزا عمى نهج الُمبْ 
ذلك أنَّ المبدع أساًسا ال يتم لو النهُج الحقيقيُّ إال »وُعُموّْ كعبو في الموىبة األدبية؛ 

، وىو في الوقت ذاتو (ٚ)«باستيعاب الجيد السابق عميو في مجاالت اإلبداع المختمفة
ابط قوي بين دليٌل قوي عمى وجود التماسك النصي من جيتين؛ ُأوالىما: وجود تر 

النصّْ األخير لدى األنا والنص الغائب لدى اآلخر؛ حيث تحدث ُلْحَمٌة بين النصوص 
يتهمن العبلقات بين َنص  ما ونصوص أخرى »وينشأ رباط متين بينيا، فالتناص 

، وثانييما: (ٛ)«مرتبطة بو وقعْت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغير وساطة
حيُث يصبح النص كمُّو كالبنيان المرصوص  ؛ة النصّْ األخيروجود ترابط داخل بني
فالنصُّ الذي ُيْسَتْحَهر أو ُيْقَتَبس أو ُيْسَتْوَحى من المقروء »يشدُّ بعهو بعًها؛ 

ُلَغًة  –الثقافي، ال ُبدَّ أْن يناسب المقام الذي ُيطَرح فيو وأْن ُيؤدَّْي وظيفتو الفنية 
جمااًل فإنَّ النص (ٜ)«معنى وفكًرا ومهموًنا  – والموهوعية –وأسموًبا وِبَناًء  ، وا 

يحتوي عمى عبلقات داخمية وأخرى خارجية، مرتبطة بالسياق، وىذه وتمك تحقّْقان »
 .(ٓٔ)«التماسك النصي
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 السخرية: -اثانيا 

ىو مصطمح بحاجة إلى وقفة مركزة بعض الشيء لئلبانة  مصطمح )السخرية(
إذا يممنا وجينا شطر المعاجم العربية الستخراج  فإننا عن مفيومو، ومن أجل ذلك

مدلوالت المصطمح؛ فسنمسك بمدلوالت متعددة ليذه الكممة؛ ومن ذلك ما أورده صاحب 
السخرية: َسِخَر منو وبو َسْخًرا وَسَخًرا وَمْسَخًرا وُسْخًرا، بالهم، وُسْخرًة »المسان إذ يقول: 

بو...ُيقال: سِخرُت منو، وال يقال: َسِخرُت بو، قال اهلل  وِسْخِريِّا وُسْخِريِّا وُسْخِريَّة: ىزئ
تعالى: ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم. وسخرت من فبلن ىي المغة الفصيحة... وقال األخفش: 
سخرُت منو وسخرت بو، وهحكت منو وهحكت بو، وىزئت منو وىزئت بو، كلّّ ُيقال، 

، وقرئ بيما قولو تعالى: لِ واالسم السُّْخِرّيُة والسُّْخِريُّ والسّْخْ  ًها عْ بَ  مْ يُ هُ عْ بَ  ذَ خِ تَّ يَ ِريُّ
ْحَكُة. ورجل ُسَخَرٌة: َيْسَخُر بالنارِ ُسخْ  س، وفي التيذيب: يسخُر من يِّا... والسُّْخرةُ: الهُّ

، فالسخرية لديو قرينة االستيزاء واالستخفاف واالنتقاص والهحك؛ وىذه (ٔٔ)«الناس
 مذموًما مدحوًرا. المعاني كميا تجعل المصطمح

ولو طالعنا كتاًبا لغويِّا آخر لوجدنا أن الداللة المذمومة لممصطمح كامنة فيو؛ 
سخر( السين والخاء »)فيا ىو ذا صاحب مقاييس المغة يعتمد الداللة عينيا فيقول: 

والراء أصٌل مطرد مستقيم يدل عمى احتقار واستذالل. من ذلك قولنا َسخَّر اهلل عز 
رادتو... ومن الباب َسِخرت منو، إذا ىزئت بو. وال  وجل الشيء، وذلك إذا ذلَّمو ألمره وا 

: ٖٛ] چٿ ٿ ٿ ٺ ٺچيزالون يقولون: سِخرت بو، وفي كتاب اهلل تعالى: 
 أن السخرية في المغة قد وصمت بمعنى مرذول. ن، وواهح إذ(ٕٔ)«ىود[

ذا انتقمنا إلى الجناح اآلخر  المصطمح لموىمة يبدو  –جناح االصطبلح  –وا 
نظًرا لتعدد تعريفات ىذا  ،األولى واهح القسمات؛ لكن األمر ما يمبث أن يزداد تعقيًدا

االستيانة والتحقير والتنبيو عمى العيوب والنقائص »و: المصطمح؛ فمن ُمَعرٍّْف لو بأنَّ 
عمى وجو ُيهحك منو، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون باإلشارة 
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، وواهح أن ىذا التعريف يمتاح من النبع المغوي لممصطمح ويقتفي أثره؛ (ٖٔ)«واإليماء
 فيو ال يرسم مبلمح المصطمح رسًما دالليِّا دقيًقا. مَّ ومن ثَ 

وىو  ،وثمة من يعرف ىذا المصطمح بجعمو تابًعا ولصيًقا لمصطمح آخر
لما تحتاج من ذكاء السخرية أرقى أنواع الفكاىة، »مصطمح )الفكاىة(، فيو يقول: 

ون بالعقائد زءأيدي الفبلسفة والكتاب الذين يي وخفاء ومكر، وىي لذلك أداة دقيقة في
وىي حينئذ تكون تيكًما أو تقريًعا  ،والخرافات. ويستخدميا الساسة لمنكاية بخصوميم
إذ يممس صاحبيا شخًصا لمًسا  ،خالًصا. وقد تستخدم في رقة استخداًما الذًعا

شكل من أكثر أشكال »، ولعل ىذا ما ألح عميو غيره؛ إذ يقول إن السخرية (ٗٔ)«رفيًقا
 . (٘ٔ)«الفكاىة أىمية

وأسموبية المبدع  وىناك من ُيركّْز في تعريفو عمى ثبلثية قواميا صياغة النصّْ 
بما يناسب ذلك  –العبارة »وتأثر المتمقي بالنص؛ فيبين أن السخرية في األدب ىي: 

عما يثيره المهحك أو غير البلئق، من الشعور بالتسمي أو التقزز، عمى  –من الكبلم 
، وواهح أن ىذا (ٙٔ)«أن تكون الفكاىة عنصًرا بارًزا والكبلم مفرًغا في قالب أدبي  

يحدث تداخبل بين الفكاىة والسخرية، بل يجعل القوامة لمفكاىة عمى حساب  التعريف
ن كان ييتم بتأثير السخرية عمى المتمقي  –السخرية، وىو في الوقت ذاتو  يجعل  –وا 

اليدف منيا محدوًدا بإثارة الشعور بالتسمي أو التقزز دون تجاوز ذلك إلى اإلصبلح 
ة يمكن أن تكون وسيمة لمتقويم ونقد األخطاء السخري» النفسي واالجتماعي؛ ذلك أنَّ 

 .(ٚٔ)«ليتنبيوا لما ىم فيو من خطأ ؛وتبصير الغافمين بعيوبيم
نوع من التأليف األدبي أو »يا وفي تعريف أقرب لمصطمح السخرية نجد أنَّ 

الخطاب الثقافي الذي يقوم عمى أساس االنتقاد لمرذائل والحماقات والنقائص اإلنسانية، 
منيا والجمعية، كما لو كانت عممية الرصد، أو المراقبة ليا، تجري ىنا من خبلل الفردية 

وسائل وأساليب خاصة في التيكم عمييا، أو التقميل من قدرىا، أو جعميا مثيرة لمهحك، 
أو غير ذلك من األساليب التي يكون اليدف من ورائيا محاولة التخمص من بعض 
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ولعل ىذا التعريف األخير ىو األقرب إلى اإلحاطة ، (ٛٔ)«الخصال والخصائص السمبية
ومن  ؛بالمصطمح، وىو ما يرتهيو الباحث في الوقت نفسو، بيد أنو طويل بعض الشيء

ثم فيو بحاجة إلى اختصار غير مخل مصحوب بإعادة الصياغة، وبذلك يمكن القول إن 
قاد لمسمبيات اإلنسانية السخرية في األدب: نوع من التأليف األدبي ُيْبَنى عمى أساس االنت

بعيًدا عن التصريح والتجريح، وذلك من خبلل استخدام أساليب أدبية متنوعة يكون اليدف 
 ه السمبيات ومحاولة التخمص منيا.من ورائيا نبذ ىذ

االشتباك والتداخل بين  ولعل البحث في ىذا المصطمح يقودنا إلى فضّْ 
وكميا تنبع من حقل لغوي واحد، مصطمح السخرية وبين مصطمحات أخرى رديفة لو 

بيد أنيا متباينة الداللة، ومن ذلك مصطمح )الفكاىة( ومصطمح )التيكم(، والفرق بين 
يطمق مصطمح "الفكاىة" عادة عمى تمك »المصطمحات جمعاء دقيق؛ ذلك أنو 

الكتابات الكوميدية التي تجعل من موهوعيا مثاًرا لهحك القارئ، وذلك لمتفرقة بينيا 
تمك التي تتميز بالسخرية والتيكم، والتي تتعامل مع عقل المتمقي قبل أن تثير وبين 

، ويتبين من ذلك أن الفكاىة ىدفيا إثارة الهحك لدى المتمقي، (ٜٔ)«انفعاالتو الحسية
فالسخرية ليست بالهرورة »وال تتعدى أكثر من ذلك، وىي بذلك تختمف عن السخرية؛ 

ألنيا يمكن أن تكون ُمرة، خاصة عندما تياجم الجانب المتجيم من  ؛مثيرة لمهحك
المجتمع. وربما أثارت ابتسامة المتمقي، لكنيا ابتسامة مريرة ساخرة من األوهاع 

، وكذلك فإن مصطمح التيكم يختمف عن السخرية؛ إذ يراد بو (ٕٓ)«المقموبة لممجتمع
، والتفرقة بين التيكم (ٕٔ)«مخاطبإخراج الكبلم عمى هد مقتهى الحال استيزاًء بال»

عمى أساس أن السخرية توجو اىتماًما نحو الهعف، وليس الشخص »والسخرية تكون 
 .(ٕٕ)«تصحيحيِّا ا، وىدفً ياٌ أخبلق االهعيف، وأنيا غالًبا ما تتهمن حكمً 

تسعى إلى  وخبلصة القول تشير إلى أن السخرية ذات مقصد وىدف سامٍ 
ا القبول والخمود والبقاء، وفي المقابل تغدو السخرية اليدامة البناء، وىذا ما يكتب لي

السخرية إذا قصد بيا االحتقار واالستصغار لغير سبب »ممقوتة ال قبول ليا؛ ذلك أن 
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القرآن الكريم... لما فييا من االستيانة بأقدار الناس  ظاىر، فيي منيي عنيا بنصّْ 
ىو »، ولعل اليدف األول منيا (ٖٕ)«ؤذيووكراماتيم، وألنيا تجرح شعور المستيان بو وت

، وىذا النمط (ٕٗ)«سواء عمى المستوى األخبلقي أو المستوى الجمالي ،ىدف تصحيحي
من السخرية ىو ما انتيجو توفيق، ومما يشار إليو ىنا أن السخرية تتشكل فنيِّا 

من  تممك من المرونة ما يجعميا قادرة عمى استخدام أي شكل»بأساليب متنوعة؛ فيي 
األشكال األدبية بل والفنية، فيي يمكن أن تتراوح بين قمة الجدية وقاع اليزل من 

، بيد أن المقاييس الفنية لمسخرية تكمن في بعدىا (ٕ٘)«خبلل أساليب وزوايا ال تحصى
صابة اليدف بأقل قدر ممكن من »عن التصريح والتجريح؛ ذلك أن  التمميح الذكي وا 

 .(ٕٙ)«ة التي يجب أن تتوافر في فن السخريةالتجريح من الشروط األساسي
فرق بين األدب الساخر كمفيوم شامل سواء »ومن الجدير بالذكر أنو ثمة 

عمى مستوى الشكل أو المهمون وبين عنصر السخرية الذي يمكن أن يوظفو األديب 
ىذه الدراسة  ، وما تقوم عميو(ٕٚ)«في عمل من أعمالو باإلهافة إلى عناصر أخرى

وظفيا في معظم أعمالو األدبية، السخرية في أدب توفيق؛ إذ إنو  ينصب عمى دراسة
ومن ثم يكون مصطمح السخرية في األدب أعم  بذاتو؛ مستقبًل  اساخرً  اإنتاجو أدبً  مع

. ومن قبيل اإلطالة في القول أن يتتبع الباحث وأشمل من مصطمح األدب الساخر
إن البحث يختص بعنصر السخرية في األدب، ولكن من  نشأة األدب الساخر؛ إذ
أول كتابات ساخرة تخهع لممواصفات النقدية لمسخرية كانت »المفيد اإلشارة إلى أن 

قبل الميبلد رائًدا  ٖٓٔبالبلتينية، فقد كان الكاتب الروماني لوسيمياس المتوفى عام 
اخرة عابرة عمى الظواىر فعميِّا في ىذا المجال. فمم تكن كتاباتو مجرد تعميقات س

االجتماعية المؤقتة الطارئة، بل حاول أن يصل بمشرط السخرية إلى أغوار النفس 
البشرية كي يستأصل كل ما يعوق العقل اإلنساني عن النظرة الصائبة إلى 

 ، وقد أرسى بذلك التقاليد األولى لمسخرية في األدب.(ٕٛ)«األمور
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 ترجمة األديب: -الثا ثا

يونيو  ٓٔتوفيق فراج: مؤلف وروائي وطبيب مصري من مواليد )أحمد خالد 
م(، ولد بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وقد تخرج في كمية الطب جامعة ٕٜٙٔ

م، ٜٜٚٔم، وحصل عمى الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام ٜ٘ٛٔطنطا عام 
طنة في كمية واشتغل بوظيفة عهو ىيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتو 

 الطب جامعة طنطا.
ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب واألشير في مجال أدب الشباب 
والفانتازيا والخيال العممي وُلقَّْب بالعرَّاب. وقد بدأت رحمتو األدبية مع كتابة سمسمة )ما 
د وراء الطبيعة(، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائًدا في ذلك الوقت، فإن السمسمة ق

حققت نجاًحا كبيًرا واستقباال جيًدا من الجميور؛ وذلك ما شجعو عمى استكمال 
م، وسمسمة )سفاري( عام ٜٜ٘ٔالسمسمة، وأصدر بعدىا سمسمة )فانتازيا( عام 

 م.ٜٜٙٔ
وقد قام أحمد خالد توفيق بتأليف روايات حققت نجاًحا جماىيريِّا واسًعا، 

تي ترجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرىا في م، والٕٛٓٓوأشيرىا رواية )يوتوبيا( عام 
رواية )مثل و م،ٕٕٔٓ)السنجة( التي صدرت عام  أعوام الحقة، وكذلك رواية

م، ٕٙٔٓم، ثم رواية )في ممر الفئران( التي صدرت عام ٕ٘ٔٓإيكاروس( عام 
باإلهافة إلى مؤلفات أخرى مثل: )قصاصات قابمة لمحرق( و)عقل ببل جسد(، 

 ( والتي صدرت عمى ثبلثة أجزاء.وقو)اآلن نفتح الصند
م إلى مجمة ٕٗٓٓواشتير أيًها بالكتابات الصحفية؛ فقد انهم عام 

)الشباب( التي تصدر عن مؤسسة األىرام، وكذلك كانت لو منشورات عبر جريدة 
)التحرير( والعديد من المجبلت األخرى، وكان يكتب مقاالت في عدد من الصحف 

لو نشاط في الترجمة؛ والمواقع اإللكترونية عمى شبكة المعمومات الدولية. وقد كان 
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حيث قام بنشر سمسمة )رجفة الخوف( وىي روايات رعب مترجمة، وكذلك قام بترجمة 
)رواية نادي القتال( الشييرة من تأليف )تشاك بوالنيك(، وكذلك ترجمة رواية 

 م.ٕٕٔٓم، وترجمة رواية )عداء الطائرة الورقية( عام ٕٓٔٓ)ديرمافوريا( عام 

فو في جميع الفنون األدبية بأسموبو الساخر الذي وظَّ وقد تميز ىذا األديب 
ا من الدرجة األولى قبل أن ساخر  اأديبً يعد فيو  تي أنتجيا؛وجميع األغراض األدبية ال

 وأشير مؤلفاتو الساخرة:  ُيحسب عمى األغراض األخرى التي أبدع فييا،

 –وساوس وىبلوس  –ال مكان لمممل  –الغث من القول  –]هحكات كئيبة 
 –زغازيغ  –خواطر سطحية سخيفة عن الحياة والبشر  –قصاصات قابمة لمحرق 

، [المغز وراء السطور – َشْرَبُة الحاج داود – شاي بالنعناع –قيوة باليورانيوم  –فقاقيع 
اتَّكأ عمى ىذا ، بل يةبخر في معظم أعمالو األدوقد اعتمد األديب عمى أسموبو السا

 .والخيال العممي أدب الرعبب نتاجو الخاص بشكل الفت لمنظر في األسموب

 ال أعتقد أنَّ »قال:  سيرتو الذاتية لمقارئ بشكل ساخر؛ حيثُ  قدََّم األديبوقد 
ا تواهع شخصً  عن المؤلف.. فأنا أعتبر نفسي ببل أيّْ  ىناك كثيرين يريدون معرفة شيءٍ 

ولم أهع خطة ىزيمة  ،يثير الغيظ.. بالتأكيد لم أشارك في اغتيال )لنكولن(  إلى حدٍ بلِّ مِ مُ 
ولم  ،المغول في )عين جالوت(.. ال أحتفظ بجثة في القبو أحاول تحريكيا بالقوى الذىنية

ا ما يشعر عن تمك المعجزة التي تجعل إنسانً   منذ زمن بعيد.. ولطالما تساءلتُ ألتيم طفبًل 
عن قوانين الميراث الشرعية؟ ىل يمكنو  الذي يعرفو ىذا العبقريُّ  بالفخر أو الغرور.. ما

دائرة كيربية  بَ كّْ رَ يُ  يعيد دون خطأ واحد تجربة قطرة الزيت لميميكان؟ ىل يمكنو أنْ  أنْ 
عمى التوازي؟ كم جزًءا يحفظ من القرآن؟ ما معموماتو عن قيادة الغواصات؟ ىل يستطيع 

يكسر ثمرة جوز ىند بين ساعده  ومنزِل(؟ ىل يمكنو أنْ إعراب )قفا نبِك من ذكرى حبيٍب 
تحت الماء؟ الخبلصة أننا محظوظون ألننا لم  يظلَّ  وعهده؟ كم من الوقت يمكنو أنْ 

 .«من فرط جيمنا وهعفنا  من زمنٍ نمت خجبًل 
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م عن عمر يناىز ٕٛٔٓوقد توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 
زمة قمبية؛ حيث كان يجري عممية جراحية في مستشفى خمسة وخمسين عاًما إثر أ

)الدمرداش(، وُشيعت جنازتو في اليوم التالي لوفاتو في الثالث من أبريل. وقد نعت 
 -الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وجميع القطاعات الثقافية والييئات 

يِّا عظيًما طالما أثرى الحياة الثقافية الثقافة المصرية والعربية فقدت روائ»رحيمو قائمة: 
الكاتب الراحل ترك لممكتبة العربية العديد » ، وأهافت أنَّ «في مصر والوطن العربي

من الروايات والكتابات النقدية الميمة، وكان أحد أبرز كتّاب قصص التشويق 
مما أكسبو قاعدة  ؛والشباب في الوطن العربي، وقد تميز بأسموبو الممتع والمشوق

 .(ٜٕ)«كبيرة من الجميور والقراء
 الدراسة التطبيقية:

دراسة التناص وعبلقتو بالسخرية من خبلل تَتَبُّع مصادر التناص التي نيل  نُ كِ مْ يُ 
و الساخر، عمًما بأنَّ االستدعاء لممخزون الثقافيّْ يعتمد أواًل عمى  منيا الكاتب في نصّْ

اص من ذلك المخزون، ثم يعتمُد ثانًيا عمى طريقتو الخاصة في اختيار الكاتب وانتقائو الخ
التوزيع داخل النص األخير، وكبل األمرين يرجع إلييما الفهل في تنوع أساليب الُكتَّاب 

قد تميل إلى »في طرائق التناص؛ ذلك أنَّ التشكيبلت التداخمية التي يصنعيا التناص 
رف إلى التناقض، وفي كلّْ ذلك يكون لمنصّْ التماثل، وقد تنحاز إلى التخالف، وقد تنص

الجديد موقٌف محدَّد إزاء ىذا التماس؛ ومن ثَمَّ تتجمى فيو إفرازاٌت نفسيٌة ُمَميََّزٌة تتراوح بين 
اإلعجاب الشديد، والرفض الكامل، وبينيما درجات من الرهى أحياًنا، والسخرية أحياًنا، 

 لمتناص وفًقا لمصادره.. وفيما يأتي دراسة (ٖٓ)«إلى غير ذلك...
 مع القرآن الكريم: التناصُّ  -أوًلا 

إنَّ القرآن الكريم يتربع عمى عرش البيان والببلغة، وعباراتو الفخمة تحمل 
يجعل التواصل بين القارئ »إيحاءات مكثَّفة ال ينهب معينيا، والتناص مع القرآن الكريم 
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ًقا؛ لما يجمع بينيم ا من رصيد زاخر بتقديس القرآن الكريم، والكاتب العربي تواصبًل خبلَّ
والتأثر بمعانيو العظيمة، واالستمتاع الجميل بأسموبو المغويّْ الفذّْ، وصوره األدبيَّة 

. وىذا المون من التناص يتناسب مع الفكر النقديّْ الذي يقبع وراء السخرية؛ (ٖٔ)«الرفيعة
وهاع المقموبة داخل الموقف فاليدف األساسي ىو دفع المتمقي إلى التعمم وتصحيح األ

الساخر، وال شيء أفعل في النفوس من ذلك الِكتَاِب العزيز الذي ال يأتيو الباطل من بين 
و والُمصحّْح.  يديو وال من خمفو تنزيل من حكيم حميد، فيو الكتاب الموجّْ

لقد يمَّم الكاتب وجيو شطر القرآن الكريم يستند عمى عدد من عباراتو 
ال ُينزل النصَّ  –إْذ يفعل ذلك  –م المعنى الذي يقدّْمو لممتمقي، وىو المعجزة؛ ليدع

نما يعتمد عميو؛ حيث  القرآني عن عرشو المقدس ومكانتو الَعِميَّة في قموب الناس، وا 
إنو أرقى بياٍن يستمطر منو الدالالت واإليحاءات المتنوعة التي تخدم سياقو الساخر 

ة النص القرآني الرفيع وداللة الموقف الساخر بمقدار ما يحدث من فجوة بين دالل
المؤلم. ومن أمثمة ذلك سخرية الكاتب من )ظاىرة الكتابة حسب الطمب( أو )الكتابة 

يكتُب المرُء كذلك الستمتاعو الشخصي »...حسب ميعاد محدد مسبًقا(، يقول الكاتب: 
لذين يكتبون ثبلث أو ولنفسو فقط. إما أن يظلَّ كذلك لؤلبد ويصير أديًبا من األدباء ا

حيث  ؛أربع روايات في حياتيم، أو يصير من ُكتَّاِب السبلسل والمقاالت الدورية
، والحظ تماس الكاتب (ٕٖ)«المطبعُة تعوي كجينم ِطيَمة الوقت قائمة ىل من مزيد؟

وتناصو مع اآلية القرآنية الكريمة في سياق الحديث عن جينم، وحاليا يوم القيامة، 
 .[ٖٓ ]ق: چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ :–وجل عز  –يقول 

 –وبالرجوع إلى السياق الذي وردْت فيو اآلية الكريمة السابقة نجد أنَّو يدور 
حول طمب النار من ربّْيا سبحانو وتعالى  – (ٖٖ)عمى الراجح من أقوال أىل التفسير

، بمعنى ىل من مزيد من الُمَعذَِّبين؟ چی  ی  یچاالستزادة، وذلك في قوليا: 
فالسياق إًذا في اآلية الكريمة سياق ىول وفزع من حال النَّار التي تتمقف كلَّ شيء 
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ُيمقى إلييا، فتبتمعو وتزدرده في جوفيا، وىي صورة تقريع وترىيب لممخالفين، وحينما 
ا أوحْت بو في سياقيا انتقمْت اآلية لتستقر في السياق الجديد، فإنَّيا قد عبََّرْت عمَّ 

السابق الواردة منو، فقد فاهْت تمك العبارة القرآنية باإليحاءات الكثيفة؛ إذ أوحْت 
بالترىيب أيًها، لكن الترىيب ىذه المرة يتصل بالمطبعة ال بالنار، تمك المطبعة التي 

فبل تقبل إال ما كان ُيفترض فييا أن تتروَّى وتتريَث في َقُبول ما ُيقدَّم إلييا من كتابات، 
كان أىبًل لمنشر، فيي باب الثقافة والمعرفة والوعي. لكنَّ ىذا لم يكن واقعيا الفعمي، 
نما آل أمرىا إلى التشبو بجينم في حاليا وفي صورتيا المخيفة التي تزعزع أمان  وا 

إذا كانت  –عندما يطالع مشيًدا كيذا، ولعلَّ الخوف عمى مستقبل الثقافة  ،المتمقي
ىو ما دفع الكاتب إلى ىذا التناص الذي يفيض  –عة بيذا الشكل المخيف المطب

 بإيحاءات التقريع وبثّْ الفزع والخوف في المشيد األخير الذي ُقدّْم لممتمقي.

والسخرية ىنا تتبدَّى من خبلل اتساع الفجوة بين الواقع الذي ركنْت إليو 
كشف السخرية عن نقابيا إال من المطبعة والمأمول الذي ينبغي أْن تكون عميو، ولن ت

خبلل إظيار تمك الفجوة واهحة لممتمقي، وقد قامت اآلية الكريمة بما تحممو من 
إيحاءات قوية بيذا الدور البالغ األىمية ىنا في إظيار السخرية، وتحريك المتمقي إلى 

، وقد حدثْت المُّْحَمة في الصياغة  اتخاذ موقف حيال ىذا الواقع المرير بحثًا عن الحلّْ
من خبلل اإلتيان بالتشبيو الذي مثَّل مفصبل قويِّا وِرباًطا ُمْحَكًما وهعو الكاتب لمربط 
ذا كان الحلُّ الستزادة النَّار في اآلية الكريمة  بين السياقين في صياغتو الخاصة. وا 

ومن َثمَّ تتوقف عن طمب  ؛لتغيير حاليا –سبحانو وتعالى  –يكمن في تدخل خالقيا 
ل فيو الرسول زادة، وذلك كما ورد من شرح لآلية الكريمة في حديث نبوي  قااالست

ال َتَزاُل َجَينَُّم تَُقوُل: َىْل ِمْن َمِزيٍد، َحتَّى َيَهَع َربُّ اْلِعزَِّة ِفيَيا : »صمى اهلل عميو وسمم
ِتَك، َوُيْزَوي َبْعُهَيا ِإَلى َبْعضٍ  . فإنَّ الحلَّ في المقابل (ٖٗ)«َقَدَمُو، َفَتُقوُل: َقْط َقْط َوِعزَّ

في جانب استزادة المطبعة ُيترك لمشاركة المتمقي وفاعميتو؛ ليقدّْم ُطرًقا أخرى لمحلّْ 
ُتهاف إلى ما قدَّمو الكاتب من حل  لمسألة )اإلبداع عند الحاجة إليو(، وذلك بعد أْن 
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، فقد راح ُيَبيَّن (ٖ٘)اإلبداعقدَّم الكاتب نماذج ألدباء عالميين قد التزموا بذلك النمط من 
أنَّ الحلَّ عمى األرجح يكمن في أنَّ األديب من ىذا الطراز يتوصل إلى حل  توافقي 

أنَّو ىو أْن يصير إنجاز القصة خميًطا من اإلليام الفني وااللتزام بخطة النشر؛ ذلك 
ة، ولو كان عنده ىذ» ا الزرُّ لما صار ال يوجد لدى أحد زرّّ يهغط عميو لكتابة قصَّ

ليذا يقوم المرء بتجميع كم  ىائل من األفكار  ؛أديًبا أصبًل بل ىو عامل باليوميَّة
والمعالجات، والتي تخطر لو في لحظات الراحة الذىنية في ممف؛ كي يستعمميا 
عندما يحين الوقت. كما قمُت ىذه عممية صعبة وتحتاج لبهعة أعوام حتى يعتادىا 

، ويبقى في النياية الحلُّ في يد المتمقي؛ إذ يقبل الحلَّ (ٖٙ)«عة لديوالكاتب وتصير طبي
الُمقدَّم من الكاتب أو ُيقدّْم بنفسو حمواًل أخرى تساعد في تغيير وهع النشر في 

 المطابع إلى األفهل.

ومن األمثمة كذلك التي تدخل في دائرة التناص مع القرآن الكريم عبارة )ما ال 
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ  :(ٖٚ)ي إلى الذاكرة اآليتين الكريمتينتفعمون( التي تستدع

چڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
[، واآليتان ٖ، ٕ]الصف:  

تبينان كراىية خصمة مذمومة وىي مخالفة األعمال لؤلقوال، وأنَّو من عظيم المقت عند اهلل 
 .(ٖٛ)قول اإلنسان ما ال يفعمو

وقد أقام الكاتب عمييا مقااًل كامبًل عنوانو، )ما ال تفعمون(، وذلك حينما راح 
يسخر من التناقض الذي يحدث بين القول والفعل، ومن أمثمة ذلك ما ورد في الموقف 
، وعندما  الذي عايشو الكاتب حينما طمب منو صديقو أْن يذىب إلجراء حوار إذاعي 

ديد من صديقو، وجد نفسو في مأزق حقيقي، قبل الكاتب عمى مهض بعد إلحاٍح ش
حينما أخذت المذيعة تسألو أسئمة بعهيا موجو اإلجابة سمًفا وبعهيا اآلخر ُمِحقٌَّة 

"ما رأيك في  -ثم إنيا نظرت لي نظرة نارية وسألت بصوت رقيق: »فيو، يقول مثبًل: 
كل.. لكني أدركت عادة شرب الماء أثناء األكل؟" نعم؟.. أنا أحب شرب الماء أثناء األ
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من نظرتيا أنيا توجيني في اتجاه معين، كما نفعل مع الكبلب عندما نطمب منيا 
 ا ال يسمح بالجدل العممي، ىكذا انطمقتُ مياجمة شخص ما. كان جو البرنامج خفيفً 

في حماسة أنتقد عادة شرب الماء أثناء األكل.. أسوأ شيء في العالم شرب الماء أثناء 
"وماذا عن التدخين؟" ىذه  -األكل.. ال شيء أبشع من شرب الماء أثناء األكل.. 

في  المرة معيا حق.. نظرت ألناممي التي اصفرت من النيكوتين وتذكرُت أنني فشمتُ 
تعظ بشيء وأنت ال تقدر  ة عدة مرات.. من الصعب أنْ اإلقبلع عن تمك العادة المعين

ىؤالء الذين عجزوا عن اإلقبلع  أنتقد التدخين وكلَّ  عميو، لكنّْي عمى كلّْ حال رحتُ 
"وما رأيك في الذين يشاىدون التمفزيون من موهع قريب؟" ال خطر عمييم..  –عنو.. 

ب، لكنيا تنظر لي في يرىقون العين لكن لم يهعف بصر أحد في التاريخ ليذا السب
تحفز؛ لذا رحُت أصبُّ جام غهبي وحقدي وكراىيتي عمى من يشاىدون التمفزيون من 

 .(ٜٖ)«وهع قريب.. الويل ليم..

ومن البلفت لمنظر أنَّ الكاتب لم يأِت في صياغتو الخاصة إال بجزء هئيل 
ًبا الذكر من اآلية الكريمة وىو الجزء الذي يبين ترك الفعال )ما ال تفعمون( هار 

صفًحا عن )األقوال(، وذلك لسببين؛ أوليما: أنَّ المقال كمَّو عبارة عن ذكر أمثمة 
لؤلقوال التي تخالف األفعال، وكأنَّ ىذه األمثمة ىي شرح وتفسير لآلية الكريمة التي 
تتناص معيا، وتعويض لما غيبتو الصياغة في بادئ األمر، وثانييما: أنَّو ربما أراد 

المتمقي في استكمال ىذا النقص واستحهار بعض األقوال التي غيبتيا أن يشاركو 
الصياغة. ولعلَّ الكاتب قد سار عمى نيج الصياغة القرآنية في ىذا الجزء بما يحممو 
من حذف ُصراٍح لممفعول بو في عبارة )ما ال تفعمون(؛ ألنَّ السياقين كمييما ُيبيّْناِن 

؛ حيث ُتظير الصياغة حدوث الفجوة بين القول والفعل الغياب الُمتعمَّد لؤلفعال البشرية
المخالف لو، ومن َثمَّ فقد كانت تمك العبارة القرآنية تفيض باإليحاءات والدالالت الثرَّة 

بْت مقولة الكاتب.  التي خصَّ
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:  -ثانياا  التََّناصُّ مع الحديث النبويِّ
البيان البشري، وتتربع ُتمثّْل لغة الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم ذروة 

َأَنا َأْفَصُح : »مى اهلل عميو وسمَّ عمى قمَّة فصاحة البشر، وىو القائل عن نفسو صمَّ 
ْفعة، َفُمَغُتو صمَّ (ٓٗ)«الَعَرِب، َبْيَد َأنّْي ِمْن ُقَرْيشٍ  ى اهلل ، وقد ُوِصَفْت ُلَغُتُو بالسُُّموّْ والرّْ

عروة مفصولة، محذوفة الفهول، حتى  ُمحكَمة الفصول، حتى ليس فييا»م عميو وسمَّ 
نما  فادتيا نبُض قمب يتكمم، وا  ليس فييا كممة مفهولة. وكأنَّما ىي في اختصارىا وا 

جادتيا مظيٌر من خواطره صمَّ  . ومن َثمَّ فإنَّو (ٔٗ)«مى اهلل عميو وسمَّ ىي في ُسُموّْىا وا 
ان، ُيمقّْحون بيا َأَدَبيم، ليس غريًبا أْن يأوَي إلييا األدباُء العرب في ُكلّْ زمان ومك

 ِلُيْسِعَفُيم ذلك في تقوية بيانيم وتدعيم ما ُيَقدّْمونو من دالالت لممتمقي.
ومن أمثمة التناص مع الحديث النبويّْ ما أتى في سياق خاص أراد فيو 
الكاتب إنزال الشخص المتحذلق في كبلمو منزلة المريض الذي ينبغي الفرار منو، 

اَل »م : ى اهلل عميو وسمَّ وٍح ُمكثَِّف الداللة من قول الرسول الكريم صمَّ فاستعان بتعبير م
، وبعد (ٕٗ)«َعْدَوى واََل ِطَيَرَة، َواَل َىاَمَة واََل َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسدِ 
فوقع اختياره أن وقع اختيار الكاتب عمى ىذا الحديث دون غيره، راح ينتقي جزًءا منو، 

عمى عبارة )وفرَّ من المجزوم كما تفرُّ من األسد(، فصاغيا بأسموبو الخاص همن 
إنَّ ىذه األنطولوجيا التي كتبيا فبلن تنبعث  -: عندما تقابل شخًصا يقول لكَ »قولو: 

من رؤية بانورامية لممدينة الكوزموبوليتانية.. برغم ما فييا من شوفينية واهحة وما 
لكاتب من ديماجوجية، فإنَّيا يمكن أْن تكون ىرمينوطيقا متكاممة تمتاز يتميز بو ا

بالكثير من اإلبستمولوجية. عندما تقابل ىذا الشخص فعميَك أْن تفرَّ منو فرارك من 
في حهرة شخص متحذلق ال يمكن التعامل معو أبًدا..  –ببل فخر  –األسد. أنت 

 .(ٖٗ)«أنت في مأزق حقيقي
وجزء الحديث النبويّْ الذي َتَناصَّ معو الكاتب قد ورد حامبًل األمر بالفرار من 
المجذوم، وذلك ليس من باب العدوى، بل ىو أَلَْمٌر طبيعيّّ وىو انتقال الداء من َجَسٍد 
لجسد بواسطة المبلمسة والمخالطة وشمّْ الرائحة؛ ولذلك يقع في كثير من األمراض في 
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ء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة وىذه طريقة ابن العادة انتقال الدا
ية قاريف من باب األخذ باألسباب والو ؛ ومن َثمَّ فإنَّ الفرار في الحديث الش(ٗٗ)قتيبة

من األمراض، فالوقاية خيٌر من العبلج، وِلَدْفع المتمقي لقبول األمر النبويّْ الشريف، 
المرض وهرورة اتخاذ أسباب الوقاية بالفرار من  َفَقْد ُقدّْمْت لو صورة تبين خطورة ذلك

حاممو، َفِجيَء بصورة األسد الذي ما إْن يراه اإلنسان طميًقا أمامو حتى يموذ بالفرار 
دون تريٍُّث أو دون وقت لمتفكير في الفرار، فذلك َأْمٌر غريزي يدفع اإلنسان لمنجاة 

نت َمَحلَّ استقطاب الكاتب، فقام بحياتو، وىذه الدالالت التي تفيض بيا تمك الصورة كا
باستدعائيا في مقام سخريتو من الحالة المرهية التي تصيب بعض األشخاص 

، وذلك من أجل جمب (٘ٗ)المتحذلقين من النقاد حين يتعمدون الوقوع في التعقيد النقديّْ 
ا األنظار إلييم، فرأى الكاتب أنَّ الحالة المرهية تكاد تكون واحدة مع اختبلف محمي

يفصح عن  –خاصة  –من اإلنسان، فاأُلوَلى جسدية والثانية نفسية، وىذا التناص 
براعة الكاتب في اختيارتو من الموروث الثقافي؛ فمن البلفت لمنظر في ىذا االختيار 
الخاص أنَّو قد أظير الثالوث الذي طالما َشَغَل ِفْكَر الكاتب؛ وىو ثالوث الطب 

لحديث النبويَّ قد ورد في باب الطب، حيث يبين الموقف والرعب والسخرية؛ ذلك أنَّ ا
الصحيَّ من التعامل مع المجزوم فيما يعرف لدى األطباء بالحجر الصحي أو وسائل 

يعبر عن صورة مرعبة وىي صورة  –في الوقت نفسو  –الوقاية من األمراض، وىو 
قد أورده الكاتب الفرار من األسد بما يحممو الموقف من ىوٍل ورعب وفزع، وىو كذلك 

لتدعيم السخرية األدبية في الموقف الساخر الذي ُذِكَر آنًفا، حينما أنزل الشخص 
المتحذلق في الكبلم منزلة المريض مرًها ُمْعِدًيا، ومن َثمَّ راح يدعو المتمقي إلى الفرار 

 منو أينما وجده.
ْن َتَعمُِّد ومن أمثمة ذلك المون من التناص ما أورده الكاتب أثناء السخرية مِ 

تقديم اإلعبلم الغربي لمشواذ جنسيِّا عمى أنيم يمثمون صورة طبيعية في المجتمع، وىذا 
يؤدي بدوره إلى شيوع ذلك الشذوذ في المجتمع الغربي وغيره من المجتمعات التي 

ليس أمًرا مقبواًل،  –الذي يؤدي إلى فساد المجتمع  –تسير عمى نيجو، فاعتياد الخطأ 
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التسامح اإلعبلمي معو، بل إنَّ األمر يحتاج إلى التدخل السريع لمحفاظ  وال ينبغي
كلُّ واحد من الناس لو أركان روحو المظممة، لكْن من الخير »عمى المجتمع، يقول: 

ذا ُبميتم فاستتروا..  ليذه األركان المظممة أْن تظلَّ حيثُ  ، إنَّ نتيجة ىذا (ٙٗ)ىي.. وا 
شيوع النادر وغير المألوف في المجتمعات الغربية، وسيعقب االعتياد ىي ما َأدَّْت إلى 

ذلك بالتبعية انتقاليا كالوباء إلى المجتمع العربي تجتاحو ببل ىوادة. وقد دعَّم الكاتب 
كبلمو بنموذج يبين عاقبة ما سيؤدي إليو التياون اإلعبلمي الغربي مع مثل ىذه 

حرافات شيًئا معتاًدا وحقِّا مكتسًبا، ليس من الواجب أن تسير االن»االنحرافات، فقال: 
َمْن يرفهو عنصريّّ ووغٌد ذو ميول نازية.. إنَّ المجتمع الغربي ىو َمْن سمح لمعقدة 
ال لعامميا كمرض وعالجيا. والنتيجة ىي أْن ترى في كلّْ يوم  أْن تبمغ أقصى مداىا وا 

ي الصدر يهع عار  صورة لمظاىرة في ميدان عام بالغرب، يقف فييا َحمُّوف مشعرٌ 
مساحيق أنثويَّة كاممة، ويحتهن َحمُّوًفا مشعًرا آخر في حنان. ىذان عاشقان.. لماذا 
تهايقونيما يا متوحشون؟.. وتقرأ عن مئات األسر الغربية التي تتكون من أبوين من 

 .(ٚٗ)«نفس الجنس..
والذي ييمنا ىنا ىو أنَّ الكاتب قد تناص مع الحديث النبويّْ الشريف الذي 

، وىو حديث يدعو (ٛٗ)«ِإَذا ُبِميُتْم َفاْسَتِتُروا»ى اهلل عميو وسمم : يقول فيو الرسول صمَّ 
إلى هرورة ستر ما َقُبَح من األعمال إذا ُبِمَي اإلنسان بيا؛ ألنَّ اهلل َحِييّّ ستير يحب 
الستر، والستر وسيمة من الوسائل التي ُتِحدُّ من انتشار االنحرافات في المجتمعات، 

كان مادة خصبة لمكاتب يستدلُّ  –بما يفيض بو من إيحاءات  –وىذا التعبير النبويُّ 
بيا عمى وجية نظره، فجاء التعبير ُممتِحًما بالسّْياق الجديد الذي استقر فيو، إْذ إنَّو وقع 

لكْن من الخير »الجديد موقع التعميل لما سبق من كبلم الكاتب حين قال:  في النصّْ 
؛ ومن َثمَّ فإنَّ الحديث النبويَّ ُيَمثّْل لغة «ىي المظممة أْن تظلَّ حيثُ  ليذه األركان

ث النبويَّ يمشتركة واسعة االنتشار يفيميا المتمقي ِبُيْسٍر وسيولة؛ حيث إنَّ ىذا الحد
 من األحاديث واسعة االنتشار في كبلم الناس.
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 التََّناصُّ مع األمثال: -ثالثا

اإلنسانية يستقي منيا األديب ما شاء ِلُيَدعَّْم بو األمثال خبلصة التجارب 
؛ فيتزين النص ويقوى أسموبو وبناؤه؛ ذلك أنَّ األمثال َتْحِمُل دالالت  إنتاجو األدبيَّ

فيي من َأَجلّْ الكبلم وَأْنَبِمِو، وأشرِفو وأفهِمو؛ لقمَِّة ألفاِظيا، وكثرِة »لغوية كثيفة، 
كمّْم، مع كبيِر ِعنايِتيا، وجسيِم عائدتيا. ومن معانييا، ويسير َمؤونتيا عمى المت

عجائبيا أنَّيا مع إيجازىا تعمُل عمَل اإلطناب، وليا َرْوعٌة إذا برَزْت في أثناِء 
ف ي، وحين يتم توظ(ٜٗ)«الخطاب؛ والحفُظ ُموكَّل بما راع من المَّفظ، وَندَر من المعنى

ا: أنَّ المثل يتم توظيفو إيجابيِّا؛ األمثال في السخرية يكون ذلك عمى طريقتين؛ إحداىم
َيًة ِلْمَمَثل الُمْسَتْدَعى،  ،أْي ُيْؤَتى بو لدعم الموقف السَّاخر دون أْن تكون السخرية ُمَوجَّ

ثم دفع المتمقي لتصحيح  أواًل  والمثل بذلك يكون وسيمة قويَّة إلظيار الموقف الساخر
األمثال مرآة لثقافة »الخمل باتخاذ وسائل العبلج النابعة من حكمة المثل ثانًيا؛ ذلك أنَّ 

لذلك نجدىا مشحونًة باألفكار والنظرة  ؛األمة واتجاىاتيا الفكرية ونظرتيا إلى الحياة
عى المعاني ونيا حتى تتداءالصائبة بل والحكمة، فما يكاد يسمعيا أىل المغة أو يقر 

، والطريقة األخرى (ٓ٘)«في أذىانيم، فتغني المتحدث والكاتب عن كثير من الكممات
لتوظيف المثل تتخذ الجانب السمبي لبعض األمثال وخاصة العامية؛ أي أْن ُيْؤَتى 

فر في ابالمثل من أجل السخرية منو، ألنَّو يحمل داللة ساخرة في ذاتو، ولعلَّ ىذا يتو 
تشيع روح الفكاىة والسخرية في كثير من »ل الشعبية؛ ذلك أنَّو كثير من األمثا

 .(ٔ٘)«األمثال، فترسم ُصَوًرا أشبو بفن الكاريكاتير الساخر

يماًنا من الكاتب بأىمية األمثال عند المتمقي، فقد راح يبني موقًفا ساخًرا من  وا 
األمثال في شيء، أولئك الذين يعبثون باألمثال الشعبية؛ فُيَؤلّْفون كبلًما ليس من 

وينسبونو إلى األمثال ِلُيْعُطوا كبلميم قدًرا كبيًرا من المصداقية، وىذا أمر مهحٌك ُمْبٍك 
و سخريتو إلى ىذا الصنف من الناس، فقال:  أمَّا »في اآلن نفسو، لذا راح الكاتب ُيَوجّْ

ديقي: "عمى عن تأليف األمثال الشعبية فَعَمٌل غير أخبلقي  آخر، لكنَّو شائع. يقول ص
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رأي المثل.. مكتوب في كل كتاب.. العصفورة لمغراب". أو يقول: "ىزّْي الشعور يا أم 
، ثُمَّ أبحث في موسوعة األمثال  الهفاير.. ده أبوكي خرمان سجاير". أنظر لو في شك 

ز في عن ىذا الكبلم فبل أجد.. لكنَّو ُيَؤكّْد أنَّ َجدََّتُو كانت ُتردّْد ىذه العبارات وىي تخب
دارىم الريفية.. طبًعا يسيل أْن تفيم ما يحدث. ىو ُيعبّْر عن رأيو الخاص لكنَّو يعطيو 

، إنَّ ىذه األمثال الُمَؤلََّفة (ٕ٘)«ىذه الصبغة التراثية الفولكمورية حتَّى ُتْصِغَي أنَت باحترام
، وىي تحريفالمهحكة حقِّا، َبْيَد أنَّيا في الوقت ذاِتو ُتْظِيُر المأساة التي تقبع وراء ىذا 

مأساة العبث بالتراث أو التسامح في الكذب عميو وتحريفو؛ بدافع إهفاء َمْسحة من 
منيم: )عمى رأي المثل(، الحكمة عمى الكبلم وتسويغ قبولو لدى المتمقي، فيقول الواحد 

وقد أعطى الكاتب نموذجين لتمك األمثال الفاسدة المصطنعة ِلُيَنفّْر المتمقي من تمك 
إلى النفور  –الغيور عمى تراثو  –الطريقة الُمستيجَنة في تأليف األمثال، دافًعا المتمقي 

فعمة الممقوتة من ىذه الطريقة القبيحة؛ ومن ثَمَّ انبرى الكاتب يميط المثام عن تمك ال
ساخًرا ِممَّن يقترفيا، فيذه الفعمة أقل ما يمكن أْن توصف بو أنَّيا منافية لؤلخبلق. وقد 

 كانت طريقة الكاتب مع النصّْ الغائب ىي الرفض لو والسخرية منو.

ارب في أعماق الزمن ُمْسَتِنًدا إليو؛ ِمْن َأْجِل  وأحياًنا يأتي ِباْلَمَثِل اْلَعَرِبيّْ الهَّ
م صورة معينة ال يغني التعبير العادي عن نقميا، ومن ذلك رسمو لصورة نفاد رس

ْبر، وىو في سياق السخرية من ع لمدارس، إلى اواقب إرغام التبلميذ عمى الذىاب الصَّ
 وغياب وسائل الجذب التربوية التي من شأنيا أْن تجعل الطبلب ُيْقِبُمون عمى التعمُّم

، يقوُل متحدثًا عن (ٖ٘)ذلك في فترة زمنية مهت قد كانو من تمقاء أنفسيم فرحين بو، 
بعد أسبوعين من الذىاب إلى المدرسة في »نفسو واصًفا تجربتو األولى مع المدرسة: 

بر َمْنِزع وأنَّ السيل قد بمغ  الصف األول االبتدائي، قررُت أنَّو لم يعد في قوس الصَّ
المدرسة كالجحيم وَصمَّْمُت عمى أنَّ ىذه الزَُّبى وأيُّ تعبير آخر يروق لك. لقد كرىُت 

، ومن البلفت لمنظر أن (ٗ٘)«نياية قصتي مع التعميم. لكن ماذا أفعل بالهبط؟...
ْبِر َمْنِزٌع(ِن َعَرِبييْ تب قد أتى ِبَمَثمالكا ، و)َبَمَغ السَّْيُل (٘٘)ْيِن؛ ىما )َلْم َيُعْد ِفي َقْوِس الصَّ
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إذ هاقت بو  ؛يصل بالمتمقي إلى عرض صورتو ، وىو بذلك يريد أن(ٙ٘)الزَُّبى(
ا، فحاول ما حاول. وقد جاء الَمَثبَلِن ُمْمَتِحَمْيِن بنسيج الكتابة؛ فقد كانا عً رْ المدرسة ذَ 

بمثابة القرار الذي اتخذه الكاتب، وىو االختفاء عن األنظار داخل جدران المدرسة 
 فيغادر مكانو إلى بيتو.بعيًدا عن فصول الدراسة إلى أن يحين وقت االنصراف، 

ون بو في حياتيم من  وأحياًنا تنشأ السخرية من طريقة تفسير الناس لما َيُمرُّ
أحداث؛ إذ يحاولون إثبات أنَّيم َعَمى َحق  دوًما، فيستاقون من األمثال الشعبية الموروثة ما 

موقف  في الخمط؛ إذ يقولون المثَل في –دون وعي منيم  –ُيْثِبُت روعتيم؛ فيقعون 
ونقيَهُو في موقف آخر، وىدفيم من ىذا وذاك ىو إثبات حقيقة واحدة مفادىا أنَّيم أنقياء 

تثير إعجابي جدِّا الطريقة »جدِّا، إنَّ ىذا الخمط ىو ما يجمب ليم السخرية، يقول الكاتب: 
النقاء والشفافية  التي ُيَفسّْر بيا النَّاُس ُكلَّ ما يحدث ليم؛ بحيث َيتََبيَُّن دوًما أنَّيم شديدو

وعمى حق دائًما. في مصر يقول المثل الشعبي )النَّار متحرقش مؤمن(؛ أْي أنَّ األذى لن 
يصيب المؤمن أبًدا، وىو كبلم جميل لو تجاوزنا عن حقيقة أنَّ قائل ىذا المثل يتحدث 

مرىم عن نفسو دائًما. بعد قميٍل تتمسك النار ِبُكمّْ الرجل أو قميصو، فيقول وىو يدىن 
الحروق: )المؤمن منصاب(! أْي أنَّ الببلء َيْحُدُث لممؤمن كثيًرا!.. الخبلصة أنَّ النَّاس ال 

 .(ٚ٘)«تصمت أبًدا.. دائًما ىناك تفسير يثبت أنَّيم رائعون

إنَّو الخمط في ثقافة العامة من النَّاس حين يميثون جرًيا وراء أيّْ شيء يدعم 
مساحة من التمحيِص، والنظِر النقديّْ فيما يقولونو، كبلميم، دون أْن يتركوا لعقميم 

حين يخمطون مثبًل من  ،ولو فعموا ذلك لتبلفوا ما يحدث من اهطراب في استدالالتيم
ًة ُتَوظّْف اجتماع  األمثال الشعبية وآخر يناقض مهمونو. وقد ساق الكاتب ِقصَّ

رَّان ُمْجَتِمَعْيِن مرور الكرام عمى اْلَمَثَمْيِن الشعبيين المتعارهين في داللتيما؛ إذ ال َيمُ 
نما ال ُبدَّ من طرح سؤال مفاده: )ىل األذى ال يصيب المؤمن أم أنَّ  عقميِة الناقد، وا 
المؤمن ُيصاب بالببلء واألذى؟!(، فبأّي المثمين ُنَصدق؟! ومن َثمَّ فإنَّ الكاتب في ىذا 

عمال العقل والتدبر فيما التناص الساخر يعطي لممتمقي مساحة من المشاركة الناقد ة وا 
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ُيقال؛ فيصل بنفسو في النياية إلى موافقة الكاتب في سخريتو تمك، ومن شأن ذلك أْن 
ُيَجنّْب المتمقي الوقوع في َخْمٍط مماثل أو موقف ُمَشاِبٍو يستدعي السخرية، فثمَّة أمثاٌل 

ادة خصبة لمسخرية، ، وُتَعدُّ م(ٛ٘)في الثقافة الشعبية الموروثة يعارض بعُهيا بعًها
تفاوت طرق التفكير العامة »وذلك التعارُض في كثير من األمثال الشعبية دليٌل عمى 

ِممَّا يدلُّ عمى الرغبة في اْلُمَراَوَغِة وقبول  ؛في المستويات الشعبية ِبَشْكٍل َحادّْ التناقض
 .(ٜ٘)«افاألحوال أيِّا ما كانت، وتفصيل األقوال َوْفًقا لما ُيرِهي جميع األطر 

ا همن شريط طويل من  وقد يأتي الكاتب ِباْلَمَثِل العربيّْ ِلَيَهَعُو موهًعا خاصِّ
، فبل (ٓٙ))تداعي المعاني( ، فيمقى الَمَثُل قبواًل حسًنا في موهعو من البناء النصيّْ

يمفظو النصُّ منطقيِّا أو يأبى وجوده؛ إذ إنَّو يرتبط بما سبقو مباشرة من عبارة برابط 
ي المعاني، وىو في الوقت ذاتو يحمل مغًزى دالليِّا داعًما لمسياق األخير الذي تداع

استقرَّ فيو في عبارات الكاتب، ويمثل ذلك المون من التناص ما ورد في سياق سخرية 
أثناء قيامو بغمي المبن، فبل  –كثيًرا  –الكاتب من الشرود الذىنيّْ الذي يجتاح اإلنسان 

ىناك ذلك اإللياُم المتدفّْق الذي تشعر بو »لمََّبن، يقول الكاتب: يفيق إال وقد انسكب ا
مع المبن.. أنت في المطبخ.. زوجتَك تتكمم مع صديقتيا عمى الياتف.. ُتوِصيَك بأْن 
ُتَراِقَب المََّبَن الموهوع عمى اْلَمْوِقِد.. تُقمُّْبو من وقت آلخر وُتيشّْم طبقة الدىن المتخثرة 

ُخُموَّه من الُحمَّى المالطية.. تتذكر الحمى المالطية.. كان لك عمى سطحو كي تهمن 
صديٌق ُأِصيَب بيا واستغرق أكثر من َعاٍم كي ُيْشَفى.. بعض األنواع تكون َخِطرة 

بل.. اكتشفيا بروس الهابط البريطاني.. اكتشفيا يالمالطية ىي البروسفعبًل. الُحمَّى 
البريطانيين.. مالطة!.. كان لك صديق قهى في جزيرة مالطة وكانت تصيب الجنود 

شير العسل في مالطة وقال إنَّيا رائعة، برغم أنَّ زوجتو لم تكن رائعة بالقدر ذاِتو، 
وُسرعان ما دبَّ بينيما الخبلف وتمَّ الطبلق بعد عامين.. َمْن يدافع عن قهية خاسرة 

 .(ٔٙ)«ُيقال إنَّو ُيؤذّْن في مالطة..

ْرِسبًل عمى سجيتو في ذلك الشريط الطويل ِمْن تداعي ويظلُّ الكاتب ُمْستَ 
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المعاني، وىو شريط يبين بدقة حالة الشرود الذىنيّْ المسيطر في مثل ىذه المواقف، 
ىنا تسمُع صوت )طش!(.. ُتْيَرع لممطبخ »ثم يقول في النياية مختتًما ذلك التداعي: 

يا.. لم َتُعْد منو قطرة في اإلناء لتكتشف أنَّ المبن فار فغطى الموقد وأغرق األرض كمَّ 
الساخن.. تدرك ىذا وأنَت تسمع صوت خطوات زوجِتَك قادمة عبر الصالة وىي 

"أشكرَك كثيًرا.. أرجو أال أكوَن قد أثقمُت عميَك بيذا الطمب!!" أترك ما حدث  -تقول: 
 –الميم ، و (ٕٙ)«بعد ىذا لخيالك!.. نعم.. المبن سائل غامٌض ُمْمِيٌم وسيظلُّ كذلك..

ىو اإلشارة إلى المثل الذي تناص معو الكاتب في ثنايا سرده، وىو المثل  –ىنا 
، وىو َمَثٌل ُيهرب في الداللة عمى طمب المستحيل، أو (ٖٙ)«ُيَؤذُّْن ِفي َمالَطة»القائل: 

الدفاع عن قهية خاسرة، أو غياب الجدوى والنفع، وقد أتى بو الكاتُب مسبوًقا 
عادتو في توظيف األمثال وحدىا غيَر مشفوعة بمهربيا؛ ولعلَّ  بَمْهِربو عمى غير

ذلك ناجٌم عن معايشة حالة الشُّرود الذّْىنيّْ التي تممكتو، فراحت المعاني تتداعى 
بما يحممو من داللة غياب الجدوى أو هياع النفع أو زوال الربح  –عميو. وىذا المثل 

ب الجدوى المتمثل في وقوع الطبلق، ينسبك مع ما ذكره الكاتب قبُل من حدث غيا –
اب المبن عمى األرض حيث غياب النفع بانسك ؛وكذلك ما ذكره بعُد في نياية األمر

 و.مندون اإلفادة 
 :مع الشعر العربيِّ  التناصُّ  -رابعاا

إن الشعر العربيَّ فنّّ أدبيّّ رفيع العماد، وقد حافظ عمى تألقو طيمة مسيرتو 
القدم إلى عصرنا الحاهر؛ فمم يخفت بريق ذلك الفن األدبيّْ  الطويمة التي قطعيا منذ

الرفيع، بل ظلَّ ُمحتِفًظا برونقو الجميل، ومذاقو العذب عند المتمقي، كيف ال ؟! وقد 
 ]من مجزوء الكامل[: (ٗٙ)قال عنو أبو ِفَراس الَحْمداني
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يعععععععععععععععَوانر الَععععععععععععععععَربع  عععععععععععععععععرر د   الشِّ
ر ي عععععععععععدر ف يعععععععععععو  َمَ عععععععععععاخ   َلعععععععععععمع َأعع
بََّمعععععععععععععععععععععععععععععا  َومرَقطََّععععععععععععععععععععععععععععععات  رر
َجعععععععععا    ـ  َوًَل الي  ي  ًَل ف ععععععععععي الَمععععععععععد 

 

ععععععععععععععَوانر النََّسععععععععععععععبع   نع  َأَبععععععععععععععدااا َوعر
ـَ آَبععععععععععععععا  ي النَُّجععععععععععععععبع  ي  َوَمععععععععععععععد 
ععععععععععععععععنعيرنَّ الكرترععععععععععععععععبع  ععععععععععععععععتر م   َحمَّيع

ععععععععععععععبع  ععععععععععععععون  َوًَل المَّع  َوًَل المرجر
(65) 

 

لمتناص معو بما وليس من الغريب إذن أْن يجذب الشعر األدباء عبر الزمن 
يعود بالنفع عمى نتاجيم األدبي، فُيْكِسُبو البياء والرونق، ويكسوه الحمل التعبيرية 
المكتنزة باإليحاءات، فمطالما َأِلَف المتمقي العربي ىذا الشعر وعشق ألفاظو وعباراتو 
الممتعة. ولم يكن كاتبنا بمنأى عن ذلك الحب لمشعر العربي واإلعجاب بو، فمقد راح 

 تناص معو ويتفاعل تفاعبًل أسموبيِّا ُمميًَّزا مع ىذا الفن الراقي من فنون األدب.ي

ومن صور تفاعل الكاتب مع النصّْ الشعري اتخاذ موقف صريح حيالو؛ 
وذلك باإلعجاب بالنص الشعري الرفيع حيًنا، والسخرية من النص الشعري الركيك أو 

زداد عمًقا من خبلل تمك الموازنة بين الشعر المصطنع حيًنا آخر، ولعلَّ السخرية ت
نصين مختمفي الجودة في سياق واحد، وذلك من خبلل إظيار المفارقة بينيما؛ إذ 

كاشفة عن نقابيا  –بكامل زينتيا  –تتسع الفجوة واليوة بين النصين، َفُتِطلُّ السخرية 
عصرنا لممتمقي، ومن أمثمة ذلك ما جاء من سخرية الكاتب من شعر المناسبات في 

إذ يخمو من روح الشعر ورونقو، بل ربما يصل بالعامة إلى كراىية الشعر،  ؛الحاهر
كنُت »بعد أن يطالعوا تمك النماذج الرديئة منو التي تخمو من العاطفة، يقول الكاتب: 

أقرأ في المدرسة هرًبا من الشعر كتبو موجيون أو موظفون في ىذه اإلدارة التعميمية 
)مات الذي قد كان  ...اسباتمتاز غالًبا بأنَّو شعر منأو تمك.. وكان رديًئا جدِّا.. ي

.. من بعده ساد األسى الناسا(... إلخ. ىذه طريقة ممتازة كي تكره الشعر لؤلبد. انبراسً 
بعد ىذا بدأنا نقرأ الشعر الجاىمي.. انبيرنا بيذه القوة وجزالة األلفاظ.. صعبٌة لكنَّيا 

فس والييبة. َدْعَك من أنَّ ىؤالء القوم كانوا يتكممون قويٌَّة كالفوالذ تبعث االحتراَم في الن
ىكذا فعبًل.. لم يفتعموا األلفاظ. بأيّْ مشيئٍة عمرو بن ىند.. تطيُع بنا الوشاَة وتزدرينا؟ 
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 .(ٙٙ)«بأيّْ مشيئٍة عمرو بن ىند.. نكوُن لقْيمكْم فييا قطينا....

و السابق  –وقد راوح الكاتب  نصين من عصرين بين استدعاء  –في َتَناصّْ
أدبيين مختمفين؛ بين استدعائو لنص  قديم هارب بجذوره في أعماق التاريخ؛ حيث 
يعود تحديًدا إلى العصر الجاىمي، وبين استدعاء نص  حديث العيد قريب الزمن يرجع 
تحديًدا إلى العصر الحديث. ومن البلفت لمنظر أنَّو قد اتخذ موقًفا ُمحدًَّدا تجاه 

ين الم ذين تم استحهارىما في نصّْ الكاتب؛ أوليما: يتمثل في إعجابو بنص  من النصَّ
نصوص األدب الجاىمي متجاوًزا ذلك إلى اإلعجاب الشديد بما وراءه من فنون األدب 
الجاىمي جممة، وثانييما: يتمثل في السخرية من شعر المناسبات في العصر الحديث؛ 

ْن لم ُيعمّْل الكاتب لرداءتو  ،ير األدبيإذ إنَّو شعر يخمو من العاطفة وقوة التعب وا 
صراحة. وقد كانت طريقة الكاتب في سخريتو من النموذج الرديء تنبع من وهعو 
بجوار النموذج الرفيع، فبهدىا تتميز األشياء؛ فاإلتيان بالنموذج الشعري الرديء 

ُقْبَح  – جبلءٍ ب –مشفوًعا بالنموذج الشعري الرفيع؛ ذلك من شأنو أْن ُيْظِيَر لممتمقي 
النموذج األدبيّْ الرديء، وعُموَّ كعب النموذج األدبي الرفيع المحمق في سماوات 
الشعر؛ ُكلُّ ىذا من شأنو أْن ُيَحرَّْك المتمقي لمشاركة الكاتب في سخريتو من النماذج 

 بما قالو الكاتب حيال تمك القهية. –في الوقت نفِسو  –الرديئة مقتنًعا 

السخرية في التناص مع الشعر من خبلل اإلتيان بالشعر الرفيع وأحياًنا تنبع 
؛ مما يتولد عنو َخْمُق الموقف الساخر  القدر المشير إلى ِجدّْيَِّة األمر في سياق َىْزِلي 
ظيار أبعاده بوهوح؛ فاستخدام النص الجادّْ في مقام اليزل يستدعي ال محالة  وا 

لشعري، ومن ىذا القبيل ما وقع من تماس السخرية من الموقف اليزليّْ ال النصّْ ا
الشعري في سياق السخرية من وباء تكاثر المسمسبلت التي ُتْعَرض  الكاتب مع النصّْ 

في شير رمهان تحديًدا؛ إذ َعَمَد الكاتب إلى رسم صورة ساخرة لسيدة ُتْدَعى 
التي تتداعى عمييا المسمسبلت الرمهانية، فتتيافت بدرية عمى المحاق بكلّْ  (ٚٙ)بدرية

تفاصيميا واإلغراق فييا إلى درجة تصُل إلى الخمط بين أحداثيا، فتتداخل أحداث تمك 
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المسمسبلت المتنوعة، وينتج في النياية صورة ساخرة تكاد تشبو صور الكاريكاتير 
المكون من تداخل المسمسبلت غير المتجانسة  الساخرة، ومدادىا ىو الخميط الساخر

مشكمتيا تبدأ في رمهان. إنَّيا مولعة بالدراما التمفزيونية جدِّا.. »مًعا، يقول الكاتب: 
مولعة بيا كأنَّيا ناقد فنيّّ يجيد عممو. وحبُّيا لمدراما التمفزيونية ال ينبع من ُحبّْيا الشديد 

ه التمثيميات نوٌع من التمصص عمَّا يحدث في لمفن، لكنَّو ينبع من شعورىا بأنَّ ىذ
بيوت اآلخرين.. ىناك كاميرا تجسس مخفية في عدة بيوت تراقب كلَّ ما يحدث، وىي 
ترى ىذا كمَّو وىي جالسٌة مستريحٌة عمى مقعدىا األثير.. ىذا أروع من أْن يكون 

نيَّة التي تذكر حقيقيِّا.. ىكذا يقترب رمهان، فُتْيرع السيدة بدرية إلى المجبلت الف
خطط البرنامج، تبتاعيا كميا وتبدأ في الدراسة.. مسمسٌل سوريّّ عمى قناة كذا.. 

... ، ويمهي الكاتب في سرده (ٛٙ)«مسمسٌل خميجيّّ عمى قناة كذا.. مسمسٌل مصريّّ
ثم يدخل الجميع فراشيم ليناموا فتبقى جالسًة »الدرامي الساخر حتى يصل إلى قولو: 

مسمسبًل قبل  ٚٙٚٙ٘مسمسبًل فمم يبَق سوى  ٖٛٚٛٙ٘.. لقد شاىدت مفتوحة العينين
 .(ٜٙ)«أْن تشعر بالراحة والرها عن يوميا..

ا شعريِّا، يقول  ويستكمل الكاتب عرض المشيد الساخر ُمْحِدثًا في نيايتو تناصِّ
بعد العيد سوف تحتاج مدام بدرية ألسبوعين من الراحة حتى تغسل روَحيا »الكاتب: 
ا من ىذه المعاناة، لكنَّ األمر في رأييا يستحقُّ.. وىي راهيٌة سعيدٌة ألنَّيا لم وعقَمي

تهيع الشير ىباًء.. صحيح أنَّيا لم َتَر سوى ُخْمِس المسمسبلت المعروهة، لكْن 
، ومن المبلحظ أنَّ الكاتب قد تناص (ٓٚ)«عمى المرء السعي وليس عميو إدراك الكمال

لكن عمى »نة قطاع كبير من الناس، وذلك في قولو: مع بيت شعري مشيور عمى ألس
، فقد تناص مع البيت الشعريّْ الشيير لمشاعر «المرء السعي وليس عميو إدراك الكمال

 الذي يقول فيو: ]من مجزوء الكامل[: (ٔٚ))كشاجم(
ععععععع ععععَعى َوَليع رَاكر النََّجعععععا     َوَعَمععععيَّ َأنع َأسع  (72)عععععَس َعَمعععععيَّ إ دع
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معجٌب  –من خبلل ذوقو الخاص في اختيار التناص  –وواهح أنَّ الكاتب 
بالشعر القديم الُمَعتَِّق الذي طالما َأَلَفْتُو ألسنة النَّاس، بل إنَّو يكاد يكون محفوًظا لدى 
عدد كبير من النَّاس، وفي ذلك لفٌت سريٌع النتباه الُمَتَمقّْي، وَتَجاُوٌب مع قطاع عريض 

ومن ثم فيو دواء  ؛المتمقين. وىو في الوقت ذاتو شعر يفيض بالحكمة من جميور
 سريع المفعول لعبلج تمك اآلفة المرهية التي سخر منيا الكاتب.

وبالموازنة بين السياقين؛ نجد أنَّ البيت الشعري لكشاجم يتغزل فيو صاحبو 
ه أنَّو يخوض يا، وقد ذكر من مفاخر بمحبوبتو ويفتخر بنفسو فيو بل في القصيدة كمّْ 

الدنيا ال تكف عن إيذائو؛ لذا راح يمقي بالبلئمة  الصعاب في الدنيا، ومع ذلك فإنَّ 
عمى الدىر ومن ورائو الدنيا التي طالما وقفت لو بالمرصاد؛ إذ قال في بيتين سبقا 

 بيتو الذي تناص معو:
عععععععععععَن المَيعععععععععععا عععععععععععتر م  بع  َوَلَقعععععععععععدع َعج 

ععععععععععععععععععَلك نََّيعععععععععععععععععععا َحعععععععععععععععععععرعبر   العَحي يع
 

ععععععنع َجَنععععععاح ي   ل ععععععي َكيعععععععَف َىاَضععععععتع م 
ععععععععو  العَوَ ععععععا    ععععععمعمر ذ ي العَوجع  (73)عععععععي  َوس 

 

عمَّا قد يمقاه من فشل أو إخفاق  –في نياية قصيدتو  –ولقد قدَّم ُعْذًرا صريًحا 
بعد مقدمات سعيو، وىذا اعتذار عن النتائج ال المقدمات، فيو عازٌم عمى مواصمة 

حيي تارًكا أمر النتائج إلى خالقو. بينما نجد أنَّ السياق الجديد الذي آوى  السعي ما
إليو النص الشعري الجادُّ ىو سياق ىزلي ساخر؛ ومن خبلل اجتماع الجد مع اليزل 

 تنتج السخرية وتزداد وهوًحا.

وفيما يتعمق بالصياغة نبلحظ أنَّو ثمَّة عدول حدث في صياغة الكاتب، وىي 
 وعدواًل عن صياغة النصّْ األصميّْ لمبيت الشعري إلى صياغة جديدة تمثل تحوُّاًل 

بأسموب الكاتب الخاص، وقد تجمى ذلك في عدول الكاتب ثبلث مرات؛ أوليا: تمثل 
في العدول عن همير )ياء المتكمم( في بيت كشاجم إلى التعبير عن المطمق في 

( إلى التعبير بـ) عمى المرء(؛ ولكل  منيما تفسيره نص الكاتب؛ أي من التعبير بـ)عميَّ
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الخاص بو؛ فالبيت الشعري قالو كشاجم وىو في سياق الفخر بنفسو ومن ذلك أنَّو 
قادر عمى مواجية الصعاب بسعيو الخاص، فاستخدم ياء المتكمم لذلك، بينما وظَّف 
 الكاتب البيت الشعريَّ باعتباره حكمة عامة ال تختص بصاحبيا األول. وثانييا: يظير
ل )أْن يسعى( في بيت كشاجم إلى المصدر  من خبلل العدول عن المصدر الُمَؤوَّ
الصريح )السعي(، ولكل  داللتو الخاصة؛ إذ إنَّ البيت الشعريَّ يشير إلى عزم كشاجم 
عمى مواصمة السعي واألخذ باألسباب ما دام حيِّا؛ ومن َثمَّ استخدم المهارع الذي يفيد 

تمو األخرى، بينما أشار الكاتب بصياغتو الخاصة إلى تجدد الحدث وحصولو مرة 
التعبير عن مطمق السعي، وذلك يناسب ورود النص عقب انتياء زمن السعي؛ أي 
بعد انتياء مشاىدة المسمسبلت وحمول العيد. وثالثيا: يتهح من خبلل التحول من 

الكمال( الوارد المصدر المغويّْ )النجاح( الوارد في البيت إلى مصدر لغوي  آخر ىو )
في نصّْ الكاتب؛ ولكلّْ مصدر منيما داللتو التي جاءت متناسبة مع السياق الذي 

الشاعر )كشاجم( قد استخدم المصدر المغويَّ )النجاح( الذي ُيعبّْر  وردت فيو؛ فنجد أنَّ 
مٌ (ٗٚ)لغويِّا عن الظفر بالشيء عمى  ، مؤازًرا بذلك المقام الوارد فيو؛ إذ إنَّ الشاعر ُمصمّْ

نيل مطالبو ومواصمة سعيو حتى ُيحقَّْق ما أراد. وقد استعاض الكاتب عن المصدر 
، وىذا يناسب (٘ٚ)المغويّْ السابق بمصدر آخر ىو )الكمال( الذي يشير لغًة إلى التَّمام

المقام الجديد؛ حيُث إنَّ داللة المصدر األخير تشير إلى الجديَّة أكثر مما تشير إليو 
بينما تحقيق  ،األول )النجاح(؛ فتحقيق النجاح في متناول الكثيرينداللة المصدر 

الكمال ليس في متناول البشر مطمًقا، فالكمال هلل وحده، وبزيادة التعبير عن اْلِجدّْيَّة في 
 سرد موقف ىزلي تتشكل السخرية، وتزداد كثافًة وعمًقا.
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 خاتمة:ال

التناص، وطريقة توظيفو في ية من ماى عمى ما سبق فقد اتهح كلّّ  بناءً 
من  البحث عن عددٍ  َض خَّ مَ األديب أحمد خالد توفيق، وقد تَ  ية لدىخر نصوص الس

 النتائج التي يمكن إجماليا فيما يأتي:
كشف أسرار التناص في نصوص السخرية يعتمد عمى أمرين ىما؛ أواًل:  أن -ٔ

ي، ثم يعتمد ثانًيا: البحث في اختيار الكاتب وانتقائو الخاص من المخزون الثقاف
 عمى البحث عن طريقتو الخاصة في التوزيع داخل النصّْ األخير.

بعض اختيارات الكاتب في التناص تفصح عما كان يشغل فكره أو يمتينو؛  أن -ٕ
مثل االختيارات التي أظيرت تأثره بمينة الطب وغرض الرعب في إطار نصوص 

 السخرية.
 النصّْ اآلخر الذي يتماس معو.تحديد موقف نصّْ الكاتب من  -ٖ
إظيار خصوصية الكاتب في العدول عمى مستوى الصياغة؛ وذلك بكشف  -ٗ

 النصّْ الذي يتماس معو. طريقتو الخاصة في إعادة صياغة
الكاتب يحاول من خبلل التناص في نصوص السخرية أْن يعطي لممتمقي  أن -٘

عمال العقل والتدبر فيما ُيقال؛ فيصل بنفسو في  مساحة من المشاركة الناقدة وا 
 النياية إلى موافقة الكاتب في سخريتو تمك.

التناص مع القرآن الكريم يتناسب مع الفكر النقديّْ الذي يقبع وراء السخرية،  أن -ٙ
فاليدف األساسي ىو دفع المتمقي إلى التعمم وتصحيح األوهاع المقموبة داخل 

و وال شيء أفعل في النفوس مالموقف الساخر،  ن القرآن الكريم، فيو الكتاب الموجّْ
ح.  والُمصحّْ

نما يتم  التناص مع القرآن الكريم أن -ٚ ال ُينزل النصَّ القرآني عن عرشو المقدس، وا 
االعتماد عميو بوصفو أرقى بياٍن يستمطر منو المبدع اإليحاءات المتنوعة التي 
تخدم سياقو الساخر، وذلك بمقدار ما َيْحُدُث من فجوة بين داللة النصّْ القرآني 



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 662 

 .الرفيع وداللة الموقف الساخر المؤلم
النبويّْ الشريف يدعم نصوص السخرية من خبلل تقوية التناص مع الحديث  -ٛ

البيان بما يحممو الحديث النبوي الشريف من إيحاءات، وقد يكون عن طريق 
إظيار الفجوة بين الحديث النبوي الشريف والموقف الساخر؛ حيث يكونان شديدي 

 التباعد.
واسعة االنتشار القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يمثبلن لغًة مشتركة  أن -ٜ

يفيميا المتمقي بيسر وسيولة؛ ومن َثمَّ يكون التناص معيما مفتاًحا سريع التأثير 
 عمى المتمقي في إطار نصوص السخرية.

حين يتم توظف األمثال في السخرية يكون ذلك من خبلل طريقتين؛ إحداىما:  -ٓٔ
الساخر دون أْن تكون  أنَّ المثل يتم توظيفو إيجابيِّا؛ أْي ُيْؤَتى بو لدعم الموقف

َيًة ِلْمَمَثل الُمْسَتْدَعى، والطريقة األخرى تركز عمى الجانب السمبي  السخرية ُمَوجَّ
لبعض األمثال وبخاصة األمثال العامية؛ وذلك بالسخرية من بعض األمثال التي 
تحمل داللة ساخرة في ذاتيا؛ ذلك أنَّ األمثال الشعبية تحديًدا تحمل الكثير من 

 رب والتناقض الساخر القائم عمى المفارقة بين المثل ونقيهو.التها
من صور تفاعل الكاتب مع النصّْ الشعري اتخاذ موقف صريح حيالو؛ وذلك  -ٔٔ

باإلعجاب بالنصّْ الشعريّْ الرفيع حيًنا، والسخرية من النصّْ الشعري الركيك أو 
 الشعر المصطنع حيًنا آخر.

لتناص مع الشعر من خبلل اإلتيان بالشعر الرفيع أحياًنا تنبع السخرية في ا -ٕٔ
؛ مما يتولد عنو َخْمُق الموقف  القدر المشير إلى ِجدّْيَِّة األمر في سياق َىْزِلي 
ظيار أبعاده بوهوح؛ فاستخدام النصّْ الجادّْ في مقام اليزل يستدعي ال  الساخر وا 

 محالة السخرية من الموقف اليزليّْ ال النصّْ الشعري.
معجٌب  –من خبلل ذوقو الخاص في اختيار التناص  –واهح أنَّ الكاتب  -ٖٔ

بالشعر القديم الُمَعتَِّق الذي طالما َأَلَفْتُو ألسنة النَّاس، بل إنَّو يكاد يكون محفوًظا 
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لدى عدد كبير من النَّاس، وفي ذلك لفٌت سريٌع النتباه الُمَتَمقّْي، وَتَجاُوٌب مع قطاع 
تمقين. وىذا الشعر القديم في الوقت ذاتو شعٌر يفيض عريض من جميور الم

بالحكمة واإليحاءات الثَّرَّة؛ ومن ثم فيو دواء سريع المفعول لعبلج بعض اآلفات 
 الَمَرِهيَِّة التي يسخر منيا الكاتب.

منيا، وأن  المنشود أرجو أن تكون تمك القراءة النقدية قد حققت اليدفا وأخيرً 
اليادي إلى سواء ىو و  ،مور كميامنزلة حسنة عند الُقرَّاء، واهلل ولي التوفيق في األ تبمغ

 .السبيل
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 اليوامش
 –( قهايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، الدكتور محمد عبد المطمب، مكتبة لبنان ناشرون ٔ)

 [.ٚٗٔم، ]ٜٜ٘ٔ( ٔالشركة المصرية العالمية لمنشر )لونجمان(، )ط 
 [.ٖٚٔالسابق نفسو ]( ٕ)
عمم النص، جوليا كريسطيفا، ترجمة فريد الزاىي، مراجعة عبد الجميل ناظم، دار توبقال لمنشر  (ٖ)

 [.ٕٔ] م،ٜٜٚٔ( ٕ)ط المغرب، –الدار البيهاء  –
( تحميل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، الدكتور محمد مفتاح، الناشر: المركز الثقافي ٗ)

[. وىذا التعريف الوارد في كتاب ٕٔٔ]م، ٕٜٜٔ( يوليو ٖالدار البيهاء، )ط  –العربي 
مثل: كرستيفا وأرفي ولورانت  –الدكتور محمد مفتاح ىو استخبلٌص لما أورده النقاد الغربيون 

 في تعريف التناص. –ر ورفاتي
مؤسسة عمون لمنشر والتوزيع،  –( التناص نظريِّا وتطبيقيِّا، الدكتور أحمد الزغبي، عمَّان، األردن ٘)

 [.ٔٔ]م، ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔ( ٕ)ط 
( من ذلك مثبل أن االقتباس يختص بالتناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ ٙ)

نثًرا كان أو نظًما، شيًئا من القرآن أو الحديث" انظر: كتاب فاالقتباس ىو "أن يهمن الكبلم، 
َحو جماعة من العمماء بإشراف ٙٔٛالتعريفات، الشريف الجرجاني )ت ىـ(، هبطو وصحَّ
(، ٔم، عدد األجزاء )ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ( ٔلبنان، )ط –الناشر، دار الكتب العممية بيروت 

ار في فحوى الكبلم إلى قصة أو شعر، من [. ومن ذلك أيًها )التمميح(، و "ىو أن ُيشَ ٖٖ]
 [.ٙٙغير أْن ُتذكَر صريًحا". انظر: السابق نفسو ]

 [.ٕٗٔ، ٔٗٔ( قهايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، الدكتور محمد عبد المطمب، ]ٚ)
 –( النص والخطاب واإلجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة الدكتور تمام حسان، عالم الكتب ٛ)

 [.ٗٓٔم، ]ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ( ٔ)ط القاىرة،
 [.ٖٔ( التناص نظريِّا وتطبيقيِّا، الدكتور أحمد الزغبي، ]ٜ)
( عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية عمى السور المكية، الدكتور صبحي ٓٔ)

جزآن، م، ٕٓٓٓ -ىـ ٖٔٗٔ( ٔالقاىرة، )ط –إبراىيم الفقي، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع 
[ٔ /ٔٓٚ.] 
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، مادة ٖٖ٘، ٕٖ٘، ص ٗمجمد، مج  ٘ٔ( لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت، ٔٔ)
 )سخر(.

( مقاييس المغة، ابن فارس، تحقيق وهبط عبد السبلم محمد ىارون، دار الفكر لمطباعة ٕٔ)
 . مادة )سخر(.ٗٗٔ، ص ٖأجزاء، ج ٙمصر،  –والنشر والتوزيع 

ومعو )المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء  – ( إحياء عموم الدينٖٔ)
من األخبار(، أبو حامد الغزالي، دار ابن حزم لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

 .ٕٔٓٔم، ص ٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ
( الفكاىة في مصر، الدكتور شوقي هيف، سمسمة )اقرأ( سمسمة ثقافية شيرية تصدر عن دار ٗٔ)

 .ٓٔم، ص ٕٗٓٓ –[، الطبعة الثالثة ٔٔ٘لمعارف ]ا
الكويت، يناير  –( الفكاىة والهحك رؤية جديدة، الدكتور شاكر عبد الحميد، عالم المعرفة ٘ٔ)

 .ٕ٘م، مطابع السياسة، ص ٖٕٓٓ
م، ص ٕٕٔٓ( حصاد اليشيم، إبراىيم عبد القادر المازني، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة، ٙٔ)

ٕٜٗ. 
اليب السخرية في الببلغة العربية دراسة تحميمية تطبيقية )رسالة ماجستير( من جامعة أم ( أسٚٔ)

القرى، شعيب بن أحمد بن محمد عبد الرحمن الغزالي، إشراف: د. عبد العظيم المطعني، 
 .ٕٓ، ٜٔىـ، ص ٗٔٗٔ

 .ٔ٘( الفكاىة والهحك رؤية جديدة، السابق، ص ٛٔ)
م، مطابع ٕٓٓٓميرجان القراءة لمجميع  –راغب، مكتبة األسرة ( األدب الساخر، الدكتور نبيل ٜٔ)

 .ٖ٘الييئة المصرية العامة لمكتاب، ص 
 .ٕٔ( السابق نفسو، ص ٕٓ)
، المكتبة العصرية، صيدا وي( الطراز، يحيى بن حمزة العموي، تحقيق: د. عبد الحميد ىندإٔ)

 .ٜٔص  ٖأجزاء، ج ٖ م،ٕٕٓٓ –ىـ ٖٕٗٔ، ٔبيروت، ط
 .ٔ٘الفكاىة والهحك رؤية جديدة، السابق، ص ( ٕٕ)
( السخرية في أدب الجاحظ، السيد عبد الحميم محمد حسين، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ٖٕ)

. بتصرف ٘ٙم، ص ٜٛٛٔ –ٜٖٚٔواإلعبلن، الجماىيرية العربية الميبية، الطبعة األولى 
 الحذف.
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 .ٖٔ( األدب الساخر، السابق، ص ٕٗ)
 .ٕٓق نفسو، ص ( السابٕ٘)
 .ٕٔ( السابق نفسو، ص ٕٙ)
 .ٜ( السابق نفسو، ص ٕٚ)
 .ٙٔ، ٘ٔص ( األدب الساخر، السابق، ٕٛ)
من رجب  ٚٔ[ بتاريخ األربعاء ٜٙٙٚٗ[ العدد ]ٕٗٔ( ينظر في ترجمتو: جريدة األىرام السنة ]ٜٕ)

يعة في مقال تحت عنوان )مبدع ما وراء الطب ٕم، صٕٛٔٓأبريل )نيسان(  ٗ -ىـ ٜٖٗٔ
[ ٖٜٚٛيغادر كما يميق بو( لكاتبو محمد عثمان، وينظر أيًها جريدة األىرام المسائي العدد ]

في مقال تحت عنوان: )اليوم تشييع جنازة العراب أحمد خالد  ٕم، صٕٛٔٓأبريل  ٖالثبلثاء 
 ٙٔ[ بتاريخ الثبلثاء ٜٕٛ٘ٓ[ العدد ]ٙٙتوفيق في طنطا(، وينظر كذلك جريدة األخبار السنة ]

تحت عنوان: )وداًعا .. أحمد خالد  ٕم، صٕٛٔٓمن أبريل )نيسان(  ٖ -ىـ ٜٖٗٔمن رجب 
توفيق( لكاتبو محمد سرساوي. وقد تمت الترجمة لو في عدد من مواقع شبكة المعمومات الدولية 
)اإلنترنت(، ومنيا: الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(، وموقع )المرسال(، وموقع )بوابة األىرام(، 

أراجيك( مجمة شبابية موجية إلى شباب جيل األلفية، و)المصري اليوم( تحت عنوان: وموقع )
)وزيرة الثقافة تنعى رحيل العراب أحمد خالد توفيق(، وموقع )كل حصري(، وموقع )موثوق( 
تحت عنوان: )أعبلم ومشاىير(، وموقع )التميز السابع(، وموقع )إهاءات(، وغيرىا من 

 المواقع.
. بتصرف ٕٗٔجاني، الدكتور محمد عبد المطمب، ص داثة عند عبد القاىر الجر ( قهايا الحٖٓ)

 الحذف.
الييئة العامة  –( في أدب مصر اإلسبلمية، الدكتور عوض الغباري، سمسمة كتابات نقدية ٖٔ)

 .ٕٛٔ، ٕٚٔم، ص ٖٕٔٓ( ٔ)طالقاىرة،  –لقصور الثقافة 
 بتصرف الحذف.. ٖٙوراء السطور، أحمد خالد توفيق، ص  ( المغزٕٖ)
ىـ(، تحقيق أحمد محمد ٖٓٔ( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري )تٖٖ)

[. وقد ٖٖٙ: ٜٖ٘ص / ٕٕج جزًءا، ] ٕٗم، ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔ( ٔشاكر، مؤسسة الرسالة، )ط

الوا: ، فقال بعهيم: معناه ما من مزيد، قچی  ی  یچ اختمف أىل التأويل في تأويل قولو تعالى:
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نما يقول اهلل ليا: ىل امتؤلت بعد أن يهع قدمو فييا، فينزوي بعهيا إلى بعض، وتقول: قِط قِط،  وا 

؛ أي ما چی  ی  یچمن تهايقيا، فإذا قال ليا وقد صارت كذلك: ىل امتؤلت؟ قالت حينئذ: 
ما ىو من مزيد، لشدة امتبلئيا، وتهايق بعهيا إلى بعض. وقال آخرون: بل معنى ذلك: زدني، إن

ىل من مزيد، بمعنى االستزادة. وأولى القولين بالصواب قول من قال: ىو بمعنى االستزادة، ىل من 
 شيء أزداده؟ وىذا رأي شيخ المفسرين الطبري.

( رواه البخاري ومسمم في صحيحييما، وسند الحديث ىو: ]حدثنا آدُم، حدثنا شيباُن، حدثنا ٖٗ)
قتادُة، عن أنس بن مالٍك: قال النبيُّ صمى اهلل عميو وسمم الحديث...[، انظر: صحيح البخاري، 
محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة 

ىـ ٕٕٗٔ( ٔلبنان، )ط –بيروت  –ة مصورة عن السمطانية ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( )طبع
[ كتاب األيمان والنذور، باب الحمف ٔٙٙٙ[. حديث رقم ]ٖٗٔ/ ٛزاء، ]ـــأج ٜم، ٕٔٓٓ -

، حدثنا  زّْيُّ بعزة اهلل وصفاتو وكمماتو. وقد ورد عند مسمم: ]حدثنا محمد بن عبد اهلل الرُّ
[ فأخبرنا عن سعيد، عن ٖٓ]ق: چی  ی  یچطاء، في قولو عز وجل: بن عاالوىاب عبد

قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ...الحديث[ انظر: صحيح مسمم،  
مسمم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

[ كتاب الجنة وصفة ٕٛٗٛ[. حديث رقم ]ٕٛٛٔص / ٗج أجزاء، ] ٘لبنان،  –بيروت  –
 نعيميا، وأىميا باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الهعفاء.

( أمثال: )أجاثا كريستي( التي كانت ممتزمة برواية كل عام، و)ديكنز( كان يكتب قصة مسمسمة ٖ٘)
لمصحف حمقة بحمقة، و)شكسبير( الذي كان يكتب حسب مواعيد عروض مسرح "جموب"، ورغم 

 .ٖ٘، ٖٗص ىذا إبداعاتو تتحدث عن نفسيا. انظر: المغز وراء السطور، أحمد خالد توفيق، 
 .ٖٙء السطور، أحمد خالد توفيق، ص ورا ( المغزٖٙ)

[، ٕٕٙ]الشعراء:    (ې ې ې ې ى)( ثمة آية ثالثة، وىي قول المولى عز وجل: ٖٚ)
لما ورد في آيتي سورة الصف؛ ذلك أنو ورد بصيغة  ابيد أن التناص في اآلية الكريمة جاء موافقً 

 المخاطب )ما ال تفعمون(، وليس بصيغة الغائب )ما ال يفعمون(.
 [.ٖٓ٘ص  ٖٕج ( جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، ]ٖٛ)
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 [.ٗٛٔ، ٖٛٔ( هحكات كئيبة، أحمد خالد توفيق، ]ٜٖ)
هي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القآٗ)

[. ولمحديث ٛٚٔ/ ٔىـ، جزآن، ]ٚٓٗٔ( ٕعمان، )ط –ىـ(، دار الفيحاء ٗٗ٘السبتي )ت
تكممة، وىي: )َوَنَشْأُت ِفي َبِني َسْعٍد(، وىذا الحديث رواه أصحاب الغرائب وال ُيعرف لو سند، 

مى اهلل عميو وسمم ومعناه صحيح ال بيد أنَّو حديث اشتير في وصف فصاحة الرسول الكريم ص
شك في ذلك، وانظر أيًها: كتاب عقود الزبرجد عمى مسند اإلمام أحمد، جبلل الدين السيوطي 

لبنان،  –بيروت  –ىـ(، تحقيق وتقديم: د. َسممان القَهاة، دار الجيل لمنشر والتوزيع ٜٔٔ)ت
 [.ٕٛٚ/ ٖأجزاء، ] ٖم، ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ)د. ط( 

 –بيروت  –قرآن والببلغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي ( إعجاز الٔٗ)
 [.ٜٕٚم، ]ٖٜٚٔ -ىـ ٖٜٖٔ( ٜلبنان، )ط

( ىذا متن الحديث، وسنده: ] قال َعفَّاُن: حدَّثَنا َسِميُم ْبُن َحيَّاَن، حدَّثَنا سعيُد ْبُن ِميَناَء، قال: ٕٗ)
هلل صمى اهلل عميو وسمم ...الحديث[، )صحيح البخاري( سمعُت أبا ُىَرْيَرَة، يقول: قال رسوُل ا

 ( كتاب الطب، باب الُجزام.ٚٓٚ٘[، حديث رقم )ٕٙٔ/ ٚ]
 .ٓٗٔوراء السطور، أحمد خالد توفيق، ص  ( المغزٖٗ)
( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقبلني، رقَّم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ٗٗ)

َحو وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب، وعميو  محمد فؤاد عبدالباقي، وقام بإخراجو وصحَّ
 ٖٔىـ، ٜٖٚٔلبنان، ط  –بيروت  –تعميقات: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار المعرفة 

[. وثمة أقوال أخرى واردة في شرح ىذا الحديث أوردىا الحافظ ابن ٓٙٔ ص ٓٔج ] جزًءا،
ل إليو. وانظر أيها: تأويل مختمف الحديث، ابن قتيبة حجر العسقبلني، بيد أن ىذا ما أمي

م، ص ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ( ٕاإلشراق، )ط مؤسسة –ىـ(، المكتب اإلسبلمي ٕٙٚالدّْيَنوري )ت
ٔٙٛ. 

( ومما يشار إليو ىنا أن التعقيد النقدي مذموٌم؛ ذلك أن أسموب النقد يجب أن يكون مفيوًما ٘ٗ)
رة المثقفين، ويصل أثره إلى الناس في كل مكان. انظر مبتعًدا عن التعقيد حتى تستسيغو جمي

م، ٜٚٛٔ( ٕني، مؤسسة الرسالة، )طفي ذلك: آفاق األدب اإلسبلمي، الدكتور نجيب الكيبل
 .٘ٛص 

 .ٓٔٔلغث من القول، أحمد خالد توفيق، ص ( اٙٗ)
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َر َعِقَب ذلك أمثمة ( السابق نفسو، الصفحة نفسيا. ومن الميم ىنا اإلشارة إلى أنَّ الكاتب قد َذكَ ٚٗ)
بذلك عمى خطورة التسامح اإلعبلمي مع تمك  ألفبلم مصرية ُقدّْم فييا الشذوذ الجنسي، مدلبًل 

الظاىرة الغربية، فقد أدَّى ذلك إلى التسويق ليا في مجتمعات أخرى بحكم التأثير والتأثر 
ُصو جيًّْدا. المتبادل بين المجتمعات؛ ومن َثمَّ فإنَّ الكاتب يشير إلى مكمن الداء  وُيَشخّْ

( المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، محمد عبدالرحمن ٛٗ)
 –السخاوي، دراسة وتحقيق: د. محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع 

 .ٕٛم، ص ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ( ٔلبنان، )ط – بيروت
ىبلل العسكري، هبطو وكتب ىوامشو ونسقو الدكتور أحمد عبد ( كتاب جميرة األمثال، أبو ٜٗ)

 –بيروت  –السبلم وخرَّج أحاديثو أبو ىاجر محمد سعيد بن بسيوني زغمول، دار الكتب العممية 
 [.ٓٔ ص ٔج م، جزآن،  ]ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ( ٔلبنان، )ط

 –بيروت  –بنان ( معجم األمثال العربية، الدكتور محمود إسماعيل صيني وآخرون، مكتبة لٓ٘)
 م، صفحة ]ز[.ٕٜٜٔ( ٔلبنان، )ط

 ( السابق نفسو، صفحة ]ن[.ٔ٘)
 .ٔٚٔوراء السطور، أحمد خالد توفيق، ص  ( المغزٕ٘)
انظر: فقاقيع، أحمد خالد توفيق، م(، ٜٚٙٔ( الكاتب يتحدث عن فترة زمنية محددة، ىي عام )ٖ٘)

 .ٓٛص 
اءة القصة كاممة، انظر: السابق، ص الحذف. ولقر [ بتصرف ٜٚ( فقاقيع، أحمد خالد توفيق، ]ٗ٘)

ٜٚ  :ٖٛ. 
 ( لسان العرب، ابن منظور، مادة )نزع(.٘٘)
[. ولم يورد الكاتب ىذا المثل بنصو؛ ٓٛٔ/ ٔ( كتاب جميرة األمثال، أبو ىبلل العسكري، ]ٙ٘)

ا، وترك الع نان لممتمقي ألنو أراد ما يشبو المثل األول فحسب من كبلم، فذكر مثبًل عربيِّا نصِّ
إليراد ما يشبو المثل من أمثاٍل أخرى أو عبارات تشير إلى مهمونو، ودليل ذلك قول الكاتب: 

 )وأي تعبير آخر يروق لك(.
 وقد ورد المثبلن الشعبيان: )النار متحرقش مؤمن( . ٖٔٔفقاقيع، أحمد خالد توفيق، ص ( ٚ٘)
)المؤمن منصاب( في عدد من المقاالت بالمواقع اإللكترونية، والمجبلت المصرية، منيا: مقال  و

أغسطس  ٜٔبعنوان )األمثال حسب المزاج!(، بقمم محمد نوار، بوابة روزاليوسف، بتاريخ السبت 
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م، ومقال بعنوان: )خالف تعرف: تناقض األمثال الشعبية المصرية(، أحمد سمير سامي، ٕٚٔٓ
 م. وغيرىا.ٕٚٔٓ/ٖ/ٗ)إهاءات( بتاريخ  موقع

ُتْو َمُعْو(، والمثل المقابل: )الَغايْب َماُلوْش َناِيْب والنَّْعَساْن ٛ٘) ( من ذلك المثل العامي: )الَغاِيْب ِحجّْ
مصر،  –بي غطَّى ِوشُّْو(، انظر: األمثال العامية، أحمد تيمور باشا، مطابع دار الكتاب العر 

. وثمة أمثال أخرى كثيرة ينقض بعهيا بعًها؛ منيا ٖٚٙص  م،ٜٙ٘ٔ -ىـ ٖ٘ٚٔ( ٕ)ط
المثل: )الرزق يحب الخفية( والمثل المقابل: )اجري يابن آدم جري الوحوش غير رزقك لن 
تحوش(. ومنيا المثل: )اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب( والمثل المقابل )القرش 

)خير البر عاجمو( والمثل المقابل: )كل تأخيرة  األبيض ينفع في اليوم األسود(. ومنيا المثل:
راجع معاجم األمثال العامية مثل معجم )األمثال العامية( ألحمد تيمور،  :وفييا خيرة(. لممزيد

 وغيره.
م، ٕٙٔٓ( ٕالجيزة، )ط –والتوزيع ( شجون مصرية، الدكتور يوسف زيدان، دار نون لمنشر ٜ٘)

 .ٖٓص 
رد المعاني عمى الذىن واحًدا بعد اآلخر لوجود عبلقة بينيما. انظر: ( يقصد بتداعي المعاني توآٙ)

( ٕلبنان، )ط – بيروت –في النقد األدبي، الدكتور عبد العزيز عتيق، دار النيهة العربية 
. وىو أيًها: "إحداث عبلقة بين مدركتين القترانيما في الذىن ٚٚم، ص ٕٜٚٔ -ىـ ٜٖٚٔ

بية المعاصرة، الدكتور أحمد مختار عمر وآخرون، مادة بسبب ما". انظر: معجم المغة العر 
 )دعو(.

 .ٖٛٔفقاقيع، أحمد خالد توفيق، ص ( ٔٙ)
 .ٗٛٔتوفيق، ص ( فقاقيع، أحمد خالد ٕٙ)
(، السنة ٖٚٔ( مقال بعنوان: )األذان يصل مالطة(، مجمة الفيصل )مجمة ثقافية شيرية(، )ع ٖٙ)

م، شركة المدينة المنورة لمطباعة ٜٜٔٔيونيو مايو/  -ىـ ٔٔٗٔالخامسة عشرة، ذو القعدة 
 [.ٓٙالمممكة العربية السعودية، ] –والنشر 

( ترجمة الشاعر: ىو الحارث بن سعيد بن حمدان التغمبي الربعي، أبو ِفَراس الَحْمَداني: أمير، ٗٙ)
شاعر، فارس. وىو ابن عم سيف الدولة. كان الصاحب بن عباد يقول: بدئ الشعر بممك وختم 

يعني امرأ القيس وأبا فراس، وكان سيف الدولة يحبو ويجمو ويستصحبو في غزواتو  –ممك ب
ويقدمو عمى سائر قومو، وقمده منبًجا وحران وأعماليا، وجرح في معركة مع الروم؛ فأسروه )سنة 
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ىـ( فامتاز شعره في األسر برومياتو. وبقي في القسطنطينية أعواًما، ثم فداه سيف الدولة ٖٔ٘
ال عظيمة، وقال ابن خمكان: مات قتيبًل في صدد )عمى مقربة من حمص(، و )لو ديوان بأمو 

 [.٘٘ٔ ص ٕج ]األعبلم، خير الدين الزركمي، ط(. انظر:  –شعر 
 – بيروت –( ديوان أبي فراس الحمداني، شرح الدكتور َخميل الدَوْيِيي، دار الكتاب العربي ٘ٙ)

 )النَُّجب(: جمع النجيب، وىو الكريم األصل.. وٕٛم، ص ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ( ٕلبنان، )ط
. بتصرف الحذف. والبيتان ىما من معمقة ٜٙٔوراء السطور، أحمد خالد توفيق، ص  ( المغزٙٙ)

 عمرو بن كمثوم التغمبي، وىما: 
 ِبَأيّْ َمِشيَئٍة َعْمَرو ْبَن ِىْنٍد        َنــُكـوُن ِلَقْيِمُكْم ِفيَيا َقِطيـَنا                                
 ِبَأيّْ َمِشيَئٍة َعْمَرو ْبَن ِىْنٍد       ُتِطيُع ِبَنا الُوَشاَة وَتْزَدِريَنا؟                               
المممكة العربية  –م التغمبي، كتاب النادي األدبي الثقافي بجدة انظر: ديوان عمرو بن كمثو 

 -ىـ ٖٔٗٔ( ٔأحمد مكي، )طالسعودية، تحقيق الدكتور أيمن ميدان، وتقديم الدكتور الطاىر 
، ٜٖٙفسو، ص وانظر روايات أخرى ليذين البيتين: السابق ن ،ٖٖٔ، ٖٖٓم، ص ٕٜٜٔ
ٖٜٚ. 

 ٓٗنحو  –بن عتَّاب، من بني تغمب، أبو األسود: )...  وترجمة الشاعر: عمرو بن كمثوم بن مالك
م( شاعر جاىمي، من الطبقة األولى. ولد في شمال جزيرة العرب في ٗٛ٘نحو  –ق ىـ = ... 

ل فييا وفي الشام والعراق ونجد. ساد قومو )تغمب( وىو فتى، وعمر طويبل.  ببلد ربيعة. وتجوَّ
بصحنك فاصبحينا". انظر: األعبلم، خير الدين  أشير شعره معمقتو التي مطمعيا: "أال ىّبي

[. وعمرو بن كمثوم يمثل "ظاىرة فذَّة بين شعراء الجاىمية، فقد كان سيد ٗٛص  ٘ج الزركمي، ]
قومو أيًها، وىي مكانة ال ُيَشاِركو فييا شاعر جاىمي آخر، حتى وال امرؤ القيس األمير، وعدَّه 

ر أحمد مكي لمديوان لديوان عمرو بن كمثوم التغمبي، قومو بطبل". انظر: مقدمة الدكتور الطاى
 السابق نفسو، صفحة ]م[.  

نما المراد رسم الموقف ( ٚٙ) اسم )بدرية( ىو اسم وىمي، وليس المراد ىنا االسم في حد ذاتو، وا 
ظيار ذلك النمط من الشخصيات بالمظير الساخر.  الساخر وا 

يمكنك الرجوع إلى القصة كاممة بالكتاب نفسو، . و ٚٙت كئيبة، أحمد خالد توفيق، ص ( هحكاٛٙ)
 .ٓٚ: ٚٙص 

 .ٜٙص  ( السابق نفسو،ٜٙ)
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 .ٓٚالسابق نفسو، ص ( ٓٚ)
( ترجمة الشاعر: ىو محمود بن الحسين )أو ابن محمد بن الحسين( ابن السندي بن شاىك، ٔٚ)

أديب،  م(، شاعر متفنن،ٜٓٚ –ىـ = ... ٖٓٙ –أبو الفتح الرممي، المعروف بكشاجم: )... 
من ُكتَّاب اإلنشاء. من أىل "الرممة" بفمسطين. فارسي األصل، تنقل بين القدس ودمشق وحمب 
وبغداد، وزار مصر أكثر من مرة. واستقر بحمب، فكان من شعراء أبي الييجاء عبداهلل )والد 
سيف الدولة( بن حمدان. لو )ديوان شعر( و )أدب النديم( و )الرسائل( و )خصائص الطرب(. 

لفظ )كشاجم( منحوت فيما ُيقال من عموم كان يتقنيا: الكاف لمكتابة، والشين لمشعر، واأللف و 
، وتعمم امغنيً  ا جميبًل ا أديبً ا شاعرً لئلنشاء، والجيم لمجدل، والميم لممنطق؛ وقيل: ألنو كان كاتبً 

الزركمي، : األعبلم، خير الدين الطب فزيد في لقبو طاء، فقيل )طكشاجم( ولم يشتير بو.انظر
 [.ٛٙٔ، ٚٙٔ ص ٚ]ج 

ديوان كشاجم، محمود بن الحسين كشاجم، تحقيق: النبوي عبدالواحد شعبلن، مكتبة الخانجي، ( ٕٚ)
 .ٖٚص  م،ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔ( ٔ)ط

 السابق نفسو، الصفحة نفسيا.( ٖٚ)
 ( انظر: لسان العرب، السابق، مادة )نجح(.ٗٚ)
 ( انظر: السابق نفسو، مادة )كمل(.٘ٚ)
 


