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األردني الساخر
الكنائي في األدب
التعبير
ّ
ّ
إعداد
وفاء مفلح جمعة الرواحنة
إشراف

األستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجابر
الملخص

تي الستتاخر لتكتتون د ارستتة
ّ
تائي فتتي األدب األردنت ّ
يممتتت هتتذه الد ارستتة صتتوب التعبيتتر الكنت ّ
البالغية للكناية  ،ودورها في إبراز الصورة الساخرة متن ختالل تتبتع التعتابير
وصفية تستثمر الطاقة
ّ
ّ
الكنائية عند الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي  ،والكشف عن دالالتها .
ّ
كما بلورت الدراسة بدءا بمفهوم السخرية  ،وتتبع تطور األدب الساخر عبر العصور
األدبية من خالل عرض لمحة موجزة عن السخرية في كل عصر وصوالً للعصر
يخية
ّ
التار ّ
الحديث.
وتقع الدراسة في خمسة فصول  :تناول الفصل األول :اإلطار العام للدراسة  ،حيث
شمل مقدمة الدراسة ،وأسئلتها  ،وأهدافها  ،وأهميتها  ،وحدودها ،ومنهجيتها ،ومصطلحاتها  ،أما
ي للدراسة  ،والدراسات السابقة .
الثاني  :فيحتوي اإلطار النظر ّ
ّ
وجاء الفصل الثالث توطئة للدراسة عبر مبحثين  :وقف أولها  :عند مفهوم السخرية عند
بي الساخر .
األدباء  ،تمهيدا للمبحث
الثاني حيث تناول نشأة األدب العر ّ
ّ
وارتكز الفصل الرابع على محورين  :األول نبذة عن حياة الكاتب أحمد حسن الزعبي ،
الفنية لمؤلفات الكاتب من حيث األسلوب واللغة .
الثاني  :الدراسة ّ
و ّ
نصية
أما الفصل الخامس فيتمثل بالتعريف بمفهوم الكناية ،والقاء الضوء على نماذج ّ
وّ
الكنائي في مؤلفات أحمد حسن الزعبي وأثره في الصورة الساخرة .
تمثل التعبير
ّ
الكنائي .
الكلمات المفتاحية  :السخرية  ،الكناية  ،التعبير
ّ
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The Metaphric Expression in Jordanian Comic Literature
Supervision
Dr. Saud Mahmoud Abd AL-Gaber
Abstract
This study has focused on the metaphoric expression in Jordanian
comic literature as a descriptive study that utilizes the metaphoric relations
of the metaphoric expressions .
The study also relvealed the ironic picture by following the
metaphoric expression in Hassan ALzoubi writings and revraling it is
meaning and indications
The study also started with the definition of comedy and followed
literary ages by showing an ،it is developments during the historical
example of comical literature from each age till we get to the modern
comedy .
The study has been set into five chapters .The first section deals
with the general frame of the study which includes the introduction of the
its procedures ، its limits، its significance، its aims ، its questions،study
and its vocabulary
The second chapter deals with the theoretical side of the study and
the relevant literature on the subject of the study .
The third chapter sets the ground for the study by concentrating on two
subject .
The first one covers the comics in authors writing the second
section discusses the construction of the comic Arabic literature .
The fourth chapter is based on two sides the first introduces a
reviews of writers life and the second discusses the authors writing and
language
The fifth chapter consists of the definition of metaphor and high
lighted the texts that contains comedy in Hassan ALZoubi writings and its
effect on the comic picture.
Key words: comic، metaphor، the metaphoric expression.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة الدراسة
تي الستاخر متن ختالل مؤلفتات
تائي فتي األدب األردن ّ
تتناول هذه الدراسة موضوع التعبيتر الكن ّ
الكاتب أحمد حسن الزعبي .
تاهلي فكتان األدب العربتي حتافالً بالصتور الستاخرة ،
فلقد بدأ األدب الساخر منذ العصتر الج ّ
وامتزجتتت بتتأغراض شتتعرية أختترى كالهجتتاء متتثالً  ،وقويتتت بالمشتتاحنات والمنتتاظرات  ،وتطتتورت متتع
تي النق تتائض األخط تتل ت  440ه ت ت و جري تتر ت  292ه ت ت
بداي تتة الخالف تتة األموي تتة حي تتث ثالث ت ّ
تعمتد اإلستاءة للشتخص
والفرزدق ت  215هت  ،فامتازت السخرية بعنصتر اإلضتحاك متن ختالل ّ
فن تاً قائمتاً بذاتتته وأستتلوباً
تي أوج م ارحتتل تطورهتتا ،وبتترزت ّ
المهجتتو  ،فوصتتلت متتع بدايتتة العصتتر العباست ّ
تعبيري تاً عتتن الحيتتاة والعالقتتات البش ترّية  ،وترستتخت معتتالم األدب الستتاخر نتتذاك  ،فبتترز العديتتد متتن
الكتاب والشعراء الذين اتخذوا من السخرية أسلوباً خاصاً في كتاباتهم وتعبيرهم عن مواقفهم ورؤاهتم،
مثل ابن المقفع ت  412هت في كليلة ودمنة ،وفن المقامات ورسالة الغفران ألبي العالء المعتري
الن ت توادر ألبت تتي العينت تتاء ت 212ه وأخبت تتار الظرفت تتاء ألبتتتي الطيت تتب الوشت تتاء ت
 110هتت ت  ،و ّ
225ه وأخبار الحمقى والمغفلين البن الجوزي ت 507ه وغيرها من المؤلفات النثرّية  ،كما
يعد كتاب البخالء وصاحبه الجاحظ ت  255هت رائد السخرية وواحد عصره في الكتابة واإلبداع
في هذا المجال .

3

فنتاً قائمتاً بذاتتته يحمتتل فتتي ثنايتتاه الغمتتز واللمتتز
ومتتن هنتتا بتتدأ األدب الستتاخر يظهتتر ويتطتتور ّ
فكاهي فطن .
والهمز بأسلوب
ّ
تي بكثيتتر متتن الصتتور الستتاخرة باالعتمتتاد علتتى األستتلوب
والعصتتر الحتتديث حفتتل األدب العربت ّ
اجتماعيتتة  ،وويتتالت االستتتعمار متتن نهتتب
الستتاخر فتتي الحتتديث عتتن مشتتاكل وص تراعات سياستتية و
ّ
تي  ،ومتا جابهته متن همتوم
وسلب وقتل وطمس لمعالم الشخص ّتية العر ّبيتة  ،ومتا عانتاه المتواطن العرب ّ
تي المثقتف التذي عتا
وفساد وتخاذل ووضع متأزم كان لته وقتع متؤثر فتي نفتس العرب ّ

ألتم هتذا الواقتع

ومعاناتته لتتذلك بترزت األقتتالم العربيتتة العديتدة التتتي جعلتتت متن أدبهتتا شتتع اًر ونثت اًر  ،أدبتاً ستتاخ اًر ،
تي بطريق تتة س تتاخرة  ،وبص تتورة مض تتحكة تبع تتث الفكاه تتة  ،ويتمث تتل هت تؤالء
ومنبت ت اًر رافضت تاً للواق تتع العرب ت ّ
بي  ،ويعاصرون األحداث  ،ويدركون ما يحتيط بهتم متن تناقضتات
أوضاعهم الراهنة في العالم العر ّ
فيتخذون من أدبهم سالحاً هجومياً ونقداً الذعاً لتصوير المتاعب والمصائب التي يشهدونها  ،وقتد
يلجتتأ األدب تتاء إل تتى األدب الس تتاخر ف تتي محاول تتة الس تتترجاع حق تتوقهم المس تتلوبة أو تنبي تته الظ تتالمين
المتجب ترين بطريقتتة مناستتبة دون مختتاطرة أو تبيتتان ستتيئات المجتمتتع فتتي مختلتتف المجتتاالت  ،ممتتا
يعنتتي أن األديتتب الستتاخر يعكتتس همتتوم مجتمعتته علتتى شتتكل ابتستتامات وفكاهتتات  ،وهتتذا أدى إلتتى
انتشار هذا النوع من األدب .
والكات تتب أحم تتد حس تتن الزعب تتي م تتن الكت تتاب األردني تتين الس تتاخرين ال تتذين اتخ تتذوا م تتن الكتاب تتة
الستتاخرة ستتبيالً لتحقيتتق هتتدفهم فتتي نقتتد المجتمتتع  ،وايصتتالهم رستتالة متتا للمتلقتتي القتتارئ أو الستتامع
يدركها الفطن اليقظ  ،حيث يتسم أسلوبه باالقتراب من الذائقة العامة أو الذائقة النخبوية أحياناً ،كما
اعتمد هذا األسلوب الفني لتقديم النقد الّالذع في جو من الفكاهة واإلمتاع والتشويق والتأثير.
حاولت الدراسة الوقوف على سمات األدب الساخر من خالل مؤلفات أحمد حسن الزعبي ،
أن الكاتتتب نمتتوذج م تتن
وعتترض أثتتر التعتتابير
ّ
الكنائيتتة فتتي الصتتورة الس تتاخرة وتحليلهتتا علتتى اعتبتتار ّ
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تي
مجموع تتة الكتّتتاب األردني تتين ال تتذين اتس تتموا بكتاب تتاتهم الس تتاخرة الت تتي تالم تتس واق تتع المت تواطن األردن ت ّ
وتعكسه .
تفي
كمتتا عمتتدت الد ارستتة إلتتى تتبتتع التعتتابير
ّ
الكنائيتتة فتتي مؤلفتتات الكاتتتب متبعتتة المتتنهج الوصت ّ
التحليلي .
ّ
وتق تتع الد ارس تتة ف تتي خمست تة فص تتول  ،يتن تتاول الفص تتل األول  ،المقدم تتة  ،ومش تتكلة الد ارس تتة
وأهتتدافها وأهميتهتتا وحتتدودها ومنهجيتهتتا  ،والتعريتتف بالمصتتطلحات  ،ويحتتتوي الفصتتل الثتتاني علتتى
ي والد ارستتات الستتابقة  ،والفصتتل الثالتتث ،يشتتتمل علتتى مفهتتوم الستتخرية و نشتتأة األدب
األدب النظتتر ّ
األردني الساخر و أما الفصل الرابع فيتمثل في نبذة عن حياة الكاتب أحمد حسن الزعبتي،
بي و
ّ
العر ّ
الفنية من حيث األسلوب واللغة فتي مؤلفتات الكاتتب أحمتد حستن الزعبتي  ،ويحتتوي الفصتل
والدراسة ّ
تائي فتي مؤلفتات أحمتد حستن الزعبتي
الخامس علتى مفهتوم الكنايتة و نمتاذج نص ّتية تمثتل التعبيتر الكن ّ
وتبيان أثر ذلك في صورته الساخرة .
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مشكلة الدراسة وأسئلتها :

ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 -4ما سمات األدب الساخر ؟
الفنية ألسلوب الكاتب أحمد حسن الزعبي ولغته ؟
 -2ما أبرز الخصائص ّ
 -2ما دور الكناية في إبراز الصورة الساخرة في مؤلفات الكاتب أحمد حسن الزعبي ؟
أهداف الدراسة :
الكنائي لدى الكاتب أحمد حسن الزعبي من خالل :
تهدف الدراسة إلى تجلية التعبير
ّ
 -4تبيان سمات األدب الساخر .
الفني في أسلوب الكاتب أحمد حسن الزعبي ولغته .
 -2إلقاء الضوء على اإلبداع
ّ
 -2دراسة أثر الكناية في تفعيل الصورة الساخرة في مؤلفات الكاتب .
الكنائية في مؤلفات الكاتب .
 -1عرض وتحليل لبعض التعابير
ّ
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أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية :
األردني الساخر .
 -4تمثل الكاتب نموذجاً لألدب
ّ
الفني في األدب الساخر من خالل مؤلفات الكاتب أحمد حسن الزعبي
 -2تحقق اإلبداع
ّ
األردني وتأثره به .
 -2مالمسة األدب الساخر وانعكاسه لواقع المواطن
ّ
بي الساخر.
 -1إثراء المكتبة العر ّبية والدراسات المتخصصة في مجال األدب العر ّ
حدود الدراسة :
تي الستاخر متن ختالل مؤلفتات
تقوم هذه الدراسة على تتبع التعابير
ّ
الكنائية فتي األدب األردن ّ
الكاتب أحمد حسن الزعبي وهي سواليف  ،2990وأوجاع وطن  ،2944ونزف منفرد  ،والممعوط
تي
 ، 2944مبينة توظيف الكاتتب للكنايتة بأدبته الستاخر متع إلقتاء الضتوء علتى جوانتب اإلبتداع الفن ّ
في أسلوب الكاتب ولغته .
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منهجية الدراسة :
تي حيتتث عمتتدت إلتتى عتترض األدب
تفي التحليلت ّ
تتبتتع الباحثتتة فتتي د ارستتتها هتتذه المتتنهج الوصت ّ
الكنائية وتحليلها في مؤلفات الكاتب .
الساخر وخصائصه والتعابير
ّ
ما يميز هذه الدراسة :
تنمتتاز هتتذه الد ارستتة بتناولهتتا مؤلفتتات الكاتتتب أحمتتد حستتن الزعبتتي متتن ختتالل الوقتتوف علتتى
التعابير الكنائية وتحليل أثرها في الصورة الساخرة  ،وابراز جوانب اإلبداع الفني في مؤلفتات الكاتتب
الذي يتسم بأسلوبه الساخر  ،ولم تعثر الباحثة على دراسات سابقة متعمقة تتناول التعتابير الكنائيتة
في مؤلفات الكاتب أحمد حسن الزعبي .
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مصطلحات الدراسة :
الكناية
عرف ابن منظور ت  744هت 2997،م  ،مادة كني الكناية لغة  ":أن تتكلم بالشيء وتريد
ّ
غيره  ،ويقال كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به " ،وكما تعني " الستر واإلخفاء

"

مطلوب،

ج ، 2ص. 451
وعرف بعض البالغيين الكناية اصطالحا على النحو اآلتي :
ّ
عبد القاهر الجرجاني ت  174هت 4064 ،م  ،ط ، 2ص  52بقوله :
الكناية هي " أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ،ولكن
يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليالً عليه ".
اكي ت  626هت 4072 ،م  ،ط ، 4ص : 192
ّ
عرفها الس ّك ّ
" هي ترك التصتريح بتذكر الشتيء إلتى ذكتر متا يلزمته لينتقتل متن المتذكور إلتى المتتروك ،كمتا تقتول
فالن طويل النجاد

لينتقل إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة "  .وكذلك  " :إنها نازلتة متن

المجاز منزلة المركب من المفرد ".
وعرفها ابن األثير ت  627هت 4069 ،م  ،ط ، 4ج ، 2ص : 401
ّ
تانبي الحقيقتتة والمجتتاز بوصتتف جتتامع بتتين
" إنهتتا كتتل لفظتتة دلّتتت علتتى معنتتى يجتتوز حملتته علتتى جت ّ
الحقيقة والمجاز "
العلوي ت  795هت 4041 ،م  ،ج ، 4ص  272بقوله :
وعرفها
ّ
ّ
ماهيتتة الكنايتتة أن يقتتال هتتي اللفتتظ التتدال علتتى معنيتتين مختلفتتين حقيقتتة
" فالمختتتار عنتتدنا فتتي بيتتان ّ
ومجتا اًز متن غيتر واستطة ال علتى جهتة التصتريح “ ،وقتال فتي الكنايتة " :تفيتد األلفتاظ جمتاالً وتكستب
المعاني ديباجة وكماالً وتحرك النفوس إلى عملها وتدعو القلوب إلى فهمها ".
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عرفها عبد القادر الرباعي  ،د.ت  ،ط ، 4ص: 462
ّ
" عبارة صورية عرضتية مباشترة تشتير إلتى معنتى غيتر معناهتا األصتلي  ...إنهتا وستيلة لمعنتى ختر
في عقل الشاعر وقلبه ".
ائي للكناية هو :
إذن ،فالتعريف اإلجر ّ
األصلي.
الحقيقي الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى
بالغة لفظ أطلق وأريد به معنى غير معناه
ّ
ّ
الكنائي
التعبير
ّ
الكنائي على النحو اآلتي :
عرف بعض األدباء التعبير
ّ
ّ
عرف مجموعة من المؤلفين 4086 ،م  ،ص: 21
ّ
الكنائي  " :هو تعبير عن داللة تختفي تحتت الظتاهر منهتا  ،فتثيتر حفيظتة ارختر القتنتاص
التعبير
ّ
ه تتذه الدالل تتة م تتن أعماقه تتا "  ،و " لغ تتة نابض تتة تت ترفض الظ تتاهر لت تتدخل نح تتو الب تتاطن معه تتا المتلق تتي
النصي " .
ليتعامل مع لغة جديدة غير التي يستعملها خارج الفضاء
ّ
عرفه السيد 4088 ،م  ،ط ، 2ص 424بقوله :
ّ
تي فيتته ألن هتتذا التعبيتتر يتتترك
تائي هتتو ذاتتته قرينتتة مانعتتة متتن تصتتور المعنتتى الحقيقت ّ
" التعبيتتر الكنت ّ
داللته الظاهرة ويتق ّشر جلده ليظهر المعنى المختبيء " .
وعرف علوية 4002 ،م  ،ط ، 4ص: 494
ّ
معجمي ليعبتر بته نحتو البعتد التدالليّ التذي يتستم بانفتاحته
أدبي ذو بعد
" التعبير
ّ
الكنائي هو تعبير ّ
ّ
متسعاً للتأويل والتحليل ".
وعرفه عبد المطلب 4007 ،م  ،ص: 42
ّ
أدبي يستحضر التحليل والتأويل ".
" هو تعبير
جمالي في بنية نص ّ
ّ
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وعرفه الدسوقي 2997 ،م  ،ط ، 4ص: 470
ّ
تداعي أن يقشتر هتذا األستلوب ليصتل
" هو تعبير
جمالي من نستيج لغ ّ
توي ،يتدعو متتذوق التنص اإلب ّ
ّ
إلى ّلبه ".
الكنائي هو :
ائي للتعبير
ّ
إذن  ،فالتعريف اإلجر ّ
خفيتتة مقصتتودة تثيتتر المتلقتتي
تعبيتتر يحمتتل داللتتة مزدوجتتة  ،األولتتى ظتتاهرة غيتتر مقصتتودة  ،والثانيتتة ّ
إلدراكها وتحليلها وتأويلها .

السخرية
عرف ابن منظور ت 744هت
ّ
أي هزىء به ".

 ،ط ، 1متادة ستخر الستخرية لغةة  " :متن ستخر منته وبته ،

عرف بعض األدباء المحدثين السخرية على النحو اآلتي :
ّ
عرفها أدونيس 4072 ،م  ،ط ، 4ص : 28
ّ
العقليتة  ،وال يستتقيم متع المفتاهيم المنتظمتة فتي عتترف
" هتي الهتزء بشتيء متا ال ينستجم متع القناعتة
ّ
الفترد أو الجماعتتة  ،وانهتتا موقتتف فتترد متعتتال بمتتا هتتو شتتاذ وغريتتب ومنقطتتع عتتن المتتألوف  ،وفتتي كتتل
انقطاع عن المألوف شيء ما يثير الضحك " .
عرفها طه 4078 ،م  ،ص : 60
ّ
" هتي النقتد الضتاحك أو التجتريح الهتازئ  ،وغترض الستاخر هتو النقتد أوالً  ،واإلضتحاك ثانيتاً  ،وهتو
إما بوصفه فتي صتورة مضتحكة بواستطة التشتويه التذي ال يصتل
تصوير اإلنسان تصوي اًر مضحكاً ّ ،
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العقليتتة  ،أو متتا
الحركيتتة  ،أو
توية  ،أو
ّ
ّ
تمية ،أو العضت ّ
إلتتى حت ّتد اإليتتالم  ،أو تكبيتتر العيتتوب الجست ّ
فيه من عيوب حتى سلوكه مع المجتمع وك ّل ذلك بطريقة خاصة مباشرة " .
عرفها عبد النور4070 ،م  ،ص: 428
ّ
اقعي أو المعنتتى كلّتته علتتى الكلمتتات واإليحتتاء
" نتتوع متتن الهتتزء قوامتته اإلمتتتاع متتن إستتباق المعنتتى التو ّ
عن طريق األسلوب والقاء الكالم بعكس ما يقال " .
عرفها وهبة والمهندس 4081 ،م  ،ط ، 2ص: 408
ّ
يعبر بها الشخص عن خالف ما يقصده بالفعل " .
" هي طريقة في الكالم الذي ّ
عرفها المازني  ،د.ت  ،ص: 292
ّ
تلي أو التق ّتزز علتى أن تكتون الفكاهتة
" العبارة عما يثيره المضحك أو غير الالئق من الشتعور بالتس ّ
أدبي " .
عنص اًر بار اًز والكالم ّ
مفرق في قالب ّ
عرفها راغب 4006م  ،ط ، 4ص: 470
ّ
امية من النقد  ،والهجاء  ،والتلميح ،
" السخرية في األدب هي العنصر الذي يحتوي على توليفة در ّ
واللّ ّماحيتتة  ،والتتتهكم والدعابتتة وذلتتك بهتتدف التع تريض بشتتخص متتا أو مبتتدأ أو فك ترة أو أي شتتيء
لتعريته  ،بإلقاء األضواء على الثغرات والسلبيات وأوجه القصور فيه " .
عرفها عبد الحميد 2992م  ،ص: 52
ّ
خاصة للمقاومة " .
قوة
ّ
" السخرية أحد أشكال المقاومة أو ّ
عرفتها سامية مشتوب 2944م  ،ص44
ّ

:

تدية كانتت أو
"هي مرادفة لكل معاني االستهزاء واالستخفاف  ،وتركز على تبيان عيوب ارختر جس ّ
مادية " .
نفسية أو ّ
ّ
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ائي للسخرية :
إذن  ،فالتعريف اإلجر ّ
تي  ،يتخللتته النقتتد والهتتزء
هتتي أستتلوب ومتتنهج وطريقتتة وأداة ونتتتاج لموضتتوع جت ّتد ّ
تي وفنت ّ
ي بقالتتب أدبت ّ
والمقاومتتة لألف تراد والجماعتتات باإليحتتاء ال بالتص تريح

لمحاربتتة العلتتل وتقتتويم العيتتوب ،و قوامتته

الدراية  ،والذكاء  ،والخفاء  ،والفكاهة  ،واإلضحاك  ،واإلمتاع  ،والتشويق  ،والتأثير .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
من الكتب التي تناولت األدب الساخر بصورة تطبيقية أو تنظيرية :
الكنائي "نشأته وتطوره وبالغته " .
 -4شيخون  4078م  ،في كتابه الموسوم ب األسلوب
ّ
الكنائي  ،وأوضح
أشار إلى مفهوم الكناية في األدب والنقد القديم والحديث ،وعرض صور األسلوب
ّ
الكنائي في القرن الكريم.
البالغي له  ،كما تحدث عن األسلوب
األثر
ّ
ّ
أفتتاد الباحثتتة فتتي معرفتتة مفهتتوم الكنايتتة فتتي مؤلفتتات القتتدماء والمحتتدثين متتن علمتتاء البيتتان العربتتي ،
جماليتتة
البالغيتتة وصتتورها  ،واالطّتتالع علتتى بعتتض الش تواهد التتتي تبتترز فيهتتا
ومعرفتتة أس ترار الكنايتتة
ّ
ّ
الكناية وسحرها .
الفكاهي .
 -2شرف 4002م  ،في كتابه الموسوم ب األدب
ّ
اء للناس  ،ووسيلة من وسائل تجديد التذات عنتد
ّبين إن األدب
الفكاهي من أكثر ألوان األدب استهو ً
ّ
الفكاهي ووظيفته  ،إذ يرتكز على اإلضحاك والضحك
ماهية األدب
الفرد والمجتمع  ،كما أشار إلى ّ
ّ
والتقويم والتهذيب واإلصالح بنقد أنواع من النقص أو القبح أو الختروج عتن المتألوف  ،ويشتترط فتي
األدبيتة متن شتعر
النقد أال يجرح كما يجرح الهجاء  ،ثم انطلتق إلبتراز رؤيتة الفكاهتة عبتر األجنتاس
ّ
بي .
ورواية وقصة ومسرحية في األدب العر ّ
اقعيتة ،
وأوضح إن األدب
تانية وحضتور بديهتة  ،وأستلوب كتابتة لوصتف الحيتاة الو ّ
الفكاهي ملكتة إنس ّ
ّ
وبث روح الفكاهة بتجسيد شخصيات وابراز مواقف مثيرة للضحك .
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الفكاهي تتة ف تتي الفن تتون النثرّي تتة
تاهي  ،واألس تتاليب
ّ
أف تتاد الباحث تتة ف تتي التع تترف عل تتى ّ
ماهي تتة األدب الفك ت ّ
كالقص تتة والمقامتتتة والرواي تتة والمست تترحية  ،والتعت ت ّترف عل تتى أبت تترز األدبت تتاء المعاصت ترين التتتذين امتتتتازوا
بأساليبهم الساخرة .
 -2هيكتتل 4001م  ،فتتي كتابتته الموستتوم ب تطةةةور األدب الحةةةديث فةةةي مصةةةر أشتتار إلتتى
فنيتة للنثتر الحتديث
الحالة
األدبية في العصر الحديث  ،ونشأة فن المقالة وظهورهتا كطريقتة ّ
الثقافية و ّ
ّ
وتميزهتتا عنتتد عتتدد متتن الكتتتاب أمثتتال طتته حستتين وعبتتاس محمتتود العقتتاد ومصتتطفى صتتادق الرافعتتي
وأحمد حسن الزيات وابراهيم المازني .
األدبية .
أفاد الباحثة في معرفة الجوانب الفنية للمقالة
ّ
-1عوضين 4007م  ،في كتابه الموسوم ب المازني ساخر العصر الحديث .
ذكر مسيرة حياة المازني وتتبعها من خالل كتاباتته التتي يرستمها بقلمته  ،إذ يع ّتد المتازني متن طليعتة
القوميتة وتحتدث بجترأة وشتجاعة وصتدق  ،ويع ّتد متن
الكتاب التذين تحملتوا مستؤولية الكتابتة
الوطنيتة و ّ
ّ
خاصتة  ،وقتد تبتين
تاهي فتي الصتحافة العر ّبيتة عامتة والمصترّية
أبرز رواد فن المقال
ّ
القصصي والفك ّ
ّ
األستتلوب الستتاخر للمتتازني فتتي كتابتته حصتتاد الهشتتيم  ،التتذي يمثتتل أستتلوباً فنيتاً مبتتدعاً ناقتتداً الذعتاً
تابي م تتع النش تتر ف تتي الص تتحف والمج تتالت ومخاطب تتة الق ت ّتراء
س تتاخ اًر فكاهيت تاً  ،كم تتا ي تتتالءم أس تتلوبه الكت ت ّ
جميعهم .
أفتتاد الباحثتتة فتتي ق تراءة بعتتض المقتتاالت الستتاخرة للمتتازني  ،والتعت ّترف إلتتى أستتلوبه الستتاخر الناقتتد متتن
لنقدية حول مقاالته من حيث اللّغة واألسلوب .
خالل هذه المقاالت  ،وبعض ارراء ا ّ
 -5إبراهيم  2992م  ،في كتابه الموسوم ب أبو حيان التوحيدي أديب الفالسةفة وفيلسةوف
األدباء .
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تفية فتتي
أشتتار إلتتى ستتيرة حيتتاة التوحيتتدي ت 141هت ت وشخصتتيته وانتاجتته  ،كمتتا بت ّتين الجوانتتب الفلست ّ
أدبه وأطلق عليه تسميات منها  ،فيلستوف التوحيتد  ،و فيلستوف التستاؤل  ،و فيلستوف اإلنستان  ،و
فيلستتوف التشتتاؤم  ،و فيلستتوف الفكاهتتة  ،و فيلستتوف الفتتن  ،وعتترض نمتتاذج متتن كتاباتتته تبتترز فيهتتا
فلسفته .
أفاد الباحثة في معرفة أسرار عبقرية التوحيدي وفلسفته  ،ومعرفة الجانب الفكاهي في كتاباته .
مصدرة بدراسة عن
 -6الكيالني د  .ت  ،في كتابه الموسوم ب رسائل أبي حيان التوحيدي
ّ
حياته وآثاره وأدبه .
إن التوحيدي يحتذي أسلوب الجاحظ ت  255هت في االستطراد والمزج بتين الجتد والهتزل ،
أوضح ّ
كما ّبين ما تمتع به التوحيتدي متن جترأة وشتجاعة ومجتاهرة ب أريته فتي النتاس  ،وانته وجتد فتي الفكاهتة
وسيلة إلنكار الواقتع والنتقتاده الختارجين عتن الصتواب  ،والستخرية متن ستلوكهم ومتذهبهم ليتردهم
عن فسادهم  ،وأعلى مظاهر السخرية لديه وصلت حد الهجاء والذم في مثالب الوزيرين وهما ابتن
العمي تتد والص تتاحب ب تتن عب تتاد فوق تتف عن تتد معاي تتب كثيت ترة له تتدف أخالق تتي واجتم تتاعي بأس تتلوب ذك تتي
وسخرية الذعة تبعث على الضحك .
أفتتاد الباحثتتة فتتي االطّتتالع علتتى نمتتاذج متتن كتتتاب مثالتتب التتوزيرين  ،وبتتروز الجوانتتب الستتاخرة فيهتتا ،
والتعرف على أسلوب التوحيدي الذي امتاز بالهزء والسخرية والضحك .
ةي
 -7الدستتوقي  2997م  ،فتتي كتابتته الموستتوم ب شة ّ
ةائي بةةين البعةةد المعجمة ّ
ةعرية الفةةن الكنة ّ
الداللي المنفتح .
والفضاء
ّ
تدي  ،ود ارستة
تي والنق ّ
ذكر عناية علماء البالغة بطرائق البيان وبالغة األداء اللغ ّ
توي فتي التتراث األدب ّ
تائي منهتتا بوصتتفه فنتاً متتن فنتتون التعبيتتر  ،كمتتا أشتتار إلتتى مؤلفتتات
تي وال ست ّتيما الكنت ّ
فنتتون التعبيتتر األدبت ّ
تناولتت مبحتث الكنايتتة متن حيتتث المفهتتوم واالختتتالف فتي بتتاب المجتتاز والحقيقتة  ،وغايتتة الكنايتتة فتتي
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تي الق تتديم
تي  ،وب ت ّ
تائي ف تتي الفك تتر العرب ت ّ
تين إش تتكالية الحقيق تتة والمج تتاز ف تتي الف تتن الكن ت ّ
بني تتة العم تتل األدب ت ّ
لي القريتب
الكنائي  ،ومستويات الفضاء
أدبية التعبير
والحديث  ،و ّ
الداللي للكناية على المستوى الدال ّ
ّ
ّ
أو البعيد أو الغائم أو المتداخل .
تائي ،والشتتاعرية التتتي تتولتتد فيتته ،ورصتتد ستتماته،
أفتتاد الباحثتتة فتتي االطتتالع علتتى د ارستتة التعبيتتر الكنت ّ
الكنائي  ،ووظيفتته  ،وجمالته
والقرينة التي تتكئ عليها الكناية ،ومعرفة التصور العام لصور التعبير
ّ
في بنية الداللة العامة للنص .
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الدراسات السابقة
األردني الساخر  ،إال
الكنائي في األدب
لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة تتناول التعبير
ّ
ّ
أن هناك الكثير من الدراسات التي عنيت في موضوع السخرية في األدب شع اًر ونث اًر  ،ومنها :

ي .
 -4لمفتتوف 4081م  ،فتتي رستتالتها الموستتومة ب الكنايةةة ف ةي ضةةوء التفكيةةر الرمةةز ّ
رسالة ماجستير  ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة .
تائي ،
أشارت إلى مفهوم الكناية عند البالغيتين القتدماء والمحتدثين والرؤيتة الرمزّيتة فتي األستلوب الكن ّ
ي لبيتتان متتدى ثت ارء
كمتتا عرضتتت د ارستتة
ّ
تحليليتتة ألمثلتتة شتتعرّية متتن الكنايتتة فتتي ضتتوء التفكيتتر الرمتتز ّ
الكنائيتة ومتا لهتا
اللغوية من خالل السياق التذي وردت بهتا األلفتاظ
اللغة الشعرّية بها ،وتتبع معانيها
ّ
ّ
من أبعاد رمزّية .
أفاد الباحثة في معرفة مفهوم الكناية عند البالغيين والغرض منها .
عربيةةة .
 -2الغ ازلتي 4141ه  ،فتي رستالته الموستومة ب أسةاليب السةةخرية فةي البالغةة ال ّ
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
تي ،كمتتا أوضتتح الستتخرية فتتي علتتم
أشتتار إلتتى مفهتتوم الستتخرية بتتين المتتدلول اللغت ّ
توي واالستتتعمال الفنت ّ
المعتتاني ،وتنتتاول التعريتتف الستتاخر ،واألستتاليب الستتاخرة متتن ختتالل االستتتفهام واألمتتر والتهتتي والنتتداء
والتكرار ،وأشار إلى السخرية في علتم البيتان متن ختالل التشتبيه الستاخر واالستتعارة الستاخرة والكنايتة
الستتاخرة ،وبت ّتين الستتخرية فتتي علتتم البتتديع باالستتتطراد الستتاخر والمبالغتتة والتجاهتتل والتتتهكم واالقتبتتاس
والتضمين الساخرة ومدى صلة هذه األساليب بالسخرية كما عرض أمثلة شعرّية ونثرّية مختلفة.
أفاد الباحثة في معرفة األساليب الساخرة فتي البالغتة العر ّبيتة ،وتحليتل نمتاذج وشتواهد شتعرّية ونثرّيتة
تمثل األدب الساخر.
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 -2الضمور  2995م  ،في أطروحته الموسومة ب السخرية في النثر العباسي حتى نهايةة
القرن الرابع الهجري  .أطروحة دكتوراة  ،جامعة مؤتة  ،األردن .
تي فتتي الفكاهتتة والس تتخرية
تي والتتتأليف األدبت ّ
أشتتار إلتتى تطتتور الستتخرية والفكاهتتة فتتي العص تتر العباست ّ
ومظاهرهتا وقتتد ذكتر أبتترز أدبتاء الستتخرية أمثتتال الجتاحظ وأبتتي العينتاء وبتتديع الزمتان والتوحيتتدي ،متتع
الفنية في أدب السخرية .
اإلشارة إلى األساليب ّ
تي ،وأبتترز أدبتتاء الس تتخرية
وقتتد أفتتادت الباحثتتة فتتي معرفتتة مظتتاهر الس تتخرية فتتي العصتتر العباست ّ
تي لألس تتلوب الس تتاخر م تتن حي تتث األلف تتاظ واللغ تتة
والفكاه تتة ن تتذاك ،واالط تتالع عل تتى التحلي تتل الفن ت ّ
والمعاني.
 -1التتوقفي  2997م

 ،فتتي أطروحتتته الموستتومة ب اإلبالغيةةة فةةي الشةةاهد البالغةةي .

أطروحة دكتوراة ،جامعة مؤتة  ،األردن.
ب ت ّتين بع تتض ألت توان البي تتان والب تتديع ف تتي د ارس تتة تطبيقي تتة جم تتع فيه تتا بع تتض الشت تواهد الش تتعرّية م تتن
البالغيتتة القديمتتة  ،واستتتجالء الطاقتتات الكامنتتة فتتي الشتتاهد البالغتتيّ لتتدى القتتدماء ،
المصتتنفات
ّ
تي والتتتأثير فتتي المتلقتتي وايقتتاظ عناصتتر
وتحليتتل الش تواهد وبيتتان اللغتتة ّ
الفنيتتة فتتي الشتتاهد البالغت ّ
االستتتجابة لديتته  ،كمتتا أوضتتح مفهتتوم الكنايتتة عنتتد البالغيتتين والنقتتاد القتتدماء ،ودورهتتا وأثرهتتا فتتي
المتلقي وحفزه على اكتشاف المعنى المتواري .
وقتتد أفتتادت الباحثتتة فتتي معرفتتة مفهتتوم الكنايتتة عنتتد البالغيتتين  ،واالطّتتالع علتتى نمتتاذج وش تواهد
البالغي .
الكنائي في الشاهد
شعرّية تمثل األسلوب
ّ
ّ
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ةوكي األول "
 -5عمتترو  2998م فتتي رستتالتها الموستتومة ب السةةخرية فةةي العصةةر المملة ّ
 464 – 246هة "  .رسالة ماجستير  ،جامعة الخليل .
ذكرت عالقة السخرية بالمجتمع وأنواعها وأساليبها وأسباب اللجوء إليها  ،وان السخرية قد تكون
المعنوية في ذات اإلنستان وحياتته ،أو
الخارجية في الشعر ،أو من الجوانب
من مالمح اإلنسان
ّ
ّ
الفنيتتة
متتن فئتتات
تي للشتتعر متتن حيتتث اللغتتة واألستتلوب والصتتور ّ
ّ
اجتماعيتتة مختلفتتة  ،والتحليتتل الفنت ّ
البديعية .
والفنون
ّ
أفتتادت الباحثتتة فتتي معرفتتة دوافتتع الستتخرية وأنواعهتتا فتتي الشتتعر فتتي العصتتر المملتتوكي  ،وت تراجم
الفني تتة لألس تتاليب الس تتاخرة ف تتي الش تتعر م تتن حي تتث اللغ تتة
ألب تترز ش تتعراء ذل تتك العص تتر  ،والد ارس تتة ّ
واألسلوب والصورة الشعرّية .
البردونةي  .رستالة
 -6الذبياني 4124هت  ،في رسالته الموسومة ب السخرية في شعر ّ
ماجستير  ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .
البردوني في معظم جوانبه  ،وأشار إلى دوافع الستخرية
إن طابع السخرية يغلب على شعر ّ
ذكر ّ
البردونتتي وأستتاليب الستتخرية فتتي شتتعره  ،وان ستتخريته ستتخرية ناقتتد مصتتلح يبتترز العيتتوب
لتتدى ّ
للتخلص منها .
البردوني  ،واالطّالع على
أفادت الباحثة في معرفة أبرز الدوافع الذاتية والخارجية للسخرية عند ّ
شواهد شعرّية تمثل أسلوبه الساخر وتحليل هذه الشواهد تحليالً فنياً .
 -7طبشتتي  2949م  ،فتتي رستتالتها الموستتومة ب النزعةةة السةةاخرة فةةي قص ة

السةةعيد

بوطاجين  .رسالة ماجستير  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،الجزائر  .أوضحت األسس التي
قام تتت عليه تتا الس تتخرية ل تتدى الس تتعيد بوط تتاجين وداللته تتا وأبعاده تتا ،وق تتد بين تتت أس تتبابها وأه تتدافها
الثقافيتتة للستتعيد بوطتتاجين فتتي بتتروز أستتلوب الستتخرية ومضتتامينها فتتي
المرجعيتتة
ووظائفهتتا وأثتتر
ّ
ّ
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االجتماعي في تسليط الضتوء
قصصه  ،والمزج بين التلميح والتصريح  ،واالعتماد على المنهج
ّ
تي ف تتي معالجت تتة النص تتوص
عل تتى أه تتم الموض تتوعات الت تتي س تتخر منه تتا بوط تتاجين والم تتنهج النفس ت ّ
اإلبداعية .
ّ
تطالحي للستتخرية عنتتد الكثيتتر متتن البتتاحثين  ،واالطّتتالع
أفتتادت الباحثتتة فتتي معرفتتة المفهتتوم االصت
ّ
على مضامين السخرية لتدى بوطتاجين متن ختالل عترض نمتاذج متن األلفتاظ والتراكيتب الستاخرة
الفني للسخرية في قصص السعيد بوطاجين .
ودالالتها  ،والتعرف على تحليل األسلوب
ّ
الدالليةةةة فةةةي
 -8مشتتتوب  2944 ،م  .فتتي رستتالتها الموستتومة ب السةةةخرية وتجلياتهةةةا
ّ
ائرية المعاصرة  .رسالة ماجستير  ،جامعة مولود تيزي وزو  ،الجزائر .
القصة الجز ّ
إن أسلوب السخرية طابع في األدب و القصة الجزائرّية وهدف وعنصر وميزة متن مي ازتته
ذكرت ّ
الخطابية الساخرة  ،وتفاعل الشخوص القصص ّتية متع
األسلوبية و
الفنية  ،وأشارت إلى المفارقات
ّ
ّ
ّ
تاعي فتي ظتل الظلتم والفستاد ،
األحداث وسعيها لتحسين الوضع وتحقيق التتوازن والتكتافؤ االجتم ّ
ولكت ّتن الشخصتتيات تنهتتار بفعتتل القمتتع واالضتتطهاد فتتال يبقتتى لهتتا ستتوى أن تستتخر متتن الوضتتع
وتستنكره  ،فتتمرد وترفض الواقع المعي

.

اللغويتتة الستتاخرة التتتي يوظفهتتا الكاتتتب الج ازئتتريّ فتتي تركيتتب
أفتتادت الباحثتتة فتتي معرفتتة األستتاليب
ّ
خفيتتة  ،وان
تي الستتاخر  ،وارتكتتازه علتتى المفارقتتات
اللفظيتتة التتتي تتتؤدي لتتدالالت ّ
ّ
التتنص القصصت ّ
تلبية ووجته ختر متن وجتوه التمترد
دفاعية وموقف
منهجية
السخرية
انتقادي لمواجهتة الظتواهر الس ّ
ّ
ّ
ّ
والرفض .
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الفصل الثالث
المبحث األول  :مفهوم السخرية
المبحث الثاني  :نشأة األدب العربي الساخر
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الفصل الثالث
المبحث األول
مفهوم السخرية
لقد ورد ما يدل على معنى السخرية في القرن الكريم ومن ذلك :
قتتال تعتتالى  " :ال يستتخر قتتوم متتن قتتوم " ستتورة الحج ترات يتتة  ، 44يقتتال ستتخرت منتته وال يقتتال
سخرت به .
وقتتال تعتتالى  ":فيستتخرون متتنهم ستتخر اهلل متتنهم " ستتورة الصتتافات يتتة 41

أن يتتدعو بعضتتهم

بعضاً إلى أن يسخر أي يسخرون ويستهزؤن  .ابن منظور  ،ص 252
من أهم معاني السخرية االستهزاء الزمخشري  ،د.ت  ،ج ، 4ص25
والسخرية فن ال يتقنه وال يجيده إال األذكياء والبارعون في التعبير عن الكلمتة بحتذق ولباقتة وذكتاء .
القيرواني ت 102ه 2994 ،م  ،ط ، 4ص409
ولقد عترض للستخرية عتدد كبيتر متن البتاحثين  ،وأشتاروا إلتى داللتهتا وجوهرهتا  ،ومتن هتذه ارراء متا
يلي :
" الستتخرية طريقتتة متتن طتترق التعبيتتر يستتتعمل فيهتتا الشتتخص ألفاظتتا تقلتتب المعنتتى علتتى عكتتس متتا
يقصده حقيقة  ،وهي صورة من صور الفكاهة إذا استخدمها فنتان موهتوب بتذكاء وأحستن عرضتها ،
وتكون في يده سالحاً مميتاً " .طه 4078 ،م  ،ص41
و " هتتي أداة ناجحتتة فتتي يتتد الفالستتفة واألدبتتاء لبيتتان رأيهتتم فتتي الص تراعات الفكرّيتتة واالختالفتتات
الجماعيتتة المختلفتتة  ،كمتتا لجتتأ إليهتتا رجتتال السياستتة للتنتتدر بخصتتومهم ومتتا يمثلتتون متتن أفكتتار أو
ّ
مب تتادئ مم تتا يجعله تتا أس تتلوباً يق تتوم عل تتى الل تتذع الخ تتاص ال تتذي يك تتون جارحت تاً أحيانت تاً "  .الهت توال ،
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البالغي إذ تغير طريقه في توليد
4082م ،ص 47و" منهج جدلي يعتمد على االستفهام بمفهومه
ّ
في "  .علو
الثنائية  ،والتعليم على البعد المعر ّ

4085 ،م ،ص449

عدائي ومهمتا صتغرت درجاتهتا أو كبترت ،ويتميتز عتن غيتره متن
وكذلك " السخرية أسلوب أو سالح
ّ
أساليب العداء بأنه مصوق بروح الفكاهة وأسلوبها “ .حنفي 4087،م  ،ص45
" وطريقة في التهكم المريتر أو التنتدر أو الهجتاء التذي يظهتر فيته المعنتى بعكتس متا يظنته اإلنستان،
وربما أعظم صور البالغة عنفاً واخافة وفتكاً ،و الستخرية أدب الضتحك القاتتل ،والهتزء المبنتي علتى
شيء من االلتواء والغموض “ .عمر 2999 ،م ،ص 68
متميزة“،
فنية ّ
ذكية لبقة في اإلبانة عن راء ومواقف ذات رؤية خاصة وبصبغة ّ
أدبية ّ
فنية ّ
" وطريقة ّ
تافي التتذي يقتتوم علتتى أستتاس االنتقتتاد للرذائتتل والحماقتتات
تي أو الخطتتاب الثقت ّ
"ونتتوع متتن التتتأليف األدبت ّ
عمليتتة رصتد أو مراقبتتة لهتتا وتكتتون فتتي أستتاليب خاصتتة
والنقتائض اإلنستتانية الفرديتتة والجمعيتتة ّ
وكأنهتتا ّ
تلبية “.
منهتتا التتتهكم ،والهتتزل ،واإلضتتحاك كتتل ذلتتك فتتي ستتبيل التتتخلص متتن خصتتال وخصتتائص ست ّ
عبد الحميد 2992 ،م  ،ص54
نقدي هازئ هادف في التعبير عن أفعال معينة كعدم الرضا بتناقضات الحياة ،وتصرفات
" وأسلوب ّ
الناس وكشف الحسرة والم اررة بطريقة غير مباشرة بعيداً عن العاطفة الجامحة واالنفعال الجاد قصد
اإلصت تتالح والتقت تتويم والتغييت تتر نحت تتو األحست تتن وطلبت تتا للتنفت تتيس عت تتن ارالم المكبوتت تتة “ .بوحجت تتام ،
2991م  ،ص41
تي علتتى شتتيء متتن الغمتتوض  ،ودواعتتي هتتذا الغمتتوض
" فالستتخرية أدب الضتتحك القاتتتل والهتتزء المبنت ّ
كثيرة ومتنوعة منها  ،حرص األديب على حياته حينتاً  ،ومنهتا رغبتة فتي إخفتاء غضتبه حينتاً ختر ،
ومنهتتا علتتو كعبتته فتتي العلتتم والثقافتتة حين تاً ختتر  ،وال غتترو فتتي هتتذا فتتالعلم يشتتحذ التتذكاء  ،والتتذكاء
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يستتعف صتتاحبه عتتادةً فتتي هتتذا المتتوطن  ،فنتترى األديتتب المثقتتف ينتتال متتن خصتتمه فتتي هتتذه الحالتتة
بطريقة ملتوية و بطريقة ساذجة "  .فاعور  ،د.ت  ،ص41
" والستتخرية قتتدرة الشتتاعر فتتي اتبتتاع حيثيتتات خاصتتة تعينتته علتتى تحقيتتق االستتتخفاف والهتتزء بتتالطرف
المهجتتو إلتتى الحتتد التتذي يثتتار معتته عامتتل الضتتحك لتتدى المتلقتتي وهتتذا متتا يستتتدعي إبتتداعاً ومقتتدرة
تائي “ .الحت تاوي ،د.ت،
عتتاليتين م تتن قب تتل الش تتاعر للنهتتوض به تتذه المهم تتة الش تتعرّية فتتي الف تتن الهج ت ّ
ص49
تاعي
" والس تتخرية م تتن الفن تتون
ّ
تاني واالجتم ت ّ
الفكاهي تتة وأس تتلوب م تتن أس تتاليب التعبي تتر ع تتن الواق تتع اإلنس ت ّ
فيعبر بها الشتخص علتى عكتس متا يقصتده فتي حالتة ته ّكتم
و
السياسي بعين هازلة ال تخلو من النقدّ ،
ّ
واستهزاء “ .قمحية ،ط ، 4ص8
تعليميتتة تجعتتل ارخترين يبتعتتدون عتتن الصتتورة المنحرفتتة كتتي ال يصتتبحوا مثتتا اًر لضتتحك هتتو
" وأداة
ّ
اجتماعية "  .عكاري ،ط ،4ص 20
بمثابة عقوبة
ّ
" والست تتخرية فت تتي الشت تتعر طريقت تتة تعبيرّيت تتة متطت تتورة توست تتل بهت تتا الشت تتعراء لنقت تتد األوضت تتاع السياست ت ّتية
الستتباب ال ّمحتتض ويتنت ّتزه عتتن
االجتماعيتتة والستتير
و
ّ
ّ
الفرديتتة والنيتتل منهتتا بأستتلوب يترفتتع عتتن ال ّشتتتيمة و ّ
القذف واإليغال في الفح

ورفث القول "  .التميمي  ،د.ت  ،ص256

نقدي يهدف إلى بناء الحياة ،فهذا النقد يساعد على
" وتمثل السخرية وظيفة
ّ
اجتماعية ،فهي أسلوب ّ
تثبيتتت الستتمات التتتي تنستتجم متتع المجتمتتع متتن مكتتارم األختتالق والصتتدق والوفتتاء  ،...وعلتتى محاربتتة
تيحس بتن تتاقض المجتم تتع ث تتم يك تتون ذا روح وم تترح ض تتاحك يتن تتاول الع تتالم
االنح ارف تتات
ّ
االجتماعي تتة ف ت ّ
بأستتاليب الستتخرية المختلفتتة  ،فالستتخرية ستتالح لمجاهتتدة نقتتائض المجتمتتع وتوجيتته األفتراد إلتتى ستتلوك
اجتماعي قويم "  .بوحجام 2991 ،م  ،ص22
ّ
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" والسخرية ذات وجه مأساوي ينطوي عليه فجيعة مدهشة إزاء ال معقوليات البشر والخديعة في هتذا
العالم “ " ،وتعويض ليعيد للمثل توازنها والكشف للحقائق “ .عكاري ،ط ،4ص 27
إن
والجدير بالذكر ّأنه من الصعب وضع مفهوم محتدد للستخرية لتعتدد بواعثهتا ،ولكتن يمكتن القتول ّ
تدى للحالتة
السخرية متن أغتراض األدب شتعره ونثتره ،وهتي واقتع تعبيتر ّ
ي بتين أفتراد المجتمتع تكتون ص ً
الثقافي تتة ،ق تتد ت تتنجح ف تتي تص تتوير ظ تتاهرة م تتا لم تتا يحتوي تته م تتن إض تتحاك
االجتماعي تتة أو
السياس ت ّتية أو
ّ
ّ
ومتعة ،وقد يجد فيها الشعراء واألدباء وسيلة للترويح عن النفس.
فالستتخرية تحتتتاج إلتتى قتتدر كبيتتر متتن التتذكاء والخفتتاء ،وتبنتتى علتتى العقتتل ،وتقتتوم علتتى الثقافتتة وستتعة
نقدي لبلوق هتدف مع ّتين قتد
العلم في التعبير عن راء خاصة بطريقة ّ
متميزة وغير مباشرة ،وبأسلوب ّ
يتمثل في اإلصالح والتقويم ،أو محاولة التنفيس عن الم مكبوتة كانت نتيجة أسباب معينة.
كمتا تهتتدف الستتخرية إلتتى أغتراض تتصتتل بتتالمجتمع ومتا فيتته متتن مبتتادئ فاستتدة وشخصت ّتيات بتتارزة أو
الموجه الهتادف إلتى
طبقات منحرفة أو طبقات مسيطرة ،وتهدف إلى الضحك المبطّن بنوع من النقد
ّ
توي  ،أو تغييتتر لحالتتة
وضتتع اليتتد علتتى علتتة متتا ،أو تصتتحيح وضتتع فاستتد  ،أو توجيتته نحتتو ستتبيل ست ّ
ومعبرة .
اجتماعية أو
ّ
ّ
سياسية فاسدة  ،وبالتالي هي مرة تعكس الواقع بصورة ساخرة ّ
إذن فالسخرية يقصد فيها اإليالم والنقد الالذع إلى جانب إبعاث الضحك  ،ال مجرد الضحك فقط .
فالسخرية فن قائم بذاتته ،ومضتمار تنتافس وابتداع ،ودور الستخرية هتو جتذب المتلقتي وشتدة إضتحاك
الناس وزرع وبث الوعي في النفوس ،فالساخر يؤدي رسالته في الحياة ،وهي رسالة حضارّية شتريفة
االجتماعية
وشاقّة ،ويستطيع أن يصل إلى إعطاء صورة كاملة للواقع ،ويقدر على مقاومة النقائض
ّ
الموجودة في الواقع ،فهو يسعى إلى محاربة االعوجتاج والتصتلب التذي يضتر بته إلنته إنستان رقيتق،
تانية
تب لسنس ّ
عميق اإلدراك لطبائع النفوس وحقائق الوجود والكون ،معتز بحياته ،منتتم لمجتمعته مح ّ
يمنحها كل اهتمامه.
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وبعد أن عرضت مفهوم السخرية وقفت من ختالل التمهيتد علتى معنتى الستخرية لكتي أصتل إلتى متا
تي
تي وال ستيما عنتد الكاتتب األردن ّ
أريد فتي هتذه الد ارستة وهتو أن أبحتث عتن الستخرية فتي األدب العرب ّ
عبي  ،وكشف قناع الساخر المبدع وميزات نتاجه إلبداع الصورة الساخرة .
أحمد حسن الز ّ
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المبحث الثاني
نشأة األدب العربي الساخر
عرفت العصور والمجتمعات منذ القدم أصنافاً من الناس ينسجون الفكاهة  ،والدعابات ،
الجاهلية لم تكثر الفكاهة أو السخرية حيتث إن
والنوادر  ،والسخريات فيتعجب بها  ،ولكن في زمن
ّ
التحضر والتّرف اللذين تتطلبهما الفكاهة والسخرية ألن مشقات الحياة
اوية بعيدة عن
ّ
البيئة الصحر ّ
تي
بمتتا فيهتتا الترحتتال والعتتادات وقلتتة المصتتادر
ّ
الطبيعيتتة أدت إلتتى إرهتتاق جست ّ
تدي لتتدى اإلنستتان العربت ّ
فجعلت تته بمع تتزل ع تتن الفكاه تتات  ،فكان تتت أس تتاليب الس تتخرية قليل تتة أو ضت تعيفة عن تتدهم ول تتم يص تتلنا إال
القليل .قمحية 4080 ،م ،ط ،4ص 78
ورغتتم وجودهتتا القليتتل نتتذاك إال ّإنهتتا كانتتت مرتبطتتة بالغضتتب والهجتتاء والتتذم والتع تريض،
حيث يكون الهجاء مع فظاظته وخشونته نوعاً من السخرية على رغم ما يبعثه في نفس المهجو من
الضتتيق واأللتتم ،فإنتته يثيتتر الضتتحك عتتن طريتتق إبتراز العيتتوب وتجستتيمها والمبالغتتة فتتي تصتتويرها إلتتى
الدرج تتة الت تتي تجع تتل المهج تتو غي تتر مالئ تتم للص تتور الطبيعي تتة الت تتي يج تتب أن يك تتون عليه تتا الك تتائن.
بوحجام2991 ،م ،ص225
فالس تتخرية كان تتت تتمظه تتر خاص تتة ف تتي الهج تتاء ،حي تتث قوي تتت المن تتاظرات والمش تتاحنات،
تب والشتتتم والتع تريض ،فهتتي هجتتاء ف تظّ
وتتّصتتل بنظتتام القتتيم تمتتتزج بانفعتتال الضتتحك ،وفيهتتا متتن الست ّ
مباشر.
الجاهلي ال تبين صتورة الستخرية وطبيعتهتا
ويمكن القول ّإنه قد وردت أمثلة قليلة في األدب
ّ
وأساليبها  ،وال تدل قلتها أو نفيها على ضياع كثير من الشعر والنثر في فترة ما قبتل اإلستالم  ،فتال
الجاهليتة قتد ضتاعت ولتم يصتل منهتا إال القليتل ،ومتا وصتل ال يظهتر
بد ّأنه كانت هناك سخرية في
ّ
منه ّأنهتا لتم تكتن عميقتة ،بتل كانتت ستهلة بستيطة تبعتاً لحيتاتهم غيتر المعقتدة ،وخفيفتة الوقتع ال تعتدو
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الستخرية الفطرّيتتة التتتي يكتفتون فيهتتا باللمحتتة والتعتريض دون إلحتاح أو تنويتتع فتي أستتاليبها الموجعتتة،
البيئيتة
القبليتة و ّ
هلي إال بقدر يسير للغاية ال يكتاد يظهتر نظت اًر للطبيعتة ّ
لذلك لم توجد في العصر الجا ّ
واندماج الشعراء داخل مجتمعاتهم .
ومن ذلك ما قاله حسان بن ثابت في هجائه لبني عبد المدان بطول أجسامهم وبدانتهم :
ال بأس بالقوم من طول ومن غلظ

جسم البغال وأحالم العصافير

حسان ألجسام بني المدان بالبغال وعقولهم بعقول العصافير ،موقف
ّ
إن في تشبيه ّ
ساخر حاول من خالله تبيان العيوب الجسدية والنفسية لهم .البرقوقي4082 ،م ،ص 279
حدة الهجاء
بينما كان لظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العر ّبية أثر كبير في تراجع ّ
حرمت الصراعات والنزاعات وانتهاك الحرمات
حيث ّ

مما أدى لتراجع فن السخرية خاصة وا ّن

عدة مواضع في القرن الكريم ،ونهى عن السخرية المفسدة التي تؤدي إلى
اإلسالم قد نهى عنه في ّ
القطيعة والبغضاء لما فيها من حقد وحسد  ،فقال تعالى  " :يا أيها الذين منوا ال يسخر قوم من
يكن خي اًر منهن " سورة الحجرات ية
قوم عسى أن يكونوا اً
خير منهم وال نساء من نساء عسى أن ّ
ولكنها
االجتماعي و
المنهي عنه ليست السخرية التي تؤدي إلى اإلصالح
أن
السياسي ّ
 ، 44فيبدو ّ
ّ
ّ
ّ
السيء.
المفسدة التي تجتمع مع اللمز والتنابز باأللقاب والظّن
ّ
رداً على كل ما يفعله المشركون ولكن في الحدود
والقرن وردت فيه معاني السخرية وألفاظها ّ
التي رسمها القرن الكريم منهاجاً لها حتى تصلح عيوب المشركين ،وتدعوهم إلى سواء السبيل.
طه 4078 ،م ،ص4
وفتي تلتك الفتترة نشتبت معتتارك كثيترة هائلتتة بتين اإلستتالم والمشتركين ،واستتتخدم المشتركون فيهتتا
ستتالح الستتخرية إلتتى جانتتب أستتلحة أختترى ضت ّتد الرستتول -صتتلى اهلل عليتته وستتلم -فكتتانوا يحضتترون
جنتتدت
المستتاجد فيستتمعون أحاديتتث المستتلمين ويستتخرون متتن ديتتنهم طتته 4078 ،م ،ص ، 0كمتتا ّ
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قتري

المحمديتتة والتجتريح فتتي اإلستتالم والمستتلمين ،ومتتا كتتان متتن هتؤالء
كت ّل شتتعرائها لقتتذف التتدعوة
ّ

تي خاصتتة متتع بدايتتة انتشتتار اإلستتالم
المستتلمين ستتوى التترد بالمثتتل ليظه تر مصتتطلح الهجتتاء السياست ّ
واتساع رقعته .مشتوب 2944 ،م  ،ص41
وروحي ت تاً،
عقلي ت تاً
ّ
وقت تتد است تتتمدت الست تتخرية غالب ت تاً مت تتن جانت تتب المشت تتركين ألنهت تتم المنهزمت تتون ّ
فاستتتخدموا هتتذا الستتالح متتع متتا استتتخدموه متتن أستتلحة ضت ّتد الرستتول -صتتلى اهلل عليتته وستتلم  .-طتته
4078م ،ط ،4ص 42
إذن فالسخرية في العصرين الجاهلي واإلسالمي كانت خفيفة بسيطة غير عميقتة تبعتاً لنفستية
ولكنهتتا عتتادت للظهتتور متتن جديتتد متتع عتتودة الهجتتاء فتتي العصتتر
الجتتاهليين واإلستتالميين وحيتتاتهمّ ،
اإلسالمي.
األمويتة ،حيتث
األموي فقد ازداد تطور فن السخرية وانتشاره مع بداية الخالفتة
أما في العصر
ّ
ّ
ّ
ألنه ومع تحتول نظتام الحكتم متن شتورى إلتى
انتشر اإلسالم تقريباً في جميع أرجاء الجزيرة العر ّبية
ّ
تي تفشتتت الص تراعات السياست ّتية والخالفتتات الحز ّبيتتة عط توان 4071 ،م  ،المقدمتتة ،
تي و ارثت ّ
ملكت ّ
واتستتعت رقعتتة الدولتتة  ،وبتترزت مظتتاهر التّتترف فيهتتا  ،وكثتترت مجتتالس الستتمر  ،فتطتتورت الستتخرية
أكثر من ذي قبل  ،وازداد عدد تجار الفكاهات والنوادر في الحجاز إلبعاد الناس عتن التفكيتر فتي
السياستتة  ،كمتتا ظهتتر تنتتافس شتتديد بتتين متتن اقتحم توا حقتتل الستتخرية ممتتا شتتجعهم أن يترك توا نتاجتتات
تضمنت السخرية وأساليبها  .مروة 4004 ،م  ،ط ، 4ص41
وقتد انتشتتر هتتذا اللتتون بصتتورة كبيترة ألستتباب كثيترة منهتتا  :التنتتافس علتتى أبتواب الخلفتتاء والتوالة
التكسب منهم والعي
التقرب و ّ
وأصحاب الجاه والسلطان بغية ّ

في نعيمهم  ،وانقستمت القبائتل فتي

القبليتتة
تبية ّ
تيعية  ،فعتتادت العصت ّ
البصترة والكوفتتة  ،فضتالً عتن بتتروز أحتزاب منهتا حتتزب الزبيرّيتتة والش ّ
وأصبح لكل قبيلة شاعر فظهر شعر النقائض الذي يمتزج بالسخرية ومن أقطاب السخرية في هذا

31

العصتر األخطتتل ت 240ه ت وجريتر ت 292ه ت والفتترزدق ت 215ه ت  ،وقتتد نشتتبت بيتتنهم
هجائية ساخرة  .عبد الرحمن  ،د.ت  ،ص16
سجاالت
ّ
ومثال ذلك ما قاله األخطل في بني كليب قبيلة جرير  :طراد 4005 ،م  ،ص227
قوم إذا استنبح األضياف كلبهم

ألمهم بولي على ال ّنار
قالوا ّ

فتمسك البول بخال أن تجود به
ّ

وما تبول لهم ّإال بمقدار

ذمه لنساء تغلب قبيلة األخطل
وما قاله جرير في ّ

وقذفهن في شرفهن وأخالقهن :

الصاوي  ،د.ت  ،ص 226
نسوان تغلب ال حلم وال حسب

وال جمال وال دين وال خضر

وما قاله جرير في الفرزدق يطعنه في أخالقه ،إذ يصور قلّة دينه :الصاوي ،د.ت ،ص
126
فإ ّنك لو تعطي الفرزدق درهما

لتنص ار
انية
على دين نصر ّ
ّ

فعتترف الهجتتاء فتتي هتتذه الفت ترة أوج م ارحتتل تطتتوره ،واتختتذت الستتخرية طابع تاً سياستتياً حزبي تاً
عطتوان 4071 ،م ،المقدمتتة  ،وتجستتدت الستتخرية بتتارزة فتتي شتتعر النقتتائض التتتي تمثتتل مظهت اًر متتن
مظاهر تطور الهجاء ،مما كان عليه في عصر ما قبل اإلسالم.
ويميزهتتا عنصتتر
توي بقيتتت مرتبطتتة بالهجتتاء والمنتتاظراتّ ،
إذن فالستتخرية ولغايتتة العصتتر األمت ّ
المهجو .
وتعمد اإلساءة إلى
ّ
اإلضحاك ّ
العباسي فقد استمرت الحالتة المترفتة  ،وامتزجتت الشتعوب متن أجنتاس مختلفتة
أما في العصر
ّ
ّ
العقلي تتة العر ّبي تتة
الهندي تتة وغيره تتا ب تتالعرب  ،وأث تترت ب تتال األث تتر ف تتي ارتف تتاع
منه تتا
ّ
التركي تتة والفارس ت ّتية و ّ
ّ
تاعي أثت تره ف تتي تط تتور
وتطوره تتا  ،فك تتان لرق تتي تل تتك
ّ
العقلي تتة وازدي تتاد ّ
تافي واحتكاكه تتا االجتم ت ّ
نموه تتا الثق ت ّ
السخرية وشيوعها ألن تطور السخرية يكمن في تطور اإلنسان عقلياً  ،فال غرابة أن يظهر العديد
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متتن األدبتتاء التتذين اتّستتم أدبهتتم بالستتخرية  ،كبشتتار بتتن بتترد ت468هت ت وأبتتي ن تواس ت400هت ت وابتتن
الرومت ت ت ت تتي ت282هت ت ت ت ت ت وابت ت ت ت تتن المقفت ت ت ت تتع ت 412هت ت ت ت ت ت والجت ت ت ت تتاحظ ت255هت ت ت ت ت ت وبت ت ت ت تتديع الزمت ت ت ت تتان
الهمذاني ت205هت وأبي العالء المعري ت100هت وغيرهم  .محمد4002 ،م ،ط ،4ص274
فأبو نواس مثالً يسخر من التقليد وهيمنة الماضي على الحاضر دون مراعاة الخصوصيات
اإلبداعية لكل عصر فتمرد على القصيدة الطللية قائالً  :فاعور4001 ،م  ،ص 25
دع األطالل تسفيها الجنوب

جدتها الخطوب
وتبلي عهد ّ

ِّ
وخل لراكب الوجناء أرضا

تخب بها النجيبة والنجيب
ّ

وال تأخذ عن األعراب لهوا

وال عيشا فعيشهم جديب

ذمه لشخصا اسمه عمرو يقول :ابن الرومي4001 ،م ،ج ،2ص 420
وابن الرومي في ّ
وجهك يا عمرو فيه طو ٌل

وفي وجوه الكالب طو ٌل

فأين منك الحياء قل لي

كلب والكلب ال يقول
يا ٌ

ثم يقول :
ٍ
غدر
والكلب واف وفيك ٌ

سفول
ففيه عن قدره ُ

وابن المقفع في كتابه كليلة ودمنة يعمد إلى تنبيه اإلنسان إلى حقّه الضائع والعمل على
استرجاعه من خالل تكلمه على الملوك في قصته الملك والطير فنزة يقول مخاطالً الملك " :
ترحا للملوك الذين ال عهد لهم وال وفاء  ،وويل لمن ابتلي بصحبة الملوك الذين ال حميم لهم وال
فيقر
رحيم وال ّ
يحبون أحدا  ،وال يكرم عليهم ّإال من يطمعون عنده في غناء أو يحتاجون إليه ّ
ودا وال إخاء وال البالء الحسن مجازى
بوحه عند ذلك ويكرمونه فإذا قضوا منه جاجتهم فال ّ
السمعة  "..ابن المقفع ،د .ت ،ص
الرياء و ّ
عندهم  ،وال الذنب مغفور وليس أمرهم ّإال الفخر و ّ
290
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وأبو العالء المعري واجه الحياة بالسخرية والنفاذ إلى صميمها والتخلص من عوائقه يقول:
البطليوسي4004 ،م ،ص 440
أراني في الثالثة من سجوني

فال تسأل عن النبأ النبيث

لفقدي ناظري ولزوم بيتي

وكون النفس في الجسم الخبيث

يالية تت تتأثير كبيت تتر فت تتي الحيت تتاة السياست ت ّتية
األجنبيت تتة مت تتن فارست ت ّتية
وكت تتان للحضت تتارة
وهنديت تتة وس ت تر ّ
ّ
ّ
الثقافيت تتة ،فعكت تتس األدب هت تتذا الواقت تتع فت تتي شت تتتّى وجوهت تته ،فتغيت تتر األست تتلوب وتغيت تترت
عيت تتة و ّ
واالجتما ّ
الموضتتوعات ،فاتستتعت الستتخرية وتطتتورت خاصتتة فتتي ذلتتك المجتمتتع التتذي انتشتتر فيتته التّتترف ورغتتد
العي

ردة
وشاعت فيه الفكاهة ،فظهر العديد من الشعراء والكتّاب وأصتبحت الستخرية ال تعبتر عتن ّ

الشخصية في كتل المواقتف عنتد متن اكتملتت شخصتيتهم الستاخرة وتشتربوها
فعل معينة  ،وانما تالزم
ّ
للتنفيس والترويح عن النفس  .طه 4078 ،م ،ط ،4ص 212
االجتماعي تتة
تي ف تتي مظ تتاهر الحي تتاة السياس ت ّتية و
ّ
إذن ف تتالتطور الكبي تتر ف تتي العص تتر العباس ت ّ
ي التذي كتان ستبباً رئيستاً ّأدى إلتى شتيوع
و
انية و ّ
االقتصادية والعمر ّ
ّ
الثقافية كافة لعله التطتور الحضتار ّ
فن السخرية .
تي الختتالط العترب بتاألقوام واألجنتاس ممتا أستهم فتي
كما تطور األدب في العصتر العباس ّ
قي الثقافة العر ّبية وتنوعها وأسهم في تطور النثر عموماً ألنه وجد أفكا اًر جديدة تحتاج إلى صور
رّ
جديدة تقربها لألذهان .
نوعيتتة توضتتحت
تي وازدهتتار ارداب والفنتتون ،عرفتتت الستتخرية نقلتتة ّ
ومتتع بدايتتة العصتتر العباست ّ
فعليتتة لظهتتور
تترستتم كفت ّتن قتتائم بذاتتته لتتذا كانتتت هتتذه الفت ترة بدايتتة ّ
معالمهتتا وبتتدأت قواعتتدها األولتتى ّ
أن العديتتد متتن الكتّتتاب والشتتعراء جعل توا منهتتا أستتلوبهم الختتاص فتتي الكتابتتة
األدب الستتاخر خاصتتة و ّ
والتعبير عن رؤاهم للوجود ،وواقعهم إزاء الواقع وتناقضاته .مشتوب 2944 ،م  ،ص 48
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العباسي قد خطا خطوات عمالقة من حيث النوع أو األسلوب أو ثقافة
إن النثر
ويمكن القول ّ
ّ
تعبر عن احتياجات و راء األفراد والمجتمعات.
كتّابه وظهور شتّى فنون النثر التي أصبحت ّ
فمثال قصص كليلة ودمنة البن المقفع التي كتبت علتى لستان الحيتوان للتعبيتر عتن الفوضتى
ي التتتي متتزج فيهتتا الستتخرية
الستتائدة أنتتذاك  ،وكتتذلك فتتن المقامتتات ورستتالة الغفتران ألبتتي العتتالء المعتتر ّ
الضاحكة باأللم العميق وغيرها الكثير من المؤلفات .
تق بتذلك تيتا اًر جديتداً فتي
أما الجاحظ فقد برز في فن السخرية ،واتخذ المجتمتع متادة لقلمته ،فش ّ
ّ
ويعد أحد أشتهر رواد
الكتابة واإلبداع ،ويعد كتاب البخالء من أشهر كتبه تأليفاً في مجال السخريةّ ،
تي ،حيتث كانتت الستخرية طابعته الختاص فتي الكتابتة واإلبتداع حتتى فتي
هذا الفتن فتي العصتر العباس ّ
اجتماعية .مشتوب 2944 ،م  ،ص40
دينية أم
أخطر المواضيع التي يتناولها
ّ
سياسية كانت أم ّ
ّ
العلمية الفت ّذة التتي بلغتت متا يبلغته معاصتروه متن اإلبتداع
األدبية
إذن برزت شخصية الجاحظ
ّ
ّ
والعطاء في شتى المعارف والعلوم ،حتى تباينت مؤلفاته وتنوعت ،فكانت وليدة ذكاء حاد وفكر جاد
حيناً ودعابة وطرفة طريفة ساخرة أحياناً أخرى.
األخالقيت تتة
وكتت تتاب الت تتبخالء دليت تتل علت تتى التفاعت تتل والتنت تتوع واالمت ت تزاج الت تتذي يجست تتد األوضت تتاع
ّ
تفية وتحليتتل
و
تي باإلضتتافة إلتتى متتا يزختتر بتته متتن ب ارعتتة وصت ّ
االجتماعيتتة و ّ
ّ
الثقافيتتة فتتي العصتتر العباست ّ
معمق لفئات متمايزة في المجتمع.
نفسي ّ
ّ
عرفت السخرية رواجتاً كبيت اًر باعتبارهتا أستلوباً جديتداً فتي الكتابتة والتعبيتر عتن قضتايا المجتمتع
في تلك الفترة.
حي ت اًز واستتعاً ممتتا كتبتتوه،
وازدهتترت الستتخرية فتتي نتاجتتات أدبتتاء العصتتر العباستتي ،وأختتذت ّ
أدبياً في هذا العصر .محمد 4002 ،م ،ط ،4ص274
فعادت السخرية تنفرد ّ
فناً أو أسلوباً ّ
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فنتاً واضتتحاً وظلتتت تستتتقر وتتشتتكل حستتب طبقتتات الشتتعراء واألدبتتاء
إذن ظهتترت الستتخرية ّ
ومستوياتهم وشخصياتهم ومدى عالقة ذواتهم بمجتمعهم ،وما يعتريه من تغيرات.
هامتتة فتتي منتتاحي الحيتتاة
تاني تقلّبتتات وشتتدائد وتح توالت ّ
توكي والعثمت ّ
بينمتتا شتتاهد العهتتدان المملت ّ
االجتماعيتتة  ،حيتتث اختلطتتت القتتيم وتزعزعتتت المعتقتتدات لمتتا اتختتذ ستتالطين
تادية و
ّ
السياست ّتية واالقتصت ّ
األدبيتتة عتتدد متتن الشتتعراء
األتتراك فتتي السياستتات المتشت ّتددة فتتي البلتتدان العر ّبيتتة  ،فبتترز علتتى الستتاحة
ّ
حتتاولوا التعبيتتر عتتن ستتوء أح توالهم بالستتخرية لنستتيان واقعهتتم المريتتر ،وتمت ّتردوا بهتتا علتتى األوضتتاع
منصبة على الوالة المملوكين العثمانيين  ،فمتن هتؤالء
ورسخوا السخرية
ّ
عمت بلدانهم ّ ،
السائدة التي ّ
ابن دانيال ت606هت وعلي بن السودون ت868هت اللذان بلغا في السخرية مبلغاً كثيت اًر  .محمتد
4002م ،ط ،4ص282
علي بن السودون يعرض بدهيات في شكل معارف خطيرة فيقول :ضيف4081 ،م ،ص
484
بحر والنخيل نخي ٌل
البحر ٌ

الزراف طوي ُل
والفيل في ٌل و ّ

أرض والسماء ِخالفُها
واألرض ٌ

بين ِ
تين يجو ُل
والطّير فيما ْ

رمل ر ٍ
والماء يمشي فوق ٍ
اكد

وي َرى له مهما مشى سلسول
ُ

جوعه
أن
ظن ّ
من ّ
الماء يشبعُ َ
َ

هذا لعمري ذاه ٌل بهلو ُل

من قد نام فيه بثوِبه
لكن ْ
ّ

وثوبه مبلو ُل
تلقاه ُب ّل ُ

تليبية يعبتتر فيهتتا عتتن الفتترح بتحقيتتق النصتتر،
وكانتتت ظتتاهرة الستتخرية فتتي شتتعر الحتتروب الصت ّ
والمزاوجة بين مشاعر الفرح ومشاعر التشفّ ّي ،وتصوير حالة الطرف الخاسر في المعركة ،والتركيتز
النفسية للمنهزم ،والعنصر المهم في تصوير تلك الحالة هو عنصر الخوف والتقابل بين
على الحالة
ّ
األمل وخيبة األمل لسعة خفيفة من السخرية .مجلة جامعة النجاح ،ص2
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فابن مطروح إثر هزيمة الفرنسيس وعساكره في دمياط يقول :ضيف 4081،م ،ص 461
قل للفرنسيس إذا جئته

مقال صدق من قؤول نصيح

آجرك اهلل على ما جرى

عباد يسوع المسيح
من قتل ّ

أتيت مص ار تبتغي ملكها

أن الزمر يا طبل ريح
تزعم ّ

فساقك الحين إل أدهم

ضاق به في ناظريك الفسيح

وفّقك اهلل ألمثالها

لعل عيسى منك يستريح

وقل لهم إن أضمروا عودة

ألخذ ثأر أو لقصد قبيح

دار ابن لقمان على حالها

والقيد با ٍ
ق والطّواشي صبيح

واعتمد الشعراء في رسم الصورة الساخرة على الصور المعبرة عن حس النشوة بالنصر وحتس
الشماتة بالمنهزم ،وتعتمد على اإلمكانات الفردية للشاعر.
وفتي العصتتر الحتديث لحتتق التطتور كتتل جوانتتب الحيتاة  ،فنتتتج شتيئاً فشتتيئاً تحتوالت جذرّيتتة فتتي
فكتتر المجتمعتتات العر ّبيتتة أستتهم فتتي استتتنهاض الشتتارع  ،واذكتتاء التتوعي عنتتده  ،فلمعتتت أستتماء عديتتدة
للش تتعراء والكتّتتاب ف تتي س تتماء األدب العرب تتي  ،ح تتاولوا م تتنح ص تتورة واض تتحة ع تتن األوض تتاع الراهن تتة،
وتمثيلهتتا متتن ختتالل استتتخدام الستتخرية فتتي نتتتاجهم  ،حيتتث تستتاعد المتلقتتي فتتي االطّتتالع علتتى خفايتتا
العالميتة  ،فصتارت الستخرية فنتاً مستتقالً بتذاتها  ،وأصتبح استتخدامها أكثتر
المحلية والعر ّبية و
الشؤون
ّ
ّ
وعيت تاً مم تتا ك تتان علي تته س تتابقاً  ،وج ت ّترب الش تتعراء الع تترب المعاص تترون والمح تتدثون حظّه تتم ف تتي مج تتال
الس تتخرية ،فالش تتعراء م تتن أمث تتال أحم تتد ش تتوقي ومحم تتد مه تتدي الجت تواهري وأحم تتد مط تتر وص تتالح عب تتد
الصبور وعبد الوهاب البياتي وأمل دنقل  ،قد استخدموا ألوان السخرية في أشعارهم والسيما المجال
السياسي  .عبد الستار 2997م ،ص492
ّ
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أحمد مطر يرفض الواقع العربي بطريقة ساخرة :كحوال ،د.ت ،ص 29
قرأت في القرآن :
" تبت يدا أبي لهب "
فأعلنت وسائل اإلذعان :
إن السكوت من ذهب "
" ّ
أحببت فقري  ..ولم أزل أتلو :
وتب
" ْ
ما أغنى عنه ماله وما كسب "
فصودرت حنجرتي
بجرم قلّة األدب
وصودر القرآن
حرضني على الشغب
أل ّنه ّ
فعتال ومتؤثر فتي تحريتك المشتاعر ،وستلكت طريقتاً لخلتق معركتة
ولقد أسهمت الستخرية بشتكل ّ
أدبيتتة تمي تتزت
أدبيتتة دائمتتة بتتين المجتمتتع والستتلطة ،وتمكتتن العدي تتد متتن األدبتتاء متتن إنتتتاج إبتتداعات ّ
ّ
بالسخرية.
وكان للسخرية تأثير في حياة الناس ،وحفل األدب بمظاهر الستخرية تنقيتة لمشتاعر اإلنستان
وتميتزوا بهتذا
وتخفيفاً لضتغوط الحيتاة وارتقتاء بأحاستيس البشتر ،فبترز شتعراء وكتّتاب كثيترون امتتازوا ّ
دبية ،وصارت أسماؤهم متألقة في سماء األدب.
اللون بعدة أعمال أ ّ
تادي بالنس تتبة لألوض تتاع الراهن تتة ف تتي جمي تتع
وتع تتد الس تتخرية أداة إلع تتالن موق تتف ارف تتض وانتق ت ّ
األدبيتتة ،ومهاجمتتة هتتذه األوضتتاع ،والكشتتف عتتن أستتباب
المجتتاالت السياست ّتية و
الثقافيتتة و ّ
االجتماعيتتة و ّ
ّ
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تلطوية وستتوء تص ترفاتها فتتي إطتتار يثيتتر الضتتحك عنتتد
ترديهتتا عتتن طريتتق التركيتتز علتتى األخطتتاء الست ّ
لكنه في الوقت نفسه يدعوه إلى تحسين أمور مجتمعه ،فالستخرية ستالح ذو حتدين بتل ّإنهتا
المتلقيّ ،
النفاذ إلى حقيقتها .متروة 4004 ،م ،ص
أمضى األسلحة
الهجومية ،وتعتمد على اختراق األشياء و ّ
ّ
29
ي عل ت تتى أح ت تتداث ومواق ت تتف
ميت ت ت اًزّ ،
إذن شت ت ت ّكلت الس ت تتخرية أس ت تتلوباً تعبيرّيت ت تاً م ّ
ورد فع ت تتل اس ت تتتنكار ّ
اجتماعيتتة وسياست ّتية
يعبتتر بهتتا عمتتا فتتي القلتتوب متتن همتتوم ومشتتاكل
ّ
وشخصتتيات ،ونوع تاً متتن الكتابتتة ّ
تعبر عما يؤلم.
تصاق بطريقة ساخرة ّ
تي الحت تتديث حافت تتل بالست تتخرية وبت تتدوره فت تتي إب ت تراز الصت تتورة
ويمكت تتن القت تتول ّ
إن األدب العربت ت ّ
ألن هذا األسلوب لم يكن لتوجده ظروف األمن واالستقرار التي يستطيبها اإلنسان ،فتجعله
الساخرة ّ
تي مشتتاكل عديتتدة نابعتتة متتن تكوينتتة المجتمتتع
يتتنعم بالرضتتى و ارحتتة البتتال  ،فقتتد عتتانى الم تواطن العربت ّ
االجتماعيتة  ،كمتا عتتانى ويتالت االستتتعمار األجنبتي متتن
تي التذي تستتوده الصتراعات السياست ّتية و
ّ
العرب ّ
الحقيقيتتة للشخصت ّتية العر ّبيتتة  ،إضتتافة إلتتى ذلتتك فستتاد
قتتتل ونه تب وستتلب  ،ومحاولتتة طمتتس المعتتالم
ّ
بعتتض األجهتزة الحاكمتتة فتتي التتبالد العر ّبيتتة وتختتاذل بعتتض الحكتتام العتترب فتتي حتتل قضتتايا المتواطنين
تي التتذي يعتتي
وهمتتوهم  ،وقتتد كتتان لهتتذا الوضتتع المتتتأزم وقتتع ختتاص فتتي نفتتس المثقتتف العربت ّ

حياتتته

فكانت المه ومعاناته مادة دسمة شكلت محتوى األدب الستاخر شتع اًر ونثت اًر  ،وبترزت أستماء وأعتالم
تي بطريقتتة ستتاخرة لهتتا أستتلوبها الختتاص فتتي
وأقتتالم عديتتدة جعلتتت أدبهتتا منب ت اًر ل ترفض الواقتتع العربت ّ
األمة ومنهم أحمد مطر والمازني  .طبشي2949 ،م  ،ص7
معالجة قضايا ّ
لتتذلك نجتتد مؤلفتتات األدبتتاء وكتتتبهم حافلتتة بالصتتور المضتتحكة واألستتاليب الستتاخرة  ،وأختتذت
تي ،وعتترض صتتور لقضتتاياه ،وربتتط
الستخرية حيت اًز واستتعاً فتتي أدبهتتم  ،وتمثيتتل الوضتتع فتتي العتتالم العربت ّ
تي  ،فمتتثال ن تزار
األحتتداث بتتالواقع ،ومحاولتتة اإلصتتالح متتن مختلتتف الجوانتتب ،وتصتتوير العتتالم العربت ّ
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تاتي وصتتالح عبتتد
تي  ،وكتتذلك البي ّ
قبتاني وأحمتتد مطتر فتتي الشتعر اتختتذوا الستتخرية فتي المجتتال السياس ّ
الصتبور وأمتتل دنقتتل والبردونتتي ،استتتخدموا الستتخرية فتتي مجتتاالت متنوعتتة  ،فأصتتبح األستتلوب األكثتتر
شيوعاً واستعماالً تنتقد ما يجري في البالد بصراحة دون خوف وتلجأ إلى طريقة ساخرة الذعتة غيتر
مباشرة لتصوير ما يمر على الشعوب من مصتائب ومصتاعب  .مشتتوب2944 ،م  ،ص، 29
تانية بتنوعهتتا  ،فقتتد صتتاحبت اإلنستتان متتن أقتتدم العصتتور
وأداة فاعلتتة فتتي التعبيتتر عتتن المشتتاعر اإلنست ّ
ألنهتا قتد تكتون ترويحتاً عتن التنفس ،أو تسترية عتن القلتب أو استتنكا اًر
والسخرية قديمة قدم اإلنسان
ّ
لما يقع أو هزء وتند اًر بالخصم  .عبد الحميد 2992 ،م ،ص21
البردوني يشخص صورة الحاكم التي ال يستحق معها أن يكون قائدا لألمة :البردوني،
2992م ،ص 282
كلهم متحف الغناء وك ّل
فيلوكون من مريض التوارية

يدعي أ ّنه محيط المعاجم
ّ
خ حروفا من فهرسات التراجم
متوجون أكارم
ّ

كيف ه ّنا فقادنا أغبياء

ولصو

وصغار مؤنثون وغيد

غاليات الحلى رخا

المباسم

أن نتاجات األدباء تستحق الدراسة والتحليل لما تمثتل اإلنستان فتي جميتع
ويجدر اإلشارة إلى ّ
اإلنسانية متن أي أدب ختر ،والغت ازرة فتي النتتاج فتي
حاالته ،بل قد يكون أصدق في تمثيله للحاالت
ّ
أدبيتة فتي أغلتب كتابتات
مجال السخرية يتطلب زيادة االهتمام بهذا النوع
األدبي الذي أصتبح ظتاهرة ّ
ّ
المب تتدعين ،م تتنهم عب تتد اهلل البش تتري وط تته حس تتين وعب تتد اهلل الن تتديم والبردون تتي وغي تترهم ،مم تتا يس تتتدعي
الوقوف على أسرار هذه الظاهرة وبيان الميزة التي اكتستبها المبتدعون بطترقهم هتذا المجتال .فرشتو
4082م ،ط ،4ص 49
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فقد تأثر العديد من األدباء في العصر الحديث بفن السخرية ،ووجدوا في اللغة الستاخرة أقترب
لقلوب الشعب ورسم البسمة ،ورفض كل ما يستحق الرفض ،واألمل في تعتديل متا يستتوجب التعتديل
فتتي ظتتل المجتمتتع التتذي يعتتي

معانتتاة ومواقتتف مريترة فتتي الحيتتاة المعاصترة .فرشتتو 4082م ،ط،4

ص7
تي ف تتي مواجه تتة الواق تتع وتناقض تتاته وح تتل قض تتايا المت تواطن
إذن الس تتخرية لس تتان المجتم تتع العرب ت ّ
بي .
العر ّ
إن اله تتدف م تتن الس تتخرية والوظ تتائف والغاي تتات الت تتي تؤديه تتا ،
ويج تتدر اإلش تتارة إل تتى م تتا يل تتي ّ :
اليومية التي يشكل تجمعها حالة
التخفيف من ارالم التي يعانيها الناس بتأثير الواقع ومشاكل الحياة
ّ
تاعي للمؤسستتات
س ّ
تلبية ال بت ّتد متن تفريغهتتا بأستتلوب التعتويض أو التنفتتيس  ،والنقتتد واإلصتالح االجتمت ّ
الثقافية  ،وتوحيتد الرؤيتة بتين األفتراد
واألفراد لتصحيح األخطاء الخارجة عن قيم المجتمع الفكرّية و ّ
تي  ،واإلستتهام فتتي رفتتع
فتتي المواقتتف الصتتعبة والمنعطفتتات الخطي ترة نحتتو ّ
تارجي أو داخلت ّ
أي عتتدو خت ّ
المعنوية والثقة بالنفس والتخلص من الخوف والقلق .
الروح
ّ
اجتماعي لعادات سيئة بترزت فتي المجتمتع
االجتماعية وهي نقد
ومن أنواع السخرية السخرّية
ّ
ّ
الفرديتتة الضتتيقة ،ليتنتتاول
تي يتجتتاوز حتتدود
ّ
أو لفئتتات اجتماعيتتة ،والستتخرية السياست ّتية وهتتي نقتتد سياست ّ
السلبية في المجتمع .سليم 4002 ،م ،م ،7ص 42
المثالب ذات ارثار
ّ
األدبيتتة لمتتا فيهتتا متتن
حي ت از فتتي ثنايتتا النصتتوص
ّ
إذن فالستتخرية االجتماعيتتة والسياست ّتية أختتذت ّ
تصوير للواقع ،وهدفها التّأثير في نفس المتلقي.
ومن أسباب اللجوء إلى السخرية إبراز عيوب المجتمتع ،والتنفتيس عتن مشتكالت األدبتاء فتي
الجماعي ،والوعي بمسؤولية األديب إلصتالح
الفردي أو
الحياة بطريقة ضاحكة سواء على المستوى
ّ
ّ
المجتمتتع ،والقضتتاء علتتى مظتتاهر الفستتاد فيتته ،وتنقيتتة المجتمتتع متتن الممارستتات غيتتر المقبولتتة و ثارهتتا
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إن الست تتخرية تخلت تتق حالت تتة مت تتن
الست ت ّ
تلبيعة علت تتى المجتمت تتع .ست تتليم 4002 ،م  ،م ، 7ص ّ ، 144
حتتاالت االنش تراح تصتتحبها االبتستتامة  ،فأحتتد األستتباب الباعثتتة للستتخرية هتتو االرتيتتاح حيتتث يحتترر
اإلنسان ويخلصه من فرط الآلالم والهموم ويبعد األلتم عنته  ،ويحتاول التقليتل متن ضتغوط الشتدائد ،
تبي لسنستتان ولتتو إلتتى حتتين  .قزيحتتة 4080 ،م  ،ط، 4
فالستتخرية صت ّتمام أمتتان تعيتتد الت توازن النست ّ
ص  ، 424وا ّن اختيار السخرية يعود إلى شدة تأثيرها فتي التنفس  ،فتالتعبير بالشتكوى واالستتماع
أن التعبيتتر عتتن الشتتيء بطريقتتة ستتاخرة يضتتمن لتته القبتتول
إليهمتتا يؤديتتان إلتتى ّ
الستتأم غيتتر ّ
الضتتجر و ّ
اقعيتتة وينقلتته إلتتى عتتالم التوريتتات واألالعيتتب  .محمتتد 4002 ،م،
واالنتشتتار ويبعتتده عتتن الحيتتاة الو ّ
ط ،4ص ، 205ومتتن بواعتتث اللجتتوء إلتتى الستتخرية ّأنهتتا ستتالح حتتاد للحصتتول علتتى حتتق مستتتلب
وطريقتتة مناستتبة ،لتنبي تته الظتتالمين األشت ترار المتعج ترفين دون أن يختتاطروا بأنفس تتهم مباش ترة وأس تتلوب
االجتماعيتتة ،وتبيتتان ستتيئات
تادي أو المكانتتة
ّ
ي أو الفقتتر المت ّ
لتعتتويض متتا يفتقتتد متتن الجمتتال الظتتاهر ّ
االقتصادي ،وانتقاماً لما يلقتاه األديتب متن اإلهانتات
االجتماعي أو
السياسي أو
المجتمع في المجال
ّ
ّ
ّ
والمذالت .أدونيس 4082م ،ط ،1ص 19
وا ّن أطراف عملية السخرية تعتمد علتى الستاخر ،وغايتته المتراد إيصتالها للمتلقتي ،والمقتام
األدبي.
أو السياق الذي ألجله أبدع نصه
ّ
تي المعاصتر ،كمتا كتان لته
ومن الممكن القتول ّ
إن لتألدب الستاخر تتأثي اًر ووقعتاً فتي العقتل العرب ّ
بي القديم ،والبواعث للجوء إلى األسلوب الساخر تختلف من عصر إلى
وجود وسحر في األدب العر ّ
تي والوضتع الستائد فتي
عصر ،وا ّن من الدوافع لهذا الفن الحيتاة السياس ّتية واألحتداث فتي التوطن العرب ّ
كثير من البالد العر ّبية.
وا ّن الثورة والحرية والعدل والمستاواة والوحتدة العربيتة وقضتية فلستطين تلتك المأستاة واألمتل فتي
االجتماعيتة الحافلتة بتالفقر والجتوع والمعانتاة والختداع والتزور
تحريرها لها حضور في األدب ،والحياة
ّ
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ومأستتاة الفقيتتر ومعاناتتته ونتتداءات االستتتغاثة وجشتتع األغنيتتاء والجهتتل والس ترقة وستتلب الحقتتوق تتتدفع
الكاتب للسخرية من الواقع المرير .
ولذلك ظهترت مؤلفتات وكتتب تضتمنت األدب الستاخر حيتث ألّفتت كتتب أفتردت كاملتة مستتقلة
ليروح بها عن القارئ .
لهذا الفن وحده
ّ
ونشهد انتشار موجة األدب الساخر انتشتا اًر واستعاً فتي مجتمعاتنتا العربيتة المثقفتة  ،فتال جريتدة
نقدي ثتائر
بال كاتب في األدب الساخر وال صحيفة ّإال وتحظى باألدب الساخر  ،وال موقع
إعالمي ّ
ّ
ّإال وفنان كاريكاتير ساخر يرسم طبعة فيه .
وأص تتبحت الكتاب تتة الس تتاخرة ف تتي األردن رائج تتة ومنتشت ترة ،فب تترز كتّتتاب س تتاخرون مب تتدعون ف تتي
األدب الستتاخر وال ست ّتيما المقتتال الستتاخر ،ومتتنهم محمتتد طميلتتة ،ويوستتف غيشتتان ،وباستتل طلتتوزي،
وف تؤاد أبتتو حجلتتة ،وأحمتتد أبتتو خليتتل ،وفختتري قع توار ،وعبتتد الهتتادي المجتتالي ،وأحمتتد حستتن الزعبتتي
وغيرهم.
يتميزون بالسخرية في
إذن فالكاتب أحمد حسن الزعبي -موضوع الدراسة -أحد الكتّاب الذين ّ
كتابتتاتهم ،فهتتو يتتترك بصتتمات إبداعيتتة واضتتحة فتتي مجتتال األدب الستتاخر ،ويعتتد الكاتتتب متتن أبتترز
القامات األدبية على الساحة العربية واألردنية وله مؤلفات عدة منهتا :ستواليف  ،والممعتوط ،وأوجتاع
وطن ،ونزف منفرد ،ومقاالت أخرى .
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الفصل الرابع
الفنية لمؤلفات الكاتب
الدراسة ّ
أحمد حسن الزعبي
من حيث األسلوب واللغة
الكاتب أحمد حسن الزعبي *
الثانويتة فتي مدرستة الرمثتا- ،
إن الكاتب من مواليد مدينة الرمثا 4075م ،وقد أنهى دراسته
ّ
ّ
وكتتان يعتبتتر حصتتة التعبيتتر أهتتم حصتتة فتتي المدرستتة  ،-ثتتم تخت ّترج فتتي جامعتتة جتتر عتتام 4008م
حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
حياته الصحفية
اليوميتة
بدأ كاتباً ساخ اًر في مجلة أحوال اإلماراتية 2999م2992-م  ،ثم انتقل إلى الكتابة
ّ
األردنيتتة 2991م إلتتى ارن تحتتت زاويتتة ستواليف  ،وقتتد كتتتب فتتي جريتتدة اإلمتتارات
فتتي جريتتدة الترأي
ّ
تبوعي فتتي صتتحيفة المقتتر
تبوعي فتتي زاويتتة م تزاج ومرمتتاح  ،وهتتو كاتتتب أست ّ
اليتتوم بمقتتال ستتاخر أست ّ
ي
ّ
تي اإلخب تتار ّ
توني ومؤس تتس ومال تتك موق تتع ست تواليف اإللكترون ت ّ
اإللكتروني تتة  ،وكات تتب وسيناريس تتت تلفزي ت ّ
الساخر .
عضويته
والكاتتتب عضتتو رابطتتة الكتّتتاب األردنيتتين منتتذ عتتام 2997م  ،وعض تتو فتتي نقابتتة الص تتحفيين
األردنيين منذ عام 2944م .
تاتفي بتتاريم
** لقد قامت الباحثة بالتواصل مع الكاتب أحمتد حستن الزعبتي متن ختالل االتصتال اله ّ
اإلبداعية ،
األدبية الساخرة وكتاباته
 ، 2946/4/8تم الحوار معه حول أعماله
ّ
ّ
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األدبية
أعماله
ّ
بدأ كتاباته بالقصص القصيرة الساخرة فأول قصة كتبها حملت عنوان عودة أبناء الشمس ،
وفاز بها في مسابقة عام 4001م نظمتها جامعة اليرموك.
أن الكاتب متأثر باألديب محمد الماغوط في كتاباته المبدعة الساخرة.
ويجدر اإلشارة إلى ّ
كمتتا صتتدر لتته أربعتتة كتتتب ستتاخرة وهتتي :سةةةواليف 2996م ،والممعةةةوط 2998م ،وأوجةةةاع وطةةةن
2949م ،ونزف منفرد 2942م.
جوائزه
حتتائزعلى جتتائزة رابطتتة الكتّتتاب األردنيتتين فتتي حقتتل القصتتة القصتتيرة عتتام 4000م وذلتتك عتتن قصتتته
التتدروي

تحفي عتتن
 ،وعتتام 2992م عتتن قصتتته العتترض األخيةةةر  ،وجتتائزة الحستتين لسبتتداع الصت ّ

الذهبية التي
صحفية لعام 2949م قدمتها نقابة الصحفيين األردنيين ،وجائزة الفسيفساء
أفضل مقالة
ّ
ّ
صحفي.
قدمها راديو مزاج عن أفضل عمود
ّ
ّ
الفنية
أعماله ّ
الفنية مسلسل هيةك ومة
ومن أعماله ّ

تي ،و
هيةك وهتو مسلستل كومي ّ
تدي قتد كتبته للتلفزيتون األردن ّ

تي ،وكتتتب مستترحية بعنتوان اآلن فهمةةتكم
تي لسنتتتاج الفنت ّ
مسلستتل آخةةر سةةمعة كتبتته للمركتتز العربت ّ
تي موستتى حجتتازين و خ ترين والتتتي تعكتتس وتصتتور الواقتتع المريتتر التتذي يعيشتته
بطولتتة الفنتتان األردنت ّ
تادية وتبعتتث المستترحية علتتى اإلضتتحاك فتتي نفتتوس المتلقتتين متتن
الم تواطن بستتبب األوضتتاع االقتصت ّ
الجمهور المشاهد والمستمع ،كما توجه النقد الالذع للمجتمع .
لسنوية التي تأسست عام 2944م .
إضافة إلى ذلك هو مدير جائزة سواليف
األدبية ا ّ
ّ
عنوانه
ahmedalzoubi@hotmail.com
www.sawalief.com
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الفنية لمؤلفات الكاتب أحمد حسن الزعبي
الدراسة ّ
من حيث األسلوب واللغة
تمهيد
األدبيتة ،وظهترت فتي كتل متا خطّته قلمته
اشتهر الكاتب أحمد حستن الزعبتي بتوظيتف ستخريته
ّ
األدبية.
من نتاجاته
ّ
تميتزوا بالستخرية فتي كتابتاتهم  ،وقتد بترزت
الكاتب كان ولتم يتزل أحتد الكتّتاب األردنيتين التذين ّ
الفنية  ،ويعد الكاتتب متن أبترز القامتات األدبيتة علتى الستاحة العربيتة
بصماته الواضحة في إبداعاته ّ
واألردنية وله مؤلفات عتدة منشتورة وهتي  :سةواليف 2996م  ،والممعةوط 2998م  ،وأوجةاع وطةن
2949م ،ونزف منفرد 2942م إضافة إلى المقاالت الصحفية المنشورة في الصحف .
الثقافي لدى المتلقي .
ونشر عدة أعمال قد تخلق نوعاً من الحراك
ّ
والكاتب أحمد حسن الزعبي ينظر إلى األدب الساخر حسب رأيه “ ّأنه أعرق أسلحة البشتر
وألطفها ،فهي سالح الفقير على الغني والضعيف على القوي وسالح المظلوم على الظالم “.
واألدب الستتاخر عنتتد الزعبتتي " هتتو األقتترب للنتتاس ألنتته ينقتتل المشتتهد متتن قتتاع المدينتتة ومتتن
الفرديتتة لألشتتخاص ،كمتتا يقتتوم بالتقتتاط األحتتداث البستتيطة للمشتتاهد التتتي هتتي غيتتر واضتتحة
المعانتتاة
ّ
متفرد “.
المعالم لينقلها بمهارة ودقّة ولغة خاصة وأسلوب ّ
إن الكاتتتب يعتتد هم تزة وصتتل بتتين القتتارئ والجريتتدة وأحيان تاً بتتين القتتارئ
حيتتث يقتتول الزعبتتيّ " :
حقيقية بدون أي تعقيدات أو تلقين أو مباشرة بالحديث “،
وصاحب القرار ،فهو ينقل الصورة بصورة
ّ
تعبية واص تتطياد الخب تتر
"وا ّن ال تتنص الس تتاخر ه تتو الخلط تتة الس تتحرّية ب تتين اللغ تتة المف تتردة والحكاي تتة الش ت ّ
والمشهد والحدوتة وتوظيفها في النص الساخر".
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اقعية عبر نسيج السخرية والنقد الالذع ،وتترك
وا ّن إبداعات الكاتب تكشف عن رؤى
فلسفية و ّ
ّ
للمتلقي الولوج إلتى عتالم التنص بالتحليتل والبنتاء معتا ،وتبتدو فتي مقاالتته أدواتته الخاصتة التتي تستلك
المجتمعي تتة ب تتذكاء وقّ تتاد ،وتعك تتس م تتا ي تتدور ف تتي
االنتقادي تتة والس تتوءات
طريقت تاً للتعبي تتر ع تتن الجوان تتب
ّ
ّ
المجتمع من قهر وظلم وألم وشقاء كي تكون لغتته لغتة ناطقتة باستم الفئتة الصتامتة ،وبمتا ال يتنتافى
السياسية.
الثقافية و
مع ما يسود المجتمع من المفاهيم
ّ
االجتماعية و ّ
ّ
أن الكاتتتب أحمتتد حستتن الزعبتتي أحتتد أهتتم وأبتترز األدبتتاء الكتّتتاب التتذين
وقتتد وجتتدت الباحثتتة ّ
المقاليتة
اشتهروا بأعمالهم وابداعاتهم الستاخرة  ،وبتدت النزعتة الستاخرة غالبتة فتي مختلتف مجموعاتته
ّ
المؤلفة وكان ذلتك دافعتاً الختيارهتا هتذه الد ارستة  ،وقتد حصترتها فتي أربعتة مؤلفتات للكاتتب تتضتمن
الصحفية مجموعة فتي مؤلتف واحتد  :وهتي سةواليف 2996م بلت عتدد المقتاالت
عدداً من المقاالت
ّ
فيه خمسين مقالة  ،والممعوط 2998م بل عددها ثالثاً وسبعين مقالتة ،وأوجاع وطن 2942م بلت
عددها ستاً وستين مقالة وقتد ص ّتدر كتابته فتي طبعتته الثانيتة بإهدائته الثالتث إلتى الستاخرين الخالتدين
محمد طميلة ومحمد الماغوط  ،ونزف منفرد 2942م بلت عتدد المقتاالت فيته مائتة وثتالث مقتاالت،
أن هتتذا الكتتتاب -نتتزف منفتترد  -مصت ّتنف فتتي أب تواب وهتتي  :نةةزف الحنةةين ،
ويجتتدر اإلشتتارة إلتتى ّ
ونزف الحصاد  ،ونزف الغيم  ،ونزف  60آذار  ،ونةزف الةوطن  ،ونةزف المةدن ،ونةزف المنسةيين
ونزف فيروز  ،ونزف الشهور  ،ونزف الغربة  ،التي تمس ج ّل القضايا التي عالجها األديب .
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األسلوب
يقصد بمفهوم األسلوب هو الطريقتة التتي يستتعملها الكاتتب فتي التعبيتر عتن موقفته ،واإلبانتة
المتمي تزة عتتن س تواها ،إذ يختتتار المفتتردات ويصتتوق العبتتارات ويتتأتي بالمجتتاز
األدبيتتة
عتتن شخصتتيته
ّ
ّ
واإليقاع وذلك قصد التعبير بهذه الطريقة عن قناعاته ووجدانياته والقصد من إيراد الكتالم فتي نستق
معين ،هو التأثير في المتلقي الذي سيشارك المرسل أفكاره بعد اقتناعه بالفكرة واألسلوب .الشتايب،
4008م ،ط ،4ص19
واألستتلوب هتتو الطريقتتة فتتي الكتابتتة ،واس تتتخدام الكاتتتب ألدوات تعبيرّيتتة متتن أجتتل غاي تتات
أدبية ،فاألسلوب يتجاوز دائرة اإلبالق إلى دائرة التأثير واالنفعال .بيارجيرو  ،د.ت  ،ص21
ّ
العاديتة ،وتحمتل بصتمة
وكذلك األسلوب مجموعة خصائص وسمات تضاف إلى لغة التواصتل
ّ
الن ء الجديد الذي يطبعها بتجربته الخاصة لتصبح ملكاً فرديتاً لته ،وهتذه اإلضتافة قتد تكتون زخرفتاً
أي أسلبة ممكنة .ربابعة 2992 ،م  ،ط ، 4ص22
وتحسيناً وتجميالً لعبارات محايدة بريئة من ّ
واألسلوب ليس إال وسيلة من وسائل نقل المعاني وجودتهتا ،وقتد ترقتى بالمعتاني فتخرجهتا فتي
كل شكل يدعو إلتى اإلعجتاب .أمتين 4067 ،م ،ط ،4ج ،4ص ، 71وهتو لتيس المعنتى وحتده وال
أن عناصتر
اللفظ وحدهّ ،إنما هو مركب من عناصر مختلفة يستمدها الفنتان متن ذوقته ،ومعنتى هتذا ّ
األسلوب ال تتج أز  .طبانة 4062 ،م  ،ص ، 217فيصير األسلوب صفة من صتفات اإلنستان
خصية  .أمين 4067 ،م ،ط ،1ج ،4ص429
الش ّ
في في اختيتار متا يريتد
فاألسلوب نظام لغة لما ّ
يقدمه المبدع من إمكانات هائلة ،فالمبدع حر ّ
اللغويتتة
متتا دام يختتتار متتا يختتدم رؤيتتته وتصتتوره وموقفتته ،وتكمتتن مهمتتته فتتي حستتن اختيتتار األلفتتاظ
ّ
المناستتبة للتتدالالت التتتي يريتتد إيصتتالها ،أو لنقتتل ال تدالالت الكامنتتة فتتي ذهنتته .و يهتتدف األديتتب متتن
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تي الواضتتح التتذي تثي تره
أستتلوبه إثتتارة شتتكل ختتاص متتن الفهتتم عنتتد المتلقتتي يختلتتف عتتن الفهتتم التحليلت ّ
االعتيادية.
الرسالة
ّ
تي يرتكتتز علتتى فتتن المقالتتة التتتي تعتتد " قطعتتة نثرّيتتة
والجتتدير بالتتذكر ّ
إن األديتتب الكاتتتب الزعبت ّ
عفوية سريعة خاليتة متن التكلّتف والرهتق وشترطها األول
محددة في الطول والموضوع ،تكتب بطريقة
ّ
تي
أن تكتتون تعبي ت اًر عتتن شخصتتية الكاتتتب “ .نجتتم 4057 ،م ،ص ، 05وهتتي قطعتتة متتن النثتتر الفنت ّ
يتحدث فيها الكاتب بنفسه ،ويحكي تجربة مارسها أو حادثاً وقع له أو ختاط اًر خطتر لته فتي موضتوع
تي للكتابتة
من المواضيع وتعكس وجهة نظر صاحبها .عتيتق 4072 ،م ،ص ، 220وهتي قالتب فن ّ
حية
النثرّية تتناول موضوعاً أكثر تحديداً وتعرضه بصورة ّ
أشد تركي اًز ،وهذا الموضوع يتصل بقضية ّ
ويتجه في الحديث إلى الجماعة .هيكل 4001 ،م ،ط ،6ص79
ٍ
فني يوضح رأياً خاصاً أو مسألة ما.
فالمقالة هي النص المكتوب بقالب ّ
تب عتتن تطلعتتات الجمتتاهير ،وتعكتتس متتالهم
تي مهنتتة الصتتحافة التتتي تعت ّ
ويحتتترف الكاتتتب الزعبت ّ
و المهم ،وتتكلم باسمهم وترفع صوتها عالياً ،للتدفاع عتن مصتالحهم أو لمواجهتة متا يعتترض ستبيلهم
تحفية يبنيهتتا صتتاحبها علتتى فك ترة مستتتمدة متتن
أو يتعتتدى علتتى مبتتادئهم أو معتقتتداتهم ،فالمقالتتة الصت ّ
سياسي
األجواء المحيطة به ،قد تكون خب اًر يصل إليه من مصادر األخبار ،أو تعليقاً على موضوع
ّ
اجتماعي أو تعليقاً في موضوع خفيف  ...أو خاطرة .نجم 4057 ،م ،ص06
اقتصادي أو
أو
ّ
ّ
تي بعن توان "االنتخابتتات الرئاستتية " يقتتول فيهتتا " :االقت ةراع يحتةةاإ إلةةى
ومثتتال ذلتتك مقالتتة للزعبت ّ
إقناع ،وأكثر ما يقنع هو الكنافة " سواليف  ،ص  ، 22ومقالتة بعنتوان "يتوم الستقوط " يقتول ":
أيها العربي ال تمت كما مات أحمد العربةي " نتزف منفترد  ،ص  ، 447ومقالتة أخترى بعنتوان "
أسبوع اليتم العربي " يشير الزعبي إلى ستقوط بغتداد  1/0متن كتل عتام وكيتف يعتد كرنفتاال لالحتفتال
بيوم اليتم العربي  ،فيقول في الختام " كيف تنسى بلدك ؟! " الممعوط ،ص  27وغيرها.
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تي ف تتي كتابات تته إل تتى ف تتن المقال تتة الص تتحفية واعتم تتاد األس تتلوب الص تتحفي ه تتو أكث تتر
ولج تتأ الزعب ت ّ
الكتابية تعبي اًر أو أقربها إلى عقول الناس  ،كما ّإنه أقصرها وأوضحها كلمات  ،ويمكن أن
األساليب
ّ
المعب ترة
نضتتيف إلتتى ذلتتك دالالتتته المتعتتددة  ،وممي ازتتته الستتهولة والعذوبتتة والجمتتل القصتتيرة واأللفتتاظ
ّ
واألكثتتر استتتعماالً فتتي العربيتتة واستتتخدام األلفتتاظ المستتتحدثة  ،وتحويتتل األحتتداث والخب ترات والقضتتايا
تحفية مطبوعتتة ومفهومتتة س تواء عنتتد صتتاحب الثقافتتة
تانية ومظتتاهر الكتتون والحيتتاة إلتتى متتادة صت ّ
اإلنست ّ
العالية أو صاحب الثقافة المتوسطة أو عند المواطن العادي الذي يق أر ليفهم ويعرف ،ولغة الصحافة
لغة سهلة مفهومة ومزاج بين لغة التخاطب بين الجماهير ولغة العلماء والمثقفين.
ي ،والطريق الذي ّييسر لموهبته أن تثمر ،ولفكره
ويعد الكاتب
ّ
يتفرق لقلمه وعمله الفكر ّ
صحفيا ّ
يتحرر ،وإلبداعه أن ينطلق .
أن ّ
وله مقاالت نثرّية تنشر في الصحف وابداعات في الصتحف ،وامتتاز بالمقتاالت الستاخرة التتي
وتأمالته مع
يعالج فيها قضايا متعددة وتوجيه أنظار المتابع له ،وينشر ثمار فكره
اإلبداعي ونظراته ّ
ّ
الميل إلى نزعة السخرية.
فنيتة  ،فهتو يجعتل متن فتن المقتال
وجاءت مقاالت الكاتب ّ
مميت اًز وصتياغة ّ
فناً خالصتاً ونستيجاً ّ
عالمتاً ستاخ اًر يرتتاده الكثيترون فتي مختلتف الصتحف والمجتالت  ،واذا بته يحتتل مكانتة بتين المبتتدعين
في مجاله فضالً عمن عرفنا من كتّاب وأدباء متميرين .
الحقيقيتتة للمقالتتة عنتتد الزعبتتي تعتمتتد علتتى متتا يستتتهوي القتتارئ بمتتا فيهتتا متتن خفّتتة
وا ّن القيمتتة
ّ
وستتحر وجاذبيتتة وتتتألّق وذوق مصتتقول باألفكتتار العميقتتة وارراء المني ترة  ،ومتتا فيهتتا متتن ب ارعتتة فتتي
التصوير .
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أن الكاتتتب يقت ّتدم صتتورة واضتتحة عتتن المشتتكالت التتتي تجابتته المجتمتتع فهتتو قريتتب متتن
وال شت ّ
ك ّ
أبناء مجتمعه ولصيق بهم ويفكر كأحدهم ويحس بإحساسهم ويشعر بمشاعرهم ،ويفرح لفرحهم ويتألم
كتابية تنعكس عليها صور اهتماماتهم
رالمهم ويترجم ذلك كلّه إلى ّ
مادة ّ
وا ّن أسلوب السخرية لدى الكاتب الزعبي نابع من الحس المرافق للصدق والشتاعرية فتي رؤيتة
الحياتية العامة  ،وينظر إلى الحاالت في المجتمع بعتين الحقيقتة الثاقبتة المتفحصتة  ،ومثتال
األمور
ّ
ذلك مقالة بعنتوان " األردنتي فتي عطلتته " يشتير إلتى إبريتق الشتاي التذي يتتم تناولته بتين أفتراد األسترة
والتف تتافهم حول تته  ،فيق تتول الزعب تتي  " :اطرمولنةةةا إبريةةةق الشةةةاي " الممع تتوط  ،ص  ، 87ومقال تتة
القتالية بعتد توقتف عترض برنتامج المصتارعة الحترة
حرة " يشير إلى غياب النزعة
ّ
بعنوان " مصارعة ّ
يبةث لنةا أسةبوعيا حلقتةين
في منتصف الثمانينات  ،فيقول  ":لذا أطلةب مةن التلفزيةون
األردنةي أن ّ
ّ
قوتنا  ،قوة الجيل "  .سواليف ص . 07
على األقل من المصارعة الحرة ؛ لنستعيد ّ
الروتينيتة التتي يعيشتها النتاس  ،وهتو ينتقتي
فالسخرية عنده تنبتع متن أرض الواقتع متن الحيتاة
ّ
أدبيتتة  ،وليبعتتث رستتالته للجميتتع محتتاوالً
أصتتدق المشتتاهد وأشتتدها حت اررة ليصتتورها علتتى شتتكل قطعتتة ّ
إضتتحاك النتتاس للترفيتته عتتن أنفستتهم  ،وفتتي نفتتس الوقتتت يريتتد أن يزيتتد متتن الحتتزن واألستتى فتتي تلتتك
تلبية الموجتتودة فتتي المجتمتتع  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة " الخربتتو
الحتتاالت الست ّ
واشتتتعال الحطتتب فيقتتول الزعبتتي  " :مةةاذا نريةةد مةةن الحيةةاة سةةوى خربةةو

" يصتتف الخربتتو

النتتور
وّ

سوابريةةق وضةةوء وس ةراإ

خافت " سواليف  ،ص  ، 22ومقالة بعنوان " مفحج على السيبة " يشير فيها إلى فراط الزيتون .
أوجاع وطن  ،ط ، 2ص17

.

االجتماعي تتة الالذع تتة وي تتدعو المت تواطنين إل تتى التف تتتّح وال تتوعي واإلدراك
وتب تترز لدي تته الس تتخرية
ّ
لقضايا المجتمع  ،ومثال ذلك مقالة بعنتوان "عشتيرة جديتدة " يبتدو الزعبتي فيهتا نقتداً سياس ّتياً للتو ازراء
أن يتم تسميتهم ب التوزايرة أو التو ازرات أو بنتي وزيتر حيتث يتتم العتين عشتر ستنوات فتي
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تخليتتف التتو ازراء ليصتتبح لتتدينا عشتتيرة جديتتدة عريقتتة متتن المعتتالي أوجتتاع وطتتن  ،ط ، 2ص ، 20
حمالة الحطب " يشير سماعه خبر وفاة عائلة الختنتاقهم بصتوبة الحطتب التتي هتي
ومقالة بعنوان " ّ
م تتالذ الفقي تتر م تتن الش تتكوى ونواف تتذهم مش تتمعات بالس تتتيك وأبت توابهم م تتن قم تتا

 .ن تتزف منف تترد  ،ص

. 487
وفي السخرية يستعير مفردات شائعة فتي المجتمتع بشتكل واستع ،وفتي كتاباتته نكهتة جميلتة
تشد المتلقي إلى متابعة أعماله دائماً ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " ومن قال عا
ّ

" يشير إلى الحتوار

بين الناس في التعليلة والمضافة يمضون النهار والحيث سجال بين كلمة تعي

والرد بالقول متن

قال عا

 .الممعوط ،ص462

ويستتتمد ستتخريته متتن الواقتتع ،ويتختتذ منتته وستتيلة للتعبيتتر لتتذلك فستتخريته مرتبطتتة بالبيئتتة عتتن
طريق االهتمام بقضتايا الجمتاهير ،وهتي تتستم بالوضتوح ،ومثتال ذلتك مقالتة بعنتوان " زقزقتة ومتوت "
يغرد ؟! " نزف منفرد  ،ص 417
حيث يقول الزعبي " :من ينزف  .كيف ّ
والستتخرية عنتتده تتتأتي علتتى شتتكل رستتالة تحمتتل علتتى عتتاتق الكاتتتب فتتي حستتن استتتخدامها فتتي
األدبية  ،وال تأتي الستثارة االبتسام والضتحك لتدى المتلقتي فحستب  ،بتل هتي تقنيتة إليقتاظ
النتاجات
ّ
قستتم
عقتتول القت ّتراء وتحريتتك المشتتاعر لتتديهم  ،ومثتتال ذلتتك "مقالتتة بعن توان " التتنفس الطرّيتتة " حيتتث ّ
الزعبي النفس السياسية إلى ثمانية أنتواع  ":النفس الجاعصةة المنتخبةة التةي ال تسةتثنى  ،والةنفس
المسةةتوزرة التةةي تحصةةل علةةى نفقةةة وزاريةةة  ،والةةنفس العاطلةةة التةةي تكثةةر الحةةديث عةةن الةةنفس
(الفسفسة )  ،والةنفس المأسةفنة التةي تتةدخل فةي القةرار لغايةة مةا  ،والةنفس اللّهاطةة التةي تبتلةع
المعاطة التي تقوم بالتنظير ،والنفس الشةايفة اي الفهمانةة  ،والةنفس
األخضر واليابس  ،والنفس ّ
الطرية التي يتم إغراؤها "  .أوجاع وطن  ،ط ، 2ص. 75
ّ
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وربمتتا تكتتون الستتخرية هتتي الوستتيلة األجتتدى التتتي يمكتتن أن تشتتفي غليتتل ماليتتين القت ّتراء العتترب
تي صتار فيته النتاس متن صتعوبة البكتاء يضتحكون ،ومثتال ذلتك
الذي ّ
غصت حناجرهم متن واقتع عرب ّ
مقالتتة بعن توان " أستتافين " يقتتول فيهتتا الزعبتتي  " :هنةةاك دول تمةةارس " ضةةرب األسةةافين " ضة ّةد دول
أخرى  ،بل يعتبر من أهةم صةادراتها وثرواتهةا الوطنيةة " تصةنيع األسةافين اإلعالميةة "  ...والةذي
يتهمنةةي بالفذلكةةة أو الخةةرف  ،فليةةر وليسةةمع ولةةيلمس وخزتهةةا فةةي ظهةةره صةةبح مسةةاء  ...إ ّنهةةا
األسةةفنة الشةةقيقة والصةةديقة يةةا جماعةة  ، ...مةةا أجمةةل الحيةةاة  ،لةةو أنةةي خلقةةت منةةزوع القفةةا ! "
الممعوط  ،ص. 17
ويحسن الكاتب اختيار العناوين بدقة متناهية وتدل على براعة التعبير ،ومن هذه العنتاوين -
عناوين مؤلفاته – كتاب سواليف حيث تتأتي الستواليف ترفيهتا عتن التنفس لتيس ّإال ،فكتل متا يقتال ال
أن المرء يشفي غليله متن ج ّتراء التتكلّم
فائدة منه ،وال أحد يكترث لتلك السواليف  ،وكل ما في األمر ّ
بهتتذه الستواليف ليخرجهتتا متتن عمتتق قلبتته  ،ويتتتخلص متتن صتتداها فتتي أعماقتته  ،ويبتتث مكنونهتتا فتتي
نفس غيره لعله يدركها ويستشعر بها .
وكتاب الممعوط الذي سلبت إرادته ووقف عاج اًز ختائر القتوى أمتام متا يعتريته ومتا يجابهته متن
عدته وسلبت مقاومته ،فغدا ممعوطاً
التصدي ،فقد انتهكت ّ
معيقات ،وال يملك أدنى سالح للمواجهة و ّ
مسلوباً عاج اًز ضعيفاً ال حول له وال قوة.
وكتةةةاب أوجةةةاع وطةةةن إشتتارة إلتتى الم تواطن ال تتذي تراكمتتت عليتته المصتتائب ،فغتتدا متوجعت تاً
متألماً ،حتى عش

في أحشائه ذلك الوجع مصتاحبا لته فتي كتل م ارحتل حياتته ،يعتاني الشتقاء واأللتم

موحتد ،فالكتل متشتابهون ّإال
وال يهدأ وال يخفف عنه وجعته وال يجتد نصتي اًر لته ،فتالهم مشتترك والوجتع ّ
من رحم ربي.
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وكتةةاب نةةزف منفةةرد فيتته متتن العزلتتة واالغت تراب واإلحبتتاط واليتتأس  ،فتتالنفس مثقلتتة بهمومهتتا ،
والقلب ينزف وجعا ال يدركه أحد  ،يعزف بآالمه لحن الرحيل وفقدان األمل .
اليومي تتة لقربه تتا م تتن روح الس تتخرية
كم تتا ي تتتم اختي تتار العن تتاوين حس تتب األخب تتار واألح تتداث
ّ
الديستتي "
واستتتخدام التعجتتب بلهجتتة ستتاخرة وأستتلوب التستتاؤالت  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعنتوان " حدوثتتة ّ
يشير الزعبي إلتى ج ّتر ميتاه الديستي إلتى عمتان ستواليف  ،ص  ، 72ومقالتة بعنتوان " يزاحموننتا
حتى في المنا " يشير إلى السياسات الفاشلة

أوجتاع وطتن  ،ط ، 2ص ، 84ومقالتة بعنتوان "

سوريا يا حبيبتي " خبر إحراق المدارس في سوريا يقول الزعبتي  " :ياه  ..ما أصعب المةوت عنةدما
يزحف برائحته إلى عطر الذاكرة " نزف منفرد  ،ص . 414
ويقوم
ويعتمد في سخريته النقد
ّ
الموجه لألفراد والجماعات يحارب عللهم  ،ويجابه تقصيرهم ّ ،
عيتتوبهم  ،ويهتتدف إلتتى إقنتتاع المتلقتتي  ،فغرضتتها التهتتذيب والتقتتويم واإلصتتالح  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة
بعنتوان " أعتتد لتتي صتتوتي " حيتتث يقتتول الزعبتتي  " :لألمانةةة  ،جنيةةت شةةيئا واحةةدا  ،فقةةد اسةةتخدمت
يافطاتك وشعاراتك المعلّقة على شرفة بيتي " كوجةوه وسةائد " تعةال وخةذ وسةائدك إلةى المجلةس ،
وأعد لي صوتي  ..لنخرإ متعادلين علةى األقةل فةي الوقةت بةدل الضةائع " أوجتاع وطتن  ،ط، 2
ص. 477
الحجة الالذعة والمنطق المتماسك والنظرة الثاقبة والرؤية الشتاملة والثقافتة
ويتخذ من السخرية ّ
العميقة وتقدم النصح لبناء الشخصية
اإليجابية ،ومثال ذلك مقالة الزعبي بعنوان " لماذا نسخر أبداً
ّ
م

الجهوية وفرض الضرائب وفاتورة
قلّة هيبة " حيث يشير إلى الفساد والنفاق والوساطة و
ّ
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قمة العوج " يقتول الزعبتي“ :ال أدري
الكهرباء .أوجاع وطن ،ط ،2ص ، 44ومقالة بعنوان " ّ
عربية ،مصة ّغرة كانةت أو
قمة
ّ
لماذا ال يخطر في بالي ذلك النوع من النكات تحديدا بعد اختتام أي ّ
(قمةة
فالقمة
مكبرة .ربما ألنها تختزل جميع القمم السابقة !!
ّ
ّ
العربيةة أينمةا عقةدت ،تحتةوي علةى ّ
ّ
قمةة
األلم) ونحةن نتةزلع علةى شةفرة الفرقةة  ،ونسةقط فةي بركةة االسةتعمار ،كمةا تحتةوي علةى ( ّ
قمةة
اإلزعاإ ) عندما يتصارع حزبان وطنيان على أرض لم يملكانها بعد  ،وتحتوي أيضةا علةى ( ّ
قمةة الهبةل ) وهةو االتفةاق
الهدوء ) عندما يخلو البيان
الختامي من أي حلول أو تهديد  ،يليةه ( ّ
ّ
قمةةة التناحةةة ) وهةو التركيةةز علةةى نقطةةة فارغةةة فةةي شةةريط البيةةان
قمةةة آخةةر ،يتبعةةه ( ّ
علةى لقةةاء ّ
الختامي الفارغ أصال  ..نسيت أن أذكر أن جميةع القمةم األمميةة واإلقليميةة والعربيةة التةي عقةدت
ّ
منذ ستّين عاما تضمنت قمة العوإ أيضا "..

الممعوط  ،ص 420

تث عنصتتر
وهتتدف األدب الستتاخر قتتد يكتتون هتتدفاً
تحيحياً ينتتأى عتتن التص تريح ويبت ّ
جمالي تاً تصت ّ
ّ
أن
التشتتويق  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعن توان " مطحنتتة ش ترايط " حيتتث يقتتول الزعبتتي  " :أحيانةةا أشةةعر ّ
بعةةض المحللةةين ( مطحنةةة شةرايط )  ...يجتةةرون مةةا يقةةال  ،يطحنةةون األلةوان السياسة ّةية واألفكةةار
الرائجة والتوجهات السائدة مع ( قمصان ) النفةاق والمةزاودة  ( ..ليحشةوا ) وسةادة الكةالم بمةادة
ال لون لها "  .أوجاع وطن  ،ط ، 2ص 490
اجتماعي تتة م تتا  ،وواقع تاً أليمت تاً وطموحت تاً منشتتوداً  ،فالكات تتب ل تته
واألدب الستتاخر يع تتالج قضت ّتية
ّ
قضية مهموم بها ورسالة يريتد لهتا أن تصتل  ،ومثتال ذلتك مقالتة بعنتوان " دم ودمتع ومتازوت " يقتول
الزعبي " :دماء الشعوب وأكفان الشهداء هي ( يود ) األوطان المجروحة و ( شاشها )  ......يةا
رب في زمن القائةد ( المستأسةد ) حتةى الةدمى تستشةهد ! " نتزف منفترد  ،ص  ، 454ومقالتة
ةطيني  ،وقبةةل أيةةام كةةان يةةوم الطفةةل
بعنتوان " ابتراق الحرّيتتة " يقتتول  " :اليةةوم هةةو يةةوم األسةةير الفلسة ّ
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الفلسطيني  ،سبقهما يوم األرض  ..أعياد كثيرة وفرح قليل .في فلسطين كلّها ال أحد يستطيع أن
ّ
لتبدد ليلها المظلم " .نزف منفرد  ،ص 474
ينفخ على الشمعة في عيدهّ .
فغزة تحتاإ إليها ّ
العقلية
النتقادية والسخرية
عبي بعض أنواع السخرية كالسخرية ا
ّ
ّ
ويتضح في أعمال الكاتب الز ّ
االنتقادية تهدف إلى السخر من الظواهر في الحياة ونقدها من خالل
الفكاهية  ،فالسخرية
والسخرية
ّ
ّ
سلوكية ،
أدبية أم
اجتماعية أم
اء أكانت ظاهرة
ّ
سياسية أم ّ
ّ
ّ
أفراد بعينهم أو جماعة بعينها أو تقليد سو ً
تي  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعنتوان " ثقافتتة
فيعمتتد األديتتب إلتتى موضتتوع النقتتد متتن وجهتتة نظتره بأستتلوب أدبت ّ
العرط " يشير الزعبي إلتى المناستبات والطّتم واأللعتاب النارّيتة فتي األعتراس والتخترج والنجتاح وانفتاق
الف الدنانير عليها ستواليف  ،ص  ، 70ومقالتة بعنتوان " أجتراس الطفولتة " يقتول  " :فةي هةذا
الزمن الديجيتال لدينا أطفال وليس لدينا طفولة " نزف منفرد  ،ص . 22
العقلية فهي تعني السخرية من بيئة فكرّية ما ومعتقتدات تنتافي المجتمتع وتوجيته
أما السخرية
ّ
ّ
أفت تراده إل تتى عي تتوبهم حت تتى يص تتلحوها ،ومث تتال ذل تتك مقال تتة بعنت توان " س تتتار أك تتاديمي " ينتق تتد الزعب تتي
السلوكات والممارسات للمشاركين في البرنامج سواليف ص . 57
بينمتتا الستتخرية
الفكاهيتتة تهتتدف إلتتى اإلضتتحاك والفكاهتتة ترويح تاً للتتنفس المتعبتتة  ،وتنفيس تاً
ّ
لآلالم لتدفق الفرح وا ازلتة متا يعلتق بالقلتب متن هتم وحتزن  ،ومثتال ذلتك مقالتة بعنتوان " مكالمتة دوليتة
ميت " يشير إلى األحوال السيئة من خالل اتصتال أب ميتت متع ابنته ذاكت اًر لته العتي
مع ّ
وعفا وراحة بال وكل شئ ببال

فتي دفتا

أفضل من حال األحياء الممعوط  ،ص. 450

عبي يريد اإلصالح من خالل النقد الساخر لواقع األمة والناس .
ّ
إن األديب الز ّ
مقومتات الشخص ّتية الستاخرة فتي
وا ّن القادرين على السخرية قلّة بالنسبة لمجتمعاتهم  ،وتظهر ّ
عقلي إذ يتمتع الساخر بالجرأة والتذكاء وقتوة الخيتال والمنطتق  ،والقتدرة علتى
عدة جوانب منها جانب
ّ
ّ
االرتجال من غير فكرة سابقة أو أهبة باقتتدار وسترعة  ،أو ّأنته يمتلتك القتول علتى البديهتة التتي هتي
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أقل مرتبة من االرتجال ألنه يفكر قليالً قبل القول  ،ويتصف بالب ارعتة فتي الترد  ،وحستن التتخلص
احيتتة عاليتتة -
لم ّ
فتتي المواقتتف المختلفتتة  ،والفطنتتة لخفايتتا األق توال واألفعتتال  - ،فيمتتا يمكتتن تستتميته ّ
حتى ّإنه يتوقف عند دقائق األمور التي ال ينتبه لها الكثيرون .
فإن الكاتب يتمتع بالهدوء التام وخفّة الروح  ،ويمتلك أيضاً شتعو اًر
أما بالنسبة للجانب
النفسي ّ
ّ
ّ
وبالعزة واالستعالء .
بالتفوق واالنتصار
مسيط اًر واضحاً
ّ
ّ
فإن التركيز يكون على حسن التصوير لدى األديب الساخر وخفّتة
أما بالنسبة للجانب
األدبي ّ
ّ
ّ
اإلشتتارة ولطتتف العبتتارة ورشتتاقة التعبيتتر ،ومتتا يحتاجتته متتن ذوق رفيتتع مرهتتف وقتتدرة علتتى الصتتياغة
األدبيتة ومثتال ذلتتك مقالتة الزعبتي بعنتوان " حتارس القمتح " يشتتير إلتى موستم الحصتتاد والغتالل نتتزف
ّ
تتوية " يصتف فيهتا أجتواء الشتتاء عنتتد النتاس البستتطاء
منفترد ،ص  ، 54ومقالتة بعنتوان " رجعتت الشت ّ
والشوارع وسقوط األمطار وصوت المزراب وصوت المطر على النوافذ  .سواليف  ،ص65
تأن الستتخرية تتطلتتب الخب ترة بتتالمجتمع والد اريتتة بأحوالتته
تاعي ّ
فإنتته يتمثتتل بت ّ
ّ
أمتتا الجانتتب االجتمت ّ
االجتماعيتتة ،وتمييتتز واقعتته متتن ختتالل المعايشتتة
تادية و
والمعرفتتة بحاجاتتته
ّ
الدينيتتة والسياست ّتية واالقتصت ّ
ّ
لطبقاته المختلفة ابن ظافر ت 642هت 4079 ،م  ،ص 67
أن الستتخرية أستتلوب فنتتي يهتتدف إل ازلتتة الضتتيق والهتتم متتن قلتتوب النتتاس ،ورد خطتتر قتتادم
كمتتا ّ
تي:
على المجتمع أو خطر متوقع عليه ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " عقتوق وطنتي " حيتث يقتول الزعب ّ
عةق؟! " أوجتاع وطتن،
" لست أدري ،كيف تطعهةم قلةوبهم ويعقّونةك ؟! وهةل مةن مثلةك يةا وطنةي ُي ّ
ط ،2ص . 87
حساسية لنقائص المجتمع فهو يستخر بهتدف اإلصتالح لتكتون
يقي لديه
ّ
والكاتب ناقد حق ّ
تابي للبنتتاء  ،أو محاولتتة لطيفتتة مه ّذبتتة الغتترض منهتتا تطهيتتر المجتمتتع
ّ
العمليتتة فتتي قمتتة العمتتل اإليجت ّ
تلبية التتي تجانتب التطتور وتنتاهض الحركتة نحتو المستتقبل  ،والتتخلص متن العوامتل
من الظتواهر الس ّ
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التتتي تهتتدد الحي تاة بتتالتوقف أو التتبطء كالجهتتل والبختتل والتتدعاوي الكاذبتتة  ،وتهتتاجم متتا يحتتتوي منهتتا
إن حرص المجتمتع
إعراضاً عن الحياة أو عج اًز عن التعامل معها كالغفلة والبالدة والخمول  ،وذلك ّ
لألمتة كلّهتا متن
على كيانه يثير فيه روح المقاومة والتدفاع عتن التنفس ليترد المهتاجمين المنتقصتين ّ
أعتدائها أو الختتارجين علتتى قواعتتدها ونظامهتا متتن أبنائهتتا  ،إلعتتادتهم إلتى الطريتتق الصتتحيح والتخلّتتي
عن عاداتهم المرفوضة في مجتمعهم  .حفني 4087م  ،ص 8
عبي بأسلوبه الساخر ينتقد األوضاع بصورة يفهمهتا الجميتع ،فهتو يستتنهض الهمتم
والكاتب الز ّ
االجتماعي تتة أدت إل تتى إبت تراز األس تتلوب
أن الظ تتروف
ي يبع تتده ع تتن المس تتاءلة ،وال شت ت ّ
ّ
ك ّ
بأس تتلوب رم تتز ّ
الساخر في أدب الكاتب ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " صلة لحم " يشير إلى ارتفاع سعر اللحم البلدي
وعتتدم القتتدرة علتتى شترائه فيكتفتتون بزيتتارة الملحمتتة والنظتتر إلتتى الختتروف المعلّتتق فيقتتول " :فةةي مجةةال
يعبط الولد الخروف شوي من باب صلة اللحةم " الممعتوط ،ص ، 427ومقالتة بعنتوان " تصتبحون
علتتى رغيتتف " يقتتول الزعبتتي ":الرغيةةةف شةةةمس الجةةائع ووطنةةةه  ..وقلبةةةه الةةذي اليحيةةةا مةةةن دونةةةه
والشةةهداء الةةذين قضةوا ،قضةوا مةةن أجةةل وطةةنهم الصةةغير " الرغيةةف " الةةذي يحة ّةدهم مةةن الجهةةات "
األوجع "  ..يدي على قلبي ،يدي على " رغيفي "  .مصر اآلن ،وال أعرف مةن سةيكون غةدا ....
تصبحون على رغيف " أوجاع وطن  ،ط ، 2ص 27
أدبية وموقف ورؤية وفكر وتوجه فكري وسياسي ،أنتج من خاللها سلسلة
والسخرية لديه حيلة ّ
متن المؤلفتات تتضتتمن عتدداً متن المقتاالت ،وجعتل الستخرية فيهتتا هتدفاً قتابالً للقتراءة ،فيحمتل القتتاريء
على متابعة نصوصه وأعماله.
تادة وأستتلوب لتستتويق فكترة متتا وادخالهتتا فتتي دمتتاق المتلقتتي كتتي
واألدب الستتاخر هتتو متتادة جت ّ
وكأن الكاتب الساخر رقيب على كل من يتسلم الستلطة ويحت ّذره متن االنحتراف ،ويستخر
يدافع عنها،
ّ
ضد االنحراف ،والكتابتة الستاخرة متادة
منه إذا انحرف ،ويقاتل من أجل أن تنهض قوى الشارع بثورة ّ
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جماهيرّية وكلمتا كثتر عتدد الق ّتراء والمعلّقتين كلمتا تتأثّر النتاس بمتا يكتبته الكاتتب الستاخر ،ومثتال ذلتك
مقالة بعنوان " اللحلحة المستدامة " يقول الزعبي " :ختاما  ،أعتقد أ ّنه آن األوان  ..أن نرسةم خطّةا
موازيا لمفهوم التنمية المسةتدامة ولةيكن اسةمه اللحلحةة المسةتدامة ...لنةتم ّكن مةن الصةمود أمةام
الدولية " الممعوط  ،ص422
رغباتنا والتماشي مع ظروف اللحلحة
ّ
تعبية ،ومصت تتطلحات النت تتاس  ،وقضت تتاياهم ،
إذن الكاتت تتب الست تتاخر هت تتو مت تتن يفهت تتم الحيت تتاة الشت ت ّ
وهمتتومهم ويعايشتتها ويعتتاني منهتتا  ،ويستتخر منهتتا ليستتمو فوقهتتا ويحتتاول االنختراط فتتي حيتتاة النتتاس
ونضاالتهم ال يقودهم وال يتبعهم بل يكون واحداً منهم أنيطت به مهمة الكتابة الساخرة .
والمالحظ على كتابات الكاتب أحمد حسن الزعبي واللجتوء إلتى الستخرية متن بعتض المظتاهر
تي ،وتصتوير مشتكالت النتاس وهمتومهم وتطلعتاتهم داختل المجتمتع والشتارع
ّ
السياسية فتي العتالم العرب ّ
تادية والسياست ّتية  ،واستتتمداد الموضتتوعات متتن واقتتع
والمقهتتى  ،ورصتتد أوضتتاعهم
االجتماعيتتة واالقتصت ّ
ّ
تي للتتبالد العر ّبيتتة  ،وتخلّتتف المجتمعتتات وخمتتول
الشتتعب داختتل المجتمتتع  ،وااللتفتتات للوضتتع السياست ّ
التحدث عن بؤر الخداع والفساد في المجتمع  ،ومثال ذلك مقالتة
الشعب واالستكانة واالستسالم  ،و ّ
بعنوان " منتهى الطموح " يشير إلى األخبار واألحداث الموجعة  ،فيقتول الزعبتي  ":منتهةى الطمةوح
مدبر يشعل الضوء األحمر علةى مخةدتي "
أن أنام  ،أنام ال خبر عاجل وال انشقاق جديد وال موت ّ
سواليف  ،ص  ، 424ومقالة بعنوان " الظ ّل " يشير فيها إلى التبعيتة  ،فيقتول  ":دخةل دخلةوا ،
جلس جلسوا  ،التفت التفتةوا ابتسةم ابتسةموا  ... ،شةجب شةجبوا  ،أ ّكةد أ ّكةدوا  ،وعةد وعةدوا  ،قةام
قةةاموا  ، ... ،وفةةي آخةةر النهةةار فرك ةوا أيةةاديهم نةةادمين أمةةام الةةزعيم  :نسةةألك وأنةةت فةةي جبروتةةك
وقوتك  ..أال يفسد االختالف للود قضةية !! " أوجتاع وطتن  ،ط ، 2ص  ، 52ومقالتة بعنتوان "
رأس مايت تتل " يشت تتير إلت تتى األوضت تتاع الست تتائدة فت تتي الت تتوطن العربت تتي وقضت تتية فلست تتطين والقمت تتة العربيت تتة
 .الممعوط  ،ص. 55
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وفتتي مقاالتتته صتتوت اإلنستتان ،تحتتدث عتتن مصتتائب الشتتعب بلغتتة واضتتحة لتتتؤدي الغايتتة متتن
لقراء  ،ومثال ذلك مقالتة بعنتوان " امنحنتي إجتازة ألحبتك " يقتول الزعبتي" :
الكتابة لتصل للجمهور وا ّ
وطني ما زلت أفتّ

عنك فيك  ...أخشى على تجاعيد الوقت في مآقيك  ...وطني امنحني إجازة

قصيرة من أوجاعي ؛ ألحبك " نزف منفرد  ،ص . 87
الطبيعيت تتة للنت تتاس علت تتى شت تتاكلة النثت تتر والقصت تتة وبست تتاطة
ويعتمت تتد نثريت تتة األست تتلوب ألن اللغت تتة
ّ
العامي تتة ،ويبتع تتد ع تتن اس تتتعمال الكلم تتات الص تتعبة والغامض تتة،
الكلم تتات ،واس تتتعمال بع تتض الكلم تتات
ّ
ومفرداته تمتتاز بالستهولة والوضتوح ،ومثتال ذلتك مقالتة بعنتوان " متن وحتي الحلّتة " يتورد فيهتا مشتاهد
يومية ويصف حال الناس عند مغادرة الدوام الرسمي الممعوط  ،ص487
تي وااللتف تتات إل تتى مش تتكالت
تاعي والمعيش ت ّ
تي واالجتم ت ّ
ويس تتتمد موض تتوعاته م تتن الواق تتع السياس ت ّ
مطهر الشعوب يطوب على ماتوره
الشعب ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " ربيع أحمر " يقول الزعبيّ " :
يتطهر  ،عليةه أن يةؤمن
الحرية ،ومن أراد أن " يختن " حريته " و "
بين الدول تباعا ،فهذه سنة
ّ
ّ
أن الربيع أحمر " نزف منفرد  ،ص . 47
ّ
والتكرار لبعض األلفاظ وتضمين قصص التراث العر ّبية القديمة ،واإلشارات إليها من العبارات
يخيتة أملته
التي أصبحت مألوفة ووصف أوضاع الحاضر واالهتمام بالرمز واستتدعاء شخصتيات تار ّ
الحجتاج وشتارلك
في المستقبل ومثال ذلتك :ذكتر بعتض الشخصتيات فتي متتن مقاالتته منهتا المتنبتي و ّ
هولمز وتولستوي ومحمود دروي

وغوار وغيرهم .
وزكريا تامر ّ

الشعبية التي تتمكن متن إعتادة
مستقبلية واضحة تؤمن بانتصار اإلرادة
وهو صاحب رؤية
ّ
ّ
بناء المجتمع الجديد.
وتبدو صور السخرية عديدة قد تأتي في الجملة أو في الوصف العتابر أو فتي الصتورة أو فتي
المضمون الساخر  ،وتتجلى النزعة الساخرة أوضح ما تتجلى في عناوين مؤلفاتته فيمتا يصتدرها متن
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إهتتداءات أو مقتتدمات فمتتثال يقتتول الزعبتتي فتتي اإلهتتداء  " :إلةةى جميةةع الممعةةوطين فةةي األرض " .
الممعتتوط ،ص  2ومثتتال ذلتتك يقتتول فتتي اإلهتتداء الثتتاني  " :إلةةى كةةل الموجةةوعين بأوطةةانهم " .
أوجاع وطن ،ص7
المجتمعيتتة  ،ومقارنتتة بتتين
والتعليتتق الستتاخر عنتتده فيتته إضتتاءة لجوانتتب نفست ّتية ولمنظومتتة القتتيم
ّ
تاعي  ،والقتتدرة علتتى اإليحتتاء بكتتل التتدالالت  ،والب ارعتتة فتتي التركيتتز ،
تي والواقتتع االجتمت ّ
الواقتتع النفست ّ
توي  ،ورس تتم المش تتهد بكلم تتات قليل تتة  ،ودع تتوة المتلق تتي لمش تتاركته ف تتي من تتابع الس تتخرية
واالقتص تتاد اللغ ت ّ
والتناقض بين عادات المجتمع وسلوك أفرادها  ،ومثال ذلك أقواله ارتية  ( :وجةوه السياسةيين مثةل
الطاقةةة  :ال تسةةتفني وال تسةةتحدث ولكةةن تتحةةول مةةن شةةكل آلخةةر )  ( ،المبةةدأ الوحيةةد الةةذي يتبعةةه
معظةةم السياسةةيين فةةي بلةةدنا هةةو " تغييةةر المبةةدأ " )  ( ،لةةم نعةةد نسةةمع عةةن خطةةط الحكومةةة فةةي
مواجهة الفقر  ،مما يفتح أمامنا أحد االحتمالين  :إما أن يكونةوا قةد قضةوا علةى الفقةر  ،سوامةا أن
يكونوا قد قضوا على الفقراء ) ( ،نفسي بمزيةل قةد بنةك اإلسةكان " امعةط " فيةه كةل الزايةدين عةن
الحاجة في المواقع الحساسة )  ( ،العمالء مثل المقابر  ،يحيون عندما تموت األوطان )  ( ،لةو
كان المثل " إذا كان الكالم من فضةة فالسةكوت مةن ذهةب " صةحيحا الغتنةى العةرب  ( ،) ..دائمةا
الفقةةةراء وقةةةود المةةةوت وحطبةةةه  ..ألن ال دخةةةان لهةةةم وال رمةةةاد ) ( ،الضةةةمير يصةةةبح أحيانةةةا مثةةةل
السياسي مثل بائع الفحم :
ذبابة لحوحة إما أن تقتلها وتستريح  ،سواما من إلحاحها تصيح ) ( ،
ّ
تتلوث يده بمال الشعب ) ( ،المواطن مثل الرغيف الكل يحلةف عليةه  ،والكةل يأكةل
استحالة أن ال ّ
به )  ( ،الرؤوس الكبيرة في البلد صراعها من أجةل نقطةة  :إمةا " نفةوذ " أو " نقةود " )  (،الةذين
يرددون دائما " في الحقيقة " هم غالبةا أبعةد النةاس عةن الحقيقةة )  ( ،اطمةأنوا الةوطن فةي أيةدي
أمينة  :من الوزير األب إلى الوزير االبن إلةى الةوزير الحفيةد ) ( ،الوطنيةة ببلةدنا مثةل اللحةاف :
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الكةةل يشةةد بةةه  ،ليتغطةةى فيةةه  ( ، ) ..المسةةؤول الفاسةةد مثةةل البعةةوض يم ة

دمةةك مئةةة مةةرة وال

مرة )  ( ،جديد األدوية العربية  :كبسوالت للكرامة  ..تأخةذ قبةل التفةاوض
تستطيع أن تمصه ولو ّ
بنصف ساعة )  .أوجاع وطتن  :ص ، 86 ، 71 ، 61 ، 51 ، 11 ، 21 ، 28 ، 22 ، 41
. 462 ، 421 ، 448 ، 442 ، 496 ، 06
وعاطفيتاً المتلقتي صتاحب التنص ،فهتو يأختذ فتي حستبانه
تدانياً
ّ
والبناء اللغتوي لديته يخاطتب وج ّ
المتلقي في ضوء معرفته  ،ومعرفة اللغة التي تناسبه ومعرفة ردود الفعل الممكنة على النص  ،فهو
يختتار ألفاظته وعبا ارتته وصتتوره وأفكتاره وأستلوبه بمتتا يناستب المتلقتي كتي يتتؤثر بته ويجعلته يتفاعتتل
مع النص .
تي عنتد الزعبتي يمثتل أمتارة يستتدل بهتا علتى قد ارتته فتي التنص الستاخر
وال ش ّ
ك ّ
أن العمتل األدب ّ
ومواقفه ومقاصتده معتمتداً عليهتا فتي تحقيتق التتأثير فتي المتلقتي  ،واالعتمتاد علتى دالالت يتأنس بهتا
المتلقي وتلقى قبوالً وتحقق تأثي اًر في نفس المتلقي فهو المعني بالرسالة من المبدع  ،وتكتون الرستالة
اجتماعي تاً  .كمتتا تتتترك المتلقتتي يستتبح فتتي بحتتر متتن
وثقافي تاً و
معب ترة ومتتؤثرة تتفتتق متتع أحوالتته نفست ّتياً
ّ
ّ
ّ
التأويالت والتفسيرات علّه يعثر على المعنى المنشود.
م تتن خص تتائص أس تتلوبه اإليج تتاز وه تتو اللّم تتح واالقتص تتاد ف تتي الك تتالم  ،والمفارق تتة اللغوي تتة ،
احيتتة عاليتتة ،ومثتتال ذلتتك بعتتض متتن عنتتاوين مقتتاالت
ولم ّ
فاإليجتتاز البلي ت يخفتتي النقتتد التتالذع بتتذكاء ّ
الزعبتي  ( :برواز الدم )  (،يزاحموننا حتى فةي آالمنةا )  (،الحةالم " العربةي " ) ن ( سةور الحةزن
العظةةةيم )  ( ،أحةةةالم للخصخصةةةة )  ( ،خةةةالتي صةةةبحية فةةةي القمةةةة العربيةةةة ) ( ،محنةةةة الشةةةتاء
والصيف )  ( ،سهرة سمراء )  ( ،انفصام )  ( ،ربيع أحمر ) ،إ ّني أريت أحد عشر تابوتا )
فمقالتتة ش تراك التتذاكرة يتضتتح فيهتتا تصتتوي اًر بتتين الماضتتي اإليجتتابي والحاضتتر الستتلبي
نتيجتتة الشتتعور بتتالحزن لتتدى الكاتتتب الممعتتوط  ،ص  ، 15ومقالتتة امنحنتتي إجتتازة ألحبتتك
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حبته  ،ممتا
يتضح فيها تناقضاً ظاهرياً  ،تتمثل فتي طلتب الزعبتي إجتازة متن المحتب كتي يتتمكن متن ّ
يتتوحي للمتلقتتي البحتتث عتتن بنيتتة خفيتتة داخليتتة والكشتتف عتتن مقصتتد المبتتدع والعثتتور عليتته  ،نتتزف
تأن الزعب تي يقتتول أتمنتتاه لتتو يتتأتي
منفتترد  ،ص  ، ، 87ومقالتتة يتتأتي العيتتد متتتأخ اًر يبتتدو وكت ّ
أن المبتتدع مثقتتل بمتتا يتتأتي بتته العيتتد اليتتوم وقتتد اختلفتتت ألوانتته وتغيتتر طعمتته وانتتدثرت
متتتأخ اًر حيتتث ّ
بهجته نزف منفرد  ،ص25

 ،ومقالة نكشة حزيران يبدو فيها إشارة إلى الكف عن الحديث

عن الهزيمة واالنشغال عما سواها  ،حيث يقتول  " :لم تستمر حةرب حزيةران أكثةر مةن سةتة أيةام ،
بينمةةا لةةم يتوقةةف الكةةالم عنهةةا منةةذ أربعةةين عامةةا  ،يةةا إلهةةي  ،هزيمةةة جعلتنةةا نثرثةةر نصةةف قةةرن ،
فكيف لو كان انتصا ار  ...أخي ار  ،على المؤرخين الذين أطلقوا وصف " نكبة " ل  ، 46ووصف "
نكسة " على  ، 24ووصف " فقسة " على  .. 6112أن يكونوا منصفين أكثةر  ،ويطلقةوا وصةف
" بعطة " على العام  – 6114مع إمكانية تبديل حرف الطاء بحرف آخر مناسةب – ففةي لبنةان "
حرب نهر البارد " يعد " بعطة " للوحدة  ،وفي فلسطين " حماس  ،وفتح " أكبر بعطة لحلم الدولة
الفلسةةطينية  ،وفةةي العةةراق " السةة ّنة والشةةيعة " بعطةةة للمقاومةةة الموحةةدة فةةي وجةةه المحتةةل " ..
الممعوط  ،ص00
وأسلوب االستفهام لديه يهدف إلى لفتت نظتر الستامعين وش ّتد انتبتاههم لحملهتم علتى التفكيتر
في قوله وليجعل كذلك النص أقرب للفهم ويعطيه المرونة والسهولة .
ويلجأ األديب الزعبتي إلتى دقّتة التصتوير وروعتة المالحظتة ليرستم صتورة نشتعر ّأنهتا تكتاد
تي مصت ّتور  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعن توان " ستتور الحتتزن
تكتتون
ّ
مجستتمة أمامنتتا ،والح توار لديتته ح توار حت ّ
العظيم " يقول  ":لقد جرحت وأنا أقطع الجدار " نزف منفرد  ،ص 422

.

لماحتاً وروحتاً مرنتتة وقتتدرة علتتى
والكاتتتب أديتتب ّ
فنتتان يملتتك خيتتاالً مرنتاً وعقتالً راجحتاً وذكتتاء ّ
الصياغة وملكة الختيار ما يحقق غرضه في الكتابة.
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فأراد الكاتب من خالل أساليب السخرية أن ينقل اهتمامه بمشاكل وأوضاع متعتددة تتصتل
بالوطن وخارجه.
تي أديتتب يجيتتد ستتبك حتتروف النثتتر ،ومؤلفاتتته تتتدل داللتتة واضتتحة علتتى هتتذه
فاألديتتب الزعبت ّ
المقدرة
ويكثتتر الكاتتتب متتن أستتلوب االستتتفهام وهتتو نتتوع متتن التفاعتتل متتع المتلقتتي بوستتاطة جعتتل
المتلقي يجيب عما يطرحه من أسئلة بعد التفكيتر والبحتث عتن اإلجابتة المناستبة ،واغنتاء لغتة العمتل
األدبي.
ّ
وجتتاء اعتمتتاد االستتتفهام الستتاخر لديتته لرفتتع درجتتة االنفعتتال وتقويتتة التتتأثير باعتبتتاره أستتلوباً
قوي تاً ينتتبض بالحيتتاة ،ويتتترك فتتي ثنايتتاه أحاستتيس ومشتتاعر ودالالت كثي ترة لهتتا أبل ت األثتتر فتتي نفست ّتية
المتلقتتي ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعن توان " اشتتلعها " يقتتول الزعبتتي .. ":هةةل سةةيخفض ذلةةك سةةعر برميةةل
النفط؟ هل سيضبط األسعار؟ هل سيتضاعف راتب الموظف؟ هل ستقوم قائمة العرب؟ هل أصةبح
حق وحقيقة “قال الطبيب طبعا ال .قلت له :إذن اشلعها “ الممعوط ،ص. 25
بني آدمي " عن ّ
وا ّن هذا األسلوب يمتلك القدرة على تحريك المشاعر ،واالستئثار باالنتباه ،وحمل األذهتان
على التفكير ،والمشاعر على التجاوب معه.
ولقتتد وجتتد األديتتب فتتي الستتخرية بغيتتته ،وم ّكنتتته متتن إعتتالء صتتوت النقتتد  ،ويكتتون العمتتل
األدبتتي عين تاً ناقتتدة ستتاخرة  ،والمتلقتتي يفكتتك شتتيفرة العمتتل األدبتتي فيمتتا يعتترض فتتي قالتتب هتتازئ ٍ
اله
ّ
ّ
االجتماعية .
متأث اًر به  ،والكشف عن أخطاء المجتمع  ،والمساهمة في عملية التغيير
ّ
يحتترص الكاتتتب علتتى ستتالمة التعبيتتر وروعتتة الصتتياغة ،وتحتتري الوضتتوح فتتي اإلبانتتة عمتتا
يريد قوله ،واإلفصاح ببساطة عن المعاني التي يطرحها  ،ويحس أن حق قارئه عليته أن يصتل إليته
المعنى كامالً واضحاً بسيطاً وسهالً .
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ويورد في مقاالته متن روايتات الحتوادث التتي يعرفهتا ،أو وقعتت لته ،أو متا م ّتر بته ،ويلتتقط
اليومية ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " الرجل األخضر " يقول الزعبي " :لكثرة ما
األحداث والمشاهدات
ّ
تناولت الخبيزة هذا الشةهر  ،صةرت أشةعر أنةي الرجةل األخضةر الحقيقةي  ...أو أ ّنةي األمةين العةام
منطقيةة وانسةجاما مةع
المساعد في جماعة السالم األخضر  ..بل أعتقد أن اسمي سيصةبح أكثةر
ّ
الخبيزة  ،لو استبدلت به " اخضر حسن الزعبي "  .أوجاع وطن  ،ط ، 2ص442
المتمي تزة  ،ولتته
متميتتز فتتي كتاباتتته يختلتتف فك ت اًر وأستتلوباً ومنهاج تاً ،ولتته شخصتتيته
ّ
لتتذلك فهتتو ّ
أسلوبه المتف ّرد  ،وكتاباته قريبة من نفس المتلقي بالغة األثر .
وعدتتته فتتي
بلبتتهّ ،
جليتتة ج ّذابتتة تستتتهوي القتتارئ وتستتتأثر ّ
ومقتتاالت الكاتتتب تبتتدو فيهتتا شخصتتيته ّ
قوي تتة م تتن الص تتور
تي ال تتذي يش تتعّ بالعاطف تتة ويثي تتر االنفع تتال ويس تتتند إل تتى رك تتائز ّ
ذل تتك األس تتلوب األدب ت ّ
القويتة الجزلتة فتي بعتض األحيتان  ،ومثتال ذلتك مقالتة
تيقية واأللفتاظ ّ
الخيالية ،واعتماد العبارات الموس ّ
ّ
ثمةة
بعنوان " ّ
البنورة " يقول الزعبي فيها  " :يسود صمت جديد مع قدوم النةور المتواضةع  ..بينمةا ّ
س ةؤال راق ة

فةةي دمةةاغي يشةةبه لهبةةة السةةراإ يضةةا زوايةةا التفكيةةر المعتمةةة  ..لمةةاذا يقطعةةون

الكهرباء عندما يمر مسؤول كبير ؟؟ سواذا كان مسؤول كبيةر إلةى هةذه الدرجةة  ،لمةاذا يمةر خفيةة
من الحةدود !! مةا الةذي سةيفعله بعةد أن يقطةع الحةدود ذهابةا أو إيابةا ؟ مةاذا يرتةدي ؟  ..ال أدري
إلى اللحظة إذا كةان ذلةك المبةرر الةذي كةان يطلقةه أبةي عنةد كةل " انقطةاع " حقيقيةا  ،أم إ ّنةه مةن
صنع خياله أيضا  ..على أي حال كنت أعقد يدي علةى ركبتةي المنتصةبتين وأراقةب األشةياء التةي
ض ة ّخمها بصةةي

الس ةراإ  ..فةةأرى " ُغة ّةرة " أخةةي شةةجرة زيتةةون  ،والمسةةمار فةةي الحةةائط عسةةكريا

مناوبةةا  ،و " شربوشةةة " السةةتارة جةةرس كنيسةةة  ..وقلةةم الرصةةا

مئذنةةة  ..وشةةماغ أبةةي خيمةةة

التخيةل حتةى ينفةد زيةت اليقظةة مةن جفنةي وينطفةا
عريضةة  ،ويةدي جنةاح غةراب  ..أتمةادى فةي
ّ
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سراإ العين وأنام  ....يا لهذا الزمن القاحل مةن كةل شةا  :حتةى المطةر أصةبح ذكةرى  ..والعتمةة
أمنيةةةة  "..أوج تتاع وط تتن  ،ط ، 2ص  ، 00ومقال تتة بعنت توان " وجع تتي " يق تتول الزعب تتي  " :كلمةةةا
غةزة لةن تمةوت "  ..وكلمةا قة أر خطبةاء
أتخمني موجز األخبار  ،بصلوات " القنةوت "  ..وهتافةات " ّ
الشةةتات علةةى مسةةامعنا بيانةةات االحتجةةاإ  ..زحفةةت علةةى ق ةوائمي األربةةع  ،ودسةةت علةةى وجعةةي
األوجع ،وسكنت في حظيرة النعاإ  " ..أوجاع وطن  ،ط ، 2ص 45
اللغة
تي ،فهتي عنصتر مهتم
اللغة وسيلة اإلبداع والمادة
األدبية األولى التي تجسد ّ
ّ
أدبيتة العمتل األدب ّ
أدبية بدون لغة .
فال حياة ّ
تي وتشتكيلها أمتر
يمكن تعريف اللغة بمتا يتأتيّ :
أن " اللغتة تع ّتد اللبنتة األساس ّتية لألستلوب األدب ّ
تخيتر ألفاظته وتجويتد صتناعتها" منتدور ،
مهم في بناء األسلوب ،لتذا ال بتد للشتاعر أو األديتب متن ّ
4071م ،ص. 27
المحكيتة فتي بعتض عباراتهتا فهتي
وتستمد السخرية عند الكاتب الزعبي قوتها من اقترابها للغة
ّ
تعبي ومث تتال ذلتتك ق تتول الزعب تتي :علتتى قف تتا م تتن يشتتيل  ،بياخ تتة  ،ت تتأخير بكتت ار
ذات طتتابع ش ت ّ
الصبح ما بتدي  ،إن شتاء اهلل بستمع نفتس  ،شتلون هالرحلتة  ،ختالص كتازه  ،ماكتل
للرك ت ت تتب  ،ظلّت ت تتك دغ ت ت تتري  ،الم ت ت تتاخوذ  ،الخ ت ت تتايس،
دي ت ت تتزل  ،أب ت ت تتوك يال ت ت تتديزل  ،ال ت ت تتدم ّ
المقبعة ،
شره ،
ّ
الخاير،المهدوم  ،شلون شايفلي هالغرض  ،بعد ما ّبين خيره من ّ
تع ِ
بورد  ،بهري وبره  ،الستيرة
الجغم  ،التشقيح ْ ،

.

يوظتتف الكاتتتب اللغتتة المحكيتتة وذلتتك لقربهتتا متتن المتتألوف الشتتائع بتتين النتتاس فتتي منطتتوقهم
ويحقق التواصل معهم فيتفاعل المتلقي مع المبدع.
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وتوظي تتف اللغ تتة لالهت تتداء إل تتى ص تتور غريب تتة مض تتحكة تف تتاجئ المتلق تتي ليش تتهد ل تته باإلب تتداع
حد اإلبداع  ،ومثال ذلك مقالة بعنتوان
حد اإلمتاع إلى ّ
قوي لتخرج من ّ
واالختراع  ،وتكون ذات وقع ّ
نشةم فيةه رائحةة أي شةيء  ...سةوى
شم الجميتد" يقتول الزعبتي  " :أرجةوكم اخترعةوا لنةا عيةدا ّ
"عيد ّ
رائحةةة أعمارنةةا المحترقةةة تحةةت جلودنةةا !! " يقابتتل الكاتتتب بعبتتارة عيتتد شتتم النستتيم

ستواليف  ،ص

 ، 52ومقال تتة بعنت توان " مطل تتوب وط تتن " يش تتير إل تتى م تتا ال يطلب تته الم تترء فه تتذا الطل تتب خ تتارج ع تتن
المألوف فالعادة تكون طلب بيت أو طلتب ستيارة أو طلتب أرض فكيتف يمكتن للمترء أن يطلتب وطنتاً
وهتتو فتتي التتوطن  ،فيقتتول الزعبتتي  " :إذا كةةان إعةةالن تجةةاري مخطةةوط بةةالحبر  ،مكتةةوب بةةالعبري،
العربية صفحة كاملة في صفحات النعةي “
مدفوع األجر  ،سيستعيد وطنا  ..إذن فاحجزوا للكرامة
ّ
أوجاع وطن  ،ط ، 2ص. 425
الشعبي واألقوال المأثورة  ،واللغة تقترب
العامية والموروث
المطعمة باللهجات
ولغته اللغة
ّ
ّ
ّ
قوياً من روافد التعبير الساخر
النخبوية  ،واعتماد األمثال
من الذائقة العامة أو الذائقة
الشعبية رافداً ّ
ّ
ّ
 ،واعتماد األقوال المأثورة غاية من الحكمة ودليل على الثقافة والبراعة في االستهالل  ،ومثال ذلك
مقالة بعنوان " أمثال معاصرة " ومنها  " :البديع في مواجهة الصقيع  ،ألف باء حلول الشتاء ،
أسرار وألغاز في توفير الكاز  ،الوفير في مباديء التوفير  ،الحل الجاري في استخدام البواري ،
مختصر القواعد في شرح الجواعد  ،األسلوب الكامل في تدبير الراتب الهامل  ،مئة طريقة وأكثر
الموزع على غازه بروح الغاز
دف إيديك  ،ياماخذ
ّ
في توفير استهالك التركتور ،على قد كازاتك ّ
الجره ع جنبها ببين صدقها من كذبها " الممعوط ص . 70
وبظل
ّ
الموزع على حاله  ،ابطح ّ
دف إيديك ،
مد رجليك يقابله عند الكاتب على قد كازاتك ّ
قد لحافك ّ
فالمثل القائل على ّ
والمثل الشائع يا ماخذ القرد على ماله بروح المال وبظّل القرد على حاله  ،يقابله عند الكاتب
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الجرة على ثمها
ياماخذ
الموزع على غازه بروح الغاز وبظل ّ
ّ
الموزع على حاله  ،والمثل القائل اقلب ّ
الجره ع جنبها ببين صدقها من كذبها .
بتطلع البنت ألمها يقابله الكاتب ابطح ّ
واألديب الزعبي يعتمد انتقاء األلفاظ واالستعانة بدالالتها لينفذ متن خاللهتا إلتى عواطتف
المتلقين  ،ومن هذه األلفاظ بعض عناوين المقاالت  :خروف العيد  ،جمل علةي  ،أهةال بةالحمير
نيالةةه  ،ممنوعةةات  ،ملةةح الةةدار  ،حةةب زمةةان  ،نشةةرة ُن ة
،تعةةديل أجةةور ّ ،

ُكةةم  ،قُبلةةة مسةةائية ،

سياسةية  ،مهرجةان بيةت
األردنيةة  ،فتةاوي
بروفة لالنبساط  ،مسك اليد  ،الصفعة  ،المستحيالت
ّ
ّ
الطةةين  ،الحةةدود  ،وأنة ِةت قربةةي ،شةةقفة وطةةن  ،بةةرواز الةةدم ،عةراة حتةةى مةةن ورقةةة المةةوت  ،حبةةر
للحريةةة  ،رداء
ةحية  ،حمةةاة طاحونةةة الةةدم  ،دمةةاء الياسةةمين  ،رسةوال
ّ
السياسةةة أغلةةى مةةن دم الضة ّ
الشةةوق  ،عيةةد الغريةةب  ،وغيرهتتا  ،يبتتدو الكاتتتب يركتتز علتتى انتقتتاء األلفتتاظ لينفتتذ متتن خاللهتتا إلتتى
ويشد انتباهه ويلفت نظره .
نفس المتلقي
ّ
واللغة عنده تبدو سهلة واضحة  ،بعيدة عن التعقيتد والغمتوض حتين يتحتدث عتن مصتائب
الشعب لتؤدي الغاية من الكتابة ولتصل للمتلقين  ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " سحابة رمتاد " يقتول
الزعبتتي  ... " :منةةةذ سةةةتين عامةةةا وأنةةةا عةةةالق فةةةي ( ترانزيةةةت ) القةةة اررات الدوليةةةة  ،أسةةةمع خطةةةا
معجل  ،وحقيبتي فندقي  ،بيدي ( بوردنع الترانسفير ) ،
المجتمعين  ،وال تفتح لي بوابة  ،موتي ّ
وأجلس على مقعد الوجع الدائم  ،ال أحد يسألني  ،ال أحد يحدثني عن موعد العودة  ..كلمةا هةاإ
محرك طائرة خلف األسوار أو صفّر سنونو  ،رفعت رأسي من خلةف زجةاإ الوقةت مبتهجةا  ..منةذ
ّ
ستين عاما وأنا أنتظر زئير القمم  ،فتموء قربي الخيبة ويحت ّك ظلّها بي  ...أنا المسافر الذي ال
تمةر
يسافر  ،أنا الموطن الذي ال ( يواطن )  ،منذ ستين عاما وأنا ّ
أتكور على كرسةي االنتظةار ّ ،
يجةرون حقائةب الحضةارة  ،يقلعةون علةى مةتن
من أمامي أمم شقراء وبيضةاء وسةمراء وصةفراء ّ ،
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الوطن  ..وأنا أبقى احتضن جثّة ( حقيقتةي ) أحلةم بمسةتطيل أرض يضةم جسةدي وأحلةم بكفةن ..
أنا سحابة رماد المتوسط  ..فاخشوني إن ثكثّف غبار وجعي وأمطركم حممةا  ....أنةا القضةية ..
" نتتزف منفتترد  ،ص  ، 482ومقالتتة بعنتوان " اللّتتص والح ارمتتي " يقتتول الزعبتتي  " :فةةي مسةةرحية
فيةةروز األسةةطورة  ( :نةةاس مةةن ورق )  ،يقةةوم أحةةد أبطةةال المسةةرحية بةةاالعتراض علةةى تسةةميته
باللّ

أن هناك فرقا كبي ار بين اللّ
ويفضل أن ينادى بالحرامي  ..معتب ار ّ
ّ

مناداته باللّ

وبةين الحرامةي  ..سوا ّن

يحتوي على قدر كبير من اإلهانة  ،على عكس كلمة حرامي التي تحمل نوعا مةن

يميةز بطةل المسةرحية علةى لسةان الرحابنةة بةين مفهةوم اللة
التعاطف واالحترام  ،ثةم ّ
إن اللّ ة
فيقةةول ّ :

أمةةا الحرامةةي فيسةةرق ليعةةي
عةةادة يسةةرق ليغتنةةي ّ ،

والحرامةي

 ..وتمضةةي المسةةرحية

بأحداثها بتوافق جميع األطراف على هذا التفريق  ..توقفت كثية ار عنةد التمييةز السةابق  ،ووجةدت
أن اللّة
أن الرحابنةة معهةم حةةق  ..فهنةاك فةرق كبيةةر بةين االثنةين  ..أوال  :بمةةا ّ
ّ

يسةرق ليغتنةةي

أمةةا الحرامةةي فيسةةرق بالليةةل فقةةط  ،ثانيةةا  :اللّة
فةةذلك يعنةةي أ ّنةةه يسةةرق بالليةةل وبالنهةةار ّ ..

قةةد

يستخدم أكثر من ستار ليختبا خلفةه  ..بينمةا الحرامةي فلةيس لةه سةتار سةوى سةتار العتمةة ، ..
ثالثا  :اللّ

ألن هدفةه الثةروة  ..بينمةا الحرامةي يكتفةي بسةرقة واحةدة
ال يشبع مةن سةرقة واحةدة ّ

لسد عيشه  ، ..رابعا  :اللّ
ّ
خامسا  :اللّ

أمةا الحرامةي قةال يسةرق ّإال غنيةا ، ..
قد يسةرق
الغنةي والفقيةر ّ ..
ّ

أما الحرامي دائما يلقى عليه القبض  ....آه ..مةا أرحةم
ال يمكن القبض عليه ّ ..

امية !! " الممعوط  ،ص 484
الحر ّ
والجدير بالذكر ّأنه ال يمكن الفصل بين اللغة والموضوع والشكل والتالعتب بالكلمتات وادختال
العاميتتة أحيان تاً  ،وهتتي أستتاليب لتشتتويق القتتارئ ولكتتن يجتتب أن يكتتون لديتته متتا يقولتته ليوصتتله إلتتى
ّ
دماق وقلب القاريء كي يتأثر بها  ،وهذا بحد ذاتته جميتل النجتاح فتي إضتحاك ارخترين متع إيصتال
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رستتالة متتا  ،ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعن توان " عرقتتي حبتتر وجلتتدي ورق " يقتتول الزعبتتي  " :طةةةوى عامةةةل
رسالته المكتوبة بخطّ مرتجف  ،أدخلها في مغلف قديم  ،ثةم وضةعها فةي صةندوق بريةد مةن غيةر
طوابع  ،ومضى إلى عمله في يوم عيده  ..المرسل  :عامل  ،المرسل إليه  :الحكومةة  ،كةل عةام
وأنتم بخير  ،أنا لم أعتد على التهاني مثلكم  ،لذا اسمحوا لي إن هنأتكم بعيةدي ونسةيت نفسةي ،
أدعي لكم بطول العمةر وأنسةى نفسةي  ،أنفّةذ المطلةوب منةي
فأنا مذ ُولدت أذكركم وأنسى نفسي ّ ،
وأنسةةى نفسةةي  ، ،أفةةرح لبقةةائكم  ،لثةرائكم  ،لقصةةوركم  ،لسةةاللتكم  ،وأنسةةى نفسةةي  ..ال علةةيكم ،
يبدو أ ّنني حقّا نسيت نفسي  ،هدفي في هذه الرسالة المكتوبة بحبر العةرق أن أذكةركم فقةط أ ّننةي
ما أزال كما تمنيتموني  ..أصةحوا بةاك ار مثةل السةنونو  ،أحمةل أدواتةي بصةمت  ،أمضةي بصةمت ،
أحب وطني بصمت  ،أعمل بصمت  ،أمرض بصمت  ،أجةوع بصةمت  ،أتةألّم بصةمت  ،أعةود إلةى
ّ
طوافةة الحيةاة ،
البيت بصمت  ...سوان ّ
مت أموت بصمت أيضا  ..أحمل أوالدي على ظهةري علةى ّ
تشبث بالعي
من ّ

نجا  ،ومةن سةقط مةات  ،أنةا يةا سةادة ال أسةتطيع االنحنةاء أللةتقط أي مةنهم ،

فلةةي ظهةةر واحةةد وعنةةدي عشةةرة أفةواه  ...صة ّةدقوني  ،أتسةلّى بكالمكةةم أحيانةةا وقةةت المسةةاء  ،مثةل
شةفتي
أغنية قديمةة  ،أو مسةرحية معةادة  ..سةامحوني  ..يجةب أن أخبةركم  ،أحيانةا تنثنةي فةوق
ّ
أن لةي حقوقةا ال أعرفهةا  ،مةا
ابتسامة بطيئة مؤلمةة كانثنةاءة حديةد التسةليح  ..أسةمعكم تقولةون ّ
بةودي أن أركةض إلةةيكم
أروعكةم !! حتةى لةو عرفتُهةا فلةن آخةةذها  ،فلمةاذا أزعكةم إذن ؟! بصةراحة ّ
أدس نفسي بةين أوراق البريةد  ..أنةا رسةالة تعةب  ،فعرقةي حبةر
وأرمي بنفسي على طاولتكم  ،أو ّ
وجلةدي ورق  ..أدور حةول الرغيةف مثةةل ثةور السةاقية دونمةةا توقةف  ..ومةع كةةل هةذا  ،لةم أقطةةع
جةةدول أعمةةالكم يومةةا بشةةكوى  ،ولةةم أن ّغة

صةةباحكم بمطالبةةة  ،لةةم أشةةارك باعتصةةام  ،ولةةم أقةةف

دقيقة حداد  ..كلما رأيتكم تطوفون بالميدان  ،ابتعدت  ،فال أريد من رائحتي التي تثير العطةاس ،
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أن تسةةبب لكةةم الغثيةةان  ..شةةهيقي رضةةا وزفيةةري ( عةةي

األوالد )  ..سةةريري إسةةمنت  ،وغطةةائي

رغيةةف  ..أتةةنفس حةةاجتي  ،وآكةةل حةةاجتي  ..ال أسةةطو وال أبطةةر  ..عينةةي علةةى لقمتةةي  ،ولقمتةةي
تمأل عيني  ..وال أطمع من هذا الوطن سةوى فةي قبةر يةواريني عةن األنظةار  ،كمةا ووريةت عةنكم
في الحياة  ..في الختام أعدكم أن أبقى – كما أنةا – مسةدودا فةي الصةمت مجبةوال فةي العجةز ..
أن رسالتي هذه من غير طوابةع  ،لةذا
فقط مقابل أن ترفعوا أيديكم عن خبزي  ..مالحظة  :أعرف ّ
كتبتها وأنا مرتاح البال أ ّنها لن تصلكم أبدا  ..التوقيع  :عامل " نزف منفرد  ،ص 485
الطبيعيتتة  ،وبستتاطة الكلمتتات  ،واستتتعمال الكلمتتات
وا ّن نثريتتة األستتلوب تتطلتتب اعتمتتاد اللغتتة
ّ
العاميتتة  ،واالبتعتتاد عتتن استتتعمال الكلمتتات الصتتعبة والغامضتتة  ،واللجتتوء إلتتى المفتتردات البستتيطة ،
ّ
ومثتتال ذلتتك مقالتتة بعن توان " ستتتار أكتتاديمي " يقتتول الزعبتتي  " :فةةاتني قطةةار ( سةةتار أكةةاديمي هةةذا
أن األمةور ( شةوربة ) هنةاك
العام ،مع أني تحمست لالشتراك به منذ العام الماضي  ،بعدما رأيت ّ
فةةي األكاديميةةة  ،وتابعةةت جميةةع القصة

( الطرمةةة ) لكةةن كالعةةادة كنةةت أنسةةى األمةةور الكبيةةرة ،

االنتخابيةة
وألتفت إلةى األمةور الصةغيرة  ،كحةروب الفياضةانات  ،وفياضةانات الحةروب  ،والمعةارك
ّ
جيةد  :حتةى لةو تقةدمت
وما يالزمها من جمع ( الفشك الفاضي )  .قال لي صةديق مهةتم ومتةابع ّ
للبرنامع فإنهم لن يقبلوك  ،ألنهم يريدون ( فرافير ) من الشباب والبنات  ،وأنةت ( ِه ِةر

)  ،وال

الطيبةة  ،حةدث فةي
تصلح للبرنامع  ،وقال لي أيضا  :أنت بمظهرك الحالي تصلح لبرنامع أرضنا ّ
مروا مةن هنةا  ،الشةرطة فةي خدمةة الشةعب  ،علةى درب السةالمة َ ،ع ْف ِيةه الةذيب
مثل هذا اليوم ّ ،
..أي شيء إال تلفزيون الواقع  ..قةد يكةون صةديقي محقّةا  ،مةاذا سيصةنع واحةد ( ِه ِةر

) مثلةي

أغيةر مجمةل
بين شباب ( البسةكويت ؟! وكيةف سةأتعامل مةع رنةدا سوايمةان وفهةد وحسةين ؟! كيةف ّ
عاداتي وأصبح في خالل أيام ( تبةع إتيكيةت ونغنغةة ) ؟! فهةم يصةحون متةأخرين مهةرولين علةى
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النسكافيه  ،وأنةا أصةحو بةاك ار راكضةا ومعةي دلةو ( رايةب )  ،هةم يصةحون يقرمشةون البسةكويت ،
وأنا ( أقرم

) من البرد  ،هم يبدؤون يومهم بأحاديث وثرثرة تافهة عن فةالن أ ّنةه أزعةع فةالن ،

اصبح ) على من حولي باإلشةارة  ،وأطلةب كةأس
أو فالن ال يطيق فالن  ،وأنا أبدأ يومي إيماء ( ّ
شاي بميرمية باإلشارة  ،أفطر حمصةا وفالفةل باإلشةارة  ،وأحمةد اهلل باإلشةارة أيضةا حتةى ينتصةف
أتقةدم للبرنةامع  ..بالتأكيةد هةم المحظوظةون  ،أل ّنةي لةو دخلةت
أتورط و ّ
النهار  .الحمد هلل أ ّني لم ّ
عصةبي  ،ويةدي ( فرطةة )  ،وال
لخربةت علةيهم ( السةحجة )  ،فأنةا رجةل
معهم بهذه ( الميمعة ) ّ
ّ
شةةط شةةعري ( علةةى جنةةب ) ،
أطيةةق العةةوإ و ( الزناخةةة ) أبةةدا  ،أحلةةق ذقنةةي مة ّةرة باألسةةبوع  ،وأم ّ
بعينةي ،
مجحر )
وألبس سرواال قطنيا رقيقا تحت البنطال باستمرار أل تّقي البرد  ،وطوال النهار ( ّ
ّ
والذي يدوس لي على طرف ( بهري وبره )  ،فكيف سألبس بيجامة ( ستار أكاديمي ) الضيقة ،
مهربةة ) ؟ وكيةف
وأنا ال أملك سوى طقمين من السراويل الصينية البيضاء ،
وطقمةي ّ
شةباحات ( ّ
ّ
ستطلب م ّني مدرسة الموسيقى أن أغ ّني على السلّم الموسيقي  ،وأنا ال أعرف سوى السةلّم الةذي
الخزان ؟ وكيف تطلب م ّني مدرسة الرياضة ( الزاكية ) أن أفتح رجلةي
أصعده كل ليلة ألتفقد ماء ّ
 061درجة  ،وأن أقفز نصف متر  ،أو ( أ ّنط ) على الحبل  ،وأنا أعجز أن أضع رجل على رجل
 ،وبطبعي أكره الرياضة ؟ كيف ستطلب م ّني معلمة الرق

أن ( أترقو

أهةز أكتةافي بحركةة
)و ّ

لها عالقة بميل الجذع و ( طعع ) القدم اليسرى  ،وهي ال تدري أ ّني ( أخربط ) حتى في المشي،
ةاويين الوحيةةدين اللةةذين ال يجيةةدان ( الدبكةةة )  ،وال يرغبةةان
فأنةةا وأخةةي إب ةراهيم نكةةاد نكةةون الرمثة ّ
بتعلّمها  ،فهل أرق

على آخر الزمن ؟ وكيةف سةأحتاإ لموقةف أربةت فيةه علةى كتةف هشةام وال

(أجلةةده خماسةةي ) فةةي موقةةف آخةةر ؟  ..مة ّةرة أخةةرى هةةم محظوظةةون  ،فلةةو كنةةت مةةن ضةةمنهم و
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المنضةةةب ) ،
(انقةةةردت ) اللجنةةةة واخترتنةةةي مةةةن بةةةين ( النيمونيةةةه )  ..وقتهةةةا سةةةيظهر العقةةةل (
ّ
وسأريكم ماذا سأفعل بأحمد الكويتي ( الزنخ أبو طاقية ) !! "

سواليف  ،ص 57

حيتة متألقتة بحيتث يتحتد المضتمون متع الشتكل ،والتناستب
توعية بنيتة ّ
وكما تبدو الوحتدة الموض ّ
الفني والمضمون  ،وتكون اللغة لغة مأنوسة واضحة ولغة بسيطة سهلة متداولة  ،ومثال
بين الشكل
ّ
ذلك مقالة بعنوان " زمن العجايز " يشير إلى أحاديث النساء في جلساتهن الممعوط  ،ص . 50
إن لغتتة
واللغتتة لتتدى الكاتتتب الزعبتتي واستتعة الداللتتة وعميقتتة اإليحتتاء واللغتتة تنيتتر اإلبتتداع  ،كمتتا ّ
تي م تتن ب تتاب العفوي تتة وتت توارد الخت تواطر
ال تتنص مرتبط تتة بموض تتوعه  ،وا ّن معجم تته اللغ ت ّ
توي معج تتم فن ت ّ
المجتمعيتة بألفتاظ رقيقتة وألفتاظ
الفني للغة تابع للمضمون  ،وتبدو سعة رؤية الكاتب للغة
والتوظيف
ّ
ّ
وشد االنتباه  ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " مقتنياتي " يقول الزعبي  " :الخبر الةذي
جزلة إلبعاد الملل ّ
قرأته عن بيع مقتنيات مارلين مونرو بأكثر من مليون دوالد  ،أحيا فكرة كانت تراودني منذ زمن ،
وتتل ّخ

في االحتفاظ بجميع مقتنياتي الشخصية  ،علّهةا تصةبح ذات قيمةة بعةد وفةاتي  ،وينتفةع

عر ) األوالد الذين سأتركم ورائةي  ..مةا أزال أحةتفظ بفةردة جةوارب مثقوبةة مةن جهةة إصةبع
بها ( ّ
اإلبهام لبسةتها عنةدما ُنشةر لةي مقةالي األول  ،و ( كسةتك ) سةاعة قُطةع وأنةا أزاحةم بمجمةع إربةد
جامعي  ،ودفتر  26كنةت أسةجل عليةه ( كةيس الطرنيةب )  ،وزجاجةة
بطريق العودة في أول يوم
ّ
شمسية ( أم الدينارين)
عطر تركيب فارغة  ،ومفتاح معلّبات اشتريته في أول يوم غربة  ،ونظّارة
ّ
اشتريتها من ( بسطة ) في شارع السينما  ،والكثيةر الكثيةر مةن ( كةرك

) الماضةي  ..احتفظةت

مت بعد خمسين عاما بجرعة زائدة من ( الشنينة )،
بكل هذه األشياء من باب االحتياط  ،فإذا ما ّ
شباك باصات ( حجازي ) وبجانبه رجل سمين وطويل
مجمع إربد  /عند ّ
سيقف أحد الورثة بمبنى ّ
ال أعرفه ( تخص

دوه  ..علةى تةري  ..مةين يفتةتح المةزاد ؟ ) ،
مزادات )  ،يبدأ بالنداء ( علةى ّ
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المهتمةةين  ،وبعةةض العسةةكر الةةذين ينتظةةرون باصةةات قةراهم ،
ةتم حولةةه مجموعةةة مةةن الشةةباب و
ّ
يلة ّ
السمسةية  ،يقلبةون
للتو مةن عيةادات النسةائية  ،وبعةض بةائعي الةد ّخان و
ّ
وبعض النساء العائدات ّ
مقتنياتي ( الفارطة )  ،مكتةوب عليهةا  ( :علبةة دهةن القشةب ) دهةن منهةا الكاتةب أحمةد الحسةن
يديةةه بتةةاريخ 0161/2/66م السةةاعة الرابعةةة وخمةةس وعشةةرون دقيقةةة صةةباحا  ،مق ة

ش ةوارب

الكاتب الراحل فالن الفالني  ،فرشاة حالقة المرحوم  ،فرشاة أسنان المغفور له  ،علبة ( كيةوي )
( مرسوم عليهةا صةورتي وأنةا صةغير وتةوقيعي كةذلك )  ،مةع شةرح مختصةر  ( :هةذه العلبةة التةي
كان يأكل منها الفقيد )  ،فقد ( عةا

ماكةل كيةوي  ..ومةات ماكةل كيةوي أيضةا )  ..الفاتحةة " ..

سواليف  ،ص 422
وفي أسلوب السخرية مقدرة على االستفادة من التراث
بي  ،والسخرية تظهر صدقاً
األدبي العر ّ
ّ
تي والجتتدل متتن ختتالل األفتق الستتاخر لتتوعي جيتتل لخدمتتة
فتتي مشتتاعر كاتبهتتا وقتتوة فتتي مغ ازهتتا السياست ّ
تذوقي
الشعبية
الواقع ورؤيته لواقع جديد  ،وا ّن اللغة
ّ
ّ
أوشعبية اللغة ليست دليالً على تتدني مستتواها ال ّ
األدبي .
و ّ
الفنيتتة لألديتتب حتتين يكتتتب  ،وهتتي فتتي
واللغتتة
تي تحتتتكم للخيتتال والحرّيتتة ّ
ّ
اإلبداعيتتة للكاتتتب الزعبت ّ
فني جميل .
السرد عمل ّ
واللغة شكل ومعنى فالدالالت والمعتاني الكامنتة فتي التنص ال يستبغها عليته قتراؤه فحستب ،بتل
الفني ذاته هو الذي يوحي بها ويبثها من ختالل شتكله ،ويتترك للغتة الحرّيتة المطلقتة لتعمتل
إن البناء
ّ
ّ
جمالي تتة األعم تتال
تي لتص تتنع
األدبي تتة وتت ترتبط قيم تتة اللغ تتة ومعناه تتا أساست تاً
ّ
ّ
بنفس تتها عب تتر العم تتل األدب ت ّ
بعالقتها بالمجتمع والبيئة التي أنتجتها .
وتبتتدو اللغتتة أداة للتعبيتتر عتتن طمتتوح و متتال المجتمتتع وصتتورة متتن صتتور حياتتته ،وفكتتر األديتتب
المعبر عن أحداث الواقع.
ّ
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ويعمتتد الكاتتتب إلتتى استتتخدام لغتتة الحتوار وتبتتادل الحتتديث بتتين طترفين يستتعى كت ّل منهمتتا إلتتى
بيتتان موقتتف معتتين متتن قضتتية معينتتة دون إلتزام الطتترف ارختتر بتتالرأي  ،أو تبنيتته لتتنفس الفكترة  ،وقتتد
داخليتاً  ،والحتوار تبتادل نقاشتتات متع ارختر أو متتع التنفس وربطته بالستتخرية
خارجيتاً أو
يكتون الحتوار
ّ
ّ
من الواقتع المعتي

 ،ومثتال ذلتك مقالتة بعنتوان " مكاتيتب " أوجتاع وطتن  ،ط ، 2ص ، 40كمتا

يلجتتأ إلتتى استتتخدام الصتتورة أداة للتعبيتتر عتتن التتذات وعتتن المجتمتتع بشتتكل عتتام وتعبيتتر الكاتتتب عمتتا
بداخله وتنفيساً عن معاناة المجتمع و المه  ،ومثال ذلك مقالة بعنوان " حزن تحت الصتفر " نتزف
منفرد  ،ص . 425
وهو يلجأ أيضا إلى اختيار الكلمة المعبرة عن المعنى المقصود بإيجاز وصحة اللغة وستالمتها
اقعي واالهتمام باللفظ والمعنى ،ومثال ذلك مقالة
نحوياً واإلثارة الفكرّية و
ّ
ّ
العاطفية والوصف الحي والو ّ
بعنت توان " عت تراة حت تتى م تتن ورق تتة الم تتوت “ " ،مهرج تتان بي تتت الط تتين “ " ،الش تتجاعة واالس تتتطاعة “" ،
الصيت وال الغنى “ " ،خارطة الطريق " وغيرها.
إن الكاتب الزعبتي متن أبترز كتّتاب المقتال الستاخر فتي األردن بمتا يتصتل بته متن
يمكن القول ّ
تحفي بته ودقّتة انتقتاء وحستن تصتوير ويرّكتز
أفكار ومضامين وأساليب ومالمح ساخرة ،وله إبداع ص ّ
على العنوانات والمقدمات والنصوص والنهايات.
تي
فرديتتة ومعانتتاة
ّ
يعبتتر بتته عتتن معانتتاة ّ
والستتخرية عنتتده أستتلوب ّ
جماعيتتة ،وتجربتتة الكاتتتب الزعبت ّ
إبداعية في السخرية ،وأصب أدبه بلون السخرية ،وجعل له سمة وطعماً يختلف عن غيره من
تجربة
ّ
المبدعين.
وشملت سخريته قضتايا متعتددة عاشتها المجتمتع وأثّترت فيته ،وأستلوبه الستاخر الناقتد بتارز فتي
السلبية والمنحرفة.
مؤلفاته ولفت األنظار وجذب االنتباه نحو الظواهر
ّ
الزيتف مستتخدماً
فهو أديب ساخر استوعب مسؤوليته االجتماعّية ،وأشار إلى مواضع الفساد و ّ
ولغوياً أثرت أفكاره.
أساليب مختلفة للتعبير ،ومنهجاً فكرّياً
ّ
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الفصل الخامس

المبحث األول  :مفهوم الكناية
الكنائي في مؤلفات أحمد حسن الزعبي
نصية تمثل التعبير
المبحث الثاني  :نماذإ ّ
ّ
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الفصل الخامس
المبحث األول
مفهوم الكناية
تي يجتتدر بنتتا اإللمتتام بتتآراء البالغيتتين
قبتتل البتتدء بكشتتف دور الكنايتتة فتتي كتابتتات األديتتب الزعبت ّ
تي التتذي تتركتته فتتي المتلقتتي  ،وحف تزه علتتى اكتشتتاف المعنتتى المت تواري أو الطاقتتة
بتتدورها ،وأثرهتتا النفست ّ
مر العصور باهتمام عدد كبير من البالغيين
الكامنة في الشاهد
الكنائي  ،فقد حظيت الكناية على ّ
ّ
وتزخر مصادرهم بألوان الكناية وأقسامها .
أن :
ولقد عرض البالغيون للكناية وعرفوها تعريفات عديدة فمنهم من رأى ّ
تلي الموضتوع للمعنتى وظهتر
الكناية صورة
ّ
كالمية كمتا هتي عادتته استتتر فيهتا اللفتظ األص ّ
لفظ غيره  .الجاحظ ت255هت 4018،م  ،ص262
قستم الكنايتة إلتى ثالثتة أقستام  :متا كتان للتفختيم والتعظتيم ،
أما المبرد ت285هت فقد ّ
وّ
وما كان للتغطية والتعمية  ،وما كان رغبة في اللفظ الخسيس المفحت

إلتى متا يتدل علتى معنتاه متن

غيره  .المبرد 4222 ،ه  ،ص6
أي ّإنه يشير لما تؤديه الكناية من فائدة في صناعة الكالم .
ولقد تحدث ابن سنان الخفاجي ت166هت عن الكناية في كتابه سر الفصتاحة حتول تتأليف
يكنتى عنته فتي الموضتوع التذي ال يحستن فيته
الكالم " ومن هذا الحستن حستن الكنايتة عمتا يجتب أن ّ
التصريح " الخفاجي 4259 ،ه  ،ص 402
والكنايتتة " فتتن متتن القتتول دقيتتق المستتلك لطيتتف المأختتذ  ،وهتتذا أن نتراهم كمتتا يصتتنعون فتتي نفتتس
الصفة بأن يذهبوا مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون فتي إثبتات الصتفة فتي هتذا المتذهب  ،واذا
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فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تمأل الطرق ودقائق تعجز الوصف  ،ورأيت هناك شتع اًر شتاع اًر وستح اًر
ستتاح اًر وبالغتتة ال يكمتتل لهتتا إال الشتتاعر المقلتتق والخطيتتب المصتتقع  ،وكمتتا أن الصتتفة إذا لتتم تأتتتك
مصرحاً بذكرها مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلوالً عليك بغيرها كان ذلتك أفختم لشتأنها وألطتف لمكانهتا
كتتذلك إثباتتتك الصتتفة للشتتيء تثبيتهتتا لتته  ،إذا لتتم تلقتته إلتتى الستتامع ص تريحاً وجئتتت إليتته متتن جانتتب
التعريض والكناية والرمز واإلشارة كان له متن الفضتل والمزّيتة ومتن الحستن والرونتق متا ال يقتل قليلته
وال يجهل موضع الفضيلة فيه الجرجاني ت174هت 4064 ،م  ،ط ، 2ص219
إن الكناية وجه من أوجه البيان كما يراها عبد القاهر الجرجتاني وو ٍاد متن أوديتة المبتدعين
أي ّ
وغاية ال يصل إليها إال من كان لطيف الطبع صافي القريحة .
األصلي
أي لفظ خر غير اللفظ
وا ّن مفهوم الكناية عنده عام فهو ستر المعنى وراء ّ
ّ
ويشترط عبد القاهر الجرجاني لحسن تصوير الكناية وجمالها أن يوجد التناسب بين
ألفاظها ومعانيها  .الجرجاني 4064 ،م  ،ط ، 2ص 212
وعنتتد ابتتن األثيتتر ت627هت ت الكنايتتة مشتتتقّة متتن الستتتر وهتتي اللفتتظ التتدال علتتى الشتتيء علتتى
المكنتى عنتته أو اللفتتظ المحتمتتل ابتتن األثيتتر 4062 ،م ،
غيتر الوضتتع بوصتتف جتتامع بتتين الكنايتتة و ّ
ج ، 2ص59
تحدث مصتطفى أحمتد الم ارغتي عتن الكنايتة فتي االصتطالح تطلتق علتى معنيتين المعنتى
ولقد ّ
المصتدري التذي هتو فعتل المتتكلم أعنتي ذكتر اللفتتظ التذي يتراد بته الزم معنتاه متع جتواز إرادتته معتته ،
واللفظ المستعمل فيما وضع له لكن ال يكون مقصتوداً بالتذات  ،بتل لينتقتل منته إلتى الزمته المقصتود
في المراغي 4082 ،م  ،ط ، 4ص205
لما بينهما من العالقة واللزوم العر ّ
تائي وأثت تره ف تتي حس تتن
وعل تتي الج تتارم ومص تتطفى أم تتين تح ت ّتدثا ع تتن الكناي تتة وع تتن األس تتلوب الكن ت ّ
الصورة وتصوير المعنى  ،وقد حص ار بالغة الكناية فيمتا يلتي  :تعطيتك الحقيقتة مصتحوبة بتدليلها ،

79

طيها برهاناً  ،وتبرز لتك المعتاني المجتردة فتي صتورة المحسوستات  ،وتم ّكنتك أن تشتفي
والقضية في ّ
غلّتتتك متتن خصتتمك متتن غيتتر أن تجعتتل لهتتا ستتبيالً عليتتك  ،ودون أن تختتد

وجتته األدب والتعبيتتر

القبيح بما تسي األذن سماعه  .الجارم وأمين 4282 ،ه  ،ص 422
وعرف بدوي طبانة الكنايتة حيتث يقتول أستلوب الكنايتة فتي البالغتة العر ّبيتة متن أهتم األستاليب
ّ
التتتي يلجتتأ إليهتتا األدبتتاء لتحقيتتق غايتتة الكتتالم فتتي محاولتتة إخفتتاء المعنتتى الصتريح ذلتتك اإلخفتتاء التتذي
يجنبهم كثي اًر مما يخشون التصريح به  ،أو متا ال يرضتونه لعبا ارتته متن الفحت
ّ

واالبتتذال  ،وهتو فتي

الفنيتتة التتتي يصتتل
الوقتتت نفستته يستتتثير الشتتوق فتتي نفتتس القتتاريء والستتامع  ،فيجتتد كتتل منهمتتا المتعتتة ّ
أمل واإلدراك  ،فيظل أثرها باقياً في نفسه  ،ويبقتى االستتمتاع بهتا وقتتاً طتويالً
إليها بعد البحث والت ّ
طبانة 4062 ،م  ،ص 476
والكنايتتة هتتي عتتدول عتتن التص تريح بتتالمعنى إلتتى متتا هتتو أجمتتل منتته وأليتتق لخدمتتة أغ تراض
تتصل باألدب و رهافة الحس  .راضي  ،د.ت  ،ص226
تي مباشتتر يمكتتن
وهنتاك متتن يتترى ّ
أن الكنايتتة ذات داللتتتين تقتتوم كت ّل منهمتا فتتي إنتتتاج معنتتى ّأولت ّ
تشتتبيهه بالواجهتتة  ،و ختتر عميتتق نتتاتج عتتن فك ترة اللتتزم التتتي تحصتتل بعتتد التركيتتز فتتي الغتترض التتذي
يرمي إليه المتكلّم  .كحيل 2991 ،م  ،ط ، 4ص442
أن الكناية إطالق لفظ وارادة الزم معناه ،
أن هناك إجماع واتفاق عند العلماء ّ
ونلحظ مما سبق ّ
وهتتي علتتى هتتذا األستتاس تحمتتل معنيتتين معنتتى قريبتاً و ختتر بعيتتداً والمعنتتى البعيتتد هتتو المعنتتى المعت ّتول
الكنائي .
عليه في التعبير
ّ
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تي وكشتف النقتاب
ولقد ّ
تم دراسة الكناية في مؤلفات القدماء والمحتدثين متن علمتاء البيتان العرب ّ
بيانيتة وضتحت
عن أسترارها
البالغيتة وا ازحتة الستتار عتن بعتض محاستنها ومفاتنهتا  ،فالكنايتة صتورة ّ
ّ
وتمي تتزت تميت ت اًز تامت تاً واس تتتقلت اس تتتقالالً ك تتامالً ،
س تتماتها وتح تتددت معالمه تتا واس تتتقلت عم تتا ع تتداها ّ ،
البالغيتتة بوضتتوح فتتي
ولبستتت ثوب تاً متتن الستتحر والفتنتتة واتستتعت دائ ترة البحتتث فيهتتا واظهتتار أس ترارها
ّ
العصر الحديث .
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المبحث الثاني
الكنائي في مؤلفات أحمد حسن الزعبي
نصية تمثل التعبير
نماذإ ّ
ّ
تي واح تتد م تتن الكتّتتاب األردني تتين ال تتذين اتخ تتذوا م تتن الكتاب تتة الس تتاخرة س تتبيالً
ّ
إن الكات تتب الزعب ت ّ
عبي يوظّتتف قلمتته
لتحقيتتق هدفتته فتتي نقتتد المجتمتتع نقتتداً سياست ّتياً و
اجتماعي تاً
ّ
ّ
وثقافي تاً بلغتتة ستتاخرة  ،فتتالز ّ
لرصد األشياء ورصد األحداث في مقطوعاته النثرية .
غني تتة
وفتتي لغ تتة الزعب تتي وفتتي مقاالت تته تب تترز قدرتتته عل تتى تحوي تتل األحتتداث
االعتيادي تتة بألف تتاظ ّ
ّ
بالتتدالالت واإليحتتاءات إلتتى أحتتداث تمتلتتك عقتتل المتلقتتي وروحتته مع تاً مستتتنداً بهتتذا إلتتى أستتلوب شت ّتيق
تستفز الصمت وتثير الدهشة لتحقيق الهدف المنشود متن الكتابتة
دقيق يحول النكتة إلى نقد السع
ّ
وهو التأثير في المتلقي .
خام تاً  ،ثتتم يعجنهتتا بأستتلوبه وأدواتتته
تي لغتتة مختلفتتة يأختتذها مت ّ
تادة ّ
واللغتتة التتتي يستتتخدمها الزعبت ّ
ٍ
خفية .
ويزخر معها بناء النص
بمعان ّ
ومن عناوين مقاالته ما يؤكد توظيف الكناية لدى الزعبي فمثال ذلك  :الداحلون كناية عن
الرضا بالعي

 ،البتاع كناية عن غرض متا

قلبة كنايتة عتن تتدهور األحتوال
 ،فوق الهم ُز ّ

لألسوء  ،يخسا الذيب كناية عن تلبيتة الطلتب  ،وال معلّةم عليةك كنايتة عتن المنظترين التذين
يصدرون األوامر  ،الممعوط كناية عن المترء مستلوب اإلرادة  ،أسةافين كنايتة عتن ضتربات
قاستية  ،على حطّة إيةدك كنايتة عتن عتدم تغيتر الحتال  ،جهةد َبةال كنايتة عتن المصتيبة ،
قو الغانمين كناية عتن التحيتة  ،تصةبحون علةى رغيةف كنايتة عتن الفقتر والحاجتة
ّ

 ،مسةك

اليةةد كنايتتة عتتن الجتترم المشتتهود  ،الصةةيت وال الغنةةى كنايتتة عتتن الك ارمتتة  ،أوالد المسةةعدين
كناية عن األغنياء  ،وغيرها من العناوين .
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بالقصدية واالنتقاء  ،كما تستدعي انتباه المتلقين  ،ولفتت
إن هذه العناوين تتّسم
ّ
ويمكن القول ّ
الخفي .
نظرهم في البحث عن مكنون هذه التعابير  ،والكشف عن معناها
ّ
الكنائية  ،ومن
اليومي  ،وتزخر مقاالته بالتعابير
الكنائي وسيلة للتواصل
أن التعبير
وال ش ّ
ّ
ك ّ
ّ
ّ
شميمة الهةوا
عبي " :على قفا من يشيل كناية عن الكثرة ،
ّ
األمثلة على ذلك عند الكاتب الز ّ
كنايتتة عتتن التن تزه والتترحالت  ،زي القطةةران كنايتتة عتتن الرجتتل المتس تلّط  ،سةةواقتك مطابشةةة
كناية عن التهور وعدم التركيز  ،مقرط العصا كناية عن قرب المستافة  ،م
عن عدم اللباقة ،

ِ
صلحة كنايتة

قضب زلم كناية عن عدم تحمل المسؤولية  ،فالن طةالعلي بالسةحبة
تع ّ

كنايتتة عتتن الرجتتل دائتتم التواجتتد والحضتتور وغيتتر مرغتتوب بتته  ،والةةنعم والسةةبع تنعةةام كنايتتة ع تن
الفخر  ،الغشمنة كناية عن عدم المعرفة  ،تبع إتيكيت ونغنغة كنايتة عتن األناقتة والتترف ،
مةةةداقرة كنايتتة عتتن الطتتي

 ،خةةةرابي

جةةةاإ كنايتتة عتتن الخ تتط التترديء  ،مثةةةل سةةةواليف

الحصةةيدة كنايتتة عتتن التستتلية وتضتتييع الوقتتت  ،مشةةى الحةةيط الحةةيط كنايتتة عتتن طلتتب الستتتر
والرضتتا والقناعتتة  ،طةةار ضةةبان عقلةةه كنايتتة عتتن االنتتدها

والتتذهول  ،بعرضةةك ح ة ّل ع ّنةةي

كناية عن طلب االبتعاد  ،حط عينك بعيني كناية عن التحدي  ،الفذلكة كناية عن الثرثرة ،
الزهزهةةةة كناي تتة ع تتن االنبس تتاط ِ ،هجنةةةة كناي تتة ع تتن االس تتتغراب  ،اللةةةي برضةةةى بعةةةي
كنايتتةعن القناعتتة  ،قةةواة الوجةةه كنايتتة عتتن الج ترأة  ،صةةنعة الةةزلم كنايتتة عتتن العمتتل الجتتاد
بتتنجر كناية عن عدم التغير  ،هرجه قاصر كناية عن عدم الجرأة علتى القتول
والقوي  ،ما
ّ
الصريح  ،التدليس كناية عن الرياء والنفاق  ،م
حةةاي

الي ة

خةا

م ّخةي كنايتة عتن عتدم االقتنتاع ،

كنايتتة عتتن الحيترة  ،األمةةور شةةوربة كنايتتة عتتن الفوضتتى وعتتدم االنضتتباط ،

عضة كوساية كناية عن السرعة في إنجاز األمر ". ،
ّ
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الكنائيتة مستتمدة متن المتألوف الشتائع والمنطتوق متن كتالم أفتراد المجتمتع وقتد
إن هذه التعابير
ّ
ّ
تم توظيفها في متن مقاالته .
ّ
تكيفتاّ
وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق التواصل والتفاعل مع المجتمع  ،ويتطلب ذلتك متن الكاتتب ّ
التكيف مع المجتمع إلى حالة تفاعل مع الواقع المعا
وذاتياً
زمانياً
ليتحول هذا ّ
ومكانياً ّ
ّ
ّ
ّ

.

تائي الح تتديث ه تتو وس تتيلة مركزّي تتة ف تتي التواص تتل
ويمك تتن الق تتول ّ
إن التواص تتل ب تتالتعبير الكن ت ّ
اليومي .
ساني
ّ
اإلن ّ
الكنائيتتة فتتي مق توالت المجتمتتع
تب التعبي ترات
ّ
تي يصت ّ
ويالحتتظ ّ
أن الكاتتتب األردنتتي الستتاخر الزعبت ّ
ومنه تتا  :خةةةال

كةةةازه كناي تتة ع تتن األرع تتن الم ازج تتي ال تتذي ال يتمت تتع بالحكم تتة  ،مولعةةةه معةةةه

عةاآلخر كنايتة عتن الغضتب الشتديد  ،أبةوك يالةديزل كنايتة عتن االنتدها

 ،خةال

جفتةه

كناية عن الطفران  ،الوضةع زفةت كنايتة عتن ستوء الحتال  ،طةافح الةديزل كنايتة عتن الطفتر
تادي  ،علةةى الحديةةدة كنايتتة عتتن اإلنستتان المعتتدم الحتتال  ،وضةةع طفةةي كنايتتة عتتن ستتوء
المت ّ
يمسةةح جةةوخ كنايتة عتتن المجاملتة والنفتتاق  ،الفلةةوس زيةح كنايتتة عتن الكثتترة والغنتتى
الحتال ،
ّ
والتترف  ،معةةه مةةال حبطةةر

كنايتتة عتن الغنتتى ،

فةةالن مفلةةتن كنايتة عتتن متتن يحتفتتل بعيتتد

يجمتل الكتذب  ،ب ّكةةت أفكةةارك كنايتة عتتن التكتتم علتتى
الحتب  ،مكيجةةة الكةذب كنايتتة عتن متتن ّ
األخبار  ( ،دوكرة األفكار كناية عن تجميلها وحسن صوغها .
السياسي بديال عن األحةزاب) ،و
سياسية ومنها  ( :الزواإ
كنائية
ّ
إن بعض تعبيراته ّ
ونلحظ ّ
ّ
( الةةةزواإ السياسةةةي عالقةةةات مصةةةاهرة مةةةع مراكةةةز القةةةوى للوصةةةول إلةةةى المناصةةةب العليةةةا )  ،و
(إجتماعات ماراثونيةة )  ،و ( تواصةل طلةب الشةعوب إلةى بيةت الطاعةة )  ،و( نحةن العةرب سةادة
هة ّةةز الةةةذنب )  ،و ( تبحةةةث الحكومةةةة عةةةن شةةةريك اسةةةتراتيجي )  ،و ( الفةةةارق الطبقةةةي سيتسةةةع
موحد )  ،و ( هناك ناس "زيةرو" أصةحاب النفةوذ
وسيصبح الناس مثل الطحين ناس زيرو وناس ّ
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والوظائف العليا واللصو

وتجار الدماء وناس "موحد" الفقةراء وأصةحاب الوظةائف الةدنيا والةدخل

المحدود والحيل المهدود )  ،و ( بعض السياسات تغير مسةارها نتيجةة إسةفين عةابر للقة اررات ) ،
(أما مما يتعلق بالطبخةة االنتخابيةة فعليةك أن تنقعةي النةاخبين طةويال بةالوعود السةاخنة ...فةي
و ّ
هةةذه األثنةةاء اسةةلقي برنامجةةك االنتخةةابي جيةةدا ثةةم ضةةعي قلةةيال مةةن الدسةةم الخطةةابي عليةةه ليعطةةي
نكهة ، ) ...و ( يحتاإ الشعب إلى غسيل دمةاغ حقيقةي )  ،و ( روح الخةل الةذي يصةيب المةزاإ
األردني )  ،و ( يهرس هاون الدولة المواطن )  ،و ( كي ال يصاب عمةود فقةرات مقةالتي بضةربة
معلةم مةةاهر فةةي القةن

وقةراءة مةةا خلةةف السةطور)  ،و ( فالةةدعاء هنةةا فشةك فاضةةي ولةةيس مةةن

القلب في شيء )  ،و( حوار الطرشان ) و ( اللحى المستعارة )  ،و( االنغماس في حةل الكلمةات
المتقاطعة ) .
وتشيع هذه التعابير الكنائية في المجتمع ويتفاعل معها المتلقين .
لغوي غير عادي فهي لغة خاصة يلجأ إليها الكاتب ألسباب كثيرة  ،منها
الكناية عنده مظهر
ّ
توي  ،واتقتتاء الرقابتتة
الرغبتتة فتتي إنشتتاء عتتالم ختتاص بتته وحمايتتته  ،والهتتروب متتن اللغتتة والمحظتتور اللغت ّ
وتفادي الحرج .
الكنائية عند الكاتب يتبين لنا ّأنها تنبع متن التذكاء والفطنتة
ومن خالل االطّالع على التعابير
ّ
متتن ختتالل التعتريض والتلمتتيح  ،وداللتتة علتتى التتتم ّكن متتن اللغتتة  ،وداللتتة علتتى المعرفتتة وستتعة الثقافتتة
واالتصال والتواصل المجتمعي .
اللغويتتة للكاتتتب يتبتتين لنتتا إضتتفاء التعتتابير
ومتتن ختتالل الكشتتف عتتن أثتتر الكنايتتة فتتي األستتاليب
ّ
الكنائية الجمال والروعة والبراعة على تعبيره األدبي .
تاعي بحيتتث يت تتأثر بهتتا المجتمتتع  ،فتن تتال
ويمكتتن ّ
أن نعت ّتد هتتذه الكناي تتات متتن قبيتتل النق تتد االجتمت ّ
إعجابه فتشيع ويكثر تداولها بحيث تكون عامالً من عوامل اإلصالح في المجتمع .
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جمالي تتة كامنتتة ف تتي التعبي تتر
أن الكناي تتة أبلت ت متتن اإلفص تتاح المباش تتر للمعتتاني  ،وبه تتا
وال ش ت ّ
ّ
ك ّ
الحقيقي  ،ولها أثرها في جمال الكالم وبالغته .
الكنائي ال يقصد بها المعنى
ّ
ّ
التأمتل لمتا فيهتا متن
وتكمن بالغة الكناية في دفع المتلقي إلدراك المعنى من خالل التف ّكر و ّ
اليومية الممارسة .
إيجاز واختصار وتعمية وتغطية وتجسيد ألنماط الحياة
ّ
أن الكنايتتة عنتتد الكاتتتب بهتتا فائتتدة المبالغتتة أو الرغبتتة فتتي العتتدول عمتتا يفح ت
وال ش ت ّ
ك ّ

ذك تره

ص تريحاً  ،أو التعبيتتر عتتن حتتال معينتتة أو صتتاحب الحتتال أو غيتتر ذلتتك  ،والمبالغتتة لديتته تستتاعد فتتي
توخى فتتي ذهتتن المتلقتتين  ،وكتتذلك اإليجتتاز عنتتده حصتتيلة استتتخدام لفتتظ رغتتم كونتته
تقريتتب المعنتتى المتت ّ
الجمتتة  ،و التصتوير يظهتتر الكنايتة فتتي المعتتاني فتي صتتورة المحسوستتات
قلتيالً يحتتتوي علتى المعتتاني ّ
فيجعلها ملموسة ومشهودة ويصورها واضحة ّبينة  ،والزجر على سبيل الكناية يكون أبل وتأثيره فتي
النفوس أوقع .
أهمية الكنايتة عنتد الكاتتب فتي نقلهتا للمعنتى نقتالً غيتر مباشتر  ،ومتا تحتتوي عليته متن
وتكمن ّ
قتتوة فتتي اإليحتتاء والداللتتة الرمزّيتتة وشتتدة فتتي التكثيتتف وقتتدرة علتتى التركيتتز والتتتأثير بصتتورة خاصتتة فتتي
نفوس المتلقين .
تامي
والكناية أداة تعبيرّية مشتتركة بتين العامتة والخاصتة
ّ
ألن الكنايتة موجتودة فتي التعبيتر الع ّ
مثلما هي موجودة في التعبير الفصيح  ،وهي أسلوب من أساليب الرمتز التذي اتّختذه األدبتاء ليبترزوا
قيمة الفكرة المراد إيصالها.
الكنائي يوضح قد اًر كبيت اًر متن طاقتات اللغتة  ،ويتتيح للمتلقتي الفرصتة
إن التعبير
ويمكن القول ّ
ّ
ألن
البيئيتتة و
فتتي تشتتكيل صتتورة اإلبتتداع بمتتا فيهتتا متتن استحضتتار لمعرفتتته
ّ
اللغويتتة و ّ
ّ
الحياتيتتة وذلتتك ّ
الكنايتتة كثيترة التتدوران علتتى األلستتنة يستتتخدمها النتتاس  ،وستتهلة األختتذ  ،وقتتادرة علتتى إيصتتال المعنتتى
تي يتستترب إلتتى وجتتدان المتلقتتي بستتهولة ويستتر  ،واللغتتة
وتجستتيده بصتتورة المحستتوس مقترن تاً بتتأثر نفست ّ

86

تائي المس تتتثمرة للتعبي تتر ع تتن تجرب تتة الكات تتب تثي تتر المتلق تتي  ،وت تتدعوه إل تتى
الت تتي يحققه تتا التعبي تتر الكن ت ّ
مشاركته التجربة واالقتناع بها  ،واالنفعال واإلعجاب بالطريقة التي سلكها في إيصال المعاني .
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النتائع والتوصيات
النتائع
األردني الساخر إلى جملة من النتائج أهمها :
الكنائي في األدب
لقد خلصت دراسة التعبير
ّ
ّ
أدبيتة عرفتت فتي مجتال األدب قتديماً وحتديثاً ،وهتي حاضترة فتي مختلتف
إن السخرية ظاهرة ّ
ّ -4
أمتتات الكتتتب العر ّبيتتة بهتتا  ،وكتتذلك تختلتتف متتن عصتتر إلتتى عصتتر ،
العصتتور  ،وزختترت ّ
وتتفاوت من كاتب إلى خر .
 -2انتشرت موجة األدب الساخر في العصر الحديث انتشا اًر واسعاً في مجتمعاتنا العر ّبية.
 -2أصتتبحت الكتابتتة الستتاخرة فتتي األردن رائجتتة ومنتش ترة  ،فبتترز كتّتتاب ستتاخرون مبتتدعون فتتي
سيما المقال الستاخر  ،ومتنهم محمتد طميلتة  ،ويوستف غيشتان  ،وباستل
األدب الساخر وال ّ
طلتتوزي  ،وف تؤاد أبتتو حجلتتة  ،وأحمتتد أبتتو خليتتل  ،وفختتري قعتوار  ،وعبتتد الهتتادي المجتتالي ،
وأحمد حسن الزعبي وغيرهم .
 -1ارتبطت السخرية عن الكاتب أحمد حسن الزعبتي بتالمجتمع ارتباطتاً وثيقتاً ،فتالنص الستاخر
ٍ
وسياسي.
اقتصادي
وثقافي و
اجتماعي
محيط
عنده ينتمي إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
 -5الحتتظ الزعبتتي الواقتتع التتذي يعيشتته الفتترد ،واتختتذ الستتخرية وستتيلة للتتدعوة للتغييتتر  ،ويستتتمد
صتتوره متتن المجتمتتع ومجريتتات األحتتداث  ،وستتخريته تكشتتف عمتتا يستتود الحيتتاة  ،وت ترفض
الواقتتع التراهن وتتطّلتتع لغت ٍتد أفضتتل  ،ويهتتدف إلتتى كشتتف الغطتتاء عتتن الواقتتع  ،ولفتتت النظتتر
السياسية .
االجتماعية و
إلى األوضاع
ّ
ّ
تادي
 -6األستتلوب العتتام للستتخرية عنتتد الزعبتتي يتتتوفر فيتته عنصتتر المتعتتة  ،ونقتتل الموقتتف االنتقت ّ
فني تتة تس تتعى إل تتى اإلب تتداع واإلمت تتاع واإلقن تتاع  ،ويتس تتم
أدبي تتة ّ
إل تتى المتلق تتي  ،ويحق تتق لغ تتة ّ
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تعبية فتي مقاالتته
بالسهولة والوضوح واالبتعاد عن األلفتاظ الغريبتة  ،كمتا وظّتف اللغتة الش ّ
العتماده على الواقع بجميع مظاهره .
أهميتتة الكنايتة عنتتد الكاتتتب الزعبتي فتتي نقلهتتا للمعنتى نقتالً غيتتر مباشتر  ،ومتتا تحتتتوي
 -7تكمتن ّ
عليه من قوة في اإليحاء والداللة الرمزّية  ،وشدة في التكثيف  ،وقدرة على التركيز والتأثير
بصورة خاصة في نفوس المتلقين .
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التوصيات
توصي الباحثة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي :
األدبية في األردن  ،وتسليط الضوء على نتاجات األدباء المبدعين في
 -4دراسة الحركة
ّ
الفنية
مجال األدب الساخر شع اًر ونث اًر وتجاربهم
اإلبداعية  ،والتعمق في الجوانب ّ
ّ
النفسية.
و ّ
زمنية محددة ،
 -2دراسة الدوافع واألسباب النتشار األدب الساخر في األردن ضمن فترة ّ
واالطّالع على أبرز القضايا التي يعالجها األدب الساخر .
مرجعية ،
الكنائية النثرّية للكتاب األردنيين الساخرين في مدونة تكون بمثابة
 -2جمع التعابير
ّ
ّ
فردية أو
ذاتية ّ
داللية كالعقل والسلوك والمال  ،أو كناية ّ
وتتبعها  ،وادراجها ضمن حقول ّ
اجتماعية لتكشف ثقافة العصر وفكر المجتمع .
ّ
 -1دراسة مقارنة في مجال األدب الساخر بين المقاالت الساخرة والرسوم الكاريكاتيرّية الساخرة
رسام ساخر .
عند كاتب ساخر و ّ
 -5تزويد المكتبة العر ّبية بهذا الفن لما تعانيه من قصور في هذا المجال رغم انتشار الفن
الساخر .
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الخاتمة
األردني الساخر عند الكاتب أحمد حسن
الكنائي في األدب
هذا جهدي في دراسة موضوع التعبير
ّ
ّ
الزعبي  ،وقد سجلته في هذه الصفحات  ،فإن أكن قد وفقت فذلك الفضل من اهلل وان كنت قد
قصرت في بعض الجوانب فأنا بشر والبشر ديدنهم التقصير .
علي من إنجاز هذه الدراسة وحسبي أني بذلت كل ما في
وأسأل اهلل المولى الشكر على ما أنعم ّ
وسعي وطاقتي للوصول بها إلى هذا المستوى وال ّأدعي الكمال فالكمال هلل وحده  .وحسبي أن
القراء والدارسون من الفائدة قدر ما
قدم إلى مكتبة الدراسات
يكون قد ّ
ّ
األدبية جديداً وأن يجد فيه ّ
بذل فيه من جهد
فأحمد اهلل تعالى وأسأله التوفيق للصواب
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
 -4إب تراهيم  ،زكريتتا  2992م  .أبةةةو حيةةةان التوحيةةةدي أديةةةب الفالسةةةفة وفيلسةةةوف
األدبةةاء  .التتدار المص ترية للتتتأليف والترجمتتة  ،المؤسستتة المص ترية العامتتة للتتتأليف
واألنباء والنشر. ،
 -2ابتتن األثيتتر  627هت ت  ،ضتتياء التتدين 4069م

 .المثةةةل السةةةائر فةةةي أدب

الكاتب والشاعر  .تحقيق أحمد الحتوفي و بتدوي طبانتة  ،ط ، 4دار نهضتة مصتر
للطبع والنشر.
 -2أدونيس

 . 4072زمن الشعر  .ط ، 4بيروت  ،دار العودة .

 -1أدونيس  ،علي أحمد ستعيد

4082م  .مقدمة للشعر العربةي  .ط ، 1بيتروت  ،دار

العودة .
 -5أمين  ،أحمد 4067م  .النقد األدبي  .ط ، 1بيروت  ،دار الكتاب العربي .
 -6بيتتتارجيرو د.ت  .األسةةةةلوب واألسةةةةلوبية  .ترجمت تتة منت تتذر عياشت تتي  ،بيت تتروت  ،مركت تتز
اإلنماء القومي .
 -7البردوني  ،عبد اهلل 2992م  .الديوان  .صنعاء  ،إصدارات الهيئة العامة للكتاب .
ي  .ط، 2
حستتان بتتن ثابتتت األنصتتار ّ
 -8البرقتتوقي  ،عبتتد التترحمن " 4082م  .شتترح دي توان ّ
بيروت  ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع .
 -0البطليوستتي  ،عبتتد اهلل 4004م  .المختتتار متتن لزوميتتات أبتتي العتتالء المعتتري  .الهيئتتة
المصرية العامة .
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 -49التميمي  ،قحطان رشيد د.ت  .اتجاهات الهجاء فةي القةرن الثالةث الهجةري .
بيروت  ،دار المسيرة .
 -44الجت تتاحظ ت255ه  ،عمت تترو بت تتن بحت تتر 4018م  .البيةةةةةان والتبيةةةةةين .لبنت تتان،
بيروت ،الشركة اللبنانية للكتاب .
 -42الجارم وأمين ،علي ،مصطفى 4282ه  .البالغة الواضحة .القاهرة .د .ن .
 -42الجرجتتاني ت 174هت ت

 ،عبتتد القتتاهر 4064م  .دالئةةل اإلعجةةاز .

تحقيق محمد رشيد رضا  ،ط  ، 2مكتبة القاهرة .
 -41ابتتن جعفتتر ت227ه  ،قدامتتة 4062م  .المثةةل السةةائر  .القتتاهرة ،
مطبعة نهضة مصر .
 -45حاوي  ،إيليا

د.ت  .فن الهجاء وتطوره عند العرب  .بيروت  ،دار الثقافة.

 -46بوحج تتام  ،محم تتد ب تتن قاس تتم ناص تتر 2991م  .السةةةخرية فةةةي األدب الجزائةةةري
الحديث  .الجزائر  ،جمعية التراث غ اررية .
 -47حسن  ،السيد عبد الحليم محمد 4077م  .السخرية في أدب الجاحظ  .ط،4
الجماهيرية العربية الليبية  ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن .
 -48حفنتتي ،عبتتد الحلتتيم 4087م  .أسةةلوب السةةخرية فةةي الق ةرآن الكةةريم  .القتتاهرة،
الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 -40الخفاجي ت166ه  ،ابن سنان 4259ه  .سر الفصاحة .القاهرة ،د .ن .
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 -29الدستتوقي  ،محمتتد الستتيد أحمتتد 2997م  .شةةعرية الفةةن الكنةةائي بةةين
البعد المعجمي والفضاء الداللي المنفتح  .ط ، 4د .م  ،دار العلم واإليمتان
للتوزيع والنشر .
 -24ارضتتي  ،عبتتد الحكتتيم د .ت  .نظريةةة اللغةةة فةةي النقةةد العربةةي  .القتتاهرة ،
مكتبة الخانجي .
 -22ارغتتب  ،نبيتتل 4006م  .موسةةةوعة اإلبةةةداع األدبةةةي  .ط ، 4بيتتروت ،
مكتبة لبنان.
 -22راغب  ،نبيل 2999م  .األدب الساخر  .الهيئة المصرية العامة للكتاب .
 -21ربابعة  ،موسى 2992م  .األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها  .ط ،4األردن ،دار
الكندي.
 -25الربتتاعي  ،عبتتد القتتادر د .ت  .الصةةورة الفنيةةة فةةي شةةعر أبةةي تمةةام .
ط ، 4األردن  ،إربد  ،جامعة اليرموك .
 -26ابن الرومي 4001 ،م  .الديوان  .ج ، 2ط ، 4لبنان  ،بيتروت  ،دار
الكتب العلمية .
 -27الزعبت تتي  ،أحمت تتد حست تتن 2998م  .سةةةةواليف  .ط ، 4عمت تتان  ،مكتبت تتة األس ت ترة
األردنية .
 -28الزعبي  ،أحمد حستن 2998م  .الممعةوط  .ط ، 2األردن  ،دار وارد األردنيتة
للنشر والتوزيع .
 -20الزعبت تتي  ،أحمت تتد حس ت تتن 2942م  .أوجةةةةةاع وطةةةةةن  .ط ، 2عمت تتان  ،المكتب ت تتة
األهلية.
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 -29الزعبي  ،أحمد حسن 2942م  .نزف منفرد  .ط ، 4عمان  ،المكتبة األهلية.
 -24الزمخشري  ،جتار اهلل

د .ت  .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيةون األقاويةل

في وجوه التأويل  .بيروت  ،دار المعرفة .
 -22الستتكاكي ت 626هت ت  ،يوستتف بتتن أبتتي بكتتر بتتن محمتتد 4027م .
مفتاح العلوم  .ط ، 4د  .م  ،الحلبي .
ةةي
 -22س تتليم  ،محم تتود رزق 4002م  .عصةةةر سةةةالطين المماليةةةك ونتاجةةةه العلمة ّ
األدبي  .ط ، 2د  .م
و ّ

 ،مكتبة ارداب .

البياني ( رؤية بالغيةة نقديةة )  .ط
 -21السيد  ،شفيع 4088م  .التعبير
ّ
 ، 2د  .م  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر .
 -25الشايب  ،أحمد 4008م  .األسلوب دراسةة بالغيةة تحليليةة ألصةول األسةاليب
اإلنشائية  .ط ، 6مكتبة النهضة المصرية .
ّ
 -26شت تترف  ،عبت تتد العزيت تتز 4002م

ةةةةاهي  .ط ، 4مصت تتر ،
 .األدب الفكة ّ

الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان.
 -27شتيخون  ،محمتتود الستتيد 4078م  .األسةةلوب الكنةةائي " نشةةأته وتطةةوره
وبالغته "  .ط ، 4د  .م  ،مكتبة الكليات األزهرية .
 -28الصت ت تتاوي  ،محمت ت تتد إست ت تتماعيل عبت ت تتداهلل د.ت  .شت ت تترح دي ت ت توان جريت ت تتر .
بيروت ،.منشورات دار مكتبة الحياة .
 -20ضيف  ،شوقي د  .ت  .الفكاهة في مصر  .القاهرة  ،دار المعارف .
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 -19ضيف  ،شوقي 4081م  .الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصتور  .ط، 2
القاهرة  ،دار المعارف .
 -14طبانة  ،بدوي 4062م  .علم البيان  .القاهرة  ،د  .ن .
 -12طراد  ،مجيد 4005م  .شرح ديوان األخطل  .ط ، 4بيروت  ،دار الجيل .
 -12طه  ،نعمان محمد أمين 4078م

 .السخرية في األدب العربي حتةى

نهاية القرن الرابع الهجري  .ط ، 4القاهرة  ،دار التوفيقية للطباعة .
 -11ابتتتن ظت تتافر ت642هت ت ت  ،جمت تتال التتتدين أبت تتو الحست تتن علتتتي 4079م

 .بةةةةدائع

البداهة  .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،مكتبة األنجلو المصرية .
 -15عب تتد الحمي تتد  ،ش تتاكر 2992م  .الفكاهةةةة والضةةةحك رؤيةةةة جديةةةةدة .
الكويت  ،سلسلة عالم المعرفة  ،مطابع السياسة .
 -16عبد الرحمن  ،عبد الحميد علتي د  .ت  .األدب العربي فةي العصةر اإلسةالمي
واألموي  .د  .م  ،دار الكتاب .
 -17عبد الستار  ،سها 2997م  .السخرية في األدب العربي الحةديث عبةد العزيةز
البشري نموذجا  .القاهرة  ،الهيئة العامة للكتاب .
 -18عب ت تد المطلت تتب  ،محمت تتد 4007م  .هكةةةةذا تكلةةةةم الةةةةن

( اسةةةةتنطاق

الخطاب الشعري لرفعت سالم )  .الهيئة المصرية العامة للكتاب .
 -10عبتتد النتتور  ،جبتتور
للماليين .

4070م  .المعجةةم األدبةةي  .بيتتروت  ،دار العلتتم
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 -59عتيتتق  ،عبتتد العزيتتز 4072م  .مةةن النقةةد األدبةةي  .ط ، 8القتتاهرة ،
مكتبة النهضة المصرية .
 -54العس تتكري ت205ه  ،أب تتو ه تتالل 4052م  .الص تتناعتين  .ط ، 4الق تتاهرة ،
دار إحياء الكتب العربية .
 -52عط توان  ،حستتين

4071م  .مقدمةةة القصةةيدة العربيةةة فةةي العصةةر األمةةوي .

القاهرة  ،دار المعارف .
 -52عكتتاري  ،ستتوزان

4004م  .فةةي مسةةرح أنط ةوان غنةةدور  .ط  ، 4بيتتروت ،

المؤسسة الحديثة للكتاب .
 -51علتتو

 ،ستتعيد 4085م  .معجةةم المصةةطلحات األدبيةةة المعاصةةرة  .بيتتروت ،

دار الكتاب اللبناني .
 -55العلوي ت 795هت  ،يحيى بن حمزة

4041م  .الطةراز المتضةمن

ألسةرار البالغةةة وعلةةوم حقةةائق اإلعجةةاز  .مصتتر  ،دار الكتتتب الخديويتتة  ،مطبعتتة
المقتطف .
 -56علويتتة  ،نعتتيم 4002م  .نحةةو الصةةوت ونحةةو المعنةةى  .ط  ، 4التتدار
البيضاء المغرب  ،المركز الثقافي العربي .
 -57عمتتر  ،فتتائز طتته

2999م  .النثةةر الفنةةي عنةةد أبةةي حيةةان التوحيةةدي  .ط، 4

بغداد  ،الشؤون الثقافية العامة .
 -58عوضتتين  ،أحمتتد الستتيد 4007م  .المةةازني سةةاخر العصةةر الحةةديث .
الدار المصرية اللبنانية .
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 -50فاعور  ،علي 4001م  .شرح ديوان أبي نواس  .ط ، 2بيروت  ،دار
الكتب العلمية .
 -69فاعور ،ياستين د  .ت  .السةخرية فةي أدب إميةل حبيبةي .سوستة تتونس  ،دار
المعارف للطباعة والنشر .
 -64فرشو  ،محمد أمتين 4082م  .أدب الفكاهة في لبنةان  .ط  ، 4دار الفكتر
اللبناني .
 -62قزيحت تة  ،ري تتاض 4080م  .الفكاهةةةةة فةةةةي األدب األندلسةةةةي  .ط ، 4ص تتيدا ،
المكتبة العصرية .
 -62القيرواني ت  102ه  ،أبو علي بن رشتيق 2994م  .العمدة في محاسن
الشعر وآدابه ونقده  .تحقيق عبد الحميد هنداوي  ،ط ، 4بيروت  ،المكتبة العصرية .
 -61كحت توال  ،محفتتتوظ د.ت  .أروع قصت تتائد أحم تتد مطت تتر  ،سلست تتلة الشت تتعر العربتتتي
المعاصر  .الجزائر  ،مكتبة نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع .
 -65كحي تتل  ،بش تتير 2991م  .الكنايةةةةة فةةةةي البالغةةةةة العربيةةةةة  .ط  ، 4مصت تتر ،
القاهرة ،مكتبة ارداب .
 -66الكيالنتتي  ،إب تراهيم د  .ت

ةةدرة
 .رسةةةائل أبةةةي حيةةةان التوحيةةةدي مصة ّ

بدراسةةةة عةةةةن حياتةةةةه وآثةةةةاره وأدبةةةةه  .دمش تتق  ،دار ط تتالس للد ارس تتات والترجم تتة
والنشر.
 -67المت تتازني  ،إبتت تراهيم د  .ت  .حصةةةةةاد الهشةةةةةيم  .د  .م  ،مطبع ت تتة
الشعب .
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 -68مجموع تتة م تتن الم تتؤلفين 4086م  .الشةةةعر ومتغيةةةرات المرحلةةةة حةةةول
الحداثةةةةةة وحةةةةةوار األشةةةةةكال الشةةةةةعرية الجديةةةةةدة  .الع ت تراق  ،بغت تتداد  ،و ازرة الثقافت تتة
واإلعالم ،دار الشؤون الثقافية العامة .
 -60محم تتد  ،س تتالم محم تتد 4002م  .أدب الصةةةناع وأربةةةاب الحةةةرف حتةةةى القةةةرن
العاشر الهجري  .ط ، 4بيروت  ،دار الفكر المعاصر .
 -79الم ارغتتي  ،أحمتتد مصتتطفى

4082م  .علةةةوم البالغةةةة  .ط ، 4بيتتروت  ،دار

الكتب العلمية .
مروة  ،يوسف أحمد 4004م  .نةوادر أعةالم الفكاهةة  .ط ، 4بيتروت  ،دار
ّ -74
الزهراء .
 -72مطلتتوب  ،أحمتتد 4087م  .معجةةم المصةةطلحات البالغيةةة وتطورهةةا .
مطبعة المجمع العلمي العراقي .
الجزئتتر  ،عتتين مليلتتة ،
 -72ابتتن المقفتتع ،عبتتد اهلل د  .ت  .كليلتتة ودمنتتة  .ا
دار الهدى .
 -71مندور  ،محمد 4071م  .األدب وفنونه  .القاهرة  ،دار نهضة مصر .
 -75اب تتن منظ تتور ت 744ه ت ت  ،أب تتو الفض تتل جم تتال ال تتدين محم تتد ب تتن مك تترم
4009م  .لسان العرب  .مجلد  ، 42بيروت  ،دار صادر .
 -76ابتتن منظتتور ت 744ه ت 2997 ،م  .لسةةان العةةرب  .ط ، 1بيتتروت ،
دار صادر.
 -77أبو موسى  ،محمد 4089م  .التصوير البياني دراسة تحليلية لمسةائل البيةان.
ط ، 2القاهرة  ،دار التضامن للطباعة .
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 -78نجم  ،محمد يوسف 4057م  .فن المقالة  .دار بيروت .
 -70هدارة  ،مصطفى محمد 4060م  .اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري.
ط  ، 2مصر  ،دار المعارف .
 -89اله توال  ،حامتتد عبتتد 4082م  .السةةخرية فةةي أدب المةةازني  .مصتتر  ،الهيئتتة
المصرية العامة للكتاب .
 -84هيكتتل  ،أحمتتد 4001م  .تطةةور األدب الحةةديث فةةي مصةةر مةةن أوائةةل القةةرن
التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية  .ط ، 6د  .م  ،دار المعارف .
 -82وهبتتة والمهنتتدس  ،مجتتدي  ،كامتتل 4081م  .معجةةم المصةةطلحات األدبيةةة فةةي
اللغة واألدب  .ط ، 2بيروت  ،مكتبة لبنان .
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الرسائل
 -4الذبياني  ،مساعد بن سعد
ماجستير غير منشورة

4124هت  .السخرية في شعر البردوني  .رسالة

 ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .

 -2الضتتمور  ،نتزار عبتتداهلل خليتتل  2995م  .السةةخرية فةةي النثةةر العباسةةي حتةةى
نهاية القرن الرابع الهجري  .أطروحة دكتوراة غير منشورة

 ،جامعة مؤتتة ،

األردن .
 -2طبشي  ،إيمان 2949م  .النزعةة السةاخرة فةي قصة
رسالة ماجستير غير منشورة

السةعيد بوطةاجين .

 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،الجزائر .

 -1عمرو  ،نيفين محمد شاكر 2998م  .السخرية فةي العصةر المملةوكي األول
"  464 – 246هة "  .رسالة ماجستير غير منشورة

 ،جامعة الخليل .

 -5الغ ازلتتي  ،شتتعيب بتتن أحمتتد بتتن محمتتد عبتتد التترحمن 4141ه  .أسةةاليب السةةخرية فةةي
البالغة العربية  .رستالة ماجستتير غيتر منشتورة

 ،جامعتة أم القترى  ،المملكتة العربيتة

السعودية .
 -6لمفوف  ،نائلة قاستم 4081م  .الكناية في ضوء التفكير الرمةزي  .رستالة ماجستتير
غير منشورة

 ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة .

 -7مشت تتتوب  ،ست تتامية  . 2944السةةةةخرية وتجلياتهةةةةا الدالليةةةةة فةةةةي القصةةةةة الجزائريةةةةة
المعاصرة .رسالة ماجستير غير منشورة

 ،جامعة مولود تيزي وزو  ،الجزائر .

 -8الوقفي  ،نادر عبد الرحمن محمتد 2997م  .اإلبالغية في الشاهد البالغي.
أطروحة دكتوراة غير منشورة  ،جامعة مؤتة  ،األردن .
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المجالت
 -4مجلة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانية المجلد 2992 4 47م  ،بحث بعنتوان الصورة
الساخرة في شعر الحرب عند الدولتين الزنكية واأليوبية  .نزار وصفي اللبدي .
 -2مجلة دراسات في اللغة العربية و دابها العدد الثامن شتاء 4209ه2942/م  ،بحث بعنوان
سخرية الماغوط في العصفور األحدب  ،د.محمد صالح شريف العسكري .

