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Satirical Literature and its Methods in the Stories of Ahmad Behjat (A Case
Study of “Sa'em's Notes”)
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Abstract
One of the most prominent features of the literary works of Ahmad Behjat (1932 2011), Egyptian writer, journalist and critic, is the satirical tone of his words. He has
portrayed the pain and suffering of the society, at the height of inconvenience, and in
order to confront the community's disorganizations, to preserve supreme values, to
create a balanced behavior, and to moderate the hard- line trends by means of satire.
The present study seeks to focus on the author's most important satirical methods and
techniques by using a descriptive-analytical method and reviewing the story of
"Sa'em's Notes". The research findings show that satire is one of the most prominent
feature of the author's style in explaining the contradictions and problems of the
society, and to this end, he has used meaning enrichment techniques such as
repetition, contradiction, use of animal language, paradox, playing with words and
meanings, poking fun, and literary adaptation.
Keywords: Satirical Literature, Ahmad Behjat, The Story of "Sa'em�sNotes",
Satirical Techniques.
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األدب الفكاهي وأساليبه التعبريية يف قصص أمحد بهجت
مذكّرات صائم أمنوذجاً
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امللخّص
حتتلّ الكتابة الفكاهية مكانة مرموقة لدی الكاتب والصحفي والناقد املصري الراحل أمحد شفيق بهجت (١٩٣٢- ٠٠١١م) ،حيث
خصّصت الفكاهة بنفسها نسبة كبرية من أدبه ومتكّن من خالهلا التعبري عن آالمه وأحزانه وهموم جمتمعه على شكل ابتسامات ومفارقات،
فنراه يف قمة حزنه يقدّم الفكاهة والسخرية ممّا يدور حوله لتكون صوته اخلاص يف وجه األخطاء املوجودة يف اجملتمع املصري وللحفاظ على
قيم اجملتمع العليا وتكريس السلوك القويم وتعديل جمرى االجتاهات املتطرفة .من هذا املنطلق ،حتاول هذه الدراسة الوقوف على التجربة
الفكاهية الساخرة للكاتب أمحد بهجت ،واليت متثّلت يف قصة مذكرات صائم بغيةَ استقصاء أهمّ األساليب والتقنيات التعبريية اليت عبّر
صلت هذه الدراسة إىل أ ّن الفكاهة يف أدب أمحد
بها عن سخريته من مواقف ميرّ بها اجملتمع .وبناءً على املنهج الوصفي ـ التحليلي ،تو ّ
بهجت ،باتت عنصراً هامّاً يشكّل ميزة من ميزاته الفنية؛ وأنّه استوظف يف تعليقاته الذكية والساخرة تقنيات تعبريية كالتكرار والتناقض

وتقنية األنسنة واملفارقة والتالعب باملعنى واللفظ والتهكّم واالقتباس ليتناول من خالهلا متناقضات اجملتمع ومشاكله االجتماعية.
املفردات الرئيسية :األدب الفكاهي ،أمحد بهجت ،قصة مذكّرات صائم ،األساليب التعبريية
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1ـ املقدّمة
حني نتوجّه إىل شطر اللغة ونبحث عن مفهوم الفكاهة ،جند أنّ من معانيها املزاح والرجل الفَكِه هو الطيب النفس املزّاح ،يقال:
فكّههم ُمبلَح الكالم ،أي أطرفهم ،واالسم هو الفَكيهة والفكاهة (ابن منظور 1363،ش ،مادة فكه) .وقد ذكر هلا ابن منظور معاني
أخری ،منها الدعابة أي املزاح واللعب واملضاحكة ،اهلزل واهلُزالة ،التهكّم وهو االستخفاف واالستهزاء والعبث ،والسخرية
أي اإلستهزاء والسُّخُرة والضُّحكة .وهذه الداللة اللغوية تشري صراحة إىل األغراض اليت ميكن استقراؤها من األدب الفكاهي.
فالكاتب الفكاهي خيتار مادة وينظّمها وفقاً لغرض خاصّ ويركّز االهتمام على الشكل الفكاهي لألشياء ،ويومئ بذلك إىل
الغرض الذي يوجّه الفكاهة على النحو الذي حيدّد طابع هذا األدب الفكاهي فلسفياً من خالل ما يتّسم به الكاتب نفسه من
حس فكاهي ومعيار خاص يف النظر إىل األشياء .والفكاهة هي «كلّ باعث على الضحك من فنون القول ،وإن اختلف االسم كالتناقض

والتغافل والغفلة واملزاح واهلزل والتهكم والسخرية واللعب اللفظي واللعب املعنوي ( »...احلويف1111،م ،ص  .)7فاألدب الفكاهي ـ
انطالقاً من فهم أثره النفسي ـ يقوم يف إبداعه على أساس من «تصفية» الضحك من كلّ ما عَلِق به من شوائب ،فيسمو باهلزلي
من املستوی العامي املبتذل إىل مستوی مجالي فنّي إنساني .وهذا يعين أنّ «الغرض من الفكاهة ليس هو اإلضحاك فحسب ،وإنّما هو
التقويم والتهذيب واإلصالح ،بنقد أنواع من النقص أو القبح أو اخلروج على املألوف» (شرف1111،م ،املقدمة ص هـ) .وهي «فنّ ابتدعته
النفس البشرية ملواجهة ما يف حياتها من شدّة وقسوة وحرمان من جهة ،وتصحيح بعض األوضاع اخلاطئة يف اجملتمع من جهة ثانية» (عبد
احلميد1113،م ،ص .)31

أمحد شفيق بهجت ( 1111ـ 1131م) الكاتب والصحفي والناقد املصري الراحل اتّخذ من الفكاهة ،أداة طيّعة للتعبري عمّا
يتجوّل يف خاطره من مشاعر جتاه املشاكل العديدة والنابعة من تكوين جمتمعه املصري الذي تسوده املفارقات والصراعات
السياسية واالجتماعية؛ حيث خصّص يف كتبه حيّزاً كبرياً بالصور املضحكة واألساليب الساخرة ،وبرع فيها حتى صارت بصمة
واضحة لكثري من إنتاجاته األدبية« ،فهو يسخر من سلبيات اجملتمع حماوالً إصالحها وذلك من خالل أسلوب لطيف خفيف الظل ،والغرض

من السخرية ليس التشنيع .ولكن حماولة هدم السلبيات من أجل أن يقام بدهلا إجيابيات تفيد اجملتمع» (النحال1181،م ،ص .)01فنراه
يقف موقف املتبصّر ـ وقد ساعدته ثقافته الواسعة ـ ليسلّط الضوء على القضايا املختلفة اليت تركت يف نفسه ضغطاً؛ ودفعته إىل
اللجوء إىل الفكاهة اهلادفة بقصد إصالح وتقويم املتسببني يف ذلك .فالفكاهة يف أدب أمحد بهجت ،باتت عنصراً هامّاً يشكّل
ميزة من ميزاته الفنية .فعليه قمنا بصياغة إشكالية البحث اليت نوردها يف األسئلة التالية:
 ما هي أبرز األساليب والتقنيات اليت عمد عليها الكاتب إلثراء الداللة يف أدبه الفكاهي؟ ما هي الدالالت االجتماعية اليت اعتمدها الكاتب إليصال موقفه إىل القارئ؟وقد ارتأينا لإلجابة عن هذه األسئلة أن خنتار من أدب بهجت القصصي ،قصة مذكّرات صائم ،حيث تتوفّر على جانب كبري
من قضايا اجتماعية تطرّق إليها الكاتب بأسلوبه الفكاهي ،وذلك من خالل هذه الدراسة اليت اعتمدت يف خطّتها على املنهج
الوصفي ـ التحليلي ،لرصد وتبيني أهمّ األساليب والتقنيات املستوظفة ومناقشة كيفية استعمال تلك األساليب ،وقد متثّلت يف
التكرار والتناقض وتقنية األنسنة واملفارقة والتالعب باملعنى والتالعب باأللفاظ والتهكّم واالقتباس.

األدب الفكاهي وأساليبه التعبريية يف قصص أمحد بهجت مذكّرات صائم أمنوذجاً

1ـ خلفية البحث
بالنسبة إىل موضوع الفكاهة هناك دراسات كان هلا فضل يف إنارة السبيل للباحثة ،وكان من أبرزها« :الفكاهة والضحك
رؤية جديدة» لشاكر عبد احلميد ( 1113م) ،حيث استعرض الكاتب يف كتابه مفاهيم الفكاهة ومظاهرها مع دراسة للضحك من
منظور علم النفس؛ «األدب الفكاهي» لعبد العزيز شرف ( 1111م) ،والذي يتمحور يف ماهيّة األدب الفكاهي ودراسته يف
األجناس األدبية كالشعر والقصة واملسرحية .و«السخرية والفكاهة يف النثر العباسي حتى نهاية القرن الرابع اهلجري» لنزار عبد
اهلل خليل الضمور ( 1115م) رسالة دكتوراه جبامعة مؤتة حول مظاهر السخرية والفكاهة العباسية مع سرد ألبرز أدبائها يف هذا
العصر .و«سيكولوجية الفكاهة والضحك» إلبراهيم زكريا (1158م) .وهناك مقال موسوم بــ«أساليب استعمال الفكاهة يف
التصاوير الفكاهية لدی أمحد مطر» املنشورة يف جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها للباحث حييى معروف (1118

م)؛ فتمّ فيها استكشاف األساليب الفكاهية املستوظفة يف شعر أمحد مطر .ودراسة أخری معنونة بــ«الفكاهة واهلزل يف آثار أبي
حيان التوحيدي» ملهدي عابدي وعبد الغين إيرواني زاده ونصر اهلل شاملي (1111م) املنشورة يف جملة اجلمعية العلمية اإليرانية
للغة العربية وآدابها؛ فأشري فيها إىل أسباب جلوء أبي حيان التوحيدي إىل األسلوب الفكاهي مع تبيني أبرز املواضيع الفكاهية
لديه .ومقال موسوم بـ«التوظيف السياسي واالجتماعي للفكاهة يف العصر اململوكي» لجهانگير أمريي ومرضيه حممدي وفاروق
نعميت (1115م) العدد السابع عشر جمللة إضاءات نقدية إذ يرمي إىل دراسة مضمونية للشعر الفكاهي يف العصر اململوكي.
أما بالنسبة إىل الدراسات اليت ختتصّ بالارا الذي خلفه الكاتب أمحد بهجت والذي لقي قبوالً لدی القراء بعامة ،وحمبّي
األدب اإلسالمي خباصة ،وكان من حقّه أن ينال اهتماماً أكرب من جانب النقاد ،فثمّة مقاالت طفيفة فحسب وهي«:قصص
احليوان يف القرآن» حممد حسن النحال1181 ،م ،جملة اجلديد ،العدد « .111أمحد بهجت  ..كما أراه» حممد حسن النحال،
1181م ،جملة اجلديد ،العدد  .106و«إطاللة يف مؤلفاته :أمحد بهجت يغادر «صندوق الدنيا» ،نادية سعد معوض1111 ،م،
جملة اإلسالم اليوم ،العدد « .87بازآفرينى داستانهای قرآن برای كودك ،بررسى موردی چند داستان :أمحد بهجت» لفرامرز
مريزايي وحممد كالشي1313،ش.

وهناك ثال رسائل جامعية على مستوی املاجستري جبامعة آزاد اإلسالمية تناولت ترمجة القصة ودراسة عناصرها القصصية
فحسب ،وهي«:صائمون واهلل أعلم»« ،مذكّرات صائم»« ،طفل ساذج وقطّ مثقّف» .كلّ هذه الدراسات ،جهود مشكورة،
لكنّها ال تغين عن قيام دراسات نقدية متخصصة حول الفكاهة والسخرية لدی أمحد بهجت .وميكننا القول إنّ هذه الدراسة
املتواضعة من أوائل الدراسات اليت تتناول أدب الكاتب من املنظور السخري.
3ـ الفكاهة وأساليبها التعبريية يف قصص أمحد بهجت
مجع األديب أمحد بهجت بقلمه بني العمود الصحايف والفكاهة اهلادفة والفنّ القصصي .لكنّه على ما يبدو ،قد نال جناحاً أكرب
يف الكتابة الدينية ويف األدب الفكاهي الساخر مقارنة بباقي أوجه نشاطه اإلبداعي (سعد معوض 1111 ،م،

 .)http://magzine.islamtoday.netففيما يتعلّق بنشاطه الصحفي ،يصفه حممد حسنني هيكل الكاتب واحمللّل املصري بأنّه
صحفي من طراز فريد (زكي1111،م .)www.elbalad.com ،وبالنسبة إىل فكاهته وسخريته اليت برع فيها «فهو يسخر من
سلبيات اجملتمع حماوال إصالحها ،وذلك من خالل أسلوب لطيف خفيف الظل ،والغرض من السخرية ليس التشنيع ولكن حماولة هدم السلبيات
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من أجل أن يقام بدهلا إجيابيات تفيد اجملتمع» (النحال1181،م ،ص  .)01و«منهجه يف الكتابة الساخرة هو العرض الساخر مدعم بآرائه يف
السياسة واحلياة االجتماعية فهو ينتقد ويقدّم رأيه» (املصدر نفسه ،ص .)51

ويف أدبه القصصي جعل من واقع احلياة مصدراً يستقي منه أعماله القصصية ،ويعرض من خالله صورة حقيقية وصادقة
للحياة ،متّخذاً األسلوب الفكاهي الساخر كطابع مميّز هلا .ففي الكثري من قصصه ،تستوقفنا مقاطع عديدة تثري فينا حاالت
إضحاك متفاوتة ،وذلك بفعل أساليبه التعبريية وساللة السرد واملواضيع اليت تشكّل الواقع القصصي الذي يعمد الكاتب خللقه
انطالقاً من الواقع احلقيقي املعاش بكلّ تناقضاته ،فهو «يراعي يف القصة فنيّتها من حيث احلبكة الفنية ونواحي البناء فيها ورسم
الشخصيات حبيث انّنا حنسّ بتعاطفنا جتاه الشخصيات من نواحي خمتلفة كأن حنب شخصية معينة أو نكرة أخری  ...وهذا ـ بال شكّ ـ ليس إال
ك أ ّن هذه اخلصائص ليست إلّا خصائص القصّاص البارع» (املصدر نفسه ،ص .)51
من قدرته البارعة أثناء رمسه لتلك الشخصيات ،وال ش ّ

لقد صدر عن الكاتب أمحد بهجت أكثر من عشرين مؤلَّفاً ،بينها مؤلفات دينية أبرزها أنبياء اهلل الذي متّت طباعته  36طبعة
ب عند الصوفية وقميص يوسف واهلل يف العقيدة اإلسالمية ،إضافة إىل قصص احليوان يف القرآن الذي
والطريق إىل اهلل وحبار احل ّ
كُتب بأسلوب ممتع ومبعان وأفكار واضحة تتناسب وعقلية األطفال ،متّ إنتاجه بالتلفزيون املصري على شكل حكايات كرتونية
وقام بارمجتها مصطفى رمحاندوست بإيران حتت عنوان نگهبان غار يف  368صفحة وللكتاب ترمجات باإلجنليزية والفرنسية

واألملانية أيضاً .وله من األدب الفكاهي الساخر حتتمس  011بشرطة ومذكّرات صائم وصائمون واهلل أعلم و مذكّرات زوج و

الدكتارتورية للمبتدئني وحبار احلب عند الصوفية و. ...
أمّا بالنسبة إىل مذكّرات صائم ،فهو كتاب فكاهي ساخر يشمل على  17قصة قصرية متتاز باملوضوعية وسهولة السرد ويف
نقد املظاهر الزائفة والبعيدة عن روح اإلسالم احلقيقي ،تلك اليت تظهر يف سلوك الناس والصائمني خاصة ،فيسردها الكاتب يف
شكل قصصي وعلى لسان موظّف حكومي يسخر من تصرفاته وتصرفات اآلخرين وينوي تنظيم حياته يف شهر رمضان.
هذا ،وفيما يلي نقوم بتقديم أمثلة تطبيقية لألساليب الفكاهية املستوظفة يف قصة مذكّرات صائم لدعم واستيعاب أهداف
هذه الدراسة.
٣ـ ١التكرار
إنّ إعادة تركيب معيّن يف سياق التعبري ،ليس حلية لفظية تزيّن النصّ وال عمالً عشوائياً يأتي به األديب كيفما شاء .فالتكرار
يسلّط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة ،ويكشف عن اهتمام املتكلم بها ،وهو بهذا املعنى ذو داللة نفسية قيّمة تفيد الناقد
األدبي الذي يدرس األمر ،وحيلّل نفسية كاتبه .وقد جاء يف تعريف معنى التكرار ومفهومه يف التعبري األدبي ،أنّه «تناوب األلفاظ
وإعادتها يف سياق التعبري حبيث تشكّل نغماً موسيقياً يتقصّده الناظم يف شعره أو نثره ،إلفادة تقوية النغم يف الكالم وإفادة تقويم املعاني

���) .ويعقد ابن رشيق للتكرار باباً ،ويعدّه يف األساليب اليت تأتي منها
����م ،ص
الصورية أو تقوية املعاني التفصيلية» (هالل،
���) .والتكرار «من أكثر
����هـ ،ج� ،ص
السخرية ،فيقول« :يقع أيضاً على سبيل االزدراء والتهكّم والتنقيص» (القريواني،
األدوات البالغية استخداماً يف اخلطاب العربي على اإلطالق ،ملا له من تأثري على مشاعر املتلقي العربي الذي يتذوّق املعنى ويتفاعل مع املرسل
من خالل األساليب اليت استخدمها يف اخلطاب يف التواصل معه وقدرته على استخدامها  ...وانّ اخلطاب اإلقناعي العربي تكراري ... ،واألشيع
���).
����م ،ص
واألقوى يف اإلقناع سواء أكان تكرار بنائي أم تكرار مستويات» (عكاشة،
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من هذا املنطلق يتعامل الكاتب أمحد بهجت مع التكرار كأسلوب تعبريي ساخر تشيع مالحمه يف كتاباته بشكل واضح،
تأكيداً على خطورة ظواهر وآفات إجتماعية تعمّ اجملتمع .رؤية اهلالل أوّل قصة قصرية من كتاب مذكّرات صائم تروي حكاية
عن املصريني يف العهد اململوكي بنثر مسجّع وذلك يف اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حينما خيرج موكب الرؤية وخيرج
ل الرجال والنساء واألوالد ويف طليعتهم:
معه ك ّ
«شيخ مهدّم حمطّم ،يؤمن اجلميع بأنّه شيخ مطمطم ،وكيف ال وهو املصدر املسؤول عن رؤية اهلالل  ...والعجب العجاب ،أنّ
هذا الشيخ املهاب ،كان ال يبصر ما حتت قدميه ،بسبب رمَد مزمن أصاب عينيه  . ...لكنّه رغم ذلك العمى األكيد ،كان قديراً
على رؤية اهلالل من بعيد  ...ويزول العجب ،إذا عُرف السبب ،فقد كان الشيخ يستعيض عن نظره الضعيف املضعضع ،بعيين
شابّ له يتبع وخيضع ،فإذا رأی الشاب اهلالل ،عرف هو من ذلك يف احلال ،ثمّ ادّعى منه هلل ،أنّه هو الذي رآه ،وصدق الكلّ
دعواه( »...بهجت،
����م ،ص� .)�-

ال أ ّن هذه املرّة مل حيالف احلظّ الشيخ فالعبارة الشهرية «نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء» تنطبق على ذلك الشابّ
إّ
الذي يقع يف غرام فتاة فيغيب عن املوعد احملدّد لرؤية اهلالل ،إذ له موعد أهمّ أال وهو؛ عقد القِران! فلم جيد الشيخ سبيالً إال
االعاراف باحلقيقة وبذلك يتأخّر الصيام والناس يتقبّلون األمر بكلّ بساطة وليس هذا فحسب ،بل يعدّونه من حنسهم «وقال
املماليك للمملوكني :أنتم الكسبانون ،وقال احملكومون البائسون ،بل حنن منحوسون» (املصدر نفسه ،ص�).

إ ّن ما يستفزّ وعي املتلقي ويفاجئه هي تلك الغرابة العجيبة والالمتوقعة من جانب هوالء املبصرين الذين رغم معرفة احلقيقة
ظلّوا يرون يف ذلك الشيخ األعمى ،املثل األعلى إلعالن البدء بفريضة الصيام! فهذا اجملتمع بقدر ما يثري سخرية املوقف يف
تصرفاته ومعتقداته ،بقدر ما يبعث يف القارئ الرثاء حلاله .وللكشف عن خطورة املوضوع تردّ كلمة «رؤية» تسع مرّات و لفظة
«رأی» مرة واحدة موزّعة ما بني املنت والعنوان لتدلّ بذلك على أّنها لفظة مركزية تتأسّس عليها فاعلية النصّ ،لتُكثر من
السخرية باملبصرين الذين ال يريدون االستفادة من نعمة اإلبصار والتعقّل اليت وهبها اخلالق هلم وأ ّن كلّ ما حصل هو من
حنوسيتهم! فاملوقف الساخر هنا يعبّر عن نقص مجاعي يستدعي التصحيح املباشر؛ ويشري إىل تلك الشخصية الساخرة
(اجلماعة :رجال ونساء) اليت تفقد اإلرادة والقوة على العمل والتعقل وانتصارها اإلجيابي على الظروف احمليطة بها .هذا وقد
وظّف أمحد بهجت تقنية التكرار ليمنح القصة تأثرياً فعّاالً يف الداللة واملعنى ،حماوالً تبيني نكتة مهمة ،وهي أنّ ظاهرة اجلهل
واحملاكاة العمياء ال تنحصر بعصر املماليك فحسب ،بل هي على حاهلا يف الزمن احلاضر أيضاً ّمما يذكّرنا بقول املعري األديب
الساخر ،حينما يقول:

وبصــــــــــــــــــــريُ األ قـــــــــــــــوام مِثلـــــــــــــــي أعمَـــــــــــــــى

فَهَلُمُّـــــــــــــــوا يف حِنـــــــــــــــدِس نَتَصـــــــــــــــادَم
���).
���� م ،ج� :ص
(املعري،

3ـ 1التناقض
جاء يف تعريف التناقض أنّه «عبارة تناقض نفسها يف الظاهر أو تبدو عبثية ممتلئة بالسخف من الناحية املنطقية ولكنّها يف الواقع حتتوي
على حقيقة ممكنة ،أو قضية منطقية زائفة تناقض نفسها ،أو رأي (أو عبارة) يأتي على العكس من األفكار املقبولة بشكل عام» (فتحي1188 ،م،
ص .)118
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يف قصة مدَّعي التصوف ،وكما يتّضح للقارئ من العنوان نفسه ،هناك حديث عن اال ّدعاء مبا هو غري موجود؛ على لسان
الراوي الذي يعلن عن دهشته إبّان لقائه أحد األصدقاء أمام باب املسجد وهو على هيئة جديدة ختتلف عمّا كان عليه« :حني
اصطدمت به ...ومل أعرفه يف مبدأ األمر من حليته اليت أطلقها ،ومالبس الشيخ اليت يرتديها ،عهدي به أنّه أفندي .كان زميالً من زمالء

املدرسة» (بهجت1111،م ،ص  .)60وتزداد دهشته حني يری:
«أنّ خلفه ناساً يتبعونه .كان أحدهم حيمل عصا ،والثاني حيمل حقيبة ،والثالث حيمل مسبحة ،وهم يسريون مجيعاً وراءه ...
حيتفظون باملسافة بينهم وبينه ثابتة ،ملت على أذنه وهمست له:هل أنت مطارد؟ ضحك بكلّ صدره وقال همساً :هوالء أتباعي.
لقد صرت شيخا لطري قة ...قلت له :غريب .قال وهو يفرد قامته الضخمة وميدّ يده للحيته يف حركة مهيبة :ما غريب إال
الشيطان ،مات أبي يف الريف وكان شيخاً لطريقة فصرت شيخا لطريقة ،عدد أتباعي يقدّرون باأللوف ،أفضل من اإلرث وأفضل
من الوظيفة ...مثّة احتفال صغري نقيمه يف البلدة كلّ ليلة ...حلقة ذكر لطيفة ،سوف تشهد اآلالف يقبّلون يدي ،تصوّر هذه اليد
اليت مل متتدّ حنو خري ،سرتاها وهم يُقتَتلون عليها من أجل الربكة» (املصدر نفسه ،ص .)65

يوظّف الكاتب أمحد بهجت صورة كاريكاتورية كأداة للسخرية ترصد التناقض بني املظهر واجلوهر ،لتكون مؤشّراً خطرياً
إىل هذه امللحوظة ،كيف ميكن لشيخ الطريقة يؤمّ الناس وهو فارغ النفس من روحانية الدين ونفحات اإلميان وسعادة
األتقياء؟! وجيسّد هذا التناقض يف شيخ طريقة ال يتحلّى باخلشوع والتواضع فحسب ،بل يظهر على تلك اهليئة ومعه حرس
وحمافظون .كما أنّ هناك تناقضاً حقيقياً وعميقاً بني يده البعيدة عن عمل اخلري وإعانة الناس ،وبني تقاتُل الناس من أجل تقبيلها
تربّكاً! وهناك تناقض أيضا بني مظهر الزميل حينما كان أفندياً ومظهره احلالي كشيخ لطريقة وكذلك بني «االحتفال الصغري»
وحضور «اآلالف» من اجلماهري .وقد متّ الاركيز يف النصّ إىل التسطيح الفكري بني غالبية أفراد اجملتمع بالتعبري عنه بـ«عدد أتباعي

يقدّرون باأللوف»« ،سوف تشهد اآلالف يقبّلون يدي» .وهنا يربز املضحك املبكي يف املعادلة اليت تقوم عليها الصورة.
3ـ 3تقنية األنسنة
تقنية األنسنة ليست جبديدة على النثر بعامة ،حنو :كليلة ودمنة والقصة خباصة ،فقد حتمل معها معطياتها ومرموزاتها،
واحتماالتها الداللية وربّما يبدو شيئاً مثرياً للمداليل ومثرياً لإلمتاع الفين يف جتليات كثرية أن تتحدّ

احليوانات« .يلجأ األدباء

الرمزيون بها (الرمزية املوضوعية أو القصصية) إىل معاجلة املشاكل اإلنسانية واألخالقية العامة يعاجلونها بوساطة اخليال وتصوراته ،فالرمزيون
يف هذا املستوی يرسلون احلقائق يف صورة قصص على ألسنة احليوان ،بقصد النقد والتوجيه وخباصة يف األحوال اليت خيشى منها األدباء
التصريح ممّن ينتقدونهم أو يهامجونهم» (الدرويش1118،م ،ص  .)110ومفهوم األنسنة هو أنّ الكاتب أو الفنّان يضفي «صفات
إنسانية حمددّة على األمكنة واحليوانات والطيور واألشياء وظواهر الطبيعة ،حيث يشكلّها تشكيالً إنسانياً ،وجيعلها كأيّ إنسان تتحرّك
وحتسّ ،وتعبّر وتتعاطف وتقسو حسب املوقف الذي أُنسِنت من أجله» (مرشد1111 ،م ،ص.)7

ّمت اختيار الكاتب لتقنية األنسنة يف قصة ليلة القدر ،فهناك محار يعبّر يف دعائه عن مكنوناته ورؤاه فيما خيصّ بعضاً من
التصرفات البشرية واملواقف الفكرية« :ودعا محار فقال بنهيق احلال :اللّهم إنّ البشر قد جاوزوا كلّ احلدود ،واستعملوا الرزالة بغري شروط
وال قيود ،وقد عيَّرونا بأنّنا محري .فصربنا وظللنا نسري .لكنّهم ركبوا ظهورنا يف عزّ احلرّ واهلجري ،وقلنا ذلك علينا يسري .لكنّهم استمرّوا يف
إيذائنا بالضرب والتحقري ،ووصفوا تنابلتهم بأنّهم محري ،بينما احلمري أذكى من أذكيائهم بكثري .وأنت بنا وبهم بصري» (بهجت1111،م،
ص.)171
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فاحلمار هو احليوان (املخلوق) الذي يُستخدم عادة رمزاً للبالهة واحلماقة؛ يتعرّض لعدد من اإلساءات اليت جاءته من قِبَل
اإلنسان فيشكو ويستجري إىل خالقه من اإلنسان املغرور الذي يقوم بإيذاء خملوقات ختدمه ـ رغم ما يدّعيه من ذكاء وعقالنية ـ
ولكن هذا احليوان نفسه على يقني أّنه أذكى بكثري من ذاك اإلنسان؛ مَن باع جنّته مقابل شجرة:
ش صَــغري
مَــا كَــانَ يَعْمــلُ مِثْلـــه حَتّـــى وَال جَحْــ ٌ

قَــدْ بَــاعَ جنّتَــهُ بِشَــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيءٍ تَافـــهٍ جِــ َّداً ،حَقــري

(املصدر نفسه).

لقد تبدو سخرية النصّ على لسان محار ومن ثنايا تقابالت تعمل على إعطاء النصّ أبعاداً تشي بأعماق مأساة الواقع الراهن
وتكشف عن عالئقه املتفاعلة وعن املفارقة الصارخة:
احلمار

اإلنسان

اإلطاعة

اإليذاء

تقديم اخلدمة

نكران اجلميل

محاقة احلمري

عقل آدم

عمل احلمار

فعلة آدم

ويعرض الكاتب حماولة أخری للموازنة بني الوفاء واخلدمة واإليذاء ونكران اجلميل ،دون أن يتدخّل يف توصيلها إىل
املتلقي ،بل يكتفي بتقدميه هذا املقطع ليجعل متلقّيه يكشف عمق مأساة ما حيد وهو يعيد اكتشاف األبعاد بطريقته اخلاصة يف
دعاء كلب مسكني وبتقنية األنسنة« :اللّهم إنّهم عادوا يطاردوننا يف الطرقات ،ليقضوا علينا بالبنادق األثريات وخمتلف املبيدات املهلكات.
وال ذنب لنا عند هذه املخلوقات ،الذين هم أقسى من الوحوش يف الغابات ،اللّهم إلّا أنّنا حنرس املمتلكات .وال نشرتك يف السرقات ،وقد
اشتهرنا من قديم بأحسن الصفات ،خصوصاً الوفاء بالذات» (بهجت1111،م ،ص .)171- 171

أخذ احلمار والكلب يف هذا النصّ أبعاداً رمزية تعكس مسات الواقع ومنحاه وشكل التناقض فيه وتدفع املتلقي إلعادة النظر
مبا كوّنه حول النصّ القصصي أول وهلة ألنّ ما جيري هلما ،غدا رمزاً لواقع الكثري من الناس يف احلياة اليومية ال ميكنهم
التخلّص ممّا هم فيه أنّى حلّوا وأنّى ارحتلوا .لقد أضفى الكاتب أعماالً إنسانية ـ كالدعاء والشكوى وإنشاد الشعر ـ على احلمار
والكلب ممّا زاد يف قدرة السخرية واإلضحاك .ولعلّ هذا النجاح الذي حتقّق يعود إىل أ ّن الكاتب قد أدرك أ ّن إضفاء عمل إنساني
على احليوان ،هو أكثر إثارة للسخرية وأبعث على الضحكّ ،مما لو أضفاه على نفسه أو غريه؛ ألنّ يف مثل هذه احلال ليست مثّة
مفارقة صارخة تبعث على الضحك« .ال مضحك إلّا فيما هو «إنساني» فاملنظر قد يكون مجيالً لطيفاً رائعاً ،وقد يكون تافها أو قبيحاً،
ولكنّه ال يكون مضحك ًا أبداً ،وإذا ضحكنا من حيوان ،فإلنّنا لقينا عنده وضع إنسان أو تعبرياً إنسانياً» (برجسون1160،م ،ص .)11

3ـ 0املفارقة
ياردّد مصطلح املفارقة يف الدراسات النقدية « بوصفه أحد ف ّنيّات التحول األسلوبي واحليل اللفظية اليت يتمّ التعبري بها عندما يعجز وعي
املبدع عن إمكان اإلحاطة بواقع مرفوض من قبله أصالً ،فتكون املفارقة كبديل للتأشري السالب على ذلك الواقع عاكسة ذات املبدع بكلّ ما
يلفّها من أسى .وهي بذا التعريف أحد املولدات الرئيسية لشعرية النصوص ،ويتمّ التعامل معها عند معاينتها داخل السياقات األدبية اليت توجد
فيها بوصفها وسيطاً لغوياً بني املبدع واملتلقي ،وظيفته نقل اخلطاب ،لذلك يتوسّل اخلطاب داخل النصّ عرب أقنية خمتلفة ،تعدّ املفارقة أحد تلك
األقنية اهلامة ،ويستخدم صاحب املفارقة ألفاظه استخداماً خاصاً ومكث ّفاً ،عن وعي بقصديّة هذا التكثيف ،مفرتضاً متلقياً يستطيع الوقوف على
كثافة تلك األلفاظ ومدلوالتها البعيدة يف سياقاتها» (العزام1010 ،هـ ،ص .)1111
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تتّسع دائرة السخرية اخلالقة للمرارة عرب االستفادة من املفارقة يف تقديم بعض األفكار ممّا جيعل األحدا أكثر حفراً يف النفس
ألنّها ال تتّكئ على اإلضحاك ،بل على اكتشاف مأساوية بعض احلاالت خالل تقديم الوجه اآلخر .و«للمفارقة وظيفة إصالحية يف
األساس» (سي دي مويك ،بال تا ،ص  .)115وقد جاء يف تعريف املفارقة أنّها «تكنيك فنّي يستخدمه الشاعر املعاصر إلبراز التناقض بني
طرفني متقابلني بينهما نوع من التناقض» (عشري زايد1118 ،م ،ص  .)131وهي عند سيزا قاسم «طريقة خلداع الرقابة حيث انّها شكل
من األشكال البالغية اليت تشبه االستعارة يف ثنائية الداللة» (1183م ،ص  ،)103كما أنّها «أداة أسلوبية فعّالة للتهكّم واالستهزاء» (العبد،
1110م ،ص .)18

يف قصة زيارة احلسني ،قارن الكاتب أمحد بهجت بني مصر والدول املتقدمة يف احلفاظ على ما ورثوا من أسالفهم ليعكس
الفارق بني الطرفني عرب تتالي مجل يف طيّات القصة .ومن جرّاء عدم حفاظهم لألمكنة املباركة قد صُمّمت األبنية على طراز غري
شرقي وغري إسالمي ويف مكان غري مناسب ،حصيلته املفارقة الصارخة للموقف فمؤذن املسجد يدعو للصالة ـ عمود الدين
احلنيف ـ وأمامه امرأة غربية على شاكلة ومنظر ال يالئم األحياء الدينية« :ومثل احليّ الالتيين يف باريس ،وحيّ سوهو يف لندن ،وحيّ
هارمل يف نيويورك ،كان حيّ احلسني يف القاهرة .وهم حيافظون يف كلّ دول العامل املختلفة اليت ذكرناها على األحياء القدمية ومينعون فيها اهلدم
ويعاقبون عليه ويرممّون اآلثار لتنشيط السياحة ،أمّا هنا فقد قرّر أ حد العباقرة هدم الفيشاوي القديم وبناء فيشاوي جديد .هذا اجلزء القديم
ترتفع فيه اليوم أعمدة خراسانية مسلحة يف نظام البواكي اليت تذكّرك بثكنات اجليش اإلجنليزي يف قصر النيل  ...وتسأل ما هذا الذي يبنونه؟
وجييبونك أنه فندق سياحي شرقي لطيف .يقف مؤذن مسجد احلسني ليؤذّن أمام سائحة تقف يف الشباك الغربي وهي ترتدي املايوه البكيين»
(بهجت1111،م ،ص .)53- 55
فإىل جانب تلك املفارقة لعلّ ما يسارعي اهتمام القارئ ويستثري تساؤله هو عبارة الكاتب «وتسأل ما هذا الذي يبنونه وجييبونك

أنّه فندق سياحي شرقي لطيف!» .لقد محل أمحد بهجت بأسلوبه الالذع على الظواهر االجتماعية الدخيلة اليت ال تناسب الذوق
املصري ،وال تتّفق مع املعتقد الديين ،بل فيها طمس للمعامل األصيلة واإلسالمية ولشخصية املسلم ،وليس يف اجلري وراءها
إّلا التقليد األعمى لعادات غربية تفرض عليه تطوّراً مصطنعاً هو يف غنى عنه وعن آثاره!

3ـ 5التالعب باملعنى
يستوظف الكاتب هذا األسلوب لتكون سخريته قائمة على التعبري عن الفكرة املرادة بألفاظ تؤدّي إىل صورة مضحكة .ومن
أنواعه التورية و«معناها تعبري الكلمة عن فكرتني منفصلتني ،إحداهما قريبة اخلطور بالبال ،لكنّها غري مرادة ،واألخری بعيدة اخلطور بالبال،
لكنّها هي املرادة .ذلك بأنّ الكلمة املنطوقة تؤدّي معنيني ،فكأنّها يف احلقيقة كلمتان متداخلتان ،بينهما خلط ،إحداهما يُراد منها صوتها،
واألخری يراد بها صوتها ومعناها ألنّ السامع ،يتوقّع املعنى القريب للفظ جرياً وراء سياق العبارة أو داللة املقام ،فإذا باملتكلم يقصد املعنى

البعيد ،وهنا تقع املفاجأة املبنية على املغالطة واخلديعة وسرعة البديهة واللباقة يف استخدام اللغة» (احلويف1111،م ،ص .)67فعلى سبيل
املثال ،نقرأ« :أمُ ّر على اجلزّار يف طريقي إىل البيت .اجلزّار رجل حجّ بيت اهلل احلرام أكثر من مرّة .وينطبق عليه قول الشاعر:
رأی البيـــــــــــــــــتَ يُـــــــــــــــــدعى بـــــــــــــــــاحلرام فحَجَّـــــــــــــــــه

ولــــــــو كــــــــا َن يُــــــ ـدعى بــــــــاحلاللِ ملــــــــا حَجــــــــا»
(بهجت1111،م ،ص .)11

فاملعنى القريب الذي يسبق إىل اخلاطر يف عبارة «البيت يدعى باحلرام» هو البيت احلرام أي الكعبة املش ّرفة اليت حيجّها
املسلمون ،ولكن هذا املعنى القريب ال يريده الكاتب ،بل يريد معنى بعيداً ال يسبق إىل اخلاطر أول وهلة وهو (احلرام) ضد

األدب الفكاهي وأساليبه التعبريية يف قصص أمحد بهجت مذكّرات صائم أمنوذجاً

احلالل؛ فيسخر أمحد بهجت من كالم وفعل اجلزّار احلاج الذي كلّما أخذ بساطوره يقول« :اللّهم إنّي صائم» وهو خيرج بسرقات
تبلغ كيلوات من اللحم يومياً «قطع الرجل ثالثة أرباع كيلو واختار ورقة مقواة تزن ربع كيلو ووضعها حتت اللحم ثمّ ضربها بيده حتى طبّت

بالعافية :باهلناء والشفاء ...وهو ميسك بهذا الساطور الضخم يف يده ،ويقول :اللّهمّ إنّي صائم» (املصدر نفسه) .فالكاتب أخفى نقداً الذعاً
وراء سلوك هذا اجلزار ،معتمداً أساساً على عملية اإلجياز ،ألنّ اللفظ يف هذه احلالة حيمل معنيني ،فينتقل الذهن يف حلظة
واحدة من معنى آلخر ،وبذلك يستجيب للمفارقة بالضحك.
3ـ 6التالعب باأللفاظ
هذا ضرب من الفكاهة أساسه التالعب باأللفاظ واالعتماد على االشاراك املعنوي يف اللفظ الواحد ،أو على اجلناس« .واجلناس
التام :لفظان خيتلفان يف املعنى ويتّفقان يف نوع األحرف وشكلها وعددها وترتيبها وسرّ مجاهلا :إثارة االنتباه إلدراك املعنى بني األلفاظ

املتجانسة» (اهلواري1115،م ،ص  .)111فعلى سبيل املثال ،نقف هنا عند توظيف الكاتب للفظة (جُنب) مرّتني ،فهي يف األوىل
تعين اخلوف ويف الثانية مبعنى آخر وهو غذاء معروف مصنوع من احلليب« :دعوني فإنّين آكل اخلبز باجلنب .شدّني اجلنب فتثاقلت على

األرض ومل أحترّك» (بهجت1111،م ،ص  .)16كما يُالحظ هناك تالعب لفظي مقصود ومضحك بني «آكل اجلنب» و«شدّني اجلنب»
يدلّنا على ما يعانيه الشعب من قلة االكارا مبا حيد من حوهلم .والسبب كما يشري إليه الكاتب هو اجلنب مبعنى اخلوف وليس
ما يؤكل مع اخلبز ،فيسخر من المباالة الناس جتاه الوضع الراهن واالكتفاء بأمور العيال فقط« :دعونا نأكل العيش  ..لدينا عيال

نربّيهم .أو قالوا :كفاية دخلتنا على عيالنا» (املصدر نفسه ،ص  .)17فالكاتب على سبيل التالعب باللفظ ،جسّد استسالم الناس
للهزمية ومحّلهم اجلزء األكرب من املسؤولية حينما استسلموا للخوف ،واستكانوا له وتهاونوا يف الدفاع عن حقوقهم فوقفوا هذا
املوقف السليب الالمبالي.
3ـ 7التهكّم
« التهكّم لون من السخرية ،يُراد به نسبة عيب إىل شخص ،أو تفخيم عيب يف شخص ،وسيلة إىل تهذيبه وإصالحه ومبعث التهكّم الرغبة يف

اإلصالح» (احلويف1111،م ،ص  .)177استخدم أمحد بهجت هذا اللون من السخرية لريبط بني األمور الواقعة وما جيب أن تكون
عليه .وها هي األمثلة:
التهكّم باملسرفني وإسرافهم :يف قصة مدفع اإلفطار ،يتحدّ لنا الكاتب عن موضوع مهمّ قد تفشّى يف اجملتمع املصري أال
وهو الفارق الطبقي؛ مستوظفاً طقوسَ اإلفطار يف شهر رمضان املبارك ومن خالله يتهكّم ويعرض التقابل بني طبقة الفقراء
واألثرياء؛ فهناك من ال ميكن له سدّ جوعه وكأنّ السَّنة بشهورها االثنيت عشرة كلّها صيام وإمساك عن الطعام «وقف املرحوم
الشاعر حممد األمسر يف شهر رمضان ينشد وسط أصدقائه يف حيّ احلسني:
ضــــــــــــــــاقتِ الــــــــــــــــنَّفسُ يف الك نانــــــــــــــ ـةِ ذرعــــــــــــــــا

فـــــــــــإالمَ الغــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالءُ يف األمثــــــــــــــــانِ

كـــــــــــ ـلُّ شـــــــــــــي ءٍ غـــــــــــــال فلـــــــــــــيس رخيصــــــــــــــــــــا

يف الـــــــــــوَرَی كلِّــــــــــــه سِـــــــــــوی اإلنســــــــــــــــــانِ

قيــــــــــــــلَ شــــــــــــــهرُ الصقــــــــــــــــــــــــــــــيامِ آتٍ فقُلنــــــــــــــا

حنــــــــــــنُ شــــــــــــــــــعب يصــــــــــــومُ يف كــــــــــــلق آنِ

حنـــــــــــ ـنُ لســـــــــــــنا نَ صـــــــــــــومُ يف العـــــــــــــامِ شـــــــــــــهراً

واحــــــــــداً ،بــــــــــل نصــــــــــومُ طــــــــــولَ الزمــــــــــانِ»
(بهجت1111،م ،ص .)17- 18
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ويف املقابل هناك من ميوت شبعاً وتكاد روحه تزهق وسط معركة حتتاج إىل ختطيط وتكتيك عسكري« :حنن يف انتظار مدفع
اإلفطار ...تأمّلت مائدة الطعام .على املائدة أهداف اسرتاتيجية كاللحم والبطاطس ،وأهداف تكتيكية كالفول والسلطة ،ومثّة أهداف تكميلية
كالنافة والقطايف ،كميّة الطعام هائلة وتؤكّد أنّ رمضان كريم  ...انطلق مدفع اإلفطار وبدأت العمليات العسكرية» (املصدر نفسه ،ص .)18

الته ّكم بالنفاق :من بني النقود املوجهة األخری من جانب الكاتب أمحد بهجت ،هي حالة النفاق والتلوّن كظاهرة اجتماعية
حتمل يف أثنائها إشارات إىل بدء الوعي يف كثري من املعطيات والتنبيه على إمكانية التعبري عنها تعبرياً قصصياً ،إضافة إىل إظهار
شيء من التأفّف من حالة فقدان القيم اليت بات يلمسها املرء على صعيد العالقات االجتماعية ،وحاالت االحندار اليت راح
يلحظها كثريون يف النظر إىل بعض القيم اإلخالقية واإلنسانية .لقد تناول الكاتب بعض ما آلت إليه أحوال جمتمعه من حيث
شيوع ظاهرة الأخالقية باسم النفاق والتملّق خاصة جتاه أصحاب املناصب والقدرات .ففي قصة توبة العجز،يروي على لسان
الراوي وهو موظّف ذو مستوی إداري رفيع أّنه ال يناقش أحداً من الرؤساء وينافقهم قدر االستطاعة« :يقول لي املدير العام:
الشغل جيد هذه األيام .فأقول له :ال فضل لنا يف األمر ،األمر يرجع لتوجيهات سيادتكم وحكمتها .يقول لي وكيل الوزارة :شاهدت الشمس

تطلع من الغرب .فأقول له :تصوّر سعادتك أنّ هناك من يشيع أنّها تطلع من الشرق .أعداء لسعادتك وكلّ عظيم له أعداؤه» .وأ ّما عن موقفه
جتاه الوزير فينتابه خوف ورعب يعطّل قدرته على النقاش واملداهنة ،ويسلب إرادته متاما ويرعش مفاصله ويثين رقبته وجيعله
ل ذلك لكي ال يقع نظر سعادته على وجه مقطّب! فيتصرّف إزاء أوامر
ك! وك ّ
يبتسم لساعات رغم ما يعانيه من وجع الف ّ
ونواهي الرؤساء على هذه الشاكلة« :وإذا قال لي أحد الثالثة :أحضر لي عصري ركب النملة ،أو شعرة من ذقن األسد وهو حيّ ،فسوف
أفعل على الفور» (بهجت1111،م ،ص .)118

تهكّم الشخص بنفسه :وهو قائم على تندّر الشخص بنفسه وهذا ما يسمّى بالته ّكم الشخصي .للكاتب أمحد بهجت اهتمام
خاص يف كتاباته بأمور الدين ،على رأسها الصيام وشهر رمضان املبارك .فقد خصّص قصّتني من نتاجه القصصي هلذا املوضوع
واحدة منها «صائمون واهلل أعلم» واألخری «مذكّرات صائم» واليت حنن بصدد دراستها ،مؤكّداً أ ّن شهر رمضان املبارك بات
أمراً تقليداً لدی غالبية الناس؛ خيتصر يف حتمّل اجلوع لساعات أو حفظ الظاهر فقط .فنراه يسخر ويتندّر بنفسه وقد يكون هذا
التهكّم صدی الستهزائه مبفارقات الواقع الذي ميرّ به« :أخرجت املسبحة من الدوالب ونفضت عنها الرتاب وأمسكتها يف يدي .تأمّلت

نفسي يف املرآة قبل أن أهبط .اطمأنّت على مظهري الرمضاني وهبطت السالمل( »...املصدر نفسه ،ص  ،)15وله العديد من هذه األمثلة
اليت تؤكّد على أنّ الصوم احلقيقي هو عبادة ال تظهر على الصائم يف شكل حركات أو طقوس خاصة.
3ـ 8االقتباس
بات الارا القرآني ينبوعاً دائماً وزاخراً لتفجري القيم النبيلة لدی الشعراء والكتاب حيث استُدعي بوصفه جزءاً من البنية الداللية
للنصّ األدبي ،فارتبط اإلشارات القرآنية مع النصّ األدبي عضوياً وبنيوياً وداللياً كتنويع جديد على نفس املوقف ،وللتأكيد
على أنّ العملية ليست جمرد عملية اقتباس ،وإنّما هي عملية تفجّر لطاقات كامنة يف النصّ يستكشفها كاتب أو شاعر بعد آخر،
وكلّ حسب موقفه األدبي الراهن (إمساعيل1117،م ،ص  .)36فقد جلأ كلّ منهم إىل االقتباس بأن يقتبس شيئاً من القرآن «وال ينبّه
عليه للعلم به» (احلليب1011 ،هـ ،ص  ،)313ولذلك عرّف صاحب اإليضاح االقتباس بقوله« :أن يضمن الكالم شيئاً من القرآن أو
احلديث ال على أنّه منه» (القزويين1118 ،م ،ص .)381
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حضور النصّ القرآني يف كتابات أمحد بهجت يدلّ على ثقافة مشولية عامة ،قد وظفّها واستلهمها يف مقاصده وأفكاره
كآلية ساخرة النتقاد الوضع الراهن وتبيان تناقضاته .فعلى سبيل املثال وكما مرّ بنا يف توظيف تقنية األنسنة« :وقد عيَّرونا بأنّنا

محري ،فصربنا وظللنا نسري» جاء بناؤه النصّي قريباً من قوله تعاىلَ  :و َلنَصْ ِبرَنَّ َعلى َما آذَيْتُمونَا وعَلى اهللِ َفلْيَ َتوَكَّ ِل املتُوَكِّلونَ
شرٌ عَليْنا
ح ْ
(إبراهيم )11 :10؛ ويف «لكنّهم ركبوا ظهورنا يف عزّ احلرّ واهلجري ،وقلنا ذلك علينا يسري» تناص مع اآلية الكرمية ذلَك َ

يَسريٌ( ق )00 :51؛ ويف «وصفوا تنابلتهم بأنّهم محري ،بينما احلمري أذكى من أذكيائهم بكثري .وأنت بنا وبهم بصري» فقد استمدّ صيغته
من اآلية القرآنية واهللُ مبا تَعمَلونَ َبصريٌ( احلديد )0 :57؛ ويف البيت الشعري:
قــــــد بــــــاع جنتَــــــه بشــــــــــيء تافـــــــه جــــــدا ،حقــــــري

مــا كــان يعمــلُ مثلــه حتــى و ال جحــشٌ صــغري

ص مع هذه اآلية وال تَقرَبا هذه الشَّجرةَ َفتَكونا مِنَ الظَّالِمنيَ( البقرة .)35 :1
نری الشاعر يتنا ّ

وقد يكون االقتباس من القرآن أو من أقوال الرسول  ،أو من األمثال السائرة ،أو من احلكم املشهورة ،أو من أقوال
كبار البلغاء والشعراء املتداولة ،دون أن يعزو املقتبس القول إىل قائله (عباس1015 ،ﻫ ،ج  ،1ص  .)860وهذا ما نراه مثالً يف قصة
أربعني دقيقة ،حيث يستوظف أمحد بهجت األسلوب الفكاهي الساخر عرب مأثورة معروفة لتبيني موقف السلطات واحلكّام جتاه
الناس يف إبداء الرأي ومطالبة احلرية ،فقد يتمّ القبض على خطيب مسجد أشار يف خطبته إىل مغبّة وعاقبة من يطالب احلرية أو
يتفوّه بها؛ أال وهي االعتقال والسجن« :إنّ احلديث اليوم ذوشجون أو ذو سجون» (بهجت1111،م ،ص  .)16فهذه العبارة حتوير
داللي للمقولة املأثورة« :احلديث ذو شجون» ،أي إنّ الكالم جيرّ الكالم ،لكنّ الكاتب أعاد صياغتها من جديد بإضافة لفظة
"ذوسجون" ليت ّم شحنها مبعاني ودالالت جديدة منافية متاماً لداللتها السابقة كآلية تبعث على الفكاهة والسخرية.
اخلامتة
1ـ توصّلت هذه الدراسة إىل أنّ الكاتب أمحد بهجت ساهم بإبداعاته يف إغناء وإثراء األدب العربي بأسلوب فكاهي
ساخر ،قد جاء جتسيداً للمثل العربي«:شرّ البلية ما يُضحك»؛ متّجهاً فيه بنقده إىل األوضاع السلبية يف اجملتمع ،ليعبّر من
خالله عن موقف رافض للمنظومة القيمية اليت تقف وراءها ،وما تنتجه من أمناط سلوك مملوءة باملتناقضات.
1ـ أهمّ التقنيات اليت استخدمها أمحد بهجت يف قصته هي التكرار والتناقض وتقنية األنسنة واملفارقة والتالعب باملعنى
والتالعب باأللفاظ والتهكّم واالقتباس.
3ـ توظيف األساليب التعبريية والتقنيات يف قصته ينبع من احلاجة إلثراء النصّ وقدرتها الباهرة على اإلحياء والتأثري على
املتلقّي.
0ـ استوظف أمحد بهجت تقنية التكرار كأسلوب تعبريي ساخر ليمنح القصة تأثرياً فعّاالً يف الداللة واملعنى.
5ـ لتجسيد أفكاره وموقفه جتاه الواقع املعاش ،استخدم املفارقة والتناقض كأداة أسلوبية فعّالة للتهكّم واالستهزاء.
6ـ استوظف الكاتب تقنية املفارقة كأداة أسلوبية فعّالة للسخرية ممّن يستغلّون الدين ويدّعون التصوف وراء مظاهر خادعة
لتحقيق مكاسبهم ومغامنهم.
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7ـ للتعبري عن كلمته النقدية يف تيّار األصالة واملعاصرة؛ استخدم التناقض كأسلوب فكاهي ساخر ،للدعوة إىل عدم
االنفصال عن الارا األصيل أو االنعزال عن الثقافة العاملية بالاركيز على االهتمام باجلديد الواعد والقديم األصيل يف الوقت
نفسه.
8ـ أضفى الكاتب العمل اإلنساني إىل احليوان عرب تقنية األنسنة مستثمراً جممل املعطيات احمليطة باحليوان الستنطاقه وتقديم
رؤاه وأفكاره إلثارة السخرية والضحك يف الظاهر وبقصد النقد والتوجيه يف الباطن.
1ـ اعتمد الكاتب على تقنية التالعب باملعنى وباللفظ عرب التورية واجلناس لنقد النفاق واملخادعة كسلوك يتّخذه بعض
الناس بغيةَ ارجتاء النفع ،ولتجسيد استسالمهم للهزمية.
11ـ لقد استوحى أمحد بهجت من املعاني واإلحياءات القرآنية واألقوال املأثورة للتعبري عن السخرية املتفجّرة من ثنايا
التناقضات ولبيان موقف السلطات واحلكّام جتاه متطلّبات الشعب وحقوقهم.
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