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 م�خص الدراسة:  

سياسية واقتصادية واجتماعية،  أحداث ومستجداتمنذ ظهور و�اء �ورونا �� املغرب، وما رافق هذا الو�اء من 

دانة، ال�ي نتجت عن حالة الطوارئ 
ُ
 لبث ا�خطاب الساخر، ونقد الظواهر امل

ً
ش�لت موضوعا �حافيا َدِسما

وا�حجر الص��، وال�ي فرض��ا جائحة �ورونا؛ فاتخذ ال�اتب ال�حا�� الساخر من ال�خر�ة جسرا تواصليا، 

كما أ��ا وسيلة تواصلية و�عالمية، وأداة   ،ضب واليأس والقلق واالنفعاالت السلبيةو"جرعة طبية" ملواجهة الغ 

�عب�� نقدي و�صال��. ويعد رشيد ني�ي من الكتاب الساخر�ن الذين ذاع ِصيُ��م �� السنوات األخ��ة، و�س�� هذه 

االقتصادية، �� عمود الدراسة إ�� بحث الوظيفة اإلصالحية لل�خر�ة، �� مجاال��ا االجتماعية والسياسية و 

زا ع�� ما �شره خالل ف��ة ا�حجر الص�� فقط، ودراسة �عض األساليب ال�ي  
ّ

" لرشيد ني�ي، مرك
ْ

وف
ُ

ش
ْ
� 

ْ
وف

ُ
"ش

من خالل األحداث ال�ي رافقت ا�جائحة، و�يان  هااعتمدها �� �خر�تھ ا�حاملة للوظيفة اإلصالحية، وكيفية تناول

 � مرحلة الو�اء... املوضوع األهّم �� كتاباتھ الساخرة �

قّسمُت هذه الدراسة إ�� محور�ن؛ األول خصصتھ ل�حديث عن وظائف ال�خر�ة وال�حك وأهمي��ما، وتطرق  

ا�حور الثا�ي إ�� دراسة الوظيفة اإلصالحية �� ا�خطاب ال�حا�� الساخر، من خالل العمود املشار إليھ، بحيث 

إ�� الوظيفة اإلصالحية االجتماعية، والوظيفة  -ع�� التتا�ع  –قسمت هذا ا�حور إ�� ثالثة عناصر، تطرقت ف��ا 

 ع�� خاتمة اإلصالحية السياسية
ً
، ثم الوظيفة اإلصالحية االقتصادية لل�خر�ة �� ا�خطاب ال�حا��، عالوة

 �شمل أهم ا�خالصات واالستنتاجات املتوّصل إل��ا. 

Abstract: 

Since the emergence of the Coronavirus epidemic in Morocco, and the political, economic and social 

events that happened due to this epidemic, it forms a big press issue to broadcast satirical speech 

and criticize the condemned phenomena which was a result of the state of emergency and 

quarantine imposed by the Corona pandemic; The satirical journalist took irony as a bridge of 
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communication, and a "Medical dose" to confront anger, despair, anxiety and negative emotions; as 

it is also a mean of communication and media, and a tool for critical and reformist expression. 

This study seeks the reformist function of irony, in its social, political and economic fields in 

RachidNini's column "shoofchoof" , and to study some of the methods that he used in his satire 

carrying the reformist function, and how to deal with it through the events that accompanied the 

pandemic. 

I divided this study into two parts: The first one, i devoted it to talk about the functions of irony and 

laughter and their importance, and the second part dealt with the study of the reformist function in 

the satirical press discourse. So that I divided this part into three elements, in which I dealt with the 

reformist function, social, political, and economic function of irony in the press, and then a 

conclusion that includes the most important conclusions reached   
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 مقدمة

اإل�سان بطبعھ �ائن ساخر، وال�خر�ة من لوازم ا�حياة ف�ي وسيلة لل�حك والب�جة، وأر�� نموذج �عب��ي 

): "إن قل�ي لن  François Rabelai. قال فرا�سوا رابليھ (1"للهروب من جدية املأساة والهزء ��ا وتخفيف وطأ��ا"

اد هو الذي �س��نا و�تآ�ل نفوسنا، وخ�� للمرء أن يكتب ب�ح�اتھ بدال من أن يختار موضوعا آخر، أل�ي أرى ا�حد

. وهذا ما جعل الكث�� من املبدع�ن ي�َجؤون إ�� ال�خر�ة �� 2يكتب بدموعھ، فال�حك هو الذي يم�� اإل�سان" 

  –سقراط  -طون كتابا��م و�بداعا��م، بوصفها أر�� أنواع الف�اهة؛ فأصبحت منطلقا وملمحا فيما يبدعون (أفال 

ا�جاحظ  -املتن�ي -فولت��...)، و�� إبداعات ( أ�ي العالء املعري  -س��فانتيس  –شكسب��   -سيشرون –سوفو�ليس  

وابن ا�خطيب...)، بحيث إ��م جعلوا من ال�خر�ة وسيلة للتغلب ع�� قساوة ا�حياة وضيق األفق وما يحوم حولھ 

 من مفارقات وتناقضات.

تتبع تار�خ ال�خر�ة واإلحاطة بمفهومها، سنجد أنفسنا أمام مفهوم زئبقي وحر�ائي يتغ�� حسب  إذا ما حاولنا 

مجال توظيفھ، ألن "انتقالھ ب�ن األدب والفلسفة والفن جعاله مفهوما غامضا، وملتبسا، غ�� مستقر ومتعدد 

قديمة قدم وجود اإل�سان،  . و�مكننا القول إن ال�خر�ة 3الدالالت واألش�ال، �ستع�ىي ع�� التعر�ف وا�حصر"

ف�انت حاضرة �� �ل ا�جتمعات البشر�ة، وما خلفھ اإل�سان القديم ع�� جدران األهرامات واملعابد دليل ع�� 

ة" مصر�ة لرسام مجهول "يصور ف��ا طائرا يصعد  ذلك. وما اكتشفتھ الدراسات واألبحاث األثر�ة ع�� وجود "ُبرِديَّ

ض استعمال جناحيھ �� مفارقة ساخرة �جيبة. باإلضافة إ�� عشرات من عو 4إ�� �جرة بواسطة سلم خش�ي" 

الرسوم ال��كمية الساخرة املوجودة �حد اآلن ع�� جدران األهرامات واملعابد املصر�ة القديمة والكهوف، وال�ي 

 
 . 74ص، 1969أبر�ل  1ــــ  37، مجلة البيان ال�و�تية، العدد رقم "ال�خر�ة �� األدب"خليل شرف الدين،  1
 74نفسھ: ص 2
��  "مفهوم ال�خر�ة" أحمد،  الشايب    3 أبحاث  أ�ادير، ط،  �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية  ابن زهر  السادسة، جامعة  الورشة  ،  1الف�اهة وال�خر�ة، 

 .09، ص2015سنة 
 .37، ص1999، دار عشروت للنشر والطباعة، دمشق (د.ط) فن ال�ار��ات��، من جدران الكهوف إ�� أعمدة ال�حافةممدوح حماده،  4
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لب �ع�� �� مضمو��ا عن التناقض الصارخ �� عالم مقلوب رأسا ع�� عقب، فنجد القطط تخدم الف��ان والثعا

 تحرس القطعان، ولن نخوض أك�� �� �عر�ف ال�خر�ة وتار�خها لتعدد الدراسات �� هذا ا�جال.

�ستمد ا�خطاب الساخر مواضيعھ من أحداث ووقائع تالمس ا�جتمع و�ع�� عن مكنوناتھ. كما أن ال�خر�ة ع�� 

�ة الدينية، األخالقية، السياسية، اختالف ألوا��ا وتباين صنوفها، ال تتعدى أن ت�ون أحد أر�عة أنواع و�� (ال�خر 

ال�خصية)، و�� تن�ع دائما إ�� النقد واملساءلة "و�عادة قراءة ما �ان ع�� ضوء ما هو �ائن استشرافا ملا ينب�� أن  

 .5ي�ون"

، شهد العالم حدثا مّس جوهر وجوده، وأر�ك األنظمة والشعوب، وغّ�� مالمح 2020فمع بداية السنة ا�جديدة 

)  Covid 19غ الساحات، وقلص حجم العالقات االجتماعية. تمثل �� ظهور و�اء �ورونا املعروف بـ ِ(املدن وأفر 

�ش�ل فجائي أر�ك العالم بأسره، ومارس عليھ لعبة الف�ح والكشف والتعر�ة، وجاء بمثابة صفعة �شطت ذاكرة 

ما فرض نفسھ موضوعا ساخرا املثقف�ن واألدباء واملبدع�ن، وفرض نفسھ عل��م بوصفھ موضوعا إبداعيا، مثل

عند الكث�� من الفنان�ن ورواد مواقع التواصل االجتما�� وال�حفي�ن، وش�ل هاجسا ورعبا لرجال االقتصاد 

ها وسيلة تواصلية و�عالمية وأداة �عب�� سيا�ىي، وأسلو�ا للنقد "�سهل تجاوز   والسياسة. ف��زت ال�خر�ة �عِدّ

 .6ُن من الدخول �� مخاطرات مقبولة ما لم نقل مأمونة" ّ◌ِ◌ �مك ا�حاذير السياسية واالجتماعية...، و 

 وسالًحا اجتماعيا  
ً
 عالجية

ً
ها وصفة إن من أهم طرق نقد الواقع و�شباع حاجات ا�جتمع �جوء املبدع لل�خر�ة ِ�عّدِ

طف�ي  يثار قصد اإلصالح، ف�ي تخفي مدلوال نقديا، الهدف منھ تطه�� النفوس وتنقي��ا �سبب ما تث��ه من "عا

، كما أ��ا تقوم بوظيفت�ن رئيسيت�ن؛ ف�ي تخفف من وقع املأساة االجتماعية وتكثف اإلحساس 7الشفقة وا�خوف" 

 ��ا، فتؤدي ال�خر�ة وظيفت�ن تن�خ إحداهما األخرى. 

 
 .34، ص2014ف��اير  1، 523، مجلة البيان ال�و�تية، العدد ية الفلسطينيةال�خر�ة �� الرواأشهبون عبد املالك،  5
، أبحاث �� الف�اهة وال�خر�ة، الورشة األو��، جامعة ابن زهر �لية اآلداب  لغة ا�خطاب الساخر مقار�ة تداولية حجاجيةإسماعيل علوي حافيظ،    6

 .56، ص2008، 1والعلوم اإل�سانية أ�ادير، ط
 . 23، ص1983، 2، دار قطري بن الفجاءه للنشر والتوزيع، قطر، ط  املذاهب النقديةحسن فه�ي ماهر،  7
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لقد اكتشف اإل�سان لغة ال�خر�ة ح�ى "يخفف ��ا عن ال�وارث الصغرى والك��ى ال�ي تواجهھ، أو ُيباغُت ��ا،  

جهة أخرى استطاع أن ُيفلسف هذه الوقائع املؤملة و�ضفي إل��ا روح النكتة. و�مكننا اعتبار هذا امليل إ�� روح ومن 

حُمِلھ بمثابة  -أحيانا–الدعابة وال�خر�ة �� مواجهة األحداث املؤملة ال�ي تصيب اإل�سان، وت�ون 
َ
فوق طاقة ت

عِز�ِز روح املقاومة لديھ" 
َ
 عابة وال�خر�ة قصد تج�� مجموعة من الوظائف وتحقيق غايات. ، كما أن امليل إ�� الد8�

 أوال: أهمية ووظائف ال�خر�ة وال�حك: 

من املتعارف عليھ أن الكتابة الساخرة مشروط عل��ا بأن تتصل با�حقائق، وتالمس ا�حياة اإل�سانية بمواضيعها 

واالقتصادية، و�ع�� عن قضايا غ�� مشروطة بزمن وم�ان  ا�ختلفة، وأن تواكب ا�حياة االجتماعية والسياسية 

مع�ن، فلل�خر�ة داللة خاصة وطر�قة متم��ة �� التعب�� والتمظهر والوظيفة واملقصدية. وأيضا لها داللة خاصة 

ا �� الرؤ�ة والتموقف من األف�ار ومن العالم، و�ش��ك مع املفردات األخرى مثل ال��كم والدعابة والهزل... �� �و��

تصدر عن نفس تواقة لل�حك فالذي ي�حك البد أن ي�ون متصفا بصفة إ�سانية، وأن ال�حك ال يصدر إال إذا 

�ان اإل�سان �عيدا عن �ل انفعال، ألنھ "ال يمكن أن يحدث هزة إال إذا وقع ع�� سطح نفس هادئة جدا، متماسكة  

شذوذ أو انز�اح اجتما��. كما أنھ الزمة من  فالهزة ال�ي يحد��ا ال�حك تجعل منھ سالحا صارما ضد �ل   9جدا" 

 لوازم ا�حياة، يؤدب و��ذب، و�ثقف و�خرج اإل�سان من ال��سب والتحجر.

حظيت ظاهرة ال�حك باهتمام الكث�� من الفالسفة وعلماء النفس، فأسفرت ع�� مجموعة من النظر�ات؛ م��ا 

 Superiorityوالغرور، و�عرف (بنظر�ة السمو   ما تؤكد ع�� ا�جانب الن�و�� و�شباع رغبة التفوق واالستعالء

theory)لصاح��ا توماس هو�ز (Thomas Hobbes حيث يقول: "إننا ن�حك إما �سبب شعور مفا�� بالسعادة ،(

ملا أحرزناه من انتصار، أو �سبب �عرض اآلخر�ن ل�خزي واإلهانة. ومن هنا فنحن ن�حك لشعورنا بالسمو ع�� 

. ونظر�ة أخرى �عرف 10شباع لغرورنا ومجال للتحرر ال�حظي من إحساسنا بال�جز"اآلخر�ن، ملا �� ذلك من إ

 
 .170، ص2010مارس  1،  558، مجلة املعرفة السور�ة، العدد فلسفة ال�خر�ةيوسف عبد البا��، 8
 .11، ص2007، 2ط  ، ترجمة. ع�� مقلد، املؤسسة ا�جامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ال�حكبرغسون هن�ي،  9

 .10، ص28، ترجمة ماري إدوارد نصيف، أ�اديمية الفنون وحدة اإلصدارات، مسرح نظر�ة الكوميديا �� األدب واملسرح والسينمات.ج.أ. نلسن،  10
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)، الذي يرى أن Arthur Schopenhauerلصاح��ا شو���اورIncongruity theory(11 )بنظر�ة (التنافر والتعارض 

وجدا�ي لل�حك،  ال�حك هو استجابة لغ�� املنطقي، أو غ�� املتوقع. أما النظر�ة الثالثة فتؤكد ع�� ا�جانب ال

) لصاح��ا جيمز فيبلمان، الذي Psychic Releaseوتر�طھ بحالة اال�شراح والسرور و�س�ى نظر�ة (التحرر النف�ىي 

د أن "مواقف ال�حك ال�ي �عتمد ع�� هذه النظر�ة تبدأ بإثارة ا�خوف الشديد، ثم التحرر من هذا ا�خوف،  
ّ

أك

�ؤكد عبد العز�ز شرف هذه النظر�ة األخ��ة بقولھ: "ال�حك ، و 12وال�حك �� ال��اية لعدم وجود داع ل�خوف"

بوجھ عام حالة من حاالت السرور، فإدراك التناقض ب�ن الفكرة واإلدراك ا�ح�ىي �سرنا و�متعنا، ولذا �س��سل ��  

 ال�حك و�حتو�نا السرور الذي يث��ه هذا اإلدراك، وسبب ذلك هو أنھ �� هذه املعركة الفجائية ب�ن ما أدركناه

با�حس خارج عنھ، فهو لنفسھ خ�� ضم�ن، وسبب اشتباكھ �� املعركة مع الفكر الذي ن�ونھ، هو أن الفكر  

بتصوراتھ العقلية ال �ستطيع أن يدرك الواق�� �� مختلف ظاللھ وش�ى تنوعاتھ وألوانھ، وهذا االنتصار الذي تنالھ 

 . 13املعرفة ا�حسية ع�� الفكر يمألنا سرورا" 

ة من العالم معنية بقضاياه ونواقصھ، منشغلة بإقامة العدل والنظام فيھ، و��ون �حكها  إن ال�خر�ة قر�ب

معتما أسود تث��ه لتخمده �سرعة، وموقوتا، باع��ا حالة اجتماعية تقوي ملكة االنتباه. ف�ي جزء من ظاهرة �شر�ة  

و�� �لها مصادر النفعال ال�حك،  عامة وطبيعية، مثل االبتسامة والف�اهة واملزاح والدعابة والهزل والنادرة...

"إال أن بواعث ال�خر�ة وغايا��ا تختلف عند األفراد وا�جماعات والبيئات، فح�ن تتسع االنحرافات الفردية  

واالجتماعية، و�تف�ىى الفساد والقهر، ت��ز طائفة من األدباء واملفكر�ن مستخدمة هذا اللون من القول والكتابة 

. فال�خر�ة سالح لقهر املتاعب ونزعة للهروب من املأساة أو لتخفيفها،  14و مقابلة باملثل" وسيلة تقو�م، أو وقاية، أ

كما أ��ا ش�ل من أش�ال املقاومة ضد االنحراف والفساد والقهر، و�دانة الواقع. و�مكن اعتبارها أسلوب حصانة 

لتفكر. كما أ��ا ليست وسيلة لل��فيھ ومناعة نفسية، ترشد السامع إ�� منافذ الو�� فتن��ھ وتقوي ملكة االنتباه وا

 
 . 13نفسھ، ص 11
 .14(نفس املرجع السابق): ص نظر�ة الكوميديا �� األدب واملسرح والسينمات.ج.أ. نلسن،  12
 . 11، ص1992 -1، مكتبة لبنان، الشركة املصر�ة، ط األدب الف�ا�� شرف عبد العز�ز، 13
 .188، ص1998مارس  1، 4-3_ مجلة العرب_ السعودية، العدد رقم  ال�خر�ة �� املنظور النف��يعبيد الع�� عدنان،  14
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والتسلية فقط؛ بل ضرب من النقد الالذع وا�جارح، وهنا تتج�� أهمي��ا األساسية �� ال��ذيب والتقو�م واإلصالح 

 والتطه��، وهذا ما يم��ها عن ال�حك والف�اهة.

دهال�� السياسة واالقتصاد  للكتابة الساخرة حضور �� ال�حافة املغر�ية �أسلوب للتعب�� والنقد، والتعمق �� 

والثقافة وا�جتمع ب�ل حر�ة، فتتجاوز فكرة اإل�حاك ل��ف األلم وا�حزن والشقاء، فيجنح ال�اتب ال�حفي إ��  

ال�خر�ة "فينتقي تيماتھ من قضايا اجتماعية، ال يملك �ل الناس القدرة أو ا�جرأة ع�� ا�خوض ف��ا، ح�ى و�ن 

يش... و�ذلك �ش�ل ا�خطاب الساخر متنفسا كب��ا، �ع�� �عمق عما يخا�ج النفوس �انت ترتبط بالواقع اليومي املع

 .15من أف�ار وأحاسيس..." 

ومنذ ظهور و�اء �ورونا �� املغرب، وما رافق هذا الو�اء من أحداث ومستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية، 

 لبث ا�خطاب الساخر، ونقد 
ً
دانة، ال�ي نتجت عن حالة الطوارئ ش�لت موضوعا �حافيا َدِسما

ُ
الظواهر امل

وا�حجر الص��، وال�ي فرض��ا جائحة �ورونا؛ فاتخذ ال�اتب ال�حا�� الساخر من ال�خر�ة جسرا تواصليا، 

 طبية" ملواجهة "الغضب والعدوان واليأس والشعور بالنقص والقلق، و�ل االنفعاالت السلبية ال�ي قد 
ً
و"ُجرعة

  16وتوقعھ �� براثن االكتئاب واليأس واملرض واإلهمال والالمباالة..." �سيطر ع�� اإل�سان 
ْ

وف
ُ

. ويعد عمود "ش

" لرشيد ني�ي من أبرز األعمدة الساخرة باملغرب �� العصر ا�حديث، �عد أعمدة عبد الرفيع ا�جواهري الذي 
ْ

وف
ُ

ش
ْ
�

 !�ان سباقا إ�� الكتابة ال�حافية الساخرة �� أعمدتھ ال�ي تم توقيفها

" لرشيد ني�ي �� زمن و�اء سن
ْ

وف
ُ

ش
ْ
� 

ْ
وف

ُ
حاول �� هذه الدراسة ال��ك�� ع�� وظائف ا�خطاب الساخر �� عمود "ش

ز�ن ع�� ما �شره خالل ف��ة 
ّ

ُن كيف تناول ال�خر�ة من خالل أحداث رافقت هذه ا�جائحة. ُمِرك َب�َّ
َ
"�ورونا"، ونت

�خر�تھ ا�حاملة للوظيفة اإلصالحية، وما هو  ا�حجر الص�� فقط، ودراسة �عض األساليب ال�ي اعتمدها �� 

 املوضوع األهم �� كتاباتھ الساخرة �� مرحلة الو�اء؟... 

 
 .56، ص2007، أبحاث �� الف�اهة وال�خر�ة، الورشة األو�� لغة ا�خطاب الساخر مقار�ة تداولية حجاجيةإسماعي�� علوي حافيظ،  15
شاكر،  16 ا�حميد  جديدةعبد  رؤ�ة  وال�حك  للالف�اهة  الوط�ي  ا�جلس  املعرفة،  عالم  سلسلة  العدد  ،  واآلداب،  والفنون  ،  2003يناير    -289ثقافة 
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 ثانيا: وظائف ال�خر�ة �� ا�خطاب ال�حفي:

تتعدُد وظائف ال�خر�ة وتتنوُع بتنوع ا�حدث، و�عدد وجهات نظر ال�اتب الساخر لھ؛ فقد ت�ون الوظيفة مرتبطة 

ا بما هو غ�� من�جم أو متضارب... ناقدة مشاكسة معارضة والقطة �ختلف السلبيات بما هو اجتما�� فتذكرن

االجتماعية بأسلوب متسق منطقي، وقد ت�ون وظيفة عالجية تنتقي من الواقع ما هو غ�� ص�� من أحداث ووقائع 

انية. وسنحاول و�عا�جها بلغة ساخرة تمنعها من االنتشار والتسرب، كما يمكن أن تحمل وظيفة انتقادية عدو 

 اكتشاف أهم الوظائف ال�ي جاءت �� أعمدة رشيد ني�ي �� زمن الو�اء:

ينتقي رشيد ني�ي مواضيعھ من مواقف اجتماعية تث�� االنتباه  الوظيفة اإلصالحية االجتماعية:  )1

بطر�قة واعية، فيع�� ع��ا بنوع من الوضوح والصرامة ال�ي تقتض��ا مهنتھ ك�حفي. ففي عموده 

جاء معنونا بـ (معركة  2020مارس   19بل يوم واحد من حالة الطوارئ �� املغرب الساخر ق

واصفا فيھ ظاهرة التسوق ا�جما�� وال��افت ع�� املواد الغذائية خوفا من نفاذ السوق   17جماعية)

ة)،املغر�ية م��ا، فأطلق عل��ا ظاهرة 
َ
را �سنوات  (اللْهط ِ

ّ
)مذك

ْ
وف �  وعام ا�جوع الذي فرض ع� (ُبوهيُّ

املغار�ة �غي�� عادا��م الغذائية بأ�ل األعشاب وا�حشرات، فاستعمال رشيد ني�ي �لمات من امل�جم 

اللغوي املتداول �� حياة املغار�ة، ملا تحملھ من قوة �عب��ية وتأث��ية فوصف ظاهرة التسوق  

(
ْ

وف ة وُ�وِهيُّ
َ
�� أبدع وأطرف من استعمالها باللغة العر�ية الفص�� ح�ى ال تفقد قو��ا   (باللْهط

ة ملا تحدثھ من تأث�� نف�ىي �� امل�خور منھ ليذكره  التعب��ية الساخرة، ولتؤدي وظيف��ا الِصداميَّ

�سنوات أ�ل ا�جراد والنباتات ال��ية. ثم أشار إ�� اختالف أراء املغار�ة ع�� وسائل التواصل 

تبقى هذه �� هذه الظاهرة ب�ن مؤ�د ورافض لها، واعت�� أراء املؤ�دين �خصية بقولھ: " االجتما�� 

التعليقات مجرد أراء �خصية تخص أ�حا��ا خصوصا �� غياب معاهد سوسيولوجية تدرس 

 
 . 2020/03/19/ 2251جر�دة األخبار املغر�ية العدد  – معركة جماعيةني�ي رشيد،  17
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فال�خر�ة املضمرة �� خطابھ �ع�� عن سك��وفر�نية  بدقة سلوكيات املغار�ة مع عادات الشراء.."

ة)، واعت�� أن هذا األمر ال يحتاج ألح�ام قيمة و�نما لدراسة سوسيولوجية من أيدوا ظاهرة 
َ
(اللْهط

رصينة، فينتقد بذلك تصلبا شاذا �� ا�جتمع و�تعلق األمر باستعمال وسائل التواصل االجتما�� ��  

إصدار أح�ام جاهزة، متوسال بلغة الف�ح والتعر�ة وخلق لقاموس كالمي ولغوي يكشف عن  

ِدهم �عادات  طبيعة التنا قضات االجتماعية وحاجة املغار�ة ملعهد سوسيولو�� خاص ��م لتفرُّ

 التسوق، فيصف ا�حالة ب�ل جرأة. 

إ�� قضية هزت الرأي العام املغر�ي تلك  18يتطرق رشيد ني�ي �� عموده املعنون (بالهاتف الذ�ي واملواطن الغ�ي)

ع�� مستعم�� شب�ات التواصل االجتما��، فيستحضر  ، الذي ينص ع�� فرض قيود قبلية22.20املتعلقة بقانون 

فيھ وسائل التواصل التقليدية ال�ي �انت زمن الثمانينات والتسعينات، ليقارب املوضوع من زاو�تھ الساخرة 

"نحن أمام جيل �امل لم ي�حس طا�ع ال��يد بلسانھ (...) لم يجرب �� يوم من األيام أن بصاحب هذا القانون بقولھ: 

تيلو بيك" �� إحدى دوائر ال�اسيط (...) لم يجرب يوما إلصاق أذنھ ع�� "الباف" بحثا عن موجة �عيدة يدخل "س

�� املذياع (...) نحن اليوم أمام جالية مغر�ية قاطنة �� الفا�سبوك تتواصل وتقرر وتتخذ املوقف املناسب أمام  

�ي ال يزال متشبثا بتقنيات التواصل القديمة، . فينتقد ال�اتب عقلية صاحب القانون الآيباد أو شاشة هاتف ذ�ي"

دت حر�ة التنقل �� ف��ة ا�حجر الص��، فيستعمل أداة ا�جزم (لم)   ِيّ
ُ
فيحاول أن يجهض حر�ة التعب�� �عد أن ق

لتع�� عن النفي وا�جزم واستحالة قبول هذا القانون �� عصر الذ�اء التكنولو��. فاستحضار املا�ىي ومحا�اتھ 

 طارئا أو اعتقادا خاطئا أو غ�� ذلك مما ال توافق عليھ ا�جماعة ال�ي قصد ال�خر�ة وت
ً
�حيح واستدراك سهوا

ينت�ي إل��ا، هو استحضار للو�� التار��� وفرصة للتأمل و�عادة قراءة الواقع، كما أنھ يحمل �عدا حجاجيا الغرض 

 منھ جعل املتلقي يذعن ألطروحة ال�اتب و�نساق لها. 

 
 . 2-2020/05/3، بتار�خ 2289جر�دة األخبار املغر�ية العدد  – الهاتف الذ�ي واملواطن الغ�يني�ي رشيد، 18
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ني�ي وسيلة لتخفيف التوتر االجتما��، والتنفيس عنھ، والرفع من مستوى السلطة  كما جاءت �خر�ة رشيد

االجتماعية. ولم نجد �� أعمدتھ ما يثبت توجيھ �خر�تھ ل�خص مع�ن لذاتھ، وهذا من أخالقيات ال�اتب  

و ما يصدر الساخر. فموضوع الهزل كما يقول عبد هللا الكدا�� "ليس ال�خص ذاتھ، و�نما سلوكھ، أو اعتقاده، أ

ا �عديل السلوك  منھ خارج ما هو متواطأ عليھ. ولذلك فإن خطاب الهزل ال ين�ع نحو السيطرة والتفوق، بل َيتغيَّ

و�براز ا�حقائق واملتناقضات وما تتمتع بھ "من جدية فكهة �عط��ا إم�انية السرعة �� النفاذ  19وت�حيح االعتقاد"

 . 20إ�� العقول والتأثر ��ا"

تناول فيھ مواضيع متنوعة؛  21موضوع جامع وشامل �الذي عنونھ رشيد ني�ي بـ (صنع �� املغرب) لم أجد أفضل

افتتح موضوعھ بالسياحة الوطنية (الداخلية) كخطة إنقاذ لهذا القطاع الذي تضرر جراء و�اء �ورونا، لينتقل ��  

"لعل أول ما حديثھ عن األسباب ال�ي جعلت السياحة الداخلية متدهورة مرتبطة بضعف جودة ا�خدمات. يقول: 

ن �� فنادق بلدهم هو رداءة ا�خدمات وارتفاع األسعار..(�اين�ىي بالد ف��ا قرعة يث�� السياح املغار�ة عندما ين�لو 

فسؤالھ إن�اري، ينكر من خاللھ ظاهرة االستغالل وال�ي أطاحت بالقطاع السيا�� ��  ديال املا بثالث�ن درهم؟)"

ال��غوت ل�ي تفطر ��   "واملصيبة �� أنك عندما تن�ل من غرفتك وراسك (م��قق) بلدغاتبالدنا. ثم يتا�ع قولھ: 

الفندق، بمجرد ما �سأل عن طعام ح�ى يقولون لك (تقاضا)، �اين لومليط؟ ال تقاضا لينا البيض، �اين العص��؟ 

فنجد أن رشيد ني�ي نوع �� أساليبھ ب�ن العامية والفص��، وقلنا سابقا بأ��ا تحمل قوة  ال تقاضا لينا الليمون...".

تحمل �عدا حجاجيا تقتضيھ الظاهرة وصل��ا با�جتمع، فخلق حوارا ب�ن السائح  �عب��ية ساخرة كما أ��ا أيضا

وموظف الفندق لتأكيد البعد ا�حجا�� ولي��ز حقيقة الوضع السيا��، فجاءت �خر�تھ مقبولة ناعمة فال ترى  

قيمة  ف��ا النفس تجر�حا. ثم ينتقل إ�� موضوع ضعف الثقة بالنفس عند املغار�ة كعامل من عوامل تراجع

املنتجات والصناعات الوطنية واحتقارها، �� مقابل اإلقبال ع�� �ل ما هو أجن�ي، فيعطي مثاال بفاكهة (الهندية) 

 
 .248، ص2018/ 1، املركز الثقا�� للكتاب، ط  الهزل وال�خر�ة من منظور فلسفات ال�خر�ةالكدا�� عبد هللا،  19
 .35، ص1982، الهيئة املصر�ة العامة للكتاب، ال�خر�ة �� أدب املاز�يعبده الهوال حامد،  20
 . 2020/5/7بتار�خ   2293جر�دة األخبار املغر�ية العدد،  – نع باملغربصني�ي رشيد، 21
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: "�ان اس��الكها مقتصرا ع�� الفقراء وسمع��ا �� ا�حضيض �سبب عصمها ألك�� من واحد، فأصبح تناولها بقولھ

ثبتت قيم��ا الغذائية والتجميلية. فأصبحت الهندية ل��ا اليوم موضة فقط؛ ألن برامج ومجالت علمية أجنبية أ

فيحا�ي الطر�قة ال�ي �انت تباع ��ا الهندية  الشان تباع بدرهم ل�حبة �عدما �انت (جوج برَ�ال واملوس من عندي)"

وِكها.
ُ

 �� األزقة ولم يكن عل��ا اإلقبال لدرجة أن الز�ون لن يحتاج للمسها والتعرض لش

" طبع��ا  19covidارة إليھ �ون أغلب املواضيع املتعلقة بف��وس �ورونا إن ما ينب�� اإلش
ْ

وف
ُ

ش
ْ
� 

ْ
وف

ُ
�� عمود "ش

اللغة ا�جادة ال�ي اقتض��ا طبيعة املوقف، فتقمص رشيد ني�ي دور النا�ح واملرشد واملوجھ، فابتعد ف��ا عن  

ھ عن الو�اء حامال للوظيفة اإلخبار�ة، االفتتان �� استعمال اللغة واعتماد اإليجاز الغ�ي بالدالالت، فجاء حديث

بوصفھ امتحانا حقيقيا لإل�سانية. ولم يجعل منھ محط �خر�ة بقدر ما استغلھ لل�خر�ة من العيوب االجتماعية 

ال�ي أفرزها كنوع "من التصلب وا�جمود والتخلف عن مجاراة ا�جتمع ومسايرة املثل األع��، وال سبيل أجدى من  

تقو�م اعوجاجهم، وعالج أمراضهم، وَحْملهم ع�� املرونة �� نفسيا��م وطباعهم وأخالقهم الف�اهة وال��كم �� 

: 23ك�خر�تھ ع�� طر�قة وضع القناع الص�� (الكمامة)، بقولھ �� عموده (مالحظة ع�� الهامش) 22وأعمالهم"

و�أن أنفھ ال يدخل "هناك من �علقھ حول عنقھ مثل تميمة، وهناك من يخفي بھ فمھ فيما �عفي من ذلك أنفھ، 

؛ فاستعمل أسلوب التشبيھ ضمن جهازه التنف�ىي، وهناك من �علقھ �� أذن واحدة و���كھ متدليا مثل مقالع"

 لتوضيح عناصر االختالف، و�عميق املفارقة ب�ن وظيفة القناع الص�� �وسيلة وقائية و��ن طر�قة استعمالھ.

�� هذه الظرفية ا�حرجة ال�ي �عيشها العالم جراء و�اء "�ورونا"،  الوظيفة اإلصالحية السياسية:  )2

ت السياسة العاملية وأر�كت األنظمة وأدخلت العالم �� دوامة من   الذي �ان بمثابة صفعة قو�ة هزَّ

التحليالت والنقاشات والقرارات؛ م��ا ما هو مستحسن وم��ا ما هو متوسط وم��ا الضعيف جدا. 

ب الساخر�ن ع�� توجيھ ما هو شاذ، والكشف عما هو ناقص، واحتقار ما األمر الذي حفز الكتا

هو اعتباطي، فال أجمل لل�اتب الساخر من موضوع سيا�ىي �ستعرض فيھ فكرتھ، وال أجمل  

 
 .66، ا�جزء الثا�ي، مكتبة ��ضة مصر بالفجالة (د.ط)، صالف�اهة �� األدب أصولها وأنواعهاا�حو�� أحمد محمد،  22
 16/ 2020/04/ بتار�خ 2275، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد مالحظة ع�� الهامشني�ي رشيد،  23
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للقارئ من موضوع ساخر من سياسة قهرتھ �ستلذ ��ا �شوة االنتصار، "فا�حر�ة تولد الظرف، 

 . 24والظرف يولد ا�حر�ة" 

ني�ي األسلوب الساخر �� خطابھ ال�حفي للتعب�� عما �� النفس من آالم، و�رى أنھ يملك خاصية  اعتمد رشيد

�شكيل فكر وشعور القارئ، و�لفت نظره ويستفز مشاعره وي�حذ أف�اره. وهذا يتطلب من ال�اتب ال�حا��  

بقضايا أمتھ �� إبداعھ  الساخر أن ي�ون ع�� دراية واسعة بالسياسة، واعيا بدوره، صادقا �� موضوعھ، مل��ما

 الذي �عد أك�� الوسائل عفو�ة للتعب�� عن إرادة ا�حر�ة والتغي��.

، فعاد إ�� املرجعية الدينية  25جاء عنوان أحد أعمدة رشيد ني�ي (هل �ستوي الذين �علمون والذين ال �علمون)

في، أو االستحالة ا�حاملة للبعد ليطرح سؤاال سياسيا، فينحرف االستفهام من طلب العلم بال�ىيء، إ�� داللة الن

ت استضاف��ا ع�� االن��نيت �سبب ا�جائحة، فعلق رشيد ني�ي بقولھ:   مَّ
َ
 الساخر من �خصية سياسية سابقة ت

بدأت �عض املنتديات �� استضافة سياسي�ن وأمناء األحزاب السياسية؛ ل�حديث من صاالت فيال��م "

مواضيع سياسية من تلك املواضيع ال�ي تبدأ ب�لمات من قبيل الفارهة ع�� األن��نيت، بطر�قة س�ايب حول 

(الظرفية الراهنة) و(البعد التشار�ي) و(السياسات املندمجة) وما إل��ا من عبارات جوفاء، اعتاد السياسيون 

 ."لوكها �لما وضع أمامهم أحد ميكروفونا

  ∗عند رشيد ني�ي، من خالل بنية التعر�ض إن هذا املقتطف �� ارتباطھ بالعنوان يكشف لنا نوع ال�خر�ة املبطنة

فيستعمل ألفاظا تنت�ي للقاموس السيا�ىي و�� ألفاظ متداولة ع�� ألسنة السياسي�ن كتلميح إ�� ضعف  

رصيدهم املعر�� وتكرار نفس العبارات، وجهلهم بالظرفية ا�حالية ال�ي يمر ��ا العالم مع ظهور و�اء �ورونا، ال�ي  

والواقع أنھ �� هذه الظروف العصيبة �عطى ال�لمة لألطباء والباحث�ن  "حا. فيقول: �ستد�� خطابا أك�� وضو 

 
 . 20، ص1988، نقلھ إ�� العر�ية كمال الياز��، دار السا�� ال�خر�ة السياسية العر�يةالقشطي�ي خالد،   24
 . 21-22/ 2020/04، بتار�خ 2271، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد هل �ستوي الذين �علمون والذين ال �علمون ني�ي رشيد،  25
ير�د بھ معناه �� ذاتھ، و�نما �ش�� بھ إ�� مع�ى �عيد يفهمھ السامع. وليس ب�ن املعني�ن تالزم كما �� الكناية، أو    التعر�ض هو (أن ينطق املت�لم بكالم ال∗

ء الثا�ي، مكتبة دليل ع�� املع�ى القر�ب يخدع عن املع�ى البعيد كما �� التور�ة) من كتاب الف�اهة �� األدب أصولها وأنواعها، أحمد محمد ا�حو��، ا�جز

 . 51صر بالفجالة، ص��ضة م
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والعلماء؛ ل�ي يتحدثوا �� ما ينفع الناس، أما السياسيون فقد سئم ا�جميع سماع صو��م وأصبح �شم�� من رؤ�ة 

حي��م �� ظرفية . ��خر رشيد ني�ي من ا�حضور العقيم ل�خطاب السيا�ىي والسياسي�ن، ويعلن عدم صال "خلق��م

 تحتاج للعلماء واألطباء والباحث�ن. 

 من املعلوم أن ال�خر�ة السياسية _خصوصا ال�حفية_ تأ�ي محملة بثالث غايات أساسية و��:

 �خر�ة سياسية إصالحية.  .1

 �خر�ة سياسية ثور�ة تحر�ضية. .2

 �خر�ة سياسية فكر�ة جدلية.  .3

" لرشيد ني�ي، خصوصا �� الظرفية ينب�� اإلشارة إ�� أن الغاية األو�� �� األك�� حض 
ْ

وف
ُ

ش
ْ
� 

ْ
وف

ُ
ورا �� عمود "ش

ل السياسي�ن مسؤولية تردي قطا�� ال�حة والتعليم؛ ح�ن  العصيبة ال�ي يمر م��ا املغرب �� زمن �ورونا، وُ�حّمِ

خفضوا م��انية هذين القطاع�ن. في�خر مما يمكن إصالحھ ومراجعتھ، و���كم مما ال يمكن إصالحھ، فال��كم  

من يملك ا�جرأة النقدية... و�� غالبا  "ك�� عدائية وعنفا من ال�خر�ة و�أ�ي بأسلوب صر�ح دون موار�ة و�مارسها أ

. وكمثال ع�� ال�خر�ة ال��كمية ما جاء �� عمود (التباعد  26ما تأخذ صفة �جومية �� أغلب ا�حيان"

�حل األزمة االقتصادية؛ فاق��ح فكرة إنتاج وهو ي��كم من اق��اح وز�ر ا�ح�امة واالقتصاد سابقا 27السيا�ىي)

 النقود (طبعها)، فيقول رشيد ني�ي:

"هاد السيد را �ان وز�ر ا�ح�امة واالقتصاد، جاب هللا حيدوه قبل كورونا أما كون راه بقا يطبع فالفلوس ح�ى  

الدالح را هادا  �عود الدرهم ما �سوى ح�ى فرنك. أ��ي �حسن، إ�� مالقي�ي ما طبع شري ليك ��ي �اميو ديال 

 وقتو و�قا طبع مع راسك ح�ى �شبع، أما هاد ال��ي ديال االقتصاد �� �عد منو هللا يجاز�ك بخ��". 

إن ال�اتب الساخر الذي يجعل من القضايا السياسية مادة لكتابتھ و�بداعھ، عليھ أن ي�ون ذا رؤ�ة متحررة من   

اسة ال�ي تصب �� مص�حة الفرد وا�جماعة، قصد القيود وا�خوف وأن يتصف با�جرأة �� طرح القضايا ا�حس

 
 . 37، ص2016/  1، منشورات ضفاف ب��وت لبنان، ط فلسفة ال�خر�ة عند بي�� سلوتردايكعبيس رائد،  26
 . 23-24-25/ 2020/05/ بتار�خ 2307، العدد التباعد السيا��ي، جر�دة األخبار املغر�ية ني�ي رشيد،  27
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اإلصالح والتطو�ر و�غي�� الواقع املتأزم وامل��دي نتيجة بروز الطبقات اإلقطاعية وال��جواز�ة والب��وقراطية ال�ي  

 استطاعت أن �غت�ي من خالل استغالل الطبقة العاملة وال�ادحة املتدنية اقتصاديا. يقول رشيد ني�ي:

اِمالت البسيطات واملستخَدمات �� الضيعات الفالحية واملوظف�ن �� البنوك وشر�ات التأم�ن  "نحن نرى العَ  

ورجال السلطة ب�ل أصنافها، وموظفي ال�حة وعمال النظافة �شتغلون يوميا منذ اندالع ا�جائحة، 

لة دون تحمل برملانيا الذين يتقاضون أجورهم �ام 515معرض�ن حيا��م ل�خطر من أجلنا جميعا. لكننا لم نر 

مشقة القدوم إ�� املؤسسة التشريعية، أو ح�ى مشقة فتح "اآليباد" الذي منحوهم إياه والتصو�ت عن �عد... 

 .  28و�ذا �ان من حسنة لهذه ا�جائحة ف�ي أ��ا أظهرت أن الطبقة السياسية �عيش عالة ع�� املغار�ة"

فيھ نوعا من ا�حرقة ال�ي جعلتھ يتعامل مع األحداث فخطاب رشيد ني�ي �� ��كمھ ع�� الطبقة السياسية نلمس 

والقضايا السياسية من باب املباشرة والتقر�ر�ة �� �عض األحيان، فيق��ب من الغاية الثالثة لل�خر�ة السياسية 

الثور�ة التحر�ضية ضد سلوك مش�ن �ع�� عن االس��تار والالمباالة وظلٌم لشعٍب وضع ثقتُھ ف��م، فجاء ��كمھ 

�ىي حامال ألثر مزدوج؛ "فهو تنفيس عن املظلوم�ن املكبوت�ن، وراحة ألنفسهم وِجمام، وملهاة ومسالة، وثأر السيا

 .29وقصاص. وهو َرْدٌع للظامل�ن، وعظة لغ��هم وتأديب"

ينب�� اإلشارة إ�� أن أسلوب ال�خر�ة السياسية عند رشيد ني�ي �� التسع سنوات السابقة �غ�� �ش�ل م�حوظ 

، إال أنھ حافظ ع�� وظيفة  فأصبح مباشرااآلليات اللغو�ة واالس��اتيجيات البالغية الساخرة، ع�� مستوى 

ال�خر�ة السياسية �� اإلصالح والتغي�� و�� بنا��ا ع�� ما هو معر�� و�يديولو�� وجما��، تالمس الواقع وتكشف 

 عن تناقضاتھ، باإلضافة إ�� توفرها ع�� عنصر ا�جذب والتأث��. 

�عيش املغرب تحديا اقتصاديا كب��ا وتراجعا مهوال، مثل با�� دول  إلصالحية االقتصادية: الوظيفة ا )3

العالم ال�ي اجتاحها و�اء �ورونا مما ين�ئ بمرحلة ر�ود ت�ون لها تبعات ع�� مختلف منا�� ا�حياة. 

فش�ل الهاجس االقتصادي محط اهتمام �� صفوف مختلف شرائح ا�جتمع ومستو�اتھ، فجاء 

 
 نفسھ. 28
 .55، ا�جزء الثا�ي، مكتبة ��ضة مصر بالفجالة (د.ط)، صعهاالف�اهة �� األدب أصولها وأنوا ا�حو�� أحمد محمد،  29
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ب ال�حفي محمال بمجموعة من التساؤالت والتكهنات واآلراء ا�ختلفة والسينار�وهات ا�خطا

 ا�حتملة. 

جاءت أعمدة رشيد ني�ي �� تناولھ للقطاع االقتصادي �� خطاب اتصف بنوع من ا�جدية، مع توظيف للغة األرقام 

القتصادي بثالثة أعمدة فقط واملقارنة مع دول اقتصادية ك��ى، فمن أصل ثمانية وست�ن عمودا خص القطاع ا

 و��:

 2267الهروب إ�� األمام: عدد  ●

 2292عملة صعبة للغاية: عدد  ●

 2293صنع �� املغرب: عدد  ●

لم �ستطع رشيد ني�ي وضع يده ع�� ا�جرح االقتصادي �سبب �عقيداتھ املش��كة ب�ن دول العالم، وما يتطلبھ هذا 

َسُل خيوطها من النظام االقتصادي العاملي الذي تر�طھ القطاع ا�حيوي من تفك�� عميق وخ��ة وخطة محكمة 
ّ
تن

باملغرب شرا�ات واتفاقيات. فاكتفى رشيد ني�ي بمباركة قرار االق��اض من ا�خارج إلنقاذ �جلة االقتصاد فيقول 

 : 30�� عموده (الهروب إ�� األمام)

"�� األوقات الصعبة يجب االستماع إ�� نصائح العلماء. ا�حكومة عندنا قررت ال�جوء إ�� االق��اض ا�خار��  

مليار درهم البعض سيعت�� بمثابة مغامرة، لكن ا�حقيقة أن هذا هو ا�حل األمثل إلنقاذ   50ر�ما تق��ض 

 االقتصاد الوط�ي من الشلل". 

اعت�� قرار وز�ر املالية �� مسألة استئناف الشر�ات عملها �عد  31ا فالرملة)و�� العمود املعنون بـ (باش منكبوش امل

"وز�ر املالية يقول أن املغرب يخسر مائة مليار يوميا �سبب ا�حجر و�طلب من  عيد الفطر أمرا منطقيا بقولھ: 

مناسبا للرأي العام  ، فيبارك �ل قرار يراهالشر�ات أن �ستأنف �شاطها �عد العيد... كالم الوز�ر وا�ح ومنطقي"

من وجهة نظره، رغم أن هذا القرار الذي وصفھ باملنطقي هو الذي أدى (�عد تخفيف ا�حجر الص��) إ�� ظهور 

 
 04/07/ 2020، بتار�خ 2267، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد الهروب إ�� األمامني�ي رشيد،  30
 05/21/ 2020، بتار�خ 2305، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد باش منكبوش املا فالرملةني�ي رشيد، 31
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بؤر و�ائية �� الكث�� من الشر�ات الصناعية. إذن فال يمكن لل�اتب الساخر أن يجابھ الغامض و�خوض ��  

 ا�جهول. 

ح األف�ار وا�خطط املناسبة ل�خروج من األزمة االقتصادية، فيقول:  كما اكتفى رشيد ني�ي �� �عض أعمدتھ بطر 

"�عض القراء األعزاء من متا��� ما أ�شر �� هذه الصفحة علقوا ع�� دعو�ي لت�جيع السياحة الداخلية �� هذه 

 . 32األزمة الصعبة ال�ي يجتازها هذا القطاع ومستخدموه �سبب ا�جائحة مرحب�ن بالفكرة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 05/07/ 2020، بتار�خ 2293ني�ي رشيد: صنع �� املغرب، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد  32
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 خالصة 

" �� زمن الو�اء، أنھ يحمل وظائف متنوعة 
ْ

وف
ُ

ش
ْ
� 

ْ
وف

ُ
إن ما يمكن استخالصھ من �خر�ة رشيد ني�ي �� عموده "ش

تتوافق مع وظائف األعمدة الساخرة �� ا�جرائد العاملية �� تقديم مادة للتفك�� والتدبر، بلغة قر�بة من الطا�ع  

وتنتقم لھ، وحملت معا�ي ال��ضة وال��ذيب و�صالح العيوب والرفض االجتما�� تمثلھ وتدافع عنھ و��دئ من روعھ 

ل�ل ما هو سل�ي. ولم تحمل الطا�ع الثوري التحر��ىي �سبب الوضع الو�ائي الذي حث املواطن�ن ع�� االل��ام  

با�حجر الص�� وضبط النفس، فاتخذ رشيد ني�ي من أعمدتھ من��ا للتوجيھ واإلرشاد ومباركة قانون ا�حجر 

� الذي وصفھ �� كث�� من األحيان (بالكهف) كم�جأ آمن، فيستحضر قولة ع�� عزت بيجوفيتش �� أحد الص�

أعمدتھ بقولھ: "عندما ت�ون �� ال�جن ت�ون لك أمنية واحدة، (ا�حر�ة). وعندما تمرض �� ال�جن ال تفكر  

 .33با�حر�ة، و�نما بال�حة... ال�حة إذن �سبق ا�حر�ة"

ينتصر لل�خر�ة االجتماعية �� زمن الو�اء، و�واكب القضايا االجتماعية وأحدا��ا وهذا ما جعل رشيد ني�ي 

املتسارعة واليومية، بأسلوب مشوق ممتع. فال�خر�ة ذات طا�ع اجتما�� "وخ�� مرآة تنعكس عل��ا أحوال 

عمدتھ . فتم��ت أ34ا�جتمع، وما مر بھ من أحداث، وما اكتسب من مقومات، وما اندمج �� خلقھ من سمات" 

عن استحضار الوظيفة  صرفھبالطا�ع الساخر اإلصال�� الذي استدعاه السياق (ف��وس �ورونا)، وهذا لم ي

ا�جمالية واإليحائية، فال�اتب الساخر يتم�� بدرجة عالية من االنتقائية والطالقة �� توليد املعا�ي والدالالت، 

  35إال من تحرر من نفسھ جسدا ودخل �� نفسھ نصا" ليتحقق ما سماه روالن بارت (لذة النص) ال�ي "ال يدركها

و�قصد بلذة النص أي النص "الذي ير�ىي فيمأل، ف��ب الغبطة. إنھ النص الذي ينحدر من الثقافة، فال يحدث 

 
 10/ 2020/04/ بتار�خ 2270، جر�دة األخبار املغر�ية، العدد ال�حة مقابل ا�حر�ةني�ي رشيد،  33
ال�خر�ة . (نقال عن أسعد ا�حاج محمد،  183، ص2014يونيو    01،  04، مجلة كي�ا (انجل��ا)، العدد  ال�خر�ة وال��كم كفاحنا املس�ححليحل عالء،    34

 .8-7، رسالة جامعية جامعة النجاح، ص�� الشعر الفلسطي�ي املقاوم
 07، ص1992روالن بارت: لذة النص، ترجمة منذر عيا�ىي، مركز اإلنماء ا�حضاري سور�ا، الطبعة األو��  35
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. ف�انت ال�خر�ة اإلصالحية االجتماعية عند رشيد ني�ي �ع�� عن  36قطيعة معها، و�رتبط بممارسة مر�حة للقراءة"

ْحّياء من أبناِء وطنھ، كما أ��ا �انت صورة مع��ة عن طبيعة ا�جتمع.نظرتھ إ�� ا�
َ
 حياة ال�ي يبتغ��ا لأل

وما ينب�� اإلشارة إليھ، أن وظائف ال�خر�ة �� كتابات رشيد ني�ي جاءت متباينة، حسب اختالف األحداث  

السياسية، حيث أشار  واملواقف، كما أ��ا تارة مضمرة خفية وتارة أخرى صر�حة وا�حة، خصوصا �� �خر�تھ

 إ�� أسماء سياسي�ن سابق�ن، بينما أضمر أسماء �خصيات سياسية ال تزال مزاولة ملهن��ا مكتفيا بذكر وظيف��م. 

و�� األخ�� ال يمكن�ي إ��اء هذا املقال دون طرح إش�الية مص�� الكتابة ال�حفية الساخرة �� ظل وجود شعب  

ل�خر�ة �� مواقع التواصل االجتما�� محفزا للر�� بالكتابة الساخرة  فيسبو�ي رق�ي ساخر؟ وهل يمكن أن تصبح ا

 �� مجاال��ا املتعددة؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .39نفسھ: ص36
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