جملة علوم اإلنسان واجملتمع...............................أ /جناة بوثلجة ،أ.د /فضيل دليو
الـكتـابـة الصحـفيـة السـاخرة جبـريـدة الشـروق اليـومي
دراسة حتليلية لعمود منمات للكاتب عمار يزلي أمنوذجا
األستاذة :جناة بوثلجة ،جامعة قسنطينة ،30اجلزائر
األستاذ الدكتور :فضيل دليو ،جامعة قسنطينة ،30اجلزائر
امللخص:
حتتل الكتابات الساخرة حيزا مهما من احلضور واإلبداع على صفحات اإلعالم
اجلزائري املكتوب ،وال شك أنها ليست وليدة اليوم بل كان هلا تواجدا ميتد إىل جذور أدبنا
العربي القديم ،وقد رافقت الصحافة املكتوبة هذا الفن مع بداية التعددية اإلعالمية فظهرت
"الصح آفة" "واملنشار" "والوجه اآلخر" ،...ولنا يف املشهد اإلعالمي اجلزائري الكثري من األمساء
اليت اختارت هذا املنهج يف الكتابة الصحفية أمثال" :رضا حوحو" "واحلبيب راشدين" "وحسان
زهار" "وعمار يزلي" ،الذي متيز بعموده الصحفي "منامات" جبريدة "الشروق اليومي" ،يقوم هذا
األخري على الصو ر احلسية للسخرية املأخوذة من واقع اجملتمع اجلزائري ،كما أن بعض
كلماته الدارجة استطاعت أن تؤدي دورا هاما يف إيصال فكرته الناقدة للقارئ اجلزائري.

Abstract:
Satirical writings occupy an important place of presence and
creativity on written Algerian media pages, and there is no doubt that it had
a presence extends to the roots of our old Arabic literature. The written
press has accompanied this art with the beginning of media pluralism,
"where "AL SAHAFAA", "AL MANCHAR", and "WAJH AL AKHAR
newspaper has emerged… ,and we have in the Algerian media landscape a
lot of names that have chosen this approach in journalism writting likes:
"Reda Houhou" "Habib Rachidine", "Hassan Zahar" and "Amar Yazli",
who was marked by his column "Manamat" in "Echourouk" newspaper,
where this latter was based on the sensual images of ridicule taken from the
reality of the Algerian society, also some of his colloquial words has been
able to play an important role in transmitting his critical idea to the
Algerian reader.
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مقدّمة:
تُعد الكتابة الساخرة من أصعب الفنون الصحفية كونها منفتحة على
الكثري من احلقول املعرفية ،إضافة إىل مجعها بني عدة متناقضات ففي الوقت
الذي جيب أن تكون فيها سهلة وسلسلة جيب أن تكون حمبوكة بصور بالغية
قوية ،وعليها وأن حتتوي على املبالغة بالوقت الذي تكون فيه موضوعية للغاية،
كما جيب عليها أن تصنع البسمة مبهنية جادة يف تناوهلا للموضوعات عن طريق
سيطرتها التامة على اللغة والتعبري حمققة أسلوبا سهال من جهة وممتنعا من جهة
أخرى ،وقد جتلت من خالل هذا املقال يف تلك األعمدة الساخرة اليت يقدمها
الكاتب والصحفي "عمار يزلي".
يعترب هذا الكاتب (*)من بني أبرز وأهم األدباء اجلزائريني الذين
اشتهروا بأعماهلم وإبداعاتهم الساخرة يف اجملال األدبي والصحفي على حد
سواء ،إذ كان من املؤسسني األوائل للجرائد الساخرة باجلزائر أثناء بداية فرتة
التعددية اإلعالمية باجلزائر ،كما كانت السُّخرية هي السمة الغالبة يف خمتلف
أعماله القصصية وحتى اإلعالمية ،اجته بها لنقد األوضاع السلبية املتواجدة
باجملتمع بشكل عكست فيه طبيعة الناس وحقيقتهم وواقعهم ونظامهم
االجتماعي أو السياسي أو الثقايف ،ممثلة بذلك ثورة فكرية ضد االختالالت
اجملتمعية ومتنفسا كبريا للقراء.
 /0التعريف باملوضوع:
حياول هذا املقال مناقشة وحتليل مدى التالحم القائم بني األدب الساخر
والصحافة ،بالتطرق إىل دور الذي يؤديه كل منهما يف تطوير اجملتمع عن طريق
نزعتهما اإلصالحية والنقدية ،من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة التحليلية يف
كونها وسيلة للتعرف على الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي السائد يف
اجملتمع اجلزائري من زاوية إعالمية ساخرة ،ولتحقيق ذلك اختريت عينة مما كتبه
الصحفي والكاتب اجلزائري "عمار يزلي" من خالل عموده "منامات" الذي يُنشر
مرتني يف األسبوع جبريدة "الشروق اليومي".
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يعترب هذا اإلعالمي من رواد الكتابة الساخرة يف اجلزائر ،فقد كانت له
العديد من اآلراء اهلامة اجتاه الكثري من القضايا السياسية واالجتماعية الوطنية
وحتى الدولية ،وانطالقا من مكانته املهمة يف الكتابة الساخرة وصيته الذائع يف
اإلعالم اجلزائري ،ونظرا لعدم التوصل إىل حبث خيص أعماله الصحفية دراسة
وحتليال كان االجتاه حنو اختيار هذا املوضوع دافعا قويا لدراسته والبحث فيه ،من
خالل تسليط الضوء على مسة السخرية اليت تزخر بها أعماله الصحفية عرب
مناقشة عدة تساؤالت دارت إشكاالتها حول:
 .0كيف جتاوب الكاتب "عمار يزلي" مع األحداث الوطنية من خالل عمود
"منامات" املنشور جبريدة الشروق اليومي؟ وما هي طبيعة األهداف اليت
يرمي إىل حتقيقها؟
 .7ما هي األسس واملبادئ اليت قامت عليها تلك السخرية؟ وما هي
دالالتها؟
 .3ما هي أهم أساليب البالغية املعتمدة يف السخرية؟
 .4أي لغة اختارها للتعبري عن ذلك الواقع؟ وما هي مستويات قراءة
عموده الساخر؟
 /7اإلجراءات املنهجية اخلاصة باملوضوع:
تعد دراسة عالقة األدب الساخر بالصحافة من الدراسات الوصفية،
اليت ال تنحصر أهدافها يف جمرد مجع البيانات واملعلومات ،بل ميتد جماهلا إىل
تصنيف البيانات واحلقائق وحتليلها حتليال شامال ،الستخالص نتائج ودالالت
تؤدي إىل إمكانية إصدار تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة اليت يقوم الباحث
بدراستها ( )0تتحد مكامن االستفادة من تلك النتائج يف تقييم املضمون الصحفي
الساخر املقدم للقارئ اجلزائري من قبل صحيفة "الشروق اليومي" خالل الثالثي
األول من سنة 7102م ،وهي السنة اليت بدأت فيها اجلزائر تطبيق سياستها
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اجلديدة للتعامل مع مستجدات االخنفاض الرهيب ألسعار البرتول الذي يُعد
موردا أساسيا القتصادها الوطين.
إذا كان األساس يف الدراسات الوصفية هو تصوير وحتليل وتقويم
الظاهرة املدروسة ،فإن أهم منهج تعتمد عليه هذه الدراسات لتحقيق هدفها هو
منهج املسح ،الذي يستهدف تسجيل وحتليل وتفسري الظاهرة يف وضعها الراهن
بعد مجع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل جمموعة من
اإلجراءات املنظمة ( )7إال أن اإلحاطة بكل مفردات الكتابات الساخرة اليت قام
بنشرها "عمار يزلي" بصحيفة "الشروق اليومي"خالل سنة 7102م يعد أمرا صعبا،
اجتهنا حنو االعتماد على منهج املسح عن طريق العينة ،باعتباره أحد املسوح اليت
تهتم بدراسة جزء من أفراد اجملتمع ،أو تنصب على عدد حمدود من املفردات،
خاصة إذا كان اختيار العينة قد مت على أسس سليمة ( )3لذا فقد مت حتديد عينة
زمنية ممتدة على مدار ثالثة أشهر بدءا من يوم األحد  13جانفي 7102م
(*)وانتهاءً بيوم اخلميس  30مارس من ذات السنة.
ومن ثم حصر كل األعمدة اليت نشرت ليتم بعد ذلك إخضاعها
للتحليل والتفسري ،موظفني لذلك "تقنية حتليل املضمون" من أجل حتقيق وصف
موضوعي ومنظم وكمي للدراسة )4( ،حيث خُصت فئات مضمونها بتحليل:
مواضيع األعمدة الساخرة ،وأهدافها ،وأساليبها البالغية املوظفة ،يف حني
خُصت فئات شكلها بتحليل :طبيعة البناء الفين للعمود الصحفي ،ثم التطرق إىل
اللغة املستخدمة مع تبيان نوع العبارات والكلمات املوظفة يف النص ويف
العنوان ،أما بالنسبة لوحدات القياس املستعملة فقد مت توظيف "الكلمة" كوحدة
الرتميز و"املوضوع" كوحدة للسياق.
 /0مدخل مفاهيمي للموضوع:
تفرض طبيعة االستخدام الوظيفي للمفهوم من قبل الباحث حتديد
داللته على حنو معني دون آخر ،هلذا يُعد تفسريها بالتطرق إىل مدلوالتها املختلفة
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من أهم اجلوانب املساعدة على توضيح فكرة املوضوع الرئيسة ،ومتى تَمَكَّن
الباحث من اإلملام جبميع املفاهيم وشرحها وأحسن توظيفها مبا يناسب هدف
الدراسة كانت النتائج قيمة والبحث سليما ،ويتجلى ذلك التوظيف يف العنوان
الذي يُميِّز كل واحد منها على اآلخر.
وفقا لذلك يتجه عنوان هذا املقال حنو االهتمام بالكتابة الساخرة يف
الصحافة اجلزائرية متخذين من األعمدة اليت يكتبها "عمار يزلي" وتنشرها جريدة
"الشروق اليومي" مناذج للتحليل ،بالنظر إىل هذا املوضوع يتضح لنا أنه يتكون من
مفهوم شامل ومركب غري قابل للتجزئة ،حيث تُشكل متغرياته وحدة متكاملة
ووظيفية يف التعبري عن املعنى املراد الوصول إليه.
 /0-3املدلول االصطالحي للكتابة الصحفية الساخرة:
تُمثل الكتابة الصحفية الساخرة نوعا من فنون التحرير الصحفي القائمة
على حتويل األحداث ،واألفكار واخلربات والقضايا اإلنسانية إىل مادة صحفية
مطبوعة ،أساسها اإلفهام أوال ،والتعريف مبا جيري من حول القارئ ثانيا،
وجذبه وتشويقه ثالثا ،ثم النقد واإلقناع واإلرشاد والتوجيه رابعا ( )5هي من
ناحية أخرى نوعا من التأليف األدبي وشكال من أشكال املقاومة االجتماعية،
تقوم على أساس انتقاد االحنرافات اإلنسانية ،برصد ومراقبة ما جيري أو حيدث
من اختالالت اجتماعية يتم التعليق عليها باستخدام أساليب ووسائل خاصة يف
التهكم ما جيعلها مثرية للضحك (. )2
يُبحر من خالهلا الكاتب الساخر بآرائه دون خوف من الرقابة نظرا
الحتمائه حتت مظلة "اإلحياء".تعرف الكتابة الصحفية الساخرة كذلك على أنها
واحدة من أرقى فنون الكتابة وأصعبها ،كونها تتطلب ثقافة واسعة ودراية شاملة
بأسرار احلياة وخباياها ،يعتمد من خالهلا الكاتب السَّاخر على وسائط متعددة
إليراد داللته مُوازنا بني العناصر اللسانية والوجدانية إىل حدود االلتباس ،فهي
وإن ارتبطت باهلزأ والتحقري إال أن إتقانها يستدعي ذكاءً وفطنة شديدين(،)2
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باملقابل فإن فهمها من قبل املتلقي يقوم على استنباط املفارقة الداللية اليت
يشكلها تقاطع بنية ضدية بني املعنى الظاهر واملعنى امللتبس الذي يؤدي النفعال
الضحك أو الرغبة فيه.
حتى وإن تعددت املفاهيم االصطالحية اليت بُنيت عليها الكتابة
الصحفية الساخرة ،يبقى أنها تتشكل يف صيغة مفارقة بني املعنى احلريف واملعنى
اجملازي( ،)8الذي حياول الصحفي السَّاخر إيصاله إىل اجلمهور املتلقي ،معتمدا
على النظرة املوضوعية من جهة وعلى الرمزية يف تناول األحداث ومناقشة
القضايا من جهة أخرى قصد حتقيق التهذيب واإلصالح االجتماعي.
 /7-3املدلول اإلجرائي للكتابة الصحفية الساخرة:
يُقصد بالكتابة الصحفية الساخرة -من خالل هذا املقال -تلك األعمدة
الصحفية اليت يقدمها الكاتب "عمار يزلي" للقارئ اجلزائري عرب جريدة "الشروق
اليومي ،واليت وظفها لنقل موقفه االنتقـادي املليء مبعـاني االستخفاف
"
واالستهزاء من األوضاع السلبية املنتشرة يف اجملتمع اجلزائـري سواء يف ناحيته
السيـاسية أو االجتماعية أو االقتصادية ،بعيدا عن العاطفة اجلاحمة واالنفعال
احلاد قصد اإلصالح والتقويم والتغيري حنو األحسن ( ،)9عن طريق درء املفاسد
املتصلة بالشخصيات أو اهليئات أو الطبقات املنحرفة بطريقة عكس فيها الواقع
بصورة ساخرة ومُعربة.
 /3نشأة وتطور الكتابة الصحفية الساخرة باجلزائر:
جيدر التأكيد أنه من الصعب حتديد تاريخ واضح لظهور فن الكتابة
الصحفية الساخرة يف الوطن العربي واجلزائر ،فعند الرجوع إىل التاريخ العربي
اجلاحظ-رمبا -كأول كاتب عاجل فن السخرية يف جمال النثر ،تاركاً
"
يتجلى لنا "
أعظم رسالة أدبية كُتبت يف هذا الفن سواء يف األدب أو يف الصحافة حتى اليوم
( ،)01حسب ما أشار إليه الكاتب "عبد اللطيف محزة" من خالل كتابه" :املدخل يف
فن التحرير الصحفي"( ،)00باملقابل عرفت اجلزائر هذا النوع الفين من خالل
718

جملة علوم اإلنسان واجملتمع...............................أ /جناة بوثلجة ،أ.د /فضيل دليو
رواية "احلمار الذهيب (*)،لألديب اجلزائري "لوكيوس أبوليوس" ،وهي عبارة عن
قراءة نقدية ساخرة للمجتمع اإلغريقي على الصعيد السياسي واالجتماعي
واالقتصادي والديين ،كونها تعرض جرأة اللصوص ودناءة الرهبان وقسوة
السيد على عبيده ( .)07يقودنا احلديث عن الكتابة األدبية الساخرة يف اجلزائر إىل
التطرق للصحافة ،ذلك أن الرتاث األدبي اجلزائري معظمه متناثر يف الصحف،
بل إن الصحافة تكاد تكون أول املنابر وأهم قنوات التعبري أمام األدباء أيام
االحتالل (.)03
وقد مرت الكتابة النثرية يف اجلزائر حسب الباحث "أبو القاسم سعد اهلل"
بعدة مراحل ،متيزت املرحلة األوىل بتخلصها من األسلوب املعروف بالرتادف
والسجع واالستشهاد بالشعر والعبارات املأثورة والعناية بالديباجة وقد انتهت
بظهور جريدة "الشهاب" سنة 0975م (.)04
بينما متيزت املرحلة الثانية بظهور معامل التجديد يف األدب اجلزائري مع
ميالد وتطور احلركة اإلصالحية اجلزائرية سنة 0975م ،أين بدأ أسلوب
السخرية ينمو ويتطور يف سبيل مواجهة محالت التشويه والتزييف اليت شنتها
فرنسا على مقومات اهلوية الوطنية ،فوظفت السخرية باعتبارها أسلوبا يبتعد عن
املباشرة يف املواجهة ويتجنب العلنية يف املقاومة ،متناوال قضايا ومواضيع دينية
واجتماعية وثقافية متصلة بالواقع املرير الذي كان يعيشه اجملتمع اجلزائري
آنذاك( ،)05مثلتها صحف "مجعية العلماء املسلمني" على غرار "البصائر" اليت وجدت
بها نصوص تعريضية باالستعمار الفرنسي عمل على توقيعها العديد من الكتاب
من بينهم :األمني العمودي ،ومفدي زكريا ،والبشري االبراهيمي ،وحممد السعيد
الزاهري ،وأمحد رضا حوحو ،ما يدل على أن الكتابة الصحفية الساخرة كانت
وسيلة مهمة للمقاومة يف تلك الفرتة.
اقتصرت الكتابة الساخرة -بعد االستقالل -على اجملال األدبي فقط ومل
تتعداه إىل اجملال الصحفي كون اإلعالم آنذاك عُدَّ من أهم قطاعات السيادة
الوطنية ،لذلك سُخرت خمتلف اجلرائد لبثِّ األخبار واألفكار اليت كانت ال خترج
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عن إطار متجيد الثورة وأبطاهلا( ،)02مُعربة عن شرعية النظام السياسي يف إطار
احلزب الواحد (.)02
واحلجة يف ذلك على حد تعبري الرئيس السابق "أمحد بن بلة" أنَّ استعادة
السيادة الوطنية البد أن يعقبها حتكم يف جمال السياسة اإلعالمية ،هي ذات السمة
ميزت األدب اجلزائري من خالل انتشار األدب االحتفائي بالثورة التحريرية
الذي ساد املراحل األوىل من االستقالل ،ليتحول إىل خطاب نقدي رافض ملا
حيدث يف الواقع خصوصا مع انتشار اآلفات واألمراض االجتماعية املتنوعة
كالرشوة واحملسوبية والتعسف مثله كل من الكاتب السائحي الكبري وأبو العيد
دودو (.)08
عقب إقرار التعددية السياسية وظهور الصحافة اخلاصة مطلع تسعينيات
القرن املاضي ،شهدت الكتابة الصحفية باجلزائر قفزة نوعية من خالل ظهور
جمموعة من الصحف الساخرة لعل أشهرها "املنشار" "والصح آفة" ،اليت حققت
انتشارا واسعا رغم رفضها لنشر اإلعالنات التجارية مكتفية بعائداتها من
املبيعات ،اجتهت تلك اجلرائد حنو توظيف أنواعا خمتلفة من فنون الكتابة
الصحفية الساخرة (.)09
واستخدامها لالنتقاد الذي طال أعلى هرم يف السلطة آنذاك ،ليتم
توقيفها بعد إلغاء املسار االنتخابي سنة 0997م ،ألن املرحلة اليت مرت بها
اجلزائر كانت ال حتتمل السخرية رغم حب القراء هلا.أسفرت هذه املرحلة عن
ظهور عدة أمساء مهمة يف حقل الكتابة الصحفية الساخرة أمثال :عمار يزلي يف
منامات ،وسعد بوعقبة يف "نقطة نظام" ،وحكيم لعالم يف "طبّع معاهم" ،وشوقي
"
"
عماري يف "نقطة الصفر" ،إضافة إىل السعيد بن زرڤة يف "قلة أدب" هي عبارة عن
جمموعة من النصوص السردية الساخرة ،اليت نشرها عرب خمتلف الصحف
الوطنية كالشروق الثقايف واليومي ،واجلزائر نيوز ،واألحرار الثقايف (.)71
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 /4أسباب فتور الكتابة الصحفية الساخرة يف اجلزائر:
اتسمت الكتابات الصحفية الساخرة يف اجلزائر بنوع من الفتور ،كونها
ارتبطت يف بداية ظهورها حبركات التحرر ثم بالتوجه االشرتاكي ما جعلها أمْيل
إىل االلتزام الصارم ،الذي قد نأى بكتابها عن النقد الساخر للوضع االجتماعي
والسياسي واالقتصادي ...األمر الذي جعلنا نتساءل عن األسباب احلقيقية وراء
هذا الغياب.
الزاوي إىل كون
"
قد يعود السبب األول حسب ما أوضحه األديب "أمني
سيكولوجية الفرد اجلزائري غري مرنة لذلك مل يتطور –حسب رأيه -هذا النوع
تونس ،حيث مل تستطع أن تتحول
"
من الكتابة مثلما حدث يف كل من "مصر" "و
الكتابات األدبية الساخرة إىل مدرسة هلا سياقاتها واجتاهاتها ،يف بلد شهد ميالد
أول رواية ساخرة يف تاريخ البشرية (.)70
أما السبب الثاني فقد يعود إىل كون الكتابة الصحفية الساخرة تقتضي
موهبة فنية عالية يستطيع من خالهلا الكاتب أن يُحول الكلمة الساخرة والنربة
املتهكمة واللفتة املضحكة إىل مواضع اخللل يف سلوك الناس ،بقَلْب الوضعيات
وإظهار املفارقات غري املتوقعة قصد حتقيق اإلصالح والتقويم.بينما يعود السبب
الثالث إىل الوضع األمين والسياسي الوطين الذي ساد البالد ،بسبب التضييق
على حرية املمارسة الصحفية ،والنظر إىل األسلوب اإلبداعي الساخر على أنه
حتريض ودعاية مغرضة ،ما جعل السلطة احلاكمة تنتهج سياسة ردعية يف التعامل
معه (.)77
ميكن أن يضاف إليها تراجع صحافة الرأي أمام صحافة اخلرب والتواجد
الكبري للرسم الكاريكاتريي.
 /2الدراسة التحليلية للعمود الصحفي الساخر منامات للكاتب عمار يزلي جبريدة
الشروق اليومي:
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تعترب الكتابة الساخرة بأشكاهلا املختلفة من أقوى األسلحة يف التغيري
االجتماعي وحتى السياسي ،لذلك تتجه احلكومات بصفة عامة حنو حماربتها
خصوصا عندما تستمد سلطتها من الصحافة فتكون أكثر تأثرياً ،فالكاتب
الساخر يف الدول اليت ال تتمتع بقدر كاف من احلرية الصحافية حيتاج إىل الكثري
من احليل الكتابية لتمرير فكرته الساخرة ،بينما يعاني الكاتب يف الدول اليت
تتمتع حبريات صحافية جيدة من البحث عن حيل كتابية مبتكرة لتحقيق املفاجأة
أو الصدمة ،معتمدا يف ذلك على ما ميلكه من حس فكاهي وثقافة واسعة
ومقدرة لغوية متميزة.
اجلدول رقم ( )10ميثل مواضيع العمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي

جريدة الشروق

ك

%

سياسي

01

41

اجتماعي

12

74

اقتصادي

15

71

ثقايف

17

18

تارخيي

17

18

52

033

نوع الموضوع

المجموع
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أوال /مضامني العمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي :
إن قارئ الكتابات الصحفية الساخرة لـ "عمار يزلي" يُالحظ أنها جتمع
العديد من القضايا اليت متس موضوع السياسة الوطنية على وجه اخلصوص
حيث جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة  ،%41تلتها يف املرتبة الثانية املواضيع
االجتماعية ثم االقتصادية بنسب متقاربة قُدرت على التوالي بـ %74بالنسبة
لألوىل و %71بالنسبة للثانية ،يف حني جاءت املواضيع املرتبطة باجلانب الثقايف
والتارخيي يف املرتبة الثالثة بنسب متساوية قُدرت بـ %18يف حماولة منه لتتبع
األحداث الوطنية ومسايرتها ،معتمدا على السخرية كأساس متني انطلقت منه
كتاباته الصحفية املتنوعة.
انصبت سخرية الكاتب من خالل أعمدته الصحفية اليت نُشرت جبريدة
"الشروق اليومي" خالل الفرتة املمتدة من جانفي إىل مارس 7102م على قضية
الفساد السياسي واألمين واملالي للسلطة وتأثرياتها السلبية على املواطن اجلزائري
البسيط ،فهو من يتحمل معانات تبعات سياسة التقشف املتخذة من قبل احلكومة
عندما قال...« :سندخل عامل اجلمهورية اجلزائرية املدنية اليت ستعمل على ترسيخ
التقشف بني الشعب وحتمله األعباء اليت تسببت فيها حكومتنا منذ االستقالل
وإىل اليوم!.)73( »...
واصل الكاتب تهكمه من تلك السياسة عندما اعتربها إجراءات تعسفية
يف حق املواطن ،قد تؤدي به إىل القيام بردود أفعال عنيفة من شأنها أن تُفقد
الدولة السيطرة على الوضع مثلما قال...« :العنف سيكون سيد املوقف إن مل
تسارع "اإلضارة" للتحكم العقالني يف إدارة األزمة اليت ستتولد عن هذه اجلباية
غري املدروسة من جيب املواطن...سيتطور االجنراف حنو االحنراف ،وننقل الناس
من حالة اإلحرام إىل حالة اإلجرام ،وتتشكل مجاعات األشرار بدل
األخيار‼...احلكومة والربملان سيكونان يف األخري هما القط الذي أراد أن "يتنمر"
فاستأسد عليهما الفار!.)74( »...
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مل تتوقف سخرية الكاتب عند هذا احلد بل امتدت إىل وصف سياسة
الدولة بأنها فاشلة وخاطئة عندما قررت شراء "السِّلم االجتماعي من دون جناعة
اقتصادية" عندما قال...« :ها هو الدينار يطيح ،وها هو النفط يسيح ،وها هي
سياسة "الفصاد" تذهب أدراج الريح...تبذير األموال وانشغال الشباب مبشاريع
وهمية...واملواطن يف مقدمة شهداء شهية االستهالك املهلك.)75( »...
حتى تعود هذا األخري أن يطالب حبقوقه بالضغط على الدولة اليت
تسارع يف تلبيتها تهدئة لألوضاع الداخلية قدر اإلمكان ،غري أن الوضع تغري
باخنفاض سعر البرتول إذ مل يعد بإمكان احلكومة االستمرار يف سياستها املغلوطة
حيث قال...« :فقد تعود املواطن أن يطالب حبقه وعودناه حنن على ذلك!
"وقلشناه" كالطفل الذي ما إن يعوي أو يهم بالصراخ حتى يكون كل ما يطلبه
ماثال أمامه! اآلن وقد اختلف األمر ومل يعد للدولة ما تُعطي وما متد...فقد حيرق
املواطن نفسه ألن الدولة مل تُعطه عمال يليق به.)72( »...
أردف الكاتب عدة مقاطع ساخرة وصف من خالهلا سياسة الدولة
العوجاء اليت أدت بها إىل االستنجاد بأئمة املساجد لتحسيس املواطن باملخاطر
احملدقة بالبالد فما خيص ترشيد النفقات للخفض من املصاريف امللقاة على
كاهلها ،حيث جاءت سخريته الذعة من املتسببني يف ذلك احتوت على الكثري
من الغمز واللمز كقوله...« :أيها املالعني! مليون نتاع الضو؟ عاله أنا عندي
وزنات نتاع حداد؟ راكم تشوفو يف آآآربي..أنا هو ربراب؟! مليون هي نص
الشهرية نتاعي تتربعوا بيها على سونالغاز؟ واملاء؟ راه عندي أنا "البيسني أوملبيك
نتاع شكيب خليل"؟ تدوشوا كل يوم؟ عاله فيكم اجلرب؟ الصنان؟.)72( »...
عند االنتقال إىل املضمون االجتماعي يتضح لنا أن الكثري من أفكار
الكاتب انطلقت من واقع احلياة االجتماعية ،من خالل كشفه ألوجه املفارقة
والتناقض الذي ميز اجملتمع اجلزائري خالل هذه الفرتة ،ما ميز كتاباته أنها كانت
موحية التعبري ،حاول من خالهلا أن يسخر من الوضع االجتماعي للموطن
اجلزائري الذي أدى به إىل االنسالخ واالبتعاد عن النقاشات السياسية
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واألطروحات السلطوية فيما خيص الدستور ،فالشأن السياسي ال يعنى الشعب
ال من قريب وال من بعيد ،ما يهمه هو إجياد حل ملشاكله اليومية من خالل قوله:
«...وتفرغ جمربا حلل مشاكله اليومية بطرقه اخلاصة ،يف العائلة ويف املستشفى ويف
اإلدارة ويف الضمان االجتماعي ويف النقل....والطلوع واهلبوط والدوران يف
الفراغ حتى تُنهك قواه ويسقط ليال مغشيا عليه من اهلم ومكابدة السم ،فكيف
له أن يفكر ويناقش الدستور أو حتى يعرض عليه االستفتاء؟!.)78( »...
كما سخر الكاتب بطريقة غري مباشرة من املسؤولني الذين قاموا
مبصادرة أبسط حقوق للمواطن كـ"توفري مراحيض عمومية يف املدن" يستطيع من
خالهلا املتجول أو السائح أن يقضي حاجاته بكل احرتام ،جاءت سخريته
الالذعة يف توليفة فكاهية هادفة ختفيفا آلالم املواطن ومعاناته اليومية عندما قال:
«حذار أن تتجول يف البالد وأنت ال حتمل حفَّاظات للكبار ،خاصة إذا كنت من
"ذوي احلاجات" ،ألنك لن جتد أين "تقضي حاجتك"..هذا ما يستنتجه املواطن
السائح ،والسائح غري املواطن ،املدعوون رمسيا من قبل وزارة السياحة وحكومة
السياحة ،لكي يسيحوا يف األرض »...وبعد مناقشة وحتليل املوضوع توصل
الكاتب يف النهاية إىل اإلقرار مبا يلي...« :أن "صاحب احلاجة من غري صالة ،ال
جيد ملجأ إال إىل املقهى أو املطعم أو..يدير ظهره للناس ويستقبل "حائط
..املبلى.)79( »"..
حاول الكاتب من جهة أخرى ممارسة السخرية والتهكم من عدة قضايا
ارتبطت حبلول شهر مارس الذي ضم الكثري من األعياد منها عيد املرأة ،وعيد
املعوقني ،وعيد الشجرة إضافة إىل اليوم العاملي للتربع بالدم ،...مؤكدا على أن
احتفاالتنا ال زالت مل خترج عن إطارها الشكلي املناسباتي كانت سخريته من
املرأة منصبة حول الوضع الذي آلت إليه من انسالخ عن أصلها العربي
واإلسالمي وذوبانها يف التحرر الغربي على الطريقة األمريكية اليت أدت بها إىل
االستعباد واالستغالل.
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جاءت تلك السخرية يف شكل حوار دار بني أمه وزوجة أخيه الفرنسية
اليت جاء بها إىل اجلزائر حيث قال...« :ترد "جانيت" خيصك تتحرري من هذا
امليزيرية .راني جبتلك جيبة وشال وسروال دجني! فيضحك أخي وتنهره أمي:
تضحك آبارد القلب؟ واش راها تقول هذا املنحوسة.؟ فيقول هلا ما
قالت...نتحرر؟ حنا حررنا البالد! حررنا بالدنا منكم ومن أمثالكم...لو ما
جاني عيب حتى نعورك هاد العينني الزرقني نتاع لقطوطة املزعوطني! يا
املصفارة ،»...أكد الكاتب من خالل هذا العمود أن اجليل اجلديد هو "جيل
جانيت" املختلف كليا عن جيل أمهاتنا وجداتنا.
سخر الكاتب عند مناقشته ملوضوع عيد املعاق وعيد الشجرة واليوم
العاملي للتربع بالدم ،معتربا إياها مناسبات جاءت لتحرك اجلو الثقايف
واالجتماعي يف البالد حمملة بشعارات فارغة ال صلة هلا بالواقع ،الذي ازداد
تأزما رغم استمرار الدولة يف سياسة حتسني مستوى معيشة السكان ،حيث مسَّت
سخريته صلب املعاناة اليت يتخبط فيها املواطن اجلزائري البسيط عندما قال:
«...تصورا مكاتب للمعوقني يف الطابق الرابع والثالث..ومن دون مصعد! يطلع
بالكرسي املتحرك مع الدروج"..ليتكركب" عند اهلبوط؟!.)31(»...
أما معاناته من األمراض اليت ابتلي بهـا فهي أنكى وأمر يف ظل غياب
التكـفل من قبل الدولة أو حتى من قبل املواطنني الذين "جفت قلوبهم وقست"
جراء الظروف االجتماعية القاسية اليت يتخبطون فيها ،فأصبح العمل اخلريي ال
يكون إال مبقابل مادي أو معنوي ،أو بأمر من السلطة أو صاحب قرار دون
النظر إىل احلاجة اإلنسانية وذلك من خالل قوله...« :قلت جلماعة يف طابور
طويل لست أدري على أي شباك يتطوبرون" :يا مجاعة ربي جيازيكم ،خيصين 5
أكياس دم "بي نيقتيف" وإال لي كان برمحة الوالدين..بنت صغرية راها تعاني"؟
الكل سكت قبل أن أعيد الكرة عليهم!....روح لكاش جامع! وينطق آخر :أما
بعدة الفصيلة نتاعي ما تواملش! أنا جربوا عندي فصيلة دم جديدة "نفط
نيقتيف".)30( »...
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أما فيما خيص عيد الشجرة فاألمر سيان يف اجلزائر ال فرق بني اإلنسان
والشيء ألن الكل يعاني على طريقته ،حيث قال...« :منارس عنفنا احلضاري
ضد احلضارة الطبيعية ،شعبا ومسؤولني..غري مسؤولني وال سائلني عنا وال
عنها!.)37( »...
عند االنتقال إىل املواضيع االقتصادية اليت جاءت يف املرتبة الثالثة من
حيث االهتمام ،اتضح لنا أن سخرية الكاتب انصبت على السياسة االقتصادية
للدولة اجلزائرية يف ظل األزمة االقتصادية اليت مستها جراء اخنفاض سعر النفط
حيث قال...« :كان كافيا أن يتدحرج سعر النفط إىل األسفل ،لكي يلغي سياسة
دولة بكاملها طيلة مخسة عقود! مل نفكر يوما يف االستغناء يوما عن "ريح الغاز
والنفط ،حتى إن الكثري منا صار يتساءل "هل النفط نعمة أم نقمة"؟.)33( »...
"
وبدل من اعتماد الدولة على أنشطة ذات فاعلية ها هي تتجه حنو تطبيق
قانون مالية جديد مع بداية عام 7102م يقوم على أساس تطبيق سياسة التقشف
من خالل قوله...« :عندما صار سعر النفط يف أدنى مستوياته ،فزعنا ،لنصرخ
وندعو الشعب إىل التقشف والعمل وإىل "تزيار احلزامة".)34( »...
من خالل الزيادة يف األسعار وفرض الضرائب ،إضافة إىل إلغاء التدعيم
على عدة مواد والتزامات كانت مربجمة من قبل...عرب الكاتب عن تلك األفكار
بتهكم صارخ وسخرية الذعة معرباً بدالالت واضحة عن معاناة املواطن البسيط
الوحيد من سيتحمل كل ذلك عندما قال...« :ما تتقشفش يا وحد املكشوف؟
شوف خوتك كي عريانني تبارك اهلل...أقلع الصباط ومتشي باحلفا خري ما راني
نديك تقلع احللفا!...أقلع التقاشر...زيد تقشف ،خف! نزع معطفه..زيد أقلع
القمجة...زيد تقشف :أقلع احلزامة ،زيد السروال..أقلع الرتيكو نتاع
اللحم..وعندك تاكله..حتسبه بصح حلم! زيد كمل خريك...أقلع..تقشف
مليح..تكشف اهلل يكشفك يا وحد املواطن! تقشف خري ما راني نكشفك قدام
الناس..املكشوفني!.)35( »...
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غري أن املواطن اجلزائري مل يكن يبالي مبا حياك له يف جمالس السياسة،
مشغول باحتفاالت رأس السنة اجلديدة من ذلك قوله...« :يف الوقت الذي كان
فيه الكثري خيرجون إىل الشوارع ليجاهروا بالسوء واحتساء اخلمور والصخب
والنخب على الرحب "احتفاال بقدوم سنة" ستجعل سراويلهم تهبط إىل األسفل!
يف هذا الوقت بالذات كانت الزيادات تدخل فعليا على املواطن املشغول عقله
بفرح "ذر الرماد يف األعني"!.)32( »...
مل تتوقف سخرية الكاتب عند حد نقد السياسة االقتصادية للدولة بل
جتاوز ذلك إىل معاجلة احلالة املتدنية اليت وصلت إليها العملة الوطنية شكال
ومضمونا باعتبارها وجه الدولة ،عندما قال...« :عملة "تشف" وتُخجل يف نفس
الوقت ويُشفق حلاهلا ،حتى صار الكثري من التجار والناس يتهربون من التعامل
بها ،وكأن بها اجلرب!.)32( »...
كما استهدف بتهكماته الالذعة انهيار قيمة العملة الوطنية من حيث
قوتها املالية يف السوق العاملية ،حتى أن الدولة عاجزة عن صنعها بورق ذو نوعية
جيدة ألنه سيكون أغلى من قيمتها من خالل قوله...« :نسوقها بعيوبها إال من
ورق جديد رمبا ،سيبلى بالء سينا ،بعد سنوات وتعود رميا إىل صورتها
القدمية!.)38( »...
القارئ لتلك األعمدة الصحفية يُالحظ أن الكاتب ركز على بعض
اإلشكاالت األساسية اليت ترتبت عن األزمة االقتصادية ،حيث جتلت سخريته
من سياسة الدولة اليت مسحت ببعض أصحاب املال "أوليغارشيات" من الدخول
يف دواليب السلطة واحلكم ،واستعماهلا يف زيادة ثرواتهم وأرباحهم من خالل
أنشطة اقتصادية خاصة بهم واستفادتهم من صفقات ومناقصات الدولة دون
غريهم ،وذلك يف إطار فرض سياسة دعم املؤسسات واملنتوج الوطين ،مثلما
قال...« :هكذا ،ستجد جمموعات املستثمرين احملظوظني سياسيا (املدعنون
واملساندون) ،تتغول اقتصاديا وسياسيا لتفرض منط وطبيعة إنتاجها
وذوقها...وجتد املواطن خمريا بني "أحذية قدور" "وسراويل عبدقة"! ال غري! وهذا
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بعد أن تُفرض ماركة "مصنوع يف اجلزائر" على املواطن املغلوب على أمره»...
(.)39
عند االنتقال إىل املواضيع الثقافية والتارخيية تبني لنا أن الكاتب "عمار
يزلي" عاجل بسخرية وتهكم العديد من اإلشكاالت الثقافية املرتبة عن حالة
الفساد السياسي واملالي واألمين...للسلطة وتأثرياتها السلبية على جماالت حيوية
يف البالد كالتعليم واالهتمام بالعلماء واملثقفني إضافة إىل التبعية الفكرية
للمحتل ،...جاءت تلك األفكار تناسبا مع بعض األحداث اليت وقعت خالل –
فرتة الدراسة -كإحياء ذكرى  09مارس وتصرحيات وزير اجملاهدين إضافة إىل
وفاة أحد املفكرين اجلزائريني...سخر الكاتب من حال املثقف يف اجلزائر الذي
ال يكرم إال بعد وفاته ،عرضها يف شكل ضمين احتوى على الكثري من التلميح
الناقد للسياسة الوطنية خصوصا عند سرده للمنام حيث يقول الكاتب وهو
نائم...« :منت ألجد نفسي ممثال للسلطة "مريا" لبلدية مسقط رأس أديب ومثقف
"عاش ما كسب ،مات ما خلى" غري أنه ابتلي مبمثل للسلطة مثلي ال يقل وال يزيد
عن "مري كرنفال يف دشرة"!.)41( »...
إن هذا الفساد السياسي هو الذي جر اجلزائر –وفق ما طرحه الكاتب-
إىل انعدام قيمة العلم والعمل بسبب اإلصالحات التعليمية الفاشلة املطبقة يف
اجلزائر املعربة عن التبعية للمحتل الذي احتل العقول بعد أن احتل األرض من
ذلك قوله...« :سوف جند أنفسنا أمام املاليني احلاملني للدكتوراه ال تصلح حتى
إلشعال جممر النار...وسيكون هذا اجليش قادرا على غلق الوزارة واحلكومة
واجلامعات كلها مطالبني حبقهم يف التوظيف باجلامعات "من أجل تطوير التعليم
العالي"..حنو األسفل ،وقد بدأنا نرى ذلك وسنرى أكثر!.»...
بينما جتلت سخريته أكثر من خالل منامه حيث قال...« :غاروا مين
ومنعوني من الدخول للتدريس يف اجلامعة ،ماذا أفعل؟...خرجت وغلقت
اجلامعة مع أصحابي...حتى رضخت الوزارة وأمرت بإجناح كل من حيمل ملفا
مثل ملفي أو أقل! أما من عندهم ملف أكرب ،فهربوا إىل اخلارج ،وأما القدماء
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من الشيوخة البغولة ...فاستقالوا أو خرجوا تقاعد لكي يرتكوا أماكنهم للجيل
اجلديد..جيل اجلال..والراحة واملال..وقلة العلم..واألعمال.)40( »...
ثانيا /أهداف العمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي:
اجلدول رقم ( )20ميثل أهداف العمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي

جريدة

الشروق

ك

%

نوع الهدف

النقد بهدف اإلصالح والتغيري
االجتماعي

18

37

حماولة التخفيف من آالم املواطن
ومتاعبه

12

74

الرفع من مستوى وعي القارئ
بأوضاعه

00

44

المجموع

52

033

يوضح اجلدول رقم ( )17أهداف العمود الساخر "منامات" جبريدة
"الشروق اليومي" خالل فرتة الدراسة ،حيث تبني لنا أنه ركز أكثر على الرفع من
مستوى وعي القارئ بأوضاعه احمليطة به بنسبة  ،%44تالها يف املرتبة الثانية
اهلدف املتمثل يف نقد خمتلف األوضاع بنسبة قُدرت بـ ،%37بينما عادت املرتبة
الثالثة حملاولة التخفيف من آالم املواطن اجلزائري البسيط ومتاعبه ومعاناته عن
طريق معاجلة بعض املواضيع بطريقة فكاهية جتعل القارئ يضحك من حاله
حيث جاءت بنسبة .%74
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استنادا إىل الدالالت اإلحصائية الواردة يف اجلدول السابق تتلخص لنا
منامات،
"
أهم األهداف اليت سعى الكاتب الساخر إىل حتقيقها من خالل عموده "
أين ركز بشكل ملفت لالنتباه على توعية القارئ اجلزائري بأوضاعه احمليطة به،
بتكوين وتعميق بعض املفاهيم واألفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية هادفة ،وذلك من خالل العديد من املواضيع والكثري من املقاطع
الساخرة الرامية إىل تعديل اجتاهه السلوكي إزاء ما حيدث من تناقضات هلا
انعكاسات سلبية على حياته االجتماعية كقوله...« :التجار واملستوردون "فرعوا"
األسعار ،رفعا منصوبا ،غري جمرور! ...ال أحد ربح والكل خاسر مشكور! لكن
ربح األقلية فاضح ،ألنه كان على حساب خسارة موت األغلبية اجلائعة»...
(.)47
لن تكتمل دائرة التوعية إال من خالل النقد القائم على لفت األنظار
حنو األوضاع غري املقبولة يف اجملتمع اجلزائري من خالل تصوير الواقع والتعبري
عن هموم اجملتمع وتبيان أوجه اخللل والقصور املوجودة فيه عن طريق السخرية،
بإثارة بعض القضايا السياسية احلساسة اليت حتتاج إىل تلميح وتورية ،يصعب
فيها التصريح الذي ال يتناسب مع قوة النقد ،وقد جتلى هذا اهلدف يف العديد
من املواضيع والكثري من املقاطع نذكر منها على سبيل املثال :موضوع "إن تقبلوا
نعانق!" كقوله...« :لقد حان موعد "تقليش" السياح األوابق وبناء الفنادق...وهي
عملية سهلة من أجل إدخال العملة الصعبة! ليستعمل كل واحد بيته وفراشه
الستقبال السائحات والسائحني.)43( »...
إضافة إىل موضوع "الشعب احملقور" "وقانون اخلارجني عنه" ،...إن النقد
الساخر الذي اتسمت به تلك املواضيع جاء بهدف التنفيس عن القارئ وليس
بهدف التحريض له كقوله مثال...« :أضرموا النار يف األسعار ،متناسني ردة فعل
"ليجون أندوجني".»...
حاولت الكتابات الساخرة –من جهة أخرى -التخفيف من حدة اآلالم
اليت يتعرض هلا املواطن اجلزائري لتحقيق نوع من التعويض النفسي ،وهو ما
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جيعلنا نفهم ملاذا تقبل احلكومات هذا النوع من الكتابة الساخرة طاملا أنها قابعة
يف دور التنفيس ،فإن حتولت عن هذا املسار ومحلت همّ التغيري مت قمعها وإزالتها
من اخلارطة الصحفية مثلما حدث للصحافة اجلزائرية الساخرة بداية فرتة
التعددية السياسية واإلعالمية ،وقد اتضح جليا هذا اهلدف يف بعض املواضيع
كـاملعذبون يف األوطان" إضافة إىل موضوع "خطبة أهل البيت"...وغريهما.
"
حاول الكاتب مواساة املواطن البسيط من خالل شحن بعض املواضيع
بالكثري من الفكاهة والضحك كقوله مثال...« :أنا راه عندي حلنوشة ولفاعي
"ولي كروكوديل" يف الدار! غري اللحم واحلوت والكفتة واملرقاز واهلربة
والستيك؟....ما كاش حاجة أخرى ترهجوها؟ ما كاين ال لفت ال زرودية ال
بصلة ال خرشف...ال طعام باحلليب ال دشيشة بالنب؟..اتقوا اهلل يف ميزانية
أبيكم!..ياو بدلوا شوية سريتكم االستهالكية! الدينار راه ماشي ويطيح ،والنفط
ماشي ويرخس ،وتويلوا أنتم هم الرخاس إذا زدتوا يف طبائعكم هذه!.)44( »...
ثالثا /أسس ومبادئ العمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي :
ميكن حتديد وإجياز األركان األساسية اليت بين عليها العمود الصحفي
الساخر جبريدة "الشروق اليومي" من خالل عينة الدراسة يف العناصر اآلتية
ذكرها:
 /0مبدأ خمالفة الواقع ولغة التماثل:
يقوم هذا املبدأ على تصوير األشخاص واألماكن واألشياء عن طريق
توظيف اجلمل االمسية والنعوت والتشبيهات واملقارنات واملفاضالت ،...من
األساليب اليت جلأ إليها الكاتب "عمار يزلي" يتجلى لنا:
 /0.0استعمال طريقة املقارنة :وظف الكاتب هذه الطريقة من خالل ضرب
األمثلة بني اجلزائر والدول العربية ،ليؤكد أن عدم دخول اجلزائر يف هذه اللعبة
السياسية جنبها الكثري من تبعاتها السلبية من خالل قوله...«:احلمد هلل أن
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اجلزائر فهمت اللعبة وعرفت كيف تنأى بنفسها عن هذيان طبول احلرب
والتحالف العسكرية ضد "اإلخوة" األعداء....»...وغريها.
 /5-0استعمال أسلوب املفاضلة :من خالل قوله...« :لكن النساء والعجائز
عموما ،ال يستطعن الدخول حتى إىل املساجد ،ألن ليس كل املساجد خمصص
فيها أجنحة وضوء النساء .فضال عن الصالة( .عكس ما جند يف املغرب مثال،
حيث تشاهد نساء شابات وعجائز ،يدخلن املسجد عند كل آذان مثل الرجال
ألداء الصلوات) »...ويف قوله كذلك...« :قلت هلم :يف فرنسا ،هذا ما يصراش،
ولو كان يصرى ،تقوم القيامة! قال لي آخر يف نهاية الصف :رانا يف اجلزائر مش
يف فرنسا آآآحممد!....»...وغريها.
 /0-0استعمال أسلوب التصوير :كان ذلك من خالل وصف سياسة التقشف اليت
دعت إليها احلكومة اجلزائرية وبرملانها ونقاباتها باإلجراءات التعسفية يف حق
املواطن املغلوب على أمره ،وقد كان ذلك يف الكثري من املواضع كقوله مثال:
«....سياسة التقشف اليت كشفت عن ساقي "احلكو-مات" املتعاقبة ،وبدت
سوءاتها للمأل ،فسارعت لتغطيتها بورق التوت ،ما وري عنا طيلة
عهود....»....وغريها.
 /4-0استعمال أسلوب احلوار :ظهر ذلك جليا من خالل موضوع "تكشف والناس
تشوف! ،أين دار حوار بني ممثل للدولة مع مواطن بسيط من ذلك قوله...« :قال
"
لي :وأنت شكون حتى تسولين واش نكون؟! قلت له :أنا لي نعريك ونكسيك،
ونكفنك وندفنك..أنا مول التقشف يا وجه اخلروف..املععع روف! ،»...وكذلك
من خالل موضوع "املعذبون يف األوطان" أين جاء املنام املسرود عبارة عن حوار
دار بني وزير حقوق اإلنسان ورئيس مصلحة التعذيب :من ذلك قوله...« :قلت
لرئيس املصلحة يف اهلاتف :على بالي ما كانش التعذيب عندنا من بكري لليوم،
لكن غري راني باغي نتحقق ،قال لي :رانا متهليني فيهم
"نووورمال"...»...وغريهما كثري.
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 /2-0استعمال أسلوب اخلطابة :ظهر ذلك من خالل بعض املواضيع منها" :إن
تُقبلوا نُعانق" "وخطبة أهل البيت"و ،...يشعر القارئ من خالل هذا األسلوب أن
الكاتب يوجه له الكالم شخصيا ويشركه يف التجربة كقوله مثال...« :أيها الناس،
تفردخت،
"
إن اخلزينة قد خنزت ،وإن الدراهم قد كملت ،وأسعار النفط قد "
واملداخل قد انكمشت ،وسنوات "التفرشك" قد ذهبت ،»...وكذلك من خالل
قوله...« :ال سالم وال كالم!..أما بعد :اهلل ينعل بوالراسة نتاعكم! اهلل ينعل جد
املخري فيكم ،أيها املالعني! ،»...جاء هذا املوضوع على خلفية توحيد خطب
اجلمعة من أجل حتسيس املواطن باملخاطر احملدقة بالبالد ،وقد كانت يف شكل
خطبة ألقاها ولي على أفراد أسرته املتكونة من  07شخصا ،ضمت الكثري من
السخرية الالذعة بنوعيها الصريح والضمين.
 /7مبدأ املراوغة يف اللغة واللفظة:
يقوم هذا املبدأ على املراوغة يف اللغة والعبارات وحتى يف األلفاظ ،اجته
الكاتب حنو االعتماد عليه يف مواضع كثرية من كتاباته الصحفية ،حماوال من
خالل ذلك حتقيق السخرية وإيصال الفكرة بطريقة طريفة إىل القارئ ظهر ذلك
من خالل:
 /0-5استعمال املعاني الزائفة :من استعماالت السخرية تسمية املعاني تسمية
زائفة أو معكوسة ،وقد كان الكاتب "عمار يزلي" يضعها عادة بني مزدوجني أو
"
فرعوا
قوسني ،ومما ورد من ألفاظ السخرية يف أعمدته –حمل الدراسة -جند كلمة "
األسعار رفعا منصوبا" جاءت تلك املراوغة يف اللفظة بهدف حتقيق السخرية
والتهكم للداللة على الزيادة الكبرية اليت مست األسعار.
 /5-5تكرار العبارات :متيزت الكتابات الصحفية الساخرة للكاتب بشيوع ظاهرة
لغوية متمثلة يف تكرار العبارات إما بلفظها أو مع تغيري وتصرف يف لفظها،
وعادة ما يكون التكرار بغرض التأكيد على املعنى واإلحلاح على الفكرة كقوله:
احلقرة! احلقرة! هذا الغول وهذا الوباء الذي صار يطارد
"
«...كل هذا بدعوى "
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املواطن يف كل مكان ،»...وكذلك من خالل قوله...« :أم مع الثوار واملقاومة
ضد نظام األسد مهما كان نوع هذه املقاومة ،خنتار فيها مع من نقف :مع مقاومة
اإلسالمية! أم نقف
"
مدعومة أمريكيا وسعوديا وعربيا وغريبا ،أي املقاومة غري "
مع كل مقاومة لبعث البعث والتغيري.»...
 /3مبدأ املبالغة واملفاجئة:
يقوم هذا املبدأ على املبالغة الذي متس جوهر املوضوع الساخر ،وعلى
املفاجأة يف اخلامتة كسر من أسرار جناح الكتابة الساخرة ،فكلما كانت النهايات
غري املتوقعة كلما كانت أقوى وتركت تأثرياً كبرياً يف قارئها من ذلك
قوله...«:أفيق وقد ضربت فعال زوجيت بتيمم عند رأسها ،شققت هلا وجهها
شقا! ،».وكذلك من خالل قوله...« :وأفيق منكشفا ».!..وغريهما كثري.
ارتبطت املبالغة يف النماذج احملللة بنقد األوضاع السياسية واالجتماعية
واالقتصادية اليت آلت إليها من ضعف وهوان ،من خالل اإلفراط يف الوصف
الباعث على الضحك ،هادف إىل حتقيق غايات نبيلة ترمي إىل اإلصالح
والتقويم والبناء (.)45
من ذلك قوله...« :كل بيت صار فيه "شرمجا" من األحجار ،حتى
الصحون تُغسل بالتيمم ،الشرب بالتيمم ،»...جاءت هذه املبالغة للداللة على
سياسة التقشف اليت تروج هلا احلكومة وتفرضها على املواطن ،وكذلك من
خالل قوله...« :حذار أن تتجول يف البالد ،وأنت ال حتمل حفاظات للكبار
خاصة إذا كنت "من ذوي احلاجات" ألنك لن جتد أين "تقضي حاجاتك"،»...
جاءت هذه املبالغة للداللة على النقص الفادح للمراحيض العمومية باجلزائر.
 /4مبدأ استدعاء املعجم البالغي:
يقوم هذا املبدأ على توظيف الصور واألساليب البيانية من استعارات
وكنايات وتشبيهات ،إضافة إىل احملسنات البديعية كالسجع والطباق واجلناس،...
تقوم هذه األساليب على ختري اللفظ لتحقيق اإلفهام من ذلك جند:
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 /0-4االستعارات والكنايات :وظف الكاتب العديد من االستعارات والكنايات
للتعبري عن أفكاره الساخرة من الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي
الذي آلت إليه اجلزائر ،وقد حاولنا من خالل هذا العنصر أن نقدم بعض األمثلة
كقوله مثال...« :حكومة التقشف الوطنية اليت ستخرج الناس من نور النفط إىل
ظلمات الزلط »...األوىل كناية عن امتالء اخلزينة العمومية أما الثانية فكناية عن
ضعف الدخل الوطين ،إضافة إىل قوله...« :احلكومة والربملان يكونان يف األخري
هما القط الذي أراد أن "يتنمر" فاستأسد عليهما "الفار" »...حيث شبه احلكومة
والربملان بالقط ،وشبه املواطن اجلزائري البسيط بالفأر على سبيل االستعارة
املكنية ،يف قوله كذلك...« :تقدمت عجوز كانت على وشك أن "تفرغ احلاوية"،
فرتكت تنورتها تنزل متخفية خلف اجلدار »...استعارة دالة على سوء الوضع
االجتماعي للمواطن اجلزائري ،ويف قوله...« :أضرموا النار يف األسعار»...
استعارة دالة على الغالء...
 /5-4التشبيهات :ظهر ذلك من خالل العديد من األمثلة نذكر منها قوله:
«...قد تعود املواطن أن يطالب حبقه وعودناه على ذلك ،و"قلشناه" كـالطفل الذي
ما إن يعوي أو يهم بالصراخ حتى يكون كل ما يطلبه ماثال أمامه! ،»...ويف قوله
كذلك...« :فاحلقرة صارت كـالسالطة...مع أن الكل يعرف أن التعذيب
واملساس حبريات وحقوق املواطن كانت كـقهوة الصباح ،»...إضافة إىل
قوله...«:عملة "تشف" وتُخجل يف نفس الوقت ويُشفق حلاهلا ،حتى صار الكثري
من التجار والناس يتهربون من التعامل بها ،وكأن بها اجلرب! »...وغريها من
التشبيهات األخرى.
 /0-4احملسنات البديعية :اجته الكاتب حنو توظيف العديد من األمثلة الدالة على
احملسنات البديعية ،لذلك اتسمت أعمدته الصحفية الساخرة خبفة البالغة
وسنذكر بعض األمثلة على كثرتها:
اجته الكاتب حنو توظيف السجع بهدف حتقيق السخرية من خالل قوله:
«...صارت جتارة األحجار يف ازدهار ،»...و«...عصابات تفرض اإلتاوات،
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وتهدد بالسيوف واهلراوات ،والسبب هو الفقر بسبب الغالء ،واخنفاض
املعاشات! ،»...وكذلك من خالل قوله...« :ينتعمون به وأبناؤهم الربرة يف
شكل ودائع ونفقات غري مربرة وخلصات مكررة وخزائن معمرة ،وقصور
مسورة وقناطري مقنطرة من الدوالر والعمالت املزورة وغر
املزورة...»...وغريها.
كما اجته من جهة أخرى حنو توظيف الطباق بنوعيه :اإلجياب من خالل
قوله...« :وتعا تشوف من الرابح ومن اخلاسر املضرور »...وهو طباق بني
امسني ،وكذلك من خالل قوله...« :أكثر مما يُراد هلا إعالميا أن تُصلح
الفساد »...هو طباق بني فعل واسم ،أما بالنسبة لطباق السلب فنجده يف قوله:
«...العمالت املزورة وغري املزورة ،»...كذلك من خالل قوله...« :كثري منهم
اتهموا ألنهم تكلموا ،ولكن كثري منهم مل يتكلموا ،فأسقطت التهم عنهم.»...
مل يستغن الكاتب يف التعبري عن سخريته من توظيف املقابلة من خالل
قوله...« :لكن ربح األقلية فاضح ،ألنه كان على حساب خسارة موت األغلبية
اجلائعة »...هي مقابلة ما بني معنيني ،كذلك من خالل قوله...« :لكن ،يبدو أنه
مع أزمة غالء وشراء األكل ،مل نعد نفكر يف رخص وبيع "الفضالت" »...هي
مقابلة بني ثالث معاني.
مل ختل الكتابات الساخرة لـ"عمار يزلي" من توظيف اجلناس بنوعيه:
الناقص من خالل يف قوله...« :عمال بتوحيد خطبة اجلمعة...وجدت نفسي
أخنرط أنا اآلخر يف خبطة اجلمعة ،»...ويف قوله كذلك...« :وصلنا إىل مرحلة
الشحاذة والشماتة ،والتوسل والتسول ،»...و« ...لسرقة املناصب باملال
املناسب ،»...وكذلك...« :سيتطور االجنراف حنو االحنراف ،وننقل الناس من
حالة اإلحرام إىل حالة اإلجرام.»...
أما بالنسبة للجناس التام فقد ظهر يف عدة مواضع منها...« :كما
اقرتحت خلق وزارات جديدة واستبدال أخرى بـأخرى؟ »...يقصد باألوىل:
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الوزارات احلقيقية كوزارة الشؤون الدينية ،وزارة الفالحة ،...أما الكلمة الثانية
فيقصد بها الفساد الذي تغلغل يف تلك الوزارات كقوله مثال :وزارة الدين
والتجارة (ألن املتاجرة بالدين صارت سلعة رائجة) ،وزارة الطاقة والعمل (ألنه
ال طاقة لنا على العمل)..وزارة الصناعة والشكارة وتعتمد على دعم أصحاب
املال غري النظيف والسياسة الوسخة...»...وغريها.
 /4-4االقتباس والتضمني :يقوى تأثري السخرية عند استخدام االقتباس بهدف
التضمني ألنه جيعل النص الساخر أقرب للفهم ويعطيه مرونة وسهولة ،وقد
ظهر ذلك من خالل قوله...« :فإن يُقبلوا نعانق ،ونفرش النمارق! وإن يُدبروا
نُفارق ،فراقاً غري وابق! »...وجه هذا اخلطاب للسياح واألجانب على ضوء
سياسة تشجيع السياحة إلدخال العملة الصعبة إىل اجلزائر ،كما وظف إىل جانب
ذلك بعض األمثال الشعبية منها :الصامط يغلب القبيح ،عاش ما كسب مات ما
خلى...وغريها.
 /2-4التناص :استطاع الكاتب "عمار يزلي" أن يفتح نصوصه الصحفية الساخرة
على جتارب فنية سابقة وجماالت معرفية متنوعة تدخل ضمن املوروث الثقايف
واإلبداع اإلنساني ،فيكون بذلك حقال معرفيا ونسيجا ثقافيا يصعب تفكيك
خيوطه اليت حيكت وساهمت يف إنشاء بنيته اإلنشائية والداللية (.)42
من ذلك جند التناص السينمائي من خالل موضوع "قانون اخلارجني عنه"
املقتبس من الفيلم السينمائي اجلزائري "خارجون عن القانون (*)ملخرجه "رشيد
بوشارب ،الرسالة اليت أراد إيصاهلا إىل القارئ مفادها أن التعديل الدستوري
"
اجلديد إضافة إىل سياسة التقشف اليت اختارتها احلكومة للتعامل مع الوضع
الراهن ما هي إال سياسة حتريضية على العنف بظهور عصابات للسرقة
واالعتداء على الناس.
كما ظهر التناص السنمائي كذلك من خالل موضوع "جنازة مثقف كتب
وما كسب" ،استشهد الكاتب لتحقيق سخريته من الوضع الثقايف اجلزائري بفيلم
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"كرنفال يف دشرة (*)من خالل قوله ...«:غري أنه ابتلي مبثل للسلطة مثلي ال يقل
وال يزيد عن "مري كرنفال يف دشرة"!...كنت أأدي دور "عثمان عريوات"،...»...
وظف الكاتب إضافة إىل ذلك التناص التارخيي من خالل قوله...« :دخول هذه
داعش ،ثم "الغرباء" ضد "إيران" ليحيل
"
األنظمة يف تسابق دق طبول "داحس" ضد "
ذكرتنا إىل قصة احلرب الدامية اليت دارت بني قبيليت "عبس وذبيان" ودامت أربعني
عاما ،أما التناص األدبي فظهر من خالل قوله...« :إذا كان الكالم من فضة
فالسكوت من ذهب »...ربط هذا القول بعدم رد "شكيب خليل" وتفضيله
الصمت عندما اتهم بالسرقة....وغريها.
 /5مبدأ قلب املعنى:
يقوم هذا املبدأ على التورية من خالل التالعب باأللفاظ ،حيث
يستخدم اللفظ املفرد يف موضع يدل فيه على معناه األصلي وعلى معنى آخر
ينبع من السياق (.)42
مبينا عبقرية الكاتب الساخر الذي يستعمل ألفاظا تعنى شيئا ما بالنسبة
إليه وشيئا آخر بالنسبة لآلخرين كقوله مثال...« :الكل يُنكر رغم أن البعض قد
بدأ بإخراج لسانه من بني شدقيه ليتهم هذا الطرف أو ذاك مبمارسة هذا الفعل
املخل باحلياة ،بسبب آراء الناس أو ميوهلم األيديولوجية أو السياسية أو الدينية
أو العرقية.»...
احلياة اليت حتمل معنى قريب هو العيش أما
"
تكمن التورية يف كلمة "
بالنسبة ملعناها البعيد الذي أراده الكاتب فهو التعذيب ،جاء هذا املوضوع على
خلفية احلوار الذي دار بني "خالد نزار" وبتشني حول اتعذيب يف اجلزائر ،ظهرت
تورية الكاتب كذلك من خالل قوله...« :بعدما أذهب اهلل عنها حببوحة العيش
الرغيد من عائدات "ريح" النفط العتيد! ،»...معناها القريب هي السهولة أما
املعنى البعيد فتتمثل يف مداخيل الدولة القائمة على النفط.
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رابعا /أساليب السخرية املوظفة يف العمود الصحفي منامات جبريدة الشروق اليومي :
سيتم من خالل هذا العنصر الكشف عن األساليب الساخرة اليت
أفرزتها الكتابة الصحفية لدى "عمار يزلي" من خالل عموده "منامات" تعبريا منه
عن اهتمامه بقضايا اجملتمع اجلزائري:
 /0األساليب اإلنشائية :اجته الكاتب حنو االعتماد عليها بهدف حتقيق السخرية
من املسؤولني الذين كانت هلم اليد يف تعفن الوضع باجلزائر ،وقد جتلى لنا
استخدام أسلوب االستفهام يف قوله...«:مليون نتاع الضو؟ عاله أنا عندي
وزنات نتاع حداد؟..واملاء؟ راه عندي "ال بيسنب أوملبيك نتاع شكيب
خليل؟ ،»...وأسلوب األمر يف قوله...«:أمجعوا أنفسكم وتوكلوا على اهلل
"
ومشروا على سواويلكم وقمائجكم وعباءاتكم وتوكلوا على أرواحكم،»...
وكذلك من خالل قوله...«:أقلع...تقشف مليح..تكشف اهلل يكشفك يا وحد
املواطن! تقشف خري ما راني نكشفك قدام الناس..املكشوفني!.»...
أما بالنسبة ألسلوب التعجب فقد ظهر من خالل قوله...« :تصورا
مكاتب للمعوقني يف الطابق الرابع..والثالث...من دون مصعد! ،»...بينما
استخدم أسلوب النداء من خالل قوله...« :ياو بدلوا شوية سريتكم
االستهالكية!....»...إن استعمال تلك األساليب اإلنشائية بطريقة ساخرة ما هو
إال انعكاس حلالة نفسية متذمرة من الواقع الذي يعيشه املواطن اجلزائري،
إضافة إىل حالة اإلحباط اليت يشعر بها وهو جيد نفسه يف موقف املراقب املقيد
الذي ال يستطيع أن يُغري شيئا.
 /5أسلوب التعريض :يعد هذا األسلوب من أشهر أنواع السخرية ،إذ يعتمد على
التعبري غري املباشر واللعب باملعاني من غري أن يكون بينها تالؤم مشروط(،)48
يوفر هذا النوع من األساليب مجالية يف التعبري وطرافة يف القول ،ظهر ذلك من
خالل قوله...« :أقف على املنرب وأرفع صوت مكرب الصوت املنفر ،إىل أعلى
مستوى حتى يسمع صوتي من كان يف أذنه وقر أو كان ميتا منذ دهر ،أو مريضا
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يف حالة كوما منذ شهر ،»...إضافة إىل قوله...« :نعري كل مبذر يأكل ليشبع ،أو
ينخلع! »...للداللة على خطاب
"
يلبس فال خيلع أو يشرب فيجرع أو ينام فال "
الدولة الذي يدعو املواطن إىل ضرورة ترشيد النفقات.
 /0أسلوب املفارقة :ترتكز الكتابات الصحفية الساخرة من خالل النماذج املقدمة
على املفارقة ،وهو ما جيعلها تنفتح على العديد من الدالالت اليت حتيل القارئ
إىل معاني متخفية ،تقوم املفارقة على تقنية التالعب باأللفاظ بإعطائها معاني غري
متوقعة (.)49
تبني ذلك من خالل قوله...« :نأتي إىل مصري اجلامعة بعد تعميم "اآلالم
دي" »...للداللة على أن سياسة اإلصالحات باجلزائر كانت دوما مرتبطة بفرنسا
وهي ليست بالضرورة صاحلة القتصاد بالدنا ،إضافة إىل قوله...« :مزقت الصك
إربا إربا وخرجت ألعن فرنسا بنت الكلب اليت خرجت ومل تعد! »...هنا
استخدم الكاتب املدح مبا يشبه الذم.
ظهرت املفارقة بشكل جلي يف عناوين النصوص –حمل الدراسة ،-هي
ذات أهمية كبرية ألنها مفتاح الدخول إىل النص ،وفهم ما غمض منه ( ،)51ما
ميز تلك العناوين أنها تضم الكثري من الغرابة واخلروج عن املألوف ،ذلك أنها
تتشكل من وحدات داللية متنافرة قد تثري الغموض ،الذي ال يتضح أحيانا إال
من خالل قراءة النص كامال ،فنجد على سبيل املثال" :قانون اخلارجني عن"ه،
"والتكيف مع الدخان"" ،إذا غاب املاء حضر التيمم" ،و"جداريات ذوي احلاجات"،
"ورئيس للبيع" ،و"السكوت عالمات الردة"...وغريها كثري.
 /4أسلوب التنكيت والتندر :هو أن تقصد شيئا دون أشياء ملعنى من املعاني،
ولوال وجود النكتة لكان خطأ من الكالم وفسادا يف النقد ( )50جلأ إليه الكاتب
بهدف حتقيق سخرية مرحة للتخلص من الغيظ الذي مأل قلبه ،فمزج نقده بروح
مرحة وأسلوب شيِّق كقوله مثال...« :منت ألجد نفسي "ديكا" (مريا معينا غري
منتخب بعد  ،)90أكرم من طرف سراديك ودجاجات خم جماور! لقد أقاموا لي
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حفال ألني خرجت يف تقاعد ثم يف تعاقد مع شركة أمنية...حتولت من ديك إىل
فوتور! أخذت سكنا وفيال وأرضا زراعية...كنت قبل أن أتديك
"
ديك هندي ثم "
جمرد فلُّوس بال فلوس ،عاطل عن العمل.»...
 /2أسلوب التبكيت :يعتمد هذا األسلوب على التلميح واإلشارة والرمز من
خالل اللجوء إىل التعبريات واجلمل الالذعة ( ،)57وظفها الكاتب "عمار يزلي"
لنقد بعض الشخصيات السياسة املهمة يف اجملتمع ،معتمدا على تقنية التالعب
بالغة وهو ما جعل أسلوبه متميزا ،كما أن للسياق دور مهم وفعال يف إدراك
معنى السخرية القائمة على املفارقة بني املعنى احلقيقي واملعنى اجملازي ،مثلما
جاء يف كقوله...« :واليوم كرموني ألني "تقاعدت" باجلميع وقلت هلم :سأخرج يف
تقاعد قبل أن أصري مقعدا ،قاعدا على كرسي متحرك! ،»...استهدف بنقده
الرئيس اجلزائري.
 /6أسلوب املناداة باأللقاب :يُعد هذا األسلوب من أقدم صور السخرية حيث
يُستعمل فيه أمساء احليوانات كألقاب لألشخاص (.)53
تبني ذلك من خالل قوله...« :أيها املواطنون األعزاء ،يا فراخي ويا جرائي ويا
أنانيش وساللة الكانيش ،ودجاج بال ريش ،وزواحف باحثة عن العيش »...جاء
هذا املقطع للداللة على السخرية من الرئيس املصري "السيسي" الذي كاد ن يبكي
على مصر من الضياع.
 /7استعمال اإلجياز واجلمل املعرتضة :اإلجياز هو اللمح واالقتصاد يف الكالم
واحلد من الرتادف فتكون روح السخرية يف اإلجياز البليغ الذي خيفي النقد
الالذع بذكاء (.)54
كقوله مثال...« :مصيبة! تتعذب حتى يف إخراج أموالك! ،»...قوله
كذلك...« :العمود الفقري يؤملين :آآي التعذيب عندنا ،ممارسة يومية ،غري ما
يبانش »...اتسمت تلك املقاطع بالغمز واللمز واهلمز املمزوجة مع الفكاهة
للداللة على أن السخرية املوظفة من قبل الكاتب هي وسيلة ال غاية يف ذاتها.
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خامسا /البناء الفين واللغوي للعمود الساخر منامات جبريدة الشروق اليومي :
تؤدي اللغة دورا كبريا يف التعريف مبعنى ودالالت الرموز واإلشارات
املتبادلة بني املصدر واملتلقي أثناء القيام بالعملية االتصالية ،إذ تُعد تلك الرموز
مبثابة منبهات يُطلقها املرسل من أجل حتقيق استجابات معينة ينشدها لدى
املستقبل (.)55
على هذا األساس البد من التأكيد يف هذا املقام على أن اللغة هي األداة
األهم يف األدب عموما والكتابة الصحفية الساخرة على وجه اخلصوص ،وسيتم
من خالل هذا العنصر إبراز أهم الظواهر اللغوية والتعبريية اليت تشري إىل
األسلوب اللغوي هلذا الكاتب من خالل عموده الصحفي "منامات":
 /0مقدمة العمود الساخر:
بالنظر إىل البناء الفين العام للعمود الصحفي "منامات" يتضح لنا أنه
مقسم من الناحية الفنية إىل ثالثة أجزاء متخذا شكل اهلرم املعتدل متمثال يف
"املقدمة واجلسم واخلامتة" ،اتسمت بدايات األعمدة عموما بفكرة حمدودة عرض
من خالهلا الكاتب رأيه حول خرب من األخبار املعروفة مُسبقا لدى القراء كقوله
مثال...« :عمال بتوحيد خطبة اجلمعة من أجل حتسيس املواطن باملخاطر احملدقة
بالبالد ،اليت نفذها أئمة اجلهاز التنفيذي قبل يومني...»...وغريها.
عند االنتقال إىل اللغة اليت ميزت مقدمة األعمدة الساخرة يتضح لنا أنها
كانت ذات "لغة إعالمية بسيطة" ،حاول من خالهلا الكاتب عرض اخلرب من وجهة
نظره اخلاصة ،كانت ألفاظها وكلماتها عموما ذات دالالت ومعاني حقيقية مثلما
جاء يف املثال السابق ،أما بالنسبة ألسلوبها فقد كان بسيطا وواضحا بعيدا عن
التكلف والغموض كونه موجه جلميع فئات اجلمهور.

743

العدد  ..............................:52اجلزء الثاني ...........................ديسمرب 7102
 /5جسم العمود الساخر:
واصل الكاتب -من خالل جسم العمود -التفصيل يف أفكاره عرب
اإلتيان باألمثلة والشواهد واألدلة ،جاءت يف عمومها على شكل منام بدأه
الكاتب بعبارة "منت ألجد نفسي" كقوله مثال...« :منت ألجد نفسي أحاور آخر
طايوان ،ال يعرتف بهذا النعت ألنه ال يزال "مسعوال"....»...وغريها.
"
جماهد "
املالحظ أن اللغة اليت كتب بها جسم العمود كانت بلغة دارجة ملتصقة
باحلياة اليومية للمواطن اجلزائري ،ذلك أنها أكثر استيعابا لفن الكوميديا ولروح
الفكاهة والسخرية ،أما بالنسبة لألسلوب فقد كان واضح املقصد ألن األلفاظ
الشعبية اليت كان يستخدمها الكاتب يف سرد املنام ال حتتاج إىل معجم لفهمها
ومعرفة معانيها ،غري أنها اتسمت من ناحية أخرى بالتلغيز القائم على أسلوب
التضمني والتلميح كقوله مثال...« :منت ألجد نفسي "مسؤوال كثريا" ورجل "كثري"
كثرية! وزني كشكارة ،صادفت وأنا "أتكركب" من املرسيدس آخر
وقموقوم ومقلة " "
ظزاز ،ببطين الذي باطنه كظاهره ،وسروالي املمزق من فرط السمن من اخللف،
" "
كفتحة ظاهرة يف آخره...»...وغريها.
خامتة العمود الساخر:
أما بالنسبة للخامتة فقد كانت موجزة حتتوي على عنصر املفاجأة
والتضمني الذي جيعلك حتس بالطرافة واملتعة عند قراءتها ،وظف هلا الكاتب
لفظة "أفيق" من ذلك قوله...« :وأفيق وأنا أضحك من روحي!» أو كقوله:
«...وأفيق وأنا أمضغ علكة منذ 0927م!» ،اتسم أسلوب لغتها باملباشرة أحيانا
والتضمني أحيانا أخرى كما تبني يف املثالني السابقني.
هذه باختصار أهم السمات الفنية واللغوية اخلاصة بالكتابة الصحفية
منامات ،واليت من شأنها أن تفتح
"
الساخرة لدى "عمار يزلي" من خالل عموده "
عدة مستويات لقراءتها وفهم مضامينها من قبل املتلقي على حد تعبري كاتبها
الذي أكد بأنها تضم ثالث مستويات للقراءة:
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 /0املستوى األول :هو عبارة عن كتابة مبسطة يقرأها ذوي املستويات الثقافية
البسيطة ،جيد فيها القارئ متعة اإلضحاك.
 /5املستوى الثاني :يتمثل هذا املستوى يف القراءة ما بني السطور ،وهو يتطلب
من القارئ أن يتمتع مبستوى ثقايف يسمح له من معرفة اإلحاالت السيميائية
والروابط الداللية املوظفة.
 /0املستوى الثالث :يرى فيه الكاتب أن مجهور هذا املستوى خنبوي ،بإمكانه
قراءة الدالالت وفك الشيفرات اليت يتضمنها النص (.)52
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خـامتـة:
حققت األعمدة اليت أجري عليها التحليل درجة كبرية من السخرية،
وتوسلت بأدوات فنية ولغوية للوصول إىل أهداف متنوعة ،منها ما تعلق بالنقد
ومنها ما تعلق بتوعية املواطن اجلزائري البسيط والتخفيف من آالمه اليومية عن
طريق توظيف الفكاهة والضحك ،وبعد القيام بالدراسة والتحليل مت التوصل إىل
جمموعة من النتائج نوجزها يف العناصر اآلتية ذكرها:
 /0متيزت األعمدة الساخرة "منامات" لكاتبها "عمار يزلي" حبسن اختيار
املوضوعات والصور اليت تستحق التوقف عندها والسخرية منها والتهكم بها،
عن طريق جتسيم العيوب وتضخيم النقائص واالختالالت املنتشرة يف اجملتمع
اجلزائري ،تصدرتها املوضوعات السياسية ثم االجتماعية واالقتصادية والثقافية،
جاء هذا االهتمام على ضوء ما عرفته اجلزائر من تراجع كبري ألسعار النفط بدءا
من سنة 7104م ،ما أدى بها إىل وضع خمططات استعجالية تستطيع من خالهلا
جتاوز هذه املرحلة احلساسة ،وقد ُبدِء يف تطبيقها سنة 7102م ،لتجد أمامها قلما
ساخرا حاك حربه إلظهار النقائص والزالت اليت مل يتكبد معاناتها سوى املواطن
اجلزائري البسيط.
 /5مل ختل تلك األعمدة الساخرة من دقة التوجه وبراعة الوصف والتصوير،
فهو يُشبه رسام الكاريكاتري املاهر يف حُسن التقاطه لتلك الزاوية من املوضوع،
أو ذلك الركن من أركان القضية ،ثم يتوجه إليها بقلمه ليصورها يف براعة من
حيث التجسيم والتكبري واملغاالة ،موظفا لذلك لغة واقعية تعكس مقدرته
األدبية والصحفية معا.
 /0متيزت األعمدة الساخرة لـ"عمار يزلي" -كذلك -بتوفرها على عنصر
الضحك والكوميديا ،غري أنها كانت متشابكة مع أهداف أخرى ،فالضحك
عنده أسلوب ووسيلة ،ألنه نوع من النقد االجتماعي اهلادف إىل حتقيق اإلصالح
والتوعية والتوجيه ،معتمدا يف الكثري من األحيان على التلميح اهلادف أو
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التعريض الالذع ،مما جعلها تأخذ طابع املعاجلات الفكرية اليت تسمو -يف
جوهرها -عن الضحك الفارغ ،فالتفكه عند هذا الكاتب ناتج عن وعي
مبشكالت اجملتمع وليس عن شعور مكبوت يعرب عنه خفية أو ال إراديا.
 /4اعتمدت سخرية الكاتب "عمار يزلي" على عدة أسس ومبادئ كمبدأ خمالفة
الواقع ولغة التماثل إضافة إىل مبدأ املراوغة يف اللغة واللفظة ،وقلب املعنى،
واستدعاء املعجم البالغي ،...ساهمت مجيعها يف حسن اختيار اللحظة اليت تُقدم
فيها جوانب النقد املباشر والفكاهة املبطنة ،ما يُعني القارئ على الفهم السريع
واالستمتاع بأعمدته الكاريكاتريية ،مُعربة بذلك عن خفة ظله يف سرد حيثيات
مناماته ويف تقديم نهاياتها.
 /2وظف الكاتب لبلوغ غايته الساخرة عدة أساليب البالغية وفنية كالتعريض
واملفارقة والتنكيت والتبكيت واملناداة باأللقاب ،إضافة إىل اإلجياز واألسلوب
اإلنشائي من استفهام وتعجب وأمر ،...حيث كانت ذات فاعلية يف حتقيق
سخريته من الظواهر السلبية جمسدة آلالمه ومعاناته ،استغلها الكاتب لتكثيف
الداللة الصورية لدى القارئ.
 /6احتوت الكتابات الساخرة "لعمار يزلي" من خالل عموده "منامات" على
مواقف تصويرية لألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية اجلزائرية ،باستخدام
لغة سهلة ومفهومة بعيدة عن الغموض ،حبيث كانت كلماتها واضحة املقصد
أحيانا وإحيائية أحيانا أخرى ،جاءت ممزوجة بني اإلعالمية البسيطة والعامية
الدارجة ،بطريقة استطاع من خالهلا إيصال فكرته بشكل أحسن للقارئ ،أما
بالنسبة ألسلوبه فلم ميل إىل الغلو واإلكثار من الكلمات النابية أو العويصة بل
امتاز باإلجياز والوضوح ،كما كان بديعا يف الوقت ذاته ضم توقيعا صوتيا
وتعادال موسيقيا بني ألفاظه وعباراته ومقابالته.
نؤكد يف األخري أن الكتابات الصحفية الساخرة لـ"عمار يزلي" استطاعت
أن حتمل رؤى وأفكارا جديدة ،خاصة وأنها حاولت كسر احلواجز وفضح
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التجاوزات واالنتهاكات احلاصلة يف اجملتمع اجلزائري ،مل تكن تلك الكتابات
مقيدة مبعجم خاص بل حاولت أن خترج عن املنطق واملألوف ،ألنها كانت متثل
لغة جديدة اختارها الكاتب ليجعلها أسلوبه اخلاص يف الكتابة والتأليف ،ال
ألجل التـأثري يف القارئ فحسب بل كذلك لتوفري املتعة النفسية وحتقيق عملية
اإلبداع واإلقناع واإلمتاع يف آن واحد.

 هوامش البحث:
أ.د .عمار يزلي :من مواليد والية تلمسان سنة  ،0955كاتب ومبدع يف جمال القصة والنقد
السوسيولوجي واملسرح ،نشر عدة أعمال إبداعية وكتب املئات من املقاالت يف األدب والنقد
االجتماعي والثقايف والفكري ،يشغل حاليا منصب رئيس قسم علوم اإلعالم واالتصال
جبامعة وهران ،حيمل شهادة دكتوراه دولة يف علم االجتماع الثقايف ،وله رتبة أستاذ التعليم
العالي يف قسم علم االجتماع بنفس اجلامعة ،عرف بكتاباته الصحفية الساخرة ومبساهماته يف
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GRAWITZ, MADELEINE, Méthodes des sciences sociales, 10e éd.,
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