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نجم الدين خلف اهلل

أطــلــقــت الـــحـــرّيـــة الــنــســبــيــة، الــتــي 
 
َ
أشاعها »الربيع العربي«، األلسن
ــثـــورة  مــــن ِعـــقـــالـــهـــا. فـــمـــن ِثــــمــــار الـ
العليا  السلطات  إمكانية إخضاع  التونسية 
ــانـــت، ولــعــقــود  ــقــد، بــعــد أن كـ

ّ
ــبـــاد لــلــن فـــي الـ

قّدس. والافت 
ُ
 املحظور امل

ّ
طويلة، في مصاف

 نقد القيم السائدة توّسل ساح اإلضحاك 
ّ
أن

ــشــطــت 
َ
ــق ألـــســـنـــة الــــســــخــــريــــة، فــن ــلــ الــــــــذي أطــ

ــجــتــمــع 
ُ
عـــابـــة كــعــنــصــر الـــتـــزام بــقــضــايــا امل الـــدُّ

املــدنــي، تستخدم وســائــل اإلعــــام ووســائــط 
التواصل االجتماعي من أجــل االنــخــراط في 
بناء تونس ما بعد الثورة وصنع مشهدها 
الثقافي- السياسي. وبمرور األعوام، تشكلت 
للسؤال  مـــادة  أن تشكل  ثــريــة، يمكن  مــدّونــة 
االجـــتـــمـــاعـــي والــســيــمــيــولــوجــي واأللـــســـنـــي، 
 تواصليا يهدف إلى 

ً
باعتبار اإلضحاك فعا

تغيير الواقع والفعل فيه.
وهذا بالذات ما تصّدى له الباحث التونسي 
ــات، الــــــــذي جــــهــــد فـــــي تــشــيــيــد  ــ ــرحــ ــ مــــخــــتــــار فــ
مـــوضـــوع عــلــمــي واضـــــح املـــعـــالـــم: اإلضـــحـــاُك 
بتجلياته األربعة: الدعابة واملحاكاة الساخرة 
والتهكم والسخرية من الذات، مع ما بينها من 
الفوارق اللطيفة. وقد حلل مظاهرها في كتاٍب 
الساخرة،  املحاكاة  عــابــة،  »الــدُّ بعنوان  جديد 
السخرية في تونس ما بعد الثورة«، )الصادر 
لومبار-  »دار  عــن  فــي حــزيــران/ يونيو 2019 
ــر الــبــاحــث الفرنسي  لــوقــا«، فــرنــســا(. وقــد َحــبَّ
باتريك شارودو، املتخصص في مجال تحليل 
الــخــطــاب الــســيــاســي، تــقــديــمــا لــلــكــتــاب، سَبق 
تــصــديــَر الــبــاحــث زيـــن الــعــابــديــن بــن عيسى، 
الدور  وكاهما قّدم ملفهوم السخرية وأهمية 
بناء  فــي  املختلفة،  بتعبيراتها  تلعبه،  الـــذي 

املشهد الثقافي.  
 جعله 

َ
فه هذا بفصل أّول

َّ
 فرحات ُمؤل

ّ
استهل

التي يشتغل عليها، وهو  للمفاهيم   
ً
تحليا

بــمــثــابــة تــوطــئــة نــظــريــة خــــاض مـــن خــالــهــا 
فــي مــفــاهــيــم »الــخــطــاب الــســيــاســي والــديــنــي 
واإلعـــامـــي والـــســـاخـــر«، فـــي مــحــاولــة لبيان 
 واحــــد مــنــهــا ومــــا بــيــنــهــا من 

ِّ
خــصــائــص كــــل

الــفــروق، مــع أنــهــا جميعا صــيــاغــاٌت تتوسل 
اللغة مــن أجــل التأثير فــي اآلخـــر. مما يؤكد 
نــتــاج مجتمعيٌّ بــحــٌت: طــرفــاه   

َ
الــســخــرّيــة  

َّ
أن

ٌب، تربط بينهما عاقاُت نفوذ 
َ
 ومخاط

ٌ
مرِسل

ونزوع إلى التحرر.    
وأما الفصل الثاني، فقد خّصصه للسخرية 
فــي الــخــطــاب الــســيــاســي، وفــيــه طــّبــق املــؤلــف 
ذات  تلفظية،  وأخــرى  سيميولوجية   

ً
مقاربة

عبرها  حــاول   ،polyphone متعددة،  أصـــوات 
استجاء املامح التي مّيزت بعض خطابات 
ومنصف  السبسي  قــايــد  الــبــاجــي  الرئيسني 
ــا صــاغــتــه عنهما »الــقــابــس«  املـــرزوقـــي، ومـ
)الـــدمـــى الـــســـاخـــرة( مـــن املــحــاكــاة والــدعــابــة. 
وعــالــج فــي الــفــصــل الــثــالــث الــســخــريــة ضمن 
الخطاب الديني السياسي، من خال تحليل 
بعض مسرحيات الكوميدي التونسي لطفي 
ــال املــمــثــلــة وجــيــهــة  ــمــ الـــعـــبـــدلـــي وبـــعـــض أعــ

الجندوبي.
ــّس الــدعــابــة  ــيـــر إلــــى حــ وتـــطـــّرق الــقــســُم األخـ
والفكر التأسيسي من خال كلمات املمثلني 
واملــســرحــيــني الــذيــن أطــلــقــوا صــرخــاٍت الذعــة 
حــول األحــــداث الــتــي تلت الــثــورة التونسية. 
ــمـــدت هـــــذه الـــتـــحـــلـــيـــات، فــــي قــســم  ــتـ وقـــــد اعـ
ــشــاهــد 

َ
كبير مــنــهــا، عــلــى تحليل نــصــوص امل

ــع الـــفـــنـــيـــة )مـــــــن أغـــــــاٍن  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ املــــســــرحــــيــــة واملـ
وكــاريــكــاتــورات، ورســـوم والفــتــات وغيرها(، 

وكلها ذات عاقة بالبعد السياسي. 
ــاج الــفــنــي  ــ ــتـ ــ ــي اإلنـ  فــ

ٌ
فـــالـــكـــتـــاب إذن دراســـــــــة

ــهــا 
َ
ــق

َ
راف التونسية،  الــثــورة  ُبــَعــيــد  الـــذي ظهر 

عها. وهي تنصبُّ على الفن الكوميدي 
َ
وصن

وســـائـــر آلـــيـــات اإلضـــحـــاك ومـــا قــامــت بـــه من 
دوٍر في ترسيخ الثورة وصنع رموزها. ولم 
يكن ثمة من »جــدٍّ أكثر جدية من السخرية« 
إلـــــى أداة جــريــئــة  تـــحـــولـــت  خـــالـــهـــا، ألنـــهـــا 
تــعــّري أكـــاذيـــب الـــرمـــوز الــســيــاســيــة وتكشف 
مــكــامــن الــضــعــف فـــي املــجــتــمــع، وتـــــــرَدع َمــن 
أراد »الضحك على ذقــون الشعب«. وصــارت 
ــا عـــلـــى اجــــتــــذاب الــجــمــاهــيــر  ــهـ بــفــضــل قـــدرتـ
مـــن أقــــرب األدوات إلـــى قــلــبــه، وأســهــمــت في 
ونشره  وتبسيطه  السياسي  الفكر  دمقرطة 
بني العموم، وذلك بفضل املسرحيات الهازلة 
ــامـــي الــكــاريــكــاتــيــر، ثـــم بفضل  ــيـــب رّسـ وأالعـ
انتشرت على  التي  النكات  كاملة من  نة  مدوَّ
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وشــّكــلــت هي 
األخــرى نصا سريع االنتشار بني املتابعني، 
 .

ً
االنتخابّية مثا قراراتهم  اتخاذ  في  رت 

ّ
فأث

وقــد تــجــدر اإلشــــارة هنا إلــى تــطــّور تقنيات 
الــتــنــكــيــت، مـــن الــبــنــيــة الـــســـرديـــة املــخــتــصــرة 
املــعــروفــة إلــى فبركة الــصــور ووضـــع األقـــوال 

عــلــى شــفــاه الــســيــاســّيــني وصــنــع املـــواقـــف أو 
باألحرى اصطناعها.

 مـــســـتـــويـــات الـــدعـــابـــة 
ّ
ــان الـــكـــاتـــب أن ــ ــــد أبــ وقـ

. ويمكن التمييز فيها بني 
ٌ
متفاوتة متداخلة

أربعة: أولها السخرية وتتمثل في االلتفاف 
ــة والـــتـــظـــاهـــر  ــيــ ــمــ ــلــــى املـــــواضـــــعـــــات الــــرســ عــ
 الخطاب َيسخر 

ّ
باملوافقة عليها في حني أن

 
َ

منها وال يعبأ بها. ثانيها استعادة ما قيل
ما، وهي املحاكاة  حويره تضخيما وتهكُّ

َ
مع ت

الِجّد،   
َ

َمحمل الكام  عــدم حمل  ثم  الساخرة. 
وهذا مقام التهكم. وأخيرًا االستهزاء بالذات 
ــذات َمــوضــوعــا.  ــخــذ الــســخــريــة مــن الــ

ّ
حــني تــت

وقد مورست هذه األنواع جميعا في تونس 
النسبية  الحرية  أجــواء  بفضل  الثورة  ُبَعيد 
الــتــي تــوفــرت للمجتمع املــدنــي بــمــا فــيــه من 

ممثلني وصحفيني.
ف فرحات أكثر عند التقليد الساخر 

ّ
وقد توق

كثر ضمن  ــانــون 
ّ
فــن فيه  بــرع  الـــذي   )parodie(

ــتـــعـــادة مـــا حــصــل فـــي تـــونـــس بــعــد 2011  اسـ
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــد الــــســــيــــاســــي واالجــ ــيـ ــعـ عــــلــــى الـــصـ
بمنطق التقابل بني ثاثية املواطنة التي بات 
 عليها ويتشّبثون بها، 

َ
التونسيون يحرصون

ومـــن أجــلــهــا ثــــاروا، والــســلــطــة الــتــي أصبحت 
والــحــدث  امــتــيــاز مطلق،  مــجــّرد  ال  استحقاقا 
املــدار.  بينهما، وعليه  الرابط  السياسي وهو 
السخرية هي   

ّ
أن التونسي  الباحث  بــنّي  وقــد 

ــم إيــقــاع هـــذه املــكــونــات الــثــاثــة، مما 
ّ
مــن تــنــظ

 فــي النسيج 
ً
 فــاعــا

ً
يــؤّكــد أنــهــا صـــارت عــامــا

ها تحريره من األوهام.
ُ
املجتمعي، رهان

 السخرية، بمستوياتها 
ّ
أن الباحث  ل 

ّ
وقد دل

ــانــــت تــهــكــمــا أم مـــحـــاكـــاة، هــي  ــديــــدة، أكــ ــعــ الــ
مــن أقــــرب الــوســائــل إلـــى الــطــبــقــات الشعبّية 
وأيــســرهــا وصـــواًل إلــى ذائــقــتــهــا؛ فهي تمتع 
الشعب، وتعينه على تجاوز أزماته املتعددة 
التي خلفها سوء التدبير، إلى جانب كونها 
ومتاجري  الُحكام  عن  ساخرة  بصوٍر  تمده 
سقط ما كان يحيط 

ُ
الدين ونواب البرملان وت

 يكاد يكون 
ٍّ
بهم من هاالت التقديس، في خط

ثأريا: الشعب َيسخر مّمن َسخر منه لعقود.       
ــكــــذا، يــمــثــل هــــذا الـــكـــتـــاب جـــولـــة فـــي كــافــة  وهــ
أشـــكـــال الــدعــابــة الــتــي اتـــخـــذت مـــن الــســلــطــات 
الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة مـــوضـــوعـــا لــانــتــقــاد، 
الاذع  الكاريكاتيري  والتصوير  التهكم  عبر 
م العيوب فيصّورها في شكٍل 

ّ
الذي قد يضخ

يثير الضحك، وربما حتى الشفقة. إذ الهدف 
 
َّ
الــنــهــائــي مـــن الــســخــرّيــة أن ُيــظــهــر الــفــنــان أن

 .
ٌ

ينتقده ُمضحٌك ألنــه سخيف الـــذي  الــســلــوَك 
ه هي التي تشّرع لهذه األعمال الفنّية 

ُ
وسخافت

ثــاٍن،  ولــضــرورة تدخلها فــي صياغة خــطــاٍب 
يوازي العمل السياسي وُياحقه وَيفضحه. 

وقد شملت التحليات التي أنجزها مختار 
اختاف  على  الفنية،  األجناس  هــذه  فرحات 
وسائلها وأدواتها، وغطت في توازن واضح 
الصور والكلمات واملشاهد واإلشــارات،  بني 
لــم يعد  َوحـــدة عضوية عميقة:  عــن  لتكشف 
الثورة  مــا بعد  فــي تونس  السياسي  املــجــال 
سا وال محظورًا، كما كان الشأن في عهد  مقدَّ
بورقيبة أو بــن علي. فــأول مــرة فــي العصر 
الــحــديــث، تــخــضــع الــســلــطــة لــلــســان الــدعــابــة 
واالســتــهــزاء، ضــمــن مــســار نــقــدي صـــادر عن 

الشعب وإلى الشعب. 
التواصلي  النشاط  لهذا  الحاكم  املــبــدأ  وأمــا 
ـــســـف نـــظـــام الــقــيــم الـــتـــي تــحــكــم املــجــتــمــع 

َ
ـــن

َ
ف

التونسي وَمرجعياِته. وهو ما يقتضي شيئا 
العنف، بحسب إشـــارة باتريك شــارودو  مــن 
 هــذا العنف، الـــذي يباطن 

َّ
فــي املــقــدمــة. إال أن

، ال يهدف إلى اإليذاء، وهو الذي من 
َ
السخرية

السخرية،  الدينية  الــخــطــابــات  حــّرمــت  أجــلــه 
وإنما إلى تحرير الوعي من األوهام ووضع 

لة.  السلطة َموضع املساء
ــذا الــكــتــاب،  أخـــيـــرا، وبــعــيــدًا عـــن صــفــحــات هــ
 الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

ّ
ــى أن تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــ

فــي تــونــس بــاتــت تتعامل بــرحــابــة صـــدر مع 
الــســخــريــة وتــتــفــاعــل مــعــهــا، كـــحـــال الــرئــيــس 
الـــراحـــل الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي وكــثــيــر من 
رؤساء األحزاب اليوم، بعيدًا عن تلك الصورة 
األبوية الغارقة في التقطيب والهيبة اللذين 
 سخرية 

َّ
ُعرف بهما رئيسا تونس األّوالن. كأن

بضع سنني خلخلت تشدد عقود طويلة.

حين تخضع 
السلطة للدعابة

عابة  نَشطت الدُّ
كعنصر التزام بقضايا 

الُمجتمع المدني

أصبح السياسيون في 
تونس يتعاملون برحابة 

صدر مع السخرية

في طبعة مشتركة بني »ضفاف« و»االخــتــاف«، صدر 
أخــيــرًا كــتــاب »جـــدل النسوية: فــصــول نقدية فــي إزاحــة 
البكاي.  الجزائري محمد  للباحث  األبوية«  الدوغمائيات 
الفكر  فــي  النسوية  النزعة  صعود  مشهد  العمل  يــقــّدم 
الجنس  ثقافة  »صعود  املؤلف  يسّميه  ما  وهــو  واألدب، 
 مــن االنـــطـــواء الــديــكــارتــي إلــى 

ً
اآلخــــر«، ويــعــتــبــره انــتــقــاال

التحّيزات  إزاحـــة  جــرت  كيف  ومبّينًا  األنــثــوي،  االنفتاح 
ز العمل، 

ّ
الذكورية وبناء إيتيقا لاختاف الجنسي. يرك

بداية من فصله الثاني، على استناد النسوية إلى أبحاث 
ر الفرنسي جاك دريدا وما قّدمته من أدوات لكسر 

ّ
املفك

الهيمنة الذكورية.

فات 
ّ
»الــقــرآن فــي الفكر املــعــاصــر« عــنــوان آخــر مــن مؤل

املفكر الــســوري محمد شــحــرور، وقــد صــدر عــن »دار 
الساقي«. العمل هو مجموع سلسلة من املحاضرات التي 
ألقاها شحرور في »معهد العالم العربي« بباريس، عاَمي 
2017 و2018، وتقوم مقاربته األساسية على ضرورة 
تجاوز الخلط الذي يعيشه العقل العربي بني مصطلحات 
ــّدة مــتــشــابــهــة، غــيــر أن اســتــعــمــاالتــهــا دون تــقــديــرات  عــ
للنصوص مثل  قــــراءات تحريفية  إلــى  تـــؤّدي  مــدروســة 
الكتاب والــقــرآن، واإليمان واإلســام. يعتبر  التفرقة بني 
شحرور أن إلغاء الفوارق بني مصطلحات متشابهة أحد 

أسباب تعطيل العقل العربي.

عن »دار هاشيت أنطوان/ نوفل«، تصدر قريبًا مجموعة 
قصصية بعنوان »التعبئة« للكاتب اليمني وجدي األهدل، 
وفيها يتناول 14 ديكتاتورًا من بلدان مختلفة ُعرفوا في 
هم:  ودموّيتهم وبطشهم  باستبدادهم  املعاصر  التاريخ 
أدولف هتلر، وجوزيف ستالني، وفرانشيسكو فرانكو، 
أمني، وروبرت  بينوشيه، وعيدي  وأوغستو  بوت،  وبول 
ونيكوالي  وسوهارتو،  بوكاسا،  بيدل  وجــان  موغابي، 
تــشــاوشــيــســكــو، وفــرديــنــانــد مـــاركـــوس، وعــمــر بــونــغــو، 
وخورخه فيديا، ومحمد بكار. من أعمال وجدي األهدل 
األخــرى، نذكر: »أرض املؤامرات السعيدة«، و»فيلسوف 

الكرنتينة«، و»باد با سماء«.

عليه  أشــرف  جماعي  كتاب  عنوان  فاسفة؟«  »الجميع 
الــبــاحــث الــفــرنــســي جـــان بــيــرنــبــاوم، وصـــدر أخــيــرًا عن 
ر 

ّ
منشورات »فوليو«. ينطلق العمل من فكرة أطلقها املفك

اإليطالي أنطونيو غرامشي بأن كل الناس فاسفة، غير 
أن الفارق في أن هناك من يتخّصصون في ذلــك، فيما 
كة. تراوح نصوص املشاركني في 

َ
ُيهدر اآلخرون هذه املل

منها  م 
ّ
التهك إلــى  املقولة ودعمها  هــذه  تأكيد  العمل من 

الكتاب: روجيه  والقول باستحالتها. من املساهمني في 
بول دروا، وألكسندر ال كروا، وليون فيزنيا، وفرانسيس 
لــوي فابياني،  فــولــف، وآن شينغ، وإلـــزا دورلـــني، وجـــان 

وسينتيا فلوري.

»التنوير،  أخيرًا كتاب  عن منشورات »شهريار«، صدر 
الثورة، والحداثة« من إعداد الباحث العراقي كريم الجاف، 
رين من عصَرين متباعَدين 

ّ
وفيه يعود إلى نصوص مفك

إيمانويل كانط  األملاني  املوضوعات؛ هما  انشغا بهذه 
)القرن  والفرنسي ميشال فوكو  الثامن عشر(،  )القرن 
ُيعتبر من مؤّسسي عصر  فــإذا كــان األول  العشرين(. 
ــــع الــنــص املــرجــعــي فــي فــهــم مــبــادئــه، فــإن 

َ
الــتــنــويــر ووض

تناول  الــطــرح، حيث  هــذا  نتائج  يبدو كقارئ في  الثاني 
مــخــرجــاتــه بــالــنــقــد فـــي أعـــمـــال مــثــل »تـــاريـــخ الــجــنــون« 
النظر في  أبــواب إعــادة  و»املراقبة واملعاقبة«، وفتح بذلك 

مات الثقافة الغربية.
ّ
مسل

صدر حديثًا عن »منشورات جامعة كولومبيا« كتاب 
ــتـــراع الــغــد: إتـــش جــي ويــلــز والـــقـــرن الــعــشــريــن« لـ  »اخـ
سارة كول، أستاذة األدب املقارن، وفيه تتناول الكاتب 
اإلنــكــلــيــزي هــــ. ج. ويــلــز الـــذي لــعــب دورًا رئــيــســيــًا في 
كــان مبتكرًا  الــعــشــريــن.  للقرن  األدبـــي  الــطــابــع  تحديد 
الزمن«،  »آلــة  اإلنــتــاج، وصــاغ مفاهيم مثل  أدبيًا غزير 
و»الحرب العاملية«، و»القنبلة الذرية«، وهي مصطلحات 
مارست سطوة على األفكار الشعبية للوقت واملستقبل 
ومكانة اإلنسانية في الكون. كانت كتبه األكثر مبيعًا 
عامليًا، ومع ذلك، نسيه النقاد والباحثون، وحتى القراء 

مع الوقت. 

عن منشورات »سطور«، تصدر قريبًا األعمال الشعرية 
الــعــمــل  الــعــظــيــم فــنــجــان )1955(. يــضــّم  لــعــبــد  الــكــامــلــة 
املــجــمــوعــات الــخــمــس الــتــي أصـــدرهـــا الــشــاعــر الــعــراقــي، 
»أفـــكـــر مــثــل شـــجـــرة« )2009(، و»الـــحـــب حسب  ــي:  وهــ
التقويم  حــســب  و»الــحــب   ،)2011( الــبــغــدادي«  الــتــقــويــم 
 ،)2014( بــــوردة؟«  تفوز  و»كــيــف   ،)2013( الــســومــري« 
و»كمشة فراشات« )2016(، وقد صدرت جميعها عن 
ل الحب الثيمة األساسية التي يتناولها 

ّ
»دار الجمل«. يمث

فــنــجــان فــي قــصــائــده، ولــكــنــه يــقــّدمــهــا مــن خـــال رؤيــة 
والواقع  املجتمع  فهم  ومحاولة  الفلسفي  بالفكر  تمتزج 

مع التأّمل في فعل الكتابة الشعرية من خاله.

أخــيــرًا كتابًا  الــفــرنــســيــة  مــنــشــورات »18/10«  أصــــدرت 
بــعــنــوان »عـــن املــوســيــقــى«، وهـــو سلسلة مــن الــحــوارات 
مــوراكــامــي مع  الياباني هــاوروكــي  الكاتب  أجــراهــا  التي 
سيجي أوزاوا، وتطّرقا فيها إلى املوسيقى انطاقًا من 
 
ً
ميا الياباني  الكاتب  ُيظهر  األدبــيــة.  مــوراكــامــي  عــوالــم 

يــتــطــّرق للحديث عن  الــجــاز، ولــكــن حــني  إلــى موسيقى 
املوسيقى الكاسيكية ُيظهر معرفة كبيرة بها، ويروي 
مثل  قــراءتــه في سير موسيقيني  التقطها من  حكايات 
عن  أيضًا  ويتحّدث  مالر،  وغوستاف  وبرامز  بيتهوفن 
تقنيات إنجاز األوركسترا ألعمال كبرى وكيف يستفيد 

من تناغم أعضائها في بناء عوامله التخييلية.

تقريبًا، مناسبًة  التي عاشتها تونس، منذ شهر  االنتخابية  الفترة  كانت 
حفلت  فقد  السياسية،  الحياة  في  السخرية  حضور  للمس  أخــرى 
تسويق  في  سواء  تعّمدوها  طريفة  بصور  المترّشحين  حمالت 
للحياة  تتفيهًا  ذلك  يعني  أن  دون  منافسيهم  نقد  في  أو  رؤاهم 
المستوى  رفيعة  كثيرة  مناسبات  في  السخرية  بدت  حيث  السياسية، 
ارتقاء  األمر  فكأن  والفن،  واألدب  التاريخ  من  مرجعياتها  تستمد 

بالسياسة والسخرية في آن.

مرجعيات جديدة

نظرة أولى

تونس ما بعد الثورة هل يوجد ما هو أكثر جديّة من السخرية؟

باعتبارها حَركة  السخرية  عند  فرحات  التونسي مختار  الباحث  يقف 
في  تشّكلت  مدّونة  إلى  استند  حيث  العام،  الشأن  في  مشاركة 
التواصل  ووسائط  اإلعالم  وسائل  في  الماضية  القليلة  السنوات 
االجتماعي وانخرطت في بناء تونس ما بعد الثورة وصنع مشهدها 

الثقافي والسياسي
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