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 ادلهخص: 
تتناال ه هاالد الة ا ااة ال مااي  االه  ةيااة ت ليليااة نسةيااة مميسااة ال م اات ية  مااي      

نظ يلت التلسا  ال ملما و  ا اة ن ماي اا   النماللر الالا ية ال الاية ال  ها  اا    

االنتهلزي ال كمال تتجلاف  ا  اانلمة الهجالف الت المل  ال  ا  اللاع  المعلاا  ال الالي 

 ل مي منالت الت ااه االجتملم  منا ا له.  ت اتهة  الة ا اة  ي ت ااة ال ماي يت

 له نمللر لع ية  ية ال التغيي ات الت  ط  ت ملاف اانلمة هالا الاال  ماي  اا ا  

األة  الالي يت لمااه مااة ااا    المعل ماالت  التكن ل جيال ال ةياااة ال مااي نل يااة ال  مااة 

 اهم  ت جهالتهم ال ماي نل ياة   ا  . المتلسيي ال ملف ا تل  طاسلتهم ال  تعاةة ملال

لااام تنظااا  الة ا اااة للهجااالف الت ااالمل  نظااا   جمللياااة  للااااة ال تعزلاااه ماااي ال ا اااة 

اإلن الن   ال  لام تجعاه ماي الناا ع اللاع ية الم تال   مجا ة  جلن االجتملم   ال

 ايسااة اجتملميااة ال مااي لااتنهل  ي تجاا   ملااف  ةايااة األة  ال  انماال جاالفت الة ا ااة 

ال    اطل  المع  اة الة يساة ال ايساة اطايعاة ال اي  م اا لية ال نالي ال م انل ايي للك 

   ظي ة األة  ايي االلتزام ال ن   االن الم الجملل .

 –الرسالة  –المرسؿ  –اليجاء التفاعمي  -صورة االنتيازي  االفتتاحٍت:انكهماث 
يات صػناعة تقن -التأليؼ التعاوني -اليجاء الكبلسيكي -القراءة التفاعمية -المتمقي
 اليجاء.
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Abstract: 

This study examines the image of one of the negative 
specimens of mankind, the opportunist, as it appears in the 
production of interactive satire in modern poetry, where it 
finds a pulpit on social media platforms, using a critical 
analytic approach informed by Reception theory. 
Using examples of living Poetry, the study aims to enumerate 
the changes that have occurred in this type of interactive 
literature. On the one hand, it interacts with the revolution in 
information and modern technology, and, on the other, with 
its recipients, however varied their class backgrounds and 
inclinations may be. The study does not look at this 
interactive satire from a purely esthetic point of view, one 
which would isolate it from its social and human context. 
Nor does it simply take the selected poetic texts as a social 
document, a treatment that would not do justice to their 
literary qualities. Instead, it takes a middle road, within the 
framework of a precise and solid knowledge of the nature of 
art and the responsibility of the artist, and the position of 
literature between artistic responsibility and pure esthetics. 
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 حىل ادلقصىد باذلجاء انتفاعهً:
تأتي ىذه الدراسة في إطار متابعة الواقع األدبي المعاصر الذي يستفيد مف 
طفرة ثورة االتصاالت اإلليكترونية , حيث اتخذ كثير مف الشعراء المصرييف الوارد 
ذكرىـ فييا , وكميـ شباب , لـ تدركيـ الشيخوخة بعد , مف منصات التواصؿ 

بيبل ليـ , لمتواصؿ مع حشود ىائمة , مف المتمقيف , بعد اتساع رقعة االجتماعي , س
ذف فنحف  القراء , الذيف يولوف وجوىيـ شطر ىذه المنصات , وزيادة أعدادىـ. وا 
ندرس أدبا حاضرا بيننا , يحيا بيف أظيرنا , ويعبر عنا نحف , في المحظة الراىنة , 

 اف آخر غير زماننا.وليس أدبا نازحا إلينا , مف مكاف بعيد , وزم

لـ يتخذ ىؤالء الشعراء , فيما يتعمؽ بإذاعة قصائد اليجاء , مف األندية 
الثقافية , والمجالس األدبية , التي تزدحـ بيا القاىرة واإلسكندرية , وغيرىما مف 
الحواضر المصرية , منابر ليـ , عمى شاكمة ما يحدث لسائر أبواب األدب األخرى , 

ء قصائد اليجاء ومقطوعاتو , التي استيدفت أناسا معاصريف , وموضوعاتو. فإلقا
في مؤل مف الناس , يقميـ مكاف معيف , يؤمو أىؿ األدب والفف والثقافة , مف الرجاؿ 
والنساء , عمى حد سواء , أشبو ما يكوف بتعاطي أنواع مف المخدرات المحظور 

السوء , أماـ أعيف الناس , تناوليا , والمجرَّـ تداوليا, عبلنية , أو كمف يجاىر ب
دوف خوؼ مف رقيب أو حسيب. اليجاء باب مف أبواب األدب منبوذ , عمى المستوى 
الرسمي. ولكف الناس أكثرىـ , في قرارة أنفسيـ , متى أتيح ليـ االبتعاد عف 
المؤسسات الرسمية , واألماكف العامة , وبطش القانوف , ال يضيقوف ذرعا بو , بؿ 

في الصدارة مف جمساتيـ الخاصة , ويستحموف منو ما يستقبحونو أماـ ربما يجعمونو 
 أعيف الناس ؛ إذ تجمعيـ المجامع العائمية.

ذا كانت المجالس األدبية , والمنتديات الثقافية , قد أجمعت عمى استبعاد  وا 
ىذا الباب مف أبواب األدب , ألسباب أخبلقية , وتحت ضغط قوانيف تجّرـ المساس 
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, فإف منصات التواصؿ االجتماعي, قد أتاحت المدى ليذا الفف األدبي , باآلخريف 
شأنو في ىذا شأف الفنوف األدبية والتعبيرية األخرى , ومكنت لو في األرض , وىيأت 
لو المجاؿ , لكي ينمو ويزدىر وينتشر , عمى نحو لـ يكف متاحا في الكتب الورقية , 

الشعر العربي , في الكتب مدونات قبؿ عصر اإلنترنت. وقد كاف أكثر مصنفي 
تيا متسع لنماذج كثيرة مف , ينزىوف مؤلفاتيـ عف أف يكوف في صفحاالورقية
, استقبحوىا , ورأوا فييا خروجا عمى األخبلؽ. فابف بساـ الشنتريني , في اليجاء

األندلس التي كانت عمى جانب كبير مف التحرر , كاف حريصا عمى أال يشتمؿ كتابو  
ة في محاسف أىؿ الجزيرة"  عمى أبيات اليجاء التي لـ تخؿ مف فحش "الذخير 

وسباب. يقوؿ: "ولما صنت كتابي ىذا عف شيف اليجاء , وأكبرتو أف يكوف ميدانا 
لمسفياء , أجريت ىينا طرفا مف مميح التعريض , في إيجاز القريض , مما ال أدب 

ينقسـ قسميف: قسـ  عمى قائميو , وال وصمة أعظـ عمى مف قيؿ فيو. واليجاء
يسمونو ىجَو األشراؼ , وىو ما لـ يبمغ أف يكوف سبابا مقذعا , وال ُىجرا مستبشعا, 
وىو طأطأ قديما مف األوائؿ , وثؿ عرش القبائؿ. إنما ىو توبيخ وتعيير , وتقديـ 
وتأخير...والقسـ الثاني ىو السباب الذي أحدثو جريٌر وطبقتو . وكاف يقوؿ: إذا 

وا. وىذا النوع منو لـ ييدـ قط بيتا , وال ُعيرت بو قبيمة. وىو الذي ىجوتـ فأضحك
  ٔوأعفيناه أف يكوف فيو شيء منو" عنو,صنا ىذا المجموع 

, مف لدف ابف بساـ الشنتريني , وىذا والحقيقة أف ىذا التصنيؼ لميجاء
التحفظ منو , وغضو مف جانب كبير مف أشعار اليجاء , لـ يكف مقصورا عمى 

نما , باإلضافة إلى ذلؾ , صاحب  كتاب الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة وحده , وا 
كاف سنة سار عمييا النقاد والمصنفوف والمؤرخوف العرب القدامى وتابعيـ في ىذا 

                                         

1
ابف بساـ الشنتريني, الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة , القسػـ األوؿ , المجمػد األوؿ , تحقيػؽ   

 .ٙٗ٘-ٗٗ٘الدكتور إحساف عباس , بيروت , دار الثقافة: ص 
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الدارسوف المحدثوف , بموجب معايير أخبلقية وبواعث دينية , وليس استنادا إلى 
رج عمى إجماع النقاد وأصحاب أصوؿ فنية تتعمؽ بصناعة اليجاء. ولـ يكد يخ

المصنفات األدبية العربية إال أبو منصور الثعالبي , صاحب كتاب "يتيمة الدىر في 
 ٔمحاسف أىؿ العصر".

ىذا عف موقؼ النقاد العرب , إجماال , مف شعر اليجاء . وأما عف موقؼ  
راء العرب مف أدركتيـ حرفة األدب , مف ىذا الباب مف أبواب األدب , فقد انقسـ الشع

إلى طائفتيف ؛ أوالىما ال يرى أفرادىا بأسا مف النظـ في كؿ أبواب األدب , وال جناح 
, دفاعا عف النفس , وثأرا لكرامتو عمى أحدىـ إف ىو وجد نفسو مسوقا إلى اليجاء ,

رىابا ألعدائو ومف يتطاولوف عميو , واستبقاء لكبريائو وعزتو. ومما يروى عف  وا 
شار بف برد أنو إذ سئؿ : "إنؾ لكثير اليجاء!" قاؿ: "إني وجدت الشاعر العباسي ب

اليجاء المؤلـ آخذ بضبع الشاعر مف المديح الرائع. ومف أراد مف الشعراء أف يكـر 

                                         

1
اني, نفػػح الطيػػب مػػف غصػػف األنػػدلس الرطيػػب وذكػػر وزيرىػػا لسػػاف الػػديف بػػف المقػػري التممسػػ  

الخطيب , شرحو وضبطو وعمؽ عميو وقدـ لو د. مريـ قاسـ طويؿ ود. يوسؼ عمي طويؿ , الجزء 
 .ٕٚٗ-ٕ٘ٗالثالث , بيروت , دار الكتب العممية : ص 

أبػو الفضػؿ إبػراىيـ , القاضي الجرجاني , الوساطة بيف المتنبي وخصومو , تحقيؽ وشرح محمػد 
. أبػو ىػبلؿ العسػكري , ٕٗوعمي محمد البجاوي , القاىرة , مطبعػة عيسػى البػابي الحمبػي : ص 

ديػػواف المعػػاني , شػػرحو وضػػبط نصػػو أحمػػد حسػػف بسػػبح , الجػػزء األوؿ , بيػػروت , دار الكتػػب 
و عبػد . مصطفى صػادؽ الرافعػي , تػاريخ آداب العػرب , الجػزء الثػاني , راجعػٜ٘ٔالعممية : ص 

. أبػو منصػور عبػد الممػؾ الثعػالبي ٖٚاهلل المنشاوي , وميدي البحقيري , : مكتبة اإليمػاف: ص 
النيسابوي , يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصػر , شػرح وتحقيػؽ الػدكتور مفيػد محمػد قميحػة , 

 .ٕٙٙ, الجزء األوؿ : ص  ٖٜٛٔبيروت , دار الكتب العممية , الطبعة األولى , 
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ال فميبالغ في اليجاء, لُيخاؼ فيعطى" . ٔفي دىر المئاـ عمى المديح فميستعد لمفقر, وا 
لى ىذه الطائفة تنتمي الغالبية العظمى مف الشعراء العرب الذيف اتخذوا اليجاء  وا 

سبيبل ليـ. وأما الطائفة األخرى , فقد ترفع أصحابيا عف شعر اليجاء , ونفروا مف 
النظـ فيو , وأنفوا منو , ورأوا فيو رجسا مف عمؿ الشيطاف. ومف ىذه الطائفة 
ف الشاعر العجاج. فقد دخؿ " عمى عبد الممؾ بف مرواف فقاؿ لو: بمغني أنؾ ال تحس

اليجاء. فقاؿ:يا أمير المؤمنيف , مف قدر عمى تشييد األبنية أمكنو خراب األخبية. 
قاؿ: ما يمنعؾ مف ذلؾ؟ قاؿ: إف لنا عزا يمنعنا مف أف ُنظمـ , وحمما يمنعنا مف أف 
َنظمـ. قاؿ: لكمماُتؾ أحسف مف شعرؾ ! فما العز الذي يمنعؾ مف أف ُتظمـ؟ قاؿ: 

اصع. قاؿ: فما الحمـ الذي يمنعؾ مف أف َتظمـ؟ قاؿ: األدب األدب البارع , والفيـ الن
المستطرؼ , والطبع التالد. قاؿ: لقد أصبحت حكيما. قاؿ: وما يمنعني مف ذلؾ وأنا 

 .ٕنجيُّ أمير المؤمنيف؟

مييمنة عمى الحياة األدبية  األخبلقية,بأبعادىا  العرب,ظمت نظرية الشعر, عند 
كاف شعر اليجاء ىو أكثر الموضوعات األدبية تضررا إلى عيد قريب. وقد  والنقدية,

مف ىذه النظرية. ولما أف ُفتح باب الحرية عمى مصراعيو عمى منصات التواصؿ 
االجتماعي , ولـ يعد ثمة قيود عمى النشر , في ىذه الفضاءات , لجأ إلييا طوائؼ 

, لؤلنشطة األدبية مف الشعراء , يظاىرىـ آالؼ القراء , الذيف ما كاف لمقاعات المييأة
بمقاعدىا المحدودة , وأوقاتيا المعدودة , أف تستوعبيـ. أضحى الفيس بوؾ منصة 
مجانية عمبلقة , مف شأنيا أف تستوعب ما ال قبؿ لمقاعات والمحافؿ الرسمية 

                                         

1
ج األصػفياني , األغػاني , شػرحو وكتػب ىوامشػو األسػتاذ سػمير جػابر, بيػروت , دار أبػو الفػر   

 ٕٗٓ: ص  ٖالكتب العممية , جػ 
2
أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الحصػري القيروانػي , زىػر اآلداب وثمػر األلبػاب , ضػبطو وشػرحو   

 .ٛٗالثاني :صدار الكتب العممية , الجزء  –وعمؽ عميو وقدـ لو د. يوسؼ عمي طويؿ , بيروت 
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باستيعابو. وغدت ىذه األداة , مف أدوات التواصؿ االجتماعي , منبرا إعبلميا كبيرا 
األربع والعشريف ساعة , يفيء إليو الشعراء , ومف ورائيـ مفتوحا , عمى مدار 

حشود ال يحصييـ عددا إال اهلل , مف القراء , مف مشارب شتى , حيث يمقي الشعراء 
قصائدىـ , مكتوبة , أو منطوقة , ويتفاعؿ معيا المترددوف عمى منصات التواصؿ 

جر عمى أحد , ودوف االجتماعي , معبريف عف ردود أفعاليـ , كؿ بطريقتو , دوف ح
التقيد بما يريده الشاعر , إف ىو اتخذ اليجاء سبيبل لو. وىو أمر ال تتيحو الندوات 
الرسمية , وال أسواؽ األدب , التي يمتقي فييا الناس وجيا لوجو , وال الكتب 

 والمدونات الشعرية الورقية.

 ة,مجانيدور نشر  الراىف,في الوقت  االجتماعي,أضحت وسائؿ التواصؿ 
عبلما   الناس,ويصؿ إلى  التقميدية,ودور النشر  الرسمي,بدأ يزاحـ اإلعبلـ  بديبل,وا 
ويتحرؾ معيـ حيث يظعنوف. وقد أتاح لمشعراء والقراء , ما لـ تتحو  يقيموف,حيث 

دور النشر الورقية , وتعجز عنو المجالس األدبية. فالشاعر يعرؼ طوائؼ كثيرة مف 
كتب , وتفاعموا معو , تفاعبل آنيا , كؿ بطريقتو. يعرفيـ  المتمقيف , الذيف قرأوا ما

يعرؼ بعضيـ بعضا. وىذه كميا أمور لـ تكف  أنفسيـ,بأسمائيـ وصفاتيـ . والقراء 
متاحة في المجالس األدبية , وال مف خبلؿ النشر الورقي , قبؿ عصر انفجار ثورة 

 المعمومات والتكنولوجيا. 

جتماعي, إذ يتخذىا الشعراء منبرا إلذاعة والحقيقة أف وسائؿ التواصؿ اال
قصائد اليجاء , ليي أكبر أثرا , وأشد خطرا , مف أي وسيمة أخرى. فإف تفاعؿ 
طوائؼ مف الناس مع قصائد اليجاء , ربما كاف أكثر مف تفاعميـ مع أبواب األدب 

كاف األخرى. لـ يعد اليجاء عمى منصات التواصؿ االجتماعي كاليجاء القديـ , الذي 
الناس يطالعونو عمى متوف صفحات الكتب الورقية. ففي إطار اليجاء التفاعمي 
الجديد , الذي يستفيد مف ثورة المعمومات , ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة , مف ناحية 
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ويتفاعؿ , في الوقت نفسو مع المتمقيف , عمى اختبلؼ مشاربيـ وأذواقيـ , وتعدد 
ية أخرى , طرأت تغييرات عمى أطراؼ دائرة اإلبداع , انتماءاتيـ وتوجياتيـ , مف ناح

مف خبلؿ ثبلثية راموف جاكوبسوف الشييرة , ممثمة في المرسؿ, والرسالة , 
فإف ىذا النمط الجديد مف األدب الرقمي , ليفتح فضاءات واسعة مف  .ٔوالمتمقي

نما  , باإلضافة التداخؿ والتفاعؿ ليس بيف الشعراء والتكنولوجيا الحديثة فحسب , وا 
إلى ذلؾ , بيف الشعراء والقراء. فبعد أف أتى عمى اإلبداع األدبي حيف مف الدىر , 
كاف الكتاب والشعراء ىـ المستأثريف بالعممية اإلبداعية , وحدىـ , وكاف القراء مجرد 

لشعراء والكتاب في صناعة مستيمكيف لممنتج األدبي , أصبح القراء يزاحموف ا
ا اصطمح عمى تسميتو باألدب الرقمي تارة , واألدب التفاعمي , , في إطار ماإلبداع

فايز أبو جيش عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ في فعندما كتب الشاعر  ٕتارة أخرى.
التاسعة والنصؼ مساء األربعاء الرابع والعشريف مف فبراير عاـ واحد وعشريف بعد 

 :ٖاأللؼ الثانية مف الميبلد

 أتحسُب أّني سأىجوَؾ يوماً 
 

 وأذكػػُر وغػػدًا ولػػو فػػي اليجػػاءْ  
 لقْد كنَت عندي بيوـٍ عزيزاً    

 
 وقْد زاَد عّزا عميَؾ الحذاءْ  

 أغّرَؾ أْف صرَت جرمًا حقيراً   
  

 فقمبي لممياِر نجـٍ سماءْ  
  

                                         

1 Raman Selden, La teoría literaria contemporánea, Barcelona, 
Editorial Ariel, 1987, p. 128. 

2 Núria Vouillamoz, Literatura e hipermedia: la irrupción de la 
literatura interactiva: precedentes y crítica, Piadós, 2000. ; 
Haime Alejandro Rodriguez, Hipertexto y literatura: una batalla 
por el signo en tiempos postmodernos, Pontificia Universidad, 
Javeriana, Santa Fé de Bogotá, 2000, p. 50. 
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 ومثمَؾ داٌء لكؿِّ زمافٍ 
 

 ومثمي لكؿِّ زماٍف دواءْ  
فإْف جئَت تعوي عمى باِب   

 شعري
 

 دي سواءْ ستصبُح والكمَب عن 
 فما كنَت إال سوى بعض خنثى  

 
 فبل لمرجاِؿ وال لمنساء 

لـ تزد أىجيتو , لمشخصية الوصولية االنتيازية , عمى ستة أبيات. ولكف  
طوائؼ مف المتمقيف , ممف يترددوف عمى صفحة الشاعر , عمى الفيس بوؾ , 

ىذه القطعة  وممف وقعوا ضحايا ليذه الشخصية المذمومة , جعموا يتفاعموف مع
اليجائية التي شفت ما في نفوسيـ , بأشكاؿ تعبيرية مختمفة , مف بينيا أف نفرا 

ة , فمـ يخرجوا عف موضوع منيـ جعموا يزاحموف الشاعر في صناعة األىجي
, وال البحر العروضي , وال القافية , وراحوا يستأنفوف النظـ , مف حيث األبيات

األخير , ويستأنؼ النظـ مف جديد. وعندئذ  انتيى الشاعر , ليتفاعؿ معيـ ىذا
نصبح بإزاء ظاىرة جديدة , لـ يكف لنا عيد بيا مف قبؿ , في صناعة اليجاء عند 
العرب , باستثناء شعر النقائض في العصر األموي , مع الفارؽ الكبير بينو وبيف 

 ما ُنمفيو عمى منصات التواصؿ االجتماعي.

عمى األبيات الستة المذكورة , مف لدف ففضبل عف ردود الفعؿ السريعة , 
تفاعؿ الدكتور صبري القراء المتردديف عمى الفيس بوؾ , بأشكاؿ تعبيرية مختمفة , 

 :ٔ, بإضافة بيتيف اثنيف ألبيات فايز أبو جيش , يقوؿ فييما يونس

 وليس ىناؾ دواء لحمؽ
 

 يرجى خميمي ليكسو الشفاء 
سوى الصبر يعمو جباه  

 الخموؽ
 

 بو النار يمحى الببلءفتخبو  
 

                                         
1https://www.facebook.com/friends/?profile_id=10000663006722
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, فقد تجمى تفاعمو مع أبيات فايز أبو جيش  أسامة الخولي وأما الشاعر
 ٔفي ثبلثة أبيات  ىي:

 فعولف وما زاؿ صوتي سماء
 

 وصوت الكبلب عواٌء عواء 
فبل اليجو يكفي لكي  

 يستقيموا
 

 وال الضرب حتى بنعؿ الحذاء 
 تراىـ عكوفا عمى كؿ خزي 

 
 ف البغاءويخجؿ مف عيرى 

وعندئذ , ُبدؿ طرفا العبلقة بيف الُمرسؿ والمتمقي , ليصبح الشاعر األصمي  
فايز أبو جيش صدى ألبيات أسامة الخولي ؛ إذ استأنؼ النظـ , ليرد عمى ىذا 

 األخير بثبلثة أبيات مف لدنو يقوؿ فييا: 

 حروفي سياٌط وشعري ماء
 

 ونذُؿ األماسي كثيُر اليراء 
 كقٍط قبيحٍ  يموُء كثيراً  

 
 فيؿ يطرب المرء ذاؾ العواء 

 فكـ مف حقيٍر كثير الكبلـِ  
 

 قميؿ الفعاؿ وكـ ببغاء 
وعمى ىذا النحو تستمر المساجمة والتجاذب بيف الشاعريف , يزاحـ كؿ منيما  

اآلخر , بسياط مف ىجاء , عمى أـ رأس الشخصية االنتيازية الوصولية , ليصؿ 
التي كتبت عمى ىامش النص األصمي اثنيف وثبلثيف بيتا . عدد األبيات اإلضافية , 

كتب منيا أسامة الخولي األبيات األوؿ والثاني والثالث , والسابع والثامف والتاسع , 
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر , والخامس عشر , والسابع عشر , 

يف , والسادس والتاسع عشر , والعشريف , والحادي والعشريف , والثاني والعشر 
والعشريف , والسابع والعشريف , والتاسع والعشريف , والحادي والثبلثيف , والثاني 
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والثبلثيف. وأما باقي األبيات فقد كتبيا فايز أبو جيش , لتجيئ القصيدة المتفرعة 
 عف النص األصمي , عمى النحو التالي:

 فعولف وما زاؿ صوتي سماء
 

 وصوت الكبلب عواٌء عواء 
اليجو يكفي لكي  فبل 

 يستقيموا
 

 وال الضرب حتى بنعؿ الحذاء 
 تراىـ عكوفا عمى كؿ خزي 

 
 ويخجؿ مف عيرىف البغاء 

 حروفي سياٌط وشعري ماء 
 

 ونذُؿ األماسي كثيُر اليراء 
 يموُء كثيرًا كقٍط قبيحٍ  

 
 فيؿ يطرب المرء ذاؾ العواء 

 فكـ مف حقيٍر كثير الكبلـِ  
 

 بغاءقميؿ الفعاؿ وكـ ب 
 ليـ أمياٌت تفحشف حبا 

 
 وحينا تفخشف دوف اشتياء 

 يبيتوف تحت لحاؼ الخطايا 
 

 ويحسبف كؿ صغير نداء 
 وتعرؼ أني إذا قيؿ شعر 

 
 كنت النبي وكانوا الغثاء 

 إذا جاء كالقرد مف غير شعر 
 

ف طؿ طمت أفاعي الببلء   وا 
 ليـ ألؼ نيد تشيى الحراـ 

 
 وألؼ قناع قميء الطبلء 

ف القرود أبوىـ جميعا   وا 
 

ف الحروؼ سيوؿ ابتبلء   وا 
 حمفت بياء اليجاء وصوتي 

 
 وما لـ يزؿ في خفايا الرداء 

 لعؿ المجالس إف حؿ ضيفا 
 

 ستمعف حتى أساس البناء 
 سأفضح في كؿ فج حقيرا 

 
 وأمؤل افواىيـ بالخراء 

 وعؿ الحروؼ التي الؾ لوكا 
 

 تمنت بيا لو يحؿ الوباء 
 بؿ بالمص ضيفا عميؾأتق 

 
 وتمكف بالسمف ىر المساء 
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 فكـ قاؿ يا دار عبؿ ولكف
 

 تفر الديار وفر الجواء 
 وتأمف مف كاف ىنَّا ألنثى 

 
 يولي جبينا ألي امتطاء 

 سيرت وقد حاف نوـ األسود 
 

 فييا لنترؾ ىذا الفضاء 
 ونسمو فإف السمو حميؽ 

 
 بنا حيف تأوي إلينا السماء 

 عيد غدا ما بدأناعمى أف ن 
 

 فنعـ الخواتيـ ىذا المساء 
ومف حاز ما حاز مف سوء  

 طبع
 

 ستنفر منو ضباع العراء 
 سبلـ لميث ىصور المعاني 

 
 جميؿ الكبلـ عميؽ الرجاء 

 إلى أف يشاء اإللو لقانا 
 

 ونفسي تتوؽ لذاؾ المقاء 
 سبلـ عميؾ شقيؽ المعالي 

 
 وفي القمب حب يود المقاء 

 ا تشاء وتعطي األمانييكف م 
 

 ويبقى حنيف بقمبي استضاء 
 تحيات شعر عمى مف تعالى 

 
 عمى الوغد حتى ببعض اليجاء 

 عمى أف نعادي كبلب الدروب 
 

 ونفضح منيـ سميؿ البغاء 
عمى أف نجود عمى الناس  

 ودا
 

 كما جاد بالغيث رب السماء 
 نجود عمى كؿ مف قد تسامى 

 
 اءونمنح وجو الحقير الحذ 

 أداـ اإللو عميؾ األماف 
 

 وداـ لقمبؾ ذاؾ النقاء 
 اذلجاء انتفاعهً بني انىاقعٍت واجلمانٍت: 

نظميا صاحبيا , عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ,  كانت البداية ستة أبيات ,
وىو ال يعمـ يقينا ردود الفعؿ التي ستترتب عمييا , مف لدف المتمقيف , وال مف ىـ 

عونيا ؛ إذ لـ تكف ثمة مناسبة اتفؽ عمييا الطرفاف , مف قبؿ , المتمقوف الذيف سيطال
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عمى نحو ما يحدث في المجالس األدبية. ولـ تكد تمر دقائؽ, ال تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة , عمى إنشاء األبيات الستة , حتى بدأ الناس يتفاعموف معيا تفاعبل آنيا , 

نثورا , ومنيا ما اتخذ الشعر سبيبل بأشكاؿ تعبيرية مختمفة ؛ منيا ما جاء كبلما م
لو. وعندئذ تبادؿ الطرفاف موقعييما. فبعد أف كاف صاحب النص األصمي فاعبل , 
امتمؾ زماـ المبادرة , وألقى كممة االفتتاح, ممثمة في ستة األبيات المذكورة , تفاعؿ 

ناعة معو المتمقوف , عمى غير اتفاؽ بيف الجانبيف , وأصبحوا ىـ المتحكميف في ص
 الحدث اليجائي , وتحديد كممة الختاـ , والشاعُر صدى ليـ. 

تزاحـ إحداىما  اثنتيف,بمرحمتيف  أيدينا,الماثؿ بيف  اليجائي,مر المشيد 
 ليا,فيي المرحمة الواقعية التي جاء النص األصمي صدى  أوالىما,األخرى . أما 

ر , ومتنفسا لحالة الغضب وتعبيرا عنيا. فقد كانت األبيات الستة بمنزلة نفثة مصدو 
التي استولت عمى الشاعر , وقد وقع ضحية لواحد مف النمواذج البشرية االنتيازية 
الوصولية. وأما األخرى , فيي المرحمة الجمالية , التي كاف فييا النص األصمي 
بمنزلة المثير الذي استنفر األدوات التعبيرية الفنية لدى طائفة مف المتمقيف , ومعيـ 

اعر صاحب النص األصمي. وجعؿ الجميع يسارعوف في صناعة ما يمكف أف الش
, وىو واحد مف المتمقيف  فمما أف تفاعؿ أسامة الخولينطمؽ عميو "جماليات القبح". 

مع صاحب األبيات الستة , بمغ عدد األبيات اإلضافية اثنيف  في ىذه الحالة ,
ذا أضفنا إلى ىذه األبيات البيت وثبلثيف بيتا. يف المذيف أنشأىما الدكتور صبري وا 

يونس , نكوف بإزاء أربع وثبلثيف بيتا نشأت عمى ىامش النص األصمي. وبيذا 
تصبح األبيات المتفرعة عف النص األوؿ , في المرحمة الجمالية التي جاءت عمى 

, بشأف األىجية األصمية  والناس يتابعوف ما يحدث ىامشو أكثر مف خمسة أضعافو.
كؿ في المكاف الذي يقمو .لـ يضميما مكاف واحد , فكؿ واحد مف  منيا ,, وما تفرع 

مبعثروف  أفراده الشاعريف في مكاف غير المكاف الذي يوجد فيو اآلخر , والجميور
كؿ منيـ في مكاف مختمؼ عف اآلخريف , ليصبح المكاف شديد التنوع بحسب األماكف 
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اف المكاف , في السابؽ , مقصورا التي يوجد بيا كؿ فرد مف المتابعيف , بعد أف ك
 عمى طائفة قميمة العدد.

نحف إذف بإزاء شكؿ جديد مف أشكاؿ اليجاء , سواء منو ما يتعمؽ بالمبدع, 
أو ما يتعمؽ بالمتمقيف , أو ما يتعمؽ بالمساحة الزمنية الفاصمة بيف صناعة النص 

عة االنتشار. فمـ يعد األصمي , وردود أفعاؿ القراء , أو ما يتعمؽ بوسيمة النشر وسر 
لدينا مبدع واحد , يقدـ صورة جامدة , لنص تشكؿ منذ فترة , ولـ يعد ثمة مف خيار 
نما نحف قبالة نص يشترؾ في صناعتو أكثر مف مبدع ,  إلعادة تعديمو أو تشكيمو. وا 
نص يطور نفسو بنفسو , لحظة تخمقو , ويزاحـ الناس بعضيـ بعضا في تطويره 

طالة أمده وتفع يمو , ليس مف خبلؿ كتاب ورقي , وال مف خبلؿ قاعة مف قاعات وا 
نما عف طريؽ ىاتؼ مف اليواتؼ الذكية , بحجـ راحة اليد,  المحاضرات الجامعية , وا 
أو أدنى مف ذلؾ , يطؿ مف خبللو المرء , في لحظة واحدة , عمى كؿ ما يحدث فوؽ 

ا. وقد تقمصت المسافة الكوكب األرضي , وتحت السماء, في مشارؽ األرض ومغاربي
الزمنية بيف اإلبداع والتمقي ؛ إذ أصبح التمقي متزامنا مع اإلبداع. والنص الذي ال 

ذاعتو,لحظة تخمقو  الناس,يتفاعؿ معو   ميجورا,ليكونف نصا  األولى,لممرة  وا 
سيتجاوزه الزمف.  والناس , في ظؿ ىيمنة الوسائط اإلليكترونية , يندفعوف بقوة إلى 

ما استطاعوا إلى ذلؾ سبيبل. وندر منيـ مف التفت إلى الوراء , لمتأمؿ في  األماـ,
 نص لـ يحرؾ ساكنا.

في ظؿ اليجاء التفاعمي , تبدلت العبلقة بيف الياجي والقارئ ؛ فمـ يعد 
نما غدت العبلقة بينيما عبلقة تبادلية, تفاعمية,  الياجي منتجا , والقارئ مستيمكا. وا 

خر , ويتأثر بو. وفي كثير مف األحياف , في ظؿ ىيمنة يؤثر كؿ منيما في اآل
الوسائط التكنولوجية الحديثة , فإف النشاط األدبي مف شأنو أف يفقد جانبا كبيرا مف 
األىمية , في حالة عدـ تفاعؿ القارئ , مع ما يقدـ مف أدب ىجائي. فالعممية 
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نيا , بصيغة المفاعمة اليجائية , في ىذه الحالة , أشبو ما تكوف , في جانب كبير م
, في النحو العربي , التي تقتضي المشاركة التبادلية , في الفاعمية والمفعولية , بيف 
طرفي الجممة ؛ إذ يكوف أحدىما فاعبل ومفعوال بو , في الوقت نفسو. وعندئذ ليكونف 
الياجي والقارئ كبلىما منتجيف ومستيمكيف , في إطار عبلقة تبادلية يتبادالف فييا 
المواقع , ويؤثر كؿ منيما في اآلخر, ويزاحـ بعضيما بعضا في صناعة الحدث 

 اليجائي.

 مىصاث انتىاصم االجتماعً وصىاعت اذلجاء:
ليس غريبا , إذف , أف يستفيد اليجاء مف الوسائط اإلليكترونية , وأف 
يتخذ مف منصات التواصؿ االجتماعي سبيبل لو ؛ "فيو شكؿ مف أشكاؿ التواصؿ 

ماعي , يستيدؼ التنديد بعيوب األفراد والمجتمعات , وتعريتيا والسخرية منيا, االجت
وليس أقدر عمى ترويج ىذه الكتابات ,  ٔوالتندر بيا , والتشيير بأصحابيا"

والتمكيف ليا , مف ىذه األداة التي مف شأنيا أف توغر الصدور, وتؤجج 
في األزمنة كميا , الغابر  الخصومات , وتشعؿ نار العداوات بيف الناس. والناس ,

منيا والحاضر , دائما ما تعجبيـ الفضائح ؛ إذ تمذ ليـ , فيرىفوف ليا السمع , 
وتحظى لدييـ بالرضا , فيتمقونيا بألسنتيـ , ويقولوف بأفواىيـ ما يعرفوف وما 
ينكروف عمى السواء , " ومف األمور الراسخة , في صناعة األدب , أمر مؤداه , 

نا أف نسمع أحاديث شائية كريية عف الناس , ويغوينا أف نراىـ يمعف أننا يستيوي
بعضيـ بعضا. وال يغرينا أف نسمع كيؼ يمدحوف. وفي الغالب, فإف كؿ محاولة 
لمذـ واالستيجاف , متى أتيح ليا قدر كاؼ مف الطاقة التعبيرية , والنشاط المحتدـ, 

                                         

1 Paul Simpson, On the Discourse of Satire. Towards a stylistic 
model of satirical humour, John Benjamins Publishing 
Company, Philadelphia 2003, p. 8. 
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لتي ال تمبث أف تتجمى آثارىا عمى لتكونف باعثا لمقارئ عمى أف يستسمـ لغوايتيا , ا
   ٔىيئة ابتسامة عريضة ترتسـ عمى محياه."

الواقع أف صفحات الفيس بوؾ غدت ميدانا فسيحا لمنزاعات , وساحة كبيرة  
لمخصومات والعداوات ونشر الشائعات . وىي منصة كبيرة , بؿ لعميا أكبر منصة , 

ا يدور في أغوار النفوس يطؿ مف خبلليا الناس عمى ما تضمره الصدور , وم
اآلدمية  مف معالـ الحب ومبلمح البغض , مما ال تراه العيوف , وال تدركو أذف 

 بشر.

وما اليجاء , الموجود عمى منصات التواصؿ االجتماعي , في جانب كبير 
منو , إال ثمرة مف ثمار العداوات والخصومات , وحصاد الصراعات والمشاحنات 

بيف الشعراء , في ظؿ التنافس المحموـ , الجتذاب الجماىير  والمنافرات , التي تقع
واالستكثار منيـ , في الوقت الراىف. فإف الشاعر ليمذ لو أف تصطؼ خمفو حشود 
ىائمة , ممف يترددوف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي , يتحمقوف حولو , ويثنوف 

البونو بالمزيد. عمى صنيعو , وتتيمؿ وجوىيـ فرحا بما يناؿ بو مف خصمو , ويط
ومف ىنا توقد نار الحرب , وتتأجج الخصومات , بيف الشعراء الذيف ينشروف 

 أىجياتيـ , في ىذا الفضاء االفتراضي.

وال تزىؽ فييا النفوس, وال  باأليدي,لكنيا عداوات ال تصؿ إلى حد التشابؾ 
قوف في منطقة ال يمت الصراع,ألف أطراؼ  والسمـ؛وال يتكدر األمف  الدماء,تراؽ فييا 
 بحيث يرى كؿ منيـ غيره. لوجو,وجيا  بالكممة,إذ يقتتموف  واحدة,جغرافية 

التي تيب عمى  المتقطعة,ذلؾ ما تسفر عنو ىذه العواصؼ اليجائية 
 أحزابا,أو  شيعا,وقد انقسموا  الناس,ويصطؼ خمفيا  االجتماعي,صفحات التواصؿ 

                                         

1 Northrop Frye, Anatomía de la crítica, Caracas, Monte Avila 
Editores, p. 295. 
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بالنقائض األموية.  بأخرى,طريقة أو ب يذكرنا,عمى نحو  فرحوف,كؿ حزب بما لدييـ 
لكف النشاط اليجائي , اليوـ , ال يمت بصمة , مف حيث اصطفاؼ الجماىير , 
قديما , في صعيد واحد , حوؿ الشاعريف المتياجييف , فيما يشبو المبارزات 
الرياضية , بحيث ينقض أحد الشاعريف , أو كبلىما , ما بدأه خصمو , ووقع عميو 

 إثمو.

ث اليوـ , مف نشاط ىجائي , يتخذ مف مواقع التواصؿ االجتماعي ما يحد
مكانا لو , والجماىير تتابعو , عبر الفضاء األزرؽ , كؿ في مكانو , ليس مقصورا 
عمى صاحب النص األصمي وحده. فإف الشاعر لينشئ األىجية , في خصمو , دوف 

كوف المقصود , ثـ أف يصرح باسمو. ولكف المتابعيف , أو أكثرىـ , يعرفوف مف ي
يعبر كؿ واحد منيـ عف مبمغ إعجابو أو نفوره , بطرائؽ شتى يتيحيا الفيس بوؾ. 

 ليا,التي ليس في ذرع الناس سوى االمتثاؿ  التفاعؿ,وقد حدد ىذا األخير درجات 
واإلحساس  باألسى,ما بيف الشعور  عمييا؛وعدـ الخروج  ىداىا,والسير عمى 

البد  إجبارية,واإلعجاب والمحبة. ىذه كميا معايير  شة,الدىواإلعراب عف  بالغضب,
 إذا كاف القارئ مضطرا لبلختيار. أحدىا,مف اختيار 

غير أف الفيس بوؾ أتاح المدى, ببل حدود وال قيود , لمجماىير , لكي تعبر 
عف تفاعميا مع الشاعر , بكتابة حواش وتذييبلت , بحرية كاممة. والحقيقة أف ىذه 

يرية , الممنوحة مف جانب الفيس بوؾ , لمقراء , استغميا طوائؼ كثيرة الحرية التعب
مف الناس , لكتابة تعميقات , مف شأنيا أف تدفع , في كثير مف األحياف , باتجاه 
يغار الصدور بيف  التعريض بأحد طرفي المعركة اليجائية , والتحريض , وا 

ذكاء نار العداوة بينيما ,  وطمب المزيد , عمى شاكمة ما الشاعريف المتياجييف , وا 
 يحدث في الحياة اليومية.  
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وىؿ ما ىو جائز في الحياة , بيف الناس , ممف فييـ حياة , ليس بجائز 
في الشعر , بيف الشعراء ؟! أوليس الشعر مرآة لمحياة, ومعبرا عف األحياء ؟! 

ي ليس والشعراء جزء مف ىذه الحياة , وطوائؼ مف ىؤالء األحياء!  الحقيقة الت
فييا مراء ىي أف الحياة , التي يحياىا البشر , ليست كميا نعيما مقيما, ومحبة 
نما تصفو حينا ويشوبيا الكدر , في غالب األحياف. فقد  سابغة , وسبلما دائما , وا 
حفمت الحياة اإلنسانية , لدى أمـ الشرؽ والغرب , بطوؿ تاريخ البشرية , 

وترددت أصداؤىا في شعرىا ونثرىا , عمى بالخصومات والصراعات والعداوات , 
السواء . وعبر عنيا الكتاب والشعراء , بالثناء والمدح تارة , وباليجاء والقدح تارة 

مف الرضا  األدب,أخرى. وقد ارتبط كؿ أولئؾ باألحواؿ كميا التي يمر بيا صانعو 
مت والغضب. ولـ يكف في ذرع طوائؼ ممف أدركتيـ حرفة األدب أف يؤثروا الص

نما دائما ما يسكبوف في  عمى الكبلـ , ويظموا مغمولي األيدي, مكتوفي المساف , وا 
أعماليـ األدبية , ما اشتممت عميو نفوسيـ , مف عواطؼ الحب واإلعجاب , 

 وعواصؼ النفور واالكتئاب.

 انتحاضذ بني انشعراء عهى مىصاث انتىاصم االجتماعً: 
مارس  ٛى الفيس بوؾ , يوـ كتب الشاعر محمد ناجي عمى صفحتو , عم

 , يقوؿ: عمٰى نغـ المنسرح, ٔ"حاِطُب شعرٍ , تحت عنواف " ٜٕٔٓ

 أغَرْيَتنػػػػػػي باليجػػػػػػاِء يػػػػػػا َنػػػػػػػِزؽُ 
       

 

 

 

 

 

 ِمػػف مػػاِرِد الجػػفِّ َظْمػػَت تحتػػِرؽُ 
 يػػػا بػػػؤَس حػػػظ  ُرِميػػػَت فػػػي ُطُرقػػػي 

     
 عِممَتنػػػػػي ِمحنػػػػػًة ِلَمػػػػػف َفَسػػػػػقوا 

 ِبسػػػػػػػػاحتي ال َمَفػػػػػػػػػرَّ يػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػَزـُ  
         

 "ِوقػػاَؾ منػػي "اإلخبلُص"و"الَفَمػػؽُ  
 ال ينفػػػػػػُع الػػػػػػدمُع منػػػػػػَؾ ُمػػػػػػنَيِمبًل  

      
 فَكْفِكػػػػػِؼ الػػػػػدمَع أيُّيػػػػػا الَمِئػػػػػؽُ  

 
                                         

1https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/791449181230358 
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ـٍ   َىَبنَِّقػػػػػػػػػيُّ الَغبػػػػػػػػػاِء فػػػػػػػػػي َرِحػػػػػػػػػ
       

ـْ َنِفقػػػػػػػوا   وكػػػػػػػاَف ظنِّػػػػػػػي بػػػػػػػأنُي
 ُنػػػػػػػػػػػػػػػػَوْيرٌة َتْفمػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُتَطفُِّئيػػػػػػػػػػػػػػػػا 

       
 وُمفِمػػػػػػػٌس باألشػػػػػػػعاِر ُمرتػػػػػػػِزؽُ  

 مػػػف غريػػػِب التػػػدليِس يػػػا عجًبػػػاو  
    
 

 ُمعتِقػػػػػػػػػػػٌد بالِكبػػػػػػػػػػػاِر َيمتِحػػػػػػػػػػػؽُ  
 

 يػػػػػا ِغػػػػػرُّ دوَف األشػػػػػعاِر معجػػػػػزةٌ 
       

ـَ في الكوِف البدُر والشَّػَفؽُ    مادا
 َنظُمػػػػَؾ يػػػػا... قػػػػد أُِثيػػػػَب سػػػػاِمُعوُ  

      
ػػػػػِعؽُ    قػػػػػوٌؿ َركيػػػػػٌؾ إذا ُىػػػػػَو الصَّ

ـُ كَفػػػػػىٰ    أسػػػػػأَت لمشػػػػػعِر يػػػػػا دمػػػػػي
   
 

 !واِف تنزِلػػػػػُؽ؟حتػػػػٰى متػػػػٰى لمَيػػػػ 
  !وىػؿ عِممػَت اإلتقػاَف َموِضػَعُو؟ 

 
 !أـَ أنَت ِمثُؿ الِغرباِف قد َنَعقوا؟ 

 حاِطُب ِشعٍر فمسَت َتحِذُقوُ 
    

راُخ والَعَرؽُ    َجيُدُؾ فيِو الصُّ
 قد كنَت عندي كما ُمصيبِتنا 

     
 فيَؾ كبيًرا أرَدٰى ِبَؾ الَخَرؽ 

 وٍ يا ِغرُّ حاِذْر أراَؾ في َسفَ  
     

 مدرسُة الجفِّ ليَس ُتختَرؽُ  
 نزلةٍ ػػػػػم   قاَء ػػػػػـْ أردَت ارتِ ػػػػػفكَ  

  
 
 
  

 ليا متٰى كاف فيَؾ ذا الرََّمؽُ  
ٌة ُعِدَمتْ   َرْت عنَؾ ِىمَّ  وَقصَّ

      
 فَظْمَت بالراحَتْيِف َتصطِفؽ 

 يِؿ ُمرتِقًباػػػػػػػػْوِؼ المػػػػػػػػػأراَؾ في جَ  
   
  

 وـِ َجفًنا فميَس َينطِبؽُ لمن 
ػػ   ػػػػعِر وُكْف الِحًقا ِبَمف َسَبُقوا  فاْىِو إلٰى َردغِة الَخباِؿ مف الشِّ
يعبر فيو الشاعر الياجي  مباشر,ىذه القصيدة إف ىي إال ىجاء صريح  

وقد حاوؿ ىذا األخير أف يتنقص مف صاحب  آخر.عف غضبتو العارمة عمى شاعر 
قيمة االتجاه الشعري الذي ينتمي إليو , فكاف عاقبة أمره أف القصيدة , وييوف مف 

ىبت عميو ىذه العاصفة اليجائية الممتيبة , يتطاير منيا الشرر , بحيث ال تبقي 
وال تذر. وقد جاءت ىذه الكتمة الشعرية اليجائية , في إطار معركة دارت رحاىا , 
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شعر , فيي أثر مف عمى صفحات الفيس بوؾ , بيف عدد ممف يتعاطوف صناعة ال
 آثار تمؾ المعركة التي تيدأ حينا , وتشتعؿ نيرانيا حينا آخر. 

التيـ الشاعر الياجي خصمو التياما , واتيمو , في ىذه القصيدة , اتياما 
مؤداه أنو حاوؿ أمرا قعدت عف الوصوؿ إليو بيا ىمتو ؛ إذ راـ أف يزاحـ مدرسة 

ولكنو ألفى في نفسو عجزا , ولـ  الجف , فيما وصمت إليو في صناعة الشعر ,
يستطع إلى ذلؾ سبيبل ,  فأضمر ليا كراىية وبغضا , ولرائدىا , في نفسو , حقدا 

" . والنار تأكؿ نفسيا ِمف ماِرِد الجفِّ َظْمَت تحتِرؽُ دفينا , حسدا مف عند نفسو ": "
 إذا لـ تجد ما تأكمو.

ف وجد ضالت و في الفضاءات والحقيقة أف التحاسد بيف أىؿ األدب, وا 
نما ىو قديـ  اإلليكترونية , ليس مرتبطا بمنصات الفيس بوؾ ارتباط وجود وعدـ , وا 

, عمى  ٔمتجدد , حيث يوجد شعراء , بينيـ تنافس , "وقديما كاف في الناس الحسد"
حد قوؿ الشاعر عمر بف أبي ربيعة. لكف الفرؽ بيف ما يحدث في فضاءات الفيس 

, امتد بيا األجؿ , عمى متف آالؼ السنيف , أف ىذه  بوؾ , وما سبقو مف عيود
الوسيمة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي , سريعة االنتشار , إلى الحد الذي ال 
يستطيع المرء معو أف يمتقط أنفاسو , ساعة مف ليؿ أو نيار. فبل يكاد أحدنا يتنيد 

ال وتصؿ أصداؤىا تنييدة , في صباحو أو مسائو , أو فيما بيف الصباح والمساء , إ
إلى مشارؽ األرض ومغاربيا , في طرفة عيف ؛ إذ تقتحـ عمى الناس بيوتيـ , 
وتتسمؿ إلى مخادعيـ ومضاجعيـ , وتزاحميـ في أماكف العمؿ , وترافقيـ في 
اإلقامة والسفر , وفي الريؼ والحضر , وتكوف حاضرة معيـ في أوقات ليوىـ 

ال تقؼ دونيا حواجز جغرافية , وال إجراءات وجدىـ . فيي دار نشر كونية مجانية , 
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أمنية بيف دوؿ العالـ , وال يزاحميا في ىذا أي وسيمة إعبلمية أخرى , مف وسائؿ 
اإلعبلـ التقميدي المرئي أو المسموع أو المقروء , مف حيث سرعة ما تنقمو لمناس 

يقاع العداوة بيف  مف خصومات أدبية , وقدرتيا اليائمة عمى إيغار الصدور وا 
 الشعراء , وغيرىـ , ممف أقمت األرض وأظمت السماء.

 متنو,وليد ىذا العصر الذي يقمنا عمى  إذف, الشعراء,ليس التحاسد بيف 
نما ىو منتشر في العصور التي خمت  وال تخمو  اليشيـ,انتشار النار في  كميا,وا 

مقونو بعضيـ وي بينيـ,كما أنو اتياـ يتقاذفو الشعراء, فيما  جغرافية.منو منطقة 
 األكبر,شاعر العرب  المتنبي,في مجاؿ التباغض والتخاصـ.  ولـ يكف  بعض,عمى 

بنجوى  العربية,في العربية وفي غير  النابييف,شأنو في ىذا شأف غيره مف الشعراء 
فقد كثر حساده وشانؤوه , ومثؿ ذلؾ ظاىرة الفتة لمنظر؛  العضاؿ.مف ىذا الداء 

ف كبار النقاد العرب القدامى , وىو القاضي الجرجاني أف األمر الذي تأدى بواحد م
يصنؼ كتابا كامبل , مف أىـ مصنفات النقد العربي القديـ , لمفصؿ بيف شاعر 
العربية األكبر وحساده , فكاف كتاب "الوساطة بيف المتنبي وخصومو". وقد استيمو 

ليوـ , عمى متف صفحة بيذه الكممات البميغة المؤثرة البلفتة لمنظر , كأنيا مصوغة ا
داعية التنافس؛ والتنافس  -بقاءؾ أطاؿ اهللُ - التفاضؿُ ": مف صفحات الفيس بوؾ 

سبب التحاسد؛ وأىؿ النقص رجبلف: رجؿ أتاه التقصير مف قبمو, وقعد بو عف 
ه, فيو يساىـ الفضبلء بطبعو, ويحنو عمى الفضؿ بقدر سيمو. وآخر الكماؿ اختيارُ 

في تركيب فطرتو, فاستشعر اليأس مف زوالو,   مقتو, ومؤثبًل رأى النقص ممتزًجا بخ
وقصرت بو اليمة عف انتقالو؛ فمجأ إلى حسد األفاضؿ, واستغاث بانتقاص األماثؿ؛ 
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يـ عف عورتو, اجتذابُ  يرى أفَّ أبمغ األمور في جبر نقيصتو, وستر ما كشفو العجزُ 
 ٔ"إلى مشاركتو, ووسميـ بمثؿ سمتو

لناس مع أىجية محمد ناجي السابقة , فمنيـ مف حاوؿ تباينت ردود أفعاؿ ا
ذكاء نار العداوة والبغضاء بيف  التيدئة , ولكف أكثرىـ جنحوا إلى التصعيد , وا 
الياجي , ومف قيمت فيو األبيات. وعبر بعضيـ عف تفاعمو مع األبيات نثرا , ومنيـ 

د الذي ذيؿ مف عبر عف انطباعو شعرا. مف ىذا الضرب األخير الشاعر عمي أحم
 ٕبأبيات مف لدنو , عمى البحر نفسو , والقافية ذاتيا , قاؿ فييا: السابقة,األبيات 

 التيرب األسػد قػط يػا ورؽ
 

نمػػػػػا القػػػػػرد مػػػػػف سػػػػػيحترؽ   وا 
 وأيػػػػد نػػػػاجي عميػػػػؾ بػػػػارزة 

 
 واسأؿ ىشاما وكػؿ مػف حػذقوا 

 عمػػػى قفػػػاؾ اليػػػد أصػػػبعيا 
 

 خمس بخمػس جميعيػا رشػقوا 
حتري , وأبو تماـ , وأبو نواس , وابف الرومي , لو كاف المتنبي, والب 

وغيرىـ , مف شعراء العربية, الذيف آووا إلى باطف األرض , يعيشوف بيف أظيرنا , 
اآلف , التخذ كؿ واحد منيـ لنفسو حسابا عمى الفيس بوؾ , والنقسـ حولو الناس 

يا أف  تظاىره ثبلث طوائؼ , ال رابع ليا , أما أوالىا , فيي الطائفة التي مف شأن
وتثني عمى صنيعو , وأما الثانية فيي تمؾ التي يناصبو أفرادىا العداء ويرمونو 
نما ىي  بالباطؿ. والبد أف توجد طائفة ثالثة , ال ىي إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء , وا 
عواف بيف ذلؾ ؛ إذ تظؿ عمى الحياد , أو قد يتصنع أفرادىا الحياد , وعدـ االنتماء 

المعسكريف المذيف تنشأ بينيما الخصومات , وتنشب العداوات, مركز إلى واحد مف 
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دائرتيا الشعر والشاعر. وما كاف ألحد مف ىؤالء الشعراء أف يكوف بعيدا عف مرمى 
 النيراف التي تتساقط عمى صفحات الفيس بوؾ , ليبل ونيارا. 

صب ال جـر أف ىذه األداة , مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي , إف ىي إال أخ
تربة لترويج الشائعات , والتحريض عمى إضراـ نار العداوات , وصناعة اليجاء. 
ف فف اليجاء ليو المستفيد األكبر مف ىذه الوسيمة مف وسائؿ التواصؿ  وا 

 االجتماعي , بيف البشر.

 هجاء انشخصٍت االوتهازٌت انىصىنٍت:
إف ىو إال  عميو,واقع األمر أف اليجاء الذي جعمنا صفحات ىذا البحث وقفا 

موضوع أدبي , عمى جانب كبير مف الخطر , وبعد األثر , في الحياة األدبية , 
قديما وحديثا.  األدب,واالجتماعية والسياسية. وقد حظي باعتراؼ النقاد ومؤرخي 

وقد جعمو النقاد العرب , في إطار نظرية الشعر عند العرب , بابا مف أبواب الشعر. 
ذف فيو باب لو ظيير نق دي , وبعد تاريخي ؛ ألنو باب عريؽ مف أبواب األدب , وا 

وليس طارئا. ودواويف الشعر العربي ومدوناتو , في كؿ العصور , مترعة بقصائد 
 ومقطوعات , تتبايف طوال وقصرا , تنتمي إلى ىذا الباب.

والحقيقة أف دراسة الموضوعات األدبية لتشكؿ محورا مف محاور الدراسات 
مف مناىج النقد األدبي. فمف بيف المداخؿ النقدية , لدراسة األدب, ومنيجا  النقدية,

, حسب تصنيفات  Método temáticoما يطمؽ عميو المنيج الموضوعي 
إنريكي أندرسوف إمبرت. والموضوعي ىنا ليس نسبة إلى الموضوعية , وىي الوجو 

نما نسبة إلى الموضوع. وىو  ما كاف يطمؽ المقابؿ لمذاتي , نسبة إلى الذاتية. وا 
مصطمح الغرض. عمى أف دراسة  العرب,عند  القديمة,عميو في المصنفات النقدية 

ما لـ  بصاحبيا,إذ قد تنتيي  الخطر؛عمى جانب غير قميؿ مف  األدبية,الموضوعات 
وقد أشار الناقد األمريكي إنريكي أندرسوف إمبرت  التسطيح.إلى  الحذر,يكف شديد 
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, مف يجعموف أكبر ىميـ , ومبمغ عمميـ , التنقيب في  إلى أف "ىناؾ مف الباحثيف
الموضوعات األدبية. وكما ىو الشأف , في المناىج النقدية كميا, فإف استخداـ ىذا 
نما ىو  المنيج , ليو عرضة ألف ال يخمو مف سطحية , وال أف يبرأ مف عمؽ. وا 

عامة جوفاء عواف بيف ذلؾ. ويتمثؿ الموقؼ األكثر سطحية , في تجريد موضوعات 
فاألدب , عند  ٔ, رغبة في حشوىا , بعد ذلؾ , بمعمومات مأخوذة مف األدب"

التياوف في اصطناع ىذا المنيج , وعدـ التفرقة بيف ما ىو اجتماعي , وما ىو 
أدبي , مف شأنو أف ينتيي بالباحث إلى جعؿ األدب , مجرد أداة لخدمة غايات 

النص األدبي مجرد مادة وثائقية , أو  ومقاصد أخرى غير أدبية. وعندئذ ليكونف
وثيقة اجتماعية , مف شأنيا أف تجافي طبيعة األدب , وأف تعاند صناعة النقد 
األدبي , الذي ينبغي أف يكوف حريصا عمى الحفاظ عمى ىوية األدب , والكشؼ عف 

 مبلمح األدبية فيو , التي بموجبيا يفترؽ الدرس األدبي عف البحوث االجتماعية.

ىذه الزاوية , سوؼ تعدؿ الصفحات الباقية , مف ىذا البحث , عف مف 
االستسبلـ لغواية اليجاء التفاعمي , بصفة عامة , وتنكفئ عمى جانب واحد وحيد 
منو , ممثبل في ىجاء الشخصية االنتيازية الوصولية , مف خبلؿ منصات التواصؿ 

تبلحقة , مف قبؿ االجتماعي. وقد كانت ىذه الشخصية ىدفا لموجات ىجائية م
طائفة مف الياجيف , عمى متف صفحات الفيس بوؾ , جرت وقائعيا عمى النحو 

 التالي:

 

 

 
                                         

1 Enrique Anderson Imbert, La crítica literaria: sus métodos y 
problemas, Madrid, Alianza Editorial, 1984, pp. 67-68. 
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 مىقعت "عرٌض انقفا": 
 ادلىجت األوىل:

في الخامس والعشريف مف مارس , عاـ عشريف وألفيف , عمى صفحتو 
يشعر عمى الفيس بوؾ , كتب  صاحب الصفحة , تحت عنواف: "محمد ناجي 

 ٔ "رؼالق بػ

 ِبَنْفِسػَؾ فانَشػػِغْؿ يػا ِنصػػَؼ شػػاِعرْ 
 

ػرائرْ    وُصْنيا عف تبلقيِح الضَّ
 إذا اصػػػػػػَطَنَع التََّعقُّػػػػػػَؿ ذو غبػػػػػػاءٍ  

 
 فػػػإفَّ العقػػػَؿ حينئػػػٍذ َلخاِسػػػػرْ  

نما محمد   مف الشعراء الذيف ال يعانوف أزمة  البيتيف,صاحب ىذيف  ناجي,وا 
دود , وممكة اإللياـ لديو حاضرة ال فالمدى متسع أمامو ببل ح الشعرية,في الموارد 

ف شاء ىزؿ. وما األمر في الحالتيف إال  تغيب. ومف ثـ فإنو إف شاء جد, وا 
استجابة لمحظة التي يمر بيا الشاعر , وما تمتميء بو جوارحو وجوانحو مف 

 أحاسيس ومف مشاعر.

لـ يغرب عف باؿ الشاعر , وىو بصدد رفع ىذيف البيتيف عمى جداريتو عمى 
فيس بوؾ , أف صناعة اليجاء عمى منصات التواصؿ االجتماعي , لـ تعد كما ال

كاف األمر في العيود السابقة , إذ كانت تصطؼ قصائد ىذا الباب , مع غيرىا مف 
قصائد تنتمي إلى أبواب أدبية أخرى , في ديواف ورقي مطبوع , يقتنيو نفر مف 

في بيوتيـ , ويترددوف عميو  الناس , ممف يمذ ليـ قراءة األدب , ويحتفظوف بو
كمما استطاعوا إلى ذلؾ سبيبل , ليبل ونيار. وما كانت تتطمبو صناعة اليجاء قديما 
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. فالناس , في ىذه المرحمة ٔ, لـ يعد مطموبا بالدرجة نفسيا في زمف األدب الرقمي
التي تمر بيا اإلنسانية , يحمموف في جيوبيـ ىواتؼ ذكية صغيرة الحجـ , تتسع 

تيا التخزينية لكؿ ما تتسع لو األرض والسماوات , وتتخطفيـ آالؼ الصفحات طاقا
, والوقت المتاح بيف أيدييـ , لقراءة كؿ شيء بتؤدة وأناة , أصبح محدودا لمغاية , 
ومف ثـ لـ تعد القصيدة الطويمة محببة إلى الناس , في ىذا الفضاء , لتحؿ محميا 

زيد كثيرا عمى أصابع اليد الواحدة. وىذا دأب مقطوعات محدودة األبيات , ال تكاد ت
الكتابة في ىذا الفضاء االفتراضي. وليس األمر مقصورا عمى حجـ األعماؿ األدبية 
التي تنتشر عمى متف صفحات التواصؿ االجتماعي , مف حيث الطوؿ والقصر , 
نما باإلضافة إلى ذلؾ , طرأ عمى المعجـ الشعري , والصور الشعرية تغييرات  وا 
جعمتيا أكثر قربا مما يتداولو الناس في لغة الحياة اليومية , بحيث تصبح القطعة 
األدبية مفيومة مف النظرة األولى . وقؿ حضور األلفاظ الحوشية الميجورة , 
والصور التراثية التي تحتاج إلى كد الذىف والرجوع إلى المعاجـ , لمعرفة أسرارىا 

 وأغوارىا.

 تفاعم ادلتهقني:
انت األىجية التي بيف أيدينا , بالمواصفات التي تتطمبيا الكتابة عمى ولما ك

الفيس بوؾ , تدافع الناس نحوىا , ولـ يكد يمر عمى نشرىا ثواف معدودات , يزاحـ 
بعضيـ بعضا في االلتفات إلييا , وااللتفاؼ حوليا , والتفاعؿ معيا , بطرائؽ 

, ومكوناتو الثقافية , وطبيعة مختمفة , حسب استعدادات كؿ واحد مف المتمقيف 
المرحمة الزمنية التي تمر بو , أو يمر بيا , وعبلقة كؿ أولئؾ بوقع األبيات عمى 
روحو وجوارحو وجوانحو . لكف الجامعة التي تجمع بينيـ جميعا , أنيا وافقت ىوى 
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في نفوسيـ , وشفت صدور قوـ مؤمنيف. جعؿ القوـ الذيف ينتموف إلى مشارب 
طبقات اجتماعية متعددة , ومراحؿ عمرية متباينة , يحاور كؿ منيـ مختمفة , و 

صاحب البيتيف , ويتفرع عنيا حوارات ىامشية بيف المتمقيف أنفسيـ , بعضيـ مع 
بعض , ويتفاعؿ الشاعر مع ىذه الحوارية التي يراىا الناس جميعا ؛ إذ يكتب كؿ 

الجميع. وىذه أمور لـ  منيـ إليو , ويرد ىو عمى كؿ ما يكتبوف , عمى مرأى مف
, مف خبلؿ منصات  ٔتكف متاحة , عمى ىذا النحو , قبؿ عصر األدب التفاعمي

 التواصؿ االجتماعي.

ليس في البيتيف لفظ مستكره تنكره المدارؾ , وتفزع منو الفطر السميمة , 
وال كممة نابية خادشة لمحياء , وال تركيب معقد يستعصي عمى الفيـ , وال صورة 

نما نحف بإزاء صورة منتزعة مف أفواه الناس في الحياة غريبة  تمميا األذىاف. وا 
اليومية , جاءت في مفردات مألوفة , وكممات مأنوسة ؛ إذ يتقوؿ بعضيـ عمى 

نما مثؿ الشخصية االنتيازية  الوصولية , بعض , ويرمي أحدىـ غيره بالباطؿ . وا 
, كدأب الضرائر البلتي يكدف التي يخاطبيا ىذاف البيتاف , والتي ىي حية تسعى 

بعضيف لبعض , وتسعى كؿ واحدة منيف بالوشاية , رغبة في أف تناؿ حظوة لدى 
ف تشبيو الميجو في ىذيف البيتيف بأنو "نصؼ  سيدىا , عمى حساب األخريات. وا 
شاعر" , ليو مستمد , كذلؾ , مما يتداولو الناس في الحياة العامة ؛ إذ ينعتوف 

". إف الياجي , في البيتيف الماثميف بيف أيدينا , ليعري الميجو رجبل بأنو "نص نص
ويكشؼ مثالبو التي مف شأنيا أف تجعمو مذمة لمناس أجمعيف. وىذا دأب صناعة 
اليجاء ؛ إذ إنو "ليعري مثالب الحياة اإلنسانية , ويشير بأصحابيا , ويفضحيا , 

نعا أسموب التيكـ , ويسعى إلى أف يقوؿ الحقيقة , كاممة غير منقوصة , مصط

                                         
1
 Jaime Alejandro Rodríguez, Hipertexto y literatura: una batalla 

por el signo en tiempos posmodernos, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2000, p. 50. 
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 ٕٙٚٓ 

والتيويف مف صورة ىذا العالـ الذي تشيع فيو المقابح , ورسـ صورة لعالـ آخر, 
  ٔمغاير لمعالـ الذي نعيش فيو."

تفاوتت نسب التفاعؿ , مف قبؿ المتمقيف , مع األىجية األصمية , حسب 
اء القوة التأثيرية ليذه األخيرة في نفوس الناس الذيف يترددوف عمى ىذا الفض

االفتراضي. فكمما زادت ىذه القوة , زاد معيا حجـ التفاعؿ , مف حيث الحواشي التي 
يرفعيا المطالعوف لؤلىجية . وىي حواش تأخذ ثبلثة أشكاؿ تعبيرية. فيي تارة تأتي 
عمى ىيئة تذييبلت مركزة موجزة. وتارة تكوف ىذه التفاعبلت طويمة بعض الشيء. 

عمى ىيئة  شعرية,مف خبلؿ نظـ أبيات  اعمية,التفوتارة أخرى تتجمى الحالة 
تكشؼ عف حجـ التفاعؿ وقدرة المتفاعؿ عمى االرتجاؿ. ثـ تتفاوت  معارضات,

مف حيث الطوؿ والقصر. جعؿ الناس يتفاعموف مع بيتي  الشعرية,المعارضات 
محمد ناجي بطرائؽ مختمفة , وقد انقسموا معسكريف ؛ أحدىما , وىو األقؿ عددا , 

كرة أف الشخصيات الوصولية االنتيازية , إف ىي إال شر ال سبيؿ إلى تبنى ف
التخمص منو , واألولى بالشاعر أال يشغؿ نفسو بشرىـ , وأال يبدد مداد قممو في 
محاربتيـ ؛ فإنيـ باقوف مادامت السماوات واألرض. وقد شبييـ أحدىـ بأنيـ 

عمييـ حسرات. ومف ثـ فبل ليتكاثروف كما تتكاثر الحشرات. فبل تذىب نفس الشاعر 
جدوى مف إضاعة الوقت معيـ. وقد جاءت خبلصة ردود الشاعر عمى أصحاب ىذه 

المسمـ إلٰى أكؿ  الطائفة , بأنو امرؤ ال يحب اليجاء. لكنو قد يضطر إليو اضطرار
ف الميتة والدـ ولحـ الخنزير.  .ُيستَفزُّ فبل ُيستطاع لِجماِحو كبح اشيطانللمشعر  وا 

وجماع األمر أف باعث  .في مثؿ ىذه األحواؿلِحمـ ليس ُمحبَّذا دائًما ا كما أف
 الشاعر عمى صناعة ىذا اليجاء , إنما ىو الثأر ممف أعنتو وأخرجو عف طوره.

                                         

1 Eric S. Rabkin, The Fantastic in Literature, Princeton 
University Press, Princeton, 1976, p. 145. 
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 ٕٙٚٔ 

وأما المعسكر الثاني , وىو األكثر عددا , فقد انقسـ أصحابو طائفتيف؛ 
عف مبمغ انتشائيا إحداىما تثني عمى صناعة اليجاء , عند محمد ناجي , وتعبر 

بأدواتو التعبيرية , ومف بينيا توظيؼ كممات رائجة في لغة الحياة اليومية , مثؿ 
فإنو تركيب إف حمؿ عمى وجيو القريب أثمر, أو عمى وجيو "تبلقيح الضرائر( )

. وأما الطائفة األخرى , فكأنما لـ يكؼ أصحابيا أف يكتب الشاعر في ٔؽ"البعيد أغد
ية بيتيف اثنيف , فجعموا يزاحموف الشاعر في إضافة أبيات أخرى الشخصية االنتياز 

 :ٕكتب إبراىيـ بدوي , مف لدنيـ , في الموضوع نفسو.

 ناجي تميؿ فالبقاء قميؿ
    

 والقوؿ يصدؽ ساعة ويديؿ 
 :ٖفرد عميو محمد ناجي قائبل 

ـُ ليس بنافٍع يا صاحبي  الِحم
    

 مع مف يميؽ بحقو التنكيؿُ  
 

اعر جماؿ أبو سبلمة , فقد ذيؿ أبيات الشاعر محمد ناجي السابقة وأما الش
 :ٗببيتيف مف لدنو قاؿ فييما

ـُ المثػػػػػابرْ   أال يػػػػػا أييػػػػػا الَعمػػػػػ
 

 وقاَؾ اهلُل مػف قػيِء المحػابرْ  
 وكـ صنُت الَيراَع عػِف اىِتجػاءٍ  

 
ـْ أُؾ لمِيجػػػا َقػػػببًل ُمبػػػاِدر   ولػػػ

 :٘فرد عميو ناجي ببيت قاؿ فيو 

 راع عف اىتجاء   ولـ أؾ لميجا قببل مبادروكـ صنُت الي
                                         

1https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1074109229631017 
2https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1074109229631017 
3https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1074109229631017 
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 ٕٕٙٚ 

 مه انىاقعٍت إىل اجلمانٍت:
ولقد بمغ مف تفاعؿ المتمقيف مع الشاعر محمد ناجي , في األىجية التي لـ 
تزد عمى بيتيف اثنيف, أف الشاعر عبد الباسط صالح يونس , وقد وقع عنده البيتاف 

في حؽ الشخصية  موقعا حسنا , وكأف لـ يكفو ما حدث مف محمد ناجي ,
االنتيازية الميجوة , ولـ يرد أف ينتيي اليجاء عند ىذا الحد , فراح يصب الزيت 
عمى النار , وجعؿ يثير ثائرة محمد ناجي , ويسّعر الغضب فيو , ويحرضو عمى 
عدـ التوقؼ عف االستيزاء بالضحية , وتقبيحيا , وطمب المزيد . ورغبة في 

د الباسط صالح يونس في مد يد العوف لصاحبو , الوصوؿ إلى ذلؾ , لـ يتردد عب
وبادر بإعادة إطبلؽ شرارة المعركة , مف جديد , إذ ما فتئ ينظـ بيتا , عمى شاكمة 
البيتيف السابقيف , مف حيث الوزف والقافية والموضوع , ليتفاعؿ معو محمد ناجي 

حتى بمغ ويزاحمو في إضافة بيت جديد . وقد ظؿ األمر سجاال بيف الشاعريف , 
 :ٔعدد األبيات الجديدة , التي كتباىا معا , تسعة أبيات , عمى النحو التالي

 كػػػػذلؾ ُنبتمػػػػى بصػػػػغير قػػػػوـٍ 
   

 يسػػوـ النػػاس بالسػػوءات فػػاجر 
ـُ القػػػوـِ مػػػرزوٌء بػػػبعضٍ    حمػػػي

   
 بديػػػدنيـ تػػػرى ِفْعػػػَؿ األصػػػاغر 

 كػػذلؾ شػػأنيـ فػػي كػػؿ صػػوب 
     

 فػػأيف الحػػؽ مػػف خبػػث السػػرائر 
 مػػػى سػػػّفوِد شػػػعريأُقمػػػُبيـ ع 

     
 أُقمميػػػػػػػػػـ كتقمػػػػػػػػػيـ األظػػػػػػػػػافر 

سػػػػػػيبقى خصػػػػػػمؾ البػػػػػػاغي  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجينا

     

ويمضػػػػػػي العمػػػػػػر فػػػػػػي ُحفػػػػػػر  
 المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر

 
 أِلُلِيػػػَب ظيػػػره بالشػػػعر حتػػػى

     
 يكوف حديثُػو فػي النػاس سػائر 

 لعػػػػػؿ الجمػػػػػَد يرجعػػػػػو لرشػػػػػدٍ  
     

ال فالحسػػػػػػػػاـ لكػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػادر   وا 
 لعبػػد الباسػػػط الِحػػػب التحايػػػا 

     
 حبػػػػة منػػػػؾ عػػػػامرفقمبػػػػي بالم 
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 ٕٖٙٚ 

 ولمنػػػاجي محمػػػُد ألػػػؼ خيػػػػر
 

 صديؽ القمب مف رحػـ الحرائػر 
نما مثؿ الشاعريف محمد ناجي وعبد الباسط صالح يونس , في إطار ىذا     وا 

اليجاء التفاعمي , كمثؿ رجميف انتحيا بثالث , عدو ليما , جانبا , بعد أف قطعا 
بف عـ وال شقيؽ , وأوسعاه عميو الطريؽ , ولـ يكف معو صاحب وال رفيؽ , وال ا

ضربا وبيدلة , صفعا باأليدي , وركبل باألقداـ , كمما تركو أحدىما , انياؿ عميو 
الثاني تحطيما وتيشيما , بكمتا يديو وبقدميو. عمى ىذا النحو , جاءت ىذه األىجية 
التفاعمية أو التآمرية ؛ إذ أجمع الشاعراف المذكوراف أمرىما , وىما يمكراف , 

وقفا الميجو , وجعبل يتواثباف عميو , ويتناوباف الضرب , ويزاحـ أحدىما اآلخر فاست
, بحيث إذا صفعو أحدىما صفعة , لـ يتردد اآلخر ثانية , في أف يشفع الصفعة 
األولى بأخرى مف لدنو . وىكذا تتوالى الصفعات , ويستمر الركؿ بالكممات. كاف ما 

, ذه األىجية , األبيات األوؿ , والثالثأسيـ بو عبد الباسط صالح يونس , في ى
والخامس , والسابع , والتاسع . وأما باقي األبيات , فيي مف نظـ محمد ناجي. وقد 
كاف حصاد ىذه المعركة , غير المتكافئة , مف طرؼ واحد , أف الميجو إف ىو إال 

, در, سيء السيرة , خبيث السريرة  , شيمتو الغ ٔ"صغير قوـ , بالسوءات فاجر"
, وقد ابتمي بو الناس , في كؿ زماف  ٕسيقضي عمره كمو "في حفر المحاجر"

ومكاف. وبعد أف ناؿ ما ىو بو حقيؽ , توعده محمد ناجي , وقد تعيد بيذا لصديقو 
 :ٖ, ليسومنو سوء العذاب

 كػػذلؾ شػػأنيـ فػػي كػػؿ صػػوب
     

 فػػأيف الحػػؽ مػػف خبػػث السػػرائر 
 أُقمػػػُبيـ عمػػػى سػػػّفوِد شػػػعري 

     
 ميػػػػػػػػػـ كتقمػػػػػػػػػيـ األظػػػػػػػػػافرأُقم 
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 ٕٙٚٗ 

سػػػػػػيبقى خصػػػػػػمؾ البػػػػػػاغي 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجينا

     

ويمضػػػػػػي العمػػػػػػر فػػػػػػي ُحفػػػػػػر  
 المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر

 
 أِلُلِيػػػَب ظيػػػره بالشػػػعر حتػػػى

     
 يكوف حديثُو فػي النػاس سػائر 

 لعػػػػػؿ الجمػػػػػَد يرجعػػػػػو لرشػػػػػدٍ  
     

ال فالحسػػػػػػػػاـ لكػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػادر   وا 
وبعد أف فرغ الياجياف مف معركتيما اليجائية , ضد عدوىما المشترؾ ,   

جعبل يتبادالف التينئة , ويحيي كؿ منيما اآلخر , بالنصر المبيف الذي حققاه معا. 
 :ٔكاف البادئ بالتينئة محمد ناجي ؛ إذ يقوؿ

 لعبػػػد الباسػػػط الِحػػػب التحايػػػا
     

 فقمبػػػػي بالمحبػػػػة منػػػػؾ عػػػػامر 
 :ٕوقد رد عميو عبد الباسط صالح يونس بقولو 

 ولمنػػػػاجي محمػػػػُد ألػػػػؼ خيػػػػر
 

 ـ الحرائػرصديؽ القمب مف رح 
والحقيقة أف ىذا النمط التعبيري في صناعة اليجاء التفاعمي , مف شأنو    

أف يقودنا إلى التفرقة بيف نوعيف مف البواعث ؛ أما النوع األوؿ , فيو ما يتعمؽ 
بالظروؼ والمبلبسات التي تأدت بالشاعر محمد ناجي إلى أف يكتب بيتيو األوليف. 

رة حالة مف الغضب , في مواجية شخص أعنت إذ إف ىذيف البيتيف جاءا ثم
الشاعر , وأخرجو عف طوره. فمما أف وجد الشاعر متنفسو في البيتيف المذكوريف , 
سكت عنو الغضب , وانكسرت حدتو, وتحوؿ ىذا األخير إلى فف تعبيري. وأما النوع 

لممتمقي الثاني فمرده إلى بواعث جمالية خالصة ؛ إذ إف البيتيف كانا بمنزلة المثير 
الذي انفعؿ بيما , وتفاعؿ معيما , مف حيث كونيما نصا شعريا اتخذ قالبا أدائيا 
معينا , فأبت لو قدرتو التعبيرية إال أف يستولد منيما فنا أدبيا جماليا , فراح 
يزاحميما بأبيات مف لدنو , مف شأنيا أف تدؿ عمى االستغراؽ في الفكرة الجمالية , 
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 ٕٙٚ٘ 

ح المتمثؿ في شخصية االنتيازي التي ال يخمو منيا مجتمع وصناعة ىيكؿ فني لمقب
إنساني , وال مرحمة زمنية معينة. فنحف , إذف , في إطار ىذا اليجاء التفاعمي , 
بإزاء دائرتيف مف دوائر اليجاء , تتداخؿ إحداىما في األخرى , وقد اتخذتا مف 

مجاني  فضاء منصات التواصؿ االجتماعي مسرحا مفتوحا ليما , في عرض
متواصؿ عمى مدار األربع والعشريف ساعة , بحيث ال يتوقؼ العرض ساعة مف ليؿ 
أو نيار. وعندئذ يحدث تفاعؿ حي بيف المتمقي والشاعر ؛ إذ يؤثر كؿ منيما في 
اآلخر , ويتأثر بو. فبعد أف كاف الشاعر مؤثرا في المتمقيف , في الدائرة األولى , 

الثانية , وأصبح ىو متأثرا بيـ , لتتشابؾ الدائرتاف  تبادؿ معيـ الموقع في الدائرة
وتمتحـ إحداىما باألخرى , أو تمتيـ أخراىما أوالىما , وتصبحاف معا دائرة واحدة 
تعرج في سماء الفف التجريدي , في نياية المطاؼ. وعندئذ يتخذ اليجاء طقوسًا 

, الذيف تبتمى بيـ جماعية , تستيدؼ نبذ الحماقات , وتعصب الحمقى واالنتيازييف 
 المجتمعات اإلنسانية , والتجمعات البشرية.    

 ادلىجت انثاوٍت:
لـ تكد تيدأ الموجة األولى مف المعركة اليجائية , التي انطمقت شرارتيا في 
الخامس والعشريف مف مارس عاـ عشريف وألفيف , والتي استيدفت الشخصية 

دة. عمى أف الجامعة التي تجمع بيف االنتيازية , حتى تبعتيا موجة ثانية أكثر ح
الموجتيف , األولى والثانية , أف الشخصية الميجوة واحدة , وأف كممة السر واحدة 
كذلؾ وىي "محمد ناجي يشعر بالقرؼ". ففي العشريف مف يوليو عاـ عشريف وألفيف 
, شف الشاعر محمد ناجي غارة جديدة . ثـ جعؿ يكشؼ النقاب عف ىوية ىذا 

ي يشعر بو في ستة أبيات ىجائية , بالغة مبمغا عظيما مف القسوة القرؼ الذ
   ٔواإليجاع , لمف أعنتو وأخرجو عف طوره , تحت عنواف : "عمى قفا عريض القفا"

                                         

1 https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/ 
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 !ُرَجْيػٌؿ تَػدَّعي َبْينػا الُبطولػْة؟
 

 !وَشعروٌر وَتسػَتجدي الُفحولػْة؟ 
 وَثرثػػػػاٌر أتَػػػػػٰى لمشِّػػػػعِر َكرًبػػػػػا 

 
 وقصيُر ِتيمػةْ  -إْف ُتَرىٰ -ضئيٌؿ  

 وَتْيذي في المجاِلِس ُترَّىػاتٍ  
 

 وأنػػػػَت َكػػػػَواِو عمػػػػرٍو أْف َتقوَلػػػػوْ  
 كأنَّػػػػَؾ إذ َتِقػػػػيُء لنػػػػا ِبِشػػػػعرٍ  

 
َز أو َتُبوَلػػػػػػػوْ    َلُتوِشػػػػػػُؾ أْف َتَبػػػػػػرَّ

وَتْخػػِبُط ِمػػػْف َعَمػػػًػى فػػػي كػػػؿِّ  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  

 

 كَبْغػػػػٍؿ نػػػػاَء َظْيػػػػُرَؾ بالَحمولػػػػػةْ  
ُقْمػػػُت  ِبَنْفِسػػػَؾ فانَشػػػِغْؿ" قػػػد" 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ 
 

 َتِطػػػفُّ كمػػػا الػػػذُّباِب بَغْيػػػِر حيمػػػة 
 
 

, ينبئاف عف أننا مقبموف عمى لؤلبيات الحاضرة بيف أيدينا اآلفثمة مدخبلف 
غارة أشد عنفا مف سابقتيا , في إطار المعركة اليجائية التي يتصاعد غبارىا عمى 

بالقرؼ" وىي صفحات الفيس بوؾ . أوؿ ىذيف المدخميف عبارة "محمد ناجي يشعر 
عبارة ال تخمو مف جيامة وعبوس , تتردد كثيرا عمى صفحات خمؽ ال يحصييـ إال 
ذف فيي عبارة مستعارة مما يتردد  اهلل عددا ممف يتعاطوف صناعة الفيس بوؾ. وا 
عمى ألسنة الناس , في الحياة اليومية ؛ إذ يشعر أحدىـ باستياء وموجدة تجاه 

كوف ىناؾ سبب يستوجب اإليذاء.  وأما شخص سعى إلى إيذائو , دوف أف ي
المدخؿ الثاني فيتمثؿ في العنواف الذي وضعو الشاعر لؤلبيات. فقد وضع محمد 
ناجي , لقصيدتو القصيرة , عنوانا ال يخمو مف ىجاء "عمى قفا عريض القفا" , لكنو 
ال يخمو , في الوقت نفسو مف فكاىة وسخرية , إذ ىو منتزع مما يتردد عمى ألسنة 
الناس , وما يتداولونو , في حياتيـ اليومية , في البيئة المصرية , وما يتناولونو 

 مف تجاذب كمما نشبت بينيـ الخصومات , واشتعمت الخبلفات. 

 وظرٌت اتصال انرأش باجلطذ:
إذ الثانية  وثيؽ؛ترتبط إحداىما باألخرى برباط  العتبتاف,أو  والمدخبلف,

ولى مف شعور سمبي يشعر بو الشاعر. وىذا الشعور منيما أثر لما تشتمؿ عميو األ 
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نفسو , وقد امتؤلت بو نفس الياجي , كاف البد أف يبحث لو عف مخرج , ليستقر , 
في نياية المطاؼ "عمى قفا عريض القفا" .  ولعؿ صاحب ىذا القفا اسمو 

ىذه مصطفى. وربما كاف لو اسـ آخر. فالعتبة األولى , إذف , كانت سببا لمثانية , و 
 األخيرة حصاد األولى وصدى ليا , وأثر مف آثارىا.

بدوف تمييد أو تييئة.  األولى,نحف إذف بإزاء ىجاء يبدأ مف الجممة   
والشاعر بتوظيؼ ىذه الجممة التي راجت رواجا عظيما في المغة الدارجة , فإنما 

سو شبية يردد ما يتردد عمى شفاه البشر , كؿ يوـ . وكأني بو يريد أف يدفع عف نف
التجني عمى الميجو , فيقوؿ ىذا ما يقولو الناس , وما يتردد عمى ألسنتيـ 
صباحيـ ومساءىـ , وفيما بيف الصباح والمساء . ولست أنا إال واحدا منيـ. ومف 
ثـ فنحف قبالة اتصاؿ بيف العنواف وأبيات القطعة اليجائية , التي جاءت مركزة , 

فجار , وقعت عمى أـ رأس الميجو , وجعمتو كأنما ىي قذيفة نارية شديدة االن
يترنح , وتركتو مسخة شائية كريية أماـ أعيف الناس. يراه القاصي والداني , 
ويتناقؿ الناس خبره فيما بينيـ , ليصبح حديثيـ , ومادة سمرىـ وليوىـ , كمما 

 جمعتيـ المجامع.

نيما امتداد لكأنما العنواف نفسو ىو الرأس , واألبيات ىي الجسد , وكؿ م 
نما ىي  لآلخر , ومكمؿ لو. فالعبلقة بيف العنواف واألبيات , ليست عبلقة جوار , وا 
عبلقة تبلـز وتبلحـ وتكامؿ ؛ إذ يفضي كؿ منيما إلى اآلخر , ويكوف ىذا األخير 

أو  بالجسد,امتدادا لو. وىذه ىي ما يمكف أف نطمؽ عميو نظرية اتصاؿ الرأس 
العنواف ىنا داؿ داللة صريحة قاطعة عمى أننا داخموف عمى العنواف بالعمؿ األدبي. 

جرعة ىجائية. وىذا التبلحـ بيف العنواف واألبيات يبرىف عمى مصداقية ما يتداولو 
الناس في لغة الحياة اليومية , إذ يقولوف: "الجواب بيباف مف عنوانو". وىذا 

ليجاء الصريح ال الضمني االتصاؿ بيف العنواف واألبيات يأخذنا مباشرة إلى منطقة ا
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ف لـ يسمو باسمو الحقيقي الذي  ؛ إذ يخاطب الياجي الخصـ خطابا مباشرا , وا 
يعرفو الناس , دوف لؼ أو دوراف , ودوف وجؿ أو خجؿ ؛ فالياجي ليس عمى رأسو 
بطحة , والميجو ال يمسؾ عميو شيئا. وىنا يقترب ىذا الضرب مف اليجاء مما 

إذ يمقي الشيطاف بيف طائفة مف الناس العداوة والبغضاء  يحدث في الحياة العامة ؛
, وتزوغ األبصار , وتبمغ القموب الحناجر.  وأما أحمد بمبولة , فقد جاءت قصيدتو 
بغير عنواف ؛ ألنو كاف مستسمما لعنفواف الغضب , لـ يبرأ منو , ولـ يتح لو مف 

 . الوقت أف يفكر , بطريقة ىادئة , وقد سكت عنو الغضب قميبل

 اذلجاء بانتصغري:
مزؽ صاحب ىذه األبيات خصَمو كؿ ممزؽ , بطريقة ىادئة , وجعمو 
لمناس أحاديث , بيا يتندروف , وممف قيمت فيو يسخروف , وعميو يضحكوف . فقد 
شيأه الشاعر الياجي تشييئا , وقزمو تقزيما , وصغر قامتو , وىوف مف قيمتو , 

ناجي إلى تقنية التصغير , وىي واحدة مف وقبحو أشد تقبيح . لجأ الشاعر محمد 
ممف يشاء  الياجي الوسائؿ التعبيرية الموجعة , في صناعة اليجاء , يقتص بيا

مف خصومو. يقوؿ ماثيو ىودجارت : "إف األداة التعبيرية األساسية لمياجي ليي 
التيويف. ويقصد بيا الحط مف قدر الضحية , أو تخفيض قيمتيا وتقميص مكانتيا , 

خبلؿ االنتقاص مف قواميا وقامتيا, والنيؿ مف عزة نفسيا وكرامتيا. وىذا أمر  مف
يمكف الوصوؿ إليو , والحصوؿ عميو , في أرض المحاجة والبرىاف , وتجري 
متابعتو , بشكؿ دائـ , في ثنايا األسموب والكبلـ. والحقيقة أف المثؿ الكبلسيكي 

يفر(. فالتغييرات في الدرجة والحجـ , لمبرىنة التيوينية , ليتجمى عبر ) رحبلت جم
في الكتابيف األوؿ والثاني , تقدـ لنا المشيد السياسي اإلنجميزي , كمبلمح التصنع 
المحالة , مف قبؿ األقزاـ , وبعد ذلؾ , يتراءى مواطنو الرواية الفبلحوف أماـ عيني 

الصغيرة , التي الممؾ العمبلؽ , بوصفيـ " النوع األكثر حقارة وكراىية مف الديداف 
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سمحت ليا الطبيعة بالزحؼ عمى سطح األرض". ىذه الوسيمة مف التصغير وتقزيـ 
الحجـ , بمغت ذروتيا , عمى يد جوناثاف سويفت , الذي لـ يجرؤ أحد مف العالميف 

  ٔعمى مزاحمتو ومحاكاتو".

وظؼ محمد ناجي ىذه األداة الفنية التعبيرية الفتاكة , في أىجيتو , لمثأر 
ف تطاوؿ عميو , في مجاؿ صناعة الشعر , عمى الفيس بوؾ , وحاوؿ أف يخمؿ مم

ذكره. وقد اتخذت أداة التصغير , في األبيات , سبيميف ؛ أما أوالىما فيي التصغير 
بالمفظ , عمى طريقة العرب في التحقير ؛ فقد جعؿ الميجو "ُرجيبل" بدؿ أف يكوف 

شاعرا. وأما األخرى فتتمثؿ في أف رجبل , وجعمو "شعرورا" بدال مف أف يكوف 
الشاعر لـ يكتؼ بتصغير الميجو بالمفظ , فحسب , بؿ صغره بالمعنى كذلؾ ؛ فإذا 

ذا بو "ذباب".  ذا بو "واو عمرو" , وا  ذا بو "قصير تيمة" , وا   بو "ضئيؿ" , وا 

والحقيقة أف التصغير , سواء أجاء لفظيا , أـ جاء معنويا , ليو واحدة مف 
تعبيرية التي ليا حضور قوي في صناعة اليجاء , في األدب العربي , األدوات ال

وفي غيره مف اآلداب األخرى , لدى أمـ الشرؽ والغرب , والتي كثيرا ما ييرع إلييا 
الياجوف لمنيؿ مف خصوميـ , والتنكيؿ بيـ , وتيشيـ شموخيـ وتحطيـ كبريائيـ ؛ 

ياجي والميجو . فالياجي إذ تكشؼ , بطريؽ غير مباشر , عف مقارنة بيف ال
ف لـ يذكر ذلؾ صراحة.  ُييّوف مف الميجو , ويصرح بذلؾ , وييّوؿ مف ذاتو , وا 
فيو إذ يجرد ضحيتو مف كؿ منقبة , ويخمع عميو كؿ مثمبة , فإنما يحط مف قدره , 
ويثبت عكس ذلؾ لنفسو , بشكؿ ضمني. وأكثر ما ُيرى المرُء ُمصغرا , حيف يكوف 

عميو سورة الغضب. ولما كاف الشعراء أناسا عظيمي الغضب, إذ  مغيظا قد استولت
يثوروف , عمى قدر ىائؿ مف الحساسية , وسرعة التأثر , إذ يتفاعموف مع مف 

                                         

1 Matthew Hodgart, La sátira, Lo tradujo al español Ángel Guillén, 

Madrid, EDICIONES GUADARRAMA, 1969, p.115.  
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 طاقتيـ جانبا كبيرا مفييدروف , و ينفقوف كثيرا مف وقتيـلفإنيـ يعنتيـ أشد العنت "
 .ٔستخفاؼ واالزدراءإلظيار  منافسييـ  في مواطف اال , قرائحيـ ومواىبيـو 

وليكونف التصغير واحدا مف األسمحة التي يتخذونيا أداة لردع األدعياء الذيف 
يتطاولوف عمييـ , وفي الوقت نفسو , يزكوف أنفسيـ , مف حيث يراىـ الناس , 
وكأنما عمى أعينيـ غشاوة , فبل يروف ما يرى الناس. فاليجاء ىنا إف ىو إال رد 

  ي مواجية ما أقدـ عميو الميجو مف حماقات. فعؿ مف قبؿ الياجي , ف

 اختار شخصٍت ادلهجى ذلىا ونعبا:
عمى أف اصطناع الشاعر محمد ناجي , في ىذه األىجية , مف بيف أدوات 
تعبيرية كثيرة , ألداة التصغير , مف شأنو أف يبرز أماـ أعيننا جانبا مف المفارقة 

إذ جرد الشاعُر الخصـ مف كؿ  والتناقض المقصوديف , في بناء شخصية الميجو؛
مبلمح القوة البدنية والمعنوية واإلبداعية , وجعمو ذاىبل عف حقيقتو المرئية 
لمجميع, يرى ما ال يروف , ويظف في نفسو قدرة خارقة عمى أف يأتي بما لـ تأت بو 
األوائؿ , وىو في ذلؾ أعجز العاجزيف. جعؿ منو الشاعر دعيا يدعي أمرا ليس في 

, وىو "شعرور يستجدي ٕوال قبؿ لو بو ؛ فيو "رجيؿ يدعي البطولة"طوقو , 
. ومف كاف ىذا شأنو , ليكونف باعثا عمى تفجير موجات متبلحقة مف ٖالفحولة"

الضحؾ , وربما حاالت مف الشفقة , مف قبؿ المتمقيف. فكيؼ يتيو امرؤ ضعيؼ 
يدركيا ! وكيؼ  واىف عيي , بو حصر , بقوة بدنية ال يممكيا , وقدرة أدبية ال

يباىي إنساف عاجز عف البياف بشاعرية ال يحسنيا , وال يعرؼ مساربيا ومضايقيا 
 ومسالكيا! وىو الذي يستجدي الفحولة في مغارب األرض ومشارقيا!

                                         

1 Matthew Hodgart, p.8. 
2https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1074109229631017 
3https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1074109229631017 
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, إف ىػػو إال عقػػاب ميػػيف ,  والتنػػدر واليجػاء الػػذي يجعػػؿ الميجػػو مػػادة لمضػحؾ
, وقمػػت  ذىػػب عػػف اليػػاجي الغضػػب وعػػذاب مقػػيـ. وال يكػػوف اليجػػاء كػػذلؾ ,إال إذا

حدتػػو, وتفػػرغ لحشػػد أسػػمحتو , وسػػؿ لسػػانو الحػػاد , عمػػى مػػف أعنتػػو وأخرجػػو عػػف 
طػػوره. عندئػػذ يػػدخؿ الضػػحؾ فػػي صػػناعة اليجػػاء بوصػػفو أداة تدميريػػة مػػف أدوات 

ػاَء يطػرأ عمييػا تغييػر  " : , ذلؾ أفالمعركة االنتقامية سورة الغضػب التػي تنتػاب اليجَّ
صاحُبيا باالستعبلء فػي ذات نفسػو واالزدراِء تجػاه ضػحيتو وخصػمو فتسكف إذ يشعر 

؛ إنػػو يتطمػػع إلػػى أف ُتكسػػَر نفػػُس الضػػحية وَتْشػػُعَر بػػاإلذالؿ , وأفضػػؿ شػػكؿ لموصػػوؿ 
إلى ذلػؾ ىػو الضػحؾ الػذي يػنـ عػف ازدراء لمميجػو . وكمػا ىػو معػروؼ فػإف الكػبلب 

 .ٔ"والخيوؿ ال تقبؿ أف تكوف مادة لمضحؾ

بالميجو ؛ إذ يصوره في صورة مقززة قبيحة , ال تخمو يتيكـ الشاعر 
مف بشاعة وقرؼ . وربما ىذا الذي جعؿ الشاعر, في منشوره الذي وردت فيو 

 األىجية يقوؿ " محمد ناجي يشعر بالقرؼ":

 كأنَّػػػػَؾ إذ َتِقػػػػيُء لنػػػػا ِبِشػػػػعرٍ 
 

َز أو َتُبوَلػػػػػوْ    َلُتوِشػػػػُؾ أْف َتَبػػػػػرَّ
, امتيا وبشاعتيا , ووقعيا عمى القارئولكنو يخفؼ مف قبح الصورة وجي  

عندما يمزجيا بالضحؾ , ويخرجيا في صورة فكاىية , تسر الناظريف. وىو ما 
 Estéticaاصطمح نفر مف النقاد الغربييف عمى تسميتو باسـ "جماليات القبح" 

de la fealdadٕ . 

 

                                         

1 Matthew Hodgart, La sátira, p. 10. 

2 Ruth Mehl, Con este sí, con este no: más de 500 fichas de literatura 

infantil argentina, Ediciones Colihue SRL, 1992, p. 622., Jean Nabert, 

Ensayo sobre el mal, Caparrós editores, 1997, p. 22. 
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 اذلجاء باحلٍىاواث واحلشراث: انتهىٌم وانتهىٌه
ات باألدوات التعبيرية التي أشرت إلييا , مف التصغير لـ يكتؼ صاحب األبي

نما أضاؼ إلييا ما يتردد عمى  , والتحقير , وأسموب المفارقة , والتقبيح , وا 
ألسنة الناس في الحياة اليومية , مف تشبيو الخصـ بالحيوانات تارة , 
وبالحشرات الكريية الضارة تارة أخرى , مف خبلؿ توظيؼ أسموب المبالغة , 
الذي يأخذ اتجاىيف متضاديف , في آف واحد , في األبيات التي بيف أيدينا , 
ولكنو , في نياية المطاؼ , يستيدؼ أمرا واحدا وحيدا , وىو ازدراء الضحية 
واالستخفاؼ بيا, وبيذا تصبح "عادة المبالغة في االستصغار, موصولة بعادة 

ية النظر طردا وعكسًا , المبالغة في التفخيـ , أو ىي ىي , ولكف تختمؼ ناح
؛ إذ بالغ الياجي في تضخيـ حجـ  ٔعمى حسب اختبلؼ الشيء المنظور إليو"

الميجو فجعمو بغبل ناء ظيره بالحمولة مرة , ثـ غبل في تقزيـ حجمو , في 
 الوقت نفسو , فجعمو ذبابا يطف بغير حيمة , مرة أخرى:

وَتْخػػِبُط ِمػػْف َعَمػػػػًػى فػػي كػػػؿِّ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  

 

 اَء َظْيػػػُرَؾ بالَحمولػػػةْ كَبْغػػػٍؿ نػػػ 
ِبَنْفِسػػػَؾ فانَشػػػِغْؿ" قػػػد ُقْمػػػُت " 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ 
 

 َتِطػفُّ كمػػا الػػذُّباِب بَغْيػػِر حيمػػة 
 
 

 ادلقاروت انضمىٍت:  
وبيذا يكوف الشاعر قد اتخذ مف ثنائية التيويؿ والتيويف , كذلؾ , مف بيف 

ى تحقيؽ ثنائيات أخرى , سبيبل لو لصناعة ىذه األىجية المكثفة , والوصوؿ إل
أىدافو ومقاصده منيا. والشاعر , مف خبلؿ ىذه السداسية اليجائية , إذ يخمع 
عمى الميجو ما اشتممت عميو األبيات مف مقابح ومطاعف ومثالب , فإنما يثبت 

                                         

لكتب والحيػاة , القػاىرة , دار المعػارؼ , الطبعػة الرابعػة عباس محمود العقاد , مطالعات في ا  ٔ
 .ٖٓٔ: ص  ٜٚٛٔ
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لنفسو عكسيا مف محامد وشيـ ومناقب ؛ إذ الفخر بالذات عمى الخصـ , في 
اء ؛ ألف الياجي إذ يجرد ضحيتو مثؿ ىذه األحواؿ, مف ألـز لواـز صناعة اليج

مف كؿ منقبة , ويخمع عميو كؿ مثمبة ؛ فإنما يحط مف أقدار الخصوـ , ويثبت 
عكس ذلؾ لنفسو , بطريقة ضمنية غير مباشرة. فيو , في مجاؿ االعتزاز 
بالذات , يشعر , في نفسو , بالعظمة والروعة واإلكبار , حتى إذا نظر إلى 

ة وتقززا وتحقيرا , وتأففا واشمئزازا. وىذه الوسيمة خصمو لـ ير فيو إال ضؤول
التعبيرية , التي تقوـ عمى المقارنة , إف بشكؿ صريح تارة, أو بطريقة ضمنية 
تارة أخرى , أصوليا مركوزة فيما نشاىده في الحياة اليومية مف تبلسف وعداوات 

جو , تصؿ إلى حد المواجيات الكبلمية , التي يقؼ فييا الخصماف وجيا لو 
عمى رؤوس األشياد , وقد حاوؿ كؿ منيما أف ييوف مف شأف الخصـ وييوؿ 

 مف أمر نفسو ىو.

 تفاعم ادلتهقني:
, تفاعمت حشود ىائمة مف الناس , ممف يترددوف عمى صفحات الفيس بوؾ

مع ىذه األىجية , تفاعبل قويا , وتباينت ردود أفعاليـ , ما بيف اإليجاب 
ممف راقت ليـ , وانفرجت ليا أساريرىـ , وشفيت بيا والسمب , فجعؿ أكثرىـ , 

صدورىـ , بيا يتفكيوف , وعمى مف قيمت فيو يتندروف , بينما ضج آخروف , 
ممف يفرقوف مف اليجاء وقسوتو ,وينفروف مف شدة إيذائو وخطورتو , 
وتجيمت منيـ الوجوه , وىـ األقؿ عددا , مف ىوؿ ما اشتممت عميو األبيات 

قير , وفزعوا مما تضمنتو مف تحطيـ وتدمير, وتيميش وتيشيـ , مف إىانة وتح
ف كانت  عمى الرغـ مف أف الشاعر محمد ناجي لـ يصرح باسـ الميجو , وا 

 التعريضات كميا تممح إلى أف المستيدؼ باليجو اسمو "مصطفى".
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جعمت الحواشي والمشاركات التي ذيؿ بيا كثير مف الناس األبيات , وقد 
لتيـ , تزاحـ األىجية ذاتيا , في تعميؽ روح الفكاىة والسخرية وجدوا فييا ضا

ممف قيمت فيو الجرعة اليجائية المركزة. ولـ تخؿ الحواشي مف تمميحات 
يحاءات وتعريضات , كميا تروـ استدرار موجات مف الضحؾ االزدرائي الذي  وا 

,  يستيدؼ الميجو. وقد ذيميا عدد مف الشعراء, ومف يتعاطوف صناعة النقد
شعاؿ نيراف  بتعميقات ساخرة , تدفع كيا في اتجاه التعريض والتحريض , وا 

, ٔالغضب , وطمب المزيد. فمنيـ مف وصؼ األبيات بأنيا "ساحقة ماحقة"
. وثمة مف وصفيا ٕومنيـ مف وصفيا بأنيا "بركاف أثاره مثير وىو الميجو"

ضمره الناس في , وأنو عبر عما أ ٖبأنيا "قوؿ مفحـ مف شاعر فاض بو الكيؿ"
نفوسيـ تجاه شخصية الميجو غير المحببة. ومنيـ مف رأى في األبيات برزخ 
قذاعا. وثمة مف رأى أف الميجو  عذاب. ومنيـ مف رأى في ىذا اليجاء قسوة وا 
, ما داـ دعيا , يستحؽ كؿ ما اشتممت عميو األىجية. والحقيقة أف الشاعر 

نما كاف يتفاعؿ  محمد ناجي لـ يمـز جانب الصمت , بعد رفع القصيدة , وا 
بحماسة شديدة مع كؿ حاشية , بما ينذر أننا مقبموف عمى موجة ثانية , في 

 . ٗإطار ىذه الموقعة اليجائية

بؿ إف مف الشعراء , ممف وقعت مف نفسو األىجية موقعا حسنا , مف لـ 
يكتؼ بالتعريض والتحريض , فراح يذيؿ األبيات , بأبيات أخرى , مف لدنو , 
عمى الوزف نفسو , والقافية ذاتيا , مف باب إطالة أمد المواجية , ومد يد 

ز عمى الضحية العوف لمشاعر الياجي , واالشتراؾ معو في المعركة , لئلجيا
                                         

1 https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/ 
2 https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/ 
3 https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/ 
4https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1162495974125675 
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. وىو مظير مف مظاىر المعارضات عمى سبيؿ الممازحة والتندر , والتنكيؿ بيا
الشعرية , والنقائض األدبية , التي عادت الستئناؼ الحياة مف جديد , عمى 
منصات التواصؿ االجتماعي , في ظؿ وجود الحشود الجماىيرية اليائمة التي 

ا تشتمؿ عميو مف أفانيف األدب الساخر تتردد عمى ىذه المواقع , وتتفاعؿ مع م
, واليجاء عمى نحو خاص. مف ىؤالء الشعراء , الشاعر ثروت سميـ الذي 
كتب , في حاشية مذيبل بيا أبيات الشاعر محمد ناجي السابقة , معابثا 
ومتفكيا , ومتماجنا أيضا , عمى شاكمة ما يحدث بيف األصدقاء , إذ ينادـ 

 :ٔسبعضيـ بعضا , في مجمس أن

 جميػػػٌؿ مػػػا كتبػػػَت ومػػػا تقولػػػو
 

 حشرَت بخرمو مميوف فولة 

 
 

 ألف الشعر مثؿ الصبح طيػرٌ 
 

 بػػريء كػػالزىور وكالطفولػػة 
 فمػػف ذا يػػّدعي بالشػػعر فحػػبلً  

 
ـُ أىمػػػو أصػػػؿ الفحولػػػة   ُنعمِّػػػ

 شياطيُف القػريض بكػؿ حػرؼٍ  
 

 كتبُت بو المبلئكػَة الجميمػة 
, محاوال رأب الصدع وتيدئة  ٕشاعروعمى الجانب اآلخر ,كتب محمد طوسوف ال  

النفوس , والتحذير مف قسوة اليجاء , وقوتو التدميرية , وعدـ االستسبلـ لغوايتو , 
 ولو عمى سبيؿ الدعابة:

 ِطعػػػػاُف الحػػػػرِؼ نحػػػػٌر لمرجولػػػػة
 

 فرفقا فارس الضاد الجميمة 
ونصػػػػػػُؿ الحػػػػػػرِؼ قػػػػػػد يشػػػػػػفي  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوراً 
 

 ويحيػػا جرُحػػػو عمػػػرًا طػػػويبل 
  

                                         

1https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1162495974125675 
2https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1162495974125675 
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 انثت:ادلىجت انث
وألف الناس جعموا يزاحـ بعضيـ بعضا , في التفاعؿ مع أبيات الشاعر 
محمد ناجي , بطرائؽ مختمفة , اضطر ىذا األخير , تحت ضغط المتردديف عمى 
صفحتو , والمتودديف لشاعريتو , والقادميف لنصرتو , وِحْرص أكثرىـ عمى 

ؼ وطمب المزيد , إلى أف التحريض , واإلثارة والتعريض , واإلصرار عمى عدـ التوق
يستأنؼ ىجاء "مصطفى" بأبيات جديدة , متخذا مف العتبة التي جعميا مدخبل 
لؤلبيات السابقة , وىي "عمى قفا عريض القفا" , متكًأ يتكيء عميو , ومنطمقا 
ينطمؽ منو ؛ إذ قاؿ في أوؿ أغسطس, عاـ عشريف وألفيف , تحت عنواف "عريض 

 :ٔالقفا"

ٌض فأنػػػػػػػػػػػَت إذا الشِّػػػػػػػػػػػعُر َروْ 
 الَخريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼْ 

 

ـٌ َسػػػػخيؼْ    وُجػػػػؿُّ َقصػػػػيِدَؾ َنْظػػػػ
ـْ ِمػػػػْف   متػػػػٰى َتْفػػػػُس َنْظًمػػػػا فَكػػػػ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؼٍ 
 

: أِغػػْث يػػا لطيػػؼْ    َثكػػالٰى َتِضػػجُّ
 وَقرُضػػَؾ ِعنػػدي كيػػاِبٍس ُخْبػػز 

 
ـْ ُيْمػػَؽ فػػي َحْمػػوِة الِمكرِويػػؼْ    فَمػػ

 ُسػػػػػػئْمُت: ُتطػػػػػػاِلُع أشػػػػػػعاَرُه َأـْ  
 

عػػػػػػِف الشػػػػػػاعِر الفحػػػػػػِؿ أنػػػػػػَت  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْؼ؟؟َكف
 

 أَجْبُت: بإمسػاِؾ َبطنػي ُىِرعػتُ 
 

 إليػػػػػِو فطاَلعتُػػػػػُو فػػػػػي الَكنيػػػػػؼْ  
 تفاعم ادلتهقني: 

ال تخمو األبيات السابقة مف ىجاء تقبيحي مباشر ؛ إذ الميجو حاضر 
بضمير المخاطب , في ثبلثة األبيات األولى . ثـ تحوؿ األسموب في البيتيف 

ر الغائب , والياجي حاضر بضمير المتكمـ األخيريف , إلى أسموب االلتفات إلى ضمي
في ثبلثة األبيات األخيرة. عمى أف التحوؿ األسموبي , مف الخطاب إلى الغيبة , 

                                         

1https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/1171805213194751 
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وحضور شخصية الياجي في الحالتيف , إذ جعؿ يخاطب الميجو خطابا مباشرا , 
في ثبلثة األبيات األولى , ثـ التفت في البيتيف األخيريف , متحدثا عنو بضمير 

لكأنما التفت إلى سائؿ يسأؿ: أصحيح ما قمت عنو؟ وىؿ عاينت شعره  -غائبال
معاينة شخصية , أـ أنؾ تردد ما يتناقمو الناس , دوف بينة أو برىاف؟ فما كاف منو 
إال أف رد عمى السؤاؿ , بأنو مف عانى مف آثار أشعار الميجو التي لـ تنضج , 

 والتي تفوح منيا روائح شائية كريية. 

, حرص الياجي عمى أف يخفؼ مف حالة القرؼ التي تسري في األبياتوقد 
بجرعة مف الفكاىة الماجنة , التي تتجمى في األبيات الثاني والثالث والرابع 
والخامس , عمى ىيئات مختمفة , قريبة مف لغة الحياة اليومية , وأكثر قربا مف 

بالشاعر الميجو , حديث الندماف , في مجمس سمر. لقد تيكـ الشاعر الياجي 
وقبحو أشد تقبيح , وسخر منو بطريقة بشعة , ليزداد الناس معو تفاعبل عمى 
تفاعميـ , ويزداد المتضامنوف معو تفاؤال  عمى تفاؤليـ , ويعبر كؿ واحد منيـ , 
بطريقتو , عف رأيو في األبيات , التي شفت ما في الصدور , ومف قبؿ كانت تغمي 

أذى مف الميجو الموتور. وأما الشعراء الذيف كانوا  غمي القدور , وقد ناليا
يضيقوف ذرعا بالميجو , فقد راح غير واحد منيـ يعارض أبيات محمد ناجي , 
بأبيات مف لدنو , عمى شكؿ طقوس جماعية , وكأنما نحف في احتفاؿ بمناسبة 

ء , اجتماعية أو دينية أو وطنية , لتعميؽ اليجاء , وتنويع أدوات الضرب واإليذا
وشفاء الصدور مما ناؿ أصحابيا مف أذى ومف بذاء. فقد قاؿ الشاعر ثروت 

 :ٔسميـ

كػػػػػأف الػػػػػذي قػػػػػد قصػػػػػدت 
 اعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا

 

سػػػػػػػػػػػػخيٌؼ وال .. ال يسػػػػػػػػػػػػاوي  
 الرغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 
فقدِّْمػػػػػُو البحػػػػػَر.. لمحػػػػػوِت 
 ُطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 وأنػػت الُمَسػػػافر نحػػو المصػػػيؼ 
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 وقؿ لمقريِض بأف العػريَض 
 

ضػػػػعيٌؼ ..وكػػػػـ مػػػػف عػػػػريٍض  
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؼ

 
 :ٔالشاعر إلياس سميراتوقاؿ 

 فمػػػا بػػػيف نػػػاجي وثػػػروت رحنػػػا
 

 بمعمع شعر وضرب عنيػؼ 
فػػػإف كنػػػت فػػػي القػػػرب فػػػاىرع  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعا
 

ال أصػػػابؾ قصػػػؼ كػػػػثيؼ   وا 
 وذلػػػػػػؾ عمػػػػػػرو لػػػػػػو منجنيػػػػػػؽ 

 
 ويقذؼ في قسوٍة يػا لطيػؼ 

 ثبلثػػػػػػػػػتيـ يرفعػػػػػػػػػوف البيػػػػػػػػػاف 
 

وكػػػػـ لػػػػي المػػػػوا مػػػػف كػػػػبلـ  
 حنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 
 :ٕوقاؿ الشاعر محمد الوكيؿ

يػػػػػػػػو بسػػػػػػػػخف تصػػػػػػػػدؽ عم
 الرغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 

 فػػإف الشػػحاذة حػػاؿ الضػػعيؼ 
 أمػػػاـ الػػػدراىـ يمقػػػى الوقػػػار 

 
 وعنػػػد الشػػػدائد فػػػأر سػػػخيؼ 

 ولػػوال الشػػراذـ حامػػت نفاقػػا 
 

 لظػػػؿ شػػػريدا يعػػػاني الرجيػػػؼ 
أصبح الشاعر الميجو ممطشة بيف الجميع , وجعموا يتناوبوف عميو سمقا  

معت كممتيـ عمى التيويف مف بألسنة حداد , ويتماجنوف في صناعة القبح , وقد أج
قيمتو , وتحقير كينونتو , وتقزيمو , وتشويو سيرتو , وفضح سريرتو. فمنيـ مف 
شيأه تشييئا ؛ إذ جعمو أشبو ما يكوف بفضبلت طعاـ , مف شأنيا أف تمقى في اليـ 
, لتأكميا الحيتاف. ومنيـ مف جعمو فأرا سخيفا. ومنيـ مف عّرض بو تعريضا يناؿ 

رامتو. ولـ تخؿ ىذه اليجائيات التفاعمية مف تسفيو الميجو , واتيامو مف شرفو وك
بالببلدة والسخؼ والجبف والمؤـ , والنفاؽ. وىذه كميا مف خبلئؽ الشخصية 
االنتيازية الوصولية , التي تتودد إلى النابييف , وتتردد عمى مجالسيـ , وتحرص 
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وعندئذ تنقض عمى الجميع , عمى مرضاتيـ , زورا وبيتانا , ريثما تمكف لنفسيا. 
 وتتطاوؿ عمييـ.

 ادلىجت انرابعت:
مف العاـ  يوليو,ولـ تكد تغرب شمس اليوـ الثاني والعشريف مف شير 

, وقد جعؿ "عريض  ٔنفسو , حتى شف محمد ناجي غارة ثالثة عمى "مصطفى"
ة في القفا" جزءا مف نسيج األبيات , ونواة ليا , بعد أف كانت ىذه العبارة مجرد عتب

يجري فييا تطوير أسمحة  ىجومية,الحمقتيف السابقتيف. وكأننا قبالة سمسمة ىجائية 
 اليجاء , وقد حممت عنواف "عريض القفا":

وُنبِّْئػػُت مأفوًنػػا عػػريَض القفػػا 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 

ػبي   َمِغيظػًا وقد َوعَّ اغِتماًمػا كمػا الصَّ
وىػػػْؿ َتسػػػَمُع اأُلْسػػػُد اصػػػِطراَخ  

 فريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 !ْرَس عنيػػا وَتْجَتِبػػي؟ليػػا فَتُكػػؼَّ الَفػػ 
 َبَراِقُش أرَدْت بالنُُّحوسِة أىَميػا 

 
 وَكـ ِمْثَميا في الناِس ِمْف َتْنَبٍؿ َغِبػي 

عمى أف المثالب التي ألصقيا الشاعر بالميجو , كميا مما يتردد عمى  
ألسنة الناس , في لغة الحياة اليومية. فيو مأفوف , وعريض القفا , وتنبؿ, وغبي. 

جاءت ىذه األبيات الثبلثة , نتيجة لمموجات الثبلث السابقة , لتعمف انتصار  وكأنما
 الياجي , وانكسار الميجو.

عمى نحو  تعبيرية,بوصفيا أداة  المقارنة,وقد وظؼ الشاعر محمد ناجي 
ما جاء في البيت الثاني. واصطنع أسموب المحاجة والبرىاف, مف خبلؿ ببلغة 

ث. فقد جنى الميجو عمى نفسو , كما جنت براقش عمى التشبيو , والتناص مع الترا
نفسيا. ولف تضع الحرب أوزارىا ؛ فإف الياجي لعاـز عمى أال يضع أسمحتو. وما 
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فإف اأُلسد ليس مف شأنيا أف تسمع استصراخ  الميجو؛كاف لو ليرؽ لمصاب 
 الفريسة.

, جاءت ىذه الموجة , موجزة ومركزة , كما تقتضي طبيعة صناعة اليجاء 
عمى منصات الفيس بوؾ. وأما عف توابع ىذه الغارة , فإف محمد ناجي لـ يخض 
نما اصطؼ معو مجموعة مف  معركتو اليجائية , في مرحمتيا الرابعة , وحده , وا 
الشعراء , كما حدث في المرحمتيف السابقتيف . فمـ تكد تصؿ أنباء األبيات الثبلثة 

فيس بوؾ , حتى تبعتيا غاراٌت ُأخر , في السابقة إلى مسامع الناس , عبر فضاء ال
اليوـ نفسو , مف لدف شعراء آخريف , جعموا يسارعوف في أف يكوف لكؿ واحد منيـ 
دور في المعركة , بتوجيو ضربات مباغتة مركزة  , لمف طارت لو شيرة في اآلفاؽ 
ة بأنو "عريض القفا" , قبؿ أف يسترد أنفاسو , ويعيد ترتيب أوضاعو , بعد الغار 

نما سعى ىؤالء الشعراء الياجوف إلى  الرابعة التي شنيا عميو محمد ناجي. وا 
ظيار تضامنيـ معو , وتقديـ واجب اليجاء , عمى  مظاىرة الشاعر محمد ناجي , وا 
شاكمة الوفود التي يتقاطر أفرادىا عمى سرادؽ معيف , لتقديـ واجب العزاء ألىؿ 

ي أحمد , الذي عارض أبيات محمد الميت . مف بيف ىؤالء الياجيف الشاعر عم
ناجي , ووظؼ فييا كممتي "عريض القفا" , ولكنو زاد عمييا بيتيف , مع االلتزاـ 
ف غيَّر القافية لتكوف أشد إيجاعا لمميجو , بحيث "ييذي  ببحر الطويؿ نفسو , وا 

 : ٔوال يعي" و"ييوي في الثرى كالمصّرع" ويكوف ضربو "ضرب موجع" إذ قاؿ

جػػػػػػػاوز  قػػػػػػدعػػػػػػريض القفػػػػػػا 
 الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 

 فأضحى صريع الركؿ ييػذي وال يعػي 
إذا الصػػفع زار الخػػد أو عػػانؽ  

 القفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 وييػػػوى فػػػي الثػػػرى كالُمصػػػَرعِ يخػػػور  
إلػػػى نفسػػػو كػػػـ يجمػػػب العبػػػد  

 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 

 خمرىػػا ضػػرَب موجػػعِ وكػػـ مػػف عبيػػد  
كػػػراـ ذاؾ القػػػرد ضػػػربا عمػػػى   وا 

 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 متػػػػى نيػػػػؿ منيػػػػا قػػػػاؿ زد واسػػػػتمتع  
 ِِ                                          
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 المؤـ عشؽ ميانػةوعادة أىؿ 
 

 ولػػػػػػػػيس بحػػػػػػػػر  مػػػػػػػػف يػػػػػػػػذؿ إلمػػػػػػػػعِ  
لعميا واحدة مف الحاالت النادرة , في تاريخ صناعة اليجاء , في الشعر  

العربي الحديث , تمؾ التي تشتعؿ فييا نيراف معركة ىجائية حامية الوطيس, متعددة 
ت الجنسيات , إف صح ىذا التعبير , تتمثؿ في انطبلؽ غارات متتالية , أو موجا

متبلحقة , مف جبيات مختمفة , مف قبؿ قوى متحالفة , يجري التنسيؽ بينيا , 
وتستيدؼ عدوا واحدا وحيدا أو ميجوا مشتركا , ىو الشخصية االنتيازية 

 , أو ىو "عريض القفا".الوصولية

 هىٌت عرٌض انقفا:
والحقيقة أف "عريض القفا" تعبير يشير , مف الناحية المغوية , إلى الحمؽ 

لغباء , والببلدة والببلىة , وبطء الفيـ , والفياىة. وقد راج رواجا عظيما في وا
البيئة المصرية , عمى ألسنة الناس جميعا ؛ إذ يستيدفوف بو طائفة معينة مف بني 
آدـ , وىـ أولئؾ الذيف يبيعوف كرامتيـ وكبرياءىـ وعزة أنفسيـ , مف أجؿ الوصوؿ 

ب غيرىـ , زورا وبيتانا , بغير سمطاف أتاىـ. إلى مقاصد دنيوية زائمة , عمى حسا
وال يبالوف , في سبيؿ الوصوؿ إلى ذلؾ , بأف تطير ليـ سيرة شائية كريية 
مذمومة , عمى ألسنة القاصي والداني. فبل يخجؿ الواحد منيـ مف أف ُيصفع عمى 
قفاه , جيارا نيارا , مرات عديدة , عمى مرأى ومسمع مف الناس. وقد يألؼ ىذه 

 إلىانات , ويستعذبيا , وال تصبح منكورة لديو , ويسعى إلى طمب المزيد.ا

وىذه األلفة التي مف شأنيا أف تنشأ بيف شخصية االنتيازي وما يتعرض لو 
مف إىانات وانتياكات , ال يبالي بيا , وال يضج منيا , بؿ يتمذذ بيا , ويحرص 

السيد عمى صفحتو عمى ىي ما عبر عنو الدكتور أسامة شفيع  –عمى استدامتيا 
الفيس بوؾ , في اليوـ الحادي عشر , مف أغسطس عاـ سبعة عشر وألفيف , إذ 
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ذكر صراحة "عريض القفا" , وىو مف تتمثؿ فيو ىذه الخصاؿ الذميمة , في أبيات 
 :ٔجاءت تحت عنواف "مطرقة المساء" 

ـُ أف اليجػَو يصػمُحو  لو كنُت أعمػ
 

 ىجوُتو, ورجوُت األجَر متصػبل 
لكػػْف " عػػريُض القفػػا " لػػو ُرْحػػُت  

 ألعُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 !لـ َيمَؽ لعنَي إال ضاحًكا َجِذال 
 ولػػو بسػػطُت لسػػاني فػػي مقابحػػو 

 
لظػػػػػػػف قػػػػػػػولَي فيػػػػػػػو الشػػػػػػػعرَّ  

 !والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَجبل
 

وفي الصفحة الخامسة بعد المائة األولى , مف الجزء األوؿ , مف كتاب "ىز 
شأف عريض القفا  القحوؼ بشرح قصيد أبي شادوؼ" , ليوسؼ الشربيني: "ومف

وأف ال يضجر , وال  –كذا  –وتخينو وبميد الطبع , أف يكوف ) لمنائبات صبور( 
يقمؽ مف البوؿ وغيره , ويصبر عمى حوادث الدىر , ومصائبو , لشدة ببلدتو وعدـ 

 .ٕذوقو وقمة تدبيره"

 انشخصٍت االوتهازٌت:
مف نماذج ال تخمو  كميا,في المجتمعات اإلنسانية  الحياة,ال جـر أف 

مف ىذا النمط , مف شأنيا أف تغري قرائح الياجيف وتشعؿ فييـ الرغبة في  بشرية,
صناعة قصائد اليجاء . إف ىي إال شخصيات غير محببة لمناس أجمعيف , وال 
يعرؼ القوـ خطورة أصحابيا إال بعد أف يصيبيـ منيـ أذى , عمى غير ما يتوقعوف 

جانبيـ , ويسروف إلييـ بخبيئات أنفسيـ , ؛ إذ يعاممونيـ بالحسنى , ويأمنوف 
ويطمعونيـ عمى ما يحبوف وما يبغضوف , ثـ إذا بيـ , بعد أف تقع الواقعة , 
تنكشؼ بيف أيدييـ حقائقيـ المخزية مف غدر وخسة وحقد دفيف.  فنحف إذف أماـ 

                                         

1 https://www.facebook.com/ossama.shafie/posts/741379132715773 
2 Yūsuf Al-SHIRBINIʾS KITĀB HAZZ AL-QUῌῡF BI SHARῌ 

QAṢḹD ABḹ SHĀDūF, Edited and Introduced by Humphrey Davies, 

Volume I, p. 105.  
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شخصية إنساف بارد يسعى ليمو ونياره , إلى أف يزاحـ الناس , عمى كره منيـ , في 
ئونيـ الخاصة والعامة عمى السواء . يستثقمونو حينا , ويمموف تصرفاتو الحمقاء ش

في أكثر األحياف , وال يطيقوف لو حديثا , بعد أف ذاقوا منو مرارة الزور والبيتاف , 
ويشعروف نحوه بضيؽ الصدر والقرؼ . ولكنو رزؽ ببلدة في اإلحساس , وجفاء 

بيف خمؽ اهلل , ويزعـ لنفسو كمما كاف في مؤل في الطبع , كأنما يتمذذ بقبح سيرتو 
مف الناس , مف أىؿ الثقافة واألدب , أنو شاعر كبير , وباإلمارة جدير , ويتسمؽ 
المنصات باإلكراه , ويتطاوؿ عمى أولي الفضؿ مف الشعراء . وال يكؼ عف أف يوقع 

 بينيـ العداوة والبغضاء.

ة المموؿ , مف فميس بمستغرب أف تكوف ىذه الشخصية النمطي 
الشخصيات التي مف شأنيا أف تكوف ىدفا لنيراف اليجائيف , وتستأثر بالذـ والتقبيح 
, مف لدف آدـ إلى يوـ الديف. فيذا الشاعر حميد األحمد , كتب عمى صفحتو عمى 

 : ٔالفيس بوؾ في اليوـ الثالث مف مارس عاـ تسعة عشر وألفيف , يقوؿ فييـ

 كػػػػػػؿ الوصػػػػػػولييف حػػػػػػيف تقػػػػػػدموا
 

 لػػػـ يرتقػػػوا بالعػػػدؿ واإلنصػػػاؼِ  
 متسػػػػػمطوف عمػػػػػى ميػػػػػارة غيػػػػػرىـ 

 
 متسػػمقوف عمػػى ُذرى األكتػػاؼِ  

 
 فػػػػػػإذا رأوا عمػػػػػػبًل جديػػػػػػدًا مبيػػػػػػراً 

 
 بخسػػػػوه أو نعتػػػػوه باإلسػػػػفاؼِ  

 جبموا عمػى حسػد وبعػض وضػاعة 
 

 ودنػػػػاءة األخػػػػبلؽ واإلجحػػػػاؼِ  
 إف كػػاف يخفػػى األمػػر عنػػد مػػديرىـ 

 
 فػػاألمر عنػػد اهلل لػػيس بخػػاؼِ  

فيـ كيانات تظير غير ما تبطف , يتراءى أفرادىا لمناس , مف بعيد , في  
ثوب قشيب , ومظير مييب . ولكنيـ مف حيث الجوىر أراذؿ الناس , وأقبحيـ سيرة 

                                         

1https://www.facebook.com/WahatAlshi3rAlarabyAlfasyh/posts/146654

7730142787 
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يديولوجية عمى جانب كبير مف التواتر إوثمة , وأخبثيـ طوية , وأردؤىـ سريرة . 
غتيا اإليطالي نيكولو دي برناردو دي تمؾ التي أحكـ صيا , وىي ىؤالء القوـيتبناىا 

, في ثبلث كممات طافت  Niccolò di Bernardo dei Machiavelliماكيافممي 
الذي  وىذا يعني أف الشخص . ٔ"الغاية تبرر الوسيمة"أف المشارؽ والمغارب , وىي 
وضعو في أـ تحقيؽ اليدؼ الذي  , بأي ثمف ليحاولف , تتمثؿ فيو ىذه الخبلؿ ,

ي شيء أو أي شخص أف يقيـ وزنا ألدوف  لف يغفؿ عنو ليبل أو نيارا ,رأسو , و 
فيو عمى استعداد ألف يناؿ مف الجميع , ويبيع الجميع , ويوقع بيـ  مف حولو ,م

المتاحة في  كؿ األدواتالضرر , ال يردعو عف ذلؾ ديف وال خمؽ ؛ إذ يستخدـ 
 ببل ضمير وليصبحف فردا .ألمرإذا لـز ا متناوؿ يده , وكؿ األسمحة التي تتييأ لو ,

مف أجؿ الحصوؿ  , غير أخبلقية الجنوح إلى سموكياتعمى  قادرا قدرة ال تحد , ,
والحقيقة أنيا سموكيات ممجوجة مذمومة ومنبوذة مف قبؿ كثير مف  عمى ما يريد.

 .ٕالمفكريف والمنظريف في الشرؽ والغرب , عمى السواء

بقدر حاجتيـ إلييـ , ويزينوف ليـ فاالنتيازيوف يتوددوف إلى الناس , 
سوء أعماليـ , ويتمونوف بكؿ ألواف الطيؼ , ويمجأوف إلى كؿ وسائؿ الخداع 
والزيؼ , كمما اقتضت مقاصدىـ ذلؾ , حتى إذا تمكنوا ممف كانوا يترددوف عمييـ , 
وأسمس ليـ قيادىـ , انقمبوا عمييـ , ونكموا بيـ , وساموىـ سوء العذاب.  وىـ 

وو حظ  عظيـ مف الخطر , وبعد الصيت , وشيرة األثر في حياة الناس طوائؼ ذ
والمجتمعات , لما تشتمؿ عميو نفوسيـ مف وضاعة وخسة , ودجؿ ونفاؽ , وال 

                                         

1 Fernando Savater, Ética y ciudadanía, Editorial Montesinos, 
2002, p. 24., Javier Ballesta Pagán, Los medios de 
comunicación en la sociedad actual, EDITUM, 2000, p. 240. 

2 Gerardo Pérez Sánchez, Las tormentas interiores, Editorial 
Verbum, 2017, p. 15., Sixto Vásquez Narva, Como Alcanzar El 
Éxito Verdadero, Libros En Red, 2005, p. 46. 
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عيد ليـ وال أمانة وال ذمة . يبخسوف الناس أشياءىـ , وىـ يحسبوف أنيـ 
 يحسنوف صنعا .

, وتعرية مقابحيـ وليس كاألدب لمتشيير بيـ , وكشؼ زيفيـ ونفاقيـ 
ومثالبيـ , والتحذير مف شرورىـ وآثاميـ. فقبؿ زمف األدب التفاعمي , صور أحمد 

 :ٔشوقي حقارتيـ وقبح نفوسيـ تصويرا ساخرا , فأحسف التصوير إذ يقوؿ

 بػػػػػػػػػػػرز الثعمػػػػػػػػػػػب يومػػػػػػػػػػػاً 
 

 فػػػػػػي ثيػػػػػػاب الواعظينػػػػػػا 
 فمشػػػى فػػػي األرض ييػػػدي 

 
 ويسػػػػػػػػػػػػػػّب الماكرينػػػػػػػػػػػػػػا 

 ويقػػػػػػػػػػػػػوؿ : الحمػػػػػػػػػػػػػػد هلل 
 

 العالمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 يػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػاد اهلل توبػػػػػػػػػػوا 

 
 فيػػػػػػػو كيػػػػػػػؼ التائبيػػػػػػػا 

 وازىػػػدوا فػػػي الطيػػػر إف الػػػػ 
 

 ػػػػػعيش عػػػػيش الزاىػػػػدينا 
 واطمبػػػػػػػػوا الػػػػػػػػديؾ يػػػػػػػػؤذف 

 
 لصػػػػػػػبلة الصػػػػػػػبح فينػػػػػػػا 

 فػػػػػػػػػػأتى الػػػػػػػػػػديَؾ رسػػػػػػػػػػوؿٌ  
 

 مػػػػػػػف إمػػػػػػػاـ الناسػػػػػػػكينا 
 عػػػػػػػػَػَرَض األمػػػػػػػػَر عػَمػَيػْػػػػػػػػػوِ  

 
 وىػػػػػو يَػرجػػػػػػػػو أف يػػػػػػَمينا 

 عػػػػػػػػُْذراً فأجػػػػػػػػػػػػاب الديػػػػػػػػُؾ  
 

 يػػػػػػا أضػػَػػػػػػػؿ الميْػتػػػػػػَػدينا 
 بػَمػِّػػػػػػػػػغ الثَػعْػمػػػػػػػػَػَب عػَنػػػػػػػػػي 

 
 عَػْف جػُدودي الصالحػػػػينا 

 عػػػػف َذوي التػػػػػِيجاف مِػمػػػػػَّف 
 

 َدخػػَػػػػػػػَؿ البَػطػػػػػْػَف المعينػػػػػا 
 إنيػػػػػـ قػػػػػػػػالوا وخػَيػػػػػْػُر الػػػػػػ 

 
 قػػػػػَػْوِؿ قػَػػػػػػْوُؿ العػػػػػػػػارفينا 

 مُػخْػطػػػِػئٌ مػػػػَػْف ظػػػػَػّف يَػومػػػػػاً  
 

 أَف ِلمثَػعػْػػػػػػػػػػػػػَمِب ديػػػػػػػػػػػػػػػنا 
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إف ىي إال شخصيات ال تفتأ تتطفؿ عمى الموائد كميا , وال تكؼ عف الطرؽ 
عمى كؿ باب , وال يردعيا زجر وال عتاب , وال يتسرب إلييا الممؿ , وتحشر نفسيا, 
عمى كره مف الناس , في كؿ شأف مف شئونيـ , وتزاحميـ في اىتماماتيـ , 

, رغبة في اإلحاطة بأسرارىـ , ومعرفة خبيئات نفوسيـ , كمما وتراقبيـ عف كثب 
استطاعوا إلى ذلؾ سبيبل . شخصيات شديدة المؤـ , تدعي المحبة , ولكنيا , في 
حقيقة األمر , ال تحب أحدا , تتصنع االبتسامة , ولكنيا تضمر حقدا دفينا عمى كؿ 

لدناءة وشح النفس البشر , وتتمنى ليـ الشر . شخصيات عمى جانب كبير مف ا
 وسوء الخمؽ . "كانوا ال يتناىوف عف منكر فعموه. لبئس ما كانوا يفعموف".

شخصيات مغرورة متكبرة مختالة بنفسيا, عمى قدر ىائؿ مف النميمة ,  
فساد ما بينيـ  لقاء العداوة والبغضاء بينيـ , وا  تسعى دائما لموشاية بيف الناس , وا 

نفسيا , عمى حساب الجميع. تتخذ مف التزلؼ مف مودات , رغبة في التمكيف ل
والتممؽ واالنتيازية والتسمؽ عمى أكتاؼ اآلخريف ما تستطيع بو أف تصؿ إلى 
مآربيا الشخصية , عمى حساب اآلخريف,  ولموصوؿ إلى ذلؾ , فإنيا ال تتورع عف 

 صناعة الكذب والزور والبيتاف. 

نما مثميـ كمثؿ مف قاؿ فييـ الجاحظ دخمت ديواف المكاتبات  ":, قديما وا 
ببغداد, فرأيت قوما قد صقموا ثيابيـ, وصفوا عمائميـ, ووشوا طرزىـ. ثـ اختبرتيـ, 
فوجدتيـ كما قاؿ اهلل تعالى: " فأما الزبد فيذىب جفاء " ظواىر نظيفة, وبواطف 

 " ٔسخيفة " فويؿ ليـ مما كتبت أيدييـ, وويؿ ليـ مما يكسبوف

                                         

1
كتاب نصرة الثائر عمى المثؿ السائر , تحقيؽ محمد صبلح الديف بف خميؿ بف أيبؾ الصفدي ,   

 .ٜ٘ٔعمي سمطاني , مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ : ص 
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 قػوؿه الطائفػة مػف االنتيػازييف الوصػولييف , فػي ىػذولعؿ مف أجمؿ مػا قيػؿ 
  1 ٕٛٔٓيوليو  ٖٔالشاعر محمد ناجي , عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ يوـ 

 َرزيئػػُة العػػاقميَف فػػي ِخَمػػػؽٍ 
                   

ـْ بالحيػػػػػػػاِة كػػػػػػػالَبَخرِ    وجػػػػػػػوُدُى
 َتكاُد أرٌض َتضيُؽ عف َقَدـٍ  

                         
ـْ كػػذاَؾ السػػماءُ    عػػف َمَطػػرِ  لُيػػ

ـْ والتشبيُو َيرُفُضُيـْ    َشبَّيُتُي
     

  
 
 

                   

 كِعمَّػػػػػػػػػٍة والَخػػػػػػػػػبلُص بػػػػػػػػػالَبَترِ  
ـْ فَشػػػػػرُُّىـُ    وقػػػػػد ُبمينػػػػػا بِيػػػػػ

            
 

                 

 فػػػي لَيػػػٍب إْف َفَتشػػػَت ُمسػػػتِعرِ  
بػػػػوا الَت حػػػػيَف ُمقتَػػػػَربٍ    َتَقرَّ

        
 

                   

 َتفػػػػػاَخروا الَت حػػػػػيَف ُمفتَخػػػػػػرِ  
ـْ َيقتمػػوَف بيجَتنػػا   َتعسػػًا لُيػػ

                   
ـْ كالِعقػػػػػػػػػاِب لمبَشػػػػػػػػػرِ    فػػػػػػػػػإنُي

 يػػا كائنػػاٍت َتَضػػجُّ ِمػػف َكَمػػدٍ  
                       

 ُمَمػػػػػدٍَّد فػػػػػي القمػػػػػوِب ُمسػػػػػتِترِ  
ـْ فَنقَبمُػػوُ    لػػو َصػػحَّ َقػػوٌؿ بُكػػ

                          
ـْ خطيئػػػػُة الَقػػػػَدرِ لقُ    مػػػػُت : أنػػػػت

ـْ َتسػػػتنيُر فػػػي ُظَمػػػـٍ    ُقمػػػوُبُك
                        

 لكنَّيػػػػػػػػػا َتسػػػػػػػػػتنيُر بالشَّػػػػػػػػػَررِ  
ـْ َيَظػؿُّ ُمنتِزحػػاً    فػالخيُر عػنُك

 
                 

ـْ رأيػػػُت فػػػي َوَفػػػرِ    والشػػػرُّ فػػػيُك
ـُ األسػػػوياَء َوْيَحُكػػػـُ      أشػػػَقْيُت

                   
ـْ ىػػػػػؤالِء مػػػػػف َنَفػػػػػرِ َتبَّػػػػػ   ًا لُكػػػػػ

عػػػػف ُسػػػػنَِّة الماجػػػػديَف قػػػػد  
 َقَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا

 
                         

 وَيػػػػدَُّعوَف الُبػػػػروَء ِمػػػػْف ِقَصػػػػرِ  
والحقيقة أف األبيات األخيرة , ما إف فرغ صاحبيا مف رفعيا عمى صفحتو ,  

ذيف حتى طارت ليا شيرة عظيمة , أفزعت طائفة مف االنتيازييف الوصولييف , ال
يحسبوف كؿ قصيدة عمييـ , وأقضت مضاجعيـ , وأدت إلى انفجار حالة مف 

, لـ تخؿ مف دجؿ , اختمط فييا الحؽ بالباطؿ , وكانت سببا في نشوب الجدؿ

                                         

 1https://www.facebook.com/mohamed.nagy.589/posts/654903911551553 
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معركة حامية الوطيس عمى صفحات الفيس بوؾ , لـ تبرأ مف سفاىة وال مف بذاء , 
تمممموا مف األبيات التي  ولـ تكف بنجوى مف تفحش وال مف إيذاء , مف جانب مف

تمقاىا القوـ بألسنتيـ , وجعموا يقولوف بأفواىيـ ما ليس في قموبيـ , وأصبحت 
 مادة حديثيـ في الصباح والمساء.

ف الشخص الذي تغمب عميو  ليو امرؤ يعرفو الناس الوصولية, و النفعية وا 
تكمف  إذ ؽ ؛والتممؽ , والميارة في التزلؼ والتسم االنتيازية بسيماه , مف حيث

المفظي, ال تعنيو , في ىذا الصدد , المنفعة  والتحايؿ , في اإلقناع الكبلمي وقدرات
نما الذي يشغمو ىو أف يحقؽ مآربو الشخصية , عمى حساب اآلخريف.  العامة , وا 

عمى ضحاياه  يصطفي ومف ثـ فإف مف ينتمي إلى ىذه الطائفة مف الناس , إنما
النابييف الناجحيف , الذيف تتحمؽ حوليـ  األشخاص ىإل يعمد إذ, نحو دقيؽ وثيؽ

يتوسـ فييـ الطيبة , وحسف السيرة , ونقاء السريرة , وسبلمة  الذيفو  الجماىير ,
النية والتمقائية والعفوية , ويتودد إلييـ , ويكثر مف التردد عمييـ , ويحرص , في 

 بسيولة أعينيـ , ـأما أمره ينكشؼ البداية , عمى مرضاتيـ , قناعة منو أنو لف
 قيمو يتنازؿ عف أف أىدافو ومقاصده. ولف يسوءهلتحقيؽ  ويسر , ويركز عمييـ ,

نو لعمى  , بؿ إنو ليسارع في التضحية بيا , ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل .مبادئو و  وا 
. طالما اقتضت أطماعو ذلؾ , شأنو في ىذا شأف الحرباء , جمده استعداد ألف يغير
ذلؾ إف ىو أدار ظيره لمناس الذيف كاف يتودد إلييـ , وتجاىميـ , ثـ ال عميو بعد 

 .!""أنا ومف بعدي الطوفافوسعى إلى إيذائيـ , وأمعف في اإليذاء , ورأس مالو:

بمغت مبمغا عظيما مف  ىجائية,وقد صوره الشاعر محمد ناجي في صورة  
  ٔالقبح , فأحسف التصوير, إذ يقوؿ

 ُيـُ ُصَوْيِحبي قد َعِممػُت ِمػثمَ 
                           

 َيػػػِزؿُّ بػػػالَقرِف منػػػُو فػػػي َصػػػَخري 
                                          

1
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ذو  -إذ يػػػػػراَؾ  -ُمَحػػػػػدٌَّب 
 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفوٍ 

                          

ْف َيػػػػػػػَر الػػػػػػػذاَت منػػػػػػػُو َينَقِعػػػػػػػرِ    وا 
 تكػػػػاُد منػػػػا العيػػػػوُف َتفِقػػػػُدهُ  

                         
   

 مػػػػػف ِقَصػػػػػٍر فيػػػػػِو ِزيػػػػػَد بالشَّػػػػػَفرِ  
 ختبْرنا القصيَد ِمْف َقَزـٍ لِو ا 

      
                   

 بػػػػػػِو ُيػػػػػػَوفَّٰى ِمػػػػػػْف ظػػػػػػاِلٍع َنِخػػػػػػرِ  
 ِقػػػرٌد وَطبػػػُع القُػػػروِد َدْيدُنػػػوُ  

 
                     

 وأرنػػػػػػػػػػػػٌب غػػػػػػػػػػػػاَفموُه بػػػػػػػػػػػػالَجَزرِ  
 

 
 َمقاُمػػػُو كػػػاف َبػػػْوَؿ ماشػػػيةٍ 

                         
 َمْبطونػػػػػػػػػػٍة أو ضػػػػػػػػػػآلَة الَبَعػػػػػػػػػػرِ  

 

 
 فػػػي ُحمِقػػػِو أخطػػػأوا َىَبنََّقػػػةً 

         
             

 يقوُليػػػػػػػا : منػػػػػػػَؾ ِجػػػػػػػدُّ ُمفتِخػػػػػػػرِ  
 

 
 صنائُع الُعػرِؼ لػيَس َتعِرفُػوُ 

                     
 تقػػوؿ : لػػيس الرَُّجْيػػُؿ مػػف َوَطػػري 

 

 
 َمحُض َسراٍب فمسَت واِجَدهُ 

 
 
 
 

                     

ـٌ ال َيػػػػػػػػػػروُؽ لمَبَصػػػػػػػػػػرِ    ُمَجسَّػػػػػػػػػػ
 

 
 ُمَثرِثػػػٌر إْف رَمػػػاَؾ ِمػػػْف َكِمػػػـٍ 

                     
 أعيػػاَؾ مػػف َسػػْيِؿ ُحمػػِؽ ذي َىػػَذرِ  

 

 
 وِمػػػف رزايػػػا الزمػػػاِف ُمعتِقػػػدٌ 

         
                   

 بأنػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػف ببلغػػػػػػػػػِة األثَػػػػػػػػػػرِ  
 

 
 مػػا كنػػُت أدري ُقَبْيػػَؿ رؤَيِتػػو

  
 
 
 

 
 
 

                       

 النػػػػاِس لمَبَقػػػػرِ بػػػػأفَّ ِصػػػػْنًوا فػػػػي  
 

 
 فاسػػػػتغِفِر اهلَل ناِدمػػػػًا فَمَقػػػػد

                         
      

ـَ الَحصػػػاِة مػػػف َحَجػػػري   رأيػػػَت َرْجػػػ
 

 
عمى منصات  التفاعمي,ال جـر أنيا واحدة مف مباىج صناعة الشعر   

وما يتعمؽ بشخصية  خاص,واليجائي منو عمى نحو  االجتماعي,التواصؿ 
نحو أكثر خصوصية. فيي لوحة فنية , عمى الرغـ مما اشتممت االنتيازي , عمى 

عميو مف قسوة ىجائية , ليس إلى مقاومة جاذبيتيا مف سبيؿ , مف لدف مف يمذ 
ليـ قراءة الشعر , واالنتشاء بو انتشاء فنيا عنيفا. صور الشاعر شخصية 

ويرى ىو  االنتيازي في صورة يراىا الناس الذيف وقعوا ضحايا لو , شخصا وضيعا ,
نفسو أرفع منيـ ذكاء , وأوسع حمما , وأكثر عمما , وأنيـ عميو حاقدوف. وقد بمغ 
خراجيـ عف  عنات األدباء , ومف ال حظ ليـ في صناعة األدب , وا  مف اإلمبلؿ وا 
طورىـ , مبمغا عظيما , حتى غدا أشبو ما يكوف بالذباب الذي ال يفتأ يشف غارات 
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أزيز , أو بالبعوض لو طنيف ,  وىـ لو كارىوف.  متبلحقة عمى وجوه الناس , لو
فيو إنساف ال يشعر الناس نحوه باالنعطاؼ وال االرتياح , ودائما ما يكونوف عنو 
معرضيف , وفيو غير راغبيف , ومعموـ أف الشعراء بموجب ما تشتمؿ عميو نفوسيـ 

دىـ مف حساسية مرىفة وسرعة تأثر باألحداث , إذ تضيؽ صدورىـ , وينفد رصي
مف الصبر, لف يظموا مكتوفي األيدي , مشمولي اإلرادة , عاجزيف عف التصدي لمف  
أصبح ممطشة لمجميع , وجعؿ الشعراء يتواثبوف عميو , ما استطاعوا إلى ذلؾ 

 سبيبل , ويزاحـ بعضيـ بعضا في ذمو وتحقيره .

لتي االنتيازيوف الوصوليوف , كما يتجمى مف خبلؿ ىذه القصيدة األخيرة , ا 
خرجت عف المألوؼ في صناعة اليجاء التفاعمي , مف حيث الحجـ ؛ إذ بمغت عدة 
أبياتيا خمسة وعشريف بيتا , في حيف أف الجميرة الغالبة , ال تكاد تتجاوز عشرة 

إف ىـ إال كيانات مقرفة , تضج منيـ األرض , وتوشؾ السماء ,  -األبيات إال قميبل
 التي يبتمى بيا العقبلء األسوياء مف البشر:بسببيـ , أال تمطر. فيـ الرزيئة 

 َرزيئػػُة العػػاقميَف فػػي ِخَمػػؽٍ 
                   

ـْ بالحيػػػػاِة كػػػػالَبَخرِ    وجػػػػوُدُى
 َتكاُد أرٌض َتضيُؽ عف َقَدٍـ  

                         
ـْ كذاَؾ السماُء عف َمَطرِ    لُي

ـْ والتشبيُو َيرُفُضُيـْ    َشبَّيُتُي
     

  
 
 

                   

 كِعمَّػػػػػػٍة والَخػػػػػػبلُص بػػػػػػالَبَترِ  
وقد ىّوف الشاعر مف شأنيـ , بأدوات تعبيرية مختمفة ؛ إذ جعميـ )ِخَمؽ(.  

وىي كممة تتردد عمى ألسنة طوائؼ كثيرة مف الناس , في الحياة اليومية المصرية؛ 
إذ يتأففوف مف شخص, أو مجموعة أشخاص , ويشمئزوف منيـ , ويشعروف 

بالقرؼ , وال يطيقوف رؤيتيـ , وال أف يصغوا إلييـ , ويسمعوا ليـ حديثا , نحوىـ 
ويجعموف منيـ كائنات منبوذة . وكأنما كممة )ِخَمؽ( تعادؿ كممة )ِجيؼ(. وفي ىذا 
ذ يرى الشاعر أف "وجودىـ بالحياة كالبخر" ؛ فإنما يمعف في  مف االمتياف ما فيو. وا 

ذة , ذات روائح شائية كريية , يعافيا الناس , تحقيرىـ , ويجعؿ منيـ كيانات منبو 
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ومنيا يفروف. ومف ذا الذي يطيؽ أف يشـ روائح منتنة تنبعث مف فـ امرئ , ال 
نما جعؿ الشاعر ىذا  تعرؼ النظافة إليو سبيبل , دوف أف يصيبو منو أذى؟! وا 

ة عف "البخر" , فضبل عف داللتو الحسية التي تزكـ األنوؼ , وتؤلـ األرواح , كناي
 الكذب والزور والبيتاف , الذي ينبعث مف أفواه ىؤالء القوـ.

جمع الشاعر , عمى االنتيازييف , صورتيف تتداخبلف معا , إحداىما في 
األخرى , أوالىما حسية قديمة , وأما األخرى فيي معنوية معاصرة. واحدة منتزعة 

راث اليجائي القديـ. وأما األخرى فيي نازحة مف الت المعاصرة,مف الحياة اليومية 
انتشرت عمى نطاؽ واسع في صناعة الشعر عند  تراثية,صورة  القديمة,الصورة 
إذ يبرز الياجي فيو صفة )الَبَخر(  الميجو؛وىي تقبيح  الحديث,قبؿ العصر  العرب,

فإنيا  المعاصرة,, ممثبل في الروائح المنتنة التي تفوح مف الفـ. وأما الصورة 
وتوظيفيا في  اليومية,تعارة كممة )ِخَمؽ( مف لغة الحياة لتتجمى مف خبلؿ اس

, في لغة إذ يستخدموف ىذه الكممة األخيرة صناعة الصورة اليجائية. فإف الناس ,
الحياة اليومية المعاصرة , لوصؼ نماذج بشرية منبوذة , فإنما يسخروف مف 

, وال يقيموف أصحابيا , وييونوف مف شأنيـ , ويزدرونيـ أشد ما يكوف االزدراء 
 ليـ وزنا.

طوؿ القصيدة , النسبي , أتاح لمشاعر, أف يفتف في توظيؼ أدوات تعبيرية 
متنوعة , مف ناحية , وقد نجح الشاعر , في الوقت نفسو , أف يكوف بنجوى مف 
الرتابة واإلمبلؿ , مف ناحية أخرى. فيو , مف الناحية األسموبية , تكمـ عف 

يات األولى , مف القصيدة , بضمير الغيبة , كبلما عاما. االنتيازييف , في ستة األب
ثـ في خمسة األبيات التالية , وظؼ أسموب االلتفات ؛ إذ عدؿ عف ضمير الغيبة 
إلى ضمير الخطاب. ثـ عاد في بيت واحد , بعد ذلؾ إلى ضمير الغيبة , مرة أخرى. 
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ربتو مع واحد وفي ثبلثة عشر بيتا , تحوؿ مف العاـ إلى الخاص ؛ إذ يحكي تج
 منيـ , دوف أف يسميو, تمثمت فيو خبلئؽ االنتيازي الوصولي.

وبيذا يقوـ بناء ىذه القصيدة اليجائية عمى مجموعة مف الثنائيات. مف 
بينيا ثنائية التمميح والتصريح , وثنائية الحضور والغياب , وثنائية العاـ والخاص, 

التصغير بالمفظ والتصغير بالييئة, وثنائية تقبيح الشكؿ وتسفيو العقؿ , وثنائية 
وثنائية التيويؿ والتيويف , وثنائية التراثي والمعاصر , وثنائية الحسي والمعنوي. 
فقد اتكأ عمى الموروث الشعري. ولكنو لـ يعش في عزلة عف الواقع المعاصر. 
فجعؿ يصوؿ ويجوؿ , في غارات شعرية , عمى االنتيازييف , ترفده لغة طيعة, ال 

التمعثـ وال التصنع , وال تشكو الفاقة. يصطؼ جنبا إلى جنب , مع ىذه  تعرؼ
ف كانت الغمبة لؤلسموب الخبري.  الثنائيات , ثنائية الخبر واإلنشاء. وا 

عمى  محكما,تداخبل  القصيدة,عمى امتداد أبيات  الثنائيات,وقد تداخمت ىذه 
, في القصيدة التي بيف نحو ما يحدث في المعادالت الكيميائية. فقد اصطنع الياجي

أيدينا , ثنائية التيويؿ والتيويف ؛ إذ أعمؿ في الميجو , الذي تكوف االنتيازية 
والوصولية , ىي رأس مالو , في ىذه الحياة , رغبة في الوصوؿ إلى مقاصده, 

نيا ألداة  تدؿ  –والحصوؿ عمى مآربو  آلية التصغير , بجانبيو المفظي والمعنوي. وا 
ياؽ , عمى الوضاعة والحقارة. أما مف حيث التصغير بالمفظ , فإف , في ىذا الس

االنتيازي الميجو , ليس بصاحب. وما كاف لو أف يكوف صاحبا. فإف الصاحب ال 
نما ىو "صويحب" , تكوف مصاحبتو مؤقتة , ريثما يتمكف مف  يخوف, وال يغدر. وا 

ؾ معنى الرجولة , فريستو , ويصؿ إلى مآربو. وىو ليس برجؿ ؛ ألف مثمو ال يدر 
نما ىو "رجيؿ".  بكؿ مشتمبلتيا مف مروءة ونبؿ وشيامة وشجاعة وتضحيات. وا 
 , " وأما مف حيث التصغير المعنوي , فإف االنتيازي , في ىذه القصيدة , ليو "قـز

 قد بمغ مف الضآلة والحقارة حدا أصبح معو:
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َمحػػػػػػػُض َسػػػػػػػراٍب فمسػػػػػػػَت 
 واِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدهُ 

 
 
 
 

                     

ـٌ ال َيػػػػػروُؽ لمَبَصػػػػػرِ مُ    َجسَّػػػػػ
 

 
 وىو أيضا:

 تكػػػػاُد منػػػػا العيػػػػوُف َتفِقػػػػُدهُ 
                         

   

 مػػف ِقَصػػٍر فيػػِو ِزيػػَد بالشَّػػَفرِ  
 

 لِو اختبْرنا القصيَد ِمْف َقَزـٍ 
      

                   

 بػػػِو ُيػػػَوفَّٰى ِمػػػْف ظػػػاِلٍع َنِخػػػرِ  
ظي والمعنوي, فإف الياجي ليعمؿ وفضبل عف التصغير , بجانبيو المف 

التيويف , في الميجو , بشكؿ آخر ؛ إذ يتبلعب بو , ويتخذه ىزوا ولعبا. وقد جعؿ 
منو حيوانا ميينا كالقرد , أجمع الناس عمى اتخاذه واجية لمدمامة والقبح. وىي 

لدى  اليجاء,مف الشعراء العرب القدامى. وغدت مف لواـز  الياجوف,سنة سنيا 
منيـ. فمـ يشأ محمد ناجي أف يضف  عمى ميجوه , بأمر أجمعت عميو كثيريف 

األمة , وتمقتو بالقبوؿ , سواء في لغة الحياة اليومية , أو في صناعة اليجاء. 
 ومف ثـ , فإف االنتيازي , الذي يعرفو صاحب القصيدة , إف ىو إال:

 ِقػػػرٌد وَطبػػػُع القُػػػروِد َدْيدُنػػػوُ 
 

                     

 غػػػػػػػاَفموُه بػػػػػػػالَجَزرِ  وأرنػػػػػػػبٌ  
 

 
 َمقاُمػػػُو كػػػاف َبػػػْوَؿ ماشػػػيةٍ 

                         
 َمْبطونػػػػػٍة أو ضػػػػػآلَة الَبَعػػػػػرِ  

 

 
ف تشبيو الميجو بالقرد , في استعارة تصريحية , فضبل عف بعده التراثي  وا 
الذي ال ينعزؿ فيو اليجاء التفاعمي عف اليجاء القديـ , سواء في األدب العربي أو 

مف اآلداب األخرى , مف حيث التعبير عف القبح والدمامة , ليو تجسيد  غيره
تصويري لمشخصية االنتيازية الوصولية , التي تحترؼ التممؽ , وتحرص عمى 
التسمؽ. فإف القرود , ليي أكثر الحيوانات قدرة عمى التسمؽ , أماـ أعيف الناس 

 جميعا.
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االنتيازية الوصولية ؛ لـ يكتؼ الياجي بجانب التيويف , مف الشخصيات 
فإذا بو يصنع مفارقة عجيبة , مف شأنيا أف تخمؼ ظف القارئ , وتكسر أفؽ التوقع 
لديو ؛ إذ ييوؿ مف خطورة األثر الضار , الذي يترتب عمى وجود ىذه النماذج 
البشرية الميينة , بيف أظيرنا. فإف الميجو , عمى الرغـ مف ىذه الضآلة 

انة , التي تتجمى مف خبلؿ القصيدة , لذو حظ عظيـ , في والوضاعة والحقارة والمي
عناتيـ . ذلؾ أنو ىو وأمثالو: يذاء البشر , وا   صناعة الشر , وا 

 َتكاُد أرٌض َتضيُؽ عف َقَدـٍ 
                         

ـْ كػػذاَؾ السػػماُء عػػف َمَطػػرِ    لُيػػ
ـْ والتشبيُو َيرُفُضُيـْ    َشبَّيُتُي

     
  
 
 

                   

 كِعمَّػػػػػػػػػٍة والَخػػػػػػػػػبلُص بػػػػػػػػػالَبَترِ  
ـْ فَشػػػػػرُُّىـُ    وقػػػػػد ُبمينػػػػػا بِيػػػػػ

            
 

                 

 فػػػي لَيػػػٍب إْف َفَتشػػػَت ُمسػػػتِعرِ  
بػػػػوا الَت حػػػػيَف ُمقتَػػػػَربٍ    َتَقرَّ

        
 

                   

 َتفػػػػػاَخروا الَت حػػػػػيَف ُمفتَخػػػػػػرِ  
ـْ َيقتمػػوَف بيجَتنػػا   َتعسػػًا لُيػػ

                   
ـْ كالِعقػػػػػػػػػاِب لمبَشػػػػػػػػػرِ    فػػػػػػػػػإنُي

 يػػا كائنػػاٍت َتَضػػجُّ ِمػػف َكَمػػدٍ  
                       

 ُمَمػػػػػدٍَّد فػػػػػي القمػػػػػوِب ُمسػػػػػتِترِ  
ـْ فَنقَبمُػػوُ    لػػو َصػػحَّ َقػػوٌؿ بُكػػ

                          
ـْ خطيئػػػػُة الَقػػػػَدرِ    لُقمػػػػُت : أنػػػػت

ـْ َتسػػػتنيُر فػػػي ُظَمػػػـٍ    ُقمػػػوُبُك
                        

 لكنَّيػػػػػػػػػا َتسػػػػػػػػػتنيُر بالشَّػػػػػػػػػَررِ  
ـْ َيَظػؿُّ ُمنتِزحػػاً    فػالخيُر عػنُك

 
                 

ـْ رأيػػػُت فػػػي َوَفػػػرِ    والشػػػرُّ فػػػيُك
ـُ األسػػػوياَء َوْيَحُكػػػـُ      أشػػػَقْيُت

                   
ـْ ىػػػػػؤالِء مػػػػػف َنَفػػػػػرِ    َتبَّػػػػػًا لُكػػػػػ

عػػػػف ُسػػػػنَِّة الماجػػػػديَف قػػػػد  
 َقَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا

 
                         

 وَيػػػػدَُّعوَف الُبػػػػروَء ِمػػػػْف ِقَصػػػػرِ  
مف  اليجائية,بأسمحتو  االنتيازية,وبذلؾ يقوـ الياجي بجمد الشخصية  

خبلؿ ثنائية التيويؿ والتيويف. وىما نقيضاف , في آف واحد ؛ إذ ييوف مف شأنيا , 
مف  ويحط مف قدرىا , مف خبلؿ تقبيح الشكؿ وتسفيو العقؿ , مف ناحية , وييوؿ

جرميا وشرىا , عف طريؽ المغاالة في تصوير مقابحيا ومثالبيا , مف الناحية 
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األخرى . حتى لتغدو ىذه الشخصية وباء متفشيا تصاب بو اإلنسانية , أو جائحة 
تضرب األمواؿ , ونازلة تزىؽ األرواح , بشكؿ جماعي. والحقيقة أف التيويؿ 

ميجاء , المذاف تتفرع عنيما باقي والتيويف , إف ىما إال السبلحاف الرئيساف ل
 األسمحة اليجائية األخرى. 

اليجاء بالحيواف. وىي  الياجي,ومف بيف األدوات التعبيرية التي وظفيا 
وفي  العربي,في األدب  األدبي,في التراث اليجائي  عظيما,أداة تعبيرية رائجة رواجا 

 الفكاىة,مف عنصر  ذلؾ,ك األبيات,غيره مف آداب األمـ والشعوب األخرى. ولـ تخؿ 
 كما جاء في البيت قبؿ األخير: 

 مػػا كنػػُت أدري ُقَبْيػػَؿ رؤَيِتػػو
  
 
 
 

 
 
 

                       

 بأفَّ ِصْنًوا في النػاِس لمَبَقػرِ  
 

 
اشتممت القصيدة, باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ , عمى الفخر والمباىاة 

لميجو الذي استيدفتو والمقارنة بيف شخصية الياجي , صاحب القصيدة , وا
القصيدة. وقد تجمت ىذه المقارنة , بيف الجانبيف , مف خبلؿ نمطيف مف التعبير , 
ىما التمميح والتصريح. أما التمميح , فيو يتمثؿ في أف كؿ مثمبة , كاف يخمعيا 
الياجي عمى الميجو , فإنما يثبت لنفسو نقيضيا , بطريؽ غير مباشر. ومف ثـ 

الميجو , البد أف تقابميا منقبة في الياجي. وأما التصريح ,  فإف كؿ مثمبة , في
فيتجمى مف خبلؿ المقارنة الصريحة بيف الياجي والميجو ؛ إذ يباىي الياجي بقوتو 
اليجائية , بنبرة تيديدية , فييا استعبلء , واعتداد بالذات , وتحقير , في الوقت 

 و يخاطب الميجو:نفسو , مف الخصـ , كما جاء في البيت األخير , وى

 فاسػػػػتغِفِر اهلَل ناِدمػػػػًا فَمَقػػػػد
                         

      

ـَ الَحصاِة مػف َحَجػري   رأيَت َرْج
 

 
إلى معبد  خصمو,محوال غضبتو عمى  اليجاء,استغرؽ الياجي في صناعة 

 لجماليات القبح.



 صورة االنتيازي في اليجاء التفاعمي في ضوء نظرية التمقي
 

 ٕٚٓٙ 

 مىقعت "درظ":
تعددت  القفا", غير موقعة "عريض أخرى,كاف صاحبنا ىدفا لمعركة ىجائية 

وأما اآلخر فيو  شعري,أحدىما  مظيريف؛فييا األسمحة اليجائية التي اتخذت 
وقد كانت كممة السر في ىذه المعركة ىي كممة "درش"؛ إذ تستخدـ , في  نقدي.

العامية المصرية , لتدليؿ "مصطفى". وما كاف ليذه المعركة أف تثور ويتصاعد منيا 
وسوس لو الشيطاف  , فجعؿ يرى نفسو فوؽ الشعراء الدخاف , لوال أف "مصطفى"  

والنقاد , ال يستثني منيـ أحدا . وقد سولت لو نفسو أف يسمي عددا مف ىؤالء 
ويقوؿ : أنا خير منو ,  خمؼ,ويذكر مف بينيـ سيد  المتنبي,بمف فييـ  الشعراء,

نما أنا الشاعر المبيف. فما كاف مف الشاعر الدكتور السيد خمؼ إال أف كتب عمى  وا 
 : ٔ, يقوؿ ٕٛٔٓيناير  ٓٔصفحتو عمى الفيس بوؾ يوـ 

قاؿ الشاعر العمبلؽ د مصطفى حسيف لمشاعر الفذ دأحمد بمبولة أقسـ عمى "
ا أنا... فمـ تقع  ف كاف فييـ أخي السيد خمؼ أو المتنبي نفسو, أمَّ الشعراء حتى وا 

يسمبر السفاح(, وأنا في نفسي موقعا لطيفا)أّما( فكاف ىذا الرد )مقطع جديد مف د
أعزؼ فييا منفردا بالشيف المردوفة بالواو ممتزما قطع الضرب دوف رخصة 
, مع البعد عف الزحاؼ في  اإلضمار, ومف أراد فمرحبا شريطة أال يكرر إحدى قوافيَّ

 .الضرب

 

                                         
1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2029839260366

050&id=100000199872620 
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 (ديسمبر السفاح)مقطع أّما

ػػا( حػػيف تػػذكرني  ىػػؿ قمػػت )أمَّ
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 

 ىػػػبل جننػػػَت إذا السػػػجاؿ َمُشػػػػوُش  
يػػػػػا أييػػػػػا الفسػػػػػؿ الضػػػػػعيؼ  

 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتني
 

 وجيمػػػػػَت أنِّػػػػػَي لمقػػػػػريض رقػػػػػوش 
 مػػػػػا زادؾ التقمػػػػػيش إال ذلَّػػػػػةً  

 
 أخػػػرى نصػػػحتؾ والنػػػذير عطػػػػوش 

 
أغػػػػػراؾ طػػػػػػوؿ اليػػػػػػزؿ أنػػػػػػؾ 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر

 

 عافػػػػػػت شػػػػػػطورؾ فػػػػػػأرة ودبػػػػػػوش 
أنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا نحػػػػػػػػتُّ غريبيػػػػػػػػا  

 وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعتي
 

 أف القصػػػيد مػػػع العصػػػوؼ بنػػػوش 
فاحػػذؼ لقػػيط الضػػاد يػػا ىػػذا  

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ 
 

 زاف آالؼ الشػػػػػػطور َعشػػػػػػوشميػػػػػػ 
    

 الشعر أف تسعى تقبؿ ىامتي
 

 وأنا المميؾ عمى العروش َعموش 

ينسػػػاؽ عنػػػؾ إلػػػى الخصػػػوـ 
 كرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 منػػي وفػػي بعػػض الصػػغار ُعفػػوش 
 

مائػػػػة مػػػػف السػػػػجع القمػػػػيء 
 ُنخاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

 

 مػػػػّرت وأنػػػػت عمػػػػى يػػػػديَّ ُعبػػػػوش 
يػػػػا أعمػػػػش الػػػػرئتيف نبضػػػػؾ  

 دامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٌ 
 

 أنسػػػػػاؾ ضػػػػػْعَفَؾ رأفػػػػػٌة وُعمػػػػػػوش 
 الخالصػػػػػػوف فتػػػػػػوًَّة ونضػػػػػػارةً  

 
 !ىػػؿ يمرضػػوف إذا اعػػتبلؾ ُوُبػػوش 

    

-سػػػؿ نخميػػػا عنػػػي العػػػراؽ 
 -أعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا

 

 (ينبْئػػؾ عػػف ممكػػي )ترمػػُب وبػػوُش  
مػػػػالي إذا مػػػػا الحسػػػػف كنػػػػُت  

 إمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 صػػػػػفوا خميصػػػػػا والَغػػػػػرور َيبػػػػػوش 
صادقُت ُروح الوحي فػي نػور  

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
 

 حتػػى انتشػػْت خمػػري لػػديؾ َبغػػوش 
العػػػارفيف فمػػػف  الشػػػعر زيػػػت 

 رأى
 

ـَ الزىػػػػػُد فْيػػػػػو َميػػػػػوش   أف الِشػػػػػيا
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 َذَرُب القػػوافي لػػيس آَي تفػػرٍُّد,
 

 ُقوَلْنُجيػػا؛ شػػطري الشػػفاء فحوشػػوا 
وىػػػػػػػػـ اختيالػػػػػػػػؾ بالتطػػػػػػػػاوؿ  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءني
 

 فمساف حالي فػي السػكوت َفحػوُش  
    

حقِّػػػػػا أخػػػػػوؾ؟ وقػػػػػد جحػػػػػدت 
 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمي

 

 فػػػػػػػي ُمْيػػػػػػػَوَأف  والنيػػػػػػػار ُحنػػػػػػػوش 
 القصيدة واحةً ليست بساتيف  

 
 إنػػي زىػػػدُت دخمػػػَت وْىػػػي ُحشػػػوش 

ا اختميت وخمت أنِّي عػاجز   لمَّ
 المػارد الممعػػوف رىػف إشػػارتي

 

 أنػػػا عفتيػػػا يػػػا غػػػرُّ بػػػئس دغػػػوش 
 (والقمقػػـ المسػػحور)َدْرَدَش دوشػػو

إف شػػػػػئت أف يحيػػػػػا الػػػػػدخاف  
 دعكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 عنقػػػػاُء غولػػػػػؾ والخميػػػػػؿ ُدعػػػػػوش 
    

 إجرامنػػػا أنػػػي ولػػػدت مسػػػالما
 

 فػػي خمػػؽ الحمػػيـ ُىشػػوش والسػػمـ 
 فإذا التفتُّ جرفت كبػرؾ باكيػا 

 
 فالسػػػػػيؿ إف لػػػػػثـ التػػػػػراب َىبػػػػػوش 

شػػػػػَت شػػػػػعرؾ والميػػػػػاوش   ىوَّ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّةٌ 

 

 فوقفػػػػَت تمحػػػػف والشػػػػطور تيػػػػوش 
مػػػػا كػػػػاف ضػػػػرؾ لػػػػو حبسػػػػت  

 وساوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فػػي درؾ قاعػػؾ والمػػريض َقشػػوش 
ىػػػو جػػػْرُش صػػػدرؾ واليػػػػذاء  

 لييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 ورويِّ قػػػػػػػػاىرة المعػػػػػػػػز َفشػػػػػػػػوش 
ؿ القصػػػيدة يػػػا ممػػػؿُّ كمػػػا أطػػػ 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؛
 

 ُنشػوش -لو َوزْنػتَ  -فكماُؿ ألِفؾ  
    

الشػػػػعر لػػػػيس بطػػػػوف معجػػػػـِ 
 لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 

 عرَّفتيػػػػػػػػا: إف الػػػػػػػػذباب َخػػػػػػػػدوش 
 لكنػػػػػو اإلييػػػػػاـ ال أف ُيرتػػػػػَوى 

 
 بالمػػػاء لػػػو ظمئػػػْت إليػػػو ُخمػػػوش 

أمػػػػا الحقيقػػػػة فْيػػػػي محػػػػض  
 مقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 

 عرجػػػاَء نامػػػت والعشػػػيؽ ُجػػػروش 
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يعػػػيش شػػػعرؾ َأعِمْمػػػَت كيػػػؼ 
 سوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا

 

 إف ضػػػؿَّ شػػػرٌش فالرشػػػيد ُشػػػروش 
 حمِّػػْؽ بغيِّػػؾ لػػو خمعػػت سػػواده 

 
 !أيقػػػػػػاؿ لمغربيػػػػػػب يػػػػػػا َبَشػػػػػػُروُش  

يػػا درُش مػػا لػػؾ واإلمػػارة كػػـ  
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى

 

 فػػػي سػػػاحة العمػػػبلؽ قبػػػؿ دروش 
ىػػػػؿ ودَّعتػػػػػؾ عػػػػف الفحولػػػػػة  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرٌ 
 

 !إال لعجػػػػزؾ عػػػػف وداد وشوشػػػػو؟ 
عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ , سمسمة وأما الناقد عمرو الزيات فقد نشر  

أوسع فييا صاحبنا ذما وتقبيحا , وىجوا وتجريحا , ومزقو كؿ  ٔمف المقاالت 
ظيارا, وتمميحا وتصريحا , بأسموب ساخر ساحر , ال تعرؼ  ممزؽ , إضمارا وا 
الرحمة إليو سبيبل , عمى نحو يذكرنا بأسموب عباس محمود العقاد في كتاب 

كاف أسبوعا حافبل ُبمينا فيو بعدد مف المصائب, واهلل والنقد": ""الديواف في األدب 
إال مصيبة األدب, وقد نصبر  -في رأينا  –نحمد عمى عطاياه؛ فكؿ المصائب تيوف 

عمى كؿ مّمـ يّمـ بنا؛ غير أننا ال نستطيع الصبر عمى تجرؤ األدعياء عمى 
 .الحروؼ, وتطبيؿ األنصاؼ ليـ

رسالة يسأؿ فييا عف صحتنا, ويريد  أرسؿ صديؽ إلينا عمى الخاص
الطمأنينة عمى بصرنا: ىؿ ما زلنا نرى أو ال؟! قاؿ: كنا نود الحضور إليكـ بػ ) 
صنية كنافة محشية ( قمنا: نحمد اهلل, نحف في تحسف مستمر, وكأننا أحزناه 
وأغضبناه بردنا ىذا, وقطعنا أممو في أف نريح الناس مف شرورنا, كاف الرجؿ يأمؿ 

صاب بالعمى؛ فيستريح الشعر والشعراء واألدب واألدباء والنقد والنقاد األحياء أف ن
َـّ بيتا  منيـ واألموات, فأراد أف ُيجيز عمى البقية الباقية فينا وقاؿ: لقد رأينا أف ث

  :أفضؿ مف ) الكنافة ( يا موالنا؛ اقرأ ىذا البيت المرئ الفيس

 يسيرَة العسِر يسرا
                                         

1
 https://www.facebook.com/amr.elzayat.902/posts/1297469753770897 
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 ربَّ معضمةٍ 

 يسرَىاعسيُرىا 

 !في عسرىا األيسرْ 

كنا نتخيؿ صديقنا عندما كتب ىذا اليراء, نشعر بو وىو يغالب ضحكو المكتوـ, 
فيو يعمـ أف مثؿ ىذا النظـ الذميـ أشد عمينا مف العمى, فمما رأى منا سكوتا 
عراضا ظف أف اهلل قد توفانا إليو, وأف الصدمة قد حققت مراده, واستأنؼ  وصدودا وا 

ا مف قصيدة كتبيا لصديؽ لو يا موالنا, قمنا لو: وىؿ كتب في غير ذلؾ الكتابة: إني
 ٔ".يا صديقي؟! ال حرمو اهلل مف تقبيؿ األيادي ولحس النعاؿ

عمى شاكمة ما حدث في الموقعة األولى )موقعة عريض القفا( تفاعؿ 
المتمقوف مع أصحاب )موقعة درش( , وأخذت أسمحة اليجاء أشكاال مختمفة , 

طالة أمدىا. ولكف حجـ التفاعؿ مع قصيدة تستيدؼ ك ميا إذكاء نار الحرب , وا 
الشاعر السيد خمؼ كاف أدنى منو مع المقطوعات اليجائية , في الموقعة األولى. 
ومرد ذلؾ , في تقديري , إلى أمريف. أما أحدىما , فيو الطوؿ المفرط لمقصيدة التي 

بؿ الجماىير التي تزحؼ باتجاه أنشأىا الشاعر. وىو أمر ليس مرغوبا فيو , مف ق
منصات التواصؿ االجتماعي. فكمما طالت المادة األدبية المنشورة عمى ىذه 
المنصات , قؿ عدد المتابعيف ليا , والمنفعميف بيا , والمتفاعميف معيا. وأما األمر 
اآلخر , فمرده إلى طبيعة المغة والصور التي وظفيا الشاعر الدكتور السيد خمؼ , 

افي التي استخدميا. إذ ىي أقرب إلى النظـ القديـ , عمى متوف المجموعات والقو 
والمدونات الشعرية الورقية. وىي شئوف تستمـز إطالة أمد التأمؿ في المادة األدبية 
التي تقع عمييا أعيف القراء , والرجوع إلى المعاجـ , لمبحث عف معاني المفردات 

                                         
1https://www.facebook.com/amr.elzayat.902/posts/129746975377
0897 
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ترونية , ما لـ يدركوا مقاصد المؤلؼ وأىدافو , الميجورة. وأما قراء المدونات اإلليك
مف النظرة األولى سينصرفوف , ال محالة عما يكتب , وليصبحف ما ينشره , مف 

 أدب , ميجورا.  
 انتفاعم مع انذراضت: -حاشٍت أخرية

بعد أف فرغت مف إعداد ىذه الدراسة , وقد أطمعت عمى مسودتيا الشاعرة شريفة  
ذا بيا تكتب عمى صفحتيا عمى السيد , لـ تشأ ىذه ا ألخيرة أف تظؿ عمى الحياد , وا 

الفيس بوؾ , في األوؿ مف فبراير عاـ واحد وعشريف وألفيف , وقد أرفقت بما كتبت 
 :ٔصورة شخصية لصاحب الدراسة

الميـ ال تجعمنا ممف يغضب عمييـ أ.د. محمد عميوة. ىذا الوديع الذي ترونو في 
العذار ؛ فإنو صاعقة مف صواعؽ اليجاء , يسمطيا  الصورة , إذا ثار وخمع ثوب

 اهلل عمى مف يشاء مف عباده. بجد اتؽ شر الحميـ إذا غضب.
 في الجد ييزُؿ دائما يتحوؿُ 

 
 مف خفٍة ولطافٍة فتحوقؿُ  

 ُيعطيؾ ُسمًا ناقعًا بمقالةٍ  
 

 في وْسط دراٍس رائٍع ال يبخؿُ  
 قد ال تراه )ُممّيكًا( وُمعمِّقاً  

 
 في )الفيس( ذا يتجوؿُ لكنو  

 وُيحّدُد اليدَؼ الثميف ويقتفي 
 

 أثَر المراوِغ والسفيِو , ويرحؿُ  
 ويعوُد يصطاُد الفريسَة قاصداً  

 
 َمْف قد يرى في نفِسِو ال ُيؤكؿُ  

 سرًا ُيجّيُز تحفًة مكتوبةً  
 

 كقنابٍؿ موقوتٍة فتخيموا! 
 وُيتمِفنفَّ إليَّ أسمُع ما تبل 

 
 والدموُع تُبمؿُ  وأظؿُّ أضحؾُ  

 خديَّ حتى إنني مف دىشتي 
 

 أرجوُه أف يتمو , وقد أتوسُؿ: 
 أكمْؿ جزاَؾ اهلُل خيرًا سيدي 

 
 القمُب ييفو منصتًا وُييمؿُ  

 
                                         

1
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002059483885 
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وعمى الحياِد يظؿ ييجو 
 ُممسكاً 

 

 تمؾ العصاَة وال يمؿُّ ويْكسؿُ  
 ُيردي الذيف تظاىروا ببراءةٍ  

 
 قتؿُ أرضًا , قذيفُتُو ُتذؿُّ وت 

 وبُطْرفٍة فّتاكٍة يأتي عمى 
 

 ُمتطاوٍؿ , وىو الرُّجْيُؿ األعزؿُ  
 شيطاُنو ييجو بكؿ قذاعةٍ  

 
 تيريُجُو كالِجدِّ ليس ُيمّثؿُ  

 بالناِر يمعُب في حديٍث ماتعٍ  
 

 بنزاىِة األستاِذ لو يتفضؿُ  
وفُجوُرُه في القدِح ُيدمي  

 خصَمو
 

 والنقُد يمذُع ُمؤلمًا , بؿ حنظؿُ  
 لو تسمعفَّ ىجاءه بدراسةٍ  

 
 ستراُه ُيتقُف درَسُو ويؤّصؿُ  

 وأنا سمعُت فمتُّ ِضْحكًا بينما  
 

 قفشاُتُو سيٌؿ يفور, وُيذىؿُ  
 بالمزحِة النجبلِء شّيَأ واحداً  

 
 ُمتعممقًا ُمتسمقًا ال يخجؿُ  

 وبكؿ جبروت يخشُّ حديقةً  
 

 ويعضُّ صاحَبيا وكـ يتسّوؿُ  
ميوٍة , في فػ )محمد بف ع 

 ِعمِموِ 
 

 بيف الجيابذِة األخيُر وأّوؿُ  
 وعف المغاِت إذا تحّدَث خمَتوُ  

 
 كالترجماف , ونجُمُو ال يأُفؿُ  

نما   بيف الدراعمِة الفقيُو وا 
 

 لو ِديَس طرُؼ ردائو يتغّوؿُ  
أىجى مف اليّجاِء , يا ويَؿ  

 الذي
 

 وقَع ابتداًء في يديو , ويجيؿُ  
 نيمٌة , فاحذر إذاالُبْعُد عنو غ 

 
 جادت قريحُتُو فبل تتحّمؿُ  

 فعميَؾ لو ُحزَت الجماَؿ بقربو 
 

 )أف تبتعْد فورًا.. بجد .. ُتعّزُؿ( 
يا إخوتي في اهلل قمُت  

 نصيحتي
 

 ال تسألواوعف الذي ُأسمعُت ال. 
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 وتائج انذراضت:
مف خبلؿ  سة,الدراأفضت الرؤية التحميمية لمشواىد التي اعتمدت عمييا ىذه 

 مؤداىا:إلى نتائج  االجتماعي,ما ينشر عبر منصات التواصؿ 

أف اليجاء التفاعمي , الذي ينتمي إلى دائرة األدب الرقمي , والذي يتخذ مف 
منصات التواصؿ االجتماعي منبرا لو, ليس مستنسخا مف اليجاء القديـ , وال ىو 

في الوقت نفسو , ال يحيا في عزلة  إعادة إنتاج لو , وليس احتجاجا عميو . كما أنو ,
شاممة كاممة عف التراث اليجائي الموروث عف العرب ؛ فميس بينيما قطيعة .  ولكنو 
امتداد لو , مف ناحية , وتطوير لو , في ضوء الظروؼ والمبلبسات التاريخية التي 
, يمر بيا المجتمع العربي , في أواخر العقد الثاني مف القرف الحادي والعشريف 

وبدايات العقد الثالث منو , وأكثر تبلؤما والتحاما مع لغة الحياة اليومية المعاصرة في 
الحواضر العربية , عامة , والمصرية منيا عمى نحو خاص , مف ناحية أخرى , وأكثر 
قربا مف ىمـو الناس ومشاغميـ ومشاكميـ. يعبر عنيـ أصدؽ تعبير , في جو أكثر 

موصوؿ بأوتار الحياة التي يحياىا الناس , في المجتمعات حرية , وأقؿ قيودا . فيو 
المعاصرة. ويجد فيو الذيف يمجأوف إليو , ويتخذونو سبيبل , متنفسا لما اشتممت عميو 
نفوسيـ مف سورة الغضب , وتصريفا لما انطوت عميو جوارحيـ وجوانحيـ مف غيظ 

مف تجيـ وعبوس. كما  وقيظ. فيو أداة لترشيد الغضب , وتنقية النفوس مما خالطيا
يتخذه الشعراء الياجوف أداة لمثأر ممف أعنتيـ وأشعؿ فييـ ثورة الغضب. وما داـ ىذا 
الضرب مف اليجاء موصوال بأوتار الحياة , فإنو ليستمد جانبا مف أدواتو التعبيرية مما 
يتردد عمى ألسنة الناس , في البيئات الشعبية , مف تراكيب ومفردات تسير بيا 

 باف.الرك

عواصؼ اليجاء التفاعمي , التي تيب عمى منصات التواصؿ االجتماعي , 
عمى ىيئة موجات متبلحقة , بشكؿ متقطع , ويتفاعؿ معيا المتمقوف , مف مشارب 
شتى , بأشكؿ تعبيرية مختمفة , تعيد إلى الحياة فنا مف فنوف الشعر العربي , راج 
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ر بعد ذلؾ. قصدت بذلؾ فف النقائض رواجا عظيما , في العصر األموي. ولكنو اندث
الذي تزعمو كؿ مف الفرزدؽ واألخطؿ وجرير , مف بيف آخريف. عمى أف ىذه العودة 
إلى الحياة مف جديد ليذا الفف التعبيري , كانت أوسع انتشارا مف سابقتيا في العصر 

حددة. وحدود زمنية م معينة,األموي . فقد كانت النقائض محدودة األثر بحدود جغرافية 
أما اليجاء التفاعمي , فإنو لينتشر في دقائؽ معدودات في كؿ مكاف فوؽ األرض 
وتحت السماء , ويتابعو الناس في مشارؽ األرض ومغاربيا , كؿ في المكاف الذي 
يقمو , وعمى الييئة التي ىو عمييا. لكف ردود أفعاليـ تجتمع في صعيد واحد عمى 

ويرجع الفضؿ في ىذا االنتشار إلى ثورة  منصة مف منصات التواصؿ االجتماعي.
المعمومات والتكنولوجيا الحديثة التي جمعت العالـ كمو عمى واجية ىاتؼ مف اليواتؼ 

 الذكية بحجـ راحة اليد.

عمى الرغـ مف أف اليجاء التفاعمي إف ىو إال امتداد لمنقائض األموية , فقد 
, والجارحة لممشاعر , والمؤذية خبل , إال قميبل , مف اإليحاءات الخادشة لمحياء 

لؤلحاسيس. وقد كاف كؿ أولئؾ رائجا في العصر األموي . ال جـر أف تخفؼ اليجاء 
التفاعمي مف الدالالت الجنسية , مرده ألسباب تتعمؽ بطبيعة الحياة في المجتمعات 

 المعاصرة التي تجـر فييا القوانيف أمثاؿ ىذه الجرائـ المفظية , وتتعقب أصحابيا. 

اتخذ اليجاء التفاعمي مف األفراد سبيبل لو. وقد ناؿ نموذج الشخصية 
االنتيازية الوصولية الحظ األوفى مف ىذا اليجاء ؛ إذ مزقيا الياجوف , والمتفاعموف 
معيـ عمى منصات التواصؿ االجتماعي , كؿ ممزؽ , ورسموا ليا صورة شائية كريية 

بتعد مف يتعاطوف ىذا الضرب مف األدب , وجعموىا لمناس أحاديث. وفي مقابؿ ذلؾ ا
التفاعمي عف اليجاء الجماعي والسياسي والديني والعرقي , إال, في حاالت نادرة , 

 ربما خوفا مف بطش رجاؿ السياسة والمؤسسات الدينية , ومبلحقاتيـ ليـ.

مف بيف األدوات التعبيرية التي وظفيا الياجوف , في صناعة اليجاء التفاعمي 
بالحيواف والحشرات , في موضع التحقير , وتجسيـ الشر. وأصؿ ىذه األداة  , اليجاءُ 



 صورة االنتيازي في اليجاء التفاعمي في ضوء نظرية التمقي
 

 ٕٚٔ٘ 

نما , باإلضافة  مركوز في لغة الحياة اليومية , ليس في المجتمعات العربية وحدىا , وا 
إلى ذلؾ , في المجتمعات األخرى الناطقة بغير العربية , في مشارؽ األرض ومغاربيا. 

ية عمى نطاؽ واسع , في اآلداب كميا , التي مثَّؿ وقد انتشرت ىذه األداة التعبير 
اليجاُء بابا مف أبوابيا. ومف ثـ فإف اليجاء بالحيواف ليس مقصورا عمى األدب العربي 
, دوف سائر اآلداب المكتوبة بمغات أخرى. فنحف بإزاء ظاىرة أسموبية تمثؿ قاسما 

 مشتركا بيف لغات األمـ والشعوب , في صناعة اليجاء.

ألدب اليجائي التفاعمي , أغمبو , في مقطوعات أدبية محدودة العدد مف جاء ا
األبيات , بحيث ال تكاد تتجاوز أصابع اليديف إال قميبل. وىو أمر تستمزمو طبيعة النشر 
عمى منصات التواصؿ االجتماعي ؛ رغبة في أف تصطؼ الجماىير خمؼ ىذه الظاىرة , 

ف يترددوف عمى المواقع اإلليكترونية , يبتغوف وتنفعؿ بيا , ويتفاعؿ معيا أولئؾ الذي
تنفيسا عما تضيؽ بو صدورىـ , وال تنطؽ بو ألسنتيـ. وقد جنح ىذا الضرب مف 
اليجاء إلى الصور الواضحة والمفردات المألوفة , وابتعد عف الغموض والتقعر 

يدرؾ  وتوظيؼ المفردات البدوية الميجور ؛ ألف األبيات اليجائية التفاعمية إذا لـ
الناس مقاصدىا ودالالتيا مف القراءة األولى , انصرفوا عنيا وأىمموىا. كذلؾ ينصرؼ 
المتمقوف عف القصائد اليجائية التي تطوؿ طوال مبالغا فيو ويمجأ أصحابيا إلى تعقيد 
القوافي وبيرجة الشكؿ والحرص عمى اإلتياف بصور تركيبية ال تتضح أىدافيا وغاياتيا 

 لى.مف القراءة األو 

ارتكز اليجاء التفاعمي عمى مجموعة مف الثنائيات . أما مف حيث البواعث 
والغايات , فثمة ظاىرة الفتة لؤلنظار , وىي ثنائية الواقعية والجمالية ؛ إذ تقـو أوالىما 
عمى بواعث مف الواقع اإلنساني الذي يحياه الناس , حيث يكوف الشاعر نيبا لمغضب 

وآخر , وبيف حالة وأخرى , ورغبة في البحث عف  الذي تتفاوت نسبو بيف شخص
مخرج ليذا الغضب يأتي اليجاء في شكؿ قذائؼ أسموبية مركزة , تستيدؼ التخفيؼ 
دارة الدائرة عمى مف أعنتو وأخرج عف طوره مف  عف الشاعر الثائر مف ناحية , وا 
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لتي تحدث , ناحية أخرى. وأما األخرى , وىي الجمالية , فإنما تقـو عمى المساجبلت ا
عمى متف صفحات الفيس بوؾ , بيف صاحب النص األصمي , ومف يتفاعموف معو 
طالة أمد القصيد. فالباعث في ىذه األخيرة , إف ىو إال باعث  بإضافة أبيات جديدة , وا 
فني يزاحـ فيو المتمقوف الشاعر , وليس ليـ مف غاية إال يبرز كؿ منيـ أسمحتو 

 اورة عسكرية مشتركة بيف عدد مف الجيوش الحربية.المخبأة , كما لو كنا في من

يتفرع عف ثنائية الواقعية والجمالية نتيجة مؤداىا أف الحدث اليجائي التفاعمي 
نما نصبح بإزاء أكثر مف مؤلؼ , يزداد عددىـ كمما كثر  ليس لو مؤلؼ واحد , وا 

ديـ , قبؿ التفاعموف مع النص األصمي. وىذا مممح لـ يكف لو وجود في اليجاء الق
 عصر الثورة المعموماتية.

ثمة مجموعة أخرى مف الثنائيات في صناعة اليجاء التفاعمي , مف بينيا 
ثنائية التيويؿ والتيويف, وثنائية التصغير بالمفظ والتصغير بالمعنى , وثنائية التمميح 

لشكؿ والتصريح , وثنائية الحضور والغياب , وثنائية العاـ والخاص , وثنائية تقبيح ا
وتسفيو العقؿ , وثنائية الحسي والمعنوي , وثنائية التراثي والمعاصر , وثنائية الياجي 

 والميجو.
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 ادلصادر وادلراجع
ابف بساـ الشنتريني , الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة , القسـ األوؿ , المجمد  -ٔ

 األوؿ , تحقيؽ الدكتور إحساف عباس , بيروت , دار الثقافة.

اؽ إبراىيـ بف عمي الحصري القيرواني , زىر اآلداب وثمر األلباب , أبو إسح -ٕ
دار  –ضبطو وشرحو وعمؽ عميو وقدـ لو د. يوسؼ عمي طويؿ , بيروت 

 الكتب العممية.
أبو الفرج األصفياني , األغاني , شرحو وكتب ىوامشو األستاذ سمير جابر,  -ٖ

 بيروت , دار الكتب العممية.
عالبي النيسابوي , يتيمة الدىر في محاسف أىؿ أبو منصور عبد الممؾ الث -ٗ

العصر , شرح وتحقيؽ الدكتور مفيد محمد قميحة , بيروت , دار الكتب 
 .ٖٜٛٔالعممية , الطبعة األولى , 

أبو ىبلؿ العسكري , ديواف المعاني , شرحو وضبط نصو أحمد حسف بسبح ,  -٘
  .الجزء األوؿ , بيروت , دار الكتب العممية

الرافعي , تاريخ آداب العرب , الجزء الثاني , راجعو عبد اهلل مصطفى صادؽ  -ٙ
 المنشاوي , وميدي البحقيري ,  مكتبة اإليماف

ديواف عمر بف أبي ربيعة , قدـ لو ووضع ىوامشو وفيارسو د. فايز محمد ,  -ٚ
 ,ٜٜٙٔدار الكتاب العربي , الطبعة الثانية  –بيروت 

اب نصرة الثائر عمى المثؿ السائر صبلح الديف بف خميؿ بف أيبؾ الصفدي , كت -ٛ
 , تحقيؽ محمد عمي سمطاني , مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ .
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عباس محمود العقاد , مطالعات في الكتب والحياة , القاىرة , دار المعارؼ ,   -ٜ
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