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 - جامعة القاىرة –كمية دار العمـو  -قسـ البالغة والنقد األدبي واألدب المقارف 
 .مصر

 olaiwa@yaoo.es البريد اإللكتروني:
  امللخص:

حقؿ النقد األدبي الحديث ؛ إذ تعكؼ عمى الدراسػة التحميميػة تنتمي ىذه الدراسة إلى 
لواحد مف دواويف الشعر العربي التي ظيرت في نيايات القرف العشريف  وىو "ديواف 
النباحي" لمشاعر حامد طاىر. وقد تتبعت الدراسة تقنية المحاكاة الساخرة ، بوصػهيا 

سػػػات الغربيػػػة ، ورصػػػدت أداة تعبيريػػػة ، وكشػػػهت عػػػف أصػػػوليا المنيجيػػػة فػػػي الدرا
تجميات حضورىا فػي الػديواف الػذع معنػا ، وعالقػة كػؿ أولوػؾ باألوضػاع ا جتماعيػة 
والثقافية واألدبية ، في مصر في الربع األخير مػف القػرف العشػريف. كشػهت الدراسػة 
عف أسباب توظيؼ الشاعر حامد طاىر لممحاكاة الساخرة في ىذا الديواف الذع جػا  

ع مػػأزـو ، مػػف الناحيػػة ا جتماعيػػة والثقافيػػة واألدبيػػة. وقػػد عػػدؿ احتجاجػػا عمػػى واقػػ
نمػػا صػػنع مجتمعػػا  الشػػاعر عػػف مواجيػػة الواقػػع بػػأدوات تعبيريػػة تقميديػػة مألوفػػة . وا 

، ساخرة ، لمتيكـ باألوضاع السػاودةخياليا افتراضيا موازيا ، واستخدـ فيو المحاكاة ال
الػػذع   يخمػػو مػػف مػػرارة ، فػػي وتعريتيػػا ، مػػف خػػالؿ جرعػػات متالحقػػة مػػف الضػػحؾ 

 كثير مف األحياف.
التعددية  –حامد طاىر  –اليزؿ األدبي  –: المحاكاة الساخرة الكلماث املفتاحيت

 الرثا .  –اليجا   –الصوتية 

                                           

 .ٜٜٔٔالدكتور حامد طاىر ، ديواف النباحي ، القاىرة ، مكتبة اآلداب ، الطبعة األولى  ( ٔ)
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Parody in the Diwan of Al-NubaaHi 
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Abstract: 

This study belongs to the field of modern literary criticism in 

that it is devoted to the analysis of a late 12th century 

diwan/collection by the poet Hamid Taher. The study 

examines parody as a technical expressive device, revealing 

its methodological origins/roots in western research and 

identifying its appearance in the diwan/collection under 

consideration and showing, as well, the connection of all of 

this to the literary and cultural environment in Egypt in the 

last quarter of the 12th century. The study suggests the 

reasons that prompted the poet Hamid Taher to employ 

parody in this diwan/collection which came as a protest at a 

time of crisis in the social, cultural, and literary domains. 

Rather than confront this crisis using traditional, customary 

modes of expression, the poet created a parallel and 

imaginary virtual society. In it, administering dose after dose 

of often bitter laughter, he used parody to  

satirize and lay bare the circumstances that prevailed at the 

time.  

Keywords:  parody – literary humor  - Hamid Taher  - 

multiplicity of voices /multiple narrative voices – satire  - 

elegiac poetry  
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 حول املقصود باملصطلح:
سػػع لكػػؿ مػػا تتسػػع لػػو الحيػػاة ، وترافػػؽ ثمػػة أنػػواع مختمهػػة مػػف المحاكػػاة تت

اإلنسػػاف منػػذ طهولتػػو إلػػى أف يبمػػ  مػػف الكبػػر عتيػػا ، فػػنحف نػػر  األطهػػاؿ بعهويػػة 
خػػوتيـ وأخػػوا تيـ، متػػى اسػػتطاعوا إلػػى ذلػػؾ وتمقاويػػة يحػػاكوف هبػػا ىـ وأميػػاتيـ وا 

، ثػػـ   تقػػؼ بيػػـ المحاكػػاة عنػػد ىػػذا الحػػد األسػػرع ، فػػهذا بيػػا تتسػػع داورتيػػا سػػبيال
مشػػاىد أخػػر  وأناسػػا هخػػريف خػػارج المحػػيط األسػػرع. ولعػػؿ أقػػدـ مظيػػر مػػف لتشػػمؿ 

تجميات المحاكػاة فػي المحػيط األدبػي والتنظيػر النقػدع ، عمػى الصػعيد العػالمي ، مػا 
يتعمػػؽ بمحاكػػاة الهػػف لمطبيعػػة ، عنػػد أرسػػطو. وبعػػد إذ وضػػعت الحػػرب أوزارىػػا بػػيف 

ثػػاني قبػػؿ المػػيالد ، وانتيػػت المعسػػكريف اليونػػاني والرومػػاني ، فػػي أواسػػط القػػرف ال
أدرؾ الغزاة أف نصرىـ العسكرع لـ  يكف ليعصميـ  –باحتالؿ الروماف لبالد اإلغريؽ 

مف اليزيمة الثقافية المدوية أماـ عظمة الثقافة اليونانية ؛ لينبثؽ في األفؽ مهيػـو 
، رة عمػػى محاكػػاة الهػػف لمطبيعػػة فحسػػبجديػػد لممحاكػػاة ، لػػـ تعػػد معػػو الكممػػة مقصػػو 

نما اتسعت د لتيا لتشمؿ محاكاة األدب الروماني لألدب اليونػاني. وقػد تػزامف مػع وا  
شػػيوع ىػػذه الظػػاىرة الجديػػدة ظيػػور حركػػة نقديػػة تحػػض الالتينيػػيف عمػػى اقتهػػا  أثػػر 
األدب اليوناني والنسج عمى منوالو ، مف أجؿ أف يبم  األدب الالتيني أشػده وتصػب  

مػػف الناحيػػة األدبيػػة ، وتكػػوف قػػادرة عمػػى أف األمػػة الرومانيػػة أمػػة مرىوبػػة الجانػػب 
تشكؿ قوة عظمى ، عمى الصعيد الثقافي ، تزاحـ قوة الثقافة اليونانيػة. فػي ظػؿ ىػذا 
النشاط النقدع بػرزت نظريػة المحاكػاة التػي كانػت تظػاىر التوجػو اإلبػداعي الجديػد ، 

انيػة ومثيالتيػا وتمجده ، وتقـو بهجرا  مقارنات بػيف األعمػاؿ األدبيػة المكتوبػة باليون
المصوغة بالالتينيػة، وكػاف األديػب الػذع يكتػب بالالتينيػة   ترتهػع أسػيمو فػي دنيػا 



 

  

 

 
 المحاكاة الساخرة في ديواف النباحي

 

ٖٖٙ٘ 

األدب ، و  يحظى بػالقبوؿ عنػد النقػاد ، إ  إذا كػاف قػادرا قػدرة   تحػد عمػى محاكػاة 
  (1)النماذج األدبية العميا في التراث اليوناني القديـ.
رافيػػة التػػي تشػػغميا المحاكػػاة ، وىػػي منػػذ ذلػػؾ الحػػيف اتسػػعت المسػػاحة الجغ

تواصػػػؿ زحهيػػػا ، عبػػػر القػػػروف ، فػػػي هداب األمػػػـ والشػػػعوب المختمهػػػة ، وتعػػػددت 
مهاىيميػػػا ومصػػػطمحاتيا. كانػػػت نظريػػػة المحاكػػػاة تسػػػتيدؼ ا رتقػػػا  بػػػالهف األدبػػػي 
وا رتهػاع بالذاوقػػة الهنيػػة إلػػى مسػتو  النمػػاذج األدبيػػة التػػي بمغػت القمػػة فػػي التػػراث 

القػديـ. لكػف ىػذه النمػاذج مػا كػاف ليػا أف تظػؿ مواكبػة لكػؿ مػا يطػرأ عمػى  اإلغريقي
الحياة واألحيا  مف تطور ، بؿ كاف  بد أف يتجاوزىا الزمف ، وتصب  عاجزة عف أف 
تمبػػي حاجػػات اإلنسػػاف ، فػػي العصػػور التاليػػة. غيػػر أنيػػا ، رغػػـ ذلػػؾ ، لقيػػت مػػف 

دب ، مػػا لػػـ يمقػػو اإلنتػػاج األدبػػي الحهػػاوة واإلكبػػار ، لػػد  طواوػػؼ مػػف الميتمػػيف بػػاأل
الالحػؽ ، وحظيػػت بػالقبوؿ ، فػػي األعصػر التاليػػة ، مػػف قبػؿ أنػػاس خمعػوا عمييػػا مػػا 
يشبو القداسة. األمر الذع أعنت أناسػا كثيػريف هخػريف ممػف أدركػتيـ حرفػة األدب ، 
إذ رأوا أف ىػػػذه األنمػػػاط األدبيػػػة قػػػد أدركتيػػػا الشػػػيخوخة ، ولػػػـ تعػػػد قػػػادرة عمػػػى أف 

ش مػػع الظػػروؼ والمالبسػػات الجديػػدة ، ومػػع ىػػذا تهػػرض ىيمنتيػػا عمػػى الواقػػع تتعػػاي
األدبػي وتتصػػد  لكػؿ محػػاو ت التجديػد ، لتصػػاب الحيػاة األدبيػػة بالشػمؿ . ومػػا كػػاف 
ليػػء   األدبػػا  الثػػاوريف أف يظمػػوا مكتػػوفي األيػػدع ، مشػػمولي اإلرادة ، فػػي مواجيػػة 

وف بغيػػره اضػػي األدبػػي ،   يرضػػمػػف يسػػتيدفوف التمكػػيف  سػػتمرارية الم عنصػػرية
، واضطياد كؿ جديد. ومف ِخالؿ َمػف أدركػتيـ حرفػُة األدب مػف المجػدديف أنيػـ بديال

ُأناٌس عصبيو المػزاج سػريعو ا نهعػاؿ ، يمجػدوف الحريػة ، ويضػيقوف ذرعػا بػالقيود  

                                           

 لمزيد مف التهاصيؿ حوؿ ىذه النقطة يمكف مراجعة الهصؿ األوؿ مف كتاب: (ٔ)
Alexandro Cioranescu, Principios de literatura comparada, Ediciones 

Idea, 2006, pp. 25-48. 
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فيػػـ يػػروف أف ليػػـ حقػػا فػػي الحيػػاة ويػػروف أف مػػف حقيػػـ أف يعبػػروا عػػف أنهسػػيـ ، 
مطة أحد أف يسمبيـ ىذا الحؽ ، وليس مف شأف الموتى أف يعبروا عػف وليس مف س

األحيا  ، باإلنابة . ومف ثـ فقػد رأوا فػي اسػتدعا  النمػاذج القديمػة وعػدـ مزاحمتيػا 
فػػرَض وصػػاية عمػػى األجيػػاؿ التاليػػة ، وكػػأنيـ لػػـ يبمغػػوا أشػػدىـ ، أو عػػاجزوف عػػف 

يف إلى الحرية عظيمة عمػى القوالػب التعبير عف ذواتيـ . لكؿ أولوؾ كانت ثورة التاوق
، التيويف مف قيمتو مف حيث ىو قديـالقديمة. لـ تكف ثورتيـ عمى القديـ تستيدؼ 

والتنكر لو مػف حيػث كونػو إبػداعا أدبيػا عبػر عػف زمنػو تعبيػرا دقيقػا وثيقػا ، وأرضػى 
نما ثارت ثاورتيـ عمى اتخاذه أداة تسد األفؽ في وجو األجيػا ؿ حاجات أىؿ زمنو ، وا 

وتصػػادر عمػػى  التاليػػة ، وتصػػدىـ عػػف أف يعبػػروا عػػف المحظػػة التػػي يعيشػػونيا ىػػـ،
حقيـ في اإلبداع والحياة. فنشبت خصومات بينيـ وبيف الػذيف يخمعػوف عمػى القػديـ 
قداسة ، و  يرضوف بغيره بديال.  إذ ذاؾ ثار المجددوف ثورة عظيمة ، أخذت أشكا  

ف المحاكػػاة يسػػتيدؼ إثبػػات أف النمػػاذج مختمهػػة ، مػػف بينيػػا ابتػػداع نمػػط جديػػد مػػ
 العتيقة أصابيا الجمود ، فكانت المحاكاة الساخرة.

المحاكػاة السػػاخرة التػي ارتضػػيتيا عنوانػا ليػػذه الدراسػة ، إف ىػػي إ  ترجمػػة 
وىػذه األخيػرة ترجػع إلػى   parodĭa  المشػتقة مػف الكممػة الالتينيػة  parodiaلكممػة 

اليونانية. وقد اصطم  الدارسوف الغربيوف عمػى أف أصوؿ موغمة في القدـ في المغة 
، مف حيث الد لة المغوية ، كممة ثالثية األبعاد ، تتكوف مػف جػذر ،  parodiaكممة 

ويمكػف ترجمتيػا   paraمسبوؽ ببادوػة ، ومتمػو بالحقػة . أمػا البادوػة السػابقة فيػي 
يػة(، وأخيػرا تػأتي فيو  يرادؼ كممػة )أغن oideإلى )مع( أو )بجوار( ، وأما الصوت  

 بمعنى )الجودة(. iaالالحقة  
               تػػدؿ ىػػذه المقػػاطع الثالثػػة لمكممػػة ، مجتمعػػة ، عمػػى أننػػا بػػهزا  عمػػؿ فنػػي 
نمػػا يسػػتدعي عمػػال هخػػر يعػػيش عمػػى ىامشػػو لغايػػات    يحيػػا فػػي فػػراغ مطمػػؽ ، وا 
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 Fredومقاصػػػد معينػػػة . الحقيقػػػة أف"التهسػػػير ا شػػػتقاقي الػػػذع قدمػػػو كػػػؿ مػػػف
W.Householder   ،وMarkiewicz  وتبنػػػػػاه دارسػػػػػوف هخػػػػػروف ، يعضػػػػػد فكػػػػػرة أف

المحاكػػاة السػػاخرة تعنػػي الغنػػا  المعػػاكس ، لكنيػػا تعنػػي ، كػػذلؾ ، غنػػا  إلػػى جانػػب 
غنا  هخر.   جـر أف ليذه المقاربة ميزة تتمثؿ فػي إحالتنػا إلػى أصػوؿ المصػطم  ، 

م  المحاكاة الساخرة في الوقت الراىف وتتبع األطوار التي مر بيا. لكنيا   تحدد مال
  (1)و  خصاوصيا".

استخدمت ىذه الكممة في الدواور النقدية الغربية ، في العقػود األخيػرة ، مػف 
القرف العشػريف ، و  تػزاؿ سػارية المهعػوؿ ، لمد لػة عمػى شػيوع نمػط تعبيػرع ، فػي 

نحػو خػاص. "وعمػى اإلبداع األدبي ، بصػهة عامػة ، والتشػكيالت الرواويػة منػو عمػى 
الرغـ مف أف ا ىتماـ النقدع بالمحاكاة الساخرة ، الذع تجمػى فػي األعػواـ األخيػرة ، 

مػف حيػث ارتباطيػا ارتباطػا قويػا بازدىػار  –يعد ظاىرة غير مسبوقة ،   أسالؼ ليا 
فػهف الببميوجرافيػا الموجػودة مػف  –جماليات مػا بعػد الحداثػة فػي المجتمعػات الغربيػة 

الموضػوع ، بمغػت مبمغػا عظيمػا مػف الغػزارة ، بحيػث يتعػذر معػو أف تكػوف َقْبُؿ حػوؿ 
 .(2)مقصورة عمى الدراسات الحديثة"

                                           

(1) Elzbieta Sklodowska, La parodia en la nueva novela 
hispanoamericana (1960-1985), John Benjamins Publishing, 1991, 
pp. 2-3. 

(2) Elzbieta Sklodowska, p.1. 

https://www.google.com.eg/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elzbieta+Sklodowska%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.eg/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elzbieta+Sklodowska%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 الظاهرة والقاوون:
ثمة فرؽ بيف وجود ظاىرة المحاكاة الساخرة في اإلبداع األدبي ، والتنبو ليا 

وجود وتداوليا بيف أيدع المنظِّريف ودراستيا في النقد األدبي. وعادة ما يكوف 
الظاىرة سابقا عمى التنظير ليا وتحديد مالمحيا وخالوقيا. تكاثرت األعماؿ األدبية  
التي توظؼ ىذه األداة التعبيرية في العصر الحديث ، كثرة  فتة لمنظر ، وكاف ليا 
أبعاد سياسية واجتماعية ، فضال عف الجانب األدبي. وقد كاف ذلؾ كمو مدعاة ألف 

دارسوف ، في المجتمعات األدبية الغربية. ومف أبرز النقاد يصطؼ حوليا النقاد وال
الذيف تصدوا لدراسة المحاكاة الساخرة الناقد الروسي ميخاويؿ باختيف ، والناقد 
الهرنسي جيرار جينيت ، والناقدة الكندية ليندا ىتشيوف. وقد انتيى ثالثتيـ ، 

وكذا الشأف فيما يتعمؽ  وتابعيـ هخروف ، إلى أف األمتيف اليونانية والالتينية ،
بآداب العصور الوسطى ، قد غزر لدييما اإلنتاج األدبي الذع برزت فيو ظاىرة 
المحاكاة الساخرة بروزا  فتا لمنظر ، غير أف ىذا اإلنتاج لـ يواكبو تنظير نقدع 

 يتتبع ىذه الظاىرة ويحمؿ مالمحيا وأنواعيا ومقاصدىا ، ويحدد أبعاد نظريتيا.
با مف اآلداب ، أو عصرا مف العصور ، ليس مف شأنو أف الواقع أف أد

يخمو خموا شامال كامال مف المحاكاة الساخرة ؛ إذ ترتبط ىذه الظاىرة بأصوؿ اإلبداع 
الهني ، وتصاحب األعماؿ األدبية ذات الجدارة. ىذا ما تشيد بو الوقاوع ، وما 

ي  عظيـ توجد إذ يقوؿ : "إلى جانب كؿ ش Victor Hugoيءكده فيكتور ىيجو 
التي ىي ممم  مف  –. وقد عززت دراسة القدرة التعبيرية لمغة (1)محاكاة ساخرة"

ا تجاه إلى تهسير  –مالم  الهكر الحديث ، وما بعد الحداثة منو عمى نحو خاص 
 حدث الكتابة مف حيث كونو محاكاة ساخرة ، ليس إلى إثناوو عف مراده مف سبيؿ.

                                           

(1) Elzbieta Sklodowska, p.8. 

https://www.google.com.eg/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elzbieta+Sklodowska%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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  صصور التوول:ازدهار احملاكاة الساخرة يف
يرتبط بالنقطة السابقة ، عمى نحو دقيؽ وثيؽ ، فرضية مءداىا أف المحاكاة 

إلى  Kiremidjianالساخرة تنزع إلى ا زدىار في عصور التحوؿ وا ضطراب .ينتيي 
أف األزمنػػة التػػي   تعػػرؼ ا سػػتقرار ، والتػػي ىػػي عرضػػة لتغييػػر وشػػيؾ ىػػي التربػػة 

حاكاة الساخرة ، وتءتي ثمارىا مف حيث كونيػا ممارسػة الصالحة ألف تزدىر فييا الم
)ميتا أدبية( و)ميتا نصية( بحسبانيا عممية أدبية أكثر قوة مرتبطة بأىداؼ ومقاصد 
ىجاوية نقدية. إف تكاثر األعماؿ التي فييا محاكاة ساخرة مرتبط بالمرحمة التي يغزر 

صػهيا رو ف بػارت وصػها فييا التصنع فػي الهػف. "وىػذه ىػي المحظػة المميػزة التػي و 
 .(1)مجازيا بصورة الهوسهور الذع يطمؽ ليبا أكثر قوة بدقة قبؿ أف ينطهي "

المحاكاة الساخرة ضرب مف الكتابػة يسػتيدؼ محاكػاة اآلثػار األدبيػة والهنيػة  
والعممية، بطريقة   تبرأ مف ُخبٍث  و  تخمو مف سخريٍة، و  تسمـ مف تآمٍر ، ولكنو 

سػػخرية مسػػتحبٌة وتػػآمٌر حمػػُو المػػذاؽ، األمػػر الػػذع يترتػػُب عميػػو خبػػٌث مستسػػاٌغ و 
اشتعاُؿ موجٍة مف الضحؾ   سبيَؿ إلى إطهاويا لد  كؿِّ مف تسوُؿ لو نهُسو ا قتراَب 
مف ىذا الضػرِب مػف الكتابػِة. ومػف البػيف أف ىػذا اليػزؿ   يسػتيدؼ تأسػيس بنيػاف 

اٌة تعبيريػٌة غايتيػا ا حتجػاُج مف الضحؾ فحسب ، بػؿ إنػو ، باإلضػافة إلػى ذلػؾ، ألد
عمى أوضاٍع معينٍة والرغبُة في تصحيحيا  عف طريؽ الضحؾ، ولكنو ضحؾ كالبكػا. 
فهف لو وظاوؼ تصحيحية وتيكمية في هف واحد. أع أف لػو وظيهػة مزدوجػة . وممػا 

مثػػػٌؿ  يػػػءثر عػػػف المصػػػرييف ، فػػػي ىػػػذا الصػػػدد ، قػػػوليـ: "شػػػر البميػػػة مػػػا يضػػػحؾ" 
و الّشػداود والمصػاوب فػي غيػر وقتيػا ، عمػى غيػر توقػع منػو ، يضربونو لمف تصيب 

                                           

(1) Elzbieta Sklodowska,p.8. 

https://www.google.com.eg/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elzbieta+Sklodowska%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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فال يستسمـ ليا ، ولكنو   يمبث أف يػنيض مػف عثرتػو ، ويتخػذىا ىػزوا  إذ يضػحؾ 
    منيا. 

مف بيف المقاصد واألىداؼ التي ترـو المحاكاة الساخرة الوصػوؿ إلييػا ، أف 
وؼ خػاؿ مػف المشػاعر تستيدؼ البالغة القديمة ؛ إذ يصػب  الشػعر مجػرد وعػا  أجػ

الحقيقية ، والمعاني اإلنسانية ، ليس فيو إ  رنيف ألهاظ يشبو بعضيا بعضا ، أشبو 
ما تكػوف بهنػا  نحاسػي مخػرـو تعػوع فيػو الػري . عنػدما تشػي  القصػيدة ، وتصػب  
عػػاجزة عػػف مالحقػػة مػػا يطػػرأ عمػػى الحيػػاة واألحيػػا  ، و  يكػػوف ليػػا مػػف عمػػؿ غيػػر 

دوذ ىدفا لممحاكاة الساخرة التػي تكشػؼ عمػا اشػتممت عميػو الحيؿ المهظية تصب  عن
مػػف تصػػنع وطنػػيف ألهػػاظ ، وتهضػػ  المنتهعػػيف الػػذيف يروجػػوف ليػػذا اإلفػػؾ األدبػػي 

 ويرقصوف فرحا ليذا الخوا .
 اهلسل األدبي صىذ حامذ طاهر:
ىؿ كاف حامد طاىر ىاز  في بعض ما كتب ؟ ذلؾ ثمة سءاؿ يهرض نهسو: 

ة مػػف النػػاس   يػػروف لمحيػػاة غيػػر وجػػو واحػػد وحيػػد عبػػوس سػػءاؿ قػػد ُيعنػػت طاوهػػ
عف إجابٍة ، عمى الػرغـ مػف أف  لو قمطرير. ولكنني مصٌر عمى طرِح السءاؿ والبحثِ 

نهرا مف الناس قد تضيؽ صدورىـ وينهد صبرىـ بيذا الطػرح. فيػؿ كػاف حامػد طػاىر 
 ىازً ؟!

يف لػيس إلػى الجمػع قبؿ اإلجابة عمى ىذا السءاؿ أبادر إلى التهرقة بػيف أمػر 
بينيما مف سبيؿ ، ىما اليزؿ في الحياة واليزؿ فػي األدب. فػاليزؿ فػي األدب غيػُر 
اليزؿ في الحياة ، ونحُف   ننظر لمحياة نظرًة استخهاؼ  شتماليا عمى اليزؿ الذع 
يػػزاحـ الجػػد فػػي بعػػض األحيػػاف. وفػػي ىػػذا اإلطػػار قػػاؿ عبػػاس محمػػود العقػػاد "إف 
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يُر ا شتغاِؿ بتمثيمو ، فهف في تمثيؿ اليزؿ حظا وافرا مف الجػد ، ا شتغاَؿ باليزؿ غ
 . (1)كما أف في تصوير القب  حظا وافرا مف الجماؿ"

  جـر أف نظرة العقاد لميزؿ األدبي ، بحسبانو أمرا يستحؽ أف ندقؽ النظػر 
نما ىي سنة سػار عمييػا  فيو، وندرؾ مقاصده ومراميو ، لـ تنشأ في فراغ مطمؽ ، وا 

لمبرزوف في العمـ مف أسالفنا األولػيف ؛ فقبػؿ العقػاد بقػروف ، تصػد  عبػد القػاىر ا
إذ عقد فصال  ب  شتمالو ، أحيانا ، عمى اليزؿالجرجاني لممراويف الذيف يذموف األد

في الكالـ عمى مف زىد في رواية الشعر وحهظو ، وذـ ا شتغاؿ بعممو وتتبعو ، قاؿ 
 :يو مف أمورفيو: "   يخمو مف كاف ىذا رأ

و مػػف ىػػزؿ أو ذّمػػو إيػػاه مػػف أجػػؿ مػػا يجػػده فيػػأف يكػػوف رفضػػو و  :أحددذها
و لو مف أجؿ .. أّما مف زعـ أّف ذمّ .باطؿ عمى الجممةسخؼ، وىجا  و سّب وكذب و 

ـّ الكػالـ كمّػوما يجد فيو مف ىزؿ و  ، وأف يهّضػؿ سخؼ وكػذب وباطػؿ، فينبغػي أف يػذ
منثور كالـ الناس عمى كػؿ حػاؿ أكثػر مػف العّي عمى البياف. فالخرس عمى الّنطؽ، و 

ـّ الشػعر مػف أجمػو وعػاداه بسػببو فيػو أكثػر، ألف الشػعرا   منظومو، والذع زعـ أنو ذ
فػػي كػػؿ عصػػر وزمػػاف معػػدودوف، والعاّمػػة ومػػف   يقػػوؿ الشػػعر مػػف الخاّصػػة عديػػد 
، ثـ عمػد عامػد  الرمؿ. ونحف نعمـ أف لو كاف منثور الكالـ يجمع كما يجمع المنظـو

مع ما قيؿ مف جنس اليزؿ و السخؼ نثرا في عصر واحد، ألربى عمى جميػع مػا فج
ىػػذا، وراوع ...قالػػو الشػػعرا  نظمػػا فػػي األزمػػاف الكثيػػرة، و لغمػػره حتػػى   يظيػػر فيػػو

الشعر حاؾ، وليس عمى الحاكي عيب، و  عميو تبعة، إذا ىو لػـ يقصػد بحكايتػو أف 
 .تعالى كالـ الكهارينصر باطال، أو يسو  مسمما، وقد حكى الّمو 

فػانظر إلػى الغػرض الػذع لػو روع الشػعر، ومػف أجمػو أريػد، ولػو دّوف، تعمػػـ 
  فػي ىػذه العػداوة، وىػو العصػبية منػؾ عمػى  أنؾ قد زغػت عػف المػنيج، وأنػؾ مسػي

                                           

 ٘ٔدار المعارؼ : ص  –عباس محمود العقاد ، مطالعات في الكتب والحياة ، القاىرة  (ٔ)
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عرابو باألبيات فييا الهحش، وفييا ذكر  الشعر. وقد استشيد العمما  لغريب القرهف وا 
ذلؾ؛ إذ كانوا لـ يقصدوا إلى ذلؾ الهحش ولـ يريدوه، ولػـ  الهعؿ القبي ، ثـ لـ يعبيـ

 (1)". يرووا الشعر مف أجمو
" وىػذه عيػوف األخبػار  قبؿ عبد القاىر الجرجاني ، بقروف ، قاؿ ابف قتيبػة:

نظمتيػػا لمغهػػؿ التػػأدب تبصػػرة وألىػػؿ العمػػـ تػػذكرة ولسػػاوس النػػاس ومسوسػػيـ مءدبػػا 
. . جمعػػت لػػؾ منيػػا مػػا جمعػػت فػػى ىػػذا  ولمممػػوؾ مسػػتراحا مػػف كػػد الجػػد والتعػػب .

الكتاب  لتأخذ نهسؾ بأحسػنيا . . . وتعمػر بيػا مجمسػؾ إذا جػددت وأىزلػت . . ولػـ 
أخمو مع ذلؾ مف نادرة طريهة وفطنة لطيهة وكممة معجبة وأخر  مضحكة لوال يخرج 
عف الكتاب مذىٌب سػمكو السػالكوف وَعػُروٌض أخػذ فيػو القػاوموف ، وألروح بػذلؾ عػف 

تعاب الحؽ فهف األذف مجاجة والنهس َحْمَضٌة ، والمزح إذا كاف القا رئ مف كد الجد وا 
حقػػا أو مقاربػػا وألحايينػػو وأوقاتػػو وأسػػباب أوجبتػػو مشػػاكال لػػيس مػػف القبػػي  و  مػػف 

 المنكر و  مف الكباور و  مف الصغاور إف شا  اهلل . 
و  عػف األشػراؼ وسينتيى بؾ كتابنا ىذا إلى باب الِمزاح والهكاىة ، ومػا ر  

واألومة فييما. فهذا مر بؾ أييا المتزمت حديث تستخهو أو تستحسنو أو تعجب منو 
 أو تضحؾ لو ، فاعرؼ المذىب فيو وما أردنا بو.

واعمػػـ أنػػؾ إف كنػػت مسػػتغنيا عنػػو بتنسػػكؾ فػػهف غيػػرؾ ممػػف يتػػرخص فيمػػا 
ف الكتػػاب لػػـ يعمػػؿ لػػؾ دوف غيػػرؾ فييي ػػأ عمػػ ى ظػػاىر تشػػددت فيػػو محتػػاج إليػػو ، وا 

محبتؾ . ولو وقع فيو توقى المتزمتيف لذىب شطر بياوو وشطر ماوو وألعرض عنو 
 مف أحببنا أف يقبؿ إليو معؾ.

                                           

عبد القاىر الجرجػاني ، د وػؿ اإلعجػاز فػي عمػـ المعػاني ، تحقيػؽ د. عبػد الحميػد ىنػداوع ،  (ٔ)
 .ٜٔ-ٛٔدار الكتب العممية : ص  –بيروت 
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نمػػا مثػػؿ ىػػذا الكتػػاب مثػػؿ الماوػػدة تختمػػؼ فييػػا مػػذاقات الطعػػـو  خػػتالؼ  وا 
ذا مػػر بػػؾ حػػديث فيػػو إفصػػاح بػػذكر عػػورة أو فػػرج أو وصػػؼ  شػػيوات اآلكمػػيف ، وا 

لخشوع أو التخاشُع عمى أف تصعر خدؾ وتعرض بوجيؾ ، فػهف فاحشة فال يحممنؾ ا
نمػا المػأثـ فػى شػتـ األعػراض وقػوؿ الػزور والكػذب وأكػؿ  أسما  األعضػا    تػءثـ وا 

 (1)لحـو الناس بالغيب "
عمى أف عدـ ا ستخهاؼ بالكتابات اليزلية في األدب والتيػويف مػف أىميتيػا 

نمػػا سػػمؾ ىػػذا لػػـ يكػػف مقصػػورا عمػػى العقػػاد وعبػػد القػػاىر الج رجػػاني وابػػف قتيبػػة ، وا 
المسمؾ مهكروف ونقاد ومنظروف كثيروف مف العرب والعجػـ عمػى السػوا  ؛ إذ ذىػب 
نهر مف ىء   إلى أنو ليس مف الصواب ا عتداد بػاألدب الجػاد وحػده بوصػهو النػوع 

ؿ اإلنسػػانية الوحيػػد القػػادر عمػػى اإلحاطػػة الشػػاممة الكاممػػة بالقضػػايا التػػي تشػػغؿ بػػا
 ، وتيميا.   اكمي

مف ىذه الزاوية تأتي طاوهػة مػف أعمػاؿ حامػد طػاىر النثريػة والشػعرية التػي 
تتخذ اليزؿ األدبي سبيال لموصوؿ إلى غايات ومقاصد شديدة العمؽ. فيو مف خالؿ 
كثير مف كتاباتو وعدد مػف مءلهاتػو ومصػنهاتو ، يجسػد مػا فػي الشخصػية المصػرية 

المآسي واألزمات إلى مالٍه ومسرات. وىػذا دَأب مف قدرة   تحدىا حدود عمى تحويؿ 
المصرييف منذ فجر التاري . فما مف أزمػة تمػر بيػـ فػي الصػباح إ  اسػتحالت مػادًة 

كػػاف أسػػالفيـ األولػػوف "يعتقػػدوف أف العػػالـ لمهكاىػػة والتنػػدر فػػي المسػػا  مػػف لػػدنيـ. 
فكانػت أرجػاُ   ُخمؽ مف الضحؾ . فحيف أراد اإللو أف يخمؽ العالـ أطمؽ ضحكًة قويةً 

، وأطمؽ ضحكًة ثالثًة فكاف المػا ُ  العالـِ السبعُة ، ثـ أطمؽ ضحكة أخر  فكاف النوُر 
وىكذا حتى  ُخمقت الروُح مف الضحكة السابعة . مف أجػؿ ذلػؾ كػاف الضػحؾ عنصػرا 

                                           

، كتاب عيوف األخبار ، الجز   األوؿ ، شرحو وضبطو وعمؽ عميػو وقػدـ لػو ورتػب ابف قتيبة  ٔ))
 ٘ٗ-ٖٗفيارسو الدكتور يوسؼ عمي طويؿ بيروت ، دار الكتب العممية ، ص: 
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أساسيا فى الحياة ، وصهة جوىرية مف صهات البشػر ، وعػامال قويػا فػى الػربط بػيف 
، كاىػػة إحػػد  خصػػاوص الشخصػػية المصػػريةؾ كانػػت روح الهالنػػاس ، ومػػف أجػػؿ ذلػػ

حيث ُعرؼ المصريوف بالقدرة الياومػة عمػى صػناعة المالىػي، وحػب الهكاىػة والميػؿ 
إلى الضحؾ لكؿ شي  ومف كؿ شي  ، فػال يزالػوف يضػحكوف رغػـ كػؿ مػا يمػر بيػـ 

و مػػف مػػف ويػػالٍت ومتاعػػَب وأزمػػاٍت ، و  يزالػػوف ينظػػروف بعػػيف الدعابػػة التػػى   تخمػػ
سخرية إلى العالـ مف حوليـ ، فيـ يسخروف مف أحداث الحياة ومػف أعػداويـ ومػف 

 . (1)حكاميـ ، بؿ ومف أنهسيـ عمى السوا "
مػف خػالؿ « يعمؿ مف الهسػي  شػربات»لطالما سمعنا بالمثؿ المصرع القاوؿ: و

المسمسػػالت واألفػػالـ المصػػرية، كنايػػة عػػف الشػػخص الػػذع يصػػنع مػػف الشػػي  نقيَضػػو، 
 ذا الذع يستطيع استخراَج شراٍب حمٍو لذيٍذ مف سمٍؾ متعهٍف؟  فمف

عندما أصبحت الحياُة األدبية والثقافية واألكاديمية في الربع األخير مػف القػرف 
العشريف ممحًا أجاجا وفسيخًا ُمػر  المػذاؽ، عمػى ىػذا النحػو ، قػاـ الػدكتور حامػد طػاىر 

ويجعَؿ مف المم  األجاج  ما  عذبا فراتػا  بتقديـ مشروٍع يستيدُؼ بو تحميَة ىذه الحياة
سػػاوغا شػػرابو؛ إذ اسػػتدعى مػػف لدنػػو شػػاعرًا أسػػطوريًا  ىػػو أبػػو مػػرزوؽ عبػػد اهلل بػػف 

وأسػػكنو فػػي مدينػػة   وجػػود ليػػا فػػوؽ األرض  إبػػراىيـ بػػف مكػػيف بػػف حنظمػػة النبػػاحي.
ة اتهػؽ ا ثنػاف عمػى أف يقػوـ أبػو مػرزوؽ بصػناعوتحت السما  ، ىي مدينة )نبػاح(. 

ديواف مف الشعر ويقـو الدكتور حامد طاىر بتحقيػؽ ىػذا الػديواف ودراسػتو. إف ىػي إ  
تجربة راودة وعمؿ غير مسبوؽ ، فػي تػاري  الشػعر العربػي. فمػا تنػاىى إلػى عممػي أف 
شػػاعرا ، قبػػؿ الػػدكتور حامػػد طػػاىر ، قػػد صػػنؼ ديوانػػا كػػامال ، ونسػػبو إلػػى شخصػػية 

يػػرة عمػػى شػػاكمة مػػا نعرفػػو عػػف دواويػػف الشػػعر خياليػػة. وقػػد ممػػو الػػديواف بػػأغراض كث

                                           

د. أحمد أبو زيد ، الهكاىة والضحؾ ، مجمة عالـ الهكر ، المجمد الثالث عشػر ، العػدد الثالػث   (ٔ)
 .ٖ: ص ٕٜٛٔديسمبر ،  –نوفمبر  –أكتوبر 
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القديمػػة التػػي انتقمػػت مػػف النسػػ  المخطوطػػة إلػػى الػػديواف المطبػػوع ، فهيػػو البكػػا  عمػػى 
األطالؿ ، وفيو شػعر المناسػبات ، واألحػواؿ األسػرية ، وفيػو المػداو  ، وفيػو اليجػا  ، 

رية لشعرا  معروفيف وفيو اإلخوانيات ، وفيو الهخر وفيو الرثا  ، وفيو المعارضات الشع
  وجػود ليػـ إ   كأبي نواس جرير والهرزدؽ وأبي العال  المعرع ، وهخريف مجيػوليف ،

في ىذا الديواف ، مثؿ أبي بكػر الصػرماح ، وفيػو نقػد لمهسػاد والرشػوة  فػي المءسسػات 
الطبيػػػة والقضػػػاوية ، وفيػػػو شخصػػػيات تاريخيػػػة وسياسػػػية متخيمػػػة مثػػػؿ رمػػػ  الدولػػػة 

طهى بػف األشػيؿ النجػاتي . الػدكتور حامػد طػاىر لػـ يبتػدع النبػاحي الشمخاني ، ومصػ
 وحده ، بؿ ابتدع شعرا  هخريف ، أورد عمى ألسنتيـ شعرا في الديواف.

ليس ىذا فحسب ، بؿ إف الدكتور حامد طاىر نهسػو قػد ابتػدع ، مػف العػدـ ،  
ية ، عصػػرا كػػامال ،   وجػػود لػػو ، عػػاش فيػػو النبػػاحي ، وتحػػدث عػػف أحوالػػو السياسػػ

وأوضاعو ا جتماعية ، ومالمحو الثقافيػة وخالوقػو الهنيػة ، واختػرع طاوهػة مػف أسػما  
الشخصيات الوىمية الثقافية والسياسية واألدبيػة ، وطاوهػة أخػر  مػف الكتػب ، التػي لػـ 
توجػػد مػػف قبػػؿ قػػط ، مثػػؿ كتػػاب طبقػػات الهحػػوؿ والحالليػػؼ ، وكتػػاب العقػػود واألقػػراط ، 

  ، وكتػاب القطػاوؼ فػي عصػر ممػوؾ الطراوػؼ ، وكتػاب أعػراض وكتاب اليواقيت الحمرا
 الزمانة في خصاوص أىؿ صنجيانة ، وكتاب إبعاد النقص عف أىؿ الرقص.

صنع حامد طاىر ، مف خالؿ ديواف النبػاحي ، مجتمعػا افتراضػيا موازيػا نابضػا 
 بالحيػػاة ، وجعػػؿ يتجػػوؿ بنػػا بػػيف األحيػػا  ، ويكشػػؼ لنػػا عػػف مظػػاىر الهسػػاد ، ووجػػوه
التػػآمر بػػيف الطواوػػؼ ا جتماعيػػة المختمهػػة ، فأطمعنػػا عمػػى مػػا يقػػوـ بػػو األدعيػػا  فػػي 
الحيػػاة العمميػػة ، ووسػػاوؿ الكيػػد والتػػآمر فػػي الحيػػاة الثقافيػػة ، والصػػراعات فػػي الحيػػاة 
الثقافية ، وما يحدث في المواسـ الدينية ، وما يحدث بيف األزواج في البيػوت ، عكػس 

الشػػعرية . وفػػي ىػػذا اإلطػػار خػػرج النبػػاحي نهسػػو يعػػرع ىػػذا مػػا تتحػػدث عنػػو الػػدواويف 
الزيػػػؼ ويهضػػػ  ىػػػذه ا زدواجيػػػة . فمػػػـ تكػػػف عالقتػػػو بزوجػػػو تجػػػرع فػػػي إطػػػار مػػػف 
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وقػػاؿ حػػيف عاتبتػػو زوجتُػػو عمػػى قمػػة  الرومانسػػية التػػي طالمػػا روج ليػػا الشػػعرا ."
(2)مالو"

: 
 تساومنى أـ العياؿ ، وقد مضى

 

 ؟مػػػػػف الميػػػػػؿ نػػػػػزع : مػػػػػا لجيبػػػػػؾ خػػػػػاؿ  
 

نما  فقمت ليا : إنػى فقيػر ، وا 
 

 سيرفػػػػػػػػػدنى عنػػػػػػػػػد المممػػػػػػػػة خػػػػػػػػالى 
 

 ى فى معيشتىػد أرىقتنػلق فقالت:
 

  (2)وشوىت فػى وجيى معالـ خالى 
 

ىػػذه أبيػػات عمػػى جانػػب كبيػػر مػػف الظػػرؼ ،   تخطوػػو عػػيف ؛ إذ تقػػدـ لنػػا ، 
يف رجػؿ فقيػر بطريقة   تخمو مف الهكاىة والمرح ، مشػيدا عاوميػا ، تػدور أحداثػو بػ

معػػوز وامػػرأة لػػيس ليػػا مػػف ىػػـ إ  البحػػث عػػف المػػاؿ ، وليمػػا عيػػاؿ. المكػػاف الػػذع 
أقميما البيت ، والزمػاف ىػو الميػؿ بعػد أف ىجػع النػاس فػي بيػوتيـ. فقػد أرخػى الميػؿ 
سدولو وحاصر الظالـ المكاف ، ليجتمع شمؿ األسرة تحت سقؼ واحد. وبد  مف أف 

ة وتحػػؿ السػػكينة والمػػودة والرحمػػة والووػػاـ ، يصػػب  يػػذوب ا ثنػػاف عشػػقا ورومانسػػي
، بػػت ، ويمسػػي نيبػػا لممواجػػع واآل ـالػػزوج محاصػػرا وتضػػيؽ عميػػو األرض بمػػا رح

ويكوف عاجزا عف الكالـ أماـ جبروت امرأة فظػة غميظػة القمػب جافيػة الطبػع ، لػيس 
ف ليا مف شاغؿ يشغميا إ  التنقيب في مالبػس زوجيػا عمػا يكػوف قػد دسػو فييػا مػ

ماؿ. راحت تهػتش فػي جيوبيػا عػف أع أمػواؿ ، بػد  مػف أف تبحػث فػي قمبػو وقمبيػا 
عف الحب. وىذا شأف سػيدات كثيػرات يحاصػرف األزواج ، و  يكههػف عػف مطػاردتيـ 

إذ ُيسػػأؿ كػػؿ  ىػػا ، فػػي موقػػؼ يػػذكرنا بيػػـو الحشػػر بالسػػءاؿ عػػف األمػػواؿ التػػي جمعو 
بو وفيـ أنهقو. فمف أقهػر جيبػو مػف امرع  عما جنتو يداه ، وعف مالو مف أيف اكتس

، وعظمت عمى )أـ العياؿ( ، وازدادت شدتو الماؿ ، وعجز عف رد السءاؿ ، ىاف أمره

                                           

 .ٖٓديواف النباحي : ص  (ٔ)
 .ٖٓالسابؽ : ص  (ٕ)



 

  

 

 
 المحاكاة الساخرة في ديواف النباحي

 

ٖٖٚٚ 

؛ ف الضيؽ ، فال أرض تقيو و  سما كربتو ، وتهاقمت محنتو ، وبم  مبمغا عظيما م
إذ تعػػبس الزوجػػة فػػي وجيػػو ، وتحمػػر وجنتاىػػا ، ويرتهػػع وجيػػب صػػوتيا ، وتبػػرؽ 

، وىي تعنهو عمى عوزه وقمة حيمتو . ولػـ يشػهع لػو عنػدىا ، وىػو المغمػوب عيناىا 
عمػػى أمػػره ، المقػػر بهقػػره ، اعتػػذاره عػػف ضػػيؽ ذات اليػػد ، وانتظػػاره أف يمػػده خالػػو 
بشػي  مػػف المػػاؿ . بػػؿ إف المػػرأة لتوغػػؿ فػػي الغضػػب ، وتػػزداد جيامػػة وعبوسػػا ؛ إذ 

مسوولية ما ىي فيو مػف ضػيؽ تالحقو بسءالو عف الماؿ، ثـ   تكؼ عف أف تحممو 
وشػػدة ، فقػػد أفسػػد عمييػػا معيشػػتيا ، وشػػوه معػػالـ الجمػػاؿ فػػي وجييػػا وسػػحنتيا. 

 وصاحبنا مغموب عمى أمره ، عاجز عف الرد عمييا.
المحاكاة الساخرة ، في ىذه األبيػات ، تتجمػى مػف خػالؿ عػدة محػاور. فيػي 

عربي ، مف لدف العصػر عمى المستو  الموضوعي تعد عدو  عما ألهناه في الشعر ال
الجاىمي ، مرورا بهترة صدر اإلسالـ والعصريف األموع والعباسي وما تالىمػا ، حتػى 
الوقػػت الػػراىف ، فػػي مثػػؿ ىػػذه األجػػوا  ؛ إذ اتخػػذ الشػػعرا  ، بطػػوؿ ىػػذا التػػاري  ، 
موضوعات محددة   يبرحونيا ، اتسمت بالثبات والرسوخ ، فمػـ يشػذ عنيػا نهػر مػف 

ال. وقد جعموا الميؿ  مثابة يهيووف إلييػا مػف ىجيػر الحيػاة ، ويجػدوف الشعرا  إ  قمي
فيو مستراحا ليـ ، يناجوف فيو الحبيبة ، ويعربوف ليا عمػا اشػتممت عميػو نهوسػيـ 

 نحوىا مف مودات وحنيف ، وىـ يعانوف الوحشة والغربة واألنيف.
، إلػى  لكف ىذه األجػوا  الرومانسػية تعرضػت ، بهعػؿ المحاكػاة السػاخرة ىنػا

لقا  العداوة والبغضا  بػيف الػزوجيف ، إذ اسػتبدؿ النبػاحيف ، فػي  التخريب والتآمر  وا 
ىذه األبيات ، الذع ىو أدنى بالذع ىو خيػر ؛ إذ حػؿ الخصػاـ محػؿ الووػاـ ، وخػرج 
الشػػاعر عمػػا ألهػػو الشػػعرا  العػػرب ، فػػي ىػػذا اإلطػػار ، وتمقتػػو األمػػة بػػالقبوؿ. ُبػػدلت 

رز الزوج ذلػيال منكسػرا أمػاـ زوجػو التػي بمغػت مبمغػا عظيمػا الصورة غير الصورة وب
مف جها  الطبع. تعمؿ المحاكاة الساخرة ىنا مف خػالؿ ثناويػة الػزمف ، والحػوار بػيف 
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الماضي والحاضر. أما الماضي فيو مخزوف فػي األذىػاف ، يعرفػو كػؿ مػف لػو أدنػى 
مػػا تهجءنػػا بػػو معرفػػة بالشػػعر العربػػي فػػي عصػػوره المختمهػػة ، وأمػػا الحاضػػر فيػػو 

األبيػات ، ومػػف خػػالؿ التعػػارض بينيمػػا واسػػتيداؼ أحػػدىما لاخػػر ، انقمبػػت الصػػورة 
رأسػػا عمػػى عقػػب ، وغػػدت المػػرأة مءذيػػة صػػانعة لمنكػػد ، عمػػى حسػػاب أنوثتيػػا ومػػا 
تشتمؿ عميو مف مػودة وسػكف. وأمػا الرجػؿ فقػد تبػدلت صػورتو كػذلؾ ، بعػد أف كػاف 

 باؿ قميؿ الرجا  ، ولساف حالو يقوؿ :فارس األحالـ ، أمسى حزينا كاسؼ ال
 إذا شػػػػاب رأس المػػػػر  أو قػػػػؿ مالػػػػو   

 

 فمػيس لو مػف ودىػػػف نصيب 
 يػػػػػػردف ثػػػػػرا  المػػػػػػاؿ حيػػػػػث عمػػػػػػمنو

 

 وشػػػػػػػػرخ الشػػػػػػػػباب عنػػػػػػػػدىف عجيػػػػػػػػب 
 

بعد أف كانت المرأة مطموبة يتودد إلييا الشعرا  بكؿ سبيؿ ، ويحرصوف 
ؿ ، وتتعقبو ، ليس بحثا عف المحبة  عمى محبتيا ورضاىا ، أمست ىي تطارد الرج

نما طمبا لمماؿ. انيارت الرومانسية الموروثة ، في ىذه األبيات ، وحمت محميا  وا 
صورة ممءىا الخصومة يقتتؿ فييا الزوجاف. واألبيات   تخمو ، كذلؾ ، مف نقد 

 اجتماعي لمعالقة بيف الرجؿ والمرأة في المجتمعات المعاصرة ،   تخطوو عيف.
، الساخرة ، في ىذا المشيد اليزلي ى المستو  التعبيرع ، تقـو المحاكاةوعم

، بير مف الرصانة والرزانة والوقػارعمى استيداؼ المستو  المغوع الذع يتسـ بقدر ك
والعدوؿ عنو إلى لغة منتزعة مف أفواه الناس وما يتداولونو مف تعبيػرات عهويػة فػي 

فقػػد حمػػت "أـ العيػػاؿ" محػػؿ "ليمػػى" و"ىنػػد" حيػػاتيـ اليوميػػة ، فػػي البيوػػات الشػػعبية. 
و"دعد" و"لبنى" و"عزة"  ، وقاـ الشاعر بهقصا  التراكيب والتعبيرات الرومانسية التػي 

ية تعبر عف الحب ، واستبدؿ بيا تراكيب أخر  نازحة مػف البيوػات ا جتماعيػة الشػعب
فػي وجيػي ، و"شػوىت المعاصرة مثؿ "ما لجيبؾ خاؿ؟"، و"لقد أرىقتنػي فػي معيشػتي"

       ."... 
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يبػة مػف لغػة الحيػاة اليوميػػة ، ىػذا العػدوؿ عػف المغػة المصػقولة إلػى لغػة قر 
، في حد ذاتو ، احتجاجا عمى اصطناع لغة متعالية بعيػدة عمػا يألهػو النػاس فػي يعد

معاشػػػيـ ، لغػػػة نازحػػػة مػػػف أزمنػػػة سػػػحيقة ، مػػػف الهيػػػافي والقهػػػار ،   يألهيػػػا مػػػف 
في الحواضر والمدف ، وبخاصػة فػي البيوػات الشػعبية   يعيشوف في العصر الحديث ،

 و  تألهيـ ، وأنى ليا أف تكوف قادرة عمى التعبير عنيـ!.
المحاكاة الساخرة ، ىنا ،   تمثؿ قطيعة مع الماضي األدبي ، و  تدخؿ فػي 
خصومة معو ، بؿ إنيا لتجمػو مػف خػالؿ الصػور اليزليػة التػي تصػطنعيا ؛ إذ ترسػـ 

. نا ، عف التراث بغير سمطاف أتػاىـلتهض  مف يدافعوف ، زورا وبيتاقصاود مشوىة 
، ج عمى منوالو إلى أف تقـو السػاعةفميس إجالؿ التراث والحهاظ عميو بأف نظؿ ننس

نمػا  نما أف نعبر عف واقعنا تعبيرا صادقا مثمما عبر القدما  عػف واقعيػـ بصػدؽ. وا  وا 
كمثػؿ مػف   يمسػؾ عػف التحػدث  مثؿ مف يبني ىياكؿ قصػاود جوفػا  ممءىػا التصػنع

ليمو ونياره عف الديف ، وىو يرتكب أكبر الكباور باسـ الديف ، أو مػف يميػج صػباحو 
ومسػػا ه ناطقػػا باسػػـ الديمقراطيػػة وىػػو يمكِّػػف لالسػػتبداد والدكتاتوريػػة والعبوديػػة . 

نما تر    المحاكاة الساخرة عند حامد طاىر   ترـو تشويو الميراث األدبي العربي ، وا 
أف ىذا الماضػي لػيس مػف شػأنو أف يهػرض ىيمنتػو عمػى الحاضػر ، ويممػي أشػكالو 
التعبيرية التي لـ تعد تتجانس مػع طبيعػة مػا جػد عمػى الحيػاة واألحيػا  مػف تغييػرات 

 وتطور. 
ثمة ممم  ثالث مف مالم  المحاكاة الساخرة يقـو عمى حواريػة بػيف نمطػيف 

آلخػػر يصػػطنع )الػػديالوج( ، وقػػد عػػدؿ مػػف التعبيػػر ، أحػػدىما يوظػػؼ )المنولػػوج( وا
الشاعر ىنا عف أسموب المناجاة وحديث النهس ، الذع يقـو عمى أحادية الصػوت ، 
إلػى أسػموب الحػػوار الػذع يػنيض عمػػى التعدديػة الصػوتية. فػػنحف ىنػا بػهزا  صػػوتيف 
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ينشب بينيما جدؿ ويشتد بينيما الخػالؼ ، ىمػا النبػاحي المغمػوب عمػى أمػره ، و"أـ 
 التي أمست غالبة   مغموبة.العياؿ" 

رة ، فػػي ثالثػػة األبيػػات التػػي مػػف المحػػاور التػػي تسػػتيدفيا المحاكػػاة السػػاخ
، كذلؾ ، البيوة العممية التي تحيط بػاألدب ، وتتخػذه ليػا سػبيال. فػال يكػاد المػر  معنا

يهػػػرغ مػػػف الضػػػحؾ عمػػػى ىػػػذا المشػػػيد الميمػػػي الػػػذع شػػػوه ، فيػػػو النبػػػاحي ، معػػػالـ 
د الصػػافي إذ يجتمػػع الحبيبػػاف ، يقطهػػاف مػػف شػػجرة الحػػب أعػػذب الرومانسػػية والوجػػ

، وأحالو نيما عمى ما يخبوو الميؿ والنيارالثمار ، ويتزوداف مف كأس المحبة بما يعي
حتػى يهاجػأ  -إلى أسومة تشبو سءاؿ القبر ، وقمب الصورة المتوارثة رأسا عمى عقػب

لػذع مػف المهتػرض أف يتسػـ بما   يقؿ عنو إثارة ممثال في صوت المحقػؽ العممػي ا
بالرصانة العممية والرزانة المنيجية والنزاىة البحثية في رءية األحداث والتعبير عنيا 
بواقعية عمى القرطاس . ىذه ىي الصورة المختزنػة فػي األذىػاف لمػف يتخػذوف العمػـ 
سػبيال ليػػـ. لكػػف عنػػدما تصػػب  األمػور فوضػػى ، تتصػػد  المحاكػػاة  السػػاخرة لترسػػـ 

ية لباحث عممي يخمؼ ظننا و)يكسر أفؽ التوقع( لػدينا إذ نػراه يخػرج عػف صورة ىزل
ىدووػػو وييمػػؿ فرحػػا ويػػرقص طربػػا كػػأف بػػو مسػػا مػػف جنػػوف ؛ إذ يقػػؼ عمػػى هيػػات 
اإلعجاز فػي ىػذه األبيػات الثالثػة ، وأشػد مػا لهػت نظػره فييػا مػا اشػتممت عميػو مػف 

، وراح يحػدد مالمحيػا تصنع ؛ فقد استوقهتو التورية التي جا ت في عجػز األبيػات 
الخاؿ فى البيت األوؿ : صهة تعنى الهراغ ، والخمو مػف المػاؿ . وفػى البيػت بقولو: "

الثانى : تشير إلى القريب ، الذ  ىو أخػو األـ . أمػا فػى البيػت الثالػث : فالمقصػود 
 .(1)بو عالمة الحسف فى الخد "

                                           

 .ٖٓديواف النباحي : ص  (ٔ)
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هسػو والتشػيير لـ يقؼ بو األمر عند ىذا الحد ، بؿ إمعانػا منػو فػي فضػ  ن
ببراعػة  –بالشاعر ، مف حيث   يريػد و  يريػد شػاعره  قػاؿ :"وقػد اسػتخدـ الشػاعر 

ىذه األلهاظ الثالثة المتطابقة فػى المهػظ ، والمختمهػة فػى المعنػى عمػى نحػو  –فاوقة 
 (1)يندر أف نجده لد  أحد مف الشعرا  المولديف !"

ة ا نهعاليػػة التػػي طالمػػا المحاكػػاة السػػاخرة ىنػػا تسػػتيدؼ األحكػػاـ ا نطباعيػػ
راجت رواجا عظيما في المصنهات العربية التػي لػـ تكػؼ عػف ا رتهػاع بالشػاعر إلػى 
سماوات عمييف لبيت مف الشعر قالو أو عدة أبيات ارتجميا ، فهذا بو أشعر قػيس أو 
أشػػػعر تمػػػيـ ، أو أشػػػعر العػػػرب ، أو شػػػاعر اإلنػػػس والجػػػف. ومػػػف يقمػػػب صػػػحاوؼ 

هي صيغة )أفعؿ التهضػيؿ ( ىػي الراوجػة ، تتػردد ، عمػى نطػاؽ المءلهات العربية سيم
واسع ، فييا ؛ فيذا أصدؽ بيت قالتو العرب ، وىذا أحسف بيت قالتػو العػرب ، وىػذا 
أشػػعر بيػػت قالتػػو العػػرب ، وىػػذا أنصػػؼ بيػػت قالتػػو العػػرب ، وىػػذا أكػػذب بيػػت قالتػػو 

العرب . فهف أردنػا أف العرب ، وذاؾ أمدح بيت قالتو العرب ، وذلؾ أشجع بيت قالتو 
نجمع في صعيد واحػد مػا تضػمنتو المصػادر العربيػة عػف أشػعر بيػت قالتػو العػرب ، 
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، ليجػػتمعف بػػيف أيػػدينا موػػات األبيػػات. وكػػذا الشػػأف فيمػػا يتعمػػؽ 

 بأصدؽ بيت ، وأحسف بيت 
العالـ الخارجي يقهػز قهػزات غيػر مسػبوقة ، فػي مجػا ت الحيػاة المختمهػة ، 

ف بينيػػا الحقػػوؿ األدبيػػة والنقديػػة ، ونهػػر ممػػف ينتمػػوف إلػػى الػػدواور العمميػػة فػػي ومػػ
 –كػػذبا  –مجتمعنػػا العربػػي ،   يزالػػوف يبػػددوف وقػػتيـ وأوقػػات غيػػرىـ فػػي الصػػراخ 

بآليات اإلعجاز التعبيرع األجوؼ ، ممثال في طراوؽ بديعية   تمثؿ إحساسا إنسػانيا 
 كية القديمة عمى المءسسات التعميمية. صادقا ، في ظؿ ىيمنة البالغة السكا

 
                                           

 .ٖٓالسابؽ : ص  (ٔ)
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 ثىائيت السمه يف ديوان الىباحي:
إلدراؾ كيؼ تعمؿ المحاكاة الساخرة في ديواف النباحي ، لف يكوف مجػديا أف 
نقرأ ىذا الديواف ، في فراغ مطمؽ ، بمعزؿ عما تجرع بو أحداث الحياة ، فػي الوقػت 

المرحمػػة التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػع  الػػراىف ، ويػػـو صػػدوره . فيػػو ديػػواف مػػرتبط بيػػذه
العربي واإلبداع األدبي العربي مف مراحؿ التاري  ، وانعكاسيا فػي األشػكاؿ التعبيريػة 
التػػػي تعبػػػر عنيػػػا ، وبخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا بصػػػناعة األدب. ولػػػف يسػػػتقيـ إدراؾ 

كػذلؾ ، إذا قصػرنا  –فػي ىػذا الػديواف  –المقاصد التي تسػتيدفيا المحاكػاة السػاخرة 
نظػػر فيػػو عمػػى عالقتػػو بالحاضػػر فحسػػب ، دونمػػا نظػػر إلػػى ماضػػي العػػرب األدبػػي. ال

نما القرا ة الدقيقة الوثيقة تستمـز أف يكوف الزمناف حاضريف معا ، بحيث   يمكف  وا 
ا ستغنا  بأحدىما عػف اآلخػر ؛ إذ المحاكػاة السػاخرة ، ىنػا ،   تقػـو عمػى الصػورة 

نما تص طنع مبدأ الثناوية ، وتقػيـ حػوارا بػيف الماضػي األحادية ، مف حيث الزمف ، وا 
والحاضر. الشعر في ديواف النباحي ، الذع يتخذ مف المحاكػاة السػاخرة أداة تعبيريػة 
نما يعتمد مبدأ التعددية الصوتية التي  لو ،   يقـو عمى المناجاة أحادية الصوت ، وا 

ى نصػػػيبيا مػػػف تبتغػػػي تقريبػػػو مػػػف الواقػػػع ، ولكنيػػػا ، فػػػي الوقػػػت نهسػػػو ،   تنسػػػ
 الماضي.

اتخػػذ الشػػعرا  العػػرب القػػدامى الميػػؿ إطػػارا لمناجػػاة الحبيبػػة ، واإلعػػراب عػػف 
حالة الشكو  واألنيف ، وىـ يشعروف نحو الحبيبة بالحنيف في ظؿ حالػة الهقػد التػي 

، يػا . فكػـ أسػير العشػاؽيمروف بيا ؛ إذ يطوؿ بيـ الميػؿ ، وىػـ يػزدادوف شػوقا إلي
، ػربي فػػي العصػػر الجػػاىمير العػػعػػػػير الشػػػػرء القػػيس ، أمػفامػػ وأبكػػاىـ عنػػد الهػػراؽ

 (1)يقوؿ: 
                                           

القػػاىرة ، الطبعػػة  –ديػػواف امػػرئ القػػيس ، تحقيػػؽ محمػػد أبػػو الهصػػؿ إبػػراىيـ ، دار المعػػارؼ  (ٔ)
 .ٜٔ-ٛٔالرابعة : ص 
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 وَلْيػػػػٍؿ َكَمػػػػْوِج الػػػػػَبْحِر َأْرَخػػػػى  ُسػػػػُدْوَلوُ 
 

 َعَمػػػػػػػػي  ِبػػػػػػػػَأْنَواِع الُيُمػػػػػػػػْوـِ ِلَيْبَتِمػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػا تمط ػػػػػػػى بُصػػػػػػػْمِبوِ   َفُقْمػػػػػػػُت لػػػػػػػُو لم 
 

 وَأْرَدَؼ َأْعَجػػػػػػػػػػػازًا َونػػػػػػػػػػػاَ  بكْمكػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 ْيػػػػػُؿ الط ِوْيػػػػػُؿ أَ   اْنَجِمػػػػػيأَ  َأيفَيػػػػػا الم  
 

 ِبُصػػػْبٍ  ، َومػػا اإلْصػػَباُح مِنػػَؾ بَأْمثَػػؿِ  
 

 َفيػػػػػػا َلػػػػػػَؾ مػػػػػػْف َلْيػػػػػػٍؿ َكػػػػػػأف  ُنُجومػػػػػػوُ 
 

 بكػػػػػؿ ُمغػػػػػار الهتػػػػػؿ ُشػػػػػّدت بيػػػػػذبؿ 
 

 َكػػػػػَأف  الُثَرّيػػػػػا ُعمَِّقػػػػػت فػػػػػي َمصاِميػػػػػػا
 

ِـّ َجْنػػػػػَدؿ ِ    ِبػػػػػَأْمرَاِس كت ػػػػػاٍف ِإَلػػػػػى ُصػػػػػ
 

 ألكبر يقوؿ:والمتنبي شاعر العرب ا
 َليػػػػػػػػاِلي  َبعػػػػػػػػَد الظػػػػػػػػاِعنيَف ُشػػػػػػػػكوؿُ 

 

 َوَليػػػػػػُؿ العاِشػػػػػػقيَف َطويػػػػػػؿُ  ِطػػػػػػواؿٌ  
 

 ُيػػػػػِبف  ِلػػػػػَي الَبػػػػػدَر ال ػػػػػذع   ُأريػػػػػػػُدهُ 
 

 َوُيخهػػػػيَف َبػػػػدرًا مػػػػا  ِإَليػػػػِو  َسػػػػبيؿُ  
 

 َوماِعشػػػػُت ِمػػػػف َبعػػػػِد اأَلِحب ػػػػِة َسػػػػمَوةً 
 

 َوَلِكن نػػػػػػػػػػي ِلمػػػػػػػػػػػناِوباِت  َحمػػػػػػػػػػوؿُ  
 

 السػػػاورات وغيرىػػػاأمػػػا فػػػي النجػػػـو 
 

 ضػػػو  الصػػػباح دليػػػؿ لعينػػػي عمػػػى 
 

 ألػػػـ يػػػر ىػػػذا الميػػػُؿ عينيػػػؾ رءيتػػػي
 

 (1)فتظيػػػػػػػر فيػػػػػػػو رقػػػػػػػة ونحػػػػػػػوؿ 
 

 وىذا صهي الديف الحمي يقوؿ :
 شكونا إلى أحبابنا طػوؿ ليمنا

 

 فقػػػػػػالوا لنػػػػػػا مػػػػػػا أقصػػػػػػر الميػػػػػػؿ عنػػػػػػدنا 
 

 وذاؾ ألف النـو ُيغشي عيونيـ
 

 سػػػػػػػراعًا و  يغشػػػػػػػي لنػػػػػػػا الميػػػػػػػؿ أعينػػػػػػػا 
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 وأبو فراس الحمداني يقوؿ :
 وأذلمػػػػت دمعػػػػًا مػػػػف خالوقػػػػو الكبػػػػر  الميؿ أضواني بسطت يد  اليو  إذا

 

الشاعر العربي القديـ كاف يشعر بالوحشة وتقتمو الوحدة ، في ظؿ غياب 
فؽ فير  الحبيبة ، وكمما أتى عميو الميؿ طاؿ طو    يطاؽ وجعؿ يحدؽ في األ

، ي حيف مف الدىر غمبت عميو الصنعةالنجـو واجمة. لكف أتى عمى الشعر العرب
وظمت النغمة ذاتيا تتردد ه ؼ المرات دونما جديد ، حتى مع انسحاب الحياة مف 
البوادع والقهار ، واتخاذىا مف الحواضر واألمصار وطنا ليا ،   يزاؿ الشاعر 

، في يث   ير  النجـو و  يراه القمرلقمر ، مف حالعربي يعد نجـو السما  ويناجي ا
ظؿ األضوا  الكيرباوية التي غمرت المدف ، واألبنية الخرسانية المرتهعة باتجاه 
. تبدلت األماكف غير األماكف واألوقات ، و  يزاؿ القمر  السما  التي تحجب النجـو

الميؿ ىو الميؿ. لـ  ىو القمر حاضرا في األفؽ ومعو النجـو بطريقة مممة، و  يزاؿ
يعد ثمة وقت لمتهكير في الحبيبة والسير ، فالمر    يكاد يضع لقمة في فمو في 
الصباح حتى يداىمو الظير  و  يكاد يزدردىا حتى يتمهت يمنة ويسرة فال يجد 
الشمس وقد ىجـ الميؿ. لذلؾ كانت كؿ ىذه التراكمات فرصة سانحة لمنباحي ألف 

مف خالؿ المحاكاة الساخرة : "قاؿ يبكي األطالؿ ويتذكر  يتخذىا مجا  لمسخرية
(1) حبيبتو األولى عنيزة:

 

 الميػػػػػػػػػػػػػػؿ يطهػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػالضجر 
 

 والسػػػػػػػػػػػػػػػػحب تعتصػػػػػػػػػػػػػػػػر القمػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 ويقػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػحبى : مػػػػػػػا الػػػػػػػذ       
 

 تجنيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػػير؟ 
 

 أنػػػػػػػػػػػا عاشػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػذا المكػػػػػػػػػػػا         
 

 ف ، ومػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف األثػػػػػػػػػػػر 
 

        ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  بقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ            
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  المبػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؿ ، والبعػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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 ولربمػػػػػػػػػػػػػػػػػا تركػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا         
 

 أو ىػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػض اإلبػػػػػػػػػػػػػر 
 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػت عنيػػػػػػػػػػػػػػػػزة   تخيػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           
 

 ػػػػػػػػط، وكيػػػػػػػؼ تبصػػػػػػػر مػػػػػػػف عػػػػػػػور؟! 
 

 أيػػػػػػػػػػػاـ نرعػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػاعز الػػػػػػػػػػػػ                   
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى واد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر 
 

     ونػػػػػػػػػػروح نأكػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف خشػػػػػػػػػػا                       
 

 ش األرض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقر 
 

ذا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف قوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ                                وا 
 

 تمقػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػض الكسػػػػػػػػػػػػػر 
 

 فنظػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نجػػػػػػػػػػػػػػػػر  خمهيػػػػػػػػػػػػػػػػا                                    
 

  ى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحقنا البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػرت عنيػػػػػػػػػػػػػػػػزة فػػػػػػػػػػػػػػػػالتو                            
 

 كعبػػػػػػػػػػػػػػػى ، وطػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المنحػػػػػػػػػػػػػػػدر ! 
 

 :   تخرجػػػػػػػػػػػػػػى                                 قػػػػػػػػػػػػػػالوا ليػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فتحجبػػػػػػػػػػػػػػػػت  خمػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الستػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 وذىبػػػػػػػػػػت أنشػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػوؿ خيػػػػػػػػػػػ                           
 

 متيػػػػػػػػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػػػػػػػػاود   الغػػػػػػػػػػػػػػػػػرر 
 

 حتػػػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػػػرت بيػػػػػػػػػػػا تغػػػػػػػػػػػا                              
 

 در .. ذات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب    منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 

           فتهتػػػػػػػػػػػػػػػػػت كبػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى                                
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػوت الظعػػػػػػػػػػػػػػػػاوف والػػػػػػػػػػػػػػػػػسهر 
 

 وتمزقػػػػػػػػػػػػت روحػػػػػػػػػػػػى .. كمثػػػػػػػػػػػػػ                                        
 

 ػػػػػػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػػػػوب يعمػػػػػػػػػػػػؽ بالشػػػػػػػػػػػػجر 
 

 وأقمػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػى عرصػػػػػػػػػػػػػػػاتيا                                                      
 

 أظمػػػػػػػػػػػػػػػػا ، فيسػػػػػػػػػػػػػػػػقينى المطػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

                              وأجػػػػػػػػػػػػوع ،  تطعمنػػػػػػػػػػػػى الريػػػػػػػػػػػػا                 
 

 ُح ، أجػػػػػػػػػػػػػوب صػػػػػػػػػػػػػحرا  الخطػػػػػػػػػػػػػر 
 

 قوسػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى كتهػػػػػػػػى ، وفػػػػػػػػى                             
 

 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ منكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ! 
 

ذا  بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت   بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍز                              وا 
 

 تجػػػػػػػػػػػر  ، وتعثػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػى الحهػػػػػػػػػػػر 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػرزت لػػػػػػػػػػػػػػػذاكرتى  عنيػػػػػػػػػػػػػػػػ                      
 

 ، والمنحػػػػػػػػػػػػػػػدر ػػػػػػػػػػػػػػػػزُة ، والصػػػػػػػػػػػػػػػبا 
 

 ورأيػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػى  قسػػػػػػػػػػػػػػػماتيا                                         
 

 وجػػػػػػػػػػػػػػػػو الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػب المنػػػػػػػػػػػػػػػػدثر ! 
 

نما   حامد طاىر   يستيدؼ الشعر القديـ بالذـ مف حيث ىو شعر قديـ ، وا 
الذيف   يزالوف يمبسوف جمباب الشاعر القديـ ، وقد تبدلت األرض غير األرض 

يزاؿ يمسؾ سواكا وفرشاة األسناف متاحة في الصيدليات ، و  والسماوات ، كمف   
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يزاؿ يمتطي صيوة بعير في القاىرة وقد ازدحمت شوارعيا بالسيارات مختمهة األشكاؿ 
 واأللواف ، و  يزاؿ يستخدـ كممة )إجاص( والناس كميـ يستخدموف كمثر .

وار التاريخيػة لعؿ قارئ ديواف النباحي ، ممف لديو عمـ بالشعر العربي واألطػ
التػػػي مػػػر بيػػػا ، سػػػيممس،   محالػػػة ، عػػػدو  عػػػف المغػػػة المألوفػػػة التػػػي ارتبطػػػت 
بموضػػوعات معينػػة ، بطػػوؿ تػػاري  الشػػعر العربػػي ، ودارت معيػػا وجػػودا وعػػدما ، 
وتوظيها لطاقػة لغويػة تعبيريػة جديػدة ، لػـ تعػد مقصػورة عمػى المغػة التػي راجػت فػي 

وا صػناعة الشػعر ، عمػى امتػداد موػات السػنيف، الهيافي والقهار عمى ألسنة مف تعاط
بؿ جػر  تصػعيد كثيػر مػف التراكيػب والمهػردات ، المنبػوذة فػي الشػارع ، والمطروحػة 
عمى متوف الطرؽ ، التي تجػرع عمػى ألسػنة النػاس الػذيف يػأكموف الطعػاـ ويمشػوف 
فػػي األسػػواؽ فػػي البيوػػات الشػػعبية المعاصػػرة ، وتوظيهيػػا لتشػػغؿ مكانػػا عميػػا ، فػػي 
البنية الشعرية في الديواف ، وتزاحـ المغة العتيقة الجزلػة المصػطهاة ، التػي اكتسػبت 
حصانة واتسمت بالوقار والرزانة ، وربما أسقطتيا عف عرشيا وحمت محميا. سػيجد 

، ف الشعر ، يتداخالف في إىػاب واحػدالمطالع ليذا الديواف نهسو حاورا بيف نمطيف م
جز ؛ أحػػدىما نػػازح مػػف أزمنػػة سػػحيقة، زالػػت الحػػواوقػػد انيػػارت بينيمػػا األسػػوار ، و 

قػػو فػػي تنقالتػػو الميميػػة ، رغػػـ ذلػػؾ ، يعػػيش مخزونػػا فػػي ذاكػػرة القػػارئ ، ويرافلكنػػو
، ويظؿ مقيما معو حيث يقيـ ، و  يبرحو حيث يءثر الظعف عمػى اإلقامػة ، والنيارية

ماعيػػة بػػيف كأنمػػا ىػػو قػػدره المقػػدور ، واآلخػػر نبػػت نباتػػا طبيعيػػا فػػي األوسػػاط ا جت
الطبقػػػات الهقيػػػرة ، يتحػػػدث بمسػػػانيا ، ويعبػػػر عػػػف قاضػػػاياىا وىموميػػػا ومشػػػاكميا 
ومشػػػاغميا ، بطريقػػػة عهويػػػة مباشػػػرة   تعػػػرؼ التصػػػنع و  التػػػأنؽ األسػػػموبي و  

 البروتوكو ت التعبيرية.
فما اشتمؿ عميو الديواف مف قصاود ومقطوعات شعرية ساخرة ، وما جاورىا 

عممي!( مف شأنو أف يثير ثاورة الضحؾ الذع قد يبػدأ بابتسػامة مف دراسة وتحقيؽ )
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واىنة ساكنة ، لكنيا لف تظؿ عاكهة عمى الصمت ، مءثرة لمخهوت عمػى الجيػر ، إذ 
لػف تمبػث أف تتخمػى عػف صػمتيا ، وتنهجػر فػي ضػحكات مجمجمػة ، وقيقيػات يػػزداد 

نقمنا بيف مقتنياتو. وجيبيا ، ويتصاعد رنينيا ، كمما أوغمنا في صهحات الديواف ، وت
مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ، القصيدة التي فض  فييا الشػاعر النبػاحيف قاضػي نبػاح 

 :(1)المرتشي ، والتي يقوؿ فييا
 احػؿ  البطػػػػػػػا  مػػػػػػػاألشيػػػػػػ غراوػػػػػػب

 

 ولػػػػػػػيس مػػػػػػػف يشػػػػػػػبو قاضػػػػػػػي نبػػػػػػػاح 
 

   يػػػػػػػػػػػػرفض الرشػػػػػػػػػػػػوة مسػػػػػػػػػػػػتنكرا
 

نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بارتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح !   وا 
 

ف أشػػػػػػػاع النػػػػػػػاس عنػػػػػػػو الخنػػػػػػػا  وا 
 

 ريـ يتمقػػػػػػػػػػػػى الرمػػػػػػػػػػػػاحػقػػػػػػػػػػػػاؿ: كػػػػػػػػػػػػ 
 

 إف جػػػػػا ه خصػػػػػماف : عػػػػػاد الػػػػػذع
 

 يرشػػػػػػػػػػػػػوه حػػػػػػػػػػػػػرا ، والنػػػػػػػػػػػػػواىي تبػػػػػػػػػػػػػاح 
 

 أمػػػػػػػا الػػػػػػػذع يطمػػػػػػػع فػػػػػػػي عدلػػػػػػػو
 

 جف ميػػػػػػػػيض الجنػػػػػػػػاحػفيػػػػػػػػدخؿ السػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػرة قابمتػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػاوحا
 

 فقمػػػػػػػت: عهػػػػػػػػوا لػػػػػػػـ ىػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػياح؟ 
 

 فقػػػػػػػػػػػػػاؿ: أو د الحػػػػػػػػػػػػػراـ افتػػػػػػػػػػػػػروا
 

 وصػػػػػػػػػيروا الكػػػػػػػػػوف حمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتباح 
 

 دّلمػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ ، لكننػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػاـز
 

 أف أقتػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذوب وأفػػػػػػػػػػػدع نبػػػػػػػػػػػاح 
 

 ىتهػػػػػػػػػُت: ىػػػػػػػػػذا مطمػػػػػػػػػٌب ُيهتػػػػػػػػػد 
 

 فػػػػػػػػأع شػػػػػػػػي  بػػػػػػػػث فيػػػػػػػػؾ الكهػػػػػػػػاح؟ 
 

 فقػػػػػػاؿ: "لػػػػػػو تعمػػػػػػـ مػػػػػػاذا جنػػػػػػوا؟!
 

 لقػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػاحوا منزلػػػػػػػػػػػػي لمريػػػػػػػػػػػػػاح 
 

 قػػػػػػد نيبػػػػػػوا الػػػػػػدار ومػػػػػػا تحتػػػػػػوع"
 

 ػنواحػػػػػػػػػػػػػػػػوراح يبكػػػػػػػػػػػػػػػي ويطػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ ال 
 

 ىمسػػػػػػػُت والهرحػػػػػػػُة فػػػػػػػي ليجتػػػػػػػي:
 

   تبتػػػػػوس يػػػػػا صػػػػػاح .. مػػػػػا جػػػػػا  راح 
 

مو األبيات مف مهارقات تمقي بظالليا ، ليس عمى مجتمع مدينة نباح   تخ
وحده ، الذع   وجود لو عمى أع منطقة جغرافية ، و  في أع مرحمة مف مراحؿ 
نما عمى أع مجتمع يشيع فيو استباحة الماؿ الحراـ ، ويكوف  تاري  اإلنسانية ، وا 
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رقوف ىـ الذيف يتحدثوف حامييا حرامييا ، إذ يصب  المصوص الذيف ينيبوف ويس
عف الهضيمة ويستبشعوف أكؿ الماؿ الذع جا  مف طريؽ الرشاو . فقاضي نباح   
يزاؿ ، بيننا ، يأكؿ الطعاـ ويمشي في األسواؽ ، في مجتمعاتنا المعاصرة . والمغة 
التي كتبت بيا القصيدة شاىدة عمى ذلؾ ؛ إذ تتحدث عف "أو د الحراـ" المهتريف ، 

وا الدار" ، وتردد ما يتردد عمى ألسنة الناس في البيوات الشعبية الذيف "نيب
المعاصرة "ما جا  راح". وفضال عما اشتممت عميو األبيات مف مهارقات ، فقد 
نجحت في محاكاة مشاىد مف الحياة المعاصرة بطريقة ساخرة ، مف شأنيا أف تكوف 

جمس لمهصؿ بينيـ ، مدعاة لمضحؾ. شتاف بيف القاضي الذع ييابو الناس ، إذ ي
وىذا الذع جعؿ يندب حظو ألف "أو د الحراـ" يتقولوف عميو ، والمصوص قد نيبوا 

 مالو الذع نيبو ىو مف خالؿ الرشاو !
عمى أف الهساد ، في مدينة نباح ، لـ يكف مقصػورا عمػى قضػاتيا فحسػب ، 

نما ، باإلضافة إلى ذلؾ ، شمؿ طواوؼ أخػر  ، مػف بينيػا األطبػا  الػذي ف يسػيووف وا 
في معاممة المرضػى ، ويغػالوف فػي أجػر العػالج. يقػوؿ النبػاحي ، مػف قصػيدة لػو ، 

 :(1)عف تجربتو مع أحد األطبا 
 أسػػػػػممُت نهسػػػػػي لمطبيػػػػػب ، ولػػػػػـ أكػػػػػف

 

 أدرع بػػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػػػدا  فػػػػػػػػػػػي كهيػػػػػػػػػػػوِ  
 

ذا بمبضػػػػػػػػػعو البميػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي  وا 
 

 جسػػػػػػػدع ، ويمضػػػػػػػي غػػػػػػػاورا بيديػػػػػػػو 
 

 سػػػػػػا لتو: مػػػػػػاذا يػػػػػػدور؟ فمػػػػػػـ يجػػػػػػب
 

 عنػػػػػػػػػػي  ويػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػحيووأشػػػػػػػػػػاح  
 

 ناشػػػػػػػػػػػػػػػػػدتو ، وظممػػػػػػػػػػػػػػػػػت أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 والدما  تسيؿ مف جرحي عمى زنديو 
 فأجػػػػاب: ىػػػػؿ تػػػػػرجو الشػػػػها  حقيقػػػػة؟

 

 مرت عينػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػوػفتسػػػػػػػػػ 
 

 فأضػػػػػػػػاؼ: ىػػػػػػػػذا يقتضػػػػػػػػيؾ مبالغػػػػػػػػا!
 

 اـ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػهتيوػالت األرقػػػػػػػػػػوانيػػػػػػػػػ 
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 أدركػػػػػػػت أنػػػػػػػي قػػػػػػػد غػػػػػػػدوت فريسػػػػػػػة
 

 رضيا عمػػػػػػػػػػى فكيػػػػػػػػػػوػالػػػػػػػػػػذوب يعػػػػػػػػػػ 
 

 تنػػػػػػػػاز مػػػػػػػػا زاؿ بػػػػػػػػي حتػػػػػػػػى كتبػػػػػػػػت 
 

ليػػػػػػػػو   عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػوالي لػػػػػػػػو ، وا 
 

الحقيقة أف الضحؾ الذع تثيره محتويات ديواف النباحي ، إف ىو إ  مظير 
واحد مف بيف األىداؼ والمقاصد التي يرـو صاحب الديواف  ، عمى لساف النباحي 
تارة ، وعمى لساف المحقؽ تارة أخر  ، الوصوؿ إلييا. لكنو ليس مقصودا لذاتو و  

نما ىو غطا  يخهي تحتو ما ىو أشد خطورة وأكبر أىمية ؛ ىو الغ اية البعيدة ، وا 
إذ القضية أكثر عمقا مف مجرد إثارة عاصهة مف الضحؾ المجاني البرع  ، أو الذع 
قد يتوىـ نهر مف الناس أنو ضحؾ برع . فميس الضحؾ ، في ديواف النباحي ، في 

لديواف ينزع إلى التمرد عمى واقع الواقع ، مف البرا ة في شي . وما تضمنو ىذا ا
أدبي إلى أقصى مد  تمردا   يعرؼ اليوادة ، ولكنو   يءثر العنؼ عمى الميف ، ما 
استطاع إلى ذلؾ سبيال ، مف خالؿ وساوؿ تعبيرية   تغامر باصطناع الشدة و  
المجو  إلى الحدة ، و  تجاىر بالعداوة والبغضا  ، أو تمجأ إلى أسمحة اليجـو 

نما تجن  إلى التيدوة ، وتتخذ مف ا لمباشر الصري  الذع يتصاعد غباره ، وا 
الضحؾ غطا  ليا ، وىي تحاكي ، بطريقة ساخرة ، األنظمة األدبية التي اكتسبت 
ما يشبو القداسة ، والتي ظمت حاكمة لممجتمع األدبي العربي موات السنيف ، عمى 

د حؿ بيا ، وبدا عمى وجييا ندوب ، الرغـ مف أف الشيخوخة قد أدركتيا ، والوىف ق
 وتجاوزىا الزمف.

تصػػدت المحاكػػاة السػػاخرة فػػي الػػديواف لواحػػدة مػػف أخطػػر القضػػايا األدبيػػة ، 
وىي تمؾ التي تتعمؽ بدواور صناعة األدب ، وحظ األديب مف اإلبػداع ، وموقهػو مػف 

ضػػر. ا تبػػاع وا بتػػداع ، فػػي ظػػؿ ىيمنػػة التقاليػػد النازحػػة مػػف الماضػػي عمػػى الحا
المحاكاة الساخرة ، ىنا ،   تخمو مف خبث ؛ إذ إنيا تكشؼ وىما قػاتال ، وازدواجيػة 
في التعبير . وفي ظؿ المواجية الباردة ، أحيانا ، والساخنة في أحاييف أخر  ، بػيف 
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القوتيف المتصارعتيف ؛ إحداىما القوة التي تمثػؿ معسػكر المحافظػة عػف طريػؽ قتػؿ 
اليـ ، إذا مػا قيػؿ ليػـ : لػـ   تهيوػوف إلػى الهطػرة النقيػة القديـ محاكػاة ، ولسػاف حػ

نػػا  وتعبػروف عػػف ذواتكػػـ بأسػػموب عصػرع ،  يقػػوؿ : ىػػذا مػػا ألهينػا عميػػو هبا نػػا ، وا 
عمى هثارىـ ميتدوف. وأما القوة األخر  ، فيػي التػي   يتنػازؿ أصػاحبيا عػف حقيػـ 

وؿ لممعسػكر الثػاني : في أف يعبروا عف واقعيـ ، بأسموب مغاير ، ولساف حػاليـ يقػ
ما نراكـ إ  أناسا مثمنا ، وما نراكـ اتبعكـ إ  الذيف ىػـ أراذلنػا ، ومػا نػر  لكػـ عمينػا 

 مف فضؿ ، بؿ نظنكـ كاذبيف.  
 الباطه والظاهر يف رثاء محار الىباحي:

في ظؿ ىيمنة سياسة ا تبػاع عمػى صػناعة الشػعر ، أوىمنػا الػدكتور حامػد 
، امتثالو لسنة سنيا السابقوف مف السمؼ ، وسار عمييػا طاىر عمى لساف النباحي 

الالحقوف مف الخمؼ ، فاتخذ مف الشكؿ التقميػدع لمقصػيدة العربيػة قناعػا لػو. كأنمػا 
يريػػد أف يقػػوؿ : ولػػف تجػػد لسػػنة الشػػعرا  تبػػديال . وحػػرص عمػػى اسػػتدعا  عبػػارات 

كمػف ينخػرط فػي وتراكيب نازحة مػف الهيػافي والقهػار ، راجػت عمػى ألسػنة المقمػديف، 
جماعػػػة دينيػػػة سػػػمهية يرتػػػدع أفرادىػػػا الجمبػػػاب بطريقػػػة معينػػػة ، ويطمقػػػوف المحػػػى 
ويتعاطوف المسؾ والسواؾ ، لكنو ، في قػرارة نهسػو ضػاوؽ ذرعػا بمػا يقولػوف ، نػاقـ 
عمى ما يهعموف ، يعني انشطارا نهسيا خطيرا. فهذا بػو يػدس ليػـ السػـ فػي العسػؿ ؛ 

إلػػى ذلػػؾ سػػبيال ، أف يشػػوه معبػػدىـ ، بأفعػػاؿ منبػػوذة إذ يحػػاوؿ عامػػدا ، كممػػا وجػػد 
وأقػػواؿ حمقػػا  ، تػػوىـ أنيػػا جػػا ت عػػف غهمػػة ، وعمػػى غيػػر قصػػد ، لكنيػػا سػػتثير 

 عاصهة مف الغبار في الوجوه، تصب  معيا الجالبيب والمحى شاوية كريية.
عمػػى ىػػذه الشػػاكمة يوظػػؼ الػػدكتور حامػػد طػػاىر ، عمػػى لسػػاف النبػػاحي ، 

أداة تعبيريػة ، يحشػو مػف خالليػا اإلىػاب الشػعرع العتيػؽ بكممػات  المحاكاة الساخرة
وتعبيرات تتجوؿ في الشوارع واألحيا  الشعبية، لطالما نعتيػا السػمهيوف مػف الشػعرا  
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بالسوقية والمبتذلة. وقد جعؿ صاحب ديػواف النبػاحي ىػذه الكممػات الجديػدة تصػطؼ 
يو سػحنة ىػذه األخيػرة وتمطػي  جنبا إلى جنب مع غيرىا مف التراكيب البدوية ، لتشو 

جبارىا عمى ا نسحاب مف الواقػع والبحػث ليػا عػف مػأو  حيػث وضػعيا  سمعتيا ، وا 
 التاري . 

تعقػػب الػػدكتور حامػػد طػػاىر ، عمػػى لسػػاف النبػػاحي ، عػػددا مػػف األغػػراض 
الشػػعرية التقميديػػة كالمػػدح ، والغػػزؿ ، والهخػػر ، واليجػػا  ؛ إذ أعمػػؿ فييػػا المحاكػػاة 

قػػة سػػاحرة . ومػػف بػػيف األغػػراض الشػػعرية التػػي ناليػػا مػػا ناليػػا مػػف السػػاخرة بطري
المحاكاة الساخرة الرثا  . فالرثػا  مػف بػيف األغػراض األساسػية الجػادة ، فػي الشػعر 

 ، العربػػي ، التػػي تتسػػـ بالييبػػة والوقػػار ، لمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف حػػزف ولحظػػات ألػػـ
، أشػػبو مػػا يكػػوف بنيػػر يشػػعر معيػػا المػػر  بالضػػعؼ وا نكسػػار. وىػػو ، فػػي تقػػديرع 

تتػدفؽ بػيف شػاطويو أمػواج مػف الشػػعور الجمػاعي بالهاجعػة ، إذ يتمػو الشػاعر عمػػى 
النػػاس سػػورة األحػػزاف ، فتنخمػػع لػػو قمػػوب بنػػي اإلنسػػاف. إف لػػو لوقعػػا تكػػاد النهػػوس 
يتهطػػرف منػػو ، وتنشػػؽ الجػػوارح والجػػوان .  وقػػد وضػػع لػػو المنظػػروف ، مػػف النقػػاد 

: "وسػػبيؿ  ينبغػػي أف يخػػرج عمييػػا الشػػعرا . قػػاؿ ابػػف رشػػيؽالعػػرب ، أصػػو  فنيػػة   
الرثػػػػا  أف يكػػػػوف ظػػػػاىر التهجػػػػع ، بػػػػّيف الحسػػػػرة ، مخموطػػػػا بػػػػالتميؼ واألسػػػػػؼ 

: "مػػا بػػاؿ  (2)و"عمػػى شػػدة الجػػزع يبنػػى الرثػػا "  (1)وا سػػتعظاـ" ولمػػا أف سػػوؿ أعرابػػي 
النبػػاحي ىػػذه  امتثػػؿ (3)المراثػػي أجػػود أشػػعاركـ ؟ قػػاؿ: ألنػػا نقػػوؿ وأكبادنػػا تحتػػرؽ"

                                           

أحمػد عطػا   ، تحقيػؽ محمػد عبػد القػادرٔابف رشيؽ ، العمدة فػي محاسػف الشػعر وهدابػو ، جػػ (ٔ)
 .ٜٙبيروت ، دار الكتب العممية : ص 

 .ٕٓٔالسابؽ : ص  (ٕ)
، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف ، القػاىرة ، مكتبػة الخػانجي ، طػػ ٕالجاحظ ، البياف والتبييف ، جػ (ٖ)

 .ٗٔ: ص  ٜ٘ٛٔ،  ٘
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القواعػػد واألصػػوؿ ، مػػف حيػػث الظػػاىر ، إذ راح ، فػػي مرثيػػة بمغػػت خمسػػة وعشػػريف 
بيتا ، وىي أكثر قصاود الديواف طػو  ، يعػدد مػآثر الراحػؿ الكػريـ ، مػف حيػث الوفػا  
والحمػـ ونبػؿ اإلحسػػاس ، وكيػؼ أنػػو كػاف هيػة بػػيف النػاس، فػػي الصػدؽ واإلخػػالص. 

صاحبو ، الذع ترؾ فراغا كبيرا عقػب رحيمػو، فقػد جعؿ الشاعر يندب حظو بعد موت 
كػػاف لػػو خيػػر صػػاحب ؛ إذ ينػػدر أف تجػػود الػػدنيا بمثمػػو فػػي ثقافتػػو وعممػػو ، ونزاىتػػو 

   وصبره وحممو ، ونباىتو وقوة أيده.

ولكف النباحي قمب الرثا  رأسا عمى عقب ليصب  مادة لمتهكو والسخرية ، 
اليزؿ وخمع العذار ، ويتحوؿ إلى ساحة ويخرج مف داورة الجد والوقار إلى داورة 

لميو والتندر واليجا ، إذ استبدؿ بالميت حمارا ، وخمع عميو كؿ ما يخمعو البشر 
عمى البشر مف مناقب إذ يرحؿ أحدىـ عف ىذه الدنيا  ويرثيو مف بقوا عمى قيد 

ف عزوتو في ىذه الحياة ، الحياة. عبر الشاعر عف فجيعتو برحيؿ الحمار ، الذع كا
وزيف الركاوب ، فضاؽ عميو الميؿ والنيار ، وأظممت الدنيا في وجيو ، وأمسى 
ذاىال عف كؿ شي  ، كما لو كاف راىبا تتياداه الهيافي والقهار ، وجعؿ يتمهت يمنة 
ويسرة ، يمني نهسو أف يقيؿ نهر مف الناس عثرتو ، ويخهؼ عنو ما يعانيو مف 

رحيؿ الحمار ،  فمـ يمتهت إليو مف المارة سوا  مف األخيار  ضيؽ وشدة ، بعد
 واألشرار أحد ، ولـ يجد لو مف ممتحد.

فػػػي ضػػػو  مػػػا ذكػػػره الناقػػػد الهرنسػػػي جيػػػرار جينيػػػت فػػػي كتابػػػو الموسػػػوعي 
Palimpsestes    مف أف المحاكاة الساخرة ، إف ىي إ  كتابة حاضرة بيننا ، لكنيػا

نما  تستحضر كتابة أخر  ، ثـ تعمد إلى ا نحػراؼ بيػا عػف تحيا في فراغ مطمؽ ، وا 
مقاصػػدىا التػػي لػػـ تتغيػػر مػػف قبػػؿ ، والعػػدوؿ بيػػا إلػػى مقاصػػد جديػػدة ، عػػف طريػػؽ 

فػػهف مرثيػػة حمػػار النبػػاحي تتخػػذ مػػف ىػػذه األداة التعبيريػػة  -تحريػػؼ الػػنص األصػػمي
ف سػػبيال ليػػا لموصػػوؿ إلػػى مػػا تػػرـو الوصػػوؿ إليػػو. نحػػف إذف بػػهزا  كتمتػػيف نصػػيتي
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مختمهتيف ؛ إحداىما ماثمة بيف أيدينا ،  ممثمة في المرثية التي كتبيا الدكتور حامػد 
طاىر عمى لساف النباحي ، واألخر  مخزونة في الذاكرة اإلنسػانية ، يمثميػا الميػراث 
الكبير مف قصاود الرثا  التي تراكمػت ، عبػر القػروف ، مػف الشػعر العربػي. و  تحيػا 

نما يحدث بينيما تهاعؿ   يخمو مف عنؼ.أو ىما بمعزؿ عف األخ  ر  ، وا 
جػػا ت مرثيػػة الحمػػار النػػافؽ فػػي أربعػػة مشػػاىد ، أوليػػا يتضػػمف حالػػة مػػف 
التهجػع والتوجػػع انتابػت النبػػاحي ، بعػد رحيػػؿ الحمػار ، ثػػـ كػاف المشػػيد الثػاني عػػف 
ذكريات النباحي مع حماره الذاىب ، وفي المشيد الثالث يحدثنا الشاعر عػف متابعػة 
الحمػػار لمحيػػاة العامػػة ، ورءيتػػو لمحيػػاة الثقافيػػة ، وأمػػا عػػف المشػػيد األخيػػر فػػهف 
الشاعر ليمتقط فيو المحظات األخيرة في حياة الحمار ، قبػؿ أف يمهػظ أنهاسػو األخيػرة 

 ويسمـ الروح لبارييا.
في المشيد األوؿ يكشؼ لنا النبػاحي ، بطريقػة سػاخرة ، عػف المأسػاة التػي 

مف مراسـ دفف الحمار ، وما حػؿ بػو مػف انييػار وانكسػار ، إذ لػـ اجتاحتو ، إذ فرغ 
تقػػو قػػدماه عمػػى حممػػو مػػف شػػدة الحػػزف الػػذع أثقػػؿ كاىمػػو ، وظػػؿ يعػػايش الوحػػدة 
ويعاني الوحشة ، عمى قارعة الطريؽ ، حيث   صاحب ىناؾ و  صػديؽ. وكممػا ىػـ 

عمػى وجيػو  ولػـ بالمشي ، الذع لـ يعتده في حياة الحمار ، تعثرت خطواتػو ، وكبػا 
يجد مف يستنيضو ويمد لو يد العوف ، عمى الرغـ مف استغاثاتو بالعابريف الذيف لػـ 

 يكمؼ واحد  منيـ خاطره أف يمتهت إليو ، أو أف يحنو عميو: 
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 بػاوػف الركػػػػػػػػى زيػؿ بػػػػػػػػػػػػػوأخ  ف أصاحبػػػػمػؽ الحمار ، فػػػػػػنه
 بػػػؿ راىػػػػريؽ كظػػػػػػالطػة ػػػػرعػػ        اػػػػػق وؽػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػت وحػيػػػوبق

 ػبػاحػػد المصػػػال أجػػػا ، فػػػيػأع  وتىػػػػػػػطػػر خػثػػػػػعػػػتػػػػى فأمػػػشػػػػػػ
 اوب !ػػػػػػػػػػجػوف، و  مػػػػػػػػهتػمػتػي  اف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػركػػػػػػػػمػر لػيػػػػػػػػوأش

بػػدا النبػػاحي ، فػػي ىػػذا المشػػيد ، أشػػبو مػػا يكػػوف بػػامرأة ثكمػػى ، فػػي بيوػػة 
شعبية أو ريهية ، رحؿ عنيا زوجيا لمتو ، فجعمت تعبر عػف فجيعتيػا وأسػاىا ، بعػد 
ذا بيػا ترتمػي عمػى  أف وورع الزوج أمػاـ عينييػا  فػي القبػر وأىيػؿ عميػو التػراب ، وا 

ا ، وظيػر صػدرىا وبػدت قػدماىا  متف الطريؽ ، وقد انحسػر غطػا  الػرأس عػف شػعرى
والنػػػػاس يحػػػػاولوف رش المػػػػا  عمػػػػى وجييػػػػا ، وسػػػػتر مػػػػا انكشػػػػؼ مػػػػف جسػػػػدىا 
واستنياضيا ، وتيدوتيا ، رغبة في أف تعود إلى البيت ، ولكنيا تظؿ تصرخ وتنادع 
عمػػى )زينػػة الرجػػاؿ( الػػذع أخػػؿ بيػػا وتركيػػا وحيػػدة فػػي ىػػذه الحيػػاة ، تعػػاني البػػءس 

 قروف إلى النبؿ والنقا .والشقا  ، بيف أناس يهت
يوظؼ حامد طاىر المحاكػاة السػاخرة ، عمػى لسػاف النبػاحي ، إلعػادة إنتػاج 
ىػػذا المشػػيد بطريقػػة تهػػيض ظرفػػا ، فػػهذا بالشػػاعر ، عقػػب دفػػف الحمػػار ، يهتػػرش 
الطريؽ و  يكؼ عف الصراخ والزعيؽ ، وىو ينػادع عمػى )زينػة الحميػر! ( أو )زيػف 

يدة  ، الػػذع مػػات وتركػػو وحيػػدا فريػػدا يتجػػرع مػػرارة الركاوػػب!( كمػػا جػػا  فػػي القصػػ
الوحشة والغربة في ىذه الحياة . فنحف بهزا  محاكػاة تيكميػة لمػا يتػردد عمػى ألسػنة 
طواوؼ مف النسػا  خاصػة ، فػي مجتمعنػا الريهػي ، إذ تنػادع إحػداىف عمػى بعميػا ، 

 (.    في هخر عيده بالدنيا ، وأولى لياليو  في القبر بأنو )زينة الرجاؿ!
ىذه األداة التعبيرية تستيدؼ محاكاة أمريف ، فػي وقػت واحػد معػا ؛ أوليمػا 
النموذج الموروث لمرثا  في الشػعر العربػي ، الػذع شػاخ وىػـر ، وفػي الوقػت نهسػو  
مػا يتػػردد عمػػى ألسػػنة النػػاس ، فػػي البيوػػات ا جتماعيػػة المعاصػػرة ، ثػػـ يشػػرع حامػػد 
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فػي ذكػر مػآثر الحمػار ، وذكريػات النبػاحي طاىر عمى الهور ، مف خػالؿ النبػاحي ، 
 معو:

 كػػػػػػػػػػػػاف الحمػػػػػػػػػػار سهينتػػػػػػػػػػػى            
 

 تجتػػػػػاز بػػػػػى أعتػػػػػى المصػػػػػاوب 
 

 ا ة     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػكػب     ىػػػػػػػػػػنػمػقػوي
 

 اوػبػػػقػػػػػػػحػؼ الػػػمػتػخػؿ مػيػػػػػويش 
 

ذا ش  بػػػػالػػػػػػا أغػػػػػػػػػمػػػو عػػػػػػػػتػػدثػػػػػػػح  ى      ػػػػدتػػػػػػػػػػػػػػوحػرت بػػػػعػػػػػػػػػػػوا 
 

  بػالػػػػػػػػػػػػػػػقػمػب الػنػتػػػػػػػػػػػػػػجػر ،  ويػػػػجػػػػػػػػػػػال ضػنى بػعػػػمػػػػؿ يسػػػػػيظػف
 بػػػػػاعػػػػػػػػػػػصػمػة والػػػػوبػػعػػػػػى بالصػػمػػػػػػثػػس مػػػػػحػار يػػػػػػػػػمػػػاف الحػػك
 بػػػػػػػػػػرواتػػػػػر الػػػػػػػػػى ذكػمػػػػػػػو عػػػعػػػػػػػػػػدامػػػت مػمػػػػػػػػطػا ىػػػػػػػػمػػالػػػػػػطػول

 بػػاوػػػػػػػػػػرغػػف الػػػػػػا أرـو مػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػى عػمػػاوػػػػػػػػػؼ وسػػػػػػػعػػػضػى لػػػورثػ
كرىا الشاعر النباحي أنو ، إضافة إلى قدراتو فمف مناقب الحمار التي يذ 

الياومة عمى القياـ باألسهار ، في الهيافي والقهار ، بالميؿ والنيار ، وحمؿ األثقاؿ  
كاف مستودع أسراره ، لـ يضؽ بيا صدره يوما واحدا ، ولـ يهشيا ألحد ، فكاف نعـ 

ويرىؼ السمع القريف الذع يءنس وحدتو ، ويخهؼ عنو كربتو ، ويذىب وحشتو، 
، تسقط المحاذير. ومف مزايا الحمارإلى شكواه ونجواه ، وترتهع الكمهة بينيما ، و 
، ، شديد التعاطؼ مع صاحبو النباحيكذلؾ ، وسجاياه ، أنو كاف مرىؼ اإلحساس 

يحزف لحزنو ويتألـ لمصابو ، وأشد ما كاف يحزنو قمة موارد النباحي التي   تكهي 
، وضآلة الراتب الشيرع الذع كاف يحصؿ عميو ، عمى الرغـ لمواجية أعبا  الحياة 

مف أنو شاعر. فما مف مرة جا  ذكر الراتب الشيرع حتى أجيش الحمار بالبكا  
ولـ يستطع أف يتمالؾ نهسو ، فهذا بعينيو تهيضاف بالدموع  مف فرط تأثره بما 

 يعانيو صاحبو مف ظروؼ معيشية باوسة. ، وأوضاع اقتصادية ياوسة.
قد بدا لي النباحي أشبو ما يكوف برجؿ ساقو حظو العاثر إلى سرادؽ يقاـ ل

فيو عزا  ، وقد احتشد فيو المعزوف. وكمما انتيى قارئ القرهف ، في السرادؽ ، مف 
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، وتعالت أصواتيـ ، وكثر  قهمة معينة ، تهاعؿ معيا الناس ، زورا وبيتانا
، مف فرط تأثرىـ بما  ، وارتهع وجيب قموبيـ ، وزاد نحيب بعضيـضجيجيـ

يسمعوف. فما كاف مف الرجؿ الطارئ عمى المجمس ، إ  أف سار عمى سنتيـ ، 
وبال  في تهاعمو مع القارئ ، فجعؿ يمطره بعبارات التقريظ والثنا  التي تجاوزت 
إطار المعقوؿ ، والتي مف شأنيا أف تمثؿ خروجا عمى المألوؼ ، في مثؿ ىذا الجو 

يؿ طربا ، كأنما ىو في مرقص ليمي ، وقد تجرد مف كؿ ما المييب ، وراح يتما
يستوجبو الوقار، مما أفسد مراسـ العزا  ، وحوليا إلى حالة مف الضجيج والتيريج 
الذع   يتجانس مع حالة الحزف ، وتقاطر المعزيف مف وجيا  المجتمع  الذيف 

 جا وا يقدموف واجب العزا  ألسرة المتوفى.
يػػة ، بتوظيهيػػا المحاكػػاة السػػاخرة أداًة تعبيريػػة ، مػػف   جػػـر أف ىػػذه المرث

شػػأنيا أف تثيػػر فينػػا موجػػة مػػف الضػػحؾ ، قػػد تختمػػؼ نسػػبو مػػف قػػارئ آلخػػر ، لكنػػو 
، ا مػذموما ، و  ىػو محػـر فػي الػديفموجود. وليس الضحؾ ، في ىذه الحالة ، شيو

و ونحف في سػياؽ الحػزف والتعبيػر عػف فاجعػة المػوت. بػؿ ربمػا كػاف عكػس ذلػؾ ىػ
الصحي  ، فالضحؾ ، مف حيث الجوىر، يءدع وظيهة أساسية ونهيسة   تخمػو مػف 
قيمة عضوية في حياة اإلنساف. وقد استياف بو نهػر مػف النػاس ، فجعمػوا منػو أمػرا 
سػػمبيا ، تيجميػػا ، ازدراويػػا ، عػػدوانيا ،  شػػتمالو عمػػى اليػػزؿ فػػي معػػرض الجػػد. إذ 

بالػذع ىػو خيػر ، بػهحالؿ حمػار ، فػي كيؼ يسوغ أف يتبدؿ الشاعر الػذع ىػو أدنػى 
معرض الرثا  ، محػؿ إنسػاف لػو كػؿ موجبػات التكػريـ ، وأف يسػتدر الضػحؾ والتنػدر 
في مقاـ الحػديث عػف المػوت الػذع تشػيب مػف ىولػو األبػداف وتنخمػع لػو قمػوب بنػي 

 اإلنساف.
واقػػع األمػػر أف الضػػحؾ ، فػػي حالتنػػا لػػيس ازدرا  لممػػوت ، مػػف حيػػث كونػػو  

يكمػػا بػػالميتيف، ولػػيس فيػػو تيػػويف مػػف قيمػػة اإلنسػػاف الػػذع كرمػػو اهلل، موتػػا، و  ت
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وحممػػو فػػي البػػر والبحػػر ،  ورزقػػو مػػف الطيبػػات ،  وفضػػمو عمػػى كثيػػر ممػػف خمػػؽ 
تهضػيال. بػؿ العكػس ىػو الصػواب ، إذ الضػػحؾ ىنػا يسػتيدؼ الحهػاظ عمػى الكينونػػة 

واإلبداعيػػة. فمػػا  اإلنسػػانية مػػف خػػالؿ طبيعتػػو اإليجابيػػة ، والتجديديػػة واإلصػػالحية
نمػا  اشتممت عميو األبيات مف فكاىة وظػرؼ   يعنػي رءيػة تافيػة مبتذلػة لمواقػع ، وا 
جػػا  اسػػتجابة عميقػػة لمواجيػػة تناقضػػات الوجػػود اإلنسػػاني. ومػػا المحاكػػاة السػػاخرة 
لممرأة الثكمى التي تصرخ بيف المعزيف بتهجعيا عمى رحيؿ )زينة الرجػاؿ ( إ  مظيػرا 

لتناقض. فأيف كانػت مكانػة )زينػة الرجػاؿ( فػي حيػاة زوجػو قبػؿ أف مف مظاىر ىذا ا
يحػػيف حينػػو ، وتنتيػػي إقامتػػو فػػي ىػػذه الحيػػاة ! ولمػػاذا   نكتشػػؼ مناقػػب النػػاس 

 وشماوميـ إ  بعد أف يحوؿ الموت بينيـ ، وينتقموا إلى معسكر الموتى !
ة حامػػد طػػاىر ، عمػػى لسػػاف النبػػاحي ، وظػػؼ ىػػذه المحاكػػاة السػػاخرة لممػػرأ

الثكمى باستبداؿ الحمػار بالرجػؿ الػذع عػاش حياتػو مػع زوجػو فػي جحػيـ   يطػاؽ ، 
ولػـ ُتكتشػؼ محاسػػنو ومزايػاه إ  بعػػد أف ُوسػد تحػت أطبػػاؽ الثػر . وكػػـ مػف جوانػػب 
إيجابية في الحياة   نعرؼ قيمتيػا إ  بعػد ذىابيػا . ىػّوؿ الشػاعر مػف ىػذا المشػيد 

ع انتػػاب النبػػاحي عقػػب رحيػػؿ لتوجػػع الػػذالعبثػػي فػػي التعبيػػر عػػف مبمػػ  التهجػػع وا
، إذ الػػتقط  شػػيوا تافيػػا طالمػػا كػػاف منبػػوذا  وموضػػع ذـ مػػف النػػاس ، وصػػنع الحمػػار

منو ىذه المشاىد الهكاىية اليزلية. لـ يبتدع صاحب ديواف النباحي شػيوا مػف العػدـ  
با ولكنو التقط ما يتردد عمى ألسنة الناس ، وجعؿ منو فنا ساخرا  مػف ناحيػة ، وسػب

لمتػػروي  عػػف النػػاس مػػف ناحيػػة أخػػر  ، لكنػػو لػػـ يػػنس أف ينقػػد واقعػػا مأزومػػا ، فػػي 
الوقػػػت نهسػػػو ،  اجتماعيػػػا وأدبيػػػا. لػػػيس بغريػػػب ، إذف ،  أف يخمػػػع الشػػػاعر عمػػػى 
الحمار كؿ ىذه المناقب ، فقد حّممو الناس مسوولية كؿ المثالب ومظاىر الهشؿ فػي 

. فهف زلت القػدـ بمينػدس فيػو المجني عميوالحياة اإلنسانية ، وجعموه جانيا ، وىو 
ف عجز الحمار ف رسػب الطالػب فػي طبيب عف أف يشهي المرضػى فيػو حمػار، وا  ، وا 
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ف أخهػؽ أع إنسػاف فػي القيػاـ بالميػاـ الموكمػة إليػو فيػو  ا متحاف ، فيو حمار ، وا 
 حمار. فيؿ إذا مات الحمار ستنتيي كؿ مظاىر الهشؿ وتنصم   أحواؿ الناس؟!. 

ديواف النباحي إذ يوظؼ المحاكاة الساخرة ، في ىػذه المرثيػة ، إنمػا صاحب 
ينهذ ، مف خالؿ الضػحؾ والسػخرية ، إلػى  تعريػة ا زدواجيػة التػي يحياىػا النػاس ، 
في معرض المدح والذـ. وقد كاف الحمار معاد  لما يجرع لكثيريف مػف البشػر ، فػي 

مير ، كثيرا مػف الجػراوـ اإلنسػانية ، ىذا الشأف . إذا كاف نهر مف الناس قد لهقوا لمح
وجعموىا مسوولة عما يحدث لألحيا  مف انكسارات ، والحمير مف كؿ ما نسػب إلييػا 

فػهف حامػد طػاىر قػد  –برا  ، ولػوف كػاف بنػو هدـ قػد اتخػذوا مػف الحمػار أداة لمقػدح 
 جعؿ منو سببا لممدح ، في معرض التندر والسخرية.

لصػػواب النظػػر إلػػى األدب الجػػاد فحسػػب فػػي ىػػذا الصػػدد قػػد   يكػػوف مػػف ا
بوصػػهو األداة التعبيريػػة الوحيػػدة القػػادرة عمػػػى اإلحاطػػة بالقضػػايا التػػي تشػػغؿ بػػػاؿ 
اإلنساف وتيمو ، بالجدية التػي تسػتحقيا ىػذه القضػايا ، ومػف بينيػا قضػية المػوت. 
 فمف خالؿ اليزؿ الذع انساب في شراييف المرثية التي معنا ، سيتجدد إيماننا بعطا 

 الحياة ، وتنتعش همالنا. 
الضحؾ ، في ىذه الحالة ، وفػي غيرىػا مػف األحػواؿ ، مػف شػأنو أف يخهػؼ 
عف اإلنساف كثيرا مف األىواؿ ، إذ ىو  قوة ىدامػة حقيػؽ بيػا أف تيػدـ الخػوؼ مػف 
مواجيػػة المواقػػؼ المحرجػػة فػػي الحيػػاة ، وتسػػتنهر الشػػجاعة اإلنسػػانية  ، لمجابيػػة 

اف مػف كػؿ أولوػؾ الػذع يحػدث فيػو انقباضػا أو يرىبػو مثػؿ األزمات ، و تحػرر اإلنسػ
المػػػػػػػػػوت، والمقػػػػػػػػػدس ، واألمػػػػػػػػػور الخارقػػػػػػػػػة لمطبيعػػػػػػػػػة ، وقػػػػػػػػػو  الطبيعػػػػػػػػػة ، 
والسػػمطةالدينية...إل . وىػػذا ا نتصػػار عمػػى الخػػوؼ إف ىػػو ، قبػػؿ كػػؿ شػػي  ، إ  
احتهاؿ بالحياة ، إذ يمنحنا قوة إيجابية وطاقة خالقة ، حقيؽ بيػا أف تسػاعدنا عمػى 
استوناؼ البقا  عمى قيد الحياة ، ومواجية المآسي ، صغيرىا وكبيرىا عمى السػوا . 
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وحقيؽ بنا أف نقدرىا حؽ قدرىا ، ونعػرؼ ليػا مػا ىػي جػديرة بػو. بينمػا األدب الجػاد 
الذع يءثر التجيـ والعبوس ، في مجاؿ الرثا  ، برءيتو الجزوية أحادية الصوت،فهنو 

لى اليأس والقنوط.يزيدنا إحباطا ، ويأخذ بأيدين لى المعاناة ، وا   ا إلى األلـ ، وا 
ليس معنى ىذا أننا ممف يءثروف اليزؿ عمى الجد في صناعة األدب ، في  

مواجيػػػة أولوػػػؾ الػػػذيف يسػػػتخهوف بػػػاليزؿ األدبػػػي ويضػػػطيدونو ويناصػػػبونو العػػػدا  
ويحسػػػػبونو أمػػػػرا ىينػػػػا ، وىػػػػو ، عنػػػػد طواوػػػػؼ أخػػػػر  ممػػػػف أدركػػػػتيـ حرفػػػػة األدب 

ـ النظر فيو ، عظيـ. فنحف ندافع عف اليزؿ األدبي ، في سياقات معينة ، واستيواى
بالقػػدر الػػذع نػػدافع بػػو عػػف األدوات التعبيريػػة التػػي تػػءثر الجػػد عمػػى اليػػزؿ ، فػػي 
سياقات أخر  . ذلؾ أف اليزؿ بتأكيػده الثابػت لمحيػاة ، يبػرز بوصػهو قػوة إيجابيػة ، 

ة ، وعمػى أف نواجػو المآسػي الصػغيرة ومحررة ، تساعدنا عمى البقا  عمى قيػد الحيػا
.  والكبيرة لكؿ يـو

األدوات التعبيرية اليزلية ، ومف بينيا المحاكاة السػاخرة ، تسػم  لنػا برءيػة 
المواقؼ األكثر مشقة واألكبر إيالما مف زاوية نظػر أخػر  ؛ إذ تسػاعدنا ، عمػى ىػذا 

ر الذع يجعؿ مف النحو ، عمى أف نسمو فوؽ ىذه المحظات مف الضيؽ والقمؽ. األم
الهكاىػػة والظػػرؼ حاجػػة روحيػػة وأخالقيػػة ، ذلػػؾ أنػػو بػػدونيا فػػهف اإلنسػػانية والرشػػد 
سيخيـ عمييما الوجػـو وا نكسػار . فػي ضػو  ىػذه األجػوا  مػف الضػحؾ سػتبدو لنػا 
الحيػػاة مختمهػػة ، أكثػػر إشػػراقا وأكبػػر اتسػػاعا ، وسػػيقؿ تجيميػػا وتصػػب  ، عمػػى ىػػذا 

 منا بمشكالتيا ومواقهيا النزاعية.النحو ، أشد عجزا عف أف تءل
الضػػحؾ ، الػػذع سػػببتو ىػػذه المرثيػػة ، إذف ، لػػيس ضػػحكا مجانيػػا ، محػػدود 
نما يتسـ بقدر كبير مف الرصانة والرزانة والوقػار ، إذ يضػ   األثر ، قميؿ الخطر ، وا 
ىوا  ربيعيا غضا عمى كؿ مػا يقػع تحػت تػأثيره. واليػزؿ الػذع تشػتمؿ عميػو المرثيػة 

أف نسػمو ، لػيس فحسػب عمػى كػؿ أجػوا  المعانػاة وخيبػات األمػؿ لػدينا ،  يسم  لنا
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نمػػا كػػذلؾ عمػػى تناقضػػات حياتنػػا ، ويحػػوؿ ،  بيػػذه الطريقػػة ، دوف أف يكػػوف فػػي  وا 
ذرع المآسي الشخصية أف تسحؽ الروح اإلنسانية . فيو   يعدنا بالجنة ، و  يقػدـ 

حنػا العزيمػة واألمػؿ الضػرورييف حمو  لنزاعاتنا ، لكنو يضػي  وجودنػا لمحظػات ويمن
 رغبة في مواصمة الحياة.

فما اشتممت عميو األبيات مف فكاىة وظرؼ مػف شػأنو أف يسػم  لنػا برءيػة 
األحػػداث التػػي تحػػدث لنػػا مػػف مسػػافة معينػػة ومػػف منظػػور محػػدد ، وىػػذا يحولنػػا إلػػى 

ذ نكػوف عمػى وعػػي بتناقضػاتنا الذاتيػة وحػػد ودنا  كيانػات أكثػر مرونػة وأكبػػر تهتحػا. وا 
فهننػػا سنصػػب  أقػػؿ إحساسػػا بتضػػخـ ذواتنػػا وأكبػػر نقػػدا ألنهسػػنا وأكثػػر واقعيػػة مػػع 
كينونتنا وأعظـ مرونة وتسامحا مع اآلخريف . إف الظرؼ البادع فػي المرثيػة يجعمنػا  
نسمـ بنجاحاتنا بتواضع ، ونتصد  إلخهاقاتنا، بواقعية ، وأف نكوف أكثر مػيال لقبػوؿ 

فػهف اليػزؿ الػذع يتػرا   لنػا مػف أبيػات القصػيدة ، عمػى األشيا  كما ىي . ومف ثـ 
 جانب كبير مف المحبة والشهقة. 

سػػػياما كبيػػػرا ، فػػػي  إف لمهكاىػػػة واليػػػزؿ ، فػػػي القصػػػيدة لشػػػأنا عظيمػػػا،  وا 
ا رتقا  بحياة اإلنساف ، إذ تمهت نظػره لمػا يتضػمنو الواقػع مػف تناقضػات ، بطريقػة 

ف يعيد النظر ، عمػى أقػؿ تقػدير ، فيمػا ىػو ضمنية ، األمر الذع قد  يتأد  بو إلى أ
عاكؼ عميو. وفي ىذا الصدد يقوؿ كونراد ىػايرز : "إف فيػـ الهكاىػة واليػزؿ مػرتبط 

إذ مف بيف المالم  المحدِّدة لكينونتو قدرُتو عمى صناعة اليػزؿ ،   (1)بهيـ اإلنساف"
واحػد وحيػد  ومف ثـ ينكر كونراد ىايرز عمى األديب أف يظؿ عاكها عمى شكؿ تعبيرع

  يبرحو ما دامت السماوات واألرض ، ويتخذ أسموبا جادا بشكؿ مطمؽ فػي مواجيػة 
الواقػػع الػػذع يحػػيط بػػو . يسػػتخدـ ىػػايرز تعبيػػرات مثػػؿ "الػػروح اليزليػػة " و"الحػػس 

                                           

(1)Conrad Hyers, The Spirituality of Comedy: Comic Heroism in a 
Tragic World, Transaction Publishers, 1996, p.1. 
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الهكاىي" و"الرءية الكوميديػة" لششػارة إلػى ىػذه األىميػة ، ذلػؾ أنػو يػر  أف الكتابػات 
ا مػف خػالؿ األطػر المعياريػة المضػروبة عمػى صػناعة األدب اليزلية   يمكف تهسيرى

النازحػػة مػػف الماضػػي ، والتػػي مػػف شػػأنيا أف تخمػػع عمػػى الواقػػع األدبػػي حالػػة مػػف 
 الثبات، والتبـر بكؿ جديد.

لكؿ أولوؾ تعمؿ الكتابات اليزلية باستمرار عمى تقويض الطبقيػة التػي تتسػـ 
دوجة لمواقػع اإلنسػاني ، فػي مواجيػة بالرسوخ والثبات بشكؿ صاـر ، وتقدـ رءية مز 

المأساة التي   تر  في الحياة سو  حقيقة واحدة وحيػدة. ومػف ثػـ فحامػد طػاىر إذ 
يصطنع المحاكاة الساخرة ، في رثا  حمار النباحي ، إنما يكشؼ النقاب عف حقيقػة 
مءداىا أف مف يوظؼ اليزؿ في صناعة األدب  بد أف يكوف عمى وعي بأف المر  ، 

خػػالؿ الكتابػػات اليزليػػة ، بوسػػعو أف يختػػار بػػيف كثيػػر مػػف ا حتمػػا ت ، وأف مػػف 
الحقيقة   يمكف استنهادىا مػف خػالؿ تهسػير واحػد ، أو شػكؿ تعبيػرع واحػد ، األمػر 

 الذع يجعمو قادرا عمى أف يعبر عف الواقع بأكثر مف واحدة مف زوايا النظر. 
اومػػا مػػا يػػءمف بوجػػود ونقػػيض ذلػػؾ أف صػػاحب النظػػرة الجػػادة المأسػػاوية د

قوانيف مثالية   تدركيا األبصار ، و  تحيط بيا العقوؿ ، وليس إلى أف يستبدؿ بيػا 
غيرىا مػف سػبيؿ ، فيػو محكػـو بنظػاـ قػيـ مطمػؽ ومغمػؽ. الرءيػة اليزليػة  تتصػد  
ليذه الرغبة التي تستيدؼ فرض سيطرة محدودة عمػى شػي  ىػو مػف حيػث الجػوىر 

تكشػػؼ كيػػؼ أف "كػػؿ ادعػػا ات امػػتالؾ الحقيقػػة المطمقػػة مهتػػوح وغيػػر محػػدود ، وتس
.  (1)وكػػػؿ التطمعػػػات إلػػػى الػػػدىا  إف ىػػػي إ  ضػػػرب مػػػف الغػػػرور ، ومطػػػاردة لمػػػري "

الحقيقة   نياوية وغير محدودة.  وثمة تنوع كبير في األشكاؿ التعبيرية ، ليس ىذا 
تمػػد عينييػػا فحسػػب ، بػػؿ إف المعبػػة الواحػػدة لػػيمكف لعبيػػا بطراوػػؽ شػػتى . المأسػػاة 

لمتوحيد ، وتستبعد ما عدا ذلؾ، لتظؿ مقصورة عمػى حقيقػة واحػدة وحيػدة ،   تحيػد 
                                           

)1(Conrad Hyers, p.39. 
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عنيا قيد أنممة. وأما الكتابات اليزلية ، مف خالؿ توظيهيا لممحاكاة الساخرة ، فيػي 
تميػػؿ إلػػى إظيػػار الحيػػاة  بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف تعقػػد وتنػػوع : السػػامي منيػػا والتافػػو ، 

و والصديؽ ، ومف ثـ تءدع إلى خمؽ رءية أكثر عػد  لموجػود المقدس والدنس، العد
اإلنساني. في ظؿ ىذه النظرة المرنة لمحياة ، سوؼ تختهي كػؿ الهػوارؽ ا جتماعيػة 
والدينية والعرقية والسػاللية التػي تقسػـ النػاس ، أو يسػتبدؿ بيػا غيرىػا. المتسػولوف 

مػػف يصػػؿ إلػػى اليػػدؼ  مػػدعووف إلػػى المأدبػػة ، والعبيػػد سيسػػتردوف حػػريتيـ  وهخػػر
سينّصب فاوزا ، ولتكونف اليزيمة البسيطة لمذكي الذع يدعي امػتالؾ الحقيقػة ويتيػو 
بيػػػا عمػػػى النػػػاس. "فالنػػػاس يقتػػػرب بعضػػػيـ مػػػف بعػػػض بػػػروح الصػػػداقة الحميميػػػة 

 . (1)وا حتهاؿ بالوجود المشترؾ"
رـو في ظؿ وجود المحاكاة الساخرة أداة تعبيرية في مرثية حمار النباحي ، ي

، ؿ لو نهسو أف يمشي في األرض مرحاحامد طاىر تأكيد حقيقة مءداىا أف مف تسو
وأف يعتد بنهسو ويزكييا ، ويبال  في ذلؾ ، ويتيو بو عمى الور ، سيتعرض لشىانة 
واليجا  ، وأما مف هثر أف  يخهض الجناح ويتواضع ليكػونف حقيقػا بالمػدح والثنػا . 

لسػػاخرة الوصػػوؿ إليػػو لػػيس مجػػرد ىػػدـ العػػروش الواقػػع أف مػػا تسػػتيدؼ المحاكػػاة ا
وبنا  حواجز جديدة عمى أنقاضيا ، وأف يستبدؿ بالقيود العتيقة أخر  جديدة ، ليس 
نما تعزيز بيوة مف الحريػة مػف  ىذا ما ترـو ىذه األداة التعبيرية الحصوؿ عميو ،  وا 

 خالؿ عالقات أكثر توازنا تسع الجميع.
زؿ   يعنػي رءيػة تحقيريػة مبتذلػة لمواقػع ، فما تضمنتو ىذه المرثيػة مػف ىػ

نما نحػف بصػدد شػكؿ مػف أشػكاؿ التعبيػر الهنػي   تستيدؼ التيويف منو  وازدرا ه ، وا 
جػػا  انعكاسػػا لتناقضػػات الواقػػع اإلنسػػاني. ولػػيس األدب الجػػاد ، المػػتجيـ الوجػػو ، 

ي تشػغؿ بالنوع الوحيد القادر عمى التعبير عف ىذه التناقضات ، وتصوير اليمـو التػ
                                           

(1(Conrad Hyers, p.44. 
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باؿ اإلنساف. فال تخمو حياة كثير منػا ، فػي المجتمػع العربػي ، مػف ىػذه ا زدواجيػة 
التي تحاكييػا المرثيػة ، بأسػموب مهعػـ بالسػخرية. وكػأع مػف أنػاس عاشػوا بيننػا لػـ 
يسػػمع بيػػـ ، فػػي حيػػاتيـ ، أحػػد ، وتتخطػػاىـ العيػػوف ، فػػهذا بيػػـ ، مباشػػرة عقػػب 

والتأبيف ، لما أسيموا بو مف خػدمات جميمػة فػي  موتيـ ، يستأثروف بكممات التقريظ
حياة اإلنسانية ، وكأنيـ كانوا يممءوف الدنيا ويشغموف النػاس ؛ فقػد كػانوا مػذكوريف 
عمى كؿ لساف ،   يكؼ عف شكرىـ وتوقيرىـ اإلنس والجاف. وكـ مػف رجػاؿ عاشػوا 

ى إذا مػاتوا بيننا منبوذيف تطاردىـ الشاوعات ، ويشعروف بيػوانيـ عمػى النػاس ، حتػ
انقمبت سيرتيـ مف النقيض إلى النقيض ، إذ أصػبحوا مػف السػادة ، ومػف قبػؿ كػانوا 
مف العبيد ، وأمسوا مف الشرفا  األطيار الذيف لـ تػدنس ليػـ ثيػاب ، وقػد كػانوا مػف 

، حيػػاتيـ ، فػػي أعػػيف كثيػػر مػػف النػػاس قبػػؿ مػػف عػػديمي الشػػرؼ. ورب قػػـو عاشػػوا
، كانوا يخمعوف عمػييـ مثالػب الجػبف ، اكتشؼ الذيفجبنا  ، حتى إذا أدركيـ الموت 

أنيـ مف الشجعاف الذيف يأبوف الضيـ. ىذا جانب ممػا عبػر عنػو حامػد طػاىر ، فػي 
 رثا  النباحي لحماره ، مف خالؿ توظيؼ المحاكاة الساخرة.

ىذه ا زدواجية ، بيف األمس واليـو ، التي تسػمب النػاس ، فػي الحيػاة ، مػا 
، عقػب يجابية الحقيقية ، ثـ تخمع عمييـتجردىـ مف شماوميـ اإلىـ بو جديروف ، و 

رحيميـ ، ما ليس فييـ ، ىي جانب مما تطرحػو المحاكػاة السػاخرة ، فػي القصػيدة ، 
إذ تعػػرع الواقػػع ، وتكشػػؼ نقاوصػػو ومظػػاىر الزيػػؼ فيػػو ، وتبػػرز مػػا يشػػتمؿ عميػػو 

، متخػذة مػف  طواوؼ مػف البشػر مػف عػدـ مصػداقية ونهػاؽ ،  بطريقػة غيػر مباشػرة
الضحؾ قناعا ليػا  ، ولكنػو ضػحؾ كالبكػا  ،   يخمػو مػف مػرارة. فقػد عػاش الحمػار 
عمره كمو ، يحمؿ فوؽ ظيره كؿ خطايا البشر وأوزارىػـ وجػراوميـ  ولكنػو إذ )نهػؽ!( 
أدرؾ صاحبو أنو كػاف كيانػا سػويا عمػى خمػؽ عظػيـ ، وقػد اجتمػع فيػو مػف الهضػاوؿ 

 مف العالميف. والمناقب ما لـ يجتمع في أحد
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  جػػػـر أف توظيػػػؼ الهكاىػػػة والظػػػرؼ فػػػي ىػػػذه األبيػػػات كػػػاف ىروبػػػا مػػػف 
المواجية المباشرة المتشددة مع الواقع بأدوات تعبيرية أخر  ، ربمػا اتسػمت بػالعنؼ 
الذع قد   تحمد عقباه ، ولكنيا ستكوف قميمػة الخطػر ، ضػويمة األثػر. ومػف ثػـ فقػد 

  تتخذ العنؼ  ادة إنتاج الواقع بطريقة ىازلة ،إلع كاف المجو  إلى المحاكاة الساخرة
سبيال ليا ، في المواجية ، أعمؽ أثرا مػف خػالؿ مػا تػوفره ىػذه األداة التعبيريػة مػف 

 فكاىة وما تهجره مف ضحؾ.
اتخػػذ حامػػد طػػاىر ، عمػػى لسػػاف النبػػاحي ، مػػف الحمػػار شػػاىدًا عمػػى واقػػٍع 

ؿ التعددية الصػوتية ، التػي تتجمػى عبػر مأزـو اجتماعيا ، وأدبيا ، وثقافيا ، مف خال 
المحاكػػاة السػػاخرة ، حيػػث يرسػػميا الشػػاعر عمػػى مػػف يشػػا  ممػػف ينتمػػوف إلػػى ىػػذه 
الثالثية ، في شكؿ ىزلي يسم  لنا برءية المواقؼ األكثر مشقة واألكبر إيالما، مػف 
زاويػػة نظػػر تختمػػؼ عػػف الزاويػػة المأسػػاوية التػػي تجعػػؿ األدب شػػرابا مػػر المػػذاؽ ،   

طػػػاؽ. وىػػػذه األدوات التعبيريػػػة اليزليػػػة ، ستسػػػاعدنا عمػػػى أف نقػػػر بهخهاقاتنػػػا ، ي
ونعترؼ بأخطاونا وتقصيرنا ، ونسمو فوؽ لحظات الضيؽ والقمػؽ. إف لمظػرؼ ، فػي 
ىذه الحا ت ، لجاذبية تجعؿ منو حاجػة روحيػة ، ومطمبػا أخالقيػا ، وبدونػو لتكػونف 

 الحياة اإلنسانية جحيما   يطاؽ.
اكاة الساخرة في رثا  حمار النباحي ، ليي شكؿ مف أشكاؿ التناص إف المح

اإليحاوي ، عمى نحو خاص ، إذ "تستمـز قرا ة مزدوجة ، تعتمد عمى القرا ة األفقيػة 
القػادرة عمػػى اسػتدعا  النمػػوذج مػػف ناحيػة ، والقػػرا ة التأويميػػة التخيميػة ، التػػي مػػف 

. وفي ىذا اإلطار فهف حامد طػاىر  (1)شأنيا أف تبتعد عف األصؿ ، مف ناحية أخر "
، إذ يتخذ مػف المحاكػاة السػاخرة أداة تعبيريػة لتصػوير حالػة الحػزف التػي تػنجـ عػف 
فاجعة الموت ، يقيـ حوارا بيف الماضي والحاضػر ، فيمػا يتعمػؽ بصػناعة الرثػا  فػي 

                                           

(1( La parodia en la nueva novela hispanoamericana, p.10. 
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الشعر العربػي . فالماضػي يتمثػؿ فػي ىػذه التراكمػات مػف أدوات التػأبيف التػي تػزدحـ 
يا قصاود الرثػا  العربيػة ، والتػي تحضػر كممػا مػات ميػت  بأسػموب مثقػؿ بالمبالغػة ب

والتيويؿ ، كمػا لػو كنػا بػهزا  معػددة يجػرع اسػتوجارىا لتػءدع الواجػب ، نظيػر مقابػؿ 
مادع ، بشػكؿ تمثيمػي   يعبػر عػف إحسػاس صػادؽ بهاجعػة المػوت. ىػذه التراكمػات 

قي ه ؼ المػرات ، فاسػتظيرىا عػف ظيػر حاضرة في األذىاف ، فقد أصغى إلييا المتم
قمب ، وبوسع كؿ امرئ ، ممف نشػأت بينػو وبػيف الشػعر العربػي التقميػدع ألهػة ، أف 

 يحدس بيا وأف يتوقعيا.
أقػػػاـ حامػػػد طػػػاىر بنػػػا ه الرثػػػاوي عمػػػى الشػػػكؿ الشػػػعرع المػػػوروث ، وجعػػػؿ 

ر الػػذع العناصػػر الدراميػػة والعناصػػر السػػردية تتشػػابؾ معػػا ، فػػي إىػػاب واحػػد . األمػػ
يشعر معو المر  أنو بهزا  مأتـ وتأبيف   يخمواف مف رىبة . لكف الشاعر أخمؼ ظػف 
القػػارئ ، مػػف خػػالؿ جعػػؿ الحاضػػر يػػزاحـ الماضػػي ، إذ بنػػى سػػرادقا إلقامػػة العػػزا   
واستقباؿ المعزيف ، حتى إذا جا  المعزوف يتقاطروف مف كؿ األماكف ، ليءدوا واجب 

نما ووجدوا السرادؽ يكاد ينهجر مف كثػرة العزا  ، لـ يجدوا عزا  ،  ولـ يمهوا ميتًا ، وا 
الضحؾ ، إلى درجة يتوىـ معيػا المػر  أنػو ضػؿ السػبيؿ إلػى الجيػة التػي يقػاـ فييػا 
العػػزا  ، وأنػػو جػػا  إلػػى ىػػذا المكػػاف عمػػى سػػبيؿ الخطػػأ ، وأنػػو تػػاه منػػو الطريػػؽ إلػػى 

فبػد  مػف أف يكػوف الصػواف  الجية التي يقاـ فييػا العػزا  ، وأنػو أخطػأ فػي العنػواف.
مييأ لتالوة القرهف ، ومواساة أىؿ الميت ، والتخهيؼ عنيـ ، ومشاطرتيـ أحػزانيـ ، 
إذا بو تتمى فيو مشاىد بينات مف السيرة الذاتية لمحمار النافؽ ، ومواقهػو اإلنسػانية 

 والتاريخية التي لف تسقط مف الذاكرة.      
السػاخرة ، فػي رثػا  النبػاحي لحمػاره ،  ما كاف لمضػحؾ الػذع تثيػره المحاكػاة

أف يكػػوف نيايػػة المطػػاؼ، و  ىػػو الغايػػة المرجػػوة التػػي تػػرـو ىػػذه األداة التعبيريػػة 
الوصػػوؿ إلييػػا . فػػهف لمحمػػار لشػػأنا عظيمػػا إذ يطػػؿ عمػػى حياتنػػا الثقافيػػة ، بصػػهة 
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 مراقب، يتابع األحداث. ولـ يأت تعاطهو مػع صػاحبو النبػاحي ، مػف فػراغ ، فقػد كػاف
الحمػػػار ، مػػػف طػػػوؿ الصػػػحبة ، مثقهػػػا عالمػػػا بالثقافػػػة ، عارفػػػا بأوضػػػاع المثقهػػػيف 
الحقيقيػػػػيف والمػػػػزيهيف ، المقػػػػربيف والميمشػػػػيف. وكػػػػاف يحزنػػػػو سػػػػيطرة المتسػػػػمقيف 
الوصػػولييف عمػػى الكراسػػي والمناصػػب ، وا سػػتوثار بػػالجواوز والمكاسػػب  ، وتيػػافتيـ 

 الثقافية: عمييا ، ومف ثـ كاف الحمار ناقما عمى الحياة
  اوبػػػجػيد العػػوؿ ما شػػػػػف طػػػم  اػػػػػػػػػػػػػهػػقػػثػػار مػػػػػػػػمػػػػػاف الحػػك

 بػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػنػمػوال   واوزػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج  ث ػػػاديػػػػػػػػػػػأح  وػػػػػػػػػأذني د ػػػػػػػػػػػػوتش
ذا   بػػػػاتػػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػى بنظرتػػػػػػػػػػألق  اػػػػبػػػػػػػػػػػػػغاض  ى ػػػػػػػػػػػػػرهن وا 
 ارب(ػػػػػػػػػػػػػػػػػر )ضػػػػػػػػػػػػػػػذا العػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بأف ىػػػػػػإل ػػػػػػػػػػػيضػا يهػػػػػػػػمػوكأن

 رب  زب(ػػػػػػػػػػػػػػب )ضػػػػػػػػػػػػواىػػى المػػػػػػػمػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الزمػػػػػػػػػػػكػػػوبأف أح
 ب (!ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػا  ) حػػػػػػػبنػػمػوؿ لػػػػػػػػػػػػوط تػقػػػػػقػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيػنػوبأف أغ

 ب !ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواكػػػػػو مػػػػػػػػػػػػمػػتػػا تػػػػػػبػػواكػػوف مػػػػػػػػػػػػػتػػافػػػػػػػػيػتػـ يػػػػػػػػػػػػػػػيػأنػػوب
كاف فساد الحياة الثقافية سببا في وفاة الحمار وانسحابو مف الحياة ؛ إذ   

أف تءدع الثقافة دورىا  يوس يأسا شديدا مف أف ينصم  حاؿ المثقهيف ، أو
، في ظؿ ىيمنة الوصولييف العاطميف مف الثقافة ، فُأصيب با كتواب ، التنويرع

، وعايش السياد واألرؽ والناس نياـ ، وعبثا حاوؿ صاحبو أف وأضرب عف الطعاـ 
يخهؼ عنو ما ىو فيو مف ضيؽ وشدة ، وما يكابده مف ه ـ ، وأف يذىب عنو اليـ 
والحزف ، باصطحابو إلى المتنزىات ، لتغيير اليوا . ولكنو عجز عجزا شامال كامال 

ى عمى إحد  عف المسير ، وفي صباح اليـو التالي فوجي  بو صاحبو ممق
المصاطب ، جسدا بال روح ، بعد أف أدركو الموت. كانت ىذه ىي المحظات األخيرة 

 في حياة الحمار: 
 بػػػػػػػػػاألمس لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػذؽ الشػػػػػػػػػعيرَ 

 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػػػػػته  الجوانػػػػػػػػػػػػػػػبْ  
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 و اكتوابػػػػػػػػػػػػاػوبػػػػػػػػػػػػدا كػػػػػػػػػػػػأف بػػػػػػػػػػػػ
 

 والكآبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ُتغالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ  
 

 حاولػػػػػػػػػػػػػػُت أف أمضػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػو
 

 فػػػػػػػػػى  نزىػػػػػػػػػٍة  بػػػػػػػػػيف  المالعػػػػػػػػػبْ  

 

 يكػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػأبى المسػػػػػػػػػػير، ولػػػػػػػػػـ 
 

 يػػػػػػػػػػأبى ،  وفضػػػػػػػػػػؿ  أف  يػػػػػػػػػػػراِقبْ  
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػػػباِح وجدتػػػػػػػػػػػػػػػػُو
 

 ممقػػػػػًى ، عمػػػػػى إحػػػػػد  المصػػػػػاطبْ  
 

 أخرجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، ودفنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 وتركتػػػػػػػػػػػػػو ، والػػػػػػػػػػػػػدمع  غالػػػػػػػػػػػػػب 
 

 أصػػػػػػػبحت وحػػػػػػػػد  فػػػػػػػػي الطريػػػػػػػػػ 
 

 ب !ػػاحػػس لى فى الدرب صػػػؽ، ولي 
المحاكاة السػاخرة عنػد حامػد طػاىر ، مػف خػالؿ ىػذه القصػيدة ، تقػـو عمػى 

يػػة وصػػراع األيػػديولوجيات والتعدديػػة الصػػوتية ، لتنقػػد الحاضػػر والماضػػي معػػا  الحوار 
. ي تتخػذ مػف المناجػاة سػبيال ليػافي هف واحد ، عكػس الكتابػات أحاديػة الصػوت التػ

؛ هسػػو موزعػػا بػػيف نمػػوذجيف مػػف الرثػػا فأيمػػا امػػرئ طػػالع ىػػذه المرثيػػة ، ليمهػػيف ن
ي األذىػاف ، نػازح مػف زمػف أحدىما مػوروث متخيػؿ مخػزوف فػي الػذاكرة ، حاضػر فػ

سحيؽ وأماكف بعيدة في البوادع والقهار ، واآلخر ماثؿ بيف يديو ، يراه بعينيو ، وقد 
َعػػَدَؿ فيػػو الشػػاعر النبػػاحي عػػف رثػػا  اإلنسػػاف إلػػى رثػػا  الحمػػار ، واسػػتبدؿ بػػالنظرة 
الجػػادة الوقػػور ، نظػػرة أخػػر  ىازلػػة ، وأخمػػى القصػػيدة ، إ  قمػػيال ، مػػف المهػػردات 

، فػي كػؿ مناسػبة لتقػديـ واجػب العػزا تراثية الجزلة الهخمة الضخمة ، التي تحضر ال
وأحؿ محميا كممػات وتراكيػب معاصػرة، تػزدحـ بيػا الشػوارع والطرقػات ، وتتػردد عمػى 
ألسنة الناس البسطا  ، في حياتيـ اليومية ، في البيوات الشعبية . فقػد مػات "زيػف 

اىر ، في مقاـ السخرية والتندر ، عمى شػاكمة الركاوب!". وىو تعبير ابتدعو حامد ط
تعبيػػػر "زينػػػة الرجػػػاؿ!" الػػػذع راج رواجػػػا عظيمػػػا عمػػػى ألسػػػنة النسػػػا  ، كممػػػا مػػػات 
إلحػػداىف بعػػؿ . ومػػف ىػػذه الكممػػات والتراكيػػب المعاصػػرة التػػي حهمػػت بيػػا القصػػيدة 
"وبقيػػػت فػػػوؽ قارعػػػة الطريػػػؽ" ، و"و  مجػػػاوب!" ، و"أعتػػػى المصػػػاوب" ، و"يجتنػػػب 
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الػػب" ، و"ىطمػػت مدامعػػو عمػػى ذكػػر الرواتػػب" ، و"تشػػد أذنيػػو" ، و"ىػػذا العصػػر المق
 ضارب" ، و"تقوؿ لمبنا : حاسب!" ، و"وجدتو ممقى عمى إحد  المصاطب". 

ىػػذه حواريػػة بػػيف ضػػربيف مػػف المغػػة  ، أحػػدىما يتمثػػؿ فػػي المغػػة العتيقػػة 
الػواردة مػف  المصقولة ، التػي اكتسػبت مػا يشػبو القداسػة بمػر السػنيف ، وىػي المغػة

خارج الحدود ، مف الهيافي والقهار ، وقد كانت حاضرة في كؿ محهؿ ، مسػتأثرة بكػؿ 
المراثي. تغيرت الحياة ، وتعاقبت األجياؿ مف األحيا  ، عمػى الحيػاة ، ثػـ أدرؾ كثيػرا 
منيا الموت ، و  تزاؿ ىذه المغة باقية عمى حاليا ، لـ تتبدؿ ، ولػـ يػدركيا الهنػا  ، 

كؿ المناسبات ، وقد أدركتيا الشيخوخة. لكنيا رغـ ذلؾ ، لـ تبرح األفؽ  وتحضر في
األدبي ، إذ ظمت مييمنة عميو ، مما أصابو بالجمود والثبات والعجز عف مواكبػة مػا 
جػػد عمػػى المجتمعػػات العربيػػة مػػف تطػػور وتحضػػر. فمػػا كػػاف مػػف حامػػد طػػاىر إ  أف 

، بػػيف الطبقػػات الػػدنيا فػػي  سػػمط عمييػػا وابػػال مػػف لغػػة عاشػػت منبػػوذة فػػي الشػػارع
المجتمع ، فجعمت تزاحميػا فػي سػرادؽ العػزا  ، إلػى أف حمػت محميػا وأجبرتيػا عمػى 

 مغادرة المكاف.
  جػػـر أف عمػػؿ المحاكػػاة السػػاخرة لػػـ يكػػف ليقتصػػر عمػػى التصػػدع لمواقػػع 
المأزـو ، اجتماعيا وأدبيا وثقافيا ، بؿ امتد ليكشؼ فساد الحيػاة العمميػة. وهيػة ذلػؾ 

ف حامػػد طػػاىر ، فػػي ىػػذه المرثيػػة ، ىجػػر المعجػػـ الشػػعرع المػػوروث ، ونػػزؿ إلػػى أ
الشارع ، عامدا  ، وىػو القػادر قػدرة   تحػد عمػى صػناعة القصػاود الكالسػيكية التػي 
تػػزاحـ الشػػعر القػػديـ ، فػػالتقط منػػو ىػػذه المهػػردات والتراكيػػب التػػي تتػػردد عمػػى ألسػػنة 

ىا إلى المستو  الشعرع ، ليثبػت أف الحيػاة الناس في الحياة اليومية ، وقاـ بتصعيد
األدبيػػة المعاصػػرة ، لػػيس فرضػػا محتومػػا أف تظػػؿ محكومػػة بالماضػػي ، مػػف خػػالؿ 

الحيػػػاة أف تتحػػػرر مػػػف سػػػطوة  معجمػػػو الشػػػعرع وتراكيبػػػو البيانيػػػة. إذ بوسػػػع ىػػػذه
، وأف تجد البديؿ الذع يعبر عف نبضػيا. حامػد طػاىر ، مػف خػالؿ المحاكػاة الماضي
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، لتقػـو بػانقالب عمػى المغػة العتيقػةأثار ثاورة المغة الجارية في الشارع  ،  الساخرة ،
جبارىػػا عمػػى الهػػرار ، وتحتػػؿ  ، القصػػيدة ، وتعمػػف بػػد  مرحمػػة جديػػدةومحاصػػرتيا ، وا 

، ، التػي يتنهسػيا كمػا يتػنهس اليػوا يعبر فييا الواقع الجديد عف نهسو ، بمغتو ىػو 
، هظ ببداوتيا ، إذ أدركيا التغييرالتي لـ تعد تحت  بمغة مستعارة مف البوادع العربية 

 ونشأت عمى متنيا المدف.
تقػػـو المحاكػػاة السػػاخرة ىنػػا ، عمػػى إدخػػاؿ نػػص يػػراه نهػػر مػػف النػػاس مػػف 
الدرجة الثانية ،  في نػص  رزيػف مسػخور منػو ، أدركتػو الشػيخوخة وأصػابو الػوىف. 

عميو حػيف مػف الػدىر يكػوف  وكؿ شي  في الحياة ، إذ يبم  مف الكبر عتيا ، ليأتيف
عاجزا عف مواكبة ما يطرأ عمى المجتمعات واألحيا  ، مف تغيير وتطور. فكما يشي  
اإلنساف ، تدب الشيخوخة في اآلداب ، وتمسي أكثر ارتباطا بالماضػي منيػا بػالواقع 
المعاصػػر ، فتعجػػز عػػف تصػػوير الحاضػػر وتمثيمػػو ، ومػػف ثػػـ فمػػف تكػػوف بمنػػأ  مػػف 

ي تستيدؼ تنحيتيا جانبا ، إلخال  الطريؽ ألدب جديد يتجػانس مػع معاوؿ اليدـ الت
 ما يطرأ عمى الحياة واألحيا  .

المحاكاة الساخرة في مرثيػة حامػد طػاىر تمثػؿ انحرافػا أو تغييػرا فػي ا تجػاه 
دخاؿ ىذا النموذج بوصهو مادة باطنية.  لنموذج أدبي ، وا 

لشػػعر العربػػي المكتػػوب ليسػػت ىػػذه القصػػيدة بالمرثيػػة الوحيػػدة  فػػي تػػاري  ا
بالهصحى ، فثمة مراث أخر  لمحمير ، قديمة وحدثة ، غير أنيػا قميمػة العػدد قميمػة. 

؛ ة . رثى ابف عنيف حماره في أبيػاتولكف ستظؿ لمرثية حمار النباحي أىمية تاريخي
إذ مػػػات ، عبػػػر ، فييػػػا عػػػف فجيعتػػػو وحالػػػة الحػػػزف الحقيقػػػي التػػػي انتابتػػػو لهقػػػده  

  (1)منيا:

                                           

صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصهدع ، كتػاب الػوافي بالوفيػات ، باعتنػا  س. ديػدرين  ، فرانػز  (ٔ)
 . ٕ٘ٔ-ٕٗٔ: ص ٜٜٔٔعة الثانية شتايز شتوتغارت ، الجز  الخامس ، الطب
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ِؿ َيػػػػوـِ الَحشػػػػِر ُمت ِصػػػػؿُ  َليػػػػؿٌ   ِبػػػػَأو 
 

 َوُمقػػػػػػَمٌة َأبػػػػػدًا ِإنسػػػػػاُنيا َخِضػػػػػؿُ  
 

 َوَىػػػػػػػؿ ُأ ـُ َوَقػػػػػػػد  َقيػػػػػػػُت داِىَيػػػػػػػةً 
 

 دف َلػػػو َحَمَمتػػػو َبعضػػػيا الجُبػػػؿُ َيػػنْ يَ  
 

 َلػو كػاَف ُيهػد  ِبمػػاٍؿ مػا َضػَننُت ِبػػوِ 
 

 َوَلػػـ ُتَصػػف دوَنػػُو َخيػػٌؿ َو  َخػػَوؿُ  
 

 بػػػػػػػػػُمُغيالِكن يػػػػػػػػا ُخطػػػػػػػػٌة   بػػػػػػػػد  يَ 
 

 َىػػذا الػػَور  ُكػػؿف َمخمػػوٍؽ َلػػُو َأَجػػؿُ  
 

 ورثى أمير الشعرا  أحمد شوقي الحمار ، في ثالثة أبيات ، قاؿ فييا:
مػػػػػوا  َسَقَط الِحماُر ِمَف الَسهيَنِة في الُدجى  َفَبكػػػػػى الِرفػػػػػاُؽ ِلَهقػػػػػِدِه َوَتَرح 

 

 َحتّػػػػػى ِإذا َطَمػػػػػَع النيػػػػػاُر َأتَػػػػػت ِبػػػػػوِ 
 

 وَجػػػػػػػٌة َتَتَقػػػػػػػَدـُ َنحػػػػػػػَو الَسػػػػػػػهيَنِة م 
 

 قاَلػػػػػت ُخػػػػػذوُه َكمػػػػػا َأتػػػػػاني سػػػػػاِلماً 
 

 َلػػػػػػػـ َأبَتِمعػػػػػػػُو أِلَن ػػػػػػػُو   ُييػػػػػػػػػَضـُ  
 

 وفي قصيدة ليا تحمؿ عنواف "العابر والحمار" تقوؿ جميمة رضا
 مػػػػػػات لػػػػػػـ يحػػػػػػزف عميػػػػػػو أحػػػػػػد

 

 غيػػػػر طيػػػػؼ عػػػػابر يخطػػػػو أمامػػػػو 
 

 نػػػػػػػاـ فػػػػػػػوؽ األرض حػػػػػػػرا ىانوػػػػػػػا
 

 واسػػػتراح اآلف مػػػف حمػػػؿ القمامػػػة 
 

 أييػػػػػػػػا القاتػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا المهتػػػػػػػػػرع
 

 يػػػػا وسػػػػيـ الشػػػػكؿ أعطافػػػػا وقامػػػػة 
 

 أنػػػػػػت أدنػػػػػػى منػػػػػػو قمبػػػػػػا ونيػػػػػػى
 

 وىػػػػو أسػػػػمى منػػػػؾ نػػػػبال وكرامػػػػة 
 

 مسػػػػػػتبد أنػػػػػػت طػػػػػػاغ فػػػػػػي الػػػػػػدنا
 

 وذليػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػاور يػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػة 
 

 إف تكػػػػػػػف أسػػػػػػػرفت فػػػػػػػي إيذاوػػػػػػػو
 

 لػػػػػؾ رب سػػػػػوؼ ييػػػػػديؾ انتقامػػػػػو 
 

 ذلػػػػؾ السػػػػاجي عمػػػػى ميػػػػد الثػػػػر 
 

 تسػػػامةلػػػـ يكػػػف يطمػػػ  إ  فػػػي اب 
 

ىذه الشواىد كميا ، وغيرىا مما لـ نذكره ، قديميا وحديثيا ، مثقمة بالحزف 
الحقيقي والتهجع والتوجع ، ألنيا جا ت وليدة وقاوع حقيقية ، اىتز ليا كياف 
الشاعر ، وتهاعمت معيا أحاسيسو ومشاعره، وقد اقتصر دورىا ، فحسب ، عمى 

عرا  ، بعد رحيؿ ىذا الحيواف المغموب التعبير عف حالة الحزف التي اجتاحت الش
عمى أمره ، مف باب التعاطؼ مع كاونات بريوة أصابتيا مصيبة الموت. ولكف 
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الحزف البادع عمى رثا  النباحي لمحمار ، حزف متصنع ، فمـ يكف ثمة حمار ، مف 
نما ىو متخيؿ ، شأنو في  األساس ، حتى النباحي نهسو ، ليس لو مف وجود ، وا 

لحمار. مرثية حمار النباحي لـ تقؼ عند حدود الرثا  ، ولـ يكف الرثا  ىذا شأف ا
ىو أسمى أمانييا ، إذ كاف مجرد وسيمة يستيدؼ الشاعر مف خالليا الوصوؿ إلى 
مقاصد وغايات أخر  أكثر عمقا مف مجرد التهجع والتوجع عمى فقد حمار. ىذه 

لزيؼ ، وتحكمو األىوا  ، المرثية إف ىي إ  غطا  لتعرية واقع اجتماعي يضربو ا
وتغمب عميو المجامالت والريا  في مناسبات معينة. كما أنيا كشهت النقاب عف 
مساوئ الحياة الثقافية التي تحكمت فييا المصال  والعالقات الشخصية ، عمى 

تي لـ تتحرر ، في جانب كبير حساب القيـ الحقيقية. ولـ تكف الحياة األدبية ال
لـ تكف ىذه الحياة بمعزؿ  –لقوالب النازحة مف الهيافي والقهار ، مف القيود وامنيا

 عما ترـو مرثية حمار النباحي الوصوؿ إليو.
لعؿ حمار النباحي يذكرنا بسمؼ لو ، متخيؿ كذلؾ ، كاف يقرض الشعر ،  

لكنو ، وقد فشؿ في تجربة حب غرامية مع أتاف ارتبط بيا ، أغمض عينيو ومات 
بشار بف برد . يروع صاحب كتاب األغاني أف "محمد بف كمدا ، تاركا وصيتو ل

الحجاج قاؿ: جا نا بشار يوما فقمنا لو : مالؾ مغتما؟ فقاؿ: مات حمارع ، فرأيتو 
 في النـو فقمت لو: لـ مت؟ ألـ أكف أحسف إلي؟ فقاؿ:

 سػػػػػػيدع خػػػػػػػذ بػػػػػػػي أتانػػػػػػػا
 

 عنػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػاب األصػػػػػػػػػػػػهياني 
 

 تيمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ببنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 دؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػجانيػوبػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 رحنػػػػػػػػػػػاتيمتنػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػـو 
 

 افػبثناياىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 وبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنج ود ؿ
 

 سػػػػػػػػػػػػػؿ جسػػػػػػػػػػػػػمي وبرانػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 وليػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػيؿ
 

 مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػيهراف 
 

 فمػػػػػػػذا مػػػػػػػت ولػػػػػػػو عشػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػت إذف طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػواني 
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فقمت لو : ما الشيهراف؟ قاؿ: ما يدريني ! ىذا مف غريب الحمار . فهذا لقيتو 
 .(1)فاسألو"

ر بف برد ، عمى ما فييا مف الالفت لمنظر أف ىذه األبيات التي قاليا بشا
ظرؼ ومحاكاة ساخرة راوعة ، لـ تحظ بالقبوؿ مف عباس محمود العقاد ، الذع ، 

 .(2)يبدو لي ، أنو كاف شديد التحامؿ عمى بشار
ثمة وجو شبو بيف حمار بشار وحمار النباحي ، مف حيث اصطناع الجد  

. حمار بشار ىو في معرض اليزؿ ، والسخرية مف توظيؼ لغة   تخمو مف تقعر
ف لـ يبم  شأوه ، حيث إف مرثية النباحي ىي  أقرب الحمير لحمار النباحي ، وا 
األكثر طو  ، مف حيث اصطناعيا الجد في معرض اليزؿ ، وتوظيهيا المحاكاة 
الساخرة ، أداة تعبيرية ، تستيدؼ ، مف خالليا ، نقد أوضاع اجتماعية وثقافية 

ؿ ض  جرعات مف الضحؾ. تقؼ ىذه القصيدة وأدبية ، في هف واحد ، مف خال 
صوغ النباحية شامخة متهردة ، حتى اآلف ، في تاري  الشعر العربي ، الم

، مف حيث الطوؿ ، والمقاصد ، واألدوات التعبيرية ؛ فيي القصيدة األكثر بالهصحى
، ا ا جتماعية واألدبية والثقافيةطو  ، حتى اآلف ، واألكثر عمقا ، مف حيث د  تي

وفضال عف ذلؾ فقد قامت عمى مجموعة مف الثناويات الحوارية بيف الماضي 
 والحاضر ، والمخزوف في الذاكرة والمروي ، والواقع والمتخيؿ .

  جـر أف في مرثية )حمار النباحي( ضربا مف اليزؿ. لكنو ليس غايػة فػي 
نمػػا ىػػو وسػػيمة لغايػػات ومقاصػػد موغمػػة فػػي الجػػد. ىػػو ىػػزؿ محبػػب  إلػػى ذاتػػو ، وا 

                                           

األصهياني ، كتاب األغاني ، شرحو وكتب ىوامشو األستاذ سمير جابر ، بيروت ، دار الكتب  (ٔ)
 .ٜٕٕالعممية ، الجز  الثالث : ص 

انظػػػر : عبػػػاس محمػػػود العقػػػاد ، مراجعػػػات فػػػي اآلداب والهنػػػوف ، وكالػػػة الصػػػحافة العربيػػػة  (ٕ)
 .ٙٚ: ص ٜٙٙٔ
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النهس، ليس إلى ا ستخهاؼ بو وا نصراؼ عنو مف سبيؿ ، و  نسػتطيع أف نيػوف 
نما ننظر إليو بهكبار واحتراـ ، قناعة منا بأننا نر  فيػو "شػأنا نابضػا  مف أىميتو ، وا 
بالحياة قبؿ كؿ شي  ، وميما يكف قميؿ األثر ، فهنا ننظػر إليػو بمػا تسػتحقو الحيػاة 

"فػهف لمعبػث اليزلػي معقوليتػو الخاصػة  –ىنػرع برجسػوف  كمػا يقػوؿ – (1)مف إكبار"
حتػػػى فػػػي أبعػػػد فمتاتػػػو ، وىػػػو فػػػي جنونػػػو ذو مػػػنيج ، وىػػػو حػػػالـ ، نعػػػـ ، ولكنػػػو 
يستحضر في الحمـ رء  ما تمبث  أف يقبميا ويهيميا مجتمع برمتو. فكيؼ   يهيدنا 

تمػػاعي فػػي معرفػػة أسػػاليب الخيػػاؿ اإلنسػػاني بوجػػو العمػػـو ، وأسػػاليب الخيػػاؿ ا ج
الشعبي بوجو الخصوص؟ إنو ابف الحياة الواقعية ، ونسػيب الهػف ، فكيػؼ   يحػدثنا 

   (2)بشي  عف الهف وعف الحياة"
لـ تقتصر المحاكاة الساخرة في ىذه القصيدة عمى ما أشرنا إليو مف صنيع 
نما ، باإلضافة إلى ذلؾ ،  حامد طاىر عمى لساف النباحي الشاعر مالؾ الحمار ، وا 

و لتنساب في عمؿ المحقؽ العممي لمديواف ، لتكشؼ عف عجزه عف اإلحاطة تعدت
الشاممة الكاممة بما اشتممت عميو أبيات القصيدة مف مقاصد ىجاوية ، طبقات 
بعضيا فوؽ بعض  ، وما كاف صاحبيا يرـو ، مف خالليا الوصوؿ إليو ، فهذا 

لتي   تخمو مف تصنع ، بعممو ، بد  مف ذلؾ ، يقتصر عمى تتبع الحيؿ البالغية ا
عادة تعريؼ المعرؼ الواض  في األذىاف الذع   يحتاج  في كثير مف األحياف ، وا 
إلى بياف. األصؿ في عمؿ المحقؽ أف يوض  ما قد يمتبس عمى الناس في النص 

  أف يوض  الجوانب الميجورة الغريبة عمى األذىاف، المحقؽ ، كالكممات والتراكيب 
ي   تحتاج إلى إعادة إيضاح ، ويقؼ مبيورا أماـ األمور البدىية األكثر وضوحا الت

                                           

(1)Henry Bergson, Le rire, Quadrige/ Presses Universitaires de 
France, 1997, p. 1.  

(2(Henry Bergson, Le rire, p. 2. 
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التي   يختمؼ عمييا اثناف. فقد استوقهو ، في القصيدة كميا ، بيتاف اثناف ىما 
 البيت الثامف والبيت الثاني عشر ، أما أوليما ، فيو الذع يقوؿ فيو الشاعر :  

 فيظؿ يسمعنى بال ضجر ،  ويجتنب المقالب
ىذا البيت تورية في قوؿ الشاعر "ويجتنب المقالب". لكف المحقؽ  إذ تضمف

لـ يرقو سو  أحد معنيي التورية ىنا ، ولـ يشر إلػى اآلخػر ، حيػث قػاؿ : "المقالػب 
ىنا جمػع مقمػب ، والمقصػود بيػا أكػواـ القمامػة العاليػة التػي تعتػرض طريػؽ الراكػب 

مػػي ىنػػا   يخمػػو مػػف ىجػػا  والسػػاور عمػػى السػػوا ". الكػػالـ عمػػى لسػػاف المحقػػؽ العم
لممجتمع الذع تتكاثر فيو أكواـ القمامة العاليػة التػي تعتػرض طريػؽ الراكػب والسػاور 
عمػػى السػػوا  ، ومػػف مناقػػب حمػػار النبػػاحي أنػػو   تػػزؿ بػػو القػػدـ فيتعثػػر  فييػػا  بػػؿ 
يجتنػػب ا قتػػراب منيػػا ، احتجاجػػا منػػو عمػػى وجودىػػا فػػي طريػػؽ النػػاس ، الػػراكبيف 

 والمترجميف. 
 وأما الثاني فيو قوؿ النباحي:

 كػػػػػػػػػػاف الحمػػػػػػػػػػار مثقػهػػػػػػػػػػػا
 

  مف طوؿ مػا شػيد العجاوػب 
 

إذ أعجػػػب صػػػاحبنا المحقػػػؽ أف يكػػػوف الحمػػػار مثقهػػػا ، فػػػراح يحػػػدد د  ت 
مهيـو  الثقافة في التراث ، ويذُكر أصناؼ المثقهيف مف الطيػر والحيػواف ، فػهذا بيػـ 

خػالص بمػا يرضػي اهلل ! وأمػا الحمػار الديكة والكالب ؛ ألنيػا تػءدع عمميػا بتهػاف و  ا 
فقد نهػى عنػو المحقػؽ أف يكػوف مثقهػا بػالمعنى القػديـ ، فمػيس لػو نصػيب مػف ىػذه 
نما ىو أكثػر قربػا مػف مهيػـو الثقافػة  الثقافة التي تستمـز الميارة في أدا  العمؿ ، وا 

س المعاصر . والمحقؽ إذ يضع مهيـو الثقافة القديـ في مواجية مػع مػا يدركػو النػا
مػػف الثقافػػة فػػي مجتمعنػػا المعاصػػر ، يهيػػـ مػػف كالمػػو إذف أف المثقهػػيف المعاصػػريف 
يهتقػػروف إلػػى الميػػارة فػػي أدا  العمػػؿ ، وا    صػػطهوا جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع الػػديوؾ 
والكالب ، في صعيد واحػد بػالمهيـو الكالسػيكي لمثقافػة. ويهيػـ مػف كػالـ المحقػؽ ، 
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ر الحػػديث ؛ إذ لػػـ تعػػد مقصػػورة عمػػى كػػذلؾ ، أف الثقافػػة شػػيدت تطػػورا فػػي العصػػ
نما اتسعت د  تيا وتحررت مف المهيـو القديـ ، وضمت ، إلػى  الديوؾ والكالب ، وا 
جانػػب الحميػػر ، طواوػػؼ أخػػر  مػػف البشػػر. يقػػوؿ المحقػػؽ لػػديواف النبػػاحي ، تعقيبػػا 
عمػػى البيػػت الثػػاني : "ورد عنػػد الجػػاحظ فػػي كتػػاب )الحيػػواف( وصػػؼ كػػؿ مػػف الػػديؾ 

أنػػو مثقػػؼ أو ذو ثقافػػة. والمقصػػود بػػذلؾ أنػػو مػػاىر فػػي أدا  العمػػؿ. أمػػا والكمػػب ب
وصػػػؼ الحمػػػار بالثقافػػػة عنػػػد النبػػػاحي فيقتػػػرب كثيػػػرا مػػػف المعنػػػى المعاصػػػر لكممػػػة 

 مثقؼ!". 
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 الىاحيت األدبيت
تتمثؿ التعددية الصوتية ، ىنا ، في نمطيف لغوييف  ؛ أحدىما المغػة األدبيػة 

المعاصػػرة المسػػتمدة مػػف الحيػػاة الجاريػػة التػػي يحياىػػا  التراثيػػة ، واآلخػػر ىػػو المغػػة
النػػاس ؛ إذ يقػػـو حامػػد طػػاىر بحقػػف المغػػة األدبيػػة بمهػػردات ليػػا ظالليػػا اليجاويػػة ، 

 التي تستيدؼ المغة النازحة مف زمف بعيد . 
فكؿ ما تضمنتو القصػيدة ، ومػا ذيمػت بػو مػف تعميقػات محقػؽ الػديواف ، إف 

عػػف  وجػػع مػػزمف يتمثػػؿ فػػي سػػطوة الماضػػي عمػػى ىػػو إ  متخيػػؿ ووىمػػي ، يعبػػر 
الحاضر ، واإلقامة الجبرية ، ليذا األخير ، فػي إىػاب لحظػة زمنيػة محػددة ، بأزيػا  

قبضػػػتيا ، أو أف يسػػػتبدؿ بيػػػا باليػػػة ،   يجػػػوز الخػػػروج عمييػػػا ، أو اإلفػػػالت مػػػف 
ذا قيػػؿ ليػػـ تعػػالوا نكتػػب أدغيرىػػا بػػا ، شػػعارىا لػػيس فػػي اإلمكػػاف أبػػدع ممػػا كػػاف ، وا 

ضافة ليا ، نعبر بو عف أنهسنا قالوا حسػبنا مػا  جديدا يكوف امتدادا آلداب األوليف وا 
 وجدنا عميو هبا نا ، وقالت طاوهة منيـ بؿ نتبع ما ألهينا عميو هبا نا 

ىذه النزعة األسموبية التي تولي وجييا شػطر الماضػي ، متجاىمػة الحاضػر 
مػف الماضػي ، يراىػا حامػد طػػاىر وقدرتػو عمػى أف يعبػر عػف نهسػو ، دونمػػا وصػاية 

تمهيقا جماليا ، وتزييها لمواقػع ، مػف خػالؿ فػرض القواعػد والقػوانيف ، التػي   يجػوز 
الخػروج عمييػا ، عمػى الػرغـ مػف أف الػػزمف قػد تجاوزىػا . ومػف ثػـ ، تػرـو المحاكػػاة 
الساخرة ، فػي ىػذه المرثيػة ، السػخرّية مػف إعػادة إنتػاج أشػكاؿ الماضػي وحكاياتػو، 

رة ىزلية ، ُمضػخمة العيػوب والخصػاوص ، ليػدـ األنظمػة التعبيريػة القديمػة  ، بصو 
وخمؽ حالة مف الهوضى ، عف طريؽ استدعا  المهردات والتراكيػب التػي تتجػوؿ فػي 
الشوارع واألسواؽ ، وتحريضيا عمى المغػة النازحػة مػف زمػف غيػر ىػذا الػزمف  ومػف 

قنػػ اع المغػة المحميػػة بأحقيتيػا فػػي أف أمػاكف أخػػر  ، كمػا لػػو كانػت لغػػة المحتمػيف. وا 
تطالػب بحقيػا فػي الحريػػة وأ  تظػؿ أسػيرة الماضػي ، وأف تتخػػذ لنهسػيا بيوتػا أخػػر  
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يغػار صػدرىا، كػذلؾ ، بػأف المغػة  جديدة ، غير البيوت التػي عػاش فييػا األولػوف ، وا 
العتيقػػػة ، المييمنػػػة عمػػػى الواقػػػع األدبػػػي ، تتعػػػالى عمييػػػا ، وتيػػػوف مػػػف شػػػأنيا ، 

ا با بتذاؿ والسوقية ، والعجز عف البياف ، وتنهي الحاضر وتحقر مػف قيمتػو وتتيمي
، وتتيمػػو بعػػدـ القػػدرة عمػػى ا رتقػػا  إلػػى ذلػػؾ الػػزمف الماضػػي الػػذع يمثػػؿ لحظػػة 
تاريخية مثالية في حياة اإلنسانية ، ذات خصاوص جمالية أصيمة   يمكف تكرارىػا ، 

 وليس إلى الخروج عمييا مف سبيؿ. 
               السػػػػاخرة ، ىنػػػػا ، تتخػػػػذ مػػػػف عصػػػػر النبػػػػاحي ، المتػػػػوىـ الػػػػذع  المحاكػػػػاة

  يعػػرؼ عنػػو أحػػػد شػػيوا ، غطػػػا  أو درعػػا تحتمػػػي بػػو ، و ترمػػػي ، مػػف خاللػػػو ،  
المءسسػػػات الثقافيػػػة والمثقهػػػيف فػػػي الوقػػػت الػػػراىف ،  بحجػػػر ، كمػػػا تنتقػػػد الواقػػػع 

ع األدبي التػي وقهػت عػاجزة ا جتماعي ، لكنيا قبؿ ذلؾ وبعده تستيدؼ حركة اإلبدا
عف التعبير الدقيؽ الوثيػؽ عػف المتغيػرات المجتمعيػة واألطػوار الحضػارية التػي تمػر 
بيا األمة العربية ، وظمت عاكهة عمى التراكيب البدوية التي كانت راوجة في البػوادع 
والقهار قبؿ ألؼ عػاـ أو يزيػد. ومػف ثػـ لػـ تعػد األبنيػة الشػعرية قػادرة عمػى مالحقػة 

 لحياة والتعبير الدقيؽ الوثيؽ عف األحيا .  ا
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 املصادر واملراجع

الدكتور حامد طاىر ، ديواف النباحي ، القػاىرة مكتبػة اآلداب ، الطبعػة األولػى  -2
 .ـٜٜٔٔ

            ، تحقيػػػػؽ محمػػػػد ٔابػػػف رشػػػػيؽ ، العمػػػػدة فػػػي محاسػػػػف الشػػػػعر وهدابػػػو ، جػػػػػ -1
 تب العممية .عبد القادر أحمد عطا ، بيروت ، دار الك

ابف قتيبة ، كتاب عيوف األخبار ، الجز   األوؿ ، شرحو وضبطو وعمؽ عميو   -3
وقػػػدـ لػػػو ورتػػػب فيارسػػػو الػػػدكتور يوسػػػؼ عمػػػي طويػػػؿ بيػػػروت ، دار الكتػػػب 

 العممية.
األصففاناًي ك كتففاب األغففاًي ك كففرهو وكتففة هواهسففو األسففتار سففوير جففاتر ك  -4

 تيروخ ك دار الكتة العلويح ك الجزء الثالث.

، تحقيػػؽ عبػػد السػػالـ ىػػاروف ، القػػاىرة ، ٕالجػػاحظ ، البيػػاف والتبيػػيف ، جػػػ   -5
 .ٜ٘ٛٔ،  ٘مكتبة الخانجي ، طػ 

عػػالـ الهكػػر ، المجمػػد الثالػػث  د. أحمػػد أبػػو زيػػد ، الهكاىػػة والضػػحؾ ، مجمػػة -6
 .ٕٜٛٔديسمبر ،  –نوفمبر  –، العدد الثالث ، أكتوبر عشر

 –صػػػؿ إبػػػراىيـ ، دار المعػػػارؼ ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس ، تحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػو اله -7
 القاىرة ، الطبعة الرابعة.

صففالا الففذلي  ليففي تففي ألثفف  البففاذا ك كتففاب الففوافي تالوفيففاخ ك تاعتٌففاء  .  -8

 . 2992دلذرلٌغ ك فراًز كتالز كتوتغارخ ك الجزء الخاهس ك الطثعح الثاًيح 

تيفح عثا  هحوود العقاد ك هراجعاخ في اآلداب والاٌوى ك وكالفح البفحافح العر -9

 .م2966
 دار المعارؼ. –عباس محمود العقاد ، مطالعات في الكتب والحياة ، القاىرة  -22
عبػػد القػػاىر الجرجػػاني ، د وػػؿ اإلعجػػاز فػػي عمػػـ المعػػاني ، تحقيػػؽ د. عبػػد  -22

 دار الكتب العممية. –الحميد ىنداوع ، بيروت 



 

  

 

 
 المحاكاة الساخرة في ديواف النباحي

 

ٖٜٗٔ 

ناصيؼ اليازجي ، العرؼ الطيب في شرح ديواف أبي الطيب ، صوب نصوصػو  -21
 طيا وقدـ لو د. عمر فاروؽ الطباع ، بيروت ، دار األرقـ بف أبي األرقـ وضب

23- Alexandro Cioranescu, Principios de literatura 

comparada, Ediciones Idea, 2006. 
24- Conrad Hyers, The Spirituality of Comedy: Comic 

Heroism in a Tragic World, Transaction 

Publishers, 1996. 
25- Elzbieta Sklodowska, La parodia en la nueva novela 

hispanoamericana (1960-1985), John Benjamins 

Publishing, 1991. 

26- Henry Bergson, Le rire, Quadrige/ Presses 

Universitaires de France, 1997.  

https://www.google.com.eg/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elzbieta+Sklodowska%22&source=gbs_metadata_r&cad=7

