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 التأويل في أدب النيهوم الساخر

 قراءة في رواية الحيوانات نموذًجا""

 خالد علي إبراهيم

kaibrahim1995@gmail.com 

 9/2022/ 29تأريخ القبول:   2022/ 23/9تأريخ الطلب: 

يتقّصى هذا البحث ما وراء رواية )احليوانات( 
من رموز وتفكيكها، وقراءة التأويالت الرمزيّة 
اليت حتجبها الشخوص احليوانّية اليت وظّفها 

روايته، والقصد منها، وبيان النيهوم يف 
مجاليات السخرية وأثرها يف املتلقي، كما 
يهدف البحث إىل بيان اخللل الذي يفضي 

 إىل تعقيد املشهد العام للمجتمع اإلنساين.

ترتكز مشكلة هذا البحث على الظاهرة 
الساخرة البارزة يف أدب النيهوم، الذي مل ينل 
من  حظًا من الدراسة والبحث، على الرغم 

كونه جديرًا بالدراسة والبحث، وهلذا تسعى 
هذه الدراسة إىل إبراز التأويل الرمزي الساخر 
يف رواية النيهوم، وبيان أبعادها السياسية 
واألدبية ودوافع الفكرية والنفسّية لتوظيف 
السخرية يف أدب النيهوم، وأثر كل ذلك يف 

 املتلقي. 

واملنهج املتبع يف هذا البحث الوصفي 
تحليلي الذي يتتبع رواية النيهوم لكشف وال

مواطن الرمز الساخر، مستفيًدا من نظريات 
 النقد: التأويل، والتلقي، التفكيك. 

 يقوم البحث على: 

مقدمة تتضمن املنهج املتبع واإلشكالية 
واألمهية؛ كما تتضمن تعريفا موجزا بالرواية 

 وكاتبها. 

احملور األول: تأويل الشخصيات ودورها 
 يف الرواية 

احملور الثاين: الرمزية الساخرة وما وراءها 
 من تأويل

احملور الثالث: املظاهر واألبعاد الرمزية 
 والتأويلية يف الرواية.
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الكلمات املفتاحية: النيهوم، السخرية،  
 التأويل، الرمزية.

Interpretation in Al 

Nayhum's satirical literature 

using the novel Animals as a 

model 

This research investigates 

the solving of puzzles used in 

the novel Animals. It also 

investigates the reading of 

symbolic interpretations 

obscured by the animal 

characters employed by Al 

Nayhum in his novel, as well as 

their intent and clarifying the 

aesthetics of irony and its 

impact on the reader.  

The research is based on: 

An introduction that 

includes the approach, the 

problem, and the importance; It 

also includes a brief 

introduction to the novel and its 

author. 

The first topic: satirical 

symbolism and its interpretation 

The second topic: the 

interpretation of the characters 

and their role in the novel 

The third topic: the 

manifestations and the symbolic 

and hermeneutic dimensions in 

the novel. 

 مقدمة

األساليب األدبية اليت وظّفها  تعددت
األدباء يف إنتاجهم األديب، وتباينت أفكارهم 
يف إيصال الرسالة للمتلقي، فمنهم اجلاد 
الصريح، والثائر الغاضب، ومنهم الساخر 

 الغامض.

والناظر يف اخلطاب الساخر جيده من  
أبرز األساليب حضورًا يف نقد الظواهر اليت 

األحيان  تتعارض مع الكاتب، ويف بعض
تتعارض مع السلطة واجملتمع من جهة أخرى، 
ال سيما إْن كان هذا النقد موجًها لدول تعاين 
من )فوبيا( القلم، وَترهب من نقد السلطة، 
فيلجأ الكثري من املبدعني حنو السخرية والرمز 
والغموض يف كتاباهتم، وللقارئ األفق احلر يف 

حليل قراءة نص الكاتب وفق مرجعّية تؤهله للت
 والتأويل والتفكيك.

ولعل رواية )احليوانات( لصادق النيهوم 
إحدى األعمال الغامضة اليت مل تنل حظًّا من 
القراءة والتأويل، وفق منظور نقدي حتليلي، 
يربز جوانب اخلطاب الساخر الكامن يف 
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الرواية، ويظهر أبعاد الشخوص واألفكار اليت 
 يرمي إليها النيهوم. 

رتأيت الكتابَة يف هذا من هذا الباب ا
العنوان، وفق إشكالية تبحث عن أسباب 
تعتيم املعىن الرئيس يف رواية احليوانات، وعن 
توظيفه للخطاب الساخر املشحون بالرمزية 
والغموض، متمًثال كل ذلك يف سؤايل حبث، 
ومها: ما دور الشخوص يف رواية احليوانات، 

ة الساخرة وما تأويالهتا اخلفّية؟ ما دوافع الرمزّي
 وأبعادها التأويلية؟ 

وذلك وفق منهج الوصف والتحليل يف 
استعراض أجزاء من رواية احليوانات، واإلفادة 
من نظرييت التلقي والتأويل، وذلك يف تفكيك 
نص النيهوم وإعادة بناءه وفق معطياته اإلحيائية 

 وواقعية احلال. 

ومل أقف حسب اطالعي على دراسة 
يوانات، إال ما أورده )محيد سابقة عن رواية احل

اجلراري( يف حبثه عن )اخلرافة يف الرواية 
املغاربية، رواية احليوانات منوذًجا( ومل يتطرق 
لسخرية اخلطاب يف نص الرواية ومل يربز 

 مكامن الغموض وأبعادها التأويلية. 

فكانت خطة البحث قائمة على مقدمة 
ة؛ تتضمن املنهج املتبع، واإلشكالية، واألمهي

 متهيًدا، وحماور ثالثة: 

احملور األول: تأويل الشخصيات ودورها 
 يف الرواية 

احملور الثاين: الرمزية الساخرة وما وراءها 
 من تأويل

احملور الثالث: املظاهر واألبعاد الرمزية 
 والتأويلية يف الرواية.

 :متهيد

ّيل إليه  املتأمل يف مصطلح "التأويل" ُيخ
معناه وجتلي مراده، وما للوهلِة األوىل وضوح 

إْن يخطيل النظَر فيه حىت يقع املتأمل يف دوامة 
املفسرين واألصوليني والبالغيني قدميًا، وفلسفة 
الفالسفة والنّقاد واحلداثني، فيتشعبخ عليه 
املفهوم، ويتمّيع عنده املصلح، بني التأويل، 
والتأويلّية، والتفسري، واهلرمنيوطيقا، إذ إحدى 

الت اليت يخعاين منها النقد كربى املشك
احلديث، التضاد واالختالف يف املفاهيم، ال 
سيما بعد تعّلق كافة العلوم اإلنسانّية بالنقد 
الفاحص للنص، والكاشف عن مضامينه، 
واملظهر إلضماره وخفاياه، يقول )نصر حامد 
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أبو زيد(: "أّن مفهوم املصطلح ]التأويل[ قد 
تناول إىل اتسع يف الفكر احلديث، فصار ي

جانب النصوص الدينية عمليات التأويل 
املعروفة يف العلوم اإلنسانية كالتاريخ وعلمّي 
االجتماع واألنثروبولوجيا وعلم اجلمال والنقد 

   (1)األديب..."

فالتأويل إحدى هذه القضايا اليت 
شغلت الدارسني لعلوم اللغة ودالالهتا، والنقد 

نص، فأخذوا األديّب والبحث عن ما ورائيات ال
يسربون أغوار حفريات الرتاث، والبحث فيما 
اه هذه النظريّة، ساعني  ولدته احلداثة جتخ

 لتحديد املصطلح وتقنني املفهوم.

ولستخ يف هذا الصدد أتتبع مفهوم  
التأويل لتحرير مصطلحه الدقيق، إمّنا اكتفي 
باإلشارة ملاهّية التعريف املتناسق مع البحث 

ك ما جاء يف )دليل الناقد واخلادم له، من ذل
األديب( هو: "حتديد املعاين اللغويّة يف العمل 
األديب من خالل التحليل وإعادة صياغة 
املفردات والرتكيب ومن خالل التعليق على 

                                                           
أبوزيد، نصر حامد، اخلطاب والتأويل، املركز  ()1

 . 176م، ص2000، سنة 1الثقايف العريب، ط

ومن هذا املفهوم يتجّلى املعىن املراد،  (2)النص"
إذ يقرأ املتلقي النص وفق ما فهمه، حماواًل 

ت رمزيّة، والقارئ تفسري ما حيمله من دالال
للنيهوم يتكّشف له هذا، إْذ يف الغالب يخغرق 
النيهوم دراساته ونتاجه األديب بالغموض 
والرمزيّة، ال سيما )رواية احليوانات( و)رواية 
القرود( و)من مكة إىل هنا( إْذ يخعتم نّصه 
بتعقيٍد رمزيٍّ جيعل القارئ يخفّسر نصوَصه وفَق 

كقارئ، فتحمله إىل واقعية الكاتب، ومرجعيته  
ماورائيات متجددة استخلصها من النص 

 النيهومّي. 

والفاحص ملفهوم التأويل الذي جاء يف 
)معجم املصطلحات( يتبني له دور التأويل يف 
الكشف عن الرمزيّة والغموض، فهو "إعطاء 
معىن معني لنصٍّ ما، كما هو احلال يف 
 (3)استنباط املغذى من قصة أو قصيدة رمزيّة"

فتأمل املتلقي يف عامل الّنص يأخذ به لكل 
مضمر، وجيعله يغوص يف أعماق النص 
للكشف عما يسترت خلفه، إذ املعاين اليت 

                                                           
الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد: دليل الناقد  ()2

، سنة 2األديب، املركز الثقايف، الدار البيضاء، ط
 .88، ص2000

وهبة، جمدي، وكاملهندس، كامل، معجم  ()3
 . 86املصطلحات األدبية، ص
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تسكن يف عمق النص ال متناهية، وحيتكم 
ذلك التوالد إىل مرجعية القارئ املتلقي ومدى 

 إفادته من تفكيك النص وإعادة بنائه. 

 وصفوة القول يف هذا فإّن التأويل
متخصص يف البحث عن املعىن ومهمته 
الوصول إىل املعىن الدقيق أو معىن املعىن كما 

  .(4)يقول )علي حرب(

وما جعل املبدع يخغمض يف نصه، 
ويخضمر خطابه جمموعة من املربرات، أمهها 
السياسة، إذ يف ظّل الظروف السياسّية املتقلبة 
يف العامل، ال سيما املعاصرة لصادق النيهوم، 

ت الكثري من املبدعني التّواقني للكتابة جعل
والتعبري عن رأيهم بشىت السبل واختالفاهتا، ما 
أجلأهم إىل الرمزيّة والغموض، خصوًصا عند 
وجود صراع قائم يف دوهلم، سواء كان داخليًّا 
أو خارجيًّا، استبداًدا أو قهرًا، ظلًما أو بطًشا، 

                                                           
، علي، التأويل واحلقيقة "قراءات تأويلية يف حرب ()4

الثقافة العربية" دار التنوير للطباعة والنشر، د ط، 
وما بعدها. وينظر: أزرق،  15م، ص2007سنة 

طارق هارون، النظرية التأويلية ما بني البالغة والنقد 
األديب احلديث "دراسة تطبيقية يف الغموض والتأويل 

ماجستري مرقونة نوقشت يف شاعرية أدونيس" رسالة 
، 2017يف جامعة النيلني قسم اللغة العربية سنة 

 .  22ص

وما َيصحب ذلك من قالقل وتوترات 
مما جعل من الكّتاب والصحفيني جمتمعية، 

يوجهون أقالمهم حنو السياسة، سخريًة 
وهتكًما واستخفافًا، " فإّن مثل هذ الظروف 
تبدو حاجة ملحة إىل هذا الفن، كسالح يف 
حماولة للتغّلب على تلك املتناقضات من 
ناحية، ومقاومة االحنراف والتسلط السياسي 

وصادق النيهوم أحد  (5)من ناحية أخرى"
املهتمني بالشأن السياسي اللييّب على وجه 
اخلصوص، والعريب عموًما، فسّخر السخرية  
كأسلوب هتكمي انتقادي للسياسة،  و" 
السياسة هدف طبيعي للسخرية، إْذ هي 
 (6)مسرح دائم للرشوة والفساد واملنفعة الطبقية"

فأثر الواقع السياسي على النيهوم، وانعكس 
األثر على أدبه مما أضفى عليه طابًعا ذلكم 

ساخرًا، مصاحًبا لذلك عقل يقض يكتب 
حبذٍر ورمٍز وحنكٍة ودهاٍء، مما يبعده من 
املساءلة والرقابة القانونّية املرتصدة، وقد جتلى 

                                                           
اجلبوري، عبدالرمحن حممد، السخرية يف شعر  ()5

الربدوين "دراسة داللية"، مكتبة املكتب اجلامعي 
 . 27م. ص2010احلديث، سنة 

درو، إليزبيث، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه،  ()6
ات مكتبة منيمنة ــ ترمجة: الشوش، حممد، منشور 

 . 79بريوت، د ط . ص
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هذا يف رواية احليوانات، اليت نرصد من خالهلا 
مشاهد سياسية غامضة تستحّق التأمل 

 والقراءة واإليضاح.

ور األول: تأويل الشخصيات ودورها احمل
 يف الرواية: 

كتب صادق النيهوم عن الشخصيات 
السياسية خبطاب ساخر الذع، ويتجلى ذلك 
يف روايته )احليوانات( اليت تبدو الظرافة 
والفكاهة بارزًة من عنواهنا؛ إذ العنوان هو 
مفتاح النص الذي يفتح أفق التوّقع أمام 

تلقي، وعنوان الرواية املضامني املغلقة عند امل
)احليوانات( وإْن كان يتناص مع عنوانات 
أخرى، إال أنّه يفتح أفًقا جديًدا غري الذي 
أشارت له العنوانات السابقة، ال سيما 
والسخرية فيه ضّمنة، ألهنا من كاتب عخرف 
خبطابه الساخر، فلم يستطع النيهوم حجب 
السخرية حني أطلق هذا العنوان املوجه 

، ومل يرسم ذلك املشهد اخليايل للقارئ
بشخصيات بشرية، إمّنا جلأ إىل الظاهرة 
احليوانية اليت أنسنها وألسنها لتبليغ رسالته، 
ولقد " تعارف الباحثون على تصنيف ما ورثناه 
من نصوص قصصية مكتوبة على لسان 
احليوان من اليت تعود إىل هذا العصر باعتبارها 

ومنطًا من ضربًا من ضروب أدب التسلية، 
وإْن   (7)أمناط األدب الفكاهي الساخر..."

كان هذا االقتباس ُيّص عصرًا سابًقا إاّل أّن 
الفكرة الرئيسة والطريقة نفسها قد سلكها 
النيهوم؛ إذ تتجّلى السخرية السياسّية يف رواية 
احليوانات بشكٍل كبرٍي جًدا، إذ شحنها 
الصادق النيهوم بأفكاره اليت ينتقد فيها 

سياسة مستنطًقا احليوانات، سائرًا يف ذلك ال
على هنج )ابن املقفع( و)جورج أورويل( 
وغريهم، متهكًما من الشخصيات السياسية: 
ملوك، ووزراء، وجنود وعسكر، وشعب أيًضا، 
يعرض يف خطابه عثرات السياسة العربية 
وينتقدها ويبني املثالب فيها،" وال يظن إمّنا 

يمتني أو حماورة سبع مغزاه األخبار عن حيلة هب
وإمنا قضايا سياسية واقعّية يطرحها  (8)لثور"

النيهوم مشكّلة حوارات إنسانية بني حيوانات 
دون املساس باألنظمة احلاكمة، هبذا رصد 
النيهوم " أشكال احلكومات التقليدية 

                                                           
حممد، جعفر صادق، قصص احليوانات يف أدب  ()7

العراق القدمي، جملة البلقاء للبحوث والدراسات، 
 72، ص9، ج2002، سنة 2العدد
ابن املقفع، عبداهلل، كليلة ودمنة  تح: عزام،  ()8

عبدالوهاب، حسني، طه، مؤسسة هنداوي للتعليم 
 . 58، ص2014نة ، س2والثقافة ط
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واكتشف التخطيط املبسق لتنصيب أعضائها 
ك وما يدبر بالليل وما يعلن بالنهار فجسد ذل

يف تأليفه، مل يتكّلف إطار امللك والفيلسوف 
احلكيم، فجاء عمله متسقا مع السياق الثقايف 

. فجمع املتناقضات يف شخصيات (9)املعاصر"
الرواية وجعلها تبني عكس املراد، وفيها 

 اعتباطية واضحة للشخصيات السياسية.

يف روايته هذه جتلت سخريته من  
ما يناقض الوزراء، إذ جعل على كل وزارة 

وزيرها، وهي يف حد ذاهتا سخرية ضمنية تثري 
االنتباه، فعلى سبيل املثال مّثل يف روايته بـ 
)الكلب( لرئاسِة احلكومة، الناظر يف هذا 
املنصب يفكر فيه مليًّا، هل الكلب يناسبه 
هذا املنصب؟ وهل هو للمدح أم للذم؟ 
واملستحضر لصفات الكالب ال جيد رابطًا بينه 

خصية رئاسة الوزراء، وهذا املضحك وبني ش
يف األمر، إْذ الكلب للحراسة، والصيد، 
واملطاردة، وأيًضا هو حيوان ذليل مخهان يخساط 
باألسواط للتأديب، وذكاءه ليس بتلك الدرجة 
اليت تؤهله يبوء مثل هذه املكانة؛ لكن املتأمل 
يف نص النيهوم جيد أنّه وضعه حلراسة مملكة 
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ليطارد املتسلطون على امللك وسلطانه، و 
حكمه، وأيًضا ليخوفر له امللك مالًذا آمًنا يرجع 
إليه وقت احلاجة، هبذه الشخصية املهزوزة ميثل 
النيهوم شخصيَة رئيس احلكومة الذي  عليه 
تعيني باقي الوزراء! وهي يف حد ذاهتا حمل 
هتكم وسخرية، إذ يرسم هبذا التشخيص 

ريب الذي شخصية رئيس الوزراء يف الدول الع
يف الغالب يعيش حتت رمحة احلاكم؛ ألّن 
الواقع العريب يصرّح هبذا وإن قّمصه النيهوم يف 

 شخص كلب.  

وشخصية )اجلرذ( وزيرًا للثقافة، فمن     
املعروف أّن احليوانات القارضة عدوة  الورق 
والكتب ألهّنا تقرضها وتفتتها بأسناهنا، فكيف 

ا هو معروف أّن جيعل وزيرًا للثقافة! وأيضا مم
هذه احليوانات َيصعخب التخلص منها، وكثرية 
التخريب، وهذا ال يتناسب مع شخصية وزير 
الثقافة الذي ميثل املعرفة والعلم واملوضوعية 
واملرونة، يف هذا حياكي النيهوم الواقع العريب 

 الذي يسند فيه األمر لغري أهله.

واحلال نفسه مع )الصرصور( الذي 
وهو ال عالقة له حقيقًة بالتحقيق،  يعمل حمقًقا

فمقوماته ال تؤهله حىت للحراسة؛ لكن  كل 
هذه الشخصيات عالقاهتا اعتباطية " ناجتة 
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عن السياق القصصي ال عن تصورات ثقافية 
أو حضارية مسبقة، من الواضح أّن حكاية 
هذا النوع ميكن أْن تسرد بصياغات ال حد 

ّب احلكاية هلا، دون أْن تغرّي من جوهرها، فل
لذا من باب القصد  (10)وصورها خمتلفة"

والتهكم والسخرية واالحتقار رخمست هذه 
الشخصيات اليت ألفها صادق النيهوم يف رواية 
)احليوانات(، فيمكن للقارئ أْن يخعيد قراءهتا 
بطريقة ال متناهية، وذلك انطالقًا من ورائيات 
 النص الذي تعمد النيهوم رمزها وغموضها.   

ور الثاين: الرمزية الساخرة وما وراءها احمل
 من تأويل: 

تظهر جتّليات عمل النيهوم يف رواية  
احليوانات يف تعّدد الشخوص، والّتوالد 
السردّي وتسارع األحداث، مما يعطي العمل 
األديّب جودًة وإتقانًا، وجعل للسخرية نصيًبا 
بارزًا يف هذه الرواية من احلضور، إذ إّن 

السلطة، وهّز الفكرة، وتوعية  مقصدها نقد
اجملتمع، فأعمل السخرية إليصال الرسالة 
للمتلقي، فجعلها حاضرًة يف الشخوص 
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الشعيب وتراثنا الثقايف، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 .144م. ص1994ذ، سنة 1ط

واألحداث، كقوله على سبيل املثال: "يوه قال 
التيس، هذه أنِت يا أختنا البومة، كيف حال 

سخر التيس من البومة  (11)الدنيا يف الظالم"
عت معهم اليت ال ترى إاّل لياًل، حني اجتم

هنارًا، قاصًدا هبذا عكس املقصد، فإهّنا ال ترى 
يف النهار فما الذي جاء هبا لالجتماع؟ بتهكم 
الذٍع بنظرها وكأّن الدنيا تتغري حني تراها هي 

 يف الليل.

وإْن أردنا الوقوف على نصوص أخرى 
بعينها حتكي رمزيّة السخرية من السياسة خنتار 

ان الذئب " على سبيل التمثيل قوله على لس
قال الذئب: ملاذا هتز رأسك امللكي كهذا؟ هل 

هنا  (12)احلكومة عمل شائن إىل هذا احلد؟"
شخصية الذئب كمستشار للملك، يسخر من 
)رأسه امللكي(، ويصف عمل احلكومة 
باملشني، يف هذا مساس بشخصية امللك، إذ 
سن التدبري، فكّلفه ليشكل له  وصفه أنه ال حيخ

عليه أْن حيافظ على   حكومة، فقط كل ما
كرسّيه امللكي وما عدا ذلك هي مهمة 
احلكومة احلارسة له برئاسة )الكلب( الذي 
تكفل حبراسته هو ومملكته!. وهنا مساس 
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بالسياسة ونقدها، إذ بعض احلكام يسّخرون 
الدولة ومؤسساهتا حلماية عروشهم فقط، 
وليس هدفهم تأسيس مؤسسات  للدولة أو 

هلا تطلعات سياسّية ترقى  إنشاء دولة مدنّية
بنفسها وبشعبها، إمّنا مجيع موارد الدولة ختدم 
احلاكم وسياسته وهذا ما ملّح إليه النيهوم 

 صراحة يف نصه.   

ويقول النيهوم على لسان رئيس 
احلكومة: "حرًصا من حكوميت قال الكلب، 
حرًصا منها على استتباب األمن وضمان 

 ما يلي:سيادة قانون الغابة فقد تقرر 

 أوال: بناء شرطة حلراسة األمن. 

 (13)ثانيا: بناء شرطة حلراسة الشرطة".

يف هذا النص على لسان رئيس احلكومة 
خماطًبا حكومته باألمن واألمان عليه قرر بناء 
)شرطة حلراسة األمن(، وبناء شرطة أخرى 
)حلراسة الشرطة( وهذا مكمن السخرية املباشرة 

صادق النيهوم عن السوداء، اليت عرّب هبا 
هشاشة السياسة العربية، إذ تفكري رئاسة 
احلكومة يف بناء مؤسسات عسكرية فقط، 
ومهمتها أْن حتمي نفسها وحتمي أشخاًصا يف 
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احلكومة والسلطة، فكرة ناجتة عن ختّلف 
سياسي ومدعاة للضحك والتهكم والسخرية، 
لذا هتكم النيهوم بالسخرية املرة على هذا 

راه يف بعض األقطار العربية املشهد الذي ن
وغري العربية، هنا السخرية وقعت على 
شخصية رئيس احلكومة هبذا القرار الذي اختذه 
يف بث األمن بالشرطة وبناء جهاز شرطة آخر 
حلماية الشرطة األوىل!، إذ مهمة احلكومة 
ووزاراهتا إنشاء املؤسسات وتكوينها إداريًّا 

ية بث ومدنًيا، ومهمة املؤسسات العسكر 
االستقرار واألمن يف املنطقة ومؤسساهتا، 
ومحاية اجملتمع من التسيب واالحنالل، وليست 
مهمتها محاية احلكومة ووزرائها، وامللك 
وحاشيته، كما يشري النيهوم يف نص القط 
الذي قخبض عليه من قبل الشرطة وله صلة 
قرابة بامللك فاعتذر منه العسكر وسألوه بأي 

تذار!، يقول النيهوم يف ذلك: طريقة يريد االع
"كيف تريدنا أن نعتذر لك يا صاحب 
احلسب والنسب؟ كيف؟ قال القط ساخرًا: ال 
أدري كيف؟ لكّنكم عادة معشر الصراصري 

يسخر  (14)تبدؤون كل شيء بإحضار القهوة"
النيهوم من الصراصري الذين ميثلون العسكر إذ 
ا سجنوا القط أحد أقرباء امللك ومن فصيلته لذ
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اعتذروا منه وطلبوا منه الصفح والعفو، وهذا 
متثيل لواقع مرير، أّن حاشية األسرة احلاكمة ال 
أحد ميسها بسوء، وهلم أْن يعبثوا بالدولة 

 ومؤسساهتا حسبما أرادوا. 

هذا وال ضري من االتفاق مع رئيس 
احلكومة )الكلب( حلد ما يف احلتمّية 

لشدة العسكريّة، إذ األمن يتطلب اهليبة وا
واحلزم؛  لكن ليست بتلك الصورة القمعّية اليت 
رمسها النيهوم يف نصوصه من ظلم وضرب 

 واضطهاد وحيازة احلكم يف امللك وأعوانه. 

ويف نص آخر يسخر من رئيس احلكومة 
يقول: "اركع قال الذئب ماذا دهاك ؟ ذيلك 
يابس وأذناك جاسدتان مثل متثال كلب؟ اركع 

، وانبح له من عندك  العق األرض أمام موالك
كلمة أو كلمتني، احنىن الكلب ذيله يرقص 
وعيناه تطّبالن، مشهد ال يليق حىت 

يف هذا سخرية صرحية من  (15)بكلب!..."
رئيس احلكومة ويظهر فيه )الكلب( مبظهر 
الذل، الذي يريد توظيفه النيهوم يف هذا 
السياق، إذ ما جخِعل رئيًسا للحكومة إال 

ه ومملكته، ويكون حارًسا ليكون خادًما مللك
على عرشه، ذلياًل يف تنفيد أوامره دون مناقشة 

                                                           
 . 12النيهوم، احليوانات، ص ()15

أو اعتذار، وتظهر ألفاظ السخرية جلية يف 
النص يف قوله )اركع/ ذيلك يابس../ العق/ 
وانبح/ ال يليق بالكلب( ألفاظ مجّة مشحونة 
بالسخرية اللفظّية املرة، جيعلها النيهوم متمثلة 

يتفاىن يف والئه يف رئيس احلكومة، الذي 
وطاعته مللكه األسد، هبذا املشهد يصور 
النيهوم إذالل بعض األنظمة لوزرائها ورعيتها، 
فإْن كان هذا احلال مع رئيس احلكومة فكيف 
به مع غريه من الوزراء؟ وكيف به  مع الرعّية 

 والعامة؟ 

وهذا نص من نوع آخر يأيت أحد الرعّية 
اب باكًيا إىل امللك يقول: "نعم قال السنج

أين الفيل؟ هلذا السبب أنا أبكي، امحلوين إىل 
امللك من فضلكم، نذهب معه وجنلس جبانبه 
يف عربة الديوان، منشي وراءه يف أروقة القصر 
امللكي نقابل معه حّجاب امللك حاجًبا بعد 
حاجب، حىت نصل إىل آخر حاجب فنجده 

يف هذا النص يدقق  (16)طبًعا يرقص حاجبيه"
 الفرا  املكاين الذي يعيش فيه امللك النيهوم يف

مفصاًل ومدقًقا يف التصوير املركب الذي يتوالد 
به التتابع السردي منتهًيا خطابه بسخرية 
السنجاب من حّجاب امللك وهم وزراءه فقال 
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)حىت نصل إىل آخر حاجب فنجده طبًعا 
يرقص حباجبيه( هبذا يرسخ النيهوم سخريته يف 

رى املشهد السياسي أمامه خميلة املتلقي الذي ي
بني امللك ورعيته من رئيس حكومة ووزراء، 
ينتقد من خالل هذا النص نخكوص احلّجاب 
حىت أهّنم صاروا أضحوكة للسنجاب! هبذا 
املشهد يصور النيهوم الصور احلقيقة املوجودة 
يف أروقة احلكم البشري من استبداد واضطهاد 
وتعسف وقمع وبطش وظلم، إىل هذا يشري 
النيهوم أصبعه، لكن خشية الرقابة واملساءلة 
من األنظمة جلأ هلذه احلوارات احليوانية 

 املؤنسة. 

ويف نص آخر يتهكم النيهوم بوزير 
العدل فيقول على لسان رئيس احلكومة: " 
وزارة العدل للتمساح" قال الكلب من دون 
شرح، ملاذا؟ قال األسد، حنتاج إىل دموعه قال 

مكمن  (17)حملاكم الشرعية"الكلب، خاصة يف ا
السخرية يف قول الكلب: )حنتاج إىل دموعه/ 
خاصة يف احملاكم الشرعية( إشارة إىل عواطف 

اليت سيظهرها أمام من  (18)التمساح الكاذبة
يقدم إليه للمحكمة الشرعية، اليت تتوىل 
القضاء يف األمور االجتماعية والدينية كما هو 
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ت والديات معهود سابقا، كاألوقاف والرتكا
والزواج والطالق والنفقة وغريها من القضايا 
اليت تدرسها هذه احملكمة، والسؤال اآلن ما 
العالقة بني العدل والتمساح وملاذا اختاره 
الصادق النيهوم ليكون حمورا يف حكومة 
)الكلب(، اجلواب نفسه كاجلواب على وضع 
رئيس احلكومة، إذ العالقة اعتباطية ال رابط 

سوى ذلكم البكاء الذي حيدث يف بينهما 
هذه احملاكم وغالبا ما يصدر من النساء، ويف 
هذا إشارة للسخرية باحملاكم والكوادر القضائية 
يف  الدولة الليبية أو الدول العربية، ويف الغالب 
أّن احملاكم واهلياكل القضائية معتزلة متاما عن 
احلكومة والسياسة، فال أدري عن سبب إقحام 

م هلا يف هذه الرواية، وأيضا مل يوضح النيهو 
اهلدف من هذه السخرية إال أنّه وضع وزير 
العدل )التمساح( للبكاء، ومل يكمل السرد 
حىت تتضح الصورة للمتلقي، لذا الذي أخرجخ 
به من خالل هذا املشهد وجود سخرية عبثية 
مل يوفق فيها الصادق النيهوم ومل يبني 

غرقا يف التأمل عن خلفياهتا، فيبقى القارئ مست
أسباب وجود النص بني قوالب سياسية سردية 
 متوالدة دون وضوح هدف معني من خالهلا.

ويقول: "كفى، قال اجلمل للمحقق:  
كفى يا حضرة الصرصور. قْل هلم أْن يكّفوا 
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عن ضريب، ياه قال الصرصور: هذا أنت تنهار 
يف غمضة عني، وختّيب ظّن املعجبني بصرب 

يد أن تكون بطاًل؟! هكذا اجلمل، أال تر 
 (19)بسرعة؟ من دون إصراٍر على الشهادة؟"

تتعدد السخرية يف هذا النص الذي صّوره 
النيهوم خبياله الواسع، فاجلمل حيواٌن صبوٌر  
كما هو معروٌف، يتحمل املشاق ويقطع 
الصحاري القفار، والصرصور حشرٌة صغريٌة ال 
 تكاد ترى أمام جثة اجلمل، فكيف ُير اجلمل
مستسلًما أمام هذه احلشرة الصغرية، هذا 
الوجه األول، والوجه الثاين يكمن يف خطاب 
الصرصور للجمل حني قال )تنهار يف غمضة 
عني/ ختيب ظن املعجبني/ دون إصرار على 
الشهادة( هذه النصوص متّثل اجملتمع حني يثور 
على الساسة ويطالبون حبقوقهم، فالثائر العامّي 

وحاول أن يطالب حبقوقه،  وإن جتلد بالقوة
سريًعا ما يضعف أمام القوة اليت أمامه وإن  
كانت صغريًة، وحال اجملتمع العريّب يعكس 
هذه الظاهرة، فال يوجد بلٌد إاّل ويتكرر فيه 
املشهد، لذا أّرخه الصادق النيهوم ليناقش 
فكرة ضغط العسكر على اجملتمع يف أغلب 

رأي األحيان، وخلق شخصياٍت مهزومٍة ال 
هلا، هبذا األسلوب الساخر املتمثل يف 
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احليوانات عرّب عن رأيه بعيًدا عن الرقابة 
والتابعات القانونّية يف ذلك. وهناك سخريٌة 
أخرى مضّمنٌة يف مكان احلدث وهو السجن، 
وهنا عدوٌل عن األصل فشخصّية الصرصور ال 
تسعفه ألْن يكون سّجانا فضاًل عن أْن يكون 

للمساجني، إْذ األمر يكون حمقًقا ومعذبًا 
أكثر قبواًل حني يكون من شخصية مفرتسة 
أخرى كالكلب مثال أو الذئب؛ لكنَّ النيهوم 
تعّمد ذلك ليخبنّي للقارئ أّن مكانة الصرصور 
عّظمت من حجمه وكرّبت من قدره، على 

 الرغم من ضعفه وهشاشة بخنيته. 

وبقول أيًضا: " نعم قال العقرب لدغونا 
احليوانات، قال الثعبان هؤالء  يف الظالم

البهائم إمّنا لن يسمحوا لنا حىت بدخول 
حواٌر آخر على لسان  (20)االنتخابات"

احليوانات يرسم به النيهوم امتعاض الناس من 
املشهد السياسّي بشيٍء من السخرية الغري 
مباشرة، وذلك يف قوله: )احليوانات/ البهائم/ 

الث يعرّب االنتخابات( يف هذه الكلمات الث
النيهوم عن الغضب اجلماهريّي الكامن يف 
نفوسهم، ويف هذا الّنص شيٌء يثري 
االستغراب، أنَّ الرواية على لسان احليوانات 

                                                           
  . 21النيهوم، احليوانات، ص ()20
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وهي الصانع الرئيس هلا، فلماذا أصّر النيهوم 
على شتم النظام املوجود يف الرواية باحليوانات 

ك؟ تارًة وبالبهائم تارًة أخرى مع أهّنم فعاًل كذل
 يف هذا تأويالن: 

أّن الصادق النيهوم يقصد بذلك بعض  -1
الساسة البشر، ووضع هذه األلفاظ 
عمدا؛ ألهنا تصدر عن كثريين يف 
اجملتمع، معربين عن استيائهم 
ومعاناهتم من القمع والظلم الذي 
يناهلم، فهذا الكالم للبشر، واحليوانات 
ماهي إاّل أقنعة تتوارى خلفها 
الشخصّيات البشريّة اليت يقصدها 

 النيهوم. 
أّن الصادق النيهوم أراد بذلك بيان  -2

الفوارق بني احليوانات نفسها، لذا 
جعل هذه املصطلحات خاصًة مبن 
ترأس احلكومة، وقد نّوه لذلك يف أثناء 
حديث البومة عن استبعاد فئة الطيور 
عن السلطة، ففي هذا النص غمٌز وملٌز 

وكل ذلك مرجعه للتعبري بني احليوانات 
اإلنسايّن الذي ألجله نسج النيهوم 

 هذه الرواية.  
احملور الثالث: املظاهر واألبعاد الرمزية 

  :والتأويلية يف الرواية

حاول النيهوم يف رواية احليوانات نقد 
السياسة وكشف مثالبها، واعتمد يف ذلك على 
الرمزيّة والغموض دون اإلشارة إىل احللول 
والبدائل، فكان جّل اهتمامه إبراز إخفاقات 
ثلها النيهوم  دول العامل الثالث ال سيما اليت ميخ
ويقصدها وهي دول العامل العريب، وجلأ لذلك 
ألّن " شعوره بضيق اللغة مينعه من استيعاب 
مشاعره املتدفقة وعجزها عن تصوير حقائق 
األشياء، فيخحاول إجياد لغٍة يف اللغة، وقد جتربه 
ذلك ظروف اجتماعّية ضاغطة، متنعه من 
الكشف عن أفكاره ومشاعره بوضوح 
وصراحة، أو يكون هناك وضع سياسّي ال 
يسمح لألفكار واملشاعر أْن تنال منه فتزعزع 

لذا وأوضح  (21)مكانته وتنال من هيبته"
النيهوم عدة أبعاد متثلت يف قضايا تأويلية 

 تتمثل أمهها يف ىاآليت:

ل وخرافة الواقع: إّن ما الواقعّية احلا -1
أورده النيهوم يف رواية احليوانات ميثل 
الواقع العريب بنسبة كبرية، وإْن قمصه 
يف غابة حتكمها احليوانات، إال أنّه 

                                                           
بوحجام، حممد ناصر، السخرية يف األدب  ()21

م. نشر يف مجعية 1962 -1925اجلزائري احلديث 
. 2004سنة  1اجلزائر، ط –الرتاث غرداية 
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ميثل واقًعا سياسًيا، حبكه مبشاهد 
درامية جتمع بني الواقعية احلال، وخرافة 
الواقع كتطبيقه ذلك على احليوانات، 

صلوب، فكّرس ذلك وحكاية الفيل امل
يف احليوانات كمجاز رمزي جتنًبا 
للتوابع القانونية، ويبدو أيضا اتباًعا 
لنهج أهل البالغة أّن اجملاز أبلغ من 

     .(22)احلقيقة
استبداد السلطة وفساد احلكومة: أكّد  -2

النيهوم يف روايته قضّية االستبداد، 
وسعي امللك وراء السلطة املطلقة، 

 تسيطر على كافة مؤسسات اليت
الدولة، وجعلها خادمة للسلطة العليا 
دون مراعات الرعّية يف متطلباهتا، 

ودون حتقيق مدنية الدولة، أو إشراك س
الرعّية يف صناعة أي وجه سياسي 
وذلك يف نصه: "هؤالء البهائم، إهّنم 
 لن يسمحوا لنا حىت بدخول

نقد السلطة والتمرد   (23)االنتخابات"

                                                           
اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، تح:  ()22

 شاكر، حممود حممد، الناشر مكتبة اخلاجني، القاهرة،
 . 70د ت ط. ص

  .19النيهوم، احليوانات، ص ()23
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الشوش، حممد، منشورات مكتبة منيمنة ــ 
 بريوت، د ط .

الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد: دليل  
الناقد األديب، املركز الثقايف، الدار البيضاء، 

 .88، ص2000، سنة 2ط
ل، قصص احليوان بني موروثنا غزول، فريا 

الشعيب وتراثنا الثقايف، اهليئة املصرية العامة 
 م.1994ذ، سنة 1للكتاب، ط

الكواز، حممد،  امللك واألسد، املركز   
، 1كندا، ط  -األكادميي لألحباث العراق

 م. 2018سنة 
حممد، جعفر صادق، قصص احليوانات يف  

أدب العراق القدمي، جملة البلقاء للبحوث 
 م.2002، سنة 2الدراسات، العددو 
املقفع، عبداهلل، كليلة ودمنة  تح: عزام،   

عبدالوهاب، حسني، طه، مؤسسة هنداوي 
 م. 2014، سنة 2للتعليم والثقافة ط

منظور، حممد، لسان العرب، تح: الشاديل،  
القاهرة،  –هاشم وآخرون، دار املعارف 

 م.2007سنة 
شأة النيهوم، صادق رجب، احليوانات، املن 

، 1طرابلس، ط –العامة للنشر والتوزيع 
 م.1984سنة 

وهبة، جمدي، واملهندس، كامل، معجم  
 –املصطلحات األدبية، مكتبة لبنان 

 م. 1984، سنة 1بريوت، ط

معي: حاول النيهوم أْن يكشف اجملت
عن حال الرعية يف الرواية، و نقدهم 
للسلطة، مشريًا إىل وقائع التعذيب 
والسجن والتحقيق اليت تقع على 
الرعية من جراء ذلك، ومشهد اجلمل 
السابق ذكره خري مثال على ذلك،  
كما أّن مشاهد التحريات 
واالستخبارات املتتبعة للرعية واليت رمز 

وم بالذبابة أوضحت جوانب هلا النيه
 مهمة من رمزيّة النيهوم.   

 اخلامتة: 

يعد اخلطاب الساخر إحدى بواعث 
نقد السلطة اليت جلت يف رواية احليوانات 
للنيهوم، اليت غلفها بالرمزية والغموض، ما 
استدعى القارئ هلا ملنهج التأويل والتلقي وفق 
مرجعيات خمتلفة؛ ألن الباعث الرئيس للنيهوم 
نقد السلطة بطريقة السرد اخلرايف املعقد 
بالرمزية، الذي استوحاه من املوروث األديب 
ومدجًما معه السردية الغربية املعقد كما أشار 

 الباحث: )محيد اجلراري(.

استدعى النيهوم الشخوص احليوانية 
بطريقة ساخرة توضح مواطن اخللل يف واقعية 
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ث، اليت السياسة، ال سيما يف دول العامل الثال
تعاين القمع والظلم واالستبداد، ودلل على 
ذلك مبشاهد درامية ساخرة يف روايته، تبني 
صراحة القمع والتعذيب الواقع على الرعية من 
قبل السلطة املستبدة باحلكم، والعابثة بأجهزة 

 الدولة. 

 


