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الكتابَة أتَّخذ أن قاطع نحٍو عىل قرَّرت حني ١٩٦١م عام من أذكره زلُت ما يوًما كان
القاهرة، بآداب اإلنجليزية اللغة قسم يف سنة آِخر أدرس كنُت يل. أساسية مهنًة والرتجمة
جويس»؛ «جيمس برواية وتأثَّرُت السنة، تلك يف خاصًة الدراسية، باملقررات تشبَّعُت وقد
أشكاله. بكل والجمال والفن لألدب نفسه نذَْر بطلُها قرَّر التي شبابه»، يف للفنان «صورة
كتٍب من يَصُدر ما أُتابع وكنُت الكتابة. يف الجديد وأسلوبه وحياته «همنجواي» درسنا كذلك
«الالُمنتمي» وكتاب وفلسفته، كامي» «ألبري بأدب فتأثَّرُت الدراسة، مقررات خارج ُمهمة

األدباء. حديَث وأصبح ولسون» «كولِن كتبه الذي
كتب عىل فنشأُت عمري، من العارشة يف كنُت منذ الكتب وجْمَع القراءة بدأت قد وكنت
«أحمد وشعر السباعي» و«يوسف محفوظ» و«نجيب حسني» و«طه الحكيم» «توفيق
مرص يف تَصُدر كانت التي الجميلة والسالسل الكتب جمع يف أيًضا وبدأُت شوقي».
و«كتب و«اقرأ»، الهالل»، و«روايات الهالل» و«كتاب «الهالل» ومنها: الخمسينيات، يف

ذلك. وغري الذهبي»، و«الكتاب «كتابي» ومطبوعات وكتب للجميع»،
إجادُة فعليه ِمهنة، الكتابَة يتَّخذ أن يريد َمن أن عرفُت الجامعة، يف التخرُّج وبعد
القرآن فدرسُت الكتابة؛ مكافآت عىل معيشته يف يعتمد أالَّ وكذلك تامة، إجادًة العربية لغته
الرتاث كتب من يدي طاَلته وما املتاحة، النحو ُكتب وقرأُت ولُغته، آياته وتَدبَّرت الكريم
بالقاهرة، العايل التعليم بوزارة مناسبة وظيفًة شغلُت أن بعد إال الكتابَة أبدأ ولم العتيقة.
كانت األدبي، النقد يف الكتابة أريد كنُت وملَّا والكتابة. للقراءة بعَدها كافيًا وقتًا يل ترتك
وأفسحُت الرتجمة جاءت ثم واألدباء. الُكتاب من أحببتُه ِلما وعرًضا نقًدا مقاالتي أوائل
عن املنشورة ُكتبي أول وكان ذلك. بعد الوقت معظم عىل زحَفت ثم أوًال، الوقت بعَض لها
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اللغتنَي دراسة يف وبدأُت أحببتُها. التي جويس» «جيمس رواية ثم همنجواي»، «إرنست
قضيُت حيث مدريد، يف ثقافيٍّا ُملحًقا للعمل الوزارة تَنتدبني أن قبل والفرنسية اإلسبانية

سنوات. أربع من أكثر
القاهرة يف املجالت أُزوِّد بالقاهرة أخرى سنواٍت أربَع قضيُت إسبانيا، من عودتي وبعد
ُمحرًرا ثم ُمرتجًما للعمل نيويورك إىل ه أَتوجَّ أن قبل واملرتَجمة، امُلؤلَّفة بمقاالتي وبريوت
باإلسبانية املكتوب األدب عن والرتجمة الكتابة عىل عكفُت وقد املتحدة. لألمم العامة باألمانة
الثقافة تلك إىل العرب للُقراء ثقايف جٍرس تشييِد يف أُساهم حتى ومرسحية، ورواية ِشعر من
ويتمان» «والت األمريكي الشعب لشاعر فرتجمُت األخرى، اللغات أَنَس لم ولكن الثرية.
ثالثني أعمايل قاَربَت حتى العمل من التقاُعد بعد إنتاجي وزاد الفرنسية، اللغة آثار وبعض

كتابًا.
بُت رحَّ فقد الزمن، بفعل حروفها وتغيب تَذْوي أهميتها، رغم الورقية، الكتب كانت وملَّا
قراءتها، يُريد ملن متاحًة لتكون النت عىل رقميًة ُكتبي بوضع «هنداوي» مؤسسة بقيام

السنني. مرِّ عىل وحفظها وإتاحتها الثقافة نرش يف ُمهم بعمٍل تضطلع بذلك واملؤسسُة
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الكتاب بنييَدي

رحابة رحيب وليلة ليلة ألف فعالم انتقائية، الرضورة بُحكم هي الكتاب هذا موضوعات
أن ويمكن بحاِله، كتابًا يستغرق أن يُمكن عنها موضوٍع وكل والواحدة، األلف لياليها
داخلية قصص إىل اإلطارية قصصها تتفرَّع كما األخرى، املوضوعات من عدٍد إىل ع يتفرَّ

مستمر. نحٍو عىل
عديدة وكتب أبحاٍث بني وتوفيق تجميع عملية يف األبحاث تلك يف جهدي تركز وقد
مختلف يف فيه كتبوا الذين الباحثني آراء بعرض قمُت كما العريض. املوضوع هذا تناولت
الكتاب، إليها مُت قسَّ التي املوضوعات حسب به الخاص مكانه يف رأٍي كل واضًعا اللغات،
عدا تأليًفا، منه أكثر والرتتيب، والرتجمة التصنيف إىل أقرب الكتاب يف عميل فإن ولذلك
وليلة، ليلة ألف حكايات يف النفس علم مثل ُمحددة بموضوعاٍت تختصُّ التي اآلراء بعض
كتب خمسة عىل أساسيٍّا اعتماًدا اعتمدُت وقد وغريها. العلمي، والخيال البوليسية والقصة

هي: أساسية
(1) PETER L. CARACCIOLO (EDITOR): THE ARABIAN NIGHTS IN THE

ENGLISH LITERATURE, ST. MARTIN’S PRESS, NEW YORK, 1988.
(2) ALICE E. LASATYER: SPAIN TO ENGLAND UNIVERSITY PRESS OF

MISSISSIPPI, 1974.
(3) E. L. RANELAGH: THE PAST WE SHARE, QUARTET BOOKS, 1979.
(4) ROBERT IRWIN, THE ARABIAN NIGHTS, A COMPANION, PENGUIN

BOOKS, 1994.
(5) MIA I. GERHARDT: THE ART OF STORY-TELLING, A LITERARY

STUDY OF THE THOUSAND AND ONE NIGHTS, LEIDEN, E. J. BRILL, 1963.
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أن أمٌل وكيل واملوازنة، والتعليق الرشح مع الكتب تلك يف جاء ما أهم عرضت وقد
بكامل متاحًة تكون حتى العاجل، القريب يف العربية اللغة إىل الكتب هذه ترجمة تجري
العربي الكتاب ذلك تركه الذي الهائل األثر حجم يُدرك كيما العربي، القارئ أمام فيها ما

ومكان. زمان كل يف العاملي األدب أعالم يف
إليها رجعُت التي األخرى املراجع من عرشات األساسية، الكتب هذه إىل ويضاف
سهلة صورٍة يف أُقدمها كيما الكتاب، هذا وأفكار مقاالت يف فيها جاء ما بعض لتقطري
— أعرفها التي األساسية لُغاتها يف املراجع تلك قرأت وقد العربي. القارئ إىل مخترصة
ُكتبها قراءة إىل اضطررُت فقد األملانية أما — واإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية العربية
دراسات يف األملانية اللغة أهمية إىل تنبَّهت وقد بها، أقرأ التي اللغات تلك إحدى إىل مرتجمًة
املرشقية الدراسات يف وافر بنصيٍب األملان الباحثون أسهم إذ امُلقارننَي، واللغة األدب

هامة. رضورة اللغة تلك معرفة يجعل نحٍو عىل والعربية
تبيان هو ليس األبحاث هذه من األسايس الهدف أن عىل التأكيد بمكاٍن األهمية ومن
ما بقدر العربي، الَقَصص من وغريها وليلة ليلة ألف حكايات من األوروبيون اقتبسه ما
األعمال تلك بني وُمقابالت موازنات وإقامة اآلخر، بالبعض بعضها املوضوعات ربط هو
نقطة املوازنات تلك من اتخذُت فقد كذلك الشهري، العربي الكتاب يف ومثيالتها األوروبية
إعطاء بهدف البحث، موضوع نطاق يف تدخل أوروبية وكتب مؤلَّفات عن للحديث انطالٍق
مختلفة. جوانب من تناوله وكيفية املوضوع، حدود عن وأشمل أوسع فكرًة العربي القارئ
كثرية وبأحداٍث عديدة بشخصياٍت تزخر وليلة ليلة ألف حكايات بعض كانت وملا
فصول حسب مرة، من أكثر الحكايات تلك تناول لزاًما كان والتداخل، التعقيد باِلغة
وقصص البوليسية، والقصة اإلطار، قصة مواضيع نطاق يف تدُخل حكايات فهناك البحث،
القصص؛ تلك عن الحديث يف التكرار من شيئًا القارئ سيجد ولذلك مثًال؛ النساء، مكائد
جهدي بذلُت وقد البحث. يتناوله الذي الفصل يف للنقاش عنارصالزمة عىل تحتوي إنها إذ
يف مقصود وأنه إليه، اإلشارة عىل هنا أحرص ولكني اإلمكان، قدر التكرار هذا تقليص يف

الكتاب. هذا إليها يهدف التي األساسية األفكار بعض لتأكيد ذاته حدِّ
بصفٍة الروائي الفن دراسة عىل توفري منذ وليلة ليلة ألف بكتاب اهتمامي نبع وقد
بدائية هي يفصورٍة وحديثها، قديمها القصة أنواع كل العربي الكتاب يف نجد نحن إذ عامة؛
ناحية فمن الواقعية. أنواع وكل الخيال، أنواع وكل الرسد، أنواع كل ففيه الحال؛ بطبيعة
هناك القصة، داخل والقصة اإلطار القصة عن ذكرناه ما إىل فباإلضافة الرسدية، األشكال
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ووجهات اليقظان) النائم (حكاية الوعي وتيار املبارش غري والرسد املبارش الرسد أيًضا
ألف ويف وغريها. واملكان، الزمان وتداُخالت األدبية األنواع وامتزاج امُلتطفل واملؤلف النظر
أن بيد العلمي، الخيال ورواية البوليسية الرواية عن بكتابنا جاء ما املواضيع من أيًضا ليلة
الرسائل ورواية التاريخية والرواية األجيال رواية إرهاصات اعتباره يمكن ما أيًضا فيها
كتاب برتجمة سنوات منذ ُقمُت وقد ذلك، وغري اإليروسية، والقصة السيكولوجية والقصة
والقصص، للرواية املختلفة األوجه تُعالج فصًال خمسون وفيه لودج، لديفيد الروائي» «الفن
الفصل باستثناء ربما وليلة، ليلة ألف حكايات عىل الفصول هذه كل تطبيق اإلمكان ويف
أشكال بعض عىل — الخيال من بقليٍل — تطبيقه إمكانية برغم «التليفون»، امُلعنَون
للبحث خصبة مادة املوضوعات وهذه ليلة! ألف شخصيات بعض بني بُعٍد عن االتصال

الروائي. واألدب املقارن األدب موضوعات من املوضوع بهذا يهتمُّ َمن لكلِّ
— وليلة ليلة ألف كانت ما مدى تُبني ثالثة أمثلة موجزة سطوٍر يف هنا أذكر وسوف
الفيكتوري العرص يف — تُدرج كانت أنها أولها أهمية، من الغرب يف به تتمتع — تزال وما
الربيطاني الة الرحَّ الباحث ذكره ما وثانيها انتشاًرا؛ األكثر العرشة الكتب —ضمن بإنجلرتا
وليلة ليلة ألف أن من العرشين، القرن بداية يف القاهرة إىل رحلته بعد سلدن دوجالس
هو والثالث امُلقدس؛ الكتاب بعد األعظم األجنبي الكالسيكي العمل هي لني إدوارد برتجمة
إلدراجها وليلة ليلة ألف األمريكية برس» «إيستون وهي االقتناء كتب لنرش دار أهم اختيار

قاطبة. العالم يف كتاب مائة أهم ِضمن
والتشجيع: والكتب باملشورة أمدُّوني الذين العمر ألصدقاء وامتنان عرفان كلمة وتبقى
محمد األستاذ السودة، أحمد املستشار عناني، محمد الدكتور زغلول، كمال عىل األستاذ

وتقدير. شكر كل فَلُهم فريد، شفيق ماهر الدكتور عرتيس، محمد

البطوطي حسن ماهر
٢٠٠٥ نيويورك،
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األوىل اجلذور

املسيحية أوروبا يف إسالمية آثار (1)

الدالئل من أن إنجلرتا» إىل إسبانيا «من الهام كتابها يف الساتري» «أليس الباحثة تذكر
بإخراج إنجلرتا كنيسة قامت حني بريطانيا، يف ١٨٢٧م عام حدث ما العميق املغزى ذات
رفات أن وجدوا حني الجميع ففوجئ آخر، مكاٍن إىل لنقله «كوذبرت» القديس رفات
بعد واتضح لديهم، معروفة غري لغٍة يف بكلماٍت ُمطرز حريري رداء يف ملفوٌف القديس
يتضح ولم امُلربع، الكويف بالخط عربية بأحرٍف منسوجة هللا» إال إله «ال عبارة أنها البحث
بكلر» «ف. الباحث توفر حني ١٩٣١م، عام إال إنجليزي بقديٍس وِصلته الرداء ذلك ِرس
العظيم»، وشارل الرشيد «هارون كتابه يف والغرب املسلمني بني العالقات تأصيل عىل
بعثة «بيبني» فرنسا ملك أرسل حني ٧٦٥م، عام بدأت التي األحداث بكلر رشح وقد
بجماعة مصحوبًة عادت ثم سنوات ثالث مكثت بغداد؛ يف وقتها العبايس الخليفة إىل
بيبني، خليفة حذا وقد الرشقية، العربية والطُّرف الثمينة الهدايا حاِملني املسلمني من
الرتجمة) بمهام يقوم يهودي (منهم سفراء ثالثة من وفًدا فأرسل سَلِفه حذو شارملان،
التوايل، عىل و٨٠٦م ٨٠٢م عامي آخرين بوفَدين أتبعه ٧٩٧م، عام الرشيد هارون إىل
تعاون هناك وكان فرنسا، إىل وهداياه وبعثاته وفوده بإرسال يردُّ الرشيد هارون وكان
فكان واإلسالمية، العربية األقطار يف ووالتهم العباسيني والخلفاء فرنسا ملوك بني ُمستمر
ضد معهم والتحالُف القدس، إىل املسيحيني للُحجاج وحماية امتيازاٍت يَطلبون الفرنسيون
املسيحي العالم مت قسَّ التي «األيقونات» فتنة إبَّان ة خاصَّ املنافسة، البيزنطية اإلمرباطورية
ضد ورصاعهم تناُفسهم يف الفرنجة عون ينشدون العباسيون الخلفاء كان بينما وقتها؛
من وكان الداخل، الرحمن عبد يد عىل اإلسالمية إسبانيا يف الحكم ة سدَّ تقلَّدوا الذين األُمويني
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والسيوف والعاج الرشقية الحيوانات شملت والتي الطرَفني، بني تُبُودلت التي الهدايا بني
زخرفية عربية بكتاباٍت موىشَّ سابٌغ حريريٌّ رداءٌ الشطرنج، وأطقم الذهبية واملشغوالت
توزيع تم ٨٨٨م، عام فرنسا يف الكارولنجية اإلمرباطورية سقوط وبعد بديع. عربي بخطٍّ
— «هيو» الدوق وهو — أحُدهم وأرسل الفرنسيني، النبالء بني فيما الرشقية الطُّرف تلك
من الزواج يف يطمع كان الدوق ألن أيامها، إنجلرتا ملك إىل هديًة العربي الحريري الرداء
دير إىل — أخرى أرديٍة سبعة ضمن — الرداء اإلنجليزي امللك أهدى وقد امللك، ذلك أُخت
رفات الدير رهبان أخرج ١١٠٤م، عام ويف مدفونًا، كوذبرت القديس كان حيث «دورهام»
الذي الرداء هو هذا وكان ملكي»، كنيس «رداء بأنه أيامها ُوِصف فيما يثووه كيما القديس،
اإلسالمية! التوحيد عبارة من األول الشطر هي كلماته أن اتَّضح والذي ١٨٢٧م، عام ظهر
للملك ٧٧٤م عام صكُّها تمَّ التي النقود من قطعة اآلن الربيطاني املتحف يف وتُوَجد
أوفا»، «امللك بالالتينية وجهها عىل ُكِتب ذهبية قطعة وهي شارملان؛ للملك املعارص «أوفا»
كرمٍز تُستخَدم العربية العبارة تلك وكانت هللا»، إال إله «ال اإلسالمية العبارة ظهرها وعىل
هللا» إال غالب «ال عبارة مثل ذلك يف مثلها عديدة، بلدان يف الزخارف من كثرٍي يف جميل فني
الباحثة وتذُكر اليوم، حتى به زالت وما الشهري األندليس قرصالحمراء أبهاء يف انتثرت التي
أيًضا استخدما قد ليبِّي» ليبو و«فرا أنجيليكو» «فرا املشهورين الرسامنْي أن كذلك، الساتري
بمعناها معرفة دون — الفنية الزخارف من كنوع العربية العبارات من النوع ذلك نفس
ليبو فرا لوحة ومنها رسماها، التي الشخصيات بعض ثياب تزيني يف — مضمونها أو

بفلورنسا. أوفيزي متحف يف اآلن املعروضة العذراء» «تتويج امُلعنَونة
يف الغربية األوساط يف واإلسالمي العربي األثر تغلُغل مدى عىل دليل هذا وكل
يف املسيحي، والعالم اإلسالمي العالم بني املتبادلة العالقات نتيجة الوسطى العصور
يف البحوث نُدرة ذاتها الباحثة أرجَعِت وقد سواء. حدٍّ عىل الحرب ووقت السلم وقت
باللغات املطلوبة املعرفة بني الباحثني جمع صعوبة رئيسني: عاِمَلني إىل املوضوع ذلك
والفرنسية القديمة، والربوفنسالية والوسطى، القديمة اإلنجليزية القديمة: األوروبية
الجيدة املعرفة وبني الوسطى، القرون والتينية وامُلتقدِّمة، الوسطى واألملانية القديمة،
عنارص يف للبحث تلزم التي الرشقية اللغات من وغريها والعربية والفارسية العربية باللغات
التي القومية والنزعات العصبية فهو الثاني العامل أما املتبادلة. والتأثريات املقارن األدب
بعوامل متأثًرا بوصفه القومي الرتاث إىل النظر رفض إىل تنحو ُمعينة نظٍر لوجهات تتحيز
الهجوم مثل العقيدة، أو بالدِّين ِصلة له األمر كان إذا ة خاصَّ إسالمية، أو عربية رشقية،
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مرسحيات نسبة فيها رفض التي بنظريته خرج حني هارديسون الربوفيسور واجهه الذي
ثم املسيحي، الالهوت يف والجواب السؤال حوارات إىل الوسطى العصور يف املسيحية اآلالم
امُلستعربني طقوس إىل ُجزئيٍّا نشوءها أرجع وإنما الكنيسة، نطاق خارج ذلك بعد تَبلُورها
الحضارة ركب عن إسبانيا ر تأخُّ سبب أن الُغالة بعض يزعم وحني اإلسالمية. إسبانيا يف
فهم قرون، الثمانية زهاء فيها العربي الوجود إىل يرجع النهضة عصور بعد الغربية
ُمدن كانت حني فيها، العربية الدولة إبَّان إسبانيا شهدتها التي الزاهرة النهضة يتجاهلون
الوقت يف والحضارة، واملدنية واملعرفة للعلم رئيسية مراكز وغرناطة وقرطبة ُطليطلة مثل
املوضوعيون الباحثون ويُرجع بالبداوة. أشبه حالٍة يف الرئيسية الغرب مدن كانت الذي
غرناطة سقوط بعد حدث ما إىل الغربي الحضاري التطور بركب إسبانيا َلحاق عَدم سبب
ما كلِّ بحرق التفتيش محاكم وقيام البالد، من ذلك بعد واليهود واملسلمني العرب وطرد
العلماء من آالف وفرار هجرة إىل أدى ا ممَّ وإسالمية، عربية ومخطوطات كتٍب من وجَدتْه
من الهامة املجاالت هذه عىل أثر الذي األمر وهو والحرفيني، والصناع والتجار واألطباء

الحضاري. والتطور الحياة مجاالت
يف املسيحية املراكز يف أساسيَّني حضاريَّني نشاَطني الوسطى العصور شهدت وقد
العربية للمخطوطات وصقلية إسبانيا يف جرت التي الواسعة الرتجمة حركة أولهما أوروبا،
املتفرعة املحلية اللغات نشوء وثانيهما ُطليطلة؛ يف الرتجمة مركز رأسها وعىل واإلسالمية،

أوروبا. بلدان يف والجرمانية الالتينية من
الثمانية زهاء دامت األطراف مرتامية دولًة إسبانيا يف واملسلمون العرب أقام وقد
صقلية أهمها إيطالية جُزر عدة وإىل وكريت، ومالطة قربص إىل دولتهم وامتدت قرون،
بلغت وقد الحالية. سويرسا من أجزاء ويف فرنسا وسط إىل غزواتهم ووصلت ورسدينيا،
العلمية اللغة هي معه أصبحت شأًوا العربية الحضارة ازدهار زمن يف العربية اللغة
دولية لغة بوصفها فيها، ويربعون يتعلَّمونها العلم طالب وأصبح العاملية، والثقافية

والرقي. الثقافة عىل دليًال واستخدامها تعلُّمها وغدا ،LINGUA FRANCA
تواَجد بل البالد، تلك يف العربي اإلسالمي الوجود عىل العربي التأثري يقترص ولم
الحربي الرصاع غري أخرى أوجه لها كان التي الصليبية الحروب منها أخرى ُطرٍق عن
وامتزجت ببعضها احتكَّت التي والجماعات األفراد بني قام الذي التفاعل هو واالستيطاني،
هؤالء به عاد وما الصليبية، الغزوات طاولتها التي البالد يف آنذاك األوروبي الوجود إبَّان
البالد أهل من عرفوها وأساطري وقصصوأشعار وحضارة ذكرياٍت من والجماعات األفراد

فيها. أقاموا التي
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إسبانيا يف العربية الدولة (2)

لفرتة ١٤٩٢م عام حتى استمرَّ والذي ٧١١م عام منذ العربي الحكم تحت إسبانيا دخلت
وتغلغلوا األيبريية، الجزيرة معظم عىل سيطرتهم العرب بسط وقد قرون، الثمانية تُقارب
لفرتاٍت أيًضا حكموا أنهم كما الحالية، سويرسا يف تقع التي املدن وبعض فرنسا جنوب يف
وكريت، ومالطة قربص جُزر إىل باإلضافة ورسدينيا، صقلية ها أهمُّ إيطالية جزائَر طويلة
اإلسباني. الجنوب يف غرناطة مملكة يف األخريين القرننَي يف انحرص العربي الحكم أن بيد

عصور: ستة إىل إسبانيا يف اإلسالمي العربي التاريخ وينقسم

(٧١١–٧٥٦م). الشمالية أفريقيا لوالة التبعية (١)
(٧٥٦–١٠٣٠م). قرطبة مركزها األموية، لألرسة خالفة ثم مستقلة إمارة (٢)

(١٠٣٠–١٠٩٠م). الطوائف ملوك عرص (٣)
(١٠٩٠–١١٤٦م). املرابطون (٤)
(١١٢٧–١٢٤٨م). املوحدون (٥)

(١٢٣٠–١٤٩٢م). غرناطة مملكة (٦)

س أسَّ حني األمويني، حكم تحت أْوَجها األندلسية اإلسالمية الحضارة بلغت وقد
العباسيون بها قام التي املذبحة من فراره بعد هناك إمارته «الداخل» األول الرحمن عبد
إىل دمشق من الخالفة عاصمة ونقلهم أمية، بني أمراء ساللة ضد الُحكم ة سدَّ اعتالئهم بعد
البالد، لغزو الفايكنج محاولة بنجاح إسبانيا صدت الثاني، الرحمن عبد عهد ويف بغداد.
ويف الفايكنج. غزو صد يف نجحت التي األوروبي الغرب يف الوحيدة املنطقة هي وكانت
املوسيقى يف تبدَّى والحضاري الثقايف م التقدُّ من عاليًا شأًوا قرطبة بلغت العاهل، ذلك عهد
املجاورة الدول يف أثرت وكلها األزياء، وطرز البالط آداب جانب إىل والقصص، والشعر
يف العباسية الخالفة عن مستقلة خالفًة إسبانيا أعلن فقد الثالث الرحمن عبد أما إلسبانيا.
كلها أوروبا يف مدينٍة أعظم قرطبة عاصمته من وجعل ٩٢١م، عام خليفة لقب واتخذ بغداد
صاحب ربه عبد ابن مثل أسماء عهده يف وملعت والفنون. والحضارة للِعلم مركًزا بوصفها
الشعر عن يختلف نحٍو عىل تطوَّر الذي إسبانيا يف العربي بالشعر اهتمَّ الذي الفريد العقد
الصويف مرسة»، «ابن أيًضا وهناك العربي. املرشق يف يُكتب كان الذي الكالسيكي العربي
والتحصيل. للدرس — والعراق سوريا — املرشق إىل يرَحل أندليس أول وكان الزاهد،
إسبانيا إىل معظمهم عاد الذين األندلسيني، امُلفكرين من كبرٍي لعدٍد سابقًة أرىس وقد
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مختلف يف والفارسية والعربية اليونانية املخطوطات من كبرية مجموعات وبحوزتهم
صات. والتخصُّ العلوم

وكان مجلد، ألف ٤٠٠ تضم مكتبته كانت (٩٦١–٩٧٦م)، الثاني الَحَكم عرص ويف
بغداد؛ يف يكتبه كان الذي «األغاني» الشهري األصبهاني الفرج أبي كتاب رعى الذي هو
ذلك وبعد املخطوط. الكتاب من األوىل» «النسخة عىل الحصول يريد كان الحَكم أن ذلك
والرياضية، الحسابية الخوارزمي أعمال األندلس إىل املغريطي» «ُمسلمة جلب بقليل،
بسائر العلوم يف األثر بأبلغ تقوم أن لها ُقدِّر التي األعمال وهي الصفاء، إخوان ورسائل
وحتى املجاورة. أوروبا بلدان إىل انتقلت ومنها إسبانيا، يف الصوفية النزعة ويف أنواعها،
رأسهم عىل والثقافية العلمية الشخصيات من العديد هناك نبغ الطوائف، ملوك عرص يف
امُلقارنة الديانات يف كتاب أهم صاحب األديب والعاِلم الفقيه (٩٩٤–١٠٦٤م) حزم ابن
الُحب صيغ تطوُّر يف العميق أثره له كان الذي الحمامة» «طوق ومؤلف والنِّحل»، «امِللل
أيًضا شعرهم تأثر الذين بروفانس، يف الرتوبادور أوساط يف وانتشاره (الغزيل) العذري
بنت دة والَّ واألمرية زيدون ابن الشاعر أيًضا وظهر العربي. األندلس يف والزجل بامُلوشحة
يف واضًحا أثًرا ترك الذي (١٠٢١–١٠٧٠م) جبريول ابن اشتُهر أيًضا وفيه امُلستكفي.
عن ُمرتَجًما الحياة» «نبع FONS VITAE بكتابه الوسطى العصور يف االسكوالئية الحركة
والثالث عرش الثاني القرننَي يف الداِرسني وسط ذائًعا كان والذي الالتينية إىل العربية اللغة
باللُّغتني بسهولة يكتب وكان الثقافة، عربيَّ كان فقد الديانة، يهودي كان أنه ورغم عرش.
معروًفا كان الذي الكتاب، ذلك ُمؤلَف أن يكتِشف لم أحًدا أن لدرجة والعربية الالتينية
كان أن بعد ١٨٤٦م، عام إال جبريول ابن ذاته هو AVICEBRON اسم تحت بالالتينية
األساس هي فاللغة شيئًا؛ األمر من يُغري ال ذلك أن والحقيقة ُمسلم. عربي كاتب أنه يُظن

القومية. أو الديانة عن النظر بغض املرء، كتابات يف يَبني الذي الثقايف
امُلرابطني عصور عىل املؤرخون يُطلقه الذي االسم وهو املغاربية، إسبانيا عرص ويف
ذلك وواكب املسيحي، االسرتداد حركة يف ًما تقدُّ البالد شهدت إسبانيا، يف دين واملوحِّ
–١٠٩٠) امُلرابطني عرص ويف الالتينية. إىل العربية الكتب ترجمة يف بالجملة تسارٌع
مؤلفاته وتُرِجمت وأرسطو، أفالطون فيها ناقش التي مؤلَّفاته يف باجة ابن نبغ ١١٤٦م)،
«تدبري كتابه مع جنٍب إىل جنبًا الغربية، أوروبا يف للدرس مادًة وأصبحت الالتينية إىل
التي أزجاله قزمان ابن ألَّف األدب، ويف وفساده. عرصه مادية فيه انتقد الذي د» املتوحِّ
الناس وتناقَلها وقتها، العربي املرشق يف السائد الشعري النمط بها وخالف نمَطها ابتدع
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الذي طفيل، ابن الفلسفي القصص يف ونبغ الرتوبادوريني. إىل وصلت حتى األندلس يف
الصويف والتجيلِّ اإللهية العقيدة إىل ل التوصُّ إمكانية فيها صور التي يقظان» بن «حي كتب
الكتاب لهذا عربية مخطوطًة أن «الساتر» وتذكر طبيعي. نحٍو عىل النفس داخل من
الالتينية إىل ترجَمه حيث انجلرتا إىل وانتقلت قرون بخمسة كتابته بعد املغرب يف اكتُِشفت
األعوام يف اإلنجليزية إىل للكتاب ترجماٍت ثالث صدرت وقد ١٦٧١م. عام بوكوك إدوارد
تأكيًدا فيه رأوا إذ بالكتاب الكويكرز مذهب أتباع ب رحَّ وقد و١٧٠٨م. و١٦٨٦م ١٦٧٤م
جزيرٍة يف ُمستقالٍّ يعيش الذي الشابِّ قصة أن كما الداخيل؛ النور عقيدة يف مَلذهبهم
روبنسون روايته — أخرى أعماٍل ضمن — ديفو دانييل ألهمت قد فيها، ويزدهر مهجورة
بن لحي األخرية اإلنجليزية الرتجمة صدور من فقط أعوام عرشة بعد كتبها التي كروزو

يقظان.
والعقائد اليونانية الفلسفة بني التوفيق يف كتبه ُرشد ابن ألَّف املوحدين، عرص ويف
األقويني توماس أفكار يف وأثَّرت الغربي، العاَلم يف واسًعا انتشاًرا لها ضمن مما اإليمانية،
امُلجادالت من األوروبيون الدارسون وتعلَّم العربي. الفيلسوف نهج نفس عىل سار الذي
لدى معروفًة الغزايل ُكتُب كانت كما والغزايل. رشد ابن بني نشأت التي والصوفية الفلسفية
ابن األشهر األندليس الصويف مع جنب إىل جنبًا — التصوف عن مؤلفاته وأثَّرت األوروبيني،
األندليسُمختارات سعيد ابن جمع الشعر، مجال ويف الكبار. املسيحية ُمتصوِّفة يف — عربي
منذ األندليس العربي الشعر موضوعات تتبُّع يف ساعدت عرصه شعراء أعمال من ثمينة

نشأته.
املخطوطات ثروة الالتيني العاَلم اكتشف اإلسباني، االسرتداد حركة تساُرع ومع
يف ثم ُطليطلة، يف ة خاصَّ ترجمِتها، يف ورشعوا املفتوحة املدن يف ُوِجدت التي العربية
أصبحت ١٠٨٥م عام ُطليطلة عىل السادس ألفونسو استوىل أن فبعد وإشبيلية. مرسية
نفسه الوقت يف تحوَّلت كما الالتينية، إىل العربية والوثائق الكتب لرتجمة أساسيٍّا مركًزا
امُلقدَّسة الرومانية واإلمرباطورية إيطاليا من الدارسون ها يؤمُّ والثقافة للعلم عاصمٍة إىل
و١٢٤٨م، ١٢٣٦م يف الثالث فرناندو يد يف وإشبيلية قرطبة سقوط وبعد وإنجلرتا. وفرنسا
قائمًة واستمرت الجنوب، يف غرناطة مملكة يف العربي اإلسالمي الُحكم انحرص التوايل، عىل

الزمان. من ونصف قرننَي ملدة
الثاني القرن يف وصقلية إسبانيا يف بدأت التي النطاق الواسعة الرتجمة حركة وتشبه
املأمون الخليفة عهد يف التاسع القرن منتصف يف بغداد يف نشأت التي الرتجمة حركة عرش،
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اليونانية الكتب ترجمة هو البغدادية الحركة من الهدف كان حني ويف الحكمة». «بيت يف
إىل ُطليطلة مدرسة هدفت فيها، والزيادة عليها والتعليق العربية إىل والهندية والفارسية
أي الوسطاء، بالرتاجمة أحيانًا العرب استعان وكما الالتينية. إىل العربية الكتب تلك ترجمة
استعان العربية، إىل ومنها الرسيانية إىل اإلغريقية اللغة لرتجمة النسطوريني باملسيحيني
واملسلمني العرب ظهراني بني يُقيمون كانوا الذين باليهود األحيان بعض يف اإلسبان
اإلسبانية اللغة أصبحت التي (وهي امَلحكيَّة الرومانسية اللغة إىل العربية املؤلفات لرتجمة

الالتينية. إىل ومنها ذلك)، بعد
نسبة الكيتوني، روبرت يربز إسبانيا، شمال يف بنشاٍط عملوا الذين امُلرتجمني بني ومن
اهتمامه مركز وكان ١١١٠–١١٦٠م. األعوام حوايل عاش إنجليزي وهو كيتون، مدينة إىل
بطرس كلََّفه ١١٤٣م، عام ويف املؤلفات. من الكثري فيها تَرجم التي والجرب الكيمياء علوم
مع باالشرتاك الالتينية، إىل العربية من القرآن برتجمة املشهور، كلوني دير رئيس الوقور،
وتُربهن أوروبية، لغٍة إىل الكريم للقرآن نقٍل أول الرتجمة هذه وتُعتَرب الدملايس. هرمان
والفلك والطب كالهندسة األساسية العلوم عىل تقترص لم العربية من الرتجمة أن عىل
تلك منذ القرآن ترجمة وتدل أيًضا. واألدبية الفقهية العلوم شملت بل وغريها، والنباتات
أوروبا إىل اإلسالمية والقصص املوضوعات منه تسلَّلت الذي املصدر عىل امُلبكرة الفرتة
الفلك علوم يف اآلخرين املشهورين امُلرتِجمني ومن امُلرتِجم. جنسية إىل نظًرا إنجلرتا، ومنها
الفلك علماء وقدَّم وإشبيلية، طليطلة يف عمل متنرصِّ يهودي وهو اإلشبييل، يوحنا والنجوم
يف — الفرغاني ومنهم — هؤالء أسماء دانتي استقى ومنه الالتيني، العاَلم إىل املسلمني

اإللهية. الكوميديا ملحمته
أقطار يف العربية واآلداب العلوم ترجمة عن نتجت التي املعلومات ثروة أدَّت وقد
— منها التفرُّع يف بدأت قد كانت التي املحلية اللغات أو بالالتينية سواء — األوروبي العاَلم
إىل النهضة تلك أدَّت وقد عرش». الثاني القرن «نهضة عليه يُطَلق أصبح ما نشوء إىل
وأبرزت وبولونيا، وسالرنو ومونبلييه باريس يف األوروبية الجامعات نشوء يف اإلرساع
بني قون يوفِّ كانوا الذين األقويني، وتوماس ماجنوس ألربتوس مثل االسكوالئيني امُلفكرين
كلوني، دير لعب وقد املسيحي. الالهوت وبني العلمي والتجريب اليونانية والفلسفة الفكر
القرآن ترجمة إىل فباإلضافة والعلم. الثقافة نرش يف كبريًا دوًرا قبًال، إليه أْرشنا الذي
الحج حركة عىل الدير أرشف عليها، والردِّ بها التعريف بهدف اإلسالمية، النبوية واآلثار
الذي القديس وهو إسبانيا، شمال يف كومبوستيال بلدة يف سنتياجو القديس رضيح إىل
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رضيح حول أخرى رواية الفرتة نفس يف وقامت إسبانيا. إىل املسيحية أدخل قد أنه يُفرتَض
املقدََّسني والحربة الكأس مع إنجلرتا إىل وَفَد أنه يُفرتَض الذي (الرامي) األريماثي جوزيف
فرتة ويف آبى». «جالستونبريي يف اج الحجَّ يزوره رضيح وله إنجلرتا، إىل املسيحية وأدخل
أخي بجيمس (جيمس) سنتياجو القديس شخصية اختلطت األوىل، التاريخية الفرتات من
أنحاء كل من رضيحه إىل الحجيج حركة ألهب مما أورشليم، لكنيسة رئيس وأول املسيح
إىل وعرفوه سمعوه ما وينقلون وثقافتها إسبانيا عىل يتعرَّفون وجعلهم املسيحي، العاَلم

عودتهم. بعد بالدهم
بالقافية شعرهم وتميز فرنسا، جنوب يف الفرتة تلك يف الرتوبادور شعراء نشأ وقد
وهما الغزيل)، الشعر مؤقتًا (وسأُسميه البالط شعر ى يُسمَّ ما أو العذري الشعر وبنَمط
وثيقة ِصلٍة عىل الرتوبادور وكان العربية. إسبانيا يف زمٍن منذ معروفتنَي كانتا ظاهرتان
الشمال من جزءًا عديدة أوقاٍت يف الفرنيس الجنوب كان فقد الثقافية، وتياراتها بإسبانيا
بواتييه نُبالء تربط وثيقة — ُمصاهرة وِصالت بل — سياسية ِصالت ة ثمَّ وكانت اإلسباني،
مملكة تَتبع نفسها بروفانس وكانت وقطلونية. وقشتالة أراغون بنبالء وبورغندي وتولوز
ضد الصليبية الحملة بعد نهائيٍّا إليها فرنسا تها ضمَّ أن إىل األحيان، من كثرٍي يف أراغون
االضطهاد. من هربًا إسبانيا إىل الرتوبادور شعراء من الكثري لجأ وحينها األلبيجنسيني،
كانوا التي فاللُّغة اللغوية، الروابط هي وإسبانيا الرتوبادور بني الروابط أهم أن بيد
امُلستخَدمة القطلونية باللغة ُمرتبطة الربوفانسالية، وأغانيهم، أشعارهم يف يَستخدمونها
األوروبية اآلداب يف واإلسالمي العربي لألثر الباحثني بعض إنكار ويرتكز إسبانيا. رشق يف
امُلسلمني بني وثقافية فكرية وروابط ِصالت وجود عدم فكرة إىل الوسطى العصور يف
الكلمات كمية إىل النظر خطئها عىل للداللة يكفي فكرة وهي الوقت، ذلك يف واملسيحيني

أخرى. أوروبية لُغاٍت إىل ومنها اإلسبانية اللغة دخلت التي العربية
الفصحى العربية جنب: إىل جنبًا عاشت لغاٍت أربُع تواجدت العربية، إسبانيا ففي
وامُلعامالت اإلدارة يف تُستخَدم التي الجارية والعربية والعلوم؛ األدب أهل ويَستخدمها
التي والرومانسية الكنيسة؛ رجال يَستخِدمها التي والالتينية والتجارية؛ الحكومية
هي تنقِسم الرومانسية اللغة كانت عرش، الثالث القرن وحتى الناس. عامة يَستخِدمها
يف والجليقية رشقها، يف والقطلونية إسبانيا، وسط يف القشتالية أربع: لهجاٍت إىل األخرى
العربية باللغة ُمتأثِّرين اإلسبان املسيحيون وكان الغرب. يف والربتغالية الغربي، الشمال
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يُدعى مسيحي لكاتٍب الشهرية املقولة ذلك ودليل العصور، أقدم منذ الشعر ة خاصَّ وآدابها
فيها: يقول والتي ٨٥٤م عام منذ الكتُب تناقَلتْها ألفارو

اللسان، وطالقة البيان وُحسن والكياسة اللُّطف تكلُّفهم برغم املسيحيني، شبابنا «إن
وبما األمور، يعِرضمن فيما فهم ترصُّ وُحسن هندامهم بُحسن األنظار يسرتعون كانوا إنما
يتناولون نراهم العربية، بالبالغة وبتشبُّعهم الخلق، ودماثة األدب ُحسن من عنهم ُعرف
وغرية، حماسٍة يف ويُناِقشونها بلهٍف ويُطاِلعونها منهم، املسلمني) (يعني الكلدانيِّني كتُب
حني عىل البيان، وُحسن اللفظ يف التنميق رضوب بكل ويمتدحونها بِذكرها، ويشيدون
تنساب التي الكنيسة جداول ويحتقرون الكنيس، األدب جمال من شيئًا يفقهون ال أنهم
ال الالتينية األمم وأصبحت رشيعِتهم، نظم املسيحيون جهل لقد أسفاه! وا الجنة. من إليها
رجل ألف كل من رُجًال كافًة املسيحيني جماعة يف تجد تكاد ال حتى اهتماًما، لُغتها تُعري
جمهرة بني واجد وأنت جليَّة، واضحة بعباراٍت صديٍق صحة عن يستفرس أن يستطيع
الفصيحة بالعبارات تامة إحاطًة يُحيطون عددهم، يُحىص ال أشخاًصا والعامة وقة السُّ
القصائد ينظموا أن استطاعوا لقد حتى الذهبية، عصورها يف العربية اللغة خلََّفتها التي
أمهر بعضهم كان بل الجمال، مراتب أسمى فيها يتجىلَّ التي القصائد تلك — اة امُلقفَّ
اإلسالم» إىل «الدعوة آرنولد توماس كتاب (عن الشعر.» قرض يف أنفسهم العرب من
إسماعيل واألستاذ عابدين املجيد عبد والدكتور حسن إبراهيم حسن الدكتور ترجمة

النحراوي).
العربية الطرق ينتِهجون ن ممَّ إسبانيا يف املسيحيون أصبح التاسع، القرن بداية ومنذ
الذي أي ُمستعرب لفظة من ،MOZARABES باملستعربني ون يُسمَّ والثقافة الحياة يف
العجمي األدب ى يُسمَّ الهجني األدب من نوع نشأ وقد العربية. والعادات اللغة يتمثل
القرن أوائل يف تمَّ وقد عربية. بأحُرٍف مكتوبة رومانسية لغة فيه تُستخَدم ،ALJAMIADO
أرضية يف مخبوءة الطريقة بتلك مكتوبًة املخطوطات من مجموعٍة عىل العثور العرشين
كتاب العجمي األدب أمثلة ومن التفتيش. َمحاكم رجال ألعنُي درءًا أراغون يف قديم بيٍت
ومكتوب أراغون، يف ُمستخَدمًة كانت التي الرومانسية هي لُغته يوسف»، «قصيدة ى يُسمَّ
العربية. األنبياء قصص كتب ومن الكريم القرآن من ُمستَمدَّة والقصة عربية. بحروف

األدب يف بالًغا أثًرا تركا اإلسبان امُلستعربني من اثنان نبغ غرناطة مملكة عرص ويف
العربية يُتِقن كان الذي مارتني» «رايموند الدومينيكي القس أولهما املقارن، اإلسباني
املوضوع. ذلك يف العربية بالكتابات تأثُّره عن تُنبئ األخرويات يف مؤلَّفات وكتَب والعربية
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بالعربية يكتُب كان الذي (١٢٣٣–١٣١٥م) لول» «رايموند املشهور العالم هو والثاني
عن وآَخر الُعذري الُحب عن كتاب وله واألخرويات، الصوفية موضوعات يف والقطلونية
الفروسية عن وكتابه إسبانيا. يف العرب فيها كتب التي املوضوعات من وكلها الفروسية،
مما واالسكتلندية، الوسطى واإلنجليزية القديمة والفرنسية بالقطالنية موجود وطبقاتها
األوروبي العالم أنحاء جميع إىل الوصول يف املخطوطات تلك بلغته الذي املدى عىل يدل

بها. وتأثره آنذاك
وتاريخها لغرناطة خ أرَّ الذي الخطيب ابن الدين ِلسان العرصظهور ذلك إىل ويرجع
من عدًدا بجمعه ويشتهر األشعار، من الكثري يتخلَّلها مقاماٍت كتب أنه كما وآدابها،
والرومانسية. والعربية العربية باللُّغات كتبت التي األوىل اإلسبانية واألزجال املوشحات
العربية املسحة ذات اإلسباني األدب يف املشهورة املؤلَّفات أوائل العرص ذلك يف ظهرت وقد
الحًقا. سنتناولهما واللَّذَين املحمود، الحب وكتاب لوقانور الكونت كتاب مثل الخاِلصة
١٢٥٢–١٢٨٤م)، بني ما قشتالة يف (حكم أيًضا هنا العارش ألفونسو ُحكم فرتة وتقع
ترجمة عىل وإرشافه والشعر، بالفلك اهتمامه بسبب الحكيم، ألفونسو املؤرخون يه ويُسمِّ
كليلة كتاب برتجمتها، أمر التي الكتب بني ومن والتاريخ. القوانني وكتابة العربية الكتُب
املجموعات من كثرٍي يف الكتابنَي هذين أثر ظهر وقد ومكرهن. النساء حيل وكتاب ودمنة،
الكتب ومن الناشئة. األخرى األوروبية اللغات ويف بالالتينية ذلك بعد ُكِتبت التي القصصية
األلفونسية»، «األزياج كتاب وفرنسا إنجلرتا إىل ألفونسو ترجمات عرب انتقلت التي الهامة
الفلك، يف واملغريطي والبطروجي الخوارزمي كتب عىل يقوم وهو الكواكب، حركات عن
يف جعلها مما عرش، الرابع القرن أوائل إىل تعود وإنجليزية فرنسية مخطوطات يف وموجود
كتاب األخرى الهامة الكتب ومن الحديث. الفلك علم ذلك بعد صاغوا الذين العلماء ُمتناول
يف عليه ُعثر وقد الُعىل، السماوات يف النبيملسو هيلع هللا ىلصومعراجه إرساء يصف الذي محمد»، «معراج
امُلقدمة، وِمن القديمة. والفرنسية والقشتالية بالالتينية نَُسخ يف العرشين القرن منتصف
العارش ألفونسو حكم إبَّان مبارشة العربية اللغة من القشتالية إىل تُرجم قد أنه نعلم
ِرسُّ يُعَرف وال بإنجلرتا، البودلية املكتبة يف ُمودَع ذاته واملخطوط ١٢٦٤م. عام يف الحكيم
إليانور الشقيقة غري ألفونسو أخت زواج من الباحثون يظنُّه ما إال هناك، ووجوده انتقاله

إنجلرتا! ملك األول إدوارد امللك من
وهي (الكانتيجات)، ماريا» سانتا «أهازيج فهي الشهرية األصلية ألفونسو أعمال أما
هذه وأشكال لها. املصاِحبة باملوسيقى مخطوطات أربع ها تضمُّ قصيدة أربعمائة حوايل
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يف شائًعا كان الذي األندليس العربي للشعر األوىل األشكال من مبارشة ُمستمدَّة األنشودات
وقتها. إسبانيا

الَقَصص (3)

أدب يف ُمفرد رشقي إسهام «أعظم هي الحكاية إن كللر» إستن «جون الباحث يقول
بدءًا فجأة الغربية أوروبا يف مختلفة أشكاٍل يف القصصية الحكايات تكاثَرت فقد الغرب.»
ُمعظمها انطلقت مجموعات، القصصيف هذه بعض إدراج تم وقد عرش. الثاني القرن من
واألُدباء الحكَّائني ِلسان عىل الشفوية، الرواية طريق عن أوًال وانترشت إطارية، قصٍة من
وسنتياجو القدس إىل الحج طُرق ومن الصليبية الحمالت من والعائدين ار والتجَّ الدينيني
عىل تحتوي القصص تلك وكانت الهامة. الدينية املزارات من وغريهما كومبوستيال دي
اعرتاف ورغم الفارسية. أو العربية عن أصًال منقولًة تكن لم إذا هذا رشقيٍّا، عنًرصا الدوام
بإسبانيا االعرتاف يف يُجادلون فإنهم األوروبية، اآلداب يف الرشقية الحكايات بأثر اد النقَّ
كفرنسا األخرى أوروبا دول إىل والحكايات القصص تلك منه انتقلت الذي امَلعرب بوصفها
للقصص األساسية املصدرية الكتب لبعض مقارنًا عرًضا أن يُبنيِّ الواقع ولكن وإنجلرتا.
يُظهر والعربية، واإلسبانية الوسطى واإلنجليزية القديمة والفرنسية الالتينية اللغات يف
الحكايات ق تدفُّ يف الوصل همزة هي كانت صقلية) بعدها (ومن إسبانيا أن بوضوٍح

أوروبا. إىل العربية

قصصاألمثال

الوسطى، العصور باكورة منذ وعظيٍّا أسلوبًا بوصفها األمثال قصص أو األمثوالت ُعِرفت
طريق عن عرش الثالث القرن يف الدينية الُخَطب يف الصدارة مكان إىل برزت أنها بيد
ِمن واآلخر فيرتي»، دي «جاك وضعه الذي «املواعظ» كتاب األمثوالت، كتُب من مجموعتنَي
دي مواعظ وتمتلئ عرش. الثالث القرن منتصف يف عاشا وقد بوربون»، دي «إتيني وضع
مدى ويتضح رشقية. مصادر من غالبا املستمدَّة األمثولية، والحكايات بالقصص فيرتي
القساوسة كبار من كان فيرتي دي أن واقع من الحكايات تلك يف العربية املصادر تأثري
أنه كما فلسطني، بالد يف كنسية مناصب وتوىلَّ القدس، إىل الصليبية الحمالت رافقوا الذين
من كثري دخل وقد البابا. إىل عنها تقريًرا وأرسل دمياط، بلغت التي الصليبية الحملة رافق

الحقة. فرتٍة يف ُجِمعت التي القصصية املجموعات يف ذلك بعد الحكايات تلك
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الحيوان قصص منها القصص، من أخرى أنواع أيًضا الوقت ذلك يف انترشت وقد
والقصصاإلطارية. واملقامات، ،FABLIAUX الهازل والَقَصصالشعري ،BEAST FABLES

ييل: ما أشهرها معروفة أوروبية مجموعات يف ذلك وظهر

الحكماء مرشد

تأليف من ،DISCIPLINA CLERICALIS بعنوان بالالتينية ١١١٠م عام ظهر كتاب وهو
بطرس اسم وحمل تنرصَّ الذي السفاردي، موىس الفقيه هو يهودي إسباني وباحث طبيٍب
عام وفاته حتى هناك بقي حيث إنجلرتا إىل األندلس من وهاجر ١١٠٦م عام ألفونس
الباقي أثره أن بيد إنجلرتا؛ إىل العربية الفلك علوم إدخال يف ألفونسو ساهم وقد ١١٣٥م.
يف القصصية الكتابات أهم من وأصبح الوسطى العصور يف شاع الذي ذاك كتابه يف يتمثَّل
إىل ترجمه ثم العربية، باللغة أوًال الكتاب ألفونس وضع وقد الوسطى. القرون يف أوروبا
الكتاب من مخطوطة ٦٣ حاليٍّا وتُوَجد األخرى. األوروبية اللغات إىل انتقل ومنها الالتينية،

األوىل. نَُسخه يف
ونَِعمه، أفضاله عىل والثناء هللا بحمد العربية؛ املؤلَّفات طريقة بنفس الكتاب ويبدأ
إليها، استمع التي الحكيمة األقوال من كتابه حكايات موضوعات استقى كيف يذُكر ثم
تلك يسوق إنه ويقول الحيوان. حكايات ومن العربية، واألشعار والقصص األمثال ومن
مواعظهم، يف الدين ورجال الحكماء يستخِدمها وكيما النفس تهذيب بغَرض الحكايات
أكثر عىل تشتمل قصص هناك كانت وإن قصة، ٣٤ الكتاب ويضم الكتاب. اسم هنا ومن
حكيم أو ابنه، ينصح أٍب عن إطارية، قصة يجمعها البعض أن كما واحدة، حكايٍة من
ِحيَل حكايات خاصة وليلة، ليلة ألف يف يُقابلها ما لها الحكايات ومعظم تلميذه. يِعظ
من الكتاب، ثنايا يف تَبني واإلسالمية العربية واآلثار الحيوانات. وحكايات ومكرهن، النساء
األحاديث من كثري وفيها بل القرآن، يف وردوا الذين األنبياء وقصص اإلشارات، إىل األسماء
ولُدنياه غًدا سيموت أنه لو كما آلِخرته اإلنسان يعمل بأن القول مثل النبوية، والنصائح

أبًدا. يعيش كأنه
مجموعات بعَده فصدرت األوروبي، القصص يف وشامًال عظيًما الكتاب هذا أثر وكان
أيًضا منه نهل كما نَبِعه، من تنَهل املحلية األوروبية اللغات ويف الالتينية يف عديدة قصصية

ذلك. بعد سنرى كما وتشورس بوكاتشيو
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السبعة روما حكماء

يف تشتهر لم أنها بيد شتَّى، أَُمم آداب يف وظهرت بعيد، زمٍن إىل القصة هذه حبكة ترجع
شهرية قصٍة يف وروُدها ِضمنها ومن العربية، نُسختها طريق عن إال األوىل األوروبية اآلداب
النساء ِحيَل يف تنحرص ولكنها ُمتعدِّدة، صوًرا تتَِّخذ والحبكة وليلة. ليلة ألف قصص من
ذلك يستجيب ال حني بالرُجل وإلصاقها الرغبة تلك من ل التنصُّ ثم فيه، يرغبن رُجٍل إلغواء
قصة غري (وهو السندباد وكتاب الفرعونية، األخَويْن قصة يف ذلك وظهر لطلبِهن. الرجل
وجزء السبعة، والحكماء وزراء، والسبعة النساء، خداع وكتاب املعروفة)، البحري السندباد
حكاية يف ليلة ألف يف وردت قد وهي وليلة. ليلة ألف يف أساًسا ثم الفارسية، نامة توتي من
إغوائها، بمحاولة ظلًما امللك ابَن الجارية تتَِّهم حيث السبعة، والوزراء والجارية وولده امللك
دفاًعا يستطيع ال ُمعينة ملدٍة الكالم عن إجباري صوم يف االبن بينما العكس، هي والحقيقة
َمكر حكايات قصِّ طريق عن ابنه برباءة بإقناعه ووزرائه امللك حكماء فينربي نفسه، عن
طريق عن انتقلت ما أكثر األوروبية اللغات إىل القصص تلك انتقلت وقد وحيلهن. النساء
أمر الذي الكتاب وهو وحيلهن» النساء «مكايد باسم ظهرت منها ملجموعٍة إسبانية ترجمة

١٢٥٣م. عام اإلسبانية إىل العربية من برتجمته الحكيم ألفونسو أخو «فدريك» الدوق
زليخة مع يوسف النبي قصة حول أيًضا الحبكة تلك نشأة إىل أيًضا اإلشارة وتجُدر
إال الشعبية الحكايات يف تربُز لم القديم، العهد كتُب يف ورودها رغم وهي العزيز. امرأة
األنبياء، قصص كتُب ويف الكريم، القرآن يف ذُِكرت حيث العربية، صورتها يف تناولها بعَد
يف صور عدة يف ظهرت وقد شيِّقة. أدبية صورٍة يف العرب واملؤلفون الحكاة صاغها ثم
ُمسطرة الناشئة اإلسبانية أي العجمية، باللغة مكتوب لها نصٌّ ويُوَجد بل العربية، إسبانيا
بها. العربي الُحكم انتهاء بعد إسبانيا يف بقوا الذين املوريسكيني الستخدام عربية، بحروٍف
ة. هامَّ ضافية ودراساٍت بتعليقاٍت وأصدره النص ذلك بيدال منندث العالمة ق حقَّ وقد

اإلنسانية الحياة مرشد

عن عبارة ،DIRECTORIUM VITAE HUMANAE بعنوان بالالتينية صدر كتاب وهو
ونقله ٧٥٠م، عام العربي الكتاب صدر وقد ودمنة». «كليلة لكتاب العربية عن ترجمة
القصص من مجموعة يضم وهو ترجمته. ال تأليفه من إنه ويُقال الفارسية، عن املقفع ابن
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أخالقية ومواعظ بأمثلٍة دوًما وتنتهي والحيوانات، الطيور لسان عىل الخرافية والحكايات
والتعامل الحياة يف والصواب الحكمة طريق إىل — عامة واإلنسانية — والحكام امللوك تُرشد
صدورها قبل إسبانيا يف الرواة ألسنة عىل ذائعًة القصص تلك وكانت واألحداث. الناس مع
ألف يف بآَخر أو بشكٍل وارد القصص تلك من وكثري ١٢٥١م. عام إليه املشار الكتاب يف
اللغات إىل ونقله بالقصص ني امُلهتمِّ أوساط بني أوسع انتشاًرا لها سبَّب مما وليلة، ليلة

األوروبية.

قصصروما

والِحَكم واألمثوالت الحكايات من كبرية مجموعة ويضم وأشهرها الكتب أشمل من وهو
GESTA باسم عرش الثالث القرن أواخر يف وصدر بالالتينية تصنيفه تم واملواعظ،
قروسطيٍّا؛ أوروبيٍّا غطاءً أُلِبست عربي، ُمعظمها فمحتوياته اسمه، ورغم .ROMANORUM
الوقت. نفس يف وتسليتهم وتثقيفهم العرص ذلك يف اإلقطاعيني والسادة النُّبالء الستخدام
ذكرناها، التي للكتب السابقة الرتجمات يف ظهوره سبق مما كثرية قصًصا املجموعة وتضم
الحكايات: تلك ومن وليلة. ليلة ألف كتاب يف ورد مما الكثري عىل احتوت فقد وبالطبع
التي العجوز وقصة عنه، دافع هو بينما ابنه قتل أنه منه ظنٍّا كلبه يقتُل الذي الرجل
تبكي، وكأنها تبدو التي الكلبة ِحيلة باستخدام يعشقها التي واملرأة حبيٍب بني ط تتوسَّ
بحياتهما التضحية يَقبالن اللَّذَين الصديَقني وقصة ألزواجهن، النساء خداع عن وقصص

ليلة. ألف يف املوجودة الحكايات من وغريها الصداقة، سبيل يف
وهي القرآني، القَصص من ُمستلهمة قصة الفريدة، املجموعة هذه يف ما أغرب أن بيد
ظنٍّا ظلًما الحارس يقتل األغنام من لقطيٍع مالًكا كهفه من يرى اد الزُّهَّ من عابٍد عن تحكي
يف مالًكا هللا اليه فرُيِسل السماء، من عدالة عدم اعتربه ما عىل فيثور الحراسة، أهمل أنه منه
ويُكافئ أبرياء يبدون من يقتل فهو الظاهر؛ تُخالف أفعاًال منه فريى يصحبه رجل، هيئة
ما وهو األفعال، تلك وراء من اإللهية الِحكمة للزاهد املالك يرشح النهاية ويف رشير. هو من
مأخوذه بالطبع هي القصة وهذه وراءها. ما يُدرك أن القارصة بعقليته لإلنسان يمكن ال
أول الكريم القرآن تُرجم وقد الكهف. سورة يف الواردة والخرض، وفتاه موىس قصة عن
الشاعر تأثر وقد الحال. بطبيعة فيها معروفة وآياته سوره وكانت إسبانيا، يف تُرجم ما
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من أنها يظن وكان املجموعة، يف الواردة القصة بهذه بوب ألكساندر املعروف اإلنجليزي
إسباني. أصٍل

املحمود الُحب كتاب

عن عبارة والكتاب ١٣٣٠م. عام رويث» «خوان األساقفة كبري تأليف من بالقشتالية وهو
ومزاح. سخرية وأكثره َوْعظي ديني بعضه وشعًرا، نثًرا الرسدي الَقَصص من مجموعة
والخرافات. الحيوانات وقصص الُحب أحاديث إىل العلمي، الكالم من يشء، كلَّ حوى وقد
وطوًرا الجسور، امُلحب وأحيانًا غرامياته، يف الفاشل آنًا فهو التجارب، بكل يمرُّ والراوي
هبٌة هو الذي املحمود، الُحب بني الفرق الكتاب مقدمة يف يرشح واملؤلف املكلوم. الضحية
ليُبني الكتاب وضع قد وهو الدنيوي. الشهواني الحب وهو املجنون، والحب هللا، عند من
هذا يف طريقه يسلك كيف له يُبني أيًضا أنه يضيف ولكنه الدنيوي، الُحب رشور للقارئ

الدنيوي! العالم ذلك يف ينغِمسون الناس معظم إن حيث امليدان،
بقصص أترعته سيدٍة مع شبابه يف بدأها التي غرامياته، أخبار رسد املؤلفيف ويرشع
ط للتوسُّ أصدقائه أحد رويث خوان يرِسل ثم لها. ُحبَّه رفضت ولكنها والخرافات الحكايات
من عدٍد مع ُحبه يف يفشل وهكذا لنفسه! عليها الصديق فيحصل أحبَّها، سيدة لدى له
مع ينجح كيف له ويُبني إخفاقه سبب له ليرشح أحالمه يف الُحب إلُه له فيظهر الفتيات،
بخدمات البطل ويستعني الخرافية. والحكايات القصص من الكثري رشحه ُمضمنًا النساء،
ذلك بعد املؤلف ويُسجل أيًضا. معها يُخفق ولكنه األرملة، حبيبته لدى له ط تتوسَّ عجوٍز
عىل الشعرية باألزجال الفصل هذا ويَمتلئ السيريا، جبال يف فتياٍت أربع مع ُمغامراته
الُحب يف محاوالته رويث خوان يستأنف املدينة، إىل عودته وبعد العربي. األندليس النسق
إحدى إىل عنها فريغب األفالطوني، الُحب سوى تبغي ال التي الراهبات إحدى مع والغرام،
يف يُوردها التي الدارجة العربية اللغة من يعرف ما استخدام للمؤلف تُتيح التي العربيات،

مغامراته. من الجزء ذلك
مالمح نجد حيث العربي، األثر فيها يربُز ُمتعددة، تأثرياٍت من مزيج والكتاب
التي واألزجال والهمذاني، الحريري مقامات مع ظهرت التي البيكارسكية الشخصية
ورد التي الحيوانات، وخرافات والحكايات القصص ثم األندلس، يف ظهرت ما أول ظهرت
من بوسيٍط واالستعانة وإغوائهن، النساء إىل د التودُّ وُصَور وليلة. ليلة ألف يف منها الكثري
عىل رويث خوان أيام شائعًة كانت التي وليلة ليلة ألف قصص من مأخوذ كله العجائز،

مكان. كل يف الحكَّائني ألسنة

27



األم الرواية

لوقانور الكونت

–١٢٨٢) مانويل خوان — املبكر اإلسباني األدب ُدَرر من يُعتَرب الذي — الكتاب هذا َوَضع
يُمثل وهو األمثوالت». «كتاب وأيًضا باترونيو» «كتاب أحيانًا ى يُسمَّ والكتاب ١٣٤٨م).
املؤلَّفات أوائل يف تمثَّلت التي واملسيحية اإلسالمية الثقافتنَي بني االندماج حلقات من حلقًة
غرو، وال عربية، أصول عن مأخوذ لوقانور ألكونت قصص من فكثري اإلسباني. األدب يف
العبارات بعض كتابه ن ويتضمَّ بل بها، ويقرأ بالعربية عليًما مانويل خوان كان فقد

التينية. بحروف مكتوبًة الدارجة العربية
اها يتلقَّ قصصية ومواعظ نصائح عن عبارة أنه يف ودمنة، كليلة كتاب يُماثل والكتاب
عليه يرد سؤاًال، ألكونت يسأل مرٍة فكل باترونيو. وُمرشده ُمعلِّمه من لوقانور ألكونت
من ُمستوحاة الكتاب وحكايات شعرية. «قفلة» يف منها بالعظة يُنهيها بقصة، املعلم
ومن آنفا. ذكرناها التي الكتُب نتها تضمَّ والتي إسبانيا يف شاعت التي العربية القصص
عدم ر تصوِّ التي الرميكية»، زوجته مع إشبيلية ملك املعتمد «حكاية الكتاب قصص أشهر
ألف يف مقابلها لها القصص تلك من وكثري رغباتها. لتلبية زوجها فعل مهما املرأة رضا
فنحن محلية. مسيحية إسبانية بطبقٍة ُمغطٍّى وبعضها النسبة، رصيح بعضها وليلة، ليلة
الثالثة، وأوالده وامللك ووزيره، وامللك والغراب، ثعلبة) هنا (وهي الثعلب قصة فيه نجد
املتعلقة القصص تكثر كذلك إلخ. … له أصدقائه إخالص يخترب أن أراد الذي االبن وقصة
هناك سائًدا كان الذي الثقايف الجو يف بتأثريهم يَيش مما املجموعة، يف واملسلمني بالعرب

آنذاك.

الديكامريون

١٣٧٥م، إىل ١٣١٣م من الفرتة يف إيطاليا يف عاش الذي بوكاتشيو جيوفاني هو واملؤلف
بدانتي. وتأثر برتارك عىل تعرف ثم الالتينية، املؤلَّفات طريق عن ثقافته مصادر ى وتلقَّ
عبارة والكتاب الديكامريون. األسايس، كتابه تأليف عىل يُقِدم أن قبل كتب عدة أصدر وقد
اإلطار. القصة فصل يف تفاصيلها سنذكر إطارية، قصٍة ضمن تُلقى ُمتعدِّدة حكايات عن
من أكثر اختصاص يف يدخل فهو للديكامريون، كثريًا الكتاب هذا سنعرضيف أننا والواقع
يف وردت حكاياٍت تُماثل التي قصصه ملوضوعات وسنتعرَّضهنا كتابنا. فصول من فصٍل
عىل يطَّلع لم الكتاب مؤلف كان وإن الرشقي، األصل ذات الكتب من وغريها وليلة ليلة ألف
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إسبانيا من وحكايًة شفاهًة انتقالها طريق عن بها أليًفا كان فإنه ذاتها، العربية الحكايات
الحب بمغامرات تمتلئ الديكامريون فقصص إيطاليا. ومنها املجاورة األوروبية البالد إىل
وتهالُكهم الدين رجال من الكثري نفاق بتصوير وتزخر ليلة، ألف قصص مثل والجنس
الوصال إىل واحتيالهن ومكرهن النساء بعض بها تقوم التي والخدع الدنيوية، امللذَّات عىل
الديكامريون، يف العربي األثر عىل دليٍل وأكرب والوسائل. الطرق بشتَّى يُحببن من مع
الدين وصالح اليهودي صدِّيق» «ملخي عن األول اليوم يف «فيلومينا» َرَوتْها التي القصة
اليهودي من تمويٍل عىل الحصول إىل الدين صالح احتاج كيف فيها وتحكي األيوبي؛
واملسيحية اليهودية — الثالثة األديان من دين أي وسأله: اإلسكندرية من فاستدعاه الثري،
له فحكى السلطان، من مكيدة أنها املاكر اليهودي وأدرك الصحيح؟ الدين هو — واإلسالم
عاهل وكان الزمن، قديم من تتواَرثه العريقة األَُرس إحدى كانت الذي الثمني الخاتم قصة
ل يُفضِّ يكن لم أبناء، ثالثة له أٍب إىل الخاتم ويصل أبنائه. أحكم يَعتربه ملن يُعطيه األُرسة
للخاتم تماًما ُمشابَهني خاتَمني بُصنع أمر الوفاة حرضته فلما اآلخَرين، عىل منهم واحًدا
وبعد ِحدة. عىل األبناء من واحٍد لكل خاتًما وأعطى بينهم، التفريق يمكن ال بحيث الثمني
ُمستطاع يف يكن ولم الثمني، الخاتم منهم واحٍد كل مع بأن الثالثة األوالد فوجئ األب، وفاة
قصته اليهودي وأنهى الثالثة. الخواتم تلك بني من األصيل الخاتم عىل التعرُّف أبًدا أحد
منحها التي الثالثة النواميس عىل ينطبق اليشء نفس إن موالي يا لك أقول وهكذا قائًال:
وأن اإللهي، للدين الرشعي الوريث نفسه يعترب منهم واحٍد فكل الثالثة، لشعوبه الرب
غري الحقيقة تظلُّ — الثالثة الخواتم مع الحال هو كما — ولكن الصحيح، الدين هو ِدينه
وأطلَعه فضحك الرد، مغبَّة من بِحكمته تخلَّص قد الرجل أن الدين صالح ويُدرك معروفة.
أخذه ما ذلك بعد السلطان ردَّ وقد يريد. ما بإقراضه اليهودي ب ورحَّ املال، إىل حاجته عىل

ُخَلصائه. من أصبح الذي الحكيم اليهودي إليه وقرَّب املال، من
هو بل خياله، نَسج من كهذه قصًة يؤلِّف أن له كان ما بوكاتشيو أن الواضح ومن
يعرفها. التي باللغة الرواة أفواه من شفاهًة سمعها أو قرأها أن بعد رها وطوَّ أثبتها قد
بصالح تتعلق الصليبية الحمالت من العائدون بها أتى التي الحكايات من الكثري وكان
شك وال الكريمة، وفروسيته الحميدة بصفاته وتتغنَّى باألوروبيِّني وعالقاته األيوبي الدين

منها. واحدة هذه أن
يل فيليب فرنسا ملك افتتان عن وتحكي األول، اليوم من الخامسة القصة وهناك
إغوائها. بهدف زوجها غياب يف إليها فيذهب مونفرات، دي اإليطايل املركيز بزوجة بورني
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فيها له تُقدم وليمًة له تُقيم بأن الحيلة إىل فتعمد امللك، لغرض الرشيفة السيدة وتفطن
بلدهم يف يُوَجد أال ويسألها ذلك، من امللك ب يتعجَّ وملا الدجاج. من كلها ُمتتابعة أطباًقا
فرغم النساء، تُشبه دجاجاتهم بأن تُجيبه واحد، ديك فيهم يكون أن دون الدجاج سوى
القصد امللك ويُدرك بينها. فيما تتشابه فالنساء يسرية، اختالفاٍت األخرى عن امرأٍة اختالف
ليلة ألف يف الشكل بنفس تِرد والقصة حالها. يف ويرتكها عنها فيعف الزوجة، كالم وراء من
ووزرائه والجارية وولده امللك حكاية دورة ضمن أحداثها تقع صميم، عربي رداءٍ يف وليلة،
إىل الوزير زوجة تُقدِّم وفيها وزيره»، وزوجة امللك «حكاية عنوان تحمل قصٍة يف السبع،
ألوان والطعام ملعقة، صحٍن كل من يأُكل امللك «فجعل صحنًا، ِتسعني فيها الطامع امللك
أرى الجارية، أيتها قال: ثم العَجب غاية ذلك من امللك فتعجب واحد. وطعمها ُمختلفة
لك رضبتُه َمثَل هذا امللك، هللا أسعد الجارية: له فقالت واحد. وطعمها كثريًة األنواع هذه
ِتسعني قرصك يف إن امللك موالنا حال هللا أصلح فقالت: سببه؟ وما لها: فقال به. لتعتِرب
من وقام منها خجل الكالم ذلك امللك سمع فلما واحد. وطعمهنَّ األلوان ُمختلفات َمحظيَّة
عبث قد امللك يكون أن املرأة زوج ويخىش بسوء.» لها يتعرَّض ولم املنزل من وخرج وقته
إن بقوله امللك فيطمئنه أرضه، إىل األسد دخول عن الرمز، طريق عن فيُحادثه بزوجته،

صالحة. طيبة زوجته أن فيعرف أرضه، يطأ لم األسد
وقصص السالم، عليه داود بالنبي امُلتعلق القصصالقرآني يف ذلك قبل واردة والقصة
وقصة جيوشه، قائد أورياء امرأة من داود زواج قصة يقص الذي للثعالبي، األنبياء
تسع لَديه الذي األخ بشأن خالفهما داود عىل ا ليقصَّ املحراب را تسوَّ اللَّذَين الخصَمني
يشءٍ يف اختالفها عدم رغم أخوه، يمتلكها التي الواحدة النعجة يف يطمع ثم نعجة وتسعون

القصة. يف واضحان والعربة وامَلثَل النعاج. بقية عن
بابل سلطان عن بوكاتشيو فيها ويحكي الثاني، اليوم من السابعة القصة هناك ثم
ويخطب به. سمع أو رآه من كل يفتن الذي اذ األخَّ الجمال ذات «أالتيل» وابنته (بغداد؟)
ميناء من إليه تُِقلُّها التي السفن ولكن السلطان، ابنة أفريقيا؟) شمال (يف الجرف ملك
مصائب تبدأ هنا، ومن َميُورقة. جزيرة إىل العواصف وطأة تحت تجنح (!) اإلسكندرية
عليها، أالتيل ُمحبو يتعاقب وهكذا بجمالها. ويُفتتَن إال رجٍل أي يراها ال إذ امُلسلمة، األمرية
سبيل يف اإلغريقية املدن بني الحروب وتقوم بل بها، الفوز سبيل يف اآلخر منهم الواحد ويقتل
وبني وبينهما وبيزنطة، اليونان بني للعالقات املعهود التصوير هنا ونجد عليها. الحصول
النعمان». عمر امللك «حكاية يف خصوًصا ليلة ألف ره تُصوِّ الذي النحو عىل اإلسالم، ملوك
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السلطان أبيها معارف أحد يراها أن إىل املسيحية، البالد يف امُلسلمة باألمرية األحداث وتتقلَّب
عىل وبناء لفقِدها.» ُحزن يف كلها املرصية األمة كانت «حيث اإلسكندرية إىل بها ويعود
ُغربتها، يف معاملٍة من القته ما الجميع عن تُخفي أنقذها، الذي أبيها صديق نصيحة
عند الرشق أمريات يف املعهود هو كما عذراء يجدها الذي الجرف، ملك إىل ثانيًة وتَُزفُّ
فيخلط اإلسالمية، املدن بجغرافية كبريًا جهًال الحكاية تلك يف بوكاتشيو ويُبدي زواجهن!
يراها كان كما وعقائدهم وعاداتهم باملسلمني معرفة يُبدي كان وإن واإلسكندرية، بابل بني
عربية حكاياٍت من القصة تلك استقى قد بأنه لالعتقاد يدعو ما وهو عرصه، يف املسيحيون

وليلة. ليلة ألف يف لها امُلشابهة القصص منها متواترة،
بالنساء تتعلق الحكايات أغلبية أن إال تونس. يف أحداثهما تجري أخريان قصتان وثمة
ألف حكايات ثنايا يف تتغلغل التي التيمة نفس وهي يُحببن، من إىل ل التوصُّ يف وِحيَِلهن
وهي الديكامريون، يف السابع اليوم قصص من الرابعة القصة هناك إن بل وليلة. ليلة
الباب فيُغلق عشيقها، للقاء الليل أثناء تسللت وقد زوجته يضبط الذي الزوج عن تحكي
ويفتح يفضحها ال كي لزوجها الزوجة ل وتتوسَّ عودتها. عند ثانيًة تدخل يدعها ال حتى
وملا فيه. بنفسها ألقت بأنها الزوج لتُوِهم البرئ يف ثقيًال حجًرا تُلقي أيأسها، ا فلمَّ لها، الباب
تُغلق ثم البيت داخل إىل وتدلف الزوجة تُغافله لزوجته، حدث ما ليستطِلع الزوج يخرج
طوال وبقائه لها زوجها معاملة سوء من للجريان شاكيًة وتصيح زوجها، دون من الباب
وربما وليلة. ليلة ألف يف بحذافريها واردة الحبكة هذه ونفس عشيقاته! مع بالخارج الليل
ألف قصص من الالتينية إىل امُلرتَجم الَقَصص مجموعات من أخذها قد بوكاتشيو يكون

والرشقية. العربية الكتب من وغريها ليلة

الَقصصاإلنجليزية كتب

اإلنجليزية اللغة إىل األمر آِخر طريَقها ِذكرها سبق التي الالتينية القصص َوجدت وقد
الحكايات من مجموعات ظهرت السابقة، األعمال ترجمة إىل فباإلضافة والوسطى. القديمة
والذي أوروبا يف الناشئ األدب مع لة الصِّ ُمعظمها يف عكست باإلنجليزية، أصًال املكتوبة
املجموعات تلك بني من اشتهرت وقد وقتها. اإلسباني العربي الرتاث مالمح فيه تستبني
والفارس جاوين و«السري THE PEARL و«اللؤلؤة» PURITY «الصفاء» التالية: الكتب
َمعني من نهلت كتُب كلها وهي ،SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT األخرض»
الكثري به مسيحي غربي بطابع غلَّفتها أن بعد األندلسية والرومانسات واألساطري الحكايات
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من عنها تفرَّع وما امُلقدَّسة الكأس وتيمات الكلتية واألساطري امُلقدس الِكتاب قصص من
وحكايات. قصٍص

باإلنجليزية كتابًا تور» ال دي «جوفروا ألَّف ١٣٧١–١٣٧٢م، عامي بني وفيما
والحكايات األمثوالت من مجموعة وهو الندري»، لتور فارس «كتاب عنوانه الوسطى
اإلشارة السابق لوقانور والكونت الُحكماء ُمرشد كتابَي يُماثل إطارية، قصٍة يف األخالقية
أفواه عىل الِحكمة وقصص ومكرهن، النساء حكايات أيًضا تحكي واملجموعة إليهما.
تصويرها، يف مسيحية قروسطية إنجليزية بصبغٍة ذلك كل املؤلِّف صبغ أن بعد الحيوانات،
وانتقلت العربية إسبانيا يف وقتها يف ذاعت عربية لحكاياٍت صياغٍة إعادَة ُمعظمها كان وإن
اج الحجَّ طريق وعن الالتينية، الكتُب مجموعات طريق عن إنجلرتا إىل ومنها أوروبا إىل

الصليبية. الحمالت من والعائدين
«اعرتافات كتابه جاور» «جون لتشورس املعارص الكاتب يُصدر ١٣٩٠م، عام وحوايل
مخطوًطا. أربعني حوايل اآلن منه موجوًدا يزال ال الذي CONFESSIO AMANTIS العاشق»
منها كلٌّ يتعلَّق كتب ثمانية إىل وينقِسم الغزيل، الُحب أو الُعذري الُحب حول يدور والكتاب
يف ظهرت لقصٍص صياغة إعادة القصص تلك من وكثري السبع. الخطايا إحدى بقصص
من حبكاته املؤلف يستمدُّ وكذلك كانرتبري، حكايات ويف بل أخرى قصصية مجموعات
— إسبانية صورة يف هنا يظهر وهو — األندليس العربي والنَّبع أخرى. كالسيكية مصادر
تلك ففي األول. الكتاب يف الحكيمة برتونلال قصة مثل القصص، تلك بعض يف واضح
أسئلة. ثالثة — بدرو السيد — ُمنافسيه أحد قشتالة ملك ألفونسو امللك يسأل القصة،
بالعلوم الواسعة معرفتها مدى فتُظهر أبيها، عن نيابًة بالرد بدرو السيد ابنة وتقوم
هذه ومثل أبيها. عىل ويُنِعم فيتزوَّجها بها اإلسباني امللك يفتتن أن درجة إىل والفنون،
جاور قصة وَكون تودُّد. الجارية كحكاية وليلة، ليلة ألف يف كثريًا تتكرَّر ومواقفها القصة

لحبكتها. الشفاهي العربي األصل إىل يُلِمح ألفونسو، ملكها ر وتُصوِّ إسبانيا يف تدور
والكأس آرثر امللك قصص من حلقة فهي األخرض» والفارس جاوين «سري قصة أما
طقوس وإىل الكلتي، الشعبي الرتاث الفارساألخرضإىل شخصية اد النقَّ أرجع وقد امُلقدَّسة.
شخصية تأثري ذلك إىل «الساتري» وتُضيف والحصاد. الزرع أساطري واىل الوثنية، الربيع
الكريم القرآن ترجمات طريق عن إسبانيا يف ذاعت التي اإلسالمية، العربية «الخرض»
املكية»، «الفتوحات يف ذكَره الذي عربي ابن خاصة الصوفية كتابات ثم عليه، والتعليقات
عىل األمثلة أوضح ولكن اإلسكندر. قصة مثل العربي الَقَصص من الكثري يف ظهوره وكذلك
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ورد فقد وليلة؛ ليلة ألف قصص يف ظهوره تكرار هو الخرض، بشخصية األندلس معرفة
النحاس» و«مدينة الكسالن» محمد أبو و«حكاية دنيا» واألمرية امللوك تاج «حكاية يف ذكره
لفكرة واسًعا انتشاًرا َضِمن ذلك وكل وأخَويه». فاضل بن هللا و«عبد بلوقيا» و«مغامرات
ليلة ألف قصص عرفت التي إسبانيا يف حوله، نُِسجت التي واألساطري والقصص الخرض

واملسلمون. العرب دخلها منذ شفاهًة وليلة

كانرتبري حكايات

خدمة يف وعمل و١٤٠٠م، ١٣٤٠م بني الفرتة يف — اإلنجليزي األدب أبو — تشورس عاش
من وكان ١٣٦٧م، عام نفسه امللك خدمة يف دخل ثم اإلنجليز، واألمراء النبالء من عدٍد
وظائف يف عمل ولكنه واملوسيقى، بالقصصواألشعار امللكي البالط عن الرتفيه ه مهامِّ بني
دبلوماسية بعثات عدة إىل إيفاده تمَّ وقد إنجلرتا. خارج مهام بعدَّة وُكلِّف أيًضا، ة هامَّ
األعمال عىل واطَّلع البلَدين، ِتلكما يف األدبية اآلثار عىل تعرَّف حيث وإيطاليا، فرنسا يف
ببوكاتشيو. هناك التقى إنه ويُقال إيطاليا، يف وبرتارك دانتي وأعمال امُلبكرة، الفرنسية
تشورس رحالت مكَّنَت وقد «نربه». مملكة يف إسبانيا، إىل له ُمبكرة بعثًة الوثائق تُوِرد كذلك
عىل تَعرُّفه من — األقوال بعض يف ذاتها وإلسبانيا — إلسبانيا املجاورة األوروبية الدول إىل
تلك إىل األندليس العربي األدب من دخلت التي والرومانسات واألشعار القصص مجموعات
سبق الذي الحكماء» «ُمرشد ألفونس بطرس بكتاب الوثيقة معرفته عىل عالوة املؤلَّفات،
التي الكتب من وهما لجاور، العاشق» «اعرتاف وكتاب إنجلرتا، يف مؤلِّفه كتبَه والذي ِذكره
منها هامة، مؤلَّفات َة عدَّ تشورس كتب وقد بوضوح. والرشقي العربي العنرص فيها يستبني
الذي العمل ولكن الفضليات»، النساء و«أسطورة و«ترويلوسوكريسيدا» الطيور» «برملان

األخرية. سنواته خالل تباًعا مؤلفه كتبه الذي كانرتبري» «حكايات هو ذكره خلَّد
من الكثري عىل كانرتبري» «حكايات قصص تحتوي الديكامريون، قصص يف وكما
«التيمة» وهذه عشاقهن، وصال إىل الطُرق بكل واحتيالهن ومكرهن، النساء خدع قصص
إىل (باإلضافة حكاياتها من الكثري يف ووردت وليلة، ليلة ألف يف الرئيسية التيمات من هي
لعل زمان)، وشاه شهريار امللَكني زوجتَي بخيانة تتعلَّق التي األساسية اإلطارية القصة
ه عمِّ ابنة وهي — زوجته كانت الذي السود، الجزائر صاحب محمود امللك ابن قصة أهمها
جعلت بأن خيانتها كشف حني زوَجها تسَحر ثم أسود، عبٍد مع تُخونه — الوقت نفس يف
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ص امُلخصَّ الفصل يف بالتفصيل املوضوع هذا إىل نعود وسوف بًرشا. ونصفه حجًرا ِنصَفه
له.

رجال بعض نفاق تفضح التي القصص من الكثري كانرتبري حكايات تضمُّ كذلك
مثل وشهواتهم، الشخصية حاجاتهم يقضوا كي والتقوى بالوَرع يتظاهرون الذين الدين
تماًما تُماثل الكتاب هذا يف حكايات وثمة الغفران. صكوك وبائع الجوَّال الراهب قصص
يُحبَّان شابَّني قصة يروي الذي الفارس حكاية مثل وليلة، ليلة ألف يف موجودًة حكاياٍت
عن لسيده ينمُّ الذي الغراب قصة كذلك منها. بالزواج الفوز عىل ويقتتالن األمرية نفس
حكايات يف القصص وبعض ليلة. ألف يف مرَّتنَي تردَّدت قصة وهي له، زوجِته خيانة
قصته: نهاية يف يقول حني الضيعة ناظر قصة عربة مثل وعربة، بموعظة ينتهي كانرتبري
ال وامُلخادع الخري، ثمرة يجنَي أن ينبغي ال الرش يَبذُر من القائل: امَلثل ينطبق ذلك «وعىل
بعباراٍت اج الُحجَّ يحكيها التي القصص عىل الخان صاحب يعلق ما وكثريًا يُخدع.» أن بدَّ
ليلة ألف يف دوًما ترتدَّد التي بالعبارة هذا قارن منها. والدرس العربة وتُبني مفادها ترشح
وهناك اعترب.» ملن عربًة لكانت البرص آماق عىل باإلِبَر ُكِتبت لو عجيبة حكاية حكايتك …»
ا «فلمَّ هكذا: فتنة» وابنته غانم وابنه أيوب التاجر «حكاية قصة خاتمة يف جاء ما أيًضا
ن يُدوَّ وأن آخره إىل أوله من لغانم جرى ما جميع يُؤرَّخ أن الخليفة أمر الصباح أصبح
ويُفوِّض األقدار ترصفات من ب فيتعجَّ بعَده يأتي من عليه يَطَّلع أن ألجل ت السجالَّ يف
ُمعظم بنهاية كانرتبري حكايات نهاية مقارنة أيًضا ويمكن والنهار.» الليل خالق إىل األمر
«وهكذا يقول: تشورس، كتاب يف حكايته القانون رجل يقصَّ أن فبعد ليلة. ألف حكايات
وبني بينهم وفرَّق املوت جاء حتى إثًما، يقرتفوا ولم والفضيلة الرب أعمال يف جميًعا عاشوا
املختلفة بتنويعاتها ليلة ألف يف املشهورة للعبارة صًدى هي العبارة هذه وطبًعا الحياة.»

الجماعات.» وُمفرق اللذَّات هادم أتاهم أن إىل عيٍش أرغد يف يزالوا «ولم مثل
العربية ترجمتهما مقدمة يف يونس الحميد وعبد وهبة مجدي الدكتوران ويذكر

ييل: ما كانرتبري لحكايات
تُصوره وما أهداٍف من تحكيه ِلما ُمتذوق أو كانرتبري لحكايات دارس من «وما
أوروبا يف ُعرفت التي وهي وليلة، ليلة ألف حكايات الفور عىل ويتذكَّر إال شخصيات من
عرفت املجموعة هذه أن يف ريب وال .ARABIAN NIGHTS العربية» «الليايل بأنها وإنجلرتا
منها وحدات تُرجمت أو اقتُِبست وأنها قصري، غري بأَمٍد تشورس قبل أوروبا يف واشتهرت

وغريها. واإلنجليزية والفرنسية اإلسبانية اآلداب إىل
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عىل يعتِمد أن املجهول أو املعروف املؤلف عىل يفرض للحكاية الشعبي «واملصدر
ومؤثرة بارزة شخصيًة الدين رجل ويُعد اإلنسان. بها يؤمن التي امُلعتقدات من املأثور
يشءٍ مع القديم الكاهن صورة تنقل الشعبية والعقلية الحكايات. هذه شخصيات من
نماذج كانرتبري حكايات ويف الحياة. يف لهم حرفًة الدين يتَّخذون الذين إىل ر التطوُّ من
ليلة ألف ويف القديمة. الحضارات يف بالكهنة تتشابَه التي األنماط، هذه ر تُصوِّ واضحة
اختالف من الرغم عىل يكشف، لها تحليٍل وأي األنماط. تلك من شخوصها حكايات وليلة
يف التماثُل — كانرتبري حكايات يف واملسيحية وليلة، ليلة ألف يف اإلسالمية — الديانتنَي
فهو به، يمتاز سلوك وله خارقة، ُقدرات له الدين رجل ونموذج الشخوص. تلك مصري
يكاد جعلته التي الدينية، املكانة جانب إىل بالحيلة ويستعني يُبطن، ما غري يُظِهر غامض
القوى يف يؤثر أن سلطته يف أنَّ العامة، ر تَصوُّ يف يملك، وهو والخفي، الظاهر الِعلم يحتِكر

به.» يؤمنون ِلمن قه يُحقِّ أن يُريد ما كل ق يُحقِّ وأن الخفية،
أربع يف يَستبني ما أكثر كانرتبري حكايات يف وليلة ليلة ألف حكايات أثر ويستبني
(حسب د امُلتعهِّ حكاية الفارس؛ ابن حكاية القانون؛ رجل حكاية الفارس؛ حكاية قصص:
الفتاة نفس يعشقان اللذَين األخَوين تيمة تتلبَّس الفارس، حكاية ففي العربية). الرتجمة
قرار حول َحبكتها وتدور واليونان. أثينا إىل الحكاية تنقل كالسيكية، مسحة نظرٍة أول من
تُقام فروسية مسابقة يف يفوز ملن زوجًة يُعطيها أن — إمييل األمرية — الفتاة أبي امللك
كان وإن ليلة، بألف قصٍة ِمن أكثر يف مألوفة تيمة وهذه وباالمون— أركيتي األخَوين بني
وقصة الحكاية هذه بني الُمقارن األدب اد نقَّ ربط وقد ُمتنوعة. أشكاًال فيها يأخذ السباق
امللك عبد خالفة «قبل دمشق يف ملك بني عالقات تتناول التي ليلة، ألف يف النعمان بن عمر
بيزنطية. زوجٍة من واآلخر عربي أحدهما امللك لذلك وابننَي بيزنطة، ملوك وبني مروان» بن
بني وامُلنازعات امُلحالفات من بالعديد وتزخر وليلة، ليلة ألف حكايات أطول من والحكاية
وعمر الدواهي ذات والعجوز إبريزة املشهورة: الشخصيات وبها وبيزنطة، العرب بالد

املكان. وضوء رشكان وولداه النعمان
روما، مع بالتجارة ترتبط حيث الشام، بالد يف حوادثها تقع القانون رجل وحكاية
بها يَهيم الشام سلطان إن حتى كونستانزا، اه امُلسمَّ اإلمرباطور ابنة جمال الناس ويتناقل
ليلة ألف حكايات يف أخرى تيمة سماًعا (والُحب ُحسنها بأوصاف السماع طريق عن غراًما
— األمرية بزواج يفوز كيما — السلطان ذلك يجد وال الرومانيس). الحب وقصص وليلة
شخصيات مسار نفس تشورس يسري وهنا اإلمرباطور. ِدين إىل ل التحوُّ عىل يُواِفق أن إال
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فعند هواه، عىل ُكلٌّ ولكن أحبائهم، بقلوب ليفوزوا دينهم عن يتحوَّلون الذين ليلة ألف
والدة أن بيد اإلسالم. إىل يتحولون ليلة ألف ويف النرصانية، إىل الشخصيات ل تتحوَّ تشورس
التي وعروسه ابنها من االنتقام وتُضِمر ابنها، مسلك عن ترىض ال تشورس عند السلطان
يف وحيدًة كونستانزا وترتُك الزفاف، وليمة يف الجميع عىل فتقيض دينهم، تغيري إىل دَعتْه
التي بتلك جديرة وتقلبات أحداث تصادفها حيث الربيطانية، الجزر إىل بها يتَِّجه قارب
تشورس معرفة عن تنمُّ عربية ألفاظ القصة يف وتِرد وليلة. ليلة ألف قصص يف تحدث

خالصة. غربية مسيحية بصبغٍة ذكرنا كما يصبغها أنه إال القصص، تلك بأصل
القصصية املجموعات من الكثري يف تردَّدت التي القصة نرى املتعهد، حكاية ويف
قصة وهي وليلة، ليلة ألف يف كذلك أصًال وهي العربية، عن املنقولة والالتينية العربية
فيبوس األمري يُربِّيه أبيض غراب تشورس عند وهو الزوجة، خيانة يكِشف الذي الطائر
عشاقها أحد مع له وخيانتها الرشيرة زوجته طبيعة لألمري الغراب ويكشف الكالم. ويُعلِّمه
اللون إىل األبيض لونه فيُغريِّ الغراب عىل أيًضا يغضب األمري ولكن قتلها. عىل يحِمله مما

قصصه. ثنايا يف األسطورة إدخال يف تشورس عادة وهي األسود،

الرومانسات (4)

إنه إذ واختالًطا؛ غموًضا واللغوية األدبية االصطالحات أكثر من الرومانس اصطالح يُعترب
وسأورد الوسطى. القرون منذ تطوَّرت التي األدبية واألنواع األشكال من كثرٍي عىل ينطبق

األساسية: واملراجع املعاجم يف وردت كما له التعريفات بعض ييل فيما
موضوعها الوسطى، القرون يف ظهرت نثرية أو شعرية قصة أو رواية هي …»
الخيالية القصة وهذه وخيالية. عاطفية وروحها الُعذري، والهوى الفروسية املغامرات
األخري القسم هذا وَميَّزوا وآرثرية. ونثرية، شعرية، ثالثة: أقساًما تقسيمها العلماء اعتاد
كما آرثر. امللك حول القصص من ورد) (ما لكثرة خاصة بتسميٍة اآلخَرين القسَمني عن
(رومانس) منها الثاني ُمعتِربين النثرية والرواية (الرومانس) بني التمييز العلماء اعتاد
الرسد يف وتسلُسٍل أجزاء وتناُسِب شخصيات ورسم حبكٍة من املرسحية لقواعد خاضعة

وهبة). مجدي للدكتور األدب مصطلحات (معجم النهاية.» إىل البداية من
التي اللغات مجموعة عىل تُطَلق الكلمة نفس أن إىل السابق املعجم نفس ويشري
الغنائية القصائد من «نوع عىل تُطَلق ثالثًا وهي أوروبا. يف الالتينية اللغة من انحدرت
وملوك اإلسبان بني نشبت التي الحروب بعد وخاصة إسبانيا يف شاعت التي القصصية
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ومغامراتهم اإلسبان الفرسان مآثر حول يدور القصائد هذه وأغلب األندلس. يف الطوائف
األندلس». أمريات مع الغرامية

الرومانسية مصطلحات من ذلك بعد جاء ما املصطلح، هذا اختالط من زاد وقد
بما ناهيك ،ROMAN تُدعى أصبحت التي الفرنسية الرواية ومصطلح (الرومانتيكية)
أيًضا وهو ألنفسهم الغجر اختارته الذي واالسم ورومانيا روما يخصُّ مما باالسم يتعلق

«روما»!
مختلطة عرش، الثاني القرن أوائل يف فرنسا يف األدبي النوع هذا أمثلة أول ظهرت وقد
هذه وكل وقتها. ذائعًة كانت التي CHANSONS DE GESTE املآثر وأناشيد باملالحم
العربية إسبانيا يف موجوًدا كان الذي — أنواعه بكل — األدب من تولَّدت قد األدبية األنماط
إىل األوروبية الرومانسات جميع وورتون» «توماس اإلنجليزي الباحث ويُرِجع اإلسالمية.
األدبية املعارف نرشت قد القروسطية إسبانيا أن افرتاض من يوسع فهو العربية. إسبانيا
املتبقية الرومانسات عرشات بني ومن بها. املعرتف والفلسفية العلمية املعارف جانب إىل

التالية: األمثلة تربُز الوسطى، العصور من

اإلسكندر رومانسة

من مضمونها استمدَّت والتي العربية األصول ذات األوروبية الرومانسات أشهر من وهي
ذي عن القرآني الَقصص ومن لكالستينس، املنسوب املرصي اليوناني الكتاب من كلٍّ
بما إليه الوقائع وإسناد وصفه يف الكريم القرآن ُمفرسي بعض أسهب الذي القرننَي،
اإلسكندر عن القروسطية األوروبية والرومانسات األكرب. اإلسكندر هو به املقصود أن يؤكِّد
عنارص وتدُخل الفرنِسيَّني. برنيه» دي و«ألكساندر بريانسون» دي «ألبرييك إىل تُنَسب
عن بحثًا آسيا مناطق يف ترحاله عن تحكي حني اإلسكندر قصص نَُسخ إىل ورشقية عربية
تابع من سمكة تهُرب ما جهٍة ويف األبدية؛ الحياة فيه يستحمُّ من يََهُب الذي الحياة نبع
ذلك كان فقد الخلود، فينال السمكة وراء التابع فيقفز قريب، ينبوٍع إىل ب وتترسَّ اإلسكندر
تقول فاألسطورة منه، يستِفد لم وإن العظيم القائد عنه يبحث الذي األبدية الحياة نبع هو
وتميض األبدية. بالحياة امُلستفيد هو — النبع مياه تغُمره من أول هو — فقط واحًدا إن
تحت من األخرض الزرع ينبت الذي «الخرض»، ى يُسمَّ أصبح التابع ذلك إن لتقول القصة
مأخوذ القصة هذه عنرص أن وواضح القيامة. يوم حتى يعيش أن له ُمقدَّر والذي قدَميه،
ي ُمفرسِّ تعليقات ومن الكهف، سورة يف املذكورة وصاحبه، السالم عليه موىس أحداث من
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قال الذي وهو أيًضا، القرنني ذو فيها يُذَكر التي السورة تلك عىل الُقدامى الكريم القرآن
الكثري دخلتها التي — القرآنية التفاسري تخلَّلت وقد األكرب. اإلسكندر هو إنه املفرسون عنه
عن عديدة ووقائع قصٌص — والقصص التاريخية األحداث تفاصيل من اإلرسائيليات من
ومؤرِّخون كالفردويس مالحم وشعراء فارسيون ُمعلقون كتبَها املقدوني اإلسكندر حياة

عنه. اإلسكندر الخرضوعجز ناله وكيف الحياة نبع قصة تُردِّد وكلها كالطربي،
األكرب، اإلسكندر ألسطورة امُلتعددة العنارص جميع األندلسية إسبانيا يف تالقت وقد
من أخذ من عنها أخذ أصيلة، عربية صبغًة واتخذت والفارسية، والرسيانية اليونانية
وِدينهم، َقوِميَّتهم يُناِسب ما عليها خلعوا أن بعد األوروبية، القصصوالرومانسات واضعي
العربية املخطوطات من كثرٍي يف وردت التي والقرآنية اإلسالمية الجوانب عنها واطَّرحوا
ذلك بعد ظهرت التي الخرض، شخصية العربية القصة من بِقَي وقد القصة. تناولت التي
الفارس يُدعى امُلقدَّسة الكأس أساطري يف بفارس ُملتبسة أخرى أوروبية رومانسات يف

األخرض.
إميليو الكبري اإلسباني امُلسترشق نرش األصلية، العربية القصة مخطوطات بني ومن
له قدَّم ثمني كتاٍب يف فارس، يف وغزواته اإلسكندر عن كامًال مخطوًطا جومز غرسية

للمخطوط. الكامل العربي النص به وألحق املوضوع، عن قيمة بدراسٍة

بالنشفلري إي فلوار

فلوار بني يدور الذي الحب عن رشقي، موضوع حول تدور أوىل فرنسية رومانسة وهي
عن تحكي مسيحي، غربي ثوٍب يف بَحتة عربية القصة وحبكة الطفولة، منذ وبالنشفلري
زوجة بخدمة تلتِحق سيدًة املسلمون فيه يأِرس واملسيحيني، املسلمني من جماعة بني قتاٍل
يف األزهار أسماء (قارن بالنشفلري تدعوها ابنًة تلد إسبانيا، ويف األندلسية. إسبانيا ملك
تِلد الذي اليوم نفس يف ذلك)، وغري وريحانة، شاه، زهر وامللك األكمام، ورد ليلة: ألف
املسيحية، األم من ويرضعان مًعا، الطفالن وينمو فلوار. ى يُسمَّ ولًدا امُلسلمة امللكة فيه
بالطبع، الحب ذلك عن يرَضيان ال وامللكة امللك ولكن اآلخر. أحدهما ُحب يف ويقعان
ماتت التي حبيبته قرب أنه ابنهما يُوِهمان فارًغا قربًا ويُشيِّدان ا، رسٍّ بالنشفلري فيبيعان
يمرض ذلك فلوار يعَلم وحني ليلة). ألف حكايات بعض يف ُمتكرِّرة تيمة امُلزيَّف (والقرب
بالنشفلري. عن بحثًا االبن فريَحل بالحقيقة، يُخرباه أن األبوان فيُضطر املوت، ويُشارف
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أيام بغداد (أي بابل أمري حريم يف جاريًة ويجدها التجوال من الكثري بعد عليها ويعثر
ضخمة. وروٍد سلة يف ُمختفيًا القرص إىل يُدخاله كيما الخَدم ويرشو العباسية) الخالفة
بني الغامر الُحب ولكن باملوت، العاشَقني عىل يحكم األمر، العربي األمري يكتشف وحني
العفو إىل األمري يدفع اآلخر، قبل يموت أن منهما كلٍّ طلب يف يتبدَّى الذي وبالنشفري، فلوار
الحبكة أن كما وعجائبه، وطرائفه الرشقي بالجو تحفل والقصة بزواجهما. والقبول عنهما
وهو — للحكاية الربوفسايل الصائغ فات وإن وليلة، ليلة ألف قصص من مأخوذة نفسها
فلوار بني الزواج امتناع مثل الهنات، من كثريًا — إليها املسيحي الغربي الطابع يُضفي
امللك مُلعارضة األصيل السبب هو ذلك يكون وقد الرضاعة. يف أخوان أنهما بُحكم وبالنشفري

األمر. أول يف زواجهما يف وامللكة

ونيكوليت أوكاسان

موضوعاتها استمدَّت التي الوسطى القرون يف الفرنسية للرومانسة آَخر واضح مثال وهي
تُلقى كانت التي وليلة ليلة ألف وقصص العربية املقامات وأغاني حكايات من وشكلها
القصة هذه مؤلف أن يف شكٍّ من وما ُمتقطعة. حلقاٍت يف الساِمعني عىل شفاهًة وتُنَشد
الذي الربوفنساليني الرتوبادور مؤلِّفي قبيل من هو والنثر الشعر بني تجمع التي الشعبية
نيكوليت اسم اختار أنه اليوم املعروف فمن مسيحية؛ فرنسية ثيابًا العربية حبكته ألبس
الصيغة هو أوكاسان وأن سبأ، ملكة العربية بلقيس اسم من امُلستَمد نيقوليس االسم من
األمري حكاية يف واِردة لتيمات ترداد ذاتها والقصة القاسم، أبو العربي لالسم الفرنسية

وليلة. ليلة ألف يف الوجود أنس
بروفانس إقليم ُحكام من النبالء أحد ابن أوكاسان، حول تدور الفرنسية والرومانسة
يف الحاكم أتباع أحد معه جلبها التي امُلسلمة األسرية بنيكوليت ُحبٍّا يَهيم الذي الفرنيس،
نيكوليت بإلقاء ويأمر حبيبته، من الزواج ابنه عىل يحظر األب أن بيد غزواته. من غزوٍة
يف الطاِمعني النبالء ضدَّ الحرب يف أبيه مشاركة عن ويمتنع الحبيب، ويمرض السجن. يف
بيد املعارك. يف ساعد إذا حبيبته بلقاء له بالسماح عهًدا نفسه عىل يقطع أن إىل أرضه
الغابات إىل فتهُرب نيكوليت حياة ويتهدَّد السجن، يف بابنه ويُلِقي بوعده، يحنث األب أن
أن غري ُحبه، عن تعزيته ُمحاوًال أوكاسان ابنه رساح األب ويُطِلق هناك. هلكت أنها ويُشاع
العاشقان ويأوى املطاف. خاتمة يف عليها ويعثر نيكوليت عن للبحث سعيًا يخرج العاشق
املسلمون يغزو أن إىل غامرة، سعادٍة يف سنواٍت ثالث يعيشان حيث أسطورية قلعٍة إىل
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باعتبارها عليها ملكها يتعرَّف حيث قرطاجة إىل معهم وينقلوها نيكوليت ويأِرسوا املنطقة
ذلك، بعد بلده إىل أوكاسان ويصل قبل. من أسريًة أخذوها قد الفرنسيون كان التي ابنته
فرنسا إىل نيكوليت وترحل بعده. من لإلقليم حاكًما أصبح قد وأنه تُويفِّ قد أباه أن فيجد
تبات «يف يعيشان حيث النهاية، يف ويلتقيان جوَّال، أغان ُمنِشد زي يف ُمتنكِّرة لحبيبها طلبًا

الجماعات!» وُمفرق اللذات هادم أتاهما أن «إىل نقول ونكاد ونبات»،
من الكثري يف ترتدَّد وهي الوضوح، ظاهرة الفرنسية الرومانسه يف العربية والحبكة
أحيانًا يِصل الذي الخيال وعالم الواقع عالم بني مثلها، وتمزج، وليلة، ليلة ألف حكايات
العربية، اللياىل تقسيم يتبع الرومانسه، يف والشكل التقسيم وحتى الخالصة. الفانتازيا إىل
دوًما بادئًا وقعت، التي لألحداث رسد بعدها يأتي شعرية، بأرجوزٍة مقطع كل يبدأ إذ
بالطرائف تحفل أنها كما كرام!» يا سادة يا الراوي «يقول معناه ما يكون يكاد بسطٍر
الفردوس إىل الذهاب يُحب ال إنه أوكاسان فيه يقول الذي املوقف مثل العربي، األصل ذات
والفرسان باألدباء جهنم ستزخر بينما واملوجوعني، والبؤساء الُقسس إال هناك يجد لن ألنه

نيكوليت! حبيبته هناك ستكون وحيث الناهدات، والجميالت

امُلقدسة والكأس آرثر امللك رومانسات

أهم أحد وأساطري، ومالحم وحكايات قصٍص من عنها ِحيك وما آرثر امللك شخصية تُعتَرب
العربية واملوتيفات الصور فيها اختلطت التي الرومانسات شملتها التي املوضوعات وأبرز
فيما وتداُخل تالُحم أغرب أحد يُشكل مما ومسيحية، غربيًة املوضوعات بأشدِّ واإلسالمية
يُطَلق أصبح كما اآلرثرية»، «الدورة عن ويتفرَّع والعربية. الغربية القصصواألساطري بني
الكأس منها ة، هامَّ أساسية موضوعاٍت عدة آرثر، امللك لشخصية مبارشة يمتُّ ما كل عىل

كثري. وغريها الرامي، يوسف وقصة برسيفال، ومغامرات امُلقدَّسة،
يف وحكاياتها قصصها ُوِضعت فقد إنجليزية، أسطورية شخصية آرثر امللك أن ورغم
أدخل الذي تروا»، دي «كرتيان الرتوبادوري الفرنيس الكاتب بذلك قام من وأول فرنسا،
البالط ُحب طريقة عىل «النسلوت»، والفارس «جنفييف» آرثر زوجة بني الغرام قصة
تتعلق آرثر امللك قصص كانت وملَّا الجسدي. بالحب العذري الهوى يمزج الذي الغزيل،
ألبطال األسايس من كان امُلستديرة، املائدة فرسان قصة ومنها والفرسان، بالفروسية كلها
القصص تلك وقائع بني االتصال جاء هنا ومن الصليبية. الحروب يف الخدمة القصص تلك
الرومانسات تلك واضعو مزج وقد فيها. والرشقية العربية العنارص وبني والرومانسات
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والرتاث باألساطري وحكاياته، الرشق يف خربوها التي والخوارق والغرائب السحرية الصور
الفاتنات والعذارى الشامخة والقصور الطلسمات من رائًعا مزيًجا فأنتجوا الِكلتي، الشعبي
طريق عن األدب من النوع ذلك ازدهر وقد القصص. تلك يف يشيع مما الفوَّاحة، والرياض
الفروسية، مثاليات عن الصوفية األفكار وأثرت العربية، الثقافة من أتى الذي الثقايف اللقاح

وأعمالهم. آرثر امللك فرسان يف واضحة فظهرت
عن الحديث بدأ وقد القروسطية. الرومانسات يف أساسيٍّا رمًزا املقدسة الكأس وتُمثل
العشاء يف املسيح السيد منها رشب التي بالكأس ربطه يتم ولم عامة، بطريقٍة الكأس
رومانسة وهي ،JOSEPH OF ARIMATHIE الرامي يوسف قصة ظهور بعد إال األخري
وردت التي الغامضة الشخصية هذه قصة تحكي — أيًضا إنجليزية صورة لها — فرنسية
الذي — يهودية مدينة — الرامة من الذي يوسف تذُكر واألناجيل الجديد. العهد أناجيل يف
األناجيل تذُكر وال الدينية. التعاليم حسب يدفنه كيما بيالطس من املسيح جسد طلب
ويحكي ١١٩٠م، عام حوايل بورون» دي «روبري وضع من والرومانسة عنه. آخر شيئًا
تقوم خاللها املالئكة كانت عاًما عرشين ملدة ذلك بعد الرامي يوسف ُسجن كيف فيها
يُفرتَض التي امُلقدسة الكأس ومعه إنجلرتا إىل يرحل تحرُّره وبعد وحفظه، بإطعامه
إنجلرتا يف كنيسة أول بتأسيس وقام املسيح، دماء من قطرات عىل فيها حصل أنه
يوسف بقصة بورون دي أتى أين من أحد يعرف وال هناك. املسيحية إىل الناس ودعا
إسبانيا إىل سنتياجو القديس ذهاب وبني بينها يربطون الباحثني بعض ولكن تلك، الرامي
هون يتوجَّ الذين الحجاج قصص أن ويَرون الشكل، بنفس املسيحية إىل أهلها لدعوة
هي سنتياجو، القديس رضيح حيث إسبانيا شمال كومبوستيال دي سنتياجو مدينة إىل
يُقال والذي إنجلرتا، إىل املسيحية أدخل الذي القديس عن ُمماثلة قصٍة ابتكار وراء التي
راهب كتب وقد هناك. قربه إىل الناس يحجُّ حيث جالستونبريي بكنيسة مدفون إنه
الرامي. يوسف قصة عن عرش الرابع القرن يف مخطوًطا جالستونبريي»، «جون الكنيسة
الكأس رومانسة يف املرصية «العنارص املعنون بحثها يف مري» «مارجريت الباحثة وتذكر
الشأن، عجيبة إسالمية إشارة بها القصة أن كتابها) يف الساتري أليس (وتقتبسها املقدَّسة»
بيضاء إحداهما قارورتان فيه امُلثوَّى تابوته يف يوسف مع «وكان وتقول بالالتينية، تِرد

يسوع.» النبي وَعَرق بدِم مليئتان ية، فضِّ واألخرى
وهي نبي، بأنه للمسيح نعٍت عىل مسيحي راهب كتبَه نصٍّ يف العثور امُلدهش وِمن

اليهودية. الطوائف بعض أو املسلمون إالَّ عليه يُطِلقها ال صفة
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الرتجمة حركة مع تواَكب قد الرامي ويوسف املقدسة الكأس قصص ظهور كان وملَّا
فيها شارك والتي املحلية، اللغات إىل العربية املعارف لنقل إسبانيا يف قامت التي الكربى
مثل وجود فإن املطلوبة، اللغات يُتقنون كانوا ممن املختلفة الديانات أتباع من كبري عدٌد

غريبًا. ليس الكتب، متون يف والعربية اإلسالمية اإلشارات تلك
صدور مع هذا، يوِمنا إىل املقدَّسة الكأس وأساطري قصص استمرار العجيب ومن
لُغز يلعب حيث براون»، «دان ملؤلِّفها دافنيش» «شفرة انتشاًرا األكثر أصبحت التي الرواية
عربية. أصول ذات يات وُمعمَّ أرسار أيًضا وفيها أحداثها، يف أساسيٍّا دوًرا املقدسة الكأس

بارسيفال

ِضمن إدراجها من القراء يعَجب وقد اآلرثرية. الدورة قصص قلب هي بارسيفال وقصة
الجرماني الطابع هو العجب ذلك وسبب وليلة، ليلة وقصصألف األندلسية العربية املؤثرات
قصصالفروسية من القصة تلك عىل الشهرية أوبراُه فاجنر َوَضع منذ اتَّخذتْه الذي األصيل
(وهي بارزيفال عن إيشنباخ» فون «وولفرام وضعها التي الرومانسة أن بيد القروسطية.
العربية اإلشارات من الكثري فيها و١٢١٥م، ١١٩٧م بني فيما لبارسيفال) األملانية الصيغة
يه يُسمِّ ما نشوء يف تسبَّبت التي العربية، للكتب األوروبية الرتجمات من استمدَّها التي
يف اعتمد أنه كتابه يف يعرتف إيشنباخ أن ورغم عرش. الثاني القرن بنهضة اآلن الباحثون
الفصَلني يف خاصة الوحيد، مصدره يكن لم أنه الواضح فمن تروا، دي كرتيان عىل مصادره
ان يقصَّ إيشنباخ كتاب من األوَّالن فالفصالن كتابه. من األخرية الثالثة والفصول األوَّلني،
أنجب أفريقيا شمال يف ُمسلمة ملكٍة من وزواجه جاموريه ى امُلسمَّ بارزيفال أبي مغامرات
من ج ويتزوَّ النرصانية، االبن يعتنق الرومانسة، نهاية ويف «فرييفيز». أسماه ابنًا منها
األسطورية الشخصية هو ابنه يُصبح وهناك الهند. إىل ويرحل املسيحية، الكأس عذراء
يف إيشنباخ يضمُّ وهكذا «لوهنجرين». بارزيفال أبناء أحد يُصبح مثلما جون»؛ «برسرت

الصنع. محبوكة عقدة يف رها ويُضفِّ بارزيفال أسطورة خيوط من الكثري رومانسته
شخًصا تروا، دي كرتيان إىل باإلضافة قصته، مصادر من أيًضا إيشنباخ ويذكر
ألَّفها التي املخطوطات من طليطلة يف معرفته ل حصَّ الذي الربوفانيس، كيوت يُدعى
واليهود). العرب عىل تُطَلق الوثني صفة كانت الفرتة، تلك (ويف الوثني» «فليغيتانيس
وأراغون بقطلونيا — أحيانًا وسياسيٍّا — ثقافيٍّا ُمرتبًطا الفرنيس الربوفانس إقليم كان وقد
الُحب قصص بتناوله األخرى امُلقدسة الكأس كتب عن يختلف إيشنباخ وكتاب اإلسبانيَّتنَي.
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املعارف من الكثري وإدراجه ُمغايًرا، وصًفا الكأس وبوصف أبطاله، لها يتعرَّض التي
أندلسية. عربية إسالمية مؤثراٍت إىل يُشري ذلك وكل قصته، صلب يف العلمية واملعلومات
الرومانسات أحداث تقع حني يف وأفريقيا، وآسيا أوروبا يف تقع إيشنباخ رومانسة وأحداث
واضح. عربي أصٍل ذات ومدن ومواقع أسماء الرومانسة يف وترتدَّد بريطانيا. يف األخرى
يف معروفة كانت التي الُحب أنواع كل يُغطي األبطال بني يقوم الذي الُحب أوصاف أن كما
الُحب وقصص الحمامة»، «طوق كتابه يف بالتفصيل حزم ابن ذكَرها والتي بالذات األندلس
ذات الُحب قصص الكتاب ففي وليلة. ليلة ألف حكايات أبرزتها التي والهوى والعشق
رؤية قبل والحب وأنتيكوني) (جوان الحيسِّ والحب وجوان)، (أوبيلوت الصبيانية املسحة
وتُقرِّر وكوندويرامورس). (بارزيفال الزوجي والحب وإتونجي) (جراموفالنز الحبيب
منها أقرب أندلسية صور هي بارزيفال عن إيشنباخ رومانسة يف الُحب صور أن «الساتري»
كانت إيشنباخ رومانسة قبل الكأس أن البيِّنة االختالفات ومن أملانية. أو فرنسية صوًرا
عذراء وعرشون خمس خدمتها عىل تقوم حجر فهي إيشنباخ يف أما طبًقا، أو وعاءً أو كأًسا
بوضع حزينة جمعٍة كلَّ تقوم حمامة وثمة التمبليزين. يُدعى عسكري سلك ويحرسها
الكأس، بها املوجود بالقلعة ِصلة ذو جريح فارس وهناك الحجر. عىل بسكويت قطعة

األخرى. بارسيفال نَُسخ مع هذا يف يتفق وهو يباب، وأرض
«كوندري»، تُدعى امرأة شخصية إيشنباخ، بارزيفال يف العربية الصور أبرز ومن
الفتاة «كانت الرومانسة عنها وتقول وساحرة. وعاِلمة لُغوية عرصها، علوم بكل عارفة
عاملًة وكانت والفرنسية. والعربية الالتينية اللغات، جميع تُتِقن إنها حتى عريضة ثقافٍة ذات
كوندري، اسُمها كان الفلك. علوم كذلك وتعرف الهندسة، وعلوم واللهجات اللياقة بآداب
تُعدِّد حني كوندري، معرفة من الكثري نرى عرش، السادس الفصل ويف الساحرة». ولقبها
يها وتُسمِّ السبع، الكواكب د تُعدِّ ثم له، العربي باالسم وبعضها واملعادن، الجواهر أسماء
الفور عىل كوندري وتُذكرنا والقمر. والشمس وامُلشرتي ُزحل ومنها العربي، باسمها كلها
الخليفة أمام واملعارفوتستعرضها العلوم كل تعي التي وليلة، ليلة ألف يف د، تودُّ بالجارية
وهو تلك؟ العربية معلوماته إيشنباخ استقى أين من السؤال: ويربُز واقتدار. ودقة سهولٍة يف
و«فليغيتانيز»، «كيوت» إىل رومانسته يف العربية واملصطلحات باألمور معرفته أرجع قد
العربية اإلسبانية العلمية الرسائل من بعًضا عرف قد يكون وأن بد ال نفسه هو أنه بيد
أصلها يف قرأها قد يكون بشخٍص اتصل أو امُلثقفة، األوساط يف أيامها ُمتداولة كانت التي
والحكايات القصص طريق عن عرفها الذي الرتوبادور أفراد أحد طريق عن أو العربي،

األندلس. من استَقوها التي العربية
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وبني العرب بني الصلة إىل يُشري طويل مقطع هناك بارزيفال، من التاسع الفصل ويف
مصدٍر أول عىل طليطلة يف عثر قد «كيوت» إن املؤلف يقول ففيه املقدسة. الكأس مغامرات
العاِلم فليغيتانيس، وضع من ُمهَمل، عربي مخطوط يف ُمتمثًال املغامرة تلك مصادر من
تغرب كيف معرفة (العربي) الوثني فليغيتانيس بوسع «وكان الحكيم. ُسليمان سليل
إىل ثانية تصل أن قبل الدوران يف نجمة كل تستغرقها التي واملدة ثانيًة وتطلُع النجوم
بعينَيه الوثني فليغيتانيس رأى ولقد النجوم. بدورات البرش مصائر وترتبط البدء. نقطة
الكأس يُدعى شيئًا هناك إن وقال عنه. التعبري عن عجز ما األشياء من النجوم كوكبة يف
إىل طاروا ثم األرض عىل املالئكة من رهط تركه وقد الكوكبة. يف بوضوح قرأه املقدسة

النجوم.» تُوَجد حيث
تفسريه فبوسعنا سليمان، ساللة من إرسائييل فليغيتانيسبأنه املؤلفوصف أن ورغم
إيشنباخ يُطلقها كان التي الصفة هي إنها إذ عليه، «الوثني» إطالقصفة من بالعربي، أيًضا
الفقرة تلك دعت وقد الوثنية! اللغة اسم العربية اللغة عىل إطالقه مثل عربي، يشءٍ أي عىل
باسم املؤلف دعاها التي الشخصية عن البحث إىل «الساتري» الباحثة الرومانسه من امُلثرية
تُرِجمت والذي النجوم وعلم الفلك مجال يف العاِملني من يكون أن بد ال الذي فليغيتانيس،
استخَلَصت وقد رومانسته. بوضع إيشنباخ قيام قبل وصقلية وفرنسا إسبانيا يف أعماله
املشهور. العربي الفلكي «الفرغاني»، يكون أن إال يمكن ال هذا فليغيتانيس أن الباحثة
أن األرجح كان وإن «الفرغانوس»، الالتيني االسم يحمالن اثنان هناك كان أنه تذكر وهي
٨٦٣م)، عام (امُلتوىفَّ الفرغاني كثري بن محمد بن أحمد العباس أبو الفلكي هو املقصود
«علوم كتابه برتجمة اإلشبييل يوحنا قام وقد بغداد. يف املأمون الخليفة رعاية يف عمل الذي
١١٧٢م. عام أخرى مرًة الكريموني جريار وترجمه ١١٣٧م، عام الالتينية إىل الفلك»
أوروبا أنحاء كل يف واسًعا انتشاًرا ترجمتاهما وانترشت طليطلة، يف عِمال املرتِجَمني وِكال
اعتمد العلوم، يف أخرى كتُب وللفرغاني منها. عديدة مخطوطات تُوَجد تزال ال حيث
LIBER DE AGGREGATIONIBUS بعنوان الالتينية إىل تُرجم الذي وهو أحِدها عىل دانتي
VITA NUOVA كتابيه يف ،STELLARUM ET PRINCIPIIS CELECTIUM MOTUUM
«الساتري» وترى الثاني. الكتاب يف باالسم الفرغاني دانتي يذكر حيث ،CONVIVIOو
مفاتيح إىل ل للتوصُّ الفرغاني ومخطوطات لكتب الدراسة من بمزيٍد القيام امُلهم من أنه
إيشنباخ أشار أن بعد وذلك املقدسة، الكأس موضوع مثل صميم مسيحي بموضوع ِصلته

املقدسة. الكأس عن رومانسته يف البيِّنة العربية الصلة تلك إىل بوضوح
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وإيزولت تريستان

من تجعل جرمانية مسحًة املوسيقية امُلعالجة عليها خلعت أسطورية قصة أيًضا وهذه
والعربية الرشقية اآلثار من ق التحقُّ معها ويصُعب ومصادرها، أصولها إىل ل التوصُّ الصعب
قديمة، أيرلندية ِكلتية أصول هي اليوم النقاد بها يُسلِّم التي أصولها أن الغريب ومن فيها.
أصَلها أن الكثريون يعتقد ذلك ورغم األوىل، بالفرنسية هي املكتوبة صورها أول بينما

العظيم. فاجنر لها وضعها التي الرائعة األوبرا بسبب جرماني،
بقصص امُلتِصلة الرومانسات إحدى هي — «الساتري» تذكر كما — تريستان وقصة
وصوغها فرنسا يف تطويرها جرى التي الِكلتية للموضوعات طيب مثال وهي آرثر، امللك
تيمات عدة دخلتها القصة، ر تطوُّ مراحل بعض ففي ذلك، ومع آرثرية. رومانسة يف
تريستان قصة وكانت وإسبانيا. فرنسا جنوبي بني الصالت طريق عن انترشت رشقية
أكثر قصائدهم يف يَذكرونه وهم والقطلونيني، الربوفنساليني للرتوبادور جيًدا معروفًة
أسطورة أصول عن كتابها يف نيوستيد» «هيلني وتقول أخرى. آرثرية شخصيٍة أي من
أواخر يف الرومانسات واضعي إىل وصلت التي امُلركبة األسطورة «إن رها: وتطوُّ تريستان
مصادر من عنارص وأيًضا بل فحسب، الكلتية األعراف ال نت، تضمَّ قد عرش الثاني القرن
بالخدع امُلتعلقة الرشقية والقصص العربية، والرومانسات الفولكلوري، كالَقصص ُمتنوعة

واالحتيال.»
اتخذت والتي — وإيزولت تريستان لرومانسة األساسية القصصية الحبكة وتدور
يف تغلُّبه ثم وِصباه، تريستان َمولد حول — املختلفة والصياغات الصور من العديد
أيرلندا إىل تريستان ويعود مورولت. ويُدعى إيزولت عم هو أيرلندي فارٍس عىل الفروسية
قتل الذي هو تريستان أن تُدرك التي إيزولت وهي مارك، امللك ه لعمِّ عروٍس عن بحثًا
طريق عن السفينة يف يرشبان حيث كورنوول، إىل إيزولت تريستان ويصطِحب ها. عمَّ
مارك. امللك عريسها مع إيزولت لترشبه ا ُمعدٍّ كان الذي حري السِّ الُحب رشاب الخطأ
بالحبيبنَي الظروف وتتقلَّب برتيستان. ُمعلًقا يظلُّ قلبها ولكن امللك إيزولت ج تتزوَّ وهكذا
إمرأٍة من ج فيتزوَّ الوقت، بعض تريستان نفي ويتمُّ بالعقاب. ووعيد واتصال فراٍق بني
طريق عن أو مسموًما إما املوت عىل إرشافه إىل األمر به وينتهي أيًضا. إيزولت تُدعى أخرى
َعلًما ترفع أن السفينة عودة عند ويطلُب امللكة، طلب يف فيبعث ُمميتة، بجراٍح إصابته
زوجته وتعَلم حبيبته. حضور عدم حالة يف أسود وَعلًما عليها، إيزولت كانت إذا أبيض
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وحني بَحْرسته. تريستان فيموت أسود، َعلًما ترفع السفينة إن بقولها فتخَدعه باملوضوع،
أيًضا. هي املوت يَطويها مات، قد حبيبها أن وتجد إيزولت تِصل

يف بعضها يتبدَّى ِرصف، رشقية مسحٍة ذات الرومانسة يف ومشاهد مواقف وثمة
األشجار، إحدى تحت وإيزولت تريستان بني تمَّ الذي اللقاء مثل وليلة، ليلة ألف حكايات
حتى الُحب عن بعيدة موضوعاٍت يف الحديث دان فيتعمَّ يُراقبهما، َمن بوجود يشُعران حني
لم أنه إيزولت تُقِسم حني آخر رشقي مشهد ة وثمَّ بينهما. عالقة وجود يف الرقيب يشك ال
يكن ولم لها؛ إنقاذًا فوره من حمَلها الذي والحاج زوجها سوى أبًدا بيَديه أحد يُطوقها
امرأٍة من تريستان زواج بني التوازي إغفال يمكن ال كذلك ُمتنكًرا. تريستان إالَّ الحاجُّ ذلك
ففي وليىل. قيس القديمة العربية القصة يف حدث ما نفس وهو إيزولت، اسم نفس تحمل
االسم تحمل أخرى من ج فيتزوَّ ليىل، عن االنفصال عىل قيس يُجَرب العربية، الرومانسة
لقائهما يف مًعا ويموتان ليىل، طلب يف يُرِسل يمرضقيس، وحني لها. ُحبه عدم رغم نفسه
التي الغربية الصيغة رغم مصادفة، يكون أن من أكثر الحبكتنَي بني والتشابُه األخري.
مع تتفق أخرى بُصَوٍر عنه واالستعاضة إسالمي أثٍر أي عن فيها واالبتعاد للقصة، أُلِبست

الوسطى. العصور يف الغربي الواقع
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جاالن أنطوان (1)

لقصص الفرنسية ترجمته يف حلقٍة أول جاالن» «أنطوان الفرنيس أصدر ١٧٠٤م، عام يف
هذا، يوِمنا إىل ُمستمرًة تزال ال طويلة سلسلٍة بداية بذلك افتتح وقد وليلة». ليلة «ألف من
الكتاب؛ ذلك حول كلها تدور التي دة امُلتعدِّ املختلفة والحكايات والرتجمات الطبعات من
وبهذا وليلة، ليلة أللف املطبعة من تخرج نسخٍة أول تلك، جاالن ترجمة وتُعتَرب األسطورة!
نسخٍة أول إن حيث الطباعة؛ يف عربية نَُسخ أي سبقت قد الفرنسية الرتجمة هذه تكون

١٨٣٥م. عام بالهند كلكتا يف كانت العربية باللغة مطبوعًة تخرج
بها واستمتاعهم عليها القراء إقبال ينقطع لم الصدور، يف جاالن ترجمة بدأت ومنذ
قد يكونوا لم التي والعجائب بالخيال حياتهم مألت التي قصصها بُمطالعة وشَغفهم
وأدبه بالرشق الوَلع روَّاد أحد هو (١٦٤٦–١٧١٥م) جاالن وأنطوان قبل. من بها سِمعوا
الكالسيكية اللغات ودرس الفرنسية، «بيكاردي» بمقاطعة «رولو» بلدة يف ُولِد وقد وآثاره؛
الذي نوانتل دي املركيز مع بالعمل ١٦٧٠م عام يلتِحق ألن له أهَّ مما الرتكية، ومبادئ
العربية جاالن درس وهناك، بالقسطنطينية. العثماني السلطان لدى لفرنسا سفريًا كان
فيها زار املنطقة، يف عديدة برحالٍت وقام واليونانية، بالرتكية معرفته ق وعمَّ والفارسية،
املخطوطات ومنها — الرشقية وامُلقتنيات اآلثار جمع بهدف واليونان، وفلسطني سوريا
مكنه وقد عرش. الرابع لويس للملك ثم الفرنيس للسفري — وامليداليات والتماثيل والُعمالت
امللكي. املتحف يف وامليداليات للعمالت أمينًا فرنسا إىل عودته بعد تعيينه يتمَّ أن من ذلك
النهائية عودته حتى العربية واألقطار لرتكيا طويلة مُلَدٍد وإقاماته زياراته جاالن عاود وقد
املوضوعات عن ومؤلفات ترجمات يف العمل يف بدأ حني ١٦٨٨م، عام أواخر يف لفرنسا

الرشقية.
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الضخم مرشوعه يف إيربوليه دي لبارتيليمي مساعًدا جاالن يعمل ١٦٩٢م، عام ويف
شعوب معرفة يخص ما لكل العام املعجم أو الرشقية، «املكتبة الهام املؤلَّف بوضع
يعتربه والذي وشعوبه، اإلسالم عن معارف دائرة لوضع محاولة أول كان الذي الرشق»،
بعد املوسوعة يف العمل جاالن واصل وقد األكاديمي. بمعناه الغربي االسترشاق بداية النقاد
وردت التي املادة ألَهمت وقد ١٧٩٧م. يف الكامل العمل ونُِرش ١٦٩٥م، عام إيربوليه وفاة
لوليام «الواثق» رواية ومنها العربية، املوضوعات ذات األعمال من الكثري املعجم هذا يف

سذي. لروبرت «ثعلبة» الضخم الشعري والعمل بكفورد،
التسعينيَّات ففي وليلة. ليلة أللف ترجمته عىل أساًسا اعتمدت قد جاالن شهرة أن بيد
السندباد رحالت قصص بها عربية مخطوطٍة عىل جاالن حصل عرش، السابع القرن من
مخطوطاٍت ترجمة يف البدء القصصعىل تلك نجاح عه وشجَّ ١٧٠١م. عام فنرشها البحري،
ويبلُغ وليلة، ليلة ألف قصص عىل تحتوي سوريا يف معارفه بعض من عليها حصل
أقدم مخطوٍط من واحدة صفحٍة (باستثناء اآلن تُعتَرب مخطوطات، أربعة مجموعها
ثالثة تزال وال الكتاب، من عليها ُعثر مخطوطات أقدم امليالدي) التاسع القرن إىل يرجع
املخطوطات هذه من الرابع املجلد ُفقد بينما بباريس، القومية املكتبة يف منها مخطوطات

األوىل.
عدد بلغ عاَمني، مدى ويف ١٧٠٤م. عام من بدءًا الظهور يف جاالن ترجمة وبدأت
املخطوطات يف وردت القصصالتي جميع عىل احتوت سبعة، بالفرنسية املنشورة املجلدات
أخرى وقصة البحري، السندباد قصص إليها ُمضاًفا جاالن، حوزة يف كانت التي األوىل
النارش يِجد لم وملَّا بدور». واألمرية الزمان «قمر حكاية عىل تحتوي مجهول مخطوٍط من
مجلٍد إصدار إىل — وغضبه اعرتاضجاالن رغم — عمد ذلك، بعد جاالن لدى جديدة مادة
امُلسترشق ترجمها أخرى قصٍص مع ترجمها، قد جاالن كان سابقة قصًصا ن تضمَّ ثامن
من املزيد يف القرَّاء لطَلب تلبيًة كروا»، ال دي بتي «فرانسوا — جاالن زميل — الفرنيس

شديًدا. إقباًال القت التي القصص هذه
جديدة لقصٍص واملصادر املخطوطات من مزيٍد عن البحث عىل جاالن ذلك ز حفَّ وقد
لجاالن صديق قام ذلك، عىل وبناء والقراء. النارش طلب برتجمتها يُلبي وليلة ليلة ألف من
لزيارة دياب» «حنا ويُدعى امَلوارنة السوريِّني أحد دعوة إىل — لوكاس بول الة الرحَّ هو —
«حنا» أمدَّ وقد وليلة. ليلة أللف جديدة ملخطوطاٍت حائًزا بوصفه جاالن إىل وقدَّمه فرنسا،
من جديدة مجلداٍت أربعة إصدار من َمكَّنه بما الحكايات من غزيرة جديدة بمادٍة جاالن
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جاء لجاالن حنا رها وفَّ التي املادة أن ويبدو ليلة. ألف من لقصٍص الفرنسية الرتجمات
ن يُدوِّ جاالن بينما بالعربية، القصص جاالن عىل يتلو كان حيث الذاكرة، من ُمعظمها
املجلدات لتلك عربية مخطوطات أية تُوَجد ال ولهذا بالفرنسية، حنا له يَحكيه ما ترجمة
الثامن املجلد فيها بما مجلًدا، عرش اثنَي إىل الفرنسية جاالن بنسخة وصلت التي األربعة،
القصص من عدٍد عىل تحتوي هذه جاالن طبعة أن امُلالحظ ومن اليه. اإلشارة سبقت الذي
قصص ومنها العربية، البالد يف اآلن املتداولة األصلية العربية الطبعات يف تُوَجد لم التي
وقد استيقظ». الذي و«النائم السحري» واملصباح الدين و«عالء ا» لصٍّ واألربعون بابا «عيل
بها. جاالن انفرد حيث اليتيمة» «القصص باسم القصص تلك تسمية عىل النقاد اصطلح

األوىل العربية الطبعات (2)

وكان عرش. التاسع القرن بدايات قبل وليلة ليلة ألف كتاب من مطبوعة نَُسخ تصُدر لم
الصدور: لبدء الزمني بالرتتيب التايل، النحو عىل مطبوعًة صدورها

تحت َصَدرا مجلَدين يف ١٨١٨–١٨٢٤م، األعوام خالل بالهند األوىل ِكلكتا طبعة (١)
أحمد الشيخ بتحرير الربيطانية، الرشقية، الهند لرشكة التابعة وليامز فورت كلية رعاية
وخاصة الهند يف العربية اللغة لداريس عربية نصوٍص توفري بغرض شريواني، محمود بن

فقط. ليلة مائتي عىل الطبعة هذه وتحتوي الرشقية. الهند رشكة موظفي
الربوفيسور بإرشاف ١٨٢٥م عام الصدور يف بدأت التي برسالو طبعة (٢)
أجزاء، ثمانيَة منه أصدر الذي الكتاب) يف ذكر كما هابخت (أو هابشت مكسميليان
١٨٣٨م. عام اكتملت منه، أخرى أجزاءٍ أربعة إصدار فاليرش الربوفيسور توىلَّ وفاته وبعد
أن قبل باريس يف سايس دي سلفسرت الكبري الفرنيس املسترشق يد عىل هابشت درس وقد
ليلة أللف مخطوًطا ى تلقَّ قد أنه ذكر وقد هناك. العربية للغة أستاذًا برسالو إىل يذهب
ل يتحوَّ أن قبل األملانية، إىل يُرتجمه وبدأ النجار، بن مردخاي طرف من تونس من وليلة
املخطوط أن عىل اليوم الباحثون ويُجمع ذاته. العربي املخطوط نرش إىل ذلك عن عوًضا

هابشت! أوهام بنات من إال ليس وأنه وجود له يكن لم التونيس
د تُحدِّ أو االسم ذلك تُفرسِّ أن دون «برسالو» اسم تذكر كثرية كتبًا أن والغريب
الدكتور كتبَها التي الشيِّقة امُلقدمة يف لربسالو كامل تعريٍف عىل أخريًا عثرُت حتى مكانه،
والوثائق الكتب دار عن الصادرة برسالو، طبعة عن رة امُلصوَّ الثالثة للطبعة عصفور جابر
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بولندية ملدينة األملانية التسمية هي «برسالو أن نعلم ومنها ٢٠٠٢م. عام بالقاهرة القومية
وقد األملانية. الحدود من بالقرب بولندا من الغربي الجنوب يف أودر نهر عىل وتقع … قديمة
الرصاع ضمن الثاني، فردريك عهد خالل ١٧٤١م سنة الربوسية القوات عليها استولت
النازية أملانيا ُهزمت أن إىل كذلك وظلَّت الوقت، ذلك منذ أملانية مدينة فأصبحت األوروبي،
البولندي اسمها واستعادت ١٩٤٥م، عام بولندا إىل املدينة فعادت الثانية، العاملية الحرب يف
املعلومة هذه هنا أُثبت وإني «.WROCLAW باإلنجليزية ينطق الذي فروتسواف القديم

وليلة. ليلة ألف سياق يف عليها الحصول لصعوبة نظًرا الهامة
طبعة أيًضا ى وتُسمَّ ١٨٣٥م، عام ُمجلَدين يف نرشت التي مرص يف بوالق طبعة (٣)
حي يف ١٨٢١م عام مرص يف عيل محمد أنشأها التي املطبعة عن صدرت وقد القاهرة.
معه نابليون جلبها التي العربية املطبعة بعد نوِعها من محلية مطبعٍة أول وكانت بوالق،
الصفتي، الرحمن عبد الشيخ ليلة ألف من الطبعة هذه عىل أرشف وقد املرصية. غزوته يف

اإلنجليزية. إىل لني إدوارد بها قام التي الرتجمة أساس هي وكانت
مجلدات أربعة يف ١٨٣٩–١٨٤٢م األعوام خالل صدرت التي الثانية كلكتا طبعة (٤)
أقرَب بدت وبهذا طبعات، من سبقها بما إصدارها يف استعان الذي ماكناتن، وليام بتحرير
امُلرتجمون الطبعة بهذه استعان وقد وليلة. ليلة أللف «الكاملة» الطبعة إىل تكون ما

و«ليتمان». و«بريتون» و«بني» «تورينز»

العربية املخطوطات (3)

حُرصها أمكن فقد أشكالها من شكٍل بأي وليلة ليلة ألف من حاليٍّا امُلتوافرة املخطوطات أما
مهدي: محسن الدكتور كتاب عن نقًال ييل، كما

اآلن منها يُوَجد ال مجلدات، أربعة عن عبارة وهي جاالن، أنطوان مخطوطات (١)
بباريس. القومية املكتبة يف محفوظة ثالثة سوى

ترجمتهما كازوت» و«جاك شاويش» «ديونيسيوس منه ترجم الذي املخطوط (٢)
ويحتوي ١٧٨٨–١٧٨٩م. األعوام يف باريس يف أصدراها التي وليلة»، ليلة ألف «تكملة
والثاني ورقة، ١٢١ يف األول مجلَدين: يف وهو جاالن؛ ترجمة يف تِرد لم قصٍص عىل املخطوط
املخطوط هذا أن الباحثون ويذكر أيًضا. الفرنسية الوطنية املكتبة يف وُمودَع ورقة ١٣٠
يف ُمتناثرة عربية لقصص مخطوطاٍت عن نقًال بنفسه شاويش كتبه وإنما أصيل، غري

وليلة. ليلة ألف حكايات م تُتمِّ ُمتصلة لقصٍص مخطوط أنه أساس عىل وقدَّمه الكتب،
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قال مخطوٍط عن صاِحبُها نسَخها مجلَدين، يف وهو الصبَّاغ. ميخائيل مخطوط (٣)
املخطوط عىل بارسيفال» «دي حصل وقد عرش. التاسع القرن أول يف بغداد يف ُكِتب إنه
١٨٨٦م عام حوايل «زوتنربج» اشرتاه أن إىل ذلك بعد املخطوط واختفى ١٨٠٦م، عام بعد

اآلن. هو حيث بباريس القومية املكتبة إىل وأهداه
مجلَدين. يف بالفاتيكان. الرسولية املكتبة مخطوط (٤)

ورقة. ٢٢٩ يف ُمجلد بمانشسرت. رايلندز جون مكتبة مخطوط (٥)
ورقة. ٣٨٩ بلندن. الهندي املكتب مخطوط (٦)

بباريس. القومية املكتبة يف وُمودَع ورقة ٢٣١ يف «عابدين». مخطوط (٧)
ورقة. ٢٣٩ مجلَدين، يف بمدريد. امللكية التاريخية األكاديمية مخطوط (٨)

ورقة. ١٤٤ يف مجلد بأكسفورد، املسيح كنيسة مكتبة مخطوط (٩)
ورقة. ١٨٦ بلندن. الربيطاني املتحف مكتبة مخطوط (١٠)

األصيل مالكه باسم اشتهر مجلدات. سبعة بأكسفورد. البودلية املكتبة مخطوط (١١)
(١٧١٣–١٧٧٦م). مونتاج» ورتيل «إدوارد املسترشق الرحالة

كان حيث مرص من ماييه جلبَه (١٦٥٦–١٧٣٨م). ماييه» دي «بنوا مخطوط (١٢)
اآلن. بباريس القومية املكتبة يف ُمودَع هناك. لفرنسا قنصًال يعمل

مكتبة يف النعمان، عمر ِسرية لحكاية مخطوَطني ذلك إىل مهدي الدكتور يُضيف كما
كتابه يف مهدي الدكتور أورد وقد بمانشسرت. رايلندر جون مكتبة ويف توبنجن جامعة
مما منها، كلٍّ من لصفحاٍت بصَوٍر أتبعها املخطوطات، تلك عىل ُمطوَّلة تعليقات الهام

عام. بوجٍه حالتها وعن به ُدوِّنت الذي الخط عن فكرة القارئ يُعطي
القرن إىل تعود ليلة، ألف حكايات من مخطوطة ورقة هناك أن إىل اإلشارة وتجُدر
وهي لها. مقالٍة يف ١٩٤٩م عام ونرشتها عبود» «نبيهة الباحثة اكتشفتها امليالدي، التاسع
املبكر، العهد ذلك منذ حكاياته تدوين تمَّ قد أنه يثبت ما وهو بالكتاب، يتعلق مخطوط أقدم
العصور. أقدم منذ شفاهة تالوتها جانب إىل مكتوبة مخطوطاٍت يف متاحًة كانت وأنها
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اإلنجليزية الرتجمات (1)

صدرت فقد األخرى، األوروبية الدول يف امُلرتجمون فها تلقَّ التي هي جاالن ترجمات وكانت
طبعاٍت يف تقريبًا، صدورها فور جاالن طبعة عن نقًال وليلة ليلة أللف باإلنجليزية طبعات
وجميع املستويات جميع عىل القراء بني وانترشت ذاعت ما رسعان األمر أول شعبية
ARABIAN NIGHTS العربية» الليايل «ُمسامرات اسم اإلنجليزية الرتجمة واتخذت األعمار.
LES MILLE ET بالفرنسية األصيل باسمها احتفظ جاالن أن رغم ،ENTERTAINMENT
اإلنجليزية، الرتجمات من طبعة ١٨ صدرت قد كانت ١٧٩٣م، عام وبحلول .UNE NUITS
تتابُعات من صدر ما كل ترجمة كذلك ت وتمَّ التالية. األربعني األعوام يف العدد ذلك وتضاعف
وجيز. بوقٍت بالفرنسية صدورها بعد اإلنجليزية إىل فرنسا يف وليلة ليلة أللف وتَكِمالت
ديونيسيوس العربي بمعونة كازوت» «جاك أصدره ما برتجمة هريون» «روبرت قام وهكذا
العربية» «الحكايات عنوان تحت اإلنجليزية إىل وليلة»، ليلة ألف «تكِملة اسم تحت شاويش
وليلة ليلة ألف القته الذي النجاح مدى ذلك من ويستبني ١٧٩٢م. عام لندن يف ونرشها
ُمختلف عىل الربيطانيني والكتَّاب األدباء معظم يف الباِلغ أثرها تركت حيث إنجلرتا، يف
ليلة ألف تزال وما بعده. وما جويس جيمس حتى وكولردج، وردزورث من بدءًا العصور،

الكتاب. هذا من األخري الفصل يف سنرى كما هذا يوِمنا حتى أثرها تُمارس وليلة
التي هي اإلنجليزية إىل الفرنسية من وليلة ليلة أللف «أدبية» ترجمة أول وكانت
ترجمة ثم ضافية، ُمقدمة مع مجلدات خمسة يف ١٨٠٢م عام فوسرت» «إدوارد بها قام
عليها يطلق التي الشعبية الطبعات عرشات بعد من ١٨١١م؛ عام سكوت» «جوناثان
فيه تُطبع كانت الذي «جراب» شارع إىل نسبة GRUB STREET EDITIONS باإلنجليزية



األم الرواية

فقد مبارشة، عربي نصٍّ عن مأخوذة «كالسيكية» إنجليزية ترجمة أول أما الشعبية. الكتب
وظهرت (١٨٠١–١٨٧٦م)، لني وليام إدوارد املعروف امُلستعِرب املسترشق يَدي عىل جاءت
مجلدات. ثالثة يف ذلك بعد نُرشت ثم ١٨٣٨–١٨٤١م، األعوام خالل شهرية أجزاء يف أوًال
كُمسترشٍق عليها توفر التي األعمال من كحلقٍة وليلة ليلة ألف ترجمة عىل لني أقدم وقد
املرصيني «عادات الهام بكتابه بدأها والتي واإلسالمية، العربية املوضوعات يف ص تخصَّ
ُمعجمه ثم الكريم، القرآن من أجزاءٍ ترجمة األخرى أعماله وتضمُّ ١٨٣٦م. عام امُلحدثني»
والذي واستخداماتها، العربية الكلمات تاريخ فيه تقىصَّ الذي العربي-اإلنجليزي الضخم
اإلنجليزي اللغوي صنَّفه الذي أكسفورد ل امُلطوَّ اإلنجليزي املعجم فكرة فكرته سبقت
الذي االسم تحت صدر والذي ١٨٨٤م عام من بدءًا (١٨٣٧–١٩١٥م) مري» «جيمس
يصُدر زال وما ،OXFORD ENGLISH DICTIONARY وهو ١٩٣٣م عام منذ به اشتهر

الرضورية. اإلضافات مع هذا يوِمنا إىل ًدا ُمجدَّ
بعض مع العربية، بوالق نُسخة عىل وليلة ليلة أللف ترجمته يف لني اعتمد وقد
مناسبًة تكون أن ترجمته من لني قصد وقد وبرسالو. األوىل كلكتا طبعتَي من اإلضافات
املفاهيم تُالئم ال التي واملواقف العبارات كل منها وحذف هذَّبها لذلك العامة، للقراءة
ما منها اختار بل كاملة، الليايل يُرتِجم لم أنه كما الفيكتوري. عرصه يف الشائعة األخالقية

والرشقية. العربية والتقاليد العادات ر يُصوِّ وما ا، وهامٍّ أساسيٍّا اعتربه
أبدى الذي (١٨٤٢–١٩٠٦م)، بني» «جون بها قام التالية الهامة اإلنجليزية والرتجمة
— عمره من عرشة التاسعة يف يزال ما وهو — مكَّنه مما واللُّغات، الشعر يف ُمبكًرا نبوًغا
واليونانية والربتغالية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية األملانية عن أشعار ترجمة من
رفاقه من ومجموعة هو أسس ١٨٧٧م، عام ويف والعربية! والفارسية والرتكية والالتينية
الفرنيس الشاعر لقصائد اإلنجليزية «بني» ترجمة نرش هو رئييس بغَرض فيون» «جماعة
وليلة ليلة أللف «بني» ترجمة بنرش الجماعة نفس قامت وقد فيون». «فرانسوا القروسطي
مع فقط نسخٍة ٥٠٠ عىل واقترصت — الرقابة من هربًا — امُلسبقة االشرتاكات طريق عن
األلَفني. تعدَّى فيها االشرتاك عىل الطَلب أن رغم امُلرتجم، حياة يف طبعها إعادة بعدم د التعهُّ
األكثر النسخ من تُعترب التي الثانية كلكتا نسخة عىل ترجمته يف «بني» اعتمد وقد
حكايات تتخلَّل التي األشعار تناول فقد األصل، يف شاعًرا كان أنه وبما عام. بوجٍه اكتماًال
العربي السجعي األسلوب نقل يُحاول لم أنه بيد برباعة، وترجمها ا جادٍّ تناوًال ليلة ألف
عمًال بوصفها ترجمته إىل «بني» نظر وقد للكتَّاب. العربية العبارات يف كثريًا يبدو الذي
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بالعادات تتعلق الرتجمة عىل حواٍش أو مالحظاٍت بوضع يُعَن لم ولهذا محًضا، أدبيٍّا
استغرق وقد بعده. من بريتون سيفعل وكما قبله من لني فعل كما واإلسالمية، العربية
١٨٨٢–١٨٨٤م. األعوام خالل مجلدات تسعة يف وصدرت سنوات، ست الرتجمة يف العمل
عام ونرشها وبرسالو، األوىل كلكتا طبعتي من إضافيًة قصًصا بعدها «بني» ترجم ثم

العربية». من «حكايات بعنوان ١٨٨٤م
يف كثريًا واستخدمها واملهجورة، القديمة اإلنجليزية بالكلمات مغرًما «بني» وكان
اإلنجليزية النصوص بعث يف أيامه سائًدا كان الذي االتجاه ذلك، يف وساعده ترجمته،
اإلشارة سبقت الذي اإلنجليزية للغة الشامل القاموس صدور وبدء نرشها، وإعادة القديمة
طواها قد صدورها، وقت نالته الذي اإلقبال رغم «بني»، ترجمة أن العجيب ومن إليه.
األخرى الرتجمات أن رغم اليوم، يذكرها أحد يكاد وال بريتون، ترجمة صدور بعد النسيان

لني. كرتجمة كبرية، مكانة تحتلُّ تزال ما عليها السابقة
الذين املشرتكني من كبري عدد ووجود «بني»، لرتجمة التجاري النجاح ع شجَّ وقد
بريتون ريتشارد السري املغامر الرحالة املسترشق ع شجَّ الرتجمة، من بنسخة يحظوا لم
به الخاصة ترجمته يف — الرشوع باألحرى أو — ُقدًما امليض عىل (١٨٢١–١٨٩٠م)
برتجمة يسمع أن قبل الرتجمة يف بدأ أنه يذُكر دائًما كان أنه ورغم وليلة. ليلة أللف
التي املساعدة عروض «بني» قِبل وقد ذلك. بعد إال يبدأها لم أنه اآلن الثابت فمن «بني»،
عرشة يف بريتون ترجمة صدرت وقد األمور. من العديد يف واستشاره بريتون، له أرسلها
وأتبعها «كاماشاسرتا»؛ اسم تحمل نرشوهمية دار عن أيًضا، االشرتاكات طريق عن أجزاء،
كل عرش السبعة األجزاء تلك ت ضمَّ وقد التكميلية». «الليايل بعنوان أخرى أجزاء بسبعة
وليلة؛ ليلة أللف املختلفة والطبعات النسخ كل احتوتها التي والنوادر والحكايات القصص
الناحية من «رشعية» أكثرها تكن لم وإن للكتاب، حقيقية «جامعة» طبعة جعلها مما
األصلية، ليلة أللف ِبِصلة تمتُّ ال قد التي النصوص من الكثري فيها نجد إننا إذ األكاديمية؛
عىل بريتون طبعة احتوت كذلك منها. أصبحت بريتون، طبعة يف دخلت أن منذ ولكنها،
العرب عادات عن معارف دائرة الرتجمة من جعلت ُمسِهبة وحواٍش وتعليقات رشوحات
عىل اعتمد قد منها العديد كان وإن والعصور، املناطق كل يف عموًما والرشقيني واملسلمني
رحالته إبان جمعها التي األنثروبولوجية، ودراساته الشخصية ومالحظاته بريتون أراء

واإلسالمية. العربية البالد يف العديدة
ونقل بل «بني»، ترجمة عىل كثريًا اعتمد قد بريتون أن عىل اليوم امُلحققون ويتفق
ترجمته يُربر حتى شكلية تعديالت وإدخال قليلة كلماٍت تغيري د وتعمَّ حرفيٍّا، منها الكثري
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كثرٍي يف التام التشابُه وأثبتت الرتجمتنَي، بني جيهارت» «ميا الباحثة وازنت وقد «الجديدة».
الكلمات استخدام نهج عىل بريتون سار وقد و«بني». بريتون بني القصص ترجمات من
عىل وحافظ اإلنجليزية، الرتجمة إىل العربي السجع إيقاع نقل حاول وإن املهجورة، دة امُلعقَّ

تماًما. «بني» أهَمَله ما وهو ليلة، كل الديك صياح يقطعها التي الليايل تقسيم
بريتون، ترجمة هي «الكالسيكيات» عداد يف اليوم تدُخل التي الرتجمة أن عجٍب ومن
الفاخرة طبعاتها وآِخر الكتُب، اقتناء لهواِة مختلفة طبعاٍت يف اليوم تصدر التي وهي
هذا يف عليها اعتمدُت التي الطبعة وهي برس» «إيستون دار عن جزءًا ١٧ يف صدرت

أحيانًا. الكتاب

اإلنجليز واألدباء وليلة ليلة ألف (2)

منذ وليلة ليلة أللف اإلنجليزية اللغة يف ظهرت التي العديدة األدبية الرتجمات ساهمت
أدباء ُمعظم لدى حكاياتها تركته الذي البالغ األثر إذكاء يف عرش، الثامن القرن أواخر
الِكتاب ِمن نرى فنحن العرشين. القرن وأوائل عرش التاسع القرن طوال إنجلرتا وكتَّاب
بقصص الكتَّاب هؤالء تأثُّر مدى «كراكشيولو»، الربوفيسور ُمقدمته وكتب حرَّره الذي
سويف، جوناثان التالني: األدباء عىل وليلة ليلة ألف أثر الِكتاب ل أصَّ وقد العربية». «الليايل
والرت جيبون، إدوارد كاراليل، توماس سترين، لورانس بوب، ألكساندر أديسون، جوزيف
ثاكري، وليام كولنز، ويلكي ديكنز، تشارلز سذي، روبرت كولردج، وردزورث، سكوت،
جيمس، هنري ويلز، ج. ه. كونراد، جوزيف مرييدث، جورج ستيفنسون، لويس روبرت
األسماء! من رائعة كوكبٍة من لها فيا إليوت. س. ت. جويس، جيمس ييتس، بتلر وليام

األدباء هؤالء نفوس يف العربية القصص خلفته الذي األثر مدى يرتاوح وبالطبع،
ما الفرتة نفس يف عاشوا الذين الكتَّاب من مجموعًة تناولنا فإذا آلخر. واحٍد من وإنتاجهم
بالرومانسيني، يهم نُسمِّ أن يمكن ما وهم عرش، التاسع عرشوالقرن الثامن القرن أواِخر بني
إن بل كتاباتهم. يف إليها وأشاروا وليلة، ليلة ألف بحكايات تأثروا قد جميًعا أنهم لوَجْدنا
«اكتشاف» نتيجة إنجلرتا يف تفجرت قد أصًال الرومانسية الحركة إن قال من اد النقَّ من
واملشاعر الخيال من أنواًعا وْعِيهم إىل أدخلت التي ليلة، ألف لحكايات والفنانني الكتَّاب
ودراسات، كتٍُب من طاَلعوه فيما قبل من يَِجدوها لم التي العاطفية واألحاسيس امُلتدفقة
ذكريات أثارت التي ١٧٩٢م عام الجديدة العربية الليايل من طبعة صدور من بدءًا وذلك
األدباء هؤالء ولنأخذ وليلة. ليلة ألف قصص يف السابقة ُمطاَلعاتهم عن البحرية شعراء
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الشعراء، أولئك بعض عن أملوت» «مرييام الباحثة وتذُكر أوًال. مجموعهم يف الرومانسيني
منها، الجديدة الطبعات تلك لصدور نتيجًة وليلة ليلة ألف حكايات اكتشاف أعادوا أنهم
والثقايف الفكري تكوينهم فيها بدأ التي الفرتة نفس يف وعربية، لقصصرشقية وترجمات
ويرب» «هنرى كتبَها التي امُلقدمة أشاعت وقد قرائحهم. نتاج أبدع مع وتزامن واألدبي،
أُخرى وقصصعربية وليلة ليلة ألف حكايات فيه جمع الذي الرشق» من «حكايات لكتابه
وهو الحكايات. بتلك ُمتجدِّد اهتماٍم إشاعة يف ١٨١٢م، عام وأصدره جذَّابة، صورٍة يف
التي واالنفعاالت العواطف يتذكَّر إذ البهجة تغمره ال الذي ذلك «َمن املقدمة: تلك يف يقول
حكاياٍت أن نؤكد أن السليم ومن … وليلة ليلة ألف لحكايات األوىل للمرة قراءته صاحبت
أسهمت قد ا، لصٍّ األربعون إليها أوى التي واملغارة السحري، الدين عالء مصباح مثل خيالية
ا ممَّ أكثر مرة، ألول الحكايات تلك ظهور منذ تعاقبَْت التي األجيال جميع وإمتاع تسلية يف
إن وإمتاعه. الشباب تثقيف أجل من األوروبي الخيال قدَّمها التي األعمال كل به ساهمت
العجيبة الغرائبية والعنارص الباهرة الفنية والصور األصيل الخيال من الرصيد هذا مثل
بل املفروضة، األمثال من ُمفتَعل ُمتعنِّت بشكٍل وليس بمهارٍة األخالقية الِعَرب تعِرض التي
الخيال.» أعمال من آخر عمٍل أي يف تُوَجد أن يمكن ال مقبولة، سارة أمثوالت صورة يف

مع تبادلها التي والخطابات كولردج، يخطُّها كان التي الخواطر تمتلئ فمثًال،
من السادسة يف وهو قراءتها بدأ أنه يزعم التي وليلة، ليلة ألف عن بذكرياته أصدقائه،
األعمال «أعطني خواطره: دفرت يف يقول فهو كثريًا. وشخوصها حكاياتها إىل ويُشري عمره،
آخر موضٍع ويف العربية.» «الليايل أعطنى … أعطني والحبور، بالبهجة شبابي مألت التي

وليلة: ليلة ألف عن يقول
الخامس، ميالدي عيد قبل وتكراًرا مراًرا الحكايات تلك من مجلًدا قرأت قد كنُت «وملَّا
كان حينذاك. تنتابني كانت التي واألحاسيس الخياالت نوعية معروًفا يكون أن بدَّ فال
أن يمكن وال العزيز، والدي منزل يف البهو نافذة من ركٍن يف يقع أذُكر، ما عىل الكتاب،
نظرُت كلما به أحسُّ كنت الذي الجارفة والرغبة الرهبة من مزيج هو الذي الشعور أنىس
قبل وليس وعندئذ، بأشعتها؛ وتُغطيه الغرفة النهار شمس تغمر أن إىل لتُه، وتأمَّ املجلد إىل
الفناء.» يف مشمٍس ركٍن إىل به وأُهَرع الثمني بالكنز أمسك ألن بالشجاعة أحسُّ كنُت ذلك،
القدرة وبني وليلة، ليلة ألف ومنها الخرافية، الخيالية الحكايات بني يربط كولردج وكان
تقديره البعضمن دهشة يعزو وكان اإلنسان. يعيشه الذي الواقع يتجاوز الذي الحلم عىل
لعبته الذي الدور يف للشكِّ مجاًال يرتك ال هذا وكل الحلم. عىل ُقدرتهم عدم إىل العربية لليايل
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نظرية تشكيل يف وأخيلة، وأحالم ج توهُّ من نفسه يف أثارته بما وليلة، ليلة ألف حكايات
.FANCY والتخيُّل IMAGINATION الخيال بني وضعه الذي والتفريق لَديه، «الخيال»

وبني الهِرم» ح «املالَّ املشهورة كولردج قصيدة بني كراكشيولو الربوفيسور ويربط
القَدر لفكرة إضافيٍّا تحليًال جرانت» «أالن الباحث يُقدِّم بينما البحري، السندباد قصص
الهِرم املالح مسئولية بني ما بها ويربط أفعاله، عن االنسان مسئولية ومدى والرشِّ واملصري
يف تِرد التي القصة يف املارد الجني ابن قتل عن التاِجر ومسئولية البطريق طائر قتل عن

شهرزاد. حكايات أوائل
ليلة ألف إىل باإلشارات مليئة «امُلقدمة» البيوجرافية قصيدته فإن وردزورث، عن أما
منها: الخامس الكتاب يف ورد الذي الجزء هذا مثًال هاك نفسه. يف خلَّفته الذي واألثر وليلة

ثمني؛ كنز آنذاك عندي وكان
اللون؛ أصفر بقماش ُمجلد صغري كتاب
العربية». «الحكايات من قليلة مختارات

علمُت، وحني
مرة، ألول اآلن أعلم كما

الجديد، املقام هذا يف رفقائي ِمن
بحوزتي، الذي العزيز الكنز هذا أن
كبري، ُمحيٍط ِمن قطرة إال هو إن

منه، كبرية أربعة مجلدات هناك وأن
املنوال، نفس عىل كلها تنسج
يل، بالنسبة ا حقٍّ األمر كان

والجنان. السماء إىل األرض يتعدَّى كشًفا

الطويلة قصيدته فعندنا (١٧٧٤–١٨٤٣م) سذي روبرت البحرية، شعراء ثالث أما
وليلة. ليلة ألف ومنها الرشقية، املكتبة تراث يف قراءاته نتاج كانت التي «ثعلبة»

الطويلة، القصائد من كاملة مجموعة فله بايرون، اللورد األشهر، للشاعر وبالنسبة
«عروس تشمل وهي الرشقية»، «حكاياته اسم عناني محمد الدكتور ُمرتِجمه عليها أطلق

كورينثة». و«حصار و«القرصان» تركية»، «حكاية أسماها التي أبيدوس»
مري» «جون نارشه أن عنه يُرَوى ا وممَّ وثيقة. الرشقية باملؤلَّفات بايرون أُلفة وكانت
أحد لسان عىل «قابيل» اسم أورد قد — قصائده إحدى يف — بايرون أن من قلقه أبدى
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وإبراهيم آدم يعرفون من هم وحَدهم الجليل أهل أن تظنُّ «هل بايرون: فردَّ املسلمني؛
الفاريسلزوجة االسم هي «زليخا» أن علمت إذا ستُدهش أنك شك ال موىس… وحتى وداود
ذلك من يقصد وكان بالفارسية.» ويوسف هي عنها طويلة قصيدة هناك وأن «بوطيفار»،
كتابهم يف املسلمني لدى كذلك موجودة امُلقدس، الكتاب يف وردت التي الشخصيات تلك أن
ترجمته عىل حواشيه يف عناني، الدكتور قول يؤكد ما وهذا اإلسالمية. وعقيدتهم امُلقدس
ويكثر اإلسالمية بالعقيدة اإلعجاب «شديد كان بايرون أن من جوان» «دون بايرون لرائعة

إليها.» اإلشارة من
وعي من وليلة ليلة ألف خياالت تخرج جوان»، «دون الرائعة الشعرية امللحمة ويف

التالية: الفقرة يف بايرون

الخيالية، حكاياته يحكي قزم ُمهرج وقف البُعد وعىل
يُدخنون، الذين امُلسنني من الشيُب وخطَّها هادئة حلقة إىل

خفية، أودية يف عليها ُعثر التي الرسية الكنوز عن
املزَّاحني، األعراب أفواه من الرائعة اللماحة اإلجابات وعن

املستعصية، األمراض وتَشفي الذهب بها يُكتَسب التي الرُّقى وعن
يَطرقه، ملن بابها تَفتح التي املسحورة الصخور وعن

واحد، بعمٍل يستطْعَن الالئي السيدات من الساحرات وعن
حقيقية). الحكاية هذه (ولكن وحوٍش إىل أزواجهن تحويل

عناني محمد الدكتور ترجمة الثالث، النشيد من ٣٤ الفقرة

افتح صورة هي األوىل «الصورة قائًال: الفقرة هذه عىل عناني الدكتور ويعلق
يف كاملة تُرِجمت قد الحكايات تكن ولم وليلة، ليلة ألف يف بابا عيل حكاية من سمسم! يا
أزواجهن يحولن الالئي الزوجات وأما بعضالرواة، من بايرون بها سمع وربما الوقت، ذلك
CIRCE كريكي الساحرة تُحول حيث لهومريوس، األوديسة ملحمة فمرجعها وحوش إىل
عن ليلة ألف يف حكايات ثمة أن أنا وأضيف العارش).» الكتاب (يف وحوش إىل الرجال
ج تزوَّ الذي امللك قصة يف جاء كما أيًضا، وتماثيل وحوش إىل الرجال حولن ساحرات نسوة
وسحرت إنسان، ونصفه حجر نصفه مسخ إىل سحرته له خيانتها اكتشف وملَّا ه، عمِّ ابنة
كبرية قصة يف الجارية — الحية أيًضا وهناك األلوان. مختلفة أسماٍك إىل مدينته ُسكان
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من كلبتنَي إىل الصبيَّة أختَي سحرت التي والبنات) الحمال قصص (من زبيدة الصبابا
الشائعة العربية املجلدات يف موجودة غري (وهي نعمان» «سيدي حكاية ويف السود. الكالب
لحوم تأُكل «غولة» من ج تزوَّ أنه االسم هذا صاحب يكتشف جاالن)، ترجمة يف ورَدت وإن
كلب. إىل فتُحوِّله حر السِّ بعضمياه عليه ترشُّ إصالحها، يف أمًال بذلك يُجاهرها ا فلمَّ املوتى،
خاص. فصٍل يف عنها سنتحدَّث وليلة ليلة ألف بها تمتلئ السحر من أخرى صور وثمة

األساطري، من الطويلة قصائده موضوعات من الكثري استمدَّ فقد كيتس»، «جون أما
فقصيدته امُلقنَّعة. والعربية الرشقية بالصبغة صبغها أن بعد وإنما أساًسا، الكالسيكية
القديسة حول تدور وهي وليلة. ليلة ألف بقصص أشبه قصًة تحكي آنييز» القديسة «ليلة
يتبدَّى وفيها عام، كل من يناير ٢٠ يف تقع وليلتها العذارى، الشابَّات حامية آنييز،
ج سيتزوَّ الذي الحبيب صورة — امُلعينة الطقوس ببعض ُقمَن هنَّ إن — للعذراوات
عداءٍ يف إقطاعيتنَي أُرستنَي عن عرية الشِّ قصته حبكة كيتس ويحيك املستقبل. يف منهنَّ
نفس وعىل وجولييت. روميو يف منتاجيو وآل كابيوليت آل بعداء يُذكِّر ُمستمرَّين، وخالف
«مادلني» املعادية األرسة ابنة «بورفريو» يُِحب الشهرية، شكسبري مأساة يف الحبيبنَي نَسق
الليلة، تلك ويف العجوز. مادلني ُمربية بمساعدة آنييز، القديسة ليلة يف بها للفوز ويُخطط
الحصينة، قلعتهم يف والرشاب واملراح باملوسيقى يصطخب كبريًا حفًال مادلني أرسة تُقيم
غرفة يف واالختباء القلعة إىل الدخول يف امُلربية بواسطة ينجح بورفريو العاشق ولكن
الليلة بطقوس تقوم كيما االحتفاالت، انتهاء قبل غرفتها إىل مادلني وتأوي مادلني. نوم
مخدِعها. إىل تأوي ثم قديستها، إىل ُمبتهلًة فرتكع املوعود، زوجها خيال فيها سرتى التي
مصبوبًة نوع، كل من واإليروسية الغرامية بالصور يمتلئ املشاهد لهذه كيتس وتصوير
النهائية بالغاية اإليروسية ية الحسِّ صوَره الشاعر ويغلف رفيع. رومانيس شعري قالٍب يف
يف للزواج ُمقدمة هي العالقة تلك أن وهي عرصه، يف األخالقية املواقف مع تتفق التي
ليلة لوعود تجسيًدا بوصفه تتقبله التي حبيبته، مخدع إىل الحبيب ويدلف املطاف. خاتمة
اللقاء، ذلك عليها ينطوي التي ية الحسِّ الحقائق عىل تفيق مادلني أن بيد آنييز. القديسة
ُمتسلِّلنْي العاشقان ويهرب بها. الزواج إلتمام مًعا هروبهما برتتيب ُحبَّه لها بروفريو ويؤكد

والرشاب. التَعب خدَّرهم الذين والحراس امُلحتفِلني وسط
التي الُحب صور فائقة برباعة كيتس صور فقد كبريًا، نجاًحا القصيدة نجحت وقد
الذي العميق الشاعري الحس إليها ُمضيًفا الوسطى، العصور رومانسات يف سابًقا سادت
الُحب بني والتداُخل واليقظة، الحلم أجواء وتصوير الجديدة، البالغية والصور به، تميَّز
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من يقربها ذلك وكل واألحالم. األساطري غمامات ها تلفُّ أجواءٍ يف ، الحيسِّ والُحب العذري
وبناتهن. واألمراء امللوك أبناء بني وليلة ليلة ألف يف كثريًا نجدها التي والهيام العشق صور
ويرى القصيدة، من ٣٠ الفقرة إىل الخصوص وجه عىل «كراكشيولو» الربوفيسور ويُشري
األصناف تُعدِّد أنها كما ليلة. ألف يف املسحور» الفرس «حكاية أوتار نفس عىل تلعب أنها
عىل الفقرة وتَجري بنات. والثالث ال الحمَّ قصة يف ذكرها جاء التي العربية واملأكوالت

التايل: النحو

الفراش، جانب وإىل ذاك، وعند
الخافت، الفيض بضوئه يُلقي القمر حيث

فؤاده؛ يغُمر والشجن سكون، يف املائدة أعد
بمفرش، يُغطِّيها هو إذ

والسوداء، والقرمزية الذهبية األلوان نسَجتْه
الناعس! النوم إله رقيات من رقية

الليل، منتصف الحتفاالت الصاخب النفري وكان
النحاسية، والطبول

األنحاء، كل يف أصداؤها ترتدَّد التي واألبواق
باإلزعاج، أذُنَيه تصكُّ

منتهاها، يف إليه تِصل حني
خلفه، من البهو باب فأغلق
كليًة. الضوضاء وخفتت

∗∗∗
بالالزورد، امُلوىشَّ نومها يف مادلني تزال وما

كتَّانية، ومالبس بأغطيٍة ُمتدثِّرة
الالفندر، عطر منها يفوح نائمة

بروفريو، أخرج بينما
كر، بالسُّ امُلوىشَّ التفاح من كوًما
واليقطني، والربقوق، والسفرجل،

حالوة، القشدة يُضارع الذي والجيالتني
ى، امُلصفَّ العسل وأرشبة
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الدارصينية، القرفة بنكهة
التمر، وحلو املنَّا من وطاب لذَّ ما ومعها
املغربية، الديار من السفائن تجلبه مما

باألفاويه، امُلتبلة والطيبات
الحريرية، أقايصسمرقند من تأتي وكلها

األرز. أشجار ولبنان
∗∗∗
جة، امُلتوهِّ بيده الطيبات هذه كل ورص

اجة، وهَّ ِسالل ويف ذهبية أطباٍق يف
املضفورة، بالفضة اة موشَّ
الليل، هدأة يف باذخًة فتبدَّت

بالعطر. خ امُلضمَّ بالنور الحجرة أرجاء تُفِعم
الجميل، مالكي يا حبيبتي، يا واآلن،

استيقظي!
جمالك، عابد وأنا فردويس، أنت إنك

الحانية، «آنييز» القديسة بحقِّ عينيِك افتحي
جوارِك، إىل غفوُت وإال

إليك. شوًقا تتحرَّق فروحي

امُلتتالية األدبية الرتجمات أشاعته الذي الرشقي بالجو «شيليل» تأثر النحو نفس وعىل
العربية باإلشارات مليئًا الشعري تُراثه فنجد الرشقية، املؤلَّفات من وغريها وليلة ليلٍة أللف
حملت قد — يبدو فيما — أنها بيد اإلسالم»، «ثورة بعنوان ملحمية قصيدة وله والرشقية؛
من عدٍد نرش بعد الرشقي الوَلع َموجة سادت حيث القرَّاء أنظار جذب ملجرد العنوان هذا
القصيدة عنوان وكان وليلة. ليلة وألف العربية القصص من الباذخة األدبية الرتجمات
عنوانها فأصبح عرش»؛ التاسع للقرن رؤيا الذهبية: املدينة ثورة أو وسيثنا، «الؤن األصيل

نشيًدا». عرش اثنَي يف قصيدة اإلسالم، «ثورة
الشاب الشاعر ُزهد يُصور أن شيليل يُريد حني «أالستور»، الناجحة قصائده أول ويف
يُعرض أنه بيد للشاعر. وحبها قلبها تُقدِّم كي عربية» «صبية يختار األرضية، العواطف يف
والُحب والحق الجمال عن خياله رمز فيها ع يتجمَّ حلمية رؤيا إىل يدلف املقابل، ويف عنها،
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خطاه تقوده حيث الواقع، عاَلم يف رؤاه تحقيق وراء ويسعى الحقة. املعرفة وراء ونَهمه
وجبال وفارس العربية الجزيرة الرشق: وإىل اإلنسانية، الحضارات تاريخ عرب القهقرى
الحشاشني، اها سمَّ قصيدة كذلك شيليل كتب وقد الحلمية. رؤياه مكان كشمري، وإىل الهند،
جاءت ومنهم آملوت، قلعة يف الجبل شيخ أقامها التي اإلسماعيلية الطائفة تلك إىل إشارة

.ASSASSIN اإلنجليزية الكلمة
الذي اليوم منذ بدأها ماري، الحًقا وزوجته حبيبته مع يوميَّات كتابة شيليل بدأ وقد
ونحن باريس. يف ابتاعاها ذهبية مفكرة يف ١٨١٤م، يوليو ٢٨ أوروبا، إىل سويٍّا فيه هربا
الرشق» «قصص كتاب بينها من ونجد يقرآِنها، كانا التي الكتُب اليوميات تلك من نعرف
شاويش دوم السوري بمعاونة كازوت جاك الفرنيس أصدره الذي والكتاب ويرب، لهنري
اليوميات تلك يف ماري ذكرت وقد وليلة. ليلة ألف من جديدة لحكاياٍت ترجمًة فيه ا وضمَّ
يُطاِلعانها كانا التي األخرى الكتُب بني وِمن بالذات. استيقظ الذي النائم لقصة قراءتهما
«تاريخ كتاب كذلك شيليل قرأ كما لفولتري. والصديق لسذي، وثعلبة لبيكفورد، الواثق كتاب
«الفتح بعنوان ذلك قبل صدر قد كان جزأين من ضخم كتاب وهو أوكيل، لسيمون العرب»
دافق وخياٍل ثمينة بمعلوماٍت شيليل الكتُب تلك أمدَّت وقد وفارسومرص». لسوريا العربي
«ماري تأثُّر إىل اد النقَّ يُشري كذلك قصائده. من عدٍد يف والرشقية العربية العنارص يف ظهر
أصبحت التي «فرانكنشتاين» روايتها عنها نتَج التي الرشقية، الخياالت بتلك نفسها شيليل»
روايات من روايٍة أول البعض ويُعدُّها واألشباح، الرُّعب وروايات الخوارق روايات يف رائدًة
زوجها مع أشباح قصة لكتابة مباراٍة يف كتابتها شيليل ماري بدأت وقد العلمي. الخيال
يف احتجزتهم باِرقة راِعدة ماِطرة أمسيٍة يف جنيف، بُحرية فيالَّ يف كانا حني بايرون ولورد

الداخل!
فرغم وليلة؛ ليلة ألف مع طريفة قصة فله كوينيس(١٧٨٥–١٨٥٩م) توماسدي أما
كيف الذاتية ِسريته يف ذكر فقد الرعب، من بيشءٍ صغري وهو حكاياتها يتذكر كان أنه
من أساسية بفكرٍة ته أمدَّ قد السحري واملصباح الدين عالء حكاية صور من صورًة أن
يضع وهو األفريقي الساحر من جاءته والصورة «تداِعيات». من يتألف العاَلم بأن نظريته
الذي الصبيُّ يُوَجد مكاٍن أي يف ليعِرف الدنيا آفاق يف الُخطى ع يتسمَّ كي األرض عىل أُذنه
من حروٍف قراءة عىل القدرة «يمتلك فالساحر السحري. املصباح عىل العثور من سيُمكِّنه
ويتعنيَّ الذهن، خياالت اإلرادة، حركات القلب، نبضات … لها نهاية وال جديدة األلفبائية
دي وجد وقد الطائرة.» بي الصَّ خطوات بها تنطق هريوغليفية حروٍف يف يُعيَدها أن عليه
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وأن وغرض، معنًى له الدنيا يف موجود يشءٍ «كل أن بفكرة إملاًحا الصورة تلك يف كوينيس
األرجنتيني الكاتب وكان فيه.» يشءٍ ألكرب انعكاًسا يكون أن بد ال الوجود يف يشء أصغر
وأن املشهد، هذا عىل تحتوي ال الدين عالء قصة أن ذكر َمن هو بورخيس لويس خورخي
وأثرى به، أصيلة أفكاًرا ذلك من فصاغ خياله، له ره صوَّ أو به حلم أنه بدَّ ال كوينيس دي
يف دخل األصلية القصة عىل جديًدا بُعًدا بذلك أضاف — يشء كل فوق — وأنه بها، كتاباته

األسايس. ُصلبها
التاريخية. الرواية أبا يُعترب الذي (١٧٧١–١٨٣٢م)، سكوت والرت السري إىل وننتقل
السكوتلندا سكوت فيها أرَّخ التي ويفريل روايات سلسلة عىل تعليقه يف النج أندرو يذكر
لعملية الخيايل التسجيل فكرة يف العربية بالليايل سكوت استعان كيف قصيص، قالٍب يف
الصحراء، عرب مثل ذلك يف ِمثلهم وعسكري باترياركي شعب وهم االسكتلنديني، اندماج
ليلة بألف سكوت معرفة وترجع مفاجئ. نحٍو عىل والثقايف، التجاري امُلجتمع خضم يف
اإلشارات أن ورغم األرسة. أفراد عىل منها يقرأ أن عىل ُمتعوًدا كان حني صباه، أيام إىل وليلة
للكتاب مباًرشا أثًرا تعكس التي الرواية فإن مؤلَّفاته، كل يف تنتِرش ليلة ألف حكايات إىل
أيًضا. ويفريل روايات سلسلة من THE ANTIQUARIAN «األثرى» روايته هي العربي
وتأثريها سكوت رواية بحبكة تُحيط التي استيقظ، الذي النائم قصة تأثريات نجد ففيها
البساط فكأنها خالًصا، عربيٍّا نسيًجا منسوجة فهي «ويفريل»، األساسية روايته أما النفيس.
عليها ظاللها تُلقي وحوادثها بانو»، وبري أحمد األمري «حكاية يف ِذكره ورد الذي السحري
أحمد األمري من كالٍّ مجهولة رومانسية عواطف تقود ليلية، األلف الحكاية ففي أيًضا.
أحد البنة الرسدابي املقام منهما كلٌّ يكتِشف حيث مجهولة، بريٍة إىل بانو بري واألمرية
قبلها. له حبٍّ أي ذكرى األمري ينىس أن ُحسنها من يبلُغ والتي الجان، ملوك وأعتى أقوى
الرشير، الجنيُّ بها يخرتق نارية «كمركبٍة اسكتلندا ُمرتفعات فنار يتبدَّى «ويفريل»، ويف
ُمنتهاها، حتى سكوت رواية يف الرشقي النسج ويستمرُّ والبحر.» األرَض رشقية، قصٍة يف
يتبرصَّ ولكنه قائد، بال سيُصبح الذي شعبه يف ويُفكر املوت عىل «فريجس» يُرشف حني

بتعزيمة تنفتح سحرية مغارٍة مجرد لعشريته بالنسبة تكون أن يمكن ال ويفريل أنَّ فيُدرك
سكوت، رواية عن الحديث الربيطاني» «الناقد مجلة ناقد أراد وحني سمسم»! يا «افتح
أراده الذي للنمط يشءٍ أنسب أنها ذاكًرا الروائي، النسيج يف العربية العنارص بثنائه خصَّ
نفس يف تُوَضع أن القصة لهذه «ينبغي مقاله: يف قائًال لإلنجليز، اسكتلندا تقديم يف املؤلف
هي ما — أحيانًا االنتباه جذبت وإن — الحكاية حيث العربية» الليايل «مسامرات مرتبة
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ويُبني وتقاليده.» الرشق لعادات تُقدِّمها التي الصادقة الصورة إىل بالقياس أهميًة أقل إال
روايات خصائص م تفهُّ عىل القارئ تُعني وليلة ليلة ألف أن برباعٍة كراكشيولو األستاذ

التالية: النقاط حيث من أفضل، ًما تفهُّ التاريخية سكوت

ُمعقدة شبكة الواقع يف هو بينما ُمفكًكا القصيص البناء فيها يبدو التي األمثلة (١)
والتناُقضات. والتواُزنات اإليحاءات من

املتناولة. للمادة الشديد ع التنوُّ (٢)
الشكل نطاق توسيع من يُمكِّن مما املصادر شتَّى من مقتبسة أدبية أنواع صهر (٣)

ذاته. الروائي
اليومي. املألوف جوار إىل الواقع فوق هو ما وضع يَخلقها التي الرجفة (٤)

ُمتتالية. لثقافاٍت الشامل والواقعي الخيايل بني اإلبداعي املزج (٥)
سكوت. روايات يف الرحالة يُغطيها التي الشاسعة املسافات (٦)

امللوك ن تتضمَّ بحيث الطبقات، جميع من شخصيات تصوير يف الشامل ع التنوُّ (٧)
والعمال. والتجار وامِلهنيِّني القانون عىل والخارجني والفالحني واألرستقراطيني

حيلتهن. واتساع تدبريهن وحسن النساء مهارة (٨)

يتأثر التي للخطوات نموذًجا كراكشيولو األستاذ يُوِرد سكوت، عن الفصل هذا ويف
مرحلة يف تأثرياته أول املرء يتلقى حيث الليايل، بقصص خصوًصا اإلنجليزي الكاتب فيها
بذكريات اإلمساك ذلك بعد املرء يُعيد ثم األهل، وقصص حكايات طريق عن الطفولة
طريق عن ذلك ويتم العربية، القصص لتلك جديدة أبعاٍد اكتشاف طريق عن تلك الطفولة

منها: ُسبل عدَّة

أو أدبية كانت سواء القصص، تلك عن جديدة أبحاث أو تعليقات ظهور (١)
أنثروبولوجية؛

األقطار تلك ثقافات تَمثُّل أو وإسالمية، عربية أقطار إىل فعلية برحالٍت القيام (٢)
واإلسالمية. العربية والتصاميم منها املعمارية خاصة الفنون طريق عن

قبل. من نُِرشت قد تكن لم ليلة ألف قصص من وقصصجديدة حكايات ظهور (٣)
السابقة. للرتجمات جديدة طبعات أو وليلة ليلة أللف جديدة ترجمات صدور (٤)
وليلة. ليلة ألف طبعات تُصاحب التي واإلسالمية العربية والتصاميم التصاوير (٥)
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ذلك وظهر القصص بتلك تأثروا الذين واألدباء الكتَّاب أثر أي االنعكايس، األثر (٦)
كتاباتهم. يف األثر

اإلضافة كانت عرش، التاسع القرن من األول النصف خالل يف أنه الربوفيسور يُقرِّر ثم
روايات سلسلة نمط هو النهضة، عرص ثم الوسطى العصور أنماط بعد الوحيدة الرئيسية
وفاة حتى أوستن جني عرص منذ امتدَّ الذي سكوت، لوالرت التكويني األثر وأن ويفريل؛
جون الباحث ويذكر وليلة. ليلة ألف وقصص حكايات عن فصله يمكن ال فكتوريا، امللكة
سكوت نقل كيف ١٩٧٠م) عام الصادر النقدي» املوروث «سكوت: كتابه (يف هايدن
فحسب، اإلنجليز الكتَّاب إىل ال وليلة ليلة ألف كتاب من استقاها التي القصصية الدروس
جوتة، هايني، هنريش لدى لذلك امُلكثفة االستجابات ذاكًرا وأمريكا، أوروبا ولكتَّاب بل

توين. مارك بلينسكي، ستندال،

عرش التاسع القرن أواخر يف اإلنجليز األدباء (3)

أواخر يف ازدهروا الذين وهم اإلنجليز، األدباء من أخرى زمنية مجموعٍة إىل ذلك بعد وننتقل
إليوت وجورج مرييديث وجورج كولنز وويلكي وديكنز ثاكري ومنهم عرش، التاسع القرن

ستيفنسون. لويس وروبرت
بالخوف (١٨١١–١٨٦٣م) ثاكري مكبيس وليام ذهن يف وليلة ليلة ألف ترتبط ولم
معرفة قت تعمَّ وقد والتسلية. بالخيال بل كوينيس، ودي كولردج طفولة يف كما والرُّعب
رحلة «مالحظات كتابه أنتجت التي البالد تلك إىل ِرحلته بعد خاصة الرشق بأمور ثاكري
حوارض من كثريًا فيها زار والتي ١٨٤٥م، عام الذيصدر الكربى» القاهرة إىل كورنهيل من
قصص ثاكري يمدح الكتاب، ذلك ويف وليلة. ليلة ألف قصص يف ِذكرها ورد التي األمم
مما العنيفة، لألحداث رسدها يف امُلزِعجة الواقعية من تخلو حكاياتها «إن بقولِه: ليلة ألف
املغيل، بالزيت ا لصٍّ األربعني تقتُل حني فمرجانة، قارئها. لدى بالفاِجعة إحساًسا يرتك ال
العذارى رقاب يقطع شهريار امللك أن ورغم حقيقي، أذًى أي لهم تُسبِّب أنها أبًدا تبدو ال
يف ثانيًة الحياة إىل يَُعْدن الفتيات هؤالء أن ا حقٍّ ر يتصوَّ القارئ فإن شهرزاد، مجيء قبل
والقيثارة!» العود أنغام عىل ويُغنِّني يرُقصَن حيث السلطان، قرص ُغَرف من خلفية غرفٍة
ففي الغرور». «سوق وأهمها ثاكري، روايات من كثرٍي يف القصص تلك أثر ويبدو
الذي دوبن»، «وليام شخصية إىل ليلة أللف ُمطالعته ذكريات املؤلف ينقل الرواية، تلك
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عن يشءٍ كل معها وينىس ليلة ألف ليُطاِلع املدرسة بملعب األشجار إحدى ظلِّ يف يستلقي
سوق أحداث سياق يف ا هامٍّ يٍّا» «تناصِّ دوًرا اللياىل قصص إىل اإلشارات وتلعب حارضه.
سديل؛ إميليا َمحبوبته تجاه الطبقية بالدونية دوبن وليام شعور ل يتأصَّ حيث الغرور،
غناه إالَّ له قيمة ال شابٍّ من حبيبته ج تتزوَّ ولهذا املدينة. يف بقالة تاِجر مجرد أباه ألن
وتُصوِّرهم التجار، بشخصيات تمتلئ ليلة ألف وحكايات أوزبورن. جورج وهو ووسامته
مرتبة إىل التجار من الكثري يرتقي وفيها املهنة، تلك عىل بالثناء وتمتلئ محرتمة منزلٍة يف
هما حكايتنَي يف ترتكَّز ليلة ألف إىل الرواية وإشارات أيًضا. وامللوك بل والوزراء، الُحكام
يجد ودوبون بانو. بري والحورية أحمد األمري وحكاية البحري، للسندباد الثانية الرحلة
إىل االرتقاء يف منزلته مثل يف شخصياٍت نجاح ر تُصوِّ التي القصص تلك يف وعزاءً سلوى
من أصًال وهو البحري، فالسندباد األمر. نهاية يف بمحبوبتهم الزواج وإىل األثرياء مصافِّ
بكل ًال ُمحمَّ الجواهر، وادي إىل الرخ طائر فيها حمله التي الثانية سفرته من يعود التجار،
تاجٍر هيئة يف أحمد األمري يتنكَّر الثانية، الحكاية ويف والزبرجد. والياقوت اللؤلؤ أصناف
النهاية يف ويُصبح بل منها، والزواج بقلبها ويفوز بانو بري األمرية الحورية يصادف حيث

الهند! سالطني من سلطانًا
والتعوييضالذي التشجيعي نفساألثر لثاكري بالنسبة وليلة ليلة ألف لحكايات وكان
واالستقرار، السعادة إىل معظمها يف افتقرت ثاكري حياة أن فواقع دوبن. لوليام مثَّلته
الشعراء أمري لصديقه مرة قال وقد له. بالنسبة ثمينة مادًة وصباه طفولته أحالم من جعلت
التي بالسعادة أشعر جعلتني «لقد امللوك»: «قصائد مجموعته عىل يُهنئه وهو تنيسون

العربية.» الليايل مع صباي يف بها أشعر أن تعوَّدُت
األخ اسم وهو النشار، قصة ثاكري، عند كثريًا تردَّدت التي األخرى الحكايات ومن
هارون الخليفة مسامع عىل الستة إخوته حكايات يقصُّ كان الذي بغداد لحالق الخامس
الذي الفقري الشاب قصة وهي ليلة، ألف عىل سابقًة تكون وقد معروفة والحكاية الرشيد.
طبٍق يف ووضعه زجاًجا بها فاشرتى بها؛ يصنع ما يْدر ولم أبيه عن دينار مائة يِرث
أنه فيتخيَّل الفكر به يشطح جالس، هو وبينما ليبيَعه. بالسوق َموضع يف وجلس كبري
حتى ويشرتي يبيع التجارة تلك يف ويظلُّ به، اشرتاه الذي الثمن بضعف الزجاج باع قد
ابنة خطبة يف ويبعث ُمذهبة، ورسوًجا وخيوًال جميلة داًرا فيشرتي عظيًما، ربًحا يربح
الجميع فيسعى الوزير أبيها مع النفيسة الهدايا ويتبادل بُحسنها، اشتهرت التي الوزير
تُناوله ثم ورجله، يَده تُقبِّل وهي عروسه عىل يتعاىل الزفاف يوم ويف وخدمته. إرضائه إىل
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هكذا: قدمه، من برفصٍة عنه ويُبعدها ينتِفض عليه تلحُّ وملَّا يتمنَّع، وهو ليرشب قدًحا
هباءً ماله رأس كل ويضيع الزجاج عليه الذي الطبق فيرضب أمامه الحاِلم الرجل ويرُفص
ما هو الجزء هذا ولكن ذلك بعد طويلة والقصة الخيال. وراء وانسياقه رعونته نتيجة
أيسوب» «خرافات يف تِرد — األمثولة — الحكاية نفس أن والغريب فيها. ثاكري يجذب
عىل وليلة ليلة ألف حكاية يُفضل ثاكري أن بيد األوىل، دراستهم يف الغربيون يقرأها التي
الفتاة عن وتحكي والدلو» «الصبية بعنوان أيسوب عند تِرد وهي أيسوب. خرافات حكاية
ستبيعه بأنها باللبن امليلء بالدلو عائدة وهي الخيال وساقها البقرة حلبت التي الفالح ابنة
الثياب، أفخر فتلبس ثرية وتُصبح تدريجيٍّا، كبرية مزرعًة به تُنشئ ماًال منه وتربح زبًدا
إذ الحد ذلك عند رأسها وهزَّت ودَّهم، وترفض عنها تردُّهم ولكنها ودَّها الفتيان ويخطب
التي الحكاية نفس وهي هباءً. حلمها ويتبدَّد أرًضا اللبن بدلو يُطيح مما الرفض، تُمثِّل
«يا — أخرى أمثلٍة ضمن — عندنا ونقول الثقافات؛ من العديد يف الشعبية األمثال تُردِّدها
روايتَي يف خصوًصا الحكاية تلك إىل إشارات وردت وقد تقبضن!» تا تحسبن، ال كركدن،
شارب» «بيكي بطلتُها إذ الغرور»، «سوق يف أيًضا وظهرت و«بندنيس». إزموند» «هنري

ويعرفها: تعرفه أن دون سديل» «جو من بالزواج تحلم
يقبع زوج ومعها فيها، اآلِمرة هي وأصبحت الهواء يف قلعٍة أبهى لنفسها بنَْت «لقد
وتمتطي املاسية، والقالئد والعمامات الشيالن أفخر عىل تشتمل وهي … الصورة خلفية يف
النشار أحالم املغول. ملك لقاء إىل تتهادى الزرقاء، اللحية ذي إيقاع عىل يسري فيل صهوة

الساحرة!»
األمري دعاه الذي السادس، األخ بحكاية أيًضا معجبًا كان ثاكري أن امُلالحظ وِمن
لقوة يُوليه ثاكري كان ما إىل يُوحي وهذا تماًما. وهمية وإنما فاخرة وليمٍة إىل الربمكي
وكان والفانتازيا. األحالم طريق عن الحرمان سطوة من التخفيف عىل وقدرته الخيال،
وبكتاباته، به ستستعني التي باملجالت ويحلم يُخطِّط حني بالنشار، نفسه يُشبِّه ذاته هو
حني األخري االسم تحمل التي الرواية يف بندنيس» «آرثر طريق عن كذلك عنه عربَّ ما وهو
هم وها ألفتُها، التي القصائد من جنيهات خمسة ربحُت ألني كبري، اٍر نشَّ من «يايل يقول:

للصحف!» املقاالت من دستة نصف لكتابة معي تعاقدوا قد
ليلة ألف عن انطباعاته أول تلقى قد أنه فيبدو (١٨١٢–١٨٧٠م) ديكنز تشارلز أما
التي الصورة إن ويُقال الكتاب، طبعات نتها تضمَّ التي والرسومات التصاوير من وليلة
فوق زمان وشاه شهريار امللَكني تُبني التي هي األُخرى الصور من أكثر نفسه يف أثًرا تركت
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ألف أثر أن بيد املسحور. الزجاجي قفصها يف الِجنِّي زوجة ِبية الصَّ إىل يتطلَّعان الشجرة
العام ذلك يف صدرت أن إىل ١٨٣٩م، عام قبل فيما يظهر لم ديكنز أعمال يف وليلة ليلة
لروايات قراءاته مع ُمتزامنًا حكاياتها، اكتشاف يُعيد جعله مما و«لني»، «تورنز» ترجمتا
باستثناء أنه، فيلدنج ك. الباحث ذكره ما ذلك نتيجة وكانت أيًضا، التاريخية سكوت والرت
حكايات من أكثر رواياته يف يشءٍ إىل أشار أو يشء ديكنز خيال يُثِر لم شكسبري، أعمال
ويبدأ ورواياته. قصصه يكتُب وهو بشهرزاد شبيًها نفسه يرى وكان العربية؛ الليايل
اإلنجليزي الروائي أخذ حني همفري»، السيد «ساعة روايته منذ ديكنز عند الِكتاب أثر
ويبدو الرواية. بداية يف ومأجوج يأجوج قصص ُمستخِدًما اإلطار القصة أسلوب يجرب
كان التي — منزلية» «ساعات األسبوعية الجريدة يف كتبَها مقالٍة يف للكتاب امتنانه عظم
ميالد عيد شجرة عن فيها ويتحدَّث امليالد»، عيد «شجرة بعنوان — ١٨٥٨م عام يُصدرها
األطفال لعب طبًعا هناك الشجرة أعىل ويف يُحبها. التي الهدايا أعز ديكنز فيها يضع خيالية

ثم: األحمر»؛ الرداء «ذات مثل أحبَّها، التي الكتُب تحتها ويأتي وحَدها،
بل … األصفر القزم أو فالنتاين وال هود روبن غابة ليست — أخرى مرة غابة «صه!
ينُظر آَخر أرى إذ رشقيَّان، ملكان بل هللا! وحق ال برَّاقتنَي. وعمامة طيلسان يف رشقي ملك
غارق الفحم، بلون ضخم مارٍد جسد يرقد الحشائش، عىل الشجرة، وتحت كتفه. وراء من
من أربعة بأقفاٍل ُمغلق زجاجي، صندوق منهما وبالُقرب سيدة، ِحجر عىل ورأسه نومه، يف
األربعة املفاتيح أرى إني ُمستيقًظا. يكون حني حبيسة السيدة يُبقي حيث الربَّاق، املعدن
اللياىل مناظر إنها رفق. يف فيهبطان الشجرة أعىل املِلَكني إىل السيدة وتُشري اآلن. زناره يف

الباهرة.» العربية
املصابيح كل يل. بالنسبة وِسحرية عادية غري العادية األشياء كل تُصبح اآلن «أواه!
يُغطيها التي بالكنوز مليئة العادية الزهور وأصص ُمطلسمة، الخواتم وكل سحرية،
تُلقى كيما اللحم وقطع وراءها، بابا عيل يستخفي كيما ُمهيَّأة واألشجار الرتاب؛ بعض
حيث أعشاشها إىل النسور وتحملها بها الثمينة الجواهر تلتصق حتى املاس وادي إىل
البرصة، وزير ابن وصفة حسب تُصنع والفطائر العالية. بصيحاتهم الصيادون يُفزعها
اإلسكافيني وكل دمشق. بوابة عىل الداخلية رساويله يف ُضبط أن بعد خبَّاًزا أصبح الذي

أجزاء.» أربعة ُمقطَّعني إليهم حملوهم الذين الناس يَخيطون وهم مصطفى، هم
وركوة الساحر، ينتظر كهٍف مدخل إال هو إن الحجر عىل ُملًقى حديدي خاتم «وأى
من يأتي املستورد البلح وكل تهتز. األرض سيجعل ما األسود، والسحر الصغرية، النريان
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عني فقلعت نواتها التاجر ألقى التي املنكودة البلحة تلك منها جاءت التي نفسها الشجرة
بدًال اللص التاِجر وضعه الذي املحصول من تأتي الزيتون حبَّات وكل الخفي. الِجني ابن
من الرجل اشرتاها التي تفاحات الثالث مثل هو اح التفَّ وكل صديقه؛ جرِة يف الذهب من
ترتبط الكالب وكل الرجل. ابن من منها واحدًة األسود العبد رسق والتي الخليفة بستان
تلك الذاكرة إىل األرز ويستدعي بيِده. امُلزيفة النقود يُميز كان الذي املسحور الكلب بذلك
وجبتَها تلتِهم كي األرز من قليلة حبَّاٍت إال تأكل ال غولة الحقيقة يف هي التي املخيفة املرأة
حتى عنقه يف زرٌّ له يكون أن بدَّ فال … الهزَّاز حصاني أما ذلك. بعد املقابر يف امُلرعبة

امللك.» أبيه برص أمام الفاريس باألمري الخشبي الحصان فعل كما بي، يطري
والثلج املظلمة، الباردة الشتاء أيام يف الصباح، مطلع عند فرايش يف أصحو وحني …»
تزالني ما كنِت إن أختاه، أختاه، تهتف: دينارزاد أسمع النافذة، إفريز عىل بظالله يلقي
السلطان سمح لو شهرزاد: وترد السوداء. الجُزر ملك حكاية تُكميل أن أرجو ُمستيقظة،
بالقتل، أمٍر أي يُعطي وال الكريم، السلطان يربُز وعندها أختي. يا آَخر يوًما بإبقائي

الصعداء.» جميًعا نحن س ونتنفَّ
فنشعر للحكايات، الكاملة الذكرى تبعثها التي امُلتعة مدى املقال ذلك من ويستبني
وليلة ليلة ألف يف ترتدَّد التي العادية األشياء قائمة ذكر يف امُليضَّ بوسعه كان ديكنز أن
االستمتاع عىل القدرة بأن الثابت رأيه صعبة» «أوقات روايته من ويستبني نهاية. ال ما إىل
العَجب ينتابهم ما عادًة األطفال أن كما لإلنسان؛ العقلية للصحة الزمة العجائبية باألمور

هللا. من اقرتابهم زاد ب، التعجُّ عىل ُقدرتهم زادت وكلما الحكايات، تلك من
بعضاملواقف زخم لزيادة وليلة ليلة ألف تستخدم التي لديكنز األخرى الروايات ومن
يَعترب شزلويت، ففي كبار». و«آمال كوبرفيلد» و«ديفيد شزلويت» «مارتن فيها: واإلشارات
دليًال طفولته، يف جذبته التي العجيبة بالحكايات بالتمتُّع االستمرار عىل املرء قدرة ديكنز
فهو الحكايات تلك عن الالهي االستعالء أو الالمباالة أما وسالمته، القلب طيبة عىل أكيًدا
الحكايات بكتُب امُلعَجب بينش» «توم شخصية يف ذلك بدا وقد واملكر. الحيسِّ التبلُّد دليل
الحكايات من «بكسنيف» مسرت يسخر حني يف الكتب، محل واجهة يف يراه الذي الفارسية
شخصيته طبيعة عن تماًما ُمعربًا بينها، ويخلط شزلويت مارتن إىل حديثه يف العربية
الجارح نقده سهام ديكنز يُصوِّب صعبة»، «أوقات ويف رها. يُصوِّ أن ديكنز يريد التي
أن سالتر» «ميشيل الباحث ويذكر اإلنسان. حياة يف العجائب بقيمة يؤمن ال َمن لكل
صاحب الثالث، الصعلوك قصة هي ديكنز قلب إىل امُلحببة وليلة ليلة ألف حكايات إحدى
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مصريهم عىل ويبكون وجوههم يُسوِّدون الذين العرشة والشبَّان املغناطيس، جبل حكاية
و«قصة دوريت» «الصغرية روايتَيه من كلٍّ يف أصيلة واستعارات بصوٍر أمدَّته وقد ليلة، كل

مدينتنَي».
إعادة سبيل يف استُخِدمت التي العملية هي ديكنز عشاق لدى شهرًة الصور وأكثر
تلك، اإلصالح لعملية األساسية فالخطوة الكريسماس». «ليلة يف «سكروج» البخيل تأهيل
رأسها وعىل الخيالية بالحكايات بها يستمتع كان التي طفولته، ذكريات إىل إعادته هي

وليلة: ليلة ألف
وفجأة، قراءاته. عىل عاكًفا صغري، وهو صورته إىل وأشار ذراعه، عىل الشبح «وملسه
حزامه، يف ُمعلقة فأس ومعه النافذة، خارج يِقف غريبة مالبس عىل يشتمل رجل ظهر
أعرفه أجل، أجل، الطيب. العزيز بابا عيل بابا، عيل إنه هه! بالحطب. ُمحمًال حماًرا ويقود
وخادم تراه! أال الداخيل، رسواله يف دمشق بوابة أمام تُرك الذي اسمه، ما اآلخر، وذلك …
فكيف له، جرى ما يستحق رأسه. عىل قائم هو ها مقلوبًا، الجني علَّقه الذي السلطان،

األمرية؟!» من الزواج عىل يجرؤ
عهده؛ يف والسيايس االجتماعي نقده يف العربية الليايل استخدام ديكنز يُفت لم كذلك
للطبقات ُمالئمة أخالقية تربية توفري عدم يف االجتماعي الظلم عىل هجومه يف استخدمها فقد
إىل انحرفوا هم إذا الطبقات تلك أفراد عىل الحكومة تقسو الذي الوقت نفس يف الفقرية
عني ففقأ البلح نواة ألقى ألنه التاجر ُمعاقبة يف الِجني برغبة املوقف ذلك ُمشبًها الجريمة،
ليلة ألف من اإلشارات نفس واستخدم األذى. ذلك يف يَد وال له حيلَة ال أنه رغم الجني، ابن
الخارجية السياسة مجال يف عهده يف الربيطانية الحكومة عجز من سخريته جام ليصب
شخصية من فيها سخر ال» ودجَّ ال دجَّ «ألف اها سمَّ مقالة فنرش القرم، حرب قضية يف
ليلة ألف يف شهرية حكايات ألفاظ مغريًا آنذاك، الربيطاني الوزراء رئيس باملرستون لورد

البالية. عرصه سياسات من املريرة السخرية بظالل لتُلقي
… والزمالة الصداقة ديكنز تشارلز (١٨٢٤–١٨٨٩م) كولني» «ويلكي شارك وقد
الرسائل، من كبرية مجموعًة الصديقان الكاِتبان تبادل وقد وليلة. ليلة بألف واإلعجاب
«كراكشيولو» الربوفيسور أفرد وقد الكتاب. لقصص ملَّاحة كثرية إشارات فيها وتتبدَّى
لويلكي اإلنجليزي األدب يف وليلة ليلة ألف أثر عن حرَّره الذي الكتاب يف بقلِمه كبريًا فصًال
التي والتأثرات ليلة، ألف لقصص كولينز أعمال يف الكثرية اإلشارات فيه عدَّد كولينز،
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وديكنز. كوينيس ودي سكوت والرت خاصة الكتاب، عن تحدَّثوا آخرين مؤلِّفني ِمن اها تلقَّ
يُشبه الذي والرسد اإلطار، طريقة هو كولينز به تأثر ما أكثر أن استخلصالربوفيسور وقد
أخرى، قصٍص رِحم من القصص تتولَّد حيث الروسية، العروسة أو الصيني، الصندوق
لكولينز قصتنَي يف العربية القصص بمجموعة التأثر استبان وقد نهائي. ال دائري نحٍو عىل
يف تروى التي القصص، داخل للقصص جمعهما يف القلب»، و«ملكة الظالم» «بعد هما

اإلنساني. التالحم من ملزيد الوقت كسب بغرض الليل
«املاسة كولينز ويلكي رواية عىل كان كراكشيولو الربوفيسور مقال تركيز أن بيد
بينها وربط «الكوهينور»، وهي التاريخ يف ماسٍة أشهر مصري فيها تتبَّع التي الصفراء»،
يف كولينز انتهج وقد عموًما. بالرشق الغربية والعالقات الهند يف الربيطاني التغلُغل وبني
االستجواب طُرق واعتمد البوليسية، الرواية قصص يف الواردة التشويق عنارص الرواية
ودرجة الرواة بتسلُسل واملسلمني، العرب عند النصوص توثيق من امُلستقاة واالستدالل

موثوقيتهم.
يُضيف كيما املشهورة وحكاياتها وليلة ليلة ألف إىل اإلشارات كولينز استخدم وقد
تُمكنه التي الوسيلة الحكايات تلك يف وجد أنه كما رواياته؛ يف ه يقصُّ ما عىل جديدة أبعاًدا
السيكلوجية النتائج لتوضيح الالزَمني شخصياته، عىل والُعمق الثراء إضفاء تأمني من
للتصنيف ونظام البحار، وراء فيما بريطانية إمرباطورية تكوين عىل ترتَّبت التي واألخالقية

ذاتها. إنجلرتا يف الطبقي
حني سابقيه من رصاحًة أكثر (١٨٥٠–١٨٩٤م) ستيفنسون» لويس «روبرت وكان
إىل ينظر وكان ١٨٨٢م. عام نَرشه الجديدة» العربية «الليايل عليه أطلق ا خاصٍّ كتابًا أفرد
أو أخالقية مواعظ إىل ورائه من يهدف ال خالًصا أدبًا بوصفها وليلة ليلة ألف حكايات

١٨٨٢م: عام يف عنها قال وقد فكرية. أهمية
الطفولة عهد يف النفوس يأرس شكسبري، كتب من أكثر محبوب كتاب مثًال «هناك
وال أخالقية مواعظ تجد ال حيث العربية، الليايل به وأعني الكرب، يف النفس ويُبهج
والجنِّيات امللوك وسطجمهرة إنسانية أصوات أو وجوٍه نتعرَّفعىل ال إننا فكرية. اهتمامات
الكفاية.» وفيها والتسلية املتعة ر تُوفِّ فيها الخالصة فاملغامرات اِذين. والشحَّ والساحرات
أخرى، إىل شخصيٍة من وتوالُدها، القصص توايل أسلوب ستيفنسون استخدم وقد
أخرى، شخصية إىل الحدث تُسلِّم شخصية حيث وليلة، ليلة ألف قصص طريقة بنفس
الراجا» و«ماسة االنتحار» «نادي قصتي يف يحُدث ما وهذا األمام. إىل والرسد القصة دافعة
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نادي من الشابُّ يهُرب أن بعد األوىل، القصة ففي الجديدة». العربية «الليايل مجموعة من
االنتحار:

أرسة ربُّ اآلن وهو والكعكات، الشاب حكاية تنتهي العربي) املؤلف (يقول «وهنا
َمن أما واضحة. ألسباٍب املنزل رقم أذكر ولن كافندش. بميدان وجمور، شارع يف ُمحرتمة
يقرءوا أن فيُمكنهم االنتحار، نادي رئيس مع فلوريزل األمري مغامرات يُتابعوا أن يريدون

ساراتوجا.» وصندوق الطبيب حكاية
مثل من بأخرى، لتبدأ حكايٍة من تنتهي حني شهرزاد تقوله ملا املعادل هو وهذا
لتنطلق ذلك؟» كان «وكيف شهريار: امللك لها يقول كيما «… حكاية من هذا يكون «وأين

الجديدة. الحكاية رواية يف
قصص يف كثريًا تتبدَّى التي امُلضاد» «القرين بفكرة ُمغرًما ستيفنسون كان كذلك
التاجر البحري: السندباد مثل نقيض، طرَيف عىل يكونان ُمتالِزَمني شخَصني أي ليلة، ألف
امُلحتال، الرشير الصباغ كري: وأبو الفقري؛ الربي والسندباد الجسور، واملغامر الناجح
بعض يف التَّضادي التشخيص ذلك برز وقد امُلتسامح. الطيب الحالق صري: أبو وصديقه
جيمس األخَوين: شخصية يف باالنرتي»، «سيد رواية ويف الجديدة، العربية الليايل قصص
عجيبًا مزيًجا ستيفنسون استخدم القارورة»، «عفريت رواية ويف الطيب. وهنري الرشير،
شخصية صور حيث والجني»، و«الصياد السحري» واملصباح الدين «عالء حكايتَي من
الذي الِجني، قارورة برشائه عليه اللعنة بحلول يخاطر «كييف» ويُدعى هاواي أبناء أحد
بحوزته، زالت ما وهي القارورة صاحب مات إذا أنه واحد: برشٍط صاحِبه طلبات يُلبي
ن وتتضمَّ فاوست. أسطورة من ظالًال أيًضا تحِمل بهذا والقصة مبارشة. الجحيم إىل يذهب
«كييف» رغب إذا أنه منها واشرتاطات، تحريمات من ليلية، ألف مالمح ستيفنسون قصة
د يُعقِّ مما فيها، دفعه ا ممَّ أقل ثمنًا فيها يقبل أن فعليه ببيعها، القارورة من التخلُّص يف
يقوم رشير ِجني فهو الدين، عالء عفريت عن يختلف القارورة عفريت أن كما األمور.
يَِرثه يجعله بل منه، طلبَه الذي القرص يََهبه ال أنه كما حجر، إىل مرٍة ذات صاحبه بمسخ
ب ويتأهَّ القارورة، كييف ويبيع البحر. يف غرًقا مرصعهما يُدبِّر أن بعد ه عمِّ وابن ه عمِّ عن
القارورة استعادة إىل بذلك فيُضطر بالربص؛ أصيب قد أنه يكتشف حني حبيبته، من للزواج
بأن سعيدة، نهايًة قصته ستيفنسون يُنهي ليلة، ألف حكايات نسق وعىل للشفاء. طلبًا
اللعنة تلك من وزوجته هو بذلك فيتخلَّص كييف، من القارورة يرسق رشيًرا رجًال يجعل
عليها وأضفى العربي الكتاب عنارصمن ستيفنسون تناول كيف هذا من ونرى الُجهنمية.
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األصلية، القصة تحتِمله أن يمكن ما نهاية إىل معها ومىض وجهامة، ظلمًة أشدَّ عنارص
إىل توصيلها أراد التي األخالقية الفكرة مع يتفق بما عليها جديدًة معاني بذلك ُمضيًفا

قارئه.
حذو فيها احتذى روايٍة عىل ُشهرته (١٨٢٨–١٩٠٩م) مرييدث» «جورج بنى وقد
فرعيٍّا وعنوانًا شجبات» شعر «قص هو غريبًا اسًما وأعطاها وليلة، ليلة ألف قصص
حان قد الوقت بأن املؤمنني من مرييدث وكان ١٨٥٥م. عام وصدرت عربية» «ُمسامرات
الوسطى، القرون يف حدث كما العربية الحكاية وانفتاح حيوية لنشدان اإلنجليز للروائيِّني
اجتماعية تعبرياٍت من فيها بما امُلعارصة الرواية أرضية تُخصب أن يمكن الحكايات تلك وأن
كتابَه وكانت طفولته يف وليلة ليلة ألف مرييدث طالع وقد الوقت. نفس يف قصصية وُمتعة
محاولة روايته أن ُمقدمته يف ذاكًرا نهجها، عىل األوىل روايته بنى وقد صباه؛ يف امُلفضل
البنته كهذه قصًصا يحكي مرييدث وكان الرشقيِّني». الحكائني وطريقة «أسلوب الحتذاء
كل يبتِدعها كان التي الخيالية القصص تلك نتيجة هي روايته أن ويبدو ليلة، كل امُلتبنَّاة

نقرأ: وفيها للكبار. مكتوبة الواقع يف هي شجبات» شعر «حلق أن بيد ليلة.
التي األرض جوف يف التي واململكة تتبعها، التي والكرة باجراج» «شبيل قصة «واآلن،
شعره، بحْلق شبيل قام الذي النائم وامللك إليه، دخل الذي املسحور والقرص إليها، وصل
يف وتحبسه إحداهما عليه تسيطر كانت الذي والعفريت رساحهما، أطلق اللَّتنَي واألمريتنَي

«… زجاجة
الشعر لحْلق نضاله يف وامِلَحن االنطالقات من سلسلٍة يف نفسه باجراج» «شبيل ويجد
املدينة يُحرِّر كيما لُطغيانه، اسمه، نفس لها التي املدينة، يُخِضع الذي لشجبات السحري
الظلم عىل القضاء تُمثل «أليجورية» الرواية اعتبار اليوم النقاد ويفضل منه. وأهلها
بوصفها عنها اإلنسانية، الحرية د تُهدِّ التي والخرافات األوهام وإزالة واالجتماعي، اإلنساني
والِجنِّي الرخ، طائر مثل ليلة، ألف من املأخوذة بالتيمات تمتلئ وهي عادية. قصصية رواية

إلخ. … السحري واملصباح عليها، ينقلب ثم سيدتَُه يخدم الذي
حياته، مسرية يف بطلها نضج قصة تحكي رتشموند»، «هاري الثانية، مرييدث ورواية
الذي «روي» أبيه بشخصية محكوم فهاري وأحداثها؛ الزمان قمر األمري مغامرات نسق عىل
رواية ويف الثالثة. الصعاليك قصص يف جاء ما نحو عىل واألحالم، األوهام عىل حياته يبني
من األب به سيقوم ِلما ورمز إشارة وهي العربية»، «الليايل واالبن األب يقرأ تلك، مرييدث
وليلة. ليلة ألف قصص يف جاء ما تُشِبه التي واألحداث الوقائع من سلسلٍة يف ابنه إدخال
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الوهم عىل عقالنيًة يُضفي كيما رتشموند لهاري ذريعًة العربي الكتاب قصص وتوفر
القارة إىل بنا طار بساٍط عىل جلسنا العربية، الليايل هذه ثنايا «ويف أبوه: له يُقدِّمه الذي
عن حركاتنا أبي ه ووجَّ التفاحات، إحدى شمِّ طريق عن ُشفيُت ثم اعتللُت حيث األوروبية،
الوهم ذلك أن بيد الستقبالنا.» الجاهزة الفنادق بأسماء يُنبئنا كان تلسكوبي منظاٍر طريق
إذا أما للطفل، ُمناسب والواقع الفانتازيا بني التمييز عىل القدرة فعدم يدوم، أن يمكن ال

ُمدمًرا. أثره فيكون الكبار، جانب من جاء
األمري حكاية وبني بينها ظاهري غري تناصٍّ بعملية الرواية تلك يف مرييدث ويقوم
رتشموند هاري حياة عىل كثيفة إسقاطاٍت ر يُصوِّ كي ليلة، ألف يف بانو وبري أحمد
الذي النحو عىل بأبيه، امُلعقدة عالقاته جانب إىل والسيدات، الفتيات من بعدٍد وعالقاته
عن تشفُّ وخيانة غرية مشاعر من القصتنَي يف بما العربية، الحكاية أحداث عليه سارت
عن مقالها يف كوك» «كورنيليا الباحثة تذكر كما مرييدث، رواية يف ظاهرة أوديبية مالمح
حوله، من أبوه شيََّدها التي طفولته أْرس من رتشموند هاري ويتحرَّر ليلة. وألف مرييدث
وهزيمة أبيه عن التغرُّب بعد األبوي، اإلطار خارج إال الناضج الذات تحقيق إىل يِصل وال

ووفاته. األب
ليلة ألف أوتار عىل أيًضا ترضب هارنجتون» «إيفان هي ملرييدث ثالثة رواية وثمة
يتسلَّط كان الذي والساحر اآلخر. الدين عالء بوصفه فيها إيفان تصوير يتم حيث وليلة،
للعدالة تحقيقه يف الرشيد هارون بدور أيًضا يقوم الذي كوجلزبي توم هو الدين، عالء عىل
أبي مع العربي الخليفة فعل ما نحو عىل ملعارفه، «املقالب» بعض تدبري قبل ليس ولكن
سندباد نَسق عىل املضادة، بالشخصيات الرواية هذه وتمتلئ اليقظان. النائم الحسن،
وبارنجتون كارنجتون مثل أسماء لنجد النمط، نفس عىل يسري املؤلف إن بل وهندباد،

هارنجتون! مع يتالَزمان
نذُكر أن لهؤالء التاِلني اإلنجليز األدباء من أخرى مجموعٍة إىل االنتقال قبل يفوتنا وال
بالحكايات ُمماثًال اهتماًما أبَدوا قد الفرتة تلك يف واملؤرخني املفكرين من عدًدا ثمة أن
وسقوط «اضمحالل صاحب جيبون، إدوارد املشهور املؤرخ طالع فقد والرشقية، العربية
عن يكفَّ «لن كتاب أنها ووجد ُمبكرة، ِسنٍّ يف وليلة ليلة ألف الرومانية» اإلمرباطورية
ويذُكر الغريبة.» واملعجزات اإلنسانية للعادات مؤثرة صوٍر من يُقدمه بما القارئ امتاع
يكون قد وليلة ليلة ألف لحكايات جيبون إعزاز أن يونج، م. ج. جيبون، سرية كاتب
الخالفة خاصة — األدنى الرشق تجاه كتابه يف يُبديه الذي الحار التعاطف يف السبب

اإلقطاع. عصور يف أوروبا مع تعاُطفه يفوق الذي — العباسية
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طروادة آثار بكْشف شيلمان الربوفيسور قيام هومريوس إلياذة قراءة ألهمت وكما
الحصان بقصص وغرامه ليلة ألف لحكايات اليارد هنري السري قراءات ألهمت وأطاللها،

١٨٤٠م. عام نينوى أطالل عن بالكشف ذلك بعد قيامه النحاس ومدينة األبنوس
والعجائبية الغرائبية الصفات أن من إروين» «روبرت ذكَرها التي فهي اآلراء أغرب أما
طفولته، يف نيومان الكاردينال ذهن يف قويٍّا أثًرا يبدو فيما تركت قد وليلة ليلة ألف لحكايات
واقًعا املعجزاُت فيه تُمثِّل الذي الكاثوليكي، اإليماَن ذلك، بعد بسهولٍة، يقبل أن إىل به أدَّت
فريدة واقعًة (١٧٩٥–١٨٨١م) كاراليل توماس حالة تُمثل كذلك املؤمنني. نفس يف حقيقيٍّا
رسول عن الهامة محارضته إىل انتهت التي واإلسالمية الرشقية االهتمامات إىل له الدافع يف
الذي فرود»، أنتوني «جيمس الباحث يذكر إذ الرسول، صورة يف البطل بوصفه اإلسالم
كانت وليلة ليلة ألف لقصص وُحبه قراءته أن ١٨٨٤م، عام جزأين يف كاراليل لحياة أرخ
وحياة اإلسالمي الدين أصول عىل واالطالع الرشقية، باألمور لالهتمام لَديه الدافع هي
وكانت الغرب، يف شاعت التي والخرافات األغاليط ِمن ذلك وتخليصكل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد، النبي
عام الصادر البطولة» وعبادة األبطال «عن الهام كتابه يف ها ضمَّ التي كاراليل محارضة
أفكار ت غريَّ والتي وقتها، يف ونبيه اإلسالم عن املوضوعية الكتابات أوائل من ١٨٤١م،

جذريٍّا. تغيريًا الكريم ونبيه اإلسالم عن األوروبيني

العرشين القرن أوائل (4)

أخرى تفاصيل هنا ونُضيف وويلز، لكونراد أعماًال الكتاب هذا من أخرى فصوٍل يف تناولنا
وليلة. ليلة بألف ِصلتهما عن

كونراد يُغادر أن قبل ١٨٧٤م، عام وليلة ليلة أللف بولندية ترجمٍة صدور رغم
معلوماته اتَّصلت ثم الفرنسية، طبعاته يف الكتاب عىل تعرَّف قد نجده بعام، بولندا موطنه
بريتون، ريتشارد السري لكتُب ُمطالعاته وعرب املاليو، يف إقامته منذ واملسلمني اإلسالم عن
إرجاع يف مارل» فان «هانز الباحث نجح وقد واملدينة. ملكة زيارته عن كتابه خصوًصا

بريتون. كتب إىل اإلسالم عن كونراد عند واألفكار اإلشارات من الكثري
والجُزر البحر حول تدور رواياته ومعظم بحريٍّا، وضابًطا بحاًرا كان كونراد أن وبما
الصورة وكانت السندباد، رحالت عىل لييل» «األلف اهتمامه انصبَّ فقد البحرية، والرحالت
السندباد القاه الذي البحر» «شيخ صورة هي أعماله يف وتردَّدت فيه أثرت التي البديعية
تحِمله بهيمة كأنه ره وسخَّ كتَفيه فوق ورِكب خدعه والذي الخامسة، سفرته يف البحري
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يمكن الذي الثقيل العبء لتصوير الرمز ذلك كونراد استخدم وقد مكان. إىل مكاٍن من
«األوتوكراسية روايتيه يف الصورة تلك وردت وقد شخصياته. من شخصية تحمله أن
عن له خطاٍب يف كونراد كتب ذلك، وقبل (١٩٠٤م). و«نوسرتومو» (١٩٠٥م) والحرب»
يل، بالنسبة البحر شيخ مثل «إنها قائًال «العودة» قصته كتابة يف يُالقيها التي املصاعب
«مننجهام إىل له خطاٍب يف الصورة نفس ويُعيد كتفي.» فوق من أُنزلها أن بوسعي فليس
إىل أكتب أن اقرتاح بمجرد منِّي تتخلَّص أن يمكنك ال البحر، كشيخ «إننى جراهام»:

أخيك.»
العربية، بصورتها دخلت التي ذاتها بالكلمة الغول، صورة كذلك كونراد ويستخدم
كتب الذي البرش، لحوم آكيل بموضوع كذلك عنده ارتبطت وقد والخوف، الرُّعب لتصوير
عند بدأت قد والغول البحر شيخ عن اإلشارات هذه تردُّد بداية أن امُلالَحظ ومن كثريًا. عنه

وليلة. ليلة أللف لرتجمته بريتون نرش بعد مبارشًة كونراد
فإن خانقة، قوى عن يُعرب كي وليلة ليلة ألف إىل إشاراته يَستخدم كونراد كان وإذا
امُلستقبلية. والتطلُّعات واإلمكانيات السعة وبني بينها يربط — العموم وجه عىل — ويلز
ويشري يعيش» كي «يكتب ١٨٩٤م عام فرتة يف كان أنه ه أُمِّ إىل له رسالٍة يف ويلز ويقول
يُمكنه التي األفكار «يتلقط» لذلك نتيجة كان أنه إىل الذاتية» السرية يف «تجربة مذكراته يف
قصته بكتابة قيامه األيام تلك إىل ويعود الوقت. ذلك إبَّان وقصصه مقاالته يف استخدامها
(مع الثانية السندباد رحلة قصة عىل علمية — ُفكاهية تنويعة وهي إيبيورنيس» «جزيرة
بيضة عىل فيها يعثر جرداء جزيرة يف السندباد يتخلَّف حني كروزو)، روبنسون من مزيٍج
عمالًقا طائًرا ويذكر السندباد، قصة إىل رصاحًة الراوي يُشري ويلز، قصة ويف الرخ. طائر
يف يرشع أن قبل الطري.» لذلك أسطورة إال يكن لم السندباد رخ «إن ويقول اإليبريونيس، هو
قصته ويلز كتب وقد ضخمة. بيضًة فيها يكتشف جزيرٍة إىل ولجوئه غَرِقِه عن روايته رسد
يذُكر البحري للسندباد الثانية الرحلة عىل بريتون بها يُعلق حاشية وفيها ١٨٩٤م، عام تلك
«طائر ذكريات يف لها ُمشرتًكا أصًال ويقرتح األسطورية، الطيور من أخرى أنواًعا فيها
آخر أساس وثمة … املجنَّحة امُلخيفة املخلوقات من وغريه الحجم الهائل امُلجنَّح الرتوداكتيل
اإليبيوريس طائر إىل يُشري السندباد يكون أن ويمكن … املبالغة من قليل إىل إال يحتاج ال
عليها، وتعليقاته العربية لليايل بريتون برتجمة ويلز تأثر يأتي هنا ومن «… مدغشقر يف
عن مقاله يف إمبسون» «روبرت ويتساءل قصته. لعنوان بريتون كلمة نفس واستخدامه
يف إيَّاها ًرا ُمطوِّ الزمن» «آلة قصة ويلز كتب كيف رشح أن بعد وليلة، ليلة وألف ويلز
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وليلة ليلة ألف قراءة قادت «هل الحايل: شكلها يف إلينا وصلت أن إىل مختلفة أشكاٍل
فصل أيًضا (انظر الزمن؟» آلة يف استخدمه الذي اإلطار للقصة الهيكيل األسلوب إىل ويلز

هذا). كتابنا يف اإلطار» «القصة
استمرَّ فقد امُلبكرة، ويلز مؤلفات يف هام دوٍر بَلِعب وليلة ليلة ألف قيام إىل يُشري وكما
مسرت «تاريخ املشهورة روايته ففي ذلك. بعد عديدة وإلهاماٍت بمصادر مدِّه يف التأثري ذلك
عىل عالمًة ويقوم اإلنسانية، للحياة الواسعة اإلمكانيات عامة بصفٍة األدب يُمثل بويل»،
عدًدا بويل مسرت يشرتي وحني والظروف. التقاليد تفرضها التي القيود وراء فيما االنطالق
الخالق؛ األدب من النوع ذلك ويُمثل بينها، من وليلة ليلة ألف كتاب يكون األدب، كتب من
عىل ويحجر القيود يفرض الذي اآلخر الوجه يُمثلون آخرين أشخاًصا املؤلِّف يُقدِّم حني يف

فولز. مسرت شخصية مثل والخيال، الفكر انطالق
«النائم رواية أوالها ليلة، بقصصألف مباًرشا اتصاًال تتَِّصالن أُخريان روايتان وهناك
اليقظان النائم لحكاية واإلنجليزي الفرنيس العنوان نفس تأخذ التي (١٨٩٨م) يستيقظ»
يُدور يجعله بأن املوضوع ر يُطوِّ ولكنه النوم، يف االستغراق فكرة ونفس ليلة، ألف يف
أصبح قد أنه فيكتشف سنة، مائتي مرور بعد يستيقظ ثم ينام الذي «جراهام» حول
الحسن، أبي التاجر وشخصية شخصيته بني التناصُّ ف يتوقَّ وعندها األرض. عىل ملًكا
يف ليًال ويطوف لنفسه، «وزيًرا» فيتَّخذ الرشيد، هارون الخليفة لشخصية ُمتالزًما ويصبح
العظيم» «البحث بعنوان الثانية والرواية الناس. أحوال الستطالع ُمتنكًرا مدينته شوارع
تشكيل عىل العجائب قدرة ر ليُصوِّ وليلة ليلة ألف من صوًرا ويلز يستمدُّ وفيها (١٩١٥م)،
طريق عن يتحدَّد ببحٍث «بنهام» يقوم وفيها الواقع. ره يُوفِّ ال نحٍو عىل وتنظيمها الحياة
اآلمال؛ لبلوغ ويسعى يكدَّ أن إال املرء عىل ما أن البداية يف ظن «لقد ليلة: ألف إىل إشارة
من شيئًا … شيئًا هناك بأن قناعة عىل أصبح — والكد السعي من حياة بعد — ولكن
تلك البرش، بني أمام للكون السحرية املغارة بفتح فجأة يقوم … سمسم يا افتح نوع
حدث ملا ُمماثل بيشء «بنهام» ويحلم املرء.» به يؤمن يشء كل يف تكمن التي الثمينة املغارة
يف بنهام حلم وينتهي يشء، لكل مالًكا نفسه يجد حني يستيقظ النائم رواية يف لجراهام
إذا أصبح، أخريًا … أحد يعرفه ال «ملوكيٍّا، العالم يف متجوًال نفسه يجد بأن القصة نهاية
الذي األمان ألن سكينة، يف الدنيا أنحاء يف يتجوَّل أخرى، مرة الرشيد هارون القول، صح

البرشية.» أمراض أرسار عىل يُطلعه لن قرصه يف يشيع
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أيرلندا من عمالقان (5)
جويس؟! جيمس العظيم غري أوَّلهما سيكون من وطبًعا،

ومن أخرى أعمال خلفية من ينشأ الفني العمل أن شلوفسكي» «فكتور ذكر وحني
الكثري ة وثمَّ جويس. أعمال عىل إال ينطبق ما أكثر ينطبق ذلك يكن لم بها: ارتباطاٍت خالل
وهو اإليطالية الرتجمة من نسخة لديه فكانت وليلة؛ ليلة بألف جويس ِصلة يُوثِّق مما
بريتون ريتشارد ترجمة من نسخًة بها استبدل باريس، إىل انتقل وحني تريستا. يف يعيش
جويس» لجيمس الشخصية «املكتبة عن ُكتَيبه يف كونوليل» «توماس ويوثق جزءًا. ١٧ من
فاصلًة أوراًقا جويس فيها ترك التي األماكن إىل ويُشري الكاتب، لدى الرتجمة تلك وجود
«صديقنا الهام كتابهما يف ماري وزوجته كولوم» «بادرايك ذكر وقد الحًقا. إليها للرجوع

ييل: ما (١٩٥٩م) جويس» جيمس
األعمال عىل يتعرَّف أن أراد فقد الليلية، الحياة تتناول ويك» «فنجانز كانت وملَّا
العربية» «الليايل األعمال: تلك أحد وكان لها. انطالٍق نقطة الليل حياة اتخذت التي األخرى
الطوَّافني قصص يف لت تأصَّ املجموعة أن نعرف أننا كما بالليل، يتعلق إطارها كان فقد …
لذلك مالمحها. ببعض يُخربه كيما العربية الليايل بقراءة أحد يقوم أن جويس ورغب ليًال.
له ذكرته يشء أول وكان للكتاب. بريتون ترجمة من ُمجلًدا عرش ستة شقتي إىل أرسل
وأختها الراوية إن بل فارسية، حكايات العربية الحكايات خلفية أن اهتمامه: محطَّ عنها
الثقافات إحدى بها تُفيض التي بالطريقة مفتونًا جويس وكان فارِسيَّني. اسَمني تحِمالن
العربية الحكايات نشوء بني تناُظر هناك كان إذا عما يعرف أن وأراد أخرى، ثقافٍة إىل
عن وسأل الكلتية؛ واألساطري الحكايات من آرثر امللك حكايات نشوء وبني الفارسية من
جويس وحدثت … جميعها عرش الستة األجزاء طالعت وقد وأختها. الراوية اسَمي معنى
وزيره، مع ليًال ل يتجوَّ وهو الخليفة ويك فنجانز يف يظهر أن بد وال فيها. كثرية مالمح عن
«األختان حول تدور التي فهي قراءتي من استمدَّها بأنه يقنٍي عىل أنا التي السطور أن غري

ليًال». تتحدثان اللتان
باألوديسة معرفته مع تزامنت قد البحري بالسندباد جويس معرفة أن ويبدو
عوليس رواية يف «تليماخوس» فصل من نعرف فنحن سبقتها. قد تكن لم إن لهومريوس،
(إشارات البانتومايم بطريقة بعرٍض — جويس وهو — ديدالوس ستيفن أُلفة لجويس،
العارشة يف جويس كان حني — ١٨٩٢م عام ِدبلن يف تقديمه جرى كالم) دون وإيماءات
«بانتومايم العام العرض من جزء وهو امُلرعب»، توركو «بانتومايم عنوانه — عمره من

البحري». السندباد
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«فنجانز كتابة يف البدء قبل يكتبها جويس كان التي والتخطيطات املالحظات وتمتلئ
ففي وليلة. ليلة ألف وشخصيات قصص إىل باإلشارات — ١٩٢٢م عام من بدءًا — ويك»
قصصداخل القصص، من سلسلة العربية، «الليايل جويس: يكتب «األختان»، ُمعنَون جزءٍ
«األختان» القصرية قصته أن أيًضا يُوحي قد وهذا شهرزاد». «مفخرة إىل ويُشري قصص.»
أن املؤكد فمن أيًضا، ودينارزاد شهرزاد بهما مقصوًدا كان دبلن» من «أناس مجموعة يف
العجوز» «موتر عن بيان قصصمتفرقة: وبداخلها اإلطار للقصة صورة هو القصة هيكل
عن إليزا قصة ذلك ويُكمل وقصصه، فلني» «األب عن بيان يتبعه تنتهي، ال التي وقصصه
كانت حني النوم» يف تستغرق أن وشك «عىل وكأنها تبدو إليزا، أخت أن ويُالحظ أخيها.
فينيكس»، «ُمتنزَّه يف كذلك «األختان» تظهر ويك، فنجانز ويف القصة. لها تروي أختها
يمكن ال نحٍو عىل ليًال تتكلَّمان اللتان ودونيازاد «سكرتزيرازد بعبارة جويس ويُقدِّمهما

عليه». السيطرة
وقد ليىل. كتاب هو — وليلة ليلة ألف مثل مثله — ويك» «فنجانز أن الجيل ومن
الحلمي الهيكل يرفدان العربي الكتاب من حكايتنَي ثمة أن إىل هارت» «كاليف الناقد أشار
يغفو منه، أعظم شخصيٍة تَمثُّل ِمن الحسن ألبي يحُدث ما نحو فعىل ويك. لفنجانز
أنه ليِجَد ُمختلف مثوى يف يستيقظ له نعسٍة «وبعد الشخصيات ُمتعدِّد الكتاب بطل
واملكاني الحيزي التقلَُّب عامَلني، بني الحسن أبي د تردُّ ويوازي بالفعل.» األب أصبح قد
الحكماء أحد فيها جعل التي محمود»، السلطان «حياتا حكاية أيًضا وهناك لفنجان.
القرص نافورة يف رأسه فيها وضع قليلة لحظاٍت خالل يشُعر مرص سلطان الصوفيني
وقد قصرية. لحظٍة يف كامًال عمًرا بذلك فيُقدِّم شاق، عمٍل يف طواًال سنواٍت أمىض قد أنه
كيما ويبسطه الزمن فيه يضغط لجويس هاًما مصدًرا الفريدة الزمنية النسبية تلك وفرت
فكرة جويس استوحى وقد كتابه. تُناِسب التي الرسدية والصنعة الروائية الحنكة يُظهر
فمن ليلة؛ ألف كتاب ها يضمُّ التي القصص أزمنة يف التداُخل من كذلك الزمني االضطراب
اإلسالم، عىل السابقني الساسانيِّني زمن يف يعيشان كانا وشهرزاد شهريار أن امُلفرتَض
عىل يظهروا لم وهم بيربس، والظاهر بل واملأمون الرشيد هارون عن تحكي شهرزاد بينما

طويلة! بآماٍد الساسانيني بعد إال التاريخ مرسح
أن بيد وليلة، ليلة ألف من أخرى عديدة وتمثُّالت بإشاراٍت ويك فنجانز وتزخر
يجعل لها، وجود ال وكلمات ُمركبة لكلماٍت ونَحته فيها وتغيريه بالكلمات، جويس «لعب»
أي أن شكَّ وال واضح. نحٍو عىل التوازيات لتلك العربية باللغة فكرة تقديم الصعب من
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من كالٍّ يُضارع بما الرتجمة، مفاخر من ستكون العربية إىل ويك لفنجانز ُمرتقبة ترجمٍة
وليلة. ليلة وألف جويس عمل

بإشارات األخرى هي تمتلئ نجدها «عوليس» األساسية جويس رواية إىل نرتدُّ وحني
يطوفان ديدالوس» و«ستيفن بلوم» «املسرت فبطالها وشخصياتها. وحكاياتها ليلة ألف
الفانتازية وتهويماته بلوم أفكار يف وترتدَّد بغداد. يف الرشيد هارون كطواف دبلن بمدينة
مسقوفة. طُرٍق يف أتجوَّل … الرشق يف ما «مكاٌن «كاليبسو»: فصل يف كما الرشق، صور
امُلرعب، توركو ضخم، رجل السجاد، محالت فيها ُمظلمة مغارات بي. تمرُّ مة ُمعمَّ وجوه
قد اليوم. طوال وهناك هنا أطوف … الخرطوم ملفوفة نرجيلة ن يُدخِّ ساَقيه، عاقًدا يجلس
الجديد. «موليل» جورب رباط لون بنفسجي، قمر، الليل، سماء … اثننَي أو ا لصٍّ أُصادف
بكل ُمغرم وهو القانون.» اسُمها: ما التي اآلالت تلك إحدى عىل تعزف فتاة اسمع. رشائط.
العربي طارق جبل يف املولودة — موليل زوجته دخول ل يُسهِّ مما أوسطي، رشق هو ما

خياالته. إىل — األصل
الهومري الهيكل جويس اتخذ إذ األوديسة، اليونانية امللحمة بطل عوليس وصورة
أوجه فهناك البحري، السندباد بصورة — بالرضورة — تمتزج لروايته، علويٍّا نموذًجا
أيًضا كثريًا السندباد ذكر يرتدَّد ولهذا ترحالهما، يف يُصادفانه وما االثنني بني عديدة َشبٍَه
إياب بعد الرواية، أواخر يف ورَدت التي الفقرة بهذه ذلك عىل ونُمثِّل جويس. رواية يف
واأللفاظ اللغة تشكيل يف املعهود بأسلوبه جويس عالجها التي دبلن، يف منزله إىل الرحالة

عوض: لويس الدكتور ترجمة من والفقرة خيايل. تركيبي نحٍو عىل
رفاقه؟» وَمن رفاقه. «مع

والبندباد الخياط والخندباد الصياد والصندباد ار البحَّ السندباد البحري. السندباد
والرندباد الهجاء والهندباد البناء والبندباد الفالح والفندباد الحداد والحندباد النجار
الزمار والزندباد الطحان والطندباد الدساس والدندباد الكشاف والكندباد الرقاص

الفثفاث.» والغنغباد السجان والسجندباد
ذلك؟» كان «متى

السندباد رخ الرخ، فرخ الفرخ، بيضة حول ُمربًعا فوجد الفراشامُلظلم «حنيمىضإىل
النوار.» مظلمباد رخ رخ، كل فرخ فرخ، كل فراش الفراش، ليلة يف البحري

صاحب (١٨٦٥–١٩٣٩م)، ييتس بتلر وليام فهو الثاني األيرلندي األدب عمالق أما
يف عميقة تجارب وله ُمتنوع، غزير ييتس وإنتاج ١٩٢٣م. لعام لآلداب نوبل جائزة
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ييتس عرف وكالعادة، «رؤيا». العميق الصويف بكتابه تُوِّجت التلقائي، واألدب الصوفية
ُمحببة قصص «خمس كتاب من نُسخة مكتبتِه يف ُوجدت وقد طفولته، منذ وليلة ليلة ألف
إليه. والده من إهداء وعليها ١٨٧١م، عام الصادر ُمبسطة»، كلماٍت يف العربية الليايل من
فالفنون بالربكة، إال لنا تسمح ال تقاليدنا «إن رسائله: يف ذلك بعد ليلة قصصألف عن وقال
للحياة طوبى (شكسبري)، البطويل املوت لُصَور طوبى والسعادة. الغبطة لصور امتداد هي
كيال إقناًعا أكثر سبب هناك كله، ذلك وإىل (بلزاك). للحكيم طوبى (رسفانتس)، البطولية
أقرأ التي العربية» «الليايل بأسلوب أكتبها سوف إني حياتنا. يف الدعاية بأساليب نسمح
رجل (٢) الناي عىل يعزف رجل (١) األهمية: غاية يف أشخاص ثالثة هناك يوم. كل فيها
أن أعتقد وأنا نعتزل، أن علينا إن جيته قال لقد امرأة. ذراعي بني رجل (٣) تمثاًال ينحت
(لطبعة ماترز» «بويز ترجمة يف اقتباًسا وجدُت لقد … نعتزله أن يجب ما هي الدعاية
لألطفال تعليمي لكتاب شعاًرا تكون أن يمكن … وليلة) ليلة أللف الفرنسية ماردروس
ولكن أخالقية أنها ترى أقاصيص ثالث له تحكي سوف أنها للملك شهرزاد تذكر حني …
تسمعها ال كي الصغرية شهرزاد أخت يرصفا أن امللك ويقرتح ذلك. غري آخرون يظنها قد
تحت لَدينا التي األشياء عن الحديث يف خَجٍل من هناك ليس «كالَّ تقول: شهرزاد ولكن …

الزنار.»
«أدب هي وليلة ليلة وألف وبلزاك شكسبري أن «أساطري» كتابه يف ييتس يكتب كذلك
بوصفها األعمال تلك يُقدِّر وكان ِجدِّي.» بشكٍل الحقيقة ينشدون الذين ألولئك بالنسبة جاد

يقول: حني اختياراته تأكيد ويُعيد موسوعية. صفاٍت ذات
أن قبل الجيدة الكتب كلَّ قرأ قد يكون أن يجب املرء أن يرى جونسون ليونيل «كان
مؤلفني ستة أريد إني فقلت كتُب، بستة ذلك بعد يكتفي ثم األربعني ِسن بلغ قد يكون
ثم اإلنجليزية، طبعاتها أحدث يف العربية الليايل ثم أوًال، شكسبري يأتي كتب؛ ستة وليس
البطولة، وقصص هومريوس فيها بما العظيمة القصص بكل يمدُّني الذي موريس وليام

بلزاك.» ثم
عمل إىل قاده الذي هو القايس الواقعي ليلة ألف بأسلوب ييتس إعجاب وكان
«الكوميديا عنوان يجمعها التي الفرنيس املجتمع عن رواياته سلسلة يف املوسوعي بلزاك
كتابه ويف ييتس، قصص يف وبلزاك وليلة ليلة وألف شكسبري أثر ظهر وقد اإلنسانية».
ال الرشيد، هارون بشخصية اهتمامه يظهر ييتس، قصائد ويف «رؤيا». الروحي الصويف
«هدية املعنونة القصصية قصيدته ففي واألسطورية. األدبية بل التاريخية، الشخصية
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شعرية أقصوصٍة شكل يف ليلة ألف بحكايات أشبََه حكاية لنا ر يُصوِّ الرشيد» هارون
عروًسا الرشيد ويتَِّخذ املعروفة. نكبتَهم بالربامكة أوقع أن بعد الرشيد هارون عن تحكي
بأن أفراحه يف لوقا» بن «كوستا املرتجم الفيلسوف النطايس نَُدمائه؛ أحد ويرشك جديدة،
الفيلسوف ُحب يف الشابة العروس تقع الجميع، ولدهشِة شابة. حسناء عروًسا يُهِديَه
نوِمها أثناء يف تتحدَّث أنها وهي الزواج، بعد العروس يف عجيبة خاصية وتظهر الشيخ.
يف وقراءاته دراساته يف عنه يبحث لوقا ابن كان ما كل ن تتضمَّ وفلسفية فكرية بأموٍر
عادية كفتاٍة تعيش كانت الزوجة، تستيقظ حني ولكن، العامرة؛ العبايس الخليفة مكتبة
عني قرَة الزوجة وأصبحت نومها. يف به تتفوَّه بما تدري أن دون املنزلية بواجباتها تقوم
تظن أن خشية الليل يف تقوله كانت ما أرسار أبًدا لها يذُكر لم ولذلك الفيلسوف، زوجها
هي أجلها من وليس نوِمها يف بها تتفوَّه التي املعرفة إىل راجعان بها واهتمامه لها ُحبه أن

بذاتها.
روبارتس» «مايكل يرشح حيث «رؤيا»، يف لوقا بن كوستا ملوضوع ييتس عاد وقد
— أيًضا ييتس ابتدعها التي — «الجودوايل» ديانة أن — ييتس ابتدعها التي الشخصية —
كوستا إىل منسوب والقمر»، الشمس بني الروح «طريق يُدعى عليًما كتابًا تحوز كانت
ذلك بعد الكتاب ضاع ثم الرشيد، هارون بالط يف مسيحي طبيب فيلسوف وهو لوقا، بن
كتاب ويف — أيًضا القصيدة يف ويبدو الفيلسوف. ذلك حياة يِصف آخر صغري كتاٍب مع
كوستا زوجة كانت التي األقوال من استمدُّوا قد الجودوايل ديانة أتباع أن يفيد ما — «رؤيا»
األقوال تلك شبابهم ِلتلقني الرمال عىل يَخطُّونها كانوا تعاليم نومها، يف بها تتفوَّه لوقا بن

بها. وتَوعيتهم
دراسات يف — امُلتعدِّدة أنشطته ضمن — انغمس قد ييتس أن املعروف ومن
كتاباته، من الكثري يف ذلك وانعكس أيَّامه، يف شاعت التي الخفية الغيب وعلوم «الروحانية»
نُسختَيها. يف «رؤيا»، األسايس عمله يف وأساًسا روبارتس، مايكل وقصص قصائده خاصة
ال ركيزٍة عىل الغيبية والعلوم الروحانية عن أفكاره بعض تأسيس إىل ييتس مسعى ويف
تقديم بها يمكن التي الطرق عىل — وليلة ليلة ألف كتاب طريق عن — عثر الجدل، تقبل
املعروف الشعبي واألدب الخرافية القصص طريق عن الروحانية والتجارب العلوم تلك
ألف يف الواردة الرسدية الرتاكيب استخدام إىل ذلك يف لجأ وقد امُلخرتَع. الشعبي واألدب

عرصه. تُناسب منهجية بصورٍة امُلستعرضة نظرياته تنظيم من يتمكَّن كيما ليلة
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األمهر الصانع

جيمس جانب إىل — الذي إليوت»، سترينز «توماس سوى األمهر الصانع هذا يكون ومن
لويس قول حدِّ عىل — كونه برغم األدب، يف الحداثة ُروَّاد من أصبح — وغريه جويس

رجعيٍّا! وناقًدا رجعيٍّا شاعًرا عوض—
األمهر، واملرتجم الكاتب — فريد شفيق ماهر الدكتور صديقي مع تحدثُت وقد
لذلك الشديد انزعاجه فأبدى وليلة، ليلة وألف إليوت عن — إليوت يف العربي واملرجع
قد وتأثري تأثُّر أمر وليس وُمقارنة موازنة أمر يشءٍ كل قبل هو األمر أن رغم املوضوع،
«جون مقالة ترجمة عىل هنا أقترص فسوف ذلك وعىل األول. املقام يف َمحل له يكون ال
كراكشيولو الربوفيسور كتاب اختتمت التي وهي املوضوع، عن القصرية هيث-ستابس»
بعنوان: واملقال اإلنجليزي، واألدب وليلة ليلة ألف موضوع يف أساًسا عليه اعتمدُت الذي

الخراب»: األرض وأسطورة السوداء الجُزر «ملك
أن — ُمتشابكة رسدية مجموعات تفاصيل يف الدخول دون — القارئ نُذكِّر «سوف
تلك وتتعلق السوداء. الجُزر صاحب الشابِّ امللك حكاية هي والِجني الصياد قصة تكملة
أبيض بسمك مليئة بُحرية أوًال فيُصادف عنه، يبحث ما طلب يف يخرج بسلطاٍن الحكاية
ضحية وقع الذي املسحور، امللك هذا به مهجور قٍرص عىل يعثر ثم وأزرق، وأصفر وأحمر
فاجأ قد امللك وكان أسود. رخاٍم إىل األسفل نصفه حوَّلت التي الرشيرة الساحرة زوجته
كان ولكنه قتله، قد أنه ُمعتقًدا وتركه السيف عليه فأشهر كريه، أسود عبد مع زوجته
ادَّعت القرص يف رضيًحا الزوجة أقامت وقد الكالم. أو الحركة عىل قادًرا يُعد لم وإن حيٍّا
هي تعرف ذلك، عىل الزوج امللك يثور وملا لرتعاه. عشيقها فيه وأودعت لها، عمٍّ البن أنه
إىل مملكته كذلك وحوَّلت أسفله. إىل وسطه ِمن حَجر إىل فتسحره بعشيقها أوقع َمن
السمك ذكره: سبق الذي السمك إىل اململكة ُسكان فيها سحرت بحرية بينهم أربعة جباٍل
ويعمل املسيحيون. واألزرق اليهود، واألصفر الزرادشتيون، واألحمر امُلسلمون، هم األبيض
السحر فكِّ عىل الرشيرة امللكة ويُرغم العبد فيقتل املسحور، امللك مساعدة عىل السلطان
امللك الساحرة وتُعيد الطبيعية. حالتهم إىل وسكانها اململكة وإعادة الشابِّ امللك زوجها عن
وامللكة األسود العبد من التخلُّص ويتم صغرية. قارورة من عليه ماءٍ برشِّ األوىل حالته إىل

الساحرة.»
الرومانسات وبني الحكاية تلك بني لالهتمام امُلثري التشابُه بعض هناك أن يل ويبدو
يمرُّ الرومانسات، تلك ففي املقدَّسة. الكأس تتناول التي الوسطى العصور يف األوروبية
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ُمقدََّسني: أثَرين عىل قيًِّما امللك ذلك وكان الصياد. امللك مملكة الخراب، باألرض البطل
استُخِدمت والتي األخري، العشاء يف املسيح استخدمها التي الكأس (وهي املقدسة الكأس
الروماني الحارس بها طعن التي والحربة الصليب)، عىل ينزف وهو دمه ي لتلقِّ ذلك بعد
امُلقدسة الحربة طعنته فقد املصائب، عليه تحلُّ امللك، ارتكبه لخطأ ونتيجًة املسيح. جانب
فأصبحت مملكته البوار رضب ذاته، الوقت ويف حراًكا. يستطيع ال ُمقعًدا فأصبح فخذَيه يف
من — الصحيحة الشعائرية الصيغة استخدام طريق عن — البطل ويتمكن خرابًا. أرًضا

بالده. أرض إىل الخصوبة وردِّ األوىل طبيعته إىل امللك إعادة
أصبح (وقد الرومانس» إىل الطقوس «من كتابها يف وستون، م. جييس أملحت وقد
إىل الخراب») «األرض قصيدته تركيبة إليوت س. ت. ألهم قد بوصفه مشهوًرا الكتاب
من املسيحية، قبل ما الخصب طقوس أنماط إىل املسيحية األساطري هذه إرجاع يمكن أنه
بدائية مرحلٍة نفرتضوجود أن وعلينا الذهبي» «الغصن فريزر كتاب افرتضه الذي النوع
عالقته عىل بناء يحُكم الذي املقدس، امللك شخص يف الرمزية تلك فيها ترتكز الثقافة من
األرض، خصوبة امُلستمرة امللك خصوبة وتكفل أرضه. عىل الحياة أيًضا تضفي التي باإللهة
اعتباره من بدَّ ال اآلخر وهذا محلِّه. آخر وإحالل قتله من بدَّ ال خصوبته، تضعف وحني
القديم األدنى الرشق يف نجد فنحن وهكذا حيٍّا. ابتُعث أو جديد من ُولِد وقد امللك نفس
أو اإللهة حبيب وهو أوزوريس. أو أدونيس أو آتيس كان سواء يموت، الذي اإلله مفهوم
عودة مع عودته عند وتفرح نة السَّ موت مع يموت حني تحزن التي وهي ابنها، أو زوجها
تحليله أقام إذ — البيضاء» «اإللهة كتابه يف جريفز» «روبرت أملع وقد الربيع. يف الخصب
إله قريننَي، بني ُحبها اإللهة فيه ع تُوزِّ نَمٍط إىل — املختلفة الثقافات من عدٍد أساطري عىل
رصاع يف بالتناوب مرًة منهما كل ينترصويخرس حيث القادمة، نة السَّ وإله الذاهبة، نة السَّ

شعائري.
تحول ويف الصياد، امللك يف نرى أن فبوسعنا الجانب، ذلك من املوضوع إىل نظرنا فإذا
يؤدي الذي الجنيس للعجز كبري، حدٍّ إىل واضحة، رموًزا حجر، إىل السوداء الجُزر ملك
الرشيرة امللكة هي اإللهة تُصبح العربية، القصة ويف أرضهما. إىل العجز انتقال إىل بَدوره
أدونيس عىل كالُحزن عليه هي وتَحزن بالجراح يُثَخن جديد قريٍن إىل ُحبها تنقل التي
التي الشوهاء» «الصبية يف تتمثَّل اإللهة أن يبدو املقدسة، الكأس قصص ويف وأوزوريس.
جدب مع ُقبحها د يتوحَّ والتي حاِملته، أو الكأس القصصكرسولة تلك من الكثري يف تظهر
من طقًسا يعكس املاء برشِّ العربية القصة يف امللكة قيام أن يف شك وال الخراب. األرض
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امُلعلقون كان وقد امُلقدسة. بالكأس باملقارنة شأٍن ذات غري وقارورتها املطر؛ درِّ طقوس
عىل والحربة، امُلقدسة الكأس يف والذكر األنثى رمَزي رؤية يف ما نوًعا ُمرتدِّدين املسيحيون
اإليجابية الحياة وْهب رموز بأن تُنادي التي الفكرة يف يُزِعج ما أرى فال أنا أما التوايل.
سياٍق يف روحية بصبغٍة وتصطبغ جديدة ِقيًما تلبس أن يُمكن البدائي دورها يف لثقافٍة

علوٍّا. أكثر ديني
والذي ثانيًة يُولد الذي أو الجديد امللك ساعيًا، يخرج الذي الفارس أو السلطان ويُمثل
محلَّ الفارس وال السلطان يحل ال القصتنَي، ِكلتا ويف اليابسة. األرض إىل الخصب يُعيد
عكس هو ما العربية الحكاية يف هناك بل األصلية؛ األسطورة يف يفعل أنه نظن كما امللك،

السوداء. الجُزر ملك بتبنِّي املطاف خاتمة يف الساعي السلطان يقوم حيث ذلك،
العربية والحكاية امُلقدسة الكأس قصص من كالٍّ أن اعتبار من بدَّ ال أنه وأعتقد
مًعا اجتمعا وإذا اآلخر، يفتقدها مالمح ن يتضمَّ منهما فكلٌّ ُمشرتك. أصٍل من يُستَمدَّان
النَمط أن واطسن جييس وتعتقد امُلفرتضة. األسطورية الطقوس نَمط عىل الضوء يُلقيان
يف الفينيقيون التجار الغرب إىل جلبه قد امُلقدسة الكأس قصص وراء ملسته الذي الطقويس
الخصوص، وجه فعىل لألمور. تبسيًطا اليوم اعتباره يجب الرأى هذا أن بيد امُلبكرة، األزمنة
وجه عىل بريطانيا إىل وصلوا قد الفينيقيني القصدير تُجار أن عىل حقيقي دليل هناك ليس
البحرية اإللهة عقيدة راجت حيث القديمة، فينيقيا تكون أن يمكن ذلك، ومع اإلطالق.

األساطري. تلك لكل البداية نقطة هي «درسيتو»، أو «أترجاتيس»
الوسطى القرون يف الغربية الرومانسات قصص إن الحال بطبيعة كثريًا قيل ولقد
يف الرئيسية العنارص أن بيد ذلك، حدث ما وكثريًا عربي. أصٍل ذات مادة نت تضمَّ قد
اململكة أن وواقع الكلتية. األعراف إىل القهقرى يبدو فيما تعود امُلقدسة الكأس أساطري
إمكانيًة يفتح السوداء، الجزر تُسمى هنا إليها نُشري التي القصة يف امللك يحكمها التي
الجُزر تكون أن يمكن هل الرشق؟ ناحية تُهاجر غربية قصة حالة هنا لَدينا هل هامة:
من ولو — معروًفا وجودها كان التي — وأيرلندا واسكتلندا إنجلرتا هي حاٍل بأي السوداء

العرب؟» الجغرافيني لدى — بعيد
كونراد بجوزيف إليوت تأثر من كراكشيولو الباحث ذكره ما إىل أيًضا اإلشارة وتجُدر
الظلمات قلب كونراد رواية من اقتباٍس وضع إىل دعاه مما والبوذية، العربية واهتماماته
سبندر ستيفن ذكر وقد االقتباس. باوند عزرا يحذف أن قبل الخراب»، «األرض لقصيدته
يف — الخراب لألرض كتابته وقت — يفكر كان إنه له قال إليوت أن إليوت عن كتابه يف

البوذية. اعتناق
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قصرية قصة عمره من عرشة السادسة يف وهو كتب قد إليوت أن إىل أيًضا ونُشري
حول تدور إنها إذ األوىل، البحري السندباد لرحلة مماثلة أصداء بها حوت» «قصة عنوانها

الحجم! هائل حوٍت ظهر فوق وعاشا سفينتهما غرقت بحاَريْن
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إىل أيًضا، الجديد العاَلم إىل وليلة ليلة أللف األوىل اإلنجليزية الرتجمات انتقلت وقد
األنجلو والثقافة اللغة سادت وحيث واالمتداد، التكوين َدور يف كانت التي املتحدة الواليات
ظروٍف يف الجديد العاَلم اسِتيطانهم بعد األوىل القرون األمريكيون قىض فقد سكسونية.
ومنذ منها. جاءوا التي املنشأ ُدول عىل ثقافيٍّا يعتِمدون جعلتهم صعبة وسياسية طبيعية
طالئع بدأت ١٧٧٦م، عام االستقالل املتحدة الواليات أعلنت أن بعد عرش، الثامن القرن

الجديدة. األمريكية األمة تاريخ يف األوىل السطور تخطُّ امُلتميز األمريكي الشعب
روائي فأول ُمتأخرة، بدأت قد أمريكا يف والرواية القصة بدايات أن نجد ولذلك
كوب» فينيمور «جيمس وهو عرش، التاسع القرن من الثاني النصف يف نبغ أمريكي
«واشنطون الكاتب فهو والعَرب بالرشق الولع بنرش تميَّز من أما (١٧٨٩–١٨٥١م).
معظم قىض ولكنه بها، وتُويف نيويورك، يف إرفنج ُولِد وقد (١٧٨٣–١٨٥٩م). إرفنج»
باآلثار هام حيث إسبانيا، إىل رحالته قادته وقد البلدان. من الكثري يف ُمرتحًال ُمتنقًال حياته
قرص يف وأقام غرناطة، وزار بالجنوب. األندلس يف خاصة هناك، واإلسالمي العربي والجو
استمع وهناك، ١٨٢٩م. يوليو إىل مايو من الفرتة يف السلطات من بإذٍن فيها الحمراء
عليه قصَّ الذي خيميني»، «ماتيو اسم منهم ويذكر األندلُسيني، «الحكَّائني» قصص إىل
السحر أرسار عن له فحكى عام، بمائة ذلك قبل ُولِد الذي ه جدِّ من إليها استمع حكاياٍت
وكل األندليس. العربي الرتاث من وغريها العذري، الُحب وقصص املخبوءة والكنوز العربي
ليلة ألف قصص ويف إسبانيا، يف العربي الوجود أيام منذ تُُدوولِت قد املوضوعات هذه
وكتُب الرومانسات إىل كلها تسللت التي العربية، واملالحم واألساطري ودمنة، وكليلة وليلة،
التي القومية اللغات ظهور إبَّان فرنسا وجنوب إسبانيا يف الشعرية والقصص األمثوالت

الالتينية. اللغة عن تفرَّعت
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محمد النبي سرية عن ضخم كتاب وله واإلسالم، العرب عن كثريًا إرفنج كتب وقد
القصص فيه جمع الذي كتابه هو هنا يَعنينا ما ولكن غرناطة. سقوط عن آخر وكتاب ملسو هيلع هللا ىلص،
قرص «حكايات عنوان تحت القصيص، خيالُه بها جاد التي العربية واألساطري والحكايات
من الكثري عىل حكاياته وتشتمل ١٨٥١م، عام النهائية طبعته يف صدر الذي الحمراء»
ويقصُّ العربي»، م «امُلنجِّ قصة ذلك وِمثال وليلة، ليلة ألف يف املوجودة والحبكات القصص
امللوك مع دائمة حروٍب يف كان حافظ، ابن يُدعى غرناطة يف عربي ملك عن إرفنج فيها
بن إبراهيم يُدعى مرص من ساحر فيلسوف طبيب يوًما ويأتيه له. املجاورين امُلناِفسني
صاحب قد وأنه اإلسالم، مهبط عند العربية الجزيرة يف يعيش كان أنه ويزعم أيوب، أبي
والعلوم السحر فنون تعلَّم حيث ذلك بعد فيها وبِقَي مرص، فتح الذي العربي الجيش
الساحر ويتَِّخذ الحياة! إكسري اكتشاف من مكَّنه مما املرصيني، الكهنة يِد عىل الخفية
العريف، وجنة الحمراء قرص ذلك بعد فيه أُِقيَم الذي التل عىل رحيبًا كهًفا لنفسه العربي
ُمستشاري من لتوِّه وأصبح والنجوم. األفالك ورسوم فرعونية بكتاباٍت غطَّاها صاالت به
من البالد ليحمي مرص يف مرًة رآه ملا ُمماثًال شيئًا له ويخرتع وُخَلصائه، غرناطة ملك
قرص فوق عاليًا بُرًجا الجن، له استقدَمتْه ِسحري فرعوني كتاب بمعونة فيُشيِّد، األعداء.
جميع عىل تُِطل فتحات الربج يف وكان مرص! أهرامات من مجلوبة حجارٍة من امللك
ويف درع، يِده ويف جواده، عىل عربي لفارٍس الربونز من تمثال وعليه به، امُلحيطة الجهات
الجهة ناحية التمثال اتجه وشيك، بغزٍو البالد يُنذر خطر ة ثمَّ كان فإذا ُرمح. األخرى اليد
الربج، يف موائد الساحر ووضع االتجاه. ذلك يف ُرمحه وأرخى منها، الغزو يأتي أن ع امُلتوقَّ
مِلكها، مع وحروب عداءٍ يف كانت والتي بغرناطة امُلحيطة البالد من بلًدا مائدٍة صلكلِّ خصَّ

البلدان. تلك من بلدٍة كل جيش تُمثل خشبية تماثيل مائدٍة كل وعىل
ويلمس العجيب. االخرتاع ليُشاهد الُربج إىل يحرض أن امللك من العربي املنجم وطلب
فإذا بالده، غزو أُهبة عىل األعداء من جيش ة ثمَّ كان فقد بنفسه، األعجوبة الغرناطي امللك
مع عداءٍ يف كانت «لوبي» تُدعى منطقٍة تجاه ُرمحه ويُصوِّب يتَّجه الربونزي بالفارس
يِجب ما إىل امللك أيوب أبي ابن ويُرشد بالده. يغزو منها جيًشا أن امللك فيعلم غرناطة،
تصطِخب الصغرية الخشبية التماثيل فيجد لوبي، تُمثل التي املائدة إىل به يذهب إذ عمله،
تلك يف الرضب ويُعمل الرُّمح يتناول أن إال امللك عىل كان وما القتال، معمعة يف كأنها عليها
أن قبل حتى الهزيمة به وتُنِزل مقتل، يف الحقيقي الجبش الرضبات تُصيب حتى التماثيل
وأصبح حافظ، أبي للملك والطمأنينة األمن االخرتاع هذا ويوفر غرناطة. حدود إىل يدخل
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يعَلموا أن دون بالده إىل هوها وجَّ التي الجيوش هزيمة تكرَّرت أن بعد منه خشيٍة يف أعداؤه
يطلُب وال الزهد فيتصنَّع يشاء، ما يطلُب أن العربي الساحر من امللك وطلب ذلك. يف َّ الرسِّ
والرفاهية، الراحة وسائل بجميع يُزوِّدها وإنما كهفه، ُغَرف يف ع التوسُّ من املزيد سوى
كانت كما «الصومعة» أصبحت حتى الفضة، وصحائف الِبلَّور قناديل أبهائها يف ويُعلِّق

وتُفوقها. بل امللك قصور تُضارع الساحر، كهوف ى تُسمَّ
فيتنازع خارق، جماٍل ذات إسبانية بأسريٍة الغرناطي امللك جيش يعود مرة، وذات
لها يستطيع وال عليها يستحوذ امللك ولكن «رادوفان»؛ جيوشه وقائد نفسه امللك عليها
به، لإليقاع اإلسبان جريانه من مكيدًة تكون قد وأنها منها، العربي الساحر ويُحذِّره فراًقا.
بُصحبة لالستمتاع وقِته كل ويَهُب غاضبًا، امللك ويرفض له! يُهِديها أن امللك إىل ويطلُب
واملهرجانات االحتفاالت امللك ويُقيم تعزفها. التي املوسيقى إىل واالستماع اإلسبانية الفتاة
عىل الجيش قائد غضب وينتهي الطائلة. األموال ذلك يف ويُنفق حبيبته، تسلية أجل من
جهٍد بعد يتمكَّن امللك ولكن الُحكم، عىل واالستيالء امللك لطرد تمرًُّدا القائد يُدبر بأن َمِلكه
يخرتع أن الساحر إىل يطلُب وبعدها عليه. الخارجني عىل والقضاء التمرُّد إخماد من جهيد
أبي ابن له فيحكي وقوعها. قبل أيًضا الداخلية الفتن إحباط من بموجبه يتمكَّن شيئًا له
عليها، احتوت التي والكنوز فيها كانت التي والجنان العماد ذات «إَرم» َمملكة قصة أيوب
هو وحيد: مطلٌب وله يَديه، بني الذي بالسحر ُمماثلة مدينًة له سيُشيِّد إنه للملك ويقول

عليها. ما بكل الجديدة املدينة تدخل دابٍة أول يحوز أن
حصان هو إليها الداِخلني أول بأن امللك يُفاجأ الجديدة، السحرية املدينة افتتاح وعند
تنفيذًا يَحمله، وما بالحصان العربي الساحر ويُطالب يعشقها. التي اإلسبانية الفتاة يحِمل
األمرية يُعطيه أن ويرفض خدَعه قد الساحر أن ويُدِرك يثور امللك ولكن له. امللك لوعد
العربي الساحر ويقبض ماكرة. ابتسامة شفتَيها وعىل ذلك كل ترُقب كانت التي اإلسبانية،
يف واألمرية هو ويختفي فتنَشقُّ يده، يف سحرية بعًصا األرض ويرضب األمرية، يد عىل
ومع وُرعبه. امللك دهشة وسط الساحر، أقامها التي الجديدة املدينة تختفي كما باطنها،
للموائد أثٍر كل ويروح العدو، بقدوم يُنذر كان الذي الربونزي التمثال يزول م، امُلنجِّ اختفاء
ويعود بسهولة. أعدائه هزيمة من حافظ ابن تُمكِّن كانت التي الخشبية التماثيل عليها التي
ويُضطر زالت، قد حافظ ابن قوة أن غرناطة مملكة أعداء شعر أن بعد عهده سابق إىل األمر
فقد العربي الساحر كهوف أما املايض. يف يفعل كان كما القتال ميادين يف ُمنازلتهم إىل
بعُد فيما مكانه ُشيِّد الذي الظاهري، املدخل غري منها يبَق ولم باختفائه، أيًضا اختفت

الغناء. وحدائقه الحمراء قرص
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ليلة ألف وقصص الشعبية القصص من خليٍط إىل إرفنج عمد القارئ، يرى وكما
قصة يف األعداء بقدوم يُنبئ الذي التمثال أحدوثة نرى ونحن هذه. قصته مثل إلخراج وليلة
التي العربية القصص يف أيًضا ِذكره وَرد كما وليلة، ليلة بألف الثالثة» الحكماء «حكاية

الغربي. الرومانيس الَقصص إىل بت وترسَّ القرننَي، ذي اإلسكندر عن قيلت
ليلة، ألف بحكايات تأثَّر الذي (١٨٠٩–١٨٤٩م) بو» أالن «إدجار أيًضا وهناك
بعنوان قصة وله والجريمة. األشباح وقصص الخيالية القصص ابتكار يف خياَله وأشعلت

الكتاب. هذا من آخر فصٍل يف بالتفصيل سنتناولها األلف» بعد الثانية «الليلة
قادته األمريكي، الشعبي باألدب اهتماماته فإن (١٨٣٥–١٩١٠م)، توين مارك أما
النغمة وبني يشءٍ كل بني كتبه يف يمزج توين وكان وليلة. ليلة ألف حكايات إىل بالرضورة
تحِمل التي الرواية يف يقول فن» «هاكلربي شخصياته أشهر هو وها يشء؛ كلِّ من الساخرة

جيم: العبد صديَقه ُمخاطبًا االسم نفس
كان فقد ُمزدهًرا؛ كان ازدهاره. أوج يف الثامن هنري امُلعلم ترى أن عليك «كان
عىل بذلك يقوم وكان التايل. اليوم صباح يف رأسها يقطع ثم يوم، كلَّ جديدة بزوجٍة يقرتن
له. فيُحرضونها جوين.» نل يل «هاتوا يقول إلفطاره. بيًضا يطلُب هو كأنما طبيعي نحٍو
شاير.» جني «أحرضوا ويقول: رقبتها. فيقصفون رقبتها»، «اقصفوا التايل: الصباح ويف
روزامون «هاتوا رقبتها. فيقصفون رقبتها.» «اقصفوا التايل الصباح ويف أمامه. هي وها
واحدٍة كلَّ يجعل وكان رقبتها.» «اقصفوا النداء. الحسناء روزامون وتُجيب الحسناء.»
وحكاية، حكايٍة ألف أتمَّ حتى املنوال هذا عىل واستمرَّ ليلة؛ كل حكايًة عليه تقصُّ منهن
ُمناسبًا عنوانًا كان وقد القيامة»، يوم «كتاب وأسماه كتاٍب يف الحكايات تلك كل جمع ثم

الحالة.» يصف
همنجواي: إرنست عنها قاله نقتبسما أن يكفي فن، هاكلربي رواية قْدر نعرف وكيما
الكتابات كل قاطبة. ُكتُبنا أفضل إنه توين. ملارك واحٍد كتاٍب من يأتي الحديث األدب «كل

مثله.» يشء بعُد يأِت لم قبله. يشء هناك يكن لم منه. تنبُع األمريكية
كان فحني حداثته. منذ تعرَّضللكتاب فقد ويتمان، والت األمريكي، الشعب شاعر أما
جيمس ُمحاماة مكتب يف كاتبًا بالعمل والتحق املدرسة ترك عمره، من عرشة الحادية يف
إدوارد «كان قائًال: بعرفاٍن حياته من الفرتة تلك يذُكر وهو نيويورك. يف إدوارد وابنه كالرك
تلك حتى حياتي يف األعظم بالحدث قام ثم العرائض، كتابة ويف َخطِّي تحسني يف يُساعدني
الرومانسات بقراءة استمتعُت وبعدها لة. امُلتنقِّ املكتبات إحدى يف يل اشرتك فقد اللحظة،
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قصص وبعدها، ُمدهش. عمل وهي مجلداتها، كل العربية» «الليايل من بدءًا — نوع كل من
أما الشعرية.» وقصائده أخرى، بعد واحدًة سكوت والرت روايات فطاَلعُت نوع، كل من
ُمستقل. طويل ببحٍث جديرة فهي وكتاباته ويتمان شعر يف واإلسالمية العربية اإلشارات
املشهور الروائي العربي بالكتاب تأثروا الذين الباِرزين األمريكيني األُدباء ومن
رسالًة فنكلستاين» «دوروثي الباحثة أعدَّت وقد (١٨١٩–١٨٩١م). ملفيل» «هرمان
فيها. وليله ليلة ألف أثر بوضوٍح فيها بيَّنت ملفيل، أعمال يف الرشقية اآلثار عن جامعية
«شذرات عنوانه مقاالت كتاب وهو املنشورة، ملفيل أعمال أول منذ األثر ذلك استبان وقد
مرٍة ألول وليلة ليلة ألف قرأ قد الكاتب أن ح امُلرجَّ ومن ١٨٣٩م. عام صدر َمكتبي» من
التي مجلدات، الستة ذات سكوت جوناثان ترجمة يف نيويورك، والية مكتبة يف ِصباه يف

١٨٢٦م. عام أمريكا يف نُرشت
وغريها آسيا يف الجنوبية البحار يف تدور التي ورواياته بكتُبه ملفيل اشتهر وقد
«ماردي» روايته يف أنه بيد و«أومو». «تايبي» كتابَيه يف يظهر كما القصيَّة، املناطق من
ليلة ألف أجواء األذهان إىل يُعيد عربيٍّا موضوًعا يُعالج ١٨٤٩م، عام الصادرة ،MARDI
استمدَّ أليجورية، رومانسة صورة يف خفية» «معاني ينقل كي الرواية كتب قد وهو وليلة.
ذات أسماء نجد الرواية ففي ليلة. ألف لحكايات به خاص ُمتجدِّد استكشاٍف من وحيَها
اسم حتى أنه النقاد ويذُكر عليمه. باباالنجا، يومي، تاجي، ييال، أسطورية: عربية نكهٍة
«ماريض»؛ إىل الرواية اسم ترجمة يجب كان وعليه «أريض» العربية الكلمة به يُقَصد ماردي

الهواء. أرض يعني قد مما ،ARDAIR ى تُسمَّ أرٍض يف تعيش وييالَّ
ترجمة من الطريقة استمدَّ أنه باإلنجليزية، األسماء تلك رسم طريقة من ويبدو
قارئ كان فمثًال، به. خاصة ُمعينة بطريقٍة األسماء رسم حني وليلة، ليلة أللف لني إدوارد
– القاهرة – سلطان – وزير مثل لكلماٍت اإلنجليزي املقابل يقرأ أن ُمتعوًدا اإلنجليزية
«لني» أن بيد VIZIER؛ – SULTAN – CAIRO – DAMASCUS التايل: النحو عىل دمشق،
لم ما وهو ،WEZEER – SOOLTAUN – MASR – EL SHAM التايل: النحو عىل كتبَها
ملفيل أن ويبدو ذلك. بعد املعروفة الطريقة إىل النارشون فأعادها بسهولة، القراء يتقبله
وقد العربية. الكلمات رسم يف الفريدة بطريقته لني ترجمة من األوىل الطبعة يَستخِدم كان
األدب» «عالم مجلة يف وليلة ليلة ألف عن عدة مقاالٍت ظهور «ماردي» لرواية تأليفه واكب
املدة. تلك يف ملفيل أفكار تشكيل يف أسهم مما ١٨٤٨م، مايو إىل فرباير من الفرتة خالل
يف تبدأ ثم و«أومو»، «تايبي» بدايات تُماثل بدايًة تبدأ غريبة، طويلة رواية وماردي
ويتَّجه سفينته يهجر الذي البحار بقصة وتبدأ الرومانسات. شكَل تتَِّخذ الثالثني الفصل
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ويقيض ويعشقها « «ييالَّ هناك ويُصادف «تاجي»، اسمه يُصبح حيث ماردي، أرخبيل إىل
بحثًا سعٍي رحلة يف فيخرج مفاجئ، نحٍو عىل حبيبته تختفي ثم غامر. هناء يف فرتًة معها
محيي. — يوومي — باباالنجا — مديا امللك ماردي: يف قابَلهم ممن رْهٍط صحبة يف عنها،
ويُصادفون العجيبة، الجزر من بعرشاٍت ويمرُّون وبحاًرا، بحاًرا وَصحبه تاجي ويجوب
تاجي ولكن العربية. األسماء تُماثل أسماء ولهم عجيبًة حيواٍت يعيشون وأقواًما أقواًما فيها
عىل هائًما خروجه ثم ماردي، إىل بعودته الرواية وتنتهي حبيبته، عىل العثور يف ينجح ال

الالُمتناهي. العريض البحر يف وجهه
وتذكر وليلة. ليلة ألف يف امُلتكررة املوضوعات من الحبيبة وراء السعي وحكاية
التي دنيا»، واألمرية امللوك «تاج بحكاية ماردي يف تأثَّر قد ملفيل أن فنكلستاين الباحثة
وكسب منها التقرُّب سبيل يف ومغامراته دنيا، حبيبته عن بحثًا امللوك تاج خروج تقصُّ
حكايات من وهي البرصي، حسن حكاية مع أيًضا تتشابَه ماردي قصة أن وأُضيف ودِّها.
ويأُخذها الجان ملك ابنة حبيبته من البرصي حسن يتزوج وفيها الشائقة، السعي رحالت
إىل عائدًة الطريان من يُمكنها الذي الريش إىل الوصول يف تنجح ولكنها بالده، إىل معه
يَلقى الستعادتها، سعٍي رحلة يف يخرج اختفت، قد زوجته أن يِجد وملَّا القصية. بالدها
إىل الوصول يف امُلحبِّني نجاح هو ليلة ألف قصص يف الفْرق أن بيد جساًما. أهواًال فيها

ملفيل. رواية يف ييالَّ حبيبته إىل الوصول يف تاجي يفشل بينما أحبائهن،
عن امُلطَلق، عن البحث بوصفها «تاجي» بها يقوم التي السعي رحلة النقاد فرس وقد
ويف وأدق أعمق صورٍة يف ذلك بعد ملفيل إليه عاد الذي املوضوع وهو والوجود، الحياة ِرسِّ

ديك». «موبي رائعته يف ناضجة روائية حرفيٍة
عىل بكفوررد وليام اإلنجليزي كتبَها التي «الواثق»، برواية ديك موبي يف ملفيل وتأثر
وهو ُمشعوذة، شيطانية ممارساٍت يف وينخِرط ِدينه يُخالف فالواثق وليلة. ليلة ألف نَمط
حياته تدفع قهرية ُمتسلطة بفكرٍة الشيطاني هَوِسه يف ديك موبي بطل «إهاب» يُشبه بهذا
رواية ديك موبي أن إىل نشري أن بدَّ ال أنه بيد ُمدمرة. نهايًة وإهاب الواثق وينتهي وأفعاله.

واحد. جانٍب يف حرصها يمكن ال عدة تفسريات ولها عميقة، أبعاٍد ذات
يومنا إىل به والتأثر وليلة ليلة ألف كتاب ُمطالعة يف األمريكيون األدباء استمر وقد
األثر ذلك استمرَّ وقد كتاباتهم. يف وهناك هنا ُمتناثرة أصداء يف ذلك نجد ونحن هذا.
يزال «وما فصل يف بعَضهم نتناول وسوف امُلعارصين، الروائيني من عدٍد عند حتى واضًحا

ُمستمرٍّا». وليلة ليلة ألف ُمسلسل

94



اللغاتاألوروبية الرتمجاتإىل
وأثرها األخرى

الفرنسية واللغة ليلة ألف (1)
النص هذا ظلَّ وقد وليلة. ليلة أللف مطبوع نصٍّ أول بوصفها جاالن ترجمة قبل من ذكرنا
حياة وقصة للكتاب. برتجمته «ماردروس» الدكتور قام أن إىل الفرنيس األدب يف السائد هو
القائد مع وحارب بروسيا، القوزاق مواطني من كان فجدُّه ذاتها؛ حدِّ يف عجيبة ماردروس
ماردروس أُرسة انتقلت القوزاق، هزيمة وبعد للقوزاق، الروس ضمِّ ضد شميل املسلم
بيئتها وسط وترعرع ١٨٦٨م، عام القاهرة يف ماردروس جوزيف ُولِد حيث مرص، إىل
وزارة يف ُمفتشصحة عمل ثم ودرسالطبَّ فرنسا ماردروسإىل هاجر ذلك، وبعد العربية.
ذات الكتُب من عدًدا أصدر وقد الجزائر. يف ذاك عمله إبَّان وقىضالكثري الفرنسية، الداخلية
األعوام بني صدرت التي وليلة، ليلة أللف برتجمته ارتبط اسمه أن بيد الرشقية، املوضوعات
ترجمة وأكمل أدق هي ترجمته ماردروسبأن فاخر وقد عرشجزءًا. ستة يف ١٨٩٩–١٩٠٤
وقد هذا. كتابنا من آخر فصٍل يف اإليروتيكية ُمبالغاته إىل أْرشنا قد كنا وإن للكتاب، حرفية
ترجمة بعد األوىل ألنها ربما حسنًا، استقباًال الجديدة الرتجمة الفرنسية األوساط استقبلت
هي الرتجمة تلك وكانت ِصيتُها. ذاع وتعليقات ترجماٍت الكتاب اإلنجليز فيها أوسع جاالن،
ومنهم ذلك، بعد وما صدورها عارصوا الذين الفرنسيني األدباء من الكثري عليها اعتمد التي
ذكرى إىل الرتجمة أهدى أن الذكاء من ماردروس وكان بروست. ومارسيل جيد أندريه
امُلتتالية املجلدات يف اهداءاٍت أدرج أنه كما املشهور، الفرنيس الشاعر ماالرميه» «ستيفان
فرانس. وأناتول جورمون دي وريمي فالريي بول ومنهم املعارص، الفرنيس األدب لرموز
أفضل اعتربَه الذي بوالق نصِّ عن الكتاب يرتجم أنه األمر أول ماردروس زعم وقد
النص وبني ترجمته بني اختالفاٍت يالحظون النقاد بدأ حني ولكن، العربية. النصوص



األم الرواية

جزائري مخطوط عن الواقع يف يرتجم أنه وذكر قوله، ماردروس غريَّ العربي، البوالقي
ولكن املطبوعة. املرصية بوالق لطبعة األصل أنه ادعى عرش، السابع القرن إىل يعود
وأنه اخرتاًعا، اخرتعه ماردروس وأن املخطوط ذلك ِلمثل وجود ال أنه ذلك بعد ظهر
خياله من عليها ويزيد ليلة، أللف امُلتعددة املخطوطات يف امُلتناثرة القصص يُرتجم كان
بذلك. الخاص الفصل يف أبرْزنا كما اإليروتيكية، بالنواحي يتَّصل ما خاصة واستطراداته،
امللك هه وجَّ الذي السؤال مثًال، ترجمته يف ماردروس أوردها التي الغريبة اإلضافات ومن
تستخِدمها التي اللغة عن يسألها حني الحيوانات، عن حكاياتها بعد شهرزاد إىل شهريار
موالي!» يا ناصعة فصيحة عربية لغٍة «يف ثقة: وكلها فتُجيبه تتحدَّث، وهي الحيوانات تلك

ليلة. ألف مخطوطات من أيٍّ يف ذلك يِرد ال إذ الكوميدية، امُلرتجم أالعيب من وهذا
املعروف املغامر عىل كيب» «جوناثان الربيطاني النارش عرض ١٩٢٣م، عام ويف
إىل الفرنيس ماردروس نص برتجمة يقوم أن العرب، بلورانس املشهور لورانس، إ. ت.
بعد بالرتجمة وقام ق، يتحقَّ لم املرشوع ولكن ذلك عىل لورانس ووافق اإلنجليزية؛ اللغة

ماترز». «باويز ذلك
عام ظهورها منذ الفرنسيني األدباء يف أثرها وليلة ليلة ألف قصص خلَّفت وقد
بغزوة ذروته بلغ الذي واإلسالم، والعرب بالرشق الولع دفع عىل وساعدت ١٧٠٤م،
يف تجىل ا عامٍّ مسًحا أجَروا الذين والداِرسني العلماء من لجمهرٍة واصطحابه ملرص، نابليون
منهم طويلة، الفرنسيني من ليلة بألف تأثروا الذين الكتَّاب وقائمة مرص». «وصف ِسفر
به قام الذي املنطقي االستدالل قصة فيها تِرُد التي ZADIG «الصدِّيق» قصته يف «فولتري»
عىل الكتاب ملوضوع إضافة وليلة، ليلة ألف يف اليمن» ملك «أبناء حكاية يف الثالثة األمراء
يف — فولتري قصة طريق عن — املذكورة وليلة ليلة ألف حكاية أثرت وقد العموم. وجه
االسرتجاعي التنبؤ زاديج: «أسلوب بعنوان ١٨٨١م عام هكسيل ه. ت. كتبَها التي املقالة

علمية». كوظيفٍة
فصٍل يف مكانًا له فسنُفرد وليلة ليلة ألف لُخطى بروست العظيم الكاتب تأثُّر أما

آخر.
الكاتب ذكر فقد هذا، يوِمنا إىل الفرنسيني األُدباء لدى للكتاب التأثري استمرَّ وقد
يناير يف بالقاهرة الكتاب معرض حضوره بمناسبة روالن»، «أوليفييه امُلعارص الفرنيس
L’INVENTION العالم» «اخرتاع روايته كتابة يف وليلة» ليلة «ألف من استفاد قد أنه ،٢٠٠٥

.DU MONDE
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وأثرها األخرى األوروبية اللغات إىل الرتجمات

أخرى لُغات (2)

مرة، ألول بالفرنسية صدورها بعد األوروبية اللغات معظم إىل وليلة ليلة ألف تُرجمت وقد
ذلك وبعد األصلية. العربية عن وليست وسيطة لغاٍت عرب ت تمَّ قد الرتجمات كانت وإن

األساسية. اللغات من عدٍد يف العربية عن مباِرشة ترجمات ظهرت
واإلنجليزية. بالفرنسية ظهورها إثر للقصص أملانية ترجمات صدرت أملانيا، ففي
تالها «هابشت»، امُلسترشق يد عىل ١٨٢٥م عام منذ بدأت الكاملة األدبية الرتجمات أن بيد
٢٤ يف ١٨٩٥–١٨٩٩م أعوام «هننج» فرتجمة ١٨٣٧–١٨٤١م األعوام يف «فايل» ترجمة
–١٨٧٥) ليتمان» «إينو امُلسترشق قدَّمها التي هي األملانية الرتجمات أشهر ولكن مجلًدا.
االستعانة بعض مع الثاني كلكتا نصِّ عن نقًال للكتاب كاملة ترجمة وهي ١٩٥٨م)
عمد أنه وهو أحد، إليه يسبقه لم غريب بيشءٍ ليتمان قام وقد بريتون. ريتشارد بنصوص
الالتينية! إىل بل القديمة، األملانية إىل ال إيروتيكي، ُفحش فيها التي الشعر أبيات ترجمة إىل
ترجمٍة بصدور مؤخًرا سِمعنا أن إىل األملانية األوساط يف امُلعتمدة هي ترجمته ظلَّت وقد
املعرض احتفاء بمناسبة ٢٠٠٤م للكتاب فرانكفورت معرض يف ُعِرضت جديدة أملانية
واإلسالمية الرشقية والكتب ليلة بألف جيتة األدب عمالق تأثر وقد العربية. بالثقافة
من العربية بالحكايات تأثَّروا من بني ومن الرشقي. ديوانه يف واضًحا ذلك وظهر عموًما،

وريلكة. مان وتوماس هايني هنريش جيتة غري األملانية اللغة أُدباء
ليلة أللف ترجمٍة عىل باإلرشاف جابرييل» «فرانشسكو املستعرب قام إيطاليا، ويف
الروائي فيهم الكتاب بتأثري اعرتفوا من بني ومن الثانية. وكلكتا بوالق طبعة عن نقًال وليلة

بازوليني. باولو السينمائي الشاعر والروائي مورافيا ألربتو املشهور
األعوام خالل الرتجمة وظهرت ساليري، أ. م. وليلة ليلة ألف ترجم فقد روسيا، يف أما
دار أقام الذي جوركي مكسيم رعاية تحت «أكاديميا» النرش دار عن ١٩٢٩–١٩٣٣م،
رأى عىل — وكيما للنرش، مجاًال الروس وامُلرتجمني لألدباء يُوفر كي تلك الحكومية النرش
الرتجمات، تلك يسبق بالطبع الليايل أثر ولكن جوًعا! املوت من يُنِقذهم — إروين» «روبرت
هجوم عن يُنبئ الذي الربونز تمثال قصة أورد قد بوشكني الرويس الكاتب أن نِجد فنحن
التي الذهبي» «الديك القصرية حكايته يف — وليلة ليلة ألف قصص من وهي — األعداء

مشهورة. أوبرا إىل ذلك بعد كورساكوف رمسكي حوَّلها
القصص كانت حيث جاالن، طبعة قبل ما إىل يعود فاألمر اإلسبانية، للغة بالنسبة أما
ُكتٍب يف قصصها ظهور حدِّ إىل إسبانيا، يف واإلسالمي العربي الوجود منذ شفاهًة تُروى
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وسوف الوسطى. العصور موضوع يف تفصيًال رأينا كما األول، مهدها يف اإلسبانية باللغة
دون ويف قصصه يف العربي بالقصص رسفانتس تأثر عىل آخر فصٍل يف أمثلًة نرضب
مرسحية له (١٥٦٢–١٦٣٥م) فيجا» دي «لوبي الكبري املرسحي ُمعارصه أن كما كيشوت؛
وليلة. ليلة ألف يف تودُّد» «الجارية لحكاية تماًما ُمماثلة تيودور» «الصبية اسمها معروفة

القدم. منذ إسبانيا يف ليلة ألف قصص ذُيوع عىل واضح دليل وهذا
ومن ظهورها، منذ وليلة ليلة ألف لقصص اإلسبانية الشعبية الرتجمات ُوجدت وقد
اإلسباني ترجمة ذلك بعد اشتُهرت وقد الالتينية. أمريكا بلدان إىل أيًضا تنتقل أن الطبيعي
ترجمة هناك وكذلك وليلة؛ ليلة أللف بورخيس، ُمعلم آسينس»، — كاسينوس «رافاييل
أدب القصصيف تلك تركته الذي األثر عن أما فرينيت». «خوان اإلسباني للُمسترشق رائعة
امُلهتمني أكرب إىل هنا نُشري ولكننا . ُمستقالٍّ مبحثًا ويستحقُّ الغور، فبعيُد اإلسبانية اللغة
كتب الذي (١٨٩٩–١٩٨٦م)، بورخيس لويس خورخي األرجنتيني وهو وليلة ليلة بألف
أن مفادها مثًال، صارت عنها شهرية عبارة وله ومحارضاته. كتُبه يف كثريًا بها وأشاد عنها
يُهمُّ ال حتى أنه الناس وجدان يف واستقراره والشهرة األهمية من بَلَغ كتاب وليلة ليلة ألف
سيقيضفيه مكاٍن إىل يسافر يكن لم أنه بورخيس عن املأثور ومن قرأه! قد املرء يكون أن
ذات بريتون ريتشارد برتجمة وليلة، ليلة ألف مجلدات معه ويصطحب إال الوقت بعض
فيكفي ماركيز، جرسيه جابرييل املشهور الكولومبي الروائي عن أما جزءًا. عرش السبعة
امتحاٍن معرض يف لتحكي» تعيش «أن الذاتية ِسريته يف الكتاب عن قاله ما هنا نقتبس أن
نظَره ولفتُّ قرأتها، التي الكتب عن سألني أن إىل روتينيا يشءٍ كل «سار له: تقدَّم شفوى
يف وليلة ليلة ألف قرأُت وأني ِسني، حداثة من الرغم عىل ومختلفة كثرية كتبًا قرأت أنني
أنجاريتا. األب حفيظة أثارت التي الصعبة بعضاملقاطع منها يَحذفوا لم التي للكبار طبعٍة
الجان أن يُصدقوا أن يمكنهم ال الكبار أن دائًما اعتقدُت ألنني ا، ُمهمٍّ كتابًا كان أنه أدهَشني
هنا ومن شاهني). طلعت (ترجمة سحرية.» بكلمٍة تُفتح األبواب أن أو الزجاجات من يخرج
ماركيز. عند السحرية الواقعية أسلوب تشكيل يف وليلة ليلة ألف حكايات أثرت كيف نعرف
والشييل لوركا، جرسيه األندليس غرناطة شاعر العربي بالقصص أيًضا تأثر وقد
شييل دي سنتياجو يف عهده أول يف يكتب كان نريودا أن يذكر ومما نريودا. بابلو العظيم

بابا»! «عيل ى تُسمَّ جريدة يف وشعره مقاالته
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ترجماتها أو العربية، طبعاتها أو مخطوطاتها، يف سواء وليلة، ليلة ألف كتاب نَُسخ تعدَّدت
تحويها التي القصص مجموعات يف كامل تَشابٍُه وجود العسري من أصبح حتى امُلتعددة،
حول الجدل اشتدَّ وقد بَعينها. الحكايات بعض أحداث يف حتى أو املختلفة، النَُّسخ تلك
ما، ترجمٍة يف نجدها التي والحكايات القصص من الكثري لوجود نظًرا املوضوع ذلك
أخرى. «كاملة» ترجمات يف أو العربية الدول يف امُلتداولة العربية األصول يف نجدها وال
عن نقًال القصص كلَّ تجَمع شاملة عربية طبعة وجود عدم إىل االضطراب ذلك أدَّى وقد
ِعية ُمدَّ ٢٠٠٤م العام أواخر يف الباحثات إحدى خرجت أن إىل أصلية، عربية مخطوطاٍت
حكايات، من فيها بما الباقية الليايل وأن ليلة، ٢٦٨ تتعدَّى ال وليلة ليلة ألف ليايل أن
ذكر وقد عربية! وليست فرنسية الليايل أصبحت وهكذا جاالن! أنطوان تأليف من هي إنما
ديسمرب أول يف العربي القدس بجريدة مقالٍة يف شاور أبو رشاد الكاتب ُمستنكًرا ذلك
باحثة، وبأنها العربية بالثقافة ة مختصَّ بأنها تُوَصف التي أوت» «كلوديا أن من ٢٠٠٤م،
ليست وليلة» ليلة «ألف حكايات أن ُخالصته كتابًا األخري فرانكفورت معرض يف قدَّمت
رواَجها رأى أن وبعد وترجَمها. الليايل إىل اهتدى فرنيس، أرشيفجي مؤلِّفها وأن ُقح، عربية
رغبة تُلبي حكاياٍت تأليف يف انهمك عليه، به عادت وما لها، الفرنسيني ف وتلقُّ وانتشارها
ردَّ وقد أحاسيس.» إثارة من الرشقية الحكايات تمنحه ما عىل فة امُلتلهِّ الفرنسية الذائقة
والرشقية واإلسالمية العربية األمور ها أهمُّ برباهني الفرنسية الباحثة دعوى مشكوًرا الكاتب

ويُدركها. يلمسها أن لغربي يُمكن ال والتي القصص روح يف وردت التي الخالصة
يعكف ولم طويًال، وليلة ليلة ألف أهمل الذي العربي الجانب عىل العيب بعض ويقع
جميع حرص من بدَّ ال أنه أرى وإني الغرب. به اهتمَّ الذي بالشكل وتقديمها جمِعها عىل
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بالعربية شامل كتاٍب وإخراج وليلة، ليلة أللف ترجمة أو طبعٍة أي يف وردت التي القصص
يَدي بني يكون حتى إليه، االطمئنان يمكن عربي أصٍل عن القصص تلك كل ن يتضمَّ
نفيس أنا وجدُت والتي املنحولة، أو باليتيمة تُدعى التي الحكايات تلك العربي القارئ

عليها. والعثور بل تحديدها يف كبرية صعوبًة
بعناوين قائمًة ييل فيما سأورد املوضوع، هذا عن فكرًة الكريم القارئ إىل أُقرِّب وحتى
أو املخطوطة نَُسخها من أيٍّ يف وليلة ليلة ألف كتاب يف دخلت التي الحكايات جميع
جيهارت» «ميا الباحثة ذكَرتْها التي القصص من أساًسا وسأستقيها املرتجمة، أو املطبوعة
مع تتَّفق كيما العناوين يف التعديالت بعض مع وليلة، ليلة ألف عن ص امُلتخصِّ كتابها يف
وسأستعني للحكايات. التنظيمي السياق اقتضاها كذلك أخرى وتعديالٍت العربية، النُّسخ
ما ترجمة محاولة مع و«ماردروس»، و«بني» بريتون لريتشارد الشاملة بالرتجمات أيًضا
الرتجمات من الكثري أن إىل اإلشارة وتجُدر العربية. العناوين من عليه ل التحصُّ يُمكن لم
عىل باملضمون اإلحاطة عىل القارئ تُعني وزيادات تفسريية إضافات فيها عناوين يَستخِدم
— ُوجدت حيثما — العربية الطبعات يف املوجودة العناوين إيراد آثرُت وقد أوضح؛ نحٍو

عليها: وردت التي الصورة وبنفس الزيادات تلك دون
اإلطار. القصة بداية –

الزرع. صاحب مع والثور الحمار حكاية (أ)

العفريت. مع التاجر حكاية (١)

األول. الشيخ حكاية (أ)
الثاني. الشيخ حكاية (ب)
الثالث. الشيخ حكاية (ج)

العفريت. مع الصياد حكاية (٢)

دوبان. والحكيم يونان امللك وزير حكاية (أ)
سندباد. امللك حكاية (ب)

الحسود. الوزير حكاية (ج)
املسحور. األمري حكاية (د)
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البنات. مع الحمال حكاية (٣)

األول. الصعلوك حكاية (أ)
الثاني. الصعلوك حكاية (ب)
واملحسود. الحاسد حكاية (ج)
الثالث. الصعلوك حكاية (د)
الصبايا. كبرية حكاية (ه)

البوابة. حكاية (و)

الثالث. التفاحات حكاية (٤)
الدين. وشمس الدين نور الوزيَرين حكاية (٥)

األحدب. حكاية (٦)

النرصاني. حكاية (أ)
املبارش. حكاية (ب)

اليهودي. الطبيب حكاية (ج)
الخياط. حكاية (د)

بغداد. مزيِّن ُمع األعرج حكاية •
الستة. إخوته مع بغداد ُمزيِّن حكاية •

األكرب. األول األخ حكاية •
الحدار. الثاني األخ حكاية •

الثالث. األخ حكاية •
األعور. الرابع األخ حكاية •

الخامس. األخ حكاية •

السادس. األخ حكاية •

نور. وعيل الجليس أنيس حكاية (٧)
فتنة. وابنته غانم وابنه أيوب التاجر حكاية (٨)

املسلوب. امُلتيَّم غانم حكاية •

صواب. األول العبد حكاية -
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كافور. الثاني العبد حكاية -

بخيت. الثالث العبد حكاية -

املكان. وضوء رشكان ولَديه مع النعمان عمر امللك حكاية (٩)

رشكان. امللك إىل الزمان نُزهة زفاف •
النعمان. عمر امللك مقتل حكاية •

األوىل. الصبية حكاية -
الثانية. الصبية حكاية -
الثالثة. الصبية حكاية -
الرابعة. الصبية حكاية -
الخامسة. الصبية حكاية -

العجوز. حكاية -

الدير. حكاية •
سليمان. وامللك وعزيزة عزيز حكاية •

عزيز. الشاب حكاية •
امللوك. تاج مع دنيا األمرية حكاية •

املكان. ضوء ابن كان ما كان حكاية •
الدواهي. ذات العجوز مقتل •

واإلنسان. الحيوانات حكاية (١٠)
والحمام. الزاهد حكاية (١١)
التقي. الراعي حكاية (١٢)

املاء. وطائر السلحفاة حكاية (١٣)
والذئب. الثعلب حكاية (١٤)
والحجل. الصقر حكاية (١٥)

عرس. وبنت الفأرة حكاية (١٦)
والسنور. الغراب حكاية (١٧)
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والغراب. الثعلب حكاية (١٨)

والفأر. القملة حكاية (أ)
الطري. ورضاري الصقر حكاية (ب)

والنرس. العصفور حكاية (ج)

والورشان. القنفذ حكاية (١٩)

والسارَقني. التاجر حكاية (أ)

القرد. مع اللص حكاية (٢٠)

األحمق. النساج حكاية (أ)

والعصفور. الطاووس حكاية (٢١)
النهار. وشمس بكار بن عيل حكاية (٢٢)

الزمان. قمر حكاية (٢٣)

ونَِعم. نعمة حكاية (أ)

الشامات. أبي الدين عالء حكاية (٢٤)
السحري. واملصباح الدين عالء حكاية (٢٥)

حرامي. واألربعني بابا عيل حكاية (٢٦)
بانو. بريي والجنية أحمد األمري حكاية (٢٧)

الطائي. حاتم حكاية (٢٨)
زائدة. بن معن حكاية (٢٩)

واألعرابي. زائدة بن معن حكاية (٣٠)
لبطة. بلدة حكاية (٣١)

األعرابي. والشاب امللك عبد بن هشام حكاية (٣٢)
املهدي. بن إبراهيم حكاية (٣٣)

العماد. ذات وإَرم قالبة أبي بن هللا عبد حكاية (٣٤)
املوصيل. إسحق حكاية (٣٥)
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النبيلة. والسيدة الحشاش حكاية (٣٦)
ر. امُلزوَّ الخليفة حكاية (٣٧)
العجمي. عيل حكاية (٣٨)

يوسف. وأبو الرشيد هارون حكاية (٣٩)
امُلزيف. السارق مع هللا عبد بن خالد حكاية (٤٠)

والفوَّال. الربمكي جعفر حكاية (٤١)
الكسالن. محمد أبي حكاية (٤٢)

خالد. بن يحيى حكاية (٤٣)
املزور. حكاية (٤٤)

الغريب. والفقيه املأمون حكاية (٤٥)
وزمرد. شار عيل حكاية (٤٦)

بدور. والست ُعمري بن ُجبري حكاية (٤٧)
الستة. والجواري اليمني حكاية (٤٨)

نواس. وأبي والجارية الرشيد هارون حكاية (٤٩)
ذهب. من والصحن الرجل حكاية (٥٠)
اإلسكندرية. ووايل اللص حكاية (٥١)

الثالثة. والوالة النارص امللك حكاية (٥٢)

القاهرة. وايل حكاية (أ)
بوالق. وايل حكاية (ب)

القديمة. مرص وايل حكاية (ج)

والصرييف. اللص حكاية (٥٣)
الطريق. وقاطع قوص وايل حكاية (٥٤)
والتاجر. املهدي بن إبراهيم حكاية (٥٥)

الصدقة. حكاية (٥٦)
الورع. اإلرسائييل حكاية (٥٧)

والخراساني. الزيادي حسان أبي حكاية (٥٨)
الضيق. عند الصديق حكاية (٥٩)

بغداد. من رجل إفالس حكاية (٦٠)
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ومحبوبة. امُلتوكل حكاية (٦١)
والدُّب. واملرأة الجزار وردان حكاية (٦٢)

والقرد. السلطان بنت حكاية (٦٣)
الطائر. الفرس حكاية (٦٤)

األكمام. يف والورد الوجود أنس حكاية (٦٥)
الِحسان. والغلمان نواس أبي حكاية (٦٦)

البرصة. من ورجل ُمعمر بن هللا عبد حكاية (٦٧)
العذري. العاشق حكاية (٦٨)

والشيخ. اليمن وزير الدين بدر حكاية (٦٩)
التعليم. مكتب يف العاشقني حكاية (٧٠)
أميمة. وزوجته س امُلتلمِّ حكاية (٧١)

البحرية. يف زبيدة والسيدة الرشيد هارون حكاية (٧٢)
الثالثة. والشعراء الرشيد هارون حكاية (٧٣)

طلحة. بنت وعائشة الزبري بن مصعب حكاية (٧٤)
الحوالء. والجارية األسود أبي حكاية (٧٥)
والجاريتنَي. الرشيد هارون حكاية (٧٦)

الثالث. والجواري الرشيد هارون حكاية (٧٧)
وزوجته. الطحان حكاية (٧٨)
والشاطر. املغفل حكاية (٧٩)

والقايض. زبيدة والسيدة الرشيد هارون حكاية (٨٠)
اليقظان. النائم حكاية (٨١)

والطباخ. الحرفوش حكاية (أ)

هللا. بأمر الحاكم حكاية (٨٢)
والصبية. أنورشوان كرسى حكاية (٨٣)
الصائغ. وزوجة اء السقَّ حكاية (٨٤)
والصياد. وشريين خرسو حكاية (٨٥)
والفقري. خالد بن يحيى حكاية (٨٦)

األمني. ومحمد موىس بن جعفر حكاية (٨٧)
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خالد. بن يحيى وأبناء سالم بن سعيد حكاية (٨٨)
زوجها. مع امرأة مكيدة حكاية (٨٩)

النساء. مكائد حكاية (٩٠)
والشيَخني. اإلرسائيلية حكاية (٩١)

والشيخ. الربمكي جعفر حكاية (٩٢)
الحَسن. والشاب الخطاب بن عمر حكاية (٩٣)

واألهرام. املأمون حكاية (٩٤)
القماش. وتاجر اللص حكاية (٩٥)

القاربي. وابن السياف مرسور حكاية (٩٦)
وابنه. الرشيد هارون حكاية (٩٧)

السمع. طريق عن أحبَّ الذي الفقيه حكاية (٩٨)
األحمق. الفقيه حكاية (٩٩)

القراءة. وال الخطَّ يعرف ال الذي الفقيه حكاية (١٠٠)
يًا. متخفِّ خرج ملك حكاية (١٠١)

الرخ. وفرخ املغربي الرحمن عبد حكاية (١٠٢)
هند. واألمرية زيد بن عدي حكاية (١٠٣)

الوليد. وابن والجارية الخزاعي دعبل حكاية (١٠٤)
وامُلغنية. املوصيل إسحاق حكاية (١٠٥)

حزانى. عشاق ثالثة حكاية (١٠٦)
طي. بني عشاق حكاية (١٠٧)
املجنون. العاشق حكاية (١٠٨)
الراهب. إسالم حكاية (١٠٩)

العني. لقرة وعشقه عيىس أبي حكاية (١١٠)
املهدي. بن إبراهيم وعمه األمني حكاية (١١١)

خاقان. بن والفتح امُلتوكل حكاية (١١٢)
األجناس. اختالف محاسن حكاية (١١٣)

الصبيحة. والعجوز سويد أبي حكاية (١١٤)
مؤنس. والجارية طاهر بن عيل حكاية (١١٥)
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عاشقتنَي. امرأتنَي عن العيناء أبي حكاية (١١٦)
بغداد. من والتاجر املرصي عيل حكاية (١١٧)
عجوز. وامرأة اج الُحجَّ من رجل حكاية (١١٨)

تودُّد. الجارية حكاية (١١٩)
املوت. ومَلك املغرور املِلك حكاية (١٢٠)
املوت. ومَلك الغني املِلك حكاية (١٢١)

املوت. ومَلك جبار إرسائييل مِلك حكاية (١٢٢)
القرنني. ذي إسكندر حكاية (١٢٣)

باملرض. وتظاهره أنورشوان حكاية (١٢٤)
وزوجته. اإلرسائييل القايض حكاية (١٢٥)

وابنها. الحج إىل مسافرة امرأة حكاية (١٢٦)
املتعبد. األول العبد حكاية (١٢٧)

وزوجته. اإلرسائييل املتعبد حكاية (١٢٨)
امُلتعبد. والسجني يوسف بن الحجاج حكاية (١٢٩)

عليه. تعدو فال النار يف يَده يُدخل الذي الحداد حكاية (١٣٠)
وسحابة. إرسائييل رجل حكاية (١٣١)

والنرصاني. الجريء املسلم حكاية (١٣٢)
والطبيب. امللك بنت حكاية (١٣٣)
والفارس. النبي حكاية (١٣٤)
والشيخ. املالح حكاية (١٣٥)

الجزيرة. وملك إرسائييل حكاية (١٣٦)
املجذوم. جعفر وأبي الدراج الحسن أبي حكاية (١٣٧)

الحيات. ملكة حكاية (١٣٨)

بلوقيا. مغامرات (أ)

جانشاه. حكاية •

البحري. السندباد حكاية (١٣٩)

األوىل. الرحلة (أ)
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الثانية. الرحلة (ب)

الثالثة. الرحلة (ج)
الرابعة. الرحلة (د)
الخامسة. الرحلة (ه)
السادسة. الرحلة (و)
السابعة. الرحلة (ز)

النحاس. مدينة حكاية (١٤٠)
والجارية وولده امللك (حكاية عظيم كيدُهنَّ وأن النساء مكر تتضمن حكاية (١٤١)

السبعة). والوزراء

وزيره. وزوجة امللك حكاية (أ)
والدرة. وزوجته التاجر حكاية (ب)

وولده. القصار حكاية (ج)
زوجته. يف عادل غري اتهام حكاية (د)

والخبز. البخيل التاجر حكاية (ه)
العاشقني. مع امرأة حكاية (و)

املنظر. الشنيعة والجارية امللك ابن حكاية (ز)
العسل. قطرة حكاية (ح)

الضائع. والدرهم امرأة حكاية (ط)
املسحورة. املاء عني حكاية (ي)

الحمامي. وزوجة الوزير ولد حكاية (ك)
والعجوز. والشاب جميلة امرأة حكاية (ل)

وامُلغنية. الصائغ حكاية (م)
الحزين. الرجل حكاية (ن)

امللك. وابن الغيور التاجر حكاية (س)
الطري. ولغة الغالم حكاية (ع)

الخمس. واملعجبني امرأة حكاية (ف)
الثالث. الدعوات حكاية (ص)
املرسوق. العقد حكاية (ق)
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الحمامتنَي. حكاية (ر)
الدتما. امللك وجارية بهرام األمري حكاية (ش)
املليحة. الحسنة والدار التاجر ابن حكاية (ت)

والعفريت. والجارية امللك ابن حكاية •
املسموم. اللبن حكاية •

واملكارين. الصندل خشب تاجر حكاية •
سنني. وخمس ثالث وابن األعمى حكاية •

املرسوق. النقود كيس حكاية •
والناس. الثعلب حكاية •

وأخويه. الصياد جودر حكاية (١٤٢)
وغريب. عجيب حكاية (١٤٣)

وريا. عتبة حكاية (١٤٤)
النعمان. بنت هند طالق حكاية (١٤٥)

الفياض. وعكرمة برش بن خزيمة حكاية (١٤٦)
سهل. بن والوليد الكاتب يونس حكاية (١٤٧)
البدوية. والبنت الرشيد هارون حكاية (١٤٨)

الثالث. والبنات األصمعي حكاية (١٤٩)

وإبليس. املوصيل إبراهيم حكاية (١٥٠)
عذرة. بني من عاشقني حكاية (١٥١)
الوفية. وزوجته األعرابي حكاية (١٥٢)

البرصة. من عاشقني حكاية (١٥٣)
وإبليس. املوصيل إسحاق حكاية (١٥٤)
املدينة. أهل من عاشَقني حكاية (١٥٥)
ووزيره. النارص امللك حكاية (١٥٦)

امُلحتالة. دليلة حكاية (١٥٧)
املرصي. الزيبق عيل حكاية (١٥٨)

عرش. الستة والوالة البندقاني بيربس الدين ركن الظاهر امللك حكاية (١٥٩)

األول. الوايل حكاية (أ)
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الثاني. الوايل حكاية (ب)

الثالث. الوايل حكاية (ج)
الرابع. الوايل حكاية (د)

الخامس. الوايل حكاية (ه)

السادس. الوايل حكاية (و)
السابع. الوايل حكاية (ز)
الثامن. الوايل حكاية (ح)

اللص. حكاية •

التاسع. الوايل حكاية (ط)

العارش. الوايل حكاية (ي)
عرش. الحادي الوايل حكاية (ك)
عرش. الثاني الوايل حكاية (ل)
عرش. الثالث الوايل حكاية (م)
عرش. الرابع الوايل حكاية (ن)

املاكر. اللص حكاية •
العجوز. املختلس حكاية •

عرش. الخامس الوايل حكاية (س)

عرش. السادس الوايل حكاية (ع)

النفوس. وحياة أردشري حكاية (١٦٠)
باسم. وبدر جلنار حكاية (١٦١)

الصغرى. أختهما حسدتا اللتنَي األختنَي حكاية (١٦٢)
حسن. التاجر مع سبايك بن محمد امللك حكاية (١٦٣)

الجمال. وبديعة امللوك سيف حكاية (أ)

الصايغ. البرصي حسن حكاية (١٦٤)
املواصف. وزين مرسور حكاية (١٦٥)
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الزنارية. ومريم الدين نور عىل حكاية (١٦٦)
اإلفرنجية. واملرأة الدين شجاع األمري حكاية (١٦٧)

والجارية. البغدادي الفتى حكاية (١٦٨)
والشماس. جليعاد امللك حكاية (١٦٩)

والفأر. السنور حكاية (أ)
السمن. رأسه عن املدفوق الناسك حكاية (ب)

املاء. غدير يف السمك حكاية (ج)
والحية. الغراب حكاية (د)

والثعلب. الوحش حمار حكاية (ه)
السائح. امللك ابن حكاية (و)

الغراب. حكاية (ز)
بيته. وأهل وزوجته وأوالده الحاوي حكاية (ح)

والريح. العنكبوت حكاية (ط)
املِلكني. حكاية (ي)

واملقعد. األعمى حكاية (ك)
السمك. صياد حكاية (ل)

واللصوص. الفتى حكاية (م)
وزوجته. الرجل حكاية (ن)

واللصوص. التاجر حكاية (س)

والذئب. الثعلب حكاية •

واللص. الراعي حكاية (ع)
السحالف. مع الدرَّاج حكاية (ف)

صري. وأبي قري أبي حكاية (١٧٠)
الربي. هللا وعبد البحري هللا عبد حكاية (١٧١)

األصنام. زين حكاية (١٧٢)
الليلية. الخليفة مغامرات حكاية (١٧٣)

هللا. عبد بابا األعمى حكاية (أ)
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نعمان. سيدي حكاية (ب)
الحبَّال. حسن الخواجة حكاية (ج)

وإخوته. خوداداد حكاية (١٧٤)

داريابار. األمرية حكاية (أ)

بغداد. وتاجر كوجيا عيل حكاية (١٧٥)
العماني. الحسن وأبو الرشيد هارون حكاية (١٧٦)

وجميلة. إبراهيم حكاية (١٧٧)
الخراساني. الحسن أبي حكاية (١٧٨)

الجوهري. وزوجة الزمان قمر حكاية (١٧٩)
وأخويْه. فاضل هللا عبد حكاية (١٨٠)

اإلسكايف. معروف حكاية (١٨١)
اإلطار. القصة ختام –

بعضها نجد التي والقصص، الحكايات لتلك الواسع املجال من ذكرناه ما إىل وبالنظر
سابًقا ذكرناه الذي الرأى ظهر فقد بالعربية، أخرى مجموعاٍت يف نجدها وال مجموعاٍت يف
حيثما عربية مخطوطاٍت تعتمد القصص، تلك لجميع «شاملة» طبعة إصدار عىل بالعمل
عيل كقصص — مشهورة قصص وجود بعدم العربي القارئ يفاجأ ال حتى ُوِجدت،
لو الفائدة وستعم لَديه. التي املجموعات يف — اليقظان النائم أو الدين عالء أو بابا
وبريتون لني ترجمات واكبت التي والحوايش واألبحاث التعليقات مجموع ترجمة أمكن
الذي االهتمام مدى ويبني بالعربية، الحكايات لقارئ مفيدة أضواء ستلقي التي وغريهما،

وليلة. ليلة ألف كتاب لنصوص املرتجمون هؤالء أواله
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وطلع زها فجهَّ ذلك. من بدَّ ال له: قالت أبيها مقالة الوزير ابنة سمعت ا فلمَّ …»
إىل هُت توجَّ إذا لها: وقالت الصغرية أُختها أوصت قد وكانت شهريار. امللك إىل
فقويل: منِّي حاجته قىض امللك ورأيِت عندى جئِت فإذا طلبك، يف سأُرسل امللك
فيه يكون حديثًا أُحدثك وأنا السهر، به نقطع غريبًا حديثًا ثيني حدِّ أُختي، يا
وقال: فرح رآه ا فلمَّ امللك إىل بها طلع الوزير أباها إن ثم هللا. شاء إن الخالص
مالك؟ لها: فقال بكت، عليها يدخل أن أراد ا فلمَّ نعم. فقال: بحاجتي؟ أتيَت
فجاءت إليها امللك فأرسل أودِّعها. أن أريد صغرية أختًا يل إن امللك أيها فقالت:
ثم شهرزاد بكارة وأخذ امللك فقام الرسير. تحت وجلست وعانقتها، أُختها إىل
حديثًا ثينا حدِّ أختي يا عليك باهلل الصغرية: أختها لها فقالت يتحدَّثون. جلسوا
ا فلمَّ امُلهذب. امللك هذا يل أِذن إن وكرامة حبٍّا فقالت: ليلتنا. سهر به نقطع

الحديث.» بسماع فرح قلق، به وكان الكالم هذا امللك سمع

زمان شاه امللك وأخوه شهريار امللك

عنك للُملك وارثًا يكون غالم منك يظهر أنه امللك أيها اعلم امُلفرس: فقال …»
ويجور رسومك يُخالف بل بَسريك الرعية يف يسري ال ولكنه حياتك طول بعد
وما وقال تعاىل باهلل فاستعاذ السنور، مع الفأر أصاب ما ويُصيبه رعيتك عىل

«… املفرس فقال والفأر؟ السنور حكاية
والشماس جليعاد امللك حكاية
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التي حكاياتها أول شهرزاد تبدأ حني وليلة»، ليلة «ألف كتاب يف اإلطار القصة تبدأ هكذا
امللك ل يؤجِّ كيما تعلًَّة اتخذتها التي الوسيلة وهي دنيازاد، وأختها شهريار للملك ترويها
تكِملة بسماع يستمتع حتى شهرزاد قتل ل يؤجِّ وهو األخريات. الفتيات مع كعادته قتَلها
ب. والرتقُّ التشويق عوامل بكل ملئها وتحرصعىل شهرزاد ها تقصُّ التي العجيبة القصص
باألحرى أو مؤلٍِّف أول ابتدعه الذي اإلطار هذا أساس طبًعا يعرفون القرَّاء ومعظم
إن يعلم ال ِلمن صني ُملخِّ ونقول وليلة. ليلة ألف نوعه: من الفريد فر السِّ لهذا راٍو أول
مع تخونه زوجته أن بامُلصادفة يكتشف األسطوريني، الرشق ملوك أحد شهريار، امللك
وخوفه النساء بكلِّ الثقة فقدان إىل الصدمة به وتؤدِّي فيقتُلها. بقرصه العبيد الخَدم أحد
بقتِلها يأُمر ثم العذارى إحدى من ليلٍة كلَّ الزواج إىل فيعمد منهن، أخرى خيانات أي من
ع تتطوَّ مملكته، فتيات من الكثري عىل الطريقة بهذه امللك قىض أن وبعد التايل. الصباح يف
أن ترجوه امللك، تقابل وحني التالية. العروس تُصبح بأن شهرزاد واسمها وزيره ابنة
منها تطلُب أن عىل أُختها مع اتفقت قد وكانت بُصحبتها، دنيازاد األصغر ألختها يسمح
لياليها شهرزاد تبدأ قصة، سماع عىل امللك يوافق وملَّا القصص. إحدى لها تحكي أن تلك
كان ُمثري، شائق بموقف ليلٍة كل تُنهي أن الراوية دت وتعمَّ والعفريت. التاجر بحكاية
املنوال هذا عىل األمر وظلَّ الحكاية. بقية يسمع حتى قتَلها ل يؤجِّ أن إىل معه امللك يُضطر
وبعَدها، الحكايات. من وليلة ليلة ألف — األقوال به تجرى كما — شهرزاد ت أتمَّ حتى
قد وكانت إرضائه؛ يف وبتفانيها بها واإلعجاب لزوجته الُحب تملَّكه قد شهريار كان
سعادة يف أوالده ومع معها ويعيش عنها فيعفو أطفال، ثالثة األعوام تلك يف منه أنجبت

وطمأنينة.
إىل للدخول أصح بمعنًى رواتها أو ليلة ألف «مؤلف» ينتِهجه الذي األسلوب وينطبق
اإلطار». «القصة عليه أطلق الذي الحديث الروائي االصطالح مع األصلية، الحكايات صلب
داخل «القصة بأسلوب أو اإلطار» «القصة بأسلوب تُروى وليلة ليلة ألف حكايات ومعظم
فالقصة الجمال، وبديعة امللوك سيف حكاية املشهورة، اإلطار القصة أمثلة ومن القصة».
بديعة عن يبحث الذي وابنه مرص ملوك بأحد تتعلَّق والتي — االسم هذا تحمل التي
األصلية بالحكاية لها عالقة ال إطارية قصٍة ثنايا يف تأتي — لها رسًما رأى أن بعد الجمال
اعتبار يمكن املنوال، نفس وعىل خراسان. يف العجم ملك عىل اصني القصَّ أحد يَحكيها التي
مع ال «الحمَّ حكاية إطار ضمن قصًصا الثالثة واألخوة الصعاليك يرويها التي القصص

البنات».
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السبعة» والوزراء وولده امللك «حكاية ليلة ألف يف الطويلة اإلطارية القصص ومن
األحيان. من كثرٍي يف يتداَخالن فاألسلوبان القصة، داخل القصة فصل يف ذكرناها وقد
فهي والشماس»، جليعاد امللك «حكاية وهي وهناك، هنا تصلُح أخرى قصًة هنا وسنذكر
إىل امُللك تولية بشأن جليعاد للملك الشماس يَحكيها كثرية قصص فيه تتواىل إطاًرا تُشكِّل
من — جليعاد امللك ابن للغالم الشماس يحكيهما أُخَرينَي حكايتنَي نرى ذلك بعد ثم ابنه،
ففي برأيه. امللك إقناع إىل يسعى منهما وكل أخرى، ناحيٍة من نسائه وإحدى — ناحية
الناسك حكاية والفأر، السنور حكاية التوايل: عىل التالية القصص تتواىل الحكاية تلك
حمار حكاية والحية، الغراب حكاية املاء، غدير يف السمك حكاية السمن، رأسه عىل املدفوق
وزوجته وأوالده الحاوي حكاية الغراب، حكاية السائح، امللك ابن حكاية والثعلب، الوحش
األسد حكاية واملقعد، األعمى حكاية امللَكني، حكاية والريح، العنكبوت حكاية بيته، وأهل
تعود الحكايات، تلك كل وبعد واللص. الراعي حكاية والذئب، الثعلب حكاية والصيَّاد،
وردت كما رعيتِه يف الغالم امللك سرية وهي اإلطار، يف الواردة األصل القصة إىل األحداث

الشماس. وزرائه كبري حكايات وأثار البداية يف أبوه رآه الذي الحلم يف
وليلة، ليلة ألف مع — نعرف فيما — الواضح الشكل بهذا ظهر قد األسلوب وهذا
مثاالن وثمة الرشقي. األسلوب هذا منهج نهجوا الذين اص الُقصَّ من الكثري به وتأثر
يف وحتى اإلطار القصة يف ليلة ألف منهاج اقتفيا قد شهريَين أدِبيَّني ألثَرين أساسيَّان
كانرتبري» و«حكايات بوكاتشيو» «جيوفاني لإليطايل «الديكامريون» هما القصص، نوعية
نفس يف عاشا قد وتشورس بوكاتشيو أن للنظر والالفت تشورس». «يوفري لإلنجليزي
قد بأنهما يجزم من هناك إن بل امليالدي، عرش الرابع القرن أواسط تقريبًا: العرص
وليلة ليلة ألف حكايات قص بطريقة وتأثرهما بها. قاما التي األسفار بعض إبَّان التَقيا
إما الوسيط، العرص يف أوروبا أنحاء معظم يف ما بشكٍل الحكايات تلك ر توفُّ إىل يُشري
عباءة من وتبُزغ تتفرَّع بدأن قد كانت التي املحلية باللُّغات أو الالتينية، باللغة مكتوبة
اللغة بتلك الشفوي والتناُقل الرواية طريق عن أو واألنجلوسكسونية؛ والجرمانية الالتينية
كما — االنتشار ذلك وكان الوقت. ذلك يف شائًعا كان الذي األمر وهو املحلية، واللهجات
يف فرنسا إىل منهما امتدَّ وما العربيَّتنَي، وصقلية إسبانيا طريق عن — املقدمة يف ذكرنا
املسيحيني اج الُحجَّ طريق عن وكذلك إنجلرتا؛ إىل ومنها إيطاليا، وإىل والنجدوك، الربوفانس
يف املشاركني طريق عن وأيًضا فلسطني، يف املقدسة األرايض لزيارة يذهبون كانوا الذين
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عىل وتعرفوا والعرب بامُلسلمني اِالحتكاك أشدَّ احتكُّوا وقد عودتهم بعد الصليبية الحمالت
الشعبية. والحكايات القصص ذلك يف بما وثقافتهم، عاداتهم

الروايات كانت وإن ونابويل، فلورنسا بني (١٣١٣-١٣٧٥م) بوكاتشيو عاش وقد
أعمال يف ابنه يخلفه كيما جاهًدا األب عمل وقد إيطايل. ألٍب فرنسا يف ُولِد قد إنه تقول
إىل ُمتجهة كانت االبن بوكاتشيو اهتمامات ولكن بها، يقوم كان التي واملال املصارف
وقد «برتارك». الشهري اإليطايل للشاعر صداقته ذلك عىل يُشجعه والكتابة، األدب مجال
كتابه وضع عىل يعكف أن قبل الغنائية الشعرية املقطوعات من كثريًا بوكاتشيو نظم
ويحكي أيام». عرشة «عمل ومعناها يوناني أصلها والكلمة الديكامريون. به: اشتهر الذي
من خوًفا فلورنسا من يهربون رجال، وثالثة نساء سبع الشباب، من مجموعٍة عن الكتاب
يقضون غنية منطقٍة يف الريف إىل ويتَّجهون ١٣٤٨م، عام اجتاحها الذي الطاعون وباء
عىل ويتعني ملكة، أو ملًكا يُصبح منهم، واحٌد الجماعة يتزعم يوم كل ويف أسبوَعني؛ فيها
به ويسلُّون الوقت به يقطعون ومزاح ومراح ألعاب من به يقومون فيما طاعته اآلخرين
حكايًة منهم واحٍد كل يقص أن به، يقومون الذي النشاط مظاهر أهم من وكان أنفسهم.
الكتاب)، عنوان هنا (ومن أيام عرشة كلها الحكايات قص ويستغرق الحكايات. من
حكايات مجموع فيُصبح املِلكة، أو املِلك يُحدده موضوع عن قصة واحد كل فيها يحكي
أحد يُلقيها راقصة بأغنيٍة العرشة األيام من يوٍم كل وينتهي حكاية. مائة بذلك الكتاب
قصص تتخلَّل التي باألشعار ذلك (قارن الغنائية بوكاتشيو أشعار أجمل وتضمُّ الرواة،

وليلة). ليلة ألف
من إطاًرا باختياره بوكاتشيو، «وإن التايل: النص الربيطانية املعارف دائرة وتذكر
الوسطى.» العصور يف الرشقي األدب يف مألوًفا تقليًدا يتبع كان إنما لحكاياته، النوع هذا
شبح عىل وال اإلطار، القصة شكل عىل وليلة ليلة بألف بوكاتشيو تأثر يقترص وال
يد عىل الراوية بموت (الحكم الكتابنَي كال يف وامُلستمع القاصِّ عىل يُخيم الذي املوت
إن بل الديكامريون)، يف فلورنسا يف امُلنتِرش بالطاعون واملوت ليلة، ألف يف شهريار
ألف حكايات من كثرية أصداء فيها العرشة املجتمعون يَحكيها التي القصص موضوع
الوقت، ذلك يف أوروبا يف ُمتداولة كانت التي والرشقية العربية القصص من وغريها ليلة

الكتاب. هذا من األوىل الجذور فصل يف القارئ يراه ما وهو
ألف يف املوجودة ذاتها اإلطارية القصة يستخدم آخر إيطايل كالسيكي عمل وثمة
(١٤٧٤–١٥٣٣م)، ألريوستو ORLANDO FURIOSO الغاضب» «أورالندو هو وليلة، ليلة
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ذلك من ٢٨ األنشودة ففي األوروبية. النهضة أدب يف هامة عالمًة النُّقاد يَعتربه الذي
يخرج الذي جوكوندو، امللك قصة رودولفو صديقه عىل الخان صاحب يقص الكتاب،
هناك نِسيه شيئًا ليأخذ بيته إىل يعود أنه بيد األخري، مملكة إىل أستولفو أخيه مع ُمرتحًال
بصعوبٍة أعصابه يضبط ولكنه املنزلة. وضيع وصيٍف أحضان يف الحبيبة زوجته فيجد
تخونه أخيه زوجة أن جوكوندو يكتشف األخ، بالط ويف أخيه. مع الرحلة ُمكمًال ويخرج
يحُدث. ما عىل األخ ويُطِلع سواء وأخاه أنه فيعرف الخلقة، قبيح قزم مع األخرى هي
أورالندو قصة تتفرَّع ثم أبًدا. ُمخلصة امرأة تُوَجد ال أنه يستكشفان كيما األخوان ويخرج
ها فدسَّ العربية اإلطارية بالقصة أُعجب قد اإليطايل املؤلف أن ويبدو أخرى. أحداث إىل

كتابه. ثنايا بني
كانرتبري»، «حكايات وهو عرش، الخامس القرن يف اآلخر الكبري األثر إىل انتقلنا فإذا
امُلتجهني اج الُحجَّ أحد ِلسان عىل يبدأ فالكتاب اإلطار. القصة أسلوب نفس فيه نجد فإننا
الراوي وينزل «كنت». مقاطعة يف كانرتبري، بلدة يف بيكيت توماس القديس مثوى لزيارة
وعرشين تسعٍة من ُزمرًة بالخان ويجد «شذرك»، بمدينة الفضفاض» «الرداء خان يف
نُزالئه، عىل بكرمه الخان صاحب ويفيض نفسه. الحج إىل طريقهم يف آخرين شخًصا
الجميل: باقرتاحه إليهم يتقدَّم ثم العشاء، عىل ورشاب طعاٍم من وطاب لذَّ ما لهم ويُقدِّم
وإليكم لكم، سأقوله ما تزدروا أال وأرجو امُلفيد، الكالم إىل انصتوا السادة، «أيها
يبدو الطريق يجعل لكي منكم، واحٍد كل عىل الكالم. من ودلَّ قلَّ بما ره أتصوَّ ما
كانرتبري إىل الطريق يف تنَي قصَّ أول أن وأقصد الرحلة، أثناء قصتنَي يروي أن قصريًا،
املايض، يف وقَعْت حوادث القصص هذه تتناول وأن العودة، طريق يف أُخرينَي وقصتنَي
بني قصته يف يجمع أن يستطيع من بذلك وأعني قصة، بخري يأتي أن منكم استطاع ومن
يف هنا الخاصة نفقتي عىل عشاءه يتناول أن فجزاؤه الُعظمى، والتسلية األسمى امَلغزى
وهبة مجدي (ترجمة كانرتبري». من عودتنا بعد العمود، هذا بجوار وجالًسا املكان هذا

يونس). الحميد وعبد
مجموعًة وكانوا الحجيج، هؤالء من واحٍد كل ه سيقصُّ بما اإلطار قصة تتحدَّد وهكذا
قصًصا يَحكي وبعضهم البعض. بعضهم مع تواءموا كيف ندرى ال الناس، من ُمتباينة
ناظر عليها ردَّ والتي ان، الطحَّ حكاية يف كالنجار املهن، من ِمهنٍة أصحاب عن ُمخزية
هناك ثم ان. الطحَّ الراوي يف ِنكايًة انني، الطحَّ أحد عن أخرى شائنة بحكايٍة الضيعة
يف تطعن حكاياٍت منهما كل رَوى اللذين الكنيس، وامُلحرض الجوَّال الراهب بني التنابز

اآلخر. مهنة
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من الكثري عىل كانرتبري» «حكايات قصص تحتوي الديكامريون، قصص يف وكما
«التيمة» وهذه عشاقِهن، وصال إىل الطرِق بكل واحتيالهن ومكرهن، النساء خدع قصص
إىل (باإلضافة حكاياتها من الكثري يف ووردت وليلة، ليلة ألف يف الرئيسية التيمات من هي
لعلَّ زمان)، وشاه شهريار املِلَكني زوجتَي بخيانة تتعلَّق التي األساسية اإلطارية القصة
ابنة وهي — زوجته كانت الذي السود، الجزائر صاحب محمود امللك ابن قصة أهمها
بأن خيانتها كشف حني زوجها تسحر ثم أسود، عبد مع تَُخونه — الوقت نفس يف عمه
الكتاب. هذا من أخرى فصول يف املوضوع هذا وسريِد بًرشا. ونِصفه حجًرا ِنصفه جعلت
رجال بعض نفاق تفضح التي القصص من الكثري كانرتبري حكايات تضمُّ كذلك
مثل وشهواتهم، الشخصية حاجاتهم يقضوا كي والتقوى بالوَرع يتظاهرون الذين الدين
تماًما تُماثل الكتاب هذا يف حكايات وثمة الغفران. صكوك وبائع الجوَّال الراهب قصص
يُحبان شابَّني قصة يروي الذي الفارس حكاية مثل وليلة، ليلة ألف يف موجودة حكايات
عن لسيده ينمُّ الذي الغراب قصة كذلك منها. بالزواج الفوز عىل ويقتتالن األمرية نفس
حكايات يف القصص وبعض ليلة. ألف يف مرتنَي تردَّدت قصة وهي له، زوجته خيانة
قصته: نهاية يف يقول حني الضيعة ناظر قصة عربة مثل وعربة، بموعظٍة ينتهي كانرتبري
بد ال واملخادع الخري، ثمرة يجنَي أن ينبغي ال الرش يبذُر «من القائل امَلثل ينطبق ذلك وعىل
بعبارات اج الُحجَّ يحكيها التي القصص عىل الخان صاحب يعلق ما وكثريًا يُخدع.» أن
ليلة ألف يف دوًما ترتدَّد التي بالعبارة هذا قارن منها. والدرس العربة وتُبني مفادها ترشح
وهناك اعترب.» ملن عربة لكانت البَرص آماق عىل باإلبَر ُكتبت لو عجيبة حكاية حكايتك …»
«فلما هكذا: فتنة» وابنته غانم وابنه أيوب التاجر «حكاية قصة خاتمة يف جاء ما أيًضا
ن يدوَّ وأن آخره إىل أوله من لغانم جرى ما جميع يؤرَّخ أن الخليفة أمر الصباح أصبح
ويفوِّض األقدار ترصفات من فيتعجب بعده يأتي من عليه يطَّلع أن ألجل ت السجالَّ يف
معظم بنهاية كانرتبري حكايات نهاية مقارنة أيًضا ويمكن والنهار.» الليل خالق إىل األمر
«وهكذا يقول: تشورس، كتاب يف حكايته القانون رجل يقص أن فبعد ليلة. ألف حكايات
وبني بينهم وفرق املوت جاء حتى إثًما، يقرتفوا ولم والفضيلة الرب أعمال يف جميًعا عاشوا
امُلختلفة بتنويعاتها ليلة ألف يف املشهورة للعبارة صًدى هي العبارة هذه وطبًعا الحياة.»

الجماعات.» وُمفرِّق اللذَّات هاِدم أتاهم أن إىل عيٍش أرغد يف يزالوا «ولم مثل
نفس الرقابة من القت قد الثالث اإلنسكلوبيدية الروايات هذه أن العجيب ومن
بوصفه قروٍن طوال وليلة» ليلة ألف «كتاب الرصني العربي األدب تجاهل فقد املصري.
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الِكتاب قصص أوروبا اكتشفت حتى وذلك الجماهري، لتسلية ُوِضع عاميٍّا شعبيٍّا عمًال
مرص يف األصوات بعض طالبت ذلك، بعد وحتى به. الالئق املكان يف ووضعته تدريجيٍّا
بعض ُمصادرة وجَرْت بل إباحيته، بزعم وليلة ليلة ألف كتاب بُمصادرة ١٩٨٥م عام يف
الكتاب عن دافعوا الذين وامُلثقفني األدباء لرأي القوم ينصت أن قبل بالفعل، نَُسخه
«بني» كرتجمة — وليلة ليلة أللف األوىل الكاملة الرتجمات مصري وكان أدبيٍّا. تراثا بوصفه
بريتون اضُطرَّ فقد إنجلرتا؛ يف عرش التاسع القرن أواخر يف املصري نفس — و«يرتون»
جزءًا، ١٧ يف وهي للكتاب، الجامعة ترجمته يُمرِّر كيما هندية نرش دار اسم انتحال إىل
سائًدا كان الذي الصارم املطبوعات قانون من تهرُّبًا وذلك فقط للُمشرتكني صها وخصَّ

أيامها. هناك
الكتب قائمة يف ظهوره عند إدراجه تمَّ إذ ظالًما، أكثر مصريًا الديكامريون لقي وقد
بعض تصويره بسبب الرابع، بول بابوية إبَّان ١٥٥٩م عام الفاتيكان ِقبَل من امُلحرَّمة
ُحِذفت حة منقَّ طبعاٍت يف إالَّ الِكتاب نرش يتم ولم ماجنًا. تصويًرا والرهبان القساوسة
إنجلرتا يف املكتبات استمرت وقد إباحية. عبارة وكل الدين رجال تستهِجن إشارٍة أي منها

العرشين. القرن بدايات حتى مجموعاتها من الكامل الكتاب استبعاد يف وأمريكا
املتحدة الواليات يف النارشون عمد لتشورس، كانرتبري» «حكايات لكتاب وبالنسبة
إباحية مواقف من احتواه بما القرَّاء يصِدموا ال حتى منه «ُمهذبة» طبعات إصدار إىل
الثمانينيات يف ثانيًة ظهرت قد الكتاب هذا عىل الرقابة أن الطريف ومن فاحشة. وعباراٍت
أمام قضائية دعوى فلوريدا والية يف الدين رجال أحد أقام حني العرشين، القرن من
كان الدراسية امُلقرَّرات أحد ألن فيها، تعليمها ابنته ى تتلقَّ التي املدرسة ضدَّ املحاكم
عىل األب اعرتاض القضية وأوردت كانرتبري». «حكايات من ان» الطحَّ «قصة يتضمن
وملَّا املرأة». لُحرية و«ترويجها امُلبتذلة» و«لُغتها الجنسية» «رصاحتها بسبب القصة
أن بيد الُعليا. الفيدرالية املحكمة إىل قضيته األخري حمل الدين، رجل ضد املحكمة حكمت
الحد. هذا عند املسألة وانتهت الُعليا، املحكمة إىل القضية وصول دون حال إجرائيٍّا ً خطأ
الثالثة القصصية الكتب هذه بني جمعت قد السينما أن إىل اإلشارة تجُدر كذلك
فنيٍّا فيلًما يصوغ أن بازوليني» باولو «بيري املشهور اإليطايل املخرج اختار حني أيًضا،
بازوليني كان وملَّا الحياة». «ثُالثية عنوان تحت الثالثة األفالم اد النقَّ وجمع منها، كلٍّ من
وعجيبة، غريبًة أفالمه جاءت فقد وقتها، السينمائي الفن يف الحديثة املذاهب أصحاب من
تميُّزها عىل النقاد أجمع وإن الكتب، تلك ها تضمُّ التي القصص طبيعة ذلك يف تُماثل

الفني.
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ظهرت بل الكتابنَي، هذَين عىل وليلة ليلة ألف يف اإلطار قصة تقنية تأثري يقترص ولم
ُمتباينة. كثرية أساليب يف ذلك كان وإن ِبنيتها، يف الشكل هذا اتخذت كثرية روايات
«بوتوكي»، للبولندي رسقسطة» «مخطوط ورواية لرسفانتس كيشوت» «دون فرواية
بالقصة الخاص الفصل يف عنهما وسنتحدَّث اإلطار، قصص روايات من اعتبارهما يمكن
القصصية اإلطارية األعمال ومن الكتاب. هذا من أيًضا أخرى أبواب ويف القصة، داخل
األيرلندي الكاتب تأليف من (١٨١٢م) روخ» ال «ال وليلة ليلة بألف امُلتأثرة الشعرية
نثرية إطارية قصة تسبقها شعرية ملحمة وهي (١٧٧٩–١٨٥٢م)، مور توماس املشهور
ملك ابن من هناك للزواج كشمري إىل دلهي من ابنته يُرِسل الذي أورانجزيب امللك عن
ُمتتالية بقصٍص «فريامورز» ويُدعى بَّان الشُّ الشعراء أحد يُسلِّيها الطريق، ويف بُخارى.
الذي الشاعر، غرام يف األمرية وقوع يف القصص تلك وتتسبَّب وليلة. ليلة ألف نَسق عىل
القصص وتضم ستتزوَّجه. الذي األمري نفسه هو أنه — بُخارى إىل الوصول عند — يتَّضح
و«الفردوس امُلقنَّع» خراسان «رسول مثل حكايات عناوين اإلطارية القصة يف امُلتضمنة
الروائي بها تأثر التي الكتُب من امللحمة هذه وكانت وهكذا. الحرم» و«نور والحورية»
بعض يف اإلطار القصة أسلوب اآلخر هو استخدم الذي — ملفيل هرمان األمريكي

الرشقي. الطابع ذات كتاباته يف — رواياته
األملانية الباحثة ذكرتها التي الرسدية التقنية هنا نتناول أن يمكن أخرى، ناحية ومن
وليلة»، ليلة أللف أدبية دراسة القصص: رواية «فن الهام كتابها يف جريهارت» «ميا
يتم حيث ،OBLIQUE NARRATION املبارش» غري «العرض أسمتها التي التقنية وهي
األخرى الشخصيات إحدى طريق عن مبارش» «غري تقديًما القصص من قصٍة تقديم
وتأكيدها. توثيقها بغَرض األحداث عىل «الشاهد» وظيفة الشخصية تلك وتُعَطى فيها،
ُموثق أو راٍو مجرَّد من أكثر إىل ر يتطوَّ أن األحوال بعض يف يُمكن الشاهد ذلك أن غري
ليلة ألف يف عذرة» بني من «عاشقان بقصة ذلك عىل مثاًال جريهارت وتُعطى للقصة.
يوًما له حدث ما الرشيد هارون الخليفة عىل الُعذري ُمعمر بن جميل يقص وفيها وليلة،
زوَّجها التي ه عمِّ ابنة يهوى له عم ابن الطريق يف فلِقي محبوبته إىل ه التوجُّ أراد حني
افرتسها أن إىل الهوى، ونريان الجوى وبثِّ للحديث ليلٍة كلَّ يتالقيان وكانا غريه، من أبوها
بدنَه وأبىل الُحزن ه وأمضَّ األسد العم ابن فقتل حبيبها، مُلالقاة َمسريها عند ليلة ذات أسد
وهذه محبوبته. عظام جوار إىل بدفنه يقوم أن جميًال أوىص أن بعد أسًفا مات حتى
ولكنها معروفة، فالحكاية مضمونًا، ال وشكًال رسًدا ليلة ألف قصص أمتع من القصة
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تلك ُصنع يف وشارك بل أحداثها شِهد الذي جميل بعينَي تُروى حني تشويًقا أكثر تُصبح
شخصيات مع للراوي العاطفية فاملشاركة عليها. بتعليقاته مقرونة ها ويقصُّ األحداث،
العاشقني حكاية وأيًضا بل فحسب العاشقني حكاية مجرد ال القصة من تجعل القصة
قد األحداث يف شاَرك راٍو طريق عن املبارش غري العرض هذا ومثل الراوي». خربَها «كما
للحرص. ال فقط ِمثاالن وهما ويلز»، ج. و«ه. كونراد» «جوزيف روايات من عدٍد يف ظهر
ففي وحكاياتها؛ ليلة بألف وويلز كونراد تأثر يؤكد ما هامبسون» «روبرت كتب وقد
واسًعا، مًدى األصل العربي الكتاب ذلك رواج بلغ الكاتبان، هذان فيه عاش الذي العرص
بني ما نُرشت وليلة ليلة أللف مختلفة طبعًة ثالثني الربيطانية املكتبة كتالوج ن يتضمَّ إذ
ينَضب ال نبًعا الوقت ذلك يف اإلنجليز للروائيني قدَّمت وبالتايل و١٨٩٠م، ١٨٥٠م عامي

امُلتنوِّعة. الرسدية التقنيات من هائًال ومجمًعا واملوضوعات الصور من
يف املبارش غري العرض وأسلوب اإلطار القصة أسلوب استخدم قد كونراد فجوزيف
روايته ففي و«الصدفة». الظلمات» و«قلب جيم» و«لورد «الشباب» مثل رواياته من كثرٍي
إبَّان «مارلو» امُلتكرِّرة الرئيسية شخصيته حياة بني املؤلِّف يراوح «الشباب»، القصرية
مدى ر يُصوِّ وكي والكهولة الشباب فكرة بني يُقارن كيما العمر، منتصف فرتة ويف شبابه
اإلطار وبني اإلطار القصة بني التفاُعل الرواية هذه يف يبدأ وهو الشباب. أيام إىل الحنني
يف قَضوها التي شبابهم فرتة تكن لم إذا عما ُمستمعيه مارلو يسأل النهاية، ففي ذاته.

املوافقة. بإيماءة جميعهم فريد حياتهم، سنوات أفضل هي البحر
ظهر عىل اجتمعوا وقد األصدقاء من خمسٍة عىل نتعرَّف الظلمات»، «قلب رواية ويف
وظروفه، اللقاء بوصف الراوي يقوم حيث بلندن، التيمز نهر عىل الراسية «نيليل» السفينة
عَربَ عمٍل رحلة يف له جرى ما يقصَّ كي «مارلو» الرئيسية للشخصية الطريق ُممهًدا
املبارش غري العرض صفات تتحدَّد وبهذا ُمخيفة. قاسية ظروٍف يف الكونغو نهر فيها
واحًدا وبوصفه عليها، شاهًدا هو يَرويها كما الظلمات، قلب يف ملارلو وقعت التي لألحداث
هناك، له حدث ما يروي ومارلو الكونغو نهر بني ما الرواية وتنتِقل فيها. شاركوا ممن
يُعلق الراوي بينما مارلو، إىل يستِمعون األصدقاء جماعة حيث التيمز نهر عىل لندن وبني
وليلة، ليلة ألف يف يحُدث بما هذا قارن والفينة. الَفينة بني وهناك هنا قصرية بعباراٍت
شهريار امللك قرص إىل تعود كيما امُلثرية والحكايات القصص أحداث جميع ترتاَجع حني
بينما التالية، الليلة يف لتُواِصله امُلباح، الكالم عن فتسُكت شهرزاد عىل النهار يطلُع حني
يف وليلة ليلة ألف وجود عىل أدلَّ وال حكايات. من ذكَرتْه مما بة ُمتعجِّ تُعلق دنيازاد أُختها
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فورد» مادوكس «فورد صديقه إىل كتب أنه من الظلمات» «قلب يكتُب وهو كونراد ذهن
الُقمقم». من خرج الذي «كالجنِّي تنمو بأنها إيَّاها واصًفا الرواية، كتابته أثناء يف

وهي الزمن». «آلة املشهورة روايته يف اإلطار القصة استخدم فقد ويلز ج. ه. أما
كما املؤلِّف يكون أن يُمكن االسم، مجهول براٍو تبدأ — الظلمات» «قلب مثل مثلها —
تُطِلق لهم صديٍق منزل يف اجتمعوا األشخاص من مجموعٍة عن يحكي النهاية، يف نعرف
أصدقاءه ذاك الزمن عابر ويُخرب الزمن». «عابر أو الزمن» عرب «املسافر اسم الرواية عليه
ذلك، بعد لقاءٍ ويف امُلستقبل. وإىل املايض إىل زمنيٍّا السفر يُمكنها آلًة اخرتع قد أنه
يقول. ما إىل يستمعون أصدقاؤه بينما اخرتعها التي اآللة مع ُمغامرته الزمن عابر يحكي
بتعليق. ل يتدخَّ األصيل الراوي كان ما وقليًال الزمن، عابر ِلسان عىل هي الرواية وُمعظم
لم التي رحلته تكرار إىل الزمن بعاِبر األمر انتهى كيف ليقصَّ الراوي يعود النهاية، ويف
حدثت قد الراوي ها يقصُّ التي األحداث هذه أن السياق من ونعرف املرة. هذه منها يُعد

سنوات. سبع منذ
وفًقا الشخصيات تُقدَّم — الزمن وآلة الظلمات قلب — ذكرهما السابق الروايتنَي ويف
يف و«املحاسب» و«املحامي» الرشكات» «مدير عىل نتعرَّف فنحن باسمها، ونادًرا مِلَهِنها
ويلز. رواية يف الطب» و«رجل اإلقليمي» و«العمدة النفساني» «العاِلم وعىل كونراد؛ رواية
ليلة ألف يف أيًضا يحُدث ما وهذا كانرتبري. وحكايات الديكامريون يف أيًضا وارد وهذا
الواقع، يف اشتهروا الذين من يكونون حني أبطالها اسم يُذَكر حكاياتها من فكثريٌ وليلة،
وحاشيته، الرشيد كهارون تاريخيِّني أشخاًصا أو النعمان، بنت وهند الدنف أحمد مثل
ِمهنتها طريق عن إال نعرفها ال التي الشخصيات من هائل عدٌد وأولئك بهؤالء يحفُّ ولكن
دون وغريهم، .. التاجر وعن الخيَّاط وعن الطبيب وعن ال الحمَّ عن نقرأ فنحن فحسب،
الشفوية الرواية يف وليلة ليلة ألف ابتدَعتْه تقليد وهذا لهم. اسٍم أي الِكتاب يَذُكر أن
يف أخرى مراٍت وويلز كونراد إىل نعود وسوف الُكتَّاب. من العديُد أثَره واقتفى العربية

وليلة. ليلة ألف ِسمات من أُخرى روائيًة ِسماٍت نتناول حني الدراسة هذه سياق
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ملعون، يا تعذَّب الصياد: له فقال إليك. أُحِسن حتى افتح العفريت: فقال …»
وما العفريت: فقال دوبان. والحكيم يونان امللك وزير ِمثل وَمثَلك َمثَيل إنما
أيها اعَلم الصياد: فقال ِقصتهما؟ وما دوبان والحكيم يونان امللك وزير شأن

واألوان.» العرص وساِلف الزمان قديم يف كان أنه العفريت
دوبان والحكيم يونان امللك وزير حكاية

زا تجهَّ سيِّديَّ يا لهما: فقال لهما جرى ما جميع واألسعد األمجد حكى ثم …»
لهما فقال شديًدا، بُكاءً وبَكيا وبإسالمه بذلك ففِرحا ِبكما؛ أسافر وأنا للسفر
له: فقاال ونعم. نعمة اجتمع كما تجتِمعان فَمصريُكما تَبِكيا ال سيَديَّ يا بهرام:

«… ونعم؟ لنعمة جرى وما
ونعم نعمة حكاية

يَديه بني األرض وقبَّلت امللك عىل الجارية دخلت الثالث، اليوم كان ا فلمَّ …»
فإن وزرائك؛ قول إىل تركن وال ولدك، من ي حقِّ يل ُخذ امللك أيها له: وقالت
من السوء وزير إىل ركن الذي كامللك تُكن وال فيهم، خري ال اليوم وزراءك
الرأي ذو السعيد امللك أيها بلَغني فقالت: ذلك؟ كان وكيف لها: فقال وزرائه.

«… الرشيد
السبعة والوزراء والجارية وولده امللك حكاية
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األصلية، القصة عن تتفرَّع التي الحكايات أو الحكاية أي القصة، داخل القصة أسلوب
الشعرية والقصص واملالحم الرومانسات يف ة خاصَّ القص، فنِّ من األوىل األنواع ِقَدم قديم
وليلة ليلة وألف الورق. إىل طريقها تعِرف أن قبل الشفوية الرواية عىل اعتمدت التي
بداية ُمنذ وهي القصص. فروع من امُلتفرِّعة والقصص بل الفرعية، بالقصص تزَخر
الوزير أباها شهرزاد حاوَرت حني الرسدي، الشكل من النوع هذا تعِرف اإلطار تها ِقصَّ
ويقتُلها منها ج يتزوَّ كي شهريار للملك نفِسها تقديم عزِمها عن إثناءها يُحاول كان حني
أمثاًال عليها يقصُّ وهو لرأيها تعزيًزا األمثال ألبيها ترضب وأخذت كعادته، التايل اليوم يف

رأيه. بها يُعزِّز أُخرى
الناس من جماعة تطلُب حني الحكي، صورة األسلوبية التقنية هذه ِضمن ويدخل
يف القى وما قصته عن لهم يَحكي أن فيهم واحٍد من األصدقاء، أو املعارف من َرهط أو
خصوًصا، وليلة ليلة ألف من األول الجزء يف كثريًا ذلك تكرَّر وقد ة. بعامَّ حياته أو سفراته
نفسها، شهرزاد مع يحُدث كما تماًما الحياة، إنقاذ مظاهر من مظهًرا الحكي يتَّخذ حني
حكاية ففي شهريار. زوجها عىل ليلٍة كل قصٍص من تقصُّ بما حياتها تشرتي التي
ممنوع، فضوٍل من أبَدوه ِلما ضيوفهن يقتُْلَن أن البنات أوشكت بنات، والثالث ال الحمَّ
يحكي أن برشط منهم واحٍد كل عن تعفَو أن رِضيَت البيت صاحبة الصبيَّة أن لوال
اللتنَي وزبيدة، أمينة البنتنَي قصص ثم الثالثة، الصعاليك قصص تتالت هنا ومن قصته،
عىل شهرزاد تقصُّ ذلك، وبعد قصتيهما. بدورهما يَحكيا أن عىل الرشيد هارون أجربهما
مع الدين نور العزيز حكاية من الرشيد، لهارون الربمكي جعفر قصه ما شهريار امللك
لجعفر عبًدا الخليفة يُعِتق أن برشط القصة هذه جعفر قصَّ وقد وأخيه. الدين شمس

الحياة. مقابل القصِّ لتيمة تَواُصٌل هذا ويف القتل، من
واحدة، حكايٍة من الحكايات ع تفرُّ عىل وليلة ليلة ألف قصص يف مثاٍل أوضح ولعلَّ
الغيور، امللك ابنة بدور وامللكة الزمان قمر ابنه قصة إىل ع تفرَّ الذي شهرمان، امللك حديث
قمر ُمغامرات ثم الزمان، قمر عن بحثًا ورحلته الرضاع من بدور أخي مرزوان قصة إىل
النفوس. حياة وبنته أرمانوس امللك مع بدور امللكة وحكاية املجوس، مدينة يف الزمان
آِخر النفوس حياة ومن منها وزواجه بدور وامللكة الزمان قمر بلقاء األمر انتهى وحني
اللذَين األسعد، وامللك األمجد امللك وهما منهما، أنجبهما اللذَين الولَدين حكاية تبدأ األمر،
املجويس يِد يف األسعد امللك ووقوع بقتِلهما، ُكلِّف الذي الخازندار إىل قصتاهما تُفيض
يَحتِجز التي املدينة يف الوزارة بتولِّيه تنتهي قصًة األمجد امللك يبدأ بينما النار، عابد بهرام
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عىل يقصُّ إسالمه، ويُعلن بهرام أمر يُكتشف وحني يعَلم. أن دون أخاه املجويسُّ فيها
بشخصيات لها ِصلة ال ُمنفصلة قصة وهي ونعم نعمة حكاية هي جديدة قصًة الجميع
األصلية القصة بدء منذ وردت عقدٍة كل لتَُحلَّ بعدها تعود األحداث ولكن األصلية، القصة
.. لألسعد زوَّجوها أن بعد بالدها إىل مرجانة وردُّوا …» ُمقتضبة: ُمحدَّدة عباراٍت يف
الزمان قمر وخال األبنوس. مدينة إىل كلهم وسافروا بهرام بنت بستان األمجد زوَّجوا ثم
دخل ثم بالسالمة. وهنَّأه ففرح بأوالده، اجتمع وكيف له جرى ما بجميع وأعَلَمه بِصهره
مدينة يف وقعدوا منها شوَقه وبلَّ عليها وسلَّم بنته عىل بدور امللكة أبو الغيور امللك
ا فلمَّ معهم، األمجد وأخذ .. بلِده إىل بابنِتِه الغيور امللك سافر ثم كامًال، شهًرا األبنوس
ابنه أجلس فإنه الزمان قمر وأما ه. جدِّ مكان يحُكم األمجد أجلس َمملكته عىل استقرَّ
وسافر الزمان قمر تجهز ثم ه. جدُّ به وَرِيضَ أرمانوس ه َجدِّ مدينة يف مكانه يحُكم األسعد
البشائر واستمرَّت املدينة له فُزيِّنت خالدان، جزائر إىل وصل أن إىل شهرمان امللك أبيه مع
وُمفرق اللذَّات هادم أتاهم أن إىل أبيه مكان يحُكم الزمان قمر وجلس كامًال، شهًرا تدقُّ

الجماعات.»
الخشبية العروس أو الصيني كالصندوق امُلتداخلة، القصص نفس نجد ونحن
حاسب بقصة الحكاية تبدأ ففيها الدين» كريم حاسب «مغامرات حكاية يف الروسية،
صخر امللك فقصة وعفان، بلوقيا قصة ثم الحيَّات، مِلكة قصة إىل ومنها الدين، كريم
جانشاه، وولده طيغموس امللك عن بذاتها قائمة قصة الحكاية عن تتفرَّع ثم وأعوانه.
القصة إىل تدريجيٍّا الحكاية تعود أن قبل وذلك البجع، بُحرية قصص تُشبه قصة وفيها

الدين. كريم لحاِسب ثم لبلوقيا األصلية
واحد، روائي إطار قالب يف امُلتداخلة الحكايات من األسلوب بهذا تأثَّر من أشهر ومن
العديدة الدالالت إىل فباإلضافة كيشوت. دون الشهرية روايته يف رسفانتس دي ميجيل
بالروايات تأثرت فيها ُمعيَّنة موضوعات إىل واإلشارات الرواية هذه يف العربي التأثري عىل
الرئيسية، الحادثة من تتفرَّع التي والقصص بالحكايات الرواية تمتلئ العربية، الشفوية
واملساكني الضعفاء عن ودفاًعا املغامرات عن بحثًا جوَّاًال فارًسا كيشوت دون خروج وهي
يُصادف كيشوت، دون بها يمرُّ التي األحداث وسط ففي الظلم. ورفع للعدالة وتحقيًقا
مرزيال. حبيبته بيَِد خريسوستو يُدعى صبيٍّ مقتل عن أحدهم ويقص الرُّعاة، بعض
هذَين حكاية عليهم يقصَّ أن — بودو واسمه — الراعي من كيشوت دون يطلُب وهنا
عن آخران فصالن ذلك بعد تِبَعه الرواية، من كامًال فصًال استغرق ما وهو العاِشَقني،
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اتُّهمت التي مرزيال حبيبته دفاع ثُم غراِمه، عن كتبَها التي القصيدة وتالوة الحبيب دفن
بقتِله.

أصدقائه أحد ولكن بلوسيندا، ُهياًما ُجنَّ الذي الفارس «كردونيو» قصة أيًضا وهناك
جبال ِقفار يف وجهه عىل كردونيو فيهيم أبيها، من لنفسه وطلبَها خانَه فرناندو ويُدعى
تُِحب أنها لفرناندو خطبتها حفل يف أعلنَت لوسيندا أن يعَلم وال مورينا)، (سيريا الشارات
التي الفتاة بقصة القصة هذه وترتبط بفرناندو. الزواج إتمام تستطيع ال ولذلك كردونيو
يف وجِهها عىل األخرى هي فتهيم لوسيندا، إىل هجَرها ثم عفافها وسَلبَها فرناندو خدَعها
لفرناندو حدث ما اآلخر ِمن أحدهما ويعرفان بكردونيو، تلتقي وهناك الشارات. جبال

لغرامهم. سعيدة خاتمًة يضعوا أن اآلن الجميع بُوسع وأن ولوسيندا،
نزلت الذي الفندق صاحب لدى مخطوطًة وجدوها ُمنفصلة قصة ذلك بعد وتأتي
عىل يرصُّ أنسلمو يُدعى َزوٍج حول تدور وهي القسيس، عليهم ويقرؤها فيه، الجماعة
أحد إىل فيوِعز لذلك؛ داٍع أي هناك يكون أن دون كاميال زوجته وإخالص ة عفَّ اختبار
فإنه ذلك، عىل الصديق اعرتاض ورغم الزوجة. إغواء يُحاول بأن — لوتريو — أصدقائه
ُحب يف يقع العاشق، دور بتمثيل الصديق يقوم وحني عليه. الزَّوج إلحاح بعد يخضع
األمر، الزوج يكتشف وحني لها. ُحبِّه حرارة بدافع له الزوجة وتستجيب بالفعل، الزوجة
حني بفاجعة ينتهي األمر أن بيد زوجته. برباءة تُقنعه الزوج أمام تمثيلية العاشقان يُدبِّر
أموال كل معها حاملًة لوتريو مع فتهُرب املطاف، آِخر ها ِرسِّ افتضاح من الزوجة تخىش
أدَّت والتي تملَّكته التي الحمقاء الرغبة عىل واألسف بالندم أخريًا يشُعر الذي الزوج،
تُماِثل وحبكتها بإيطاليا، فلورنسا يف أحداثها تقع القصة وهذه وسعادته. بيته هدم إىل
عربية قصص أصل من كلها وهي النساء، مكر وحكايات الديكامريون قصص حبكة
حكايات يف وتظهر الوسطى، القرون بدايات يف فرنسا وجنوب إسبانيا يف ُمتداولة كانت

ُمتعددة. بُصَوٍر ليلة ألف
تلك أن بالذكر وجدير الخالدة. رسفانتس رواية يف امُلتداخلة القصص تتواىل وهكذا
ترحاالته، يف كيشوت دون يُصادفها التي العجيبة املغامرات قصص عن تختلف القصص
صلب يف وتدخل األصلية، الرواية عقدة من جزءًا تُشكل والتي باألحداث، فيها هو ويقوم
األصلية القصة داخل القصص وتلك بانزا. سانشو تابعه مع لها يتعرَّض التي املغامرات
بالحكايات رسفانتس تأثر يف شكٌّ ثمة كان فإذا التالوة. أو الحكي طريق عن تأتي ما غالبًا
فلنذُكر — املحلية باللغات مكتوبة أو شفوية سواء — زمانه يف شائعًة كانت التي العربية
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جمعية افتََدتْه أن إىل العرب لدى أسريًا الجزائر، يف طوال سنواٍت خمس قىض قد أنه
تعليم يف وقته يُميض كان أنه نعلم الخمس، السنوات تلك ويف إسبانيا. يف دينية خريية
أنهم بدَّ وال العربية؛ اللغة يُعلِّمونه هم كانوا بينما والحساب، العلوم العرب الجزائريني
الجزائريون هؤالء كان فقد وأساطريهم، ونوادرهم حكاياهم من الكثري عليه ون يقصُّ كانوا
بالُقرب يلقونه بمن احتكاكهم جراء من (اإلسبانية) والقشتالية والرتكية العربية يُتِقنون
إىل يذهب َمن اد النقَّ وِمن لرتكيا. تابعة ووالية عربية كأمة واقعهم ومن سواحلهم من
أِرسه سنوات إبَّان ومرسحياته ورواياته قصصه من الكثري أفكار جاءته قد رسفانتس أن
من لتحرُّره األوىل السنة خالل يف أنه ذلك أدلة وأحد والضجر، بالفراغ املليئة الطويلة
يف كلَّها كتبَها قد يكون أن يمكن وال واحدًة، دفعًة وقصص مرسحيات عدة قدَّم األْرس،
واإليحاءات باإلشارات كيشوت دون األساسية روايته تزخر كذلك القصرية. الفرتة هذه

العرب. أحد تأليف من مخطوطٍة إىل كله الكتاب أرجع أنه ِذكر ويكفي العربية،
الكتابات من املجال هذا يف به جديرة هي ما الشهرة من تنَل لم أخرى رواية وهناك
(مخطوط يفرسقسطة» عليه ُعثر الذي «املخطوط الحريف وعنوانها العربي، بالخيال امُلتأثرة
املؤلِّف حياة وقصة بالفرنسية. كتبها الذي بوتوكي» «جان البولندي تأليف من رسقسطة)
أرستقراطية، عائلة من ١٧٦١م عام بولندا يف ُولِد فقد غريبة، روايًة تكون أن بذاتها تصلُح
حياته طوال وكان الفرنسية. اللغة أتقن حيث بسويرسا، ولوزان جنيف يف تعليمه ى وتلقَّ
وكان والصني. والقوزاق والبلقان األوسط الرشق بلدان فزار السفر، من يكلُّ ال الة رحَّ
ج تزوَّ وقد مرَّتنَي. الجيش يف وخدم السالالت، ِعلم يف ورائًدا القديمة، املرصية باآلثار عاِلًما
يف استقر وقد غريبة. وفضائح شائعات بزيجتَيه وأحاطت أطفال، خمسة وأنجب مرتنَي،
مما واليأس، باالكتئاب وأُصيب صحته، تدهور جرَّاء من ١٨١٢م عام بولندا يف ضيعته
من بنفسه صنَعها رصاصة رأِسه عىل أطلق إنه ويُقال ١٨١٥م. عام االنتحار إىل دفعه

الفضة! من أثرية آنيٍة
موضوعاتها حيث من وليلة ليلة ألف بليايل أشبَُه رسقسطة» «مخطوط وروايته
التي الحملة ضمن فرنيس ضابط ِلسان عىل تبدأ فهي رسِدها. وطريقة وتقسيماتها
يف سقوطها بعد رسقسطة مدينة يف نفسه يِجد إسبانيا، لغزو بونابرت نابليون جرَّدها
مكتوب قديم مخطوٍط عىل يعثُر حيث فيدُخله مهجوًرا كبريًا منزًال ويرى الفرنسيني، يد
التي الغريبة الرسوم من يُدرك فإنه اإلسبانية، اللغة يعرف ال أنه ورغم باإلسبانية.
فحمل اهتمامه أثار مما ِدينية، وأرسار وأشباح عصاباٍت عن يَحكي أنه باملخطوط يراها
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أسريًا الضابط ويقع رسقسطة، من الخروج إىل الفرنيس الجيش ويُضطرُّ معه. املخطوط
باالحتفاظ له يسمح أن اإلسباني القائد من يطلُب وحينها اإلسبانية، األهلية القوات يد يف
إنه إذ املخطوط الكتشافه الفرنيس الضابط ويشُكر املخطوط يف ذاك فيُقلِّب باملخطوط،
يف الفرنيس الضابط اإلسباني القائد ويُبقي القدماء. اإلسباني القائد أسالف عن يحكي
يكتُب وطفق الفرنسية، إىل املخطوط يف ما له يُرتِجم أن األول من األخري ويطلُب َمِعيَّته،
«أيام»، إىل تنقِسم التي ذاتها، الرواية ُصلب يُشكل ما وهو اإلسباني، القائد عليه يُمليه ما
املخطوط؛ نفس من للرواية خاتمة تتبَُعها والستِّني، السادس اليوم حتى األول اليوم من
اإلسباني القائد عن وال الراوي الفرنيس الضابط عن شيئًا ذلك بعد القارئ يسمع ال إذ

أَرسه. الذي
خدمة يف يعمل «ألفونس» يُدعى إسباني ضابٍط عن — املخطوط — الرواية وتقصُّ
جنوب يف ٍة مهمَّ من عائًدا كان حني (١٧٠٠–١٧٤٦م)، الخامس فيليب إسبانيا ملك
كثرية غريبة مغامرات الضابط هذا ويُصادف مدريد. العاصمة إىل — األندلس — البالد
املغامرات من السلسلة هذه وتبدأ السندباد. أو عوليس مغامرات من أغرب تلك، رحلته يف
فندق يُدعى — فندق إىل رحلته يف ه يتوجَّ حني — التعبري هذا صحَّ إن — القصصية
وتُخربه وخَدِمهما. — وزبيدة أمينة — ُمسلمتنَي فتاتنَي من إال مهجوًرا فيِجده — كيمادا
ضمِّ بعد إسبانيا يف بِقيَت التي امُلسلمة الغرناطية «جوميليز» أرسة من أنهما الفتاتان
«بنو ساللة من أصًال وهي األصيل، دينها حقيقة وأخفت ١٤٩٢م عام لغرناطة اإلسبان
بانتظاره كانتا أنهما وكيف حياتهما، قصة وزبيدة أمينة عليه وتقصُّ املشهورين. رساج»
ألفونس ويقيض بذلك. يدري أن دون لهما عمٍّ ابن هو إذ أُرستِهما، إىل ينتمي إنه حيث
ليجد يستيقظ ولكنه والرشاب، الطعام وألوان الضيافة وُحسن بالرعاية ُمحاًطا ليلته
املشنقة يف ُمعلََّقني — زوتو األخوان — طريق قاطَعي ُجثَّتي جوار إىل الربية يف نفسه
حيث الرواية، طوال كثريًا املشهد هذا يتكرَّر وسوف فيهما. تنهش الجارحة والطيور
يف املشنقة، جوار إىل الربية يف نفسه ليجد امُلريحة لياليه من ليلٍة بعد ألفونس يصحو
داخل قصًة الرواية، من التايل اليوم ن ويتضمَّ مدريد. إىل رحلته فيه بدأ الذي املكان نفس
خدمته عىل يقوم بالصومعة، أشبَه صغري ديٍر يف بناِسٍك ألفونس يلتقي حني القصة،
ثم ألفونس. مسامع عىل قصته بحكاية يقوم الذي «باتشيكو»، يُدعى الوجه ُمشوَّه شابٌّ
يلتقي حتى ذلك بعد رحلته مواصلة يُحاول إن وما للناسك؛ حكايته ذاته ألفونس يقصُّ
اللتنَي امُلسلمتنَي بالفتاتنَي عالقته بتُهمة عليه القبض يُلقون الذين التفتيش محاكم برجال
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رجال عىل جماعتهما مع ُشنقا) قد أنهما (واملفروض زوتو األخوان ويهجم أيًضا. اعتقلتا
ليحكي زوتو عىل الدور ويجيء منهم. وزبيدة وأمينة ألفونس ويُنقذون التفتيش محاكم
ويقيض جوميليز. أُرسة خدمة يف وشقيقه وأنه األصل، إيطايل أنه فنعرف حياته، قصة
فيُعنِّف نفسه جوميليز الشيخ ويُفاجئهما زوجتاه، كأنهما األختنَي مع ليلته ألفونس
يجد يستيقظ وحني الوعي. عن بعَده يغيب الرشاب من قدٍح تناول إىل ويضطره ألفونس
منها بدأ التي الربية وسط املشنقة يف امُلعلََّقني زوتو األخَوين وسط — كالعادة — نفسه
اليهودية، الصوفية من نوع وهي «الكاباال»، ُمعتنقي أحد يُقابل ينهض، وحني رحلته.

«كيمادا». خان إىل ُمضطرٍّا معه ويعود
عن آخر قصاٍص عن يَحكي وقصاص أخرى، إىل تقود قصة الرواية، تميض وهكذا
من شخصياٍت وسط والخوارق، واألرواح بالسحر ميلءٍ فانتازي جوٍّ يف ثالث، قصاٍص
بمختلف وكتُب ألفونس، بالبطل يُغَرمن جميالت وفتيات واألديان، واللُّغات البلدان كل
أيًضا تعمل الغجر من وجماعة ويهودية، وإسالمية ومسيحية إغريقية وقصص اللغات،
الشخصيات إحدى قصة تمتدُّ وليلة، ليلة ألف يف وكما امُلسلم. جوميليز الشيخ خدمة يف
ويُختَتم فصل، من بدال «يوًما» ى يُسمَّ الذي الرواية، يف فصٍل من أكثر لتُغطي أحيانًا
وتتقاطع التايل. اليوم بداية يف يُكِملها كيما قصته، الراوي عىل يقطع بيشءٍ «يوم» كل
«اليهودي يأتي ثم حينًا، حكايته يقصُّ الغجر فرئيس بعض، مع بعضها الرواية حكايات
ثم فيالسكيز، دي بدرو ثم الغجر، رئيس مع أُخرى مرًة لنعود قصته، ليقصَّ التائه»
الطويلة ورحلته ألفونس شخصية القصص هذه كل ويرفد وهكذا. ثانيًة، التائه اليهودي
وديانتها، القديمة وبمرص بالرشق شاملة معرفًة املؤلِّف ويُظِهر مدريد. إىل العجيبة
شكٍّ بال وهو واملوضوعات. البلدان بتلك يتعلق فيما أياَمه ظهرت التي العديدة واملؤلَّفات
أن وحاول هذه، روايته يكتب وهو ِذهنه يف وحكاياتها وليلة ليلة ألف كتاب يضع كان
رسقسطة مخطوط كتاب وينتهي وتشويقها. وخيالها قصصها يف يُضاهيها بكتاٍب يَخُرج
امُلسلمة قبيلته بذلت وكيف الرواية، أحداث يفرس الذي جوميليز امُلسلم الشيخ بحكاية
امُلسلم الشيخ هدف وأن غرناطة، سقوط بعد إسبانيا يف اإلسالم عىل لإلبقاء جبارة جهوًدا
بوتوكي خانت (وقد وبنتًا. ولًدا منهما أنجب وقد وزبيدة، بأمينة ألفونس زواج كان
الجمع يُحرِّم اإلسالم أن عنه وغاب أُختنَي، من ألفونس زواج موضوع يف الدينية معلوماته
يُعيِّنه الذي الجديد، امللك خدمة يف يعمل حيث مدريد إىل ألفونس ويعود األختنَي). بني

الكتاب. قصة يُشكل الذي مخطوطه فيها يُودع التي لرسقسطة، حاكًما
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منذ املألوفة، الرسدية األساليب من القصة» داخل «القصة تقنية أصبحت وقد
الفرنيس الكاتب تناول وقد الحايل. عرصنا حتى الحديث، بشكِلها الرواية عرص بداية
النثر»، «نظريات كتابه يف امُلتداِخلة القصص وتقنية وليلة ليلة ألف موضوع «تودوروف»
وأعني ،EMBEDDING ملصطلح ترجمتي وهي «التعشيق» اسم التقنية تلك عىل أطلق حيث
يف األسلوب ذلك يمتدح وهو وهكذا. ثالثة، قصة داخل يف قصة داخل يف قصة تعشيق به
فمثًال، ُمعينة، نظٍر وجهة لدعم تقديمها يتمُّ إنما فرعية قصة كل ألن ليلة، ألف قصص
ويف دوبان، الحكيم بقصة العفريت عىل قسوته الصياد يُربِّر والعفريت، الصياد حكاية يف
والببغاء الغيور الزوج بقصة دوبان من موقفه امللك يُربر ذاتها، دوبان الحكيم قصة
القصص تجيء ال وهكذا والغول. األمري بقصة َموقفه الحسود الوزير يُربِّر بينما (الدرة)،
عىل مثًال تودوروف ويرضب األساسية. القصة صلب يف دور لها بل اعتباًطا، الداخلية
اقتلع الذي الشخص عن يُرشد من «كل تقول أملانية بعبارٍة القصص داخل القصص
موضوع يعتمد فهنا، مكافأة.» له «ورمز» بلدة إىل املؤدي الجرس عىل املوضوع العمود

كاآلتي: وليلة ليلة ألف يف ومثاله آخر، يشء عىل جملٍة كل

أن: تحكي شهرزاد
يقول: الربمكي جعفر
بأن: يقص الخياط إن

أن: يذكر الحالق
… أن يحكي أخاه أن

منهم، واحٍد كلِّ حكاية يقصُّ وهو إخوة، ستة له الحالق أن عِلمنا فإذا وهكذا.
بني تودوروف ويُقابل امُلتداِخلة. القصص فيها تقودنا التي العميقة البؤرة مدى ألدَرْكنا
رسقسطة» «مخطوط رواية عىل فيه يركز أخرى، أوروبية روايات وأسلوب األسلوب هذا

هنا. تناولناها التي
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الطاِلع كالقمر بنت له وكانت القادر، عبد ى يُسمَّ ملك بالعراق وكان …»
الرجال يذُكر أحٌد يكاد فال الرجال تبغض وكانت النفوس، حياة ى تُسمَّ وكانت
حاله إىل فنظر بذلك، والَده فأعلم بذكرها امللك ابن أردشري فسمع .. بحرضتها

«… بزواجها يُوعده يوٍم كلَّ وصار له ورقَّ

النفوس وحياة أردشري حكاية

من امللك لنا أهداها التي البقجة هذه يف يشء أي ترى يا نفسه: يف فقال …»
ودخل نائًما ساعًدا وترك التخت فوق من ونزل الشمعة وأخذ فأخذها التحف؟
وفَرَده القباء ففتح الجان، شغل من قباءً فيها فرأى البقجة وفتح الخزانة
منقوشة بنت صورة القباء ظهر جهة يف الداخل من التي البطانة عىل فوجد
رأسه من عقله طار الصورة هذه رأى ا فلمَّ عجيب. يشءٌ جماَلها ولكنَّ بالذهب،
يبكي وصار عليه َمغشيٍّا األرض عىل ووقع الصورة تلك بِعشق مجنونًا وصار

«… ويُقبلها وصدره وجهه عىل ويلطم وينتِحب
الجمال وبديعة امللوك سيف حكاية

ولد له كان مرص صاحب الخصيب أن السعيد، امللك أيها أيًضا يُحكى ومما …»
لصالة إالَّ الخروج من يُمكِّنه ال عليه خوفه من وكان منه، أحسن هناك يكن ولم
كثرية، كتُب وعنده كبري رجٍل عىل الجمعة صالة من خارج وهو فمرَّ الجمعة،
المرأٍة صورًة فيها فرأى لها وتأمَّ الكتُب يف وقلَّب عنده وجلس فرسه عن فنزل
لُبه وأدهشت عقله فسلبَت األرض، وجه عىل منها أحسن يَر لم تنطق، أن تكاد
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قال: ثم يَديه بني األرض فقبل الصورة؟ هذه تبيُعني ِبَكم شيخ، يا له: فقال
الصورة، هذه فيه الذي الكتاب وأخذ دينار مائة له فدفع ثمن. بغري سيدي، يا
وقال واملنام والرشاب الطعام عن وامتنع ونهاَره ليَلُه ويبكي إليها ينُظر فصار
فإن أخربَني؛ لربَّما هو من الصورة هذه صانع عن الُكتبي سألُت لو نفسه: يف
التولُّع تركت ُمطلقة صورة كانت وإن إليها لُت تَوصَّ الحياة يف صاحبتها كانت

«… له حقيقة ال بيشءٍ نفيس أُعذِّب وال بها

وجميلة إبراهيم حكاية

ُمتنوِّعة أشكاًال تأُخذ التي والغرام والِعشق الُحب بحكايات وليلة ليلة ألف قصص تزخر
تأُخذ وُمعقدة، ُمطوَّلة أخرى وقصص البسيطة، العادية الُحب قصص فهناك وُمختلفة.
مختلفة وقاراٍت بل عديدة بالًدا وتُغطي كثرية سنواٍت تمتدُّ قد وتقلُّبات رحالت يف أبطالها
أنواع لكلِّ نماذج — الكاملة بصورته — وليلة ليلة ألف كتاب يف القارئ ويجد أيًضا.
بالبعاد أو السعيد بالوصال إما ينتهي (الذي الرومانيس العذري الُحب والغرام: الُحب
نظرة أول من الحب – فحسب املحبوب رْسم برؤية أو بالسماع الحب – واملوت) والجنون
الجنُس يُغطَّى كما الزوجية. الخيانات – الرصيح الجنس – اإليروسية – الِحيسِّ الحب –

بعد. فيما سيأتي كما امُلختلفة، بأنواعه الكتاب يف
بأوصاف السماع عىل تقوم التي الُحب قصص أن جريهارت» «ميا الباحثة ذكرت وقد
القصص تلك وتعتمد فاريس. أصٍل قصصذات هي شخصيٍّا املحبوب معرفة دون املحبوب
اعتماًدا قِصيَّة بفتاة — امللوك من ملك ابن أو أمريًا يكون ما عادة وهو — البطل هيام عىل
يف ذلك بعد يَرشع ثم رسمها، أو باسمها إعجابًا أو الجميلة أوصافها من سِمعه ما عىل
ببلوغ عادًة تنتهي رهيبة وأهواًال عجيبة مغامراٍت ويخوض إليها، الوصول إىل التحايُل
الجماعات. وُمفرق اللذَّات هادم يأتيهم حتى هناءٍ يف معها والعيش بالحبيبة والفوز ُمراده
يعشق وفيها النفوس. وحياة أردشري حكاية من هو الفصل هذا من األول واالقتباس
مجرَّد من شرياز، ملك ابنة النفوس حياة — القادر عبد العراق ملك ابن — أردشري
أيٍّ من الزواج تقبل ولم للرجال كارهًة كانت أنها رغم بُحسنها، والتغنِّي أوصافها سماع
البنه النفوس حياة لخطبة أردشري أبو ويُرِسل إليها. تقدَّموا الذين واألكارسة امللوك من
أردشري ويرشع والفتاة. الخطيب لقاء دون فحسب سماًعا هذا كل ويتم كعادتها؛ فرتُفض
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التجار ثياب يف فيتنكَّر إليه؛ واستمالتها حبيبته إىل للوصول ُمعقدة وخطة طويلة رحلٍة يف
النفوس. حياة الحبيبة أبي القادر عبد امللك بالد إىل هان ويتوجَّ معه أبيه وزير ويصطِحب
ُمربية يوًما له وتأتي الجذَّابة. الغالية بالسلع مليئًا فخًما «دكانا» هناك أردشري ويفتتح
ثم الذهبية، الدنانري عليها ويُغدق رشاءه تُريد ما ويُهديها بها ب فريحِّ النفوس، حياة األمرية
شرياز. ملك ابن اآلخر هو أنه عنها يكتُم أنه غري امللك، ابنة وصال طَلب يف ه برسِّ يُفيضإليها
من رسائل طريق عن النفوس وحياة أردشري بني الوسيط بدور العجوز امُلربية وتقوم
بالعقاب، وتُهدِّده ترَدُعه األمرية ردود بينما ُحبه، عن فيه ويُعرب أردشري يُدبِّجه الذي عر الشِّ
ومجيء، مرواٍح طول وبعد الثمينة. أردشري هدايا تقبل هي إذ قلِبها تليني تُحاول والعجوز
له يسمح حتى الحارس عىل ويُغِدق امللك ابنة بستان إىل الدخول عىل أردشري وزير يحتال
عقدة من تُعاني النفوس حياة أن ونعرف بالبستان. يُحيط الذي والجدار القرص برتميم
مناظر برْسم الوزير فيحتال وخيانتهم، الرجال بغْدر أقنعها رأتُْه حلم بسبب نفسية
تفصيليٍّا ذلك ذكر وسيأتي العقدة. هذه من األمرية تُخلِّص البستان جدار عىل ومشاهد
أردشري لقاء بِذكر هنا ونكتفي الكتاب. هذا يف السيكلوجية بالحكاية الخاص الفصل يف
لون يتدخَّ الوشاة ولكن باآلخر. منهما الواحد وهيام بالبستان، األمر آِخر النفوس وحياة
والد يِصل التنفيذ، وقبل بقتِلهما. ويأمر وحبيبها ابنته عىل فيغضب القادر عبد امللك لدى
يعلم أن بعد الحبيبنَي عن بالعفو األمر وينتهي جرَّار، جيش ومعه ابنه عن بحثًا أردشري
وكالعادة وهناء. سعادٍة يف ويعيشان ويتزوَّجان اآلخر، هو ملك ابن أردشري أن الجميع
وأرغده وأهناه، عيٍش ألذِّ يف «وأقاموا عنهما: شهرزاد تقول وليلة، ليلة ألف قصص يف
القبور.» ر وُمعمِّ القصور وُمخرِّب الجماعات وُمفرِّق اللذَّات هادم أتاهم أن إىل وأحاله،

باسم»، وبدر «جلنار حكاية يف السماع طريق عن للعشق آخر مثال أيًضا وهناك
محاِسنها ويصف البحار ملك ابنة جلَّنار عن يتحدَّث «صالح» خاَله بدر امللك يسمع حني
ال بحٍر يف وغِرق النار لهيب أجِلها من قلبه يف «صار فعندها بدر، خالة هي التي ألُخته
وأنه جلَّنار بأوصاف يتحدَّث سِمعه أنه لخاِله بدر ويعرتف قرار.» وال ساحل له يُدَرك

السماع. عىل عِشَقها
يف كان وإن والهيام، الُحب منشأ يف األوىل تُماثل حكايٍة من عاِليه الثاني واالقتباس
امللوك سيف حكاية يف وترد بأوصافها، سماًعا وليس للمحبوبة برْسٍم مرئيٍّا املرة هذه
بن عاصم ويُدعى مرص ملوك أحد أن هنا القصة تلك من نا يُهمُّ وما الجمال. وبديعة
كبريًا ا همٍّ يُسبب كان مما ذُرِّية، بدون وكانا صالح، بن فارس يُدعى وزير وله صفوان،
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الوزير بواسطة امللك له فبعث امُلعجزات، فعل عىل قادر صالٍح شيٍخ عن وسمعا للملك.
امللك تِرث بذُرية وزيره وعىل عليه يُنِعم أن الربِّ سؤال يف عونه طالبًا عظيمة، بهديٍة
حتى ُمرادهما يبلُغا لن وامللك إنه للوزير الصالح الشيخ ويقول بعِدهما. من والوزارة
فيها وبقجًة وخاتًما سيًفا ومنحه العبادة، له ويُخِلصوا القهار الواحد باهلل وقومهما يؤِمنا
تلك — امُلنتظرين — وابنه امللك البن يُعطي أن للوزير وقال بالجواهر، عان مرصَّ رداءان
ما فعال أن بعد منهما، لكلٍّ ابنًا والوزير امللك يُنجب وبالفعل، يكُربان. عندما الهدايا
األصدقاء. ألصق من ويُصبحان أبيهما، محبَِّة ظلِّ يف الولدان ويكُرب الشيخ. به نصح
«ساعد» الوزير ابن ويأخذ والبُقجة الخاتم امللوك سيف يأُخذ الشباب، مبلغ يبلُغان وحني
القباء ويفتح الجان، ُصنع من قباءً فيها يجد البقجة، امللوك سيف يفتح وحني السيف.
ا «فلمَّ عجيب. يشء جمالها ولكن بالذهب، منقوشة بنٍت صورة بطانته يف فيِجد ويفرده
عىل ووقع الصورة تلك بِعشق مجنونًا وصار رأسه من عقلُه طار الصورة، هذه رأى

ويُقبِّلها.» وصدره وجهه عىل ويلطم وينتِحب يبكي وصار عليه، َمغشيٍّا األرض
الحب ُصَور من صورة وهو النظر، من العشق يف فريًدا نموذًجا القصة هذه وتُمثل
كل يف املتعددة بأشكاله الرومانيس الُحب ُصور من ُمتنوِّعة نماذج ذلك بعد أفرخ الذي

العصور.
ويُالقيه، َمحبوبه الحبيب يعرف حيث الواقعي، الُعذري الحب قصص هناك ثم
الحبيبنَي أحد بموت فاجعة نهايًة فينتهي تذليلها، يمكن ال التي العقبات يُصادف ولكنه
يسعى الحبيب أن امُلالَحظ فمن ُعذري، إنه الحب هذا عن قولِنا ورغم ِعشًقا. كليهما أو
َمبنية الحكايات تلك ومعظم والتفكري. النظر بمجرد يكتفي وال محبوبه، وصال إىل دائما
لبثينة. جميل وحب العامرية، ليىل ه عمِّ ابنة ح امللوَّ بن قيس كعشق حقيقية، قصٍص عىل
معروفتنَي ذائعتنَي كانتا قصتَيهما ألن ربما وجميل، قيٍس عن تحكي ال ليلة ألف ولكن
لبعضها كان وإن شهرة، أقلَّ قصًصا تتناول الغرامية ليلة ألف حكايات ولكن للجميع،
امللك وعبد معاوية والخليفتنَي س، وامُلتلمِّ زيد، بن عدي حكايات مثل أيًضا، تاريخي أصل
مثل تاريخي، أصل لها يكن لم وإن العذري الحب عن مؤثرة حكايات وهناك مروان. بن
(الليلة املتيم العاشق حكاية وهناك وريَّا». و«عتبة و«طيء» عذرة» بني من «عاشقان

وداللتها: ها لِقَرصِ هنا نُثِبتها التي (٣٤٨
يوًما العشق من يخلو ال وكان ظريف رجل ُعذرة بني يف كان أنه يُْحَكى «ومما
وتصدُّ تجفوه تزال ال وهي أياًما فراسَلها الحي، من جميلة امرأًة أحبَّ أن له فاتفق واحًدا.
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الرقاد وجفا الوساد ولزم شديًدا مرًضا فمِرض والهيام، والوجد الغرام به أرضَّ أن إىل عنه
يموت. أن كاد حتى أمله وعظم سقمه وازداد .. ذكره بالعشق واشتُهر أمُره للناس وظهر
فأخربوها املوت عىل أرشف أن إىل تأبى وهي تزوره أن يسألونها وأهلها أهله يَزل ولم
عن وأنشد بالدموع عيناه تحدرت نظَرها فلما بالزيارة. عليه وأنعمت له ت فرقَّ بذلك،

مصدوع: قلب

أرب��ِع أع��ن��اِق ف��وق م��ن ُرِف��ع��ت وق��د ج��ن��ازت��ي ع��ل��ي��ِك م��رَّت إن ب��ع��ي��ِش��ِك
ُم��ودَع ال��ح��ف��ي��رة ف��ي م��ي��ٍت ق��ب��ر ع��ل��ى تُ��َس��لِّ��م��ي ح��ت��ى ال��ن��ع��َش تَ��ت��ب��ِع��ي��ن أم��ا

الغرام بك بلغ أنه أظن كنُت ما وهللا له: وقالت شديًدا بكاءً بكت كالمه سمعت ا فلمَّ
بوصالك. وتمتعُت حالك عىل لساعدتك بذلك علمُت ولو الحمام، أيدي بني يلقيك أن إىل

الشاعر: قول وأنشد املاطر كالسحاب دموعه صارت كالمها سمع فلما

ال��وص��ُل ي��ن��ف��ع ال ح��ي��ن ب��وص��ٍل وج��اَدْت وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��م��وت ح��ال ح��ي��ن دنَ��ْت

عنده وقعت حتى تبكي تزل ولم وتبكي. تلثُمه عليه فوقَعْت فمات. شهقة شهق ثم
دمع أجرت ثم ماتت. إذا قربه يف يدفنونها أنهم أهلها أوصت أفاقت ا فلمَّ عليها، َمغشيٍّا

البيتني: هاتني وأنشدت العني

وال��وط��ُن وال��دار ب��ن��ا ي��زه��و وال��ح��ي رغ��ٍد ف��ي وال��ع��ي��ش ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى ك��ن��ا
ال��ك��ف��ُن ب��ط��ن��ه��ا ف��ي يَ��ج��م��ع��ن��ا وص��ار أل��َف��ت��ن��ا وال��ت��ص��ري��ف ال��ده��ر ف��ف��رق

عليها. مغشيٍّا وقعت حتى تبكي تزل ولم شديًدا، بكاءً بكت شعرها من فرغت فلما
يف االتفاق عجيب من وهذا قربه. يف وُدفنت وماتت أيام، ثالثة غشيتها يف واستمرَّت

امَلحبَّة.»
القييس ُمعمر بن هللا عبد يحكي وفيها وريَّا»، «عتبة حكاية تجيء النسق نفس وعىل
ويَبكي العذري الهوى يف أشعاًرا يُنشد غالًما رأى إذ الحج، إبَّان حرضها قصٍة عن
األحزاب مسجد إىل عدوُت األنصاري، عتبة «أنا الفتى: أجاب حاِله عن سأله ا فلمَّ بُحرقة،
جارية وسطهن ويف كاألقمار يتهاَدين بنسوٍة وإذا أتعبَّد اعتزلُت ثم وساجًدا راكًعا فبِقيُت
يطلُب من وْصل يف تقول ما عتبة، يا وقالت: عيلَّ فوقفْت امَلالحة كاملة الجمال بديعة
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حريان أنا وها أثٍر عىل لها وقعُت وال خربًا لها أسمع فلم وذهبت تركتني ثم وصَلك؟
النسوة من كوكبة أقبلت حتى يُواسيه القييس ويظلُّ عنها. بحثًا مكاٍن إىل مكاٍن من ل أنتقَّ
ويصطحب السليمي. الغطريف بنت ريَّا إنها فُقلَن عنها فسأل بينهن، صاحبتُه وليست
أبيها أن إال يَدها، طالبًا حبيبته أهل منازل إىل قومهما وأرشاف عتبة الفتى القييس
األرشاف ط توسُّ وبعد عنها. حديثك إيلَّ نمى أن بعد أبًدا بها أُزوِّجنََّك ال أقسمُت يقول:
املنورة، املدينة إىل العودة طريق يف أنه إال الحبيبنَي. زواج عىل يوافقان وأبيها عتبة لدى
بطعنٍة أُصيب ولكنه رجال عدَّة منها وَقتَل عتبة عليها حمل غارة القوم عىل خرجت
لهما «فحفرنا روايته: يف القييس ويقول معه. نحبَها تقيض حتى ريَّا وتَبكيه عليه. قضت
إىل عدُت ثم سنني سبَع وأقمُت قومي ديار إىل ورجعُت الرتاب يف وواريناهما واحًدا قربًا
هو فإذا إليه فأتيُت عتبة، قرب ألعودنَّ وهللا فقلُت للزيارة، املنورة املدينة ودخلت الحجاز
لهذه يُقال ما املنزل: ألرباب فقلُت وُخرض، وُصفر ُحمر عصائب عليها عالية شجرة عليه

العروسني.» شجرة فقالوا: الشجرة؟
وصف عن عبارة كلها وهي النهار» شمس مع بكار بن عىل «حكاية هناك ثم
ببغداد، ُمقيًما كان الذي العَجم ملوك أحد ابن بطِلها بني الحب وعذابات الهوى تباريح
الُحب ويتمكَّن الرشيد. هارون الخليفة َمحظية النهار شمس بالجارية مصادفًة ويلتقي
عليهما يُغىش لقاءٍ كل ويف هما، لِرسِّ الخليفة اكتشاف خطر ظلِّ يف ويلتقيان االثنني بني
يف ويُهلكه بكار بن عيل يُضني ما وهو الوصال، يف أَمٍل دون والجوى الودِّ فْرط من
العشق تباريح بذكر القصة تلك وتتميز والجوى. العشق فرط من والجارية هو النهاية
إما الحقيقي العشق نتيجة أن وتكرار الحب، فْرط من والسقم املرض بأخبار وامتالئها

املوت. وإما الوصال
عىل اصُطِلح الذي الرومانيس، العذري الحب ومصادر أصول مسألة أثارت وقد
بحثية معارك ،AMOUR COURTOIS وبالفرنسية COURTLY LOVE باإلنكليزية تَسميته
بداية يف أوروبا يف معروًفا يكن لم الذي الحب من النوع هذا ونشأة طبيعة حول عديدة
والشعر والرومانسات القصصية املؤلَّفات من الكثري يف فجأة ظهر ثم الوسطى، العصور
إيطاليا، ويف الشمال، إىل انتقل ثم فرنسا، جنوب يف األوروبية بدايته وكانت واألغاني.
العربي األثر نفي األعوام مرِّ عىل امُلسترشقني من عَدد حاول وقد وأيرلندا. وإنجلرتا
من النوع ذلك عن تَحكي التي األوروبية والرومانسات القصص تلك نشأة يف األندليس
نفس وعىل فرنسا. يف والرتوفري الرتوبادور بها يتغنَّى كان التي األشعار وخاصة الحب،
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العربية الثقافة تُكون أثٍر أي عن غافِلني القدامى وامُلسترشقون الباحثون كان النحو،
اللغات ظهور مع ظهرت التي والقصص واملالحم الرومانسات يف ترَكتْه قد واإلسالمية
وليلة ليلة ألف كتاب ظهور مع وحتى أوروبا. يف الالتينية اللغة عن تفرَّعت التي املحلية
بتأثُّرهم الغربيني والشعراء األدباء من الكثري واعرتاف ١٧٠٤م، عام من بدءًا الغرب يف
األدباء أولئك أنتجه فيما التأثري ذلك دراسة عىل الباحثون وال األدب مؤرخو يركز لم به،
ليلة ألف عىل يقتِرص ال العربي» «األثر أن عىل هنا اإلشارة وتجُدر أعمال. من والشعراء
مكتوبة، أو مرويًَّة الغرب، يف ُمتداولة كانت كثرية عربية أعماٍل إىل يمتدُّ بل فحسب، وليلة
التي األخرى والكتابات النساء، حيل وقصص شداد بن عنرتة ومالحم ودمنة كليلة مثل

الكتاب. هذا ُمقدمة يف ذكرناها
يِد عىل القومية، والنعرات التحيُّز عىل القائم املوقف هذا يف «االنفراج» نقطة وكانت
الشهري اإلسباني وامُلسترشق الباحث ألقاه الذي الخطاب يف ُمتمثًال اإلسبان، امُلسترشقني
يناير ٢٦ يف اإلسبانية املَلكية األكاديمية إىل انضمامه بمناسبة باالسيوس» آسني «ميجيل
يف دانتي أن إىل وتدقيق بحٍث طول بعد توصل قد أنه مرٍة ألول فيه وأعلن ١٩١٩م،
ويف مللحَمته، رسَمه الذي اإلطار يف إسالمية بأعماٍل تأثر قد اإللهية» «الكوميديا ملحمته
يف ورد بما اإلسالم)، يف األعراف (وهو ر وامُلطهِّ بل والفردوس، للجحيم وصفه تفاصيل
وبرسالة الكريم، القرآن يف اإلرساء آليات والتفسريات الرشوح يف اإلسالمية العربية الكتب

عربي. بن الدين ُمحيي األشهر األندليس الصويف وكتب املعرِّي، العالء ألبي الغفران
كما القنبلة، بوْقع أشبه ذلك، بعد باالسيوس نرشه الذي الخطاب ذلك أثر وكان
الذي األوروبي»، الفكر تكوين يف العرب «دور كتابه يف بدوي الرحمن عبد الدكتور يقول
امُلتعصبون امُلسترشقون ونشط دانتي. يتناول الذي القسم هذا يخصُّ فيما عليه اعتمدُت
أصالة عن دافعوا الذين اإليطاليني خاصة باالسيوس، آسني ذكره ما عىل لالعرتاض
هناك ليس أن ونسوا العظيم، عمله يف «إسالميٍّا» تأثَّر قد يكون أن «القومي»، شاعرهم
يف الرائجة الُعملة هي كانت واإلسالمية العربية التأثريات وأن فراغ، من يأتي إبداع من
الِعلمية املجاالت يف واملسلمني العرب بأثر زمٍن من الغرب اعرتف حني ويف العرص. ذلك
الفلسفية واملجاالت بل وغريها، والجرب والفلك والزراعة والطب والبرصيات كالهندسة
والفارابي والغزايل رشد ابن كتب يف اليوناني، للفكر وتجديدات تطويرات من أيًضا
ليس هذا أن مع والفنية، األدبية التأثريات عن النظر ون يغضُّ كانوا كثريين، وغريهم
كتبه ما عىل اطََّلع قد الغرب كان فإذا تها؛ برمَّ تؤَخذ األمور إن إذ يشءٍ يف املنطق من
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وخرائط؛ وجغرافيا تاريخ من وأيًضا بل وفلسفة، علم من واملسلمون العرب وتناَقَله
أن ويبدو وموسيقى؟ وأدب فنٍّ من وكتبوه تناقلوه ما عىل اطِّالعه من يمنع فماذا
ما هو األعمال تلك عن ومخطوطات ترجمات من املبارشة الواضحة لة الصِّ وجود عدم
العربية األدبية األعمال أن وفاتهم التأثري، ذلك إنكارهم إىل وامُلسترشقني بالباحثني أدَّى
أفواه من وغناءً وإنشاًدا ورواية شفاهًة تُلقى الوقت ذلك يف أكثرها يف كانت واإلسالمية
والرومانسات. واألساطري الشعبية والقصص املالحم وُمنشدي وامُلغنِّني والرواة الشعراء
تعرَّضت قد العربية والكتب والرسائل املخطوطات من الكثري أن واقع أغفلوا كذلك
إسبانيا اجتاحت التي والدينية القومية الحميَّة إثر اإلسبانية االسرتداد حركة بعد للتدمري
عام أراضيها من كليًة واملسلمني العرب طْرد بعد ثم ١٤٩٢م، عام غرناطة سقوط بعد
العربية للكتابات أثٍر أي إخفاء أو بإتالف التفتيش محاكم جهود لت تكفَّ وقد ١٦٠٩م.
ُطليطلة أساقفة كبري أن «ألتامريا» عن نقًال «نيكل» امُلسترشق ويذُكر األرايض. تلك يف
ويحرقها العربية واملخطوطات الكتب من أكواًما يجمع كان سيزنريوس» دي «خيمينيز
كل يأمر مرسوًما ١٥١١م عام سيزنريوس أصدر كما بغرناطة. الرملة» «تل ميدان يف
يُعَرفون وأصبحوا الكاثوليكية اعتناق عىل أُجربوا الذين واملسلمني العرب من بقي من
إىل ومخطوطات كتب من لَديهم ما جميع يُسلِّموا أن MORISCOS املوريسكيني باسم
رقابة أعنُي عن بعيًدا منها لَديهم ما إخفاء إىل هؤالء بعض أجرب مما لفحصها، السلطات

التفتيش. محاكم
العلمية الكتب أمهات ترجموا قد والصقليُّون اإلسبان دام ما أنه املنطقي ومن
قد أنهم بدَّ فال عنها، انبثقت التي املحلية اللغات أو الالتينية إىل العربية والفلسفية
وليلة ليلة ألف قصص مثل من وملحمية، قصصية كتاباٍت من وجدوا ما أيًضا ترجموا
األندلسية األشعار وكذلك عنرتة، ورومانسيات وِدمنة، وكليلة شفاهة، تُروى كانت التي
خارج معروفًة تكن لم العربي الشعر من جديدة أنماًطا مؤلفوها ابتدع التي العذبة
LINGUA دولية لغًة أصبحت قد العربية اللغة كانت سابق، فصٍل يف ذكرنا وكما األندلس.
الفقرة هنا وتجيء والرقي. الثقافة عىل دليًال واستخدامها تعلُّمها وأصبح ،FRANCA
العربية اللغة اإلسبان املسيحيني من الشباب تَعلُّم عن ألفارو» «بول لسان عىل املشهورة
بخاصة النظر ألفَت أن هنا وأُحب األوىل»، «الجذور فصل يف كاملًة أوردناها وقد وآدابها،
أساليب يعرض أن الشباب هؤالء من كبري عدٍد بوسع أن فيه يَذُكر الذي املوضع إىل
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أناقة تفوق بأناقٍة أشعارهم من األخرية الفقرات ويُزينون فائقة، برباعة العربية اللغة
العربية. و«القصص» «األشعار» بقراءة الوَلع وكذلك أنفسهم، العرب

أبحاثه واصل بل عضده، يف تفتَّ لم باالسيوس آسني بها ُقوبل التي الثورة أن بيد
ردَّ لكتابه، مزيدة ثانية طبعًة — ١٩٤٤م عام وفاته قبيل — ١٩٤٣م عام وأصدر
وجود عىل املبارش املادي الدليل يعوزه كان أنه غري والرباهني. باألدلة اده نقَّ عىل فيها
الذي العرص يف تُدوولت قد تكون اإلسالمية «األخرويات» قصص عن التينية ترجمات
نرش حني ١٩٤٩م، عام منذ الظهور يف املادية األدلة تلك وبدأت دانتي. فيه عاش
محمد» «معراج هو عربي لكتاٍب وفرنسية التينية ترجمتنَي تشريويل» «إنريكو اإليطايل
والفرنسية الالتينية إىل ومنها األوىل) (اإلسبانية القشتالية إىل ترجمته ت تمَّ قد كان
مكتبة يف بالفعل موجودة مخطوطاٍت عن اإليطايل، الباحث نرشها ١٢٤٦م، عام حوايل
«كونيوز اإلسباني الباحث نرش كذلك باريس. يف القومية واملكتبة بأكسفورد «بوديل»
الكتاب. لنفس وفرنسية والتينية إسبانية ترجمات — تشريويل عن ُمستقًال — سندينو»
ذلك انتشار عىل كثرية شواهد الذكر سالف كتابه يف بدوي الرحمن عبد الدكتور ويُوِرد
مقاطع يُوِرد ثم مبارشة، دانتي مولِد قبل أوروبا أنحاء كل يف امُلتعددة برتجماته الكتاب
الكتاب ذلك يف جاء ما وبني اإللهية الكوميديا يف جاء ما بني تُواِزن بالغية وصوًرا

به. الوثيقة دانتي معرفة يف للشكِّ مجاًال يدع ال بما اإلسالمي،
ى امُلسمَّ اإليطايل مُلرتجمه تصدير به محمد» «معراج لكتاب الالتيني والنص
الطبيب إبراهام أن فيه يذُكر قشتالة، ملك ألفونسو امللك سكرتري سيينا»، دي «بونافنتورا
وقرطبة وإشبيلية وجليقية وليون وطليطلة قشتالة ملك ألفونسو العظيم للملك اليهودي
من الكتاب هذا برتجمة — امللك أوامر عىل بناء — قام قد والجرف، وجيان ومرسية
بتقسيم قام وأنه وحكمته»، محمد حياة عىل «التعرُّف بهَدف اإلسبانية إىل العربية اللغة
بناء — بدوره يقوم أنه بونافنتورا ويُضيف عليه. االطالع يُيرسِّ كيما فصوٍل إىل الكتاب
امُلرتجم كالم من ونفهم الالتينية. إىل اإلسبانية من الكتاب برتجمة — ذاته امللك أمر عىل
الدين ُمقابل يف املسيحية الديانة حقائق تبيان بغَرض كانت الرتجمة تلك أن األخري
إضافات، أو تعليقات أية به يُلِحق ولم النص ترجمة عىل اقترص قد أنه رغم اإلسالمي،
قد بونافنتورا أن يظن بأنه توٍّا) سنذكرها محارضٍة (يف جييل فرانك األب ذكر وقد

الوقت. ذلك يف التفتيش ومحاكم الكنسية السلطات إلرضاء ذلك أضاف
عىل واملسلمني العرب بفضل االعرتاف عىل االنفتاح ببعض االكتشاف ذلك آذن وقد
واإلسالمي العربي التأثُّر لنظرية وأصبح الوسطى. العصور يف األوروبية والفنون اآلداب
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«جالريي يف جييل» «فرانك األب ألقاها محارضٍة ويف ُمعاِرضني. من أكثر منارصون لدانتي
استعراًضا قدم درويش، إبراهيم الباحث وعرضها ٢٠٠٢م، نوفمرب يف بلندن الكوفة»
لألدب س املؤسِّ األب «هو دانتي ألن نظًرا األثر، بذلك االعرتاف يف الباحثني د لرتدُّ ا ُمشوقٍّ
شاعًرا باعتباره دانتي إىل يُنَظر ال وتقليديٍّا دانتي. األب باسم إليه يُشار ما وغالبًا اإليطايل،
واإلنجليزي هومر اليوناني للشاعر اإليطايل املعادل وهو .. الشاعر ولكنه: الشعراء بني
العربي بالتأثري االعرتاف بني محارضته يف جييل األب ويرتدَّد جوته.» واألملاني شكسبري
من مرسحياته ملوضوعات شكسبري أخذ أن يُبنيِّ حني أقوى، االعرتاف كان وإن وإنكاره،

مكانته. ومن مؤلفاته قْدر من شعرٍة َقيد تنتِقص لم أخرى مصادر
عربي أثٍر ألي الباحثني من عدٍد إنكار فربغم األندليس، بالشعر يختصُّ فيما أما
والفرنيس ديز» «فردريك األملاني الباحث منهم الرتوبادور، وأغاني أشعار يف إسالمي
القومية النعرات من التخلُّص يف املوضوعيني الباحثني بعض بدأ وغريهما، «جانروا»
عبء وقع وقد األندليس. األدب عباءة من الربوفنسايل األدب بظهور واالعرتاف والدينية
اإلسبان، والباحثني امُلسترشقني من مجموعٍة عاتق عىل — ُمعظمه يف — التأثري هذا تأصيل
وجرسيه بيدال، ومنندث فالنسيا، وجونزالز ذكره، سبق الذي باالسيوس آسني منهم
األوىل صيغته يف ألقاه الذي األندليس»، «الشعر الهام األسايس كتابه أصدر الذي جومث
بعد صدوره قبل املعهد، مطبوعات عن وصدر ١٩٥٠م عام بمدريد املرصي املعهد يف
ابن بديوان — ضافية تحقيقات بعد — وأتبعه عديدة. وترجمات عديدة طبعاٍت يف ذلك
الرتوبادور. قصائد وبني األندلسية واألزجال املوشحات بني بَه الشَّ مدى أثبت الذي قزمان
الصادر «الرتوبادور» امُلعنَون بريفو» «روبري الفرنيس ملؤلِّفه الفريد الكتاب أيًضا وهناك
إسبانيا يف الغزيل الشعر ريادة يف هم حقَّ واملسلمني العرب فيه أوىف الذي ١٩٦٥م، عام

وأيرلندا. وإنجلرتا إيطاليا إىل ذلك بعد انتقل والذي وفرنسا،

الرتوبادور وأشعار العذري الُحب أصل يف ُمجملة نظرة (1)

عام يف باري» «جاستون الفرنيس صكَّه الذي االصطالح ترجمة صعوبة إىل باإلشارة أبدأ
به يَعني والذي ،COURTLY LOVE وباإلنجليزية AMOUR COURTOIS وهو ١٨٨٣م
أشعار ويف والقصص املالحم أدب يف وظهر عرش الثاني القرن يف أوروبا ساد الذي الُحب
العذري، الُحب العربي التعبري أن ذلك عام. بوجٍه الربوفنسايل الشعر أو الرتوبادور
بالحب تَسميته اقرتاحات أن كما تماًما، املطلوب املعنى يؤديان ال الرومانيس الحب أو
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ذلك أثار البالط» «حب وقلنا الحرفية الرتجمة إىل لجأنا فإذا بالغرض. تفي ال الرفيع
ال للمصطلح، جامعة عربية تسميٍة عىل نتَّفق وحتى هذا، وعىل العرب! القرَّاء ُسخرية
هذا ييل فيما نذُكر أننا القرَّاء فليعتِرب ولذلك الغزيل»، «الحب مؤقتًا هنا تسميته من مفرَّ

الذكر. سالف اإلفرنجي املصطلح به َمعنيٍّا العربي االصطالح
فيه الحبيب يخاف الذي الُحب بأنه الغزيل الحب مفهوم وغريه «باري» عرَّف وقد
الحبيب ومركز بُحبها؛ جدير غري يجعله أو حبيبته يُغضب يشءٍ بأي يقوم أن دوًما
حضور يف حبٍّا يرتجف وامُلحاربني الفرسان أعتى فحتى حبيبته، من أدنى مركز هو
تماًما مطمٍنئ أو واثٍق غري حبيبها جعل عىل دائًما تعمل فهي ناِحيتها، من أما حبيبته.
وسمو، شجاعٍة مصدر هنا والحب ُمتعاٍل. نِزٍق سلوٍك طريق عن نحوه، عاطفتها من
الحبيبة قسوة وتعمل ُمتزوِّجة. الحبيبة تكون ما فكثريًا بالرضورة، عفيًفا يكون ال وإن
مثل مثله الغزيل، والُحب احتماله. وقوة وصربه الحبيب شجاعة اختبار عىل الظاهرية
يائس، نزوي، حبٌّ ُمعظمه يف الغزيل والحب به. الخاصة قواعده له فن هو الفروسية،
الُحب هذا تعريفات ظهرت وقد ُمتزوجة. أو محجوبة، املنال، قصيَّة حبيبة طرفه ويكون
أثًرا ترك الذي الحمامة» «طوق املشهور كتابه يف (٩٩٤–١٠٦٤م) حزم ابن عند وغريه

تأليفه. منذ وأوروبا األندلس يف ومفاهيمه الحب صور يف باِلًغا
الجدل فإن فحسب، عرش التاسع القرن أواخر يف الغزيل الحب مصطلح أن ورغم
بدأت قد الربوفنسايل الشعر وأصول الحب، من النوع ذلك أصول حول األكاديمي
األوروبي الشعر بأن الباحثني بني االعتقاد ساد حيث األوروبية، النهضة عرص منذ
يف تبدَّى كما الحب مفهوم وأن عرش، الثاني القرن يف بروفانس يف بدأ قد «الجديد»
والرومانيون اليونانيون الشعراء عنه عربَّ الذي للمفهوم تماًما ُمغاير الرتوبادور أشعار
(١٩٧٧م) ومعناه» الغزيل الُحب «مصادر الهام كتابه يف بواز» «روجيه عدَّد وقد قديًما.
القرون، مرِّ عىل والنقاد الباحثون إليها أشار التي الغزيل والُحب الرتوبادور شعر أصول
(٣) الفروسية تقاليد (٢) األندليس العربي (١) هي: ُمحتملة مصادر سبعة يف وحرصها
(٦) العذراء مريم السيدة تبجيل (٥) الجديدة األفالطونية (٤) املسيحية «الكاثار» ديانة

اإلقطاعية. التقاليد (٧) الفولكلورية الربيع طقوس
الغزيل للُحب العربي األصل نظرية هي وقبوًال، احتماًال الفرضيَّات أكثر أن يذكر وهو
معارضًة — تلقى تزال وما — لقيت أنها بيد وأغانيهم، وموسيقاهم الرتوبادور ولشعر
بأن واالعتقاد القومية، النعرات إىل ذلك املؤلف ويُرِجع الغربيني. الباحثني من عدٍد من
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وبرغم القديمة. والرومانية الهيلينية الثقافة من مقوماتها ورثت قد الغربية الحضارة
إليها، واإلضافة اليونانية الفلسفة عىل الحفاظ يف واملسلمني العرب بفضل العام التسليم
األثر فكرة فإن وغريها، والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء الطب علوم يف واإلبداع

له. معنى ال ا صدٍّ ى تلقَّ األوروبية، اآلداب يف اإلسالمي العربي األدب ترَكه الذي
عن داَفع من أول هو (١٥١٩–١٥٧٥م) باربريي» «جياماريا اإليطايل الباحث وكان
الرتوبادور ِشعر نشأة يف ساهمت قد العربية إسبانيا مع العالقات بأن القائلة النظرية
السادس القرننَي يف ابتكروا قد العرب إن يقول وهو عرش. الثاني القرن يف الربوفنسايل
الُحكم أيام إسبانيا من الفن ذلك تعلَّمت قد الربوفانس وأن ى، امُلقفَّ الشعر والسابع
١١١٢م، عام حدثت قد األدبية النقلة هذه أن — غريب بتحديٍد — ويُضيف فيها. العربي
د توحُّ إىل أدى مما بروفانس، إقليم كونتية برشلونة، كونت برنجر» «رامون توىلَّ حني
١٧٩٠م، عام إال يُنَرش لم ذاك بربريي بحث أن ورغم وحضاريٍّا. ثقافيٍّا امُلقاطعتنَي
القرن يف َوضِعه منذ إيطاليا يف األدب ومؤرِّخي الباحثني بني وُمتداوًال معروًفا كان فهو

عرش. السادس
والشعر الغزيل للحب العربي األصل عن آخِرين ُمدافِعني عرش الثامن القرن شهد ثم
«فردريك واألملاني (١٧٤٠–١٨١٧م) أندريس» «خوان اإلسباني منهم الربوفنسايل،
كاسريي» «ميجيل نرشه الذي الشامل امَلرجع عىل أبحاثهما يف اعتمدا وقد بوترفرك»،
،Biblioteca Arabico-Hispana Escorialensis بعنوان ١٧٦٠–١٧٧٠م األعوام خالل
الشهرية. اإلسبانية اإلسكوريال مكتبة يف العربية باملخطوطات كتالوج عن عبارة وهو
لكثرٍي العربية األصول إلثبات الباحثون عليه اعتمد ا هامٍّ أساًسا امَلرجع هذا مثَّل وقد
وقد الكتالوج. يف وردت التي والكتب املخطوطات عناوين من واألفكار، املوضوعات من
وأن العرب، عند مثيالتها تُوازي الربوفنسايل الشعر أنواع أن إىل أندريس خوان خلُص
الشعرية سات املؤسَّ طرز عىل أُقيمت قد وإسبانيا وفرنسا إيطاليا يف الشعرية املدارس
عهود إىل ترجع التي العريقة العربية الشعرية التقاليد إىل أندريس وأشار العربية.
يتبدَّى مما األندلس، يف خصوًصا املوسيقى فنون يف العرب ق تفوُّ وإىل عكاظ»، «سوق
القول إىل وينتهي أيامه. امُلستخَدمة املوسيقية اآلالت من كثرٍي ألسماء العربي األصل يف

الحديثة. املوسيقى ومبادئ شعرهم أوروبا أورثوا قد العرب بأن رصاحة
وله إلسبانيا، الرشقي الشمال يف قطالونية إقليم إىل (نسبة القطلوني الباحث وهناك
الذي (١٧٣١–١٨١٠م) المبياس» «خافيري الالتينية) عن أيًضا امُلتفرعة به الخاصة لغته

142



الرومانيس العذري الُحب

والربوفنسالية القطلونية اللغتنَي بأن باستريو» «أنطونيو القطلوني اللغوي نظرية أبرز
عن التاسع القرن منذ فرنسا جنوب دخلت التي فالقطلونية ُمتطابقتنَي؛ األصل يف كانتا

الربوفانس. إلقليم األدبية اللغة هي أصبحت برشلونة، كونتات طريق
يف العربي األثر فكرة تُناِهض عدة أبحاثا شهد قد عرش التاسع القرن أن ومع
سيموند منهم الفكرة، لهذه سني ُمتحمِّ أيًضا شهد فقد وموسيقاهم، الرتوبادور شعر
تلك مصدر هي العربية القصص «إن مثل: بأقوال (١٧٧٣–١٨٤٢م)، سيسموندي دي
والفروسية األوروبية. الفروسية عصور سادت التي املرأة تجاه املشاعر يف والرهافة الرقة
بادئ يف يرتبط لم عربي ُمستوَرد هي — أيامها الجديد األدب روح كانت التي —
الحرية روح بروفانس إىل تَِبعه ومن برنجر رايموند أدخل فقد اإلقطاعي. بالنظام األمر
عام فيقول «ديبيكليز» الباحث أما إلينا.» وفدت التي العربية العلوم مع والفروسية
والشعر الُعذري الشعر من انتقلت قد ًسا ُمقدَّ رمًزا بوصفها املرأة إىل النظرة إن ١٨٤٦م
الحروب إبَّان حدثت التي الت الصِّ طريق وعن إسبانيا عرب واإلسالمي، العربي الصويف
هامر-بريجستال» «فون املعروف األملاني املسترشق تناول كما أوروبا. إىل الصليبية،
األوروبية، للفروسية العربي األصل موضوع وليلة) ليلة ألف وُمرتجمي باحثي (أحد
ذلك فيه يتبدَّى التاسع القرن يف األندلس يف انترش الذي العربي الشعر أن فالحظ
لنظام األساسية الصفات من ذلك بعد أصبح ما وهو للمرأة، السامي الرفيع التقديس

الرتوبادور. ولشعراء األوروبي الفروسية
والُحب الرتوبادور لشعر العربي األصل نظرية اكتسبت العرشين، القرن مسار ويف
وإثباتها دعِمها عىل روا توفَّ الذين امُلسترشِقني من عدٍد جهود بفضل جديًدا زخًما الغزيل
النفس وعلم واألنثروبولوجي االجتماع علوم مجاالت يف جديدة نقدية أساليب باستخدام
ما (١٨٥٨–١٩٣٤م) ريبريا» «خوان أكد وقد النيص. والنقد واللغويات امُلقارن واألدب
الزجل عباءة من وموسيقاهم الرتوبادور شعر خروج من سابًقا أندريس خوان ذكره
بورداخ» «كونراد امُلسترشقون املوقف ذلك ودعم األندلس. يف العربي والغناء األندليس
و«منندث الربتغال يف ميخائيليس» و«كارولينا فرنسا يف ماسينيون» و«جورج أملانيا، يف
الربوفنسايل الشعر نظرية يف األنثوي النموذج أن بورداخ بنيَّ وقد إسبانيا. يف بيدال»
األدب يف سوابق هناك ليست وأنه الكنيس، املسيحي النموذج مع يتناَقض الغزيل والُحب

له. أساًسا تكون أن يمكن الروماني أو اليوناني
للُحب دقيًقا تعريًفا لويس» س. و«ك. ولكوكس» «جون قدم ذلك، مقابل ويف
ثم الحر، الحب ومشاعر حبيبته، محراب يف الحبيب تعبُّد يف: تمثَّلت وعنارصه الغزيل
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بأنه الحر الُحب تفسري تمَّ وقد وُمخاطراتها. الفروسية أنشطة طريق عن بها التسامي
والدينية االجتماعية الضغوط وجه يف تربُز التي املتبادلة للرغبة التلقائي العفوي التعبري
تقاليد بإضافة العربي، العذري الحب يف يحُدث كان ما تماًما هو (وهذا واالقتصادية.
األخرى العذري الُحب وقصص وبثينة وجميل وليىل قيس قارن — واألرسة القبيلة

وليلة). ليلة ألف يف الواردة
الوقت ففي ظهوره. عند األوروبي املجتمع وسط يف غريبًا نبتًا الغزيل الحب كان وقد
ووضعها باملرأة السمو فكرة ع تُشجِّ ال الوسطى العصور كنيسة كانت فيه، بزغ الذي
درجة بلغت مهما — ية الحسِّ الرغبات تكن ولم الغرامية. العاطفة يف التقديس موضع
عواطف تُشجع الكنيسة تكن ولم النبيلة. العواطف من تُعتَرب — ومرشوعيتها ِصدقها
فالزواج أخالقية، غري نظرًة إليه نظرت بل الزواج، نطاق ِضمن حتى العارم الحب
والشعر الغزيل الحب النظرة تلك شملت وقد وحسب. النسل عىل الحفاظ هدفه كان
الرومانسية» األعراف «أصول كتابه يف دوسون» «كريستوفر أكد وقد كذلك. الرتوبادوري
تكن لم عرش الثاني القرن يف الربوفنسايل للمجتمع األخالقية املقاييس أن عىل (١٩٣٥م)
وراءه وما الفرنيس الشمال يف نشأت التي الوطنية املالحم وأن الدينية، املقاييس نفس
تلك إليها انتقلت أن إىل الغزيل والحب للفروسية الجديدة الُعليا امُلثل مالمح فيها تتبدَّ لم

الجنوب. من ذلك بعد امُلثُل
والشعر العربي «الشعر الهام بكتابه ١٩٣٨م عام بيدال» منندث «رامون طلع ثم
املبكرة، واإلسبانية بالعربية يُوَضع كان الذي الزجل بأن فيه نادى الذي األوروبي»،
ِشبه يف العربية والثقافة الرومانس انصهار نتاج هي األندلسية، املوشحات إىل إضافًة
إىل ومنها إسبانيا شمال إىل انتقل قد املقطعي النظم هذا وأن األيبريية، الجزيرة
وبيري نيكل ر. أ. امُلسترشقني من كل املوضوع يف كتب وقد األخرى. األوروبية املناطق
شخصية وإخفاء املذكر، باسم الحبيبة مخاطبة أن األخري وأوضح برييز. وهنري بليريون
عربية بصمات ذلك كل امُلحبِّني، بني الوسيط ومساعي والعذول، الرقيب، ودور الحبيب،

خاِلصة.
(أى «خرجات» بها ملوشحات ١٩٤٨م عام سترين» «صمويل اكتشاف جاء وقد
إلسبانيا، العربي الُحكم أيام شائعة كانت إسبانية بلهجات مكتوبة ختامية) مقاطع
ُمعاِرضة أبحاث وظهرت الرتوبادور. شعر يف العربي األثر جدل جديٍد من ر ليُفجِّ
رشد وابن العشق) يف (رسالة سينا ابن أثر األبحاث تلك يف ودخل ُمؤيِّدة؛ وأبحاث
الغزيل الحب بني يُفرقون اد نقَّ وظهر عصورهم. يف الحب مفاهيم ر تطوُّ يف حزم وابن
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فرويدية أضواء يف الغزيل الحب يُحللون ونُقاد ١٩٦٣م)، نييل، (رينيه الفرويس والحب
كل بني ومن واملاسوشية! السادية عن فيها يتحدَّثون ١٩٦٧م) كوينزبرج، (ريتشارد
وشعر الغزيل للحب واألندليس العربي األصل نظرية تزال ما واالتجاهات، النظريات تلك
الحارض. وقتنا حتى املنطقي األصل ذات النظرية هي وأغانيهم وموسيقاهم الرتوبادور
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بباب وإذا فنظر، أخيه. بستان عىل تُطلُّ شبابيك امللك قرص يف وكان …»
تميش أخيه وامرأة عبًدا وعرشون جارية عرشون منه وخرج ُفتح قد القرص
ثيابهم وخلعوا فسقية إىل وصلوا حتى والجمال، الُحسن غاية يف وهي بينهم
أسود عبد فجاءها مسعود، يا قالت: امللك بامرأة وإذا بعضهم. مع وجلسوا

وعانقته.» فعانقها
زمان شاه وأخيه شهريار امللك حكاية

من الليلة هذه بعد ترى ال له: وقالت الرسير عىل معها وأطلعته مت فتبسَّ …»
ُمدَّ له: قالت ثم ساق عىل ساٍق والتفاف والِعناق بالتقبيل عليه ومالت نكري،
أن بحياتي فقالت ذلك. من شيئًا أُحسن ال إني وقال فبكى .. فخذي إىل يَدك
ألنَي فخذَها فوجد زفرٍي يف وفؤاده يَده فمدَّ هنالك. مما به أمرتُك ما تفعل
.. الجهات جميع يف بيِده وجال بلمِسها فاستلذَّ الحرير، من وأنعم الزبد من
امللك أيها قال: ثم أنثى. وال بذَكٍر وليس ُخنثى امللك هذا لعلَّ نفسه: يف فقال
قفاها عىل استلقت حتى بدور امللكة فضحكت الفعال؟ هذه عىل حملك ما ..
فعرف بنفسها. وعرَّفته ِبتناها، ليايل نسيَت ما أرسع ما حبيبي يا له: وقالت
فاحتضنها والبحور، الجزائر صاحب الغيور امللك بنت بدور امللكة زوجته أنها

«… الوصال فراش عىل اضطجعا ثم وقبَّلته وقبَّلها واحتضنته
بدور امللكة مع الزمان قمر حكاية
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مالبس من عندها ما أفخر ولبست ثياب من عليها ما نزعت إنها ثم …»
ثم القرد، وسَقِت منه ورشبت خمًرا أحرضت أنها ثم أُنثى. أنها فعلمُت النساء
عليها القرد نرش ذلك وبعد عليها. ُغيش حتى مراٍت عرش نحو القرد واقَعها

محله.» وراح حريٍر من مالءًة

والقرد السلطان بنت حكاية

الجمال بهيئة الدالل غاية يف الغالم هذا َمحبتي قبل كنُت وهللا قالت …»
يا قلت: الغالم. هذا بي افتُتن حتى البرصة ملوك جميع َفتنُت ولقد والكمال
عجيب، شأن وحديثه ولِحديثي الدهر نوائب قالت: بينكما؟ فرَّق وما هذه،
تلك ويف البرصة، جواري من عدًة ودعوُت نريوز يوم يف قعدُت أني وذلك
وبي ُمِحبة يل وكانت درهم، ألف ثمانني ثمنُها وكان سريان، جارية الجواري
خَلونا ثم ا، وعضٍّ قرًضا تُقطِّعني وكادت نفَسها رَمت دخلْت ا فلمَّ ُموَلعة،
وأالعبها تُالعبني وكانت رسورنا ويتكاَمل طعامنا يتهيأ أن إىل بالرشاب م نتنعَّ
دكَّتي إىل يَدها رضبت أن إىل كر السُّ فحملها فوقي، هي وتارة فوقها أنا فتارًة
إذ كذلك نحن فبينما بامُلداعبة. رسوايل ونزل بيننا كانت ريبٍة غري من فحلَّتْها
املهرة انرصاف عني وانرصف فاغتاظ ذلك فرأى غفلة، حني عىل هو دخل

«… خارًجا فوىلَّ لجامها، صالصل سِمَعت إذا العربية
الرشيد لهارون الخليع حسني حكاها التي املغرية بن ضمرة حكاية

عىل أقبلْت أن إىل للصبية تاِبٌع التاجر وابن لها تابعة والصبية مشت ثم …»
القالقيس سكني مثل وكان محمد الحاج ى يُسمَّ ُمعلم واحد بها وكان مصبغة

«… والرمان التني أكل يُحب واألنثى الذكر يقطع

النصابة زينب وبنتها امُلحتالة دليلة حكاية

سمح فقد أشكالهما، جميع يف والجنس للحب ُصوٍر عىل وليلة ليلة ألف كتاب يحتوى
الواسَعي واملكان والزمان شهرزاد، لسان عىل وردت التي للقصص الشامل ع التنوُّ
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من والجنسية الغرامية للحاالت ُمتعددة صوٍر بتبيان الحكايات، تلك تُغطيه ا ممَّ النطاق
اإلنسانية. النوازع عرفته ما كل

أوردنا وقد والجنس، اإليروسية موضوعات تتناول التي الحكايات إىل نظْرنا فإذا
موضوع كثريًا تناولت قد القصص أن لوجْدنا تُوضحها، التي االقتباسات بعض عاليه
وشاه شهريار زوجتَي حادثتي من يَبني كما النساء، جهة من خاصة الزوجية، الخيانة
ومكرهن. النساء بِحيَل الخاص الفصل يف ذكرها سريد التي القصص إىل باإلضافة زمان،
نواس أبي عن امَلحكية النوادر يف كما امِلثيل، الُحب الحكايات بعض صوَّرت وقد
يدعوها التي النسائية امِلثلية من نوًعا الخليع حسني اقتباس يبني وكذلك املردة. والغلمان
التغزُّل من بكثرٍي أقل نحٍو عىل القديم العربي األدب يف ِذكره ورد وقد بالسحاق، العرب
فيه تخدع الذي الفاحش املوقف ذلك بدور وامللكة الزمان قمر قصة يف ويرد بالذكور.
تُفت لم كما امِلثليني. الرجال من فيظنُّها الرجال زى يف ُمتنكِّرة وهي زوجها امللكة
«الذي الرجل شخصية يف ،BI-SEXUAL الجنيس الهوى مزدَوجي ِذكر ليلة ألف حكايات

الرمان! يُحب كما التني ويُحب والذكر» األُنثى يقطع
ال الحمَّ قصة من امُلتفرعة األول الصعلوك حكاية يف ورد فقد املحارم جنس أما
بها هام أن بعد قبٍو يف أُخته مع نفسه حبس الذي عمه ابن عن يحكي حني والبنات،
جبِّ يف أُلِقيا كأنما ُمتعاِنقان وهما أسود فحًما «صارا أن النتيجة وكانت به، وهامت
بُحب ُمولًعا صغره من كان هذا ولدي أخي، ابن «يا بقوله: حدث ما األب ويرشح نار.»
القبيح بينهما وقع كربا ا فلمَّ صغريان، إنهما نفيس: يف وأقول عنها أنهاه وكنُت أخته
األفعال هذه من احذر له: وقلُت بليًغا زجًرا زجرتُه ولكني أُصدِّق، ولم بذلك وسمعُت
بالعار امللوك بني نبقى وإالَّ بعدك أحٌد يفعلها وال قبلك أحد يفعلها لم التي القبيحة
الفعال هذه منك تصُدر أن وإيَّاك الركبان. مع أخباُرنا وتَشيع املمات، إىل والنقصان
َمحبًة تُحبُّه الخبيثة وكانت عنه. وحجبتُها عنها حجبتُه ثم وأقتلك، عليك أسخط فإني
تحت الذي املكان هذا فعمل حجبتُه، رآني ا فلمَّ فيهما. الشيطان تمكَّن وقد عظيمًة
هذا وأتى الصيد إىل خرجُت ملَّا واستغفلني تراه كما املأكول إليه ونقل خفيًة األرض
وأبقى.» أشدُّ اآلخرة وَلعذاب وأحرقهما، وتعاىل سبحانه الحق وعليها عليه فغار املكان،
وامللكة الزمان قمر قصة يف امُلحرَّم، الحب من النوع ذلك بها أخرى حكاية وثمة
حياة امللكة من زوجها بابن بدور امللكة فؤاد يتعلق حني الثاني، شطرها يف بدور،
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امللك بدور؛ امللكة من زوجها بابن النفوس حياة امللكة فؤاد ويتعلق األسعد، امللك النفوس؛
مأساوية. نهاياٍت كالعادة الطبيعية غري العواطف تلك وتنتهي األمجد.

الحيوانات مع بالجنس ى يُسمَّ ما ُدب، مع أخرى حكاية وثمة القرد، اقتباس ويُمثل
قد الجنسية واملواقف األنشطة هذه أنواع كل أن بالذكر الجدير ومن .BESTIALITY
وزادت النهضة. بعد ما عصور يف وخاصة العصور، كل يف اإليروسية الكتُب يف شاعت
القصص من كثرٍي يف نراها التي واملاسوشية، كالسادية أخرى أنواًعا الغربية اإليروسية

ذلك. بعد ظهرت التي الغربية والروايات

من عليها حصل التي املخطوطات برتجمة جاالن» «أنطوان الفرنيس املسترشق قام وحني
الذي عرش الرابع لويس امللك عرص يف ١٧٠٤م، عام ذلك كان وليلة، ليلة ألف قصص
والحضاري. الثقايف ازدهارها أْوج عهده يف فرنسا بلغت والذي الشمس، بامللك ب يُلقَّ
الفرنسيون فيها يعيش كان التي — األخالقية الناحية من — النسبية الحرية ورغم
األخالق مع يتناىف يشء بطبْع مسموًحا يكن فلم والنبالء، األمراء طبقة خاصة آنذاك،
كل تغيري أو حذف إىل ترجمته يف جاالن عمد فقد ولذلك أيامها. السائد والُعرف والدين
إيرويس. أو جنيس يشءٍ كل أي األدب؛ حدود عن خارًجا أو للحياء خادًشا اعتربَه ما
العبد مع األوىل شهريار امللك زوجة خيانة مشهد وصف يتجنَّب نراه مثًال، وهكذا،
النسوة هؤالء بني حدث ما كل نقصَّ أن الحياء لنا يسمح «وال بقول: ويكتفي مسعود،
هذا بنفس جاالن ويميض بها.» لنا حاجة ال التي التفاصيل من وهذا العبيد، وأولئك
والبنات ال الحمَّ بني وقع ما تفاصيل فيها نجد ال فنحن ترجمته، يف التنقيحي األسلوب
جاالن وكان مكشوفة. وكلمات رصف إيروسية وُمالَعبات وُمداَعبات أشعاٍر من الثالث
مسموح غري أنه له يرتاءى ما ويحذف النصوص، عىل ليُعلق رأينا كما السياق يف يتدخل

األيام. تلك يف للنرش تُجاز التي املطبوعات يف به
ثم جاالن ترجمها التي وليلة ليلة ألف بأن االعتقاد ذلك عىل بناء شاع وقد
ذلك من زاد وقد للكتاب، الكاملة الرتجمة ليست أخرى، أوروبية لغاٍت إىل عنه تُرِجمت
يف ليلة ألف حكايات تتخلَّل التي الكثرية األشعار بحذف جاالن قيام الصحيح االعتقاد
إىل للكتاب الجديدة برتجمته لني» «إدوارد املعروف امُلسترشق قام وحني العربي. ها نصِّ
رآه ما كل وتنقيح تهذيب إىل فعمد الذاتية، الرقابة من النهج ذلك عىل سار اإلنجليزية،
بدأ حني ولذلك، الشديد. ته بتزمُّ اشتُهر الذي الفكتوري العرص أبناء لقراءة صالٍح غري
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يتم مرٍة أول أنها أعلن ليلة، ألف ترجمة يف بني» «روبرت اإلنجليزي والشاعر امُلرتجم
يحذف لم وبالفعل، العربي. الكتاب حكايات لجميع أمينة كاملة ترجمٍة تقديم فيها
لغٍة يف تغليفها إىل عَمد ولكنه واإليروسية، الجنسية واملواقف واأللفاظ العبارات «بني»
أسماء يف املكشوفة الكلمات وصاغ صعبًا؛ فهمها جعل عتيق، وأسلوٍب قديمة إنجليزية
الكلمات هذه تصِدَمه لن الراهن عرصنا يف اإلنجليزية قارئ إن حتى رمزية، وعبارات
الصارمة الرقابة حذَر من «بني» يُعِف لم ذلك كل ولكن أصًال. فِهَمها إن هذا والعبارات،
التي — ترجمته نَُسخ وبيع توزيع جعل بأن الحيلة، إىل فلجأ أيامه، سائدًة كانت التي
نٍرش دار عن وأصدرها الخاصة، االشرتاكات عىل يقترص — مجلدات تسعة يف جاءت
فقط، نسخٍة ٥٠٠ يف ترجمته «بني» أصدر وقد فيُّون». «جمعية اسم عليها أطلق وهمية
التي «االشرتاكات» عدد أن رغم حياته، إبَّان أخرى مرًة طبعها إعادة بعدم د التعهُّ مع

األلفني. بلغ لرتجمته طلبًا اها تلقَّ
إقبال — الشهري وامُلسترشق واملغامر الرحالة — بريتون» «ريتشارد استغل وقد
ترجمة عىل معظمها يف اعتمد التي — هو ترجمته فأصدر «بني» ترجمة عىل امُلشرتكني
خالل أخرى أجزاء بسبعة أتبعها أجزاء، عرشة يف ١٨٨٥م عام يف — نفسها «بني»
ليلة ألف بريتون ترجم وقد التكميلية». «الليايل عنوان تحت — ١٨٨٦–١٨٨٨م األعوام
ذلك يف «بني» نهج عىل سار ولكنه اإليروسية، واملواقف األلفاظ فيها بما كاملة، وليلة
وإن اإلنجليزى، القارئ يفهمها ال قد مهجورة قديمة لغٍة يف األلفاظ تلك فصاغ أيًضا،
الكلمات. بعض اختيار يف «بني» من أرصح أحيانًا جعلته امُلتحرِّرة بريتون طبيعة كانت
دار وعن الرقابة، من إفالتًا كذلك خاصة اشرتاكاٍت هيئة عىل طبعته بريتون أصدر وقد
الحقيقة يف هي بينما كاماشسرتا»، «جمعية هو هنديٍّا اسما لها اختار مزعومة نٍرش
يف ترجمته من األلفني النَُّسخ جميع بريتون باع وقد ذاتها. لندن يف ونُرشت ُطِبعت قد

هائًال. ربًحا ذلك وراء من ق وحقَّ األوىل طبعتها
تتبدَّى ما أكثر تتبدَّى بريتون عند الجنسية والرشوحات اإليروسية اإلشارات أن غري
الحوايش تلك يف بريتون صبَّ وقد املتن. عىل أضافها التي والتعليقات الحوايش يف
ودراساته واإلسالمية، العربية والتقاليد العادات حول الشخصية وآرائه أبحاثه خالصة
العربية البلدان يف العديدة سياحاته خالل جمَعها التي واإلثنوجرافية األنثروبولوجية
عىل يؤَخذ ومما ليلة. ألف ترجمة يف يرشع أن قبل يكتُبها كان والتي وغريها، واإلسالمية
التعليق له يُتيح شيئًا فيه يضع كيما النص يف اإلضافة إىل أحيانًا يعمد كان أنه بريتون
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ما ذلك أمثلة ومن ما. موضوٍع حول الغزيرة معلوماته إلظهار تَِعلَّة ذلك فيتَّخذ عليه،
هكذا وردت ُجملة ففيها املسيحية»، والصبيَّة امُلسلم «البطل لحكاية ترجمته يف حدث
أت توضَّ ذلك وبعد دينًا، اإلسالم فقبلت اإلسالمي، الدين لها رشح «وعندها األصل: يف
لها رشح «وعندها كاآلتي: النص بريتون ترجم وقد اإلسالمية.» الصالة أداء وعلَّمها
الصالة.» أداء وعلَّمها اختتانها جرى ذلك وبعد ُمسلمة، فأصبحت اإلسالمي، الدين عقائد
موضوع عىل فيها يُعلق ُمسهبة حاشيًة يضع كيما االختتان مسألة بريتون أقحم وقد
(أرسطو األقَدمني مثل ذلك يف مثلهم املسلمون، «يَعترب حاشيته: يف ويقول اإلناث. ختان
عملية البظر رأس قص ويُمثل الالبيا. بني من يربُز وهو .. للشهوة مركًزا البظر وغريه)
شوََّهت التي سارة ابتدعتها قد الشعرية هذه أن املسلمون ويفرتض األنثوي. الختان
إبراهيم. مع الوقت نفس يف باالختتان ذلك بعد هللا أمَرها ثم منها، غريتها نتيجة هاجر
«تتطهر» لم فتاة من عربي يتزوج وال اإلسالم، يف ا عامٍّ يكون) أن يجب (أو اآلن والختان

النحو.» ذلك عىل
ِلما املسائل هذه يُوِرد وأنه الدقة، وتعوزه صحيح غري بريتون كالم أن الواضح ومن
علَّق وقد وتاريخية. علمية معلومات منها أكثر وإيروسية إكزوتيكية صفات من تحِمله
«تُفضل بقوله: السود العبيد مع وشهريار زمان شاه زوجتَْي خيانة حكاية عىل أيًضا
يقول بمقاييس العبارة هذه ويُتبع أعضائهم.» حجم أساس عىل الزنوَج الداعراُت النسوة
خالل عديدة وإثنيات جنسياٍت وعىل العاَلم، من ُمتفرقة أنحاء يف بنفسه أجراها إنه
أضافها قد أنه يبدو التي الغريبة، التعليقات هذه مثل يف بريتون ويستطرد ترحاالته.
رشحه مثل — القارصة معلوماته بعض استقى قد بريتون أن ويبدو لرتجمته. كُمتبِّالت
أواسط يف البغايا مع وتجاربه مشاهداته من — النيل أعايل قبائل يف اإلناث ختان لطريقة

عرش! التاسع القرن
قام الفرنسية إىل ترجمٌة وبريتون، «بني» ل الضخمتنَي الرتجمتنَي تلكما تَِبَعت وقد
يُضيف وكان بل القصص، يف اإليروسية النواحي عىل كثريًا فيها ركَّز «ماردروس»، بها
الرتجمة تلك أصبحت وقد خاصة. بصفٍة النواحي تلك يف ع يتوسَّ كيما عندياته من
الرقابة قوانني ولكن العرشين، القرن أوائل يف صدرت أنها رغم بإيروسيتها، مشهورًة
كتُب من العديد صدور إىل أدَّى مما األخرى، الدول يف عنها تَساُمًحا أكثر كانت الفرنسية
لجيمس كعوليس املكشوف األدب من أنها يف يُشتبَه كان التي أو — املكشوف األدب
الجدير ومن األخرى. الغربية الدول يف ذلك بعد صدورها قبل أوًال فرنسا يف — جويس
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واملشاهد الرصيحة واأللفاظ الجنسية النواحي عىل التعتيم كان حني أنه باملالحظة
للِكتاب العربية النصوص كانت األوروبية، ترجماتها يف قائًما وليلة ليلة ألف يف اإليروسية
األخري الربع حتى قائًما هذا ظلَّ وقد رقابة. أو حَرج دون حرية يف كاملًة تداولها يتمُّ
بينما رصيحة، كاملًة الغربية الرتجمات أصبحت إذ اآلية، فانقلبت العرشين، القرن من
إىل الِكتاب عاد أن إىل القاهرة، يف بالعربية وليلة ليلة ألف من طبعات مصادرة جرى
الكامل للكتاب جديدة طبعاٍت نرش وتم والعرب، املرصيني امُلثقفني احتجاج بعد التداول

العربي. الرتاث عيون من بوصفه
فقد الكاملة، وليلة ليلة أللف األوروبية اللغات إىل الرتجمة حرية يف االنفراج أما
بعض يف مريرة وقضائية قانونية معارك بعد والفني، األدبي النرش حرية قوانني واكبت
عام «عوليس» جويس جيمس رائعة نرش بمناسبة املتحدة، الواليات يف أوًال قامت البلدان،
لورانس ه. د. ولرواية الكتاب، ذلك نفس بنرش للسماح ذلك بعد بريطانيا ويف ١٩٣٤م،
وعىل املشهورين، الربيطانيني األُدباء من كوكبة فيها تراَفع التي تشاتريل» الليدي «عشيق

فورسرت. م. إ. رأسهم
ليلة أللف الكاملة الفرنسية ترجمته بنرش الخوام» «رينيه قام ١٩٦٨م، عام ويف
اإليروسية، وأشعارها الحكايات، ومشاهد ألفاظ نقل يف كاملة حريًة مارس حيث وليلة،
ليلة ألف حكايات من ُمجلَدين حداوي» «حسني الباحث أصدر كذلك تامة. برصاحٍة
اليوم، الشائعة اإلنجليزية األلفاظ تلك تقريبًا مرٍة ألول فيهما أورد باإلنجليزية، وليلة
اإلنجليزية األلفاظ إىل اللجوء إىل حاجٍة دون األربعة، الحروف كلمات عليها يُطَلق التي

السابقة. الرتجمات يف كما والتورية، التعتيم إىل أو املهجورة،
ألف كتاب بُسمعة ت أرضَّ قد اإليروسية هرة الشُّ أن جريهارت» «ميا الباحثة وتذكر
الجنسية العنارص تلك عىل ركَّزت التي للرتجمات أساًسا نتيجًة الغرب يف وليلة ليلة
عدة عىل يحتوي الكتاب إن فتقول العنارص، تلك بني الباحثة وتُفرِّق إليها. وأضافت
عدًدا هناك أن بيد ذاته، حدِّ يف مقصوًدا فيها اإليرويس العامل يكون حكاياٍت من َمقاطع
تصنُّع بال النص يف طبيعية بصورٍة تِرد التي واألوصاف واملقاطع الحكايات من أكرب
يف األوروبي املجتمع أوساط يف ُمستساغة أو مقبولة غري كانت وإن وهي تكلُّف، أو
الشعوب لدى اإلطالق عىل حرًجا تُثري تكن لم فإنها — حديثًا إالَّ تُقبَل ولم — السابق
انعكس قد جريهارت إليه تُشري الذي املوقف هذا أن العجيبة املفارقات وِمن الرشقية.
ر تُصوِّ بكتاباٍت ويسمح يقبل األوروبي املجتمع أصبح إذ الحارض؛ عرصنا يف تماًما
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الرشقية، املجتمعات أصبحت بينما والبورنوغرافية)، (بل واإليروسية الجنسية العواطف
مكشوف. إيرويس أو جنيس تلميح أو ِذكر به كتاٍب أي وتُطارد ترصد خاصة، والعربية
صادروها الذين الُجدد» «امُلتشدِّدين هجوم من وليلة ليلة ألف كتاب يَْسَلم لم ذكرنا، وكما
األربعة مجلداتها نشرتي كنَّا بينما العرشين، القرن أواخر يف العربية األمة قلب مرص يف

زهيدة! بقروٍش الخمسينيات يف بالقاهرة األزبكية سور عىل من الكاملة
دون ليلة ألف حكايات يف تِرد التي «املكشوفة» واملواقف األلفاظ إن يقول والواقع
جريهارت» «ميا تذكر كما — هي ُمحدَّدة، تصانيف يف حرصها يُمكن اإلثارة، سوى داٍع

أيًضا:

والذي رجل، زيِّ يف ُمتنكرة كانت التي وبدور الزمان قمر بني التعرُّف موقف (١)
إباحية. قصائد من املشهد هذا يف جاء وما شار، عيل قصة يف يتكرَّر

بنات. والثالث ال الحمَّ بني الصاخبة امُلالَعبات مشهد (٢)
الُعماني». الحسن «أبو حكاية يف الواردة اإلباحية القصيدة (٣)

الكتاب تعرُّض عدم يُتيح بما الرصيحة القليلة النقاط تلك مع التعاُمل اليسري ومن
هذه مثل أن الباحثني بعض الحظ وقد املحافظة. امُلجتمعات يف التشويه أو للمصادرة
نتيجة للحكايات، الشفوي الطَّور يف أُضيفت قد تكون ربما الجنسية واأللفاظ املواقف
من كلهم كانوا الذين الساِمعني إلعجاب درٍّا حكاياتهم، ِضمن بإدراجها الرواة قيام
الساِمعني إلرضاء املثرية، املشاهد تلك بِمثل حكاياتهم «يُتبِّلون» الرواة وكان الرجال.
منها أكثر والرسور الضحك إثارة «امُلتبالت» تلك من يُقَصد كان ما وعادة وتشويقهم؛

الجنسية. لإلثارة
حواس خاصة بالحواس؛ وليلة ليلة ألف يف ية الِحسِّ واملشاهد الجنس ارتبط وقد
وأصنافها؛ والبخور العطور وصف يف تتفنَّن الكتاب فقصص والسمع. والذَّوق الشمِّ
يعود هنا فهو الذوق أما والغرام. الُحب مجالس تُصاحب التي واألغاني األلحان كذلك
نجد مثًال، الثالث، والبنات ال الحمَّ مشهد ففي أصنافهما. كل يف والرشاب الطعام إىل
يف ذلك بعد يَستخدموها كي والفاكهة، الغذاء مواد من وأصناًفا أصناًفا ق تتسوَّ البنت
مع واملطارحات امُلالَعبات مع األكل يتزامن حيث والرشاب، بالطعام حافلة موائد إعداد
ألف حكايات بها تحفل التي األنس» «مجالس من كثري يف املشهد هذا ويتكرَّر ال. الحمَّ

وأغنيائهم. ار التجَّ كبار وكذلك وامللوك، األمراء مجالس يف خاصة ليلة،
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(سبتمرب الكويتية العربي مجلة يف مقاًال عصفور جابر الدكتور ص خصَّ وقد
هنا، إليه أْرشنا ما ودقة برباعٍة فيه حلَّل والطعام، الجنس بني العالقة أوجه عن ٢٠٠٤م)
بني ما تجمع التي الطعام بمشاهد وليلة ليلة ألف حكايات امتألت ولذلك …» فيه ويقول
الرجال وصال يف طاِمعات أو ُمشتاقات حبيبات تُِعدها التي الطعام مآدب أو الحبيبنَي،
ُمعلقة إىل مقاله يف عصفور الدكتور عاد وقد عديدة.» ألسباٍب الرغبة مناط أصبحوا الذين
األبيات: يف والجنس، (الرشاب) الطعام لوازم بني التالُزم عىل يُدلِّل كيما العبد» بن «طرفة

ُع��وَّدي ق��ام م��ت��ى أح��ف��ل ل��م َوج��دِّك ال��ف��ت��ى ِع��ي��ش��ة م��ن ه��نَّ ث��الٌث ول��وال
تُ��زب��ِد ب��ال��م��اء تُ��ع��َل م��ا م��ت��ى ك��م��ي��ٍت ب��ش��رب��ٍة ال��ع��اذالِت س��ب��ق��ي ف��ِم��ن��ه��نَّ
ال��ُم��ت��ورِد ن��بَّ��ه��تَ��ُه ال��غ��ض��ا ك��س��ي��د ُم��ح��ن��بً��ا ال��ُم��ض��اف ن��ادى إذا وك��رِّي
ال��ُم��ع��م��ِد ال��خ��ب��اء ت��ح��ت ب��ب��ه��ك��ن��ٍة ُم��ع��ج��ب وال��دَّج��ن ال��دَّج��ن ي��وم وت��ق��ص��ي��ر

دالالت مع (البهكنة)، والجنس (الرشاب) الطعام بني التالُزم تؤكد بأنها ويُعلق
وبما الطعام، ُحب من ذلك إليه يرُمز بما الجسم، امُلمتلئة باملرأة والتعلُّق الجسدية، القوة

لألكل»! «شهية كذلك يجعلها
الجنس بني العالقة من ة فجَّ مشاهد ة ثمَّ أن ُمبينًا وليلة، ليلة ألف إىل الباحث ويعود
دالالت فيها تؤدي وليلة ليلة ألف مشاهد من كثري …» ولكن حكاياتها، بعض يف والطعام
ويَدُخل البهيمي الغريزة معنى عىل يعلو الذي الحب معاني والجنس الطعام بني االقرتان
برتكيٍز مقاله عصفور الدكتور أنهى وقد «… الرغبة حضور من ماطر روٍض أُفق يف بنا
املرأة وضع من مشاهده بعض يف يُعيل الكتاب أن فيذُكر وليلة، ليلة ألف عىل كامل
تنقلها صفات وهي واآلخرين، األوَّلِني معارف ودرست «قرأت قد شهرزاد وأن وِصفتها،
الجانب ترويض شهرزاد استطاعت .. الحكمة وعاء إىل الشهوة تفريغ وعاء باب من
فيه فاستبدلت حضوره، يف اإلنساني الجانب تغليب إىل ساعيًة شهريار، من الحيواني
وامُلتنوعة، امُلتكررة، الحكايات مغزى يف امُلناضل اإلنسان له، عقل ال الذي الفحل، بالحيوان
صورته إىل الدالالت ب تترسَّ أخرى، بعد وليلًة نفسه. الوقت يف والتعليمية وامُلراوغة،
املعرفة نهَم ف، الرصِّ الغريزة ِبنهم يستبدل عقٍل إىل الحيواني الفحل ل ويتحوَّ اإلنسية،
املوت ويبتِعد الوعي، فريتقي بالروحي، الجسدي وتمزج بالِحيس، املعنوي ل تُكمِّ التي
الخيانة.» به جاءت الذي املوَت — الحكايات يف — الحب ويَقهر السيَّاف، سيف يف امُلرشع
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وليلة، ليلة ألف حكايات من كثرٍي يف عصفور الدكتور ذكره ما أدلة ظهرت وقد
وبدر البحرية «جلنار حكاية يف جاء ما أبرزها ربما الثالث، والبنات ال الحمَّ قصة غري
ابنته من زواَجه السمندل امللك رفض بعد األرض يف يسيح بدًرا امللك أن ذلك باسم».
ببدر غراًما تهيم التي الب امللكة ومنهم السحرة، من أهله كل بلٍد إىل فيَِصل جوهرة،
والرشاب بالطعام تستعني وعندها قرصها، إىل تدعوه وبالفعل إغواءه. وتعتزم باسم
عىل يُرشف شبَّاك يف امللكة «فجلست إليها: بدر وحسِّ قلب جذْب يف والعطور واملوسيقى
إىل باسم بدر امللك وجلس عاٍل، فرش الرسير وفوق العاج من رسيٍر عىل وهي البستان
مائدة فحرضت مائدة. بإحضار الجواري أمرت ثم صدرها إىل ته وضمَّ فقبَّلته جانبها
اكتَفيا حتى فأكال األطعمة، سائر من وفيها والجوهر بالدُّر ُمرصعة األحمر الذهب من
أيًضا وأحرضت والبلُّور والفضة الذهب أواني الجواري أحرضت ثم أيِديَهما. وغسال
جواٍر عرش فحرض ُمغنيات، بإحضار أمرت إنها ثم النُقل. وأطباق األزهار أجناس جميع
آخر ومألت وِرشبَته قدًحا مألت امللكة إن ثم املالهي. آالت سائر وبأيديهنَّ األقمار كأنهنَّ
أمرت ثم اكتفيا. حتى يرشبان كذلك يزاال ولم وِرشبه، فأخذه باسم بدر امللك وناولته
القرص به يرقص أنه باسم بدر امللك وتَخيل األلحان بسائر فغنَّنْي يُغنِّني، أن الجواري
ما مليحة شابَّة امللكة هذه إن وقال: الغربة ونيس صدره وانرشح عقله فطاش طربًا،
جوهرة. امللكة من أحسن وهي ُملكي من أوسع ُملكها ألن أبًدا عندها من أروح بِقيُت
البخور، وأطلقوا والشموع القناديل وأُوِقدت املساء أمىس أن إىل معها يَرشب يزل ولم
من قامت الب، امللكة سِكَرت ا فلمَّ يُغنِّني. وامُلغنيات َسِكرا أن إىل يرشبان يزاال ولم
بالنوم باسم بدر امللك أمرت ثم باالنرصاف، الجواري وأمرت رسير عىل ونامت موضعها

الصباح.» أصبح أن إىل عيٍش أطيب يف معها فنام جانبها، إىل

العربية اإليروسية تاريخ عن ملحة (1)

األدب وعن إيطاليا يف ذكرياته عن الناعوري عيىس الكبري األردني لألديب كتاب يف
اإليطايل الروائي إىل تعرَّف أنه يذُكر العربية، اللغة إىل الكثري منه تَرجم الذي اإليطايل
يصُعب مورافيا روايات أن ِضمنها من وذكر أعماله، يف وناقَشه مورافيا، ألربتو املشهور
مورافيا أبدى وقد مكشوف. أدٍب من تحويه ِلما الكاملة بصورتها العربية إىل نقلُها
وأنه وليلة، ليلة ألف أصحاب هم العرب إن بقوله: الناعوري عىل وردَّ ذلك من دهشته

مكشوف! جنٍس من فيها بما يُقارن ال كتب ومهما مدرستها، يف تلميذ
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من وغريها األشعار يف القدم، منذ اإليروسية التعابري العربية اللغة عرفت ولقد
الكتاب هي وليلة ليلة ألف تكن لم القصص، ناحية ومن والفني. األدبي التعبري أشكال
كتاب مثًال فهناك جنسية، وألفاظ حكاياٍت عىل احتوى الذي الوحيد القصيص العربي
وقد امليالدي. العارش القرن حوايل ُوِضع الذي الغريبة» واألخبار العجيبة «الحكايات
قصص عىل يحتوي وهو بالعربية. وصدر الكتاب هذا فري» «هانز األملاني امُلسترشق ق حقَّ

شهرتها. ينل لم وإن ليلة ألف بقصص شبيهة
األرض. عىل اإلنسان وجود ِقَدم قديم العموم، وجه عىل والجنيس، اإليرويس والتعبري
ويف الجنسية. العالقات ر تُصوِّ العصور أقدم منذ عليها العثور تمَّ بدائية رسوم فثمة
عامة عىل تُعَرض ال كانت وإن والتماثيل، الرسوم تلك من الكثري الفرعونية الحضارة
وإن الجنس، ُوِصف بها وأساطري قصًصا القديم املرصي األدب عرف كذلك الجمهور.
كل ذلك عىل وِقس الخائنة. والزوجة األخوين قصة يف كما أحيانًا، بالتوريات ُمغلًفا كان

إلخ. … وأوروبية وعربية ورومانية يونانية القديمة؛ مرص تلت التي الحضارات
يف فنجد اليوم، أيدينا بني التي النصوص أقدم إىل نعود العربية، اللغة إىل وبالنسبة
خاِلصة، إيروسية صوًرا ميالدية) الهجرة/٥٦٥ قبل ٨٠ عام (ت القيس امرئ ُمعلقة

التالية: األبيات مثل تصويرها، يف رائعة

م��رج��ل��ي إن��ك ال��وي��الُت ل��ك ف��ق��ال��ت ُع��ن��ي��زٍة خ��در ال��ِخ��در دخ��ل��ُت وي��وم
ف��ان��زِل ال��ق��ي��س ام��رأ ي��ا ب��ع��ي��ري ع��ق��رُت م��ًع��ا ب��ن��ا ال��غ��ب��ي��ط م��ال وق��د ت��ق��ول
ال��ُم��ع��ل��ِل ج��ن��اِك م��ن تُ��ب��ع��دي��ن��ى وال زم��اَم��ُه وأرخ��ى ِس��ي��رى ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ُم��ح��ِوِل ت��م��ائ��م ذي ع��ن ف��أل��ه��ي��تُ��ه��ا وُم��رِض��ع ط��رق��ُت ق��د ح��ب��ل��ى ف��ِم��ث��ل��ك
ِل يُ��ح��وَّ ل��م ��ه��ا ش��قُّ وتَ��ح��ت��ْي ب��ش��قٍّ ل��ه ان��ص��رَف��ْت خ��ل��ف��ه��ا م��ن ب��ك��ى م��ا إذا

وأيًضا:

ال��ُم��ت��ف��ض��ِل ل��ب��س��َة إال ال��س��ت��ر ل��دى ث��ي��ابَ��ه��ا ل��ن��وم ��ْت ن��ضَّ وق��د ف��ج��ئ��ُت
ت��ن��ج��ل��ي ال��غ��واي��ة ع��ن��ك أرى إن وم��ا ح��ي��ل��ة ل��ك م��ا ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ال��ت
��ِل ُم��رحَّ م��رٍط ذي��َل إثْ��َري��ن��ا ع��ل��ى وراءن��ا ت��ج��رُّ ت��م��ش��ي ب��ه��ا خ��رج��ُت
ع��ق��ن��ق��ِل ح��ق��اف ذي خ��ب��ٍت ب��ط��ُن ب��ن��ا وان��ت��ح��ى ال��ح��يِّ س��اح��ة أج��ْزن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ال��ُم��خ��ل��خ��ِل ريَّ��ا ال��ك��ش��ِح ه��ض��ي��َم ع��ل��يَّ ف��ت��م��اي��َل��ْت رأس��ه��ا ب��َف��ودي ه��ص��رُت
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ك��ال��س��ج��ن��ج��ِل م��ص��ق��ول��ة ت��رائ��ب��ه��ا م��ف��اض��ٍة غ��ي��ر ب��ي��ض��اء م��ه��ف��ه��ف��ٌة

∗∗∗
ب��ُم��ع��طَّ��ِل وال ��ت��ُه ن��صَّ ه��ي إذا ب��ف��اح��ٍش ل��ي��س ال��رئ��م ك��ِج��ي��د وج��ي��ٍد
ال��ُم��ت��ع��ث��ك��ِل ال��ن��خ��ل��ة ك��ق��ن��و أث��ي��ٍث ف��اح��ٍم أس��ود ال��م��ت��ن ي��زي��ن وف��رٍع
وُم��رَس��ِل ُم��ث��نٍّ��ى ف��ي ال��ع��ق��اص ت��ض��لُّ ال��ُع��ال إل��ى ُم��س��ت��ش��زراٌت غ��دائ��ره
ال��ُم��ذل��ِل ال��س��ق��يِّ ك��أن��ب��وِب وس��اٍق ��ٍر ُم��خ��صَّ ك��ال��ج��دي��ل ل��ط��ي��ٍف وك��ش��ٍح

هذه لنرش الوقع الثقيلة القديمة املفردات هذه وراء امُلحدثون النارشون ى تخفَّ وكما
سأفعل الغرامية، واملغامرات األنثوي، للجمال البديعة التصويرية املشاهد ذات القصيدة

القصيدة! رشح إىل الرجوع املعنى يُريد من وعىل رشحها، بعدم اليشء نفس
اليَشكري» «املنخل قصيدة من الطريفة األبيات هذه هناك أيًضا، الجاهىل الشعر ومن

األخري: البيت منها اشتهر التي

ال��م��ط��ي��ر ال��ي��وم ف��ي ال��خ��دَر ال��ف��ت��اة ع��ل��ى دخ��ل��ُت ول��ق��د
ال��ح��ري��ر وف��ي ال��دم��ق��س ف��ي ت��رُف��ل ال��ح��س��ن��اء ال��ك��اِع��ب
ال��غ��دي��ر إل��ى ال��ق��ط��اِة م��ش��َي ف��ت��داف��َع��ت ودف��ع��تُ��ه��ا
ال��غ��ري��ر ال��ظ��ب��ي ��ِس ك��ت��ن��فُّ ��َس��ت ف��ت��ن��فَّ ول��ث��م��تُ��ه��ا
ح��رور؟ م��ن ب��ج��س��م��ك ه��ل ��ل ُم��ن��خَّ ي��ا وق��ال��ت ف��ت��رت
وِس��ي��ري ع��نِّ��ي ف��اه��دئ��ي ج��س��م��ِك غ��ي��ر ج��س��م��ي م��سَّ م��ا
وب��ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ص��غ��ي��ر ال��م��دام��ة م��ن ش��رب��ُت ول��ق��د
وال��س��دي��ر ال��خ��َوْرن��ق ربُّ ف��إن��ن��ي ان��ت��ش��ي��ُت ف��إذا
وال��ب��ع��ي��ر ال��ش��وي��ه��ة ربُّ ف��إن��ن��ي ص��ح��وُت وإذا
ب��ع��ي��ري ن��اق��تَ��ه��ا ويُ��ح��ب وتُ��ح��ب��ن��ي وأُِح��ب��ه��ا

بن عمر أشعار بعض يف األموي العرص يف إال ذلك بعد اإليرويس األدب يظهر وال
قوله: مثل منحول، وبعضها ربيعة، أبي

��ِد تُ��وسَّ ل��م ج��بَّ��ان��ة م��ن ال��رم��ل ع��ل��ى اتَّ��ك��ي ل��ه��ا ق��ل��ُت ال��ث��ديَ��ي��ن ون��اه��دة
أُع��وَِّد ل��م م��ا ُك��لِّ��ف��ُت ق��د ك��ن��ُت وإن ط��اع��ة أم��ُرك ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى ف��ق��ال��ت
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��ِد ك��ال��ُم��تَ��ش��هِّ ال��ِم��س��ك رض��اِب ل��ذي��ذَ ُم��ل��ثِّ��م��ا ط��وي��ٍل ل��ي��ل ف��ي زل��ُت ف��م��ا
ف��ازَدِد ش��ئ��َت وإن م��ط��روٍد غ��ي��ر ف��ُق��م ف��ض��ح��ت��ن��ي ق��ال��ت اإلص��ب��اح دن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ِد ال��ُم��ردَّ وال��ح��دي��ث ف��ي��ه��ا وت��ق��ب��ي��ل ل��ث��اِت��ه��ا م��صِّ غ��ي��ر م��ن��ه��ا ازددُت ف��م��ا
غ��ِد م��ن ال��دم��ع اس��ف��ح��ا ل��ع��ي��ن��يَّ وق��ل��ُت ب��ِم��رِط��ه��ا واتَّ��ش��ح��ُت م��ن��ه��ا ت��زوَّدُت
ُم��ب��دَّد ج��م��اٍن م��ن ش��ذًرا وت��ط��لُ��ب م��ك��ان��ه��ا ب��ال��رداء ��ي تُ��ع��فِّ ف��ق��ام��ت

وأيًضا:

وُم��ن��َك��ِس��ر م��ن��ه��ا نَ��ِش��ٌب ف��ُم��ش��بَ��ع خ��الِخ��لُ��ه��ا َم��ق��ص��وم ال��س��اق َم��م��ك��ورُة
تَ��ن��بَ��ِت��ُر األرداف ِث��َق��ل م��ن ت��ك��اد ع��واِرض��ه��ا َم��ص��ق��ول ��اء َل��فَّ ه��ي��ف��اء

ذلك وصِحب ازدهارها، أْوج اإلسالمية العربية الحضارة بلغت العبايس، العرص ويف
إىل وليلة ليلة ألف قصص بدايات وترجع الفرتة. تلك أدب عىل انعكس الرتَف من نوع
وقد إسالمية. عربية قوالب يف صبُّها تم ثُم وهندية، فارسية مصادر عن نقًال العرص، ذلك
واملوسيقى والفراغ الرتَف من ف، الرصِّ العبايس الجوَّ الحكايات تلك من الكثري عكست
التجارة ازدهار طريق عن الخارجي العاَلم مع والتواُصل وامُلجون، والخمريات، واألغاني،
علمية نهضًة واكب قد ذلك كل أن إىل اإلشارة تجُدر أنه بيد ذلك. وغري الرحالت، وكثرة
والجرب الهندسة يف والدنيوية؛ الدينية العلوم من هائًال رصًحا العرب أقام إذ شامخة؛
نهل التي والتاريخية، والجغرافية الفلسفية والعلوم والنبات، والطب والطبيعة والكيمياء
الشخصيات تُؤَخذ أال ويِجب الحالية. حضارته أساسها عىل وأقام ذلك بعد الغرب منها
حكايات فهي تصويرها، عىل به اقترصت الذي النحو عىل ليلة ألف يف املذكورة التاريخية
هو الهيًا، وليلة ليلة ألف ره تُصوِّ الذي الرشيد فهارون وأخريًا. أوًال خيالية قصصية
العلم مجالس يف ويُشارك عرصه، يف واألدب والفلسفة العلوم يرعى كان الذي الرشيد
يتمكَّن كيما يُجاهد — وقتها أوروبا ملوك أكرب — شارملان كان حينما والفن، واألدب

وحسب. اسِمه كتابة من
وليلة ليلة ألف قصص من الفصل هذا صدر يف أوردناها التي االقتباسات بيَّنت وقد
قصص تحوي فهي الفصل، هذا صدر يف ذكرنا كما الجنيس، النشاط من ُمتنوِّعة نماذج
الجنسية. وامُلزاَوجة والسحاق، الحيوانات مع والجنس امِلثيل والجنس الزوجية الخيانة
النعمان عمر «امللك قصة يف باملحارم، الزواج حوادث من أخرى حادثة أيًضا وهناك
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نُزهة الشقيقة غري أُخته من رشكان األمري ج يتزوَّ حيث املكان» وضوء رشكان وولَديه
غري ابنًا. منها أنجب أن بعد ابه ُحجَّ أحد من يزوِّجها ثم ُمسبًقا، يعرف أن دون الزمان
تلك يف شائعًة كانت املمارسات هذه أن يَعني ال الكتاب يف األمور تلك كل ورود أن
أنها كما الساِمعني؛ انتباه تشدُّ قصصية لنماذج قصيص تصوير مجرد هو بل العصور،
بصفٍة اإلنساني والنشاط العواطف أوجه لكل كاملة صور عىل الكتاب احتواء مدى تُبني

عامة.
الفاِحشة أشعاره — نواس أبو — هانئ بن الحسن كتب العبايس، العرص نفس ويف
إىل فتنحَو هجِوها يف وتُغايل تشتدُّ الهجاء أشعار بعض كانت كما بالذكور، التغزُّل يف
تسبَّبت التي وهي «ضبة»، هجاء يف امُلتنبي كقصيدة فاحشة، بألفاٍظ التعبري يف اإلقذاع

األمر. آِخر يف العظيم الشاعر َمقتل يف
ملظاهر رسيًعا عرًضا العرب» عند «الجنس كتاب يف فخر» أبو «صقر الباحث ويذكر
كان الجنس أن فيه يُبني العبايس، العرص إىل اإلسالم قبل ما عرص منذ الجنسية الحياة
منه. الحياء أو اإلخفاء إىل يدعو ال فيها أساسيٍّا ونشاًطا العربية الحياة من جزءًا دائما
يف يتناولون نِجُدهم فنحن َموسوِعيِّني؛ أدباء العصور تلك يف العرب األَُدباء وكان
بحريٍة يكتبون وكانوا والجنس. بالُحب يتعلق ما منها وكان عديدة، موضوعات كتُبهم
ذلك استغالل جرى قد أنه غري حرج. وبال رصاحٍة يف الجنس مسائل ويُناقشون تامة،

بَراء. منها وهم معروفني، كبار كتَّاٍب أسماء تحت جنسية كتُب عدة وطرحت األمر،
صيت ذاع — التعبري هذا صح إن — «الكالسيكية» اإليروسية العربية الكتب ومن
األلباب و«نزهة النفزاوي؛ محمد تأليف من الخاطر» نزهة يف العاطر «الروض كتاب
صباه إىل الشيخ «رجوع األشهر والكتاب التيفايش؛ الدين لشهاب كتاب» يف يُوَجد ال فيما

سلمان. بن ألحمد الباه» عىل القوَّة يف
أُغلقت أن بعد العربية، الثقافة انحطاط عهد يف املؤلَّفات تلك مثل انترشت وقد
األدب بدأ العرشين، القرن أوائل يف الحضارية اليقظة ومع واالجتهاد. التجديد أبواب
التصنُّع من قروٍن بعد تعبريها وقوة نصاعتها العربية اللغة إىل وعادت جديد، من ينهض
من نوع واكبها قد اليقظة هذه أن بيد الغثة. الركاكة دْرك إىل انحطَّ الذي البالغي
الطبيعي من كان ولذلك والجنس. والسياسة الدين وهي الحساسة، النقاط عىل الرقابة
اللغات عن الرتجمة ذلك وشمل األدبية. الكتابات يف الجنسية املوضوعات عن االبتعاد
العالقات ووصف ذكر يف تشتطُّ التي والروايات الكتب بنقل مسموًحا يكن فلم األجنبية،
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النسبية، الثقافية الحرية من بقْدر تمتَّع الذي لبنان يف وحتى مبارشة. بصورٍة الجنسية
حنان «سفينة بعنوان بعلبكي لليىل قصصية مجموعة ُمصادرة الستينيات يف جرى
ظهره. عىل «تمدَّد هما: عبارتنَي عىل اشتمالها نتيجة قضائيٍّا، وُمالحقتها القمر»، إىل
حول رحلٍة يف تذهب ثم صدره. عىل وترميها يدي تنشل الرششف تحت يُده وغاصت
وإنني ُملتذ، أنه وهمس ارتمى ثم فوقي وحام شفتي ثم أُذني، «لحَوس وعبارة: البطن.»
مع اللبنانية النيابة ثم الرشطة قت حقَّ وقد كثريًا.» افتقدني وأنه ُمخيفة، ناعمة طرية
لألخالق ُمنافية عبارات ن يتضمَّ كتاب «كتابة بتُهمة املحاكمة إىل تقديمها تمَّ ثُم املؤلِّفة،
ورفع املؤلِّفة برباءة ُحكمها املحكمة أصدرت والبحث، امُلرافعات وبعد العامة». واآلداب

أصحابها. إىل املضبوطة الكتب وإعادة املصادرة قرار
النرش، ُحرية ناحية من العربية الدول بني انفتاًحا األكثر يزال، وال لبنان، كان وقد
ظهرت وقد الخمسينيات. يف مرص من واملطبوعات الكتب نرش مركز إليها انتقل أن منذ
األدب عميد ميلر» «هنري وروايات لنابوكوف، «لوليتا» مثل لروايات كاملة ترجمات فيه
والعرشين الحادي القرن بدايات يف ميلر كتب ترجمات بعض جاءت وقد املكشوف.
ثُالثيته يف خاصة اإلنجليزي، األصل تُماثل رصيحة جنسية وألفاظ عباراٍت عىل ُمحتوية
.PLEXUS, SEXUS, NEXUS نكسوس سكسوس، بليكسوس، الوردي»: «الصليب املعنونة
«امُلتشدِّدون ل تحوَّ إذ العربية، الدول معظم يف كذلك يكن لم املوقف ولكن
والدينية بالفكرية ناهيك — وأدبية فنية إبداعاٍت من يصدر ما عىل ُرَقباء إىل الُجدد»
واألعراف التقاليد عىل الخروج منها يُشتَمُّ كتُب أي مطاردة عىل وحرصوا — والفلسفية
أدبية أعماٍل ضد — مرص يف خاصة — عنيفة زوبعات تُثار آلخر، حنٍي ومن األخالقية.
من للكثري عام استعراٍض وعرب اإليروسية. التعابري أو األوصاف بعض عىل الحتوائها
عن القارئ يغفل ال مرص، يف الستينيات» «جيل يُدَعون أصبحوا من كتبها التي الروايات
الشبَّان عىل تُسيطر التي الجنسية املشكلة وهي منها: الكثري يف ُمتكررة «تيمة» مالحظة
ذلك وكان والجنيس. العاطفي الكبت من الخالص وطُرق بعَدها، وما املراهقة فرتة يف
نهضة صاحبتهم حيث الجيل، ذلك أفراد ظلِّها يف نشأ التي والظروف للبيئة انعكاًسا
اجتماعي انفتاٍح يف تمثَّلت ِنسبية شخصية وحرية يوليو، ثورة مع جاءت حضارية
أمام امُلستعِصية الجنس مشكلة يحلُّ ال كان وإن حدود، يف الجنَسني باختالط يسمح

الشباب.
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الغربية اإليروسية تاريخ عن ملحة (2)

والروماني. اليوناني العَرصين منذ والجنسية اإليروسية الكتابات انترشت الغرب، ويف
عِرصنا أو التالية العصور مقاييس عن األخالقية الِقيم اختلفت القديمة، اليونان ففي
املسموح من كان ولهذا والرشب، كاألكل طبيعيٍّا نشاًطا يُعتَرب الجنس فكان الحايل،
يف جنسية إشارات ة وثمَّ والتسامح. الُحرية من كبري بهامٍش تناُوله آنذاك للُكتَّاب
الرصيحة اإليروسية أن بيد واألوديسة؛ كاإللياذة القديمة، اليونانية امللحمية الكتابات
املرسحيني من «أريستوفانيس» ويُعتَرب امَللهاة. خاصة اإلغريقية، املرسحيات يف جاءت
مرسحيته خاصة كوميدياته، يف اإليروسية األمور تناول يف كاملة ُحريَّتهم مارسوا الذين
الحرب تتناول فهي الرصيح، التناول هذا مثل يفرض املرسحية وموضوع «ليسسرتاتا».
نساء تتَّخذ حني وإسربطة، أريستوفانيس، موطن أثينا، بني نشبت التي األجل طويلة
ويعمَّ الحرب تنتهي أن إىل الفراش يف أزواجهنَّ بهجر قراًرا ليسسرتاتا بزعامة أثينا
اليشء بنفس تقوم بأن إسربطة نساء إحدى د تتعهَّ الوقت، نفس ويف إسربطة. مع السالم
باملواقف امليالد، قبل ٤١١ عام أثينا يف مرة ألول ُقدِّمت التي املرسحية، وتمتلئ بلدها. يف
يكن ولم الحميمة. الزوجية والعالقات الجنسية واملواقف للجنس تتعرَّض التي الكوميدية
قروٍن بعد املرسحية تُرجمت وحني ذلك. يف حَرًجا أو غضاضًة يجد اليوناني الجمهور
التي والتعبريات الكلمات يتجنَّب كيما النص يف ف الترصُّ امُلرتِجم عىل كان اإلنجليزية، إىل

ذلك. بعد «خارجة» اعتربت
تناولت التي الكتابات ذلك يف بما األدب، ازدهر فقد الرومانية، الحضارة ظلِّ يف أما
ميالدية)، (٤٣ق.م–١٨ أوفيد «اإليروسيني» الكتاب هؤالء رأس عىل وكان والجنس. الحب
والنساء للرجال والجنس للحب «دليًال» اعتباره يُمكن الذي الحب» «فن كتاب صاحب
نفيه يف النهاية يف وتسبَّبت القرَّاء تناقَلها أخرى إيروسية كتابات وألوفيد سواء. حدٍّ عىل

الرصيحة. كتاباته بسبب وليس سيايس نفيه سبب إن يُقال كان وإن وطنه، عن
رواية اشتُهرت يونانية، بصبغٍة اصطبغت التي الرومانية الروايات ومن
الرواية تُرجمت وقد ألبوليوس. الذهبي» «الحمار ورواية لبوترونيوس، «ساترييكون»
الدكتور برتجمة للعلوم العربية الدار عن آِخرها صدرت العربية، إىل مراٍت عدة الثانية

دودو. العيد أبو الجزائري
سيطرت الدول، من كثرٍي يف رسمية كديانٍة اتخاذها ثم املسيحية انتشار ومع
من يُعد فلم األدب، ومنها الحياة، َمناحي كل عىل بها امُلرتبط الجديدة األخالقية النزعة
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وأصبحت مبارشة، غري أو مبارشة بصورٍة الجنس عن التعبري به املسموح أو امُلستحَسن
INDEX LIBRORUM بالالتينية عنوانه قراءتها، املمنوع بالكتب فهرًسا تنرش البابوية
العامة، األخالق عىل خروًجا تَُعد التي الكتب من الكثري فيه وكان PROHIBITORUM
الكتب ظهور من ذلك حدَّ وقد والكنيسة. الدين وضد هرطوقية كتابات أغلبها كان وإن
فهرس يف أسماؤهم أُدِرجت الذين املؤلِّفني بني ومن الوسطى. العصور خالل اإليروسية
إىل فيه وردت التي الكتب عدد وصل وقد ورابيليه، وبوكاتشيو أبيالرد املمنوعة، الكتب

١٩٦٦م. عام إلغاؤه يتم أن قبل كتاب، آالف أربعة من أكثر
األوروبية، املدن من العديد يف املطابع انتشار ثم أملانيا يف الطباعة ظهور ومع
اإليروسية، الكتب بينها ومن واملطبوعات، املؤلَّفات تكاثَرت النهضة، بعرص ذلك واقرتان
الذاتية الحياة وِسرَي املذكرات كتُب جانب إىل الخالصة، اإليروتيكا كتب تظهر فبدأت
«صمويل اإلنجليزي كتب املؤلَّفات، تلك ومن كبريًا. حيًزا فيها يشغل الجنس كان التي
جنسية اعرتافاٍت عىل تحتوي وهي عديدة، مجلدات يف يومياته (١٦٣٣–١٧٠٣م) بيبس»
طبعٍة تداول عىل األمر واقترص الكاملة، طبعتها عىل العثور ينُدر كان ولذلك رصيحة،
القاهرة بآداب اإلنجليزية اللغة ِقسم يف درسناها ُمنتقاة، مختارات فيها لها، ُمهذبة
احتوتها رصيحة أخرى كتاباٍت من وراءها ما ندري أن دون الخمسينيات، أواخر يف

اليوميات.
تحمل بالفرنسية كتبَها التي (١٧٢٥–١٧٩٨م)، كازانوفا اإليطايل مذكرات جاءت ثم
التقى الالتي النساء من لعديٍد الرصيح وعشقه النسائية مغامراته أخبار األخرى هي

حياته. يف بهنَّ
لإلنجليزي هيل» «فاني رواية مع بدأت الغربي اإليرويس األدب «كالسيكيات» أن بيد
(١٧٤٠–١٨١٤م) ساد دي املركيز وروايات ١٧٥٠م، عام صدرت التي كليفالند جون
إنزال من الجنيس التلذُّذ أي «السادية» عىل اسمها خلعت التي العجيبة الشخصية تلك

باآلخرين. األلم
من ضخم، كتاب اإلنجليزية اإليروسية سوق يف ظهر عرش، التاسع القرن أواخر ويف
طبعة املجهول مؤلِّفه طبََعه الرسية»، «حياتي بعنوان املؤلِّف، مجهول مجلًدا، عرش أحد
بت ترسَّ الكتاب من أخرى نَُسًخا ولكن الخاصة. ملكتبته فحسب نَُسخ ِستِّ من «رسية»
طبعة له تصُدر ولم اإليروتيكا. كتب أشهر من وأصبح الكتب، تلك اقتناء هواة سوق إىل
أربعة يف هاريس لفرانك وغرامياتي» «حياتي كتاب ظهر كذلك ١٩٦٦م. عام يف إال عامة

الكالسيكية. اإليروتيكا كتب رأس عىل فوره من وأصبح ١٩٢٧م عام مجلدات
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محاكمة من بداية أوروبا، يف األدب عىل األخالقية الرقابة شأن ضعف أن ومنذ
للرقابة، اإلبداعية يات التحدِّ تعدَّدت بوفاري»، «مدام روايته عىل فلوبري» «جوستاف
الليدي وعشيق لجويس عوليس مثل هامة أعماٍل حق يف القضائية االنتصارات فتعدَّدت
بنرش بالترصيح ولزيل األمريكي القايض حكم حيثيات جاءت كذلك للورانس. تشاتريل
توظيف بني وتُفرَّق للكاتب، اإلبداعية الحرية د تُعضِّ هامة كوثيقٍة أمريكا يف عوليس
أي تُمثل ال التي البورنوغرافية األعمال وبني ِجدي، أدبي عمل يف اإليروسية العنارص

فنية. قيمة
والتعابري ومشاِهده، مواقفه بكل الجنس وصف أصبح أن إىل كله ذلك أدَّى وقد
األوصاف. تلك مثل من رواية تخلو وقلَّما اآلن، الغربية الفنية األعمال يف عاديٍّا اإليروسية،
ما وكثريًا مكان، ف الرصِّ اإليروسية للروايات أصبح العادية، الروايات جانب وإىل
الكتب يضمُّ مخصوًصا ُركنًا املتحدة، والواليات أوروبا يف كبرية مكتبٍة أي زائر يجد
يف كانت التي إسبانيا يف وحتى «إيروتيكا». العاملي الالتيني العنوان تحت — اإليروسية
أن حدِّ إىل اإليروسية، واملواد باملطبوعات تسمح ال التي الدول من فرانكو الجنرال عهد
باريس»، يف األخري «التانجو فيلم ملشاهدة فرنسا إىل العبور إىل يُضطرُّون كانوا سكانها
رشاؤها يمكن والتي املحلية، والبورنوغرافية بل اإليروسية بالروايات تزَخر اآلن أصبحت

إسبانيا. يف العادية املكتبات من
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ابة، النصَّ زينب ى تُسمَّ بنت ولها املحتالة دليلة ى تُسمَّ عجوز البلدة يف وكان …»
أحمد هذا أمي، يا انظري دليلة: ألمها زينب فقالت بذلك املناداة فسِمعتا
تقرَّب أن إىل بغداد يف (احتيال) مناصف ولعب مطروًدا مرص من جاء الدنف
امليرسة ُمقدم صار شومان األقرع الولد وهذا امَليمنة، ُمقدم وبقي الخليفة عند
واحٍد لكل (مخصصات) جوامك ولهما العيش، يف وسماط الغداة يف سماط وله
مقام ال البيت هذا يف ُمعطلون قاعدون ونحن شهر، كل يف دينار ألف منهما
يف أللعب بنتي يا وحياتك األم فقالت .. عنَّا يسأل من لنا وليس حرمة وال لنا

«… شومان وحسن الدنف أحمد مناصف من أقوى مناصف بغداد

ابة النصَّ زينب وابنتها امُلحتالة دليلة حكاية

يف بمرص شاطًرا كان فإنه املرصي الزيبق عيل أمر من كان ما أما …»
تابًعا. أربعون له وكان مرص، ديوان ُمقدم املرصي صالح يُسمى رجل زمن
فيها يقع أنه ويظنون عيل للشاطر مكائد يعملون املرصي صالح أتباع وكان
بوه لقَّ ذلك أجل فمن الزيبق، يهرب كما هرب قد فيجدونه عليه فيفتشون

«… املرصي بالزيبق
املرصي الزيبق عيل حكاية

العربية التأثريات أهم من واحٌد هو والعيارين واللصوص الشطَّار موضوع كان ربما
كبرية، وشهرًة واسًعا ذيوًعا نال فريًدا قصصيٍّا نوًعا قدمت إنها إذ الغربية، الرواية يف
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الغرب يف ُعرف ما هو الروايات من النوع وهذا هذا. يوِمنا إىل ونماذجه إنتاجه وتواصل
اسم PICARO اإلسبانية الكلمة من ُمشتق اسم وهو PICARESQUE البيكارسك باسم
كلمات: عليه تدلُّ ما تعني وهي الروايات، هذه بطل عىل وتدل األوىل، الكلمة من الفاعل
أنواع كل التصنيف هذا تحت ويدخل بالعربية. اذ، شحَّ – ُمحتال – ال دجَّ – صعلوك
بالوصف يتناول هو إذ القصيص، النوع هذا ماهية يُفرس ذاته حدِّ يف وهذا أيًضا. البخالء
ويقضون رغباتهم إشباع وراء اآلفاق يَجوبون الذين الصعاليك الفتية ومغامرات حياة
األجواء القصص هذه وتصف بهم. يُلقي حيثما التيار مع ساِبحني بيوٍم يوًما حياتهم
أحيانًا فهو منهم، الواحد أقدار باختالف تختلف وهي الصعاليك، هؤالء فيها يعيش التي
عيشة فيعيش الُعليا األدوار إىل الحظِّ عجلة ترفعه وأحيانًا وأفقَرهم، الناس أحطَّ يُعارش
ليكِسب االحتيال أنواع كل إىل يلجأ تلك، الصعلكة حياة يف وهو وهكذا. امُلورسين، األغنياء
يف وينصب ويرسق يكذب فهو أخالقية، هواجس أو شكوك أية لَديه يُصبح وال قوتَه،
النهاية يف يستقر أن منهم بفتًى األمر ينتهي ما وأحيانًا يُريد. ما عىل الحصول سبيل
يلتحق نبيلة أرسٍة سليل أنه يكتشف أو العمر، من له ى تبقَّ فيما تُغنيه ثروة جمع وقد

امللوَّث. ماِضيَه وينىس بها
العالم إىل والروايات القصص من النوع هذا قدََّمت التي هي إسبانيا وكانت
من القصص من النوع هذا إسبانيا استمدَّت وقد نوعها. من فريدة نماذج يف األوروبي،
١٥٥٤م، عام إسبانيا يف بيكارسكية رواية أول ظهرت وقد مجتمعة. عربية مصادر عدة
ثالث العربية) السالم عبد (قلعة إينارس» و«قلعة و«أمبرييز» «برغش» يف صدرت حني
تورميس» دي «الثارييو بعنوان املؤلِّف مجهولة رواية من تقريبًا الوقت نفس يف طبعات
يف نشأته قصة الثارييو بطلها ِلسان عىل الرواية وتحكي .LAZARILLO DE TORMES

اذين الشحَّ ألحد صبيٍّا الحياة ُمعرتك إىل خروجه ثم أبيه، وفاة بعد وعشيقها ه أُمِّ منزل
الدين استغالله من ويسخر وعطشه، جوِعه إلشباع عليه يحتال كان وكيف املكفوفني،
درًسا نه لقَّ أن بعد النهاية يف منه فراره ثم األتقياء، امُلحسنني نقود البتزاز والصالح
يكونوا لم أسياد، لعدة خادًما ذلك بعد الثارييو وتنقل واملوت. الحياة بني تركه قاسيًا
ُمحتالون أو ون، ُمقرتِّ بخالء أو ُمدقعون، فقراء إما فهم األعمى، اذ الشحَّ من بأفضل
مكرهم فنون من والتعلُّم ذاك، أو الحياة من النوع هذا يف مجاراتهم إىل ويُضطرُّ اقون. أفَّ
عليه ويُبقي به يتبلَّغ ما منهم يستخلص أن يستطيع حتى قريحته وشحذ وِحيَلهم،
املأساة، تُقارب التي الواقعية يف ُمغرقة مضحكة، مريرة بتجارب يمر هذا يف وهو الحياة.
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يف الثارييو ويستقرُّ وطرافتها. لغرابتها واالبتسام الضحك القارئ من تنتزع أنها إال
الزواج الفتى َقبول مقابل خرياته من عليه يُغدق الذي الريف ُوَجهاء أحد مع النهاية
االتفاق لهذا عليه الناس بغمزات الثارييو يهتمُّ وال عنده، تعمل كانت التي خاِدمته من

الحياة. يف والرغد الهانئ العيش له يضمن ُمستَقرٍّا وجد قد دام ما امُلهني،
واقعيَّتها أثارته الذي الديني االحتجاج عاصفة برغم الرواية، هذه نجاح عمل وقد
لها خارجها ويف إسبانيا يف أخرى أعماٍل صدور عىل امُلزيف، التديُّن من وُسخريتها
تتميَّز ذلك بعد منه إسبانيا يف صدر ما بني ومن القصيص. النوع هذا ِسمات نفس
باسم والثانية أليمان»؛ «ماتيو تأليف الفراجي» «عثمان بعنوان األوىل تان: هامَّ روايتان
الروايتنَي هاتنَي عن ذكًرا ييل ما يف وسنتلو «كيبيدو». تأليف اب» النصَّ بابلو «السيد
عن تحكي الفراجي فعثمان القصص. من النوع ذلك مضمون عن أوضح فكرٍة لرسم
عالقٍة نتيجة باألندلس، إشبيلية يف عثمان ُولِد فقد االسم. هذا يحمل الذي بطِلها حياة
إىل الخروج إىل يُضطر االبن ولكن الواِلَدين. بني بالزواج ُقنِّنت أن لبثت ما رشعية غري
يعمل حيث جنوة إىل ه فيتوجَّ عرش، الثاني عامه يُكمل يكد ولم فيها عيَشه ليكِسب الدنيا
أوروبا، من كثرية أنحاءٍ يف ده وترشُّ تجواله يبدأ ثم الكفاف. عىل فيه يعيش خاٍن يف
إسبانيا إىل ويعود دانًقا. معه يرتكون وال أصدقاؤه ويرسقه عديدة، مراٍت عليه ويُقبض
امُلرتزقة الجند من بفرقٍة فيلتِحق بالفشل، تنتهي غرامية مغامرات لعدة فيها غ ليتفرَّ
رجال عىل يحتال متسوًال ويميض منهم، ويهرب هيئته من يُغري ولكنه روما. إىل ُمتجهة
من عدٍد خدمة يف ل يتنقَّ القصة، من الثاني القسم ويف قلوبهم. طيبة ُمستغالٍّ الدين
يعود ثم املال. كسب يف وذكاءه حيلته ُمستخدًما اإليطالية البالد ويجوب القوم، كبار
يلتحق ثم اة، املتوفَّ زوجته من ثروًة ويِرث ج ويتزوَّ بالتجارة، يعمل حيث برشلونة إىل
بقليٍل تخرُّجه قبل الدراسة يهجر أنه غري الالهوت! ليدرس إينارس» «قلعة بجامعة
النقود، مقابل الدعارة ممارسة عىل زوجته فرُيغم ثروته، ويفقد أخرى. مرًة ج ليتزوَّ
يرسقها ولكنه الثريَّات، السيدات إحدى ألعمال مديًرا عثمان ويعمل منه. تهُرب ولكنها
البحارة يُدبرها مؤامرة يكتشف وحني امللكية. السفن عىل الشاقة باألشغال عليه فيُحَكم

ذلك. ُمقابل بالرباءة فيُكافأ عليهم يفتن السفينة، عىل بتمرُّد للقيام
اإلسباني األدب شوامخ أحد كيبيدو، كتبها فقد بابلو»، «السيد األخرى، الرواية أما
دين امُلترشِّ مثال بابلو، السيد اب النصَّ «قصة هو الكامل وعنوانها عرش، السابع القرن يف
الذين األوائل امُلسترشقني أحد كذلك مؤلِّفها وكان ١٦٢٦م. عام ونرشت البخالء»، ومرآة
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بخروج بعُد طال قد العهد يكن ولم الكتب، من الكثري فيها وقرءوا العربية اللغة أجادوا
بالسحر تعمل وأمٍّ لص، ق حالَّ ابن بابلو، حول القصة وتدور إسبانيا. من العرب
يف مًعا ويدُرسان كورونيل»، «دييجو الثري الفتى بخدمة يلتِحق الذي والشعوذة،
الشديَدين. وتقتريه لبُخله الجوع من يُميتهما أن كاد خاص ُمدرس لدى داخلية مدرسٍة
الدعابات ألسوأ بابلو يتعرَّض حيث إينارس»، «قلعة بجامعة ذلك بعد مًعا ويلتحقان
موت نبأ َمسمعه يبلغ وحني العرص. ذلك عادة عىل بالجامعة الُقدامى ب الطالَّ من وامُلَزح
يعيش حيث مدريد، إىل ويرحل إرثه يتسلَّم كي بلدِته إىل يعود املشنقة، حبل عىل أبيه
أن وبعد السجن. إىل األمر به وينتهي الشطَّار، من له أصدقاء مع ُمتنقلة عاصفًة حياًة
يف ُمهرًجا ذلك بعد ويعمل ذريًعا. فشًال يفشل ولكنه الزواج يُحاول العقوبة، فرتة يقيض
السفر اعتزامه إىل باإلشارة قصته رسد من بابلو وينتهي طليطلة. مدينة يف هزلية فرقة

هناك. املالية أوضاعه تحسني عىل يعمل حتى الجنوبية أمريكا إىل
جانبًا هنا نُورد الشطار، لقصص اإلسبانية الرئيسية للنماذج العرض هذا وبعد
النوع هذا من تبدَّت التي — وليلة ليلة ألف قصص بعض عدا — العربية املصادر من
لفظة أن املقارن، األدب وُمؤرخي قي ُمحقِّ من الكثري أعلن بدء، ذي فبادئ القصيص.
يُبدلون (واإلسبان العربية فقري لفظة من واشتقاق تحريف إال هي إن PICARO بيكارو
القصة بطل ِصفة عىل داللة اللفظ هذا ويف كلماتهم). يف وبالعكس باء إىل الفاء أحيانًا
د. والترشُّ الصعلكة حياة إىل يدفعه بما والحاجة، والعَوز الفقر حول حياته تدور الذي
يف العربي الوجود أيام ُمتداوًال كان الذي العربي األدب يف الروايات تلك ومصادر
روايته برسد البطل قيام وهي الروايات هذه يف الرئيسية فالصفات عديدة. األندلس،
اآلفاق، وجْوب والتطواف امُلستمر ل بالتنقُّ تتميَّز التي البطل وحياة بنفسه، ومغامراته
تظهر واالحتيال، واملكر الدهاء استخدام وهو الحكايات من النوع هذا لبِّ إىل باإلضافة
القرن يف ظهر الذي املقامات فنِّ يف أكثر تظهر كما ليلة، ألف قصص بعض يف كلها
(٩٦٨–١٠٠٧م) الهمذاني الزمان بديع مقامات ِنتاجه أبرز وكان امليالدي، عرش الحادي
من شخصيٍة خلق عىل الهمذاني عمل وقد (١٠٥٥–١١٢٢م). الحريري ومقامات
فيها جمع — مقاماته شخصيات أحد وهو السكندري، الفتح أبو هو امُلجتمع صعاليك
واالحتيال الوضيعة الحياة من اإلسباني، البيكارو يف ذلك بعد ظهرت التي مات السِّ نفس
بطَله فإن الحريري، أما ذلك. إىل وما والناس، والتقاليد بالِقيَم واالستهتار ب، التكسُّ عىل
الصعلوك وبني بينه الشديد الشبَِه إىل املسترشقني بعض نبَّه الذي هو الرسوجي زيد أبا
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وجالءً أدبية َموهبًة ُرزق املجتمع، طريد بائس، ذكي، ُمتسول هذا زيد فأبو اإلسباني.
أساسية ِسمات الحريري مقامات يف وتَستبني ورزقه. ُقوتِه اكتساب يف استغلَّهما فكريٍّا
بالتديُّن والتظاُهر الدين استغالل مثل اإلسبانية، الشطار روايات يف بعُد فيما ظهرت
من يهرب كيما مختلفة هيئاٍت يف البطل وتَنكُّر املال، عىل الحصول سبيل يف والصالح
ِمن يعيشون الذين القوم أولئك وتصوير اآلخرين، عىل لالحتيال أو وداِئنيه ُمطاِرديه
الدكتور ذكر والرشاب. النبيذ من والجيِّد الطعام بأطاِيِب ويَهيمون وكدِّهم، غريِهم تعِب
ال ُمحتال يأتي ما كل يف «وهو املقارن: األدب عن كتابه يف زيد أبي عن هالل غنيمي
الناس عطف استدرار يف باملوقف ُمكتٍف غري ميٍت قرب عىل يِقف ثالثة ومرة ِحيَلُه، تنفد
أقصاه استهتاره ويبلُغ أطفالها. مع امرأٍة زيِّ يف ويتنكَّر الذِّراع، معصوب يبدو عليه،
تلك أما الخمر.» الكْرم، ابنة سوى هي وليست له، ابنًة ز ليُجهِّ ماٍل إىل حاجته يزعم حني
يف أوًال ُوِجدت قد أيًضا فهي العادة، يف الشطَّار قصص بها تنتهي التي السعيدة النهاية
نجد إذ القصص؛ هذه مثل يف اإلضافية األخالقية اللمسة تُوفر كيما الحريري، مقامات
أْرشنا التي وأفعاله تلك هيئته عىل والتطواف التجوال طول بعد زيد، أبا الشهري بطَله أن

القويم. والنهج الصالحة الحياة إىل ويعود نصوًحا، توبًة النهاية يف يتوب إليها،
تأليفها، إثر العربية اللغة إىل تُرِجمت قد الحريري مقامات أنَّ ثابت هو ومما
ظهراني بني عاشوا الذين العربانيني الُكتَّاب من لها ُمحاكاة بالذات إسبانيا يف وظهرت
األدبية األوساط بني املقامات قصص ذيوع إىل عديدة قرائن وتُشري األندلس. يف العرب
املوزونة الُجَمل ذات الفريدة، صياغتها طريقة وكانت إسبانيا. يف واملسيحية اإلسالمية
األدبية األشكال بني من واحد، نَمٍط عىل وتسري القافية بنفس تنتهي التي امَلشطورة،
َملحمة ومنها امُلبكرة، القصصية كتاباتهم يف ذلك بعد لتظهر األوروبيُّون استعارها التي
إليها أْرشنا التي القصصية الكتُب من الكثري أنَّ إىل باالضافة اإلسبانية. القمبيطور السيد

البالغية. الطريقة بنفس ُمسطَّرة هنا،
الشطار روايات مصادر سياق يف كثريًا اسُمه تردَّد مشهور عربي كاتب ة وثمَّ
— مؤلَّفاته من عدًدا أفرد قد فهو الجاحظ. عثمان أبو املعروف أديبنا هو والصعاليك،
احتيالها وطُرق الفقرية البائسة الطبقة هذه عن للحديث — إلينا معظمها يِصل لم وإن
البخالء، عن كتابه يف وردت التي والتقتري البُخل صفات بعض انعكست وقد العيش. عىل
البيكارسك روايات يف الضيافة، بواجبات القيام ومن اإلنفاق من التهرُّب عىل واحتيالهم
دقائق تُبني عديدًة قصًصا كتابه يف لنا قدَّم قد فالجاحظ منها. األوىل خاصة اإلسبانية،
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البخالء»: «مع كتابه يف سعد فاروق األستاذ يقول كما — وهو وتفصيالتها؛ البخالء حياة
أكِلهم عىل لنِقف مساكنهم بنا يدُخل أن يف يرتدَّد وال وترحالهم، حلِّهم يف بُخالءه «يتابع
اآلخر هو يزخر والكتاب وهواجسهم.» ومشاكلهم همومهم وعىل وُممتلكاتهم، وُمواكلتهم
والبؤس الفقر آثار قرٍب عن يلمس الجاحظ وكان والصعاليك. وامُلتسوِّلني الفقراء بأخبار
أثرها تركت التي الخطرية والسياسية االجتماعية باالضطرابات حفل الذي ُمجتمعه يف
والتجوال الغربة إىل يان يؤدِّ ل والتسوُّ والفقر وثرواتهم. وأمنهم الناس حياة عىل العميق
األستاذ أشار كما ب. التكسُّ أجل من املرء يف ليس ما وادِّعاء القريحة شْحذ وإىل د، والترشُّ
ن ممَّ الجاحظ كتاب يف امُلتسولني أحد وصف يف وردت هامة حقيقٍة إىل برباعٍة سعد
ذهب لو «أنا ذلك: يف ويقول القصص، رواية ممارسة إىل وينِرصف أحيانًا ل التسوُّ يرتك
ِلسان عىل كلها الشطار قصص ورود من حدث بما إرهاص وهذا ا.» قاصٍّ جلسُت مايل
كذلك سعد األستاذ يُشري كما انتهجوها. التي الصعلكة حياة من انتهائهم بعد أصحابها
البنه الرسوجي زيد أبي ووصايا البخالء، كتاب يف البنه زيد بن خالد وصايا تردُّد إىل
إىل األعمى اذ الشحَّ يتلوها وصية ومنها الشطار، روايات يف تردُّدها الحريري، مقامات يف

الناس. ومن الدنيا من واالحرتاس والحذَر، الحرص إىل فيها يدعوه الثارييو،
البخالء، كتاب عىل الشطار عن القصيص امليدان هذا يف الجاحظ إسهام يقترص وال
عنه يتحدَّث مفقود آخر كتاب له وإنما واألضداد»، «املحاسن كتابه أقسام وبعض
فلُربما يدري، ومن الصعاليك. اذين الشحَّ أي املكدِّين» «حيل بعنوان األدب، مؤرخو
ورد ما عىل الضوء يُلقي ما فيه فنجد الكتاب لذلك مخطوط عن ما يوًما النقاب يُكَشف
العربية «املصادر مقايل من مأخوذ الجزء (هذا األوىل. األوروبية الكتب يف الشطار عن
عن الصادر والغرب» الرشق من وروائيون «رواة يف املنشور األوروبي» الَقصص يف

٢٠٠١م). عام ببريوت والنرش للدراسات العربية املؤسسة
يف ع ُمتجمِّ وأبرزها وامُلحتالني، الشطار ونوادر بأخبار حافلة ليلة ألف وقصص
دليلة مع شومان وحسن الدنف أحمد حكاية منها، األول االقتباس أخذنا التي الحكاية
بها يقوم واملقالب، والنصب االحتيال من صور كلها وهي ابة، النصَّ زينب وبنتها امُلحتالة
لبعض العجيبة والُكنى الغريبة األسماء إىل ونظرة وسحرة. ولصوص وُمحتالون شطَّار
عن لطيفة فكرًة تُعطي الحكايات مؤلف أو راوي قريحة بها جادت التي الشخصيات،
– اك السمَّ ُزريق – اللقيط أحمد – زيبق عيل – الجمل كتف عيل مثل: الشخصيات، تلك
دليلة الرئيسيني: األبطال إىل طبًعا باإلضافة الطريق، رش حسن – اليهودي عذرة املعلم
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تسري القصة هذه أن ويُالَحظ شومان. حسن – الدنف أحمد – ابة النصَّ زينب – امُلحتالة
تدخل حني سعيدة، نهايًة بأبطالها األمر ينتهي حيث الشطار، قصص معايري نَسق عىل
شهريٍّا معاًشا لهما ويُرتِّب والخليفة، الدولة خدمة يف ابة النصَّ وزينب امُلحتالة دليلة
وأحمد شومان حسن الشطار عىل قبًال رسى ما وهو النظام، بحفظ التزامهما مقابل

الزيبق. عيل ثم الدنف
النموذج هذا إن بل وحَدها، إسبانيا عىل الشطَّار روايات يف اإلبداع يقترص ولم
الروايات تلك تُرِجمت أن بعد الغربية، األقطار إىل إسبانيا من انتقل أن لبث ما القصيص
املؤلِّفني بعض حاكى فرنسا، ففي األخرى. األوروبية اللغات إىل اإلسبانية البيكارسك
فظهرت هناك، برسعٍة انترشتا اللتنَي الفراجي» و«عثمان تورميس» دي «الثارييو ِمثاَيل
بعض كان وإن بالس»، جيل «حياة باسم ١٧١٥م عام فرنسية شطار رواية أشهر
فرنسيٍّا إبداًعا وليست مجهولة إسبانية لرواية ترجمٍة مجرد أنها يؤكِّدون الباحثني
فولتري منهم الفرنسيني الكتَّاب من كبري عدٌد الشطار بقصص تأثر ذلك، وبعد خالًصا.
روايته يف و«تندال» (١٧٩٦م) القدرى» «جاك يف و«ديدرو» (١٧٥٩م) «كانديد» رواية يف

(١٨٣١م). واألسود» «األحمر الشهرية
الفراجي وعثمان ١٦١٤م، عام األملانية إىل تورميس دي الثارييو تُرِجمت أملانيا، ويف
يف شهرية رواية ظهرت ١٦٦٩م، عام ويف ١٦٧١م. يف اب النصَّ وبابلو ١٦١٥م يف
شاليفهايم» «جريمان تأليف من «املغامر»، رواية هي النوع، لهذا تنتِسب األملاني األدب

(١٦٢١–١٦٧٦م).
بدأت والرواج، هرة الشُّ من عاليًا شأًوا الشطَّار روايات بلغت فقد إنجلرتا، يف أما
التي الرواية ثم ناش»، «توماس تأليف الحظ» سيئ «املسافر برواية ١٥٩٤م عام
عام فالندرز» مول «مغامرات اة امُلسمَّ كروزو) روبنسون (مؤلف ديفو دانييل كتبَها
من النوع لهذا اإلسبانية الروح من اإلنجليزية الشطار روايات أقرب جاءت التي ١٧٢٢م،
تطوُّر ويف البطولة دور تلعب التي للشخصية األساسية الصفات ناحية ومن القصص،
أندروز» «جوزيف فيلدنج هنري روايتا جاءت ثم والفضيلة. الرذيلة بني وتقلُّبها حياتها
البيكارسكية الرواية أقدام ختا فرسَّ (١٧٤٩م) اللقيط» جونز توم و«حياة (١٧٤٢م)
من فيلدنج أضافه وبما اإلنجليزي، للبيكارو ُمميزة صفاٍت من تاه ضمَّ بما اإلنجليزية
وقد روايتَيه. أبطال عىل أسبغها التي امُلزيفة والفضائل الرخيصة العاطفية من سخريٍة
ومنها النهج، نفس إىل تنحو التي رواياته يف ذلك بعد الخيط ديكنز تشارلز التقط

وغريها. كبار، وآمال كوبرفيلد، ودافيد تويست، أوليفر
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شخصية فيها قدَّم وليلة ليلة ألف من مؤلِّفها استوحاها إنجليزية رواية وثمة
والكاتب الدبلومايس هو واملؤلف األصفهاني. بابا حاجي هو األول الطراز من «شطارية»
١٨٢٤م، عام ُمجلدات ثالثة يف وأصدرها (١٧٨٠–١٨٤٩م) موريري جيمس اإلنجليزي
طويلة، مدًة وعِمل أقام حيث وتركيا إيران خاصة الرشق، عن معلوماته فيها ُمستخدًما
تحكي موريري ورواية بقصصهم. وتأثر ُكتُبهم وقرأ البالد أهل أحوال عىل فيها تعرَّف
اآلفاق يجوبون الذين بالشطَّار أشبَه هو الذي بابا، حاجي بطِلها حول فارسية قصًصا
يمأل ما والشخصيات األحداث من يُالقي ذاك تطوافه يف وهو والرتبُّح. املغامرة عن بحثًا
كتبَها قد مؤلِّفها أن الواضح وِمن وليلة. ليلة ألف لحكايات امُلشابهة القصص من الكثري
يف والرشقية العربية القصص تُالقيه كانت الذي للنجاح وطلبًا العربي للِكتاب تقليًدا
َمولد بوصف فيبدأ الشطَّار، لقصص الطبيعي النَسق عىل املؤلِّف يسري وفيها أوروبا.
فيلتِصق للشيعة، امُلقدَّسة الدينية العتبات إىل طريقها يف وهي ه أمُّ تِلُده حني بابا حاجي
ى يتلقَّ الذي الوقت نفس يف الحالقة، صنعة أبيه من ويتعلَّم ِصغره. منذ الحاج لقب به
من أصفهان إىل الوافدين التجار من يتعلَّمها كان التي واللغات الدينية العلوم من طرًفا
بخدمة فيلتحق الطوق، عن يشبُّ حاَلما الرتحال يُقرِّر ما ورسعان العاَلم. أنحاء جميع

أيديهم. يف أسريًا فيقع الرتكمان يتهدَّدها قافلٍة يف معه ويُسافر ثري تاجٍر
من يتمكن أن إىل غزواتهم، يف وخدمتهم الرتكمان مع بالتعاون بابا جاجي ويقوم
ويتعرَّف والشطارة. الحيلة فيها يستخدم ِمَهن عدة يمتِهن حيث بلده إىل والعودة الهرب
االحتيال ُطرق منهم فيتعلَّم ب، التكسُّ يف وضعهم يستغلون الذين الدراويش بعض عىل
النقود الستخراج يتبعها التي والطُّرق القصص حكاية منهم واحد ويُعلِّمه التديُّن. باسم
والقيام الحكايات بقص «الشطَّار» التصاق أخرى مرًة نجد وهنا امُلستمعني. جيوب من

العربية. املقامات يف الرسوجي زيد أبي عند بدأت التي وهي الراوي، بدور
داخل وقصص ومغامرات أحداٍث يف بابا حاجي بطَله موريري املؤلف ويسوق
روايات بني من يجعلها ا ممَّ الرواية، تستغرقها التي الثالثة املجلدات طوال قصص
وغريها وليلة ليلة ألف يف قراءاته من بإلهاٍم أصًال مؤلِّفها كتبَها التي النموذجية، الشطَّار

الرشقية. القصص من
ذلك كان وإن امُلعارص، األدب عاَلم يف الظهور عن الشطار روايات تنقطع ولم
فنية دالالٍت عىل وينطوي فيه، ُكتب الذي العرص مع ويتمىشَّ تماًما مختلف شكٍل يف
يف لها صًدى نجد فنحن القصيص. النوع لهذا األوىل الروايات يف ظهر الذي غري ومضموٍن
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الصفيح» «الطبلة ورواية مان، لتوماس (١٩٥٤م) كروس» «فيلكس مثل أملانية روايات
ورواية املحظوظ»، «جيم أميس كنجزيل رواية يف إنجلرتا ويف جراس؛ لجونرت (١٩٥٩م)
(١٩٥٤م) الحقول» يف «الحارس األمريكية الرواية ويف الشبكة»، «تحت مردوخ إيريس

بيلو. لصول (١٩٥٤م) مارش» أوجي و«مغامرات لسالينجر،
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وخرج يوًما رِكب قد البالد، يف واملعامالت املال كثري ار التجَّ من تاجر كان …»
يف يَده وحطَّ شجرٍة تحت فجلس الحر، عليه فاشتدَّ البالد بعض يف يُطاِلب
النواة، رمى التمرة أكل من فرغ ا فلمَّ وتمرة، معه كانت ِكرسًة وأكل ُخرجه
ُقم له: وقال التاجر ذلك من دنا سيف. وبيده القامة طويل بعفريٍت هو وإذا
له: قال ولَدك؟ قتلُت كيف التاجر: له فقال ولدي، قتلَت ما مثل أقتُلك حتى
ومات عليه فُقِيض ولدي، صدر يف النواة جاءت نواتها ورميَت التمرة أكلت ملَّا

«… ساعته من
العفريت مع التاجر حكاية

وهي بها تزوجُت وكنُت ودمي، لحمي ومن ي عمِّ بنت هي الغزالة هذه …»
يل فأخذُت بوَلد، منها أُرزق فلم سنًة ثالثني نحو معها وأقمُت السنِّ صغرية
ابن صار أن إىل فشيئًا شيئًا وكرب .. البدر كأنه ذَكر بولٍد منها فُرزقُت رسيًة
عظيم. بمتجر فسافرُت املدائن بعض إىل سفرة يل فطرأت سنة عرشة خمس
فسحَرْت صغرها من والكهانة السحَر تعلََّمت الغزالة هذه ي عمِّ بنت وكانت

«… بقرًة ُه أمَّ الجاريَة وسحَرِت عجًال الولَد ذلك
األول الشيخ حكاية

ومكحلة عتيق كتاب ومعه امللك ام ُقدَّ ووقف الديوان دخل بالحكيم وإذا …»
وفرَشه الذرور فيه وكبَّ بطبٍق فأتوه بطبق. ائتوني وقال: وجلس ذرور فيها
قطعتَُه فإذا رأيس، تقطع حتى به تعمل وال الكتاب هذا ُخذ امللك، أيها وقال:



األم الرواية

دمه فإن ذلك فعلت فإذا الذرور، ذلك عىل بكبسه وأُمر الطبق ذلك يف فاجعله
فمه يف أصبعه فحطَّ ملصوًقا فوجَده امللك ففتحه الكتاب. افتح ثم ينقطع،
ففتح بجهد. إال ينفتح ما والورق والثالثة، والثانية ورقٍة أول وفتح بريقه وبلَّه
ما الحكيم أيها امللك: فقال كتابة، فيها يجد فلم فيها ونظر ورقات ستَّ امللك
فلم زيادة، فيه فقلَّب ذلك. عىل زيادًة قلِّب الحكيم: فقال مكتوب. يشء فيه
كان الكتاب فإن وساعته، لوقته م السُّ فيه رسى حتى الزمان من قليل إال يكن
الحكيم فأنشد م. السُّ رسى لقد وقال: وصاح امللك تزحزح ذلك فعند مسموًما.

يقول: دوبان

يَ��ُك��ِن ل��م ال��ُح��ك��م ك��أن ق��ل��ي��ٍل وع��ن ُح��ك��وم��ِت��ه��م ف��ي ف��اس��ت��ط��ال��وا ت��ح��كَّ��م��وا
وال��ِم��َح��ِن ب��اآلف��ات ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��م ف��ب��غ��ى ب��َغ��وا ل��ك��ن أُن��ِص��ف��وا أن��ص��ف��وا ل��و
ال��زم��ِن ع��ل��ى َع��ت��ٌب ف��ال ب��ذاك ه��ذا يُ��ن��ِش��ده��م ال��ح��ال ولِ��س��ان وأص��ب��ح��وا

«… وقته من ميتًا امللك سقط كالمه، من الحكيم دوبان فرغ فلما
دوبان والحكيم يونان امللك وزير حكاية

وتجرُّنا املغناطيس حجر ى يُسمَّ أسود حجر من جبٍل إىل نِصل غٍد ويف …»
الجبل إىل املركب يف مسمار كل ويروح املراكب فتتمزق جهته، إىل غصبًا املياه
الحديد جميع أن وهو ا رسٍّ املغناطيس حجر يف وضع هللا ألن به. ويلتصق
تكرسَّ أنه حتى تعاىل هللا إالَّ يعَلمه ال كثري حديد الجبل ذلك ويف إليه. يذهب

من قبٌة البحر ذلك وييل الجبل. ذلك بسبب كثرية مراكب الزمان قديم من
من فَرٍس عىل فارس القبة وفوق أعمدة، عرشة عىل معقودة األصفر النحاس
َلوح الفارس صدر يف وُمعلَّق نحاس من ُرمح الفارس ذلك يِد ويف نحاس،
الفارس هذا مادام امللك، أيها فيها، وطالسم أسماء عليه منقوش رصاٍص من
ُركَّابها ويهلك تحته من تفوت التي املراكب تنكرس الفرس هذه عىل راكبًا
إذا إال الخالص وما بالجبل، املركب يف الذي الحديد جميع ويلتصق جميًعا،

الفرس.» تلك فوق من الفارس هذا وقع
الثالث الصعلوك حكاية
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نُعالج وِرصنا والسحر، الكنوز وفتح الرموز حلَّ علَّمنا قد واِلُدنا وكان …»
عبد اسمه وواِلدنا إخوة أربعة ونحن والعفاريت. الجن َمَردة خَدَمتْنا حتى
واألرصاد واألموال الذخائر منا فقسَّ كثريًا شيئًا لنا وخلَّف أبونا ومات الودود،
أساطري اسمه كتاٍب يف اختالف بيننا فوقع مناها، فقسَّ الُكتب إىل وصلنا حتى
مذكور ألنه بجواهر، يُعاَدل وال ثمٍن عىل له يُقَدر وال َمثيل له ليس األوَّلني
شيئًا منه نحفظ ونحن به يعمل أبونا وكان الرموز. وحل الكنوز سائر فيه
الخالف وقع ا فلمَّ فيه. ما عىل يطَّلع حتى يَملكه أن غَرضه منَّا وكل قليًال،
وكان والكهانة، السحر وعلَّمه ربَّاه كان الذي أبينا شيخ مجلسنا حرض بيننا
أوالد أنتم فقال الكتاب. فأعطيناه الكتاب هاتوا لنا: فقال األبطن. الكهني اسمه
إىل الكتاب هذا يأخذ أن أراد من فليذهب أحًدا، منكم أظِلم أن يمكن وال َولدي
والسيف. والخاتم وامِلكحلة الفلك بدائرة ويأتني الشمردل كنز فتح ُمعالجة
ال الخاتم هذا َمَلك ومن القاصف، الرعد اسُمه يَخدمه مارد له الخاتم فإن
يقِدر والعرض بالطول األرض يملك أن أراد وإن سلطان، وال ملك عليه يقِدر
وإن الجيش؛ لهَزم حاِمله وهزَّه جيٍش عىل ُجرِّد لو فإنه السيف فأما ذلك. عىل
نار من برٌق السيف ذلك من يخرج فإنه الجيش هذا اقتُل هزِّه: وقت له قال
جميع ينظر أن شاء إن يَملكها من فإن الفلك دائرة وأما الجيش. جميع فيقتُل
فأي جالس، وهو عليها ويتفرَّج ينُظرها فإنه املغرب إىل املرشق من البالد
وأهلها الجهة تلك يرى فإنه الدائرة يف وينظر إليها الدائرة ه يُوجِّ أرادها جهٍة
الشمس قرص إىل الدائرة ه ووجَّ مدينٍة عىل غضب وإذا يَديه؛ بني الجميع كأنَّ
منها اكتحل من كل فإن امِلكحلة وأما تحرتق. فإنها املدينة تلك احرتاق وأراد

«… األرض كنوز يرى

وأخويه الصياد جودر حكاية

وبكى املغارة إىل بهم دخل إنه ثم جبل، إىل وصلوا حتى سائرين ومازالوا …»
البرئ إىل وصلوا حتى حاسب وراء وا وتمشَّ والوزراء األمراء ونزلت وتحرسَّ
العزائم وتال وأقسم البخور وأطلق وجلس الوزير تقدَّم ثم منها. طلع التي
وغريه. الروحاني ِعلم يعِرف كاهنًا ماكًرا ساحًرا كان فإنه وهمهم. ونفث
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البخور فرغ وكلَّما ثالثة، وعزيمة ثانية عزيمًة قرأ األوىل عزيمته من فرغ وملَّا
«… الحيات ملكة يا اخرجي قال: ثم النار. عىل غريَه وضع

الدين كريم حاسب مغامرات حكاية

وليلة، ليلة ألف قصص من كبريًا جانبًا وأنماطها ُمشتمالتها بكلِّ الخوارق أحداث تُغطي
تحمل التي الحكايات من فيها بما قرأها من كل لدى الخيال أذكت قد أنها عجب فال

الدنيوية. واألمور والهموم باملشاغل امليلء املحدود واِقِعه وراء ما إىل اإلنسان
والعفاريت، الجن أمور هي ليلة ألف كتاب يف القارئ يُصادفها التي الخوارق وأول
زوجتيهما، خيانة اكتشاف بعد وجهيهما عىل زمان شاه وأخوه شهريار يخرج فحني
الصدر واسع الهامة، عريض القامة طويل «ِجنِّي الغرائبية: األمور أول يُصادفان
تحتها، وجلس فوقها هما التي الشجرة وأتى الربِّ إىل فطَلع صندوق، رأسه عىل والقامة،
شمس كأنها بهيَّة غرَّاء صبيَّة منه فخرجت فتحها ثم علبة، منه وأخرج الصندوق وفتح
يف شهرزاد ها تقصُّ حكاية أول إن حتى كثريًا، ذلك بعد الجنِّ ظهور يتكرَّر ثم ُمضيئة.»
التمرة نواة ألن قتله يُريد عفريت له ظهر الذي بالتاجر تتعلق الكثرية حكاياتها سلسلة
قصة يف ذاته املوضوع يظهر ما ورسعان العفريت. ابن قتلت التاجر يأكلها كان التي

سليمان. امللك عفاريت أحد به ُقمقًما يصطاد الذي الصياد
فنحن متفاوتة، بدرجاٍت الجان، وجود من شهرزاد حكايات من قصة تخلو تكاد وال
إبليس ابن رجموس ابن جرجريس العفريت حيث الثاني، الصعلوك حكاية يف نِجدهم
والبنات ال الحمَّ (قصة أمينة الثانية البنت حكاية ويف األبنوس؛ جزيرة ملك ابنة يخطف
تلك فهي الجن أدوار أكثر أما والحية. الثعبان شكل يتَّخذان وجنيَّة ِجني هناك أيًضا)
جاء وقد والوصال، الُحب يف اإلنس من عاشَقني مساعدة عىل وجنية جنيٌّ فيها يتفق التي
إتمام عىل والجنيَّة الِجني يحتال إذ الدين» شمس أخيه مع الدين نور «حكاية يف ذلك
واألمور امُلغامرات من الكثري بعد الدين شمس ه عمِّ ابنة من الدين نور ابن زواج نية
وهي بدور»، امللكة مع الزمان «قمر حكاية يف أكثر وبتفصيٍل أيًضا ذلك ويتمُّ امُلدهشة.
بينهم. فيما والتعاُمل حياتهم وطريقة الجنِّ ألحوال وصًفا الحكايات أكثر من األخرى
حينًا بالحبس فيُعاقبه الزواج، لرفضه ابنه عىل امللوك أحد يغضب الحكاية، تلك ويف
ملوك أحد الدمرياط»، ابنة «ميمونة اسُمها فيه ساكنة جنيَّة تراه حيث األبراج، أحد يف
الروماني البرئ من العفريتة تلك «طلعت أنها عنها الحكاية وتقصُّ املشهورين، الجان
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الربج يف مضيئًا نوًرا رأت البرئ أعىل يف صارت ا فلمَّ السمع. السرتاق السماء وقصدت
«… السنني من مديدة ًة مدَّ املكان ذلك يف ُمقيمة العفريتة تلك وكانت العادة. خالف عىل
وقبَّلته عليه «مالت وبعدها تراه، حني الزمان قمر جمال من ميمونة العفريتة وتتعجب
وطارت أجنحتها وفتحت بها وغطَّته وجهه عىل املالءة أرخت ذلك وبعد عينَيه، بني
أن إىل الجو يف صاعدًة تزل ولم وصعدت، القاعة تلك دور من وطلعت السماء ناحية
ناحية فقصَدت الهواء يف طائرٍة أجنحٍة خفق سمعت بها وإذا الدنيا، سماء من قربَت
عليه ت فانقضَّ دهنش، له: يُقال عفريتًا وجَدتُْه صاِحبها من قربت ا فلمَّ األجنحة، تلك
منها خاف الجن، ملك بنت ميمونة أنها وعرف دهنش بها أحسَّ ا فلمَّ الباشق. انقضاض
األكرم والطلسم األعظم باالسم عليك أقِسم لها: وقال بها واستجار فرائصه وارتعدت

تؤذيني.» وال بي ترفقي أن سليمان خاتم عىل املنقوش
يتبع إنما وليلة ليلة ألف يف وعوامله الجن وصف أن القارئ يتبنيَّ هذا كل ومن
عدٍد يف جاء كما الجن عن الكالم يف وردت التي العديدة اإلسالمية التفسريات أساًسا
مؤِمنني، غري وجان ُمسلمني جان إىل الجان تقسيم أبرزها ومن القرآنية، اآليات من
ما كل مع الكريم، القرآن نزول منذ املفرسون أوردها التي واإلضافات الرشوح كل مع
السابقة، الكتب من أصحابها استمدَّها التي والتعليقات القصص من الرشوح تلك دخل
وليلة ليلة ألف يف الجن حكايات أصبحت أن إىل ذلك أدَّى وقد اإلرسائيليات. بينها ومن
الغربية واألساطري القصص به امتألت الذي الجنيَّات عاَلم يُشبه ال بذاته قائًما عامًلا
نبع هي ليلة ألف حكايات بأن القول يحق هنا ومن اإلسالمية. غري األخرى والرشقية
من تكون أن يمكن قصصها أن يدَّعون الذين امُلحَدثني مزاعم ويدحض إسالمي، عربي
تلك فإن امُلرتجمون، هؤالء اه توخَّ الذي الحذق من كان فمهما األوائل، امُلرتجمني خيال
إسالمية، عربية وعوالم تراثًا س تتنفَّ التي الخيالية املسحة وتلك اإلسالمية، العربية الروح
تلك يف خصوصا وليلة، ليلة ألف قصص من ومشهد عبارٍة كل يف تتبدَّى أن إال يمكن ال

إغفاله. يمكن ال وإسالميٍّا عربيٍّا تُراثًا تعتِمد التي الحكايات
ميمونة الجنية بني التناُفس من إطاٍر يف بدور وامللكة الزمان قمر قصة وتميض
اآلخر، من فضيلًة أكثر أيهما وعىل وبدور، الزمان قمر جمال عىل دهنش والعفريت
ويف البرص، ملح يف آخر إىل مكاٍن من بالحبيبنَي ل التنقُّ يف الجنية قدراتهما ويَستخِدمان
قمر بني اللقاء النهاية يف قان يُحقِّ كيما اإلنسان بني ُخَطط يف ل والتدخُّ األمور تدبري

الدهر. وتقلُّبات املغامرات من الكثري بعد بدور وامللكة الزمان
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يف أيًضا أصلُه له وهذا سليمان، بامللك الجن بعالقة ليلة ألف حكايات امتألت وقد
يف إيَّاهم وحبِسه والجن سليمان عىل النحاس» «مدينة حكاية وتَنْبني الكريم. القرآن
أخبار مروان بن امللك عبد األموي الخليفة مجلس يتذاكر الحكاية، تلك ففي القماقم.
اإلنس يف والحكم امللك من تعاىل هللا أعطاه وما السالم عليهما داود بن سليمان «سيدنا
أنه حتى أحد إليه يِصل لم يشءٍ إىل وصل وأنه .. ذلك وغري والوحش والطري والجن
بالرصاص عليهم ويسبك النحاس من قماقم يف والشياطني واملردة الجن يَسجن كان
القماقم تلك مثل وجود عن قصًصا املجلس يف أحُدهم ويَحكي بخاتِمه.» عليهم ويختم
من التوبة طاِلبني منها العفاريت وخروج أختامها فضِّ عند تحُدث التي الغرائب وعن
يشءٍ رؤية إىل شوَقه ويُبدي األحاديث، تلك من األموي الخليفة ب ويتعجَّ سليمان. النبي
نصري بن موىس من ذلك طَلب يف يبعث بأن أصحابه أحد فينصحه القماقم، هذه من
إىل بعثٍة يف االقرتاح ذلك صاحب ويُرِسل ذلك الخليفة فيَستحسن الغرب. يف عاِمله
يتَّخذ (؟)، مرص صعيد يف وهناك السليمانية. القماقم تلك ألحد طلبًا نصري بن موىس
القوم يلجأ إذ وليلة، ليلة ألف حكايات كعادة أسطورية، قصصية دروبًا الخليفة مطَلب
عىل يَُدلهم كيما باألرسار، العارف الصمودي» القدوس عبد بن الصمد عبد «الشيخ إىل
ألَفي من كانت أنها القصة مخطوطات أحد يف جاء بعثٍة يف القوم ويخرج حاجتهم.
يَرون قصيَّة بالٍد إىل الصمد عبد الشيخ قادهم حيث (؟)، القريوان صحراء وعربوا رجل،
أمور يف د تُزهِّ مختلفة بألسنة مكتوبة لوحات به ُمعطَّل قرص ومنها العجائب، فيها
غريها املهجور القرص كنوز من يأُخذ فلم املرمر من مائدة نصري بن موىس ويجد الدنيا،
تمثاٍل إىل القوم ويِصل لألندلس). العرب فتح أخبار يف سليمان امللك مائدة أخبار (قارن
ويف إليها. فيسريون النحاس» «مدينة إىل ُرمحه عىل كتابٌة تدلُّهم النحاس من لفارٍس
إبَطيه إىل األرض يف غائص شخص «فيه األسود الحجر من عموًدا يُصادفون الطريق
فيهما السباع كأيدي ويدان اآلدِميِّني كأيدى منها يدان أياٍد؛ وأربع عظيمان جناحان وله
ثالثة عني وله جمرتان كأنهما عينان وله الخيل أذناب كأنه رأسه يف شعر وله َمخالب
حَكَم ربٍّ سبحان ويُنادي طويل أسود وهو النار رشار منها يلُوح الفهد كعني جبهته يف
قصته املارد هذا عليهم ويقص القيامة.» يوم إىل األليم والعذاب العظيم البالء بهذا عيلَّ
سليمان امللك غَلبة قصة لهم ويَحكي األعمش، بن داهش اسُمه الجن من عفريت وأنه

النحاس. مدينة طريق إىل ويدلُّهم خدمته، يف داهش كان الذي للملك
بسوٍر ُمحاطة يَجدونها السليمانية، القماقم عن بحثًا املدينة إىل الرهط يصل وحني
اآلخر تلو واحٌد عليه يصعد هائًال، سلًَّما فيصنعون منه، النفاذ يستطيعون ال مهول
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حتفهم. فيلَقون حاِلق من بأنفسهم يُلقون القمة، إىل يصلوا أن بعد أنهم إال لالستطالع،
ما ويرى الرش، من تحفظه التي باآليات تسلَّح أن بعد بنفسه الصمد عبد الشيخ ويصعد
أنه تراءى فيما إليهنَّ القفز إىل يَدعونه الالتي الِحسان الغيد من قبله صعدوا ملن تراءى
الباِقني. لرفاقه املدينة أبواب ويفتح فيهبط السحر، عنه يزول أن إىل فيستعصم بحرية،
قحٍط من بالدهم رضب ما جرَّاء من موتى كلُّهم أناس يَسكنها املدينة الخليفة بعثة وتجد
الكريمة واألحجار والحرير الذهب يف يرفلون جميًعا كانوا وإنما الزمن، قديم يف وجْدب
كأنها جاريًة الرسير «عىل يَرون املدينة، قصور أحد ويف والياقوت. واللؤلؤ العاج وأنواع
رأسها وعىل الرطب اللؤلؤ من ثوٌب وعليها منها أحسَن الراءون يَر لم الضاحية الشمس
وسطه ويف الجوهر من عقٌد ُعنقها ويف الجوهر، من وعصابة األحمر الذهب من تاج
إليهم ناظرة كأنها وهي الشمس كنور نورهما جوهرتان جوانبها وعىل مرشقة، جواهر
وكان الحياة. فيهما تبدو عيناها كانت وإن أيًضا ميتة الجارية تلك أن ويَرون لهم.» تتأمَّ
لسان عىل كتابة فيه ذهٍب من لوح يديهما وبني يحُرسانها، عبدان الجارية جاِنبَي إىل
قصة وتحكي األقَدمني، العماليق امللوك أحد بنت «ترمزين» إنها فيها تقول الجارية
أصابها ما ثم ثمينة، ومعادن وجواهر كنوز من بها وما عليها، تحُكم كانت التي املدينة
نبََت وال السماء من ماء علينا ينزل لم سنني سبع عليها تواتر أن بعد وجْدب قحٍط من
من املوايش عىل عطفنا ثم الُقوت من عندنا كان ما فأكلنا األرض وجه عىل ُعشب لنا
الثقات مع وبعثتُه بمكياٍل واكتلتُه املال أحرضُت فحينئٍذ يشء، يبَق ولم فأكلناها الدوابِّ
من يشءٍ طلب يف األمصار من مًرصا يرتكوا ولم األقطار جميع به فطافوا الرجال من
وذخائرنا أموالنا أظهرنا فحينئٍذ غيبٍة طول بعد باملال إلينا عادوا ثم يِجدوه فَلم القوت
فُمتنا ِلماِلكنا أمَرنا وفوَّضنا لربِّنا الُحكم وسلَّمنا بمدينتنا التي الحصون أبواب وأغلقنا
األثر.» إال العني بعد وما الخري هو فهذا ادَّخرنا وما رنا عمَّ ما وتركنا ترانا كما جميًعا

عاٍل جبٍل إىل يأتوا أن إىل الساحل بُمحاذاة ويرسون النحاس، مدينة القوم ويرتك
الذين أنهم إىل الصمد عبد الشيخ يدلُّهم السودان، من أناس فيها كثرية مغارات به
إىل وتحدَّث العربية!) يعرف (وكان السودان ملك وتقدَّم السليمانية. القماقم يعرفون
الخرض العباس أبو هداهم وقد نوح، بن حام أوالد من أنهم له ورشح نصري بن موىس
البحر من يُخرجوا أن الغوَّاِصني وأمر السودان، ملك واستضافهم اإلسالم. دين إىل
بها موىس األمري فرح ُقمقًما عرش اثنَي لهم فأخرجوا السليمانية القماقم من شيئًا
دمشق إىل القوم ويعود املؤمنني. أمري حاجة قضاء ألجل والعساكر الصمد عبد والشيخ
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يخرجون والشياطني قمقم، بعد قمقًما يفتح أخذ الذي الخليفة، إىل القماقم ويُقدِّمون
يف مازالوا أنهم يعتقدون إذ أبًدا، ذلك مثل إىل نعود وما هللا نبيَّ يا التوبة ويقولون منها

السالم. عليهما داود بن سليمان النبي عرص
القصص من الكثري يف ظهرت عدة عنارص امُلتكاملة الحكاية هذه يف ويستبني
حكايتها جاءت التي السوداء الجُزر تُماثل نفسها النحاس ومدينة ذلك، بعد واألساطري
ذلك قبل ظهر قد املدينة يُصيب الذي الجدب عنرص أن كما والعفريت، الصياد قصة يف
أيًضا، سنني سبع وعددها يوسف، النبي عهد يف مرص أصابت التي القحط سنوات يف
مملكة حيث آرثر، امللك قصص يف األسطورية القصص من عدٍد يف ذلك بعد ظهر كما

القحط. ذلك مثل يُصيبها الصيَّاد امللك
موضوع وهو السحر؛ ليلة: ألف قصص يف العجيبة الخوارق صور أبرز ومن
لتفسري البدائي، اإلنسان ظهور منذ وظهر البرش، لدى التعبريية األنشطة أول ِقَدم قديم
العصور يف والدين الكهانة رجال طريق عن فيها، التأثري ومحاولة الكونية الظواهر
بالد ثقافات يف واملكتوبة، الشفوية األدبية األعمال أوائل يف السحر ظهر وقد السحيقة.

الفرعونية. املرصية الحضارة يف الخصوص وجه عىل ولكن النهَرين، بني
الحال هو كما السحر، عنارص من عنرص فيها وليلة ليلة ألف حكايات ومعظم
الحال. بطبيعة والعفاريت الجن عمل من السحر ذلك وبعض والجنيَّات، الجنِّ مع
أي املسخ، أو بالتحوُّالت، يتعلَّق القصص يف السحر أعمال من كبريًا عدًدا أن ويُالحظ
الشخص. ذلك انتقام من هروبًا أو عقابًا ذلك ويكون طري، أو حيواٍن إىل إنساٍن تحويل
القصص يف أكثر ويَربُز الفرعوني، األدب يف ويظهر أيًضا قديم التحوُّالت وموضوع

ألبولونيوس. الذهبي» «الحمار قصة ة خاصَّ اإلغريقية،
قصص هي وليلة ليلة ألف كتاب يف القارئ تُصادف التي السحر أعمال وأول
«التحوُّالت». سحر نوعية من وكلها والعفريت»، التاجر «حكاية يف الثالثة الشيوخ
اتخذ ا فلمَّ ِصغرها»، من والكهانة السحر «تعلَّمت ه عمِّ ابنة أن يحكي األول فالشيخ
فعلته ما عِلم ا فلمَّ بقرة، ه وأمَّ عجًال ابنه سحرت منها، يُنجب كي عليها جاريًة لنفسه
الجنية زوجته قامت الثاني والشيخ معه. يَسحبها كان غزالًة الزوجة تسحر أخرى جعل
بغلٌة معه فكانت الثالث الشيخ أما أيًضا. معه كانا كلبنَي إىل الرشيَرين أخَويْه بسحر
صورة يف سحرته انتقامه خشيت ا فلمَّ أسود عبٍد مع تُخونه ضبطها التي زوجته هي
ه يرشُّ مسحوًرا ماءً وتُعطيه اإلنسانية صورته إىل تُعيده السحر تعلَّمِت فتاًة ولكن كلب،

معه. كانت التي البغلة إىل ل فتتحوَّ الخائنة الزوجة عىل
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أوردنا التي القصة، داخل قصة تِرد والعفريت»، الصياد «حكاية الثالثة الحكاية ويف
هذا ودوبان دوبان. والحكيم يونان امللك قصة وهي الفصل، هذا بداية يف اقتباًسا منها
كان إن وهو العجيبة، واألفعال والكهانة السحر مرتبة إىل مهارته تفيض ماهر حكيم
جسده، الذيرضب الربص من يونان امللك َكِشفاء اآلخرين، ونفع الخري يف ِسحره يستخِدم
بقتِله، أمر حني امللك من القاه الذي الجميل نكران من لالنتقام أيًضا يَستخدمه فهو
حكمته ويستخدم عنقه، رضب بعد ويتكلَّم يحيا رأسه جعل عىل ِبسحره دوبان فيستعني
معه يضطر الصفحات ملتصق كتاب ورق يف له مِّ السُّ بدسِّ امللك من لالنتقام ودهاءه
تيمة ظهرت وقد ويموت. جسده يف مُّ السُّ يَرسي أن إىل أوراقه ليُقلِّب أصابعه بلِّ إىل امللك
أشهرها الغربية، والروايات القصص من كثرٍي يف ذلك بعد املسمومة واملخطوطات الكتب
شهريًا. فيلًما استحالت أن بعد ِصيتها ذاع التي إيكو ألمربتو الوردة» «اسم رواية حديثًا
«الجُزر يف فيتمثَّل ذلك بعد السحرية وليلة ليلة ألف حكايات يف الكبري اإلسهام أما
بأن الصيَّاد يُكافئ األمر نهاية يف فالعفريت والعفريت. الصياد حكاية نفس يف السوداء»،
يُهديها ُمختلفة، ألواٍن ذا مسحوًرا سمًكا منها يصطاد مسحورة بُحرية مكان عىل يَُدلَّه
الخليفة جواري تستطيع وال مسحور، السمك أن بيد العطاء. له فيُجزل الخليفة إىل
طهِوه. قبل م يتفحَّ ثم عليها ويُردُّ السمك تُخاطب صبيٍَّة عن الحائط ينْشقُّ إذ طهَوه،
تحوَّل وقد كامل بلٍد اكتشاف إىل ذلك يقوده الرس، معرفة عىل الخليفة إرصار وبعد
البلد ذلك ملك الخليفة ويجد امُللوَّنة. األسماك تلك فيها كبرية بركة وفيه حجارة، إىل
عشيقها مع ضبطها حني زوجتُه به غدرت كيف له ويَحكي األسفل، نصفه ُمتحجًرا
لوٍن وكل األسماك، تلك إىل شعبه وسحرت رة، امُلتحجِّ الحالة تلك إىل وبلده فسحرته
قتل عىل السوداء الجُزر ملك الخليفة يساعد بأن القصة وتنتهي صاحبه. ديانة إىل يُشري
هذه كانت قبل، من رأينا وكما وُسكانها. البلدة عن السحر تفكَّ أن بعد وعشيقها الزوجة
واملادي الروحي للجدب األسطورية الصور من صورًة النحاس، مدينة قصة مع القصة،
َدت تردَّ والذي الذهبي»، «الغصن يف فريزر عنه تحدث الذي والبرش، األرض يُصيب الذي
األرض تصوير يف إليوت استخدَمه والذي الصياد، امللك عن الكلتية األساطري يف أصداؤه
الحياة، يف واملوت الجدب إىل يؤدي أو من يأتي الذي ر التحجُّ تيمة تردَّدت وقد الخراب.
القصص بعض يف وليلة ليلة ألف يف أخرى حكاياٍت ويف هنا وردت التي موت، يف والحياة
وضع تأُخذ أن يمكن التي — القصرية القصص مجموعة يف كما الحديثة، العربية
الحجرية» األزهار «خريف امُلعنَونة — عضويٍّا ارتباًطا موضوعاتها لرتابُط نظًرا الرواية
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العرص يف اإلنسانية العالقات وجدب ُعقم ر تُصوِّ كلها فقصصها فريد؛ شفيق ملاهر
يتعنيَّ موقٍف أي مواجهة يف قصصه أبطال يُصيب الذي ري» «التحجُّ والشلل الحديث،
األمور ومن القصص. مواقف كل يف ر» «التحجُّ تيمة وترسي والعمل، التحرُّك فيه عليهم
تداُخل عىل مثال وهذا وأدبه، إليوت شعر يف عربي ص ُمتخصِّ أكرب املؤلِّف أن الداللة ذات
التأثُّر ذلك كان لو حتى العموم، وجه عىل العرب األُدباء لدى واألجنبية العربية املؤثرات
إىل حاجٍة دون والفنية، األدبية األعمال بني املوازنة عند فحسب ويظهر الالوعي يف كاِمنًا

التأثري! قلق عن بلوم هارولد مقولة يف ح التمسُّ
مقام تقوم ُمعينة عباراٍت أو بكلماٍت وليلة ليلة ألف قصص يف السحر ويرتبط
مصحوبًة تكون قد — ُمعينة بكلماٍت ينطق الساحرة أو فالساحر السحرية»، «التعاويذ
قصة يف هذا يَستبني كذلك يُريده. الذي السحري بالفعل تقوم — مسحورة مياٍه برشِّ
سمسم»، يا «افتح الشهرية بالعبارة بالنطق إال السحري الكهف ينفتح ال حيث بابا، عيل
السحر قصص استعارت وقد ق. يتحقَّ ال املطلوب األثر فإن فيها واحد حرف تغريَّ إذا أما
سمًة والتعاويذ الطلسمات وأصبحت وليلة، ليلة ألف قصص عن التيمة تلك األوروبية

فيها. السحر لقصص رئيسية
إىل العربي الَقصص يف الظهور يف والخوارق والسحر الجان قصص استمرَّت وقد
«شجرة حسني طه الدكتور وكتب روايات تحدَّثت كيف نرى ونحن الحديث. عرصنا
الريف يف واألرواح والسحر الجنِّ خرافات شيوع عن و«األيام» الكروان» و«دعاء البؤس»
والثالثية حقي ليحيى هاشم» أم و«قنديل الحكيم، لتوفيق الروح» «عودة ويف املرصي.
اإليمان أن العجيب وِمن املدينة. يف حتى الخرافات ِلشيوع تصويٌر محفوظ، لنجيب
إىل ثانيًة عاد قد األرواح وتحضري املدفونة الكنوز واستخراج الجان وقوى بالسحر
أكثر من أصبحت إنها حتى األمور، تلك عن تتحدَّث التي الكتب معه وراجت الظهور،
ألف عالم إىل والعرشين الحادي القرن يف ثانية ُعدنا قد فكأنما وَمبيًعا، رواًجا الُكتب

ومجتمعها! وليلة ليلة
إال فيها، السحر عنرص تعتمد التي والروايات القصص تتابََعت فقد أوروبا، يف أما
وِمن فيهم. التخيُّل صفة حثِّ بغَرض والناشئة األطفال قصص عىل تقتِرص كادت أنها
املرصية الباحثة أوضحت وقد العربية. القصص يف جاء ما يُماثل فيها الكثري أن الواضح
حديثًا — بلندن كنجز بجامعة النفيس للطبِّ أستاذًة تعمل التي — النارص عبد مريفت
رولنج ك. ج. الربيطانية الكاتبة تأليف من بوتر هاري قصص يف تَستبني التي لة الصِّ
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رولنج أنَّ هنا وأُضيف القديمة. املرصية واألساطري السحر عن الفرعونية الكتابات وبني
وليلة، ليلة ألف يف والسحرة السحر بحكايات بوتر هاري عن رواياتها يف أيًضا تأثرت قد
يف ًة خاصَّ البلدان، جميع يف والنشء لألطفال بالنسبة التناُول إىل األقرب الكتاب وهو
لُغتها إىل امُلرتجمة قصصه إىل تعرفت قد الربيطانية الكاتبة أنَّ بدَّ وال وأمريكا، أوروبا

هناك. شاعت التي النَُّسخ من العديد يف
واألموال الكنوز عن بالبحث وليلة ليلة ألف يف السحر وعاَلم الجن عاَلم ويرتبط
طالِسمها حلِّ عىل القادر هو ُمعني لشخٍص صة امُلخصَّ تعني هنا واملرصودة املرصودة؛
يدخل وبهذا األمر. نهاية يف عليها الحصول أجل من تكتِنُفها التي املصاعب واجتياز
يف ذلك لكلِّ األفضل امَلثَل شِهدنا وقد املحتوم. واملصري القَدر فكرة الصورة إىل أيًضا
أفضل من كونها رغم الشهرة من نصيبها تنَْل لم التي وأخويه» جودر «الصياد حكاية
الساحر السحري، واملصباح الدين عالء حكاية يف نجد كذلك وخياًال. صياغًة الحكاياِت
السحري املصباح عىل يعثر أن له املكتوب الشخص عن كلها العاَلم أقطار يف يبحث الذي

الدين. عالء الصبيِّ شخص يف الصني يف إال يجده وال املرصود،
والسحرة، والسحر الجان بذكر تعمر وليلة ليلة ألف حكايات من أخرى حكاية وثمة
جارية من ج يتزوَّ الذي شهرمان امللك حول وتدور باسم»، وبدر «جلنار حكاية وهي
يعيشون الذين قومها تِصف وهي البحر. ملوك أحد ابنة البحرية، جلنار أنها يتَّضح
وننظر فيه ما وننظر مفتوحة وعيوننا البحر يف نسري إنا …» بقولها: البحر داخل
أن أيًضا واعلم ذلك، نا يرضُّ وال األرض وجه عىل كأنها والسماء والنجوم والقمر الشمس
ما جميع وأن الرب، يف التي األجناس سائر من ُمختلفة وأشكاًال كثرية طوائف البحر يف
تستدعي سحرية بأعماٍل جلنار تقوم ثم ا.» جدٍّ قليل يشء البحر يف ِلما بالنسبة الرب يف
بعد الحكاية وتميض شهالن. امللك زوجها عليهم يتعرف حتى وأهلها ها وأُمَّ أخاها بها
عن وغرامه باسم، بدر وهو البحرية جلنار من امللك أنجبَُه الذي االبن إىل لتنتِقل ذلك
زواج يرفض الذي الجان ملوك أحد وهو السمندل، امللك ابنة بجوهرة، السماع طريق
إحداها يف يذهب مهولة، مغامرات ِخَضم يف األخري ذلك يُلقي مما باسم، بدر من ابنته
املارقني ُمحبِّيها تسحر التي «الب» امللكة رأسهم وعىل السحرة، من أهِلها كل مدينٍة إىل
له مؤمن شيٍخ مع الرشير األسود السحر أصحاب ويتصارع وحيوانات. طيوٍر هيئة يف
يتزوج حيث بالده إىل ويعيده الب امللكة يد من باسم بدر ي يُنجِّ وهو الحميد، السحر يف

األمر. آخر جوهرة من
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ليلة ألف قصص عليها تحتوي التي الخوارق مجال يف — ذلك بعد يأتى ثم
البساط ومنه بذلك، الخاص الفصل يف عاَلْجناه الذي العلمي الخيال غرائب — وليلة
وغري األمراض، كلَّ تَشفي التي والتفاحة السحري، واملنظار الطائر، والفرس السحري،

ذلك.
الغرائبية صور من أخرى صورًة الحكايات أبطال بها يقوم التي الرحالت وتُمثل
ويُصادفون غريبة، وبالًدا وأرايض جزًرا رحالتهم يف يُشاهدون أنهم ذلك الكتاب، يف
تلك إىل القراء يجذب الذي هو ُمدهش، خياٍل عن تُعربِّ لكنها للواقع، خارقة أشياء
الخيالية األشياء بتلك تمتلئ التي الحكايات ومن مغامرات. األول املقام يف الحكايات
الخوارق عنارص جميع الحكاية هذه جمَعت وقد الدين». كريم حاسب «حكاية العجيبة
ثم َموته، قبل رسية حكمٍة أوراق حاِسب البنه يرتك الذي بدانيال القصة تبدأ والغرائب،
زمالؤه ويعمل بالعسل، مليئًا كهًفا ويكتِشف الحطَّابني، من جماعٍة مع حاسب يعمل
عليه يُغلقون النهاية ويف عدة، أياًما الكهف يحرس هو بينما املدينة إىل العسل نقل يف
تخٌت عليه وتلٌّ بُحرية به واٍد إىل الخروج يف حاسب وينجح منه. يتخلَّصوا كيما الكهف
بالحيات، عامًرا املكان يجد يصحو وحني هناك حاسب وينام واللؤلؤ. بالجواهر ع ُمرصَّ
بلوقيا بِذكر تبدأ التي تها، قصَّ له وتَحكي حاسب تُكلِّم الحجم، ضخمة ملكة تقودهم
عدة سفرته يف ويزور َمبعثه، عند اإلسالم نَبي ُمالقاة وراء سعيًا بالده من خرج الذي
الحيَّات ملكة بها التي الجزيرة إىل يِصل أن إىل الغرائب، من الكثري فيها يرى جُزر
وهو عفان، ويُدعى الحكماء أحد يُصادف حيث امَلقدس بيت إىل ه يتوجَّ وبعدها تلك،
نبي مبعث عند حيٍّا يبقى كيما الخلود أعشاب عن ويبحث سليمان، امللك بأرسار عليم
ويأِرسانها األعشاب، تلك عىل تَُدلَّهما كيما الحيَّات ملكة إىل ان وعفَّ بلوقيا ويذهب اإلسالم.
أعشاب فيأُخذان ه، بخواصِّ عشٍب كلُّ ينطق حيث امُلختلفة، األعشاب عىل معها ويطوفان
سليمان، امللك عرش إىل يِصالن وحني الخلود! أعشاب أخذ ويفوتُهما املياه، فوق امليش
بلوقيا ويعاود الرماد. من كوًما ويُصبح فيحِرتق الخاتم عىل يحصل أن ان عفَّ يُحاول
عىل «أقبل التايل: النص ومنها العجائب، فيها يرى التي الجُزر من عدٍد عرب ترحاله
لم غريبة أشجار وفيها الذهب عروق وفيها البلُّور، مثل وجبالها أرضها صغرية جزيرة
فصارت املساء، حتى فيها وساح الجزيرة إىل َفَطَلع الذهب. كَلوِن أزهارها مثلها، يَُر
طلوع وعند الصباح، حتى نام ثم العَجب أشدَّ لذلك ب فتعجَّ ُمضيئًة األشجار أزهار
عليها طَلع جزيرة، عىل أقبل حتى فيه وسار السادس البحر ونزل قدَميه دهن الشمس
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شعورهم. من ُمعلَّقة وهي اآلدميني كرءوس وثِمارها كثرية أشجار وعليهما جبَلني فرأى
النار مثل د تتوقَّ وأشجار أرُجلها، من ُمعلقة خرضاء طيور ِثمارها أُخرى أشجاًرا ورأى
ورأى بها. احرتق الفواكه تلك من نقطٌة عليه سقطت من وكل الصرب، مثل فواكه ولها
العشاء إىل تحتها فجلس عظيمة شجرًة رأى حتى وسار تضحك، وأخرى تبكي فواكه
بنات منه وطلع اختبط قد بالبحر إذا حاله عىل هو فبينما الشجرة، فوق طلع وعندئٍذ
وتساَمْرن وجلْسَن الشجرة تحت أتني حتى وِرسَن تُيضء، جوهرة منهن كلٍّ يِد ويف البحر

«… البحر إىل فنزلن الصباح حتى عليهنَّ يتفرَّج وبلوقيا
أخذت التي وليلة، ليلة ألف كتاب بها يزَخر التي العجائب صور من صورة هذه
أيٍّ يف قبُل من يعهدوه لم خياًال فيها فوجدوا قرءوها حني األوروبيِّني قلوب بمجامع
رآه وما بلوقيا زارها التي الجُزر عن السابق الوصف يقرأ فمن َغْرَو، وال كتاباتهم. من
الحكايات هذه بها أتت التي والغرائب للعجائب الفريدة الطبيعة الفور عىل يُدرك فيها،

للطبيعة. الخارقة األخيلة تلك مع التطواف عىل امُلتلهف القارئ أمام وعَرَضتها
والفرق الجان خلق وعن وغرائبه، الكون عن رواياٍت عىل الحكاية تلك احتوت وقد
بلوقيا يَلتقيه ممن الجان ملوك أحد — صخر امللك يَحكي حني الشياطني، وبني بينهم
بعضها طبقاٍت سبع النار خلق تعاىل هللا إن بلوقيا، «يا فيقول: عنها — سعِيه يف
جهنم، األوىل الطبقة اسم وجعل عام. ألف َمسرية وطبقة طبقٍة كل وبني بعض، فوق
وأعدَّها َلظى، الثانية الطبقة واسم توبة. غري من يموتون الذين املؤِمنني لُعصاة وأعدَّها
السعري، الرابعة واسم ومأجوج. ليأجوج وأعدَّها الجحيم، الثالثة الطبقة واسم للكفار.
السادسة واسم الصالة. لتارك وأعدَّها سقر، الخامسة واسم إبليس. لقوم وأعدها
فهذه للُمنافقني. وأعدها الهاوية، السابعة واسم والنصارى. لليهود وأعدَّها الُحَطمة،
الطبقة من ألنها الجميع من عذابًا أهون جهنم لعل بلوقيا: له فقال طبقات. السبع
النار، من جبل ألف فيها ذلك ومع عذابًا الجميع أهون نعم. صخر: امللك فقال الفوقانية.
ويف النار، من مدينة ألف سبعون واٍد كل ويف النار، من واٍد ألف سبعون جبٍل كل ويف
كل ويف النار، من بيت ألف سبعون قلعة كل ويف النار، من قلعة ألف سبعون مدينة كل
يف وما العذاب. من نوٍع ألف سبعون تخٍت كل ويف النار، من تخٍت ألف سبعون بيت
الباقى وأما األوىل، الطبقة هي ألنها عذابها من عذابًا أهون بلوقيا يا النار طبقات جميع
تعاىل هللا خلَقنا فقد نحن وأما .. تعاىل هللا إال العذاب أنواع من فيه ما عَدد يعلم فال
اسمه أحُدهما جنوده: من شخَصني خلق جهنم يف املخلوقات هللا خلق ما وأول النار من
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وكان ذئب. صورة عىل ومليت أسد صورة عىل خليت وجعل مليت. اسمه واآلخر خليت
هيئِة يف وهو ذكر صورة عىل خليت وذنَب أبلق، ولونها األُنثى صورة عىل مليت ذنَب
هللا أمر ثم سنة. عرشين مسرية خليت ذنب وطول ُسلحفاة هيئة يف مليت وذنَب حيَّة.
النار يف ومسكنها وعقارب حيَّات منهما فتوالد بعضهما مع يجتِمعا أن ذنَبَيْهما تعاىل
ذلك بعد ثم وتكاثرت. تناسلت والعقارب الحيَّات تلك إن ثم يدُخلها. من بها هللا ليُعذب
من مليت ذنَب فحمل فاجتمعا مرة، ثاني يجتِمعا أن ومليت خليت ذنبَي تعاىل هللا أمر
كربوا ا فلمَّ كربوا. حتى فرتبَّوا إناث، وسبع ذكور سبعة ولدت وضعت ا فلمَّ خليت. ذنَب
وتلك دودة. فصار والده عىص منهم واحًدا إال واِلَدهم وأطاعوا بالذكور اإلناث ج تزوَّ
إىل ارتفع حتى تعاىل هللا عبَد فإنه امُلقربني، من وكان تعاىل. هللا لعنَه إبليس هي الدودة
السالم عليه آدم تعاىل هللا خلق وملَّا .. امُلقرَّبني رئيس وصار الرحمن من وتقرَّب السماء
منه جاءت تناسل ا فلمَّ ولعنَه. تعاىل هللا فطرَده ذلك، من فامتنع له بالسجود إبليس أمر
وهذا نسِلهم من ونحن املؤمنون الجان فهم قبَله الذين الذكور السته وأما الشياطني.

«… بلوقيا يا أصلُنا
التي والخوارق بالعجائب السبع رحالته يف البحري السندباد حكايات امتألت كذلك
عليها، املسافرون اسرتاح التي الجزيرة هناك األوىل، الرحلة ففي املألوف. عن تخرج
فوق بهم تشُعر حني تتحرَّك الحجم، هائلة بحرية سمكة أنها النهاية يف فيكتشفون
الرخِّ بقَدم نفسه السندباد ويربط وبيضته، الرخ يظهر الثانية، السفرة ويف ظهرها.
جبل منها وغرائب، عجائب ثمة األخرى، السفرات ويف واليواقيت. األملاس وادي إىل فيطري
شيخ وحكاية وزوجة، زوج من أوًال يموت َمن مع الَقرين يدفنون الذين والقوم القرود،
بها اهتمَّ التي الحكايات أهمِّ من البحري السندباد قصص كانت ولقد العجيبة. البحر
رغم واألوديسة، اإللياذة فعلته ما فاق نحٍو عىل خياالتهم بها ونشطت الغربيون القراء

السندباد. حكايات وبعض األوديسة بني امُلشابهات
«تريستان الرواية، يف العجائبي العنرص حلَّلوا الذين املشهورين اد النقَّ وِمن
الفانتاستيك» أدب إىل «مقدمة املعنون كتابه ففي املعروف. البنيوية ناقد تودوروف»
«الرتدُّد بأنه الَقَصص يف الفانتاستيك اصطالح يُحدِّد ١٩٧٠م، عام يف بباريس الصادر
خارًقا حدثًا يُواِجه حني الطبيعية النواميس سوى يعرف ال امرؤ يَستشعره الذي
كتاب منها نظريته، تجلو مؤلَّفات عدة ذاك كتابه يف بالتحليل يتناول وهو للطبيعة.»
وبلزاك كافكا وأعمال رسقسطة» «مخطوط ورواية الشيطان» «غراميات كازوت جاك
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تناول وقد وليلة. ليلة ألف هؤالء كل رأس وعىل نرفال، دي وجريار بو أالن وإدجار
والثالث، الثاني والصعلوَكني الزمان، وقمر البحري، السندباد حكايات التفصييل بالتحليل
التي الحكايات من وكلها أحمد، واألمري الدين وعالء بابا عيل قصص إىل إشاراٍت مع
فعل أن يرى وهو الفانتاستيك. كتابه، موضوع يف وتدُخل واألعاجيب، الخوارق تتخلَّلها
يف ما نوٍع من توازن عدم فيه يتبدَّى وضع إلصالح ل التدخُّ هو القصص يف الخوارق
يف فالخوارق قصصية؛ حبكٍة تقديم أجل من تواُزٍن لكرس ل التدخُّ أو ُمتوازن، موقٍف

القصة. وقيام والحبكة الحدث تقدُّم عىل تعمل الروايات
ييل: ما إىل فيها الفانتاستيك أنواع تقسيم تودوروف وليلة ليلة ألف حكايات وتُلهم

عما لساِمعيه البحري السندباد يُقدمها التي األوصاف مثل امُلبالغة: عجائبيات (١)
الضخمة والحيَّات األمتار، مئات منه الواحدة طول يبلُغ الذي كالسمك رحالته، يف شاهده
السامع تصدم ال التي القول، يف امُلباَلغات قبيل ِمن وهي بسهولة. فيٍل ابتالع يُمكنها التي

التهاويل. من بوصفها
بوصفها رسُدها يَجري للطبيعة، خارقة أحداث وهي الغريبة: العجائبيات (٢)
— أحيانًا الخيالية — القصية األماكن يعرف ال القارئ كان وملَّا عادية. طبيعية أحداثًا
ذلك ومثال يقرؤه، فيما الشكِّ عىل يحِمله ما هناك فليس األحداث، تلك فيها تقع التي
شجرة جذع بحجم ساق وله الشمس وجه يُغطي بأنه السندباد يصفه الذي الرخِّ طائر
َمن أن بيد الحيوان، علوم نطاق يف الطائر ذلك مثل يوجد ال وبالطبع، الحجم. هائلة
يف لحظًة يشكُّون ال رحالته، يف له حدث ما عليهم يحكي وهو السندباد إىل يستمعون
ليلة أللف مرتجم أول — جاالن أنطوان أن بل يقصها، التي الخوارق تلك مثل وجود
يف مارتيني واألب رحالته كتاب يف بولو ماركو بأنَّ الرخ طائر أحداث عىل يُعلق — وليلة
بالفعل! وموجوًدا حقيقيٍّا طائًرا بوصفه الطائر ذلك عن ثان يتحدَّ الصني»، «تاريخ كتابه
مخرتعات أو أدواٍت ن تتضمَّ التي واألحداث القصص وهي ال: الفعَّ العجائبي (٣)
ما ذلك أمثلة وِمن الوجود. ُمحتَملة بهذا وهي الحكاية، لشخصيات عملية فائدٍة ذات
تَشفي التي والتفاحة الراصد واملنظار السحري البساط عن أحمد األمري حكاية يف ورَد
وقد وغريهما. اإلخفاء وطاقية األبنويس الحصان أيًضا الفئة هذه تحت ويندرج األمراض.
وروايات قصص وهي العلمية، بالعجائبية يُعَرف أصبح ما إىل ذلك بعد النوع هذا ر تطوَّ

العلمي. الخيال

189



األم الرواية

والعربية، الرشقية القصص ِقبَل من والعجائب بالخوارق األوروبية اآلداب تأثرت وقد
مماثًال نمًطا بعَدها أنتج عرش، الثامن القرن أوائل يف وليلة ليلة ألف ظهور أن بيد
رسقسطة» «مخطوط روايتَي مثل الواقعية، فوق األحداث من حكاياتها يف ورد ملا
كازوت جاك هنا نذُكر أن ويبقى أخرى. فصوٍل يف عنهما نتحدَّث اللتنَي و«الواثق»
جاءت والتي الشيطان» «غراميات إليها اإلشارة سبقت التي وروايته (١٧١٩–١٧٩٢م)
وضع يف شارك فمؤلفها وليلة. ليلة ألف يف والجان العجائب قصص من مبارش بإلهاٍم
فرنسا يف امُلقيمني العرب أحد مع وليلة» ليلة ألف حكايات «تكِملة كتاب وتحرير
كان والذي ،DOM CHAVIS الفرنيس باسمه املعروف شاوي»، «ديونيسيوس واسمه
بدائية، ترجمة يف لكازوت يُقدِّمها فكان عربية، أخرى قصص به عربي مخطوط لَديه
مهدي محسن امُلحقق ويقول سليمة. وفرنسية منمق قصيص أسلوب يف كازوت فيصوغها
الحضارة تاريخ ويف العربية اللغة يف البضاعة قليَل كان شاويش ألن «وذلك شاويش عن
كان إنه كازوت لحياة أرَّخوا الذين قال أصًال، كازوت يدي بني ُوِضع قد وكان العربية،
نعرف وال والفرنسية. اإليطالية فيها امتزجت ضعيفة وبلُغة مفهومة غري حرفية ترجمًة
ليلة ألف كتاب أصول عن الخرافات نرش من أول كان الذي الكاهن هذا حياة عن الكثري

أوروبا.» يف وليلة
اإللهامات ذات القصص كعادة — تقع (١٧٧٢م) الشيطان» «غراميات ورواية
فيستحِرض الخفية العلوم يتعاطى الذي «ألفارو» عن وتحكي إسبانيا، يف — العربية
CHE السحرية: العبارة له ويقول جميل حيوان هيئة عىل له يظهر الذي الشيطان
بني ما عبدك لبيك «شبيك ليلية األلف للعبارة املقابل وهي تطلب؟) (ماذا VUOI?
واملرشوبات، األطعمة أطيب لضيوفه يُهيئ أن أيًضا كالعادة ألفارو منه ويطلب يديك.»
السيد طلبات وتتتابع خدمتهم. عىل يقوم ُمهندم وسيم وصيٍف هيئة إىل ل يتحوَّ أن بعد
هذا كل من دهشٍة يف أصدقاؤه بينما والعربات، والخَدم، امُلغنيات، بأشهر فيأمر امُلطاع،
له، ِبُحبها أللفارو تعرتف فتاٍة إىل الوصيف ينقِلب ذلك وبعد عليه. هبط الذي النعيم
هذا أجل من بوضعها ي تُضحِّ ولكنها الشياطني، إمرة تحت التي الحوريات من وأنها
بيوندتو تارة يُسميه الذي وصيَفه، تكون بأن ويكتفي ذلك، يرفض ألفارو ولكن العشق.
الحورية وتصحبه امرأة. هو بينما وصيًفا كونه بني يتقلَّب كان إنه حيث بيوندتا، وتارة
واملقامرة اللهو يف ألفارو ينغمس وهناك السحر، ممارسة تُهمة من هربًا فينيسيا إىل
وتحاول منها فتغار فتاة هو إنما وصيفه أن ألفارو عشيقات إحدى وتكتشف والنساء.
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ويطلُب مرضها، فرتة يف ُحبها إىل ألفارو قلب ل ويتحوَّ بصعوبة، بيوندتا وتنجو قتَلها.
نفسه يَهبَها أن أوًال منه فتطلُب ومعرفة، وقوة سلطٍة من وعدته ما تُعطيه أن منها
أم بَرش أهي حبيبته، حقيقة يعرف وال أمره، يف يتحري ألفارو ولكن حدود. بال وُحبه

ًدا. ُمتجسِّ الشيطان
ليلة ألف حكايات من والكثري فاوست، قصة من كالٍّ األذهان إىل تُعيد والقصة
تكون تكاد فقرة وثمة اإلنسان. بني الجان فيها يعشق التي الحكايات خاصة وليلة،
بني ويرتدَّد خيال، أو واقٍع يف أهو ألفارو يدري ال حني اليقظان، النائم قصة من منقولًة
إن ُمغامرتي؟ أُفرسِّ أن يُمكنني «كيف حقيقة: يحُدث ما يُعايش أنه وبني يحلم كونه
بصورة أحلم إني هذا؟ غري اإلنسانية الحياة ما .. ولكن األحالم، من حلًما كله يبدو األمر

األمر.» يف ما كل هذا اآلخرين، البرش من وأبهى أغزر
حالتها إىل األخرية بعودة تنتهي ُمتعددة أحداٍث يف وبيوندتا ألفارو ويتقلب
بعد الطبيعية حياته إىل بدوره ذلك بعد يعود الذي ألفارو، تغوي أن بعد الشيطانية

إسبانيا. يف ه أُمِّ مع لقائه
النشء خاصة عليها، القرَّاء إقبال نتيجة الظهور يف الخوارق قصص استمرت وقد
بالخوارق. أيًضا تزخر التي العلمي الخيال لروايات موازيًا أدبيٍّا نوًعا وأصبحت واألطفال،
وذلك الواقع، تفوق أحداٍث أي عىل الواقعية الروايات تحتوي أن الطبيعي من يكن ولم
جمعت التي السرييالية الروايات ثم كافكا، كتبها التي ِمثل روايات ظهرت أن إىل
عليه يُطَلق أصبح ِلما ذلك د مهَّ وقد الواقعية. واألحداث للطبيعة الخارقة األحداث بني

السحرية. الواقعية

السحرية الواقعية (1)

يف الالتينية أمريكا بروايات MAGICAL REALISM السحرية الواقعية مصطلح ارتبط
األسلوب هذا وكان العرشين. القرن من الستينيَّات يف BOOM «الرواج» اة امُلسمَّ الفرتة
التي — الفرنسية زوال إميل بروايات امُلتأثرة — والطبيعية الواقعية للروايات فعٍل ردَّ
التاسع القرن أواخر يف الالتينية أمريكا بالد يف واإلنساني االجتماعي الواقع مع تفاعلت
توثيًقا الواقعية توثيق الوقت ذلك يف الرواية حاولت فقد العرشين. القرن وأوائل عرش
الظروف قسوة ها وأهمُّ آنذاك، املجتمع يف ت تفشَّ التي االجتماعية الِعَلل لكشف حرفيٍّا
الفقراء من املهمشة، الضعيفة للطبقات الثرية الطبقات استغالل ورضاوة الطبيعية،
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وتُقدِّم الواقع ط تُبسِّ روايات ظهور إىل ذلك أدَّى وقد األصليني. الهنود والسكَّان واملرىض
فاسدون، ُقساة واإلقطاعيون فاألثرياء سوداء، أو ناصعة بيضاء إما مسطحة، شخصياٍت

أبرياء. ضحايا والفقراء األَُجراء والفالحون
جابهت العرشين القرن بدايات مع ظهرت التي الجديدة الرواية تيار أن بيد
يف ظهرت التي امليتافيزيقية بالشكوك االجتماعية وأُسسها التقليدية الواقعية فرضيات
إىل التقليدية الِقيَم تجاه الحديث اإلنسان إيمان أزمة أدَّت فقد أوروبا. يف الوقت ذلك
الحياة إىل تنظر والتي العام والخري واألخالق الدين يف امُلتوطدة الغربية النظرية نبذ
الحديث الروائي فإذا والرش، الخري عن ُمحدَّدة مبادئ عىل تقوم منتظمة وحدًة بوصفها
طريق عن تتحقق أن يمكن ال الواقع تصوير محاولة وأن الحرفية، الواقعية زيف يُدرك
والشخصية اإلنساني الوجود وأن قبل، من ُمتبًَعا كان الذي األخالقي االعتسايف التقسيم
الفن عىل كان ولهذا، السطحية. الطرق بتلك تصويرهما يجرى أن من أَعقُد البرشية
تقنياٍت يتبع وأن الحريف، والتصوير العتيدة امُلحاكاة نظرية يهجر أن الحديث القصيص
واختفاء الداخيل، املونولوج أساليب ظهرت هنا ومن ُمركبة. واقعيٍة عن يُعربِّ كيما ُمركبة
والرتكيبات الزمن، وتشظِّي امُلتعددة، النظر ووجهات والالوعي، الوعي وتيار الراوي،
الحديث. الروائي الفن أساليب من وغريها .. األوجه امُلتعددة والرمزية املتشابكة، املعقدة
ظهرت التي األوروبية بالسرييالية أوًال والشعرية الروائية التجديدات هذه ارتبطت وقد
ما حدٍّ إىل ُمغايًرا زخًما التجديدات تلك اتَّخذت وقد والتصوير. الرسم يف أوضح بشكٍل
فالواقعية البلدان. تلك يف املحيل الواقع تُساير كيما بالذات، الالتينية أمريكا قصص يف
يوسا فارجاس وماريو ماركيز جرسيه جابرييل أعمال عىل أُطِلقت التي السحرية
األخرى، البلدان واقع عن ُمختلف الالتينية أمريكا واقع أن فكرة عىل ارتكزت وغريهما،
د امُلعقَّ للتاريخ نتيجة والعجائبية، الفانتازيا من مزيج عادي، غري نحٍو عىل تحدَّد قد فهو

فيها. الواسع اإلثني ع التنوُّ ونتيجة بلدانها، به مرَّت الذي الغريب امُلتشابك
منذ ماركيز الكولومبي بالروائي عفويٍّا ارتباًطا السحرية الواقعية ارتبطت وقد
خارقة أحداث عىل بالفعل الرواية هذه احتوت وقد العزلة». من عام «مائة روايته صدور
«ريميديوس» صعود مثل أشخاصها، حياة يف شعبي واقعي سياٍق يف جاءت ولكنها للعادة،
بابيلونيا». «ماوريسيو حول الدوام عىل تحوم كانت التي الصفراء والفراشات السماء، إىل
الرواية، يف خارقًة تبدو التي األحداث كل أنَّ الصحفية ُمقابالته يف ماركيز ذكر وقد
العزلة» من سنة «مائة قرءوا بُسطاء ريفيني أناًسا يعرف وأنه الواقع، يف أصل لها
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غريب يشء أي فيها يقص ال ألنه أحداثها، من استغراٍب أي دون عظيَمني م وتفهُّ برسوٍر
بالفعل. يعيشونها التي الحياة عن

قد األسلوب ذلك إن إذ في؛ تعسُّ أمر بماركيز السحرية الواقعية ربط أن والحقيقة
ميجيل منهم الالتينية، أمريكا يف آخرين أُدباء أعمال يف — بأُخرى أو بصورٍة — ظهر
روايته يف رولفو وخوان وغريهما، الذرة» و«رجال الرئيس» «السيد يف أستورياس أنخل

بورخيس. لويس خورخي قصص معظم ويف بارامو»، «بدرو البديعة القصرية
الواقع من ُمبكًرا نوًعا كافكا» «فرانز روايات يف يَرون من اد النقَّ من وهناك
«املسخ» لرواية قراءته إن وقال ماركيز، بهم تأثر الذين الروائيني من وهو السحري،
يف — يَغفلون اد النقَّ أن بيد اآلخر. هو كاتبًا يُصبح أن ُوسعه يف بأن أقنعته التي هي
السحرية، الواقعية فيها ظهرت التي الحكايات أول أن حقيقة عن — األخرية املحصلة
أمريكا أدباء كل بها وتأثَّر قرأها التي الكتب من وهي وليلة، ليلة ألف قصص هي
فصٍل يف ذكرناه ما نحو عىل وماركيز، بورخيس رأسهم وعىل آنفا، املذكورين الالتينية
يف — أشاروا الذين الروائيني من محفوظ، نجيب «األستاذ»، وكان الكتاب. هذا من آخر
أسلوب معالجة إىل الروايات، أم أو األم، الرواية أسبقية إىل — سلماوي محمد مع أحاديثه
عديدة. بقروٍن — بالطبع — الوجود إىل املصطلح ذلك يظهر أن قبل السحرية، الواقعية
الواقعية عن األدب بأخبار له مقالٍة يف الخمييس أحمد األستاذ ذكر وحديثًا،
العبقري الرويس رواية سابًقا، املذكورين والكتَّاب وليلة ليلة ألف جوار إىل السحرية،
دي جي الفرنيس وقصة ١٩٣٠م، عام الصادرة ومرجريتا» «امُلعلم بلجاكوف ميخائيل
يوسف سمري سحر نرشتها التي املجموعة يف (١٨٩٠م) يدري» «من القصرية موباسان
عىل كأمثلٍة توفيق، ملحمد عنرت» اسمه شقي «طفل ورواية للرتجمة، القومي للمرشوع

السحرية. الواقعية ملسات فيها قصص
أو عادية غري ووقائع أحداٍث رسد يف السحرية الواقعية أسلوب يف األساس ويتمثل
بحيث العادية التفاصيل ويف الواقعية يف ُمغرقة طبيعية أحداٍث ثنايا يف للمألوف خارقة
تلك مثل وردت وقد للشخصيات. امُلعاش اليومي الواقع من يتجزَّأ ال جزء وكأنها تبدو
ذكرناها التي ف الرصِّ الخارقة األحداث عدا وليلة، ليلة ألف قصص من الكثري يف الوقائع
البحري، السندباد حكايات ُمقدمة يف حدث ما ذلك، عىل الطيبة األمثلة ومن سابًقا.
الذي الحدث، ويتفق وحالته، حرفته مع وصفه يتفق فقري، ال حمَّ شخصية نجد حيث
املنطق مع ليسرتيح، األثرياء ار التجَّ أحد قرص أمام مصطبٍة إىل فيَميل ُمتعبًا يُمثله
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يف حوله من املرء يراه أن يمكن الذي الواقعي املنظر هذا وسط يف ولكن، الرسدي.
وتُسبح تتناغى طيور أصوات أيًضا «وسمع بعبارة القارئ يُفاجأ ومكان، زماٍن أي
بعَدها ويستمرُّ القرص، حديقة من وذلك اللغات.» وسائر األصوات باختالف تعاىل هللا
ال الحمَّ للسندباد الدار صاحب دعوة حتى تتداعى التي لألحداث العادي املنطقي الوصف
التي الطيور صورة القصة ِخضم يف القارئ تفوت وقد الستضافته. قرصه إىل للدخول
طبيعي رسٍد وسط عجائبية أشياء دسِّ عىل مثال ولكنها مختلفة، بلغاٍت تعاىل هلل تُسبح
سحرية». «واقعية عليها يُطَلق أن يمكن التي املشاهد من َمشهًدا يخلق مما عقالني،
كبري عدٍد من تصديًقا تُالقي كانت العجيبة، الوقائع هذه مثل أن إىل اإلشارة وتجُدر
ُمتعوِّدون فهم القصص، تلك تدبيج بدايات يف الحكَّائني ِمن يسمعها الذي الجمهور من
عن يحكي وهو السندباد أن كما هللا. بِذكر بأصواتها تُسبِّح إنما واليمام الحمام أن عىل
حتى لهم، يَرويه ما ِصدق يف لحظًة يشكُّون ال ساِمعيه أن السياق من نفهم رحالته،
د وتجسُّ الجان ظهور يف االعتقاد أنَّ إىل أيًضا نُشري كما الطبيعية. غري الخوارق من
يف يِرد مما ذلك وغري املرصودة الكنوز عىل والعثور — ييل فيما سنرى كما — إبليس
ببعيٍد منَّا وما الثالث، العالم بالد من الكثري يف ُمستمرٍّا زال ما وليلة، ليلة ألف قصص
طريق عن والنصب والعفاريت، الجان تحضري لكتب بعٍث من اليوم مرص يف يحُدث ما
عن بحثًا البيوت باطن يف والحفر والجنيهات، الدوالرات وتوليد ذهب، إىل املعادن تحويل
يُمكننا والعرشين، الحادي القرن يف يحُدث ذلك كان فإذا الزمن! قديم من َمخفية كنوٍز

القديمة. األزمان يف القصص أحداث إىل يستمعون من فيه يعتقد كان ما ر تصوُّ
وهي ليلة، ألف حكايات مختلف يف السحرية الواقعية املشاهد هذه مثل وتتكرَّر
ن ممَّ حتى الصفة بهذه تقديمها يتمُّ التي الخاِلصة الخوارق مشاهد عن تختلف
فيما تتكلَّم التي الحيوانات أو والعفاريت، الجان ظهور من اآلدميني كفزع ونها، يقصُّ
نظْرنا إذا ونحن طري. أو حيواٍن إىل اإلنسان يُحوِّلون الذين والسحرة اإلنسان، ومع بينها
نِجدها ولآلخرين، ال للحمَّ يَحكيها التي البحري السندباد رحالت يف أخرى وقائع إىل
والخوارق، العجائبية نطاق إىل السحرية الواقعية نطاق عن تخرج التي بالعجائب مليئة

البحر. وشيخ األسود والعمالق القرود جبل مثل
خوارق بعض تأصيل يف شوًطا ساروا قد األوروبيِّني املؤلِّفني بعض أنَّ الغريب وِمن
قاف وجبل الحجم، الهائل الرخ طائر مثل ف، الرصِّ الخرافية وليلة ليلة ألف حكايات
العلمية! شبه واالستنتاجات األبحاث فيها ودبَّجوا الواق، واق وبالد باألرض، يُحيط الذي
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الدقيقة التفاصيل العربي، الكتاب يف بالخيال الواقعية تجمع التي الوسائل ومن
امَلوصيل إبراهيم حكاية يف هذا ويَستبني املعروفة. التاريخية الشخصيات وذكر واألشعار
عىل وأغلق منزله يف اعتكف وقد الشهري البغدادي واملوسيقار امُلغني نرى وفيها وإبليس؛
رأسه وعىل ناعم وقميص ِبيض ثياب وعليه وجمال هيبٍة ذي بشيٍخ «فإذا األبواب، نفسه
والرواق.» الدار مألت حتى منه تفوح الطيب وروايح فضٍة من عكَّاز يِده ويف طيلسان
الغريب طَلب ثم منه. غيٍظ عىل امَلوصيل له فاستجاب أغانيه، سماع ويطلُب أمامه يظهر
«فوهللا امَلوصيل فذكر فصيح. عربي شعٍر يف أدوار ثالثة له وغنَّى املوسيقار، يَسمعه أن
صوته، ُحسن من معه وتُغني تُجيبه البيت يف ما وكلَّ والحيطان األبواب أن ظننُت لقد
وال الكالم أستطيع ال مبهوتًا وبقيُت تُجيبه. وثيابي أعضائى أسمع أني وهللا ِخلُت حتى
أهل ويسأل امَلوصيل فيفزع جاء، كما الغريب يختفي ذلك وبعد قلبي.» خاَلط ِلما الحركة
إنه فيقولون البوَّابني ويسأل قبل، من بِمثله يسمعوا لم غناءً سمعوا إنهم فيقولون الدار
إبليس. ألقاب من وهو مرة»، «أبو أنه صائًحا الغريب يُناديه وعندها أحد؛ الدار دخل ما
وُمنافسته برشي بمظهٍر وتلبُّسه الشيطان ظهور هو للطبيعة، خارًقا حدثًا نجد فهنا،
الخوارق صفة يؤكد مما امَلوصيل، يراه أن دون ويرحل يدخل وهو عِرصه. ُمغنِّي إلماٍم
امُلغني املوصيل إسحاق وبطلُها واقعية، تفاصيل من سياٍق يف تُروى الحكاية ولكن فيه.
وتنتهي للقارئ. مألوفة معروفة أبيات فيه إبليس به يتغنَّى الذي والشعر املعروف،
الغريبة، النادرة تلك له ليقصَّ الرشيد هارون الخليفة إىل امَلوصيل يُهَرع بأن الحكاية
صدري، يف راسخة هي فإذا ورضبُت العود «فأخذُت سِمَعه، ما غناء الرشيد منه فيطلُب
بِصلٍة يل أمر ثم متََّعك. كما واحًدا يوًما بنفسه متََّعنا ليته وقال: .. الرشيد بها فطِرَب
باب يف تدخل هكذا، به تجيء الذي النحو عىل الحكاية وهذه وانرصفت.» فأخذتُها
الواقعي! النحو ذلك عىل توثيقها تمَّ قد دامت ما حدوثها القارئ يُصدِّق التي القصص
واألزمنة، األماكن تحديد وليلة، ليلة ألف حكايات يف الواقعي اإليهام وسائل ومن
جعفر ومعه دائًما يظهر الرشيد فهارون مألوفة، تاريخية وأحداٍث شخصياٍت وإيراد
املأمون أيًضا وفيها زبيدة. السيدة زوجته أحيانًا وتظهر السيَّاف، ومرسور الربمكي
والبرصة بغداد ألسواق دقيقة أوصاف ة وثمَّ الجيزة. أهرامات مع وحكايته ملرص وزيارته
عىل يُضفي هذا وكل املعروفون، وامُلغنُّون املشهورون، اق العشَّ أيًضا ويظهر والقاهرة.
تصديق ولكنه واإلقناع، التصديق من مسحًة عجائبية، وأحداثًا خياًال القصص أكثر

األمر. آِخر يف وهمي وإقناع
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وسبعون خمسمائة فيه عقًدا منه أخرجت كيًسا َجيبها من لهما وأخرجت …»
أصحاب لهما فقالت ندري. ال لها فقاال هذه؟ ما أتدرون لهما: فقالت خاتًما،
فأعِطياني العفريت، هذا قرن غفلة عىل بي يفعلون كانوا كلهم الخواتم هذه
لهما فقالت خاتمني. يَديهما من فأعَطياها اآلخران. االثنان أنتما خاتَميكما
داخل علبٍة يف وضعني إنه ثم عريس، ليلة اختطفني قد العفريت هذا إن
العجاج البحر قاع يف وجعلني أقفال سبعة الصندوق عىل ورمى الصندوق
كما يشء يغلبها لم أمًرا أرادت إذا منَّا املرأة أن يعَلم ولم باألمواج، امُلتالطم

بعضهم: قال

ب��ع��ه��وده��ن ت��ث��ق وال ال��ن��س��اء إل��ى ت��أم��ن��ن ال
ب��ف��روج��ه��ن ُم��ع��لَّ��ق وس��خ��ط��ه��ن ف��رض��اؤه��ن
ث��ي��اِب��ه��ن ح��ش��و وال��غ��در ك��اذبً��ا ا ودٍّ يُ��ب��دي��ن
ك��ي��ِده��ن م��ن ُم��ت��ح��ذًرا ف��اع��ت��ب��ر ي��وس��ف ب��ح��دي��ث
أج��ل��ه��ن» م��ن آدًم��ا ـ��َرَج أْخ��ـ إب��ل��ي��س ت��رى م��ا أو

زمان شاه امللك وأخيه شهريار امللك حكايات

نفسه يف وقال قلبه يف اشتعلت النار فإن الجوهري أمر من كان ما وأما …»
وجلَّ شبيهتها الجارية هذه تكون البيت يف كانت فإن زوجتي أنظر أروح أنا
ثم شك، غري من هي تكون البيت يف زوجتي تكن لم وإن شبيه له ليس من
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بها رآها التي وزينتها بملبسها قاعدًة فرآها البيت دخل أن إىل يجري قام أنه
العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال يٍد عىل يًدا فرضب الدكان يف
بدَّ ال عادتك؛ هذه فما خربُك؟ ما أو جنون؟ لك حصل هل راجل يا له: فقالت
ي، تغتمِّ فال أُخربك أن ُمرادك كان إذا لها: فقال األمور، من أمر لك يكون أن
قدِّك ِمثل قدُّها جاريًة اشرتى قد صاحبنا التاجر إن لها: فقال قل. فقالت:
يف تُشبهك وهي ملبسك، مثل وملبسها اسمك مثل واسمها طولك مثل وطولها
ا فلمَّ مصاغك، مثل ومصاغها خواتمك مثل خواتم إصبعها ويف صفاتك جميع
التاجر هذا رأينا ما ليتَنا ليلتنا، يف ُت تحريَّ وقد أنت أنها ظننُت عليها فرَّجني
وكان الصفاء بعد عيشتي كدَّر فإنه عرفناه وال بالده من جاء وال َصِحبناه وال
لعيل وجهي يف ل تأمَّ له فقالت قلبي، يف الشك وأدخل الوفاء بعد الجفاء يف سببًا
واتفقُت جارية بصفة لبسُت وقد صاحبي والتاجر معه كنُت التي أنا أكون
أظن ما أنا الكالم؟ هذا يشءٍ أي فقال: يكيدك، حتى عيلَّ يُفرِّجك أن عىل معه
النساء مكايدة عن ُمغفًال الجوهري ذلك وكان الفعال. هذه مثل تفعيل أن بك

«… الرجال مع يفعلَن وما
الجوهري وزوجة الزمان قمر حكاية

يف بك وأفرَح أزوِّجك أن أريد أني ولدي يا اعَلم شهرمان: امللك له فقال …»
هذا أبيه من الزمان قمر سمع ا فلمَّ مماتي. قبل َمملكتي يف وأُسلطنك حياتي
أفعله ال يشءٌ هذا أبِت يا وقال: رأسه رفع ذلك وبعد ساعة، رأَسه أطرق الكالم
هللا فِبحقِّ طاعتك، عيلَّ فرض هللا أن أعلم وأنا الردى. كأس ُسِقيُت ولو أبًدا
يف قرأُت ألني عمري، طول ج أتزوَّ أني تظن وال الزواج أمر تُكلفني ال عليك
بسبب واآلفات املصائب ِمن لهم جرى ما وعرفُت رين، وامُلتأخِّ امُلتقدِّمني ُكتب

«… الدواهي من عنهن يحُدث وما امُلتناهي غري ومكرهنَّ النساء ِفتَن

بدور امللكة مع الزمان قمر حكاية

إنفاذ إىل ل للتَّوصُّ النساء بعض إليها تلجأ التي الِحيَل وأساطري وحكايات قصص تعود
أن ويكفي الِقدم. يف سحيقة عهوٍد إىل عليهن، تُفَرض قيوٍد أي عىل والتغلُّب رغباتهن

198



ومكرهن النساء ِحيَل حكايات

إىل كلها بالبرشية فأدَّت العهد خيانة يف حواء تَسبُّب عن واملتواتر وحواء، آدم إىل نُشري
يف نجد وبامِلثل، ونعيم. شقاءٍ من فيها بما الدنيوية بالتجربة واملرور األرض إىل الهبوط
تلعبه الذي الدور بآخر، أو بشكٍل إلينا وصلت التي واألسطورية األدبية النصوص أقدم
يف نوِعها من فريدة قصٍة عىل الفرعوني األدب ويحتوي واملكائد. الِحيَل تدبري يف النساء
مع يعيش أنوبيس، يُدعى أكرب أٍخ عن تحكي وهي األخَوين. قصة هي املضمار، هذا
بمثابة وزوجته له، األب بمثابة أخاه يَعتِرب باتا وكان «باتا». األصغر أخيه ومع زوجته
به وتُمسك كرجل، فيه فرتغب وشبابه، باتا بقوة يوٍم ذات أُعجبت الزوجة ولكن األم.
إنه يقول ولكنه بُعنف، طلبَها ويرفض باتا ويثور معها. ساعًة يقيض أن اليه وتطلُب
فتُبادر ذلك، رغم تخاف املاكرة الزوجة أن بيد زوجته. من بَدر مما ألخيه شيئًا يذُكر لن
نفسها تلطيخ إىل وعمَدْت إغواءها، حاول قد األصغر أخاه بأن زوجها إىل بالشكوى
قتل ويعتزم األكرب األخ ويثور بها. باتا فعَله ما لزوجها تُبني كيما حم والشَّ بالدهن
أنوبيس أخوه يعتزم عما تُخربه باتا يرعاها التي األبقار رتل ولكن عودته. عند أخيه
وتصطرع األخَوين بني يفصل نهٍر تفجري إىل اآللهة وتعَمد بعيًدا؛ فيهُرب به، يفعل أن
التي هي الزوجة وأن مظلوم، أنه النهر عرب بأخيه باتا ويهتف شة. امُلتوحِّ التماسيح فيه
طعاًما ويُلقيه ذَكَره يبرت بأن يقوله ما ِصدق عن ويُعربِّ رفض، ولكنه إغواءه أرادت
الخائنة، هي زوجته أن ويُدرك ألخيه، ُظلمه عىل األكرب األخ يندم وعندها للتماسيح.

ويقتُلها. منزله إىل فيعود
وإن تشويًقا أكثر بقيَّتها ولكن اآلن، القرَّاء معظم يعرفها كما القصة هي وهذه
ذلك ومكِرها. وضعفها املرأة خيانة وتَر عىل الرضب يف تستمرُّ وهي تعقيًدا، أكثر كانت
اآللهة، عليه وتعطف الحيوانات. صيد عىل الربية يف ويعيش ذلك بعد يذهب باتا أن
إىل تذهب أال منها ويطلُب معه، الفتاة وعاشت األرض. عىل امرأٍة أجمل هي فتاًة فتَهبه
وقع ما لها يحكي كما منه، حمايتها عىل يقدر ال فهو البحر، يختطفها كيال الخارج
فرعون فيسمع وتخرج، لنصيحته تَمتِثل ال الفتاة أن بيد وزوجته. األكرب أخيه مع له
حرضوا الذين الرجال كل يرصع باتا ولكن إليه. بإحضارها فيأُمر الفائق بجمالها مرص
معها وتذهب بها باتا فتاَة فتُبهر الُحيل أنواع أجمل معها بامرأٍة الفرعون ويبعث ألخِذها.
تُخربه حتى الفرعون ويحتال البالد. يف األوىل السيدة يجعلها الذي الفرعون إىل طوًعا
أن به يمكن الذي َّ الرسِّ للفرعون وتفيش الفتاة تخونه وعندها باتا، زوجها بقصة الفتاة
عليها األرز أشجار من شجرٍة بُرعم يقتلعوا أن وهو ودليلة)، شمشون (قارن باتا يرصع
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بموت أنوبيس األكرب األخ يعلم وحني فوره. من باتا يموت ذلك، يفعلون وحني باتا. قلب
أخيه جسد إىل القلب يُعيد حتى والطقوس والتعاويذ املراسم أنواع بشتَّى يقوم باتا،
مهيب ثوٍر إىل ل ويتحوَّ هيئته فيُغريِّ زوجته، من االنتقام باتا ويعتزم الحياة. له فتعود
ويعجب الفرعون. إىل هديًة ويُقدِّمه يقتاده أن أخيه من ويطلُب عجيب، لوٍن ذي الطلعة
يتحدَّث وبعدها، هويته. يعرف أن دون األكرب األخ عىل الهدايا ويُغدق بالثور الفرعون
خانته أنها يعرف وأنه باتا زوجها أنه ويُخربها وحَدها تكون حني زوجته إىل باتا، الثور،
ما إىل وتعَمد أخرى، مرًة السيئ مكَرها وتمكر الذُّعر، فينتابها للفرعون، ه ِرسَّ وأفشت
إىل يُجيبها بأن وعًدا الفرعون امللك من تنتزع إنها إذ بعد، فيما «سالومي» إليه عَمَدت
ولكن ُمرغًما، امللك ويوافق الثور. يذبح أن إليه تطلُب يوافق، وحني منه، تطلُبه يشءٍ أي
ليلٍة يف وتتحوَّالن الفرعون، قرص مدخل عىل تسقطان املسفوح الثور دماء من نقطتنَي
أنها الخائنة، للزوجة أخرى مرًة الشجرتنَي إحدى وتهمس وارفتنَي. شجرتنَي إىل واحدة
املرة تلك إليه وتطلُب الفرعون مع حيلتها الزوجة وتُكرِّر بخيانتها. يعلم وأنه باتا هي
إحداهما جذع من شظيٌة تطري الشجرتنَي، قطع عند ولكن، الشجرتنَي. بقطع يأمر أن
وريثًا ويُعلنه الفرعون به يفرح بطفٍل ُحبىل فتصري الخائنة الزوجة جوف داخل وتستقر
ووزراء أمراء كل بجمع ويأمر امُللك، االبن ذلك يتوىلَّ الفرعون، يموت أن وبعد لعرشه.
عىل ويحكم له، جرى ما بكل ويُخربهم نفسه، باتا هو أنه لهم ويُعلن مملكته، وقادة
األكرب أخيه مع بعَدها باتا يعيش ثم ذلك. عىل الجميع ويوافقه باإلدانة، الخائنة الزوجة

وهدوء. سالٍم يف
النساء خيانة عن تحكي نصوٍص من وصَلنا ما أقدم من هي الشيقة القصة هذه
ليشتهاير» «مرييام باإلنجليزية نَرشتْه الذي النص عن نقًال هنا أوردتُها وقد ومكرهن،
محفوظة برديٍَّة عىل مكتوبة والقصة القديم». املرصي «األدب كتابها من الثاني الجزء يف
١٣٠٥–١١٩٥ (حوايل عرشة التاسعة األُرسة نهاية إىل وتعود اآلن، الربيطاني املتحف يف

امليالد). قبل
وإن — ورد قد املوضوع هذا أن نجد القديمة، وروما اليونان أدب إىل انتقلنا فإذا
مينالوس زوجة هيلني تستسِلم حني وأوديسته، هومريوس إلياذة يف — سلبي نحٍو عىل
وبالدها زوجها تاركًة بالده إىل معه وتهرب إسربطة ملك ابن باريس إلغواء طروادة، ملك
بهزيمة وانتهت سننَي دامت وإسربطة طروادة بني رضوًسا حربًا بذلك فتشعل وراءها،
يف القصة تكملة أن بيد زوجها. إىل هيلني وعودة املشهور، الحصان بِحيلة إسربطة
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له، وإخالصها ولعهودها لزوجها الوفية الزوجة للنساء، اآلخر الوجه لنا م تُقدِّ األوديسة
وما طروادة حرب يف سنوات عرش عنها غاب الذي عوليس زوجة «بينولبي» يف ُممثلًة
قد أنه الجميع ظن أن بعد إيثاكا، بلده إىل العودة طريق يف له وقعت حوادث من تالها
تحتال ولكنها زوًجا، منهم واحٍد اختيار منها طاِلبني زوجته عىل الرجال ع ويتجمَّ مات،
ويهزم أخريًا عوليس يعود حتى الليل، يف وتَحلُّه النهار يف تَنسُجه الذي الثوب بحيلة
إخالًصا — املرة تلك — ومكرها املرأة ذكاء استخدمت التي الوفية بزوجته ويفوز أعداءه

وُحبها. لزوجها
وقصص النساء نوادر من الكثري حكى قد أوفيد أن نجد الروماني، األدب ويف
العالقات فيها عاَلَج أخرى كتُب وألوفيد الحب». «فن كتابه يف خاصة غرامياتهن،
األزواج عىل التحايل طُرق عن وامُلحبَّات للُمحبِّني النُّصح فيها وأسدى والجنسية، الغرامية

الغيورين!
لتحقيق النساء إليها تلجأ التي الِحيَل نوادر شاعت فقد العربي، األدب يف أما
أيًضا ورَدْت التي العزيز، وامرأة يوسف قصة نواة استُخِدَمت وقد الِقَدم. منذ أغراضهن
التي والحكايات القصص من الكثري لصياغة الكريم، والقرآن التوراة يف مختلفة بصوٍر
وانتقلت العربية، األندلس يف القصص تلك ذاعت وقد لها. أساًسا القصة هذه من تتَِّخذ
امُلتفرعة املحلية اللُّغات ظهور بدء يف األوروبية والرومانسات القصص رصيد إىل بذلك
ى يُسمَّ لكتاب طبعات عدة إلينا وصلت وقد واألنجلوسكسونية. والجرمانية الالتينية من
ثنا تحدَّ وقد العزيز، امرأة َمكر قصة تحكي EL POEMA DE YUSUF يوسف» «قصيدة

األوىل». «الجذور فصل يف الكتاب ذلك عن
العربية الشعبية والحكايات واألمثوالت القصص كتب من الكثري كان األثناء، تلك ويف
النحو عىل ذلك، بعد مكتوبًة صدرت ثم والحكواتية، الرواُة وتناَقَلها أوروبا يف ذاعت قد

الكتاب. من أخرى فصوٍل يف املذكور
من الهائل الكمَّ نرى حتى كانرتبري، وحكايات الديكامريون إىل نِصل إن وما
فالديكامريون الكتابنَي. هذَين قصص يف تِرُد التي وأحابيلهن النساء مكائد قصص
عربي حكاياته من وكثري أوطارهن، نيل عىل واحتيالهن النساء خداع عن قصص ُمعظمه
مكان يف ذلك ذكرنا وقد كانرتبري»، «حكايات عىل ينطبق اليشء ونفس واملنشأ، النكهة

الكتاب. هذا من آخر
األوروبي األدب إىل تها برمَّ انتقلت وليلة ليلة ألف حكايات يف وردت قصة ة وثمَّ
وهي السبعة». والوزراء والجارية وولده امللك «حكاية قصة وهي الوسطى، العصور يف
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إعداًدا وإعداده تنشئته عىل فيعمل عرشه، لريث ِبَولٍد جهٍد بعد يُرَزق ملٍك عن تَحكي
الحكمة الولد يُعلِّم الذي «السندباد»، ى يُسمَّ حاشيته من حكيم رجٍل يد عىل صالًحا
يف فريى النجوم الحكيم ويستطِلع وفهمه. وأدبه ِعلمه يف نظرٍي بال يصري أن إىل واآلداب
مع فيتفق هالكه، يَصري واحدة كلمًة الولد فيه تكلَّم إذا كامًال أسبوًعا ة ثمَّ أنَّ األمري طاِلع
تلك تنتهي حتى عندها ليمُكث وأفضلهنَّ امللك جوارى أخصِّ إىل تسليِمه عىل امللك أبيه
فتعَشقه االبن — امُلفضلة امللك َمحظية — الجارية ترى وهناك، املشئومة. السبعة األيام
له بمراودتها أبيه يُخرب سوف بأنه ويُنذرها الولد فيتأبَّى وصاله، وتُريد نظرة، أول من
فعلته ما وفعلْت ذلك مغبَّة من الجارية فخافت السبعة. األيام انقضاء بعد نفسه عن
وقالت باكية، شاكيًة امللك إىل َهت فتوجَّ الفرعونية، األخَوين قصة يف األكرب األخ زوجة
منه. وهربت فمنعتُه ذلك عىل قتيل وأراد نفيس عن راودني قد سيدي إن موالي، يا له:
الوزراء ولكن فعلته. عىل جزاءً ابنه بقتل ويأُمرهم وزراءه ويُحرض غاضبًا امللك ويثور
ويتمكن السبعة األيام تميض أن إىل ابنه، قتل من امللك يمنع ما يُدبروا أن عىل يتفقون
ولده قتل من ويُحذِّره امللك إىل وزير أول ويذهب نفسه. عن مدافًعا الكالم من االبن
لولدك.» منها مكيدة هذه ولعلَّ كاذبة، أو صادقًة تكون أن «إما جارية شكاية عىل بناء

نعم.» قال الوزير؟ أيها كيدهن من يشء بلغك «وهل امللك: ويقول
ألوانًا ن تتضمَّ قصًصا للملك فيها يحكون السبعة، الوزراء قصص تتواىل وهكذا
يف والطريف قبل. من القصص تلك من طرًفا ذكرنا وقد ومكرهن، النساء دهاء من
الرجال خداع عن قصًصا للملك األخرى هي تقصُّ املخادعة الجارية أن الحكايات تلك
خداًعا ن يتضمَّ قصصها من الكثري أن يالحظ ولكن بُحَججها، يقتنع كيما ومكرهم
دور بينما الرجل، دور لتُِربز القصة تحكي هي وإنما كذلك، النساء به تقوم رهيبًا
التي الزوجة قصة وأطرفها الحكاية تلك قصص أعجب ومن بكثري. وأوضح أكرب املرأة
وامللك، والوزير والقايض الوايل عىل — الشاب معشوقها عن لإلفراج سعيها يف — احتالت
خمس ذي الخشب من — دوالب أي — ضخمة خزانة بُصنع أوصته اٍر نجَّ عىل وأيًضا
واحٍد كلِّ حبس عىل احتالت الليلة، نفس يف لقائهم عىل الجميع واَعَدت أن وبعد طبقات.
مدى — املرأة اختفت أن بعد — يكتشفوا أن إىل الخزانة، طبقات من طبقٍة يف منهم
قصٍة أول عىل املجموعة تلك تحتوي كذلك املاكرة. تلك يِد عىل لها تعرَّضوا التي الغفلة
ومن العاشق بني الواسطة بدور تقوم التي املاكرة العجوز دور بها وليلة ليلة ألف يف
عىل حليٍة بدسِّ القصة يف العجوز وتقوم ُمتزوِّجة. كانت لو حتى النساء، من يهواها
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أيام، عرشة وخالل الزوج. فيُطلِّقها العاشق، يطلُبها التي املرأة وسادة تحت قناٍع هيئة
العجوز تحتال منها، طلبَه نال أن وبعد يهواها. الذي والشابِّ املرأة بني العجوز تجمع
زوجته ويُراجع الزوج فيندم بيته، يف الِحلية القناع نِسيَت التي هي أنها الزوج إلقناع
التي العربية النبتة هي أخرى، قصٍص يف وأمثالها العجوز، وهذه ِعصمته. إىل ويُعيدها
الوسيط بَدور تقوم التي العجوز وهي اإلسبانية، «سلستينا» شخصية ذلك بعد أنتجت
بذلك عمِلها طبيعة يُخِف لم روخاس دي فرناندو اإلسباني املؤلف كان وإن امُلحبني، بني

«القوَّادة»! رصاحة يعني أصبح الذي ملرسحيته، الفرعي العنوان
امللك حكاية هي والوزراء، الجارية حكاية تُماثل ليلة ألف يف أخرى حكاية وهناك
البداية يف فيسري وفاته، بعد البنه بامُللك جليعاد امللك يعهد وفيها اس، والشمَّ جليعاد
أن إىل وُمعاونيه، اس الشمَّ وزرائه كبري وبمشورة والصالح، العدل من أبيه سرية عىل
الرش. له يُضمرون ألنهم وُمستشاريه وزرائه من يتخلَّص بأن نسائه لنصيحة يستمع
الغالم، امَللك بتغريُّ اس الشمَّ ويُحسُّ والوزراء. الرجال رشور عن قصًصا له ويحكني
بني الرصاع يتواىل وهكذا ومكرهن. النساء بعض رشور عن وقصًصا أمثلًة له فيحكي
املرأة دهاء يتغلَّب أن إىل والقصص، الحكايات طريق عن الوزراء، وامُلستشارين املرأة
ويُدرك املصري، وسوء هالكه ذلك يف فيكون معاونيه، من امللك ويتخلَّص األمر نهاية يف
الوزراء كبري اس الشمَّ ابن األعداء غزو من يُنِقذه أن إىل األوان، فوات بعد النساء خديعة
نصائح له قدَّمن الالتي نسائه من وينتقم أبيه مكان امللك فيُعينه البالد يُنقذ الذي
من الرجال تُعفي ال الحكاية تلك أن إىل اإلشارة تجُدر أنه بيد واالحتيال. املكر باطنها
دون املرأة لنزوات وانقيادهم لضعفهم كذلك عليهم تحمل بل النساء، ملكر الخضوع
وحدهن للنساء ليس الذنب أن امللك، أيها «اعلم الشماس: ابن يقول ففيها للعواقب. تدبٍُّر
باعوه واشرتى اشتهى فَمن الناظرين، شهوات إليها تميل ُمستحسنة بضاعة مثل ألنهن
عارًفا كان إذا وخصوًصا اشرتى ملن الذنب ولكن الرشاء عىل أحد يُجربه لم يشِرت لم ومن
نصيحة.» منه تقبل ولم يُحذرك كان قبيل من ووالدي حذَّرتك وقد البضاعة، تلك ة بمرضَّ
حكاية فهي َمثيل لها يسبق لم فريدة بصورٍة النساء كيد تعرض التي الحكاية أما
الجوهري فزوجة منها. اقتباًسا املبدأ يف أوردنا التي الجوهري، وزوجة الزمان قمر
بيتها بني ما يِصل خفيٍّا رسدابًا لها عِمل حتى باملال ماهر معماري عىل تحتال الطيب
أن زوجها تُوِهم بأن املرأة تكيد ثم زوجها. نام كلَّما تُالقيه وصارت الزمان، قمر وبيت
قمر بيت يف له تظهر وأخذت منها، األصل طبق صورة هي جاريًة اشرتى قد الزمان قمر
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قمر جارية رأى كما الزوج فيجدها بيتها إىل ذلك بعد الرسداب طريق عن وتعود الزمان،
حبيبها. مع والفرار زوجها هجران إىل بها األمر وانتهى عقله. يغيب كاد حتى الزمان،
ليلة ألف يف ومكائدهن النساء قصص كثرة وراء من الهدف يف اد النقَّ اختلف وقد
النساء بحقوق امُلنادون ونشط نسوية، أو ذكورية دالئل من ذلك يَحمله وما وليلة،
والتربير. بالتعليل أو بالشجب إما القصص، يف االتجاه ذلك عىل التعليق يف وبالنسوية
أن تذُكر (١٩٨٦م)، الرشق» عن األوروبية «األساطري كتابها يف قباني» «رنا فالباحثة
تنقِسم القصص تلك يف املرأة وأن ذكورية، لجماهري صة ُمخصَّ وليلة ليلة ألف قصص
ونفهم الُفضليات. الواِعيات الحكيمات وفئة والبغايا، والساحرات الزانيات فئة نوَعني: إىل
القاهرة مقاهي يف امُلستِمعني من الدنيا األوساط يف رائجة كانت القصص أن قولها من
الحكايات، بها تمتلئ التي للمرأة امُلعادية األنماط بسبب العربية الحوارض من وغريها
«اليل الكاتبة تتَّخذ املقابل، ويف بالرجل. مقارنًة للمرأة األدنى الوضعية من تُوحيه وبما
مؤلف أن تذُكر إذ ُمناقًضا، موقًفا (١٩٢٧م)، شهرزاد» «نسوية كتابها يف هولبك»
التي القصص طريق عن تُعلِّم بوصفها شهرزاد بطلته يُقدِّم وهو صميم، نسوي الكتاب
قائًال إروين» «روبرت ويُعقب فضائلها. د ويُمجِّ املرأة شأن من يرفع تَحكيه وما تحكيها،
لقصص الهائل الحجم وأن قارصان، — هولبك واليل قباني رنا من — االتجاَهني ِكال إن

امُلعتسَفني. الرأيني من أيٍّا يُربر ال وليلة ليلة ألف كتاب
فكتاب وليلة، ليلة ألف عىل العربية اللغة يف وخداعهن النساء ِحيَل تقترصقصص وال
واإليروسية، الجنس فصل يف ذكره سبق الذي الغريبة» واألخبار العجيبة «الحكايات
قصص به وردت وقد النساء، َمكر قصص من الكثري به العارش، القرن إىل يعود والذي
الكسالن، محمد أبي حكاية مثل كذلك فيها قصص ومنها وليلة، ليلة ألف بقصص أشبَُه

الرشيد. هارون قصص وبعض
عروس «حديث بعنوان هي الكتاب ذلك يف املرأة مكر حول دارت التي والقصة
قدَّمت وقد والجزائر». البحار عجائب من فيه تمَّ وما ِحيٍَل من عملت وما العرائس
الكثري يف تسبَّبت التي الساحرة، الرشيرة الداهية العرائس عروس شخصية القصة تلك
فلم طاِلعها، بشؤم امللك ألبيها امُلنجمون تنبَّأ ومنذ َمولدها منذ واملصائب الكوارث من
يف فتتفنَّن األحداث بها تتقلَّب العرائس عروس ولكن جميًعا. بقتلهم وأمَر يُصدقهم
رهيب ِجنِّي رفيقة أصبحت أن األمر بها وانتهى تريد. ما تُحقق كيما حولها بمن اإليقاع
رشور تنتهي وال وليلة. ليلة ألف حكايات أوائل يف بالِجنِّي األمرية فعلت ما به تفعل
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ومكرهن النساء ِحيَل حكايات

عىل ليَسكبه ماءً الوزير أعطت حني ذلك، بعد ما إىل اه تتعدَّ بل بَمقتلها، العرائس عروس
بناره. الجميع يحرق مسحور كربيت هو فإذا ُجثتها،

«الروض كتاب يف فنرى أيًضا، النساء أمور الجنسية «الكالسيكية» الكتب وتناولت
قصص فيه تِرد النساء»، مكائد «يف بعنوان فصًال للنفزاوي، الخاطر» نزهة يف العاطر
العجوز عن أخرى وكتب وليلة ليلة ألف يف الواردة الحكاية أولها املوضوع، ذلك عن
إذا بأنها إيهامها طريقة عن بمعشوقها وصاِلها يف الجميلة الزوجة عىل احتالت التي
جعلت أنها القصة هذه يف وإنما لها، أََرتْها كلبًة أصاب ما يُصيبها لِعشقه تستجب لم
وقد والغرام. العشق لدواعي تستجب لم عندما كلبٍة إىل تحوَّلت األصل يف إنسانًة الكلبة
وفيه العربية. عن منقولًة األوىل، األوروبية القصص كتب من عدٍد يف القصة هذه وردت
مع الفراش يف لها صديقٍة مكان تأُخذ كي الزوجات إحدى فيها تحايلت أخرى قصة
يف أيًضا ذلك بعد وردت التي القصة وهي بذلك، أحد يشُعر أن دون الصديقة تلك زوج

لبوكاتشيو. الديكامريون
جنيس وديل ُمرشد وهو للتيفايش، كتاب» يف يُوَجد ال فيما األلباب «نزهة كتاب ويف
النوادر من طرًفا ويروي امُلتبذالت، النساء ألنواع عديدة أوصاًفا املؤلف يوِرد إيرويس،
إىل الشيخ «رجوع األشهر الكتاب أما يُردن. ما إىل ل للتوصُّ بها يُقمن التي السبل يف
بغلبة تُعنى كلها وهي النساء، عن حكاياٍت منه، العرشون الباب ن تضمَّ فقد صباه»،
املوضوع إطار يف يدخل ما وهو عليه، ويحتلَن بالجنس يستمِتعن وكيف عندهن، الشهوة
«كتاب عنوانه البغدادي» «عيل تأليف من مشهور غري آخر كتاب وهناك للكتاب. العام
وهو عرش، الرابع القرن أوائل إىل تأليفه ويرجع والتعنيق» البوس يف األنيق الزهر
األزواج من كلٍّ خداع يف وِحيلهن النساء مكائد حول تدور فصًال وعرشين خمسًة ن يتضمَّ
التي تلك منها وليلة، ليلة ألف من مأخوذة قصص الكتاب ويف سواء. حدٍّ عىل اق والعشَّ
الطريق، إىل عاريًا وإخراجه البهنسا وايل نائب عىل العاهرات إحدى احتيال حول تدور
الواردة بيربس الظاهر حكايات من الثالث، م امُلقدِّ حكاية قصص إحدى من مأخوذة وهي

وليلة. ليلة ألف من برسالو طبعة يف
الساحرات، سحر بني ما وليلة ليلة ألف كتاب يف النساء كيد قصص وترتاوح
بني يقع وما واألم، األب أو الزوج من غفلٍة يف تُحب بمن للظفر املرأة ِحيَل وبني
زينب وابنتها امُلحتالة دليلة كحكاية الحياة، ُمعرتك يف النساء مكر من املوضوَعني هذَين
ذات بها قامت التي الغريبة األالعيب مثل والسياسة، الحروب ُمعرتك يف أو ابة، النصَّ

وبيزنطة. العرب بني الحروب يف الدواهي
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أيام إسبانيا طريق عن ومكرهن النساء ِحيَل عن العربية الحكايات انتقلت وقد
بإسبانية عنوانه العربية، عن ُمرتجم كتاب أيدينا بني يزال وال فيها. العربي الُحكم
LIBRO DE LOS ENGANOS E LOS ASAYAMIENTOS DE LAS الوسطى العصور
تُرِجم قد أنه الكتاب ُمقدمة وتذكر وخداعهن». النساء ِحيل «كتاب أي ،MUGERES
عام بياتريس وامللكة فرناندو امللك ابن «فدريك» األمري بأمر العربية من القشتالية إىل
ليلة ألف يف وردت كما السبعة، والوزراء وابنه امللك حكاية عن عبارة والكتاب ١٢٥٣م.
يف العربية عن إسبانيا يف امُلرتجمة القصصية الكتب دور عىل مادي دليل وهذا وليلة.
تلك انتقلت وقد الوسطى. العصور منذ أوروبا بلدان إىل والحكايات القصص تلك نْرش
كتاب إىل — وليلة ليلة ألف يف حكايات ومعظمها — غريه ومن الكتاب ذلك من القصص
إما الوسطى، العصور يف ُكتبت التي الكتب من وغريه ذكره، السابق لوقانور الكونت

عنها. تفرَّعت التي املحلية باللغات أو بالالتينية
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له وكان جسيم خطر ذو عظيم ملك الزمان قديم يف كان أنه يُحكى «ومما
فبينما القمر، كأنه ذَكر وولٌد الزاهرة والرياض السافرة البدور مثل بناٍت ثالث
الحكماء من ثالثٌة عليه دخل إذ األيام من يوًما مملكته ُكريس عىل جالس امللك
فَرس الثالث ومع نحاٍس من بوق الثاني ومع ذهب من طاووس أحدهم مع
صاحب فقال َمنفعتُها؟ وما األشياء؟ هذه ما امللك: لهم فقال وأبنوس، عاٍج من
نهار أو ليٍل من ساعة مضت كلَّما أنه الطاووس هذا منفعة إن الطاووس:
عىل البوق هذا ُوِضع إذا إنه البوق: صاحب وقال ويزعق. بأجنحته يُصفق
عليه يزعق عدوٌّ املدينة تلك يف دخل فإذا عليها، كامُلحافظ يكون املدينة باب
منفعة إن موالي يا الفرس: صاحب وقال باليِد. ويُمَسك فيُعَرف البوق هذا

أراد.» بالد أي إىل له تُوصِّ إنسان ركبها إذا أنه الفرس هذه
الثالثة الحكماء حكاية

وقال الصعود لولب امللك ابن عرَّف الحكيم أن السعيد امللك أيها بلغني …»
امللك بابن وطار تحرَّك قد بالفرس فإذا امللك، ابن ففركه اللولب هذا افُرك له:
ابن احتار ذلك فعند األعنُي، عن غاب حتى طائًرا يزل ولم السماء، عنان إىل
إذ فيها ل يتأمَّ هو فبينما الفرس أعضاء جميع يف ل يتأمَّ جعل إنه ثم .. امللك
ابن فقال األيرس، وكذلك األيمن، الفرس كِتف عىل الديك رأس مثل كيشءٍ نظر
األيمن الكتف عىل الذي الزِّرَّ ففرك الزرَّين، هذَين غري أثًرا فيه أرى ما امللك:
األيرس الكتف إىل نَظر ثم فرتكه الجو، إىل طاِلعًة طريًا الفرس به فازدادت



األم الرواية

ولم الهبوط إىل الصعود من الفرس حركات فتناقصت ففركه الزِّرَّ ذلك فرأى
«… نفسه عىل ُمحرتس وهو قليًال قليًال األرض إىل به هابطة تزل

الثالثة الحكماء حكاية

من قضيب أيديهما وبني ان والكهَّ السحرة أوالد من صغريَين ولَدين فوجد …»
تروك بثالثة األَدم من طاقية القضيب وبجانب بالطالسم، منقوش النحاس
األرض عىل مرِميَّان والطاقية والقضيب وخواتم، أسماء بالبوالد عليها َمنقوش
يقول: وهذا بينهما. الدُم سال حتى عليهما ويتضاَربان يختِصمان والولدان
حسن فدخل أنا. إال القضيب يأخذ ما يقول: واآلخر أنا. إالَّ القضيَب يأخذ ما
له: فقاال املخاَصمة؟ هذه سبب ما لهما: وقال بعضهما من وخلَّصهما بينهما
ا ُقصَّ فقال: بالحق. بيننا لتقَيض إلينا ساقك تعاىل هللا فإن بيننا احكم عم، يا
وكان شقيقان، أخوان االثنان نحن له: فقاال بينكما. أحُكم وأنا حكايتكما عيلَّ
وخلَّف مات ثم الجبل، هذا يف مغارٍة يف ُمقيًما وكان الكبار، حرة السَّ من أبونا
أقول وأنا أنا، إال القضيب يأخذ ما يقول وأخي القضيب. وهذا الطاقية هذه لنا
كالمهما حسن سمع ا فلمَّ بعضنا. من وخلِّصنا بيننا فاحُكم أنا. إال يأُخذه ما
القضيب فإن مقدارهما؟ وما والطاقية؟ القضيب بني الفرق ما لهما: قال
أنت له: فقاال جدد. ثالثة تُساوي والطاقية جدد ستة يُساوي الظاهر بحسب
يُساوي القضيب أنَّ وهو عجيب، ِرس منهما كلٍّ ففي .. فضلهما تعرف ما
وخمسة مائة عاش أبانا ألن .. كذلك والطاقية بأقطارها، واق جزائر خراج
َّ الرسِّ فيهما وركَّب اإلحكام غاية أحكمهما حتى تدبريهما يُعاِلج سنة وثالثني
الداني الفلك مثل عىل ونقَشهما الغريبة االستخدامات واستخدمهما امَلكنون
ال الذي املوت أدَرَكه تدبريهما من فرغ وعندما الطلسمات. جميع بهما وحلَّ
اختفى رأسه عىل وضعها من كلَّ أنَّ ها ِرسَّ فإن الطاقية فأما منه. أحٍد لكل بدَّ
فإن القضيب وأما رأسه. عىل دامت ما أحٌد ينظره فال جميًعا الناس أعني عن
ذلك يخدمون والجميع الجنِّ من طوائف سبع عىل يحُكم مَلَكه من كلَّ أن ه ِرسَّ
به رضب إذا يده يف وصار ملَكه من وكل وُحكمه، أمره تحت فكلهم القضيب،

خدمته.» يف الجن جميُع وتكون ملوكها له خضعت األرض
البرصي حسن حكاية
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التي األعشاب إىل بها ونروح قفٍص يف نحطُّها الحيَّات بملكة ظفرنا وإذا …»
هللا بقدرة بمنفعته ويُخرب ينطق معنا وهي عليه ُجْزنا عشٍب وكل الجبال، يف
أخذَه من كل عشبًا األعشاب يف أن الُكتب يف عندي وجدُت قد فإني تعاىل.
يبتلَّ لم تعاىل، هللا خلقه بحٍر أي عىل ومىش قدَميه به ودهن ماءه وأخذ ه ودقَّ
َدَهنا وسارا، فارقاني ملَّا وبلوقيا ان عفَّ أن اعَلم له: فقالت …» «… قَدم له
عىل يتفرَّجان وصارا البحر، وجه عىل وَمَشيا العشب ذلك ماء من أقدامهما
«… أبحر سبعة عديا حتى بحر إىل بحر من سائَرين زاال وما البحر. عجائب
الدين كريم حاسب مغامرات حكاية

الحكايات قبيل ِمن هي الثالثة الحكماء قصة يف املذكورة االخرتاعات أن الواضح من
بخروج ساعٍة كلَّ الوقت تُعني التي اآللة اخرتاع بقروٍن ذلك بعد جرى فقد امُلستقبلية؛
تحمل آللة ذكر أول فهو األبنويس الفرس أما ودخولها. الصغرية الخشبية التماثيل
التحكم يستطيع نحو وعىل مكان، إىل مكان من إيَّاه ناقلًة الجو يف به وتطري اإلنسان
الذي للرادار بدائي شكٍل أقدم فهو البالد يدخل عدوٍّ أي يرصد الذي الفارس أما فيه.
الراوي يزيد القصة، هذه نسخ بعض ويف ُمعينة. منطقة إىل غريبة أجسام دخول يرصد
فيها ويَرون عليه، فيقيض العادي الغريب عىل بالصواعق يُرِسل الفارس ذلك يجعل بأن
العدوَّ تمحق التي الحربية صورتها يف الليزر أشعة أو نووية ألشعة تصويٍر أول أيًضا

الوجود. من أثره وتزيل
بمن يطري الذي السحري البساط قصة العصور مرِّ عىل أيًضا القرَّاء تناقل وقد
االنتقال إمكانية أي العصور، كل يف البرش أحالم من أيًضا وهو آخر، إىل مكاٍن من عليه
الطائرات، طريق عن ذلك بعد ق تحقَّ ما وهو الجو، عرب خاصة آخر، إىل مكاٍن من الرسيع
من املزيد تحقيق طياته يف يحمل امُلستقبل يزال وال الصوت. من األرسع الطائرات ثم
وردت وقد السحري. والبساط الطائر الفَرس أحالم ق يُحقِّ بما واالتصال، االنتقال رسعة
االقتباس يُبنيِّ وليلة، ليلة ألف قصص من مواضع عدَّة يف الجو يف الطريان حكايات
بانو، باري واألمرية أحمد األمري حكاية يف الطائر البساط ذكر ورَد وقد إحداها. أعاله
هم عمِّ ابنة من الزواج عىل العظام السالطني أحد أوالد األمراء من ثالثة يتنافس وفيها
الفائز. فهو األشياء بأعجِب يأتي أيُّهم بينهم؛ مسابقًة السلطان أبوهم فيعقد النهار، نور
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يشءٍ عن بحثًا الهندي الساحل عىل بسناجار مملكة إىل حسني األمري أكربهم، ه ويتوجَّ
عن يسأل وملَّا باهظ، بثمٍن للبيع بساًطا يعِرض التجار أحد فيها فريى يَجلبه، عجيب
غمضة يف االنتقال يُمكنه البساط ذلك عىل يجلس شخٍص أي بأن البائع يُجيبه السبب
قصٍص يف الجوي االنتقال ذكر يِرد كذلك عائق! ذلك يف يعوقه ال يشاء، مكاٍن أي إىل عنٍي

ليلة. ألف حكايات من أُخرى
كما السحري البساط بقصة الكتَّاب ذهن يف والطائرة الطريان يقرتن ما وكثريًا
الجوية رحلته عن يحكي الذاتية ِسريته يف ويلز، ج. ه. فالكاتب ليلة. ألف يف وردت
أعجوبًة إال هذه مثل رحلة تُشكِّل تكن لم ١٩٠٠م، عام حتى …» قائًال: موسكو إىل

حسني.» األمري بساط كأعجوبة
باري واألمرية أحمد األمري «حكاية ذكرها، السابق القصة أن إىل اإلشارة وتجُدر
ه توجَّ الذي عيل الثاني األمري عليها عثر كالتي أخرى، عجيبة اخرتاعاٍت ذكر تضمُّ بانو»
طرٍف أي يف الناظُر يرى سحريٍّا منظاًرا هناك من وجلب فارس ببالد شرياز مدينة إىل
احًة تفَّ سمرقند من يجلب فهو أحمد، األصغر األمري أما يراه! أن يودُّ يشءٍ أيَّ منه
بعٍض إىل اليوم علم ل توصَّ وقد كانت! علٍة أي من مريٍض أي تَشفي أن يُمكنها سحرية
األبحاث إليها لت توصَّ التي الناجعة واألدوية التليسكوب، يف ُمتمثًال الخواص، هذه من

العجيبة. األشياء لتلك األخرى الخواص نفتقد نزال ما ولكن اآلن، الطبية
القصة تكملة يف القارئ ويرى نفسها، عن تتحدَّث فهي اإلخفاء طاقية حكاية أما
التي زوجته إىل ل والتوصُّ أعدائه هزيمة يف الطاقية تلك البرصي حسن استغلَّ كيف
إىل — بعد — ل يتوصَّ لم الحديث الِعلم أنَّ ورغم أحالمه. كل وتحقيق عنها يبحث كان
الذهن يزال فما اآلخرين، أعني عن ُمختفيًا اإلنسان يجعل الذي اليشء هذا مثل اخرتاع
إىل الحديث العلم ل يتوصَّ لم كذلك العجيب. االخرتاع هذا مثل تحقيق إىل يتطلَّع البرشى
كما عليها الجري اآلن يمكن كان وإن املياه، عىل السري من اإلنسان يُمكِّن يشءٍ اخرتاع
أو كالقوارب خارجية، أشياء بمعونة يتمُّ ذلك كان وإن املاء، عىل االنزالق رياضيو يفعل

الرشاع. يسحبها التي أو اآللية، الزحافات
وقد والجن، والسحر والعجائب الخوارق بقصص وليلة ليلة ألف حفلت وقد
يتعني التي العلمي، الخيال قصص عنارص عن يختلف ذلك إن إذ مواضعها؛ يف ذكرناها
خوارق أو الطبيعة فوق ما عنارص فيها تدُخل ال برشية اخرتاعاٍت من نابعًة تكون أن
حسن وجَده الذي املسحور القضيب لحكاية هنا نتعرَّض لم ولهذا والشياطني. املَردة
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البرشية. الصنعة قبيل من وليس بالجن يتَِّصل إنه إذ اإلخفاء؛ طاقية مع البرصي
والعفريت، والصيَّاد السحري، واملصباح الدين عالء قصة عىل القول هذا مثل وينطبق
الِعلم استخدام يُماثل شيئًا فيها فإن حرامي، واألربعني بابا عيل قصة أما وغريهما.
ومن طبًعا. بدائي نحٍو عىل ذلك كان وإن وتفعيله، الجماد لتحريك اإلنساني للصوت
أراح لكان إذن الصوت، بصمة اخرتاع إىل خيالُه يتطرَّق لم القصص حكواتي أن املؤِسف
كما ُمعينني، أناٍس بصوت إال تنفتح املغارة تكن فلم الكنز، عىل الدُّخالء من العصابة

فحسب! وحَده صاحبها صوت لبصمة اآلن السويرسية البنوك خزانة تنفتح
ظالًال تُلِقي السحرية الطالسم من لعدٍد ِذكٌر وأخويه» الصياد جودر «حكاية ويف
ِذكر يجري وليلة، ليلة ألف قصص من القصة تلك ففي أيًضا. الحديثة املخرتعات عىل
وكلها ومكحلة، فلك ودائرة وسيف خاتٍم عىل ويحتوي الشمردل» «كنز ى يُسمَّ كنٍز
تُذَكر وهي الفلك، دائرة هو منها والطريف يمِلكها. من خدمِة يف تكون سحرية أدوات
جميع ينظر أن شاء إن يملكها من فإن الفلك دائرة «وأما التايل: النحو عىل الحكاية يف
أرادها جهٍة فأي جالس، وهو عليها ويتفرَّج ينُظرها فإنه املغرب إىل املرشق ِمن البالد
يَديه؛ بني الجميع كأنَّ وأهلها الجهة تلك يرى فإنه الدائرة يف وينظر إليها الدائرة ه يوجِّ
فإنها املدينة تلك احرتاق وأراد الشمس ُقرص إىل الدائرة ه ووجَّ مدينٍة عىل غضب وإذا
له، يحلو كما امُلعارص املستوى عىل الدائرة تلك عمل يُفرسِّ أن للقارئ ويمكن تحرتق.»
الصناعية األقمار طريق عن — املشاهد يُمكِّن الذي الحديث، التلفزيون مقام تقوم فهي
فيه ويرى يشاء بلٍد أي إىل محطته توجيه ِمن و«الدش» و«الكابل» الفضائية والقنوات
تحركات يستطلع الذي بالرادار أيًضا تفسريها يمكن كما الجهة؛ أو البلد تلك برامج
تذُكر كما ُمغرية، طائراٍت أي وإحراق تدمري من القادة ويُمكِّن والطريان، الجيوش

فتحرتق! عليها مغضوٍب مدينٍة أي إىل الشمس قرص توجيه عن الحكاية
طبعاتها آِخر يف الربيطانية املوسوعة تُعرِّفه كما — هو العلمي الخيال وَقَصص
امُلتخيَّل الِعلم أثر أساًسا ويتناول العرشين القرن يف ظهر قصيص «شكل — امُلخترصة
أدبية فانتازيا أي إىل لإلشارة أعمَّ نحٍو عىل املصطلح ويُستخَدم األفراد. أو املجتمع عىل

علميٍّا.» عامًال ن تتضمَّ
الكربى العلمية الوثبة وغداَة عشيَة والروايات القصص من النوع هذا انترش وقد
الحضارات حققتها التي العلمية النهضة واستيعابه امتصاصه بعد الغرب قها حقَّ التي
يف العلمية االخرتاعات بدأت وقد اإلسالمية. العربية الحضارة ها وأهمُّ عليه السابقة
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االخرتاعات توالت ثم الصناعي. االنقالب يُدعى أصبح بما عرش، التاسع القرن يف الظهور
وجول شيليل ماري رأسهم وعىل امُلستقبليني كتابات يف إالَّ اإلنسان بال عىل تخُطر لم التي
تصُدر فهي امُلعارصة العلمي الخيال وقصص كتابات أما وستيفنسون. ويلز ج. وه. فرين
القرن أواخر يف بها اشتُهروا من أبرز ومن القراء، بني كبريًا رواًجا وتَلقى فائقة بغزارٍة
(١٩٢٠–١٩٩٢م). عظيموف إسحاق — املولد الرويس — األمريكي الكاتب العرشين

–١٨٢٨) فرين جول الفرنيس هو دءوب نحٍو عىل العلمي الخيال رواة وأول
شعاره من انطلق وقد العلمي. الخيال ألدب أعماله ُمعظم ص خصَّ قد فهو ١٩٠٥م)،
فتخيل بتحقيقه.» آخرون أناٌس سيقوم يتخيََّله، أن اإلنسان بوسع ما كلَّ «إن يقول: الذي
حول والدوران األرض، باطن إىل والوصول القمر، إىل والرحلة املناطيد، يف اإلنسان طريان
ويُذَكر اها. وتعدَّ بل ذلك بعد الِعلم قها حقَّ «خياالت» كلها وهذه مدة: أدنى يف العاَلم
والطائرة الغوَّاصة باخرتاع — الحديثة العصور يف — برشَّ من أول أنه فرين لجول
اتِّحاد كيفية يف نموذجية القمر» إىل األرض «من وروايته الفضاء. وغزو والتليفزيون،
ُمحرِّر كتبه ما هنا ونقتِبس بديع. ُمستقبيل عمٍل تحقيق يف العلمي الدرس مع الخيال
األرض «من هذه: املشهورة قصته «ويف ومؤلفها: القصة تلك عن املعروفة «كتاب» شهرية
قوانني عىل اعتمد ألنه ودقيقة، صحيحة كلها وتقديراته حساباته كانت القمر»، إىل
.. القديمة الفلكية النظريات عىل كذلك واعتمد وتخيُّالته، راته تصوُّ يف وطبَّقها الطبيعة
للهروب الالزمة بالقوة «١١ «أبوللو الفضاء سفينة الحديثة التكنولوجيا أمدَّت لقد بل
األرضية الجاذبية من كبسولته فرَّت عندما «فرين» تخيَّلها كما تماًما األرض جاذبية من
نحو كبسولته صوَّب «فرين» أن األغرب ولعل .. عظيمة بقوٍة األرض من مندفعة وهي
النقطة نحو ١١ أبوللو مركبة «NASA «ناسا هيئة بها َصوَّبت التي الطريقة بنفس القمر
فرين جول فيها استقرَّ التي إميان مدينة احتفلت وقد «… القمر عىل لها ُحدِّدت التي
«أرمسرتونج» الثالثة الفضاء حي مالَّ منحت بأن القمر إىل أبوللو برحلة فرنسا، بشمال

ذاته! الوقت يف فرين ولجول لهم تكريًما فيها، املواطنة حقَّ و«ألدرين» و«ولنز»
فرين لوفاة األوىل املئوية الذكرى بمناسبة الحياة جريدة يف حبيب فيكي كتبت كذلك
عن موند يل جريدة أصدرته الذي امللحق يف مقاٍل يف دوان» لون «جاك كتبه مقاٍل عن
واألسلحة الغوَّاصات مخرتع كان إذا عما مقاله بداية يف دوان يسأل «وإذ فرين: جول
يجيب: فإنه لوميري األخَوين قبل امُلذهلة السينمائية الصاالت ُسلطة استشعر والفاكس
صورة عربه تُبَثُّ افرتاضيٍّا جهاًزا بتخيُّله فرين لجول َمدينون نحن األحوال كل «يف
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زجاجية وألواًحا ومرآة القوة، شديد ضوئيٍّا شعاًعا باستخدامه اختفت كانت المرأٍة ثابتة
فن والدة قبل هذا وكان الحياة.» إىل جديد من املرأة انبعاث تصوير إىل أدَّى ما ُمنحنية،
دون من وحتى أيًضا، ساهم، فرين جول أن مواربًة يعني مما طويلة، بسنواٍت السينما

السينما.» فن اكتشاف يف يدري، أن
ألف أن ورغم البحار. عوالم مجال يف فتتبدَّى ليلة وألف فرين بني املوازنة أوجه أما
حياًة كامًال تصويًرا ر تُصوِّ التي القصة فإن البحار، وعوالم البحار بقصص تزَخر ليلة
نرى القصة، تلك ويف البحري». هللا وعبد الربي هللا عبد «حكاية هي البحر تحت مستقلًة
يُقيم ما يجد يكاد وال هم، وأُمِّ أوالد سبعة من أرسًة يعول هللا عبد يُدعى فقريًا صياًدا
يوٌم كان أن إىل باألجل، خبزه يستدين أنه حتى صيٍد بال أيام عدة عليه ويميض أوَدهم.
ويفزع آدِميٍّا. رجًال فيها يجد الوفري، السمك من بدًال ولكن ا، جدٍّ ثقيلًة شبكته وَجَد
آدمي أنه له ويذكر يُطمئنه الرجل ولكن سليمان، امللك جن من ويظنُّه منه، الصياد
هللا يخاف أنه ولوال وقيََّدته، به أحاطت قد الشبكة وأن البحر»، «أوالد من ولكنه ِمثله،
الصياد. منها يسرتزق التي الوسيلة يُضيع أن يُِرد لم ولكنه نفسه، وحرَّر الشبكة لقطع
األشياء ليتبادال آلخر، حنٍي من االلتقاء عىل ويتعاهدان البحر، ورجل الربِّ رجل ويتصادق
أصناف البحري هللا عبد صاحبه إىل الربي هللا عبد فيحمل منهما، كلٌّ إليها يفتقر التي
والرمان والبطيخ كالعنب البحر، يف تُوَجد ال ولكنها األرض عىل بكثرة رة امُلتوفِّ الفاكهة
التي العديدة الجواهر أصناف لصاحبه البحري هللا عبد يُحرض بينما والتني، والخوخ
وزبرجد. ولؤلٍؤ وزمرٍُّد وياقوت مرجاٍن من هناك، الناس بها يهتم وال البحر بها يزَخر
جولٍة يف يصحبه كي البحر، يف لزيارته الربي هللا عبد البحري هللا عبد يدعو يوم، ويف
عىل قادًرا فيُصبح كلَّه جسَمه به يدهن دهانا له ويُقدِّم هناك؛ والناس الحياة فيها يُريه
مدائن ويزور البحر، جوف داخل كامًال عامًلا هناك ويرى البحار. قاع يف بسهولٍة الحياة
يُشبهون ال أُناًسا مدينٍة كل يف ويرى منها، ثمانني عىل البحري زميله يُفرِّجه ُمتعدِّدة،
كل مدينٍة ألف أراه «لو أنه البحري هللا عبد له ويذكر املدن. من غريها يف التي الناس
وعجائبه!» البحر مدائن من قرياًطا وعرشين أربعة من قرياًطا رأى ملا عاٍم ألف ملدة يوٍم
السمك، عىل قائم فيها يشء كلَّ أن هو البحر حياة يف الربي هللا عبد نظر يلفت ما ولكن
طعاٍم من هناك وليس بالسمك، إال البعض بعضهم مع يتعاملون ال البحر أهل وجميع

األسماك. إال
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امُلعنَونة فرين جول رواية موضوع نفس هي البحار قاع يف الكاملة الحياة وهذه
نرى وفيها الحال. بطبيعة وحبكًة تطوًرا أكثر كانت وإن املاء»، تحت فرسخ ألف ٢٠»
علمية ٍة ُمهمَّ يف يذهب بباريس، الطبيعي املتحف يف أستاذًا ويعمل أروناكس، بيري الراوي،
«الوحش الستكشاف ا خاصٍّ تجهيًزا زة امُلجهَّ لنكولن، إبراهام األمريكية السفينة ظهر عىل
هويته. تحديد أحد يستطع ولم البحار، أعايل يف بحرية كوارث يف يتسبَّب الذي البحري»
الوحش عىل العثور من الجميع يئِس أن وبعد الصني، بحر لتبلُغ السفينة وتميض
مع نفسه الفرنيس الباحث ويجد األمريكية، بالسفينة ويصطدم فجأًة لهم يظهر هناك،
جسم إىل األمر آخر ويَِصلون البحر. وسط يف أنفسهم آخر كندي اٍر وبحَّ «كونس» تاِبعه
ُملثَّمون رجال ويظهر بحريٍّا. مخلوًقا وليس لب الصُّ من جسم بأنه فيُفاجئون الوحش،
غوَّاصة جوف يف أنهم ويكتشفون الحديدي». «الغول ذلك جوف إىل ويَحملونهم منه
يف ُمستقالٍّ عامًلا لنفسه وشيَّد فيها وما الدنيا اعتزل الذي «نيمو» الكابتن يمتلكها هائلة،
ويتَّفق وإليه، البحر من كلها حياته وأصبحت إليه، يحتاج ما بكل زوََّده الغواصة، تلك
الغواصة أهل ورشاب طعام جميع أن من وليلة ليلة ألف حكاية يف جاء ما مع عاَلمه
هو البحر أُِحبُّه. إني «أجل، البحر: عن نيمو الكابتن ويقول وكائناته. البحر من هو
ال صحراء إنه ية. وصحِّ نقية ونسمتُه األرضية. الكرة أعشار سبعة يُغطي إنه يشء. كلُّ
البحر يشء. كلِّ يف بالحركة يشعر فهو أبًدا، وحيًدا يبقى ال اإلنسان حيث لها، حدود
رواية تميض وطبًعا وعاطفة.» ُحب إالَّ هو وما رائع؛ الطبيعة فوق لوجوٍد تجسيد هو
التي العلمية التنبؤات من عاَلٍم إىل وتدخل ذلك، بعد كثيفة عجيبة أحداٍث يف «فرين»

بها. الفرنيس الكاتب ذلك تَميَّز
عبد حكاية عىل يقترص لم وليلة ليلة ألف يف الِبحار حياة ِذكر أن بالذِّكر وجدير
لَقوم أخرى قصٌة باسم» وبدر البحرية «جلنار حكاية ففي البحري، هللا وعبد الربي هللا
ملوك أحد ابنة أنها يتَّضح جاريٍة من ساسان ملك ج يتزوَّ ففيها البحار. داخل يَحيَون
البحر داخل عيِشهم لكيفية تفصييل وصف أيًضا وفيها داخلها. يعيشون ن ممَّ البحار

فيه. وحياتهم
قصٍص من كتب بما املستقبل» «رسول لقب حقٍّ عن اكتسب فقد ويلز ج. ه. ا أمَّ
التي الزمن» «آلة الخصوص هذا يف رواياته أوىل وكانت العلمي. الخيال من وروايات
عام مورو» الدكتور «جزيرة برواية أتبعها وقد الكتاب، هذا من آخر فصٍل يف ذكرناها
طاقية البتعاث حديثة محاولًة كانت التي ١٨٩٧م، يف الخفي» «الرجل ثم ١٨٩٦م،
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الفضاء بغزو تعلَّقت العلمية ويلز روايات ُمعظم أن بيد ليلة. ألف يف وردت التي اإلخفاء
وصنف. لوٍن كل من الدمار ألسلحة تطويٍر من اآلن نراه ما وهو الكواكب، بني والحرب
فيما منها طرًفا ذكرنا أخرى موضوعاٍت يف يتبدَّى وليلة ليلة بألف ويلز تأثر أن بيد

فصول. من سبق
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مقفول صندوق الشبكة يف فطَلع إليه الشبكة وجرَّ الخيط جذب إنه ثم …»
وانرصف دينار مائة الصيَّاد فأعطى ثقيًال وجَده الخليفة نظر ا فلمَّ الوزن ثقيل
وأوقد القرص، إىل الخليفة مع به وطلعا الصندوق وجعفر هو مرسور وحمل
الصندوق وكرسوا ومرسور حعفر فتقدَّم الخليفة يدي بني والصندوق الشموع
فيها فرأوا الخياطة فقطعوا أحمر بُصوٍف َمخيطة خوص ة قفَّ فيه فوجدوا
تحتها فوجدوا األزرار فرفعوا أزراًرا تحتها فوجدوا فرفعوها بساٍط قطعة
عىل دموُعه جرت الخليفة نظرها ا فلمَّ ومقطوعة. مقتولة سبيكة، كأنها صبيًة
ويُرَمون زمني يف القتىل أتُقتَل الوزراء، كلب يا وقال: جعفر إىل والتفت خدِّه
ممن الصبية لهذه أقتصَّ أن بدَّ ال وهللا تي؟! بِذمَّ ُمتعلِّقني ويَصريون البحر يف

«… وأقتُله قتلها
الثالث التفاحات حكاية

هيئة يف ُمتنكًرا حاذق لصٌّ البازار إىل جاء دكانه، املحل صاحب أغلق أن وبعد
السوق: بحارس وصاح َجيبه من مفاتيح عدة وأخرج ذاك، املحل صاحب
وتظاهر الدفاتر وفتح فيه وجلس املحل إىل ودخل الشمعة، هذه يل أشعل
ِجماٍل سائق عن يل ابحث بالحارس: صاح وقٍت وبعد الحسابات. بإجراء
اللصُّ أخذ الجمل، صاحب الحارس أحرض أن وبعد البضائع. بعض يل يحِمل
وأعطى فوقه. لها حمَّ الذي الجمل لصاحب وأعطاها البضائع من باالت أربع
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يظنُّ والحارس هذا كل البضائع. مع ورحل له حلوانًا درهَمني الحارس اللصُّ
املذكور. املحل صاِحب أنه

الخامس) الجزء بريتون، ريتشارد نُسخة (من والتاجر اللص حكاية

ف يترصَّ أن إال عليه يبَق ولم السفر، يف إليه يحتاج ما كل كوجيا» «عيل أعدَّ
فلم كوجيا عيل وتحريَّ سَفِره. حاجة عن فاضت الذهب من ديناٍر ألف يف
افتكر ثم غيابه. يف اللصوص من أحد يرسقها ال حتى يَضُعها أين يعرف
التاجر اسمه ار التجَّ من له صديٍق عند أمانًة يضعها أن وهي جميلة، فكرًة
وملَّا املال، ذلك فيها وضع ار الفخَّ من كبرية جرًَّة كوجيا عيل فأحرض حسن.
صديقه إىل وحملها الجرة سدَّ ثم زيتون، من بحبَّاٍت أكمَلها وضعه، من فرغ
الحج. فريضة أداء من يعود حتى لَديه يحفظها أن منه طالبًا حَسن التاجر
هو ها قائًال: َمخزنه مفتاح كوجيا عيل ويُعطي ذلك، عىل حسن التاجر فيُوافق
أحد ها يمسَّ ولن يُعجبك، مكاٍن أي يف الجرة وضع املخزن إىل فاذهب املفتاح؛

فيه. وضعتها الذي املكان من وتأخذها سفِرك من تعود حتى

كيالني) لكامل ليلة» ألف من «قصص (عن كوجيا عيل حكاية

التاِبعني أحد كان الذي السالطني سلطان يَنشدون الثالثة األمراء وانطلق …
املروج بأحد مرُّوا الطريق، وسط ويف خصومتهم. يف بينهم يحُكم كيما ألبيهم،
ولتناول للراحة التماًسا فرتًة هناك فجلسوا واملياه، بالُخرضة املليئة الواسعة
مرَّ لقد هللا، «وايم أحُدهم: صاح العشب، عىل جاِلسون هم وبينما طعامهم.
الثاني: فقال ُمر.» ونصفها حلو نصفها بضاعًة يحِمل جَمل لتوِّه هنا من
«وهذا الثالث: وقال عينَيه.» بإحدى يُبرص ال أعور أنه بد ال الجَمل «وهذا

ذيَله.» فقد قد أزعر الجمل

نُسخة (عن الثالثة وأبناؤه اليمن أمري حكاية
عرش) الخامس الجزء بريتون، ريتشارد
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الرواية اليوم يُدعى ِلما نماذج وليلة ليلة ألف حكايات من أعاله الواردة امُلقتبسات تعرض
نجد الثالث، التفاحات األوىل، القصة ففي .DETECTIVE STORY البوليسية القصة أو
التاسع القرن منتصف منذ ُوجدت كما البوليسية القصة يف الغالبة الصفة أمام نفسنا
.INVERTED CHRONOLOGY املعكوس يتخذالزمن الذي الشكل صفة وهي عرش،
تدريجي تشكيٌل يتبعها بِشعة، قتٍل جريمة باكتشاف تبدأ عادًة البوليسية فالقصة
وقصة وراءها. وَمن حدوثها كيفية يستبني كيما الجريمة، وقوع سبقت التي لألحداث
تبدأ فالقصة الراهن. عرصنا يف ُكتبت بوليسية قصة وكأنها تبدو الثالث التفاحات
القاتل. عن بالبحث جعفًرا وزيَره الرشيد هارون الخليفة ويُكلِّف قتل، جريمة باكتشاف
اشتُهروا الذين الخصوصيني وامُلخربين الرشطة بُمفتيش الوزير مقارنة يمكن ال أنه غري
ويتهيَّأ يشءٍ أيَّ يفعل ال فالوزير بوارو، هركيول أو هوملز كرشلوك الجرائم، ألغاز بحلِّ
بجعفر، عقابه بإنزال الخليفة يهمُّ وحني به. كلفه فيما لفشله له الخليفة عقاب لتقبُّل
عىل بالقبض جعفر يهمُّ وحني الفتاة. قتل الذي هو بأنه ليعِرتف الشبان أحد يتقدَّم
ويعرض الشاب. وليس الفتاة قتل الذي هو إنه ويقول إليهما شيخ يتقدَّم الشاب،
الفتاة زوج فهو كاملة: القصة الجميع عىل الشاب فيقص الخليفة، عىل األمر الوزير
يف يعيش الشاب وكان الشاب. وعمُّ الصبيَّة أبو هو والشيخ عمه، ابنة وهي املقتولة،
شديًدا، مرًضا يوًما الزوجة وتمَرض ذكور. أبناء ثالثة منها وأنجب زوجته مع وفاٍق
نفسها تهفو تفاحة لها يُحرض أن زوجها عىل تمنَّت املرض، ى ُحمَّ من ُمعاناتها وخالل
أمري بستان يف إال الفاكهة تلك الشابُّ يجد فلم التفاح، موسم غري املوسم وكان أكلها، إىل
ثالث لزوجته وجلب هناك إىل الشاب فسافر للخليفة. يَدَّخرها خويل عند بالبرصة املؤمنني
معاناة شدِة يف الزوجة كانت عاد وملَّا غاٍل. بثمٍن البستان خويل من اشرتاها تفاحات
تجارته. ملبارشة دكانه إىل الزوج خرج الزوجة، تعافت وملَّا منها. أيٍّا تأكل فلم املرض،
فيُجيبه عليها حصل أين من فسأله تفاحة، يده ويف أمامه يمرُّ أسود عبًدا يرى به وإذا
زوجها أن له ذكرت والتي تفاحات ثالث عندها كان التي حبيبته من أخذها أنه العبد
كامل. بدينار تفاحٍة كل اشرتى وأنه لها إحضارها أجل من البرصة إىل سافر قد الديوث
ذلك مع له زوجته بخيانة وأيقن وجهه يف الدنيا اسودَّت العبد كالم الزوج سمع ا فلمَّ
أعرف ال له: وقالت فقط، تفاحتنَي سوى الزوجة عند يِجد فلم البيت إىل وجرى العبد.
زوجته فقتل األسود، العبد كالم صحة من الزوج ق فتحقَّ الثالثة. التفاحة ذهبت أين
إىل عاد وحني دجلة. نهر يف ورماه بغلته عىل حمَله صندوٍق يف ووضعها جسَدها وقطَّع
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بكائه، سبب عن األب سأله ا فلمَّ ه، أُمِّ بمقتل يعَلم لم أنه مع يبكي الكبري ابنه وجد بيته
وإذا إخوانه، مع ليلعب الحارة إىل بها ونزل الثالث ه أُمِّ تفاحات من تفاحًة أخذ بأنه رد
أباه أن االبن فرد التفاحة، هذه عىل حصلت أين من له ويقول منه يخطفها أسود بعبٍد
ي أُمِّ أجل من دنانري ثالثة ثمنها احات تفَّ بثالث هناك من وجاء البرصة إىل سافر قد
ه أُمِّ غضب من خوًفا يبكي االبن وكان بها، ومىض التفاحة وأخذ العبد فرضبه املريضة،
زوجته عىل افرتى قد العبد أن له تبنيَّ ابنه، كالم األب سمع وملا التفاحة. برسقة عِلمت لو
اقرتفت ما عىل يبكي فجلس ترٍو، أو ٍق تحقُّ دون ُظلًما زوجته بقتل ع ترسَّ قد وأنه كذبًا،
قصته، نهاية ويف سويٍّا. وبكيا كان، بما أخربه زوجته، أبو الشيخ ه عمُّ حرض وملَّا يداه.

بزوجته. ظلًما فعله ما عىل قصاًصا بقتله ل يُعجِّ أن الخليفة من الزوج يطلُب
عنه بالبحث جعفًرا ويأمر الجريمة، عن املسئول هو العبد أن الخليفة ويُقرر
القصص يف ق امُلحقِّ به يقوم أن يجب بما يقوم ال ُمجدًدا، الوزير، ولكن عليه. والقبض
الرشطة رئيس إىل يذهب أن يجب كان األمر ألن ربما يشء، بأي يقوم ال بل البوليسية،
الشخصيات من بوصفه فحسب القصة يف ِذكره جاء قد وهو األول، الوزير إىل وليس
ل ويتوصَّ وبعشريته. به وفتِكه عليه غضبتِه قبل الرشيد بهارون ارتبطت التي املشهورة
قبل الصغرية ابنته يُودِّع كان إذ الصدفة، بمحض املطلوب املجرم إىل جعفر الوزير
تفاحًة يِدها يف يرى حني العبد، عىل العثور يف فشِله عىل عقابه ليلقى الخليفة إىل ه التوجُّ
ذلك جعفر سمع فلما بديناَرين. أيام أربعة منذ لها باعها «ريحان» عبدهم إن له تقول
آِخر امُلحقق بدور يقوم وعندها فأحرضه. املطلوب، امُلذنب هي ريحان عبده أن عرف
التاجر ابن من التفاحة خطف من به قام ما بكلِّ يعرتف أن عىل ريحانًا ويحمل األمر،

قصته. عليه قصَّ أن بعد
وهو الحديثة، البوليسية الرواية مالمح من هام ملَمح يتبدَّى القصة هذه نهاية ويف
ال كان وإن الجريمة ُمحققي إىل األشخاص أقرب من يكون ما غالبًا الحقيقي املجرم أن
القارئ. لدى والتشويق الغموض عنارص من يزيد مما النهاية، يف إال ذلك عن يُكَشف

للجريمة. الزمني الرتتيب عىل الراوي يحافظ والتاجر، اللص الثانية، الحكاية ويف
التاجر شخصية ُمنتحًال ت املحالَّ أحد من القماش من باالٍت يرسق اللص نرى فنحن
البضاعة عليه ل يُحمِّ َجَمٍل بصاحب وُمستعينًا بذلك، السوق حارس ُموهًما املحل، صاحب
فيالحظ التايل اليوم يف دكَّانه يدخل الحقيقي املحل صاحب نرى وبعدها املرسوقة.
يقوم وهو فائقة. برباعٍة رسيًعا التحرُّك إىل فيعمد الفور، عىل الرسقة من حدث ما
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شخٍص كلَّ — آخر وراء واحًدا — يستجوب إذ الحديثة، القصص يف امُلحقق بدور
املاضية، الليلة يف حدث ما له يحكي الذي البازار، حارس الباالت: بنقل عالقة له كانت
منه طلب التي الجهة عن بنفسه ويستجوبه الِجمال صاحب له يُحرض أن إليه فيطلُب
حملوا الذين املراكبية أحد إىل الِجمال صاحب ويقوده البضائع. مع إليها الذهاب اللص
آخر ِجمال سائق إىل البضاعة حمل أنه فيُقرر أيًضا، التاجر فيستجوبه ِللِّص، البضاعة
تتبُّع يف بارع، ُمحقق كأيِّ ويستجوبه طلبه، يف املحل صاحب فيذهب مكانه. عىل دلَّه
إليه قاد الذي املكان إىل الجَمل صاحب ويدلُّه املرسوقات. وهي الجريمة جسم مسار
وملَّا ِللِّص، مملوًكا مكانًا املحل صاحب يجد وهناك الخانات. أحد يف والبضائع، اللص
بها ويعود اللص من فيسرتدها فيه، منه املرسوقة األربع الباالت يجد بمعرفته، يفتحه
التاجر هذا أن القارئ اكتشاف فهي كلها الحكاية يف ُمثرية معلومة أفضل أما محله. إىل
وِحيَلهم، اللصوص أساليب معرفة من مكنَّه ما هو وهذا تائب، لصٌّ إالَّ هو إن نفسه

املرسوقة. بضائعه واسرتداد السارق معرفة النهاية يف له وأتاح
ر تُصوِّ التي خواجة) عيل عليه يُطَلق (وأحيانًا كوجيا» «عيل حكاية ذلك بعد وتأتي
وتقع التجار. أحد حقِّ يف ارتُِكبت جريمٍة حل إىل ل التوصُّ يف العقيل االستدالل طرق
ميسور تاجر يعيش كان حيث الرشيد، هارون الخليفة زمن يف بغداد يف القصة أحداث
عىل يحثُّه الشيوخ أحد ُمتتالية مرات ثالث منامه يف ويرى كوجيا». «عيل يُدعى الحال
للحج. املكرمة مكة إىل الذهاب ويعتزم سماويٍّا إلهاًما ذلك يف فريى الحج، فريضة أداء
بيشءٍ ويُغطيها فخارية، جرة يف لَديه فاضت الذهب من ديناٍر ألف يَضع سفره، وقبل
«حسن» واسمه ار التجَّ من له صديٍق إىل بالجرة ويذهب للتمويه، الزيتون حبَّات من

عودته. حني إىل كأمانٍة لَديه بها يحتفظ أن منه طالبًا
فيذهب للتجارة، اإلسالمية البالد من بعدٍد يطوف الحج، مراسم كوجيا يتم أن وبعد
األثناء، تلك ويف طويلة. سنواٍت سبع منه يستغرق مما املقدس، وبيت ودمشق القاهرة إىل
منها يُحرض كي األمانة الجرة بفتح ذلك ويُغريه يعود، لن أنه حسن صديقه يظن
ال الزيتون وأن األمانه خيانة بعدم لزوجها الزوجة تحذير رغم لزوجته، الزيتون بعض
ويعثر ذلك رغم الجرة يفتح التاجر الصديق ولكن الزمن. بطول فسد قد يكون وأن بدَّ
بالزيتون كلها الجرة ملء ويُعيد لنفسه، عليها فيستويل الذهبية الدنانري عىل النهاية يف
نفس يف ووضعها كوجيا عيل عليها تركها التي الهيئة نفس عىل تبدو بحيث ويُغلقها

حسن. التاجر مخزن يف لها كوجيا عيل اختاره الذي املكان
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ليسرتدَّ حسن صديقه إىل ويذهب السنوات هذه كل بعد األمر آِخر كوجيا عيل ويعود
الذي املكان نفس يف الجرة يُريه حيث مخزنه إىل ويقوده حسن، به ب ويُرحِّ األمانه.
من تتحرَّك ولم للحج رحيله منذ ها يمسَّ لم أحًدا أن له مؤكًدا فيه، كوجيا عيل تركها
هناك أثر وال زيتونًا كلها يجدها الجرة، كوجيا عيل يفتح وحني فيه. تركها الذي املكان
يُنكر الصديق ولكن األمر، له ليرشح صديقه إىل ويعود فيها. أودعه قد كان الذي للذهب
كان كما الجرة اسرتد قد كوجيا عيل أن عىل ُمركًزا اإلنكار، يف ويلجُّ الجرة، مسَّ قد أنه
القايض ويستجوب القايض. إىل شكايته رفع إىل كوجيا عيل ويُضطر بالضبط. تركها قد
ما يجد فال الجرة، يف الذهب بوجود زعَمه تؤيد أدلًة كوجيا عيل من ويطلُب التاجَرين،
استيالئه بعدم يقوله ما صحة عىل حسن التاجر يحلف وملَّا كدليل. له يُقدِّمه أن يمكن

حسن. برباءة الُحكم إىل القايض يُضطر بالجرة، كان ماٍل أي عىل
واألسماع، األلُسن وتتناقلها بغداد، كل يف الصديَقني التاجَرين قصة وتنترش
هارون الخليفة إىل َمظلمته رفع عىل صمم قد كوجيا عيل وكان ار. السمَّ حديث وأصبحت
وأعطاه الجمعة، صالة من عودته طريق يف فانتظره بنفسه، فيها يقيض كي الرشيد
عادة من وكان أمواله. ورسق األمانه خان الذي صديقه قضية يف بالتحقيق ُملتَمسه
يَرىض ال حني الحديث االستئناف قضايا َمقام يقوم كنوع — املظالم يف النظر الخليفة
اليوم وعشية البلدة. قايض يُصدره الذي «االبتدائي» بالُحكم الخصومة أطراف من طرف
الرشيد هارون يخرج حسن، والتاجر كوجيا عيل قضية يف للنظر الخليفة ده حدَّ الذي
أحوال ليستطِلع مرسور، وخادمه جعفر وزيره مع ُمتنكًرا الليايل بعض يف كعادته
يَرونه. ال حيث من يُراقبهم فوقف يلعبون، بية الصِّ من جماعة يرى به وإذا الرعية.
التاجر. صديقه مع كوجيا عيل قصة بتقليد فيها يقومون تمثيلية أقاموا قد بية الصِّ وكان
تحقيقاته يف وأشار امُلتنازَعنْي؛ بني يفصل الذي القايض دور بتمثيل الصبية أحد وقام
الزيتون كان فإذا وزمنه، تاريخه ومعرفة بالجرة الذي الزيتون فحص رضورة إىل
الزيتون كان إذا أما حسن، وصدق خواجة كذب فقد سنوات، عليه مرت قد قديًما
تجارة يف الخرباء بتمثيل آخران صِبيَّان وقام كوجيا. عيل وصدق حسن كذب فقد حديثًا،
فحكم شهور، عليه يمرَّ لم حديث بأنه وَحَكما بالجرة، الذي الزيتون وفَحصا الزيتون،
األمانة. لخيانته حسن التاجر وبعقاب كوجيا عيل لصاِلح — امُلمثل الصبي — القايض
الخليفة أن بيد تمثيل. يف تمثيًال كله األمر كان فقد طبًعا، بالضحكات التمثيلية وانتهت
إىل ويُشري القايض، دور مثَّل الذي الصبي بذكاء اإلعجاب ينتابه يشء، كلَّ رأى الذي
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سيُحقق التي القضية جلسة لحضور الغد يف الصبي ذلك إحضار برضورة جعفر وزيره
التاجَرين. بني للفصل الخليفة فيها

حسن والتاجر كوجيا عيل من كلٌّ ويعرض الجميع. يحُرض التايل، اليوم ويف
الصبي فيطلُب املاضية. الليلة يف فعله ما يُكرِّر أن الصبي من الخليفة ويطلُب قضيتهما.
بنفسه، يكتفي ال أنه بيد حديث. زيتون أنه ويرى الخليفة فيتذوَّقه الزيتون، ق تذوُّ
الزيتون تجارة يف الثقات بعض من فطَلب باألمس، الصبيُّ فعَله ما نهج عىل سار بل
العام حصاد من أنه جميًعا فيحكمون بالجرة، الذي الزيتون تاريخ عىل الُحكم وأصنافه
وينزل األمانة. خان الذي صديقه وكذب كوجيا عيل ِصدق يتبنيَّ هنا ومن فيه. ُهم الذي
كوجيا. عيل إىل رسَقه الذي الذهب يُعيد أن بعد حسن بالتاجر صارًما عقابًا الخليفة
له سبق الذي القايض من ويطلُب الذكي، للصبيِّ مكافأة دينار مائة الخليفة ويَهُب
الصبيُّ استخدَمها التي الوسائل من العربة يأخذ بأن تحقيق دون القضية يف الُحكم
هناك تكون أن دون فيها األطراف يتنازع التي القضايا يف الحقيقة إىل ل للتوصُّ الصغري

فيها. للُحكم أدلٌَّة
والخروج االستدالل لقوة طيب ِمثال فهي الثالثة، وأبنائه اليمن أمري حكاية أما
املاهر. البولييس امُلحقق يُميز ما وهو األحداث، من بحَدٍث تُحيط ُمعينة أشياء من بأدلٍة
فأوىص موته، قبل عليهم إرثَه امَلِلك أبوهم م قسَّ األمراء، من ثالثٍة عن تحكي القصة فهذه
الحيوانية الثروة ولألصغر واملجوهرات، باألموال وألوسطهم بعِده، من بامُللك ألكربهم
فيتَّفقون والُحكم، السلطان ينُشد فالكل األب، وفاة بعد يتنازعون ولكنهم نوع. كل من
يحُكم كي ألبيهم، تابِعني كانوا الذين السالطني ألحد الذهاب عىل اململكة وزراء مع
ويُدلون فيه، يسرتيحون أخرض بمرٍج يمرُّون الطريق ويف يختلفون. فيه فيما بينهم
إن ما ولكن، الِجمال. أحد أوصاف عن ص٢٩٥ امُلقتبسة الفقرة يف املوجودة باملالحظات
أنهم إيَّاهم ُمتهًما بخناقهم يُمسك حتى جَمِله عن قالوه ما املذكور الجَمل صاحب يَسمع
هؤالء ال الجمَّ وجد وملَّا صاحبه، عن ضلَّ قد الجمل أن تبنيَّ فقد جَمَله، رسقوا الذين هم
األمراء وينفي سارقوه. هم أنهم تأكد جَملُه، بها يتميز واقعية بأوصاٍف يُدلون الثالثة
إىل معهم ويذهب يُالحقهم الجَمل صاحب ولكن الجَمل، برسقة لهم شأٍن أي بالطبع

أيًضا. منهم له يقتصَّ كي السلطان
عرفوا وكيف الجَمل، صاحب شكاية عن ويسألهم السلطان، إىل الجميع يِصل وحني
فقد األول األمري أما كاآلتي: يُجيبون رأوه، قد يكونوا لم إن ة الدقَّ بهذه الجمل أوصاف
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بينما الجمل فيه برك الذي املكان من واحد جانٍب يف ع تجمَّ وقد الذباب الحظ قد إنه قال
ذلك عىل ُسكًَّرا يحِمل كان الجمل أن فاستنتج اآلخر، الجانب من االقرتاب يتجنَّب كان
الُعشب أن الحظ قد إنه الثاني األمري وقال اآلخر. جانبه عىل حامضياٍت ويحمل الجانب
عىل فاستدل اآلخر، الجانب يف ناميًا تُرك قد بينما فقط واحدة ناحيٍة من مأكول املرج يف
الثالث األمري وقال أكله. الذي الجانب يف واحدة بعنٍي إال العشب يَر لم أعور الجَمل أن
يكن لم الجمل أن فاستنتج بعضه، فوق ُمكببًا كله تكوَّم قد الجمل رَوث أن الحظ إنه

وهناك. هنا وتنثُره بذيلها الروث تهزُّ عادة فالجمال ذيل، لديه
وفراستهم األمراء، هؤالء مالحظة بدقة إعجابه السالطني سلطان أبدى ذلك وعند
— الذكاء من القدر ذلك عىل وهم — أنهم دهشتَه وأبدى ال، الجمَّ وَرصف البارعة،
وعندها بنفسهم. مشاكلهم حلُّ بوسعهم يكون أن دون للمشورة طلبًا إليه يلجئون
أبيهم. وصية اتِّباع عىل يتَّفقوا أن بعد َمملكتهم إىل ويعودون بالخجل، األمراء يشعر

بابا عيل زوجة تطلُب حني ا، لصٍّ واألربعني بابا عيل حكاية يف الدهاء من صورة وثمة
السحري، الكهف من زوُجها أحرضه الذي الذهب به تكيل كي ِمكياًال قاسم زوجة من
ذلك يف وتنجح يكيلون، ماذا تعرف كيما الصق بيشءٍ امِلكيال قاع قاسم زوجة فتطِيل
رأينا وقد صاحبته. إىل بابا عيل زوجة تُعيده حني املكيال يف ذهبية قطعٌة تلتصق إذ
التي الطريقة بنفس حديثة بوليسية قصص يف ذلك بعد يظهر الفطري الدهاء هذا مثل

السنني! مئات منذ قاسم زوجة استخدمتها
البوليسية القصص أنواع تركيبة توازي نماذج تُمثل بساطتها، رغم القصص، وهذه
هذا، يومنا حتى كبريًا نموٍّا ونَمت انترشت ثم عرش، التاسع القرن أواسط يف ظهرت التي

التالية. السطور يف سنرى كما

الحديثة البوليسية الرواية (1)

مميًزا. أدبيٍّا شكًال بوصفها املئوي بعيِدها البوليسية القصة احتفلت ١٩٤١م، عام يف
حني (١٨٠٩–١٨٤٩م) بو» أالن «إدجار املشهور األمريكي األديب يد عىل ُولِدت قد فهي
ماجازين» «جراهام مجلة يف ١٨٤١م عام مورج» شارع «جرائم القصرية قصته نرش
١٨٤٢م. عام بنيويورك مجلة يف روجيه» ماري «لغز بعنوان تابع لها ظهر ثم بفيالدلفيا.
وبعد «الهدية». بعنوان ١٨٤٥م عام الخاِلصة البوليسية قصصه آخر بنرش «بو» قام ثم
اد النقَّ يعتربه الذي وهو «حكايات»، باسم واحد كتاٍب يف الثالث القصص صدرت ذلك،
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شخصية تظهر القصص، تلك من كلٍّ ويف الحديثة. البوليسية القصة يف كتاٍب وأهم أول
ذلك قصيص؛ DETECTIVE تحقيقات ُمخرب أول وهو ديبان»، أوغسط «س. الشيفالييه
الواقع. عاَلم يف تُوَجد أن قبل عنها الكتابة املمكن من يكن ولم جديدًة كانت املهنة هذه أن
الشخصيات بأحد البوليسية حكاياته يف تأثر قد بو أالن إدجار أن اد النقَّ ويذكر
مكتٍب أول افتتح الذي التائب اللص فيدوك»، يوجني «فرانسوا هو الغريبة، الفرنسية
احتوت التي ١٨٢٨م، عام مذكراته نرش ثم باريس، يف ١٨١٧م عام يني الرسِّ للُمخِربين
الكتاب ذلك قرأ قد بو أنَّ بدَّ وال الخيال. نسج ِمن وليست حقيقية بوليسية وقائع عىل
الفرنسية، واألسماء الفرنيس الجو عليها يغِلب بو حكايات بعض أن لدرجة به، وتأثَّر
كان «ديبان» امُلخرب أن بيد فيدوك. فيه عاش الذي العرص يف باريس يف وقائعها وتحُدث
يف الفريدة الشخصيات من ذلك بعد جاء بما ُمرهًصا الخصيب، «بو» خيال وحي من
ملاذا يعِرف أحد وال وبوارو. وميجريه كهوملز كبرية، شهرًة نالوا الذين امُلخِربين عالم
قصصه أن املؤكد ولكن ذلك، بعد البوليسية القصص كتابة عن بو أالن إدجار ف توقَّ
من سيل وتِبعها القراء، لدى واسًعا رواًجا لِقَي الذي النوع لهذا البداية كانت تلك
من األسماء من الكثري اشتهر وقد الشائق. األدبي النوع هذا نفس من والروايات القصص
«ويلكي اإلنجليزي الروائي رأسهم عىل معروفون، روائيون ومنهم القصص، تلك مؤلفي
تلكما كانت وإن الصفراء»، و«املاسة األبيض» الرداء «ذات املعروفتنَي روايتيه يف كولنز»
الروايات إىل منها MYSTERY NOVEL واألرسار الغموض روايات إىل أقرب الروايتان
فقد البولييس، النوع هذا يف الكتابة تجنُّب حاول قد ديكنز تشارلز أن ورغم البوليسية.
درود». إدوين «لغز وهي إلتمامها العمر يُمهله لم التي رواياته آخر يف إلغرائه استسلم
بالكاتب بدءوا قد الصيت الذائعي الحديثة البوليسية الرواية مؤلفي مشاهري أن غري
اسكتلندي-أيرلندي، أصل من طبيبًا دويل وكان دويل». كونان «آرثر املعروف اإلنجليزي
ابتدع التي قصِصه أول دويل ونرش امُلتنوعة. األنشطة من عديدة ميادين يف وأسهم
ثم القرمزي» اللون يف «دراسة رواية يف ١٨٨٧م عام هوملز رشلوك شخصية فيها
مع ١٨٩١م عام إالَّ يشتهر لم هوملز رشلوك أن بيد األربعة». «عالمة برواية أعقبها
كتاب ها يضمُّ التي القصار الروايات من حلقٍة أول وهي بوهيميا»، يف «فضيحة رواية
دويل كونان آرثر ابتكر وقد قصة. ٢٢ عىل يشتمل الذي هوملز»، رشلوك «مغامرات
يستخدمها التي واطسون، الدكتور شخصية هي البولييس ق للُمحقِّ مصاحبة شخصيًة
هوملز رشلوك مع ونقاِشه ُمحادثاته طريق عن وتوضيحها، األحداث عىل للتعليق املؤلِّف
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«التخفيف من ملسًة الَفِكهة واطسون بشخصية يُضفي كذلك وهو الحميم، صديقه
واألرسار. بالجرائم تمتلئ التي الرواية أحداث عىل الكوميدي»

رشلوك «مذكرات عنوان تحت ُجِمعت فقد دويل كتبَها التي التالية املجموعة أما
إىل عريضة، وُشهرًة كبريًا رواًجا القصص هذه نالت وقد قصة. ١١ وتشمل هوملز»،
ذات األخرى وُكتبه األخرى أنشطته عىل غطَّت إنها إذ بها، ذاته املؤلف ضاق درجٍة
هوملز رشلوك من التخلُّص إىل رواياته من روايٍة يف دويل عمد ولذلك التاريخية. القيمة
وبعثه عنه الكتابة إىل بالعودة وطاَلبوه عليه ثاروا ُقرَّاءه أن بيد مرصعه! يلقى جعله بأن
هوملز رشلوك ويُعتَرب هوملز». رشلوك «عودة برواية ذلك إىل اضُطرَّ حتى جديد، من
مع شكَّل وقد الغامضة، الجرائم تحقيق يف البوليسية الروايات أبطال أشهر من اليوم
كيشوت دون بالثنائي — ُمخالف نحٍو عىل وإن — يُذكِّرنا رائًعا ثنائيٍّا واطسون صديقه

بانزا. وسانشو
الذي بوارو» «هركيول رأسهم عىل املشهورين، امُلخربين من عدٌد ذلك بعد وتتابَع
الحبكة ذات البوليسية الرواية ملكة (١٨٩٠–١٩٧٦م)، كريستي» «أجاثا قريحة ابتدعته
تزال وما أمتعت التي امُللِغزة الجرائم روايات أبدع من عدًدا كريستي كتبت وقد امُلتقنة.
بالعنوان العربية إىل تُرِجمت التي صغار» هنود «عرشة وأشهرها اليوم، إىل قرَّاءها تُمتع
و«قطار النيل» عىل «جريمة املشهورة رواياتها أيًضا وهناك مجنون». «عدالة الداللة ذي
قطار «جريمة الشهرية روايتها القارئ أخذ وإذا أكرويد». و«روجر الرسيع» الرشق
قتل عىل ُمختلفني أشخاٍص تَعاُقُب وهي الرئيسية، حبكتَها سريى فإنه الرسيع»، الرشق
وقضيضها ها بقضِّ موجودة قاتله، هو أنه منهم واحٍد كل يظنُّ بحيث األشخاص، أحد
عند فيرتُكانه األحدب، قتلت أنها الخياط امرأة ظنَّت حني والخياط، األحدب حكاية يف
به (وتُلقِّ الخليفة ُمَموِّني أحد لدى فيُلقيه قتله، قد أنه يعتقد الذي اليهودي الطبيب
فيتم يَديه، بني ميت هو فإذا فيرضبه ا لصٍّ يظنُّه الذي املبارش) الغريب: باالسم القصة
تتَِّضح أن إىل األحدب، قتلوا َمن هم أنهم ليعرتفوا اآلخرون ويأتي عليه، القبض إلقاء
أجاثا أُلفة عىل خالف وال األمر. بادئ منذ حدث مما ق التحقُّ بعد للجميع األمر حقيقة
مرص وزارت بغداد، يف حياتها من شطًرا قضت التي وهي وليلة، ليلة بألف كريستي
البالد، تلك يف حوادثها تقع بوليسية قصص ولها واإلسالمية، العربية األقطار من وغريها
األصيل العنوان به تُرِجم الذي االسم وهو النيل» وادي يف «جريمة قاطبة أشهرها لعلَّ
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–١٩٠٣) سيمنون» «جورج البلجيكي للكاتب «ميجريه» املفتش اشتُهر كذلك
لبالن» «موريس الكاتب قدَّم فرنسا، ويف رواياته. من عرشاٍت يف ظهر الذي ١٩٨٩م)
وميجريه بوارو من العكس وعىل لوبني». «أرسني الشهرية شخصيته (١٨٦٤–١٩٤١م)
إىل الحقوق لردِّ جهَده يبذل وحاذق، وظريف عادل لصٌّ ولكنه ا، لصٍّ لوبني كان وهوملز،

هود». «روبني شخصية من حديث نوع هو فكأنما العدل، وإقامة أصحابها،
القرَّاء بعض اعتقد أن الخيالية القصصية الشخصيات تلك ُشهرة من بلغ وقد
يف مسكنه عنوان عىل هوملز رشلوك إىل الخطابات وأرسلوا حقيقية، شخصيات أنها
متحًفا فرنسا بشمال «إترتا» مدينة افتتحت أخرى، ناحيٍة ومن بلندن. سرتيت» «بيكر
لبالن موريس روايات أشهر ألحد مرسًحا كانت املدينة وتلك لوبني. أرسني لشخصية

الجوفاء». «املسلة رواية وهي لوبني وأرسني
ظهرت منذ العربي، القارئ عىل كبريًا البوليسية الروايات تلك تأثري كان وقد
نظًرا الجيب»، «روايات سلسلة يف خاصة العرشين، القرن من الثالثينيات يف ترجماتها
تلك راجت وقد القراءة. عىل النشء تغري التي امُلتنوِّعة ومغامراتها امُلشوِّقة ألحداثها
معه زعم الذي الحد إىل — مرص يف خاصة — األيام تلك يف كبريًا رواًجا الرتجمات
ينسبونها ثم خياِلهم من القصص يؤلفون كانوا العرب امُلرتجمني بعض بأن البعض
صدرت التي القصص كثرة وتتَِّضح دويل! وكونان كريستي وأجاثا لبالن موريس إىل
للكتب الببليوجرايف «الثبت إىل بالرجوع البوليسية للروايات املؤلِّفني لهؤالء بالعربية
القومية والوثائق الكتب دار عن ٢٠٠٢م عام (الصادر مرص» يف العربية للغة املرتجمة
يف صدرت التي وغريهما هوملز ورشلوك لوبني أرسني لروايات الهائل الكم ورؤية بمرص)
الروايات تلك فضل من وكان األخرى! العربية األقطار يف منها صدر ا عمَّ ناهيك مرص،
يف األدبية القراءة إىل بعَدها وانتقل عموًما، القراءة يف الجيل ذلك حبَّبت أن التشويقية
شخصيات يُنِجب لم الحديث العربي األدب أن عجٍب ومن ع. امُلتنوِّ الواسع األدب عاَلم
يف وتحقيقية بوليسية حبكاٍت من عرْضنا فيما عوٌض ذلك يف لنا ولكن ُمماثلة، بوليسية
بطلُها يقوم الذي الحريري مقامات من العنارص بعض يف وكذلك وليلة، ليلة ألف قصص
البولييس. القص مالمح بعض إىل تُحيل والتنكُّر ي التخفِّ يف بمغامراٍت الرسوجي زيد أبو
تُقدمه ِلما البوليسية الروايات عىل الشديد اإلقبال من الغرب يف الحال كان كذلك
ُمتعددة نماذج الغربي الروائي الخطاب شهد أن وبعد وتشويق. تسليٍة من القرَّاء إىل
بروست ومارسيل جويس جيمس يد عىل الرسد طُرق يف التجريبي التجديد من
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البوليسية الرواية اعتُِربت وشتاينبك، وفوكنر همنجواي كتابات ومع وولف، وفرجينيا
عادت فقد اليوم، تغري قد األمر أن بيد األدبية. القيمة حيث من أدنى مستًوى يف
واإلثارة SUSPENSE التشويق عنارص عن تبحث — األمريكية خاصة — الغربية الرواية
الرمزية الروايات من الكثري وبعد العادي. القارئ يطلُبه الذي والغموض، THRILL
بوليسيٍّا» «عنًرصا دائًما رواياتهم تضمني عىل يحرصون الروائيُّون أصبح والحداثية،
ويحِمله القارئ يشدُّ الذي الغموض من نوًعا الحبكة عىل يُضفي مما تشويقية، وألغاًزا
و«بول ميلر» «نورمان عند واضًحا ذلك نجد ونحن آخرها. حتى الرواية ُمطالعة عىل
و«كارول لودج» و«ديفيد روث» و«فيليب مانهاتن) عن ثُالثيته يف (خاصة أوستري»
صورٍة (يف البوليسية الرواية كتَّاب من جديد جيل ظهر كما كثريون. وغريهم أوتس»
النيويورك جريدة تنُرشها التي امَلبيعات أعىل خانة يف كتُبُهم تظلُّ أمريكا، يف ُمتجدِّدة)
جيمس شلدون، سدني جريشام، جون ومنهم: األدبي، ُملحقها يف أسبوع كل تايمز

غريهم. وكثري كالنيس، توم كونتز، دين روبرتس، نورا باترسون،
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اعَلم ولدي، يا فقالت الرجال؟ تُبغض امللكة كون سبب ما أمي يا لكن …»
نائمًة كانت أنها فاتفق منه، أحسن األرض وجه عىل ما مليًحا بستانًا لها أن
نزلت أنها املنام يف رأت إذ النوم لذيذ يف هي فبينما الليايل من ليلٍة ذات فيه
بُعٍد عىل وقعد قمًحا حوله ونثر رشًكا نصب قد صيَّاًدا فرأت البستان يف
اجتمعت وقد ساعة مقدار إال يكن فلم الصيد، من فيه يقع ما ينُظر منه
فنفرت فيه يتخبَّط وصار الرشك يف ذَكر طري فوقع القمح لتلتِقط الطيور
عادت ثم لطيفة ساعٍة غري عنه تغب فلم ُجملتها، من وأُنثاه عنه الطيور
تُعالج تزل ولم طريها ِرجل يف التي الَعني وحاولت الَرشك إىل وتقدَّمت إليه
ينعس. قاعد والصياد هذا كل طريَها، وخلَّصت قرضتْها حتى بِمنقارها فيها
وقعد القمح نثر وجدَّد فأصلحه انفسد، قد فرآه الرشك إىل نظر أفاق ا فلمَّ
ُجملتها ومن عليه اجتمعت قد بالطيور وإذا ساعة فبعد الرشك. من بُعٍد عىل
الرشك يف وقعت قد باألُنثى وإذا الحب لتلتِقط الطيور فتقدَّمت والذكر، األنثى
من خلَّصته الذي وطريُها عنها جميُعه الحمام فطار فيه، تختِبط وصارت
بعد إال يُِفق ولم النوم عليه غلب الصياد وكان إليها، يُعد ولم الطيور، ُجملة
إليها م وتقدَّ فقام الرشك، يف وهي الطرية وجد نوِمه من أفاق ا فلمَّ مديدة. مدٍة
وقالت: مرعوبة وهي امللك بنت فانتبهت وذبَحها. الرشك من رجَليها وخلَّص
عليه روحها وترمي الرجل عىل تُشِفق فاملرأة النساء، مع الرجال تفعل هكذا
يفوتها فإنه ة مشقَّ يف ووقعت املوىل عليها قىض إذا ذلك وبعد ة املشقَّ يف وهو
الرجال يف يثِق من هللا فلعن معروف، من معه فعَلتْه ما وضاع يُخلِّصها ولم
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من الرجال بغضت إنها ثم النساء. معهم تفعله الذي املعروف يُنكرون فإنهم
اليوم.» ذلك

النفوس وحياة أردشري حكاية

مرحبًا لك: وتقول ك، أمُّ لك فتخُرج واطُرقه السابع الباب إىل ادُخل ثم …»
ثيابك. واخلعي عني بعيدًة خليكي لها: فقل عليك. أُسلِّم حتى قدِّم ابني، يا
تُعرِّيني؟ كيف والرتبية، الرضاعة حق عليك ويل ك أمُّ أنا ابني يا لك: فتقول
يف ُمعلًقا سيًفا تِجد يمينك جهَة وانظر قتلتُك. ثيابك تخلعي لم إن لها: فقل
إليك، وتتواَضع تُخاِدعك تصري اخلعي، لها وقل عليها، واسَحبْه فُخذه الحائط،
تُهدِّدها تزل ولم الباقي. اخلعي لها ُقل شيئًا لك تخلع فكلَّما عليها، تُشِفق فال
الرموز حللَت قد تكون وحينئٍذ وتسقط. عليها ما جميَع لك تخلع حتى بالقتل
له قال العظيمة األهوال هذه من الجَزع جودر أبدى وحني األرصاد. وأبطلَت

«… أرواح غري من أشباح إنهم تَخف، ال جودر يا املغربي:

الصياد جودر حكاية

ا فلمَّ ذكور. أوالد ثالثة امللك من خلَّفت قد املدة هذه يف شهرزاد وكانت …»
وقالت امللك يَدي بني األرض وقبَّلت قَدَميها عىل قامت الحكاية هذه من فرغت
وليلة ليلة ألف ويل جاريتك أنا إني واألوان، العرص وفريد الزمان ملك يا له:
طَمع من جنابك يف يل فهل امُلتقدِّمني، وَمواعظ السابقني بحديث أُحدِّثك وأنا
فصاحت شهرزاد. يا تُْعَطي تَمنَّي امللك: لها فقال أُمنية؟ عليك أتمنَّى حتى
ُمرسِعني بهم لها فجاءوا أوالدي! هاتوا لهم: وقالت والطواشية الدادات عىل
ا فلمَّ يرضع. وواحد يحبي، وواحد يميش، منهم واحد ذكور: أوالد ثالثة وهم
الزمان، ملك يا وقالت: األرض وقبَّلت امللك ام ُقدَّ ووضعتهم أخذتهم بهم جاءوا
األطفال، لهؤالء إكراًما القتل من تُعتقني أن عليك تمنَّيُت وقد أوالدك هؤالء
تربيتهم يُحِسن من يجدون وال أمٍّ غري من األطفال هؤالء يَِرصْ قتلتَني إن فإنك
شهرزاد، يا وقال: صدره إىل أوالده وضمَّ امللك بكى ذلك وعند النساء. من
عفيفًة رأيتُك لكوني األوالد هؤالء مجيء قبل من عنك عفوُت قد إني وهللا
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عىل هللا وأُشهد وفرعك، وأصلك ك وأُمِّ أبيك ويف فيك هللا بارك تقيَّة، ُحرة نقية
فرًحا وفرحت وقدَميه يَديه فقبَّلت ك. يرضُّ يشءٍ كل من عنك عفوُت قد أني
رساية يف الرسور وشاع ووقاًرا. هيبًة وزادك عمرك هللا أطال له: وقالت زائًدا
من أبيض ولونها األعمار من تَُعد ال ليلًة وكانت املدينة، يف انترش حتى امللك
العسكر جميع إىل فأرسل مغموًرا، وبالخري مرسوًرا امللك وأصبح النهار. وجه
هللا سرتك له: وقال جليلة سنيًة خلعًة شهرزاد أبي وزيره عىل وخلع فحرضوا
الناس، بنات قتل عن لتوبتي سببًا كانت التي الكريمة ابنتَك زوَّجتني حيث
والحمد ذكور، أوالد بثالثة منها هللا ورزقني زكيًة عفيفًة نقيًة حرًة رأيتُها وقد
وأمر الدولة، وأرباب الوزراء كامل عىل خلع ثم الجزيلة. النعمة هذه عىل هلل
بل ماله، من شيئًا املدينة أهل من أحًدا يُكلِّف ولم يوًما ثالثني املدينة بزينة
يسبق لم عظيمة زينًة املدينة فزيَّنوا امللك. خزانة من واملصاريف الُكلفة كامل
وأجزل املالعب، أرباب كامل ولُعبت الزمور، وزمرت الطبول ت ودقَّ مثلها،
سائر بإكرامه وعمَّ واملساكني الفقراء عىل وتصدَّق واملواهب العطايا امللك لهم

«… مملكته وأهل رعيته
الخاتمة

ليلة ألف أيام معروًفا وأتباعه، فرويد يد عىل ظهر الذي النحو عىل النفس، علم يكن لم
يعجب األول االقتباس منها أخذنا التي القصة يف ل يتأمَّ من أن بيد الحال، بطبيعة وليلة
والعالج التحليل أصول وبني الحكاية، تلك نها تتضمَّ التي الواقعة بني الغريب التماثُل من
عن تنشأ لم ُمركبة، نفسية عقدٍة أمام هنا فنحن اليوم. نعرفه ما نحو عىل النفِسيَّني
العقدة بتلك فيُصيبها امللوك أحد ابنة األمريات إحدى تراه حلٍم عن بل حقيقية، واقعٍة
لها سبق قد كان األنثى أن رغم بأُنثاه، ذكر طرٍي غْدر يف الحلم ويتمثَّل الدفينة. النفسية
يفعل لم الذكر أن إال للطيور. صائد نصبَه فخٍّ أي َرشك من الطري ذكر زوجها أنقذت أن
عىل بالذبح مصريها تَلقى وترَكها ذاته، الفخ يف هي وقعت حني اليشء نفس أُنثاه مع
وجه عىل للرجال األمرية كراهية شكل يف النفسية العقدة هذه انعكست وقد الصياد. يد
جميًعا. للذكور لَديها يرمز الذي الطري ذكر وخيانة ٍة وخسَّ غْدٍر من رأته ِلما العموم،

يسمع حيث وليلة، ليلة ألف حكايات من نمطية حكايٍة سياق يف العقدة هذه وتأتي
فيعقد العراق، ملك القادر عبد امللك ابنة النفوس حياة جمال عن شرياز ملك ابن أردشري
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(كما — السماع عىل — بها والفوز عنها بحثًا بالده من ويخرج ِوصالها، عىل العزم
العراق، إىل أبيه وزير بصحبة أردشري ويصل بدولسينيا). كيشوت دون غرام يف يحُدث
النفوس حياة ُمربية وتزوره وكرمه. بجوده ويُشتهر الثمينة، للتجارة محالٍّ ويفتتح
األمرية وتردُّ امللك. بنت األمرية سيدتها إىل وغرام ُحب رسائل لها ويُحمِّ ه، بِرسِّ لها فيبوح
وتبوح مكاتبتها. واصل إذا بقتله وتُهدِّد ُحبها عن الكفَّ منه تطلُب برسائل رسائله عىل
الرجال. لصنف األمرية كراهية سببت التي النفسية» «العقدة عن ألردشري العجوز امُلربية
يمكن بما يقوم جعلته حيلٍة يف ففكر ملساعدته، الوزير يهبُّ عندئٍذ أردشري؟ يفعل فماذا
دونما نظريٍّا، وليس فعيل نحٍو عىل ولكن امُلحدثني، النفسيني امُلعاِلجني أرقى به يقوم أن

الكهربائية! الصدمات أو باألدوية عالج أو استماع جلسات
تخرج عظيم، بستان لها النفوس حياة أن امُلربية من والوزير أردشري علم فقد
العجوز البستان حارس عىل الوزير فيحتال السنة، يف مرة فيه والتنزُّه عليه للفرجة
بالعمال الوزير وأتى امُلهملة. البستان جدران عىل كاملة «جدارية» برسم له ليسمح الفقري
ينصب صياد التايل: الوجه عىل لوحاٍت شكل عىل الجدارية رسم منهم وطلب والبنائني،
تهرب الرشك. يف طرٍي ذكر فيقع الطيور عليه تجتمع قمًحا. فيه وينثر للطيور فًخا
ذكَرها تُخلِّص حتى الرشك حبال وتقرض األُنثى تعود الذكر. أُنثى ومنهم الطيور جميع
أنثى تنشبك القمح. وبه أخرى مرًة الرشك وينصب الصياد يصحو نائم. الصياد بينما
جارح نرس يلتِقطه الذكر يطري حني ذََكرها. ومنهم الطيور عنها ويطري الفخ يف الطري

الصياد. يذبحها التي أُنثاه، إلنقاذ الذكر يُعد لم لهذا ويلتهمه.
وأمرُت األمر ذلك فعلُت الذي «أنا بقوله: الرسم ذلك سبب ألردشري الوزير ويرشح
ذبَحه وقد الجارح النرس مخالب يف الذكر الطريَ يجعلوا وأن املنام بتصوير انني الدهَّ
ترى ان الدهَّ هذا إىل ونظرت امللك بنت نزلت إذا حتى لحَمه. وأكل دِمه من ورشب
بُغضها عن وترجع فتعذُره الجارح النرس ذبَحه وقد الطري إىل وتنُظر املنام هذا صورة

للرجال.»
أنه الخارج من فتالحظ بُستانها، لزيارة األمرية تذهب ال. الفعَّ العالج يميض وهكذا
«تعايل بُمربيتها: وتهتف تراه، مما العَجب ينتابها تدُخل وحني الجدران، تجديد جرى
الِحيلة، عىل ُمطَّلعة امُلربية وكانت وانظري!» اإليوان صدر ادُخيل .. عجيبًا شيئًا انظري
ثم بة، ُمتعجِّ الجدارية ل تتأمَّ فهي عنده، ُممرضة أو النفيس الطبيب مساعدة وكأنها
يف رأيتِه ما وجميع والَرشك والصياد البستان صورة هو هذا «إن شارحًة: لها تقول
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إالَّ الصياد َرشك من ويُخلِّصها أُنثاه إىل يعود أن من طار، ملَّا الذَكر، منع وما املنام،
لحمه ومزَّق دَمه وِرشب ذبَحه وقد الجارح النرس مخالب تحت نظرته فإني عظيم، مانع
فقالت «… الرشك من وتخليصها إليها العودة عن تأخريه سبب سيدتي يا وهذا وأكَله،
امُلربية وتُفيض ظلْمناه.» قد ونحن والقَدر القضاء عليه جرى الطري هذا …» امللك بنت
امللك بنت األمرية قلب يف ما كل زال حتى عموًما الرجال وعن الطري ذَكر عن الدفاع يف

للرجال! بُغض من
إىل وتنتهي وجْزر، مدٍّ بني ما الِجسام وأحداثها مجراها يف ذلك بعد القصة وتميض

العجيبة. واملالبسات املغامرات من الكثري بعد النفوس وحياة أردشري زواج
أوديب عقدة إىل بوضوٍح فيُشري الصياد جودر قصة من الثاني االقتباس أما
من الحكاية تلك يف األسطورية األصداء من الكثري امُلعلقون وجد وقد وُمتعلقاتها.
تتعلَّق األحداث الكثرية الحكاية تلك من تَعنينا التي والحبكة وليلة، ليلة ألف حكايات
أداء طريق عن إال وفتحه إليه الوصول يمكن وال الشمردل، كنز ى يُسمَّ مرصود بكنٍز
واملراسم الطقوس تلك أداء يف التهاون عدم عىل والحرص معني، زمن يف ُمعينة طقوٍس
نفس إىل االنتظار وتعنيَّ السحر بَطَل وإالَّ واألهوال، املصاعب رغم — أنملٍة َقيد —
يَجمعها وأساطري بدائية عهوٍد إىل ترجع األمور هذه وكل يَليه. الذي العام من الوقت
يف بودكني» و«مود الذهبي» «الغصن يف فريزر» «جيمس ره صوَّ الذي الجماعي الالوعي
للعبور عملُه يِجب بما جودر املغربي الساحر ويُويص عر». الشِّ يف الُعليا «النماذج كتابها
لجودر تجري ُمقابلة املحاذير تلك بني ومن الكنز، إىل والوصول املحاذير تلك من سليًما
جودر عىل يتعنيَّ نهٍر قاع يف وهي املرصود، الكنز أبواب من السابع الباب يف ه أُمِّ مع
جودر ذ ويُنفِّ األبواب. إىل للوصول النهر ذلك مياه بتجفيف الساحر قام أن بعد ُولُوجها
نفس يف األوديبية العقدة تتفاعل األم، لقاء إىل وصل إذا حتى املغربي، الساحر تعاليم
ا فلمَّ فحسب، شبح هنا األُمَّ أنَّ من الساحر له ذكَره ما استيعاب عن ويعجز جودر،
األمر يُخالف العورة، تُغطي ثياب من عليها تبقى ما آِخر بخْلع يفضحها بأال عليه تلحُّ
«صاحت ذلك لها يقول ملَّا إذ السحر، يُبطل ما وهو يسرتها، ما عىل باإلبقاء لها ويسمح
الكنز خدام عليه واجتمعت املطر قطر مثل رضب عليه فنزل فارضبوه، غلط قد وقالت:
الكنز أبواب وانغلقت الكنز باب خارج فرَموه ودفعوه عمره يف ينسها لم علقًة فرضبوه
كما النهر يف املياه وجرت الحال يف املغربي أخذه الباب خارج رموه ا فلمَّ كانت؛ كما

كانت.»
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ال لك قلُت «أما ذاك: له يقول حدث، ما الساحر للمغربي جودر يحكي وحني
السنة يف الوقت نفس إىل االنتظار عليهما ويتعنيَّ نفسك.» وأسأت أسأتني لقد تُخالف؟
أنَّ تظن «ال قائًال الساحر ويُذكِّره الطقوس، بنفس والساحر جودر يقوم حيث التالية،
يُصمم املرة، هذه ويف تُغلِّطك.» أن وُمرادها ك أُمِّ صورة يف رَصد هي وإنما أمك املرأة
روح. غري من شبًحا صارت ذلك، تفعل وحني ثياب، من عليها ما كلَّ األم تخلع أن عىل
املوقف ذلك عىل واألساطري» األدب يف «البطل الَقيِّم كتابه يف عيَّاد شكري الدكتور ويُعلق

بقوله: تعليٍق خري
من كبري بقْدٍر احتفظ الذي الشعبي، القصص ر يُصوِّ الرائع الوضوح «بهذا
الطفولة بوْهم تعلًقا رها يُصوِّ أوديب. عقدة املبارش، املركز وتعبريها األسطورة موضوعية
من أخطر قاِتل، وْهم أنه الشباب عرفه ما مع يلتئم يُعد لم الذي الوهم ذلك األم، عن
وآَصل، أقَدم خوٍف من فرًعا إال املوت خوف يُدرك ال اإلنسان ألن نفسه، املوت خوف
ليست ولكن اإلرصار. بسيف إالَّ الوهم هذا البطل يقتُل وال األم. من الحرمان خوف وهو
بالكنوز، العليم الساحر ذلك فقبلها الشعبية، القصة يف البطل عدة هي وحَدها الشجاعة
واآللهة العبور طقوس يف الكبار شأن هو (كما يفعل أن ينبغي ما إىل هه يُوجِّ والذي
الخطر الغول هذا يُواِجه أن إذًا البطل عىل واملالحم). األساطري يف بالخفايا العاِلمني
وعندما املايض. لذَّات نحو الحارض لحاجات ر امُلدمِّ االنحراف هذا الحبيب، املظهر ذا
كنوز للبطل وتنفِتح روح» بال «شبًحا الوهم يسقط املعرفة، عىل بالتصميم الوهم يُواِجه

الحياة.»
تعيش القصة، ويف املواصف. وزين مرسور حكاية يف أخرى فرويدية ملحٌة وثمة
التاجر يهوى قلبَها ولكنَّ زوجته، أنها وادَّعى اختطفها يهودي رجٍل مع املواصف زين
يأتي حني وحتى عنها. ُمرتحًال امُلزيف الزوج كان كلَّما لقائه عىل تحتال وهي مرسور،
الالوعي يف االنشغال ذلك ويبدو بمرسور، مشغوًال قلبُها يَظلُّ املواصف، زين إىل الزوج
بل تنَْم لم فإنها املواصف زين وأما …» حبيبها: باسم منامها يف فتلَهج نائمة، وهي
اليهودي ففِهم ليلة، وثالث ليلٍة ثاني إىل األمر ذلك واستمرَّ بمرسور، مشغوًال قلبها صار
نصف َمناِمه من انتبه ليلٍة رابع ويف عليها. فأنكر البال مشغولة وهي عليها ونقد أمَرها
األمر وهذا «… حضنه يف نائمة وهي مرسور بِذكر منامها يف تلَهج زوجته فسمع الليل
مشغوًال املرء الوعي يكون حني اللسان، بعثرات الحديث النفس علم يف أيًضا معروف
هو الحكاية، تلك ويف معه. يكون آخر شخٍص عىل غفلٍة يف اسمه فيُطِلق ما، بشخٍص
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يف ُمستغرًقا املرء يكون حني عليه فيظهر الواعي العقل عىل سطوته يُمارس الالوعي
الالوعي. عن فرويد نظرية يف تماًما واِرد وهذا نَومه؛

وأهميتها» الجنِّيات حكايات «معنى كتابه يف بتلهايم» «برونو الباحث ويتناول
ليلة ألف قصص بعض ويُعالج الجنِّيات، لحكايات السيكلوجية التفسريات (١٩٧٦م)
تفسريًا الربي» هللا وعبد البحري هللا عبد «حكاية يفرس فهو املنظور، هذا من وليلة
فعبد الواحدة، اإلنسانية النفس يف ُمتضادَّين طرَفني يُمثِّالن الرُجَلني أن فيعتِرب فرويديٍّا،
وتصور ،THE ID الهَو البحري هللا عبد يمثل بينما ،THE EGO األنا يمثل الربي هللا

الربي. هللا عبد وفانتازيات تهاويم — ما نحٍو عىل — البحري هللا عبد مغامرات
ليلة ألف حكايات وجود علَّة فهو الفصل، هذا صْدر يف الوارد الثالث االقتباس أما
عن — زوجها — شهريار امللك نظر ْرصف إىل بالِحيلة لت توسَّ قد شهرزاد إن إذ ذاتها.
شهرزاد إليها لجأت التي الِحيلة وما الصباح، يف يتزوَّجها التي العروس قتل يف عادته
أن من فبدًال هنا، النفيس التحليل آية انعكست وقد عليه. امُلشوِّقة الحكايات قصُّ إال
الطبيب أمام املرىض) هؤالء من واحٌد شهريار أن شك (وال النفيس املريض يجلس
النفسية الطبيبة أمام يجلس به إذ حياته، ومسار وهواِجَسه هموَمه له ويَحكي النفيس
مظاهر كل أمامه م تُجسِّ تفصيلية وقصص حكاياٍت بتقديم تُعاِلجه التي — شهرزاد —
النساء. غدر وأهمها خاصة، منها يُعاني التي النفسية الُعَقد ومنها اإلنسانية الحياة
(انظر وخيانتهن وِحيَلهن النساء بمكائد يزخر شهرزاد قصص من الكثري أن حقيقًة
مواجهة يف النفيس املريض يضع هذا أن إال الكتاب) هذا من بذلك الخاص الفصل
الصالح فيهن — عموًما اإلنسان كما — النساء أن ليُدرك الحياة، واقع إىل ويُنبِّهه الواقع،
وهي ألزواجهن، الوفيَّات النساء من الكثري هناك خائنات، نساءً هناك أن وكما والطالح،
قد إنها إذ الطيبة؛ وبالِعرشة وبالُحب، بالقصص، زوَجها تُعالج فهي منهن، واحدة
«برونو الباحث أن بالذكر وجدير األبناء! من ثالثة وليلة، ليلة األلف خالل منه أنجبت

كذلك. الرأى هذا يتبنَّى الذكر سالف بتلهايم»
الكاِتبات وأثارت لزوِجها، الخانع امتثالها شهرزاد عىل النقاد من الكثري نعى وقد
املرأة بمثابة أراها هنا أني غري وتكراًرا، مراًرا املوضوع هذا FEMENISTS النسويات
«عقدة عنده بَت ترسَّ الذي الزوج ذلك بيِد لألخذ وذكائها بمعرفتها احتالت التي الذكية
التي القصص حبكات من كثيفة مسالك عرب وقادته املرأة، خيانة ضدَّ عميقة نفسية»
وجمالها ووفائها، املرأة بخيانة ومرِّه، بحلِوه الواقع له وتُقدِّم بالواقع، الخيال تمزج
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الحكايات تلك تنتهي أن إىل يؤدي مما زوجها، عالج يف النهاية يف تنجح حتى وُقبحها،
بالشفاء. الهناء َقَرنت التي السعيدة النهاية هذه

ألف بحكايات نفسه فرويد سيجموند اهتمام إىل اإلشارة تجُدر املقابل، الطرف ويف
حالة مثل مرضاه، عند ُمعينة نفسية لحاالٍت تحليله معرض يف ذكَرها التي وليلة، ليلة
فرويد أشار وقد العربية. الليايل يف الواحدة العني ذا القرد فيها ذكر التي الفأر» «الرجل
التي الثاني الصعلوك حكاية خاصة والبنات، ال الحمَّ حكاية يف املروية القصص إىل
ظروٍف نتيجَة عينًا فقدوا قد الثالثة الصعاليك أن والحظ قرد، إىل ل تحوَّ كيف فيها يقصُّ
إليه رجعنا الذي كتابه حوايش يف كراكشيولو بيرت الربوفيسور ويذكر ِجنيس. طابع ذات
لألحالم، والرشقية العربية بالتفسريات فرويد اهتمام نما ١٩١٤م، عام بحلول أنه سابًقا،
فرويد كان الذي الوقت يف «فيينا» يف قويٍّا كان وحكاياتها وليلة ليلة بألف االهتمام وأن

فيها. ُمقيًما

236



األحالم

من روضٍة يف أنه نوِمه يف فرأى الليايل من ليلٍة يف نائًما كان أنه فاتفق …»
الفضة مثل بيضاء حمامة ُجملتها من طيور أربعة وفيها الرياض أحسن
رأى ذلك وبعد عظيم، وجٌد منها قلِبه يف وصار الحمامة تلك فأعجبته املجلية،
ثم عليه، ذلك فعظم يِده من الحمامة تلك خطف عظيم طائر عليه نزل أنه
الصباح إىل أشواَقه يُعالج فصار الحمامة يِجِد فلم نوِمه من انتبََه ذلك بعد

«… املنام هذا يل يُفرسِّ َمن إىل اليوم أروح أن بدَّ ال نفسه يف فقال
املواصف زين معشوقته مع التاجر مرسور حكاية

فنفد كثري، وماٍل وافرة نعمٍة صاِحب كان بغداد من رجًال أنَّ يُحكى ومما …»
ذات فنام جهيد. بجهٍد إال ُقوتَه ينال وال شيئًا يملك ال وصار حاله وتغريَّ ماله
فاتبَعه بمرص رزقك إن له: يقول قائًال منامه يف فرأى مقهور مغمور وهو ليلٍة
مسجد. يف نام املساء وأدركه إليها وصل ا فلمَّ مرص، إىل فسافر إليه. ه وتوجَّ
دخلوا اللصوص من جماعًة أنَّ تعاىل هللا فقدَّر بيت، املسجد بجوار وكان
اللصوص حركة عىل البيت أهل فانتبه البيت، ذلك إىل منه لوا وتوصَّ املسجد
املسجد الوايل ودخل اللصوص. فهَرب بأتباعه الوايل فأغاثهم بالصياح. وقاموا
رضبًا باملقارع ورضبَه عليه فقبض املسجد يف نائًما البغدادي الرجل فوجَد
أحرضه ثُم السجن يف أياٍم ثالثة فمكث وسجنَه. الهالك عىل أرشف حتى ُمؤمًلا
التي حاجتك وما له: قال بغداد. ِمن قال: أنت؟ البالد أي من له: وقال الوايل
إنَّ يل يقول قائًال منامي يف رأيُت إني قال: مرص؟ إىل مجيئك يف سبٌب هي
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به، أخربَني الذي الرزق وجدُت مرص إىل جئُت ا فلمَّ إليه، ه فتوجَّ بمرص رزقك
قليل يا له: وقال نواجذه بدت حتى الوايل فضحك منك. نلتُها التي املقارع تلك
بخطِّ بغداد يف بيتًا إن ىل: يقول قائًال منامي يف مراٍت ثالث رأيُت أنا العقل،
ه فتوجَّ عظيم ُجرم له مال بها فسقيَّة تحتها جنينة ِبحوشه كذا وصفة كذا
أجل من بلدة إىل بلدة من سافرَت عقلك قلَِّة من وأنت ه. أتوجَّ فلم وُخذه، إليه
عىل بها استِعن له: وقال دراهم أعطاه ثم أحالم. أضغاث وهي رأيتَها رؤيا
يف الوايل وصفه الذي البيت وكان بغداد. إىل وعاد فأخذها .. بلدك إىل عودتك
فرأى الفسقية تحت حفر منزله إىل وصل ا فلمَّ الرجل. ذلك بيت هو بغداد

عجيب.» اتفاق وهذا ورزقه. عليه هللا ع ووسَّ كثريًا ماًال
بغداد من رجل إفالس حكاية

مصلوبًا، جعفر وجد جاء ا فلمَّ عادته، عىل بالقصيدة األعرابي ذلك فجاءه …»
وحزن شديًدا بكاءً وبكى راِحلته وأناخ به مصلوٌب هو الذي املحل إىل فجاء
له: يقول املنام يف الربمكي جعفر فرأى ونام. القصيدة وأنشد عظيًما حزنًا
واسأل البرصة إىل ه توجَّ ولكن رأيت، ما عىل فوجدتنا وجئتنا نفسك أتعبَت إنك
يُقرئك الربمكي جعفر إن له: وقل البرصة تجار من وكذا كذا اسُمه رجل عن
من األعرابي انتبه ا فلمَّ الفولة. بأمارة ديناٍر ألف اعطني لك ويقول السالم
جعفر قال ما وبلَّغه به واجتمع التاجر ذلك عن فسأل البرصة إىل ه توجَّ نومه
كرَّم إنه ثم الدنيا، يفارق أن كاد حتى شديًدا بكاءً التاجر فبكى املنام، يف
أراد وملَّا ُمكرًما. أياٍم ثالثة عنده ومكث مثواه وأحسن عنده وأجلسه األعرابي
بها لك املأمور هي األلف له: وقال دينار وخمسمائة ألًفا أعطاه االنرصاف

«… دينار ألف سنة كل يف ولك إليك، مني إكرام والخمسمائة

والفوَّال الربمكي جعفر حكاية

قالوا: أنا. هو لهم: فقلُت الزيادي؟ حسان أبي منزل أتعرف يل: وقالوا …»
أنت؟ من يل: فقال املأمون عىل دخلُت حتى معهم فِرسُت املؤمنني. أمري أجب
الحديث. وأصحاب الفقهاء من يوسف، أبي القايض أصحاب من رجل قلت:
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تك. قصَّ يل ارشح قال الزيادي. حسان بأبي قلت: تُكنَّى؟ يشءٍ بأي فقال:
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تركني ما ويَحَك، وقال: شديًدا بكاءً فبكى خربي، له فرشحُت
أبا أِغث ويحك، يل: قال الليل أول نمُت ملَّا فإني بسببك. الليلة هذه يف أنام
أبا أِغث ويحَك، يل: وقال فأتاني نمُت ثم أعرفك. ولم فانتبهُت الزيادي. حسان
أِغث ويحك، يل: وقال فأتاني نمُت ثم أعرفك. ولم فانتبهُت الزيادي. حسان
وقد كلَّه الليل وسهرُت ذلك بعد النوم عىل ُت تجاَرسْ فما الزيادي. حسان أبا

«… جانب كل من طلبك يف وأرسلتُهم الناس أيقظُت

والخراساني الزيادي حسان أبي حكاية

الغريب االتفاق هذا ومن األبيات هذه من ب تعجَّ كالمها، امُلتوكِّل سِمع ا فلمَّ …»
دخل ا فلمَّ الحجرة. يف عليها فدخل ملناِمه موافًقا مناًما محبوبة رأت حيث
وقالت: وقبَّلتْها أقدامه عىل وانكبَّْت إليه بالقيام بادرت به ت وأحسَّ ُحجرتها
من انتبهُت ا فلمَّ البارحة، ليلَة منامي يف الواقعة هذه رأيُت لقد سيدي، يا وهللا
ثم ذلك. مثل مناًما رأيُت إني وهللا املتوكل: لها فقال األبيات. هذه نظمُت النوم

«… بلياليها أياٍم سبعة عندها وأقام واصطلحا تعانقا إنهما

ومحبوبة امُلتوكِّل حكاية

عليِك خائف وأنا رؤيا الليلة هذه يف رأيُت أني اعلمي بنتي، يا لها: وقال …»
يا يشءٍ ألي له: فقالت طويل. همٌّ هذا سفرك من لك يِصل أن وخائف منها
أمواًال فيه فرأيُت كنًزا دخلُت كأني رأيُت قال: املنام؟ يف رأيَت يشءٍ وأي أبِت؟
وال جميعه الكنز ذلك من يُعِجبني لم وكأنه كثرية ويواقيت وجواهر عظيمة
من فاخرتت فيه. ما أحسن وهي حبَّاٍت سبع إال جميعها الجواهر تلك من
أخذتها وكأني نوًرا وأعظمها وأحسنها أصغرها وهي واحدة جواهر السبع
بابه من خرجُت ا فلمَّ الكنز، من بها وخرجت ُحسنها أعجبني ملَّا ي كفِّ يف
بالٍد من أقبل قد غريب بطائٍر وإذا الجوهرة وقلبُت فرحان وأنا يدي فتحُت
من الجوهرة وخطف السماء من عيلَّ انقضَّ قد بالدنا طيور من ليس بعيدة
والضيق والحزن الهمُّ فلِحقني منه، بها أتيُت الذي املكان إىل بها ورجع يدي
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تلك عىل ف ُمتأسِّ حزين وأنا فانتبهُت املنام، من أيقظني عظيًما فزًعا وفِزعُت
عليهم وقصصُت ين وامُلفرسِّ ين امُلعربِّ دعوُت النوم من انتبهُت ا فلمَّ الجوهرة.
بغري قهًرا منَك وتُؤَخذ منهنَّ الصغرية تفقد بناٍت سبع لك إن يل: فقالوا منامي

«… رضاك
الصايغ البرصي حسن حكاية

مجرَّدة؛ تكون أن يُمكن ال الحلم فمادة األحالم، من القصيص الحدث إىل أقرب ليس
الكامن العقل أن األحالم يف يُالَحظ ا «وممَّ النفس أرسار كتابه يف موىس سالمة قال فكما
الجمال، أو الطول الحلم يف نرى ال فنحن مة، ُمجسَّ بأشياء املجردة املعاني عن فيها يُعربِّ
تطوَّرت وقد عالية.» ساريًة أو شاهًقا قًرصا أو جميلة امرأًة أو طويًال رجًال نرى ولكننا
وصف إىل ذلك بعد الرسد ر تطوَّ ثم الشخصيات، تجسيد إىل األحداث تجسيد من القصة

امُلطلقة. املجردة والتهويمات األفكار
نرى وليلة، ليلة ألف عن بازوليني اإليطايل املخرج أعده الذي الفيلم بداية ويف
من بل فحْسب، واحد حلٍم من ال يتكوَّن الفني «العمل يقول اقتباًسا الشاشة عىل
ا هامٍّ دوًرا تلعب والرؤى األحالم أن فالواقع عبثًا، ذلك يفعل لم وهو عديدة.» أحالم
هنا أوردناها التي العديدة االقتباسات من ذلك ويَستبني وليلة، ليلة ألف حكايات يف
طبيعته بُحكم ذاته، الكتاب أن والواقع الكتاب. يف باألحالم تزخر التي الحكايات من
متصًال، طويًال حلًما يُشكِّل — ليًال كلها تَُرسد وحكاياته قصصه أن باعتبار — وظروفه
والكوابيس واألماني والشطحات بالرغبات ويَمتلئ اإلنساني، النشاط أنواع بكل يزَخر

والبهجة. الفرح ومواقف امُلزِعجة
أن لنا لتبدَّى ومضمونها، ليلة ألف يف األحالم شكل عىل فاحصة نظرًة ألقينا وإذا
هي أو أحداث، من بعَدها سيتلو ِلما واضحة رموز هي إذ ما، حدٍّ إىل سطحيٍّا دوًرا لها
السبع ذي األب حلم ذلك، أمثال ومن يُصادفها. ملشاكل حلٍّ إىل الِحلم صاحب يهدي دليل
مع امُلتوكِّل حكاية وكذلك الكنز، يف يِجُدها جوهرة أحىل منه يخطف غريب ِبَطرٍي بنات
الحلم فيها يلعب التعبري، هذا صحَّ إن «ُمركبة»، أحالًما هناك أن بيد وحلمها، محبوبة
حلُمه يدفعه الذي املدفون، الكنز صاحب حكاية مثل ورسديَّتها، القصة حبكة يف دوًرا
أحداث ر تطوُّ يف أساسيٍّا دوًرا الحلم يلعب فهنا الكنز، الكتشاف العودة ثم الرتحال إىل
إىل ُمستمرٍّا يزال ما دفينة كنوٍز إىل ل التوصُّ يف األحالم استخدام أن الغريب ومن القصة.
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عن البحث سبيل يف أحالمه استخدم الذي املرصي عن الصحف ثَت تحدَّ وقد هذا. عرصنا
اإلسكندرية يف األكرب اإلسكندر قرب عن بالبحث آخرون قام كما خوفو؛ امللك ابنة مقربة

ورؤى. أحالٍم عىل بناء سيوة واحة ويف
ذلك أنَّ الكاملة القصة من ونعرف والفوَّال، الربمكي جعفر حكاية أيًضا وهناك
كان ما واشرتى إليه فدعاه عزِّه، أيام الربمكي جعفر رآه حني الفقر يشكو كان الفوَّال
نصَفني وفلَقها جعفر فأخذها واحدة، فولٌة إال معه يبَق ولم ذهبًا، بوزنِه الفول من معه
الثانية الفلقة جعفر واشرتى ع، امُلتجمِّ الذهب بضعف ِنصفها تشرتي له جاريًة وجعل
بعد بالربامكة لإلشادة انترشت أنها بد ال جميلة قصة وهي ذهبًا. مرَّتنَي الجميع بقْدر

نَكبتهم.
جليعاد امللك يراه حلٍم عىل األساس يقوم اس، والشمَّ جليعاد امللك حكاية ويف
كأني وهو أهالني، مناًما هذه ليلتي يف رأيُت «إني الشماس: وزرائه كبري عىل ه ويقصُّ
الحالة هذه يف أنا فبينما كثرية. أشجار الشجرة تلك وحول شجرة، أصل يف ماءً أصبُّ
األشجار، ِمن حوَلها ما جميع وأحرقت الشجرة تلك أصل من خرجت قد بناٍر وإذا
معرفتك لكثرة دعوتك يف وأرسلُت ذلك عند فانتبهُت الرُّعب. وأخذني ذلك من ففزعُت
يسري ال غالًما سيُنِجب امللك بأن الحلم تفسري وينتهي فكرك.» وغزارة علمك واتساع
خاصة الجميع، ويعمل بالفعل، غالًما املِلك ويُنِجب الرعية. يف الحكيمة العادلة أبيه سرية
ويتوىلَّ أبوه يموت حني وبالفعل عليمة، صالحة تنشئًة تنشئته عىل ومعاونيه، اس الشمَّ
ليلة ألف يف وتفسريها األحالم ولكن حكيم. عادل نحٍو عىل األمر بداية يف يسري الُحكم،
الوزراء بكبري ويفتك نسائه إحدى لنصيحة االبن املِلك يستسِلم إذ املرصود، كالقَدر وليلة
ق يُحقِّ مما ُدونهم، من ذلك بعد ِسريته وتسوء عليه، يتآَمرون أنهم بزعم وُمستشاريه

آخر. مساًرا القصة تأخذ أن قبل وذلك قبل، من امللك أبوه رآه الذي الحلم
أورْدنا وقد حكايتها، يف النفوس حياة حلم دة، امُلعقَّ السيكولوجية األحالم أمثلة ومن
لدى بت ترسَّ نفسية بُعقدة األمر يتعلق حيث فرويدية»، «ملحات فصل يف لها تفصيًال
الفرويدية الطريقة إال يَشفيها وال األحالم، من حلًما رؤيتها لدى النفوس حياة األمرية

املذكور). الفصل (راجع الحديثة
األحالم إىل األنثروبولوجيُّون ويُرِجع البرشية، نشأة منذ باألحالم االهتمام نشأ وقد
أيًضا ذلك وأدَّى أحالمهم، يف ثانيًة يعيشون يَرونهم إذ للَموتى، البرش تقديس بداية
باألحالم للشعوب األوىل األساطري وتمتلئ والكهانة. والسحر الوضعية األديان نشوء إىل
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اآلداب أقدم يف األحالم وردت وقد القديمة. واملالحم املقدَّسة الكتُب وكذلك والرؤى،
كلٍّ يف هومريوس، عند وكذلك الفرعوني، الَقصص ويف جلجامش، ملحمة يف املعروفة،

واألوديسة. اإللياذة من
من أكثر يف الكريم القرآن عنها وتحدث الِقَدم، منذ العرب عىل األحالم وردت وقد
سيدنا رأى فقد رؤى. هو ما ومنها أحالم، أضغاث هو ما هناك أن ُموحيًا موضع،
صورة يف إليه وتعاىل سبحانه هللا بعثها رؤيا وهي ابنه، يذبح أنه املنام يف إبراهيم
وهناك الرؤيا. وراء من الهدف وهي املعروفة الشعرية إىل أدَّى بما بتنفيذها وقام حلم،
تفصيًال اآليات أكثر وهي السالم، عليه يوسف النبي أيام مرص حاِكم حلم بالطبع
يف ذلك وتَمثَّل ومادتها، وطبيعتها باألحالم العربي االهتمام واستمرَّ والرؤى. لألحالم
وقام عليها. والتعليق النبوية، واألحاديث الكريم القرآن يف والرؤى األحالم آيات تفسريات
ويعكس األحالم. لتفسري عربية محاولٍة أول بوضع ٧٢٨م) عام (تويف ِسريين» «ابن
األدب أواله الذي االهتمام قْدر األخرى العربية والقصص وليلة ليلة ألف يف األحالم دور

والرؤى. للحلم والفولكلور الشعبي
املعري العالء ألبي الغفران فرسالة العربي. األدب كتُب يف األحالم تناُول واستمرَّ
املشاهد فيها تَتابَُع والجحيم، الفردوس يف ترحالية رؤيا أنها عىل تُقدَّم (٩٣٧–١٠٥٧م)
(٩٢٢–١٠٣٤م) األندليس شهيد ابن كتب قبلها، ومن د. ُمجسَّ حلميٍّ رسٍد يف واألشخاص
اسُمه عبقر بني من ِجنِّي يقتاده حيث والزوابع»، التوابع «رسالة كتابه يف ُمشابهة رؤيا

عهَده. السابقني العرب شعراء نوابغ ِمن أحبَّ َمن لقاءِ إىل نُمري بن زهري
وعىل الصوفية، علماء مؤلَّفات يف الرؤيوية واألحالم الرؤى كتابات ازدهرت ثم
التي النفوس إال معناها أو مداها يُدرك ال برًؤى كتبه تزَخر الذي عربي، ابن رأسهم
يف بالًغا أثًرا الصوفية املؤلَّفات تلك تركت وقد بنفسها. النورانية اللمحات تلك جرَّبت

األخرى. الروحية القصصية الكتابات ويف املسيحي الغربي التصوُّف
قد األدبية الكتابات أن ذلك لألحالم؛ والقصيص األدبي التناول أيًضا هنا ويُهمنا
امُلعارصة. الكتابات يف يتواَجد املدخل هذا يزال وال األحالم، مدخل عىل الِقَدم منذ احتوت
الكاتب رآها ة هامَّ أحالٍم تسطري من ويوميات، مذكرات أو أدبية، حياة سرية تخلو وقلََّما
ومن بذاتها. ُمستقلة كتبًا األحالم تُشكِّل أخرى وأحيانًا كتاباته؛ يف يَسُطرها أن وأراد
وحديثًا قديًما، بيبس» «صمويل اإلنجليزي يومياته أو مذكراته يف أحالمه سطر من أوائل
ثنايا يف يُوردها كثرية أحالٍم عىل مذكراته احتوت الذي كافكا، فرانز — ما نوًعا —
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التي الفرتات يف وشواغله وهمومه الكاتب حياة تتبُّع يف هامة داللٍة ذات وهي املذكرات،
األحالم. تلك فيها ن يُدوِّ كان

األول. املقام يف األحالم عىل تقوم أوروبية أدبية أعمال هناك أخرى، ناحية ومن
جيمس صاغ وحديثًا، دانتي. مُلؤلفها الرؤى من رؤيا أنها يُفرتَض اإللهية فالكوميديا
شخصية يف ُمتمثلة كلها للبرشية ُمعقًدا حلًما بوصفه ويك» «فنجانز األخري كتابه جويس
كما طويل، حلم كله والكتاب أجمعني. للبرش يرمز الذي HERE COMES EVERYBODY

الحلقات. املتواصل الحلم تُشبه وليلة ليلة ألف أنَّ
يف عليها مثَل أهم فلَدينا وِذكرها، باألحالم األدبية الرومانسيني أعمال امتألت وقد
أرسع وأنه املنام، يف له جاءت قد سطورها أن يذكر الذي خان» «قبالي كولردج قصيدة
يتمكن ولم الزوَّار، أحد الوحي عليه قطع أن إىل تلقائية، بصورٍة بتدوينها اليقظة بعد
كانت وإن أحالمه، بعض كوينيس» «دي أورد كذلك الحلم. بقية تذكُّر من ذلك بعد
األفيون». ُمتعاطي «مذكرات مؤلَّفه يف عنه وكتب يتعاطاه كان الذي امُلخدِّر تأثري تحت
هايد» ومسرت جيكل «دكتور الشهرية روايته حبكة أن ستيفنسون لويس روبرت ويذكر

الكتابة. إىل الحاجة أَمسِّ يف كان حني أحالمه أحد يف جاءته قد
الحلم هو باملوضوع، وِصلته ألهميته نظًرا ُمفصًال هنا نُثبته أسايس مثال وثمة
نحٍو عىل فيه وجمع «امُلقدمة» يف وردزورث وليام الرومانيس الشاعر أثبته الذي الغريب
طفولته يف كثريًا تأثر الذي الشاعر وهو كيشوت، ودون ورسفانتس العرب بني ُمثري
صياغتها يف امُلقدمة ِمن الخامس الكتاب يف ورد والحلم وليلة. ليلة ألف بحكايات وشبابه
عىل كيشوت دون يقرأ كان بينما انتابته غفوًة الكاتب يِصف حني ١٨٥٠م، عام األخرية

التايل: الحلم ويحلُم البحر شاطئ

أمامي، منبسًطا رأيت
األطراف. مرتامي سهًال

رملية، برية من
والفراغ. الظلمة عليها تَرين

حويل، تطلَّعُت وحني
والخوف. الحزن شعور فوقي زحَف

جانبي، إىل ظهر وعندها
القريب، جواري إىل
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جمًال، يَمتطي غريب شكل
عاليًا. ُمنتصبًا

البدو، قبائل من عربيٍّا يبدو كان
رمًحا. يحِمل

ذراَعيه، إحدى تحت حجر وثمة
األخرى اليد يف ويحِمل
اق. دفَّ وهٍج ذات صدفًة
ملرآه؛ فؤادي وابتهج
دليًال فيه وجدُت فقد

الصحراء، ِتيه من للخروج يقوُدني
فيها. شيَة ال بمهارٍة
إليه، أتطلَّع أنا وفيما
نظراتي، فيه وأُحدق

نفيس وأسأُل
الُخرج هذا محتويات عن

وسطه، تحت الجديد الوافد يحمله الذي
الحجر، إنَّ يقول العربي بادَرني
الحلم)، لغة هنا أستخِدم (وأنا

إقليدس»، «مبادئ هو
يل: قال واآلخر،

ومنزلة. قيمًة أكثر يشء هو
ذاك، قوله ومع

الَصَدفة، أمامي أبان
الرائع، الشكل ذات
البهية، واأللوان

أُذني. فوق أضَعها بأْن أمٍر مع
أُمرت. ما ففعلُت

أعجميٍّا، ِلسانًا لحظتها وسمعُت
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ذلك: برغم يقول ما فهمُت
ُمبينة، فصيحة أصواتًا

تساُوق، ذات عالية تحذير صيحة
أنشودة،

زائد، انفعاٍل يف منطوقًة ترتدَّد
األرض، بني بهالك تتنبَّأ

قريب. بطوفان
األنشودة، انتهت إن وما

العربي، أعلن حتى
هادئة، بنظرٍة

الصوت، منه ماحذَّر كل أنَّ
محالة، ال آٍت

اآلن، ذاهب وأنه
الثرى. الكتابنَي هذَين يواري كيما

بالنجوم، الخبري األول الكتاب
وقرينها، النفس بني ق يُوفِّ الذي

الصافية، الطاهرة العقل، بوشيجة
زمان، وال مكان يُزِعجه ال

إله، هو والثاني
كثرية، آلهة أجل،

جميًعا، الرياح أصوات من أكثر أصوات لها
بالنشوة، الروح تُفِعم وقوة

اإلنسان، فؤاد عىل هدوءًا وتُضفي
الصفاء. أنواع بكل

العبارات تلك ينطق العربي كان وفيما
العَجب، يف غايًة تبدو التي

غرابة، بأي أنا أشُعر أكن لم
حجًرا، األول أرى كنُت أني رغم
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صَدفة، والثاني
لحظًة أُشك لم ولكني

كتابان، أنهما
بي. مرَّ ما كل صدق يف ثقة وُكيل

شوًقا، وتزايدُت
الرجل، ذلك بركب ألتِحق أن يف

… ولكن
رحلته، أُشاركه أن َرَجوتُه حني

ُمبتعًدا، أرسع
اهتماًما، يُعريني أن دون

تِبعتُه، أني بيَد
يراني؛ وكان

وراءه يلتفت كان إنه إذ
والحني، الحني بني

امُلزدَوج. كنِزه عىل يقبض وهو
رمحه، خافًضا يخبُّ ورِكَب

أسعى، ورائه من وأنا
… وفجأة

مخيلتي، يف تحوَّل
قصته. رسفانتس يَحكي الذي الفارس إىل

الفارس، يكن لم أنه بيد
أيًضا. الصحراء ومن عربي، بل

هذَين، من أيٍّا يكن لم وهو
ذاته. الوقت يف كليهما وكان

الحني، ذلك ويف
والخوف، القلق من املزيد زحف

طلعته. مالمح عىل
ينُظر، كان حيث إيل ورائي ونظرُت
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يتألأل، نوٍر من َمهًدا عيناي فرأت
املنبسطة. الربية نصف فوق

السبب، عن سألته
الِخضم، مياه إنها قال:

فوَقنا. ع تتجمَّ
الرَّْعناء، دابته يحثُّ وطفق

الُخطى. إرساع عىل
… تركني

صوتي، بأعىل عليه وناديُت
بي، يأبَه لم أنه بيد

الالُمتناهي، العماء فوق يَُخبُّ أرسع بل
برصي، وتحت أمامي

قبضته، يف يزال ما املزدَوج وِحملُه
الدنيا. تُغِرق التي الجارفة املياه تُطارده بينما

… وعندها
الرعب، يَغمرني صحوُت

أمامي، البحر ورأيُت
جواري، وإىل

فيه. أقرأ كنُت الذي الِكتاب

يَدينا. بني التي الشعرية األعمال يف األحالم أمثلة أجمِل من املثال وهذا
فيها وكثُر والفن، واألدب والفلسفة التفكري ميادين يف خصبة مادًة األحالم وكانت
األحالم، تفسري عن الُعمدة بكتابه فرويد سيجموند طلع أن إىل والكتابة، والبحث التنظري
َمرضاه أحالم من هائال عدًدا فيه وأورد املوضوع هذا عن أبحاثه خالصة فيه وجمع
منذ البرش عرَّفه الذي الغامض النشاط لهذا علميٍّا أساًسا فوضع نفسه، هو وأحالمه
انعكست النفس ِعلم عاَلم يف فتًحا األحالم يف الالوعي دور عن نظريته وكانت وجودهم،
األعمال يف األحالم ودور الالشعور تيار عامل تقنني يف خاصة واألدب الفن يف بعُد فيما
وليلة ليلة ألف إىل يُشري ال أنه رغم ذاك، فرويد ُمؤلَّف أن إىل اإلشارة وتجدر الفنية.
حكاياتها، يف نة امُلتضمَّ الثالث» «الرغبات قصة تعليقاته يف أورد قد مبارشة، بطريقٍة
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به جاءت ا عمَّ رصاحًة أقل وضع إىل املضمون غريت قد الفرويدية الصيغة كانت وإن
فرويد نظريات مع تتناسب كانت األصلية بصورتها القصة أن برغم ليلة؛ ألف يف القصة

أكرب. بصورة األخرى
أصدرا كبريين أديبني هناك أن نجد فإننا ملوضوعنا، املوازية األعمال إىل انتقلنا فإذا
الذي محفوظ، نجيب الكبري أديبنا «األستاذ»، أولهما أحالمهما، الوحيد موضوعها ُكتبًا
يف تُمثل األحالم وهذه يراها. التي األحالم عن عبارة قصرية شذرات سنواٍت منذ ينُرش
األستاذ إلدخال نتيجة هذا يكون وربما التكثيف، يف غاية ا جدٍّ قصريًة قصًصا غالبيتها
الناحية من باهرًة تجيء النتيجة ولكن األصيل؛ الحلم عىل اإلضافية اللمسات بعض

جرين. جراهام الربيطاني الروائي هو واآلخر امَلحضة. القصصية
كان التي األحالم عن — وفاته بعد صَدر — صغريًا كتابًا جرين ص خصَّ وقد
عدًدا منها اختار ولكنه صفحة؛ ٨٠٠ صفحاتها عدد بلغ والتي كراسات، يف يسطُرها
مقابل الخاص»، «عاملي ليكون األحالم كتاب عنوان اختار الذي هو وكان للنرش. صغريًا
حياته طوال باألحالم جرين اهتمَّ وقد الطبيعي. اليقظة حياة عالم امُلشرتك، العاَلم
يوِمه يف كتبَه ما قراءة إىل يعمد وكان األدبية. ِمهنته من جزءًا يعدُّها وكان ككاتب،
أعانته أحالم وثمة الليل! طوال كتابه يف يعمل الوعيه ويرتك الفراش، إىل يأوي أن قبل
كما الكتَّاب، كل بها يمرُّ التي العارضة BLOCKAGE التوقُّف فرتات عىل التغلُّب عىل
من بلغ وقد الفخري». «القنصل ومنها لقصصه بموضوعات أمدَّته أخرى أحالًما أن
أنه يذُكر مثلما رواياته، شخصيات بأحالم يحلم أحيانًا كان أنه باألحالم عاَلمه امتزاج
ج. كتاب يف جاء ما مع جرين ويتفق ُمنتهية». «مسألة رواية يكتب كان حني حدث
ن تتضمَّ ِمثلما امُلستقبل من شذرات ن تتضمَّ األحالم أن من الزمن» مع «تجربة دان و.
من السابعة يف كان حني — أنه كيف الخصوص هذا يف ويتذكر املايض؛ من شذراٍت
!١٩١٢ عام تيتانيك املشهورة الباخرة غرق عشية تغرق ضخمة بباخرٍة حلم — عمره
موضوعاٍت بحسب مها قسَّ قد أنه نجد جرين جراهام كتاب نصوص تناولنا فإذا
جيمس هنري ومنهم بالطبع)، الحلم (يف قابلهم الذين املشهورون الكتَّاب مثل: عامة،
عن وأحالم وسارتر؛ لورانس ه. ود. إليوت س. وت. كوكتو وجان جريفز وروبرت
وخروشوف ديجول منهم معروفني ساسة مع ومقابالته الربيطانية؛ املخابرات يف خدمته
والرحالت. والسينما املرسح وعن والقراءات، الكتابة، عن أحالم وثمة وكرومويل. وكاسرتو
خرجت وقد عديدة. أحالًما تشمل وأخرى واحد، حلٍم عىل إالَّ تحتوي ال أقسام الكتاب ويف
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التي األحالم كلِّ نْرش عدم من اآلن حتى نشأت التي الخسارة بمدى الكتاب قراءة من
عليها يطَّلع ألن أو لنرشها فرصة هناك زالت ما تكون أن ونرجو «جرين»، سطَّرها

أدبه. يف الباحثون
وآخر. حنٍي بني نَرشها محفوظ نجيب يوايل التي األحالم أهمية إىل يقودنا ما وهذا
بالفعل، يراها التي األحالم إىل ملساٍت بإضفاء يقوم ما غالبًا أنه رصح األستاذ أن ورغم
صور من صوٍر إىل النَّفاذ — الخصوص وجه عىل وللباحث — للقارئ تُتيح فإنها
يف بعُد بالعربية تُنَرش لم األحالم أن ورغم العرب. روائيينا أكرب عند القصيص الالوعي
الطبعة صدور عن — ٢٠٠٥ مارس ٢٤ الخميس — فقط اليوم (قرأت يجمعها كتاٍب
من العربي للقارئ تتيرسَّ التي األحالم أرقام يف تفاوتًا هناك وأن لألحالم)، العربية
ملحاٍت — مقطَّرة صورٍة يف — لنا تُقدِّم األحالم تلك فإن وصحف، مجالت عدة يف نرشها
الحلم — الكتاب هذا موضوع مع يتَِّفق فيما — هنا وأذكر اإلبداع. غاية يف قصصية
والجواد ُمجنح، جواد يجرُّها (عربة) كاِرتَّة يف تظهر التي قرمز درب فاتنة عن ،٧٩ رقم

األكرب! الهرم قمة إىل يِصل أن إىل األسطح فوق يطري
فالشخصيات تُنَرش، التي ألحالمه األستاذ اختيار يف ل تتدخَّ اختياراٍت أن ويبدو
تقتِرص — اآلن حتى منها عليه االطالع يل أُتيح فيما — املنشورة أحالمه عىل ترتى التي
هي فنية شخصياٍت ثم الرازق، عبد ومصطفى زغلول سعد مثل عامة شخصياٍت عىل
يف مرة من أكثر تردََّدت ُمفزعة تيمة ة وثمَّ جاربو. وجريتا أحمد وزكريا درويش سيد
الجرائم يف دخٍل أي له يكون أن دون عليه باإلعدام ُحكم صدور هي املحفوظية، األحالم

الُحكم. تُصِدر التي املحاكم أو
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عام من بدءًا جاالن أنطوان يَدي عىل وليلة ليلة أللف الفرنسية الرتجمة صدور منذ
بني ال هائًال رواًجا القت نرشها، من قليل بعد األخرى اللغات إىل وترجماتها ١٧٠٤م،
الذي الِكتاب من رأينا فقد األدباء. كبار بني وأيًضا بل فحْسب، العاديني القرَّاء أوساط
كيف اإلنجليزي، األدب يف وليلة ليلة ألف أثر عن كراكشيولو» «بيرت الربوفيسور حرَّره
نحٍو عىل بها تأثَّر وكيف ووردزورث، وديكنز كولردج مثل أدباء القصص بهذه «هام»
إليوت. س. وت. بل ييتس، بتلر ووليام وجيمسجويس ويلز ج. وه. كونراد جوزيف كبري
يف امُلستويات كل عىل الِكتاب القاه الذي واألدبي الشعبي النجاح عىل ترتَّب وقد
عىل تسري التي واألشعار والُكتب والروايات القصص من الكثري ظهر أْن وأمريكا، أوروبا
ووصل الغربي األدب عماد يف املؤلَّفات تلك من الكثري دخل وقد حكاياته، وتُقلِّد ُخطاه
التي امُلعيَّنة األعمال من عدٍد عىل هنا أقترص وسوف األدبية. الكالسيات َمصافِّ إىل بعضه
األوروبي. العمل يف العربي الِكتاب ترَكه الذي التأثُّر حجم أوضح بصورٍة فيها يَستبني

حلم الحياة (1)

«النائم قصة إىل أوروبي، عمٍل من أكثر يف ظهرت التي القصصية الحبكة هذه تعود
موجودة غري أنها رغم برسالو، نُسخة ويف األوىل جاالن ترجمة يف وردت التي اليقظان»

حاليٍّا. املتداولة الكاملة العربية الطبعات معظم يف
ُعمًقا منها جزءٍ يف تُشكل وهي ليلة، ألف قصص أحىل من هي اليقظان النائم وقصة
الحسن» «أبو يتحريَّ حني وذلك األخرى، القصص يف نِجده قلَّما الشخصية تصوير يف
ُمتوسط تاجًرا كونه بني حياته ترتاَوح حني ُمستيقظ، أو نائم أهو حريته، يف ويتوه

الرشيد. هارون املؤمنني أمري الخليفة كونه وبني الحال،
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أن فيُقرِّر وثروته، أبيه تجارة يِرث الذي الحسن أبي الشابِّ عن القصة وتحكي
يُبقيه والثاني اته، مرسَّ عىل يُنِفقه منهما األول ِقسَمني: إىل وأمواله ُممتلكاته م يُقسِّ
كل فيستضيف الهية، حياًة األمر بادئ يف الحسن أبو ويعيش أبًدا. ه يمسُّ وال للُمستقبل
واملوسيقى والرشاب، الطعام بأطايب ويستمتعون الحميمني، أصدقائه من مجموعًة ليلٍة
فيجد يوًما الحسن أبو يصحو حتى املنوال، ذلك عىل الحال ويَميض والغناء. والرقص
بذلك أصدقاءه يُصارح وملَّا يشء؛ منه يَبَق ولم للَّهو صه خصَّ الذي املال كلَّ أنفق قد أنه
األصدقاء، أولئك من قرٍض طلب يف يُفكر وحني اآلخر. تلَو الواحد حوله من ون ينفضُّ
بغْدر الحسن أبو يشعر عندها أصًال. يعرفونه ال أنهم البعض ويزُعم بل يرفضون،
جانبًا اقتطع قد أنه هللا ويحمد ن، الخالَّ بني الوفاء وال بالصداقة يؤِمن يُعد ولم األصدقاء،

معه. تعيش التي ه أُمِّ وعىل نفسه عىل منها يُنفق كيما املوروثة ثروته من
للُمنادمة، طلبًا أنه بيد أحد، مع دائمة صداقٍة أوارص يُقيم أال الحسن أبو م ويُصمِّ
ويُمضيان العشاء، إىل فيدعوه املدينة عن الغرباء أحد ويَنتقي بغداد جرس يقصد كان
أمسيٍة ويف أبًدا. ذلك بعد ضيَفه يرى الحسن أبو يعود وال والطعام، الحديث يف السهرة
ُمتنكًرا كان الذي الرشيد، هارون الخليفة عىل الحسن أبي قرعة تقع األمسيات، تلك من
هيئة يف تنكَّر قد الخليفة وكان وناسها. أحوالها ُمتفقًدا املدينة أنحاء يطوف وهو كعادته
تاجًرا بوصفه الخليفة الحسن أبو ويستضيف خَدِمه. أحد ومعه امَلوِصل من قادم تاجٍر
لضيفه الحسن أبو ويحكي ويتساَقيان. يتنادمان ثم سويٍّا، يان ويتعشَّ بغداد، عن غريبًا
أي عن الحسن أبا التاجَر الخليفُة فيسأل له، وتنكُّرهم أصدقائه جحود وعن ته، قصَّ
الحسن، أبو ويضحك الشكل. بهذا به واحتفائه عليه أسبَغه الذي للكرم ا ردٍّ يطلُبه يشءٍ
الخليفة يُصبح أن يتمنَّى فهو التحقيق؛ عىل عصيَّة ولكنها واحدة، أمنيًة له إن ويقول
ألنه جريته، يف يقع الذي املسجد إمام من ينتِقم كيما واحد، يوٍم ملدة الرشيد هارون
كل يف والفساد النميمة بأعمال ويقومون ِمثله سوءٍ جماعة حوَله يجمع ُمنافق شيخ
إىل الخليفة خادم ويحِمله فينام، الحسن، أبي كأس يف ُمخدًرا الخليفة ويضع الجوار.
الحسن أبي ُمعاملة وخَدِمِه ووزرائه حاشيته من الرشيد هارون يطلُب وهناك، القرص.

العبايس. الخليفة الرشيد هارون املؤمنني أمري أنه عىل الصباح يف يفيق حني
نفسه ليجد امُلخدِّر أثر من يفيق حني الحسن أبي دهشة ر لتُصوِّ الحكاية وتميض
من الِحسان والقيان والقهرمانات واألمراء، والوزراء والحشم، الخَدم به يُحيط قٍرص يف
وهذا والتكذيب، التصديق بني الرتدُّد من متاهٍة يف الحسن أبو ويدخل وَلون. صنٍف كل
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رأسه وخفض عينَيه، أمام بيَديه «وصفق تصويًرا: وأبرعها القصة يف ما أجمل هو الرتدُّد
الخَدم هؤالء كل معنى وما القرص؟ هذا وملن أنا؟ أين هذا؟ كل معنى «ما لنفسه: وقال
بكامل كنُت ما إذا أُميِّز أن يُمكنني كيف واملوسيقيني؟ الجميالت والسيدات والضباط
يستمتع ستاٍر وراء من ُمختبئ الحقيقي والخليفة هذا كل حلم؟» يف أنني أم حوايسِّ

الحسن. أبي فعل ردود من صمٍت يف ويضحك بامَلوقف
كيما أصبعه تعضَّ أن منه مقربٍة عىل تِقف التي السيدة من الحسن أبو ويطلُب
يقظته. كامل يف أنه ويُدرك يُرصخ العضة بأَلم يشعر وحني ُمستيقظ. أم نائٌم أهو يتأكد
أيتها «آه الشهرية عبارته يقول الرشيد، هارون الخليفة أنه السيدة له تؤكد وحني
كيشوت دون قاله ما نفس هو الثاني وشطرها أنا».» من تماما أعرف إني املخاِدعة!
من جميع كان إذ اإلسباني، األدب يف األقوال أشهر من وأصبح خرجاته، من خرجٍة يف
كان الذي نفسه كيشوت دون عدا ما هو، من املعرفة حق يعرفون كيشوت دون حول

امُلستضَعفني. ِحمى وحامي الفرسان فارس أنه يتخيل
بعقاب ويأمر ويَنهى، فيأُمر الخليفة، أنه األمر آخر الحسن أبو يُصدِّق وبالطبع،
وحني ه. أُمِّ إىل ذهبي دينار ألف وبإرسال يتمنَّى، كان كما الرشيرة وُزمرته الجامع إمام
التسليم بني موقفه يرتاوح ثانية، منزله إىل ويُعيده الليل آخر الحقيقي الخليفة يُخدِّره
الحسن، أبا التاجر لكونه واستسلم نفسه هدأت وكلما الخليفة، أنه وبني الحسن أبو بأنه
بما ه أمُّ تُخربه حني حدث مثلما األمور، حقيقة يف والشكِّ الرتدُّد إىل يُعيده ما يظهر
جعفر الوزير جاء الذي دينار األلف مبلغ ثم وتجريس، عقاٍب من الجامع إلمام حدث
جعَل وتراُوح بتدريج ذلك جاء وقد الرشيد. هارون من هديًة لها ليُعطيه األُمِّ إىل بنفسه
األوىل. الدرجة من ورسدية قصصية براعًة م يُجسِّ مشهًدا واالبن األمِّ بني امَلوقف ذلك من
كانت أنها (ويبدو املجانني ُمستشفى يف فرتًة الحسن أبو يمُكث أن بعَدها األمر ولزم
هذا!) عرصنا يف العقلية لألمراض ُمستشًفى أي من أفضل النهضوي العرص ذلك يف
القصة حوادث وتميض الحسن. أبي التاِجر سوى ليس أنه ويقتنع نفسيٍّا يهدأ أن إىل
والطعام امُلنادمة وتتكرَّر أخرى، مرًة امُلتنكِّر الخليفة مع الحسن أبي لقاء يتكرَّر بأن
هارون الخليفة التايل اليوم يف ليُصبح أخرى مرًة الحسن أبي وحْمل والتخدير، والرشاب،
ا حقٍّ يدرى وال مداها، الحسن أبي نفسية يف السيكلوجية الدراما تبلُغ وعندها، الرشيد.
هي ما الحسن أبو معه يدري ال ُمتشابًكا تداُخًال األمور وتتداَخل يقظة، أم حلٍم يف أهو
حقيقة ويكشف الحقيقي الخليفة يَتداَركه حتى الحلم، هو وما الوهم هو وما الحقيقة
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عىل للخليفة الخداع الحسن أبو فيه يردُّ آخر مجاٍل يف ذلك بعد القصة وتميض األمر.
هذا. بحثنا مجال يف يدخل ال ُمماثل نحٍو

باركا» ال دي «كالديرون املشهور اإلسباني املرسحي اطِّالع يف شكٍّ من هناك وليس
املشهورة مرسحيته كتابته عند العربية القصصية الحبكة هذه عىل (١٦٠٠–١٦٨١م)
شفاهًة وليلة، ليلة ألف بحكايات عارًفا بالرضورة كان باركا ال إن بل حلم»، «الحياة
أن ذلك العربي. الكتاب حكايات من كبري عدٍد بداية بنفس تبدأ فمرسحيته كتابة، أو
بعِده، من فاسًدا ملًكا سيكون ابنه بأن يتنبَّئون امللوك أحد بالط يف ني وامُلنجمِّ العرَّافني
السيئة النُّذُر من امللك ق ويتحقَّ نفسه. أبيه تجاه حتى الرحمة فؤاده يعرف ال قاسيًا
هذا من العرَّافني قول من فيتثبَّت االبن، تضع وهي املِلكة زوجته تموت حني ابنه ملجيء
الذي الرهيب للمصري «تفاديًا انفرادي سجٍن غيابة يف االبن بإلقاء ويأمر املشئوم، الطاِلع

بُحريته». ذلك سبيل يف يًا ُمضحِّ ينتظره،
الرشيد هارون بها قام التي التجربة تُماثل بتجربٍة يقوم أن بعُد فيما امللك يُقرِّر ثم
الطوق عن شبَّ أن بعد ولده يُسلم بأن منها، الهدف اختلف وإن الحسن، أبي التاجر مع
كيما أفعاله ويُراقب التخدير، طريق عن حلٍم يف أنه إيَّاه ُموهًما اململكة، يف الُحكم مقاليد
الثاني الفصل يف التجربة تنفيذ ويتمُّ الرعية. وُحكم البالد بإدارة سيقوم كيف يرى
ثم والجالل، امُللك بمظاهر البداية يف مبهوًرا «سيخسموندو» االبن فنرى املرسحية، من
امللك يُعيده ذلك، وعىل حوله. ما كلِّ لتحطيم البدائية ونزعاته قسوتِه يف ذلك بعد ُمندفًعا
ذلك بعد الحبكة ر وتتطوَّ حلم. مجرد هو به مرَّ ما كل أن إيَّاه ُموهًما سجنه إىل األب
الغرباء من بدًال ألبيه خليفًة االبن الشعب يفرض حني ُمستقل، «كالديروني» نحٍو عىل
األب يُكرم ولكنه عليه، وينتِرص أباه االبن فيُحارب الُحكم، يف يَخلفوه أن األب أراد الذين
فيثبت والرحمة، العدل بمنطق الرعية ُحكم عىل ويعمل منه، ينتِقم أو يُهينه أن من بدًال

الطاِلع! وقراءات النبوءات كِذب بذلك
«حكاية هي حلم» «الحياة من مالمح بها وليلة ليلة ألف يف أخرى حكاية وهناك
العلماء ه يُفرسِّ حلًما يرى الهند بالد يف َملٍك حول تدور فهي اس»، والشمَّ جليعاد امللك
يف يسري ال ولكنه حياتك طول بعد عنك للملك وارثًا يكون غالم منك «يظهر بأنه له
مرسحية بداية نفس هي وهذه رعيتك.» عىل ويجور رسومك يُخالف بل بَسريِك الرعية

كالديرون.
يف وردت التي القصصية الحبكات هذه مع كالديرون يتَّفق كيف نرى هنا من
ُمتكامًال مرسحيٍّا عمًال فيُقدِّم حصيفة، درامية صياغٍة يف يتناولها أنه بيد ليلة، ألف
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تُسهم جانبية حبكاٍت ويُقدِّم تتجاذبها، التي النفسية والعوامل الشخصية ر تطوُّ يُبنيِّ
منه ينتِقص ال رائًعا فنيٍّا خلًقا مرسحيته من جعل مما والشخصيات، األحداث ر تطوُّ يف
فنِّي نحٍو عىل الحبكة تلك استخدم قد مادام أخرى، حكايٍة لحبكِة املؤلف استخدام

جديد. عمٍل لخْلق ووظََّفها ُمستقل،
مرسحيات حبكات (وكل النِمرة» «ترويض شكسبري مرسحية يف اليشء نفَس وُقل
أيًضا نجد املرسحية، تلك ففي وأدبية). تاريخية أخرى أعماٍل من مأخوذة شكسبري
ليلة ألف يف يحُدث كما أيًضا إطارية قصٍة ويف بل استيقظ، الذي النائم قصة نفس
أحد صيد، رحلة من عودته عند النبالء، أحد يُصادف النمرة»، «ترويض ففي وليلة.
ذلك سيد أنه ويُوهمونه قِرصه إىل يَحملونه حاشيته فيجعل الغابة، يف ثِمًال الصعاليك
وُقدراته، عافيته اسرتدَّ وقد طويلة، فرتٍة منذ مريًضا كان وأنه فيه، وبما بمن القرص
امُلزيف النبيل أمام ويُمثلون الجوَّالني، امُلمثلني ِمن فرقة وتِصل ِخدمته. يف كلهم وأنهم
النمرة ترويض مرسحية وقائع نرى ذلك وبعد عنه. والرتفيه لتسليته مرسحياتهم إحدى
القصة إىل املؤلِّف يعود أن دون تنتهي حتى فصل، تلَو وفصًال آَخر وراء مشهًدا ذاتها
اإلطار، القصة نِيسَ قد شكسبري أن ويبدو والصعلوك. للنبيل حدث ماذا ليَحكي اإلطار
وال النمرة، برتويض املرسحية تنتهي إذ ترويضها، يُراد التي النمرة حبكة عىل وركز
ثري، نبيل أنه أوهموه الذي د امُلترشِّ الصعلوك أمر من كان ماذا القارئ أو امُلشاهد يدري

الرشيد. هارون الخليفة أنه الحسن أبا أوهموا كما

الواثق (2)

قيمة لها وتكون لها أساًسا الرشقي النمط تتَّخذ قصٍة أول الرواية هذه اد النقَّ يَعترب
–١٧٦٠) بكفورد وليام هو ،VATHEQ األصيل وعنوانها الرواية، ومؤلف حقيقية. أدبية
وأراد السيايس، العمل يف كذلك انخرطوا ممن إنجلرتا تجار أغنى ألحد ابنًا كان ١٨٤٤م)
ويعيش ُمغايرة، اهتماماٌت له كانت االبن أن بيد املجاَلني. ِكال يف ُخطاه عىل ابنه يَسري أن
كانت التي الرشقي الخيال بكتُب ِصغَره منذ شغًفا أبدى إذ وحَده، به خاصٍّ عاَلٍم يف
اإلنجليزية إىل املرتجمة نَُسخه تكاثرت الذي وليلة ليلة ألف كتاب وخاصة أيَّامه، ذائعًة
الرسوم باقتناء بكفورد اهتمَّ كذلك ١٧٠٤م. عام لها الفرنسية الطبعة صدور منذ
خاصة. والعربية الرشقية والحكايات القصص تلك م تُجسِّ التي والفارسية الهندية
إال مهِدها، يف شخصيته تُشكل كانت التي االهتمامات تلك عن يُقصيه أن واِلُده وحاول
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تحت يشاء، كيفما حياته يف ف الترصُّ ُحرية بكفورد لويليام تركت امُلبكرة والَديه وفاة أن
بمناسبة أقامه الذي االحتفال وكان رغباته. كل له ذون يُنفِّ كانوا الذين امُلربِّني إرشاف
ليلة ألف تهاويل بني ما جمع إذ َغرابته، يف امَلثل َمرضَب والعرشين الحادي ميالده عيد
وُمباَلغات. وإرساف بذخ من فيها ما بكلِّ الغربيون، رها يتصوَّ كما امَلرشقية واألحالم

إذا وحتى فحْسب؛ وليلتنَي أيام ثالثة يف «الواثق» روايته كتب أنه بكفورد ويزعم
هناك وليس للنرش. وإعدادها تنقيِحها يف أطول وقتًا قىض قد فهو صحيًحا، ذلك كان
اللغة بالفرنسية؛ أوًال كتبَها قد فهو وليلة، ليلة بألف كتابتها يف تأثر قد أنه يف شكٍّ من
تعاُون مع تزاَمن قد الرواية تنقيح أن كما الغرب، يف مرٍة ألول ليلة ألف بها ظهرت التي
ملخطوٍط الفرنسية إىل حرة ترجمٍة إعداد يف «سمري» ويُدعى األتراك أحد مع بكفورد
وامُلسترشق الة الرحَّ إنجلرتا إىل جلبَُه قد كان وليلة، ليلة ألف قصص بعض به مجهول
الحاسد «قصة عىل تحتوي التي الرتجمة تلك نرش يتم ولم ُمونتاج». وورتيل «إدوارد

باريس. يف ١٩٩٢م عام إالَّ الوجود» و«أنس واملحسود»
عام حتى الخارج إىل إنجلرتا بكفورد ُمغادرة يف أخالقية فضيحة تسبَّبت وقد
األنظار عن يُخفيه الصليب، شكل عىل مهيبًا قًرصا ضيعِته يف وأقام عاد حني ١٧٩٦م،
كما األسطوري القرص هذا يف بكفورد وعاش قدًما. ١٢ بارتفاع ميًال ١٢ طوله جدار

عنهم! كتََب الذين والخلفاء األباطرة يعيش
باإلنجليزية مرة ألول ونُِرشت ١٧٨٢م عام حوايل «الواثق» رواية بكفورد كتب وقد
قصة تحكي وهي اإلنجليزي. األدب يف كالسيكيٍّا عمًال فوِرها من وأضحت ١٧٨٦م عام
وتُدعى حر السِّ تتعاطى التي ه أُمِّ تأثري تحت يقع الواثق، يُدعى َملٍك عن «خيالية»
عىل — إبليس مندوب مع اتفاًقا فيعقد رغباته، إرضاء إال همٌّ له يُصبح فال «كارازيس»،
السالطني كنوز يُعطيه أن عليه يَعرض الذي — فاوست يفعله الذي النحو نفس
نار للواثق يضمن عَمل وهو طفًال، خمسني بقتْل أوًال الواثق يقوم أن رشيطَة الغابرين
الكنوز حيث «إيستاكار» مدينة أطالل فيها ينشد رحلٍة يف الواثق وينطِلق األبدية. جهنَّم
ابنته الواثق فيغوي امُلخلصني، أتباعه أحد الدين، فخر باألمري طريقه يف ويلتقي املوعودة،
امللك ويهبط املنشودة. غايتهما إىل معها ويفرُّ ليلية!) األلف األسماء (الحظ النهار» «نور
السالطني كنوز بالفعل هناك يجدان حيث املخبوءة»، النريان «قرص إىل النهار نور مع
فوق أيديهم يضعون الرجال من جمهرة وسطها يف ويمر تالًال، تالًال ُمكوَّمة الغابرين،
أمام النهار ونور الواثق يَمثُل أيام، ثالثة وبعد املوت. صفرة وجوههم وتعلو صدورهم
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جان يتأجَّ وقلباهما األبد إىل األبهاء تلك أنحاء يف بالتجوال عليهما يحُكم الذي إبليس،
النريان! بشعالت

«راسيالس»، كتاب عن النظر «بغضِّ إنها الواثق رواية عن «كراكشيولو» ويقول
الواثق. رواية ت نُِرشَ أن إىل األدبية الرشقية األنواع إطار يف أدبي ُعمٍق ذو عمٌل يُنَجز لم
يخلق كيما أخرى، رشقية بمواد الوثيقة ومعرفته وليلة، ليلة ألف بكفورد استخدم وقد
الرشقية، الحكايات نهج عىل سارت التي القصص من أيٍّ يف قبل من تظهر لم فانتازيا
كتبت فقد العرب، اد النقَّ الرواية تفت ولم القاسية.» يتها وحسِّ وغرابتها قوَّتها حيث من
وكتب امَلرشقية»، والقصة والواثق «بكفورد عنوانه بحثًا موىس فاطمة الدكتورة أستاذتنا
ونُِرش الواثق»، عرص انتقال: مرحلة يف الرشقي «االنتحال عن املنزالوي محمود الدكتور
صدور عىل عاٍم مائتي بمرور االحتفال بمناسبة ١٩٦٠م عام اإلنجليزية باللغة البحثان

الرواية.
فصٍل يف ذكرناها التي رسقسطة» «مخطوط رواية يف األمر كما — «الواثق» ورواية
GOTHIC القوطية» «الرواية يُدعى أصبح ما خلق يف ساهمت قد — الكتاب هذا من آخر
عن ُمدافًعا القوطية، الرواية نجم (١٧١٧–١٧٩٧م) والبول هوراس ويقول .NOVEL
السندباد رحالت «اقرئي بريي»، «ماري إىل أرسله خطاٍب يف وليلة ليلة ألف كتاب
(١٨١٠–١٨٦٥م)، جاسكل إليزابث أما جانبًا.» إينياس مؤلَّف تُلِقني وسوف البحري
والتي كتبَتْها التي للروايات صياغتها ويف ثقافتها يف كبريًا دوًرا ليلة ألف َلِعبت فقد
الفيكتوري العرص أُدباء عالقة عن أما املشهورة. وحكاياتها الليايل إىل باإلشارات تزخر

الكتاب. هذا ُمقدمة يف كاملًة أوردناها فقد وليلة، ليلة بألف اإلنجليزي

الضائع الزمن عن البحث (3)

ضمن بروست مارسيل الشهري الفرنيس للروائي امَللحمي العمل هذا إدراج يُثري ربما
قصص بأن بالقول أُبادر ولذلك القارئ. دهشَة وليلة ليلة بألف تأثرت التي األعمال
والدِته من ِطفل وهو بروست إليها استمع التي الحكايات أوائل من كانت ليلة ألف
و«مصباح حرامي» واألربعون بابا «عيل قصص خاصة النوم، قبل عليه تتلوها وهي
الطَّوق، عن بروست شبَّ أن بعد ذلك، وبعد اليقظان». و«النائم السحري» الدين عالء
املعروفتنَي الرتجمتنَي من نُسًخا والدتُه له فأرسلت كله، الكتاب قراءة يف الرغبة عاودته
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األم ظ تحفُّ رغم الكاملة، «ماردريس» وترجمة امُلهذبة، «جاالن» ترجمة بالفرنسية: أيامها
الكتاب. ترجمة يف ماردروس الدكتور اتَّخذها التي الُحرية تجاه الواضح

والكتاب األثر، أبلغ بروست نفس يف تركا كتابنَي أحد وليلة» ليلة «ألف كانت وهكذا
THE فلوص» نهر «طاحونة املشهورة إليوت» «جورج اإلنجليزية الكاتبة رواية هو الثاني
إالَّ إليوت جورج رواية يُطاِلع كان ما أنه بروست عن ويُذَكر .MILL ON THE FLOSS
يف توليفر» «ماجي لشخصية البارع العاطفي بالتصوير تأثًرا عينَيه من الدموع وتطفر
وأهميتها، وليلة ليلة ألف ضخامة يف كتابًا يؤلِّف أن قرَّر قد أنه بروست ذكر وقد الرواية.
والتفاصيل بالتحليل حكاياتها يف امُلتوالية واملغامرات األحداث عن يستعيض أن عىل

روايتها. يف إليوت جورج فعلت ما نحِو عىل سيخلقها التي للشخصيات الدقيقة
إىل تعود الضائع»، الزمن عن «البحث رواية بطل لذكريات األوىل الخواطر ويف
مغامرات عن شيئًا تعرف ال التي «ليوني» ة العمَّ مع «كومربيه»، يف طفولته أيام ذاكرته
حني وذلك امُلعارصة، األرستقراطية بالشخصيات ِصالته عن وال الغرامية سوان» «شارل
الراوي ويقول بالبلدة؛ َضيعتهم يُجاور كان الذي منزلهم يف العشاء إىل يَْدعونه كانوا
إىل بابا» «عيل تدعو إنما بأنها تؤِمن فسوف الحقيقية سوان حياة عِلَمت لو ة العمَّ إن
األُرسة وكانت املسحور! كهِفه من يَجلُبها التي الكنوز من معه سيحمله ما بكلِّ العشاء،
بصَوٍر ُمزينة والحلوى الطعام لتقديم وصحائف أطباق فلَديها ليلة، ألف بحكايات أليفًة
البحري، والسندباد السحري واملصباح الدين وعالء بابا عيل مشاهد لبعض مرسومة
البالد طول يف ١٧٠٤م عام جاالن أنطوان ترجمة صدور منذ انترشت حكايات وكلها
ملحمة يف الراوي تُساعد التي العوامل من هي وليلة ليلة ألف وذكريات وعرضها.
حياته، من جزءًا تُشكل فهي ماضيه؛ استعادة عىل — نفسه املؤلِّف وهو — بروست
فعلت كما تماًما الورق، عىل يسطره كيما وعِيِه يف حيٍّا املايض ذلك بْعث عىل تعمل وهي

الشاي. يف املغموسة املادلني حلوى قطعة
السحري»: بروست مارسيل «فانوس النفيس الصغري كتابه يف موس» «هوارد ويقول
أوَّلُهما الضائع»، الزمن عن «البحث رواية يف يشءٍ أكثر عنوانهما يَستبني كتابان «هناك
الرابع لويس عرص يف البالط حياة عن سيمون» سان «مذكرات واآلخر وليلة، ليلة ألف
بروست، رواية من األوىل الصفحات إىل «موس» كتاب عنوان ويأخذنا فرساي.» يف عرش
عن عبارة هديًة ِصباه يف ى تلقَّ قد كان أنه أفكاره شطحات يف الراوي يتذكَّر حني
الرومانسات من ومشاهد حكايات تُصوِّر رشائح إىل فيه ينظر كان سحري» «فانوس
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برصه ِلجالء يَستخدمه الذي السحري الفانوس نفس وهو القديمة، الفرنسية واألساطري
بالتفصيل كتابته طريق عن استعادته يحاول الذي الضائع وماضيه بذكرياته يتعلق فيما
الِجنِّي له فيظهر يَحكَّه الذي السحري، الدين عالء بمصباح هذا يف أشبََهه فما الدقيق،
فهو السحري، بفانوسه الراوي مارسيل يفعل وهكذا يَشتهيه. ما كل له ويُقدِّم املارد
فتظهر وأفكاره، وأحالمه وذكرياته ماضيه نفسه يف تبعث مصورة رشيحًة فيه يضع

روايته. يُطاِلع الذي للقارئ واضحة جليًة
املوت، يَطويه أن قبل بأكمله املايض استعادة تتمَّ كيما — الراوي — املؤلف ويجاهد

التالية: السطور الضائع الزمن عن البحث ملحمة من مجلد آخر يف نقرأ ونحن
إىل منِّي سيحتاج األمر أن بيد الليل. يف إال ذلك يكون ال الكتابة، يف رشعُت «فإذا
يف يتمثَّل الذي القلق وسط أحيا أن بد وال ألف. وحتى بل ربما، ليلة مائة كثرية، لياٍل
من تساُمًحا أقلَّ سيكون مصريي يِده يف يحمل الذي السيد كان إذا ما معرفتي عَدم
أقطع أن عيلَّ ويتعنيَّ الصباح يطلع حني — سيوافق كان إذا وما شهريار، السلطان

التالية.» األمسية يف حكايتي بُمواصلة يل ويسمح أخرى مهلًة َمنحي عىل — قصتي
وشهرزاد، شهريار ملحمة عىل ُمثبتًة وأنظاره ملحمته يكتُب بروست كان وهكذا
التي كشهرزاد تماًما لحظة، أي يف يأتيه قد الذي املوت مواجهة يف روايته يكتُب فهو
ال. أم ليلٍة وراء ليلًة عليها سيُبقي شهريار كان إذا ما تعرف وال حكاياتها تروي كانت
يحكي الراوي إذ الضائع الزمن عن البحث ُمجلدات من ُمجلد أول بني وفيما
التي الحكاية يُنهي كيما املوت يُصارع هو إذ ُمجلد آخر وحتى وصباه، طفولته ذكريات
وشخصياتها وحكاياتها وليلة ليلة ألف إىل باإلشارات واألحداث الفصول تمتلئ بدأها،
يف البدور» «بدر األمرية تُشبه جريمانت» «دي األمرية أن بروست يذُكر فمثًال املعروفة؛
فيها طريقه ضلَّ وقد الضيقة فينيسيا طرقات يف الراوي ل يتجوَّ حني وكذلك، أُبَّهتها.
يف ضاِربني معظمها يهيم التي ليلة ألف شخصيات من بشخصيٍة نفسه يُشبِّه ليًال،
ويف مجهولة! قصيَّة وجزائر بحار عرب الطريق ويَضلُّون وعرًضا، طوًال األرض آفاق
العاملية الحرب إبَّان باريس تبدو امُلستعاد»، «الزمن بروست، رواية من األخري الجزء
بغداد هي كأنما الرشق، بالد من التاكيس وسائقي السنغاليني بالجنود امتألت وقد األوىل
ألف يف تتبدَّى كما «البرصة» مدينة تُصبح ذلك، من وبالعكس الرشيد. هارون أيام
ضدَّ الحربية عمليَّاتها اإلنجليزية القوات منها تُبارش التي املدينة نفس هي وليلة، ليلة
النربات هذه وبنفس وفرنسا. إنجلرتا ضد أملانيا مع تَحالفوا الذين العثمانيني األتراك
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مواخري أحد يف يُجَلد وهو شاريل» «دي للبارون مشاهدته الراوي يُقارن ية»، «التناصِّ
الكلبة لها تتعرَّض التي الجلد عملية من بنات والثالث ال الحمَّ حكاية يف جاء بما باريس،

البرشية. صفتها عن السحر بفعل تحوَّلت أن بعد بالسياط
ألف كتاب به يُضارع كتابًا يُقدِّم أن قصد أنه دائًما ينفي كان بروست إن ويُقال
جديدة صورًة يخلق أن املرء بوسع «ليس أنه روايته آِخر يف يذُكر أنه بيد وليلة، ليلة
كتاب وضخامة طول يف أنه مع كتابي، فإن ولهذا جانبًا؛ نبِذه طريق عن إال يُِحب مما
الذي إروين»، «روبرت ويُضيف عنه.» تماًما ُمختلًفا يكون أن حريٌّ وليلة، ليلة ألف
الضائع»، الزمن عن «البحث يف الراوي «إن «الربوستي»: القسم هذا يف عليه اعتمدُت
بالفعل كتب قد الحقيقة، إىل ل التوصُّ أجل من طفولته يف إليه امُلحبَّبة الروايات بنبذه
فيه.» عاش الذي الزمان يُناِسب جديًدا وليلة ليلة ألف كتاب العجيبة!) َللُمفارقة (ويا

بو أالن إدجار (4)

مجاالت يف كتب فقد األدبية، األنواع معظم يف (١٨٠٩–١٨٤٩م) بو أالن إدجار أسهم
يُجمع الجميع أن كما الصحفية، واملقالة األدبي والنقد والرواية القصرية والقصة الشعر
الخيال قصص يف إسهاماٌت أيًضا وله الحديثة، البوليسية الرواية كتََب من أول أنه عىل
ملعظم نفسه امَلسار وِصباه طفولته يف بو سار وقد والرعب. األشباح وقصص الِعلمي
شائعة قراءًة كانت التي الكتُب ضمن وليلة ليلة ألف حكايات قراءة من الغرب يف الناس
بعد عَجَب وال عرش. الثامن القرن أوائل يف واإلنجليزية الفرنسية ترجماتها صدور منذ
شأٍن ذات قصة فَلُه وليلة، ليلة بألف يتعلَّق فيما اإلسهام بعض له يكون أن ذلك
ليلٍة بألف بو أُلفة مدى عىل القصة وتدلُّ لشهرزاد». األلف بعد الثانية «الحكاية بعنوان
الغرائب «حكايات عنوانها قصصية مجموعًة بو أصدر ذلك، وقبل عليه. وتأثريها وليلة
العنوان ذلك من املؤلِّف قصد وربما عربي، يشءٌ فيها فليس عنوانها، ورغم واألرابيسك»،
الغرب يف املدعوَّة العربية الزخارف تصميم يُماثل دقيق تصميٍم يف القصة صاغ قد أنه
الداللة، ذات الدقيقة الصياغة يف الجهد ذلك فيها ليلة ألف عن وقصته باألرابيسك.
اسمه مجهول كتاٍب عىل عثر قد إنه املؤلِّف ِبقول مألوفة، أدبية خيالية بدايًة تبدأ فهي
أن وقبل نعرفها. كما وليلة ليلة ألف لكتاب مختلفة خاتمٍة عىل يحتوي «إيزيتورنوت»
بني اإلطار لحكاية يعِرض املجهول، الرشقي الكتاب ذلك يف وردت التي النهاية يذكر
عفا أن بعد أنه فيذكر يميض ثم ساخرة. ُمبتكرة بطريقٍة والوزير، وشهريار شهرزاد
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يف أخطأت قد أنها تُبني أن لشهرزاد خطر ونبات، تباٍت يف وعاشا شهرزاد عن السلطان
قام عجيبة رحالٍت بقية تذُكر ولم البحري، السندباد رحالت اخترصت إذ حكاياتها حق
جديدة حكايًة وتبدأ الخطأ، ذلك تُصِلح كي األلف، بعد الثانية الليلة يف ع، تتطوَّ ثم بها.
إىل السندباد ه يتوجَّ الرحلة، تلك ويف بها. يقوم جديدة رحلٍة عن السندباد، لسان عىل
فيُفاجآن آخر، مكاٍن إىل تحمله سفينٍة انتظار يف الني الحمَّ من له تابٍع مع البحر شاطئ
داخَله النريان تضطِرم خرايف، بوحٍش أشبَُه هو وإذا منهما، يقِرتب ضخم حديدي بجسٍم
فوَقه وجعل الناس، عىل يُسلِّطه رجيم شيطان ُصنع ِمن وهم النار، من مجبول ودُمه
حتى ينام وال يهدأ فال الدَّوام عىل وتُؤلِمه تَنَخسه اآلدميني شكل لها جرثومية مخلوقات
إىل الجرثومية املخلوقات تلك وخرجت الشيطان. له أوكلها التي الرشيرة املهام يؤدي
خادمه هَرب بينما البحري، الوحش جسد فوق وحملته وقيََّدتْه السندباد وأَرسِت الشاطئ
البحر، عرض يف يُبحرون هم إذ املخلوقات، تلك مع التفاُهم السندباد ويُحاول بعيًدا.
بينهم. فيما األُلفة بعض أوجد مما كلماته، بعض ويُعلمهم كلماتهم بعض منهم ويتعلَّم
كي القصة تنحِرف وحني السندباد، لسان عىل الرحلة وصف يف شهرزاد وتميض
سخرية من وهذا ب، والتعجُّ الهمهمة يف السلطان يبدأ معقولة، غري ُخرافية أشياء تذكر
السندباد رحالت يف حدث ِمما بأعجَب ليس الجديدة الرحلة يف يحُدث فما بو، أالن املؤلِّف
من بأشياء ويتنبَّأ بل الحديثة، الغرائب كلَّ عجائبه يف يَجمع بو ولكن السابقة، السبع
اآليل الشطرنج والعب الحاسبة واآللة كالغوَّاصة ذلك، بعد اخرتاعها تمَّ العلمي الخيال
شهرزاد بينما رويًدا رويًدا تتصاعد السلطان ثورة القارئ ويرى البدائية. التصوير وآلة
لعواِلم الغريبة املخلوقات وبرفقة البحري الوحش ظهر عىل السندباد زيارة بوقائع ق تتدفَّ
دائمة أشجار بداخلها تنمو امُلحيط قاع يف وبُحرية حجرية، أشجاٍر غابات من ُمختلفة،
والحساب الهندسة رجال عمَل والطيور النحالت فيها تعمل غريبة وَممالك الخرضة،
ُمرتامية بحاِلها وقارة األميال، مئات طولها يبلُغ طيوٍر أرساب فيها وأخرى والرياضيات،
الوحش ويعرب قرن. أربعمائة لها اللون زرقاء بقرٍة قرون عىل تقوم ولكنها األطراف
البقرة تلك ِسيقان بني من القارة الجرثومية واملخلوقات السندباد ظهره وعىل البحري
دوًما الديدان تنخر التي بالسحرة تعمر أنها فيجد اآلدمي، الجرثومي صديِقه بالِد إىل
واحد فاخرتع كَلل، دون الدوام عىل واالخرتاع العمل عىل بذلك زهم فتُحفِّ أهلها عقول يف
أي يغلب أن من تُمكنه بمهارٍة الشطرنج يلعب الذي اآليل بالروبوت أشبََه شيئًا منهم
إجراء يُمكنه مخلوًقا آخر واخرتع الرشيد! هارون العظيم الخليفة عدا العالم، يف شخٍص
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بإمكانه وآخر والكمبيوتر)، الحاسبة (اآللة واحدة لحظة يف املعقدة الحسابية العمليات
يف الخليفة يستطيع وال النَّسخ). (آالت لحظات يف الواحد الكتاب من النَُّسخ آالف طباعة
خنًقا. حتِفها ِللقاء تذهب وأن بالصمت، شهرزاد فيأمر ذلك، سماع عىل صربًا النهاية
إالَّ الخنق آلة تحت وهي باَلها يشغل وال استسالم، يف قضائها إىل شهرزاد وتذهب
التي الحكايات بقية من نفسه حرم إذ ش؛ امُلتوحِّ بزوجها حاقت التي العظيمة الخسارة

للسندباد! األُخرى الرحالت عن َمسامعه عىل ها ستقصُّ كانت
النواحي جانب إىل فهو، لقصته، املؤلِّف تناُول هو بو أالن قصة يف والطريف
ما عىل حواٍش يف يُعلق فهو والتفكُّه، السخرية من أساٍس عىل يُقدِّمها فيها، الغرائبية
األشجار غابات ِذكر عند يفعل ِمثلما األكاديمية، الحوايش تُشِبه تعليقات القصة يف يِرد
وأشهرها الغابات، تلك مثل وجود تؤكد أبحاٍث وجود جدِّية ِبكل يذُكر حني الحجرية،
من شهريار ضيق هي الطرافة ة وقمَّ مرص! يف القاهرة من القريبة السويس مدينة يف
وأعجب، أغرب هو ما بها السابقة رحالته أن رغم اإلضافية، سندباد حكاية ُمباَلغات
«أتُظنِّني قائًال: بو قصة نهاية يف يَصيح هو بينما وقتها، السلطان استحسان ونالت
بو أالن إدجار قصص ُمصنِّفي أن عجب وال األحداث! تلك يُصدِّق كي أي أبله؟» أنَّني
إدراجها عند والسخرية» الفكاهة «قصص عنوان تحت باب يف اآلن القصة هذه يضعون

الخيالية. القصص أو األرابيسك أو الرشق قصص ِضمن

أخرى موضوعات (5)

البجع بُحرية

يتعرَّف بالعراق، البرصة يف يعيش صائٍغ مغامرات البرصي الصائغ حسن حكاية تقصُّ
قصيَّة أرض يف جبٍل إىل بالقوَّة يأُخذه حتى عليه فيتحايَُل املجوس السحرة أحد عليه
يف يستخِدمها ُمعينة نباتاٍت هناك من له يُلقي كي الجبل قمة إىل الصعود يف ويستغلُّه
عنه، ويتخىلَّ ملصريه يرتكه للمجويس بالنباتات حسن يُلقي وملَّا ذهب. إىل النحاس تحويل
مجهولة جزيرٍة إىل بالوصول ينجو ولكنه البحر إىل بنفسه يُلقي أن إىل حَسن فيُضَطر
الجن ملوك من ملٍك بنات أنهنَّ له يعرتفَن شقيقاٍت بناٍت سبع تسُكنه قًرصا فيها يجد
يف وحيًدا مرًة كان وحني . لهنَّ أًخا ويَعتِربْنه البرصي حسن البنات وتستضيف العظام.
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قصة تبدأ وهنا أبًدا، يفتحه أال منه طلبَن قد كنَّ باٍب فتح إىل الفضول يدفعه القرص،
ليىل: األلف النسق عىل البجع» «بُحرية

القرص سطح إىل عليه فيصعد ُسلًَّما يرى امُلحرَّم، الباب البرصي حسن يفتح حني
ووحوش وأطيار وأشجار وبساتني مزارع وسط به فإذا اآلخر، الجانب من ويهبط
رسير جانبها وعىل بُحرية فيه آخر قًرصا يجد الوسط ويف نوع. كل من وحيواناٍت
تُغرد أطيار وحوله بالذهب، وُمشبَّك والجوهر بالدرِّ ع ُمَرصَّ الندِّ خشب من مصنوع
بعرشة هو إذ يراه، ما كل من ب يتعجَّ جالس البرصي حسن وفيما مختلفة. بلغاٍت
أنهم حسن فظن البحرية، وتلك القرص ذلك يقصدون وهم الرب جهة من أقبلوا قد طيور

رؤيته. من يَخافوا كيال منهم فاختفى البُحرية ماء من ليَرشبوا جاءوا
طريًا بينهم من حسن ويرى حولها، وتدور عظيمة، شجرٍة إىل األطيار وتهبط
ملكة أنها فيعَلم والتعظيم، التبجيل مظاهر بكل يحيطونه والجميع أفضلهم هو مليًحا
وخرج بمخاِلبه جلَده منهم طرٍي كل وشقَّ الرسير عىل جلسوا إنهم الطري.«ثم هؤالء
ِبُحسنهن يفَضْحَن أبكار بناٍت عرش الثياب من وخرج ريش. من ثوب هو فإذا منه،
يَْلعبَن وِرصَن واغتسلن، البحرية يف كلهنَّ نزلن ثيابِهنَّ من تعرَّين ا فلمَّ األقمار. بهجة
من رأى ِلما حبٍّا بها حسن فُشِغف .. وتُغطسهن ترميهن َمِلكتهن وصارت ويتمازحن،

باملاء.» ة وُمراشَّ ومزاٍح لعٍب يف وهي واعتدالها وقدِّها وجمالها حسنها
أما وُحِليَّها، ثيابها منهن واحدٍة كل وتلبس البحرية، من ذلك بعد البنات وتخرج
ببهجة وزهت اآلفاق مالمح بجمالها «ففاقت خرضاء حلًة لبست فقد منهن الرئيسة
بوهم العقول وأذهلت التثنِّي، بُحسن العصور عىل وفاقت اإلرشاق، بدور عىل وجهها

التمنِّي.»
حبيبته ريش حسن فيها يرسق كثرية، عجيبة مغامراٍت يف ذلك بعد القصة وتميض
أعجُب ومغامراٌت حوادث له تقع حيث بلِده، إىل معها ويعود بها ج ويتزوَّ املسحورة
«بحرية يف األساسية الحبكة نفس هي التي الحبكة هذه هي هنا نا يُِهمُّ ما ولكن شأنًا.
جعلت التي الرائعة تشايكوفسكي موسيقى شهرًة زاده الذي املشهور الباليه البجع»

عاَلمي. باليه أشهَر منه
القصة أصل التحديد وجه عىل املعروف غري من أنه تذُكر الكتُب أن العجيب ومن
هي الذي بالشكل حبكته وضع إىل ل التوصُّ كيفية وال املشهور، الباليه حولها يدور التي
أن البجع»، بحرية ى امُلسمَّ «الباليه كتابه يف بومون» «سرييل الكاتب ويذكر اآلن. عليه
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يف تَظهر وهي جماًال، وأكثرها األساطري أقَدم من هي — البجعة — الصبيَّة أسطورة
عمل الذي «اللربيتو» ولكن ورشقها. غربها تقريبًا، األمم جميع آداب يف مختلفة أشكال
جلترس». و«فازييل بيجييش» «فالديمري هما ُروِسيَّني وضع ِمن هو تشايكوفسكي عليه
وهو للقصة، املوسيقى بوضع ١٨٧٥ عام تشايكوفسكي إىل عهد الذي هو جلترس وكان

بموسكو. البولشوي مرسح عىل ١٨٧٧م عام مرٍة ألول تقديمه تمَّ الذي العمل
القصص ُكتَّاب أشهر من وهو أندرسن»، كريستيان «هانز أن إىل اإلشارة وتجُدر
جعل إذ مختلف؛ نحٍو عىل كان وإن البجع بُحرية قصة اآلخر هو كتب لألطفال، الخيالية
كلَّ طيور إىل تحويلهم إىل امللك أبيهم زوجة عمدت شابٍّا أمريًا عرش أحَد املسحور البجع
تُضحي أن بعد الطبيعية حالتهم إىل وتُعيدهم السحر اكتشاف يف لهم أُخت وتنجح ليلة.
أندرسن بني يربط من هناك ألن بعينها أندرسن حالة هنا ذكرنا وقد أجلهم. من بنفسها
ُمستقلة دراسٍة إىل يحتاج املوضوع ذلك أن بيد وليلة، ليلة ألف قصص وبني وحكاياته

ُمسِهبة.

األخرى الفنون يف وليلة ليلة ألف

أشكال إىل اه تعدَّ بل والشعر، والرواية القصص مجال عىل وليلة ليلة ألف أثر يقتِرص لم
السينمائي. كالفن الحديث، العرص يف نشأت التي تلك حتى األخرى، الفنون

امُلنِتجون اهتمَّ عرش، التاسع القرن من األخرية األعوام يف السينما اخرتاع فُمنذ
وعىل الرشقية املوضوعات جذبَهم مما وكان واألساطري، والحركة املغامرات أفالم بإخراج
عام فرنسا أنتجت وهكذا وليلة. ليلة ألف بها حفلت التي امُلمِتعة الحكايات رأسها
جورج بإخراج السينما اخرتاع من قليلة سنواٍت بعد وليلة» ليلة «ألف فيلم ١٩٠٠م
السينما عهد منذ املشهورة ليلة ألف قصص عن املأخوذة األفالم إخراج تواىل ثم ميلييه.
فاليرش، ديف بإخراج ١٩١٧م عام السحري» واملصباح الدين «عالء فيلم فظهر الصامتة،
تمَّ ثم فريبانكس، دوجالس تمثيل من ١٩٢٤م عام ولش لراءول بغداد» «لص وفيلم
تمثيل ومن ُمخرجني ستة بإخراج ١٩٤٠م عام واللون الصوت عرص يف جديٍد من إخراجه
منذ وحَدها، السحري واملصباح الدين عالء قصة عن أفالم ة عدَّ إخراج وجرى «سابو».
ديزني والت إنتاج من امُلتحركة للرسوم فيلم عىل عالوة ١٩٨٣م، عام وحتى ١٩٥٢م عام
«ألف (١٩٤٣م)؛ ا» لصٍّ واألربعون بابا «عيل األخرى: املشهورة األفالم ومن نفسها. للقصة
«رحلة (١٩٥٨م)؛ السابعة» السندباد «رحلة (١٩٤٥م)؛ مونتيز ماريا تمثيل وليلة» ليلة
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إنتاًجا ُمؤخًرا شاهدنا وقد (١٩٧٧م). النمر وعني وسندباد (١٩٧٣م) الذهبية» السندباد
«دريموركس» استديوهات أنتجت ثم ٢٠٠٠م، عام وليلة ليلة أللف أمريكيٍّا تلفزيونيٍّا
بيت» «براد بصوت السبعة» البحار وأسطورة «سندباد عن املتحركة بالرسوم فيلًما
الكتاب بهذا االهتمام يف األجنبية السينما استمرار عىل يدلُّ ا ممَّ جونز»، زيتا و«كاثرين

العاملي. الخيايل
املشهور الكوميدي فيه قام ١٩٥٤م عام بابا عيل عن فيلًما أيًضا فرنسا أخرجت وقد
إيطاليا ويف كارينا. أنَّأ بطولة ١٩٦٣م عام شهرزاد عن وفيلم البطولة، بدور فرنانديل
يعتربون اد النقَّ ولكن ١٩٦١م، عام وليلة ليلة ألف عن فيلًما سيكا دي فيتوريو مثَّل
األفضل هو وليلة» ليلة «ألف بعنوان بازوليني باولو بيري أخرَجه الذي اإليطايل الفيلم
من حدَّت قد فيه العارية املشاهد كانت وإن األفالم، لكل بالنسبة الفنية الناحية من

انتشاره.
عنها. املأخوذة األفالم فتعدَّدت وليلة، ليلة بألف العربية السينما ت اهتمَّ كذلك
«عيل (١٩٤١م)، مزراحي توجو إخراج وليلة» ليلة «ألف التالية: األفالم إحصاء ويُمكن
فوزي لحسني بغداد» يف «بحبح (١٩٤٢م)، مزراحي لتوجو حرامي» واألربعني بابا
الجزايريل لفؤاد اإلسكايف» «معروف (١٩٤٦م)، الجزايريل لفؤاد «شهرزاد» (١٩٤٢م)،
(١٩٤٩م)، لربكات هانم» «عفريتة (١٩٤٧م)، رمزي لحسن سليمان» «خاتم (١٩٤٧م)،
ليلة «ألف (١٩٦٠م)، الوهاب عبد لفطني السحري» «الفانوس سليمان، خاتم قصة وبها
شهرزاد «ليايل أيًضا وهناك مرصية. كلها أفالم وهي (١٩٦٤م)، اإلمام لحسن وليلة»
خمري لنارص ليلة» ألف عن و«البحث لبناني، (١٩٩٠م) صابريوف لتاضري الجميلة»

تونيس. (١٩٩١م)
تزيني يف الغربيِّني امني الرسَّ كبار من عدٌد تناَفس والتصوير، الرسم مجال ويف
ساعَدهم وقد الجميلة. التوضيحية بالرسوم وليلة ليلة ألف لرتجمات املختلفة الطبعات
الكثري اعرتف وقد أمامهم. العجيبة القصص أتاحتُْه الذي الرحيب الخيال اإلبداع، يف
األمر بادئ يف تأثَّروا أنهم امُلختلفة، ترجماته يف الكتاب قرءوا الذين واألدباء الناس من
به. والتأثُّر قراءته إىل أكثر جذبَهم مما الكتاب، احتواها التي الجميلة الساحرة باللَّوحات
للرتجمة امُلتتالية الطبعات مع الظهور يف الفخيمة امللوَّنة الرسومات بدأت وقد
دار عن الصادرة ١٨١٨م عام طبعة اآلن منها واملشهور جاالن، ألنطوان الفرنسية
القرَّاء. بني كبريًا نجاًحا حازت لوحة ٦٣ بلغت التي HUOT «إيو» برسومات «الدانتيه»
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أبدع الذي كاريه» «ليون يربُز وليلة، ليلة أللف اآلخرين الفرنسيني امُلصورين وِمن
عام الفرنسية بيازا دار عن وصدرت الشهرية، ماردروس ترجمة زيَّنت خالدة رسوماٍت
منها عديدة، لُغاٍت يف مختلفة طبعاٍت يف ترتاءى كاريه رسومات زالت وما ١٩١٨م.

فاخرة. أنيقة طباعٍة يف اللوحات أوردت التي صادر دار عن العربية الطبعة
ُملوَّنة. غري كانت وإن رائعة، رسوماٍت عىل و«بريتون» «بني» ترجمتا اشتملت وقد
أنه يرى فيه ن يتمعَّ ومن باألرابسك، أشبَُه بديع، زخريفٌّ رسٌم بريتون ترجمة وتصدَّر
أن بريتون ترجمة ذكرت وقد امُلكعبات. بطريقِة مكتوبًا وليلة ليلة ألف عنوان ن يتصمَّ
يف رفيًعا منصبًا يشغل كان الذي باشا، أرتني يعقوب عمل من والرسومات التصميم

مؤنس. محمد الشيخ بمعونة الرتجمة، صدور زمن يف املرصية املعارف وزارة
إىل انتقل فرنيس وهو ديالك» «إدمون اآلخرين وليلة ليلة ألف رسامي أشهر ومن
وإنجلرتا فرنسا من كلٍّ يف عديدة طبعات ديالك أمدَّ وقد ١٩٥٣م. عام فيها وتُويف إنجلرتا
الحكايات جوِّ اقتفاء يف وبرع بعناية، الكتاب نصَّ ديالك قرأ وقد امُلعربة. برسوماته
يف أوروبا يف ُمنترشة كانت التي الحديث الفن أفكار ُمستخدًما اذة، أخَّ بألواٍن وتصويرها
اللوحات من الكثري فأخرج وليلة، ليلة ألف قصص تبثُّه الذي الخيال مع الوقت، ذلك

يراها. من كلِّ إعجاب تُثري زالت ما التي
ل حوَّ الذي دوريه، جوستاف املجال، هذا يف أيًضا اشتُهروا الذين امني الرسَّ وِمن
وقصائد اإللهية والكوميديا كيشوت لدون فرسم ُمعربة، لوحاٍت إىل األدب كتب من الكثري
اختارها التي الُكتب من وليلة ليلة ألف كانت وبالطبع، بو، أالن وإدجار كولردج

لرسوماته.
جودناو، إيرل بيب، «إريك أيًضا: ليلة ألف برسومات اشتُهروا الذين امني الرسَّ وِمن

«سمريك».» املشهور اإلنجليزي الرسام ة خاصَّ وهناك جروفز. أنتوني ثيكر، هاري
طبعات بتزويد باريش» «ماكسفيلد الشهري ام الرسَّ قام فقد املتحدة، الواليات يف أما
يف األمريكيني القرَّاء لدى امُلحبَّبة للقصص الرومانسية رسوماته من رائع بعدٍد أمريكية
السحري. واملصباح الدين وعالء والعفريت، والصيَّاد البحري، كالسندباد وليلة، ليلة ألف
ألف قصص بإخراج امني الرسَّ اهتمام من كبريًا نصيبًا والنشء األطفال نال وقد
إسهامات وثمة وكرتونية. BANDES DESSINEES ُمصورة ُمتتابعة رسوٍم يف وليلة ليلة
األلف الشخصيات أسماء استخدام إىل هنا اإلشارة وتجُدر املجال. ذلك يف أيًضا عربية
بابا»، «عيل َمجلتَي يذكر جييل زال وما العربية. األطفال ت ملجالَّ عناوين املعروفة ليلية
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مجلَّة اآلن وهناك األوىل. القراءة سنوات يف خيالنا وغذَّتا قراءاتنا َرَعتا اللتنَي و«السندباد»،
الدين. عالء

الرشيد عاصمة يف خاصة وأبطالها، ليلة ألف حكايات تُمثل ُمتفرقة منحوتات ة وثمَّ
نحتَه الذي نواس» «أبو تمثال عن خربًا ُمؤخًرا اللندنية الحياة جريدة ذكرت وقد بغداد.
َمن «تِجد حيث غني، محمد ات للنحَّ وشهريار» «شهرزاد وتمثال فتاح، إسماعيل الراحل
تُشِبه بكلماٍت أو شعره من بأبياٍت الشاعر نواس أبا يُكلِّم .. بُقربهما أو أماَمهما يِقف
التمثال ُقرب يجلس من تجد حني يف سَمر. جليسا أو صديقان يتبادلها التي الكلمات
بل حكاياتها، من حكايًة ليسَمع ال شهرزاد، ُمناجيًا خافت، بصوٍت ُمتكلًما هادئًا، اآلخر
ال شهرزاد أصبحت وهكذا عاطفية!» حكايًة تكون ما وغالبا — هو حكايته ليُسِمعها

أيًضا! خاصة مشاكل له من لكلِّ بل فحسب، لشهريار النفسية امُلحللة
رمسكي الرويس املوسيقار رائعة الفور عىل الذهن إىل تربُز املوسيقى، مجال ويف
وتشمل أعماله، ُمجمل من ٣٥ رقم تحمل وهي شهرزاد، (١٨٤٤–١٩٠٥م)، كورساكوف
مأخوذة ُموتيفات خمَس تناولْت وقد الساعة. حوايل إىل تِصل موسيقية ُمتتاِبعات خمس

هي: الكتاب حكايات من

السندباد. وسفينة البحر (١)
قلندار. األمري حكاية (٢)
الشابَّة. واألمرية األمري (٣)

بغداد. مهرجان (٤)
السفينة. مسامري يجذب املغناطيس جبل (٥)

تُفرسَّ أن ويُمكن كلها فيها ترتدَّد LEITMOTIF بة غالَّ نغمة امُلتابعات هذه ويتخلَّل
دنيازاد. وأختها شهريار َمسامع عىل حكاياتها تقص وهي شهرزاد بأنها

ُمذهلة، بطريقٍة وليلة ليلة ألف وأجواء الرشق جوِّ نقل يف تنجح املوسيقية واملعزوفة
وليلة. ليلة ألف عن املأخوذة املسموعة الفنية األعمال من كثرٍي يف ثابتًا أصًال منها جعلت
الذي العرشين القرن من الخمسينيات يف املرصية لإلذاعة العظيم املسلسل نذُكر زلنا وما
كورساكوف بموسيقى مرفود رائع، وحكي وتمثيٍل بإخراٍج وليلة ليلة ألف قصص قدَّم
تأصيًال الشغف ذلك زاد ثُم العموم. وجه عىل الكالسيكية املوسيقى إىل عقولنا نبَّهت التي

الكالسيكية. املوسيقى عن املشهور برنامجه يف لها فوزي حسني الدكتور بتحليالت
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برئيسها العرشين القرن أوائل يف اشتهرت التي الرويس الباليه فرقة قامت وقد
موسيقى أساُسه شهرزاد عن كامل باليه بتقديم نجنسكي األول وراِقصها دياجليف
ليلة ألف من األوىل األساسية القصة عىل ِقصته اقترصت الباليه أن بيد كورساكوف.
مسعود، العبد مع له شهريار زوجة وخيانة زمان شاه وأخيه شهريار قصة وهي وليلة،
يف الباليه لهذا حفلة أول ُقدِّمت وقد بينوا». «ألكساندر الفرنيس الباليه ليربيتو وكتب
العبد دور يف نجنسكي فاسالف مشاِهِده رقص يف وتألَّق باريس، أوبرا يف ١٩١٠م عام
باسم تأسيٍّا ربما زبيدة، َدَعوها التي شهريار زوجة دور يف روبنشتاين وإيدا مسعود،

الرشيد. هارون زوجة
اآلخر هو وضع قد رافيل» «موريس العاملي الفرنيس املوسيقار أن الغريب ومن
وليلة، ليلة ألف بحكايات املوسيقار شغف نتيجة ذلك جاء وقد شهرزاد. عن مقطوعة
لألسف أنه بيد الفرنسية. جاالن أنطوان ترجمة من ُمستقاة عنها كاملة أوبرا َوْضع فقرَّر
باالنشاين جورج الشهري الباليهات ُمصمم استخدَمها التي االفتتاحية، إال منها يتمَّ لم
املوسيقى أن بيد ١٩٧٥م. عام نيويورك يف مرٍة ألول تقديمه تمَّ عنها باليه إخراج يف

لها. م امُلصمَّ والباليه كورساكوف ُموسيقى القته الذي النجاح يُالِقيا لم والباليه
«الديك أوبرا هو كورساكوف، تأليف من آخر موسيقي لييل» «ألف عمل وهناك
به قام فني عمٍل آِخر وهي .LE COQ D’OR الفرنيس باسمها اشتُهرت التي الذهبي»
من فيها ِلما بعرضها وقتَها يأذن لم الرويس الرقيب أن غري وفاته، قبل كورساكوف
للشاعر شعرية قصيدٍة عن مأخوذه واألوبرا أيَّامه. يف القيرصي النظام عىل إسقاطاٍت
من حكاية من القصيدة بوشكني صاغ وقد العنوان. بنفس بوشكني املشهور الرويس
سحريٍّا اخرتاًعا امللوك ألحد يُقدِّم الذي الساحر العرَّاف عن وليلة، ليلة ألف حكايات
االستعداد له يُتيح ا ممَّ امللك، أرايض عىل هجوٍم بشنِّ يقومون أعداءٍ بأي التنبُّؤ يُمِكنه
الربونز، من لفارٍس تمثاًال كان وليلة ليلة ألف قصة يف واالخرتاع عليهم. والقضاء لهم
عن العربية الحكاية عىل بوشكني تعرَّف وقد ذهبيٍّا. ديًكا يُصبح فهو بوشكني عند أما
الحمراء»، قرص «حكايات كتابه يف أوردها الذي إرفنج واشنطن األمريكي الكاتب طريق

سابق. فصٍل يف العربي» م «امُلنجِّ األصيل عنوانها تحت ذكرناها وقد
دودون، امللك شخصيات وفيها فصول، ثالثة إىل تنقِسم فهي كورساكوف أوبرا أما
ويعشقها. حروبه يف امللك يَغنمها جميلة وامرأة السحري، الديك له يُقدم الذي والعرَّاف
وحني املرأة، تلك امللك يََهبَه بأن السحري اخرتاعه عن مكافأته يطلُب العرَّاف أن بيد
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بِمنقاره. نقًرا ويقتُلُه امَلِلك إىل السحري الديك يطري العراف، ويقتل ذلك امللك يرفض
دودون مملكة وأن خيالية، كلها القصة أن يُعلن الذي العراف، بابتعاث األوبرا وتنتهي

الجميلة. واملرأة هو إال فيها برش يوجد ال حيث الجنيات، قصص من إال هي ما
إسقاطاٍت من فيها ِلما العربي، األصل ذات بوشكني، قصة كورساكوف تناول وقد
فكانت أيامها، القيرصية روسيا يف امُلتعسف اإلمرباطوري الُحكم من ُمقنَّعة وسخرية
وهذا القيرصي. العرش عىل امُلرتبع الثاني نيقوال للقيرص رمًزا دودون امللك شخصية
قد املوسيقار إن ويُقال كورساكوف. وفاة بعد ما إىل لألوبرا الرقيب منع يف السبب كان

املوسيقية. عبقريته عىل الجور ذلك جرَّاء من بها شعر التي الحرسة موتَه لت عجَّ
لروسيني إشبيلية» «حالق أوبرا يُدِرجون ما عادًة اد النقَّ أنَّ إىل أيًضا هنا ونُشري
عربية، قصص من امُلستوحاة األعمال ضمن ملوزار الحريم» قرص من «اختطاف وأوبرا
واردة حكاياٍت تُماثالن وحبكتاهما إسبانية، شخصيات بهما العمَلني أحداث أن خاصة

وليلة. ليلة ألف يف
ع امُلتوقَّ بالقْدر يكن لم وإن وليلة، ليلة ألف من نصيبًا املرسحي املجال نال وقد
أباظة عزيز ومرسحية «شهرزاد» الحكيم توفيق مرسحية هناك العربية، اللغة ففي له.
«حالق فرج ألفريد ومرسحية «شهرزاد» باكثري أحمد عيل ومرسحية «شهريار» الشعرية
شكل عىل تلعب امللك» هو «امللك بعنوان ونُّوس هللا لسعد مرسحية أيًضا وهناك بغداد»

وليلة. ليلة ألف يف القصة
ما برودواي أن بيد بابا» «عيل عن فرنسية غنائية مرسحية فهناك الغرب، يف أما
وليلة، ليلة ألف موضوعات تُحيي — غنائية مرسحيات بل — مرسحية إىل حاجة يف تزال
األعمال تلك إخراج به يتمُّ الذي امُلستوى عىل للنجاح وقابلة تماًما ُمناسبًة تبدو وهي

الحارض. الوقت يف امُلبهرة
خاصة واإلسالمية، العربية العمارة أساليب من الكثري الغربي املعمار استلهم وقد
يدور الذي األندليس النَسق عىل دياًرا الغربيني من الكثري م صمَّ وقد منها. األندلسية
ليلة ألف قصص ساهمت وقد التقليدية. النافورة وبه الدار ط يتوسَّ الذي الفناء حول
كما بيوتهم، تصميم يف فيها قرءوه ما لتجسيد واألدباء الفنانني خيال إذكاء يف وليلة
متحًفا تحوَّلت التي لداره، الداخلية التصميمات يف لوتي» «بيري الفرنيس األديب فعل
هو امَلشهورين امِلعماريني من وليلة ليلة ألف بحكايات امُلتأثرين أغرب ولكن وفاته. بعد
الفن تاريخ يف فريدة ظاهرًة كان الذي (١٨٥٢–١٩٢٦م)، جاودي» «أنطونيو اإلسباني
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املوزاييك أساس عىل غريبة، سحريًة بناياٍت جاودي م صمَّ وقد عامة. بصفٍة املعماري
وليلة ليلة ألف حكايات من لتوِّها خرجت أسطورية كبناياٍت تتبدَّى أنها بيد واألرابيسك،
حديقة دخل فكأنما الزائر يَدخله الذي جويي» «ُمتنزَّه تلك َمبانيه ومن األسطورية.
امُللتوية، باملمرَّات يَمتلئ فهو العربي، الكتاب يف وصفها يِرد التي وامللوك األمريات قرص
ِلمدينة الزائر وإن ذاته. السحري النسق عىل حدائقه مت وُصمِّ العجيبة، والزخارف
طُرق وسط سريِه يف يُفاجأ أعماله، معظم فيها وابتنى جاودي فيها عاش التي برشلونة،
بمبنًى الطريق، جانبَي عىل الكالسيكية العادية املباني إىل ينُظر إذ الفسيحة، املدينة
تقليِديَّني مبنَينَي بني يظهر فهو رؤيته، عند عينَيه يُصدِّق الرائي يكاد ال الوسط يف
اذة أخَّ بألواٍن ُمتعرج، رشقي نَمط من عليه يبدو بما الخيال، أو الوهم من نبَع كأنما
بدَّ وال للقارئ، األعمال تلك تجسيد عن ليقُرص الوصف وإن غريبة. وأبراج وُمقرنصات
عىل أثَّر الذي الرشقي الخيال بسطوة يشعر كيما رة ُمصوَّ أو الواقع يف رؤيتها من له

الفريد. املعمار ذلك إبداعه عند جاودي
ما إىل الغرب يف وليلة ليلة ألف تحوَّلت هذا، كل إىل باإلضافة أنه ختاًما ونُضيف
تستغل كثرية ُمنتجات فهناك ،COMMERCIAL INDUSTRY التجارية الصناعة يُشِبه
مجموعات فهناك الفنية. والهوايات التجاري التسويق يف املشهورة وحكاياتها ليلة ألف
وصل وقد الهواة، ويَجَمُعها الحكايات، تلك من شهرية صوًرا تُدبِّج التي الفنية البطاقات
عىل وليلة، ليلة ألف عرائس وهناك الدوالرات. مئات إىل النادرة البطاقات تلك بعض ثَمن
ودنيازاد شهرزاد أسماء تحِمل رشقية ومالبس ومجوهرات، وُحِيل باربي؛ عرائس نَسق
حكايات تستغلُّ عديدة كمبيوتر ألعاب األخرية اآلونة يف وظهرت وغريها. األكمام وورد
وما والتفكري. الخيال تنشيط عىل تعمل والكبار، لألطفال برامج إخراج يف ليلة ألف
األنشطة تلك مثل ابتداع يف األفكار تلك باستغالل القيام يف وليلة ليلة ألف بالد أحرى

أهلها. عىل الوقت نفس يف واملادي األدبي بالنفع تعود التي
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بمرور والعرشين الحادي القرن بداية من سنوات أربع بعد األدبية األوساط احتفال ومع
جاالن، ألنطوان الفرنسية ترجمتها يف وليلة ليلة ألف طبعات أول صدور عىل قرون ثالثة

عنها. وتتحدَّث أثَرها تقتفي جديدة قصًصا تَسُطر األقالم زالت ما
َمصدر وليلة ليلة ألف حكايات شكلت عرش، والتاسع عرش الثامن القرننَي ففي
العرشين، للقرن األوىل العقود يف التأثري ذلك واستمرَّ العامِليِّني. والفنانني لألدباء إلهاٍم
العرشين، القرن من الثاني النصف ومنذ وبورخيس. وجويس بروست عند رأينا كما
وحتى امُلحدثني. من الكثري لدى وجدناها بل ينعِدم، لم وإن وأثرها، الليايل تَواُجد خفَّ
أمريكية رواية صدور عن لتوِّي قرأت ٢٠٠٥م، يناير الفصل، هذا فيه أسطر الذي اليوم
النهائيته! وعىل الكتاب «الزمنية» عىل يدلُّ ما وهو لها، إلهاًما وليلة ليلة ألف من تتَِّخذ
األمريكي كتبَها التي القصرية الرواية امُلحدثة، ليلية األلف األساسية الروايات ومن
بعنوان قصص مجموعة ِضمن وصدرت ١٩٧٢م عام «دنيازادياد» بعنوان بارت» «جون
يف املحورية اإلطارية القصة عىل تنويع وهي نوِعها، يف غريبة والقصة .CHIMERA
لم أنه رغم السواء، عىل واملحتوى الشكل يف ُعمًقا بارت عليها ويُضفي ليلة؛ ألف كتاب
اآلن، روايٍة كل يف الغربي القارئ ينتظرها التي «امُلستمَلحة» واأللفاظ املواقف من ينُج
مرًة بولز» «بول اعرتف كما كتُبهم، يف وجودها املؤلِّفني من يطلُبون الناِرشين أن ويبدو

بذلك!
ه ُموجَّ كحديٍث شهرزاد، أخت دنيازاد لسان عىل ( (النوفيالَّ القصرية الرواية وتدور
يف ترسد وهي زوجتيهما. خيانة يف الفجيعة شاَرَكه الذي شهريار أخي زمان شاه إىل
تُفكر أن قبل زماٍن إىل املونولوجي حديثها ينتقل ثم اإلطارية، القصة يف حدث ما البداية
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وهي بهن. السلطان فتِك من امَلملكة عذارى إنقاذ أجل من القصص حيلة يف شهرزاد
العلوم دراساتها: مجال يف فتفكر بها، تقوم أن يمكن التي الوسيلة يف دنيازاد مع تتحاَور
ولكن شهريار، اغتيال أو بانقالب، القيام أو اململكة، يف الُحكم نظام كتغيري السياسية،
يَبَق ولم كذلك. صالحيتها عدم وتثبت السيكلوجية، الحلول يف تفكر ثم ُممكنًا. ليس ذلك
يخلع إذ ية؛ تناصِّ قصة يُقدِّم بارت املؤلِّف أن القارئ ويرى القصيص. الحلِّ غري أمامها
الساخر التهكُّم أساليب من أسلوب وهو حديثة، صورًة فيها الشخصيات جميع عىل
«دودي»، ودنيازاد: شريي، هي فشهرزاد الحديثة؛ الغربية الرواية ساد الذي والتورية
قرأت قد فهي امُلثقفة، للفتاة مرآة وشهرزاد .. وهكذا «دادي»، أباها تدعو وشهرزاد
تتسابق الذي الحد إىل دراستها يف ُمتفوِّقة وهي والعلوم، واألدب التاريخ يف كتاب ألف
ترتك شهرزاد أن بيد بها. تلتِحق كي لها الدراسية املنح تقديم عىل الرشق جامعات فيه

السلطان. طغيان من جنِسها بنات إنقاذ مشكلة لحل التفرُّغ أجل من دراستها
آدمي، ِجنِّي فجأة أمامهما يتجسد عمله، يجب فيما أختها مع تُفكر شهرزاد وبينما
ينابيع ت جفَّ وقد زمانه، يف املشهورين الُكتَّاب أحد أنه ونفهم العرشين، القرن من آتيًا
ويتناقش واملرئي. السمعي اإلعالم زحف أمام والقراءة الكتاب عاَلم كسد أن بعد إلهامه
القصيص الفن أصول يف شهرزاد مع — بالطبع ذاته املؤلِّف من صورة وهو — الِجنِّي
خلََّفتْه الذي والكتاب وبحكاياتها بها امُلعجبني أشدِّ من أنه كيف ويَحكي واإللهام،
أي بعُد تقصَّ لم فهي الِجنِّي، حديث من شهرزاد وتندهش ومكان. زمان كل يف للقرَّاء
اكتشف أنه كيف لها يحكي املؤلِّف اآلدمي الِجنِّي أن بيد بعد. ُخطَّتها تبدأ ولم حكاية،
عِشَقها أنه وكيف الجامعة، مكتبة يف يعمل كان حني وليلة ليلة ألف العظيم كتابها
وأخريًا، حياته. يف النساء من عرفهم من كل يف عنها وبحث لقصصها قراءته طول من
ما أنها من وزمانه، ومكانه منهما كلٍّ موقف حقيقَة الجني ويُدرك شهرزاد تُدرك حني
قروٍن بعد يعيش الِجنِّي بينما شهريار، من زواجها عىل السابق الزمن يف تعيش تزال
الِجنِّي يقوم أن عىل يتَِّفقان واللغات، البلدان شتَّى يف وتداولها الحكايات صدور من
عىل ها بقصِّ بَدورها هي تقوم كي يَُعرِّفها كما بالحكايات يُزوِّدها بأن شهرزاد بمساعدة

السلطان!
باالتفاق حكاياتها قصِّ يف وتبدأ شهريار، من شهرزاد ج فتتزوَّ قُدًما، القصة وتميض
يوًما شهرزاد نهاية ل فيؤجِّ القصيص التشويق أْرسِ يف السلطان ويقع دنيازاد، أُختها مع
حكاياتها؛ تحكي ثم أوًال، الحب يُمارسون السلطان، مع الليل شهرزاد وتقيض يوم. وراء
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شهرزاد وتدخل الليلة. بحكايات يوٍم كل يُِمدُّها الذي املؤلِّف — الجني تُقابل النهار، ويف
وعالقة الرسدية، واألساليب القصيص الفن عن قة ُمتعمِّ ُمطوَّلة مناقشاٍت يف الِجني مع
وهما والخاتمة. فاالنفراج والتعقيد، امُلقدمة، من الحب، ُممارسة بفعل القصيص البناء
القصص» من «ُمحيط كتاب للجني شهرزاد وتذكر والجنس. الفن بني هكذا ِصلًة يُقيمان
لها ويَحكي «بارفاتي»؛ لزوجته «سيفا» اإلله يَحكيها التي الوجود، يف رواية أطول وهي
قصصه بعض إن لها يقول (التي والديكامريون كاألوديسة، ُمماثلة، كتب عن الِجنِّي
بني التي ليلة ألف حكايات يف نعرفها كما األحوال وتميض شهرزاد!) هي، عنها مأخوذ
األلف من ٣٠٨ الليلة يف أنه دنيازاد، لسان عىل الواردة بارت قصة فترسد اآلن، أيدينا
«جميلة» وأخريًا «غريب» ٦٢٤ الليلة ويف شار»، «عيل ابنها شهرزاد أنجبت وليلة، ليلة
جديًدا إلهاًما ويجد امُلؤلِّف، الِجنِّي عقدة تنحلُّ أيًضا، األثناء تلك ويف .٩٥٩ الليلة يف
بعنوان قصة كتابة بصَدِد أنه ويُخربهما دنيازاد، وأختها بشهرزاد اليومية لقاءاته من
الخاتمة من املؤلف فيها ويُغري نظِرها، وجهة من حدث ما وقائع فيها تحكي دنيازاد،
فهو الفتاتنَي، َمسامع عىل األصلية القصة عىل تنويعاته الِجني ويقصُّ للكتاب. التقليدية
كل ِبكًرا ج فيتزوَّ سمرقند، يف أخيه سرية نفس يسري — شهريار أخا — زمان شاه يجعل
الزواج مسرية فيُواِصل شهرزاد، مثل أحًدا يِجد ال أنه بيد الصباح. يف يَقتلها كيما ليلة
وحني شهرزاد. حكايات إىل فيها يستمع شهريار كان التي وليلة ليلة األلف طوال والقتل
حكاية من االنتهاء بعد الجني، إيَّاه نها يُلقِّ الذي النحو عىل حكاياتها شهرزاد تختتم
اململكة يف األفراح وتُقام عنها يعفو الذي السلطان، عىل أوالدها تعِرض اإلسكايف، معروف
أخاه ج يُزوِّ شهريار فيجعل القصة، نهاية يف يزيد الجني أن بيد السعيدة. الخاتمة لهذه

سريته. يسري كي دنيازاد، من زمان شاه
بالقضايا أشبََه يشءٍ إىل بارت — املؤلف — الِجني يد عىل الرواية ة تِتمَّ وتنقلب
اإلذالل ذلك كل من ينتِقما أن دنيازاد أُختها مع اتفقت قد شهرزاد أن فنعرف النسوية،
ليلة يف املِلَكني بقتل يقوما بأن زمان، وشاه شهريار يَدي عىل امَلملكتنَي فتيات القته الذي
تُخِربه بأن زمان، شاه إىل القصة بداية منذ ه امُلوجَّ مونولوجها دنيازاد وتُنهي العرس.
شفرًة وجهه يف وتشهر اإليروسية، األلعاب من كنوٍع قيََّدتْه أن بعد فعله تنتوي بما

شهريار. مع اليشء نفس اآلن تفعل شهرزاد إن له وتقول بها، تذبحه كيما حادة
يقيض أن ويريد يُحبها وأنه انتوته، عما بالعدول يُقنعها أن زمان شاه ويحاول
نداء بوسعه أن زمان شاه يُخربها وعندها عناد. يف ترفض ولكنها معها، عمره بقية
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بدنيازاد ويمسكون الحَرس من عدٌد فيدخل بفمه صفريًا ويُصِدر عني؛ غمضة يف ُحرَّاسه
الحرس يأُمر ولذلك ُحبه، عن لها قاله فيما صادق إنه الزوج ويقول إيَّاها. ُموثِقني
تُشِهر وزوجته ُمقيًدا زمان شاه يزال وما وحَدهما، ويَدُعونهما فيخرجون بالخروج
باكيًة دنيازاد فتنهار فيها، وثِقته لها ُحبه مسامعها عىل الزوج ويُعيد وجهه. يف املوىس
استمع كما عليها ه سيقصُّ ملا تستمع أن زمان شاه منها ويطلُب تصنع. ما تدري ال وهي
له، األوىل زوجته خيانة من حدث وما حياته عن لها ويحكي قالته. ِلما قبل من هو
زمان شاه لها ويعرتف يوم. كلَّ العذارى بقتل االنتقام عىل شهريار أخيه مع واتفاقه
أن فبعد سمرقند، يف ليلٍة كل منهن ج يتزوَّ كان الالتي العذارى من أيٍّا يقتل يكن لم أنه
أن ووجد القتل، من عليها أشفق — أيًضا وزيره ابنة وكانت — عذراء أول من ج تزوَّ
مملكة حيث بوجوده، هي أخربَتْه سمرقند من قريب مكاٍن إىل بها يبعث أن األمثل الحلَّ
أنه يعتقدون الجميع بينما وزيره، بِعلم ا ِرسٍّ بذلك ويقوم وحدهن. النساء فيها تعيش
شهريار أخيه إخطار وصله أن إىل املنوال هذا عىل ومىض الزواج. صبيحَة العذارى يقتُل
عنها. العفو بمناسبة امُلقامة االحتفاالت حضور إىل ودعوته شهرزاد حياة عىل اإلبقاء بنبأ
أطلُب لن وعندها أخت، لشهرزاد يكون أن تمنَّيُت «عندها لدنيازاد: زمان شاه ويقول
قصة لها وأحكي يَديها، بني حياتي سأضع بل اشرتاطات، ال حكايات، ال منها، شيئًا
يرتاءى حسبما لها نهايًة تضع أن منها وأطلُب إليها، قادتني التي وليلتنَي ليلة األلفي

ُمنِعشة.» واضحة خري صباح وإما أخرية، خري مساء إما لها:
يُحاول هو بينما يقول، ما تُصدِّق ال وهي دهشٍة يف إليه تستِمع دنيازاد وكانت
خطة من نفسه أنقذ قد وأنه بدَّ ال شهريار أخاه أن ويُضيف حكايته. بصحة إقناعها
العداء ذلك وكل امُلظلمة، الليلة تلك «فلنُنِْه بها: ويهتف والرصاحة، الُحب بنفس شهرزاد
فلننعم الجنَسني. بني واالختالفات املساواة عدم عن الفوىض تلك وكل واملرأة، الرجل بني
املوقف ينتهي كيف ندري وال بينهما، النقاش ويتطاول دنيازاد.» يا والعناق بالُحب
يرد يطلع.» الصبح أرى إني الليل؛ طوال تكلَّمنا «لقد دنيازاد: تقول حني أنه إال معهما،
ِذكره سبق ما إىل بالنظر تفاؤل إشارة وهي الخري! صباح إذن، الخري صباح زمان: شاه

الخري. صباح أو الخري مساء من
وتَداُخل تناص من الحديث القص أساليب تستخِدم ساخرة، القصرية بارت ورواية
اليوم، غربية رواية منها تخلو ال التي اإليروسية بالعنارص زاخرة أنها كما واملكان، الزمن
يف الكاملة للمساواة طلبًا الجنَسني بني والرصاع الحديثة، النسوية النزعات تصور وهي

صدورها. عند القرَّاء من كبريًا نجاًحا لِقيَت وقد يشء، كل
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ليلة ألف ليايل (1)

رغم العنوان هذا تحمل التي محفوظ نجيب رواية إىل كثريًا العرب اد النقَّ يلتفت لم
صدرت قد أنه رغم ١٩٩٥م، عام مطلع يف باإلنجليزية ونَرشها ١٩٨٨م، عام صدورها

رائع. فلسفي بتحليٍل تناولتها إبراهيم وفاء الدكتورة بقلم عنها ُمسهبة دراسة
دأَب ما جماُع فيها يتمثَّل إذ األستاذ، روايات أهم من واحدة اعتباري يف والرواية
واختار وليلة ليلة ألف كتاب املؤلِّف تناول فقد وقصصه. رواياته معظم يف تصويره عىل
جديدة، حكاياٍت من هو يُقدِّمه ِلما «تناص» بمثابة تقوم جعلها بعينها حكاياٍت منه
ليلة ألف قرأت سلماوي:«لقد محمد مع أحاديثه يف «األستاذ» قال وقد عليها. تنويًعا

متكاملة.» رواية منها أصنع أن أردُت ولقد قصصها، وفتنتْني مرَّات عدة وليلة
األصيل، الكتاب يف نهايتها من بدءًا ليلة ألف قصة روايته يف محفوظ تناول وقد
األمر، نهاية يف راضية غري شهرزاد أن نعِرف ولكننا شهرزاد. عن شهريار يعفو حني
قسوة من الربيئات العذارى وترحم الدماء شالل توقف كي طاقتها فوق لت تحمَّ فقد
املشهورة األسماء من اسًما منها كلٌّ تحِمل قصصية» «لوحات املؤلف يُقدم ثم شهريار.
الشخصية الشخصيات، كل فوق يُحلِّق بينما جديد؛ بتصويٍر ولكن ليلة، ألف حكايات يف
البلخي هللا عبد الشيخ هنا وهو الصويف، الدرويش شخصية محفوظ: نجيب لدى امُلحبَّبة
املؤلف ويُضارع قريب. أو بعيٍد من شخصياتها وحياة الرواية أحداث عىل يُهيِمن الذي
واحٍد كل يتسلَّط وسنجام، قمقام عفريتان، فهناك وغرائبه، عجائبه يف األصيل الكتاب
السلويل عيل الحاكم بقتْل الجمايل صنعان التاجر يأمر فقمقام البرش. أحد عىل منهما
الحاكم بقتل الرشطة كبري البلطي جمصة يأمر سنجام بينما األسود، سحره من ليتخلَّص
عليه ويُقبَض الحاكم، قتل إىل جمصة ويُضطر ظلمه. من الناس يُخلِّص كي الجديد
ويُراقب جسده، عن رأسه السيَّاف يفِصل أن بعد الحياة قيد عىل يبقى أنه بيد ويُعَدم،
حبيش «عبد جسد يف يتمثل آخر شخٍص إىل يتحوَّل أن بعد أحداٍث من يجري ما كل
هللا عبد باسم ى وتسمَّ اًال حمَّ واشتغل القوام»، ممشوق اللحية خفيف الشعر ُمفلفل

ال. الحمَّ
فنحن ليلة، ألف يف معروفة شخصياٍت أسماء تحمل التي الشخصيات تتواىل وهكذا
حكاية روايته يف محفوظ نجيب يُضيف حيث ودنيازاد، الدين نور ال، الحمَّ بعد نجد
دورها أدَّت أن بعد األصيل الكتاب يف هامشيٍّا دورها كان فهي شهرزاد، أخت لدنيازاد
قصص من قصٍة يف لتدُخل دورها وحان شهريار، مع لها وُمستِمعة للقصص كطالبٍة
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رشيَرين وجنية جنِّي مواجهة يف ا مهمٍّ دوًرا وسنجام قمقام الجنِّيَّان فيها يلعب الكتاب،
فساًدا يعيثان فهما الجن، عاَلم يف والرش الُكفر يُمثالن اللذين وزرمباحة، سخربوط هما
يدري فال بينهما، يُفرِّقان ثم واحدة ليلًة الدين بنور يزوِّجانها إذ دنيازاد، حياة يف
وتقص األمر من ن فتتيقَّ دنيازاد تحمل أن إىل خياًال، أم واقًعا الزواج أكان منهما أي

العميقة: الداللة ذا التايل الحديث ويتبادالن شهرزاد، أُختها عىل حكايتها
قصتك؟ يقبل عقل أيُّ » –

العجيبة. بقصصك شبيهة قصة إنها نفيس، أُحدِّث ما هذا –
دنيازاد.» يا آخر عاَلٍم من ُمستوحاة قصيص –

يف شهريار امللك ويدخل الخيال، مع الخيال ويتداَخل القصص، تتداَخل وهكذا
امتالء رغم النساء، خيانة وقائع إليه تعود أن من القلق شهرزاد فينتاب الحكاية، تلك
أما بعيدة، وهي الحكايات تُعِجبه «قد األم: تقول كما — ولكنه بها، شهرزاد حكايات
تنتهي القصة ولكن وساوسه.» تعاوده قد آخر، فيشءٌ معه وتتعامل داره تقتحم أن
مجذوٍب إىل ثم ال الحمَّ هللا عبد إىل ل تحوَّ الذي البلطي جمصة ل تدخُّ بفضل خري عىل
الدين وعالء الجليس، أنيس ليلة، ألف ليايل قصص وتتواىل املعجزات. له تُنَسب صويف
الُحكَّام صعود من ُمستمر إطاٍر ويف جديدة، بنظراٍت اإلسكايف، ومعروف الشامات، أبو
نجيب فكأن دندان؛ وزيره مع شهريار السلطان وتجواالت وهبوطهم، السلطة وأصحاب
شهريار يقوم حيث بغداد، إىل فارس، يف األصيل مكانها من السلطنة نقل قد محفوظ
ُمعينة أحداثًا إنَّ بل الربمكي. جعفر ووزيره الرشيد هارون به يقوم كان بما ودندان
وسيَّافه الربمكي ووزيره العبايس الخليفة محرض يف األصلية وليلة ليلة ألف يف تقع
ويلعب الخاص. وسيَّافه دندان ووزيره محرضشهريار يف محفوظ كتاب يف تقع مرسور،
يحكي الذي الواقع، يف السندباد يُصادف هو إذ محفوظ، رواية يف أكرب دوًرا شهريار
منها، رحلٍة كل من بها خرج التي والِحكمة امُلتعددة رحالِتِه ُمتتابعة لوحاٍت يف للسلطان
ملك دبشليم مع الفيلسوف بيدبا فعل ِمثلما امللك، إىل ُمقدَّمة نصائح شكل يف تبدو وهي
كان حني اقرتفه الذي اإلثم مدى إدراك إىل بشهريار األمر وينتهي ودمنة. كليلة يف الهند
لدرجة التوبة، يف ورغبته نَدِمه عن ويُعربِّ منهن، زواجه بعد ليلة وراء ليلًة الفتيات يقتُل
خوٍف عن وليس صادًقا حبٍّا أخريًا تُحبه بدأت قد أنها وتشُعر شهرزاد قلب له يرقَّ أن

رهبة. أو
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رواية (قارن والولد واملرأة والجاه العرش شهريار ويهجر ر، تتطوَّ األمور ولكن
سياحة توازي سياحة يف وعقله، لروحه جديدة تربيًة ُملتمًسا ويخرج أيًضا) الشحاذ
أنهم ويتضح «البكاءون». ون يَُسمَّ قوم حرضة يف نفسه يجد الربية، ويف السندباد.
يعودوا أن قبل الحال، ذلك عىل ليلهم يُمضون يعرفه، من منهم الناس من مجموعة
مكاٍن إىل رحيلهم بعد قَدماه وتقوده اليومية. حياتهم أي العذاب، دار إىل الصباح مع
مدينٍة يف هو وإذا جديد، من شابٍّا فيعود فيها يستحم صافية ِبركًة به يجد مسحور،
الفالسفة. بها حلم التي الفاضلة املدينة أو الفردوس، كأنها البرش، ُصنع من ليست
من معهم ويخرج انتظاره، يف وشعبها كانت التي املدينة ملكة من شهريار ج ويتزوَّ
بنصيحة الرواية وتنتهي عام. مائة هو معدودة أياًما لشهريار يبدو فما الزمن؛ قبضة

تماًما.» املايض تنىس عندما الحقيقية السعادة «ستعرف لشهريار: الفردوسية امللكة
املايض استعادة يف بروست مارسيل مسعى مع تماًما تتناقض نصيحة من لها (ويا

تفصييل!) نحٍو عىل
هو لَديه، أثريًا موضوًعا بها ليُصور وليلة ليلة ألف مادة تناول يف محفوظ نجح وقد
والوالة الحكام ونرى وُمتطلَّباته. والجسد وُمتطلَّباتها الروح بني والرش، الخري بني الرصاع
باألحداث حافِّني وهبوط، صعوٍد يف الكرام، مرور يمرُّون ومواليهم الرشطة وأصحاب
الحياة هشاشة مدى عن برؤيا النهاية يف يخرج القارئ يجعل نحٍو عىل والشخصيات،
الصحيح، التمييز معها يصُعب بصورة فيها والرش الخري عوامل وتداُخل اإلنسانية،
األحداث هذه كل مع حتى الشمس، تحت جديد ال أنه بفكرة كذلك القارئ ويخرج
يصنع مًعا وتوازنهما والخالئق، الكون يف موجودتان قوَّتان والرش الخري وأن والغرائب،
إىل حكاياٍت كتاِب من وليلة ليلة ألف محفوظ نجيب أحال وبذلك يوم. وراء يوًما الحياة

وأرساره. الوجود عن رواية
األصيل العمل وروح شخصيات بعض عىل محفوظ نجيب اعتمد أخرى، ناحية ومن
وقائعها تحُدث محفوظ رواية أن فرغم فيها. مختلفة جديدة حياٍة إلذكاء وليلة ليلة أللف
للغاية. ُمعارصة أشياء فيها القارئ فسيجد الوسطى، العصور يف إسالمية مدينٍة يف
ملن الرسية باألنشطة دوًما مشغول الرشطة وصاحب الفساد، فيه ينخر بلًدا تُصور فهي
بالجماعات (قارن الُحكم نظام تغيري إىل يسَعون الذين أخرى، وألقاب «الخوارج» يُدَعون
وشهرزاد وشهريار هذا كل العالم). من مختلفة أماكن ويف كثرية بلداٍن يف الحالية الرسية
مجرد وليسوا القصة، يف الفعلية األحداث مرسح إىل يدخلون دندان) (والوزير ودنيازاد

األصيل. العمل يف كما لها ُمستِمعني
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األخالقية القضايا لتقديم قيمة وسيلًة ملحفوظ ليلة ألف كتاب تركيبة رت وفَّ وهكذا
ُصَور من يتضمن ما بكل فيه يعيش الذي املجتمع عيوب ُمنتقًدا لعرصه، والسياسية
أصداء الرواية جنبات يف تردَّدت وقد واالقتصادي. االجتماعي والتسلُّق والفساد النفاق
الحقيقة يَنشدون أبطالهما حيث والطريق، اذ الشحَّ منها محفوظية، أُخرى لروايات
يُحاولون الذين الفتوات فيها يتواىل التي والحرافيش، شهريار، ينشُدهما كما والتوبة
«أوالد امَللحمي العمل وكذلك واْلتهامهم، بإفسادهم األوضاع فتنتهي األوضاع تحسني
فيها يسود يوتوبيا إىل أخريًا الخروج بأَمل الخري، يُصارع دائما الرش حيث حارتنا»
من منًحى كل يف التواُزن بتحقيق إال ق تتحقَّ لن والتي للجميع، والعدل والرفاه الخري

الحياة. مناحي

وليلتان ليلة ألف (2)

١٩٨٨م. عام اآلداب دار عن الصادرة الراهب هاني السوري األديب رواية عنوان وهو
األزمنة اختالط «إن روايته: املؤلف بها قدَّم التي املالحظة باقتباس البدء املناسب ومن
سنة ألف خالل العربي وليلة ليلة ألف عاَلم استمرار إىل اإلشارة به مقصود الرواية يف
العرب أزاحت حضارية هزيمٍة عرب ١٩٦٧م عام ذروته بلغ االستمرار هذا وإن وسنة،
تنتهي الذي الجديد الزمن وهذا األلف: بعد الثانية الليلة يف ووضعتهم الزمن طرف عن
فأحداث ذلك، إىل بالتنبيه املؤلف أحسن وقد قادمة.» رواية سدَّة سيكون ببدايته الرواية
ر تَطوُّ يُظهر طبيعي ٍق تدفُّ يف والشخصيات، املواقف بني فصٍل دونما تتابع الرواية

معها. الرواية شخصيات وتفاُعل األحداث
مختلفة، بأحداث القديمة وليلة ليلة ألف صورت التي محفوظ نجيب رواية وبعكس
بوقوع وتنتهي ١٩٦٧م، لحرب السابقة الفرتة يف دمشق يف الراهب هاني رواية تدور
من كبريًا عدًدا تُقدِّم فالرواية العدوان». آثار «إلزالة االستعداد يف ونتائجها الهزيمة
إحدى محافظ — عباس فهناك البعض؛ بعضها ومع نفسها مع تتفاعل التي الشخصيات
الزواج، نطاق خارج واحدة من أكثر مع نسائية عالقات يُقيم الذي عايدة، زوج — املدن
الذي نزار السابق الضابط الطيَّار زوجة أُمية وهناك طلعت. اإلقطاعي زوجة غادة ومع
يف يَضطرُّها مما نفسه، هو امُلتكررة النسائية ُمغامراته برغم الدوام عىل فيها يشكُّ
الصحافة عالم الرواية وتُقدِّم اإللكرتونيات. فنى سليمان، مع عالقة إقامة إىل األمر نهاية
من ظالٍل يف واالشرتاكية، والثورية امُلثُل عن يتحدَّث والكل امُلدرِّسني، وعالم والُكتَّاب،
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املؤلف هدف يَبني وهنا ١٩٦٧م. يونيو هزيمة يف مداه يبلغ والذي األخالقي، خ التفسُّ
الرشيد، وهارون القديم العربي املجتمع عن اإلشارات بعض دسِّ ومن روايته عنوان من
ُممثًال — الوقت ذلك يف العربي العالم تصوير قصد قد الراهب هاني أنَّ القارئ فيُدرك
ليلة ألف قصص تُقدِّمه الذي العاَلم يف يعيش أنه عىل — األمويني عاصمة بدمشق هنا
والجنس الغناء وُدنيا حدود، تحدُّها ال التي الخليفة سلطة تَحكمه الذي العالم وليلة؛
التي والرؤى األحالم من شفافة طبقًة األفعال فيه تكتيس والذي والغرام، الحب وعالقات
ى امُلسمَّ الكاتب وهو القصة، شخصيات أحد يكتب وأوهام. خياالٍت عن إال تستبني ال
يتشيَّأ لم هيوىل الثالث «والعاَلم قائًال: ذاته، الرواية ملؤلف رمز أنه واملفروض «امللك»
حدود ال فوىض وبالتايل لها، حدود ال حياًة يمتلك ومآسيه. أحالمه ِرس هو وهذا بعد.
ووجهه هزيمة، َكْلمى األيام به تمرُّ حني. بعَد التاريخ سيمتلك أنه الواضح ومن لها،
األخرى األشياء — يُحبها أنه سوى الحياة مقومات من لَديه ليس باسم. وثغره اح وضَّ
ماليني فيه فقاعية. ردود — فعل ردود وإنما فعل، لَديه ليس واإلمكان. الحلم بني تَثِْوي
عبيد الناس وفيه الجائعني. من أكثر وماليني جوًعا، تتضوَّر أخرى وماليني جوًعا، تموت
الحار، للطقس اليومية، للحياة لإلمربيالية، عبيد مرت: نصف ُقطرها دائرة ضمن إال
الجميلة والرشوة ج امُلزجَّ االستغالل وفيه البحر. كزبد جفاءً الذاهبة األولية لالنفعاالت
وجنسيٍّا، جسديٍّا واملشوَّهون والُحفاة امُلتسولون فيه الصلعاء. والجريمة الحالل، والرسقة
وليلة.» ليلة ألف عالم إنه واحدة: بعبارٍة ون. وامُلعرشَّ وامُلربَّعون وامُلثلَّثون املزدَوجون

هو بينما فاضل مجتمٍع بإقامة املثالية أحالمه بني ما يرتدد الذي عباس، وحتى
بخاطره: يُجول حني وليلة ليلة ألف ثيمات من ثيمٍة إىل يعود نسائية، عالقات يف غارق
مريٍض كل عىل ألسبغ إذن أسطوري. خاتم أو سحري، فانوس له ُقيِّض لو تمنَّى «َلَكم
الدفء له ر يُوفِّ ما بكل ُمجهًزا جميًال بيتًا إنساٍن كل وألعطى والقوة. الصحة ثوَب
فرصَة للجميع وألتاح حساب. بال يُنفقونه غزيًرا ماًال الناس ولَوَهب واألمان. والهناء
عن وألبعَد امُلقيم. والنعيم امُلثِمر والصيف الزاهر الربيع يف الغايل الحبيب مع العيش
البرش. لبني األعظم الخاصية هذه الجوع، ة خاصَّ والجوع. واإلثم والعذاب الحزن البرش

والشبع.» واملساواة بالعدل زاخًرا جديًدا عامًلا لخلق الخاتم هذا مثل له ُقيِّض لو
فانتازيات تُماثل فانتازيا إال هي ما وتمنياتها الشخصيات تلك أحالم كل أن بيد
العميل، الواقع عاَلم إىل تخرج ال أمنيات فهي شهرزاد، ها تقصُّ التي الخرافية القصص
والزيف واالنفصام االنتهازية من عامًلا وراءها تُخفي التي امِلثالية املظاهر ظلِّ يف وتعيش

الطبيعية. الكارثية النهاية إىل يؤدي ما وهو واالنحالل،
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كما القديم، الخيايل والَقصص الواقعية الحكايات بني بالخلط الرواية تمتلئ كذلك
السيد قصة إىل ينتِقل ثم فلسطني، يف خلف أبي حياة عن يتحدَّث الراوي كان حني حدث
واللَّتنَي الغابة، يف مسحورتنَي خابيتنَي عىل يعثر الذي الفقري، الضعيف وعبده القايس
ألف من ذاته بالقول الحكاية وتنتهي لقسوته. السيد عىل رضبًا تنهال يٌد منهما تخرج
فعاش القرص وترك السيد عىل ُمنتًرصا خابيتَيه العبد حمل كرام يا سادة يا «وهكذا ليلة:
التيمات هذه وتتكرَّر الجماعات.» وُمفرق اللذَّات هادم أتاه حتى ُمقيم نعيٍم يف عائلته مع
املعنى وتؤكد عنوانها تعكس حلمية غاللًة عليها يُضفي مما الرواية، ثنايا يف ليلية األلف

الرواية. بها قدَّم التي السطور من الراهب هاني قصَده الذي

ليلية ألف لقصٍة كاملة برتجمة ذاته، للكتاب بخاتمٍة الكتاب من الفصل هذا ونختم
بريطانيا، يف القصصية الجوائز ألهم الحائزة يفيل»، ال «بينيلوب الربيطانية كتبَتْها طريفة
رنًَّة القارئ وسيجد طفولتها. فرتة فيها وقضت ١٩٣٣م عام القاهرة يف ُولدت والتي
العباءة هو وليلة ليلة ألف كتاب بأنَّ رصيًحا اعرتاًفا أيًضا سيجد ولكنه تخفى، ال ساخرة
إىل والغرائبية والطبيعية الواقعية من وطرقه، أساليبه بكل الرواية فنُّ منها خرج التي
هذه خالل من تتبدَّى التي النسوية نربة القارئ عىل يغيب لن كما السحرية. الواقعية

القصيص. الفن يف ودوره النسائي األدب حول الدائر والنزاع القصرية القصة

وليلة ليلة آالف خمسة (3)

يا هل السلطان. من شهرزاد تزوَجت أن بعد أحداث من وقع ا عمَّ تساءلَت أنك بدَّ ال
القصص، يف إال يحُدث ال فهذا ال، بالطبع .. حسنًا ونبات؟ تباٍت يف ذلك بعد عاشا ترى
الحلول أما بالفعل. القصة هي كانت بل قصص؛ توريد ُمتعهدة إال كانت ما وشهرزاد
تحت كان ما كلِّ مع مسكني؟ املسكني. ذلك للسلطان. وال لها. كانت فما القصصية
نابه، عنه نُزع الحكايات. روََّضته «ُمستصَلحة». شخصيًة أصبح قد كان ولكنه إمرته؟
بأوالده. حميد اهتمام وغمَره زوجته، يُحب أصبح النساء. يف رأيه غريَّ لقد نريانه. وخمدت
عمر يُشبه يُعد فلم الزيادة، يف آخذًا وزنه وكان سنوات. خالل أحٍد رقبَة يقطع ولم
أفالم من الكثري ويشاهد القهوة، رشب يف ُمرسًفا أصبح عزه. أيام يف كان كما الرشيف
وأحيانًا األرسة. دها تتعهَّ التي البرتول تجارة بشئون عابًرا اهتماًما إالَّ يُبدي وال الفيديو،
بالحياة تكن لم الرشاء. مواسم يف باريس أو لندن إىل وأخواته العجوز ه أُمَّ يُرافق كان ما
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حنٍي بني يشعر يجعله مما الهدوء، يف ُمفرطة حياة هي ا حقٍّ . كالَّ وألف كالَّ السيئة،
زوًجا كان يُرام. ما عىل كانت األمور أن بيد الخالية؛ األيام إىل يحنُّ إذ بالذنب وآخر

ا؟ حقٍّ ذلك أليس موهبة. وأكثرهنَّ الرشقي العالم يف امرأٍة ألجمل
واحدة. ُمشكلة هناك كانت ولكن

مع املصريي لقائها قبل حتى األوصاف كاملة شابًة كانت تذكر، كما شهرزاد، إن
أضافت الجميلة، والفنون والطب الفلسفة يف علمية درجاٍت عىل حاصلًة كانت السلطان.
الكتابة بتدريس تقوم وكانت اللغة. وفقه امُلقارن األدب يف دكتوراه درجتَي اآلن إليها
مستشارًة تعمل أنها كما األرسة، لتنظيم وعيادات لألطفال حضانات وتُدير اإلبداعية،
ال عمرها من واألربعني الثانية بلغت وقد كانت املرأة. موضوعات بشأن للحكومات
تسمح لم فهي وفية، زوجًة كانت وملَّا أجمل. تكن لم إن السابق، جمالها أوج يف تزال
زواجها، إن أكثر. ال وآخر حني بني اثنتنَي أو ليلة السلطان. عن تُبعدها أن اللتزاماتها
ألحٍد يمكن ال التي الذاتية قصته الداخلية، تركيبته به، الخاصة تقاليُده له حال، أية عىل

مسريتها. يعيق أن
الثانية، األلف جاءت األوىل، ليلة األلف فبعد حكاياتها، واصلت قد شهرزاد أن ذلك
اآلن، فيها هما التي املرحلة عن فكرة أي السلطان لدى يكن ولم فالرابعة. الثالثة، ثم
ال الذي الرقيق شهرزاد صوت يزال وال الشيخوخة نحو حثيثًا يخطو أنه إال يعرف وال
أحيانًا هناك وكانت ليلة. وراء ليلة وراء ليلة الوسادة، عرب القصص عليه يتلو يُقاَوم
يف يغفو أن للسلطان مسموًحا يكن لم إذ الساحر، املسار تقطع صوتها يف توبيخ نربة
مالءات عرب جموٍد يف إليه تتطلَّعان شهرزاد عينَْي ليجد ُمستيقًظا يهبُّ فكان الرسد، أثناء
عىل غيٍظ يف تدقُّ الرشيقة إصبعها بينما هارودز، محالت من امُلشرتاة امُلطرزة الساتان
هذا. يف لك دخل ال لحظة. غفوُت أنني بد ال عزيزتي. يا «آسف فيقول بيجامته، ُكمِّ

«… إنما ُمشوِّقة. كالعادة. رائعة، قصصك
ماذا؟ إنما برود: يف شهرزاد فتتساءل

غامضة كلماٍت تستحِدثني إنك أحيانًا. السياق يف أتوه إنما قائًال: السلطان فيعتِذر
ديفونشري؟ تقع أين تُربكني. األماكن أن كما اإلحساس؟ معنى ما األيام. هذه ما نوًعا

كالمي. سأواِصل التثاؤب، عن ف تتوقَّ حني وقالت: باردة، نظرًة شهرزاد إليه وألقت
أصبحت كما إثارة؛ وتقلُّ حني، كلَّ طوًال تتزايد أصبحت الحكايات أن املشكلة كانت
كل تُحريه: الشخصيات وكانت فأبطأ. أبطأ — رأيه يف — واإليقاع غرابة، أكثر خلفيتها
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حني إال يحُدث يشء وال ويتحدَّثن يتحدَّثن وكاثرين، وجني إلزا امَلدعوَّات النسوة هؤالء
وبني بينَه يتساءل كان لقد يتزوج. شخٌص أو محدودة اجتماعية مناسبة هناك تكون
يف له يَد ال أنه ثقٍة عىل كان لقد بالواقع. صلتَها تفِقد شهرزاد كانت ما إذا نفسه
جذبه يشء أي يشء: كل ففوق الشيقة. بالحكايات ُمولًعا رجًال دائًما كان فلقد املشكلة،
أحوالها، أفضل يف تزال ال التي الجسدية َمحاسنها عدا طبًعا هذا األول؟ املقام يف نحَوها
كالعهد ليس الجسد ولكن راغبة الروح حسنًا، .. إنما الناحية. تلك من لَديه شكوى فال

العنفوان. أيام يف به
عامليٍّا بها امُلسلَّم الحقائق ِمن «إن شهرزاد: ورسدت للسماع. ب وتأهَّ السلطان د وتنهَّ
عن وُكفَّ زوجة. إىل حاجٍة يف يكون وأن بدَّ ال كبرية ثروًة يمتلك الذي األعزب الرجل أن

التثاؤب!»
جديٍد من الشكوى عىل يجرؤ ال السلطان وكان الحكايات. واستمرَّت الوقت. ومرَّ
ماضيه، إىل بالنظر غريبًا هذا يبدو (قد العائيل الشقاق يكره كان زوجته. من خوًفا
أيًضا، حال أيِّ وعىل الشخصية). يف التغريُّ من ُمدهًشا مثاًال هنا نُعالج أننا تذكَّر ولكن

ف. تتوقَّ أن للحكايات يريد يكن لم فهو
تتذكَّر وأنت دينارزاد. زارته حني األيام من يوٍم أصيل يف األمور تلك كل يف يُفكر كان
أحداث يف ا ُمهمٍّ دوًرا يُقال والحق لعبت التي الصغرى شهرزاد أخت هي دينارزاد أن
دينارزاد، أن ذلك الحًقا. البعض بعضهما عن ابتعَدتا قد األختنَي أن بيد الزفاف. ليلة
األصولية. الجماعات إحدى إىل ت انضمَّ الجامعة، يف االجتماعية العلوم تدرس كانت التي
تُثرثر وطفقت السلطان مرفق بُمحاذاة الوسائد من كومة عىل دينارزاد وجلست
كانت امللبن. قطع من علبٍة إىل وآخر حنٍي بني يَدها تمدُّ هي بينما حرضتها حفلٍة حول
ترتدي دينارزاد كانت مظهرها. يف تماًما عنها تختلف أنها غري جاذبية، أختها تُضارع
ترتدي كانت حال). أية عىل يشءٍ مع تتفق التي (أو تعتقده ما مع تتفق التي املالبس
من السلطان يراه ما كل هي الالمعتان عيناها فكانت حجاب؛ وجهها وعىل الشادور،
بالحشمة انطباًعا يكن لم العام االنطباع أن بيد ُمغطٍّى. أيًضا جسدها وكان .. وجهها
الساتان من َمصنوًعا كاِحَليها إىل يِصل الذي ثوبها كان الديني. والوَرع النسائي والتسرتُّ
ولون عاٍل كعٍب ذي حريري شبشٍب يف تحته من تربُزان الجميلتان وقدماها الثمني،
بلون الدنتالَّ من اًزا قفَّ ترتدي وكانت الفضة. وكريَّات بالرتتر يتألأل حجابها وكان بَمبي.
ليس التقليدي الُعرف يف الصدر أن ذلك مكشوًفا، صدرها من كبري ِقسم وكان الليلك.
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كان السلطان ولكن الرغبة. يُشعل ما كل هي واليدان الشعر بل جنيس، جذٍب بمنطقة
هو هل يعرف يكن لم هنا ومن آخر، جزءٍ أي مثل مثلها ُمغرية النساء صدور أن يرى

خطأ. عىل التي هي التقليدية الِحكمة أن أم املنحرف
أي الواقع يف للنهدة تكن ولم د. تنهَّ ثم الفخيم دينارزاد صدر عن ببرصه وأشاح

الوقت. ذلك يف باله يشغل كان ما بأكثر بل امُلحبطة السلطان برغبة عالقٍة
مهموًما. تبدو إنك األمر؟ ما دينارزاد: قالت

االكتئاب. ببعض أشعر إني السلطان: واعرتف
دافئ. صدر — إليه تحتاج ما أعرف إني مسكني! يا ُمالِطفًة: دينارزاد فقالت

السلطان. من بمجلسها واقرتبت
تصوَّري ولكن، عزيزتي. يا منك ُظرف هذا جديد: من د يتنهَّ وهو السلطان قال

األيام. هذه األمور بتلك أهتم أُعد لم أنني
قادًرا؟ تُعد ألم عطف: يف دينارزاد فتساءلت

يتعلق فيما قديمة» ة «دقَّ كان زوجته. أخت من بل نفسه من ال السلطان. م فتجهَّ
الكالم هذا مثل يسمع أن يُحب وال كذلك؟) أليس تاريخه، نعرف نحن (حسنًا، بالنساء

رقيقة. فتاٍة من
تلك إنها وبرصاحة، روحي. إرهاق األمر إن املشكلة. هذه ليست بوقار: قال
أكثر التجريب إىل تنحو إنها الحدود. تعدَّت أنها رأيي يف حسنًا، .. أختك إن الحكايات.
أعرف ال إني فقري. صياد أو العمر ُمقتبل يف ابن أو ُغول وال جنٌّ هناك يُعد لم فأكثر.
هؤالء كل ضحلة. والشخصيات ا. جدٍّ طويلًة القصص أصبَحِت ولقد الغد. لنا يُخبئ ما

النفسية. حالتهنَّ جرَّاء من القلق يعتِرصهن الفتيات
غرامية؟ حبكة فيها أليس –

التصديق عن بعيد كله األمر ولكن غرامية. حبكة عادة هناك السلطان: فاعرتف
أناٍس عن طويلة أسابيع استمرَّت حكاية هناك يشء. أي َفهم يمكن ال أنه حتى
ننتهي ِكدنا وما العاَلم. يف طقس أسوأ يسود حيث يوركشري يُدعى مكاٍن يف يتصايَحون
ثُم بكثرٍي منها سنٍّا أكرب رجًال ج تتزوَّ للغاية ُمزعجة شابٍَّة قصة يف دخلنا حتى منها

السنة. تنتهي أن قبل عصبي بانهياٍر أُصاب سوف ينفد. صربي كاد لقد تهجره.
أن دوًما بإمكانها كان لقد .. للعار يا امللبن: من قطعًة تقضم وهي دينارزاد قالت

بديعة. رومانسيات تقصَّ
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ال ما إن الرومانسيات. أفتقد ال إنني .. رومانسيات أوه، بازدراء: السلطان فقال
البطولة خارقة. أعمال مغامرات، األكشن. من شيئًا أريد «األكشن». هو األيام هذه أِجُده

ُعنف. جنس. جريمة. ل. والتحمُّ
األمر؟ ذلك يف دوًرا تأخذ ال ملاذا رأيي؟ تعرف أن أتريد دينارزاد: قالت

يا أنا؟ أنا؟ قائًال: ضحك ثم دهشة. يف إليها وتطلَّع ناحيتها إىل السلطان وتحول
النساء عمل أنه أعني العمل. من النوع بذلك القيام أستطيع ال أنا غريبة! فكرٍة من لها

الحكايات! قص هه، ُمختلفة. استعدادات لنا نحن حسنًا، ..
… ذلك عىل تقدر ال كنَت إذا حسنًا، دينارزاد: قالت

لم فقط، ذلك. عىل أقدر أن استطاعتي يف أنه أعتقد قائًال: خده السلطان ر فصعَّ
أحاول. أن بايل عىل يخطر

يفحص وبدأ الجريدة بتناول السلطان فأرسع الغرفة، شهرزاد دخلت ذلك وعند
السخيف الرداء هذا معنى ما وقالت: بامتعاٍض أُختها إىل زوجته ونظرت البرتول. أسعار

دينارزاد؟ يا ترتدينه الذي
جمال تُِربز قصرية وجيبًة «أرماني» ماركة صوفيٍّا جاكيت ترتدي شهرزاد وكانت
وخلعت وجلست كتفيها. فوق المعة موجات يف يتناثر األسود شعرها وكان ساقيها.
أن ُمتعودة كانت ولبستها. حقيبتها من نظارتها أخرجت ثم جايجر» «الكورت حذاءها
علم حدِّ عىل أنها، رغم األخرض، الصدف من إطار ذات الحجم كبرية نظاراٍت ترتدي
كانت وإن تماًما، تالئمها النظارة كانت برصها. ضعف من تشكو تكن لم السلطان،
وتجهم حاسبة آلة فتناول آنذاك، باملهابة السلطان وأحس أيًضا. مهابة عليها تخلع

عزيزتي؟ يا يومك كان كيف زوجته: وسأل البرتول. أسعار يطالع وهو وجهه
املراحل يف أعمل إني األمر. نهاية يف ُمثمًرا كان أنه وأعتقد جميل. شهرزاد: قالت
ا. جدٍّ ُمثري يشء إنه الصحراء. يف اإلبداعية للكتابة فصول إلقامة طموح لخطة األولية
وأنت، عليها. نتغلَّب أن يجب والكتابة القراءة ناحية من مبدئية صعوبات ثمة ولكن

تفعل؟ كنَت ماذا
أعمل. بهمة: السلطان قال

صدر قد االقرتاح ذلك كان إذا ا وحقٍّ امُلضحك. دينارزاد اقرتاح رفض قد بالطبع كان
املناسبة الخطوات اتَّخذ قد ولكان أُهينت قد رجولته أن شعر قد لكان آخر شخٍص عن

التجاوزات. ببعض الفتاة لتلك دائما مسموًحا كان .. دينارزاد ولكن الحالة. لتلك
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نبدأ الليلة قالت: الليلة. تلك جديدة قصًة شهرزاد بدأت فقد األحداث. تتابعت ثم
باملرأة ليست إنها المرأة. الداخلية الحياة تتناول حكاية إنها ما. نوًعا ا خاصٍّ شيئًا
دالواي. ِمسز اسَمها إن لإلنسان. أو للمرأة، جوهًرا نعتِربها أن بوسعنا ولكن النموذج
تنتبه أن يجب ولهذا اليشء، بعض عليك غريبان والتقديم الجو أن البداية يف تجد قد
إن ذلك. تفعل ال داٍع. دون التحرك عىل تعودَت لقد .. وأرجوك خاص. بوجٍه أقول ملا
أنت هل ه. حقَّ يه أوفِّ حتى الرتكيز إىل حاجٍة يف وأنا للغاية عقيل القصص من النوع هذا

ُمستعد؟
أن بوسعه يُعد لم أنه ق وتحقَّ ُمتحطًما. السلطان فؤاد أصبح لياٍل ثالث وبعد
التفكري إىل عاد الذي الوقت هو ذلك وكان ما. بيشءٍ يقوم أن عليه ذلك. من أكثر يحتِمل

… ربما حسنًا، دينارزاد. اقرتاح يف
حاجبَيه، عاقًدا بُمفرده، وذهابًا جيئًة القرص حدائق يذرع أخذ اليوم، ذلك وطوال
الحشائش عىل يرقد كان وأحيانًا، آلخر. وقٍت من تتحرَّكان شفتاه وكانت عينَيه. بارًقا

وثبات. هيبة بكل زوجته. عىل اقرتاحه عرض الليل، جاء وحني السماء. إىل ويتطلَّع
فيها يراها السلطان يذُكر فيما مرة أول كانت لسانها. وانعقد شهرزاد. وُصِعقت

النهاية. يف تضحك أخذت ثم الكاملة. الحرية هذه يف
يل. اسمح .. ولكن .. تريد ما هذا كان إذا رسور. بكل حسنًا. دورك؟ –

كالمها. واصلت ثم فرتًة الضحك عليها وغلب
قدًما! فلتمِض إذن .. ذلك عليك يجب بالطبع، ولكن .. باملرة معقول غري هذا إن –

وتسلية. تطلٍُّع يف السلطان إىل ونظَرت مرفقها إىل رأسها شهرزاد وأسندت
قلق. يف زوجته إىل وتطلَّع حكايته. السلطان أنهى ساعتنَي، وبعد

تُحب كنَت إذا مزاياها، لها أن أظنُّ بالرديئة. ليست وقالت: تثاؤبها شهرزاد وكتمت
من يلزم مما أكثر وبها ما، نوًعا جامدة شخصياتها جيد. قصيص رسد بها النوع. هذا

بالسيوف. والتلويح الفرسان اندفاعات
حربية. قصة إنها بعينه. املقصود هو هذا قائًال: السلطان واحتجَّ

بالك. تشغل ال تمام. –
لتنام. واستدارت خدِّه، عىل قبلًة زوجته وطبعت

بدأ وقد أنه ذلك َمطلوبة، تكن لم املثابرة أن والحقُّ عزمه. عىل السلطان وثابر
أن باإلمكان إذ املرء، يظنُّ ا ممَّ أكثر عىل ينطوي األمر هذا إن طريقه. يف انطلق بالفعل،
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هناك كانت فقد الغد. يف سيحُدث ماذا نفسه هو يعرف يكن لم كامًال. هوًسا يُصبح
ليلة. وراء ليلة كثرية، بأساليب وتكلَّم لقوله. كثرية طُرق

ال هدوء: يف وقال يَديه. يف كاللعبة يبدو ميلليمرتًا ٤٥ عيار الكولت مسدس كان …
الطاولة! عىل يشء كل ضعوا يتحرك! أحد

الكالم. عن السلطان ف وتوقَّ شهرزاد. وتأوَّهت
األمر؟ ما –

.. األسلوبية الزخارف من شيئًا بها أن أعرتف .. النوع نفس من أخرى قصة –
منها؟ القصد ما ولكن،

يُقتَل. سوف امرؤ هناك –
ذلك. أعرف عزيزي، يا أجل –

وملاذا. الجريمة ارتكب من نعرف أن يجب وبعَدها –
كله؟ ذلك أهمية وما –

أرًضا، الهنديُّ وطرَحني شغف: يف صوته إىل يُصغي وأخذ السلطان، فتجاهلها
عنقي. نحو يداه وتسلَّلت تماًما. عيلَّ سيطر قد كان ا. مقصٍّ وجهي يف ورفع

وموضوعاته. مجاله واتسع يجرب. كان
هم وملاذا اإلشعاعية؟ البندقية تعني ماذا د: تتنهَّ وهي ليلة ذات شَهرزاد تساءلت

املجرة؟ تلك إىل يتجهون
تُقاطعيني. أالَّ وأرجوِك فضائية. مركبٍة يف إنهم –
كله؟ ذلك معنى ما أخرى، مرة ولكن، معذرة. –

رمزية. حكاية إنها ُمفاجئ: وحي عليه هبط وقد السلطان قال
الوسادة. عرب بنظراتها ورشقته شهرزاد يد يف وأُسقط بنفسه. َمزهوٍّا وابتسم

إعياء. يف عينيها شهرزاد وأغلقت طوخ. طيخ، طاخ، السلطان: واستمر
أكثر بنفسه وشعر إليه. يسعى بهدف شعور ومأله جديدة. حياًة السلطان وبدأ
هناك يكون فلن املناسب، الوقت يف إمكاناته من ق تُحقِّ أن للسماء وشكر وحيوية. شبابًا
بوسعه أحمق أي ورائها. من غاية ال التي واألموال التجارة أمور يف ملواهبه تبديد أي بعُد
بحلله وألقى وصقله. شاربه بقص واعتنى األكل، يف رجيًما واتَّبَع األعمال. بتلك يقوم أن

أفضل. بصورٍة الفني طبعه عن تعربِّ أنها رأى فضفاضة ثيابًا وارتدى
للغاية. جذَّاب الرداء. بذلك ُمعجبة إني وباملناسبة، الحال؟ كيف دينارزاد: وسألته

جيبل. كالرك تُشبه فيه إنك
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له: داعَي ال تَواُضٍع أو تكلُّف دون أقول أن بوسعي قائًال: شاربه السلطان وفتل
العمل. أساسيات أتقنُت لقد الصحيح. الدرب يف أسري إني حال. خري يف تسري األمور إن

الفكرة؟ بهذه لك أوحت التي هي ومن –
ألهله. الفضل بهذا ليعِرتف يُكن لم السلطان أن بيد

كلُّ لك يستِقم السليم َموضعه يف األكشن ضع األكشن. هو كله األمر يف الرسِّ إنَّ –
يف واإلفراط الضخمة األسماك واصطياد الثريان ومصارعة الطيور صيد أتعلمني؛ يشء.
األفكار بعض منها عندي امُلميتة. بالجراح اإلصابة عند اكرتاٍث بدون ف والترصُّ الرشاب

تفشل. أن يمكن ال هائلة. مادة الرائعة.
ُحب؟ قصة من هناك أما عظيم. –

إىل الدموع يجلب ذلك إن القول. أصُدُقك الحال. بطبيعة فاشل ُحب بالطبع. –
مقلتي.

ذلك؟ يف هي رأيها وما –
تشويًقا وأشدَّها القصص، أروع أُنتج إني واحد. اتجاٍه يف إال ترى ال أُختك إن –
إن أقول إني والعالقات. املضمون عن تتساءل أن هو هي تفعله ما وكل وإثارة،
العالقات من الكثري لها شخصياتي أن كما كذلك؟ أليس أحداث، ففيها مضمونًا، بها
سواًدا املصائر أشدِّ من اآلخر منهم الواحد وينقذ البعض بعضهم يقتلون فهم الشائقة؛

تنتهي. ال أحاديث يف االنهماك هو يفعلونه ال ما إن الجامحة. الغراميات ويتعاَطون
أهي حسنًا، لقصصه. شهرزاد تُوجهه الذي بالنقد ُمتأثًرا السلطان كان ذلك، ورغم

تريد. ما لها سيكون حسنًا، ُعمًقا. وتُريد وعالقات؟ مضمونًا تُريد
منه. يَنساب الَقَصص وطفق إلهاماته وراء نفسه وترك التيار، يف السلطان واندفع
بالفقر تزَخر طويلة قصًصا حكى مس. أصابه إنسان هو كأنما الحكايات يقصُّ كان
القرن يف لندن وعجيج بصخِب وتنضح الحية، بالشخصيات وتعجُّ االجتماعي والظُّلم
فماَل ذلك، كل من انتابه التعب أن بيد .. وجوٍّا؟ شخوًصا؟ تُريد تكن ألم عرش. التاسع
ق التدفُّ عليه وغَلب البَقر. وَمذاود الحقول وسط والخيانة والقوة العاطفة قصص إىل
أنفاسه، اللتقاط توقف حني مرتنَي، أو مرٍة ويف إليه. يُصغي بمن يشعر يُعد فلم اج، الوهَّ
جيد. صنف فقال: عينَيها. يف مختلفة نظرة تبدَّت وقد اآلن تُنصت شهرزاد أن الحظ

كذلك؟ أليس
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الزوج فيها يعرض التي القصة الجدران هذه وراء جربُت ملا مكانك كنُت لو –
وتجريًحا. قذًفا اد النقَّ عليك ينقضُّ لسوف املزاد. يف زوجتَه

الغامضة، اإلنسانية النفس أعماق يف وغاص أخرى، مرًة خططه السلطان فعدَّل
ويرشحون. ويتعاركون يفورون ونساؤه رجالُه وأصبح

عيلَّ. جديد يشء هذا مثيل؟ جنس شهرزاد: وتساءلت
ذلك؟ تعتِقدين أال ُملِغز. أنه بيد كذلك. وعيلَّ السلطان: ووافقها

عن يحكي وأصبح األرض. بقاع أقىص ويجوب السفن، يف البحار يشقُّ وأصبح
وحني تدفعه. قاهرة قوة ة ثمَّ أن لو كما األمر كان والعقاب. والجريمة والحرب الحب
أنها يعَلم كان التي الضارعة النظرة وجهها يف يرى كان زوجته إىل آلخر وقٍت ِمن يتطلَّع
ثمة تكن لم ف. يتوقَّ أن بمقدوره يكن لم ولكن نفسه. هو عينَيه يف مرٍة ذات ارتسمت
من يوم فجر يف وعندئٍذ، األبد. إىل يفعل فيما يميض أن عازًما وكان منهما، أليٍّ رحمة
السلطان وقطع الرسير. طرف عند عوا وتجمَّ الحجرة إىل ُمندِفعني األطفال دلف األيام،

حكاية! لنا احكي عادًة: األطفال يفعل كما أحُدهم وهتف األطفال، وتصايح كالمه.
حسنًا. قالت: عينَيها. يف يرتاءى غريب شعاع ثمة كان شهرزاد. إىل السلطان ونظر

أبدأ. وسوف هدوء يف اجلسوا
الوسائد. عىل مجلسه يف السلطان واعتدل األطفال. وجلس

… فقري صياد هناك كان أنه يُحكى شهرزاد: قالت
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