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الرأي  عن  السلبي-املعبر  الندمي  ابن  رأي  1. بني   
احملدثني  العرب  وآراء  الكالسيكي-  العربي  الرسمي 
التحوير/ من  وليلة»، قرون  ليلة  في « ألف  ٌيجابية1  اإل
البهلوية  من جهة ،  من  الترجمة  على  العربي  التأليف 
وقرون من الترجمات الغربية املكتشفة للكنز « العربي» 

من جهة أخرى .
عامل  بفعل  تتجدد  تفتأ  ما  آفاق  اخملتلفني  التقييمني  بني 
وثقافي  أدبي  آن، ونسق  في  والضرورية  املفروضة  املثاقفة 
اجململ – بفضل  معاييره – في  وبالتالي  معامله  تغيرت 
تطور  أوال ، وبفضل  احلديثة  األنواع  مع  التفاعل  عملية 

املفاهيم وتداخل األنواع واالختصاصات واحلقول ثانيا .
للعرب  بالنسبة  تعد  وليلة» ال  ليلة  كانت « ألف  وإذا 
الثقافة  في  انتزاعا  انتزعتها  التي  مكانتها  رغم   –
كما  لإلغريق  بالنسبة  واألوديسا  كاإللياذة   – العربية 
تكون  تكاد  ال  فإنها   ، الغربي إجماال 2  القارئ  قد يظن 
في  عبر  الذي  بالعربية  املكتوب  الوحيد  السردي  الكتاب 
متثل  هي  فحسب ، وإمنا  واألزمنة  القارات  عجيبة  غواية 
أيضا مرجعية ال ينضب معينها لتجديد السرد الروائي : 
في الغرب بداية حيث ميكن احلديث« وبدون مبالغة» عن 
وفي  وليلة» 3،  ليلة  وبعد «ألف  قبل  الروائية  الكتابة 
الوطن العربي اإلسالمي بعد ذلك حيث يستلهم الروائيون 
ليلة  بعد حداثي   « ألف  وما  العرب من منظور حداثي 
عملهم  سياق  وليلة»- وإن بدرجة أقل حميمية -4 في 

الدؤوب من أجل تأصيل الكيان سرديا .
املليء  العجيب،  وليلة»  ليلة  «ألف  لعالم  كان  وإذا 
بحكايات تشمل اجلن واإلنس ، واحليوان واجلماد ، واألحياء 
واملوتى، وتخترق جدران البيوتات والقصور وحواجز الثقافات 
لتقنياتها  فإن  الهائل  تأثيرها  في  واألزمنة ، نصيب كبير 

السردية نصيب ال يقل أهمية في هذا التأثير .
وتكتسي آليات الكتابة في « ألف ليلة وليلة « أهميتها 
يفرض على  فيها ، تداخال  والكتابي  الشفوي  تداخل  من 
دارسها توسيع مفهوم األدب بحيث «ال يجوز  ملن يدرس 

ابن  الطبري، ورحلة  تاريخ  يتجاهل  وليلة» أن  ليلة  «ألف 
يفصلها  أن  له  يجوز  ال  بطوطة ،وكتب التراجم» 5 ، كما 
ومصر  وبغداد   وفارس  الهند  في  الشفوي  التراث  عن 

وسوريا ....
للوقوف على طبيعة هذا التداخل نرتئي ،ونحن نستلهم 
كتابات  الناقد عبد الفتاح كيليطو ،  أن ندرس- استنادا 
إلى حكايات منوذجية - كيفية تالقح اخلصائص الشفوية 
مع خصائص كتابة  تتموقع بني الدارجة واللغة الفصيحة 
،مانحة حكايات « ألف ليلة وليلة» في النهاية استقرارا 

من نوع خاص :
احلكايات   أن  كيليطو  الفتاح  عبد  مع  لنفترض     .2
وبنات  نفسها  لتحمي   ،6 لشهريار  شهرزاد  روتها  التي 
جنسها من القتل  « كانت موجودة على الدوام متدلية 
املرء  ميد  أن  أزلية  ، يكفي  من شجرة  يانعة  فواكه  مثل 
يده لقطفها ...(وب)  أن سردها (يعد) مبثابة فعل يعيد 
 ، السابقة  املماثلة  األفعال  من  محدد  غير  عدد  تكرار 
بؤرة  إلى  الرجوع  لإلدراك  قابال  أو  أن يكون ممكنا  دون  وذلك 
اعتبارها أصال ومصدرا لظهورها»7، فإن هذا  أولية ميكن 
األصل  لهاجس  انتقاده  خالل  من  يقرن  الذي  االفتراض 
الراوية شهرزاد ، ال  وليلة» باسم  ليلة  حكايات  « ألف 
يحول دون التساؤل عن وسيلة  تعرف شهرزاد على هذه 

احلكايات : أعن طريق الرواية أم الكتابة ؟
وهو تساؤل ملغز في العمق، ألنه يتضمن السؤال املطروح 

على الدوام: ما األسبق الكتابة أو الرواية؟
ابنة   - شهرزاد  بأن   8 وليلة»  ليلة  ألف  تخبرنا»   
فارسي   إمبراطوري  زمن   في  تعيش  كانت  التي  الوزير 
مزدهر-  أصبحت مثقفة عصرها بفضل  الكتب األلف 
املتعلقة  التواريخ  كتب  خزانتها «من  تؤثث  كانت  التي 
باألمم السالفة وامللوك اخلالية والشعراء » (ألف ليلة ،ص 
روتها لشهريارمنها .  11) وبأنها استقت احلكايات  التي 
خرافة)، الذي  أفسان» (ألف  يكون  كتاب « هزار   وبهذا 
ثمرة  بالفارسية 9  مؤلفه  حول  تزال  وال  اآلراء  تضاربت 

د.فــــــاتحة الطايب 

 حكايات شهرزاد 
بين الكتابية والشفاهية
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خزانة شهرزاد .
روتها شهرزاد  التي  احلكايات  السؤال عن مبتكر  وإذا كان 
، سؤاال غير وجيه بالفعل ، عندما يتعلق األمر بحكايات 

شهرزاد املتضمنة في كتاب «هزار أفسان»
الهجري  القرن  الثاني  العربية في  إلى  الضائع ، املترجم 
مترجم   قبل  من    10 األرجح   على  امليالدي)  (الثامن 
بضرورات  تتعلق  ألسباب  مجهوال  يظل  أن  رمبا-  اختار- 
يفرض  السؤال  نفس  الكالسيكي ، فإن  العربي  النسق 
بعد  إلينا  الليالي كما وصلت  دارس  و بشدة على  نفسه 
رحلة طويلة في الفضاءين الزماني واملكاني . ألن الليالي 
قبل  ما  الفارسي  الزمن  من  حتتفظ  إلينا ،ال  وصلت  التي 
عليه  السابقة  و  له  املعاصرة  األزمنة  ومن  اإلسالمي 
وبالالزمة   اإلطار  باحلكاية  بوجه خاص) إال  الهندي  (الزمن 
ِؤلفني على  واخلامتة(جتاوزا) و مبا انفلت من إرادة  الرواة /امل
الترجمة  ، فالسيادة كل السيادة للزمن العربي اإلسالمي 
بحيث أصبحت شهرزاد الساسانية الزرادشتية حتكي في 
واألوان  العصر  وسالف  الزمان  قدمي  من  وتقدم  مضى  ما 
للملك  الساساني شهريار الذي «ورث امللك  بجزائر الهند 
والصني عن أبيه صاحب اجلند واألعوان واخلدم واحلشم (ألف 
   « ليلة ،ص 9)  حكايات « السابقني ومواعظ املتقدمني

املسلمني : بنات  و  إنقاذ  نفسها  أجل  (ص679) من 
وإما  أعيش  أن  امللك ، فإما  هذا  زوجني  أبتي  يا  «باهللا 
بني  من  خلالصهن  وسببا  املسلمني  لبنات  فداء  أكون  أن 

يديه » (ص12)
وبفعل قوة  هذا التحوير السحري  الذي جعل شهرزاد تترك 
مجوسيتها لتعتنق اإلسالم زمنا طويال قبل ظهوره- كما 
يدل على ذلك  زمن احلكي الذي يتداخل في حكايات كثيرة 
بطريقة يتصادم فيها األصل مع عمليات حتويره و التأليف 
عليه  ، وكذا املعجم الديني املوظف، الذي يشمل إطالق 
في  أعجمية   شخصيات  على  إسالمية  عربية  أسماء 
الضائع  الفارسي  الباحثني  النص  تكون حسب  حكايات 
التحوير) ستتحول- وياللعجب -  هذا  قوة  -11 (بفعل 
الراوية الفارسية شهرزاد وهي املطلعة على حكايات األمم 
ملستقبل  قارئة  الساساني ، إلى  عصرها  على  السابقة 
لتعاصرعبد  والثقافات  األزمنة  مخترقة  البعيد  األمم 
باهللا... ،  املنتصر  الرشيد ...و  مروان...  وهارون  بن  امللك 
بل و زمن املماليك  كما  يستدل مثال  من حكاية األعرج 

مع مزين بغداد :
فيه  وإذا   ، وفتحه  منديال  وأخرج  إلي  يده  ومد  فقام  
إلى وسط  ومضى  وهوسبع صحائف ، فأخذه  اصطرالب 
الدار ورفع رأسه إلى شعاع الشمس ونظر مليا وقال لي : 

اعلم أنه مضى من يومنا هذا وهو يوم اجلمعة وهو عاشر 
النبوية  الهجرة  من  وسبعمائة  وستني  ثالث  سنة  صفر 
على صاحبها أفضل الصالة والسالم  .. سبع درج و ست 

دقائق «( الليلة28، ص 107)
لألصل  العربي  عمليات  التحوير  عن  احلديث  سياق   في 
بالترجمة  السلطة  عالقة  على  تشهد  التي  الفارسي، 
تكون   أن  الليالي  قدر  هو  أم  مصادفة  أهي  نتساءل   ،12

وراءها  خزانة أيضا  ؟
فمن بني الليالي العربية يطل علينا كتاب « تاريخ بغداد» 

للخطيب البغدادي مثال ،
األغاني»  و«كتاب   ، هفان  ألبي  نواس»  أبي  و«أخبار 

لألصفهاني ، و«مصارع العشاق» البن سراج...
وبهذا يتضح  أنه ليس في«ألف ليلة وليلة» فعال سوى 

منشدي املالحم  13:
عديدون  رواة   ،وهم  مبتكروها  وليس  احلكايات  رواة   
إلى  امليالدي  الثامن  القرن  من  متتد  متباعدة  فترات  على 
على  وحدة  اخلصائص  عشر ، حرصوا  اخلامس  القرن 
األسلوبية التي متيز حكايات الليالي عن غيرها  والتي قد  
تعطي االنطباع للقارئ غير امللم بتاريخ كتاب ألف ليلة  و 
  ( غير املنتبه لتداخل وتصادم زمن احلكي بأن  راويا ( مؤلفا

واحدا هو الذي تولى أمره . 
التي  باحلكايات  شهرزاد  وراء معرفة  خزانة  وجود  3. إن 
هذه  فيه  دونت  بالبهلوية  كتاب  لشهريار ، ووجود  روتها 
التدوين  ترجم  عربي  مخطوط  وجود  ثم   ، احلكايات 
الترجمة  حتوير  عمليات  وراء   كتب  فحضور  الفارسي 

العربية األولى ، ال يفيد سيادة املكتوب على الشفوي .
األزمنة  عبر  أنه   ، العجيب  الكتاب  هذا  أسرار  بني  فمن 
والثقافات وهو يسخر جهرا من التراتبية والفصل املصطنع 
بني الشفوي واملكتوب ، معلنا  من داخله وبتلقائية عن  

ضرورة التكامل والتفاعل .
الكتابة ،  طريق  عن  شهرزاد  إلى  احلكايات  3-1  وصلت 
لكن«البروتوكول االفتتاحي» ال يتضمن عبارات من قبيل 
يتضمن  تقول ، وإمنا  حكاية  على  أن ، اطلعت  : قرأت 
الفارسية جمعت حكاياتها من  الراوية  بأن  عبارات توحي 
الرواة :« بلغني أيها امللك السعيد ...» ، «زعموا أيها امللك 
أن...»،«يحكى ...»، « قيل..» ،  وعندما تخاطب شهرزاد  
شهريار في الليلة  147 قائلة  : «وورد أن بعض العباد 
يتعبد في بعض اجلبال » (ص344) ، فإن خطابها  كان 
بورود   - السالفة  العبارات  إلى  استنادا   - أيضا  يوحي 

احلكاية في أحاديث الرواة .
وكأننا بشهرزاد وهي تقرأ احلكايات في األلف كتاب ، لم 
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تنس حلظة واحدة  بأنها حكايات شعبية مروية .و بحرصها 
على اإلبقاء على أصوات الرواة  حية - و تشترك معهم  
في اإلملام بقوانني الرواية الشفوية كما يتضح من إتقانها 
لفن القول وصنعة احلكي- ساهمت  في احلفاظ على أهم 
خصائص الروايات الشفوية : التحرر من قيد املكتوب، الذي 

ال يسمح لها بأن تتوسع وتغتني في حرية .
وهذا يعني بالضرورة أن احلكايات التي أخذتها  شهرزاد من 
األلف كتاب ، اغتنت أوال  برواية شهرزاد لها  وهي تتوجه  
بها إلى سلطان دموي من أجل  إنقاذ نفسها وبنات جنسها  

، وليس إلى جمهور عادي ميلك أفق انتظار معني .14
احلفاظ  شهرزاد  على  حرص  أن  في  املفارقة     وتكمن 
وعدم  باحلركية  املتميز  للحكايات  الشفوي  الطابع  على 
أن  في  واملعلنة  الضمنية  احلكايات  رغبة  الثبات ، تقابله 
يكون مآلها السرد كتابة ، وسعي املستمعني إلى حفظها 

من الضياع عن طريق التدوين .
أ- بالنسبة للرغبة التي تبديها احلكايات نفسها ،فتعبر 
احلكاية  بني  جتمع  الرهيبة» التي  بوضوح «اجلملة  عنها 
الراوي  يرويها  التي  احلكاية  أن  قبيل  من  واإلبرة  والعني 
(الشخصية)  : « لو كتبت باإلبر على آماق البصر لكانت 
تقدمي   في  احلكاية  رغبة  توازي  حيث   ، اعتبر»  ملن  عبرة 
املوعظة في هذه اجلملة رغبتها في الرسوخ الذي تخوله 
لها  الكتابة ، وهي ليست كأي كتابة ، إنها وشم على 

العني يستحيل إتالفه .
احلكايات  حفظ  في  املستمع  لرغبة  بالنسبة  ب-أما   
سياسية ،  إرادة  صاحب  يكون  أن  فيه  كتابة ، ويشترط 

فإن الدهشة محركها  األساس.
بتدوين  يأمر  حتى  بالدهشة  املستمع  كيان  ميتلئ  أن  ما 
احلكاية  : « فتعجب امللك وأمر أن يؤرخ هذا األمر في احلال 

« (الليلة 22 ، ص79)
الذهب  مباء  احلكايات  بتقييد  السلطاني  األمر  ويعد 
لتشريفها وحفظها من الضياع اعترافا واضحا بقيمتها 
الوعظية والعالجية ، أي اعترافا صريحا بقيمة الشفوي 
الذي يتم احلرص على االحتفاظ بخصائصه داخل املكتوب.
االعتبار  بعني  بأخذه  وتلزم  املؤلف  تولد  3-2  الكتابة 
املكتوب  األدب  خصائص  من  الشفوي  األدب  15،فبخالف 

ليلة ال تشبه أي  ألف  أن  املؤلف ، إال  إجماال تخليد اسم 
مكتوب :

مؤلفه  حول  اآلراء  تضاربت  يتيم  كتاب  ليلة  ألف   
الفارسي ، وذهب الظن إلى إخفاء مترجمه األول السمه 
طبقة  ضمن  نكرة  كمؤلف  وضعه  بسبب   عمدا  
إلى  املترجمة  احلكايات  يرفع  أن  مبقدوره  ليس  الكتاب  

«كليلة  مع  مثال  املقفع  ابن  فعل  كما  النص  مستوى 
)  بشكله وببنائه  ودمنة»، خاصة وأن نص ألف ليلة (ينفلت
و  والتأليف  الكتابة  قواعد  كل  عن  واألسلوبي  اللفظي 

تداولية النص األدبي في إنتاجه وتلقيه . 16
ويبدو أن الترجمة العربية األولى وكذا عمليات حتويرها عبر 
األزمنة  ال تتحمل  وحدها مسؤولية هذا االنفالت ، كما قد 
يتبادر إلى ذهن كل مطلع على نص ألف ليلة كما وصل 
في  العالم  األدب  رأي  يعكس  وهو  الندمي   فابن  إلينا،  
ليلة  وتهميشه تعميما  لألدب  الشعبي ، يفعل  ألف 
رآه  أنه  يدعي  الذي  األصلي  النص  على  يحكم  وهو  ذلك 
بتمامه على دفعات « بأنه غث بارد احلديث » مما يقضي 

قراءته له .17
حكايات» ألف  إذن، تقطع  الشعبية  احلكايات  غرار  على 
الرواية  بواسطة  األزمنة  و  الفضاءات  وليلة»  ليلة 
األول  العربي  اخملطوط  إلى  استندت  التي  الشفوية،  
لتحور وتضيف فتستقر  أخيرا في  مخطوط بدون مؤلف 
العثور  مت  مخطوط  أقدم  عشر- وهو  اخلامس  القرن  في 
األدب  تام من قبل  الباحثني  - في تهميش  عليه حسب 
الرسمي وشبه تام  من قبل تواريخ األدب، وإن كانت تفعل 

فعلها في اخليال اجلمعي أكبر نصير لها . 
داخل  وليلة»  ليلة  ألف   » حكايات  استقرار  أن  واحلال 
استقرار  ما  حد  إلى  يشبه   ، عجيب  استقرار  الكتابة 
السندباد  بعد كل رحلة ، استقرار يقض مضجعه احلنني 
لكي  األزمنة  تبدل  الليالي  :ستنتظر  الترحال   إلى 
زمنه ، وعلى  الزمن  صار  أن  بعد  الغرب  ثقافة  حتتضنها 
فماردروس  غاالن   اسم  أوال  سيسطع  الليالي   غالف 
فآخرون من مختلف الثقافات،  و ستنتقل الليالي بفعل 
ذلك من وضعية « الكتاب اليتيم» في الثقافة الفارسية  
ثانيا ، إلى كتاب يحتضنه أكثر من  القدمية أوال والعربية 
أب في الثقافة الغربية حيث لدينا ليالي غاالن وبورتون و 
ماردروس ... ،أي أنها ستنتقل  من موقع  الالنص إلى موقع 
النص  بعد أن اعترفت بها ثقافة قوية  وعمدتها  « ليالي 
العوالم ومتزج بني األنواع  الهوة بني  عربية» ساحرة، تردم 
وتسخر من التصنيف والتقسيم بني الشفوي واملكتوب . 
وبفضل هذا التعميد -  الذي جعل من العرب  أمة حكي 
بامتياز  18، والذي أكد  األسلوب الذي مت به (أي التعميد ) 
مرتكزا  الليالي  عالقة السلطة بالترجمة  -19  ستصبح 
العربية  الثقافة  في  الكيان  تأصيل  مرتكزات  من  هاما 
احلديثة ، ومن  املترجم / الكاتب الغفل سننتقل إلى كتاب 

جتوب أسماؤهم اآلفاق وأشهرهم  جنيب محفوظ .
املصير  نفس  ستعرف  ليلة  ألف  كانت  هل   3  3-
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رغم  اخللود  ثم  ومن  العربي  اجلمهور  مع  السعيد 
الكتاب  بداية  بلغة  أنها ترجمت  الرسمي، لو  التهميش 

العارفني بصناعة اإلنشاء؟
نظن أن  للغة التي رويت  وكتبت بها  الليالي ، مفعول 

السحر :
له مع  مما جرى  وهومتعجب  املدينة  إلى  الصياد  «ومضى 
وأتى  منزله  به  ودخل  السمك  أخذ  ثم   . العفريت  هذا 
فاختبط   ، السمك  فيه  وحط   ماء  مأله  ثم   ، مباجور 
السمك من داخل املاجور في املاء . ثم  حمل املاجور فوق 
رأسه وقصد به قصر امللك كما أمره العفريت . فلما طلع 
غاية  امللك  السمك ، تعجب  له  وقدم  امللك  إلى  الصياد 
العجب من ذلك السمك الذي قدمه إليه الصياد ألنه لم ير 
في عمره مثله صفة وال شكال . فقال : ألقوا هذا السمك 
للجارية الطباخة . وكانت هذه اجلارية قد أهداها له ملك 
يجربها في طبيخ ، فأمرها  لم  وهو  أيام  ثالثة  منذ  الروم 
الوزير أن تقليه وقال لها : يا جارية ، إن امللك يقول لك ما 
طهيك  على  اليوم  لشدتي ، ففرجينا  إال  دمعتي  ادخرت 
بهدية  واحد  إليه  جاء  السلطان  ،فإن  طبيخك  وحسن 
يعطي  أن  امللك  أوصاها ، فأمره  بعدما  الوزير  رجع  . ثم 
الصياد أربعمائة دينار ، فأعطاه الوزير إياها . فأخذها في 
فرحان مسرور . ثم  وهو  لزوجته  منزله  إلى  وتوجه  حجر 

اشترى لعياله ما يحتاجون إليه « ( الليلة6، ص 27)
الدارجة  بني  وسط   ، الزينة  من  متحررة   لغة    إنها 
ومختلف  باحملسنات  غير  املثقلة  البسيطة  والفصحى 
ضروب صناعة اإلنشاء كما يعكسها األدب  الكالسيكي 
الرسمي ، لغة ال يحتاج القارئ والسامع العربي عبر األزمان 
تشبه  مفردات مفهومة ، لغة  إلى  له  يترجمها  من  إلى 
كثيرا هذه اللغة التي ينادي بها اليوم دعاة ردم الهوة بني 
تؤدي  أن  من  العربية  تتمكن  حتى  واللهجات  الفصحى 
يتم  سنة 2050 كما  ثالثة  عاملية  لغة  بصفتها  دورها 

التنبؤ بذلك .
إن طبيعة هذه اللغة إذ  تؤكد امتزاج الشفوي والكتابي ، 
تساير عملية  تشظي احلكايات وال نهايتها  ،و تدفق احلياة 

بال قيود ....
إعادة  فكرة  يعتبر  أن  كيليطو  الفتاح  لعبد  يحق  وبهذا 
كتابة (ترجمة) ألف ليلة من قبل عبد الرحمان الشرقاوي 
وفق مقتضيات األسلوب العربي الكالسيكي املهذب في 
طبعة بوالق  فكرة شاذة 20،ألنها فكرة تنزع عن احلكايات 

احلياة التي منحها إياها أسلوب القول .21
ليلة  حكايات«ألف  من  يجعل  ما  أن  إلى  نخلص   بهذا 
وليلة» حكايات شعبية  عجيبة مليئة باحلياة، ليست هي 

فقط  األحداث الفانتاستيكية واحلبكة املولدة للغرائبية 
الزمان  ياماكان في قدمي  اخلرافية وصيغ كان  والشخصية 
وسالف العصر واألوان، وإمنا وسيلة القول أيضا ممثلة في 
لغة وسط وكذا أسلوبه الذي يترجمه اإلطناب و التكرار 
الشفوي  األدب  كخاصية أسلوبية جوهرية من خصائص 

22.

اإلعادة  في  شهرزاد  إنه  ليس  الليلة 25 تقول   في 
إفادة  ،أثناء روايتها حلكاية «األحدب والنصراني واملباشر 
يديه (أي  بني  الوالي  متثل  واخلياط» : « فلما  واليهودي 
ما جرى من  له جميع  وحكى  األرض  امللك) قبل  يدي  بني 

اجلميع وليس في اإلعادة إفادة «(ص91)
بإعادة  املتعلق  هوذلك  هاهنا  املفيد  غير  التكرار  أن      إال 
مرارا  حكيها  سبق  التي   ، القصة  نفس  وقائع   حكي 
العبارة  تكرار  أما   ، الشفوي   احلكي  سياق  يتطلبه  مبا 
أو اجلملة األخيرة التي يتوقف عندها احلكي عندما يدرك 
شهرزاد الصباح فتسكت عن الكالم املباح  ، في مستهل 
ليلة وجزءا ال  ألف  املوالية  فيعد الزمة في  الليلة  حكي 

يتجزأ من بنية حكيها الدال على طابعها الشفوي .
في نفس احلكاية مثال  يتوقف احلكي في الليلة 24 عند 
سمك  جزلة  اخلياط  امرأة  فأخذت   »  : شهرزاد  قول 
 : وقالت  بكفها  فمه  وسدت  لألحدب  ولقمتها  كبيرة 
واهللا ما تأكلها إال دفعة واحدة في نفس واحد وال أمهلك 
حتى متضغها ، فابتلعها وكان فيها شوكة قوية فتصلبت 
في  ،و  (ص88)  فمات»  أجله  انقضاء  ألجل  حلقه  في 
احلكاية  تتم  وهي  الليلتني  شهرزاد  ،تصل   الليلة 25 
السابقة :  الليلة  به  ختمت  ملا  مختصر  تكرار  بواسطة 
«قالت: بلغني أيها امللك السعيد، أن امرأة اخلياط لقمت 
وقته .  في  النقضاء أجله  السمك، فمات  األحدب جذلة 
فقال اخلياط : ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هذا 
املسكني ما كان موته إال هكذا على أيدينا.......» (ص89)

وتباينت  الزمان  اختلف  وإن   – شهرزاد  عادة  على  وجريا 
الوضعية واملنطلق -  تسكت  الدارسة عن الكالم املباح 
حكايتها  تقوم  أخرى  (دراسات)  حلكايات  اجملال  تاركة 
مختلف  تأويل  إلى  إليها ، استنادا  (دراستها)  وتضيف 

حلكايات  «ألف ليلة وليلة» العجيبة/ اخلالدة .



116

g?????�«uN???�«

الهوامش
من  وليلة ”، تبدأ  ليلة  في  ”ألف  اإليجابية  احملدثني  العرب  1.آراء الكتاب 
األول  من  النصف  والتجديديني  في  التوفيقيني  اإلحيائيني  عهد  النقاد 
القرن التاسع عشر كما يدل على ذلك طبع ”ألف ليلة وليلة ” أربع طبعات ” 
القت رواجا هائال بني فئات كثيرة من املتلقني في طوال ذلك القرن، كما أشارت 
إلى ذلك شواهد التاريخ الثقافي ” . انظر في هذا الشأن  :  سامي سليمان 
أحمد : املوقف النقدي من  القص الشعبي ودوره في تأسيس الرواية العربية 
الدولي  املؤمتر  املكتوب : أعمال  واألدب  املنطوق  التراث  بني  الشعبي  (احلكي 
القاهرة)  وآدابها 30-28 مارس ، جامعة  الفرنسية  اللغة  لقسم  السابع 

، دار العني للنشر ، 2009، ص 217
العربي) ،دار  السرد  في  كيليطو: احلكاية  والتأويل (دراسات  الفتاح  2. عبد 

توبقال ،ط 2،1999، ص5
معرفة  ليست  الليالي  بكتاب  الغربي  القارئ  معرفة  ألن  إجماال،  قلنا   
الثامن  القرن  ومنذ   - ترجم   الذي  ”العربي“  الكتاب  أنه  فرغم  مطلقة، 
الواحدة ، فإن  اللغة  في  مرة  من  وأكثر  بل  عديدة  غربية  لغات  عشر- إلى 
معرفة  القارئ الغربي به قد ال تتعدى في كثير من احلاالت  السماع به ،كما 
تؤكد ذلك  شهادة عبد الفتاح كيليطو الذي صدمه  جهل الطلبة األمريكيني 
بالكتاب  أثناء إلقائه حملاضرته األولى عن حكايات شهرزاد في الواليات املتحدة 

. انظر :
 Abdelfattah kililto : Dites –moi le songe ,Actes)

(sud,2010,p27
.3
Abdelfattah kilito : Les Arabes et l’art du récit ( une 
étrange familiarité) ,Actes sud , 2009 , p 130
Ibid ,p136 4.     

والتأويل ،  ص 6 5. احلكاية 
 ، العربيني  والتحوير  الترجمة  قبل  ما  بالبهلوية  احلكايات  بها  نقصد   .6
اخلزانة  في  ووضعت  شهريار  من  بأمر  ذهب  من  بحروف  دونت  التي  تلك 

الذهبية للمملكة   حتت حراسة وزير اخلزينة .
وليلة)،  ليلة  ألف  في  (دراسة  واإلبرة  العني   : كيليطو  الفتاح  عبد   .7

ترجمة مصطفى النحال ، دار الفنك، 1996،ص17
األولى ، بيروت ، 1999 صادر  دار  طبعة  8.اعتمدنا 

الطويل  علي  يوسف  وتقدمي  وشرح  الندمي : الفهرست ،ضبط  9. انظر:  ابن 
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط  1، 1996،ص475

وكذا:
Les mille et une nuits(du texte au mythe) ,coordina-
tion :Jean – Luc Joly et Abdelfattah kilito ,série : col-
 loques et séminaires, n127,publications de la faculté

  des lettres / Rabat , 1ère édition , 2005
 (...... الساسانية(  اإلمبراطورية  واندثار  اإلسالمي  الفتح  وبعد   ”  .10
في  حاسم  دور  لها  سيكون  الثقافة  مزدوجة  الكتاب  من  طبقة  نشأت 
ترجمة  للهجرة ، وفي  القرن  األول  من  الثاني  النصف  في  الدواوين  تعريب 
العربية  ... افتتح هؤالء الكتاب – وكثير منهم كان  إلى  الساساني  األدب 
الترجمة  احلميد – عهد  وعبد  سالم  مثل  اخللفاء األمويني  بالط  في  يعمل 
من  الثاني  النصف  منذ  ازدهر  العربية ، والذي  إلى  الفهلوية  الفارسية  من 
القرن األول للهجرة ، وظهرت آثاره العميقة في األدب العربي وطرائق كتابته  
” (عبد الكبيرالشرقاوي ،الترجمة والنسق األدبي (تعريب الشاهنامة في األدب 

العربي )  ، دار توبقال ، ط1  ،2009  ، ص 10)
الصياد  والعفريت“ و“حكاية  التاجر  احلكايات ، ”حكاية  هذه  بني  11. من 

والعفريت“ .
اجلنية  والعفريت“ مثال، تخاطب  التاجر  من“ حكاية  احلكاية  الثانية   في 

الشيخ صاحب الكلبتني  قائلة:
أنني  تعالى ، واعلم  اهللا  بإذن  القتل  من  وجنيتك  حملتك  التي  زوجتك  ” أنا 
عليه  اهللا  صلى  ورسوله  باهللا  مؤمنة  وأنا  هللا  قلبي  فحبك  جنية ، رايتك 

وسلم ” (الليلة الثانية ص 16)

وفي“ حكاية الصياد والعفريت“  ، استشهد الصياد باآلية 34 من سورة 
اإلسراء  وهو يذكر العفريت بتعهده  بعدم إيذائه  : ”أيها العفريت ، قال اهللا 
تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال ” ( الليلة السادسة ، ص 27)

انظربخصوص توظيف املعجم الديني اإلسالمي في ألف ليلة :
 Abdelghani Abou El Aazm : Le dogme musulman
 dans les Mille et Une Nuits (Etude du vocabulaire
 religieux) , in Les Mille et une nuits (du texte au

mythe) ,op . cit ., pp .123-130
تندرج  قدميا،  العربية  إلى  الترجمة  حركة  أن  إلى  هاهنا  -“نشير   .12
ثقافتني ، إحداهما  أو  لغتني  بني  التجاوز ”  وتكون  منط ” ترجمة  ضمن 

في إطار التفتح (العربية)
حالة  سكون .    في  التراجع (البهلوية ) أو  بداية  في   واألخرى 

انظر في هذا الصدد :
 Kadhim Jihad Hassan : La Part de l’étranger ( La
 traduction de la poésie dans la culture arabe ),

Actes Sud ,2007,p 39
واإلبرة ، ص 40 13.  العني 

14.انظر:
 Jalila Zitouni : Le récit populaire , quelle interaction
 entre l’oral et l’écrit ? , in : le récit populaire entre
 oralité et écriture ,VII e colloque international du
 département de français ( 28 -30 mars 2009) ,
 Elain publishing House , Cairo , Egypt, p .257-258
في  املؤلف  (مفهوم  والتناسخ  الكتابة   : كيليطو  الفتاح  عبد    .15
توبقال ، ط  العالي ،دار  بنعبد  السالم  عبد  العربية ) ، ترجمة  الثقافة 

2، 2008،ص 7
الشرقاوي ، م.س.، ص 178 الكبير  16.عبد 

انظر ايضا بخصوص أسباب ازدراء الكالسيكيني العرب أللف ليلة :
Les Arabes et l’art du récit, pp . 131 -134

الفارسي  األصل  يخص  التقييم  بأن  االعتقاد  إلى  منيل  يجعلنا  17.  ما 
مبعرفة  مدعما  فيه  ورد  الذي  السياق   ، األولى  العربية  الترجمة  ليشمل 

ابن الندمي للغة الفارسية ، يقول ابن الندمي :
وجعل   ، اخلزائن  وأودعها  كتبا  لها  وجعل   ، اخلرافات  صنف  من  أول   ”
ملوك  ذلك  في  أغرق  األول . ثم  احليوان ، الفرس  ألسنة  على  ذلك  بعض 
ونقلته   ، الساسانية  ملوك  أيام  في  واتسع  ذلك  زاد  (...)،ثم  األشغانية 
املعنى ، كتاب  هذا  في  عمل  كتاب  (...).فأول  العربية  اللغة  إلى  العرب 
أول  أن  اهللا  شاء  إن  والصحيح   .(...) خرافة  ألف  ومعناه   ، أفسان  هزار 
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هزار أفسان ، ويحتوي على ألف ليلة وعلى دون املائتي سمر، ألن السمر رمبا 
حدث به في عدة ليال. وقد رأيته بتمامه دفعات ،وهو باحلقيقة  كتاب غث  
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Les Arabes et l’art du récit , p.12 .18
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