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من هنا نبدأ

كل يشء ،هــذه هــي املك ّونــات األوىل التــي تُبنــى بهــا الحضــارات،
القـراءة ثــم الكتابــة ،ثــم يكــون ُّ
فمــن دون قـراءة ومــن دون كتابــة ال تســتقيم الحيــاة ،وال تتضــح األمــور ،فال ِعلــم يــد ّون بالحــر يف
القرطــاس ،لكنــه د ّون أيض ـاً مبفاتيــح اآلالت الكاتبــة فيــا مــى ،واآلن يــد ّون مبفاتيــح الحاســوب
والحواســيب اللوحيــة ،وال أعلــم كيــف ســتكون عمليــة الكتابــة والقـراءة يف املســتقبل!
مــن هنــا نبــدأ ،مــن هــذه اإلصــدارات النوعيــة التــي نختارهــا لكــم بعنايــة ،يك نرســم طريقـاً واضحاً
للثقافــة الشــعبية ،إصــدارات ديدنهــا الثقافــة ،وفحواهــا املعــارف التقليديــة ،وميزتهــا الولــوج إىل
القلــب دون تكلّــف أو تج ّهــم.
متخصصــة يف
«مكتبــة املــوروث» حل ـ ٌم أردنــا تحقيقــه يف معهــد الشــارقة لل ـراث؛ لنك ـ ّون مكتبــة
ّ
ال ـراث الثقــايف العــريب والعاملــي ،مكتبــة ال مينعهــا مانــع ،وال يعوقهــا ح ـ ّد ،مكتبــة رحبــة غنيــة،
تصــل إىل القلــوب وإىل العقــول بالوهــج والــو ّد ذاتهــا.
قبــل ســنوات قليلــة بدأنــا بعناويــن بســيطة ،مــن هنــا ،مــن الشــارقة ،مدينــة الثقافــة يف اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،لننطلــق بعــد ذلــك إىل فضــاءات عربيــة وعامليــة واســعة ،نحلّــق يف ســاء املعرفة،
نســتلهم التقاليــد ،ونبــوح باملحبــة التــي تكـ ّون الثقافــة الشــعبية.
إصداراتنــا كانــت ترتكــز عــى الكلمــة يف البحــث والدراســة ،ثــم أدخلنــا الرســومات التوضيحيــة
والصــور ،لننتقــل إىل كتــب مصـ ّورة بالكامــل ،وإىل األطالــس والفهــارس واملوســوعات ،هكــذا نحــن
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نحــاول جهدنــا الوصــول إىل القــارئ ،وإغ ـراءه بالثقافــة الشــعبية وال ـراث الثقــايف ،بالصــورة التــي
يحبّهــا؛ حتــى يتعلّــق بهــا.
بحفـ ِ
ـظ أدبنــا الشــعبي وتقاليدنــا ،ومعارفنــا الشــعبية وتوثيقهــا ،فإننــا نصــون الـراث ،وبذلك ترتســخ
مبــادئ الهويــة الوطنيــة ،وتتنامــى يف الــروح والوجــدان ،فنحفــظ الهويــة ،وهــذا هــو شــعار معهــد
الشــارقة للـراث (نصــون الـراث ..نحفــظ الهويــة).
أع ـزايئ الق ـ ّراء ،نحــاول جهدنــا انتقــاء أجــود املوضوعــات ،وأفضــل الكتّــاب والباحثــن والدارســن،
يك نقــدم لكــم نخبــة مميــزة وموثوقــة مــن اإلصــدارات الرصينــة وامللهمــة ،فــإ ْن مل نوفــق يف يشء
مــن إصداراتنــا ،فــا تــرددوا يف توجيهنــا ،وإبــداء مالحظاتكــم وآرائكــم التــي نُكـ ّن لهــا كل احـرام
وتقديــر ،فأنتــم الغايــة ،وعندكــم الحكــم.

تقبلوا موديت...
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د .عبدالعزيز املسلّـم

رئيس معهد الشارقة للرتاث

اإلهداء

إلى زوجتي ،وأوالدي:
أسيل ...مهند ...سيف ...حسام...
ذو الفقار ...بارق ...صارم...
رسيل ...صمصام...
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مقدمة

هذه الدراسات محاولة لدراسة السردية العربية ،من
خالل كتاب «ألف ليلة وليلة» ،طرحت فيها بعض اآلراء
واألفكار التي أرغب كثيرًا في مناقشتها ...فإن كنت
مصيبًا فيها فلي حسنات اإلصابة ،وإن أخطأت فلي
حسنة البحث والتقصي ...واهلل الموفق.

داود سلمان الشويلي
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ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية

1

الهيكل التنظيمي
لحكايات الليالي
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«دراسة في فنية الشكل»

(*)
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مل يشــتهر كتــاب يف أرجــاء العــامل ،مثلــا اشــتهر كتــاب «ألــف ليلــة وليلــة» ،ومل يؤثــر كتــاب
ـ شــكالً ومضمون ـاً ـ يف األدب اإلنســاين مثلــا أثــر وبشــكل واســع وعميــق هــذا الكتــاب…
ومل يســهر النــاس الليــايل الطــوال لســاع الحكايــات مثلــا ســهروا مــع هــذا الكتــاب ،ورغــم
هــذه الشــهرة ،وهــذا االنتشــار الواســع ،وصلــت الحــال ببعــض الفئــات االجتامعيــة يف إحــدى
الــدول العربيــة إىل حـ ّد تقدميــه للمحاكمــة خوفـاً ـ كــا تزعــم ،عــى خــدش األخــاق العامــة،
وكأن األخــاق والقيــم العامــة لــدى اإلنســان العــريب ،قــد غابــت مئــات الســنني الســابقة،
أو أنهــا قــد أصابهــا املــرض تلــك الفــرة ،ومل تكــن بالحالــة الصحيــة والصحيحــة إال يف هــذه
األيــام ،وعنــد تلــك الفئــة ،فراحــت تتبــاىك عــى مــا أصابهــا جـراء انتشــار هــذا الكتــاب ،ولكــن
محاوالتهــا بــاءت بالفشــل؛ ألنهــا يف تهمتهــا تلــك ،قــد خدشــت األخــاق العامــة عنــد النــاس.
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«ألــف ليلــة وليلــة» ســفر مــن أســفار األمــة العربيــة ـ رغــم مــا فيــه مــن تأثــرات
الحضــارات األخــرى ـ إنــه كتــاب عــريب مائــة يف املائــة… وهــو ابــن حضارتهــا وثقافتهــا
وأدبهــا ،وهــو إضافــة إىل احتوائــه عــى فــن قصــي ذي ن َفــس فنــي جيــد ،كثـرا ً مــا تشــدق
املعنيــون بتاريــخ الفــن القصــي بعــدم احتــواء األدب العــريب القديــم عــى مثــل هــذا
الجنــس األديب .إن مــا يحتــوي عليــه هــذا الســفر العظيــم هــو مــا احتــوى عليــه الفــن
القصــي الــروايئ نفســه ،مــن خيــال خصــب ال يبتعــد عــن الواقــع إال مبــا تتطلــب منــه
أساســيات هــذا الفــن ،وهــو إضافــة إىل ذلــك ينطلــق مــن الواقــع ،ليصــب فيــه ..أمــا مــا
شــابه مــن بعــض العيــوب؛ فإنــه يعــود إىل القــاص الشــعبي الــذي كانــت الحكايــات تنتقــل
عــى شــفتيه ،ومــن خاللهــا إىل الســامع ،حتــى بــات بعــض الحكايــات عبــارة عــن صيــغ
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مختلفــة لحكايــة معينــة ..فــكان التك ـرار إحــدى العلــل الفنيــة ،إضافــة إىل وجــود بعــض
الصيــغ الجاهــزة يف الوصــف ،خاصــة وصــف املــكان ووصــف الجــال البــري ،ووصــف
الحالــة النفســية… إلــخ.
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تقــوم هــذه الدراســة أساسـاً عــى تحليــل للهيــكل الفنــي لبعــض الحكايــات التــي احتــوت
عليهــا «الليــايل» دون الخــوض يف تاريخيــة النــص أو مقوماتــه ،أو أســس جمعــه ،وكذلــك
ملــا احتــوت عليــه مــن عنــارص عربيــة كانــت أم أجنبيــة .و«ألــف ليلــة وليلــة» كتــاب جمــع
فيــه القــاص الشــعبي ع ـرات الحكايــات التــي اعتمــدت أساس ـاً عــى حكايــة واحــدة،
افتتــح بهــا القــاص الشــعبي هــذا الســفر العظيــم ،فــكان بذلــك قــد أبــدع أســلوباً فني ـاً
جديــدا ً .إن الحكايــة التــي اعتمدهــا القــاص الشــعبي لينــر مــن خاللهــا مجموعــة مــن
الحكايــات األخــرى ،قــد بنيــت أساسـاً عــى فكــرة «أن املــرأة هــي أســاس الخيانــة واملكــر»،
وبهــذا ،فــإن القــاص الشــعبي كان معنيـاً بالدرجــة األوىل بتوضيــح هــذه الفكــرة – ســلباً أو
إيجابـاً  -مــن خــال الفــن القصــي؛ ألن القصــة «األســطورة ،األيــام ،الخرافــات ..إلــخ» ،لهــا
تأثريهــا الكبــر يف حيــاة العــرب وهــم يتســامرون ،ويقضــون ليــل الخيــام ،وليــل البيــوت
بعــد التعــب والعمــل الشــاق ،بــرد مثــل هــذه الحكايــات ،هــذا الفــن الــذي ابتــدأ بــه
كتــاب الليــايل ليؤكــد صحــة أو خطــأ تلــك الفكــرة؛ ألن القــاص الشــعبي مل يجــد يف املقامــة
أو كتــب األخبــار والحــوادث والســر ،وكذلــك كتــب التاريــخ ،مــا هــو أصلــح يف نقــل
موقفــه مــن تلــك الفكــرة ..فكانــت الحكايــات هــي الوعــاء الحامــل لهــا ..وهكــذا توالــدت
بــن يديــه ومــن خــال الحكايــة التــي افتتــح بهــا لياليــه – مجموعــة مــن الحكايــات
األخــرى التــي قامــت هــي األخــرى بتوليــد حكايــة ثانيــة .بــدأ الفــن القصــي  -أو الفــن
الحــكايئ  -يف «ألــف ليلــة وليلــة» بحكايــة واحــدة ،هــي حكايــة «امللــك شــهريار» ،الــذي
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حكــم عــى نصــف املجتمــع (النســاء) باملــوت ،بســبب خيانــة زوجتــه لــه مــع أحــد عبيده،
كــا هــو الحــال مــع أخيــه امللــك «شــاه زمــان» ،الــذي وجــد هــو اآلخــر زوجتــه تخونــه
مــع أحــد عبيــده ..وهكــذا كان ق ـراره بقتــل كل امــرأة بعــد الدخــول بهــا ..حتــى جــاء
الــدور عــى ابنــة وزيــره ،فــا كان منهــا إال أن تحتــال عليــه  -هــي األخــرى  -بحيلــة تجعله
يؤجــل تنفيــذ حكمــه بهــا إىل الليلــة املقبلــة ...فكانــت الوســيلة التــي احتالــت بهــا عليــه
هــي «الحكايــة» ،فراحــت تقــص عــى مســامعه الحكايــة تلــو األخــرى… وكانــت ال تنتهــي
مــن قصهــا ،بســبب أن الصبــاح كان مــدركاً لهــا ،فتســكت عــن الــكالم املبــاح .إن هــذه
الحكايــة ،ميكــن أن نطلــق عليهــا اســم حكايــة «املفتتــح»؛ ذلــك ألن الرسد القصــي يف هذا
الكتــاب قــد ابتــدأ بهــا ،فكانــت فاتحــة لـــه ،فجــاءت كعنقــود العنــب يف تصميمــه ،والرابط
ملجموعــة مــن الخيــوط الســميكة التــي كانــت هــي األخــرى تحتــوي عــى مجموعــة مــن
الخيــوط الخ ـراء الرفيعــة التــي تحمــل حبــات العنــب… وهــي بهــذا التنظيــم الفنــي
الرائــع متثــل يف بنائهــا عنقــودا ً واحــدا ً أساســه «حكايــة املفتتــح» ،حيــث تتفــرع منهــا،
حكايــات أخــرى أطلقنــا عليهــا اســم «حكايــات اإلطــار»؛ أي الجامعــة لنــوع آخــر مــن
الحكايــات ،ال تختلــف عنهــا بــيء ،ولكنهــا تدخــل يف بنائهــا ومحتواهــا ،وقــد سـ ّمينا هــذا
النــوع مــن الحكايــات ،بحكايــات «التضمــن»؛ أي الحكايــات التــي جــاءت ضمــن حكايــات
«اإلطــار» .وقــد توالــدت حكايــات أخــرى داخــل حكايــات «التضمــن» سـ ّميناها حكايــات
«خــارج الســياق»؛ ألن حكايــات «التضمــن» لهــا مــا يعلــل ســبب ورودهــا داخــل حكايــات
«اإلطــار»؛ حيــث ترتبــط باملحتــوى العــام بوشــيجة أو أخــرى ،كأن تكــون بســبب حكمتهــا؛
ألنهــا تحمــل دالالتهــا الرمزيــة لحديــث مــا ،أو أن تكــون للتســلية ،أو… إلــخ ،ولكــن
حكايــات «خــارج الســياق» ال تفيــد املحتــوى العــام لحكايــات «اإلطــار» بــيء اللهــم إال
إفــادة حكايــات «التضمــن» منهــا؛ إذن فالحكايــات التــي يتألــف منهــا كتــاب الليــايل هــي
عــى أنــواع أربعــة:
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 -1حكاية املفتتح.
 -2حكايات اإلطار.
 -3حكايات تضمينية.
 -4حكايات خارج السياق.
وقد جاء النوعان األخريان ليقوما بدور:
•التسلية عن أحد شخوص الحكاية.
•للعربة.
•لدفع مكروه عن أحد الشخوص.
•أسباب أخرى متنوعة.
إن «حكايــة املفتتــح» قــد مهــدت فعــل القــص «الحــي»  -شــكالً ومضمونـاً  -ليقــوم بــدوره
يف نقــل مجموعــة مــن الحكايــات األخــرى التــي ال عالقــة لهــا بالحكايــة األوىل ،إال مبــا يطيــل
مــن زمنهــا ،وليقــدم الشــواهد للشــخصية الرئيســة «شــهريار» ،مبــا يعطــل تنفيــذه الق ـرار
الــذي اتخــذه ضــد جنــس «الحريــم» ،مؤكــدة – أي الحكايــات هــذه  -عــى الفكــرة نفســها
التــي بنــى عليهــا القــاص الشــعبي لياليــه .وأيض ـاً عــى مــا يعاكســها ،ويقــف بالضــد منهــا،
يف عرضــه أنــواع النســاء – ســلوكياً  -مــا يدفــع بـ«شــهريار» – وهــذا مــا تهــدف إليــه الليــايل
 إىل الرجــوع عــن ق ـراره ،وهكــذا أصبحــت «شــهرزاد» محامــي الدفــاع عــن بنــات جنســهاأمــام الرجــل «الحاكــم = امللــك» (شــهريار) ،فــكان نصيبهــا النجــاح ،وانتــرت لبنــات جنســها
ليــس أمــام «شــهريار» فحســب ،بــل أمــام كل الرجــال الذيــن يحملــون الفكــرة نفســها التــي
كان يحملهــا «شــهريار» عــن املــرأة وخيانتهــا ودهائهــا.
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إن هــذه الســطور معنيــة بالدرجــة األوىل بدراســة تنظيــم البنيــة األساســية لحكايــات الليــايل،
وكذلــك فــإن املقارنــة بــن بنيــة وأخــرى متكننــا مــن أن نصــل إىل بعــض النتائــج التــي تفيدنــا
يف دراســة الفــن القصــي  -الحــكايئ لليــايل .ومــن هــذه النتائــج:
أ  -التشــابه الحاصــل بــن حكايــة وأخــرى (التشــابه العــام ،التشــابه الجــزيئ ،التكـرار) ،كــا يف
حكايــة «نعــم ونعمــة» و«عزيــز وعزيــزة» ،وهــي مــن أنــواع حكايــات «خــارج الســياق».
ب  -عالقة الشخوص فيام بينها داخل البنية األساسية للحكاية.
ج  -مــا أصــاب الحكايــة مــن اســتطرادات متنوعــة ،وزيــادات مل تكــن موجــودة أساس ـاً يف
النــص األصــي للحكايــة التــي ينقلهــا القــاص الشــعبي يف الليــايل ...فمــن خــال مقارنــة
الهيــكل التنظيمــي لحكايــة «التاجــر والجنــي»  -عــى ســبيل املثــال  -مــع حكايــة
«الحــال والبنــات» نجــد مــدى التشــابه الكبــر بــن جــزء مــن الحكايــة األخــرة ،مــع
حكايــة «التاجــر والجنــي» ،حيــث إن مخيلــة القــاص الشــعبي كان لهــا الــدور الفعــال
يف إغنــاء هــذا الجــزء الصغــر ،ليــأيت عــى شــكل حكايــة أخــرى هــي حكايــة «التاجــر
والجنــي» ،ولكــن مبحتــوى آخــر ..وكذلــك نجــد التشــابه بــن حكايتــي «الحســن البــري
واملجــويس» و«جــان شــاه اليهــودي» ،وبــن حكايتــي «نــور الديــن ومريــم الزناريــة»،
و«عــاء الديــن أبــو الشــامات».
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-5«الهيكل التنظيمي للحكاية»
(تطبيقات)
أوالً :الهيكل التنظيمي لحكاية املفتتح (حكاية شهريار وشهرزاد)
حكايــة «املفتتــح» ،هــي الحكايــة التــي بــدأ القــاص الشــعبي بهــا كتــاب «ألــف ليلــة وليلــة» ،وقــد
جــاءت عــى لســان الـراوي بضمــر الغائــب .ومــن خــال املخطــط املرســوم يف الشــكل ( )1نجــد
أن هــذه الحكايــة قــد بــدأت باشــتياق امللــك «شــهريار» – األخ األكــر  -لرؤيــة أخيــه األصغــر
امللــك «شــاه زمــان» ،وانتهــت بــزواج «شــهريار» مــن «شــهرزاد» ،مــن خــال املخطــط نــرى
أن هــذه الحكايــة ،قــد قســمت إىل قســمني هــا:
شهريار يبعث يف طلب أخيه الشتياقه له
حكاية (شاه زمان)
مع زوجته

حكاية شهريار مع
زوجته

يجتمع اإلثنان ويسافران
حكايتهم (سوية) مع الصبية
يفتــرقــــان
شهريار يعود إىل مملكته ويتخذ قراره
الــزواج

حكاية (شهرزاد) مع والدها
وإرصارها عىل الزواج من (شهريار)
شهرزاد تحيك حكايات الليايل

شكل (( )1مخطط تنظيمي لحكاية املفتتح)
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القسم األول:
وقــد قســم هــو اآلخــر إىل جزأيــن متســاويني ومتشــابهني شــكالً ومحتــوى ،حيــث تحــدث
الجــزء األول عــن حكايــة «شــاه زمــان» ،وخيانــة زوجتــه مــع أحــد عبيــده ،ومــن ثــم قتلــه
لهــا.
أمــا الجــزء الثــاين فقــد نقــل لنــا حكايــة «شــهريار» مــع زوجتــه التــي خانتــه مــع واحــد مــن
عبيــده.
بعــد هــذا التقســيم ملحتــوى وشــكل القســم األول ،يعــود الجــزآن لالتحــاد مــرة أخــرى ،حيــث
يلتقــي «شــهريار» و«شــاه زمــان» بطــا هــذا القســم  -بالصبيــة التــي تؤكــد مــن خــال
ســلوكها (الخيــاين املاكــر) صحــة نظرتهــا للمــرأة.

القسم الثاين:
الــذي بــدوره يتجــزأ إىل جزأيــن ،أحدهــا ال نعــرف عنــه شــيئاً ،بســبب انتهــاء دور «شــاه
زمــان» ،ونســيان القــاص الشــعبي لــه (ال ـراوي).
أمــا الجــزء الثــاين ،فيحــي لنــا عــن ق ـرار امللــك شــهريار الــزواج  -يف كل ليلــة مــن إحــدى
فتيــات مملكتــه  -ومــن ثــم قتلهــا صبيحــة اليــوم التــايل ،ج ـزاء ملــا فعلتــه زوجتــه وزوجــة
أخيــه والصبيــة مــن خيانــة للــزوج ..وهكــذا يبــدأ بتنفيــذ ق ـراره ،حتــى إذا جــاء دور ابنــة
وزيــره (شــهرزاد) ،تقــرر هــي األخــرى قرارهــا الحكيــم بالدفــاع عــن بنــات جنســها أمــام
ظلــم الرجــل ،هــذا الرجــل الــذي متلــك روحــه وحشـاً يلتهــم يف كل ليلــة واحــدة مــن بنــات
اململكــة (كوحــش مدينــة طيبــة) ،وقــد كان قرارهــا ،ليــس بقتــل شــهريار يف ليلــة عرســها
األوىل ،أو دس الســم لــه ،وإمنــا بســاح آخــر ،هــذا الســاح يقتــل مــا يف النفــس دون أن
يؤثــر يف الجســد .ميــي يف الفكــر دون لحــم الجســد ..وكان ســاحها يف ذلــك هــو (الحكايــة)،
التــي كانــت تقصهــا عــى مســامعه يف كل ليلــة .حتــى إذا نضــب مــا يف جعبتهــا مــن ســهام
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(حكايــات) ،وجــدت يف شــهريار إنســاناً آخــر ،فيــا وجــد هــو فيهــا الزوجــة الوفيــة الذكيــة،
وأم أطفالــه الثالثــة الذيــن ولــدوا مــع الحكايــات خــال ألــف ليلــة وليلــة.
من قراءة ملخطط الحكاية نرى:
أ -تكرار الحديث مرتني (حكاية شهريار) وحكاية (شاه زمان).
ب  -تكرار الفعل ثالث مرات (فعل الخيانة الزوجية).

ثانياً« :الهيكل التنظيمي لحكايات اإلطار»
أ« -حكاية التاجر والجني»
هــذه حكايــة بســيطة الرتكيــب ،وهــي مــن حكايــات «اإلطــار» – الحكايــة األم  -التــي تحــي
عــن التاجــر الــذي التقــاه «الجنــي = العفريــت» ،واتهمــه بقتــل ابنــه ،وأصــدر عليــه ق ـراره
باملــوت ،لكــن التاجــر يطلــب أن ميهلــه حتــى العــام القــادم يك يــودع أهلــه ،ويفــي مــا بذمتــه
مــن ديــن.
بعــد انقضــاء العــام ،يعــود التاجــر إىل حيــث مــكان «الجنــي» ،ويف طريقــه يجلــس لريتــاح،
وهــو يبــي حالــه ،فـراه ثالثــة شــيوخ ،ويســألونه عــن ســبب بكائــه ،فيقــص عليهــم حكايتــه
مــع «الجنــي» ،فيذهبــون معــه ،ويطلبــون مــن الجنــي أن يعفــي عنــه مقابــل أن يحــي
كل شــيخ حكايتــه .وهكــذا يبــدأ كل شــيخ يقــص حكايتــه عــى الجنــي ...إذن فــإن حكايــة
«اإلطــار» قــد ولّــدت ثــاث حكايــات أخــرى مــن نــوع حكايــات «التضمــن» ،وقــد جــاءت
هــذه الحكايــة كثمــن إلخــاء ســبيل التاجــر ..أي لدفــع مكــروه ..وهــذه الحكايــات هــي:
(انظــر شــكل )2
 -1الحكاية التضمينية األوىل:
وهــي حكايــة «الشــيخ األول والغزالــة» ،وفيهــا يخربهــم الشــيخ عــن ســبب وجــود الغزالــة
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معــه ،والتــي هــي زوجتــه التــي كانــت تخونــه ،فســحرتها الجــن إىل غزالــة ..وهــي ترافقــه
دوم ـاً.
 -2الحكاية التضمينية الثانية:
وهــي حكايــة «الشــيخ الثــاين مــع الكلبتــن» ،التــي يخربهــم فيهــا عــن ســبب وجــود الكلبتــن
معــه ،حيــث إنهــا أخــواه اللــذان خانــاه فحوالهــا الجــن إىل كلبتــن.
 -3الحكاية التضمينية الثالثة:
وهــي حكايــة «الشــيخ الثالــث مــع البغلــة» ويخربهــم فيهــا عــن ســبب وجــود «البغلــة»
معــه ..والتــي كانــت قبــل أن تحولهــا الجــن زوجــة لــه ..وبســبب خيانتهــا تحولــت إىل بغلــة.
عندمــا يســمع «الجنــي» حكايــات الشــيوخ هــذه يطلــق رساح التاجــر.
لــو درســنا حكايــة «الحــال والبنــات» ،لوجدنــا مــدى التشــابه يف جــزء منهــا ،وهــو الجــزء
الخــاص بحكايــات الصعاليــك ،والثمــن الــذي دفعــوه للصبيــة مقابــل إخــاء ســبيلهم ،وذلــك
الثمــن هــو «الحكايــة» ،حيــث يحــي لهــا كل صعلــوك قصتــه مــن بدايتهــا حتــى وصولــه إىل
بــاب دارهــا .مثــل هــذه «املوتيفــة» كثــرة الــورود يف حكايــات ألــف ليلــة وليلــة ،حتــى إنهــا
تتكــرر مــرة أخــرى يف حكايــة «الحــال والبنــات».
حكــايــة اإلطـــار
التاجر  +الجني

الشيخ والغزالة

الشيخ والكلبتني
الحكــايــات التضمينيــة

الشكل ()2
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الشيخ والبغلة

ب -الهيكل التنظيمي لحكاية «الحامل والبنات»
هــذه الحكايــة ذات هيــكل عنقــودي مركــب ،حيــث تتولــد فيهــا الحكايــة الواحــدة مــن
األخــرى ،كتولــد وامتــداد خيــوط عنقــود العنب(.انظــر شــكل )3
حكاية اإلطار
الدالله  +الصبايا  +الحامل  +الصعاليك  +الخليفة ووزيره
حكاية الخليفة ووزيره

حكاية الصعلوك3/

حكاية الصعلوك2/

حكاية الصعلوك1/

حكاية الصبية2/

حكاية الصبية1/

حكاية الصبية املقتولة

حكاية الوزير نور الدين

الشكل (( )3الهيكل التنظيمي لحكاية الحامل والبنات)
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حكاية الحامل

يفرتقون

يف اليوم الثاين
يف دار الخالفة

االنتقال من حكاية إىل
أخرى بسبب وجود
الخليفة يف الحكاية األوىل

تبــدأ حكايــة «اإلطــار» بالتقــاء الحــال بالداللــة ..وهــي صبيــة تعيــش مــع صبيتــن يف بيــت واحد.
يذهــب معهــا الحــال ،لنقــل مــا تشــريه مــن الســوق مــن حاجــات ..ويدخــل معهــا البيــت؛
إذ يشــاركهن ليلتهــن يف املســامرة .يطــرق البــاب عليهــم «ثالثــة أعجــام ذقونهــم محلوقــة،
وهــم عــور بالعــن الشــال ،وهــذا مــن عجائــب االتفــاق»(ص ،)34وهــم بهيئــة صعاليــك،
وينضمــون إىل مجلســهم بعدهــا ينضــم إليهــم الخليفــة هــارون الرشــيد ووزيــره الربمــي،
وهــا بهيئــة تجــار .تشــرط الصبيــة صاحبــة البيــت عليهــم عــدم التدخــل مبــا ال يعنيهــم..
فيــا كانــت هــي تــرب كلبــن كانــا معهــا ..أمــا الصبيــة األخــرى ،فإنهــا عندمــا تخلــع
مالبســها أمامهــم يــرون آثــار رضب عــى جســدها ،عندهــا يتســاءلون عــن ســبب ذلــك،
فتغضــب الصبيــة صاحبــة البيــت ،وتقــرر قتلهــم ..لكنهــا تقبــل يف أن تســمع حكايــة كل
واحــد منهــم ،وكيــف وصــل إىل بيتهــا ..لتعفــو عنهــم جميعـاً .يف اليــوم الثــاين يرســل الخليفــة
بطلــب الصبيتــن ،ويســألهام عــن رضب األوىل للكلبــن ،والثانيــة عــن آثــار الــرب ..فتحــي
كل صبيــة حكايتهــا أمامــه ..فريســل الخليفــة بطلــب «الجنيــة» لتعيــد الكلبــن إىل أصلهــا
اإلنــي ،ويــزوج الصعاليــك مــن الصبيــة وأختيهــا ..وكذلــك تخــر «الجنيــة» الخليفــة عــن
آثــار الــرب عــى جســد الصبيــة الثانيــة ،حيــث تقــول لــه إن ابنــه «املأمــون» هــو الــذي
قــام بذلــك ،عندمــا كانــت الصبيــة زوجــة لــه ..فريســل الخليفــة بطلــب املأمــون ،ويعيــد لــه
الصبيــة ،أمــا الخليفــة فإنــه يتــزوج مــن الداللــة .وهكــذا تنتهــي حكايــة «الحــال والبنــات»،
ولكــن القــاص الشــعبي ال يكتفــي بذلــك ،فـراه يربــط معهــا حكايــة أخــرى ،بســبب وجــود
الخليفــة هــارون الرشــيد ،ومــا فعلــه يف أحــداث الحكايــة .ويكــون الربــط بــن الحكايتــن
بســبب رغبــة الخليفــة يف الخــروج مــع الربمــي مــرة أخــرى لتفقــد الرعيــة ..حيــث يلتقــي
صيــادا ً قــد اصطــاد بشــبكته صندوق ـاً ،فيشــريه منــه الخليفــة ،ويجــد فيــه صبيــة مقتولــة..
ويطلــب مــن الربمــي أن يبحــث عــن قاتلهــا ..فيلتقــي بشــاب ورجــل عجــوز ،وكل واحــد
منهــا يدعــي قتلهــا؛ ألن الشــاب  -وهــو زوجهــا  -كان يشــك يف خيانتهــا لــه ،كونــه قــد شــاهد
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إحــدى التفاحــات التــي جلبهــا لهــا عنــد واحــد مــن العبيــد .فيطلــب الخليفــة مــن الربمــي
أن يحــر العبــد .وعندمــا يحــر العبــد يســأله الخليفــة عــن مصــدر التفاحــة ،فيخربهــم
بأنــه اش ـراها مــن أحــد الصبيــان حيــث رآه يلعــب يف الشــارع .بعــد ذلــك يــروي الربمــي
للخليفــة حكايــة «الوزيــر نــور الديــن مــع شــمس الديــن أخيــه» ،وهــي مــن حكايــات (خــارج
الســياق) وقــد ورد ذكرهــا لتؤكــد أن حكايــة العبــد والشــاب وزوجتــه التــي قتلهــا ليســت
بالحكايــة الغريبــة ،وإمنــا األغــرب منهــا حكايــة «الوزيــر نــور الديــن…».
ومــن الجديــر بالذكــر ،أن جــزءا ً مــن هــذه الحكايــة قــد اســتله القــاص الشــعبي مــن حكايــة
أخــرى مــن نــوع حكايــات «اإلطــار» ،وهــي حكايــة «امللــك قمــر الزمــان بــن امللك شــهرمان».
ومــن خــال دراســة الهيــكل التنظيمــي لحكايــة «الحــال والبنــات» يتضــح لنــا أنهــا تتكــون
مــن حكايتــن مســتقلتني عــن بعضهــا ،وال يجمــع بينهــا ســوى الخليفــة هــارون الرشــيد.
إن الحكاية األوىل (الحامل والبنات) تحتوي عىل سبع حكايات تضمينية هي:
 -1حكاية الحامل.
 -2حكاية الصعلوك األول.
 -3حكاية الصعلوك الثاين.
 -4حكاية الصعلوك الثالث.
 -5حكاية الخليفة ووزيره.
 -6حكاية الصبية األوىل.
-7حكاية الصبية الثانية.
أمــا الحكايــة الثانيــة ،التــي تبــدأ عنــد خــروج الخليفــة لتفقــد أحــوال الرعيــة ،فهــي تحتــوي
عــى حكايتــن تضمينيتــن ،هــا« :حكايــة نــور الديــن »...التــي يرويهــا الربمــي للخليفــة،
وحكايــة «الصبيــة املقتولــة».

ج  -الهيكل التنظيمي لحكاية «الخياط واألحدب واليهودي والنرصاين»
هــذه الحكايــات مــن النــوع العنقــودي ،ذات الشــكل املعقــد ،والتــي تتوالــد فيهــا الحكايــات
الواحــدة مــن األخرى(.انظــر الشــكل)4
حكاية الشاب الذي قطعت يده

حكاية الشاب مقطوع الكف اليمنى
حكاية مقطوع الشفتني

حكاية مقطوع األذنني

حكاية الجزار

حكاية قف

حكاية إخوة بقبق

حكاية الخياط األعرج

حكايات خارج السياق

الشكل (( )4املخطط التنظيمي لحكاية الخياط واألحدب واليهودي والنرصاين )
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حكاية اإلطار

حكاية الشاب الذي امتنع عن األكل

الخياط واألحدب واليهودي والنرصاين

حكاية الشاب مقطوع اإلبهام من كل يد ورجل

ملخص الحكاية:
األحــدب إىل بيتــه ،فيمــوت ،فيحملــه مبســاعدة زوجتــه ويرميــه يف بيــت
يأخــذ الخيــا ُط
َ
الطبيــب اليهــودي ،فـراه الطبيــب ،ويقــذف بــه داخــل مدخنــة جــاره املســلم ،مســؤول مطبخ
الســلطان ،فيقــوم املســلم برضبــه ظن ـاً أنــه لــص ،وعندمــا ي ـراه ميت ـاً يحملــه إىل الســوق،
ويرتكــه إىل جانــب أحــد جــدران الســوق ..ف ـراه سمســار مســيحي ،وكان ســكران ،فيلطمــه
ظنـاً منــه أنــه يريــد أن يــرق عاممتــه الجديــدة ،فيمســكه الحــارس ،وملــا قــدم إىل املشــنقة
تقــدم مســؤول مطبــخ الســلطان واعــرف ،ثــم تقــدم الطبيــب اليهــودي واعــرف وهكــذا..
ثــم ظهــر أن األحــدب مل يكــن قــد مــات عــى كل حــال ،وإمنــا كان مختنق ـاً« .انظــر كتــاب
دراســات يف األدب املقــارن ،د .داود ســلوم (ص )78ــــ نقلــت بتــرف».
وهنــا تنتهــي حكايــة اإلطــار األساســية ،وكان ميكــن للقــاص الشــعبي أن يقــف عنــد هــذا
الحــد ،بعــد أن تكاملــت الحكايــة فنـاً ومحتــوى ،ولكنــه وإلشــباع رغبــة مســتمعيه يســتطرد
يف القــص بحجــة واهيــة ،هــي أن هنــاك حكايــات أعجــب مــن حكايــة هــؤالء ،فيدفــع
بشــخوصه إىل قــص الحكايــات أمــام الــوايل لغرابتهــا ..فتنشــأ عــن ذلــك أربــع حكايــات مــن
نــوع «حكايــات التضمــن» هــي:
 -1حكاية الشاب الذي قطعت يده ،ويحكيها النرصاين.
 -2حكاية الشاب مقطوع اإلبهام من كل يد ورجل ،ويحكيها املبارش.
 -3حكاية الشاب الذي امتنع عن األكل ،ويحكيها الخياط.
 -4حكاية الشاب مقطوع الكف اليمنى ،ويحكيها اليهودي.
ومــن الحكايــة «التضمينيــة» الرابعــة ،تتولــد ســت حكايــات مــن نــوع حكايــات «خــارج
الســياق» ،وهــي:
 -1حكاية الخياط األعرج.
 -2حكاية أخوة بقبق.
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 -3حكاية قفة.
 -4حكاية الجزار.
 -5حكاية مقطوع األذنني.
 -6حكاية مقطوع الشفتني.
وقد وردت هذه الحكايات ليربهن فيها «املزين» إىل الوايل صحة قوله :إنه أقل أخوته ثرثرة.

د .الهيكل التنظيمي لحكاية «الصياد»
عندمــا تولــدت الحكايــات الســت الســابقة (وهــي حكايــات خــارج الســياق) ،مــن حكايــة
تضمينيــة واحــدة ،فــإن حكايــة «الصيــاد» هــي األخــرى تعمــل يف األســلوب نفســه يف توليــد
الحكايــات؛ حيــث نــرى أن حكايــة تضمينيــة واحــدة تتولــد منهــا ثــاث حكايــات مــن نــوع
«خــارج الســياق» .تنقســم حكايــة «الصيــاد» إىل قســمني( ،انظــر الشــكل ،)5أحدهــا القســم
الــذي يلتقــي فيــه الصيــاد بـ«الجنــي» ،والقســم الثــاين يــأيت بعــد القســم األول مبــارشة ،عندما
يلتقــي الصيــاد بالخليفــة عنــد إهدائــه الســمكات امللونــة .يف القســم األول يخــرج الصيــاد إىل
النهــر ويرمــي شــبكته ،وبعــد محــاوالت فاشــلة يصطــاد قمقـاً ،يخــرج منــه «جنــي» ،يحــاول
قتــل الصيــاد؛ ألنــه قــد نــذر مــع نفســه أن يقتــل كل مــن يخرجــه مــن القمقــم ،فيحتــال
عليــه الصيــاد؛ ألنــه كــا يقــول مــع نفســه« :جنــي وأنــا أنــي ،وقــد أعطــاين اللــه عقـاً كامـاً،
وهــا أنــا أدبــر أمـرا ً يف هالكــه بحيلتــي وعقــي ،وهــو يدبــر مبكــره وخبثــه»(ص ،)15عندهــا
يســأل الصيــاد الجنــي عــن كيفيــة احتــواء القمقــم الصغــر لجســمه الكبــر ،ويطلــب منــه
أن يريــه ذلــك ،فتنطــي الحيلــة عــى «الجنــي» ويدخــل يف القمقــم ،ويــرع الصيــاد ليغلقــه
عليــه ،لكــن الجنــي يطلــب منــه أن يخرجــه مــرة أخــرى ،ويتوســل إليــه والصيــاد يرفــض
خوفـاً مــن أن يقتلــه لــو أخرجــه مــرة أخــرى؛ ألنــه ال يأمــن منــه ،كــا كان الحكيــم «روبــان»
يف حكايــة «الوزيــر يونــان والحكيــم روبــان» ،حيــث يرويهــا الصيــاد ،وهــي مــن الحكايــات
«التضمينيــة» ،وقــد احتــوت عــى ثــاث حكايــات مــن نــوع «خــارج الســياق» ،وهــي:
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 -1حكاية ندم امللك سندباد عىل قتل الباز ،يحكيها امللك يونان لوزيره.
 -2حكاية الوزير الذي احتال عىل ابن ملكه ،يحكيها الوزير إىل امللك يونان.
 -3حكايــة التمســاح  -وهــي حكايــة يريــد أن يحكيهــا الوزيــر ،ولكنــه ال يرويهــا ،كونــه كان
معتقـاً ،كــا يقــول« :ال ميكننــي أن أقولهــا وأنــا يف هــذه الحــال».
هــذه الحكايــات الثــاث ال عالقــة لهــا بحكايــة «اإلطــار» ،بــيء وقــد وردت لتؤكد عىل «الحســد»
و«االحتيــال» .أمــا الحكايــة التضمينيــة الثانيــة؛ فهــي حكايــة «أمامــه مــع عاتكــة» ،والتــي يحــاول
«الجنــي» أن يحكيهــا ،لكنــه ميتنــع عــن ذلــك ،بســبب وجــوده داخــل القمقــم .يقتنــع الصيــاد
بصــدق قــول «الجنــي» ،ويخرجــه مــن القمقــم ،فيدلـــه «الجنــي» عىل بحــرة أســاكها ذات ألوان
متعــددة ،تحمــل قــوة ســحرية .هنــا ينتهــي القســم األول ،ليبــدأ القســم الثــاين ،حيــث يصطــاد
الصيــاد ســمكتني ملونتــن يرســلهام هديــة إىل الســلطان ،ويف املــرة الثانيــة يســأله الســلطان عــن
مصدرهــا فيخــره بــر البحــرة املســحورة .يذهــب الســلطان للوقــوف عــى رسهــا ،يدخــل
البحــرة ،ويتعــرف إىل شــاب مســحور ،وهــو ابــن امللــك محمــود صاحــب الجزائــر ..ومنــه يقــف
عــى رس البحــرة واملدينــة املســحورة ..لتنتهــي الحكايــة بحــل الســحر عنهــا.
الصياد
حكاية الصياد والجني
حكاية الوزير يونان

حكاية التمساح

الصياد والسلطان

السلطان
حكاية السلطان مع البحرية املسحورة

الشكل ()5
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حكاية إمامة مع عاتكة

حكاية ندم امللك سندباد
حكاية الوزير الذي احتال

هـ  -الهيكل التنظيمي لحكاية «قمر الزمان بن امللك شهرمان»
هــذه الحكايــة ذات هيــكل تنظيمــي نــادر (انظــر شــكل ،)6حيــث اعتمــد القــاص الشــعبي
فيهــا أســلوب الهيــاكل املتناظــرة واملتشــابهة ،إن كان ذلــك يف الشــخوص أو يف األحــداث ،وكــا
يبــن (الشــكل  ،)6فإننــا نجــد أن الهيــكل التنظيمــي لهــذه الحكايــة يتألــف مــن ثالثــة أقســام،
يفصــل بينهــا حــدث يتكــرر دامئـاً ،وهــو :إمــا أن يكــون حدثـاً فيــه افـراق بــن الشــخصيتني
الرئيســتني ،أو أن يكــون حدثـاً الجتــاع شــخصني.
يف القســم األول ،حيــث يــروي القــاص الشــعبي حكايــة «امللــك قمــر الزمــان» ورفضــه فكــرة
الــزواج ،ومعارضتــه والــده امللــك الــذي يســجنه يف إحــدى القــاع ..ويبقــى هنــاك حتــى تــأيت
«العفريتــة» ،وتـراه نامئـاً ،فتعجــب بحســنه وجاملــه ..ويف طريــق عودتهــا تلتقــي العفريــت
الــذي كان هــو اآلخــر قــد رأى فتــاة جميلــة ..فيتفــق االثنــان عــى الجمــع بينهــا ،ويف ملــح
البــر يعــود العفريــت ويجلــب الفتــاة «امللكــة بــدور» مــن مملكتهــا وهــي نامئــة ،ليضعهــا
قــرب «قمــر الزمــان» ،وبحيلــة مــا يســتيقظ الشــاب لــرى إىل جانبــه شــابة جميلــة ،ويأخــذ
منهــا خامتهــا ،ويعــود إىل النــوم ،لتســتيقظ هــي األخــرى وتــرى الشــاب وتأخــذ خامتــه ،وتعــود
إىل النــوم؛ ليعيدهــا العفريــت إىل مكانهــا بعــد ذلــك .هكــذا ابتــدأ القســم األول باجتــاع
الشــابني ،وينتهــي بافرتاقهــا ،ليبــدأ القســم الثــاين ،حيــث يجتمعــان مــرة أخــرى مبســاعدة
ابــن عــم «امللكــة بــدور» ليتزوجــا ،ومــن ثــم يفرتقــان مــرة ثانيــة ،حيــث ينتبــه «قمــر الزمان»
بعــد أن يخطــف طائــر مــا «الفــص» الــذي وجــده يف مالبــس زوجتــه «امللكــة بــدور» ،فيتبعــه
ويتيــه عنهــا.
تخــرج «امللكــة بــدور» متنكــرة بــزي زوجهــا للبحــث عنــه .عندهــا يبــدأ القســم الثالــث الذي
يتجــزأ إىل جزأيــن ..يف الجــزء األول منــه ،يلتقــي «قمــر الزمــان» بزوجتــه «امللكــة بــدور»
وكذلــك زواجــه مــن «حيــاة النفــوس».
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أفرتاق

والدة األسعد
وحكايته مع عبدة النار
لـقـــاء

لـقـــاء
والدة األمجد
وحكايته مع الوزيرة

القسم الثالث ج1

زواجها

القسم الرابع ج 2

أفرتاق

لـقـــاء الجميع

الشكل (« )6املخطط التنظيمي لحكاية قمر الزمان»

حيــث تلــد ابنهــا «األســعد» ،وعندمــا يكـران تقــع كل واحــدة مــن زوجتــي «قمــر الزمــان»
بحــب ابــن رضتهــا… وعندمــا يرفــض األبنــاء يشــتكيانهام إىل والدهــا ،فيطلــب مــن عبــده
قتلهــا خــارج املدينــة ،لكــن العبــد يــرأف بحالهــا ويرتكهــا يهربــان… حيــث يفرتقــان،
وبهــذا يبــدأ الجــزء الثــاين مــن القســم الثالــث حيــث يصبــح «األمجــد» وزيـرا ً ..أمــا «األســعد»
فإنــه يقــع بيــد عبــدة النــار ليتخلــص منهــم ،بعــد أن يلتقــي أخــاه .يلتقــي الجميــع أيض ـاً
لتنتهــي الحكايــة كلهــا.
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يف هــذه الحكايــة ال نجــد أي حكايــة «تضمينيــة» أو مــن نــوع «خــارج الســياق» ،وإمنــا نجــد
أنهــا قــد ركبــت برباعــة فنيــة مــن أقســام عــدة ،رغــم أن شــخوص كل قســم يختلفــون عــن
شــخوص القســم الــذي قبلــه.
لو عدنا مرة أخرى لقراءة النص فإننا سنجد:
أ ـ  /1يف بداية القسم األول :نجد قمر الزمان وامللكة بدور مفرتقان ،ويف النهاية يلتقيان.
 /2يف بداية القسم الثاين :يفرتق الزوجان ليلتقيا مرة أخرى.
 /3هــذا القســم يتجــزأ إىل جزأيــن ،يبــدأ الجــزء األول مبيــاد «األمجــد واألســعد» ،وينتهــي
بافرتاقهــا ..فيــا يبــدأ الجــزء الثــاين لينتهــي بالتقائهــا.
ب ـ أن شكل الهيكل التنظيمي للحكاية يبني لنا:
 1ـ عــى طــريف القســم األول ،يــروي القــاص الشــعبي حكايتــن ،إحداهــا عــن رفــض
«قمــر الزمــان» ،الــزواج ،واألخــرى عــن رفــض «امللكــة بــدور» للــزواج أيض ـاً.
 2ـ عــى طــريف القســم الثــاين ،يــروي القــاص الشــعبي حكايتــن ،إحداهــا عــن خــروج
«قمــر الزمــان» ،واألخــرى عــن خــروج «امللكــة بــدور».
 3ـ أمــا القســم الثالــث ،فــإن القــاص الشــعبي يــوزع أحــداث هــذا القســم عــى أربعــة
محــاور ،هــي:
أ ـ املحــور األول :وهــو عــن «امللكــة بــدور» بعــد والدة ابنهــا «األمجــد» وعشــقها ابــن
رضتها «األســعد».
ب ـ املحــور الثــاين :وهــو يقابــل املحــور األول ،ويتحــدث عــن امللكة «حيــاة النفوس»،
بعــد أن تلــد ابنها «األســعد» .وعشــقها ابــن رضتهــا «األمجد».
ج ـ املحــور الثالــث :هــذا املحــور يقــع يف الجــزء الثــاين مــن القســم الثالــث ،وهــو
عــن خــروج «األمجــد» بعــد افرتاقــه عــن أخيــه «األســعد» وتنصيبــه وزي ـرا ً.
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د ـ املحــور الرابــع :وهــو يقابــل املحــور الثالــث ،ويتحــدث عــن خــروج «األســعد»،
والتقائــه عبــدة النــار ،ومــا جــرى لــه منهــم ..ثــم التقائــه أخــاه «األمجــد».
مــن خــال هــذه اإلشــارات الفنيــة للهيــكل التنظيمــي للحكايــة ،يتضــح لنــا مــدى
قــدرة القــاص الشــعبي مــن بنــاء هيــكل حكايتــه وتنظيمهــا تنظيـاً فنيـاً ،إن كان
ذلــك بوعــي منــه ،أو مــن خــال الســليقة األدبيــة اإلبداعيــة التــي يتمتــع بهــا.

و ـ الهيكل التنظيمي لحكاية «امللك النعامن وابنه رشكان»:
هــذه الحكايــة ،هــي واحــدة مــن الحكايــات الطويلــة يف ألــف ليلــة وليلــة (انظــر شــكل،)7
حيــث متتــد مــن منتصــف الليلــة « ،»59لتنتهــي يف الليلــة « ،»174وقــد احتــوت عــى عــدد
كثــر مــن الشــخوص واألحــداث واألماكــن التــي دارت عليهــا تلــك األحــداث ،وقــد أدخلــت
فيهــا مجموعــة مــن الحكايــات والنصــوص الدينيــة والترشيعيــة والعلــوم العامــة ،إضافــة إىل
مــا حملتــه مــن وصــف معــاد ومكــرر للمــكان وســر املعــارك الحربيــة حتــى بــاب الهيــكل
الــذي نظــم هــذه العنــارص مثقـاً بهــا ،ينــوء تحــت وطأتهــا ،ولتدخــل الشــخوص فيــا بينهــا،
وكذلــك األحــداث… وتســهيالً لدراســة هيكلهــا التنظيمــي رأينــا أن مــن املفيــد تقســيمها
إىل أربعــة أقســام ،حيــث يبــدأ القســم األول باألحــداث العامــة املفتتحــة للحكايــة ،وينتهــي
مبــوت امللــك النعــان عــى يــد «ذات الدواهــي» وعنــد ذلــك يبــدأ القســم الثــاين ،لينتهــي
مبــوت امللــك «ضــوء املــكان» .أمــا القســم الثالــث فينتهــي بالتقــاء الجميــع ..ليبــدأ عندهــا
القســم الرابــع ،حيــث نســتمع إىل حكايــات بعــض شــخوص الحكايــة ،والتــي تصــب يف
املجــرى العــام لهــا.

حكاية املعركة

ضياع نزهة الزمان

حكاية عمر النعامن مع ذات الدواهي

حكاية
فروع ضوء
املكان واضحة
ضياع ضوء املكان

حكاية (ابريزة) مع عمر النعامن

يلتقون

حكاية (بيبي) صفية تحكيها (ابريزة) إىل رشكات

(ق

ىض ف

كان)

كان تاج امللوك يصبح ملكاً

حكاية (عزيز وعزيزة)

أبنة نزهة الزمان

كان ماكان يصبح ملكاً

يلتقون
حكاية الحامل

حكاية العبد

حكا
ية ق
ا
ط
ع
الط
مع
نزهة ا ريق
ل
زمان

حكاية قاطع الطريق
مع أحمد الفرسان

الشكل ( )7املخطط التنظيمي لحكاية عمر النعامن..

«لحكايــة اإلطــار» لكنهــا زائــدة عــى حاجتهــا؛ بســبب أنهــا قــد وردت مكــررة ملــا قيــل يف
القســم األول ،هنــاك مجموعــة مــن الحكايــات التــي انتظمــت فيــه ،وهــي:
1ـ حكايــة عمــر النعــان مــع «إبريــزة» واغتصابــه لهــا ،وهروبهــا مــع عبدهــا الــذي حــاول
أن يغتصبهــا هــو اآلخــر أثنــاء والدتهــا ابنهــا «رومـزان» ،وهــي يف طريــق هربهــا فيقتلهــا
ويهــرب ..لنلتقــي بــه آخــر الحكايــة ،وهــو يقــص لنــا هــذه األحــداث.
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2ـ حكايــة عمــر النعــان وأوالده «ضــوء املــكان» و«نزهــة الزمــان» مــن زوجتــه «صفيــة»..
وفيهــا نتعــرف إىل قصــة ســبي صفيــة عــى لســان «إبريــزة» وهــي تحكيهــا إىل «رشكان»..
وكذلــك نتعــرف إىل خــروج أوالده إىل الحــج دون علمــه.
3ـ حكايــة عمــر النعــان مــع ابنــه «رشكان» الــذي يطلــب االبتعــاد عــن اململكــة ،وفيهــا
تــرد حكايــة زواج «رشكان» مــن أختــه «نزهــة الزمــان» ومــن ثــم طالقهــا ..ليتزوجهــا
الحاجــب بعــد والدة ابنتهــا «قــى فــكان».
4ـ حكايــة خــروج «ضــوء املــكان» و«نزهــة الزمــان» وافرتاقهــا ..حيث تنقســم هــذه الحكاية
إىل قســمني ،يتابــع القــاص الشــعبي يف القســم األول منهــا أحــداث ضيــاع «ضــوء املــكان»
حتــى وصولــه إىل مملكــة أبيــه ..فيــا يتابــع القســم الثــاين األحــداث التــي مــرت بهــا
«نزهــة الزمــان» حتــى وصولهــا إىل مملكــة أبيهــا.
5ـ حكايــة النعــان مــع «ذات الدواهــي» وجواريهــا ،ومــن ثــم مقتلــه عــى يديهــا بعــد أن
دســت لــه الســم.
أمــا القســم الثــاين مــن حكايــة «اإلطــار» فيبــدأ بتنصيــب «ضــوء املــكان» ،ملــكاً بعــد مــوت
أبيــه ،ويشــتمل هــذا القســم عــى الحكايــات اآلتيــة:
 1ـ حكاية املعركة بني جيش املسلمني وجيش الروم ومقتل «رشكان».
2ـ
آ ـ حكايــة «تــاج امللــوك» وهــي مــن الحكايــات التضمينيــة التــي يرويهــا الوزيــر «دنــدان»
إىل امللــك «ضــوء املــكان» للتســلية.
ب ـ حكايــة «عزيــز وعزيــزة» وهــي مــن حكايــات «خــارج الســياق» ،حيــث تــرد عرضــاً
داخــل حكايــة «تــاج امللــوك».
أما القسم الثالث ،وبعد موت «ضوء املكان» يصبح ابنه «كان ماكان» ملكاً…
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ويشتمل هذا القسم عىل الحكايات اآلتية:
 1ـ حكاية «كان ما كان» مع زوج عمته امللك «ساسان» ،وكذلك طرده من اململكة.
 2ـ حكاية «كان ما كان» مع ابنة عمته «قىض فكان» وحبهام املتبادل.
 3ـ التقــاء الجميــع ،حيــث نســمع حكايــة «روم ـزان» ملــك الــروم ابــن عمــر النعــان مــن
زوجتــه «إبريــزة» والتــي ترويهــا الجاريــة التــي رافقــت «إبريــزة» عنــد هربهــا ومقتلهــا
عــى يــد العبــد.
 4ـ حكايــة الرجــل الحشــاش ،وهــي مــن الحكايــات التضمينيــة ..وترويهــا الجاريــة «باكــون»
للملــك «كان مــا كان» للتســلية.
أمــا القســم الرابــع واألخــر ..حيــث يلتقــي الجميــع ،ويلقــى القبــض عــى األعـرايب والحــال
الــذي حمــل «ضــوء املــكان» وهــو مريــض إلرســاله إىل املستشــفى ،والعبــد «غضبــان» الــذي
قتــل «إبريــزة».
ويحتــوي هــذا القســم عــى مجموعــة مــن الحكايــات التــي تدخــل ضمــن ســياق أحــداث حكاية
«اإلطــار» ،لكنهــا زائــدة عليهــا ،ملــا فيهــا مــن تكـرار ألحــداث ســابقة ،وهــذه الحكايــات هي:
 1ـ حكاية الحامل مع ضوء املكان.
 2ـ حكاية العبد «غضبان» وقتله األمرية «إبريزة».
 3ـ أ /حكاية األعرايب قاطع الطريق مع «نزهة الزمان».
ب /حكايته مع أحد الفرسان وقتله.
من خالل دراسة الهيكل التنظيمي لهذه الحكاية الطويلة ،نرى:
 1ـ قــدرة القــاص الشــعبي عــى توزيــع األحــداث توزيعـاً فنيـاً دون ضيــاع الســياق العــام لكل
حــدث ،رغــم تحولــه مــن حــدث آلخــر ،وهــذه امليــزة ال تنفــرد بهــا هــذه الحكايــة ،وإمنــا
نجدهــا يف أغلــب حكايــات الليــايل.
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 2ـ أن القــاص الشــعبي مل يــرك بعــض الشــخوص ليأكلهــا النســيان ،بــل إنــه كان يســحبها
مــرة أخــرى إىل داخــل الحكايــة لنتعــرف إىل مصائرهــا ،رغــم أنهــا ال تعتــر مــن شــخوص
الحكايــة األساســية ،وإمنــا هــي شــخصيات ثانويــة مثــل الحــال والعبــد وقاطــع الطريــق.
 3ـ مــن املمكــن االســتغناء عــن الحكايــات «التضمينيــة» التــي احتــوت عليهــا حكايــة
«اإلطــار» ،مثــل حكايــة «تــاج امللــوك» وحكايــة «الرجــل الحشــاش» ،خاصــة أنهــا جــاءت
للتســلية ليــس إال؛ ذلــك ألن الســياق العــام لألحــداث ،وكذلــك البنــاء الفنــي لحكايــة
«اإلطــار» ال يتحمــل أحداثـاً مــن خــارج الســياق العــام ..حيــث أثقلتــه الحــوادث الرئيســة
ومــا فيهــا مــن وصــف… مــا جعــل الســامع والقــارئ ينــى لليلــة أو أكــر أحــداث
الحكايــة الرئيســة ملــا لطولهــا مــن أثــر يف ذلــك.
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الخالصـــة
بعــد هــذه الرحلــة «الهيكليــة» الفنيــة يف بعــض حكايــات الليــايل ،كنــاذج ،ملــا احتوتــه
الليــايل مــن حكايــات ..ميكننــا اســتخالص النتائــج اآلتيــة:
 1ـ إن القــاص الشــعبي قــد أدخــل أكــر مــن حكايــة ضمــن الســياق العــام للحكايــة األصــل
«اإلطــار».
 2ـ هناك تكرار زائد ،وبصيغ جاهزة «كليشيه» لبعض األحداث ،كالوصف مثالً.
 3ـ إعادة أكرث من حكاية ،وقصها بصيغ مختلفة.
 4ـ تكرار لبعض الجزئيات «أملوتيفات» يف أغلب الحكايات.
 5ـ تطويــر بعــض أجـزاء الحكايــات لتكويــن حكايــة مســتقلة بعــد إجـراء التحويـرات عليهــا
«األماكــن ،األشــخاص… ».إلــخ .أو بالعكــس ،حيــث يقــوم القــاص الشــعبي بتقليــص بعض
الحكايــات الطويلــة لتناســب حكايــات أخــرى ،يدخلهــا ضمــن ســياقها العــام.
 6ـ اتبــاع أســلوب فنــي يف متابعــة األحــداث وقطعهــا بــن الفينــة واألخــرى ،حيــث يســتعمل
دامئـاً جملــة «أمــا مــا كان مــن… ».كجملــة ربــط بــن األحــداث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نــرت هــذه الدراســة يف العــدد الخــاص عــن ألــف ليلــة وليلــة مــن مجلــة الـراث الشــعبي العــدد الفصــي األول ـ شــتاء
 ،1989بغــداد /العراق.
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ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية

2

تقنيات السرد في
«ألف ليلة وليلة»
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دراسة تطبيقية في حكاية «حاسب كريم الدين»

*

ـ1ـ

كــر الحديــث يف اآلونــة األخــرة عــن الــرد والرسديــات ،خاصــة يف الدراســات النقديــة
الحديثــة ،ملــا لهــذا الجانــب مــن أهميــة كبــرة يف دراســة النــص اإلبداعــي قدميــه وحديثــه.
والــرد يف أصــل اللغــة العربيــة هــو «التتابــع املــايض عــى ســرة واحــدة ورسد الحديــث
والقـراءة مــن هــذا املنطلــق االشــتقاقي ،ثــم أصبــح الــرد يطلــق يف األعــال القصصيــة عــى
كل مــا خالــف الحــوار ،ثــم مل يلبــث أن تطــور مفهــوم الــرد عــى أيامنــا هــذه يف الغــرب
إىل معنــى اصطالحــي أهـ ّم وأشــمل ،بحيــث أصبــح يطلــق عــى النــص الحــكايئ أو الــروايئ أو
القصــي برمتــه ،فكأنــه الطريقــة التــي يختارهــا الــروايئ أو القــاص أو حتــى املبــدع الشــعبي
(الحــايك) ،ليقــدم بهــا الحديــث إىل املتلقــي .فــكان الــرد إذن هــو نســيج الــكالم ،ولكــن يف
صــورة حــي ،وبهــذا املفهــوم يعــود الــرد إىل معنــاه القديــم ،حيــث متيــل معظــم املعاجــم
العربيــة إىل تقدميــه مبعنــى النســج أيض ـاً»(.)1
فيــا يأخــذ الــرد طريقــه يف النقــد الحديــث الــذي يهتــم بــه اهتامم ـاً كب ـرا ً ،فيقســمه إىل
نوعــن هــا:
 1ـ الرسدية الداللية.
 2ـ الرسدية اللسانية.
وتنطلــق هــذه الدراســة اعتــادا ً عــى النــوع األول ،وهــو الرسديــة الدالليــة ،ومــا يعنيــه
هــذا النــوع ،هــو أنهــا (أي الرسديــة الدالليــة)« :تعنــى مبضمــون األفعــال الرسديــة دومنــا
اهتــام بالــرد الــذي يكونهــا .إنهــا املنطلــق الــذي يحكــم تعاقــب تلــك األفعــال»(.)2

ـ2ـ
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يف املقــال الســابق (الهيــكل التنظيمــي لحكايــات الليــايل) ،توصلــت إىل أن «حكايــات الليــايل»
تقــع يف أربعــة أنــواع ،هــي:
 1ـ حكايــة املفتتــح :وهــي حكايــة امللــك شــهريار ،ومــا جــرى لــه مــن أحــداث منــذ اكتشــافه
خيانــة زوجتــه األوىل حتــى نهايــة الليــايل.
 2ـ حكايــات اإلطــار :وهــي الحكايــات التــي أخــذت شــهرزاد تقصهــا أمــام زوجهــا امللــك
شــهريار.
 3ـ حكايــات تضمينيــة :وهــي الحكايــات التــي تدخــل ضمــن حكايــات اإلطــار ،ولهــا دالالتهــا
الفنيــة واملضمونية.
 4ـ حكايــات خــارج الســياق :وهــي الحكايــات التــي تــرد داخــل الحكايــات التضمينيــة دون
أن تفيــد شــيئاً يف مجمــل أحــداث حكايــات اإلطــار أو الحكايــات التضمينيــة.
واعتــادا ً عــى هــذا التقســيم ،ميكــن اختيــار حكايــة «حاســب كريــم الديــن» التــي تبــدأ
مــن الليلــة « ،»472وتنتهــي بالليلــة « ،»560كمثــال مــن أمثلــة حكايــات اإلطــار( )3التــي
ترويهــا شــهرزاد مبــارشة أمــام زوجهــا ..ودراســة تقنيــات الــرد فيهــا ،إن قـراءة متأنيــة لهــذه
الحكايــة أو أي حكايــة أخــرى يف الليــايل ،يســتوقفنا جانــب مهــم مــن جوانــب العمليــة
اإلبداعيــة الشــعبية ،أال وهــو جانــب الــرد فيهــا .ويــأيت الــرد يف هــذه الحكايــة كمثــال
تطبيقــي بصــورة متداخلــة ،وهــذا مــا ســتبينه الســطور القادمــة.
تداخل الرسد:

ـ3ـ

إن مــن أهــم مــا متتــاز بــه حكايــات الليــايل مــن تقنيــة فنيــة يف مجــال الــرد هــو هــذا
التداخــل الــردي لألحــداث ،ومــن دراســة هــذا الجانــب الفنــي املهــم ،الــذي تعتمــد عليــه
تقنيــة بنــاء املشــهد الــردي يف الحكايــات ،ميكــن اســتخالص نوعــن مــن تداخــل الــرد هــا:
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 1ـ تداخــل الــرد التضمينــي :والــذي نقصــد بــه تضمــن حكايــة أو أكــر يف صلــب حكايــة
املفتتــح أو حكايــات اإلطــار ،وكذلــك حكايــات التضمــن.
 2ـ تداخــل الــرد الرتاكمــي :والــذي نقصــد بــه تركيــب حكايــة واحــدة مــن طبقــات عــدة ،أو
مــن تراكــم األحــداث اعتــادا ً عــى بعــض ،أو كل عنــارص الحكايــة ،مثــل دخــول /خــروج
شــخصية أو أكــر يف /مــن املشــهد الحــديث للحكايــة أو تقــدم /تراجــع الزمــن يف الحكايــة،
أو تغــر /تطــور الحــادث فيهــا.
إن التداخــل الــردي التضمينــي ،يقــف عنــد حــدود حكايــات خــارج الســياق ،وال ميكــن
التداخــل فيهــا .فيــا تعتمــد كل أنــواع الحكايــات األخــرى يف الليــايل التداخــل الــردي
الرتاكمــي ،ابتــداء مــن حكايــة املفتتــح ،وانتهــاء بحكايــات خــارج الســياق مــرورا ً بحكايــات
اإلطــار والحكايــات التضمينيــة.

ـ4ـ

يف حكايتنــا هــذه ميكــن تتبــع النــوع األول مــن تداخــل الــرد ،ابتــداء مــن حكايــة اإلطــار
«حكايــة حاســب كريــم الديــن» ،التــي تبــدأ يف الليلــة « ،»472وتنتهــي يف الليلــة «،»560
حيــث تبــدأ شــهرزاد بقصهــا لهــذه الحكايــة أمــام زوجهــا شــهريار ،عندمــا تقــول« :بلغنــي
أنــه كان يف قديــم الزمان…إلــخ»(ص ،)794وتنتهــي بقولهــا« :وهــذا آخــر مــا انتهــى إلينــا مــن
حديــث حاســب بــن دانيــال ،رحمــه اللــه تعــاىل ،واللــه أعلــم»(ص .)875بعدهــا تبــدأ بقــص
حكايــة أخــرى مــن حكايــات اإلطــار ،وهــي حكايــة الســندباد ،ومــن خــال روايــة أحــداث
هــذه الحكايــة نتعــرف إىل «حاســب» ابــن الحكيــم دانيــال ،ومــا جــرى لــه مــن أحــداث
منــذ ولدتــه أمــه حتــى نهايــة الحكايــة ،وكيــف أنــه تعــرف إىل بعــض الحطابــن الذيــن عمــل
معهــم يف التحطيــب ،وكيــف وصــل إىل مملكــة الحيــات ،ومحاوالتــه العديــدة يف العــودة إىل
أهلــه ،وكيــف أن ملكــة الحيــات كانــت تقــص عليــه الحكايــات العديــدة ،يك تعيــق عودتــه
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ـأل يســتحم
إىل أهلــه؛ ألن يف عودتــه موتهــا .لكنهــا تقبــل يف األخــر بعــد أن تعهــد أمامهــا بـ ّ
يف حــام عمومــي ..فيعــود إىل أهلــه ،لكنــه يجــر عــى االســتحامم يف حــام عمومــي ،مــا
يــؤدي ذلــك إىل فقــدان ملكــة الحيــات حياتهــا؛ ألن يف لحمهــا دوا ًء شــافياً لعلــة امللــك.
هــذا ملخــص للحكايــة يظهرهــا عــى أنهــا حكايــة عاديــة ،لكــن تضمينهــا حكايتــن أخريــن
يعطــي دالالتهــا النفســية واالجتامعيــة والدينيــة واألخالقيــة كذلــك .إن حكايــة «حاســب
كريــم الديــن» ،تتضمــن حكايــة أخــرى هــي حكايــة «بلوقــا» ،التــي هــي يف الوقــت نفســه
تتضمــن حكايــة ثالثــة مــن نــوع حكايــات «خــارج الســياق» هــي حكايــة «جانشــاه».
إن الحكايــة األوىل تنقســم إىل قســمني ،حيــث ينتهــي األول عنــد وصــول «حاســب» إىل
مملكــة الحيــات ،ومحاوالتــه العديــدة العــودة إىل أهلــه «الخــروج مــن العــامل الســفيل»…
حيــث تبــدأ الحكايــة التضمينيــة «بلوقــا» التــي هــي األخــرى تقــف عنــد التقــاء «بلوقــا»
بالشــاب «جانشــاه» ،حيــث تبــدأ هــذه الحكايــة ،وتنتهــي لتعــود ملكــة الحيــات وبصــوت
«شــهرزاد» بــرد تكملــة حكايــة «بلوقــا» أمــام «حاســب» ،وعندمــا تنتهــي حكايــة «بلوقــا»
تعــود «شــهرزاد» لتقــص أمــام امللــك «شــهريار» ،تكملــة حكايــة «حاســب» حتــى النهايــة.
إن الرتســيمة املبينــة يف الشــكل ( )1تبــن لنــا تداخــل هــذه الحكايــات الثــاث فيــا بينهــا،
وحســب قــدرة الليــايل عــى اســتيعاب كل حكايــة.
مــن املفيــد أن نذكــر أن شــهرزاد كانــت بــن الحــن واآلخــر ،عندمــا كانــت تحــي للملــك
حكايتــي «بلوقــا» و«جانشــاه» بصــوت ملكــة الحيــات ،كانــت تتذكــر حكايــة «حاســب» مــن
خــال قولهــا إن «حاســب» ،كان يطلــب مــن ملكــة الحيــات بــن حــن وآخــر أن تخرجــه مــن
مملكتهــا إىل أهلــه ،كــا جــاء يف الصفحــات (.)866 - 865 - 826 - 820 - 814 - 804
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الليلة 472
الليلة 477

حكاية اإلطار

حكايات تضمينية

حكايات خارج السياق

الليلة 506

الليلة 554

الليلة 557
الليلة 560

الشكل (« )1مخطط يبني التداخل الرسدي التضميني»

«الحكاية التضمينية»

ـ5ـ

(حكاية بلوقا)
عندمــا كان حاســب يطلــب مــن ملكــة الحيــات إخراجــه مــن مملكتهــا إىل األرض ،كانــت
هــي تطلــب منــه أن يبقــى يف مملكتهــا؛ لتقــص عليــه مــا جــرى لهــا مــن حــوادث(ص…)798
عنــد ذلــك تقــص عليــه حكايــة الشــاب «بلوقــا» الــذي يخــرج يف ســبيل االلتقــاء بالنبــي
محمــد (ص) ،لكنــه ال يوفــق يف ذلــك؛ ألن وقــت خروجــه قــد جــاء قبــل والدة النبــي محمــد
(ص) مبئــات الســنني .يف هــذه الحكايــة الكثــر مــن املفاهيــم الفلســفية والدينيــة واألخالقيــة،
وكذلــك تأثرهــا يف روايــة «اإلرساء واملعـراج» ،ومبلحمــة جلجامــش وبعــض القصــص الدينيــة(.)4
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إن تضمني هذه الحكاية داخل حكاية «حاسب» ،أريد منه الوصول إىل هدفني ،هام:
 1ـ الهــدف الرئيــس :هــو إبقــاء «حاســب» يف مملكــة الحيــات لفــرة طويلــة ،يك ينــى أهلــه؛
ألن يف خروجــه موتـاً مللكــة الحيــات« .هــدف إبطــاء».
 2ـ الهــدف الثانــوي :والــذي مــن خاللــه بيــان مــا حــدث مللكــة الحيــات مــن حــوادث مؤملــة
عــى يــد «بلوقــا»« ،هــدف أخالقــي».

حكاية «الشاب جانشاه»

ـ6ـ

(من حكايات خارج السياق)
تبــدأ هــذه الحكايــة يف الليلــة « »506وتنتهــي يف الليلــة «( ،»554انظــر الشــكل ،)1حيــث
يلتقــي «بلوقــا» أثنــاء رحلتــه الطويلــة بالشــاب «جانشــاه» ،الــذي يجــده جالسـاً بــن قربيــن
وهــو يبــي حيــث يبــدأ كل واحــد منهــا بقــص حكايتــه ومــا جــرى لــه إىل اآلخــر.
إن مجــيء ال ـراوي الشــعبي بهــذه الحكايــة داخــل حكايــة «بلوقــا» ال مــرر لــه ،ذلــك ألن
هدفــه مــن ذلــك غــر مــرر أساس ـاً ،وهــو قيــام «بلوقــا» بســؤال «جانشــاه» ،عــن الطريــق
الــذي يريــد أن يســلكه… وكان عــى ال ـراوي الشــعبي أن يضــع يف طريــق «بلوقــا» رج ـاً
مس ـ ّناً أو حيوان ـاً مــا ،ليهــدي «بلوقــا» إىل الطريــق ،وميكــن االســتغناء عــن هــذه الحكايــة
التــي أخــذت أكــر مــن ربــع مســاحة الحكايــة األصليــة.

ـ7ـ

وهكــذا يجــيء التداخــل الــردي التضمينــي يف حكايــات الليــايل؛ ليخــدم غرض ـاً مه ـاً مــن
أغ ـراض البنــاء الفنــي للحكايــات ..وكذلــك ليعطــي دالالتــه االجتامعيــة واألخالقيــة ،ليصبــح
هــذا التداخــل إضافــة ملــا فيــه مــن تجويد فنــي يف الشــكل وأســلوب مبتكــر لربــط الحكايات،
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حامـاً للــدالالت التشــبيهية والتامثــل وإيـراد املثــل لخدمــة األغـراض االجتامعيــة واألخالقيــة
والنفســية والدينيــة لــدى الســامع.
إن ورود حكايــة «بلوقــا» مضمنــة داخــل حكايــة «حاســب» قــد جــاء ليؤكــد ليــس الداللــة
االجتامعيــة واألخالقيــة والدينيــة التــي جــاءت مــن أجلهــا ،حســب مــا عنــاه العنــوان الكبــر لهــا،
وإمنــا لتوضــح مــا جــرى مللكــة الحيــات مــن حــوادث بســبب التــرف الخاطــئ للشــاب «بلوقــا».
حيــث إن ملكــة الحيــات عندمــا روت هــذه الحكايــة عــى مســمع مــن «حاســب» كانــت تحــذره
يف الوقــت نفســه مــن الوقــوع يف الخطــأ نفســه عنــد خروجــه مــن مملكــة الحيــات.

«تداخل الرسد الرتاكمي»
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ميكــن تتبــع هــذا النــوع مــن التداخــل الــردي مــن خــال قـراءة القســم األول مــن حكايــة
اإلطــار ،حكايــة «حاســب كريــم الديــن» كمثــال عــى ذلــك ابتعــادا ً عــن اإلطالــة ،وهــذا ال
يعنــي أن مثــل هــذا التداخــل قــد اختــر عــى هــذا القســم فحســب ،بــل إن هــذا النــوع
مــن التداخــل قــد اشــتملت عليــه كل أقســام الحكايــة دون اســتثناء.
إن مثــل هــذا التداخــل الــردي يعنــي فيــا يعنيــه تقســيم الحكايــة الواحــدة إىل مجموعــة
مــن األحــداث الصغــرة املكتفيــة بذاتهــا معنــى وداللــة ،لكنهــا ال ميكــن أن تعطــي املعنــى
العــام للحكايــة األم ،مــا مل تتداخــل مــع بعضهــا ،حيــث يتداخــل األول بالثــاين والثــاين بــاألول
والثالــث ،وهكــذا يســتمر التداخــل حتّــى تكتمــل الحكايــة ،أي أن الحــدث يركــب عــى
الحــدث الــذي قبلــه ويدخــل يف الحــدث الــذي يليــه.
إن فــرز مثــل هــذا الرتكيــب يدعونــا إىل القيــام بعمليــة فحــص إجـرايئ «تجريبــي» ،للوصــول
إىل املقيــاس «املعيــار» ،الــذي يتــم مــن خاللــه هــذا الفــرز.
ومن خالل قراءة متأنية للنص ميكن استخراج ذلك املعيار الذي يعتمد عىل:
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 1ـ اختالف الحدث األول عن الذي يليه وبالوقت نفسه االعتامد عليه.
 2ـ دخول عنرص آخر يف الحدث الذي يليه مثل دخول شخصية جديدة.
 3ـ تغيريات املكان والزمان.
ومن خالل الفحص اإلجرايئ هذا ميكن االقرتاب كثريا ً من مثالنا لرنى صحة ما أوردناه.
تبــدأ حكايــة «حاســب كريــم الديــن» يف الليلــة « ،»472عندمــا تقــول شــهرزاد «بلغنــي أنــه
كان يف قديــم الزمــان وســالف العــر واألوان حكيم…إلــخ» ،ثــم تبــدأ بقــص األحــداث:
الحدث األول:
تبــدأ الحكايــة عــن الحكيــم «دانيــال» موضحــة أنــه كان غــر ذي خلــف ،حيــث مل يرزقــه
اللــه مبولــود فيدعــوه بذلــك ،ويســتجيب ســبحانه وتعــاىل إىل دعــواه ،وقبــل الــوالدة ميــوت
الحكيــم مخلف ـاً لذلــك املولــود املنتظــر «خمســة أوراق» ،تحتــوي عــى «العلــم والحكمــة»،
وعندمــا يولــد الطفــل ويكــر تزوجــه أمــه.
الحدث الثاين:
يتعــرف «حاســب» عــى مجموعــة مــن الحطابــن ،ويعمــل معهــم ويف أحــد األيــام يصلــون إىل
بــر فيهــا عســل ،ينــزل «حاســب» إىل داخــل البــر إلخـراج العســل فيرتكــه أصحابــه داخــل البــر.
الحدث الثالث:
يعــود الحطابــون إىل أمــه ،ويخربونهــا بــأن الذئــب قــد افــرس ابنهــا «تأثـرات قصــة يوســف»،
فتقيــم لــه مأمتـاً.
الحدث الرابع:
يعــود القــص أو الخطــاب الحــكايئ إىل «حاســب»… حيــث نـراه يخــرج مــن البــر إىل مــكان
غــر األرض ،مــن خــال ثقــب جانبــي «مدخــل إىل العــامل اآلخــر = العــامل الســفيل» ،ويصــل
إىل مملكــة الحيــات.
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الحدث الخامس:
الدخــول إىل مملكــة الحيــات وااللتقــاء مبلكتهــن… وطلبــه املســاعدة منها للخــروج إىل األرض
والعــودة إىل أهلــه .لكنهــا كانــت تطلــب منــه البقــاء وســاع حكايتهــا ،ومــا جــرى لهــا بســبب
مســاعدتها اإلنســان ..حيــث تبــدأ بقــص حكايــة «بلوقــا» ،وميكــن االســتمرار يف تتبــع هــذا
النــوع مــن الــرد يف القســم الثــاين مــن هــذه الحكايــة ،والــذي يــأيت بعــد حكايــة «بلوقــا»
و«جانشــاه».
إن الحــدث األول يرتبــط بالحــدث الثــاين مــن خــال شــخصية «حاســب» .فيام يرتبــط الحدث
الثالــث بــاألول دون الثــاين مــن خــال شــخصية األم .ويرتبــط الحــدث الرابــع بالحــدث الثــاين
واألول معـاً مــن خــال شــخصية «حاســب».
أمــا الحــدث الخامــس فإنــه يرتبــط بالحــدث الرابــع ،الســتمرار وجــود «حاســب» كشــخصية
رئيســة ،هــذا مــن ناحيــة الرتابــط بــن األحــداث ،أمــا مــن ناحيــة تشــظية الحكايــة إىل أحداث
رغــم ترابطهــا ،فــإن ذلــك يتــم مــن خــال:
 1ـ تغــر املــكان :مثــل ذهــاب «حاســب» مــع الحطابــن إىل البــر «الحــدث الثــاين» ،وانتقالــه
مــن العــامل األريض إىل العــامل املجهــول «الســفيل» ،مملكــة الحيــات «الحــدث الرابــع».
 2ـ دخــول شــخصية جديــدة أو فقــدان أخــرى :مثــل انتقــال الحــدث األول إىل الحــدث الثــاين
عنــد غيــاب شــخصية األب «موتــه» ودخــول الحطابــن إىل الحــدث.
 3ـ التزامــن :أي وقــوع حدثــن يف وقــت واحــد مــا يدفــع ال ـراوي الشــعبي إىل رسد كل حــدث
عــى حــدة ،مــن خــال اســتخدام الزمــة لغويــة محــددة ،يلقيهــا عــى ســامعيه ،مثــل قولــه
«وأمــا مــا كان مــن أمر…إلــخ» .ونظــرة أوليــة للمرتســم الثــاين (الشــكل رقــم )2نــرى أن هــذه
الحكايــة وكأغلــب ،حكايــات الليــايل ،تعتمــد عــى حــدث مركــزي ترتبــط بــه األحــداث األخرى،
إن كان ذلــك االرتبــاط عــى شــكل تسلســي ،أو عــى شــكل عنقــودي أو شــبه عنقــودي.
- 51 -

واالرتبــاط التسلســي هــو تحــرك الــرد الحــكايئ إىل األمــام باطـراد دون العــودة إىل مــا ســبق
من أحــداث.
أمــا االرتبــاط العنقــودي فنعنــي بــه توزيــع األحــداث عــى مجاميــع ترتبــط كلهــا يف مركــز
واحــد.
فيــا يعنــي االرتبــاط (شــبه العنقــودي) والــذي ميثلــه االرتبــاط الــوارد يف حكايــة «حاســب
كريــم الديــن» كــا يف الرتســيمة الســابقة ،فهــو يعنــي وجــود حــدث مركــزي يتشــظى إىل
شــظيتني أو ثــاث فقــط ،دون أن يكــون أكــر مــن ذلــك ليتحــول إىل ارتبــاط عنقــودي.
إن املخطــط الســابق خــر مثــال عــى هــذا النــوع ،والــذي يعتمــد عــى حــدث مركــزي واحــد
هــو الحــدث األول ،الــذي أصبــح أساسـاً لحدثــن هــا الثــاين والثالــث،
ويســتمر الحــدث األول بالرتاكــب مــع أحــداث أخــرى ترتبــط بــه يف القســم الثــاين مــن
الحكايــة ..أمــا الحــدث الثــاين فإنــه يســتمر يف االرتبــاط مــع أحــداث أخــرى.
الحدث الثالث
الحدث األول
الحدث املركزي

الحدث الثاين
الحدث الرابع
الحدث الخامس

شكل (« )2مخطط يبني التداخل الرسدي الرتاكمي».
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ـ9ـ

إن التقنيــات التــي اســتخدمها ال ـراوي الشــعبي يف رسد حكايتــه هــذه تعتــر مــن التقنيــات
املهمــة والجديــرة بالــدرس ،وإعــادة اكتشــافها مــرة ثانيــة يف أدبنــا الــردي الحديــث.
إضافــة لذلــك فــإن ق ـراءة متأنيــة لهــذه الحكايــة ستكشــف لنــا الكثــر مــن األمــور التــي
حفــل الــرد القصــي /الحــكايئ يف الليــايل ،عــى صعيــد الشــكل أو املحتــوى… وهــذا مــا
ســنعود إليــه يف دراســات قادمــة إن شــاء اللــه.

الهوامش

 -1ألف ليلة وليلة – د .عبدامللك مرتاض – دار الشؤون الثقافية العام ص.103
 -2آفاق عربية – ع  /4/ألسنة  /17/د.عبدالله إبراهيم.
 -3مل يطلــق نــارش الليــايل عــى هــذه الحكايــة أي اســم كان ،وإمنــا وجــدت مــن املناســب ان نســميها بهــذا االســم اعتــادا ً
عــى الشــخصية الرئيســة التــي تــروى عنهــا األحــداث ،وقــد وردت هــذه الحكايــة ضمــن حكايــات أخــرى جــاءت تحــت
عنــوان رئيــس شــامل هــو جملــة حكايــات تتضمــن عــدم االغـرار بالدنيــا والوثــوق بهــا ،ص( 780ج.*1)6 - 5 - 4/
مالحظة :اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل طبعة دار التوفيق للطباعة والنرش والتوزيع  -ألف ليلة وليلة .1980 -
 -4سنفرد دراسة مستقلة عن ذلك يف وقت قابل إن شاء الله.

* قُـرِئ هــذا البحــث ضمــن املنهــاج الثقــايف التحــاد أدبــاء ذي قــار مســاء يــوم  ،1993/8/5وكذلــك نــر يف جريــدة بابــل
يــوم .1993/10/31
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ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية

3

مورفولوجيا الزمن
في «ألف ليلة وليلة»
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(*)

تحليل البنية الزمنية لخطاب الليالي
(قراءة في حكاية غانم بن أيوب)

مدخل ()1
إن أهــم عنــر مــن عنــارص الــرد التــي تجعــل مــن (املــن)( )1الحــكايئ يف الليــايل (مبنــى)
حكائي ـاً هــو الزمــن.
ويف دراســتنا هــذه لتحليــل بنيــة الزمــن يف املبنــى الحــكايئ ،ســوف نفــرق بــن زمــن امللفــوظ
القصــي ،كــا هــو يف (املــن) أي التسلســل الزمنــي لألحــداث كــا وقعــت وبــن الزمــن يف
(املبنــى) الحــكايئ ،والــذي يعنــي بالطريقــة التــي يرتــب فيهــا الســارد تلــك األحــداث.
إن هــذا التفريــق ،ســيفيد الدراســة – هــذه – كثــرا ً ،وذلــك ألن الزمــن الثــاين (أي زمــن
املبنــى) ،يتدخــل يف ترتيبــه الحــس الجــايل والفنــي للســارد نفســه أثنــاء الــرد ،أمــا الزمــن
األول فهــو زمــن خــام يجــري دون أي تدخــل خارجــي ،إذ يــأيت عــى خــط متتــا ٍل واحــد.
أي أن هنــاك فرقـاً كبـرا ً بــن التتابــع الزمنــي داخــل امللفــوظ القصــي ،وبــن الرتتيــب الزمنــي
داخــل (الخطــاب) الحــكايئ ،أي (املبنــى الحــكايئ) ،أي داخــل (النــص) املســموع أو املقــروء
مــن الليــايل .والتفريــق هــذا ،رغــم إنــه يفيــد الدراســة التحليليــة ،فإنــه كذلــك يفيــد الســارد
أو الــروايئ الشــعبي يف الوقــت نفســه ،ذلــك ألن الــرورة تحتــم عــى الســارد اتخــاذ موقــف
معــن مــن زمــن امللفــوظ القصــي (املــن) عندمــا يــرد أحداثــه ،وكذلــك ألســباب جامليــة
– فنيــة ،كــا ذكرنــا مســبقاً ،خاصــة مبــا يتعلــق بتزامــن األحــداث ،فبينــا تجــري مجموعــة
األحــداث الواقعــة خــال زمــن واحــد ويف أمكنــة عــدة ،يف (املــن) الحــكايئ ،فــإن الســارد أو
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الــروايئ الشــعبي ال يســتطيع أثنــاء الــرد وحتــى عنــد التدويــن أن يخربنــا بهــا يف آن واحــد،
وإمنــا يعمــد عــى ترتيبهــا ترتيب ـاً متسلس ـاً ،حســب مــا يقتضيــه الحــس الفنــي – الجــايل
لــه ومــا تحكمــه رضورات الــرد ،حيــث يختــار مــن بــن األحــداث املتزامنــة أحدهــا الــذي
يضعــه يف البدايــة ليبنــي عليــه (مبنــاه) الحــكايئ.
إضافــة إىل التزامــن فهنــاك مــا يدفــع الســارد إىل جعــل الزمــن – ألســباب فنيــة  -جامليــة -
أثنــاء الــرد أو التدويــن متذبذبـاً ..فيقــدم أحــداث نصــه الحــكايئ بتسلســل ال يشــبه حدوثهــا
يف الواقــع (يف املــن) ،فيعمــد – بعــد توقــف يختــار موقعــه بنفســه  -إىل الرجــوع للــايض،
ذاك ـرا ً بعــض األحــداث التــي تحتــم رضورات الــرد ذكرهــا ،والتــي تســمى بـ(اللواحــق) ،أو
أن يســتبق الزمــن فيذكــر أو (يشــر) إىل أحــداث ســتقع مســتقبالً والتــي تدعــى بـ(الســوابق).
إن دراســتنا هــذه تضــع نصــب عينيهــا غايــة مهمــة ،هــي الوصــول إىل معرفــة الكيفيــة التــي
اســتطاع بهــا الســارد ،أو ال ـراوي الشــعبي – فيــا يخــص حكايــات الليــايل  -مــن تجســيد
إحساســه بـ(الدميومــة وبالــزوال وبرتاكــم الزمــن)( ،)2مــا ينتــج عــن ذلــك معرفــة إيقــاع
الزمــن يف كل حكايــة مــن حكايــات الليــايل ،أي بــن الزمــن املقــاس بالدقائــق والســاعات
واأليــام والســنني ،وبــن املســاحات املشــغولة مــن قبــل النــص مقاســة باألســطر أو املقاطــع
أو الصفحــات ،أو بــن ذاك الزمــن وزمــن النــص نفســه أي داخــل (املبنــى) الحــكايئ نفســه.

مدخل ()2

عنــد دراســة الزمــن يف (املبنــى) الحــكايئ لليــايل ،يجــب االنتبــاه إىل بعــض املســائل املهمــة،
منهــا:
 -1أن شــهرزاد ،وهــي تــروي (تــرد) الحكايــات أمــام زوجهــا (شــهريار) وأختهــا (دنيــازاد)
قــد اســتخدمت صيغــة املــايض ،ومل تــرك مجــاالً للحــارض أن ميســك بزمــام الــرد ،لهــذا
جــاءت كل نصــوص الليــايل تبــدأ بالجملــة املعهــودة (بلغنــي أيهــا امللــك الســعيد ..أنــه
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كان هنــاك .إلــخ) حيــث تنبــي لفظــة (بلغنــي) عــا هــو ســابق الوقــوع ،كــا أن الفعــل
الناقــص (كان) لــه عملــه الخــاص مبــا مــى.
 -2أن الزمــن يف نصــوص الليــايل هــو زمــن تخييــي ،وذلــك ألن مــا ترويــه (شــهرزاد) أمــام
امللــك قــد ســبق وقــت الــرد ،كــا هــو أيض ـاً ،ســابق لقراءتنــا لــه يف أي وقــت نشــاء.
جـــ  -إن صيــغ الزمــن الثــاث مــن مــاض وحــارض ومســتقبل (رغــم قلــة اســتخدامه) تأخــذ
لهــا يف نصــوص الليــايل – كــا هــو شــأنها يف القصــة الحديثــة  -مســارا ً خطي ـاً متذبذب ـاً
يجمــع بينهــا تسلســل غــر منتظــم.
 -3أن االختــاف الحاصــل يف خطيــة التتابــع الزمنــي يأخــذ بعــده الجــايل –الفنــي مــن
خــال إدراك الســارد – الواعــي وغــر الواعــي  -ملفهــوم الزمــن (ترتيــب األحــداث) ،ويــأيت
هــذا الرتتيــب املتذبــذب لعنــارص الزمــن يف تركيــب الجمــل والفق ـرات ،وحتــى الحكايــة
التضمينيــة( )3داخــل النــص األصــي.

مدخل ()3

قبــل الدخــول يف دراســة مورفولوجيــة الزمــن يف نــص «التاجــر أيــوب وابنــه غانــم وابنتــه
فتنــه»( ،)4البــد مــن التنويــه إىل مســألة غايــة يف األهميــة ،مل ينتبــه لهــا الدارســون أو عــى
أقــل تقديــر مل يولوهــا حقهــا مــن الدراســة والبحــث .هــذه املســألة هــي التفــاوت الحاصــل
يف أطــوال الليــايل.
فعــى الرغــم مــن أن املــدون األول لليــايل جـ ّزأ نصوصــه عــى ليــال عديــدة ،إال أنــه مل يجعــل
مــن تلــك الليــايل متســاوية الطــول ،كأن يكــون مــا ترويــه شــهرزاد يف ليلــة مــا يســاوي مــا
ترويــه يف ليــال أخــرى ،أي اختــاف يف املســاحة الزمنيــة للــرد .وكذلــك مل يجعــل ذلــك
«املــدون» لياليــه متســاوية املســاحة املكتوبــة (عــدد األســطر أو الصفحــات).
مثــل هــذا اإلج ـراء مل يــأت اعتباط ـاً ،بــل لــه مــا يــرره ..وهــذا التربيــر يعــود إىل ذكاء ذلــك
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املــدون نفســه ،الــذي قــام بنقــل هــذا الســفر العظيــم مــن عــى شــفاه الــرواة إىل الورقــة..
والســبب يف ذلــك – كــا أرى  -هــو أن وقــت أوبــة امللــك (شــهريار) إىل غرفــة نومــه غــر
معلــوم ..فرمبــا عــاد امللــك قبــل انبــاج الفجــر بزمــن قصــر ،وهــذا يعنــي أن الفــرة الزمنيــة
التــي تســتغرقها شــهرزاد يف الحــي منــذ عودتــه حتــى اســتغراقه يف النــوم ،ســوف تكــون
قصــرة جــدا ً ،أمــا لــو عــاد امللــك إىل غرفــة نومــه قبــل انبــاج الفجــر مبــدة طويلــة نســبياً،
فيكــون زمــن الحــي طوي ـاً ،ومــا يؤكــد ذلــك أن الالزمــة املعروفــة التــي كان يســتخدمها
الســارد الشــعبي الــذي ينقــل عــن شــهرزاد ،والتــي تقــول «وأدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت
عــن الــكالم املبــاح» ،مل تــرد يف نهايــات أغلــب الليــايل( ،)5وهــذا يعنــي أن شــهرزاد مل يدركهــا
الصبــاح يف كل ليلــة مــن الليــايل األلــف ،بســبب أن نــوم امللــك أثنــاء ســاعه حكايتهــا مل يكــن
عنــد انبــاج الفجــر أو طلــوع الصبــاح ،وإمنــا يكــون االنقطــاع عــن الــرد أو (الحــي) ،معتمدا ً
عــى الفــرة الزمنيــة التــي يقضيهــا شــهريار مســتيقظاً يف رسيــره ،بعــد أوبتــه مــن ســهراته
الليليــة التــي كان يقضيهــا مــع ندمائــه يف الديــوان.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مــدون الليــايل مل يذكــر أن شــهريار قــد نــام مــع شــهرزاد يف رسيــر
واحــد ،إال يف نهايــة الليلــة األوىل لزواجهــا ،وكذلــك يف نهايــة الليلــة الرابعــة(ص ،)19وكذلــك
يذكــر املــدون يف نهايــة الليلــة األوىل أن امللــك بعــد أن انفــض (الديــوان) دخــل قــره ..وهــذا
يؤكــد مــا قلنــاه يف أن عــودة امللــك إىل قــره غــر محــددة بوقــت معــن.
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مدخل ()4

يف محاولــة للبحــث عــن العالقــة بــن زمــن النــص قبــل الــرد (املــن الحــكايئ) ،وزمنــه أثنــاء
الــرد (املبنــى الحــكايئ) ،مهــا طالــت أو قــرت الليلــة الواحــدة  -علينــا أن نحــدد مســبقاً
الطــول النســبي لزمــن النــص أثنــاء الــرد لــكل ليلــة مــن الليــايل ،ومثــل هــذا التحديــد
صعــب جــدا ً؛ ألن مــدون الليــايل مل يذكــر لنــا الوقــت الــذي تبــدأ بــه شــهرزاد بالحــي يف
حــرة امللــك ،ولــي نتخلــص مــن مثــل هــذا املــأزق (رغــم اختــاف طــول الليــايل واختــاف
الطبعــات) ،علينــا أن نضــع تحديــدا ً للوقــت املســتغرق يف الحــي (الــرد) أو عــى األقــل
لحكايتنــا املدروســة يف هــذه الســطور ،وهــذا التحديــد ميكــن إجرائــه بطريقتــن:
 -1حساب عدد األسطر.
 -2حســاب الوقــت أثنــاء القـراءة بصــوت عــا ٍل ومتــأن لــكل مــا يــرد يف ليلــة واحــدة ،وذلــك
مــن خــال متثيــل دور الـراوي (شــهرزاد) ،عندهــا ميكــن اســتخراج الزمــن التقريبــي الــذي
تســتغرقه شــهرزاد يف الحــي.
ومــن مــزج الطريقتــن ،يتــم تصحيــح أخطــاء أحدهــا بحســاب األخــرى .انظــر الشــكل( ،)1بعــد
ذلــك ميكــن وضــع جــدول للنتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا ،ومــن خــال هــذا الجــدول ميكــن
القــول إن شــهرزاد قــد اســتغرقت يف حكيهــا (كــذا) ســاعة يف الليلــة الـــ(…) وبـ(كــذا) ســطر.
إن الغــرض مــن حســاب طــول النــص املحــي يف كل ليلــة هــو للتوصــل إىل معرفــة «رسعــة
النــص» باملقارنــة مــع الزمــن الداخــي للنــص الحــكايئ.
وبتطبيق املعادلة التالية( ،)6ميكننا التوصل إىل إيقاع الزمن داخل النص الحكايئ املرسود:
إيقاع الزمن =

زمن الحدث (وحدة زمنية)
طول النص (سطر ،مقطع)
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رقم الليلة

عدد األسطر

الزمن املستغرق يف القراءة (دقيقة)

51
52
53
54
55
56
57
58
59

68
58
62
46
146
90
56
54
48

8
7
7
5
18
11
7
6
6

(شكل رقم)1

من خالل الجدول السابق ميكن التوصل إىل:
 - 1إن الزمــن الــذي تســتغرقه شــهرزاد يف رسد األحــداث يف ليلــة يقــاس بالدقائــق ،أي أن
الفــرة التــي يقضيهــا شــهريار يف قــره مــع زوجتــه تقــاس يف الدقائــق (عــى األقــل يف
الليلــة)؛ لهــذا نجــد الليــايل تذكــر أن زوجتــه شــهرزاد قــد ولــدت لــه ثالثــة أبنــاء دون أن
يعــرف بذلــك.
 - 2إن عمليــة (الحــي) التــي تقــوم بهــا شــهرزاد تتــم بعــد عــودة امللــك مــن ديوانــه،
والدخــول يف ف ـراش النــوم ،كــا قلنــا ســابقاً ،بعــد عنــاء يــوم كامــل ،ومــا يتبعــه مــن
جلســات الســمر مــع بعــض الندمــاء ،والتــي تأخــذ الجــزء األكــر مــن الليــل ،أي أنهــا
تحــي للملــك خــال فــرة مــا بــن ( )5و( )8دقائــق كمعــدل عــام.
 - 3إن ما تستغرقه شهرزاد يف حيك مثانية أسطر (مدونة) يف دقيقة واحدة.
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مدخل ()5

ولــي تكــون قراءتنــا للزمــن ق ـراءة علميــة دقيقــة ،ســنضطر إىل تقســيم النــص إىل مجموعــة مــن
املقاطــع النصيــة ذات االســتقالل النســبي ..ويــأيت تحديــد تلــك املقاطــع (البــدء واالنتهــاء) مــن خــال:
 - 1تغري يف املكان.
 - 2تغري يف الوقت ،أو عند ميض فرتة زمنية معلومة أو غري معلومة بني مقطع وآخر.
 - 3دخول أو خروج شخصية من وإىل املقطع النيص.
والجدول التايل (شكل )2يبني عدد املقاطع النصية التي احتوت عليها الحكاية.
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مالحظة:
تم احتساب الوقت القصري أو الفرتة القصرية مبا يعادل ساعة واحدة.
من الجداول السابقة ميكن استنتاج ما ييل:
 - 1أن مجموعة املقاطع النصية يف النص األصيل هي ( )23مقطعاً.
 - 2أن املــدن التــي وقعــت فيهــا األحــداث هــي مدينتــي (بغــداد ودمشــق) ،إضافــة إىل مدينة
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أخــرى مل يذكــر اســمها ..أمــا األماكــن فقــد توزعــت بــن الســوق ،املقــرة ،املســجد ،مــكان
مظلــم ،بيــت غانــم ،دار الخالفــة ،بيــت وايل دمشــق ،بيــت شــيخ الســوق.
 - 3أن زمــن الحكايــة يف (متنهــا) مــا قبــل الــرد قــد تــوزع بــن الســاعة الواحــدة تقريب ـاً،
واليــوم الكامــل مــرورا ً بـ(الصبــاح ،الليــل) ،إضافــة إىل وجــود فـرات زمنيــة طويلــة نســبياً
غــر محــددة.
 - 4تنوعــت مســاحة املقطــع النــي بــن ( )3أســطر و( )163ســطرا ً ،أي مبســاحات (طباعيــة)
متغــرة ومتنوعــة.
 - 5احتــوى النــص عــى مجموعــة مــن الشــخصيات منهــا رئيســة (غانــم ،قــوت القلــوب،
الخليفــة) ،ومنهــا ثانويــة (العبيــد الثالثــة ،زبيــدة ،جعفــر الربمــي ،شــيخ الســوق ،أم
وأخــت غانــم ،عجــوز ،وايل دمشــق).
 - 6أ ّن الحقــل األخــر يبــن لنــا رسعــة ال ّنــص ،بــن أن يكــون ملخصـاً أو يكــون مشــهدا ً ،وهــذا
يعنــي أن إيقــاع الزمــن قــد اعــراه بعــض االضطــراب ..ورمبــا يعــود هــذا االضطــراب
إىل شــفاهية النــص قبــل (التدويــن) ،أو إىل ذكاء ال ـراوي الشــعبي يف تحديــده املقاطــع
النصيــة التــي تحتــاج إىل عــرض شــامل وغريهــا التــي ال تحتــاج إىل ذلــك.
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«مورفولوجية الزمن»
تحليل البنية الزمنية يف خطاب الليايل
 - 1صيغ الزمن
صحيــح أن حكايــات الليــايل بصــورة عامــة تقــدم مــن خــال صيغــة املــايض ،إن كان ذلــك
عــى لســان الســارد الشــعبي الــذي ينقــل لنــا مــا تحكيــه شــهرزاد ،أو عــى لســانها هــي،
ولكــن النقــل هــذا بصيغــة املــايض ليــس معنــاه العــودة مــن آخــر حــدث إىل الحــدث األول
(البــديئ) ،وإمنــا يتــم ذلــك مــن بدايــة األحــداث حتــى انتهائهــا بصــورة تصاعديــة اســتطرادية
متقدمــة عــى خــط الزمــن.
ومــن الالفــت لــدارس الزمــن أن أي حكايــة مــن حكايــات الليــايل ،والتــي تــروى بصيغــة
املــايض ،تضــم مجموعــة مــن األحــداث األخــرى ،التــي تقطــع تسلســل الزمــن املــايض ،لتعــود
بــه إىل زمــن مــاض آخــر ،أمــا أن يكــون قــد وقــع قبــل أحــداث الحكايــة نفســها أو قبــل
اللحظــة التــي تصلهــا األحــداث املرويــة ،بهــذا نــرى أن املــايض يف حكايــات الليــايل يأخــذ لــه
صيغ ـاً متعــددة ،فهــو مــاض بعيــد ســحيق يتخللــه مــاض قريــب ..وقــد احتــوت حكايتنــا
هــذه عــى الصيغتــن يف آن واحــد.
فبينــا أحــداث الحكايــة نفســها قــد وقعــت يف زمــن مــاض بعيــد (بلغنــي أيّهــا امللك الســعيد
أنــه كان يف قديــم الزمــان وســالف العــر واألوان()..ص ،)162فهــي يف الوقــت نفســه تحتــوي
عــى أحــداث وقعــت يف مــاض يســبق مــايض الحكايــة نفســها ،مثــل حكايــة العبــد األول
والعبــد الثــاين ..وكذلــك هنــاك اســتخدام للــايض القريــب يدخــل ضمــن مــايض الحكايــة
نفســها ،أي أنــه يــأيت بعــد بدايــة الحكايــة ،لكنــه يصبــح ماضي ـاً نســبة إىل مــا وصلــت إليــه
أحــداث الحكايــة ورسدهــا ..مثــل حكايــة (قــوت القلــوب مــع الخليفــة) ،وكذلــك حكايتهــا
مــع (زبيــدة) ،حيــث يتوقــف الــرد ليعيدنــا إىل زمــن مــاض (نســبة إىل وقــت الــرد وزمــن
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الحــدث الــذي وقــف عنــده الســارد) ،لــروي لنــا مــا وقــع مــن أحــداث ،إضافــة إىل ذلــك فــإن
ال ـراوي الشــعبي ينقــل لنــا مــا حكتــه شــهرزاد فيــا ســلف مــن الزمــن ،إذ يقــول( :قالــت:
بلغنــي).
أمــا عــن صيغــة الحــارض ،فإننــا مل نقــع عــى أي حكايــة تتحــدث بهــذه الصيغــة ،ســوى
الحــوارات التــي تــأيت عــى لســان الشــخوص ،مثــل حــوارات العبيــد الثالثــة.
فيــا ينــدر اســتخدام صيغــة املســتقبل ،حيــث يــأيت يف حكايتنــا هــذه مــن بــاب تقديــم
التعليــات لشــخص مــا عــا يجــب فعلــه ،مثــل تعليــات العجــوز لزبيــدة عــا يجــب فعلــه
عنــد عــودة الخليفــة وافتقــاده قــوت القلــوب ،وهكــذا تصبــح صيغــة املــايض هــي الصيغــة
املهيمنــة عــى زمــن الليــايل.
 - 2االفتتاحية
يف حكايتنــا هــذه ،هنــاك عنــران مهــان يف االفتتاحيــة ،هــا :املــايض والوصــف ،فقــد
بــدت االفتتاحيــة بالحديــث عــا مــى «بلغنــي أيهــا امللــك الســعيد أنــه كان يف قديــم
الزمــان وســالف العــر واألوان تاجــر مــن التجــار لــه ..إلــخ»(ص ،)162مثــل هــذه الالزمــة
تتكــرر يف أغلــب حكايــات الليــايل تقريب ـاً ..إذ تضعنــا مبــارشة يف الزمــن املــايض ،تنقلنــا مــن
حارضنــا الــذي نعيشــه ،إىل ذلــك املــايض الســحيق الــذي جــرت فيــه األحــداث ،وهكــذا تعلــن
االفتتاحيــة ،بــل إنهــا تخــر الســامعني أو الق ـراء عــن زمنهــا ،أي عــن الوقــت الــذي وقعــت
فيــه أحداثهــا ،وهــذه إحــدى مهــام االفتتاحيــة ،أمــا املهمــة الثانيــة فهــي تقديــم (الوصــف)
أي اســتخدام عنــر الوصــف يف تهيئــة الجــو العــام أمــام الســامعني والقـراء إىل العــامل الــذي
ســيعلن عــن نفســه بعــد حــن.
والوصــف هنــا ،متعــدد الجوانــب ،فمــن االفتتاحيــات مــا يقــدم وصفــاً للمــكان الــذي
ســتنطلق منــه أحــداث الحكايــة ،ومنهــا مــا يقــدم وصفــاً لشــخصياتها الفاعلــة.
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وافتتاحيــة حكايتنــا مــن هــذا النــوع الــذي يقــدم وصف ـاً للشــخصية واملــكان عــى الســواء،
فقــد أخربتنــا االفتتاحيــة عــن التاجــر وابنــه وابنتــه ،ومــا ميلــك مــن مــال وبضاعــة ،بعدهــا
انتقلــت إىل وصــف املــكان الــذي حــل فيــه (غانــم) ،إن هذيــن العنرصيــن أعطيــا الســامع
والقــارئ الخلفيــة العامــة للحكايــة ،إضافــة إىل أنهــا قــد هيّــأا لــه مدخ ـاً إىل العــامل الــذي
ســتقدمه.

إن مــن أهــم صفــات افتتاحيــات الليــايل هــي قرصهــا النســبي عــى الرغــم مــن احتوائهــا
عــى زمــن داخــي ال يتناســب وهــذا القــر ،ففــي هــذه االفتتاحيــة ،نتعــرف إىل أن التاجــر
أيــوب ملــا يــزل حيـاً يــرزق ،وهــو يســتعد للرحيــل إىل بغــداد يف بضاعــة لــه ،ثــم يتوفــاه اللــه
ليــرك ثروتــه وبضائعــه ..وبعــد فــرة مــن الزمــن (غــر معلومــة) يســافر ابنــه (غانــم) ليتاجــر
يف بغــداد مثــل هــذه الفــرة الزمنيــة ال تتناســب واألســطر الخمســة عــر التــي قدمتهــا
(تدوين ـاً) الحكايــة ،لهــذا نجــد أن االفتتاحيــة يف الليــايل ذات إيقــاع رسيــع ،وكذلــك فإنهــا
تتســم مبــا يــي:
الكثافة الزمنية.
الحيز التدويني (أو القول الشفاهي) الصغري.
أي أنها تعترب ملخصاً لزمن ما ،وميكن متثيلها يف املخطط التايل (الشكل:)7()3
فرتة زمنية قصرية يتم فيها األخبار

فرتة زمنية طويلة يتم
فيها وقوع الحدث

زمن النص

زمن الحدث
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ولكــن هــذا ال مينــع مــن أن يقــدم الحــايك شــخوصه الجــدد أو األماكــن أو مــا يريــد وصفــه
يف افتتاحيــات صغــرة نســبياً بــن ثنايــا النــص ،وهــذا مــا نجــده يف افتتاحيــات حكايــات
«التضمــن» داخــل النــص ،مثــل حكايــات العبــد األول والعبــد الثــاين ،ومــن املفيــد أن نذكــر
أن أغلــب افتتاحيــات الليــايل ال تعــد جــزءا ً مه ـاً مــن أج ـزاء الحكايــة حيــث إن إلغائهــا ال
يؤثــر يف مســار الــرد الحــكايئ ،ويف حكايتنــا هــذه ميكــن إلغــاء الكثــر منهــا ،والبــدء مــن
وصــول (غانــم) إىل بغــداد؛ ألن مــا عرفنــاه عــن والــده وأختــه وأمــه ال يفيــد األحــداث بــيء.
وعــى العكــس مــن هــذه االفتتاحيــة ،نــرى أن افتتاحيــة حكايــة (امللــك عمــر النعــان) ،لهــا
أهميــة كبــرة يف افتتاحيــة جــو الــرد الحــكايئ.
فيــا نجــد افتتاحيــة الحكايــة األوىل مــن الليــايل (مــن دون عنــوان) ،والتــي تبــدأ بهــا
(شــهرزاد) ليلتهــا األوىل ،نجدهــا أقــر افتتاحيــة ،إذ إنهــا ال تتجــاوز الســطرين (ص ،)8حيــث
تقــدم معلومــات بســيطة عــن الشــخصية الرئيســة للحكايــة.
إن أي افتتاحيــة مــن افتتاحيــات الليــايل هدفهــا وضــع الســامع (القــارئ) يف أجــواء الزمــن
الــذي تجــري فيــه األحــداث ،أي ســحبه مــن حــارضه الــذي يعيشــه «امللــك شــهريار أثنــاء
الحــي األول عــى لســان شــهرزاد» ،أو الســامعني «أثنــاء نقــل الحــي األول عــى لســان الحــايك
الشــعبي» ،أو الق ـراء «أثنــاء الق ـراءة يف الكتــاب املطبــوع».
 - 3التزامن
وهــو مصطلــح يطلــق عــى وقــوع حدثــن أو أكــر يف آن واحــد ،ويف أماكــن مختلفــة ،إن
وقــوع حدثــن أو حــدوث أشــياء ،مــا يف وقــت واحــد ميكــن اإلق ـرار بــه يف الواقــع ،ولكنــه
يســتحيل األخبــار بهــا يف وقــت واحــد ،إذ ال ميكــن للمخــر أي ـاً كان ،اإلخبــار بهــا يف آن
واحــد وبلســان واحــد ،وإمنــا يعمــد إىل اإلخبــار بهــا بالتسلســل مــع اختيــار الخــر أو الحدث
الواجب ذكــره أوالً.
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وإذا عدنــا إىل قضيــة الــرد الحــكايئ والســارد ،فمــن املســتحيل أن يقــوم الســارد بــرد
حدثــن وقعــا يف زمــن واحــد ،يف آن واحــد ،آن كان ذلــك عــى صعيــد الــرد الخارجــي (روايــة
الحكايــة) ،أو عــى صعيــد الــرد الداخــي (الــرد عــى لســان الشــخصية).
ويف حكايتنا «التاجر أيوب »..يتجىل التزامن يف الكثري من مواقع الرسد الحكايئ منها:
تزامــن األحــداث التــي وقعــت للعبديــن األول والثــاين .يف أماكــن مختلفــة منــذ الصبــا حتــى
وصولهــم إىل املــكان الــذي يجلســون فيــه وقــت رسد األحــداث ،وكذلــك بينهــا وبــن أحــداث
الحكايــة األصــل نفســها.
إن الــرد الحــكايئ ال ميكنــه أن ينقــل لنــا يف آن واحــد وقائــع مــا مــر بالعبديــن مــن
أحــداث ،لهــذا عمــد الســارد إىل جعــل كل عبــد يــروي حكايتــه بعــد اآلخــر ،عــدا
العبــد الثالــث الــذي ميتنــع عــن ذلــك بحجــة أن الوقــت ليــس مبصلحتهــم (انظــر
الشكل:)4
حكاية العبد األول
حكاية العبد الثاين

حكاية العبد الثاين

حكاية العبد األول

غري مروية

حكاية العبد الثاين
حكاية العبد األول
غري مروية

الشكل ()4

تزامــن األحــداث بــن مــا وقــع لـ(قــوت القلــوب) مــع (زبيــدة) والعبيــد الثالثــة و(غانــم) ويف
الوقــت نفســه مــا وقــع لـ(زبيــدة) وكيــف أنهــا أرســلت لعجــوز تستشــرها حــول ذلــك.
انطالقـاً مــن الهجــوم الــذي قــاده (جعفــر الربمــي) بأمــر مــن الرشــيد عــى دار (غانــم) ،فــإن
الــرد ينقســم إىل قســمني ،أحدهــا يتبــع فيــه الســارد مــا جــرى لـ(قــوت القلــوب) مــن
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أحــداث ص ،176واآلخــر يتبــع فيــه الســارد مــا وقــع لـ(غانــم) بعــد هربــه مــن داره ،مــن
أحــداث(ص ،)177وميكــن متثيــل هذيــن الحدثــن يف التدويــن كــا يف (الشــكل:)5
(بعد هرب غانم)
الحــدث األول :فلــا وصــل الوزيــر جعفــر إىل ناحيــة الــدار ،ترجــل عــن حصانــه ودخــل
البيــت ،ونظــر إىل قــوت الحــدث الثــاين :فإنــه (أي غانــم) ملــا ســلبت نعمتــه تحــر يف أمــره،
وصــار يبــي عــى نفســه حتــى انفطــرت القلــوب ،وقــد تزينــت وتبهرجــت ومــأت صندوقـاً
مــن ذهــب ومصــاغ وجواهــر وتحــف مــا خــف حملــه ،وإىل قلبــه وســار ومل يــزل ســائرا ً إىل
آخــر النهــار ،وقــد ازداد بــه الجــوع ،وأرضبــه املــي حتــى وصــل إىل بلــد فدخــل مثنــه ،فلــا
دخــل عليهــا جعفــر قــال لهــا :واللــه يــا ســيديت مــا أوصــاين إال بالقبــض عــى غانــم بــن أيــوب.
فقالــت لـــه :مســجدا ً ،وجلــس عــى بــرش وأســند ظهــره إىل حائــط املســجد ،وارمتــى وهــو يف
غايــة الجــوع والتعــب ،ومل يــزل أعلــم أنــه حــزم تجــاره وذهــب بهــا إىل ..إلــخ .مقيـاً هنــاك
إىل الصبــاح وقــد ..إلــخ.

يبي التزامن أثناء التدوين)
(الشكلّ 5
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مثــل هــذا التداخــل الطباعــي (التدويــن) يبــن حدثــن وقعــا يف زمــن واحــد ،ويف مكانــن
مختلفــن ،ال ميكــن للــرد الشــفاهي حتــى أثنــاء القـراءة مــن ذكرهــا يف وقــت واحــد ،لذلــك
يعمــد الســارد إىل تتبــع كل حادثــة أو واقعــة عــى حــدة ،لينتهــي منهــا ،فيبــدأ باألخــرى.
وقــد اســتخدم الســارد الشــعبي عبــارة محــددة للفصــل بــن الواقعتــن ،أو االنتقــال مــن تتبــع
شــخصية إىل أخــرى هــذه العبــارة ،تقــول (وأمــا مــا كان مــن أمــر ..فإنــه) ،أو (هــذا مــا كان
مــن أمــر .أمــا مــا كان مــن أمــر ،)..إن التزامــن يف حكايــات ألــف ليلــة وليلــة هــو واحــد مــن
عنــارص الــرد مبــا يتصــل بزمــن الحكايــة (املــن) ال مبــا يتصــل بزمــن النــص (املبنــى الحــكايئ)؛
ذلــك ألن زمــن املــن ميكــن حــدوث التزامــن فيــه أمــا زمــن (املبنــى) أثنــاء الــرد فــا ميكــن
ذلــك ،إال بالتتابــع.
إن الخــط الزمنــي لألحــداث يف (املبنــى الحــكايئ) يأخــذ لــه مســارا ً متسلس ـاً ،حيــث يــأيت
الحــدث األول قبــل الثــاين وهكــذا ،إذ متثــل الوقائــع واألحــداث ،الوحــدات الزمنيــة األساســية
التــي يتك ـ ّون منهــا (املبنــى الحــكايئ) ،كــا متثــل هــذه األخــرى مكونــات «املــن الحــكايئ»،
لكــن الصعوبــة التــي يجدهــا الســارد متمثلــة يف ظهــور شــخصية جديــدة ،وهــذا يســتدعيه
إىل قطــع التسلســل الزمنــي والعــودة إىل زمــن مــى قبــل هــذا التوقــف أو قبــل بدايــة
الحكايــة نفســها ،لتقديــم هــذه الشــخصية.
ومــن هــذه النقطــة يأخــذ زمــن الــرد مجــاالً زمنيـاً إضافيـاً ،بالعكــس مــن الزمــن األحــداث
(املــن الحــكايئ) الــذي يتوقــف عنــد حــد معــن ،كــا هــو موضــح يف (الشــكل.)8()6
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التتابع
أ

ج

ب

حدث أ

زمن الرسد
زمن الحدث

حدث ب
حدث ج
(الشكل رقم )6

 - 4االسرتجاع
واالســرجاع أو مــا يســمى بـ«اللواحــق»( ،)9وهــو – كــا يقــول ( -جينــات) «عمليــة رسديــة
متثــل بالعكــس يف إي ـراد حــدث ســابق للنقطــة الزمنيــة التــي بلغهــا الــرد»(.)10
وتقسم الدراسات الحديثة عن الزمن .االسرتجاع إىل ثالثة أقسام ،هي(:)11
 -1اسرتجاع خارجي :يعود إىل ما قبل بداية الرواية.
 -2اسرتجاع داخيل :يعود إىل ماض الحق لبداية الرواية قد تأخر تقدميه يف النص.
 -3اسرتجاع مزجي :وهو ما يجمع بني النوعني.
االســرجاع أو مــا يســمى (باالرتــداد)( )12مصطلــح يــراد بــه عــودة الســارد إىل رسد بعــض
األحــداث املاضيــة ،بعــد أن يوقــف الــرد عنــد نقطــة معينــة أي أن زمــن الــرد هنا يتشــظى
إىل مجموعــة مــن الشــظايا الزمنيــة تفــرق يف البدايــة لتجتمــع أخ ـرا ً.
ويف حكايــة «التاجــر أيــوب »..نجــد أن الســارد الشــعبي اســتخدم االســرجاع يف أكــر مــن
موقــع ،فــورود حكايــات العبيــد عــى لســانهم هــو مــن نــوع االســرجاع الخارجــي ،إذ مــن
خــال هــذا االســرجاع أمكننــا التعــرف إىل أحــوال الشــخصيات الجديــدة ومــا حــدث لهــا.
- 75 -

أما النوع الثاين فنجد له أكرث من موقع منها:
 -1ما تخرب به (قوت القلوب) (غانم) عام جرى لها مع الخليفة(ص.)180
 -2الحــوار الــذي دار بــن الجاريتــن عندمــا كانتــا واقفتــن عنــد رأس الخليفــة ،إذ مــن خــال
حوارهــن يعــرف الخليفــة مــا جــرى لـ(قــوت القلــوب) مــن أحــداث يف غيابــه.
 - 5االستباق
وهــو – كــا يعرفــه (جينــات) «عمليــة رسديــة تتمثــل يف إي ـراد حــدث آت أو اإلشــارة إليــه
مســبقاً»( )13أي أنــه عمليــة رسديــة معاكســة لعمليــة (االســرجاع) ،ومــن األمــور املهمــة التــي
يجــب االنتبــاه إليهــا ،هــو أن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة تفتقــر إىل مثــل هــذه العمليــة
الرسديــة ،حيــث إن الكثــر مــن نصوصهــا ال يســتخدم مثــل هــذه العمليــة ،بســبب أنهــا
تتحــدث عــن املــايض ،واملــايض البعيــد خاصــة لهــذا نــرى أن أغلبهــا يفتقــد لهــذه العمليــة
الرسديــة ،يف حكايتنــا ،نجــد أن الســارد الشــعبي وهــو يتعامــل مــع الزمــن ،يســتخدم عمليــة
االســتباق مــرة واحــدة ،عندمــا تستشــر (زبيــدة) إحــدى العجائــز عــا يجــب أن تفعلــه عنــد
عــودة الخليفــة «فدعــت بعجــوز كانــت عندهــا وأطلعتهــا عــى رسهــا ،وقالــت لهــا كيــف
أفعــل وقــوت القلــوب قــد فــرط فيهــا الفــرط؟ فقالــت لهــا العجــوز ملــا فهمــت الحــال،
اعلمــي يــا ســيديت أنــه قــد قــرب مجــيء الخليفــة ولكــن أرســي إىل نجــار وأمريــه أن يعمــل
( )..وأمــري جواريــك والخــدم إذا علمــوا أن الخليفــة قــد أىت مــن ســفره أن يشــيعوا الحــزن
يف الدهليــز ،فــإذا دخــل وســأل عــن الخــر يقولــون لــه إن قــوت القلــوب ماتــت (…)
ثــم بعــد مــدة أقبــل الخليفــة مــن غيبتــه ،وطلــع إىل قــره ( )..فأخــروه مبــوت قــوت
القلــوب(»..ص ،)174وهكــذا تكــون نصيحــة وتعليــات العجــوز ،مــا هــي إال اســتباق ملــا
ســيقع مســتقبالً.
- 76 -

 - 6إيقاع الزمن
يســمي (جــرار جينــات) العالقــة بــن الزمــن الــروايئ (داخــل املبنــى الحــكايئ) واملقاطــع
النصيــة التــي تغطــي هــذه الفــرة بـ(رسعــة النــص)( )14أي أن الرسعــة هــذه هــي النســبة بــن:
زمن الحدث (ساعة ،يوم ،سنة)
=
طول النص (أسطر ،مقاطع)
ومــن الجديــر بالذكــر أن أهــم معــوق أمــام دارس الزمــن هــو أن الســارد الشــعبي ال يذكــر
الوقــت الطبيعــي لبدايــة ونهايــة وقــوع األحــداث ،ليتمكــن مــن تطبيــق املعادلــة أعــاه
تطبيق ـاً صحيح ـاً ،بحيــث تــأيت النتائــج صحيحــة ،لهــذا يعمــد الدارســون إىل تقديــر الزمــن
تقدي ـرا ً نســبياً إن الزمــن الــذي تســتغرقه شــهرزاد لروايــة أحــداث حكايتنــا –وكــا ورد يف
بدايــة الدراســة  -هــو ( )75دقيقــة توزعــت عــى مثــاين ليــال ونصــف الليلــة ،ولتســهيل عملية
حســاب الزمــن ميكــن تقســيم الحكايــة إىل مقاطــع شــبه متســاوية وكــا يــي:
أ  -املقطــع األول والــذي قــدره (ســنة) كاملــة ،يقضيهــا غانــم يف بغــداد ،يعمــل يف التجــارة
قبــل بــدء الحــوادث وطولــه ( )8أســطر(ص.)162
ب  -املقطــع الثــاين :ويبــدأ مــن اليــوم األول للســنة الثانيــة مــن وجــوده يف بغــداد،
وينتهــي بهربــه ويســاوي «أربعــة» أشــهر ،حيــث تذكــر الحكايــة عــى لســان إحــدى
الجاريتــن اللتــن وقفتــا عــى رأس الخليفــة أثنــاء نومــه ،أن «قــوت القلــوب»:
«لهــا عنــده – أي عنــد غانــم  -أربعــة أشــهر»(ص )175أمــا طــول هــذا املقطــع ،إذا
اســتثنينا األشــعار املذكــورة فيــه ،وحكايتــي العبــد األول والعبــد الثــاين الفتقــاد العالقــة
بالحــدث الرئيــس الــذي ميتــد عــى طــول ليلتــن «ل  ،52ل  »53فــإن طولــه يســاوي
« »180سطرا ً.
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ويتزامــن داخــل هــذا املقطــع حــدث آخــر ،عندمــا ينتقــل الــرد مــن غانــم إىل مــا حــدث
لزبيــدة ،بعــد وضــع قــوت القلــوب يف الصنــدوق ،حيــث يكــون طــول هــذا املقطــع « »55ســطرا ً.
جـــ  -املقطــع الثالــث ،الــذي يبــدأ مــن الهجــوم عــى بيــت غانــم وينتهــي بالتقــاء غانــم
بقــوت القلــوب مــرة ثانيــة ،والــذي ميتــد عــى مســاحة « »35يومــاً.
أمــا طولــه فيســاوي « »68ســطرا ً ويف الوقــت نفســه فإنــه يتزامــن مــع األحــداث التــي
مــرت بقــوت القلــوب مــع الخليفــة والتــي طولهــا « »85ســطرا ً.
د  -املقطــع الرابــع :والــذي يبــدأ مــع ذهــاب قــوت القلــوب إىل الخليفــة حتــى الــزواج…
وبطــول « »28ســطرا ً خــال « »13يوم ـاً تقريب ـاً.
إن أحــداث الحكايــة متتــد عــى مســاحة طباعيــة مقدارهــا « »596ســطرا ً ،ويف الوقــت نفســه،
فــإن الزمــن الداخــي لألحــداث يســاوي « »548يوم ـاً تقريب ـاً ،إذا أغفلنــا زمــن االفتتاحيــة،
وبدأنــا مــن الوقــت الــذي يســافر فيــه غانــم إىل بغــداد .حيــث تخربنــا الحكايــة أنــه قــد
أمــى ســنة واحــدة ،ثــم تبــدأ األحــداث الرئيســة للحكايــة ،وعندمــا نضيــف لهــذه الســنة،
زمنـاً آخــر قــدره « »4أشــهر التــي ذكرتهــا إحــدى الجارتــن ،واملســاوية للفــرة مــا بــن إرســال
الصنــدوق إىل املقــرة ومعرفــة الخليفــة بأمــر قــوت القلــوب وهــو اليــوم نفســه الــذي خــرج
فيــه جعفــر الربمــي إللقــاء القبــض عــى غانــم عندهــا يصبــح املجمــوع « »16شــهرا ً .أمــا
الفــرة املمتــدة مــا بــن اليــوم الــذي هــرب فيــه غانــم حتــى التقائــه مــرة أخــرى بقــوت
القلــوب يف بيــت «شــيخ الســوق» فقــد تبايــن القــول فيهــا.
وكــا أن تزامــن األحــداث يتــم بــن مــا جــرى لـ«غانــم +قــوت القلــوب» مــع مــا جــرى لـــ
«زبيــدة  +قــوت  +الخليفــة» (انظــر املخطــط رقــم ،)7كذلــك تزامــن األحــداث يف هــذا
القســم بعــد هــرب غانــم.
حيــث ميتــد زمــن األحــداث التــي تــروى عــن غانــم مــن بعــد هربــه ووصولــه إىل بغــداد
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مريض ـاً والتــي متتــد عــى فــرة زمنيــة قدرهــا «شــهر 3 +أيــام +فــرة غــر معلومــة» ،لكننــا
نجــد أن األحــداث التــي تــروى عــن قــوت القلــوب تســتغرق « 80يومــاً  +2يــوم +فــرة
أســبوع =  89يومــاً».
ولــو فرضنــا أن «الفــرة غــر املعلومــة» وهــي الفــرة التــي قضاهــا «الحــال» يف الطريــق
بــن املدينــة وبغــداد عندمــا حمــل غامنـاً أثنــاء مرضــه تســتغرق يومــن باملقارنــة مــع الفــرة
نفســها التــي قضاهــا غانــم عنــد هربــه مــن بغــداد إىل تلــك املدينــة والتــي تنــص الحكايــة
عــى أنــه خــرج مــن بغــداد وبعــد الصبــاح «قبــل الظهــرة» ووصــل إىل تلــك املدينــة يف
املســاء أو بعــده ..عندهــا يكــون القســم األول مــن التزامــن مســاوياً لفــرة زمنيــة قدرهــا
« »13يومــاً لهــذا فألننــا نــرى أن الســارد الشــعبي قــد غــاىل كثــرا ً عندمــا ذكــر أن قــوت
القلــوب قــد قضــت « »80يومـاً داخــل املــكان املظلــم(ص ،)178والصحيــح يجــب أن تكــون
الفــرة تلــك « 26يومـاً» فيكــون زمــن هــذا القســم «26+أســبوع  +2يــوم= 35يومـاً» والــذي
يعــادل يف الوقــت نفســه زمــن القســم اآلخــر مــن التزامــن.
ويبقــى هنالــك زمــن مــا تبقــى مــن الحكايــة ،والــذي يبــدأ مــن اليــوم الــذي تلتقــي بــه قــوت
القلــوب مــع أم وأخــت غانــم حتــى انتهــاء الحكايــة.
إن مكونات هذا الزمن هي:
أ  -اليوم الذي تلتقي به قوت القلوب مع أم أخت غانم.
ب  -اليوم الذي تتعرف به قوت القلوب بغانم.
ج  -ثالثة أيام يقضيانها معاً(ص.)180
د  -يوم واحد تنتقل فيه قوت القلوب بني الخليفة وغانم.
هـــ  -فــرة غــر معلومــة لتهيئــة القــر لغانــم ومــن ثــم الــزواج ،والتــي ميكــن تقديرهــا
بأســبوع واحــد ،عندهــا يكــون املجمــوع « »13يومــاً.
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نستخلص مام سبق أن الزمن الداخيل لكل الحكاية يساوي « »548يوماً موزعة كام يأيت:
أ  -سنة واحدة يف بغداد 360( ،يوماً)**
ب  -أربعة أشهر (من بداية األحداث حتى الهرب).
جـ  -خمسة وثالثون يوماً من الهرب حتى اللقاء بني غانم وقوت القلوب.
هـ  -ثالثة عرش يوماً من ذلك اللقاء حتى نهاية األحداث.
وملــا كان طــول الحكايــة «طباعيــاً» عــدا األشــعار يســاوي « »596ســطرا ً ..عندهــا يكــون
اإليقــاع الزمنــي الــكيل .أي رسعتــه هــي:
=  24×584ساعة 596 /سطرا ً =  22ساعة /سطر
هــذا اإليقــاع بطــيء جــدا ً ،لكنــه ليــس اإليقــاع الحقيقــي لألحــداث املكونــة للحكايــة كلهــا،
إذ إن إيقــاع كل مقطــع مــن مقاطــع الحكايــة يختلــف عــن الثــاين ،وذلــك حســب التصــور
الجــايل /الفنــي للســارد عنــد نظرتــه لــكل حــدث مــن األحــداث:
أ  -إن إيقاع املقطع األول
		

=  24×360ساعة 8 /أسطر=  1080ساعة /سطر

وهــذا يعنــي أنــه إيقــاع رسيــع جــدا ً ،وذلــك ألن الســارد الشــعبي مل يكــن مهتـاً باألحداث
التــي مــرت خــال هــذه الفــرة.
ب  -إن إيقاع املقطع الثاين (الحدث األول)
				

=  16=180 /24×30×4ساعة /سطر

إيقاع املقطع الثاين (الحدث الثاين) =  52 =55/24×30×4ساعة /سطر
مــا الــذي يتوضــح لنــا مــن خــال النتائــج هــذه لحدثــن متزامنــن؟ إن مــا نســتخلصه مــن
ذلــك :أن إيقــاع الزمــن يف الحــدث الثــاين هــو أرسع منــه يف الحــدث األول ،كــون الحــدث
الثــاين يحتــوي عــى زمــن غــر مــريئ وهــو الوقــت الــذي ظــل فيــه الخليفــة جالسـاً عنــد
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قــر قــوت القلــوب والــذي يســاوي شــهرا ً ،إضاف ـ ًة إىل الزمــن غــر املعلــوم الــذي قضــاه
ـي الزمــن واإلرساع
الخليفــة خــارج القــر حتــى عودتــه ،أي أن الســارد قــد عمــد عــى طـ ّ
بــه ،كــون األحــداث غــر مهمــة بقــدر أهميــة األحــداث املتزامنــة معهــا.
جـ  -إيقاع املقطع الثالث (الحدث األول) =  12=68 /24×35ساعة /سطر
إيقاع املقطع الثالث (الحدث الثاين) =  10=84 /24×35ساعة /سطر
إن رسعــة الحــدث األول جــاءت بســبب أن الكثــر مــن زمنــه غــر معلــوم أو غــر محــدد،
حيــث يذكــر الســارد أن غامن ـاً ظــل يف املدينــة مــدة شــهر «ومل يــزل عــى هــذه الحالــة
شــهرا ً»(ص  ،)177كذلــك عــدم محدوديــة الزمــن الــذي خــرج بــه الحــال إىل بغــداد
«مل يــزل ســائرا ً بــه حتــى أنزلــه عــى بــاب املارســتان»(ص ،)177فيــا نجــد أن الحــدث
الثــاين بطــيء جــدا ً ،كونــه يحتــوي عــى مجموعــة مــن الحــوادث الدائــرة بــن الخليفــة
وقــوت القلــوب ،ونحــن نعلــم أن زمــن الحــوار داخــل «املــن الحــكايئ» مســاوياً للحــوار
يف «املبنــى الحــكايئ».
د  -إيقاع الزمن يف املقطع الرابع = 11=28/24×13ساعة /سطر
وهكــذا نســتخلص مــا ســبق أن إيقــاع الزمــن يف هــذه الحكايــة شــأنه شــأن الحكايــات
األخــرى يف الليــايل (متذبذب ـاً) ،وهــذا التذبــذب يعــود إىل كــون األدب الشــفاهي يطــوي
الزمــن يف بعــض األحيــان ،فيــا ميــدده يف أحيــان كثــرة ،وذلــك حســب أهميــة مــا يريــد
ذكــره مــن األحــداث أوالً ،وثاني ـاً أن حكايــات الليــايل والقصــص الشــعبية بصــورة عامــة
متتــد عــى فــرة زمنيــة طويلــة ال يتحملهــا الــرد ،مــا يجعــل الســارد يعــر فـرات زمنيــة
«شــهورا ً ،وســنني» بصــورة رسيعــة.
 - 7الوقفة
الوقفــة هــي «التوقــف الحاصــل مــن ج ـراء املــرور مــن رسد األحــداث إىل الوصــف»( )15يف
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الوقفــة ،نجــد أن مســاحة النــص غــر محــددة ،فيــا رسعــة الحــدث تكــون مســاوية للصفــر
«مســاحة النــص = رسعــة الحــدث = صفــر» ،كــا نــرى أن زمــن النــص غــر محــدد ،أي
الوقــت الــذي يســتغرقه يف ق ـراءة النــص ،فيــا زمــن الحكايــة ،يكــون مســاوياً للصفــر «ز.ن
= س ،ز.ح = صفــر».
وللوصــف دور كبــر يف فنيــة الحكايــة خاصــة عندمــا تنتقــل األحــداث مــن كونهــا «متنـاً حكائياً»
إىل كونهــا «مبنــى حكائيـاً» ،عندهــا يصبــح الوصــف مقطعـاً مســتقالً بذاتــه ،وليــس لـــه عالقــة
بزمــن النــص ،إذ يقــف زمــن الــرد مؤقتـاً ،والوصــف نوعــان :وصــف ذايت ،ووصــف خارجــي.
وحكايتنــا هــذه ،ال تســتخدم ســوى نــوع واحــد هــو الوصــف الــذايت ،ويف مــكان واحــد ،وهــذا
ال يعنــي خلــو حكايــات الليــايل األخــرى مــن كال النوعــن.
«إن غامنـاً بــن أيــوب وصــل إىل داره بالصنــدوق ،وفتحــه وأخــرج الصبيــة منــه ،فنظــرت ،فرأت
هــذا املــكان مح ـاً مليح ـاً مفروش ـاً بالبســط امللونــة واأللــوان املفرحــة وغــر ذلــك ،ورأت
قامش ـاً مخروط ـاً وأحــاالً وغــر ذلــك ،فعلمــت أنــه تاجــر كبــر صاحــب أمــوال ،ثــم إنهــا
كشــفت وجههــا ونظــرت إليــه ،فــإذا هــو شــاب مليــح ،فلــا رأتــه أحبتــه»(ص.)170
 - 8املجمل
أو مــا يســمى بامللخــص( ،)16حيــث تكــون فيــه مســاحة النــص أو زمنــه أصغــر مــن رسعــة
الحــدث أو زمــن «املــن» «زن > زح» أو «مســاحة النــص < رسعــة الحــدث» ،وهــو «رسد
أيــام عديــدة أو شــهور أو ســنوات مــن حيــاة شــخصية مــن دون تفصيــل لألفعــال أو األقــوال،
وذلــك يف بضعــة أســطر أو فقـرات قليلــة»( ،)17حيــث يتــم املــرور الرسيــع عــى فـرات زمنيــة
ال يــرى املؤلــف أنهــا جديــرة باهتــام القــارئ(.)18
وحكايــات الليــايل يكــر فيهــا املجمــل أو التلخيــص ويف حكايتنــا نــرى أن الســارد الشــعبي
اســتخدم املجمــل يف أكــر مــن موضــوع.
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وكمثــال عــى ذلــك مــا يرويــه العبــدان لبعضهــا عــن حياتهــا منــذ النشــأة األوىل حتــى
مجيئهــا إىل املقــرة ،علــاً أن الحكايــات التــي يرويهــا كل عبــد منهــا ،تحتــوي عــى
مجموعــة مــن الثغ ـرات ،مــا ســاعد النــص عــى أن يكــون مجم ـاً لحكايــة طويلــة مل يــود
الســارد إيرادهــا كلهــا ،وإمنــا جــاء مبــا يفيــد النــص مــن األحــداث.
وكذلــك فــإن مــا أوردتــه قــوت القلــوب لغانــم عــن عالقتهــا بالخليفــة هــارون الرشــيد،
وكيــف بــدأت حتــى حملهــا العبيــد إىل املقــرة داخــل الصنــدوق ،أي أن الفــرة الزمنيــة التــي
تحدثــت عنهــا أمــام غانــم متتــد عــى مســاحة كبــرة ولفــرة زمنيــة أطــول مــا روتــه أمامــه
تقــدر بـــأحد عــر ســطرا ً.
وعندمــا تلتقــي قــوت القلــوب بغانــم مــرة أخــرى بعــد الهــرب ،تــروي لــه مــا حــدث لهــا منــذ
اللحظــة التــي هــرب فيهــا وعــادت هــي إىل الخليفــة حتــى التقائهــا بــه مــرة أخــرى وتعــادل
ثالثــة أســطر(ص ،)180مــع العلــم أن الســامع يعــرف جيــدا ً مــا جــرى لهــا(ص ،)178كــا هــو
الحــال مــع غانــم يف نهايــة الحكايــة عندمــا تقــدم مــن الخليفــة و«حــدث الخليفــة مبــا جــرى
لــه مــن املبتــدأ إىل املنتهــى»(ص )182ومــا «مــن املبتــدأ إىل املنتهــى» إال الحكايــة التــي بــن
أيدينــا نفســها.
 - 9اإلضامر
وهــو «الجــزء املســقط مــن الحكايــة أي املقطــع املســقط يف النــص مــن زمــن الحكايــة»(،)19
ويســمى كذلــك «الثغــرة»( ،)20وهــي «متثــل املقاطــع الزمنيــة يف النــص التــي يعالجهــا الكاتــب
معالجــة نصيــة».
يف اإلضــار يكــون «زن=صفــر ،زح=س» فيــا تكــون (مســاحة النص=صفــر ،ورسعــة الحــدث
= مــا ال نهايــة».
إن «الزمــن املســقط» هــذا ،إمــا أن ينــص عليــه الســارد فيســمى «الثغــرة املذكــورة»(،)21
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وذلــك بذكــر طــول الفــرة الزمنيــة املســقطة «باأليــام ،األســابيع ،األشــهر ،الســنني» أو ال يذكــره
ويســمى بـ«الثغــرة الضمنيــة»( ،)22فتبقــى مبهمــة عــى الســامع أو القــارئ ،وميكــن اســتنتاجها
مــن ســياق النــص ذاتــه .ومــن األمــور الالفتــة للنظــر يف حكايــات الليــايل والقصــص الشــعبية
بصــورة عامــة هــو اســتخدام الثغــرة بنوعيهــا «املميــزة املذكــورة» و«الضمنيــة» ذلــك ألن
الســارد الشــعبي يــروي أحداث ـاً متتــد عــى ف ـرات زمنيــة طويلــة يف زمــن قصــر ،أو يدونهــا
عــى مســاحة صغــرة.
ويف حكايتنا يكرث وجود الثغرات بنوعيها:
أ  -مناذج للثغرة املميزة املذكورة:
أوالً :يف حكايــة العبــد األول الــذي يغتصــب بنــت ســيده ،يقــول عندمــا علمــت أمهــا باألمــر
«أخفــت حالهــا عــن أبيهــا ،وكتمــت وصــرت عليهــا مــدة شــهرين»(ص.)165
ثاني ـاً :عندمــا يعــود الخليفــة مــن الســفر ،ميكــث قــرب القــر املمــوه لقــوت القلــوب «ومل
يــزل قاعــدا ً عــى قربهــا شــهرا ً كام ـاً»(ص.)175
ثالثـاً :عندمــا يحــاول وايل دمشــق إلقــاء القبــض عــى غانــم يف بيتــه تخــره أم غانــم أن غانــم
ابنهــا «مــن مــدة ســنة مــا وقعنــا لــه عــى خــر»(ص.)176
إن هــذه الثغــرات أو اإلضــارات بالزمــن ،واملعروفــة قيمتهــا ،تبقــى مبهمــة أيضــاً عــى
الســامع أو القــارئ ،ذلــك ألن مصطلــح «مــدة» هــو اآلخــر تعبــر عــن فــرة زمنيــة غــر
معروفــة ،لهــذا فــإن الـ«ســنة» عنــد ارتباطهــا «باملــدة» ســوف ال تعــادل ســنة كاملــة ،لكنهــا
رمبــا تكــون أقــل منهــا أو أكــر وهــذا مــا يؤكــده الزمــن أثنــاء الــرد ،حيــث لــو طبقنــا
مخطــط الزمــن العــام للحكاية(الشــكل )7مــع هــذه الفــرة «مــدة ســنة» لوجدنــا أن الفــرة
الزمنيــة التــي مضــت عــى غانــم مــن لحظــة خروجــه مــن املدينــة حتــى لحظــة الهجــوم عــى
بيــت والدتــه ،وهــي أكــر مــن ســنة.
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رابعاً« :وأقامت عندهم ثالثة أيام(»..ص.)180
خامساً« :ثم جلست عند رأسه ساعة وركبت وطلعت»(ص.)179
سادساً« :فجلست تحادثهم ساعة ثم سألت».
يف املثالــن الخامــس والســادس .ورغــم تحديــد الفــرة الزمنيــة ،بـ«ســاعة» إال أن مثــل هــذا
التحديــد يكتنفــه الغمــوض أيض ـاً ،حيــث أن الداللــة الزمنيــة لـ«الســاعة» غائبــة ،إذا أخذنــا
بنظــر االعتبــار مــا يعنيــه مصطلــح «ســاعة» زمنيـاً يف التفكــر الشــعبي؛ ألن «الســاعة» هــي
ليســت ســاعة حقيقيــة ،وإمنــا هــي ســاعة نفســية ،إحســاس بزمــن غــر محــدد.
ب  -مناذج للثغرة الضمنية:
إذا كان الســارد الشــعبي يف النــوع األول نــص برصاحــة عــى طــول الفــرة الزمنيــة للثغــرة
«اإلضــار» ،فــإن هــذا النــوع يجعلهــا غامضــة الداللــة دون تحديــد لهــا ،ألنــه ال يعــرف
بالضبــط مقدارهــا .وكذلــك فــإن اســتخدام الســارد ملصطلحــات تــدل عــى تحديــد مــا للزمــن
مل يكــن ســوى مــدارات لجهلــه التــام أمــام الســامع والقــارئ بطــول الفــرة ،لهــذا فهــو كثـرا ً
مــا يعمــد إىل القــول« :ومل يــزل…».
وكأمثلة لذلك:
أوالً :يقــول الســارد عــن والــد غانــم «فلــا توفــاه اللــه تعــاىل ومضــت مــدة أخــذ
ولــده»(ص.)162
ثانياً« :ثم أكال ورشبا إىل أن أقبل الليل وقد أحب بعضهام بعضاً»(ص.)170
ثالثاً« :ومل يزاال يف عشقهام ومنادمتهام (…) إىل أن دخل الليل بالظالم»(ص.)171
رابعاً« :وسار ومل يزل سائرا ً إىل آخر النهار… حتى وصل إىل ٍ
بلد آخر»(ص.)177
خامساً« :وجلسوا يأكلون ويرشبون ويتنادمون إىل وقت الظهر»(ص.)166
سادسـاً« :فلــا خــا لغانــم املــكان ،وعلــم أنــه اشــتعل رسه مبــا يف الصنــدوق ،وقــال يف نفســه
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يــا تــرى أي يشء يف الصنــدوق؟ ثــم صــر حتــى بــرق الفجــر والح وبــان ضيــاؤه»(ص.)169
سابعاً« :ومل يزل مقيامً هناك إىل الصباح»(ص.)177
ثامناً« :فلام كان ثاين يوم»(ص.)177
تاسعاً« :فمكث غانم راقدا ً هناك إىل الصباح»(ص.)177
عارشا ً« :ومل يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق»(ص.)177
أحد عرش« :وخرج متوكالً عىل الله تعاىل ،وكتب له السالمة حتى وصل بغداد»(ص.)162
يف األمثلــة الســابقة ال نــرى أي تحديــد مضبــوط للزمــن ،وإمنــا هنــاك تحديــد مبهــم لــه..
يســتخدم فيــه الســارد مرتكـزات زمنيــة غامئــة الحــدود ،مثــل «وقــت الظهــر» «آخــر النهــار»
«الصبــاح» مجــيء «شــيخ الســوق» مثــل هــذه املرتكــزات الزمنيــة ال تســاعد الســامع أو
القــارئ عــى التحديــد الدقيــق للزمــن ،ولكنهــا تســاعد عــى تحديــد الزمــن تحديــدا ً عام ـاً.
وأخـرا ً لنتســاءل مــا الــذي يفيدنــا مــن معرفــة هــذا النــوع مــن الثغـرات أو الزمــن املغيــب
مــن النــص؟
إن مــا يفيــد دراســتنا مــن ذلــك هــو أن الســارد الشــعبي ،وهــو يتعامــل مــع الزمــن تعامـاً
فنيـاً جامليـاً ،ال ميكنــه أن يقــدم كل مجريــات األحــداث مــرة واحــدة يف نــص حــكايئ قصــر،
خاصــة أنــه يقــدم أحداثـاً عــى مســاحة واســعة مــن الزمــن؛ لهــذا فهــو يعمــد إىل إســقاط
الكثــر مــن املســاحات الزمنيــة ،وكذلــك القفــز إىل األمــام زمني ـاً إليصــال الحــدث املعنــي
بإيصالــه تــاركاً مــا ال يفيــد النــص مــن أحــداث ،مثــل هــذا اإلجــراء لــه مربراتــه الفنيــة
الرسديــة الجامليــة.
 - 10املشهد
حكايــات الليــايل ،حالهــا حــال الرسديــات األخــرى – القدميــة منهــا أو الحديثــة  -يقــوم بناؤهــا
الــردي عــى تقســيم داخــي بــن ،خاصــة مبــا يتعلــق بالزمــن ،أي تتداخــل فيهــا مجموعــة
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مــن «املشــاهد» ذات املســاحة النصيــة الطويلــة املعادلــة للزمــن الداخــي ..والتــي هــي
بالعكــس مــن «التلخيصــات».
واملشــهد هــو وحــدة رسديــة رئيســة مهمــة يف الــرد الحــكايئ ،يقــول «لوبــوك» «يعطــي
املشــهد للقــارئ إحساسـاً باملشــاركة الحــارة يف الفعــل؛ إذ إنــه يســمع عنــه معــارصا ً وقوعــه،
كــا يقــع بالضبــط ويف لحظــة وقوعــه نفســها ،ال يفصــل بــن الفعــل وســاعه ،ســوى الربهــة
التــي يســتغرقها صــوت الــراوي يف قولــه؛ لذلــك يســتخدم املشــهد للحظــات املشــحونة..
ويقــدم ال ـراوي دامئ ـاً ذروة ســياق مــن األفعــال وتأزمهــا يف مشــهد»(.)23
إن األحــداث والوقائــع املهمــة ،يصاحبهــا «تضخــم نــي ،فيقــرب حجــم النــص القصــي مــن
زمــن الحكايــة ويطابقــه متام ـاً يف بعــض األحيــان ،فيقــع اســتعامل الحــوار وإي ـراد جزئيــات
الحركــة والخطــاب»(.)24
وإذ ينطبــق هــذا القــول عــى الرسديــات الحديثــة ،فإنــه ينطبــق – أيض ـاً  -عــى الرسديــات
الشــفاهية ،والشــفاهية املدونــة ،مثــل حكايــات الليــايل ،إذ يقــرب حجــم الحكايــة (املبنــى
الحــكايئ) مــن حجــم (القصــة) (املــن الحــكايئ) يف املشــاهد خاصــة.
نصنــا هــذا يزخــر بالكثــر مــن املشــاهد التــي يكــون فيهــا (ز.ن = ز.ح) منهــا املشــاهد
التــي يتتبــع فيهــا الســارد شــخصيته تتبع ـاً يصــل حــد امللــل ،ومنهــا املشــاهد التــي تكونهــا
الحــوارات التــي تــرد عــى ألســنة الشــخوص فيــا بينهــا.
ومن املشاهد التي تبنى من خالل الحوارات ميكن التعرف إليها يف:
أ  -حوار العبيد الثالثة(ص.)163
ب  -الحوار الدائر بني العبد الثاين وسيده حول الفجيعة(ص.)167
ج  -الحوار الدائر بني سيد العبد الثاين وزوجته حول الفجيعة(ص.)167
د  -الحوار الدائر بني الخليفة وقوت القلوب بعد سجنها(ص.)178
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وميكن ترتيب الحوار األخري كام ييل:
«أرســل الخــادم لهــا ،فلــا حــرت بــن يديــه أطرقــت وهــي باكيــة العــن حزينــة القلــب،
فقــال :يــا قــوت القلــوب ،أراك تتظلمــن منــي ،وتنســبينني إىل الظلــم ،وتزعمــن أين أســأت إىل
مــن أحســن إ ّيل ،فمــن هــو الــذي حفــظ حرمتــي ،وانتهكــت حرمتــه ،وســر حرميــي ،وســيبت
حرميه؟
فقالت له :غانم بن أيوب ،فإنه مل يقربني بفاحشة ،وحق نعمتك ،يا أمري املؤمنني.
يل فأنا أبلغك مرادك.
فقال الخليفة :ال حول وال قوة إال بالله يا قوت القلوب ،متني ع ّ

قالت :متنيت عليك محبويب غانم بن أيوب.

فلام سمع كالمها قال :سوف أحرضه ،إن شاء الله ،مكرماً.
فقالت :يا أمري املؤمنني إن أحرضته تهبني له؟
فقال :إن أحرضته وهبتك له هبة كريم ال يرجع عن عطائه.
فقالت :يا أمري املؤمنني ائذن يل أن أدور عليه لعل الله يجمعني به.
فقال لها :افعيل ما بدا لك.
ففرحت وخرجت…»(ص.)178
نــرى أن الزمــن الــذي اســتغرقه الحــوار كــا هــو يف الواقــع يف (املــن الحــكايئ) يســاوي الزمــن
الــذي ميكــن أن يســتغرقه الســارد يف رسده لــه (املبنــى الحــكايئ).
أمــا النــوع الثــاين مــن أنــواع املشــهد ،والــذي يتتبــع فيــه الســارد حدثـاً مــا ،أو شــخصية مــن
شــخوص حكايتــه ،فكثــرة يف النــص ،وميكــن إيـراد أمثلــة منهــا:
أ  -املشــهد الــذي يتبــع الســارد فيــه غامن ـاً مــن خروجــه مــن املأتــم حتــى وصولــه املقــرة،
ومجــيء العبيــد ورسد حكايتهــم(ص 163و.)164
ب  -املشــهد الــذي يــأيت ضمــن حكايــة العبــد الثــاين حــول مــا فعلــه بســيده بعــد أن كــذب
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عليــه وعــى عائلتــه ،والــذي يتتبــع فيــه الســارد مــا يفعلــه هــذا العبــد مــن أفعــال مــن
لحظــة إرســاله مــن قبــل ســيده إىل بيتــه حتــى انكشــاف كذبتــه(ص.)168-166
ج  -املشــهد الــذي يبــدأ مــن دفــن الصنــدوق مــن قبــل العبيــد الثالثــة وينتهــي مبــا يحكيــه
غانــم «ثــم حــى لهــا جميــع مــا جــرى(»..ص 169و.)170
وهنــاك مشــاهد كثــرة أخــرى ميكــن للقــارئ والــدارس الوقــوف عندهــا .إن املشــهد ،يبــدأ
وينتهــي بتلخيــص ،إذ ينتقــل الســارد مــن العــام إىل الخــاص.
وإن واجــب التلخيــص هــو تقديــم مواقــف عامــة ،فلــو نظرنــا إىل املشــهد الســابق لوجدنــاه
يبــدأ بعــد خــروج العبيــد« :وغابــوا عــن عــن غانــم بــن أيــوب ،فلــا خــا لغانــم املــكان،
وعلــم أنــه اشــتغل رسه مبــا يف الصنــدوق ،وقــال يف نفســه :يــا تــرى أي يشء يف الصنــدوق؟ ثــم
صــر حتــى بــرق الفجــر والح وبــان ضيــاؤه ،فنزل مــن فــوق النخلــة وأزال الـراب(»..ص.)169
وينتهــي بالتلخيــص اآليت« :ثــم حــى لهــا مــا جــرى ،وكيــف أمــى عليــه املســاء حتــى كان
ســبب ســامتها ،وإال كانــت ماتــت بغصتهــا ،ثــم ســألها(»...ص.)170
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يوم واحد
هنا يتم االنتقال بالرسد
إىل زبيدة
يوم للبحث عن غانم وهروبه

خط قوت +
الخليفة

انقطاع يف الزمن بني خروج الرسول ووصوله

أربعة أشهر ص 175

اليوم
األول
لخروجه

 80يوماً يف
السجن

نهار غري معلن

ليلة واحدة

فرتة
أسبوع

يوم واحد يف دمشق للبحث عن غانم

يومان

الجمعة
الثانية

زمن غري معلوم للسفر من املدينة إىل بغداد
هنا تجد غامناً دون أن تعرفه
يومان

التعرف عىل غانم وأمه وأخته

يوم واحد

قوت القلوب  +الخليفة  +جعفر

فرتة زمنية غري محددة
لتهيأ القرص للزواج

ثالثة أيام

الجميع معاً ص 180
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أول يوم يف
بغدادغانم يف
بيت (شيخ
السوق)

خط غانم

شهر واحد

يومان

تكرار

ثالثة أشهر

مدة أزمنة غري محددة من لحظة
خروج الخليفة حتى عودته

غانم  +قوت القلوب

يوم واحد

فرتة شهر يف البلد ص 177

الخليفة عند
قرب قوت
القلوب

يف السوق واملقربة
شهر واحد

حدث متزامن  -وهو خط الخليفة  +زبيدة

بعد ميض سنة يف بغداد

املصادر

 - 1ألف ليلة وليلة – منشورات دار التوفيق - 1980 /بريوت /املجلد األول.
 - 2مدخل إىل نظرية القصة  -سمري املرزوقي وجميل شاكر  -دار الشؤون الثقافية العامة  1986 -بغداد.
 - 3بناء الرواية  -د .سيزا أحمد قاسم  -الهيئة املرصية العامة للكتاب .1984 -
 -4الصوت اآلخر  -فاضل ثامر  -دار الشؤون الثقافية العامة .1992 -
* ت ُيل هذا البحث يف األمسية التي أقامها اتحاد أدباء بابل مساء يوم .1993/10/21

الهوامش

 - 1سأســتخدم يف هــذه الدراســة مصطلحــي (املــن) و(املبنــى) اللذيــن يشــابهان مصطلحــات (القصــة) (الخطــاب) (القصــة)
(الحبكــة) ،انظــر فاضــل ثامــر ص .152
 - 2سيزا  -ص.26
 - 3انظر دراستنا السابقة (الهيكل التنظيمي لحكايات الليايل) ص.3
 - 4ألف ليلة وليلة  -ص.162
 - 5انظر عىل سبيل املثال نهاية الليايل:
( …)33()32()31()30()29()28()27()23()22()21()17()16()15()14()13()12()11()10()8()5إلخ.
 - 6انظر سيزا  -ص.52
 - 7املصدر السابق  -ص.55
 - 8املصدر السابق – ص.41
 - 9سمري املرزوقي  -ص.76
 - 10املصدر السابق  -ص.76
 - 11سيزا  -ص.40
 - 12أو يدعى بلغة النقد الحديث (فالش باك).
 - 13سمري املرزوقي  -ص.76
 - 14سيزا  -ص.52
 - 15سمري املرزوقي  -ص.86
 - 16سيزا  -ص.54
 - 17سمري املرزوقي – ص.85
 - 18سيزا  -ص.56
 - 19سمري املرزوقي  -ص.89
 - 20سيزا  -ص.64
 - 21،22سيزا  -ص.64
 - 23سيزا  -ص.65
 - 24املرزوقي  -ص.89
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ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية

4

«عقدة جودر والتحرر
من سيطرة األم»

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عىل اعتبار أن الشهر العريب يساوي  30يوماً.
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دراسة تحليلية في أسطورة الصياد «جودر»

*

القسم األول
مل يكــن كتــاب «ألــف ليلــة وليلــة» يف يــوم مــا كتــاب تســلية فحســب ،بــل كان ومل يــزل
ســفرا ً كبـرا ً وعظيـاً زخـرا ً بالكنــوز األدبيــة والفكريــة والسياســية واالجتامعيــة ،التــي مل تصور
اإلنســان العــريب يف زمــن معــن فحســب ،بــل إنــه رســم النفســية العربيــة والشــخصية العربية
بــكل خلجاتهــا النفســية ،وتطلعاتهــا اإلنســانية ،مبــا احتــواه هــذا الســفر الكبــر مــن حكايــات
وأســاطري ..وقــد كان هــذا البحــث رحلــة استكشــافية يف واحــدة مــن أســاطري هــذا الســفر…
هــي أســطورة الصيــاد «جــودر» ،التــي أسســت لواحــدة مــن العقــد النفســية التــي يحتاجهــا
التحليــل النفــي عــى صعيــدي الطــب النفــي ،والتحليــل النفــي األديب… والســطور
القادمــة يف هــذا البحــث ســتجيل لنــا كل معميــات هــذه األســطورة.

 - 1أسطورة جودر( :النص)
يقول التاجر املغريب لـ«جودر»:
«اعلــم أننــي متــى عزمــت ألقيــت البخــور نشــف املــاء مــن النهــر ،وبــان لــك بــاب مــن
الذهــب قــدر بــاب املدينــة بحلقتــن مــن املعــدن ،فانــزل إىل البــاب واطرقــه ،فإنــك تســمع
قائ ـاً يقــول :مــن يطــرق بــاب الكنــوز وهــو مل يعــرف أن يحــل الرمــوز؟ فقــل أنــا جــودر
الصيــاد ابــن عمــر ،فيفتــح لــك البــاب ،ويخــرج لــك شــخص بيــده ســيف ،ويقــول لــك :إن
كنــت ذلــك الرجــل فمــد عنقــك حتــى ارمــي رأســك ،فمــد لــه عنقــك وال تخــف ،فإنــه متــى
رفــع يــده بالســيف ورضبــك وقــع بــن يديــك ،وبعــد مــدة تــراه شــخصاً مــن غــر روح،
وأنــت ال تتــأمل مــن الرضبــة ،وال يجــري عليــك يشء .وأمــا إذا خالفتــه فإنــه يقتلــك .ثــم إنــك
إذا أبطلــت رصــده باالمتثــال ،فادخــل حتــى تــرى بابـاً آخــر فاطرقــه يخــرج لــك فــارس راكبـاً
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فرسـاً ،وعــى كتفــه رمــح فيقــول :أي يشء أوصلــك إىل هــذا املــكان الــذي ال يدخلــه أحــد مــن
األنــس وال مــن الجــان؟ ويهــز عليــك الرمــح ،فافتــح لــه صــدرك فيرضبــك ويقــع يف الحــال،
فـراه جسـاً مــن غــر روح ،وإن خالفــت قتلــك ،ثــم ادخــل البــاب الثالــث يخــرج لــك آدمــي
ويف يــده قــوس ونشــاب ،ويرميــك بالقــوس ،فافتــح لــه صــدرك ليرضبــك ،ويقــع قدامــك
جس ـاً مــن غــر روح ،وإن خالفــت قتلــك ،ثــم ادخــل البــاب الرابــع واطرقــه يفتــح لــك،
ويخــرج لــك ســبع عظيــم الخلقــة ،ويهجــم عليــك ،ويفتــح فمــه ويريــك أنــه يقصــد أكلــك،
فــا تخــف وال تهــرب منــه ،فــإن وصــل إليــك فأعطــه يــدك فمتــى عــض يــدك ،فإنــه يقــع يف
الحــال ،وال يصيبــك يشء ،ثــم اطــرق البــاب الخامــس يخــرج لــك عبــد أســود ،ويقــول لــك مــن
أنــت؟ قــل لــه أنــا جــودر ،فيقــول لــك إن كنــت ذلــك الرجــل فافتــح البــاب الســادس ،فتقــدم
إىل البــاب وقــل لــه :يــا عيــى قــل ملــوىس يفتــح البــاب ،فادخــل تجــد ثعبانــن ،أحدهــا عــى
الشــال ،واآلخــر عــى اليمــن ،وكل واحــد يفتــح فــاه ويهجــان عليــك يف الحــال ،فمــد إليهــا
يديــك فيعــض كل واحــد منهــا يف يــد وإن خالفــت قتــاك ،ثــم ادخــل البــاب الســابع واطرقه
تخــرج لــك أمــك ،وتقــول لــك مرحب ـاً يــا بنــي أقــدم حتــى أســلم عليــك ،فقــل لهــا خليــك
بعيــدة ،اخلعــي ثيابــك .فتقــول يــا بنــي أنــا أمــك ويل عليــك حــق الرضاعــة والرتبيــة ،كيــف
تعرينــي؟ فقــل لهــا إن مل تخلعــي ثيابــك قتلتــك .وانظــر جهــة ميينــك تجــد ســيفاً معلق ـاً،
فخــذه واســحبه عليهــا ،وقــل لهــا اخلعــي فتصــر تخادعــك وتتواضــع إليــك ،فــا تشــفق
عليهــا حتــى تخلــع لــك مــا عليهــا وتســقط ،وحينئــذ تكــون قــد حللــت الرمــز ،وأبطلــت
األرصــاد ،وقــد أمنــت عــى نفســك ،فادخــل تجــد الذهــب…»(.)1
انتهــى هــذا القســم مــن أســطورة «جــودر الصيــاد بــن عمــر وأخويــه» ،ويعتــر هــذا القســم
هــو النــواة التــي دارت حولهــا األســطورة ،حيــث وضعــه ُم ْن ِشـئُها يف الوســط بعــد أن تحــدث
عــن جــودر وأمــه وأخوتــه يف البدايــة… أمــا القســم الثالــث واألخــر مــن هــذه األســطورة ،فقد
تحــدث عــن جــودر بعــد أن يغتنــي باملــال .إن هــذا القســم املهــم ســيكون ميــدان بحثنــا هنــا.
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 - 3تفكيك النص
 /1 - 2عوامل النص:
مــن خــال قـراءة هــذا القســم مــن النــص األصــي ،ميكــن التعــرف إىل عاملــن ،أحدهــا العــامل
األريض ،واآلخــر العــامل الســفيل (العــامل املجهــول) ،الــذي يقــع تحــت قــاع النهــر ،ويبــدأ مــن
البــاب األول ،وينتهــي عنــد مــكان الكنــز ،مــارا ً باألبــواب األخــرى.
إن االنتقــال مــن العــامل األريض إىل العــامل الســفيل «اآلخــر = املجهــول = الحلــم» ،ال يتــم
إال بعــد جفــاف النهــر ،أي إزالــة طبقــة ماديــة – رغــم شــفافيتها  -وهــذا يعنــي باملفهــوم
الشــعبي /األســطوري ،إن االنتقــال هــذا يتــم بــكل يــر وســهولة ،ملــا يف ذلــك التفكــر مــن
اعتقــاد ســائد بحقيقــة وجــود هــذا العــامل ،وكذلــك عــدم مجهوليتــه .إن العــامل املجهــول ،كــا
تؤكــد الدكتــورة نبيلــة إبراهيــم(« ،)2ال يبتعــد كثـرا ً عــن العــامل املعلــوم يف الحكايــة الخرافيــة،
بــل هــو قريــب منــه كل القــرب ،فــإذا رحــل البطــل إليــه فإمنــا انتقــل مــن مــكان آلخــر ،ال ألن
هــذا املــكان املجهــول قريــب منــه ،وأنــه يســتطيع أن ينتقــل إليــه يف خفــة ورشــاقة فحســب،
بــل ألن هــذا العــامل ليــس مجهــوالً بالنســبة إليــه».
 /2 - 2الشخوص:
هنــاك نوعــان مــن الشــخوص يف هــذا النــص ،نــوع يعيــش يف العــامل األريض (املعلــوم) ،وهــم
مــن لحــم ودم« :التاجــر ،الخــدم ،جــودر ،وآخــرون» ،أمــا النــوع الثــاين ،فهــم يعيشــون يف
العــامل الســفيل «املجهــول» ،حيــث نجدهــم عبــارة عــن أشــباح رغــم صورتهــم اإلنســانية أو
الحيوانيــة .إنهــم يتهــاوون الواحــد بعــد اآلخــر ،عنــد امتثــال جــودر ألوامرهــم ،ويختفــون عــن
الوجــود ،إنهــم «أجســام بــا أرواح» .هــذه الشــخصيات هــي:
•الشخصية األوىل :شخص بيده سيف = (إنسان).
•الشخصية الثانية :فارس ميتطي صهوة جواد وعىل كتفه رمح = (إنسان +حيوان).
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•الشخصية الثالثة :آدمي ويف يده قوس ونشاب = (إنسان).
•الشخصية الرابعة( :سبع) عظيم الخلقة = (حيوان).
•الشخصية الخامسة :عبد أسود = (إنسان).
•الشخصية السادسة :ثعبانان = (حيوان).
•الشخصية السابعة :األم = (إنسان).
إن شــخوص العــامل الســفيل تتخــذ لهــا صــورا ً إنســانية أو حيوانيــة ،وال فــرق بــن الصورتــن،
طاملــا كل واحــد منهــا يحــاول منــع (قتــل) جــودر؛ أي إنهــا تحــاول التأثــر فيــه ومنعــه مــن
الوصــول إىل الكنــز ،ال لــي تحافــظ عــى ذلــك الكنــز منــه ،وإمنــا لتختربه .ومــن الجديــر بالذكر
أن العبــد األســود مل تكــن مهمتــه منــع (قتــل) جــودر ،وإمنــا كان دوره يف ذلــك اســتفزازياً،
توجيهيـاً .فهــو يســأل جــودر قائـاً« :إن كنــت ذلــك الرجــل فافتــح البــاب الســادس».
كذلــك فــإن الشــخصية ،وعــى خــاف وظيفتهــا يف أغلــب األســاطري والحكايــات والقصــص
الشــعبي ،نجدهــا هنــا تقــف خلــف البــاب ال أمامــه؛ أي أنهــا مل تكــن شــخصيات «حارســة»،
وإمنــا هــي شــخصيات «ممتحنــة» إنهــا متتحــن قــدرة جــودر مــن خــال توجيــه األوامــر =
األســئلة لــه.
مــن املعــروف أن شــخصيات العــامل الســفيل = املجهــول ،هــي شــخصيات قابلــة للتحــول مــن
صــورة إىل أخــرى؛ لهــذا ميكــن قبــول صورهــا الســبع املتنوعــة يف هذا النص «خمســة شــخوص
إنســانية واثنتــان حيوانيــة» .أرى أن القــاص الشــعبي لهــذا النــص قــد قــام بعمليــة اســتبدال
لهاتــن الشــخصيتني ،فجعلهــا يف صــورة حيوانيــة «رغــم كــون جميــع الشــخصيات عبــارة
عــن أشــباح» إلعطــاء بعــض الفاعليــة التهويليــة /التشــويقية لنصــه هــذا .لكــن تشــخيصات
(تفســر األحــام) تســعفنا بــرد مثــل هــذه الصــورة الحيوانيــة إىل صورتهــا اإلنســانية .ذلــك
ألن التفكــر الشــعبي يجعــل مــن عــوامل األحــام امتــدادا ً للعــوامل الواقعيــة ،حيــث يفرسهــا،
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فيتداخــل عــامل الحلــم بعــامل الواقــع .يف كتــاب «تعبــر الرؤيــا» البــن ســرين ،نجــد أن هــذا
العــامل يفــر رؤيــة األســد (الســبع) عــى أنــه عــدو مســلط ذو ســلطان وبــأس شــديد(ص،)44
فيــا يفــر رؤيــة الثعبــان (الحيــة) عــى أنــه عــدو كاتــم العــداوة مبالــغ فيــه(ص .)45وهكذا
تســتقيم الصــورة اإلنســانية لشــخوص العــامل الســفيل يف هــذا النــص.
 3 - 2مشهد العامل السفيل:
يبنــي واضــع األســطورة ،املشــهد يف العــامل الســفيل عــى أســاس التكـرار ،أي تكـرار الفعــل ســبع
مـرات؛ أي أنــه يقســم املشــهد العــام إىل ســبعة مشــاهد صغــرة ،يفصــل فيــا بينهــا بــاب يقــف
خلفــه كائــن مــا .إن تك ـرار املشــهد ســبع م ـرات متــأت مــن أن التفكــر الشــعبي مولــع بالرقــم
ســبعة ،ملرجعيــة أســطورية /دينيــة .فطبقــات الســاء ســبع ،واألرض تقع يف ســبع طبقــات ،واأليام
يف األســبوع هــي األخــرى ســبعة ..إلــخ( ،)3وبتقســيم هــذه املشــاهد يتكــون لدينــا الجــدول اآليت:
رقم الباب

مكان الشخصية

الشخصية

سالح الشخصية

تسلسل املشهد
األول

1

خلف الباب

إنسان

سيف

الثاين

2

خلف الباب

إنسان+حيوان

رمح

الثالث

3

خلف الباب

إنسان

قوس+نشاب

الرابع

4

خلف الباب

حيوان

ال يوجد

الخامس

5

خلف الباب

إنسان

سؤال استفزازي

السادس

6

خلف الباب

حيوان

ال يوجد

السابع

7

خلف الباب

إنسان

ال يوجد

ومــن املالحــظ أن أغلــب الشــخصيات التــي تقابــل جــودر يف محاوالتهــا ملنعــه /قتلــه تحمــل
ســاحها الخــاص ..عــدا «الســبع» و«الثعبــان» فــإن ســاحهام هــو «األكل ،العــض» ،أمــا األم
فقــد اســتبدلت األســطورة مالــك الســاح ،وجعلــت ملكيتــه عنــد جــودر ليهــدد بــه أمــه…
بالعكــس مــن الشــخصيات الســت الســابقة التــي كانــت هــي مالكــة لســاحها .بعــد هــذه
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القـراءة «التفكيكيــة» إن صحــت التســمية ،ملغامــرة جــودر يف العــامل الســفيل ،ميكننــا االقرتاب
إىل مــا تشــكله عقــدة األم ،أو عقــدة جــودر يف هــذه األســطورة.

 - 3أسطورة «جودر» ودالالتها النفسية واالجتامعية:
 /1 - 3تحــاول أســطورة «جــودر» أن تعطــي دالالتهــا النفســية واالجتامعيــة مــن خــال قـراءة
العالقــة املهيمنــة التــي تربــط بــن جــودر وأمــه .واســتنطاق محاولــة الخــروج مــن
هــذه العالقــة للوصــول إىل أو «الدخــول يف» مرحلــة الرجولــة بعــد قتــل شــبح /وهــم
األم يف العــامل الســفيل (عــامل الالشــعور) ذلــك ألن الطفــل حتــى ســن متقدمــة يظــل
واقع ـاً تحــت هــذه الهيمنــة ،ورمبــا يبقــى هــذا املهيمــن متســلطاً ال شــعورياً عــى
االبــن بعــد الــزواج ..وإن التحــرر مــن دائرتــه يتطلــب اســتعدادا ً خاصـاً ،وعمـاً شــجاعاً.
إن مــا قــام بــه جــودر مــن فعــل تجــاه األم «شــبحها» بعــد تعريتــه لذلــك الشــبح،
بعــد البــاب الســابع ،هــو الطريــق للفــوز بالكنــز = (الحيــاة = الرجولــة = االســتقالل)؛
ألن القضــاء عــى شــبح /وهــم األم داخــل النفــس البرشيــة معنــاه «نضــج الشــخصية
الســيكولوجية للفــرد ،فعــى املــرء أن يقتــل داخلهــا الصــورة الذهنيــة املزيفــة ليجــد
األمــان؛ ألن ذكريــات الطفولــة والــردد والحــرة عوامــل تعرقــل ســعادة اإلنســان،
والتـزام األم مبنعــه مــن التحليــق عاليـاً بجناحيــه( ،)4إن قتــل شــبح /وهــم األم ،معنــاه
قتــل «املهيمــن» الكبــر عــى االبــن /الرجــل .وأن التحــرر مــن هيمنــة هــذا الشــبح/
الوهــم ،أمنيــة يتمنــى تحقيقهــا شــخصان آخ ـران تربطهــا عالقــة وثيقــة باالبــن هــا:
 - 1 - 3آ /شــخصية املــرأة /الزوجــة… حيــث إنهــا تتمنــى أن يتحــرر زوجهــا مــن هيمنــة
إرادة األم عــى إرادتــه ..إذا علمنــا أن راوي هــذه األســطورة هــو املــرأة /الزوجــة
شــهرزاد ،وهــي عندمــا تــروي هــذه األســطورة ،فإنهــا تحــاول وضــع األمــاين موضــع
التنفيــذ ،تنزلهــا إىل أرض الواقــع ،أي أن يتحــرر االبــن /الرجــل /الــزوج مــن هيمنــة/
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ســلطة األم ليتجــه إىل هيمنــة /ســلطة  -أو عــى أقــل تقديــر إىل كنــف الزوجــة لكــن
املــرأة /الزوجــة ،نســيت إنهــا ســتصبح يف يــوم مــا أمـاً ،مــا يجعلهــا وهــي تبحــث عــن
زوجــة البنهــا القــادم تقــف وجه ـاً لوجــه أمــام امــرأة أخــرى تحمــل األمنيــة نفســها
تلــك يف قتــل ذلــك الوهــم /الشــبح الــذي ســتكونه.
 - 1 - 3ب  /شــخصية األب ..الــذي هــو اآلخــر ،يحمــل األمنيــة نفســها يف أن يقتــل االبــن
شــبح /وهــم األم يف نفســه .إنــه يرغــب يف أن يجــد ابنــه رجـاً كامــل الرجولــة ،متحــررا ً
مــن هيمنــة /ســلطة األم وداللهــا «الزائــد» وأيضـاً يرغــب يف قـرارة نفســه أال يســاعد
أمــه عليــه يف أي أمــر يقــع بينــه وبــن األم .إن دور الرجــل /األب ،يف العائلــة هــو دور
تســلطي عــى األم واألبنــاء يف الوقــت نفســه ،خاصــة يف مجتمعاتنــا الرشقيــة منــذ
مئــات الســنني؛ ألن مجتمعاتنــا هــي مجتمعــات أبويــة ،وأن املــرأة /الزوجــة فيهــا
مســلوبة اإلرادة ،ومغلوبــة عــى أمرهــا ،هــي أداة للمتعــة واإلنجــاب ،إنهــا كائــن
بيتــي يعيــش يف الظــام مــا يدفعهــا إىل احتضــان أبنائهــا الذكــور منهــم خاصــة أنهــم
يشــكلون عندهــا الجــدار الصلــب يف حاميتهــا مــن نــزوات الرجــل /الــزوج املرشوعــة
وغــر املرشوعــة ،إن كان ذلــك يف تركهــا ،أو هجرانهــا أو طالقهــا… «فمنــذ وقــت
ســحيق وحــدت األم وأطفالهــا الجهــود رمبــا دون وعــي وبشــكل مبهــم لاللتفــاف حول
ســلطة األب الغاشــمة بحثـاً عــن التعويــض فــإىل جانــب مــا ميثلــه األطفــال مــن تأمــن
لالســتقرار وللمســتقبل ،فهــم أيض ـاً مبثابــة قــرون لالستشــعار بالنســبة لــأم ،والحيــاة
اليوميــة غنيــة بأمثلــة املشــاركة بــن األم وأطفالهــا يف تنفيــذ مؤامراتهــم الصغــرة..
والطفــل يعــي جيــدا ً أهميــة الخدمــات التــي يؤديهــا إىل أمــه وعــادة مــا يكــون بارعـاً
يف أدائهــا ..فهــو يعلــم مقدمـاً قــدر العرفــان الــذي ســيالقيه ..ولكــن يظــل أبــرز مــا يف
األمــر هــو شــعوره العميــق بااللتفــاف مــن حــول ســلطة األب ،والثــأر منــه مــن خــال
تلــك املؤام ـرات الصغــرة اآلمنــة نســبياً»(.)5
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مــن هــذا نســتنتج أن للرجــل /األب دورا ً يف وضــع هــذه األســطورة ضــد املــرأة /األم ،يك يدفــع
أبنــاءه للتحــرر مــن هيمنــة إرادة األم وتســلطها ،أي انفـراط عالقــة األم  -االبــن لتعــاد الهيبــة
إىل عالقــة األب  -االبــن ..عنــد ذلــك يعيدهــم إىل ســلطته بعــد ســحب البســاط مــن تحــت
أقــدام املــرأة /األم .وبهــذا تتجــرد املــرأة مــن ســاح قــوي تهــدد بــه الرجــل /الــزوج /األب..
وهكــذا تقــف املــرأة /الــزوج يف صــف واحــد مــع الرجــل /األب يف خلــق هــذه األســطورة ،ألن
هدفهــا واحــد وكل واحــد منهــا يدفــع بجــودر إىل أن يطلــب مــن أمــه أن تتعــرى أمامــه
أي يكــر الحاجــز النفــي الــذي يقــف أمــام االبــن يف محاولتــه الخــروج مــن ســيطرة األم..
وعندمــا تتوســل إليــه يف أن يرتكهــا بعــد أن مل يبــق عــى جســدها ســوى مــا يســر عورتهــا
أمامــه ،يذعــن لتوســاتها ناســياً نصيحــة املغــريب ،عندهــا تصيــح قائلــة( :قــد غلــط) وتطلــب
مــن اآلخريــن رضبــه وطــرده خــارج األبــواب .لنتســاءل هــل هــذه الصيحــة ،هــي صيحــة األم
أم إنهــا صيحــة املــرأة /الزوجــة ،وكذلــك صيحــة الرجــل /األب؟
أرى إنهــا ليســت لــأم ألنــه مهــا يكــن مــن حــال االبــن ،فــإن األم ال تقبــل بانفصــال ولدهــا
عنهــا .إنهــا صيحــة املــرأة /الزوجــة التــي وجــدت يف وقــوع زوجهــا يف الخطــأ حالــة تتطلــب
العقــاب ..وكذلــك هــي صيحــة الرجــل /األب لنفــس األســباب ..فــكان الــرب والطــرد مــن
مــكان الكنــز ،ومــن ثــم إعــادة املحاولــة مــرة ثانيــة يف العــام القــادم .ورمبــا يســأل ســائل إن
كان الكنــز الــذي يحصــل عليــه جــودر هــو للتاجــر املغــريب .وهــذا صحيــح لكــن الوصــول
إليــه ومــن ثــم إخراجــه مــن تحــت قــاع النهــر ،كل ذلــك بحــد ذاتــه مغامــرة تدفــع بالتاجــر
إىل مكافأتِـ ِه بالكثــر ..إن وصــول جــودر إىل الكنــز ومــن ثــم إخراجــه لـــه دالالتــه النفســية/
االجتامعيــة .ملــا فيــه مــن داللــة رامــزة إىل الرجولــة.
 /2 - 3إذا كان جــودر قبــل أن يتعــرف إىل املغــريب قــد عــاش مــع أمــه التــي كانــت مهيمنــة
كبــرة عليــه ،فإنــه بعــد عودتــه إىل املدينــة عقــب حصولــه عــى الكنــز نتعــرف إليــه
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وقــد أصبــح هــو اآلمــر الناهــي يف قــره الكبــر ،وكذلــك فإنــه تــوىل بنفســه أمــر
زواجــه مــن ابنــة امللــك ثــم اعتالئــه للعــرش ..إن صــورة األم أو لنقــل صورتهــا كقــوة
مهيمنــة عــى إرادة االبــن قــد اضمحلــت يف هــذا القســم مــن األســطورة .وإذا كانــت
أســطورة «أوديــب» قــد عاقبــت (أوديــب) بالعمــى ،فــإن أســطورة «جــودر» قــد
عاقبتــه باملــوت عــى يــدي أخوتــه (ســامل وســليم) .ولــو تصفحنــا مــا أنتجــه التفكــر
الشــعبي مــن أســاطري وحكايــات نــرى أنهــا تنتهــي بنهايــات مفرحــة لكــن هــذه
األســطورة نجدهــا وقــد انتهــت مبقتــل بطلهــا؛ لهــذا أرى إن هــذه النهايــة ال تســتقيم
والتفكــر الشــعبي الــذي أنتجهــا ،اللهــم إال إذا كان هــذا التفكــر واعيـاً إىل مــا فعلــه
جــودر مــن فضــح لحرمــة األم ،مــا اســتدعى إيقــاع العقــاب بــه.
 3 - 3وأخـرا ً ميكــن متثــل أســطورة «جــودر» ومحاولتــه التحــرر مــن هيمنة «ســلطة ،ســيطرة»
األم بثــاث مراحــل ،هي:
 - 3 - 3أ /املرحلــة املشــيمية :أي مرحلــة ارتبــاط االبــن بأمــه كارتبــاط الجنــن برحــم أمــه
بوســاطة (الحبــل الــري) واعتــاده يف غذائــه عــى دم أمــه الــذي يصلــه مــن خــال
املشــيمة ،وهــذه املرحلــة هــي مــا مثلــه الجــزء األول مــن األســطورة.
 - 3 - 3ب /مرحلــة املخــاض :وهــي املرحلــة التــي تتــم فيهــا محــاوالت االبــن للخــروج مــن
ســيطرة /هيمنــة األم ..كمحــاوالت الجنــن ســاعة املخــاض للخــروج مــن رحــم األم ،ومــا
يصاحــب تلــك املحــاوالت مــن آالم عظيمــة لــأم واملولــود عــى الســواء ،وقــد متثلــت
هــذه املرحلــة يف األســطورة يف الجــزء الــذي تحدثنــا عنــه يف الســطور الســابقة.
 - 3 - 3ج /مرحلــة االنفصــال :واالنطــاق خــارج رحــم (ســيطرة) األم ،بعــد قطــع الحبــل
الــري ملجابهــة الحيــاة بعيــدا ً عــن األم ..وقــد متثلــت هــذه املرحلــة يف األســطورة يف
الجــزء الثالــث منهــا.
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 / - 4 - 3مــن خــال هــذه الق ـراءة التــي قدمناهــا يف الســطور الســابقة ،ميكــن فهــم هــذه
األســطورة عــى أنهــا الوجــه املقابــل ألســطورة «أوديــب» ،وال ميكــن فهــم جــودر بطلها
عــى أنــه «أوديــب عــريب غــر مثقــل الكاهــل بالخطيئــة» ،كــا يقــول مؤلــف كتــاب
«اإلســام والجنــس»(ص .)304ألن «أوديــب» يتجــه – أو هكــذا أراد له القــدر  -إىل األم
وســلطتها عليــه (الــزواج منهــا) ،فيــا كان جــودر معنيـاً بالخــروج مــن تلــك الســلطة.
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القسم الثاين
«عقدتا األب واألم يف األساطري»

 - 1عقدة «أوديب» /عقدة األَب:

تحــي األســطورة اإلغريقيــة عــن أوديبــوس ،الــذي رســم لــه القــدر خطواتــه املســتقبلية،
حيــث قــدر لــه أن يقتــل أبــاه ويتــزوج أمــه ،فــكان أن جــاء الواقــع مســايرا ً للقــدر(.)6
هكــذا أفهــم أســطورة «أوديــب» ،مــع تقديــري ملــا قُــدم مــن تفاســر ســيكولوجية أو
سيســيولوجية – عــى أنهــا عمليــة قتــل «صــورة» األب يف «الشــعور» االبــن /الرجــل ذلــك
األب أو «صورتــه» ،الــذي يبقــى كالســيف املســلط عــى رقــاب األبنــاء ..وتبقــى إرادتــه هــي
«املهيمــن» الكبــر عــى إرادة األبنــاء ..ولــي يدخــل االبــن طــور الرجولــة الكاملــة ،االســتقالل
بإرادتــه عــن أي إرادة خارجيــة ،عليــه أن يقتــل (يتخلــص مــن )..تلــك اإلرادة املهيمنــة
التــي جســدتها األســطورة يف شــخصية األب .لكــن األســطورة هــذه نســيت أنهــا عبــارة عــن
رســالة شــفاهية عــن الالواقــع لتفــر الواقــع ..فأخــذت تجســد الشــخوص لح ـاً وعظام ـاً
وأحاســيس هــي للواقــع أقــرب ..لهــذا وإمعان ـاً يف فــرض العقــاب عــى االبــن الــذي كــر
صــورة األب «املهيمــن» يف نفســه (الشــعوره) أي «االبــن العــاق» ،ومــن ثــم شــب عــن الطــوق
للحصــول عــى رجولتــه الكاملــة (النفســية واالجتامعيــة) ،وجــدت هــذه األســطورة أن تــرك
االبــن بــا عقــاب هــو اإلقـرار بفعلتــه والتصديــق عليهــا ،عندهــا فرضــت عليــه عقوبــة كبــرة
هــي الــزواج مــن األم – قدري ـاً ،ومــن دون معرفــة مســبقة منــه ،وعندمــا يعــرف هــو تلــك
الحقيقــة يعاقــب نفســه بنفســه .إنهــا عقوبــة كبــرة جــدا ً ،وعظيمــة ،حيــث ســاوى التفكــر
الشــعبي اإلغريقــي الــذي أوجــد هــذه األســطورة بــن الخــروج مــن «هيمنــة» األب والــزواج
مــن املحــارم ..أي أن مــن يخــرج عــى إرادة األب ليبنــي إرادتــه الذاتيــة املســتقبلية يكــون
العقــاب لــه كمــن يتــزوج مــن محارمــه ،وعنــد ذاك أي بالتحــرر مــن ســيطرة إرادة األب،
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يبقــى االبــن إنســاناً تائه ـاً (أعمــى) .إن أســطورة «أوديــب» وكــا أســلفنا ســابقاً ،ال تريــد
لألبنــاء أن يتحــرروا مــن ســيطرة إرادة اآلبــاء.
 - 2عقدة «أورست» /عقدة األم:
بعــد أن تعرفنــا إىل أســطوريت «أوديــب» و«جــودر» ،ومــا متثالنــه مــن عقــديت (األب) و(األم)،
ســنتعرف يف الســطور القادمــة عــى أســطورة أخــرى ،فهمــت عــى أنهــا تشــكل عقــدة تقــف
بالنقيــض مــن عقــدة «أوديــب» ،كــا أراد لهــا التفكــر الشــعبي اإلغريقــي ،وكــا فهمهــا
التحليــل النفــي ..هــذه األســطورة ،هــي أســطورة «أورســت» كــا طرحهــا (أســخيلوس) يف
ثالثيتــه (أجــا ممنــون) ومــا طرحتــه األســطورة تلــك مــن عقــدة ،هــي عقــدة «قتــل األم» .بعد
مــوت «أثريــوس» ،قســمت اململكــة بــن ابنيــه( :أجــا ممنــون) و(مينيــاس) اللذيــن تزوجــا
مــن شــقيقتني ،هــن «كاليتيمينســرا» ،و«هيلــن» وكان (مينيــاس) قــد زاره (بــارس) ابــن
ملــك طــروادة ،الــذي أحــب «هيلــن» وهــرب معهــا .وكان ذلــك الســبب يف حــروب طــروادة.
وتجمــع اليونانيــون يف (أوليــس) تحــت قيــادة (أجــا ممنــون) .إال أن مغــادرة الحملــة تأخــرت
بســبب هبــوب عاصفــة .وقــد أخــر (أجــا ممنــون) مــن قبــل متنبئــه بــأن العاصفــة ال ميكــن
تهدئتهــا إال بالتضحيــة بابنتــه (أفجينيــا) .فأرســل بطلبهــا مــن أمهــا بدعــوى أنهــا ســتتزوج مــن
(أخيلــس) وقــام بذبحهــا ..عندهــا أبحــرت الحملــة إىل طــروادة .بعــد أن عرفــت األم بذلــك،
قامــت بإبعــاد ابنهــا «أوريســتيس» وكان صبيـاً ،وتآمــرت مــع (أجيشــوس) ابــن «ثايســتيس»
ضــد زوجهــا ،وعندمــا عــاد الــزوج قتلتــه بالتواطــؤ مــع عشــيقها (أجيشــوس) .بعــد ســنوات
يتســلم (أورســتيس) مــن كاشــف غيــب (أبولــو) أم ـرا ً بالثــأر مــن قاتــل أبيــه ،فيعــود رسا ً
مــع صديقــه (بيــادس) إىل مدينتــه ،ويلتقــي أختــه (إيليكـرا) ومبســاعدتها يقــوم بقتــل أمــه
وعشــيقها .تعقــد محكمــة ملحاكمتــه ..ويــرأ مــن التهمــة(.)7
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 - 3مناقشة األساطري:
إن أســطورة «أوديــب» جــاءت لتربهــن عــى أن اإلنســان لــي يســتقل بإرادتــه عليــه أن
يتحــرر مــن اإلرادة املهيمنــة ..وهــذا جانــب مهــم مــن جوانــب املأســاة اإلنســانية ،مأســاة
اإلنســان يف رصاعــه إلثبــات وجــوده .أمــا الجانــب اآلخــر مــن تلــك املأســاة فهــو أن إرادة
األبنــاء تســيطر عليهــا إرادة أخــرى غــر إرادة األب ،هــي إرادة األم ،وهــي تعادلهــا بالقــوة
والفعــل ،إن مل تقــل تجاوزهــا يف ذلــك ،وقــد انتبــه إليهــا التفكــر الشــعبي العــريب واإلغريقــي
عــى الســواء وبدرجــات متفاوتــة ،ســنتعرف عليهــا يف الســطور القادمــة ،حيــث ســنقف عــى
أي األســطورتني (العربيــة أم اإلغريقيــة) هــي األجــدر يف اإلجابــة عــن مجموعــة األســئلة
النفســية واالجتامعيــة املتعلقــة مبســألة العالقــة بــن األم وابنهــا.
إن املهتمــن بــاألدب الشــعبي ،وبالتحليــل النفــي ،وكذلــك املهتمــون بــاألدب عامــة
وبتاريخــه ،مل ينتبهــوا إىل أســطورة «جــودر» ،كــا انتبــه علــم التحليــل النفــي إىل أســطوريت
«أوديــب» و«أورســت» ،فظلــت األســطورة العربيــة ومــا تقدمــه مــن كشــوفات نفســية –
اجتامعيــة ،بعيــدة عــن عــامل األدب وعلــم النفــس ،وظلــت مختفيــة بــن ســطور «ألــف ليلــة
وليلــة» ،نرددهــا بــن الحــن واآلخــر عــى أنهــا قصــة مســلية ليــس إال .إن أســطورة «جــودر»
هــي حكايــة االبــن األصغــر ألحــد التجــار( ،)8الــذي يبقــى بــارا ً محبــاً ألمــه ،متعلقــاً بهــا،
يعيــش معهــا يف بيــت واحــد ،عــى خــاف أخويــه ..وكانــت األم قــد عانــت الكثــر بعــد وفــاة
زوجهــا – مــن ولديهــا (ســامل وســليم) ..وكانــوا كث ـرا ً مــا يحتالــون عليهــا ويســلبونها مالهــا،
ويرضبونهــا ،حتــى إنهــا كانــت يف كثــر مــن األحيــان «تدعــو عليهــم باملــوت» .لكــن «جــودر»
ظــل محبـاً ومقــدرا ً لهــا ،وطائعـاً ألمرهــا ،فوجــدت فيــه االبــن البــار الــذي ال يعاكســها يف أي
أمــر مــن األمــور .وكانــت هــي األخــرى لهــذه األســباب تخــاف عليــه مــن عاديــات الزمــن،
حتــى إنهــا حاولــت منعــه مــن الذهــاب مــع املغــريب «فقالــت لــه :يــا ولــدي توحشــني
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وأخــاف عليــك»(ص ،)945وهكــذا أصبحــت هــذه األم قــوة مهيمنــة ومســيطرة عليــه.
عنــد قيــام جــودر بصيــد الســمك إلعالــة والدتــه ،يلتقيه التاجــر املغــريب ،ويطلب منــه أن يرحل
معــه يك يســاعده يف الحصــول عــى الكنــز الــذي ال ميكــن الوصــول إليــه إال بوســاطته ،بعــد أن
يحــل رمــوزه ،فريحــل معــه بعــد االســتئذان مــن والدتــه ،هكــذا تفهــم أســطورة «جــودر» عنــد
القـراءة األوىل لهــا ..إنهــا حكايــة صيــاد فقــر يحصــل عــى بعــض املــال واألدوات الســحرية من
التاجــر املغــريب بعــد حصولــه عــى الكنــز ،وميكــن ملــن يطبــق املنهــج املورفولوجــي عــى هــذه
األســطورة ،أن يجــد فيهــا حكايــة مبنيــة عــى وظائــف «بــروب» املورفولوجيــة.
لكــن قــراءة متأنيــة لهــا ميكــن أن تكــون القــراءة املحتملــة للوصــول إىل الــدالالت التــي
تحملهــا هــذه األســطورة ،واملعــاين املختبئــة خلــف قــرة هــذا النــص ..كــا قدمنــاه يف
القســم األول .إن الــدالالت االجتامعيــة – السياســية التــي تحملهــا أســطورة «أورســت» ،كــا
قدمتهــا مرسحيــة «أســخيلوس» كانــت هــي الدافــع إلنشــائها ،حيــث جــاءت يف وقــت كان
املجتمــع فيــه منقسـاً بــن األخــذ مببــدأ املجتمــع األمومــي الســابق ،أو مببــدأ املجتمــع األبوي
الذكــوري الــذي يرغــب .لهــذا نــرى أن «االيرينــات»( ،)9يقفــن إىل جانــب النظــام القديــم،
الــذي كانــت فيــه القرابــة املنحــدرة عــن طريــق األم رباطـاً أوثــق مــن الــزواج ،وكان يعاقــب
فيــه قتــل القريــب وفــورا ً ،وبصــورة قاطعــة بحرمــان القاتــل مــن الحاميــة القانونيــة (…)...
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن أبولــو الــذي كان األثينيــون يعبدونــه بوصفــه «أبويــا» «باترويــوس»
يعلــن قدســية الــزواج وأولويــة الذكــور ،وتــدور املســألة حــول مصــر «أوريســتيس» واملحنــة
التــي ألقــي فيهــا تعكــس رصاع الــوالءات املنقســمة املميــزة للفــرة التــي كان يجــري فيهــا
تغيــر النســب لغــرض الخلــف واإلرث ،املصاحبــن لــه مــن جهــة األم إىل جهة األب ،وسيســجل
تربئتــه ابتــداء النظــام الجديــد الــذي ســيبلغ أوجــه يف الدميقراطيــة(.)10
لهــذا فــإن أثينــا ومحكمتهــا تــرئ ســاحة «أوريســتيس»؛ ألنهــا كانــت تعطــي صوتهــا إىل
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أولويــة الذكــور عــى اإلنــاث« :مــا مــن أم ولدتنــي ويف جميــع األمــور:
*عدا الزواج فأنا وليد أيب يف الحقيقة.
*أثني عىل الذكور من كل قلبي(.ص.)381
إذن فاألســطورة هــي متجيــد لذكوريــة املجتمــع ،وإعــادة املــرأة إىل البيــت لتبقــى تحــت
ســيطرة الرجــل /الــزوج.
 - 4ملاذا قتل «أوريستيس» أمه؟
مــن خــال ق ـراءة متأنيــة لألســطورة ميكننــا الوقــوف عــى الدوافــع التــي تقــف وراء قتــل
أوريســتيس أمــه ..وهــذه الدوافــع هــي:
 - 4أ /قيام األم بإبعاده (نفيه) ،وهذا يعني افتقاده عاطفة األمومة.
 - 4ب /قيامهــا بقتــل أبيــه ..ويشــكل هــذا العمــل جرميــة (ال مثيــل لهــا يف تاريــخ الخبــث
النســوي)(ص)358؛ ولهــذا فــإن أبولــو يدعــي (بأنــه ملــا كان قتــل أغــا ممنــون جرميــة،
فــإن إعــدام القاتــل مل يكــن جرميــة)(ص.)380
 - 4ج /ملــا كان أوريســتيس وحيــد أبيــه ،فــإن ذلــك يعنــي أنــه ســرث العــرش بعــد مــوت
والــده ،لكــن األم بعــد قتلهــا أبــاه (زوجهــا) ســلبت منــه هــذا الحــق.
 - 4د /إنهــا قــد قتلــت أبــاه باالش ـراك مــع عشــيقها ،مــن خــال هــذه الدوافــع نصــل إىل
نتيجــة مفادهــا أن قتــل أوريســتيس أمــه كان قت ـاً مــررا ً قانوني ـاً وديني ـاً وأخالقي ـاً
واجتامعي ـاً ،وقتــذاك؛ ألن قتلهــا جــاء:
أوالً :تلبيــة لنصــوص القانــون الســائد وقتــذاك ،كــا كان قتلهــا زوجهــا حســب اعتقادهــا
تلبيــة للقانــون أيض ـاً.
•(إن القانون اليزال باقياً ،مادام زيوس حاكامً).
•(اآلثم يجب أن يعاقب – إنه أمر)(ص.)349
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ثانيـاً :تلبيــة لألمــر الرصيــح مــن أبولــو بــأن يثــأر ألبيــه ..وقــد هــدده بأقــى العقوبــات إن مل
يفعــل ذلــك .وليــس لــه مــن خيــار غــر ذلــك.
ثالث ـاً :إن قتلهــا (األم وعشــيقها) هــو تطهــر لــأرسة مــن اإلثــم ،لهــذا فأنصــار أوريســتيس
يعتربونــه (مطهـرا ً أو منقــذا ً ُعـ ّـن بصــورة إلهيــة (…) وعليــه ،بتطهــره األرسة ،أن يتــوىل
مســؤولية تلوثهــا بنفســه)(ص.)352
•(آه هل يرى بعد أوريستيس نور الحياة).
•(فلعله يعود مبؤاتاة الحظ إىل بيته).
•(ويربهن عىل أنه امللك املنفذ حكم اإلعدام بكليهام؟)(ص.)350
 - 5إن العــودة إىل أســطورة «جــودر» ترينــا أن القتــل مل يتــم يف الواقــع ،العــامل العلــوي ،وإمنا
تــم يف العــامل الســفيل ،العــامل اآلخــر ،عــامل الالشــعور ،وكذلــك تــم ضــد شــبح األم ،ال األم كــا
هــي ،ومــا يؤكــد ذلــك:
 - 5أ /أن القتل وقع عىل الشبح /الوهم.
 - 5ب /أن القتــل قــد تــم يف الالواقــع ،يف العــامل الســفيل ،وهــو عــامل قريــب مــن عــامل الحلــم،
حيــث كل يشء فيــه عبــارة عــن شــبح ووهــم.
مــن كل هــذا نصــل إىل نتيجــة مفادهــا أن عقــدة «أوريســتيس» هــي عقــدة قــارصة يف
التحليــل النفــي إلعطــاء األجوبــة الشــافية ملجمــل األســئلة النفســية – االجتامعيــة ،التــي
تكونهــا حــوادث قتــل األم ،إن كان ذلــك يف الواقــع ،أو يف عــامل اإلبــداع األديب.
لهــذا تــأيت أرجحيــة أســطورة «جــودر» عــى أســطورة «أوريســتيس» يف حــل جميع اإلشــكاالت
النفســية واالجتامعيــة التــي تكونهــا حادثــة قتــل ،أو الــروع يف قتــل األم ..وإن مــا يؤكد هذه
األرجحيــة ،هــو إخفــاق «جــودر» يف قتــل شــبح األم يف املــرة األوىل ،ومــا عقبــه مــن إج ـراء
عقــايب ،وإعــادة املحاولــة مــرة أخــرى ..كل ذلــك يف محاولــة للخــروج مــن ســيطرة األم نهائيـاً،
- 110 -

ومــن ثــم إكــاالً لحــدود رجولتــه ،دون أن يفقــد األم نهائيــاً ،كــا فقدهــا «أوريســتيس»
بالقتــل.
إن قتــل األم ،حقيقــة ،يعاقــب عليهــا العــرف والقانــون والديــن أيضـاً ،مهــا كانــت الدوافــع
واألســباب ،خاصــة أن اإلســام ،كفكــر وفلســفة ،والــذي يقــف وراء منتــج هــذه األســطورة،
ينــص دســتوره (القــرآن الكريــم) ،وهــو مصــدر مــن مصــادر ثقافــة التفكــر الشــعبي ،عــى
النهــي عــن التأفــف أمــام الوالديــن «وال تقــل لهــا أف» ،فكيــف بالقتــل الحقيقــي؟

«القسم الثالث»
(التطبيق)
 - 1بعــد أن تعرفنــا إىل عقــدة قتــل األم ،كــا طرحهــا التفكــر الشــعبي العــريب (األســطوري) يف
الليــايل ،وقــد أطلقنــا عليهــا تســمية «عقــدة جــودر» ،كان عــى البحــث أن يختــار منوذجـاً
مــن األدب العــريب الحديــث ،ليقــرأه ق ـراءة تحليليــة اعتــادا ً عــى مــا تقدمــه «عقــدة
جــودر» مــن كشــوفات نفســية – اجتامعيــة لشــخصيات العمــل األديب ،فلــم يجــد –
كبدايــة أوليــة  -ســوى روايــة الكاتــب العــريب نجيــب محفــوظ «الـراب» ،رغــم مــا قــدم
عنهــا مــن دراســات تحليليــة( ،)11وفــق منهــج التحليــل النفــي الفرويــدي اعتــادا ً عــى
عقــديت «أوديــب» و«أوريســت» ،فإنهــا – أي الروايــة  -تطــرح مجموعــة مــن األســئلة
التــي يف مقــدور التحليــل املعتمــد عــى «عقــدة جــودر» وضــع األجوبــة املقنعــة لتلــك
التســاؤالت ،ومــن ثــم مــد يــد العــون ملعرفــة ســلوك بطلهــا (كامــل رؤبــة الظ).
والجديــر بالتنويــه ،ونحــن نتحــدث عــن هــذه الروايــة ،أن نتذكــر أن الدكتــور عــز الديــن
إســاعيل ،قــد قــدم دراســة تحليليــة نفســية لهــا ،اعتــادا ً عــى عقــدة «أوريســت» ،لكنــه
– يف الوقــت نفســه  -قــد شــكك يف دراســته تلــك بإمكانيــة إعطــاء هــذه العقــدة لإلجابات
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الشــافية ملجموعــة التســاؤالت املثــارة حــول ســلوك بطلهــا «كامــل» فيقــول« :وحــن
نســتعرض أحــداث هــذه القصــة يبــدو لنــا أنهــا ال تتفــق يف ظاهرهــا مــع قصــة بطلنــا
كامــل ،فكامــل كان يحــب أمــه ،وقــد عــاش معهــا طــوال حياتهــا ،لكــن القصتــن تنتهيــان
النهايــة نفســها ،فكــا أن «أوريســت» قتــل أمــه ،فكذلــك كان كامــل الســبب يف وفــاة
أمــه ،إنــه مل يقتلهــا بيــده ،كــا صنــع «أوريســت» ،لكنــه يعــرف ويقــرر أنــه كان الســبب
املبــارش يف وفاتهــا»( .)12إن إدراك هــذه الحقيقــة مــن قبــل الدكتــور الفاضــل ،جعلــه يقــرر
يف مــكان آخــر(ص )269أن شــخصية كامــل كانــت تحمــل يف دواخلهــا تناقضــات بــن
«األوديبيــة واألوريســتية» ،فيــا يقــول يف مــكان آخــر(ص« :)259إن شــخصية كامــل بطــل
هــذه القصــة مزيــج مــن دميــري وهملــت ،ومــن نفســه» ،ليــري نفســه أخـرا ً مــا يقــع
فيــه مــن ســوء فهــم أو تقديــر يف التحليــل .ولــو تنبــه الدكتــور الفاضــل ،وغــره مــن داريس
األدب ،إىل أن أدبنــا الشــعبي – لــو تخلصنــا مــن عقــدة الخواجــة  -يزخــر بــن ثنايــاه مبــا
يعيننــا عــى تفهــم أكــر املشــكالت النفســية واالجتامعيــة تعقيــدا ً ،ملــا وقــع يف مثــل هــذا
الشــك .إن عقــدة «جــودر» ســتعيننا – حق ـاً  -عــى الوصــول إىل تفســر مقنــع لســلوك
بطــل «الـراب» ،دون االعتــاد عــى عقــديت «أوديــب وأوريســت».
 - 2ملخــص الروايــة :تبــدأ روايــة الـراب .بالســطور اآلتيــة« :إين أعجــب ملــا يدعــوين للقلــم،
فالكتابــة فــن مل أعرفــه ال بالهوايــة وال باملهنة...إلــخ»( ،)13نفهــم مــن هــذه البدايــة ،أن
بطــل الـراب هــو الــذي يتحــدث إلينــا مــن خــال تســجيله مــا مــر مــن حياتــه ،بضمــر
املتكلــم ،حيــث يعــود بنــا إىل الــوراء ،إىل أيــام الطفولــة ،أيــام كان يعيــش يف بيــت جــده
مــع والدتــه ..وكانــت أمــه قــد تزوجــت مــن أبيــه الرجــل الــذي كان يعيــش «عالــة» عــى
والــده الــري ،ومــا ورثــه مــن إرث عــن عمــه ..وقــد أنجبــت منــه ولــدا ً وبنتـاً ..وكان األب
ذاك ســكريا ً رشي ـرا ً ،مــا نتــج عــن ســلوكه هــذا الكثــر مــن املشــكالت بينــه وبــن أم
كامــل ،فكانــت أمــه بــن الحــن واآلخــر ،تــرك بيــت زوجهــا لتعــود إىل بيــت والدهــا ..ويف
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مــرة أعادهــا والدهــا إىل بيــت زوجهــا وطفليهــا ،فــكان أن حملــت بــه ،وولدتــه ..لكــن
املشــكالت عــادت مــرة أخــرى ،فتــم االنفصــال النهــايئ بــن الزوجــن ،فعــاش كامل مــع أمه
يف بيــت جــده مدلـاً ،وقــد زاد اهتــام أمــه بــه للتعويــض عــن الــزوج واألطفــال ..حيــث
نشــأ نشــأة غــر صحيحــة ،إذ كان ينــام مــع أمــه يف رسيــر واحــد حتــى سـ ّن متأخــرة ،وكان
يدخــل الحــام معهــا ..فنشــأ خجــوالً ،خائفـاً ،غــر قــادر عــى عمــل يشء بنفســه ..وكان
لســلوك أمــه هــذا ،وتربيتهــا الســيئة األثــر الكبــر يف زرع الخــوف والعجــز داخــل نفســه،
كــا فشــل يف حياتــه الزوجيــة .عندمــا كان طالبـاً يف الثانــوي أحــب – مــن طــرف واحــد -
فتــاة كان قــد رآهــا وهــي ذاهبــة إىل املدرســة .بعــد أن توظــف أخــر أمــه عــن عزمــه عــى
الــزواج ،فانتبهــت األم ملــا حصــل لــه مــن تغــر ،وخوفـاً منهــا مــن انفصالــه عنهــا بالــزواج،
راحــت تذكــره بزواجهــا الفاشــل(ص ،)112ومــا آل إليــه مــن وضــع ســيئ يعيشــانه معـاً.
لكــن ريــاح االبــن تجــري مبــا ال تشــتهي ســفن األم ،إذ يخطــب بنفســه الفتــاة التــي يحبهــا
(ربــاب) مــن أبيهــا ،ويتــزوج منهــا ،واألم كارهــة ذلــك .ويف ليلــة العــرس األوىل مل يســتطع
(كامــل) عمــل يشء مــع زوجتــه ،ومتــي األيــام بهــا دومنــا تقــدم .ومبشــورة مــن أم
ربــاب يوافــق كامــل عــى قيــام (صبــاح) الخادمــة بفــض بــكارة ربــاب ،عندهــا يقــول يف
نفســه« :ولســت أخفــي أين شــعرت بارتيــاح إىل اقـراح األم ،فهــو يزيــل عقبــة مــن ســبييل،
ويخلينــي مــن بعــض املســؤولية ،ويعفينــي مــن مراقبــة األم»(ص.)234
حتــى هــذا العمــل الــذي قامــت بــه صبــاح مل يســاعده عــى مامرســة حقوقــه الزوجيــة،
والقيــام بواجباتــه تجــاه زوجتــه .ومتــر األيــام ويف يــوم مــا يرتــاب كامــل يف ســلوك زوجتــه،
بســبب خطــاب رآهــا تقــرأ فيــه(ص ..)267ويأخــذ مبراقبتهــا أثنــاء ذهابهــا إىل دائرتهــا،
وأثنــاء ذلــك يتعــرف إىل امــرأة بدينــة تكــره بالس ـ ّن ،تدعــى (عنايــات)« :كانــت فــوق
األربعــن إن صــدق نظــري – وقـ ّـل أن يصــدق يف تقديــر األعــار  -وكانــت عــى رغــم
تألقهــا وتزينهــا أقــرب للدمامــة منهــا للحســن ،ذات وجــه مســتدير غليــظ ،وعينــن
- 113 -

بارزتــن ثقيلتــي الجفنــن ،وأنــف قصــر أفطــس ،وشــفتني ممتلئتــن ،ووجنتــن متكورتــن
منتفختني...إلــخ»(ص.)284
وتتوطــد العالقــة بينهــا ..حيــث تســتطيع هــذه املــرأة «حــل» عقدتــه ،فيــارس الجنــس
معهــا بــكل حريــة ..ويف يــوم مــا ،تذهــب ربــاب إىل بيــت والدهــا ،وال تعــود ..فيذهــب
للســؤال عنهــا ،فيجدهــا طريحــة الف ـراش ..وذات يــوم يزورهــا ،فيفاجــأ مبوتهــا ،ويعلــم
مــن أهلهــا أن الدكتــور (أمــن) قريبهــا قــد أجــرى لهــا عمليــة جراحيــة ،فريتــاب يف
أمــر العمليــة ،فيقــدم بالغ ـاً للنيابــة حــول ذلــك ..حيــث يكشــف التحقيــق أن العمليــة
قــد أجريــت إلجهــاض ربــاب جنــن «ســفاح» ..ولــي يبعــد الدكتــور عــن نفســه فشــل
العمليــة ،يحــدث ثقب ـاً بغشــاء «الربيتــون» يــؤدي إىل وفاتهــا.
يعــود كامــل إىل أمــه فيجدهــا مريضــة ،لكنــه يخربهــا بوفــاة زوجتــه ،ويجــري بينهــا
حــوار يتهمهــا فيــه بالتشــفي مــن مــوت ربــاب ،ويغلــظ معهــا الحديــث ،ويخــرج مــن
البيــت مهموم ـاً بعــد أن يقــول لهــا« :اشــمتي مــا شــاءت لــك الشــاتة ،ولكــن إيــاك أن
تتصــوري أننــا ســنعيش معـاً ،انتهــى املــايض بخــره وبــره ،ولــن أعــود إليــه مــا حييــت،
ســأنفرد بنفــي انف ـرادا ً أبدي ـاً ،لــن أعيــش معــك تحــت ســقف واحــد»(ص.)354
يفاجــأ يف اليــوم التــايل مبوتهــا ،حيــث يقــع طريــح فـراش املــرض ،وإذ يبقــى وحيــدا ً ،تــزوره
عنايــات .مثــل هــذا امللخــص البســيط ألحــداث الروايــة ،رغــم قربــه مــن الخطــوط العامــة
لألحــداث لــن يســاعدنا عــى تلمــس مــا يف الروايــة مــن دالالت نفســية واجتامعيــة حــاول
الكاتــب الوصــول إليهــا ،مــا مل نتعــرف إىل الشــخصية الرئيســة فيهــا ،وهــي شــخصية «كامل
رؤبــة الظ» ،وســلوكه مــع شــخصيات الروايــة األخــرى التــي كانــت الســبب يف مأســاته.
 - 3العالقــات :إن القـراءة الفاحصــة للروايــة وأحداثهــا ،ســتقدم لنــا مجمـاً للعالقــات التــي
تربــط كامــل بالشــخصيات النســائية الثــاث ،وتأكيــدا ً لهــذه العالقــات ،يــرى الكاتــب  -أو
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كامــل نفســه وهــو يكتــب مــا مــى مــن حياتــه  -مل ينضــج لنــا أي عالقــة مــا بــن نســائه
ورجالــه ،حيــث جــاءت مثــل تلــك العالقــات رغــم محدوديتهــا باهتــة.
 - 3أ /عالقــة كامــل بأمــه :تبــدأ هــذه العالقــة مــن الســطور األوىل ،وتنتهــي بانتهــاء الروايــة..
وتتســم بالســيطرة مــن قبــل األم عــى االبــن ،فيــا يكــون هــو شــخصاً منقــادا ً.
كان كامــل يحــب أمــه ويحرتمهــا ،وهــي تبادلــه الشــعور نفســه ،يعيــش معهــا يف بيــت واحــد،
وغرفــة واحــدة ،وينامــان يف رسيــر واحــد ،حتــى بلوغــه السادســة والعرشيــن مــن عمــره،
عندمــا أنّبــه جــده عــى ذلــك التــرف الســيئ ..وكان يدخــل معهــا الحــام ،وعــاوة عــى
ذلــك ،فقــد كان يشــبهها مبالمــح الوجــه ..وكانــت هــي ال تســمح لــه باللعــب مــع أقرانــه ،وال
الخــروج مــن دونهــا ..وقــد أثــرت تلــك الســيطرة مــن قبــل األم ،وكذلــك الرتبيــة الســيئة يف
نفســية «الطفــل /الشــاب» فجعلتــه:
أوالً :خجوالً (ص )45وعذرياً (ص.)68
ثانياً :ال يجرؤ عىل اللعب مع أقرانه (ص.)22
ثالثاً :ال يجرؤ عىل الحديث مع اآلخرين (ص.)68
رابعاً :غري قادر عىل عمل يشء اعتامدا ً عىل نفسه (ص.)60
خامساً :ليست لـه القدرة عىل التكيف مع زمالئه يف املدرسة والدائرة (ص.)30
سادساً :هدفاً لعبث زمالئه الطالب ،وإهانة مدرسيه (ص 32و 38و.)77
كل ذلــك جلــب التعاســة لــه ،واالنكفــاء داخــل البيــت ،ومــن ثــم أحضــان أمــه ،فنفســه..
لكنــه كثـرا ً مــا حــاول الخــروج عــى تلــك الســيطرة ،وذلــك االنكفــاء ..فهــا هــو يقــول« :إننــي
ال أســتطيع أن أقــول إننــي اســتكنت إىل تلــك الحيــاة بــا متلمــل ،ولعــي ضقــت فيهــا يف
أحايــن كثــرة ،وتطلعــت إىل الحريــة واالنطــاق ،ولعــل ضيقــي ذلــك مــى يــزداد بتدرجــي يف
مــدارج النمــو ،وأي ذلــك أنهــا أقبلــت تخوفنــي أشــياء ال حــر لهــا ،لــردين عــا أتطلــع إليــه
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مــن حريــة وانطــاق ،ولتحتفــظ يب يف حضنهــا عــى الــدوام .مــأت أذين بقصــص العفاريــت
واألشــباح واألرواح والجــان والقتلــة واللصــوص ،حتــى خلتنــي أســكن عاملـاً حافـاً بالشــياطني
واإلرهــاب ،كل مــا بــه مــن كائنــات خليــق بالحــذر والخــوف»( .)1أمــا أمــه ،فقــد كانــت
تعيــده إىل ســيطرتها ،بأســاليبها الخاصــة ،لكــن مثــل تلــك املحــاوالت – خروجــه مــن البيــت
خلســة واللعــب مــع أقرانــه ،وكذلــك حبــه الفتــاة أثنــاء دراســته يف الثانويــة وغريهــا  -كانــت
تقمــع مــن قبلهــا ،وبالوقــت نفســه مل يكــن ينســاها بســهولة ،وإمنــا ..كان ال شــعوره يحتفــظ
بهــا ..فهــا هــو يقــول« :طاملــا رفــت عــى خاطــري الرغبــة يف هجرهــا يف صــورة أحــام غامضــة،
ولكــن هــل يســعني حقــاً أن أهجرهــا؟» .إن رغبتــه يف التحــرر مــن ســيطرة األم أخــذت
تــزداد عنــده شــيئاً فشــيئاً ،حتــى وصلــت ذروتهــا عندمــا طلــب يــد محبوبتــه بنفســه ،ومــن
ثــم الــزواج منهــا «مبشــورة مــن مجلــة استشــارها» .رغــم هــذه الســلبية الباديــة عليــه أمــام
األم ،كان تفكــره وال شــعوره – يف الوقــت نفســه  -يعمــل ضــد هــذه الســيطرة ،محــاوالً
االنعتــاق منهــا ،أي كانــت هنــاك قوتــان تصطرعــان يف داخــل ال شــعوره ،هــا :قــوة البقــاء
تحــت تلــك الســيطرة ،وقــوة التحــرر منهــا .إن هــذا الـراع يبقــى جياشـاً يف ال شــعوره حتــى
لحظــة املواجهــة الحاســمة مــع أمــه ،بعــد وفــاة زوجتــه ،إذ عندهــا ينتهــي ذلــك الـراع إىل
جانــب قــوة التحــرر مــن تلــك الســيطرة ،حيــث مبــوت الزوجــة متــوت كل القيــم األخالقيــة
التــي كانــت متثلهــا األم ،وتجســدها الزوجــة كصــورة مــن صــور األم .هنــا يتامهــى كامــل
بـ«جــودر» واألم بـــ«أم جــودر» ،ولكــن ،بينــا كان قتــل جــودر شــبح /وهــم األم نهايــة لذلــك
ال ـراع ،ومــن ثــم تحقيــق لوجــوده كإنســان حــر ،رجــل كامــل الرجولــة .كان جوهــر رصاع
كامــل ،ومــن ثــم انتهــاء ذلــك الـراع بقتــل األم ،رغــم كونــه قــد جــاء بصــورة غــر مبــارشة،
لكنــه مــن جهــة أخــرى كان قتـاً مبــارشا ً عنــد مــوت الزوجــة ،وســنتعرف إىل ذلــك يف الســطور
القادمــة .وإذا كانــت أم جــودر قــد أحكمــت – هــي األخــرى  -ســيطرتها عــى ابنهــا جــودر،
بســبب مــا عانتــه مــن فقــد الــزوج والســلوك املــؤذي ألبنائهــا ،فــإن «أم كامــل» قــد لقيــت
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هــي األخــرى الكثــر مــن العــذاب ،بســبب ســلوك زوجهــا ومــن ثــم هجــره لهــا ..كل ذلــك
دفــع بهــا إىل تعويــض مــا فقدتــاه بالتســلط عــى االبنــن واالســتحواذ عليهــا ،إن كان ذلــك
ال شــعورياً ،بســبب الخــوف عليهــا ،أو مــن خــال مــا كانــا يقدمانــه لهــن مــن حــب واحـرام
زائــد ..وكانــت قــوة الجــذب بــن التســلط والرضــوخ قــد أخــذت مداهــا الواســع بصــورة
طرديــة .لقــد وجــد جــودر طريقــه إىل التحــرر واالنطــاق بعــد قتلــه شــبح /وهــم األم ،وهــو
قتــل معنــوي حــدث يف العــامل الســفيل «=الالشــعور» وقــد فعــل كامــل مثــل فعلــه يف قتــل
األم معنويـاً ،مــن خــال:
•مامرسة الجنس مع الخادمة الدميمة.
•مامرســة الجنــس مــع عنايــات ،ومــا كانــت متثلــه مــن صــورة التطابــق لــأم (يف الســن
خاصــة) ،وصــورة التناقــض «القبــح مقابــل الجــال الروحــي والجســدي».
•مامرســة العــادة الرسيــة ،وهــذا مناقــض للقيــم واألخــاق الحميــدة التــي زرعتهــا األم يف
داخــل نفســه ،خاصــة إقامتــه الصــاة يف أوقاتهــا.
•رشبه الخمرة.
مثــل هــذه األعــال الســلوكية ،وهــي أعــال جنســية محرمــة ،عــدا احتســائه الخمــرة ،هــي
النقيــض ملــا كانــت متثلــه األم مــن قيــم وأخــاق حميــدة ،وهــذا يعنــي قتــل تلــك القيــم
واألخــاق يف نفســية كامــل ..أي أنهــا قتــل األم يف الوقــت نفســه ،يف الشــعوره ،عــى أقــل
تقديــر .وهكــذا تــأيت األســطورة التــي أنشــئت يف زمــن غــر زماننــا ،ويف واقــع حضــاري غــر
واقعنــا الحضــاري يف القــرن العرشيــن ،لتحــل لنــا قضيــة حضاريــة – نفســية  -اجتامعيــة ،إنهــا
قضيــة التحــرر مــن هيمنــة اإلرادة الخارجيــة والتــي تجســدت يف هيمنــة إرادة األم.
 - 3ب /عالقة كامل بزوجته:
إن اختيار كامل لرباب زوجة له ،جاء اعتامدا ً عىل اعتبارين أساسيني هام:
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•أنها تشبه أمه «خلقاً وجامالً».
•ألن عالقته بها ،كانت األوىل من نوعها.
ومل تكــن عالقتــه بهــا ،بالعالقــة الســوية بعــد ليلــة الزفــاف األوىل ،فقــد بــدأت حالــة القطيعــة
بينهــا – رغــم مــا يكنــه أحدهــا لآلخــر مــن حــب  -عندمــا فشــل يف أن يكــون رج ـاً يف
ف ـراش الزوجيــة .ولــو بحثنــا عــن أســباب ذلــك ،لوجدنــا أكــر مــن ســبب جعــل مــن هــذه
العالقــة غــر مثمــرة ،لتصــل إىل حــد االنقطــاع ..ومــن هــذه األســباب مــا هــو موضوعــي،
ومنهــا مــا هــو ذايت.
أوالً :العوامــل واألســباب الذاتيــة :مثــل قدرتــه عــى مامرســة الجنــس مــع النســاء القبيحــات
(الخادمــة الدميمــة وعنايــات) ،وكذلــك مامرســته العــادة الرسيــة ،وانكفائــه داخــل
حــدود عاملــه املتخيــل.
ثانياً :العوامل واألسباب املوضوعية :وقد جاءت كلها من تأثري أمه فيه ،مثل:
 - 1تأثري عالقته بأمه يف جعله رجالً ناقص الرجولة أمام زوجته.
 - 2االختيــار الرسيــع لربــاب زوجــة لــه؛ حيــث جــاء هــذا االختيــار بدافــع الشــعوري ،كونهــا
تشــبه أمــه مــع بعــض االختالفــات الطفيفــة.
فوالدتــه كــا بــدت لــه ،يف الصــورة القدميــة «بقامــة طويلــة وجســم نحيــل ووجــه مســتطيل
وعينــن واســعتني خرضاويــن وأنــف دقيــق مســتقيم»(ص ،)8فيــا كانــت ربــاب تتصــف بـــأن
لهــا «قامــة طويلــة وقــدا ً نحيف ـاً رشــيقاً وبــرة قمحيــة (…) ووجه ـاً مســتديرا ً (…) وأنف ـاً
صغـرا ً دقيقـاً»(ص ،)85أي أن ربــاب هــي الصــورة املطابقــة ألمــه مــن ناحيــة الجامل الجســدي
بالنســبة إليــه ،مــع فــارق قليــل ســنتعرف إليــه يف وجــه عنايــات ،فالقامــة طويلــة ،والجســم
(القــد) نحيــل (نحيــف) ،واألنــف دقيــق مســتقيم (صغــر دقيــق) ..أي أن كامــل قــد اتجــه
«الشــعورياً» إىل هــذه الفتــاة عنــد محاولتــه التحــرر مــن ســيطرة األم ،فعــاد إليهــا مــرة أخــرى.
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 - 3إن شــعوره بعاطفــة الحــب تجــاه ربــاب مــن طــرف واحــد ،هــو تجربتــه األوىل والوحيــدة
مــع النســاء ،خــارج حــدود عالقتــه بأمــه ..وهــذه املحاولــة يف التحــرر مــن ســيطرة األم،
قــد دفعتــه مــرة أخــرى إىل الســيطرة نفســها ،مــا يعنــي أن اختيــاره مل يكــن موفقـاً.
 - 4كان يف صغــره ،قــد شــغله ســؤال مل يجــد إجابــة لــه عنــد والدتــه ،عندمــا حــاول معرفــة
ســبب هــرب شــقيقته مــع رجــل غريــب ،والــزواج منــه ،ومــن ثــم اإلنجــاب(ص،)48
إن الجــواب عــن هــذا الســؤال ،قــد وجــده عنــد الخادمــة (الدميمــة) فهــا هــو يقــول:
«فصارحتنــي مــرة بأنهــا تعلــم أمــور خليقــة بــأن تعــرف ،وانجذبــت إليهــا عــى قبحهــا
باهتــام ورسور ،وواجهــت التجربــة بلــذة وســذاجة ،عــى أن العهــد بهــا مل يطــل ،فــا أرسع
أن ظبطتنــا أمــي متلبســن ،ورأيــت يف عينــي أمــي نظــرة بــاردة قاســية ،فأدركــت أننــي
أخطــأت خطــأ فاحشـاً .وقبضــت عــى شــعر الفتــاة ومضــت بهــا ،فلــم تقــع عليهــا عينــاي
بعــد ذلــك ،وانتظــرت عــى خــوف وخجــل ،ثــم عــادت متجهمــة قاســية ،ورمــت صنيعــي
باملذمــة والعــار ،وحدثتنــي عــا يســتوجبه مــن عقــاب يف الدنيــا وعــذاب يف اآلخــرة ،ووقــع
كالمهــا منــي موقــع الســياط ،حتــى أجهشــت باكيـاً .ولبثــت أيامـاً أتحــاىش أن تلتقــي عينانــا
خزيـاً وخجـاً»(ص ،)49هــذا املقطــع – رغــم طولــه النســبي يكشــف لنــا األســباب الخفيــة
التــي دفعــت بكامــل إىل عــدم مامرســة الجنــس مــع زوجتــه منــذ الليلــة األوىل لزواجهــا.
بتضافــر هــذه العوامــل ،وأثرهــا يف الالشــعور ،أصبــح كامــل يف وضــع ســلبي مــع زوجتــه،
حيــث أصبــح الجنــس ،يف الشــعوره – عمـاً غــر مقبــول مــن قبــل اآلخريــن ،بداللــة هــرب
أختــه مــن بيــت والدهــا مــع الرجــل الــذي سيشــرك معهــا يف جرميــة مشــابهة لجرميتــه
مــع الخادمــة ،ومثــل هــذا الفعــل /الجــرم يســتلزم العقــاب يف الدنيــا واآلخــرة ،خاصــة إذا
كانــت هــذه املــرأة التــي ميــارس معهــا الجنــس ربــاب تشــبه إىل حــد مــا أمــه ،فهــو  -وطيلــة
أيــام حياتــه  -عــاش مــع أمــه ،يف البيــت ،ويف الحــام ،ويف الف ـراش ،لكنــه مل يفكــر – ولــو
للحظــة واحــدة – يف أن ميــارس – حتــى لــو كان ذلــك يف خيالــه  -الجنــس معهــا.
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إن العالقــة التــي تربــط بينهــا ،هــي عالقــة األمومــة التــي انتقلــت بــكل عنارصهــا إىل العالقة
التــي كانــت لـــه مــع زوجتــه ،وهــذا يعنــي أن أي اتصــال جنــي مــع الزوجــة معنــاه الفســق
باملحــارم؛ إذن فالــزواج ،كمــروع أراد منــه أن يحــرره مــن ســيطرة األم وهيمنتهــا عليــه ،قــد
فشــل فشـاً ذريعـاً ،وأصبــح مرشوعـاً إلعادتــه مــرة أخــرى إىل أحضــان األم دون وعــي منــه.
 - 3ج /عالقة كامل بعنايات:
مل تكــن عنايــات ســوى الصــورة الثانيــة للخادمــة الدميمــة ،والصــورة املعكوســة لــأم..
عــى الرغــم مــن أنهــا مطابقــة لهــا مــن ناحيــة الســن إىل حــد مــا ،حيــث كانــت
تداعبــه قائلــة« :يــا كتكــويت»(ص ،)312كــا تداعــب األم طفلهــا ،إن مامرســة الجنــس
مــع الخادمــة الدميمــة يف فــرة الطفولــة ،ال ميكــن عــده إال عم ـاً محرم ـاً ومعاقب ـاً
عليــه ،خاصــة مــن قبــل األم ،ذلــك الشــخص املهيمــن واملســيطر واملوجــه ..وإن إعــادة
مثــل تلــك املامرســة – حتــى لــو كان ذلــك بعيــدا ً عــن نظــر األم – مــع عنايــات ،يعنــي
هــو محاولــة للخــروج مــن تلــك الســيطرة؛ لــذا نـراه وقــد نجــح – ليــس يف التحــرر من
ســيطرة األم نهائيـاً  -وإمنــا يف إعــادة الثقــة بنفســه ،ومامرســته حقوقــه الرجوليــة مــع
الجنــس اآلخــر ،لهــذا نـراه يعلــن عــا شــعر بــه مــن اطمئنــان وثقــة بالنفــس.
 - 4مــن كل مــا ســبق ميكــن الوصــول إىل :أن العقــدة التــي كانــت تكبــل كامــل ومتنعــه مــن
أن يكــون رج ـاً عــى ف ـراش الزوجيــة ،هــي خوفــه مــن مامرســة الجنــس مــع املحــارم،
بســبب مــا كانــت تشــكله األم يف الشــعوره ،مــن قــوة كبــح كبــرة أمــام حقوقــه الرجوليــة..
فــكان الشــعوره يصــور لــه الزوجــة كأنهــا هــي أمــه ،وأن أي مامرســة مــع املــرأة القبيحــة
هــي محاولــة لتحــدي تلــك القــوة ،وكذلــك ،محاولــة للخــروج مــن تلــك الســيطرة ،ولكــن
كل ذلــك مل يغنــه شــيئاً ،فامزالــت األم هــي املســيطر واملهيمــن القــوي عليــه .إمنــا مــا
وصــل إليــه مــن حالــة الخــوف والعجــز ،وعــدم قيامــه بواجباتــه الزوجيــة ،كان بفعــل
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قــوة هيمنــة األم ،وأن هــذا العجــز قــد دفــع بزوجتــه إىل أحضــان رجــل آخــر ،ومــن
ثــم املــوت املخــزي ليــس للزوجــة فحســب ،بــل لــأم ومــا متثلــه مــن قيــم .أي أن مــوت
الزوجــة قــد جــاء ليمثــل مــوت األم ،عندهــا تــأيت خامتــة تلــك األم ،أي خامتــة للقــوة
املســيطرة واملهيمنــة.
وإذا كان يف األيــام املاضيــة ،قــد فكــر يف خيالــه فقــط ،يف أن يــرك أمــه ،أي الخــروج مــن
ســيطرتها ،فإنــه اليــوم قــد أصبــح يف حالــة ال يحســد عليهــا بوجــود هــذه األم ،لهــذا ن ـراه
يهــرع إليهــا ،ليســمعها كالم ـاً جارح ـاً وقاســياً ،عندمــا تطلــب منــه أن يرحمهــا مــن هــذا
القــول القــايس ..فيــا كان هــو يؤكــد مــع نفســه قائـاً« :ولكنــي مل أرحمهــا»(ص .)353وقبــل
أن يرتكهــا يخربهــا بقـراره األخــر« :اشــمتي مــا شــاءت لــك الشــاتة ،ولكــن إيــاك أن تتصــوري
أننــا ســنعيش مع ـاً .انتهــى املــايض بخــره ورشه ولــن أعــود إليــه مــا حييــت»(ص.)354
بهــذه الكلــات دفــن كامــل أمــه وهــي حيــة ،أي أنــه قتلهــا؛ ألنــه كان يشــعر يف قـرارة نفســه
بــأن أمــه قــد ماتــت مبــوت زوجتــه؛ ألن يف مــوت ربــاب والــذي كان فيــه كامــل ســبباً غــر
مبــارش ،كان ذلــك املــوت موتـاً لــأم ،وإن يف ذلــك املــوت الســبيل إىل االنطــاق والحريــة ..ويف
اليــوم الثــاين يســمع مبوتهــا عندهــا يتهــم نفســه بقتلهــا وكــا قتــل جــودر شــبح /وهــم أمــه،
فقــد قتــل كامــل شــبح /أمــه ،عندمــا كان هــو الســبب فيــا وصلــت إليــه حالــة الزوجــة ،ومن
ثــم موتهــا .هنــاك ســؤال يلــح يف هــذه الســطور ،هــو هــل عوقــب كامــل عــى جرميتــه هــذه،
أم ال؟ مثــل هــذا الســؤال ،نجــد إجابتــه يف القســم األخــر مــن الروايــة ،حيــث ميــرض ويدخــل
يف غيبوبــة تامــة ،يقــول كامــل« :ال علــم يل بالســاعات الطــوال التــي قضيتهــا يف غيبوبــة تامــة،
ولكــن مثــة أوقــات أخريــات كنــت أتخبــط يف ظلــات بــن الغيبوبــة واليقظــة ،إنهــا دنيــا
غريبــة معتمــة تتوزعهــا األحــام ،فــكان يداخلنــي شــعور بأننــي حــي ،ولكــن حــي كميــت
وهن ـاً وعجزا ً…إلــخ»(ص ،)363هــذه الحالــة ميكــن تشــبيهها بحالــة النقاهــة ،النقاهــة بــن
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املــرض (الوقــوع تحــت ســيطرة األم) ،والشــفاء منــه (والتحــرر مــن تلــك الســيطرة) ،وعــودة
ملــا قلنــاه ســابقاً ،فــإن بدايــة متلمــل كامــل وانزعاجــه مــن ســيطرة األم بعــد ارتيــاده الحانــات
وزياراتــه الفاشــلة لبيــوت الدعــارة ،وهــي أعــال ال ميكــن عدهــا تحديـاً جديـاً لســيطرة األم،
نقــول إن بدايــة ذلــك التملمــل قــد تجســد يف عالقتــه بعنايــات ،الصــورة املضــادة لصــورة األم،
أي أنهــا تجســيد لــأم /الوهــم ،األم /الشــبح ،وإن مامرســة الجنــس معهــا ،هــو عمــل يشــبه
تعريــة جــودر أمــه.
إن األم يف «ال ـراب» قــد انقســمت يف الشــعور كامــل إىل قســمني ،أحدهــا :روحــي وقــد
تجســد يف ربــاب ،والثــاين :جســدي /مــادي ،وقــد تجســد يف عنايــات ،فهــا هــو يقــول« :وزاد
مــن حــريت أننــي شــعرت شــعورا ً عميق ـاً بأننــي ال غنــى يل عنهــا مع ـاً ،بــل مل أجــد ســبيالً
إىل املفاضلــة بينهــا ،فهــذه روحــي ،وتلــك جســدي ،ومــا عــذايب إال عــذاب مــن ال يســتطيع
أن يــزاوج بــن روحــه وجســده .ومــاذا تكــون قيمــة الدنيــا بغــر هــذا الوجــه الجميــل
املتســم بالطهــر والكــال؟ ولكــن مــاذا يبقــى يل مــن لــذة ورجولــة إذا فقــدت املــرأة
األخــرى؟»(ص.)310–309
إن مأســاة كامــل قــد متثلــت يف كيفيــة الجمــع بــن الــروح والجســد ،وكالهــا عنــد أمــه ،ومــا
كل مــن رباب وعنايــات قــد «ينحرف»:
يؤكــد ذلــك مــا يذكــره يف أن خيالــه الــذي تـراءت فيــه ٌّ
«بغتــة إىل أمــي بــا داع ،فاتخــذت مكانتهــا يف رشيــط هذه الصــورة املتالصقــة»(ص.)310
ولكــن الكاتــب – الشــعور البطــل  -قــد جســدهام يف شــخصيتني مــن لحــم ودم وأحاســيس،
وكان عليــه وهــو يحــاول الخــروج مــن ســيطرة األم أن يقــي عــى هاتــن الشــخصيتني ،فــكان
عجــزه الجنــي ســبباً يف مــوت «الــروح» = الزوجــة ،وكانــت مامرســته الجنــس مــع عنايــات
موتـاً «للجســد» ،الــذي كثـرا ً مــا رآه يف البيــت والحــام ورسيــر النــوم ،والــذي كان يخــاف منــه،
عندمــا كانــت زوجتــه تتعــرى أمامــه ،إذ يقــول« :لقــد بــت أخــاف جســمها بقــدر مــا أحبهــا».
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الخالصة:
مام تقدم ميكن الوصول إىل:
 - 1أن تراثنــا األديب القديــم لــو قــرئ قــراءة متأنيــة لتوصلنــا إىل مــا فيــه مــن كنــز مثــن
لألفــكار والطروحــات التــي ميكنهــا اإلجابــة عــن ع ـرات األســئلة التــي ميكــن أن تطــرح
يف زماننــا هــذا.
 - 2أن هــذا الـراث يزخــر ،كــا الـراث العاملــي ،بالكثــر مــن النظريــات واألفــكار التــي ميكــن
تشــكيلها بصــورة متكاملــة ،تجعــل منهــا ليــس نظ ـرا ً إىل مــا طــرح يف ال ـراث العاملــي،
وإمنــا أكــر عمقـاً واســتجابة إىل مــا تريــد أن تقولـــه تلــك األفــكار والطروحــات العامليــة –
اإلغريقيــة واليونانيــة  -القدميــة .خاصــة فيــا يتعلــق بالطروحــات النفســية واالجتامعيــة
املعروفــة كعقــدة «أوديــب» و«أوريســت».
 - 3أن عقــدة «جــودر» ميكــن عدهــا مــن العقــد املهمــة يف التحليــل النفــي ،والتــي ميكــن
مــن خاللهــا الوصــول إىل نتائــج مهمــة يف تفســر ســلوك بعــض شــخصيات األعــال األدبيــة.
 - 4أن عقــدة «جــودر» اســتطاعت – يف الســطور الســابقة  -أن تقــدم تحليـاً نفســياً لســلوك
بطــل «ال ـراب» الــذي شــككت ،بعــض الدراســات التحليليــة لــه ،يف أن يكــون مبقــدور
التحليــل املعتمــد عــى عقــديت «أوديــب» و«أوريســت» مــن تفســر ذلــك الســلوك.
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املصادر

1.1ألف ليلة وليلة – منشورات دار التوفيق – بريوت  -األجزاء (.)6 ،5 ،4
2.2قصصنا الشعبي من الرومانسية إىل الواقعية – د.نبيلة إبراهيم  -دار العودة  -بريوت .1974 -
3.3اإلسالم والجنس – د.عبدالوهاب بوحديبة  -ترجمة :هالة العوري  -مكتبة مدبويل (ب  -ت).
4.4أسخيلوس وأثينا – جورج تومس  -ترجمة :د.صالح جواد كاظم  -وزارة اإلعالم /بغداد – .1975
5.5القصــص الشــعبي العراقــي يف ضــوء املنهــج املورفولوجــي – داود ســلامن الشــوييل  -املوســوعة الصغــرة  -وزارة
الثقافــة واإلعــام .1986 -
6.6التفسري النفيس لألدب  -د.عز الدين إسامعيل  -دارة العودة  -بريوت .1981 -
7.7الرساب  -نجيب محفوظ – دار مرص للطباعة  -ط.6/

الهوامش:

1.1ألف ليلة وليلة  -ص.957
2.2قصصنا الشعبي – ص.121
3.3رمبــا تفســر ذلــك – هــو رأي قابــل للنقــاش  -أن الطفــل عندمــا يبلــغ ســن الســابعة ،عليــه أن يخــرج مــن نطــاق
ســيطرة األم (كنفهــا) للدخــول يف معــرك الحيــاة.
4.4اإلسالم والجنس – ص.302
5.5املصدر السابق – ص.295
6.6هنــاك نــص بابــي يرجعــه بعــض الباحثــن إىل كونــه مرجع ـاً ألســطورة «أوديــب» وهــذا الــرأي يحتــاج إىل دراســة
معمقــة ،تؤكــد صحــة أو بطــان هــذا الــرأي« ،انظــر كتــاب مــن ألــواح ســومر إىل التــوراة» ،ص.226
7.7نقلت بترصف من كتاب «أسخيلوس وأثينا» ص.325
8.8يعطــي التفكــر الشــعبي لالبــن األصغــر دورا ً كب ـرا ً يف رســم أحــداث الحكايــات .انظــر كتابنــا «القصــص الشــعبي
العراقــي »..ص.159
9.9اإليرينات – هي أرواح السلف.
1010أسخيلوس وأثينا – ص ،368وستكون أرقام الصفحات الواردة يف املنت من املصدر نفسه.
1111التفسري النفيس لألدب .ص.250
1212املصدر السابق – ص ،260وستكون أرقام الصفحات الواردة يف املنت من املصدر نفسه.
1313الرساب – وستكون أرقام الصفحات الواردة يف املنت من املصدر نفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) اشــرك هــذا البحــث يف ملتقــى الســياب الثالــث املقــام يف جامعــة البــرة يف  ،1993/5/15وكذلــك فقــد تــم إلقــاؤه عــى
حدائــق اتحــاد أدبــاء ذي قــار – ضمــن املنهــاج الثقــايف للفــرع.
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املؤلف يف سطور
داودد سلامن الشوييل
باحث وكاتب

صدر له:
 - 1القصــص الشــعبي العراقــي يف ضــوء املنهــج
املورفولوجــي (دراســة) .1986
 – 2أبابيل (رواية) .1988
 - 3طائر العنقاء (قصص قصرية) .1988

كتب جاهزة للطبع:
 - 1القصــص الشــعبي العراقــي – دراســات
وتحليــل.
 - 2مشكلة الجنس يف الرواية العراقية.

