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:األصل والتسمية/ الليايل: أوال
:الليايلأصل - 1

إنّ الذي بني أيدينا هو نسخ هلذا الكتاب، أكثرها : "قالت سهري القلماوي
ناقص وأقلها كامل، وهي ختتلف اختالفا ظاهرا من حيث ترتيب القصص 

.(1)"وعددها ووجود البعض يف نسخ دون سائرها

قص الكتاب يف أصله كان شفهيا هلذا تعرض للنإذا بإمكاننا أن نقر أن هذا 
فوية اليت ترويها الذاكرة اجلماعية لتكون من موروثها والزيادة، وهذا حال املرويات الش

.الشعيب
–من ت حقبة طويلة من الزظلّ"والليايل يف األصل جمموعة قصص وحكايا جمهولة املؤلف، 

واية الشفوية، وهذا مصري كل عن طريق الرتنتقل من جيل إىل آخر -قبل أن تقيد بالكتابة
، ويكاد يكون البحث يف أصل الليايل ضربا (2)"احلكايات املروية يف اآلداب الشعبية العاملية

طائري الرخ "من اجلنون والالمعقول، إذ السعي إلجياد نسخة أم هلا أشبه بالبحث عن 
للسؤال عن أصل ومصدر هذا ارسونمما دفع الباحثون والد. (3)"والعنقاء األسطوريني

قدية إالّ بعدما سافر هذا الكتاب إىل ومل تثر هذه القضية يف الساحة األدبية والن،الكتاب
.م وحتقيقه لشهرة مل ير هلا مثيل1704الغرب مع أول ترمجة له سنة 

ويعد القرن التاسع عشر البداية األوىل النطالق البحث يف هذا اال، وأول من أثاره 
سلفستر دي ساسي، وجوزيف فون هامر، وكان رأي هامر أن أصل الكتاب فارسي، "

ه واحلال هذه اختلفت غري أن(4). "بينما رأى دي ساس أن الكتاب عريب اللحمة والسدى
اآلراء، وتعددت بني النقاد، فمنهم من نسبه إىل العرب، وآخر إىل الفرس، وهذا باهلند وذاك 

.الليايل إال تألقا يف مساء الفن واإلبداعباليهود وكل هذا مل يزد 

.51،دت، ص 4ألف لیلة ولیلة، مطبعة المعارف، القاھرة، مصر، ط: سھیر القلماوي(1)
، 44، ع39، آفاق المعرفة، وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة، س )األصول والتطور(لة ولیلة ألف لی: شریفي عبد الواحد(2)

.172، ص 2000حزیران، 
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط"األنساق الثقافیة وإشكالیات التأویل"السرد العربي القدیم : ضیاء الكعبي(3)

.75، ص 2005
، ص 1997استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، دط، : علي عشري زاید(4)

153.
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فالليايل عامل أسطوري ساحر، مليء باخلوارق والعجائب فيه من املتعة والدهشة 
جاء جمهول النسب، غفال من "الشيء الكثري، إنه عالج للنفس وصحة للعقل والبدن وإن 

جاءت غفال من اسم ذكر اسم مؤلفه، حىت إن أول ترمجة إجنليزية لليايل العربية هذه 
.(1)"مترمجها أو مترمجتها، وليس لنا دليل على نسب النص

لكن إذا كان هذا هو حال البحث فما مدى جدواه؟ وهل يعقل أن ننبش عن 
سراب؟ أم أن إقرار النقاد بتعدد نسخ الكتاب يصعب من مهمة البحث؟ وملاذا عد العديد 

دب العاملي؟ أيعقل أن تكون شهرة هذا الكتاب نص الليايل نصا أسطوريا وأدرجه ضمن األ
.!بال أصل؟

تأيت كشكل للتجربة التارخيية يغيب املؤلف يف "يايل كما يف األعمال الكربى يف اللّ
" ألف ليلة وليلة"النص وميحي، ويتحول النص إىل إمكانيات تأويل ال حدود هلا، نعود إىل 

هذا املوت الذي جعل لليايل رحم . (2)"لشاعرألننا نشهد اليوم موت املؤلف، وموت النيب ا
.عريب ال جدال فيه، خبلفيات وامتدادات فارسية وهندية وعربية ويهودية

يرى أنه من العبثية حماولة تعمية الطريق وتضليل حركية " فعبد امللك مرتاض" 
جنس بشري من بقية العناصر /التاريخ، إذ كيف ميكن جعل العرب جمرد عنصر

"إذ تساءل وأحلّ يف السؤال...). اليهود،/الفرس/نوداهل( كيف سكت الفرس، وخرس : 
اهلنود، وجتاهل اإلغريق عن كل هذه الروائع وتركوا العرب وحدهم ينسجون حكاياها، 

.(3)"ويروون أحداثها

صديق بأن هذا النص نتاج إنساين اشتركت فيه عديد فمن الصعوبة مبكان الت
.تلفة املنشأ والتوجه واالعتقاداألجناس وهي خم

.61، 60، ص ص 2006، 3،ط1المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ج : عبد اهللا محمد الغذامي(1)
.73، ص 1982، 2، دار األدب، بیروت، لبنان، ط"دراسات نقدیة"الذاكرة المفقودة : إلیاس خوري(2)
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن )تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد(ألف لیلة ولیلة : عبد الملك مرتاض(3)

.3، ص 1993عكنون، الجزائر، دط، 
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نا نتساءل عن سعي األدباء والنقاد إىل حتقيق األدب العاملي؟ مث إنّغري أن
ما تعين أن القضايا اليت مفهوم العاملية األدبية ال يعين أن األدب نتاج عديد األجناس وإن

.يايلا ما حققته اللّيعاجلها النص تتجاوز احلدود اإلقليمية لتصل إىل العاملية، وهذ

، *)هـ346ت (للمسعودي " مروج الذهب"لقد ذكرت الليايل يف 
، واالمتاع واملؤانسة أليب **)هـ438ت (والفهرست البن الندمي حممد بن إسحاق الوراق 

ولفرط احلاجة إىل احلديث ما وضع فيه الباطل، : "إذ يقول) هـ400ت (وحيدي حيان الت
ل ملا يعجب ويضحك، وال يؤول إىل حتصيل وحتقيق مثل هزار أفسان، وخلط باحملال ووص

.(1)"وكل ما دخل يف جنسه من ضروب اخلرافات

ه املستشرق سلفستر دي ساسي أما عند احملدثني وكما سلف ذكره عد
Silvestre de Sacy من أصول عربية مدحضا لآلراء اليت أرجعته إىل أصول فارسية

الذي قال بوجود عناصر Joseph Von Hammarكس جوزيف فون هامر وهندية، على ع
.كالفارسية واهلنديةةغري عربي

وإذ كان هذا رأي الباحثني املستشرقني فإن الباحثني العرب وعلى رأسهم 
مؤلف "ل ناقدة عربية تقوم بدراسة ومتحيص الكتاب لتصل إىل أن سهري القلماوي، أو

.(2)"وليلة، مؤلف شعيبالكتاب، أي ألف ليلة
إن ألف ليلة وليلة مثرة من : "غري أم عبد امللك مرتاض يقر بعربية خالصة هلذا الكتاب فيقول

.(3)"مثرات احلضارة العربية اإلسالمية ونتاج من نتاجها

وعديد هم النقاد العرب الذين وقفوا على هذا النص بالدراسة والتحليل 
وعن النص األم، أمثال حمسن مهدي، صفاء خلوصي، حممود سائلني عن أصوله األوىل

. طرشونة، أمحد حسن الزيات، فاروق سعد، أمحد كمال زكي، نبيهة عبود وغريهم

إرم ذات العماد، فھو عندما یذكر خبر ھذه المدینة األسطوریة كما جاء في مجلس معاویة ینبھ على أن ھذا الخبر أثناء حدیثھ عن مدینة *
).75السرد العربي القدیم، ص : ینظر ضیاء الكعبي(یدخلھ الفساد من جھات من النقل وغیره، وھو من صنعة القصاص 

كتب المصنفة في األسماء والخرافات یجعل الریادة الزمنیة في ھذا الفن من في حدیثھ عن أخبار المسامرین والمخرفین وأسماء ال**
). 78السرد العربي، ص : ضیاء الكعبي(نصیب الفرس، وعندما انتقلت إلى العرب نسجوا على منوالھا وأضافوا إلیھا إضافات إبداعیة 

.23،دت، ص 2الزین، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، طاالمتاع والمؤانسة، ضبط وشرح أحمد أمین وأحمد : أبو حیان التوحیدي(1)
.4ألف لیلة ولیلة، ص : سھیر القلماوي(2)
.6ألف لیلة ولیلة، ص : عبد الملك مرتاض(3)
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وال يتوقف االختالف لدى النقاد عند األصول العربية، والفارسية، واهلندية 
صول يونانية، كحكاية ، بل يوجد من أدرج بعض حكايات الليايل إىل أعند هذا احلد

ذلك أن موادها األولية وأخيلتها ذات شبه عجيب ملواد بناء األوديسة اإلغريقية "السندباد 
مثلما " املهاارتا"، وهناك من أرجعها إىل (1)"وأخيلتها وخصوصا يف سلوك أبطال احلكائني

حمة جلجامش، وهي أعمال تنتمي للميتولوجيا اهلندية وإىل مل"فعلت الباحثة فريال غزول 
اليت عرفت كأول ملحمة وكأول عمل أديب عظيم يف وادي الرافدين، فالباحثة ترى أن نص 

قد تشكل من اندماج بعض املالمح من املهاارتا ومن أسطورة جلجامش، " ألف ليلة وليلة"
فأعيد تشكيلها يف القصة اإلطار ويف القصص األخرى، فجلجامش كان ملكا مستبدا ضاق 

رعا، إىل أن وجد من يقابله وهو أنكيدوس، بينما عندنا يف نص الليايل جند تذمر به شعبه ذ
الناس من شهريار مث جاءت شهرزاد، فكانت كاملقابل له مث صارت رفيقته كما كان 

".جلجامش"رفيق " أنكيدوس"
كان زوجها يلعب القمار فخسر كل شيء مث " درابودي"ويف املهاارتا هناك امرأة امسها 

زوجته، وعندما كان اآلخر حياول جتريدها من الثياب، كانت تطلب من اإلله خسر 
أن مينعه، فكان الرجل كلما هم برتع ثياا طال القماش بني يديه، وبالتايل مل " كريشنة"

ومن هنا قارنت الباحثة بني استطالة القماش وبني شهرزاد، اليت "يستطع أن جيردها منه، 
.(2)"تطيل فيه لتخلص نفسها من املوت، ومن االغتصاب أيضاكانت تستمر يف احلكي وتس

ومع هذا ال ميكن أن جنرد الليايل من اخلصوصية العربية اإلسالمية، وأيا يكن األمر 
الليايل من أعظم اآلثار اليت حكتها الذاكرة اجلماعية ومن أشهر القصص الشعبية اليت فإنّ

.حكت الليايل املالح

.134النثر الفني القدیم، أبرز فنونھ وأعالمھ، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، دط، دت، ص : عمر عروة(1)
.13، ص 2008، 1بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة، دار الحوار، دمشق، سوریا، ط: المصطفى مویقن(2)
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:ابزمن الكت-2

إذا سلمنا برأي النقاد أنه ال أصل لكتاب الليايل، كونه خلطة عجيبة، 
وبانوراما متنوعة، فيجب أن نسلم كذلك أن زمن تأليفه جمهول، وإذا سلمنا مبا سلم به 

فإنه من الطبيعي أن نعرف مؤلفه -كعبد امللك مرتاض–البعض اآلخر بأن أصل الليايل عريب 
، "ابن عبدوس اجلهشياري"رتاض إىل أمر غريب ورد مؤلف الليايل إىل وزمنه، وإن ذهب م

وبعض يرد زمن الليايل إىل العصر العباسي، إذ عرف العرب فيه أحسن القصص السيما 
القصص الشعيب الذي يتميز بنكهة خاصة وال ميكن بأي حال من األحوال معرفة زمن تأليف 

حصر فترة التأليف ما بني القرنني ومن النقاد من. عةالكتاب، ما دام أنه بانوراما ثقافية متنو
".كليلة ودمنة"الثالث عشر والرابع عشر، ومنهم من جعلها معاصرة لكتاب 

راث النثري السردي العريب حيفل باملظاهر التفمن املعروف أنّ
واملغازي مثل كتاب ألف ليلة وليلة ويف السري "الغرائبية مثلما هو يف /السحرية/الفنطازية

سرية عنترة بن شداد والسرية اهلاللية، إضافة إىل ما حفلت به الكثري من أشكال النثر العريب 
من مظاهر غرائبية مثل املقامات وكليلة ودمنة البن املقفع ورسالة الغفران أليب العالء وغري 

.(1)"ذلك
مبكان حتديد أصل وعلى الرغم من كل هذه االختالفات نقر أنه من الصعوبة 

وإذا كان كذلك، . وزمن كتاب جمهول النسب واملؤلف، فالزمان مبهم كونه انتقل مشافهة
فمن أين جاءت تسمية الكتاب؟ وملاذا ألف ليلة وليلة دون عنوان آخر، كشهرزاد مثال أو 

.شهريار؟ وهل يطابق الدال مدلوله؟
:أصل التسمية-3

لتعارضات والتناطحات اليت أحدثها كتاب الليايل يف لقد سبق احلديث عن تلك ا
جمهولية أصله وزمنه، ويعزى هذا إىل طبيعة اخلطاب : الوسط النقدي، وانتهى القول إىل

هذا، وإن اختلفت اآلراء والتفاسري حول تسمية هذا األثر، فإن .الشفهي يف حد ذاته
فترمجه العرب إىل لغتهم " فسانةهزار أ"كتاب هندي يسمى "البحوث أثبتت أن نواة الليايل 

.87، ص 2004، 1المقموع والمسكوت عنھ في السرد العربي، دار الھدى للثقافة والنشر، سوریا، ط: فاضل ثامر(1)
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ألن " ألف خرافة"ولو أرادوا الدقة مسوه " ألف ليلة وليلة"قبل القرن الثالث للهجرة ومسوه 
.(1)"كلمة أفسانة تعين خرافة

ا جيلد ميستر أمGild Meisterب العرب فريى يف التسمية داللة بالغية، وهرو
يلهم الفطري إىل الوزن املوسيقي جعلهم يضيفون الليلة تشاؤمهم منه، وملمن العدد الزوجي و
.الواحدة بعد األلف

ه التسمية كوا متأثرة أو وجهة نظر مغايرة يف هذElittman" إليتمان"ولـ
.(2)ألف عبد وعبد- 2. ألف جارية وجارية-1: ة مع كتابني مهامتناص

والعبيد؟ أم األمر جمرد مقارنة ومصادفة يف أكانت هذه الرؤيا ألن الليايل عامر باجلواري 
.التسمية؟

من عمل القرن السادس، "إىل زيادة الليلة على األلف " أمحد حسن الزيات"يذهب 
وهي تفيد اإلكمال، فاأللف عدد تام وإذا زيد عليه الواحد أفاد الكمال، وهي درجة فوق 

وال خيرج عن نطاق االجتهاد لدى الدارسني وهذا نوع من اإلخراج أو التأويل، . (3)"التمام
.أو الباحثني

إنّ: نقول، وعليه"ألف ليلة وليلة"وأيا يكن األمر فإن التسمية املتفق عليها هي 
تعدى احلدود اإلقليمية، واجلغرافية ملضانه األوىل، وارحتل وجاب " ألف ليلة وليلة"كتاب 

ألمواج، ارحتل عرب رحالت الزالت مستمرة، ويف البلدان، وحتدى غضب البحر وتالطم ا
.كل رحلة كان كاألمرية اليت تزداد طلباا مرة بعد مرة، حىت ترتدي حلّة جديدة

ورغم ذلك فالليايل وهي جتوب األصقاع بقيت حمافظة على إطارها العام، وعلى 
.خصوصية ذلك اإلطار، أو النواة اليت يتوالد عنها احلكي

. 173، ص )األصول والتطور(ألف لیلة ولیلة : شریف عبد الواحد(1)
، رسالة دكتوراه "دراسة أسلوبیة مقارنة"معماریة البناء السردي بین ألف لیلة ولیلة والبحث عن الزمن الضائع، : رنزیھة زاغ(2)

.21، ص 2008، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر، )مخطوط(
.21المرجع نفسھ، ص(3)
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:لولبية السرد واألسطرة: ثانيا
:القصة اإلطار- 1

يايل نسيج عنكبويت متداخل ومتشابك اخليوط، معلوم املركز، ومركز الليايل اللّ
.وحمور دوراا هو القصة اإلطار اليت خلصت دوافع السرد والقتل معا
فال، سر الليايل، وغرور القصة اإلطار زبدة الكالم ومفتاح الصندوق ذو السبعة أق

الزوجة، الذكر الذي توقد نارا واشتعل غيضا، فخرج يف /الذكر الذي كسرته خيانة األنثى
، "شاه الزمان"و"شهريار"غري أن. رحلة حبث ليطفئ اللهيب، وجيد العزاء عند بين جنسه

.وجدا العزاء عند نفس اجلنس لكنه من اجلن
!فهل يا ترى ميكن خيانة اجلن؟

الرجل، فها هو شهريار وشاه الزمان يتعرضان /مستحيال أن تكسر شوكة الذكرليس
للخيانة من طرف املرأة، وها هو اجلن كذلك تضرب قوته وجربوته من املرأة كذلك، كيف 

.(1)"إنّ املرأة إذا أرادت أمرا ال يغلبها شيء: "ال ولساا يقول
يف كل ليلة فتاة تزوجأن يذا قرر شهرياروإذا كان القول والكالم للمرأة فالفعل للرجل، هل

عذراء، ويقتلها يف الصباح بعد أن قتل زوجته وجواريها، وظل على هذه احلال يستفحل 
طيلة ثالث سنوات، حىت انقرض اجلنس األنثوي يف مملكته، مما جعل الوزير يقع يف مشكلة، 

أن يزوجها هلذا امللك، الوزير/وملا تأزم الوضع وساء حال الوزير طلبت شهرزاد من أبيها
من بني يدي هذا . حىت ختلصه من هذا املأزق، وتكون فداء لبنات املسلمني وسببا خلالصهن

"الطاغية إذ قالت لوالدها ا أن إمباهللا عليك يا أبت زوجين هذا امللك فإما أن أعيش، و: 
)2("أكون فداء لبنات املسلمني وسببا خلالصهن من بني يديه

رار هذه البنت صغري أن إ!أي أب يقدم ابنته إىل خمالب املوت!هيهاتلكن
-على مضض–جعل األب يستجيب لرغبتها ) احلسناء، العذراء، املثقفة، املتعلمة، املتأدبة(

وعليه تزوجت شهرزاد شهريار فأجنبت يف الليلة األوىل حكيا، وبدوام احلكي دام الزواج، 
حكاية جديدة بأسلوب متميز ومشوق أوليلة قصة وأخذت تقص على شهريار يف كلِّ

.13ص ، 1ألف لیلة ولیلة، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ج(1)
14ألف لیلة ولیلة، ص )2(
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متدفق ، حيوي، مجيل، أسلوب أطال العمر، وقهر السلطان، وبعث احلياة أسلوبللغاية، 
.من جديد

ومن له أدىن بصرية سيسأل ال حمال عن السر وراء هذا؟ وكيف يكون السرد 
. مفتاح للفرج؟ وكيف تكون العاطفة شفاء للعقل؟

:النجاةوسر/لولبية القص-2
، متخذة من فكرة "دنيازاد"يايل مبساعدة أختها تبدأ شهرزاد حكيها مع بداية اللّ

حىت يستمتع -حيث أجل امللك قراره–السرد أداة لنجاا، وتأجيال لقتلها /قطع احلكي
من التشويق بسماع تكملة القصص العجيبة اليت كانت تسردها الساردة مع الكثري

إنّ ما : "والعجائبية، وبأسلوب ممتع، يؤجل يف وضع رقبتها على سيف اجلالد وهذا بقوهلا
".سأحكيه أعجب مما حكيت

يايل باحلكايات، كلها إذ تبدأ شهرزاد حكيها حبكاية التاجر والعفريت، وتتواىل اللّ
.األماحلكاية/احلكاية األصل/مشدودة إىل طرف احلكاية املركز

وقف شائق وقد جعلت الساردة حكيها مفتوحا، إذ تنهي كل ليلة قصتها مب
وهذا ما يلزم على امللك ،"وسكتت شهرزاد عن الكالم املباح " مفتوح، مردوف بعبارة

كما جتري –أمتت شهرزاد "إبقائها لسماع اية القصة، وظل األمر على هذا املنوال حىت 
.(1)"ليلة من احلكاياتألف ليلة و-األقوال

فاحلكاية األم هلا قدرة على توليد حكايات مرتبطة ببعضها البعض، بسمات 
يايل بأمجعه مولود من رحم نص يعمل باعتباره مركزا لعدد غري متناه مشتركة، وكأن نص اللّ

رة تكوين بتقدمي أسطو" "اإلطارية"من الدوائر املتعددة احمليط والنسيج، حيث تقوم القصة 
فبني (2)"ظاهرة القص، بينما تقدم القصص املؤطرة النتائج املختلفة املترتبة على هذا التكوين

اد ، ترسم شهرز"سكتت شهرزاد عن الكالم املباح"و" بلغين أيها امللك السعيد"عباريت 
.يرتكز إىل رؤية مشوليةعاملها بفضاء معماري وهيكل لوليب

.153، ص 2005، 1،مكتبة اآلداب ،القاھرة،مصر، ط"ألف لیلة و لیلة و اآلداب العالمیة"الروایة األم : ماھر البطوطي(1)
،عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و "ألف لیلة ولیلة"لیالي " شھرزاد"المسكوت عنھ في خطاب : سوسن ناجي رضوان(2)
.329،ص 1997سیتمبر/، یولیو1،ع26داب،الكویت،مجاآل
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إىل إعادة بناء أسس -شهرزاد-عمارية اليت هدفت من خالهلا هذه اهلندسة امل
إىل بعدين ال ميكن مستندة يف ذلك). عقدة القتل/اخليانة(الشهريارية ينة ومفاهيم املد

:ما سعيد يقطني يففصلهما، خلصه
.إن توالد احلكايات يف ألف ليلة وليلة وتناسلها يتحقق زمنيا على أساس-1
)1("ب إىل األعجب إىل أكثر عجبااالنطالق من العجي-2

فباحلكي تناسل املعىن، وعربه نسجت ليايل ألف ليلة وليلة وعن طريقه حققت 
شهرزاد حياا، وبه احتالت على شهريار ومددت حياا، فليلة بعد ليلة كان احلكي يتمدد 

فيه، تعد نفسها يف الوقت الذي تتهرب"واملوت يؤجل ويف كل ليلة كانت شهرزاد متنح 
باملتعة مث تؤجلها، وكلما أشبعت رغبة أثارت أخرى حمملة بالذكرى الزاهية للرغائب 

)2("السابقة

فبهذا التداخل والتناسل حققت شهرزاد مبتغاها، وأعادت شهريار إىل دورة احلياة 
سطورة فكانت بذلك أ. العادية، ونزعت االعتراف منه بالعفو عنها وإعالنه الزواج منها

.زماا وأسطورة كل األزمان بال منازع
الليايل؟ أم هناك عوامل دخلت يف أسطرة هذا /هذا ما أسطر شهرزادهلفيا ترى
باحلكايا اخلرافية واألسطورية؟فعمالنص الشرقي امل

عفوا إن قلت الشرقي العريب ألن هذا هو ما أراه وما يراه حممد غنيمي هالل يف 
تتفق املصادر العربية واألجنبية على أن أصل الليايل يعود إىل املصدر الفارسي، وعلى : "قوله

الرغم من أصلها الفارسي فإا بعثت بروح شرقية عربية، ذات طابع إسالمي، فأصبحت 
.)3("عربية قلبا وقالبا

.هل عرف العرب األساطري؟: إنّ هذا القول جيعلنا أمام أمر مهم هو
:يايلأسطرة اللّ-3

قبل أن نتحدث عن أسطرة الليايل جيدر بنا أن نتساءل هل عرف العرب األساطري؟ 
.وهل متتلك العرب أساطري حتفظ تارخيها وفكرها؟

.62، ص 2006، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط"من أجل وعي جدید بالتراث"الروایة والتراث السردي : سعید یقطین)1(
.34، ص 2006، 1للطباعة والنشر، طIMBH، "أحادیة الدال وتعدد المرجع"الجسد السردي : جمال بوطیب)2(
.317، دت، ص5الألدب المقارن، دار العودة،دار الثقافة، بیروت، لبنان،ط: محمد غنیمي ھالل:ینظر)3(
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إننا حني نراجع بعض املصادر العربية، جند أخبارا كثرية عن معتقدات العرب يف "
ولكن هذه املصادر ال تتجاوز هذه األخبار إىل ذكر . ياناماجلاهلية، وعن تصورام ود

وقد حاولت الكتب اليت تناولت األساطري العربية بالبحث وضع . األسطورة العربية الكاملة
هذه األخبار أو اخلرافات يف إطار الديانات واملعتقدات اليت عرفتها الشعوب البدائية بصفة 

أساطري أمة وأخرى، بل القصص الشعبية عند األمم عامة، نظرا ملا الحظوه من تشابه بني
)1("املختلفة

مثل هذه املالحظات قد تعيدنا للسؤال املطروح أوال، ما دمنا ال منلك أسطورة إنَّ
واحلال هذه إذا قمنا بإطاللة على املوروث األديب فإنهكاملة مبالمح وخصائص عربية حبتة، 

ف يلفت انتباهنا أن الفكر العريب كان فكرا أسطوريا، فلقد اجلاهلي سو/قبل عصر التدوين
و الشمس واألرض(آمن باألسطورة وأقام طقوسها، فعبد األوثان واألصنام والكواكب 

أساطريهم حول اجلن كثرية، واعتقادهم ا ف"واعتقد بعامل اجلن، ،وآمن بتعدد اآلهلة) القمر
دية، حيملون خيامهم على ظهور أنعامهم، مث رأوا ملا انساق البدو إىل أطراف البا،)2("ثابت

مدينة تدمر فيها القصور ذات األعمدة، واجلنادل الكبار الضخام، مل يستطيعوا أن يصدقوا 
أن بشرا يستطيع أن يبين مثلها، فهيأ هلم ضعفهم وعجزهم أن كائنات من غري عاملهم أشد 

.)3("بناها اجلن: منهم قوة قد بنتها، فقالوا
وتعكس فكرهم ومعتقدام . وهي على قدر من التطور*العرب القدمية متعددةفثقافة

.اليت مارسوها منذ غابر العصور
إذ . ولوجياية جدا، وقد عدها البعض من امليثويف احلقيقة إن الكتابة الشعبية العربية بر

ريب على أن للعرب أساطري بعد أن خاض يف دراسة الفلكلور الع" أمحد كمال زكي"أكد
:املتنوع وتساءل بعد كل هذا قائال

.)4("أفنظن أن هؤالء كانوا بال أساطري يف وقت كان لغريهم فيه كل شيء؟"

.282، ص 2004دراسات في األدب الجاھلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،دط، : عبد العزیز نبوي)1(
.62، ص1،1995ان، طاآلداب المقارنة، دار الجبل، بیروت، لبن: محمد التونجي)2(
.األساطیر العربیة قبل اإلسالم: ینظر محمد عبد المعید خان)3(

، دار العودة، بیروت، في حدیثھ  عن قضیة "دراسة حضاریة مقارنة"األساطیر : لمعرفة تعدد الثقافة العربیة عد إلى أحمد كمال زكي*
).41ص –2ص (السامیة والتراث، التاریخ المقنع 

.30، ص "دراسة حضاریة مقارنة"األساطیر : مال زكيأحمد ك)4(
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أساطري"رس يف كتابه وبعد أن تناول هذا الباحث التراث السامي بالد "على أنّأكد
ال شيء : "ائالليتأكد من له أدىن شك أن يرجع إىل التراث اجلاهلي قو للعرب أساطري

أكثر من الرجوع إىل التراث اجلاهلي شعرا كان أو خطابة أو كهانة مسجعة، ويف الوقت 
بصدها على ،و قامواين عندناشيوخ الدهااليت رفضRelicsنفسه االهتمام بتلك املأثورات 

.)1("أو من قبيل اهلذر الذي ندد به اجلاحظ" الكفريات"أساس أا من 
اءل اإلنسان العريب البدائي كغريه من الناس عن نشوء الكون وخلق اإلنسان لقد تس

ومصريه من أين جاءوا وإىل أين يذهب، واألكيد أن هذه األسئلة سبقت املرحلة اجلاهلية، 
.هذه األخرية اليت ضاع منها الشيء الكثري إثر املستجدات اليت شهدا العرب آنذاك

، لكن هذا النظام - ما يف ذلك شك- هم األسطوريوعليه فإن العرب كان هلم نظام
كان املسلمون من أهل احلكم "تعرض لعمليت حتوير كبريتني، ففي العصر اإلسالمي األول،

ومن أرباب العلم يتحاشون يف أول األمر ذكر األصنام واألوثان لقرب عهد القوم ا 
مة ما رمبا قد يكون عالقا ا من ولبقيتها فيهم وصدور الكثري منهم لكيال يثروا يف نفوس العا

.)2("احلمية األوىل، محية اجلاهلية فيعود األمر إىل الضالل القدمي
أمعندما أخذوا فيما بعد يسجلون أخبار اجلاهلية، "حوير الثانية فقد كانت ا عملية الت

كتب اإلخباريون ما شاءوا وعدلوا وحذفوا وأضافوا ما شاءوا، لكن هذه العملية مل تكن
األوىل، ولعلها مل تكن األخطر، بل يبدوا أن عملية التحوير األوىل هي تلك اليت متت إثر 

)3("احتكاك العرب بأفكار التوحيد

لقد صنع اإلنسان اجلاهلي لنفسه آهلة عبدها وآمن ا، وإن آمن بأن الكون حيكمه إله 
ن هذه األساطري وحتدث واحد يوكل املهام لآلهلة الصغار، فالقرآن الكرمي ملا نزل حتدث ع

.عن تلك الطقوس اليت كان ميارسها العريب آنذاك
�cr﴿:فقد قال سبحانه وتعاىل ß�ç7 ÷èt� urÏ̀BÂcrß�«!$#$tB�wöN èd��ÛØo��wuróOßgãèxÿZt��cqä9q à)t�urÏä Iwàs ¯»yd

$tRàs ¯»yèxÿä©y�Y Ïã«!$#4ÇÊÑÈ﴾)18يونس،آية(.

.39األساطیر،ص : أحمد كمال زكي)1(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، "نظرات في النقد و القصة و األسطورة و األدب الشعبي"أولیة النص : طالل حرب)2(

. 113،ص1999، 1بیروت، لبنان، ط
.113المرجع نفسھ، ص )3(
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�cqàÿÎ=tG ø� s�ÇÌÈ ﴾) 3الزمر،آية(.

قرابني م بالولقد عبد اجلاهلي الكواكب والنجوم السيما القمر والشمس، وتقد
حول زواج بعض األعراب من من أشهر األساطري العربية اليت حتكى"واعتقد باجلن، إذ 

ما ذكر يف مصادر كثرية من أن عمرو بن يربوع بن حنظلة تزوج سعالة فمكثت السعايل
فطارت إىل أهلها شاهدت يوما برقا على بعد السعايللديه زمنا أولدها فيه بنني، ولكنها

.(1)"موا أنه سيجدها خري امرأة ما مل تر برقاالذين كانوا زع
...).هوبل، الالت، العزة(كما عبد العرب األصنام 

عوج بن "، "اخلضر والضيزن"، "زرقاء اليمامة"، "إساف ونائلة"ومن أساطري العرب كذلك 
".العنقاء"، "عفاق

هتمام بدراسة ، إال أنه واحلال هذه بدأ االاالعرب ال متلك أساطريأنّيعتقدوخمطئ من
راسة يعزى إىل األساطري، واملأثورات الشعبية حديثا يف عاملنا العريب وهذا التأخري يف الد

:جانبني
.   الفهم لألساطري فهما عميقا/األول قلة اجلهود العلمية، واجلانب الثاين غياب الوعي

راسة اية والدهميش، إذ افتقد هو اآلخر إىل العنالفولكلور العريب الثري عان التحىت
يف دراسة النقاد والباحثني، على الرغم فلكلور الغريب الذي احتل مكان مهماعلى عكس ال

بل هي ،املوروثات الشعبية/الفلكلورية/من أن العرب ال تعاين من ضآلة املادة األسطورية
ل والغريب يف األمر أن جيد هذا املوروث العريب االهتمام من قب،غنية وثرية كما وكيفا

الغرب، بل من املوروثات األسطورية العربية من نالت شهرة عاملية، إذ ل منها /اآلخر
ألف ليلة وليلة: "يايلأسطورة اللّ: ومن بينها جند. سواءالشعراء والنقاد واألدباء على حد "

اليت نالت شهرة عاملية وتأثر ا كبار األدباء، وعليه أصبح من الواجب معاشرة هذا التراث 
.رسا وإبداعا، بل استيعابه يف ضوء احلاضر مبا أنه الزال يعيش معناد

يايل من القصص الشعبية العربية اليت امتزجت فيها عوامل خمتلفة يف بوتقة واحدة فاللّ
شهرزاد اليت مارست تأثريها وحالوا وطالوا /فتجمعت يف قلب وعقل وعاطفة ساردا

.رويها عن ظهر قلبعية تعلى القلوب فراحت الذاكرة اجلم

.13المیتولوجیا عند العرب، ص : عبد الملك مرتاض(1)
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فعامل اجلن والشياطني والعفاريت، وأنصاف البشر واآلهلة، وطقوس عجيبة غريبة 
هذه املادة اليت تعكس واقع الفكر العريب يف مرحلة ما . أسطورية شكلت مادة الليايل

ر عن واقع إن قصص ألف ليلة وليلة كانت تعب"وتعكس عقليته وعاداته اليت ميارسها، إذ 
وألا كذلك، فقد عاشت يف )1("العربية العريضة وتعكس مهومها وطموحهااجلماهري

الذاكرة، ملا فيها من مجال احلبكة واألسلوب واخليال، ورمبا األسطورة، نشدت وجذبت 
.القلوب إليها

اء لوصف  ل هو معاجلة الواقع، وتشخيص الدبومغزى الليايل ليس فقط غاية شهرزاد، 
اذ، إنه عامل القص والغرابة ترفده " "وليلةفألف ليلة . "واءالدتشكيلة عريضة لعامل سحري أخ

)2("األسطورة، اخلرافة، واحلكاية الشعبية واألمثال واألشعار واملعارف املختلفة

وإذا كان الغموض سر األساطري، فإن نص اللّيايل نص غامض، يعلقك بصمت 
ج متواصل، متداخل، ممتع، لذيذ، له ساردته، نص متشابك اخليوط معقد املسالك، إنه نسي

يف النفس "طالوة، وعليه حالوة، وحالوته عليها سحر أخاذ، ونزعته القصصية نزعة متأصلة 
)3("للمعرفة وإرضاء حب االستطالع فيهالبشرية، ومرتبطة بسعي اإلنسان إلشباع مه 

وممكبريا من عامل شكل جزءا ا أسهم يف أسطرة الليايل هو موتيفات اخلواريق اليت ت
لقوى اخلري ا الليايل، فالتعلق بقوى غامضة غيبية، واإلميان بالسحر والسحرة وتسخري كل هذ

والشر.
إذ افتتحت شهرزاد لياليها حبديثها عن اجلان واملردة، والعفاريت واحتوت قصصها 
على أمور غرائبية فهذا جين طويل القامة عريض اهلامة واسع الصدر والقامة، وذاك 

ابن إبليس خاطف ابنة امللك، وآخر يتخذ شكل احلية والثعبان، "رمجوس"ابن " جرجريس"
و سجنه يف القماقموهذا إنسان ممسوخ مسخه الشيطان بفعل السحر أو بغرض االنتقام

حالت العجائبية األسطورية وما إىل ذلك، كل هذا إلخراج امللك من حالته والر،السليمانية
.االفكر البشري سوي- وال تزال–انا سويا مثلما جعلت األسطورة إنسو جعله اليوتوبية 

، 2أثر ألف لیلة ولیلة في القصة األوروبیة، مجلة الطلیعة األدبیة، وزارة الثقافة والفنون ودار الجاحظ، بغداد، ع: عبد الجبار محمود)1(
.19، ص 1979، شباط، 2س

.11، ص 1998، 1لسلة، مؤسسة االنتشار العربي، بیروت، لبنان، طالجنس والسلطة في ألف لیلة و: محمد عبد الرحمن یونس)2(
.44، ص "نص ألف لیلة ولیلة"بنیة المتخیل في : المصطفى مویقن)3(
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:شهرزاد موضوعا أدبيا: ثالثا
:سلطة اللغة وسلطان النص/شهرزاد-1

فت ة لترويض املتمرد الذي حكم على األنثى باملوت، بل وقّاللّغمارست شهرزاد 
من احلكي والسرد " يلةألف ليلة ول"غة أمام سلطان امللك شهريار لتجعل منه بعد سلطة اللّ

فإذا ما سكتت تعلق شهريار بصمتها يوما كامال إىل أن تتكلم مرة "طفال متعلقا بالصمت 
.)1("أخرى لتمارس عليه سلطة اللغة وسلطان النص

غة هي اليت حققت لشهرزاد وجودها، وباحلكي والسرد ضمنت جتاوزها للموت فاللّ
اوز سلطة القوة وامللك؟لطة أن تتجاحملتوم واملفروض لكن كيف للس.

اوكيف للمرأة أن تتحدى الرا /جل للحفاظ على حياجهة واحلفاظ على من ذا
بقاء جنسها جسديا ومعنويا من جهة أخرى؟

يلة الواحدة بعد األلف غة حققت شهرزاد مرورها عرب ألف ليلة وليلة، ليعلن امللك يف اللّفباللّ
.البيان/ليت قتلها سحر اللغةعدوله عن فكرة القتل، هذه الفكرة ا

مارست لعبة السرد واحلكي، وجعلت شهريار يعيش درزاشهويف حقيقة األمر إن 
الطفل الذي ينام على حكايا األم واجلدة، وهي بفعلها هذا تعاجل /مرحلة طفولة من جديد

لفترة احلمل بطفولته وكأا متارس عالجا نفسيا دام ما يعادل الزمن الطبيعي اشهريار بدء
وجعلته "وبذا تكون املرأة قد أدخلت الرجل البالغ رحم افتراضي وحضانة جمازية . ضاعةوالر

يعتمد عليها يف رضاعة ليلية يتطلع إليها وينتظرها، فصار عالة على املرأة مثل طفل مع أمه، 
(2)"ن والنت سطوتهحىت تدج .

جمهوال، ومغارة مظلمة بالنسبة فشهريار كان مبثابة نص غامض مطمور املعامل، كهفا
شهرزاد اليت امتلكت الكلمة السرية لفتح هذه املغارة، وامتلكت سلطة الكلمة /للساردة

ص وتصل إىل مناطقه احملرمة، فبعد ألف وسحر العبارة، فاستطاعت أن تتغلغل يف فجوات الن
ليلة وليلة وشهرزاد تراود شهريار عن نفسه حىت انفتح هلا مقريلة األوىلساحمها منذ اللّها بأن .

ولكنه كالنص يتمنع ويتدلل حىت يرضي غروره، غرور الذكر الذي جيهل العديد من قارئته 
هذه القارئة اليت كانت تكشف له باللغة عن عوامل كان يعتقد أنه حيملها بداخله، لقد كسر 

.57المرأة واللغة، ص .: 57عبد اهللا محمد الغذامي)1(
.59المرأة واللغة، ص : عبد اهللا محمد الغذامي(2)
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ثوية اليت افتكتها كسرا سلطة اللغة، اللغة األن،أفق توقع القارئ، كما كسرت سلطة النص 
جتيء املرأة اآلن لتخطف القلم من بني يدي الرجل ولتدخل إىل اللغة بوصفها "من الرجل 

تنشئ وتبدع ومل تعد جمرد موضوع لغوي أو رمز شعري أو ) ذاتا(صوتا مستقال وبوصفها 
.(1)"أداة سردية

امتياز إذ وذا تكون شهرزاد قد قاومت شهريار بسالح اللغة، فجعلت منه مستمعا ب
أدخلته يف لعبة ااز وشبكته يف نص مفتوح نص تقوم احلبكة فيه على االنتشار والتداخل "

.(2)"والتبدل والتنوع وتاه الرجل يف هذا السحر اجلديد
دإن كان هذا ح–فاللغة عند شهرزاد ليست ألفاظا ومجال، وأصواتا مسموعة 

.ابل إا لغة حية ناطقة جتاوزت مو-استعماهلا
فالقارئ لنص الليايل يشد انتباهه أمر مهم، وهو تلك اللولبية واحللزونية اليت امتاز ما 
النص، فمن كل نص يتولد نص آخر، ينمو ويكرب، ويتطور إىل أن يشكل نسيجا حمكم 

فنص الليايل جسد أنثوي من حيث التوالد والتناسل، إذ كل حكاية حتمل . احلبك والسبك
إنه /كاية األخرى، تتولد عنها وخترج من جوفها، هي إذن جسد ولود ميتدبداخلها بداية احل

.جسد أنثوي
خيانة الرجل، بل خيانة القارئ الذي جيهل /هذا اجلسد األنثوي القادر على اخليانة

.الكثري عن هذا اجلسد املغري للتطلع لذا جتسدت اخليانة حضورا وغيابا يف هذا اجلسد

:غيابا/حضورا/اخليانة-
مل سحري أسطوري، جيمع املتناقضات، ويوحد املستحيالت، إذ جنـدها  االلغة عإنّ

حتضر اخليانة مرة وتغيبها مرة أخرى، حتضرها مع املرأة وتغيجل،وحتضـرها مـع   بها مع الر
الذيالقصواحلكي /السرد/جل لتغيبها مع املرأة، فحضور اخليانة استدعى حضور القصالر
ليتوقـف السـرد                بعد األلـف  الواحدة يلةب اخليانة زاد متام اللّوغيا"ألف ليلة وليلة"دام
.غة األنثوية اعترافها من الذكر على قدرا يف السرد واحلكيتأخذ وتنتزع اللّو

.129واللغة، ص المرأة : عبد اهللا محمد الغذامي(1)
58المرجع نفسھ، ص (2)
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ليلة من بكر، مث الزواج كلّ"اخليانة كانت دافع القتل والسرد معا لذا قرر شهريار 
اخليانة ثانية، وانتقاما من زوجته األوىل اليت بالذي قد يسبيقتلها صباحا، ختلصا من بقائها 

.غة ال غريوتقرر شهرزاد عالجه من مرضه باللّ(1)"مل ترع حرمة قصره
تهما ليقفا على مملكخروج شهريار وأخوه من /حيل واخلروجفاخليانة كانت دافع الر

خيانة املرأة للجين مع مخسمائة وسبعني جسدا ذكريا، بالعدد نفسه من اخلوامت زيادة خليانتها 
.مع شهريار وشاه الزمان الذي أراد معرفة السبب

إن هذا العفريت قد اختطفين ليلة عرسي مث إنه وضعين يف علبة، : "فانظر كيف جتيب املرأة
ع على الصندوق سبعة أقفال، وجعلين يف قاع البحر وجعل العلبة داخل صندوق، ووض

.(2)"العجاج املتالطم باألمواج، ومل يعلم أن املرأة إذا أرادت أمرا ال يغلبها شيء
اهر أن شهريار أخذ قوهلا دون متعن فيه، واعتقد أن كل امرأة خائنة يف كل الظّ

كان مستوى الرجل وإن األحوال، مهما كانت جارية، حرة، عبدة أو حىت ملكة ومهما
ومل يعلم أن املرأة إذا أرادت "كان جنيا، لكنه مل ينتبه ومل يقرأ أهم ما يف اخلطاب وهو قوهلا 

.!، فهي متلك سلطة تفوق سلطة الرجل إذا أرادت ذلك" أمرا ال يغلبها شيء
ني يف الشهرزادي هذا، أدركت شهرزاد أن املعادلة متساوية الطرف/ولقد أدرك العقل األنثوي

:نظر شهريار
.القتل= اخليانة = املرأة 

فأرادت أن تعيد شهريار بلغتها إىل الصورة األوىل اليت عرف ا املرأة اخلائنة لتصحح طريف 
.املساواة عنده

وهذا ما حيمله ،وحنن كقراء نقول إن اخليانة، خيانة فتاة الصندوق كانت بدافع 
جل الذي أحبته وكان من املفروض أن وفاءا للراملسكوت عنه يف خطاا، فهي ما خانت إال

إذْ، يف منظورهاتزف إليه لوال خطف العفريت هلا واحلد من حريتها وبذلك استحق اخليانة
:أعطت هذه املرأة معادلة أخرى

الوفاء = خامتني + مخسمئة وسبعني خامت = شاه الزمان + شهريار + مخسمئة وسبعني رجل 
.اخليانة+ 

.85اآلداب المقارنة، ص : محمد التونجي(1)
.13ألف لیلة ولیلة، ص (2)
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.          وخيانة لسارق سعادالزوجهااخليانة كانت وفاء ببساطة أكثر
غة، غة وال شيء خارج اللّوباملقابل جند شهرزاد تعرض شهريار يف مرآة ذاته، وهذا فقط باللّ

وجعلته يدرك أن . فلقد جعلت منه حاكما عادال يف مواطن وحاكما مستبدا يف مواطن
وال . ، وال حيكم على جمتمع فوة أحد أعضاءهاحلاكم العادل من يأخذ األسباب مبسبباا

كون كمن حكم على نفسه نا ذا احلكم نيعقل أن نقتل املرأة ألن واحدة خائنة، وإذا حكم
حققتها اللغة يف اللّيايلفالعدالة اليت. باملوت، فغياب العدل ورجاحة العقل موت ال مفر منه

.يف عامل خيايل أنثوي بامتياز
وال نص بدون لغة، . شهريار أنه ال سلطة للنص خارج سلطة اللغةفشهرزاد أثبتت ل

النص يتهيأ منذ "فالرجل ال قيمة له دون األنثى، واألنثى ال وظيفة هلا خارج الرجل، إذ كان 
يبدأ باألم اازية مع حضانة البطلة ). اًأم(البداية لكتابة حكاية طويلة عن املرأة بوصفها 

.(1)"عية، وكلها أمومة من األنثى للذكرللوحش وتنتهي بأمومة طبي
:غز واألسطورةاللّ/شهرزاد-2

الليايل يطّلع على العامل الشرقي ويتعرف على أفكاره /القارئ واملستمع لصوت شهرزاد
وتصوراته، إذ تنقله شهرزاد عرب حكاياها يف رحلة أسطورية جيوب ا البالد ويتعرف على 

العجاب عرب رحالت السندباد، متأنسا متلذذا جمالسته عرب األجناس والعباد، ويواجه األسفار
تأخذه إىل عوامل اخليانة املختلفة، ترحل به إىل ،قماقم سليمانوحكايا اخلوارق واجلان،

وإن كانت مستها اخليانة، سالحها الذكاء العقلاألزمنة القدمية لتكشف له أن املرأة سالحها 
.وإن كان الرجل يهوى مجاهلا األنثوي

تأخذه يف رحلة اجلمال األنثوي مبحطاته املختلفة لتكسر مسلمة الذكر، بل لتدحض 
وإن كانت هذه الفكرة سبب احلكي والسرد، هذه . (2)"أن املرأة أساس اخليانة واملكر"فكرة 

حكمت على نصف اتمع وأساسه باملوت بسبب خيانة املرأة أي زوجة شاه "الفكرة اليت 
جة شهريار مع أحد العبيد السود، ليأيت القرار وحيكم احلاكم الزمان ومن بعدها زو

وصاحب السلطة والقرار، ومدبر شؤون البالد بقتل املرأة مع أول قبلة إلشراقة مشس للفجر، 
رها، حىت يأيت ما هو ل سيف اجلالد رقبة كل أنثى ليسيل دما ميسح اخلطيئة األوىل ويكفّيقب

.76المرأة واللغة، ص : عبد اهللا الغذامي(1)
.10، ص 2000ط، ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،د"دراسات"ألف لیلة ولیلة وسحر سردیة العربیة، : داوود سلیمان الشویلي(2)
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ع سلطة القرار بسحر البيان، سان ليقطحىت يأيت اللّأحد من السيف، وأقوى من احلجر، 
ج اخليال والعقل األنثوي حكاياه اليت تنتهي مع كل صباح، إذا ما سكتت شهرزاد وينس

جاءت حكاياها "حديثها مع إحاللة كل ظالم، إذ "شهرزاد"عن الكالم املباح،تواصل 
موعة من اخليوط السمياكعنقود العنب يف تصميمه، والر كة اليت كانت هي األخرى بط

.(1)"حتوي على جمموعة من اخليوط اخلضراء الرفيعة اليت حتمل حبات العنب
شهرزاد وهي تنسج حكاياها، وتسرد لياليها كانت تستند إىل مساعدة أختها 

.-نا هنا نتذكر مساعدة شاه الزمان ألخيه شهرياروإن–" دنيازاد"
.لكن من تكون شهرزاد؟
يايل اختلفوا ارسون حول اللّيل جمهولة األصل، ومثلما اختلف الدمثلما جاءت الليا

كذلك حول أصل شهرزاد، إذ تأرجحت اآلراء بني قطبني، قطب يقول باألصل الفارسي، 
فهي بنت . (2)"بنت البلد: معناها"واآلخر يقول باألصل العريب، وأيا يكن األمر فشهرزاد 

التاريخ والطب وما إىل ذلك وقد قيل إا قرأت ألف الوزير، الواسعة الثقافة، القارئة لكتب 
مت أفكارها بعديد العلوم واملعارف، فكانت سبب ت عقلها وطعكتاب وبذلك غذّ

إا بالفعل لغز حير شهريار، وعقل احتواه، وقلب وعاطفة . خالصها، وسبب شفاء شهريار
الكبار والصغار فقد احتضناه، فكانت بذلك شهرزاد لغز حير العباد، وعقل سلب عقول 

ولو وجدها صيب قروي حلملها ... جا معجزة قادرة على تفسري نفسهاجوهرة الر"كانت 
فشهرزاد . (3)"يكلَّيتلراح يعيدها حمتوحشبدائيلو وجدهاو،أقرب كوخإىلصارخا

.ا وأا امرأة بألف امرأةميما عجز الغرب عن فكه، نص مستغلق سلغز عجز العرب ك
إذا خاصة –ا وترتدي لباس األخصائي النفساين شهرزاد عندما ختلع لباس أنوثته/فاملرأة

تصبح أخصائية نفسانية بامتياز، تفك أصعب العقد - لت غرفة النوم إىل قاعة عالجحتو
وتشخص الدبل تكون بلسما للجراح وشفاء للقروح، وتكون اجلسد . واءاء لتصف الد

ثالث (إذا كان بينهما رابط قوي يستحق االستمرار سيما ،وح الذي ال ميكن فصلهاوالر
).أوالد

.10ألف لیلة و لیلة و سحر السردیة العربیة،ص: داود سلیمان الشویلي(1)
.85اآلداب المقارنة، ص : محمد التونجي(2)
.8أحمد خالد توفیق، المؤسسة العربیة الحدیثة، مصر، دط، دت، ص . الف لیلة ولیلة الجدیدة، تر: ستیفنسون. ل.ز(3)
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كل هذا مارسته شهرزاد يف ألف ليلة وليلة، مارسته وهي تقرأ شهريار بسهولة لذا 
متكنت من عالجه، لكننا نقرأ شهرزاد ونستمع إىل حكاياها وال نستطيع حلّ لغزها، وال 

أسطرا عدة مرتكزات واليت ميكن دخول عواملها، هذه العوامل األسطورية اليت سامهت يف
:أن جنملها يف

:املرتكز األسطوري-أ
شهرزاد أسطورة مقدسة يف الفكر العريب والعاملي، كوا عذبة، مجيلة، قوية، رقيقة، 

اليت هي حكاية "وهي تدخل ضمن األسطورة األدبية األنثوية ... ذكية، ولودة، أمرية،
رزات احلجة والبيان أثبنت وجودهن يف جمتمعان، إىل مقدسة أبطاهلا نساء خارقات قويات با

برزن إىل الوجود عندما عجز الرجل يف أداء املهام املنوطة به، فظهرت درجة أن الكثريات
يف خمتلف اتمعات أمساء لنساء البعض منهن مل تلدهن نساء، وإمنا أجنبنهن اخليال 

.(1)"البشري
بعضها مرتبط ا أي جبملة "يف أسطرا وقد أسهمت مجلة من املفاهيم والعوامل

املواصفات اجلسمية واجلمالية اليت تتميز ا املرأة، إذ تعتمد عليها كأسلحة وهي حتمل 
وبعضها خارجي ينتج عن ظروف تارخيية مثال فقد نشأت ) العهر/العفاف(قيمتني متناقضتني 

.(2)"كون املهدية املنتظرةاألساطري املؤقتة اليت تعيد إىل الوطن اإلحساس بالرفعة فت
:املرتكز الديين-أ

فشهرزاد رمز للطهر والنقاء والعفاف، جاءت لتعزز رباطا شرعيا هو احملافظة على 
حرمة الزواج، جاءت لتخلص الرجل من غرور السلطة واملركزية لتقول أن ال سلطة فوق 

.سلطة اهللا

:املرتكز التارخيي-جـ
ألف كتاب، وراوية الليايل، املخلصة لبين جنسها من شهرزاد وسحر الكلمة، قارئة 

هذه الشخصية اليت . االنقراض ال بسلطة السيف أو بالقوة، بل بسلطة اللغة وسحر الكلمة

.23،ص"المفاھیم  الجمالیة"سطورة األنثویة األدبیة األ: نظیرة الكنز(1)
.24، ص المرجع نفسھ(2)
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تعرف تاريخ األمم وال نعرف تارخيها، تعرف نشأة الكون الذكوري، وال نعرف نشأا، 
.تعرف التاريخ األسطوري، ونكاد جنهل عوامل أسطرا

:املرتكز الثقايف-د
الليايل من املرويات الشعبية اليت حكتها الذاكرة اجلماعية، ال تعرف سكونا وال تستقر 

.مبقام، دائمة الترحال، متعددة الثقافة، متغرية القوالب أحادية الطابع
فأسطورة شهرزاد رمز لتجربة اهلامش اليت تقص مأساة املرأة اليت تتأرجح بني قوة املركز 

.وجاذبية احلياة، رمزا للرتعة الذكورية اليت تريد حبس األنثى يف حمراب القتلوطغيانه
فشهرزاد وإن كانت أسطورة إال أا متثل جتربة بشرية عاناها املركز جتاه اهلامش، وعانتها 
األنثى أمام سلطة وجربوت املركز الذي منح لنفسه حق وضع حد حلياة من يشاء، وقررت 

.ور الرجل، ومنحت بذلك لنفسها حق االستمرارية واحلياةاألنثى وضع حد لغر

:شهرزاد والشاعر العريب-3
ا الناس لقد ختطت األسطورة مفهوم القص ة، واحلكاية املسلية أو اخلرافية اليت يتسامر

يف أوقات فراغهم لتصبح مصدر إهلام لعديد األدباء، إذ مارست إغراءها على األقالم املبدعة 
وهذا عن طريق حتويرها وحتويلها مبا يناسب روح العصر، . أشكال وألوانلتأخذ عدة

ى، تثري القراء وتستهويهموبتحويرهم هذا استطاعوا أن يثريوا مواضيع شت.
واألسطورة باعتبارها مصدر إهلام تنوعت وتعددت روافدها، لذا فمن حق 

تجربته اإلبداعية ورؤيته املبدع أن يستخدم الرموز والشخصيات األسطورية وفقا ل/الشاعر
أن يضفي على الشخوص املعاصرة اليت مل تدخل من قبل عامل "كما ميكنه . اليت يعرب عنها

.(1)"طابعا أسطوريا يظل ضمن التجربة الشعرية اخلاصة. األسطورة
. س.ت"أشهر الشعراء الذين وظفوا األسطورة يف شعرهم هو الشاعر األمريكي ولعلّ

يف الغ األثر على شعرائنا العرب، هو، والذي كان له ب"األرض اخلراب"يف قصيدته " إليوت
تعرية زيف املدينة الرأمسالية اليت أصبحت تشكل ابتعادا عن عامل "قصيدته كان يهدف إىل 

)1("احلقيقة الصافية، وتتيه يف عامل من الزيف والتشاؤم والعبث

، جھینة للنشر والتوزیع، عمان، "دراسة في النقد العربي الحدیث والشعر العربي الحدیث"األسطورة معیارا نقدیا : عماد على الخطیب(1)
. 86، ص 2006األردن، دط، 

.68، ص 1984، 2ر السیاب، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، طاألسطورة في شع: عبد الرضا علي)1(
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رئية ما أراد، بل جيعله يف أحايني مز األسطوري جيعله يوصل إىل قاوجلوء الشاعر إىل الر
.كثرية يتخطى حدود الوطن يشمل العامل كله سيما إذا استلهم أسطورة عاملية

اليت "شهرزاد"رت املخيلة اإلبداعية جند ومن الشخصيات األسطورية العاملية اليت فج ،
اية السرد، وتقو يف املسكوت ألدباء ما مل تقله، وحبثوال اتساءل العديد عن مصريها بعد

.عنه يف خطاا
لألدباء فرصة اهلروب إىل عامل جديد، حيددون معامله، ويصوغون - شهرزاد- وعليه أتاحت 

. إذ التفتوا إىل قيمها الفنية واجلمالية. قوانينه، وحيكمون ممتلكاته، سيما مملكة الشعر
.فاستلهموها يف خمتلف جماالت حيام

ة جديدة، جدد، الذي يرتدي يف كل عصر حلّفشهرزاد ذلك املوتيف القدمي املت
.ويوظف يف أشكال خمتلفة، مغرية، موحية حبسب ما يرمسه خيال األديب املبدع

هذا املوضوع طريقة إىل عامل النور ومساء اإلبداع مع أول ترمجة له سنة وقد شق
احا هذه الترمجة اليت القت جن*Antoin Galland" أنطوان جاالن"م مع الفرنسي 1704

فمنذ بدأت (...) يايل، ة لنص اللّتالعامل وفق قرائ"قدم شهرزاد إىل " فجاالن. "فوريا باهرا
ترمجته يف الصدور مل ينقطع إقبال القراء عليها، واستمتاعهم ا وشغفهم مبطالعة قصصها 

.)2("اليت مألت حيام باخليال والعجائب اليت مل يكونوا قد مسعوا ا قبل
ة غربية، ال عربية لذا استلهمها ور يف تربفيه اثنان أن شهرزاد رأت النومما ال خيتلف

الشعراء الغرب بشكل أكرب من الشعراء العرب فشهرزاد ذلك الكائن األسطوري الذي 
سكن ليال أسطورية، مثرية خميلة الكتاب والقراء، مغرية املبدعني، وفاحتة شهية الباحثني، 

العارفة خببايا وأسرار الكون الذكوري، والكون الوجودي، تلك الذكية اجلميلة، العاملة، 
احلافظة لتاريخ األمم، والراوية لسالف أحداث غابر األزمان املرحتلة يف نصها يف عوامل شرقية 
وغربية، مشالية وجنوبية، املسافرة بألف جناح يف عامل خيتلف عن عاملها، تلك العنقاء اليت 

داد كل مبدع فنان، ال لشيء إال لقدرا االستثنائية تنفض ريشها مع ريشة كل رسام، وم
.على إضفاء أجواء سحرية وخرافية

مستشرق فرنسي مشھور درس اللغة العربیة في كلیة باریس الملكیة، وتقلب في عدة مناصب ) م1715-1645(أنطوان جاالن *
ألف لیلة ولیلة وأثرھا : عبد الواحدینظر شریفي(دبلوماسیة، لھ ترجمة للقرآن الكریم، وكلمات مأثورة عن الشرقیین وعدة دراسات أخرى 

). 64، ص 2005في الروایة الفرنسیة في القرن الثامن عشر، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھرانن الجزائر، دط، 
.64، ص " ألف لیلة ولیلة واآلداب العالمیة"الروایة األم : ماھر البطوطي)2(
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بل الفاسدة يف / الشرعية وغري شرعية/عالقاا/مهاقي/عاداا/بسلطاا/مدا بنفسهاإذ تبين 
املرأة إذا إنّ"كيف ال وهي تقر قبل الليلة األوىل على لسان الصبية . كثري من األحايني

أمل !فكيف ال ينبهر الشعراء ذه الشخصية األسطورية. (1)"ت أمرا ال يغلبها شيءأراد
من أيقظت أحالمهم فسكبت فيهم الدهشة والغرابة، يست هيلمتنعهم املتعة العارمة؟ أو

مل تلق كثري " فشهرزاد"هم كالعشاق املنبهرين جبماهلا وسحرها؟ ورغم كل هذا توجعل
: بقوله" أنس داوود"تستلهم استلهاما واسعا، وهذا ما يؤكده االهتمام لدى شعرائنا، ومل 

من املمكن أن نقول إن هذا املصدر اخلصب يكاد يكون مفقودا يف شعرنا املعاصر، وليس "
وصول شخصية السندباد أو امللك العجيب بن اخلصيب على أيدي شعراء مدرسة الشعر 

.(2)"أمهيةاحلر بكاف للوفاء مبا هلذا املصدر الفين اهلام من 
إالّ أنّ هذا ال يعين أنّ الشاعر العريب كان غفال عن هذا، فهناك من الشعراء العرب من 

.ليعرب عن ذاته، فكانت مبثابة القناع الذي ميرر عربه أفكاره" شهرزاد"استلهم شخصية 
يف رسالتها املقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف األدب " سامية عليوي"صدت روقد 
كل جيد ومنظم حضور شهرزاد يف الشعر العريب، وعليه سيستند البحث إىل ما املقارن، بش

.وصلت إليه يف حبثها
:العراق-1

" ثالثة منها يف اجلزء األول من : ، وظف شهرزاد يف سبع قصائد"عبد الوهاب البيايت* 
يء من ألف ش(، وأربعة منها يف اجلزء الثاين )احلرمي، اآلفاق، األمري السعيد: (أعماله الشعرية

".امرأة"باإلضافة إىل قصيدته ). ليلة، الوريث، اجلرادة الذهبية، العراف األعمى
".غرام شهرزاد"يف قصيدته " يوسف عز الدين* "

)):6(الفتات (يف الفتاته " أمحد مطر"كما وظفها 
".ليلة"و" أرجوزة األوباش"-
:بدر شاكر السياب، يف قصيدتني* 
".ليلة يف باريس"و" يف ليايل اخلريف"-

:يف قصيدتني" نازك املالئكة"ومن األقالم النسوية جند رائدة احلداثة الشعرية 

.13، ص 1ألف لیلة ولیلة، ج(1)
.135السطورة في الشعر العرب المعاصر، صا: أنس داود(2)
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".إىل الشعر"، و"اليوتوبيا الضائعة"-
".شهرزاد"حممد مهدي اجلواهري، يف قصيدته * 
".أيام آدم: "جعفر العالق، يف قصيدةعلي* 
:حممد مجال الدين، يف قصيدتني* 
".بغداد يف الليل"، و"د الوطنلرمادها ورما"-
".شهرزاد: "مليعة عباس عمارة، يف قصيدة* 
".لعبة شهرزاد: "سامي مهدي، يف قصيدة* 
:من فلسطني-2
.معني بسيسو، يف قصيدة شهرزاد وفارس األمل، مجال عبد الناصر-
.شهرزاد يف الليلة الثانية بعد األلف: خالد أبو خالد-
.ولكن... أحبك: ابن الشاطئ-
.*أحبك إىل ما بعد احللم: ريتا عوض-
:من سوريا-3

:ن يف مخسة عشر قصيدة"نزار قباين"جند شاعر املرأة 
ضمن الد األول من جمموعة أعماله ) اد للضفائر الطويلة، تريدين، دموع شهريار(

من ضمن الد الثالث) الوصية، حوار مع ملك املغول، مجال عبد الناصر(الكاملة، و
من ) حكاية انقالب، على باب شهريار، القرمطي(األعمال السياسية الكاملة، باإلضافة إىل 

) حوار مع امرأة غري ملتزمة وتارخينا سوى إشاعة(الد اخلامس من أعماله الشعرية الكاملة، 
جند ) مائة رسالة حب(ضمن الد السادس من األعمال السياسية الكاملة، أما من ديوانه 

إىل امرأة (نعثر على قصيدتني " هل تسمعني صهيل أحزاين؟"ومن ديوان ". الرسالة"يدة قص
.ساء، وقصيدة مخسون عاما يف مديح الن)حمايدة، وسيأيت النهار

.السماء الثامنة ومشس العاشق: يف قصيدتني) على أمحد سعيد(أدونيس -
.هرزاد، الرفيقة شهرزادشهرزاد اجلزيرو، عودة ش: سليمان العيسى، يف ثالث قصائد-
أشهد بنخلة عربية، أشهد بليل احملطات، أشهد على : غادة السمان، يف ثالث قصائد نثرية-

.شهريار

.145، 144تجلیات شھرزاد في الشعرین العربي والفرنسي، ص ص : لمعرفة المزید ینظر سامیة علیوي*
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.فينيسيا: حممد محدان، يف قصيدة-
.بكت شهرزاد: هاجم العيازرة، يف قصيدة-
.حاالت: حممد وليد املصري، يف قصيدة-
.أنشودة لشهرزاد: خالد السالمة اجليوشي، يف قصيدة-
.سيدة النخيل، ليايل األمرية شهناز: رضوان احلزواين، يف قصيدتني-
.اخلرافة والعاشقون: حممد أبو معتوق، يف قصيدة-
:من لبنان-4

.عودة إىل سدوم: جند من لبنان قلم واحد هو خلليل حاوي، يف قصيدة
:من مصر-5

:جند
.ليايل شهرزاد: أمحد مخيس، يف قصيدة-
.شهرزاد: أمحد خبيت، يف قصيدة-
.حكاية املدينة الفضية، وأوراق أبو نواس: أمل دنقل، يف قصيدتني-
.حكايا شهرزاد: إميان بكري، يف قصيدة-
.بغداد يف الصف: حممد مهران السيد، يف قصيدة-
:من اليمن-6
عتيادان، التاريخ عائد، سباح الرماد، حكاية سنني، ا: عبد اهللا الربدوين، يف مخس قصائد-

.السري، للجدار العتيق
.رسالة إىل عمرو بن مزيقيا: عبد العزيز املقاحل، يف قصيدة-
.النداء األخري: أمحد العواضي، يف قصيدة-
:من اجلزائر جند-7
.عبد اهللا شريط، يف قصيدة شهرزاد-
.زمن الرحيل، يف انتظار املهدي: األزهر عطية، يف قصيدتني-
.املؤجلة: حرزهللا، يف قصيدةبوزيد -
.شهرزاد والليلة الثانية بعد األلف: عبد احلليم خمالفة، يف قصيدة-
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.شهريار يعاين قامته يف بركة الدم: جازية حننوح، يف قصيدة-
.حب شهريار: رجاء الصديق، يف قصيدة-
.أغنية مل يلحنها الشيخ إمام: سليمان جوادي، يف قصيدة-
.البذرة واللهب: ش، يف قصيدةنور الدين دروي-
.اخضرار وشايات ناي: عبد الرمحن بوزربة، يف قصيدتني-
.قالته سامية عليوي..ما مل تقله شهرزاد: سامية عليوي، يف ديواا-
:من تونس-8
.خريزاد: حسني العورى، يف قصيدة-
.مهس الفؤاد: ابتسام اخلمريي، يف قصيدة-
.حماولة لبعث شهرزاد: يدةمصطفى احلبيب حبري، يف قص-
.شهرزاد تقتحم ضباب احلضارة: رجب بن مهين، يف قصيدة-
.والقصيدة الثائرة..أرضي يا شهرزادي: احلبيب اهلمامي، يف قصيدة-
:من املغرب-9
.يا شهرزاد، وطفولة: مليكة عبد النيب، يف قصيدتني-
.أمحد بن ميمون، يف قصيدة مكابدات على احلافة-

:ليبيامن-10
.عودة طائر مهاجر، وشهرزاد: علي الفزاين، يف قصيدتني-
.امرأتان وعصفور واحد: حممد قصيبات، يف قصيدة-

:من السودان-11
.حوار قدمي عن ألف ليلة وليلة: حممد الفيتوري، يف قصيدة-
.انشراح وحبور: التجاين حسني، يف قصيدة-

:من البحرين-12
.يا شهرزاد قويل لنا، ومن أجبدية القرن العشرين العريب: نيقاسم حداد، يف قصيدت-

:من السعودية-13
.على عتبة الذاكرة: أمحد حممد املعتوق، يف قصيدة-
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.عنترة يف األسر، مفاجأة باتساع الوادي: جاسم حممد الصحيح، يف قصيدتني-
:من موريتانيا-14

.اخلروج: حممد ولد عبدي، يف قصيدة-
:ويتمن الك-15

.أسئلة دميقراطية يف زمن غري دميقراطي، وكن صديقي: سعاد الصباح، يف قصيدتني-
:ومن مناطق أخرى من الوطن العريب نذكر-16

.قصيدة النساء: فوزية خالد، يف قصيدة-
.شهريار واملرايا: حممد عمران، يف قصيدة-
.من مذكرات حبار: حممد الفايز، يف قصيدة-
.شهرزاد: ، يف قصيدةإحسان قنديل-
.شهرزاد: ثناء درويش، يف قصيدة-
.لوحة ذاتية عن الوطن، حكاية جديدة لشهرزاد: يعقوب القورة، يف قصيدتني-
.ديوان شهرزاد يف أساطري رضا رجب: خضر احلمصي، يف قصيدة-
.الليلة بعد األلف: فايز صباغ، يف قصيدة-
.شهرزادكيف ماتت: عبد الرحيم عمر، يف قصيدة-
.*الربيع ودموع شهرزاد: مدحية أبو زيد، يف قصيدة-
:حتليل-

إحصاء عدد الشعراء العرب الذين استلهموا شخصية شهرزاد يف أشعارهم ال إنّ
يتعدى مئة شاعر على األكثر، بنحو مئة ومخسة عشر قصيدة، وهذا قليل باملقارنة مع عدد 

.نشورة من جهة أخرىالشعراء العرب من جهة ومن عدد القصائد امل
وعليه من الواجب أن نتساءل عن سبب عزوف الشعراء العرب عن توظيف هذا 
املوتيف؟ وكيف يأخذ هذا املوتيف الشهرة يف أرض مل تنجبه؟ يف حني صرعته األرض اليت 

.أجنبته؟

كل المعلومات المتعلقة بالدواوین والقصائد تحدثت عنھا سامیة علیوي في مذكرتھا بأدق التفاصیل، ونحن لم نوردھا ألن الھدف من *
).156-153تجلیات شھرزاد في الشعرین العربي والفرنسي ص ص (ال یتعلق برصد تجلیاتھا في ھذه الدواوین البحث 



األصل والتوظيف الشعري/ شهرزاد :   الفصل األول

80

باين يف أيعزى هذا إىل نظرة الشعراء إىل املوروث العريب؟ أم إىل متنع شهرزاد؟ مث ملاذا هذا الت
.التوظيف من قطر عريب إىل آخر؟

املغربتونساجلزائر اليمنمصرلبنانسوريافلسطنيالعراقالبلد
عدد 

القصائد

200530167120503

مناطق أخرىالكويتموريتانياالسعوديةالبحرينالسودانليبيا
03020203010312

يث عن توظيف هذه الشخصية األسطورية يف الشعر العريب يتطلب منا جهدا احلدإنّ
يف األعمال املستقبلية، مث إن هذا ليس -إن شاء اهللا–كبريا، هذا اجلهد الذي ندخره 

.موضوع البحث، وهذه التساؤالت فرضت نفسها لطبيعة املوضوع
ألخرى، هذا من جهة، يف حني يرجع التباين يف التوظيف إىل اختالف الثقافة من بيئة

.وقدرة الشاعر على استيعاب هذا املوروث من جهة أخرى
وإىل حد قريب كان ينظر إليه نظرة -ورغم شهرته–وكلنا يعلم أن هذا الكتاب 

حتتية، بل يرفض أن يوضع هذا الكتاب على رفوف املكتبة ولألسف الشديد عند /دونية
واألدباء العرب يف استلهام قيمه وبعثها بروح مثقفينا، إال أنه واحلال هذه بدأ الشعراء 

.العصر
أعلى نسبة يف سوريا مث العراق، وهذا يعود إىل نضج التجربة واملالحظ من اجلدول أنّ

، باإلضافة إىل أن جلّ "إليوت"الشعرية لدى هؤالء الشعراء، وتأثرهم بالشعراء الغرب أمثال 
شاكر السياب، عبد الوهاب البيايت، نازك هؤالء الشعراء من رواد احلداثة الشعرية كبدر

.املالئكة، أدونيس وغريهم
تأيت اجلزائر وبقية الدول، وإن كان هذا ال يدعوا إىل االطمئنان فإنه يدعوا إىل مثّ

التفاؤل للجوء الشعراء هلذه الشخصية األسطورية، تعزيزا لقدرام الفنية وإثراء لطاقام 
.الشعرية

د أقالما شابة تدخل الساحة الشعرية وهي تستلهم شخصية ففي اجلزائر مثال جن
.ديوانه صحوة شهرياريف" عبد احلليم خمالفة"شهرزاد وشهريار نذكر منهم 
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هذه الشاعرة اليت سكنت شهرزاد يف أعماهلا " سامية عليوي"باإلضافة إليه جند 
.وأعماقها حىت قالت ما مل تقله، وهي موضوع وجمال الدراسة

:للذا نتساء
.كيف وظفت واستلهمت الشاعرة هذه الشخصية؟-
.اعات الشهرزادية يف الديوان؟عما هي التجليات واإلش-
.كيف تقولت الشاعرة املسكوت عنه يف خطاب شهرزاد؟-


