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أوىل مقدمة

العربية الشعبية احلكايات لدراسة مدخل

والقصص الحكايات وأخصه — الفولكلور حقل يف الدراسات لهذه األخري الهدف كان إذا
عىل التعرف إعادة هو — لتعليمية لشعائرية، لطوطمية، خرافية من األساطري وأشالء
املتقدم العربي اإلنسان صياغة إعادة بهدف البرشية، املخيلة وتحوالت وتطور طفولة
الفوقية بنيته جوهَر املتواترة املتواَرثة الرتكة هذه مثل تشكِّل وأن بد ال الذي الجديد،
ممارسة لكل الشامل الحضاري باملعنى أْي — أنثروبولوجيٍّا عليه املتفق باملعنى الثقافية
السياسية باملمارسة وانتهاءً ر، والتطهُّ والطعام الجماع شعائر من بدءًا — وسلوكية أخالقية
الفكر ِكَال عرب الخلق طاقات أقىص ر تتفجَّ وَعْربها فيها والتي العربية، الكيانات طول عىل

الثورة. يف واملتحقق املكتمل والفعل
«الحياة سوى هي ما الحي، املايض ولنقل الفولكلورية، الرتكة هذه مثل فحصيلة

اآلن. ذات يف ومأساويتها وبَِهيميَّتِها بفجاجتها الواقعية»
القادرة الدافعة والقوى اإليجابيات قبل الرتاث هذا مثل لسلبيات الصحوة إعادة ففي
هو األخري مجالها واعية، اجتماعية ممارسة إىل الحارضة املمارسة جدلية تحويل عىل

والتنوير. االجتماعية والتحوالت التنمية
هذا جريم األخَوان ارتاد أِن منذ وغربًا، رشًقا املتحرض للعالم بالنسبة حدث ما وهو
هذه بدراستنا املتصلة املعروفة موسوعتهما يف خاصة ِعْلٍم كنواِة — الفولكلور أي — الحقل



العربية الشعبية الحكايات

و«هنريش «االدا» وكتاب والبيت األطفال حكايات وهي العربية، الفولكلورية الحكايات عن
الصناعة عرص ١٩؛ القرن مطلع صدورها شهد التي املهمة الثالثة الكتب وهي املسكني»،

عامًة. الغرب يف للتنوير املصاحبة الحديثة
الشعبية الحكايات — املايض القرن مطلع منذ — اعتََربَا األخَويْن هذين أن فامُلْلِفت

املتأخرة. وأشالءَها بقاياها أو أساطري حطاَم
والقوى للدين مراِدف سوى هي ما األسطورة أن اعتربنا إذا كبري، حد إىل صحيح وهذا

واآللهة. الطوطمية األرباب لعاَلم السماوية العلوية
أساطريُ تواَرْت — وإسالمية ومسيحية يهودية من — التوحيدية األديان لحلول ونظًرا
امللوك جلد تحت اآللهة َ تسرتَّ هنا ومن السماوية؛ وقواها اآللهة لعاَلم التوحيد قبل ما
وفابيوالت حكايات من واضح كبري جانب يف يتضح كما الخارقة، البصرية ذوي والحكَّام

الكتاب. هذا
الحارضاملدوِّي. صوت الوقت ذات يف أنه إال للمايض، صًدى الفولكلور اعتربنا ما فإذا
للرصاع ومعاِدٍل كانعكاٍس واالحتجاجية، االجتماعية بوظيفته الحي، املايض إنه

سوكولوف. يوري يقول كما له وسالح الطبقي
يف املضادة الثورِة ومعاِكسِتها مرًة، الثورة صف يف سيكون السالح هذا أن عىل لكن
مختِلف تحت املتواَرث الرتاث هذا جزئيات وتواتر التاريخي، التوايل ولنقل املرات، معظم
أو كوعاء وسحرها اللغة أو وثقلها، العادة أكانت سواء والضغوط، واملعوقات املؤثرات
يف الدوام، عىل املاِثل الحارس دوَر تلعب وأحوالها حاالتها أحسن يف هي كالمية، عالمات
الطبقية. االجتماعية — أكثر — وبالتايل الخرافية، وبالتايل األسطورية، البنية عىل حفاظه
ينطبق فإنه — بعامة اللغات — للغة بالنسبة العام القانون هذا رسيان جرى ما وإذا
َقْلبًا وأعرابها باألسطورة مكبَّلة — جميًعا نعرف كما — التي العربية لغتنا عىل بدقة
— العربية تكلََّم َمن أول — قحطان1 بن ليعرب املصاحب الخرايف التاريخ ذلك منذ وقالبًا،

الساميني. العرب أبي
الحارض عرب املايضومخلفاته لصدى االستمرار توايل ومؤثرات عوامل بني من أن كما
من األبنية بقية عىل للحفاظ وخزعبالت خرافات من فيه وينخر يزخر وما املاثل، اآلني

عرب، لغوية: تسميٌة — التجريدي الصوري املنطق بحسب — العرب تسميَة أن االعتبار يف األخذ مع 1

إلخ. … أعراب يعرب،
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أوىل مقدمة

تتصل نوعية إىل طائفية، عنرصية فئوية عمودية إىل طبقية، اجتماعية إىل اتصالية قرابية
وتنشئتهم، األطفال وتربية املرياث، إىل مروًرا للذكر، بالسيادة بدءًا باملرأة، الرجل بعالقات

األرسية. البنية يف اكتمل ما وهو
— السامي َوْلنَُقل — العربي الشارع لواقع بالنسبة طرحه يمكن مثال أقرب ولعل
أزمة إىل اتهام يف مشريًا بالرضورة يفيض ما واآلن، اليوَم مهاتراته، بل الدامية، وأحداثه

ومحققة. ماثلة حضارية
وحكايات وخزعبالت خرافات من جاثًما الرتاث هذا يطلُّ واألزمات الحاالت كل ففي
والحرشات والزواحف والحيوانات الطيور ألسنة عىل تجري وفابيوالت وأمثال وحواديت
لُت توصَّ التي امُلعاشة أو النمطية وقصصه بعضنماذجه سنقدِّم ما وهو بالجراثيم، انتهاءً
يف العربية2 والتنويعات النماذج بقية مع واالحتكاك للمقارنة إخضاعها مع جمعها، إىل

الكوني. اإلطار
سواء املنشورة، النماذج سذاجة أو بشاعة من ونضجر نتأفَّف ال أن بنا يحسن وعليه،
ربع مدى عىل الوسطى مرص فالحي خاصًة الناس، أفواه من جمعها إىل توصلُت التي تلك
الوطن بلدان مختلف من تجيء عيِّنات تراُكِم انتظاِر يف عندي حبيسًة وظلت األخري، القرن
محاَولة أي أن ذلك علمية؛ هنا الغاية أن ما بقدر فحسب، القومي املنطلق من ال العربي،
املستوى عىل تجيء ال — الثاني املحل يف والسامي أوًال العربي — الرتاث لهذا دراسية
كنتيجة األول املقام يف تجيء والرتاثية الثقافية فالوحدُة محبطًة، مبتورًة تجيء القومي،
التي والخصائص السمات بعض من سوى ولهجاتها، للفصحى اللغوية للوحدة حتمية
واألوروبية، واألفريقية اآلسيوية العواصم بني أو والغرب، الرشق بني العربي املوقع يتطلَّبها

بعامة. املتوسط األبيض البحر سمات إىل باإلضافة
الجانب ومن جانب، من املرهقة بالوعورة تتَِّسم الرتاث لهذا الدراسة محاوالت فإن لذا
القديم العاَلم قلب ساحات عىل أُِقيمت التي بالحضارات اإلحاطَة األمُر يتطلَّب املقابل
وبيزنطية، ورومانية، لهلينية، لفارسية-آرية، لفرعونية، سامية حضارات من ومؤثراتها،

وهكذا. وتركية،

الجزائر، تونس، ليبيا، العربي: للمغرب بالنسبة خاصًة كافية، نماذج عىل الحصول يف إخفاقي برغم 2

املغرب.
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العربية الشعبية الحكايات

من الرتاث هذا وحجم بدور اليقينية املعرفة إعادة يف الرغبة توفرت ما إذا ذلك
بها تجيء ومغالطات ومحرمات َمخاِوف بال متوارث، منزل أو معط وشعائري فولكلوري
هذا يف أُنِْجَز ملا مستوعبة وغري علمية، (غري) عنرصية أو حلقية أو أدبية دراسية محاوالت

الطبيعي. العلم منجزات مع طبًعا متوافقة بمعدالت قرون، منذ اإلثنوجرايف الحقل
شفاهيات من املختلفة بأفرعها الفولكلورية الحكايات ونماذج لعينات املواد توافر ففي
املستوى عىل العربية الشعبية للحكايات املقارنة الدراسات إتاحَة يوفر ما العربية؛ البلدان
جزء نحن التي السامية البنية مقومات عن — مغالطة َوْلنَُقل — عزلة دون العربي القومي
جذور عن كثريًا تبعد ال والتي السمات، املحددة الحلقية القبلية بخصائصها منها، جوهري
األلف الالساميني السومريني منذ وحضاراتها — عليها املتفق — السامية املخيلة ومكونات
والعربيني والفينيقيني والكنعانيني واآلشوريني والكلدانيني البابليني وَوَرثِتهم ق.م، الرابعة

وغريهم. الجاهليني — البائدة — والعرب
لن — القديمة السامية أو — العربية املنطقة وقنوات روافد أن عليه املتفق فمن
املزيد وتوايل املستقبل إليقاع تبًعا إال بعامة والرتاثي الفولكلوري ملمحها ويتبلور ف يتكشَّ
يف بالتايل يسهم بما واملنبع، األم السامي للرتاث األركيولوجي الحفري الكشف عمليات من
اليوَم امُلعاِش هذا مقدور يف أنه كما اليوم، امُلعاش عاَلِمنا وتراث فولكلور جوانب إضاءة

التاريخ. املايض جوانب إنارُة
الدراسات َقْرصِ يف Arnee آرني أنتي الفنلندي الفولكلور عاِلم برأي مقتنع ولعلني
أخرى لحقول مساعد — جانبي — كعامل إليها النظر قبل وحقلها مجالها عىل الفولكلورية
يعقوب خاصًة جريم، األخَوين عىل يُؤَخذ ما وهو مثًال، امللحمي الشعر أو األساطري مثل
والتاريخ واألساطري الشعر لفهم أهمية «ذات الشعبية الخرافية الحكايات اعترب الذي
الحكايات لهذه أن االعتبار يف األخذ حالة يف سديد رأي بالطبع وهو القديم»، للتاريخ

لذاتها. وقضاياها مشاكلها وعىل عليها القارص — لذاتها — دورها الخرافية
تاريخها يكن لم ما تُذَْكر فائدة بال تكون أن يمكن الشعبية الحكايات أن ذلك من
دون املقارنة هذه عقد يمكن ال وبالطبع … املقارن واالستقصاء الفحص خالل تقرََّر قد
— واملدونة — الشفاهية الحكايات وأحداث عنارص أو Motifs الجزئيات وتراكم ر توفُّ
عليه املتََّفق املعدل التصنيف خاصًة املختلفة، وتصنيفاتها وأنماطها بأنواعها الفولكلورية
طرز — الفهرست — قاموسه يف نرشه الذي تومسون، سيث األمريكي الفولكلور لعاِلم
ذلك مدخًال، و٣٢ أبواب خمسة إىل موضوعاتها حسب الحكاية فيه َم وقسَّ الشعبية، الحكاية
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أوىل مقدمة

إىل وتصل حكاية، لكل املتناثرة التضمينات أو العبارات أو الجزئيات االعتبار يف األخذ مع
آالف العرشة عىل تزيد3 بأنها — «كراب» مثل — البعض فيقدِّرها الضخامة، بالغة أعداد
واملناهج للدراسات أمكن مستجد، مستحدث هو وما ثابت هو ما بالطبع ومنها جزئية،
خرافية حكايات أكانت سواء الفولكلورية، أنشطته ملختلف الجغرايف التوزيع رصد الجديدة

أمثلتها: من فرش، حكايات أو

أكذب، عرفش ما عني يا ليل يا
مركب»، راكبة «والضفدعة
حارسها»، فصادة «وأبو
ريسها». لسود «والقط

أقرب هزلية حكايات كانت أو األرض، تحت ما وعاَلم وعفاريت جان حكايات كانت أو
فهي وضغوطها، اليومية بالحياة أكثر املرتبطة والنوادر والقفشات النكات إىل تعميمها يف
الحمقى، والوزراء السفهاء، والحكام املرتشني، والقضاة العدالة، بغياب تتندَّر ما غالبًا

السلطة. وخصيان األديان وتجار املشعوذين ونفاِق وتهاُفِت وأفعوانيِة
ُوِجدت وإذا والخارقة، الخرافة عنارص من تخلو قد الهزلية الحكايات هذه فمثل
إيسوب، حكاياُت الحكايات: لهذه مثال وخريُ الساخر، االنتقادي املوقف بلورة فهدُفها

لبوكاشيو. والديكامريون
وبالوتوس املسخرة، حد إىل األوملب آلهة من َسِخر الذي هومري أوديسا وأقدُمها
ليايل يف وبوكاشيو يوسيفوس، فالفوس اليهودي الهليني واملؤرخ — املجيد الجندي —

الوسطى. العصور يف روال وسرتابا الديكامريون،
الحكايات أفرع مختلف رصد قنوات أن تأكيد إىل نعود موضوعنا، عىل نخرج ال وحتى
كما التي الرئيسية، املقوالت أو العبارات أو الجزئيات التخصصورصد شديدة الفولكلورية
اإلنسان وتحوُّالت والالَرْجعة، والندامة، السالمة سكك منها: مؤلَّفٍة، آالٍف إىل تصل ذكرنا
— يوسف النبي أم — وراحيل4 هاجر مثل املضطهدة الزوجة أو والجارية حيوان، إىل
سحر تحوالت وكذا الزانيات، — شعيب سيدنا غنم — والقنافذ والحيَّات الِقَردة ورجم

.٦٧ القاهرة، العربي، الكاتب دار صالح، رشدي كراب الفولكلور، ِعْلم 3

إرسائيل. تسمية ْت اشتُقَّ اسمها ومن راشيل، 4
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العربية الشعبية الحكايات

عن البعض بعضها يف املتصلة األشياء وتأثري الشبيه، ينتج الذي — الشبشبة أو — الشبيه
أو والتمثُّل املشاركة سحر وكذا الطبيعية، الظواهر إلخضاع كوسيلة األتر5 أو األثر طريق
وكذا الرحم، فاِتِحي باألبناء والتضحية — الكبري — العيد خروف أو بالضحية التوسل
ويوسف إبراهيم مثل: مولَدهم، الكوارث أو الخوارُق تصاحب الذين املوعودين األطفال

غريهم. واملئات وأوديب وسمرياميس وموىس
أي منوعات طلب يف يرسل أن باحث أي مقدور يف اليوَم أصبح أنه القول خالصة
هذه الفور عىل لتصله للفولكلور الدولية املراكز أحد من عينية أو محددة جزئية أو فكرة
منوعات تطلب أن — مثًال — يكفي الخمس، القارات مستوى عىل ومرتادفاتها املنوعات
للتعرُّف املاء؛ يف الوالدة حديث الطفل بطرح يتصل ما وكذا … املوعودين األطفال جزئية
الثور — الحيوان برجم يتصل وما املاء، وجه عىل يطفو حني الطفل تملُّك رشعيِة عىل
واألجراس، النواقيس ودق واملندل، الفنجان وقراءة يوسف، وقدح الزاني، أو النطاح —
وتقديس الحيض، ودم املاعز، وجلد والحيوانات، والطيور واألشجار املعادن، وفولكلور
واألحجار، البيوت عتبات وتقديس واالستنجاء، والنجاسة والطهارة (٥ / ١٢ / ٧٢) األرقام
األربعة، األقطاب أو األربع، الجهات أو التابوت، أركان وأربعة — القبيل مثل — والجهة

الربكة. وإقالله والعدد الصيام، وكذا
والظلمة، النور رصاع أو والثنائية — البكارة غشاء — الوش وأخذ الختان وكذا
وذوي طَّار والشُّ اللصوص وحكايات اهات، والندَّ والهواتف والعفاريت الجان وخرافات
األفق وسعة الذكاء عليهم يغلب الذين النزقني املغامرين أو الخرافيني، واألبطال العاهات
البحر فولكلور إطار يف والعربي املرصي فولكلورنا بها يتميز خصيصة وهي والحيلة،

بعامة. املتوسط
منطلقها من العربية للحكايات تصنيف وضع محاولة إىل الحاجة تشتد هنا ومن
سواء املميزة، القومية والسمات الخصائص مراعاة مع — السامي العربي أي — األشمل
منذ شعائرنا، وكذا فولكلورنا، دراسة عىل تعاقبوا ن ممَّ عليها االتفاق جرى التي تلك
روبرت حتى بنفي، وتيودور ونولدكه، السامية، األديان عن وموسوعته سميث روبرتسون

وغريهم. سميث حتى وتباًعا شرتاوس، وليفي جريفز

والشبشبة. السحر يف شائع تعبري األتر: أو األثر 5
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ل املحمَّ القبيل الرتاث لهذا الجوهرية أو االسرتاتيجية الخصيصة مراعاة تجدر كما
واإلبادِة للحرِب تقديسها بل ترشيعها، يف العنرصية الفاشية األوىل ومكوناته ببذوره
الهجرات رصاعات وكذا زراعية)، ملجتمعات ألنهار ماء آبار (من املياه تملُّك ورصاعاِت
منها يربأ لم التي امليعاد أرض بأساطري هذا أجل من والتوسل الحما، أو األرض وتملُّك
خاصة القديم، األدنى الرشق وحضارات كيانات من جماعة، أو رهط أو قبيلة أو شعب
بعامة، العربية الجزيرة أو العربي والجنوب اليمن يف الرعوية البدوية للمجتمعات بالنسبة
التاريخي للحق إغفال من عليها ترتَّب وما العربية، امليعاد أرض ألسطورة إغفال دون

فلسطني.6 — شعب ألرض—
حيث من لها مفرًدا اهتماًما أُوِيل أن القبائلية الخصيصة هذه عيلَّ َفَرَضْت هذا وعىل
أنا وفابيوالت حكايات من بدءًا القرابية، أو األرسية — القبائلية — للحكايات التصنيف
تاه قديمه فات بمن ومروًرا مظلوًما»، أو ظامًلا أخاك و«انرص الغريب، عىل عمي وابن
بسماع اآلمنة حدوده عىل اتفق الذي القبيلة حما — الحما عن الغربة أن وكيف وانقطع،
أصبح ما — بذاته هو الحما أن مالحظة مع وتزول، األصول تقل — القبيلة كالب نباح
من … بسماتها املغلقة الصغرية واملجتمعات للكيانات املحيل الحلقي بمفهومه الوطن —

طائفية. لعنرصية عشائرية قرابية
رَي والسِّ املالحم إىل باإلضافة هذه، وحكاياتنا لفولكلورنا القبيل امللمح هذا إن بل
أنسابها لها يحفظ وكيان، ورهط قبيلة كل داخل من فخذ أو بطن وجود َفَرَض بخاصة،

البرش». جميع أنساب تنتهي عنده «الذي آدم ابن شيت7 عند تنتهي ما غالبًا التي
العالم عىل منسحب هو ما بقدر علينا، يقترص ال خصيصة أو ملمح بالطبع وهو
يف تخصصوا َمْن — كراب يذكر كما — لديهم القدماء نيوزيلنده فأهل ته، بُرمَّ القديم
املجوسية املاجي وقبيلة العربية، للقبائل بالنسبة اليشء ونفس القبائلية، األنساب حفظ

العرب. ابة النسَّ ثم الفارسية، القبائل عند

مناحم الصهويني اإلرهابي رأسهم وعىل اإلرسائيليون، املفاِوضون ماَطَل األسطورة هذه إىل فاستناًدا 6

وطن أو امليعاد، أرض من جزءًا باعتبارها والسامرة يهودا باسم فلسطني ألرض امللفق بادِّعائه بيجن،
أسطوري. غيبي كمنتج الخرايف، امليعاد

بالنبي واإلسالمية العربية امليثولوجيا يف د ويتوحَّ الكتابة، عرف َمْن أول كان أنه أيًضا له يُنَْسب والذي 7

وتدريس. درس من مشتق يالحظ كما واسمه إدريس،

13



العربية الشعبية الحكايات

ونظم والثأر، والدم لألرض مطلق تقديس والعشائرية بالقبلية يرتبط أن وطبيعي
هذا يتبع وما ألموي، بطركي وأبوي لخارجي، داخيل من والزواج النسل، وحفظ التوريث
ما وهو األنثروبولجيون، الفولكلوريون بهذا يشري كما قمرية أو تقويمية بنظم األخذ من
العربية. وكذا الهجرية، أو القمرية اإلسالمية العربية للتقويمات بالنسبة ساريًا يزال ال

من — املوتى األسالف تقديس يف اإلغراق املحددة: وسماتها القبائلية بهذه يرتبط كما
ورموزهم: وصاياهم وتمثُّل األسالف، بعبادة يُْعَرف ما أو العبادة، حد إىل — والجدود اآلباء
قميصعثمان، قميصيوسف، موىسوموىس، حمو شعيب،8 عصا العهد، تابوت آدم، رأس

وهكذا. الهالل، شارة الصليب
برأسها تطل والتي العربية القبلية هذه لحضارتنا املصاحبة السلفية آفة ولعلها
عىل الحارض عىل املايض طبع إىل اليوم شعوريٍّا ال بنا وتدفع الحكايات، هذه يف مفرطة
تفاقم كلما التي األوبئة بمثابة والتي الجوفية» «املياه بذاتها فهي العربية، الكيانات طول
روحية كمنتجات واستُِغلَّت الِعرقية، العنرصية الطائفية صداماتنا معها تزايدت طفحها

السلطوية. الطبقية األغراض ملختلف … ومقدسات
طول عىل السلطوية الطبقات جانب من االستخدام أشد — هذه آفاتها — فتُْستَْخَدم

املاثل. وواقعنا أيامنا إىل التاريخية التضليل عمليات
الروحي-األنيزمي جانبه يتغلف الذي الرتاث هذا عىل الحفاظ مدى مالحظة وتجدر
اإلعالم9 أجهزة له َرت وُسخِّ الرسمية، الثقافة إىل ب ترسَّ ما بذاته هو بل بالتقديس، متسرتًا
الدفني وسحره ِه أَْرسِ من واإلفالت براثنه، من التخلص األوىل: مهامها من التي اإللكرتونية

بروليتاري. تطوري حسٍّ لكل املغيبة الخادعة وجمالياته
القرن يف أما عرش، الثامن القرن أدب يف الرئييس الدور لعب الفولكلور أن الثابت فمن
املستقبليون، الرمزيون، الفولكلور: إىل إرجاعها يمكن جديدة أدبية مدرسة فكل العرشين
العربي املستوى عىل عندنا أْي الغرب؛ خارج بما بالنا فما الغرب، يف هذا الخياليون،

بخاصة؟
انعكاس مدى هو — العربي لفولكلورنا بالنسبة — اهتماماتنا أحد كان ما فإذا
املدرسة بإباحته تسمح ا ممَّ وتدخًال حياديًة أكثر منطلق ومن فيه، العالم ومفهوم الحياة

املقدس. حيوانه القنفذ وكان سيناء، يف السينائية القبائل سلف طوطم أو نبي 8
وتليفزيون. راديو من 9

14



أوىل مقدمة

االحتجاج لعوامل الكاشفة التعابري عن بحثًا مغاالتها يف السوفييتية الثورية الديمقراطية
الفولكلور. يف والثورية

روسو، جاك جان يعرِّفه كما الثالث الشخص افرتاض َوْلنَُقل: — الحيادية أن ذلك
محصلتها يف إيجابيًة أكثر نتائج إىل التوصل للباحث تتيح — شرتاوس ليفي كلود وبعده
الحضاري ملوقعنا سمات إىل الوصول بهدف السلب افرتاض هو مدخلها كان وإْن النهائية،
بني تمييزه يف — ١٨٧١م القديم املجتمع — مورجان لويس إليه ل توصَّ ما إىل أقرب
ترتع تزال ما والرببرية الوحشية أن وكيف املدنية، الرببرية الوحشية اإلثنولوجية: الفرتات
أمثلتها زالت ما املتوحشني من ألجدادنا املنزلية املؤسسات وإن املعارص، عاملنا جلد تحت

أيامنا. إىل والكمال بالتمام اإلنسانية العائلة من أجزاء يف موجودة
األوطان خاصة — العربية الكيانات طول عىل نعايشه نزال ال ما بذاته ولعله
املستويات عىل سواء وفابيوالتها، حكاياتها وتعكسه — وفقًرا جدبًا األكثر واملجتمعات
(سنفرد — آلهة — حمري من الحيوانات تقديس يف سواء — الحيوانية َوْلنَُقل: — الوحشية
النوحي للغراب قردان أبي من بالطيور مروًرا وِجمال، وكالب ملاعز ا) خاصٍّ فصًال لها
َسَحاٍل من والحرشات الزواحف ثم األيك، وحمامة املوعودة األرض وحمام سليمان وهدهد
الشفهية والتعابري املأثورات لها تحمل تزال ما التي الحيات خاصًة وضفادع، وعناكب
أو الحياة ملاء رسقتها بعد — عليها أطلق حني جلجاميش بها عرَّفها التي األوىل التسميَة

الرتاب. أسد قرنًا: خمسني منذ — صباه إىل الشيخ يعيد نبات

الطوطمية الحكايات

وأبراص ثعابني األرضمن وزواحف بالحيوان اإلنسان عالقة فكرة أو جزئية تردُّد أكثر فما
تخون يصادفها حني الخرافة، أو الحكاية بطل يتعرَّفها التي الحية تلك خاصًة وحيات،
كنٍز، عىل يدلُّه وقد حبيبها، أو زوجها فيكافئه يرجمها، أو فيقتلها وتزني الثعبان زوَجها

به. يلحق رش أو أَْرس من ينقذه أو
٤٠٩ ،٤٠٥ ،٢٣ األغاني: — املدونة العربية املصادر بها جاءت التي الخرافة ولعل
«عبيد» الجاهيل الشاعر ذلك عن — ١٩٥٦م القاهرة ص٢١٥، املخلوقات، وعجائب بريوت،
يرتجز فقام فمه، يف ألقاها — الشني بفتح — َشْعر10 من بكبة املنام يف الهاتف أتاه الذي

العربية. الخرافة هذه عنها تكشف التي ْعر، والشَّ ْعر الشِّ بني اللغوية العالقة الِحِظ 10
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هذا عبيًدا أن سوى هنا، تهمنا ال التي ْعر والشَّ ْعر الشِّ بني العالقة مالحظة مع عر، الشِّ
فاه فاتًحا الرضماء عىل يتمعل بشجاع «وهم قافلة يف يسري وكان أسد، بني شاعَر أصبح

الرمل». يف وانساب وانتعش، روي حتى الشجاع وسقى فنزل العطش، من
بكًرا وأهدته شعًرا، وأنشدته املنام يف عبيًدا زارت التي الفخمة الحية هو هنا والشجاع

الصحراء. تيه من — بعُد فيما — أنقذه فتيٍّا جمًال أو
عمرها حدَّد التي — الزاني الثور11 أو الحية لقتل — التضمينة أو الجزئية هذه إن بل
تيودور عرفه الذي مونباتيكاريرتام الكالسيكي الهندي املؤلف من مهاجرة األول وموطنها

حينه. يف له سنتعرض ما وهو الهندية، الحكايات تراث من وموقعه بنفي
يشمل بل اإلنسان، يقترصعىل ال السحرية وروابطه الدم ونداء واالنتقام بالثأر فاألخذ
آثاره تتبُّع للدارسني سبق ما وهو ُملِفتة، بكثرة العربي الفولكلور يف ويتبدَّى الحيوان،
ملحاكمة املحاكمات تُْعَقد كانت قريب وقت فحتى املتبقية، الخرافات يف واملعاشة الهمجية
تُْستَدعى الحيوانات هذه وكانت مثًال، كالفرئان الزرع تؤذي التي «الحيوانات وإدانة
بالنفي عليها ُحِكَم الفرئان تحرض لم فإذا عنها، مدافعون لها ويَُعنيَّ القضاء، أمام للمثول

الكنيسة». رحمة من الحرمان أو
الجوانب عىل سيوقعنا ما هو الرتاث ودراسة جمع يف الحيادية من فاملزيد هذا وعىل
الطوطمية. الحيوانية الخرافية الحكايات وأخصه فولكلورنا، يف العاجزة البهيمية املظلمة
األطفال وَوأْد وَخنْق االجتماعية، الرتكيبات عىل ستوقفنا الحيادية هذه مثل أن كما
يف جماعي بشكل وَوأْدها املرأة من املوقف عن ناهيك الرحم، فاتحي أو الوالدة، حديثي
الجوع هو ما بقدر املرأة، وتابوات والرشف العفة منطلق من ليس الصحراوية، املجتمعات
الجماعي النسل تحديد أشكال من كشكل َوأْدهنَّ ديانِة إىل يدفع بما الفاقة؛ ورعب والضنك

البدائي.
األطفال قتل مدى عام، بشكل اللبنانية، والفينيقية السورية تعكسالحكايات وبالطبع
وهو جماعية، مقابر يف أحياء ودفنهم بهم والتضحية والرشاب، الطعام أواني جوارهم وإىل

مرص. خرافات يف تنويعاتها ولها العامة، واملنشآت واملباني الحفائر عنه كشفت ما

.١٨ :١٢ خروج لحمه.» يُؤَكل وال الثور يُْرَجم فمات امرأة أو رجًال ثور نطح «إذا 11
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تدشني عن إدريس يوسف قصص إىل بت ترسَّ أنها حد إىل متداَولة تزال ال ما هي بل
بما الحديدية اآلليات مع التعامل حاالت يف خاصًة الذبيحة، األطفال بدم املباني أساس
واملنشآت. واملعادن الحديد فولكلور إىل الخرافية — الشعائرية — الحكايات هذه مثل يُِحيل
األشجار حكايات — منها كبريًا جانبًا ويشكل — الطوطمية للحكايات يضاف كذلك
روبرت اإلنجليزي الشاعر واستطاع األخشاب، بفولكلور األوروبي الفولكلور يُْعَرفيف ما أو

وأخشابها. األشجار أبجديِة12 وحلَّ رْصَد جريفز

الحكاية دراسة عىل تعاقبت التي املناهج

ذات الشعبية الحكاية دراسة عىل تعاقبت التي املتشعبة الكثرية للمناهج نتعرَّض كنا فإذا
وَمْن األملانية»، «امليثولوجيا كتابه: يف الحقل هذا جريم يعقوب ارتاد أن منذ الخرايف، امليل
اإلنجليزية — األنثروبولوجية املدرسة اكتمال لحني وموللر، وماير مانهاردت لني خلفوه:
الجانب ومن جانب، من الحايل قرننا مطلع مع النج أندرو وتلميذه تيلور أرثر بريادة —
الذي بنفي، تيودور األملاني املسترشق ارتادها التي الرشقية أو الهندوآرية املدرسة املقابل
إىل بها وصل أن إىل هجراته، وقنوات األوروبي الرتاث ومنابع بأصول للمعرفة اهتمامه أَْوَىل
البنجاب يف باآلرية املعروفة العنارص وهي الهندوأوروبية، اإلثنوجرافية أو اللغوية الوحدة
دولة وأقامت — املعرفة أي — بالفيدا املعروف تراثها خلَّفت والتي وراجبوتانا، وكشمري
الفولكلوري الجسد معظم امتصت التي املابهاراتيا،13 الشهرية ملحمتهم إىل نسبًة بهاراتيا

الفيدا. أشعار أو فيدا الريج ومنه اآلسيوي، واألسطوري
نزلوا والجانج، السند سهول نزلوا عندما أنهم ذلك العشائر؛ فمعناها اآلرية أما
الرقعة تشكَّلت هنا ومن أوروبا، ثم إيران إىل هاجروا النحو هذا وعىل قبلية، كعشائر
بانتماء القائل الرأي طرح حد إىل لها بنفي تيودور حماس وصل التي اآلرية اللغوية

الهند. هو أُم، أوٍل موطٍن إىل أجمع العاَلم رقعة عىل املتداولة الحكايات أصول معظم
اكتملت أن إىل الشمالية، أوروبا دول ومعظم أملانيا يف به االهتمام كرب الذي الرأي وهو
١٨٤٠م منذ أصدرت التي — الفولكلورية — الفنلندية للمدرسة معدَّل منهج معالم

.White Godess 12

لحروب وتتعرض املقاطع، الثَُّمانيَّة الشعر أبيات من شعر، بيت ألف ١٠٧ التاريخ يف قصيدة أطول 13
… هالل بني سرية مثل: الِقَدم، يف موغلة قبائلية
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البداية منذ الفنلنديون العلماء واتجه العاَلم، يف للفولكلور متخصص جورنال أوَل
للبحث «فنش بمنهج وُعِرَف بعُد، فيما اسمهم حمل متكامل منهج إرساء محاولة إىل
آرني» «إنتي هنا ورائدهم الحكاية، خاصًة الفولكلورية املواد أصول وعن واالستقصاء»،
عىل ويعمل املحدد، املستقبل حقله يُْرِيس أن كِعْلم الفولكلور عىل أن إىل األذهان نبَّه الذي
آَخر ِعْلم أي لدراسة تابع أو مساعد عامل مجرد يصبح أن ال الحقل، هذا يف مهماته إنجاز

كاألساطري. مجاله خارج
تاريخية من النمطية، الحكايات ومنابِع جذوِر عن البحث أهمية إىل نبَّه َمْن أول فهو
بها الخاص تصميَمها مفردٍة حكايٍة لكل أن آرني دراسُة أوضَحْت كما وجغرافية،
بنفي تيودور لنظرية هها وجَّ التي القومية االنتقادات إىل باإلضافة املوحد، وموضوَعها
ملختلف تنتمي الحكايات من الكثري أن فأثبت الحكايات، ألنماط الهندية املنابع عن الرشقية

الوسطى. العصور منذ األوروبية املجتمعات بالطبع ومنها بعامة، املجتمعات
الحكايات أجزاء وتزاُوج وتباُدالت وهجرة تيه عىل الضوء من كثريًا آرني وألقى

الغرب. إىل الرشق من الشعبية
النمطية. الحكايات من للكثري املحلية والخصائص واملالمح األشكال وحدَّد

مصادرها أقدم عن الشعبية الحكايات بعِض ومولَد زمَن يحرِّك أن استطاع أنه كما
أكثر. املؤكدة التاريخية أزمانها إىل الحفرية األثرية ونصوصها

عىل العثور بإمكان عمرها تحدد التي التوراتية، النصية الحكايات من كثريًا أن ذلك من
الفرعونية، مرص يف القديمة الدولة أكانت سواء ِقَدًما، األكثر أصولها من مهاجرة أزمانها،
تراث أو وكنعاني، وفينيقي وآشوري وبابيل سومري من بعامة النهرين بني ما تراث أو

الجنوبي-القحطاني. خاصة العربية الجزيرة
األوىل اللبنة أو النواة اكتمال يف الطوىل اليد للفنلنديني كان بأنه القول ويمكن
املواد وهجرِة وُعْمِر موطِن عن واالستقصاء والتنقيب للبحث التاريخي الجغرايف للمنهج
التي جزئياتها أدنى يف العنارص أو املواد هذه ات وتغريُّ هجرة أدق: وبشكل الفولكلورية،
إىل ترشيحها أو تقسيمها يمكن نسمعها التي فالحكاية وحرصها، إليها التوصل أمكن

املساعدة. أو الجانبية ثم الرئيسية، وجزئياتها أفكارها
ماء عن والبحث باملاء الخاِلق د وتوحُّ الرجل، ضلع من املرأة خلق أفكار ذلك من
ال — تتناش» ما الرجال «رضبة للبطل الواحدة والرضبة العبورية، والرحالت الخلود،

وهكذا. — تُثنَى
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العرب الدارسني جانب من خاصًة التاريخي، املنهج هذا مثل وافتقاِد لغياِب فنظًرا
الحفرية باملدونات ثم بالشفاهيات كاٍف إملاٍم من هذا يتطلَّبه ملا ونظًرا فولكلورنا، حقل يف
املجيء لها ينقطع ال والتي التاريخي، الزمني التوايل املتتابعة السامية الحضارات لروافد
الحضارات مولد شهد الذي العربي، الوطن أرجاء معظم يف الجديدة النصية باالكتشافات

الرافدين. بني فيما خاصًة األوىل،
وحقوِل أنشطِة مجمل يف الدراسية محاوالتنا تتعثر املنهج، هذا مثل لغياب نظًرا
خزانات ثالثة أهم من كواحد تميِّزه التي الحكاية وأخصه املرتامية، العربي الفولكلور

كونية. كربى

املغلوطة العربية واملناهج املعوقات

وافتقاد بضياع يتصل فيما سواء العربي، الرتاث دارس ومعوقات مشاكل إىل يضاف
والتطبيقية النظرية للدراسات بالنسبة العام الجدب أو تعدُّدها، أو املدوَّنة، األم املصادر
العربية، الفولكلورية تَِركتنا وديناميات ومكونات جزئيات حيث من أْي وكيًفا؛ ا كمٍّ امليدانية
تزال ما همجية، ووحشية عبودية بربرية وآثار رواسب من بها يعلق ما مدى عىل ولتوقفنا

بتمامها. هائمة متواترة تُماَرس
الذي اإلهمال مشاكل الرتاث هذا مع التعامل يف الثورية العلمية النظرية غياب وييل
يف العربية املحلية الجهود بعض باستثناء الرتاث، هذا أشالء لجمع امليدانية الجهود تعانيه

واألردن. واملغرب وتونس وسوريا العراق
من املزيد يف للمقارنة َطْرحها حني تسهم التي — الخام املواد وندرة قلة فمشكلة

العربي. القومي املستوى عىل كثريًا، رت تأخَّ — واالستقصاء البحث طريق إنارة
منع من تفرضه وما املغلوطة، القارصة باملناهج املتصلة املشاكل مشكلة تأتي ثم
افتقاد إىل باإلضافة العربية، والكيانات املجتمعات بعض يف اإلرهاب حد إىل يصل وتحريم
الغيبي، العقل من إدراكها بعد إال البديهية العلمية للمنطلقات املجال هذا الباحثنييف معظم

العلمي. املنهجي للبحث املعوق وتكبيلها الروحية، للمنتجات واملتجاوزة
بني الشديد للتداخل نظًرا مواده؛ بإزاء ذاته الدارس، أو املصنف، مشاكل هذه ييل
أو ألعضاء الداخلية والهجرات بالتزاُوج يُْعَرف ما وهو وجانبية، رئيسية من جزئياتها
السري جزئيات بني التداخل حدِّ إىل الداخلية الهجرات هذه فتصل الحكايات، جزئيات
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من املهاجرة والتضمينات14 الجزئيات حجم أكثر فما بأنواعها، الحكايات مع واملالحم
والعكس املحلية، والخرافات الحكايات إىل االستطرادية الشعرية والقصص واملالحم رَي السِّ

دقًة. أكثر طبًعا
سواء واإلعادة، للتعديل الدوام عىل قابلٌة واألرشفة للتصنيف محاوالت فأي هنا ومن
نتمادى ال أن تصويبًا واألكثر األجدى من أن كما لجزئياتها، أو النمطية للحكايات بالنسبة
فاملطلوب بالذات، والتنميط واألرشفة التصنيف مجاالت يف أُنِْجَز ملا الجاهز والنقل األخذ يف
وما الخرافية الحكاية بني للتمييز بالنسبة وكذا الوليدة، العربية حركتنا يفيد ما هو
أسطورية وثالثة للبطولة وأخرى شعبية عليها يُْطَلق حكاية من أخرى، أنماط من يشاكلها
أبطالها ألسنة عىل تجري التي الطوطمية الحكايات ثم لآللهة، الفوقية بالعوالم تتصل
حيوان مأثورة فهي بالفابيوال، تُْعَرف ما وهي ونباتات، وزواحف حيوانات من وشخوصها
مع املنسق وتصميمها بنائها ودقة ِقَرصها خصائصها ومن األخالقي، غرضها لها نبات أو
إيسوب حكايات أنماطها وأشهر املتداول، املثل إىل أقرب هنا وهي التعليمي، مضمونها
مرص فراعنة ومأثورات حكايات وكذا الشهرية، التسعة أرسة مع خاصًة الحكيم، ولقمان

فلسطني. وعمالقة العراق ونماردة
— العربي وتراثنا لفولكلورنا املنهجي البحث محاولة يف — واجبنا من أن صحيح
األخَوان بهجوم بدءًا واملناهج، التصنيفات مشاكل من العلم هذا يف أُنِْجز ما إغفال عدم
أن إال األيرلندية، والجهود الرشقية، واملدرسة الفنلندي، واملنهج تومسون، وسميث جريم
الرتاث مع التعامل إلعادة السامي، محيطها يف عربية انطالق نقطة عن يبعدنا ال هذا كل
فائدًة ق يحقِّ بما وأخريًا جهود، من سبقنا ملا تجاوًزا وأكثر قوميًة أكثر فائدًة ق يحقِّ بما

العقلية. وأخصها التنمية، قضايا من نعانيه ملا مباَرشًة أكثر
التهويمي، الغيبي الذهن ومعوقات شوائب من املتخلصة االنطالق نقطة َفْلتكن
وهروب. ورومانتيكية اختباء كل إىل به تدفع بمخاوف واملحبط حاالته، كل يف املنتكس
األعظم الجانب تشكل ما بذاتها هي املوروثات أو املتبقية الثقافات هذه أن واضًحا َوْليكن

نرشي خالل ٦٤ عام عليها تعرَّفت املزاجية، االنتقادية أو الخرافية، للحكاية الجزئيات هذه إن بل 14

لحكايات مرسحيٍّا ا نصٍّ ١٦ املرتجلة، لنصوصالكوميديا األهرام بجريدة أسابيع أربعة ملدة الفالحني ملرسح
الحكيم. عبد شوقي املضحكة، الفصول أو باألفصال يُْعَرف فيما تقديمها يجري ممرسحة، خرافية
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بأدبه مروًرا وشعائره، كالسيكياته وعيون بعامة، العربي للرتاث بالنسبة وكيًفا حجًما
والحديث. واملعارص، الوسيط، الرسمي؛

بدءًا خلجاتها، وأدق بدينامياتها الطقسية األنيزمية البنية مجمل تشكِّل هي بل
والطفل الطامث، واملرأة والنجاسة، الطهارة وتابوات اليومية، الشعائر وإيماءات بتعاويذ
ككائن عمومها يف لألنثى الطاهر الرجل مصافحة15 ومنها واالتصاالت، الوالدة، حديث

خرافيٍّا. عليه ومتفق معروف هو كما نجس،
املدخل من الرتاث لهذا السابقة الدراسية محاوالتي يف أوضحُت فكما باختصار،
يف البنائي، املنهج ومنها وفائدًة، أحقيًة األكثر املناهج بعض استخدام إىل أميُل النظري،
االجتماعية الرتكيبات بالطبع وأبرزها املتشابكة، وعالقاتها وأبعادها للظاهرة فهمه شمولية

الطبقية.

الطبقية البناءات

الجزيرة الجغرايف؛ باملعنى والعربية السودانية الحكايات يف خاصًة يتضح كما — وهي
يفمرصبعالقات العبودية هذه تستبدل كانت وإْن والرببرية، العبودية يف —ترضب العربية

تاريخها. طول مرصعىل عرفتها التي ْخرة السُّ
وأفعاله رحالته خالل الشاطر أو البطل يصحب ما عادًة السودانية، النماذج ففي
العبد يقوم «النيتو»، حكاية ويف واملآزق. والِحيَل التنكُّر يف البطل محلَّ يحل قد الذي عبَده
له ليصف ويعود — النيتو — حبيبته معرفة يف سيده ألوامر تلبيًة الصعاب؛ باقتحام

محاسنها.
الذهب من «قنطاًرا الحبيب من يتطلَّب فإنه — النيتو — للحبيبة املصاِحب العبد أما

لها». مهًرا
سيده من املكلَّف الراعي بدور العبد يضطلع ما عادًة أخرى، سودانية نماذج ويف
واإليجية الهلينية النماذج يف نلمسه كما الربية، أو الجبال لوحوش إطالقها أو االبنة، بذبح

والفينيقية.

من تستلزمه وما املضاجعة مثل مثله ر، التطهُّ يفسد أو ينقض باملصافحة هنا الجسدي فاالتصال 15

ولالستزادة القدرية، والكوارث القتل يُوِجب قد الذي التابو تحت الطرفني كال أصبح وإال جسدي، اغتسال
(املؤلف) .٧٧ خلدون، ابن دار العربية»، واألساطري «الفولكلور كتاب يف «التابو» باب انظْر
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أخيها زوجُة لها كادت التي — فاطمة العبد يصطحب الربيئة» «فاطمة حكاية ففي
فوهته ويسد دمها من الِقْدر ويمأل العبد يذبحها لكي — سفاًحا حمَلْت بأنها واتهَمتْها

سيده. أمره كما بأصبعه
أو حيوانية عالقًة ثمة أن إىل جانٍب من يشري بما عجًال، تلد أن إىل يرتكها العبد لكن
ما عادًة التي العبيدية العالقات مالمح إىل ثاٍن جانب ومن والعجل، فاطمة بني بهيمية

واملرصية. السورية النماذج يف — السخرة — بالخدم تستبدل
يف كما للبطل منازع رشير عادًة فهو املرصية، النماذج يف العبد تبدِّي حالة يف أما
بأنه البحر جنيات له تنبَّأت الذي املوعود سيده ابَن العبُد يرسق حيث املحرقة»؛ «دبايح
ج يتزوَّ أن إىل سيده مكان يأخذ العبد ويميض ينول»، يطلب ما وكل العقل «كامل سيكون

بغل. إىل العبد ينقلب حيث النهاية، يف حبيبها تنقذ التي امللك ابنة بعروسته
أكثر أرسى أنهم إىل يشري بما رشيرة، تتبدَّى املرصية الحكايات يف العبيد فمالمح
التاريخ، قبل فيما ملرص األركيولوجي السجل يف العبودية وجود يثبت «فلم عبيًدا، منهم
جوردون يشري كما كعبيد» األرسى استخدام رغم املبكرة، التاريخية العصور يف وحتى

تشايلد.
وليس الفراعني، بني الرصاع يف فيتبدَّى الصالح، العبد للبطل الوحيد االستثناء أما
طاحون يف حبسه أن بعد الفرعون، سيده يقهره كان الذي موىسوالعبد حالة يف كما امللوك،

الظالم. الفرعون امللك مكان أَخذَ بأْن األخري انتصاَره العبد ق حقَّ أن إىل هودية أو
عربية مؤثرات من داَخَلها وما وجزئياتها شخصياتها من يتضح كما خرافة وهي
داخل واألَْرس بشمشون، العبد د وتوحُّ شعبي، كبطل موىس شخصية ذلك من سامية،

املوسوية. الفابيوالت يف له سنتعرَّض ما وهو الطاحونة،
املرصي للمجتمع الجوهرية الطبقية البنية من العبيدية غياب أن االعتبار يف األخذ مع
فلولها أن ذلك العبودية؛ والرتكيبات العالقات استبعاد يعني ال املبكرة، عصوره منذ
أنها سوى عيل، محمد أرسة حتى والنوبيني، األرسى يف ممثَّلة العصور أقدم منذ موجودة
والكيانات األجزاء بقية يف مثًال تشكِّله الذي بالقدر املرصية االقتصادية البنية يف مؤثرة غري
تعكسه ما وهو والسودان، الرافدين بني وما العربية الجزيرة خاصًة العربية، والحضارات

حكاياتها.
فولكلوره يعكسه فيما — بوضوح تشري املرصي املجتمع بنية أن هذا إىل يضاف
عنه ت عربَّ الذي ْخرة السُّ نظام وهو العبودية، من أفدح هو ما إىل — املنشورة هذه وحكاياته
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ومعابد أهرامات من اإلنشائية، الحجرية ْخرة» السُّ «حضارة أقامت التي املعجزة العمل قوُة
وتُستخَدم املرشفني، أسواط تقودها جماعي عمل قوة فهي النيل؛ وادي طول عىل ومقابر
الجيزة الوسطى؛ إىل العليا مرص أقىص من ونقلها الجرانيتية الجلمودية األحجار قطع يف
حتى أسوان من بدءًا أْي القديمة، اإلسكندرية أو فاروس وحتى بل والفيوم، وأهناسيا

اإلسكندرية.
ْخرة السُّ أعمال السويسوبقية قناة حفرت التي الجماعي العمل قوة ذات هي لعلها بل
تزال ما هي بل مرص، فالحي ملعدمي الجماعي الشعبي الوجدان يف ماثلًة زالت ما التي

أيامنا. حتى الرتاحيل عمال يف ماثلًة
التاريخ قبل ما حضارات منذ بدءًا املرصي، للمجتمع الطبقية البنية أن املفجع فمن
أرمنت حضارات16 يف ومخلفاتها مالمحها عىل ُعِثَر التي الرببرية الفرتات يف — األرسات —
تزال ما وهي والسمانية، — سويف ببني — وجزوه اإلمارات،17 أو والعمرية والبداري،
السخرة العمال هؤالء وأحوال االجتماعية، للرتكيبات بالنسبة اليوم إىل مؤثراتها مخلفة
باألجر، يعملون متفرغني «اختصاصيني — تشايلد جوردون يذكر كما — يكونوا لم الذين
يف — فكانوا الفرعون، يد يف املتمركز االجتماعي اإلنتاج فائض من كليًة يتعيَّشون أْي
يمتد قد الذي وجودهم طيلة األنفار مقاول املستخدم نفقة عىل ويلبسون يأكلون — األغلب

لسنوات.
العمل ل تحوَّ وبذا واآللهة، للطوطم تجسيد األحوال كل يف فهو امللك أو الفرعون أما
الكل أو فرٍد، يف املشخصة الدولة أجل من إجبارية سخرة إىل الرببرية العشرية يف االختياري

اإلله. أو املقدس السلف الطوطم مكان يأخذ ألن بالفرعون دفع مما واحد؛ يف
«زير» مرص فراعني أول ومنذ التاريخ، قبل ما منذ إلًها بالطبع الفرعون كان فلقد
اليوم ومكانها أبيدوس، يف ديزير اكتشفها التي صقر األرسة منذ البداري مقابر يف و«زيت»

املدفونة. العرابة
بهاالت املحاط ووضعه التاريخ، قبل ما لفرعون حد أقىص إىل املتميزة املكانة فلعل
مرصاالجتماعي تاريخ طول عىل األدوار أخطر لعب املرصي، املجتمع فوق التقديسوالتابو

اليوم. إىل والسيايس

.١٩٣٧ عام مايرز موندو اكتشفها 16
وقدسية تكريم من لغويٍّا أو الخرافية الحكايات يف سواء واألمراء، األمري عن يرتدَّد ما مالحظة مع 17

وجالل.
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العشائري السلف لذلك السطح أو الجلد تحت رسيانها واصَلْت شعرية بمثابة إنها
— كاٍف بوضوح — تبدَّت أنها كما فرد، يف املشخصة للدولة أيامنا إىل الطوطم سليل
إطارها يف بصددها نحن التي املرصية الخرافية والحكايات بعامة، املرصي الفولكلور يف

القومي. العربي
لنظريه بالنسبة رسعًة أكثر أنه وكيف للرتاث، االجتماعية الوراثة ميكانيزم إىل فاستناًدا
ما مجتمع داخل الطبقي للوضع واإلعالمي الدعائي الرتاث بأن القول يمكن البيولوجي،
وهو — اإلله أو الطوطم وريث السلف ذلك تقديس يف تواُرثَه واَصَل — مرص خاصة —
وكيف القريبني،18 مرص ملوك عىل القدسية صفة إضفاء حد إىل — الزعيم أو الفرعون

وهكذا. منسبون أنهم
صفة إضفاء اتجاه يف الذاتي وتوالُده رسيانه واَصَل الرتاثي التوارث هذا أن كما
وأمراء ملوك حاالتهم كل يف فهم املرصية، الحكايات وأمراء ملوك عىل والطهر القداسة
ثياب يف متنكِّرين األسواق يجوسون الحجاب»، عنهم «مكشوف منزَّهون طيبون بسطاء
ألغاَزهم ويطرحون الفقراء، رغبات قون ويحقِّ املحتاجني، شكاة عون يتسمَّ حفاة، مهلهلة

السحرية.
الجن، قوى جانب من املهد منذ اختُِطفوا طيبني ملوك وأبناء أمراءً يكونون قد كما
األحوال كل يف تعلوهم الخونة، الرشيرين ووزرائهم َخَدمهم أو الباطش، القدر لعنات أو

كانوا. كما وأمراءً ملوًكا فيعودون لهم، الخري ينترص أن إىل والقهر، االضطهاد هاالُت
امللوك الهواتف تزور ما فعادًة املرصية، الحكايات يف بكثرة يتكرَّر آَخر ملمح وهناك
«نعناعة»، خرافة يف كما عنهم، امللك وزوال والذل الفقر بسنوات ليخربوهم املنام يف واألمراء
سنني. سبع حاتتفقر انت ملك، يا اسعى قوم له: وهمس املنام يف امللك الهاتف زار حني

والسورية املرصية الحكايات نماذج يف األسد امللك نجد الكاتب» ذراع «قطع خرافة ويف
مملكته يف والرشاء البيع ألغى طوباوي، حاكم فهو وشخصه، باسمه والعراقية والسودانية
املنام، يف الهاتف زاره حني املرصية سريته يف معروف امللك مثل مثله الفاضلة، مدينته أو
والسورية والسودانية املرصية النصوص يف األسد ملك عمل فبينما ملكه، بزوال وأخربه
شخ أدبرت وإذا الوتد، عىل الحمام بأرض أقبَلْت19 إذا ملقولة»: تأكيًدا وفطاطريٍّا «حماًرا

«األسد». امللك عىل الحمار

السلطة. مغتصبي بإزاء وسلبيات تخاذُل من نشهده ما إىل فاروق، امللك حتى 18

الدنيا. أقبلت إذا 19
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والعبيد. الخدامني» جلد «بلون الزرقاء بالنيلة نفسه صبغ إىل معروف امللك لجأ
عنه وتزول الدنيا تعاِوده أْن إىل ومخاطرات عبورية رحلة خاض بالطبع وكالهما

وصولجانه. ملكه اسرتداَد فيعاِود اللعنة،

ذلك من للتصنيف، بالنسبة خصائصنا يالئم ما الدراسية املحاولة هذه يف راعيت لذا
واملرياث. الزواج ونظم القرابية األنساق إىل تفيض وقبائلية طبقية من العالقات

إىل بدوره يُْفِيض جربي أو غيبي ذهن من تقتضيه وما الطقسية األنيزمية راعيت كما
العلم. مواجهة يف وتوابعها الربكة عىل واالعتماد والسلفية، القدرية آفات

وزواج والدة من العمر أطوار بني خاصًة االنتقاالت، شعار مراعاة إىل باإلضافة
وأفقية طائفية، فئوية عبودية من االضطهادات وكافة املرأة، وضع يغفل ال بما وموت
مثل يف يُْفِيض بما العمر أطوار واضطهادات الرتبية، وطرق النوعية، باالنقسامات تتصل
إطاعتهم، يف والتجرب بالشيوخ، والتربك الشيخوخة تقديس إىل هذه السلفية مجتمعاتنا

بعامة. الوالدين وإطاعة
الجان وخرافات فابيوالت ودراسة جمع جدوى وال أهمية من يقلِّلون الذين أما
تشد حني السوداني الربي ل الُقمَّ لجلود الصوتية والخصائص الزانية، والحيات والسحايل
الفيض ذلك ثم أمهاتهم، بطون منذ املحجبني القدريني األطفال وخوارق النحاس، طبل إىل
األرض تحت ما ومدن قصور وعوالم ومشهياته وأصنافه، الطعام ذكر يف التفنن من
النقود منها أُْلِغيَت دول مدن عن الخيالية الفاضلة االشرتاكية املجتمعات وتلك املسحورة،
والخطافني. الجشعني مصري والطرد والنفي يحتاجه، ما ولكل والرشاء، البيع ومقاوالت

آفلة عوالم إىل تنتمي أنها بدعوى الحواديت هذه جدوى وال أهمية من يقللون فالذين
املكوكي الربوليتاري العامل وإحالل القرى وإضاءة الرتانزستور، انتشار فيكفي منقضية،
أصل عىل املبضع يضعون ال واهمون هؤالء تلقائه؛ من ويموت ويذوى هذا كل ينقشع لكي

الداء.
حكايات اختفاء الَحَظ القصرية قصصه إحدى يف الطوخي» هللا «عبد أن صحيح
وسواقيها تها وأَِزقَّ القرية طول عىل منترشة كانت التي وجنياتها، ونداهاتها قريتهم عفاريت
َسه تلمَّ اليشء ونفس الكهرباء، دخلت حني املنصورة مشارف عىل املمتدة وحقولها الخربة
كذلك الليل، وخزعبالت فلول وتبدد قريتهم، الكهرباء دخول مع حسني» «فهمي اصنا قصَّ
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حول الالذقية من جمعها التي حكاياته يف قيِّمًة مالحظًة ساعي»20 بسام «أحمد أبدى فقد
يرفضون كانوا والحكواتية الرواة من كثريًا أن وكيف واإلظالم، بالليل الحكايات هذه عالقة
يرتدَّد يزال «وما فيه، إال تظهر فال الحكايات مستودع هو الليل وكأن الليل، يف إال القص

حمار». يصري بالنهار يخورف اليل الفرات: سكان لدى الشائع املثل اليوم إىل
لكْن خرافة، أو تخاريف بأنه الرتاث هذا يعرِّف املأثوري املثل هذا أن هنا وامُلْلِفت
عىل الكهرباء دخول قبل تعايَُشه واَصَل للخرافة املصاحب اإلظالم ذلك أن قوله: يمكن ما
ألف من أكثر منذ بالكهرباء أصًال املعرفة قبل معتقداتنا كافة إىل جماعية هجرة شكل

سنة.
األحياء لحياة واقتسامهم وشياطينهم وعواملهم للجن تقديسنا مدى عىل إطاللة وتكفي

وجن. إنس إىل الخرايف العاَلم انقسام بدليل
فيبادره بآخر، كائن يلتقي حني املنشورة الحكايات هذه يف املتكرر التقليدي والسؤال

جن؟ وال إنس الفور: عىل
به، اإليمان وعدم الجني، العفاريتي العاَلم هذا تابوات عىل الخروج يف أن يكفي كما

القصاص. يستوجب وكفًرا خروًجا
رته صوَّ كما مرص، بجند املالئكة وعبور الجان حروب مهزلة الحالة هذه يف يكفي كما
حرب مع ُمْزٍر وبشكل التحرُّرية، حروبنا كل خالل املأجورة املسمومة اإلعالم أجهزة
السوفياتية األسلحة عىل وتفويتًا اإلمربيالية، للمصالح إعالمية خدمة مرص؛ يف أكتوبر

حيها. وفالَّ مرص شباب أيدي يف العبور ذلك يف الحاسم املنترص العامل
واملرىض والخصيان العبيد وقطعان املدقع بالفقر يطفح مقزز، عاَلم أنه صحيح

العربية. بلداننا طول عىل واقعنا هو هذا أن إال العلل، وذوي
سالبة مغلوطة خصائص أو عوالم مجموعُة ناصيته يحكم الذي الخرايف العاَلم هذا
ومأثوراته حكاياته قنوات —عرب موضوعنا هو والذي هنا — العربي تراثنا يف زاويتها حجر

املتوارثة. وفابيوالته
واألسواق اإلقليمية، القدرية هو السامي اإلسالمي العربي الرتاث هذا زاوية حجر
االنتقاالت فإن الخالصة، األدبية بالحفريات يتصل ففيما والتجارة، السلع وتبادل
تنوُّعاتها خالل عمل أي تتبُّع ويمكن تماًما، واضحة الغرب إىل الرشق من (تحوُّالتها)

سوريا. – الالذقية من حكايات 20
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والعرب الُفْرس إىل طريقها تأخذ عندما واملكان) الزمان (يف املحددة وتأريخاتها
الوسطى، العصور يف الالتينية اآلداب تراث ثم وأوروبا، واليونان والعربيني والرسيانيني
ما إذا خاصًة الهندية، الكالسيكيات وكل القصة ومحيط السبع» «الحكم عىل هذا وينطبق

املثقفني. واليهود العرب هم هنا الوسيط أو الوسيلة كانت
أضاَفْت الرتاث، مسار وحدَّدت األدنى الرشق عرب أينعت التي األدبية القنوات فهذه
وفولكلوره. األدنى الرشق عىل التعرف إعادة إىل جديٍد من يدفعنا بما منه؛ الكثريَ وحذفت
آسيا — مسبوتاميا ويف إيران يف اليومية الجماهري حياة وتقاليد الحكايات عن ماذا ثم
هذه فولكلور مجموعات فإن هذا، جيلنا وحتى وفلسطني وسوريا وتركيا — الصغرى

ينبغي. كما مستكَشفة غري ضنينة تزال ما األرايض
اإلحياء لحركة املصاحبة الواجبات بعض وأنجزت الدول بعض أخريًا تحرَّكت ولقد
«إبريهارد املتخصصون: األساتذة وراءها يقف التي تركيا خاصًة العامة، والنهضة
الجديدة الفارسيات وبعض الشعبية الحكايات أنماط بعض فدرست وبورتاث»،
احتياجات لتغطية كافيًا ليس هذا لكن العالية، القيمة ذات والعراقية العربية واملجموعات
يف الدائم النشاط من كجزء متواصل بشكل الحكايات تُْرَوى وحيث البالد، هذه فولكلور
الفلسطيني: الفولكلور أهمية إىل مشريًا قائًال، تومسون د. ويضيف (البازارات). األسواق
عدم من الرغم عىل هذا فلسطني، شفاهيات تقف األدنى الرشق فولكلور كل رأس وعىل
الشعبي، عرش التاسع القرن لرتاث القديمة املجموعات املدونات بعض وتوجد بها، معرفتنا
وحوادث أساطري بقايا عىل الحصول مدهش يشء إنه املغرب، وبالد سوريا يف خاصًة

سنة. آالف ثالثة مرور وبعد ويوسف، وداود سليمان مثل املقدسني، وامللوك األولياء
الرشق فولكلور داريس تصادف التي الحرية فإن تومسون، األستاذ يضيف وكما

الفلسطيني.21 الرتاث دراسة يف تتمثَّل األدنى
املتالحق، والتغري املقتحم التقدم ومع واليوَم املعقد، تاريخها عام بوجه وللمنطقة
للرتاث الواضحة القراءة أن لدرجة القومي، التوغل من عام ألف طول وعىل أخرى ومرة

املخطوطات. ألغاز حل مثل مثلها معضلة كانت ن املدوَّ

حول دراسات بضع بإصدار ببريوت األبحاث مركز اضطلع فقد تومسون، األستاذ لتساؤل استجابًة 21
(املؤلف) الفلسطيني. الشعبي الرتاث
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مع فقط تُْجِدي ولكنها الهيَّاب، مع تُْجِدي ال الفولكلور مثل ِعْلم دراسة فإن ولذلك
الواسع االطالع يتطلب مما الواجب؛ لنداء جهودهم كلَّ ويكرسوا يهبوا أن يف الراغبني أولئك
دوَره جييل يلعب أن وأرجو والعدالة، الذوقي التحايُل جانب إىل لها، حدَّ ال التي والطاقة

وغموض. مشاكل من يعرتض ملا امليرسة الحلول إيجاد يف
العربي تراثنا ومنابع وأصول قضايا حول املقدمة هذه مختتًما هنا أتوقف ولعلني

املؤلَّف. هذا موضوع هو والذي بخاصة، فيه الحكايات وجانب بعامة، الفولكلوري
منذ أْي الِقَدم؛ يف موغلة عصور إىل لرتاثنا األوىل واملصادر األصول هذه وترجع
تواَرثَهم الذين الالساميني السومريني منذ أْي الرافدين، وادي بني فيما املبكرة الحضارة

الساميون.
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العريب لفولكلورنا إحياء حلركة بدء نقطة

حركة بمقتضاه يحقق منطلق طْرِح حدِّ إىل الطموح بنا يجنح األحيان بعض يف كنا وإذا
املنظمة مظلة —تحت —فرًضا تجيء قد العربية، بلداننا عىلطول العربي للفولكلور إحياء
األوىل بالدرجة مهامها ومن العربية، الدول لجامعة التابعة والعلوم والثقافة للرتبية العربية
حركة واستنبات تنشيط يف األمر نهاية يف يتبلور قد العربي، للرتاث قومية مشاريع إنجاز
بمجاالته العربي للفولكلور ألطلس بدءٍ كنقطِة اإلسهام يف تسمح الشفهي، للرتاث جمع
إىل باإلضافة ومالحم، وِسرَي وأساطري وباالد ومأثورات وحكايات شعر من األدبية: املختلفة
وموسيقى رقص من الزمنية الفنون قوامها وتعبريية تشكيلية من األخرى؛ األنشطة بقية

مرتجل. ومرسح
وتاريِخه، العربي للفولكلور قاموس إىل ل التوصُّ مجرد إىل بنا املطاف ينهى قد كما
لجمعية رئيًسا وقٍت حتى كان الذي دورسون ريتشارد د. أنجزه الذي ذلك إىل أقرب
— الجمعية بمعاونة — له وسبق إنديانا، بجامعة الِعْلم هذا وأستاذَ األمريكية، الفولكلور
وعادات الفولكلورية العبارات أو Motifs الجزئيات عن مجلدات أربعة يف قاموس وضع
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الفولكلور حركة تاريخ عن مؤلَّف وأخريًا أجزاء، ثالثة يف البدائيني وأساطري الفالحني
كلمة. مليون من أكثر صفحة؛ ٥٠٠ اإلنجليزي،

اإلثنوجرافية املتاحف غرار عىل العربيوحضارته، لإلنسان متحٍف يف آمالنا تنتهي وقد
لندن؛ يف كامدين وليم متحف أو بباريس، اإلنسان متحف هنا وأهمها وثقافته، لإلنسان
َمْن أول كان والذي ،١٥٥١–١٦٢٣ الوسطى، القرون يف اإلنجليز الكالسيكيني الُكتَّاب أحد
يف عليها والعثور بها تعقُّ له أمكن خرافية تعابري من املتواترة بريطانيا تسمية بأن أشار
بعُد. فيما اإلنجليزية الخرافية الحكايات أيََّدتْها املندثرة، األركيولوجية التاريخية األنتيكات
املجتمعات داخل والتصنيف امليداني الجمع طريق عن البحث بنا ينتهي قد كذلك
جهود مواصلة من يمنع ال وبما الخرافية، الحكاية لجمع العربية والحضارات والبيئات
حقَيل يف عليها املتفق املوسوعية القومية املجموعات بعض ترجمة عىل باإلقدام النقل
التي العاملي» األدب يف الخرافية «الحكايات موسوعة مثل بعامة، واإلنسانيات الفولكلور

مجلًدا. خمسني من أكثر إىل األخرية اآلونة يف وصلت
أنجزتها التي سواء الحقل، هذا يف املوسوعية األعمال من االستفادة يفوتنا ال أن عىل
«األساليب الرائد ومؤلَّفه ،١٨٤٠–١٩١٠ سمينر جراهام وليام مثل أفراٌد أو هيئاٌت
،١٨٩٩ عام يف إال كتابته يبدأ لم أنه رغم قرن، نصف من أكثر استغرقه الذي الشعبية»
غري. ال أعوام بأربعة عمره من السبعني يف وفاته قبل أْي ١٩٠٦؛ األوىل الطبعة وصدرت

للتعامل — منهجنا وليكن — منطلقنا أن الظروف كل يف أنظارنا عن يغيب ال أن عىل
الدوران هوَّة إىل ننجرف ال وحتى السامي، منبته أو إطاره يف العربي الفولكلوري تراثنا مع
الرتاث مع التعاُمل يف ترى ال التي املغلوطة، الغيبية السلفية للمناهج املفَرغة الحلقة يف
األحيان كل يف يضعنا علميٍّا، منه أكثر سلفي مدخل من وبعثه إحيائه مجرد سوى بعامة
من يفرضه وما ومتناقضاته بمتطلباته املاثل، الحارض عىل املايض طبِْع محاوالِت عند

حتميات.
وأخصه بعامة، للرتاث اإلحياء إعادة بشعار: األخذ الحالة هذه مثل يف ل يُفضَّ لذا
عدم مع أْي التنمية؛ احتياجات مع املستقيم اإليجابي بالتدخل يسمح بما الشعبي؛ املوروث
التنمية غايات تحقيق بهدف الفولكلوري الرتاث هذا مع التعامل يف الفكرة توجيه فقدان

وعقلية. مادية من العربية ملجتمعاتنا
الفولكلورية. الدراسات اتخذَتْه الذي املنطلق الدوام عىل كان هذا أن عىل

حني ،١٨٤٦ عام أغسطس يف األوىل للمرة تردَّدت «فولكلور» كلمة أن هنا نذكر ولعلنا
توماس، جون وليم هو واإلسبانية، الفرنسية اللغتني يف متخصص اسكتلندي بها نطق
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رأس عىل وكان ،١٨٧٨ عام بلندن اإلنجليزية الفولكلورية الجمعية إنشاء بفرتة ذلك وأعقب
التاريخ قبل ما لعاَلم نظر وجهة بناء إعادة هدفها علمية دعائم «إرساء القومية: أغراضها

املعارصين.» الفالحني ومعتقدات فولكلور خالل من البدائي، الثقايف
يُذَْكر اهتمام أدنى يُولُوا لم األوائل اإلنجليز الفولكلور جامعي أن من الرغم عىل ذلك
الفالحني أفواه من جمعها إىل لوا توصَّ التي امليدانية موادهم وأصول جذور ب تعقُّ يف
خالل ومزاوجات وهجرات ات تغريُّ من عليها طرأ وما منابعها عىل للتعرف اإلنجليز؛
ثم الكلت، قبل ما مثل إنجلرتا، عىل تعاقبت التي القديمة والقبائل واألجناس الحضارات

وغريهم. والنورديني والساكسون والرومان الكلت
وَمْن بنفي، تيودور املسترشق ورائدها الرشقية املدرسة بجهود االهتمام يجدر كما
الدراسات ملنهج الفنلندية املدرسة مالمح أرسوا الذين الفنلنديني الدارسني من بعده تعاقبوا
كرون كارل ابنه خاصًة الدارسني، من خلفوه وَمْن يوليوسكرون سه أسَّ الذي الفولكلورية،

.١٩٢٦
الذي الدليل يف ،١٩١٠ هلسنكي أرني إنتي يد عىل واستقامته املنهج هذا واكتمال
القيِّم التصنيف وهو الشعبية»، الحكايات وأنواع الخرافية الحكايات «أنماط عن وضعه
العاَلم، فولكلور يف الشعبية الحكاية جزئياِت أو عباراِت عن مجلدات عدة يف اكتمل الذي
وخرافات والباالد واألساطري الشعبية للحكايات األساسية املوتيفات بفهرست املعروف
واملحلية، والهزلية الطوطمية الحكايات إىل باإلضافة الوسطى، القرون ومأثورات وقصص
الذي األعظم الجانب أن ذلك جيًدا؛ هنا يهمنا التصنيفي الجهد هذا أن إىل وباإلضافة
من املؤلَّفة اآلالف عىل باحتوائه العربي تراثنا يخص املرموق الفنلندي الدليل هذا نه تضمَّ
القديم األدنى الرشق لرتاث — العربية السامية َوْلنَُقل — الفينيقية الحكايات جزئيات
به وطوَّفوا والفلسطينيني، اللبنانيني الشوام البحارة من الفينيقيون حمله الذي املهاجر
الرتاثية البنية خاصًة البحري، العاَلم بقاع كل يف — ق.م الثالثة األلف — العصور أقدم منذ

وفنلندا. االسكندنافية الجزر أقىصشبه استوطنت التي والسكانية بل
خاص. باهتمام الفنلندي الدليل هذا رعاية لنا يحق هنا ومن

أو الحقل، هذا يف جهوٍد من حولنا من العاَلم يف حدث ملا إملامة مجرد فهذه وبالطبع
اسرتاتيجيٍة أو املدى، طويلِة لخطٍة منطلٍق أو بدءٍ نقطِة تحديد إىل ل التوصُّ هدفها عجالة

ا. جدٍّ انقىض قد يكن لم إْن مجيئه، أوان آن عربي لجهد وبداية قومية
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التايل: النحو عىل العربية للبلدان الفولكلور جمع حركة تنشيط يف نبدأ أن ر وأتصوَّ

املوجودة بعامٍة، والفولكلور الرتاث جمع وهيئات ملراكز حرصميداني بعمل القيام (١)
التمرُّس من ملحوظة درجة إىل بعضها وصل والتي العربية، العواصم بعض يف بالفعل
واملرصي، والتونيس، واملغربي، والكويتي، (بغداد)، العراقي املركز منها: نذكر امليداني،
كال عىل ورصٍد جمٍع من املراكز هذه إليه لت توصَّ ما عىل للوقوف اإلثنوجرايف؛ والسوري

الفولكلورية. للمواد والنوعي الكمي املستوينَْي
يوقفنا بما ِحَدة، عىل ُقْطر كل لدى املتَّبعة والتصنيف الجمع أساليب عىل التعرُّف مع
لبعضاملجاالت أكرب اهتماًما بعضاملراكز تُوِيل كأْن املحددة، السمات أو بعضالظواهر عىل
السوري املركز كاهتمام أخرى، مجاالت حساب عىل واإلثنوجرافية الفولكلورية والحقول
والصناعات والفنون باألزياء — الحمامي د. مديره مع وتحادثت الحظت كما — مثًال
والعكس الشفهية، النصوص حساب عىل العظم، ومدرسة التكية تجميع ومركز الشعبية،
يف وصناعتها والصوتيات باللغة املتصلة األبحاث ق تتفوَّ بينما العراقي، للمركز بالنسبة

املغرب.
حيث من األكرب االهتمام عىل الهاللية سرية أو العربية اإللياذة فتستحوذ تونس يف أما
سابقة تاريخية أبعاد إىل بالسرية يصل قد الذي اإلثنوجرايف وليس األدبي، والبحث الجمع
يصل قد كما عليه، املتفق التاريخ عىل السابقة القرون بعرشات امليالدي العارش القرن عىل
والكاليفاال وبيوولف، واملابهاراتا، اإللياذة، امللحمي: عر الشِّ ِسرَي لُكْربَيات الصمود إىل بها

االسكندنافية.
عامًة، التعبريية والفنون املوسيقي بالرتاث االهتمام املرصي املركز عن يغيب بينما

. حدٍّ إىل مولده صاحبَْت التي الدافعة لقواه وافتقاده
وتعرُّف جانٍب، من حجمها لتقييم املراكز؛ بهذه اتصاالت إقامة مفيًدا يصبح (٢)
صوتية من املستخَدمة التقنية بالوسائل أيًضا املعرفة االعتبار يف األخذ مع ظواهرها،

طبًعا. املمكن بالقدر تذليلها ومحاَولة املشاكل إىل باإلضافة وبرصية،
ومدى بالرتاث، املختصة الفردية والجهود والنرشات والدوريات للمجالت رصد عمل (٣)

للمعوقات. االنتباه مع العربية، األوطان يف أشالئه جمع حجم
أو مرص أو السودان أو العراق يف سواء به، بأَس ال جهٍد عىل املحصلة وستوقفنا
حظيت الذين العرب الكالسيكيني للُكتَّاب إملامٍة عمُل هذا إىل يُضاف املغرب، أو األردن
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وشرتاوس، سميث، وروبرتسون بفريزر، بدءًا الباحثني؛ من الروَّاد باهتمام كتاباتهم
غريهم. والعرشات بطي، وروفائيل جريفز، روبرت اإلنجليزي والشاعر

وامليداني، النديم، وابن ديصان، وابن الكلبي، وابن إسحق، ابن كتابات مثل
وغريهم. والجاحظ، والهمداني، واليعقوبي،

ملا نظًرا والفاريساآلري؛ العربي الرتاثني كال يف املتبحرون العرب الُكتَّاب إليهم يُضاف
عيون مؤلِّف والدينوري املقفع، بن هللا عبد منهم: نذكُر عالقاٍت، من املتتاخمني الرتاثني بني
ملوك أخبار وغرر الذهب مروج مؤلِّف واملسعودي والبلعمي، الطوال، واألخبار األخبار
بخاصة. والثعالبي والبريوني، واألصفهاني، واملقديس، قتيبة، وابن األثري، وابن الفرس،

والفرس الساميني العرب بني التاريخية «العالقة الخاصب الفصل يف سنتناوله ما وهو
الكتاب. هذا من اآلريني»

طلبة بني جمع حركة تنشيط يف صابر الدين محيي د. بفكرة االهتمام محاولة (٤)
واملأثورات واملمارسات والعادات الفولكلورية للمواد والجامعية املتوسطة للمرحلة املدارس
إىل املتعددة بأذرعها تصل أن بحق للمنظمة يسمح بما الجمعية، الشعبية اإلبداعات وكافة
املهمل الرتاث لهذا إحياء حركة عىل ومهيمنًة مستنهضًة العربية، البلدان ونجوع بقاع آِخر
راديو من اإللكرتوني اإلعالم رقعة اتساع بإزاء واالندثار، الطمس إىل بالرضورة املتجه

مصالحها. يخدم بما تستهدفها هي بل األمية، عليها تغلب وصحف وتليفزيون
من قصوى درجة تحقيق يف تكلفًة وأقلها فائدًة وأنجعها الطرق أقرص ولعلها
وتوعية، اتصاالت تحقيق من بأكثر املنظمة جانب من تستلزم لن امليداني، الجمع درجات
إىل التنفيذ حالة يف اللجوء جانب إىل القومية، والسمنارات التدريبية الدورات وبعض
املصحوبة التوصيات هذه مثل لتوصيل بالراديو واالستعانة باملنظمة، اإلعالمي الجهاز
بعامة واإلنسانية االجتماعية املواد مدرِِّيس الرتبويني—خاصًة للمرشفني مبسطة بإرشادات
وانتهاءً الخرافية، بالحكاية بدءًا واملأثورات، املمارسات ألدق االهتمام بإعطاء تتصل —
املحرتفات والنائحات والقابالت الندابات إىل الوصول وكيفية التخمري، وأغاني بالتعاويذ،
الرأس، وأغطية واألزياء الحمل، شهور عرب االنتقال وشعائر الخريات، دالئل ومنشدي
العانة شعر مع التعامل وكيفية الوشم، ووحدات والطهور، للحج الحائطية والرسوم
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والباالد رَي السِّ حول أُِضيف1 وما الشعبي بالطب مروًرا الطهور؛ وأنماط الرسي، الشعر أو
العام. العربي امللمح ذات واملالحم

والدراسات املحارضات بإعداد املنظمة اضطالَع الحالِة، هذه مثل يف أسهَل، وما
العربية! البلدان ربوع كل يف — الراديو خاصًة — بالنرش وترويجها واألبحاث،

وُقْطِرية محلية وسيمنارات حلقات َعْقِد حدِّ إىل التصور هذا مثل اكتمال بنا يصل وقد
تصل قد الصوتية، واملسجالت الكامريات منها وجوائز معنوية تقديرات لها تُْرَصُد قد

القديمة. عكاظ سوق وإحياء املهرجانات حد إىل مستقبًال
واملوالد، الشعبية لالحتفاالت خاصٍّ اهتماٍم إعطاء إىل االستطراد هذا مثل بنا ويصل
مع النشاطات، أقىص إىل املتبقية والثقافات الفنون هذه بمثل االحتفاء يطلُّ فيها التي
وتقديس وتقويمية طوطمية بقايا إىل بنا تصل قد التي ذاتها املوالد ظاهرة يف البحث

معروف. هو كما املحلية واألشجار للمحاصيل
يف أصبح أنه مدخل ومن العربي، لفولكلورنا تميًُّزا أكثر أُُطر يف البحث منطلق فمن (٥)
وتحريكها ضبطها وإعادة التاريخية، املدونات وتوضيِح إنارِة إعادُة الفولكلور علم مقدور

مواقعها. أقدم من

املحلية الخرافة

العربية؛ البلدان طول عىل وظواهرها املحلية للخرافة خاص اهتمام إعطاء املفيد من لذا
وجانبها السامية، العربية للميثولوجيا األوىل واملنابع باألصول الشديدة لعالقتها نظًرا

اليوم. إىل األنيزمي الشعائري
بالفولكلور االهتمام حالة يف وهامٍة ُملِفتٍة إضافاٍت إىل ل التوصُّ أن يف شك من فما
الكيانات وبقية العليا، ومرص والنوبة والصومال والسودان الحبشة يف األفريقي، العربي
العربي. اللغوي القومي املنطلق من هذا يجيء وبالطبع االهتمام، سيشملها التي األفريقية
نسبة وذلك كوشيني،2 السوداء البرشة ذوي كل سموا الساميني امليثولوجيني أن ذلك
سوِّد «اللهم نوح: فلعنه للبيت، حجهم فيما أبناؤه ل تحمَّ الذي — اللعنة ابن — حام إىل

العصور. عرب إضافته ويتوافر وامللحمي، رَيِي السِّ بالرتاكم يُْعَرف ما أي 1
.٢٥ ص٢٤، منبه، بن وهب التيجان، 2
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نوح، أباه حام عىص حني حام، أبيهم خطايا أو وزر بعد ووطئ عىص َمْن ووجه وجهه
وسموه اللون أسود جاء غالًما حام امرأة ولدت وعندما امرأته»، خالل امرأته وجامع
— أيًضا أبيه لعنة لحقته الذي الثاني شقيقه أما كوش، بن الحبشة لكوش وُولَِد كوًشا،
بن وبربر ماريع، بن كنعان هم: أجناس، أو أوالد ثالثة ولد فقد — حام» بن «ماريع وهو

ماريع. بن والنوبة ماريع،
العربية السامية األقوام خلَّفتها التي املحلية للخرافات الجمع دأب بنا يصل فقد وكذلك
واليهودية، وجلعاد والعربية السامرية جبال مثل وفلسطني، لبنان جبال قمم3 أعىل عىل
نبي آلوت بن حضور بن وشعيب وسيناء، الشام يف مدين صاحب شعيب جبال جانب إىل
نطيع «لن هود: بالنبي وحدوه الذي اليمن يف ضهر جبل وأيًضا اليمن، يف القحطانيني
كذلك ي ُسمِّ الحرمان، جبل أي لبنان يف الرشقي الجبل أو حرمون وجبل هوًدا»، الدهر
ألن ذلك هابيل؛ عىل حداًدا باملوت حرمون فرسَّ الذي «هريونيم» القديس تفسري بحسب

هابيل. اسم عليه يُطَلق الجبل هذا جنوبي
«بها إن فقال: لبنان، أطراف يف عكا بسهل غريبة حكايًة القزويني زكريا أورد ولقد
أن ويعتقدون والنصارى، واليهود املسلمون يزورها عكا، من بالقرب وهي البقر»، عني
العني نفس وهي العني.» هذه من أُْخِرَج — مرة ألول — عليه فحرث آلدم ظهر الذي البقر

مريم». العذراء «عني ب عرش السابع القرن يف ذلك بعد الفرنسيون اها سمَّ التي
نهر وكذلك الحرام، أو امللعون أو املمنوع أو الليطاني نهر ى يُسمَّ كان القاسمية ونهر
األوىل، املدينة نهر أْي األوىل نهر أما بالرشير، وفرسوه «ليطا» سموه الذي املقدس أو قديشا
باسم أدونيس نهر اسَم العرُب استبدل فقد وكذلك الفراديس، بنهر قديًما العرب اه سمَّ فقد
خلطوا العرب إن بل جبيل، إله وإيل إبراهيم بني عالقة وجود إىل «رينان» ويشري إبراهيم،

الكنعانيني. إله ِبل اإلله وبني إبراهيم بني
املقدس بيت سهول أحد فإن الُفْرس، الة الرحَّ قدامى4 أحد يقوله ما إىل واستناًدا
«ولهذا والحرش، القيامة ساحة سيكون أنه يف العامة اعتقد — «الساهرة» سهل وهو —
بأرض كانوا هللا وعد جاء فإذا يموتوا، حتى العاَلم أطراف من كثريون خلق إليه يحرض

جهنم». «وادي وسموه فرعون» «بيت هو السهل هذا أن يف اعتقدوا أنهم كما امليعاد».

.٨٩ اليسوعي، مارتني األب لبنان، تاريخ 3
نارصخرسونامة. نامة، ِسْفر 4
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النار جبال سيد األشيب والجبل خياف، أو ختا جبال املشئومة: اليمن أماكن ومن
الذئاب، فيه وتعوي والخراب، النار أهل عليه يظهر الجبل ذلك إن فيقال اليمن، وقطب
الخرافات، من الكثري عنها ويُرَوى وبكيل، وصعدة نجران امللعونة: األماكن بني من أن كما
… وتعكر صرب ورأس عيل جبل ورأس وحنني حضور جبال: فهي املقدسة جبالها وأما
عشرتوت، أو إيشار اإللهة إىل نسبًة اإلخصاب» «كثري عشار بوادي يُْعَرف واٍد وباليمن إلخ،
الذي نوح بن سام إىل — «غمدان» قرص وهو — اليمن قصور أقدم نسبوا اليمنيني أن كما
بها، وطار املقرانة اختطف طائًرا أن الخرافات: حوله وتُنَْسب برئه»، واحتفر بناءه «ابتدأ

البناء. أقام ثم الطائر، أوقعها أين لينظر سام وتبعه
آدم «إن فيقال:5 … األوىل الخطيئة لحق ملا مرسًحا وقراها الشام مدن اعتُِربَت كما
قابيل وَلَديْه وإن الشيخ، جبل حرمون، جبل سكن عدن) (نعيم الجنة من هللا أخرجه ملا
اليوَم التقليد هذا صحة عىل ويستدل البقاع، سهل يف الفردوس رشقي طويًال أقاما وهابيل
نسبًة دمشق، تسمية إن ويقال إليه»، املشار املحل يف املقامة وشيت وقابيل هابيل قبور من
الدم.» رشاب دمشق معنى «إن «هريونيم»: القديس ويقول هابيل، ألخيه قابيل دم إراقة إىل
فتَحْت التي األرض من أنَت ملعوٌن «واآلن لهابيل: قيل هذه، أرضدمشق من إنه يقال كما

يدك.» من أخيك دماء لتقبل فاها
إن يقال كما الصليبية»، الحروب أيام يف بكثرة منتًرشا كان التقليد هذا إن «ويقال
أخاه قابيل فيه قتل الذي الحقل نفس يف إبراهيم النبي خادم «إليعازر» هو دمشق باني

هابيل.
القدم، أو األرض أديم بمعنى آدم تسمية جاءت منها «آدم»، أرض فهي دمشق أما
أو عيسو نزلها التي األرض وهي األردن، من جزءًا تشمل كانت «أدوم» تسمية أن ويبدو

سحاق.6 بن العيص
التي الحفرية الكشوف هذا ويؤكد األردن، من جزءًا أيًضا تشمل كانت أدوم أن فيبدو

.١٩٧٤ يوليو يف اكتشافها نتائج بعض أعلنت التي النمساوية البعثة إليها لت توصَّ
وقعت األوىل «القتل جريمة بأن اعتقاٌد دمشق شمال قاسيون جبل سكان وينترشبني
املكان كانت أنها الكبرية دمشق صخور إلحدى القزويني وينسب الجبل»، قمم أعىل يف

تاريخه. يف الدويهي أسطفان البطريرك 5
.(٨ ف٢٧: ٨) حزقيال نبوة تفسري يف السابق املصدر 6

36



ثانية مقدمة

الرعي»، صاحب من يُتََقبَّل ولم الزرع، صاحب من تُُقبَِّل «حني قربانهما عليه قدَّما الذي
عليه هشم الذي الَحَجر أنه يف القدماء الدمشقيون اعتقد الدم، آثار مثل عليه َحَجر وهناك

الدم». «مغارة الَحَجر لهذا املجاورة املغارة يت ُسمِّ لذا أخاه؛ األخ
«ومنذ الجدب، شديدة صحراء أغوار7 داخل وقعت الجريمة أن املسلمون يرى وبينما

الصحراء». هذه جدب الندى يقرب لم اليوم ذلك
بسيمة. قرية وهي قاسيون، جبل قرى إحدى يف وقعت الجريمة أن اليهود يرى

مدينة تشييد له يُنَْسب الذي «أشمودي»، والشيطان قابيل بني األقدمون د وحَّ ولقد
أَمَر االرتعاش اعرتاه عندما آدم ابن قابيل إن إذ العاَلم؛ يف مدينة أول اعتربوها التي بعلبك
واملهرتجية، الجبابرة فيها وأسكن — إدريس النبي — أخنوخ ابنه باسم بها ولقَّ ببنائها،

نوح». طوفان «أو املاء طوفان عليهم هللا أرَسَل فواحشهم ولكثرة
ملًكا، وإن زحلة، من بالقرب نوح قرب وبه نوح، بسهل بلبنان البقاع وادي ى ويُسمَّ

مرتًا». وثالثني «واحًدا فجعله القرب بناء أعاد — ١٢٥٨م عام — الظاهر امللك هو
ملحمي أخصاب من عنهم ُعِرَف وما والنعيم، الفضل قبائل بقايا الجوالن يف أن كما

املعروفة. اليتيم» «سعد ملحمة أصل إىل يقودنا قد شعري
أقدام»،8 سبع آثار «عليها إن يقال صخرة القدس مدينة يف فإن إلبراهيم، وبالنسبة
أقدامه: آثار هي وهذه عليها، فمىش طفًال إسماعيل وكان هناك، كان إبراهيم أن وسمعت
إال لبنان»، بجبل موجود — إبراهيم حاَربَه الذي — الجبار نمرود قرب أن البعض «ويرى

كنعان. أبناء من ألربعة قبور أربعة «أرواد» قرية يف إن يقول َمن هناك أن
الصخور إحدى عىل موجود كنعان قرب أن بلبنان ناحور كفر قرية سكان ويعتقد
آثار بقايا بعلبك ويف بعلبك، قلعة باني هو كنعان بن النمرود إن يقال كما هناك، املوجودة
وِبْكره ابنه ذَبْح عىل إبراهيم أقَدَم قمته عىل الذي سعيد وجبل إلياس، ودير سليمان قرص

إسماعيل.
الكفل، وذي وشمعون، وعيش، — املدينة باني — «عك» قبور توجد عكا مدينة ويف
من ألربعة قبور أربعة أربل قرية ويف موىس، النبي زوجة وابنته وشعيب وعزير، وهود،
نبيٍّا. سبعني إىل باإلضافة نون، بن ويوشع موىس، أم قرب به ُوِجَد غار وكذلك يعقوب، أبناء

دمشق. عن كيلومرتات ٩ تبعد 7
ص٦٤. نامة، خرسو 8
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عىل تقع كانت لوط مدينة إن ويقال لوط،9 بحر فيوجد طربية بحرية جنوب يف أما
شاطئه.

عصور يف الخرافية ومعتقداتها أساطريها خلَّفت قد السامية األقوام أن القول موجز
يف غاية بشكل الطبيعية ومعاملها ومنشآتها آثارها عىل العاَلم قبل ما عصور أو الظلمات

اإلفراط.
يف تأديتها الجمعية الشعبية للذاكرة يمكن التي الالمتناهية القدرات إىل فاستناًدا
العربية، لبلداننا والرتاثي التاريخي الوجهني: لكال ومندثر مغلق هو ما وإيضاح استكشاف
لبلداننا، اليومي الثقايف التاريخ ذلك واستجالء التعرُّف إعادة اإلمكان يف بأن القول يمكن

العربية. األرض عىل العاقل اإلنسان تواُجد بدء منذ
تجيء التي — الجمعية الذاكرة قدرة يف الثقة إىل الدافع بالقول اإللحاَح أملُّ ال فلَعلَّني
وما انقطع، ما واستقامة إيصال إعادة عىل — االنعزايل التجزُّئِي ال القومي املنطلق من

وغموض. اندثار من الثقايف، خاصًة تاريخنا، أحقاَب يعرتي
باسم — بانياس الشمالية خاصة — سورية مدينة من أكثر تسمية ظاهرة ذلك من
القرن منه أسبق كان وربما هومريوس، اإللياذة منشد املتعارصمع األسطوري الشاعر ذلك

ق.م. السادس
أحد هو الذي أدونيس، املمزَّق الزراعي اإلله أسطورة جمع َمْن أول كان فبانياس
الهلينيني، عند وديونسيوس الرافدين، وادي يف وتويفِّ مرص، أوزوريسيف تنويعات أو أوجه

بعامة. الصغرى آسيا أو ومسبوتاميا كريت، يف زاجريوس وديونسيوس
نَْظمها وأعاد أدونيس أسطورة جمع َمْن أول هذا بانياس السوري الشاعر كان فلقد
تزال ما بأنها أجزم أن وأستطيع اليوم، املحلية مأثوراته جمع بنا يصل قد الذي شعًرا،
املفكر صديقي من رقيقة بدعوة مترسًعا زرتها التي السورية مدينته يف الشفاه عىل تعيش
الباحثة زوجتي بصحبة ،١٩٧٦ عام — السوري اإلعالم وزير — إسكندر أحمد القصاص
أو الشمرا رأس يف الحفرية ومكتشفاتها الالذقية من بالقرب إلهامي، فريدة االجتماعية
نصوصها من األلوف عرشات وأدت ق.م، عرش الرابع القرن إىل ترجع التي أوغاريت

الهامة. امليت البحر نصوُص أو كشوُف وأكَّدته إليه أشارت ما وهو امليت، البحر مدينتا وعمورة: سدوم 9
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جذور عىل قوي ضوء إلقاء إىل — ١٩٢٩ عام املكتشفة — والفولكلورية األسطورية
العربي، الرتاث من األعظم الجانب خاصًة املبكرة، ومنابعه والعربي العربي السامي الرتاث

الفلسطيني. األورشليمي التلمود أكثر وبخاصة
ألقطارنا ال املحلية الخرافات جمع استكمال تنشيط عىل تركيزنا يف أن القول وخالصة

واملحلية. البيئية ومعاملها ملدنها بل فحسب، العربية
والفلسطينية واملرصية والنوبية السودانية والبيئات األقاليم به تزدحم ما ذلك من
أو وبعلبك، وجبيل وصيدا صور الدول: الفينيقية املدن تراث يف سواء واللبنانية، والليبية

العريق. وتراثها اإلغريقية بيبلوس
العالم مالحم وأعرق أهم بقايا وموروثات وتجمعات آثار تزال فما للعراق وبالنسبة
اسمه تحمل تزال ما التي مديريته يف العرب، يسميها كما قلقاميش أو جلجاميش، القديم:
والفينيقيني واآلشوريني والبابليني الكلدانيني موروثات بقايا وكذا اليوم، إىل جلجاميش

والحورانيني. والقرطاجنيني
والكيانات الحضارات بقايا تعيش تزال ما هذه أيامنا حتى أنه وامللفت فاملفجع
اليوَم املعروفني — ق.م الثاني األلف — الكلدانيني مثل املختلفة، بروافدها السامية
املستنري العبايس الخليفة بهم التقى كيف عن وقصصهم — بالعراق بحران — بالحرانيني
الدخول بني هم خريَّ ثم كتاب؟ أهل أنتم هل وسألهم: الحرب إىل طريقه يف وكان املأمون،

ومات. وسافر قتلهم أو دين يف
طبيعة أن ويزعمون الزيت)، يف فالن (يقال: الزيت يف يجلسون أنهم معتقداتهم ومن
والتمييز. بالنطق إليه وأقرب الحيوان،10 سائر عن عطارد بطبيعة وأشبه أليق اإلنسان

الجسد. عن ذلك بعد الرأس ينزعون املوت عقب وكانوا
الكواكب باسم األسبوع أيام سمى َمْن أول وكانوا الحاتفي، بالكتاب ى يُسمَّ كتاب ولهم

أيامنا. إىل السارية التسمية وهي السيارة، السبعة
سني، واسمه للقمر اإلثنني يوم إيليوس، واسمها للشمس األحد يوم بأن ويقولون
الخميس يوم نابق، واسمه لعطارد األربعاء يوم آريس، واسمه للمريخ الثالثاء يوم
قرنس واسمه لزحل السبت يوم بلثى، واسمها ت ِلالَّ الجمعة يوم بال، واسمه للمشرتي

(كرونس).

السماوية. األجرام أي 10
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يوًما ٣٠ ويصومون طهور»، عىل إال عندهم صالة «وال اليوم يف مرات ثالث ويصلُّون
لحم وحرَّموا س، يتنجَّ الطامث املرأة مسَّ وَمْن للكواكب، ويذبحون الفطر، عيد يعقبه
طالَق وال الَجَمل، كراهية يف ويفرطون الحمام، غري الطري ومن والحمار، والكلب الخنزير
إال يطأهنَّ وال امرأتني، بني يجمع وال املطلقة، يرجع وال ظاهرة، فاحشة عن بينة ة بحجَّ إال

الولد. لطلب
األرواح. يلحق إنما والعقاب الثواب أن وعندهم

النبات عن اآلفات ويدفع الغيث وينزل الذمومات، من الربيء هو عندهم والنبي
والحيوان.

قال كما والحركة واملكان والزمان والعدم والصورة والعنرص الهيوىل يف وقولهم
األربعة العنارص من مركبة ليست خامسة طبيعة أنها السماء: يف وقولهم أرسطاطاليس،
كتاب يف (كما بجسم وليست جوهر وأنها تبيد ال دراكة أنها النفس: يف وقولهم تضمحل، ال

النفس).
ملكة الست قرب مثل املحلية الخرافة بأماكن الحافلة املوصل بمدينة أيًضا وبالعراق
سنحار باب من قريبًا الحدادين السبعة ومزارات الشعارين، سوق بجوار جرجيس والنبي
إخوة وكانوا قبورهم، فيه إن الناس يقول الحدادين، السبعة ى يُسمَّ محل يف السور خارج

بالحدادة. يشتغلون
وزاره السودائية والِعَلل الشيطانية بالوساوس ابتُِيلَ «َمن الوسواس: الشيخ وخرافات

يربأ.»
صباًحا أربعني الصبح صىل َمْن إن ويقال: النوري، الجامع منرب الخرضبجوار ومقام

به. يجتمع
الجليل عبد باشا أحمد الوزير بناءه أعاد ١٢٣١ عام ويف املوصل، جنوب شيت والنبي

زاده.
ويصدر ،٧٩٦ تيمورلنك بناءه وجدد نينوى، قرية يف مدفون متى بن يونس والنبي11
أُْرِسل يونس فإن منبه: بن ووهب جبري بن سعيد يقول وكما النحل، كأزيز أزيز قربه من

نينوى. أهل إىل

القرع. أو «اليقطني» نبات وهو املعروف، وطوطمه 11
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له بطنك جعلنا إنما قوتًا، لك يونس نجعل لم «إنَّا الحوت: نودي قال: عباس ابن عن
ومسجًدا.» حرًزا

تحتها. يستظل فجعل … يونس أخي شجرة هي قال: القرع. تحب إنك للنبي: قيل
وبنى استخرجه تيمورلنك وإن املوصل، يف قربه جرجيس اسمه نبيٍّا إن يقال كذلك
عىل ملًكا كان إنه يقال: إسحق ابن وعن فلسطني. أهل من كان إنه ويقال مسجًدا، عليه

«أفلون». له يقال صنًما يعبدون وكانوا كلها. الشام ملك الهمداني: وعن املوصل.
بلداننا طول عىل املحلية للخرافة أكرب ملحوظ اهتمام إعطاء يف أن القول موجز
وعنرصية، شوفينية من النعرات إىل املفيض اإلغراق مخاطر أو مخاوف ودون العربية،
بحقيقة املعرفة إىل الهادف األشالء وجمع اإلملام مدخل من بل بعامة، رأسية وانقسامات
العربي. القومي التجدد إىل الداعية والقنوات الروافد تجميع من املزيد اتجاه ويف واقعنا،
البنائي تكاُملها من املوغلة وموروثاته املندثر املايض مخلفات تمحيص إعادة (بإزاء

القبيل. القرابي الطوطمي
البنية عن دفاعاته أسلحة كل مشهًرا يقف املاثلة، أيامنا إىل متسلط محكم اتساق ويف
يصل قد الذي املنقيض باألمس الرتاث هذا كانه ما بنفس واآلن، اليوم الطبقية االجتماعية

الوهم.) أو الهوان قرون من عرشاٍت إىل
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امليداينالبارد اجلمع
للخرافاتوممارساهتا

التي واألعضاء واملواد والنشاطات األغراض أن رنا تصوَّ ما إذا صعوبًة أكثر األمر ويبدو
شئون من عضوي وال ومعنوي عضوي هو ما كل تستغرق قد يشملها أن للتصنيف يمكن

الحياة. بعد وما الحياة
مما إهماله، وعدم مالحظته اليَِقظ للجامع ويمكن ذُِكَر، ما إىل فإضافة هذا وعىل
خاصًة املعادن ثم بائها، وأَِلف واألشجار النبات ومأثورات فولكلور حول متواتًرا يزال ال
بالنسبة وعالقتها كريمة،1 ونصف كريمة من األحجار عىل الدور يجيء والذهب؛ الحديد
العني، ورشوِر للحسد منٍع من والطبي، اإلنيزمي الروحي جانبيه وكال الشعبي للمعتقد
املاء يف يَده الخاتم يف العقيق الحجر حامل يضع إن فما للرزق، وجلٍب لألوجاع، وطرٍد
بعض اتقاء خصائصها من أحجاًرا هناك أن كما الرزق، أو السمك فلول إليه تتسارع حتى
والوالدة التسعة وأشهره وشعائره بالحمل يتصل ما ومنها الدم، رضبة ومنها األمراض

وطهور. وميش فطام من عمره أطوار انتقاالت وشعائر الوليد، الطفل وحماية

الضيق. يُبِعد الذي العقيق مثل 1



العربية الشعبية الحكايات

بعينيه شهد أن بعد هذه تجارته احرتف أنه قديمة وأنتيكات أحجار تاجر يل وحكى
زبون، ذقن يف مرة ذات بموساه عمله يمارس حالًقا يعمل كان فقد الكريمة؛ األحجار تأثري
يف مشعٌّ حجٌر برصه شدَّ أن إىل وجلخه، َسنَّه مهما يتقدَّم ال يده يف املوىس ف توقَّ أن إىل
الزبون. وجه عىل ا حادٍّ املوىس مىش حتى أبَعَده إن وما خاتمه، خلع منه فطلب الزبون، يد
لألحجار، عربية آجرومية إقامة يف تسهم قد التي واملأثورات الحكايات آالف هذا عىل وِقْس
املسبحة ومنها الدينية، الشعائر حول أو ورجالية، نسائية تزين بأغراض يتصل ما سواء

الدفينة. وقواها وأغراضها باألحجار والتربك
القمرية-الهاللية، للقبائل السالفة األم اإللهة شمه» «عقد إغفال هنا يجب ال كما

الريادة. خاصًة السرية، يف املحوري ودوره
الحجر حتى — جاهيل سامي كملمح — األصنام األحجار تقديس أيًضا هنا يغفل وال

العرب». «أبو إسماعيل بحجر املعروف األسود
السموم، ريح خاصًة الرياح، وهبوب والعلل واألوبئة األمراض جزئيات يغفل ال كذلك
وما والعواصف، الرياح طوفانات خرافات من يتبعها وما العربية، الجزيرة حكايات يف

جان. وخرافات شيطانية وحمى طواعني من يتبعها
إىل ل التوصُّ يمكن واملأثورات، والفابيوالت الحكايات ملختلف البارد الجمع حالة ففي
برشية وأعضاء أحجار من الطبيعية والعنارص باملواد يختص ا عمَّ بكاملها باءات أَِلف
مكمن ورءوس؛ عيون2 من البرشي والجسد — أخشابها — األشجار حتى ونار، وماء
العربية، املجتمعات معظم يف واألسماك الحيوانات رءوس أكل تابو تحريم ومنها للخطايا،
خطوطها وتفسري الكف، قراءة يف تُستخَدم التي اليد وكفة بأسمائها، الخمس واألصابع
الذين املرصية األرستقراطية انبهار لحظة إىل الشعبية املعتقدات تُْرِجعها التي املتقاطعة
انبهاًرا كفوفهم يقطعون فمضوا ويعذرونها، يوسف جمال ليشهدوا زليخة؛ جمعتهم

أن كما العني. وحور العني، حورس تواتر: ومنه حارس. عليها والتي والقاتلة، الحاسدة، العني منها: 2

أو السفىل العوالم إلهة عينَْي لقدرات والبابلية السومرية األساطري به جاءت ما سواء القاتلة، العني منها
فأْرَدتْه أدونيس أو تموز ابنها عىل سلَّطتها التي — أنثى إىل تواترت التي — إنانا أو إينانا البابلية هادس

هاجر. ابن إلسماعيل املميتة سارة العربية اإللهة نظرة أو قتيًال،
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وزليخة يوسف باالد وبقايا الشعبي، الشعر يف محفوًظا يزال ال ما وهو التفاح، من بدًال
املندثرة:

ملتوني. الذل يف عشت وقالت: زليخة بكيت
ملتوني. يعقوب بن يوسف حب يف
عرص، أوان يف البيض وجالها إال

سكني. البيبان عليه اليل زليخة يا فني لها: وقالوا ومالوا
الباب. زليخة لهم فتحت ما

سكني. يدهم خرطت ما
ملتوني. عليه اليل مساكني يا آهو لهم: قالت

لألعضاء ملحوًظا اهتماًما والسودانية املرصية الشعبية الحكاية جزئيات وتُوِيل
الفرعونية األسطورية املالمح تزال فما الفرفشة، وحكاية الخرافية خاصًة للذكر، التناسلية
إيزيسجمعت أن من الصقيل ديودورس الحظه أن سبق ملا تأكيًدا الشفاه، تعيشعىل األوىل
جمعته وفيما الشمع، من أيًرا له فصنَعْت التناسلية، أعضاءه عدا فيما أوزيريس أجزاء كل

الشمع. مكان بالنهار يسيح الذي السمن يأخذ جزئيات من
التضحية مثل العامة، واملنشآت البيوت معمارية التصنيفات مشاكل من يربأ ال كما
ومداخلها البيوت عتبات حول يتواتر ما ومثل أساسها، يف دمائهم وإراقة بذبحهم باألطفال

إلخ. … هللا شاء ما البيت، أهل يا ساتر،3 يا الداخل: تلفظ وشعائر
أو الديوك ذبح حالة يف بالزار، املرتبطة خاصًة الذبح، بشعائر العتبات وارتباط

مرات. سبع العتبة وتخطية الذكور،
املتواَرثة السبع األرضوطبقاتها تحت ما عوالم إهمال عدم إىل هذا يقودنا أن وطبيعي

ق.م. عام آالف ٤ — السومريني منذ
عكرمة، العرب؛ امليثولوجيون يذكر كما السبع طبقاتها أو جهنم أبواب وكذا
الهاوية. ثم والجحيم، وسقر، والسعري، والحطمة، ولظى، جهنم، أولها كثري: ابن جريج، ابن
أيامنا إىل املتواتر تأثريه يمتد الذي الالسامي السومري امليثولوجي عن كثريًا يبعد ال ما وهو

خاص. فصل إيراد يستلزم بما

قدًما. األكثر مداها يف شعائرية وتعاويذ صلوات بقايا كانت فإنها تيلور، أرثر يذكر وكما 3
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الكواكب بحسب وتسمياتها السبعة، األسبوع أيام فولكلور إىل سبعة الرقم ويوصلنا
السيارة. السبعة

بتابوات هذا وعالقة هجرية، أو وقمرية شمسية من للتقويمات الخرافية املنابع وكذلك
والعالم بعامة، الساميني عند للقمر التقويمية الشعائرية واالحتفاالت وتحريمه، واملنع األكل
والذي األوىل، الجاهلية عرب منذ املعروف الهالل شعارهم أو وشارتهم بخاصة، اإلسالمي
الكيانات ومعظم ومرص السعودية يف رمضان أول مع املجردة بالعني إليه يُنَْظر يزال ما

العربية.
الحيوان، ذبح وُطُرق والطهارة، النجاسة شعائر الرصد: هذا من تُستثنَى ال كما

الحيض. دم خاصًة بأنواعه، الدم مع والتعامل
فيه ع توسَّ ما وهو الطعام، أنواع ثم اليوم، مطبخ يف انتهت التي واملحرمات واملباحات

املطبوخ». إىل «النيئ من شرتاوس ليفي الفرنيس البنائي العاِلم
الفولكلور؛ يف أو — لعرشهللا كمهبط — األساطري يف سواء وجزئياته املاء ويستقطع
لعرش مهبًطا اعتباره حيث من سواء حوله، يثار وما جزئياته حرص يف كثريًا أشك حيًزا
سيحان هما: نهران أصلها من يخرج التي املنتهى سدرة عن ذُِكَر ما حيث من أو هللا،

والفرات. النيل أخرى: أقوال ويف وجيحان،4
للشياطني، مهبًطا اآلن ذات ويف أوضحنا، كما للربكة مصدًرا املاء موارد اعتربوا كذلك

سنرى.5 كما الليلث أو ليىل خاصًة
وبني بينه أو والشياطني املاء بني الربط يف العربية الخرافية الحكاية جزئيات وتفرط

الحصان.6 حافر
لألبطال العافية يردُّ الذي املحجب» و«املاء النائم» «املاء موتيفات ننىس ال كما
نصوصه وأقدم الحكايات، من عديد يف يتبدَّى الذي الحياة وماء الخلود، وماء املحجبني،
تموز؛ لحبيبها لتحرضه السفيل العالم إىل عشتار نزلت حني البابلية لألسطورة مصاحب

فاَرَقها.7 أن بعد الحياة إليه لتعيد

ج١. ٧٧٤ه، تُويفِّ الفداء، ألبي التاريخ يف والنهاية البداية 4
بل العربية، الرقعة عىل اآلتي والفولكلوري امليثولوجي وتأثريها السومرية، املؤثرات عن التايل الفصل يف 5

اإلسالمية.
املوسوية. الحكايات يف سريد كما 6

جلجاميش. مللحمة املبكرة السومرية النصوص يف يرد كما 7
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اإلنساني الريق أو اللعاب ودور باملاء التعميد عىل العاملي الفولكلور يف الدور ويجيء
الخرافية.8 املعتقدات يف

شخصية املسيح أن الكتشافهم كثريًا بعُد فيما األكاديميون الفولكلوريون يندهش ولم
فولكلورية.

ومنبت أصل هي التي الحدادة أن كيف إىل اإلنجليزية الفولكلورية الدراسات ونبَّهت
االرتباط دائَم كان بدوره السحر وأن الِقَدم، منذ بالسحر مرتبطة كانت الحديثة الصناعات
لتطور وتابعًة عالقًة السحر بقايا فظلت عضلية، جهود إىل تحتاج التي اإلنتاج أدوات بكل

بعدها. وما الصناعية الثورة حتى وتسايرها الحدادة،
بني يحدث كان الذي الطفويل، الخصام ذلك من امُلْحَدثون الفولكلور داِرُسو ويَْسخر
وإدارد هارتالند، وأدوين نط، الفريد أمثال: الفيكتوري العرص يف بالفولكلور املشتغلني

كلود.
حني محقًقا نجاًحا — براند» «جون قسيسبروتستنتي—هو ق حقَّ ١٨ القرن وخالل
واملقوالت الحكايات أن إىل أشار وفيه موته، عقب الشعبية» «األنتيكات القيِّم مؤلَّفه نرش
فيما تكثلكت وثنية وشعائر عادات كانت أنها أو وثنية، أصول من تنحدر اليوم املتواترة
معدية أجرة دفع من بدًال بطرس للقديس الجثة فم يف يُوَضع الذي املليم مثل بعُد،
خالل الكنائس يف الرقص وكذا الخطية، أكل وعادة الفرعونية مرص أساطري يف أوزيريس
أيامنا. إىل واملتواترة املعاشة املقدسة املسيحية األرسار أغلب ومنها الكريسماس، احتفاالت

األثر. أو املشاركة سحر خاصة 8
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األول الفصل

…والليايل1 الشفهية العربية احلكايات

بدء نقطة وليلة ليلة ألف تكون أن ح املرجَّ فمن العربية، الحكايات لرتاث تعرَّضنا ما إذا
طبيعية.

الخرافية الحكايات حقل يف دارس ألي معينُُه يَنُْضب ال مخزنًا تَُعدُّ الليايل أن ذلك
اضطلع أن منذ بخاصة، الجديد والعالم أوروبا عىل تأثريها ومدى بعامة، والفولكلور
أِن سبََق الذي — العربي النص بنقل ١٧٠٤ عام منذ جاالن أنطوان الفرنيس املسترشق
الحكايات حقل يف كبريًا اهتماًما وأخذَِت فاستحوذَْت الفرنسية، إىل — ليتمان اكتشفه
الرحالت وتلك الثنائية، واألرشار األخيار أو والخسيس، األصيل وحكايات الخرافية،
والفوازير والنوادر واملرح املساخر وحكايات واملخاطر، لألسفار والبطولية العبورية
ال الذي العربي السحري العاَلم وذلك والعفاريت الجان خرافات إىل باإلضافة واأللغاز،

العربية. لبلداننا الشفاهي نظريه وخصائص مالمح عن كثريًا يختلف
َوْلنَُقل: — املحلية باملالمح فأكثر أكثر يحتفظ العربية للبلدان الشفهي الرتاث كان وإْن
اآلن ذات يف واملكونة السابقة الحضارات روافد تراث من وصلنا ملا — والبيئية التاريخية

السامي. العربي للرتاث
ومالمح خصائص إىل أقرب اليوم املرصية الشفاهيات تراث فإن أكثر وبتبسيط
مدى للجامع تبدَّى وإْن ليلة، ألف إىل منه الفرعونية ملرص والسحرية الخرافية الحكايات
عىل املتواترة الشفاهيات إىل وخصائص مالمح من منها َب وترسَّ أُِشيَع وما الليايل تأثري

العربية. البلدان طول

وليلة. ليلة ألف 1
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الجزيرة يف العربية للحكايات نهائية لة محصِّ سوى هي ما ذاتها وليلة ليلة ألف أن كما
تعرَّضوا الذين املسترشقني معظم أن إىل باإلضافة والرافدين، والشام مرص ودلتا العربية
وَحَفظة ذاتهم العربية الحكايات بُرَواِة استعانوا قد وغريها، ليلة أللف والرتجمة بالنقل
حنا يُْدَعى ماروني سوري راٍو من حكاياته يجمع كان الذي نفسه جاالن حتى نصوصها،
تدوينه ويرجع عليه اعتمد الذي الليايل، نص من املفتقد الرابع املخطوط وضمنها املاروني،

عرش. الرابع القرن إىل
ما بقدر خالًصا، عربيٍّا مؤلًَّفا أو عمًال يُعتَرب ال وليلة ليلة ألف بأن القول ويمكن
الرتاثني، هذين بني للتزاوج نهائية محصلة فهو والسامي، اآلري الرتاثني بني مزيج هو
الهندية املنطقتني: كلتا عىل لغويٍّا يشتمل اآلري الرتاث أن االعتبار يف أخذنا ما إذا خاصًة

والفاريس. اإلسالمي العربي الرتاثني بني التداخل مدى عن ناهيك والفارسية،
أربعة يف ويقع — وليلة ليلة أللف العربي النص أن ترجيح إىل أقرب أجدني هنا ومن
إىل تُْرِجَم الذي الفاريس أفسان» «هزار كتاب سوى هو ما — الرابع جزؤه ُفِقَد أجزاء
القرن يف وليلة ليلة بألف وُعِرَف مرص إىل انتقل ما وهو بغداد، يف الثامن القرن يف العربية

امليالدي. عرش الثامن
الواقعة. هذه حول — الفهرست — النديم ابن ذكره ا عمَّ كثريًا يبعد ال واألمر

كتاباتهم أصبحت العرب الكالسيكيني الُكتَّاب معظم أن هنا الطريف من ولعل
أو األسطورية سواء حقوله، مختلف يف بها يُْستَْشَهد الفولكلورية للدراسات خصبًا منهًال
حجر، وابن الكلبي، وابن منبه، بن بوهب بدءًا لطوطمية، خرافية من الحكاية تقسيمات
حكايات عن ناهيك والقزويني، والثعالبي، إسحق، وابن واملقريزي، والطربي، ماجه، وابن

غريهم. والعرشات املقفع وابن والدمريي الجاحظ عند والطري الحيوان
األخرض)، الخرض(الرجل سيدنا الخرضأو حول متواتًرا يزال وما بالقرآن2 ورد وعما
وكان قرنًا ثالثني عاش إنه يقال الذي وسطيح لقمان، الحكيم أو الكبري عاديا بن ولقمان
وطسم وثمود «عاد البائدة: العرب وخرافات حكايات من ى تبقَّ ما وكذا البحرين، يسكن
الجاهيل والشاعر عناق، بن عوج وخوارق خرافات وأشهرهم والعماليق»، وجرهم وجديس
خرافات وكذا الجرهمي، رشيه بن عبيد الجاهيل الكاهن وامللك الصلت، أبي بن أمية الخرايف

األحقاف ،٦٨ النمل ،٥ الفرقان ،٨٣ املؤمنون ،٣١ األنفال ،٢٥ األنعام ،٢٤ النحل الكريم: بالقرآن قارن 2

.١٣ املطففني ،١٥ القلم ،١٧
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ذلك وجزاء وبثينة، وجميل ولبنى، وقيس وليىل، قيس يف العشق وأمراض اليمن، وضاح
القتل جزاؤه وكان الشمس، مع يدور شاهٍق قٍرص إشادِة موهبَة يمتلك الذي سنمار البنَّاء

أسواره. فوق من أُْلِقي بأْن
عربي: قاموس وأهم أول يف النديم ابن ذكره فيما االستطراد مفيًدا يكون وقد
رصد لبداية ذكره مالحظة مع إسحق، بن محمد العربي املوسوعي إىل استناًدا الفهرست،

اآلري. والفاريس العربي الرتاثني بني والتداخالت وليلة، ليلة أللف األوىل األصول
بقدر النديم، ابن فهرست عن الجزء هذا استعارة من غرضنا بالتحديد هذا وليس
املواد من وافتُِقَد معظمها ضاع التي العربية املدونات خصوبة مدى هو غرضنا أن ما
إىل مخزونه انتقل املواد هذه معظم أن افرتاض اآلن ذات يف يمكن بينما الفولكلورية،

الكثري. عىل البحث دأُْب وسيوقفنا اآلنية، العربية لبلداننا الفولكلورية الجمعية الذاكرة
املؤلَّفات أسماء حول النديم ابن فهرست من اقتطفتُها بسيطًة شذرًة ييل فيما وسأورد
مخطوطة املليون نصف عداد يف يزال ال وما منها، واندثر ضاع ما وفولكلورية، شعبية من

.١٦ القرن يف بها املعرفة منذ أيامنا إىل املطبعة ترها لم التي عربية

الخزائن، وأودعها كتبًا لها وجعل الخرافات صنَّف َمْن أول إسحق: ابن قال
ملوك ذلك يف أغرق ثم األَُول، الُفْرس الحيوان: ألسنة عىل ذلك بعض وجعل
يف واتسع ذلك بعد زاد ثم الُفْرس، ملوك من الثالثة الطبقة وهم األشغانية،
والبلغاء الفصحاء وتناوله العربية، اللغة إىل العرب ونقله الساسانية، ملوك أيام

يشبهه. ما معناه يف وصنَّفوا قوه ونمَّ فهذَّبوه
خرافة، ألف ومعناه أفسان، هزار كتاب هو املعنى هذا يف ُعِمَل كتاب وأول
معها وبات امرأة ج تزوَّ إذا كان ملوكهم من ملًكا أن ذلك يف السبب وكان
يقال ودراية عقل لها ن ممَّ امللوك أوالد من بجارية ج وتزوَّ الغد، من قتلها ليلًة
أن إىل استبقائها عىل يحمله بما الحديث وتصل تخرفه ابتدأت زاد، شهر عنها:
إن قيل وقد ولًدا. منه ُرِزَقت أْن إىل يََطؤها ذلك مع وهو ليلة ألف عليها أتى
الليل سمر َمْن أول أن إسحق ابن ويرى بهمن، ابنة لحماني أُلَِّف الكتاب هذا
ألف عىل ويحتوي أفسان» «هزان كتاب بعده من امللوك واستعمل اإلسكندر،
غث كتاب الحقيقة يف وهو دفعات، بتمامة رأيته «وقد النديم: ابن يقول ليلة.
الجهشياري عبدوس بن محمد هللا عبد أبو ابتدأ إسحق: ابن قال الحديث.» بارد
العرب أسمار من سمر ألَف فيه اختار كتاٍب بتأليف — الوزراء كتاب —صاحب

51



العربية الشعبية الحكايات

السامريون وأحرض بغريه، يعلق ال بذاته قائم جزء كل وغريهم، والروم والعجم
سمر ليلة كل ليلة، ٤٨٠ له واجتمع ويُحِسنون، يعرفون ما أحسن عنهم فأخذ
ورأيت سمر، ألف تتمة يتمَّ أن قبل املنية عاجلته ثم ورقة، ٥٠ عىل يحتوي تام

الشافعي. أخي الطيب أبي بخط أجزاء عدة ذلك من
والطري الناس ألسنة عىل والخرافات األسمار يعمل ن ممَّ ذلك قبل وكان
كاتب داود بن وعيل هارون، بن وسهل املقفع، بن هللا عبد منهم: جماعٌة والبهائم
الكتاب. من مواضعه يف صنَّفوه وما هؤالء أخبار استقصينا وقد وغريهم، زبيدة
ذلك وخرب الهند، عملته فقيل: أمره، يف اختُِلَف فقد ودمنة كليلة كتاب فأما
الفرس عملته وقيل: الهند. ونََحَلتُْه األشكانية ملوك عملته وقيل: الكتاب. صدر يف

الحكيم. بزرجمهر عمله الذي إن قوم: وقال الفرس. ونحلته
يف النديم ابن أورد مما غري ال عينات رصد مجرد من بالطبع بأس وال

مدوَّنة. فولكلورية مواد من الفهرست موسوعته
فيه واالختالف وصغرية، كبرية نسختان: وهو الحكيم سندباد كتاب أما

صنََّفتْه.3 الهند تكون أن واألصوب ودمنة، كليلة مثل أيًضا
زنانة مسك اليتيم، روزيه والثعلب، الدب ونزهة، خرافة الفرس: كتب ومن
وأسفنديار رستم كتاب: رَي السِّ ويف ودعد. خليل بابل، ملك نمرود زنان، وشاه
يف الكارنامج أبرويز، مع شهريزاد (جبلة) شوس بهرام سالم، بن جبال ترجمة
نامة، خداي نامة، اثنني كتاب الذهب، والصنم دارا التاج، كتاب أنورشوان، سرية

أنورشوان. ونريس، بهرام

النديم: ابن ويستطرد

والرشق دأب، بن عيىس مثل: جماعة أخبارهم ألَّف نذكرهم الذين هؤالء كتب أما
وأسماء، مرقس وكتاب وغريهم، عدي بن والهيثم الكلبي، وهشام القطامي، بن
كتاب وبثينة، جميل وكتاب وعفراء، عروة وكتاب وهند، عجالن بن عمرو وكتاب

موسوعته يف والفهرسة التصنيف تعبري يستخدم النديم ابن العربي املوسوعي العاِلم هذا أن يُالَحظ 3

نحن التي الحديثة العلوم هذه مولد عىل قرون عرشة من أكثر منذ الحديث، اإلثنوجرايف باملعنى الفهرست
بصددها.
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الضمة وكتاب وليىل، توبة كتاب ليىل، مجنون كتاب قيسولبنى، كتاب عزة، كثري
يزيد كتاب وتعلق، ملهى كتاب وحوشية، الطثرية ابن كتاب وريا، هللا عبد بن
البنني، وأم اليمن وضاح كتاب وليىل، أسعد كتاب ومنية، قابوس كتاب وحبابة،
العمر كتاب الخلد، وجنة الصلت بن محمد وكتاب وهند، عمران بن أميم كتاب
كتاب الوزير، وابن ونعم مليكة كتاب ولحظة، باكر كتاب وجمل، رضار بن
وجمل عمار كتاب وصاحبته، مسلمة موىل الكويف الفتى كتاب وداحة، أحمد
كتاب وليىل، الطائي يزيد بن عمرو كتاب وقبول، ملك بن املعمر كتاب وصواب،
عاشق كتاب وهند، برش كتاب وعبده، األحوص كتاب وسمنة، إسحق ابن عيل
كتاب وصفوة، إياس كتاب وسحام، عبقر كتاب الصورة، عاشق كتاب الكف،
العنقري بن عمرو كتاب والهذلية، املخزومي كتاب وسعادة، ورتيلة مطعون ابن
وعجب، طرب كتاب ومي، ة الرُّمَّ ذي كتاب وليىل، مرسة كتاب مناة، زيد بن ونهد
كتاب ومسنا، أحمد كتاب وسكر، اللهو كتابسحر والطرية، والغواء املعذب كتاب
سهل كتاب ورحيم، ذوب كتاب العصور، وزين أحمد كتاب وفنك، الفاتك عباد
ريحانة البقرة، عاشق كتاب ورساب، عىس كتاب ومنى، الكاتب كتاب وسليمة،
والدلفاء، العطريفة والرباب، سكينة وذكيا، مؤيس وخديجة، رقيقة وقرنفل،
وزعوم، نجدة وشاطرة، لؤلؤ الغدارة، وعبدة العاقلة عبدة النعمان، وابنة هند
جعفر هللابن عبد واملكية، املرصي ونعمة، الدهمة صوابورسورا، وسعاد، سلمى
بالحصاة، رمت التي واملرأة الفتى واألعرابي، الوجيهة عليها، املكتوب والشجرة
وابنة الكردوجية كتاب هواها، الذي والرجل وإخوتها املرأة وشيبان، سليمان
اإلرسائييل، واللص حسن النساء، يف املتجرد واملدني، العراقة األخَويْن الكاهن،

عشقته. التي والفتاة املخنث كتاب الكندي، هاشم ابنة حافية

والرباب، دعد لإلنس: والجن للجن اإلنس عشاق أسماء النديم ابن يورد كذلك4
وأسماء املحتال الخزرجي ودمع، الشماخ ودقيانوس، عمرو الرضغام، كتاب وقمع، سعسع

والجني. وإخوتها الدلفاء …

مجرد تشري قد والتي الفولكلورية، الخرافية املدوَّنات هذه أسماء مجرد إيراد من هنا بأس فال بالطبع 4
ومندثرة. رة متحجِّ وباالد وِسرَي حكايات بقايا أنها إىل أسمائها
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أيام يف مشتهاة فيها مرغوبًا والخرافات األسمار كانت إسحق: بن محمد قال
فكان وكذبوا،5 الورَّاقون فصنَّف املقتدر، أيام يف سيما ال العباس، بني خلفاء
يُْعَرف وآخر دالن، بن أحمد واسمه دالن بابن يُْعَرف رجٌل ذلك يفتعل ن ممَّ
الخرافات يعمل كان َمْن — تقدَّم فيما — ذكرنا وقد وجماعة، العطار بابن
والعتابي داود بن وعيل هارون بن سهل وهم وغريه، الحيوان ألسنة عىل واألسمار
واألسفار البحر عجائب عن املؤلَّفة الكتب يُْغِفلوا لم كما طاهر، أبي بن وأحمد
يف عرشة حديثًا: ثالثني عىل ويحتوي املغربي، صخر بكتاب ويُْعَرف وغريه،

البحر. عجائب يف وعرشة الشجرة،6 عجائب يف وعرشة الرب عجائب
واملعايص والقرابني بالسحر الشياطني تستعبد أنها فزعمت َحرة السَّ فأما
ونكاح الدماء وإباحة والصوم، الصالة برتك واستمالتها املحظورات، وارتكاب
وبابل. مرص ببالد الشأن وهذا الرشيرة، األفعال من ذلك وغري املحرم،7 ذوات

وساحرات: ساحِرين بقايا وبها مرص بأرض َحرة السَّ رأى َمْن يل وقال
وصنادل وُرًقى وعزائم خواتيم لهم أن َحرة والسَّ املغرمني من الجميع وزعم

علومهم. يف يستعملونه مما ذلك وغري ودخنًا وحزابًا
الجن. استعبد َمن أول داود بن سليمان إن ويقال:

سليمان خالة ابن وهو برخيا بن آصف داود بن لسليمان يكتب وكان
وعرباني. فاريس الكردول بن والهرمزان عرباني، عيصو ابن ويوسف عرباني،

الجن: يف وكتبوا ألَّفوا ن وممَّ

ومواليدهم. الجن طبائع كتاب الكتب من وله قديم عرفج، بن لوهق (١)
وكان قومه، برشيد ب ويُلقَّ الرومي، بطلينس بن أصطفانوس بن آريوس (٢)
وتفرُّقهم إبليس أوالد فيه يذكر كتاب الكتب من وله بالعزائم، الروم علماء من

واألرواح. العلل يف منهم جنس كل به يختص وما البالد، يف

يكونون قد كما والهندية، الفارسية عن الكتب هذه بعض ترجموا يكونون وقد واختلفوا، ألَّفوا إنهم أْي 5
ودوَّنوها. الشفهي الشعبي املستوى عىل متواترة جمعوها

جريفز. عند وآجروميتها واألخشاب األشجار فولكلور عن أوردناه ما الِحْظ 6

والخاالت. األخوات من القربى ذوي أْي 7
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كتاب الكتب: من وله اإلسالم، يف األمر هذا فتح الذي وهو هالل، ابن (٣)
األعمال. يف املفاخر وكتاب املتالشية الروح

وحشية وابن رصاصة، أبي وابن الخراساني، خالد وأبو اإلمام، وابن
وكتاب الكبري، السحر كتاب الكتب: من وله سنحاريب، ولد من وهو الكلداني

الكلدانيني. مذاهب وكتاب النبط مذهب عىل دورا

بعرشات اإلسالم عىل السابقة العريقة الحضارات أشالء بني االتصال مدى ويُالَحظ
اإلسالمية، الجمعية الشعبية الرشائح وهذه نبطيني، وعرب وآشوريني كلدانيني من القرون،
وانتهاءً ودمنة، وكليلة وليلة ليلة بألف بدءًا الحكايات، حقل يف ومخزونه تراثه عيون ومنها
وإال ذكرناه، بما واالكتفاء إيرادها يف االستطراد عدم آثرنا التي املدونات من املؤلَّفة باآلالف
لألقوام الفولكلورية الخرافية الرتكة هذه لضخامة نظًرا الكتاب؛ هذا أضعاف إىل َالحتجنا
منذ املتواتر املتواَرث برتاثها العربية بلداننا رقعة عىل املنصهرة والكيانات والحضارات

العلم. قبل ما عصور
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الثاني الفصل

األوىل الالسامية العربية احلكايات منابع

فولكلورنا ملوقع إجمالية نظرة إرساء محاولة يف ومنطلقنا بدئنا نقطة تجيء أن وطبيعي
جزئياتها َوْلنَُقل: — والروائية القصصية ومأثوراته حكاياته عىل مشتمًال العربي
هذا ومنابع بأصول يتصل ما ثم جانب، من الكونية الرقعة من — ومأثوراتها وعنارصها
الواقع مكان لتحديد محاَولة يف سابقتها، تعلو وحضارة جيل، إثر جيًال واملتوارث الرتاث
وحلولها، وأََزماته رصاعاته ومجموع املتبادلة، بأفعاله العربي الثقايف للتاريخ املوضوعي
من أْي وارتداداتها؛ والثورة واالجتثاث والتجاوز والخلق التدمري Process عمليات عرب
لإلنسان، الطبيعي التاريخ سوى حاالته أحسن يف هو ما بعامٍة التاريخ بأن األخذ منطلق
وروافد أفرع سوى وفولكلور وإثنوجرافيا أنثروبولوجيا من الثقافية العلوم بقية وما
يف املنهجي البحث سوى هو ما — براون رادكليف يعرِّفه وكما — الذي الطبيعي للعلم

الحواس. لنا تُظِهره كما الكون بناء
موازية أو سابقة حضارة أقدم منذ الرتاث هذا ملنابع التاريخي بالتتابُع بدأنا ما فإذا
القريبة السنوات يف يتعاظم والتي بالسومرية، املعروفة وهي مرص، يف القديمة للدولة
ومأثوراتها عنارصها تبعد ال والتي األركيولوجية، الحفرية مكتشفاتها بمحصلة االهتمام
وتراث بعامٍة، فولكلورنا عىل بالتايل ْت تبدَّ روحية ومنتجات معتقدات من سادنا ا عمَّ

بخاصٍة. — الليايل ومنه — الخرافية الحكايات
يشكِّل الذي — السامي الفولكلور لتعريف بالنسبة املتتابعة التساؤالت طرح ويمكن
للتقسيمات بالنسبة تفرُّده أو وأصالته حجمه ومدى — األعظم جانبه العربي الفولكلور
أقرب. جانب من الفاريس الهندي اآلري الرتاث مزاَوجة أو متاخمة ثم جانب، من القارية
عىل يشتمل فيما يشتمل لغوي تعبري والساميني السامية أن فطاملا أوضحنا وكما
والعربيني والفينيقيني واآلشوريني والكلدانيني للبابليني املبكرة الحضارات روافد لغات
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القول يمكن هنا فمن والحضارة، الرتاث حاملة هي اللغة أن وطاملا وغريهم، والعرب
ثم والعربية العربية املحصلة يف روافده ارتقت الذي األم املصدر هو السامي الرتاث بأن

األخرية. اإلسالمية
املفهومات إطار يف بحثًا املعاناة، إطار يف ذكره سبق1 ما ِذْكر إعادة من هنا بأس وال
من األعظم الكم انتماء ثَمَّ ومن الكونية؛ الرقعة عىل العربي تراثنا وانتماءات سمات حول
استولوا الذين للسومريني سامي ال له سابٍق إىل — والعربي العربي — السامي هذا تراثنا
بكاملها تواَرثَتْها حضارًة وأقاموا امليالد، قبل الرابع األلف منذ الرافدين أرايض معظم عىل

العراقيني. للبابليني السامية الطالئُع
لرتاث املبكرة األصول يف والغوص االستطراد عن اإلحجام حالة يف أنه فيُالَحظ
شعوبنا شفاه عىل تعيش والتي املختلفة، مأثوراتها وأنشطة أفرع وبقية العربية حكاياتنا
الحكايات هذه ومنابع بل ومنابت، جذور دون واألثمار باألفرع تعلق أيامنا، إىل العربية
الجذور تلك تعرُّف مفيًدا يصبح لذا الحي؛ الكائن مثل مثلها يوًما ُولَِدت وأنها بد ال التي
عىل إليها يُنَْظر التي العربية الحكايات من تركتنا وأينعت تساقت منها التي الضاربة،
ل يُفضَّ هنا ومن أجمع؛ العاَلم لرتاث بالنسبة مرموق معدود كخزان الكوني املستوى
العربية حكاياتنا مخزون يف للبحث الجغرايف، للمكان املصاحب التاريخي الزمني التتابع

سامية. ال آسيوية أصول من بدورها املتواَرثة السامية
فأوضحت العراق، يف الالسامية السومرية األركيولوجية الحفرية الكشوف جاءت ولقد
بشكل والعربي العربي والرتاث عام، بشكل السامي للرتاث بالنسبة الغموض من الكثري
حقيقة عن — امليالد قبل الرابعة األلف — السومرية الكشوف هذه أوضحت فلقد أخص،
الوجود إىل تجئ لم العظيمة املآثر من املجموعة هذه وأن ومنشئها، ذاتها التوراة «أصل
تراث يف املدى واسع انتشاًرا تنترش أنها بمعنى النمو»، كاملة وهي الصناعية كاألزهار
وسوريني الفلسطينيني، األرض وأصحاب كنعانيني من لها واملتاخمة املجاورة األقوام

الفرعونية. مرص إىل باإلضافة وبابليني،
أولئك وحضارة تراث — التقريب وجه عىل — هو العربيني تراث أن بغريب وليس
بقية مثل هذا يف مثلهم الكنعانية الوساطة طريق عن اليهود وصل الالساميني، السومريني
املباِرشين، الَوَرثة إىل السومري الرتاث ذلك انتقال عقب وذلك السامية، والجماعات األقوام

(املؤلف) بعدها. وما ص١٠٢ ،١٩٧٤ اليوسف روزا العربي، العالم وفولكلور أساطري كتاب 1
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وحتى والفلسطينيون، والكنعانيون والحيثيون واآلشوريون والبابليون الكلدانيون وهم:
األناضوليني. الحيثيني

بعض خاصة فلسطني استيطان يف العربيني سبقوا الذين الشوام الكنعانيني وعن
مثلما املندثرة الالسامية الحضارة تلك تراث الوجود إىل رسى الفينيقي،2 الساحل مدن
الحقيهم حضارَة — العربي والجنوب اليمن سكان القحطانيني خاصًة — العرُب توارث
وهم امليالد، قبل الثالثة األلف قبل ما إىل ترجع التي املندثرة البائدة العربية القبائل من

وغريهم. وعرفات وجرهم والعماليق وجديس وطسم وثمود عاد قبائل:
املبكر القتحامهما نظًرا — فينيقيا البحرية وطليعتها الكنعانية الحضارة لعبت وقد
ونرشه به واإلبحار وبابل، مرص تراثَْي حمل يف الوسيط دوَر — واألحمر األبيض للبحرين
اإلسالمية.3 الفتوحات خالل البحري دورهم تواتر وكذا املتوسط، البحر سواحل طول عىل
املجويس، والفاريس اليهودي العربي العقائديني: الرتاثني كال أن البعض يرى لذا
السوري الكنعاني املبارش التأثري تحت جميعه جاء واملسيحي، الهليني الرتاثني إىل باإلضافة

السومري. سابقه من بدوره املستَمد بعُد، فيما اآلشوري أو
رفع قد ويهوذا «إرسائيل مملكتَْي شعب أن — لليهود بالنسبة — توينبي ويرى
األوج وبلغ السورية الحضارة طفولة يف بدأ الذي تاريخه من فرتة إبَّان ساميًا مكانًا نفسه

األنبياء». عرص يف
األول الجيل حضارات أو األم املنابع أو الحضارات عىل تركيزي يف السبب ويرجع
الحضارة حيث النيل وادي دلتا ويف األكادية، السومرية الحضارة حيث العراق دلتا يف —
أسطوري موتيف أو جزئية لكل األوىل النبتة تعرُّف محاولة إىل — الفرعونية املرصية
أو للفكرة بالنسبة وتنوعها املصادر لتعدُّد نظًرا وذلك تتبُّعه؛ وإمكانية فولكلوري، أو
يف أوشك ما هدم وإعادة الطريق، وفقدان الخطأ يف الباحث يُوِقع قد مما الواحد؛ املوتيف

القديم. العالم قلب تراث لدارس بالنسبة ساريًا تقليًدا أصبح ما وهو بدئه،
إعادة يف تسهم لم شفاهية، أو نصية أو أركيولوجية أثرية كشفية إضافة من فما
لتوايل أصًال املستهدف الهدم دوام عليه يرتتَّب مما الهائل؛ الرتاث هذا جزئيات تكامل

الغموض. طاقات أقىص واستجالء واستقامته، البناء

إلخ. … عكا طرابلس، صيدا، صور، 2

العربي. الحضاري الرتاثي والتكاُمل د التوحُّ مدى يؤكِّد بما 3
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أحَد — األساطري متضمنة أو محتوية — الفولكلورية الدراسات اعتبار فيمكن
من مجموعة أو شعب أليِّ الحضاري الجسد تاريخ بناء إعادة يف اليوم املهمة املركبات

القومي. املنظور من العربية، شعوبنا وأخصها الشعوب،
العلوم هذه مثل يف البنائية املناهج قتها حقَّ التي الجدوى مدى االعتبار يف األخذ مع
ليفي فيشري واحدة»، لحالة شاملة بدراسة «القيام تستلزم التي اإلثنوجرافية الحضارية
يعتمد منهج وتكوين النظم، مختلف بني واملفتعلة التقليدية الحواجز «إلغاء ب شرتاوس

والدراسات». العلوم كل عىل
واملأثورات املعلومات جمع مهامها من — للفولكلور متضمنة — فاإلثنوجرافيا
بني الحميمة العالقة تواُجد جدلية يف التاريخية الدراسات مع تزامنه يمكن بما املتوارثة،
ومنها واألبنية، امليادين بقية إىل باإلضافة واآلثار، التاريخ قبل ما وعلم االجتماعي البناء
واملعتقدات واللغة والرتبية الزواج وأنماط عشائري، وتنظيم قرابة من االتصال أبنية

الدينية. والروحية الطقسية واملنتجات
فيما خاصة كبريًا شوًطا قطعت الدراسات هذه مثل فإن أوضحنا، أن سبق وكما
إعادة ذلك بعد ثم الواحدة، املقولة أو الفكرة عينات وتراكم تجميع أْي بالتصنيف؛ يتصل
شعرية أو مقولة أو فكرة أي أن بمبدأ واألخذ ِحَدة، عىل فكرة كل حياة تاريخ تعرف
من وإضافات تغريات من عليها طرأ وما وفصلها، أصلها يتحدد لم ما قيمة بال تصبح

آلَخر. أمٍّ موطٍن ومن لعرص، عرص
الرتاث من منحدرًة تَِرُد مثًال الرجل ضلع من حواء خلق فكرة فإن آَخر: وبمعنى
إىل منتقلة والحيثيني، البابليني الورثة عند السامي الرتاث يف متبدية الالسامي، السومري

الكنعانية. السورية «موت» اإلله أسطورة يف متبدية الفينيقيني، الكنعانيني
بها طوَّف وكذلك التكوين، ِسْفر أو الخلق أسطورة إىل العربيون نقلها أن فكان
الجزئية هذه دخلت ومنها اإليجية، الحضارة إىل الفينيقيون البحارة وطليعتهم الكنعانيون
املتأخر. العهد يف الالتيني ثم — بعد فيما — الروماني ثم اليوناني، الهيليني الرتاث إىل

إىل بكاملها تنتمي األوىل عرش األحد التكوين أسفار بأن القول يمكن مجمل وبشكل
والبابليني. الحيثيني من مباَرشًة املتوارثة الكنعانية امليثولوجيا

عن العالم خلق عىل وإقدامه باملاء، الخالق د وتوحُّ العاَلم، خلق األفكار: هذه ومن
هللا شبه عىل اإلنسان، هللا خلق «يوم األول اإلنسان خلق فكرة ثم الثالثة، رسله طريق
املرأة خلق ومنها أجمع، العالم تراث عىل السامية الخلق أساطري به تتميز ما وهو عمله»،
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األوىل، الخطيئة ثم بالشيطان، بدورها دت توحَّ التي بالحية دها وتوحُّ الرجل ضلع من
الخطيئة، عقب آدم وعري للريح، كقرين الريح هبوب عند الجنة يف اإلله تميش وكذلك
وأضلهم، الرش أو إبليس حسدهم الذين والحية وحواء آدم الثالثة: للخطاة اإلله وعقاب
العالم إىل املوت دخل أْن وكان — األرض — الجحيم إىل الجنة من ُطِرُدوا أن فكان
إىل املوت دخل إبليس بحسد لكن ذاته، صورة عىل وصنعه خالًدا، اإلنسان خلق هللا «فإن
وتسوُّد (الحيض) الشهري حواء إدماء مثل للمرأة، عقاب من هذا بعد تواىل وما العالم»،
اشتياقك يكون رجلك وإىل أوالًدا، تلدين وبالوجع حملك أتعاب أكثر «تكثريًا عليها، الرجل

عليك». يسود وهو
الذي البطرقي، األبوي الرتاث هذا توايل خالل سلطانها وُسِلَب املرأة ُقِهَرت أن وكان
«فمن األوىل، الخطيئة وزر بها وألحق األنثى، املرأة عىل الذكَر الرجَل سوَّد ما أول سوَّد
املفقودة األنساب سلسلة هذا يعقب ثم جميًعا»، نموت وبسببها الخطيئة ابتدأت املرأة
املعتقد فمن والشام، بابل ملوك النماردة أو العماليق أو الجبابرة مولد لحني املفتقدة أو
عىل والعربيون العرب حاَربَهم الذين بذاتهم هم املندثرين أو البائدين الجبابرة أولئك أن

السواء.
الرتاث. لهذا قليل بتفصيل التعرُّض املفيد ومن

ووعيدية ودهرية قدرية من يستتبعهما وما — والنصيب القسمة أفكار أصبَحْت فلقد
جامع أو باحث أي مقدور يف أصبح أنه هذا ويعني العربي، لرتاثنا األول امللمح بمثابة —
إىل والقدرية النصيب عن تعرتضه عبارة أو فكرة بأي الرجوُع العاَلم من منطقة أي يف
األفكار هذه مثل أصبحت الذي العربي، الرتاث هو األم املوطن وهذا األم، األصيل موطنها

لرتاثه. الجوهري وامللمح األوىل، حقيقته
والهواتف والنداهات الشعور وأم والعفاريت الحية عن تصوراتنا أغلب إن بل
عنها كشف التي الخرائب العفاريت سكنى منها سومرية، أصول عن منحدرة والرؤى؛
أغلب ومنها الصفصافة»، وشجرة وأنكيدو «جلجاميش ب املعروف السومري النص
ولدغ الحمى مثل: األوبئة، لطرد تُستعَمل التي واملنفرات والتعاويذ والرَُّقى الطالسم
ورشور الحسد اتقاء منه الغرُض كان ما املنفرات هذه من أن كما والحيات، العقارب
فأحسن اإلنساَن به اإلله وهب الذي املميت املحيي ذلك الخالق، النفس أِي والنفس؛ العني
ويُوَصف املميت، القاتل النفس ذاته وهو دبره، من فخرج حلقه من نفخ حني تكوينه،
عن تبدَّى ما وهو وعيون، عائن يقولون: قد كما «منفوس». بأنه واملعلول املريض
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الذي تموزي، املمزق اإلله وابنها عشرتوت حول تدور التي النصوص أحد يف السومريني
عني يف األورشليمي التلمود يف تبدَّى ما وهو املوت»، نظرة عليه «أسلطت حني قتيًال أَْرَدتْه
فكادت العدنانيني، العرب» «أبو إسماعيل عىل سلََّطتْها حني سارة، العقيم الحاسدة اإللهة

قتيًال. تُْرِديه أن
ومنه السبع، السموات وكذا السبعة، جهنم أبواب عن الجماعية مفاهيمنا أغلب إن بل
صلصال أو طني من اإلنسان خلق فكرة ثم اليوم، إىل املتواترة السابعة السماء تعبري

األول. اإلنسان خلق أسطورة به جاءت كما بالوالدة اإلنساني املصري وارتباط الزب،
سأحاول السامي، العربي لرتاثنا األوىل واألصول املنابع حول اإلملامة هذه يف ولعلني
السامي، الرتاث لهذا التميُّز من قدر أكرب تحديد يف تسهم التي املميزة السمات عند التوقف
رقعة داخل لصداها نظًرا للرجل؛ السادس الضلع من حواء وخلق الخلق، أسطورة مثل:

للمرأة.4 حاالتها كل يف امُلنِقصة الخرافية الحكايات وأخصه العربي، الفولكلور
لإلنسان آراءٍ أول ن ويتضمَّ خاصًة، الساميون تواَرثَه الذي بذاته هو السومري فاإلرث
الحكايات عن هذه دراستنا يف سيصادفنا ما ومعظم الكائنات وفلسفة الكون أصل يف

املنشورة. العربية
عرب يعرتضنا قد ما ييرس بما الرتاث، ذلك عن موجزة إملامة تقديم من بأس فال لذا

العربية. الحكايات عن الدراسة هذه
السومريني والحكماء املعلمني رأي يف الكون تؤلِّف كانت التي العنارصواألجزاء فأهم
«السماء تعني مركَّبة كلمة وهي «آن-كي»، هو ومصطلحه واألرض»، «السماء هي
ومن أعىل من مغطٍّى فراغ والسماء منبسط، «قوس» هيئة عىل األرض فكانت واألرض»،
(الهواء الهواء أي «ليل» واألرضدَعْوه السماء بني ثالثًا عنًرصا وميَّزوا صلب، بسطح أسفل
ما استنتجوا ثم الالمتناهي، البحر واألرض، السماء بالكون ويحيط الروح)، كالنفس،

البحر.5 قبل وجود هناك يكن لم إنه أْي األول»؛ «البحر ب تسميته يمكن
الشمس، القمر، ة: النريِّ األجرام الجو من وتولد واألرض، السماء «الجو» ويتخلَّل
إىل جاءت أْن ة النريِّ األجرام وخلق األرض عن السماء انفصاَل وأعَقَب والنجوم، الكواكب

والبرشية. والحيوانية النباتية الحياُة الوجود

.﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ﴿ِللذََّكِر للمرياث: بالنسبة بالطبع خاصة 4

استثناء. بال اآللهة جميع عرش مهبط املاء وكذا 5
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مجموعَة — املدوَّنة السجالُت إليه وصَلْت ما أقدم منذ — السومري الالهوت وافرتض
الوجود تسريِّ املجردة، بالعني تَُرى ال باإلنسان، هيئاتها يف شبيهة حية كائنات قواُمها آلهة
الكون: مسار من جزء عن مسئول إله فكل مضبوطة، خطط بموجب عليه وتسيطر
والعواصف، والزوابع الرياح وعنارصه: «الجو» وقوى والنجوم، والهواء، والبحر، السماء،

واملحراث. والزرع، السدود، ثم
مجموعة ثم املصائر، يقدِّرون سبعة أفراده وأهم ملك، رأسه عىل يقوم اآللهة ومجمع

خالقة. وغري خالقة آلهة هناك ثم العظام، اآللهة ون يُسمَّ ١٥٠ من مؤلَّفة
القوة مبدأ وهو األدنى، الرشق كل يف عقيدًة أصبح الخالقة لآللهة الخلق وأساليب
باالسم وينطق «الكلمة» ويقول ويخطِّط م يصمِّ الخالق فاإلله اإللهية، «الكلمة» ل الخالقة
… «كن الشفاه: عىل لغويٍّا يعيش أيامنا إىل يزال ال ما وهو خلقه». املراد اليشء «اسم

يكون.»
عن تستقلُّ ما كثريًا التي — اآلَخر»6 والعاَلم وأنكيدو «جلجاميش ملحمة مقدمة ويف

اآلتي: يبدو — بالخلق وتتصل ككل األم امللحمة جسد

األرض، عن السماء أبعدت أن بعد
السماء، عن األرض فصلت أن وبعد

اإلنسان، خلق اإلنسان اسم عني أن بعد
السماء»، «هللا آن السماء أخذ أن وبعد
الهواء». إله «إنليل األرض أخذ أن وبعد

الراعي «ننليل» العذراء اإللهة من «إنليل» اإلله فيطلب «سني»، القمر إله والدة وعن
عنه: صدَّْت لكنها بها، االتصال املصائر يقدر الذي

الجماع، يعرف ال صغري مهبيل إن
التقبيل. تعرفان ال صغريتان وشفتيَّ

األم. السومري النص 6
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فزع وعندما «سني»، القمر بإله اإللهة هذه فتحمل النهر، يف مركب يف ويغتصبها
عىل السفيل، العاَلم إىل املدينة من ونفوه به أمسكوا الشنيعة، الفعلة لتلك وغضبوا اآللهة

اآللهة. كبري كان أنه من الرغم

الخمسني، بمجموعتهم العظام اآللهة «عمد»
سبعتهم، املصائر؛ تقدير بيدهم الذين واآللهة

املدينة. من اخرج الفاسق، أيها له»: «وقالوا إنليل عىل قبضوا

منفاه إىل تتبعه حبىل وهي ننليل ولكن سومر، جحيم إىل ويرحل إنليل ويرضخ
قدَّر والذي ستلده، الذي «سني» ابنه إن إذْ إنليل؛ هذا قراُرها ويُحِزن السفيل، العاَلم يف
بدًال املظلم السفيل العاَلم سيسكن القمر، وهو سماوي جرم بأعظم موكًال يكون أن له
ح يُرجَّ أشخاص، بثالثة يلتقي الطريق ويف بها. يضلِّلها خطًة يدبِّر أن إىل السماء، من
العاَلم بنهر واملوكل الجحيم، بمداخل املوكل البواب وهم: الصغار، اآللهة من يكونوا أن
إىل بقاربه مدنًا ينقل الذي اليونان عند املعدية ح مالَّ كارون؛ (مثيل باملعرب واملوكل السفيل،
وهذا أشكالهم)، يتقمص (أْي بالتوايل الثالثة اآللهة من كلٍّ هيئة إنليل ويتخذ الجحيم)،
الخرافيني»، األبطال «تحوُّالت باب يف بوضوح سنشري كما ل، التحوُّ عن معروف مثال أول
َمْلَمح أنه ينفي ال بما العربية، الخرافية للحكايات مميًزا َمْلَمًحا تَُعدُّ التي التحوالت أو

بالطبع. عاملي

منه، فتحمل «ننليل» باإللهة يتصل فحني
القفل، صاحب يا الحارس، أيها بالباب: املوكل للحارس إنليل قال

الفضة»، «قفل صاحب يا «املزالج»، صاحب يا
مليكتك، جاءت لقد

أنا. أين تدلَّها فال سأَلتَْك فإذا
القفل، صاحب يا الباب، حارس يا الباب: لحارس ننليل قالت

الفضة، قفل صاحب يا املزالج، صاحب يا
إنليل؟ سيدك أين

فمي، يف إنه استي، يف إنه الباب: حارس هيئَة ًصا متقمِّ إنليل أجاب
البعيد. الصادق قلبي إنه

الباب، حارس شخصيَة ًصا متقمِّ الفراش يف إنليل معها واضطجع
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وقبََّلها»، «فجاَمَعها
متايا». «ميال بذرَة7 َرِحمها يف زَرَع

العرب تواَرثَها التي املنبت السومرية الشعرية املوشحات هذه أن يُالَحظ كما
سرية خاصًة العربي، امللحمي الشعر إىل تواتَُرها واَصَلْت ما بذاتها هي الساميون،
— املتحالفة العربية القبائل لتلك القمرية اإللهة — الجازية احتالت حني هالل، بني
إلنليل الساخرة الساتريية اإلجابات يف إن بل متنكرة، السبع8 تونس بوابات حرَّاس عىل
السرية؛ عرب التقمُّص عىل الفائقة وقدرته الهاليل» زيد «أبو بشخصية يُذكِّر ما صاته وتقمُّ

امرأة. الكثري ويف بل وشاعر، وكاهن اح ومدَّ بهلول مرٍة ففي
اإلسالمية اليوتوبية األفكار وبقية العمق، طني من اإلنسان خلق عن أفكاٍر أول فلعل

السومرية. جذورها لها
من وكرسة لوًحا ١٩ بني من سطًرا» ٢٥٠» قواُمها ترتيلٌة ُوِجَدت ١٩٥١ عام ويف

«نانشة»: اإللهة تصف «نو»، مدينة تنقيبات يف عليها ُعِثَر لوح،

باألرملة، تُعنَى التي نانشة9 اإللهة
الفقراء. فقر ال العدالة تنرش التي

وِحماها، بحضنها الالئذين تأوي امللكة إن
للضعفاء. املأوى تهيئ التي وهي

لنص مكرَّرين لوحني عىل منقوًشا اإلنسان خلق قصَة يروي الذي النص ُوِجد لقد
بمتحف واآلَخر بنسلفانيا، جامعة بمتحف محفوظ وهو نفر، مدينة من أحدهما جاء واحد،
الثالثة القطعة «إدوارد ونرش ،١٩١٩ عام منهما قطعتني لنجدون» «ستيفن ونرش اللوفر،
ص٦٨–٧٢. السومرية» «امليثولوجيا كتابه يف كاملة األسطورة كريمر نرش ثم ،١٩٣٤ عام

السفيل. العاَلم إله «نرجال» لقب هو 7

نبََّهني أن بعد العاصمة لتونس زيارتي خالل وزرتها أيامنا، إىل قائمة بواباتها بقايا تزال ما وهي 8

والخرضة. وسويقة البحر ببوابات: وتُْعَرف صابر. الدين محيي د.
هنا. املنشورة نعناعة» «خاصة العربية الخرافية الحكايات يف املتعددة صورها لها 9
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لكن الوجود، إىل جاءوا أن بعد قوتهم عىل الحصول يف اآللهة ر بتذمُّ األسطورة وتبدأ
ظلَّ — الحكماء إله بصفته لنجدتهم يخفَّ أن ع املتوقَّ من كان الذي املاء إله — «إنكي»
«البحر تمثل التي اإللهة أمه أن نجد ثم لشكاتهم، مكرتث غري «العمق» مياه يف مضطجًعا
وتخاطبه «إنكي» إىل اإللهة بدموع تأتي اآللهة) جميع ولَدْت التي األوىل األم (وهي األول»

قائلًة:

الئق، حكيم هو ما واعمْل فراشك من ُقْم بني يا
عدَدهم. يُضاِعفون عساهم لآللهة عبيًدا اصنْع

موجود، باسمه نطقِت الذي املخلوق إن أماه، يا ألمه: وقال األمَر، «إنكي» اإلله فتدبََّر
اآللهة. صورة عليه فاربطي

العمق». «مياه فوق املوجود الطني رب أعجبني

امللمح وهو لوالدته، املالزم ومصريه اإلنسان لَقَدر10 ِذْكٍر أوُل النص هذا يف يَِرد كما
مصريي، قدري أماه يا إنكي: اإلله يذكر حني أيامنا إىل العربي للرتاث األوىل الخصيصة أو

اإلنسان. إنه
قدُر ُولَِد — الساميون العرب تواَرثَه الذي — السومري األسطوري النحو هذا وعىل
الروحية، بمنتجاته بدءًا تراثه، طول عىل مفرطة بكثرة املتبدي ملولده، املصاِحب اإلنسان
املتسامي: أو املتعال األصل يف العربي االعتقاد جاء هنا ومن هذه؛ املعاشة بحكاياته وانتهاءً
يصبح وهكذا … السلطوي الطبقي االجتماعي تمثُّله عليه يجيء وأن بد ال الذي السامي

سياسيٍّا.»11 ويُستَغل املمارسة يف بتأثريه عمليٍّا انسالبًا النظري االنسالب
تواتََر الذي اآلسيوي السومري للرتاث املبكر باملنبع التبرصُّ أهمية تجيء هنا ومن

حكاياته. يف متمثًِّال العربي، تراثنا عرب

الذين املوعودين، لألطفال الخرافية الحكايات تراث يف خاصًة تراثنا، يف ملولده مصاحٌب اإلنسان فَقَدُر 10

الرتاث. لهذا رئيسيٍّا َمْلَمًحا — العربية البلدان طول عىل — حكاياتهم أنماُط تَُعدُّ
القاهرة. ص١٤٠، املعارص، الفكر دار فتحي، إبراهيم ترجمة الجديل، املنطق لوفيفر، هنري 11
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ناقصة أنواع خلق ِذْكر إىل القصيدة تنتقل الكامل، اإلنسان خلق من االنتهاء فبعد
كيف علينا فتقصَّ الحياة، يف الشاذة املخلوقات هذه مثل وجود لتفرسِّ البرش؛ من التكوين
وسكر يرجح)، ما (عىل اإلنسان بخلق لالحتفاظ اآللهة وجمع وليمًة، أوَلَم إنكي اإلله أن
ستة منه وصنَعْت العمق، مياه يف املوجود الطني من شيئًا ننماخ أخذت ثم وننماخ، إنكي
إْن يُْعَرف ال الذي واإلنسان العقيم، املرأة نوعان: منهما ُعِرَف الشاذين، البرش من أنواع

أنثى: أو ذكًرا كان

تَِلد. ال امرأٍة هيئة عىل … ال ننماخ صنَعْت لقد
األنثى. عضو وال الذكر عضو له ليس مخلوٍق هيئة عىل … ال ننماخ ووضَعْت

التي الحكايات وخاصًة العربي، فولكلورنا يف بدورها تعيش تزال ما جزئيات وهي
املؤلَّف. هذا يف نصوُصها ستعرتضنا

السماء إله أبناء «األنوناكي» آلهة نزول إىل تشري التي والغلة» «املاشية أسطورة ويف
الخلق»: «حجرة يف ُخِلُقوا أْن بعد األرض إىل «آن»،

الخبز، أكل «األنوناكي» يعرف لم
الحلل، لباس يعرفوا ولم

كاألغنام، بأفواههم النبات يأكلون كانوا
الجداول، من املاء ويرشبون

باآللهة. الخاصة الخلق» و«حجرة األيام تلك يف

«إنكي املعنونة: السومرية واألسطورة العربي الرتاث بني د والتوحُّ الشبه وأوجه
محتوياتها ولكن ،١٩٥١ عام األسطورة هذه نُِرشت وقد ذلك. عىل واضح َمثَل وننخرساج»
مؤلَّفة والقصيدة النص. عن لة مفصَّ نرشة ت نُِرشَ حني ،١٩٥٤ عام إىل واضحة غري بقيت
جامعة بمتحف اآلن محفوظ وهو أجزاء، ستة من مؤلَّف لوح يف منقوشة سطًرا، ٢٧٨ من
بالد كانت كيف يَِرُد وبه «كيريا»، عليه تعرَّف باللوفر، صغري نصٌّ ويوجد بنسلفانيا،
لم لكن املوت، وال املرض تعرف ال للحياة، ة ُمَعدَّ نظيفة مرشقة طاهرة أرًضا «دملون»12

الجنة. أو السومري، الفردوس 12
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«إنكي»، العظيم املاء إله فيأمر والنبات، الحيوان لحياة املالئم العذب املاء غري ينقصها يكن
دملون تحوَّلت وهكذا األرض، من النابعة العذبة باملياه يمألها أْن الشمس إله «أوتو» يأمر
اإللهي الفردوس هذا ويف والرياض، باألثمار املزهرة بالحقول خرضاء إلهية حديقة إىل
األم» «األرض ولعلها السومريني، عند العظمى األم) (اإللهة «ننخرساج»13 اإللهة ُخِلَقت
تُظِهر أن يف اإللهة هذه تفلح لم لكن وتزدهر، تنمو النبات من أنواع ثمانية أصلها يف
من كلهن ُولِْدَن اإللهات، من أجيال ثالثة شملت دة معقَّ عملية بعد إال الوجود إىل النباتات

املخاض. عند ألٍم أدنى بدون تمت والدتهن أنَّ القصيدُة أكََّدِت وقد إنكي، املاء إله
إله وهو — «إيسمد»14 املسمى رسوله أَمَر النباتات هذه طعم يذوق أن إنكي أراد وملَّا
لإلله وقدَّمها الرسول بها فأتى العجيبة، النباتات هذه من له يقطف أْن — بوجهني يُمثَّل
ونطقت15 غضبت باألمر «ننخرساج» علمت ملَّا لكْن بالرتتيب. كلها عليها فأتى األعظم،

اآللهة. بني من اختَفْت قرارها يف ترتاجع ولكيال «إنكي»، اإلله عىل املوت بلعنة
حواء من بتحريٍض — البرش أبو — آدم إقدام عن كثريًا يبعد ال فاألمر يتضح وكما
الفردوس من طرده من هذا أعقب وما املحرَّمة، الفاكهة أو الشجرة من األكل عىل األوىل

والشيطان. بالحية دها وتوحُّ َقْدرها، من واإلنقاص حواء وإدماء األرض، جحيم إىل
اآللهة واغتمَّ (أعضائه)، جوارحه من ثمانية ومرَضْت ترتدَّى، «إنكي» صحة وبدأت
اآللهة كبري — الهواء إله نفسه إنليل حتى الرغام، يف وجلسوا عليه وحزنوا ملرضه العظام
أحَسَن إذا إنه «إنليل» لإلله وقال الثعلب فانربى إنقاذه، من يتمكَّن لم — السومرية
اإللهة إرجاع يف ما بحيلٍة الثعلب ونجح مخبئها، من «ننخرساج» باإللهة فسيأتي مكافأته

التوراة. مع املقارنة — املوت عىل املِرشف إنكي وُشِفي األم،
املوضع نفس وهو دملون، أرض يف واألصل املنشأ سومرية فكرة اإللهي فالفردوس
هذا وسموا وأخضعوهم، السومريني غزوا الذين للساميني البابلية األساطري عيَّنته الذي
«بستان» وهو التوراة، فردوس ثم الخالدون، فيها يعيش التي األحياء» «أرض املكان
والفرات. دجلة ومنها: األربعة العاَلم أنهاُر مياهه من تنبع الذي املكان «عدن»، ُغِرسرشق

األوىل. السومرية حواء 13

أحمد. أيسمد؛ اسمه يكون وقد وجربائيل، تحوت مثل الرسول اإلله 14
عام. آالف ٥ منذ بالرش الدعاء أفكار أول ولعلها 15
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من ينبع الذي العذب باملاء الشمس إله جانب من دملون برواء الخاصة والجزئية
جميعه» اليابسة وْجَه فَسَقى األرضضباب، من خرج «ثم التوراة: يف نظريتها لها األرض،
أسطوريٍّا وإرشاكها حواء، لعنة ثم وألم، مخاض بال ت تمَّ التي اإللهات ووالدة (ت٢–٦)،

الذبيح. الذََّكر اإلله دم يف
املعرفة. شجرة من أكله بعد آدم ولعنة الثمانية، النباتات من إنكي اإلله أكل وكذا

التوراة وصفتها كما وحواء آدم، ضلع من املخلوقات» جميع «أم حواء خلق فكرة ثم
أعضاء أحد كان السومرية األسطورة ففي الحياة»، تسبِّب أْي تحيي؛ التي «تلك بأنها
اإللهة يت وُسمِّ «تي» هي للضلع السومرية والكلمة «الضلع»، املرضهو أصابه الذي إنكي

الضلع». «سيدة أْي «نن-تي» باسم إنكي ضلع تشفي أن أجل من ُخِلَقت التي
السومري أساسها يف — التوراتية الضلع فكرة تفسري إىل اهتدى أن سبق َمْن وأول

شايل: األب السومري الباحُث —

األسود، الغراب ينعق ال دملون يف
يرصخ، وال «أندو» ال طري يصيح وال

األسد، يفرتس وال
الذي املتوحش الكلب يعرفوا ولم الَحَمل، يفرتس ال والذئب

األرملة توجد ولم الغلة، يفرتس الذي … يعرفوا ولم الجدي، يفرتس
رأسها، تحني ال والحمامة األعايل، يف والطري

عجوز. أنا تقول ال دملون وعجوز

من بدًال أيام ٩ حمل بعد ت تمَّ والتي ألم، بال اإللهات والدة تصف التي العبارات أما
أشهر: ٩

َرِحمها، يف البذرة وأودع «إنكي» وقبَّلها عانََقها لقد
إنكي. بذرة أخذت َرِحمها، يف البذرة فأخذت

أشهرها، من شهرين بمثابة كانا يومان ومىض األول، شهرها فكان واحد يوم ومىض
والحمل.16 األمومة أشهر التسعة: أشهرها صارت أيام وتسعة

شائعة. أمومة كأغنية الشفاه عىل تعيش اليوم إىل تزال ما 16

69



العربية الشعبية الحكايات

الفاخر، النقي كالزبد «كالزبد» الزبد ومثل
«نن-كوا». اإللهة ولدت

الذي والتكرار اإلعادة لنا تظهر عبارات يف ُوِصَف فقد الثمانية النباتات أكل أما
السومري: األدب به يتميَّز

حواليه، ونظر األحراش يف إنكي تطلَّع
قلوبهم. وأعرف نباتاتهم مصريَ ألقرْرَن «أيسمد»: لرسوله وقال

الشجر. نبات إنه النبات؟ هذا ما
إنكي. وأكله له فقطعه

نبات «العسل»، نبات «الشجر»، نبات الثمانية: النباتات من إنكي يأكل وهكذا
هذا اسم يُعَرف (ولم … ال نبات «الكرب»، نبات «الشوك»، نبات «املاء»، نبات «الطريق»،
وملا ها، رسَّ وعرف النباتات هذه مصري إنكي قرَّر فلقد «القاسية»،17 نبات السابع)، النبات
أوجاعه وأبرأت إرجاعها يف الثعلب وأفلح واختفت، «إنكي» اسم لعنت «ننخرساج» علمت

الثماني: اإللهات طريق عن الشفاء له قت وحقَّ «الضلع»، بينها ومن املعلولة، الثمانية
عورتها»: «عند حضنها يف إنكي ننخرساج «أجلست»

أخي؟ يا يؤملك ما
يؤملني. الذي هو فكي إنَّ

يؤملك؟ ما أخي يا
تؤملني.» التي هي «ضلعي» «إن

تحيي». التي «السيدة أو الضلع سيدة أْي «نن-تي»؛18 اإللهة أجلك من ُولِدت لقد

ثمانية من األكل تابو يقتحم — السومري آدم أو — إنكي أن ذلك متقدم؛ موقف يتضح كما وهو 17

النيئ من أو املطبخ، تاريخ عرب يُؤكل ما كل يف يتحكَّم التابو أن الثابت ومن تابو. أو محرَّمة نباتات
يونس. للنبي املقدس القرع مشتقات أو القاسيا نبات مالحظة مع شرتاوس، يقول كما للمطبوخ

السومرية. حواء 18
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بني فيما األسطوري الرتاث هذا ونصوص مدوَّنات بعض حول االستطراد يف بأس وال
معظم تعيش تزال وما عام، آالف ٥ حوايل منذ العربي تراثنا إىل تواتر الذي النهرين،
ومنتجاتنا الخرافية الحكايات من — خاصًة — تَِرَكتنا جلد تحت الشفاه عىل جزئياته

الروحية.
«كور» هي العربانية و«شيئول» اإلغريقية «هادس» لكلمة املناِظرة السومرية فالكلمة
الجبلية األقطار ألن األجنبية»؛ «البالد بعدئٍذ تعني صارت ثم «جيال»، أصلها يف تعني التي
ورصاعات أخطار من خاصًة أهلها، عىل مستديًما خطًرا كانت «سومر» لبالد املتاخمة

األتراك. والحيثيني اإليرانيني امليديني
و«البحر األرض» «سطح بني الفارغ املكان هو «كور» فإن السومرية العقائد ويف
يبتلع «نهر عبور يستلزم إليه الوصول وكان جميًعا، املوتى أشباح تذهب وإليه األول»،
«ستايكس» نهر مثل بالقارب»، «املوكل هو خاص ٌح مالَّ ه يسريِّ قارب بواسطة اإلنسان»

العربية. الحكايات يف الظلمات بحر ومثل اإلغريق، عند «كارون» ح واملالَّ
أو األسفل «العاَلم أِي «هادس»؛ نهر هو «ستايكس» نهر اليونانية األساطري ويف
الحياة» من نوًعا به أن إال األموات، موطن السفيل العاَلم أن «ورغم جهنم»: الجحيم

.(٩-٨ :١٤ (أشعيا
ألََجل األرض إىل وتصعد «تقوم» أن معينة أحوال يف املوتى ألشباح املمكن من وكان
والعاَلم وأنكيدو «جلمجامش عن السومرية القصيدة يف كما ،(٢٨ األول (صموئيل محدود

السفيل».
اإلله هما: مهمني ساميني إلهني عىل نتعرَّف الثالثة، اإللهة ووالدة إنليل نص ويف
البابليني، عند عشتار أْي أناثا؛ أو و«أنانا»20 امليتة، اآللهة أشهر «دموزي»19 الراعي
«ملكة أْي السومريني؛ عند أنانا وهي اإلغريق، عند وأفروديت الرومان، عند وفينوس

السماء».
بكثرة تَِرُد سامية جزئية وهي الدم، رضبة أو الدم لعنة عن أسطورة عىل ُعِثر كما
بأكملها البالد مياه جميَع اإللهات إحدى حولت حيث العربية، الخرافية الحكايات يف
لفكرة املاثل الوحيد وامَلثَل الفانني. البرش أحُد إزاءَها ارتَكبَها خطيئة بسبب دماء؛ إىل

تموز. أْي 19
أنثى. يف اسمها اكتمل الذي 20
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الخروج، ِسْفر بحوادث املرتبطة القصة هي القديمة اآلداب جميع يف الدم»21 «رضبة
التايل: النحو عىل بليغة بتلقائية وتَِرد دماء، إىل مرص مياَه يَْهَوا اإلله َل حوَّ حيث

يكن لم املتواصل عمله ورغم كليتودا، شو اسمه بستاني الزمان قديم يف يعيش كان
(بغبار وجهه تلطم — السموم ريح — السامة الرياح وكانت واملوت، إبليس سوى يجد
(شجرة «رسبتو» ال شجرة غرب الحكمة نال وملا النجوم، ذات السماء إىل فاتجه الجبال)،

بستانه. وازدَهَر العراق) يف املنترشة الغرب
وفينوس األفريقية ألفروديت املضاهية السومرية (اإللهة «أنانا» أن ليلة ذات وحدث
أنانا، وَصَحْت النهار طلع وملا البستاني فجاَمَعها واضطجعت، ُمنَهكة كانت الرومانية)

األوبئة: من أنواع ثالثة سومر عىل سلََّطْت بها؛ حاق الذي للعار وتنبَّهت

بالدم. البالد آبار جميع مألت (١)
البالد. عىل وعواصف رياًحا سلَّطت (٢)

محطَّمة. األَْسُطر ألن معروفة؛ غري فطبيعته الثالث البالء وأما (٣)

انتهكها؛ َمن عىل تعثر أن تستطع لم أنانا فإن والباليا، األوبئة هذه تسليط ورغم
بمالزمة ينصحه الرب فكان املحدق، بالخطر ويبلِّغ أبيه بيت إىل يذهب كان شو إن إذ
استشارة عىل اآللهة عزمت ولذلك أنانا؛ عليه تعثر لن وهناك الحرضية، واملواطن املراكز

أيًضا.) النص يضيع (وهنا … السومري الحكمة إله «إنكي»، اإلله

واألرض، السماء ملكة «أنانا» عربت أن بعد يوم وذات
شوبر، وبالد عيالم بالد قطعت أن بعد

النوم، يف وغطَّْت تَِعبة البستان إىل املقدسة البغي اقرتبت
بستانه، حافة من كليتودا» «شو فرآها
بستانه. حافة إىل وعاد وقبََّلها ضاَجَعها

الشمس وأرشقت الفجر طلع
َجِزعًة حولها املرأة فنظرت

َجِزعًة َوِجلًة حولها أنانا نظرت

الدم.» برضبة … فالن يا يبتليك «إلهي كدعاء: تُردَّد تزال ما 21
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عورتها.22 أجل من املرأة أحَدثَتْه الذي الرضر أعظم ما ْل فتأمَّ
صنعت؟ ماذا عورتها23 أجل من أنانا

بالدم، البالد آبار جميع مألَْت لقد
بالدماء. البالد يف البساتني أحراش جميع فامتألَْت

الدم، إال يرشبون ال لالحتطاب يذهبون حني العبيد صار لقد
الدم. إال يمألن ال باملاء للتزوُّد ِجْنئَ ما إذا واإلماء
البالد. أرجاء جميع يف ضاَجَعني َمْن َألجدن قالت:

جاَمَعها.24 الذي تجد لم لكنها

للذكر، األنثى مطاردة عن القديم العاَلم شهدها جزئيات أول إىل اإلشارة تجدر كذلك
املرأة طموح من حذره يأخذ أن فاته «فلقد فأهلَكتْه، أنانا البغي اإللهة دموز عشق حني
السفيل»، العاَلم إىل أنانا «نزول أسطورة لنا ترويه ما وهذا مشاعره»، عليه ملك الذي

(القيامة). البعث لفكرة نها تضمُّ يف األسطورة هذه وأهمية
هذا عىل يدل كما العلوي العاَلم أِي — السماء سيدة كانت أنانا أن من فبالرغم
— جهنم أْي — السفيل العاَلم تحكم وأْن سلطانها توسيع يف رغبَْت أنها إال — اسمها
عىل وأصبحت وحيل، إلهية «نواميس» من لديها ما كل وجمعت إليه، الهبوط عىل َمْت فصمَّ

منها». رجعَة ال التي «األرض تلك إىل الدخول أُْهبَة
إلهة «إيرشكيجال»،25 اللدودة وعدوَّتها الكربى أختها السفيل العاَلم ملكة وكانت
يف ة ُمِحقَّ وكانت أختها، تُِميتها أن تخىش أنانا كانت وملا السومريني. عند والظالم املوت
فعليه أيام، ٣ مدى يف العودة يف تفلح لم إذا أنها «ننشوبر» وزيرها فأوصت مخاوفها؛
«إنليل» اإلله مدينة — «نفر» إىل يرحل ثم اآللهة»، «مجمع قاعة خرائب عند يندبها أن

عام. آالف الخمسة ومنذ أيامنا عىل الحادث هو كما أْي وعذريتها؛ وشها وأخذ بكارتها 22
الحفاظ يف نصٍّ أقدُم أنه ويُالَحظ بكارتها. فضَّ أو وشها أخذ ضاَجَعها حني إنكي أن ويبدو فرجها، 23

الذكر، قبل األنثى املرأة وهي هذه األوىل حواء أن يُالَحظ كما عام، آالف ٥ — البكارة — التابو هذا عىل
التابو. هذا حارسة هي

أو حلقها، تفقد ما عادًة التي الجميلة حكون ابنة أن خرافية حكاية تنويعات يف الجزئية هذه تَِرُد 24

مضنية. رحالت عرب طويًال فتطارده خلخالها،

الجاهلية. العربية امليثولوجيا يف الالت وهي 25
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«إنليل» القمر إله مدينة — «أور» يقصد رفض وإذا يستعطفه، — السومريني اإللهة كبري
ويعرف اآللهة» «طعام رس يعرف الذي الحكمة إله وهو — إنكي ومدينة «أريدو» ثم —

نجدتها. عن يتوانى لن واألخري — الحياة» «ماء
وحليها، مالبسها تفقد باب كل وعند السبعة، بأبوابه السفيل العاَلم إىل أنانا وتهبط
نظرات إليها بوا فصوَّ املخيفون، السبعة «وقضاتها إيرشكيجال أمام عاريًة تصبح أن إىل

هامدة». جثة إىل الفور عىل وتحوَّلت املوت
إىل ذهب تَُعْد لم أنها «ننشوبر» رأى عندما الرابع اليوم ويف وليايل، أيام ثالثة ومرت
ونَثََرا فنزال الحياة، وماءِ بطعاِم زوَّداها إلهني لها خلق الذي إنكي إال فأَبَْوا، ل، وتوسَّ املدن
قانون فهناك ومتاعبها، آالمها تنتِه فلم هذا ورغم الحياة، إىل أنانا وعاَدْت واملاء،26 الطعام
ليحل عنها بديل إيجاد من بد ال إذ منها»؛ رجعَة ال التي «األرض قوانني من تعرفه ال
وكانت برفقتهم، أنانا وعادت غالظ، شياطني برفقة العلوي العاَلم إىل تعود لكي محلها؛
يف وتمرَّغوا املسوح فلبسوا وحماتها، آلهتها قلوَب والذعر الخوف حلَّ مدينة دخلت كلما
من شياطينها ومنعت وتذلَُّلهم، خضوَعهم — يبدو ما عىل — فتقبَّلت أنانا، أمام الرتاب
دموزي، الحامي إلهها وكان «كالب»27 مدينة وصلت أْن إىل السفيل، العاَلم إىل أخذهم
العيد حلل ارتدى إنه بل املسوح، ولبس الرتاب يف التمرُّغ رفض فقد أنانا، زوَج كان وملا
إىل وأَْسَلَمتْه املوت نظرَة عليه وصوَّبت أنانا فغضبت عرشه، عىل مرتبًِّعا وجلس واألفراح،
للخالص «أوتو» الشمس بإله واستجار وبكى دموزي وامتقع القساة، الشياطني أيدي

الشياطني. قبضة من
من ُعِرف أنه إال به، ما يُعَرف ولم اللوح فسد الرضاعة عبارات منتصف يف لكن
الشمس إلله رضاعته تفلح لم لذا السفيل؛ العاَلم آلهة من كان دموزي أن أخرى مصادر

السفيل. العاَلم إىل ونُِقَل «أوتو»

الشعوب تواَرثَتْه الذي الالسامي السومري الرتاث هذا تأثري مدى يتبدَّى واضح هو فكما
مطلع منذ القديم األدنى الرشق وحضارات شعوب مختلف عند رسيانه فواَصَل السامية،

وشعائر ممارسات أحد واملاء، — القربان — للخبز املوتى َوْهب عن العاَلم شهدها ومأثورات أفكار أول 26
وسماته. العربي فولكلورنا

عرب من الساميني Dog Men ال أو الكالبني إىل — السومرية — هذه كالب مدينة تشري أن يمكن 27

وعربيني.
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جاء التي البطولة شعر مالحم أعرق يف البابليني عند سواء امليالد، قبل الثانية األلف
تمسخ كانت التي وعشرتوت تموز وحكايات وأساطريهم «جلجاميش»، القديم العاَلم بها
الحكايات يف كريكه،28 شخصية بدورها وأصبحت ُمِسَخت والتي الجماع، عقب اقها عشَّ
الحكايات سمات مجمل وكذا والفلسطينية، واللبنانية والسورية العراقية خاصًة الخرافية،
البحث مثل: فولكلورنا، يف السارية والتضمينات العبارات من عديد إىل باإلضافة العربية
بعالم واالتصاالت والحزور، واأللغاز للنوم، الحكايات أبطال ومقاومة الخلود، ماء عن
والعقاب األوىل الخطيئة أِي السامية؛ الخلق قصص به تنفرد ما بدءٍ ذي وبادئ املوتى،
الكنعاني البابيل السومري آدم أو للرجل، السادس الضلع من املرأة خلق وعن باملوت،
مأثور دراسة عىل الرتكيز فلعل موجز، بتفصيل عنده سنتوقف ما وهو العربي، العربي
املأثور هذا مثل البنائي املدخل ومن قليًال، عنده والتأنِّي مقارنة، دراسة واحد أسطوري
لرتاثنا اآلن ذات يف ومميزة متميِّزة اسرتاتيجيٍة َكِسَمٍة تقف التي األوىل والخطيئة الخلق عن

السامي. العربي
حكٍم لصياغة كربهان يكفي ما الواحد املأثور أو الظاهرة دراسة عىل الرتكيز ففي

لرتاثنا. أعمَّ

كراب. ألكسندر يذكر كما 28
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الثالث الفصل

األوىل واخلطيئة حولقصصاخللق
األنثى ودانة

نوم يف جعله نوعه، يف وحيًدا يصبح ال حتى أنثى، أو أنيًسا آدم يََهَب أن هللا قرَّر فعندما
استيقظ وعندما الجرح، سدَّ ثم امرأة، هيئة عىل وشكََّله ضلوعه من واحًدا وحرََّك عميق،
أُِخذت ألنها ذلك امرأة.» وسأدعوها لحمي، من ولحم عظمي، من عظم «هذه تساءََل: آدم
املخلوقات كل أم أْي حواء؛ اها وسمَّ واحًدا، لحًما سيكونان واملرأة فالرجل رجل، لحم من

وحيوان. إنسان من
وَوَهبهما السادس، اليوم يف صورته عىل واملرأة الرجل خلق هللا أن البعض ويرى
كلَّ ي يسمِّ أن آدم من هللا وطلب بعُد، ُوِجَدت قد تكن لم حواء أن إال العاَلم، كل صيانَة
آدم بدأ واألنثى، الذكر ازدواج يف أمامه من مروا وعندما الحية، األشياء وكلَّ وطائر حيوان
أنثى كل مع نفسه واخترب لهم، حبه من مختاًال عمره من العرشين يف كرجٍل الفور عىل

ي. إالَّ قرينٌة مخلوق لكل شاكيًا: رصخ ولهذا يكتفي؛ أن دون لكن التوايل، عىل
شاكلة عىل امرأة أول «ليليث» هللا له فشكَّل اإلجحاف، هذا من ينقذه هللا إىل ل وتوسَّ
طني من بدًال صنعها يف الطفيلية والرواسب واألوساخ القاذورات استعمل هللا أن إال آدم،
قابيل أخت نعمة،1 تُْدَعى شاكلتها عىل أخرى ومع الشيطانة، بهذه آدم وباتحاد العمق،
الجنس ووباءَ آفَة زالت ال التي الشياطني من يُحَىص وال يَُعدُّ ال ما نثرت التي (قايني)

البرشي.

الحكيم، سليمان عدالة عرش إىل نعمة وأختها — األوىل حواء — ليليث جاءت أجيال عدة بعد أنه يُالَحظ 1
أورشليم. زانيات هيئة يف متنكِّرتنَْي
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استاءَْت جانبها إىل ينام أن أراد فعندما سالًما، جنب إىل جنبًا وليليث آدم يجد ولم
جانبك؟» إىل االضطجاع عيلَّ يجب «ِلَم وغمغمت: املضاَجعة وضع من

عىل إرغاَمها آدم حاَوَل وعندما أساويك. فأنا لذا تراب؛ من أيًضا أنا فمثلك وأضافت:
طائرًة منفلتًة وترَكتْه املقدس، السحري هللا باسم متفوِّهة ليليث انفجرت بالقوة، إطاعته

الهواء. يف
لرُيِْجعوا الثالثة رسله هللا فأرسل لحمي.» زوجتي هجَرتْني «لقد هللا: إىل آدم واشتكى
الشيطانية، الشهوات فيه تتكاثر إقليم يف األحمر البحر بجوار وجدوها لكنهم الليليث،
قالت إبطاء.» بدون آدم إىل «عودي لها: فقالوا الريمي، من املئات تنجب كانت وهناك
بيتِه كزوجِة وأحيا آدم إىل أعود أن يل «كيف ليليث: فقالت فسنجربك.» «وإال املالئكة:
أن يل «كيف قالت: باملوت املالئكة هدَّدها وعندما األحمر؟!» البحر عارشُت أن بعد الوِفيَّة
العاَلم يف يُوَلد جديد ذََكر طفٍل كل عىل ُمِرشفًة أكون بأن أوصاني قد هللا كان ما إذا أموت

العرشين؟!» يومهن حتى رعايتهن عيلَّ فإن البنات أما الثامن، يومه حتى
يوميٍّا. وتموت تُْقتَل الشياطني أطفالها من طفل مائة جعل بأن ليليث عاَقَب هللا لكن
سبأ، ملكة أنها يف اعتقدوا كما سمرقند، كأمرية مرتبعة ليليث أن البعض ويعتقد
من العاَلم إىل باملوت جاءت التي وهي يعقوب، أوالد حطَّمت التي الشيطانة كانت وأنها

السقوط. قبل
أيًضا لكنهما الوالدة، الحديثي األطفال بخنق فقط تقومان ال نعمة وأختها فليليث
وهو لهما، فريسة يصبح وحده ينام أعزب شاب وأي النائمني، الرجال وتغويان تقتالن
والعربية املرصية الخرافية الحكايات عنه وتكشف أيامنا، إىل ساريًا يزال ما الذي املعتَقد

واضحة. بكثرة
باالستعانة دراسته عىل التوفر حالة يف يمكن راسخ خرايف أسطوري معتقد فهو2
الخرافية الحكايات يف ظاهرة تشكِّل أن يمكن بكثرة تَِرُد التي سواء والتنويعات، بالنماذج
وامِلَلل للنَِّحل الدينية والشعائر املمارسات داخل وسواء ومدونة، شفاهية من العربية
ل والتوسُّ والذِّْكر الزار بطقوس أيًضا مرتبطة العربية، بلداننا طول عىل الصوفية والطرق

القادمة دراستي ويف تراثنا، يف رئييس مأثوٌر الفرادى النائمني الُعزَّاب للشبان هذه الليليث فمخاواُة 2

ليىل بأبو الزير لتسمية تعرَّضت فلسطيني، كبطل املهلل» – ليىل أبو – سالم «الزير ملحمة أو سرية عن
هذه. ليىل أو الليليث حول الشعبية األشعار من الكثري وأوردت املعتقد، هذا إىل استناًدا
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أو اإللهة أو للِجنِّيَّة اإلنيس عشق حول الخريات ودالئل التخمري وأغاني الصويف باالنتشاء
ليىل.3 اهة الندَّ

الخرافية املأثورات آالف من حولها يشاع وما الظاهرة أو السمة لهذه وسأتعرض
التي الشعرية الِقَطع ومئات الروحي، — امليم بضم — باملنتج املغلفة أو الشعائرية،

عني.» يا ليل «يا املعروفة: الغناء بدء ولوازم مواويل يف أيًضا انتهت
يََهب أن اإلله قرَّر ثانية ومرًة هذه: األسطورية فابيولتنا استكمال عن يبعد ال بما
غطى ثم والعضالت، والدم الدموية واألوعية العظام من (تُْصنَع) تجيء مالئمة زوجة آدم
— آلدم األوىل حواء منظر جعل ثم عر، الشَّ أماكن د حدَّ ثم لحًما، العظام — َكَسا أو —
اإلله فعرف الثانية، حواء تجاه يُْقَهر ال نفوٍر يف له يتسبَّب — بهائها كامل يف واقفة وهي
يعرف أن دون واختفت ذهبت حيث إىل بعيًدا هذه األوىل حواء أخذ ثم ثانيًة، أخطأ أنه

مكانًا. لها أحد
أخذ بأن املرأة» «خلق إحكاًما أكثر بشكل — ثابتة الثالثة — ثالثة مرًة اإلله أراد ثم
عروس مثل وزيَّنها شعرها ضفر ثم امرأة، إىل وشكََّله نومه، خالل آدم ضلوع من ضلًعا

الذهول. أصابه آدم صحا وعندما يُوِقظه، أن قبل عمرها، من والعرشين الرابعة يف
الذي الذيل نهاية من لكن آدم، ضلع من حواء يخلق لم اإلله بأن يقول والبعض
التي الذَّنَب أو «العصعوصة» ب يُْعَرف ما وهو هللا؛ اقتَطَعه جسده، من جزءًا قبًال كان

آدم. أبناء ورثها
إنسانني خلق إىل متَِّجًها كان اإلله لتفكري األصيل املنبع بأن املصادر بعض وتضيف
امرأة ووجه األمام، من رجل بوجه واحًدا يخلق أن قرََّر فقد هذا من وبدًال وأنثى، ذكر
الغرض. لهذا كامرأة جسده وبنى آدم، ظهر محرًِّكا رأيه َ غريَّ أخرى ومرًة الخلف، من

ألجساد كوزموجولوجي كسلسال األصيل آدم خلق بأن ك يتمسَّ البعض يزال وما
اإلله فصل الوضع؛ هذا مصاعب اتضحت وعندما لظهر، ظهًرا مرتبطني واملرأة الرجل
املنفصلة (الثنائية) املخلوقات وهذه الجديدة، مؤخرته نصف كل وأعطى الثنائية، هذه

االقرتان. عليهما محرًِّما عدن جنة أسَكنَها
مع وليس الحيوانات مع كانت آلدم جنسية استيقاظات أول أن جزئية عن أما
تزال ما التي األوسط الرشق يف للبهيمية الواسع االنتشار من منحدرة كانت وربما النساء،

«لولو». باسم بريخت عند ترد والتي 3
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البنشاتوك — الخمسة األسفار يف مرات ثالث تمثلت والتي العادة، بفعل سارية بقاياها
جليجاميش. األكادية امللحمة يف كما رئييس، كجرم —

الحيوانات بقية مع اندفع قد وإنه والظباء، الغزالن مع عاش إنه أنكيدو قال فقد
التمتُّع له أُِتيح كاهنة، بواسطة وتحرضه إحضاره حني إىل املاء، موارد عند املتوحشة
الحيوانات إىل العودة يف رغب وعندما لياٍل، وسبع أيام ستة ملدة ومضاجعتها باحتضانها
سوء جنى أنه حينئٍذ أنكيدو وعرف منظره، من الحيوان جموع هربت الشديدة ولدهشته

إله.» مثل أنكيدو يا حكيم «إنك الكهنة: وقالت الفهم،
جليجاميش ملحمة فإن ولهذا البابيل؛ بالرتاث ممسوًكا كان الفطري القديم فاإلنسان
نيسابا. األنثى املحاصيل إلهة مظهر وله امرأة، َشْعر مثل رأسه َشْعر مالمح أنكيدو أعطت
من بدورها واملتوارثة — البابلية منابعه من بوضوح حمل الذي العربي فالرتاث
الجنيس. آدم ازدواج ليصف املدراشية (التنائيم) التعاليم استعمل والذي — السومرية

يسمح بما والثاني، األول التكوين بها جاء التي الخلق أساطري بني اختالف فهناك
آدم. للذكر أنثوي مخلوق أول تكون بأن لليليث

الضلع. واقعة عىل يحتوي سومري نص وأقدم
العرس طقوس قبل لها ح ُرصِّ التي الكنعانية املرأة أي بأناثا؛4 فتَُكنَّى ليليث أما
الساميات النساء فضحوا األنبياء زمن بعد ولكن الفرادى، العزاب بمخاواة املختلط
التاليش يف مَضْت فشيئًا وشيئًا الكهنة، بمواَفقة بدأت التي الكنعانية املمارسات باتباعهن

ُحرِّمت. أن إىل
يجذب املاء بأن القديم الساميني إيمان عنه تفتَّق األحمر البحر مع ليليث ورصاع

عليها. يتسرت الذي مرفأها تجد وأنها الشياطني،
«إىل بعدها الشيطان وهرب األول، الستة سارة أزواج خنق يف تسبَّب ما هو وهذا

مرص». بقاع أقىص
ضد الجديد الوليد لحماية الشعائرية متنوعاتها فلها املالئكة مع ليليث مساومات أما
وتابو بشعائر الدائم حارسه له يكون أن يمكن حتى الذكر، املولود وخصوًصا ليليث،

الطهور.

اليوم. الشائعة أنثى إىل بدورها ُحرِّفت التي 4
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«آدم داخلها: ويُْكتَب العرس حجرة حائط عىل الخشب بفحم دائرة تُرَسم وكانت
وشغفت الوليد الطفل من االقرتاب من ليليث تمكَّنت ما إذا أما ليليث.» يا اغربي وحواء،
إصبعه يوضع بأن الطفل ينبه الخطر ولتجنُّب نومه، يف يضحك أن من بد فال عشًقا، به

الشيطانة. أو ليليث تختفي الفور وعىل شفتيه، بني
ويتكوَّن الريح، أو العفريتة أو العفريت أنثى ومعناها آشورية بابلية كلمة وليليث
مبكًرا ظهرت لكنها البابيل، الهجاء يف ذُِكَرت التي الثالثية السحرية األحرف من اسمها
األورية، من املنحدر السومري النص يف امليالد قبل ٣٠٠٠ حوايل أْي قبله؛ السومريني منذ
ليليث من فتحوَّلت شعبيٍّا ُحرِّفت ثم الصفراء، والشجرة جلجاميش حكاية عىل واملحتوي
واملرصي، العربي الفولكلور يف طويل َشْعرها ليلية، كخارقة عادًة تظهر وكانت ليل،5 إىل
يغطي الذي الشعر لكثافة وذلك ليليث؛ إال هي ما سبأ ملكة أن يف سليمان اعتقد ولقد
واألردن، سوريا بني األدومية الصحراء يف الخربة األماكن تقطن وليليث وساقيها، جسدها

والحدآت. والحيات والنعام آوي وأبناء والغربان والبوم والبجع الريمي وتخلف
األورشليمي. التارجوم يف ليلم، الليليث: أبناء ويُْدَعى

أمرية والالميا اليونانية، والالميا الليليث بني هورنيموس َد وحَّ عرش الرابع القرن ويف
أوالدها. هريا زوجته من رسقت أْن بعد زيوس من هجرت ليبية

يف تمثَّلت وهكذا ذويهم، من اآلخرين زوجات ترسق راحت بأْن انتقاماتها فواصَلِت
الليليث تفعل مثلما لحمهم، وتلتهم دماءهم وتمتص النائمني، الرجال تغوي6 التي الالميا

العفاريت. من وتابعاتها
وهو املسافرين أحد تفرتس الالميا الهلينية (رليف) الحائطية الرسوم يف وُوِجد
املرأة تُعاَمل فيها التي للحضارات تشخيص هذا يف كان وربما ظهره، عىل مضطجع
حيث الساميني؛ للعرب بالنسبة الحال هو كما ماله» «ورشوات للرجل كُمْمتَلك أو كأثاٍث

املرأة. قدر من تحطُّ التي واملأثورات األمثال من املئات يَِرد
الرجل سيادة عن تكشف منترشة مستقرة أسطورًة الرجل ضلع من لحواء هللا فخلق
أو األبيض البحر طول عىل للرجل موازاتها من ُمنِقصًة حواء، قدسيَة ُمنِكرًة الذََّكر،

حقي يحيى الكبري الرائد بإرشاف حنا، توفيق الكاتب واستوحاها الشفاه، عىل تعيش خرافتها تزال ما 5

عني.» يا ليل «يا :١٩٥٥ عام األوبرا مرسح عىل ُقدِّمت أوبريت يف
والعربية. املرصية الفولكلورية الخوارق من وغريها اهة الندَّ مثل 6
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يف متوازنة أناثا، رسوم من مأخوذة القصة كانت وربما (املبكرة)، األوسط الرشق أساطري
يحفر موت اإلله بينما «إليان»، توءَمه عمًدا يقتل وهو «موت» اإلله عشيقها الِمسة الهواء،

السادس. الضلع يحرك أن دون الخامس إليان ضلع تحت كهًفا
تزال ما ولعلها امليالد، قبل عرش الرابع القرن إىل رة املصوَّ األسطورة هذه وترجع

«… ضلع للبنت «اكرس الشعبية: املقوالت يف محفوظة

وأساطرينا لفولكلورنا األوىل املنابع حول انطالقنا نقطة إىل العودة حالة يف أنه نجد أخريًا
اآلتي: نجد بخاصٍة، الخرافية وحكاياتها بعامٍة، العربية

مجال يف محققة جهود بعد إال ق املحقَّ تقدُّمها تحرز لم الطبيعية العلوم أن (١)
لرتاثنا بالنسبة رسيانه يجري اليشء ونفس وعنارصها، لألشياء املنهجي التصنيف
األركيولوجية الحفرية بالرتكة يختص فيما سواء هذه، الخرافية وحكاياتنا ومأثوراتنا
العرب وَوَرثتهم السومريني منذ القديم األدنى رشقنا عىل واملتعاقبة املكونة للحضارات
والذي واآلن، اليوَم املعاش واملتواتر ن واملدوَّ الشفهي الجانب يخص ما أو البابليني،

ممارسته. وكذا تواتره يواصل جنينًا ضنينًا أيامنا إىل يزال ما
يمكن وتنشئتهم، األطفال تربية أنماط أو بالرتبية الرتاث هذا عجلة ربط حالة يف (٢)
واملسميات واألنيمزم، والتابو التحريم شعائر بكل املحاط الرتاث هذا تجرب بأن القول
عىل جيل كل ويجرب يحفظ وبما وتجويد، حفظ من يستلزمه بما الخالد للرتاث السلفية
مارجريت أشارت كما يليه، الذي الجيل عىل يسيطر حني يف له، السابق للجيل الخضوع

ميد.
يف عقيل كسالح إشهاره يمكن حقيقي علم إلقامة التصدِّي محاوالت تجميع (٣)
التقدُّم ُمواَصلة وعورة من وحرسة يأس دون العربي، العقل وانسالب الخرافة مواجهة
العليا املصلحة صاحبة السلطوية الطبقات تفرضها التي والتحديات املحرمات واقتحام

حجرية. حفائر كونها من بدًال كمنزالت، الخرافات عىل اإلبقاء يف

من لرتاثنا األوىل والجذور املنابع حول الدراسة هذه بدأنا قد كنا إذا … أخريًا
واملكون األقرب، املؤثر َوْلنَُقل: املكاني، الجانب استكمال لنا األجدى فمن زمانية، تاريخية
لإلملام مفهومات عن أو منهج عن املضني البحث إطار ويف املرتامي، الرتاث هذا لسمات

املتاح. بالقدر العام االسرتاتيجي
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الدوام، عىل واملغلب املناوئ اآلسيوي اآلري الدور بمعرفة يكتمل هنا املكاني والجانب
العجم اإليرانيني للفرس التجانس إىل األقرب الحضاري واإلشعاع الدور هنا وأخصه
والعرب اآلريني الفرس كال بني الطاحنة القبائلية الحروب فحتى العصور، أقدم منذ
بني الجذور الضاربة التوحد7 قوى الستجابة مداخل مجرد اعتبارها يمكن الساميني،

اآلريني. والفرس الساميني العرب

العنرصي. الجنس أبًدا وليس اللغوي، املنطق من املسميات هذه ملثل هنا استخدامنا إغفال مع 7

83





الرابع الفصل

بني والرتاثية التارخيية العالقات
السامينيالعربوالفرساآلريني

الهندي واآلري العربي السامي املتتاخمني: الرتاثني بني الشديد الواضح للتزاوج نظًرا
األلف منتصف منذ الغربية آسيا يف التاريخ فجر منذ أو العصور، أقدم منذ الفاريس
األسطوري والرتاثي بعامة، الحضاري االمتزاج هذا تسبَّب وقد خاصًة ق.م، الثالثة
والفولكلورية والسامية اآلرية الدراسات روَّاد من عدد إيقاع يف بخاصٍة، الفولكلوري
األخطاء من كثرٍي يف — مجملها يف الرشقية واملدرسة وبنفي جريم وأخصهم — بعامة
لدور إغفال عنه نتج مما هجراته؛ وقنوات األوروبي الرتاث ومنابع أصول حول املنهجية

األوروبي. للرتاث حضاري ومؤثر كمعرب1 القديم األدنى الرشق أو العربية بلداننا
تراثنا، وقنوات ومنابع بأصول املعرفة إىل العربي عاملنا يف هنا نحن الحتياجنا ونظًرا
عصوره أقدم منذ كان القديم األدنى الرشق وأن خاصًة مؤثرات، من وخاَلَطه شابَُه ما

اإليرانيني. الفرس وأخصهم واآلريني، الساميني كال لتناُزع سجاًال مجاًال وأطولها
يف نرص جمدة لعرص الحقة فرتة يف العيالميني ظهور منذ االرتباط بذور فظهرت
الذين والبارسيني امليديني الهندوإيرانيني بني كذلك ٢٩٠٠ق.م، النهرين بني ما سومر
من أبعد تكشف ال األثرية مخلفاتهم أن رغم ق.م، الثانية األلف مطلع منذ إيران تملَّكوا
بابل يف التأثري أشد لها كان التي اآلرية اآلخية اإلمرباطورية فأقاموا ق.م، التاسع القرن

الكاشيني. اسم تحت تملَّكوها منذ بالعراق

بها اضطلع التي اآلري، للرتاث والرتجمة النقل عمليات تضيفها أن يمكن التي املؤثرات إىل باإلضافة 1

اإلسالم. بعد تضاعفت والتي الوسيطة، اإلسالمية العصور قبل ما منذ املوارنة والرسيان واليهود العرب
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آسيا مجمل يف الحيثيون وهم ا جدٍّ مؤثرة قوة ظهرت ق.م، الثانية األلف بداية ومع
الرشق أحداث مرسح عىل ظهورهم بدء منذ الرتكي األناضويل دورهم ومعروف الصغرى،

قرنًا. أربعني مدى عىل الحضارية الرتاثية ومؤثراتهم العربي،
وأنديرا ميثرا الفارس اإلله تعبد ١٦ق.م، القرن منذ جديدة قوة ظهرت كما
َمْن أول األول داريوس وكان العشائري، النظام يتبعون وكانوا اإليرانيون هم وناساتياس،
األوائل اآلريني الفرس هؤالء بني املتبادلة والتأثريات العالقات وتوثَّقت بإيران، نفسه سمى
ويالحظ كاشان، من بالقرب وسيالك سوسه يف ق.م، الثانية األلف منذ العيالميني وبني
الثالثة األلف منذ الرافدين بني فيما وتراثيٍّا حضاريٍّا املشع املركز بمثابة كانت سوسه أن

.Simash منها الغرب وإىل ق.م،
عامًة، اآلسيوية اآلرية القوى هذه مناَوأة من تمكَّنت سامية قوة أول ظهور وكان
سومر، حضارة امتصوا الذين األكاديون هم ق.م، والعرشين الخامس القرن يف وطردهم
العراقية أكاد من كلٍّ يف حلوان تسميَة الِحْظ — حلوان بلدة آثار عنه كشفت ما وهذا
«أورورو»، أو UR «أور» عاصمتهم مكتشفات إىل بإضافٍة ،٢٢٦٧ إىل وترجع — واملرصية
— شمس أو شماس اإلله واتخذوا الشميس، التقويم عرفت سامية قوة أول كانوا ولعلهم

لإللهة. كبريًا — اآلرية اإليرانية األصول ذا
وأفرخوا وحكموها ،١٧٤٢ منذ بابل — الهندوأوروبيني — الكاشيون تملَّك أن إىل

١٢ق.م. القرن حتى تراثهم مجمل فيها
أو الشمس إله يعبدون أيًضا وكانوا كركوك، عىل أخرى مرًة العيالميون تملَّك كما

بعُد. فيما البابليون تواَرثَه الذي شماس
السويس قناة يف نص ُوِجَد كما واألكادية بالعيالمية يكتبون كانوا فالعيالميون

الهريوغليفية. منها لغات بثالث مكتوب
الطني. وألواح الربدي كتاباتهم يف واستخدموا اآلرامية، باء األلف استخدموا كما

اليهودية الصبغة ذات — ألفنتني2 جزيرة يف آثارهم عنه كشفت ما هذا أن وامُللِفت
املعروف. رستم نقش يف األول داريوس مقربِة آثاُر وأكَّدته بأسوان —

القديم الكرتاكت: السياحيني النزلني كال فيها أقيم بأسوان، النيل مجرى تعرتض صغرية جزيرة 2

املباحة. غري األسفار أِي «األبوكريفا»؛ من أسفار عدة اكتُِشَفت أيًضا وبها والجديد،
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القبائل َعبََدت فيها التي أساطريهم وتكشف كعقاب ْلب الصَّ عرفوا أنهم ويُذَْكر
(الطوطمية) الطبيعة مظاهَر — األخمينية3 — األخمية اإلمرباطورية خالل اإليرانية
خراسان يف للخري كإله Ahuramazda أهورامزدا بالثنائية يُْعَرف ما أو ،zoroaster

وإيران.
وكان والرياح، واملاء واألرض والقمر للسماء يضحون كانوا أنهم هريودوت وذكر

ميثرا. الرئييس إلههم
كما لإلخصاب. كإلهة ذلك بعد ثم للماء، أنثى كإلهة فظهرت Anahita أناهيتا أما
املاجيني4 الكهنة عن أما مقدسة، نار وال مذابح أو معابد لديهم يكن لم أنه هريودوت ذكر

األوىل. للمرة العيالميني ألواح يف فظهروا — املاجي قبيلة من —
منطقة يف ظهرت املقدسة والنار األفيستا، يف (الهوما) املقدس الرشاب وعرفوا
املجوس. مع فظهرت الخيول أما البرشية، التضحيات عرفوا كما ،Shahirizor شهرزاد
من الكثريَ وقمبيز األول داريوس غريَّ مرص فتح وعقب اآللهة، كبري مريدوخ وكان

الفاريس. البانثيون إىل ونقلوها املرصية، الشعائر
أن إىل آشور، عىل سيطروا «شيلهاك» سيالك مللوك اإليراني اآلري الفرع فإن كذلك
حفيد وقتل طردهم الذي نرص، نبوخذ امللك عهد يف قوَّتَهم أخرى مرًة البابليون استعاد
ثالثة امتدت التي عيالم سيطرة أسطورَة البابليون أنهى وبهذا ١١٢٤ق.م، يف شيلهاك

قرون.
أورور يف اآلشورية التسجيالت من الُفْرس آثار عىل العلماء تعرََّف التاسع القرن ومنذ
٨٣٥ق.م. يف آشور آثار من الثالث وشلمانرص ميديا وعن شاه، كريمان حتى عيالم ومن
اإليرانيون أصبح الوقت ذلك ومنذ همدان، محتوية5 ميديا تقع مانا من فبالقرب

العليا. سوريا يف اآلشورية لإلمرباطورية مطمًحا
مناطق وعيالم إيران اآلشوريون واعترب ق.م، التاسع القرن يف آشور فحَكَمها
٧٠٥ق.م، الثاني ورسجون الثالث تيجالت لكن وتجارتهم، حدودهم لتأمني اسرتاتيجية؛

الهندوإيرانيني. سلطة أخرى مرة أعاد

الخميني. اإلمام اسم وبني بينها اللغوية العالقة الِحِظ 3

املجوس. الفرس تسمية مت ُعمِّ اسمهم ومن املقدسة، للنار َسَدنة فكانوا بالكهانة، اختصت قبيلة 4

العربي. – الجزيرة – الجنوب 5
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رئيًسا ٤٥ عىل الجزية فرض يف ممثَّلة واآلشوريني رسجون سلطة عادت ٧١٣ ويف
ميديٍّا.

العراق، يف البابيل العرش وتسلَّموا الكلدانيني سلطة عادت ٧٢١ يف أخرى ومرة
آشور ملك سنحاريب أخرى مرة هزمهم أن إىل دمر، موقعة يف ٧٢٥ يف اآلشوريني وهزموا
يف سنحاريب ابن وأرس بابل ملكهم دخل إيران، يف معهم حروبه خالل لكنه ،٧٠٣ يف

.٦٩٩
فهزمهم عاد أن إىل الفرات، شمال واآلراميني الكلدانيني بني قبائيل ِحْلف وحدث
٦٣٩ يف سوسة أنهى أن إىل متواصلة بينهما الحروب واستمرت ،٦٦٣ يف بانيبال آشور6
أن إىل Cyaxares قورش يد عىل جديد من قوتهم ظهرت آشور وبسقوط بانيبال، آشور
نيمرود قورش هاَجَم ٦١٥ ففي ،٦٤٠ يف إيران إىل هاجروا الذين البارسيني قوة الحت
مرص أحفاُده ودخل الصغرى، آسيا يف اآلشوريني فأنهى ،٦١٠ يف وهزمهم وهاران،

مرص. حكم عىل له خليفًة األول داريوس ونصب ،٥٤٧ يف وإسربطة

من جاءوا أنهم ويُعتَقد الِقَدم، يف موغلة فرتات منذ وقع إليران اآلريني تملُّك أن فيبدو
بما اآلرية الهجرات لهذه البعض خ فيُؤرِّ والهند، وأوروبا وروسيا سيربيا وشمال القوقاز
إيران، هضبة آسيا أواسط من القادمة القبائل تملَّكت حني امليالد، قبل الرابعة األلف قبل
امليديني قبائل اآلرية: القبائل هذه أسماء ومن بلخ، نهر حول ما الخوارزميون وتملَّك
أول كانوا وإْن القوقاز، إىل إيران تجاوزوا واألخريين واإليرانيني، والبارزيني والفارسيني
القديمة الفارسية الحضارة أرىس َمْن أول وكانوا اسمها، وأعطوها إيران بالد نزلوا َمْن
الرشق حضارات من يجاورها ما خاصًة القديم، العاَلم حضارات يف بدورها أثَّرت التي

العربي. العاَلم أو األدنى
تنضب ال اتصاٍل حلقَة الشماليني، بالساميني املبكر اتصالهم منذ الفرس، كان فلقد
ومن السامية، األقوام إىل — الهندي خاصًة — اآلري والعقائدي الالهوتي الرتاث ترسيب يف
القدرية الدهرية اعتقاداتهم بينها ومن املجويس، اإليراني الرتاث ميَّزت التي الثنائية بينها
العربية والنَِّحل واألقوام الفرق أغلب عند متواصل واسع بشكل ازدهارها واصلت التي

بعل. — بنو أو — بني أشور هبل، أو بعل اإلله إىل املنتمي أشور أْي 6

88



… العرب الساميني بني والرتاثية التاريخية العالقات

مداها أقىص إىل وصلت والتي العربي، والجنوب اليمن يف العربية القبائل خاصًة السامية،
للرتاث األول الجوهري امَلْلَمح أصبحت أن إىل تواُرثَها وواصَلْت الجاهليني، العرب عند

العربي.
دينًا لهم وأنَّ كتاب، أهل أنهم اعتبار عىل الفرس مع األوائل الساميون تعاَمَل ولقد
إىل تُنَْسب التي الزرادشتية ديانتهم إىل نسبًة العربيني، اليهود مثل هذا يف مثلهم سماويٍّا،
والظالم، النور أو والرش، الخري األصَلنْي: بِقَدم وتقول زرادشت، الخرايف الحكيم سها مؤسِّ
النور واهب السماء إله واعتربوه خري، هو ما كل هرمس أو «أهورامزدا» للخري فنسبوا
الرشور أصل الشيطان فهو بالظالم، دوه وحَّ الذي «أهرمن» غريمه عكس عىل والظالم،

واآلثام.
مراِدفة آرية كلمة وهي باألفستا، يُْعَرف كتاب يف وأساطريه شعائره زرادشت وجمع
تالميذ جَمَعها آرية، أساطري وبقايا طقوسية معارف مجموعة فعًال وهي للمعارف،
البدائية معبوداتهم بقايا عىل محتوية امليالد، قبل السابع القرن منتصف منذ زرادشت
تحتوي أشياء إىل الطبيعة مظاهر موا فقسَّ واملطر، النور مثل الطبيعة، ملظاهر الطوطمية
والخصب الربيع مثل املعتدلة السنة فصول وبعض النهار ضوء مثل ة، خريِّ قوى عىل
والقبح والقحط والجفاف بالظالم تتصل وأخرى التطهر، طريق عن الخلود إىل والحنني

أهرمن. الشيطان هو الذي الرش إىل نسبوها والنكبات،
إال يتبقَّ ولم مجملها ضاع جزءًا، وعرشين واحد عىل تحتوي كانت أالفستا إن ويقال

الطقوسية. واألناشيد الدينية والشعائر األدعية يف ُحِفَظ ما
األسطوري التاريخ فينسب بعيدة، فرتات إىل ترجع والساميني الفرس بني فالعالقة
الذي الحمريي،7 علوان بن اك بالضحَّ بوه ولقَّ العرب عليه تعاَرَف الذي بيوراسف للملك

نصفني». باملنشار ه ونََرشَ «جمشيد َمِلكهم وهزم اليمن من إليهم سار
عىل عامله وكان ٢٨٠٠ق.م، يف إيران عىل تملََّك هذا الحمريي الضحاك إن ويقال
الكلدانيني أور من الخليل إبراهيم قبائل هجرة حدثت زمنه يف الذي كوش، بن نمرود بابل
كانوا حيث البحرية؛ وطالئعهم الفلسطينيني بسكانها فلسطني وأرض والشام حران إىل

واملحيطات. للبحار اقتحاًما القديم العاَلم شعوب أقدم من

القبائل رأس وبرة بن كالب وابنه القديم، العهد يف يقطان أو قحطان، بن يعرب بن حمري إىل نسبًة 7

سالم». «الزير ِسرية أصحاب وفلسطني، الشام يف كالب بني أو الكالبية،
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من الساميني وجريانهم الُفْرس بني كانت كبرية اتصاالت أن هو تأكيده يهمنا وما
العربية، الجزيرة يف جنوبيني يمنيني وعرب النهرين، بني وما العراق يف وآشوريني بابليني

الحالية.8 وإماراته العربي الخليج بدويالت ُعِرَف وما
والسامي الهندأوروبي اآلري الرتاثني كال يف املبكرة االتصاالت هذه تأثريات وتبدت
األوائل الرواد فيها وقع التي واملغالطات األخطاء من الكثري عنها نتج التي للدرجة العربي،
هجراته وقنوات األوروبي الرتاث منابع عن املضنية البحث رحالت خالل الدراسات لهذه
الرشقية الفولكلورية واملدرسة وبنفي، جريم، األخَوين من بدءًا تراثيٍّا، وبالرضورة لغويٍّا،

عامًة.
أن ح يُرجَّ الذين ٥٠٨–٥٥٠ق.م، اآلريني امليديني دولة فإن املثال، سبيل وعىل
وأقاموا إيران يف استقروا أن إىل آسيا، غربي إىل قزوين بحر شواطئ من ت تمَّ هجراتهم
اآلشورية النقوش من إال تاريخيٍّا عليها يُتعرَّف لم امليالد، قبل السابع القرن يف دولتهم

العربي. الجنوب يف همدان دولة إقامة لهم ويُنَسب العربية، واألخبار
إرسائيل بني حمل اآلشوريني ملك أن اإلرسائيلية األخبار ويف آشور، تتبع ميديا وكانت
يعرِّفه ما وهو إيران، يف زاجريوس نهر وراء ما إىل املمتدة الواسعة الجديدة فتوحاتهم إىل
حضاريٍّا. تمزيقها أو شدخها بهدف املغلوبة؛ األقوام استنبات أو زرع بإعادة توينبي

قرون خمسة اإليرانيني امليديني استعبدوا اآلشوريني أن هريودوت أخبار من أن كما
اآلشوريني، وطرد امليدية الدولة تأسيس من ملوكهم أو «ديوسيس» تمكَّن أْن إىل كاملة،
وسوريا العراق يف اآلشوريني عاصمة «نينوى» تحطيم من تمكَّن «كيخرسو» حفيده إن بل

العليا.
اآلريني، األوائل والُفْرس الساميني العرب بني املبكرة االتصاالت تلك هو يهمنا وما
اآلشوريني بأن ليقال حتى آلَخر، جانب من وتراثية حضارية ومؤثرات مزاوجات من
حضاري ع لتجمُّ بداية بمثابة كان الذي الزرادشتي، الالهوت عىل أصابعهم بصمات خلَّفوا

طور. إىل طور من الربابرة اإليرانيني9 نَقَل «أميني»

وبخاصة الحالية، أيامنا إىل املرصود الخرايف التاريخ ذلك منذ السياسية والتداخالت املؤثرات مدى يُالَحظ 8
اإليرانية. اإلسالمية الثورة انتصار بعد

ص١٨٥. ج٢، التاريخ، دراسة مخترص 9
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إذ إيران؛ يف أدوارها أهمَّ لعبت السامية والفينيقية البابلية امليثولوجيا أن فيبدو
كما البابيل، املسماري بالخط وتراثَهم وثائَقهم الفرس فكتب اآلرامية، لغتهم خلَّفوا إنهم
من توارثوها قد كانوا التي حضارتهم ومظاهر أساطريهم خلَّفوا — الساميني — أنهم
السامية، واألرامية القديمة الفارسية بني لغتهم يف الفرس فخلط السومريني، أسالفهم

البهلوية. اللغة اشتَُّقِت ومنهما
األوسط، الرشق شعوب معظم حكمت التي اإلخمينية اإلمرباطورية جاءت هذا وعىل
السوري الالهوتي العقائدي والرتاث األساطري يف املتمثِّلة الحضارية العبقرية بني مناَصفًة
الوجهة من الفارسية الحكم ونُُظم الحكام وبني الحضارية، الوجهة من اآلشوري أو

السياسية.
الُفْرس بني الحضارية االتصاالت بِقَدم يتصل فيما وضوًحا األمر يزيد مما أن كما
والذي اإلخمينية، الدولة مؤسس كورش10 بن قمبيز أن — واملرصيني بل — والساميني
بن قمبيز غزا فعندما فارس، قبيلة إىل نسبًة فارس باسم إيران تسمية أُِعيد عهده يف
واضحًة داللًة تدل التي املعروفة التاريخية الخدعة طريق عن وذلك مرصودخلها، كورش
اآللهة وكعبة مجمع أو املرصيني، واألساطري الالهوت بدقائق الُفْرس معرفة سابق عىل

املرصية.
أو الطوطمية والنباتات الحيوانات من كبريًا ا صفٍّ جيشه أمام وضع أنه ذلك
فدخل القتال، عن وامتنعوا املرصيون أخذ أْن فكان املرصيني، وإلهات آللهة الشعائرية

واملعابد. الهياكل من الكثري وهدم أبيس، املقدس العجل وقتل مرص قمبيز
فتحها، عن تْه وردَّ هزمته إناثها أن إال الحبشة، ثم السودان فتح قمبيز أن كما
األلف منتصف منذ الوسطى أفريقيا حتى وصلت الفارسية اآلرية املؤثرات أن فيُالَحظ

ق.م. األوىل

املبكر األصل أو الهندي، اآلري األسطوري الرتاث جذور عند هنيهة ف التوقُّ املفيد11 ومن
اإليراني. الفاريس للرتاث األم

ص٦٧. القدماء بداية 10
.Muray’s Manual if Mythology Revised by W. H. Klapp p. 376–76 11
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التي األساطري من عديد — السنسكريتية ِللُّغة املدوَّنة املصادر أقدم — الفيدا ففي
الخاصة القيمة تأتي هنا ومن أشكالها، أدنى يف موجودة اآلرية واألمم للكيانات تنتمي

املقارنة. األسطورية الدراسات إىل بالنظر الهندية لألساطري
واألجناس والسالفية والالتينية اليونانية األساطري أن افرتاض الخطأ من لكن
ألن الهندية؛ األساطري من مستَمدٌة أو مأخوذٌة والكلت؛ األملان لقدامى بعامٍة الشمالية
اللغة من كل بني التوحد اعتبار «عىل املختلفة األجناس هذه كل لغات مثل مثلها األساطري
والالتني اليونان أساطري أما أم، مصدر من مأخوذة الهندية فاملحتويات وأساطريها»،
اآلريون يتكلَّمها كان التي البدائية اآلريني ِللُغات تحويرات مجرد فهي وغريهم والسالف
مكونة أصبحت ُوِجَدت وأينما األصلية، األم اللغة من وتشتق تتفرَّع أن قبل وذلك القدامى،

إلخ. … أوروبا ووسط وشمال واليونان الهند يف جديدة أمًما بدورها
الكربى األخت موقع يف هي ما بقدر تماًما األم هي ليست السنسكريتية فاللغة
أسلوب أو نمط هي «الفيدية» وامليثولوجيا، اآلرية اللغات بقية من وقريباتها لليونانية
االكتشاف هذا وبسبب األخرى، اآلرية لألساطري الكربى األخت موقع يف فهي فقط، مشابه
أكثر تعامًال األسطورة مع التعامل من الدارسون تمكَّن اللغات لهذه الحقيقي لألصل

علميًة.
الفيدية اآللهة أما والرباهمية، الفيدية اآللهة هي اآللهة من أرستان توجد الهند ففي
غري زراعية شعوب من ُعِبدت قد كانت لو كما وتبدو الِقَدم، يف املغرقة للعصور فتنتمي
وبالتدريج سابقه، من رفيع بشكل منبثق معظمه يف هو الربهمي الالهوت لكن مستنرية،

املسيح. مولد قبل قليلة بقرون الفيدية من عبادة كأبسط مكانتَه اتخذ
تحويًرا األسطوري البناء هذا اتخذ حتى قرون ستة أو خمسة من أكثر يمِض فلم
عرشة مدى يف لكن للهند. الرئييس الدين وأصبح البوذية، اسم تحت جديًدا انشقاًقا أو
اتخذت لكنها الهند، يف البوذية فانحرست مكانتها، اسرتداد من الرباهمية تمكَّنَِت قرون
واليابان وسيام بورما يف الرئيسية الديانة فأصبحت أخرى، وقنواٍت مسالَك جديٍد من
األديان كل عددهم فاق أن إىل الحارض، الوقت يف وتابعيها ومنغوليا والصني ونيبال والتبت

مجتمعة. األخرى

البوذية. األسطورية بالبنية إملامة من هنا بأس وال
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أصبح والذي ،Dyaus-zeus زيوس أو ديوس اآللهة وكبري املضيئة السماء فإله
األب، «دياوس» أسمائه: ومن املسيطر، العلوي الروح هو املمطر، زيوس أو zeus Rain

جوبيرت. بالالتينية ى ويتهجَّ
املاء، إله اسم أصبح ثم ،Varuna كان املتعاقبة األزمنة يف السماء إله اسم أن كما
إىل يقود مفتاح إيجاد أمكن أسمائه وبتعدد التابو، املستور أو املغطى من مشتق واالسم
أنه عن ف يتكشَّ فاريانا أسطورة ويف املستور، أو املخبأ ومعناها ،Uranus اإلغريقي اإلله
اإلله فيه يرون اآلريون والهنود يشء، كل ويرعى يرقب الذي اإلله أي عني؛ األلف ذو اإلله

خافية. عنه تخفى ال الذي
الذي اإلله أساطريه كل يف فهو زيوس، وبني أندرا بني ا جدٍّ شديدة رابطة توجد كما
ومثل القطيع، تعقب يف يذهب أنه كما السماء، من املحبوسة املياه ويُنِْزل املطر، يجلب
اإلشارات وتُظِهره والنبيذ، الغلة جلب الذي اإلله وهو القوة، خارق إله فهو وهرقل هريمس
ورسو األرض دوران يف يتحكَّم الذي أندرا هو «إنه للشمس، كإله فيدا» «الريج يف املبكرة

السماوات.» ويرفع الجبال
اللغات.» بكل الحكمة ينطق الذي «وهو

إله بالتحديد ليس فهو ،Helios واليوناني Surya مع يتطابق الذي اإلله أنه كما
أما للماء، انتمائه من أكثر للبحار ينتمي فهو الشمس، يف د يتجسَّ الذي اإلله لكنه النور،

لها. ابنًا ُعدَّ وكذلك ،Baal البعل الزوج اإلله فاعتربوه «سرييا»
العيون ذو فهو للشمس وكان اآلرية، األساطري أغرب به ترتبط الذي Savitar وهناك
إلًها سافيتار يَُعدُّ قديمة ملحمية شعرية قطعة ويف الذهبي، اللسان ذو وكذلك الذهبية

بدلها. ذهبية ذراًعا الكهنة وهبه أن فكان بها، مضحيًا اليمنى يده مرة ذات قطع
النبات هو السوما نبات وكإله للشمس، آخر تشخيًصا يَُعد الذي Soma سوما أما
طيلَة يََهب الذي هو الشمالية األساطري ويف الضحايا. ودم بالعسل يُخَلط الذي له، املقدس
النشاط، أندرا وهب الذي فهو القوى، بكل يتمتع كإله فيدا» «الريج وتصفه لآللهة، العمر
وأندرا فيشنو مكانة نفس له إله وهو الظالم، حية أو «فريرتا» عدوه هزيمة عىل وأعانه

الفيدا: تصفه وهكذا الرتاث، هذا يف وفريونا

الشمس، فيه ترتبع عاَلم يف األزيل النور ُوِجد أينما
الثالثة؛ السموات سماء يف حرة الحياة كانت أينما

سوما. اإلله يوجد
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الذي الضوء فهو والقمر، الشمس ضوء مع وحد الذي Agni النار إله أيًضا وهناك
وأنضج بالحبوب، الحقول وجه غطَّى الذي هو أنه له يُنَْسب كما والحقول، املخلوقات يعمُّ
يف شو مثل والهواء للريح آلهة عندهم كان كما املقدسني، رسله طريق عن املحاصيل
فهي أثينا، اإلغريقية الربة أصبحت ما وهي ،Ushas هي للحكمة وإلهة املرصية، األساطري

الهنود. عند الحكمة إلهة
النار «أصل اآلرية اللغوية دراسته يف موللر» «ماكس وأساطريها أشعارها ترَجَم وقد
وفيشنو براهما هم: املقدَّسة اآللهة فإن التقليدي الهندي الدين يف أما اآللهة»، ورشاب

اليوم. إىل الرئييس الربهمي الهندي الثالوث يكوِّنون وهم وسيفا،

منذ السامي لرتاثنا بالنسبة اآلري التجاور لعبه الذي واألسطوري التاريخي للدور فنظًرا
اهتماًما العرب الكالسيكيني الُكتَّاب من الكثري أَْوَىل القديم؛ األدنى للرشق التاريخ فجر
بعامٍة اآلري للرتاث بعامٍة، العربي الرتاث من عريضة رقعًة شمل ملحوًظا، الحجم كبريَ

اإلسالمية. العصور يف بعُد فيما اكتمل بخاصٍة، والفاريس
كليلة اآلري: الرتاث عيون نقل يف الطليعي الدوَر بالطبع املقفع بن هللا لعبد وكان
— بدئها ونقطُة الفرس»، ملوك «ِسرَي اسم تحت الشهنامات إحدى ترَجَم كما ودمنة،
عهد منذ الخليقة وبدء الخلق قصُة — وعربيني عرب من الساميني عند الحال هو كما

شهريار». بن يزدجر عهد «حتى الفاريس اآلري آدم أو جيومرت
الطوال واألخبار األخبار، عيون يف اإليراني األسطوري الرتاث هذا يتبدَّى كما
ملوك ِسرَي أو وسني واإلرشاف، والتنبيه الذهب، ومروج البلعمي، وتاريخ للدينوري،
ومؤلَّفات كتابات إىل باإلضافة األثري، التواريخ وكامل الفرس، ملوك أخبار وغرر األرض،
يف الثعالبي ثم والبريوني، األصفهاني وحمزة واملسعودي قتيبة وابن واملقديس الطربي

هنيهة. عنده ف سنتوقَّ الذي الفرس، ملوك ِسرَي الفولكلوري: األسطوري تاريخه
نبي أول شيث أن كما آدم، ولد من ملك أول جيومرت أن الثعالبي يذكر وكالعادة
الفرس أبو هو جيومرت أن يف عندهم خالف فال للهداية، وهذا للرعاية فذاك ولده، من
(كر الجبال ملك أْي كرشاه؛ له: يقال وكان الجبال، يسكن كان أنه ويزعمون العجم، من

جبل). هي بالفارسية
األرض. عمر َمْن أول فهو كيومرث، بن سيامك بن أوشهنج ملك وكان
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من أول طمهورث ملكها أن إىل سنة، ٣٠٠ بعده األرض بقيت هوشنك هلك أن وبعد
إبليس وركب للصيد، الجوارح اتخاذ ورسم واملوايش، الغنم لحراسة الكالب وجعل عمر،

به: وطار

ن��ف��ي��س��ا م��س��ت��ش��رًف��ا ف��ي��ل��ه وراك��بً��ا
إب��ل��ي��س��ا ام��ت��ط��ى ل��م��ا ط��م��ه��ورث12 ك��أن��ه

والكتان القز غزل َمْن أول وهو ترخيًما، «جم» له: ويقال جمشيد تملَّك وبعده
العلماء طبقة الطبقات: ورتَّب للجند، الخوذة وجعل الناس، طبقات ورتَّب والقطن،
يتعدَّه، فلم حدَّه كلٌّ فلزم إياه، ألَزَمهم الذي بالعمل منهم كالٍّ أمر ثم واألديان، واألبدان
ذلك وسمى السماء، يف بها وطار بالديباج، وفرشها عجلة عمل ثم يتخطَّه، فلم وخطَّه

النريوز. وسموه األعظم عيدهم فاتخذوه الربيع، يوم أول أورمزد يوم
كانت ثم مجلًسا، أعالهم سنٍّا، أعالهم األسنان عىل جم أيام يف الناس مراتب وكانت
والسابقة، الغناء عىل أفريدون أيام يف كانت ثم والثروة، الغنى عىل اك الضحَّ أيام يف
العقل عىل كيقاوس أيام يف كانت ثم والقدم، األصول عىل منوجهر أيام يف كانت ثم
عىل بهراسف أيام يف كانت ثم والنجدة، البأس عىل كيخرسو أيام يف كانت ثم والحكمة،
والثروة الغنى إال الخصال، هذه اجتماع عىل أنورشوان أيام يف كانت ثم والعفة، الدين

بهما. يعتدُّ ال كان فإنه
صنيع بالرعية الضحاك صنع وكان بولده، الوالد كرأفة رعيته عىل جم رأفة كانت
كالعدو للرعية أفراسياب وكان ألخيه، كاألخ لرعيته أفريدون وكان بالرضة، الرضة

للصبيان. كاملؤدِّب للرعية بشتاسف وكان للعدو،
بالفارسية املسمى — الحمريي الضحاك قصده األلوهية وادَّعى «جم» تجربَّ وملا
انقضاض عليه فانقضَّ شديدة، وشوكة كثيفة جيوش يف اليمن أرض من — بيوراسف
حتى وطاَرَده ُمْلكه، عىل الضحاك واستوىل متنكًرا، جم منه فهرب األرانب، عىل الُعَقاب

السباع. إىل ألقاه إنه ويقال باملنشار، ونرشه الفأَر الهرُّ يصيد كما فصاده به ظفر
بالخابل. نواس أبو اه وسمَّ الضحاك، يه تسمِّ والعرب بيوراسف، تسميه فالعجم

شمهورش.» «عامليل الشعبي: واملثل الشعبي، السحر يف شمهورش يُْلَفظ ما هو هذا وطمهورث 12
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الشيطان زال وما فقتله، أبيه َقتْل الشيطان له زيََّن ثم اليمن، ملك أبوه وكان
الضأن لحوم إىل ومنها الحمالن، لحوم حتى الطري لحوم كل من ليأكل يستدرجه
ُقِطَعتا كلما سوداوان حيَّتان فخرجت وسحره خبثه من منكبيه يف نفخ أن إىل والثريان،
وهكذا، وسكنا البرش مخَّ وأكَال الحيَّتان، أوجعته النوم من قام وكلما كانتا، كما عادتا
وأول والصْلَب، القْطَع َسنَّ َمْن أول الضحاك أن الكلبي ابن وعن ماهًرا. ساحًرا فكان
الكفر له زيََّن إبليس لكن له، وُغنِّي وَغنَّى والدنانري، الدراهم ورضب العشور سنَّ َمْن

والفجور.
به. يعمل سحًرا فاتخذه آدم كالم من يشء له وقع أنه الطربي وذكر

يُِجيبه. فكان ذهب من قصبة يف نَفَخ دابة، أو غالم أو امرأة أعجبَتْه إذا وكان
لكنهما الشبان، بقتل أمرهما اللذين وكرماييل، أرماييل الطباَخنْي: حكاية له وتُنَْسب
حتى الجبال يف ويتفرَّقون يوميٍّا، منهم بدًال عنًزا يذبحان فكانا املذبوحني، للشبان ا رقَّ

البالد».13 نواحي يف األكراد جميع أصول «فهم أمًما أصبحوا
أساطريُهم له تَنِْسب الذي أفريدون هو َمِلك فارس عرش عىل الضحاك خلف أن إىل
رأسه يف الذي بالعمود وقتله أفريدون عليه دخل أن إىل جوره، بعد عدًال الدنيا مأل أنه
هناك، برئ يف وحبسه دنباوند جبل إىل وحمله به، قيَّده وتًرا جلده من وقطع ثور، صورة

جم. بجدك تقتلني إنما الضحاك: له وقال
قال: تمام أبو وذكر

ق��ارون وال ال��دن��ي��ا ف��ي ه��ام��ان وال ف��رع��ون ن��ال ق��د م��ا ن��ال م��ا
أف��ري��دون وأن��ت ب��ال��ع��ال��م��ي��ن س��ط��وت��ه ف��ي ك��ال��ض��ح��اك ك��ان ب��ل

فاتخذ القيامة، يوم إىل كإبليس دنباوند بجبل حي محبوس أنه املجوس ويدَّعي
أفريدون: أقوال ومن املهرجان. أي مهرماه» «مهرمن سموه عيًدا حبسه يوم الناس
خمسة: «العبيد أحًدا»، يعتمد ال و«الخائن بالرسقة»، متهم فهو مكاسبه يعرف لم «َمْن

والوصيف.» والفرَّاش والساقي والطبَّاخ الخبَّاز
العامل عىل واملستعمل واملرأة والعبد والحاسد َفلة السَّ فهم: الخمسة األعداء «أما

مكانه.»

األكراد. العرب لألشقاء الفولكلورية املخيلة بالقطع تطبع أساطري وهي 13
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جانب إىل إيران ملك فإيرج وإيرج»، وتوز «سلم الثالثة: أوالده عىل ملكه ع ووزَّ
«هذا إليه: وكتبا أفريدون، إىل وأرَسَالها رأسه فقطعا عليه تآمرا لكنهما أفريدون، أبيه
امللك أما عليه، حزنًا شعورهنَّ جارية آالف أربعة وجزَّْت علينا.» آثرته الذي الرأس هو
حتى عليه وينوح ذهب من إناء يف الرماد عىل إيرج رأس يضع وكان برصه، فضعف

ينام.
ألبيه أرسلها توز رأس وقطع تحاربا وعندما العرش إيرج بن منوجهر تملك ثم

ببعيض.» بعيض أقتل أن إىل أحَوَجني بدهٍر مرحبًا «ال فقال: أفريدون
بقاء وما فروعها، نحن أصول قبلنا مضت «لقد الناس: يف وخطب منوجهر وتملَّك
عمدة، قرية لكل اتخذ َمن وأول الخنادق، خندق َمْن أول وهو أصله.» ذهاب بعد فرع
يف طعن وملا مولوًدا، يتمنَّى وكان الدنيا، عمدة به ولقَّ نريمان، بن سام قائده وكان
العنقاء وحملته وأهمله، فأنَكَره واألشفار، والحاجب الرأس َشْعِر أبيض بولٍد فُرِزَق السن
الشيخ، أِي «زال» اه وسمَّ واسرتدَّه أبوه جاءه أن إىل الشاهقة، الجبال أعىل يف وربَّته

بجمالها. سمع حني كابل ملك مهراب ابنة وعشقته يراه أن امللك وطلب
يده ثقل تحت فتطأِطئ الخيول له أحرضوا الذي الفرس بطل رستم زال وأنجب
تملََّك كيقباد مات أن وبعد الرتك، وحاَرَب به، املوعودة بفرسته له جاءوا أن إىل عليها،
فَطْوًرا ن، التلوُّ شديد الشأن عجيب «وكان قابوس، العرب يسميه الذي كيكاوس ابنه
يف بلخ من فنهض َمِريد»، شيطان وأخرى سديد تارًة عنيد، جبَّار وَطْوًرا رشيد ملك
حمري، ملك أْي هماوران؛ شاه بالفارسية: له يقال وكان َمِلكها، ملغاَلبة اليمن إىل عساكره
ذو له وأدى اصطلحا الحرب ويف الرائش»، بن منار ذي بن األذعار «ذو وبالعربية
إياها زوََّجه أن وبعد سوذانة، بالفارسية: لها يقال التي سعدى وزوَّجه الخراج، األذعار
تزوره سعدى وظلت صخرة، عليه وأطبََق بٍرئ، يف كيكاوس وحبس به األذعار ذو أوَقَع

سنني. سبع بعد لينقذه رستم جاء أن إىل وترعاه
نواس: أبو فيه وقال لرستم، سلََّمه اصطلحا أن وبعد

ل��ح��اس��ب��ه��ا وف��ت س��ب��ًع��ا س��ن��ي��ن س��الس��ل��ن��ا ف��ي ق��اب��وس وق��اظ

الرصح لها وبنى بابل ونزل جواريها، من ألف يف سوذانة كيكاوس واصطحب
رستم معلمه وكان سياوش، وأنجب السماء إىل باألعقاب وصعد األلوهية وادَّعى الرفيع

حمري. ملك ابنة سعدى أو سوذانة أبيه امرأة مع وحكايته
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تدور التي والشفاهيات النصوص مع حد أقىص إىل املتطابقة جزئياتها وتذكرنا
وزليخة. يوسف وحكايات بالد حول

ليوسف األم والنصوص التنويعات من بالكثري يحفل الفاريس الفولكلور إن بل
بخاصة. وزليخة

عىل تعيش تزال ما الفاريس األسطوري التاريخ هذا موتيفات من الكثري فإن أخريًا
امللحمي الشعر يف أو — هنا موضوعنا هي التي — الخرافية الحكايات يف سواء الشفاه
ووزيره حجازي الشاطر وابنه معروف امللك خاصًة لها، سنتعرَّض التي رَي السِّ وأشالء
ودول اليمني أو العراقي الفولكلور يف سواء واملدونة، الشفاهية الحكايات حقل يف البني

ملحوظ. بشكل العربية اإلمارات
الكثري يف الفاريس األسطوري التاريخ هذا وأنماط جزئيات عىل العثور يمكن كذلك
ملحمة مثل أجزائها، بعض تدوين إىل لت توصَّ التي واملهشمة املندثرة واملالحم رَي السِّ من

معروف». «امللك سرية أو
مجاوره يف واملؤثر ب املترسِّ اآلري الرتاث لهذا الجوهري للَمْلَمح بالنسبة خاصًة
لحجمها نظًرا ا؛ خاصٍّ اهتماًما سنُولِيها التي الثنائية هو امَلْلَمح وهذا العربي، السامي

ن. ومدوَّ شفاهيٍّ من العربي، تراثنا داخل وَمْلَمحها
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وتوابعها الربكة اآلهلة

حيوانية وطوطمية خرافية من الشعبية الحكاية دراسة قطعته الذي املدى عن عزلة ودون
وأغراضها. موضوعاتها بحسب والفهرست التصنيف حيث من سواء ملحلية، نباتية

الفولكلوري تراثنا وسمات خصائص عن املعربِّ تصنيفنا لنا يكون أن املفيد فمن
الحكاية. مجال يف العربي

حكايات مثل: املجردة األفكار لجزئيات الواضح الكبري للدور فنظًرا هذا، وعىل
استخداماتها ولها العربية، الكيانات شفاهيات طول عىل املنترشة الربكة ومأثورات
الربكة» و«حصلت فيك» هللا «باَرَك والدعاء: التحايا تباُدل أو الحكايات يف سواء املختلفة،

إلخ. …
وسرت رزق من وتوابعها، للربكة املجردة لآللهة اليوتوبية األفكار هذه يتبع ما ثم
آلهة1 كمثل العربية، الحكايات رقعة داخل مشخصة تتمثل التي وعقل، ووعد وسعد
أن إىل دفعني ا ممَّ مصائرهم؛ يف التحكم يف وتتبارى الناس، وتزور األسواق، يف تسعى

هنا. ا خاصٍّ تصنيًفا لها أفردُت
واملعاكس املبدد السالب دوُرها بالقطع لها طوباوية، كمقولة الربكة، فجزئية

اآلن. ذات يف والتقنية العلمية للحتميات
إىل بها يفيض بما ونصيب وقسمة وبخت ووعد سعد من يرادفها وما فالربكة

تراثنا. يف ُمْلِفتة بكثرة تَِرد العربي؛ لرتاثنا جوهري َمْلَمح هي التي القدرية،

«اإلنسان اآلسيوية األساطري من املستوحاة بريخت مرسحية أنماطه أبرز آسيوي، أسطوري ملمح وهو 1

طيب. إنسان عن بحثًا لتسعى هبطت آلهة ثالثة وفيها سيشوان»، من الطيب
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األقرب لجانبها نظًرا الدرايس؛ التأنِّي من نصيبها إعطائها إىل هنا دفعني ما وهذا
إىل الذاتية واملخيلة التصور من بدءًا تمتد قد التي الحضارية اآلفة َوْلنَُقل الخطر، إىل

ومؤسساته. اإلنتاج لطاقات املعوقة الجمعية
يف املتمثِّل الغيبي العقل لرتاجيديا بالنسبة — مًعا وامُلْفِجع امُلْلِفت من ولعله

إرسائيل. مولد مع أسطوريٍّا ُولَِدت هذه الربكة فكرة أشكاِل أْقَدَم أن — الالمعرفة
ماشيته عنه راحًال وأخذ نحور، بن البان خاله غاَفَل أن بعد يعقوب2 أن ذلك
البرش أبو — آدم رأس بينها ومن أبيها آلهة رسَقت قد كانت التي وراشيل ليئة، وزوجتَيْه
القافلَة يعقوب غاَفَل أن إىل حملها، الذي الَجَمل عىل املقام هودجها يف عليها وجلست —
هللا، عرش ومهبط الربكة مكمن النهر لروح مرتبًصا اليبوق، نهر مخاضة3 عند ًال مرتجِّ
طيلة يناضله أخذ رجل هيئة عىل الرب َمَالك له ظهر أن إىل حي، يشء كل ومصدر
فقال تباركني.» لم إْن أُْطِلقك «لن يقول: وهو ضلعه له كرس إنه حتى رصاع، يف الليل
إيل هللا ويل أْي إرسائيل.» بل يعقوب بعُد فيما اسمك يُْدَعى «ال الرب: مالك أو فيئيك له

املبارك.
السامي التاجر ذلك إليها سعى التي للربكة، مرادف إلرسائيل ِذْكر أول أيًضا ولعله

انتزاًعا. وانتزعها إرسائيل أو يعقوب
أرض يف اآلباء وعد َق تحقَّ أن بعد فمكانها الربكة، فكرة تربز التي الثانية الواقعة أما
عىل داود أَْقَدَم فيها والتي دولة، أو مملكة أول ووجدت — املبارك الويل — إرسائيل
الشعب تعداد يف املتمثِّل املبكر الزائد القتحامه نظًرا — ُعوِقب أن فكان شعبه، إحصاء
للربكة، اللغوي التخميني االشتقاق مستوى عىل بها نصل قد التي الثالث باللعنات —
اإلرسائيلية القصص تلك عىل التاريخي والحق األرض صاحب الفلسطيني الشعب أي
عىل بها نصل قد التي للربكة، املرادفة امليعاد أرض أساطري تحدوها املغرية، الهابطة
وموارده املاء — الباء بكرس — بركة أْي للربكة، اللغوي التخميني االشتقاق مستوى
ِبِربَك الِربْكة ارتباط عن الخرافية األفكار هذه تزال فما هنا ومن للخري؛ أيًضا كمرادف
مصدر وهي بالفعل، بها يتربَّك والتي العربية، البلدان قرى طول عىل املنترشة اآلسن املاء

محقق. صحي تخلُّف

.٣٢ :٣٢–٢٦ تكوين: 2
ماء. ِبْركة أْي 3
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وبخاصة فيك»، يبارك «هللا واألدعية: التحايا تبادل خالل هذه الربكة شعرية وتتبدَّى
بدء أو جديد كل ومع ومربوك». يباركلك، «هللا الصفقات: وإتمام التجارية املعامالت يف
بكثرة تتبدَّى كما جديدة، وأحذية مالبس ارتداء أو املحاصيل، حصاد سواء أول، أو
عامًة العربية الخرافية الحكايات يف مفرطة وبكثرة وبركة، وبركات مربوك األسماء: يف
التصميم محكمة متماسكة قصرية املأثورات، إىل أقرب حكايات وهي خاصًة، واملرصية

والبناء.
الجوع، عليه ثقل أجريًا فالًحا أن ومنه حكايات، من جمعه إىل لُت توصَّ ما ذلك من
وأوالده، هو فأكلهما ليبذرهما، القمح من أردبني وأعطاه واَفَقه مالك، أرض لزراعة فذهب
حتى املحصول لرييا األرض ومالك هو ذهبا إن وما الرمل، من أردبني منهما بدًال وبذر

مزهًرا. قمًحا فأنبت الربكة فيه طرحت رمًال بذره ما أن الفالح وجد
حتى املالك، من حصته ألخذ للمحصول الكيل أوان يحني إن فما آخر، أجري عن أما
الزارع األجري أن إىل هنا الفرق ومرجوع ،١٢ من بدًال زكائب ٨ إىل للغلة كيله يصل

الحكاية. تكشف كما مربوك
— واألطفال الزوجات وكذا بكثرة، املربوكني الناس بسطاء حكايات تنويعات ُد فَرتِ
والطيور، الحيوانات بعَض — الربكة أِي — بها تختصُّ قد كما — القدريني املوعودين
من بقرة اشرتى رجًال أن ذلك من وأبقار. وِجَمال ذهبًا تبيض ودجاجات ماعز من
كما أربعة من بدًال واحًدا ثديًا لها أن اكتشفوا حلبها عىل أقدموا حني البيت ويف السوق،
البقرة حلبت الربكة، بيدها الشاري زوجة وألن لكْن ِوية، السَّ األبقار حالة يف العادة هي

األربعة. بأثدائها
وشعبية، خرافية من الحكايات هذه عيِّنات داخل الربكة بسلطة نصل فقد كذلك

غري. ال بالربكة واملحرتقة الذبيحة األطفال إحياء مقدورهم يف األولياء أن حد إىل
الصالح الشخَص الربكُة تالزم فحيث الحكايات، هذه مثل الثنائية تالزم ما وعادًة
الشخصية تصل والرشب، كاألكل صغرية أفعاٍل إتياِن أو كنز، أو مغارة، فتح يف ممثَّلًة

الرشيرة. أو الطالحة نقيضتها تخفق بينما مبتغاها، إىل
لألولياء، ِذْكٍر يف يندسُّ الذي لألخ الكنوز تتفتَّح النوع، هذا من مرصية حكاية ويف
الطالح األخ يخفق بينما سلفية، كمقولة جي» اليل من أحسن راح اليل حي، «هللا ُمنِشًدا:

راح». اليل من أحسن جي اليل حي، «هللا ًدا: مردِّ يقلِّده الذي املستقبيل
الجربي العقل وميكنزمات الربكة أفكار بني جوهري وثاق فهناك أوضحنا فكما
غري الين دين مقولة إىل واستناًدا بعامٍة، والسامي بخاصٍة، العربي القدري األسطوري

101



العربية الشعبية الحكايات

ليلة ألف خالل من العربية، الفولكلورية الحكايات تراث خاصية عن ينبغي، كما املقننة
هللا»، هو واحد إله سوى النهاية يف تعرف ال العربية «الحكايات أن إىل مشريًا وليلة،
سوى عليه ينزل لم الرسول وهذا محمد، هو واحد رسول سوى له ليس اإلله وهذا
بالقضاء اإليمان هي واحدة بفكرة سوى الكتاب هذا يعرتف وال القرآن، هو واحد كتاب
صلبة، قوٌة — هلل املطلق الخضوع يمثِّل الذي — والقدر بالقضاء اإليمان هذا ويف والقدر،
معرفٍة إىل النجيبة الخرافية الحكايات سلسلِة مجموعِة يف خاصٍة بصفٍة يؤدي أنه كما

لألشياء. الغريبة بالطبائع خالصة عقيديٍة
الرتاثني بني مناَظرة هي أو مواَجهة، يف هذا رأيه األملاني الباحث هذا ساق ولقد
السامي العربي الرتاث — مزاِوجه َوْلنَُقْل: — متاخمه مع املنفتح، الفاريس الهندي اآلري

الحياتية. التقنية للحتميات حاالته كل يف املعادي املنغلق، القبيل
الفاشية الرجعية للقوى ا ً وميرسِّ قويٍّا جذبًا تشكِّل الوبائي، باملعنى حالة، ولعلها

األخري. مداها يف اإلمربيالية
مع الطقسية أو الشعائرية الربكة مفاهيم وتستقيم تتالءم أن يمكن فكيف

املعهود. الريايض بجفافها التقنية العلمية والحتميات االحتياجات
واألبنية السكانية واالنفجارات األمية أوبئة وأفرخت ت تفشَّ املسلك هذا من ولعله

السيايس. املستوى عىل خاصًة والخلقية، السلوكية
كاآلتي: تجيء بدئها نقطُة شعاراٍت من يطل أصبح ما إىل التوصل يمكن هنا ومن
غيبيتها، يف املوغلة املوروثات هذه وجسامِة لثقِل إدراٍك دون الثورة»،4 إىل الرتاث «من

حساب. دون تشاء مَلن الحظوظ وكذا الرزق بَْسط ويف
ثورة؟ وأية تراث أي هنا: والسؤال

َحَسِني الثوريني من الكثريون ر يتصوَّ ا ممَّ وعورًة أكثر الحضارية املعضلة أن ذلك
واملقصد. النية

مجمل يف داخلًة — لها عقيل أو مادي قوام ال التي — األفكار هذه مثل تسلََّلْت فلقد
واملمارسات املعامالت بقية وكذا العربي، اللسان وبنائية وتعاويذها باللغة بدءًا حياتنا،

نهائية. ال تجارية من

.٧٩ بريوت، خلدون، ابن دار تيزيني، الطيب د. 4

102



وتوابعها الربكة اآللهة

مجمله، يف الفايش العقل بنية وبني الربكة بني ربطنا ما إذا كثريًا نبعد ال ولعلنا
أحواله معظم يف منتكس فهو لذا عمل؛ وبرنامج بخطة لاللتزام حاالته كل يف امُلعاِدي

املستقبل. حتميات بإزاء
من وتستلزمه تقتضيه وما باآلنية الدوام عىل محبط العربي فالعقل نرى فكما
باالنفتاح كافية درايٍة دون اليومية، املصيدة باب إىل حاالته أحسن يف موصل تكنيك
تأكيٌد املطلق التجريد إىل العربي العقل لجوء ففي بالرضورة، املستقبيل االسرتاتيجي

األسطورية. الغيبية ومنطلقاته ملكوناته
وحوانيتهم منازلهم يف الخرافية الحكايات أبطاَل يزور إلًها الربكة من جعل هنا ومن
ورابعة والبخت، للسعد وأخرى للرزق، آلهٍة من توابعه بقية مع تناُظر يف وحقولهم،
— واملندثرة البائدة — العرب تراث عن اليوَم بنا كثريًا يبعد ال واألمر والحكمة، للعقل

الجاهليني.
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السادس الفصل

العربية الطوطمية حكاياتاحليوان

من ِقَدًما أكثر أنها البعض يرى التي والطيور، الحيوان لحكايات تعرُّضنا حالة ويف
إىل أقرب حكايات فهي والطوطمية، والرببرية التوحش مراحل إىل ترجع وأنها األساطري،
التصميم حيث من الدقة يف غاية ملخصٌة، حكايات أنها كما والتفسري، الرشح أو التعليمية
وكذلك وغموضها، للطبيعة بالنسبة مالحظتها ودقة وحكمتها مغزاها ولها والتلخيص،
والزواحف والطيور الحيوانات قدرات بإزاء وفلسفته، البدائي اإلنسان لحكمة بالنسبة
وقوى املاء، يف والغوص الطريان، عىل بعجزه اإلنسان منها ُحِرَم التي والنباتات والهوام

وهكذا. والبهيمية الوحشية الحيوانات
والزواحف والنباتات والطيور الحيوانات بحكايات الفولكلور داِرُسو ويحتفي
املحددة، الشارحة وواقعيتها بل الشديد، إيجازها من الرغم عىل هذا ا، خاصٍّ احتفاءً
منها؛ وبدائيًة ِقَدًما أكثر وأنها األساطري، بداية هي الحيوان حكايات أن يرى َمن وهناك
كان املعتقدات هذه أكثر إن أْي واملعتقدات؛ األفكار وتقديم لرشح وعاءً كانت إنها إذ
بومة، كانت أثينا واإللهة نًرسا، كان زيوس فاإلله وطيور، حيوانات شكل يف د يتجسَّ
مثله ذئبًا، كان تري واإلله صغريًا، جنٍة طائَر كان ثور النوردي واإلله بقرة، كانت وهريا

ديباتر. السليني ورضيبه مارس، الروماني اإلله مثل هذا يف
الحيوان قصص أن عىل الفولكلور داِرِيس جانب من إجماع شبه هناك أن كما

الخرافات. انحدَرِت منها التي األصل أو األم املصدر هي الشارحة
الَفْرَق األقدمون بمقتضاها فرسَّ التي القصص تلك هي الشارحة الحيوان وقصص
األبيض الحمامة ولون الحمل، عن الذئب وخصائص ولون طبيعة بني وآَخر، حيواٍن بني
السبَب البدائيون بها فرسَّ التي الغيبية التفسريات وكذلك األسود، الغراب ِلَلْون املخاِلف
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واختفاء والحمار، األرنب أُذُنَي واستطالة الظالم، يف القطط عيون بريق يف الرسَّ أو
املاء أعماق إىل البحري الطائر وغوص الدائنني، من هربًا نهاًرا العيون عن الخفافيش

وغريها. سفن حطام من الغارقة األشياء عن بحثًا
لنا تكشف — األبيض النيل موطنها التي — السودانية الحكايات من واحدة ويف
جاء َمْن أول هو الكلب أن يف منهم اعتقاًدا الكالب؛ يرضبون ال الدنكا أن كيف الحكايُة
منهم الرجل وكان النار، يعرفون ال طويلة حقبة الدنكا «عاش فلقد الدنكا، لقبيلة بالنار

الشمس». وهج تحت وتركه ماعون يف ووضعها قطًعا قطعها سمكًة صاد إذا
البقرة أن موجزها والكلب، البقرة عن — الشاوك من — أخرى شارحة حكاية ويف
الضحك يف أغَرَق الكلب رآها وملا أسنانها، ت فتكرسَّ األرض عىل ووقعت السماء، يف ُخِلَقت

اليوم. حتى الحال هذا عىل وظلَّ أُذُنَيْه، وبلغا شدقاه انفتق حتى
أوصاَفه تحدِّد حكايات مجموعُة تصاحبه لم نبات أو طائر أو حيوان من فما
املجموعة هذه يف واضح هو كما الِعْلم، قبل ما عصوِر بتفسرِي وتحيطه معاِلِمه وأخصَّ

بخاصة. السامية العربية الحكايات من
الحكايات هذه ومصدر موطن أنهم يف ملحوًظا باًعا الساميني للعرب أن ذلك

الهلينيني. واإلغريق اآلريني الهنود قبل الطوطمية الحيوانية
«إيسوب»، الحيوانية الحكايات لهذه مصدٍر وأقدَم أهمَّ يَُعدُّ الذي اإلغريقي، فالعبد
هذه وجمع بالكتابة، يشتغل ساميٍّا رقيًقا كان أنه — كراب ومنهم — البعض يرى الذي
ارتحلت وأنها السامي، الرشق من الحكايات هذه وصلت هنا ومن إيونيا، يف املأثورات
النهرين. بني وما العراق ثقافة من إليها ارتَحَل ما مع الهند إىل السامي الرشق من أيًضا
منها الحكايات، هذه بمثل والعربي البابيل والطوفان األوىل الخلق قصص وتحفل

ا. خاصٍّ اهتماًما فريزر أوالها التي «يوثام» أشجار حكاية
عند الحكايات هذه من املؤلَّفة باآلالف واإلسالمية الجاهلية اآلداب تحفل كما

وغريهما. والدمريي الجاحظ
لقمان»، «الحكيم وهو ذاته، «إيسوب» من ِقَدًما األكثر واملصدر بعيًدا نذهب ملاذا ثم
خمسة من بأكثر إيسوب من أسبق فهو وبالتايل البابلية؛ أصوَله حفائُره أوضَحْت الذي

قرنًا. عرش
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لهذه الطوطمية النمطية الحكايات هذه من مخترصة مجموعة هنا وسأورد
ت ونُِرشَ ديرينبورج، ج. املسترشق جمعها لقمان، للحكيم السامية الخرافية الشخصية

:١٨٥٠ عام والعربية بالفرنسية

يقتل إلنسان رسًما جداٍر عىل ورأيَا والبأس، القوة حول اختلفا وإنسان أسد •
َلقدر بل آدم، بني األسد قتل َلَما مصورون السباع أن لو األسد: فقال أسًدا،

آدم. بني َقتْل لألسد
فانفرد بينهما، يُْدِخاله ال لكي بقرونهما ينطحانه عليه اجتمعا وثوران أسد •
افرتقا فلما صاحبه، عن تخىلَّ إْن يعارضهما ال بأن ووعده وخدعه بأحدهما

جميًعا. افرتسهما
مًعا.) وأهلكهما منهما العدو تمكََّن مدينتان افرتَقْت إذا (ومعناه:

املاء يف خياله نظر منها، ليرشب ماء عني فأتى عطش — غزاًال يعني — أيل •
يف الصيادون عليه خرج وحني وكربهما، قرونه من ابتهج لكنه قوائمه، دقة من
وقتلوه، لحقوه الشجرة بني وعرب الجبال دخل حني لكنه يدركوه، فلم السهل
والذي خلََّصني هو به، ازدريُت الذي املسكني أنا يل «الويل موته: عند فقال

أهَلَكني.» رَجْوتُه
والحشيش، العشب يأكلون … يزورونه الوحوش من أصحابه وجاء غزال مرض •

جوًعا. فهلك يجد، لم ليأكله شيئًا والتَمَس مرضه من أفاق وملا
أحزانه.) َكثَُرْت وإخوانه، أهله َكثَُر َمْن (ومعناه:

فوق وميش جرذ أتاه يتظلل، املغائر بعض يف فدخل الحر عليه اشتد أسد •
َكُرب وإنما خويف، الجرذ من ليس األسد: قال منه، وضحك األسد فنظر ظهره،

يل. احتقاره عيلَّ
املوت.) من أشد العاقل عىل الهوان (ومعناه:

كثريًا، حطبًا فوجد الثور ذهب وليمة، عىل وعزمه عليه احتال األسد وثور، أسد •
هو ِلَما االستعداد أن رأيُت ألني قال: هربت؟ ملاذا سأله: وعندما هاربًا، ففرَّ

أكرب.
عدوَّه.) العاقُل يصدِّق ال (ومعناه:
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وملا افرتََسه، حيوان أتاه وكلما املغاور، يف ورقد وتمارض وضعف شاخ أسد •
رأيُت ألني أجاب: الحصني؟ أبا يا تدخل ال ِلَم له: فقال عليه يسلِّم الثعلب جاءه

تخرج. ولم دخَلْت كثرية أقداٍم آثاَر
يد يف وقعَت قائًال: املغارة داخل وافرتسه األسد فجاءه الناس، من هرب غزال •

منهم. أشد هو َمْن
عظيم.) بالء يف يقع يسرٍي، خوٍف من يفر َمْن (ومعناه:

صدقَت، اللَّبَُؤة: قالت كثريين. أوالًدا سنة كلَّ أَِلُد أنا متباهيًا: ِلَلبَُؤة أرنب قال •
سبع. فهو أَِلده واحًدا أن غري

ْت فانشقَّ علفها أكثَرْت يوم، كلَّ فضة بيضة لها تبيض فرخة عندها امرأة •
حوصلتُها.

يهمُّ ال الثور: أجابها عليَك؟ أثقلُت له: قالت وحني ثور، قرن عىل بعوضة وقفت •
رحيلك. مثل فنزولك

ملاذا له: وقال جاءه وحني املوت، وطلب بها فرمى أحماله، عليه ثقلت إنسان •
كتفي. عن الحطب1 جرزة عني لرتفع دعوتُك قال: دعوتني؟

فهو املخدوم أما أمه، تربية ألنه جميًال؛ منظًرا يََهب الربي البقل البستاني: قال •
أبيه. امرأة تربية

يملك، ما جميع عىل أتى أن إىل ذبيحة، يوم كلَّ له ويذبح صنًما يعبد إنسان •
األمر.» آِخر تلومني ثم عيلَّ، مالك تنفق «ال الصنم: له فقال

ال فإنك املاء، تعكِّر ال له: فقال املاء، يف يستحمُّ اللون أسود آَخر رأى إنساٌن •
الدهر.2 أبد عليه تقدر ولن أبيض، تصبح أن تستطيع

وخوف اضطراب استوقفه ثم وخنزيًرا، وعنًزا كبًشا بهائمه عىل حمل راٍع •
الخنزير: فأجاب الخائف؟ وحدك أنت ملاذا الوحوش أرش يا له: فقال الخنزير،
وسأُذْبَح لبن، وال يل صوف فال أنا أما ِلَلبَنه، وعنزك لصوفه، كبشك سرتحم ألنك

فوًرا.
البطيئة. السلحفاة فسبقت فنام، األرنب تعب أن إىل والسلحفاة األرنب تسابق •

املوت. مواجهة يف الحياة حب إىل يشري ما وهو 1

َطبْعه. يغريِّ ال املطبوع أن ومعناه: 2
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نفسك. تُتِْعب ال آَخر: فباَدَره أبيض، ليصبح بالثلج يغتسل أسود رجل •
تعضني األرنب: فبادره دمعه، ليلحس بقوة يعضه ومىض أرنبًا كلب اصطاد •

صديقي. كأنك وتقبِّلني عدوِّي، كأنك
أرش أنك لوال فقال: بينهما، لتُْصِلح ثالثة وجاءت تقتتالن حيَّتنَْي رأى إنسان •

بينهما. لِت تدخَّ ما منهما
املضغ صوت أما نومه، من كلبَه تُوِقظ ال املطارق أصوات أن اد حدَّ الَحَظ •

الفور. عىل فيُوِقظه
مالبسه، من اإلنسان يجرِّد أن يقدر منهما َمْن حول تخاصمتا والريح الشمس •
ولكن أجسادهم، حول مالبسهم يلفون الناس مىض حتى الريح اشتدَّت إِن وما

الحر. من ثيابهم الناس خلع حتى الحر، وارتفع الشمس سطعت إْن ما
طلب إىل األرانب لجأ وعندما واألرانب، النسور بني الحرب إىل أفىض خالف وقع •

النسور. من عدوهم لقوة معتذرًة الثعالُب رفَضِت الثعالب، مع ِحْلف

إىل تُنَْسب التي الحيوانية والحكايات املأثورات من املجموعة بهذه أكتفي ولعلني
«هيكار» أو السريياني أحيقار بذاته هو أنه إىل البعض يرجعه الذي الحكيم، لقمان

عام. آالف ٤ — البابيل
ما عادًة فالفأر القوي، خصمه بإزاء العاجز ذكاء يربز الحكايات هذه مثل ففي
السورية الحكايات يف الزعرور أو — الحيلة واسع والعصفور األسد، عىل انتصاره ق يحقِّ
بالحشائش الثالثة ألوالدها تأتي التي العنزوية وعنزة الضبع، عىل النهاية يف ينترص —
بمبارزِة النهاية يف تسرتدُّهم أوالدها مختطًفا ويقلِّدها الضبع يتنكر وعندما مغنية،
املكَّار الثعلب من اإلفالت يف ينجح الحجل أو العصفور أن كما الذهبية، بقرونها الضبع

مخالبه. بني من محلًقا ليطري
لعصفور ثالث تعاليم عن النوع، هذا من حكاية عند هنيهة التوقف من بأس وال

العربية. البلدان حكايات من عديد يف تنويعاتها صادفتني ذكي،
وأنماط «نماذج يف مدوَّن أنموذج فلها الدارسني، من كثريًا الحكايات هذه وشغلت
«نصيحة اسم تحت املوتيفات قاموس يف آَخر ونَصٌّ ،The Types الفولكلورية» الحكايات

الثعلب».
روائية موتيفة سوى لها ليس أنه لدرجة بسيطة حكايات الثالث الطائر فتعاليم

يكفي. الواحد النموذج فإن االستشهاد وبهدف واحدة،
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يف وُروِعَي املعروفة، املصادر أقدم من عديد يف بالتحديد الحكاية هذه عىل ُعِثَر ولقد
دون للقصة، األساسية التفاصيل أدق عىل املحافظة ُروِعَي كما لها، دقيق أنموذج اختيار
بشكٍل تكرارها يتواىل ما كثريًا والتي للحكاية األخالقية املتنوعات أو الوصفية، األحداث
الدينية بالحكايات يتصل فيما وخصوًصا ويحرفها، للحكاية األسايس الجسد يتملَّك

عام. بشكل
التايل: النحو عىل تَِرد والحكاية

رساحه أطَلَق ما إذا غالية نصائح بثالث العندليب فوعده بعندليب، رجل أمَسَك
تجرِِّب «ال التو: يف العندليب قال الرجل، واَفَق وملا حرية، يف يطري وتركه
وهنا االحتمال.» بعيدَة حكايًة تصدِّْق ال فات، ما عىل ْ تتحرسَّ ال املستحيل،
الرجل يمتحن أن أراد حرٍّا، الطائر انطلق أن وبعد الطائر، رساَح الرجل أطلق
معي ألن يدك؛ من أضْعتَه الذي الكنز عىل تتعرَّف لم إنك غبي، «يا له: فقال
يُمِسك أن وحاَوَل الرجل، الطمع وتملََّك النرس.» عني حجم يف كبرية لؤلؤة
العندليب: فقال رساحه، إطالق سيعيد بأنه واعًدا بالباب، مستعينًا بالعندليب
بأن نصحتك فأنا الثالث، نصائحي بها استعملت التي الكيفيَة اآلن عرفت «لقد
ونصحتك رساحي، إلطالق متحًرسا تقف اآلن أنت وها فات، ما عىل تيأس ال
أخربتك ولقد عجزك، برغم بي اإلمساك تحاول أنت وها املستحيل، تقتحم بأالَّ
إن لك: قلت عندما ْقتَني صدَّ لكنك االحتمال، بعيد هو فيما تعتقد ال بأن

جسدي.» كل من أضخم لؤلؤة بحوزتي

ما عىل تحتوي التي الشعبية الحكايات مجموعات يف اآلن الحكاية هذه وتعيش
قرى إحدى وأطفال هندي، شحاذ رواها فلقد أدبية، مصادر له وما منها، شفاهي هو
تبدو إيرانية مؤثرات إن وقيل سيالنية»، قرية «حكايات كتاب يف وُدوِّنَت سيالن، جزيرة
ويف األملاني، الفولكلور يف أشكال سبعة الغبي» والرجل العاقل «العصفور ل وُوِجَد فيها،
تحت لها أشكال ُوِجَدت كما لتومبسون، وأنماطها الشعبية الحكايات موتيفات قاموس

الثالثة». «التعاليم اسم
عسريًا األمر يصبح وهناك، هنا من املتنوعة املجموعة هذه بكل يُْستَْشَهد وعندما
الحارضة أشكالها حتى البوذية، مولد هو الذي القديم مصدرها منذ الحكاية تعقب يف
باليونانية ن ُدوِّ معروف نصٍّ وأقدم الشعبية، العرشين القرن حكايات مجموعات يف
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وجدُت ولقد الدمشقي»، «جون هو3 كاتبه أن ويُعتَقد امليالدي، السابع القرن بداية يف
مصدره يف والنص ويوسف»، «برالم هي رومانسية حكاية جسَد متخلِّلة الحكاية هذه
إثيوبيا أرايض أقىص من املقدسة، املدينة زمن إىل ترجع شيِّقة «قصة هكذا: يُْقَرأ اليوناني
وهذه الصالحني.» الرشيفني الرجلني ويوسف برالم حياة وتحكي الهند، تُْدَعى التي
املخلصني الرجال ويضطهد الهند، يحكم ملك عن تحكي الدينية الرومانسية القصة
مولد وعند املسيحيون، هم املضطهد الشعب أن يظهر املسيحية الرتجمة ويف ويعذِّبهم،
بتنبؤاتهم امللك قلَب منهم أربعٌة فأفَرَح ليتنبئوا، حكمائه من خمسة امللك دعا امللك ابن
املسيحية الرتاجم (يف مسيحيٍّا سيكون الطفل بأن تنبَّأ فقد الخامس أما الطفل، عن
معزول. قرص يف ابنه امللك سجن أن النتيجة وكانت دينيٍّا)، ناسًكا سيكون الطفل أن
وكانت العاَلم، كل عن بمعزل القرص هذا داخل ونموه األمري حياة عن القصة وتحكي
التعبد يف سنة ثالثني حياته من أنَفَق الذي برالم، معلِّمه هي حياته يف شخصية أهم
َعبَدة من الَجَهلة عن مرًة له وحكى والحكمة، الدين أصول يعلِّمه برالم وبدأ الربية، يف
للحكاية يكون أن دون الثالث، الطائر نصائح حكاية مىض فيما عليه ا قاصٍّ األوثان،
الناسك وتعاليم ونصائح حكايات خالل من أنه املهم األوثان، بعبادة مبارشة عالقة
امللكي. ومنبته قرصه عن متخلِّيًا ك التنسُّ لحياة تماًما نفسه األمري وَهَب برالم، الهندي
ومسيحية. ويعقوبية بوذية تعاليم يف بكاملها أيًضا ُوِجَدت ويوسف برالم حكاية أن كما
أنها املبكرة الربالمية للنصوص املدون املصدر الدمشقي»4 «جون اعتقد ولقد
أما البوذية، دعاُة الهند يف ألَّفها ِقَدًما، أكثر رومانسية لروحانيات مسيحية ترجمات
الواسعة ملعرفته فقط ليس متعلًما رجًال وكان الدمشقي، جون فهو هنا املفرتض الكاتب
حكايات عنه وتَْروي للعلم، بالنسبة أيًضا ولكن والفلسفة، الدين وشئون باللغات

الفيزياء. يف دكتوًرا كان أنه كنرتبري
الدول وبقية والتبت الصني إىل البوذيون نقلها الهند مصدرها التي والحكايات
لكتاب أصبح القرون وخالل الهند، من اإلسكندر رجوع بعد الغرب إىل وأيًضا الرشقية،
والفارسية والصينية الهندية إىل وتُْرِجم والغرب، الرشق كال يف واسعة شعبية برالم
من كثري ويف ترجمة، ٦٠ من أكثر وصلت الرشقية، اللغات من وعديد والعربية والعربية

يوحنا. أو 3
بالرسيانية. يكتب وكان الدمشقي، يوحنا 4
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كانت لو كما الكتاب هذا ترجمات بََدْت الوسطى، القرون يف وخصوًصا األوروبية الدول
واملكتبات. املتاحف من عديد يف أصوله ووجدت أوروبا يف وقائعها تجري

اكتشافه أُِعيد أن إىل البوذية مصادره تماًما واختفت الهندي الكتاب معالم ت وتغريِّ
ذاته. البوذا سوى يكن لم يوسف األمري أن باكتشاف عرش، التاسع القرن يف

هو وَمْن برالم هو َمْن إىل الوصول مشقة أحد يحاول لم العصور خالل لكن
كان وربما والعربية، العربية األسماء صدى أسماؤهم واتخذت عاشا، وأين يوسف،
أِن حدِّ إىل ويوسف بربالم األمر ووصل أعم، بشكل األدنى الرشق أو فلسطني موطنهما
الثالث جريجوري أيام خالل كقديَسنْي اليونانية والكنيسة الكاثوليك الرومان اتخذهما
الدومينيكان لإلخوة القديسني» «أجندة يف أماكنهما واتخذا كقديسني ُعوِمَال وهكذا عرش،
الشعبية اللهجات إىل وصلت حتى فأكثر، أكثر انتشارها فاتسع عرش، الثالث القرن يف
مًدى أقىص تحقيق إىل ١٥٢٠ حتى ١٤٧٥ سنتَْي بني ووصل األوروبية، الشعوب لكل

كتاب. قه حقَّ االنتشار من ممكن
أغراض كافة يف االستطرادية الكتاب هذا قصُص استُخِدمت الوسطى العصور ويف

واملرسح. واألشعار القصص كتب يف األدبي الخلق
التايل: النحو عىل مدوَّنة الرسياني األدب يف ويوسف» «برالم قصة تَِرُد وكذلك

ملك الهند بأرض كان أنه وهو: برالم» املسيحي ومعلمه يوسف امللك ابن «قصة
يوم ذات كان فلما الزاهدين، ويحرق الزهد يكره لها، جاهًدا ويعمل الدنيا يحب كبري
يف وأرسل عليه ذلك فَعُظَم الدنيا؛ يف زهد قد إنه له فقيل خاصته، من رجل عن سأل
الناسك فأجابه ألهله، ومفارقته لنفسه هالَكه امللك عليه أنكر يَديْه بني َمثََل فلما طلبه،
وصحتها جوع، وشبعها حزن، وفرحها فقر، وغناها موت، فحياتها فناء، إىل الدنيا بأن

ألم. ولذتها ذل، وعزها ضعف، وقوتها َسَقم،
إن ما طويل، حديث يف وأحوالها وأهلها الدنيا يصف ذلك عىل الناسك واستمر
أن إال امللك جواب يكن ولم اآلخرة؟ له يصف أن يريد هل امللك: سأل حتى منه انتهى

مملكته. من وبطرده والحرمان، بالشقاء جازاه
املنجمون ويجتمع واإلنجاب، الخلف من يأس بعد بغالم امللك ويُْرَزق الفلك ويدور

جديد. بدين سيجيء املولود هذا أن ويبلغونه والعلماء
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وأنموذجها الجزئيات، ضيقة الطوطمية الحيوانية الحكاية هي بدئنا نقطة كانت ما فإذا
َوْلنَُقْل: استطرادات، من صاَحبَها ا عمَّ النظر برصف الثالث»، الطائر «تعاليم يف املوفق

رسيانية. وأخريًا مسيحية، ثم بوذية، ومؤثرات هجرات من عليها طرأ ما
وتقديم الشارحة، الحيوان حكايات عن منطلقنا نقطِة إىل االرتداد اإلمكان ففي
هنا وأقدِّمه ،١٩٥٤ عام الوسطى مرص من نصوصه أحَد جمعُت منها، آَخر أنموذج

فويماته. عىل للمحافظة شفهي كنصٍّ

والتمساح الديب

ضهره. عىل يركب ينط يوم، كل تمساح يزور متعود ديب5
عموم يف يفسحه به ويلف قارون، بركة وش عىل به يعوم التمساح

البحور.
عجوزة، ست واحدة زارتها يوم ويف وانقهرت، زعلت التمساح وليفة6
ديب، مصاحب التمساح، «جوزي لها: قالت إيه؟» من «زعالنة لها: وقالت
التمساح راجيل عدش ما وخالص يزوره، الرب عىل من ييجي يوم كل والديب
الحكيم إن وقوليلو عيانة،7 «اعميل لها: قالت «العجوزة» وبيحبني.» فيا سائل

ديب.» قلب وصفلك
دواها إن له وقالت سألها وملا عيانة، عاملة وجدها البيت، رجع التمساح
وحايجيني وصاحبي، موجود «الديب لها: وقال طمنها التمساح ديب، قلب عىل

قلبه.» وحاجيبلك البحر، الصبح بكره
عوايده، زي ضهره عىل وركب الصبح، التمساح زار يوم تاني الديب وملا
مؤاخذة ال الديب: فقاللو الحكاية، وحكالو البحر وسط يف خده التمساح
عىل طلعني النهاردة، معايا وماجبتوش البيت يف قلبي سايب أنا تمساح يا

وأرجع. البيت من قلبي أجيبلك أروح وأنا الرب،

الذئب. مكان الثعلب يأخذ النصوص معظم يف 5

الغيور. الزوجة تذكر أخرى نصوص ويف العشيقة، أو الرفيقة تعني هنا الوليفة 6
أو محمًصا، خبًزا فراشها: تحت تتهشم أشياء املرأة تصنع حيث متكررة، جزئية وهي املرض تتصنع 7

رقاًقا. أو بيًضا،
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روحه عىل مات الرب عىل رجله حط ما أول والديب للرب، وصله التمساح
عليك؛ بضحك قاللو: الديب ليه؟» «بتضحك قاللو: شافه التمساح الضحك، من

دويت، ما عليل
بقيت. ما وصاحب

اليهودي العربية الكاتب بألفية بالعربية األوىل للمرة الحيوانية الحكاية هذه وُدوِّنت
التايل: النحو عىل سريا»، «ابن

الحيوانات من بمجموعة يُلِقي أن املوت َمَالك أمر حتى العاَلم هللا خلق إن ما
حيوانات، من يخالفه ما مع حيوان كل يعيش لكي البحر؛ يف األنواع كل من
إن وما البحر، شاطئ عىل ويهلل يرصخ وجده للثعلب املوت َمَالك جاء وعندما
اندهش البحر. يف به أُْلِقي الذي صديقه يبكي إنه قال حتى السبب، عن سأله

يميض. الثعلب وترك املوت، َمَالك
نهاية ويف التهرب، يف أيًضا نجح الثعلب لعبة خرب الذي الديب لكن
الثعلب افتقد الحيوانات جميع البحر) (ملك الحوت أحىص أن بعد السنة
سمع وعندما مملكته، من هربا كيف ليكتشف ُرُسَله الحوت وأرسل والديب،
عديًدا وأرَسَل وحيلته، ذكاؤه يزداد لكي قلبه يلتهم أن يف رغب الثعلب بخبث
بجانب الثعلَب السمُك وجد وعندما املاهر، الحيوان له ليُْحِرضوا األسماك من
فامتطى منه، بدًال َمِلًكا ب سيُنَصَّ وأنه مات، قد الحوت أن أخربوه البحر،
ارتبك، البحر داخل ويف البحر، داخل إىل وُحِمل األسماك إحدى ظهر الثعلب
حاقٌد الحوت إن األسماك إحدى فقالت يحدث، ما حقيقة عن األسماك فسأل
منه، دهاءً أكثر ليصبح قلبه التهام يف يرغب وإنه دهاء، من به يتمتع ما عىل
ترتك عادًة الثعالب ألن مبكًرا؛ تذكريه الواجب من كان بأنه الثعلب أجاب وهنا

خروجها. قبل منازلها يف قلوبها
قلبه. ويُحِرض ليذهب الشاطئ إىل األسماك أعاَدتْه وهنا

قلب بدون مخلوًقا بأن يعتقد الذي السمك من الثعلب سخر الشاطئ عىل
والتهمهم. فقتلهم األغبياء بُرُسله الحوت وفتك … يعيش أن يمكن

والربوفيسور جاسرت موىس د. هما: — الفولكلور أساتذة كبار من اثنان عكف ولقد
وأرَجَع سريا، ابن ألفية من الفابيوال أو القصة هذه دراسة عىل — جنزبرج لويس
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أن وأضاف والتمساح»، القرد «قصة هي أخرى مع قليًال متشابهة القصة أن جاسرت د.
لثعلب، بجثته وألقى حماًرا، قتل الذي األسد «قصة هي أخرى قصة إىل تشري نهايتها
قلَب ال الحمار أن األسد ُموِهًما ويأكله، الحمار قلب ويرسق يتسلَّل أن الثعلب واستطاع

له».
ثالث بني َمْزج سريا ابن فابيولة أسطورة أن يف جاسرت د. مع جنزبرج واتفق
حكاية وأخريًا واألسماك، الثعلب وحكاية املوت، وملك الثعلب حكاية متفرقة: قصص
الثعلب وبني بينها رابَط ال املوت وَمَالك الثعلب حكاية إن إذ والحمار؛ آوى وابن األسد
يف تتبُّعها يمكن التي والتمساح القرد عن هندية بحكاية لها عالقَة ال واألخرية والسمك،

ودمنة. كليلة

الربية والسلحفاة القرد

احتماًال أكثر والعربية الهندية الحكايات يف أْصَلها للقصة أن جنزبرج األستاذ فيعتقد
فابيوالت من الكثري يعرف كان سريا» «ابن املؤلف أن طاملا القديم، اليهودي األدب يف منه
القصص أن جينزبرج ويرى املبكرة. اليهودية اآلداب يف موجودًة تكن لم التي الحيوانات
األوروبي للفولكلور املبكرة اآلداب عىل تماًما جديدة األحداث املتعرِّجة االستطرادية
والسلحفاة القرد «قصة اسم تحت ودمنة كليلة يف تَِرد لكنها األدنى، الرشق وفولكلور
القصة بهذه جاء قد سريا ابن يكون وقد والحمار، آوى وابن األسد مع متصلة الربية»
إىل مستمرة، شفاهية مصادر فلها والتمساح القرد حكاية أما شفاهية، مصادر من
حتى زانزبار من تمتد الشفاهية وتنوُّعاتها سنة، ألَفْي حوايل منذ ن املدوَّ تاريخها جانب
كما وأندونيسيا، واملاليو والفيليبني واليابان كوريا يف االختالفات بعض ولها موسكو،
إىل تُنَسب أو تنتمي التي الرشائع يف ُوِجدت للحكاية متنوعات ثالثة عىل التعرف أمكن
املجموعات أغلب أْي الفولكلورية؛ واملدونات الوثائق أغلب أقدم أشكال وبها ،Jataka ال

العاَلم. كل آداب يف اآلن تمتد التي القديمة
امللك عرص قبل الهند شمال يف ُدوِّنت) (أو أُلِّفت أنها يُعتَقد التي الجاتاكا وظهرت
لهذه الفولكلوري الجسد أغلب الجاتاكا وامتصت امليالد. قبل ٢٧٠ يف َج تُوِّ الذي أسوكا
والتمساح القرد حكاية ومعها الجاتاكا رست آسيا خارج البوذية انتشار ومع املناطق،8

آسيا. وأواسط غرب إىل باإلضافة الهندية، القارة شبه 8
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امليالد، بعد و٥٠٠ امليالد بعد ٢٠٠ سنتَْي بني منطقتنا يف وانترشت البنكاتانرتا، يف9
من املجموعة هذه وتحوي جنوبها، أو الهند شمال يف محتمل بشكل تشكَّلت أنها ويبدو
والتي ملرتجمها، سنسكريتي أصل من والتمساح القرد قصَة أيًضا الفولكلوري الرتاث
أوروبا يف وُعِرَفت الغرب، إىل ونقلوها وُفِقَدت ودمنة، لكليلة العربي األصل جاء منها

املقفع. البن البهلوية عن العربية الرتجمة إىل باإلضافة الوسطى، القرون خالل
بداية وُقبَيْل امليالدي، عرش الحادي القرن يف أوروبا ودمنة كليلة وصلت هنا ومن
واألملانية واإليطالية واإلسبانية والالتينية اليونانية إىل تُْرِجمت عرش السادس القرن
كتاب أول أوروبا كل يف ودمنة كليلة وأصبحت والتشيكية، القديمة والسالفية واإلنجليزية

كبري. شعبي باستقبال يحظى رشقي

ودمنة كليلة يف خاصًة — الطوطمية الحكايات مصادر حول القدر بهذا اكتفينا ما وإذا
الطوطمية، الحرشية الخلق بقصص يتصل ما وليكن ثاٍن، تطبيقي مثل إىل وانتقلنا —
الفابيوال أو الحكاية أن نجد السامي؛ العربي تراثنا مالمح من جوهري َمْلَمح أيًضا وهي

التايل: النحو عىل عفوية بسيطة تَِرُد
الربية السلحفاة أمر األرض، مادة يشكِّل أْن سينجابونجا األَْسَمى اإلله أراد فعندما
يف السلحفاة وغطست الفطرية، املياه أعماق من الطمي بعض له وتحرض تذهب أن
بواسطة الطمي ذاب صعودها وخالل ظهرها، عىل ووضعته الطمي وأخذت املياه أعماق
أو جلمبو» «أبو الثاني الرسول صاَدَف السيئ القدر ونفس السلحفاة، وفشلت املاء

الزعرور.
يف العلقة وغطست الطمي، له تُحِرض أن العلق10 دودَة األَْسَمى اإلله أمر وأخريًا
الطمي وطرشت سينجابونجا إىل صعدت ثم الطمي، من بطنها ومألت املحيط أعماق

منه. األرض شكَّل الذي اإلله يد يف معدتها من
الطوطمية الحكايات عن بموضوعنا املتصلة الخلق أساطري أوسع من واحدة وهذه
فيطيع يأمر منفذ، رسول نصف إرسال طريق عن األرض بخلق واملرتبطة الحرشية،

منفذًا.

الحكاية. أو القصة محيط معناه الجاتاكا أما الخمسة، الكتب أِي 9

علق. من اإلنسان خلق يالحظ 10
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املحيط مياه وسط يغوصون — ثابتة الثالثة — حيوانات أو طيور ثالثة غالبًا وهم
يحرضوا أن اإلله يهدف الحاالت بعض ويف والعالم، اإلنسان خلق مادة إلحضار الصاخب
يف ينجح الذي هو فقط والثالث األوالن، الرسوالن يفشل ما وغالبًا األعماق، من الرتبة

األرض. ستُشكَّل طريقها عن التي الرتبة أو الطمي إحضار
يحاول — آسيا وشمال وسط من — املتنوعة الطوطمية الخلق قصص من عديد ويف
املرة يف ينجح أو مرتني يفشل ما وغالبًا املحيطات، أعماق من الطمي إحضار الشيطان

والحيوان. الحيوات إىل
الهندية القبائل من عديٍد عند املتنوعة أشكالها لها األرض خلق أساطري ونماذج

األمريكية. الهند وغرب أمريكا شمال ويف آسيا، وشمال ووسط القديمة،
الرشقية أوروبا يف شعبية قصص أيًضا وهي شعبية، قصًصا تَُعدُّ كينيا ففي

مكان. وكل وفنلندا وإستونيا وروسيا ورومانيا
حتى أو األسطورة، هذه منوعات حول املتنوعة األساطري طرح هنا نقصد ال ونحن
األسطورة أن إىل تشري االحتماالت كل أن هنا نالحظ أن ويكفي البعيد، أصلها تتبُّع مجرد
الرباهمة، عند الربجاباتي يف خاصًة الهندية، املصادر أغلب تؤكِّده كما الهند، منشؤها األم
املحيط مياه يف يغوص السلحفاة، أو (الحلوف) الربي الخنزير هيئَة الرسول يتخذ وفيها

قاعه. من األرض مادَة ليُْحِرضَ الفطرية
لهذه والدارسني الفولكلوريني انتباه جذب يف هو االستطراد هذا من والغرُض
ومن واألحباش، والفالشا والعرب اليهود بها ينفرد التي العلمية وللحقيقة األسطورة،
االهتمام مجرد من وجاِمعه الفولكلور باحث يجنيها قد التي األهمية ملدى ثاٍن جانٍب

الطوطمية. والنبات والزواحف الحيوان لقصص الطفولية بالحكايات
عىل باحتوائها تنفرد األسطورة لهذه السامية املتنوعات أن إىل املالحظة وتجدر
حدوده تتوقَّف الذي الالسامي الفولكلور بعكس — البرش أبو آدم — األول اإلنسان خلق
والتي الرتاب، الطني، الطمي، وهي: إليها املشار الثالث واألدوات األرض، خلق مجرد عند
الذي هو فقط والثالث منهما، الثنني أهميَة ال الذين الثالثة الرُُّسل أنصاف عنها بحث
خط هناك وليس السامية، وغري السامية األساطري يف شائعة األخرية واملوتيفة نجح،

قبله. فيما أو الطوفان بعد ومخلوقاتها لألرض األصيل الخلق بني فاصل
تضايََق «بهاجوان» األكرب اإلله أن والهنود الشريوس عند الخلق أسطورة وتصف
مكان، أي من الطمي يُْحِرضَ بأن الثالث الرسول وأَمَر أخَفَقا، اللذين األولني الرسولني من

الفطرية. القديم العميق املحيط أعماق من وليس السماء، من «جارو» فأحرضه
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اإلنسان، يخلق أن هللا أراد فعندما التايل: النحو عىل تبدأ الفاالشا يف الخلق وقصة
ميكائيل.» ثم وبرنائيل، «جربمائيل، الثالثة: املالئكة من الثالثة ُرُسَله وأرسل

الخلق أساطري أهم من واحدة مع هذه الخلق ألسطورة العام النموذج ويتشابه
الكالسيكية، العربية اآلداب يف األشكال من عديد ولها اإلسالمية، مجتمعاتنا لدى الشعبية
وتركيا، فلسطني من مسجلة الحديثة الشفاهية النصوص من عديد منها أيًضا يوجد كما

اإلسالمية. لألسطورة مشابهة رومانية أسطورة أيًضا ويوجد
أصل من ومنحدرتان متشابهتان واإلسالمية اليهودية األسطورة فإن مجمل وبشكل
بعض عىل تحتوي اإلسالمية الخلق أسطورة أن برغم الفالشية11 األسطورة هو واحد،
املوت، َمَالِك وظيفَة شغل الذي عزرائيل إىل تُنَْسب — اإلسالمية أي — إنها إذ االختالف؛

التايل: النحو عىل تلخيصها ويمكن

لكي الرتاب من حفنًة ويُْحِرض األرض إىل ينزل أن جربيل امَلَالك اإلله أمر
إىل انطلق جربيل؛ مهمة عن إبليس الشيطان سمع وعندما آدم، منها يخلق
يريد هللا أن األرض وأخرب مقدس، ناسك أو ناصح ثياب يف ى وتخفَّ األرض،
األرض مخلوقات كافة عىل يسودها أن بهدف ترابها من مخلوقات تشكيل
هللا؛ ضد ستجدف املخلوقات هذه إن إذ خائف؛ «لكني إبليس: قال قاطبة،
لكن األرض، فت ترصَّ عليه وبناءً يشء.» أي منِك يأخذ بأن له تسمحي ال لذا
صاَدَف القدر ونفس تراب، بال هللا إىل عاد األرض، برفض جربيل سمع عندما
اهتماًما يُْعِط لم عزرائيل امَلَالك الثالث الرسول لكن ميخائيل، الثاني امَلَالك
ومن األتربة، مختلف من حفنًة وأحَرضَ هللا أمِر طاعَة ًال مفضِّ األرض، لبغي
حتى مأخوذًا، كان رسالته من عزرائيل عاد عندما لكن آدم، ُخِلق الرتاب هذا
عزرائيل تقريَر هللا سمع أن وبعد عاًما، أربعني كالم وال حركة بال ظل إنه

املخلوقات. كل أرواَح يقبض12 املوت َمَالك جعله بأن وكاَفأَه كثريًا باَرَكه

الحبشية. 11
بأن الفائز الثالث امَلَالك هذا مكافأة إىل املشري الشائع التعبري هو يزال ما «يقبض» تعبري أن ويُالَحظ 12

األرواح. يقبض
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موته أداة نفسها هي اإلنسان خلق أداة أن كيف عن األسطورة هذه وتكشف
وإال رضوري، املوت وأن نهائية، والغياب املجيء دائرة أن وكيف املوت، َمَالك يف املتمثلة

بمخلوقاتها. األرض ازدحمت
عندما بأنه يضيف َمْن منهم األسطورة، هذه عن دراسات الفولكلوريني من ولعديد
هناك سيكون اإلنسان، أبناء كل «بني ويقول: ويندب يبكي انخرط بمهمته عزرائيل علم
«سأرسل اإلله: فأجاب فعلته.» ما عىل — جدال بال — سيمقتونني وقديسون أنبياء

معاداتك.» عن وسأشغلهم البرشي الجنس عىل والكوارث املصائب من عديًدا
فإلهة املهابهارتا، يف مرتني ذُِكَرت حيث الهندوسية امللحمة يف الفكرة هذه وتتشابه
أنها من طويًال واشتكت املزدحمة، األرض أجل من شفقة بال براهما اإلله خَلَقها املوت
واألوبئة الكوارث أنواع كل بأن براهما فوعدها الناس، من مكروهة ممقوتًة ستصبح

ترحاب. بكل وتستقبلها بمجيئها ب ترحِّ املخلوقات جميع ستجعل
فيها يظهر براهما إن إذ أثرية؛ قيمة امللحمة لهذه أن وينتمرينيتز» «م. ويعتقد

ذاته. كالخالق
يف «برنائيل» يلعبه الذي الدوَر عزرائيل فيها يلعب التي — لألسطورة وباإلضافة
ُمْلِفت مدهش بشكل عزرائيل دوَر إبليس فيها يلعب أخرى حكاية توجد — الفالشا

الفالشية. لألسطورة أكثر منتميًا لألنظار،
الخصب من األرض ظهر عىل من الطمي من حفنًة أخذ إبليس هللا أرَسَل فعندما
قول سبب هو وهذا إبليس، جلبها التي الحفنة تلك من آدم، هللا خلق منها والتي واملالح،
بنفيس؟» أحرضتها التي الرتاب من الحفنة تلك تراب، من خلقته لواحٍد «أأسجد إبليس:
عقاب مثل: الفالشية، واألسطورة اإلسالمية األسطورة بني ملا اإلشارة بنا ويجدر
عىل تأثريًا الفالشية لألسطورة أن فيه شك ال فمما لعزرائيل، اإلله وتكريم برنائيل
عىل اليهود، األرباب ومنابع اليهودية األبوكريفا وكذا املسلمني، عند الخلق أسطورتَي

اإلثيوبية. األبوكريفا بها جاءت التي السقوط بواقعة يتصل فيما األقل
العاِلم َ تبنيَّ كما املصدرين، هذين بني االلتقاء فقط تتبعنا ما إذا إينوش» «كتاب ويف
ذُِكَرت التي دملون، أرض إىل اإلشارة هي التوافق هذا يف املهمة النقطة أن نجد «ليسلد»،
نفسها فهي العربي، املصدر يف مطبعيٍّا ً خطأ تكن ولم الفالشية، األسطورة يف مراًرا
مرًة الرب «وقال وتعيني: بوضوح ذُِكَرت التي اإلثيوبي، إينوش لكتاب ديدال أرض
انفتاًحا اصنع ثم الهاوية، ظالم يف به وأَْلِق عزرائيل، ورجلني إدين كتِّف لربنائيل: أخرى

واألحجار.» بالصخور وغطِّه منبوذًا هناك به وأَْلِق ديدايل، هي التي الصحراء يف
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املطرود، أو الساقط امَلَالك هو هنا عزرائيل أن عىل األساطري دارسو ويُْجِمع
أن أكَّدت الفيدا) يف اإلشارات (مختلف الِقَدم يف امُلغِرقة الهندوسية األسطورية واملصادر
العظيمة البحر حية العظيمة: الحية بواسطة اغتُِصبَت فجأًة املزهرة الجديدة األرض
مردوك لإلله البابلية األسطورة مع تشابُه أيًضا هذا ويف الشميس)، بالنظام (املختصة

البحري. التنني عىل تغلَّب الذي

رغبتكم هذه «أليست وسألهم: املالئكة من مجموعة خلق هللا فإن أقدم، أساطري ويف
به؟» مشغول أنت الذي اإلنسان هذا هو «ما غضبوا: صورتي؟» عىل اإلنسان أخلق أن
املالئكة: مجموعتَي أن نجد املبكرة األسطورة هذه ففي الثانية. باملجموعة وأتى ورصفهم

واإلسالم. الفالشا مع هذا يف تتفق وهي اإلنسان، خْلَق عارَضْت والثانية، األوىل
األساسية فكرتها التي الشائعة الهندية الخلق أساطري بعض ففي كثرية، واملتنوعات

الخالق. جسد قذارة من وشكله هيئته واتخذ ُشكَِّل اإلنسان أن
خالل ة مسريَّ اإلنسان روح أن نجد املندانية الخلق أسطورة يف املثرية اإلضافات ومن
املتملِّك فإن اآلسيوية الخلق أساطري يف أما برنائيل، بواسطة الكمال ممالك عرب رحلتها

برنائيل. وليس ذاته الشيطان هو املسرية لهذه
الخلق قصة وهي اإلسالمية، أصولها من اليهود أخذها دينية شعرية قصة وهناك
لخلق الرتاب ليُحِرض هللا من كرسول جربيل نزل عندما أنه موجزها: التي املحفوظة
ال األرض أيتها «ملاذا ا: محتجٍّ جربيل فاعرتض بعيًدا، ودفعته األرض رفضته اإلنسان،
اإلنسان.» من باللعنة عيلَّ مقيض موعودة «إني األرض: وأجابت هللا؟» لصوت تسمعني

واإلنسان للعاَلم — الخلق قصص عن املقارنة اإلملامة هذه تقديم من أردت أخريًا
العلق، لدودة جلمبو ألبو برية سلحفاة من الثالثة، للرُُّسل الحرشية أو الطوطمية —
والطري الحيوان لحكايات األهمية من املزيد إضفاء إىل الثالثة الرُُّسل يف انتهت والتي
القصوى. أهميتها تجيء هنا ومن األول، اإلنسان لطفولة املصاحبة والهوام والحرشات
وأرضه لإلنسان األوىل الخلق لقصص املقارنَة املوجزة اإلملامة هذه عرب أردت كذلك
العلق. دودة هو هنا — وعربيٍّا عربيٍّا — وأهمهم الحرشاتية، الرُُّسل طريق عن عاَلمه أو

غد! من بأكثر أمس من اليوم أقرب ما أََال ا حقٍّ
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العربية احلكايات يف واأللغاز احلزور

األسطورية السحرية اللغة تلك عامٍّ وبشكٍل واألحجية، والحزور األلغاز أن عليه املتفق من
ملمٌح بعامة؛ والشعبية الخرافية الحكايات ثنايا يف مفرطة بكثرة نصادفها التي املضمنة
بقارص ليس وهو الشعوب، مختلف فولكلور يف شديدة بكثرة عليه ُعِثر سحري عاملي
والشعر الشعرية والباالد واملالحم رَي السِّ ثنايا يف موجود هو ما بقدر الشعبية الحكايا عىل

عامًة. الفولكلوري
املستنقعات هذه يف وإغراقه العربي الفولكلور تفرُّد هو أيًضا عليه املتفق من أنَّ إال
ملمًحا يشكِّل أن يمكن بما — جلجاميش ملحمة — نصوصه أقدم منذ امللغزة السحرية

وفولكلوري. كالسيكي من العربي للرتاث والخصائص السمات د محدَّ
السامي، العربي الرتاث يف والفصاحة الذكاء ومباريات واأللغاز الحزور أكثر فما

البابلية. الجذور ذات الرسيانية أهيكار أو أحيكار قصة منذ سواء
ثم الجاهلية، واملأثورات الفرعونية، الربديات يف امللغزات هذه أكثر ما أنه كما
وملغزات. أحجية1 من يسودها وما املعاشة اآلنية بحياتنا وانتهاءً بعد، فيما اإلسالمية

منذ الفولكلورية الخصيصة لهذه ملحوًظا اهتماًما الفنلندية املدرسة أَْوَلت ولقد
يف التاريخي الجغرايف منهجه بلورة يف أسهم بما آرني»، «إنتي وأخصهم األَُول، روادها

لأللغاز. دراسته

إذاعة يف اإلسفاف حد إىل العربية، اإلعالم أجهزة طول عىل انتشارها وظاهرة رمضان، فوازير يُالَحظ 1

بخاصة. وتليفزيون
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األلغاز ومأثورات حكايات عن بحثه يف املنهج هذا ومقوماِت معالَم آرني فاستوىف
«الحزر»، ب األحيان بعض يف عليه ويُْطَلق فزر»، «وحزر بالفوازير يُْعَرف وما واألحجية،

العربية. مجتمعاتنا معظم يف استخدامه عىل درج تعبري أنه ويبدو
مرادف بذاته هو والذي واملحظور، املمنوع بمعنى حظر إىل «حزر» كلمة وتشري
املحجبة أو األحجية الحكايات هذه يف مشرتكة سمة — آرني الَحَظ كما — وهو التابو،
املواقف تشمل غامضة، لتعاويذ لسجعية شعرية من والعبارات: بالتضمينات الغاصة
وكذا للنطق، بالنسبة والحظر التحريم نفس يشمل كما املحرمة، واألفعال واألمكنة
خاصًة املختلفة، العمر أطوار وأيًضا السنة، وفصول والليل النهار ساعات مع التعامل
مع مولدهم تصاحب هي بل امللغزة، الخوارق يأتون الذين املوعودين باألطفال يتصل ما
وموىس، ويوسف، إبراهيم، مع حدث كما املدهش لنموهم مالِزمًة التسعة، الحمل أَْشُهر

وهكذا. واملسيح، وسمرياميس،
موتيفاتها تبهرني ما بقدر نمطيتها يف أشك سورية، لحكاية أنموذًجا أخذنا ما وإذا
الحكايات طول عىل وانفراجه املحرمات أو التابو حجم مدى فيها يتبدَّى والتي املفردة،
وخرافات Merrylales فرفشة حكايات بني ما عليها املتفق املختلفة بتقسيماتها الشعبية
اعتباره إىل دفعني مما التابو؛ فيها يتحكم أحجية أو وألغاز طوطمية وحكايات جان
يتصل فيما األقل، عىل رئيسيٍّا، منطلًقا أو اسرتاتيجيٍّا جوهريٍّا َمْلَمًحا — التابو أي —
العربية» واألساطري «الفولكلور كتابي يف ا خاصٍّ فصًال له فأفردت العربي؛ بفولكلورنا

بريوت). ،١٩٧٨ خلدون، ابن (دار
امللغزة والحكايات الحزور لحكايات مصاحب رئييس موتيف أو جزئية هنا فالتابو
أستاره واستجالء واملايض، بل املستقبل ُحُجب وكشف الكوني، الذكاء عليها يغلب التي
يف العربي للفولكلور الالمحدودة والقدرة معجزة، أفعال إتيان يف والتطاول وخباياه،

والطبيعة. اإلنسان أو واملوضوع، الذات من كلٍّ يف التناقضات لتحديات التصديات
طفل ومحورها والتسعني»، التسعة «قاِتِل العليا سوريا حكاية أخذنا ما فإذا
من — تجاوًزا — ينحدر أنه ذلك بالحكمة؛ ينطق حتى يُوَلد إن ما موعود قدري
قومه لكن مائة، يكمل أن جبينه عىل ومكتوب نفًسا، وتسعني لتسعة قاتل أب صلب
فتاة ومرت الهواء، يف يتطاير رماًدا جسده أصبح حتى بالنار وأحرقوه عليه قبضوا
منه، حملت حتى هواءه ست وتنفَّ رماده، من لحسًة ابتلعت إِن وما الطفل، هذا أم هي
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صيته ذاع أن إىل بالحكمة، املهد يف تكلَّم الذي املوعود املتوقد الغالم هذا وضعت أن وكان
رآه.2 حلًما له ليفرسِّ فطلبه امللك إىل ووصل

يعطيه أن — الفارسية النصوص عادِة عىل3 — امللك من املعجزة الطفل فطلب
خنجًرا. يعطيه أن طلب ثم ساعًة، تاجه

«رأيت قائًال: حزره أو لغزه أو ُحلَمه — امللك بديل — للطفل يروي امللك وبدأ
يُْرَفع أن وطلب امللك، زوجة امللكة خادمَة الغالم طلب وهنا الجبسة.»4 من تأكل السكني
بخنجره، الخادم فطعن الغالم وقام ذكر، رجل هي فإذا فرفعوها، الداخلية ثيابها عنها
التسعة أبو «أنا هتف: ثم الجبسة. هي امللك جاللة يا امرأتك قائًال: امللك إىل والتفت

نفس.» مائة أكملت واآلن والتسعني،
املتأنية، بالدراسة تُْغِري موضوعنا، حيث من الثراء شديدة حكايٌة يتضح كما وهي
امللك وزوجة بالسكني، امرأة ثياب يف املتنكِّر الخادم لتشبيه الفرويدي املنطلق من سواء
السكني ها تشقُّ التي النضوج، املكتملة الحمراء — الجبسة — بالبطيخة العاشقة الخائنة

التذكري. عضو أو
يُتِمَّ أن له واملقدَّر جبينه عىل املكتوب والتسعني، التسعة لقاتل القدري املنطلق أو
هو كما — الهواء يف رماده وذرِّ بإحراِقه ومكتوبه قدَره قوُمه يتحدَّى وحني املائة،
مع سريته وأشالء «البني»، ب املعروفة العربي الوجدان يف الرشيرة الشخصية مع مألوف

املائة. بقتل ومكتوبه قدره فيكمل سفاًحا ابنه يأتي — معروف امللك
مريم مثل برش يمسها أن دون تحمل التي الجارية منطلق من تناولها يمكن وكذا
لها تكيد التي سودانية، حكاية يف وفاطمة مشابه، مرصي نص يف ونعناعة العذراء،
برش. يمسها أن دون سفاًحا وتحمل فترشب البهائم، بول وتسقيها محمد أخيها زوجة
صحنًا العاقر الزوجة من املنجم يطلب — النمري ود — ثانية سودانية حكاية ويف
من زوجها ويرشب املحظور يقع إن ما لكن النمري، ود زوجة لترشبه املوتى عظام من

وركه. يف يحمل حتى منها، بدًال املعالق

السابق. املصدر الالزقية، من حكايات 2

امللك. بديل هنا سيأخذ الطفل إن حيث 3

االستدارة. املكتمل األحمر الناضج البطيخ 4
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بضحاياه يصل بأن املوعود والتسعني التسعة قاتل لجزئية التعرض يمكن كذلك
الجزء يف بكاملها سأنرشها التي النبوت، ملحمة النصوص؛ بعض يف إنه حتى املائة، إىل
ليزرع املقابر إىل والتسعني التسعة قاتل يذهب العربية، رَي والسِّ للمالحم ص املخصَّ التايل
يُفاَجأ أن ما ولكن الجنة، إىل املوت بعد طريقه اتخذ التايل اليوم يف اخرضَّ فإذا نبوته،
بنبُّوته فيقتله حديثًا، ُدِفنَت جميلة المرأة جثة ينكح َشِبق إنيس برجل املقربة داخل
ذهبت املائة األخري القتيل حسنة إن أْي باخرضاره؛ ويُفاَجأ نبُّوته ويزرع املائة مكمًال

عليها. السابقة والتسعني التسع بسيئاته
املدخل من سواء القتل، إىل الدافع الهمجي أو الوحيش الجانُب بالطبِع يُالَحظ كما

إسالمي. عربي أكثر وبتحديد سامي، كملمح والدهرية للقدرية السالب
خاصية مالحظة يمكن التاريخي، الجغرايف املنهُج أوَضَحه أْن سبََق ملا وتأكيًدا
السورية والتسعني التسعة قاتل حكاية بنية تشكِّل التي املوتيفات أو الجزئيات انقسام
حتى الحمل يسبب املوتى وعظام رماد فتناول الجزئيات، من له نهاية ال ما إىل هذه،

وركه. يف النمري» «ود ل
أبيه قدر يكمل هو بل املهد، يف بالحكمة لينطق حرام، كابن املوعود، الطفل ويُوَلد
موقع يف — املحرتق الرماد أي — إذن فهو األم، استنشقته الذي املحرتق الرماد هو الذي

نفًسا. وتسعني لتسٍع قاتل5 سوى هو ما والذي األب،
الخادم تنكُّر الخائنة، الزوجة اللغز، امللك، رؤيا مثل: الجزئيات تتواىل وهكذا
املقولة عن هنا ناهيك الصالح، القاتل أو القاتل، تمجيد القتل، عدالة امللك، بديل العشيق،
والتسلط. التاج عىل حفاًظا اآلن، ذات يف واملغتال امللك بديل للطفل االجتماعية الطبقية
— والتسعني التسعة قاتل أي — به ينتهي الغنائية الشعرية املالحم إحدى ويف
مكانه يتبادل والتعليمية الوعظية العربية النصوص من عديد ويف الجنة، إىل املطاف

الصالح.6 الخريِّ نقيضه مع ورشير كقاتل
— والعربية الفارسية الثنائية يف والرش الخري رصاَعي إىل يشري ملمح ولعله
لخصمه جلجاميش مصاحبة ومنها العبورية، الرحالت مثل — بعُد فيما اإلسالمية
يتبدى ما فكثريًا املقدوني، لإلسكندر لقمان والحكيم ملوىس، والخرض أنكيدو، ونقيضه

التابو. تحت أو مقديس 5

اللصني. مكان املسيح يأخذ أن أو السفينة، يف العبد مكان القديس أخذ طريقة عىل 6
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طفًال، ويقتل جدرانًا، ويهدم سفنًا، يُْغِرق فهو صالح؛ ومغتال كقاتل ملوىس الخرض
بالقتل. امليسء ومعاقبًا للمحسن منتِقًما أو ُمجِزيًا

الشخصية هذه معرفة لهم أُِتيح األوروبيني أن إىل لة متعجِّ بطريقة كراب ويشري
الصليبية. الحروب فرتة خالل — الخرض — األسطورية

الخرافية الحكايات يف التابوات من سلسلة تحكُّم عن بدايتنا خيط نفقد ال وحتى
األلغاز هذه حل مقدورهم يف شأنًا أقل أناًسا أن وكيف واملحظورات، الحزور أو امللغزة
امللغزة العويصة واألسجاع واألشعار والتعاويذ والعبارات والكلمات والرؤى والطالسم

لغريهم. واملحظورة
واملخاطر، واألشعار والعشق الحب حكايات والحزور األلغاز هذه تصاحب ما وعادًة
يكافئه لغًزا البالغ ابنه عىل األب يطرح ما فعادة العربية،7 أو السودانية أو املرصية سواء
أنها أو طولها»، مثل أو َقْد «عْرُضها فتاة من الزواج منه يطلب كأن حلَّه، إذا بالزواج
الفتاة تساعد وقد أضعافها، بردِّها ويطالبه ذبيحًة يعطيه وقد والرشف، العرض تصون
اللغز حل يستغرق قد كما والشطارة، الذكاء عىل يعتمد الذي اللغز حل يف الزواج طالب
الذي أوًال فتاته والد عىل العريس البطل يتعرَّف النصوص من كثري ويف طويلة، سنوات
— كلغٍز — ولبن وتمر بيض كغريب؛ طعاًما له العروس االبنة فرتسل خربه، لها ينقل
املساعدة أو اإلنجاب أو اللقاء مواقيت أو النهار ساعات أو وأشهرها، السنة فصول بعدد

العريس. البطل طريق تعرتض ومعضالت األحجية حلول يف
ويف حزر. أو لغز يف وعنوانها ببلدتها حبيبها تعريف إىل الحبيبة تلجأ قد كما
بعد ثقاب بعود وأخريًا وحجر، وليمونة بإبرة لحبيبها ا رسٍّ الفتاة تُْلِقي سودانية حكاية
بيتها ويف — سنار أو — نار سن: بلدة من أنها الحبيب فيفهم سنتها، عىل نقرت أن

اإلبرة. رمز حائك: البيت وبجوار ليمون، شجرة الحجري
األلغاز هذه وحل طرح يف طويل باٌع الوبر أصحاب العربية والقبائل وللبدو
العربة» «عرب يسأل لكي املخاطر؛ يقطع الحدوتة بطل يذهب فلقد والحزور، والطالسم
اللغوي، باإلعراب العربية التسمية وعالقة العربية، الفصاحة إىل إشارًة العاربة العرب أو
شاعر عن السورية الحكاية هذه يف كما عربية، فتاة يف والذكاء الفصاحة هذه تتمثَّل وقد

ومات. له» فقلت عائدي يل «لوح بيت: بشطرة له لفظ الذي امللك

يمني. وجنوبي سعودي، شمايل العربية، الجزيرة تراث املقصود 7
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له: أكملت فصيحًة، عربيًة فتاًة امللك سأل وعندما

ت��تَّ��ِق��د ب��ال��ت��ل��وي��ح ال��ن��ار ب��أن ع��ل��م��َت أََم��ا ت��زدن��ي ال ل��ه: ف��ق��ل��ت ع��ائ��دي ل��ي ح ل��وَّ

طلب التي الحطاب بنت8 مثل فقرية، ابنة أو ابن الحزر أو اللغز يحل ما وغالبًا
يلفَّ بأن أبيها عىل البنت فأشارت الوقت، ذات يف والبًسا عريانًا يأتيه أن أبيها من امللك

فنجا. صيٍد بشبكِة نفسه
ببسطاء الدوام عىل منوط والحزور األلغاز هذه مثل بحلِّ االقتدار بأن الجزم ويمكن

والقهر. االضطهاد يسومونهم َمْن مواَجهِة يف املضطهدين من الناس
سجني وهو يوسف لحل املصاحبة أشكاِلها أقدَم ننىس ال أن هنا الالئق ومن

سلطة. أقىص إىل الوصول لحني ذاته، فرعون ثم فرعون، خادمي لُحلم مضطهد
وكاد ذقنه، له نتف حني فرعون، مواجهة يف — الطفل — موىس وتمرة جمرة ثم
يفرِّق ال طفل أنه بحجة آسيا؛ السيدة فرعون زوجة لت فتدخَّ به، يفتك أن فرعون
بدًال بالجمرة وأمسك موىس أُْلِهَم فعًال والتمرة بالجمرة جاءوا وحني التمرة، من الجمرة

واللسان.» الفم ثقيل إني «ربِّ لسانه: ثقل هنا ومن التمرة، من
ولعنات األخَويْن، من بدءًا واملعجزات، الخوارق عن كثريًا والحزور األلغاز تبعد وال
واحدة مرًة لقاعه الشمس أشعة ومساس بعصاه، البحر ورضبه للمرصيني، العرش موىس

شعريٍّا: لغًزا أصبحت إنها حتى

ه��ات��ل��ي ق��وم ف��ن وص��اح��ب ف��ن��ان ك��ن��ت وإْن
ج��ات م��رة ال��ش��م��س ف��ي��ه��ا ج��ت أرض م��ن أم��ارة

وثروته قارون قرص بابتالع األرض أمر حني قارون، مع موىس خوارق بقية وكذا
خديه.» أرض «يا مشريًا: واجهه حني ألمره، األرض وإطاعة الشمس عني تسدُّ التي

وِضياَعه. وقَرصه قاروَن األرُض فأغرقت
النصوص أقدم من جلجاميش مللحمة والبابلية السومرية ِقَدًما األكثر املنوعات وتَُعدُّ
كما — قلقاميش أو جلجاميش تجوال خالل خاصًة واأللغاز، التضمينات هذه يف امُلْغِرقة

القاهرة. الكتاب، هيئة إسماعيل، الدين عز د. السودان، يف الشعبي القصص 8
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دائًما ل يتجوَّ مضاَعفة ساعة عرشة اثنتي ظلَّ حيث السفيل؛ العاَلم يف — العرب يه تسمِّ
مرادف أنه يبدو الذي الخلود عن بحثًا لياٍل، وسبَع أيام ستَة النوَم وقاَوَم الظالم، يف

ظ. التيقُّ
تونبشتم»، «أو اآللهة كبري إىل جلجاميش السامي البطل ذلك وصل ما إذا حتى
الرغيف يعجن «وأن رأسه، عىل أرغفة سبعة وضع منها االمتحانات، من للكثري تعرََّض
ويشوي الثالث، ويحمر يختمر، الرابع ويرتك الخامس، ويبلِّل السادس، ويشكِّل السابع،

رأسه».9 عىل وهو لألكل األول ويعدُّ الثاني،
أبطال يصادفها ما عادًة التي — والحزور األلغاز هذه مثل طرح أن ويبدو
ذاته البطل يلجأ ما كثريًا لكن البطل، لتعطيل حيلة بمثابة كانت — الخرافية الحكايات

ليُعِجزهم. وأعوان وجان وعفاريت َمَردة من يتهدَّده ما عىل طرحها إىل
حكايات من كثريًا أن يُالَحظ بل النوم، مقاَومِة جزئياُت العربية حكاياتنا يف وتكثر
إىل — اللغز بحل املوعود — الثالثة الشطار أصغر فيها يلجأ والشامية، املرصية الشطار

متيقًظا. صاحيًا معانيًا ليظل نفسه جرح
حل عن يعجز «َمْن بأن القائل باملضمون خاصٍّ بشكٍل الهندية الحكايات وتحفل
عىل امللك يطرحه الذي اللغز يكون النوع هذا من هندية حكاية ويف حياته». يفقد اللغز
الشكل نفس لهما خشبيتني دميتني عن عبارة الجميلة؛ األمرية ابنته من الزواج راغبي
حائك، أو خياٍط صبيُّ فقري ولٌد يتقدَّم وحني بينهما، التفريق واملطلوب واإليقاع، والحجم
أن إىل حد، أقىص إىل الطبيعي بالحجم املتشابهتني الدميتني لغز حل يف طويًال يفشل
الدميتني إحدى أذن يف يُسِقطهما إبرتني فيستخرج مهنته، أدوات إىل النهاية يف ينتبه
ما لكْن أعماقها، يف اإلبر كوخز وتصونه الرس تحفظ ال إنها أْي فمها؛ من فتستخرجهما
فمها، من تلفظهما أن دون بهما تحتفظ فإنها الثانية، الدمية أذن يف إبرتَيْه يُسِقط أن

الرس. وحفظ الكتمان عىل القادرة الفاضلة الدمية هي وأنها الرس، تكتم أنها بمعنى
«كاره»؛ أو ألدواته فقط باستخدامه اللغز الحائك صبي اخرتق النحو هذا وعىل

واستعداده. مهنته

عام. آالف ٥ يفوق اللغز هذا عمر 9
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بساحات أشبه جماهريية احتفالية اجتماعات يف الحزر أو اللغز يُْطَرح ما وعادًة
العرائس، بيوت أمام أنكيدو لخصمه جلجاميش مناَزلة ذلك من والقصور، املدن

املقدسات. للبغايا العشرتوتية املعابد ساحات بها واملقصود
— امللك ابنة تطرح مرص، من هريودوت جمعه الذي «كنزرامبسيت»10 نص ويف
وأعجب أغرب سماَع بها الجنيس االتصال طالب من تطلب أن يف املمثَّل لْغَزها — البغي
اضطر حني بأنه يخربها حني اللص البطل وينجح حياته، يف البطل صاَدَفها حكاية

أخيه. رأس لقطع
سودانية ِللُْعبة إجادتها فهو السودانية، الخلخال حكاية يف الجميلة فاطمة لغز أما
ثيابه وربما — ثروته من بها االتصال طاِلَب تجرِّد «املانقال»، ب تُْعَرف منقرضة شعبية

تهزمه. حني —
إنها حيث العشرتوتي؛ جانبها لها واألردنية واللبنانية السورية الحكايات يف واملرأة
حي وهو الصباح أدَرَكه فإْن واحدة، ليلة أوًال معها ينام «أن يتزوجها َمْن عىل تشرتط

زوًجا». َقِبَلتْه
الحكاية بطل أن طاملا فنائه، ببذور ل محمَّ أنه يف التابو أو الحزر جدلية فتكمن
بكل الهزائم وإلحاق واملحظورات، املخاطر اقتحام يف االنتصار عىل األمر نهاية يف قادر
امللغزة الحكايات هذه ملثل إن بل دوًما، املتفائلة العبورية رحالته طريق يعرتض ما
كل يف الشعبية — الخرافة أو — للحكاية مالِزٍم وأكيٍد جوهريٍّ كَمْلَمح السعيدة نهاياتها

العاَلم. شفاهيات
أكانت سواء التابو، بمعنى املحظور مواَجهة يف يقف حاالته كل يف فالبطل هنا ومن
والشياطني الجان مع االقتتال كانت أو األرض، تحت ما — الذوات — وعالم أمكنة
وثعابني لِحيتاٍن ِضباع من الجبال، ووحوش والسلعوات والنداهات والرياح والعفاريت
والرسوم الحفائر بها جاءت ما إىل أقرب مجنحة، خرافية وحشية حيوانية وتنينات
واألعوان، وامَلَردة والهجني الهايشة مثل: الغريبة، أسماؤها ولها واآلشورية، البابلية
الصحراء»، رمل من حبًال يجدل «كأْن ممكنة غري أو ة ميرسَّ البطل مطالب أكانت وسواء
واالنتصاُر املهد، يف بالحكمة يتكلم مولوًدا أو أوانها، غري يف تَْطَرح وجنَّاٍت أشجاًرا أو

األمر. نهاية يف البطل حليُف

الكتاب. هذا من الثاني الفصل يف واملكارين»، اللصوص «حكايات تناوله يف استطردنا الذي 10
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بخاصة والعربية الرشقية مجتمعاتنا يف تتمثَّل التابو حاالت أقىص كانت فإذا
إيالجها. عىل الدوام عىل قادٌر الحزر فإن والجنس، للمرأة بالنسبة

«لذة عن بسيط رجل عىل سؤاله امللك يطرح املرصية، اللذة»11 «لذة حكاية ويف
«حكمك للملك: قائلًة القتل من أبيها وإنقاذ الحل بتقديم الصغرية ابنته وتقوم اللذة»،

اللذة.» لذة دي حريمك مع نومك لكن لذة، دي لرعيتك
عرفت، كيف سألها حينئٍذ صغرية، بنوت بنت تزال ما أنها امللك منها عرف وعندما
يكون وأن بد ال العذاب لهذا الدافع أن فعرفت ومعاناتها، أمها والدة آالم عن ثَتْه فحدَّ

اللذة. لذة هو
فيذكر الهندية، املصادر يف انفتاحها أقىص إىل — اللغز — الجزئية هذه وتصل
يتحوَّل ملك عن املاهابهارتا، الشهرية الهندية امللحمة يف صاَدَفها هندية، حكاية «بنفي»
رحلة عرب عرشه عن يتخىلَّ وهنا — تابو — محدَّد نهٍر يف ليستحمَّ ينزل حني امرأٍة إىل

جدًدا. أوالًدا — امرأًة أصبح أن بعد — يلد وهناك موحشة، غابة يف عبورية
الوضعني وأي اللذة»، «لذة عن سؤاله أو لغزه عليه ليطرح إندرا اإلله يزوره وحني
يظل أن ل يفضِّ بأنه املرأُة امللُك يجيب امرأة؟ يظل أم رجٍل، إىل ا مرتدٍّ يتحوَّل أن ل: يفضِّ

الرجل». من — الجنس — بالحب استمتاًعا أكثر املرأة «ألن امرأًة؛
الهومريَة الحكاياِت الجنسية النوعية التحوالِت هذه مثُل اعرتت ما فكثريًا كذلك
لذًة يجني «أيهما اللغز: هذا حول وهريا تريزياس الخرايف املتنبئ الكاهن مثل اإلغريقية،
الكاهن ذلك — نفسه تريزياس إن بل املرأة؟» أم الرجل أهو الجنيس: االتصال من أكربَ
يجري اليشء ونفس امرأة، إىل ل تحوَّ ما كثريًا — التسلط صف يف الدوام عىل الواقف

الهندية. الكالسيكيات يف لآللهة حدوثه
الطوطمية، أصولها عن — التابوات أو — والحزور األلغاز حكايات تكشف ما وعادًة
حيث من ملحوظة درجة وعىل القيمة، عالية شعبية حكمة أو مأثوًرا تؤكد قد هي بل
مواَجهة يف وهكذا، وزوجة حبيبة أو طائر أو إنسان جانب من سواء ، والتبرصُّ الذكاء

متسلِّطني. شبعانني كبار ك وُمالَّ وأعوان، ونماردة وفراعنة مللوك تسلُّطيٍة ُقًوى
جميلة فتاة عليه تقف — بري أو — عربي نجع عىل املتنكر امللك ف توقُّ ذلك من
سواء السامي، الفولكلور يف الرتدد دائمة خرافٌة معروف هو كما وهي جرارها، تمأل

غري. ليس والجنس، السلطة كلتا عىل قارصة هنا فاللذة 11
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ناحور بن البان خاله ابنتَْي مع — إرسائيل — يعقوب لقاء مثل امُلعاش، أو التاريخي
يف القيسيني العدنانيني العرب أبو — إسماعيل مع وتكررت وراحيل، ليئة الحوراني:

سيناء. أو َمْديَن يف شعيب ابنة مع موىس وكذا الثانية. زوجته مع12 — الشمال
الجميلة، — البدوية أو العربية — البنت الخرافة، هذه مثل ملك يواجه إن فما
زي مش عاليك بري يا ليه الفلسفي: الطبقي هذا تساؤله طارًحا فوره من يبادرها حتى

عاليك؟ زي مش وواطيك واطيك،
يحميها.» بعل13 قلة … واطيها زي مش «عاليها البنت: قالت

الشيق، امللغز الحوار هذا طريق عن وتراَسَال ُسبْحته وأعطاها وتعاَرَفا سقته وهكذا
من سلسلة حلول يف املرأتان تتبارى وهنا الحرضية، زوجته عىل امللك تزوَّجها أن إىل
والحرضية العربية14 زوجتَيْه من كالٍّ امللُك يََهَب بأن تنتهي امللغزة، واألقوال الحزور
تعود العربية الزوجة أن إال لرصفها، املدينة إىل النزول منهما ويطلب متساوية، نقوًدا
سؤاله عىل امَلِلك وتُِجيب كليًة، يكفيها وزوجها — ُمِرسفة غري أنها بمعنى — بنقودها

املدينة. يف أعجبها ما أحسن عن
بما ينضح ماعون كل ألن الزيات والجزار؛ والزيات النجار دكان «عجبني فتجيب:
يزداد والدواليب، األبواب يف يقدم ما كل — لطزان15 — خشب فيه ألن والنجار فيه،

عرقوبه.»16 من معلَّق واحد كل ألن والجزار وحالوة، جماًال
تقديس مكانها هنا املالحظة أن إال متداولة، أمثال أو مأثورات بالطبع وهي

األخشاب.
كل أن كيف عن والشائع للمأثور الصادمة الواقعية مدى مالحظة يمكن وأيًضا
مدى يف املأثور هذا فجدلية ذبيحة، كمثل عرقوبه من معلق الطاحن العالم هذا يف إنسان
إىل يشري مما — الالأرسي بل — الالقبيل وموقفه فرديته جانب إىل الدامية وحشيته

حداثته.

العفوفة. أو باملنية وهاجر» «سارة باالد: يف ى وتتسمَّ 12

الزوج. بمعنى تَِرُد هنا البعل 13
«الحرضية». الحرض أو املدن ساكنة الزراعية، مواجهة يف البدوية أو 14

املقدس. الزان خشب 15

الذبيحة. مثل 16
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قيمة إرساء يف يتمثَّل األخالقي دورها الفصيلة هذه من التي العربية فالحكايات
املرأة. شأن من واإلقالل الخال، وتقديس العربي، الكرم مثل: بعينها،

بنت يا الفالني اليشء «هاتي لها: قال زوجته، من شيئًا طلب كلما عربيٍّا أن ذلك من
وأثمن الخفيف، «أخف عن لغزه عليها طرح حتى الزوجة اعرتضت إن وما الرأي.» عادم

الثقيل». وأثقل الثمني،
الضيف، حلول هو الخفيف فأخف ابنها، بمساعدة اللغز حل يف الزوجة وتنجح
أو عادة — أوضحنا كما — وهي الكريم، مضيفه حجر يف وجلوسه البخيل، عىل وثقله
بل التكريم، يف مباَلغًة مضيفه حجر عىل الضيف جلوس عن بكثرة تَِرد عربية تقليدة
الشاذ الوضع هذا ذات يف ليُجِلسه مضيفه — غالم أو طفل — الضيف يطلب ما وكثريًا
شخوَص — العربي الكرم عن — التقليدة هذه الَزَمْت ما إذا خاصًة تساؤل، لكل املثري
الذي الطائي وحاتم والخرض بموىس بدءًا وكرماء، وأولياء أنبياء من املقدسة الرتاث هذا
من الثاني النصف يف عاش قديًما، عربيٍّا شاعًرا الحقيقة يف «كان أنه ديرالين فيه يرى
يفوق صورٍة إىل صورته حوَّر شعبي فاريس كتاب وهناك امليالد،17 بعد السادس القرن

البطولية.» أعمالهما يف اإلغريقيَّنْي وتسيوس هرقل
تشري كما — وهو الثمني، أثمن فهو زوجته، عىل الزوج طرحه الذي الثاني اللغز أما
عربي، مرصي شائع شعبي معتقد أو مأثور وهو طوبة، شهر يف البحر ماءُ — الحكاية
والقوى ِصبَاه إىل الشيخ رجوع أو بَا، الصِّ وعودة الخلود ماء عن البحث بجزئيات مرتبط
بالتحديد. طوبة18 شهر يف — التابو — املاء هذا من يرشب أن له يَُقدَّر مَلن الخارقة،

البخيل. عىل الضيف نزول فهو الثقيل أثقل أما
إىل يشري ربما األب، تعرَّفه أن بعد وابنه األب بني مباراة يف الحكاية وتستطرد
ويباريه يردَّ أن ابنه من يطلب األب أن ذلك والفصاحة؛ الذكاء حتى تواُرث يف االعتقاد
الرجال بنت يرد وما الخزام، والجمل اللجام إال الحصان يرد ما «يابا قائًال: االبن فينطلق

بدنتها. أو قبيلتها أو وعائلتها أهلها أْي رجالها.» إال
اإليقاع ذات الخرافية للحكاية األم األنماط من الكثري أعطت مرص أن ح ويرجَّ
فرعونًا أن ذلك من والكذب، للصدق وأخرى سحرية، جزئيات تداخلها والتي املتالحق،

قرن. من بأقل اإلسالم عىل سابق أْي 17
صلد. ثلج إىل املاء ل تحوُّ بني التناقض مدى من البدائي الذهن تهيُّب مالحظة مع 18
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انقلبت ما رسعان كسمكة اصطادها قد كان فقري لصياد جميلة زوجًة يغتصب أن أراد
يسامره، للتو منها مولود طفل بطلب زوجها فأعجز فاتنة، بحر عروسة أو جنية إىل
قائًال امللك مواَجهة يف العرش كريس اعتىل الذي بالطفل وجاء الشاطر البطل نجح وحني

البيت.» صاحب واال الضيف «عىل املثل:19
الضيف. عىل امللك: أجاب

كتكوتني، جابت أمي صغري وأنا لكن سنة، ٦٠ سني «أنا قائًال: الطفل تنحنح
النخلة يف الطوب حدف ومن بلح، نواية عليه وقعت كتكوت، عدا ما كلهم ماتوا رضبتهم
دي األرض جدع يا وقليل: جاري عليه مر سمسم، وزرعتها حرتها جزيرة أصبحت
الزكايب، أربط وحاولت الزكايب، يف األرض من السمسم فلميت سمسم، تزرعيش ما
عليها، دورت سمسماية، مني غايب عشان اتربطيش ما أنا وقالت: زعلت منهم زكيبة

الطور.» حافر يف لقيتها
منه وطالبًا موافًقا الطفل يبادره حتى كذبه، من ضائًقا الطفل امللك يقاطع أن وما
طق وهنا الجميلة، الفقري الصياد زوجة اختطاف يف امللك نية عىل املواَفقة الوقت ذات يف

ومات. امللك

التي العربية املحاذير أو الحذر ملوتيفات إحصائي شبه رصد إىل التوصل بالطبع ويمكن
يف اإليجابية إىل أقرب الشعبي، العربي الفكر لقنوات جوهريٍّا َمْلَمًحا تشكِّل أن يمكن
تكاتفها يف — والقبلية والسلفية والدهرية الغيبية — السالبة اآلِسفة املالمح بقية مواجهة
مع ذلك املضادة، والثورة املعاكسة السباحة صف يف — الدوام عىل — العامل السالب
تفيض الذي واملغزى الذهن، وشحذ الذكاء إلبداعات الرصد هذا مثل أن االعتبار يف األخذ
ذلك: من والطراوة، البذخ حياة من سخريتها يف امللغزة الخرافية الحكايات هذه مثل به
له يقفن الثالث وزوجاته مستغرًقا، سعيًدا أرضه يحرث امللوك أحد شاَهَده الذي الحراُث
بينهنَّ يحول وال ، تهنَّ وِعْرشَ معاملتهن يُحِسن ألنه البارد؛ واملاء باألكل الحقل رأس عىل

يُِرْدَن.20 ما وبني

املأثور. والقول الحديث بدء أْي 19
الخبص خصالها من التي الثالثة زوجته عدا فيما واملضاجعة، املفرط الجنس أو الرسقة أكان سواء 20

وخنقها. استنكارها إىل به دفع مما واإليقاع؛
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املشقق، بكعبه علق الذي الثعبان لحنش منتبه دون عنفه بأقىص يعمل آخر وحراث
أنه لدرجة ونعيمها، القصور حياة وتتملَّكه تأخذه حديقته يف ليعمل امللك يختاره وحني

الفراش. ويالِزم أصبعه يف صغرية نبات شوكة دخول أول عند يمرض
لشجرة اقتحاٍم أول عند الفردوس من الطرد حكاياُت — ننىس ال ولكي — وكذا

واليوطوبية. والفاضلة املسحورة املدن داخل املوت من شكايٍة أول وعند املعرفة،
للسندباد الليايل بها جاءت التي العربية املنمنمات تلك عن التغاُفل الصعب ومن
داود وحكايات البابيل، األصل ذي الرسياني أحيقار أو الحكيم، وهيكار ولقمان، الحكيم،
وحياة بغداد، نسوة ثم الشحاذ، والراهب والزاهدين، الشمامسة وحكايات وسليمان،
الوسطى الطبقة تواجد بداية إىل املشري الخليط املزيج وذلك املقدَّس، والبغاء الحريم
وإسكافية، وخبازين، وحلوانية، فطاطرية، من وصنايعية؛ حرفيني من الصغرية
جبَّارين، عاهات وذوي ثرثارين، قني وحالَّ ارة، وبَحَّ َمَهرة، وصياغ وصيادين، وخياطني،

اقني. وأفَّ وصيع، ولصوص، حكماء، وأطفال املحجب، األحدب مثل
العاجز بينما يعجز، القادر أن هو امللغزة الحكايات هذه لكل املشرتك والقاسم

يقدر.
الناس، وبسطاء الفقراء شأن من تُْعِيل لجدلية ثالث حدٌّ أو نتيجٌة يُالَحظ كما وهو
السلطوية للقوى الثاني الحد أو الطرف مواَجهة يف دوًما املتفاقم األزيل رصاعهم عرب

املجتمع. داخل القادرة املتجربة
الشعب. البسطاء؛ بانتصار دوًما تنتهي

133





الثامن الفصل

ِزقني النَّ ار اللصوصوالشطَّ األبطال
ارين واملكَّ

بإحدى الشفاهي مصدره من — وامللك اللص — النص هذا أجمع وأنا قليًال ًفا متأفِّ كنُت
عىل نظري وقع أن إىل قارون، بحرية من قريبًا الواقعة املجدبة، الصغرية الفيوم قرى
يحوي التي التسعة، كتبه من الثاني كتابه يف «هريودوت» أورده حني املدوَّن مصدره
تحدََّث التي التسع، «زيوس» بنات من والفنون العلوم عرائس إحدى منها جزء كلُّ
أو الليبية كاألحاديث العام، باسمه جزء كلَّ مسميًا القديم، الرشق عن التاريخ أبو فيهم
هذه فيها ن ودوَّ ٤٤٠ق.م، عام حوايل زارها التي مرص عن حديثه ثم اآلشورية، الروايات
ومشاهدات أحداث من ودوَّنه جمعه ما مع ١٩٦٣ عام جمعتها التي الشفاهية الحكاية
هو اآلن حتى قلته ما «إن :٩٩ الفصل يف بهذا يشري كما وأسطورية، فولكلورية ومواد
بقصِّ فصاعًدا اآلن من وسأبدأ الشخصية، وأبحاثي وآرائي الخاصة ملشاهداتي نتيجة

سمعته.» ملا طبًقا املرصية الروايات
املجيء يف سبقوه الذين واملفكرين الة والرحَّ املؤرخني كل مثل مثله وهريودوت
امللطي»، «هيكاتية مثل: املجيء يف سبقوه سواء — القديم والرشق مرص إىل
ديودور وكذلك األبدري، وديموقريطس ووسولون، وطاليس، وأبقراط، وفيثاغورس،
واملئات وأفالطون، وبلوتارخ، البيزنطي، وأسطفانوس وبلينوس، واسرتابون، الصقيل،
سواء اإلنسانية، املعارف ألغلب أساسية مراِجَع ومالحظاتهم كتاباتهم أصبحت — غريهم
اإلثنولوجية والدراسات بالفولكلور يتصل ما أو واالجتماع، بالتاريخ منها يتصل ما

التاريخ. قبل ما وعلم املقارنة واألساطري
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ففي البعض، بعضهم يف التشكيك داِئِمي كانوا الة والرحَّ املؤرخني أولئك أن وبرغم
بالجهل اتهمه الذي امللطي هكاتية مثل — سبقوه فيَمن هريودوت فيه شكَّك الذي الوقت
الحياة داخل لتغلغله وذلك للربابرة»؛ «صديًقا كان بأنه هريودوت بلوتارخ اتهم —

الفاحصة. وبصريته النفاذتان عيناه عليه تقع ما ومسجًال راصًدا مرص، يف الشعبية
يف بكامله الغوص بعدم نفسه عىل هريودوت قطعه الذي العهد أن تقديري ويف
املؤرخني من لغريه بالنسبة مثًال تمَّ ما بعكس املرصية، واألساطري واآللهة الالهوت قضايا
أخص وبشكل واسرتابون الصقيل وديودور هكاتية مثل: مرص، زاروا الذين واملفكرين
والحكايات القصص مثل: واملعتقدات، الحياة مظاهر رصد إىل طاقته ه وجَّ فقد بلوتارخ،
والجاليات القديم املرصي التقويم وكذلك والوفاة، والزواج امليالد وشعائر وطقوس
ويونانيني فرس من امليالد، قبل الخامس القرن يف مرص بها تزدحم كانت التي واألقليات
معيشية ومظاهر وتقاليد عادات من يتبعهم وما وليبيني، وأحباش وفريجيني وفينقيني

يومية.
س بتحسُّ البهائم يفرزون الذين «الفرازين» مهن عن يتحدَّث هريودوت راح لذا
إذ — الحيوان رأس أكل عدم املرصيني عىل حرَّم الذي «التابو» وعن ذيولها. تحت ما
ذبحها، بعد الذبيحة أحشاء إخراج وطرق والخنازير — خطيئة كل مكمن الرأس إن
البرشية التضحيات وتحريم املقدس، إيزيس لحيوان تقديًسا األبقار؛ إناث ذبح وتحريمهم
وحتى واإليجيني والساميني اآلسيويني عادات خالف عىل والبنات الذكور األطفال من
بعد املعابد دخول وتحريمهم والكالب، الخنازير نجاسة عن تحدَّث وكذلك اليونانيني،
يجامعون — واليونانيني املرصيني عدا فيما — الشعوب «وسائر اغتسال، دون الجماع
بها يتقي كان التي الكيفية عن سبقهم ثم اغتسال»، دون ويدخلونها املعابد، يف النساء
أي «باسم اكتشاف يف وسبقهم «الناموسيات»، باستعمال البعوَض القدماء املرصيون
األول اكتشافهم وكذلك وكذا»، كذا يوم يف يُوَلد َمن وحظ يوم، وكل شهر كل يسمى إله
طبقة املجتمع: منها ن يتكوَّ كان التي السبع الطبقات عن تحدَّث وكذلك «املساحة»، لعلم
حني»، «واملالَّ واملرتجمني، والتجار، الخنزير، ورعاة البقر، ورعاة املحاربني، وطبقة الكهنة،
حني مرص، الهوت عن الحديث بعدم نفسه عىل قطعه ملا وفاءً صمته أقىس كان لكن
تمثِّل التي املستديرة البحرية هذه يف ليًال تُقدَّم كانت التي «االستعراضات تلك عن تحدث
عليم أنني ومع «أرساًرا»، املرصيون يسميها التي أوزيريس) (يقصد املحزن مصريَه

بصددها.» الصمت ألتزم أنني إال منها بكلٍّ يدور ما بتفاصيل
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واإلخصاب الجوع آلهة من يطابقه وما أوزيريس، املمزق اإلله قيامة عيد واحتفاالت
بحر جزر يف زاجريوس» وديونسيوس واتيس تموز أدونيس األوسط: الرشق طول عىل
«ديونسيوس» بعيد املرصيني احتفال يكون «ويكاد قائًال: اإلغريق عند وديونسيوس إيجه،
الرقص، عدا فيما به اليونانيني احتفال الوجوه جميع من يشبه أن — أوزيريس يعني —
بواسطة تحريكها يمكن ذراع، منها التمثال طول تماثيَل، املذاكري من بدًال ابتكروا وقد
باقي عن كثريًا يقل وال متحرك بها التذكري وعضو القرى، النساءُ بها تطوف خيط
السبب عن أما بديونسيوس، تتغنَّى الالتي النساء تتبعه ار، الزمَّ املوكب ويتقدَّم الجسم،
الجسم، أجزاء سائر دون يتحرك وكان الحجم، كبري التذكري عضو كان أجله من الذي

يروونها.» مقدَّسة قصة فلذلك
عاِلمنا يقول وكما هي التي «القصة» رسد يف الخوض عن هريودوت ويصمت
إيزيس أسطورة «إنها هريودوت: كتاب عىل املوسوعية وتعليقاته رشحه يف بدوي أحمد د.
املقصود يكون فقد األعضاء، سائر دون التمثال من املذكور العضو وتحريك وأوزيريس،
النهر.» يدي بني الحياة عودة إىل ثم العضو، عىل والعثور «أزوريس» بعث إىل الرمز منه
أيام يف مرص إىل َقِدَم هريودوت ألن صحيحة؛ بدوي أحمد الدكتور تفسري وسالمة
موسوعته يف الثاني املجلد من الرابع الجزء يف — الرأي هذا فريزر ويؤيد الفيضان،
عن الرائدة دراسته يف بقوله — جزءًا عرش أربعة البالغة الذهبي» «الغصن الذهبية
والنبات، املاء وقحط بجدب وتصحو تموت التي واالخرضار الزرع آلهة الفصلية، اآللهة
تموز، أوزيريس، اسم تحت املتوسط األبيض البحر رشق يف بكثرة منترشة كانت «والتي

آسيا». وغرب مرص لشعوب وديونسيوس واتيس أدونيس،
نعود واألساطري، الرتاث هجرات عن الجزئية هذه تفاصيل رسد يف نتوه أن وقبل
ذَكَرها شفاهية حدوتة عىل — َعَرًضا — عثوري حادث وهو األسايس موضوعنا إىل
أسماه: مرص ملوك أحد إىل وقائعها ناسبًا كتابه، من ١٢١ الفصل يف بنصها هريودوت
ملوك أول ٢١٠٠–١١٦٨ق.م، الثالث رمسيس أنه بدوي أحمد د. ح يرجِّ «رامسينيوس»،
رسده بداية يف الحكاية موضوع هو الذي امللَك هذا هريودوت ويصف العرشين، األرسة

بقوله: لها

ملك يستطع لم طائلة، ثروة الفضة من امتلك قد «رامبسينيتوس» إن وقالوا
فيها. يدانيه أن أو الثروة، هذه من أكثر يقتني أن بعُد فيما خلفوه ن ممَّ
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الثالث رمسيس أن هو فيه شكَّ ال الذي «واليشء بقوله: هذا عىل بدوي د. ويعلِّق
الفراعني تاريخ يف بمثله نسمع لم عطاءً فأجزل أعطى … الغنى واسع غنيٍّا َمِلًكا كان

وخلفائه.» أسالفه من
حكاياتنا أو حواديتنا من لجانب كبريًا تأثريًا امللك ذلك لشخصية أن تقديري ويف
والتي ،١٩٦٣ عام الشفاهي ها نصِّ بتدوين قمُت التي الحكاية هذه ألن ونظًرا الشعبية،
رمسيس — امللك لذلك وقعت أنها اعتبار عىل الخامس، القرن يف هريودوت دوَّنها
هذه عمر يصبح ق.م، عرش الثاني القرن يف عاًما ٣٢ ملدة مرص حكم الذي — الثالث
يُْعَرف ما تحت تصنيفها يمكن حكايٌة ألنها ونظًرا الزمان. من قرنًا ٣٢ حوايل الحدوتة
يف شائعة حكايات وهي «الشطَّار»، أو «املكَّارين» حكايات باسم الشعبية الحكايات يف
الرئيسية أفكارها بعض أو «موتيفاتها» تصادفني كانت ما فكثريًا العالم، كل فولكلور
املرصية. حواديتنا يف ألخرى حكاية من تائهة مهاِجَرة الثابت، العام بنمطها تتصل التي
«تمتد التي امللك، خزنة بنَّاء أن يف تلخيصها يمكن هريودوت عند املدوَّنة والحكاية
ولَديْه وأطلع بنائها، يف حيلًة صنََع القرص»، من الخارجي الجدار إىل حوائطها إحدى
الولدان وتناوب مات أن وبعد رخاء»، يف يعيشا أن يف منه «حرًصا يموت؛ أن قبل عليها
ا ممَّ أحدهما عىل أطبق ا فخٍّ ونصب خزائنه يف النقَص امللك اكتشف أن إىل رسقتها،
عىل بها ودخل أيًضا، هو أمره ينكشف أن مخافَة أخيه؛ رأس يقطع ألن الثاني اضطر
كلٍّ وأالعيب ودهاء مكر عن لتكشف ذلك بعد الحكاية وتتواىل أخيه، رأس يحمل أمه
أْن وكان وبراعته بذكائه امللك وإقرار امللك، عىل اللص بانتصار تنتهي واللص، امللك من

ابنته. زوَّجه
فبدًال أمه، شقيق وخاله ولد اللصني باألخني تستبدل فإنها الشفاهية حكايتنا أما
النص — اليوم — «حرامي» يقطع أخيه، رأَس «الشاطر» هريودوت لص يقطع أن من

خاله. رأَس الشفاهي
الزمني الفاصل لبُْعِد نظًرا حدوثها؛ من بد ال وكان النصني، بني ضنينة فاالختالفات
وهو الحكاية، فيه وقَعْت الذي الزمن إىل باإلضافة ن، املدوَّ ومصدره الشفاهي النص بني

ذكرنا. كما سنة ٣٢٠٠ الشفاهي اليوم نص عن يفصلها ما
عن االعتذار أهمها: املالحظات، بعض لتوضيح بسيطة مهلة من بد ال وهنا
قرنًا ٢٥ منذ أوصله بما الشعبية، حياتنا يف وغوصه هريودوت عن السالف االستطراد
ويدرك يعرف يَِقظ فولكلور جامع وكأنه أيامنا، إىل املتواتر الحي النص هذا تدوين إىل
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سنتبنيَّ الذي الفولكلوري، الجماعي الشفهي النص أهميَة — املستقبيل فكره بصائب —
الشعبية. للنصوص امليداني الجمع أهمية هي وتلك صداه، مدى

رحلته يف حياة ومظاهر تأريخيات من دوَّنه ما مع هريودوت دوَّنها التي فالحكاية
الفيوم إقليم ومنها مرص، أقاليَم فيها طاف أشهر، أربعة تتعدَّى ال التي القصرية
قرص زار كما سبك، التمساح اإلله املحيل معبوده عن وتحدَّث األرسنويتي، اإلقليم أو

يوسف. وبحر قارون بحرية ووصف التيه، أو الالبرينت1
صاَدَفني والتي بصددها، نحن التي الحكاية لهذه جمعه موطن يذكر لم أنه إال
لكن مؤرق، كبري حد إىل تشغلني وظلت ،١٩٦٣ عام الفيوم من فجمعته الشفهي ها نصُّ
املعاش الشفاهي ونصها القديم ن املدوَّ النص موتيفات بعض بني االختالفات أن امُللِفت
داخلية لهجرات خاضع اآلخر وبعضها عليها، متَّفق شبه طبيعيًة تجيء أيامنا؛ عىل

الواحدة. الحكاية نموذج أو نمط داخل
لالحتكاكات نتيجًة الخارج؛ من النصني كال عىل دخيل الثالث بعضها أن كما
ومن ألخرى، قرية من البرشية والتباُدالت االتصاالت وتُْحِدثها الرتاَث تعرتي التي املتوالية

عام. بشكل والفولكلور الشعبية للحكايات بالنسبة آلَخر، ُقْطر
اتبعها التي األخرية الخدعة يف واضح بشكل الثالث الدخيل االختالف هذا ويتمثَّل
تستقبل أن وأمرها «ماخور، يف ابنته وضع عىل إقدامه وهي به، لإليقاع اللص مع امللك
لها يحكي الذي الزائر بمضاجعتها يفوز أن عىل السواء»، عىل إليها يفدون َمْن جميع

حياته». يف فعل ما وأخبث «أبرع
من الهلينيني مصدرها أكان سواء النصني، عىل دخيلًة تكون قد الجزئية فهذه
املرصيني من الرتاِجَمة أو معلوماته، منهم هريودوت استقى الذين وإيجيني يونانيني
هريودوت مجيء قبل إليها الفاريس قمبيز بهم جاء مرص، يف بكثرة يُِقيمون كانوا والذين

قرن. من بأقل
شعوب من «أخذ مرص، عىل حملًة قمبيز ز جهَّ عندما إنه هذا يف هريودوت ويقول

إمرته». تحت كانوا الذين اليونانيني مملكته

غرفة. آالف ٣ يحوي كان حيث الدنيا؛ أعاجيب أحد 1
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— كيوبس بلغ «ولقد خوفو: امللك إىل ونسبها هريودوت عاد الفكرة هذه ونفس
هو ابنته وضع — املال إىل لحاجته — إنه حتى الرذيلة، درجات أحطَّ — يقولون فيما

مقداره.» إىل يذكروا لم معني مبلغ عىل تحصل أن وأمرها ماخور يف
مرص عن الخلقي الدفاع هو الجزئية أو الفكرة هذه استقصاء من الهدف وليس
الخدعتني، أو الفكرتني بني املقارنة طرح يف الرغبة تكمن ما بقدر وملوكها، القديمة
لَسبْعه بإطالقه ماخور يف البنته امللك وضع فكرة يستبدل جمعته الذي الشفاهي فالنص
رفع والسبع السبع، جاب بعث افتكر، «وامللك الجثث، مكان يعرف الذي الذراع شاهر
عاجله الذي الحرامي، محمد رساية عىل راح بكفه ورضب تحت، وشفتورة فوق شفتورة
القاتلة الواحدة والرضبة منطق». داش ما مات، فالسبع الباب، عليه وأغلق واحدة برضبة
ِسرَي يف كثريًا تصادفنا أسطورية، تضمينة هي تتناش، ما الرجال رضبة تتكرَّر، ال التي

الشعبية. الحكايات وكذلك ومالحمهم، األبطال
امللك استعانة سواء الشعبية، الحكاية عىل دخيلة الفكرتني كلتا أن تقديري ففي
يف بديلتها أو اللص، رس ملعرفة ماخور؛ يف ووضعها بابنته ن املدوَّ هريودوت نص يف
ويعرف بكفه» «يرضب الذي األسد أو بالسبع امللك استعانة وهي الشفاهي، النص
أنه ومنها األسد، أو السبع هذا عىل الشفهي النص يضيفها التي والصفات الجثث مكان
الذراع»، ثابت «األسد إنه2 إله، هو ما بقدر أسًدا ليس أنه إىل تقودنا بكفه»، «يرضب
التصوير يف سواء شعبية، تشكيلية وحدة كأهم الزخرفية وحداته تطالعنا تزال ما الذي
ثابت واألسد وسواعدهم، صدورهم عىل الرجال يوشمه حني الوشم أو الشعبي الحائطي
بطل و«ليولياو» اليونانيني، عند ديونسيوس مثل: الشمسيني، اآللهة ألقاب أحد الذراع
وبقية تموز، اآلشوري الشمس إله مع يتطابق والذي األيرلندية، الرومانسية3 األسطورة
الشمس إله وشمشون اآلشورية، البابلية امللحمة يف جلجاميش مثل: الشمسيني، اآللهة
األبطال طابع النهاية يف واتخذ العربية، الدينية األساطري استعارته الذي الفلسطيني
الربيطانية األساطري يف هرقل وكذلك القضاء، حكم فرتة يف اإلرسائيليني األسطوريني

القديمة.

.The lion with the Steasy hand 2

ق.م. الثانية األلف مطلع منذ وأيرلندا إنجلرتا إىل هاجر فلسطيني، أصل من شمس إله وهو 3
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«الون، مثل: األوروبية املدن من الكثري أسماء ت اشتُقَّ Lion األسد اإلله هذا اسم ومن
إلخ. … وليونس وليدن»، وليون،

واآلشوريون البابليون تواَرثَه سومريٍّا، إلًها كان أنه اإلله هذا أصل كان وربما
َمن «أول أنه واإلنجليزية األيرلندية األساطري إليه وتُنَسب امليالد، قبل الثالثة األلف منذ

الحربية». املعارك يف الحصان استعمل
ماخور يف البنته امللك وْضع سواء — الجزئيتني أو «املوتيفني» كال أن إيلَّ ويُخيَّل
— الشفاهي النص يف الرس ملعرفة باألسد واستعانته هريودوت، عند اللص رس ملعرفة
مرتابطة. أسطورية تضمينة األصل يف كانا إنهما آخر: وبمعنى اآلَخر، منهما كالٍّ يُْكِمل
الشعائرية الحكايات أو الشعبية والحكاية األسطورة بني والتغريات فالتداخالت
إال هي ما — جريم4 األََخَوان الحظ كما — الشعبية الحكايات وبعض االستمرار، دائم
الحكايات بموتيفاتها انتفعت األساطري من وكثري أساطري»، «بقايا أو ممزَّقة، أساطري

البرشية. للوقائع تأليهها يف الفوقية عواملها إىل ورفعتها الشائعة الشعبية
بدًال — برشيني واملكَّارون طَّار الشُّ أصبح «عندما أنه جوم» ل. ج. «سري ويرى
— إلًها كونه من بدًال — إنسانًا البطل أصبح وعندما — مقدسني أصل يف كونهم من

أحدوثة». األسطورة أصبحت
يحيلنا — بينهما الزمني الفاصل رغم — املوتيفني الجزئيتني بني املطابقة فإن لذا
نساء تطاردهم الذين أولئك الشمسيني، اآللهة كلُّ بها تتسم دة موحَّ شبهة خصيصة إىل
السومرية5 األساطري يف «إناث» مثل: بهم، يَْفِتْكَن ذلك وبعد أرسارهم، ليتعرَّفن إلهات أو
بعد توارثها التي األساطري وهي «ليل»، أو «إنليل» البطل لإلله ومطاردتها الالسامية
عقب اَقها عشَّ تُِحيل كانت التي «عشرتوت» البغي اإللهة أسطورة ومنها الساميون، ذلك
الشهرية، ملحمته يف جلجاميش األسطوري البطل خدعت والتي حيوانات، إىل مضاجعتهم
املتكرر إللحاحها استجاب أن النتيجة وكانت قوته، رس ملعرفة لشمشون دليلة وخداع
يف ألعوبة فأصبح قضاة، ِسْفر يف املدوَّن النص يقول كما املوت» إىل نفسه «تاقت عندما
لدليلة أباح الذي القبيل االجتماعي املسار مع هذا فه ترصُّ تعاُرض من الرغم عىل يدها

الكتاب. هذا من ١ مقدمة يف أكثر باستفاضة هذا إىل أرشنا 4
الدوام. عىل العربي الفولكلوري تراثنا منابع كأقدم السومري الرتاث عنارص تطلُّ كيف يُالَحظ 5
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إىل الزوجة تنتقل أن العادة حيث قبائليٍّا، يتعارض بما الفلسطينية لقبيلتها انتزاعه
العكس. وليس املضاجعة، بزواج ولو الرجل قبيلة

الشمس إله من «اشتقاق قبيلته اسم هو و«دان» إله، ابن معناه شمشون واسم
شماش». اآلشوري

برضبة لألسد محمد الشاطر َقتْل أن َلوجدنا الشفاهية حكايتنا إىل ُعْدنَا ما وإذا
ثم — امللك جاسوس مع حديثه يف بدا كما أكله وربما — لحمه وَطبْخ سيفه، من واحدة
من كلٍّ مع األفعال هذه مطابقة النهاية يف لنا أمكن الرس، ملعرفة له امللك ابنة مطاردة
ملعرفة امرأة طاردته وكالهما األسد، قتل فكالهما وهرقل، شمشون الشمسيني: اإللهني
متنوعاتها وكل الكالسيكية األسطورة يف هرقل نحو و«ديانيريا» شمشون، مع دليلة رسه:

الغرب. يف ومشتقاتها
ذاتها هي ألنها نظًرا الدارسني؛ من عديًدا َشَغَلْت النمطية الحكاية هذه أن ويُالَحظ
الزيبق،6 عيل باسم الوسطى القرون يف ُدوِّنَت قصًة بعُد فيما أصبحت التي الحكاية
التي رامبسينيت حكاية بذاتها هي أنها إىل ل التوصُّ َسبْق نولدكه الساميات لعاِلم وكان

هريودوت. جمعها
ليلة ألف عىل دخيلة وأشكالها متنوعاتها بعض أن القلماوي سهري د. وأوضحت

وليلة.
يدوِّخون الذين الفقراء اللصوص بحيل الشعوب مختلف حكايات احتفاء فإن أخريًا
وسيبرييا، وقربص إيطاليا يف عرش الرابع القرن منذ عليها ُعِثَر التي كتلك والحكام، امللوك

الهندية. الكالسيكيات يف أنماط أقدم عىل ُعِثَر كما
كل أواخر يف وتزدهر تكثر والخطافني واملكارين اللصوص حكايات أن ويُالَحظ
ذكره ما الرأي هذا ويؤكد األفول»، إىل الحضارة تلك ترسع «حني حضارية، أحقاب
الفرتة خالل أْي الوسطى؛ الدولة أثناء مرص يف وقعت حكايته أن من ذاته هريودوت

املركزية. القديمة الدولة فيها اضمحلت التي املتقلبة التاريخية
يف األوضح الجانب تشكِّل اقني واألفَّ والحرامية اللصوص حكايات أن يُالَحظ كذلك
والقاهرة بغداد حلفاء كان حني السحر، حضارة إىل شبنجلر ويُْرِجعها وليلة، ليلة ألف

دولتهم. انحالل نحو الخطى يحثون

قوامها. أصالة لها حفظ بما األدبية صياغتها إعادة يف خورشيد فاروق ق ُوفِّ 6
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بعامة، األبيض البحر شعوب فولكلور يف الحكايات هذه مثل من مؤلَّفة آالف وتوجد
باللصوص املتصلة الحكايات هذه ملثل نماذج مجموعَة هنا وسأُوِرد بخاصة، ومرص
عىل بجمعها قمُت التي الشفهية النصوص يف وطرائفهم ونزقهم وأخالقياتهم واملكارين

الكتاب. هذا يف ها نَْرشُ ويَِرد طويلة، سنوات مدى
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التاسع الفصل

احلكاياتاخلرافية أبطال الت حتوُّ
إىلحيوانات وَسْخطهم

الحكايات معظم يف وَهَوام وطيور حيوانات إىل الحكايات أبطال بتحوالت يتصل فيما أما
يف الفاتنات وفتياتها أوديت هنا األمثلة فأهم والتنجيم، ْحر السِّ طريق عن الخرافية

الشهري. البالية تشايكوفسكي عليها أقام التي البجع» «بحرية
وما بالنهار، األمري حديقة من والزهور الفاكهة تجمع التي الجميلة رَّة الهِّ ثم
إحدى يف جميلة فتاة تصبح حتى ليًال، البستان بحرية يف لتستحمَّ مالبسها تخلع إن

السورية. الحكايات
— السحرية خاصة — العربية خرافاتنا يف بكثرٍة املرتددة الخاصية هذه وتُْعَرف
وبالطبع حيوانات، إىل الحكايات لشخوص التحوالت مقدرة وهي املساخيط، أو بالسخط
للسحر ُمالِزمة هي بل العربي، الفولكلوري تراثنا عىل بقارصة ليست خاصية فهي
بالطبع أْقَدُمها عمومها، يف القديمة العوالم ملوروثات مشرتك قاسم هو أو عاملي، كَمْلَمح

املرصية. الربدية األنماُط
من السودانية الحكايات إحدى يف القدرية يف استغراًقا أكثر الجزئية هذه وتتبدَّى
الفتاة باب أمام رمحه منهم كلٌّ يغرز أن الثالثة أبنائه من امللك يطلب حني كردفان،
إحدى جذع يف لينغرز الخالء؛ يف برمحه األصغر االبن يُْلِقي وهنا بها، الزواَج يبغي التي
العرس وليلة فيتزوَّجها، ونصيبه َقَدُره أنها يعرف قردة، قمتها عىل تجلس التي األشجار
يستحوذ لكي ابنه يقتل أن وقرَّر عشقها ذاته األب أن لدرجة ا جدٍّ جميلة فتاة تصبح

عليها.
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املتناسخة النماذج بهذه تزخر التي الليايل يف الكاتب» «القرد حكاية نتذكر ولعلنا
واملتحولة. واملسحورة

«الكلبان مثل: التحوالت بهذه واملرصية واللبنانية السورية الحكايات وتزخر
ْقَن يحقِّ جميالت زوجات إىل اصطيادها بمجرد تتحول التي واألسماك املسحوران»،
ال أبطال، أو وأناس بهائم، ورعاة صيادين، بني ما الكادحني، من أزواجهن رغبات
يصمدون ما عادًة لكنهم — وكارهم أشغالهم َوْلنَُقل: — أعمالهم عن حكاياتهم تخربنا

لهم. اإلنس غري من زوجاتهن امتحان محكات أمام
بنوت وبنات لعجائز التحوالت عىل قدرات يملكن عليه متفق هو فكما الزوجات أما

أشياء. أو وجمادات تسعى وحيات وأسماك وطيور
الوعظية غاياتها حيث من مسمومة حكايات حاالتها معظم يف أنها بعامة ومالحظتي

ينطح.»1 يشبع َمْن «إن مقولة: عند تتفق ما عادًة التي الطبقية، أو االجتماعية
الحكاية بطل يكون ما عادًة جمعها، إىل لت توصَّ التي املرصية النصوص كل ففي
البحر يف بشبكته يرمي إن وما دراعه»، «عىل عمله طاقة من أبعد يمتلك ال معدًما فقريًا
سمكة تكون قد ثقيل يشء عىل رضباته ثالث يف يعثر حتى األرض وجه بفأسه يرضب أو
فتاة تتبدَّى حتى منزله يف بها ملقيًا مستاءً يحملها إن وما حجًرا، أو خشب قطعة أو
واملخاواة، العشق أو والزواج، االقرتان عىل معه واالتفاق مساومته، يف تبدأ شهية جميلة
اإلنيس مخاواة وهو — وخزعبالت حكايات من يصاحبه وما النمط هذا أن مالحظة مع
عىل شائع نموذج هو — للعزاب بالنسبة خاصًة األرض، تحت من لِجنِّية البرشي
بني خاصة ينترش العربية، مجتمعاتنا معظم وكذا هذه، أيامنا حتى مرص ريف طول
بل واألرضحة، املساجد خدم ومعظم والحرفيني والرعاة الفالحني ومجتمعات الدراويش

وَكتَبة. مدرسني من املوظفني صغار وحتى
الثراء إىل والعوز الفقر من البطل ل يتحوَّ وكذا — والِجنِّية اإلنيس يقرتنا إْن وما
ما عادًة الذي العسري، امتحانها تضع — الِجنِّية — هي تبدأ حتى — والرغد والعز
وهكذا أخرى، إىل طبقة من كان حيث من بدوره، ل واملتحوِّ املتبدل2 البطل فيه يتعثر
حيث نفسه ليجد إغفاءته من يصحو هو أو الخرافية، الحكاية نهاية يف الِجنِّية تلفظه

إليه.» أحسنَت َمْن رشَّ «اتَِّق الفارسية: الجذور ذات املعروفة املقولة عن كثريًا يبعد ال واألمر 1

سحرية. مسحة من يخلو ال الطبقي ل والتحوُّ الصعود هذا مثل أن مالحظة مع 2
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ملا نتيجًة الوفاء؛3 إىل ويفتقد النعمة، يَُصِن لم إنه حيث للندم؛ نهبًا معدًما فقريًا كان
وجاه. غنى من إليه صعد

هذا عىل التي — الخرافية الحكاية نمط عن التنويعات بعض تعرِّج ما كثريًا بل
إىل املفضية االجتماعية املقولة جزئيات تأكيد املستهدف الشديد االستطراد إىل — النحو

الطبقي. التعليمي الوعظي مداه أقىص إىل باملأثور الوصول
براٍع — اليومي عمله إىل مبكًرا خروجه منذ — الكادح الحكاية بطل يلتقي فقد
من األرض يمأل والكأل الزرع بينما مجدب، صحراوي مكان يف بهائمه يرعى خرايف

األخرض؟ والزرع املراعي هي وها الجدب، يف ترعى ملاذا سائًال: فيتوقف حوله،
املأثور ذات أوجه بأحد إليه يفيض أن إىل مرات، الحكيم الراعي ينهره البداية ويف
غنمه يُْشِبع ال أن يتعمد أنه بمعنى ينطح.» يشبع «َمْن بأن: قائًال املقدسة النصيحة أو

طاعته. عن طبًعا تخرج ال حتى مواشيه؛ أو
يتبعك». كلبك ع «جوِّ عن املعروف العربي للمأثور التنويعة نفس بالطبع ولعلها

الرتبية ممارسات كل مع وتطابُقه رسيانه يواِصل قد املأثور ذات أن يُالَحظ كما
أوًال للرجل العشيقة أو الزوجة أو املرأة جناح قص عن الرجل، بإزاء املرأة ومع والحكم،

مقابل. جانب من بأول
بالنسبة السودانية املرصية الحكايات بني التطابق حدِّ إىل التجانس يصل ما وعادًة
سوى اجتماعية، لطبقية سحرية من التحوالت، جوهرها التي الحكايات من النمط لهذا
واإليماء األرض، وزواحف الحيوانات مع تعامًال وأكثر خشونًة، أكثر السودانية أن
الحيوانية، البرشية االتصاالت ذلك من األنثروبولوجي، باملعنى بهيميًة أكثر مراحل إىل
الخصيصة هذه كانت وإْن اإلنسان، يفتقدها ما كثريًا التي الحيوان بفضائل واإلشادة

سيتضح. كما اآلري الهندي خاصًة العاَلم، فولكلور كل يف أشمل
أَخلَّ ما إذا حتى محدد، بتابو االلتزام برشط بالِجنِّية اإلنيس القرتان بالنسبة وكذلك
عاَلمه إىل منهما كلٌّ وعاد املعارشة، أو الزواج انحلَّ الوعد، أو العهد بهذا الطرفني أحد

كان. حيث االجتماعي ووضعه ونوعيته
املرصية التنويعات يف البحر، عروسة أو السمكة، تقوم ما عادًة أوضحنا فكما
بنهاية املرصية النصوص يف ينتهي زوجها، أو لعشيقها طويل اختبار بدور والشامية،

إليها. صعد التي الجديدة للطبقة الوفاء أي 3

147



العربية الشعبية الحكايات

يف — السودانية خاصة — الخرافية الحكاية عليه درجت ما غري عىل محققة، مشئومة
البهيج. والختام التفاؤل صيغ تأكيد من عمومها،

جزئية حيث من األقرُب — السودانية نظريتها عكس عىل — املرصية فالحكايُة
الخرافية، للحكاية منها الطوطمية إىل بها يقرب ما إىل قردة، بزوجة البطل اقرتان

السعيدة. السودانية للنهاية الغالبة السمة إىل باإلضافة
العام اإلملامي مدخلنا إىل نعود العربية، الترشيحية املقارنات يف الغوص وقبل

هذه. التحوالت لحكايات
أن إثبات إىل التعليمية الوعظية نهايتها تهدف التي الخرافية الحكايات هذه فمثل
الرصاع طرح حيث من سواء اإلنسان، من وصدًقا إخالًصا أكثر والزواحف الحيوانات
والزواحف والحيوان اإلنسان بني أو الِجنِّية، ونقيضته اإلنيس البطل بني واالختبار
وهي عراقيله، تضاعف أن أي العكس أو البطل، صف يف بعضها يقف التي واألشجار

البوذية. من األسبق الهندية املصادر يف بكثرة وردت التي األنماط
وحية فأر — وزواحف حيوانات مجموعة نفسه بوذا اإلله يصادف ما فكثريًا
كافأته وهنا بإنقاذهم، بوذا فيقوم شجرة، أفرع يف معلقني أو محبوسني — وببغان
عىل يُْقِدم حني لكنه الخارقة، وقدراتها وكنوزها ثروتها عليه خلعت بأن الحيوانات هذه
والحرشات الحيوانات لهذه إلنقاذه عليه يحقد حتى — إنسان — امللوك أحد ابن إنقاذ
الناسك اإلله برضب يأمر حتى عرشه املنقذ اإلنس امللك ابن يسرتدَّ إن ما وهنا قبله، من
بدوره يُنِْزل كإلٍه هيئته إىل جديٍد من الناسك بوذا ل تحوُّ أو تبدِّي لحني بالسياط،
حفظت التي املخلصة الحيوانات هذه يكافئ حني يف الخائن، اإلنسان امللك بابن العقاَب

ومعروفه. جميله إليه وردَّت صنيعه له
الحكاية داخل األبطال تعرتي التي بالتحوالت يتصل فيما إيصاله أود ما ولعل

اآلرية. واألصول املنابع إىل أقرب عاملي ملمح أنه هو الخرافية
األخوين، باتا قصة منذ الِقَدم يف ُمغِرقة والتحوالت التقمصات هذه مثل أن فربغم
يف القديمة الدولة نهاية إىل ترجع أنها ح املرجَّ ومن الوسطى، الدولة يف فقط ُدوِّنت التي

الفرعونية. مرص
معظم خاصة السامية، العشرتوتية النصوص معظم يف التحوالت هذه وردت كما
لكي له العشرتوت ملطاردة االستجابة رفض الذي جلجاميش، ملحمة نصوص تنويعات
الشاب األول زوجها يزال فما الستة، بعشاقها نكَّلت أن سبق ألنها الحب؛ يبادلها
مكسور طائًرا أصبح فقد الراعي، الثاني عشيقها أما طالعه، سوء يبكي «تموز» الجميل
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مسخه بعد الثالث العشيق ل وتحوَّ جناحاه، وا أي «كابي» الغابات عرب يبكي4 الجناحني
سبع فريكض بالسياط الناس يرضبه حصان صورة يف فُمِسَخ الرابع أما مطارد، أسد إىل
الشعبي الوجدان يف لحافزه أن الحصان العشيق هذا خصائص ومن ُمضاَعفة، ساعات
إىل ل فتحوَّ الخامس العشيق أما املياه، وإثارة الحسد اتقاء قدرة — الحصان حدوة —
إىل جميل بستاني من السادس عشيقها تحوَّل وكذلك والكالب، الرعاة من مطاَرد ذئب

جارح. طائر
عادًة فهي شعائرية، ممارسات تكون أن إىل أقرب كانت التحوالت هذه أن ويبدو
حكايات تكون أن هو واحد، جوهري رشط كخرافة لها يتوفر ما — كراب يقول كما —
عن النظر برصف أخالقية غاية الناس إىل تحمل بنائها، يف منطقية ممتعة، جيدة متقنة

الغاية. هذه محلية
سقوط عىل اللعنة تصب نهلستية، أو عدميًة — مثًال — الغاية هذه كانت ما فإذا
البوذية الحكايات يف األرض وزواحف الحيوانات إخالص بإزاء طبيعته وفساد اإلنسان
بُْعًدا تضيف — أخص بشكل واملرصية — العربية السامية حكاياتنا فهي اآلرية،

اجتماعيٍّا.
بالسقوط عليه املحكوم أو الخارس للبطل االجتماعية العبورية فالرحلة هنا ومن
يشبع َمْن «إن العربية: الشعائرية املأثورة أو املقولة هذه بإزاء والذل، الفاقة ومهانة

املهان. البسيط لإلنسان مرادف هنا والكلب يتبعك»، كلبك ع «جوِّ أو ينطح»،
السلف تراث داخل — الذاتي توالُده َوْلنَُقْل: — مرادفاته له رشيف مأثور وهو
يشبع «اليل املعروف املثل يف ثورك أو بجملك «كلبك» استبدال حالة يف سواء الصالح،
بعامٍة والعربية املرصية الخرافية حكاياتنا يف بكثرة ترتدَّد جزئية أو فكرة وهي ينطح»،

والشعب. بالرعية الكلب يستبدل حيث قلنا، كما
حيث من سواء مختلفة، وابتكارات وأغراض بأساليب املقولة هذه مثل تكرار ومن
منظورها أيًضا لها إنسية برشية أكانت سواء أو الطوطمية، الحيوانية االستعارات
ولكل والثور، والجمل «الكلب» مكاَن عامًة واألجري الخادم أو العبد يأخذ كأْن الطبقي،
الغرض أن سوى هنا، موضوعنا ليس ما وهو األنثروبولوجية، داللته بالتايل منهم حيوان

يف األعذب التعبري يف بسيسو، ومعني البياتي، الوهاب عبد السياب، شاكر بدر العرب، شعرائنا إبداع 4
العربي. األسطوري الرتاث هذا مخزون استيحاء
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يؤكِّد العربية الحكايات رقعة داخل العربية املأثورة هذه تكرار أن إىل الوصول يف هو
للكيانات االجتماعية البنية يف دورها لها كان أنها بد فال االسرتاتيجي، الطبقي دورها
املجتمعات يف سواء وانسالب، قهر أنماط من عليها يتعاقب ما مختلف عىل العربية

«الحرضية». الزراعية أو الوبر» «أصحاب الرعوية
عنها ومباَرشًة حدَّة أكثر العربية والجزيرة والسودان مرص حكايات يف مثًال فهي
من التي الحكايات أنماط يف الحظت كما بعامة، النهرين بني وما وفلسطني سوريا يف

النوع. هذا
ووزيره امللك فيها يتنكر — مألوف هو كما — التي امللك»، «نية حكاية ففي
املزهرة، حديقته يف مورس رجل يستضيفهما أن وما متنكران، ليًال رعيته ويجوبان
وتموز ألدونيس املقدسة الفاكهة هو الرمان أن مالحظة (مع شهيٍّا رمانًا لهما ويقدِّم
امللك بنية يشيد املضيف أن فرغم بعامة)، النهرين بني وما العليا لسوريا املمزق اإلله
املورس، للمضيف حقًدا يضمر امللك5 أن إال ووزيره، املتنكر امللك أمام لشعبه الطيبة
صناديقه يف األموال ازدادت الذي الشعب عىل املفروضة الرضائب بزيادة أمره ويُْصِدر

ينطح». يشبع «َمْن املقولة: لذات بالطبع تحقيًقا
ويطلبان أخرى مرة الغني الرجل ووزيره امللك بعدها يزور خمس سنوات وتمر
نحو نيته ت تغريَّ الذي امللك يف املضيف رأي مع ضامًرا ضعيًفا لهما فيقدِّمه رمانًا،

شعبه. أرزاق وتبدلت ت تغريَّ وبالتايل شعبه،
فريفع ويراجعها نفسه امللك يستعيد إيجابيًة األكثر السوري النموذج هذا ويف

شعبه. عن واألثقال الرضائب
عن محلية: اعتبارها إىل أميل أجدني أخرى، سورية — فرفشة — حكاية ويف
اململكة يف الحالة أن هالهم الذين الحشاشني من الغني وزعيمهم درويًشا األربعني
حتى املوتى، عىل إتاوة ففرضوا والرشاء، والبيع لألسعار رابط وال ضابط وال «فلتانة»
أخربوه السلطان استدعاهم وعندما جنيه»، مائة فلتانة «رسم منه أخذوا السلطان ابن
النهاية ويف املوتى، عىل فلتانة رسم عمل فقرَّروا وانفالتها، األسعار اهتزاز وجدوا بأنهم

الناس. حال إلصالح لألسعار مراقبني ووظَّفهم السلطان ضحك
يتضح. كما الودية التسعرية من للسخرية نادر نموذج وهو

ينطح. يشبع َمن بأن وإحساسه تمكُّنه — شعوريٍّا ال — هو حقًدا يضمر أن إىل امللك دفع ما أن ر أتصوَّ 5
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وعربيني عرب من الساميني العرب معاداة عىل اتفاق فهناك معروف هو وكما
ومحاربتهم عامة، النهرين بني وما وفلسطني الشام وعمالقة بابل، ونماردة مرص، لفراعنة
عن سورية حكاية يف يتضح كما منهم، والسخرية السامي النسل خارج واعتبارهم
أيديهم يفركون أناًسا — مسخرة — العجائز له فدبَّر عجائزهم، يقتل كان الذي فرعون
وعندما ويسفونه، كفوفهم يف أخرض قمًحا أو فريًكا يفركون كَمن الهواء يف الفارغة
نحصد ا وممَّ نحصد، «إننا الحكاية: بطل أجابه أحَدهم — عون فرع أو — فرعون يسأل

نأكل.»
أمامه فيطرح حكيًما»، «عجوًزا امللعوب هذا وراء بأن امللك يحسَّ أن وطبيعي
وجده هو فسيقتله فشل وإذا وحاف»، ومنتعل وراجل «راكب غًدا يأتيه أْن لغًزا؛ بدوره
صغري وحمار له، نعل ال بحذاء للملك يذهب بأن التايل: النحو عىل اللغز له يحلُّ الذي

ماشيًا. يركبه — أتان6 —
مرص، لفراعني عدائها يف السامية السائدة جذورها عن املرصية الحكاية تخرج وال

عمليق. بني أو بالعماليق املعروفني وفلسطني الشام وعمالقة بابل، ونماردة
وتعزل تفرِّق والسورية اللبنانية النماذج من والكثري املرصية الحكايات كانت وإن

األمري. أو هللا) إال ملك (وال وامللك الفرعون بني نقيض أقىص إىل
ملمح فإن والنجاسة، والشؤم والبنَْي والحمق بالرش د يتوحَّ طاغية الفرعون فبينما

هللا. ظل هو امللك
الذين الثالثة خاصًة — مرص فراعنة معاداة يف املرصية الجزئية هذه وتتطابق
يوسف وفرعون سارة، مختطف إبراهيم فرعون وهم: مرص يف العربي التواجد عارصوا
الحوامل بطون يفرد الذي موىس وفرعون العجاف، السبع السنوات لعنة أصابته الذي
يف بعامٍة الرافدين ووادي العراق يف أنماطها وبني بينها يطابق بما — األطفال ويقتل
ملك الذي وهو نوح، بن حام بن كنعان بن نمرود األول نفر: ستة7 وهم النماردة، عداء

وعنها الفلسطينية، األردنية الحكايات رقعة داخل أساسيٍّا َمْلَمًحا تَُعدُّ وفابيوالتها األتان وحكايات 6

«حمام حتى تواترها مواصلة بالحكمة، تنطق التي أتانه ومالعيب بلعام عن العربي الرتاث إىل تواترت
الحكيم».

،١٩٤٢ عام أباد، بحيدر العثمانية املعارف دائرة جمعية مطبعة ،٢٤٥ املتوىفَّ حبيب البن املحرب كتاب 7

ص٤٦٦.
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وهو نوح، بن حام بن كنعان بن كوش بن نمرود والثاني إبراهيم، صاحب وهو الدنيا،
إدريس. أْي أخنوخ؛ نسل من وأمه النور، صاحب

ملفهوم تبًعا — الخرافية الحكايات أبطال تحوالت يف أن هو هنا يهمنا فما وأخريًا
الكثري يسانده رائًعا ثراءً يشكِّل ما — جنيب» «فان إليها أشار كما االنتقاالت شعائر
للقوى العربي الفولكلوري الشعبي الوجدان تصدي يف خاصًة والذكاء، املهارات من
واملهارات والذكاء الحكمة إىل يفتقدون وآلهة، وحكَّام وملوك طغاة، فراعني من التسلُّطية

العاملني. الناس بسطاء قدرات بها تفيض التي
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وزواج عالقاتقرابية

األَُرسي االتصايل مدخله من مرة كل يف السامي العربي لرتاثنا تناويل يف حريًصا أجدني
القبيل. القرابي

أْي — له االسرتاتيجية الخصيصة أن طاملا صحيح منطلق إيضاحه سبق كما وهو
األول. املحل يف قبائلية — برمته السامي العربي الرتاث هذا

بني العالقات ميكانزم عىل القبلية أو القرابية البنية عن بحثنا يقترص ال أن وطبيعي
األستاذان يعرِّفها كما — والبدنة الكبرية، العائالت وفروعها كالبدنات القرابية الجماعات
النضمام نتيجًة األجيال؛ مر عىل موجودة تظل دائمة وحدة — وفورتس برتشارد إيفانز
ترد جماعة العمارة أو فالبدنة آخر، سبب أي أو باملوت لها تركهم أو إليها، جدد أفراد
السيايس مركزه الشخص يستمد بالرضورة ومنها واحد، خط يف واحد جد إىل انتسابها

والقانوني.
تراثنا. يف ملحوًظا جانبًا والزواج القرابية العالقات وتشكل

أو العريس والد يطرح أن فكرة الزواج؛ عىل لإلقدام مصاِحبة أساسية فكرة ولعلها
لالمتحان — وحيًدا يكون ما عادًة الذي — ابنه به يواجه عويًصا حذًرا أو لغًزا العروسة
منها يشرتي أن عىل جنيًها، ٢٠ يعطيه بأن العريس» «شطارة يف يطالبه كأْن العسري،
صاحية والذبيحة عضم، ورطلني لحم» «رطلني منها يحرض ذبيحة، — العريس — االبن

هي. كما
واثنني إليتها، من لحم رطلني وأخذ الذبيحة، رشاء يف ُوفِّق أن بعد االبن ج ويتزوَّ

هي. كما والذبيحة قرونها، من
الكالم بائع حكاية يف كما امتحان، يف الدخول إىل ذاته العريس االبن يلجأ وقد
بائع من نصائح أو كلمات ثالث عروسته، مهر جنيًها بالثالثني البطل اشرتى حيث
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نفسه مقحًما الثالث، الطائر نصائح الطوطمية: بالحكاية يذكرنا بما كالم، ناصح أو
طاحون صاحب عند العمل يقبل حني الجزئيات، مهاجرة استطرادية جان خارقة يف
أحبولة يف البطل وقوع جزئية طارحات له يظهرن الالتي الجان، ببنات مسكون مهجور
النصيحة الشاطر يتذكَّر هنا الطروادية، للحروب املصاحبة أخرى، عىل امرأة تفضيل
تخونه ال آمنك «من الثانية: النصيحة أما نوبي»، عبد كان ولو تحبه اليل «حبيبك األوىل:

خاين.» كنت ولو
املوت. من إفالته يف تتعوضش» ما الحظ «ساعة الثالثة: األخرية النصيحة وتتسبَّب
حدث كما املوردة املياه وموارد آبار عند بعروسه العريس البطل لقاء يتم ما وعادًة
شعيب ابنة صفوة زوجته مع موىس ثم يوسف، النبي أم راحيل مع ويعقوب إلسحق

َمْديَن. كاهن
عن باحثًا حائًرا بخطيبته البطل يلتقي طولها، عرضها املنشورة الحكاية ففي
املساوي الرشف أو للعرض لغوية اشتقاقية لعبة تعدو ال التي أبيه وصية تحقيق
يملك وما ورثه كل العريس يدفع أن إىل طولها»، قد عرضها فتاة من «لزواج للطول
عن ُعِرَف ما عىل الثمن، غالية «امللوكية» املحارم1 صنع يف بدورها املوهوبة لزوجته مهًرا

ذهبًا. تضع التي الطيور
االستطرادية الجزئية يف رشفها عىل حرصها الحكاية تثبت التي املربوكة فالزوجة
يراودها الذي عامًة، والعربية السورية املتنوعات يف اليهودي أو املرصي، الخواجا للتاجر
القايض أعجز الذي الزوجة ذكاء عن الحكاية تكشف كما — أمالكه عىل تستويل أن أْي —
تاجر مرسحيته يف شكسبري استعارها التي البطل، جسد من اللحم رطل قطع جزئية يف
«اقطع القايض: عىل أشارت حني الرشقية، الحكايات تراث يف كثريًا وتصادفنا البندقية،
لم إذا أما الخواجا، جسد من الفائض قص الرطل، عن زايد قطعته ما وإذا اللحم، رطل

الخواجا.» جسد من أيًضا الباقي استكمل رطًال، يزن
عن فوًرا تنازل الذي اليهودي، أو والخواجا القايض من كالٍّ الفتاة أعجزت وهكذا

بجلده. وهرب قضيته

أخذ يف العريس يستخدمه والتحريم، الحرام من املشتقة اللغوية تسميته تدل كما بالتابو، خاص منديل 1

عذريتها. عن إعالنًا به والطواف العروس، دم إشهار يف يُْستَْخَدم ما وعادًة عروسه، بكارة أو وش
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األفريقي الشمال أو الشام أو مرص يف سواء العربية، الحكايات تراث قسمات فمن
زوجته. إىل يرجع وهبوطه شقاءه أو — الزوج — الرجل سعد أن هو بعامة،

— امللك ابنة — الزوجة مقدور يف أن الحكاية تثبت امرأته» من «هذا حكاية ويف
من «وكله والغنى العز مراتب أعىل إىل والغباء والعجز الفقر هوَّة من بزوجها تصعد أن

امرأته».
العمارة صاحب املالك أو بامللك العجب يصل حيث السبحة،2 يف تَِرد املقولة ونفس
هنائه سبب هي امرأته أن وأيقن بهمة، يعمل الذي — فاعل — العمال أحد من مداه
تصنع زيارتها، يف فعًال وينجح عليها والتعرف امتحانها امللك يقرِّر وحني باله، وراحة
«طعم قائًال: امللك يتذوَّقه أن عىل أطباق، أربعة عىل وزَّعته مطبوًخا سمًكا الزوجة له
واحد.» طعم … ستات يا نحن «هكذا العقل: راجحة الوفية الزوجة عاجلته وهنا واحد.»
مع اللينينية الرسائل يف وردت ماركسية، أخالقية فكرة — القارئ يذكر كما — ولعلها

املاركسيات. املفكرات إحدى
أساطري منذ طبًعا، الرجل ِقبَل من للمرأة، األزلية اإلدانة وجوهرية ثبات يُالَحظ لكن
رقطاء. حية دائًما املرأُة السحرية الشعائرية التحوالت يف فحتى األوىل، السامية الخلق
ج يتزوَّ أن يف تسبَّبَْت أن بعد الفتاة تنترص الرجال، فن غلب الذي النساء فن حكاية ويف

الكسيحة. الفتاَة الحكاية بطل
املرأة فهي والزواج، القرابة حكايات تراث يف البغيضة املدانة الكبائر كبرية أما
حقله، يحرث كان حني ووزيره املتنكر امللك نظر استلفت الذي الفقري فالحرَّاث الفتانة،
باله، يُِرْحَن الثالث نساءه ألن نظًرا أخرى»؛ صدرها ويف رقصة، يرقص الحقل بطن «ويف
النساء حب رسَّ يتعرَّف لكي غريهن؛ وإعطائه الثالث نسائه أخذ عىل أقَدَم امللك إن حتى
عىل أبقى بينما الفتنة، خصالها التي املرأة خنق عىل الحراث الفالح أقَدَم أن فكان له،

أنفسهما. عن التعبري لهما ُمطِلًقا واللصة، الزانية الفتاتني:
وزنًا تقيم ال الزوجات د تعدُّ عىل موضوعها يتضمن التي الحكاية أن ويُالَحظ

والنخاسُة. السبُْي طابُعها عصوٍر من انحدارها إىل تشري ما بقدر الزواج، لعالقات

الالذقية. من سوري نص 2
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عرش الحادي الفصل

احلامر اإلله وخرافة اجلان خوارق
الدين سعد

أنها اعتبار عىل ال كأنموذج الدين» «سعد عن الخرافية الحكاية هذه عند قليًال أقف
خرافة أو حكاية أنها عىل بل نُُظم، من فيها تبقى بما شعرية قصة أو ملحمة أو باالد1
وأقدم أوسع من واحدًة كانت ربما هي بل نموذجية، أصفها بأن لنفيس أسمح جان،

أجمع. العاَلم فولكلور يف انتشاًرا الجان حكايات
العديد شغلت التي الجان وخوارق حكايات مواصفات مع وتتطابق تخضع فهي
الفولكلور جامَعا توصل أن منذ طويًال، زمنًا واألنثروبولوجية الفولكلورية املدارس من
جريم يعقوب عليها أطلق منها كبرية مجموعة ودراسة جمع من جريم األخوان األملانيان

كامل. آري إنتاج الجان حكايات بأن القائل ل، املتعجِّ حكمه
حكايات من — أجمع العالم مستوى عىل — الشفاه عىل يتواتر ما كل أن بمعنى
تحت وسكان واألعوان الشعور وأم والنداهات والعفاريت الجان وخوارق وخرافات

وإيران. الهند األم: ومنبته موطنه إىل بكامله يرجع والرياح، األرض
الجرمانية اآلجرومية موسوعتهما يف حكمهما جريم اإلخوان أطلق أن فمنذ
فيها شاَرَك ممتدة، تزال ما الجدل من عاصفًة هذا حكمهما أثار حتى ،١٨٤٢ عام
ارتكاز عن الشهرية نظريته بإعالنه بنفي، تيودور اآلريات عالم املسترشق معاِرصهما

الفرنسية يف Le Cid السيد باالد أشهرها: ومن النثر، مع الشعر فيها يتعاقب وقد خالصة، شعرية قصة 1

وزليخة. ويوسف ونعيمة، حسن العربية: ويف واإلسبانية،
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األساطري وأخصه الفاريس، الهندي اآلري الرتاث عىل وقالبًا قلبًا األوروبي اآلري الرتاث
والخرافات.

والتي الدين، سعد الحمار البطل عن الخارقة هذه أسوق واملنطلق املدخل هذا فمن
يائها، إىل ألفها من أردنية فلسطينية أو عربية مرصية أسطورة بقايا أنها يف شك ال
ستخ، أو ست الفرعوني املرصي الحمار التاريخ: قبل ما إله ومزايا خوارق عن تحكي

سيد. أو زوج أو ببغل العرب به ولقَّ بطيفون، اليونان بَه لقَّ الذي
أن من تأتي هذه، أيامنا إىل الشفاه عىل تعيش تزال ما التي الخارقة، هذه وأهمية
ترجع إنها أْي — امليالد قبل عام آالف ٤ إىل منابتها أول ترجع التي األسطورة هذه
هاجرت مرص ومن — األرسات قبل ما عرص أو برمته املرصي التاريخ فجر قبل ما إىل
األساطري مالمح أهم من أصبحت أن إىل واألردن، فلسطني يف املجاورة تخومها إىل

بأكمله. السامي والفولكلور
القائلني النازية، يف اكتملت التي اآلرية مروِّجي نظريات مناقضة يمكن هنا ومن

الجان. لخوارق اآلري باألصل
توايل مع تتحوَّل أسطورة، رحم من منحدرة مرصية جذور ذات خارقة هي فها
الوجود إىل به وتجيء بالحمار، د يتوحَّ ست بطلها يزال ما جان، خرافة إىل العصور

برش. يمسسها لم التي العذراء املرأة
يُصنَّف أسطورية، فكرة تصاحبه الوجود، إىل الحمار أو الدين سعد بطلها فيجيء

موعود. طفل أنه عىل بموجزها
عن الجان أساطري وتفيض تحكي ما األحوال معظم يف أن طبًعا ينفي ال وهذا

وتفوقهم. وخوارقهم أبطالها طفولة
بتسليم وصيته األم وتنفذ ويفتقد، األب يموت أن بعد الوجود إىل يجيء فهو
النيل، نهر أو املجهولة القوى أو الجني أو الغول إىل الثالثة، أبنائها ثم الثالث، بناتها
حمارها من سوى وحدها األم وتجلس يعودون، وال عنهم بحثًا الثالثة أبناؤها ويذهب
وهكذا الحمار، بول من وترشب تنتحر، أن األم وتقرر «الرقيق»، املسمى طوطمها أو
الدين. سعد صدره عىل مكتوب «موعود» معجز كطفل الدين سعد الوجود إىل يجيء

جحش، ودان والودان جحش حافر «الحافر
بسنة.» ويومه تامة، وأسنانه
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لتغسل الداية وقامت ُولَِد إن فما الحمار، اإلله هذا إعجاز يف تبالغ الخارقة إن بل
سبقتها». واللمية2 شافته «الداية حيله، عىل فجلس قام حتى يديها،

ال أن الداية قرَّرت أن وكان فأغَلَقه، وراءها قام حتى الباب لتغلق قامت إن وما
سعد. بعد تولِّد

ست أو — فسعد الخارقة، البطل لقوى رسدها الخارقة أو القصة تواصل وهكذا
السابع. يومه يف العيال مع يلعب —

أن بعد يمكث أن منه وتطلب وتبكي جحش»، «ابن بأنه تخربه أمه مع حواره ويف
املكتوب.» أتم جاي أنا لك، جي مش «أنا فيُِجيبها: أوالدها، كلَّ الجان منها أخذ

ما عاَلم يف إخوته عن بحثًا العبورية؛ رحالته مكمًال — بغلته أو — حصانه وركب
لك.» واألرض والسما الربور3 ياليل «قصدتك قائًال: األرض تحت

يخوض الذي السامية،4 البعل أسطورة مع ممكن حد أكرب إىل الخارفة هذه وتتوحد
اختطفهنَّ الالتي الثالث «بناته»5 عن بحثًا األرض تحت ما عالم يف العبورية رحالته

الجان.
وبطلنا السامي البعل — عام آالف ٤ بينهما والفاصل — البطلني كال كان ما وإذا

الدين. سعد اليوم املعاش
طيفون؛ أو ستخ أو ست الطوطم: أو اإلله لنفس واحد وجه إال هما ما كانا ما إذا
العربي تراثنا من الشفاه عىل اليوم إىل تعيش التي الخارقة هذه استنبات مدى َألدركنا
وربما بل العالم، كل تراث معظم يف وعاشت وهاجرت تواترت ومنه األردني، الفلسطيني

ذاته. اآلري الهندي الرتاث
ما عالم أو خرافيٍّا عامًلا بطلها يخوض التي أِي النمط؛ هذا عىل التي الجان فخوارق
املعلقة والفتيات والحبيبات األخوات واسرتداد أَْرسِ لفك السفيل، العالم أو األرض تحت
التنني أو سعدان الغول رأس أو الوحش أو الجان يختطفهنَّ والالتي عينيها، رموش من

العون. أو النيل أو

هلًعا. نفسها عىل باَلْت أْي 2
برية. أو بر جمع 3

فلسطينية. أردنية 4
األخرى. الثالثة ومناة والعزى الالت 5
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الجسد يشكِّل ما ومنها ا، جدٍّ شديدة بكثرة تنترش النمط هذا من الجان خوارق
أو وقصة الزرقاء، اللحية ذي خوارق مثل الالتينية، أوروبا يف وامللحمي األسطوري
ثم والدانمارك، وأيرلندا إنجلرتا يف متنوعاتها لها والتي ا، جدٍّ الشهرية بيوولف ملحمة

األيرلندية. كالفاال ملحمة
متنوعات من — مئات نَُقْل لم إْن — عرشات يسوق فريزر سريجيمس إن بل
يف فهو النساء، إليه تَُزفُّ الذي للطبيعة، الخارق الكائن أو املجهولة القوى اختطاف

اآللهة. أحد األغلب
إسالمية، أو عربية مصادر إىل انتماؤها فريزر يسوقها التي األمثلة معظم يف ويُالَحظ
جزر يف ينترش ما ومنها النيل، منابع حيث فيكتوريا بحرية حول منتًرشا كان ما منها
العربي الة الرحَّ وصف «وقد فريزر: يقول اإلسالم. هناك السكان يعتنق أن قبل املالديف
من الثقات من الكثريون له فذكر عليها، القضاء وطريقة العادة هذه بطوطة ابن الشهري
هناك الناس كان الذي الوقت يف أنه — أسماءَهم بطوطة ابن ذكر وقد — الجزيرة أهل
البحار عرب تأتي الجن، من رشيرة روح شهر كل يف لهم تظهر كانت األوثان، يعبدون
هو يرونها حني للناس الشاغل الشغل وكان امللتهبة، باملشاعل مليئة سفينة شكل عىل
الساحل عىل معني وثني معبد إىل يسوقونها ثم يزيِّنونها، صغرية عذراء فتاة عن البحث
يف إليها يعودون وعندما الليل، طول هناك الفتاة فيرتكون البحر، عىل تطلُّ نافذة وله
القرعة يسحبون الناس وكان الحياة، وفارقت بكارتها َفَقَدت أنها يجدون كانوا الصباح
وظل البحر. لجني ابنته عن يتنازل أن عليه وجب القرعة عليه وقَعْت فَمْن شهر، كل يف
من — جرجس ماري أو مخلص أو الدين سعد — صالح رجل جاء حتى كذلك الحال
يطرد وأْن العفريت، ذلك إىل الطريقة بهذه ُقدَِّمت فتاة آِخر يخلِّص أن وأمكنه الرببر

عليه.» القرآن بتالوة البحر إىل ذاته العفريت
وعرائسه العاشق الجني عن بطوطة ابن يحكيها التي «والقصة فريزر: ويواصل
صوًرا يتخذ والذي الشائع، الشعبي القصص من معينًا نوًعا قويٍّا شبًها تشبه اآلدميات

الغرب.» يف واسكتلندة واسكنديناوه الرشق، يف وسيام اليابان من مختلفة وأشكاًال
التايل: الشكل تتخذ عمومها يف لكنها آلَخر، شعٍب من التفاصيل يف القصة وتختلف
وينذر رءوس عدة له آَخر وحش أي أو تنني أو غول أو ثعبان يهدِّدها بلدة هناك «كانت

بالدمار.» أهلها
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مسوَح تتخذ التي األساطري البقايا لهذه تعرَّضوا ن ممَّ وغريه فريزر فات ما لكن
تورث والعربية، املرصية شعوبنا ذاكرة يف اليوم إىل خاصٍّ بشكٍل وتعيش الجان، قصص

أمهاتهم. لبن مع لألطفال
انتهت الحكاية أو الخارقة هذه يف أن هو عامًة، األنثروبولجيون إليه يلتفت لم ما
عبادة يف ممثَّلة بالبعليم، املعروفة الساميني واليهود العرب ديانة وأوسع أقدم وحفظت
اإلله مرص يف ومنبتها والحضارات، األقوام بعض عند الحمار السلف الطوطم اإلله
إنه حتى القديمة، الدولة أو األرسات أو املرصي التاريخ فجر قبل ما منذ ست، الحمار
حضارة ثالثني ًما متزعِّ ست املرصي الحمار يسود بمقتضاه قبائيل حلف هناك كان
والجنوب واليمن واألردن وفلسطني الشام يف القديم األدنى الرشق حضارات من وقبيلة

عامًة. العربي
ِسرَيهم يف أخبارها ترد التي ِحْمرَي أو الحمرييون، امللوك ى تََسمَّ الحمار اسم ومن
اليماني حسان التُّبَّع ومنهم — تُبَّع جمع — والتباعنة يزن ذي بن وسيف عنرتة عن

التباعنة. وعرشات سالم والزير
الكنعانية، البعل أسطورة أو اليوم املتواتر الشفهي لنصنا سواء الروائي فالجسد
اليوم، الفولكلوري نصنا يف الثالثة إلخوته الرشيرة القوى أو الجني اختطاف موجزة
سعد الحمار اإلله يخاطر النصني كال ويف عام، آالف ٤ الكنعاني النص يف الثالث وبناته

املغتصبات. بناته بعودة انتصاره ًقا محقِّ الدين
األعداء. وإنذار للريح كقريٍن البكاء أو السنط أشجار ِقَمَم اعتالءَه جديد من ليعاِود
رب ليهوه لإلله األوىل البذرة هو سعد أو ست املتجربِّ الصحراوي البعل فهذا

واليوم. أمس اإلرسائيلية، القبائل
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وحكايات ألساطري السامي للرتاث الجوهرية السمات إحدى إغفال السهل من ليس
النصُّ وموضوعاته جزئياته من بالعديد جاء أن منذ بدوره، املتواَرث الطوفان وفابيوالت

جلجاميش. مللحمة السومري
الرتاث ويف األوىل السومرية بذرته منذ كعقاب الطوفان تفاصيل تتبعنا ما وإذا
ثم واملدراش، «البابيل» والتلمود التوراة العربية: املدونات يف إليه انتهى وما البابيل،
عىل املعاش الشفاهية الحكايات تراث يف وانعكاسها واإلسالمية، املسيحية التنويعات

خاصة. وقفًة يستحق — ومأثوراته الطوفان — أنه َلوجدنا العربية؛ بلداننا طول
من أيتم أو واحد الطوفان موضوع أن هي مهمة، حقيقة تأكيد من هنا بد وال
أرض لخلق بداية فالطوفان الشعوب، مختلف عند ا جدٍّ املبكرة الخلق أساطري أساسيات
تراث عىل بقارص ليس الطوفان موضوع بأن التذكري املفيد من أن كما جديدة، موعودة
عند الفولكلورية التسجيالت بوضوح عنه كشفت ما وهو السامية، واألساطري اآلداب

الشعوب. مختلف
طوطمية لخرافة ا نصٍّ رادن بول الباحث الحكايات جامع ل سجَّ ١٩١٤ عام فمنذ
الجميلة باألصداف جاء الذي — نيبوجو املهذب اإلله «إن النص: يقول أوتاريو، من
البحر سباع أن بنبأ عمالق طائٌر إليه أفىش عندما غضب — األسماك بها وزيَّن الباهرة

أخيه. افرتست
املياه، مجاري يف بها وألقى أشالءهن، وقطع لهم َكَمَن بأْن نيبوجو منهم فانتقم
اثنني، زوج أو نوع كل من وأخذ مركبًا، نيبوجو فصنع األرض، وأغرقت فاَضْت حتى
أرًضا أصنع أن األفضل ومن ف، يتوقَّ لن املاء طوفان أن «أعتقد لنفسه: قال فرتة وبعد

جديدة».»
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جديدة، ألرض حضاري كانتقال الطوفان عن الفولكلورية الجزئية هذه وتتداخل
— حيواناته اإلله يرسل حني األول، اإلنسان خلق بأساطري تتصل خلٍق جزئيِة مع
وينجح األوالن الرسوالن يفشل وكالعادة الطمي، له لتحرض الثالثة؛ البحرية — حرشاته
سابق. مدخل يف تناولناه ما وهو الفطري، املاء أعماق من الطمي يحرض حني الثالث

وتأثري األوىل، البدائية — املعارف — والعنارص الجزئيات من عديد القصة ويف
ثم الغراب، وسقوط والطيور الحيوانات وأزواج كعقاب، الطوفان مثل األم القصة

خلقها. أعاد الذي األرض غواص الحيوان
مع الِقَدم يف امُلغِرقة الهندية والخلق الطوفان حكايات مع التشابه بعض وهناك

السامية. العربية نصوصنا
املاموث حيوان أن كيف النص يرينا اإلسكيمو، من ُجِمَعت التي النصوص أحد ويف
بلد كل إن أْي نوح؛ فلك ركوب لرفضه مطرود حيوان1 هو — الجليد يف يوجد الذي —

أوروبا. أو املكسيك يف سواء املحيل، حيوانه القصة إىل يضيف
وهي والشيطان، وزوجته نوح عن الروس الفالحني أسطورة «أفاناسييف» ويقدِّم

التايل: النحو عىل وتجيء ،Episode االستطراوية القصص نوع من
الطريق سد نزولهم من الراكبني من — الوصول عقب — الطوفان إله طلب فقد
األصغر، أخيه أنه رغم اللدود عدوُّه بأنه اإلله وواَجَه نازًال، تسلَّل الذي الشيطان عىل
العالم هللا ليخلق ترابها من حفنة وإحضار املاء أعماق يف الغوص اإلله منه وطلب
عندما لكنه الرتاب، إحضاَر ثالثًا مرات وحاَوَل الشيطان وأطاع الطوفان، بعد الجديد
السيد إلهي «يا عمله: ق ليحقِّ الكلمات هذه ينطق بأن اإلله أمره الرابعة املرة يف فشل

العاَلَم. اإللُه ويخلق الرتاب إحضار يف الشيطان ينجح وأخريًا املسيح.»
البلدان ومختلف سيربيا يف تُْحَكى اإليرانية وثنائيتها املسيحي بحسها القصة هذه
ويطلب الخالق، مكان املسيح يأخذ أن عىل الشعوب، بعض بني تُْرَوى إنها بل املسيحية،
مؤخرة عىل املسيح يرضبه رافًضا الشيطان يحزن وعندما الرتاب، إحضار الشيطان من
أما األزل. منذ باألرض املحيطة الجباَل مشكًِّال فمه إىل أحشائه من الطني فيندفع عنقه،
يف الشيطان مكاَن — فتن — الحية فتأخذ والفلسطينية، السورية العربية النصوص يف

والجبال. السهول تشكيل

اإلسالمية. النصوص يف املعاَقب الطريد باالبن د يتوحَّ اإلسكيمو نص يف املطرود الحيوان 1
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امللك تراتيل يف املدوَّن النصُّ الشيطان: وزوجة «نوح» قصة يف ما أروع أما
تقديم يف تخدمنا سوف تومبسون، تصنيف يف ٨٢٥ أنموذجها التي القصة وهذه ماري،
وسواء ن، مدوَّ مصدر عىل تعتمد فولكلورية حكاية وهي والفولكلور. نوح عن موضوعنا
أو بعُد، فيما اإلسالمية واملصادر التوراة يف ن مدوَّ نص أقدم هو األول مصدرها أكان
البرشي للجنس األساسية البدائية الثنائية بني أو والرش، الخري بني الفارسية الرصاعات
حكاية دوَّن الذي «أبيفانيس» مثل: املسيحيني، اليونان والرشاح ين املفرسِّ أو عامًة،
كان وربما دخلتها، عندما ناًرا الفلك أشعلت «برها» نوح زوجة أن كيف عن gnostic
وآسيا. أوروبا يف البدائية الكنسية واألساطري Shamanistic  2شعائر الجزئية هذه مصدر
أم لحكاية — عرش التاسع القرن يف لها سجَّ التي — «أفاناسييف» أسطورة ويف
التفاحة تابو اقتحام يف آدم مكان يأخذ نوح فإن مصدرها، يف سابقة قرون لثالثة ترجع
وطلب الطوفان، يرسل أْن الفور عىل هللا فقرَّر «إيفجا»، زوجته من بإيعاٍز املحرمة
الغابة يف طويلة سنوات يف نوح فبناه ا، رسٍّ هذا يبقى أن عىل الفلك يبني أن نوح من
الشيطان ب فتعقَّ إبالغه، نوح رفض يفعل؟ ماذا الشيطان: سأله وعندما املهجورة،
الفلك صنع نوح أتمَّ وعندما الغابة، يف نوح يفعله ما حقيقة منها ليعرف إيفجا زوجتَه
شهور ستة بعد لكن الزوجة، بمساعدة الفلك الشيطان َر دمَّ أن فكان الناس، كل وأخرب
تسلََّل الحيوانات، أزواج دخلته وعندما نجح، الثالثة املرة ويف ر، وُدمِّ جديد من بناه
بالرشاب نوح تخدير يف الزوجة بمساعدة مستعينًا الفلك داخل إىل فأر هيئة يف الشيطان
خلط ويحدث حواء، يدعوها التي املرأة طريق عن به النكبات ألَحَق مما الرس؛ ومعرفة

والعربية. اإلسالمية النصوص عادة عىل الحية وبني بينها
القرن من فرسك حائط السويد ويف الغرب، يف املوتيف هذا تنوعات من عديد ويوجد
إينكل»، جينشن «باسم ١٣ القرن إىل ترجع وقصيدة املعنى، هذا ر يصوِّ عرش الرابع
عن النقاب — للفولكلور األيرلندية الجمعية عام مدير — ديالرجي جيمس كشف ثم
سنة، ٨١ الفلك بناء يف استغرق نوًحا أن به ما أهم ،١٩٥١ عام جمعه إىل ل توصَّ 3 نصٍّ
الغريب، هيئة الشيطان فيه ويتخذ سنوات، سبع كل مرة الشيطان بواسطة ر يُدمَّ وكان
أخبار عىل للتعرُّف ودفعها نوح، لزوجة بتملُّكه الغريب املهذب السيد هذا يستعني ثم

الكنسيون. الشمامسة 2
جالوي. بمنطقة سيلك، ميشيل يُْدَعى راٍو من جمعه 3

165



العربية الشعبية الحكايات

ثم تذهب؟» أين وإىل كنت؟ «أين بيته: إىل عاد أو خرج كلما لزوجها بسؤالها الفلك بناء
األمان». «رشاب من ويرشب يستجب لم إذا بهجره له الزوجة وتهديد سكره إىل اللجوء
بالتوجه يأمره صوت فجاءه الرس، يُْفِيش أن نوح كاد أن بعد ثانيًة املركب ر ُدمِّ ثم
األرض. كل يف والصدى الدق أصوات تنترش وحيث الفلك، ويبني مهجور معني واٍد إىل
عىل املتنوعة الرشقية النصوص من عديد يف هذه والعمل الدق أصوات ويفرس
الفلك إىل الشيطان تسلُّل النصوص بعض تفرس كما الصوت، لصدى األول األصل أنها

اللعينة. الزوجة من — عشقه أو — زواجه بواسطة
كما كبريٌ، — واأليرلندي واإلستوني الرويس هي: — نصوص ثالثة بني والتشابُه
إىل تحوَّلت قد النصوص هذه تكون أن ويحتمل األم، الرشقي النص تميُّز عن هذا يكشف
املشاِبهة التحوُّالت من بدًال للبحار الطويل لعبورها نتيجًة العفاريت؛ بمكائد يُْعَرف ما

الربية. األرضية األسفار تُْحِدثها التي ،Wavilke transmission التموجات
هذه الحكايات نتبع الطبيعية األسفار طرق تفعل «ومثلما تومبسون: سميث يقول
ممتدة هذا تفعل وهي أهميًة، األكثر الحضارية للمخالطة عبورها يف الطبيعية الطرقات
األقطار طريقها عن تغزو أن يمكن يًرسا أكثر طرقات هناك كانت لو حتى املياه، عرب

مجاورة.» لحضارات املجاورة
دون مباَرشًة السويد إىل هجرتها يف األسلوب هذا اتخذت األملانية الحكايات من وكثري
التجارية الطرق من عديًدا هناك أن إظهار إىل هنا نحتاج ال «ونحن الدنمارك، تلمس أن
التي واأليرلندية اإلنجليزية الجزر وبعض روسيا ومحتوية متضمنة البلقان»، دول بني

متقاربة. وقسمات سمات عند فولكلورها يلتقي
لُوِحظ النوحية؛ الحكايات جزئيات عىل أُْجِريت التي املضنية الدراسات فخالل
تضمن واحدة، مرًة للحكاية والهجرات الرحالت تُْحِدثها التي القفزات أن خاللها من
الرتيبة البطيئة واالنتقاالت الهجرات حالة يف منها الحكاية، لجزئيات أقل بدرجة ات تغريُّ
االحتفاظ حالة يف رسيانه يجري القانون هذا نفس أن كما الربية، األسفار طريق عن
تتعرَّض بينما البحرية، األسفار حالة يف االنتقاالت بشعائر يُْعَرف وما واألسماء باألماكن

الربية. األسفار حالة يف وتغيريات ومزواجات لتدخالت عرضًة وتصبح السمات هذه
األوسط الرشق لفولكلور أكرب اهتماًما تُوِيل التي الدراسات عنه كشفت ما هذا ولعل
صاَحَب ما خاصًة الرشقية، باملدرسة البعض عليها يطلق ما كثريًا التي العربي، العالم أو

الطوفان. وتيمات جزئيات
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زوجة خداع حالة يف بالبعري، الحمار يستبدل كأن طفيفة، التغريات جاءت فلقد
املهاِجَرة العربية النصوص يف الفلك داخل إىل التسلُّل عىل الشيطان مساعدة يف لنوح نوح

أملانيا. إىل
من حكاياتنا هجرة خالل الشفهية النصوص التغيريات هذه معظم وصاحبت
تواصل وهي ثم الفلك، ظهر عىل الشارحة الحيوانات كاختالف الغرب، إىل الرشق
قطة، واألسد خنزيًرا، عطس الفيل أن كيف عن بعامة، أوروبا إىل الغرب من هجراتها

وهكذا.
لم — والجمال الحمري مثل — حيوانات وسقوط4 إدانة درجات اختلفت كذلك

املهاجرة. التنويعات يف عنها العربية النصوص يف الجنسية رغباتها كبح تستطع
والشعوب الحاميني ِجْلد جعلت التي األسباب مفًرسا يشري أملاني نص عىل ُعِثَر كذلك

أسوَد. بعامة السوداء
خطيئة يف متمثلة امللعون، الرهط أو األمة أو القبيلة عن تَِرد أفكار أول ولعلها
البرشة ذوي — الحاميني وجه أصبح بسببها والتي نوح، أبيه عري من سخر حني حام
العربية:5 األساطري يف نوح بن كنعان بسببها ولُِعَن العربية، املصادر يف أسوَد — السوداء

إلخوته.» يكون للعبيد عبد كنعان «ملعون
ومرصايم والسودان النوبة يف الكوشيني أبو «كوش نوح بن حام من انحدر أن وكان
يكون أن ابتدأ الذي نمرود»، ولد والبحر الرب يف الصيادين أبو وكوش وكنعان، وفوط
يف صيدا مدينة مؤسس «صيدون فولد6 اللعنة ابن كنعان ابنه أما األرض، يف جباًرا
واألموري واليبويس الحيثيني أبو حثا وِبْكره امليالد، قبل والعرشين الخامس القرن
غزة، إىل جرار نحو تجيء حينما صيدون من الكنعاني تخوم وكانت والجرجايش»،

هاالشع. إىل وصبوييم آدم وآدمه وعمورة7 سدوم إىل تجيء وحينما
الوبر أصحاب الساميني عىل القبيل الرتاث هذا أضفاه الذي التمجيد عكس عىل وهو

وعربيني. عرب من

مشئومة. أو نجسة حيوانات تصبح بحيث 4
.٢ :٦ تكوين 5
.١٠ تكوين 6

اسمه، — البرش أبو — آلدم أعطت التي وهي واألردن، سورية بني ما الشام بادية صحراء يف آدوم، أرض 7
بلبنان. وجبيل بسوريا السمرا ورأس بفلسطني امليت البحر نصوص يف «آدمة» التسمية نفس وذُِكَرت
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يُْغِري إبليس ويروح معه، ويتطابق آدم مكان نوح يأخذ النصوص من عديد ويف
ألن هللا يدفع بما املحرمة، الشجرة من لألكل بدورها نوًحا تدفع أن إىل ويدفعها الزوجة

كعقاب. الطوفان عليهم يسلِّط
األساطري أغلب يف متواٍل بشكل للزوجة الشيطان غواية فكرة أو جزئية وتتواىل
ومعه مهاجًرا وفرَّ قومه لوط هجر حني لوط المرأة وسوس الذي هو فالشيطان السامية،
وصبويم وأدماء «عمرة الخمس»: وقراها «سادوم مدينة عىل العذاب فأرسل بيته، أهل
تحوَّلت أن وكان قوماه!» «وا فرصخت: املدينة، خراب أصوات املرأة سمعت حني وبالع»،

ملح. عمود إىل
امرأة — ناعسة أو — لرحمة الشيطان لغواية تتعرَّض التي النصوص أحد ويف
إبراهيم بن إسحق بن العيص بن زارع بن «أيوب ل كان «إنه النص: يقول أيوب،
البثينة ملك له وكان عظيمة، أموال صاحب أيوب وكان «رحمة»، اسمها زوجة الخليل»
مع وهو فقريًا، صار حتى أمواله أذهب بأن هللا فابتاله دمشق، أعمال من وهي جميعها
مرميٍّا فبقي ودوَّد، تجذَّم حتى جسده يف هللا ابتاله ثم وشكره، عبادته عىل صابر ذلك
حاله، عىل صابرة وهي تخدمه زوجته فكانت رائحته، يشمَّ أن أحٌد يطيق ال مزبلة عىل
فاستأذنت إليكم. مالكم ألردَّ يل اسجدي لها: وقال لهم، ذهب ما وأراها إبليس لها فرتاءى
امرأته إىل وردَّ ورزقه أيوب عاىف تعاىل هللا إن ثم مائة، ليرضبها وحلف فغضب أيوب
يأخذ بأن هللا أمره أيوب ُعوِيف وملا ذكًرا، وعرشين ستة أليوب وولدت وحسنها، شبابها

يمينه.» يف ليربَّ زوجته؛ به فيرضب شمراخ مائة به النخل من عرجونًا
ذهب ما «رحمة» الزوجة أرى إبليس أن هو النص، ذلك يف مالحظته يمكن وما

وعزَّهم. أمواَلهم عنهم سلب قد كان الذي هو أنه بمعنى لهم؛
له. سجدت املرأة أن لو أخذ ما ردُّ مقدوره ويف بالداء، أيوب وأصاب

وأساطري نصوص يف خاصًة — شديدة بكثرة تتواتر والشيطان املرأة بني فالعالقة
العربية. السامية والقبائل الشعوب ونَِحل ِمَلل من عديد عند — األوىل والطوفان الخلق
بالحية، ليليت الشيطانة د توحُّ فكرة وهي السومرية، الفكرة هذه هو هنا يهمنا وما
بالحية، دت فتوحَّ بدورها عادت والتي األوىل، بحواء الساميني عند ُعِرَفت ما هي وليليت
الجن. من والحية الحية، من اإلنسان أصل أن التوراة ففي العربية، القبائل عند خاصًة
الرشق ونَِحل ِمَلل أغلب عند والبدء الخلق أسفار من عديد يف التضمينة هذه وتردَّدت
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والشيطان وزوجته نوح

الروحية، املنتجات مقولة لتحقيق والشيطان؛ وزوجته لنوح بالنسبة خاصًة األدنى،
طبًعا، أسطوريٍّا للمرأة الذكري باالنسالب بدءًا البنية، املتكافئة املتوالية وانسالباتها
أو لإلرث بالنسبة سواء كنصٍف، املرأة تُعاَمل حيث اجتماعيٍّا؛ طبقيٍّا ماديٍّا وبالرضورة

الشهادة.
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موسى

شخصيات عادة عىل الدوام عىل حارضة الفولكلور يف موىس النبي شخصية وتتبدَّى
الوجدان يف األربعة واألقطاب والخرض، وبوذا، وزيوس، أندرا، مثل: األساطري، آلهة أو

العربي. الطقويس
التايل: النحو عىل أساطريه أو حكاياته تجيء فقد

الطريق يف انتظره فقري رجل ربنا، يقابل رايح يوم يف مايش موىس، سيدنا
مما أكثر رزق، عندك مالوش فالنة، ابن فالن ربنا، له يسأل أن منه وطلب

… فيه هو

هنا والوسيط والرب، الفقري الرجل بني حوار يف النحو هذا عىل الحكاية وتستمر
هللا. كليم موىس هو

إال يُْعَطى ال الرزق أن إىل اإلشارة يف غريه واآلالف الوعظي النص هذا تواكل وبرغم
لإلرادة فيها دخل ال — لثراء فقر من — الطبقية األوضاع أن يف األخري وربطه لألتقياء،
العربي الرتاث يف األساطري ندرَة نادر أسطوريٌّ أنه هو النص هذا يف امُللِفت أن إال وهكذا،

املعاش. الشفاهي
يحدث، ما عىل قدري أو خفي كشاهد الحكايات هذه يف موىس شخصية فتتبدَّى

وموىس». واملقتول «القاتل حكاية من يتضح كما
فظهر أسألك.» جيت رب «يا ليسأل: «املالغاة» جبل عىل الرتدد دائم كان أنه وكيف

موىس.» يا «اسأل وقاللو: ربنا له
جوهري كَمْلَمح والقدرية القدر هو املشرتك قاسمها حكايات تكون ما عادًة وهي

العربي. لرتاثنا



العربية الشعبية الحكايات

يف كما امليت مع حواًرا ويقيم املوتى، بعالم يتصل أن موىس مقدور يف أن كما
والعبد». «موىس حكاية

يف العربية الرعوية القبائل تواجد إىل تاريخه يرجع قد عربي نص أنه تصوري ويف
ق.م. الثانية األلف منتصف حوايل مرص

يف ربطه حيث املطيع؛ الصالح بعبده ينكل كان قاسيًا فرعون أو ملًكا أن ذلك
ينطقها ثاٍن نص ويف هودية. يف ربطه النص: هذا راوي يذكر كما أو مهجور، طاحون

«يهودية». يف عبده ربط الفرعون أن الراوي
ِقبَل من تعذيبهم وأساليب باليهود مرتبطة تعذيب آلة بمثابة كانت أنها ويبدو
عىل دخالء الفرتة تلك يف كانوا الفراعني هؤالء أن االعتبار يف األخذ مع مرص، فراعني

مرص. حكم
موىس سيدنا له ظهر أن إىل نهاَر، ليَل بعبده وينكِّل يعذِّب مىض امللك ذلك أن املهم
مستكينًا: العبد أخربه بينما فرفض، له الرحمَة الفرعون أو امللك من وطلب لحاله، ورثى

حايزول.» «كله
كثريًا تنويعاته ترتدَّد لغز أو حذر طريق عن ملًكا العبد أصبح أن إىل األيام ومرت
من خيوط فمه يف طائر حلول وهو العربية، نظائرها يف حد وإىل املرصية، الحكايات يف
قربه وزار مات، أن إىل قوَمه حَكَم ملًكا أصبح الذي العبد رأس عىل وحطه الزمرد،

دائم. نعيم يف بأنه فأخربه حاله عن وأخربه موىس،
إلنصاف والحضور التواجد دائم أنه السامية الشفاهيات يف موىس سمات فمن
الرحالت عرب مرافقه مثل مثله الخلود، خاصية له أن كما واملنكوب، واملقهور املظلوم
هو الطقسية الشخصيات من وغريه الخرض عىل يميِّزه ما أن إال الخرض، العبورية
الرب تقريع عن النصوص بعض يف ينمُّ قد الذي معه، وحواره له الرب ظهور خاصية
خالء يف سفاًحا طفًال ووضعت الحرام يف حملت التي والزانية» «موىس يف كما له،

الهواء. يف وذرَّته املولود وحرقت الجبال،
وسألته: طريقه يف له وجلست الجبال خال يف ملوىس خرجت الثاني اليوم بكور ويف

معاه.» ميعاد عندي ربنا، أقابل «رايح موىس: قال فني؟» «رايح
وحرقت وولدت حراًما حملت أن بعد تترصف كيف اإلله لها يسأل أن منه فطلبت
لها يسأل أن والخشية الحياء بدافع — يتناىس هو أو — موىس ينىس وعندما ابنها،
أمانة لك يحمِّ آدم بني ملَّا موىس، «يا الرابعة: املرة يف ذاته الرب يبادره مرات، ثالث الرب
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اختشيت «إنت الرب: له قال خشيته، موىس له برَّر وعندما توصلها؟» ال ِلَم يل، توصلها
أمك.» ذنب من أخف ذنبها وهيه دي، الزانية البنت من

موىس لوالد العربي االسَم والزانية» «موىس الشفهي1 النص هذا يحفظ كما
بكر».2 «أبو

أورده الذي النص خاصة تنتهي، والزانيات الخطايا مع عام بشكل موىس وحكايات
الحامل الزانية عن والثعالبي واملقريزي الطربي مثل: العرب، الكالسيكيون الُكتَّاب بكثرة
لكي قارون، الشمس» عني تسد «التي الكنوز صاحب الغني قريبه بها استعان التي
وهنا تَْزِن.» ال تكذْب، «ال قائًال: األسواق يف الناس يف يخطب وهو يوًما موىس تواجه
يف «يخطب بأنه ومواِجَهة األشهاد رءوس عىل وفرجها بطنها معرية الزانية تعرتضه

موىس.» يا بطني يف وابنك تَْزِن، ال تكذْب، ال الناس:
لبحرية املتاخمة القرى إحدى من جمعته الذي النص لهذا الشفاهي املرادف أما

التايل: النحو عىل فرَيِد بالفيوم، قارون

اتجوز فقري، راجل جنبها اليل والقرص قارون، ِبْركة3 صاحب قارون كان
فتعلََّم الكيمياء، بعلم علم عىل السيدة تلك وكانت موىس، لسيدنا قريبة سيدة
موىس وكان الشمس، عني يسد مال عنده غنيٍّا وأصبح الذهب، صناعة منها

الزانية. مثل يُجَلد الزاني4 قائًال: الناس يف يخطب

يف املدونة نظريتها عن كبري اختالف دون ذلك بعد الشفاهية الحكاية وتستمر
له. الزانية مواجهة

رصاع عن تحكي التي االستطرادية الحكايات نصوص يف النظر يلفت ما لكن
«مصعب»، اسمه كان الفرعون ذلك والد أن وكيف عرصه، يف ُولَِد الذي فرعون مع موىس

الكتاب. هذا آخر هي كما منشورة النصوص هذه جميع 1

الوي». بن قاهات بن «عمر باسم فيُذَْكر اإلسالمية الكالسيكيات يف أما 2
قرص فهو — قارون قرص باسم فعًال واملعروف — إليه املشار القرص أما بالفيوم، قارون بحرية أْي 3

حجرة). ٣٠٠) هريودوت وضعه الذي التاريخي الالبرينت
الزانية عىل الرَّْجم وُقِرصَ الزاني، َرْجم أو َجْلد يحقُّ يكن لم موىس عرص حتى أنه ويعني يشري بما 4

األنثى.
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سيكون صلبه من مولوًدا بأن بقرة له تنبَّأَْت أن إىل واألغنام لألبقار راعيًا كان وأنه
كرب عندما «عون»، اسمه شقيٍّا ولًدا زوجته ولدت حني النبوءة َقِت وتحقَّ جنهم، أهل من
واستوىل وقتله مرص ملك صاَرَع أن إىل املوتى، عىل إتاوة وفرض للمقابر قاطًعا أصبح
شعبه طالب أنه حدِّ إىل التكرب به ووصل فرعونًا، أو عون فرع: وأصبح العرش، عىل

األعىل. ربكم أنا قائًال: له بالسجود
سيُوَلد الذي الولد بخرب منهم وعرف ين5 املعربِّ إىل فذهب مزعجة، رؤيا رأى أن إىل

طفل. ألف عرشين بقتل وأمر عرشه، ويسلبه منه لينتقم
لفرعون وزيًرا يعمل كان أنه عمران موىس لوالد يحفظ النص هذا أن هنا ويُالَحظ
ُولَِد الذي الولد أن له وحدَّدت فرعوَن َحرُة السَّ ت خربَّ موىس مولد ليلة إنه حتى له، مالزًما
وكانت — موىس أم فألقت الوزير، بيت جيوشه هاجمت حتى قاتله، هو الليلة تلك يف
يضحك كان التفتيش عقب أخرجته وحني املشتعل، الفرن رشوقة يف بابنها — تخبز
جزئية يُالَحظ كما (وهي النيل يف به وألقت قده»، «عىل صندوًقا له صنعت أن إىل لها،

أوزيريسية).
ليقدِّمه أحضانها من موىس الطفل انتزاع مراًرا حاول لقد األم، شخصية بإزاء

يقتله. لكي بنفسه لفرعون
وعسًال، لبنًا أصابعه يستحلب كان حيث مهجور،6 غار أو جحر يف خبَّأته األم لكن

القدريني. األطفال عادة عىل
كيشء املشاركة سحر — أتر أو — كأثر السحري دوره األم ثدي لبن يلعب كذلك

فريزر. تفسري بحسب االتصال مستمر
إىل الدفاتن لبن لها يردَّ أن ثاكلة هللا من طلبت الصندوق، يف األم تضعه أن فقبل
أشفى أنه وكيف النيل، عىل املشادة فرعون رساية داخل بالطفل الصندوق استقر أن

برصها. من فرعون ابنة
نقيضه، عىل كانت آسيا السيدة فرعون زوجة أن كيف النص، هذا لنا يكشف كذلك
العايقني» يعجبوا ضفرية ٣٦٠ «لها بكًرا وكانت جميلة، كانت وأنها «مسلمة» كانت وأنها

القمرية. السنة أيام بعدد

الصديق. كيوسف الرؤى وتفسري بالكهانة اشتهروا أنهم ويبدو العربانيني، أي 5
الدلتا. أحراش يف حوروس طفلها إيزيس خبَّأت مثلما 6
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حني وجنوده، فرعون من وإنقاذه مراًرا موىس طفولة عن الدفاع يف نجحت هي بل
«طقة» أن كيف ثم نصفني، عليه سويٍّا ينامان الذي الرسير له كرس وحني ذقنه، نتف
موىس رصخ كيف ثم محمًرا، مستويًا صينيته يف يقف صحيًحا جمًال كانت فرعون أكل
قوم يأكلك، ملا منتظر «أنت محرًضا: شعبه يسترصخ شعبيٍّا بطًال كان لو كما الجمل يف
فرعون من مشهد عىل — قوائمه عىل انتصب أن إال الجمل من كان فما حيلك.» عىل
موىس انطلق أن وكان القرص. ردهات عرب وجرى الصينية وترك هائًجا — املذهول
وهي الطور»، جبل جنب «مدين اسمها بلٍد إىل — النص يذكر كما — فارٍّا جاريًا بدوره
ألف ١٢ — غنمه رعى8 كيف ثم كفيف، شيخ وهو بشعيب،7 فيها التقى التي سيناء
عىل موىس يقترص بينما ذكورها، شعيب يأخذ أن عىل واتفقا أعوام، ثمانية ملدة — رأس

اإلناث.
خاله مع يعقوب سالفه مثل مثله سامي، كتاجر موىس مالمح النص يُْرِيس وهنا

الكسب. عىل الحريص السامي للتاجر مثاًال فريزر اعتربه الذي ناحور، بن البان
موىس اختيار أن كيف الفيوم، رواة من جمعته الذي الشفهي النص هذا يغفل فال

والثراء. بالغنم عليه الدنيا مأل الغنم إلناث
شعيب له أهداها التي عصاه وهي ملوىس، السلفية الشارة النصَّ يُْغِفل ال كذلك
بالليل دي موىس يا عليها حافظ الجنة، من بها نزلو جربين اليل آدم عصا «دي قائًال:

أعداءك.» عىل وتنرصك طريقك لك وتنور وتسليك تغنيلك
يف سواء ورد، ما عىل مضافة وجزئيات بأحداث باحتفاظه النص هذا ويمتاز
أخذها حني موىس، زوجة والدة ذلك من — بعُد فيما — اإلسالمية أو العربية املدونات
ظهر أن إىل نار، أو ماء عن لها ليبحث تركها وحني الطور، جبل بجوار مرص إىل عائًدا
لسان َعْجَز أنَّ وكيف فرعون، لهداية الذهاب منه وطلب وحاَدثَه نار، هيئة عىل الرب له
واللسان»، الفم ثقيل أنا «بل يلثغ جعلته التي والتمرة الجمرة جزئية إىل يرجع موىس
فرعون قرص يف يعمل يزال ما كان الذي هارون، أخيه اصطحاب الرب من طلب حني

حراسته. عىل يسهر وهارون نائًما، فرعون كان حيث ليًال؛

إىل مبعوثًا وكان إبراهيم، بن مدين بن عنقاء بن مر بن رعوائيل بن نويت بن يثرون) (أو شعيب وهو 7

إبراهيم. الفضل أبو محمد تحقيق وامللوك، الرسل تاريخ الطربي، مدين. أهل
سهل. بني قبائل عند الغنم يُْدَعى كان أنه — الباالد — الشعرية النصوص بعض ويف 8
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فقطع بعصاه، موىس عليهم ق تفوَّ أن بعد السبعني9 َسَحرته فرعون قتل وكيف
عليهم لتفوُّقه بموىس؛ — األعمى وكبريهم — آمنوا أن بعد وصلبهم وأرجلهم أيديهم

كساحر.
داخل بها ألقى والَكَهنة؛ َحرة السَّ صلب عىل وماشطتها آسيا السيدة احتجت وحني

وماشطتها». أوالدها ومعها املغيل بالزيت ميلء «صندوق
مدونات من سبقه عما النص، هذا بها يجيء التي واإلضافات االختالف إن بل
وكذبه، لوعده وخبثه فرعون خيانة ومغزاها العرش، اللعنات إىل تصل وعربية، عربية
بالنسبة منه الفرعوني املرصي الرتاث ملالمح وانتماءً واتساًقا صدًقا أكثر الكذب وجزئية

للسامي.
السواء عىل — واملحلية الخرافية والكذب الصدق حكايات فإن عليه، متفق هو فكما
املرصية الحكايات تراث أن االعتبار يف األخذ مع رئيسيٍّا، مرصيٍّا تراثيٍّا ملمًحا تشكِّل —
اآلري مع جنب إىل جنبًا العاملي، املخزون أو الخزانات أكرب من واحًدا يُعتَرب عمومه يف

العربي. والسامي الهندي
الصدق عن ١٩٣٠ عام اكتُِشَفت التي الربدية الفابيوال الحكايات هذه وأشهر
الحكايات من نظائرها عادة عىل بينهما، فيما تنازعا أخوين كانا أنهما وكيف والكذب،

الخرافية.
— األم النماذج تنويعات من بها بأس ال مجموعًة جمعت بأني القول ويمكن

الشفاه. عىل تعيش تزال ما التي — املرصية للربدية
عليه أضفى عقائدي رصاع وفرعون موىس بني الرصاع أن تام بوضوح يُالَحظ كما

اإلسالم. أو واإليمان الكفر بني رصاع أنه طبًعا املسلم الراوي
الضعفاء، ينارص محوري شعبي كبطل موىس شخصية تأكيد هذا كل إىل يُضاف
أي منارصيه؛ من ألًفا ٨٠ أو ٧٠ — الخروج أو الرحيل عىل ينادي حني — ويجمع

املضطهدين. اليهود
والتقويمية األسطورية داللتها — النص هذا يف تَِرد التي — لألرقام أن يُالَحظ كما

.٣٦٠ الرقم مثل الشمسية وليست القمرية

منها: القرى، من مجموعة توجد وحيث بالفيوم، صري» «أبو قرية من كانوا أنهم املصادر بعض وتذكر 9

السيليني. قديمني، الكالبيني، دمشقني وقرى حافظ، صالح الكاتب بلدة وإطسا الهوارات،
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يحكم كان الذي الفرعون بأن القائل الشائع االحتمال النص هذا ح يرجِّ النهاية ويف
بعامة. دخيًال آسيويٍّا َوْلنَُقل: ساميٍّا، كان ق.م؛ الثانية األلف منتصف الفرتة تلك يف مرص
مصعب»، بن «الوليد يُْدَعى كان أنه عىل العربية، املصادر يف يَِرد الذي اسمه ذلك من
الجمل، لحم وأكل الذقن»، «نتف مهانة أو وفكرة الطويلة، ذقنه جزئية هذا إىل يضاف
أكثر سامية مالمح من النص عليه يضفيه ما آِخر إىل وَكَهنة، َسَحرة من أعدائه وصلب

حامية. مرصية منها
يف بكثرة تَِرُد التي — النيل — املاء يف موىس الطفل طرح بجزئية يتصل فيما أما
وتراخان ق.م، الثالث القرن بابل ملك رسجون مثل: السامية، وغري السامية األساطري

املسيح. ثم الهماليا، يف جيلجيت ملك
أوجيجا أو حابي — النيل لروح إن حيث مرصية؛ فكرة اعتبارها إىل أميل فأجدني
املغني وحسن أوزيريس، مع حدث كما اآلِمن شاطئه أو بلده الغريب إيصاِل قدرَة —
إثر املاء يف الطفل «طرح أن يف فريزر تفسري يخالف ما وهو ونعيمة،10 حسن باالد يف
ابنًا يكون فإنه الطفل طفا فإذا رشعيته، عدم أو الطفل بنوة رشعية إلثبات والدته

زنا». ابن يكون فإنه وإال رشعيٍّا
فرعون زوجة آسيا نزلت إْن ما الوسطى، مرص من جمعتها التي الباالد بعض ويف
حتى: موىس الطفل بداخله الذي الصندوق ووجدت النهر، إىل املوصلة سلمة الثمانني

أنت؟ َمْن أنت؟ َمْن أنت؟ َمْن وقالت: باملاء بَرشْت
بيها. تعلمي اليل الحفلة صاحب «أنا قائًال: أذنها يف موىس فهمس

موىس.» أنا … قويل وال شورى يخفيك ال

أمه، صدر من انتُِزَع أن منذ ملوىس بالنسبة األم مكان آسيا السيدة تتخذ وهنا
لبنها. وبني بينه وأحيل

الكريتي، وزيوس روميلوس، واألبطال: اآللهة مولد وصاحبت بكثرة تَِرد جزئية وهي
وسمرياميس. الخليل، وإبراهيم وليولياو،

أخرجه الذي الرتاجيدي النصني: كال يف عالجته النحو هذا وعىل الجسد، عن وفصله رأسه قطع عقب 10

عام سيف أبو ليىل د. أخرجته الذي املرتجلة الفن كوميديا إىل األقرب والفارس ،١٩٦٤ عام مطاوع كرم
الحكيم) عبد (شوقي .١٩٧٦
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رسب أو عيلة األم مكان تأخذ ما وغالبًا أمه، من الطفل يُنْتََزع الحاالت كل ففي
الطفل يجتازها التي املرحلة فهي آسيا، اإللهة السيدة مع حالتنا ثم راع، أو الحمام من
القدسية إىل مروًرا األم، بقتل فريزر ها يفرسِّ والتي األم، عن بالتخيل بادئًا القدري البطل
الذي االصطالح وهو الطفل، لنمو املصاِحبَة األخرى االنتقال لشعائر تبًعا البطركية، أو
مصاحب تغيري لكل املصاحبة «الشعائر إىل مشريًا جنب، فان أرنولد األوىل للمرة أرساه
من موىس صاَحَب ما مثل العمر»، أو االجتماعي الوضع أو املكانة أو املكان يف للبطل
جند أيدي لتفتيش تبًعا آلَخر، وضع من يختبئ كان وكيف أمه ببطن بدءًا أطوار،
بينه والحيلولة صدرها من انتزاعه ثم — إبراهيم سالفه حالة يف ونمرود — فرعون
مع رصاعه يف مدهش كبطل النامية وقواه فرعون، وقرص باملاء، التعميد إىل لبنها، وبني
العصا، وهي السلفي الطوطم أو الشارة عىل للحصول سيناء إىل هروبه لحني فرعون،
موىس ألحقها التي العرش الرضبات أو اللعنات ثم لفرعون، والعودة الرب، ومخاطبة
تشري كما املرصيني وليس وجنوده، الَكَفرة من وطبقته بفرعون هارون الكاهن وأخوه

اإلسالمية. إىل طبًعا باإلضافة وعربية، عربية من الدينية املصادر وتُْجِمع
ذلك فرعون، من عونه طالبًا الرب مكاَلمة إىل موىس يعود انتقاالته شعائر وعرب

الذي:

يبايل، وال يفعل
الحوامل، بطون يفرد

األطفال، ويقتل
يبايل، ال ومنك

السويس. برزخ عرب تمَّ أنه البعض يرى الذي الخروج لحني

كملك — سيناء إىل الخروج منذ — اإلرسائيلية القبائل يحكم لم موىس إن ويقال
طالوت إن إذ قبيلته، شيخ أو — بطرق أْي — كاهنًا أو قاضيًا كونه من أكثر أمري أو

ملوكهم. أول كان
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العربي الرتاث لهذا الرسيع للتعرُّض موضوعنا عن قليًال الخروج من هنا بأس وال
التالية: النصوص من كثريًا ستطالعنا وجزئياته وموضوعاته خاصًة السامي،

للفتح املصاحبة — أساطريهم وتروي إلرسائيل، مؤسس أول نون بن يشوع فكان
والتعقيد، الغرابة يف غاية غيبيٍّا تاريًخا — موىس موت عقب فلسطني أرض واغتصاب
الرشيعة نهر إىل بهم جاء أن إىل أيام، ثالثة سيناء أو التيه يف بهم أقام يشوع أن منها
فيها تُويفِّ التي السنة من نيسان من العارش يف — األردن نهر أفرع أحد هو الذي —
األلواح فيه «الذي العهد تابوت حاميل أَمَر هذا، األردن نهر عبور يستطع لم وملا موىس،
أرضها، انكشفت حتى الرشيعة مياه فوقفت الرشيعة، حافة إىل ينزلوا بأن الرشائح»
يدور يوم كل يف وصار أريحا» فحاَرصَ يشوع بهم نزل «ثم ذلك، بعد إرسائيل بنو وَعَربَ
وأن مرات، سبع أريحا حول يطوفوا بأن أمرهم السابع اليوم ويف واحدة، مرة حولها
بها، وتساوت ورسخت األسوار هبطت ذلك فعلوا فعندما — األبواق — بالقرون يصوتوا
١٢ — األموريني من خليًطا وكانوا أهلها،11 وقتلوا بالسيوف أريحا إرسائيل بنو ودخل
إىل بهم سار ثم واليبوسيني، والحويني والجرجاشيني والكنعانيني والفرزيني — ملًكا

هناك. يوسف عظام ودفن يوسف، فيه بيع الذي املكان إىل نابلس، إىل يشوع
إىل معه وأخذه مرص) نيل (من يوسف جثمان استخرج قد كان موىس إن فيقال

موىس. موت عقب يشوع تسلمه أن إىل التيه، سنة أربعني معهم فبقي التيه،
األسباط حكم أن وبعد مدنها، عىل عماله وفرَّق فلسطني يشوع تملَّك أن وبعد
«أن املغربي سعيد ابن تاريخ ويف حارثة، كفر له يقال موضع يف وُدِفَن مات عاًما، ٢٨
فكان يوفنا»، بن وطالب عمران، بن هارون بن فنحاس وَخَلَفه باملعرَّة،12 مدفون يشوع
بها نوطت التي القبيلة وهي الوي، سبط من املنحدر الكاهن هو هارون بن فنحاس
العرب عند الكعبة سدنة هي جرهم قبائل كانت مثلما املقدس، بيت وسدانة الكهانة

البيت. وسدانة الكهانة قريش تواَرثَْت وعنهم مفاتيحها، بيدهم الحجازيني،
موجود تقليٌد سبٍط، أو قبيلٍة يف الالهوتية باألمور واالشتغال الكهانة حرص وتقليد
— والكلدانيني مرص، يف آمون كهنة مثل السامية، وغري السامية األمم كافة عند بكثرة
املجوس. اآلريني الفرس عند املاجي سبط أو قبيلة كذلك العراق، يف — بابل سكان أقدم

.٢٤ يشوع 11
(املؤلف) تساؤل. مجرد … فلسطيني؟ املعري العالء أبي اعتبار يمكن هل 12
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من اختياره وقع الذي الحاكم عىل املقدَّم الكاهن هو هارون بن فنحاس فكان
الكلبيني. من ومعظمهم القبائل هذه تحالف

عليهم فتسلَّط هذا، هارون بن فنحاس عهد يف األصنام وعبدوا عضوا إنهم ويقال
ملك املذكور كوشان كان بل وقيل: — قربص جزيرة — الجزيرة ملك كوشان وتملَّكهم
ثماني واستعبدهم إرسائيل بني عىل فاستوىل إسحق، بن العيص ولد من وكان األرض،
صاحب مع صلًحا فعقد يهوذا، سبط من املنحدرين أحد أمرهم توىلَّ «بعدها سنني،
إىل اإلرسائيلية القبائل عادت وفاته وبعد سنة، أربعني فيهم حكمه واستمر الجزيرة،
لوط» ولد من مواب ملك ابن «عفلون فتملََّكهم13 األصنام، وعبادة املعايص ارتكاب
— بنيامني سبط من — «أهوذ» ل فيهم الُحْكم رسا أْن إىل عاًما، ١٨ ملدة وحكمهم
أحد أيدي يف اإلرسائيليني وقوع وفاته أعقب الذي «شمكار» وخلفه سنني، ثماني ملدة
نكائده وكذا البغض، عن ومأثوراته خرافاته تَِرد الذي «يابني»14 واسمه الشام ملوك
عديد نُِسَجت وحوله طحنًا، فيها طحنهم سنة عرشين ملدة فاستعبدهم بكثرة، ورشوره
«بمعنى أو «يابني»، وهو اسمه له تحفظ تزال ما التي املتواترة والحكايات الخرافات من
يُْدَعى «نفتايل» سبط من حاكم فيهم قام أن إىل والبالوي»، الكوارث مرادف الشؤم
فقهرا عليهم، قاضية كانت «دبورة» تُْدَعى عاتية امرأة بمساعدة البني فقتل «بارق»،

عاًما. أربعني إرسائيل وحكما سيرسا،15 أو البني
ولقد العربية، اآلداب تاريخ يف شاعرٍة أقدَم «دبورة» الكاهنة القاضية هذه وتُعتَرب
وامليثولوجيا اآلداب نصوص أقدم تَُعدُّ دبورة» «أغنية باسم معروفًة قصيدًة أنشدت

ق.م.16 عاًما ١٢٩٦ بحوايل دبورة أغنية ُعْمر فيُقدَّر اليهودية،
إن إذ الشوام، الكنعانيني عىل أحرزوه الذي النرص ذلك حول القصيدة وموضوع
دبورة: قالت وفيها الكنعانيني، ملك «سيرسا» قتل من تمكَّنت «ياعيل» تُْدَعى عربية امرأة
قدمت العظماء، قصعة يف لبنًا فأعطته ماءً طلب ياعيل، الخيام يف النساء عىل «تبارك
صدغه، وخرقت شدخت رأسه، وسحقت سيرسا ورضبت الوتد، إىل يدها أمدت زبدة

اضطجع.» سقط انطرح رجليها وبني

أردني. 13
الكتاب. هيئة الحكيم، عبد لشوقي الكاملة األعمال من األول املجلد يف ومأثوراته أشعاره انظر 14

.٥ قضاة: 15

.٥ ،٤ قضاة: 16
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إىل سنني، سبع ملدة حاكم بال الوثنية يف اإلغراق إىل عادوا الفرتة هذه بعد لكن
ألنهم ذهب أقراط لهم كان «وإنه اإلسماعيليون، أو املديانيون الكلدانيون غزاهم أن
وتمثََّل سنة، أربعني وحكم «جدعون» فخلَّصهم سنني، سبع وأخضعوهم إسماعيليون»
قبائل من خليًطا أيًضا وكانوا امليديانيني،17 ل تدخُّ دون حال أنه يف هذا جدعون دور
عقب الخليل إبراهيم تزوَّجها التي «قطورة» رحم من أسطوريٍّا منحدرين وعربية، عربية
داخل بهم ترسُّ دون جدعون لهم تصدى الذين املديانيون هؤالء جاء ومنها سارة، وفاة

األسباط. أو اإلرسائيليني
ابنه وخلفه مات، أن إىل التاج تقلَُّد ورفض امللكية، إىل انتقاَلهم َر أخَّ جدعون أن كما
ارتكاب يف بعدها أغرقوا عاًما، ٢٢ ملدة «يشوخر» سبط إىل الحكم انتقل ثم «أبيمالك»،
خلصهم أن إىل سنة، ١٨ ملدة لوط بني من العمونيني أيدي إىل بهم دفع مما املعايص
كثريًا» خلًقا عمون بني من «وقتل اللوطيني فطرد «الجرمي»، له ويُقال رجالهم أحد

سنني. ست وحكمهم
— والعشتاروت البعليم وعبدوا الرب، عيني يف الرش يعملون إرسائيل بنو وعاد
وآلهة عمون، بني وآلهة موآب، وآلهة صيدون، وآلهة آرام، وآلهة — عشرتت جمع
الفلسطينيني بيد وباعهم إرسائيل، عىل الرب غضب فحمي الرب؛ وتركوا الفلسطينيني،
سبَع «أبصنؤ» له يقال رجٌل فحَكَمهم يهوذا، سبط إىل الحكم وانتقل عمون، بني وبيد
هالل» بن «عبدون وخلفه سنوات، عرش ملدة زبولون سبط من «ألون» وخلفه سنوات،
فتملََّكهم شملهم، تفتَّت جديد ومن سنني، ثماني يوسف، بن إفرايم سبط من ١١٣٠ق.م،
دان. سبط من مانوح» بن «شمشون خلَّصهم أن إىل عاًما، أربعني ملدة الفلسطينيون
بني ودبر الفلسطينيني فَصدَّ الجبار، بشمشون ويُْعَرف عظيمة، قوة لشمشون وكان
وكانت كنيستهم، إىل به ودخلوا وأرسوه فلسطني أهل غلبه ثم سنة، عرشين إرسائيل
وقتَلْت فقتَلتْه الكنيسة، وقعت حتى بقوة وحرََّكها العواميد فأمسك أعمدة، عىل مركبة
سنوات عرش ظلوا بعدها كبارهم. من جماعة منهم وكان فلسطني، أهل من فيها كان َمْن
بن هارون بن «عايل أو عيل فملكهم الوي، سبط إىل ثانية مرة الحكم آل أن إىل مدبر، بال
صموئيل وخلفه سنة، أربعني ملدة أمرهم دبر صالًحا، حاكًما كان إنه ويقال عمران»،

سيناء. وسكان أردنيني من 17
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إرسائيل حكمت التي القضاة دولة أو القضاة حكم انتهى وبهذا عاًما، ١١ ملدة النبي
اليهودي.18 للتاريخ بدايًة اتُِّخذَ الذي موىس وفاة منذ سنة، ٤٩٣ ملدة

سبط من قيس بن طالوت وهو «شاول» فملكهم ملوكهم، دولة ذلك بعد وتجيء
دبَّاًغا وقيل اءً، سقَّ وقيل راعيًا، كان إنه وقيل أعيانهم، من طالوت يكن ولم — بنيامني
عىل متملًِّكا وكان الكنعانيني، جبابرة أحد جالوت خاللها قاتََل سنتني، طالوت فملك —
للقتال برز فلما عظيم، بمكان القامة وطول الشدة من «وكان فلسطني، جهات بعض
املحجب، البطل أو اإلله تضمينة أو فكرة ذلك بعد وتجيء أحد». مبارزته عىل يقدر لم
واحدة مرة ب يُْرضَ كأْن معينة، بمواصفات إال وقتله جسده اخرتاق يمكن ال الذي ذلك
الجان خرافات يف شديدة بكثرة يحدث مثلما — تتناش» ما الرجال «رضبة — غري ال
يعلو كأْن أو أخيل، كعب مثل جسده من معني موضع يف مقتله يكمن كأْن أو والخوارق،
عينَيْه، بني البطل يصاب أْن أو شمشون، شعر من السبع الخصالت وقص موىس رأسه
يكمن قد كما الفارسية، األساطري يف كما الثور» رأس آِخرها يف «التي بالعصا ب يُْرضَ أو

معني. تابو يف البطل قتل
الفردويس، الفاريس للشاعر امللوك ملحمة يف الجزئية هذه وجود إىل فريزر وأشار
ال أسفنديار سهام فكانت أسفنديار، وخصمه الفرس بطل رستم بني الرصاع خالل
إىل أعدائه، أخطار كل ضد جسده حجب قد كان زرادشت ألن ذلك رستم؛ خصمه تؤذي
وإصابته. عينَيْه يف النباتات بنرش وذلك عدوه، مقتل عىل أسفنديار الرب طائر دلَّ أن

النبي لظهور دت مهَّ والتي وجالوت، طالوت رصاع عن العربية امللحمة هذه ويف
جبار جالوت املحجب األسطوري البطل كذلك محدد، قدري كقاتل الوجود إىل داود امللك
يقتل الذي الشخص عالمَة «ذكر صموئيل النبي إن فيقال الفلسطينيني، الكنعانيني

داود». سوى العالمة تلك فيهم يكن فلم عسكره جميع طالوت فاخترب جالوت،
طريق عن جالوت املحجب لعدوه قتله يف تمثََّل داود «تابو» أو «طلسم» أن كما
عدوه مواجًها داود وتقدَّم الوادي»، من ملس أحجار خمسة «انتخابه أو19 انتقائه،
ة وعدَّ شاول امللك مالبس ارتداء رفض له سبق قد وكان غري، ال عًصا وبيده جالوت

.٨ قضاة: 18

.١٧ األول صموئيل 19
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منظره، ا جدٍّ استَفزَّه جالوت املحجب الفارس عدوَّه داود واَجَه عندما إنه حتى حربه،
بعصا؟!» إيلَّ تأتي إنك حتى كلب أنا «أََلَعيلِّ وجهه:20 يف فرصخ

امليثولوجي يف عدوه بها وَقتََل داود انتقاها التي الخمسة األحجار جزئية وتَِرد
امليثولوجيا فتضيف وغريهم، والزمخرشي واملسعودي الطربي مثل: شديدة، بكثرة العربي
بحجر فمرَّ الثالثة».21 واألنبياء وهارون «هللا تمثِّل: كانت الخمسة األحجار أن العربية
إذ ومىش يعقوب. حجر فإني جالوت، تقتل مخالتك يف فاجعلني خذني داود، يا فقال:
هو فبينما إسحق. حجر فأنا جالوت، بي تقتل خذني داود، يا فقال: آَخر بحجر مر

إبراهيم. حجر فإني خذني، فقال: بحجر مرَّ ماٍش
القرن أوائل حوايل — امليعاد أرض إىل الهابطة العربية القبائل تلك رصاع فكان
«اللبن أرض وترسم لهم تخطِّط أبوية، أسطورة تحدوها — امليالد قبل العرشين
من جريانهم مع املتواصل الدموي لرصاعهم مجاًال املغتصبة فلسطني يف والعسل»
وفلسطني الشام ربع يف السبعة» «األقوام ب ُعِرُفوا ما وهم الوطنيني، أو األصليني السكان
فينقيا وطليعتها األم، كنعان أو الكنعانية بأرض قبًال تُْعَرف كانت ما وهي واألردن،
العيس األحمر: الرجل إىل نسبًة وأدوميني آراميني من جريانهم وبقية األموريني، بالد أو
خلَّفوا الذين وهم لوط، رهط من واملوابيني العموينني وأشقائهم واللوطيني إسحق، بن

عمان. األردنية العاصمة عىل اسمهم
البحر شواطئ طول عىل راسخ حضاري كمؤثر الطوىل اليد بالذات ملرص وكان
من أكثر فيها واإلقامة مرص إىل العربيني لجوء جانب إىل العصور، أقدم منذ املتوسط

بصدده. نحن الذي فلسطني واغتصابهم نزولهم قبل الزمن من قرنني
من لسابقيهم العقائدي الحضاري التأثري تحت كانت العربية القبائل هذه إن بل
مرص، من خروجهم منذ وقبائل أقوام من عنهم يتفرَّع وما والفلسطينيني، الكنعانيني
الكنعانيني، إىل انتقل املرصي التأثري أن بمعنى الفلسطينية، والدويالت املدن ونزولهم
أرض من أخرجهم الذي آبائهم إله الرب «تركوا فلقد22 العربيني، هؤالء إىل تواتر وعنهم
إنهم بل لها»، وسجدوا حولهم الذين الشعوب آلهة من أخرى آلهة وراء وساروا مرص،

.١٧ األول صموئيل 20

.٢ قضاة: ،«٣» ص٧٠–٣٦٩ «٢» الطربي ص١٠٧، «١» املسعودي 21
.٢ قضاة 22
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والفرزيني واألموريني والحيثيني الكنعانيني وسط يف إرسائيل بنو «فسكن بهم تزاوجوا
وعبدوا لبنيهم بناتهم وأعطوا نساءً، ألنفسهم بناتهم واتخذوا واليبوسيني، والحويني

آلهتهم».
الهجرات هذه تربط كانت قة محقَّ دموية رابطة ثمة23 أن يرى َمْن هناك إن بل
والعرباني اآلرامي بينها من مختلفة، دموية ألصول مزيًجا كانت وأنها العربية، للقبائل
عربانية، قبائل هناك كانت أنه الرأي هذا أصحاب ويرى واملرصي، والعربي والكنعاني
تعارف َمْن وهم واالجتماعي، الحضاري وضعها حيث من منزلًة أدنى كانت24 أنها إال

«عربيم». الواطي بالرهط عليهم
األشدوديني من ل الرُّحَّ البدو إىل باإلضافة ذلك األردن، خلف يُِقيمون وكانوا
أنهم إال عربية، نصف عربية أصول من منحدرون أيًضا وهم واإلسماعيليني، واألدوميني
من املنحدرين والعمونيني املوابيني مثل: العربيني، بجريانهم أوسع بشكل الزواج تبادلوا

العرباني.25 ناحور بن لوط
الفرع هم والهاجريون متواصل، بشكل وخالطوهم الهاجريني حاربوا26 أنهم كما
يف إنهم فيقال باألردن، يقيمون وكانوا معروف، هو كما هاجر، من املنحدر العربي
بأيديهم فسقطوا الهاجريني، مع حربًا «عملوا — داود خلفه الذي — شاول ملكهم أيام

جاماد». رشق جهات جميع يف خيامهم يف وسكنوا
أسفارهم أحد يف — املستعربة الهاجرية القبائل تلك أو — الهاجريني ذكر ويجيء
وتيان، مران وتجار األرض عىل للتعقل املبتغون أيًضا، هاجر «وبنو هكذا املمنوعة27

سبلها». يتذكروا ولم الحكمة يعرفوا لم التعقل، ومبتغو األمثال وقائلو
كان أنه إىل به يُْفِيض دوًرا السلفية القبائل لهذه بالنسبة العهد تابوت ويلعب
كشعار األبناء يف اآلباء ذنوب ومفتقد اآلباء، عهد حافظ األب السلف الطوطم بمثابة
الرش ويوقع ويَأِْرس، ويهزم ينترص القتال، ساحة إىل القبيلة يتقدَّم املقدس، القبيلة

القديم. األدنى والرشق مرص 23

األول. صموئيل 24

األول. صموئيل إثنوجرافية لغوية هي استنادنا أن مالحظة مع 25

األوىل. األيام أخبار 26
.١ فصل باروك، نبوءة 27

184



موىس

من ويخلصنا وسطنا يف فيدخل الرب، عهد تابوت شيلوه من ألنفسنا «لنأخذ بأعدائه:
خافوا العهد، تابوت حول اإلرسائيليني هتاف الفلسطينيون سمع وعندما أعدائنا.» يد

لنا.» «ويل وقالوا:
الفلسطينيني، أيدي يف ووقع — العهد تابوت أو — الطوطم ذلك أُِرسَ مرة وذات
إىل فأخذوه الفلسطينيون أما إرسائيل.» من املجد زال «قد قالوا: اإلرسائيليني إن حتى
وداجون ق.م. الثالثة األلف الالساميني، السومريني منذ واملتوارث داجون، إلههم بيت
يرسمونه وكانوا البابليني، عن الفينيقيون أخذه الحبوب، بإله ُعِرَف زراعيٍّا إلًها كان
جسمه نصف وينتهي بسمكة، ُمْمِسًكا الشعر، من طويلة خصالت «ملتحيًا نقودهم عىل
يف داجون أن يبدو كما القروش، أو بالفلوس مغطاة سمكة ذيل هيئة عىل األسفل
كان أنه الدمشقي» «فيلو األساطري عاِلم عنه روى بحريٍّا، إلًها كان الفينيقية امليثولوجيا

املحراث». واخرتع الغذائية الحبوب بخواص ُعِرَف َمْن أول
كان أنه وكيف األشدوديني، العرب أو بالفلسطينيني األهوال العهد تابوت فألحق
العهد تابوت فكان واألهوال، واألذى الذعر حلَّ مدينة حلَّ وكلما مدنهم، بسكان يُوِقع
وبقي السماء، إىل املدينة رصاخ فصعد بالبواسري، َب ُرضِ معهم28 يَُمْت لم وَمْن يُِميتهم،

أشهر. سبعة الفلسطينيني عند العهد تابوت
العرب ميثولوجيا لدى بكثرة وموجودة متواترة تضمينة الحادثة هذه وخلَّفت
التضمينة هذه وتتصل اليوم، حتى الشفاهي تراثنا يف تتواتر تزال ما هي بل الجاهليني،

مداخلها. أو البيوت عتبات بتقديس
األرض عىل وجهه عىل «ساقط داجون إلههم فوجدوا الفلسطينيون بكَّر مرة فذات
داجون كهنة يدوس ال لذلك العتبة؛ عىل مقطوعة ويداه داجون ورأس الرب، تابوت أمام

اليوم». هذا إىل أشدود يف داجون عتبة عىل داجون بيت إىل الداخلني وجميع
يمكن بعامة، والعربية املوسوية واألساطري الحكايات بقايا أن القول خالصة
العربية، بلداننا رقعة طول عىل وجزئياتها مأثوراتها ومتناثرات تنويعاتها عىل الحصول
خاصة الشفاه، عىل تواترها تواصل أيامنا إىل تزال ما شفاهية، أو مدوَّنة أكانت سواء

موىس. بشخصية املتصلة األساطري بقايا أو الحكايات مجموعة

ص١٥٨. 28
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املستقبيل مجايل الروحانيات أو األنيمزم بشعائر املغلفة كة ِ الرتَّ هذه فمثل هنا ومن
من ييل فيما سيطالعنا ومعظمها غري، ال ومأثوراته بحكاياته الفولكلور هو الوحيد
وأخرى فرفشة، وحكايات أساطري، وبقايا خرافية، حكايات بني ما مختارة نصوص

وشعائرية. تعليمية
أو الخام أبنيتها مجمل عىل لها امليداني جمعي سنوات خالل جهدي قدر حافظت

التلقائية.
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عرش الرابع الفصل

النصوص
الشفهية1 الحكايات من منتقاة نماذج

السمساية

نصيبي.» من «دي قال: سمكة طلعتله يصطاد، البحر راح شاطر، ولد فيه كان مرة
ما لحد معاها، وعاش رساية لها بنى قوي، جميلة ملكة بقت اتقلبت السمكة البيت ح روَّ
عشان لجوزها، نده بعت دي.» «عاوز قال: شافها، امللك الشباك، من طالة وهية يوم يف
امللك.» وجيش امللك يكفي عنب عنقود «عايز قاللو: منه، وياخدها يعجزه طلب منه يطلب

األرض. تحت من العنب عنقود جابت بعتت للملكة، قال البيت روح الشاطر
خالصه فيه لسه طفل هاتيل2 ولد «يا قاللو: تاني، طلب منه وطلب استعجب امللك

يسامرني.»
والشاطر امبارح، اتولد اليل أختها ابن جابت بعتت للملكة، قال البيت الشاطر رجع
للملك: قال والطفل امللك، قدام هنا ومن هنا من الكريس عىل سندوه للملك، وراح خده
اتنحنح الطفل الضيف.» عىل «املثل قاللو: امللك البيت.» صاحب واال الضيف عىل «املثل

الصياغة إعادة وكذا املنشورة، والنصوص النماذج انتقاء حالة يف واملحايدة ل، التدخُّ عدم مالحظة مع 1

املتاح. بالقدر الشفهية النصوص لهذه اللغوية أو األدبية

توٍّا. الوالدة حديث طفل 2
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كتكوتني جابت أمي كانت الصبا، أيام وزمان النهاردة، سنة ٦٠ عمري «أنا وقاللو:
فرشيت نزل، ودمه اتبطح واحد، كتكوت عدا ما بالعصا موتهم رضبتهم صغريين،
حدف ومن نخلة، بقت ونبتت كربت أمهات، بلحة نواية جافيهم تراب، شوية عليه
جدع «يا وقاليل: واحد علية وفات سمسم، وزرعتها حرتها أرض بقت النخلة يف الطوب
سمسماية عدا ما مليته األرض، من السمسم أجمع قعدت سمسم.» تزرعيش ما دي األرض
جتني إن إال طربتيش ما «أنا قالت: فالزكيبة الزكايب، من زكيبة من غابت واحدة

السمسماية».»3
عايز ملك يا وأنت كداب، أنا «طيب قاللو: والطفل كداب.» «دا وقال: زعق امللك

ملك؟» يا ليه حضنه من الرجل مرات تاخد
مات. طق امللك

حية البنت

ملك. واحد بنت بيحب األرض، تحت ملك ابن
نفسها سحرت البنت منها، فقرب وحدها، أبوها جنينة يف يوم يف ماشية البنت لقي

الجنينة. يف وراها وجري ديك نفسه سحر امللك وابن فرخة،
نفسه ساحر اليل امللك وابن رمان، فحل اتقلبت فرخة، نفسها سحرت اليل البنت
ما لحد الديك، وراء وجريت حية، انقلبت حبة عدا ما الرمان، حب يلقط راح ديك،

قتلته. ومصته،4 لحقته،

القرد غلب آدم بني

دخل وهرب، السلسلة قطع القرد بيه، بيرسح اليل القرد عذب عجوز، قرداتي راجل
القرود. قابل ما لحد وفضل الجبل

اليل البالد من «جي قاللهم: منني؟» جي «انت وسألته: بالقرد حاوطت القرود
عىل قرد مفيش لكن قرود، إحنا نفسنا عىل بنقول «احنا وقاللهم: آدم.» البني ساكنها

آدم.» بني إال الدنيا ضهر

فرش. كحكاية بنمنماتها الحكاية هذه تصنَّف 3
الحية. األنثى بالبنت الحية د توحُّ بمعنى 4
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قالوا تشوفوه؟» «عايزين قاللهم: القرد دا؟» آدم بني إيه يعني آدم، «بني قالولو:
«نشوفو.» كلهم:

إيه.» عامل دا آدم بني أشوف حاروح «أنا قاللهم: القرود كبري
«بتجري سأله: برسعة، بيجري طور لقي الجبل، حافة عىل الطريق عىل قعد راح
سألها: القرد بتجري، هايجة جاموسة لقي شوية بعد آدم.» بني «من قاللو: إيه.» من
وجمل حمار لقي كده وبعد آدم.» بني من مني، من «حايكون قالتلو: إيه؟» من «بتجري

آدم. بني من بتجري الدنيا كل إن وعرف ويهجن، بيجري
«إنت سأله: القرود فكبري سايب، مايش العجوز القرداتي الراجل لقي فرتة وبعد
الراجل قدامك؟» بتجري كلها الدنيا اليل «إنت قاللو: القرد آدم.» بني «أنا قاللوا: مني؟»

أنا.» «أيوه قاللو:
تحت قعدوا معاه، وميش قام القرد دره.» نشوي «تعاال القرد: عىل عزم والقرداتي
الحبل، عليه ورمى القرد ورا من ولف النار، وولع الدره جاب قام والراجل شجرة،
ملا ورضبه سويس خرزانة وسحب لها، ضهره ساند قاعد كان اليل الشجرة يف وربطه
مراته: عىل ونده مكشوفة، دار يف ربطه البيت، عىل وخده كمامة، وعمله ضهره هرا5
تحملش ما فالقرد ضهره، للقرد وهرا املغلية املية وجاب الدست.»6 مية سخني بنت «يا
لقوه عليه، اتلمت القرود الجبل، عىل جري وطلع السلسلة، قاطع راح املغلية، املية
مجري دا «اسكتوا قاللهم: حصل، واليل آدم بني عىل سألوه وملا املغلية، املية من مسلوخ

قدامه.» الدنيا
يف عمله اليل من ينتقموا عشان الغيط، للراجل وراحوا بعضيهم خدوا القرود

كبريهم.
يرضبه القرود من يشب واليل عصا، ومسك الشجرة طلع نط شافهم ما أول الراجل

يجري. يطلع بالعصا
مسلوخ، ضهر أبو كبريهم فوق بعض ضهور عىل ركبوا فكرة، يف فكروا القرود
هو املغلية باملية سلخه اليل القرد وإن حايحصلوه، إنهم شاف ملا الشجرة فوق والراجل

ظهره. اهرتأ أن إىل يرضبه ظل 5

املاء. لتسخني كبري وعاء 6
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والقرود يجري، وطلع وخاف افتكر القرد الدست.» سخني بنت «يا رصخ: تحت، اليل
جري. وطلعوا عليه وقعت
القرد. غلب آدم وبني

يل بدا ما أفعل بمايل

الرعية، يشوفوا فايتني والوزير امللك يل.»7 بدا ما أفعل «بمايل دكانه: عىل كاتب غني واحد
الغني الراجل بال؟» خلو واال «صنعة سأله: الغني الراجل عىل ودخل املكتوب، قرأ امللك
وال تشوفها ما غري ومن بنتي، حاجوزك أنا راجل يا «طيب قاللوا: امللك «صنعة.» قاللو:
حاسيفك.» نفديش ما دا قلته اليل ولو سنة، ظرف يف منها تخلف عايزك بها، تتصل

امللك. لبنت الراجل زوا جوِّ ومشوا الوزير خد وامللك
سبب عن سألته وملا عجوزة، واحدة قابل ح، وروَّ الدكان وقفل اتقهر الغني الراجل

امللك. مع حصل اليل عىل حكالها زعله
وقفلت فيها، ودخلته الراجل بطول دهب عروسة عملت وراحت طمنته، العجوزة
جاللة «يا وقالتلو: عليه دخلت امللك رساية عىل وراحت العروسة وحملت جوه، من عليه
وخايفة الحجاز طالعة وأنا دي، العروسة الدنيا؛ من حيلتي اليل ثروتي كل دي امللك

أرجع.» ملا يل يشيلها امللك إال حد آمنش ما أنا لنفيس: وقلت عليها،
يروح وال بيها يتصل إنس فيش وما البحر جوا رساية دي لبنته باني كان امللك
عىل العروسة وبعت الدهب.» العجوزة عروسة فيه أشيل مكان أأمن «دا فقال: عندها،

هناك.
خافت، امللك بنت منها، وطلع جوا من العروسة فتح الغني الراجل روق، الليل وملا
فالبنت الجواز، ورقة ووراها الحكاية، وحكالها جوزك.» أنا تخافيش «ما وقاللها: طمنها
املولود خد وهوه ولدت، سنة وبعد منه، وحملت دي الليلة يف معها ونام بيه، فرحت
وصبح عنه وعفا يفعل.»8 املال «صحيح وقال: استعجب امللك، حجرة يف حطه وراح

امللك. نسيب

أريد. ما أفعل بمايل 7
املعجزات. ويفعل يصنع املال 8
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حكمة الصمت

كره أن إىل أهبل.» عبيط ولد «دا يقولولو: الناس وكل واحد، ولد الدنيا من أنجب ملك
نده امللك تموِّته.» الزم «انت عليه: وشاروا أبًدا.» بيتكلمش ما «دا وقالولو: ابنه، الوالد

دم. فنجان منه ويجيبله الجبل، يف يدبحه الولد يأخذ بأن وأمره لوزيره
والجزار والنجار العطار دكان عىل وفاتوا املدينة يف حه فسَّ ونزل الولد، خد الوزير
الصرب، منه آخذ العطار «دكان قاللو: نطق الولد سأله، وملا منه، طلب الولد ما زي
عرقوبها.» من معلقة دبيحة كل عشان الجزار ودكان الصمت، منه آخد النجار ودكان

جيبه. يف املكتوب وحط مكتوب، يف الولد قاللو اليل كتب الوزير
وقال: رأسهم فوق من طري فات جنبه، بندقيته وترك نام الوزير الجبل، دخلوا وملا
مفزوع، النوم من قام فالوزير مقتله، يف الطري وأصاب البندقية، خطف الولد «كاك»

سالمة، والسكات حكمة الصمت بيقول: الولد سمع
ندامة. صابه كان ما الطري زعقة ولوال

وخبأه إيده من الولد وأخد وأكلوه، وشووه الطري دم من دم فنجان مال قام الوزير
سأل: امللك آهو.» والدم «موته وقاللو: الدم، بفنجان للملك ورجع رسايته، يف عنده
ورصخ قرأه امللك املكتوب، وعطاه «اتكلم.» وقاللو: املكتوب طلع الوزير تكلمش؟» «ما

حادبحك.» حاًال رجعيش ما ابني إذا وزير يا «اسمع الوزير: يف
ملك؟!» يا غايل الضنا إن «عرفت الوزير:

ابنه. له رجع وراح

فهايم عىل عمايم

«سالمو وقال: وراه من جه تاني وراجل البري، يف رجليه ومدلدل بري عىل قاعد راجل
مات. البري يف وقع اترجف البري، يف رجليه مدلدل اليل فالراجل عليكم.»

عليه وحكموا السالم، عليه رمى اليل عىل حق وعملوا حصل، اليل عرفوا امليت أهل
فدية. جنيه ٤٠ بدفع

تجتمع، ما امليعاد يف حاتحكم اليل الرجالة وقبل — الحق — امليعاد استأنف الراجل
يف املجتمعني الرجالة عىل ودخل ولبسها، كبرية عمة لهم وفصَّ قماش، مرتين اشرتى راح

مندهشني. قاعدين اليل وكل حتة، أحسن يف قعد ودخل كالم، وال سالم ال امليعاد،
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بهايم.» عىل «عمايم قاللو: قاعدين، اليل من واحد وبعدين
فهايم.» عىل عمايم دي ولد، يا «اخرس وقاللو: عليه رد الراجل

راجل أربعني عىل السالم ارمي رجالة عىل داخل وإنت «طيب قاللو: امليعاد فكبري
— × — يف قاعدين راجل أربعني عىل السالم «أرمي وقاللو: عليه الراجل فرد قاعدين.»
عوني تدفَّ عايزين راح، اليل عىل السالم رميت ملا كنت إذا منني؟! أدفعهم جنيه، أربعني

جنيه.» ٤٠
فهايم.» عىل «عمايم قاللو: امليعاد كبري

براءة. الراجل وطلع

النبُّوت9

واحد لقي بالليل، الرتب دخل ليلة ويف نفر، إال نفر ميت الدنيا من قتل شقي راجل
املية. أتم بنبوته ورضبه الرتبة الراجل عىل دخل قام ميتة، ست واحدة جسم يف بيقطع
لكن قوي، تقيلة لقوها سيئاته جميع وزنوا ومات، الدور عليه جاء القاتل اليل وملا
رضبه وهوا الرتبة يف فيها يفعل عايز كان الراجل اليل امليتة الست قصادها حطوا ملا
عىل نبوته وغرسوا فدفنوه كلها، سيئاته دي الحكاية وزنت املية، وتم بالنبوت موته

وأزهر. النبوت نبت الصبح يف تربته،

بأمه وتأله أبوه باع

يابا، إنت «اسرتيح قاللو: أبوه، من طلب الولد وحيد، ابن عنده عمدة، راجل فيه كان
«طيب قاللو: األول.» أمتحنك ابني يا الزم «أنا قاللو: أبوه بدالك.» العمدية حامسك وأنا
مجنون، وواحد عاقل واحد بعض، مع متخاصمني اتنني جالك «لو أبوه: قالو امتحني.»
كان لو «طيب قاللو: العاقل.» عىل الحق «أطلع قاللو: ابنه فيهم؟» مني عىل العيب تطلَّع
نفيس.» أعيب نفعش ما وإن «أراضيهم قاللو: مني؟» تعيب مجانني، املتخاصمني لتنني

عندي.» يجوش ما «العاقلني قاللو: عاقلني؟» اتنني كانوا لو «طيب قاللو:

املجلد ضمن ت نُِرشَ Version من أكثر لها جمعت مدائحي، غنائي شعري باالد إىل تحوَّلت الفابيوال هذه 9

(املؤلف) العربية. واملالحم رَي السِّ كتاب يف الكاملة األعمال من األول
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باعه السوق أبوه طلَّع أسبوع أول العمدة، أصبح العمدية، واداله انبسط أبوه
يف حصانه ركب سيف،10 واشرتى باعها السوق أمه طلع أسبوع تاني حصان، واشرتى
بطنها، من ابنها وطلَّع بالسيف، بطنها وشق اصطادها غزالة لقي جاع الجبل، وسع
من نزل عطش، ما لحد برسعة تاني الحصان ركب وقام واتغدى، وشواه ودبحه حلله
عىل معلقني رأس ٩٩ لقي دخلها مدينة لقي شوية ميش منه، ورشب عرقه وعرص عليه
يحلها اليل حزر11 بتقول امللك «بنت وقالولو: دلوه الناس الحكاية، إيه سأل السور،
حاحل «أنا وقاللها: امللك، بنت عىل دخل ويعلقوها.» رأسه يقطعوا يعجز واليل يتجوزها،
إنتي.» تقويل واال أنا أقول «هاه، قاللها: فيه، سألتش وما بصتله امللك بنت الحزر.»

بأمه، واتأله أبوه باع راجل عىل «عجبي وقال: «طيب.» قاللها: إنت.» «قول قالتلو:
ميت، ضهر من حي وأكل

أرض.» يف هي وال سما يف هي ال ميه ورشب
وقاللهم، العلما جمع أبوها الحزر، عىل وقالتلو ألبوها نزلت غلبت، ملا امللك بنت
واليل حكايته عىل قاللهم اللغز، حل والولد للولد، بعت امللك اللغز، يحل عرف محدش
من عهم ورجَّ واشرتاهم وأمه أبوه عىل حاًال ورجع خدها امللك، بنت واتجوز معاه، حصل

امللك. ونسيب عرب وشيخ عمدة وبقي جديد،

الغزالة

يف وعاشوا خده مرضعه12 واحد، ولد الدنيا من خلف زمان، ملوك من ملك فيه كان
يف وحده نفسه لقي يوم ويف والكتابة، القراية تعلِّمه ناس وجاله األرض، تحت قرص
شجر عن بيتكلم الورق ولقي الدنيا، اسمها حاجة فيه إن لقي الورق وقرأ القرص،
أمر امللك والده الدنيا.» عىل أتفرج أطلع الزم «أنا قال: الولد ومخاليق، وطيور وسما
تالتة لقي الجبل، يف وميش سيفه وخد حصانه ركب والولد املزازيك، ورضبت بخروجه،
قابلتهم ما لحد سوا ومشوا بعض، عىل تعرفوا الدنيا، عىل يتفرجوا ماشيني بالضبط زيه

ألمه. كبديل به تأله أو بالسيف تقلد 10
لغز. 11

وإطعامه. بإرضاعه املكلَّف أي 12
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نقطع حصانه تحت من تفوت «اليل قاللهم: الولد نمسكها.» الزم «إحنا قالوا: غزالة،
وجريت امللك، ابن حصان تحت من فاتت ما لحد األربعة همه حاورتهم والغزالة رقبته.»
رجل بنت ا جدٍّ جميلة بنت لقيها ما لحد وراها وفضل بالحصان وراها جري الجبل، يف
الحصان عىل من وقع الولد بعينها، وبصتله بنت وبقت خيمتها دخلت ما أول عربي،
إنهم منهم وطلب وأبوها، أمها وقابل فاق، ما لحد وشه عىل ورشوا باملية، ولحقوه

الفالني.» امللك ابن «أنا وقالهم: بنتهم، يجوزوه
صمم والولد زينا.» عرب لوالد إال بناتنا منجوزيش إحنا ابني «يا قالولو: البنت أهل

أتجوزها.» الزم «أنا وقال:
عليها.» نكتبلك وتعاىل أبوك هات روح «طيب قالولو:

ما وعىل دي، البنت يتجوز إنه منه وطلب حصله، اليل عىل ألبوه حكى راح الولد
كتباله البنت ولقي فيها، نازلني كانوا اليل الحتة من شالوا العرب لقي وجه أبوه جاب
وإذا العراق، وادي رحنا «احنا بتقولو: البنت لقي املكتوب قرأ شجرة، يف معلقاه مكتوب

العراق.» تعاال مشتاق كنت
نام العراق، وادي عىل طول عىل ميش وهو رجعوا، وخالهم أهله من استأذن الولد
كتبوا دول بس عرفاها، «أيوه قالتلو: البنت، عىل وسألها عجوزة، واحدة عند بالليل
نجع رايحة «أنا قالتلو: والبنت للبنت، قالت راحت العجوزة فبعث عمها.» البن عليها

الهودج.» يف أشوفك عمي. ابن
منه ورسقها الهودج، ودخل الجمل وطلع عربي، راجل نفسه وعمل لبس راح

هناك. اتجوزها أبوه مملكة عىل ورجع وخدها

الكالم بائع

يتجوزها بنت عىل بيدور وهو يتجوز، عشان جنيه ثالثني عطاه أبوه شاب جدع فيه كان
«أيوه، قاللو: كالم؟» بتبيع «انت قاللو: الكالم.» يشرتي مني «يا بينادي: منادي سمع

جنيه. بتالتني كلمات تالت اشرتى الولد جنيه.» بعرشة الكلمة
تتعوضيش. ما الحظ ساعة والثانية: نوبي. عبد كان ولو تحبه اليل حبيبك كلمة: أول
يدور وميش جنيه التالتني دفع الولد خاين. كل عىل13 هللا تخونه، ال آمنك من والتالتة:

خاين.» كنت ولو تخونه، ال آمنك «َمْن هكذا: املأثور هذا يرد كذلك 13
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يصبح فيها يبات واليل الجن، ساكنها طاحونة عنده واحد لقي فيه، يبات مكان عىل
ينام ودخل «أشتغل.» قاللو: ابني.» يا «تشتغل قاللو: الطاحونة صاحب ميت، الصبح
«تحب وسألوه: سودة، وواحدة بيضة واحدة الليل، نص الجن عليه طلعوا الطاحونة، يف
«حبيبي قاللهم: اشرتاها، كان اليل األوىل الكلمة الولد افتكر السمرة.» واال البيضة الست
التانية عن ست ل فضَّ كان لو إنما سابوه، الجن فبنات نوبي.» عبد كان ولو أحبه، اليل

قبله. الطاحونة يف باتوا اليل كل مع بيحصل كان ما زي قتلوه كانوا
صاحي الولد لقي بص الطاحونة، وراح الصبح الكفن جاب الطاحونة صاحب

مراته. حضن يف ينام ويرجع ليلة كل الطاحونة يقفل وبقى عنده له فشغَّ
أحج ما لحد البيت من بالك «خيل للولد: وقال يحج، طلع الطاحونة صاحب وبعدين
منه تطلب يوم كل وكانت الطحان، الولد عجبها مراته الست الراجل غاب وملا وأرجع.»

تخونه.» ال آمنك «من رشاها: اليل الكلمة ويفتكر يماطل، والولد معاها ينام إنه
من سافرت «إنت وقالتلو: عيطت عليه جريت مراته الحج، من رجع الراجل وملا

معايا.» ينام إنه طلب الطحان والولد هنا،
بكرة وشك يف تلقاه واحد وأول الطاحونة، «روح وقاللو: السيَّاف، عىل نده الراجل

الطاحونة.» يف وارميه موِّته بدري الصبح
رشاها: اليل الكلمة فافتكر سهرانني، وناس ومزيكة فرح لقي دي الليلة يف الولد

نام. نعس وملا الفجر، لحد الفرح يف سهر تتعوضيش.» ما الحظ «ساعة
عشان الطاحونة وراحت بدري الصبح وبدرت قلعت الطاحونة صاحب مرات الست

الطاحونة. يف ورموها رقبتها وقطعوا مسكوها الطحانني للولد، حصل اليل تشوف
ما زي عملنا «احنا الطحانني: قالولو الضحى، يسأل راح الطاحونة صاحب وملا
الولد لقي بص وراه اتلفت والراجل الطاحونة.» يف رميناه الصبح جانا واحد أول قلت،
مراتك الست الصبح جانا ما «أول قالولو: وسألهم، الطحانة عىل جري جي، الطحان
يف الست مع حصل اليل عىل حكالو والطحان الطحان، الولد مسك والراجل وموتناها.»

بعض. مع وعاشوا غيابه،
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مراته من دا

تقف امللك بنت وكانت لوحديها، رساية يف مسكنها وكان حلوة، بنت عنده ملك فيه كان
واحد تشوف مراته.» من «دا تقول: نضيف، كويس واحد تشوف ما وكل الرتسينة، يف

مراته.» من «دا تقول: مقطعة، هدومه غلبان
يل تدوَّر وزير يا «عايزك وقالو: بتاعه الوزير عىل نده منها، اتضايق امللك أبوها

إيه.» فيه حاتعمل ونشوف دي، للبنت زه أجوِّ عشان شغل، خايل غلبان عىل
قاللو: القضيب، عىل نايم واحد لقي القطر، محطة راح ما لحد يسأل، دار الوزير
نده الوزير حاياكلني.» عمي القطر «هو وقاللو: الراجل عليه رد ياكلك.» القطر عم «يا
األرض، يف بارك ُكْهنة راجل لقيه امللك للملك، وخده القطر، يف حطوه شالوه للرجالة
قاللو: يقميش.» ما «محمد قاللو: عليه رد محمد.» يا جارنا اقعد هنا «قدِّم قاللو: امللك

بكلش.» ما «ال قاللو: «ُكْل.»
تقوِّميه بقى عايزك جوزك، وبقى عليه كتبتلك أنا «خالص وقاللها: بنته طيب امللك

الرجالة.» زي وتلبسيه حيله عىل
فني؟» مشتيل كنت إنت «تعاىل إيده: من خدته البنت

تطبطب بكلش.» «ما قال: محمد.» يا اتغدى «قوم وقالتله: الرساية دخلته خدته
وهيه كنت.» ما مطرح تاني عوني «رجَّ وقال: زعل ما لحد وتبوسه، فيه وتحايل عليه
بقى ما لحد جسمه، عىل كرباج تقطع يوميٍّا واستلمتو كرابيج، خمس اشرتت بعتت
ودعكته الحمام له تدخَّ إنها يف نجحت ما لحد كده عىل فضلت وهيه رجليه، عىل يقف

جسمه. يف جري والدم شوية ميش الشارع، بعتته كده وبعد جديدة، جلبية ولبستو
وفاس، حبال شوية اشرتى بعتته وعيِّشنا.» اشتغل انزل عال، بقت «صحتك قالتلو:
جحش واشرتت فيها، تحوش وبقت حصالة جابت وهيه حطاب، وبقي جحش كده وبعد
باب عىل وقعد النضيفة الجلبية لبس وهو جحش.» واكري جحش، «اركب وقالتلو: تاني

الرساية.
الحمري ر أجَّ راح كنز، عىل عثر ما لحد الجبل يف بيدور كان خواجا واحد مرة ويف
عرف السكة ويف الغبيط، مال الفالح بالغيط، يشيل فالح عليها بيشتغل اليل محمد بتاع
الخواجا دا.» الدهب ربع نصيبي تديني الزم «إنت للخواجا: قال دهب، الحمري عىل اليل إن
قاللو: وبعدين شوية ميش وافق، الخواجا التلت.» «حاخد وقاللوا: شوية ميش وافق،
وافق، الخواجا التالتربع.» حاخد «أنا قاللو: شوية بعد وافق، الخواجا النص.» «حاخد
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قدمك وال خيايل، قد مش خيالك خواجا يا «إنت وقاللو: الخواجا يف طمع الفالح كده بعد
السكة. يف بعض موتوا والتنني بعض، ورضبوا بعض خناق يف ومسكوا قدمي.» قد

نزلت هيه الدهب، لقوا الحمري قلبوا بالدهب، محملة محمد بيت عىل راحت والحمري
عبوا ما وبعد الرتاب.» يف الدهب بتقلب إنت راجل، يا «حاسب وقالت: طول، عىل فوق من
دي.» الحمري شغالنة بقه «عيب وقالتلو: محمد عىل شارت هيه الزكايب، يف تاني الدهب

القمار.» والعبه عظمه روح الفالنية، القهوة عىل بيقعد أبويا «امللك14 وقالتلو:
منه. وكسب العبه راح يوم وتاني جنيه، عرشة وكسب امللك العب راح محمد

عليك يطل حايجيلك وأبويا القهوة، ترحيش وما البيت يف نام «خالص قالتله: وهيه
الرساية.» يف هنا

مش «إنت وقالوا: جسمه حس امللك … امللك عىل يرد بقاش ما عليه يطل جه وامللك
بعض.» زي ملوك وإحنا متكرب، بس إنت عيان،

من دا امللك، أبويا حرضة «يا وقالت: الجوانية األوضة من طالعة راحت امللك بنت
مراته.»

نسيبي.» «مرحب قاللو: عليه، وسلم امللك عظم قام ومحمد

الساحر صبي

وأنا واتجوز «اخطب قاللو: جده كرب وملا جده، مع حطاب بيشتغل شاطر ولد فيه كان
أنا اليل دي «أهي قاللو: جده امللك.» بنت أتجوز عايز «أنا قاللو: الولد املهر.» لك أدفع
والساحر خواجا، ساحر رجل عند صبي اشتغل وراح جده ساب الولد عليها.» قدرش ما

أبًدا. السحر مهنة يعلِّمه أن ورفض دراعه، عىل مكتوب كتبله
امللك بنت البحر، يف حبيبها مع زلط ملط بتعوم امللك بنت شاف الولد مرة ويف
وعلمته دراعه عىل اليل املكتوب له ففكت لبوها، ويفتن يخبص يروح الولد أحسن خافت
تديله أوعى بس للخواجا، «بيعني لجده: وقال رومي كلب نفسه سحر الولد السحر،
يدور البيت راح الخواجا، الكلب وخد للخواجا، باعه راح جده رقبتي.» يف اليل السلسلة

أقرب ُسذَّج الحكايات هذه فملوك وعليه القهوة.» عىل يجلس أبويا «امللك تعبري: طرافة بالطبع يُالَحظ 14
شحاتني. ملوك إىل
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اشرتاه، والخواجا لجام، غري من حصان نفسه سحر كده وبعد وجدوش، ما الكلب عىل
يديله ومارضيش للخواجا وباعها بابها عىل قعد وجده جنينة، نفسه سحر كده وبعد
سحر ما لحد كده الولد وفضل جبالية، حتة لقيها بص الجنينة دخل والخواجا املفتاح،
بنت صباع من وقع فهو عليه، يدور جه والخواجا امللك، بنت صباع ىف زمرد خاتم نفسه
فص، فص الرمان، فصوص يلقط وراح ديك نفسه سحر والخواجا رمانة، هيئة يف امللك

الديك. رقبة وقاطع سيف مسحور راح البالطة، تحت فص آخر لحد
امللك، بنت واتجوز حاتجوزه.» «داليل لبوها: وقالت الولد، من انبسطت امللك بنت

وزير. عمله جده وجاب

املاء لغة

املاء.» لغة أعرف الزم وأنا املاء، عدا ما لغة له الدنيا يف يشء «كل قال: واحد
هدية حايهديه املاء لغة حايجيبله اليل إن فأعلن ومبسوط، غني كان والراجل

كويسة.
وفضل الجائزة، يف طمع رجل عدا ما املاء لغة تعرف إنها عن عجزت الناس وجميع

املاء.» لغة أعرف عايز «أنا وسألهم: العربة،15 عرب عند راح ما لحد يسأل مايش
بيقول: بيجري وهو «املاء وقالتلو: الخيمة جوا من طلعت العربة، عرب بنت

جريت، بالوادي اليل أنا أسفي يا
انكويت.» وبناره العشق مني طرح

الجائزة. وخد رجع الراجل

الشؤم العنزة

الغنم سوق ودخل نيس السوق، من غلة كيلة يجيب وراح ريال، مراته من أخد واحد
بريال؟» العنزة يشرتي مني «يا عنزة: عىل بيدلل واحد لقي الغلة، سوق يدخل ما بدل
وبعدها للعنزة.» أكل اشرتي «روح قالتلو: مراته البيت، رجع وملا الراجل من اشرتاها
الراجل الحال، يف مات خبطته أمه العنزة، مع بيتشاقى والدها من ولد الراجل، خرج

العاربة. العرب أي 15
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هو بعض، مع وعاركوا تموتيه!» الولد ترضبي ولية «يا وبيقولها: مراته عارك رجع
البري. يف وقعت انقلبت الولية عنه، بعيد دفعها

«آه فقاللها: والعنزة، هو قاعد نفسه لقي بص الراجل ماتوا، وابنه مراته ما وبعد
جلبيته ُكم البري، يف يرميها وجه العنزة وشال البري.» يف حارميك أنا الشؤم، وش يا

البري. يف ووقعوا خدته العنزة، قرن يف انشبك

والحمار الجمل

حد. فيهاش ما جنينة يف سايبني كانوا وحمار جمل
واملليان. الفايض عىل ينطق والحمار ساكت، وهو يأكل الجمل

عىل من نزل واحدهم، واقفني لقيهم تعبان، هزيل حمار راكب راجل عليهم فات
شال الحمار ومشوا، الجمل هو وركب الحمار، عىل وركِّبه راكبه كان اليل الهزيل الحمار
فيها، داير ساير كنت ما أخي، يا «شيل قاللو: فالجمل ساكت، وميش العيان الحمار

نهقت.» اليل وإنت

العقل

جنبهم وبصوا العقل، طريقهم يف قابلوا زراعية، سكة يف ماشيني والسعد الربكة مرة يف
معانا «تعاىل للعقل: قالوا والربكة السعد طوب، بيرضب فقري وراجل طوب، مرضب لقوا
معاهم، يروح رفض العقل ده.» الطواب الراجل عند ونتكلم شاي نرشب شوية نقعد

ومشوا. سابوه إنتو.» «روحوا وقاللهم:
جنيه، بألف اليوم يف يبيع وبقى ميش، حاله الراجل الراجل، عند قعدوا دخلوا
يجيب وراح لها تقِّ الراجل بتقل.» «تقل16 قاللوا: امللك امللك، بنت يخطب وراح اتغنى
امللك، عىل ودخل فوقه، وقعد الطوب، عليها بينقل اليل من كارو عربيات عىل جابوا املال،

دا. ترصفه من اتضايق فامللك

ذهبًا. بوزنها العروس يأخذ أْي 16
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قوي، كبري ملك زاروا وراحوا معاه خده نسيبه امللك الفرح، وعملوا تجوز ما وبعد
ولفها إيده من فخدها كبرية، لحمة حتة عطاه امللك السفرة، عىل بيتعشوا قاعدين وهمه

وسكتوا. اندهشوا قاعدين اليل وامللوك رأسه، عىل اليل عمته يف
شيلها «خد وقاللو: فاستلمها أوانها، غري عىل تفاحة هدية، جتلو امللك مرة وتالت
جم والوزرا امللوك وملا وأكله، نصها قطم يشيلها خدها ونأكلها.» الضيوف يجي ملا
انكسف امللك نصها، واكل لقيه منه طلبها امللك نسيبه التفاحة، يأكلو عشان واجتمعوا

املجلس. وفض
رضبها امللوك، عوايد زي املحرمة عليه ورمت امللك، بنت عروسته عىل يدخل جه وملا

الدم. طفحها
بكرة منه وأخلص أشنقه الزم «أنا وقال: خالص، اتضايق بنته، شاف ملا امللك

الصبح.»
حايتشنق وسعدتوه باركتوه اليل «صاحبكم وقاللهم: والسعد، الربكة قابل راح العقل

انجدنا.» «طيب قالولو: الصبح.» بكرة
جيبه، يف حطها خدها الراجل الشنق، قبل الراجل طريق يف جوهرة عمل العقل راح
بس.» أشوفو شوية، امللك مع أقعد «نفيس قال: إيه؟» يف «نفسك سألوه: الشنق وقبل
وامللك والعتاب، الكالم يف وادوا وخدوا معاه قعد وراح «طيب.» قال: للملك، قالوا راحوا
الرساية ودخل كارو عربية عىل املال جاب إزاي عملها، اليل األربعة العمايل عىل قاللو

الطوب. زي عليه قاعد
الحرام.» والد من املال عىل خفت امللك سعادة «يا وقاللو: عليه رد

قاللو: عمتك؟» يف اللحم تحط الفالنية العزومة يف واحنا يصح «طيب قاللو: امللك
تشيلوش ما اليل قلت شبعان، وأنا لحمة بحتة علية بتعزم أنت دا إيه، أعمل ملك «يا
كلت اليل والتفاحة «طيب قاللو: امللك فوق.» من دماغي يشيله امللك إيد من معدتي
وقلت مسمومة، تكون دي التفاحة أن يف تشككت أنا ملك يا «الحقيقة قاللو: نصها.»
وطفحتها بنتي رضبت «وملا قاللو: امللك قطمة.» منها وخدت امللك فدا أكون أنا لنفيس:
ألحق جيت جواهر، مليانة األوضة لقيت بصيت بعض، مع واحنا «دا قاللوا: الدم؟»
جوهرة إال طلتش وما وشها يف جت إيدي دفعتها، منعتني، تروح، ما قبل وأجمعها
تجيب كنت مش أخي «يا وقاللو: منه خطفها امللك جيبه، يف إيده وحط أهي.» واحدة

بالحضن. بعض وخدوا كبشة.» منها
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عليك.»17 «براوه وقالولو: كدة، بعد العقل قابلوا والربكة السعد

البخت

الجبال دخل ما أول هاجج، السكة يف وميش وبيته، أهله فات الزمن، غلبه عربي واحد
راقد إنت عم «يا وسأله: منه قرب وشه، عىل مكفي واحد وفيها األرض، يف حفرة وجد
اليل وتسمع تطاوعني الزم وانت بختك «أنا وقاللو: عليه رد الحفرة يف اليل ليه؟» كدة
وطلَّق عندك، اليل الكلبة موِّت بيتك، «ارجع قاللو: «قول.» قاللو: العربي عليه.» حاقولك

مرة.» أول عليه يتقالك اليل بالتمن عندك اليل البقرة وبيع مراتك،
السوق، يف يبيعها عشان وراح البقرة وخد مراته، وطلَّق الكلبة موِّت رجع الراجل

دي؟» البقرة تبيع رايح إنت عم «يا قاللو: قرد، ماسك قراد واحد قابله
وسحب البقرة، عطاه البقرة.» واديني ده، القرد خد «طيب قاللو: «أيوة.» قاللو:
عىل يدور وراح شجرة يف القرد ربط السكة يف وهو عليه نزل الليل وملا وميش، القرد
بص الصخرة، وزحزح الحديدة قلع القرد لقي للقرد تاني رجع مالقيش، ياكلها حاجة
مبسوط. وعاش وأطيان رساية اشرتى بلده، عىل ورجع خدها مال، زلعة تحتيها وجد

والفقر السعد

السالم، عليه رموا والفقر السعد عليه وفات دكانه، قدام يشتغل قاعد رصماتي18 واحد
شاي عمل فقام جنبه، وقعدوا فني؟!» «نتفضل قالوا: «اتفضلوا.» عليهم: عزم قام

حقه.» أسد تُْرَزق «ملَّا قاللهم: استلفت؟» واال مال «معاك سألوه: وسقاهم،
جنيه العرشين خد الراجل ومشوا، بهم يتساعد جنيه ٢٠ حوايل للراجل عطا الفقر

دكانته. يف يشتغل ورجع وشالهم،19 ردة بالص يف حطهم ح وروَّ
وراحوا صاغ، بتالتة البالص يف اليل الردة له باعت مراته ردة بيشرتي راجل فايت

الردة. يف اليل جنيه العرشين

عليك. برافو 17
قديمة. أحذية يصلح إسكايف 18

الفخارية. األواني يف تُوَضع ما وعادًة الدقيق، نخالة 19
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حزن. الفلوس ومالقيش الحكاية وعرف رجع الراجل ملا
سأله: الفقر معاه، وقعدوا عليه سلموا والفقر، السعد تاني عليه فات مدة وبعد
السعد قعدوا ما وبعد الحكاية، له فحكى مني.» خدتهم اليل جنيه بالعرشين إيه «عملت

ومشوا. تانيني جنيه ٢٠ عطالو
وميش الدكانة، ر وعمَّ جلود يشرتي وراح السعد، له عطاهم اليل جنيه العرشين خد

البلد. أثرياء من وبقى الحال
من أخي «يا قاللو: الراجل حاله، عن سأل الفقر وملا والفقر، السعد تاني وزاره
السعد.» بتوع من بتوعك جنيه العرشين شوف عريان، فيك واملتداري كفر، بك آمن

فيه. صبح اليل العز عيل وشاورلهم

والرتاب والعضم املال

مسكه املرض وملا الغايل، عىل أوالده مربي وكان أوالد، تالت مخلف طيب راجل فيه كان
اليل يابا «طيب قالولو: أورَّثكم.» عايز أموت ما قبل «أنا وقاللهم: التالتة، أوالده جمع

اعمله.» تشوفو
صناديق، تالت فيها فيها، اليل تعرفوش ما أوضه هنا عندي «أنا قاللهم: الراجل
ياخد منكم واحد وكل مفاتيح، التالت حارمي وأنا مفتاح، له صندوق منكم واحد لكل

نصيبه.»
وبعد مفتاح، خد واحد كل جروا وأوالده دراعه، طول عىل مفاتيح التالت رمى األب

مات. األب شوية
مال. مليانة لقيها سحارته فتح الكبري األخ

لقيها سحارته فتح الصغري واألخ تراب، مليانة لقيها سحارته فتح الوسطاني واألخ
عضم. مليانة

الكبري فاألخ الكبري، أخوهم مع اختلفوا والعضم الرتاب نصيبهم من طلع اليل األخني
نروح عايزين إحنا «طيب قالولو: يرتدش.» ما الورث قال: يموت ما قبل «أبونا قاللهم:

التالتة.» إحنا علينا حايرسي حايقولو واليل الورث، عن علينا يشري العربة، لعرب
كبري جمل وجدوا السكة ويف العربة، لعرب رايحني الطريق يف إخوة التالت ميش
عىل مربوط هزالن ضعيف جمل لقوا شوية شوية ومشوا وزلط، حجارة عىل مربوط

ضل. مالهاش شجرة لقوا كمان شوية ومشوا أخرض، وبرسيم ربيع
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صادفوهم. اليل حاجات التالت من إخوات التالت اتعجب
سألوهم، ما وأول عليهم سلموا إخوات، أربع لقوهم العربة عرب عىل رسوا وملا
القوي األوالني «الجمل لهم: فقالوا السكة، يف صادفوهم اليل حاجات التالت عىل سألوهم
املربوط الهزيل التاني والجمل سخية، إيده كريم، فقري راجل دا زلط، عىل مربوط اليل
مالهاش الدنيا معناها ضل، مالهاش اليل والشجرة وبخيل، غني راجل دا ربيع، عىل

أمان.»
ورث ورثكم «أبوكم لهم: قالو الورث، عن العربة عرب التالتة اإلخوة سأل وملا
مال، مليان اليل الصندوق خد «اليل قاللو: الورث، مغزى لهم وفرسوا تاني.» يرتدش ما
اليل األرض جميع خد تراب، املليان الصندوق خد واليل فيه، يشاركه ومحدش ماله دا
قسمة ودي الرب، يف اليل املوايش جميع خد عضم، املليان الصندوق خد واليل تُْزَرع،

أبوكم.»
بيوتهم. ورجعوا اقتنعوا اإلخوة

طلع اليل أخوه أرض قد أرض باملال اشرتى راح املال، طلعلو اليل الكبري وأخوهم
الرتاب. نصيبه من

الكاتب دراع وقطع األسد ملك

مقايضة، وال رشا وال بيع ال مملكته يف يوجد ال وكان الدنيا، يف ملك أغنى األسد امللك كان
النبي. عىل بالصالة ياخدها حاجة عايز اليل

حاتزول الدنيا ملك، «يا له: وقال نايم، وهو األسد للملك ليلة يف الهاتف جاء أن إىل
عنك.»

أرض وميش اململكة وساب حصانه وركب مكانه، أوالده ملك الصبح األسد امللك قام
البحر، ملك ابن الحصان وكان فيه، نزل الحصان بحر، لقي السكة ويف هللا، لخلق هللا
فطلَّع الحصان، عرف مسك وامللك غطس البحر، وسط ويف بامللك، عايم الحصان فضل
عىل تيجي وملا السالسل، تقطع تروح «ملا وقال: الحصان، عرف من شعرتني إيده يف

زبيبة.»20

والسعد. الرزق يف وعطاؤها الدنيا تقلبات هو املأثور بهذا املقصود 20
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طوب بيرضب واحد لقي شوية ميش تحتيه، وال فوقيه ال فقري األسد امللك وصبح
املدينة ودخل لبسه، الشوال خد وامللك البسه، اليل الشوال قلعلو الطواب شوال، والبس

… الفطري صينية تحت النار يولع فطاطري، راجل عند واشتغل
وسابه راكبه كان اليل الحصان عىل من نزل فطري، ياكل ملك واحد دخل يوم ويف
الوتد، عىل الحمام باض ملا «أقبلت فقال: عليه، شخ فالحصان — الفطاطري الصبي —

األسد.» امللك عىل الحصان شخ ملا وأدبرت
قاللو: حكايته، سأله وملا الصبي عىل فنادى زوره، يف وقفت اللقمة بياكل، اليل امللك

عني.» زايلة والدنيا األسد، ملك «أنا
مارضيش، ملوكي لبس ويلبسه يساعده حاول وملا معاه، وخده ديته ودفع أكل امللك

عني.» زايلة «الدنيا وقاللو:
حرضت امللوك وكل احتفال وعملوا ولد خلفت وملا بتخلف، مكنتش امللك مرات
«اكتب للكاتب: وقال بشواله، امللوك وسط يف وقف راح األسد وامللك للمولود، الهدايا
جراب وعرشين بعري21 عرشين للمولود وهبت كانت، ما زي الدنيا رجعت إذا كاتب، يا

«… وعرشين دهب
كتبتش؟» ما «ليه سأله: األسد امللك وملا القلم، ورمى اتضايق بيكتب اليل الكاتب
الدنيا عادت إذا «اكتب: قاللو: فامللك يكتب، أنه الكاتب وأمر ل تدخَّ الحفلة صاحب امللك

الكاتب.» دراع قطع يكون كانت، ما مثل

مملكته، راح ما لحد بشواله، السكة يف مايش األسد، امللك وفضل ليام، وجت ليام راحت
نزل وملا املية، وش عىل بيقدف شعر لقي البحر، عند راح ما أول هللا، باب عىل وميش
كان اليل الشوال فقلع بتاعه، املهومات وكل وهدومه حصانه طلع الشعر، وشد البحر،
واتلغى بالنقدية،22 والرشا البيع لقي مملكته، عىل ودخل تاني، من هدومه ولبس البسه،

األوالني. العهد
َمْن سري «يا ينادي: منادي ودور وجديد، أول من كرسيه وركب اململكة، عىل دخل

النبي.» عىل بالصالة والرشا والبيع تاني، رجع األسد ملك املدينة، يف كان

جمل. 21

بالنقود. نقًدا أْي 22
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وكان مكتوب، هو ما زي ابنه نقوط وحمله عنده، كان اليل للملك بعت اتملك وملا
زي الدنيا رجعت «وإذا قرا: ما لحد املكتوب، بيقرا وهو الكاتب ورا واقف السياف

الكاتب.» دراع قطع يكون كانت، ما
الكاتب. دراع قطع فالسياف

الكلبة جلد

مفتاح منهم واحد كل وعطا جمعهم يموت ما قبل أوض، وتالت أوالد تالت عنده رجل
مليانة وجدها أوضته فتح والثاني أحمر، طوب مليانة وجدها أوضته فتح األول أوضة:

ناشفة. جلة مليانة وجدها أوضته فتح والتالت دهب،
من وزعق الغيالن، قرص راح والتاني مات، واحد اتفرقوا، إخوات التالت كده وبعد
عبايته قلع آخر، مالوش دهب لقي فدخل انفتح، الغيالن قرص هوه.» «يا قال: غلبه
الكيلة، ورجعوا املال كيلو ما وبعد الكيلة، تجيب بنته بعت بيته، عىل وروح مال، ومالها
الدهب عن وسأله بالليل، البيت جاله أخوه دهب، بيكيلو كانوا إنهم عرفوا أخوه بيت
أرسق حاروح «أنا ملراته: قال فرجع الغيالن، قرص عىل فقاللو منني، جابه فيه، عرت اليل
بيته، عىل رجع تقتلك.» الغيالن أحسن «بالش قاللو: أخوه يروح ما وقبل الغيالن.» قرص
تدخلش وما أخوك، زي الغيالن قرص من دهب هات «روح وقالتلو: شحتته،23 فمراته

واصطادوه. فخ له نصبوا كانوا الغيالن قرص دخل راح علية.» فايض
ورجع. وخدها جتته وفك الغيالن قرص دخل ميش وراح دري أخوه

يف ولحقوه عرب، جماعة نفسهم عملوا الجتة وجدتش وما رجعت الغيالن وملا
منهم واحد يناسبوه، وطلبوا عزوه، راحوا كده وبعد امليت، عىل منه واستفرسوا السكة،
للغول العروسة سابوا القرص، عىل خدوها والغيالن فجوزهاله، بنتك.» «جوزني قاللو:

الجبل. يف يصطادوا وراحوا الصغري،
«هاتي قاللها: أكلها وملا العرس، كحك من كحكة الصغري للغول عطت العروسة
وأنا «قوليل قالتلو: البنت أقولك.» وأنا كحكة «هاتي قاللها: خلصها وملا كحكة.» كمان
عمك.» قتل اليل الغول هو دا اتجوزك «اليل قاللها: الصغري الغول كله.» الكحك سبت أديلك

طردته. 23
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تلبيس وملا ويقتلوك، يرجعوا ما قبل «روحي وقاللها: كلبه جلد الصغري الغول وعطاها
آدمة.» بني تبقي تقلعيه وملا كلبة، تبقي الجلد

قعدت عايل قرص وجدت ما لحد السكة يف ومشيت كلب فبقت الكلب جلد لبست
جوا عاشت والبنت القرص، لها دخَّ شافها امللك ابن كلبة، بهيئة فيه واتمسحت جنبه
يقوموا الليل، طول تخبز تقعد الخبيز، عىل يتكلموا تسمعهم بالنهار كلبة، زي القرص

عيش. العجني يالقوا الصبح
ومنشورة. مغسولة الهدوم يلقوا يصبحوا الغسيل، عىل النهار يف يتكلموا

الفرن أوضة يف وتخبى بندقيته ونصب الحكاية.» أعرف الزم «أنا قال: امللك ابن
«أنا قالتلو: جن.» وال إنس «انتي وقاللها: لها ظهر تخبز، ووجدها الليل جا ما لحد
حاتجوز «أنا ألهله: قال والصبح الكلبة، إنها وعرف ا، جدٍّ جميلة لقاها بصلها إنس.»

واتجوزها. عليها ودخل عندنا.» اليل الكلبة
ما قبل ولحقته حكايته، قال واحد وكل ندهتلو، يزورها، جي أبوها شافت يوم ويف

الغيالن. قرص يروح

والفتانة والحرامية والزانية الحرات

غيطه يف وحده بيحرت حرات راجل فوجدوا الخال، يف يتفسحوا طلعوا والوزير امللك
رقصة. يرقص صدرها ويف رقصة، ويرقص الغيط بطن يف ويغني

الضهر لحد املحظوظ الحرات عىل يتفرجوا وقعدوا نخلتني، ورا اتخبوا والوزير امللك
مية ُقلَّة شايلة واحدة للحرات: جايني نسوان تالت لقوا فبصوا العدا، أوان وجا كرس ما
قدام وقعدوا الغموس، طبق شايلة والتالتة العيش، مشنة شايلة والتانية إيدها، عىل

التالتة. إدين من ياكل والحرات يضحكوا الحرات
ويرقص يحرت تركوه ما بعد ورجعوا وشه، ومسحوا إديه غسلولو كل ما وبعد

ويغني.
التالت هات راجل يا «ابعت وأمره: الحرات للراجل وراح الوزير وخد تعجب امللك

بالسيف.» راسك حاقطع جبتهوميش ما وإن دول، ستات
بدلهم نسوان تالت جابله وبعت خدهم وامللك التالتة، نسوانه جاب بعت الحرات

وميش. وسابهمله
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ست أول وخد غويط بحر عند وجه بيته، عىل روح وميش نسوان، التالت خد الحرات
قولتليش ما «إن وقاللها: البحر، وسط يف وجابها بها، يعدي عشان كتفه عىل شالها منهم
كنت أنا «أقولك، وقالتلو: خافت الست حاغرقك.» امللك عند إيه صفتك كان إنت بالحق،

التاني. الرب عىل وعداها الحرات فشالها حرامية.»
فقالتلو: لألولنية، قال ما زي وقاللها البحر، وسط يف وجابها التانية، شال ورجع

التاني. للرب عداها الحرات شالها (زانية) زناوية.» امللك عند كنت «أنا
كنت «أنا فقالتلو: قبلها، اليل زي منها وطلب البحر وسط يف جابها للتالتة ورجع
وسابها البحر، وسط يف وغرقها وخنقها كتفه عن فنزلها (نمامة) فتَّانة.» امللك عند

وطلع.
بيته. عىل وروح والزانية الحرامية الست خد

أبواب كل للزانية وفتح للحرامية، وعطاهم البيت مفاتيح خد بيته دخلهم ما أول
عايزينو.» انتوا اليل «اعملوا وقاللهم: البيت، وشبابيك

احنا حاجة كل سابلنا «دا وقالوا: بعض مع اجتمعوا الزوجتني أيام، شوية بعد
تابوا. ولتنني نتوب.» الزم

الغيط بطن يف يرقص هو ورجع باألكل، الضهر للحرات يروحوا كده بعد واتعودوا
رقصة. صدرها ويف رقصة،

فخبى األول زي ويغني بريقص فوجده الحرات، عىل وفات تاني امللك رجع يوم ويف
وبعد أكل، شايلة والتانية قلة، شايلة واحدة ستات: اتنني لقي امللك بص والضهر نفسه،
كانوا دول إيه، فيهم عملت «إنت وقاللو: للحرات راح امللك وروحوا، كل الحرات ما
إنه الحرات من وطلب تعجب وامللك حصل، اليل عىل حكاله الحرات قوي.» تاعبيني
مارضيش. فالحرات تعبوه، منه امللك خدهم ما بعد اليل األولنيني بنسوانه عليهم24 يبادله

مختلف وعىل امُلْحَكَمة األنموذجية الحكاية هذه بنية فإن حسني، فهمي العربي الكاتب يقول وكما 24

يعمل الذي هو إذ واملنترص؛ األقوى هو أنه ذلك امللك، لطلب األخري الحراث رفض يف خاصة املستويات،
الحياة. ويبني ويكدح
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نعناعة

«ياما بتقول: جمجمة عىل عثر مرة يف بالليل، الرتب يروح متعود قايض، واحد فيه كان
أخراتي.» يف حاعمل ما يا ولسه دنياتي، يف عملت

يف ودراها صحنها25 وقع هون جاب البيت وراح باطه تحت الجمجمة أخد القايض
… الهوا

سكر بيصحن أبويا «أشوف فقالت: الهون، يف الدق سمعت البنوت26 القايض بنت
شهور سبع أتمت حبلت، بلسانها،27 لحسة خدت الهون عىل وميلت فوق.» وحده ويسفه

حامل. وصبحت عليت وبطنها
والنهاردة عمرك، طول بيضة عمتك «إنت لبوها: قالت راحت شافتها، ست واحدة

حامل.» شهور سبع بقالها بنتك
وقاللها: النوم من بنته صحا28 الليل من األخري التلت ويف سهران، فضل القايض
ودبحها مسنونة سكينة سحب البحر وعند البحر.» جنب برا وضيني بنتي يا «تعايل

بطنها. يف بيعيط والعيل وميش وسابها
شالهم بيعيط، والطفل الجتة شاف بدري، الصبح البحر جنب من فايت واحد

امللك. بتاع نعناع غيط يف رماهم
ألمه، أداها الطفلة وشال ودفنها، الجتة خد والطفلة، الجتة لقي الصبح مر امللك

نعناعة.» وسميها ربيها «خدي وقاللها:
«أنا وقال: وأحبها انبسط امللك شافها وملا العلوم، كل وحفظت كربت البنت

حاتجوزها.»
واتجوزها، عليها كتب وامللك أم، وال أب لها ماكنيش عشان مهرها29 القايض جابو
بالليل زاره هاتف للملك جا سنة ورابع سنني، تالت عىل شطار30 تالت منها وخلف

املروِّعة. بالرشور اآلخرة عالم يف حتى تتوعد التي الجمجمة رشور من يتخلص لكي 25
العذراء. 26

كذكر. الجمجمة، من حملت 27

نومها. من أيقظها 28
مهرها. حدد 29

شطار. أبناء ثالثة 30
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وجزء بتاعه، الهجني31 خد امللك سنني.» سبع حاتفتقر انت ملك يا اسعى «قوم وقالوا:
بحر عند جه الهجني وميش، بتاعه الهجني وركب بتاعه، للوزير اململكة وساب أمواله من

راحت. غطست وهية إيده، يف اللجام طلع ما لحد اللجام يف يشد امللك قعد وغطس،
مرات نعناعة بالست يتصل عشان مالعيب يف يعمل فضل للوزير، مرجوعنا يرجع
راح ليلة تاني يكفيني.» اليل «عندي قالتلو: حاجة؟» ناقصك «مش قاللها: ليلة أول امللك،
قالتلو: البكري؟»32 بابنك والال «بك قاللها: الوزير ليلة تالت «ماتجنيش.» قالتلوا: لها،
«بابني قالتلو: الوسطاني؟» بابنك وال «بك قاللها: ليلة رابع موته، خده البكري.» «بابني
قالتلو: الصغري؟» بابنك واال «بك وقاللها: راحلها ليلة خامس موته، خده الوسطاني.»
«بنفيس.» قالتلو: بنفسك؟» واال «بك قاللها: ليلة ساتت موته، خده الصغري.» «بابني
وهو الجبل، يف رماها وخدها قفة، يف وحطها ووراكها، بزازها طري بالسيف رضبها
قاللها: الخاتم خادم «شبيك.» قالتلو: امللك، خاتم لقيت الرمل يف هبشت إيدها بيحدفها
ما زي رجعت بزازها، يف القطب تف33 كنت.» ما زي أرجع «عايزة قالتلو: «لبيك.»
امللك رساية زي رساية الخاتم من طلبت ماهية، زي الجبل يف واقفة نفسها وجدت كانت،

امللك: رساية جنب

أوان غ��ي��ر ع��ل��ى ت��رم��ي وأش��ج��ار ب��س��ت��ان ح��ول��ي��ه��ا س��راي��ة
ب��س��ت��ان م��ن��داي��ر داي��ر وح��ول��ي��ه��ا ع��ددان م��ل��وش ح��م��ام وب��رج

رجع، وامللك انقضوا، ما سنني السبع بعد نعناعة، بهيئة نفسها سحرت امللك34 أم
يف تفاحة، عىل واتوحمت وحبلت نعناعة مراته فاكرها الرسير، عىل أمه مع نام وامللك
صاحبة الست جنينة من تفاحة يف حبيبي يا جوزي يا «نفيس للملك: وقالت التفاح، أوان
ست «يا قاللها: راح العبد يقوللها، لنعناعة بتاعه العبد بعت امللك جنبنا.» اليل الحمام

قرصنا، جنب قرصك ياليل ستنا، يا
عندنا.» اليل للوحمة تفاحة ادينا سطحنا، عىل بيحوم وحمامك

حصان. أو بغل أو ذكر جمل 31

الرحم؟ فاتح البكري األول ابنك أقتل أم أنِت أقتلك أو أضاجعك أي 32
املشاركة. سحر بتابو تتصل شعائرية، سحرية ممارسة وهي صدرها، يف بصق 33

وضاجعته. امللك ابنها وتزوَّجت «نعناعة»، الزوجة هيئة متخذة نفسها امللك أم أحالت 34
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علية، إال جتيش ما أمك وحمة هيا، عبد يا «هيا قالتلو: طلعت
شوية، لسانه طرف من قص مقص يا

علية.» يخبص يرجع العبد ال
شاله حاطط راح منه، حاجة فهميش ما شافه امللك أخرس، وبقى يرطن رجع العبد
ستنا، يا ست «يا قاللها: صاحبته، من التفاحة يطلب البستان بنفسه وراح كتفه، عىل

جنبنا، قرصك ياليل
سطحنا، عىل بيحوم وحمامك

عندنا.» اليل للوحمة تفاحة ادينا
هيا، ملك يا «هيا وقالتلو: طلعتله

علية، إال جتيش ما أمك وحمة
شوية، شاله طرف من قص مقص يا

علية.» غايل األول يف كان دا
ومن فوق من فيه تحب وبقت امللك وحضنت آخرها، عىل الرساية بيبان وفتحت
يف اليل «نعناعة قاللها: امللك نعناعة.» مراتك «أنا تقوللو: وهية عارفها، مش وهوا تحت

وحضني!» رسايتي
الوزير من حصل واليل الحكاية، عىل وحكتله أمك.» دي حضنك يف «اليل قالتلو:

ملكة. نعناعة الست ع ورجَّ أمه، رقبة وطري الوزير رقبة طري رجع امللك أمه. ومن

الغالبة35 عبيد

يمتلكه، اليل كل يقدملهم ضيوف عليه يريس ما كل وكريم، سخي ملك كان الغالبة عبيد
الحول من يزوروه متعودين الشعرا وكان واحدة، ناقة غري عنده أبًدا حاجة خالش ما ملا
حيلته، اليل الوحيدة الناقة فدبحلهم لهم، يقدمها حاجة لقيش ما دي السنة يف للحول،
يكون إديكم عىل يصبلكم اليل الصبح «بكره لهم: وقال فيه، بينام اليل املكان يف وبيتهم

نصيبكم.» من

حد إىل الِقَدم يف ُموِغلة والنثر، الشعر فيها يتعاقب ملحمة أو سرية بقايا هي الحكاية هذه أن يبدو 35

عربي ملك أول الجرهمي، رشية بن عبيد بذاته هو — الغالبة — عبيد امللك أن هنا وأفرتض االندثار.
امليالد. قبل الرابع القرن حدود يف للكعبة سادن أو كاهن شاعر جاهيل
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فالشعرا إديهم، عىل للشعرا صب وراح أسود، بلون بنفسه نفسه طىل الصبح وقام
هيئة يف وراهم وميش عبدكم.» «أنا قاللهم: عبد؟» يا لنا بعتك اليل «سيدك سألوه:

العون. امللك الغالبة عبيد خال مملكة ودخلو التاني، الرب عدوا ما الشعرا لحد عبد
من واال املوجود، من «الجودة قاللهم: يجلوه، عشان حزر للشعرا قال العون امللك
وشك «إنت وقالولو: رضبوه العبد عىل ورجعوا الحزر، يحلو عرفوش ما الشعرا األعود؟»

ووحش.» أسود
راح الحزر.» يحل جا عبدنا وقلولو، العون للملك «روحوا قاللهم: الغالبة عبيد
من «الجودة العون: قدام وقال الحزر، حل وهو طلبه فالعون العون، للملك قالوا الشعرا

املوجود.»
لبس ولبسه الحمام، دخله وخده دينه، ودفع الشعرا، من واشرتاه عرفه، العون

أختي.» ابن يا «تعاىل وقاللو: ملوك،
خوامسه،36 ورخى العون عليه «سلم قاللو: الغالبة عبيد

يجود. السالم بعد الفتى رشط
مضايفك، وتحرم عون يا عليه تحرم

بيوت.» يف لك أخش وال أجيلك عدت ما
منها طلع الجبل، يف منصوبة خيمة لقي الشام أرض نزل جري، وطلع خاله وساب
سأله: العرب شيخ الغالبة.» عبيد «من قاللو: مني؟» عبيد من «إنت وسأله: عرب شيخ
املال «كل قاللو: عرفه العربي وملا الغالبة.» «أنا قاللو: يورثه؟» حد مسابيش «الغالبة
واألموال السعي ساق والغالبة الورث، وعطالو أهلك.» من ورثتك دي والعبيد والغنايم

الجبل. يف وميش
ما أول وسعيه، بماله عليها ريس ست أول ستات، اتنني متجوز الغالبة عبيد وكان
«أنا وتقول: البيت، بعمود والسعي الثروة طردت طلعت جه.» الغالبة «عبيد لها: قالو

وطردتهم. عبيد.» وأبو عبيد عرفتش ما

الخمس. أصابعه أي 36
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السعي يف تدخل بمقشتها طلعت جه.» «عبيد وقالولها: التانية، مراته عىل حود وملا
غنى الغالبة فعبيد وأكرمتهم، الغدا وعملتلهم مرحب.» يا مرحب «يا وتقول: والعبيد،

وقال:

كلهم، البيض حاكم عملني من «يا
الظاليم، وأزيح هللا بخوف الحكم
زيها، اليل للهريم الهريمة37 أدي
الفصايح. للرجال الفصيحة وأدي
بنايبه، التياب صباغ يا يآتيك هللا

واحد، دن يف والزين الشني صبغت ياليل
الدراهم كرت عشان

شايله،38 تسعني تسوى من فيهم
أعود. جلد تسوى ال من وفيهم
بعمود، الغنا تطرد من فيهم

بمقشة، الخري تدخل من وفيهم
لبعلها، تقيله لهوة تجيب من وفيهم

تموت.» هية وال بيفنى هو ال

التانية ملراته وعبيده وثروته ماله كل وعطا الردية، مراته طلق الغالبة عبيد وراح
السخية. الكريمة

وموىس واملقتول القاتل

ما وبعد جنيه، ١٠٠ منه وقع بحر، من بتاعه الحصان يسقي بيميل فارس مرة يف
وميش. حصانه سقى الفارس

شاكلتها. عىل مَلن — األروبة — الرشيرة الكهلة أي 37
وكنوزها. بأحمالها ناقة تسعون 38
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وميش. خدهم جنيه امليت لقي غنمه، بيسقي غنَّام واحد جه
الفارس وبيستحمه، هدومه قالع تالت واحد لقي فلوسه، عىل يدور الفارس رجع
حصانه وركب وقتله عليه فاتهور وناكرها، فلوسه لقي اليل هوه دا بيستحمه اليل إن ظن

وميش.
املالغاة، جبل فراح بيحصل، اليل وشايف دي، الحتة يف موجود كان موىس سيدنا
قاللو: موىس موىس.» يا «اسأل وقاللو: ظهرلو، ربنا أسألك.» جيت رب «يا قال: ونادى
اليل قتل فالفارس وأخدهم، الغنم بيسقي اليل لقاهم جنيه، ميت منه وقع «الفارس

بيستحمه.»
قتل بيستحمه اليل وأبو الغنام، أبو ظلم كدة قبل كان الفارس «أبو قاللو: ربنا

الفارس.» أبو
اقتنع. موىس

عرشسننيعرس

سيدنا «يا وقاللو: السكة يف استناه فقري واحد ربنا، يقابل رايح يوم يف فايت موىس سيدنا
كدة؟» من أكرت رزق عندك ملوش فالنة ابن فالن ربنا، اسأليل موىس

فالنة ابن «فالن قاللوا: ربنا ربنا، وسأله الراجل، سؤال وافتكر ربنا، قابل راح موىس
للكرب.» وشايلهمله له باقيهم وأنا عز، سنني عرش عندي له

قاللو: الراجل «أيوة.» قاللو: «سألت؟» وقاللو: موىس، استنى قعد الراجل مرة تاني
«ياخدهم.» قاللو: ربنا لربنا، قال راح موىس دلوقتي.» من عاوزهم «أنا
العز. يف وعاش حتة كل من جاله والخري تاجر وراح اتسعد الراجل

ورجعله سابه العز، يف لسة الراجل لقي فات موىس انتهوا، ما سنني العرش بعد
العز. يف لسه لقيه تانية، سنني عرش بعد

قاللو: ربنا زمان.» من انتهوا فالنة ابن فالن بتوع سنني «العرش ربنا: سأل راح
صالح، هو ما طول لكن الرزق، من أقلل حا أنا الحمد، من قلل ولو صالح، راجل «دا

للممات.» نعيم يف يفضل
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موىسوقارون

باب عىل فقري راجل — جنبها اليل والقرص39 دي قارون بركة صاحب — قارون كان
الكيميا، بكار علم عندها دي الحرمة وكانت موىس، لسيدنا تقرب ست واحدة اتجوز هللا،
يسد الجبل، علو كتري، ومال ثروة منها وكون فيها ميش وهو دي، الكيميا شغلة فعلمتوا
وسط الناس يف بيوعظ واقف موىس خىل إنه عنه امللك زوالن سبب وكان الشمس، عني

والنجاسة. والكذب القتل ويحرم الزانية، زي يتجلد الزاني يقول: سوق،
«اعملييل وقاللها: حامل زانية واحدة مع اتفق راح موىس، كالم سمع ملا قارون
حاخليه «أنا قاللها: «طيب.» قالتلو: مال.» كيلة حاديكي نجحتي وإن موىس، يف فتنة
وتقوللهم الناس بتوعظ «إنت وأقوللو: وأواجهه نفسه، يف ويقطع الناس يف بيوعظ واقف
وتعيطي كالمي عىل تأمني وأجيبك موىس.» يا منك حامل الفالنية والست تزنوش، ما

وتوريهم.» الناس قدام بطنك وتعري
يف ورصخ بصله موىس الناس، قدام وواجهه وقاطعه الخطبة عز يف وجده راح
قالت: الناس قدامك.» أجيبها أهي، والست كداب، موش «أنا قاللو: قارون «كداب.» وشه:
فقالت بالحق.» «انطقي وقاللها: عينها يف عينه حط موىس أحرضها وملا هاتها.» «هاتها
األرض يف وشه وحط الناس، قدام وخزي حزن وقارون آلخرها، أولها من الفتنة عىل

وميش.
األرض موىس، «يا وقاللو: اإلذن، إدالو فربنا لربنا، قارون شكا موىس سيدنا
قاللو: قارون، بركة جنب رسايته قارون عىل ودخل بعضه خد كالمك.» وتسمع بتطاوعك
قارون خديه.» أرض «يا ولعنوا: قارون؟!» يا ومفسد زاني إني علية وتدِّعي «تتهمني
جريتك يف قاللو وسطه، لحد وتاوته خدته األرض موىس.» يا «ارحمني ويتوسل: يزعق

رأسه. كدة وبعد رقبته، لحد خدته األرض عرضك، يف موىس، يا

التاريخي الالبرينف أو قارون قرص وبلدة قارون، بحرية من قريبة ببلدة يقيم فعًال الحكاية هذه راوي 39

هريودوت. ذكر كما غرفة آالف ٣
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موىسوالعبد

العبد، عىل قايس قلبه كان امللك لكن مطيع، عبد عنده زمان، بتوع من ملك فيه كان
نهار. ليل فيه ويعذِّب (طاحونة) هودية يف رابطه وكان

للملك ميش موىس فيه، هو اليل الغلب عىل اتصعب العبد، عىل فات موىس سيدنا
السماء.» يف َمن يرحمكم األرض يف َمْن «ارحموا وقاللو:

حايزول.» كله «سيبه ملوىس: قال والعبد موىس، سيدنا عىل يرد) (لم ردش ما امللك
وميش. بعضه خد موىس

بعده؛ من امللك توىلَّ والعبد مات، امللك لقي العبد يشوف ورجع سنة، موىس غاب
فوق ويطريوا حلقة، يف ويقعدوهم رجالة تمن سبعة يختاروا كانوا زمان بتوع ألن
ينزل واليل ويحوم، يطري الطري ويسيبوا دهب، خيط وفيه بالزمرد مكيس طري رءوسهم

امللك. ويبقى امللك، يتوىل اليل هو رأسه، عىل
طري «يا للطري: قالوا رأسه، عىل نزل الطري املوجودين، مع موجود العبد كان وملا
العبد كان ما فبعد العبد، عىل تاني ونزل طار الطري ارحل.» طري، يا غريب دا ارحل،

ملك. صبح خدام
«اسكت قالولو: العبد، عن سألهم وملا مية، بيملوا بنتني قابل فايت وهو موىس
وقاللو: العبد امللك عىل ودخل تخفى موىس امللك.» هوا وبقى العبد، عىل نزل الطري مش

ميش. موىس حايزول.» «كله قاللو: العبد اململكة.» عليك «مربوك
عليكم «السالم وقالو: بتاعه القرب فراح مات، لقاه العبد عىل فات موىس سنة تالت
سأله: موىس هللا.» نبي يا السالم «وعليكم قالو: القرب، جوه من نادمه العبد هللا.» ويل يا

هنا؟» حالتك «وإزي
أبًدا.» يزول ال نعيم يف «حالتي قاللو:

إبليسوفرعون

وما استكرب عشان طردوا وربنا ومتعبد، ناصح كان هللا رحمة من ينطرد إبليس ما قبل
آدم. ألبونا يسجد رضيش

األلوهية. وادَّعى إله، نفسه وعمل طغا عشان هللا رحمة من انطرد وفرعون
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تيجي ما تكربت، وأنا األلوهية ادَّعيت «أنت وقاللو: فرعون، عىل دخل إبليس مرة ويف
هلل؟» نتنازل

ويهزءوني؟!» مني يسخروا قومي عايز «إنت إلبليس: وقال رضيش، ما فرعون
وميش. تركه إبليس

الباب»؟ عىل «مني وقال: عليه رد ففرعون بابه، عىل وخبط لفرعون، راح يوم وتاني
مني؟» بابه عىل اليل يعرفيش ما إله، عليك «إخص قاللو: إبليس

موىسوالزانية

وحرقت الجبال، خال يف وضعت وراحت الحرام، يف حملت طيبني، ناس بنت بكر، بنت
الهواء. يف ودرته املولود

وملا موىس، سيدنا تنتظر الجبال، خال يف وقعدت بدري، الصبح طلعت يوم وتاني
قالتلو: معاه.» ميعاد عندي ربنا، أقابل «رايح قاللها: موىس فني؟» «رايح سألته: شافته
يف ودرته ابنها، وحرقت وولدت، الحرام يف حملت اليل البنت اسأله: ربنا تقابل ملا «طيب
ونيس معاه واتكلم ربنا قابل وراح حاقوللو.» «حارض قاللها: موىس إيه؟» تعمل الهواء،
تنساش ما «طيب قالتلو: «نسيت.» قاللها: البنت، سألته يوم تاني دي. البنت حكاية
قاللها: وسألته، انتظرته ورجع ربنا قابل ما وبعد «حارض.» قاللها: تسأله.» النهاردة

بكرة.» ماتنساش «طيب قالتلو: «نسيت.»
ليه إيل توصلها أمانة يحملك آدم بني ملا موىس «يا قاللو: ربنا مرة تالت
البنت من اختشيت «إنت قاللو: ربنا رب.» يا «اختشيت قاللو: موىس بتوصلهاش؟» ما
«يعني قاللو: ربنا «ليه؟» سأله: موىس أمك.» ذنب من أخف ذنبها وهي دي، الزانية
ملني40 موىس «فايت وتقول: نفسها، يف وتقطع تصوت دايرة بقت مات، ما أبوك نهار

ربها.» أنا ونسيتني بكر.» أبو يا

بكر. أبو — الفولكلورية الذاكرة له تحفظ كما — موىس والد اسم إن أي 40
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موىسوفرعون

وغنمه بقره بريعى وهو يوم ويف وغنم، بقر راعي وكان مصعب اسمه كان فرعون41 والد
جهنم.» أهل من يبقى ولد صلبك من حايخرج أنت مصعب «يا له: وقالت بقرة نطقت
مراته عىل ومضطرب خايف وروح قلبه يف الخوف وحط البقرة كالم خد الراجل
وملا فرعون، يف منه فحملت معاها، ونام دي الليلة يف واستحسنها الحكاية، عىل حكالها

عون. سمته ولد وضعت وضعت
فيها، يفلحش ما صنعة يوديه مصعب أبوه ما وكل شقي، كان كرب عون وملا
اململكة حاكم فرعون فامللك كتري، مال القمار من وحاز القمار، لعب اتعلم ملا وفضل
قال فعون وسابه، عنه أفرج وامللك ماله، بكل نفسه ففادى السجن، يف ورماه عليه قبض
شغالنة «أي له: قال امللك إيه؟» أشتغل أشتغلها، حاجة عنديش ما أنا ملك «يا للملك:

القمار.» لعب عدا ما عون يا
فردة42 عليه ياخد ميت له يموت حد ما وكل — املقابر — الرتب يف قعد راح

تراضيه. كانت والناس والرضا، بالغصب
«هاتوا لهم: وقال الرتبة من لهم طلع العون يدفنوها، وجم امللك بنت ماتت يوم ويف

العوايد.»
للملك، قالوا راحوا امللك.» من آخد «الزم قال: امللك.» بنت دي عون «يا قالولو:
وأعيش.» آكل عايز ملك يا «مجرب قاللو: كده؟» عملت ليه «إنت وقاللو: خده بعت فامللك
يف غفري فيه يكونيش ما لكن «موافق قاللو: اململكة.» يف غفري أوظفك «تعايل قاللو: امللك
دية مالوش وأقتله أطوله اليل العشا صالة وبعد لوحدي، بالعمل وأقوم أبًدا، غريي مرص

عندي.»
فيلزم مسكرة البيوت كل يلقى يمر العشا بعد البلد، واستلم الرشوطات عليه خده

حتته.

تسميته عىل الفولكلورية، وكذا الكالسيكية، العربية املصادر معظم ترص الذي الفرعون بهذا املقصود 41
أو األحمر البحر يف بجيوشه غرق الذي موىس فرعون به واملقصود مصعب، بن الوليد أو «مصعب» باسم

السويس. برزخ
عنوة. تؤخذ فدية أو واالغتصاب، بالقوة فرض أي فردة: 42
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امللك. يلهف وجي حنكه فاتح حنش أسود تعبان نايم: وهو رؤية امللك شاف ليلة ويف
مني واملنجِّ َحرة السَّ يجمع عشان ملهوف السكك يف جري وطلع النوم، من خايف صحي
اليل «مني فيه: وزعق عون فيه عرت ما لحد يطلع، ما النهار قبل دا حلمه له يفرسوا
تسمعوا «الزم قاللو: فالعون شافها، اليل الرؤية عىل وحكاله امللك.» «أنا قاللو: مايش؟»
ولبسهم وتيجانه هدومه وقلعه رقبته وطريَّ السيف وسحب غريي.» أسود تعبان فيه هو

فرعون. امللك وصبح عون
رأس لهم مطلع راح الشقي، الراجل لقوه بصوا امللك عىل يصبحوا الوزرا وصبحت
سيدي، يا «طيب قالوا: شايفني.» الكالم، تسمعوا «الزم وقال: بها وهددهم فرعون امللك

عظموه. وكلهم سيدي.» يبقى ستي يتجوز اليل
والبحور واألنهار يل تسجدوا الزم األعىل، ربكم «أنا لهم: قال سنة، بعد سنة ومرت

والكرب. الكفر يف وطلع بتاعتي.» دي
ميش فرعون.» يا «ويلك ويقوللو: بعصايا بيرضبوا واحد رؤية، شاف يوم ويف
سبب دا وهوا دينك، يف يطاعنك ولد «حايظهر قالولو: املعربين، عند الحلم يفرس يجري
عىل السما انطبقت لو خرب، له يكون وال يظهريش ما دا الولد «الزم قال: الخراب.»

طفل. ألف عرشين قتل ما لحد يتولد ولد كل بقتل أمر وأصدر األرض.»
فرعون يفارقيش وما فرعون وزير دا عمران وكان عمران، أبوه كان موىس سيدنا
وشالها جربيل سيدنا وجالها فيه، حامل ماكنتيش موىس سيدنا أم األوان، آن فلما أبًدا،

نايم. لسه كان وفرعون فرعون، وزير عمران جوزها عند وداها
نايم. وفرعون تاني، وداها شالها حملت وملا معاها، ونام مراته عىل43 قام عمران
الليالدي يف اتولد اليل «الولد لفرعون: قالت َحرة والسَّ موىس، سيدنا وولدت حملت
حاجة، لقيوش ما املدينة بيوت جميع عىل هجمت جيوشه أمر فرعون حايقتلك.» اليل هوا
عىل دخلوا وبعدين الوزير.» بيت دا «لكن لبعض: قالوا عمران الوزير بيت عند جم وملا
وقالتلهم: النار، يف الفرن رشوقة يف الطفل رامية44 فراحت تخبز، قاعدة وهية موىس أم

بيضحك. وهو النار من طلعته وهية مشوا حاجة، لقيوش ما دخلوا فتشوا.» «تعالوا

َفَحَملت. وضاجعها بها اجتمع أي 43
الفرن. فتحة يف بالطفل ألقت 44
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ملا حايمسه.» ومحدش تاني حاردهولك وأنا البحر يف ابنك «ارمي قاللها: ربنا
النيل. يف ورمته أده عىل صندوق عمل نجار جابت الندا سمعت

عيانة بنت عنده كان عشان قرصه، داخل من مايش نيل نهر عامل كان فرعون
فضل والصندوق يوم.» كل النيل بحر يف تتغسل ملا إال تخفش45 «ما قالوا: والحكما
فتحته الصندوق شافت فرعون بنت الرساية، جوا من النيل يف دخل ملا املية عىل عايم
عىل تجري طلعت فيها. اليل الربص مرضها زال ملسته ما أول فيه، نايم الطفل لقت

فرعون. مرات أبوها) (مرات آسيا الست
ينام وبيجي يزورها فرعون ما كل وكان مسلمة،46 كانت فرعون مرات وآسيا

معاها. وينومه بالظبط زيها جنية يمثله ربنا معاها،
الصندوق.» «هاتي لها: قالت أبوها، مرات آسيا أخربت الصندوق وجدت ملا البنت

ابننا.» ونخليه «نربيه لفرعون: قالت فراحت لها، ضحك شافها موىس وملا
كل فجمعوا مرضعة.» له عايزين «طيب فرعون: فقال كالمها، يسمع فرعون كان
عمران الوزير مرات «نجيب قالوا: منهم، مرضعة وال قبليش ما البلد، يف اليل املراضع
من نزل واللبن عرفته، شافته ما وأول جابوها بعتوا جبنهاش.» ما اليل هية إال فيش ما
كرب وملا ويهشتكه،47 يالعبه وبقى فرح وفرعون الرساية، يف جية رايحة وبقت بزازها،
يقتله وجا زعل ففرعون دقنه، من شعره فنتش عوايده، زي يالعبه جا فرعون سنة، ابن

حايقتلني.» اليل «الواد وقال:
طشت وجابت الجمرة.» من التمرة يعرفيش ما طفل «دا وقالت: ردت آسيا الست
حنكه عىل وحطها الجمرة مسك خاله ربنا التمرة، ياخد جا موىس … وتمرة جمرة فيه
ينيمه وكان سنني، تالت سنه بقى ملا يربيه وفضل سكت وفرعون بقه، فلسعت (فمه)

الرسير. عىل جنبه
وقال: األرض عىل وقع وفرعون نصني قسمه الرسير ورضب موىس صحي ليلة ويف

حايقتلني.» اليل عدوي دا «هو
١٢ العمر من بلغ ملا قعد موىس وينفعك.» يكرب «بكرة وقالتلو: حايلته آسيا الست

سنة.

وتعاىف. تخف لن 45
فرعون. دين غري عىل أي 46

يدلله. 47
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الجمل ياكلوا وموىس هو يوم يف قعد محمر، بكامله جمل فرعون طقة وكانت
قام فالجمل حيلك.» عىل قوم ياكلك، ملا مستني «انت للجمل: قال فموىس املحمر املشوي

وجري. الصينية وساب هايج حيله عىل
قدامه. من هرب وموىس تمام.» حايقتلني اليل «دا قال: فرعون

يقتله.» موىس يصادف «اليل ينادوا: منادين، دور فرعون
يسلكهم جه بعض، بيعاركو اتنني لقي فرعون وش من طفشان وموىس مرة ويف
يل.» اغفر نفيس ظلمت أنا رب «يا قال: ميت، فنزل عنه غصب واحد زق بعض، من
يصادفك اليل إن ينادي منادي دور فرعون موىس «يا قاللو: واحد وجالو له، غفر ربنا
لحد مايش مايش وفضل هاجج، مرص من فطلع مرص.» من اطلع بانصحك وأنا يموتك،
فرشب بري ولقي شعيب، سيدنا فيها وكان الطور، جبل جنب مدين،48 اسمها بلد راح ما
أوالد بنتني فجم راجل، أربعني يشيلوه بحجر متغطية دي البري وكانت جنبها، وقعد
تيجي الناس ملا يستنظروا البري جنب وقعدوا مواشيهم، املوايش ومعاهم شعيب سيدنا
سألهم: موىس البري، حجر حايشيلو اليل راجل لربعني عدد ويكتمل مواشيهم تسقي
عىل راح البري.» غطا حايشيلو اليل راجل لربعني «مستنيني قالوله: حد؟» مستنيني «انتوا
بدري «جيتو سألهم: وملا ألبوهم رجعوا والبنتني وسقاهم، لتنني بإديه ورفعه الحجر
«تعاىل قالتلو: راحت تندهلو، البنت بعت شعيب سيدنا حصل، اليل عىل قالولو ليه؟»
سلم البيت دخلوا وملا ورايا.» تميش وإنت قدامك حاميش أنا «طيب قاللها: أبويا.» كلم
فرعون. مع حصل اليل كل عىل وحكاله برص، وكفيف49 عجوز وكان شعيب سيدنا عىل
أجوزك عايز «أنا فقاللو: املوايش.» لنا يرعى بويا يا «اكريه50 لبوها: قالت البنت
منك عايز «مش قاللو: مهر.» أدفع أقدريش وما ومطرود فقري «أنا قاللو: موىس بنتي.»
واتفقوا رأس، ألف اتنارش الغنم، واستلم وافق موىس سنني.» تمن بالغنم ترسحيل مهر،
(اإلناث)، النتي يأخذ وموىس (الذكور) الدكرة يأخذ شعيب الغنم خلفة عىل بعض مع

غنم. اتملت والدنيا طرحت والربكة

سيناء. 48

أعمى. 49
استأجره. أي 50
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خد «ادخل قاللو: األنبياء، جميع عيص فيها ضلمة أوضة عنده كان شعيب سيدنا
وييجي يدخلها غريها.» وخد لها «دخَّ قاللو: وطلع، عصاية خد دخل موىس.» يا عصا لك

األوالنية. العصا هية له تطلع غريها يأخذ
عليها حافظ الجنة، من بها نزلو جربيل اليل آدم عصاية «دي قاللو: شعيب وبعدين

عدوك.» عىل وتنرصك طريقك لك وتنور وتسليك تغنيك بالليل دي موىس، يا
قاللو: وحشوني.» وأهيل هارون أخويا سايب «أنا لشعيب: قال مدته تم موىس وملا
الطلق، جالها الطور جبل وجنب حامل، كانت وهية وميش، خدها وروح.» مراتك «خد
وال مية ال ومفيش حاجة، يعمل عارف كنيش ما وموىس تلد، علشان األرض يف قعدت

وولِّدتها. األكل عملتلها جت والجن الجبال، يف وميش سابها بعيد من نور شاف نار،
بيندهله: اليل وسمع حتة، كل من محاوطه النور يلقى النور من يقرب ما كل موىس
علية، وتكرب عصاني عبيدي، من لعبد حابعتك وأنا مداسك،51 اخلع ربك، أنا موىس «يا

أقتله.» حا أنا الكالم، سمعيش ما وإذا للطاعة، ادعيه روح
«ابعت فقاللو: زمان، حنكه53 يف النار جمرة حط ما يوم من بيلدغ52 كان موىس
إيده، يف اليل عن وسأله «طيب.» قاللو: ربنا لساني.» عقدة وحليل أخويا، هارون معايا
كبرية، حية فبقت رماها «ارميها.» قاللو: ربنا الغنم.» بها بسوق عصاية «دي قاللو:
وربنا بيكلمك؟» وهو ربنا من «تهرب قاللو: جربيل فسيدنا وجري، وفزع خاف وموىس

العصاية. وخد إيده فمد تخفيش.» ما «خدها قاللو:
خد الرسالة، جتني «أنا وقاللو: أبوها عند وداها ورجع خدها مراته، عىل ورجع
فرعون، قرص بيبان عىل إيده يف اليل بالعصاية خبط مرص، عىل بالليل وطلع بنتك.»
«أنا قاللو: جنبه، سهران أخوه هارون نايم، لقيه الليل نص فرعون عىل ودخل اتفتحت
بيته. عىل رجع بالنهار.» بس «طيب قاللو: هارون معايا.» وأنت هارون يا الرسالة جتني
موىس، يا «إزيك قاللو: شافه ما أول فرعون فرعون، عىل ودخل تاني رجع وبالنهار
«هوا وقاللو: زعل فرعون ربنا.» نعمة «النعمة قاللو: موىس عليك.» نعمتي نسيت إنت
جتني وأنا وخلقك، خلقني ربنا زيك، زيي مخلوق «أنت قاللو: موىس غريي؟» رب فيه

حذاءك. 51

يلثغ. 52
فمه. 53
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خاف ففرعون إيده، يف اليل العصاية رامي راح اإلثبات؟» «فني سأله: فرعون الرسالة.»
وراه. جريت واململكة ساحر.» ساحر «ساحر يزعق: وقعد وجري

«إن وقاللهم: أعمى كبريهم وكان كلهم جمعهم ساحر، سبعني عنده كان فرعون
البوابات.» عىل وأعلقكم رقابكم حاقطع غلبكم وإن عايزينو، انتوا اليل خدوا موىس غلبتوا
وتعابني حيات دي العىص وتقلبت عصاته، رمى ساحر وكل فرعون قدام جميًعا واتلمو
خاف موىس موىس، عىل واحدة نوبة حتة كل من كلها وهجمت األرض، ملت ورسحت
حنك اتنارش لها حية اتقلبت رماها إيدك.» يف اليل العصا «ارمي وقاللو: شجعه فربنا
«عصاية وقاللهم: زعقلهم كبريهم الجمع انفض ما وبعد كلهم، بلعتهم وهجمت (فم)
قالوا: ممدودة؟» واال منفوخة «هية سألهم: برص كفيف هو وعشان تغلبكم.» واحدة
آمنوا وخالهم كبريهم وخدهم نبي.» دا ساحر، فعل مش «يبقى قال: منفوخة.» «مش

بيه.
ورجليم إديهم وقطع وأصلبكم.» ورجليكم إديكم أقطع «حا وهددهم: عرف فرعون

اإلسالم. عىل وماتوا وصلبهم
قالتلو: وهي َحرة، السَّ صلب عىل زعلوا وماشطتها، فرعون، مرات آسيا السيدة
وأمر منهم.» «وانتي فرعون: قال باهلل؟» آمنوا اليل والكهنة السحرة بتقتل ملك يا «ليه
الزيت يف وغالهم وماشطتها وأوالدها آسيا الست فيه وضع زيت، مليان صندوق جابولو

باهلل.» «آمنا يقولوا: وهمه ماتوا، ملا
وهية القيامة، يوم النبي مرات حاتكون إنها وأوالدها آسيا برشَّ جربيل سيدنا ونزل

فرعون.» من نجاني ربنا هلل، «الحمد قالت:
ففرعون نهار، ليل السما من نازل طوفان بعت فرعون، عىل غضب ملا وربنا
رفع ربنا، من طلب موىس باهلل.» نآمن واحنا دا العذاب «ابعد وقاللو: بموىس استجار
استجار وفرعون الجراد، عليهم فسلط تاني، رجعوا العذاب راح وملا الطوفان، عنهم
بعتلهم زيادة، تاني كفروا راح ما أول الجراد، يبعد ربنا من طلب موىس بموىس،
شاله، الضفدع.» عند شيل «غيتنا قالولو: ورشبهم، وميتهم أكلهم يف ينزل بقى الضفدع،
يرشب والكافر صافية، مية املية يلقى يرشب املؤمن دم، البحر قلبلهم للكفر، رجعوا
راجل، صورة يف لفرعون جه جربيل سيدنا األوان آن وملا الكفر، يف تاني غرقوا دم، يلقى
وهو ربيته عبيدك من عبد أشكيلك جي أنا ملك «يا قالو: تطلب؟» «إيش قاللو: فرعون
سيدنا الغرق.» العايص العبد «جزاء وقاللو: عليه رد فرعون عصاني.» كرب وملا صغري،
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«آن وقاللو: ملوىس وعطاه الرشط خد وجربيل ده، الرشط عىل مضالو54 خاله جربيل
ويقول حايتبعك ففرعون واهرب، وجيشك ناسك55 بقى إنت خد فرعون. نغرق األوان
وجيشك، إنت منه تفوت طريق يبقى إيدك، يف اليل بالعصاية البحر ارضب هربان، دا

يغرق.» وراك يفوت ييجي وفرعون
وفرعون وراه، ومشوا تبعوه ألف، تمنني سبعني وراه اتلم الرحيل، عىل نادى موىس
بالعصا، البحر ورضب البحر عند جه موىس وراه، وطلع جيشه جمع خرب، ماكدبيش
موىس، ورا يميش وجيشه فرعون جا فيه، وجيشه موىس فات سكة، اتنارش56 صبح
املالح البحر وسط وخوض فرعون جيش من خيال فارس نفسه عمل جربيل فسيدنا
«آمنت ويقول: يرصخ فرعون البحر، عليهم انقلب البحر نص ويف وجيشه، فرعون قدام

وموىس.» إرسائيل رب يا ارحمني باهلل،
اليل وأنت بزورك حانجيك أنا والنهارده عصيت «أنت وقاللو: ناداه جربيل سيدنا
فضلت ررصاص، ريح وبعتله آهي.» صحيفتك وآدي تغرق أنك عىل ومضيت طلبت
يفوت الناس من واحد لكل عربة وصبح الشط، عىل رمته57 ما لحد فيه وتزوف تدفع

سكته. يف ويميش ويرتكه إله.» نفسه عامل كان اليل اإلله «آدي يقول: عليه،

والخروج فرعون، موىسعند تربية

فرعون للملك يسلمه ياخده عايز كان اتولد موىس وملا عبيط، راجل كان موىس سيدنا أبو
األطفال. بيدبح كان اليل

عليه وتطل تزوره تروح كانت وملا الجبل، يف جحر يف أخفته الولد خدت موىس أم
ميه. والتالت عسل، والتاني لبن، منه يرضع صباع صوابعه، يف بريضع تلقاه

الطفل «حاتودي يقوللها: جياله، أو الجحر يف رايحاله يشوفها كان ما كل وجوزها
انكسف.» كرش «يا وتقوللو: ترصخ فكانت أقوللو؟» أروح واال لفرعون

االتفاق. أو الرشط هذا عىل له ع وقَّ 54

له. التابعون الناس 55
٣٠ × ١٢ القمرية: السنة أيام عدد يعطينا ٣٠ يف رضبه حاصل إن حيث أسطوري؛ قمري رقم وهو 56

.٣٦٠ =
عربة. وأصبح الشاطئ، عىل به ألقت 57

223



العربية الشعبية الحكايات

وبرشمته موىس، الطفل فيه ووضعت جواهر، فيه وحطت صندوق جابت خافت وملا
الربايا، لرب استعوضتك أنا ضنايا يا وقالتلو: قدامه ووقفت

وهنايا، عريض لحمي من ابني
ورايا، وال قدامي ال عيني بذات اكشف

هللا، يا تحرسهيل الربايا رب حياة
إنشاهلل، موىس ولدي وهو
صلبي، ومن ابني كان إن

التجيل، روح ومن
ليه، ويرد إليه أرد

ليه، يرد الدفاتي لبن
ليه، ابني دا

الحنية. لبن إليه وساقت
الطلعة صاحب حياة السما: يف الكلمة وانكتبت قدامها، يرتعش بقى فالصندوق

البهية.
نصني. الليل فقسمت

عني، يا صدرها عىل الصندوق شالت األم
الزكية. الروح وفيه

والتيار تحركيش، وما قبالها وقف الصندوق البحر، يف قدامها الصندوق رمت وملا
أمني؟ يا فني رايح فقالتلو: شديد،
صدري، يا تقلق وال اصرب

صدري، يف املاء ما طول ابني ابني، دا
ولدي. العزيز غياب عىل يطمني مني ويا
يتحرك، لم والصندوق ساعتني وقفت

شقشق، والفجر انكشف النهار ووجدت
العزالن، صاحب يا وقالت:

النهار، عن الليل عزلت َمْن يا
شقشق. الرشق من اليل فجرك حياة تطمني
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العطا، بيت يا السالمة مع وقالتلو: الصندوق موىس أم وسابت
شهد، منك تحت

الرحيم، الرحمن هللا بسم وكلمة
وغطا. لك فراش

اشرتيتك، وال بعتك ال ولدي يا موىس يا
رميتك، حتى ساقني اليل الظالم من يخلصني قادر

… وراميتك جبتك وخوض الرعب كلمة من
بقه، عني خف عيني دمع يا

فيها، الظل وبان شققت جفوني
صدري، يف يجري اللبن ما وطول

تالغيها. عيوني
رميته. أنا قالتلو: راجلها يف فزعت بيتها، رجعت وملا

ينعاز، للناس بكرة اليل الدوا رميت
الناس، كل عىل يسري حكمه ويبقى

ينعاز. الدوا منه ويبقى

غريه. يجي بكرة مرة، يا تتعينيش ما قاللها: جوزها
الحكم، يزول بكرة

ينعاز. لنا حكم وييجي
يطلع، القمر وساعة بضهري وأحلم قالتلو:

صدري. أنا أسلملو
لينا، سرية يطلعيل ما عشان فرحتيني انتي دا قاللها:

بينا. العيال ويلعب وانتي أنا نتبهدل
يوم، ييجي جاش58 قالتلو:

قوم، ونشوف
اللوم. يغريوا

يوم. يأتي ألن تمني: صيغة 58
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الكوم، ع رميتو ولدتو ابني
كبدي، حشاشات ولدي رميت
نيام، والخلق وقت يف أسلمته
الصباح. فجر عليه ويشهد

قادر، غريك ما قادر
صدري، إىل ولدي ترد
الفالح. عىل حي حياة

يف مبني كان فرعون وقرص فرعون، لقرص الحق بقوة ووصل البحر، يف الصندوق ميش
البحر. وسط

عجبك آسيا يا وقال: آسيا) (ستنا ملراته نده بنفسه الصندوق شاف فرعون وملا
بشري، عليه

العايقني، يعجبو ضفرية ٣٦٠ لك
الغايبني. تدهش عجيبة لقية لقيتلك
ظالم؟ يا هللا عدو يا هيه إيه قالتلو: فآسيا

مرمية. املية يف واقفة أهي وقال: فرعون لها فشاور
وهاتيها. انزيل

عليه وفجت الصندوق، حصلت ما لحد آسيا الست نزلت سلم، ٨٠ للبحر وكان
واملسك. العطر كيف الصندوق، من الريحة

أنت؟ ما أنت؟ ما أنت؟ ما وقالت: باملاء فبرشت
بيها. تعلمي إنتي اليل الحفلة صاحب أنا بيقوللها: ودنها يف لغة فسمعت

قويل. وال شوري يخفيك ال
موىس. أنا

شجيعة؛ صدرها عىل فرفعته
ومليحة. قوة صاحبة كانت ألنها

حلوة أمانة دي دي، األمانة من احذر فرعون «يا وقالت: الصندوق آسيا رفعت
قوي.»

سبع سنها بنية منها مخلف وكان آسيا، ستنا غري تانية ست متجوز فرعون وكان
بالرباص. ومبلية وإدين، رجلني عاجزة وكانت سنني،
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وصبحت الرباص، عنها زال قادر بقدرة البنت قدام وفتحوه الصندوق جابو وملا
الصغري. الطفل وش عىل سليمة،

كل جمعت إنت ظالم يا لفرعون: قالت البنت، عن زال الرباص إن آسيا شافت وملا
األطبة،

دار، دار اليل حتى
بروها، ولم شفوها لم

بنتك. اتربت املليح الوجه وعىل
ظالم. دا من أحىل آسيا يا رأيك ما قاللها: فرعون
الكالم. بهذا تفكري وأنتي آسيا يا ادتهلك أنا

ابني. دا أشوف ساعة عيد نهار قالتلو: آسيا
ينفعلو. صدري يف (غداء) غدا مفيش بس

عندك. املدله أمال قاللها:
املراضع، جميع يل أحرض قالتلو:

عندنا. تستنه منها يرشب اليل
عندنا. وتصبح تروح وينام يرشب وملا

جابوها، املراضع لجميع بعتوا
منهم. قبل ما املراضع كل عىل اتعرض

حد. قابل مش الولد قالتلو: آسيا
حد. منه تخيل ما كله امللك قيص قاللها: فرعون

أمه، األمرية جت سنة آخر
جابوها. بعتوا

اختيش، عيني دمع يا موىس: أم قالت
يشء، منك ينزل ما

صدري. يف اجري نهر ويا
مني، قبل من العرب راحوا

بغذاهم، العرب عزموا
يشء، منهم قبل ما
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الحق، لوقت جينا
تكسفني، ما رب يا إلهي

طلبك، وفيت وعدتني
لك. جيت وآديني

آلسيا: فقال األرض، وجه عىل مخلوقة أي بز قابل مش الولد لقي بعينه فرعون نظر
ده. املشيطن منني حانسقيه أمال

صيل، صيل صيل قالتلو: آسيا
هللا، من وهبة دا
األرض. ع وجت

املراضع، كل قدمنالو احنا ما قاللها: فرعون
واحدة، وال قابل مش

األرض. ع جت
التصايف، آخر برا ست فيه قالتلو: آسيا

بزتها، قبلش ما إن
األرض. يف تصاريف لنا يبقى

أمه، العزيزة دخلت ما أول
األرض. ع يقوم وعاز بعينه رفع

مريضة، كانت اليل فرعون بنت جريت
األرض. يف راقدة
الغالم، ست يا
ألمه. وسلمته

األرض، مالئكة بذلك تشهد
هللا. أمان يف أمه بز من جر

رب، يا كريم أنت ما يا وقالت: آسيا ضحكت
عندك، من الخرب أتانا
رب. يا عالم اليل وإنت
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مربوك. وقالتلو: لفرعون راحت
الربايا، رب عند من العناية قبلت

الهداية. وبان تمت الفرحة

بنته، يف ملهي فرعون
عمران، ابن موىس دا إن يعلم وال

الجبار. الواحد وحق تعلم آسيا لكن
فرعون، الظالم من تنتقميل رب يا آسيا: قالت

عمران، ابن يا موىس يا طويل عمرك ويجعل
وعدل. هنا يف قعدت

والهنا، الدلع كل عىل تنامي إنتي قاللها: فرعون
والعنا. العز روح الغالم ع وتحرص
أنام، أقدرش أنا يابا فرعون: بنت قالت

بس، الطفل جار إال
وانجىل. بابا املنام يحاليل

يابا، ذكية ريحته
ينجيل. القلب ومنه
بيحوم، الفجر وملا

يصحيني، جاري قاعد ألقاه
يابا، معايا يضحك
وبيسليني، واعي

يوريني. حاجه كل وعىل
حبه، الولد شال بنفسه فرعون قام
فرعون، لدقن اليمني بإيده الولد أيم

بالدم، طلعها الشعر من خصلة وهبش
سنني. سبع السن من عنده الولد وكان

عمران. ابن موىس دا غيتيني، آسيا يا الحقي وقاللها: آسيا يف فرعون رصخ
والتمرة. الجمرة عليه تعرض قالتلو: آسيا

مربياه، آسيا غالم عىل تتشطر وقالتلو: فرعون وبلغت واتزينت لبست آسيا وراحت
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باملستقر، ست ليك انت ما عشان
وحديها. كله امللك تجوز بنيه لها

لصدرها. فرعون وحضنت

العرب؟ بني آسيا يا حالك ما آسيا: لستنا موىس أم قالت
هرب. مني الدم والجلسة الجلسة بني ما آسيا: قالت

موىس، لعالج خلقت إني
أكتسب. منه علشان

موىس دا إن عرف فرعون فرعون، مع عمايله وعمل موىس، كرب وملا موىس: أم قالت
تبان. ال موىس يا اخفا ملوىس: وقالت آسيا ستنا لحقت حايقتله. اليل عمران ابن

وقومي، بعساكري أأتوني قال: وفرعون
رساع. بأكرب موىس يجيبويل

موىس، عن فرعون يا ابعد لفرعون: آسيا فقالت
منه. العشم واترك

العزم، قوي موىس دا
منه. رجال فيش وال
فرعون، يا بنتك اسأل

منه. حصل اليل ع تقولك

أمه. حضن يف كان لو وتجيبه، موىس عىل تدور وجنده عساكره طلع وفرعون
املالغاة، جبل راح وموىس

بحايل، أعلم وأنت خلقتني َمْن يا وقال: الجبل باب عىل ونادى
قبايل، وإنت إال قصدتك وما

الرشكاء، من أعدائك عىل تقويني
الغايل، العدو وفيهم

يبايل، وال بيفعل اليل فرعون
الحوامل، بطون يفرد

األطفال، ويقتل
يبايل. ال ومنك
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الضحايا، ضمن من كنت أنا دا
بحايل، أعلم وإنت
رجائي، تخيب فال

قويني. رب يا

عند سهل، بني عند وراح عدى كان وموىس وجدوهش، ما حتة كل يف موىس عىل دوروا
فرعون. مع حصل اليل عىل وحكاله بالغنم سارح فوجده هارون، أخوه

وزليخة يوسف

بنيامني. شقيقه وأخوه يوسف غري عرشة والذرية الخلفة من عنده كان يعقوب سيدنا
عيني. نور أنت ويقوللو: ويعزه قوي يوسف يحب وكان

بالغنم، ونرسح نشقى احنا وقالوا: يوسف من وغاروا إخواته اتشاور يوم ويف
ونموته. منه نتخلص الزم احنا يوسف. إال حد يحبش ما وأبونا

غري من دا اليوم يف عليه فدخلوا يعقوب، أبوهم عىل فيه يدخلوا يوم لهم وكان
استئذان.

استئذان. غري من كلكم عليه داخلني ليه قاللهم: يعقوب
وخطف علينا، وهجم بالغنم سارحني واحنا ديب علينا طلع يابونا، أبًدا قالوا:

علينا. هجم الديب كنش ما بعضنا مع لتنارش احنا كنا ولو منا، السعي
إيه؟ وعايزين وقاللهم: استعجب يعقوب
معانا. يوسف أخونا عايزين له: قالوا

ال. قاللهم:
عنينا. زي عليه نحافظ واحنا معانا، ييجي خليه له: قالوا

وقالولو: زعلوا وإخواته له، ساجدين الحدارش إخواته حلم، حلم يوسف وبعدين
لك؟! نسجد عايزنا إنت

قدامه. ساجدين إخواته مع أبوه فيه شاف تاني، حلم حلم كدة وبعد
وزعقله. شتمه أبوه ليعقوب حكاه وملا

مع ميش وخاله ومنطقه، ولبسه إيده عىل وغزله ملون، جديد قميص عمله وأبوه
إخواته.
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رضبه منهم وواحد شورة، له ودبروا ُجب فيها مقطوعة حتة يف خدوه وإخواته
ترضبوه بالش وقاللهم: عنهم حاش وأبوه أمه ابن األم من شقيقه فأخوه يموته، وحاول

الجب. يف وارموه زلط ملط ملطوه وتموتوه،
امليه. وش عىل صخرة عىل ورفعه جاله وجربيل الجب، يف ورموه قميصه من ملطوه
طقة أكله بينزله كان جربيل وسيدنا وحيات، وتعابني عقارب الجب يف فيه وكان
صاحي؟ واال ميت إنت قاللو: فواحد يشوفوه إخواته وجم تيام، تالت فات ما لحد بطقة،

صاحي. ال وقاللو: الجب من نادمه يوسف
بالش. ال، قاللهم: شقيقه فأخوه عليه، الجب ويسدوا بالصخرة يرضبوه وجم

حاوطوه عجوز، ديب واصطادوا بالدم، قميصه وغرَّقوا ودبحوها، عنزة جابوا
أخونا ويقولوا: هدومهم يف ويقطعوا ويندبوا يعيطوا أبوهم عىل ورجعوا ومسكوه،

الديب. وآدي قميصه وآدي منا، الديب أكله يوسف
قطع. وال فيه لقيش ما فيه، وقلب القميص خد يعقوب
مكلتوش. أنا قال: فالديب وقرره، وسأله الديب جاب

أعمى. وصبح غاب يعقوب نظر قام
البري، من يرشبوا عشان رحل عرب جماعة جا ما لحد الجب جوا فضل ويوسف

فلقوه.
جن؟ واال إنس قالولو:

اإلنس. خيار من إنس قاللهم:
العزيز. مرص بتاع للملك نبيعه قالوا: الصورة، جميل لقوه فطلعوه

قال وروح منهم، اشرتاه والعزيز الداللة، بسوق ونزلوا مرص، عىل وجم وخدوه
دا. الولد اكرمي مراته: لزليخة

استحسنته فزليخة الصورة، جميل وكان كرب ما لحد فيه يربي العزيز وفضل
فيها، يفعل عشان يوم كل معاه تعافر وفضلت معاها، ينام أن منه وطلبت وعشقته
إياك وقاللو: وشيبته، يعقوب أبوه صورة يف نزله جربيل فسيدنا يفعل، إنه همَّ ما لحد

إياك. يوسف يا
كثرة ومن فيه، وتشد فيه تمسك باملشوار، وراه وهيه يجري وطلع منها ففلت

ضهره. ورا من القميص قطعت املعافرة
أن مني وطلب علية هجم بيتك، يف ربيته اليل العبد وقالتلو: عيطت العزيز جا وملا

فية. يفعل
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يوسف! يا كدة وقاللو: زعل الراجل
اليل الصغري الطفل اسأل حتى وقاللو: طلبت. اليل هية دي وقال: نكر يوسف

تيام. سبع سنه اليل الدادة، ابن ده، بريضع
عايز، اليل هوا يبقى قدام من اتمزع كان إذا قميصه، شوف وقال: نطق الطفل

هية. يبقى ورا من كان وإذا
وعرف. ورا من القطع لقي القميص شاف العزيز

يوسف. مع بالها يف اليل تميشِّ الزم إنها نفسها يف صممت زليخة
واتقهرت زعلت وهية يوسف. عاشقة زليخة إن املدينة: مال والحديث والكالم
وتالتني، ستة وكانوا املدينة، يف اليل الزوات الستات لجميع وبعتت نفسها، يف وانذلت

وتفاحة. سكينة واحدة لكل وأدت وقعدتهم
لكن نفسك، يف طوعتنيش ما أنت وقالتلو: وزوَّقته، وهيَّئته يوسف لبِّست ودخلت

دي. بالزينة برا اليل الستات عىل اطلع عليه. أقولك اليل يف تطاوعني الزم
ما وبدل نفسهم، يف ياكلو وبقوا بصولو كلهم عليهم، وطلع لبواب اتفتحت وملا
وصوابعهم إديهم يف يقطعوا كانوا ياكلوه، عشان بالسكاكني إديهم يف اليل التفاح يقطعوا

يوسف. يوسف ويقولوا: ويرصخوا يرش، ودمهم
ملتوني. الذل يف عشت وقالت: زليخة بكت

يعقوب بن يوسف حب يف
ملتوني.

البيبان عليه اليل زليخة يا فني وقالولها: ومالوا عرص أوان يف البيض وجولها إال
سكني؟59

الباب. زليخة لهم فتحت ما
سكني. يدهم خرطت ما

عليه اليل مساكني يا أهو قالتلهم:
ملتوني.

حاسجنه. بايل يف اليل حانول كنتش ما إن لنفسها: قالت زليخة
السجن. دخل كدة وبعد

مقفلني. أو مسكوكني 59
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ويحطوا فتنة عاملني كانوا بتاعه، الخصويص والسقا امللك طباخ لقي السجن ويف
ويموتوه. ورشبه امللك أكل يف السم

عنيه. يف وأكرب امللك أحذر أروح أنا لنفسه: قال منهم واحد كل اتفقوا، ما وبعد

حايسمك. السقا ملك يا حاسب قال: الطباخ بعض، مع امللك عىل دخلتهم وجت
ملك. يا طباخك من حاسب قال: والسقا

النمرود وامللك إبراهيم

ظالم ملك النمرود وكان النمرود، امللك مدة عىل آزر أبوه آزر، بن إبراهيم سيدنا كان
بقتل أمر فأصدر وحيقتله، حيتولد ولد إن فيه شاف حلم حلم نائم وهو مرة يف كافر،

طفل. ألف عرشين األطفال من قتلوهم اليل بلغ ملا يتولد، ذكر ولد كل
وهي أمه األصنام، يعبد امللك عند خدام كان أبوه وآزر فيه حامل أمه كانت إبراهيم
بعيد من وتراعيه الغار باب عليه وسدت غار، جوا ولدته وراحت عليه خافت فيه، حامل
وجدته الغار عليه دخلت يوم ويف شهر، مقدار اليوم يف يكرب فكان ترضعه، عشان لبعيد
وصباع عسل، بينزل وصباع لبن، بينزل صباع فيه إن لقت إيده مسكت صباعه، بريضع

مية. بينزل
«ورب قاللها: أنا.» أمك «ربك قالتلو: مني؟» ربي «أماه قاللها: أمه سأل كرب وملا
امللك أبوك «رب قالتلو: مني؟» أبويا «ورب قاللها: أبوك.» «ربي قالتلو: مني؟» أمي
«ورب قاللها: األصنام.» النمرود «رب قالتلو: مني؟» النمرود «ورب سألها: النمرود.»

يموتنا.» يبعت النمرود أحسن «اسكت قالتلو: مني؟» األصنام
دا «ال قال: غابت، ربي.» «دا قال: السماء يف بتنور النجوم شاف سنة ابن كان وملا
بدري طلعت الشمس رب.» مش دا «ال قال: غاب ربي.» «دا قال: طلع القمر رب.» مش
يزول.» وال يتحول ال ربي «ال، قال: غابت، النهار آِخر ربي.» «دا قال: السما، ونورت

ودخل الباب دفع وأبوه، أمه بيت عىل ودله قدامه ميش وجربيل الغار، من طلع
خايفة كنت وأنا ابنك، إبراهيم «دا قالت: أمه ده؟» «مني وقال: واقف، قام أبوه عليهم،

يقتله.» أحسن النمرود من
«النمرود قاللو: أبوه ربك؟» مني «يابا وقاللو: عرفه أبوه عىل دخل ما أول وهو

النمرود؟» رب «ومني قاللو: ربي.»
من حصل اليل عىل وحكاله النمرود، امللك عىل دخل يجري، وطلع خاف أبوه
ربك؟» مني إبراهيم «يا وسأله: جابه بعت والنمرود األمان، منه وطلب إبراهيم، ابنه
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السجود ينبغي «ال قاللو: إبراهيم.» يا يل اسجد غريي، رب «وفيه قاللو: «هللا.» قاللو:
وأموِّت.» أحيي أقدر «أنا وقاللو: اثنني، طلب وصقف زعل النمرود املعبود.» ربي لغري
من هاتها الرشق، من بتطلع «الشمس قاللو: وإبراهيم التاني، رقبة وسيف واحد ساب
راح يوم تاني وهو وطلع، خده واميش.» ابنك خد آزر «يا وقاللو: زعل النمرود الغرب.»
بيرض؟» وال ينفع ال اليل يشرتي مني «يا البلد: يف بيها ينادي ودار أصنام، شوية اشرتى

لألصنام كبري عيد يعملو سنة وكل أصنام، فيه وحاطط كبري، قرص عامل كان النمرود
ويجيب العيد يحرض إنه آزر من طلب والنمرود والطبايل، األكل ويمدوا دبايح، ويدبحوا
تدخل والشياطني األصنام، قدام الدبايح حاطني لقيهم أبوه، مع إبراهيم راح معاه، ابنه
خلصت ما لحد األصنام، قدام ويصلوا يسجدوا يقوموا وهمه أكلهم، وتاكل بطونهم

وناموا. الحفلة
الصنم رقبة يف الفاس علَّق كدة وبعد األصنام، يف تكسري ونزل فاس جاب إبراهيم

فيهم. الكبري
قاللهم: منهم واحد كده؟» عمل اليل «مني وقالوا: واتحرسوا، زعلوا الصبح جم همه
«هيه قالولو: «اسألوهم.» قاللهم: كدة؟» عملت «ليه وسألوه: جابوه إبراهيم.» عملة «دي

كبريهم.» دا عمل اليل «يبقى قاللهم: بتنطق.» الحجارة

كدة وعشان الحق، قاليش ما وعشان إبراهيم، سيدنا فيها يكذب مرة أول كانت ودي
ربنا. يقابل قدرش ما

والحجارة، الخشب وملوا نحرقه.» الزم «إحنا وقالوا: بعض، مع اتشاوروا والكفار
وسط يف ورموه زلط، ملط وقلعوه إبراهيم ومسكوا السماء، يف عالية حريقة وعملوا
ما زي النار من طالع شافوه ملا وهمه بردان.» «أنا ويقولهم: يضحك عمال وهو النار،

البلد. م وطلعوه لتنني إيديه من مسكوه هوه،
والحرم. الكعبة وبنى هاجر، كدة وبعد سارة، ستنا واتجوز مكة، أرض راح ميش

بعضها. لحم بتاكل كانت الناس البالد، مال والقحط والغال وشاب، كرب كدة وبعد
النمرود من غلة يجيب إبراهيم سيدنا وراح يسجدلو، ليل يدي كان النمرود وامللك
«طب قاللو: النمرود املعبود.» لربي «السجود قاللو: أديك.» وأنا يل «اسجد وقاللو:
وقام يحاربني.» ييجي بتاعك ربنا خليل إبراهيم «يا وقاللو: غلة.» يديك ربنا خليل روح
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معلوفة شديدة نسور أربع عنده مربي وكان خشب، تابوت له عمل حيله عىل النمرود
وربط بتوعو، الوزرا وحوليه فيه وقعد فدخل البيت، زي عامل كان والتابوت عال،
فوق، السما يف بالتابوت الجو يف النسور طارت بالطريان، وأمرهم التابوت، يف النسور
عام؟» خمسميت السما وبني وبينك هللا، عدو يا فني «رايح فوق: من نداء سمع والنمرود
يف جت الجو، يف ورضبها بتاعته، الحربة سحب إبراهيم، رب دا أن افتكر النمرود
ودمه إبراهيم رب قتلت «افرحوا وهلل: فرح فالنمرود دم، نطرت والسما كبرية، سمكة

كفي.» يف أهو
الوزرا البحر، يف بيهم وقع والتابوت داخت، فالنسور رصخة رصخ جربيل سيدنا
بعت أبيض، وشعره شايب البحر وسط التابوت من طلع والنمرود الخوف، من ماتت
لسيدنا قال ربنا أغلبه.» يا يغلبني يا هنا قدامي ربك «هاتيل وقاللو: إبراهيم جاب

الطيور.» حتى تحاربه حاجة أي يختار النمرود من «اطلب إبراهيم:
الناموس.» أختار «أنا قال: النمرود

تقول ناموسة وكل وفرحان، الجو يف طاير الناموس وبقى الناموس، بعتله ربنا
النمرود.» عند النهارده فرح عندنا «الحقي للتانية:

تحت الجيوش اشتغلت، والحرب النفري يف ورضب وصفهم جيوشه لم والنمرود
كل ملا واقف، هو ما مكان ميت يطب القرصة منهم الواحد يقرص فوق والناموس

وهضمهم. لحمهم
داخله وراحت مكسور، جناحها ضعيفة ناموسة وجت وحديه، واقف النمرود
زي بقي فهو مخه، عىل فوق عىل طلعت ما لحد مناخريه، يف تنخب وفضلت مناخريه،
واال رصمة رجله يف واليل عليه، اتلموا الخدم وخىل مخه، يف بتاكل والناموسة املجنون،
بيموت وهو األرض، يف واترمى دماغه فلقوا ملا دماغه عىل رضب ونزلوا قلعها جزمة

النمرود. ومات بعافية.» «فتك وقالتلو: دماغه من الناموسة طلعت
وإسماعيل. البكري وابنه وهو الكعبة، إبراهيم سيدنا وملك

سليمان وسيدنا العنقاء

دي، الليلة حاتتولد ملك بنت إن شاف الحجاب، عنه مكشوف كان سليمان سيدنا
الحرام. يف امللك وزير ابن فيها وحايفعل
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الطيور فجميع القدر؟» يمنع الحذر «هل حزر: وقاللهم والوحوش الطيور جمع
يمنع الحذر «أيوة قالت: اليل العنقاء عدا فيما «ال.» قالوا: والصجر والريح والحيوانات

القدر.»
«طيب، للعنقاء: قال سليمان سيدنا الجميع، عن دون برأيها كت اتمسِّ العنقاء وملا

نشوف.»

خلصت العزومة وملا الدبايح، ودبحوا الفرح وعملوا دي، الليلة يف البنت ولدت امللك مرات
أعىل يف حطتها وراحت بلفتها، املولودة امللك بنت شالت الرساية شباك من العنقاء دخلت
والبنت وتسقيها تأكِّلها وبقت كبري، عش لها وبنت املدينة، برا اليل الجبل يف عالية شجرة
وال جميلة، عروسة وبقت كربت ما لحد ولدتها، اليل أمها زي تنتظرها يوم وكل تكرب،

الشجرة. عىل من أبًدا نزلتش

يسقيه فراح عطش الحصان الجبل، يف يصطاد وطلع الحصان ركب كرب، الوزير ابن وملا
بنت الرايقة امليه يف شاف الحصان، يسقي وميل دي، الصجرة تحت صغري بحر من
اليل «إيه قال: وتشاورلو، عليه تطل عمالة الصجرة فوق لقاها راسه رفع قوي، جميلة
فوق؟» طلعك اليل «مني وسألها: دي؟!» العالية الصجرة فوق دي الحلوة البنت طلع
أمي.» «بنت قالتلو: مني؟» بنت «وإنتي قاللها: هنا.» لقيتني عنية فتحت «أنا قالتلو:

«العنقاء.» قالتلو: مني؟» «أمك قاللها:
«طيب قالتلو: معاك.» وأنام بيك أتصل عايز أنا «طيب قاللها: عجبته، البنت وملا
تجيبك العنقاء، أمي أخليل وأنا جواه، وادخل الجلد وخيط جلده، واسلخ الحصان ادبح

بية.» وتتصل عندي
يف وتقطع بتعيط وجدتها للبنت العنقاء رجعت وملا قالتلو، ما زي عمل الولد راح
قالتلها: العنقاء وحيدة.» عمري طول وحافضل وحيدة، «أنا وتقول: الطويل، شعرها
الصجرة تحت املرمي الحصان جلد «عايزة قالتلها: البنت أعمله.» أقدر اليل وإيه «طيب
فيه، الوزير وابن رفعته الجلد، عىل ونزلت العنقاء، طارت بيه.» وألعب يونسني ده،
مع ونام الجلد، من طلع والولد هنا، من طارت وهية الصجرة، عىل البنت جنب وحطته

بكارتها. وخد البنت
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القدر؟» يمنع الحذر «هل الحزر: عليهم وكرر والوحوش، الطيور سليمان سيدنا جمع
سيدنا «أيوة.» وقالت: اتمسكت والعنقاء «ال.» قالت: ردت والحيوانات الطيور جميع
البنت جابت العنقاء راحت األمانة.» هاتي روحي «طيب وقاللها: منها طلب سليمان

سليمان. سيدنا قدام لتنني وحطت الوزير، ابن فيه اليل الحصان وجلد
لقدام، بطنها حامل ولقوها واقفة قامت البنت والولد، البنت عىل سليمان نادى

البنت. جنب ساكت ووقف منه وطلع الحصان جلد فتح والولد
العنقاء سابت يومها ومن القدر.» يمنع ال الحذر «صحيح وقالت: انكشفت العنقاء

الجبال. وسكنت الشجر أعىل مسكن

وأوريه داود

أربعني منها خلف هنداوي، بنت مأمورة اسمها ست، واحدة متجوز كان داود سيدنا
ملك.

مبسوطة الناس كل كانت الفرح، وعملوا زوجة أربعني اتجوزوا دول ملك لربعني وملا
حلم دا رب «يا وتقول: وحزنانة، مغمومة كانت أمهم مأمورة الست عدا ما وفرحانة،

علم؟» واال
النوم، من أوالدها تصحي راحت الصبح، الفرح يوم تاني لقيته األم شافته واليل

ميتني. مسبلني متمددين كلهم لقيتهم
العوض صاحب «قوم وقالتلو: داود، جوزها عىل فرحانة وجريت زغردت األم
ولربعني عريس «لربعني قالتلو: إيه؟» «فيه وسألها: النوم من صحي داود موجود.»

ومكفنني. مغسلني لقيهم وجسدهم وشوشهم يف طل قام داود ماتوا.» عروسة
املتويل القطب وحرض حصل، اليل إيه يشوفوا عشان حتة كل من املسلمون واجتمع

إسماعني. سيدي ترب يف دفنوهم امليتني شالوا هللا، وأولياء
ألوالده، بناتهم ومجوز مناسبهم كان داود اليل امللوك حرضت امليتني دفن وقت
حاتخدوهم إنتوا «يعني قاللهم: داوود امليتني، بناتهم جثث يأخذوا إنهم داود من وطلبوا

الجميع. عم والصرب بعض، ورا مشيت الجثث سابوا تصحوهم؟»
ال اليل البلوة عىل ومراته داود وصربَّ جربيل فنزل صرب، شوية ربنا من طلبت األم

كدة. بعد حاتحصل وال حصلت
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تحملوها، لتنني شوف لكن
وشالوها. بعض عىل فرقوها

الرازق؟» يف الحاسد يعمل «إيش قاللهم: داود، تعزي الناس جت وملا
والطري، والريح والجن األرض أهل يطيعه بسليمان، داود عىل عوض كدة بعد ربنا

األرض. وأهل السماء أهل عافية لبساه وكانت
«لية، قاللها: سليمان؟» يا الدنيا يف حد «ليكش سألته: وأمه سليمان كرب وملا

إخواتي.» ونسوان إخواتي التمانني
رايح مني بيت «عىل يسأله: داود ألبوه رايح املوت َمَلك سليمان شاف يوم ويف

سليمان.» يا ضيف بيتكم «رايح قاللو: أمري؟» يا
زعالن.» مش ساعته60 إخواتي، يزور عاوز «أبويا ألمه: قال راح سليمان

جت.» ساعته إخواتي، يزور عاوز «أبويا ألمه: قال راح سليمان
جميل.»61 إال بقي ما راح، اليل كفاية رب «يا قالت: أمه

وتعيط. لتغلط وخافت أبًدا، مشهده شفتش وما نفسها، األم أخفت مات، داود وملا
صفوف داود امللك دفنة يحرضوا والوحوش والبهايم والجن األرض أهل وطلع

صفوف.
نفسها من فاألرض يدفنه، حد يخليل رضيش ما امليت أبوه نعش حط سليمان

عليه. وطبقت تحركت
افرحولو، أهيل يا حبيبه قابل حبيب وقاللهم: أبوه، يف عزا ياخد سليمان رضيش وما

افرحولو. ولحبيبكم اإليد ومد البكا ممنوع

الخرضوالصياد

البحر يف الشبكة يرمي ما وكل البحر، من سمك بالليل يصطاد واقف كبري راجل
فاضية. تطلع ويطلعها

جنبه جه وبعدين عليه، يتفرَّج وراه فوقف بالليل، بيصطاد شافه عجوز تاني رجل
الليل؟!» نص سمك يصطاد حد عم «يا وقاللو:

موته. ساعة حانت أْي 60
داود. رجلها 61
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سكتك.» يف «اميش قاللو: الصياد
أدور حتة، حتة الدنيا لفيت «أنا قاللو: الصياد حكايتك.» عىل قوليل عم «يا قاللو:

صاحب.» عىل البحر يف فبدور الرب، يف صاحب مالقيتليش صاحب، عىل يل
الجبل، طلعوا سوا، ومشوا شبكته لم الصياد بعض.» نصاحب «طيب، قاللو: الراجل
يحرسه.» والتاني ينام «واحد قالوا: عليهم، دخل الليل وملا بعض، مع وجاعوا عطشوا

بيضة ست واحدة شاف وجعان، عطشان صاحي قعد التاني والراجل نام، الصياد
تشتهي ما كل فيها صينية التانية اإليد وعىل إيد، عىل مية قلة شايلة عليه، جاية جميلة

منه. وقرَّبت سيف، باطها وتحت النفس،
لك، كيل «أنا قالتلو: واسقيني.» شوية قربي ست «يا قاللها: الصاحي الراجل
تعملها بسيطة حاجة منك عايزة بس لك، الباردة واملية لك، كله دا واألكل لك، جسمي
منها سحب هو السيف، له أعطت جنبك.» نايم اليل صاحبك وتقتل دا السيف تاخد يل،
لقي وال مالقيهاش وبص فيها، فات السيف بالسيف، يرضبها وجا وراها، وقام السيف،

السيف.
نام. والتاني النوم من وقام استكفى البحر يف صاحبه عىل بيدور كان اليل وملا

األكل إديها عىل عليه، جاية الجميلة البيضا الست لقي الظلمة يف بص الصاحي
يقتل إنه منه وطلبت لك.» كيل «أنا وقالتلو: مية.» بق «اديني قاللها: وملا والرشب،
نايم اليل قام نايم، اليل صاحبه يرضب عشان واتلفت السيف، وعطته بالسيف، صاحبه

أبًدا. حد لقيش ما بص وراك.» «بص وشه: يف ورصخ دراعه ومسك
اليل الراجل «الدنيا.» قاللو: «مني؟» سأله: الصاحي بك.»62 «غررت قاللو: نايم اليل
مني؟» «وأنت قاللو: «أيوة.» قاللو: الدنيا.» «دي قال: البحر، يف صاحب عىل بيدور كان

الخرض.» «أنا قاللو:
الجبل. وسع يف وحديه نفسه لقي بص البحر يف صاحبه عىل بيدور كان واليل

أغرته. الدنيا إنَّ أْي 62
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داود خطية

صنعة وعلمه امللك أداله وربنا ست، واحدة وتسعني تسعة متجوز كان داود سيدنا
الحريم، الجتماع ويوم للحكم، يوم األسبوع: يف أيام تالت الحكم جعل وكان الحديد،

للحكم. ويوم للعبادة، ويوم الحريم، الجتماع ويوم للحكم، ويوم للعبادة، ويوم
متجوز «أوريه» بتاعه القائد وكان حمامة، املعبد عليه دخلت بيتعبد وهوا يوم ويف
بتستحمه أوريه مرات الست كانت دا اليوم ويف الحرب، بعته فداود حلوة، ست واحدة

معاها.» وأنام أطولها «الزم وقال: شافها فداود شعرها، وترسح
امللك.» سيدنا يا انترصت «خالص قاللو: وبعت فيها بيحارب اليل املدينة فتح أوريه
لحد كدة وفضل غريها.» مدينة وافتح الراية وشيل الجيش قدام «اتقدم وقاللو: عليه رد
مراته اتجوز وداود فيها، مات اليل البعيدة املدينة يف وتدفن الحرب، يف مات أوريه ما
بعض، مع متعاركني رجلني هيئة يف ماليكة جوز بعتله استمحنه،63 فربنا عليها، ودخل

ملك.» يا بينا «احكم وقالوا: بعض، وعاركوا بعض وشتموا عليه دخلوا
يصح فأخويا واحدة، نعجة عندي وأنا نعجة ٩٩ عنده دا «أخويا قال: األول

ياخدها؟»
ويتقتل. لضفره قمعه من يُجَلد النعجة خد اليل وإن ظلم، دا بأن وحكم زعل داود

تنقتل. الزم اليل وإنت عليك، يرسي دا الحكم قاللو فاملالك
بينهنه سمعو وربنا دمعه، من العشب نبت ما لحد يعيط فضل كدة سمع ملا داوود

أسامحك.» وأنا أوريه من السماح «اطلب قاللو: ويعيط
الدنيا.» آخر يف بعيدة أوريه فيها مات اليل املدينة دي «لكن قال: داود

أوريه أوريه.» يا «سامحني وقاللو: قربه عىل وقعد رجليه عىل هناك لحد وراح
بينده؟» اليل «مني القرب: جوا من نادمه

الجنة دخلتني أنت «دا قاللو: قتلتك.» أنا عشان تسامحني عايزك داود «أنا قاللو:
سامحتك.» وأنا

اململكة. عىل تاني ورجع مراتك، اتجوزت أنا يقوللو قدرش وما بكده اكتفى داود
داود؟» يا إيه «عملت وسأله: تاني له ظهر ربنا

اختباًرا. أو امتحانًا له عمل 63
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مراته؟» تتجوز عشان موته إنك «أخربته سأله: وربنا
قولتش.» ما «ال قاللو:

فيه.» عملته اليل عىل وقوللو ألوريه تاني «ارجع قاللو:
أتجوز علشان موتك تعمدت أنا أوريه «يا وقاللو: أوريه قرب عىل وقعد تاني فرجع

مراتك.»
ليل أوريه قرب عىل سنني سبع ويعيط يعيط فقعد عليه، ردش وما سكت أوريه

نهار.
سامحك أوريه وإذا داود، يا أوريه قدام القيامة يوم «قضيتك وقاللو: له ظهر وربنا

حاسامحك.» أنا
يعمل ييجي ما كل وكان نقشهاله، فربنا كفي.» عىل خطني انقشيل رب «يا قاللو:

ويعيط. كفه يف خطيته يشوف حاجة
سليمان. سيدنا اتجوزها اليل أوريه مرات الست من وخلف

يكونش ما ملك يل اوهب رب «يا قال: وطلب بعديه، امللك توىل مات ما أبوه بعد وسليمان
بعدي.» من لحد

والنمل، والطري والنار والهوا البحر وحيتان والعفاريت والجن اإلنس له سخر وربنا
يعرف كان وهو وتضللو، رأسه فوق من وتيجي قاعد تخليه والطيور إيده، تحت كله
الهدهد؟» «فني سأل: وجدوش، ما الهدهد عىل بص يوم ويف غايب، اليل من حارض اليل
القول يف وهو وأعذبه.» أدبحه حا الهدهد جاش ما «إذا قال: موجود.» «مش قاللو:
جيتك أنا سليمان «يا قاللو: الهدهد فني؟» «كنت سأله: جي، الهدهد لقي بص ومتله
اتنارش عىل بتحكم بلقيس اسمها ملكة هناك وشفت اليمن بالد يف كنت أنا بنبأ. سبأ من

هللا.» دون من الشمس وبتعبد مملكة،
آمنت، باهلل آمنت إن لها، ويه وروح هدهد يا مكتوب أكتبلك حا «أنا قاللو: سليمان

حاحاربها.» رفضت وإن
الهدهد قوليل.» وتعاىل الكالم واسمع «استخبى وقاللو: للهدهد وأداه املكتوب كتب
الوزرا جمعت وقرأته، قامت وملا عليها، املكتوب أسقط نايمة وجدها وراح املكتوب خد
«نعمل وسألتهم: مسلمني.» وتعالوا علية تعدوش ما سليمان، امللك «من عليهم: وقرأته
سمع والهدهد بنفيس.» أشوف حاروح «أنا قالت: وبعدين وراك.» «نحارب فقالوا: إيه؟»
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يجيب يروح واحد بجيشها جيه دامت «ما قال: فسليمان لسليمان، قال وراح الكالم
هنا.» القرص يكون سيدنا يا مطرحك من تقوم ما «قبل قاللو: جني هنا.» لحد قرصها
غمض عنيك.» تغمض ما «قبل قاللو: ثاني جني كدة.» من أرسع «ال، قال: سليمان
وعمل قرصها حوالني خندق تفحت الجن وأمر قرصه، جنب قرصها لقي وفتحهم عنيه

باإلزاز. الخندق
إنها جيوشه وأمر الالزم، التكريم لها عمل املدينة بجيوشها دخلت ما أول وهيه

عليه. تتفرج قرصها تدخلها
بعينه.» هوه قرصي، «دا وقالت: اتعجبت هيه، هيه مملكتها وجدت القرص دخلت
رجلها يف وبص حاتجوزك.» «أنا لها: قال وجييش.» أنا إديك عىل أسلمت «أنا وقالت:

الحمام. يف عليها ودخل الشعر، لحلق بودرة له عملت فالجن مشعرة،64 كلها لقيها

بالشعر. مغطاة 64
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