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من  "ونوادر بري "تروم هذه الدراسة كشف دوافع إعادة كتابة قصص األطفال الغربية املتمثّلة يف        

قبل الطاهر بن جلون، وذلك من خالل حتليل اآلليات اليت مّكنته من نقل هذه النصوص من سياق 

الثقافة الغربّية إىل السياق الثقايف العريب، ومسحت له بتحميلها هواجس واقعه احمللي بشكل يضمن 

 . تقاطعها مع املشرتك اإلنساين

  .يلة وليلة، إنسانيةقصص األطفال، شرقنة، ألف ل: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The aim of this study is to show the motives for rewriting the western 
children's stories known as the « Perrault Tales » or anecdotes by Taher Ben 
Jelloun, through analyzing the tools which enabled him to transfer these 
texts from the context of Western culture to the Arab cultural context, and 
allowed him to charge these stories with the concerns of his local reality in a 
way that guarantees its intersection with the shared human element. 
Keywords: children tales, Orientalizing, Arabian Nights, humanism.  

 

  :مقدمة

ذلك أّن الوعي  ؛ست أعرافها يف العصر احلديثتعد الكتابة لألطفال ممارسة ثقافية تأسّ 

إذ يذهب الباحث  ؛بالطفولة واالهتمام اخلاص �ا ظّل مسألة غري واضحة لدى الشعوب القدمية

                                                           
   chahrabelghoul@gmail.comشهرة بلغول  * 
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الطفولة "حّد تأكيد أّن " قرون من الطفولة"يف كتابه  Philippe Aries أرييس  فيليب

ديثة، ألّن العصور القدمية كانت تتصف بإمهال األطفال، أو بالالمباالة إزاءهم، أو حىت ظاهرة ح

تصنف خارج نطاق املؤسسة الرمسّية،   وهلا الكتابة عنها تفهامشّية هذه الفئة جعل 1"باستغالهلم

  . الحقاً غموضا على املصطلح الذي يعّرب به عنها توأضف

أنّه يعّرف باإلضافة إىل اجلمهور املعين به أي يلحظ " أدب الطفل"املتأمل ملصطلح ف

عن أدب الكبار أو األدب الرفيع يف شيء، فهو فّن ماّدته "لذا فهو يف مادته ال خيتلف  ؛"الطفل"

الّلغة، وطبيعته الّتخيل، يتجّسد يف أنساق وممارسات فنّية منسوخة من األجناس األدبّية املألوفة، 

، لكّنه يتمّيز بنوعّية متلقيه وطبيعة استعداداته 2"األدب عموما وبالّتايل فهو يندرج ضمن مفهوم

العقلّية والنفسّية، ّمما جيعل مراعاة هذه اجلوانب مسألة مفصلّية لنجاح العملّية التواصلّية وحتقيق 

  .الغايات الرتفيهية والتعليمّية املرجّوة

ت، سواء على صعيد بناء على تقاطع هذا األدب يف طبيعته مع مجهور متعدد املستويا

الكتابة أو التلقي أو اإلنتاج، فإّن حصر تلقيه يف فئة عمريّة واحدة أو منوذجية مسألة حتتاج إىل 

أدرك الباحثون بوجه عام واملقارنون على وجه اخلصوص أمهية أدب األطفال وقيمته " نظر، فقد 

عري كبري اهتمام إىل قناعات الكبار ال ي من حيث حمتوياته املوضوعاتية اليت تنزع دوما منزعا إنسانياً 

اليت تسبّبت يف ويالت عظيمة، مث من حيث خصائصه الفنية اليت تنزع حنو البساطة يف الذوق 

أي أّن أدب األطفال خزان العجائبية، والغذاء الفّين األّول لكّل إنسان يف فطرته . واخليال املمتع

، فعوامله التخييلّية تستثمر 3"مي أو عقدياألوىل بعيدا عن أّي تعّصب أو تطّرف سياسي أو قو 

كما أّن   .وهذا ما يضفي عليه بعًدا عاملًيا ،املعطى العجائيب الذي يعد قامسًا إنسانيًا مشرتًكا

ذلك أّن تلقي هذا النوع من  ؛احلديث عن أدب األطفال هو يف حقيقته حديث عن تاريخ قراءته

الشفوية، حبكم تلقيه مساًعا يف مراحله األوىل، األدب قد ارتبط لدى خمتلف الشعوب بالتقاليد 

وهذا ما جيعل العودة إىل هذه املرحلة إبداعًيا أشبه برحلة خيالّية تعيد تأثيث العامل مستعينة خبيال 

، ّمما يسمح بتعدد مستويات التأويل بشكل يتناسب مع طبيعة املتلقي ؛اليافعني ورؤية الناضجني

مقولة العاملّية جتسيد  يف" عشُر لياٍل وراوٍ "من خالل نصه  ون فإىل أي مدى جنح الطاهر بن جل

  ؟الغربّية ايف مزالق اإليديولوجي وقوعدون ال

  : Les Contes de Perraultآليات تلقي الطاهر بن جلون لحكايات بيرو  -أوال
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  :الشرقنة بديًال عن الترجمة .1

مستعيًدا تلك  ،مرحلة الطفولةإىل " عشُر لياٍل وراوٍ "يعود الطاهر بن جلون يف كتابه   

النصوص اليت شّكلت خمّيلته، حماوًال إعادة كتابتها برؤية أكثر نضًجا، صاهرًا يف ذلك املسافات 

حكايات "متمثًال يف " الغرب"، و"ألف ليلة وليلة"متمثًال يف " الشرق: "الزمنية والثقافية بني عاملني

ؤسس عليها نًصا جديدًا مسبًغا عليه فتنة الشرق ، إذ جيعل من هذه األخرية أرضّية ي"شارل بريو

وقد احتفظت ببنية احلكاية األصلّية وخرجت عن النّص، وهذا ما : "وسحره، ويف ذلك يقول

استهواين يف العمل، أي أن أكسو اهليكل العظمي جسًدا وروحًا من زمن آخر، ومن عاٍمل يف 

وصفه هلذه العملّية جيعلها أشبه بعملّية ف، 4"حقبٍة غري حمدَّدة، لكنه يعنينا اليوم بشكل أو بآخر

ذكر ميّثل اجلانب األبوي : اخللق اجلنيين للكائن احلي، الناتج عن تزاوج بني جنسني خمتلفني

ة ذكّية من قبل الذي يتخّلق بداخله، ويف ذلك لفتالرحم وإليه ينسب، وأنثى متّثل  ،للنص

ما يتعّلق بقصص األطفال باجلّدات أو األم اليت  الكاتب، إذ إّن ذاكرة السرد عادًة ما ترتبط يف

حتكي ليًال ألطفاهلا، وهنا يعيد الطاهر بن جّلون االعتبار لشخصّية تعود إىل زمن طفولته، 

تلك املرأة اليت اّدعت أّ�ا شقيقة جّدته لكي  ،"فضيلة"هامشّية من الناحّية االجتماعّية تدعى 

ذب لدرجة كانت ُتضحك والدي الذي سرعان ما أدرك وقد برعت يف الك: "يأويها أهله، يقول

لكّن حضورها   ،5"أن زوجها وأوالدها قد ختّلوا عنها ألسباب غامضة مل حياول كثريًا استيضاحها

لذا ظّلت هذه القصص  ؛كان حموريّا بالنسبة إليه، فبفضلها اكتشف عوامل ألف ليلة وليلة الساحرة

كانت تسيح بنا على أجنحة قصصها اخلارقة، وفيها "ة يف وجدانه حاملًة لعبق روحها املنسيّ 

تروي مغمضًة . ينتصر اخلري دوًما على الشّر، واألوغاد ُقساٌة واجلّن يتمّتعون بكّل أنواع الُقدرات

  . 6"عينيها كأّ�ا تقرأ على صفحٍة من عمق روحها

األشباح  تعود الّنصوص"اجلديد ذكرى نصوص منسّية ويعرتف بأبو�ا، إذ  يستعيد النص

، وعلى الرغم من أّن تلقيه لنصوص بريو ألّول مرّة كان على يد مدّرسته 7"من جديد عرب املتخّيل

ألّ�ا ظّلت  ؛رسة الفرنسّية، فإّن حضورها بدا له باهًتا مقارنًة بفضيلةداآلنسة بوجارينات يف امل

ة أخرى مل ختن املصدر، أي أّ�ا بعبار  ؛حبيسة األصل ومل تطلق العنان ملخيلتها لتجاوز حدوده

ا يوحي باسرتاتيجّية حمّددة اعتمدها الكاتب لتأثيث نّصه اجلديد، مم ؛"الكذوب"خالفًا لعّمته 

من نبحث عنه بعيًدا يقطن "يف كتابه املوسوم بـ  عبد الفتاح كيليطوتتقاطع على حنو ما مع رؤية 
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يستعني بعنصر اخليال لريسم  ،وفهو إذ يقّدم لقارئه هذه القصص بنسبتها إىل شارل بري  ؛"قربنا

فضيلة، فالنص اجلديد ليس استعادة أمينة حلكايات بريو بقدر ما " الكذوب"مسارًا خمتلًفا لعّمته 

ا كان ميكن لفضيلة سرده لو قّدر ، وكتابة على آثار نصوص سابقة، ِلمهو خيانة هلا عرب شرقنتها

حث عن مالك جديد للنص، يؤمن بفكرة هلا االطالع عليها، وال سبيل إىل ذلك إّال عرب الب

كنت أمسع صو�ا ُميلي علّي ما جيب أن أكتب، حىت ليمكن تّصورها جنّيًة "املشاركة والتعّدد 

، 8"فبشكٍل ما هي انبعثت بفضل شارل بريو. أفلتت أخرياً من املتاعب اليت حكم �ا القدر عليها

وتضمن  ،بها العملّية اإلبداعّيةمبعىن اخليال فضيلة تتطلّ " الكذب"فوحده األدب جيعل 

إذ يشّكل " "فضيلة"استمراريتها، وهنا تتجلى رمزيّة التسمّية اليت ختّريها بن جلون لعمته الكذوب 

وهكذا ميكننا أن نشري . inadéquateالكذب جزءاً من فئة أعم هي فئة كل كالم غري مالئم 

 le واملرجع اخلارجي la référenceإىل اخلطاب، إذ يتّم اختالٌف جليٌّ بني املرجعّية 

référentوإىل جانب األكاذيب جند هنا األخطاء، والتوّهم. ، بني املعىن واألشياء le 

fantasme  والعجائيب ،le merveilleux "9 فبفضل عّمته وجدت حكايات شارل بريو ،

العبور هي ما صنع   فإمكانّية. ملجأ غري متوقع يف الثقافة األخرى بوصفها مرجعّية منوذجّية مكّيفة"

فإّن مسعاها يتمثّل  ،، وذلك عن طريق التمويه، وإذا جاز لنا اعتبار هذه العملّية ترمجة10"الفارق

، لذا اقرتح للنص اجلديد 11ووصمه بعالمة شخصّية، يف الرغبة يف االستئثار بالكتاب األصلي

ّدم هذه النصوص فهو إذ يق" Mes contes de Perrault"عنوانًا بالفرنسّية يوحي بذلك 

ترتبط جبذوره الثقافيّة  ،فيما يشبه فعل التبين، فيضفي عليها هويّة جديدة ،ينسبها إىل نفسه

 ،الشرقّية، باحثًا يف الوقت ذاته عن املشرتك اإلنساين الذي يعزز ارتباطها برتاث األدب العاملي

 ،ثة مؤلفني مفرتضنيبوصفه خزانًا روحًيا لإلنسانية مجعاء، فالنص اجلديد يضمن تقاطع ثال

  .ويرتمجون هجنته الثقافّية ،يتشاركون أبّوة النص

ما السبب املوضوعي الذي يكمن وراء اختيار الطاهر بن جلون  :لكن السؤال الذي يطرح هو

  نوادر بريو دون غريها كي خيضعها للتهجني والشرقنة؟ 

 Contes de ma mère l’Oye »أيضا بعنوان املعروفة  شارل بيرونوادر 

Histoires et contes des temps passés »12  جمموعة مكّونة من اثنيت عشرة هي

خالل القرن السابع عشر،  ،حكاية، كتبها صاحبها أواخر حياته يف قالب تراوح بني الشعر والنثر
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بعد أن قضى شبابه متبوئا مكانة مرموقة يف قصر فرساي بفرنسا، فقد حظي برعاية الوزير األّول 

ة لويس الرابع عشر وشغل منصب معاونه، فأّهله ذلك لنشر مؤلفاته اليت كانت موّجهة يف حكوم

إىل الطبقة النبيلة بالدرجة األوىل، يف حني كانت النوادر أشبه بانتقاٍل من األدب النخبوي إىل ما 

ديب ففي �اية القرن السابع عشر مثّلت احلكاية الشعبّية النوع األ ؛ميكن تسميته باألدب الشعيب

األكثر حضورًا يف الصالونات األدبّية، وكانت موضوعا�ا ترتاوح بني قصص املغامرات العجيبة 

أمّا أبطاهلا فعادة ما كانوا أشبه باآلهلة، واجلنيات اخلارقات، لكن ما كتبه بريو  ؛وقصص احلب

كالمّية اليت  عّرضه ذلك إىل نقد الذع تزامن مع احلرب ال لذا ؛فبدا متحررًا ،اختلف نوعًيا عنها

بني دعاة التقليد ودعاة التجديد،  ؛كانت تشهدها الساحة األدبّية يف األكادميّية الفرنسّية آنذاك

الذي كتب سنة  ؛Nicolas Boileauنيكوال بوالو الشاعر  برز من مّثل التيار التقليديوأ

يه ليأت ؛« les défauts des femmes »عيوب النساء "قصيدة هجائية عنوا�ا  1694

، فحضور املرأة بشكل إجيايب أمر 13الرد يف السنة ذا�ا من قبل شارل بريو بقصيدة اعتذارية هلن

وحتذيرها من  ،حامًال على عاتقه مهمة الدفاع عنها ؛لذا جعلها حمور النوادر ؛الفت يف كتاباته

 ؛ات ا�تمعالشرور واملخاطر اليت قد تعرتضها وهو اخلبري بعوامل البشر بعد أن خالط خمتلف طبق

وتوّعد   ،لذا جنده خيتم قصصه بعرب ودروس أخالقّية تلتقي معظمها يف الثناء على صاحب الفضيلة

 ؛ولعّل ما جعل الطاهر بن جلون يهتم �ذا النص حتديًدا هو أمران ؛صاحب الرذيلة بسوء العاقبة

تأثّر باكرًا بوضعّية املرأة  فمن ناحّية احملتوى جند أنّه قد ؛واآلخر بالشكل ،باملضمون أحدمها يتعلق

تبهره بقصصها، كانت تثري يف نفسه مشاعر " فضيلة"املسحوقة يف ا�تمع، فبقدر ما كانت عمته 

الشفقة عليها بالنظر إىل ما حلقها من بؤس و�ميش، فكان األمل هو الباعث على احلكي، رغبًة 

فإّن قالب احلكاية  ،ن ناحّية الشكلأّما م ؛عامل فقد بوصلته األخالقّية إىليف إعادة التوازن 

 ،الشعبّية هو األكثر مطاوعة لرغبته يف التحّرر من سطوة النص األصلي وإظهار براعته يف جتاوزه

وهي امليزة اليت جعلت هذا النوع من النتاج األديب عابرًا  ؛عرب إحلاق حتويرات على مضامينه

 Vladimir فالديمر بروبوفق منظور   بنيتهااحلكايات تتماثل يفكل حبكم أّن   ؛للثقافات

Propp.  

  :التحوير على مستوى العناوين. 2
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اليت  ،ميّثل العنوان حمطة العبور األوىل اليت تتيح للمتلقي جانًبا من املعطيات املرجعّية  

يستند إليها يف عملية تأويل شبكة األفكار الكتشاف عوامل النص، فإذا ما متّثل دالالته املكثّفة، 

  .ه اإلحيائّية، اهتدى عرب مسالك النص إىل مقاصده ووظائفه اجلمالّيةوطاقات

يشرع الطاهر بن جلون يف إحداث حتويرات على نوادر بريو بدءًا بالعنوان، ويتجلى 

، إذ تتقاطع "عشر لياٍل وراوٍ "ذلك على حنو خاص يف العنوان املقرتح للنسخة العربية املتمّثل يف 

اليت تتوّىل فيها شهرزاد  ؛"ألف ليلة وليلة" أخرى، لعّل أبرزها قصص  هذه الصيغة مع متون سرديّة

أّما الراوي يف  ؛فتنجح يف تغيري مصريها، ومصري بنات جنسها ؛مهمة احلكي على مدار الليايل

الذي يستعيد صدى أصوات الرّواة الغائبني الذين أثروا   ؛الليايل اجلديدة فهو الطاهر بن جلّون

اختار الطاهر بن جّلون الليايل كملفوظ ذي  ،األدبّية، وبدل اإلشارة إىل القصص حبكايا�م خميلته

اص معه، كما يربط عملّية احلكي نيستحضر ضمنًيا النص الذي يت ،فمن ناحّية ؛داللة مضاعفة

حبكم أّن قصص األطفال عادة ما تروى على مسامعهم ليالً، وإذا كانت ليايل شهرزاد قد  ؛بالليل

من املصري الذي كان ينتظرها على يد شهريار، فإن ليايل بن جلون حتاول أن  صنعت خالصها

  ).األطفال والكبار(ترسم الطريق إىل اخلالص اجلماعي، باختياره مستويني من اجلمهور 

هو قصص  ؛يتناص العنوان من ناحية أخرى مع نص ينتمي إىل الثقافة الغربية

 ؛اليت ُسردت احلكايات على مدارها ليايلل عدد الالديكامريون، من خالل الرقم عشرة الذي مثّ 

حّىت خيضع نصه اجلديد عن قصتني من جممل قصص بريو االثنيت عشرة الكاتب يستغين إذ 

أمّا التفسري اآلخر، فهو مرتبط مبدلول "؛ الذي يتقاطع هو اآلخر مع الليايل ملقتضى هذا العنوان

يف ألف ليلة وليلة، " ألف"وحييلنا هذا تلقائيا إىل الرقم . الرمزي يف عناوين األعمال األدبية" الرقم"

ليلة يف الليايل العربية فإن كالمها له وظيفة + فإذا كانت األيام العشر لبوكاتشو تقابل الليايل اّأللف

واحدة تقريبا، فاأليام العشرة اليت احتاجها بوكاتشو، لكي حتكي فيها زمرة من سبعة فتيات وثالثة 

أي  ؛14"هي املدة الكافية لكي تنجو هذه الزمرة من وباء الطاعون القاتل ]...[مشبان حكايا�

حتقيق اخلالص والنجاة من الشر الذي يتهددهم، وهو األمر الذي تسعى حكايات بن جّلون 

  .متظهرات خمتلفة يف عصره هلا نابع الشرلتحقيقه أيضاً وإن بطريقة خمتلفة، ذلك أّن م

تعديالت على العناوين الفرعّية اخلاصة بالقصص، يتجّلى بعض الالكاتب كما يدخل    

إذ يستبدل الرداء  ؛"فتاة الربقع األمحر"ذلك على حنو خاص يف احلكاية الثانّية اليت حتمل عنوان 
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بالربقع الذي ميّثل عالمة أنثروبولوجية دالّة على تقاليد وأعراف دينّية إسالمّية، توحي بالتشّدد يف 

حني  ؛سد املرأة واحلد من حريتها، وهذا ما يتجلى الحقًا يف منت القصةفرض الرقابة على ج

فبعد أن يورد متهيًدا يوحي بالسكينة واجلمال اللذين تتسم  ؛يصف ا�تمع الذي شهد أحداثها

وحالة االنسجام اليت حتياها يف عالقتها بالطبيعة من حوهلا، ينتقل إىل رسم صورة  ،�ما البطلة

 ،إذ أحدثوا الفوضى واالضطراب ؛ة من يسميهم املتطرّفني على مفاصل احلياةقامتة يف ظل سيطر 

كان ذلك يف زمن يفرض فيه القانون رجال ملتحون، "فساد اخلوف وانعدم الشعور باألمان، 

يرتدون جالبيب سود، مسّلحون بالسيوف والبنادق، ويضطهدون الرجال الذين ال يرتّددون على 

حّرموا املدارس على . للوايت يتجرأن على حتّديهم بارتداء أثواب خفيفةاملسجد، ويرمجون النسوة ا

" فرقة"كانوا يشكلون . البنات وراقبوا عن كثب تعليم الصبيان لكي يكون تعليًما دينيًا صارماً 

، وتشّكل هذه البنّية من السرد الوضعّية املثاليّة 15""املنافقون"خاصة �م وقد أُطلق عليهم اسم 

املسرود املثايل يبدأ "، الذي يرى أّن  Todorov تودوروف�ا احلكاية حسب اليت تفتتح 

وبفعل قوة مّتجهة : وينتج عن ذلك حالة من عدم االستقرار. مبوقف مستقر مث تأيت قّوة ما لُتقْلقَله

 16"اً يف االجتاه املعاكس، يعود التوازن، التوازن الثاين شبيٌه باألول ولكن التوازنني ليسا متطابقني أبد

فمن الوهلة األوىل يتضح املغزى الذي يتوارى خلف القصة، املتمّثل يف نقد ظاهرة التطّرف الديين 

  .نسانّية مجعاءاليت تشهدها العديد من البلدان العربّية، والتأكيد على أّن خماطرها أضحت �دد اإل

بشاب لكّنه يستبدل الذئب احليواين  ،حيافظ الكاتب على بنية احلكاية األصلّية

يواظب اإلنسان : "إذ يقول ،ولعل ما يربر ذلك هو املسّلمة اليت أوردها يف مقدمة كتابه ؛متطّرف

فاإلنسان  ؛17"على ما هو عليه وال شيء يغّريه، ال يف وحشيته القصوى وال يف طيبته الالمتناهية

الشر على  ولن يكون سوى ذلك، وما يصنع الفارق هو سطوة اخلري أو ،يف احلالتني هو اإلنسان

وبدل النهاية املأساوية اليت تشهدها ذات الرداء األمحر يف نوادر بريو، يقرتح بن جّلون  ؛النفوس

  .إذ تصّور انتصار الرباءة على الشر، بفضل التسّلح باجلرأة واحليلة ؛�اية حتمل الكثري من األمل

قة تنّكره يف بعد تفطّنها حلقي" سكينة"كشف الشاب امللتحي عن نواياه يف اغتصاب   

هل تظنني أنك ستفلتني مّين؟ صدق اهللا العظيم "هيئة جد�ا، حماوًال تسخري الدين لتربير جرميته 

سأريك أيتها الصغرية القذرة، سرتين عندما ختضعني . عندما حّذرنا من قدرة املرأة على األذى

هامجته نفسًيا من نقطة ضعفه، فبفطنتها أدركت  ،، وبدل أن يتمّكن الذعر منها18..."ملشيئيت
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 ،املرتبط بضآلة حجم عضوه الذكري، فتحّول املوقف لصاحلها ،خالل تعيريه بعجزه اجلنسي

أنت لست جديراً  !بئس اإلسالم !تزعم أنك مسلم"وانتقلت من موقف الدفاع إىل اهلجوم 

صغرية عاجزة حىت عن إثارة " محامة"ما أنت سوى مهووس جنسّي بـ . باعتناق هذا الدين

بعد أن يصاب خبنجره، ف، 19..."أنت قبيح ونِنت، حقري ال قيمة لك، أنت قاتل. هواتالش

وحتظى  ،فيعرتف اجلميع بعظمة صنيعها ؛فتقّيده وخترج طلبًا للمساعدة ؛تستعيد البطلة فاعلّيتها

  .ألّ�ا متّكنت من القضاء على العنصر املزعزع لالستقرار ؛بالتبجيل

  :أطياف شهرزاد. 3

الوظيفة احملوريّة اليت يعلن عنها عنوان الكتاب، ومتّثل العّمة فضيلة الصوت يعد احلكي   

فكما تروي هذه األخرية حكايات جمهولة املصدر على  ؛احلامل لصدى شهرزاد ،األنثوي املستعاد

وروت  ،خمّلفة وراءها كتابًا مأل الدنيا وشغل الناس، تقّمصت العّمة هذا الدور ،مسامع شهريار

ها على صفحة من عمق روحها على حد أالطفل بن جلون قصًصا خارقة، كانت تقر على مسامع 

قاء بالغرب ممثالً ومل يقّدر له الظهور من جديد إالّ بعد اللّ  ،تعبريه، لكن ماروته ظل حبيس الذاكرة

إذ أيقظت هذه األخرية رواسب احلكايات املسموعة، وأتاحت هلا فرصة  ؛يف نوادر شارل بريو

نبعاث من جديد، وفق منوذج جرى تكييفه الستيعاب رسائل تتماشى مع طبيعة للتخّلق واال

فالنصوص األوىل نصوص تعّرضت للبرت حىت تتالءم مع عامل الطفولة،  ؛واجلمهور املتلقي العصر

وألن املسرود غري املكتمل يعادل املوت على حد تعبري تودوروف، فوظيفة الكاتب هنا تتمّثل يف 

  .ملء فراغا�ا إلحيائها من جديدو  ،إعادة تشكيلها

لكن العّمة لن تكون النموذج الوحيد الذي حييل إىل شهرزاد، فبطالت العديد من   

ومواجهة  ،سبيًال لتحقيق خالصهنباختيارهن احليلة " شهرزاد جديدة"القصص يتحّولن إىل 

  .والعنصريّة ميتهن املرأة ويعلي صوت التطّرف ،املخاطر اليت �ّددهن، يف ظل جمتمع ذكوري

إذ تصّور  ؛أصداء القصة اإلطار أللف ليلة وليلة" أبو حلية زرقاء"ترتاءى يف قصة 

وإّمنا  ،شخصّية أشبه بشهريار يف عالقته بالنساء، لكن انتقامه من زوجاته مل يكن بذريعة اخليانة

راحة، وعاش فقد ورث ثروة كبرية من والده فركن إىل الدعة وال ؛نتيجة عقدة نفسّية وسوء تنشئة

وهو بالكاد تعّلم . عاش يف قصر كبري ال يعرف كيف يتصّرف باألمالك اليت ميلكها"حياة �يمّية 

، فكان مهه حمصوراً يف إحصاء ممتلكاته وإشباع شهواته، وكان عجزه عن جعل 20"القراءة والكتابة
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يعّمق وحدته، وقد عزا فراح  ،وزاد قصور قدراته اجلنسّية من تذّمره ؛النساء يتعلقن به يسبب سأمه

ذلك يف قرارة نفسه  إىل سحر ألقته عليه امرأة اّدعت أ�ا ابنة سفاح ألبيه، طردها فما كان منها 

اليت أضحت عالقة  ،ذلك على طبيعة عالقته بالنساء فانعكس ؛إّال أن توّعدته بالعزلة األبديّة

أما الصبايا اليت كان . يقته اخلاصةلقد أحب النساء فعًال، إمنا على طر "صراع نتيجة رغبة مشّوهة 

عامر يدبّرهن له فغالباً ما كّن يتامى أو معوزات لدرجة أ�ن يرضني بأي مغامرة بدًال من أن يقبعن 

وهنا اختلف املؤرخون . وهو ما إن يشبع رغباته حىت يتخلَّص منهنّ . يف حالة البؤس هذه

أّما . ين أنه كان يدفنهّن حّياتواحملّققون، فبحسب البعض كان يقطع رؤوسهن وحبسب آخر 

، كما دفعه ذلك إىل صبغ حليته باللون األزرق تشبهاً 21"األمر األكيد فهو أ�ّن ال يظهرن جمّدداً 

أل�ن سبب  ؛وقتلهن متثّلت فلسفتهم يف مكافحة النساء ؛"رجال اجلبل األزرق"بطائفة تلّقب بـ

قة سعى إىل الزواج بإحدى بنات أرملة فقرية وحىت يعّزز شعوره بقدراته اخلار  ؛الشقاء يف العامل

باذًال يف سبيل ذلك كل اإلغراءات املاديّة املمكنة، ليقّرر يف اخلتام قتلها بعد أن  ،"خدجية"تدعى 

  .ووقع ضحّية أعماله ،إالّ أنّه فشل يف ذلك ؛اكتشفت جرائمه السابقة

عليها أبعاد ألف  فيضيف السارد بعض التفاصيل اليت تضفي" سندريال"أّما يف قصة 

يأمر مستشاره جبلب " سكينة"فبعد أن يعثر األمري على صاحبة احلذاء الزجاجي  ؛ليلة وليلة

اقرتب منها رجل  ،والدها، فيما تنصرف هي للتنزه يف حديقة القصر، وبعد أن تاهت يف ممرّا�ا

يف احلقيقة وقعت . أنا أعمى لكنين قرأت مجيع الكتب: "عجوز أعمى طالبًا منها أن تتبعه قائالً 

منذ ذلك . ورمبا هذا ما ذهب ببصري شيئا فشيئا. يف تلك املتاهة وأنا أقرأ كتاب ألف ليلة وليلة

احلني وأنا أدور على نفسي يف انتظارك، ألن أحدهم أبلغين أن صبّية عذراء وبالغة ستأيت يومًا ما 

م، وتدعى شهرزاد، متد يل تغادر صفحات الكتاب العظيم يف فجر أحد األيا. إلخراجي من هنا

يدها لتأخذين خارج تلك املمرات اليت خّططها جنينايت عِمل مللك أوىل األشجار اهتماًما غري 

، تتحّول سندريال من تائهة إىل شهرزاد خمّلصة، يهتدي الشيخ الضرير بفضلها، ويرسم 22"معهود

لقادر على التبّصر، معربًا هلا عن هلا يف الوقت ذاته طريق اهلداية، كما لو أّن األعمى هو الوحيد ا

أمله يف أن تتمّكن من تبديد وحشة األمري الذي فقد شقيقه التوأم فراح يتصّور نفسه نصف 

أنا هنا ألقص لك احلكايات وألقي عليك القصائد وأختلق : "عارًضا عليها خدماته قائالً  ،رجل

صر الضخمة ومتخّصص يف أنا املسؤول عن مكتبة الق. الشخصيات وأسلّيك ورمبا ألعّلمك
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خمطوطات القرن الثاين عشر، تلك احلقبة يوم كان العامل يتحدث اللغة العربية وكان اإلسالم دين 

، فمن تكون هذه الشخصية اليت تسلّلت إىل تفاصيل احلكاية بعيًدا عن أعني الرقباء، 23"األنوار

  وهل حتيل هذه اإلشارات اليت قدمها السارد إىل شخصّية واقعّية؟

أعمى، املتاهة، ألف ليلة وليلة، املسؤول :  طبيعة املعلومات املقّدمة عنهاإّن الّتأّمل يف

ة، تتمّثل يف حييلنا إىل شخصّية أدبّية واقعيّ  ،عن املكتبة واملتخصص يف خمطوطات القرن الثاين عشر

، وما يربر استحضاره Jorge Luis Borges خورخي لويس بورخسالكاتب األرجنتيين 

صّوره ملفهوم الكتابة الذي يتقاطع مع رؤية بن جّلون، بوصفها عملّية تناسل من كتاب هو ت

وكل جيل، يف رأيه، يعيد كتابة ما سطرته . مجيع األدباء ال يكتبون إّال الكتاب ذاته أبداً "فـ ؛واحد

 ؛يّة،  ويبقى املؤلف األّول جمهول اهلو 24"األجيال السابقة، مع إجراء تغيريات وتعديالت طفيفة

وهذا ما حيّول الكتاب إىل متاهة تتقاطع يف ممرا�ا العديد من  ؛ألّن كلماته متّثل ذاكرة البشريّة

إشارة ) شهرزاد/ ساندريال(ويف استحضار احلديقة بوصفها مكانًا للقاء سكينة . الكتب األخرى

ألّفها احلاكم  إذ حييل العنوان إىل الرواية اليت ؛"بةعحديقة املسالك املتش"إىل قصة بورخيس 

جد البطل، بعد أن ختّلى عن متع احلكم، منطلقا من موضوع الزمن يف لعبة ملغزة، " تسوي بن"

وسط حديقة متشابكة أشبه باملتاهة  ،يصفها ستيفن ألربت عامل الصينيات الذي يتوّىل حفظها

، عن الكون كما حديقة املسالك املتشعبة هي صورة منقوصة، لكنها ليست زائفة: "الطبيعّية قائالً 

وخالفا لنيوتن وشوبنهاور، مل يؤمن سلفك بزمان واحد مطلق، بل آمن . تصوره تسوي بن

بسلسلة ال �ائية من األزمنة، بشبكة تتسع وتنمو على حنو حمري من األزمنة املتفارقة واملتداخلة 

طع، وجيهل وهذا النسيج من األزمنة، اليت يقرتب بعضها من بعض ويتشعب، ويتقا. واملتوازية

فتوظيف بن جلون هلذه  ؛25"بعضها بعضا عرب العصور، ينطوي على مجيع االحتماالت

اإلحاالت يهدف إىل تسليط الضوء على عّدة قضايا نقديّة ترتبط بنوعّية الكتابة اليت هو بصدد 

مسألة فانطالقًا من هذين املفهومني ندرك  ؛"الّتناص"و" موت املؤلف"تقدميها، أّمهها ما يتعّلق بـ 

التقارب احلاصل بني نوادر بريو وألف ليلة وليلة، إضافة إىل عبثّية البحث عن املؤّلف األّول، 

  .يال ولشهرزاد، لكن يف زمن خمتلففُسكينة وجه آخر لسندر 

 ؛على صعيدي التسمّية والوظيفة اليت متارسها" إهاب احلمار"تتجّلى شهرزاد يف قصة 

سرعان ما أعلن امللك وقف مجيع "إذ  ؛ولدها تغريت أقدار النساءفهي من ناحية ابنة امللك اليت مب
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ما أّهلها الحًقا ملمارسة دورها ا�تمعي يف الدفاع عن  26"أشكال التمييز اليت متارس حبق املرأة 

فكانت سبًبا يف خالصهن من وضعّية الضحّية، كما ميكن أن نلمس  ؛حقوق بنات جنسها

إذ جعله  ؛اليت متّكنت بذكائها من تغيري امللك" سندوس"أصداء حضورها يف شخصّية الزوجة 

  .أكثر رأفة برعاياه"حرميه، ويصبح زواجه منها يتخلى عن باقي 

  :توظيف الموروث الشعبي. 4

عمد الطاهر بن جلون إىل تطعيم نوادر بريو بعناصر فنّية مستقاة من الثقافة الشعبّية   

السياق الثقايف العريب، وإن أبقى على خيار الكتابة املغربّية، يف مسعى لدمج النص اجلديد ضمن 

: ال ذوبانًا يف ثقافة اآلخر، ويف ذلك يقول ،باللغة الفرنسّية الذي يعتربه عالمة انتماء إىل ثقافتني

قبل أي شيء آخر، وال هي بالنهاية نصوص مغربية ...نسيةإن النصوص اليت نكتبها اليوم بالفر "

لدّي خميلة يغذيها . هذا واضح ألن ما يهم هنا هو املخيلة...رنسيةميكن تصنيفها مع النصوص الف

شّكل اجلانب العجائيب أهم التيمات اليت جرى فقد ، 27"تاريخ بالدي، طفوليت يف بالدي

التصّرف يف حمتواها من خالل توظيف ما يقابلها يف خزّان الثقافة الشعبّية املغربية، مع اإلبقاء على 

  .يف قصيت مجيلة الغاب النائمة وسندريال" عائشة قنديشة"توظيف أسطورة  وظائفها، ولعّل أبرزها

شخصّية ارتبطت يف املخيال الشعيب املغريب بالقوى اخلارقة، أو القديسة عائشة قنديشة 

إذ ُعرفت هذه  ؛والقدرة على األذى، ويذهب بعض املؤرخني إىل أّن هلا وجودًا تارخيّيًا يف األصل

حتالل الربتغايل على الشواطئ املغربية خالل القرن السادس عشر، كانت فاتنة املرأة مبقاومتها لال

فصارت  ؛تياهلمتتدثّر باللباس التقليدي األبيض إلغراء الغزاة واإليقاع �م قصد اغ، اجلمال

حتّولت عرب العصور إىل شبح خميف أو جنّية تالحق الرجال والنساء إلحلاق األذى رمزاً للمقاومة، و 

تبقى أسباب هذا التحّول جمهولة، إّال أّن هناك شبه اتفاق حول أّن قدرا�ا اليت بدت ، و �28م

  .خارقة ملعاصريها أّهلتها إىل االنتقال من البعد التارخيي إىل البعد األسطوري

حتتل هذه الشخصّية حضورًا مكثّفًا يف القصص الشعبّية املوجهة إىل األطفال يف 

وخرق املعطى الواقعي املألوف، وإثارة املخاوف  ،اث فتنة احلكيحبكم قدر�ا على إحد ؛املغرب

اليت حتّرر خميّلتهم وتدفعهم إىل تشكيل تصورا�م عن أنفسهم وعن العامل من حوهلم، وتذهب 

 ؛إىل أّن تداوهلا يهدف إىل التنفيس االجتماعي والنفسي ابتسام العوفيرالباحثة يف علم االجتماع 

االجتماعية الفقرية وغري املتعلمة من أجل تعويض نقص ما، كما يربرون إذ تلجأ إليها الطبقات 
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�ا خوفهم من املستقبل الغامض فيحذرون األطفال منها لشل شقاو�م، والرتويج للقدرات اخلارقة 

فيؤدي ذلك إىل تقومي سلوكا�م وفق  ؛29يف خياهلم تعويضًا عن ضعفهم االجتماعي واالقتصادي

ر، وتعويض نقصهم املادي والواقعي بتقدمي بدائل خيالّية جتعلهم يتمثّلون ما يرتضيه منطق الكبا

  .قدرا�ا اخلارقة

انتقاًما  ؛يف إحلاق األذى باألمرية" مجيلة الغاب النائمة"بت عائشة قنديشة يف قصة تسبّ 

 فأطلقت أمنيتها اليت ؛من والديها اللذين تناسيا دعو�ا إىل احلفل الذي أقيم لتسمية املولودة

شيء قاطع، شيء تافه، ال أعرف ما هو بعد، لكن سيكون مريعاً، شيء قاطع "تقضي مبو�ا 

هذا ما أراه، وهذا ما أمسعه، صرخات ودموع واملوت آٍت . سيبرت يد األمرية اليمىن ويتسّبب مبو�ا

ألكثر ، ويتّم تصويرها بوصفها اجلنّية الشريرة ا30..."على منت محار دهرّي خيطف األمرية الصغرية

واألشد كراهّية ووحشّية يف البالد، إضافة إىل قدر�ا على اإلصابة بالعني، إذ تكفي نظرة  ،قبحاً 

  .واحدة منها إلحلاق اخلراب بكل ما حوهلا

فيشحن القصة بالتفاصيل املرعبة اليت  ،يسهب السارد يف ذكر صفات اجلنّية الشريرة

اليت جتد نفسها ضحّية شرور جمانّية، وحّىت  ،مرية الربيئةجتعل الطفل املتلقي يتمّثل ختييلياً وضعّية األ

يستكمل السارد باقي أحداث القصة األصلّية، إذ  ،ال يتسبب ذلك يف إحباط نفسّية األطفال

من  ،تتدّخل اجلنّية السابعة كطرف مساعد، فتقّدم اخلالص لألمرية لتفادي حتقق لعنة املوت

مائة سنة، ليظل انتصار اخلري على الشر آخر فكرة عالقة خالل استبداهلا بالنوم العميق طيلة 

بذهن الطفل، فقد يكون اإلنسان ضحية شر ال دخل له فيه، لكن ذلك ال جيعل مصريه مرهوناً 

بعد انقضاء هذه الفرتة، وعرب  ،هناك امكانّية الستئناف احلياة من جديدفبقدر ال سبيل لتغيريه ، 

فيطلق العنان ملخيلته لتصّور االحتماالت  ؛تّبع مصري البطلةهذا املخرج ُيشد انتباه الطفل لت

  .املمكنة بعد استيقاظها

إذ تتمّثل للبطلة يف  ؛فيتم توظيف عائشة قنديشة توظيًفا إجيابًيا" سندريال"أّما يف قصة   

يشة، أنا الال عا"يف األساطري الغربّية  31"بابو"، فيما يقابل شخصّية )املربّية(هيئة اجلنية احلارسة 

ماذا، أتريدين الذهاب إىل احلفل؟ . ما إن عرفت أنك حزينة حىت هرعت إليك وها أنا. عرّابتك

، فما إن شعرت حبزن البطلة حىت قدمت إليها 32"حسناً، ستذهبني وترين، سيكون األمر رائعاً 

تيجة ن ؛إلسعادها ومساعد�ا على حتقيق رغبتها اليت مل تكن الظروف الواقعّية مهّيأة لتجسيدها
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وقوف زوجة أبيها وابنتيها عائًقا دون ذلك، وحىت ال يرتبط حتقيق األحالم يف خميلة الطفل 

يورد السارد حوارًا دار بينها وبني الرجل العجوز الذي ظّل يزورها من  ،بقدرات غيبّية عجائبية

  :عندهافسألته : "وحتقيق األماين ححني إىل آخر لتسليتها وتعليمها، يلّخص السر وراء النجا 

  كيف نكتسب القوة؟-

  .عندما نكون على طبيعتنا-

  :فلفتته إىل أنه لوال تدّخل  عرّابتها اجلنّية ملا استطاعت أبداً دخول القصر، فوافقها الرأي وأضاف

نعم، قد تكون املساعدة البسيطة ضرورية أحياناً، لكن لو مل تكوين مهّيأة لتصبحي أمريًة أو -

لقد قست عليك احلياة، ويف الوقت نفسه برهنت لك أن الشر . قطّ ملكة ملا توّصلت إىل ذلك 

ألّ�ا استفادت من معانا�ا  ؛، معترباً أّ�ا هي اجلنّية احلقيقّية33"األمل يعّلمنا. موجود يف كّل مكان

وتعّد هذه األفكار مبثابة املفاتيح األساسّية اليت حيتاج  ؛دون أن تسمح للشر بتغيري طبيعتها اخلّرية

  .ها الطفل خلوض مغامرة احلياةإلي

اليت تعد من أشهر الكائنات اخلرافّية املرعبة حضوراً يف " الغول"كما مت توظيف أسطورة 

لكن الطريف يف توظيف بن جّلون هلا هو جتريدها من كل املالمح اخلارجّية  ؛الثقافة الشعبّية

كان الغول يتمتع مبظهر "لة الشعبّية اليت ترافق استحضار هذه الشخصّية يف املخيّ  ،النمطّية املرعبة

يظّن الناس أّن القبح اجلسدي . ال بأس به، فهو ال أعور وال أعرج، وال يبدو الشّر على وجهه

، 34."مالزم لألذى والوحشية، وليس هذا صحيحاً، فقد كان الغول ذا مظهر بشرّي الئق متاماً 

وهذا ما  ؛مضلّلة يف الكثري من األحيانوتبدو الغاية من هذا التحوير التأكيد على أّن املظاهر 

" جوهرة"يتجلى الحقًا يف موقفه من املهمة اليت كّلفته �ا امللكة، واملتمثّلة يف جلب كبد األمرية 

متأثرًا جبماهلا وطيبتها، يف حني  ،إذ يلني أمامها ويكشف هلا خمطط امللكة ؛)أي قتلها(لتأكله 

  .نتهي �ا املطاف ضحّية سوء أفعاهلايظّل الشر مستحوذاً على امللكة اليت ي

فقد جلأ الطاهر بن جّلون إىل إضافة بعض املكّونات " اإل�ام الصغري"أّما يف قصة 

اليت جعلت منها ملتقى للعديد من الثقافات، بدًءا بشخصّية اجلين الذي ظهر بعد نزع  ،العجائبية

واستبداهلا ببساط  ،رتحًا عليهم إتالفهامق ؛اإل�ام الصغري وأشقاؤه اجلزمة السحريّة للغول النائم

أعطين إياها، سأتلفها، وعندما يستيقظ لن يتمكن من انتعاهلا . حسناً فعلتم بنزع جزمته"سحرّي 

، ويتجلى يف 35"أقرتح عليك امتطاء هذا البساط السحري الذي سيقودك حيث تشاء. والركض
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يف اجلين الذي يصفه السارد بأنّه يتمّثل  ؛هذا التوظيف مزج مكونني أسطوريني أحدمها غريب

والبساط  ؛36حميًال بذلك املتلقي إىل أسطورة القنطور اإلغريقية ،نصف إنسان ونصف حصان

السحري املستوحى من قصة عالء الدين يف ألف ليلة وليلة، فقد مسح ذلك بتكثيف البعد 

قصة األصلية يف نوادر فبينما احتوت ال ؛العجائيب للنص وتكييفه وفق ما تقتضيه القصة اجلديدة

بريو على اجلزمة فقط بوصفها وسيلة سحريّة متكّن اإل�ام الصغري بواسطتها من العودة إىل بيت 

والعودة مبفرده الحًقا إىل أهله، بدت احلاجة ملّحة يف النص اجلديد الذي  ،الغول ألخذ ممتلكاته

قرتح مساعدته على اإلخوة، بإضافة اجلين الذي ا ؛يقرتحه الطاهر بن جلون إلحداث حتويرات

ّمث أهلم اإل�ام الصغري باإلجابة املناسبة حىت خيدع زوجة الغول وحيّقق  ،فقّدم هلم البساط السحري

فاإل�ام الصغري يف نوادر  ؛رغبته املتمثّلة يف أخذ املال والعودة إىل أهله، ولذلك مربرات موضوعّية

وبذلك فهو ليس حباجة لغري اجلزمة السحريّة كي  ،ردهبريو خيوض املغامرة مع الغول يف النهاية مبف

ألّن  ؛يقطع املسافات البعيدة سريعاً، يف حني بدت احلاجة إىل البساط السحري يف النص اجلديد

  ؛اإلخوة ظلوا مع اإل�ام الصغري طيلة املغامرة، وبذلك لن تكفي جزمة واحدة للعودة �م مجيعاً 

حلظة طلب اإل�ام الصغري من زوجة الغول أن تعطيه كل  ،كما أضاف السارد تفصيًال دقيقاً 

أموال زوجها لتخليصه من العصابة اليت أوقعت به، إذ تسأله عن الدليل الذي يثبت صدقه، وهي 

 ،ألّن املتتبع ملسار األحداث يدرك أّن األطفال قد سبق هلم خداع الغول وزوجته ؛إضافة موفّقة

وال ترضي  ،تجابة الزوجة ملطلبه دون دليل يقدِّمه تبدو غري مقنعةلذا فاس ؛وتسببوا يف مقتل بنا�ما

حيصل بفضله على  ،للبطل 37كما يعد ذلك مبثابة اختبار متجيدي  ؛فضول الطفل املتلقي

 38فبعد أن حصل على الوسيط السحري ختّلص من حالة الفقد وسوء الطالع ؛االعرتاف والتبجيل

  .صريالذي كان ضحّية له نتيجة التمييز العن

يستحضر السارد بعض الطقوس السائدة يف  ،غري بعيد عن هذا املعطى العجائيب

أو إحلاق األذى والتصدي له  ،يف قدر�ا على حتقيق األماين الشعبّية املغاربية، اليت يُعتقد األوساط

مجيلة "يف الوقت ذاته، من ذلك ما يتعّلق بالسحر وزيارة مقامات األولياء الصاحلني، ففي قصة 

ممّن يتوهان قدرته على  افني والدّجالني وغريهميلجأ امللك وامللكة إىل السحرة والعرّ " الغاب النائمة

حيث أقاما  ،"الطفولة"أمًال يف أن يرزقا مبولود، فقادمها ذلك إىل زيارة جبل  ؛حتقيق املعجزات

ىل أكل طبق كبري من ، كما انتهى �ما املطاف إ"نبع احلياة"سبعة أيام بلياليها، وشربا من مياه 
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األمنية مل تتحقق إّال بعد  ُفرك دقيقه بيد ميٍت اشتهر بكرمه وطيبة قلبه، إّال أّن هذه" الكسكس"

والّدة يديها على بطن امللكة وتلت األلف بيٍت وبيت من قصيدة اخلصوبة اليت "ت اجلنّية أن مّرر 

وعند . كّرر كالم والّدة بيتًا بيتاً نظمها شاعر جمهول يف زمن عظمة اإلمرباطورية، فيما امللكة ت

األلف بيٍت "، تذّكرنا صيغة 39"شعرت بشيء يتحّرك يف أحشائها999وصوهلما إىل البيت 

فالرقم ألف مرادف  ؛40بصيغة ألف ليلة وليلة، اليت يرى فيها بورخيس إحياًء بال�ائية الليايل" وبيت

األبيات، ويوحي هذا االستمرار بعدم لال�ائي، وكذلك الشأن إن أضيف بيت لعدد ال �ائي من 

 ،دالالت صوفّية 999كما حيمل العدد   ؛انقطاع الرجاء والتمّسك باألمل إىل أن حتققت الغاية

يعتقد أنّه يوحي بالوصول إىل مرحلة االستنارة والنضج واحلكمة، إضافة إىل إذ  ؛ورسائل روحّية

، فبالوصول إىل هذا 41إىل مرحلة جديدة واالنتقال ،التنبيه إىل حدوث تغيري يف الوضع القائم

فرضت عليهما التصّرف  ،جديدةحياتّية إيذانًا بانتقاهلما إىل مرحلة  ،البيت حتّققت أمنّية الزوجني

وكّرس  ،يف نوم عميق، أوكل امللك احلكم إىل وزرائهاألمرية فبعد أن غرقت  ؛حبكمة �ا�ة حمنها

  .إىل أن وافاه األجل ،42منصرفًا إىل التأّمل ، احلياةزاهداً يف ،نفسه لقراءة النصوص الصوفّية

لزيارة ضريح " كنزة"تقرتح اجلنّية على األمري أن يأخذ زوجته ف "اجلّنيات"أّما يف قصة 

وتطّهر ذاكر�ا من   ،كي تنسى ذكريا�ا السيئة عّما عاشته من حمن بسبب أمها وأختها  ؛ويل صويفّ 

تا وانتظر  ،"دار النسيان"توجهتا إىل قرية تدعى  ،ا مبرافقتهاكل الشرور العالقة، وبعد أن أذن هل

يتوّىل إدخال نساء من خمتلف  ،الذي يشرف عليه رجل أسود دورمها للدخول إىل قلب الضريح

اقرتبت املرأتان من القرب والتمستا األقمشة السوداء املطّرزة بكتابات خبيوط الذهب، مثّ "األعمار 

وهلذه الغاية أحرقت وردة خبورًا خاصاً . يث جتري عملية تطهري الذاكرةانعزلتا يف غرفٍة معتمة ح

تصدر منه رائحٌة خانقة، فراحت كنزة تسعل بكّل قوة وتتّف من فمها بلغمًا أخضر وأصفر 

وكانت وردة تساعدها بضربات خفيفة على ظهرها . وكلما تّفت كّلما أحّست بتحّسن. وبيضاوياً 

صارت حيا�ا تبدأ من النبع  ؛، فبعد أن نسيت كل ذكريا�ا السيئة43"حاّضًة إياها على االستمرار

  .)مكان اللقاء باجلنّية(

، )دار النسيان(اخلاصة بالنبع والقرية  ؛باإلضافة إىل األبعاد العجائبّية اليت توحي بالّتطهر

تحّول إذ ي ؛44ألنّه خيلق عاملا موازيا للواقع ؛Utopiqueيتجّلى الضريح بوصفه فضاء يوتوبيا 

 ؛العودة بالزمن إىل الوراءمن من خالله البطلة متّكنت  ،بفعل الرؤية التخييلّية إىل فضاء مفتوح
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وأخرى  ،)حنو القريّة(تطّلب ذلك رحلة واقعّية جسديّة عرب املكان قد و  ؛حيث الفطرة السليمة

  .لّدنسفتجّردت من ا ؛، حيث ارتقت روحها ملالمسة املقّدس)داخل الضريح(رمزية روحّية 

 ؛تعيد القّصة متثيل الطقوس الشعبّية سرديًا �دف إحداث األثر ذاته على صعيد املتلقي

يف تطهري ممارسها من الشرور، حتّقق احلكاية  -حسب معتقديها-فكما تنجح هذه الطقوس 

التطهري النفسي واألخالقي على مستوى املتلقي من خالل السرد، ويرتبط ذلك باالنفعاالت 

  .ن متابعة املصري املأساوي للبطلة، فترتاجع  املشاعر السلبّية تاركة ا�ال للفضيلةالناجتة ع

استحضار بعض ال يغفل الطاهر بن جلون عن  للتخفيف من حّدة مشاعر اخلوف

ومترير بعض الدعابة، من ذلك إيراد عبارة  ،آخر، إىل األقوال واألمثال الشعبية املأثورة من حني 

حيدث يف الواقع أن "تفّسر غيا�ا الطويل " مجيلة الغاب النائمة"ديشة يف قصة هزلّية عن عائشة قن

كما كانت " أريح فيها عظامي"تنام قنديشة عشرات السنوات مث تستيقظ كأّمنا من قيلولة، 

اخلروج من "فيعّلق الغول على حماولة رشيد الفرار �ره قائًال " اهلّر أبو جزمة"، أّما يف قصة 45"تقول

فكان ذلك أشبه برسالة أدرك من خالهلا أّن النجاح مثرة اجلهد " أصعب من دخوله احلمام

فتزوجا "ال الوهم والسهولة، ويف النهاية خيتم السارد القصة بعبارة معّدلة عن قول مأثور  ،والعمل

  .46"تزوجا وأجنبا بنني وبنات"إذ تذكرنا بنهايات القصص السعيدة  ،"واقتنيا عّدة هررة

  :حث عن جذور الشر في العالم العربيالب - ثانيا

مّثل موضوع الشر يف عاملنا العريب هاجسًا بالنسبة إىل الطاهر بن جّلون، حاول من   

خالل قصصه كشف العلل الكامنة وراءه، والتنبيه إىل الظواهر االجتماعية اليت يتجّلى من خالهلا، 

يتصاحل مع ذاته ومع اآلخرين، وهنا يف مسعى خللق جيل غري حامل لبذوره، يتحّصن باإلنسانّية ل

ضّيعة"تتجّلى وظيفة األدب املتمثّلة يف 
ُ
على الصعيدين الفردي  47"العثور ثانية على الطفولة امل

بعيًدا عن مسات الفاجعة "يكشف عن رغبته يف رؤية الواقع العريب  ،واجلماعي، فمن خالل املقّدمة

لكّن هذا ال مينع بالتأكيد انتقاد . توصم بهواملأساة ومن خارج سياق التعّصب واإلرهاب وما 

  .، إذ يقّدم التخييل مجلة من البدائل حلياة ممكنة48"ا�تمع واإلشارة إىل ما يسوده من تنافر ورياء

 ،ابتليت البالد العربّية يف نظر الكاتب مبوبقات ثالث، شّكلن سبب تراجعها احلضاري

 ؛واضطهاد النساء ،والعنصريّة ،األمر بالتطّرف الديينوعقبًة أمام جتسيد أي مشروع تنويري، يتعّلق 
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فمن ضمن القصص العشرة تناولت سبعة منها إحدى هذه القضايا، موّجهة النقد للممارسات 

  .يف مسعى إلحداث عملّية تطهري نفسي، وتقدمي بدائل لتأطري العالقة مع اآلخر ؛اخلاطئة

  :التطرف الديني .1

ج البشريّة لشخصّية املتطّرف، إذ تتجّلى يف شخصّية رسم الكاتب العديد من النماذ 

،  وأبو حلية زرقاء يف القصة اليت حتمل "فتاة الربقع األمحر"الشاب امللتحي وفرقة املنافقني يف قصة 

، وتشرتك هذه الشخصيات يف كو�ا تسّخر الدين "إهاب احلمار"العنوان ذاته، وامللك يف قصة 

ممّا جيعلها مناذج ألبطاٍل مزيّفني،  ؛والسلطة لتجسيد أهدافها مستغلة النفوذ ،خدمة ملصاحلها

إضافة إىل التناقض احلاصل بني ظاهرها وباطنها، مع وجود تداعيات سلبّية ألفعاهلا على الوضع 

تتمّثل يف زعزعة االستقرار وانتشار الظلم وأشكال العنصرية املختلفة، مشريًا إىل  ؛الطبيعي لألشياء

، أو سوء )الشاب امللتحي(سم أبعادها، هي أّن تطرّفها تعويض نفسي عن عجز جزئية مهمة يف ر 

ممّا جيعلها شخصيات هامشّية اجتماعًيا، أو مشّوهة  ؛)امللك(، أو سحر )أبو حلية زرقاء(تنشئة 

  .تعويض عن النقص الذي يعرتيها عرب ممارسة العنفالنفسي�ا، تسعى إىل 

  :العنصرية .2

سهام نقده إىل بعض األنساق الثقافّية اليت تؤطر العالقة مع  بن جّلونالطاهر وّجه 

عّد من ي الذيوالتمييز ضد السود خاصة،  ،من ذلك ما تعّلق بظاهرة العنصريّة ؛اآلخر املختلف

، فعلى الرغم من اندماج هؤالء يف اهلويّة الثقافية الثقافّية اليت يُغض الطرف عنها أبرز العيوب

هم جزءاً من نسيجها االجتماعي، فإّن وضعيتهم ظّلت ملتبسة فبفعل آليات للبلدان العربّية بوصف

ولعّل هذا ما دفع الكاتب إىل حماولة تعرية  جعلتهم يُتمثّلون بوصفهم دخالء، الطرد اليت

إذ يورد  ؛، وجعلها تنظر يف مرآة ذا�ا لتبصر عللها شاخصة أمامهاا�تمعات الشرقّية من مثاليّتها

د من الشخصيات اهلامشية يف ا�تمع، مصّورًا أشكال العنف اللفظي واملادي يف قصصه العدي

اللون نسق ثقايف تنبين عليه تصورات، وهي "الذي تقع ضحّية له، ال لسبب سوى لون بشر�ا، فـ 

حيث يكون هناك معنيان متناقضان  -كما هو شأن النسق الثقايف  -كلها حتمل الشيء ونقيضه

ة هامشية، يإذ تتمّثل الثقافة الشعبّية السود بوصفهم مجاعة وظيف ؛49"ائمويتصاحبان يف جتاور د

ارتبطت من الناحّية التارخيّية بظاهرة الرق، ومن ناحّية أخرى بصور سلبّية حتشرهم يف دائرة 

  .الضالل كالسحر والشعوذة وا�ون
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قيم ني صعدت إىل العلّية حيث تُ ح" مجيلة الغاب النائمة"تصاب األمرية يف قصة 

، اليت يصفها السارد من خالل الرتكيز على إبراز صنوف العذاب والتهميش اللذين "مندوبة"

العبدة العجوز السوداء، ذات الوجه املخّطط بندوب عموديّة من اجلراح اليت "تعّرضت هلما، فهي 

   :جتيبها ، وحني تسأهلا األمرية عّما تفعله،50"أحلقها �ا أسيادها السابقون قبل أن يأويها امللك

  .أروي قصة حيايت-"

  ...لكن ملن تروينها؟ ال يوجد أحٌد هنا-

، 51"لكل من يأتون من بعدك ويرغبون يف معرفة قصة حياة مندوبة... لِك وألوالدك وأحفادك-

 ؛فمن خالل هذه القصة حياول بن جلون سرد معاناة طبقة السود الذين ذاقوا ويالت العبوديّة

ل الستعادة أصوات املهمشني الذين سحقتهم عجلة التاريخ وتنكّرت حبكم أّن األدب فضاء متخيّ 

فقد وجد�ا األمرية بصدد حياكة سّجادة  ؛هلم أقالم املؤرخني، مستعيًنا بالرتميز لتمرير رسائله

عليها صورة ميامة سوداء عاجزة عن اخلروج من قفص أمحر، بسبب بيت عنكبوت هائل، فيما 

حرموا من حريتهم من ِقبل امللوك واألمراء الذين امتهنوا إنسانيتهم يلّخص وضعّية العبيد الذين 

  .هنة كبيوت العنكبوت على أشالئهمليشّيدوا ممالكهم الوا

بالعبودية اجلنسّية، إذ تروي العبدة السوداء " أبو حلّية زرقاء"تقرتن األمة السوداء يف قصة    

صفها اخلليلة احلادية عشرة لوالد أيب حلية خلدجية وصديقا�ا تفاصيل حيا�ا املاضية بو " �يجة"

فقد اشرتاها من سوق النخاسة ؛ زرقاء، وكيف متّكنت من فرض نفسها حىت صار ال يستغين عنها

كنت يف : "بسبب الفاقة، تقول ،بعد أن اضطرت أّمها لبيع مخسة من أبنائها بعد وفاة والدهم

وحضر رجال بيض . أعرف أين أذهب السادسة عشرة من عمري، وحىت لو أردت اهلروب مل أكن

باجلالليب والربانس يتفحصوننا وجيّسون حىت صدورنا، واملال ينتقل من يد إىل أخرى إىل أن 

صرت كل ليلة تقريبًا أستقبل فيها  ]...[وجدت نفسي يف عربة موالي الذي مل يكلمين قطّ 

 يف القصر لظننته سّيدي الذي ظّل ال ينبس بكلمة، ولو مل أمسعه يصرخ يف وجه العاملني

جبعلها وعاًء لشهوات السّيد الذي يتعّمد جتريدها  ؛العالقة  على تشييئهاإذ تعمل هذه  52"أخرس

  .من إنسانّيتها حني حيجم عن حمادثتها

  :ضطهاد المرأةا .3
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إذا كان استعباد النساء قد تراجع إىل الظل يف عصرنا بفعل املعاهدات الدولّية ونشاط 

ة، فإّن بواعثه النفسّية ال تزال شاخصة يف الالوعي اجلمعي العريب، ويتمظهر املنظمات احلقوقيّ 

فقد ظلت كراهّية املولود األنثى مسة عابرة للزمن  ؛ذلك يف املوقف من األنثى إذا ما قورنت بالذكر

 ،على الرغم من موقف اإلسالم الصريح من ذلك، مشّكلة تراتبّية اجتماعّية على أساس اجلنس

هي اليت تنتج احتقارا منظما "كال العنف والتمييز اللذين تتعّرض املرأة هلما، فثقافة العنف تربّر أش

يعترب الطاهر بن جّلون  ،، وبناء على ذلك53"للمرأة وجلسدها، وحّدا حلرّيتها وطموحا�ا

ها الالمساواة بني اجلنسني مظهرًا للعنف املمارس ضد املرأة، وسبًبا يف حالة االنفصام اليت تعيش

ألّ�ا ال تساير  ؛فالتصّورات التمييزيّة ذات طبيعة رجعّية ؛واقعها التارخييبالبلدان العربية يف عالقتها 

  .املتغريات اليت شهد�ا وضعّية النساء، ويزداد الوضع حّدة حني ميارس التمييز باسم الدين

، معتربًا امتعاضه بعد معرفة جنس املولودتني" احلكيم أبو خصلة"أبدى امللك يف قصة 

راح ينظر إىل . الذ امللك بالصمت مكسور اخلاطر"أّن لعنة أصابت امللكة فتسّببت يف ذلك 

ّمث �ض وهّم بركل مهَدي الطفلتني، لكنه أمسك يف اللحظة . زوجته كأ�ا عّدوته وسبب شقائه

ح تغّري الزمن فقد أزا . 54""لو كنا يف الزمن املاضي لوأْد�ُما فوراً : " األخرية وراح حيّدث نفسه

لكّنه أبقى على رمزيّتها، إذ مل يعد امللك يذكر  ،ممارسة العنف املادي املتمّثل يف عملّية الوأد

 ،بنتيه رمزيًا من خالل تغييب ذكرمهاامبعىن أنّه وأد  ؛وراح يتصّرف كأن ال أوالد له، ،املوضوع

شرعّية انتمائه إىل  ويعلن ،ورفض تسميتهما، حبكم أن التسمّية طقس يؤّسس لوجود الفرد

  .اجلماعة

فقد أبدت املؤسسة الدينّية رفضها لإلصالحات اليت " إهاب احلمار"أّما يف قصة 

، فراح ممثّلوها ينددون �ذه رة، �دف وقف مجيع أشكال التمييزأجراها امللك على قانون األس

ليت ال ميّيز فيها اهللا فاستدعاهم امللك وتال عليهم بعض اآليات القرآنّية ا"اخلروقات يف خطبهم 

، ويف ذلك إشارة إىل أّن 55."بني الرجل واملرأة، فتال كبري األئمة سّنًا بدوره آيات تؤّكد العكس

قضّية حقوق املرأة هي قضّية مسّيسة يف الوطن العريب، حياول كل طرف استغالل النص الديين 

عجزها عن مواجهة  مصّوراً ة الرمسّية ويستمّر الكاتب يف إدانة املؤسسة الدينيّ  ؛لتربير موقفه منها

حني قّرر الزواج بابنته على الرغم من حترمي اإلسالم هلذه العالقة، بل راح بعضهم يبحث له  ؛امللك
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وحدهم رجال الدين عّربوا عن استيائهم لكن ال أحد منهم "عن مربّرات وحّيل لتمرير املوضوع 

  :ثابة عميدهم، اقرتح على امللك احلّل التايلإالّ أن أحدهم، وهو مب. جترأ على معارضة امللك

أنَت وجد�ا يف أحد األيام موضوعًة يف سّلة . شهرزاد ليست ابنتك وال ابنة زوجتك الراحلة-

، 56"تبنّيتها من باب اإلحسان وألن قلبك ال يتحّمل رؤية طفلة بريئة مرمّية. على عتبة القصر

لذا يقرتح بن جّلون بديًال يعيد  ؛ائًقا أمام التغيريفخضوع هذه املؤسسة للسلطة السياسية جيعلها ع

ملرأة بوصفها إنسانًا كامل احلقوق، غري مر�ن إىل سلطة نظام أبوي يهبها بعض إىل ااالعتبار 

حيث اجلميع سواسّية،  ،احلقوق كمكرمات، وال سبيل إىل ذلك سوى باللجوء إىل صرح اإلنسانّية

  .بحث عن الزمن املفقود، واحلنني إىل طفولة البشريّةفبني الصغار والكبار يتجلى هاجس ال

  :خاتمة

حاول الطاهر بن جلون شرقنة نوادر بريو، فخّلق نصًا يتقاطع مع بقايا نصوص عالقة   

يف ذاكرة الطفل الذي كانه، ومحّلها هواجس جيل بأكمله، رغبًة يف اخلروج من الوضعّية القامتة 

، وبدل أن يقّدم نصًا موجهًا إىل األطفال فحسب، عمل اليت حتياها الشعوب العربية يف عصره

: ليجيب عن أسئلة وجوديّة يطرحها كل مواطن يف هذا العامل العريب ؛على تكثيف احملتوى وترميزه

  ما سبب هذه الشرور اليت حنياها؟

إضافة إىل التسلّية والتعليم تتجّلى وظيفة حمورية لنصوصه هي نقد الواقع االجتماعي 

بدل العنف الذي يقضي  ،وتقدمي بدائل تضمن تغليب القيم اإلنسانّية ؛تشخيص عيوبهالعريب و 

ّمما يسمح بتأسيس ثقافة العيش املشرتك،  ؛بشيطنة اآلخر املختلف مؤدياً إىل التفّكك واالختالف

  . بوصفها سبيالً أمثل للخروج من الوضع املأزوم

ضمرة يف ا�تمعات العربّية دون وقوعه  حيل نقد الطاهر بن جّلون لألنساق الثقافّية اململ

نطلق يف متثيله السردي من اإذ  ؛هي تغريب هذه ا�تمعات بدواعي أنسنتها ؛يف إشكالّية مماثلة

ال يعدو كونه الذي رؤيته ملشروع التغيري  حيمل ًيامنوذجتصورات استشراقّية؛ ليقرتح تصورًا 

على حنو خاص يف موقفه من الدين ذلك تجلى ويمها، استنساًخا لنمط احلياة الغربّية، ومتّثًال لقي

كمؤّسسة رمسّية من الشأن "الشأن الديين "إذ تبدو الصورة سلبّية كّلما اقرتب  ؛وعالقته بالسلطة

 ،السياسي، يف حني حيتفي بتجلياته الثقافّية اهلامشّية، ويف ذلك تبين واضح ملقوالت إيديولوجّية

كما أنّه ينتقي من بني ثالوث الشر   ؛ن اإلسالمي بظاهرة اإلرهابتربّر ربط الدي ،ومواقف غربّية
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فاعالن ويغض الطرف عن ثالثهما، دون أن يكّلف نفسه عناء التعّمق )  الطغاة والغالة والغزاة(

فبدت  ؛أعاقت هذه ا�تمعات عن حتقيق �ضتها احلضاريّة ،أكثر لكشف ما خّلفه من تصدعات

  .ه إيديولوجيوخاضعة لتوجي ،رؤيته متحّيزة
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