
ف!1عبدالمجلا؟ث!مو

عب

ضتنرلأطأكللأدع!أن!!مال!

اكلمة

عصر،بعدعراال!وروتتوالى،صلبدج!يلاالاجيا!انمتعاتب

كتابعيالعصوروتلك8لاجيئهذ.فيالاسحديثينتهيولا

كتاببهيفلطرأ-3بماوظفر،وفريبشانقكلحوى،عجيب

،وا!اتةالواسعةشهرةوا،الذالعةالسمعةمنالعالمفيقصصي

الغربي!ة.والشرفيهيلاوسأط!،!معةا

الشرقيالم!تمعلحياةصامق!ةتاريخيةصور،اللياليوحكايات

وما،وعاداتطبانع.تاهلهعليهكانوما،الوسوافىونافي

وأم!تطلا،الاسفارركوبهيواراءوعقايد،وا!كارخيلةامنلهمك!ن

منلمكانوما،اتمرينوط!وحالمحاربينوبسالة،"لبار

)1(.داحو"لهاا!اةكلارأء

العثررلمحي)2(العربيةاللياليحكايكوانتشرتشلاتومثلما

هدهوانتشرتثاعتفق!،مجتمعهوفي،ادابهف!اثارهاوتدكت

تلكالبعدابصملالهاوتركتالاولوبيةالبيئكالى"لحكايات

البيث!.

فياوربةغ!ثطلعاكاناللياليقصبصمنقصصاانشكاللأ

ل!صصالناصبيئالشنىيالتناكلك!كحيث،الوسصإلاقرون

التيالعربيةاثصصمنلمجموععهعديتبترجماتمص!باالعربي

الشرقية،القصىهذه،القراءمنعمريةطبق!ثنسلحةمملت

قنوعهابكرةلا،الوسصاقىونصقهماضضلكانتالتيمحا

خيالهابضوبةبل،وحدهالفني!!نبيوعرضهاالوانههاوتصد

الاسلاميةالوسصالورالت!نقتوهـ".،اغواضهاوشمو،الربي

)3(،الامبيةوالقواعدإلالى؟لئوقط!اواحع!ارفىفيالمسيحيةم!

تجمدكلمابتجمداللياليحكاياتا.لىالؤبالتفاتكالنلقهد

،الاحساس1هـداالوان!تتكيفما،الثردبوجوداحساسه

الحروبالصليبية،بعدقويااحساساالشردوجوداحيفلالغرب

الفرباحسئم،بالس!ما!الربيةالليالي!اي!هكاليهوقسربت

وهي(،الشرثيةالمسالةالبلثديدااهتمامهايامالشريوجود

افترج!مت،منهاليربي!ةاالمولوموءف،الثمانطالعولةمس!الة

عثر،الثامناقىناوائلماالكلنسيةاللئةالى!ليلةليلة!لف

لعصعمة1فيالسياسالسلكسجالىمناديببترءمننهاو!م

الحندب!متتهابعةجزاءاعا(،!ناشىان"موالعثمامية
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اليموسكومنالقاويءمثنلت،عباراقهالىالكثيروافنعرلى

الطبعةفىالفرنسيةعن،الانكليزيةالىونقلت6لنمناليمدريد

عليهالاقبا!اوكان،(جرابمئارءأنسضةبسمااشتىتالتي

شديعا.

امئلةمنمثلهو،اذا،العرييةباللياليالاهتمامقعمدلأن

سببادقىبمثهحيرةاسبابالىترجعالتيلاثبيةاانهاهر

من!ت!يناالفربمناستعارقعدنفسهالشرق!انش!كولا،واحد

هفاكلالامدمبطالياستغربوربماالع!كاي!بهذهالاهتمما

طبيعيصاهتمامولكنه،النلبيةالبيئاتفىبهاالاحتمم

الىفظصتهادهاينظرانماالة!ب،ن،هيهمنالفه،موضعه

.إ،"والمفا!افرايب

بحيثالنربالباءفيفطهاوليلهليلةالفق!صفعلتووو

الشرقبةا+لارتفيماعلهوا!ار-غالاباءطومنالثثيرأممدت

الفغولبدافعالشرلىالىيرطونمنهماجسراخذضى،وؤجمتها

،51(وليلةليالةالفحكاياتفيماهرتهااثيوالرفبةو"لشوق!

بارحلةايضيذاتهبحدو.الكتابه

اكاطةاالمولةعلىال!يبمثلالكعاباهذاقصصانفيشكمنوما

للاخذبدورك!-ا،والربالشركطبينتعورفأنهاالثقناتبن

ر5.المال!اسواق!ممهوالم

انتقلتالتيالجهاتبيانالبحت!افييههن!والني

افنماءفيلليصاهذهوانر،اولوباالىالدبيةاللياليبواسطتها

.والمرحوالقصةل!شوآصميدعاكا،الاوربيب!الا

اورباالىالئفاهيوليلةليلةالفانمال

اهصصقثير،الاولوبي*ثب!ياء!ق4البالةاث!يراتخما

شفلاااولوباالىكنهلالئي"!ليلةليلةالف)ةوخامةالرجمه

يلي:مابوأسطة

كلالنشيطةليالتطالتباروحركةفتجةاثتقالفيأا"

فيالشماليةثواحهبيمالمتوس!الأبيضالص!عك"للث!
كانتاذ،والاسلملاميالعربيالعالمفيالجئوبيةوثواحط،اوردا

سواحل"لىالابحاردائبةويشاوجنوهولوقاالبندقيةاس!يل

.النرىوا!يعانداوالىو!نيو*سكنمويةسور!ا



الاكلاف!تباثكليلايرىممانحين،الليب!يةالووبابك)2(

ا!سلاممهالالمفيصواءاسيصا!كلصيثقيمنومنكل،!عنلادعة

لخبارالشفصاننباللهطىمو!مسلاءوكان،او!باه!أو

دالتصص.

بع!ا!برههاستولواحتىاو!با!العثمثيونتوفل31(

سنىيئ،ب!ذلكبعدفيناوح!روا1526سنةهوهحيمركة

بقياي!االاخيرصادهمكان؟ناالىاقجلالأفيهجملالهموقىالت

العثمانييئسيطرةوامت!،اهاا3سنةمصطفى!هالأعمالؤير

فيالاسلاميالألحبمناحيربثمما،فوونعدةالبلقانثولعلى

.!!ماليب!!

لىابعدفىالسهمم-الحالبطبيعةوليلةليلةلالف4ممان

الائتقلا.فهلىا

الالحبلاوربي،فىوليلةليلةلالفهالشففي!ةالتثيراءابر!رومن

سبيلعلىنذكر،6مفاالواركة*سب!بواسطةافتقلتاثي

ال!ر:لاائثلل

الشعر:مجالفي-1

القونينخلا!6متشرتالتيال!بيزنطيةالشعبيةيلاكثيقبين

،ويصدوليلةليلةالفحكايانملاكحبعضالميلارريينوالعدمرالتالع

تتشهلانهااذ،بأ!اكه*غافههذهموأضسعالهالتاليرهذأ

هجمنلصدالبييزنطيونالمحلابونبهاظمالتيالوبية*عما!

البيزنطية.االاراضيعن"لرب

علعاءمنوها(ليجرانداو(ملايمي)نثصكل!ا5سنةوكل

فيوجعحفحفوظةاشي(!رتيثيديجينش)ملحمةنصاليزنطيات

عنداليومحنىمنتث!رةاناشيمصابضترالىلاواالتي"ترابيزنت"

اليوناني.؟لشعب

حهاولوق!،الميلا*يالنثيرالقرنالىالملعمةمذهتصد

نهنشر51النيالملعمةلنصمقممتهما!،وليصاندسلأداحما)

ول.وليلةليلةالفحكايدبعضوبيئبينهايقف

الم!وفةالاربعة2وا-سريتشاسدمواضعاوبرات!امةواثناء

وموا!هاخواكهابضانيلاح!،المنيبدنيحلقةلا!سمتحت

بيعضوشخصي!ومواقفبخوارقطتماماشبيهةوشخصياتها

الاربعاوبر6لهموصو3واجنرامستىوت.وليلةدلمة'لفحكلأيات

القصرنخ!كلالمانياجنوبيفييصتالتيالنييولونجليدطحمةش

منالأوربيونفيهكانالني1الوقتفيايالمميلاثييعشرالثلالي

وبيننبلالعمبيئيتنقلونولامرينورحالةوصلىمعادبين

.9!)اومصر-وريابينالمتعدةالعليبيةالولايات

،،وليلةليلةرلف")كلالمستمدةالاخرىيةالشصالقصصلش

/طلها(بطوليةما!ة)!ارافشودةوهيميتزمي!فيزضةنجد

-وردان.لاءصاوزد،عشرلثانيلاالقرننهايةفيانشئت(متز)

!أ،ب:ابه*يثةأـللفدلدانعاث!معصيتأبمجلةلهمقال!ى

حكايةبينفيهمدلاتثابهايمان!فبت(دا04-32،)صحيفة

.).ا!وليالةليلة!الففودا&ينوحكاية(متزل

القصة:مجالفي-؟

يفتلفالقصةفي"لشفصواليةليلةالفتثيوأنوجمرح!

حيثومنوامانالزمانحيثمن:اوجهثعة!الث!عر!عينه

فياثقصهالشعر!عبقففد،الموموعهيثومنالشكل

فملحمه!رون،ئلاقةعنزولابماوليلةليلةبالفأالشفاهيالتثر

الستصدالبيزظيةالشعبيةوالاغلنى(يرتياسيديجينيس"
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لىاثرالهانجدلمبينماالميد!يينوالعالثرالتاسعالقرنين

فيكونديتجاىافكانحيثمنالاختلافاما.يهبماعشرال!اديالقرن

بينما،والمانيابيزنطةفىانححركل!الشعرفىالشفصاحر

.وانطشاواطالياإسبلأدياكنؤلالقصة!هو

منالشوفيالشفاهيوليلةليلةالفتاثيرالىنظرفهاوارا

والضا(ر!الوشسيئالاحداثبعضفيينحصرلوجدناهالموضورمحي

الاساسيةوالحبكة!ئيسيةاالضة!لتج!القمسةفهنرا.بينما

التيلقصصي3العكلمقومق!لأعبيهوول،الاحداىبيندريطالتي

القعة!تاتيههالملحىالعملمقوفك!بيعة!قفتلف

مل!لعة.بصورةوليلةليلةالفا!اكس!فى!واعيةحر

الشفصصوليلةليلةالفأثربانندسيملنالاهذاولن

برحيتالكنادصالته!الدشانهـوكمالواضحامتبلوراكانالقصة

القصصبيبنالتشابهلاوجهواكتشافمقاذلافيالىقنوصلانيمكنا

)11(.وليلةليلة(الف1717-4.17)جالانترجمةبمدظهرت111!تي

عشهـ.الحاديالقرنفيانشبتافى(ارن!تا!عودأفسةوقبين

ثو!اخنور"يرىاذ"وليلةليلةالفأهوعربيمصدماان

،لخالجفىرحلةفيوهوارنستلل!وف!نامرأث!من.صىماكلات

نائرى"جوردانأ"انكم!(ضالذم"مير)ح!!ةمنمستمد

علاقة،الثانيةوبعض(السا!سةأالسنمبلار!قوبينبينها

"لصعورفياشتهرتيلالمانيتارتستالعوقوضة.وثيقة

!نشففهاولممانترندج!.بالمسسسرقولعل.ا")2ادسطى

ا!تي(سيفارالفادسسيرة)-وليلةليلةالف!ربطالتىالصلهة

فياًلصالةهذه"لىاشارفك!،م1325-9912سنتىمصمصث!

ا،،(ولالاسمىتر2."كنابفينشرالنج(والبرنالااسبفياأضالهه

الوحيت"القصةانهااذ،النمهكعصقةبذلككرفدوقصد

ابطالهاانكما،الؤوسيةميلاالىبألت!ميلتتصض،لتي

وليلةليلةألفحكاياتاطممنعونوتكادوالتبمادالسزيكرون

)؟الم.اكوربيالعالمالياترباواحرها

"إ*سلامتراثإك!تاب!جبه!.ر.الاميركيالمستشرلىوذكر

طريق.عناورباالىانتقلتالشعبيةواءلأخبارالقصصمنكيرابان

سيطرةتختالمرببلا+فيهاكانتانىألفرةفيوالوحالةا!تجار

قصصهاستلآبقد،بوكاثيو)انادجعمندا"،الصليبيين

والتيامدالمصاتلكمنألديكاميرونقصصاضمنهااتيالشرقية

لمحىكوسكانالمستشر!ايثاروقد،المأهالمشا!ةكليقعننقلت

ايطاليما!نىمعروفةكانتحكاياتهاانادوليلةليلةلاليفمقهمننه

مجسعةشالئنابكوتهير،+ا"عشراثالثالقرنخص

حكاي!اتوبينبينهماتهثابسهوجودالى،6،13لالدي!ميوون

"نمافارملكةللاموان!مر!يتالاميرةكتبتهاالتي!هيبتام!ون)

ليلةالفاثربكوناننستبم!ولا،(الاوللواش!وهةوشقيقة

ناطالما،الفرنسيةالاميرةحكاياتالى1أبشدلءماتسربقدوليلة

ودنسااجماليامقكلالى6شتتالتىلربيةاوالامولا!علار

ح!ض.و1ممانت

حدم!(الىمثسلصباحاتااوالدكلاميرونمجموعةقتالف

البعضبعضكلصهصرويهاحكايةماثةكا"*ا".اضمباستعديب

هرباالنواحيبعضفىلمدينةاأعتزلوأدجلاوثلالةسي!اىسبع

.الطاعوت1من

وليلةليلةأفاوبينالا!اليةالحكايلا6سعوعةبينواكسبه

لممتقالاراويشضيةامتمادصهايالا!دعكالاسأسالىقيم

ه!وليلةليلةلألفافروجداذ،واي4هنامعنضتضيه!

المويضةأوجودفلكطيودليالناعثرللاي2القرنقى"لقصة

.(مي.ج.س!لارنست!(



فيالمالوكا'طرهئاا*وربيونبعر!ولم،اعرىا!!ايةمن

عقدوفد.ولا(ولي!لةليلةالفترجهةبفلألاالثرقيةالقصة

وليمةليلةالفحكاي!بينثصقةمقاريةظوصيا!ث!وهـ.صفاء

!لي:مامنهانسعوقطالديكامرونومبىمة

هو"!ل!ديكلايرونل)و،(الليالي"كتدبينألاسأسي(لفدفى

زوجاتهم،تخونهمالذينالرجالضاكل(لتطييبأكتب؟لأول"ن

اؤ1ءالنساءخواطر(لجبراس،ذ!منباد!سالافيبينما

اليومبدايةراجع)اليض1سجه!ا!ابوا،الرجالضطة

:،،ريخك.أم.جيبقلمالائكليزية2!نربمة(ص،ا-الاول

بينالاخروالنرق.متررمالال!دلةءاظنساءسبملوأتهوبين

الوسطى"لصوركلاللعبيةالفترة!عودألاول3نمواحعابيح

التي1348لسنةومىسضيهامنم!نةافريصورالثثيبينما

وذلك،العديثةوالؤونادسصالنصوربينالفاصلالحدتمتبر

فياك!سح،االؤرخونيس!ميهكم!ا،،الاسودءالموت"اوالطاعونلان

اطالياسيماولا،ورباسكانمنظيلفيرعمداالسنةهرء

الوسصللؤونالقديماجمتمعمعهواكن!ح،الاثل!بيةالحضارةصد

نخوضلأنار!ناوافا.!يد3مجتعلحلودمفتوحا،المعلاتوك!ا

ثضصاقربانوجدنااح!راحعابينبينالمقادنهموضعفى

قتوجالتي"بامبينيا"هي،(زادشهر"بشبهاالديكم!يرون

وبأبنيا.معايقضونهااشالعشرة.*ياممنيوماولفيقض

ايضاوهى،فلورنسةخارجالىالرحيلافتراحاجةصاهيهدء

الكارلةعن*ئعانلاشملاباثندبالحكايتصردفرةاصاحبة

ولمسكتوهكظ،لمبارةولعل،بعورنسةطتالتيالوبلاييمة

عبدةمقابلهيالدكامي!ونضصبعضبهاكحمماثصي"صعايحر

الحومةانعما"ااًلمباحالكلامعن..فسكنتالصباحشهرفىادواثطر)"

دفامما):القصاصيننصلهيغبرهامناجم!رفيهاقعكررألي

حرية،دومامتعةمصدرهيالتي،الجيدة،حععراننرى

مهنىن!طوحعيرا(لىاويهاكانمنكالناباهتمماليها.بلاصناء

وليلةل!يلةالفابطآلمنكبير!عدلسانعيهيترثدنفسهالقولهنا

بعضهم.سلوكيضرنجدهماوكعييرا

منباقلالدينرجالعلى"الديكاميرون"مجمكوليست

الومالاولمنالساثسةالقصةمثلاراجع)،،الليالي"كاقيهجم!

استمئ!رهبماالشيخالدرررلشيءيقومحيث،.،س37ص،ا!

.احتىالتيالصيئةانال:نفس!همعيرددوهوالشابالقسيسطى

.إ(مغفرةنصفاخفلأها

)الاليالامجموعةفيوالشيوخ،لباببينالمفاضدة!حكاية

الاولاليومهنالطشرةإالقمسةفيالديكلايرونلىصدىلها!د

حسبالديكاميرونفيالشمرويدخق(،5-ع2صحيفةا-)

يمورالتيالعشرةالاياممنيومكلثهايةفيايسيننسق

ققننضيهحسبماا،وليلةليالةالفالفيكمالا،ص!ايالكتب

."91(المناسبات

كلءالواددةللقصصالربيةالاعولجانبالى،ييإليااوكل

عنايةمنصاالانحتىتنللموالتي،لبوكلامشيوالديكامعروون

الليالي"عنوانهااضىفصصيةمجموعةنجد،الباحثين

الفقمىم!مديدةمشاابهوفيها،سزابرولاثصنيفمن"المتة

بمنوانفصعىمجموعة(باذيل)الف!لك،وليلةليل!ة

اقليمفيشفاهاتتنا!كانتضصاافيها-!وي،،الخمسةالايم"

بعورهاوهذء،،للاصولقركيةفصصوهئطشهيواخرىف!لي

.)02(الاصولمدبية

عثر،الغلا!يالقرنكلالالقصةفيوليلةليلةالفالرااما

امحشاففضلويعود،الأل!ليزيةالقصةفيصدىلهقمجد

ه!ارث!مد،أيصاجبالمتشرىالىالشفاهى!رهط

!8

حباكة"المسمماة(شولرلقصةانجم":بالقولبوكاتثيوحكاياتعن

الشوليلةليلةالف!عصمنواحمةفيرليت"اييلامالفارس

اقليممنالنجارايصيع!لىإوبباالمحات!افدلكونانيحتمل

ا!ولاضانبسفيمفمثوسرقصةانوذلك،الالودالبص

،ببعلاررالسايفي".نفسهلثوسريقولىاو.كصا،الفلجانهزهأ

اثروبخودألاحوالمنبحالالمستبمدمن)21".وليسابتار

!الانكيزيالقصعىمنصواهااوشوسر!عةفىولييلةليلةلال!

اوربا1الىالربيةالاصودانت!لانط!طم!ثراالماميالؤنحض

وقىعه.صحةفييشكولابهعسلماامراكان

قصصهبعقفيكعصرمعة"اثربأء"شوصرادضوقد

(،الديكام!يرون")!مقفهؤليلةاليهبالفكحروله،الاخرى

وليلة.ليلةالفمنواضحةملامحفي!فصصوهيلبوكاتشيو

مندياعملاـلذيشولرفان،بالمستبع!الأمرهذا+ليس

برجالوتاثرايظالياذافى،.ألأجنبيةالافطارفةلبلادهوء!يراورحالة

وابترالكدأفتيانتابممنشيئامعهيحملجدهالىوعادالنفعة

وبوكاتشيو.

نت!جتلشو!مر(اكانتربريشيى)انالباحثينبعضوركد

وليلةليلةالف)"بفسميهاانيمكناالتي1ارريكامرونمنوالعك

منواستقيت12وله1،،8.سنفةبهنحمبتؤقد"الاجالية

وليلة.ليلةالف8همها،)22(ممةعصاثر

لمسرحلمجالفي-3

الاوربيالرحفيؤليلةليلةلالفالشفص.التائيرمرحلةجلت

وفي،"لابر!هيكالد!ون"عندالكلاسيكي1الاسبانيالمسرحفي

المشثرد-ء.باشاروقد2"يسشكسبرروليمعندالانجليزيالمرح

الي""الاسلامتراث"كت!من(و.الرضالاسبنيا)فصلافىترند

الاسبانيالمسرحينا!وليلةليالةالفا!ارعليهعبوتلفيياالطريق

فيسقوءهابةداصبحتطليثلةان.مدينة"نذكر،والانكلزي

اللغصاتعن!مةللترمصرسةبمثابةم85.1سنةالامسإنيد

.ة؟2(ا،الشرقية

الانددميالف!رتاريخكتابه!ي،اباكثيطصنثال!"اعصاروقد

قد،"حمالحيةانما")مصحيةفيوليلة،ليلةالفاثرالى

ليلةالف!عيا%".مجموعة*سبلاليةا!رحيةكليبموانهطل

راىاليالملكفصةعنماخوفهفهي،الاسبانيالادبطىوليلة

فلمامف!راي!ى1نفامرحالهسوءيشهـعوفقيوابايسهارجملا

لم،ملكانهيتصورجعلتهاًلابهةمنحال!نغسهوصدافاق

كمافقيرانفسهفيدرىبعدهيصحواخرمخدواباطائهييامر

-2("أعكان

افما)"مسر!يةعلاالةاد"بالنثيا"وترنمه(."جاشاردقه

ا!،وليلةليلةالفالي،،الناضصصةالبحكاية"حلمالحياة

وليلةأليلةالفحكايةوبينبينهاالتشابهاوجهمي

،،حلمالطة.افماالسم1!مسرحيتينالاسبانياحبعر!

علىتقومانافهما3رد،ا!مرحيتينمنكلدثلانوضتلف

اثطنيةالمرحيةان،الاسدسةللا!كووجهة.ولمدموضوء

الملمكان:الاولىالم!مرحيةالموضوع.ا!دليالنوءمنهي

!يغتصبولسينسموندو"طفئةانعولنبومةعماييلع،،بلايليو"

منبداالملك!ىولا،!ف،فعاهحماليكونويقتلهعر!ثه

فاصاالقعركحت،مطلممرولبفيفيضعهالناسعنابنهيشلان

بلامايفرورموتات،القرجيألالموبينبينهصلةكله

النبوء.اميامرصمقحماليتضقأبنهفيهاي!تيربت!بة!ومانالملك

ويفيؤمشيضنصفمو،القرالى.وينقكلهمفمطابنه1ييوبكرماله



نفسه،تمتلكبطكبريةفال!،يديهملكوالسمىففهليرى!مهمن

الة!فقد.احت!امه-مةوالمم،-لوكهعلىتهيمنوالصانة

اول"رونورا"لبقتلوهم.آلقيرهـثيرفيىاًحمىمنندصايهباحد

.الملكوامر(اكجمينقبومةصدفيتلقداحياته!شع!هاانثي

.السردابالىمخدراهاعيدبلبنه

الحلمامرع!فيعغتلطسيفسمونمويستمضالسردابوفي

ة!اعمالمنبهقامماعلىينعمحالكلعلىولكنه،والواقع

وعوماجديديننيةالاننفسه!ان.ق!سيةاحكامامناصمرهوما

الحكم.قسلمفعلالهاتحمااذاالصالحالحاكممثاليكونبان

سيغسموندورتقاءةتنتهيشمعيية!رةوتقوم،لاحداث2وقنتابع

الصالح.1للحاكمومثالابوالدهباراليكونالكلش

جدلي،دينيموفوءفهو:الثانيةالمسرحيبةموفوءاما

نا.المرحيةهذهثن!بةمنلأبركلاديشلافقد.المضمونكلايولمكي

ببافىيل!يوفومر،الك1منالانسانموففوهواذييموضوعالىيرمز

.ة-كهتقومالممرحي!ةجلثم،ألاتناالىوبسغسموثدواتلهالى

.اًل!لاتهذءاسأسماموضوعها

الاسبانيالكاتبمنها.هاسشقىمتعدحظاصولا.هنالكن،شك،لا

والكتابهلدانتيالالهيةالكوميديماخاصةعنها.بصورة،موفوعل

شكفلاالموضموععليهاقماثيالاسائم!يةالمترةاما6القصي

وليلة.ليلةالففى،(أالنانمصصة"مكاكةاليشودأنها

النائسم."بحكايةالمعروفةالنالم."صحوظ"حكايةقبدا

في"الرشيدوهالونالمففلال!سنابي)ةحكايةاو"اليقعان

الرشيدالخليفةشاءفقد.المائةابعدوالخمسيئ.الثالئهالليلة

التيالليليلةجولافهانن!صالفهالغ!لط،المنفلا!حسنبئبي!بثان

خليفة،يصبحلويت!ىوسمط،جعف!لذيرهمعبتصومكان

الىوينقلوههحعوالحسنابأيسدقواانرجالهالخليفةفامو

بالخمممحفاتفسهوج!نومهفاالعسنابوافال!ولها-،العمر

ويقاصصويمنهيكاهرةخذ،1فصلاالفليفةنفسهفاعقت،والحشم

االيثزابمالمخمرالفيفةرجالوضعالمساءوفي،مواهعلىويكات

ابووافاى،منزلهالينقلوهحتىالوعيض!انوماالحسنابي

افهيهم!قألالمحأبىع9والواألخبلاامرعليهواختلطفومهمنال!سن

خلميفة4صلايكنلم

تشابهاوجهوليلة.ليلةالفوحكايةولطما!يلقائما"رمرو

نها:

ونقلهالمضرابنهبأسقاءدجالهيامرا!ي،المللى.با!بلور)،(

بهقام"لذينفسهبالعوريقوم،يفطهماررا!بهتىا!ش"االى

القصرالىونقله،المخدوالحسنابيباسقلارجالهامراللبمالرشيد

اف!افت.بمدسي!له!.لينعر

الحلمامرالمفرمنافات4بمدالحسن"اًبيعلىكتلطبه

.سيفسعوندوعلىا،مرهذايصتل!وكذلك،.واكافع

النهاية.اختلفتوانالمرحيةفيواحدالاحداى-يا!لج!ا

سكالمايدفعالذيالمنجميننبوءةتحقيقمنالخو!1انلمه

المسرحيةفيالارضتحتلردابليابنهآخفاءالىبازيلسو

خوهاناء!رفياخفاهالنيالشابوالدعندنراهالاصبافية

الملكيدعلى-يقتلابنهان:القانلةالمنجميننبوءةتتحققانمن

والبناتالصهال:الثالثالصعلوكحكايةراجع)خصيببنصيب

.26(ل(العثر

النافم"صحوة"حكايةبينصلةوجودالى"ترندالاشلىوكما

الالسبانية،أ(حممالحياةانما"مسرحيةوبون،وليلةليلةالففى

وبيننضمهااكمايةموضوعبينالصلة1الىايضااثارلقد

قال!:اذ،شكسبيركل!"الشريرةاداةقرويض)ةسى!ية

هي،،حمالحياة1انماالالأمبانيةالمسحيةاشعأاعكلانة)

.كريسفرسن*2،قصة

قلا!فا-المر(ة"موضوءهمن.جزىاي!س!كريسضنو!هومن

نجنحديدهأترفدق!ه2".ألهعهالشرروة

حتيفالشرابفيا!و!رصفاحعانلهوس!كريستولد

الطريقظكةعلىمنطرحافيجدهلورد.بهمرانوصاثف،4الوعي1

الضفمة،الشفلحعىفيالقمر!وكصه'الىيحملوهانخ!مهفامر

الخمموحوله.صمةغرفةفيننس!هالقىالسكرمنصحاولها

.لد3-*؟(واالواقع-ةعليهواخنلطامرهفيوحار!نهالحشموا

فلقد(،الشررةالمراةترويض"مرحيةممعنىهوهذا

اجراهاالتيالمرحيهةلاحداىبهليههدشكسبيراعتمده

سى!اامام

ولياةليلةفا.الفالحسنأبيجتأيةالممخل1موض!ممفابلةوهن

ثامالوردوان،الحسنابي.محلحلقدسلايانب!نايتبين

ذلكةبعديلاصهىلفاعميلتختلفثم،اكشيدهالونهالضليفةبمور

ة!ا.مسيبالت!ررة.،،ادآةترويض)ةم!مرحيةوليست

فلقد،وليمةليلةالفاث!فيهانجدالنى)الوحيتشكسبير

حكاياتمعالمبعض("العنغةوال"ماكبث"سرحيك!ملت

إ.ول.وليلةليلةالف

بينمستفيضةيضدمق!دنةأن!ودلمنواسعمجالوهنه

فىواية،وابطا!االلياليولواياتوابطالهاشكسجر!دايات

مثيللي،وليالةلييلة"لفقصصمنضةعونثكادالماصفة

والشيميئبالحرةا!هالقصةهذه.الكسذجزسرةقصة!

كاليبانشخصيتي.مندكل،الوكلةسلطانبأمرياتصونالذين

بين.الهثبهبعضوهنثد،اللياليقصصفىمتوفرتانوادييل

وزبناتاجرمسرورالوفصةلشكسبعروإ،البن!طيةتاجرة)ضة

نييتهصنجمث!،يهوليالبطلإفصتينكهافنىولالمواصف

الأ،لديهممانماالىبألاضافةطيهالحصولحدلمالضطرة

هـس!وهوحيايدفناذ،اعنفوليلةليلةاففيعثيصايةلأن

.)31!اغماءحالة

السالجةالببسمطةفولبشا!شخصمعةشكسبيرامسسحمهكما

النطارعلىالضنوفعمنفتختلفا*!نهالمواقففيتطصالتي

وتقولمبىلسبا!الشب!!يةص("!يادخليفة"ضيةمن
..)32،المههةبنفي

لأللياليمقلفعالميةوفقمشكسبيرعلممانقمدةبلةابرذولعل

ويصودها،الجميلال!معود.ونكرانصوال!نفانؤةبنفى

صونانح!كةفياليبياليوتصورهاليراطكقصةليشكسيير

اع!رحيتمجصعة،المجصعتينوكلظ؟33"ةفمبن.والحكيم

مصالرمنسستقلاهم،شعبيةاللياليقعصوم!جىعةالشكسبيرية

صا!،خلوميعفاءالدحموروصرى،لنويةاخطاءوفيهامتععه

مالكشةأ،س!مىادمنهاادصرحيةارواباتادافربالليالي

السهل،ومنوتشعخيصانحليلمنلمحي"ماوقلةوحوارحركةمنفيها

13..)!اوتعثي!امممرحياتالىقلبهاجدا

مرحيةؤ،نراهالئكطوالسمحرةالسمحراليالميلانكما

علىالفوريةوثسلط!،المنجمينبنبومحاتوالايمان(العاصفة)

وليلة"ليلةالف"ابطالاظبمندتجدهه!ذاكل"ماكبث"سلوك

مرحيةالىالأل!رعن2دلجا"تخنىانني.العصا.السحريةوتذكرنا

علاءالدين"حكايتيفيسليمانوخاتمالأخفاءبطافية،(العاصفة"

ليلةالفخكاياتوصواهط،(الاسكص))ـمرو!و،(الشلااىاجمي

-زءاالعوبيةوا!ضلرةلحيلااواحوالجوانبكلالتلت.وللة

)135،عسرمياممنكيرفيثعجلىونراهاشكسبيرلقافةمن

اثسرا)ـاًيهاايال!ا*،آ3تلأ*):الكلنتسهقولانيللا

ث!لرومابانفسنانستطح.التحكملااننافعلملأشافو!انر



ضصنااب!لمنكيرعدررالشةأعدهكصي!لأ،حاعلبدلأفا

)36!(،وليدةليلةالفسيماولاالشعبي

عطيل"بي!رحيةالشبه"،جهوجودخلوصيالدكنور،-!ى

ه!فناهما،ليلةليلضالف!،"ومعشوفتهاومانقصالح!يةوبين

عطيلفي،دوافامندافعكلتيهمااوفي،الفيرةتصوران

رة"والساعةتارة"ااًلسكينالالزمانقمرحكايةوفي((المنديل"

نوبخنهالىهريصنقبان.الزمكقصحكايةوتنتى،اكلى

عطيلمنكلقشللقد،بالضن!ديععونامععطيلكعلكما

الحالين،كلالفر!ومن،.!االشديدحبهمارغمنوعتهوا!وهري

زوجةبتما،سفنةمكيعهضحيةف!بتبريئةكانتعطيل!وجةان

طألمثعهذلكومع،العقابفاستضتحقاخافنةكانتالجوهري

هنالريكلنوحاد،ديدسنامهبالصفشصرهعليها،بألصفجمث!عر

فيال!هرياسموهو(،عبيدالو"عطيل"اسمبيئشبه

وتصبرافشعارهوعبيداسم/انفمعلومالزمبانقمرطا!ة

افرنجيا.!ريفا!اوتيللو)اسمكلونانشكف!لالعبدالله

.*3،عبيداللهاوبالله

الادباغناءفيالليالياثر

الترجمةطريقعنالاوربي

طرلقعنا،وربي:الادبفيوليلةليلةالفاثرعنتحدثنياانابعد

الادباغنهفياثوه!اعنئتعم!انبنا!سن،الشف!هيالتناثل

ام!ابة.طريقعناثرهااهنالحديثفبل،الترجمةطرتعنبيلاولىا

الضربتتادنقلتانبعدوليلةليلةالفأثارتلقد

م3نحوعلىومراستهاثهبيالابب!مءافئرو!منئنفوسفيشغفا

ولكنها،نحوءالحافزاواليهالحاجةيحسسنبدآوافايكونوا

هذهالشعوبمعرفةالىالتطلعنغوسهمفىاثارتقداخدىناحيةمن

حولهم،الكتابمواثدارتوالتيا+سهذاانتجتالتي

الخالص،الالبثيكانفقد،الليبماتيلكنابالاؤرىالانراماا

الامر،اولتجارياامتمامابألشرف!الشباهتمامكانحيعر

هذهفيتتمخلالحكوملىاصبحتوا،الننجارفوافلنظمتحيث

ينقلونالتجادهؤلاءوكان،مالهينفعمنعليها!رلماالتجارة

لافص-ضئملةاثاروا*نم!ا،+لنربادبفىاثرتثروةاثارا

توحيلاوتحفاخبادا3،نوداواضتيارعلىتوللاظيلةمحتكلفة

الفربواحس،السياسةب!كلالفربعنالشرلىا،تربنم،بكنير

و!لىواسعةرفعةعلىينبس!الدي.اًلعظيمالشرقيالسلطاناهذا

ا!!صلهذاميدان!كعاوكانت،االديه!مسةاماكنفيهارقعة

قوماتع!هنا،صورةبأ!ىالننرفيسدطانمثلبالاوله

واو،مبالثراًاتصالاومعيشتهالشرفىبمدينة:التطرمنارما

لمركزخاصهالعرنسيا،دبو!-عامةالهربية*دبميهفكل

ذالة.اذالسياسيفرفسا

؟!3-اارسمعتانتري-أالصدين!ررار!صل،تانحمنوكان

صسالرككؤلاءعنضصاتتناؤربدتوهظ،فرنساالىسفراءها

اثدعنقيمةرسالة"مارتينو"الاشنلؤوالف،فر؟ساوفىبلالعم

فكان،عنئروالثامن"لسابع.عثراقرنينفيفرنساامبفيابشر!

النرنسي،الاثبفيالمؤثرالشرقياللونتطو!فييابرزهمااهممن

واءتلاط،تتا؟عفيوهكذاهناليثمصينيئمولرسيئم"ر؟فىلونفهو

اتعالثهعقمم،اتدكياللونهووا!اهاالالوانهذهأولوكان

الشرلى.شصبمنشع!بواتصالهمصهبأدركالؤنسيين

مابكلالنركيةالسرايضرعثرالسمابعالقرنتفوبات

الا!بضقا*!!-ببروسلمط-انوضوالتعيوغيرةوحبحريممنفيلأ

هنما،يومناالىتردوفيهامابكلايالراهذهوكللت،الفرنسي
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عهعة.والغرب!ين،خإصةالفرفس!نال!تابالبفيترلالعاثلوأن

الؤنسيا+نصالهذاإئارمنالراوليلةليلةالفترجمةوكانت

!ونساسفاذةفىحرقهقبلمنمرسلاكأن(جآلانةو،با!-!راك

المشهورالؤنسياكزتومنمو!اكانا!(لأنبل،استنبولفي

الاستععار&هـكةلأالقويبتشجيعهبلبميلهعرلىالبى"كولبير)

شرقيةتحفالهليجع،االشرفىفيالتجارنةالشركات!قيش

الشرفى.بلادمنوكيرهاترك!يامن

لااثهيعنوهووليلةليلة"لفمنجزءاول-الانوقى!م

هـناضؤ!يكونقد،جديدانوعاالاالفرنسيالالبهى1يضيف

.3،يهالثردكلالرحالةتاليف

ليلاممأ!نبكلن!بافهكنابهمقععةكلاعرلىمالانانوهع

وتتوفرسمنالشرصةالا!كلانعمهاعراكهالأ،!الهئوالا

اليالماليكمن،ضاهمكماو!لن،هنابينهمم!يزقدوهنود

بر!لتمنفسه!شعانالقاركم!يستطعبشكل،الأهرعاا!ؤ

الىبالسكلنفسهيتعبانلهون،و!كلمونوي!سمعوني!مدن

وليلةليلةالفاكت!منثمسمجلانترجمةونجحت..المغتلفةبلامعم

يصيحونبيتهنواطدقحتيتجههرونالمادةوثذ،افنعرمنقطعفبحا

)92(.المبياهلأمعنوالسكوتالصبي!مندشصذادصيحة

.هفرتو!كنها،الشرك!"لىالننىاقياهجالانترجمةوغيرت

عنصحياتهممخل!ت!د،ذلكمنا!ىا*طرالغربفى؟ايضا

لهظالا،لش!6لا،وفقعسرحمنبلا!بي!تعلقماوكل،الالب!

فنيامعيناكانواللي،دلؤب!عنهكشفتافي"رائعا!ياله1

الغربجمانا،لمتيلتقليديةالكلطييكيةالينابعهذهعنجميلاوبديلا

.").يملهابامد

ثمالاكلاليزيةالى!جمماولرعاناحابطبعدوتتابعت

الفقصصطىالطلبوقئايد،إلاوربيةاللغاتمنغيرهااد

كلي!اوهاذليناوجيادين،يقلمونهاألكنلإلموبدا،وليلةليلة

عناهبس!ت!بعوادثهالشعبيةقضصمصرجيئ-حوامحط،سا

يكل.مما،عنيقلع!او،وليلةليلةالفقصمىمنمعينةا!اث

.)1!أ(باحعل!الشباهتمامم!ىع!

منالنجاحكنيرااجزبأنمحعونالدألمستث!ر!ومنهمالنقادورجح

كانضد،ئفسهجالانالىورجعالغربافىالليالسلاقتهالى

بطبمه.!اصسآ

باننامثرماالؤنسيةالترجمةلاقتهالنياللنج!امزىولقد

بعضللكعلى!عينهشيئااليهايضيفمرةكلفيوكانمرارلاطبعها

فيماالفالاني-ومو!رو،وبرسفال،!وتييه"ممثلللهاببرنين

وسماهمثرقياصلعنترجمتهانهممثميامثابيا!ؤ!فابعد

واضال!كثيراقى-مته!جالانقمر!لأ)42(ويوميومالف)

الاوربي.الوديلائمخىوفيروحل!

القرنوإوايلعشراثلاتالقرن!يدالتلكج!لأنتدجمة،ظلت

وقامت،وليلةليلةالفمنالمف!مالمعنى!وربيينفمثلعثر؟ولسع

الترجمةفترجهت4لقاتهاالىاالافىهذابنقلالفرنسيةغيرالهعصل!ه

مذهيترجملماورباء!ا!رببامشيبقلمحيتىالمرنسية

نحلانترجعة،اماعظيطنجاحااجميعاالتراجمهذهولاقتالترجمة

القرن!الومنقحةاليها1مضفاضتلفةطبعكمراتعدةطبعتفقد

خارجموفسانجاحا.الترجمةهذهولاقت..عثروالتالععشرالثلان

،كانتالفرفسيةبمه.اًثرجعةبعدسنواتتسعاي1713سنةففي

.إنجلترا!الرابعةللعرةظبعالترجمةتلك

محتلفالىالؤئسيةاتركلهةظااضالالكلرةهد2ت2نوبعد

واصبحواالعرىالنعىكن!نقلوا"ناحبرالمترجمنهماللظك!أصبح

فاممنواود،يلاصلاداءفيالامانةلصكشخاقتناءضيتبالون

ترجهلقد(هليعرفان)المشرىالاكيااليا+رواهذامن!ثيبنقل



طبع،ثم!،لأنقيج!ة!موجوثةتكننموا-طنبودالأفاهرةثيفصصا

فيمافلكتجصصهترجنتولقد.جمالاندرجمةالالمانيةالترجمة

.ة!4(1828سنة"لىيبيوتيناترجمهآالكلفسيةالىبعه

ولآد1841وسنمة18شسنةبعن،،3لهو")ترجمةلآتيثم

مكتبةفيعرييومفطوطبولافىوفسفةبرسلونسفةعلىفيهاانثتمد

شعر،اوبسجع!تمولااللياليتقسعميتبملاوهو،(،غوتااء

خرجتولذلك،الامكانقدرالاصاسللنصبالامانةنفسهاخذوقد

ناخموضهاالىواضذ،النقادنظرفيفمضةمملةترجمته

كاننةالاوربييناد!يبلثرقىالرتقويبعكتعينالنيالملاح!ات

.وقصيرةظميلة

معتمداالعربيةعن(هاننحلترجمة6918ن!يةفيظهرتثم

ناومطولاالاشعارمنهاحاذفا/،ايريةبولاقطفسخةعهافيها

.المستطع!رالنسفةلهنهاميناجمون

(بو!)!-مةعلىمفنهدأ(جريفه)!رجمةايضاطلأ!دت

و-رجمةانيةالئاكلكتانسفةعدبمورطااعننمدتالتيالافجليزشة

وهيواشهرهاالااكيةالراجملاحعثقواةكانتهذه"جريف)

الجزءالاولاصصرفا1618سنةألعربيالاملعلي،جونلترصة

النثرمنكثروااليهوافاف!"اصل!حهانبعدالستةاجزانهامن

الثأني،ا)جزءمنذبداثم،جديدةترجمةالمترجموالشعرالمسجوع

لهافيضع،الج!ةكلجدقيترجمةباصدار،المقمم!ةفيصولكعا

لاولكاملةا!مانيةترجمة"وهوحفهيصيهانارإدالذيالوانهلا

اناست!وفد،(9183سنةكعتاطبعة،العربيالاصلعنمرة

والتيالثطفيةكالكتانسضةعلىاحرفيتعتمدالتيبولأدبنسخة

برس!.بنس!ةا!اواستعك!ااسهساأضلعا

الطبعاتفيتوجدلاااوربافيالمشهورةالقععىبعضكتهتللا

كلمرجعالمقدهة!ذاكرااف!ةماامدابمومةلهنهاثمرفية

الأصنصموزبتوروالدينبئإباعليفصةأفنالالقصص!ذهمن

أتا!!رههفو-وناكمسا!يالشاعرفنرجمتهفعموفمد،اًلخ.تار.وفدا

وليلةليلةالفاثرعنلش!يةإ2بنرع!تهجداقاثرةبقسةهوفيمنستلا

.4،(ةالننىفي

تراجمهافيالمؤنسيةالشجمةع!معت!ممةفرناانجالنرأوظلت

الاصلعنللترجمةيها9مستشربعضنثعطحتى،وليلةليلةلالف

امنابليامصوقةنسفةعلى(ملاان)نعثوروكات،الصبي

،(الثاةية1كلكنانسمخةالباسموتوتطكنافي،مالثفلاين)طبصا

ءاىتهخمدب!اجمالانجليزةلم!ششرقينلقياممعينواعظمتفزاكبر

.1811سن!ة(سكوت)بذلك،اممناولوكان،العربيالامل

انهايزعمالذيهووحدهالمترجمانالترجمةكلكعن(برتن)ويقول

الربي.الاعلعنلوجمت

المواطنفيبعضاصلحتجالانلترجمةترجمةانها،تورنز!ويقود

عربي.ا!سلاعن

نفسعلىايضافإعمد"تورنزهندي"سكوتبعدج!ثم

.838؟سنةالهميلاياهيسملاكل!ملهبماوف،الطبعة

بالشجمةيلحقانارادفقدعيها(عملايريدكانلأنهوالظاهر

صهتساعدالتيأدىوالواالثرقيةليد،2ا!نقاع!طولةسليقك

اهتمةمصامرهعنبحيداكانوأكنه،الث!روبةوقوقي*علتفهم

ا!نعليقاتفيحعير9واختصر،المستطاعقددالاصليالنصبمراعلا

ترجيم!ةيرىلا(لينا"مثالفيرهوكلن،اورالعاالتيالقليلة

هذهمقممة!فطريننهشررافعانجليزي!ثسر"!يالصجماالشعر

،و"نانجليزيشعرالىوليلةليلةالف!الشصوثرجماثوجمة

اظهارالجمالالىوافربهاالتراجمامسنلكونجملا"لترءمةهده

كمامبعدماتماحبهآلان،طةغيرو.حهاا!ابلمذ؟الادبي

ثعنلى9183سنةفيميبومةنجمطللض،+ودليل!ةالهمسعط

."شعروفمياالعربيةاللياليمنالاوليليل!ةالف!سونل)عنوانتحت

اداءسبيلفيا!ن!ميزبهفام-ميعملاولاتورفزأمملممان

سنةبين!م"ليناالمنن!ثرقبعد.وجاء،لثوبمالأ1االكنابهذا

.)5،(كاملةتجرجعةا؟18وسنة!183

عنكانتا!ولىقرجمته'آنالثانيةترجمتهفي(ليناولقول

جلانترجمة!ن،اخ!هاقىجعواليه!ج!ن)شافىنسية

عنالبكشينايعر!صمبهايكنولم،اصلهعنبامتابانصفت

اعت!دلينولكن،،*وربياننوىالكندلألمانكانهمهوكلالوبية

يقولىممماحيراواعتمدالمعروفةبوكلونسخةعلىلثانية1ترجمتهفي

ثنابهعنهاوكنبا835سنة!رزارفقد،الشركفىفيربهعلى

اميشفةتلكوتدجمته(وعادات!الحد!ثين1لمعرييناثابا)المروف

اسمكلمهيخاانشنلهمااهموكلن،3المسكافعرللاصل

القوونادسطى،فىالربيالمجتمعباسم!ليقاا!ولوبيينلمىمجصل

ابليالياعلاعن!متفيضةفويلةبهقمصةاليشجمةاتهذهولم

ووللإضس.

انهاذعمالنسخمعودةبخنرصةولا2سنةكل،بين)وقام

علىفيهااعتمدوفد،العربيللنصكاملة!جليزيةترجعةاول

مقممتهفيويعتبر،كمكناونسختيوبولاقط،ل!س!و)نسفية

شو،الهمترجماالهثصفيهايفترجمةاولترجمتهيانايضا

هذه!ا-مولتلايناكما،كعلةفي!(قورنز)ترجمة!نوذلك

ايضا.فيهاساس!انهلظصروا!بر!)اثرممه

فليالينكعخ!ةبتر-بمةفيتشرههـا5سنةفى!(بوقن)بمدلأ!

خضصوقد-،اضىاجقاءسبعةفيبلمحتىلمحضيااجؤ"ءعثرة!

وكان،ليالا!االكندقسيمعد3وداالحثرةا!صاءفي

بخداهملهنفسهجا!نان،ح!تىلتقسيم6طذاتركوافدافنرجم!ن

نالص،ظرفيما!ؤيفلسبب،ترجمتهمن*ولينلجزلين6

الجملبتلسكنافنتهتضبالصباح.ومهيفلتىنكانوابأ!ييشناب

على(بر!)واعتمد،اخرهاوفيالليلة-ولفيالمش!رةالمبررة

(برسدوةنسفةمنالنق!ب!نشوا!لا،الثانيةكدكنانسئة

الجع!رةلطوعلة6ابا!نعليقات،لينلاهتمكماايضااهتموبد

حي!ورفيالشر!عرفةالئابحاج!ةامسيفي.*نصيزانزام!ط

ن!ةذلكا!ينظروهو،لحيهمضعليمئت!الاجتماعية

.)6!ا،موفياستعمارياتجا،همنالمخل!!

قد!قصصئشرفيوليلةليلةالفبذاعةالمقمونويتنافي

انيلذاعمين،منهاانهازاعميناللياليبننسخةفيتوجد

قصصالينفسهالميلةالفتعىقدالتقليدهذاولكن،تنشرلم

ا!ضىالشرفيةا!ممعئشعبيهة.قصصافترجموا،ءمم!نيتثابه

!كليةوتلكفارسيةفصعىت،مختلفةاسماءصتاصدعوها1

القصصم!نههاانبلبينها.امةا!دتض!!ثرقيةوتلك

التترقي.والقصصاشولية

تشبهضضصعنالثر؟لهألثعبمالابفيالبحثوراستص

المنربها،وليلةليلةمثةبكن!(ياسيه)الاسنتذوظفر،الليالي1

(3هم4ي+كاأأا!امالا!ه!امجلةفيلهمقيالفيمقدمتهالىهامثعار

الفرنسية،ادا!اب!فش-ما(لومميين)ا!ستان!فعىذلكفلفت

.*"(إ،لترجمةاثاهنقمهمنحيوعيهوعلق

فيكنورالبلجيكيالبح!!ةمنهوترجمعنهكعبسةكلذكد،قد

مناحعرذ!عنسلا،،الوبيةاصبفهرس"كتابهفي،شوطان

.4،لهاهتاب!اهذامنمجلد

!للامبكس!ةمتوعةتاثيراتالصبية.اللياليترجميتالرتروقد

والمرحياتانناشواالشعرو'لقصصالمرحيات!،ا!وربي

بظصةق!ييرهاوعظم،تضيله!هناالمقاميضيقمما،الفنائية

وفد.الرومافتيكيالصرطواللمعثرالثعنالقرن2اواضرفى



منالصبمنها،الرومانت!يكية!ايامنكيراوليالةلميلةالفمملت

،بالملوكالسغديةومنها،سحريضبخ!ياليعالم!الحياةوإفع

،الكررىالحقائقالىالاهتداء..فيالعقلعكلالطكفةا!جحومنها

غرمزتهعنوردته،"نسانيتها&الملكهم!!(،شصزادلاأناذ

للصيقةرهزا!ارت،بالعففةلجهالمنطقبواسطةلاارحش!ية

والص.الشىرهمذا!لقعنايرءيوؤهاالف!

العربي.اًدبنافيالينا،(لثصفيادالانتقلتالاخيرالمعنىوبتا

مسرحيةفيكم!وذلك،الاوربيةالادابقئيربضعل،المطمر

التيلثكل!ادا!ةفيوكما"الحهـيمتو!لدستاذشصزاد""

حسين،وطهالحكيمتوفيتىللاستا!زينا،ا،سحو!القصر"هنوانها

ال!ثصز.الا،ومسرحية،اباظةللاسننذ.عزفى"تنهرفىاداحلام"و!صة

.914لبأكثيراحمدعليللاستاذ

خنلفةمرةثلاثينمناكثرطيعتالليالي!نانولى-انويكنى

نثرتنهاو.،-وحدهعثرالثامنالقرنافيوافجلنرافىنسافي

!ن!تصور،الحيندلكمنهالغرب!هاوربالقثتافيمرةثلتمافةنحو

الادباءوفاصةاشإءوولأءنكلس!يالانرهظتفنغلحداياد

فيالليالىقاث!كانحدايالىايضاولنتصوذ).5!منهم

الاوسسية.ا'مابم

فيالكتابيالليائياثر

وربيلاادب!لاا

وليليةليلةالفجملتالننيالاسبابايضاحمنننابلا

التيكافتالارمة.فيالسنبوجشماؤربما،النجغمدامثلقلقى

لقراءةفبقلى!يساعنظرا،والانكلرريئالمرس!يةالادابتجتدها

الأكلوعلي،شعييةاكرطبعذاتادابتمارعلىالطبافىدييادوا

صيفةداتمطلفاتغئلمافكلتد'ميالعلراةممي'لأثبانىلنزعة5

النىتمفضالريبة1الصكةالبطيئهالثقيلةالمصصوان،شعبية

عميالع!رعن.لقدالشعبلعامةيبلمعثرا.لسابعالقصنب!

مد،)2"ستيل")وةامه(،!ددهال'أمثالالكتمابميهتلمسقطرب

جديد.كت!بةاسلوبإليللوصولسنيلمالأه،(،واثسونالأو

تقصهاد!،جوهرهثيشبممتوجهيوليدهليلةأد!؟ن

،لكنهاالالبفنبهاينسمالتيوالصقلوالضاحةالبلافةعنصر

يعيرونهاالحي!نذلكالباءيكنلمو"حنهبميزةالننىكلفنية

الشعبيالأثبالىبالنسبةتيثمنلاقيمتهاواحدةميزة.هتملاا4

قاساافهاكولناوالتهويلأ-لعةمبي!منثليس،ا!سءصوحوهي

ولولا،اليهطمحون!تنئا!ماالشعنيينلللتببياد!دمرفسه'

.5()!أموليبفدرحلاتكانتولا!لنولوبنسنككمالي!لةالص

قد،متفدفامتشعياالاوربي!يالالبوليلةليلةالفانرووكان

عنتلشفتاتيالسمحريةالنامضةواشعويهالخياليهبشاحيهتاثر

منالاحبنحميرفيالفربيونالكظبواصنح،الالرهذابنضلالتر!

عنهما!رةوموربهخاصةتعنيراتوالمها+لرهذاالهيننصون

واألخاردالسحرعنكلاماادبهمكليفصلواانارالواكلما

عم.بوجهالشر!يالبلخ

عةهاكشفتالىءالعديدةالصوربهذهالاودبيالالبتاشكما

هامتى:ناحيتينفيالشرقطحميةمنالليالي

الفربيةالقصةبذلكاستفامنا:الوصفناحية!-ا

وعواطي.لحوادثهاجديدةفاوعيلاجديدةاماخا

ذلكبفضلالمسرحاكتسبالم!رحيةالمنفرناحيةوالي-ب

قوياامتمادا!المرحيةاثظرمناعةواصبحتهلالأفنى

بهااوحتالتيالصورهذهعلىالشرقيا!سرحيالاثبابرإزكل

مابفضلوالموسيقىالرسمفنبألطبعلناحيةهذهواغنت.الليالي
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لصيالماتفانت!سةحيهمنفرمنالجمعراممالم!مرحمثل

.)55،البيدوالانتاج

فيئلغلاعئطقللاالتيوشب!فاوليلةليلةآلفاواثرت

نومنهلاعلىمساعداجمبرفكائت،اخد!ءمنااثاراالقراءنفوس

جديماإول!!االنوعهذااتجهضد،الهجاءاثبهوناشء.ادبي

ستاراولناسهماللأمرلداتخنوااذ،بإلتدكعامةالغربييناتصالمنذ

يتىلواان.أبذلكليستط!عوا.ومناظرهمشضصياقممهيسدلونه

فاذا،واعنشالاستارهذهلولا!كعدايجسرونيكونوالمما

يكونماايسرفماالحكومةآوأالكنيسةاوالملكينقدانالاد-اراد

سرايوالحكومةلاسلاماوالكيه،إلسلطاناصبحاطكانلوذلك

واقيكيرو!انذ!منايسربل،ظرساوتركيافيالسلطانا

برىأنفي-فىيبلانه-حرافجونليرىاة*إصمةالىفارسي

يرىانفياخرىوبعبارة،فيصةوسأدتهم.تسسمتيراهلاما

الدقيق.ذحسهالنافنةبعينهالاديبيراهما

املاسبفعلوصلك(،مارنا"يطاني3الكاتب!علوهلما

التي"فا!سيةدسألل"كعابهكل"موشسنكيوة)المشصرنسيالكل

الكلفسي.الابميالانرعيمكذانجاحالافت

كتابهيعدالي،،ميامأةك!نفلاكنابهفي"ماربدنو"جمل

؟نرسثلانل):ا987سنة4وفيلفامونتسكرحياقعنكتل!اوسع

وليمة،ليلةافمنفمتانهاالعرةت!طيناماكثيراالفارسية

.،(جديدالبالاال!والفيلسوفى-البسهاوقد

ازبك()و(دجما)ضاباتفيررىالرساثللتلمكوالقارى

اذاعته،النييال!ثر!البملهذافويةافارضاب!من!علهموفيما

اوكللا.فيوليلةليلةالف

القراءبسابقابانذاعيت!ةلفارسيةالرسالل1انننسىولا

الثلث-فيودلك؟المزيد.منهاطلب!والحح!تياللبفراءةعلى

.)56(عهرآلثامنالؤنمنالأول

موضعالالبيةاثيرهنهظهورفىا؟لمبمثرالليالياثريكونوقه

بحديد.ومنتوصانمنالا؟دهذ؟شكيئفىادهاواما،شك

ش،الرفانل،الغدسيةفيه.،ثكلاممامهلاولقلد3وتذقئتشرانا

الفوفد..الأبمنا!ت!وعا!ايقنعواانفيالكنابوحبمفب!ت!فه

)!دلتعرر(انحتىالفا!سيةلد-ئلقليدياكتاب!غنربنمنفحو

.)57(لهحالبكلظدهانفسه

من!ويكريفرالالبمنالؤعهذافجه:انجلتر"وفي

المدينةنقدمنتنثر.لىنتوما(،هاها!*1ادمصةظعر

منالمقلدين!لاءغنتقدوليلةليلةالفولكن،الألجلررصة

وهذهادبا؟هملهماضج!النيالامبيالنوحهذاعنكضب!ينبع

يقلعوتمااي!رفمةاللياليقدهتهاوإحداىومنانرشخصي!

خا!عاتلوينالتلوينهاوتقليمعملاخفاءسبلمني!ونمااكثروما

.لهه"*حيانبعضكل

مناخرىم!لفةظهرتاناللياليلصرا،ثلىمنكان!لك

ماعياونمل،بهةمنلاقتهالنيالنج!هظعظمعدهتصافىلفات

جهةمنالقراءعنهاس!دهـنارادمنانعان!ىاللياليفبمته

الجديداللونمذامنفدنساالباءمن!نفةاتناظتهد،اخرى

لخفىامنهيسغرواانوحرلو20سرمةفيفملوهامبهمصبغالنى

3لافىقجصالتيالممدةالك!دةدهذهنوقمص!مانبمدوعاقهفا

-الشر!هذاعن2يي!فيبكوةالمتدفقالالبفواحيمنفاحية

وهواحارهن!عيهيعل!مااهمالىشمدواسو"ليلةليلةأالفمثرق

احياناتقصهاالتيودفاهةالحوالثجهةمنالجعرلاستطراد6

الامير-برطياالتيالدحالةكانتولئن،ليهاب!وهاخرىجمةمن

جط،تلامارحلةمنالامرخوااليهيصلوماجدامعلة"طكاو

وهذا(هملتون)ومئاللس!ةموفوماهذاكلمناخلوافقد



:الا!رهنافىك!هاالقصعىمنكبيراعمدايؤلف(كريبيون)

سمجةتعليقاتعليهفيعاقسخيفقصه!انىيستمعمففلملك

وضلته.فبائهعلىند!ل

المطرولىالفدنسالكانبخيرايوياتي."ذيمرو)يفعلدكذلك

)95(،-ثال!!الؤنسيالالبفيالحركةهذهفيحيي(ويسبكل)

واعجبه،ضطكالاون!،ا،بفيعامةالشر!اثراتجهولما

المناظر.مناكوعهذامنوغيره(مولييرلبفضلاموميدياوغنيت

ها،وتصرفاوكلامهابملابسهاالفن!الطديف4والش!مياتالمضحكة

كالوىاللياليابرزتهطإطنانسحرهولالألشرلىغموضينزللم

زحفوانما،اررخريةمستوىالىالشر!اثارمنيكونانيم!نما

جيلالهو!عليهافظامحامنالةوظلوالؤوايةالصةالىذلك

وجماله.

ثهرزادفشخصية،يلاثر'أبرزلهكانوليلةليلةالف1اطكولثن

حواث!منالا!ارفيبهأاجطماوكلا!فعاشخصيةاصبحت

يكنبأجول!ييه)فهذا،ألجدتدالكثيرا،ثبلتفجرينبوعااصعح

الكاتبلزيارةشكلزادقتيحيث،الالفبعدلأالثانةالميم!ةعن

).ول.صف،عنهالم"لمكلانجديمةبقصة؟انقاذ!مئهطالبة

كصورةالاوربيةالاداباد"شصزاد"شخصيةانتقلتوقد

والعصة.لألقنبطريقعنإليهناويهتعبم،الحقيقةاالىيهتصيلمن

ترمز-الأوربيين!ند-شهرزادحكتهااتيالقصصوكانت

القلسبنعرة!يالروتنتيكية،الكبرىالقضيةهذهاالىاكذلك

.المجردالتفكير1صاولألعمافة

نورالدينفيهاكك)61(السويوالمصباحعلا،الدين:قصة!ثلا

اليهاالاهتداءدير.لافهالحقيقةالىيصللاالذيالمفكرمثلا

ورقتهو!رهبسذاجاته!الديناليييفتىحينفى،بعقه

اليهايصلالتيللعنقريةرمزاالسحريالمصإحوصار،وعايلفته

وألعاطعةوالهدايةالقلبضريقطنوالسعثهالمعركلةكنوزالىالمرء

.والاررآ

فيبو!حالشخصية1!ههالرومانتيكيالالداكذلكاثرونجد

،(المسهورالقعر"قصة،و!أ!الحكيملتوفيق"شهرظآد)م!رصة

شهرذادللدثنو!احلاموفصة،معاالحكيموتوفيقحسينفللدكمور

الومانتيكيةشكلؤادشفصيةتقربكدههذاوفيول2ةحسينطه

عمنوانهما:اللتينغوتهمسرحيتيفيوهيلينمرجريتشخصيةمن

توفيقمسرحيةفيشهرذادشخصيتتقربكم!،(فاوست)ال

تواةممااللتينفوت!همسرحيتيفي(ماوست)شخصيةمنالحيم

.(62)(،!وستء)

غربيادبمملكلعامةاثاراتركتوليلةليلةلالفوموضوعات

(حولبيكفورد)النهالنيالانجلإزي(فلاليك)كتل!تحد،تؤيبا

نص!نحوالالجليزيالكتابانتاجصبغوافذي-اكاثقش!مية

الفوطيبالالبلمانرهجايبالىفظثدابصبقتهقريبالأ!ن

وليلةليلةالفئرتاكذلك،بالذاتوليلةليلهبالف،ال!مانت!يكل1

دوكويني(و"(تنسونلكالثطعوبالذينانجلننرامنالباءفي

لمح!رسوهاالأنارهذاتىفالاثباءهؤلاأرسوسوالقت(تووي)و!ي

ءصدرها.ألىو!سجعوهلمعالملايرسمواانوحاولوا

الفمنبهموحمااولثرثيقصصتأليفاىاا،قباهإدىوفد

الشرفنيةادمصصهذهمنبتوحىانالى،منهامستقىاوولينةليلة

ويىلة.ليلةالفترج!اثرصاترجمتالتيلاخرىا

الهستكا،فنجدايضاالمسرصينالمؤلفينوليلةليلمةالفومدت

ونجد،غلاءالديناسطمرص-ة!لفالموو!يلانجليزيالكاكب!

ونجد،علاءاًهديناسمهامسرحيةيؤلف!لنرنسي،بورمارثيهل

كعيرةفطهافؤلفونالموسيقيينا&*ثبهذاو.ووحيالمممرحيات

مصروؤطواوبريتاشبيليهفط!-اوبراتجمهسهمااشصهانب

)،ول.الاسكاهى

لاومكتوليلةليلةالفإداعهااننيالعامةالموفوعلااما

اهـنديادقصصاوحتولقد،الرحلاتءوضوعفتهاالأدبعالمفي

وارحلدلهمعن!ؤ!وانمنالفربفىالرحلاتكابمنكث!الى

رح!.منالتغيلونعط

مستوىاهـ!ا!ض!3هذارفعاكتابانالأن!لميزيالادبوفي

بمر.غوورحلاتكروزوبنسوندوكتابوهمأ،لعامةاالادببورالمواضع

،حتىالابفيفذنجاعالكنابينهذينصادفالذيو"لنجاء

فتراتمنقرة5!الكتابيحنيقرالمانجليزياتردتكادلاانك

النجاح1ههاوشجع،تقريبااللفاتكلالىترجماوفي.حياقه

صفيرةكتب-لمسلةلف9انعلى(فيرنجول)الؤ،سيالكحب

وليلةليلةالفمنالوحيايضاهومستمدا،'سننرتغنللصبيه.

افتج!نؤثر!تتالسئدبأدفصمى!تذكر،بعينهاأكباءاانبل

نتبهفي(ويالزلالصرو-امعامرمالدلإنيبقووهاالذينمدايخمبثدممي

لرخ(المنمن.وحيهالكيراسنتمد"فد(ءا+م+ـلا"م!ولمي!ل14

نابناويحسن.ول)5السنعجلارحنفيالمذكورةالخرا!الطائر

الاوربيالابالىقرجمتهابص-ابيالكناوليلةليلةالفقليرنعال!

والم!رح.والقصةالشصمجالىكل

الشعر:مجالفي-ا

اصابمرعةايحاوهادرىحتىول!يلةليلةالفترجمتانما

ماوابرز."الامثال!عائدالمصالداحدلنكينلفرنسياالشعر

القرنفي(فوريونلكنبهاالتيأال!فرنسيةالامثالقصائدفييلاحظ

اللونثبلورلثرقيةمصاثر".لاب!هايعودواتيعثرالثمئ

ا!مثالقصاندفي(لاهوتنيناعئدهوءحابصكسالشرا!المحلي

كك(!فونتين)عندالمحليفاللون،لثرقيةمص!درانىقعودالتي

اخر.حيناومعلوماحي!نمابأهتا

.الفترجمةوهواحداواسببعلىيىمالظاهرةهذهتفسوان

-!أ.17سنة"جالان)ترجمةظصتفقد،الؤنسيةالىوليلةليلة

فيشكولا.عاماعتربتسعة(،فونتين)موتبعداي1717

سنة!عالدهنشر!د،-!!نترجمةعلىاطلعقد.(فلوريون)ان

.جالانترجتظهـورمنعاماالستبنعلىيفلدماباي2917

الزاغوا(؟الد!ويشهاهـأألهـس!)الخدخةمثلقصائديكتبمنان

كاهـا?أ*هـهملأهـ+ص!،11أهـ'15ولم!!ا*والفقمة

بهاوتافىومراتمرافهوأيلةليالةالففراتيكون"نبدلا

للاولتالرايما

والمق!-!ع!ا!نصيث!لىارجعناأقيوا

لاهـ7!'ا!9هـلأهـهـا.،"!مأيلأا4لا!ل!

تقعاواننيالضعيفينبينالتعاونمثلفلوريونبهايفربالنني

النيطالم!ثللذلكصذىويهالوجمنا،اسيوبةمديتةفيحوادف

حكاية"التسعماتةبعدالخامهةالليلة!للملكالتاجريفريه

البشانناظرانالتاجريذكر!4(،جليعادالمتبنوردخان

ايهاويحملكألاعمىيؤمانذلكفيالحيمة":والمقعد!ثميهـيخول

اذاخىئمارهانعجبكالتي1الشجرةمنويمفنظ!وهعلىالمقعد

وحملالاصافقام،الثمارمناحببتما.انتنجنيمنهااثناك

.)!6،،،السبيليهديهوصصار!المقعد

ليذودلمةالفهـلصواحدةهيوقوا!عهااللنطؤنسفيةففكرة

،لأذاكنفيهعاالمقعدب!نملالاعمايقومانو!افلور!نقصيم!ودي

الحك!يةفيكاناننيالفكرةصاحبشخصكلفهوفرلىمنىن

ومن،نولموريو!يدةفي(المقعد)هوبر!ي!نما،(ابستانفىظرا)

وبينالقصيدةبينصلةبوكلودالاعتقادمونيحوللاالؤقهذا

.ول*وليةليلةالفنص



الضلسروليلةليلةالفبقصصتلاكلوااالذينااواظاومن

قاثرالني،1813-الا23فيلندماريكدسسلى*لماتيالقصإ

وابتاء.اليونافاالاث!احضانفي!رقىانفبلالث!رقيةبالاداب

ؤليدةيىلةالفبقصصو!صوصا،بآلثرلطيتاا!يمةا7!اهسنةمن

76!ااصنةمياذامبرىافضصيةلقصثدهمامةمنها.يستمد

وذكرعراحة،(الشتلىحكاية)بعنوإن!يلةقصصية!ميدةنعم

من(5"2صاجاوليلةليلةالفحكاياثتكاحكايةعنانها

الىطبعة،ليبج،!ورقسهينر!ثىنثرة"فيلن!امم!

.9و'دعمربدصياد5،حكايةعنطحوذةفط!ومي،"الببليوجرافي

وادلواـلثاءهـ)بعنوانفصصيةضيتنكلاثنهليةاا"لسنةدفي

حكايةك!ماضذةوهي،،،ثيصة:حكايةالسعلطانلصمبالالهيالض

.(صبعحمفب!ةمنيليهاوما16اعىج)وليلةليلةالففىهوبان

وليلة،ليلةالفبقصسفيقندنلمذالنايتبيئالقصعطه!امةومن

لانىفيهااودعولكنه،الحرمميةبتفعيعلهاالحادثةإخذه!

إشاع،كذلكوالتهيالنقدمنهااستهمفوسياسيةاجتها!ية

الملأكاالتييتبينانالمرويشطع،النثةالانعةمنجوأفيها

لاول.ومقلاتوضملاووهوفصحبهسرفىميلنهبينه!

،طقدعؤيةنكنلموليلةليلةالفالىالامربيالخيالىاحبة"ن

النعىمبيناللذيخقاللحطةكلكلصرالمجلاحكايدااتامت

.،فاليري)تعبيرحد،ع!والكلمى

قهالرومانطيقية1فئدلتالشوالأبحلىا!ؤلفتكنهتواذا

الييصدلاةهنا،فيهاوليلةليلةالفاثراد!باقتضابإشالىت

القصةيقلدانحهللمللعيط4االابانالىيعودبليلا.ورمذاقعف

"نامكاليهايئعرلم،ولالةليل!ةالففىالممثلةالشرمية

اكتسبتالقوافطوعاتالقصبعضبلستثناءاوللمييلأثبافا

.).الظالدلأثمبصنة

عليالروتنطيقيالشعركلوليلةليلةالفإثركتحر!لم

تبدراسللشرلطالمحليالجوتصوشرملبلسحيةبضةامدا-

الننرديةا"صالرذات(لافونتينلهضندنقرأان،وتكفياسؤاواشد

الجوتعويرضعف،لنالص"راسين"(،بابزيدإ"مسرحيةاوا

وليلة.ليلةالفكنابا!انرييينتس!فبلالشرقيالمص

الساصةوليلةليدةالفباجواءمباشرلأقالرافلهسان"نستطع

للمؤلفالشرقيوالديوانهيجو،،!ثرض!الفىالحلابةواك؟نها

.)الأ(لكو!يميمخانوكوب!لبمتهال!بي

لجن"فوة)،(فربيةفانيةوداعلأوولالقصفولأ!قعايدان

(،السافي))ـكتاب!و"الشريث!"و(،المنني)1وكتل!،!جو

وليلةليلةالفاجواءمنفىيبةمولاليستامعنأيسفىبصته

إجوبا(خانلوبسلقص!عةاتسممنارغموعلى.والوإنهط

ليلةإلفاجواءملامحينايمابيئنالحفانناالصينيالمحلي

فيا!لقالشاعراخيا!عليقتمردوكانهابنو!هاال!يدةوليلة

ارومانطيقيةالقصيدةفلأ!تواذا.2*لالعيدةاالصيناجواء

ذهنيةمشكلة"ادمزيةالقصيتكثتواذا،الشضركادفقة

ا.رمزيالشاعريوجهاندونيحللمالاختلا!هذاظن،،ملتوسة

ي!لسانمخيدةفيفىل!لماوالشرفىلاكيف،الشرقنحووحيهالاودبي

الاودبيالرمزيالث!اعربروحاليهلهفوالأس!انيالعالمذلكالاوربي

عالمفيبفراغصدماللييلانسكذلك،عشرالتاععالقرن!

واضارالفرنسعيةالو:دثةولدفالتي!لمايسنتيجةالوا!ع

الشعوبوصراع،سشةالسبعينحربوفىاجعنابليون.طموح

ليذالفرموفىلشرق5ورموزلاكيف،'لالستعبادمنللتخص،اـليالي

منههربالنياد!عتجردمويةصعورلخلقطيعةخفة،وليلة

.!*اومزيالشمثرا

؟شاسو&ناولبرن((وليلةليلةاًلف5كانقداالذينومن

منها،ينحدرالش1الفرنسيعةالروح1بينالجامعالشلاهـالقصصي

الثورةبسنبهاجرتفرنسيةفهـمرقه،اعتنق!ا'ثيالالمانيةوالروح

با-ار-،إلىبفرنساالما!نمقأ!ةفيبونكررمقرها!نالنرنسية

يناوو.3فيولد،لأا89سنةفيالبروسيالجيشاليوانضم

بقيبرينما،.ا،سرةثمت!بألودةلهانابليوقسمبمولما.1781

1838.افطى21فيفيمأحتى،اا!انياةالعديدوطنهلياولبىت

عبداللهقصةءأالربيةالفصىفهشامسواخل!مابيئومن

توجمهةعنعرفهاو!ك،وليلةلممةالفقسممىاحدى،والدرويش

:عنوانقحتجلانتوجعهاوور،جمدفيماءالدنسية!!لان

مهنمكوتشصامثامسو!فا(،مبدالهباباالاعى"حكاية

ويتابح،بيتا018اي)واص!بونخمسعدتهاربالكيهةمقطوعك

لبسانع!ورتالربيةالقصةأنفير!،ثقةبكلالقصةفيها

اما،ار!ثيدهايونأ!ةم!نييلاميص!حهوهونفسهعندالهبابا

ا،ول.الفائبصيثةفيتعكلشلمسوعن!د

المانةخكلإنكليزباديبااوثاعراتجدانوينمو

باله!صبايوبي،قاشلمبافهكتهالتىليمفىالاخيرةسنةو"لخمسين

مى،!راكان1843سا"اا3منةمنالبلاكلشامرسهذي!وبرت

فص!تهكلصاي!هاجكلفانلذ!،حدكبسا!وليلةليلةبالف

كلليلة،ليلةالفباسوبقنافىالتى(الغتد4لطبةا-.اروصومة

منها:ضييعقىجةوهله

البحرىبهدقل!،عبمالدارخلا!شلبةاننونثم"

موته:باع!وص!

ا"االىياوامكليضومومم،لرممهأفت"

((*نو!حرسنياليانكل"

"العلاصبيدهوممهمنياان!تال

"،،

والبية،بابتهاجمعريالىنيبمت!!ن!لتىمنذممنتفالقا"

عاقنتنييدلهعطاصزت!اللنةسلاةلىكنتواظ

الشة.وعقمتني

افقدمفانا،الانسايةعواطفكلمنتطهرتكدفو!دأالم

النيالجنسواستنعال،معيئتكتحقيقاجلمنللممل

المالم.منالثريتوريبلد

ساعدبمضعفمنتجعللاةاييياال

"اعليهمصعمانامالفشلسبنا

،،،

جكلمنفيهامابكلمشرقةالشمسكانتلقدا1

الئعبيةبثتعتيالسعماءواسشبثرتالمحيط"ستبث!روت

الاخيسوضولهمرأسيممنثعلبةات.مهوقدوألان

الصنررالزودىفياالنعر!ط،وفض

من!هالتريبةألاواثيأمتطىو!

لتهوجلىمطهابطأ"لبحرالاموأجالعريضقعرتفعاكطيرواحتضن

عأسالشمسبنورلفالمظالجرارغمهحتىمحدظبقيرقد

.(،أهسالمتعبين4بنشيشيحان

!ي،،

،2918-.مهـاك!(الب!شاممرةتينن"لنربجمذلكاول!4

االفنلاميةقصيدقهذلكفصة!ت(جويزوليم"ا!شثرلطكبهمابصراسة

الشاعر!استوحاهلمةخنميةكنتيجةجاسا"ثى،(لوكسليايوان)ه

التصيمههذهخيالىونلحكل.طمطق!النرجمةصتدوليمقيجمة

الفذكريات"؟ث"ورة!يدتهولهلى،اللياليبكابثرهلب!سن

اثعا.!ر:ابهذاعريحإعرا!ا"وليلةيت



برهة،اتركاليماحبي!ا

،باكراصباحايقاللاالوافدامما

هنا،اقركقي

بألبولى،ليافخا:تبنيانيوعنمعا

به،لييدحزالأصاليهماوكلاكاهوهدا

يفنف،انوالكى

االسبخة،الارشيجاورفيماالمخفوالوعيض

لوكسلي.ايوانفولى!تطاير

،بعيدةمسافةمنالرطيةابقاع11عىيشرفالذيذلك

تزإرالمحيصمنعرجاتوقجاويف

،شلاتالىإقىلتوكانها

اتي،الشرفةتلكمن-ليلةكم

،ادلبلابشبمبكسوها

مضج،الىآويانقبلدافيت

،النربنحوببطءينحمروهوالجباركوكب

ترتغ،ال!يافيهاثاممذليلةكم

اللطيفة،!!صخلمن

اليراصا،منكسربوتتالق

.س6"الفضةمنجديلهةكليتغب!

،،،

المسملاالايياليةوليالةليلةالف!صعرفناومثلما

وليلمة،لينةلالفالشفاهي،فئمرحلقالظثيرلبوكلالشيو،الديكاميرون

هيمستوحاة،مماثلةايطايىةثرية!ةالحديتاممرافينجد

امصثقد،وليلةليلةألفاقصصمنالاستيحاءت!امالاخرى

هيانما،الوبيةوليلةليلةالفقصةأنالادن!الك!منكثير

لودفيكاالايطالي.للفعر(!ريوئواورلأنمو)قصةمنماخوئه

الكنابمنهناك،انمع،القصتينبين،:يرشبهلوجود(اريوستو

المتشردالقىفقد.القولهذابفيريقولمنانفس!الأجمالين

عننفيسةمحضرة0291عامفيرينا!يكايبمأككورالكبير

فياعظموفعلهاكان-باالقاهرةسالغربفيالعرييةااسنية

اور،فعو"قصةالىانظر":فيهاجاء،الثرةيخينعلاةنغوس

الشمروليلةليلةالفثنلىمنكلهاماخوفةانهاتب(،سيوذو

واةث،غريبةوهنديةوفارسيةعدبييةضصع!احتوىالللي

قكا!قطةسيماولا،واحطوالمغزىولاصبما"لاس!بفيمالتجد

العالمفيلشيانهزعمهموهيالقصصإهذهجميعحولهـا.تدوراتي

عربواالذينممالصبانيحتقمونكثيرونوبيننا.عففةامراة

تكلمولتد،افش*سضهناولكن،،فوريزدلااودلالعو"كم!

وقعتمرفةان":فقلا!امارى)الشجرادرخالنقطت1طهكل

وحوارر)و(ا!بوستو)ا!ضعىذلكوليلةليلةالفمل!

وااخرهاا!اولهامنشلمهكلها(جوكونط)و(إالتودفوا

فيبس!يطتعييرعداما،وليلةليلةالفضصمنمنقولةبلاحرى

هذاو!ن."الاهميةالقليلةال!وفبعضوفىالالسماءبمض

ولا(اريوشنو)قصصقييمةمنينقصلابصحتهالتسل!مفرفيع!

ا:!االقهمصهذهلانوروتهاوسلاستهاجامالهامنثيئايفقإها

اثرمنكرعلىوس!صدضتالني*يطاليلأحسعربطلعمنهي

موقعوكانتعجيبانجاحاالقصةهذهصادفتو!!.الاي!ومرور

كانانبهااكاسوتطق!ففامنبدغوالتياتاضبيناجاب

الم!."المقلدمخهمنكعيريا

القصةمجالفي-2

لانضولىميطشرالبامنالقرنفىالأوربياقاريءكانلقد

"اًلذيالحبذلكس!مفدكان،بلادهمن"وااناسالىيتعرف
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يونجديداشءعن!بحثكك،تتصرلامثالية!والبجمدت

.قىنخلالالفنحصرت،اليوالمكثيةالزمنيةالابعلافيودمنبه

الاوربي،الانساننفسملاتكدوالكشفالمغاسةروح.وكانت

شبيل!وتجد،وليلةليلةالفتستهويهان4غريبفيلملذلك

إفااوشخصياوخوارقها"مداثاوميدانلاكيف،نفسهالى"لسهل

وطافيةسليمانخاتمبفضلتانرة.وامانالزمكابعادبهقتجاوز

الاير.والصكارغوطلاسار!بسا!عف!وحينا،الاكفلا

وروح(لكلا!سيكيعثرألسابعاالقونالهبأمنلألمصثهناولكن

الثلاتالؤنفيايوربيالانساننذستملاالتىوالكثفالمنامرة

فلق!د،وتيلةليلهبألفالاهتمامسببوحدهما4،يتولمعشر

"،،طمالخياليمص،انيمكنلاعنمر"علىوليلة،يلمهاثاشتمكإ

بزالغربومظمرانجفساالكثيرةالفنية.االرازهافيتبا!اسزيكن

فانهاوضموضسحدمنالقصصمؤ.كلكانفمهما.الجيبة

شخضيانهاظصتومص،االحقيقةمنمتيناسأسمهتعتمد

التي!لمظطزاتفان،انتغييريتينلالهلاواحدنسقوعلىسدجة

اليطريميلفيهاحقيقيةمخاكلاتالشخصياتهذهبياتقوم

.ال!يب،دخيايا،العجينةهظمراتهاننايامنوفمح:التمثيل!وح

بهاشغفلماالعفةفصهولولا،لبابيفىخلقيةاسسا

بصفالزمنمنكاملينقىنينفيتحتضان،ستطلاتولماالأوربيون

لهول.السواءعلىالسذجواالمتطمين

يىنفسهليجدوليلةليلةالفقراءةمنالاوربيالقمهـطهرويئتهي

ودلة"ليلةالف"الايوهـسد،يكنلمولكن،المفىيدالىشو!

يقطالم،يقراءتهايقتصدافلماسرى+لهينمموكانهوا!مة

يستمتعحتيالناكرةبفقطن!عيملويتمنىائهمدة،،ستئدالال

ليالةالفتسميةاستعاراتوكانأنجديدضهوليلةليلةالفبؤاى

المرجم!ةالحكايكوعنلاينلاسماءواثرمنيةادرريةولميلة

فكان،الالرجمهإلقالهـهتسكينفيبمو!اتفلح"لايؤلافةطلقلدة

حكاياتنسقتقلد!ميةمجموعسعدةالتواليعلىظهرتان

فيلتخرجهااحداثااوانماذجمنهأوتقتبسوليلةليلةالف

مودل(شالل)للسيرالجنيكعكاييتجدعلة!؟ب

3!ملمه3اكهةههـ"أهـح!ولأول*

ام!،+ـألمهـ4هـ"3!ااولأأه9هـول8*:الاسيويكلولؤاوعقد

97،لسفاريكلودايتينلوحالة.الوجودانسوحديث،له!تمان

الضتاجزاسبعةفنىو!ا،البوتوليلةليلةالفوملضك

(،!ثرقية!ص"و،لجانوتويلةليلة!فوقملةبزجمة

الثعبيالالما،!1القصصمنمجموعةا،!نصلوهنا.).ههلكايلوس

يزالىولاالكبرىاالن!تالىوترجمجداواسعاانتشاراأتنشرالني

جمهونقصد،اليومحتىماالهذلأ!اقششاراالشعبيالقصصالرج

(1863-1785.)يعقوب!ين("ءتوالبالاكفا!حكايات"

فيمنهالاوالىالطبعةصدرتافي18كجب-ا786صموفلهلم

توالتثم،لألثانيالجزء1815وسنية(الاولالبمء)1812سنة

1857،سنة!يالسابعةالطبعةبلغضااثالفينحماةفىطبعلاله

بانهماالحكاياتهذهعلىالتعنيقاتفيالمنمففاناقرفوفد

و!ه:العكاي!منثماناعولوليلةلميلةالفمناستمدا

.!91ر!للئوجتهالصيلا-)1،

.(68رقمةوسيم!.ا!ر-)به

.711رفم"الشياينرعونستة-)-(

(29.1دقم)النمب)د،-صبل

.،6"رفملالثكالةالطيور-)هـ،

.79،1لقالحيلالعين-!!

.!96رفم)الزجاجةكلا!وحسنه

حكايةمنماخوذة"لاخيوةومته(ا2!أر!)سم!جبد)عه

حراعيا.لالاربعينباباع!



هذهمنو!ث!ربنائنتينانوفرر،لطين!نفرإنتم!ي،جاء

لم،،وليلةليلةالف"كافتولها،شرقيةاصولفواتالحاطت

افنراضالىطلوافدالباحثينفان.6لبعدالالمانيةاالىترجهتقد-ص

بقليلبمدهاوعثرالثالثالؤنمنذ!!اسيانيةقىجمةوصء

واسعاافنشاداانتشرتاثييألحكايكاهذهمنشامااثرتالتي!ا

افىاهتتناقلهاالمانيةشعبية!صاوصارت،الاسعلاةاوسيئ!

الخل!قةالامورهذهومنمجرم*خوانالتقطهاا!اههمومنالناس

عليهاهيا!نيالروايةمنالحكاما!هذءتطورفيننعرانب!ليحث

.جرمألاخوانماكاالتي!!رةالهوليلةليل!ةالففب

اولنيافىهانلااتنثاراانت!ثرتقدالحكايكهذهكانتولما

منهيتعالنييييلاولالمعينوكانت،الطلمبلادسائدوفيوخارجها

!تدىالاوربيةالأحداثاعظممنلتمدانهاحتى116،وروبي"لشباب

صاحبيهابينعنينةمسجلاتدا!رت،الحد!ثالاوبهيالاثب

بعنوانمشافيمجموعةاصدرااللذينا،ارنموكلونبرنتمووبين

والههرالفنيواتنعرإتفنيةالصيافةا!دا،ال!بيالبوفى"

وليلةليلةالففصىنبعضم!عهيدلىهلافن،ا!تعبي

'لادبيةأث!تقابةفيكوينو!ي،الاورييالابكلبالغاترمن

)اهه.،لالدبيللثببلفنيةوا

حاسماثورالظخذجديم!ةبعواملعشرالنناسع!ا?القرنولقد

اتيالجديمةالغنيةفالملاهيه،وليلةليلةالفا!ستيحاءتغييركل

البردناسيهواوالرمريةالرومافطيقيةوخاصةألمذكورانمرنكيكصت

وا!سصتو!النيالقصصمنألنىذلكلظصرالمجالافس!قد

وحينابهااعجابا.حينامباشرةبعورةإ:شرميهالاس!ر!يفي!

.استفامها!افىإقرطالنيالاثب!منسضية

ذهور،)وقصة(اهـهـمامهـأ1(،الكبصل!!ةظهرتوهكذا

.لههلتون(ا!ولله4ك!ا!''ال،(الشوكا

ووضعالتقليد،وليلةليلةالفاطار،كربيون)استعارااكما

هه.ا"2الالفبعدألثانيةاالليلةكلضفىادالبعنوانقصة(جوتيه)

حيثالدنعركوصلحتىوليلةليبةالفانتشا!مدىواتسع

الفاصانالمؤكدومن،التطيميةلقصصه،اولنشلجر)استوحاها

.للاطظلاكتبهااقىفصمهفيايضااستوحلااقدانعرسونهانز

ليلتوليلةلالفمبا!ثرااثر!فنجد،الديثةاالاوربييةالقعةاما

ففي،وصوطنيافرنسافيالقرنهذامنالاولالنصفخلالفيها

،ملعنرنييهديهنريكتبهمآاللتانالقصتانكانتةفرنسا

مجصعتهوضمنهاكأ7!7مهـ9هـ4ياهـياك!ق!!43،ه"دشصزاة)

المعيافربمما،ملأه7هـ044ملهحم!'ا5،(الحبرحلة"

!يماوابرفى..ول!لةليلةالفالىا!ديثالشرفىالفرنس

الاحسداثفيوالمكاز*،ألزمافيالتكييفذلكهورنييهميمند

وليلةليلةالفومواطنالحافربالعرالاسطورةعمريم!جحيث

اثأءيصتشع!يارانرنييهدييتخيل.بمالهاعهدلأبمواطن

الحكم،ليتخلفهانتلبثلاالتيثصزادحكايخات"الىاستملا4

العرش1!تقيانفماشهر!ارحضمنبسنث،رزادحظيكنولم

هيفاذاالحكافيالىالاستماعفيالملحةالرنحبةاليهاتسريجتى

كانتانبمدالحكاياتلألىكلماهاررويمنالىبحجةتصبح

اعلافوالامصارالنمغدفيكنشرمنشكلزادوترسل،تبتمعيها

جملالشبانويؤافد،؟دع(معنهايذهبفصصادبحاجتها

اياولكن..حآياتامنع!نمهممااصنلاااممهايعرضمنهمواحه

هولاءمنكلويعافنب.إ.الملكةسامعلىالقضاءفيينجحلاهملامن

راسه!يفصلانمنب!لااالنهبصلمفشهه!

معياتيوسيمشابلمحيععالتهاعلىشهرزادتعثرواخيرا

قاصها،بحبشصزادتقعحنىطو!وفتيمرولا،فييبة!اطه

يجعلهبهلهاف!4يخلصتصثلأدحبيبيتركافىرنيمهيشياوى
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الزمانياثنكثيفعنامرتبماوهنا،الثانيةالقصةفييخوفها

بساطم!لتحلفالطالرة،القعةصلباليبالدخول،والمكاني

خانهاالضا&هربة1الفرنسيةوالمزاة،الابطالنقلفيالع

بردورها!اكاالتيبش!زادلتجتمعالا!داىمرحتمخلحبين!ا

ول.)3بالاضىمنهماكلفتتعزىحبيبهافقمض

برعيانحة(،!ا!وهيلين"ا!كاقبةفامت!د،.رومافيا!ياما

القصعيليفناامتطلباتهيهاكتملتمبتكرسياق!ىشهرزادقمسة

الشخصياتوكذلكالتهسسلإمتنأسقةالاحداىيخهجامتاورفيث

هه.)4وصارةبحيويةتتحدكهيافلا،بشايةمصروسة

الاودبية،القصةفيوليلةليل!ةالفتثيركلمهمةناحيةببض

وفد،ا!تعسالتىتقنيةس!ينلىا!ذكهالنيالدوراوهي

القصة"اركانالممتابفي،افومسترالالمورهذاالياشار

لسرذوالتثويق،اطنمريالاول!جمهللياليقصيلعلمتلقدةا:!لحيث

نا،:وليلةليلةالف.ف!يشي،ايمنافوىاًلاخرر"العنمرولهد

عمنانتياًلبوةهلهان..حيانهاننقذاناستطاعتشصزاد

:ضكلئادحياةنقغت4التيهياًكشعويقعئامرفيها

)هها.،،المباحالكلامعنفسكتتالصبا3شصقادوكرك"

:المرحمجالفي-3

فنةدىلعسوضتالتيفىا-سمرحية!انباوضمنااذا

فىاحداثهأتموروالتيلشكشبر(عطيلةبم!رحيةمتألرا،1732

ؤ-ءةمنذالاوربيالمسرحتاريخفيوجشاقيتركيلونذ!ي!شركيا!ر

سسوىالعشرينالكلناوايلحتىعشراثامن1القرنفيجلان

والثانبة(للسينعاالاولى،وليهليلةالفعناستوحيتاةبئمسر!نر

المرحصلةانالقولالىنخلصيابلناماوهذا،(لفيرنا

عثرالثضالؤنينخ!مصومةتكونكاتوليلةليلةبالفالاوربي

)6هه.ع!ثروالتا!سع

وال!يدةليةالف+لرمثلافج!اولعرالاوربيالمدحكللاما

الكلنسي.(سوبرفياللبملاشصفىادامسرحيةفىبكا

الففيشصزادحكايمةتبدماكما،سوبرفيالمرحيةس!؟.

مملكةالىوم!تهنوجتهخيلافةندبنانشاهباكنشلأ!وليلةليلة

.اايعمأاخيهنوجةبخيانةيفاجاحيثارش!اخيه

عذارىعلىنقمتهجمش!ياريصبولميلةليلةالفسوكما

في!رس!اثميروجه!بنيرأء،لهءفاقهكمانليل!ةكلفنى،مملكته

يجهليكنلمالمسحيةكلش!يارولكن،ةاجمدالىالصباح

ن3-4لقد،وليلةليلةالففيكانكماوونهابنةادشهرزاوجود

حيعتهقضالقبرمكتبةالىقترثدكانتاذطؤلننهامئذصفىاديو!

ويلأمثالوالاشعاروالرالتمالنىسيالعةثنبكل!يلاوقنا

الغعر،فييجريكانماشصزادع!جمغنىيكئولم.والقصص

ث!ياروكان..افطالهتناقشهشهريدلأليتندمعكانتمالكثيرا

نفسهاش!وزادوتصض،اررللدفالاب!نافش4كما،ينافثمها

وقد-ش!يارولكن،لالليالىمنلليلةعروسهننكونش!بارعنى

اهطنتهتالمصروادتنتىانعليهايشى-وشابةطفالةرعاها

ضعأنشصنرادطبثولا،عرفهافيرفضالابق!اعرانسهاليه

..عحلهاوتحلعروسهفيودقفكعن!ما"لواقعالامراممش!بار

ومن،النمت!يجةمنيحغسا!إهومهمككثصياري!هاوعنععا

الرفوخمنبدا!شهريهريجهفلا،بتحذ-سهتبآليلاثهرزاد

عروصا.بهاوكبل

يسمع،نشصيارمنثصرادظلبوليلةليلةالفكلوكما

طامثصذادطبيكلولم،مصيوط!قنامبلادينالذادلاختها

الى.ض!يارلبماختهةمعبرمقهاانمعبقط!؟مرةكهجؤط!لا



قعبماناختهامنفىاددين!وطلبوهكداحكايلاماالىا1الاستماع

يلب!ثلاثم،الامربادجملافىشهريارويعادض،جميلةحكايةلها

ايلايها:حكاعتاهـينوتشت!!شصزادلشصيار،النهاية!ىيرفخان

ينتبهرشص-ولكن،الخ..الالالرالحصان،.المفاريت،علاءالدين

ولكي،معهتنجحلنانها"لىفينبهيثسهرذادخطةا!اصاة

..الجرمعلي!عرمبمالملكجلادهيذكرالواف!!لامراماميضما

لىحيانهش!جمديسمصلمبعبالاىثعصاركنجيشكلز"دوتنطلق

اجلهالضحيةيطل!بعبدالملكواسالصبيماءاذاحتى،ت

.افاالهيث!لجر

وفتيبحو+ممه.."لضحيةينتعرواقفوالجلاداللياليوثر

مرت!ليهلقد،الش!ي!!بيلمنالمخدعبل!علىال!لادوقى!فيه

كناللواتيالفال!طم'انوما،سيفهيسضملانلونليلةملا"

عالايهنشهااليهماصصعنمتيشهرزادفدبمامعيرهنكتكلن

شهرزادوتجيب،ش!يارمعلفلاحهااستغرابىمندبتبراعتها

منليسفعلننهماالعذارو"بانمئعليهاكن!لالنغيلاسئلةع!ى

تفطها،انامر،ةكليامكفىما!لتبل!!عضاتمنولاالسح!

غيبةبعداليهعادالذيلاخيهيقولانفىيترررلاشصيارأن

وهو،،االحعىبينظكلتجوهرة"شصزادان،اشهرملاية

ف!ف!الثعاهولكن،زاددينارشالزواجاخيهإعلىيزحلذلك

هذايحبلاانهكماجميلا،)هـليسفهو،اخيهعبلكل!ى

."الا!نمنالنوء

يشعرانيلبثفلا،شهريلاعقلسوىتشبعلمشهرزلددكان

افتقدهعماتوضهع!ذ*دينارالىجم!،البألىبطج!ته

منعرفةتظلبلذوجهايفعلهبماشصذادكلباليول!اشهرلادى

مطللالها.الى

ذاددينارمنالزواجرفضهع!يخممانؤينانشاميل!بثلولا

-صترفضش!يارولكن،من!"لتزوجهالسعييسمالهشهريارذيقصد

من"حاجتليسد"الخعيانرئشي"ليللذهابويمثوهاخيه

بياحلقدأيالكاتديخذادر-لدزينانشاهممانهل."الحر-

عسحوفى"بالممزوجةالقعةشربعن!معاالض!يقيةبعواطنه

.الشصزادبحبهباحلقد..مبصيدلهقمعهاالتي"الحقيقة

فيامرالوءابهماويظنوثزادث!قيقهعلىشهويهروينفم

الحسانكستسيشهرنرادومناي!يهفاب!ععبدالملكجوره

ييرعالطائروالحصان.."بحكاياتهاترتقيهطالما"الذيالطائر

.النداءدلبيهةالى

البراعماقطمنإنا.إقبلها

اليلةأسيديىيااخممكمي

وقلبيجنحيافدماني

وخالعكسلاحكا!نانلىاسم!:سيمش

لحريفاالطفعك!!االاالسطالىااضدلاانا

الئضاءائىأصمىاسيرثييا!ياا

الحلوةالحياةالاعاليفىفهنال!

عالمالىعالممنافؤعنممااذ!ولن

أحفرةالسد6مةسيدتيياانتهل

ولايفالنةزينانمثعاهمختطفةا!مالرالع!نعماشهـذادوتكل

العين"النىيعصععندماالاف!ينانوشاهشهرفىادفرارالىشهريد

معدةشصزادسرىانه.ذاددينارلرفبة/اطهعة(،الس!كة

يصيحوصعل!،الزرقاءالهاءفيومثعيءولا،اريظءبألسملا

حافايمتطيانشخصينالناطةدلمحاًللي-الخصيلا!ييس

السمه.كلبهمايحلغطثرا

فعلتما!بعقيقتفاانكفنراددينارولفى..يثريارويزد

هوهه..ليهبمنش!يلاضروتغعومجلاه6تقاعهأخشيةالأذ!

..الليلجمب!نمابيضاءنثيمةبهوت!النافلةيمخل"لسنونو

بأنالحرسرئ!يسيخبرهالمثاعل01اصلاةطالباشهرياريصيحوعنسا

أالقرةفافلةكاثفلتلدالنجونمأحدىلانلذلك.دوملا

فييشكامحقدفهو،،مكافهفيا!صيانرئييممدلقد

فاههوها..بارثةمنطقةيتوقففىان."لقعريلبثولا،ش4كل

!ايننلمإنهإ/الوسيمةسحنتهتميرتو!القعريمخلزينان

سوىفث!يئا!ل!لمانهااخبرته،،الساصة"ولالتبملاهدا

اطيبة.ال!نبيلةدوحهعنالشاوةازالة

!اةطصتؤشصزاد..سلحغلاها&عبداطكا!عهلاتىللقد

نسهالفورعلىشصيادفيعلنمبتورةيمعابأنفنظاهرةاطكامم

مصهيحل،ناحيهمن..ضلعبصبضمنهبمرماعد!واسغه

لشعب1ويهى،بفداد!بالجو!القعرماخذ"؟وه!..(لملكفي

سلطانهاديعيهثصيارمقو،،!ييه.كعصيدطيكهالى

اللمعصذاتو،جمرلزوممنيعدلم،قينان.ثاهالى.ةالجديد

.)87،قاهريقهرهولن،،!لحقاليوممنذتلقوة

وأ-بها،4وكاأوليالةليتالفقى"!أالثياكرخييعنا.ومن

التابر!ثعخصيةفتقى2حيث،سترانمبط'وفست)السوجميالمرحمي

وقمس!.بعذايهببضالمرو!"نبوديأءالق!سمابو)ةلال!طخر

بهأاضذأءكمسدماوءامديم1

فصودحمشةكيكهع.'!تبولثطالقال!مابيح!ا*ومسرحية

إلزواجإك!كناىالتيوابنتهالشحعحالطن!بودكطفا!عصف!!يرة

شبكةفيالذكرسقط-وأفثىذكر-لعصفورينحلماركهلافها

الثرفيتؤكها.ألشبكةائابئقي!ئى..!سق!ومرة،*نثىفلالقئته

بينما..ويروجهابحبه!نصأميرالكن،عيئ!م!نعرف!

لهيتركا!ليفةحتىبحنائهالصرحيةصخاءفييعلالنبمدي

حافياويهشيالطنبودكيفي!مهه،3القد!الهحهبد*جديماحلاء

لبديده1طحهمهحف!

لالىالطنبوريالقدمابيبقصةق!كرناالم!مرحيةهلىه*

مماولأ8سليةوباسمامصريبثوب؟الميناوتعي!عاوأيلهاليلة

ينضب!.لاوبخبوعاالهممصعرثريل.لأالليالي!صعىانطىيم!

الفلاكمة

اخ!ومنافؤفيونهنولدي!ليلةالف.جلانقىممانإمنذ

الشرفيين،حيلا.عليهاكنعكسصالقةصورةان!القافةمنم

اللكللحوصيالاركل،وصفا-واعتمموهاارصع!يبالى.و!نهؤها

من":جلانل!ل!منقوا-مكانهيصعونوومذاكاالعلماءوكان

المبعةوثوبهواديالهواخلا!بلااتهياطثرقطوليلهاليلةالفان

المثرىإلىدحلفهـافهقى(هافمن،لهالصلافةلألصورةوانها

؟ليه!!سوورور52هسمعه

امينافيوحسنت،الاداباحديع!وليلةليلة.الفبلافوهكذا

اللعشاقوقنفيساللهرضى،وسلوىللحزانىقعزيةفكانت،الجميع

ول.9لللحراءوتفكفة

كانه،للزبيبعووكان،سومصصر.للزبال!ثرلطمع!لقد

لصورةاهذهتركيزفيئادومها،والترفوالثووة"اكفاهيةعالم

نرالبريءاًلمثرقط،كاواتل!بينالالباءلصصاحمربحناذهانفى

عنهسمعوإ،اووالسلاطينا!لوك!ورفيهشاهدومامؤجواالذين

افواقطاشعفالش.اكاقتانتفاصيلوجموااو،هالخيالمنب!ر

واقةحقيقة"وليلةليلةلالفالكاب!يصوعاكماوبيو!الشرلط

صورةالكعل!في!امىكماباجمعهاالمجتمع.عنورةاقهنوا

ا.التاسعانزلآفي؟لثرل!المتزاتافربلىظهتمم.).!ا(ث!شية



واقعيةعورة،(وليلةليلةالف"؟حبلىنحيا+سجاه!ىعثر

هدافىألاءلالباءنفسهولالكنل!)19(والعربيا،س!يممجتمع

ا،عالوامايضفيهبما!مصهيمرد.فيالقاص!لاةوذلك،المدممك

مثوهةصورةالكمابفز"ءمنحملاهناممل1.هالفيالبحرمن

هذهوكلاشه،ايصاالملرالمجتمعوكهالاسلاسا/لربي1المبتمعمن

السربوالملوكيلامر"هبعضعلامه!التيا!ياةتؤكهأ!ورة

الكتابترجمانمنذايةالمأ!المثلاثة'الؤون!هوالمسلهبث

.91يمهنايومناالى

الليالصلكعل!ال!يةديةالصورةهيما:الانوالسموال

نقررانمنتعابدلاالصالهذاع!الاجابةوقبل'إلىبية

ا)وا،عصانبهمحيمفال!ماالامواءكسليصهوافنامناليبان

اخنياالعمط1كانواذا،مث!اكلهومطلجة؟ضا!اهلتناولالانسافي

أهتارهااثي"لغامةمعويض!يهتهبثقاهتهالفنكلتفاعلئت!يجةهو

منمبعرةلالمستقلا.والنماذشاالمواضيعاع!تعلاف!،للتعبيرمالة

جوانبفاامشفوهوواحدالهدرانطالما،عليهفباذلأالحي!

اكمففلىاوان،مشحلهوملألبةقغعاياهثعنال!الانسافاا11!اهع

وانثعصفىاد،)39"الفنيةالمعالجةاساليبوقنوءشمددونيصللا

.احجاهطذادالعة

وااحدالهايستوحيوليلةليدمالف1االىالنك!باهانا

إللونااواملعة1طريقمنالقي،للتعبيرمالةمواففهااوفمالمها

!خكأيكالىيعود..ا!عوتاوالصورةلأوالنفمإوالتجسيداو

انسانية.بن!رتثبصتفدهضامينهاكزءعلى،وليلةليلةالف

كئالني؟لي!طبيعةوصقلتها،الشعبمية!نتهافته

ا!رمن،منمتطاولةحقبدعكالشعبيةجهاهررلالعبقويةنتاجا

أ"9(والصورالاشكمرعكالخالدالمثعيا!جدلق!واقعيرا

وكان،.حيلا4مجرىوغيروافهالغربالإليكأباقاملقد

،وسرككلفسابأ!يكيةعربقبكلىاهرسيكيةانمحارلىمسببا

.)ء9(الومان!تيكية1

،الفنهذاانفسهمالنرنسيرنيبرزانالمدفةقنيلمةوليس

منالحكاي!تلكفسماالركوافقد،أورباشعوبمنلفيرهم

.69!لمغرىورهافةمثامرورقةسحر

الثامنأقرن،1كتاببينوالتعبيرالحسؤ!الرهافةولدولقد

كانمامنلاءلهونادومانتيكيةالسئ،،صوسو"فطا،عشر

!جمةكانتلوبلفاهيأ،دبيالشانهلايبلغ"نليسكيع

فتدصكذوالى،عصرهبعدماالىتأضتوقدوليلةليلةالف

!لتير-:ام!ثلامنسالنرنسيةالثو!ةكنب:المذكورالكنابملم

اوضاعهمعليالتهجمفيجديدأاسلوب،ومونتسكيو-وديدرو

صورةهافرنساملكيضولوناخلوأ.اذ،والاجتمالثية"ابس!اسية

وان،الهبمماشدفيهاجمونهامسجدبشكلواليكنيسةخليفة

المستبداشلسيالعاهـلااالأيبمنلاوادا؟عالحقيقةفيهم

طل!.اكادالؤنسيينعلىص!قتاثيلألكالوليكيةوأ(م!نيسة

الؤنأيموليلةليلةالفكتابمرضهالني2إل!ئالةالصوران

3إلديمقراطيالماهنابينيقازلونالفرنسيينجعلتعثرالثامن

يا-خليفةبينفارقطفاجما..دوالاستبد1بالع!الم!6وعلكلالعجيب

أحوالملىليطلممنننيأو؟الشوارعالاسوادكليطوفسالرشيد

!شالملكوبينمستعضيههع!لألهبلا،ويوذءالظلومفينص!رعيته

عث!طلليالطمس4ييو،((االمملكةانا":قيلالليعشرالرابع

ل!!.،(الىفانبعىفديكن*:امولا
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