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ّ مؤدجل
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متخيل جيعل صورة الشرق مقرتنة
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ّ حمفوظ وإسهامه يف خلخلة هذا
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Résumé
Dés son apparition en 19eme siècle
dans la littérature française, le terme »
Orientalisme » a renvoyé a un concept
« idéologisé »,
cerné
par des
différentes significations nourries
de
l’imagination romantique. Ces derniers
n’étaient ni neutres ni objectives et
avaient un apport considérable pour
former un imaginaire faisant une sorte
d’images d’un orient lié à des illusions
magiques et confus, d’un orient réduit
à des récits d’emmerveillance.
Dans cette étude, je traite le texte de
Théophile Gautier « La Mille et
Deuxième Nuits »
dans sa liaison
qu’elle entretient avec « Les Mille et
Une Nuits » et son apport dans la
consécration
de
l’imaginaire
orientaliste, et d’autre part, le texte de
« Les Nuits des Mille Nuits » de Najib
Mahfouz, et son de fragilisation ou
confirmation de cet imaginaire.
Mots clés: Orientalisme- Théophile
Gautier- La Mille et Deuxième NuitsLes Nuits des Mille Nuits.

125

جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية واألدبية – جامعة سوق أهراس

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1166

أ.د الطاهر رواينية

أثر املتخيل االستشراقي يف تلقي النصوص السردية العربية يف الفضاء الفرنسي

 – 1أدجلة املتخيل االستشراقي:
حييل مصطلح االستشراق منذ أن متت صياغته يف األدبيات الفرنسية يف القرن التاسع عشر على
مفهوم مؤدجل حتف به دالالت متباينة ،تغذت على اخليال الرومانسي ،ولكنها ليست حمايدة أو
موضوعية ،أسهمت يف بناء متخيل ،جيعل صورة الشرق مقرتنة ابلتهوميات السحرية املبهمة ،وحصرته
ابلتايل ضمن سردّيت التعجيب ،وقد غذت ترمجة أنطوان غاالن

Antoine Galland

أللف ليلة وليلة

هذا التوجه ،وعمل املستشرقون الفرنسيون خباصة على منذجته وتنميطه يف فضاء التلقي الفرنسي
للنصوص السردية العربية ،وقد اقتحمت هذه الصور النمطية فعل الرتمجة عن العرب والشرق يف حني أن
األصل العريب خيلو منها كما حدث ابلنسبة لنصوص جنيب حمفوظ ويوسف إ دريس وغريمها من الروائيني
العرب ،وذلك استجابة ألفق توقع القارئ الفرنسي ،ولرغبة بعض الناشرين أيضا ،وأحياان بسبب حمدودية
قدرات املرتمجني اللغوية والثقافية يف مواجهتهم لصور مغرقة يف اخلصوصية احمللية ،وهو ما يعزز حضور
هذه الصور النمطية اليت حتولت إىل كليشهات ومسكوكات لفظية مستنسخة يف أغلب النصوص املرتمجة
عن فضاءات اللغة والثقافة العربية وترسيخها يف خميال القارئ الفرنسي .
وقد لعب االستشراق الرومانسي دورا كبريا يف لفت انتباه األوروبيني "إىل العوامل الروحية واجلمالية
املغايرة اليت حيفل هبا الشرق خاصة منذ ترجم أنطوان غاالن سنة  1715كتاب ألف ليلة وليلة[]...
ومنذ ذلك الوقت كما يقول عبد الرمحن بدوي" :صار الشرق يتجلى لألوروبيني يف صورة زاهية
ساحرة"( ،)1وقد أسهمت هذه الرتمجة يف بلورة ردود أفعال متباينة ،بعضها مغال يف تعصبه العرقي
والثقايف والديين ،وبعضها اآلخر منبهر أبنوار الشرق الروحانية ،ومعارض للعقالنية األرسطية /الديكارتية،
وعلى رأسهم الشاعر األملاين غوتة

Johann Wolfgang Goethe

الذي يقول خماطبا األوروبيني" :إذا

أردان املشاركة يف عملية خلق العقول النرية فال بد لنا من التمثل مبا هو شرقي .والشرق لن أييت إلينا
بنفسه" ( ،)2وقد ش ّك ل االستشراق الرومانسي نوعا من التعويض والتداوي من األزمات الروحية اليت
عرفتها أورواب يف تلك احلقبة من خالل انفتاحه على عوامل الشرق الروحانية اليت جتمع بني ما هو ختييلي
حد اإلدهاش ،كما ش ّكل مرحلة عبور من االستشراق الديين
وما هو أساطريي مبالغ يف عجائبيته ّ
التأسيسي املرتبط مبؤسسة الكنيسة الكاثوليكية وبنزعتها الصليبية املتعصبة ضد اإلسالم واملسلمني ،إىل
االستشراق االستعماري الذي يذهب بعيدا يف تربير نزعته االستعمارية القائمة على اهليمنة والعنصرية،
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حيث يرى أرنست رينان

أثر املتخيل االستشراقي يف تلقي النصوص السردية العربية يف الفضاء الفرنسي
- Joseph Ernest Renan

الذي كان عامل أجناس وضابطا يف اجليش

االستعماري الفرنسي  -أن العرق السامي أدىن مرتبة من العرق اآلري ،وأنه بلغ أقصى ما يف مقدوره
بلوغه من اإلبداع احلضاري يف القرون الوسطى ،ومل يعد قادرا على أي إضافة إىل احلضارة اإلنسانية ،وأن
اليهود قدموا منذ العهد التورايت ما ال طاقة لغريهم من الساميني بتجاوزه ،وكل ما فعله العرب يف عهدهم
الذهيب ال يعدو احلفظ والنقل ملا أبدعه العقل اليوانين والروماين من فلسفة وعلوم ونظم سياسية وما
أبدعه اليهود من دين ( ،)3وقد وصل التعصب بدعاة التارخيانية إىل اجلزم أبن "التاريخ اإلنساين الواحد
الذي يوحد البشرية هو؛ إما ذاك الذي بلغ الذروة يف أوراب أو الغرب ،أو ذاك الذي يرصد من موقع
األفضلية الذي حتتله أوراب أو الغرب ،فكل ما ال ترصده أوراب وال توثقه هو ضائع إذن إىل أن ميكن
()4
حد ّادعاء احلقيقة
إدماجه يف وقت الحق"  ،وهو موقف مبالغ يف التمركز حول الذات الغربية ،إىل ّ

التوجه الذي
وجتاهل اآلخرين ،وإخراجهم من حركية التاريخ اإلنساين وعدم االعرتاف هبم ،وكأ ّن هذا ّ
يعد – كما يرى إدوارد
يتغ ّذى على مرياث االستشراق االستعماري املبالغ يف االستبداد والطغيانّ ،
سعيد – "ممارسة من ذات النوع الذي جنده لدى اهليمنة الذكورية ،أو البط ريركية يف اجملتمعات امليرتبولية:
فكثريا ما وصف الشرق أبنّه أنثوي ،وكثريا ما وصفت ثرواته أبهنا خصبة ،وكثريا ما اعتربت رموزه

( )5
قدم الشرق دائما للمتل ّقي الغريب من
األساسية على أ ّهنا املرأة الشبقة ،واحلر،م ،واحلاكم املستبد"  ،كما ّ

وجهة نظر حضارية تثري اإلحساس ابلتّوحش والتّخلف والدونية ،وتسعى إلعادة بناء العوامل العجائبية
أس ست هلا ترمجات ألف ليلة وليلة يف اآلداب الغربية؛ يقول ضياء الدين سردار :ففي
املتخيّلة اليت ّ
املواجهة بينه وبني اإلسالم طور الغرب رؤيته للشرق بوصفه موضعا يتع ّذر سرب أغواره ،موضعا للغرابة
ومثارا للدهشة ومكاان شبقيا ،حيث تسكن العجائب والغرائب ،وتعرض مشاهد الوحشية والرببرية"

( )6

وعلى العموم فإ ّن هذه الصورة اليت رمسها املتخيل االستشراقي الديين واالستعماري عن الشرق
جتاوزت حدود التخييل األديب ،وغزت كل وسائل التواصل اجلماهريي األوسع واألكثر انتشارا وأتثريا
()7
خص صات واألجناس ،حيث "أصبح
كالسينما  ،وبذلك اكتسب سلطة ومعرفة وخطااب ّ
متعدد التّ ّ
أي نقد داخلي أو
االستشراق تقليدا مغلقا خالدا ومتواصال ومكتفيا بذاته ،قادرا على أن يقاوم بعناد ّ

خارجي :نظاما سلطوّي منتعشا هذه األّيم واب لقوة نفسها كما كان يف أزمنة االستعمار" ( )8الذي أسهم
منذ ذلك الوقت وإىل اآلن يف إعادة رسم خريطة الشرق األوسط عديد املرات ،يقول إدوارد سعيد" :من
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جدا أن يتكلّم كبار املسؤولني يف واشنطن وغريها ،عن تغيري خارطة الشرق األوسط كما لو أ ّن
املألوف ّ
اجملتمعات القدمية والعدد اهلائل من الشعوب ميكن هزهم مثل حبّات من الفول السوداين يف مطرابن.
لكن هذا حيدث كثريا مع (الشرق) ،ذلك املركب شبه األسطوري الذي رسم وأعيد رمسه مرات ال حتصى
منذ غزو انبليون ملصر يف أواخر القرن الثامن عشر" ( ،)9وكانت الغاية دائما تتمثّل يف احتالل مناطق
نفوذ جديدة ،وإقصاء شعوب وتواريخ وحضارات وثقافات إىل األبد من خارطة الشرق األوسط
السياسية ،وهو ما حيدث يف بالد الشام والعراق وفلسطني اليت كادت شعوهبا أن تتحول إىل شتات من
املهجرين الدونيني غري املرغوب فيهم يف اجملتمعات الغربية املدنية املتحضرة ،اليت خطّط قادهتا السياسيون
والعسكريون هلذه احلروب األهلية املدمرة ،وشاركوا طرفا رئيسا فيها ،يقول سعيد" :من املؤكد أ ّن إحدى
أعدهتا وحضرهتا وأججتها جمموعة صغرية من املسؤولني
الكوارث الثقافية يف التاريخ ،أ ّن حراب إمربّيلية ّ
مدمرة من العامل ا لثالث على أسس إيديولوجية مشولية ،تتعلّق ابهليمنة
غري املنتخبني ضد ديكتاتورية ّ
وبررت من قبل مستشرقني
موهت نواّيها احلقيقيةّ ،
العاملية والسيطرة األمنية ،والثروات النادرة ،لكنّها ّ
خانوا امسهم كباحثني وأكادمييني" ( ،)10بل احلقيقة أ ّن هؤالء املستشرقني كانوا يف أغلبهم منتمني إىل
مؤسسات حبثية متعددة الغاّيت والتخصصات ،منهم املستشارون يف مؤسسات سياسية وعسكرية،
يزور الشرق مطلقا ،ومنهم املندوبون
ومنهم األدابء والباحثون يف اإلانسة والثقافات واللغات الذين مل ا
كل هؤالء أسهموا يف رسم صورة سلبية ومشوهة عن
واملوظفون يف املخابرات ويف شؤون املستعمراتّ ،
تستمر وتدوم،
مرشحة ألن
الشرق وعن الشعوب الشرقية /العربية اإلسالمية منها خباصة ،وهي صورة ّ
ّ
ألن املتل ّقي الغريب استفاق منذ القرن التاسع عشر على حقيقة جديدة تتمثّل يف أ ّن الفرق الذي وقف

الرحالة وامل ستشرقون يف القرن التاسع عشر بني الشرق اخليايل الذي أبدعته ألف ليلة وليلة ،والشرق
عليه ّ
احلقيقي والواقعي كبري ،وهو ما أسهم يف حتويل اإلعجاب إىل صدمة ،فانقلبت معه هلجة الرحالة املولعني

ابلشرق إىل هلجة ازدراء واحتقار مقرونة بدونية مقززة سجلها كل من جريار دونريفال
Nerval

وفلوبري

Gustave Flaubert

Gérard de

يف رسائلهما ،كما أسهم خطاب االستشراق االستعماري يف

كل ما هو عريب شرقي غريب
تعميق الشعور ابلكراهية واالزدراء ،وتكريس ّ
تفوق العرق األورويب ،ونبذ ّ
وأجنيب .
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كما أسهم املستشرقون اجلدد وغريهم من الباحثني امللحقني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ابملؤسسات
اإلعالمية والسياسية الغربية ،مبا ميكن ومسه ابلتضليل احملرتف الذي يرتكز على آلية التشويه املربمج
واملوجه للتلقي ،حيث " يفرتض [بودرّير  ]Jean Baudrillardأب ّن الرأي العام ( )...ميكن أن حيرف
عن مساره لدرجة يفقد معها صلته بقضاّي وأحداث العامل احلقيقي" ( ،)11ويف هذا السياق ميكن أن

مهدت حلرب اخلليج ورافقتها ،وذهبت بعيدا يف التزييف
نستشهد ابحلملة اإلعالمية الدعائية اليت ّ
وتشويه احلقائق إىل احلد الذي ال ميكن معه الفصل بني الواقع والوهم واخليال والتحريض ،وتتمثل يف أن
"هذه احلرب مبعىن من املعاين حرب ما بعد حداثوية [ ]...وما فوق واقعية"

(،)12

وهو ما دفع بودرّير

الزيف ،وأب ّن الفروق
أيضا إىل االدعاء بـ" أنّنا وصلنا إىل مرحلة مزمنة من عدم التمييز بني قضاّي احلقيقة و ّ

األنطولوجية مل تعد بذات قي مة يف مرحلة التمثيل الزائف لوسائل اإلعالم املهيمنة ،حبيث بتنا مطالبني
أي جدل حول مسائل كالواقع أو احلقيقة ،وابلتايل نروض للعيش يف عامل ما بعد حداثوي
بنسيان ّ
()13
تتفش ى فيه ألعاب اللغة ،والدوال اليت تفتقد للمدلوالت ،واألوهام اليت ال ميكن متييزها كأوهام"
ّ
إ ّن مبدأ التضليل والتشويه يش ّكل "جوهر العقيدة االستشراقية عينه" ( ،)14وقد أسهم هذا التضليل
االدعاء "أب ّن هؤالء الناس البعيدين ليسوا مثلنا وال
يف تكريس قناعات بعينها لدى املتل ّقني ،تقوم على ّ
يقدرون قيمنا" ( ،)15تسهم يف تعميق اإلحساس بدونية ومهجية هؤالء الشرقيني الذين ال يقدرون ما
ّ
حققته احلضارة الغربية من تقدم ومدنية ،وهو ما يدفعهم إىل التطرف واملبالغة يف العداء وممارسة العنف
تبين أتويل مسيء
جتاه اآلخر الغريب الذي خيتلف عنهم دينيا وثقافيا ،وقد عمل االستشراق دائما على ّ
ملفاهيم احلقيقة والواقع والتمثيل ،كونه "حبثا يف سياسات الرغبة ،يعمل على تصنيف الرغبات الغربية

وتنظيمها يف فروع أكادميية ،مث يقوم بعكس هذه الرغبات على دراسته للشرق" ( ،)16كون أغلب
املستشرقني؛ ّإم ا مبشرين متسرتين أو خدما للعدوان على بلدان املشرق العريب كما خدم أسالفهم
املؤسسة االستعمارية من قبل.
حتول االستشراق إىل مؤسسة مغلقة وذات سلطة مستبدة
وانطالقا من هذا التأويل املتواطئ واملؤدجلّ ،
ومقاومة لكل نقد ،حيث يرى ضياء الدين ساردار أ ّن االستشراق أصبح "نظاما سلطوّي منتعشا هذه
األّيم ،وابلقوة نفسها كما كان يف أزمنة االستعمار" ( ،)17وهو ما يؤكده إدوارد سعيد أيضا حني جيعل

من االستشراق املعاصر "إرادة إمربّيلية ال جمرد تعبري عن هذه اإلرادة" ( ،)18وقد كان هلذه اإلرادة أثر
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ابلغ يف توجيه الرأي العام الغريب ،ويف جتنيده اإليديولوجي لتبين األوهام املتضمنة يف األطروحات
االستشراقية اليت جتعل الشرق متخلفا عن الغرب ،وال يتوفّر على ما حيوزه الغرب من علوم وقوانني قامت
عليها حضارته منذ اإلغريق القدماء ،وأ ّن "العقالنية والعقل األصيل اخلالص هو النعمة اليت اختصت هبا

احلضارة الغربية" ( ،)19وهو ّاد عاء القصد منه تسويق بعض األوهام واألساطري املتعلقة مبركزية العقل
كرسته خلدمة
تصور عنصري قد،م من اخرتاع الثقافة الغربية اليت أنتجت االستشراق ،و ّ
الغريب ،يستند إىل ّ
مصاحلها احليوية يف الشرق العريب اإلسالمي ،أسهم يف التأسيس ملتخيل استاليب تغ ّذيه دعاوى
االستشراق مستخدمة نفس الكليشهات ونفس األ منا املنحطة ونفس التربيرات للقوة والعنف اليت
استخدمها الغزاة االستعماريون لبالد الشرق ومشال إفريقيا ( ،)20وقد كان هلذه الدعاوى أثرها البالغ يف
اجلمهور الواسع من املثقفني الغربيني الذين أسهموا بدورهم يف تغذية ثقافة الوهم اليت "تنظر لآلخرين
كعلف ألحالمها وكوابيسها" ( ،)21وال نكاد نستثين من هؤالء املثقفني كتّااب وإعالميني وسينمائيني إال
القلة القليلة جدا من املثقفني الذين ابستطاعتهم مقاومة ضغو هذه الدعاوى واألوهام املضللة ،ولكنّهم
مند دين جبرائم ضد اإلنسانية ترتكب ابمسهم ،أو أ ّن هذا "التيار
لسبب من األسباب مل يرفعوا أصواهتم ّ
الالعقالين املضاد للواقعية واألزمات ذات الطابع األخالقي والسياسي"( )22يقوم على اخللط بني احلقيقة
واخليال متبنيا إسرتاتيجية تعمل على التشكيك يف إمكانية وقوع حرب كحرب اخلليج يف الواقع العيين
"مقارنة ابلصور املتخيلة عن احلرب اليت سبقت احلدث واستمرت بعده كمصدر وحيد للمعلومات
واألخبار"

()23

قد غطّى على كل األصوات املعارضة أو املنددة .ومن بني املثقفني الذين يتبنون هذا

التوجه املفكر الفرنسي جون بودرّير الذي يعلق كريستوفر نوريس  Christopher Charles Norrisعلى
أتويالته للواقعي واملتخيل يف حرب ا خلليج قائال" :من العجب مبكان ،كما كنت أقول ،أن حتظى أفكار
بودرّير هبذه احلفاوة الطقوسية يف وقت وسياق زمن الرغبة األمريكية الراهنة لتجديد هيمنتها العاملية"

()24

أسهمت حقبة ما بعد احلداثة – على الرغم من التأويل املضلل واملتواطئ ملا بعد احلداثة النصية الذي
يرى "أن الواقع ليس سوى حصيلة كل ما نصنعه به فحسب" ( ،)25وهو أتويل حيصر مفهوم الواقع فيما
هو متخيل ،وقد استعمل هذا التأويل للتغطية على ما ارتكب من جرائم ضد اإلنسانية يف حرب اخلليج،
كما أسهمت حقبة ما بعد احلداثة لدى آخر الغرب يف فسح اجملال لتعددية ثقافية وإثنية رافقتها حتوالت
اجتماعية" ،وهذه التحوالت ال تعود فقط إىل التمزقات الداخلية اخلاصة ابلغرب ،بل تعود ابلقدر نفسه
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إىل اآلخر عند أورواب ،إذ يعيد تقييم هويته اخلاصة [ ]...ومنذ  1950دأب اآلسيويون واألفارقة وعرب
املشرق وسكان جزر احمليط اهلادي واملواطنون األصليون األمريكيون على العمل أبساليب خمتلفة ،لتأكيد
استقالهلم عن اهليمنة الثقافية والسياسية للغرب ،وأسسوا جماال متعدد األصوات خلطاب يف ما بني
()26
االد عاءات واملغالطات االستشراقية اليت
الرّد على ّ
الثقافات"  ،حيث عملت هذه األصوات على ّ
اضطر هذه املؤسسة املتهالكة أن تعيد النظر يف هذا اآلخر اليت
تشكل منها املتخيل االستشراقي ،مما
ّ

عملت دائما على تشويه صورته يف اآلداب الغربية ،حيث "أفسحت ثقتها املعرفية الطريق ملنهج حبث
هريمينوطيقي أكثر تواضعا وأكثر نقدا للذات .وأفسحت مثاليتها الساذجة الطريق لتصميم أقوى على

الكشف عن حوا فزها اخلفية ،بل والشريرة أحياان ،وإن ميلها إلضفاء طابع رومانسي على الشرق حل
حمله إىل حد كبري نزوع واقعي أكثر دقة وإحكاما ،يرى الشرق ليس ابعتباره مهد حكمة متعالية وخالدة
بشكل ما ،بل ابعتباره طائفة متنوعة ومتعددة الشرائح من العوامل الثقافية واحلركات الفكرية املنبثقة عن
ضروب متباينة من األوضاع التارخيية" (. )27
مس املؤسسة االستشراقية يف حقبة ما بعد احلداثة ،دفع هبا إىل أن تتكيّف مع
إ ّن هذا التحول الذي ّ
ما تقتضيه عوملة الثقافة وتعدديتها ،أاثر جدال واسعا يتعلق ابلتباس وظيفتها ،فإذا ما جتاوزان االستشراق
العلم ي ابعتباره أرقى ما بلغته املعرفة االستشراقية املنفتحة على تطور العلوم ومناهج البحث واالستقصاء
يعد نتاج الثقافة واملخيال الغربيني تلبية حلاجات غربية ،أو هو
املعريف ،فإ ّن االستشراق مبختلف مدارسه ّ
على رأي إدوارد سعيد استبناء الغرب لشرق خاص به ( ،)28ولذلك فإن بعض اآلراء اليت تنطلق من
حتالف االستشراق على مدى اترخيه الطويل مع اخلطاابت العنصرية والفاشية ترى "أنه من املستحيل ورمبا
من غري املتصور [إمكانية ] وجود حوار منفتح ومنزه ومستنري ،واستشراق براء من االحنياز واهلوى"(،)29
وذلك على الرغم مما ميكن أن يوحي به قول جاك بريك
ماسينيون

Louis Massignon

Berque

" :Jacquesأنّه مع رحيل لويس

انتهى االستشراق التقليدي إىل األبد"

()30

وعليه فقد انتهى أغلب

اجملادلني وعلى رأسهم إدوارد سعيد إىل أ ّن االستشراق مل تعد له ضرورة وال حاجة معرفية ،وعليه أن
يفسح اجملال للعلوم اإلنسانية مبا تتوفر عليه من مناهج علمية ذات توجه إنساين ،تسهم يف تنامي الوعي
النقدي ،وال تويل ملركزية الذات البشرية أمهية خاصة ،إال انطالقا مما تبدعه هذه الذات الثقافية وتتميز به
عن اآلخرين.
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وحنن إذ نتبىن هذا التوجه يف نقد االستشراق ،فإن الدافع إىل ذلك يكمن يف الرؤية السلبية للشرق
اليت رسخها املتخيل االستشراقي يف األدبيات الغربية ،واليت كشفت زيفها الدراسات الثقافية ملا بعد
االستعمار ،وعملت على إسقا

أساطريها ،فسقط معها الوهم العجائيب وتبددت اهلالة اخلارقة اليت

كانت ،تغلف صورة الشرق يف املخيال الغريب بعامة ،وأسست ملا أصبح يعرف حبقبة ما بعد االستشراق
وما بعد االستعمار.
-1

أثر املتخيل االستشراقي يف نص (الليلة الثانية بعد األلف )لتيوفيل غوتييه:
شكل االستشراق يف أربعينيات القرن التاسع عشر ظاهرة ثقافية يف فرنسا ،وأصبح املوضوع الشرقي -

كما ترى زينات بيطار  -جزءا مكوان للشكل الداخلي يف نتاج املفكرين والفالسفة واألدابء والنقاد (،)31
وقد أسهم املتخيل االستشراقي يف تنشيط حركة أدبية وفنية واسعة بني الشباب الفرنسيني الرومانسيني،
حيث شكل موضوع الشرق يف كتاابهتم الشعرية والقصصية متنفسا لالحتجاج الرومانسي ضد النزعة
النفعية للبورجوازية اليت دفعت هبا إىل الرتاجع عن مبادئ الثورة الفرنسية ،كما أسهمت مبادئ نظرية الفن
للفن اليت صاغها تيوفيل غوتيية

Théophile Gautier

يف إعطاء أمهية خاصة لشخصية الفنان ولذاتيته

الفنية ،وألسلوبه املستقل ورؤيته للعامل ،ويبدو أن تيوفيل غوتيية وجد ضالته يف املواضيع الشرقية ،حيث
استلهم منها أكثر من ثالثني حكاية وقصة قصرية ذات طابع عجائيب ،من بينها الليلة الثانية بعد األلف،
وهو ما جعله يعرف ابلرومانسي امللتزم واحلكاء العجائيب ،وهو من" رفع شعار (الشرق بدال من روما) من
أجل فن جديد أمام الشباب من فناين فرنسا"

()32

الذين اهتموا بتصوير الشرق يف أعماهلم الفنية ،كما

كان لرحلته حنو الشرق فيما بني  1839و 1845بدءا إبسبانيا ،فإيطاليا ،واليوانن ،مث اجلزائر ومصر
واسطنبول ،أثر ابرز يف إضفاء الصبغة احمللية ،واجلاذبية اللونية ،واحلساسية الشعرية الشرقية على أعماله
األدبية ،خباصة حكاية حممود بن أمحد وبدر البدور املتضمنة يف حكاية الليلة الثانية بعد األلف اليت تدور
حي األزبكية ابلقاهرة .
أحداثها املتخيلة يف ّ

ش ّك ل الشرق خالل احلقبة الرومانسية يف القرن التاسع عشر حمجا ابلنسبة للكثري من األدابء

الفرنسيني ،أمثال شطوبرّين

Chateaubriand

وفلوبري وجريار دي نريفال

de Nerval

 ،Gérardولكن

خيبة األمل ش ّكلت صدمة لدى هؤالء األدابء نت يجة املفارقة البالغة األثر بني الشرق املتخيل كما شيدته
عوامل النصوص األدبية ،وخباصة ألف ليلة وليلة ،وبني الشرق الواقعي املفارق ملعادله الفين يف سردّيت
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التعجيب ،مما أسهم يف اإلمعان يف تشويه صورة الشرق لدى هؤالء األدابء ولدى متل ّقيهم الفرنسيني،
وحتول الشرق لديهم إىل رمز من رموز البؤس والتخلف احلضاري ،وفضاء من فضاءات الشذوذ ،يقول
جريا ردي نريفال يف رسالته إىل تيوفيل غوتييه يف هناية سنة " 1843لقد فقدت النصف األمجل من
الكون ،مملكة بعد مملكة ،وسرعان ما ال أجد مكاان أتوي إليه أحالمي ،ولكين ال آسف على شيء
أسفي على إخراج مصر من خيايل ،بعد أن نقلتها إىل ذاكريت ،وهو ما حيزنين" ( ،)33واملالحظ أن
يعد من املوضوعات
األحالم اجملهضة واالستفاقة على بؤس الواقع واحنطاطه القيمي واالجتماعي وغرابتهّ ،
الرومانسية الشائعة يف األدب الفرنسي ،وقد أسهمت شهادات األدابء من زوار الشرق يف تعميق
اإلحساس بدونية الشرق ،وتبالغ يف السخرية من العوامل القيمية املفعمة ابلروح الشاعرية الرفيعة اليت
حس
رسختها النصوص األدبية يف بداّيت االتصال ابلشرق يف املرحلة الرومانسية ،وتعمل على الرفع من ّ
املفارقة والتناقض بني املتخيل والواقعي ،خباصة ما سجله فلوبري من وقائع ملشاهداته يف حي شربا ابلقاهرة
جتمع بني الغرابة والشذوذ ( ،)34وقد كان لالستشراق االستعماري الدور الكبري يف تغذية هذا النوع من
املوضوعات ذات الصلة ببلدان ا لشرق األوسط ومشال إفريقيا ،مستثمرا ما سجله الرحالة واألدابء خباصة
ما يتعلق منه ابلعادات العربية اإلسالمية .
أتيت حكاية (الليلة الثانية بعد األلف) لتيوفيل غوتيية ( )35امتدادا وتوسيعا لرتمجة أنطوان غاالن لنص
ألف ليلة وليلة ،ووضعا حلكاية اثنية بعد األلف بطلب من شهرزاد اليت زارت الكاتب يف بيته بباريس عام
 ، 1842بصحبة أختها دينارزاد ،وهو التاريخ الذي يذكره الكاتب ( ،)36لسبب من األسباب منها إعطاء
أمهية خاصة لذاته الفنية الرومانسية من خالل أان الراوي /الكاتب ،الذي يضفي على مستهل احلكاية
فأعد هلا فضاء خاصا يليق هبا ،بدأها أبمر حلاجبه
أجواء شاعرية ،وكأنه كان يتوقع هذه الزّيرة اخلارقةّ ،
احلبشي أال يرتك أحدا يزعجه يف هذه اخللوة املهمة لكي يتلذذ بنشوته املفضلة يف منزله الشاعري ،ويبتعد
حس احلياة الواقع ية ليلج موجات حبر العدم حبثا عن أسراره ،أين أفقد احلشيش واألفيون
شيئا فشيئا عن ّ
الكثري من احلاملني الشرقيني رشدهم ( ،)37وبعد الوصف الدقيق واملفصل هلذا الفضاء الرومانسي مبا خييم
عليه من هدوء وسكينة ،يعلن احلاجب عن زّيرة مفاجئة لشابتني تريدان اقتحام خلوة الكاتب ،فيشرت
أن تكوان مجلتني حىت يسمح هلما ابلدخول ،وبعد أن تعرف شهرزاد بنفسها وأبختها " ،قالت اجلميلة
الرتكية مستعينة برتمجة الزجني /احلاجب ،أنت أديب وقد قرأت ألف ليلة وليلة ،احلكاابت العربية اليت
ترمجها غالون ،أال تعرف شهرزاد؟"

()38

وبعد اعرتافها بنفاد قدرهتا وعجزها عن مواصلة احلكي،
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واعرتاضها على النهاية اليت توجت بعفو شهرّير عنها يف ترمجة غالون ،تقول" :هذا األمحق غالون خدع
العامل بتأكيده أن السلطان بعد الليلة الواحدة بعد األلف من احلكي عفا عنها ،وهذا غري صحيح ،إنه
متعطش للحكاّيت أكثر من قبل ،وأن فضوله ميكن أن حيدث توازان مع قسوته" ( ،)39وتطلب منه أن
يسعفها ببعض قصصه املسلسلة حىت تنقذ رأسها من سيف شهرّير هذه الليلة.
ميكن أن ندرج هذا النقد الذي وجهه غوتييه على لسان شهرزاد لغالون يف إطار اختالف أفق التوقع
ورؤية العامل اليت يشيدها األدابء من جيل آلخر نتيجة حتول الرؤى واملواقف اإليديولوجية ،ونزعة الثقافات
املستقبلة لفرض حتويالت على الثقافات األخرى قد تصل إىل حد اإلدانة أو التباهي ،وهو ما يستخلص
من تعليق غوتييه على مبدأي الفتنة أو القتل اللذين يهيمنان على وعي شهرّير ،حيث تتم املقارنة بينه
 كمتلق  -وبني مجهور املتلقني الفرنسيني ،فاألول يقتل والثاين ينسى ،يقول الراوي /الكاتب" :سلطانكّي شهرزاد املسكينة يشبه بشكل مرعب مجهوران ،إذا توقفنا يوما عن تسليته ،ال يقطع رؤوسنا ،ولكن
ينساان" ( ،)40ويف كال احلالني يصبح احلكي والسرد فضاء لفتنة ال متناهية يف الثقافتني .
تتوج موافقة الراوي الكاتب على طلب شهرزاد بنهاية احلكاية اإلطارية اليت حياكي من خالهلا غوتييه
يعد نتاج تفاعل القصص العريب والقصص اهلندي ،لتبدأ احلكاية
بنية ألف ليلة وليلة ،وهو نسق سردي ّ
املضمنة املوسومة ابلليلة الثانية بعد األلف ،املتمثلة يف حكاية حممود بن أمحد وبدر البدور ،وهي حكاية
حب تنزع حنو التعجيب ،تتقاطع مع حكاّيت ألف ليلة وليلة على مستوى اجلمع بني اإلحالة على ما
هو يومي وواقعي وبني التخييل العجائيب املنفتح على عامل اجلنيات؛ كان إبمكان هذه احلكاية أن تنمو
وتتوالد لتمارس فتنة ال متناهية من احلكي والسرد ،ولكن تيوفيل غوتييه رسم هلا مدى ال تتجاوزه ،وغائية
أس ست له ألف ليلة وليلة من إسرتاتيجية تقوم على االفتتان واإلغواء من أجل تفادي فعل
مفارقة ملا ّ
القتل ،أو تعطيله ،حيث تبىن غوتييه رؤية مفارقة يتكرس من خالهلا فعل القتل ،وهي رؤية متحيزة
ومنسجمة مع الدعاوى اال ستعمارية الفرنسية يف تلك احلقبة؛ فبعد أن كشفت بدر البدور عن حقيقتها
أب ّهنا من اجلنيات وليست األمرية عائشة وال ليلى ،وإمنا تن ّك رت يف هاتني الشخصيتني لتمارس عليه فعل
اإلغواء ،طلبت منه أن يتزوجها ويبقى السر حمفوظا بينهما ،وبعد أن أمت غوتييه إمالء احلكاية على
شهرزاد ،طارت على بساطها السحري إىل مملكة مسرقند ،وكان يفرتض أن يتوقف مسار احلكاية عند
هذه النهاية بعد أن متت املواجهة بني حممود بن أمحد وبدر البدور بشكل تصاحلي ،وتوجت بعد صفقة
الزواج ،وأن يرتك مصري شهرزاد مفتوحا على كل ما هو متوقع أو غري متوقع من آفاق االنتظار ،ولكن
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إسرتاتيجية الكاتب اقتضت أن ينهي احلكاية بتعليق يتوقع من خالله "أن شهرّير سيكون غري راض على
هذه احلكاية ،وسوف يقطع هنائيا رأس السلطانة املسكينة" ( ،)41وأن يؤكد توقعه من خالل ما وصله من
أخبار من بعض أصدقائه العائدين من بغداد" أهنم رأوا امرأة جمنونة جالسة على عتبات مسجد يعتقد أهنا
دينارزاد تكرر ابكية هذه اجلملة بدون توقف :أخيت أحكي لنا واحدة من قصصك اجلميلة اليت جتيدين
حكايتها" ( ،)42والغاية من هذا التعليق املقحم على نص احلكاية قدحية ،تنسجم مع ما راكمه املتخيل
االستشراقي حول شذوذ أابطرة الشرق وملوكه وهتتكهم وتعطشهم للدماء ،ولذلك فإن "احلكاية اليت
()43
أي
"أن
كون
من
ننطلق
فإمنا
التأويل
هذا
نتبىن
إذ
وحنن
،
تفتنهم هلا شيء ميت بصلة إىل املعجزة"
ّ
يتكون من أسطر من الكلمات هلا معىن وحيد ،عقدي إذا صح القول ،سيكون رسالة املؤلف
نص ال ّ
اإلله ،ولكنه فضاء ذو أب عاد متعددة أين تتزاوج وتتعارض كتاابت متنوعة أي منها ليس أصيال" ( ،)44وقد

جلأ غوتييه إىل هذا التعليق لدفع القارئ لتبين أتويل متواطئ مع وجهة نظره ،وعلينا أال نسلّم بعدم أدجلة
املدرب على قبول
هذا التعليق ،أو بعدم حتيزه للمنظور االستشراقي الذي "يرغم القارئ الغريب غري ّ
()45
خباصة وأ ّن احلقبة اليت كتب فيها
تصنيفات وتقنيات املستشرقني ابعتبارها متثل الشرق احلقيقي" ّ ،
نص احلكاية عرفت ردود أفعال قدحية من الكثري من زوار الشرق من الفرنسيني  -وكان غوتييه أحد

هؤالء الزوار  -انسجمت مع وجهة نظر االستشراق االستعماري .
تبىن غوتييه يف حكاية الليلة الثانية بعد األلف تصنيفا للشخصيات جيمع بني ما حييل منها على
الواقع وما هو خيايل عجائيب ،وهذا التصنيف يتقاطع مع تصنيف ألف ليلة ولية ،من خالله يتداخل ما
هو واقعي مع ما هو خيايل وأيتلف ،أو خيتلف ،كون غوتييه يتعمد إضفاء بعض املالمح الواقعية على
بعض الشخصيات اخليالية ،أو ذات املرجع اخليايل ويستفيض يف وصف مجاهلا وأانقتها كشهرزاد اليت
قدمت إىل ابريس على بسا سحري ،وهو ما يفعله مع اجلنية بدور البدور اليت تتأنسن مرة يف صورة
األمرية عائشة بنت اخلليفة ،وأخرى يف صورة ليلى األمة املارقة ،وي توج عالقتها بشخصية حممود بن أمحد
على سبيل االعتقاد السائد يف الثقافة الشعبية.
ّأم ا ما يتعلق بداللة األمساء واألوصاف املوظفة يف الليلة الثانية بعد األلف ،فإ ّن غوتييه يتوسع يف
استثماره ملا ورد منها يف ألف ليلة وليلة ،شهرزاد ،دينارزاد ،وبدر البدور ،أو يف الثقافة العربية من معان
غزلية

une figure de pleine lune, des yeux de gazelle

أومن أوصاف لألماكن كساحة األزبكية

ابلقاهرة ،أو شعر املعلقات ،وغريه مما يرتدد على مدي احلكاية من عبارات ذات أصل عريب ،لكننا
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نالحظ أن غوتييه مل يكن حمايدا يف توظيفه لبعض األمساء واألوصاف ،أو العبارات ذات الصلة ابلثقافة
العربية اإلسالمية ،ففي مستهل احلكاية اإلطارية يعقد مقارنة بني قطه النائم على ساعده وبني الذي للنيب
حممد (ص) ،قائال" :انم قطي فوق ساعدي مثل الذي للنيب حممد ،وسوف ال أغري من وضعييت بكل
ذهب العامل"

mon chat était couché sur ma manche , comme celui du prophète mahomet,

et je n aurais pas changé ma position pour tout l or du monde

()46

وأرى أن هذا التشبيه

يتضمن مفارقة عقدية جتعل ما هو مقدس مياثل ما هو مدنس ،انطالقا من أن احملمدية يف الثقافة
األوروبية االستشراقية املسيحية تعين البدعة املارقة ،وهي صفة مهينة ،ونرى أن استعمال غوتييه هلذا
التشبيه فيه ضرب من التبجح املؤدجل عقدّي ،وهو ما نستشفه أيضا من خالل حديثه عن "خادمه
احلبشي أدلفو فرانسيسكو املدعو عبد هللا بن حممد الذي كان حممدّي وأصبح مسيحيا ،يعرف كل
اللغات" ( ،)47وهو ما يوحي بتبين غوتييه لعقيدة التنصري ولو ضمنيا على مستوى املتخيل احلكائي،
حيث يعد التنصري والعودة إىل املسيحية عقيدة راسخة يف االستشراق الديين املسيحي الذي يتعامل مع
املسلمني على أهنم وثنيون أو مارقون ،ويبدو أن غوتييه مل يسلم من أتثري هذا التوجه االستشراقي العقدي،
ولكنه مل يتجاوز حدود اإلحياء بذلك يف أكثر من موضع على مستوى مسار احلكاية اليت بقدر ما
تتقاطع سردّي مع خصائص احلكي يف ألف ليلة وليلة ،متارس اختالفها على أكثر من مستوى من
مستوّيت الرؤية واملنظور والذائقة الفنية ،وتصرح هبذا االختالف أيضا .
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