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 ملحمة جلجامش
  

  ملخص الملحمة

 عشر لوحا اثٍت ادلالحم السومرية و من أكثرىا شهرة يف بالد الرافدين ، كتبت على أقدمملحمة جلجامش من -  
ىو الذي : م بالعراق حيث محلت عنوان  -1853اكتشفت صدفة عام . شُت أيقي أونيٍت : طينيا من قبل الكاىن 

  . رأى كل شيء

القصائد إىل  نصوص العظيمة وثاين أقدم النصوص الدينية ادلتبقية من تلك الفًتة، بعد األعمال األدبية من أقدمتعد -
 .عصر ساللة أور الثالثة

حاليا ، من أم آذلة و والد بشري ، كان ملكا مستبدا  (الوركاء  )تتحدث ادللحمة عن جلجامش أحد ملوك أوراك -
يشتكيو رعيتو لآلذلة فتخلق نظَتا لو . يسّخر شعبو يف بناء سور عظيم حييط ادلدينة ، و جيامع العرائس قبل أزواجهن 

 . و تقنعو باجمليء إليها ليتصارع و جلجامش (مشخات )الذي تغريو إحدى مومسات معابد أوراك  (أنكيدو )

والدة جلجامش بأن يرعى ابنها و  (ننسون  )لآلذلة  (أنكيدو )و تكون الغلبة بطبيعة احلال ذلذا األخَت فيتعهد -
جنبا - ىذه الصداقة ، فيخوض اإلثنان مغامرات عّدة يثبتان فيها  (ننسون  )تبارك . يبقى إىل جانبو كأخ إىل األبد 

؛ فتكون ىذه ادلغامرة مثار  (مخبابا )إذ يقضيان معا على حارس غابة األرز .شجاعة و صداقة و اخوة - غلى جنب
جبلجامش فتعرض عليو الزواج ، لكنو يرفض و يهينها دلا ُعرف عنها من اهنا تتخلص من  (عشتار )غعجاب اآلذلة 

ثورا مساويا للقضاء على جلجامش الذي يتغّلب مبعية  (أنو )فتحاول االنتقام منو ، فتطلب من والدىا اإللو . ازواجها 
فيقّرر رللس اآلذلة االنتقام من جلجامش بفجعيعة موت صديقو انكيدو إثر مرض . صديقو أنكيدو على الثور 

شلا يدفع جلجامش للبحث عن سر اخللود ، فيغادر أوراك . فيبكيو جلجامش و يرثيو يف قصيدة رثاء مطولة . عضال 
يف رحلة شاقة متعبة ، يلتقي إثرىا بأتنابشتوم الذي حتّول غلى آذلة بعد ان شّيد سفينة للنجاة بكل زوجُت من 

 . الكائنات من الطوفان الذي أغرقت بو االذلة ادلدينة

يسأل جلجامش اتنابشتوم عن سّر اخللود ، فيخربه أّن سبيل ذلك ىو أالّ ينام سبعة أيام بلياليها ، لكن جلجامش -
  . فتشفق زوجة اتنابيشتوم عليو و تدلّو إىل عشبة اخللود يف قاع حبر ددلون. يفشل يف قاومة ذلك 
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لكن أثناء عودتو ينزل إىل ضفة النهر . و بالفعل يتمكن جلجامش من الوصول إليها بعد مشقة و عناء طويلُت -
ليغتسل فتسرق منو إحدى األفاعي العشبة و تلتهمها ، فيعود جلجامش حامال معو حكمة القيام باألعمال اخلالدة 

 . لتمجيد امسو

   أهم القضايا التي جّسدتها الملحمة

 جتّسد ادللحمة قصة البحث عن اخللود-

  الصراع اإلنساين ادلستمر ضّد قوى الطبيعة و سعيو دلواجهتها و التغّلب عليها-

  العالقات ادلتشابكة بُت األبطال و االذلة اليت كانت تدير الكون و تتحّكم بادلصائر-

  استخدام أساليب ادلكر و اخلداع لتحقيق األىداف-

األحالم و حتّقق النبؤات اليت كانت تتكشف ألنكيدو ، الصداقة و اإلصرار على حتقيق الرغبة البشرية من خالل -
    ادلغامرة

   المقارنةاآلدابملحمة جلجامش في 

تقّدم ملحمة جلجامش لدارس النثروبولوجيا و الدب ادلقارن فرصة دلقارنات عديدة مع اعمال إبداعية عادلية خالدة -
إذ ذاك تتكّشف نزاعات اإلنسان و . ، سواء من حيث الشخصيات أو األحداث  أو القيم أو القضايا اليت عاجلتها 

صراعو مع الذات من خالل رسم الشخصيات بصورة فكرية فلسفية و إنسانية ، بشكل يبدو فيو الصراع بُت اخلَت و 
  .الشر و احلب و االنتقام و احلياة و ادلوت و اخللود جليا للقارئ

جّسدت ادللحمة فكرة وجود افلو أو رلموعة من االذلة ، و ىي فكرة قددية قدم الوجود ، حيث تتحّكم االذلة -
حيث خلقت اآلذلة اورورو أنكيدو من طُت ، شلا دياثل قصة خلق آدم اليت ختربنا هبا . مبصَت البشر و تتالعب هبم 

 الديان

و ىذا . كما انعمت اآلذلة على اتنابيشتوم باحلياة األبدية اليت ال يشيخ فيها يف جزيرة نائية خارج العامل ادلألوف -
  يوازي فكرة وجود اجلنة و ثواب البشر فيو بالنعيم البدي

الطوفان الذي أنزلتو االذلة بـ اوراك و الشبيو بطوفان نوح عليو السالم ، حيث اوكلت مهمة إنقاذ زوجُت من -
 . الكائنات إىل أتنابيشتوم الذي صنع سفينة النجاة فجازتو اآلذلة باخللود على ذلك
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  من جهة اخرى ديكننا ان نقارب فكرة ادللحمة بقصة اإلسكندر االكرب يف حبثو عن احلياة اخلالدة-

  ملحمة جلجامش و قصة اإلسكندر األكبر

و رلمل القصة ان اإلسكندر . ديكننا ان نقارن قصة اخللود يف ملحمة جلجامش باقرب قصة عرّبت عن ذات الفكرة 
. وصل إىل علمو ان ىناك يف حبر الظلمات نبعا غذا ما شرب منو إنسان منح احلياة اخلالدة ، فاراد الوصول غليو 

و بعد ان سار اإلسكندر طويال يف بالد . فرحل مع طاىيو و مع بعض رجالو األبطال إىل بالد ال علم لو هبا
مث . و دلا كان ىواء ىذا ادلكان منعشا جلس اجلميع ليسًتيح . الظلمات ، اىتدى إىل نبع صاف يلمع ماؤه كالربق 

فاخذ الطاىي مسكة شللحة و قام ليغسلها يف مياه . احس اإلسكندر باجلوع فأمر الطاىي اندرياس أن يعّد لو الطعام 
 . فجاة انتعشت السمكت و دّبت فيها احلياة ، و انفلتت من الطاىي. النبع 

فشرب منو حت ارتوى و كتم . انتاب الطاىي الذىول و ادرك أن النبع امامو ىو نبع اخللود الذي يبحث عنو اجلميع 
و بعد برىة جلسوا لالسًتاحة ، . و بعد أن تناول اإلسكندر طعامو ، استانف السَت يف اجملاىل . اخلرب عن سيده 

غضب . و جاء دور الطاىي فحكى قصة السمكة و النبع . فطلب اإلسكندر شلن معو ان حيكو بالتناوب قصة 
اإلسكندر منو غضبا شديدا خاصة و ان النبع قد بُعَد عنهم كثَتا و يستحيل إجياد طريق العودة غليو يف بالد 

و اغتاظ . و يف ثورة غضبو صّمم افسكندر ان يقتل الطاىي ، لكن ىذا اخلَت مل يؤثر فيو شيء . الظلمات 
و أخَتا فكر اإلسكندر يف أن يربط يف عنقو حجرا ثقيال مث . اإلسكندر فأمر بطرحو يف ادلياه لكنو كان يطفو حيا 

 . يلقي بو يف العماق

  إذ ذاك اصبحت فكرة اخللود تزعج اإلسكندر بعد ان كانت تسعده. و فعال نزل الطاىي إىل قاع البحر حيا 

  تظهر معنا فكرة البحث عن اخللود  حُت نقارن بُت القصتُت يف خطوطهما العريضة

البطل جلجامش و البطل اإلسكندر األكرب  )فالبطل يسعى للحصول على اخللود ، و بعد جتوال طويل يرجع فاشل  
األفعى و الطاىي ، حيث ال يسعد بو الطاىي الذي عاش خالدا بُت : يف حُت حيصل عليو من مل يكن حيلم بو . 

كما ُقدِّر لت أتنابيشتوم ان يعيش منعزال على ضفاف ادلياه بعيدا عن حياة . الكائنات ادلائية إىل األبد يف قاع البحر 
  االذلة و عن احلياة اإلنسانية اليت كان حيياىا

جلجامش يف رحالتو و مغامراتو كان مدفوعا و مسكونا بفكرة البحث عن اخللود ، لكن اإلسكندر و بعد ان 
أشبعت احلروب رغبتو يف الكفاح ، أراد أن يصل إىل نبع احلياة و ان ينسى رلده و بطولتو و شللكتو ، فيسعى مدفوعا 

 . هبذه األحداث ليبحث عن اخللود ليشفي غلة صدره
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من جهة اخرى تظهر مشكلة ادلوت بؤرة يف ملحمة جلجامش ،  فجلجامش امتؤلت حياتو طموحا بعد مصادقتو 
ففكرة . يف حُت تثَت قصة افسكندر جوا سلبيا يف النفوس .ألنكيدو ، و ىي احلياة اليت اىتزت بداخلو  بعد ان فقده 

اخللود اليت كانت تسعد افسكندر و أسعدت الطاىي ، حتّولت غلى فكرة ازعجتو بعد ان منح الطاىي احلياة البدية ، 
  . و اليت مل يفرح هبا يف األخَت ، حيث عاش تعيسا وحيدا يف قاع البحر

  ىذه ىي تراجيديا احلياة يف قمة صورىا
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 04المحاضرة رقم 

   لحكاية الخرافيةا

 حول الحكاية الخرافية

يرجع الباحث األدلاين فريديريش فونديرالين احلكاية اخلرافية إىل ديانات و تصورات الشعوب القددية ، مثل الروحانية و 
فانتهى إىل أن احلكاية اخلرافية تكّونت يف األصل من أخبار مفردة نبعت من حياة الشعوب . الطوطمية و الفينيشية 

البدائية و من تصوراهتم و معتقداهتم ، مث تطّورت ىذه األخبار و اختذت شكال فنيا على يد القاص الشعيب ، و 
بعملو ىذا ىدف فوندرالين إىل الكشف عن  . أصبحت ذلا قواعد و اصول زلددة درسها الكاتب دراسة واقعية

  االىتما الروحي الشعيب الذي يدفع اإلنسان خللق أنواع أدبية إبداعية

م نشر جيوفاين فرانسيسكو سًتابوراال رلموعتو القصصية متأثرا إىل حد كبَت باحلكايات اخلرافية -1550و يف عام  
  ، مهتما يف ذلك بإبراز الشخوص ال األحداث

و يف القرن السابع عشر ظهرت رلموعة جيامي باتيستا بازيلي اليت عرفت فيمابعد مبجموعة بينتامارون ، حيث 
  حرص فيها صاحبها على إبراز التعبَتات و العادات الشعبية

هبذا ساد .مث ظهرت بعده رلموعة بَتو ، الذي قدمها على اهنا حكايات مسعها من جدتو و يود أن حيكيها ألبنائو 
ىذا النوع من الكتابة القصصية ادلستوحاة من احلكايات اخلرافية يف القرن الثامن عشر ، خاصة بعد أن ظهرت ترمجة 

  جاالند لقصص ألف ليلة و ليلة

فيالند تلك اليت حاول أن يربز يف مقدمتها خصائص احلكاية : و رمبا كان ابرز ما ظهر يف ذلك الوقت رلموعة 
ظاىرة ادليل إىل الشيء : احلكاية اخلرافية شكل أديب تلتقي فيو ظاىرتان للطبيعة اإلنسانية : " اخلرافية ، إذ قال 

على . العجيب ، و ظاىرة ادليل إىل الشيء الصادق الطبيعي ، فحيث تلتقي ىاتُت الظاىرتُت توجد احلكاية اخلرافية 
ان ىاتُت الظاىرتُت يتحتم ان جتمع بينهما عالقة صحيحة ، فإذا مل توجد ىذه العالقة ا لصحيحة ، فقدت احلكاية 

 اخلرافية سحرىا و قيمتها ، و ىذا يعتمد بطبيعة احلال على ذوق الكاتب و مهاراتو

 حكاية الفتى و الليمونات الثالثة:  نموذج من التراث الخرافي

تعّود فىت اخلروج  كل يوم متنزىا على حصانو مث يعود إىل منزلو ،و تنصحو امو أن ال يبتعد حىت ال يدامهو اخلطر ،  
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و ذات يوم خرج كعادتو و جتّول بعيدا ، فأبصرتو عجوز جتلس إىل جانب .  و كان ىو يستمع غليها و ال يبتعد
. اذىب و ستبتلى بعشق الليمونات الثالث : شجرة ، فاقًتب منها و داسها عمدا حبصانو ، فاغتاضت و قالت لو 

  .و يف احلال دتلكو عشق الليمونات الثالثة و عزم الوصول إليها

مل يفكر يف العودة إىل بيتو ، بل سار على غَت ىدى ليصل إىل مبتغاه دون أن يكون على دراية ما ىي الليمونات 
إىل أين تسَت ؟ : عند مفًتق طرق كان جيلس عجوز كأمنا كان بانتظاره ، و ما إن أبصره حىت بادره بالقول .  الثالثة

ال لكٍت عازم على : و ىل تعرف مكاهنا ؟ فأجاب: فقال العجوز. ألحضر الليمونات الثالث : فأجاب الولد 
إن كنت مصرا سر يف : فأصر الولد ، فقال العجوز. و لكن الطريق إليها زلفوف بادلخاطر: فأجابو . الوصول إليها 

و - و قّدم لو طعاما - الطريق الطويل حىت تبلغ غابة كبَتة تقبع عند مدخلها وحوش مهولة ، أطعمها من ىذا الطعام
الليمونات الثالثة تتدىل من شجرة عظيمة . خذ ىذا احلصان السحري إذا ركبتو طار بك حبيث ال يدركك أحد 

 . وسط الغابة ، إقطفها و عد أدراجك و لكن حذار أن تشق ليمونة إال إذا كان لديك ماء وفَت

دخل الغابة ، حبث عن . ركب الفىت احلصان السحري و وصل الغابة ، و رمى الطعام للوحوش فانصرفت عنو 
جلس يف . الشجرة الضخمة ، قطف منها الليمونات ، و امتطى جواده السحري ، و خرج بسرعة الربق من الغابة

فشق . مكان ما سعيدا مبا لديو ، و شغوف كل الشغف بأن يعرف ما بداخلها خصوصا و أهنا كانت كبَتة احلجم 
فأخذت . واحدة و نسي حتذير العجوز، و إذا بفتاة مجيلة خترج منها وتطلب أن يسقيها ماء ، و مل يكن معو ماء

فتذكر نصيحة العجوز ، فذىب و جلب ماء و شق الليمونة الثانية ، . اجلميلة تذبل إىل أن هتاوت و سقطت ميتة 
فربزت فتاة مجيلة أخرى و طلبت منو ماء ، فسقاىا لكنها طلبت ادلزيد و مل يكن معو، و النهر بعيد ، فأخذت الفتاة 

عندىا أصّر ان يشق الليمونة الثالثة عند ضفة النهر ، و فعل ، فخرجت الفتاة ، قدم ذلا  .يف الذبول إىل ان ماتت
 .ادلاء، فشربت حىت ارتوت ، و دبت فيها احلياة ، و جلست إليو حتدثو

سعد الفىت بذلك فأخربىا بنية اصطحاهبا إىل أىلو ليتزوج منها ، لكنو طلب منها أن تبقى فوق شجرة بعيدة عن  
جلست الفتاة فوق الشجرة ، يف ىذه اللحظة مرت عجوز . األنظار حىت يذىب إىل بيتو و خيرب أ ىلو و يعود إليها

قبيحة ، و فجأة انعكست ذلا صورة فتاة مجية فظنت أهنا صارت شابة ، و عندما عادت إىل بيتها وجدت نفسها 
و .عجوزا ، فرجعت أدراجها غلى النهر و رفعت رأسها  أعلى الشجرة ، فأبصرت الفتاة ، فحسدهتا على مجالو 

 .عندما حتدثت إليها علمت أهنا بانتظار زوجها

فلما أقنعتها بالنزول غرزت يف رأسها دبوسا فتحولت .فدبرت العجوز حيلة كي جتعل الفتاة تنزل و تصعد ىي مكاهنا 
و دلا عاد الفىت قالت لو العجوز أنا فتاتك ، كنت مسحورة  . و صعدت العجوز مكاهنا.الفتاة إىل محامة 
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 .و اآلن عدت إىل طبيعيت ، و ما عليك إال أن تتقبل قدرك و تتزوجٍت

مل جيد الفىت مفرا من ان يصطحبها إىل بيتو ، و لكنو اشًتط عليها أن تغطي وجهها كي ال يراىا أىل البلدة ، 
 . فوافقت ، و عادا غلى الديا و احلمامة تطَت خلفهما

و عندما طال انتظار الفىت لطعامو  . أمر الفىت الطاىي ببأن حيظر لو الطعام ، لكن احلمامة كانت تقلب لو الصحون 
فتخفى الفىت و شاىد احلمامة . ذىب ليعنف الطاىي ، فأخربه ىذا األخَت مبا حيدث ، و أن الذنب ذنب احلمام 

تقلب الصحون للطاىي و توقعها أرضا ، فأمسك هبا ، و وجد الدبوس يف رأسها ، فانتزعو و حتولت احلمامة إىل 
فأخرج الفىت العجوز من بيتو و قتلها أمام كل . ذات الفتاة ، و قصت على الفىت ما حدث ذلا مع العجوز الساحرة 

 و عاد و تزوج فتاتو و عاشا يف سعادة و ىناء, البلدة 

 البطل في الحكاية الخرافية

بدأت احلكاية مع رحلة البطل منطلقة من الواقع ، من البيت الذي نشأ فيو و الذي تتكبد فيو والدتو عناء خوفها 
 . عليو ، و حتثو دوما على عدم االبتعاد

ما يلبث البطل حىت جيتذبو العامل اجملهول كأنو ادليغناطيس ، حيث ابتلي الفىت بعشق الليمونات الثالثة مبجرد أن نزلت 
 . عليو لعنة الرأة العجوز اليت دىسها جبواده

كان حتذير الشيخ العجوز لو كفيال مبنعو و صرفو عن مطلبو ، لكن عشقو لليمونات الثالثة كان أقوى من ذلك ، 
 . فلم جيد العجوز سوى أن دينحو األدوات السحرية و النصيحة ليساعده

ففي ادلرحلة األوىل يندفع الفىت وراء مغامرة دون علمو مبكان .مع تطور ادلغامرة يزداد وعي الفىت يف النمو تدرجييا 
و يف ادلرحلة الثانية كان يعرف ادلكان . الشيء اجملهول و كنهو ، ىو ال يعلم ما ىي الليمونات الثالثة و ال أين توجد 

و يف ادلرحلة الثالثة عرف ما ىي الليمونات . لكنو ال يعرف ما ىي الليمونات الثالثة - بعد ان دلو الشيخ عليو-
مث أخَتا عثر . الثالثة ، أي تعرف على كنو الشيء، لكنو فقدىا عندما بدأ بشقها دون أن يكون لديو ادلاء الكايف 

عليهاو لكن حىت عندما عثر عليها عرضها بسبب عدم حرصو للخطر فأصبحت احلقيقة ومها حيلق بعيدا عنو عندما 
و كان ينبغي على الفىت أن خيلصها من السحر ، و دلا فعل انقلب الوىم حقيقة . سحرهتا العجوز و أخذت مكاهنا 

و قد كان . مرة أخرى ، فكانت النتيجة أن ختلص الفىت من جتاربو يف العامل اجملهول ، فكوفئ مكافأة طيبة يف األخَت
من ادلمكن ان يظل الفىت يف العامل اجملهول ادلسحور و ان يتزوج من فتاتو ، و لكننا صلده قد أصر على العودة من 

 . حيث بدأت ادلغامرة و تذكر أمو ، بيتو و أىلو
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دون خوف أو تردد ، ىي تصوير لرحلة االنسان مع جتاربو و سلاوفو  (البطل )ىذه التجارب اليت خاضها الفىت 
 .الداخلية على الرغم من ان احلكاية ال تصور ىذه التجارب إال يف العامل اخلارجي السحري العجيب

و تبدأ رحلة االنسان مع جتاربو الداخلية ، أي مع الشعوره الذي يعّد سَلَزنا لقوى كربى تدفع اإلنسان ألن جيتاز  
العقبات من اجل حتقيق كل ما يبدو مستحيال ، ىذه الرحلة يبدؤىا اإلنسان مع نفسو منذ أن يبدأ وعيو يف النمو و 

غهو يف ىذه ادلرحلة جيد يف نفسو دافعا قويا رلهوال يدفعو ألن يستقل عن حضن والدتو ، و ان يبدا يف . ىو صغَت 
و ىو يف كل مرحلة جيد نفسو .مث يزداد الوعي نضجا و وضوحا مع مراحل تطور اإلنسان . االعتماد على نفسو 

مدفوعا ضلو حتقيق ادلزيد من ادلنجزات ، حىت إذا اكتمل وعيو  تغلب على مجيع ادلعوقات النفسية ، سواء تلك اليت 
تشده إىل الوراء حيث تدفن فرص النجاح و فرص حتقيق الشخصية ادلتكاملة ، أو تلك اليت تظهر يف شكل سلوك 

ظاىري كأن يبدو اإلنسان متهورا يف فعل الفعل و ال يستجيب لدافع الًتيث و الًتوي ، و كأن النجاح يصيبو حبالة 
 .من االنبهار و الغرور إىل احلد الذي قد يفقده ما حصل عليو من إصلازات

كل ىذه التجارب حتكيها احلكاية اخلرافية يف عامل سحري رلهول شبيو دتاما بعامل االنسان الداخلي اخلفي الذي 
و ىو يستجيب ذلا و كأن كل شيء يتم يف .  تتحرك فيو الدوافع اليت حيسها صاحبها و إن كان ال يدركها بوعي 

 . عامل من السحر

ىي تفعل ىذا ال ألهنا جتسد   و لخصائص الشكلية للحكاية الخرافية،ا أهم يعد ىذا العامل السحري  اجملهول من
جتارب اإلنسان مع عادلو الداخلي اخلفي فحسب ، بل إلهنا تستجيب كذلك دليل اإلنسان الفطري ألن يصور لنفسو 

  دائما عادلا أمجل من عادلو الواقعي و أكثر منو هباء و سحرا

ذلذا فإن السحر يف احلكاية اخلرافية ليس تأكيدا لبطولة البطل كما ىو احلال يف أساطَت األخيار ، بقدر ما ىو 
. و ىي تبتعد عن الزمان و ادلكان ، ألهنا من لوازم عادلنا الواقعي .الضمان الوحيد للبطل الذي ألغى عادلنا الواقعي 

ُثِل االنسان الفطرية
ُ
 . كما ان شخوصها ال ديكن ان تعيش إال يف عادلها ألهنا تعّد انعكاسا دل

و تتألف احلكاية اخلرافية من رلموعة من احلوادث اجلزئية اليت تكّون يف النهاية حدثا كليا ، فإذا اردنا ان نرد ىذه 
احلوادث اجلزئية إىل عادلنا الواقعي ، فإننا نشعر على التو أن ىذا مستحيل احلدوث ، ال ألن ىذه احلوادث اجلزئية 

و ال يعٍت ىذا أن احلكاية . ذات طابع عجيب فحسب ، و لكن ألهنا ال ديكن أن تعيش إال يف احلكاية اخلرافية 
اخلرافية منفصلة دتاما عن عادلنا الواقعي و أناسو الواقعيُت ، فهي هتدف أوال و أخَتا إىل تصوير مناذج بشرية حينما 

 . تصور لنا عالقة اإلنسان باإلنسان ، و افنسان باحليوان ، و افنسان بالعامل احمليط بو ، ادلعلوم منو و اجملهول
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و ىنا يتحتم . و مع ذلك فإنو يصعب دتاما أن نرد مصادفات احلكاية اخلرافية و حوادثها إىل عادلنا الذي نعيش فيو 
عن الفرق بُت عادلنا الواقعي و عامل احلكاية - لكي نقدم صورة كاملة لطبيعة احلكاية اخلرافية -علينا أن نتساءل 

 . اخلرافية
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 05المحاضرة رقم 

 الحكاية الخرافية : تابع 

  الفرق بين العالم الواقعي و عالم الحكاية الخرافية

العامل اجملهول بالنسبة حلياتنا الواقعية ينفصل عن عادلنا الزمٍت ، و ليس معٌت ىذا أن ىذا العامل اجملهول ال أثر لو يف 
فهو يؤثر يف حياتنا اليومية ، و . حياتنا ، بل إنو على العكس مهم فيها و يف سلوكنا النفسي كما انو ليس بعيدا عنا 

أي أن اإلنسان .. إنو جيذبنا إليو و لكنو يردنا عنو مرة أخرى . االتصال بو يوّلد يف اإلنسان تأمال من نوع خاص
 .يشعر و ال شك بعالقة قهرية بينو و بُت ىذا العامل ، فهو يثَت خوفنا منو و شوقنا إليو يف الوقت نفسو

إهنا تعّرف اجلن و الغيالن و النساء الساحرات و . أما احلكاية اخلرافية فالعامل اجملهول فيها يتمّثل فيها بطريقة أخرى 
و لكن أبطال احلكايات اخلرافية . ادلردة ، كما تعرف ادلوتى يف العامل السفلي و تعرف احليوانات و الطيور الغريبة 

يف ىدوء و ثقة ، كما اهنم - رغم مقابلتها-خيتلطون هبذه األشكال  كما لو كانت مثيلتهم ، فهم يقومون بواجبهم 
  . يتقبلون ادلساعدة منها أو حياربوهنا مث يستأنفون سَتىم

فالبطل يف احلكاية اخلرافية تنقصو جتربة البعد بينو و بُت العامل اجملهول ، كما انو ال يقابل شخوص ىذا العامل مقابلة 
غنو ال ديتلك األساس النفسي الذي يدفعو إىل . ادلتعجب ، و إمنا يقابلها مقابلة ادلساوم يف سبيل الوصول إىل مأربو 

إبداء العجب من كل ما ىو نادر و غريب ، كما انو ال يقوم مبغامرتو مدفوعا بالرغبة يف الوصول إىل ما جيهلو ، و إمنا 
يصعد جباال و خيوض حبارا لكي يصل غلى امَتة تسكن ىناك ، و ىو يود ختليصها من سحرىا ، او يقوم هبذه 

 . ادلغامرات ألنو مكلف مبهمة يتحتم عليو القيام هبا بنجاح

و ال ينقصو يف الوقت نفسو اإلحساس بكل ما ىو . أما إنسان حياتنا الواقعية فهو غنسان واقعي يعيش حياة واقعية 
رلهول ، و لكنو غذا قام مبغامرة يف عامل رلهول ، فإن ادلعرفة وحدىا ىي اليت تدفعو خلوض ىذه ادلغامرات ، و ىو ما 

يلبث أن يرتد إىل عادلو الواقعي مدركا أنو إمنا ينتمي إىل ىذا العامل ادلعلوم ، و إن شعر بأن كان ماىو رلهول لو 
 . أي ان عامل احلكاية اخلرافية ذو بعد واحد ، يف حُت ان عادلنا ذو بعدين. سيطرة كبَتة عليو 

. كذلك دتيل شخوص احلكاية اخلرافية إىل التسطيح ، يف حُت أن شخوص عادلنا الواقعي تنزع إىل العمق الواقعي 
و إذا .فشخوص احلكاية اخلرافية أشكال بدون أجساد ، و كأهنم يعيشون بال واقع داخلي و بال عامل حييط هبم 

حكت احلكاية اخلرافية أن البطل جلس يبكي ، فهي ال تفعل ىذا لكي تنقل إلينا حالة نفسية ، و إمنا تتخذ من  
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ذلك وسيلة لالستمرار يف السرد و إدراك اذلدف ، فإن ما يفعل البطل ذلك حىت تظهر لو الكائنات ادلساعدة ، 
و البطل ال ديتلك نتيجة ذلذا األسلوب التسطيحي طاقة و ذكان ، و إمنا ديتلك . فتأخذ بيده لكي توصلو إىل ىدفو 

فهي تظهر يف فًتة األزمات اليت دير . و من خواص ىذه ادلوىبة أهنا مؤقتة و ليست دائمة . ادلوىبة ادلقدرة لو من قبل 
 . هبا البطل مث ختتفي بعد ذلك

و يندرج حتت ىذا األسلوب التسطيحي يف احلكاية اخلرافية اختفاء األبعاد الزمنية ، فهي ال تصور  أناس يعيشون يف 
فاألمَتة تنام مائة عام مث تصحو و ىي ماتزال شابة مجيلة ، . الزمن ، مبعٌت اهنم يهرمون و يعيشون ادلاضي و ادلستقبل 

 . و كأهنا مل تكرب يوما واحدا

مث غن عامل احلكاية اخلرافية عامل جتريدي على العكس من عادلنا احلسي ، و من خواص األسلوب التجريدي أن 
 ... غٍت و فقَت ، سيء احلظ و حسن احلظ ، شاب و مسن: احلكاية اخلرافية ال تعرف سوى النهايات 

و بادلثل يتدرج األسلوب االنعزايل حتت النزعة إىل التجريد ، فالبطل منعزل عن الزمان و ادلكان ، و عن األىل و 
فزوجة األدب القاسية تطرح امام ابنة . عن البعض اآلخر  بل إن األحداث اجلزئية تبدو منعزلة بعضها. األقارب 

زوجها ادلسكينة أكواما من احلبوب ادلختلطة و تكلفها بفرز ىذه احلبوب ، مث حتتم عليها أن تتم ذلك يف فًتة وجيزة 
و ال تستطيع . ، مث تأيت الطيور اخلَتة دلساعدة اإلبنة يف أداء مهمتها القاسية ، حبيث أهنا تنجز العمل يف معاده 

و احلكاية اخلرافية تسمو بشخوصها حبيث تفقدىا جوىرىا الفردي ، و حتوذلا إىل . زوجة األدب أن تفسر ذلك
أشكال شفافة خفيفة الوزن و احلركة ، إهنا تسمو بشخوصها فوق الواقع الداخلي و اخلارجي ، و ىي تفرغهم من 

عواطف الغضب و الثورة و احلقدو احلسد ، لتدخلهم يف غمار احلوادث اليت تنتفي فيها صفات الكآبة و الظلمة و 
و . اإلحساس بالتعب ، حيث تتجاوب رغم كل ما فيها من شخوص شريرة أصداء أىم موضوعات الوجود اإلنساين

فشخوصها . مقدرة احلكاية اخلرافية على التسامي أكسبها ادلقدرة على امتالك احلياة و التعلق هبا ال النفور منها 
تتحرك يف خفة من أجل الوصول إىل اذلدف ، و ىي ال تقف يف عامل ثقيل متعب ، و إمنا تقف يف عامل مجيل مليء 

 .بالسحر و األمل

كل ىذه الوسائل تستخدمها احلكاية اخلرافية لكي ختلع على بطلها صفة الشفافية و اخلفة  ، و لكي جتعلو مليئا 
إذ تأتى ادلوضوعات السحرية لتمثل . فهو بطل منعزل ، و لكنو يتحرك يف انسجام مع العامل كلو . بالثقة و األمل 

فكل موضوع يف احلكاية اخلرافية يتخذ طابعا سحريا عجيبا ، ألن شخوصها . قمة األسلوب االنعزايل التجريدي 
 . اإلنسانخفيفة الوزن و احلركة ، و ىي على أىبة ألن ختوض غمار كل احلوادث ، مهما كانت بعيدة عن تصورات 
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