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خال�صة البحث
� ّإن قال ��ب احلكاي ��ة يف منته ��ى الأهمية بالن�سبة للمتلق ��ي؛ لذا نرى �أن الق ��ا�ص يق�سم احلكاية �إىل ثالث ��ة :اال�ستهالل،
واحل ��دث ،واخلامت ��ة ،ولكل منها قوالب معينة �شائعة بني النا�س ،وه ��ذه القوالب تختلف من راو �إىل راو ،ومن بلد �إىل بلد.
�إن مدين ��ة ماردي ��ن وما حولها منطقة خ�صبة غنية يف اللغة والأدب ،وكذلك قط ��ر التي تتمركز يف قلب اخلليج العربي لها
�أدب �شعبي ثري بجميع �أنواعه ،فاملقارنة بني مناذج احلكايات ال�شعبية لكال املنطقتني مهمة من حيث �إظهار ما بينهما من
�أوجه االختالف واالتفاق يف الأجزاء الثالثة للق�صة :اال�ستهالل ،والعر�ض واخلامتة.
�إن اال�سته�ل�ال م ��ن �أه ��م العتبات يف الق ���صة ال�شعبية ،وله ت�أثري �شدي ��د يف نفو�س امل�ستمعني وخ ��ا�صة الأطفال منهم،
وكث�ي�را ما يكون له ��ذه العتبة قوالب خا�صة يتوارثها القا�ص من الرواة ال�سابقني ،وقد ر�أينا اختالفا ظاهرا بني اال�ستهالل
يف الق ���صة ال�شعبية املاردينية والق�صة ال�شعبية القطري ��ة ،واحلدث هو �صلب احلكاية وال تنتظم �إال به ،فاحلدث هو حمل
غ ��ر�ض الق�صة ،كما �أن خامت ��ة الق�ص�ص ال تقل �ش�أنا من ا�ستهاللها من حيث الروعة واجلم ��ال والت�أثري يف نف�س املتلقي،
فهي تعد �آخر عهد بالراوي مع امل�ستمعني.
الكلمات املفاتيح :احلكاية ال�شعبية ،قطر ،ماردين ،اال�ستهالل ،العر�ض ،اخلامتة.
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Structural Techniques in Mardin and Qatar Folk Tales
-A Comparative StudyAbdul Hadi Timurtash
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Abstract
The structure of the story is of great importance for the audience. Therefore, the narrator
divides it in the form of introduction, development and conclusion. Every section has its
own prevailing techniques. These techniques vary from region to region. In terms of folk
literature, Mardin is a rich and fertile region. At the same time, located in the middle of
the Arabian Gulf, Qatar is a rich region with all kinds of folk literature. It is important
to make comparison between introduction, development and conclusion parts of the two
region’s folk tales in terms of similarity and difference.
The introduction part of the folk tale has a great importance in terms of the audience
and has a great role in impressing the listeners. The introduction generally is made up of
some words that traditionally became prevalent. In the development part the event is the
backbone of the tale and the theme of the tale is treated in this part. The conclusion part is
not less important than the introduction part in terms of beauty an aesthetics.

Key Words: Folk Tale, Qatar, Mardin, Introduction, Development, Conclusion.
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توطئة
ال �شك يف �أن للق ���صة ال�شعبية �أهمية بالغة يف حماية
الأ�سالي ��ب واملف ��ردات اللغوي ��ة يف جمي ��ع لغ ��ات الع ��امل،
وكذلك لها �أهمية �أ�شد مبالغة يف فهم الأعراف والعادات
واملعتق ��دات ل ��دى �أ�صحابها ،ويف معرف ��ة طريقة التفكري
والنظرة �إىل العامل ف�ضال عما حتمله من مبادئ �أخالقية
وجتارب ب�شرية ومعاين �سامية ترفع من معنويات الن�شء،
وتك ِّون �شخ�صيته االجتماعية والقومية والفكرية ،هذا �إذا
ا�ستثنينا اخلليعة املاجنة منها .وكذلك للحكايات �أ�سلوب
مميز يختلف عن �أ�سلوب ال�سرد اليومي� ،إذ لها مقدمات
و�أغ ��را�ض وخ ��وامت ،وفيها �شت ��ى �أنواع الفن ��ون البالغية
م ��ن حم�سنات لفظية وحم�سنات معنوي ��ة؛ لذا كانت هذه
الق ���ص�ص تنتقل من جيل �إىل جيل ع ��ن طريق امل�شافهة
واحلك ��ي ،وكم ��ا تك ��ون لل�شع ��وب حكاي ��ات كذل ��ك تكون
للقبائل والع�شائر واملناطق حكايات خا�صة بها دون �سائر
من بجوارهم ،وملا جاء ع�صر التدوين واجلمع والطباعة
هرع املهتمون بالأم ��ر �إىل جمع �شتات هذه الق�ص�ص من
الأف ��واه و�إطالق �سراحها من �سج ��ن ال�صدور �إىل رحاب
ال�سطور ،وبعد �إجناز هذه العملية �أخذ املعنيون يتوجهون
�إىل ه ��ذا الكنز ليحلل كل من جهت ��ه مادتها وي�صيغها يف
القالب الذي يريده.
و�إن م ��ن بني هذا الكن ��ز املخف ��ي ما ا�ستخرجته من
�صدور الع ��رب يف مدينة ماردين العربية التي تقع جنوب
�شرق تركي ��ا من الق ���ص�ص العربية ال�شعبي ��ة التي ت�شمل
املفردات والأ�سالي ��ب العربية اخلا�صة ب�أهل تلك املنطقة
املتمي ��زة بطريق ��ة �صياغ ��ة الق ���صة ،من حي ��ث املدخل
والع ��ر�ض واخلامتة م ��ع مميزات كل على ح ��دة .وكذلك
ر�أي ��ت �أن هن ��اك ثروة هائلة م ��ن الق ���ص�ص ال�شعبية يف
املجتم ��ع القط ��ري ما ميكننا من القيام ب ��درا�سة مقارنة
بني ق ���ص�ص كال املجتمعني؛ لذا �أردن ��ا �أن نقوم بدرا�سة
مقارنة بني بناء الق�صة العربية ال�شعبية يف ماردين وبني
بن ��اء الق ���صة ال�شعبية يف قطر ،وذل ��ك بعد االطالع على
مناذج كلتا املنطقتني العربيتني ع�سى �أن نقف يف النهاية

عل ��ى اجلوانب امل�شرتك ��ة واملميزات اخل ��ا�صة بكل واحد
منهما.
و�إذا كان املرج ��ع الأول والأخ�ي�ر للحكاي ��ة ال�شعبي ��ة
ه ��و ال�شع ��ب الذي يتكون م ��ن قبائل و�أفخ ��اذ ،وذلك عن
طريق الت ��وارث ال�شفهي والنقل من جي ��ل �إىل جيل ،ف�إن
له ��ذا ت�أثريا مبا�شرا يف �أ�سلوب احلكاية وطريقة �إلقائها،
وكذل ��ك يف م�ست ��وى م�ضمونه ��ا ،فبع�ضه ��ا ب�سي ��ط ج ��د ًا
مالئم للأطف ��ال ،ولكنه مليء بالرم ��وز املرعبة ،ويرتفع
بع�ضها �إىل م�ستوى التثقيف والرتبية لل�صغار والكبار(((،
وتختلف �أي�ضا لهجة احلكاية بني منطقة �أو قرية و�أخرى،
ويع ��ود هذا �إىل اختالف لهج ��ات املناطق �أو القرى ،وهي
ترجع �إىل اختالف الأ�صول القبلية التي �سكنت املنطقتني
منذ قرون عديدة .
�إن �شكل احلكاي ��ة يف منتهى الأهمية بالن�سبة للمتلقي؛
ل ��ذا فهو يخ�ضع يف معظ ��م احلاالت لل�صياغ ��ة املو�سيقية؛
ذل ��ك �أن احلكاي ��ة ال تدون ب ��ل تنتقل �شفاها م ��ن جيل �إىل
جي ��ل ،ولذلك ف�إن التوقيع املو�سيقي ي�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا
من عنا�صر الت�شويق والإثارة ،وكلما كان القا�ص �أو القا�صة
قادرا �أو قادرة على ج ��ذب االنتباه والت�شويق ،كان ال�صوت
(((
منفعال باحلدث الذي يحكى على امل�سامع.
ل ��ن نتابع يف هذا البحث الطريق ��ة البنيوية املعروفة،
الت ��ي تتن ��اول الن�ص الأدب ��ي من حيث الزم ��ان ،واملكان،
والأبط ��ال ،والرم ��وز ،واحلوافز ،وذلك لي ���س تنزيال من
قيمته ��ا ،و�إمن ��ا لأن البحث ال ي�سع هذا الن ��وع من املنهج؛
ل ��ذا ر�أين ��ا �أن نتناول بن ��اء الق�ص�ص م ��ن حيث اختالف
�أو توافق اال�ستهالل والعر�ض واخلامتة ،وهو ما ميكن �أن
ن�سميه البنية ال�شكلية للق�صة؛ وذلك كي ن�ستطيع �أن نفي
البحث حقه.
(((

عبدالباري عبد الرزاق النجم« ،مالمح احلكاية املو�صلية» ،مو�سوعة املو�صل
الرتاثية من �إعداد �أزهر العبيدي ،مركز درا�سات املو�صل ،املو�صل،2008 ،

(((

عبد احلميد الالوند« ،احلكاية املو�صلية درا�سة وعر�ض مع مناذج ن�صية»،
مو�سوعة املو�صل الرتاثية من اعداد �أزهر العبيدي ،مركز درا�سات املو�صل،
املو�صل.I،433 ،2008 ،

.II،45
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�إن مدين ��ة ماردي ��ن وال�س ّيم ��ا املنطق ��ة امل�سماه بطور
عابدي ��ن ،منطقة خ�صب ��ة غنية من حي ��ث اللغة والأدب،
كما �أنه ��ا منطقة بكر ،مل يطمثها �إن ���س وال جان من تلك
اجلوان ��ب �سوى ع ��دد قلي ��ل ج ��دا م ��ن الباحث�ي�ن� ،أمثال
عبدالقادر عثم ��ان ،الذي خ�ص�ص ثالثة من كتبه لتاريخ
ولغة وعادات هذه املنطقة� ،إال �أنه  -و�إن خ�ص�ص كتابا له
باللهج ��ة املحلمية -مل يقف على ما نحن ب�صدد درا�سته،
�سوى �إ�شارة �إىل �أ�سماء بع�ض احلكايات الذائعة عندهم،
�إذ بخ ��ل الباحث علينا بذكر �أمن ��وذج واحد منها ،خالفا
مل ��ا فعله يف الأغاين ال�شعبية ،ويف الأمثال� ،إذ د ّون مناذج
(((
عديدة من كل واحد منهما.
ملدينة ماردين جغرافية وا�سعة متنوعة الأ�شكال :فيها
ال�سه ��ول الوا�سعة ،واجلبال ال�شاخمة ،والوديان العميقة،
والآكام العالي ��ة ،وق ��د تف ���صل تل ��ك اجلب ��ال �أو الوديان
بني ق ��رى وقبائل و�أقوام؛ فيقل االخت�ل�اط والتعاطي بني
الأه ��ايل؛ فيولد ه ��ذا الو�ضع خ�صو�صي ��ات لدى كل قرية
�أو قبيل ��ة؛ فتختلف ب�سبب ��ه اللهجات واللغ ��ات والعادات،
ورمبا �أمناط احلياة((( .لذلك عندما نتحدث عن ماردين
وع ��ن لهج ��ة ماردين ال ميكنن ��ا احلديث عن ق ��وم �أو لغة
واح ��دة �أو لهجة واح ��دة ،كما �أننا لو تناولن ��ا لغة بعينها،
فعلين ��ا �أن ن ���ضع ن ���صب �أعيننا لهج ��ات ع ��دة؛ لأن فيها
اثن َّيات خمتلفة ،عرب و�أك ��راد و�سريان و�أرمن وم�سلمون
وم�سيحي ��ون (((.ومب ��ا �أن البح ��ث حم ��دود باحلكاي ��ات
ال�شعبية لعرب ماردي ��ن ،فال يهمنا �شيئ يتعلق بالأكراد،
�أو ال�سريان �سوى جانب الت�أثر والت�أثري من ناحية اللغة.
وكما �أ�شرنا �سابقا ،عندما نتحدث عن لهجة ماردين
العربية ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن لهجة واحدة �أي�ضا؛ لأن
القبائ ��ل العربية التي ا�ستوطنت بالد اجلزيرة وديار بكر
(((

عبد القادر عثمان ،اللهجة العربية املحلمية بني الف�صيح والعامي الدخيل،
الطبعة الأوىل ،2011 ،ص.316-304 .

(2) Porry, O.H., Six Months In A Syrian Monastery, Gorgias
Press, Second Edition, USA, 2004, 73-75.

Veysi Günal, Mardin İlinde Kültürel Çekicilikler ve Turizm
Amaçlı Kullanım Olanakları, (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s.
90-92, 185-186.
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قبل الفتوح الإ�سالمية وبعده ��ا كانوا ينتمون �إىل لهجات
عدة ،وما زال �أهلها يحافظون على لهجاتهم تلك .فمنهم
املحلمية واملاردلي ��ة والرا�شدي ��ة واملخا�شنية واجلارودية
وت ��ات ،وبن ��و �أ�سد وغريه ��م (((.فاملحلمي ��ون ي�سكنون يف
املنطق ��ة امل�سمى بطورعابدي ��ن �أو بباعرباي ��ا ،واملاردلية
يقيم ��ون يف مركز مدينة ماردين وما جاورها من القرى،
�أم ��ا بنو �أ�سد والت ��ات فهم قبائل وقرى منت ���شرة يف ربوع
ق�ضاء قذلتية.
و�إن دولة قطر التي يحدها البحر �شرقا وغربا و�شماال
تقع يف �أر�ض جرداء من �شبه اجلزيرة العربية؛ لذا كانت
مراك ��ز اال�ستقرار فيها على ال�سواحل غالبا؛ كي يرتزقوا
من �أ�سماك البحر وو�سائ ��ل التجارة ،وكانت هذه املراكز
ممرا �إ�سرتاتيجيا للقبائل العربية الرحل التي تفد؛ بحثا
ع ��ن املناط ��ق التي يكرث فيه ��ا الرعي وتتوف ��ر فيها املياه،
(((
وذلك على مدى القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر.
ولأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة و�صراع ��ات �إقليمي ��ة �شاء اهلل
تع ��اىل �أن تنتع�ش قطر اقت�صاديا� ،إذ انتقلت التجارة �إىل
الزبارة.
وال ��ذي يهمنا هنا هو ما تخت�ص ب ��ه هذه القبائل من
اللهج ��ات والآداب الت ��ي �أغن ��ت ،ول َّونت الثقاف ��ة العربية
القطري ��ة ،و�أثرتها من جوان ��ب خمتلفة ،لكن الذي يهمنا
�أك�ث�ر ه ��و ما توارثته ه ��ذه القبائ ��ل م ��ن الأدب ال�شعبي،
وو ّرثوه ��ا للأجيال التالية ،وخ ��ا�صة احلكايات التي نحن
ب�صدد درا�سته ��ا باملقارنة مع احلكايات العربية ال�شعبية
املاردين َّية.
وال ��ذي يلفت النظر من خ�ل�ال درا�سة مناذج عديدة
من احلكايات التي جمعت من تلك القبائل ،هو �أن القبائل
التي �شكلت ال�شعب القطري قد تقاربت فيما بينها ب�سبب
و�سائ ��ل االت�صال احلديثة ،واالحت ��كاك ال�سريع ،وو�سائل
التعلي ��م الت ��ي ت ��كاد تك ��ون موح ��دة؛ مم ��ا جعله ��ا �شعبا
(((

عبد القادر عثمان ،املحلمية هوية عربية وجذور �أ�صيلة ،دار املالح ،دم�شق،

(((

م�صطفى عقيل اخلطيب ،اخلليج العربي درا�سات يف الأ�صول التاريخية
والتطور ال�سيا�سي ،وزارة الثقافة والفنون والرتاث ،الدوحة� ،2013 ،ص.23 .

 ،2004ص.214-211 .
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واح ��دا يف اللهج ��ة والثقاف ��ة والأعراف والع ��ادات .علما
ب�أن وحدة اللغ ��ة ووحدة الدين ت ���شكالن الدعامة الأوىل
لوح ��دة املجتمع ومثالياته و�أخالقه ،و �أن تقاليده وعاداته
م�ستمدة من تعاليم الإ�سالم ،الدين الذي يعتز به املجتمع
(((
القطري.
ال �شك يف �أن ��ه كان له ��ذه القبائ ��ل حكاي ��ات ومواقف
و�سري من ق ���ص�ص الغو�ص على الل�ؤل� ��ؤ ،و�صيد الأ�سماك
وغريها ،وق ��د قي�ض اهلل عز وجل من يجمع هذا املوروث
ال�شعبي القط ��ري من حكيات و�أغ ��ان ،ويد ِّو ُنه؛ حفظا له
من ال�ضياع ،منهم:
 -1الدكت ��ور حمم ��د طال ��ب �سلم ��ان الدويك ،ال ��ذي فرغ
جهده يف جمع املوروث ال�شعبي القطري ،ف�أعد كتابه
(الق�ص�ص ال�شعبي القطري) يف جملدين ،خ�ص�ص
�أحدهم ��ا للجان ��ب النظ ��ري ،والآخر مل ��ا ا�ستطاع �أن
يجمعه ��ا من الق ���ص�ص ،ومن جانب �آخ ��ر �سار على
نف ���س املن ��وال يف كتاب ��ه القي ��م (الأغني ��ة ال�شعبي ��ة
يف قطر).
 -2خليف ��ة ال�سيد ،ال ��ذي د َّون  32حكاية �شعبية يف كتابه
القي ��م (ق�ص�ص وحكايات �شعبية) ،وحكاياته عبارة
عن خمت ��ارات من الق�ص�ص للع�ب�رة و�أخذ احلكمة،
وهي حمذوفة االفتتاحات واخلواتيم.
 -3خول ��ة حمم ��د املناعي ،الت ��ي ا�ستهدف ��ت الطفل فيما
جمعته م ��ن احلكايات يف جمموعتها (كان يا ما كان
ق�ص�ص تراثية للأطفال) ،التي �صدرت عن املجل�س
الوطني للثقافة والفنون عام .2006
 -4رام ��ي �أب ��و �شه ��اب ،الذي رك ��ز على اجلان ��ب الأدبي
والبني ��وي م ��ن احلكايات التي جمعه ��ا حممد طالب
الدوي ��ك ،وذل ��ك من خ�ل�ال كتاب ��ه (بني ��ة احلكاية
ال�شعبية القطرية النموذج واال�ستقبال).
 -5علي عبد اهلل الفيا�ض ،الذي خ�ص�ص الف�صل الثالث
(((

خالد زيارة ،ملحات من الفنون ال�شعبية يف قطر� ،إدارة الثقافة والفنون وزارة
الرتبية والتعليم والثقافة ،الدوحة� ،1997 ،ص.10-9 .

م ��ن كتابه (من �أف ��واه الرواة :م�أث ��ورات من الرتاث
ال�شعب ��ي) للق�ص�ص واحلكاي ��ات ال�شعبية القطرية،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذكره جمموعة متنوعة من احلكايات
ال�شعبية واخلرافية ،وقد �صدر هذا الكتاب عن ق�سم
الدرا�سات والبحوث بوزارة الثقافة والفنون والرتاث
بالدوحة عام .2009
والأمر الذي يجب ذكره هنا هو �أن جميع مالحظاتي
و�أحكامي وا�ستنتاجاتي ،التي و�صلت �إليها يف هذه الدرا�سة
مما يتعل ��ق بالق�صة املاردينية قائمة على احلكايات التي
جمعته ��ا م ��ن �أه ��ايل ماردين ،الت ��ي حفظ ��ت بع�ضها يف
�أر�شيفي اخلا�ص ،ون�شرت مناذج منها يف درا�سة �سبق �أن
ن�شرته ��ا� ،إذ مل تزل هذه احلكايات حبي ���سة يف ال�صدور
ومل تر النور بعد� .أما املالحظات والأحكام واال�ستنتاجات
الت ��ي و�صلت �إليه ��ا يف هذه الدرا�سة مم ��ا يتعلق بالق�صة
ال�شعبي ��ة القطري ��ة ،فهي قائم ��ة على ما جمع ��ه الدكتور
حمد طالب �سلمان الدويك ،يف كتابه (الق�ص�ص ال�شعبي
القط ��ري) م ��ن احلكايات ال�شعبي ��ة ،الت ��ي �أثبتها بلهجة
دارج ��ة قطرية مطعمة بف�صح ��ى مب�سطة ،لكنه لو �أثبتها
كم ��ا يحكيها القا�ص دون الت ���صرف يف كلماتها ولهجتها
لكان �أك�ث�ر علميا و�أعظم فائدة ،و لي ���س ذلك دعوة مني
�إىل العامية ،و�إمنا حفظ للحكي املوروث بالن�ص الأ�صلي،
و كان ب�إمكان ��ه �أن يب�ي�ن املفردات الغريب ��ة يف احلا�شية،
�أو بني قو�سني كما فعله بني الفينة والأخرى.
 -1اال�ستهالل:
يعد اال�ستهالل من �أهم العتبات يف الق�صة ال�شعبية،
ول ��ه ت�أثري مت�ي�ن يف نف ��و�س امل�ستمعني ،خ ��ا�صة الأطفال
منهم ،وكثريا ما يكون لهذه العتبة قوالب خا�صة يتوارثها
القا�ص من الرواة ال�سابقني ،وقد ي�ضيف من عنده كلمات
منا�سب ��ة مل�ستوى امل�ستم ��ع �أو امل�ستمعني ،وه ��ذه العتبة قد
ت�أخذ امل�ستمع �إىل املا�ضي ال�سحيق اخلرايف الذي يجذب
النف ��و�س ،وي�شوقه ��ا �إىل املجه ��ول الذي تبه ��ر مبعرفته،
وقد تكون دع ��اء للحا�ضرين والأجداد املا�ضني� ،أو �صالة
و�سالما على احلبيب امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم.
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وق ��د ال تك ��ون للحكاي ��ة بداي ��ة فتب ��د�أ بالق�صة
(((
مبا�شرة.
�إن االختالف الذي يظهر يف نطق بع�ض الكلمات
ينج ��م من اختالف املنطقة �أو القبيلة التي ينت�سب
�إليها الراوي.

وقد ر�أينا اختالف ��ا ظاهرا بني اال�ستهالل يف الق�صة
ال�شعبي ��ة املارديني ��ة والق ���صة ال�شعبي ��ة القطرية ،وهذه
مناذج من هذه اال�ستهالالت يف كال النموذجني:
 -1-1ا�ستهالل الق�صة ال�شعبية يف ماردين:
وللحكاي ��ة ال�شعبي ��ة املارديني ��ة – �ش�أنه ��ا �ش�أن
بقي ��ة الن ���صو�ص الأدبي ��ة � -أ�سلوبه ��ا اخل ��ا�ص يف
اال�سته�ل�ال ،وم ��ن خ�ل�ال النظ ��ر يف ا�سته�ل�االت
الق ���صة املارديني ��ة ر�أين ��ا بع�ضه ��م ي�ستن ��د عل ��ى
خلفية دينية ،وله م�ستند �إ�سالمي مثل الدعوة �إىل
ال ���صالة وال�سالم على النب ��ي الكرمي حممد �صلى
اهلل علي ��ه و�سلم� ،أو االعرتاف بعظمة اهلل عز وجل
وكربيائه ،ور�أينا بع�ضهم الآخر يحمل دعوة لل�سامع
�إىل املا�ضي اخلرايف الذي ال حد لبعده ،وال معرفة
لأحد به ،على �أن هذه البدايات تختلف من راو �إىل
راو((( �إذ اعتادت احلكاية ال�شعبية املاردينية على
�أمثال هذه البدايات الآتية:
«كا يف ،ما كا يف� ،أكرب من اهلل ما كا يف» ،وهذه
الألفاظ (كا) حمرفة عن (كان ما كان).
« َكن ما َكن يا عا�شقني النبي �صلوا عليه» ويجيب
احلا�ضرون« :ال ّل ُه ّم �صل على حممد و�آل حممد»
لو.»...
«چان (كان) واحد
«اهلل حي بالد ال�شام ،كان يف جوز ،كان يف رمان،
كان يف بي�ضات الع�صفور ،كان يف �شيخ �أبو طنبور».
« َت � ْ�ق تورن َت � ْ�ق ،خريف (خ ��روف) حم�شي على
باب ال�سوقاق».
«كان يف ق ��دمي الزم ��ان مل ��ك ،وال مل ��ك
(((
�إال اهلل».
(((

(((

من �أجل االطالع على مقدمات وخواتيم الق�ص�ص يف خمتلف املناطق العربية
لينظر :كامل �إ�سماعيل« ،تقنيات املقدمة واخلامتة يف ال�سرديات ال�شعبية»
جملة الثقافة ال�شعبية ،العدد ،14 :املنامة ،2011 ،ص.35-23 .
عبد الهادي متورتا�ش« ،احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين درا�سة حتليلية»،
جملة درا�سات الإماراتية ،العدد ،2014 ،39:ص151 .؛ �أحمد زياد حمبك،
حكايات �شعبية ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،1999 ،ص.635 .
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 -2-1ا�ستهالل الق�صة ال�شعبية يف قطر
وم ��ن خ�ل�ال ا�ستع ��را�ض من ��اذج ا�سته�ل�االت
الق�صة ال�شعبية القطرية ،ر�أينا �أن الكرثة الكاثرة
منها �إما دع ��وة لل�سامع �إىل ال�صالة وال�سالم على
ال ��ر�سول الأعظ ��م حممد �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سلم،
�أو دع ��اء وابتهال �إىل اهلل عز وج ��ل ،يدعو القا�ص
م ��ن خالله ��ا لنف ���سه ولل�سامع�ي�ن �أن يقيه ��م اهلل
من ال ���شرور ،ويي ���سر لهم اخلري يف احلي ��اة ،وقد
يح ��وي ا�ستهالل الق�صة ِح َكما يهتدي بها ال�سامع،
�أو قوانني كونية ي�سرت�شد بها ،كما �أن البع�ض الآخر
يتحد مع ا�ستهالالت الق�صة املاردينية ،حيث يحمل
دع ��وة لل�سام ��ع �إىل امل ��ا�ضي اخل ��رايف الذي ال حد
لبع ��ده ،وال معرفة لأحد به ،وق ��د اعتادت احلكاية
ال�شعبية القطرية على �أمثال هذه البدايات الآتية:
�صلوا على النبي ،كان....
كان يا ما كان....
�صلوا عل ��ى النبي ،ما يانا وياك ��م �إال خري لقانا
ولقاكم ،و�شر تعدانا وتعداكم ،كان يا ما كان..
م ��ا جان ��ا وجاكم �إال خ�ي�ر لقانا ولقاك ��م ،و�شر
عدان ��ا وعداكم ،وع ��ا�شق النبي ي�صل ��ي عليه ،وما
جاكم �إال ..
كان يا ما كان يف قدمي الزمان....
�صلوا على النبي ،وليّ �صليتو على النبي ال تن�سون
�أبا الف�ضائل علي ،وال�سوالف تروح وتيجي...
(((

للمقارنة مع مناذج �أخرى انظر :حممود �شكيب �أن�صاري وعبد العزيز حمادي،
«نظرة حتليلية علی احلكايات ال�شعبية العربية يف خوز�ستان»،

)http://alfalahia.blogfa.com/post/403 (Erişim: 25.06.2014
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كان ي ��ا ما كان يف قدمي الزمان و�سالف الع�صر
والأوان...
يحكى يف قدمي الزمان �أنه كان....
�صل عل ��ى النب ��ي ،الله ��م �صل علي ��ه ،ما ج ��اك
�إال ....
ال�سوالف فنون فنون ،وامل�سلوف ي�شرب غليون،
ال�سوالف ت�سري وتيجي ،وال فائدة �إال بال�صالة على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم...
يان ��ا وياكم �إال خ�ي�ر لقانا ولقاك ��م و�شر تعدانا
وتعداك ��م ،من له نبي ي�صلي عليه ..اجلميع ،اللهم
�صل و�سل ��م وب ��ارك عل ��ى �سيدنا حمم ��د ،يف وقت
م�ضى عا�ش ...
يف قدمي الزمان كان يوجد ..
هناك اثنان من الأ�صدقاء
ح�صل ��ت هذه ال�سالفة يف قدمي الزمان و�أبهرت
العيون والأذهان ،وتقول هذه احلكاية...
�إىل هن ��ا ه ��اك الواحد ،والواح ��د اهلل يف �سماه
العايل..
غ ���ضة ف ���ضة �إليّ م ���شى على خده ��ا الربغوث
قظة(ق ���ضه) تهي ��ل ومتي ��ل وجتعل القل ��ب غا�شيا
ودلي ��ل ،واليّ يح ��ب النبي ي�صلي علي ��ه ( اجلميع،
اللهم �صل ععليك يا ر�سول اهلل)..
كان – اهلل ي�سلم ��ك ( ... -عن ��د ذك ��ر �أم ��ر
مكروه).
�صل ��وا عل ��ى النبي ،حدث يف فج ��ر بع�ض الأيام
(((
قبل مائة �سنة �أن ....

(((

حمد طالب �سلمان الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري ،مركز الرتاث ال�شعبي
لدول اخلليج العربية ،1984 ،مج� ،1 .أوائل احلكايات.

 -2العر�ض �أو احلدث
احل ��دث هو �صل ��ب احلكاية ،وال تنتظ ��م �إال به ،حيث
ق ��د ي�ستغنى عن اال�سته�ل�ال �أو اخلامت ��ة �إال �أنه ي�ستحيل
اال�ستغن ��اء ع ��ن احل ��دث؛ فاحل ��دث ه ��و حم ��ل غ ��ر�ض
�أو �أغ ��را�ض الق ���صة ،كما �أن ��ه م�سعى احلواف ��ز مبا فيها
امل�شرتك ��ة واحلرة منها ،واحل ��دث يف نف�س الوقت احلقل
املنبت للوظائف التي تقوم بها ال�شخ�صيات ،التي تعد من
الأجزاء الأ�سا�سية للحكاية .ومب ��ا �أننا من�ضي ال�ستظهار
البن ��اء ال�شكل ��ي للنموذجني فل ��ن نحيد عن ��ه ،وعلى هذا
املنه ��ج نح ��اول �أن ن�ضع الب�صم ��ة على اجلان ��ب ال�شكلي
لبناء احلكاية ال�شعبية املاردينية والقطرية.
الأمر الأول :هو �أن احلدث قائم على �أ�سلوب الزمن
املا�ضي واخليايل اخل ��رايف يف غالب حكاية النموذجني،
ويت ��م ذلك ب ��و�صف الزمن بالقدم� ،أو بق ��ول «يف يوم من
الأي ��ام»� ،أو بذك ��ر �أ�شخ ��ا�ص خرافية خيالية مث ��ل الغول
واجلان والعمالقة والأقزام وغريها� ،أو بذكر �شخ�صيات
ديني ��ة كبع�ض الأنبي ��اء واملالئكة ،والأولي ��اء وال�صاحلني
الذين يعتقد انقرا�ضهم مما يدل على حدث وقع ،وم�ضى
يف زمن �سحيق.
الأم���ر الث���اين :هو �أ�سل ��وب احلوار ،ال ��ذي ال ينقطع
ط ��وال �سرد احلدث ،فال تخلو حكاية –�أبدا -من �أ�سلوب
احل ��وار الذي يجذب ال�سامع �أو الق ��ارئ �إليه ،ويجره �إىل
متابع ��ة احلدث من �أول ��ه �إىل �آخره ،مما يجعل ��ه �سل�سلة
حلق ��ات مرتبط ��ة ببع�ضها ،بحي ��ث � ْإن ح � َ�دث �أي خلل يف
�إح ��دى احللقات اختلت �سائر احللقات ،وانت�شرت مبثوثة
م ��ن �سلكها ،ويت ��م �أ�سلوب احل ��وار ب�صيغ عدي ��دة ،مثل:
«قال»�« ،س�أل» �« ،أجاب» وغريها.
الأمر الثالث :هو اال�ستفادة من فن الأخذ واالقتبا�س
م ��ن الأمث ��ال ال�سائ ��رة� ،أو الأبيات ال�شعري ��ة مما ي�ضفي
عل ��ى احلكاية لونا جديدا من التعابري واملعاين؛ فيزيدها
رونقا وجماال كما يرثيها لطافة ور�شاقة ،وهذه اخلا�صية
و�إن كان ��ت قليل ��ة �إال �أنها وظف ��ت يف عدد ال ب� ��أ�س به من
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احلكايات؛ فعلى �سبيل املثال جند يف حكاية �ساري العبد
اهلل املاردينية هذه الأبيات:
ــــــــاي الــــــــرواي ما ظــــ ّل قــــري ماي جـــــــــود
ـــحــــن م ّ
�ش ّ
(((
ترجى العبد والرب ماجود (موجود)
چيف (كيف) ِا ّ
وتوظي ��ف الأبي ��ات ال�شعري ��ة يف احلكاي ��ات القطرية
�أك�ث�ر مقارنة باحلكايات املاردينية ،نذكر منها ما ورد يف
حكاية «املر�أة الذكية» هذين البيتني:
يــــا لـــــولـــــوا يــــا لـــــولـــــوا يف بيانـا �ســبعة جنـــــــــوما
(((
اعقل هدورا واركب زهوما يف بيتنا �ســــبعة جنوما
وكذلك وظف ال�شعر يف حكاية «حب من طرف واحد»
بهذه الأبيات:
يــا زيـن اللــي بـخــــــــدوده نقـــــاريــ�ش
احلكم حكم اهلل و�أمـــرك على الر�أ�س
�إن ردتـنـي خــــيال فـــــاروا املراييــــ�ش
و�إن ردتنـي حطـاب فاقب�ضيني الف�أ�س
ال يغــــرك الفـــــرخ يف �صــفـة الريـــ�ش
(((
طري احلبارى �أري�ش العني جرنا�س
ين ��در ا�ستخدام الأمثال يف النماذج التي بني �أيدينا من
احلكاي ��ات املاردينية والقطرية ،و مع �أن احلكايات مملوءة
باحلواف ��ز الدينية والأخالقية ،ومع �أن الكرثة الكاثرة منها
تنط ��وي على �أغرا�ض دينية بحتة� ،إال �أننا مل نعرث فيها على
�آيات قر�آنية� ،أو �أحاديث نبوية ،وميكن تف�سري هذه الظاهرة
�أنه ب�سبب تعظيمهم وتنزيههم لها من �أن تذكر مع احلكايات
التي تروى يف �أجواء من اللهو واملرح.
 -3اخلامتة
�إن خامت ��ة الق�ص�ص ال تقل �ش�أن ��ا من ا�ستهاللها من
حي ��ث الروع ��ة واجلمال والت�أث�ي�ر يف نف ���س املتلقي؛ فهي
تع ��د �آخر عهد بال ��راوي مع امل�ستمعني؛ ل ��ذا يحر�ص على
�أن تك ��ون طريف ��ة ال�صقة بالذه ��ن لها ر�سال ��ة �أخالقية،
(((
(((
(((

عبد الهادي متورتا�ش« ،احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين درا�سة حتليلية»،
�ص.156 .
الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري� ،ص.46 .
الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري� ،ص.42 .
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�أو فكاه ��ة متت ��ع ال�سام ��ع لتكون م ���سك اخلت ��ام ،وكثريا
ما يكون خلواتيم الق�ص�ص قوالب خا�صة يتناقلها الرواة
مم ��ن �سبق من �آبائهم و�أمهاتهم �أو �أجدادهم �أو جداتهم
كما هو ال�ش�أن يف ا�ستهالل الق�ص�ص.
وقد ر�أينا �أوجه اختالف واتفاق متعددة بني اخلامتة
يف الق�صة ال�شعبية املاردينية والق�صة ال�شعبية القطرية،
وهذه �أمثلة من هذه الأوجه يف كال النموذجني:
 -1-3خامتة الق�صة ال�شعبية يف ماردين
ينهي القا�ص املارديني حكايته يف الغالب ب�أمنية
تب ��د�أ بحرف االمتن ��اع (لو) ،تعبريا ع ��ن م�شاعره
الت ��ي يرغ ��ب يف �أن يك ��رم ال�سامع�ي�ن ،ول ��و ب�شيء
من احلم ���ص� ،أو الزبيب� ،أو غريه م ��ن املك�سرات
امل�سليات التي طاملا اعت ��اد النا�س �إكرامها يف مثل
هذه الأم�سيات واجلل�سات ،وال يخلو بع�ض اخلواتيم
من حكم و�أمثال جارية ،وقد تكون اخلامتة طريفة،
فيها �شيء م ��ن اللغز ال يفطنه ��ا �إال الأذكياء .وقد
اعت ��ادت احلكاية العربية ال�شعبي ��ة املاردينية على
اخلواتيم الآتية:
«وعا�شوا عي�شة �سعيدة»
«تعي�شو وت�سلمو»
«ل ��و بيتنا قريب كا جبتلك ��م طبق حم�ص وطبق
زبيب»
«لو بيتن ��ا قريب كا جبت ثالث ��ة ر ّمانات واحدة
يل واحدة لأم علي والثالثة حلكاية احلكاية»
«ول ��و كان بيتن ��ا قري ��ب كان جئن ��ا لك ��م بحمل
زبيب»
«كنا عدكم ،وجينا ،لو بيتنا قريب كان عطيتوكم
ثاث حفنات زبيب حف ِنى �إِيل ،حفني لفالنة (ت�سمي
با�سم نف�سها) حفني حل ّكاية احلكي!»
ِ«كل ِحي ��ل ِي ��زولِ ،وكل ِمن ���صوب ِمع ��زولِ ،وكل
ِميت م�سول».
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وكث�ي�را ما تكون نهاية احلكاي ��ة املاردينية هذه
(((
اجلملة « :توته توته خل�صت احلدوته».
وقد ال تكون للحكاية نهاية خا�صة؛ فتنتهي حيث
ينتهي العر�ض املطلوب.
 -2-3خامتة الق�صة ال�شعبية يف قطر
�إن �أك�ث�ر من ��اذج خواتي ��م الق ���صة ال�شعبي ��ة
القطري ��ة تعب�ي�ر ع ��ن �أ�سف الق ��ا�ص ال ��ذي ب ��ذل
جه ��ده يف عر�ض الق�صة ونقله ��ا لل�سامعني ،الذين
مل يكرموه �شيئا مقابل هذا اجلهد ،وذلك بخالف
الق ��ا�ص املاردين ��ي ال ��ذي كان يرغ ��ب يف �أن يكون
ب�إمكانه ه ��و �إكرامهم من عنده ،وقد ينهي القا�ص
القطري ق�صته بدع ��اء لل�سامعني ولوالديهم ،وقد
تنتهي الق ���صة ب�ضرب مثل �سائر ،ه ��ذا بالإ�ضافة
�إىل اختي ��ار القا�ص �أبيات ��ا ذات مغزى منا�سبة مع
الق ���صة (((.وقد اعتادت احلكاية العربية ال�شعبية
القطرية على اخلواتيم الآتية:
ورحنا عنهم ويينا حتى �شي ما عطونا...
ورحنا عنهم ويينا حتى حاجة ما عطونا...
ورحن ��ا عنه ��م ويين ��ا حت ��ى خ ��امت مك ���سور
ما عطونا...
وجيت من عندهم وال �أعطوين �شيء..
وجينا من عندهم وما ح�صلنا �شيئ...
وحملت وكملت ويف ا�صيبع ال�صغري د ّم ْلت..
وهني وهناك تخل�ص هال�سالفة..
ورجعنا من عندهم وال عطونا �شيئ ..
وخل�صت ما عطوين �شيئ..
وجيت من عندهم ما عط ��وين �شيئ ،وك�سوهم
(((
(((

متورتا�ش« ،احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين »� ،ص151 .؛ حمبك ،حكايات
�شعبية ،ص.595 .
للمزيد من الوقوف على ماهية بنية احلكاية ال�شعبية القطرية لينظر :رامي
�أبو �شهاب ،بنية احلكاية ال�شعبية القطرية النموذج واال�ستقبال ،وزارة الثقافة
والفنون والرتاث ،قطر.2015 ،

ال�شي ��وخ و�أن ��ا ما عط ��وين م ��ن ك�ساويه ��م ،وكملت
وحملت..
اخلري لنا وال�شر لهم ..
وكملت وحملت ويف �صيبع ال�صغري د ّم ْلت..
ورحنا عنهم وجينا..
�إن مكر الن�ساء لتزول منه اجلبال..
�أب ّوي و�أبوك و�أم ��ي و�أمك ،ع�ساهم عمر طويل،
(((
رحت وييت وما عطوين �شيء..
وقد تك ��ون خامت ��ة احلكاية ال�شعبي ��ة القطرية
�أبيات ��ا �شعري ��ة تختلف ب�ي�ن الطول والق ���صر ،لها
عالقة مبا�شرة مبغزى الق�صة ،وغالبا ما ال يعرف
قائلها ،وذلك مثل:
� -1أ�صـــــل املكـارم للعـــرب واملواجـــيب
م��ع ال �ك��رم فيهم �شج��اع��ة و�شيمة
ال �ط �ي��ب ل�ل�ط�ي��ب وي ���شت ��اق للطيب
و�أ�صــــل الــردي خـــبث دروبه وخيمــة
�أن� �ظ ��ر مل �ط �ل��وب ن� ��زح الأج��ان �ي��ب
لـوهـــو بعـــيــد الـــدار زاره غريـمـــــه
�شــاف اخلطـر غــري �أنقــذه عامل الغيب
و�أرخ�ص بروحه يوم �شاف اله�ضيمة
هذا ال�شجاع اللي منزّه عن العيب
(((
حرمــة غرميــه ع ّدهــا من حرميــه
 -2ال ت� �ه� �ف ��ي ال�� �ظ� ��ن ل � �ل � �ن� ���سوان
م�� ��ن ط � � � ��اوع ال�� �ب�� �ي� ���ض ي �ه �ف �ن��ه
ع� �ي� �ن ��ت �ضي�� � ��ف الب� � ��ن �شع� �ل��ان
م� ��وت� ��ه ج� � ��زع م � ��ن �سب� � � ��ب ه�� ّن��ه
ع� ���شي � �ق � �ت� ��ه ح� ��اف � �ه� ��ا ال � ��دي � ��ان
(((
�أتـــلي حــيــــاته هـــــاك الـــــــونّـــــه
وكم ��ا يظهر من خ ��وامت ق ���ص�ص النموذجني ف�إن
((( الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري ،مج ،1 .ص،55 ،49 ،48 ،23 ،21 ،14 .
.213 ،175 ،159 ،136 ،101 ،86 ،66 ،63 ،60
((( الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري ،مج ،1 .ص.258 .
((( الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري ،مج ،1 .ص.290 .
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�أُو �أقت ��ل �أُوالدك .م�شيطة قا ْرت ْْلخ ما ِر ّدت من دين
احل ��ق .فرعون زَد غزپ (غ ���ضب)� .إپ�شان �إ ِو ّرح
(يرم ��ي) م�شيط ��ة �أُو ول ��دا حظر (ح ���ضر) ماي
�إ ْك ���سري غ ِل ْي ِلك ��ون ِي ُق ��و (يقعوا) يف ه ��اك املاي
الغلي حلمت ��و كالتِّنت ف ِّرق من عظمو .فرعون قبِل
و ّرح (رم ��ى) �أوال َدا ويحد بويحد �أُو م�شيطة بعينا
أرت ول ��دا يف �إيك املاي لحِ متنِ ِتنفرق من ِ
عظمن
� ْ
كت ال �إله
�أُو �إيمِ وت ��ون قا ْرت ِلخ ما ِر ّد ْت م ��ن دينا �أُو ْ
�إال اهلل �أُو ما فزِ ع ��ت م ��ن تهدي ��دة فرع ��ون ِ�إ ِّ�سرا
جي ��ت ِالبنا اللي هوى يف القون ��داخ ِتورِحو يف املي
الغل ��يِ .البيبك ِ�إتكلم �أُو ق ��ال لأ ّمو يا ِ�إ ّمي ا�صربي
ع ��ذاب ال ِآخ ��رِ ى �أَ�شْ َد ْد �إِ ِم ْن ع ��ذاب الدنياي � ِ
إنت
ِ
طريقك.
على حق ِتال ِترجعني من
م�شيطة َك ْت لفرعون �أَريد منِّك ِ�شي بعد موتنا:
ِ
هلطلبك
ِت ْت ِل � ْ�م عظامن ��ا �أُو ِت ِت ْت ِف َّن ��ا  .فرعون ق ��ال
إزغي
ِت�أجيب ��و .اليّ �صار �أورح م�شيط ��ة �أُو ابن ��ا ال رّ
(ال�صغ�ي�ر) يف املاي الغلي م�شيطة �أُو ولدا ماتوا.
�شاهدين الر�سول يف �إل�سفرو الإ�سرا ِ�شي اليّ �شم
ريح ��ة �أطي ��ب ِملم�سك َك � ْ�ن ييجي م ��ن موظع اليّ
دفنوا م�شيطة �أُو ولدا .تعي�شو وت�سلمو.

الق ��ا�ص القط ��ري ينتظر م ��ن املتلق�ي�ن �أن يكرموه
ج ��زاء ما ق ���ص عليه ��م م ��ن الق ���ص�ص� ،إذ ينهي
الق ���صة غالبا به ��ذه اخلامتة الق ���صرية« :ورحنا
عنهم ويينا حت ��ى حاجة ما عطونا» ،بينما القا�ص
املاردين ��ي يتمن ��ى �أن يك ��ون ب�إمكان ��ه �أن يكرم هو
امل�ستمع�ي�ن ج ��زاء ا�ستماعه ��م �إلي ��ه ،واجتماعهم
حوله ،و�إينا�سهم له ،وذلك بقوله يف نهاية الق�صة:
«لو بيتن ��ا قري ��ب كا جبتلك ��م طبق حم ���ص وطبق
زبيب»
 -4منوذج من حكايات ماردين
م�شيطة
«كا م ��ا كا ي ��ا عا�شق�ي�ن النب ��ي �صل ��وا عليه.
الر�سول �أُ ّو �أو جربي ��ل فتّوا فوق قرب .الر�سول �شم
ريح ��ة طيب ��ى (طيبة) م ��ن ِ
هاك الق�ب�ر .جربيل
ق ��ال للر�سول هالْريحى من ها ْلق�ب�ر تيجي� ،أُو يف
الق�ب�ر م�شيطة� ،أُو �أوالدا متفونينَّه .ق�ص ْتها
.
م�شيط ��ة يف وقت فرعون َك ْت (كانت) موظفة
يف مت�شيط ِ�شه ِف ْت بِت (بنت) فرعون.
يوم الويحد م�شيطة َك ِتم�شّ ط (كانت مت�شط)
�شهف ��ت بت فرع ��ون ِا ِ
مل�شط وِقئ (وق ��ع) من �إيدا
ك ّب ��ت ل�ل��أر�ض وق ��ت ترتف ��ا (ترفع) امل ���شط َك ْت
(قال ��ت) ب ���سم اهلل� .أُو م�شيط ��ة َك ��ت م�ؤمن ��وى
�أُو �شهف ��ت بت فرعون َكت مل�شيط ��ة َقي (يا تُرى)
أبوي؟ م�شيطة َك ��ت ِا اَّل (قالت لها)
ل ��ك �إله غ�ي�ر � ِ
ربي �أُو رب �أبوك اهلل وى .بت فرعون َكت مل�شيطة:
ِر ّدي من هي كالمك� ،إيكون (�إن يكن) مو ِتر ّدين
من ِكالمك ِت�أ�ش َكيك لأبوي.
م�شيطة مو رِجعت من قوال.
ب ��ت فرعون ِ
راحت َك � ْ�ت لأب� � ّوا ِاملثلى .فرعون
�صح م�شيط ��ة قا ِل�ّل اّ ارجعي من دين ��ك .م�شيطة
ْ
ِ
ِ
ِ
ِلاّ
ما قبل � ْ�ت فرع ��ون قال �إيكون م ��و تقبلني ت�أقتلك
68

التحليل
معج ��زة الإ�سراء واملع ��راج الت ��ي �أك ��رم اهلل
بها ر�سول ��ه حممدا �صلى اهلل علي ��ه و�سلم �شكلت
وما زالت ت ���شكل معينا فيا�ضا لل�شع ��راء والأدباء
والواعظني ،ك ٌل ين�شد فيها �ضالته� .أ�صبحت هذه
املعج ��زة ع�ب�ر التاريخ م ��و�ضوع وع ��ظ الواعظني
وق ���صة القا�صني و�إلهاما لل�شع ��راء والأدباء ،زيد
فيها الكثري وبولغ فيها �أ�شد املبالغة (((.لكن مهما
يكن الأمر كل ما قي ��ل وقال يعترب �إبداعا �أدبيا له
قيمته ،ومكانته حتى لو كان و�ضعا وتخريفا.
(((

وقد �أعد م�ؤخرا جمال مقابلة درا�سة �شاملة حلادثة الإ�سراء واملعراج وجتلياتها
يف الأدب العربي .للتفا�صيل انظر :جمال مقابلة ،جتليات الإ�سراء واملعراج يف
الترث العربي ،دار �أزمنة ،عمان.2010 ،
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ميك ��ن لنا �أن نتناول حكاي ��ة م�شيطة من هذه
الزاوي ��ة ،فه ��ي حكاية ديني ��ة �شائعة ب�ي�ن �أهايل
ماردي ��ن قائم ��ة على الثب ��ات على الإمي ��ان باهلل
تعاىل و�إن كلف ذلك هالك النف�س والأوالد.
واحلكاية بهذا الن�ص الذي بني �أيدينا حكاية
كامل ��ة الأركان ،فيها مدخل ومو�ضوع وخامتة� ،إذ
تبد�أ مبحاولة معرفة م�صدر الرائحة الطيبة التي
كانت تفوح يف �أثناء زيارة جربيل والر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم للمقربة ،وت�ستمر بالتعريف
مب�شيط ��ة اخلادمة يف ق�صر فرع ��ون وما نزل بها
وب�أوالده ��ا عندما �شعر فرعون ب�إميانها  ،وتختتم
بال ��و�صول �إىل معرف ��ة م ���صدر الرائحة الطيبة،
الت ��ي كان ��ت تفوح م ��ن املكان ال ��ذي ُد ِفن ��ت فيها
م�شيطة و�أوالدها ،علما ب�أن «م�شيطة» حمرفة عن
«ما�شطة»
لعنوان احلكاية طاب ��ع ا�سمي ،فم�شيطة ا�سم
علم ل�شخ�صية تعم ��ل خادمة يف ق�صر ملك جبار
مت�أله� ،أ�صبح رمزا للظلم والكربياء ،بالرغم من
�أن م�شيط ��ة �شخ�صية �ضعيفة اجتماعي ��ا �إال �أنها
قوي ��ة دراي ��ة و�إميان ��ا� ،صم ��دت جتاه ق ���سوة هذا
املت�أله الذي ال يرقب يف خدامه � اّإل وال ذمة.
م�شيط ��ة ه ��ي �شخ�صية مركزي ��ة (حمورية)
يف احلكاي ��ة ،وه ��ي �شخ�صية �إيجابي ��ة تعد رمزا
لل�صم ��ود والإميان وال�صدق والإخال�ص� .أما بنت
فرعون �شهفت فه ��ي �شخ�صية مقلدة تابعة �أ ّلهت
�أباها ،وه ��ي �شخ�صية �سلبية يف احلكاية؛ �إذ �إنها
قابلت مع ��روف م�شيط ��ة لها بالنك ��ران ،و�شكتها
لأبيه ��ا ،حتى ت�سبب ��ت يف قتلها ويف قت ��ل �أوالدها.
و�شخ�صية فرعون يف احلكاية �شخ�صية يف منتهى
الق�سوة ،حتى على �أ�ضعف خدامه؛ مما ي�شري �إىل
(((
الذلة والدناءة التي هو فيها.
(((

وللمزيد فلينظر�إىل :متورتا�ش« ،احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين»� ،ص.
.155-154

 -5منوذج من حكايات قطر
لغز اليهودي
�صل ��وا عل ��ى النب ��ي ،كان يف �سبع بن ��ات عم،
عنده ��ن �أعياد و�أف ��راح ،وله ��ن ب�ساتني وعندهن
ح ��و�ض كبري ،وكان ��ت لهن ابنة ع ��م جميلة جدا،
قوم و�أنا �أقعد مكانك ،يتمناها جميع
تقول للقمرْ :
النا�س .امل ��راد .خرجت البنية مع البنات تت�سبح،
وكان الب�ست ��ان ليهودي ،وبينما ه ��ن يف الب�ستان،
�أظلم الليل عليه ��ن ،ورجعت البنات �إال هي بقيت
ا ّد ّور انعاله ��ا (حذاءها) الل ��ي �سقط يف الربكة،
و�شافه ��ا راع ��ي الب�ست ��ان ،وعل ��ى ر�أ�سه ��ا الرداء
الأحمر ،وكان يهوديا ف�أخذها و�سرقها ،وبغى منها
الكالم واحلديث ،ولكنه ��ا مل جتبه ،ويف ال�صباح
�أخ ��ذت تفك ��ر يف حيلة ك ��ي تذه ��ب ،فوقفت على
الدري�شة (النافذة) ور�أت بن ��ات من �صديقاتها؛
فقلن لها� :أنت ف�ي�ن �أهلك يدورونك؟ فقالت لهن
�أنا عند اليهودي ،وف ��ر�شت رداءها على الدري�شة
ورمت ��ه على النا�س ،ثم رمت نف�سها من الدري�شة،
ومل ��ا ي ��ا (ج ��ا) اليه ��ودي مل يعينه ��ا (يجده ��ا)؛
فتح�سر ،وراح حق �أبوه ��ا ،وكان يف جمل�س كبري،
وق ��ال له� :سوف �أحكي لك لغزا �إذا حليته �أعطيك
كل �أمالكي ،و�إذا مل حتله �آخذ كل �أمالكك ،فقال
الوال ��د :قل ما عندك .ق ��ال :بفكرك يف من طار،
وا�ستطار ،وخلت مهايرها على الطوقان؟
احت ��ار الوال ��د يف ح ��ل اللغ ��ز ،و�أعط ��اه مدة
خم ���سة �أيام ،و�أخذ الرجل يفك ��ر �أياما وليايل يف
ح ��ل اللغز ،وا�ستغربت البنت م ��ن الوالد ،وطلبت
من ��ه �أن يخربها باللي �شاغله؛ فق ��ال لها الق�صة
الل ��ي جرت م ��ع اليهودي ،ف�ضحك ��ت ،وقالت هذا
ب�سي ��ط وقالت :قل ل ��ه :لو ما ط ��ار وا�ستطار كان
مت ��ت عم ��امي �أبوه ��ا يف جمل ���س الرج ��ال .وفرح
�أبوها باحلل ،ثم ح�ضر اليهودي يف املوعد املحدد
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مبكرا وهو م�ست�أن�س ومب ���سوط ،وملا �شاف ب�شاير
الفرح ��ة عل ��ى الوال ��د ا�ستغ ��رب ،وقال ل ��ه :و�ش
اجلواب؟ فقال له الوال ��د اجلواب ،ف�أغمي عليه،
و�أخذ الوالد احل�ل�ال واملال .وجيت من عندههم
(((
وال عطوين �شيء!
التحليل
ت�أخ ��ذ البن ��ات والأخوات والأنث ��ى ب�شكل عام
حظا وافرا م ��ن بني احلكاي ��ات ال�شعبية ،وكثريا
ما تك ��ون البنت اجلميلة احل�سناء هي ال�شخ�صية
املحوري ��ة فيه ��ا� ،إذ تواج ��ه �أنواع ��ا م ��ن الب�ل�اء
وامل�صائ ��ب كم ��ا ه ��ي احل ��ال يف ه ��ذه احلكاية،
وكثريا ما تك ��ون ال�شخ�صية ال�سلبي ��ة من َّ
الظ َلمة
واجلبابرة� ،أو ممن لهم �شهرة يف اخلداع واحليل
ونق�ض العهد والغدر مث ��ل اليهود ،وتكون الدائرة
يف غالب الأمر على ال�شخ�صية ال�سلبية.
واحلكاي ��ة به ��ذا ال ���شكل الذي دون ��ت حكاية
كامل ��ة الأركان ،فيها مدخل ومو�ضوع وخامتة� ،إذ
تب ��د�أ باحلديث عن البنات ال�سب ��ع الالتي يع�شن
يف غن ��ى وثراء ،لهن كل فر�ص ال�سعادة وال�سرور،
وبينه ��ن فتاة حتاك ��ي القمر يف جماله ��ا ،وبعدما
�سبح ��ن يف حو�ض يف ب�ستان يهودي تخلفت الفتاة
اجلميلة عن قريناتها؛ ب�سبب البحث عن حذائها
الذي �ضاع ،ولك ��ن عندما ر�آها اليه ��ودي �أخذها
عن ��وة �إىل بيته للتحدث معه ��ا ،لكنها رف�ضت ومل
ت�ست�سل ��م له ،وخرجت �أم ��ام النافذة �صباح اليوم
الت ��ايل فر�أت بع ���ض �صديقاته ��ا ،وا�ستعانت بهن
يف الن ��زول منه ��ا على ح�ي�ن غفلة م ��ن اليهودي،
والتحق ��ت ب�أهله ��ا الذي ��ن كان ��وا يبحث ��ون عنها،
وت�ستمر احلكاي ��ة يف اللغز الذي �أراد اليهودي �أن
يوقع به والد الفتاة؛ لي�ستويل بخداعه على �أمالكه
و�أهله مبا فيهم الفتاة اجلميلة ،ولكن الوالد جنح

يف حل اللغ ��ز بف�ضل بنته ،و�أ�صب ��ح جميع �أمالك
اليهودي و�أهله ملكا لوالد تلك الفتاة.
ي�أخ ��ذ عن ��وان احلكاي ��ة بال�سام ��ع �إىل مك ��ر
اليه ��ود الذي ��ن ُيعتق ��د �أن عندهم عل ��وم الأولني
والآخري ��ن ،و�أن لديه ��م ح�ل�ا ل ��كل لغ ��ز ،وهكذا
كان يعتق ��د يهودي هذه احلكاية ب� ��أن اللغز الذي
والد
عنده لي�س لأحد قدرة عل ��ى حله؛ لذا حتدى َ
الفتاة مقابل جميع �أمالك ��ه و�أهله ،وهو واثق من
نف�سه ،لكن غباءه �أنْ�ساه �أن بطلة اللغز كانت بنته،
وعندها احلل احلا�سم ،علما ب�أن اليهودي يح�ضر
يف املتخيل ال�شعبي احلكائي بو�صفه �أمنوذج الل�ؤم
(((
واخل�سة والغدر واجل�شع.
الفت ��اة اجلميل ��ة �شخ�صي ��ة �إيجابي ��ة ،وه ��ي
عفيف ��ة مل تر�ضخ ل�ضغوط اليه ��ودي الغادر الذي
ال يرع ��ى حق ��وق جاره ،وه ��ي ذكي ��ة عرفت كيف
تنجي نف�سها م ��ن احلب�س ،وتخل�صها من اخلطر
املنتظ ��ر ،ويقظة تنتبه ملا يج ��ري حولها ،ففطنت
حل ��ال والده ��ا ،وا�ستف�سرت و�ضع ��ه ،فع َّرفته حل
اللغ ��ز ،ف�أنقذت بذلك نف�سه ��ا و�أهلها ،و�أك�سبتهم
�أمالكا كبرية.
خامتة البحث:
من خالل هذه املقارنة بني �أجزاء احلكايات ال�شعبية
املاردينية والقطرية الثالث من حيث التقنيات املتبعة يف
كل من اال�ستهالل والعر�ض واخلامتة ر�أينا �أوجها عديدة
من االتفاق واالختالف من �أهمها ما يلي:
 ي�أخ ��ذ الدعاء وال ���صالة على النب ��ي حممد  حيزاكب�ي�را يف ا�سته�ل�االت احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة القطري ��ة،
يف ح�ي�ن � َّأن احلكاي ��ة ال�شعبية املارديني ��ة يطغى عليها
اال�ستهالل ال�شعبي التقليدي (كان يف ما كان يف).
(((

((( الدويك ،الق�ص�ص ال�شعبي القطري ،مج ،1 .ص95
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 يتمن ��ى الق ��ا�ص املارديني يف خامتة احلكاي ��ة �أن يكونبيته قريبا حتى يكرم امل�ستمعني ب�شيء من الزبيب ،يف
حني � َّأن الق ��ا�ص القطري ي�شكو م ��ن امل�ستمعني �إ،ن مل
يكرموه ولو بك�سرة خبز.
 ق ��د وظف ال�شعر يف ح ��دث الق�صة يف كال النموذجني،�أما يف اخلامت ��ة فلم يوظفها القا�ص املارديني ،ووظفه
القا�ص القطري يف عدة حكايات.
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