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اجه "تلألف لُلت ولُ"و "ؼىوا ظبخاحي" ُّ ىاّؿ وحمال
ّ
ُاث الخ

ّ
 : كشاءة في ججل

  .م د/ِبذ الجلُل

 ، ٦حرال، الهىض٧لُت ٞاعو١، ٧ال٩ُىث، ؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُتؤ

 

 الهىذًت ‘تلألف لُلت ولُ‘ؼىوا ظبخاحي هـــ 

ت مً ال٣هو  (Suka Saptati)بخاحي قى٧ا ؾ مجمٖى

التي ظمٗذ عؾمُا في ال٣غن الشاوي ٖكغ في 

دُت، وألانل الكٟىي ٧ان مىظىصا مىظ  الؿاوؿ٨ٍغ

مغ٦ب مً ’ قى٧ا ؾبخاحي‘الٗىىان  ٢غون ٢بلها،

٧لمخحن، َما: قى٧ا وؾبخاحي، وقى٧ا جدمل مٗجى 

ٞاإلا٩ان  (الببٛاء) وؾبخاحي جدمل مٗجى (الؿبٗىن)،

في زلُٟت ال٣هت َى ظىضعا بىعام الظي 

(Chantrapuram) ت مكابهت ل٠ أل، ولهظٍ املجمٖى

ا الغثِسخي والٟغعي، ولهظا  لُلت ولُلت الٗغبُت في بَاَع

ت ؾّمُذ  ؾم ال٩امل للترظمت الٗغبُت لهظا ال٨خاب َى الهىضًت، والا ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘بـالؿبب ؤن َظٍ املجمٖى

ظٍ الضعاؾت تهضٝ ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘لؿبٗىن اإلاؿّمى بـ"قى٧ا ؾبخاحي: خ٩اًاث الببٛاء ا ل٣اء بلى بالهىضًت"، َو

قى٧ا  ل٠ لُلت ولُلت بهظا الهضص.ؤالًىء خى٫ جغظمت قى٧ا ؾبخاحي في الٗغبُت، والى٣اف خى٫ الخىام في 

ت ٢ههُت خ٨تها ببٛاء بلى بخماٞاحي مخ٘ ب٣هض مى٘ بخماٞاحي مً الخ (Patmavathi)ؾبخاحي ٖباعة ًٖ مجمٖى

بٗما٢ت ظيؿُت ٚحر مكغوٖت، وجمى٘ الببٛاء جل٪ اإلاغؤة ٧ل لُلت مً اعج٩اب الٗما٢اث الجيؿُت ٚحر اإلاكغوٖت، 

ظٍ  ت ؤَلها وطوحها، َو وطل٪ بإن ٌكٛلها بؿغص ٢هت حٗالج ٦ُٟت جىاو٫ ٖما٢اث ظيؿُت ٚحر مكغوٖت بضون مٗٞغ

دُت، وؤجها ظمٗذ في ال٣ غن الشاوي اإلاُماصي، ول٨جها ٧اهذ قاجٗت ال٣هو مؿخمضة مً جغار ٧ازا الؿاوؿ٨ٍغ

ت مىظ ٢غون، وبٗض مٛاصعة ػوظها مضها ان ما و٢ٗذ بخماوصي في صخبت زلُلتها (Madana)بهىعة قٍٟى ، ؾٖغ

غة، وحٛغحها زلُلتها العج٩اب الٗما٢ت الجيؿُت زاعط ػوظها اإلاكغوٕ، ونض٣ًتها ج٣ى٫ لـ بخماوصي: "ؤن  الكٍغ

 .)0(اللظة الجيؿُت واجمام قهىاهُدىا"ال٣هض مً الخُاة َى الخمخ٘ ب

ى مسلو لهاخبه (ماصاها) الظي ؾاٞغ  وجغ٥ ػوظت قابت  خ٩اًاث قى٧ا ؾبخاحي مغوٍت مً ٢بل ببٛاء ط٧ّي، َو

ض ؤن جمؤل ٞغاٙ ٖاَٟتها بدب عظل آزغ، ُٞداو٫ الببٛاء بدب الخ٨ُم ؤن ًدى٫ بحن الؼوظت  (باصماٞاحي) وهي جٍغ

ٛلها بؿغص وخ٩اًاث مكى٢ت، ال جيخهي بال و٢ض ؤَل الهباح، ٞخٗىص  الؼوظت وبحن جد٤ُ٣ مإعبها، بإن ٌك

٨ظا خاو٫ الببٛاء ختى ٖىصة الؼوط، و٧لما جداو٫  إلاطجٗها، وجاظل طَابها لٗك٣ُها بلى اللُلت الخالُت، َو
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٠ُ٦ ٧ان  بخماٞاصي بالخغوط ٣ًى٫ الببٛاء: ال جٟٗلي طل٪، وبال ؤناب٪ ما ؤناب ٞماها وصاثما حؿإ٫ بخماٞاصي:

ذ مً خ٩اًت واخضة.  طل٪، ُٞجُب اإلاال٠ ٖلى لؿان الببٛاء بد٩اًت ؤزغي، ٖلما بإن ٧ل َظٍ الخ٩اًاث جٟٖغ

ُت ٦ُُٟت جباص٫ الٗما٢اث الٛحر اإلاكغوٖت، و٦ُٟت الخغوط مً جل٪ ألاػماث  دىاو٫ ظمُ٘ ال٣هو الٟٖغ ٍو

ال٣هو َى مى٘ عبتها مً مٛاصعة البِذ باؾخسضام الظ٧اء والُٟىت، والٛغى الٟٗلي للببٛاء وعاء ؾغص َظٍ 

لل٣اء ٖك٣ُها، وطل٪ بؿغص ٢هت في ٧ل لُلت ومماَلت زخمها بلى الٛض ؤو بًها٫ ٢هتها بلى ٢هت ؤزغي، وبالٟٗل 

ذ ؤمامه ًٖ ٢هضَا  اؾخُاٖذ الببٛاء ٦ؿب ٚغيها وبٗض مطخي ؾبٗحن ًىم، خًغ ػوظها الكغعي، واٖتٞر

غ، و  بضو  ؿضًت.زبرث ؤجها ال جؼا٫ ٖظعاء ظؤالكٍغ حها ؤٍو ن ٢هو قى٧ا ؾابخاحي ٦خبذ في ؤػمىت مسخلٟت، ٞو

 (Brahmin)  والغاَب البراَمجي   (Shvethambara)قِخابمبرا (Jaina Monk) ٢هو ٦خبها الىاؾ٪ الجُجي 

ب َ (Chinthamani Bhattan)ظىخاماوي باجان ظخماُٖت لخل٪ ىا٥ ؤن َظٍ ال٣هو مغآة للخُاة الا ، وال ٍع

هذ الضٖاعة قبه مكغوٖت في جل٪ الٟترة، وال حكخمل ظمُ٘ ٢ههها ٖلى الضٖاعة وال٣هو الجيؿُت الٟترة، و٧ا

 Pandit)لباهضًذ وقىى قغما   (Panchathanthra)بل حكخمل ٖلى ٢هو الخ٨مت ٖلى همِ بىجاجاهترا

Vishnu Sharma)  .الظي ؤل٠ في ال٣غن الشالض ٢بل اإلاُماص 

حها ؤوناٝ الضًىر/الٗاَغاث ومضاٖباث اإلاغؤة ٚحومٗٓم ال٣هو جخجاوػ الخض وحٗبر ٖ ر ً ؤلاباخُت، ٞو

لؿلٟت المامباالة ظا ًخطاإلاتزوظاث، ٞو ؤن ال٣هت الؿابٗت والخمؿحن جه٠ ؤوناٝ الٗاق٣حن وؤهىإ  ر، َو

ٝغ الٗما٢اث الجيؿُت مإزىطة مً ٧اماؾىجغا لٟاحؿُاًىا ، والبٌٗ ًغون ؤجها همىطط (Vatsyana)اإلاًاظ٘ ٚو

ا صاع   ( Picaresque Narrative)لـ تي، ولكى٧ا ؾاجخاحي جغظمخان في ملُالم، وألاولى ؤنضَع في ألاصب الؿاه٨ٍغ

باص، ال٩اجبت جدمل الا  (Sumangala)اليكغ لُبي، والشاهُت جغظمت ؾىمىٛما  Leela( ؾم ألانلي لُما همبىجٍغ

Nambuthirippad)(0( لخ٨ى٩ُاث الخٗضًل ٖىضال٣ُام ، ول٨ً الشاهُت لِؿذ بترظمت ٖاصًت، بل بجها حٗغيذ

ل جل٪ الىثرلت ولُلت إلاا ؤجها جخًمً ألابُاثوجخسظ ال٣هو ؤؾلىب الؿغص ألل٠ لُ بترظمتها.
ّ
  ، َىا٥ ؤقٗاع جخسل

دُت  ا الؿاه٨ٍغ ىا٥ صالثل (Gnomic Stanzas from Kavya Literature)مً الخ٨م والكٗغ مً ؤصب ٧اٍو ، َو

الظي   (Jataka)الشاوي إلاا ؤن بٌٗ ٢ههها مىظىصة في ٢هو ظاجا٧ا ٖلى ؤن ال٣هو ٢ضًمت ظضا مىظ ال٣غن 

دؿا٦غا ؤ ، وفي ال٣غن الغاب٘ ٖكغ جمذ جغظمتها بلى (Katasaritsagara)لٟذ في ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُماص و٧اجاؾاٍع

ي هامه  (Nakhshabi)الٟاعؾُت ب٣لم هسكابي  جها ، و٢ض جغظمذ اليسخت بلى التر٦ُت وم(Tutinama)باؾم ََى

تي بلى ًٞاءاث ز٣اُٞت  ت والٗغبُت، ؤي ؤن الىو ألانلي ؾاع مً الًٟاء الؿاه٨ٍغ بلى ألاإلااهُت ومجها بلى ؤلاهجلحًز

ت مؿخ٣لت طاث ؤنالت ظمالُاث في ًٞاءاتها الش٣اُٞت. ظٍ الترظماث ؤلابضاُٖت هالذ ٍَى  مخّٗضصة، َو

ىا٥ مكابهت ال٣هت الغثِؿُت  هت الغثِؿُت لكى٧ا ؾابخاحي و٦ظل٪ َىا٥ ألل٠ لُلت بال٣ (Frame Story)َو

٠٣ مٗٓم الباخشحن ٖلى ؤن  ُت لكى٧ا ؾابخاحي، ٍو ُت ألل٠ لُلت ولُلت بال٣هت الٟٖغ مكابهاث ال٣هت الٟٖغ

م مً ؤن لــ(َؼاع ؤٞؿاهه) صوع باعػ في  لى الٚغ ىضًت، ٖو اعؾُت َو ٢هو ؤل٠ لُلت ولُلت لها ظظوع بابلُت ٞو

َى ٢هو جغظمذ ’ اههَؼاع ؤٞؿ‘ألل٠ لُلت، ؤن َظٍ  (Persian Prototype)حك٨ُل اله٩ُل الٟاعسخي الؿاب٤ 

ىا٥ بَاعاث زلُٗت وماظىت في ؤل٠ لُلت ولُلت مً لٛاث ٖضًضة اع مل٪ ؾاؾاوي ًد٨م الهىض والهحن، َو ، وقهٍغ

 Like a veil: Erotic Tales of Arabianؤًًا، و٢ض ؤلٟذ ٦خب ازخهذ ب٨خاباث ظيؿُت في ؤل٠ لُلت ٨٦خاب 

Nights  ل٩اجبهCelia Tan.تي الهىضي  ، وال٣الب ألانلي َؼاع ؤٞؿان اٖخمض ظؼثُا ٖلى ألاصب الؿاوؿ٨ٍغ

                                                           
ٔ
 .(Kendra Sahitya Academy) ادلركزي ، وقد حصلت على جائزة األكادديي األديب(Sumangala)كاتبة يف مليامل، تكتب ابسم سومنغال     .  
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اع، وال٣هت جبضؤ ٖىضما  ت الغثِؿُت لخ٩اًاث ؤل٠ لُلت هي ؤهه ٧ان َىا٥ مل٪ ًضعى قهٍغ اٍع وال٣هت ؤلَا

اع ؤن ػوظت ؤزُه ٧اهذ زاثىت، وما ػاص طل٪ ا٦دكاٝ زُاهت ػوظخه،  ٖضامها وعؤي ؤن بلظل٪ ٢غع ا٦دك٠ قهٍغ

اع مً الٗظاعي ًىمُا، خُض ج٣خل  ،ظمُ٘ اليؿاء مسُئاث، وؤنبذ ٨ًٍغ اليؿاء ولظل٪ جؼوط اإلال٪ قهٍغ

غا مجها ٢بل ؤن جإزظ الٟغنت لخسىهه، ومطخى ٖلى طل٪ ػمان،  ، وطل٪الٗغوؽ لُلت الٗغؽ بٗض ؤن ٢طخى َو

اع، ٖىض حر ٖغوؽ للمل٪ قهٍغ اع اإلال٪، وؤزحرا لم ًجض الىػٍغ بخٞى ما ٖغيذ ابيخه قهغػاص لخ٩ىن ٖغوؾا لكهٍغ

لذ جل٪  ٞىا٣ٞذ ؤباَا، وفي ٧ل ًىم جد٩ي قهغػاص له خ٩اًت ال ججهحها في جل٪ اللُلت، وجُُلها بلى ًىم آزغ، ْو

ُىتها، وحكخمل ؤل٠ لُلت ولُلت ال٣هو  اع ابىت الىػٍغ قهغػاص لظ٧ائها ٞو الٗاصة بلى ؤل٠ لُلت، وازحرا جؼوط قهٍغ

ت والخُالُت وألاؾُىعٍت وال٣هو الجيؿُت و٢هو الخ سُت والٛغامُت والتراظُضًت وال٩ىمضًت والكٍٗغ اٍع

سُت في  (Vampire)الجً والُٛمان ىا٥ شخهُاث جاٍع اعون ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘، َو ؤمشا٫ الخلُٟت الٗباؽ َو

ا ًيخج وؿُجا الغقُض وظٟٗغ البرم٩ي وؤبى هىاؽ، وبٌٗ ال٣هو جدخىي بضازلها ٖلى ٢هو ؤزغي، مم

  .مترابُا مً الؿغص الغواجي

ظا ٌٗجي ؤن َىا٥ جىام بُدض ًخٟاٖل اله٩ُل الىصخي وألاهٓمت ألاؾلىبُت في ؤل٠ لُلت ولُلت م٘ قى٧ا ؾبخاحي  َو

وؤن خ٩اًاث الببٛاء ٢ض جلىهذ ب٩ل ؤلىان البلضان التي جغظمذ بلى لٛاتها، ول٨ً البٌٗ خاٞٓذ ٖلى ؛ الهىضًت

لترظمت التر٦ُت اخخٟٓذ في جغظمتها ٖلى الخلُٟت ؤلاؾمامُت ولظل٪ بالٛذ في الخٗضًل، وبن عوخها الهىضًت، وا

اصة وال ق٪ ٞحها بإجها جمذ لًغوعاث، وزانت في اليسخت التر٦ُت، إلاا ٧اهذ جخًمىه  الخهٝغ والخظٝ والٍؼ

ما٢اث ظيؿُتالخ٩اًاث في ههها  ؤصبُت ٦ما هغي في إ ، وبٌٗ الخبضًماث جمذ لضو )0(ألاؾاسخي مً بباخُت ٖو

، وفي بىجخىضعا  َاجان الصخهِخان مىظىصجان بةؾم ٦غج٩ا وصمى٩ا، ولظل٪ الترظمت التر٦ُت في ٧لُلت وصمىت

دُت بأًاث  جبضًماث بالخ٨م التر٦ُت ألابُاث التر٦ُت، وفي الترظمت الٗغبُت جمذ الخبضًماث باأل٢ىا٫ الؿاوؿ٨ٍغ

غبي ؤصزل شخهُاث ؤمشا٫ الخلُٟت اإلاإمىن وببغاَُم بً ؤصَم ٢غآهُت وؤخاصًض وؤمشا٫ ٖغبُت، واإلاترظم الٗ

ؼ مً ؤظل ج٠ُُ٨ ال٣هو في زلُٟت ٖغبُت، وجخمدىع ال٣هت الغثِؿُت في ال٨خاب خى٫  مغ بً ٖبض الٍٗؼ ٖو

 (بضال مً مضها) وػوظخه ٢مغ الؿ٨غ (بضال مً باجماٞاصي) في الترظمت التر٦ُت والٗغبُت.’ ؾاٖض‘قاب بؾمه 

 خاجمت

لخو ا له٩ُلها الٗام وفي ’ َؼاع ؤٞؿاهه‘لباخض زخاما ؤن قى٧ا ؾبخاحي ٢ض لٗبذ صوعَا في الخىام في حك٨ُل ٍو

وجٟاٖماث ألاهٓمت ألاؾلىبُت التي في صازلها، وؤما جغظمت قى٧ا ؾبخاحي في الٗغبُت ٢ض حٗغيذ ل٨شحر مً ج٨ى٩ُاث 

غظى الباخض ان ج٩ىن َظٍ الضعاؾتالخٗضًل ٖىض ال٣ُام بترظمتها  م٣ضمت لضعاؾاث ؤوؾ٘ في اإلاؿخ٣بل. ، ٍو

 اإلاشاحْ

ص/مىظع  –الهىضًت، جغظمت ومغاظٗت وج٣ضًم ’ ال٠ لُلت ولُلت‘خ٩اًاث الببٛاء الؿبٗىن اإلاؿمى بـ  –قى٧ا ؾابخاحي  .0

 ؾىعٍا -الخاً٪، صاع نٟداث 

2. Thatha paranja ezhupath kathakal, translated by chinthamani battan, lipi publication, Calicut 

3. Like a veil: Erotic Tales of Arabian Nights, Celia Tan Kindle Publication, 2010 
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 سوراي -د/منذر احلاقك، دار صفحات  –اذلندقة، تررتة وتقدمي ’ الف ليلة وليلة‘حكاايت الببغاء السبعون ادلسمى بـ  –مقدمة شوكا سابتايت   .  




