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ال تق ّل �أهمية عن الن�صو�ص الواردة يف الق�سم الأول،
تنحو ��ص��وب ال��واق�ع�ي��ة وال�ن�ق��د وال�ت�م�ح�ي����ص ،الأم ��ر
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ال �ك �ت��اب م �ق ��روءا م ��ن ِق �ب��ل ف�ئ�ت�ين من
القراء :الباحثني عن املتعة الأدبية العاجلة واملقتفني
للتدقيق التاريخي والفيلولوجي.
وال يخفى على ّ
املطلِع على كتاب «القامو�س العربي
للجزر يف الع�صر الو�سيط» لأري��ويل ما يثريه لديه
م��ن ت��وا��ش��ج يف ح��دي��ث �صاحبه ع��ن اجل ��زر م��ع كتاب
«م��دن ال مرئية» لإيتالو كالفينو وكتاب «املخلوقات
ال��وه �م �ي��ة» خل ��ورخ ��ي ب��ورخ �ي ����س ،وه ��و م ��ا ي���ص��رح به
الكاتب وي�ق� ّر ب��ه يف مقدمة كتابه ،حيث ينطلق بك
الكتاب من الأ�سطوري لي�سحبك �إىل ح�ضن الواقع
وال�ت��اري��خ والعك�س �أي���ض��ا ،وه��و �أ��س�ل��وب �أتقنه م�ؤلف
الكتاب .ولكن يبقى الكتاب بوجه ع��ام تتمة مل�ؤ َّل ْ
في
�سابقني ُن�شرا حول املو�ضوع ذات��ه« :اجل��زر اخل ّ
البة.
رحلة عربية يف الع�صور الو�سيطة» ( )1989و «املدن
اخلالبة :متاهة عربية يف الع�صر الو�سيط» (،)2003
كان �أريويل قد ن�شرهما يف فرتة �سابقة.
فيما يتعلق بامل�ؤ ِّلف ،مل مييز �صاحب الكتاب ان�شغالٌ
بالبحث العلمي طيلة م���ش��واره اجل��ام�ع��ي التعليمي
امل �ط � ّول ،وال ٌ
�شغف ث�ق��ايف بحقل ال��درا��س��ات العربية،
م��ع �أن��ه �أ�ستاذ اللغة والآداب العربية �أو «م�ستع ِرب»
كما يقدّم نف�سه .وب�شكل عام �أجنيلو �أري��ويل مق ّل يف
الكتابة رغم �أنه تر ّبع على ق�سم الدرا�سات العربية يف
كلية الدرا�سات ال�شرقية يف جامعة روما ال�سابيين�سا
ط�ي�ل��ة ع �ق��ود ح �ت��ى �إح ��ال �ت ��ه ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د ،ح �ي��ث ال
ي�ت�ج��اوز ر��ص�ي��ده امل�ن���ش��ور ث�لاث��ة م ��ؤل �ف��ات .وك�سائر
جيل امل�ستع ِربني الإيطاليني يف احلقبة املعا�صرة ،ال
يتقن �أريويل العربية م�شافهة ،ولي�س بو�سعه التعامل
م��ع ن����ص ع��رب��ي ح��دي��ث �أو ق ��دمي دون االل �ت �ج��اء �إىل
ال�ق��ام��و���س ،و�إن د ّر� ��س امل ��ؤل��ف م ��واد ال�ع��رب�ي��ة :النحو
والرتجمة والأدب الكال�سيكي يف جامعة روم��ا .فقد
اع�ت�م��د منهج ت��دري����س مي��اث��ل منهج ت��دري����س اللغات
امليتة ،حيث يجري حتليل الرتاكيب العربية و�شرح
ال�ن�ح��و ال�ع��رب��ي ب��ال�ل�غ��ة الإي�ط��ال�ي��ة م��ع ��ض��رب �أم�ث�ل��ة
حم� ��دودة يف ذل ��ك ب��ال�ع��رب�ي��ة ،وه ��و �أ� �س �ل��وب ��س��ائ��د يف
ت��دري����س ال�ل�غ��ات ال�شرقية احل�ي��ة منها وامل�ي�ت��ة .غري
�أن هذا النق�ص يف منهج تدري�س العربية لديه ،وهو
نقي�صة عامة يف �إيطاليا ولي�س خا�صا به ،ينبغي �أال
ي�ح��ول دون الإق ��رار للرجل ب��أن��ه م��دق��ق يف م��ا يقول
ومتثبت يف ما يكتب.
ففي كتابه ال��ذي نتوىل عر�ضه ،ع��اد �أجنيلو �أري��ويل
�إىل ع��دي��د امل���ص��ادر ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ن�صو�صه
املختارة ،وهي م�صادر تاريخية وكتب رحالة وقوامي�س
بالأ�سا�س .تابع وق��ارن من خاللها م�صادر احلديث
عن تلك اجل��زر ،كما عاد �إىل بع�ض امل�ؤلفات الغربية
أرج � ُح �أن الكاتب كان
الكال�سيكية ذات ال�صلة .لكن � ّ

ّ
يطلع على الن�ص يف لغته الأ�صلية ويف ترجماته يف
الأل�سن الغربية لي�صوغ بعد ذلك ترجمته للن�صو�ص
امل�خ�ت��ارة .فقد تعامل �أري ��ويل م��ع احل���ض��ارة العربية
تعامال ا�ست�شراقيا ب ��اردا ،لكن ذل��ك ال يخفي كلفه
بالبعد الغرائبي يف الثقافة العربية ،ولي�س هناك
ما ي�شي ب�أن الكتاب يت�ضمن نزعة مركزية غربية يف
تعليقات �صاحبه .فالكتاب ق ّيم ومفيد ،خ�صو�صا و�أنه
ال ين�ساق �ضمن موجة ال�شيطنة لكل ما هو عربي ،بل
لعله يخ ّلف انطباعا ح�سنا لدى قارئه.
فامل�ؤ ِّلف لغته الإيطالية راقية و�أ�سلوبه وا�ضح ،حيث
�أت ��ت ال�ترج�م��ة �أم�ي�ن��ة وال�صياغة �سل�سة ع�ل�اوة على
متيز الكاتب بذوق �أدبي رفيع .وبو�صف الكتاب عبارة
عن �إعادة ترتيب لطرائف وروايات مو�ضوعها اجلزر،
ومب ��ا ي���ش�ب��ه ن��وع��ا م ��ا الأن �ط��ول��وج �ي��ا ذات امل���ض��ام�ين
اجلغرافية وال�ت��اري�خ�ي��ة .ح��اول الكاتب يف تعليقاته
و��ش��روح��ه اع�ت�م��اد ل�غ��ة راق �ي��ة ج ��اءت مفعمة باحل�س
الأدب� � ��ي� .أ� �س �ع��ف امل ��ؤل ��ف �إمل ��ام ��ه ب�خ�ب��اي��ا ف�ي�ل��ول��وج�ي��ا
العربية ق��درة على التحكم يف دالالت ن�صو�صه التي
ا�شتغل عليها.
يبدو التدقيق اللغوي �سواء العربي �أو الإيطايل بارزا
يف ن�ص الكاتب ،وهو ما ي�شي بتعامل دقيق وعميق مع
الن�صو�ص التي ا�شتغل عليها .ولعل تلك التدقيقات
يف ال�ق���س��م ال �ث��اين م��ن ال �ك �ت��اب ب��اخل���ص��و���ص ،ه��و ما
يجعلها �أق��رب �إىل اهتمامات الباحثني والدار�سني.
وهو ما �أت��ى على خالف الق�سم الأول ال��ذي �أق � ّد ُر �أن
قراءته ي�سرية على غري املخت�ص وعلى الباحث عن
املتعة الأدبية ال غري.
هذا وقد خال الكتاب من الفهار�س ال�ضرورية ،حيث
اعتمد �صاحبه �ضمن التعليقات واحلوا�شي تف�سري كل
ما ورد مبهما �أو غائما يف ن�صو�ص اجلزر ،ومل ي�ض ِّمن
امل� ُ
ؤلف كتا َبه �سوى فهر�س عام �أدرج فيه �أ�سماء الك ّتاب

الذين ا�ستخل�ص من م�ؤلفاتهم حديثه عن اجلزر �إىل
جانب جر ٍد ب�أ�سماء اجلزر وفهر�س للمراجع .كما خال
الكتاب خلوا تاما من الر�سوم واجل��داول واخلرائط،
و�أق �دّر �أن اخلرائط والر�سوم يحتاجها ه��ذا ال�صنف
من الت�أليف .لكن وب�شكل ع��ام الكتاب هو عبارة عن
�أنطولوجيا جزر م�صحوبة بتعليقات.
وبرغم ما قد تبدو يف الق�سم الأول من الكتاب من
ب���س��اط��ة ف�ف�ي��ه ج��اذب�ي��ة ل�ل�ق��ارئ ب�شكل ع ��ام ،ال �سيما
القارئ الغربي الباحث على املتعة الأدبية والتحليق
يف �أجواء مفعمة بعبق ال�شرق .و�صاحب تلك املنتخبات
بتفح�ص لتلك
مل يكتف بذلك القدر ،بل �أردف كتابه ّ
ال �ن �� �ص��و���ص ،وه ��و م ��ا ي���ش�ف��ي غ�ل�ي��ل ال ��دار� ��س امل��دق��ق
واملتمعن يف خبايا الن�صو�ص .ولذا يل ّبي الكتاب حاجة
طائفتني من القراء :القارئ النهم واملتعط�ش للحكي
والقارئ املتمعن واملدقق يف خبايا الن�صو�ص� .أعترب
�أن ال�ك�ت��اب ح�ق��ق غ��ر��ض��ه ،وه ��و ك�ت��اب ن��اج��ح وم�ق��روء
ال �سيما وك�م��ا ذك ��رت �أن ه�ن��اك ا��س�ت�ع��دادا يف املخيال
الغربي لتق ّبل هذه الن�صو�ص ذات الطابع ال�سحري
ع��ن ال���ش��رق .وه��و م��ا ج�ع��ل ال�ك�ت��اب يحظى برتحيب
معترب يف ال�صحافة الإيطالية ويلقى قبوال ح�سنا.
فطابِعا احلكي والفنطازيا للكتاب ي��ذك��ران مب�ؤلف
«�ألف ليلة وليلة» املثري للمخيال الغربي .و�إن تكن جل
احلكايات املتعلقة باجلزر ال��واردة يف الكتاب معروفة
لدى القارئ ّ
املطلع على � ّأمهات الرتاث العربي ،ف�إن
اجلميل هذا التجميع للمتناثر ،ف�ضال ع ّما ي�ضيفه
امل�ؤلف من حتليل لن�صو�ص قد تبدو غام�ضة يف بع�ض
الأحيان خ�صو�صا لدى القارئ غري املل ّم بهذا املجال.
فمرويات احلكي الغرائبي يف الرتاث العربي التعاطي
معها ب��أ��س�ل��وب التحليل ال�ف�ي�ل��ول��وج��ي وال ��دخ ��ول يف
غورها ،هو �شيء مفيد ال �سيما مع وفرة الإيحاءات.
ال بد �أن ن�شري �إىل ظرف مه ّم �صدر فيه كتاب �أ ْريويل،
�إذ ال يخفى �أن ث�م��ة �سيال م��ن ال�ك�ت��اب��ات ال�سيا�سية
اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع ال ��دع ��ائ ��ي وامل �غ ��ر� ��ض يف
ال �غ��رب .ب��ات��ت ت�ت���ص��در م���ص��ادر االط �ل�اع ع��ن ال�ع��رب
وح���ض��ارت�ه��م و�أدي��ان �ه��م ،وه ��ي ك�ت��اب��ات تطم�س م��ا يف
غور الثقافة العربية من �سمو وبهاء و�إب��داع وتن ّوع.
كتاب �أريويل حماولة هادئة ومو ّفقة للوقوف يف ّ
�صف
الني من ثقافة العرب ،داخل �أو�ضاع
عر�ض اجلانب ّ
م�ضطربة طغت عليها ال�سيا�سة.
----------------------الكتاب :القامو�س العربي للجزر يف الع�صر الو�سيط.
ت�أليف� :أجنيلو �أ ْريويل.
ال �ن ��ا� �ش ��ر :م �ن �� �ش ��ورات �أدي� �ل� �ف ��ي (م� �ي�ل�ان ��و) «ب��ال �ل �غ��ة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات�343 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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القاموس العربي للجزر في العصر الوسيط
أنجيلو ْأريولي

عز الدين عناية *
لي�س الكتاب الذي نتوىل عر�ضه قامو�سا جغرافيا للجزر باملعنى املتعا َرف عليه للقوامي�س ،بل هو م�ؤ َّلف جامع تتداخل فيه عديد �أ�صناف الت�أليف التاريخية
واجلغرافية والفيلولوجية والأدبية حول مو�ضوع اجلزر ،وهو �أقرب �إىل الأنطولوجيا واملختارات ،و�إن �آثر �صاحبه عنونته بالقامو�س .يت�ض ّمن الكتاب جمموعة
من الن�صو�ص تدور حول مو�ضوع ُ
اجل ُزر ،م�ستخ َل�صة من كتابات عربية تعود �إىل احلقبة الو�سيطة ،مت انتقا�ؤها بعناية من ِقبل امل�ؤلف الإيطايل �أجنيلو �أ ْريويل
وترجمتها والتعليق عليها .وعلى العموم يحوي امل�ؤ َّلف يف متنه حديثا حول اجلزر تقع وفق احلكي يف بحر ال�صني واملحيط الهندي ويف �أطراف جنوب القارة
الإفريقية ثم باجتاه الغرب نحو بحر الظلمات ،وهي �أحيانا خيالية و�أخرى واقعية .فالكتاب هو ا�ستعادة لتلك الروايات ب�ش�أن طبيعة احلياة وجغرافية املكان،
كما تناقلها التجار والرحالة ،وما د ّونته �أقالم الأدباء ،وما �أوردته كتب الإخباريني واجلغرافيني.

اعتمد امل��ؤل��ف خط ًة وا�ضحة يف م�ؤلفه ا�ستندت �إىل
��س�ل���س�ل��ة م ��ن امل �� �ص��ادر ال �ع��رب �ي��ة�� ،ص� ّن��ف م ��ن خ�لال�ه��ا
كتابه ع��ن اجل ��زرّ .
تغطي تلك امل��د ّون��ات ف�ترة زمنية
ت�تراوح ما بني القرن التا�سع والقرن اخلام�س ع�شر
امليالديني .وك ّتاب تلك الفرتة املمتدة على �ستة قرون
ه��م م��ن م� ّث�ل��وا م���ص��ادر احل��دي��ث ع��ن اجل ��زر ،الكثري
منهم حت�د َّث ك�شاهد عيان ،وبع�ضهم روى عن غريه
وبع�ضهم عاد �إىل م�صادر قدمية ،ومنهم من �أ�شار �إىل
امل�صادر ومنهم من غفل عن ذلك �أو تغافل.
و�أ�صحاب الن�صو�ص املعت َمدة من قِبل امل�ؤلف الإيطايل
لبناء قامو�سه حول اجلزر هم :التاجر �سليمان ون�صه
م�ستوحى من خمطوط «�أخبار ال�صني والهند» املودع
يف املكتبة الوطنية بباري�س ،وهو يعود �إىل العام 851م؛
ابن الفقيه الهمذاين �صاحب «كتاب البلدان»؛ بزرك
ب��ن ��ش�ه��ري��ار ال��رام �ه��رم��زي ��ص��اح��ب «ك �ت��اب عجائب
الهند»؛ ابن وا�صف �شاه �صاحب «خمت�صر العجائب»؛
ال�شريف الإدري�سي �صاحب «نزهة امل�شتاق يف اخرتاق
الآف � � ��اق»؛ ال �ق��زوي �ن��ي � �ص��اح��ب «ع �ج��ائ��ب امل�خ�ل��وق��ات
وغ ��رائ ��ب امل� ��وج� ��ودات»؛ ��ش�م����س ال ��دي ��ن �أب ��و ع�ب��د اهلل
حممد الدم�شقي �صاحب «نخبة ال��ده��ر يف عجائب
الرب والبحر» ،ابن بطوطة �صاحب «حتفة النظار يف
عجائب الأم�صار»؛ احلمريي �صاحب «كتاب الرو�ض
املعطار يف �أخبار الأقطار»؛ ابن الوردي �صاحب كتاب
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب».
اع�ت�م��د امل ��ؤ ِّل ��ف الإي �ط ��ايل خ� ّ�ط��ة وا� �ض �ح��ة امل �ع��امل يف
الت�أليف ،حيث قدّم لكتابه مبقدمة علمية تطرق فيها
�إىل املدونات التاريخية التي ا�ستخل�ص منها ن�صو�صه،
م �ب�رزا �أن احل��دي��ث ع��ن اجل ��زر ه��و م �ت �ن��وع ،يختلط
ف�ي��ه ال��واق�ع��ي ب��اخل�ي��ايل ،وال�ت��اري�خ��ي ب��ال�لات��اري�خ��ي،
ُ
حديث اجلزر
بح�سب ال�سياق ال��ذي وردت فيه� .ش ّكل



الق�س َم الأول والرئي�س من الكتاب ،وقد �أتى معن َونا
ب �ـ «ال �ك � ّت��اب واجل � ��زر» ،ح�ي��ث ي�ف��رد امل ��ؤل��ف �أري� ��ويل يف
مطلع ك��ل جم�م��وع��ة خم�ت��ارة م��ن اجل ��زر ،م�ستوحاة
من م�ص ّنف َّ
معي ،تعريفا للم�صدر و�صاحبه ينحو
ِّ
فيه �إىل البحث عن تاريخية امل��ؤل��ف وال�شكوك التي
حامت حوله �أو ح��ول ن�سبة م�ؤلفه �إل�ي��ه ،معتمدا يف
التق�صي التاريخي يف تدوين �سريته .يلي ذلك
ذلك
ّ
حديث �صاحب امل�صدر العربي ع��ن اجل��زر ،ال��واح��دة
ت�ل��و الأخ� � ��رى .ح�ي��ث ن�ق��ل �أجن �ي �ل��و �أري � ��ويل ن�صو�ص
اجل��زر ب�أمانة عالية وبلغة �إيطالية �أنيقة ،وا ّت� َب��ع يف
هذا الق�سم التقليل من الإح��االت واال�ستطرادات �إال
م��ا دع��ت احل��اج��ة املا�سة �إل�ي��ه .حيث ي��ورد يف البداية
ا�سم الكاتب ثم يتناول اجل��زر التي وردت يف م�ؤلفه
اجل��زي��رة تلو الأخ ��رى� .أت��ى ع��دد اجل��زر متفاوتا بني
ك��ات��ب و�آخ ��ر وذل ��ك بح�سب امل��ذك��ور ل��دي��ه ،وق ��د ح��از
هذا الق�سم � 160صفحة من جمموع � 343صفحة من
�صفحات الكتاب� .أت َبع �أريويل ذلك الق�سم بق�سم ثان
يف كتابه بعنوان« :التعليقات» ،ا�ستغرق � 131صفحة.
وتناول فيه كل �شاردة وواردة عن تلك اجل��زر ،امتزج
فيها التعليق الأدبي بالتدقيق التاريخي وبالإحاالت
ال�ط��ري�ف��ة امل�ت�ن��وع��ة وال�ث�ري ��ة .ك�م��ا ي �ح��اول يف عديد
املوا�ضع ربط احلديث باجلزيرة ذاتها ب�أعمال �أخرى
غربية كال�سيكية كانت �أم حديثة .ولكل حديث عن
جزيرة واردة يف الق�سم الأول رق ٌم ُيحيل �إىل التعليق
يي�سر على القارئ التحول من
يف الق�سم الثاين ،مبا ّ
ق�سم �إىل �آخ��ر .واعتمد امل�ؤلف يف ق�سم التعليق على
م �ق ��والت دار� �س ��ي امل��ا� �ض��ي وال ��رح ��ال ��ة واجل �غ��راف �ي�ين،
جم ّمعا الأخ �ب��ار وامل�ع�ل��وم��ات وامل�لاح �ظ��ات ،وب�ي��ان �إن
ك��ان��ت تتعلق مب��واق��ع حقيقية �أم جم��رد اخ�ت�لاق��ات،
معتمدا يف ذلك على التدقيق الفيلولوجي خ�صو�صا،

مب ��ا ال ي�خ�ف��ي ت ��أث ��ر امل� ��ؤ ِّل ��ف مب �ن��اه��ج ال�ف�ي�ل��ول��وج�ي��ا
الأملانية.
لي�س الكتاب كتاب م�ؤرخ ُيح�صح�ص الأم��ور ،ويعتمد
�أدوات التدوين والنقد التاريخيني ،وال كتاب جغرايف
�أو رحالة يتت ّبع جتاويف تلك الربوع املعزولة وا�صفا
ت�ضاري�سها ومناخاتها ،بل هو كتاب �أقرب �إىل م�ؤلفات
الأدب� � ��اء م ��ع �إي�ل�ائ ��ه ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ف�ي�ل��ول��وج��ي �أه�م�ي��ة
ب��ارزة .وللذكر ال يخفى على القارئ ما خ ّلفه «كتاب
�أل ��ف ليلة ول�ي�ل��ة» م��ن �أث ��ر عميق يف امل�خ�ي��ال الغربي
جت��اه ال�ع��رب ،ال زال ��ت تفاعالته ح��ا��ض��رة يف النظرة
ال�ع�ج��ائ�ب�ي��ة امل �م��زوج��ة ب� ��أج ��واء روم��ان���س�ي��ة وم�سحة
غرائبية �إىل اليوم .وكتاب �أ ْري��ويل ين�ساق �ضمن هذا
الفن يف الكتابة اخليالية والإيزوتيكية ،التي حتاول
ا�ستعادة تلك ال��رواي��ات اخلالبة عن ال�شرق ،لكنه يف
الآن نف�سه يرفد ن�صه ب�إ�ضافات الناقد املتفح�ص.
حيث يقول امل�ؤلف« :هي جزر مت اختيارها من جانبي،
قمتُ برتجمتها لغر�ض �أ�سا�سي بق�صد عر�ض ر�ؤى
فنطازية» (�ص.)25 :
ثمة يف الكتاب نظرة غرائبية (�إيزوتيكية) ممزوجة
ب�ن��وع م��ن ال�سحر ع��ن ال�شرق تلبي ذوق العديد من
الغربيني ،جتد مرجعية يف كتب غرائب ال�شرق ويف
الروايات التاريخية ال�شاذة ،والكتاب احلايل بطابعه
ذلك يذكي تلك النظرة احلاملة� .صحيح �أن املو�ضوع
ال ��ذي ي�ت�ط��رق �إل �ي ��ه �أجن �ي �ل��و �أري � ��ويل ف�ي��ه م ��ا ي�غ��ري
القارئ ،من خالل املختارات املنتقاة بعناية عن اجلزر
الغريبة وما تت�ض ّمنه من مغامرات وعجائب وخوارق.
يتق�صون هذا
والكتاب ي�ستدرج ويغوي قراء غربيني ّ
ال�صنف من الأدب العجائبي ،ورمب��ا ذل��ك مما يفيد
ومي�ت��ع ،لكن امل ��ؤل��ف ال يكتفي ب�ه��ذا احل�شد مل��ا ي�ش ّد
ال�ق��ارئ ،بل جن��ده يرفد خمتاراته بتعليقات و�شروح

