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واصطالحا ، وحضوره يف الفكر العريب 
اجلت اYراسة مساWٔ والفكر الغريب ، ع

متظهرات املاكن العجائيب يف رحالت 
السـند	د البحري ، هذا املاكن اbي توّزع 
بني iنفتاح وiنغالق وبني الطبيعي 
وiصطناعي ، وبني الثابت واملتحرك ، وبني 

وٕاىل جانب هذه أالمكنة . اYاخل واخلارج 
اليت تشّد القارئ وتلقي يف نفسه احلرية 

جند ٔامكنة ٔاخرى واقعية ، جاءت  والرتّدد ،
لتكثيف الّرسد وللسـيطرة عىل ٔاذهان 
املتلقّني، فاكن هذا املاكن ماك� ممتّزيا حرض 
فيه العجائيب بقّوة من خالل ا�لوقات الومهية 

  .اليت تقطنه

  

: Résumé    

   Aprés avoir define la littérature du 

fantastique denotativement et 

conceptuellement , et sa présence 

dans les pensées Arabes et 

occidentale , cette etude portrait sur 

la question des forms multiples de 

l’endroit fantastique dans les voyages 

de sindibad le marin . L’endroit qui 

bascule entre l’ouverture et la 

fermeture , le naturel et l’artificiel , le 

statique et le dynamique , et 

l’interieur et l’exterieur . 

Plus encore , ces endroits qui font 

tenter le lecteur et projecteur en lui 

l’incertitude et l’hésitaion ou trouve 

d’autres endroits réalistes qui 

s’important en intensifiant la 

narration sur les esprits des lecteurs . 

Ainsi , l’endroit se distingue à travers 

des créatures imaginaires qui 

l’habitent . 
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يعترب مصطلح العجائبية من املصطلحات املسـتحدثة يف النقد العريب ، وهو خيتلف             
 من الغموض وiلتباس Yى 	ختالف الثقافات واملرجعيات والرؤى ، وهذا ٔاحدث بلب�

اYارسني والنقاد ، ٕاذ جنده ي�ىه مع اخلارق والعجيب واملدهش والالمعقول والفنتازي 
  .وأالسطوري والغريب وغري ذ¡ من املصطلحات اليت تسـبح يف هذا الف  

والعجيب ٕاناكر ما " وٕاذا عد� للمعامج العربية فٕاننا جند ابن منظور يعرف العجيب بقو£ 
يرد ٕاليك لق� اعتياده ، والعجيب النظر ٕاىل يشء غري مألوف ؤاجعبه أالمر ٔاي مح¨ عىل 
العجب منه ، وقصة جعب ويشء معجب ٕاذا اكن حسـنا جدا، والتعجب ٕاذا ترى اليشء 

  ".  يعجبك تظن ٔانك مل تر مث¨ 
ف ويظهر لنا من هذا التحديد ٔان العجيب هو رد فعل عىل اسـتحسان يشء �در غري مألو 

  .وقليل الوقوع
حرية تعرض لٕالنسان عند سبب ´ل "ٔاما الزبيدي يف ²ج العروس فريى ٔان العجيب 

اليشء وليس سببا من ذاته بل هو حال حبسب إالضافة ٕاىل من يعرف السبب ولهذا قال 
  " . قوم لك يشء جعب وقال قوم ال يشء جعب

والغموض تكون عنارص ¾مة  وعىل هذا أالساس ندرك ٔان احلرية واYهشة ومفارقة أاللفة
يرتكز علهيا معىن العجيب ويه عنارص تشلك ٔاساس مفهوم العجائيب ولهذا يذهب 

أن العجيب حرية تعرض لٕالنسان، لقصوره عن معرفة سبب اليشء، أو " القزويين ٕاىل 
  ".عن معرفة كيفية تأثريه فهيا 

يطلق   FANTASTIQUEالعجيب " ويعرفه مجيل صليبا يف املعجم الفلسفي  بقو£
اليوم عىل لك ختيل ومهي متحرر من قيود العقل ٔاو عىل لك فاعلية ذهنية خاصة لتالعب 

  ".أالفاكر، ٔاو عىل لك رغبة طارئة ال تستند ٕاىل سبب معقول 
واملتصفح لهذه االٓراء جيدها ال خترج عام ذهب ٕاليه زكر� القزويين، ٕاذا العجيب يف عرفهم 

ومع نسق أالشـياء ، ٔاي ميثل جعز إالنسان عن تفسري علل هو ما ال ي�ىش مع الواقع 
  .ومسببات أالشـياء 

بأن العجيب هو تغري النفس مبا خفي سببه وخرج " وهذا ما ذهب ٕاليه اجلرجاين حني يزمع

3  
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  ".عن العادة مث¨
وهذا ما جعل النص العجائيب نصا غنيا حافال برؤى ومرجعيات عدة يقول حامدى 

الغىن عن انفتاح العجائيب عىل السجالت الشعبية واملتخيل باكفة  يتحقق هذا" املسعودي 
مراجعه التارخيية واYينية والثقافية ،  مما مده بطاقة كبرية، وقنوات تهنض بتشغيل احليك 
وتفعيل املتخيل ، حيث ارتباط العجائيب كثرية ، ٕاضافة ٕاىل ٔانه يتغري بتغري العصور 

ت املمكنة يف النسق واملرجع ، مفا يعترب يف عرص ما والثقافات وتو´ات الرؤى والتحويال
  ".من 	ب العجب ، قد تزول عنه هذه الصفة ، فيفقدها يف عرص موال 

ميكن تعريف iندهاش ٔاو " ٔاما املفكر اجلزائري محمد ٔاركون فيذهب ٕاىل التعريف التايل 
ة ع� اليشء ٔاو سببه إالجعاب بأنه احلرية اليت تستبد 	ٕالنسان بسبب عدم قدرته عىل معرف

، ٔاو الطريقة اليت ينبغي ٕاتباعها للتأثري عليه، ويهنض iندهاش ٔاو إالجعاب بسبب أاللفة 
ٔاما الغريب فهو الظاهرة املدهشة اليت حتصل �درا ، وختتلف عن ... والرؤية املتكررة 

  ".العادات املعروفة واملناظر املألوفة 
هنا ٕ	حلاحات العقل اbي يعرتف بعدم قدرته  نالحظ ٔان أالمر يتعلق" ويضيف ٔاركون 

احلالية عىل القبض عىل سلس� لٔالسـباب والنتاجئ ،ذ¡ ٔانه لكام راح العقل يفكر 	لعامل 
وظواهره احملسوسة، ٔادرك مدى جعزه وقصوره ، وهذا ما يؤدي ٕاىل ٔاحداث iنفعال ٔاو 

يف الوسط الفلسفي، ويدفع  iنهبار اYيين يف الوسط اYيين ، وiنهبار امليتافزييقي
  "البحث عن فرضيات جديدة

واملالحظ هنا ٔان محمد ٔاركون الزال يتحدث عن iنهبار وعدم معرفة بسبب أالشـياء شأنه 
  .يف ذ¡ شان زكر� القزويين

  :ٔاما الناقد املغريب شعيب حليفي فريى ٔان العجائيب يرتبط بأمور عدة مهنا 
  .هو فوق طبيعي و	لكرامات واملعجزات ٕانه يرتبط 	ملايض والغييب ومبا  -1
 .يعمل عىل تبئري  إالنسان واملاكن والزمان  -2
 .يتخذ من أالحالم والرؤى سبيال للبناء -3
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يعمتد عىل خلق املفارقة والسخرية من املألوف و الواقعي عرب املاكشفة واخلارق  -4

 .والتحول والتضخم 
الرسود القدمية بنية وٕاىل جانب مكو�ت ٔاخرى تأسيسـية يمتوقع العجائيب يف  -5

 . شديدة iمتداد واخلصوصية 
لقد حاول شعيب حليفي ٔان يبني لنا طبيعة العجائيب وحقيقته، اليت تعمتد وتأسس 
عىل عدة مكو�ت كتبئري املاكن والزمان واختاذ أالحالم سبيال للبناء ،وiع�د عىل 

  .املسخ والتحول والتضخمي �الفة الواقع
ائيب يف الفكر العريب قدميا وحديثا ، ٔاما يف الفكر الغريب فيقر بيار وهكذا يتجىل العج

مايب يف كتابه مرآة العجيب املدهش بصعوبة حتديد املصطلح يف أالدب واسـتخالصه 
الن يف ما وراء املتعة والرضا والفضول ولك املشاعر توفرها هنا القصة " منه ذ¡

 التسيل واملتعة والنسـيان والتوصل ٕاىل  واحلاك�ت واخلرافات ، وفû وراء احلاجة ٕاىل
ٔاحاسيس bيذة ومرعبة ، وفû وراء ذ¡ فٕان الهدف احلقيقي للرح� العجائبية يمكن 

  ".هنا يف أالدب يف اسـتكشاف االٔكرث لكية للحقيقة الكونية
ومعىن ذ¡ ٔان أالدب العجائيب عند بيار مايب يعين لك ما يثري اYهشة والفضول ، 

  .ٕاىل ٔامور ٔاخرى اكدراك احلقيقة القابعة يف املا وراء ويتجاوزهام 
ٔاما تودوروف وهو ٔاحد املؤسسني للطرح العجائيب فيذهب يف كتابه مدخل ٕاىل 

ٔان العجائيب هو الرتدد اbي حيسه اكئن ال يعرف غري القوانني " أالدب العجائيب ٕاىل 
العجائيب يتحدد  الطبيعية فû يواجه حد� فوق طبيعي حسب الظواهر ، ٕان مفهوم

  "ٕاذا 	لنسـبة ٕاىل مفهويم الواقع واملتخيل 
وانطالقا مما تقدم ندرك ٔان تودوروف مل خيرج عن دائرة احلرية والرتدد وما يتجاوز 

  :حدود املنطق والعقل ٕاال ٔانه يضع رشوطا لتحديد املفهوم ويه 
ن ٔان حيمل النص القارئ عىل اعتبار عامل الشخصيات من عامل الواقع ال م -1

املتخيل إالبداعي ، ٔاي ٔان ي�ىه املتخيل مع الواقع مما يؤدي ٕاىل ٕا�رة احلرية يف 
  .نفس القارئ ٔاو املتلقي 
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إالحساس 	لرتدد من قبل الشخصية ، ويصبح القارئ وفق القراءة الساذجة  -2
 . م�هيا مع الشخصية 

�تارة التأويل ويتعلق برضورة اختيار القارئ لمنط من القراءة ، وتستبعد القراءة ا -3
 .ا"ازي 

وينبغي ان نشري ٕاىل ان تودوروف يرى بأن أالدب العجائيب جنسا قامئا بذاته، قوامه 
التخييل والتحرر مع حتقيق عنارص الرتدد واحلرية واYهشة وiسـتغراب، والرتدد هو 

  .الفيصل بني الواقع وما فوق الطبيعي 
يه جدل كبري ، ٕاذ ٔان طائفة كبرية من ٕان قضية التجنيس لٔالدب العجائيب ٔامر وقع ف 

النقاد ترى بأن العجائيب هو صفة حمققة يف أالدب ٕاذا اكن قامئا عىل التخييل وما فوق 
وٕاذا الزتمنا 	لتقيد احلريف برشوط تودوروف فٕاننا نضيق .الطبيعي واملدهش والغريب 

فيه ٔا� ، قد  ال  دائرته بل قد حنمك 	سـتحاW وجود هذا المنط من أالدب ٔالن ما ٔاتردد
  .ترتدد فيه ٔانت حبمك الثقافة واملرجعيات واملعتقد 

        املاكن العجائيب يف ألف لي� ولي�املاكن العجائيب يف ألف لي� ولي�املاكن العجائيب يف ألف لي� ولي�املاكن العجائيب يف ألف لي� ولي�
  السـند	د البحري منوذجاالسـند	د البحري منوذجاالسـند	د البحري منوذجاالسـند	د البحري منوذجا

يمتزي املاكن يف حاك�ت السـند	د البحري بتنوعه وثرائه ومجعه بني الواقع واملتخيل، 

لقي، فراح يقدم لنا عاملا ذ¡ ٔان الراوي الشعيب تفنن يف ذ¡ للسـيطرة عىل لب املت
غرائبيا مملوءا بعوامل ما ورائية، تسحر ٔالباب القراء والسامعني، فاحلاك�ت تقدم لنا 
ٔامكنة تدور فهيا أالحداث وتتحرك فهيا الشخصيات ، ويه تفعل بطريقة ال واقعية ، 

نت حام� بذ¡ لعنارص اYهشة والغرابة وiنهبار وكرس املألوف ، وأالمكنة سواء اك
مفتوحة ٔاو مغلقة تقطهنا اكئنات يف غاية الغرابة تتاكثر بطريقة خرافية ، أالمر اbي 

  .جعلها ٔامكنة مميتة يفقد فهيا إالنسان إالحساس 	ٔالمان ؤاحيا� 	لوجود 
وميكننا ٔان نلمح يف حاك�ت السـند	د البحري ثالث فضاءات ممتزية ومتقاطعة مع 

يه مثار لرتدد القارئ وانهباره ٔامام وجود قوى طبيعية بعضها لرتمس لنا عوامل جعائبية 
  :وميكن تصنيف هذه أالمكنة كام ييل 
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IIII - - - - ونعين هبا الفضاءات اليت ميكننا العثور عىل موقع معني لها ٕاما  ::::الفضاءات املرجعية الفضاءات املرجعية الفضاءات املرجعية الفضاءات املرجعية
 .يف الواقع ٔاو يف ٕاحدى املصنفات اجلغرافية ٔاو التارخيية القدمية 

البحري قراءة وافية جندها حاف� بذكر ٔاماكن ميكن  وٕاذا قرٔا� حاك�ت السـند	د
  .اكبل -البرصة –رصدها عىل اخلرائط اجلغرافية من خالل امسها كبغداد 

  .وٕاىل جانب iمس فٕان صفة املاكن تدل عىل مرجعيته ٔايضا مكدينة السالم 
 حتفل قصص ٔالف لي� ولي� عامة وقصة السـند	د البحري خاصة بذكر ٔاسامء  ::::iiiiمسمسمسمس- - - - أ أ أ أ 

أالماكن املرجعية الن الراوي الشعيب وظف هذه أالسامء من خالل املعرفة اجلغرافية املتاحة 
يف زمانه ، جفعل ٔابطا£ يرحلون ٕالهيا لتحقيق الغاية املطلوبة والهدف املنشود ، ٔاو تنفيذا 

ة ملهمة وهذا ما فع¨ السـند	د البحري يف انتقا£ يف ت  أالقالمي القصية البعيدة عن مدين
" واشـتاقت نفيس للسفر " بغداد ، ٕاذ انتقل ٕالهيا حتقيقا لرغبة السفر والتفرج عىل الب�ان 

  .هذه املقوW اليت يكررها السـند	د يف لك رح� من رحالته السـبع 
                ::::الصفات الصفات الصفات الصفات ––––ب ب ب ب     

ٕان اكنت أالمكنة السابقة عرفت بأسامهئا فهناك ٔامكنة تعرف بصفاهتا ، ٔاي ٔان الفضاء 
  .ته ويف هذا النطاق نالحظ ٔان بعض الفضاءات تنسب ٕاىل حيوا�ت يسمى بنوع خشصيا

وت  املدينة يقال لها " ومن هذه أالمكنة مدينة القرود اليت قال عهنا الراوي الشعيب 
وٕاذا دخل الليل .... مدينة القرود ويه مدينة عالية البناء ، مجيع بيوهتا مط� عىل البحر 

  املدينة فيخرجون من هذه أالبواب اليت عىل البحر يأيت الناس اbين مه ساكنون يف ت
مث يزنلون يف زوارق ومراكب ويبيتون يف البحر خوفا من القرود ٔان تزنل علهيم يف الليل 

  ."من اجلبال 
وتقع هذه املدينة بأقىص بالد  السودان ،وفهيا تعمل السـند	د مجع مثار اجلوز مبساعدة القردة 

دينة ٔاهنم جيمعون احلجارة الصغرية ويرمون هبا القردة فتق�مه ، اذ من عادة ساكن هذه امل
وترمهيم جبوز الهند من اعايل أالجشار ، وحنن اعترب� هذه املدينة مرجعية ٔالن امسها اقرتن 

 .	لسودان وغا	ت السودان تعج بأصناف من القردة 
 



 عرش الثالثالعدد                                                            ة االٓداب و اللغاتجم� لكي

  2013  جوان                                        280                                       و اللغاتلكية االٓداب 

  
IIIIIIII - - - -    أالماكن التخييليةأالماكن التخييليةأالماكن التخييليةأالماكن التخييلية  :  

لف الفضاءات اليت يصعب اbهاب ٕاىل تأكيد ويعين هبا خمت" ويقول عهنا سعيد يقطني 
  ".مرجعية حمددة لها سواء من حيث امسها اbي تمتزي به ٔام صفهتا اليت نعتت هبا 

ٕان تناول هذا النوع من أالمكنة يف نص من نصوص ٔالف لي� ولي� من البداهة مباكن ٔاو 
  ٔاكرث منه هو كام يقال رضب من حتصيل احلاصل ٔالن هذه احلاك�ت يه رسد ختيييل 

  .حبث يف العنارص الواقعية ٔاو اليت جتد نظائرها يف الواقع احملسوس 
وهذه أالماكن بصفهتا هذه ٔاي منعوتة بأهنا خيالية فٕاهنا تنبثق من خيال السارد وتعمل 

  .جاهدة عىل iسـتحواذ عىل خيال السامع
الشعيب خلقا  فهو ماكن خرايف متخيل ال وجود £ يف حقيقة أالمر، وٕامنا خلقه الراوي
وهذا املاكن " لتعضيد الرسد وتكثيف احلوادث، بغية السـيطرة عىل لب السامع والقارئ 

  .املنبثق عن اخليال ال ميكن ٔان يبقى متجاهال لقياسات املهندس وتفكريه 
فهو ماكن معاش ليس ٕ	جيابيته، ولكن بلك الطاقات العجيبة، وهو هبذه الصورة يشـبه 

ية، وخيتلف عنه كونه يفتقد ٕاىل املصداقية اليت حتدد موقعه عىل املاكن املرجعي من �ح 
  .اخلريطة

ٕان هذا املاكن حاكيئ، ونسق لغوي ذو وظيفة رسدية ويشـتغل ٕاكطار " تقول قادري علمية 
لٔالحداث وكفضاء يتحرك فيه أالشخاص داخل احلاكية ومبا ٔانه ال يوجد ٕاال عىل مسـتوى 

  ".النص احلاكيئ فهو ماكن لفظي 
ولكن إالنسان ليس " ذا املاكن يرتك ٔاثرا يف نفسـية املتلقي تقول هدى سلûن احلايف وه

وحده من يصنع مشاعره اbاتية عىل املاكن كذ¡ املاكن يفرز تأثريا عىل إالنسان ، فاملاكن 
ليس وجودا هندسـيا وحسب ٕان £ تأثريا ٔامعق من شلكه الفزييقي املمتد وفق مساحة 

  .نفس إالنسان مشاعر متابينةمعينة ٕانه خيلق يف 
وحني يلجأ الراوي ٕاىل خلق هذه أالمكنة، فهو يعي ما يفعل، الن ذ¡ مرده لرضورة  

حاكئية معينة فيخلق مثل هذا املاكن لتجري فيه ٔاحداث تكون موازية ٔالحداث ٔاساسـية 
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" مدفن ، قرص ¾جور يقمي فيه الغول ....وادي ، مغارة " تدور يف الفضاءات املرجعية 
  .وهذا التنوع مكن  الراوي من ٔاظهار قدرة ٔابطا£ ومه يفعلون ويتحركون 

وملا اكن من الصعب اع�د مرجعية خمتلف الفضاءات ٔاو واقعيهتا اكن من املمكن اعتبار 
بعدها التخيييل السـû ٕاذا اكن الراوي يكتفي بوصفها بأوصاف عامة، دون حتديد امسها 

ت التخييلية خمتلف الفضاءات اليت ال تو1 من حيث b¡ ندخل مضن هذه الفضاءا...
امسها ٔاو صفهتا ٕاىل فضاء معروف سواء اكنت ذات صفات عامة وغري معينة ، ٔام جلأ 

  .الراوي ٕاىل ٕاعطاهئا اسام ال ميكن ٔان يو1 ٕاال ببعدها التخيييل 
،جزائر وادي احليات (وهذا ما نلمسه يف ٔاغلب قصص ٔالف لي� مفن خالل أالسامء املركبة 

  ..)          اليقوت ، جزائر واق الواق 
ويف ت  اجلزيرة "يتضح لنا ٔاننا ٔامام فضاءات ليست حقيقة، وٕامنا يه من صنع الراوي 

عني �بعة من صنف العنرب اخلام ، وهو يسـيل مثل الشمع عىل جانب ت  العني من شدة 
  ".حر الشمس وميتد عىل ساحل البحر 

وذ¡ املاكن اbي فيه العنرب " قع يف ماكن يصعب الوصول ٕاليه وهذا الفضاء التخيييل ي
اخلام ال يقدر احد عىل دخو£ وال يسـتطيع سلوكه ، فٕان اجلبل حميط بت  اجلزيرة ، وال 

  "يقدر احد عىل صعود ذ¡ اجلبل 
ٕان هذه اجلزر اليت يزورها السـند	د يه جزر مركبة من قطع متغايرة وغري متجانسة مما 

اجلزائر يف حاك�ت السـند	د تظهر بشلك " ابعها اخلاص يقول �سني النصري يعطهيا ط
مجيل ، مث حيدث التحول ، أو هكذا يتومه البطل ٕاىل ماكن للرعب واخلوف وموا´ة 

  .ا�اطر واملصاعب مث ينجو البطل بأجعوبة 
املتلقي  وهذا املاكن املتخيل الثابت، قد يتحول ٕاىل ماكن متحرك، ¾  وذ¡ قصد ٕا�رة

ما يه جزيرة وٕامنا مسكة كبرية رست وسط .....الن هذه اجلزيرة" وتكثيف لعبة الرسد 
البحر فبىن علهيا الرمل فصارت مثل اجلزيرة، وقد نبتت علهيا أالجشار من قدمي الزمان، فلام 

وقد حتركت ت  اجلزيرة ونزلت ٕاىل قرار ....ٔاوقدمت علهيا النار ٔاحست 	لسخونة فتحركت 
  "حر جبميع ما علهيا الب
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وترى علمية قادري ٔانه من خالل هذا املشهد يبدٔا اخلطاب الغرائيب يف المتوقع وقد يتساءل 
املتلقي هل اكنت هذه السمكة اجلزيرة ميتة ، ام �مئة ، الن النوم طال حىت ترسبت فوقها 

نار الرمال ونبتت علهيا أالجشار وهو ما يتطلب سـنينا ٕان مل نقل قرو� ، وهل ال 
اسـتطاعت اخرتاق الطبقات السميكة للرتسـبات الرملية، حىت تصل ٕاىل املناطق احلساسة 

  .جل� السمكة 
وهذا النوع من أالمكنة صادم للقارئ والسامع عىل حد سواء ملا يالقيه أالبطال من ٔاهوال 

  .ومه جيوبونه ٕاما للراحة ٔاو لغاية ٔاو الن املقادير ساقهتم ٕاىل هناك 
طني ثالث مصطلحات ¾مة لٔالمكنة املتخي� ويه الفضاء الوردي ؤاعطى سعيد يق

والفضاء القفري وفضاء املعارك ، وجند نوعني من هذه أالمكنة يف حاك�ت السـند	د 
  :البحري ويه 

   ::::الفضاء الورديالفضاء الورديالفضاء الورديالفضاء الوردي    - - - - أ أ أ أ 
وهو فضاء مجيل منعش صنو  فضاء اجلنة فيه لك ما b وطاب من املألك واملرشب 

ٔاشـبه 	لصورة الفنية اليت متثل املنظر الطبيعي اbي يسـمتد ٔامه " هوواملشموم واملنظور و 
  .مقوماته من فضاء اجلنة ، b¡ جنده يتصل 	لبساتني وأالهنار واحلقول امجلي�

ؤالقتنا املقادير عىل جزيرة مليحة ، كثرية " وهذا ما عرب عنه السـند	د واصفا ٕاحدى اجلزر 
  ."ٔالزهار ، مرتمنة أالطيار صافية أالهنارأالجشار ، �نعة ال8ر ، مفتحة ا

مث مشيت يف ت  اجلزيرة فرٔايهتا 9ٔهنا روضة من " ويقول يف وصف جزيرة اخرى 
ر�ض اجلنة ، ٔاجشارها �نعة ،ؤاهنارها دافقة ،وطيورها ¾زرة تسـبح من £ العزة 

  " والبقاء ويف ت  اجلزيرة يشء كثري من أالجشار والفواكه ؤانواع أالزهار 
مثل هذا الفضاء امجليل يأيت غالبا بعد عذاب ،ويكون اسـتعدادا لرح� ٔاخرى ، كام 
يسهم يف تنويع جمرى احليك وفيه يركز الراوي عىل الوصف اYقيق اbي حيقق ق� 

 .احلركة والفعل وتكثيف الوصف ٔاو ما يعرف 	السرتاحة الرسدية 
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        ::::الفضاء املقفر الفضاء املقفر الفضاء املقفر الفضاء املقفر - - - - بببب
القفر والقرف، منه تفزع القلوب وترجتف ، وفيه يتلهف يمتزي هذا الفضاء 	جلدب و    

مث " املتلقي ملعرفة ما جيري من ٔاحداث وما يتعرض £ أالبطال من مشاق يقول السـند	د 
ٕاين متشيت يف ذ¡ املاكن ، فوجدت نفيس يف ماكن عال يرشف عىل واد كبري واسع ، 

ن فرط علوه ، وليس ٔالحد وجبانبه جبل عظمي شاهق العلو ، ال ميكن ٔان يرى ٔاعاله م
قدرة عىل الطلوع فوقه ، فلمت نفيس عىل ما فعلته وقلت � ليتين مكثت يف اجلزيرة فٕاهنا 
ٔاحسن من هذا املاكن املقفر ، ٔالن اجلزيرة اكن يوجد فهيا يشء ٔالكه من ٔاصناف الفواكه ، 

  ....ؤارشب من ٔاهنارها وهذا املاكن ليس فيه ٔاجشار وال مثار وال ٔاهنار 
ولك ذ¡ ...اين مقت وقويت نفيس ومشيت يف ذ¡ الوادي فرٔايت ٔارضه من جحر  مث

الوادي حيات تسعى ؤافاع لك واحدة مثل النخ�، ومن عظم خلقهتا لو جاءها فيل 
  ".وقلت يف نفيس ٕاين جعلت 	لهالك عىل نفيس ...البتلعته 

، فهو مملوء مبخلوقات فهذا املاكن ٕاىل جانب قفره وخلوه من أالرزاق ومما تشـهتـي أالنفس
جعائبية، تثري الهلع يف نفسـية البطل واملتلقي مث تسوق املقادير السـند	د ٕاىل جزيرة ٔاخرى 

ٕاىل ٔان وصلنا يوما من أال�م ٕاىل جزيرة خالية من الساكن وليس فهيا ٔاحد " وصفها بقو£
  "ويه خراب 

¡ ملا يوYانه يف ويرى سعيد يقطني ٔان الفضاء الوردي خيتلف عن الفضاء الفقري وذ
ويف نفوس املتلقني وهام يتناو	ن يف جمرى احليك ، ) السـند	د ورفاقه(نفوس الشخصيات 

ولكن الراوي خيرق عادة هذه التوقعات ٕاذ داخل الفضاء الوردي يتوY نقيضه حبدوث 
  .حتول ييش 	لهلع والفزع واليشء نفسه ميكن ٔان نالحظه 	لنسـبة للفضاء القفري 

.... ت بنا املقادير عىل جزيرة مليحة كثرية أالجشار، �نعة ال8ر مرتمنة أالطياروقد ٔالق" 
  ".ولكن ليس هبا د�ر وال �خف �ر 

و هذا يدل عىل مقدرة فائقة من Yن الراوي اbي يتفنن يف تسـيري أالحداث كيفام يريد و 
 Wحلا	نفسها اليت عاشها ذ¡ للسـيطرة دامئا عىل مجهوره و مه يتابعون بشغف املرسود 

  .ٔابطا£ 
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  :و ميكننا ٔان جنسد الفضاء ٔالغرائيب التخيييل يف الرتسـمية التالية 
  
    

 
 
 
  

مقفر       مثل اجلنة      وردي =حيقق احلياة و السعادة 
               يؤدي اىل الهالك و املوت   مثل اخلراب  

ساكنيه السعادة واحلبور و العيش و بناء عىل ما تقدم ندرك ٔان الفضاء الوردي يقدم ل 
ٔاما الفضاء الفقري فيقدم ساكنيه حياة ضنىك مملوءة 	لفزع و .الرغيد اbي يكسب احلياة 

  .اخلوف و اخلطر املؤدي ٕاىل هادم ال@ات و مفرق امجلاعات 
        : : : : فضاء املعارك فضاء املعارك فضاء املعارك فضاء املعارك     - - - - جججج

مسامل ختلو حاك�ت السـند 	د البحري من مثل هذا الفضاء ذ¡ الن السـند 	د رجل 
ميثل مقدرة إالنسان التواقة ٕاىل العيش يف كنف احلرية والسالم ، مسـتعمال قوى العقل 

  . اليت منحها هللا لٕالنسان يك يترصف هبا يف موا´ة الصعاب و امللامت 
IIIIIIIIIIII - - - - الفضاء العجائيب الفضاء العجائيب الفضاء العجائيب الفضاء العجائيب : : : :        

 نطلق عىل هذا الفضاء امس العجائيب، ٔالنه خمالف  للفضاء املألوف، و يلتقي و يتعانق مع
  .الفضاء ٔالغرائيب و التخيييل ٔالهنم مجيعا ميتحون من لعبة اخليال و تعضيد الرسد

وتزخر حاك�ت ٔالف لي� ولي� بصورة عامة وحاك�ت السـند	د البحري بصورة خاصة 
فضاءات : هبذه الفضاءات، و ميكننا تقسـمي  هذه الفضاءات ٕاىل  قسمني رئيسـيني هام

ات الظاهرة يه اليت نراها و نرصدها و نعرف ما فهيا ظاهرة و فضاءات 	طنة ، فالفضاء
ٔالهنا فضاءات مفتوحة ، ٔاما الفضاءات الباطنية فهـي حتت ٔارضية و غري معروفة و ٔالهنا 

  . مغلقة فهـي جمهوW الهوية و جمهوW الساكن

 الفضاء ألغرائبي التخييلي
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و من املفيد ٔان نذكر يف ٕاطار تفريقنا بني املرجعي و العجائيب ببعد الغرابة و أالمل اbي 
حس به السـند	د، و هو يتضوع حتت وطأة أالمل، وحيدا فوق خشـبة تعبث هبا أالمواج أ 

  . العاتية ، ٔاو متعلقا برجيل طائر الرخ
  
  
        : : : : الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر الفضاء الظاهر - - - - أ أ أ أ 

و هو فضاء واحض يلمح 	لبرص و يقسم ٕاىل قسمني فضاء طبيعي مباح و هو ما مل تتدخل 
 ، و طبيعة املاكن ال تربز ٕاال من يد إالنسان يف صنعه و تشكي¨، و فضاء طبيعي ¾

خالل عالقة إالنسان به و يظهر هذا يف ٕاحدى أالمكنة العلوية الطبيعية املهلكة اليت 
حىت عال يف اجلو فسمعت "وصلها السـند 	د ممتطيا صهوة ٕاحدى  ٕاخوان الشـياطني 

E فمل  تسبيح أالمالك يف قبة أالفالك فتعجبت من ذ¡ و قلت سـبحان هللا و امحلد ،
استمت التسبيح حىت خرجت �ر يف السامء و اكدت حترقهم ، فزنلوا مجيعا و القوا يب  عىل 

  " جبل عال و قد صاروا يف غاية الغيظ مين
ورد و من أالماكن الطبيعية املهلكة اليت وردت يف ٔالف لي� و لي� جبل املغناطيس اbي 

فلام مسع الريس Iم الناظور رضب عاممته عىل أالرض « ذكره يف حاكية القلندري الثاين
ابرشوا هبالكنا حنن امجليع ، فال يسمل منا ٔاحد ، و رشع يبيك ، و حنن : و قال للناس ... 

اعمل � سـيدي ٔاننا : امجليع نبيك عىل ٔانفسـنا فقلت ٔاهيا الريس ٔاخرب� مبا رٔاى الناظور فقال 
نا يف يوم هاجت علينا الر�ح ، و ما هدٔات i بكرة الهنار ، و ٔامقنا يومني و هتنا يف هت 

البحر، و قد مىض علينا أحد عرش يوما من ت  اللي� ، و ال لنا رحي ترجعنا ٕاىل ما حنن 
قاصدون ، و آخر الهنار غدا نصل ٕاىل جبل جحر ٔاسود ، و جتر� املياه غصبا حتته ، 

يروح لك مسامر يف املركب ٕاىل اجلبل ، و يلتصق به الن هللا تعاىل ركب  فينفتح املركب و
يف جحر املغناطيس رسا ، و هو ٔان مجيع احلديد يذهب ٕاليه ، و يف ذ¡ اجلبل حديد 

  36»  كثري 
و مما ييل البحر قبة من النحاس « و قد يكون للماكن امله  حارس حيرسه و يذود عنه
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و يف يد ذ¡ الفارس ... دة و فوق القبة فارس و فرس أالصفر معقودة عىل عرشة ٔامع
فقال . رمح من النحاس معلق يف  صدره لوح من رصاص منقوش عليه أسامء و طالمس 

ٔاهيا امل  ما هي  الناس ٕاال الراكب عىل هذا الفرس و ما اخلالص ٕاال ٕاذا وقع هذا : يل 
  37» الفارس 

و هو ماكن طبيعي ¾  فٕاننا جند فضاءات و اذا اكنت القبة و اجلبل يتصالن 	لبحر، 
  .طبيعية برية ¾لكة مثل وادي احليات 

فوجدت نفيس يف ماكن عال يرشف عىل واد كبري واسع معيق، و جبانبه جبل عظمي « 
و لك ذ¡ الوادي حيات تسعى و ٔافاع لك واحدة مثل النخ� من ... شاهق يف العلو 

  38» عظم خلقهتا لو جاءها فيل البتلعته 
نالحظ ٔان اجلبل و الوادي يرتبطان خبطاطة اجلذب و iبتالع اbي ميثلها املاء املغرق ، 
و يفقد اجلبل تصاعد يته و يصري  رمزا للنظام املعمت ، و يظهر فيه املغناطيس كقوة 

  .شـيطانية مرتبطة مبياه البحر و ٔامواجه
        : : : : الفضاء الطبيعي الغري ¾ الفضاء الطبيعي الغري ¾ الفضاء الطبيعي الغري ¾ الفضاء الطبيعي الغري ¾                             

¾لاك يلحق أالذى بلك من يلجه من اYخالء فٕاننا نعرث يف حاك�ت  ٕاذا اكن الفضاء السابق
  السـند	د البحري عىل فضاءات طبيعية غري ¾لكة بل مرحبة يقول

مث ٕاين مقت جفمعت ٔاخشا	 من ت  أالجشار من خشب الصندل الغايل  «السـند	د   
  39»  اbي ال يوجد مث¨ ، و ٔا� ال ٔادري ٔاي يشء هو 

فهل ¡ ٔان تقوم معي  ٕاىل ساحل  «من اسـتضافوه يكتشف قمية بضاعته  و بعد حوار مع
مث ... البحر و تزنل السوق فتبيع بضاعتك و تقبض مثهنا لع  تشرتي هبا شيئا تتجر فيه 

ٕاين جئت معه ٕاىل السوق فوجدته قد فك الف  اbي جئت فيه و هو من خشب 
   40»  الصندل 

و يف ت  اجلزيرة عني جارية  «ارية وصفها بقو£ و يف ماكن آخر جيد السـند	د عينا ج
�بعة من صنف العنرب اخلام و هو يسـيل مثل الشمع عىل جانب ت  العني من شدة حر 
الشمس و هو ميتد عىل ساحل البحر فتطلع الهوايش من البحر فتبتلعه و تزنل فيحمي يف 
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عند ذ¡ يتغري لونه و احوا£ بطوهنا فتقذفه من ٔافواهها يف البحر فيجمد عىل وجه املاء ، ف 
  41»  فتقذفه أالمواج ٕاىل جانب البحر فيأخذه السواح و التجار اbين يعرفونه فيبيعونه

ٕان هذا الفضاء عىل جعائبيته ال يسبب الهالك Yاخليه بل مينحهم الفرجة و املكسب و 
  التجربة 

  
        : : : : الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي الفضاء iصطناعي       

كي¨ و ٕاعطائه طابعا جيع¨ خمتلفا عن غريه من و هو اbي تدخلت يد إالنسان يف تش 
الفضاءات العجائبية و يتجىل بعده ٔالعجائيب يف كونه ميت  بعض اخلاصيات اليت جتع¨ 

  .42مأوى لاكئنات جعائبية    
 «و مثل هذا جنده يف حاك�ت السـند	د البحري و يتجىل يف القرص اbي يقطنه الغول 

يل أالسوار ، به 	ب بدفتني   مفتوح ، و هو من خشب فٕاذا هو قرص مشـيد أالراكن عا
iبنوس فدخلنا 	ب ذ¡ القرص، فوجد�  £ حصريا واسعا مثل احلوش الواسع الكبري، 
و يف دائره ٔابواب كثرية عالية، و يف صدره مصطبة عالية كبرية ، و فهيا ٔاواين طبيخ معلقة 

ا ٔاحدا ،فتعجبنا من ذ¡ غاية العجب، و عىل الكوانني و حولهيا عظام كثرية ، و مل نر فهي
جلسـنا يف حصري ذ¡ القرص قليال مث بعد ذ¡ مننا و مل نزل �مئني من حصوة الهنار و اىل 
غروب الشمس ، و اذا 	ٔالرض قد ارجتت من حتتنا و مسعنا دو� من اجلو و قد نزل 

اللون طويل القامة علينا من ٔاعىل القرص خشص عظمي اخللقة يف صفة ٕانسان ، و هو ٔاسود 
9ٔنه خن� و £ عينان 9ٔهنام يشـتعالن من �ر و £ ٔانياب اخلنازير ، و £ مف عظمي اخللقة مثل 
البرئ ، و £ مشافر مثل مشافر امجلل مرخية عىل صدره ، و £ ٔاذ�ن مثل احلرامني 

املركب  اىل ٔان وصل اىل ريس.... مرخيتان عىل ٔاكتافه ، و ٔاظافر يديه مثل خمالب السـبع 
اليت كنا فهيا و اكن رجال مسينا عريض االٔكتاف ، صاحب قوة شديدا فأجعبه و قبض عليه 
مثل ما يقبض اجلزار عىل ذبيحته و رماه عىل أالرض  و وضع رج¨ عىل رقبته، و جاء 

و ٔاوقد �را شديدة و ركب علهيا ذ¡ ..... بسـيخ طويل فادخ¨ يف حلقة حىت ٔاخرجه من
زل يقلبه عىل امجلر حىت اسـتوي محله ، و رفعه من عىل النار و حطه و مل ي... السـيخ 
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    43»    قدامه و فسخه كام يفسخ الرجل الفرخة ، و صار يقطع محله بأظافره و يألك منه
مفثل هذا الفضاء iصطناعي يعترب ¾لاك الن هذا الاكئن العجائيب اbي يقطنه حول رفاق 

يتفنن يف قلهبا عىل النار مث ٔالكها ، و هذا املاكن اYاخل السـند	د البحري ٕاىل وجبة دمسة 
  .   فيه مفقود و اخلارج منه مولود عىل حد تعبري الراوي الشعيب 

ٔاما الفضاء iصطناعي غري امله  فهو فضاء يشعر فيه السـند	د و معه املتلقي 	لراحة و 
يتجىل يف املراكب  و مثل هذا الفضاء. عدم التعرض لهزات نفسـية تنغص صفو البال 

العائدة ٕاىل بغداد دار السالم فهـي تشلك فضاءا اصطناعيا غري ¾  الن لك السفن 
و بعد ذ¡ مل نزل مسافرين ٕ	ذن هللا تعاىل و  «العائدة ٕاىل بغداد ال تتعرض ٔالي مكروه 

     44»   قد طابت لنا الرحي ٕاىل ٔان وصلنا ٕاىل البرصة
مر حيتاج ٕاىل خلق صورة للماكن مدهشة و غريبة ²بعة و بناء عىل ما تقدم ندرك ٔان االٔ 

حلاالت شعورية هتمين عىل الشخصية ، خالقة بذ¡ وعيا يتغري بطبيعة العالقة اليت تربط 
الشخصية 	ملاكن ، و مل يكن اسـتخدام ٔاحليك ٔالعجائيب لهذا النوع رغبة منه 	خلروج عن 

دة حام� لرؤى ٔاكرث غىن وكثافة ، لقد املألوف ٔاو اخرتاقه ، بل ٕاعادة خلقه بطريقة جدي
   45ٔاخرجت املاكن من وجوده املادي ليصبح مزجيا من وجود مادي و ٔاسطوري 

ففقدان السـند 	د إالحساس 	حلياة داخل القرص، و الفراغ القاتل اbي بدٔا يعيشه رفقة 
مفارقا رفاقه و مه ينتظرون شوهيم و ٔالكهم من طرف الغول جعل هذا املاكن ماك� خاصا 

  .للك ما هو واقعي فأالحداث اليت تدور فيه تسمح بتاليق الواقع و احلمل 
        : : : : الفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنيةالفضاءات الباطنية          

نضع الفضاءات العجائبية الباطنية يف مقابل الفضاءات الظاهرة ٔالهنا بوجه عام حتت ٔارضية 
  46مثل املقابر والكنوز ٔاو حتت مائية   

القبو هو اجلنون املقبور و املايس املسـيجة  «شالر ٔاو يف iقبية اليت يقول عهنا 	
  47»  	ٔالرسار وحاك�ت اجلرامئ اليت حتدث يف أالقبية ترتك يف اbاكرة ٔا�را ال متحى   

و بذ¡ جند لك الرحاالت اليت قام هبا السـند 	د ٕاىل طبقات السفىل اكنت ترتبط 
    48وج السـند	د و يبقى مع زوجته  	�اوف و الرعب و املعا�ة ففي السفرة الرابعة يزت 
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فٕاهنا  «ردحا من الزمن ٕاىل ٔان يكتشف عاداهتم القبيحة و يه دفن الزوج احلي مع امليت 
عادتنا يف بالد� ٕاذا ماتت املرٔاة يدفنون معها زو´ا 	حلياة و ٕاذا مات الرجل يدفنون معه 

          49  » زوجته 	حلياة حىت ال يت@ذ ٔاحد مهنم 	حلياة بعد رفيقه
و حدث املكروه و ماتت الزوجة و دفن السـند	د معها يف املغارة اليت وصف معا�ته فهيا 

و ٔاما ٔا� فرٔايت يف ت  املغارة ٔاموا² كثريين و راحئهتا منتنة و كرهية ، فلمت  «: اكلتايل
و رصت ٔاميش يف ... مث اين رصت ال ٔاعرف الليل من الهنار ... نفيس عىل ما فعلته 

جانب ت  املغارة فرٔايهتا متسعة اجلوانب خالية البطون و لكن ٔارضها ٔاموات كثريين و 
عظاما رممية من قدمي الزمان ، فعند ذ¡ معلت يل ماك� يف جانب املغارة بعيدا عن املوىت 

   50»  الطريني 
ٕان وجود السـند	د البحري يف معق هذا الكهف جع¨ يقطع لك صالته 	لعامل العلوي ، 

يث فارق حياة أالحياء و بدٔا يعيش مع أالموات اbين صار يقتلهم بطريقة بشعة يسـتويل ح 
عىل االٔلك اbي يدفن معهم يف انتظار املوت البط\ كام ٔانه فقد صلته 	لزمن حيث ٔاصبح 

     51ال يفرق بني الليل و الهنار فتوقف زمنه احليايت و صار يعيش ليال متواصال   
 ٔان املغارة تشلك معقا اىل اYاخل و ما سطح اجلزيرة ٕاال خطا و يرى �سني النصري 

وسطا بني املغارة و اجلبل ، و عىل هذا اخلط الوسطي حيدث ما حيدث للسـند	د هابطا 
فهيا ٔاو خارجا مهنا و I املاكنني خالص من حال طارئ و تورطا يف حال جديد 

   52دلية املوقع البسـيط    فاالخنفاض و iرتفاع ، احلدبة والثقب يؤلفان معا ج
و من هنا نقول ٕان التحول املاكين يفيض دوما ٕاىل الولوج ٕاىل عامل غريب تتشابك فيه 

و  «أالشـياء وتتصاحف فيه أالضداد مما يفرز قلقا واحضا عند السـند	د يقول جيلرب دوران 
، واbي هذا القلق يصبح مرتكزا من الناحية النفسـية عىل اخلوف الطفو يل من الظالم 

   53»  هو رمز خلوف ٔاسايس من اخلطر مصحوب ٕ	حساس 	bنب 
و إالحساس 	bنب وYه الراهن املقلق الناجت عن سوء التدبري فالسـند	د يعاتب نفسه 
دوما لكام ٔالقت به املقادير بني ٔاحضان املشالك و ٔانياب الزمن ، فاملغارة صارت مأوى و 

	ملدفن iمويم عىل حد تعبري iنرتبوجليني سواء  مسكنا و خمبأ و يه بذ¡ عىل ارتباط
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  .حتول املدفن اىل مغارة كام هو الشأن يف هذه احلاكية
ٔاو كام يفعل الهيود القداىم ٔاو بناء مسكن ¾يب لٔالموات كام يظهر يف ٔاهرامات مرص  « 

و من املؤكد ٔان الوعي جيهد يف البداية ليك يبعد و يعكس الظلامت و الضجيج و ... 
         54» الرشور

و املاكن هنا لك يشء حيث يعجز الزمن عن ترسحي اbاكرة حينئذ يتوقف الرسد و 
ٕان ... ٕاننا عاجزون عن معايشة iسـمترارية اليت حتطمت  «تنمكش أالحداث يقول 	شالر

       55»  وضع اbاكرة يف الزمن هو فعل كتاب السري
تتغري طباع  السـند	د فيتحول ٕاىل قاتل معال  و يف هذا املاكن يتوقف الزمن كام قلنا و

  .	ملبدٔا القائل اقتل لتعيش ٔاو اقتل توهب ¡ احلياة 
و يف ٕاحدى الرحاالت حياول السـند	د الهروب من وضعه املزري و يدخل رسدا	 ال هناية 

و رست بذ¡ الف  يف الهنر و ٔا� متفكر فû يصري ٕاليه ٔامري ، ومل  «واحضة £ يقول  
ل سائرا ٕاىل املاكن و قد رصت يف ظلمة شديدة فأخذتين سـنة من النوم من شدة القهر ٔاز 

، فمنت عىل و´ـي يف الف  و مل يزل سائرا يب و ٔا� �مئ ال أدري بكثري ٔاو قليل حىت 
    56»    استيقظت فوجدت نفيس يف النور

لكن السـند	د  لقد توقف الزمن فال يدري مك من أالوقات قضاها داخل هذا الرسداب و 
مث اين نزلت يف ذ¡ الف  و رست  «املغامر يعيد الرح� حتت أالرضية يف مغامرة ٔاخرى 

به يف ذ¡ الهنر حىت خرجت من اخر اجلزيرة مث بعدت عهنا و مل ٔازل سائرا ٔاول يوم و 
حىت انهتـى يب الف  اىل جبل عال و الهنر داخل من حتته فلام ... �ين يوم ، و�لث يوم 

         57"  يت ذ¡ خفت عىل نفيس من الضيق اbي كنت فيه رأ 
فالظالم اYامس هو شلك من ٔاشاكل إالقبال عىل عامل جتهل حقيقته و خيفي رسه مما يثري 
اخلوف، و الفزع عند البطل و الرتدد عند القارئ فالظالم هو ٔاحد رموز املوت، و املاء 

حياة، فأالضداد تالقت داخل هذا النفق وسـي� غسل املوىت و تطهريمه كام ٔانه رمز لل 
"   ٕان السـند	د 	ن�ئه ٕاىل عاملني خمتلفني قد صار وسـيطا بيهنام  «يقول عبد الفتاح لكيطو 

58   
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ٕان السـند	د قد صار نقطة التقاطع بني  «و تؤيد علمية قادري هذا الرٔاي حني ترى 
حتت أالرض ( و السفيل )السامء  –العلوي ( و العمودي ) البحري - الرب( احملورين أالفقي 

 («59  
و هكذا تبلور العجائيب يف حاك�ت السـند	د البحري مضن متخيل متنوع يرتكز عىل 
طبيعة ٕادراك مزدوج للمألوف و الالمألوف ، بني الغييب و املريئ و الطبيعي و فوق 

يف آن الطبيعي و يه عنارص متعاضدة ال ميكن الفصل بيهنا فيصري بذ¡ مرآة و عيارا 
يسـتدعي ما قد يرفضه العقل و املنطق والصدق و يكرس المنطية اليت ميكن ٕادراك نص 

  60رحيل مضهنا 
ومن هنا ميكن القول ٔان الفضاء النيص هو فضاء لغوي ميكننا اسـتقصاؤه و البحث عن 
دالالت اللغة اليت كونته  الن العجائيب املمتثل يف الظهورات و الهواجس و iستهيامات و 

صور و املواقف و أالحداث فوق الطبيعية حيتاج يف جتليه ٕاىل ٔامكنة، هذه اليت جيب ٔان ال
تتالءم مع طبيعته املرعبة املدهشة و املثرية للتساؤل و الرتدد، هذه أالمكنة اليت خلقهتا لغة 
الراوي لتصبح مرسحا للتحوالت و ٕالعطاب إالدراك حبيث تزول احلواجز بني الزمان و 

  61  لك يشء يف ت  الطبيعة الهذ�نية للمشاهدات املاكن ويندمغ
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        ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلامتاخلامتاخلامتاخلامت
و يف خامتة اYراسة نقول ٕان املاكن العجائيب يف رحالت السـند	د البحري هو ماكن 

يتعانق فيه ) الرسداب  -اجلبل –الهنر  –املغارة  –اجلزيرة  –املركب (متحول ، متنوع 
ا يثري اYهشة و iسـتغراب يف نفسـية املتلقي ومن هنا اكن املاكن الواقعي و اخليايل مم

ٔارضيا  و يتجه معود� حنو السامء و سفليا حنو أالعامق ٔاعامق أالرض من مغارات و 
رساديب و ٔانفاق كام يتجه ٔافقيا حنو السطح و البحار و احمليطات و bا فهو ماكن متنوع 

امييك عكس أالمكنة القارة اليت تعين الر²بة و بني iنفتاح و iنغالق و هو فضاء دين
عدم إالدهاش ، و املاكن يف هذه احلاك�ت يقوم عىل جدلية تقوم عىل تقابل املغلق 
	ملفتوح و اYاخل 	خلارج و الثابت 	ملتحرك كام وجد� يف هذا املاكن بعض املؤرشات 

مكنة الومهية حتيل املتلقي عىل عىل أالمكنة الواقعية بغداد اكبل البرصة و مؤرشات عىل االٔ 
ٔامكنة جعائبية خلقها الراوي لتعضيد الرسد مكدينة القرود و ملا اكن الفضاء العجائيب ال 
يتحدد يف أالمكنة و حدها بل يتحدد من عالقته 	لزمن العجائيب اbي يؤىت به مللء 

  .الفجوات و لنفي سـببية أالشـياء و هذا ما سـتعود ٕاليه يف دراسة ٔاخرى
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1-  
ابن منظور، لسان العرب ٕاعداد وترتيب يوسف خياط، دار لسان العرب  -2

  )ت-د(،بريوت 
  .مادة جعب

 2الزبيدي حمب اYين ،²ج العروس حتقيق عيل شربي دار الفكر بريوت ج  -3
  .207ص 

سعد، دار  زكر� القزويين جعائب ا�لوقات وغرائب املوجودات حتقيق فاروق -4
 .31ص 1981-4االٓفاق بريوت ط 

) ت- د(مجيل صليبا املعجم الفلسفي اجلزء الثاين الرشكة العاملية للكتاب بريوت  -5
 .168ص 

 .52ص  1978اجلرجاين عيل بن عيل كتاب التعريفات مكتبة لبنان بريوت  -6
حامدي املسعودي العجيب يف النصوص اYينية جم� العرب والفكر العاملي  -7

 .88ص  1971ربيع  14و13عددان بريوت ال
محمد ٔاركون الفكر إالساليم قراءة علمية ترمجة هامش صاحل مركز إالمناء القويم  -8

 .189ص  1996 2بريوت ط
 .189املرجع نفسه ص  -9

شعيب حليفي بنيات العجائيب يف الرواية العربية جم� فصول الهيئة املرصية  - 10
 . 115ص  1997ثالث شـتاء العامة للكتاب القاهرة ا"� العارش العدد ال 

نقال عن محمد ٔاركون الفكر  1962بريمايب مرآة العجيب املدهش 	ريس  - 11
 .189إالساليم قراءة علمية ص 

مدخل لٔالدب العجائيب ترمجة الصديق بوعالم ، مراجعة : تزفتني تدوروف  - 12
  44ص  1994  1محمد برادة دار رشقيات للنرش والتوزيع القاهرة ، ط

املركز الثقايف  –الراوي البنيات احلاكئية يف السرية الشعبية سعيد يقطني قال  - 13
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 .244و 143ص  1997العريب الطبعة أالوىل 
 .245املرجع نفسه صفحة  - 14
 .137ص ) د،ت(ٔالف لي� ولي� ا"� الثالث املكتبة الشعبية بريوت لبنان  - 15
 .246سعيد يقطني قال الراوي ، ص  - 16
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 .38-37ص  1962
السـند	د البحري عينة منشورات وزارة : علمية قادري نظام الرح� وداللهتا  - 18

 .162ص  2006الثقافة يف امجلهورية العربية السورية دمشق 
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 .163وداللهتا ص علمية قادري نظام الرح�  - 20
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 .135مرقونة جامعة ترشين ص 
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 .141ٔالف لي� ولي� ا"� الثالث ص  - 23
 .141املصدر نفسه صفحة  - 24
ية املركز الثقايف �سني النصري ، املساحة املتخفية ، قراءة يف احلاكية الشعب  - 25

 .79ص  1995 1العريب اYار البيضاء املغرب ط
 .107-106ٔالف لي� ولي� ا"� الثالث ص  - 26
 .164علمية قادري نظام الرح� وداللهتا ص  - 27
 .248سعيد يقطني قال الراوي ، ص  - 28
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 .135املصدر نفسه ص  - 30
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 .141املصدر نفسه ص  - 42
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47 -Bachelard poétique de  l'espace p,37 
  .176ية ، ص  ، املساحة املتخف ري�سني النص 48
  . 130ٔالف لي� و لي� ، اجلزء الثالث ، ص  - 49
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