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 املكان يف رواوة ليالي ألف ليلة لنجيب حمفوظ

 سروه وونس امحد. د. م

 9/6/2010: تاروخ القبول 19/4/2010: تاروخ التقدوم

عند  (ليالي ألؼ ليمة )حاكلنا في ىذه الدراسة أف نتأمؿ المكاف في ركاية 
يشكؿ " غرائبيا" في جكانب كثيرة كجكا"كاقعيا"نجيب محفكظ، فيك يقدـ عالما

لحركة اإلنساف بيف المادة كالركح فتتحطـ الحكاجز بيف األزمنة كاألمكنة "رمزا
كالسيما انو أفاد مف شكؿ المكاف في حكايات ألؼ ليمة كليمة األصؿ كفي سحر 

أماكنيا كغرابتيا، إذ نرل انو نجح في خمؽ جك خيالي فاتف لو الؽ السحر كدىشة 
الماضي في أجكائيا، فنراه يبتكر إعادة التحفيز الثانكم كيعيد إنشاء ألؼ ليمة مما 
يشكؿ آلية لمربط بيف الماضي كالحاضر بعالقة تناصية، أراد أف يقدـ عبر ىذا 

كأشياء كثيرة مف عالمو كمجتمعو ال يستطيع اإلفصاح عنيا فكانت "المكاف كاقعا
عمى بث ما أراد الكاتب عبر صير الحدكد بيف "ىذه األماكف بشخصياتيا عكنا

الكاقع كالخياؿ ليحاكؿ أف يصؿ إلى المكاف المثالي أك المدينة الفاضمة كما نشدىا 
عف "نفسيا"شيريار في الركاية لمخالص مف متناقضات الحياة كجعميا تعكيضا

. احباطات متتابعة داخؿ فضاء المكاف المحدد
 المكان

 فائقة في أىمية في بنية النص الركائي أساسيالممكاف بكصفو عنصرا 
 منذ اإلنسافتكامؿ نص ركائي متميز، تختمؼ داللتو عند الباحثيف، كقد عرؼ 

 تأثيرعالقة ) بالمكاف اإلنسافة ؽالقدـ الدكر المتميز لممكاف كعالقتو بكجكده، فعال
بؿ كيغير مف طبيعتو في كثير مف  (المكاف) يمارس فاعميتو في فاإلنسافمتبادؿ ، 
تنتيي مف  ال  في دكرةاإلنساف عمى تأثيرهفيمارس  (المكاف) ثـ يعكد األحياف

                                                 

 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
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 في األماكف بعالقتو بتمؾ إالكنشاطو ال يكتسب أم معنى  (1)( المتبادؿالتأثير
 أمكنةكالمكاف المكضع كالجمع ...... مكضع لكينكنة الشيء فيو )المغة ىك 
 .(2)( جمع الجميعكأماكف

عدد ت في االصطالح فتأما  لألشياء إلى انو الحيز الحاكم  ذلؾفصحمك
ىـ ينطمقكف ؼ ،المفاىيـ عند الباحثيف كالمفكريف كتتفاكت في تحديد ماىية المكاف

حاكيا كقابال )دُه بعضيـ عؼ يبنكف عمييا مفاىيميـ كؿ حسب تصكراتو كالرؤل التي
. (3)(لمشيء

 يمكف تصكره ك الداخمة فيو كىك حقيقة مف حقائؽ الكاقع األجساـفيك يستكعب 
نما بعكس الزماف ال يدرؾ بالحكاس سالحكاعف طريؽ  .  نحسوكا 
 فيك احد العناصر الفاعمة في القصة (4)( مف خالؿ المغةإالال يكجد )كمفيكمو 
 بالمكاف عمى اختالؼ في األشكاؿ ترتبط بشكؿ مف أف ال بد )أنيا  إذالمحكية ، 

 .(5)(قيمة المكاف كدكره في بنية العمؿ
 كمسرحا األشخاصجعمو ميدانا لحركة ت  شمكال لممكاف أكثر نظرة إف
 ليغدك مجاال عاما تتحد فيو سمات الشخصيات كطباعيا األفكار كتجسيد لألحداث

ز كاقعي ػّـ  يضع الحدث كالشخصية في حيأففالكاتب الركائي يفضؿ .(6)كانفعاالتيا
                                                 

سيد محمد إسماعيؿ دائرة الثقافة . د: في القصة العربية القصيرة( فضاء المكاف)بناء  (1)
: جماليات المكاف، كاستكف بالشالر، ت:  كينظر13: 2002كاإلعالـ، الشارقة، اإلمارات، 

 .46: ، 1982، 3غالب ىمسا المؤسسة الجامعة لمدراسات كالنشر كالتكزيع بيركت، ط
: بيركت،  1956 ، دار صادر كدار بيركت لمطباعة كالنشر،ابف منظكر: لساف العرب (2)
 . 2:517/ـ

، بغداد، ، دار الشؤكف الثقافية العامةالعبيدمحسف مجيد : نظرية المكاف في فمسفة ابف سينا (3)
1987 :19. 

حسف بحركام  : الثقافيالمركز  (لفضاء ، الزمف ، الشخصية ا )بنية الشكؿ الركائي ( 4)
 .1990،27، 1 دار العربي، الدار البيضاء، المغرب طالعربي،

  عماف،1 ، دراسات في الركاية العربية، دار الشركؽ طفالسعافيإبراىيـ : تحكالت السرد ( 5)
.  1996:165األردف، 

 قعبد الخالؽ عمي دار قطر.  د:(األكلىطبيعتو كعناصره كمصادره )لفف القصصي اينظر ( 6)
 . 80: 1987 الفجاءة قطر،بف



                                   (        59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 117 

 يصبح أف لمحدث إلى ان كريؾ عمى صكرة الكاقع حتى يرقى بالمكاف مف ككنو دأك
 .(7)(قةيعطي لممتخيؿ مظير الحقي) قُ كجكدؼ ق،مف كظائؼ

 إالفالعناصر الركائية بالرغـ في ككنيا مف صنع خياؿ المؤلؼ الركائي 
 كاإلحساس تبدك اقرب إلى الحقيقة منيا إلى الخياؿ ، المكانيإطارىاد متحدب أنيا

يحُس باالنطباع ) القارئ يجعؿ أفبالمكاف لدل الكاتب كفي تعبيره عنو يفترض 
 الخاص بو كاف يستطيع مراقبة الشخصية في المألكؼ كالجك كاألصكاتكالنكية 

عمميا كفي حياتيا كاف يرل ما تراه الشخصية في عمميا كفي حياتيا كاف يرل ما 
 .(8)(تراه الشخصية في كجية نظرىا كاف يحس ما تحس بو تجاه ىذا المكاف

:  المكان في الميالي
يرل فييا مف التنكع كاالزدحاـ في الحيز  ( ليمةألؼليالي ) لركاية القارئ إف

 مف خالؿ ؽ مف خياؿ نجيب محفكظ كالخال"ا شاسعان كغريبان، متأتي"المكاني فضاء
استثماره لعدد مف الدالالت كالرمكز  المتسامية مع نسؽ مرجعي  متجسد في قصة 

 إليونيا في مخمية المبدع كذلؾ بصكرة مضاؼ م المعاد تكك( ليمة كليمةألؼ)
 نكعا مف أضفى مما ممعطيات الحاضر مف خالؿ النسؽ االجتماعي كالفكر

 إف بو ركايتو، زخر تذم اؿ عمى المكافالتي ال تحدىا حدكد الرمكز كالداللة الكاسعة
كالحاضر في  ( ليمة كليمةألؼ)عممية الدمج بيف المكاف الماضي المتمثؿ بقصة 

  الكاسع كالحر باإليحاءلمكاف  داللة  تشي ؿيجعؿ   ( ليمةألؼليالي )ركاية 
 كالتي ، ليس ليا مكاف محدكدإنيا تقكؿ أف التي يمكف باألشياءلمطمؽ ك يرتبط اك

 األماكف بممح البصر  بيف في حرية االنتقاؿ"أساسياتنحسر بالعفاريت ك تمعب دكرا 
.  الجفسـ لحبؽ كانت في قـأف البحار بعد أعماؽكليا القدرة عمى الغكص في 

:  عدة ىيتمستكيا ليمة في ألؼكيظير المكاف في ركاية ليالي 
 . المكاف الكاقعي المحسكس  -1

.  م خراؼالمكاف اؿ  -2
                                                 

في الغربة لعبد اهلل العركم، الطائع الحداكم،  :تداخؿ البنى السردية كالتركيبية كالرؤية لمعالـ( 7)
  .100: 1987( 6) بغداد عدد ، األقالـمجمة

 .63: 1989،بغداد( 7)األقالـ العددكليد أبك بكر مجمة :(مقدمة نظرية)البيئة في القصة( 8)
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 . األماكف االنتقالية -3

 . (الفردكس) الحمـالمكاف   -4
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 :المكان الواقعي
 أنماطاالمكاف المشاىد في الكاقع كالمعايف في الكجكد الذم يمثؿ )ىك
 كمحيطو الذم يعيش فيو اإلنساف تشكؿ في مجمكعيا بيئة األماكفمختمفة مف 
في ركايات نجيب محفكظ المكاف محدد كأكثر .(9)( يقبع في ذاكرتوأكُيتفاعؿ معو 

ركاياتو تدكر أحداثيا في القاىرة كحكاريو كيحدد المكاف في ركاياتو ،في ليالي ألؼ 
ليمة جاءت مغايرة لركاياتو إذ يتحدث عف المدينة كالقصر كالمقيى كغيرىا مف 

األماكف لكف ال يذكر مكانيا كأيف تقع أك أسمائيا أك حارات معركفة مثؿ حارات 
القاىرة كلـ يذكر اسـ مقيى سكل مقيى األمراء كال نعرؼ مكانو أيف يقع في أم 

. حي كال يكجد كصؼ دقيؽ لممكاف في الركاية سكل ما سنعرضو 
 الذم يطالعنا في الركاية فيك مسرح  ميمثؿ المكاف األكؿ كالرئيس"فالقصر مثال 

ثالثة أعكاـ كىي تركم في ىذا  (شيرزاد )األحداث كركاية الحكايات عمى لساف
القصر الرابض فكؽ الجبؿ كما يحصؿ مف خكؼ كقمؽ مف قتؿ لمعذارل فيو كؿ 
ليمة حكلتو الميالي مف مكاف مخيؼ الى مكاف ساد فيو السالـ كانطفأت فيو ركح 

مضى في الطريؽ )االنتقاـ كالدـ بفضؿ الحكايات، ىذا المكاف غير محدد المالمح 
 فكؽ الجبؿ اقتاده الحاجب الى ضدخؿ القصر الراب......... الصاعد الى الجبؿ 

 أم قصر ىذا الرابض، كأم (10)(.....شرفة خمفية تطؿ عمى الحديقة المترامية
جبؿ، كأيف الحديقة المترامية ال نعمـ كال يقدـ كصؼ دقيؽ لممكاف كلكنو كاف 

. مسرحا لمحكايات 
 تقدـ صكرة حقيقية لمحدث ك"يذكرىا الراكم مكاناكالمدينة في الركاية 

نماكر مدينة بعينيا ذ مأككالسارد ال يقدـ ، لمكاقع  يقدـ المدينة بكصفيا العاـ ليس كا 
عباءة بغدادية ) التي جمبت مف المدف مثؿ األشياء إلى إشارات بعضباالسـ سكل 

 المؤلؤكعمامة دمشقية كمرككب مغربي كبيده مسبحة فارسية حباتيا مف 
. (11)(النفيس

                                                 

 .19: 1996 سعكد احمد يكنس، رسالة دكتكراه :المكاف في الشعر العراقي الحديث( 9)
 .  3 : 1979صدقي نجيب محفكظ، مكتبة مصر شارع كماؿ: (ركاية) ليالي ألؼ ليمة( 10)
 .247: المصدر نفسو (11)
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 إليو أشار ىذا المكاف ىك المكاف العربي بعامة أف إلى إشاراتكىذه 
عمي السمكلي حاكـ )كال نعرؼ أم بمد  (حينا)،كترد المدينة باسـ الكاتب
يقيـ الشيخ ) كال يذكر أم كصؼ لممدينة، يذكر أيضا الدار مثال (12)(....حينا

 ال معالـ لمدار، كال نعرؼ مالمحو، (13)(....البمخي في دار بسيطة بالحي القديـ 
  ( الجميسأنيس )(رمباحةز) العفريتة  فيو كذلؾ المكاف الذم جمعتاألحداث،ىذه 

 كىك ،جمعت فيو رجاالت الدكلة حتى السمطافك (14)( الجميسأنيس)في حكاية 
 تدؿ  كثيرة كرمكزإشارات كفي ىذا االسـ (الدار الحمراء)مكاف في المدينة اسمو 

 رجاالت تكرط مدل  الكاتب ليظير كالغكاية جمعيـكاإلغراء المكاف الفاسد عمى
 مف الناس األرذاؿالدكلة في الرذيمة ككقكعيـ في شركيا فيذا المكاف ساكاىـ مع 

 أمرضح ت خمصيـ حتى ال يؼأك المجنكف أف إال أكعيتيـ،في الغكاية حبسيـ بدكف 
الدكلة في النيار فتككف بدكف رجاالت كىك مكاف كاقعي تدخمت فيو زرمباحة 

، كيذكر معالـ كاقعية غير  العجيبة في مكاقع عدةكأحداثيا كترد لممدينة .العفريتة
محددة بمكاف معركؼ منيا،شارع المككب كاألعياد، كدار اإلمارة،الخالء عمى 
. مقربة مف المساف األخضر الممتد في عرض النير، فيي أماكف غير كاضحة

مقيى ) كىناؾ لكحات كأمكنة تذكر في النص السردم في حكاية 
 لتجمع شخصيات "امكافك ىا كمصب الحكايات فالمقيى كاف منبع(15)(األمراء

 إضفاء في تأثير لو ك كمقابالت السادة كالفقراء كاألحاديث القصص ركايةالمدينة ك
حضكرا كبيرا في ) لممقيى ، إف لمراحة"االكثير عمى الشخصيات بكصفو مرتع

.  (16)(ةالغربيكالركاية العربية 
مقدمة لمركاية كيرد في كؿ حكاية تقريبا فيك  بكصفو في بداية الحكايات

 كاجتماع الشخصيات مف العامة األخبارالمنبع كالمرجع لسرد الحكايات كتكارد 
                                                 

 . 15: المصدر نفسو (12)
 .  7: المصدر نفسو  (13)
 . 165: ليالي ألؼ ليمة (14)

  .10 : المصدر نفسو (15)

حميد الحمداني المركز الثقافي العربي،  : األدبيبينة النص السردم مف منظكر النقد ( 16)
 .72 : 1993الدار البيضاء المغرب  بيركت
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 الكصؼ في النص السردم  لنا يقدمو،ل فيو المستكياتغتؿككالخاصة حيث 
 كاسع األركاف مف الشارع التجارم الكبير كىك مربع األيمفيتكسط المقيى الجانب )

المساحة يفتح مدخمو عمى الطريؽ العاـ كتطؿ نكافذه عمى حكارم جانبية تقـك في 
. .... لمسادة كتستقر في دائرة مف كسطو الثمث لمعامة األرائؾجكانبو 
يشة ف صنعاف الجمالي كابنو فاضؿ كحمداف طأمثاؿ كثيريف مف السادة قلياليتشيد 
براىيـ كسحمكؿ األصيؿككـر   العطار كابنو حسف كجميؿ البزاز كنكر الديف كا 

 رجب الحماؿ كزميمو أمثاؿ، كما تشيد كثيريف مف العامة  األحدبكشممكؿ 
براىيـ الحالؽ كابنو عالء الديف ر كعجدكالسندبا نرل ىذا  .(17)( السقاء كمعركؼكا 

داللة عمى اطالعو عمى  لو  يطؿ عمى كؿ جكانب المدينة الذم المقيى بمكقعو
 كاسقط  فقدـ بو الشخصيات التي في المدينة مف العامة كالخاصةأحداثيا،كؿ 

 ىا تعد محط الحكايات التي تحدث فيإف ، عمييـ اإلحساس باألمف كالطمأنينة
تقدـ كتستبؽ ما يحدث فيما بعد كىذا ما نجده في التي  األحداث عمى "اعيف

ة، كتركيبة ىذه الركاية المغايرة جعمت مف األمكنة غير كاضحة حكايات الركام
المعالـ كال األكصاؼ فعمـ األمكنة ألنيا صيغت عمى ما جاءت عميو ألؼ ليمة 

. كليمة 
:  الخرافي لمكانا

 في تمؾ كمأنكس مألكؼمفارقة كمغايرة لما ىك ) نجد في المكاف الخرافي
 الحيز احتؿ مكانة ذا كه،( 18)( المعتادة كالمتكررة في الخطاب الركائياألمكنة

 أنياشاسعة في الركاية كال نجد لو حدكدا فمف عنكاف الركاية يتبادر إلى الذىف 
 كما فييا مف خرافات األصمية ليمة كليمة ألؼ فييا عبؽ مف فضاءات أكمرتبطة 
 ككميا (شيرزاد) ماال حد لو، فالمدينة التي تنشا فييا الحكايات عمى لساف كأساطير
 كتدخؿ القكل الخفية فييا مف بداية األحداث الغرائب كالخرافات مف  عمى تحتكم

فمثال جبؿ قاؼ الذم ،الركاية إلى نيايتيا ككميا مرتبطة بالعفاريت كناتجة عنيا 
                                                 

.  15:ليالي ألؼ ليمة  (17)
 الخراط نمكذجا، خالد حسيف ر دكالشعرية المكاف في الركاية الجديدة الخطاب الركائي ( 18)

 .394  : 2000الرياض عف مؤسسة اليمامة الصحيفة  كتاب
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كارتفاع كحاجز ... مكاف لمضياع كالفقد)، حيث انو  في الركاية ثالث مرات يذكر
عمدت القصة إلى استعمالو لتمؾ المعاني كلمداللة عمى البعد المفرط (19)(كنياية

نعاف ص) حكاية  األنس ليخبر عنو،في مفكاستحالة كصكؿ احد مف األنس إليو 
 بتأدية عدد مف  كتأمره عندما يتعرض صنعاف إلى قكة غريبة ،(20)(الجمالي
سممت األمر لقدرم .... حذارم اف تحاكؿ خداعي  .... أمرؾ طكع إني )األكامر
 ىذا الحيز يدؿ عمى اختراؽ ( 21)(ستككف في قبضتي كلكاكيت إلى جبؿ قاؼ... 

 كالخرافات األساطيرفي إالّـ  إلى جبؿ قاؼ الذم لـ يذكر الطبيعيالمكاف لمحيز 
 النص يظير انو فمف إليوكارتباطو بالعفاريت فيي القادرة الكحيدة عمى الكصكؿ 

.  الكصكؿ إليومكاف نائي بعيد ال يستطيع البشر
يعترض جمصة  (جمصة البمطي)في حكاية   مف الركايةآخركفي مكاف 

 فكرت إنيالحؽ )يرد عمى لساف الجني  (سنجاـ) إلى قكل غريبة مف عفريتأيضا
 ةغير مقصكد تكف فمذككرة كا رخدمة غي لي أديت فاقتنعت بأنؾبيدكء فكؽ جبؿ 

. (22)(دتجاكز لمحدكالصنيع بمثمو كدكف أرد  أففقررت 
ىمـ بنا إلى جبؿ قاؼ نحتفؿ )ككذلؾ يرد عمى لساف العفاريت 

لـ كىك المكاف ا فالعفريت كاف فكؽ جبؿ قاؼ بعيدا عف الناس كالع( 23)(بتحريرؾ
كأنو عالمة تقع عمى تخـك األرض كحدكدىا، فكؿ ) العفاريتإاليصمو  الذم ال

 عمى ركف  كحدىـ القاد(24)(تجاكز لو إنما ىك مف قبيؿ خكارؽ الجف كالعفاريت
 دكال يكج األرضيماثمو شيء عمى   حيز خرافي الإذفالذىاب إلى جبؿ قاؼ فيك 

 كاغمبيا مشابية في مكاقع ، كىذا ما نجده كال ابعد منو في الككفأبدع كال أركعحيز 
 كىك في القارب يتناكؿ كرة معدنية  (طيؿجمصة الب) في حكاية ،نتاج العفاريت

                                                 

 .  15: ليالي ألؼ ليمة (19)
 . 15: المصدر نفسو (20)
 . 15:المصدر نفسو (21)
 . 50:ليالي ألؼ ليمة (22)
 . 21: المصدر نفسو (23)
ط ، احمد السماكم، التعاضدية العالمية لمطباعة كالنشر: سرد طو حسيففي عالـ القصة ( 24)
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ىذا العفريت ك ،تنفجر لتحدث صكتا ىائال كيخرج منيا عفريتؼ بالشبكة عمقت 
 إلى  الذم يعمكخرافي مميء بالغبارالى مكاف  يحكؿ القاربكخركجو إلى جمصة 

 ككذلؾ في ،السماء حتى اف الشخصية اندفعت إلى حافة القارب مف ىكؿ مارات
 كيدخؿ فييا قصرؽ شيريار إلى مدينة الفردكس كييجر يمجأ  (السمطاف )حكاية
لى خ عاـ الكتشاؼ ألؼلشيريار انو بحاجة إلى )ف ميتب  أك عاـ ألؼبايا الحديقة كا 
 كيجد فيو (شيريار)فينا المكاف يدخمو . ( 25)( كأجنحتورقص اؿأبياء لمعرفة أكثر

ىك مألكؼ بالكاقع، فشيريار الذم عاش في  عف ما بو يبتعدما مف الغرابة 
  نجدىا تالمس ماإننا إال قة كال في خياؿيفمداؿ  ىذهالقصكر الفارىة لـ يجد مثؿ

 سنة الكتشافيا بألؼ حيث يضع زمنا ىا مف عجائب في حكاياتزادتحدثو بو شير
المكاف الخرافي العجيب يرد في كؿ ؼ د حكاية السندباكىذا ما نجده أيضان في

 : كسفراتو السبعة التي ذكرىا  في مكاقع كثيرة مف الركاية دالسندباحكايات 
 حكت اتضح إنيا كاألكلى الصمبة التي كقفكا عمييا بعد غرؽ السفينة  األرض ػ1

. (26)بأكممياكبير عميو مدينة 
 بيضة الرخ الطائر العمالؽ أنياالجزيرة الثانية كعمييا الصخرة الجرداء كيتبيف  ػ2

 .(27)األسطكرة
 ػ الجزيرة التي يممكيا عمالؽ يسمّـف الناس كيأكميـ3

(28) .
 (29)جتو معو كىي حية ككذلؾ المرأةك تكفي الرجؿ فييا تدفف زإذا ػ الجزيرة التي 4
 .
. (30) سندباد زمنا طكيالق رجال بنى عمى ظير السندباد ػ الجزيرة التي حمؿ فييا5

                                                 

. 38: ليالي ألؼ ليمة (25)
   .251 – 250: المصدر نفسو  (26)

  . 252: المصدر نفسو (27)

  . 253: ليالي ألؼ ليمة (28)

 . 254- 253: المصدر نفسو (29)
 .254: المصدر نفسو  (30)
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يذكركف اسـ اهلل في الجك لئال يحرقكا كطائر  ػ جزيرة الحساف  العفاريت الذيف ال6
 يرد ذكره في فالرخ طائر ،حكؿ المكاف إلى مكاف خرافي كؿ ذلؾ (31)الرخ

لـ )األساطير كالخرافات كالرحالت العجيبة كيطير عبر مسافات بعيدة كخرافية 
 قبمؾ فماذا فعمت ؟ كتركتو عند اكؿ فرصة منجذبان ببريؽ الماس بإنسافيطر الرخ 

 الرخ يطير مف عالـ مجيكؿ إلى عالـ مجيكؿ،  : بحماسالميينيفقاؿ  ......
 كما (32)( إلى قمة قاؼ فال تقنع بشيء فيي مشيئة ذم الجالؿألكاؽكيثب مف قمة 

 خرافيا كقد يتحكؿ إلى ذلؾ بفعؿ تصرفات كعادات بأكصافو المكاف يأتي رأينا
 مف الماضي السحيؽ الكارد في  يستدعيطائر الرخ ؼ في ذلؾ المكافالشخصيات

يرل في   إلى كاقعو ألنو الأرضوالخرافات حيث يقـك الكاتب بسحب المكركث مف 
 يقدـ أف الرمكز الخرافية ق فأراد بيذئاىذا الكاقع غايتو كمبتغاه كلـ يعد يحقؽ لو شي

 .  العجيبة(شيرزاد) أماكفالمغزل كالعبر عبر 
: األماكن االنتقالية  

ويشمل المكان المائي والمتحرك إذ أنها أماكن انتقالية بين محيط 
 كالبرؾ كما فييا كاألنيارار بحكيشمؿ ىذا الفضاء المكاني اؿ وأخر،فالماء يشكل ،

 كمغامرات كمعتقدات كثيرة أخطار كزكارؽ كما يحدث فييا مف ر كسففمف جز
 أراد بمدلكالت كرمكز كثيرة أتى الماء أفكفي ركاية نجيب محفكظ نرل ، كخكارؽ

 . كالنقاكة كغير ذلؾ،يرق كالتط،الكاتب طرحيا كربطيا بقضايا كثيرة منيا التصكؼ
يطالعنا فييا ىك  كنرل ىذا الخير لو مساحة شاسعة في الركاية كاىـ ما

 كنحف بعرؼ تاريخ ىذه الشخصية المغامرة الباحثة عف االستقرار دالسندباسفرات 
كالحياة الكريمة بمغامراتيا السبعة مع السفف كالجزر كالخكارؽ العجيبة التي ركاىا 

 ككجد ضالتو في أفضؿ ينقؿ حالو إلى حاؿ أفماال قررّـ ح كاف أفلمسمطاف بعد 
 يتصؿ النير بالبحر، يتكغؿ البحر في المجيكؿ يتمخض أخرلىناؾ حياة )السفر

يقاكـ،   كمالئكة كشياطيف، ثمة نداء عجيب الكأحياءالمجيكؿ عف جزر كجباؿ 
 دفالسندبا (33)( الغيبأحضاف بذاتؾ في ؽسندباد كاؿ قمت لنفسي جرب حظؾ يا

                                                 

  .255 : المصدر نفسو (31)

 .262: المصدر نفسو (32)
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عيا بالقركف ؼ لمدة سنيف يصإبحارعف ذاتو كىكيتو، كىك  ب البحر باحثان كيج
ب ح البحار كمجيكؿ الجزر فيك مكأعماؽتتخمؿ رحالتو العجائب في الجباؿ 

سيكاجو مف مخاطر في السفف كفي كؿ  البحر كالسفر ييكم ىذا المكاف كيعرؼ ما
 مغزل  ليا رحمة كمكاف يخرج بفضؿ العقؿ بتجربة يتعمـ منيا الكثير فرحالتو كميا

ت متعمقا بمكح مف بح ساألكلىغرقت سفينتا في رحمتنا ) النص السردم فيكعبر 
 كمف معي كصمنا كجمنا في أنا حتى اىتديت إلى جزيرة سكداء شكرنا اهلل ألكاحيا
 سفينة بأم لنا أما عمى الشاطئ متعمقة الـ نجد تجمعفلما  نفتش عف ثمرة كأنحائيا

 تتحرؾ نظرنا فكجدناىا تميد بنا فركبنا األرض: يصيح  كاحدناإالتعبر كما ندرم 
ذاالفزع   النص السردم يجنح أف كمف ىنا نرل (34)(ؽغر تاألرض يصيح بآخر كا 

 تتحرؾ تغرؽ كىي جزيرة يعيشكف فكقيا كيتبيف األرضإلى فضاءات مائية خارقة 
، لمو فمضى إلى عاظيره حركتيـ فكؽ أزعجتو (ظير حكت) ىذا الجزيرة ىي أف

 األرض إلى اف كصؿ إلى جزيرة ثـ مرت سفينة فنجا كىنا يشير إلى  السندبادحسب
 عمى ارض ىشة في جميع نكاحي الحياة يعرضو اإلنساف كقكؼ أفالصمبة أم 

ؽ يتكرر في غر بنيانو عمى شفا جرؼ ىاٍر فانيار بو كىذا اؿأسسلميالؾ كما مف 
 السبعة كفي كؿ رحمة مائية يتعمـ منيا عبرة كمكعظة نراه معيـ األخرلرحالتو 

القاه نراه   ماأصعب حتى في ،حب لمبحرف ىا بكؿ ما فييا ـضعمى رحالتو خا
 تمؾ الجزر كالبحر كمتيقف بعقمو كغـ شعكره باليالؾ انو عائد كبيذا يتعمـ في

حالت ر الذم اكسبو الكاتب لمنص كلممكاف في  في احداث المغامرةيدخؿ التشكيؽ
فنمحظ السرد يكرد . يحدث يتمتع بجماؿ الطبيعةعمى الرغـ مما يحدث سندباد اؿ

كانتشمتني سفينة فنجكت كالحيز المائي في ... غرقت السفينة كاتجينا إلى جزيرة
شكيالتو مف ظير الحكت كالبيضة كارض تىذه الرحالت تمتع بالغرابة كاختالؼ 

 كاألماكف كالعبر كاإلشارة كمغامراتو تنبع مف نفس المنبع في النصح ،الحسناكات
 نجيب محفكظ أف نرل اآلخرفي الجانب .  في حكاياتيا(شيرزاد) أكردتياالتي 

 كظػّـؼ المائي لتطيير الشخصيات ككصكليا إلى الصفاء الذاتي فمثال أكاستخدـ 
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 "ا عابدكرأل تحكؿ إلى عبد اهلل البرم عشؽ الماء أفالبمطي بعد ة  جمصأفنرل 
 عابد في  مممكة إال  أنا ؟ ماأنت األحياءيبقيؾ في الماء ؟ مف أم  سيدم ما)

 تحيا تحت الماء؟ نعـ، تحقؽ  بيا الكماؿ مممكة إنياتعني ، الماء الالنيائية
 البر فقاؿ عبد اهلل أىؿتعاسة إالّـ ص صفكىا غكتالشت المتناقضات ، كال يف

 كذلؾ رحمتو فاخمع ثيابؾ ،ليا حد اسمع  كلكف قدرة اهلل ال عجيب ما: منبيران 
 بذلؾ في الميؿ البارد ؟ افعؿ مسيدم ؟ لماذا تطالبف لماذا يا. كاغطس في الماء

 في م البحرعبد اهللغاص   كسرعاف ما، اف تطكؽ عنقؾ القبضة القاتمةأقكؿكما 
الماء تاركو الختياره كبدافع مف السياـ ثمؿ خمع مالبسو كغاص في ماء النير 

ذاحتى اختفى تمامان   باألرضكما كاد يشعر ....  بالصكت يقكؿ لو عد البر آمنان كا 
 السماء جكارح جارحة مف بأنو بيف ضمكعو كشعر قاستقر قمبتحت قدميو حتى 

. (35)(..... كالميؿكاألرض
لو إلى ك كتجديدان لـ يعرفو مف قبؿ بكصاكىك بعد غكصو احدث الماء فيو تطيير

النقاء كالصفاء بالجسد كالركح بالحياء كالصدؽ كنمحظ ىذا الفضاء السردم كرد في 
 أحدثتو كما أفعالو العرش كتفكر في (رشيريا)ىجر  عندما (كفؤالبكّـا)حكاية 

 مرآة ىاكجد نفسو يقترب مف بركة صافية تقـك فيما كراء) ، فيو(شيرزاد)حكايات 
 فخمع الطارئة رغائبولبى  بدا لؾ سرعاف  ما افعؿ ما:  كسمع صكتان يقكؿمصقكلة
 .... كغاص في الماءقمالبس

خرج مف الماء .... أيضات إلى باطنو ؿ مالئكية كتسؿبأنامؿ دلكتو نبضات الماء 
، ق ، قكم الجسـ متناسؽأمرد فتى أىاب نفسو جديران في فرأل المرآة أماـفكقؼ 

 ىمس ،بكجو مميح ينضج فتكة كشبابان كشعر اسكد مفركؽ كقد طرد بالكاد شاربو
 كىنا حدث التطير لشيريار الممؾ المميء (36)(سبحاف القادر عمى كؿ شيء

 مف الذنكب لنقائو نافعان  دافعا كاف ىذا الفضاء، ك كدماء العذارلباألخطاء
رداف كيقترب في قصو مضمنة في سرد الحكايات عمى لساف ألكتطييره مف ا

 اإليماف درجات أعمىلخي إلى التكجو الصكفي في النقاء كالكصكؿ إلى بالشيخ اؿ
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 كقاؿ انو إليو الشيخ اف يرمي كريقات بالنير فمـ يفعؿ كذىب أمركاليقيف عندما 
 ارجع فارميا فرماىا فانشؽ الماء، كظير صندكؽ كفتح بأمرمرماىا فقاؿ لو تعمؿ 

 بما كأخبرتو إليوق حتى سقطت الكريقات فيو فقفؿ كالتفت المياه ، فرجعُت ؤطاغ
 يبيف لي سر ذلؾ فقاؿ قد كتبت كتابا في أف فسألتوميتيا ر اآلفحصؿ فقاؿ لي 

 اهلل المياه أمر الخضر كقد أخيمّـؿ فطمبو مني ؾُ  اؿإالّـ  ينالو أفيمكف  ؼ الكالتص
 ؼك الكتاب يدخؿ فيو التصإليصاؿ ىك بمثابة كاسطة زمح بو فكاف ىذا اؿتأتيو أف
 التقرب إلى اهلل كالكصكؿ إلى درجة منو لمكصكؿ إلى مرحمة ىذا الشيخ في 

كتكظيؼ الخضر عميو السالـ لمكصكؿ إلى النقاء الركحي كبيذا يككف المكاف 
 ليمة ألؼتؿ حيزا كاسعا في الركاية نمقو بالغرائب كالعجائب كما كانت حالمائي قد ا

شارات ىامة ذات دالالت عميقةركليمة تشكؽ قا ىذا ، ئيا مع معالجة لكاقعنا كا 
حيث  (األــ حر) األكلى عكدة إلى الحياة بأنياحركة الغطس ) بتأكيؿيسمح لنا 

 إلى االرتداد يكمئ كالتمايز كالكجكد بالقكة الف الغطس في الماء كالدؼء األماف
. (37)(إلى حالة سبقت تشكيؿ الشكؿ كالطفك كالصعكد إلى االنبعاث كالتجدد كالكالدة

األماكف ة امساحة كاسعة في الركـلت حت التي ااألماكف االنتقالية مف ك
ىذا في تحرؾ اؿ كذلؾ الف ، إثارة كأشدىا أنكاع المكاف أركع مف المتحركة،كىي

 خفية تعكد إلى قكل غيبية مكجكدة في ذىف السارد أسبابالمكاف ينشأ عف 
نجده في عدة كشكاىد في حكايات الركاية  ما طرحيا في مساحات الركاية كىذامك

 نجد العفاريت تمعب دكران في كسط النير ( 38)( البمطيجمصة)فمثال في حكاية 
ثمة كرة معدنية كجد صة القارب  إلى كسط النير كرمى بشبكتو جـعندما دفع 

مكاف كالزماف اؿتناكليا بيف يديو ثـ رمى بيا في باطف القارب كحدث التغيير في 
 صكتا تمخض عف انفجار خرج منو عفريت مسجكف في قمقـ منذ أحدثتحيث 

  .الشاطئؼ  السنيف منذ عيد سميماف خمصو منو كلـ ينتبو لو احد عمى آال
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 في مكاقع آخر يتنقؿ مف مكاف إلى (ةجمص)كبحكـ ىذا العفريت جعؿ 
 كثيرة بمساعدة العفريت التخميص مف السجف أشياء ألداءمتعددة مف المدينة 

يستطيع عبكرىا اال العفاريت منطمقا في سماء   التي الاألنفاؽبطريقة عجيبة كحفر 
 شؽ نفؽ الفا) آخر تارة في بيئة كتارة في مكاف اإلمارةفي دار كارة ثالمدينة 

 نرل اف (40)(اإلخفاءطافية )كفي حكاية  (39)(يستطيع البشر شقو في اقؿ مف عاـ
 ةكزر مباحربكط خالمكاف يتغير كتتحرؾ فيو الشخصية بحكـ تدخؿ العفاريت س

 كلإلثارة إلغكائو تمبس فاضؿ صنعاف طاقية تحجبو عف الناس تاف خفيتافكىما قك
 كيعمؿ مابدا لو فيك عندما لبس ىذه أخركلتشكيؽ القراء فنراه يتنقؿ مف مكاف إلى 

 يسمب كينيب كيدخؿ عمى النساء إنساف مستقيـ إلى إنسافالطاقية تحكؿ مف 
بدءان مف صباح اليكـ التالي انطمؽ ). العفاريتبإغكاءكيثير المشاكؿ في المدينة 
  ....لكال ير يحؿ في أم مكاف ءفاضؿ  صنعاف مثؿ اليكا

 .....  عميو التجربة السحرية الجديدة تىيمف
جرب اف يككف ركحان خفيان متنقمة فأنساه السركر كؿ شيء حتى سعيو اليكمي في 

 ......سبيؿ رزقو شعر باالختفاء انو يعمك كيسكد 
أمامو  كاف مجاؿ الفعؿ يترامى األمكركيتساكل مع القكل الخفية كانو يممؾ زماـ 

مجاؿ فالقكل الخفية  بيمكف اف يحدد بحيز كال  فيذا المكاف ال(41)..(..دبال حدك
معركؼ )  حكاية أيضا، كمف ذلؾ حيزالذم ساد في ىذا اؿ ق كاف السحر ىكؾتمؿ

 فقد عثر معركؼ عمى خاتـ سميماف كىك بيذا يككف قد عثر عمى ( 42)(االسكافي
ارتفع نحك السماء ثـ ىبط سالمان فقاؿ ) كاليأسخالص مف حياة الكدح كالزكجية 

 عف فجأةمعركؼ في مناجاة ياخاتـ سميماف ارفعني إلى السماء كلكنو انقطع 
ل ضمف مجمسو كـتقتمعو شعر بقكة . الكالـ معركؼ نفسو اجتاحو رعب غريب

ىى ؽيعمك ببط كثبات حتى كقؼ جميع الركاد فزعيف ذىمييف كاتجو نحك باب الـ

                                                 

 .111: ليالي ألؼ ليمة ( 39)
 .214: المصدر نفسو (40)
 . 217: ليالي ألؼ ليمة( 41)
 . 231: المصدر نفسو (42)
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 ( 43)( ثـ ارتفع حتى اختفى في ظممة ليؿ الشتاءأغيثكنيكخرج منو كىك يصرخ، 
 بأمكنة بخاتـ سميماف تتحكـ بتحرؾ الشخصية المتمثمة القكل الخفية أفكىنا نرل 

 كىذه الشخصية كانت تصمح النعؿ حتى تحكؿ األرضمتعددة كىي الطيراف فكؽ 
 في حكايات ليالي  الكاتب بوأتى كتحرؾ المكاف ،ؿ صالحوضإلى حاكـ لمحي بؼ

ثارة لمتشكيؽ األمر أكؿ ليمة ألؼ  كادخؿ العفاريت كالقكل الخفية في ىذا األحداث كا 
 إلى الخير اك إلى الشر كما فعؿ اما كذلؾ لتغيير حاؿ الشخصية رأينا كما زمحاؿ

 لتغيير األداةمع االسكافي كفاضؿ صنعاف عبر الطاقية كخاتـ سميماف فكانتا 
 لحيز مازجان الخياؿ فييا عبر ىذا اأخرالشخصيات كانتقاليا مف مكاف إلى 

كجكد لو في مساحة النص   ىذا المكاف يرسمو لنا في الحكايات كال،المتحرؾ
.  كما ذكرنا قبؿ ذلؾد كىذا يأتي في حكايات السند باكالخالي،سردم اؿ
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: (الفردوس) حممالمكان ال
 المدينة صفة مف صفات  إليوم ضؼ مأف  يحاكؿ الساردكىك مكاف مثالي

 يعيش فيو الناس كىك مكاف يسكد فيو أف في خياؿ الكاتب كيأمؿ ةالفاضمة، مكجكد
 تعبيرا عف أكثر)الخير كالعدؿ كالحكمة بعيدا عف متناقضات الحياة، كىذه المدينة 

 رخاء كرقيا كتقدما يتمكف أكثر التكاؽ إلى  تحقيؽ مجتمعات اإلنسانيذلؾ الطمكح 
عادة فييا مف السيطرة عمى الطبيعة كتكجيييا كىك استرداد لمذات اإلنساف  كا 
 فيذا شيريار بعد عيشو الطكيؿ في القصر مع حكايات شيرزاد ىجر (44)(اكتشافيا

كجد ) كىرب مف ماضيو كدخؿ مدينة ق كالكلد كغادر قصرالزكجةالعرش كالجاه 
 كأناقة الفردكس جماال كبياء كأنياشيريار نفسو في مدينة ليست مف صنع البشر 

ل بيا مف جميع الجيات العمائر كالحدائؽ كالشكارع اـكنظافة كرائحة كمناخا تتر
 الزعفراف البرؾ كالجداكؿ أديميا كتنتشر فكؽ األزىاركالمياديف المكممة بشتى 

 كىي (45)(ىف كنساؤىا شباب كشبابيا جماؿ مالئكييفرجؿ ب سكانيا نساء ال
 امتأل أف بعد إليو الخالص (شيريار) الكصؼ الفردكس الذم يريد جاء بيا كما

كقع بو مف شرؾ كىي مميئة بالحرية المطمقة  قسكة كدما ليتخمص مف كؿ ما
 .في الحبإال  في المدينة أككصيغية األمر غير مستعممة في المممكة 

فقصره القديـ لـ يكف سكل ككخ قذر كىك بيذا المكاف كالزكجة الجديدة 
 لطالما حذركه مف "ا فتح بابألنوينسى ماضيو كلكنو لـ صؿ إلى الفردكس الحقيقي 
، ق العذاب عمى يد مارد قبيحءفتحو مكتكب عميو التفتح ىذا الباب ففتحو ككاف كرا

 فينا نفكر حاد مأكلكلـ يرض بما كجده فعدـ الرضا عرّـضو لميالؾ فمـ يعد لو 
يض نفسي عف احباطات متتابعة داخؿ فضاء المكاف المحدد ك ىك تعأكمف الكاقع 
الفردكس التي تنشده الشخصية بعيدا عف القتؿ ) نجد المكاف آخرففي مكقع 

  كىمية بكجكد مممكةيفاجأ نرل شيريار (46)(السمطاف)كالدمار كالظمـ ففي قصة 
 كرعية في مكاف ما عند عبكره النير  تقيـ محكمة تعطي كؿ ذم كحاشيةكسمطاف 

 مف كأىميا في مممكة شيريار الحقيقة، األبرياءحؽ حقو بعد اف ضاع العدؿ كقتؿ 
                                                 

 . 155: فضاء المكاف في القصة القصيرة (44)
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 باف ىناؾ مممكة غير مممكتو كحاشية كرعية كىك متنكر فيفاجأالفقراء كالصعاليؾ 
ليرل ماذا سيحدث، كىـ يبحثكف بيذا المكاف عف مكاف يحؽ الحؽ فيو كترد 

 لعمو الحشيش يا! اـ م مممكة جديدة كنحف فإنيا) .المظالـ حتى كلك في الخياؿ
. (47)(الباذخة؟ مكالم كلكف مـ ينفقكف عمى ىذه المظاىر

 كشيريار ينظر إلى ىذه ،(شيريار)عند   مممكة فييا كؿ ماأنياكيظير 
المممكة التي حمـ بيا شعبو كالمحكمة المزيفة التي ىي في كاقع الحاؿ محكمة 

مرة ؤار الحالؽ عالء الديف الشاب الذم راح ضحية ـجعادلة لكشؼ براءة ابف ع
 عمى السمطاف كسرقة جكىرة زكجة الحاكـ الفضؿ بف بالتأمر بعد اف اتيـ رهغاد

 فييا يدا كاحدة كىـ فقراء الناس ف مممكة كىمية يككنكإنشاء أرادكاخاقاف فيـ 
 ليـ اآلمفكعامتيـ كلكنيا تقيـ العدؿ كيركف فييا حاليـ كىذا المكاف يعتبر المكاف 

 فيو الكاتب التغمب عمى معكقات الكاقع   أرادبعيد عف الظمـ كىذا مكاف 
ا كاستشراؼ آفاؽ تخمك مف تناقضاتو كليرل شيريار مممكة بال تزييؼ يشيع فيو

ػ :  كفي ىذا المخطط البسيط يكضح حقيقة ىذا المكاف العدؿ
الخالص     المكان البديل                      قصر شهريار               
لعدل والحكمة                       الفردوس        مممكة الصعاليك            

كفي نياية مطاؼ بحثنا نرل أف نجيب محفكظ قدـ المكاف بمستكيات 
عدة، الكاقعي قدمو بشكؿ عاـ غير كاضح المعالـ كاألسماء كال يتخممو الكصؼ 

لتركيبة الركاية المغايرة التي تتخذ مف " الدقيؽ، لعمو أراد أف يعمـ المكاف نظرا
ليا كما ذكرنا في المكاف الكاقعي،األماكف األخرل  في " ركايات ألؼ ليمة نسقا

الركاية يتخمميا العزكؼ عف المألكؼ، كىك عزكؼ المؤلؼ عف محاكاة الكاقع كما 
فيو مف حياة يكمية، إلى تجاكز قكانيف الكاقع إلى قكانيف الفف الخيالي، كالذم ىك 
مرتبط بكؿ ما ىك خرافي كعكالـ خفية مرتبطة بقكة خفية كالمردة كالجاف كغيرىا 

مف األمكر العجيبة، كانت كميا حاضرة في أمكنة نجيب محفكظ األلؼ ليمية، في 
.   األماكف االنتقالية كالخرافية الفردكس
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Abstract 

In this study ,We tried to examine closely the place in 
the Arabian Nights by Najeeb Mahfuz. He presents real (world 
in many sides and in an odd atmosphere which forms as a 
symbol of human being movement between material and 
spirit. There is destruction of barriers between tenses and 
places specially he utilized the originality  of place in the tales 
in its beautiful places. Also the oddness that we see that he 
could succeed  to creat an imaginay and charmed atmosphere 
that it has fascination as well as the amazement of the past we 
see him creating the secondary re-prepare after forming. 
Trying to forma machinism of connection between past and 
present events with textural relation, within this place, he 
presentsa fact and  many things from his community that he 
is'nt able to express about, those places with their 
characters.The writer melts borders between reality and 
imagination in order to try to arrive to an ideal place. 
Similarlyit also found in (shahraiar) to get rid of life contraries 
to compensate psychologically from successive frustration 
inside the limited space . 
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