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المقذمة
٘ؼذّ الشوض وً ؤْه الىٌٌُبت لمؼىل الوػػٗ ،حٙج ٘زؼمٍب ٌجمؾ ؤًخيش ؤضيٌبل الخٙيبل
حشاء َثػلتّ آل ٕٙالىؼشكٕ َاإلتػبل« ،دؤة اإلٌسبي ػمٗ اإلهتشاة وً الُاهيغ ثكيشم ضيتٗ
لٙتلون سجال وؼشك ٕٙتسىح لّ ثبالستلبل الىستىش كٗ ػبلىّ ،لًٌ الُرُد كٗ حوٙوتيّ ال
ٌ٘تطق لملُاس ،لزلي ٘ؼىذ اإلٌسبي اللٍّبي بلٗ اثتٌيبس المـيٕ التيٗ تؼىيل ػميٗ تػيُ٘ش
اللوٙوٕ الجبقٍٕ لمُرُدْ ،زِ المـٕ تىخّل ثبلشوض الزٖ ٘ختشم الؼبله لُٙسغ اليزًْ َ٘ليتح
ثُاثبت اللمه التٗ توغ َساء اللُاس»(ػجذاهللًَ .،227 :2007 ،زا ٘ىٌٍٍب الشوض وً التؼجٙش
ػً ؤضٙبء َتزبسة ال ٘ىًٌ التؼجٙش ػٍٓب ثكش٘وٕ وُؾُػَ٘ ،ٕٙىًٌّ األد٘ت ؤي ٌ٘تت ػىيب
ال٘شاِ َ٘سىؼّ ؤَ ٘طىّّ خالكب ػمٗ المـٕ اإلٌطبئ ٕٙالتيٗ تؼتىيذ ػميٗ الخكبثٙيٕ َاإلكػيبح
َالوُل ؤًخش وً اػتىبدْب ػمٗ التمىٙح َاإلحبسٔ.
٘كمن الشوض كٗ المـٕ ػمٗ اإلضبسٔ ثبلطلت ،ًٙؤَ الؼ ،ًٍٙٙؤَ اللبرج ،ًٙؤَ الٙذ ،ؤَ الليه،
ؤَ المسبيًَ ،ىب ٘وُل غبحت المسبي «الشويض تػيُ٘خ خليٗ ثبلمسيبي ًيبلٓىسٌَ٘ ،يُي
ثتلش٘ي الطيلت ًٙثٌيالن ؿٙيش ولٓيُن ثيبلملغ ويً ؿٙيش بثبٌيٕ غيُت ،بٌىيب ْيُ بضيبسٔ
ثبلطلت(»ًٙاثً وٍظُس :1968 ،وبدٔ س ن صَ ،،ؤ٘ؿب «اإلضبسٔ كٗ ًل ٌُع وً الٌالن ،لىليٕ
دالٕ َاختػبس َتمُ٘ح ٘ؼشف وزىالَ ،وؼٍبِ ثؼٙذ ويً ايبْش للظيّ»(الوٙشَاٌيٗ ،ال تيإس٘ :
 َُْ .،206كٗ اإلغكالح األدثٗ «ػالوٕ تؼتجش وىخّمٕ لطٗء آخش َدالّٕ ػم ،ّٙكتىخّمّ َتللّ
ولمّّ»(ؤلتٌُزٗ،488 :1999 ،؛ ٘ستخذن كٗ األسبس ًىلبَلٕ إلهتٍبظ حوبئن َوؼيبي ال
٘ستكٙغ التؼجٙش الىجبضش الملبم ثٓب إلثتؼبدِ ػً السكل٘ .ٕٙمزإ الطؼشاء َاألدثبء بلٗ الشوض
لمتؼجٙش ػىب ٘ختمذ كٗ غذَسْه َؤرْبٌٓه .بٌٓه ٘ستلٙذَي وً الظُاْش الىبدٕ٘ الىمىُسٕ،
َ٘شوضَي ثٓزِ الىؿبو ًٙبلٗ الىلتُٖ التىخٙمٗ ؤَ الؼومٗ التومٙذٖ اليزٖ تتؿيىٍّ .كيٗ
ْزِ الؼىم٘ ٕٙزٓذ الطبػش ػمٗ ؤي ٘ىتمي لـٕ رذ٘ذٔ َضبومٕ ؿٙش المـٕ التٗ ػشكٓب الٍبس.
بٌٓب لـٕ السلش التٗ تٍتول ثبلطبػش وً وشحمٕ الشئٕ٘ بلٗ وشحمٕ الشئ٘ب.
الوػع تؼذّ كٗ ػػشٌب اللبؾش وً ؤْه ؤٌُاع األدةَ ،ؤدثبء الؼبله ٍ٘تزُي ك ّٙؤًخش وً
بٌتبرٓه كٗ كشَع األدة ؤخشٖ ،ألي الوػع ٘وشئْب الىتؼمه َؿٙش الىتؼمه َالزبد َالٌسُل
َْٗ تخٙش وطبػش الٍبس الىختملٕ ؤًخش وىب ٘خٙشْب الطؼش َؿٙشِ ويً ؤٌيُاع األدة؛ َليزلي
اتخزت الوػع َسٙمٕ وً ؤًجش الُسبئل لٍطش الٍظش٘بت السٙبسَ ٕٙاالرتىبػٙيٕ َالذٍ٘ٙيٕ

دراسة الرمز فی ّ
قصة «النهر» لزکريا تامر05 /

َوب بلٗ رلي .الوػٕ الوػٙشٔ كشع وً كشَع األدة الوػػٗ الٍخشٖ َْٗ ،وجٍ ٕٙػمٗ هػيٕ
َاحذٔ التٗ لٓب تإحٙش َاحذ َْٗ تلػٙمٕ هػٙشٔ وً حٙبٔ اإلٌسبيَ ،تؼيشؼ وزيبالً َاؾيلبً
َخبغبً وً الضوًً« .ىب ٘جذَ وً وػكمح الوػٕ الوػٙشٔ ،بٌٓب هػٕ ؤَالً َهػٙشٔ حبٌٙبً .كٓٗ
هػٕ ألٌٓب تطىل رىٙغ خػبئع الوػٕ وً اللجٌٕ َالسشد َالليُاس َالضويبي َالىٌيبي َ...
َْٗ هػٕ هػٙشٔ ،ألٌٓب تتىٙض ثٓزِ الخػٙػٕ ػً اللٍُي الوػػ ٕٙاألخيشٖ٘ .طيىل ْيزا
الوػش رىٙغ رُاٌت الوػٕ ،كُٓ ٘لذد الوػٕ كيٗ اسيتخذان ػيذد الطخػيّٙبت َالليذ٘ج
َالضوً َالىٌبي َ ...حتٗ الىؿىُي َالؼٍُاي َػذد الٌمىبت َاللزه»(وزمٕ كػيُل:1982،
 ،،320كٓٗ ٌُع وً الٍخش اللٍٗ الوػػٗ ؤَ اللٌبئٗ التٗ تمتوٗ اٌتطبساً َاسيؼبً كيٗ األدة
الؼشثٗ الىؼبغش ثسجت قبهتٓب التؼجٙشَٕ٘ ،هذستٓب ػمٗ التلشى ثلشّٕ٘ كٗ اللٙبٔ اإلٌسيبٌٕٙ
ػجش الضوبي َالىٌبيَ٘ ،وشؤ ثطٌل وٍبست كٗ رمسٕ َاحذٔ َوً حٙج الكيُل ،كيةي «ْيزا
الٍُع األدثٗ ٘وغ كٙىب ث ًٙالوػٕ الوػٙشٔ رذاً  -ؤهػُغٕ -التٗ ال تولّ ًمىبتٓب ويً 200
ًمىٕ َ ث ًٙالٍُكمٙتٕ ؤَ الوػٕ الوػٙشٔ الكُ٘مٕ التيٗ تػيل ػيذد ًمىبتٓيب بليٗ  15ؤليق
ًمىٕ»(الوسف.،115 :1971،
ْب ْيُ صًش٘يب تيبوش ،الٌبتيت الوػػيٗ السيُسٖ 1931-ن -اٌيتذ هػػيبً هػيٙشٔ كيٗ
وزىُػبت ػذ٘ذَٔ ،لّ حغ ًجٙش كٗ تكُّس الوػٕ كٗ سُس٘بَٓ٘ ،ذٖ ْزا التكُّس بليٗ ؤسكيغ
هىتّ ثلٙج «ًلّ هػٕ وً هػع صًش٘ب تبوش ػبله وتٌبول وستول ثزاتّ ُ٘حٗ ب٘لبءً دالّيب
َوٌخّلبً ثبلُاهغ الؼشثٗ ًَ ...لّ رضئٙيٕ ٘تٍبَلٓيب صًش٘يب تيبوش تلىيل ثيزَس الٌمٙيٕ ؤَ ثيزَس
الىزتىغ وٌتىالَ ،الٌل رىبع رضئٙبتَّ ،الٌبتت ٘ٓتهّ ثٌيل رضئٙبتيَّ٘ ،تىتيغ ثبلجػيٙشٔ
التٗ تتٙح لّ بدساد ًل رضئ ٕٙوً الزضئٙبت كٗ ًمٙتٓب ؤ٘بً ًبٌخ ْزِ الزضئَ .ٕٙصًش٘ب تبوش
بر ٘لٌٗ هػٕ حت ؤَ صَاد ،ؤَ رُع ؤَ هتل ،ؤَ للظٕ غلبء ٌ٘يذسْب ػٍيق٘ ،لٌيٗ هػيٕ
َاهغ ثإًىمّ ثٌلّ ووُوبتّ»(الض٘بت .،91-90 :1989،تىتيبص هػػيّ ثسيجت َريُد سيىبت
تذػُ لٍجز الظمه الُاهغ ػمٗ اإلٌسبي ؤٍ٘ىب ًبيَ ،تٓذف بلٗ وخبقجيٕ ًيل ضيؼُة الؼيبله،
َ«ثشَػٕ الىلبرإَٔ ،تُهذ اليزًبء َتيإلن اللٌبْيٕ َالسيخشٕ٘ الالرػيٕ كيٗ اٌتويبد الؼيبدات
االرتىبػ ٕٙالجبلَ ٕٙالتوبلٙذ السوٙىَٕ ،السٙبسبت الؼوٙىٕ التٗ تىبسس ويب ٘طيُِ بٌسيبٌٕٙ
االٌسبي ،كسخش وً اللٌُويبتَ ،سيخّق ػويُل الىسيال َ ًٙسيخش ويً تويبػس الٍيبس
االٌٓضاوٗ َ وبصال ٌ٘تت كٗ غلٙلٕ الوذس الؼشثٗ المٍذٌ ،ّٕٙكال ٘تُاٌٗ ػً ضته السمكبت
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الؼشثٙييَٕ ،توش٘ييغ الىىبسسييبت الخوبكٙييٕ َاألدثٙييٕ َالٍوذ٘ييٕ التييٗ ال تسييٙش َكيين وٍييبْذ
َاؾلٕ»(الػىبدًٖ .،28 :1995 ،ىب ٘وُل ٌلسّ «ؤوب اختٙيبسٖ لموػيٕ الوػيٙشٔ كٙشريغ
لٌٌُٓب ؤدأ كٍ ٕٙؿٍ ٕٙالتؼجٙش ،تتلذٖ ًبتجٓيبَ ،تتيٙح ليّ الىزيبل لتويذ٘ه اليذلٙل ػميٗ
ؤغبلتَّ ،وُْجتَّ ،وذٖ بخالغّ لجٙئتّ َبٌسبٌٓب»(ْٙئٕ التلش٘ش.،107 :1974،
تَزبَصَ الوبظ صًش٘ب تبوش الىجبضشٔ للشغّ ػمٗ اإل٘لبئٙيٕ َاسيتخذان الشويض كيٗ هػيتّ
الىؼٍُي ثي«الٍٓش» وً وزىُػتّ «الشثٙغ كٗ الشوبد»ًُ ،سٙمٕ لمجٙبي وب ٘ختمذ كيٗ ٌلسيّ
َ٘ؼزة وٍّ ًةٌسبي اٌلؼبلٗ ؤوبن وػٙش ضؼجّ ،رُػَّ ،تؼوجيَّ ،وظمُوٙتيَّ٘ ،لٌيٗ ػيً
الىزتىغ الؼشثٍَ٘ ٕٙـىس كٗ ؤػىبهّ الىظمىَٕ٘ ،تلىل الؼٍيق الزيبسح َالوسئُ الىجمميٕ
ثبلذن .كال ٍ٘تػش الؼذل كٗ الػشاع الؿبسٖ كٓٙب ،لًٌ اللمه ثبلشحبثٕ َاللشٕ٘ ال ٘ىُتْ .زا
اوش ٘ذلٍّب ػمٗ اتجبع ابْشٔ الشوض كٗ هػتّ ْزِ.
الذراسات السابقة
سجوخ دساستٍب ْزِ وجبحج حُل صًش٘ب تبوش َؤدثّ كٗ ووبالت وٍٓب ،دساسٕ «التّزمٙبت
الزىبل ٕٙلموجٙح كٗ هػع صًشّ٘ب تيبوش السيمكٕ ؤٌىُرريبً» ليذًتُسٔ ػجٙيش ثشًيبت ٍَْيبء
بسىبػٙل كٗ وزمٕ ربوؼٕ تطشً٘ لمذساسبت َالجلُث الؼمىٙيٕ ،الىزميذ  ،29الؼيذد األَل
َووبلٕ «ضؼشٕ٘ الؼٌٍُٕ كٗ تزشثٕ صًش٘ب تبوش الوػػ »ٕٙلىلٙذ ٌزه كٗ وزمٕ الشاَٖ ،الؼذد
2007 ،17نَ .ووبلٕ «بستذػبء التشاث كٗ ؤدة صًش٘ب تبوش» لػالح الذً٘ ػجذٖ كٗ وزميٕ
الؼمُن اإلٌسبٌ ٕٙالذَل ،ٕٙالسٍٕ  ،16الؼذد 2009 ،3ن«َ ،دساسٕ الشوض كٗ الوػيٕ الوػيٙشٔ،
الٍىُس كٗ الُٙن الؼبضش لضًش٘ب تبوش» لؼمٗ ثبهش قبْشٌٖٙب َسىبٌٕ سئٙسٗ كٗ وزمٕ دساسبت
الؼمُن اإلٌسبٌ -ٕٙكبسس -ٕٙثزبوؼٕ ثُػمٗ سيٍٙب ،الؼيذد 1388 ،20ش«َ ،دساسيٕ ؤسيمُثٕٙ
لمشتبثٕ التؼجٙشٕ٘ كٗ الٍىُس كٗ الُٙن الؼبضش لضًش٘ب تبوش» لؼمٗ ثٙبٌمُ ،وزميٕ دساسيبت كيٗ
المّـٕ الؼشثَ ٕٙآداثٓب ،كػم ٕٙولٌّىٕ ،الؼذد الخبلج ػطش ،سثٙغ 1392ش2013 /نًَ ،يزلي
دساسٕ ضبومٕ حُل الٌتبثٕ الوػػ ٕٙليذٖ صًش٘يب تيبوش كيٗ ًتيبة «صًش٘يب تيبوش َالوػيٕ
الوػٙشٔ» الوتٍبي ػخىبي الػىبدَٖ ،صاسٔ الخوبكٕ ،ػىبي1995 ،ن َ...؛ َلٌيً ويغ ًيلّ ويب
رشٖ حُل صًش٘ب تبوش وً دساسبت٘ ،ش٘ذ الجلج اللبلٗ الٌطق ػيً وؼيبٌٗ الشوض٘يٕ كيٗ
الوػٕ الىبؾٗ رًشْب.
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طرح األسئلة والفرضیات
 وب ُْ سجت لمّزُء صًش٘ب تبوش بلٗ الشوض كٗ ْزِ الوػٕ؟ ْل تذلّ الطخػٙبت َاألوٌٍٕ التٗ ٘ستخذوٓب ػمٗ الىؼبٌٗ الظبْشٕ٘ ؤن ال؟٘لتشؼ ؤَالً ؤيّ الوبظ ٘مزإ بلٗ الشوض لمتؼجٙش ػً الىؼبٌٗ الخل ّٕٙالتٗ تزُل كٗ ٌلسّ
َتؼزض الٌمىبت الظبْشٕ٘ ػً ثٙبٌٓب ،ػالَٔ ػمٗ رُّ الخلويبي َاليجكص اليزٖ ٘مضويّ ػميٗ
استخذان الشوض.
َحبٌٙبً ؤيّ الطخػّٙبت الىستخذوٕ -بٌسبٌ ٕٙؤَ ؿٙش بٌسبٌَ -ٕٙاألوٌٍٕ تذلّ ػميٗ وؼبٌٙيبً
ؿٙش الىؼبٌٗ الظبْشٕ٘ َ٘ػكجؾ ثػجـٕ كمسلّٙبً َسوضّ٘بً.
منهج البحث
٘ؼتىذ الجلج ػمٗ وٍٓز ٕٙالُغل ،ٕٙوتجُػٕ ثبلتلمٙيل َالتإَ٘يل َ٘شؿيت كيٗ ًطيق
خػبئع الشوضّٕ٘ الىٌٌٍُٕ كٗ ال الطخػّٙبت الىستخذوٕ كٗ هػٕ «الٍٓش».
خالصة القصة
تتٌُّي الوػٕ وً الطخػّٙبت الشوضٕ٘ اإلٌسبٌَ ٕٙؿٙيش اإلٌسيبٌ ،ٕٙويٍٓه ػىيش السيؼذٖ
َاإلوييشؤٔ الىسييلُسٔ َسرييبل الطييشقٕ َاللييبسس َالٍٓييش َالويفّ َالضٌضاٌييٕ َالىوٓييٗ؛ َؤوييب
الطخػّٙتٕ األغم ٕٙالتٗ تذَس الوػٕ حُلٓب ُْ ػىش السؼذٖ الزٖ اتٌإ ثىشكو ّٙػميٗ سيُس
الٍٓش َتإول الىٙبِ الىٍسبثٕ تلخ ؤضؼٕ الطىس َخّٙل بل ّٙبيّ الٍٓش بوشؤًٔ وسيلُسًٔ ،كيةرا
ؤهجمخ سٙبسٔ الطشقٕ كإحبـ ثّ الشربل األسثؼٕ َاهتبدَِ بلٗ رُف السٙبسٔ َاػتوميُِ ريشَِّ
بلٗ وٌبي وظمه وخُف ،كىب ٘ؼشف الٙل َالٍٓبس َثوٗ كٗ الضٌضإٌ دَي ؤي ُ٘رّّ بلٙيّ ؤحيذ
سااالً وب ،ؿٙش ؤٌّّ سىغ غشخبت ًإيّ ؤغلبثٓب ٘لشهُي ،كيذْىخ ؤٌليّ كيٗ الليبل سائليٕ
ؿش٘جَٕ ،خّٙل بل ّٙؤٌّٓب سائلٕ وخمُهبت ستٓمي ػىب هش٘ت ،كٙخبف ػىش ويً ْيزا الىٌيبي
َال٘تٌمه ؤّٖ ضٗء ثست خُكّ َلًٌ ٘لىل تجبضٙش األول ث ًٙاللَ ًٙاٚخش .ثؼذ وب اٌوؽ
وً األ٘بن ،هذ ضبْذ وشٔ كٗ ؤحٍبء ٌُوّ بوشأ ثٙؿبء الُرّ ،ضؼشْب ؤسُدَ ،ػٍٙبْب خؿشاَاي،
اٌجخوخ وً الٍٓش ٘وكش وٍٓب الىبءًَ ،بٌخ كبئوٕ الؼزَثٕ ،كٙستلٙن ػىش وً ٌُوّ َ٘لسّ ؤي
خُكّ اٌوؿٗ ،كتؼبلٗ كزإٔ وُاء هف َػبد الخُف بلٗ ػىش كإثػش هكبً ؤثٙؽ ثوشثّ ،كإدْطيّ
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َاوتمٌّ اللشح .ثؼذ وذٔ تؼمّه وً ْزا الوف ًٙق ٘تؼبلٗ غُتّ َ٘وبَن َله ٘ؼذ ٘خيبف ويً
السزً َاللبسس َػبد بل ّٙضُهّ بلٗ اللٙبٔ خبسد الضٌضإٌَ ،قلن ٘ػشخ وومذاً ويُاء الويف
ًَبي غُتّ كٗ الجذإ٘ وشتؼطبً َلٌٍّ وب لجج ؤي اضيتذ َاوتيضد ثىيُاء الويف َ -ؾيلٌخ
الىشؤٔ الخؿشاء ثؼزَثٕ َؿبثخ كٗ الٍٓشَ -ارتبحخ ػىش السؼذٖ الـجكٕ بر سيىغ الليبسس
٘ذٌُ وً ثبة الضٌضإٌ ،كٍٓؽ ََهق وطذَد الوبوٍٕ٘ ،تظش ثطُم سًمٕ اللبسس.
دراسة الرمز فی قصة «النهر»
كٗ التبلٗ ٌش٘ذ ؤي ٌٌتطق ْزِ الشوُص الىستخذوٕ ٌَطشحٓب ضشحب َاكّٙبً ،وغ ْزا ٌجيذؤ
ثؼىش السؼذٖ الطخػ ٕٙالشئٙس ٕٙكٗ الوػٕ:
عمر السعذی
بي الؼُاول السٙبسَ ٕٙاالرتىبػ ٕٙكٗ الُقً الؼشثٗ َوب ؤللوتّ ثبإلٌسيبٌ ٕٙويً ؤؾيشاس
كبدحٕ وبد٘بً َوؼٍُ٘بً رؼمخ االٌسبي الؼشثيٗ َالىخويق الؼشثيٗ خبغيٕ ،بصاء وزىُػيٕ ويً
التٍبهؿييبت وىييب دكؼييّ بلييٗ الخييشَد ػييً دائييشٔ الىييإلُفَ ،التىييشد ػمييٗ هييٙه الخجييبت
َالزىُد(ًٍذٖ2003 ،ن .،8 -7 :برا ًبٌخ الطخػ ٕٙتؼذ ثىخبثيٕ الؼىيُد اللويشٖ لموػيٕ،
بلٗ دسرٕ هٙل كٓٙب بي «الوػٕ كً الطخػ(»ٕٙالضًشٖ ،،124 :2011،كؼىش السيؼذٖ ْيُ
ضخػ ٕٙسئٙس ٕٙاستىذْب صًش٘ب تبوش وً ثٙئتّ الطؼج ،ٕٙلٌُٙي سوضاً لمّزً٘ ًبٌُا كٗ ثذا٘يٕ
التلشٖ َوخبال لمؼمىبء َاألحشاس َالىخول ًٙالزً٘ ٘ذسًُي َخبوٕ األَؾبع ٍَ٘زسَي الطيؼت
َ٘ذػٌُٓه بلٗ اللشٕ٘ َاللٙبٔ .لًٌ اػتومتّ السيمكٕ ثذا٘يٕ ثزيشن تإويل كيٗ الٍٓيش -تٙيبس
اللشٕ٘« :-اتٌإ ػىش السؼذٖ ثىشكو ّٙػمٗ سُس الٍٓشَ ،تإول وٍتطٙبً الىٙبِ الىٍسبثٕ تليخ
ؾٙبء الطىسَ٘ ...ؼطن الٍٓش َهذ اثتسه ثـتٕ َُْ ٘شون وٙبّْ التٗ تـٍٗ ثإغُات خبكتٕ...
َؤهجمخ ثـتٕ سٙبسٔ الطشقٕ َ ...اهتشة سريبل الطيشقٕ ويً ػىيش السيؼذٖ َؤ٘يذ٘ٓه ػميٗ
ووبثؽ وسذسبتٓه»(تبوش ،،72-71 :1963،حه رْجُا ثّ بلٗ رُف السٙبسٔ َتلمويُا حُليّ.
اٌكموخ السٙبسٔ تؼجش الطُاسع َثُهٓيب ٘شسيل َلُليٕ وذ٘يذٔ لٌٙيُي بٌيزاس ًا لمٍيبس ،اليزً٘
٘لٌّشَي ثبللشٕ٘ َبخكبساً سسىٙبً ٘ؼوجّ اتخبر بريشاءات هىؼٙيٕ كيٗ حيبل اإلوتٍيبع٘ .ػيُس
الوبظ ْزِ الوىؼ ٕٙػٍذوب ٘ش٘ذ ثكمّ ؤي ٘طؼل سٙزبسٔ ،كبختكلٓب َاحذ وً الشريبل ويً
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كىّ َ«َغلّ هبئالً لّ" :ؤٌخ لسخ كٗ ووٓٗ"»(ٌلسَّ ،72 :ثؼذ وذٔ تُهلخ السٙبسٔ ثـتيٕ
َرشّ سربل الطشقٕ ػىش السؼذٖ بلٗ رُف ثٍبء حزشٖ.
«غؼذ ػىش السؼذٖ السالسه اللزشٕ٘ َسبس كٗ الىىشات الؿٙوٕ َدخل الـشف الٌخٙشٔ،
َسىغ غشخبت ًإي ؤغلبثٓب ٘لشهُيَ .هيبل ليّ سريبل ػبثسيُ الُريُِ" :ؤٌيخ بري ػىيش
السؼذٖ؟" َدكغ ػىش السؼذٖ ؤخٙشاً بلٗ صٌضإٌ ... ،كإلوٗ ٌلسّ َحٙذاً َليه ٌ٘يً لمضٌضاٌيٕ
ؤٖ ٌبكزٔ ًَ ...بي ٍْبى كشاش وموٗ ػمٗ األسؼ ًزخٕ ْبوذٔ ،كتىذد ػىش كُهَّ ،ؤخليٗ
َرّٓ كٗ الُسبدٔ ،كذْىخ ؤٌلّ كٗ اللبل سائلٕ ؿش٘جَٕ ،خّٙل بل ّٙؤٌٓب سائليٕ وخمُهيبت
ستٓمي ػىب هش٘تَ .حبَل ؤي ٘تزًش رٌجبً اهتشكيّ ويً دَي ؤي ٘يذسٖ»(ٌلسيّ.،73-72 :
ػٍذوب ٍ٘ؼه الىخبقت الٍظش كٗ ْزِ الزىيالت٘ ،يذسى ًٙيق ٘شسيه الويبظ ريُّ الظميه
َالجكص وً خاللٓب ،حٍٙىب امخ الجالد تتوبسيٗ ػيً اليشَح الذٌ٘تبتُس٘يٕ اللشد٘يٕ التيٗ
ضىمخ ًبكٕ وشاكن اللٙبٔ ،ؤوش ٘ستمضن بلٗ بحبسٔ الىلٌشً٘ َالىخول ًٙػميٗ ْيزِ األَؾيبع
َوكبلجتٓه ثبإلغالحبت.
ثؼذوب ؤلوٗ ػىش السؼذٖ بلٗ صإَ٘ السزً ،له ٘ؼذ ٘ؼشف المٙل َالٍٓبس َثوٗ كٙيّ دَي
ؤي ٘شٖ ؤحذاً ٘سإلّ لىبرا بػتول؟ ؿٙش ؤي الطخع الُحٙذ اللٗ الزٖ ٘يشاِ كيٗ ًيل ٘يُن
َُْ اللبسس َحٍٙىب حبَل وخبقجتّ كٌبي رُاثّ سًمٕ ٘الىّ ،كٓيشع ٌليُ كشاضيَّ ،اثتيذؤ
ٍ٘سٗ الٍٓش  -تٙبس اللشَّٕ٘ -ثٙتّ َاٌكلإ كٗ همجّ ضؼمٕ األول َرلّخ كٗ ػشَهّ دن اللٙيبٔ.
ْزِ الطخػ ٕٙالطؼج ٕٙالزٖ ٘جذػّ الوبظ لـبٕ٘ كٍ ٕٙولذدٔ٘ ،ىٌٍٍب ؤي ٌكمن ػمٓٙب اسه
الطخػ ٕٙالزىبػ ،ٕٙلىب ٌشٖ وً خاللٓيب والويح الطيؼت الؼشثيٗ َوإسيبتّ َؤصوبتيّ ؤويبن
السمكٕ؛ اصداد ضؼُس االٌسبي الؼشثٗ ثبإلٌلػيبل ػيً وسيشح حٙيبٔ االرتىبػٙيَٕ ،اللٌش٘يٕ،
َالطؼجَ ،ٕٙاإلهتػبدٕ٘ َتؼىن اللزُٔ ثَ ٍّٙث ًٙالسمكَٕ٘ ،طؼش ثبلٌجخ َسمت اللشٕ٘ كيٗ
الوُل َالؼىل .ػىش السؼذٖ ضخػ ٕٙوخولٕ رذل ٕٙوتيُتشَٔ ،كيٗ حبليٕ غيشاع دائيه ويغ
السمكَٕ ،تتسه ثخجبت الىُهق وٍز ثذء الوػٕ حتٗ ٌٓب٘تٓب ،كٍلس ؤوبوٓيب ثٍيجؽ اللٙيبٔ
َوإسبٔ الُاهغ.
كبلسمكٕ اللبًىٕ ال تؼزض ػً توذ٘ه ًل بٌسبي لمىلبًىٕ ًىب ؤٌٓب ال تؼزض ػً تُرّٙ
التٓىٕ الىٍبسجٕ لٌل كشدًَ ،خٙشاً وب ٘لبًه دَي تٓىٕ َ«اػتجش صًش٘ب تبوش ؤي الليشد ويذاي
َوتٓه دَي سجت َر ّٙألٌّ ال ؾشَسٔ لُرُد سجت ،كىزشد َرُدِ كٗ ْيزا الؼيبله تٓىيٕ
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ًجٙشٔ»(الػىبدَٖ٘ .،123 :1995،تزسّذ رلي كٗ ساال ػىش السؼذٖ ػيً الويف وٌيشساً
«وبرا كؼمخ حتٗ سزٍُى؟» َ«ْل هتمخ هكبً؟»(تبوش.،76 :1963،
المرأة المسحىرة
تؼذّ الىشؤٔ ٌىُرربً لمطخػ ٕٙالخبٌُٕ٘ التٗ ٘سيتخذوٓب الويبظ َ٘شويض ثٓيب بليٗ األويل
َالٍطبـ الزٖ ٘سب٘ش وغ الطخػ ٕٙالىلُسٕ٘ حتٗ ٌٓبٕ٘ .ػٍذوب تإويل ػىيش السيؼذٖ كيٗ
الٍٓش ،تلُل الٍٓش كٗ ػ ،ٍّٙٙكخّٙل بل ّٙللظٕ ؤيّ الٍٓش بوشؤٔ وسلُسٔ ؿبوؿٕ اللتٍٕ التٗ
تززة ػىش َ٘ؼطن ثٓب َثؼذ ؤي ؤلوٗ بلٗ الضٌضإٌ« ،هذ ضبْذ ويشٔ كيٗ ؤحٍيبء ٌُويّ بويشؤٔ
ثٙؿبء الُرّ ،ضؼشْب ؤسُدَ ،ػٍٙبْب خؿشاَاي ،اٌجخوخ وً الٍٓش ٘وكش وٍٓيب الىيبءًَ ،بٌيخ
كبئوٕ الؼزَثَٕ ،لطؼشْب سائلٕ هىح ٘بثس َح ًٙاستلبم ػىش وً ٌُوّ له ٘زذ الىيشؤٔ ؿٙيش
ؤٌّ ؤحس ؤٌٓب وُرُدٔ هشثّ ،كٍبدٖ ثؿشاػٕ تمي الىشؤٔ الخؿشاءَ ،ؤؿىؽ ػٍٙٙيَّ ،ضيبْذ
الىييشؤٔ حبٌٙييًَٕ ،بٌييخ ػٍٙبْييب وـييشَست ًٙثبلييذوُعَ ،هييذ َدّ لييُ تييتٌمهَ ،لٌٍٓييب امييخ
غبوتٕ»(ٌلسّ٘ .،74-73 :جلج ػىش ػً ؾبلتّ وً خيالل ْيزِ الىيشؤٔ َ٘ؼتجشْيب وإوٍيب
لمٓشَة وً الُاهغ اللبلٗ« ،تؼذ الىشؤٔ ٌىُرربً لمطخػي ٕٙالزبرثيٕ لمليشد الىىيضم اليزٖ
٘لبَل التٍلٙس ػً ًجتّ ثشغذ الىالوح الزىبل ٕٙكوفَ ،رلي ألي وظٓش الززة له ٘تؼيذَ
الػلٕ الىظٓشٕ٘ ،كؼىل الٌبتت ػمٗ بثشاصِ وً خالل تشًٙضِ ػمٗ دسرٕ التٍبسين َالتٍيبهه
كٗ رسذ الىشؤٔ  -ضذٔ ثٙبؼ الزسهَ ،سُاد الطؼش الكُ٘لَ ،سؼٕ الؼ(»-...ًٍٙٙالػيىبدٖ،
 .،141 :1995تسب٘ش ْزِ الطخػ ٕٙػىش السؼذٖ حتيٗ ٌٓب٘يٕ؛ ثؼيذوب ٘زخيُ ػىيش ػميٗ
سًجتَ٘ ّٙمػن َرّٓ ثلذ٘ذ الجبة َ٘ػشخ ،ؾلٌخ َؿبثخ كٗ الٍٓش.
الشرطة
كٗ ًل وب ؤسملٍب تإًٙذ ػمٗ ؤي ًل وب ٘لٙف ثبللشد ُْ ػذَ لَّ ،ويب الؼيبله بال ػجيبسٔ
ػً وااوشٔ ًجٙشٔ ْذكٓب الوؿبء ػمٗ اللشد َسلوّ كٗ ثُتوٕ الزىبػٕ الظبلىٕ الىزشدٔ ويً
ًل بحسبس .ربء رلي كٗ «خؿه الجلج ػً وبْ ٕٙالُرُد َولبَلٕ الٌطيق ػيً وؼٍيٗ
الُرُد َخبغٕ ثؼذ ؤي ؤحجتخ اللشَة َؤٌىبـ الوىغ الىختملٕ ؤي االٌسيبي ال ضيٗءَ ،ؤٌيّ
ًبلسمؼٕ التٗ ٘ىًٌ االستـٍبء ػٍٓيب كيٗ ؤٖ َهيخ ،كُليذت ثيزلي سَح الٓض٘ىيٕ َالـشثيٕ
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َالتىضم كبصداد اإلحسبس ثبلجؼج َالؿٙبع .لزا كٍزذ صًش٘ب تبوش وٓىُوب دائىبَْ ،ىّيّ ٌيبثغ
وييً خُكييّ ػمييٗ وػييٙش االٌسييبي الىسييلُم ثسييجت رٓمييّ َتجؼٙتييّ َتخملييَّ ،الزييُع
الىضوً»(ٌلسّ٘ .،36-32 :ؼكص صًش٘ب تبوش اللشّ٘يٕ َ٘لٍيُ بلٓٙيبَ٘ ،ويُل ػيً ولُٓوٓيب
«اللشٕ٘ التٗ ٘ش٘ذْب اإلٌسبي الؼشثٗ ْٗ ؤي ٘ستكٙغ التؼجٙش ػً ؤكٌبسِ َآسائيّ كيٗ ؤويُس
تتؼمن ثىػٙشَِ ،وػٙش ثمذِ وً ؿٙش ؤي ٘خمذ كٗ سزً ؤَ ٘تذلٗ وً وطٍوٕ َ ...ال ٌٍظيش
بلٗ تمي األكؼبل ػمٗ ؤٌٓب ضبئٍَٕ ،خٙبٌٕ لمُقً َاألوٕ َْٗ ،ؤي ٘تبح لّ خذويٕ َقٍيّ ،ال
خذوٕ حبًىّ كوف َ ...لًٌ كبهذٖ اللشٕ٘ ْه الىساَلُي ػىب حلّ ثٓه»(تبوش.،29 :1988،
ؤوب ضخػ ٕٙالطشقٗ ،هذ استجف ثطٌل خبظ ،ثبلوىغ الزٖ تىبسسّ السمكٕ ػمٗ الٍبس،
للشؼ سكُتٓب َسػجٓب ػمٓٙهَ ،ثتخمٓٙب ػً دَسْب األغمٗ كٗ الذكبع ػيً وػيبلح اليُقً
حلباب ،ػمٗ وػبللٓب الخبغٕ ْٗ«َ ،سوض السمكٕ الوىؼ ٕٙالتٗ تىبسس َارجٓب كٗ الخيبسد
َسوض الؤُ اللبلٕ كٗ الُرُد لطش ؤصلَٗ ،ػذاء لملشد ؤٍ٘ىب ًبي ًَٙلىب ًبٌخ اشَكَّ .ثإٌٓيب
تىبسس هىؼٓب ثال ػوالٌَ ،ٕٙؤٌٓب كبػل وكمن ال ٘وق كٗ َرٓٓب ؤٖ ػبئن بر تسيتىذ هُتٓيب
وً َرُدْب راتّ َ ...هُتّ ْزِ التضَل ؤَ تؿؼق»(الػىبدٖ .،143 :1995 ،لٙس ألحذ ؤي
٘وبَن ْزِ الوذسٔ األصلَ ٕٙالطؼت الؼشثٗ كٗ ػجش تبس٘خّ كش٘ستَّ .رُدِ وويشَي ثيبلجكص
َالظمه َالخشاةً ،ىب اػتومخ ػىش السؼذٖ دَي تٓىٕ وسجوٕ.
٘ػُس لٍب صًش٘ب تبوش ْزا الخُف َالشػت َ٘وُل« :ؤهجمخ ثـتٕ سٙبسٔ الطيشقَٕ ،تُهليخ
ثىلبرأ الشغٙقٌَ ،ضل وٍٓب ؤسثؼٕ وً سربل الطشقٕ ،كلجّ الىبسٔ خكُاتٓه َهذ استلبلخ
َرُْٓه بلٗ ؤهٍؼٕ وً الطىغ األحىش َاهتشة سربل الطشقٕ وً ػىيش السيؼذٖ َؤ٘يذ٘ٓه
ػمٗ ووبثؽ وسذسبتٓه الىتذل ٕٙوً خػُسْهَ .استذاس ػىش السؼذٖ لُٙارّ ؤسثؼٕ َريُِ
وتٓزىَٕ .اثتذسِ َاحذ وٍٓه وتسبئال ثػشاوٕ" :ؤٌيخ ػىيش السيؼذٖ؟"...كإحيبـ ثيّ آٌئيز
الشربل األسثؼَٕ ،اهتبدَِ بلٗ رُف السٙبسٍَْٔ ،بى تلمويُا حُليّ ًَيبٌُا ًليشاة غيذئٕ.
َاٌكموخ السٙبسٔ تؼجش الطُاسع وسشػَٕ ،ثُهٓب ٘شسل َلُلٕ وذ٘ذٔ»(تبوش.،72-71 :1963،
الحارس
تٍُػخ ؤضٌبل التؼجٙش اللٍٗ َالسشدٖ ،كٗ تزشثٕ الويبظ صًش٘يب تيبوشَ ،تٍُػيخ وؼٓيب
قجٙؼٕ الىٍظُس السشدٖ ،التٗ تزشٖ وً خاللٓب توذ٘ه الطخػيٙبت َاألحيذاثَ ،الىُاهيق
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الىختملٕ لطخػٙبت الوػَٕ ،هذ ػجّي ش ْيزا التٍيُع ػيً ضيُاؿمّ اللٍٙيٕ َالتؼجٙش٘يَٕ .ؤويب
اللبسس رات ضخػ ٕٙوخُكٕ التٗ سسىٓب لٍب صًش٘يب تيبوش ٌْيزاًَ« :يبي الليبسس اليزٖ
٘لؿش بل ّٙقؼبوّ الطخع الُحٙذ الليٗ اليزٖ ٘جػيشِ كيٗ ًيل ٘يُنَ ،هيذ حيبَل ويشٔ
وخبقجتّ ،كٌبي الزُاة سًمٕ رؼل ػىش السؼذٖ ٍ٘كشح ػمٗ األسؼ َ٘كمين غيٙلٕ ؤليه
ضج ٕٓٙثٍجبح ًمتَ ،هذ خّٙل بلٗ ػىش َهتئز ؤي الليبسس ليٙس ليّ لليه ؤَػظيه تليخ
حٙبثّ»(ٌلسّْ .،73 :زِ الطخػ ٕٙالوبس٘ ٕٙؼذّ سوضاً لوسبَٔ الوميت ًَإٌّيّ بٌسيبي حزيشّٖ
الحس لٓب َ٘ؼتجش ًُسٙمٕ ؤخشٖ كٗ خذوٕ السيمكٕ َالوىيغَ .حٍٙىيب ٘وتيشة ويً ثيبة
الضٌضإٌ٘ ،خبف ػىش السؼذٖ وٍّ «ًَبي ٘لس ؤي دوّ قلل ٍ٘تلت للظيٕ ٘تٍيبْٗ بلٙيّ
بستكبن حزاء اللبسس ثإسؼ الىىش الػمذٔ»(ٌلسّ.،73 :
َ«ٍْبى الٌخٙش وً هػع تبوش التٗ تؼتجش لؿؼق اإلٌسبي الىٓيضَن َوؼبٌبتيّ الٍلسيٕٙ
َالسٙبسَ ٕٙاإلرتىبػً ،ٕٙىب ؤي وً ؤثشص اٚحبس السمج ٕٙلالؿتشاة ْٗ تليُلل اإلٌسيبي ػيً
قجٙؼتّ األغمَ ٕٙاؿتشاثّ ػٍٓب؛ كٙتلُل بلٗ بٌسبي صائق ؤَ سبدٖ ؤَ حُٙاي ًىب حػل وغ
ػىش السؼذٖ الزٖ هجؽ ػم ّٙدَي ؤي ٘وتشف رٌجبًَ ،ثوٗ كٗ الضٌضإٌ حتٗ ثبت ٘تخٙل ؤي
اللبسس الزٖ ٘لؿش لّ الكؼبن لٙس لّ لله ؤَ ػظهً ،ىب بحسبسيّ ثبلـشثيٕ اليزٖ َلّذتيّ
الُحطٕ َالُحذٔ هذ تؿبػق ػٍيذوب اسيتشػٗ اٌتجبْيّ حشًيٕ ٘يذِ كيٗ الٓيُاء ،بر خيبوشِ
بحسبس ثإي ْزِ الٙذ ؿش٘جٕ ػٍّ»(الػىبدٖ.،124 :1995،
القط
لملُٙاي كٗ اللٙبٔ األدثَ ٕٙاللٌشٕ٘ َرُد ٘ززة الجبحخ ًٙالىٓتىَ٘ ،ًٙلىمٓيه ػميٗ
الـُظ كٗ ؤؿُاسِ لمٌطق ػً الىؼبٌٗ الىتُاسٕ٘ خمق اللُٙاي َتزمٙتٓب ،كإٌيخ تيشاِ ويبحالً
كٗ الىؼتوذات َاألسبقٙش َالخشاكبت َالسَٙش ،كؿالً ػً األوخبل َالطؼشَ .التؼجٙيش ثيبللُٙاي
ؤحذ األسبلٙت اللٍ ٕٙالتٗ تًُإ ػمٓٙب الطؼشاء َاألدثبء هذ٘ىبً َحذ٘خبً ،لٙـٍيُا ثيّ بثيذاػبتٓه
ٌَتبربتٓه ،ؤَ لٌٙطلُا ػً وؼيبي َويشان وتخيزً٘ وٍيّ ًسيتبس ٘تخليُي َساءِ .تىيبسس
الطخػ ٕٙكٗ هػع صًش٘ب تبوش رىٙغ َسبئل الٓشَة وً َاهغٍ خيبٌنٍ ،ػجيش ؤحيالن الٍيُن
َؤحالن الٙوظيَٕ ،السيٌشَ ،اإلؿىيبءَ ،الىيُتَ ،الليُاس الػيبوخ ويغ اليزات" .الويف" ْيُ
الطخػ ٕٙاللُٙاٌ ٕٙالىستخذوٕ ٘ؼتجشِ ثكل صًش٘ب تبوش وٓشثب ويً الُاهيغ الوبسيٗ َويشآٔ
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٘شٖ ك ّٙآالوّ ،ػميٗ ْيزا ٘يتٌمه وؼيّ َ٘تيإٌس ثيّ؛ «ويبرا كؼميخ؟ َويبرا كؼميخ حتيٗ
سزٍُى؟» (تبوش.،76 :1963،
«تلُل ؤثكبل هػػّ وً الؼبله الجطشٖ بلٗ اللُٙاٌٗ بر ٘تخمُي ،ثيل ٘تزيشدَي ويً
اإلٌسبٌ ٕٙالىتطُّْٕ وتزٌٓ ًٙلُ ػبله اللُٙاي ،لؼل بحسبسٓه ثبلُرُد ٘تلون وً خاللّ
َ٘تؼبلٗ غُت ػىش السؼذٖ الزٖ هجؽ ػمَ ّٙله ٘ؼمه وب ْٗ تٓىتّ وومذاً وُاء الوف كيٗ
ْٙئٕ غشاخ ضشسٍَ٘ ،تظش ثمٓلٕ سًمٕ الليبسس ػٍيذوب ٘ليتح الجيبة»(الػيىبدٖ:1995 ،
 .،70استلبد الوبظ وً الوف َاستخذوّ اسيتخذاوبً كٍّٙيبً لٙشسيه لٍيب اللٙيبٔ اإلرتىبػٙيٕ
َالُاهؼ ٕٙالسٙئٕ َ٘شاٌب الظمىٕ َالجكص الىُرُد َ٘ش٘ذ ؤي ٘وُل ْزا الخلوبي ريبوغ حتيٗ
ال ٍ٘زُ وٍّ اللُٙاي َ الزىبد َ٘تزمّٗ ْزا كٗ ساال الجكل« :ويبرا كؼميخْٙ ،يب هيل ليٗ،
ؤلسٍب ؤغذهبء؟ ْل هتمخ هكبً؟ َ ْل سزٍُى ألٌّي له تشتٌت رٌجبً؟ ْل تىمي ثٙتبً؟ ؤٌيخ
تٍبن كٗ الطبسع َ تزُع؟»(ٌلسّ.،76 :
النهر
ُ٘ؼذّ لألسؾ ٕٙالتٗ تتلشى ػمٓٙب األحذاث دَس ْبن كيٗ الؼىيل اللٍيٗ بر ُ٘ؼّيذ الؼىيُد
اللوشٖ الزٖ ٘شثف ؤرضاء الؼىل ثؼؿٓب ثجؼؽ َ« .لمىٌبي دالالت ًخٙشٔ لٙذخل كٗ رذلٕٙ
وغ األضخبظ َ ٌلسٙبتٓه كٌُٙي َغق الكجٙؼٕ َالىٍبصل َاألحبث َسٙمٕ لشسه الطخػٙبت
َحبالتٓبَ ،ثزلي الىٌبي سبْه كٗ تلذ٘ذ قجبع الطخػٙبت َ ؤوضرتٓه ًىب ٘لىل اثؼيبداً
سٙبسَ ًٕٙارتىبػَ٘ ًٕٙلىل سئٕ٘ الٌتّبة ََرّ ٌظيش الطخػيٙبت»(دسؿيُث.،44 :1990 ،
َوذٍٕ٘ دوطن ،الُػبء الزٖ ٘ستُػت الىٌبي الوػػٗ الؼيبن لضًش٘يب تيبوش ،الىٌيبي اليزٖ
ٍ٘تٓٗ ال ّٙثكل صًش٘ب الىتسٌغ -اللشد الىٓضَن -كٙتزمٗ كيٗ الطيبسع َالىوٓيٗ َالضٌضاٌيٕ
َالـشكٕ الىُحطٕ َالوجيش الىظميه َالسيٍٙىب َالخىيبسٔ َالؼىيل َالىكؼيه َثؼيؽ الظيُاْش
الكجٙؼٕ ًبالسؼ الخؿشاء َالجستبي َالجلش َالٍٓشَ .رىٙغ وب رًش ٘ىٌيً الويُل ؤي ٌكمين
ػم ّٙالىٌبي الىؼبدٖ ًىب َغلّ ؿبلت ْمسب« :ألٌٓب تطتشى رىٙؼيبً كيٗ وىبسسيٕ الوىيغ
َالؼذاء ػمٗ الجكل»(ْمسب.،121 :1982،
اللشٕ٘ ْٗ التلشس وً الوُٙد التٗ تٌجل قبهبت اإلٌسبي ،سيُاء ًبٌيخ هٙيُداً وبد٘يٕ ؤَ
وؼٍُٕ٘ ،كٓٗ التخمع وً الؿـُـ الىلشَؾٕ ػمٗ ضؼت ؤَ بٌسيبي ويب لتٍلٙيز ؿيشؼ ويب
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َالتخمع وً اإلرجبس َاللشؼ .الٍٓش ضخػ ٕٙؿٙيش بٌسيبٌ ٕٙرات َرٓيٕ ب٘زبثٙيٕ اسيتـمّٓب
صًش٘ب تبوش كٗ هػتّ ْزُِ٘ ،حٗ سوضاً للشًٕ الٙوظٕ َالتلشّس التٗ ٘زشٖ كٗ قُل التبس٘ ؛
َ٘ش٘ذ الوبظ وً خالل ْزِ ؤي ٌ٘طق ػً الػشاع الذائه الزٖ ُ٘ارّ الىخوق ؤوبن وػيٙشِ
َ وػٙش ضؼجّ .كبلٍٓش ٘ملخ اٌتجبِ الجكل حٍٙىب ٘تشاَح ث ًٙاألول َالٙإس ثىب ٘لىيل ويً
والوح الززاثّٕ «َتإول وٍتطٙبً الىٙبِ الىٍسبثٕ تلخ ؾٙبء الطىسًَ ...يبي ػىيش السيؼذٖ
٘ؼطن الٍٓشَ .هذ اثتسه ثـجكٕ َُْ ٘شون وٙبّْ التٗ تـٍٗ ثإغُات خبكتيٕ»(تيبوش:1963،
٘ .،71وُل الوبظّ ؤيّ الٍٓش  -الٍٓؿٕ ؤَ اللشًًٕ -بي َحٙذاً كٗ الوذ٘ه َ٘زشٖ وٙبّْ ػجش
ؤسؼ وولشٔ لًٌ ثؼذوب ؤهجل بٌسبي وب «َرجّ َ هجّل التشاة ثخطُع َػٍذئز ٌجتخ الجٙيُت
َالذًبًَ ًٙالىأري َالىوبثش»(ٌلسّ .،71 :ػٍذوب بػتول ػىش السيؼذٖ تليُل ؿٍيبء الٍٓيش
بستـبحٕ خبكتٕ َاضتذّ اؾكشاثّ َله ٘ؼذ ٘ؼشف الٙل َالٍٓبسًَ ،بي ٘ؼزثّ ؤي ٍ٘إٖ ػٍّ ؿٍيبء
الٍٓش الخلٗ َاثتذؤ ٍ٘سٗ الٍٓش َثٙتَّْ .زا ُْ الػشاع الزٖ ثلخٍب ػٍّ ،كىشٔ ٘ظٓيش الٍٓيش
لجكل صًش٘ب تبوش ثـبٕ٘ رىبلّ الززّاثٕ الزٖ ٘تػُس ك ّٙبوشؤٔ ؿبوؿٕ اللتٍَٕ ،تززثّ َتلٗٙ
األول َالٍطبـ كٗ همجّ َوشٔ ٍ٘سٗ الٍٓش ثسجت سٙكشٔ الخلويبي َاليجكص ػميٗ وليٙف
الضٌضإٌ ًَبيّ ٘ظً ٘جتؼذ ػً الٍٓش َله ٘سىغ ؿٍبءِ.
الزنزانة
تلىل الضٌضإٌ ثؼذاً كمسلٙبً َتتزبَص الىٌبي الػشف الزٖ ٌؼشكيّ ويً الظيُاْش الىٌبٌٙيٕ
التٗ سبْىخ كٗ اؿتٙبل اللشد الزٖ ٘مضوّ ،ثل ْٗ غُسٔ ح ّٕٙللٙبٔ الزىبػٙيٕ لمىزتىيغ
الؼشث ٕٙالتٗ ٘ؿغ االستجذاد َالسمكٕ الوٙذ ػمٗ ؤ٘ذ٘ٓهَ٘« .تزبَص التيإحٙش الٍلسيٗ لٙؼجيش
ػً الومن الجطشٖ ؤوبن الؼبله الزٖ ال ٘زذ ك ّٙالجكل وٌبٌبً لّ َألوخبليّ ،كٙجيتمؼٓه الؼيبله
َ٘ؿممٓهَ ،ال ٘لووُي اللشٕ٘ التٗ ٍ٘طذَي»(الػىبدٖ.،173 :1995،
٘ػق الوبظّ لٍب الضٌضإٌ َ٘وُل« :غيؼذ ػىيش السالسيه اللزش٘يٕ ،سيبس كيٗ الىىيشات
الؿٙوٕ .دخل الـشف الٌخٙشَٔ ،سىغ غشخبت ًإيّ ؤغلبثٓب ٘لشهُي َ ...ػٍذوب ؤؿمين ثبثٓيب
خملّ تكمغ ػىش السؼذٖ كٙىب حُلّ ،كإللٗ ٌلسّ َحٙذاًَ ،له ًٌ٘ لمضٌضإٌ ؤٖ ٌبكزًَٔ .بي
حىٕ ٌُس همٙل ٍ٘جؼج وً وػبثح ًٓشثبئٗ وتيذل ويً سيمي حذ٘يذٖ هػيٙش وخجيخ كيٗ
السوق»(تبوش َْٗ .،73-72 :1963،وٌبي التٗ ال ٌُاكز لٓيب َرليي ص٘يبدٔ ويً تيبوش كيٗ
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تػُ٘ش وظبْش الوىغ السٙبسٗ الطشسٕ التٗ ال تتشى وٍلزاً َاحذاً لملشد لٙكيل ويً خالليّ
ػمٗ الؼبله الخبسرَٗ .بؾبكٕ ػمٗ رلي٘« ،ىًٌ ؤي ٌؼتجش الضٌضإٌ ٌىُرريبً وٌبٌٙيبً ٘سيبػذ
ػمٗ ػضل اللشد َسلوّ َتلُ٘مّ بلٗ وُريُد ؾيؼٙق َوسيمُة اإلسادًٔ ،ىيب ٘ؼجيش ؾيٙن
الىٌبي ػً ٌلس ٕٙالجكل الىٌٍسشٔ الىتوُهؼٕ ػمٗ ٌلسٓب َالىٌيبي الخيبٌن ٘سيٙكش ػميٗ
ؤػىبلّ ٍَ٘ىّٗ ثذَسِ الٌشاْ َ ٕٙالتىشد كٗ همت الطخػ(»ٕٙػجذالشصام.،27-24 :1989 ،
المقهی
لىب داسسٍب الطخػ ّٕٙالشئٙس ،ٕٙؤضشٌب ثبلىوٓٗ ؾىً بلىبع ػيبثش ػميٗ الوىؼٙيٕ ،بر ؤساد
ػىش السؼذٖ ؤي ٘طؼل سٙزبسٔ ،كبختكلٓب َاحذ وً الشربل وً كىّ َ«َغيلّ هيبئالً ليّ:
"ؤٌخ لسخ كٗ ووٓٗ"»(تبوش .،72 :1963،بٌّ الؼىيُد الخيبٌٗ كيٗ غيمٙت وذٍ٘يٕ ؤثكيبل
صًش٘ب« :وذٍ٘تٗ غمٙجٓب ووٓٗ َ ضبسع» كٌبي دَوبً والر َومزإ الجكل وً ؤوخبل وطيشدٖ
الىذي َػىبل الىػبٌغ ،كبلىوٓٗ وٌيبي وتليشى ولتيُح واهيخ ٘يُحٗ ثؼيذن االسيتوشاس
َالجكل كٗ رمُسّ ٘طبْذ الشائلَ ًٙالـبدً٘ ًىب ؤي الىوٓيٗ ْيُ الىٌيبي الُحٙيذ اليزٖ
٘طٌُ لّ ثػىخ الىٓضَن َ اٌٌسبسِ.
نتیجة البحث
وً رشاء الجلج َالتوػّٗ ٌستكٙغ الويُل ثيإي صًش٘يب تيبوش تطيٌل تؼجٙيشاً حٙيبً ػيً
الىزتىغ الؼشثٗ ،كتشسه الُاهؼ ٕٙسسىبً دهٙوبً ًىيب تٌطيق الٍويبة ػيً حوٙويٕ ضخُغيّ
َػبداتّ الطؼجَ٘ ،ٕٙتؿح رلي وً خالل الشوُص الىمٙئٕ ثبإلضبسات الػش٘لٕ الُاؾيلٕ التيٗ
تذلل ػمٗ الىزتىغ الؼشثٗ.
تإًذ كٗ الٍٓبٕ٘ ػمٗ ْزا الىؼٍٗ اإلٌسبٌٗ الٌجٙش ،الزٖ ػجيشت ػٍيّ ثتميُ٘حَْ ،يُ ؤيّ
بسادٔ الزىُع ال ٘ىًٌ ؤي تض٘ق َاإلٌسبي كٗ الُقً الؼشثٗ ًمَّ ،سؿه السيزً َاالػتويبل
لٙس وزال ٍَْبى الشربل الزً٘ ٍ٘زسَي الٍبس َ٘ذػٌُٓه بلٗ اللٙيبٔ َاللش٘يٕ كيٗ قيُل
التبس٘  .هذ تلون ْزا الىؼٍٗ كٗ غُسٔ الجكل ػٍذوب قلن ٘ػيشخَ ،ارتبحتيّ الـجكيٕ بر
سؤٖ اللبسس ََهق ؤوبوّ ٍَ٘تظش ثطُم سًمٕ الليبسس ،ألي ػُاقيق اإلٌسيبٌ ٕٙالٍجٙميٕ ال
٘خذػٓب الض٘ق ػً الوٙىٕ اللوٙوٕ لمٍبس َاألضٙبء ،ػُاقق توُن ػمٗ الىلجيٕ الػيبدهٕ َال
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تزشٖ َساء الىظٓش الخالة َاإلدػبء اللبسؽ .ؤيّ الٌبتت ُ٘كن تُكٙويبً ًجٙيشاً كيٗ بثيشاص ْيزا
الىؼٍٗ اإلٌسبٌٗ الزٖ سويٗ بلٙيّ كيٗ كٍٙيٕ ٌبرليٕ ،ويً حٙيج اختٙيبس الليذث َسسيه
الطخػّٙبت َػىم ٕٙالسشد َوىب اغبثتٓب ثّ وً الُاهٙؼٕ َالزىبل كٗ التؼجٙش َالتػُ٘ش َؿٙيش
رلي وً الؼٍبغش اللٍ ٕٙاألخشٖ.

دراسة الرمز فی ّ
قصة «النهر» لزکريا تامر79 /

المصادر والمراجع
اثً وٍظُس ،وٌشن ثً ولىذ1968 .ن ،لسان العرب ،ثٙشَت :داس اللٌش.
ؤلتٌُزٗ ،ولىذ1999 .ن ،المعجم المفصل فی األدب ،الكجؼٕ  ،2د  ،2ثٙشَت :داس الٌتت الؼمى.ٕٙ
تبوش ،صًش٘ب1963 .ن ،رتیع فی الرماد ،الكجؼٕ األَلٗ ،س٘بؼ :الشئٙس لمٌتت َالٍطش.
دسؿُث ،لٙمٗ .ال تب ،المکان يالسمان فی یًمیات وائة فی األریاف ،تٌُس :اللٙبٔ الخوبك.ٕٙ
الض٘بت ،لكٙلٕ1989 .ن ،مه صًر المرأة فی القصص

يالريایصات العربیةة ،د.ـ ،الويبْشٔ :داس الخوبكيٕ

الزذ٘ذٔ.
الػىبدٖ ،اوتٍبي ػخىبي1995 .ن ،زکریا تامر والقصة القصةیرة ،الكجؼيٕ األَليٗ ،ػىيبي -األسديَ :صاسٔ
الخوبكٕ.
ػجذالشصام ،ػجذ1989 .ن ،العالم القصصی لسکریا تامر ،الكجؼٕ األَلٗ ،ثٙشَت :داس اللبساثٗ.
الوسف ،ػجذالوبدس1971 .ن ،قضایا يمًاقف ،الكجؼٕ األَلٗ ،الٓٙئٕ الؼبوٕ لمتإلٙق َالٍطش.
الوٙشَاٌٗ ،بثً الشضٙن .ال تب ،العمذة ،الكجؼٕ األَلٗ ،وٌتجٕ ؤوٍْ ًٙذٕ٘.
ًٍذٖ ،ولىذ ػمٗ2003 .ن ،الرمس يالقىاع فی الشعر العرتی الحصذی  ،الكجؼيٕ األَليٗ ،ثٙيشَت :داس
الٌتبة الزذ٘ذ الىتلذٔ.

المقاالت
تبوش ،صًش٘ب1988 .ن« ،األرجىحة» ،وزمٕ التؿبوً ،الؼذد  ،348لٍذي.
الضًشٖ ،ػجذ المكٙق1990.ن« ،جمالیة الرمزية فی القصةة القصیرة عىذ محمذ عسالذیه التصاز »،
وزمٕ الخوبكٕ الىـشث ،ٕٙالؼذد  ،33الىـشة2011 ،ن.
ػجذاهلل ،ػجذالستبس2007 .ن« ،الرمس فی راکرة الخطاب المعرفی» ،وزمٕ ؤثلبث ًم ٕٙالتشث ٕٙاألسبس،ٕٙ
د ،6الؼذد.1
وزمٕ كػُل1982 .ن« ،حًار مع وجیة محفًظ» ،د  ،2الؼذد  ،4سجتىجش.
ْمسب ،ؿبلت1982 .ن« ،داللة المکان فی قص

زکریا تامر» ،وزمٕ الىُهق االدثٗ ،ع.352

ْٙئٕ التلش٘ش1974 .ن« ،إستفتاء حًل ياقع القصة يقضایاها» ،وزمٕ الىُهق األدثٗ ،الؼذد .10

