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الملخص
استَحٖ الٛخ٘ش هي الٛتبة ٍالشٍائ٘٘ي ْٖ تبسٗخ اٛدة الشٍائٖ هي تزابسثْن ْاٖ الا٘ابٓ
ٍٍنَّٓب ٚوبدٓ اٍل٘ٔ ْٖ ٚتبثٔ الٗػٔ ٍالشٍاْٗٔ .وي تل ٙالشٍاٗابت الٌبثْأ ْاٖ اٛدثا٘ي
الًشثٖ ٍالٓبسسٖ ّوب «الخجض الابْٖ»( )9641للٛبتت ٍالشٍائٖ الوُشثاٖ هاواذ ضاٛشٕ
ٍسٍاٗٔ «الز٘شاى» للشٍائٖ اٗٝشاًاٖ الجابسو ؤحواذ هاواَد ح٘اج يٛاس اٛر٘اشاى ْاٖ
سٍاٗتْ٘وب ثًؿب هي تزبسثْوب اٍٛلٖ هي ح٘بتْوب ٍغَساّب ر٘ش تػَٗش ْٖ هٌتْٖ الشٍيأ
ٍالزوبل ٍالَاًٖ٘ٔ ٍالوَؾَيْ٘ٔ .بستٌبدا لتل ٙالوًك٘بت ٗوٛي ؤى ًكلٕ يلٖ سٍاٗتْ٘واب
سٍاٗٔ الس٘شٓ رات٘ٔ ؤٍ اٛقَثََ٘شاْْ٘ٔٗ .ذ ٚبًا الشٍاٗتابى هتطابثْتبى ٍهتٗبسثتابى هاي
ح٘ج الجٌٖ ٍالوؿوَى ْْازا هاب حاذا ثبلجابحخ٘ي تااشٕ تلا ٙالٓاَاسٔ الجسا٘كٔ ثا٘ي
الشٍاٗت٘ي ؾوي الوًبلزٔ الطبْ٘ٔ ٍٛرِ الطجِ ثٌْ٘وبْ .بلساال الوااَسٕ الازٕ ًٗتاشٕ
ّزا الوٗبل َّ الٛطّ يي تل ٙالَٗاسن الوطتشٍ ٔٚؤٍرِ الطجِ ث٘ي الاشٍاٗت٘ي ٍٚازلٙ
هبّ٘ٔ التطبثِ يٌذّوب.
الکلمات الذليلية 7الشٍاٗٔ ،الخجض الابْٖ ،الز٘شاى ،هاوذ ضٛشٕ ،احوذ هاوَد.

* قبلجٔ الذٚتَساُْ ،شو اللُٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهًٔ آصاد اٝسالهْ٘ٔ ،شو ٚشد.
** ؤستبر هسبيذٖ ،سن اللُٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهًٔ آصاد اٝسالهْ٘ٔ ،شو ٚشد.
*** ؤستبر هطبسٖ٘ ،سن اللُٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهًٔ آصاد اٝسالهْ٘ٔ ،شو ٚشد.
الٛبتت الوساٍلَٗ 7سّ ّبدٕ پَس ًْضهٖ
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المقذمة
ٍنّ الٛخ٘ش هي الشٍائ٘٘ي ْٖ التبسٗخ الشٍائٖ تزبسثْن الخبغٔ ْٖ الا٘بٓ ٍؤْابدٍا هٌْاب
ْٖ سشدّن للٗػع ٍالشٍاٗبتْ .بلجًؽ ؤهاذ سٍاٗتاِ ثٛبهاج تزبسثاِ ٍْاٖ ؤدٔ التٓبغا٘ج
ٍالجًؽ اٙرش اٚتٖٓ ثزضء ٗس٘ش استٗكبثب ٍارتزاثب للٗبست .برى ٚلتاب الاشٍاٗت٘ي هاي ّازا
الوٌهَس ٍالوٌكلٕ ،تتسوبى ثكبثى الشٍاٗبت للس٘شٓ الزات٘أ ْابٍٛلٖ ّاٖ الشٍاٗأ للسا٘شٓ
الزات٘ٔ ثبهت٘بص .لٛي اٛر٘شٓ ٗوٛي يذّب ؾوي الشٍاٗبت للس٘شٓ الزات٘ٔ ثتآم .هاى رلاٙ
ْبلٛبتجبى هي ؤرج بؾٓبء الوتًٔ ٍالتطَٕٗ ٍتسل٘ف الؿَء يلٖ ؤرضاء ْٖ سٍاٗتْواب ٍنٓاَا
الًٌبغش الشٍائ٘ٔ ٍالٗػػ٘ٔ ْْ٘ب ٍؤدرلَّب يلْ٘ب .ثتًج٘ش آرش ،اؾكشٍا ؤى ٗتُلَُا ْٖ ؤيوبٔ
الشٍاٗٔ ٍٗذرلَا ْٖ غو٘وْب.
«ْٗذ ؤحذح سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» هي ح٘ج رشؤتْب ٍيَٓٗتْب صلضاال يٌ٘ٓب ْٖ ربًات
اٝثذاو الشٍائٖ ْْزا هب ضزى الٌٗبد يلٖ اٖتاابم ٍهًبلزأ الزَاًات الُ٘اش هًشٍْأ ٍالُ٘اش
هكشٍٖٔ ْٖ ًػْب»(ثلًجبسْ .)926 71792 ،ؿال يي رل ٙتًذ اٛر٘شٓ ّٖ الشٍاٗٔ اٍٛلاٖ
هي ًَيْب ْٖ ْي ٚتبثٔ الس٘شٓ الزات٘ٔ يلٖ ٗذ الٛبتات ٍالشٍائاٖ الوُشثاٖ هاواذ ضاٛشٕ
ٍيلٖ الوستَٕ اٛدة الًشثٖ الاذٗجْْ .زُ الشٍاٗأ ّاٖ ٖػأ ضابة ؤهاٖ هاي الكجٗأ
الوْؿَهٔ ٍالوساأَٖ لذٗاِ هُبهشاتاِ الوخبلٓأ للٗابًَى ٍالوزتواى ٍيالٖبتاِ الواشهأ
ٍالسشٖٔ ٍٖذ حذح ؤحذاث الشٍاٗٔ ْٖ هذٌٗٔ قٌزٔ ٍسبئش هذى الوُشةٍٚ ،ج رل ٙثاخاب
يي لٗؤ الً٘ص(رٓبْلٍٔ .)96 71792 ،ؤهب يي سٍاٗٔ «ّوسابِّٗاب»(الز٘اشاى) ْٗاذ رابء
الَٗل ْْ٘ب «بى «ّوسبِّٗب»(الز٘شاى) تًذ هي ؤّن الشٍاٗبت ْٖ اٛدة الٓبسساٖ ح٘اج ال
َٗرذ ٚتبة ْٖ الٌٗذ الشٍائٖ الٓبسسٖ بال ٍٖذ تكشٔ بلٖ ًٗذّب»(هٓتابحٖ.)952 79961،
ْٗذ يذّب هاوذيلٖ سپبًلَ هي ح٘ج التٌَٗى ْٖ اٛحذاث ٍالطخػ٘بت ٍالَغاّ الاذٖٕ٘
للُٔ ٍالخٗبْٔ الخَصٍٗٔٚ ،زل ٙهًبلزٔ ح٘ابٓ الخاَصٗ٘ي ٍالتكلاى بلاٖ آهابلْن ٍؤحالهْان
هوتبصٓ ال هخ٘ج لْبْ .سجبًلَ ًٗتٗذ ؤى هًشْٔ هاواَد الذٖ٘ٗأ ٍالولوأ ثبلا٘ابٓ الخَصٗأ.
ْإرَاء الشٍاٗٔ ْْ٘ب ّٖ التٖ اثذي ّزُ الػَسٓ الا٘ٔ ٍالٌبثؿٔ ْْ٘ب(سپبًلَ.)969 79941 ،
ٍٚزلٗ ٙشٕ يجذالًلٖ دستُ٘ت ؤى «الز٘شاى» تتوتى ثابلَٗٓ ٍالذٖأ ْاٖ ثٌبّاب ْجتٗاذم
الاجٍ ٔٛالًشؼ تػجح ح٘بٓ اٛضخبظ ْٖ الشٍاٗٔ رضءً هي الٗػٔ ٍالشٍاٗأ ْاٌْ٘اب ال تًاذ
هٓشٍؾٔ يلْ٘ب هي الخبسد(دستُ٘ت.)66 79945 ،
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ٌّب٘ ؤٍرِ ضجِ ٍَٖاسن هطتش ٔٚهي ح٘ج الطٛج ٍالوؿوَى ْٖ الشٍاٗت٘ي هاب دْاى
ثبلجبحخ٘ي التش٘ٚض ٍتسل٘ف الؿَء يلْ٘بْْ .ازا ال ًٌٗاٖ ياذم سغاذ الٓاَاسٔ ٍاالرتالْابت
ال٘س٘شٓ ْٖ الشٍاٗت٘ي ٍٖذ ٗتن هًبلزتْب ٍالتكشٔ بلْ٘ب ْ٘وب ثًاذ .لٛاي الساَال اٛسبساٖ
الزٕ ٗكشح ًٓسِ َّ هاب ّاٖ التطابثْبت الوَراَدٓ ْاٖ الاشٍاٗت٘ي هاي ح٘اج الوجٌاٖ
ٍالوؿوَى؟
سابقية البحد
لن ًٗخش يلٖ ؤٕ ثاج ْٖ اٛدة الوٗبسى يي الشٍاٗت٘ي «الخجش الابْٖ» ٍ«ّوسبِّٗب»
هى ٍرَد تطبثِ ٚج٘ش ٍَٖاسن هطتش ٔٚهي ح٘ج الوجٌاٖ ٍالوؿاوَى ْْ٘وابْٗ .اذ ٚتات
ثاَث هستٗلٔ يٌْوب ًط٘ش بلْ٘ب ْ٘وب ٗلٖ7
«الس٘شٓ الزاتٖ٘ٔ :ؿبٗب الٛتبثٔ ٍالتلٖٗ حَل تزشثأ هاواذ ضاٛشٕ»( )1771للجبحاج
ًَسالذٗي غذٍٔ ،هزلٔ يوّبى ،ح٘ج تكشٔ الجبحج ْٖ الوٗابل بلاٖ تزابسة ضاٛشٕ ْاٖ
هًتش٘ ح٘بتِ هب ؤدٕ بلٖ ٚتبثٔ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» ْ٘وب ثًذ.
تٌبٍل غجشٕ حبْم ْٖ «ثٌ٘ٔ الٌػ٘ٔ لس٘شٓ التاشس هي الْٗش» ثًؿب هي رَاًت سٍاٗأ
«الخجض الابْٖ»ْٗ .ذ تؿوٌ الكجًٔ الخبهسٔ للشٍاٗٔ اٛر٘ش ْْ٘ب.
«الطخػ٘ٔ ْٖ سٍاٗتٖ "الخجض الابْٖ" ٍ"الطكّبس" لواوذ ضٛشٕ؛ دساسأ سا٘و٘بئ٘ٔ»
ؤقشٍحٔ هبرست٘ش للجبحخٔ ًزبح رٓبْلٔ ثةضشاِ يجاذالشحوبى تجشهبسا٘يٚ ،ل٘أ الاٚداة
ربهًٔ هاوذ ر٘ؿش ْٖ الزضائشْٛ .وب ٗجذٍ هي الًٌَاى ؤًْب يبلزا سا٘و٘بئ٘ٔ الطخػا٘ٔ
ْٖ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» ٍثٗ٘تِ ْٖ سٍاٗٔ «الطكبس».
«الس٘شٓ الزات٘ٔ ٍالَرَد؛ ٖشاءٓ ْٖ الوتي الٌٗذٕ الًشثٖ» للجبحاج حو٘اذٕ ثلًجابس،
الوٌطَس ْٖ هزلٔ هٗبل٘ذ ح٘ج رلع ِْ٘ الٛبتت ؤى هاواذ ضاٛشٕ اساتكبو ْاٖ سٍاٗأ
«الخجض الابْٖ» ؤى ٗشتٖٗ ثْب هي ْي الس٘شٓ الزات٘ٔ ثتَنّ٘ التٌٗ٘بت اٛدث٘ٔ هاي الَاٖاى
الجا بلٖ هضٗذ هي الَاٖى ٍالخ٘بل .لٛي يلٖ يٛس سٍاٗٔ «الخجاض الاابْٖ» ْٗاذ الٖا
سٍاٗٔ «الز٘شاى» اٖجبال ٍاّتوبهب ٍاسًب هي ٖجج الٌٗبد ٍالجبحخ٘ي ْٖ اٛدة الٓبسسًٖ .طا٘ش
بلٖ ثًؿًْب ْ٘وب ٗلٖ7
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«ًٗذ هبسٚس٘س سهبى ّوسبِّٗب ،احوذ هاواَد» ٙسصٍ ضاْجبصٕ ٍهاشٗن الاساٌٖ٘،
الواتوش الخبهس للجاَث اٛدث٘ٔ ربهًٔ ّشهضگبى اسٌٓذ 9961ش .تٌبٍل الجبحخَى الشٍاٗٔ
هي هٌهَس الٌٗذ الوبسٚسٖ ثٌبء يلٖ ؤساء رَسد لَٚبتص الوبسٚس٘ٔ.
«ًٗذ سبرتگشاٖٗ ت ٌَٖٗٛسهبى ّوسبِّٗب احش احواذ هاواَد» ٙسصٍ ضاْجبصٕ ،هاشٗن
الاسٌٖ٘ ٍيسگش يسگشٕ حسٌٛلَْ ،ػل٘ٔ الذساسابت الشٍائ٘أ سث٘اى 9969ش الًاذد ،9
غعْٗ .33-69ذ تكشٖ الوٗبلٔ بلٖ الشٍاٗٔ هي هٌهَس الٌٗذ الجٌَٕ٘ التٛاٌَٖٗ للَسا٘ي
ََلذهبى ٍالجٌَ٘ٗٔ الوًشْ٘ٔ.
«رَاًص الٚبًٖ اهش س٘بسٖ دس سهبى ّوسبِّٗب» لٓبقوِ ح٘ذسٕ ٍه٘اخن ْاشد ،هزلأ
دساسبت الٌٗذ اٛدثٖ ٍاٛسلَث٘ٔ غّ٘  9969پاوٍّصّابٕ ًٗاذ ادثاٖ ٍ ساجٙضٌبساٖ،
تبثسااتبى  ،9969الًااذد  ،93غااع .19-33تٌبٍلا الوٗبلاأ الشٍاٗاأ هااي هٌهااَس الطااإى
الس٘بسٖ ٍالٌٗذ الٌٓسٖ لزب٘ الٚبى.
ربءت َبلج٘ٔ الوٗبسثبت الٌٗذٗٔ للجبحخ٘ي هي هٌهَس ثٌَٕ٘ هبسٚسٖ ثا الٗبئن يلاٖ
الٓبسٔ الكجٖٗ ح٘ج لن ٗتن هًبلزٔ ؤٕ ربًت هي ْي الس٘شٓ الزات٘أ ْاٖ الاشٍاٗت٘يٍ ،بى
سرا  ٔٓٚسٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» هي ح٘ج االّتوبم الٌٗبد ٍاٖجابلْن يلْ٘اب لٛاي هبصلٌاب
ثابرٔ الٖ هجء الٓشاٌ الزٕ ًستطًشُ ْٖ هزابل دساسابت اٛدة الوٗابسىْْ .ازا الوٗابل
حبٍل هًبلزٔ ّزا الٓشاٌ ْاٖ ناج الذساسابت اٛدث٘أ ْاٖ اٛدة الوٗابسى ْاٖ ٚاج هاي
الشٍاٗت٘ي.
محمذ شکزی
ًستك٘ى ٌّب ؤى ًَٗل ثإى التٗذٗن ٍالتًشّٗ ثابلشٍاٖٗ هاواذ ضاٛشٕ ّاَ يواج هاي
السْج الووتٌى ْٖ آى ٍاحذْ .بٛر٘ش ٖذ ؤًْن سٍاٗتِ «الخجض الابْٖ» ثٛج ؤحذاث ح٘بتاِ
ْٖٓ الاٗ٘ٗٔ تًذ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» ّٖ س٘شتِ الزات٘ٔ ثبلًٓج ْ٘وٛي االستٌبد ثْب ْٖ
تَحٕ٘ ح٘بتِ بال ؤًِ ال ٗوٛي االستطْبد ثٗسن هي الشٍاٗٔ للجبحج الازٕ ٗشٗاذ ؤى ٗتٌابٍل
رضءً هي ح٘بٓ الٛبتتٛ .ى الشٍاٗٔ اٛدث٘ٔ يلٖ اٝقالٔ ال تخلَ هي اهتضاد ثبلخ٘بل ْجبلتبلٖ
ٗػًت يلٖ الجبحج تٌبٍل ح٘بٓ الٛبتت ثطٛج ٍاؾحٍ ،غا٘ح ٛى سٍاٗٔ «الخجاض الاابْٖ»
ّٖ س٘شتِ الزات٘ٔ الوبحلٔ ؤهبهْن ٍْٖ هتٌبٍل ؤٗاذْٗن لازلٍ ٙهاي ؤراج الاػاَل يلاٖ
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هًلَهبت غا٘أ ٍهَحٗٔ الثذ هي الشرَو بلٖ هػبدس ؤرشٕ هخج تٗبسٗش الػاّ ٍالوَاٖاى
االلٛتشًٍ٘ٔ ٍالوٗبثالت الطخػْ٘ٔٗ .ذ اًاتْذ الوٗابل ْاٖ روًاِ للوًلَهابت ياي ح٘ابٓ
الطٛشٕ يلٖ تل ٙالوػبدس ا ًٔٓٙالزٚش.
ٍلذ هاوذ ضٛشٕ ْٖ سٌٔ 9692م ْٖ «آٗ ض٘ٛش» ٍْٖ هٌكٗٔ الٌبنَس ْاٖ ضاوبل
الوُشةْٗ .ذ ٚبً ح٘بتِ ح٘بٓ ْٗش هذٖى ٍضهّ ْٖ الً٘ص هب حتو يلِ٘ ياذم التوتاى
ثا٘بٓ يبدٗٔ ٚسبئش ؤٖشاًِ ٍؤتشاثِ ٍاؾكشاسُ بلٖ الْزشٓ هى ؤسشتِ بلٖ قٌزأ يابم 9611م
ٍَّ اثي سجى سٌ٘يٍ .بى لن ًش ؤٕ تكَس هلاَل ْٖ ح٘بتْن ْْن ٚبًَا يلاٖ ْٗاشّن ٚواب
ٚبًَا لٛي الٛبتت ؤرز ٗتإٖلن هى تل ٙاٛرَاء ض٘ئب ْط٘ئبْ .واوذ لن ًٌٗن ثا٘ابٓ ؤساشٗٔ
سً٘ذٓ ٛى ؤثبُ ٚبى سٖء الخلٕ يٌ٘ٓب هب ٗوٌى تاٗ٘إ الساًبدٓ ْْ٘ابْ .تلا ٙالازٚشٗبت
ٍتشاٚوبتْب الوشٓ هب حذا ثبلٛبتت ْ٘وب ثًذ بلٖ اتخبر ٖشاسا رك٘شا ٍّاَ ياذم الاضٍاد ٍياذم
االًزبةٚ .بى ٗتاذث ْٖ ثذاٗٔ ح٘بتِ ثبللُٔ اٛهبصُٗ٘ٔ لُٔ تل ٙالوٌكٗٔ ٍٖذ استُشٔ ٍٖتب
حتٖ توٛي هي تًلن اللُٔ الًشث٘ٔ ٍالتاذث ثْب ْٗذ ٚبى هٌز ًًَهٔ ؤنٓابسُ ٗطاتُج ْاٖ
هزبالت ضتٖ سشٖ قَٓلتِ ٍٖذ يوج بسٛبْ٘ب ٍحالٖب ٍيتبال ًٍبدال ْٖ الوٍْٖٖٗ ،ذ يبش
ح٘بٓ الًجج ٍالتطشد ربءت هستٓ٘ؿٔ ْٖ سٍاٗتِ «الخجض الابْٖ» .لٗذ توٛاي هاي الٗاشاءٓ
ٍالٛتبثٔ ْٖ السي الًطشٗي ٍثًذ التوشس ٍالوخبثشٓ تًلن الٓػاٖ حن ثًذ رلا ٙسَات ْاٖ
اٛدة الًشثٖ ٍٚتبثٔ الٗػٔ الٗػ٘شٓ ْكجً لِ هزلٔ اٙداة اللجٌبً٘ٔ ٖػاتِ اٍٛلاٖ ح٘اج
استٗكج اًٛهبس ّٖ ًٍه٘شاتْب ْ٘وب ثًذ .حن استكبو ؤى ٗذرج ْٖ اٝرائ ٌٍٗتذ ثشًبهزاب
تا يٌَاى «ضٛشٕ ٗتاذث» ْٗذ ٚبى ّزا الجشًبهذ ٗاهٖ ثطًج٘ٔ ٍاسًٔ يٌذ الزوَْس.
ٚبى ًٗ٘ص ضٛشٕ ْٖ قٌزٔ حتٖ هوبتِ يبم 1779م.
احمذ محمًد

ٖذ ؤضبس ؤحوذ هاوَد بلٖ س٘شتِ الزات٘ٔ ٍتااذث ياي ًٓساِ ْاٖ هٗبثلأ هاى ل٘لاٖ
گلستبى ٍ ْٖ ٚتبة «للاٛبٗٔ هتًٔ» ْٗذ ٖبل يي ًٓسٍِ« 7لذت ْٖ الَ٘م الشاثاى هاي دٕ
سٌٔ 9997ش ْٖ هذٌٗٔ ؤَّاص .يوشٕ اٙى حالث ٍستَى سٌٔ .يواش قَٗاج ٍٗاذ ٖػا٘شٓ.
ْٗذ اثتل٘ ْٖ هٗتجج الًوش ثذاء ثبلس٘بسٔ حن سزي ٍسزي ٍهٌٖٓ .ثًذ هب ؤقلٕ ساشاحٖ
ْٖ سٌٔ 9993شٚ .بً ٖذ تُ٘شت اٍٛؾبو هى َٖٓ حوبسٖ ٍاًذْبيٖ الطذٗذ للذساسٔ لن
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ؤٍْٕ ؤى اٚوج ٍؤًْٖ دساستٖ ْجٗ٘ َ٘ش هتًلن توبهبٚ .بى يذم االستٗشاس الٌٓسٖ ٍياذم
االًسزبم هى اٙرشٗي هي ؤثشص رػَغ٘بتٖ ٍه٘ضاتٖ ْٖ هشحلٔ الطجبةْْ ،زا َّ سش ياذم
حجبتٖ ٍاستٗشاسٕ يلٖ يوج ٍاحذ ْوب ٖو ثِ هي ؤيوابل ٚخ٘اشٓ تتزابٍص الًطاشٗي يلاٖ
اٖٛج .تٗبيذت قَاي٘ٔ ثًذ اًتػبس الخَسٓ ٍؤغجا هالصهب للج٘  ،يسٖ ٍلًج ؤلون ضاًبث
ؤهشٕ ٍؤدإٍ ؤلوٖ الوستًػٖ الوػبحت لٖ قَال يوشٍٕ .بى ْبتٌٖ الضهي لٛي الثذ هي
تذاس ِٚهب ؤدسٕ هتٖ ٍ ّ٘ٚؤغج ثْزا الذاء لٛي ؤيشِ ؤى ؤيشاؾِ ثذت ْاٖ الخالحٌ٘٘ابت
قجً «الػجبح ٗإتٖ» ْٖ بحذٕ الوزالت الٛخ٘شٓ الًذد ٍاٝغذاسٍ .بى َ٘ ٌٚش هساتٗش
ٍحبث يلٖ يوج ٗذس يلٖ الشصٔ ٍٗاهي ح٘بتٖ ل ٌٚ ٌٌٖٛهخبثشا ٍهلاب يلٖ الٛتبثأ هاى
رل ٙؤضًش ثبلخزج هي ٖلٔ ؤيوبلٖ اٛدث٘ٔ ثبلٌسجٔ بلٖ يوشٕ الوٌبّض للست٘يْٗ .ذ ٖوا
ثكجى سٍاٗتٖ «الوَل» ٍ«الًجج» يلٖ ًٓٗتٖ ْبلجاش هبصال ّبدئب قجًتِ رَتجشٌ ْٛج تلٙ
اٛيوبل ٚبً ٖجج اٛسثًٌ٘٘بت .اًتْ٘ هي سٍاٗٔ «الز٘شاى» ْٖ سث٘ى سٌٔ 9912ش ٍْٖ
هذٌٗٔ ؤَّاص ٍٖذ قجً ؤرضاء هٌْب الُ٘ش هٌطَسٓ ْٖ سٌٔ 9913ش ْٖ الػاّ ٍالزشائاذ
ْٖ قْشاى بلٖ ؤى ٖبم ثكجًْب اه٘شٚج٘ش للٌطش سٌٔ 9929شْٗ .ذ ٚبًا حػا٘لٔ يواشٕ
اٛدث٘ٔ ًاَ روس٘ي ؤٍ ست٘ي ٖػٔ ٖػ٘شٓ ٍسٍاٗٔ قَٗلأ ثبسان «الًاَدٓ» ٍؤسثاى سٍاٗابت
هكجَئ ٍؤٗؿب ثًؽ سٍاٗبت هٛتولٔ ٍَ٘ش هٛتولٔ»(گلستبى.)97 -6 79949 ،
الخبش الحافی
تجذؤ الشٍاٗٔ ثوَت الخبل هاوذ ْبلٌبس ٗجَٛى يلٖ ْٗذُ؛ لٛاي ْاٖ الاٗ٘ٗأ ٗجٛاَى
ٌٍَٗحَى يلٖ ؤًٓسْن ٍيلٖ هطبٚلْنٗ .طت ٖٛهاوذ ٍؤرَُ هي الزاَو الوساتوشْ ،ابٛم
تلزإ بلٖ بيكبءّن اٛهج الضائّ ٍاٛة بلٖ الًٌّ ٍالؿشة .تْبرش اٛسشٓ بلٖ قٌزٔ بحذٕ
هذى الوُشة ثاخب يي ح٘بٓ لٛي لن ٗتُ٘ش الَؾى ًْ٘بًَى الٓٗش ؤٗؿب ٌّب٘ ْوبصال الزاَو
ٗكبسد هاوذا هب ٗزًلِ ٗجاج يي الكًبم ْٖ الابٍٗبت ٍٖوبهبت اٛحشٗابءْٗ .اذ رابء هاشٓ
ثذربرٔ ه٘تٔ حتٖ ٗسذثْب حَو ؤّلَِٗ ْٖ .م هي اٗٛبم ٚبى ٗتؿَس ؤراَُ اٛغاُش رَياب
ٍٚبى ٗج ٖٛهي ضذٓ اٛلن ٍال ٌٗٓ ٙيي الجٛبء بال ؤى ؾشة ؤثِ٘ الوجشح ؤسٛتِ بلٖ اٛثاذ
ْجًذ ّزا الابدث ثٗل٘ج ٗسزي اٛة ثزشٗؤ ثس٘كْٔ .بٛم تجاج يي يوج لٛي لن تزذُ
لزل ٙتؿكش بلٖ ث٘ى ؤَشاؼ الج٘ ٗ .خشد هاوذ هي الج٘ لٛاٖ ٗزلات الخؿابس ْ٘زاذ
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الخؿبس ْٖ هٗجشٓ ٍٗإتٖ ثْب بلٖ الج٘  .بى الزَو ٍالٓٗش ٗزشاًِ بلٖ السشٖٔ هاي ثساتبت٘ي
اٛحشٗبء ْ٘لٖٗ الٗجؽ يلِ٘ ْٖ بحذٕ الوشات ٍٗسزي ْٖ َشْٔ ثإهش هي غبحت الجساتبى.
ٗكلت هي بحذٕ ًسبء الج٘ ؤى تكلٕ سشاحِ ٍٗتًْذّب ثًذم السشٖٔ تًكِ٘ الوشؤٓ سَّ٘
رجض يلْ٘ب يسج ٍتَٗل لِ ٚلوب ضًشت ثبلزَو تًبل ٌّب .حن تخلٖ سج٘لِ .ثًذ راشٍد ؤثاَ
هاوذ هي السزي تؿكش اٛسشٓ ؤى تْبرش بلٖ هذٌٗٔ تكَاى ثاخب يي ح٘بٓ ٚشٗؤ ٍي٘ص
سَ٘ذٌْْ ،ب٘ ًٗوج الػجٖ ْٖ الوْٖٗ لٛي ؤثَُ ٗستلن هجلٍ الػجٖ هي غابحت الوْٗاٖ
ٌٍِٗٓٗ يلٖ ًٓسِٗ .تًلن الػجٖ ٌّب٘ التًبقٖ ثبلوخذسات ٍالتذر٘ي ٍل ٖٛال ٗلتٖٗ ثإثِ٘
ٍٗتزٌت ضزبسُ ثإهِ ٗج٘ ْٖ الوْٖٗ حن ٗتش٘ يولِ ِْ٘ ارتابص الػاجٖ هشحلأ الجلاٌَ
اًزا٘ لًَٗ ٌِٛد للًوج ْْ٘ب هزذدا  ًِٛلن ٗزذ يوال آرشاٗ .طتج ٙهى غابحت الوْٗاٖ
حن ٗوشؼ هشؾب ضذٗذا ٚبد ؤى ٗوَت يلٖ بحشُ لٛي ٌٗزَ ٍتتاساي غااتِ ْٛابى ُٗ٘اش
يولِ هشاسا ْوشٓ ًٗوج ْٖ هًوج الكَة حن ْٖ هًوج الٓخبس حن الًوج ْاٖ الوالّاٖ حان
ؤغجح ثبئًب للزشائذ لٓتشْٓٗ .ذ ٚبى ٗسبيذ ؤهِ ْٖ ث٘ى الَٓاٍ ِٚالخؿابس لٌٛاِ ٌٗٓإ ٚاج
ًَٗدُ يلٖ الًْش ٍالتذر٘ي ٍتًبقٖ الوخذسات .حن ٗتطشد ْٖ الوذى ٍٗلَر ثابلٓشاس ثساجت
قًٌِ غج٘ب ثبلس٘ٛي ٚبى ٗؿشة ؤرتب لِ ٗسبيذُ اٛة ْٖ ْشاسُ ْ٘طشد هى ؤثِ٘ بلٖ ث٘ا
ؤٖبسثْن ْٖ هذٌٗٔ ؤرشٕ ْجًذ ٖل٘ج ٗشسلِ صٍد ربلتِ بلٖ الًوج ْٖ هضسئ سرج ْشًساٖ
ًْ٘وج ٌّب٘ ستٔ ؤضْش حن تكلت هٌِ صٍرٔ الوضاسو الٓشًساٖ ؤى ٗسابيذّب ْاٖ ؤيوابل
الج٘  ،حن ٗوٌاِ غبحت الوضسئ اربصٓ لوذٓ ضْش حتٖ ٗضٍس ؤّلِ .لٛي ربلتِ ؤٍغتِ ثإى
ال ًَٗد بلٖ الوضسئ حن ٗػجح يبقال يي الًوج هشٓ ؤرشٕ ٍٗتًشِ يلٖ الزٌبٓ ٍالسابسٖ٘ي
ٍٗتًشِ يلٖ سرج ْٖ هخج يوشُ ٗذيٖ "الٛجذاًٖ" ْ٘ٗؿ٘بى ؤٍٖبتْوب يجخب .حن ٗطاتشٚبى
ْٖ الوهبّشات ٍٗالحٗبى هي ٖجج السكبت حن ؤحٌبء الْشٍة هي َٖات اٛهي ٗتًشْبى يلاٖ
سرج اسوِ "ٖبث٘ج" ٍٗزّجبى بلٖ ث٘تِْٛ .بى ًٗ٘ص ْٖ الج٘ آراشٍى ؤٗؿاب هواي ٚابى
ؤسَا هٌْوب ثٛخ٘شٗ .تًشِ هاوذ يلٖ "سالْٔ" ٌّب٘ ٍٗٗؿاٖ ٍٖتاِ هًْابٚ .ابى هاواذ
ٍغذِٗٗ ْٗشثَى الجؿبئى ل٘ال يي قشٕٗ الٌْش ْٖٓ بحذٕ الوشات ٗػكذم ٖابسة الٛجاذاًٖ
ثبلػخَس ٍٗوَت ْ٘لٖٗ الٗجؽ يلٖ ٖبث٘ج لٛاي ٗكلإ ساشاحِ ثًاذ ْتاشٓ ٖل٘لأ ساالْٔ
ٍغذٗٗتْب ٗتشٚبى الج٘ ٍال رجش يٌْوب ْ٘ػاجح هاواذ ٍح٘اذا .تٗاتان الطاشقٔ الج٘ا
ٍتلٖٗ الٗجؽ يلٖ الٛج ْ٘سزي هاوذ ثتْؤ التْشٗت ٍٗتًشِ ْاٖ السازي يلاٖ سراج
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هخّٗ ًٗلوِ اللُٔ الًشث٘ٔ ْجًذ بقالٔ سشاحِ هي السزي تجذؤ رَلٔ حبً٘ٔ هي ح٘بٓ الًجج
ٍالتطشد ٍالؿ٘بو .ثًذ هب هج هٌْب ٗطتشٕ ٚتبثب حتٖ ٗتًلن َٖايذ الٛتبثٔ الًشث٘ٔ ْْٛزا ٖشس
ؤى ٗتًلن ٍٗتخّٗ ٍؤى ٗذسس ؤقٓبل الطَاسو لً٘ٗ ٖٛص ح٘بٓ ٚشٗؤ.
همسايهها(الجيزان)
ًٗ٘ص ربلذ ْٖ ث٘ ًٍٗ٘ص هًِ ر٘شاى هختلَٓىٚ .بى ؤثَُ حذادا ٍؤهِ سثٔ ث٘ ٍلاِ
ار تذيٖ رو٘لٔ .الس٘ذ ؤهبى َّ الزبس اّٛن ث٘ي الز٘شاىْٛ ،بى ًٗ٘ص هى الس٘ذٓ ثلاَس
صٍرتِ ْٛبً رو٘لٔ رذا ٍثًؽ اٛح٘بى ٚبى صٍرِ ٗؿشثْب ْٛبً تُاشٕ ربلاذ ثتٌُزْاب
ٍدلًْب ٍتذيَُ بلٖ ث٘تْب ْٖ َ٘بة صٍرْبْٛ .بى ْٖ رل ٙالج٘ا ًٗا٘ص ر٘اشاى آراشٍى
ٗشٍٕ لٌب الٛبتت ٖػػْن ثبلتشت٘ت .يٌذهب تؿإ٘ الا٘ابٓ ثإساشٓ ربلاذ ٗازّت اٛة بلاٖ
ال َٗٛللًوج ٍَٗغٖ الس٘ذ ؤهبى ثشيبٗٔ اثٌِ ٍالًوج ْٖ هْٗبَُٗ ْٖٓ .م هي اٗٛبم ٗٗاَم
"اثشام" ثٛسش صربد ث٘ "َالهخبى" ْٛبى اٛر٘ش ٗستؿّ٘ الوَهسابت ْاٖ َ٘ابة ؤّاج
الج٘ ٚبى ًٗتٗذ اثشام ؤى هب َٗٗم ثِ َالهخبى َّ حشام .لٛي ْٗشة اثاشام ٍٗسازي ربلاذ
 ًِٛاثي ربلتِْٓ .اٖ الوجبحاج ٗكلات هٌاِ سراج ٗاذيٖ ثٌاذاس ؤى ٗازّت بلاٖ هٛتجأ
"هزبّذ" ًٍٗلوْن ثإى ثٌذاس ؤلٖٗ الٗجؽ يلِ٘ ٗخشد ربلذ هي السزي ثٓٛبلٔ الس٘ذ ؤهبى
ربىٗ .ذّت ربلذ بلٖ هٛتجٔ هزبّذ ٌٍٗٗج لْن الشسبلٔ ٌْْب٘ ٗشتجف ثابلاضة الطاَ٘يٖ
ٍٗطتش٘ ْٖ ههبّشات تإه٘ن الٌٓف ْٖٓ .بحذٕ ارتوبيبت الاضة تٗاتان سرابل اٛهاي
هٗش الاضة ٍٗػبة ربلذ ثزشٍح لٛي ٗستك٘ى ؤى ٗٓل هٌْن ْإحٌبء ّشٍثِ ٗػج بلٖ ث٘
ٍٗكلت هي ؤّلِ الوسبيذٓ ْتسبيذُ اهشؤٓ تً٘ص هى اثٌْب ٍثٌتْبٗٗ .ى ربلذ ْٖ حت الجٌ
ٌٍٗبدْٗب "ثزات الًَ٘ى السَد" ًْالٖتِ ثبلس٘ذٓ ثلَس الوتضٍرٔ ٍتإً٘ت ؾو٘شُ يلاٖ رلاٙ
ٍحجِ للٓتبٓ رًلتِ ٗٗكى يالٖتِ ثجلَس ْٖٓ .تل ٙالٓتشٓ اتسى الاشا٘ الطاًجٖ هاي ؤراج
تإه٘ن الٌٓف ٍٖذ ؤغجح ربلذ يؿَا ًبضكب ْٖ الاضة .التٖٗ يذٓ هشات ثاجِ ْٛبى ٗالحإ
هي ٖجج سرج اسوِ "يلٖ ض٘كبى"ٗلٖٗ الٗجؽ يلٖ ربلاذ ٍّاَ ٗاواج ايالًابت حضث٘أ
هاشؾٔ لٛي ٗستك٘ى ؤى ٗخذو الطشقٔ ٍْٗشة حن ًٗذ يلٖ ض٘كبى ثتلا٘ن ًٓساِ لٜهاي
ثًذ ؤى ٗلتٖٗ ثاج٘جتِ «رات الًَ٘ى السَد» ْٖ َٗم الزؤً لٛي لان ٗسالن ًٓساِ ٍيلاٖ
ض٘كبى ٗاتزضُ ٍٗضرِ ْٖ السزي .حن ٗلتٖٗ ٌّب٘ ثإيؿبء الاضة ٍٗكلجاَى هٌاِ سْبٖاِ

المقاروة بیه المضمون والبىیة فی الروايتیه "الخبز الحافی" و"همسايهها"21 /

ؤى َٗٗد حش ٔٚاٝؾشاة ْاٖ السازي يلاٖ سداءٓ الكًابم ْ٘خٓإ ٍٗسازي ْاٖ السازي
آًٝشادٕ .لٛي ٗتٓبٖن الَؾى ْٖ السزي ٍَٗاٚت ربلذ اٛحذاث ٍٗخَؼ ْْ٘ب حتٖ ؤٍيذُ
سئ٘س السزي ْٖ حبل تَِٖٓ يي اٝؾشاة ًِٗٓ٘ هي الخذهٔ الًسٛشٗٔ لٌٛاِ ال ْٗاتن ٍال
ٗٛتشث ٍٗستوش ْٖ ًؿابلٌٍِْٗ ،اٖ ْتاشٓ حٛواِ ثبلسازي ٍثًاذّب هجبضاشٓ ٗازّت بلاٖ
الًسٛشٗٔ.
بذاية أحذاخ الزوايحيه مه فحزة شباب األبطال
تجذؤ ؤحذاث الشٍاٗبت هي ْتشٓ ضجبة ؤثكبلْب ثٌ٘وب ٚبى ثةهٛبًْاب ؤى تجاذؤ ؤثٛاش ثٛخ٘اش
ٍهي ْتشٓ الكَٓلْٔ .برت٘بس تل ٙالٓتشٓ هي ٖجج الٛبتجبى بى دل يلٖ ضٖء ْ٘ذل يلاٖ ؤى
ّزُ الٓتشٓ ّٖ التٖ هٌاتْوب ْْوب آرشا للا٘بٓ لن ٗٛي ْٗٓوبًْب هي ٖجاجًْ .لاٖ ساج٘ج
الوخبل ٍْٖ ثذاٗٔ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» ٗسلف هاوذ ضٛشٕ الؿاَء يلاٖ هْٓاَم الواَت
ثسجت الزَو.
«ؤث ٖٛهَت ربلٖ ٍاٛقٓبل هي حَلٖٗ .ج ٖٛثًؿْن هًاٖ .لان ؤياذ ؤثٛاٖ
ْٗف يٌذهب ٗؿشثٌٖ ؤحاذ ؤٍ حا٘ي ؤْٗاذ ضا٘ئب .ؤسٕ الٌابس ؤٗؿاب ٗجٛاَى.
الوزبئ ْٖ الشّٗ .الٗاف ٍالاشة.
ّ ياي الجٛابء .الزاَو ٗاالوٌٖ .ؤهاع ٍؤهاع
رات هسبء لن ؤستكى ؤى ؤٚا ّ
ؤغبثًٖ .ؤتٗ٘إ ٍال ٗخشد هي ْوٖ َ٘ش رَ٘ـ هي اللًبة .ؤهٖ تَٗل لٖ ثا٘ي
لاهٔ ٍؤرشٕ7
 ؤس ، ٛسٌْبرش بلٖ قٌزٌّٔ .ب٘ رجاض ٚخ٘اش .لاي تجٛاٖ يلاٖ الخجاضيٌذهب ًجلٍ قٌزٔ .الٌبس ٌّب٘ ٗإٚلَى حتّٖ ٗطجًَا»(ضاٛشٕ71777 ،
.)6
ٗجذٍ رل٘ب ؤى الشٍإ ًٌٖٗ هاوذ َّ ْٖ هشحلٔ هي الًواش ْٗٓان ْْ٘اب هًٌاٖ الواَت
ًٍٗلن ؤى هي هبت لي ًَٗد ؤثذا ،لزلٗ ٙج ٖٛيلٖ هَت ربلِ ٌٍٗاَح ٍٗجٛاٖ يلاٖ رَياِ
الزٕ ؤٍدٕ ثا٘بتِ .حن ٗج ٖٛيلٖ رَو الٌبس ٍٗشٍٕ لٌب ثٛبءّن يلٖ ؤًٓساْن هخبْأ ؤى
ٗوَتَا رَيب لٛي سَن يلوِ ثوَْٓم الوَت ٍالٓٗاش الزبلات للواَتٌّ .اب٘ ثػا٘ع ؤهاج
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للٌزبٓ حٌ٘وب تَٗل لِ ؤهِ سٌزّت بلٖ قٌزٔ ٍسَِ ًٌزَ هي الٓٗش ٍالزَو .لٛي سشيبى
هب ًٗلن حٗ٘ٗٔ الا٘بٓ الوشٓ ْٖ قٌزٔ7
«ْٖ قٌزٔ لن ؤس الخجض الٛخ٘ش الزٕ ٍيذتٌٖ ثِ ؤهٖ .الزَو ؤٗؿاب ْاٖ ّازُ
الزٌٔ ،ل ٌِٛلن ٗٛي رَيب ٖبتال»(م.س.)97 7
ْٗٓن هي لاي َٖلِ ؤًِ ٚبى ْٖ يوش ٍْٖ سي ًٗلن ْ٘اِ ؤى ٚاج هاب ٖبلتاِ ؤهاِ ياي
قٌزٔ هب ّٖ بال ٍيَد ٚبرثٔ ٍرٌٔ هضٗٓٔ.
ثذاٗٔ الشٍاٗٔ ْٖ «الز٘شاى» ٚبً هي ْتشٓ الطجبة ح٘ج ٚبى ربلذ سراال سضا٘ذا تٗاى
الٌسبء ْٖ ْخ سرَلتِٚ .بى ربلذ ْٖ ثذاٗٔ الشٍاٗٔ ٖذ ؤتن الشاثى ٍلن ٗسوح لِ ثبلاذٍام ْاٖ
الوذسسٔ(هاوَد.)92 79924 ،
«ٗو ٜغشاخ ثلَس ْؿبء سبحٔ الج٘ الؿ٘ٗٔ اًْبل يلْ٘ب الس٘ذ ؤهبى ثبلؿاشة
ٍثاضاهِ الزلذٕ الًشٗؽْ .بلطوس لن تكلى ثًذ ًْلاٖ غاَتْوب اسات٘ٗه
ْزإٓ هي الٌَم ٍرشر هي الُشْٔ هسشيب .ه ٜؤً٘ي الس٘ذٓ ثلَس ْؿابء الزاَ
ْٛبً تذيَ يلِ٘ ٍتئيٚ .بى رسوْب هٛطَْب توبهب ٍنبّشا للً٘بى ...حتوب لن
تشتذٕ الوالثس الذارل٘ٔ ٚبلًبدٓ ٗخشد الس٘ذ ؤهابى هاي الُشْأ ٍْٗبروْاب
ٍٗشهْ٘ب ثبلابئفٖ .جج ؤٗبم  ٌٚيلٖ سلن الساكح ٍؤلًات ثكابئشتٖ الَسٖ٘أ
ؤتتٌٖ ثلَس ٍرلس يلٖ الذسد ثبلٗشة هٌٖ ٍثذسرٔ ٍاحذٓ ْشًْا تٌَستْاب
بلٖ اٛيلٖ.
ٖل لْب الس٘ذٓ ثلَس لوبرا ٗؿشث ٙالس٘ذ ؤهبى ثٛخشٓ؟
ؾاٍٖ ٛبل 7
  ًِٛل٘س سرال حٗ٘ٗ٘ب.سإلتْب7
 هبرا ًٌٖٗ ل٘س سرال حٗ٘ٗ٘ب؟ اً ال تًلن ّزُ اٛهَس»(ًٓسِ.)91 -99 7ٗجذٍ ؤى ربلذا ٚبى ْٖ هشحلٔ هي الًوش ًٗلن ِْ٘ هب هًٌٖ «التٌٛاِ» ٍيلاٖ ٖاذس هاي
الشرَلٔ هب ٗٓتي ثبلٌسبء لٛي ٗٓتٗذ التزشثٔ الٛبْ٘ٔ حتٖ ْٗٓن هب تٗػذُ ثلَس هاي الٛاالم
حٌ٘وب ٗسإلِ يي سجت ؾشثْب حن اٝربثٔ ثإًِ ل٘س سرال حٗ٘ٗ٘ب ْلزا ًشٕ هاواذ ضاٛشٕ
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ٍؤحوذ هاوَدٖ ،ذ ثذءا سٍاٗتْ٘وب هي صهي ٚبً لْوب سٍٗأ ٍهْٓاَم يابم ٍساكاٖ ياي
الوَت ٍالٓٗش ٍالشرَلٔ ٍلن ٗٛي لْن تزشثٔ يو٘ٗٔ ْٖ الا٘ابٓ .ح٘اج اٍٛل ،تخذياِ ؤهاِ
ثا٘بٓ ٍآهبل هضٗٓٔ ٍالخبًٖ لًٗ ٖٛلن سجت ؾشة الضٍد ٗزت ؤى ًٗلن ثًؽ الطاٍى ٍٗزشثْب.
الحبئيز المىحذ وجىظيفه فی سزد الحجارب الشخصية عىذ الکاجبيه
بى التجئ٘ش ؤٍ صاٍٗٔ ًهش الشإٍ ؤٍ هزبل سئٗتِ الاَادث ٍالطخػ٘بت ّٖ الكشٗٗٔ التاٖ
ٗٗذم الٛبتت ِْ٘ هَاد ثٌبء الشٍاٗٔ ٍالٗػٔ بلٖ الوتلٖٗ .ثتًج٘اش آراش ٗجا٘ي يالٖأ الاشإٍ
ثبلٗػٍٔ .للتجئ٘ش يذٓ صٍاٗب 7صاٍٗٔ التجئ٘ش الذارلٖ ٍٗذل يلاٖ ؤى الاشإٍ ًٗاشِ هاب تًشْاِ
الطخػ٘ٔ ْْزا الٌَو هي الوٌهَس ٗشتجف استجبقب ٍح٘ٗب ثإحبس٘س ٍضاًَس الٛبتات ًٍَي٘أ
هًبلزتِ للوَؾَو ،لزالٗ ٙستً٘ي ِْ٘ الشإٍ ٍْاٖ ساشد اٛحاذاث ٍتٗاذٗن الطخػا٘بت
ثبلؿااو٘ش اٍٛل ؤٍ الوخبقاات ؤٍ ثبلؿااو٘ش الُبئت(ه٘شغاابدٖٖٖ .)273 -272 79961 ،ااذ
استخذم الٛبتجبى التجئ٘ش ؾو٘ش الوتٛلن ٛى ؤحذاحْب ٚبً هساتَحبٓ هاي ح٘بتْواب ْْاٖ
اٚٛخش تٌبسجب ثبلٌسجٔ بلٖ الضٍاٗب اٛرش .هاوذ ضٛشٕ َّ ًٓسِ ٗاذحٌب ياي ًَي٘أ ح٘بتاِ
ٍس٘شتِ الزات٘ٔ ْٖ سٍاٗتِ« 7ؤًب ال ؤَٖل ؤى ّزا الًواجّ ،اَ سٍاٗأ ٍال ؤٖاَل ؤًْاب سا٘شتٖ
الزات٘ٔ ؤٍ سشد اٛحذاث ثطٛج هتسلسج ٍهتػج ٚوب ال ؤَٖل ؤًْب س٘شٓ رات٘أ ْاٖ ّ٘ئأ
الشٍاٗٔ .ال ْٗوٌٖ ْٖ الٛتبثٔ الػذٔ ؤٍ الٛزة ٚج هب ٚتجتِ ٚبى هستَحبٓ هي الَاٖى سَاء
يطتْب ؤٍ لن ؤيطْب»(ًٗال يي ْشٗزابتْ .)912 71777 ،واي الكجً٘اٖ ؤى ٗساشد الٛبتات
ؤحذاث ح٘بتِ ٍٍٖبئًْب ثبلؿو٘ش الوتٛلن ْْٖ اًٛست ٍاٛهخاجْ .اال ٗوٌٌٛاب يلاٖ ساج٘ج
الوخبل ،ؤى ًتػَس ّزا الٛن الْبئج هي السشد للشٍاٗٔ دٍى استًوبل ؾو٘ش الوتٛلن ْْ٘ب.
«يخشت يلٖ دربرٔ ه٘تٔ .ؾووتْب بلٖ غذسٕ ٍسٚؿ بلٖ ث٘تٌب .ؤثَإ ْٖ
الوذٌٗٔ ،ؤرٖ ْٖ سٚي هاذدً ،ػآِ اٛيلاٖ هشْاَو ْأَ ٍسابدٓٗ .تآٌس
ثػًَثٔ .يٌ٘بُ الٛج٘شتابى الازاثلتبى تشٖجابى هاذرج الجابةٗ .اشٕ الذربرأ.
تت٘ٗم يٌ٘بُٗ .جتسنٗ .تَسد ٍرِْ الٌا٘جٗ .تاش٘ ٚإًاِ ٗٓ٘إ هاي اَوابء.
ٗسًج ْشحب ،ؤيخش يلٖ الس٘ٛيٗ .سًج ٍٗلْج .ؤٍلّٖ ٍرْاٖ ٖجلأ الوطاشٔ7
ح٘ج ؤسٕ ؤهٖ تَلّٖ ٍرْْب ٍتػلّٖٖ .ل رْشا« 7ثسن اهلل .اهلل ؤٚجش»ّٛ .ازا
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سؤٗ الٛجبس ًٗٓلَى .رثاتْب حتّٖ آًػج سؤساْب .اًتهاشت ؤى ٗسا٘ج دهْاب.
ؤدلْٛب لًج الذم ٗس٘ج هٌْبٗ .س٘ج ٖل٘ج ٖبتن هي حٗت يٌْٗب»
ال َٗٛى السشد ْٖ هخج ّزُ التزشٗٔ الوشٓ هاحشا بال ثبساتًوبل الؿاو٘ش الواتٛلن ْاةرا
ٚبى سشدّب ثبلؿو٘ش الُبئت ستٓٗذ تإح٘شّب توبهب ْْذا هب ٗوٛي تزشثتْب يٌذ الوتلٖٗ.
ٗتٛلن َّضٌگ گلط٘شٕ الٛبتت الشٍائٖ ٍالٌبٖذ الطْ٘ش يي الوٌهَس ٍالتجئ٘ش ْٖ سٍاٗأ
«الز٘شاى» ٍٗشٕ ؤى ربلذا َّ الشإٍ ْْ٘ب ح٘ج ٗزتبص هشاحج يواشُ هاي الكَٓلأ حتاٖ
الطجبة ْ٘جلٍ السي الخوبً٘ٔ يطشٌٍٓٗ ،تٗج هي السزي بلٖ الخذهٔ الًسٛشٗٔ ًستك٘ى ؤى
ًستطّ س٘شٓ الٛبتت ْٖ الشٍاٍٗٔ .بى لن ٗٛي ربلذا هتًلوب ْٖ الوذسسٔ ٍٗضد ْٖ الخذهٔ
الًسٛشٗٔ هجبضشٓ ثًذ رشٍرِ هي السزي ٍَّ الشإٍ بال ؤى الشإٍ الاٗ٘ٗاٖ ّاَ الٛبتات
ثًٌِ٘(گلط٘شًٕٗ ،ال يي آٖبئٌْْٖ .)19 -11 79959 ،اب ٗػابسحٌب گلطا٘شٕ ثاإى الاشإٍ
(ربلذ) ْٖ «ر٘شاى» ٗسشد ؤحذاث ح٘بٓ الٛبتت .ثتًج٘ش آرش الشٍاٗأ ّاٖ السا٘شٓ الزات٘أ
للٛبتت ْٖٓ .الشٍاٗٔ ٍنّ الٛبتت التجئ٘ش الوٌبست ٍالوٌهَس اٛهخج ْاٖ ساشدُ لٜحاذاث
ٚوب ًشاُ ْٖ هب ٗلٖ7
«لن ٗخكش ثجبلٖ ٖف ؤى َالهخبى ٗستذيٖ الطاشقٔ ٍٗزلاجْن يلاٖ قٓاج.
ْبلطشقٖ ٗوس ٙث٘ذٕ ٌٌْكلٕ سَٗٔ ٚبً دهَو ؤهٖ تتسبٖف يلٖ رذْٗب
ٗتَّٖ ؤثٖ يي توتوتِ ٌٍٗتػت ٍّٗٗ يلٖ يتجأ الجابة ٍٗشهٌٗاٖ ثجػاشُ
تشسج ثلَس اثشاّ٘ن رلّ الس٘ذ ؤهابىٌٗ .كلإ اثاشاّ٘ن هاي الج٘ا اًكالٖأ
السْن هي الَٗس َٗديٌب رَاد تَْٕ٘ ٍٗػبحجٌب حتٖ ثذاٗٔ الطبسوٗ .تَساف
هْذٕ الجٗبل ٍٗتَساج الطابقش حج٘ات .لٛاي ال ٗشتؿاٖ َالهًلاٖ رابى»
(هاوَد.)11 79924 ،
ٌْْب ارتبس ؤحوذ هاوَد الوٌهَس الوٌبست ٍالتجئ٘ش اٛهخج لسشد رٚشٗبتِ ْاٖ هشحلأ
الوشاّْٗٔٗ .ذ ؤحسي االرت٘بس ْْ٘ب ٍؤغبة ِْ٘ ْبرا ارتبس هٌهَسا آرشا ٛرٕٓ حٗب ْٖ التإح٘ش.
عمل بطلی الزوايحيه المزاهقيه فی المقهی
هي الَٗاسن الوطتش ْٖ ٔٚالشٍاٗت٘ي ربغٔ هاي ح٘اج الوًٌاٖ ٍالوؿاوَى ّاَ يواج
الجكل٘ي ْٖ الوْٖٗ ٍْٖ هٗتجج الًوش ٍسًٗابى الطاجبة ٚبًا الوٗابٍّٖ ،ال تاضال هااج
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ارتوبو لٜغذٖبء ٍاٖٛبسةْٗ .ذ ٚبً الوٗبّٖ نبّشٓ هٌتطشٓ ْٖ تل ٙاٛصهبى ٍْٖ تلاٙ
الًَٗد ْٗذ ٚبى هاوذ «الخجض الابْٖ» ٍربلذ ْٖ «ّوسبِّٗب»(الز٘شاى) يوال ْٖ الوْٖٗ
ٍٗاتٛبى ثبلٌبس ْٖ .الاٗ٘ٗٔ ،تذل الوْٖٗ ْٖ الشٍاٗت٘ي يلٖ الذٍس الواَسٕ الزٕ لًجتاِ
اٛر٘شٓ ْٖ ح٘بتْوب ْْٖ اًًٛبس لتزبسثْوب ْٖ هٗتجج يوشّوب ْٗذ يواال ْْ٘اب ًٚو٘اج
ٍصثًَب ؤٍ ًبدال ٍيبهال.
«يخش لٖ ؤثٖ يلٖ يوج ْٖ هْٖٗ ضًجٖ ْٖ ًٓس الااٖ .غابحت الوْٗاٖ
هجتَسٓ ٗذُ ال٘سشٕٖ .ذهٌٖ بلِ٘ ؤثٖ7
 ّب َّ را اثٌٖ .برا ايتذٕ يلِ٘ احذ السٛبسٕ ؤٍ الاطبض٘ي ثواب ال ٗل٘إثِ ْسَِ اصّٕ لِ سٍحِ.
ؤيوج هي السبدسٔ غجبحب حتّٖ هب ثًذ هٌتػّ الل٘جٚ .ج ضْش ٗزاٖء ؤثاٖ
يٌذ غبحت الوْٖٗٗٗ .ذم لِ ٚإس ضابٕ حان ًٗك٘اِ حالحا٘ي ثسا٘كٔ ياي
يولٖ.
للوْٖٗ صثٌبئُ الٌْبسَٗى ٍصثٌبئُ الل٘لَ٘ى ْٖ .ؤٗبم الًكاج ٗلتٗاٖ الٌْابسَٗى
ٍالل٘لَ٘ىٗ .تاذحَى يي ح٘بٓ الٌْبس ٍ الل٘ج.
ؤدري الٍ ّ٘ٛالسزبئش ْٖ الخٓبء .ح٘ي ؤتسخش ٛحذ صثٌبء الوْٖٗ ًٗكٌ٘اٖ
«سجس٘ب» هي ال ّ٘ٛؤٍ ٚإس روش ؤٍ ٖشغب هي هًزاَى الاطا٘ص .تٗ٘اإت
ّالهب ؤغٓش ؤرؿش يذٓ هشات .هشؾ »(ضٛشٕ.)97 -16 71777 ،
ٌْٗج ٚج هب ٗتًبقٖ ْٖ الوٗبّٖ هي هخذسات ٍيذد سبيبت الًوج ْْ٘ب ٍ ٔ٘ٓ٘ٚاست٘بد
الضثَى بلْ٘ب ٗٓ٘ذ الٗابست ثوًشْأ هاواذ ضاٛشٕ الذٖ٘ٗأ ثْازا الوٛابى ٍثٛاج َٖاًٌْ٘اب
ٍقَٗسْبْ ،خبلذ ٗاػج يلٖ الًوج ْٖ الوْٖٗ يجش ربسُ الَس٘ف ٚوب حػج ًه٘شُ هاوذ.
« -بثٕ يٌذ الس٘ذ ؤهبى حتٖ ؤسرى هي الَٗٛا ْٗ .اذ تًْاذ ثاإى ًٗك٘اٙ
ؤرشا .تًوج لِ ؤيوبلِ ْٖ الوْٖٗ»(هاوَد.)41 79924 ،
بى ربلذا رج٘شا ثَٗاً٘ي الوٗبّٖ ٍهب ٗزشٕ ْْ٘ب هي ؤهَس ٍقَٗس ْاٖ هذٌٗتاِ ؤّاَاص
ؤٗؿب7
ٗشتبد هختلّ الٌبس هْٖٗ الس٘ذ ؤهبى ًْوبل الوؿخٔ ثًذ اًػشاْْن هي الًوج ٗإتًَْب
ْبلوسبْشٍى الوستكشَٖى حتٖ ٗساتٗلَى السا٘بساتْ٘ ،طاشثَى ٌْزبًاب ؤٍ ٌْزابً٘ي هاي
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الطبٕ ْْ٘ب ..حن ٗطشثَى الٌبسر٘لٔ ٌٍٗكلَٗى ْوٌز ضْش يلٖ يولٖ ْٖ هْٖٗ الس٘ذ ؤهابى
التٗ٘ ثإًبس هختلٓ٘ي هب ٗ ٌٖ٘ٓٛهذٕ الا٘بٓ(م.س.)53 7
ّزا الَغّ الوَؾَيٖ ٍالوًشْٖ الطبهج ثبلطخػ٘ٔ ال ٗاػج بال ثبلتزشثٔ .ثتًج٘ش آرش،
هي ٚبى يو٘ال ؤٍ يبهال ْٖ الوْٖٗ ٗساتك٘ى حػاشا ؤى ٗجاذو ضخػا٘ٔ تاذيٖ الوًشْأ
ثزو٘ى الٌبس ثوختلّ قجبيْب ٗ ِ٘ٓٛهذٕ الا٘بٓ .لٛي ٌّب٘ ْشٔ ٍارتالِ ْٖ ضخػا٘ٔ
هاوذ ْٖ «الخجض الابْٖ» ٍضخػ٘ٔ ربلذ ْٖ «ّوسبِّٗاب»(الز٘اشاى) ْواواذ ٗتًابقٖ
الوخذسات ٍالخوَس ْاٖ الوْٗاٖ ح٘اج ؤهشؾاِ رلا ٙلٓتاشٓ .لٛاي ربلاذ سَان تًبقْ٘اب
ٍاستًوبلْب ٍتَْشّب ْٖ الوْٖٗ لن ٗٗتشة هٌْب ٍلن ٗتلَث ثذًسْب.
«هْٖٗ الس٘ذ اهبى ٚبً يلٖ ضٛج هشثى ٚج٘ش ٍلْب ههلٔ تهلْب ْٖ الػاّ٘
ْٖ الوٗذهٔ ٚبى ْْ٘ب حالث َشِ 7اٍٛلاٖ ٚبًا هخضًاب ٍالخبً٘أ تٌابم ْ٘اِ
الًٌبٚت ٍالخبلخٔ للس٘ذ ؤهبى ْٛبً هخػػٔ لسْشاتِ ٍلطشة الخوش ٍتًبقٖ
التشٗب٘ هى سْبِٖ»(ًٓسِ.)54 7
الذور الباهث لألب فی إدارة البيث
هي الوؿبه٘ي الوطتش ْٖ ٔٚالشٍاٗت٘يَ٘ ،بة دٍس اٛة ْْ٘وب ٍيذم حؿاَسُ ْاٖ بدسآ
الا٘بْٓ .طخػ٘ٔ اٛة ْٖ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» لن تاوج يٌَاًب ٍبسوب لْب هاب ٗاذل يلاٖ
يذم َّٗٔ اٛة للشإٍ ٍاهتًبؾِ ًٍَٓسُ هي ؤة ٖتج ؤربُ الػُ٘ش َؿجب ٚ ًِٛابى رَيبًاب
ٗكلت الكًبم ٍٚبى ٖبس٘ب هى ؤهِ ٍيذٗن الشحؤَٗٗ .ل الشإٍ يي ؤثِ٘7
«ؤثٖ ًَٗد ٚج هسبء ربئجب ..بى ؤثٖ ٍحص .يٌذهب ٗذرج ال حشٚأ ،ال ٚلوأ
بال ثةرًِ ٚوب َّ ٚج ضٖء ال ٗاذث بال ثةرى اهلل ٚوب سوً الٌبس َٗٗلَى.
ٗؿشة ؤهٖ ثذٍى سجت ؤيشِْ .سوًتِ هشاسا َٗٗل لْب7
 سااإّزش٘ ٗااب اثٌاأ الٗاجاأ .دثااشٕ ؤهااش٘ ٍحااذ٘ هااى ّاازٗيالزشٍٗي»(ضٛشٕ.)91 71777 ،
ًالحم ؤى هاوذا ٗسوٖ ؤثبُ ٍحطب لِ سلكبى ٚسلكٔ الاشة ال ؤهاش بال ثاإهشُ ٍبسادتاِ
ٗؿشة ؤهِ ثذٍى سجتٍ ،دائوبً ْٗذدّب ثبلْزش ْٖ ح٘ي ؤًِ لن ٗٛاي لاِ دٍس لاِ ْاٖ بداسٓ
الج٘ ٍح٘بٓ اٛسشْٓٛ .لوب ٚبى ًَٗد بلٖ الج٘ ٚبى ربلٖ الَْبؼ ٍيٌاذهب اسساج هاواذ
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بلٖ الًوج ْٖ الوْٖٗ استاَر يلٖ ؤرشُ ٍاستلوِ هي غبحت الوْٖٗ ثاذال هاي هاواذ.
ٍٚزل ٙثبلٌسجٔ بلٖ ؤثٖ ربلذ اٍستب حذاد ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ْلا٘س لاِ ؤٕ دٍس ْاٖ
بداسٓ الا٘بٓ.
لٛي ٗختلّ اٍستب حذاد يي ًه٘شُ ثًذٓ هالحهبت َْْ سرج ٚبدح ٗطًش ثبلوسااٍل٘ٔ
تابُ ؤسشتِ لٛي الهشٍِ الػًجٔ التٖ هشت يلٖ الجالد ْٖ الخالحٌ٘٘بت رًلتِ ٗٓٗاذ صثًَاِ
هي الاذادٓ ٍٗٓتٗش7
«ٚبى ؤثٖ َٗٗل اهلل ٚشٗن ٍَّ الشصأ .لن ٗٓٗذ ؤهلِ ٚخ٘شا ْجًذ هب ْٗذ هٌْتِ
ؤرز ٗٓٛش ْٖ الاج ْبلذَٗى تتشاٚن حتٖ الضسدٍم»(هاوَد.)13 79924 ،
سَن هابٍالتِ ٍرَْدُ لن ٗػج اٍستب حذاد الٖ حج ْ٘زلس ْٖ الج٘ .
«ؤَلٕ ؤثٖ الذٚبى ثبلٛبهج ٍٖذ ايتَ ْٖ ّٛشْتِ ٍٖذ غٌى هسجأ لْب الاّ
حجٔ»(ى.م.)91 7
برى ٗٓٗذ اٍستب حذاد دٍسُ ٚوً٘ج للًبئلٔ ًْ٘٘ص ثْازُ الػاَسٓ بلاٖ ؤى ٗؿاكش بلاٖ
الزّبة بلٖ ال َٗٛهي ؤرج الًوج .لٛي الًوج ٌّب٘ لن ٗزذِٗ ًًٓب ْٛابى ٖلواب ٗشساج
الٖ ؤّلِ هب ؤرجش ربلذ يلٖ الًوج ْٖ هْٖٗ الس٘ذ ؤهبى حتٖ تتستوش الا٘بٓ.
الطزيقة الحمثيلية فی جقذيم الشخصيات
حؤ حالحٔ قشٔ ٗستخذهِ الشٍائٖ ْٖ تٗذٗوِ للطخػ٘ٔ ْبٍٛلٖ الكشٗٗٔ الوجبضشٓ التٖ
ٗتٓٛج الشإٍ ثتٗذٗوْب ًٍٗكٌ٘ب سؤِٗ ْْ٘ب غشٗاب؛ ٍالخبً٘ٔ تٗاذٗن الطخػا٘ٔ ياي قشٗإ
يولْب ٍدٍسّب هى ضشح ٍتًٗ٘ت ٍتال٘ج ؤٍ ثذًٍِ؛ ٍالخبلخٔ تٗذٗن ثبقي الطخػا٘ٔ دٍى ؤٕ
تًلٕ٘ ٍضشح ٍتٓس٘شْ .تٗذٗوْب َٗٛى يجش توخ٘ج يَاقْٓاب ٍؤحبس٘ساْب ْبلٗابست ٗتًاشِ
يلْ٘ب ثكشٗٗٔ َ٘ش هجبضشٓ(ه٘شغبدْٖٖٓ .)999 -911 79961 ،اٖ الكشٗٗأ الُ٘اش هجبضاشٓ
ٗٗذم الشإٍ الطخػ٘ٔ يجش ؤْٛبسّب ؤٍ ايوبلْب ؤٍ يجش الاَاسات التاٖ تزشْٗاب(ًزن79646 ،
.)65
بى الشٍاٗت٘ي «الخجض الابْٖ» ٍ«ّوسبِّٗب» لًَْٛوب ٌٗتو٘بى بلٖ ْاي السا٘شٓ الزات٘أ
ٍالشإٍ َّ الوتٛلن .برى ٗٛاَى لْواب قشٗٗأ ربغأ ْاٖ تٗاذٗن الطخػا٘بتْ ،جواب ؤى
الطخػ٘ت٘ي ّوب الشاٍٗبى ْةًْوب ال ٗستكً٘بى ؤى ٗتاذحَا يي ؤًٓساْوب ثكشٗٗأ هجبضاشٓ
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ٍثػشاحٔ ثج ٗزت التًشِ يلْ٘وب يجش حَاساتْوب ٍؤًْبلْوب ًٍٓس٘تْوب ٍغشايْب هاى ًٓساِ
ٍاٙرشٗيْٗ ،ذ ٖذه الطخػ٘تبى(هاوذ ٍربلاذ) ثكشٗٗأ التٗاذٗن التوخ٘لاٖ للطخػا٘ٔ
ٍثكشٗٗٔ َ٘ش هجبضشًْٓ .لٖ سج٘ج الوخبل حٌ٘وب ٗطتذ الزَو يٌذ هاوذ َْْ ال ٗتَٖى هي
اٙرشٗي ؤى ٗكًوَُ ٍال ٌٗتهشّن.
«ح٘ي ٗطتذ يلّٖ الزَو ؤرشد بلٖ حّٖ «ي٘ي ٖكَ٘ـ» .اْتص ْاٖ الوضاثاج
يي ثٗبٗب هب ٗاٚجٍ .رذت قٓال ٗٗتبت هي الوضاثج هخلٖ ْٖ .سؤسِ ٍؤقشاْاِ
ثخَس .حبْٖ الٗذه٘ي ٍح٘بثِ هخَٗثٔ»(ضٛشٕ.)97 71777 ،
ل٘س ضخػ٘ٔ هاوذ هي الٌَو الزٕ تٌتهش احذا ٗكًوْب سَاء ٚبى ؤهِ ؤٍ ؤثبُْ ،اإثَُ
َّ الشرج الُ٘ش هتاوج لوساٍل٘تِ ْٖ الا٘بٓ ٍاٛسشْٓ .وي ثذاٗأ الشٍاٗأ ًٗتواذ هاواذ
يلٖ ًٓسِ ْٖ الجاج يي الكًبم.
«ثًذ ّزا االٚتطبِ غشت ،ؤح٘بًب ،ؤرّت ؤثًذ هاي حٌّ٘ابٍ 7ح٘اذا ؤٍ غااجٔ
ؤقٓبل الوضاثج»(ى.م.)99 7
ٚبى لواوذ ؤخ غُ٘ش ؤٗؿب لٛي ضخػ٘تِ تختلاّ يٌاِ توبهاب ٍٚازل ٙقشٗٗتاِ ْاٖ
الكلت ٍالساال« .ؤرٖ ٗجٗ ،ٖٛتلَٕ ؤلوبٗ ،ج ٖٛالخجض»(ى.مْ .)91 7جبلتبلٖ تهْش ضخػ٘ٔ
هاوذ الًػبه٘ٔ يجش  ٔ٘ٓ٘ٚتػشِْ ٍتًبهلِ هى اٛحذاث.
ْؿال يي تٗذٗن الطخػ٘ٔ يجش الاذث ٗوٛي استزالءّب يجش الاَاس ؤٗؿاب ٚواب ٗوٛاي
سغذ ضخػ٘ٔ هاوذ يجش حَاساتْب ْ٘وب ٗلٖ7
«سإلتْبّ 7ج الوشؤٓ ؤٗؿب ٗوٛي ؤى تذرج السزي؟ لوبرا؟ بًٌٖ ؤساإلًً .ان.
ّٖ ؤٗؿب برا ًْل ض٘ئب ٖج٘اب هى الٌبس .ؤَٖل لْب ح٘ي تلَهٌٖ يي َ٘ابثٖ7
سَِ ؤّزش ّزا الج٘ الٗزس .لي ؤياَد بل٘اِ ؤثاذا .ؤًا ّٛازا برى ٗاب ّازا
الخٌٓس .ؤً ّٛزا برى هي اٙى .هبرا ؤَٖل يٌ ٙيٌذهب تٛجش؟»(ى.م.)12 7
يجش الاَاس الزٕ ارشاُ هاوذ هى ؤهِ ٗوٛي استطٓبِ ضخػ٘تِ ثزاالءْْ .اَ ٗوتلاٙ
ضخػ٘ٔ رشٗئٔ تو٘ج بلٖ ٚطّ الاٗ٘ٗٔ ٍتٗػٖ الاٗبئٕٗ َْْ .سإل ؤهِ يي ٖؿابٗب ْ٘واب
تخااع الساازي ثبلٌساابء ثااذال يااي ؤساائلٔ هٛااشسٓ ٍسٍتٌ٘٘اأْ .بلتٗ اذٗن الُ٘ااش هجبضااش
للطخػ٘ٔ(ضخػ٘ٔ ربلذ) ٍاؾاب ٍرل٘ب ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» .ثتًج٘ش آراش ٗاتن التٗاذٗن
يجش الًٓج ٍالًوج ؤٍ الاَاس هى اٙرش.
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ٌّب ًشد ثًؿبً هي ؤًْبل ٍتػشْبت ٍحَاس الطخػ٘ٔ ربلاذ هاى بهاشؤٓ تاذيٖ ثلاَس ٚاٖ
ًتًشِ يلٖ ربًت هٌْب7
«ٌّب٘ بقبس ٚج٘ش للػَس يلٖ الزذاس ٍٖذ اًتهن ِْ٘ يذٓ غَس للسا٘ذ ؤهابى
ٍثلَس ٍَ٘شّوب.
 الس٘ذٓ ثلَس لوي ّزُ الػَسٓ؟ ّزُ غَسٓ ؤرتٖ ّج تشٗذّب صٍرٔ لٙ؟ٗاوش ٍرْٖ رزال.
 ال ..ال ؤسٗذ. ّج تشٗذ ؤى تػجح صٍرٖ؟اًهش بلْ٘ب ًًَْْ٘ب تجشٔ ٍالؿاٗ ٙؿى ثػوتِ يلٖ رذْٗب الًشٗؿت٘ي.
 لوبرا ال تَٗل ض٘ئب؟اتزشؤ ٍؤسد يلْ٘ب ثػَت ِْ٘ ثأ7
 هبرا ؤغٌى ثًزَص هخلٙ؟تطشو ثبلؿا .ٙالس٘ذٓ ثلَس لْب ٍاحذ ٍحالح٘ي سٌٔ»(هاوَد.)91 79924 ،
ْوي رالل الاَاس ٍْٖ ّازا الٓػاج هاي الشٍاٗأ ًستطاّ ضخػا٘ٔ ربلاذ الػاشٗأ
ٍالَاؾأ ْْٖ ،تًجش يي هٌَٛى ٖلجْب ثػشاحٔ هي دٍى التَاء ًْجش التٓبياج هاى اٛحاذاث
ٗتؿح ؤى الطخػ٘ٔ(ربلذ) ضخػ٘ٔ حْ٘ٔ .تاوش ٍرْْب رزال هي ؤدًٖ هضحٔ.
الشخصية الفاعلة والذيىامية لبطلی الزوايحيه
ٗٛتوج ثٌبء الطخػ٘ٔ الشٍائ٘ٔ ثتػٌْ٘ٓبْ .بلتػٌّ٘ حبرٔ سٍائ٘ٔ ال هٓش هٌْاب ْتػاٌّ
الطخػ٘بت يلٖ ؤسبس الطخػ٘ٔ الساٍ ًَٔ٘ٛالذٌٗبه٘ٔ(الوتاَلأ)ْ .بلطخػا٘ٔ السأًَ٘ٛ
ّٖ التٖ لن تتُ٘ش حتٖ الٌْبٗٔ ؤٍ تتُ٘ش رضئ٘ب .ثتًج٘ش آرش ّٖ ْٖ الٌْبٗٔ ٚوب ٚبًا ْاٖ
الجذاٗٔ .ال تُ٘شُ الاَادث ٍال تاحش يلْ٘ب .لٛي الطخػ٘ٔ الٓبيلٔ ٍالذٌٗبه٘ٔ ّٖ ،التٖ تتُ٘ش
دائوب ٍتتاَل ْٛشٗب ٍيٗذٗب ٍٗتُ٘ش ؤرالْٖب ٍتػشْْب ْٖ الشٍاٗٔ(ه٘ش غبدٖٖ-999 79961 ،
 .)991لٛي ضخػ٘ٔ هاوذ ْٖ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» تتُ٘ش ثبًااذاس ثكاٖء ٍٖاذ ٚساشت
ّزا التًشّٗ الٌوكٖ ثتُ٘شّب الُ٘ش هستوش ٍالوتجبيذْ .طخػ٘تِ تطشو ثابلتُ٘٘ش ٍالتااَل
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ْٖ ًْبٗٔ الشٍاٗٔ ٍلن ٗٛي تُ٘٘شّب سشًٗب ٍحبدا ثج ثبًاذاس ّبدت ٍثكٖءْ .بلطاشاسٓ اٍٛلاٖ
للتُ٘٘ش تٌكلٕ هي السزي ح٘ج ٗتًشِ ِْ٘ يلٖ سرج هخّٗ ٍهًبسؼ س٘بسٖ للاَٛهأ
الوُشث٘ٔ هاتزض ٗٛتت اٛر٘ش يلٖ ح٘كبى الازض ضًشا ٗلٓ اّتوبم هاوذ ٍٗزتزثِ.
« -هبرا تٛتت؟
 ؤٚتت ث٘ت٘ي للطبيش التًَسٖ ؤثٖ الٗبسن الطبثٖ. هبرا َٗٗل ّزا الطبيش؟ ّزا هب َٗٗلِ7برا الطًت َٗهب ؤساد الا٘بٓ
ٍالثاذ للاا٘ج ؤى ٌٗاازلٖ
ٖلتِ لِ ثةيزبة7

ْالثذ ؤى ٗستزا٘ت الٗاذس
ْالثذ للٗاا٘ذ ؤى ٌٗٛاسش

 يه٘ن. ّج تْٓن هب َٗٗل؟ ٚال ،ل ٌِٛيه٘ن ،ؤحس ؤًِ يه٘ن»(ضٛشٕ.)961 -969 71777 ،«قلج هٌِ ؤى ًٗ٘اذ يلاّٖ الج٘تا٘ي للطابيش التًَساٖ يئاذٓ هاشات حتاٖ
حٓهتْوب»(ى.م.)969 7
ثًذ اقالٔ سشاحِ هي السزي ٗطتشٕ هاواذ ٚتبثاب ْاٖ َٖاياذ اللُأ الًشث٘أ حتاٖ
ٗتًلوْب ثبلٛبهج ًْ٘ذُ ؤحذ ؤغذٖبءُ ٍَّ ،ؤخ الوًبسؼ الازٕ يشْاِ يلاٖ الطابثٖ الطابيش
التًَسٖ ثإى ٗٛتت لِ ٚتبة تَغ٘ٔ بلٖ هذٗش ْٖ الٗشٗٔ حتٖ ًٗلن ؤقٓابل الٗشٗأٌٗ .تْاض
هاوذ الٓشغٔ لٗ ٖٛاذث تُ٘٘شا رزسٗب ْٖ ح٘بتاِ يجاش التًلا٘ن ًٍٗكاٖ هًٌاٖ لا٘بتاِ
(سارى ًٓس الوػذسًْ .)113 -112 7لٖ بحشّب ٗاذث تُ٘٘شا رزسٗب ْٖ ح٘بتِ لٛي التُ٘٘ش
ثك٘ئب ْْزا التُ٘٘ش ال ٗتٕٓ ٍال ٌٗسزن هاى هاب رّات بل٘اِ ه٘شغابدٖٖ ْاٖ تًشٗٓاِ ياي
الطخػ٘ٔ الوتاَلٔ ٍالذٌٗبه٘ٔ ْٖ .الاٗ٘ٗٔ هسبس ح٘بتِ ٍنشٍِْ الخبغٔ سلجتِ حذٍث ؤٕ
تُ٘٘ش هستوش ٍهتَاغج ْٖ ح٘بتِْ .ةرا ٚبً ضخػ٘تِ تتُ٘ش ثبستوشاس حٌْ٘ب َٗٛى اٛهاش
يز٘جب ٍهً٘جب ٌْهشا لهشٍِْ ٍالكجٗٔ التٖ ٌٗتوٖ بلْ٘ب ٚبى تُ٘٘شُ ؾاشثب هاي الوساتا٘ج
ٍٗػًت تػذِٗٗ هي ٖجج الٗبست ٍٗٓٗذ تإح٘شُٗ« .ػٌّ ربلذ ؾوي الطخػ٘بت الذٌٗبه٘أ
ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ْٖٓ .الجذاٗٔ ٚبى ربلذ َبسٖب ْٖ الولزات َّ ،هشإّ َوش ثً٘ذ ياي
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اٛحذاث ٍالٓٗش ٍالػشايبت ْٖ الوزتوى لٛي ض٘ئب ْط٘ئب تتاَل ضخػ٘تِ ثًاذ االلتاابٔ
ثبلاضة ٍالتًشِ يلٖ ؤغذٖبء رذد هخج ث٘ذاس ٍثٌذاسٍ ،تٌؿذ ثبلتذسٗذ ْٖ هشحلٔ الطاجبة
ْْااَ ٗػااجح يلوااب ْااٖ هًبسؾااتِ للاَٛهاأ ًٍهاابم الاٛاان الااذارلٖ ٍاالسااتًوبس
الخبسرٖ»(اثشاّ٘ن تجبس ٍ آرشٍى.)35 -34 79962 ،
«ثَدٕ ؤى َٗٛى هذاس حذٗخٖ يي ركبة الاشئ٘س اٛر٘اش .ثاَدٕ ؤى ؤيلان
ثبلؿجف لوبرا لن تستٗجج الاَٛهٔ ٍْاذ اساتَٚس؟ ٌٚا ؤسٗاذ ؤى اٚطاّ
ح٘ج االستًوبس الجشٗكبًٖ ٍؤيْ٘ب»(هاوَد.)199 79924 ،
ْشدٓ ًْج ربلذ ٍتٓبيلٔ هى اٛحذاث الس٘بس٘ٔ دل٘ج ًؿزِ الس٘بسٖ ٍاالرتوبيٖ.
ًٗتٗذ َّضٌگ گلط٘شٕ ؤى ثكج سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ٗتاَل هي ًوَرد سبرد ٍثس٘ف
بلٖ ضخػ٘ٔ س٘بس٘ٔ قَثبٍٗٔ»(گلط٘شًٕٗ ،ال يي آٖبئٖ .)12 79959 ،برى ضخػ٘ٔ ربلاذ
ضخػ٘ٔ هتاَلٔ ٛى التاَل هي حبل ثس٘ف بلٖ ضخػا٘ٔ هًٗاذٓ ٍس٘بسا٘ٔ قَثبٍٗأ ال
ٗاذث بال ؤى ٗاذث تُ٘٘شا رزسٗب ْْ٘ب ٍْٖ ؤيوبْٖبَٗٗ .ل يجذالًلٖ دساتُ٘ت ْاٖ ّازا
الػذد« 7بى ربلذ الطخػ٘ٔ الواَسٗٔ ْٖ «ّوسابِّٗاب» ٌٗاتٓؽ هاي الكجٗأ الساا٘ٗٔ
ٍالواشٍهٔ ٌٍٗؿذ ارتوبي٘ب ٍٗتَٛى لذِٗ الَيٖ»(دستُ٘ت .)911 79951 ،بى الٓٗش ٗوٌى
غبحجِ هي اهتال٘ الَيٖ االرتوبيٖ ٛى الٓٗ٘ش َّ ؤس٘شا لزْلاِ ٍياذم حٗبْتاِ ٍؤه٘تاِ.
لٛي الطخػ٘ٔ(ربلذ) اساتكبو ثٓؿاج التًاشِ يلاٖ ضالٔ هاي الوًبسؾا٘٘ي الس٘بسا٘٘ي
ٍاالستجبـ ثْن ؤى ٗتُلت يلٖ ٍاًِْْٖ ،زا التاَل ْاٖ ضخػا٘تِ هاي اًًاذام الاَيٖ الاٖ
اهتالٍ ِٚالاشظ يلٖ تاػ٘لِ َّ التاَل الززسٕ ٍالواَسٕ ثًٌِ٘.
ٚبى ربلذ هطبَجب ْٖ ْتشٓ الوشاّٗٔ ْٛبً تلا ٙالٓتاشٓ تتسان ثطاٖء هاي الطا٘كٌٔ
ٍالَٖبحٔ ٗتَاقإ ربلذ هى ؤٍالد الابسْٓٛ٘ ،ساش صرابد ث٘ا َالهًلاٖ رابى ْ٘لٗاٖ يل٘اِ
الٗجؽ ْٖٓ .تل ٙالٓتشٓ ؤٗؿب ال ٗوتٌى ربلذ يي بٖبهٔ يالٖبت هاشهأ هاى السا٘ذٓ ثلاَس
صٍرٔ الس٘ذ ؤهبى ثٌ٘وب اٛر٘ش ٚبى ًٗتجشُ هخج اثٌِ ٍُٗاذٔ يل٘اِ حٌبًاِ(سارى هاواَد،
 .)95 -95 79924لٛي للتاَل ٍالتُ٘٘ش الثذ هي اًكالٔ الطشاسٓ اٍٛلٖ ْٖ ح٘بتِ ْ٘اذث
التُ٘٘ش ْٖ ضخػ٘ٔ ربلذ يٌذهب ٚبى هاتزضا ٍهََْٖبٍّ .ازا هاب حاذث ثبلؿاجف لٌه٘اشُ
هاوذ ْٖ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» يٌذهب ٚبى ربلذ هََْٖب ْٖ الازض ٌٗتهش اْٝاشاد ٗكلات
هٌِ سرج ٗذيٖ ثٌذاس هي رلّ الٗؿجبى ثإى َٗغج سسبلٔ بلٖ هٛتجٔ هزبّذَْٗ٘ ،م ربلذ
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ثبلوْؤ غبحت الوٛتجٔ هًبسؼ س٘بسٖ ٍهٌابّؽ للاَٛهأ الجْلَٗأ ٖاذ ضاٛج لزابى
ٍهزبه٘ى سشٗٔ هى سْبِٖ ْ٘كلت هي ربلذ ؤى ٗضٍسّن(ساراى الوػاذس ًٓساِ .)29 7ثًاذهب
تًشِ يلٖ تل ٙالكجٗٔ ٍالوزبه٘ى ؤغجح لذِٗ َّارس ٍؤّذاِ رذٗذٓ.
« -بًتجِ ٗب ربلذ برا لن ٗتٛبْج الٓٗاشاء هًاب ٍلان ٗتًبؾاذٍا ْساَِ ٗٗؿاٖ
يلْ٘ن.
 ٌْهشات ضٕٓ ال تذو هزبال للطٚ ْٖ ٙالهِ. يل٘ ٙؤى تٓٛش ْْ٘نْ .أالهْن آالهًْ .ٙلاٖ اًٝسابى ؤى ٗزبّاذ ًٓساِؤٍالْ ...ل٘جااذؤ اًٝساابى ثةغااالح ًٓسااِ ٍراتااِ ...حاان ٗااذيٖ بغااالح
الوزتوى»(ًٓسِ.)921 -929 7
ض٘ئب ْط٘ئب ٗذرج ربلذ ْٖ الٓٛبح الس٘بسٖ ٍت٘بس تإه٘ن الٌٓف7
«ؤرّت ْٖ السبئ الخبهٌٔ ٍالٌػّٗ .سلوٌٖ سصهأ الوٌطاَسات ٍااليالًابت.
ْبتزِ بلٖ الوٛبى الزٕ ٗزت ؤى ؤلٖٗ ِْ٘ تل ٙالوٌبض٘ش»(ًٓسِ.)944 7
ْؿال يي اهتال ِٚللَيٖ الَقٌٖ ٍاالًسبًٖ ٗٗاى ربلاذ ْاٖ حات ْتابٓ ٗساوْ٘ب "رات
الًَ٘ى السَداء" ْجبلتبلٖ ٗٗشس ؤى ال ٗٗ٘ن يالٖبت هاشهٔ.
«تط َٛثلَس بلٖ ربلذ يذم اّتوبهِ ثْب7
 ٍاهلل اغجا س٘ئب للُبٗٔ ٗب ربلذ ...لًل ٙاستجك ثإرشٕ؟لن ارؿى لٛالهْب .لٗذ آل٘ ًٓساٖ ؤى ال ؤهساْب ؤثاذا .حٌ٘واب ؤْٛاش ثازات
الًَ٘ى السَداء ٗضداد ًَٓسٕ هي الس٘ذٓ ثلَس»(ى.م.)194 7
تتاَل ضخػ٘ٔ ربلذ تاَال رزسٗب ْتٌؿاذ ْٛشٗاب ٍرلٗ٘اب .هاب ٗزاذس ثاِ اٝضابسٓ ؤى
ضخػ٘ٔ ربلذ رؿً للتاَل ٍالتُ٘٘ش ؤٚخش هي ًه٘شتْب ْٖ سٍاٗٔ «الخجض الاابْٖ» ْْاٖ
ؤٖشة بلٖ تًشّٗ ه٘شغبدٖٖ للطخػ٘ٔ الذٌٗبه٘ٔ ٍالٓبيلٔ ْهشٍْْب هاات٘ٔ ؤٚخش.
الحبکة المفحىحة للزوايحيه
«بى الوٗػَد هي الاج َّ ٔٛالْ٘ٛاج ٍركأ الشٍاٗأ»(ه٘شغابدٖٖ« .)39 79952 ،بى
الاج ٔٛتَٗم ثتٌه٘ن اٛحذاث ٍتسلسلْب ثطٛج هٌكٖٗ ٍتشاتجٖ ٍْٕ هجاذؤ الساجج٘ٔ .بًْاب
ل٘س ؤحذاث ٍٍٖبئى هشتجٔ ٍهٌتهؤ ْاست ثاج بًْاب هزوَيأ هٌهوأ هاي اٛحاذاث
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تاٛوْب يالٖبت هٌكٗ٘ٔ ٍسجج٘ٔ ٍهٌْز٘ٔ ٍْٕ ركٔ بلاٖ ؤى تػاج بلاٖ ًْبٗتْاب»(ه٘شغابدٖٖ،
ٗ .)51 79961سوٖ الٌبٖذ اٛدثٖ ادَبس َْسستش الاج ،ٔٛالتٌه٘ن السشدٕ للشٍاٗأ ًٍٗشْْاب
ٖبئالً« 7الاجًٗ ٔٛج اٛحذاث ٍسلسلٔ هي اٛحذاث ٗٗى التإ٘ٚذ ْْ٘اب يلاٖ اٛساجبةْ .اةرا
ٖلٌب 7هبت الولٍ ٙثًذئز هبت الول ٔٛحضًب يلِْْ٘ .زُ حجٍٖ ٔٛذ احتٓهٌاب ٌّاب ثبلتشت٘ات
الضهٌٖ ٍلٛي اٛسجبة ٍالٌتبئذ تَِٖٓ»(َْسستش.)996-995 79936 ،
ٌّب٘ حجٛتبى 7الاج ٔٛالوٓتَحٔ ٍالاج ٔٛالوُلْٗٔ .بلوٗػَد هي الاج ٔٛالوُلٗٔ ،ؤًْاب
هًٗذٓ ٍهي ح٘ج الجٌبء الٌٖٓ َٖٗٔ ْبٛحذاث تٌتهن ٍتتًبٖات ٍْإ هجاذؤ الساججّ٘ٔ .ازا
الٌَو هي الاجَٗ ٔٛنّ ْٖ الٗػع الُبهؿٔ التٖ ْْ٘ب ْ ٙللًٗذٓ ًٍتبئزْب ٖكً٘ٔ ٖبئوأ
يلٖ هجذؤ السجج٘ٔ هٓشقٔ ْٖ استخذام التٌٗ٘بت(ه٘شغبدٖٖ )46 79952 ،لٛي ْٖ الاجٔٛ
الوٓتَحٔ ٍيلٖ يٛس الاج ٔٛالوُلٗٔ بى التشت٘ت ٍاالًتهبم الكجًٖ٘ لٜحاذاث ّاَ سا٘ذ
الوَّٖ ٍْٖ اَٛلت لن ٗٛي حال للًٗذٓ ٍبرا ٚبى ْال ٗٛبد ٗاست ًٍٗذ .ثتًج٘ش ؤراش ،لان
ٗٛااي حواأ ًتاابئذ ٖكً٘اأ ٚوااب ْااٖ الاجٛاأ الوُلٗاأ برا ٚبًا ٌّااب٘ ًتاابئذ ْْاأ َ٘ااش
ٖكً٘ٔ(الوػذس ًٓسِ.)57 7
بى ؤحذاث الشٍاٗتابى «الخجاض الاابْٖ» ٍ«ّوسابِّٗاب» اًتهوا ٍْإ ًهان قجً٘اٖ
ايتجبقٖ ٍَ٘ش هَؾَيٍٖ ،الوٗػَد ثِ ؤى الٛبتت ال ٗٗػذ التًشّٗ ثَاٖى الوزتوىٍ ،تٗذٗن
الطخػ٘ٔ ٍتًشْٗٓب ثطٛج دٖٕ٘ ٍهَؾَيٖ ثج ّذِْ َٗٛى بٝحبسٓ ٍالتشّ٘ت ْاست .لٛاي
التًشّٗ ؤيالُُٗ ،بٗش هب رّت بلِ٘ الشٍاٗ٘بى هاوذ ضٛشٕ ٍاحوذ هاواَد ْاٖ سٍاٗبتْواب.
ْْوب ٚبًب ٗٗػذاى التًشّٗ ثبلَاٖى االرتوبيٖ ٍالٌٓسٖ ْاست ٍٚخ٘شا هب ٚبى ٗاإتٖ رلاٙ
يلٖ حسبة التؿا٘ٔ ثبلَاٖى ٍالطخػ٘ٔ .لٛي ّزا ال ًٌٖٗ ؤًْوب ؤَٓال يٌػاشٕ التطإَٗ
ٍاٝحبسٓ؛ ْجبلًٛس ؤى سٍاٗبت هاوذ ضٛشٕ ٍؤحوذ هاوَد تاهاٖ ثطاًج٘ٔ ٚج٘اشٓ لاذٕ
روَْس الٗشاء يلٖ ٚخشتْن ٍتٌَيْنٍّ ،زا َّ ر٘ش دل٘ج يلٖ ربرث٘ٔ سٍاٗبتْواب .ال تٗتػاش
ضًج٘ٔ سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» يلٖ الزوَْس الًشثٖ ٍال سٍاٗٔ «ّوسبِّٗاب» لواواَد يلاٖ
الٗبست اٗٝشاًٖ ْاست ثج بى الشٍاٗت٘ي ؤغجاتب يابلو٘ت٘ي ْلْواب ٖشاءّواب يلاٖ الػاً٘ذ
الًبلوْٖٗ .ذ تشروتب ثلُبت يذٓ .تًذ الشٍاٗتبى هي ؾوي الشٍاٗابت الطكبسٗٔ(الػاًلَ.)ٔ٘ٚ
ْٛال الٛبتج٘ي ٚبًب ٗتوتًبى ثوَّجٔ رات٘ٔ ْٖ الٛتبثٔ ٍٖذ ارتبسا الٗبلت الوٌبسات ٍالاذٖٕ٘
لػ٘بَٔ سٍاٗتْ٘وب ْواوذ ضٛشٕ ٚتت سٍاٗٔ «الخجض الابْٖ» ْٖ ٖبلت الشٍاٗأ االحت٘بل٘أ
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ؤٍ الطكبسٗٔ ْشٍاٗٔ «دٍى ٘ٚطَت» لسشٍاًتس التٖ تًتجش هي ؤْؿج الشٍاٗبت ْاٖ التاإسٗخ
الشٍائٖ تًتجش ّٖ الشائذٓ ْٖ ّزا الٌَو هي الزٌس الٌخشٕ.
«بى الشٍاٗٔ الطكبسٗٔ(الػًلَ )ٔ٘ٚتشٍٕ ٖػٔ ثكج هي الكجٗبت الذً٘ب للوزتوى ًٗا٘ص
ْٖ الوزتوى الٓبساذ»(سا٘جش .)96 79956 ،تتخاز ّازُ الشٍاٗأ غاُ٘ٔ ّزبئ٘أ سابرشٓ
ٍتْٛو٘ٔ ٍٍاًٖ٘ٔ(رذاثٌذُ .)91 79956 ،تَٗل س٘وب داد« 7بى الشٍاٗٔ الطكبسٗٔ ّاَ راٌس
ؤدثٖ ًخشٕ تو٘ض ثِ اٛدة اٝسجبًٖ ح٘ج ًطإ ْاٖ الٗاشى السابدس للوا٘الد ْاٖ اساجبً٘ب.
ْج٘ٛبسٍ ْٖ االسجبً٘ٔ تًبدل "ث٘ٛبسٍى" ْْٖ تًٌٖ االًسبى الواتابل ٍالواشاٌٍ ٍالواٌاف،
ْبلطخػ ٘ٔ اٛغل٘ٔ ْٖ الشٍاٗأ الطاكبسٗٔ ّاٖ ضخػا٘ٔ لا٘س لْاب َّٗأ هطاشدٓ ر٘ٚأ
ْطخػ٘تِ ًبدسا هب تتُ٘ش ٍتتاَل .تتسن الشٍاٗٔ الطاكبسٗٔ ثٌٗاذّب السابرش للوزتواى ٍؤى
الجكج ْْ٘ب ٍاحذ ٍؤحذاحْب هستٗلٔ»(داد.)929 79949 ،
التضم هاوذ ضٛشٕ ثَٗايذ الشٍاٗٔ الطكبسٗٔ لٛي يلٖ هب ٗجذٍ لان ٗٛاي ٚابهالًْ .لاٖ
سج٘ج الوخبل ٍرالْب لشٍاٗبت الطكبسٗٔ ،تتاَل ٍتتُ٘ش ضخػ٘ٔ الجكج ْٖ سٍاٗتِْ .بلاجٔٛ
ْٖ َبلج٘ٔ الشٍاٗبت الطكبسٗٔ تَٛى رزاثٔ ٍهخ٘شٓ تتؿوي ًٗاذا س٘بسا٘ب ٍارتوبي٘اب ؤٗؿاب.
ْْزا الزٌس اٛدثٖ َّ اًٛست ٍاٛهخج لواي ٗشٗاذ ؤى ٗٛتات سٍاٗأ تزواى ثا٘ي يٌػاش
التطَٕٗ ٍاٝحبسٓ ٍالٌٗذ الس٘بسٖ ٍاالرتوبيٖ هًب ٚوب ًْاج هاواذ ضاٛشٕ ْاٖ «الخجاض
الابْٖ».
ٖبم ؤٗؿب احوذ هاوَد ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ثتػَٗش اٛحذاث الس٘بس٘ٔ التٖ يػآ
ثبلجالد ْٖ الخالحٌ٘٘بتٍٖ ،ذ يجش يي َّارسِ ْْ٘بَٗٗ .ل ثْشام آساهٖ ْٖ ّزا الػاذد« 7بى
الوؿبه٘ي الس٘بس٘ٔ ّٖ السؤ الكبَ٘ٔ يلٖ آحبسُ هى تُلُلْب ْٖ يٌبغاش الشٍاٗأ اٛراشٕ
ْجزل ٙتستك٘ى ؤى توبسس دٍسّب ثَٗٓ هى احتٓبنْب ثبٝحبسٓ ٍالتطإَٗ ٍياذم احتٛبْٚاب
ثبلا٘خ٘بت .بى تزبسة هاوَد الطخػ٘ٔ ٍالس٘بسا٘ٔ ٍٓٚبحاِ الس٘بساٖ ْاٖ الخالحٌ٘٘ابت
ٍالوٌٖٓ ؤلٗ ثهاللْب يلٖ الشٍإٍٚ ٓ،بً ًَاتْب اٛسبس ْٔ٘ٓ٘ٛ ،تَنّ٘ تلا ٙالتزابسة
ْٖ الجٌبء الٌٖٓ ؤٗؿب هب ٓٚل ًزبحْب ْٖ التإح٘ش .برى اًًٛبس تل ٙالتزابسة ْاٖ الشٍاٗأ
ربء ثٓؿج ثالَٔ الٛبتت ٍثشايتِ ٍهخبثشتِ ْٖ سْى هستَٕ الشٍاٗٔ التًج٘شٕ ٍرلإ الٓؿابء
الٓس٘ٓسبئٖ للوَاٖى هب تجًج يلٖ ٖشاءتْب هشاسا»(آساهاٖ .)9 79959 ،لاَحم ؤى الْابرس
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الس٘بسٖ ٚبى ٗتػذس سلن ؤٍلَٗبتِ َْْ لن ٗسى بلٖ تإٗ٘ اٝحبسٓ الوضٗٓأ ٍبٗزبدّاب ْاٖ
الشٍاٗٔ؛ َْْ ؤٗؿب ٌٚه٘شُ هاوذ ضٛشٍٕ ،نّ الاج ٔٛالوٓتَحٔ للسشد ْٖ سٍاٗتِ.
خىض بطلی الزوايحيه المعحزک السياسی
اضتول الشٍاٗت٘ي «الخجض الابْٖ» ٍ«ّوسبِّٗب» يلٖ ؤرضاء تشٍٕ الااشا٘ الس٘بساٖ
للطًج٘ي الوُشثٖ ْاٖ الساتٌ٘٘بت الٗاشى الوبؾاٖ الوٌابّؽ للٌهابم الس٘بساٖ آًازا٘،
ٍاٗٝشاًٖ الوكبلت ثتإه٘ن الٌٓف ْٖ الخالحٌ٘بتً .الحم ْٖ «الخجض الابْٖ» ؤى الوًبسؾ٘ي
ٗطتجَٛى هى َٖات اٛهي ْواوذ ٍغذِٗٗ الٛجذاًٖ ٌٗؿوبى بلْ٘ن.
«الزوَو تتٛبحش .سؤٌٗب الوشٍاًاٖ ٗطا٘ش بلاٖ الزْابت التاٖ ٌٗجُاٖ لْان ؤى
ْٗبروَّب .يٌذهب اٖتشثٌب هي الزوَو ٖبل لٖ الٛجذاًٖ7
 هًهن ّاالء الزٗي تشاّن ل٘سَا هي قٌزٔ. ٍهي ؤٗي ربئٍا برى؟ ؤًهش بلٖ ساٌبتْن .بًْن هي «الشّٗ». اٛهش دثشّن اٛسجبًَ٘ى برى. ّزا هب ٖلتِ ْٖ الوْٖٗ».ثذؤت الزوَو تتزِ ًاَ الابْالت الًوَه٘ٔٚ .بى ٌّب٘ سٚبهبت هي الازابسٓ ٍقشٗإ
هآشٓ تًوج ِْ٘ اٛضُبل يوَه٘ٔ .ؤرزٍا ٗاطَى رَ٘ثْن ثْب .تٓشَٖا ْٖ ؤسثًأ اتزبّابت
سئ٘س٘ٔ ...روبئ ّبرو هشٚض الطشقٔ الزٌبئٖ ثبلازبسٓ .التخشٗت ثذؤ ْٖ ٚج هٛبى يجاش
السَٔ .الٛجذاًٖ ٍؤًب اتزٌْب هى الزوبئ التٖ ّبرْ قشٕٗ السوبسٗي .حزبسٓ تسٗف يلٖ
الطشقٖ .سٗك رَرتِ الج٘ؿبء .الذم ٗس٘ج يلٖ ٍرْاَِ .كّاٖ ٍرْاِ ث٘اذ ٍٍؾاى ٗاذُ
اٛرشٕ يلٖ حبهلٔ هسذسِّ .شة ًاَ الوخٓشٗ .كبسدًٍِ ثبلازبسٖٓ .ل للٛجذاًٖ7
« -لٌإرز ثًؽ السبيبت ٍآالت التػَٗش.
 ٚال. لوبرا ال؟ ال ًًشِ ثًذ هب ٗاذث .هي الواتوج ؤى ٗلٗبًب سربل الطشقٔ ٍٗٓتطًٌَب. -ؤًهش اٙرشٗي ٗ ّ٘ٚإرزٍى اٛض٘بء.
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 لٗذ ثذؤ سربل الجَل٘س ٗكلَٗى الٌبس يلٖ الٌبس»(ضٛشٕ-919 71777 ،.)911
« -تًبل ًلٌإرز ثًؽ السبيبت ٍٚبه٘شات.
 ال لن ال»هاوذ ٍغذِٗٗ ٗاذرالى ْاٖ اضاتجب٘ هاى سرابل الاَٛهأ ٍٖاذ اًؿاوب يَٓٗاب بلاٖ
الوًبسؾ٘يٍٖ ،ذ غشح الجًؽ ؤى الٛخ٘ش هي الوٌؿو٘ي ربئٍا لالغك٘بد هاي الوابء الًٛاش.
ًْٛن ٗخلَى ثبٛهي ًٍٗجخَى ثبٛسَأ لٗ ٖٛاػلَى يلٖ الواىْ .واوذ هٌْن ؤٗؿب .بًاِ
لن ٗوتلٍ ٙي٘ب س٘بس٘ب ٍلن ٗٛي هى الخَاس الل٘ج٘٘يّ .ذِْ ؤى ٗاػج يلٖ الٌُ٘ؤ ْاست
ْٗذ ّن ثبلسشٖٔ ٍلَال غذِٗٗ ٚبد ؤى ٗسشْٔٗ .ذ ؤرجشًب الٛبتت دٍى ؤٕ تًتا٘ن ؤًاِ ٍْاٖ
الوَرٔ اٍٛلٖ هي الخَسٓ الوُشث٘ٔ لن ٗوتل ٙؤدًٖ ٍيٖ س٘بسٖ يي الخَسٓ ٍهكبلت الخاَاس.
ْْذِْ ٚبى السشٖٔ ٍالاػَل يلٖ الوبل.
لٛي ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ٗختلّ اٛهش توبهبْ .خبلاذ ٗاذرج ياي ٍياٖ ٍٖػاذ ْاٖ
الوًتش٘ الس٘بسٖ ؾذ الاٛن الجْلٍَٕ ،بى درج يَٓٗب ٍيلٖ ٍراِ الػاذْٔ ْاٖ الجذاٗأ
لٛي ض٘ئب ْط٘ئب اٚتست الَيٖ ٍالخٗبْٔ الس٘بس٘ٔ ْٖ ارتوبيبت الاضة7
«تتَاْذ الزوَو الُٓ٘شٓ يلٖ سبحٔ الوزسؤْ .بلٌابس هاي الطاَاسو تٌاضل
يلْ٘ب ٍتزتوى ْْ٘ب الزَ هطوس هب بى تٌاضل الزواَو ْاٖ السابحٔ ٗٗٓاج
ؤغابة الوابل الذٚب٘ٚي .رَْب هي ؤى تؿشس هابلْن ٍتتاكن صربرْب بحاش
ؤيوبل الطُتْٗ .ذ ٖكى الوتهبّشٗي "الزسش اٛثا٘ؽ" ٍٖاذ ٖكًاَا قشٗإ
الس٘بسات ْٖٓ .السبحٔ ؤًبس هختلَٓى هي رو٘ى الطشائح هي يوابل ضاشٔٚ
الٌٓم ؤغابة الٗوػبى الضسٖبء ٍيوابل السا ٔٛالاذٗذٗأ ٍالٌسا٘ذ ٍقاالة
الوذسسٔ ٍالوَنٓ٘ي ٍالٛسجٔ ٍالٌسبء ٍالطجبة ٍالطَ٘خ ٚلْان هًاب ْبلشراج
الْٛج ٗتاذث ٍٗتٛلن ْبلٗؿ٘ٔ ٖؿ٘ٔ ًٓف ٍٖؿ٘ٔ االستًوبس.
«ً -اي ًشٗذ ؤى ًٗكى ٗذ الٌبّج٘ي لخشٍات الجلذ ْإقلٗ آالِ اٛغَات هي
الاٌبرش.
 -ؤ٘ٚذ ثبلكجى
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 ًاي ًشٗذ الخجض ثذال هي الشغبظ»(هاوَد.)946 -945 79924 ،ْٛج الوطبس٘ٚي ْٖ االرتوبو ٚبً لْن هكبلت س٘بس٘ٔ ٍهً٘طا٘ٔ هااذدٓ ٗتَّٓاَى
ثْب ْٛبى يشؾْب ثكشٗٗٔ سلوٍ٘ٔ ،هي دٍى ؤى ٗتسجت ثإرٕ ٛغابة الواابل ؤٍ ًٗشؾاْب
للٌْت لن ٗٗػذٍى الطُت ؤٍ الًٌّ لٛي َٖات اٛهي تزشّن بلٖ الًٌّ.
«ْزإٓ ٗسوى غٓ٘ش قلٗٔ سه٘ ْٖ الَْاء .الكلٗأ اٍٛلاٖ ٍالخبً٘أ ٍالخبلخأ
تتاش٘ الزوَوْ ،تزوى الالْتبت ٍٗوتلٖء الزَ ثبلوٌطَسات الولًَأ ْابٖٓض
هي الس٘بد الٖ اٛسٓجً .ضل الزوَو ْٖ الطبسو ْوي رْٔ الطبسو «رْاي»
الَاٖى ْٖ ضوبل السبحٔ ؤٖجج هسشي٘ي هزوَئ هي الطاشقٔ ٍْاٖ اٗاذْٗن
ّشاٍات»(ى.م.)946 7
ٚو ب لَحم حؤ ارتالِ ْٖ تَراِ هاواذ ٍربلاذ الس٘بساٖ ثزبًات االرتالْابت ْاٖ
سلَ٘ٚبت الوًبسؾٔ ْٖ الشٍاٗت٘ي.
وحيجة البحد
تَغج الجاج يجش تُلُلِ ٍدساستِ للطٛج ٍالوؿاوَى ْاٖ سٍاٗتا٘ي «الخجاض الاابْٖ»
ٍ«ّوسبِّٗب» بلٖ ؤى ًٗكٔ الجذاٗٔ ْٖ الشٍاٗٔ ؤٍ ًٗكأ الػآش تجاذؤ هاي ْتاشٓ الوشاّٗأ
ٍالطجبة لجكلْ٘بْٗ .ذ ت ًَٛلذْٗن هًشْٔ ؤٍلِ٘ لجًؽ الوٓابّ٘ن ْاٖ الا٘ابٓ .ح٘اج لان
ٗٛي توشٗش ثًؽ الٗؿبٗب يلْ٘ن ٍااللتٓبِ يلْ٘ن ثسَْلٔ هى رلْ ٙةى ّزا الْٓن الجسا٘ف
للا٘بٓ ثابرٔ بلٖ تزبسة ؤٚخشْ .بلشٍاٗٔ تخع الزبًت الطٛلٖ لٛاي اتخاز الشٍائّ٘ابى ّازا
الٓي ٍالزٌس اٛدثٖ هك٘ٔ لجلٌَ الوًٌٖ ٍالوؿوَى.
بى ثكلٖ الشٍاٗت٘ي ضبءا ؤم ؤث٘ب ثذءا ثبلًوج ْٖ الوْٖٗ ٍرل ْٖ ٙساي الوشاّٗأْٗ .اذ
تًلوب ٌّب٘ تزبسة ٚخ٘شٓ هي الا٘بٓ لٗ ٖٛوٜا الٓشاٌ الٌبرن يي ياذم حؿاَس اٛة ْاٖ
ح٘بتْن ْٗذ ٚبى ْٖ «الخجض الابْٖ» يي ٖػذ ٍبسادٓٛ .ى اٛة لي ٗطًش ثبلوساٍل٘ٔ تزبُ
اٛسشٓ .لٛي ْٖ سٍاٗٔ «ّوسبِّٗب» ٚابى الٓاشاٌ ثساجت الهاشٍِ االٖتػابدٗٔ ٍالس٘بسا٘ٔ
آًزا٘.
ٗخَؼ ثكال الشٍاٗت٘ي هًتش٘ الس٘بسٔ ْ٘طتشَٚى ْٖ الوهبّشات الس٘بسا٘ٔ ٍٗضرابى
ثبًٓسْوب ْٖ الاشا٘ الطًجٖ ٍَٗاٚجبى ؤحذاث ثالدّوب(الوُشة ٍبٗاشاى) لٛاي الطخػا٘ٔ
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هاوذ ٚبى درَلِ ْٖ يبلن الس٘بسٔ يَٓٗب دٍى اهتال٘ ؤٕ ٍيٖ ٍحٗبْٔ؛ لزل ٙال ٗتٓبياج
هى الخَسٓ ٍلن ٗٛي لِ ؤٕ ٍالء للوًبسؾ٘ي .ؤهب ربلذ ْخالْب لٌه٘شُ ٗاذرج يابلن الس٘بسأ
يي ٍيٖ ٍٗطبس٘ ْٖ الاشا٘ الس٘بسٖ هي ؤرج تإه٘ن الٌٓف.
بى التجئ٘ش ْٖ الشٍاٗت٘ي ٚبى هي هٌهَس ٍاحذ ْجوب ؤًْوب ٚبًتب اقَثََ٘شاْ٘ٔ ؤٕ سا٘شٓ
دات٘ٔ ٍسشد ٛحذاث ح٘بٓ الٛبتج٘يْٛ .بًتب تشٍٗبى ثػُ٘ٔ الوتٛلنْٛ .بً تٗذم الطخػ٘بت
ثكشٗٗٔ َ٘ش هجبضشٓ ًْٛب تٌبست التجئ٘ش ْٖ الشٍاٗت٘يْ .جوب ؤى الشإٍ ْاٖ الاشٍاٗت٘ي ّاَ
الجكج برى ال ٗوٛي ؤى ٗٗذم ًٓسِ ثػشاحٔ ْلزلٗ ٙلزإ بلٖ تٗذٗوْب يجش التوخ٘اج ٍيجاش
اًْٛبل ٍالسلَ٘ ٍالاَاس.
تتُ٘ش ٍتتاَل ضخػ٘ٔ ثكلٖ الشٍاٗت٘ي(هاوذ ٍربلذ) ْبلتُ٘٘ش ٗكشؤ يلٖ اٍٛل ثك٘ئاب
ٍتذسٗز٘ب ٍْٖ ًكبٔ ؾٕ٘ لٛي ْٖ الخبًٖ َٗٛى رزسٗب ٍيلٖ ًكبٔ ؤٍسى ْبلتُ٘٘ش ؤٚخش ْٖ
اٛر٘ش.
بى الاج ْٖ ٔٛالشٍاٗت٘ي حج ٔٛهٓتَحٔ ْٗذ اًتهو اٛحذاث ًهوب قجً٘٘ب.
بى الزبًت الس٘بسٖ ٍاالرتوبيٖ ٚبى قبَ٘ب ْاٖ الشٍاٗأ هاي دٍى ؤى ٗخاج ثًٌػاشٕ
التطَٕٗ ٍاٝحبسٓ.
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داد ،س٘وب9949 .ش ،معجم المصطلحات األدبية ،تْشاىً 7طش هشٍاسٗذ.
دستُ٘ت ،يجذالًلٖ9945 .ش ،وقذ أعمال احمذ محمًد ،تْشاى 7هًٌٖ.
دستُ٘ت ،يجذالًلٖ9959 .ش ،تشریح الزواية الفارسية ،تْشاى 7سَسُ هْش.
سپبًلَ ،هاوذيلٖ9941 .ش ،رياد الکتاب فی إیران ،تْشاىً 7طش ًگبُ.
س٘جشّ ،شٕ9956 .ش ،پیکارسک(قصة قالشان) ،تشرؤ ْشصاًِ قبّشٕ ،تْشاى 7هشٚض.
ضٛشٕ ،هاوذ1777 .م ،الخثز الحافی ،ـ  ،3ث٘شٍت 7داس السبٖٖ.
ْشٗزبت ،يبدل1777 .م ،مرایا الزواية؛ دراسات جطبيقية فی الفه الريائی ،د ـ ،اتابد الٛتبة الًشة7
دهطٕ.
گلستبى ،ل٘لٖ9949 .ش ،حکایت حال گفتيگً تا احمذ محمًد ،ـ  ،9قْشاىٚ 7تبة هٌْبص.
هاوَد ،احوذ9924 .ش ،همسایهها ،ـ ،1تْشاى 7اه٘شٚج٘ش.
هٓتبحٖ ،هاوذ9961 .ش ،الجیران مع الغرتاء ،تْشاى7سٍصگبس.
ه٘ش غبدٖٖ ،روبل9961 .ش ،عىاصر القصة ،ـ ،6تْشاى 7حذٗج.
ًزن ،هاوذ َٗسّ9646 .م ،فه القصة ،ث٘شٍت 7داس الخٗبْٔ.

المقاالت
اثشاّ٘ن تجبس ،اثشاّ٘ن ٍآراشٍى9962 .ش« ،دراسةة العىاصرر الزوائيةة فری روايةة الجیرران ححمرذ
محمًد» ،ثْبسستبى سخي ،الًذد .91
آساهٖ ،ثْشام9959 .ش« ،تًظیف آلیات العىاصر السياسةية فی آثرار احمرذ محمرًد» ،الوزلتابى
الطْشٗتبى پبٗبة ،الًذد السبثى.
ثلًجبس ،حو٘ذٕ1792 .م« ،السیرة الذاجيةة يالًجًد(قراءة فی المرته الىقرذی العرتری)» ،هزلأ
هٗبل٘ذ ،الًذد ،5غع .931 -926
رٓبْلًٔ ،زبح1792 .م« ،الشخصية فی ريایتی «الخثز الحافی» ي«الشطار» لمحمذ شکری دراسة
سةةيميائية»ٚ ،ل٘اأ اٙداة ٍاللُاابت ،ربهًاأ هاوااذ ر٘ؿااش ،الزوَْسٗاأ الزضائشٗاأ ،اٛسااتبر الوطااشِ7
يجذالشحوبى تجشهبس٘ي.
رذاثٌذًُ ،سشٗي9956 .ش« ،المىاسوة تیه گلستان يمقامات» ،سضذ للُٔ ٍاٛدة الٓبسسٖ ،الًاذد ،62
غع .99 -6
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 احرض، قصة مذيىةة، «التهمیش علی ريایات احمذ محمًد؛ الجیران،ش9939 . َّضٌگ،ٕگلط٘ش
.ُ ًٗذ آگب،»المحزوقة
،ٖ هزلاِ ادث٘ابت تكج٘ٗا،» وشرتته يحذاثتره، «اتجاهات احدب المقارن،ش9953 .ٕ هْذ،هوتاي
.976 -69  غع،9 ُ ضوبس، ْداًطگبُ آصاد ر٘ش
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Abstract
Numerous authors have enjoyed their lives’ experiences and events as
subjects for stories and novels writing in the history of literature; remarkable
samples in Arabic and Persian fiction literature are “For Bread Alone”
(1972) by Mohamed Choukri – Moroccan author – and “Neighbors” by
Ahmad Mahmoud – Iranian author. Both authors in the abovementioned
novels reflect parts of their lives’ experiences and express them in the best
way in an artistic, realistic and unbiased form based on their enormous
experiences in initial years of lives specifically teenage and younghood
period. Thus they can be titled as autobiographic novels. There are
similarities in conceptual and structural aspects of abovementioned novels
and the aim of this article is to study the similarities and common ties
analytically as well as paying attention to minimal differences.
Keywords: novel, For Bread Alone, Neighbors, Mohamed Choukri, Ahmad
Mahmoud.
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تطثیق مضمًن ي ساختار دي رمان "الخثز الحافی" ي "همسایهها"
ژیال گلی طارمی
یًسف هادی پًر وهزمی
سیذاتراهیم آرمه

چکيذه
ًَٗسٌذگبى ْشاٍاًٖ دس تبسٗخ ادث٘ابت اص حاَادث ٍ تزشثاِّابٕ صًاذگٖ راَد ثاِ هخبثاِ
دستوبِٗإ ثشإ ًگبسش داستبى ٍ سهبى ثْشُ ثشدُاًذ اص رولِ ًوًَِّبٕ ثشرساتِ آى دس
ادث٘بت داستبًٖ يشثٖ ٍ ْبسسٖ سهبى "الخجض الابْٖ"( )9641احش هاوذ ضٛشٕ ًَٗسٌذُ
هشاٚطٖ ٍ "ّوسبِّٗب"( )9929احش احوذ هاوَد ًَٗسٌذُ تَاًوٌذ اٗشاًٖ اس  .اٗاي دٍ،
دس سهبىّبٕ هزَٚس ،ثِ اًًٛبس پبسُإ اص تزشثاِّابٕ صًاذگٖ راَد پشدارتاِاًاذ ٍ ثاِ
ثْتشٗي ضٛج ٍ دس ًْبٗ ٌّشهٌذٕ ٍ صٗجبٍٖٗ ،اٖاى گشاٗاٖ ٍ ثاٖ قشْاٖ ٍ ثاِ اساتٌبد
تزشث٘بت سشضبسضبى اص صًذگٖ ،ثِ سبلّبٕ اٍلِ٘ صًذگٖ ٍ ثِ رػاَظ ثاِ تػاَٗش دٍسُ
ًَرَاًٖ ٗب آستبًِ رَاًٖ رَد پشدارتِاًذ .ثٌبثشاٗي هٖتَاى اغكالح سهبى اتَثَ٘گشاْ٘اٙ
سا دس هااَسد دٍ سهاابى اقااالٔ ٚااشد .دس رٌجااِّاابٕ ساابرتبسٕ ٍ هؿااوًَٖ دٍ سهاابى
هطبثْ ّبٕ چٌذٕ دٗذُ هاٖضاَد ٍ ثشسساٖ تال٘لاٖ اٗاي هطابثْ ّاب ٍ پًَ٘اذّبٕ
هطتش٘ ،دس ؾوي تَرِ ثِ تٓبٍتّبٕ رضئٖ دس دستَس ٚبس اٗي هٗبلِ ٖشاس داسد.
کلیذياژگان :سهبى ،الخجض الابّْٖ ،وسبِّٗب ،هاوذ ضٛشٕ ،احوذ هاوَد.

*داًطزَٕ دٚتشإ سضتِ صثبى ٍ ادث٘بت يشثٖ داًطگبُ آصاد اسالهٖ ٍاحذ ٚشد.
** استبدٗبس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت يشثٖ داًطگبُ آصاد اسالهٖ ٍاحذ ٚشد.
*** داًط٘بس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت يشثٖ داًطگبُ آصاد اسالهٖ ٍاحذ ٚشد.
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