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Abstract  
In Resistance literature, the character and scene are the most important elements in the story; 

because resistance against the enemy means defending man (person) & soil (setting). The 

short story “Thirty-Nine & One Captives” by Iranian author Habib Ahmad Zadeh and “He 

was a child” by Palestinian writer Ghassan Kanafani narrate a single subject through the 

lens of two different cultures. The theme of "Thirty-One & One Captives" depicts the 

concept of bravery & heroism of children in the face of Iraqi forces on the borders of Iran 

and Iraq; however, the theme “He was a child that day” reflects the oppression of the 

Palestinian people and children inside the occupied territories. The present study in the field 

of resistance literature & with a descriptive-analytical method has studied the position of the 

character element in two stories, their similarities, differences and tools to analyze the 

characteristics of staging elements in two literary works. What encourages us to 

comparatively study two literary works are the similarities & differences between the two 

stories, the narrative tools used to reflect the themes of the stories. The anonymity of the 

main character and the appearance of a bus during both stories can be considered as 

important commonalities of these two works.  
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 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 352-303، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

الشخصیة والبیئة من منظور  «کان یومذاک طفلا »و« نه و یک اسری و سي»حبث مقارن بنی القصتنی 
 )دراسه مقارنه( القصصیة

 1نسیم عريب
 جامعة املذاهب اإلسالمیة، طهران، ایران.وآداهبا  العربّیةقسم اللغة فی ه مساعدة أستاذ

 2يفائقه حممد
 ، ایران، طهرانجامعة العالمة طباطبایی کّلّیة األدب الفارسي والّلغات األجنبیة، ،وآداهبا الفارسّیةاللغة  فرع ماجستریة خّرجیة

 01/5/3110 القبول:  31/31/3111 الوصول:

 صامللخّ 
، ومدن اإلنسان يف معركته مع اآلخر املعتدد و  الوطناستحالت نصًّا ومنصًة للدفاع عن اّليت  ،أدب املقاومة هو التعبری من خالل اللغةإّن 

« ید  اسدری و سي و نه»القصتان  القصصیة، التنی متّثالن بدورمها اإلنسان واألرض. تسرد الشخصیة والبیئةمقّومات هذا النوع األديب، 
مدددن من دددور  قدددافتنی  ،موضدددوعاً واحدددداً  ،للکاتدددب الفلسدددّین کّسدددان کنفددداي« کدددان یومدددذا  طفدددالً »حبیدددب أادددد اده و تدددب اإلیدددرايللکا

لُتدلیا بددلومها يف الرفدع  ،واإلسرائیلي يالعدوان العراقالفلسّینینی وبّولتهم، عند مواجهة و  نینیاإلیرا املراهقنیشجاعة  وتصّورانخمتلفتنی؛ 
بتحلیدد   التحلیلددي، –لوصددفي الدراسددات امددنه   ابعت ددادهتددتّم هددذه املقالددة الشددعبنی يف مقاومته ددا ضددد املعتددد  وا تددّ . مبسددتومح اددا  

 .القواسدم املشدةکة والفدوارإ بینه دا ک دا تتّدّرإ إلدی مدن من دور مدرسدة الواقعیدة،، القصدتنیهاتنی يف  القصصیة، والبیئة الروائیة الشخصیة
  ،القصدتنی اکلتد  يف وتواجدد ااافلدة وعدد  تسد یة البّد ، ،أسالیب مما لة يف تصویر الفکدرة واملغد محاعت ادمها علی  والداعي إلی اختیارمها،

میّی مهدا  ؛ إال أّن هندا  مداواهت امه دا بعنصدر البیئدة ،اعت اد الکاتبنی علی املنهجنی املباشر وکری املباشر يف خلق الشخصیة إلیه، دعاک ا 
 البیئة القصصیة.الشخصیة و بنی يف رسم هو منه  الکاتو  ،عن بعض

 .البیئة القصصیة ،عنصر الشخصیةأدب املقاومة،  املقارن،األدب  :املفردات الّرئیسیة

                                                                                                                                             
 dr.nasimarabi@gmail.com                     ولة:ؤ للكاتبة املس کةويلالعنوان اإل .1

 Marsoos_313@yahoo.com                    :العنوان اإللکةوي. 2
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 مةاملقدّ . 3
 . إشکالیة البحث3-3

ظهرت الواقعیة فی أوراب، خالل النصف األول من القدرن التاسدع عشدر، وهدی مدرسدة یقدو  علدی تصدویر اایداة ک دا هدی، 
بدقة متناهیدة، وتدرفض التحلیدق املّلدق فدی التهداوی، واویدال، والبعدد عدن عدات البشدر املتدورا يف شدّتی املشداک .  وتسجیله
 ،هو الكتابة األدبیة املعدّرة عدن اادروب واملعدار  ومقاومدة العددوّ  ،دباأل ض ن مدرسة الواقعیة. وهذا أدب املقاومةیُدرَج 
 نالّدددذی ، عدددن القهدددر واالسدددتبدادیعدددّر إذ  ،ة مدددن أدب اادددرب أو أدب املعدددار املقاومدددة هدددو األكثدددر  ولیددد مصدددّل ویعتدددر 
سدوا  كدان شخًصدا  ،لعددوّ ضدد ا ترسدی  فكدرة املقاومدةک دا یرمدي إلدی  ،العددوان واالحدتاللوطأة الشعوب حتت  یتکّبدمها

شدددف مسددداوئهم مقابددد  كو  ،لدددردع املعتددددین ،اسدددتنفار ا  دددم واستنهاضدددهاو  ،أو فكدددرة. فاملقاومدددة هدددي الدددذود عدددن األوطدددان
طریقدده بددنی فددروع « أدب املقاومددة»شددّق  ،يف هددذا اإلطددارو  وقضددامهم الوطنیددة. ،استبسددال املددواطننی يف الدددفاع عددن أرضددهم

 متیّدد علددت أرض الواقددع. إن أدب املقاومددة  مددا ثددد وفددق  ،وخيبددو اترة أخددرع ،  اترةیتددوهّ  ،األدب األخددرع علددت اسددتحیا 
مقدددّدماً معا دددات  ،وحدددا ةایدددة سدددتینات القدددرن املنصدددر  ،ثال ینددداتالمندددذ   والفارسدددي،ريبيف سددداحة األدب العددد بددددور هدددا ّ 

   . الفلسّینیة واإلیرانیةماأل مات القض
يف  ،أت دددری اآلداب علدددی بعدددض لتقیدددیم مددددمح ،فیددددر  العالقدددات املتبادلدددة بدددنی اآلداب املختلفدددة ،أمدددا األدب املقدددارن

 .موضوع معنّی 
ال تؤّکددد البحددو   .الفارسددّیةو  العربیّددة تددنیر املتبددادل بددنی اللغالتددأ ری والتددأ ّ  آاثربعددض  ن ددر يفلاب هددذه، نی دراسددتناتتعسدد 

اختالفددداً ابر اً بدددنی  ،قّعدددت أشددواطاً أکدددر خدددالل السددبعیناتالّدديت و  ،يف األدبددنی العدددريب والفارسدددي ،املعنیّددة ابألدب املقدددارن
بنی قصدتنی قصدریتنی  ببحث مقارن، ،يف هذه املقالةوسنقو  إیران.  مدمح التّّورات يف األدب املقارن يف العات العربی ويف

ابلقواسدم ونُلدّم  ،أکثدر فدأکثر ،ونتعدّر  علدی األدب مدا بعدد األممدي ،لنجتا  هبا اادود ا غرافیدة ،لکاتبنی إیراي وفلسّین
يف  ،وعلددی وجدده التحدیدددالواقعیددة، ومعرفددة جوانبه ددا  ،يف األدبددنی الفارسددي والعددريب ،بددنی أدب املقاومددة املشددةکة والفددوارإ

 .  العربّیة« کان یومذاک طفالً »و ،الفارسّیة« ی  اسری و سي و نه»القصتنی 
 اهلدفالّضرورة، األمّهیة و . 3-5

یعتددر األدب الددواقعي، مددن أنددواع األدب، ومددن وظائفهددا، حتویدد  الوجددوه املکروهددة ایدداة البشددر، إلددی قضددام تدددعو اإلنسددان 
حتدت أیّددة أطددر  ،ج يف تصددویره للصدراع البشددر درَ ال یُد الّددذ  ،وجهدده اإلنسداي العددا ّ  ، فلدهأدب املقاومددةأّمدا  للتأمد  والتدددبّر.

، الفرقدةأسدباب ال مدن  ،«االجت داع» دواعديأنّده مدن  ة،ا اّمد هدذا اللدون األديب اتإجیابیدمدن قومیة أو قوالدب اجت اعیدة. و 
یسددعی کاتددب اإلنسدداي والقددومي.  ، فضددالً عددن جانبیددها امددة جوانبددهمددن ، دب املقاومددةألاالجت دداعي  ویعتددر هددذا ا انددب

املقاومة، فضاًل عن عنایته هبذه ا وانب الثال ة، من ورا  أتری  األحدا  البشدریة، يف إطدار ع د  أديب خالدد، وابعت داده 
ت اعیة، لیعنی شدعبه علدی رسدم اآللیات واألسالیب الفنیة، لیدعو ا  یع إلی التأم  يف قضیة اارب وآاثرها الفردیة واالج

أةدا  ذلد  فتخلّدد؛ ،الّویلدة اأ ندا  حروهبد تکتبد  ،وکم من أع دال يف آداب األمدم األخدرمح مستقب  منری لألجیال القادمة.
ال یقتصددر أدب املقاومددة علددی مددا یسددّ ی فدد عاّمددة، «ااددرب»يف ظددّ   بدد  ،ت تکتددب حتددت ضددغظ اللح ددة العددابرة وحدددها
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 . تل ألن املقاومة أرحب من أن تنحصر يف هذه الدائرة املغلقة أو  ؛األدب الوطنیُدعی ما  علی وال ،ابألدب الشعيب
کددان » قّصدةو  ،(0)أاددد اده ابیدب ةیداارب نددةیقصد  املدالقصدریة مددن ع وعدة « ید  اسددری و سددي و نده» قّصدةتعتدر 

درجددة ضدد ن  ،(1)لغّسددان کنفدداي محأخددر  وقصدد  املسددروإ  یالق ددمددن کتدداب  ،القصددریة« یومددذا  طفددالً 
ُ
مددن األع ددال امل

ومیکدددن اعتبدددار هدددذه املیددد ة مدددن أهدددّم مدددا جی دددع بدددنی  ،أدب املقاومدددة؛ حیدددث تصدددّوران الصدددلة الع یقدددة بدددنی األدب وا ت دددع
 يف منداه  وصدف الشخصدیة متا له دا ،للبحدث واملقارندة األدبیدةاملذکورتنی أعاله، اختیار القصتنی  . وما دعا إلیالقّصتنی
کأحدد أجد ا  املشدهد   ،وداللدة توظیدف ااافلدة ه دا،وعد  تس یة البّ  فی ،وخلق البیئة القصصیة ،مالحمهاورسم  الروائیة،

 الرئیسة يف القّصتنی.
 . أسئلة البحث3-3
 خلق الشخصیات القصصیة أ  رسم البیئة القصصیة وکیف؟  ؛أّ  العناصر القصصیة یؤّد  دوراً أبر  يف تکوین القّصتنی -
 اعة الکاتبنی يف األخذ ابلعناصر القصصیة املعنیة يف املقالة؟م بر قی  تُ کیف  -
 . خلفّیة البحث3-3

إال أّن هندداک ضددو ، علددی  ؛علدی وجدده التحدیددد ،تؤیّدد الدراسددات أنّدده ت یقددد   بعددُد أّ  ضدث خيددّ  موضددوع مقالتنددا هددذه
شدخ   بررسدی روایدت دو »وهی مقالدة  ،ةیاارب نةیاملد قص صلة ما به؛ میکن اإلشارة منها إلی مقالة عا ت ع وعة 

لعبددا  جاهددد جدداه ولددیال رضددایي؛ ضیددث ترّکدد  علددی املن ددور  ،(0131 /3130) (1)««هددامح شددهر جن ددیداسددتان»در 
لغسدددان   «کدددان یومدددذاک طفدددالً »يف سدددی یا  القصددد  الفلسدددّینی املناضددد  حدددول »مقالدددة  ل وکدددذ ،قّصدددةالقصصدددي يف ال

درسددت  ثیددح ؛دانیسددو لسددامی  ،(  3331« )هیونی علددی السددلم الفلسددّینید املقاومددة مددن العدددوان الصددلددتو  :کنفدداي
 ، ویعّدي فکدرة مدوج ة عدن السدلم الفلسدّین مدن احیدة، واادرب الصدهیونیة مدن احیدة اثنیدة.من من دور سدی یائی قّصةال

 در «عندددوان» یقدددیتّب یبررسددد»ومهدددا  ،ینیرانیدددتّرقتدددا إلدددی مقارندددة أع دددال کسدددان کنفددداي والکتّددداب اإل ،مقالتدددان ل وکدددذ
  ومسیددة آقاجدداي    ددود البشددری ، (3135/0132) (5)«هددامح ا  سددعد و دااپیدددارمح اب تکیدده بددر رمددان ادبیّددات محهددا رمددان

روح اهلل لد ،(3130/0131) (2)«و داسدتاةامح کسدان کنفداي «دا»در داسدتان  «عاطفده»مقایسه عنصدر »و ،کلخوران
يف  ،الفارسدّیة «دا»ث مقارن بنی أحد أع دال کّسدان کنفداي وروایدة ببح ،فیه ا الکاتبانحیث اهتّم  ؛اجیه يوتق  نصری 

 دراسة مقارنة بنی القصتنی املذکورتنی.تسّلظ الضو  علی  ممارسة أول ،إذن یعّد هذا املقال؛ حق  األدب املقاو 
 ي. منهجیة البحث واإلطار النظر 3-2

يف إضددددفا  السددددحر واإلاثرة علددددی الع دددد   ،ة مددددن األمهیددددةون ددددراً ملددددا يف وصددددف الشخصددددّیات وخلددددق البیئددددة ال منیّددددة واملکانیّدددد
 ،يف خلددق الشخصددّیات ورسددم البیئددة يف القصددتنی املددذکورتنی ،مددنه  الکدداتبنی فددتّم الةکیدد  علددی معرفددة ،القصصددي القصددری

،  مددن من ددور املدرسددة الواقعیددة ،القصددریة قّصددةبصددفته أهددّم العناصددر القصصددیة يف ال ،علددی حتلیدد  عنصددر الشخصددیة ل وکددذ
   .يالتحلیل –من خالل منه  الدراسات الوصفي  ،البیئة القصصیة رسميف  ،نیالکاتب قتوفی محک ا ندر  مد

  القصریة قّصةال :أ
تُقصدد بده إاثرة االهت دا  واإلمتداع أو تثقیدف  ،وقدد یکدون نثدراً أو شدعراً  ،سرد واقعدي أو خیداأل ألفعدالعبارة عن  قّصةإّن ال
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  ، تضدع بدنی یدد بعدض النقداد فهدي، ک دا یدرمح ،القصدریة قّصةلابلنسبة لأما  .(071: 3312، )فتحي السامعنی و القرّا 
 ؛ندوع کدری منتده   اعت دده الّدذ  ،ندوع األديبالألّن  ؛تّم له ابلفع  جتربة کّ  شي یب   ه، إمکانیة شيّت أسالیب التجربة؛کاتب

بد   ؛القصدریة والروایدة قّصةلکّنهم ال یفّرقون بنی ال ،یسلم بوجود األنواع األدبیة منعلی أّن هناک  ...ب  کری حمّدد املعات
مدن یدرمح   هنداک دا صدول الفنیدة واالجت اعیدة...  األو  تتقنیدايف ال  اوتشداهب اً منهجید  اتقارهبل ،وة ا نوعاً أدبیاً واحداً یعدّ 

السددردیة  ددذا الفددن.  حتدیددد الشددک  امل یّدد  للبنیددة، و القصددریة قّصددةملفهددو  ال مضددبوااالهتدددا  إلددی تعریددف مددن املسددتحی ، 
 (51-57: 0115)الکرد  

یهددد  إلددی و  ،عناصددر الدددراما میتلدد  ،سددرد قصصددي قصددری نسددبیً  )یقددّ  عددن عشددرة آال  کل ددة( ،القصددریة قّصددةإّن ال 
ت  ولدويف ا دة واحددة. و  ،يف موقدف واحدد ،ترّکد  علدی شخصدیة واحددة یان،إحدا  أت ری مفرد مهی ن. ويف أکلب األح

ه. والکثددری مددن القصدد  القصددریة یتکددّون مددن یددلإأن تکددون الوحدددة هددي املبدددأ املوّجدده  فیکفددي مجیعدداً، واتتحقددق هددذه الشددر 
شخصیة )أو ع وعة من الشخصیات( تقدّد  يف مواجهدة خفیدة أو وضدع. وتدنغ   خدالل الفعد  الدذهن أو الفی مئدي يف 

)فتحددي  ری مددن القصدد  القصددریة امل تددا ة.ما دد  يف قلددب الکثدد ،موقددف. وهددذا الصددراع الدددرامي أ  اصددّدا  قددومح متضدداّدة
اختارهدا األداب  والکتداب الددواقعینی، ن دراً ألرضددیتها الّدديت القصددریة مدن أکثدر األنددواع األدبیدة،  قّصدةتعتدر ال( 075: 3312

 مجلها. یهتّم هبا الواقعیون، وقرب لغتها من لغة عامة النا ، و إجیا  عباراهتا و اّليت امل ّهدة املتاحة لنق  املضامنی، 
 القّصتنی ملخص ب:

هدو سددبب  ،ابل املتلقدي ابد  ذ  بددد  یفدأول سددؤال خيّدر إلدد عنواةددا؛ ه،أادد اد قّصددةإّن أّول مدا یلفدت ن ددر املتلّقدي يف 
فضدالً عدن أّن ؛ «تسدعة و ال دون أسدریاً وأسدریب» قّصدةوتسد یة ال ،فص  الکاتب بنی تسعة و ال دنی أسدریاً وبدنی أسدری واحدد

جعلدددده الغددددریة  ،سددددرد حکایددددة ولددددد قّصددددة. إن هددددذه المباشدددرة املتلقددددي يف حقدددد  أدب الدددددفاع املقددددّد خ  هدددذا العنددددوان یُددددد
 یسدوإمبصداحبة شدی   ،ع وعة من األسرمح العراقینی إلی خلدف سداحات القتدال نق نفسه ملسؤولیة  أن یرّش  والشر ،

  :سرمحعدد األ قّصةیکّرر الکاتب خالل ال .واحد 1ج إال  سالحلی  معه و  ،اافلةا
 (61: 5631 ،حمدزادها) «اسیر... اول گفتند چهل اسیر. 63روی هم دقیقاً »

 (ربعنی أسریاً أب أخرويعددهم تسعة و ال ون ابلضبظ... لکّنهم  الّتعریب:)
ت یسددد   برکالتددده لل سدددعف، أن یضدددرب لددده حقندددة ویسدددّب املقددداتلنی اإلیدددرانینی بدددال انقّددداع،  الّدددذ واألسدددری األخدددری کدددان 

تبددأ بثقدب ف ،العقددة القصصدیةسائق ااافلة من بقیة األسدرمح، فتغدری  مصدری حیاتده؛ ومدات مدن شددة الن یدف. أمدا ففصله 
  ويف عت ة اللی : ،إطار ااافلة الناقلة لألسرمح وسظ الصحرا 

ای از او  پیرمرد در چشمهایم نگاه کرد، انگار که سؤاال مسؤهره  « چرا ایستادی؟»آهسته به پیرمرد گفتم: »

 ،حمؤدزاده ا)«.« ایسؤته؟  پنرؤر کؤردیم    اتوبوس برای چی وسط صؤررا مؤی  »ام و خیلی ساده گفت:  هکرد

5631 :66) 

َ أوقفددت ااافلددة؟ فن ددر إلددّی ن ددرةالّتعریببب: ) َ تتوقّددف  ً ؛قلددت للشددی  بصددوت خافددت: ت  کددأي سددألته سددؤاالً کبیّدداً قددائاًل: ت 
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   .(انثقب اإلطار .ااافلة وسظ الصحرا ؟ 
وینقد   ،ینهدي الولدد مهّ تده بنجداح وأخدریاً  ،االسدتعانة بقدوة األسدری املغدوارعدد ب ،العقدة إبصالح عّب اإلطارحتّ  مّث  

 األسرمح إلی خلف ساحات القتال. 
تنتشددر بددنی جددانيب طریددق  ،شدداهدملتبدددأ بوصددف أديب  حیددث؛ «کددان یومددذا  طفددالً » قّصددة ،يف جانددب آخددرعندددا و  

من املنشئات االجت اعیة، إلی طبیعة القدرمح املنتشدرة يف  لتوحي بتنامی العیش والسال ، بد اً ویساراً، مییناً حیفا إلی ةارم 
بدد  جتتددا  إلددی  ؛لددن تدددور حددول الّبیعددة قّصددةتبددنّی لل تلّقددي أّن أحدددا  ال ،ث دد  دالالت ضدد نیة مجیدد  وصددف الّریددق؛

 ،مبهّ دددة السدددفر إلدددی حیفدددا ،مدددن أّمدددهأبمدددر  ،«أّ  الفدددرج»مسددداحات أبعدددد؛ حیدددث ُیکل دددف طفددد  فلسدددّین مدددن أبندددا  حدددّي 
 ،سدرد  ملدا وقدع لده طدول طریدق العدودة إلدی البیدت قّصدةلالستخبار عن أبیده ومصدریه؛ أ هدو مدا ال علدی قیدد اایداة أ  ال؟ وال

 (.75: 3317)کنفاي، « مث أحصی العدد و أعلن ابلعریة: مخسة عشر» :آخرفلسّینیاً  31 مبصاحبة ،راکباً الباص
أول مسددتع رة صددهیونیة يف ا لیدد ، واملنّقددة يف ةددارم؛  ب هددور موقددف التفتددیش اإلسددرائیلي ،إلددی ذروهتددا قّصددةتصدد  ال 

ولکدددن « دوریدددة»وقدددال أادددد: »نددد ول الرّکددداب مدددن ااافلدددة والت هیدددد لقدددتلهم: بو العسدددکریة،  اواضدددعة للسدددیّرة الصدددهیونیة
ّ د»وقالدت اااّجدة: «. ال إةم جنود یهدود»صالح صّح :  . وأطفدأ السدائق حمرّکهدا.. ،مث وقفدت السدیارة« فم لّیدف أل

بقتددد   ،فتدداة ،حیددث ُیکلّددف رئددی  الشددرطة اإلسددرائیلیة ؛قّصددةیعددّد هددذا املوقددف منعّددف ال (71املصدددر نفسدده: ) «ان لددوا
سدقّوا يف اونددإ...فی ا کدان خدیظ مدن الدد  األادر : »قّصدةفُتسقّهم قتلی سدومح الّفد  بّد  ال ،الرّکاب الفلسّینینی

 .  نیاآلخر  عن. وهکذا یتغری مصری حیاة الّف  (75املصدر نفسه: « )ب من حتت أجسادهمیتسرّ 
 . البحث والتحلیل5
 عنصر الشخصیة يف القّصتنی. 5-3

أحدد األفدراد »ونقصدد ابلشخصدیة الروائیدة  ومنظ التّّرإ  ا، من أهّم عناصدر القصد  الواقعیدة،الشخصیة القصصیة تعتر 
الّدديت ألن الشخصدیة هددي  ؛وال جیددو  الفصدد  بینهدا وبددنی ااددد  ،قّصدةن تددور حددو م أحدددا  الالّددذی اویدالینی أو الددواقعینی
ّّحة( والدینامیدددة و  .(01: 3331 ،)شدددریبظ« تقدددو  هبدددذه األحددددا  میکدددن تقسدددیم الشخصدددیة إلدددی أنواعهدددا الثابتدددة )املسددد

 :صتنی، يف دراسة هاتنی القوالبسیّة واملرّکبة ،واألصلیة والثانویة ،)النامیة(
 الشخصّیات الثابتة والدینامیة .5-3-3
فدددال تدددؤ ّر فیهدددا  ،قّصدددةإّن الشخصدددّیة الثابتدددة تبنّدددت فیددده الشخصدددیة عدددادة حدددول فکدددرة واحددددة أو صدددفة ال تتغدددرّی طدددوال ال»

« وال إلددی فضدد  حتلیدد  وبیددان ،ال حتتدداج إلددی تقدددی وتفسددری»و .(311: 3373 ،)جنددم« وال أتخددذ منهددا شددیئاً  ،ااددواد 
بسدهولة؛ ألةدا ذات بعدد واحدد،  قّصدة. ومیکن التعر  علی هذه الشخصیات من خالل أحدا  ال(37ات: . ال ،)سال 

فلددذل  تسددّ ی ابلشخصددیة البسدددیّة، خالفدداً للشخصددیات املرکبددة )املعقددددة(، التددی  ددا أبعدداد متعدددددة؛ حیددث حتتدداج إلدددی 
 (.53-51: 3120دراسة وحتلی  )ان ر: الرن ، 

 «یک اسری و هسي و ن» قّصة. 5-3-3-3
القصددریة ضدد ن الشخصددیات الثابتددة؛ حیددث ثدداول الکاتددب أاددد اده « یدد  اسددری و سددي و ندده» قّصددةتُدددرَج شخصددیات 
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. یعدّر  أاددد اده قّصدةال طدوالحفد  أهدّم ممیّدد ات الولدد النفسدیة؛ أ   قتده بنفسدده وشدجاعته يف إجندا  مهّ تده الصددعبة  ،هبدا
شخصدددیة  ،تّددوّع للحضدددور يف سددداحة القتدددال ضدد ن ااشدددد الشدددعيب الّدددذ  شخصددّیة البّددد ؛ أ  الولدددد قّصدددةمددن بدایدددة ال

 فیکتب:  ؛من خالل وصف طر  من سلوکه يف ساحة القتال ل وذ ،شجاعة
 «من با اسلرة خودم شروع به رگبار کردم ... من پریدم از خاکریز پایین و خودم را رسؤاندم بؤه اسؤلره.   »

 (66: 5631 ه،حمدزادا)

   .(لبندقّیةإلی االرصاص... قف ت من أعلی التّ  علی األرض وأوصلت نفسي بدأت برّش الّتعریب: )
، وکدان هدذا بدروح اا اسدة والبّولدة ،یتّدوّع الولدد لنقد  األسدرمح إلدی خلدف سداحات القتدال ،وبعد انتها  االشتباک 

 أول مرة یبادر هبذا األمر اوّری: 
 (93: 5631حمدزاده، )ا «م.نبرده بودمعلوم بود تا حاال تو عمرش اسیر پشت خط نبرده، من هم »

   جبهات اارب، طول حیاته العسکریة.(األسرمح إلی خلف  ینق یبدو أنّه، مثلي متاماً، وت الّتعریب: )
 ه: ع ر صغر  وهذا یرجع إلی ،قّصةأ نا  ال ،أن هذه الشجاعة یشوهبا شي  من اوو  والقلق إال
ای را داشؤتم، یؤ     دادن حادثؤه  شؤدم انتاؤار ر    ر مؤی مؤایی شؤده نزدی تؤ    در هر قدم که به اتوبوس گل»

 (66: 5631 ه،حمدزادا)«  دیشورة عجیب 

ّّخة ابلوح  خّوةالّتعریب: )    (.ترّقب حدو  حاد  بقلق کریبأ ،کنت کل ا أقةب من ااافلة املل
   بسال  وتوفیق: تهه ّ مویست ّر األمر إلی أن یت ّکن من إةا  

« ری کردم انگار که همه چیؤز و همؤه کؤن منتاؤر ت ؤمیم مؤن بودنؤد.        نای احساس قدرت بی ای یراه»

 (63: 5631 ه،حمدزادا)

 (وکأّن العات ینت ر قرار . فریدة بقوة   فاجأي شعور الّتعریب: )
 ،متعدددة وجوهداً وال جندد لده  ،وبسیّة؛ إذ ال تّتصدف ابلتعقیدد اثبتةشخصّیة  هأاد اد قّصةشخصّیة الولد يف  تتجّلی

وهدذه  .قّصدةتبقی اثبتدة إلدی ةایدة ال ،قّصة  القار  هبا يف بدایة العرّ  اّليت والصفة  ،ثری تصرفاته استغراب القار ال تک ا 
جتعدد  املتلّقددي، یصددّور هددذه الشخصددیة القصصددیة يف ابلدده بوضددوح، ویدرکدده ویقبلدده کشخصددیة حقیقیددة، ممددا الّدديت هددي املیدد ة 

 .ض ا  أکثر قّصةال یرّکب املتلقي، يف متابعة
 «کان یومذاك طفلا » قّصة. 5-3-3-5

امیدة  ،لکنهدا يف الوقدت نفسده ؛أیضاً شخصیة بسدیّة« کان یومداک طفالً » قّصةإن شخصیة الّف  الفلسّین؛ بّ  
فیتعدّرض  ،تّدرأ علیهدا تغیدریات وتّدّوراتالّديت فهدي »بدنی القصدتنی. أّمدا الشخصدیة النامیدة  ضدئی وهذا اختال   ،ودینامیة

للتحدددّول يف ظدددّ   ،بهدددا الشخصدددّیة املتعدددددة العقیدیدددة أو اولقیدددة أو ن رتددده الکینونیدددة أو میددد ة مدددن می اهتددداجاندددب مدددن جوان
فدنّن شخصدیة الّفد   ،وعلدی هدذا األسدا  .(31: 3177)ان در: مریصدادقی « وتبعاً لألحدا  الّارئدة علیهدا ،ال رو 

 يف ااافلدددة طدددول الّریدددق:بشدددی  وال یفّکدددر  ،جیدددر  حولدددهال یبددداأل مبدددا  طفدددالً بریئددداً، قّصدددةدینامیدددة؛ إذ جندددده يف بددددامت ال
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أنّددده ت یعدددد طفدددالً بعدددد إال ؛ (71: 3317، )کنفددداي «التدددی جتلددد  قربددده وا  ،وألقدددی الّفددد  رأسددده يف حضدددن العجدددو »
طفددالً  ،ده رئددی  الشددرطة ابملددوتهدددّ ی حین ددا ،نجددده، فالعددودة إلددی أّمددهطریددق يف وقعددت بددنی یدیدده الّدديت مشدداهدة ا دد رة، 

وأخرجه اإلرهاب الصهیوي املرعب مدن الدرا ة، لیلحقده  ، قد ال إدراکاً جدیداً اقائق اایاة،رشیداً واعیاً مبا جیر  حوله
 بددددل واملقاومددة الوقددو  فقددّرررکبددة جاحمدددة يف االنتقددا  مددن تلدد  القدددوات، إلددی صددفو  املقاومددة وجیعلددده جیددیش يف صدددره 

جندد شخصدیة الّفد  قدد تغدریت، وحتولدت مدن شخصدیة  ائ دة  وکافلدة ، إلدی  فلدذل  .املدوت من للتخّل  والرکض ا روب
ت یددر کیدف  ،فوقدف ،ورکم ذل  فقد وصلت إلی أذنیه أصوات ضحکاهتم الصاخبة: »شخصیة یق ة  وصامدة ومقاومة

ن دون أ ،وسددار وّددوات اثبتددة هادئددة وسددظ الّریددق ،ولکندده وقف...وضددع کفیدده يف جیبددی سددرواله ،وملدداذا ،حددد  ذلدد 
 يف ةیّدرم   قّصدةب ابالسدتعانة ،والکفداح القتدال روح الکاتب ّرضث املشهد وهبذا .(72املصدر نفسه: )« یلتفت إلی الورا 

 .املقاو  األدب إطار
 الشخصیات األصلیة والثانویة .5-3-5

البّدددد   . شخصددددیة1. الشخصددددّیة الثانویّددددة 0. الشخصددددیة األصددددلیة )البّدددد ( 3عبددددارة عددددن:  قّصددددةإّن أهددددّم شخصددددیات ال
 ،صددددلة معقولددددة )حمفددددو  هددددذه الشخصددددیات وجیددددب أن تکددددون بددددنی .(51: 3311 ، نشدددداو  املخددددالف للعددددر  )ان ددددر:

 ةیالشخصد نیعدفت ،ةیدالثانو  ةیوأّما الشخصد، حو ا قّصةتدور أحدا  الاّليت فهي  ،أّما الشخصّیة األصلیة .(05: 3321
  .(57: 3177 ،)کامو  أهدافها  ین يف ةیاألصل

 «یک اسری نه و  و سی» ةقصّ . 5-3-5-3
وإلدی بیئددة  ، لددة قصدریة إلدی الشخصددّیات األصدلیة والثانویدة واملخالفددةجب« ویدد  اسدری سدي و نده»يف قصددته  هیشدری أادد اد

   :قّصةال
 (65: 5631 ه،حمدزادا) «اسیر با این تاری ی بیرون.  سی و نهمن و پیرمرد و »

 (ذا ال ال  سعة و ال ون أسریاً وهأا والشی  وت الّتعریب:)
القصددریة، حیددث وضددع معلومددات کثددریة، يف  قّصددةویبددنّی قصددر هددذه ا  لددة، مدددمح توفیددق الکاتددب يف االلتدد ا  مبیدد ات ال 

القصریة لذل ، إذ ال عال فیهدا لططنداب والتفصدی ، بد   قّصةمتناول املتلقي، من خالل أقصر مجلة ممکنة، ک ا تدعو ال
 تلقي، يف أفص  املفردات وأبلغ العبارت وأوج ها.علی الکاتب أن ینق  مضامینه إلی امل

 وصف الشخصیة األصلیة. 5-3-5-3-3
وهددذا ممددا ُیشددعر ، قددد یلددی عددن طفولتدده، ونضدد  قبدد  أواندده. مددن القددّوات الشددعبیة ،مقاتدد  حدددیث السددنّ ؛ قّصددةبّدد  ال إنّ 

رمدد اً للجددرأة یعتددر هددذا البّدد ،  روضددة.، إذ رأمح أمثددال هددذا البّدد  خددالل ااددرب املفقّصددةالقددار  اإلیددراي، بواقعیددة هددذه ال
   إلی خلف ساحات القتال: ،وسرعة املبادرة والثقة ابلنف ؛ ضیث یتّوّع لنق  ع وعة من األسرمح العراقینی

 «خواهنؤد.  اول گفت: داوطلب برای بردن چهل اسؤیر بؤاقی مانؤده از قرارگؤاه بؤه شؤهر پشؤت  بهؤه مؤی         »

 (61: 5631ه، حمدزادا)

ة العسدددکریة إلدددی خلدددف امیدددلنقددد  أربعدددنی أسدددریاً مدددن األسدددرمح املتبّقدددنی يف اا اً متّّوعدددیریددددون يف البدایدددة: ل اقدددالّتعریبببب: )
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   .(ساحات القتال
   إنّه واع  مبخاطر هذه املهّ ة:

ها را برداریم منم  اند تا برسیم دژبانی و چند تا از بره از منطقه خطرناکتر اینان که تو اتوبوس همراهمون»

 .(93: 5631 ه،حمدزادا) «لره با چهل تیر فشنگ.و تو و این اس

فلددددی  معندددا إلددددی أن نصددد  إلددددی خمفدددر الشددددرطة  ،رّکدددداب ااافلدددة هدددؤال  ،قلدددت: إّن أخّددددر مدددن سدددداحة القتدددالالّتعریبببب: )
 .(ه البندقّیة أبربعنی رصاصاً فیهامح أا وأنت وهذاسو  ،خذ معنا عدداً من الرفاإوأن ،العسکریة
جنددد و  ،(351: 3117 ،صددّیة تددت ّکن مددن حددّ  العقددد املعّقدددة ابعت دداد ذکا هددا )اورسددونأورسددون إنّنددا شددّب شخ قددال

 ،بنفسده اً وا قد بّدالً رسم شخصیة الولدد ، حیث أبخذ هذه النقّة يف االعتبار ،قد خلق بیئته القصصیة هالکاتب أاد اد
املسددؤول عندده لددی  سددومح ولددد أّن  ،کشددفلین ،وکتددب يف وصددف األجددوا  ا یّددة بلح ددة رفددع ااجدداب عددن عیددن املغددوار

   ) عتوت(:
ای صدای نفن نفسش قطع شد... اسلره را چرخاندم و از   اسلره را روی شقیقه کماندو گذاشتم، یرظ»

 (51-63: 5631 ه،حمدزادا) «شقیقه فاصله گرفتم و ماشه را چ اندم خون سر  از گوشش بیرون زد.

 صددددکه،وأبعددددهتا عدددن  ،أدرت البندقیدددة ...اسددده الثقیلدددة ا دددةفانقّعدددت أنف صددددکه، وضدددعت البندقیّدددة علدددیالّتعریبببب: )
 .(فرّش الد  األار من أذنه ،وأطلقت الرصاص

مهتّ داً بد مدة مشدارکة  ،تّرأ أحیااً علدی نفسدیة الولدد يف شدّتی املواقدفاّليت  ،فننّه وصف مشاعَر اوو ل ، فضاًل عن ذ
 خالل ع لّیة التلّقي قائاًل:  ،املتلّقي العاطفیة

توانستند  بندها نبودآنها هم می گذشت... اگر این چشم نفر چه می 63شد فهمید که در سر این  می چطور»

 (66 :5631 ه،حمدزادا)« همه چیز را بهوانند و بعد مهرة کمرم تیر کشید.

 ،لدی عیدوةموالثال نی... ولدو ت تکدن هدذه األقنعدة ع ةکیف کان من امل کن کشف ما یدور ببال هوال  التسعالّتعریب: )
 .(مث شعرت أبت حاّد يف ظهر  ،کّ  شي   لعرفوا

 وصف الشخصیة الثانویة. 5-3-5-3-5
ویُعتددر  ،قّصددةوهددو أهددّم الشخصددّیات الثانویددة يف ال ،أاددد اده شددی  میددار  مهنددة سددیاقة ااافلددة قّصددةالشخصددیة الثانویددة يف 
هو إیصال األسدرمح إلدی خلدف جبهدات  اّلذ ، هدفه نی  يفکّ   شخصیة الولد ویدع ه ویعینه یف ،رم اً للسکینة واورة

 :  أمح معسکر ا یش اارب
راحت »دژبانی نیروی اضافی نداشت این را نجوا کنان به گوش پیرمرد خواندم. پیرمرد خندید و گفت: »

 (65: 5631 ه،حمدزادا) ««باش  توکل بر خدا.

 .(علی اهلل االتکالقائاًل: ال تقلق   فضح  ،الشی  إلی بذل  مهست ،ت یکن يف املخفر أ  قّوات إضافیةالّتعریب: )
حضددروا  ،أّن الشددباب والشددیوی اإلیددرانینی ،أّن الکاتددب قصددد إفددادة املتلّقددي ،قّصددةیددوحي ااددوار الدددائر بددنی شخصددیات ال
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   :فأضا  ،وال بدافع من اإلکراه وال االنفعال األع ی ،بوعي کام  ،العراقیة-ساحات اارب اإلیرانیة
قدر داوطلب  وون هست که خدا را ش ر به هم سؤن و سؤایهای تؤو فعؤحً احتیؤا ی نیسؤت. گفؤتم         آن» 

ه، حمؤدزاد ا)«  ها را برسونم و با این کل  از آن روز تا حاال موندگار شؤدم.  الاقل بزارید با اتوبوسم بره

5631 :65) 

 -هلل اا دد-فلسدنا  ن،ن من املتّّوعنی الشدباا نود إلی ساحات القتال: هنا  الکثریو  بعثقال املسؤول عن الّتعریب: )
 ،فبقیت هندا هبدذه اودعدة ،أن أنق  ا نود ضافليت إلی جبهات القتال ،فامسحوا أل .قلت: ...ضاجة ملقاتلنی يف أع ارک

 .(منذ ذل  الوقت
فجعله دا إلدی  ،تالئدم السدائق والولدد نفسدّیاً  ،يف رسدم مالمد  شخصدیاته القصصدیة هامللفت للن ر يف أسلوب أاد اد 

يف  ،ت میّی  الشخصدیة األصدلیة عدن الثانویدة ک دا ینبغدي؛ فنجدد أکلبیدة أع ا  دا مشدةکةو  ،جانب بعض ويف مستومح واحد
إال أنّده يف الوقدت نفسده یرمد  إلدی مشدارکة الشدعب اإلیدراي مدن ، قّصدةأن تکدون شخصدیة البّد  حمدور ال من األفض حنی 

 .الوطن، شیوخاً کانوا أو شّبااً  مجیع األع ار، يف الدفاع عن حیاض
 وصف الشخصیة املخالفة للعرف. 5-3-5-3-3

تسدعة و ال دنی أسدریاً کدذل  و  يف املنّقدة،شخصدیة مغدوار جدری   ،قّصةمن الشخصیات الثانویة املخالفة للعر  يف هذه ال
يف رسدم ممیّد ات البّد   مدنهماسدت ّد کدری أّن الکاتدب أادد اده قدد  ،قّصدةيف ااافلة؛ حیث ال جندد  دم دوراً ملحوظداً يف ال

ولدددق الشخصدددیة  قّصدددة؛ إذ یتواجدددد الشخصدددیة الثانویدددة يف القّصدددةاولقیدددة والفکریدددة واملقالیّدددة وعدددرض مغددد مح ال -الولدددد –
  قد اختّ  بوصف أحوال املغوار ا ری : قّصةيف ال التوصیفاتاألصلیة. إّن مع م 

 ««...ایفرس ایمجؤوس » گفت: انداخت و ناسزا می می هایش طرح ی  عقاب بود و ستاره، یگد روی شانه»

 (65: 5631 ه،حمدزادا)

 ( الفر  ا و   فریک  ویشتم قائاًل: الفر  ا و  ،کانت علی کتفه صورة نسر وجن ةالّتعریب: )
 و کذل  نقرأ عنه: 

نفر دیگؤر   63 حن شده بود و من گفت... بعد بی پا می زد و هذیان می و یاد افسر عراقی افتادم که دست»

 (63 :5631 ه،حمدزادا)« را برداشتم وشاید تا حاال مرده باشد.

 ،والثال دنی اآلخددرین ةفأخدذت معدي التسدع ،مث أک دي علیده ...یرجتدف ویهدذ  الّدذ  ،تدذّکرُت الضدابظ العراقديالّتعریبب: )
 .(اآلن ادولرمّبا قد مات 

وعلددی الددرکم مددن کیابدده عددن  ،وال یقبدد  مرافقددة اآلخددرین وعدددا ،بعندداد  ،یکّفددر الفددر  ،مغددوار جددری  ،وبددنی األسددرمح األربعددنی
 ،صددالح عّددب إطددار ااافلددةإل ،قددّد  العددون للولدددی ،مغددوار آخددرک ددا هنددا   ،قددد أت ّددر بدده قّصددةإال أّن عنددوان ال ؛قّصددةأجددوا  ال

فنجدد هدذا املغدوار يف  ،غ فیهداقدد تکدون مبدالَ  ،إال أّن أوصا  هذه الشخصیة ؛وله الدور األکر يف إبرا  ممّی ات الولد النفسّیة
مبددا یثددری يف املتلّقددي الشددوإ أو  ،ینبغدي أن توصددف الشخصددّیة ،يف حددنی ،ومّیعدداً وبددال أّ  أذمح ،هدداد ً ومّ ددئن البددال ،قّصدةال
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 ضیث نقرأ عنه:  ؛أّمً من مشاعر الغضب أو النفور ،يف القار  یثریال  ،أن شخصیة هذا املغوار األسری إال ،اال ئ ا 
« کؤرد.  شؤت تؤوی آیینؤه مؤن را نگؤاه مؤی      بندش پایین افتاده بؤود و دا  مم افتاد به کماندویی که چشمچش»

 (65: 5631 ه،حمدزادا)

ففوجئندا کدالا ابملوقددف  ،مدرآة ااافلددة يفوین در إأّل  ،سددقظ عدن عینیده املندددی  الّدذ  ،علددی املغدوار عیدنوقعدت الّتعریبب: )
 .(مثّ أخفي رأسه خلف أسری آخر ،ا ة

 :  ما األسرمح اآلخرون، فکانوا هادئنی، دون أمح حماولة للهروب؛ إال أّةم قد یتحد ون إلی بعض بصوت خافتأ
 (61: 5631 ه،حمدزادا« )دوباره نگاهی به درون آیینه انداختم ...چقدر آرام بودند »

 ة أخرمح ...کم کانوا هادئنی.(فن رت إلیهم من خالل املرآة مر الّتعریب: )
أبددرَ  شخصددیة البّدد ، بته ددیش دور الشخصددیات املعارضددة؛ حیددث تت حددور شخصددیة البّدد ، ببّولتدده  إّن أاددد اده 

 وقدرته ونفسه املقاومة، لتدفع الشخصیات األخرمح إلی ا امش.
 «کان یومذاك طفلا » قّصة. 5-3-5 -5
 وصف الشخصیة األصلیة. 5-3-5-5-3

إّن   .(01: 3311 ،مریددنان در: ا وبنی بقّیة الشخصیات )فتقیم صالت بینه ،ینبغي أن تکون الشخصیة األصلیة مثریة
؛ الشددعب الفلسددّین فیحدداول سددرد م لومیددة ،یهددتّم بوصددف بّولددة شخصددیاته القصصددیة أکثددر ،کنفدداي مقارنددة أباددد اده

ری لیثدد ،بّددالً لقصددته ،فیختددار طفددالً عهددوالً مددن رّکدداب حافلددة ،وظلددم العدددوان اإلسددرائیلي يف حددرب ظاملددة خاصدة األطفددال،
وهددذا ا هد  یتجلّدی يف صدد ته  ،ال علددم لده ابلعدات ا دداا ب لدم اادرب ،بدذل  عواطدف املتلقدي؛ إذ الّفدد  بفّرتده الّداهرة

َ یُقَت  رّکاب ااافلة أبسدرهم ،وهنا  سؤال یتبادر إلی الذهن ،قّصةطول ال التفدت الرجد  السد نی »سدومح الّفد ؟:  ؛أنّه ت 
 .««قّصددةتددذکر هددذا جیددداً وأنددت حتکددی ال -هدد  رأیددت؟-»ندده بقسددوة بددنی إصددبعیه: إلددی الّفدد  واشنددی قلددیالً ممسددکاً أذ

 .(75: 3317 ،)کنفاي
  ،أن یشدری إلدی الّفد  ،رکدم إطدالإ الندار؛ أو  دا ؛یبدو أن الکاتب یرمي لغرضنی من ورا  إبقا  شخصیة البّ  حّیاً  

وینقد  أخبارهدا  ،جدرائم الکیدان الصدهیوي الغاصدبفکّ  جی  من األجیال الفلسّینیة یشداهد  ،کرم   للذاکرة الفلسّینیة
إلخبددار العددات مبددا جیددر  داخدد  اادددود الفلسددّینیة  ،واملصدددر املو ددوإ بدده ،فیددؤد  دور اإلعددال  الصددادإ ،لألجیددال القادمددة

 لددمح شدعوب ،أداة ذکّیة لکشف القناع عدن وجده الکیدان الصدهیوي ،قّصةکنفاي ال  ایذ قد ل فبذ ،ضّد ا ن  البشرمحّ 
أنّدده قصدددد وصددف مقاومددة األجیددال الفلسدددّینیة  ،واثي الغرضددنی .ابالعت دداد علدددی الواقعیددة ا ادفددة ،وفضددحه لألبددد ،العددات

بد  تنتقد   ؛لدیعلن أّن املقاومدة لدن تنتهدي ،واست رار الدفاع عن کیان األرض والشدر  لألبدد ،القادمة ضّد العدّو الصهیوي
 ،بدد  یقددف يف وجهددده ؛وال یهددرب مددن العدددوّ  ،أیخددذ ابلرایدددة ،  جیدد  آخددرفهنددا ،ولددو مدددات جیدد    ،رایتدده مددن جیدد  آلخددر

 شجاعاً.مّ ئن البال 
 وصف الشخصیة الثانویة. 5-3-5-5-5

 ع ددا لدددمح أاددد اده يف ،متامدداً « کددان یومددذا  طفددالً »خيتلددف مدددمح اعت دداد کنفدداي علددی الشخصددیات الثانویددة يف قصددته 
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الددذین ینت ددرون  ،الشددباب الفلسددّینینی مددن ؛مددن رّکدداب ااافلددة کدد ّ  يف قصددته، إلددی  کنفدداي ع لدده القصصددي؛ حیددث تّددرإ  
 ؛وا دامنی ،الّبقدة الکادحدة لل جت دع الفلسدّینالدذین میثّلدون  ؛فقدرا  ا ت دع والفالحدنیو العداملنی  ، إلیمستقباًل عهوالً 

؛ حیددث تدددّل قّصددةيف ال الثانویددة فهددم مجیعدداً مددن الشخصددیات ،النسددا بصددفتها ممثلددة عددن عت ددع واملددرأة  ،الّبقددة املثّقفددة أ 
وتساعد علی تّدویر السدرد وتقددی معلومدات عدن البیئدة  ،أبمجعها علی خمتلف الّبقات االجت اعیة يف ا ت ع الفلسّین

م جیددداً مدددن ع دددال امتصدددهم املیندددا    ،وکدددان العدددات الصدددغری ذا» :واألحددددا  أو علدددی خلدددق أجدددوا  مالئ دددة مدددع األحددددا 
وحمدا  وکد  بقضدیة أرض ... وامدرأة تسدعی إلدی  ...حیفا صداهروا...رجااًل ونسدا  مدن قضدا  صدفد...وفالحنی من قضا  
 (70: 3317 ،)کنفاي« .خّب فتاة لوحیدها

 وصف الشخصیة املخالفة. 5-3-5-5-3
أ  الشخصدددیة  ؛فدددرئی  الشدددرطة اإلسدددرائیلیة ،بنصدددیب أوفدددر مدددن الوصدددف ،کنفددداي  قّصدددةح یدددت الشخصدددیة املخالفدددة يف 

 الّدذ قدال القائدد القصدری ا نددمح »قدتلهم مجیعداً: أیمدر بمثّ  ،بشأن فص  الّفد  عدن بقیّدة الرّکداب ،یصدر أوامره ،املخالفة
وهددي فتدداة بددنی  ،قّصددةهنددا  أیضدداً شخصددیة خمالفددة أخددرمح يف ال. (71: املصدددر نفسدده« )وقددف إلددی جانبدده: هددات الّفدد 

تلددب  سددرواالً  ،ومددن ورا  سددیارة صددغریة بددر ت صددبیة»ب: ا نددود اإلسددرائیلینی؛ حیددث تکل ددف بددرّش الرصدداص علددی الرّکددا
 ، میبدددو أن اختیددار کنفدداي فتدداة شددابة لتنفیددذ جرمیددة قتدد  األبددر . (75: املصدددر نفسدده« )قصددریاً وتعلددق علددی کتفهددا رشاشدداً 

أّن  والشدد . والقسددوة إلددی مصددر للقتدد  وا رمیدة ،ا  ددال وااندّو والعّددف رمد عتهددا یبّب هدديالّديت  فتدداةتشدری إلددی حتوید  ال
 قّصدةعواطدف مدن املید ات ا اّمدة للالعتَدر إاثرة تُ  يف حدنی ،یثری عواطف القار  بشّدة ،رسم هذه األحدا  ا سا  الف یعة

وجیع  املتلّقي، یتأمد  يف آاثر اادرب ، ال مینحه أّ  العناصر القصصیة األخرمح ،متن  الع   القصصي قدرةاّليت  ،القصریة
قدرة کنفاي علی هدذه اإلاثرة مدن أهدّم  نّ إ میکن القولو  ک ا یدعوه إلی الکّف عن األانیة، بن ظ فّن.وخمّلفاهتا السلبیة،  

 .قّصةوأبر  مواهبه يف کتابة ال
 طرق عرض الشخصیات يف القصتنی. 5-5
تقددددی الشخصدددیة مدددن خدددالل  ،وینبغدددي اعتبدددار هدددذا الفدددنّ  .(05: 3331  ،)واد« فدددّن عدددرض الشخصدددیات قّصدددةال»إّن 
 .(11: 3111 ،مینحهدا الکاتدب )ان در: حنیدفالّديت  ،وتقدمیها من خالل ااوار وتقدمیها من خالل السلوکیات ،سردال
 املباشر وکری املباشر: الوصف ینقسم الوصف إلیو 
 الوصف املباشر . 5-5-3

یة عن مندظ اایداة الیومیدة خيد  الواقع وااقیقة، أبمانة ووال ، حیث ترسم صورة موضوع اّلذ تع ّم مدرسة الواقعیة الفن، 
بنی عامة النا ، ون راً لدذل ، فدنّن الوصدف البعیدد عدن املبالغدة يف األحددا  والشخصدیات، أو هت یشدها، یعتدر مدن أهدّم 

 وأکثر آلیات تبینی الغرض إفادة، لدمح الکاتب.
 ذلد  علدی اإلمجددال معت دداً يف ،بددذکر ممید ات الشخصدیات القصصدیة ومواصددفاهتا ،یقدو  الکاتدب يف الوصدف املباشدر 

وابألحدددرمح فننّددده یصدددرّح مبی اهتدددا وعواطفهدددا وآرا هدددا ودوافعهدددا  .(72: 3171 ،کدددالرک واآلخدددرونوتنویدددع الشخصدددیات )
هدو الوضدوح يف عدرض الشخصدیات؛ حیدث یتعدّر  القدار  مدن خاللده  ،النفسیة ومشاعرها. ومن أهّم ممی ات هدذا املدنه 
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أمدا يف وصدف کدری املباشدر، فدُتفَهم مواصدفات الشخصدیة، مدن خدالل  .(13: 3373 ،سرعة وسهولة )ان در: جندمبعلیها 
 أقوا ا وأفعا ا.

وصدف الشخصدیة وأحوا ددا ابع داد الوصدف املباشددر، میکدن أن یُدَعدّد مددن معدات الضدعف يف بنیددان الروایدة؛ إذ إن الروایددة 
. فالروایددة مه ددا قددّ  فیهددا شددأن جیددب أن تکددون ابضددًة ابلوصددف تلقائیدداً، مددن خددالل منددّو األحدددا  وأفعددال الشخصددیات
، کانددت أحلددی من ددراً وأتقددن قّصددةالتوصددیفات املباشددرة، وعدددلت عنهددا إلددی الوصددف کددری مباشددر، مددن خددالل تفدداعالت ال

 تقنیة؛ إال أّن هذا النوع من الوصف، من بنی معا ة عنصر املکان، يف القصصیة الواقعیة.
 «یک اسری و سي و نه» قّصة. 5-5-3-3

 ،ممی اهتددا ا سدددیة والنفسددیة بددنّی و  اإلجیابیددة، الشخصددیات ،عت دداد أسددلويب الوصددف املباشددر وکریاملباشددراب ،هعددرض أاددد اد
 : حالة نفسیة لدمح الولد البّ فأشار إلی 

 یصؤدا  نجای. ادمیرا د رونیآمدم، تازه ب نییدر اتوبوس پا یاز سه پله  رمرد،یپ یصدا یاز بلند یع بان»

 (66: 5631، حمدزادها)« .او بلندتر بود یقبل ادیفر یخودم از صدا

ن لددت مددن درج البدداص، کضددبااً علددی صددرای الشددی ، فرأیددت املوضددع، فصددرخت هددذه املددرة، بصددوت أعلددی مددن الّتعریببب: )
 .(صوته

  بّریقة کری مباشرة: ،ک ا مل  إلی می اته ا سدیة
« بؤاالی مؤن کؤرد.    و ه قؤد بعؤد نگؤاهی بؤ   یاد مساول ترویل افتؤادم کؤه چهؤل نفؤر را بؤه مؤن نشؤان داد و        »

 .(65: 5631ه، )أحمدزاد

 (قاميت ... یمثّ ن ر إل ،نیربعاألسرمح األ یأشار إل ثیح مح؛األسر  میتذکرت ضابظ تسلالّتعریب: )
 قائاًل:  ،مباشر ریوصفاً ک ،من خالل کل اته ،وخرته  یالشالکاتب، وقد وصف 

وش بود. پیرمرد گفؤت: پؤدر ایؤن چرا هؤا را     آینه را با دست تنایم کردم ویی چراغ داخل اتوبوس خام»

 (93: 5631حمدزاده ا)« ... شب تو منطقه خطرناکه  عمو روشن کن... پیرمرد تند  واب داد: نه

 أنددر:  یللشدد فقلددت ،ااافلددة داخدد  مّفددأة کانددت  یاملصدداب لکددنّ  ؛ یالصددح موضددعها یإلدد د یددأدرت املددرآة بالّتعریببب: )
  .(ةیاارب املناطق يف ریخّ ع   إنّه ...ولد  م ال: بسرعة فأجابن ...عّ ي م  یاملصاب

   مالحمه: یک ا وصفه بدالالت ظاهرة عل
 (93: 5631 ه،حمدزادا) «تفاوت پیرمرد شاید تنها عامل روحیه بود. بی صورت»

   (ا ادئة.  یالش یبعث يّف القوة ویرفع من معنوميت، هو مالم  اّلذ ولعّ  الوحید الّتعریب: )
 هذا النوع من الوصف، يف وصف شخصیة املغوار )الشخصیة املخالفة( أیضاً:  جند
هؤای  هایش شروع بؤه بؤازی کؤرد و بعؤد دسؤت کشؤید بؤه سؤبیل        های کماندو باز شد، با مچوقتی دست»

 (65: 5631حمدزاده، )ا« پرپشتش.
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   الکثیف.( برسغه، مثّ مس  شاربهوملا ُوضع القید عن أید  املغوار، بدأ یلهو الّتعریب: )
تنّبددق الصددورة املقّدمددة عددن مالمدد  املغددوار، علددی الصددورة الذهنیددة املتواجدددة لدددینا عندده يف عددات الواقددع، وهددذا ممددا یؤیّددد  

 الت ا  الکاتب أبصول الکتابة الواقعیة. 
 «کان یومذاك طفلا » قّصة. 5-5-3-5

 ،؛ رئدی  الشدرطة اإلسدرائیلیةالسدلبیةف الشخصدیة لتعرید ،علدی أسدلوب الوصدف املباشدر ،خالفاً ألادد اده ؛اعت د کنفاي
ث دد   ،قا ددا ا ندددمح بلبددا  داکددن اوضددرة»مددن خددالل عددرض م هددره العسددکرّ :  ،األحیددان. فأشددار إلددی عنفدده کالددبيف 

  ،وذکددر می اتدده ا سدددیة ،ابالسددتعانة ابللددون األسددود ،ک ددا یصددفه أیضدداً ،  (71: 3317 ،)کنفدداي« مدددفعاً رشاشدداً قصددریاً 
کدان رجدالً مسینداً قصدریاً یت ّدق مبسدّد  » یصفه خالیاً من أّ  می ة مثریة لطعجداب: ،وابألحرمح ؛وقصر القامةکالس نة 

ک البسددده ولوةدددا   ،إذ یتضدددّ ن أتفددده السددد ات يف م هدددر الشخصدددیة (71: املصددددر نفسددده« )صدددغری وث ددد  عصدددا سدددودا 
ویر املشدداعر االسددتکباریة لدددمح الصددهاینة داخدد  ومالحمدده وقامتدده و... العدیددد مددن الدددالالت. وقددد متّکددن کنفدداي مددن تصدد

   .قّصةون راً ملغ مح ال ،مقارنة ابلشخصیات األخرمح ،ابلةکی  علی وصف الشخصیة املخالفة ،اادود الفلسّینیة
 الوصف غری املباشر. 5-5-5

 یتّم الوصف کری املباشر بعدة أسالیب: 
 .األعمال. 5-5-5-3

 ،فسدلوک املدر  خيدر عدن کالدب أفکداره ومشداعره وأع الده .ع ا دا وسدلوکیاهتااإلخبدار أب ،من أسدالیب عدرض الشخصدیات
 هایددبّر الّديت  ،مدن خدالل السدلوکیات ،والکاتب یعرض الشخصیات املفّکرة أو الرقیقدة املشداعر أو بقیدة أندواع الشخصدیات

مددن  ،و می اهتددایکشددف القددار  صددفات الشخصددیة القصصددیة  ،ففددي هددذا األسددلوب .(011: 3121 ددا )ان ددر: براهنددی 
 .خالل أع ا ا

 «یک اسری و سي و نه» قّصة. 5-5-5-3-3
 اسددددلوکهعدددن علدددی أسدددلوب الوصدددف کدددری املباشدددر؛ ومدددن خدددالل اإلخبدددار  البّددد ،يف عدددرض شخصدددیة  هاعت دددد أادددد اد

   عقولة:املوصف قراراته و  ا،وکل اهت
آشنا کردم و بعؤد برداشؤتم    ی  فاصله منطقی را با پیرمرد حفظ کردم... نوک اسلره را با کمر کماندو»

 «ای کؤه یعنؤی اصؤحً کسؤی بؤا او شؤوخی نؤدارد و بعؤد دوبؤاره یؤ  فاصؤلة منطقؤی.             ی  اخطؤار یراؤه  

 (66: 5631ه، حمدزادا)

 ،وکدان ذلد  إندذاراً لده ،مثّ رفعتهدا ،وضعت فوهة البندقّیة علی ظهر املغوار .وقفت من الشی  علی بُعد معقولالّتعریب: )
   .(ووقفت علی بعد معقول منه اثنیةً  ،مث ابتعدت عنه ،ا حهلیعلم أّنن ال أم

 ،حتدداول لفددت انتبدداه القددار الّدديت هددي  ،األدبیددة القّی ددة قّصددةقی ددة أدبیددة؛ فال قّصددةی ددن  الل ،تبنّددی الکاتددب هددذا املددنه  
بدد  ترمددي  ؛فددال تسددعی إخبددار القددار  مبددا حددد  وال بسددبب األحدددا  ،یلددق املواقددف اواصددةالّدديت  ، یدد ات الشخصددیاتمل

یتقّصدي األحددا  وأسدباهبا يف  الّدذ  ،لیجعله يف موقدف اَاَکدم ،جتاه الشخصیات أکثر فأکثر ،ورا  إاثرة مشاعر القار 
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میکددددددن القدددددول بتوفیددددددق أاددددددد اده يف عددددددرض  ،ويف اعتبدددددار عددددددا ّ  .(12-15: 3131 ،سدددددلوکیات الشخصددددددیات )اپینددددددده
 ویقیم صالت عاطفیة بینه ا. ،عّر  القار  علی خلقه الیت ،وتبینی مالم  الولد والشی  بوضوح ،الشخصّیات

 «کان یومذاك طفلا » قّصة. 5-5-5-3-5
مث انتصدب وبعصداه » يف عرض روح العندف لددمح الشخصدیة املخالفدة: ،أحسن کنفاي اعت اد أسلوب وصف کری املباشر

إذا ت تکدن قدد  ،سأطلق علید  الندار مث ،السودا  صفع الّف  علی مؤخرته ودفعه إلی األما  ... سو  أعّد إلی العشرة
الّددديت . وملدددا وقدددف الّفددد  اثبتددداً مدددن شددددة اادددریة مدددن ا ددد رة البشدددعة (72-75: 3317، )کنفددداي« ابتعددددت مدددا یکفدددي

ويف اللح ة التالیة جا ته الضربة األخدرمح ابلعصدا السدودا  فأحسدها »شاهدها، ضربه العدو الصهیوي بعصاه مرة أخرمح: 
 (.72: نفسه املصدر« )تسل  ا ه

 . عنصر احلوار5-5-5-5
 ة القصصددددیة،مددددن آلیددددات وصددددف الشخصددددیهددددو و  القصصددددیة،تبددددادل اادددددیث بددددنی الشخصددددیات عبددددارة عددددن إّن ااددددوار »

: 3375  ،رشدددد) «قّصدددةالشخصدددیات وتقویدددة الأحسدددن الّدددرإ لتبیدددنی العالقدددات بدددنی ومدددن ابألسدددلوب کدددری املباشدددر؛ 
 ،أ  املونولددوج ،ومنهددا ااددوار األحدداد  الّددر  ،ائي األطددرا  أو الدددملوجعلددی أنددواع؛ ف نهددا ااددوار الثندد ذلدد و . (311

جُتدر  الشخصدیة فیده أفکارهدا ومشداعرها علدی اللسدان  ،فیسّ ی حددیث الدنف  ،حیث ثّد  الشخصیة القصصیة نفسه
ااددوارات يف وکّل ددا ا داد حجدم  فددااوار جیّسدد الشخصددیة بکدّ  وضدوح،( 110: 3117 ،نیدا لیّّلدع القدار  علیهددا. )بدی

وهدذا مددا یبددو ملحوظداً يف اعتبددار  ة،الرئیسد قّصددةابلسد ات الدرامیددة أکثدر؛ إذ اادوار روح ال قّصدةالکّل دا اّتصددفت   ،قّصدةال
 جّیداً. هأاد اد

 «یک اسری و سي و نه» قّصة. 5-5-5-5-3
نقد   راو  یسدرد حکایدةإذ جندد الد ؛حمکیدة أبسدلوب قریدب مدن أسدلوب سدرد الدذکرمت« و ی  اسدری سي و نه» قّصةإّن 

فیددور عدادة بدنی الولدد ، قّصدةأبسدلوب ضد ری املدتکّلم. أّمدا اادوار يف هدذه ال فی دا مضدی مدن الد من، ،ع وعة مدن األسدرمح
وقدد سدبق القدول إّن الدراو  واملخاطدب قدد  ،حددیث الولدد نفسدهکثدرة  ،قّصدةعلدی أّن مدا یلفدت الن در يف هدذه ال ؛والشی 
أسددددلوب یُعت ددددد يف  ذلدددد و  ،علددددی مددددنه  ااددددوار بضدددد ری اوّدددداب )حدددددیث الددددنف ( ،سددددهفیحددددّد  الددددراو  نف، یّتحددددان
جتّنبداً عدن التوّسد  ابألسدلوب  ،وکشدف مشداعره اوفیدة ،لیساعد املتلّقي علی معرفة أفکدار الشخصدیة القصصدیة ،القص 

   أّن الولد حّد  نفسه قائاًل: ،أاد اده قّصةاملباشر لعرض الشخصیات. وامللحو  يف 
کردنؤد کؤه    ف ؤر علؤت ایسؤتادن اتوبؤوس؟ شؤاید ف ؤر مؤی        در ا مم ن بود در چؤه ف ؤری باشؤند؟   هآن»

 .(66: 5631 ه،حمدزادا) «خواهیم اعدامشان کنیم. می

   .(فیَم یفّکرون؟ أ يف سبب توّقف ااافلة؟ رمّبا ی ّنون أنّنا نرید إعدامهمتُرمح  الّتعریب: )
مدا ثدّد  بده الولدد نفسده عندد تسدلیم األسدرمح؛ حیدث تنکشدف قوتدة العاقلدة  ،قّصدةومن مجلة املونولوجات املتواجددة يف ال

 قائاًل: 
توانستم مراسبه کنم تا این  ای کار چقدر اعمال بر پایة نفن بؤوده و چقؤدر    آنقدر خسته بودم که نمی»
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 (51: 5631 ه،حمدزادا) «بر حسب وظیفه 

بددافع مدن  أع داألکدم کاندت ألرمح  ؛ نفسديعلدی حماسدبة  قدادراً لدم أکدن جدّداً، ف کندت تعبدااً   ،عددت إلدی وعیديالّتعریب: )
 (ابلواجب؟ النف  األّمارة وکم کانت قیاماً 

 ،)وهبددة« یصدددر عنهدداالّدديت أن یکددون ااددوار متناسددقاً للشخصددیة » ،وممددا ینبغددي اهت ددا  الکاتددب بدده يف حددوار الشخصددّیات
فوظّدف املصدّلحات والشدعارات اواصدة  ،السدائق وقد توّفق أاد اده يف اختیدار أسدلوب حدوار الشدی  .(331: 3371

« شددرذمة مدددن قددو  أیجددوج ومدددأجوج» كمصددّلحات واسددتخد  جیّددد ومتناسدددق؛  بددن ظ ،بّبقددة سددّواإ السددیارات الثقیلدددة
وهددذا التناسدق والددتالئم بددنی کل ددات الشخصددیات « ویندد  م عددم »و« أخدي م فأجبتدده: »و« هدؤال  الضددخا  العواطدد »و

صددد ت الشخصدددیات  ،أادددد اده قّصدددةيف  عنایدددةوا ددددیر ابل. ا یصدددّور هدددذه الشخصدددیات، واقعیدددةوطبقهدددا االجت اعیدددة، ممددد
   وصفهم الولد: حیث ؛املخالفة

 (61 :5631 ه،حمدزادا) « ا شدم تا بتوانم همه را ببینم چقدر آرام بودند. کمی  ابه»

 ( کم کانوا صامتنی  .کرّیت مکاي قلیالً ألمتّکن من رؤیتهم مجیعاً التعریب: )
سدددومح عبدددارة یکّررهدددا املغدددوار ا دددری  قدددائال:  ؛لشخصدددیة املغدددوار واألسدددرا  التسدددع والثال دددنی ،حدددواراً  قّصدددةفدددال جندددد يف ال

اإلشدارة إلدی قددرة  ،حیدث یقصدد الکاتدب هبدذا األسدلوب ؛قّصدةیعدود إلدی مغد مح ال ،ویبددو أّن السدبب ،«الفدر  ا دو »
 ّرهتم علی العدّو.املقاتلنی اإلیرانینی علی التحّکم ابل رو  وسی

 «یومذاك کان طفلا » قّصة. 5-5-5-5-5
تدددرک  ،اسدددتعان بعنصدددر اادددوار يف وصدددف شخصدددیاته القصصدددیة کثدددریاً  الّدددذ  ،خالفددداً ملدددا جندددد لددددمح أادددد اده ،إّن کنفددداي

 قّصدددةال نقددددحیدددث میکدددن  ؛ال یتکل دددون کثدددریاً  عندددده، وحتّدددی الشخصدددیات الثانویدددة ،قّصدددةشخصدددیة البّددد  صدددامتاً طدددول ال
هددددو  ،کنفددداي  قّصددددة. أکثدددر مدددن حتددددّد  مدددن الشخصدددیات يف اهتدددا السددددلبیةمی  واعتبددداره مددددن  فیهدددا،ضدددعف عنصدددر ااددددوار ب

وابسدتعانة  ،حیث ذُکرت حواراتده علدی سدبی  حدوارات املسدرحیات مباشدرة ؛رئی  الشرطة اإلسرائیلیة ؛الشخصیة املخالفة
متدی حتدّد  الدرئی  اإلسدرائیلي بتغدرّی سدیاإ السدرد  ،یفهدموالقدار   ،سدومح يف حدالتنی ،ومن دون توظیدف األفعدال ،الةقیم

مدا  الصدف أسدار وّدوات قصدریة حا مدة »ک ا قال علی سبی  املثدال:   ،من أسلوب ااکایة إلی أسلوب ض ری اوّاب
 :3317 ،)کنفدداي «أمددا شددن ف جددرد فئددران ،وأنددتم ک ددا تقولددون دائ ددا شددجعان ...املةقددب وبدددأ: إّةددا ااددرب أیهددا العددرب

، ه للتل دی  واقدع مدرّ نّیتد یکشدف عدن ،أّن اسةاتیجیة کنفاي يف االقتصار علی أقّ  حجم ممکدن مدن اادوار وال نغف  (75
وأّن املقاومدة الفلسدّینیة  ،األوسداا الدولیدةصدعید یست ّر يف صد ت سدائد علدی س ،أّن ال لم اإلسرائیلي وقت  األبرم  هو

 رکم أنف ال املنی.  ستواص  الدرب
 . اسم الشخصیة5-5-5-3

تُدَعدُّ أسلوابً آخر مدن أسدالیب  ،تُعتر ک رآة ألفکار الکاتباّليت و  ،إّن تس یة الشخصیات والدالالت املةتّبة علی أمسائها
 یعت دها الکاتب يف عرض الشخصیات وتبینی جوانبها النفسّیة. ،الوصف کری املباشر

یُعتدر عدد  تسد یة إذ  ،رکم کوةا الشخصّیة األصلیة ؛امساً « و ی  اسری سي و نه» قّصةال حت   شخصیة الولد يف 
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ظروفداً مما لدة ل درو  الشخصدیة الفاقددة  یعدیشلیشد   کدّ  مدن  ،یوّسدع النّداإ الّدذ  ،نوعاً من الرمد الشخصیة الروائیة، 
قصدد تبیدنی  ویبددو أن أادد اده ،من الشخصیات الوضدعیة النوعیدة ، إمهاعن تس یة الشخصیات االمتناعیقّرب . لالسم

 بددذل ،ک ددا قصددد کنفدداي يف قصددته   ،مددن خددالل تددرک تسدد یة الولددد البّدد  ،دور الناشددئنی ااددامسنی يف الدددفاع عددن الددوطن
واتفاقده وشدوقه لتحقیدق االسدتقالل وااریدة، ومسداعیه لرسدم  ،أ  تبینی م لومیة الشدعب الفلسدّین ؛قّصةااللت ا  مبغ مح ال

فدد  ویبّشددر بدده، فنجددد الشخصددیات الثانویددة يف قصددته یعّفددون علیدده، کدد   بّریقتدده، مسددتقب  منددری؛ مسددتقب  یرمدد  إلیدده الّ
وألقددی الّفدد  رأسدده يف حضددن العجددو  التددی جتلدد  قربدده وا  و أحضددرت امددرأة أخددرمح التعرفدده رقاقددة حمشددوة » :وخيدموندده

( 71: 3317 ،)کنفدداي.« ببدیض مسددلوإ مبهددر وجعلددت تنت ددر أن یصددحو لتّع دده...خلع رجدد  معّفدده وکّّددی الّفدد 
أّن األطفدددال الفلسدددّینینی أبّدددال املقاومدددة ومسدددتقب   ؛إنّددده متّکدددن ابختیدددار هدددذه الشخصدددیة مدددن إلقدددا  رسدددالته إلدددی املتلقدددي

 االنتفاضة.
 البیئة القصصیة يف القصتنی. 3-5
 .(575: 3131 ي،ثد  فیها الع   القصصي )ان در: مریصدادقاّليت  ،عبارة عن املکان وال مان واألجوا  1«البیئة»إّن 

 ،)شدداروي« قّصددةعنصددر توفیددق الب »وقددد عددّر عندده شدداروي  ،قّصددةإّةددا تُعتددر مددن العناصددر ا اّمددة ذات أت ددری کبددری علددی ال
وأن یتجنددب القدداّص تنویعهددا  ،قدددر اإلمکددان ةکوةددا مرکدد    ،أهددّم خصددائ  البیئددة أ  ال مددان واملکددان»و .(031: 3327
  ،)رشدد« علدی تصدویر اادد  القصصدی ورسدم الشخصدیته أکثدر ةالسدیّر  متت له ذل ،استّاع. فهو کل ا فع   مه ا

3375 :31). 
 وصف الزمان يف القصتنی . 5-3-3
 « و یک اسری سي و نه» قّصة. 5-3-3-3

يف خدالل أعدوا  اادرب العراقیدة املفروضدة ضدّد إیدران. میضدي الد من القصصدي « وی  اسری سي و نه» قّصةتدور أحدا  
إلدی فةتدنی؛ أوالمهدا تعدود إلدی فدةة اشدتباک القدوات اإلیرانیدة والعراقیدة؛ حیدث ال مان فیها بتة ینقسم بسرعة اث، قّصةهذه ال

 ثد  يف اللی : 
در ف ر اسلره و خشاب و چهل تیر و درگیری سنگین دیشب ...دود و انفجار و نیم ساعت بعد که همؤه  »

 (66: 5631 ه،حمدزادا) «ی دوباره آتش دشمن شروع شده بود.... ویسرو صداها خوابی

دخددان وتفجددریات  .اللیلددة املاضددیةالعنیفددة يف شددتباکات االو  ،وأربعددنی رصاصدداً  وخمدد ن البندقیددة،تددذّکرت البندقیددة عریببب: الت)
 (. .وبعد مضي نصف ساعة ساد الص ت األجوا ... مثّ ابتدأت نریان العدّو اثنیة.. ،وکبار

   اللی  أیضاً: يف سوادحنی نق  األسرمح إلی خلف ساحات القتال  ،واألخرمح تعود إلی ما بعد انتها  االشتباکات
 (66: 5631 ،حمدزادها) «امشب هم که قسمت ما شده اینها  یه مشت یأ وج و مأ وج »

 (شرذمة من قو  أیجوج ومأجوج. ،ؤال هُر قنا  واللیلةَ الّتعریب: )
القددار   ،والکاتددب میّهددد هبددذا الددن ظ ،  ااددربأ قّصددةموضددوع ال ،مددا نوعدداً  ،إّن اختیددار اللیدد  کددال من القصصددي یعکدد 

                                                                                                                                             
1. setting 
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؛ قّصددةمثّ یتحددول اللیدد  إلددی الصددب  يف ةایددة ال ،وتنشددأ فیدده مشدداعر اوددو  والنفددور مددن ااددرب ،لیسددتقّر يف أجددوا  ااددرب
   لیدّل الصب  علی التوفیق يف إجنا  املهّ ة: ،حیث انتهی الولد والشی  من مهّ ته ا بنجاح

 ،حمؤدزاده ا) «گردیم. یست تا بهوابیم صبح چر  رو بدیم پنررگیری بعد برمیای با خسته گفتم: گوشه»

5631: 55) 

   .(مثّ نعود ،نقّد  اإلطار للُ صل  صباحاً و  ،لننا  قلیالً  ،قلت بتعب: أوقف السیارة جانباً الّتعریب: )
وکددأّن الکاتددب یقددول مددن ، وک ددا هددو واضدد  فددنّن االنتقددال مددن عت ددة اللیدد  إلددی ضددیا  الصددب  یرمدد  إلددی النصددر والفددت  

خالل هذه ا  لة، أّن املقاتلنی أیملون يف انتها  اارب، لیعیدوا إع ار البالد، ویست رون يف ة  الددفاع عدن الدوطن، يف 
کنفدداي داللددة  منیددة علددی األمدد  ابملسددتقب ، فکددّ  شددي  ثددد  يف عت ددة   قّصددةسدداحة أخددرمح. هددذا يف حددنی، ال جنددد يف 

جنددا مددن املعرکددة، یسددری يف ظددال  اللیدد  أیضدداً، ويف ذلدد  داللددة علددی أّن الشددعب الفلسددّین، ت  اللیدد ، وحتددی الّفدد  الددذمح
 کنفاي.  قّصةیکن أیم  يف ب وغ    ااریة، يف فةة متصلة ب من کتابة 

 «کان یومذاك طفلا » قّصة. 5-3-3-5
 ،ألولددی مددن کصددب األراضددي الفلسدددّینیةإلددی فددةة مددا بددنی األم  ا ،«کددان یومددذا  طفددالً » قّصددةیعددود الدد من الروائددي يف 

اعت دد کنفداي، کأادد اده، البندا  التتدابعي للد من، . املسّ ی بعا  النکبة 3311عا   ،وحرب الکیان الصهیوي مع العرب
سددومح  ؛جاع الفددّن ة سدداال تهال نشدداهد يف قصددفدد فتتددوالی األحدددا  يف قصددته وتتعاقددب، دون اشرافددات ابر ة يف سددری الدد من،

فیعید ذاکدرة اااّجدة إلدی  مدن مدا قبد   مدن السدرد:  ،لیکون کالعنصر املثری املکاي ،یقّشر أحد الرّکاب برتقالةّليت االلح ة 
وکیدف تندا رت  ،کیدف نسدف الیهدود يف مفدا داراً لألیتدا   ،کانت قد ذهبت إلی ااد  قبد  عدا  واحدد  ،مرأة بدینةاوروت »

ثدداول   (71: 3317 ،)کنفدداي« جددة ضبددات الرتقددال املفدد ورة.مم و « اسددکندر عددوض»جثددث األطفددال علددی فوهددة شددارع 
وعلدی  ،وعلدی ظلدم الصدهاینة ،وحتّسدره علدی احدتالل موطنده فلسدّنی ،تبیدنی روحده القلقدة ،کنفاي ابعت اد هدذا األسدلوب

فون مدن قبد  هدم األبدرم ، الدذین یسدتهد الذین ابتوا بنی ماض  مرّ  ومستقب  عهول وکری مسدتقّر. ،أسفه علی أطفال بلده
 سلّات االحتالل، لیکونوا ممثلي املستقب  الفلسّین. 

ون دراً  ،بّلدوع الشد   الّالعدة علدی ألدوان اوضدرة واا درة املتداخلدة يف الّبیعدة ،بدأ کنفاي خالفداً ألادد اده قصدته 
يف البلددد  ةید  إلدی اایدداة النابضدفدنّن الکاتدب حدداول الةم ،العتبدار رم یدة اللددون مدن أکثدر األسددالیب الرم یدة شدیوعاً يف العددات

ادرار مسد  ال بدد اب» فقدال يف موقدف: ک ا یرم  إبادرار شدروإ الشد   إلدی یدو  دمدو ،ابألخضر  ا املعر  عنه ،فلسّنی
بتکدرار  ،قّصدةمثّ ینهدي ال. (73: املصددر نفسده« )خضدرار املضدرّجمتدوج ابال ،الشروإ... کانت ااقول تنسرح إلدی الی دنی

ويف اللح دة التالیدة جا تده » لریسم بده حیداة الشدعب الفلسدّین معت دة: ،يف یو  ضبايب ،  اإلسرائیلي السودا لون عصا الرئی
 (72 :املصدر نفسه« )وقد اکتس  الّریق أما  عینیه من الدوار والضباب والبکا  الضربة األخرمح ابلعصا السودا ...

 وصف املکان يف القصتنی. 5-3-5
وأصددب  یُعددّد عنصددراً فعدداالً يف الع دد  األديب؛ إذ یعتددر  الروائددي،أمهیددة كبددریة لل كددان  ،د والدارسددنیالكتدداب والنقددا اعتددرقددد ل

ألحدددا  خددارج املكددان؛ ذلدد  أن كدد  لفددال وجددود  ،مكددواً حمددورمً يف السددرد؛ ضیددث ال میكددن تصددور حكایددة دون مكددان
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سددوا  كددان  ؛اسددیاً يف بنددا  أّ  ع دد  سددرد أس إذ یعددّد املكددان عنصددراً ؛ حددد  أیخددذ وجددوده يف مكددان حمدددد و مددان معددنی
 الّدددذ و  ،جتدددرع فیددده األحددددا  الّدددذ فهدددو الوسدددظ  .ألحددددا  أن توجدددد دون مكدددان ثدددددهالفدددال میكدددن  ،أو روایدددة قّصدددة

. وهدو ال ی هدر يف الع د  (03: 0135 ،يمیكشف عن نفسیات وأفكار الشخصیات وتركیبهدا مدن مجیدع الندواحي )مد  
(؛ مثّ إّن املکددان الروائددي قددد یتحددّول 011: 3333ات وأدا  الدددور فیدده )ان ددر: النابلسددي، القصصددي؛ إال ضرکددة الشخصددی

ویبتعدد عدن داللتدده  قّصدةوتتدابع األحدددا  فیهدا؛ لیتّدّور أخدریاً إلدی عنصدر مبدددئي يف تکدوین ال قّصدةإلدی عنصدر فاعد  يف ال
 (.  11: 3331األولی )ان ر: ضراو ، 

تقدع فیده  الّدذ الواقعیدة، کأنّده تقریدر أعدّده مراسد  حمایدد، ع دا یدرمح مدن الفضدا  إّن وصف املکان الروائدي يف القصد   
تتشدك  هدذه »إّن البندی املکانیدة تنقسدم إلدی األمداکن املفتوحدة واملغلقدة؛  ، بعیداً عن تصوراته الذهنیة عنده.قّصةأحدا  ال

تشدددك  عائقدددا اریدددة حركدددات اإلنسدددان الّددديت ال حتدددده ااددددود واادددواج  والقیدددود  حتدددده أو الّدددذ الثنائیدددة مدددن طبیعدددة املكدددان 
وفعالیاتددده وانتقالددده مدددن مكدددان إم أخدددر، وحتددددد مدددن جهدددة أخدددرع طبیعدددة العالقدددة مدددع اآلخدددرین وانفتددداح هدددذه العالقدددات أو 

ویشدعر کد   ،(037 :0130، سدلی ان« )انغالقها علت قواننی وضوابظ، وشروا مس وح هبدا أو کدری مسد وح بتجاو هدا
( یعددّد 17: 0133 ،مددن األمکنددة أحیددااً ابا ی ددة واملددودة وأحیددااً ابلددبغض والکراهیددة )عبیدددمحشددخ  جتدداه هددذا النددوع 

، ک دا یشدّک  قّصدةاملكان الع ود الفقدر  الدذمح یدربظ أجد ا  الدن  بعضدها بدبعض، واألرضدیة، التدی تتحدرک فیهدا أبّدال ال
 أطر الروایة وحدودها.

  «ریاس کیو  سي و نه» قّصة. 5-3-5-3
اً؛ أ  صدحرا  قاحلدة م ل دة، ومکدااً مغلقدداً؛ فتوحدتشد   مکدااً م ،«ریاسد  یدو  سدي و نده» قّصدةکانیدة يف إّن البندی امل

يف مداورا   قّصدةال تک دا لدو حدد   ،ن املنداظر الّبیعیدةعد عدار  أنّده أ  داخ  ابص مسدتهل . أمدا ابلنسدبة لل کدان املفتدوح 
 حیث یقول: ؛ويف بعد عّرد من األشیا  ،ال مان واملکان

اومدم؟ هنوز که  اده باز نشده   تم: چرا از این راه آمدی؟ پیرمرد عبوس گفت: باید از کدوم راه میگف»

 (69: 5631 ،حمدزادها) «من هم مثل بقیه انداختم از روی  ای چر  ماشینها اومدم.

َ اخددةت هددذا الّریددق؟ عددب  الشددی  قددائاًل: » ...الّتعریببب: )   ؟ الددرئی  ت یفددت  بعدددُ الّریددق وتَ ال أختدداره، و قلددت لدده: ت 
   (، متاماً مثل ا یفع  اآلخرون.اتّبعت آاثر أطر السیارات علی األرض وتقّدمت

ابلقار  إلی عدد  الدت ّکن مدن  ،وال منّقة عسکریة خاصة ،مدینة وعد  تس یة ،قّصةد مکان اللرمّبا أّدمح عد  حتدی 
 ،قّصدةشخصدیة البّد ؛ حیدث نعلدم أّن مددمح أمهیدة مشدهد ال  یساعد علدی إبدرا  لإال أّن ذ ؛صورة ذهنیة عن البیئة تلّقي

شخصددیات حیّددة ومعّینددة إلددی املشددهد فیهددا یُدددخ  الکاتددب  الّددذ مددن النددوع  قّصددةفددنذا کانددت ال ،قّصددةنوعیددة ال رهددن علددی
رمح وابألحد ،أن یدنق  مدن شددة األلدوانفیهدا وقدد یفّضد  الکاتدب  ،فال ث ی وصف املشهد أبمهیة ابلغة یُعتنی هبدا ،بقّوة

 هبد  جع  الشخصیة يف بؤرة األن ار.  ،یکّدر األجوا 
 :  وصفاً کری مباشر ، حافلة قدمیة ابلیة وصفه الکاتبقّصةال تبداميف  أول مکان مغلق یُرَسمو 
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در اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندییها پؤر شؤده بؤود بؤه ناچؤار بقیؤه را       »

 (93: 5631 ه،حمدزادا)« کف اتوبوس نشاندم.

 فاضددّررت لتقعیددد ،کانددت املقاعددد ملیئددة  .ضددغظ الشددی  السددائق علددی الدد رّ عدددما ب ،أُطبددق ابب ااافلددة بددبظ الّتعریببب: )
 .(علی األرض الباقنی

لیعدر  القدار  الفضدا   ،قّصةيف ظل ة اللی  ااالکة متهیداً لل متحرکةوتعتر هذه الصورة الذهنیة املتجّسدة يف حافلة  
تسعة و ال نی أسریاً عراقیاً إلدی خلدف  املقّرر أن ینقال ، منمن ولد وشی تتحرک فیه الشخصیات الروائیة،  اّلذ  غرايف ا

  .لریم ا إلی کلبة فئة قلیلة علی فئة کثریة ،ساحات القتال
)ااافلدددة(، یدددؤد  دور أادددد اده، أّن املکدددان املفتدددوح )الصدددحرا (، فضدددالً عدددن املکدددان املغلدددق  قّصدددةأمدددا امللفدددت للن دددر فدددی 

ال ن اندددة لألسدددرمح، إذ ربدددظ فیهدددا الولدددد والشدددی  األسدددرمح ضبددد  إلدددی بعدددض، وألقیددداهم داخددد  حفدددرة کبدددریة، وال أحدددد سدددیأيت 
   إلنقاذهم:

دویدم به سمت ی  گودی که آخرین قطرات آب باران منطقه درونش خش  شؤده بؤود سؤفیدی بؤه     »

 (66: 5631)احمدزاده،  «زد.  ای مانده از دور سوسو می

عددّد رکضدت إلددی حفدرة، قدد جفددت قّدرات املّدر األخددریة فیهدا، فتبقدی منهددا بیداض؛ یلفدت الن ددر مدن بعیدد، ویالّتعریبب: )
 مناسباً لتج یع األسرمح.(

 «یومذاك کان طفلا » قّصة. 5-3-5-5
إلددی اآلخددرین، والرّکدداب  ث لدده .قّصددةوقددد أرکددب الکاتددب القددار  ااافلددَة مددن بدایددة ال ،کنفدداي يف ااافلددة أیضدداً   قّصددةتبدددأ 

أّن  ؛مهدداالأو  :تسددتحّق االعتنددا  مددن  اویتددنی ،قّصددةيف هددذه ال «ااافلددة»القددرمح الواقعددة علددی شدداطا اولددی  الفلسددّین. إّن 
ممثّلدددنی مدددن خمتلدددف  إدخدددال يف ،الکاتدددبَ وقدددد سددداعد ذلددد   ،نقددد  الّبقدددة االجت اعیدددة الکادحدددة والوسدددّیتعدددادًة  ااافلدددة

، ااافلددةفاختددار الکاتددب  ،أّن عدددد رّکدداب ااددافالت کثددری عددادةً  ؛ه دداتواثنی، قّصددةإلددی الت اعیددة صددنو  هددذه الّبقددة االج
علدی  دول دمدار اادرب حیداة عددد کبدری مدن الندا  ومدن شدتی الصدنو . ومیکدن اعتبدار الوجده الثداي قامسداً مشدةکاً  لیددلّ 

 بنی القصتنی.
 :3331 ،وصدف الشخصدیة أو املشدهد )ان در: صدرة ؛ أ ابللبدث الوصدفي ،قّصدةوقد استعان کنفاي خدالل سدرد ال 

ویرسدم البیئدة القصصدیة املکتندف أبجدوا  املقاومدة  ،لیصف من خدالل افدذة ااافلدة سدعة املشدهد القصصدي ،مرّات (007
یم ویقد ،حیدث جتدر  اایداة يف عراهدا ؛لیصّور احتالل أرض فلسّنی لل تلّقي قد أخذ هبذا الفّن،کنفاي جند  الفلسّینیة. 

رسددم البیئددة لاللبددث الوصددفي بتوظیددف أکثددر مددن  میلدده  متّسدد  ک ددابددذل  صددالت وطیدددة بددنی مضددامنی األرض والددوطن.  
حیدددث توفّدددق بدددذل  يف تصدددویر مشدددهد املقاومدددة  ؛وفعدددالً فدددنّن براعدددة قصدددته تک دددن يف وصدددفه املضدددبوا للبیئدددة ،القصصدددیة
بغددرض  ،يف إطددار حمدددود قّصددةوسددرد ال ،بتعریددة املکددانقددا   ،ک ددا سددبق الددذکر  ،أاددد اده إال أنّ  ؛بنحددو شددام  ،والصدد ود

يف إطار العناصر السلوکیة لدمح الشخصدیة األصدلیة لقصدته؛ فاعت دد علدی اللبدث الوصدفي لتعریدف  ،تصویر األدب املقاو 
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تبددددأ  ،یعدددود إلدددی اخدددتال  القصدددتنی يف املغددد مح. وهدددذا يف حدددنی ،وإّن هدددذا االخدددتال  ،شخصدددیات قصدددته ولدددی  املشدددهد
من شدارع فیصد  يف مدیندة حیفدا؛ وهدي مدیندة مّلّدة علدی البحدر األبدیض املتوسدظ؛ حیدث   ،کنفاي  قّصةسریها يف ااافلة 

مددن حیفددا إلددی الّریددق » وصددفاً تفصددیلیاً لل ندداظر واملشدداهد: ،قّصددةکانددت والتدد ال مثدداالً للج ددال والع  ددة. فددنالح  يف ال
إلدددی  ،إلدددی السددد رییة ،«إملنشدددیة»إلدددی  ،إلدددی عکدددا ،لّریدددقومدددن هندددا  تتسدددلق السدددیارة ا الدددذمح یّدددوإ اولدددی ... ،املتعدددرج

 .(70: 3317، )کنفاي .««ةارم»و ،«امل رعه»
صددلیة األ قّصددةشخصددیات ال  ددافیه تحددر تلفددیالح  أن کنفدداي اسددتخد  املکددان املغلددق واملفتددوح علددی منددظ أاددد اده،  
 ألمکنددة املغلقددة، تعتددر مکددااً مفتوحدداً للرکدداب؛ حیددثأمددا امللفددت للن ددر فددی قصددته، أّن ااافلددة؛ رکددم أةددا مددن ا الثانویددة.و 

التواصدد  الع یددق بددنی الفلسددّینینی وبیئددتهم املکانیددة، واسددت رار حیدداهتم رکددم وتعددرض  یضددفی علیهددا أجددوا  األلفددة واألمددان،
کد ، (. وابلع70: املصددر نفسده« )کانت عالقة من نوع ما کری منّوقة وکری مرئیة تدربظ بیدنهم»االحتالل الصهیونی: 

، قّصددةیددؤد  املکددان املفتددوح  ددم دور ال ن انددة، التددی میکددن أن یتعّرضددوا فیدده، يف کدد  حددنی، لل ددوت؛ حیددث نددرمح فددی ةایددة ال
وبعددد إندد ال العدددو الصددهیونی الرکدداَب عددن بیئددتهم الصددغریة اآلمنددة، أصددب  الرکدداب الع ّلددون عددن السددالح، ضددحام لشراسددة 

( فرکددددوب 71: املصدددددر نفسدددده« )لسالسدددد  والصددددرر خالیددددة مددددن السددددالحإن ا»ا نددددود الصددددهاینة املدددددججنی ابلسددددالح: 
 الفلسّینینی ااافلة کان اختیارمً واإلن ال عنها إجبارمً ونتیجة خو  الصهاینة املعتدین.

 تیجة. النّ 3
 الّدديتیعتددر عنصددر الشخصددیة، أبددر  العناصددر القصصددیة لدددمح أاددد اده، ک ددا یعددّد عنصددر املکددان أهددم العناصددر القصصددیة، 

کنفداي. إذ قصدد األول الةکیدد  علدی األبّددال، الدذین سدّدوا سددبی  األعددا  ومنعدوهم مددن التقدّد  إلددی أرض   قّصددةمتیّد ت بده 
ما الدددت حتدددت سدددیّرة أهلهدددا، ویشددد   هدددؤال  األبّدددال، آحددداداً مدددن مجیدددع األع دددار؛ مدددن ع دددر املراهقدددة إلدددی الّددديت البلدددد، 

اکتصدددبها العددددّو الصدددهیوي، لیحدددّرض ا یددد  الّددديت لدددوطن واألرض، الشدددیخوخة. هدددذا يف حدددنی، رّکددد  کنفددداي علدددی قضدددیة ا
 املستقب  لل قاومة والص ود ضّده، وطرده من البلد. 

أاددد اده مددن االنّددوا  إلددی االنفتدداح، ک ددا تتحددّول مددن بّدد  مجدداعي إلددی بّدد  منفددرد،  قّصددةیددرج شخصددیة البّدد  يف  
، فددال یصددّور الددراو  فیهددا قّصددةاثبتددة، وکریدینامیددة إلددی ةایددة ال کنفدداي، شخصددیة  قّصددةومددن منددوذج إلددی بّدد ؛ إال أّةددا يف 

یفسد  ا دال  الّدذ أاد اده، هي ااوار،  قّصةنفسیات البّ ، ب  یسرد األحدا ، علی منظ سرد مسرحي. مثّ إّن بنیة 
نفدداي صدامتة ال تنبددث ک  قّصدةإلبدرا  بّولدة البّدد ، مقابد  الشخصددیة املخالفدة الصددامتة ا ادئدة؛ إال أّن شخصدیة البّدد  يف 

یددر  ااددوار نفسددیته املسددتبّدة الّاکیددة، وا دددیر ابلددذکر، أّن کنفدداي قددد تفددّوإ الّدديت ببنددت شددفة، مقابدد  الشخصددیة املخالفددة 
 علی أاد اده يف رسم مالم  الشخصیة املخالفة.

د هدذا األخدری، قدد وصدفها ال یدّل وصدف ال درو  املکانیدة واالجت اعیدة لددمح أادد اده، داللتده لددمح کنفداي؛ إذ جند 
وصفاً داال علی  ول أو ار اارب، مجیع فئات ا ت ع الفلسّین من الرجال والنسا ، إلی األطفدال والشدباب والشدیوی،  

أاددد اده، قددد  قّصددةک ددا قددّد  وصددفاً جلیدداً عددن املدددن الفلسددّینیة وظروفهددا االجت اعیددة. يف حددنی، جنددد املکددان الروائددي يف 
یغّّدي الّبیعدة وأوصدافها، وهدذا مدا یشدری إلدی تفدّوإ کنفداي  الّدذ موس دع حمددوداً ضددود اللید  وسدواده،  ُوص ف وصفاً کری



 353 )دراسه مقارنه( الشخصیة والبیئة القصصیةمن منظور  «کان یومذاک طفلا »و« نه و یک اسری سي و»حبث مقارن بنی القصتنی 
 

علددی أاددد اده، يف األخددذ بعنصددر املکددان؛ خاّصددة أندده اسددتعان يف وصددف املکددان بفددّن اللبددث الوصددفي، وبددرع فیدده، لیجعدد  
ة مددن أرض فلسددّنی. ويف الوقددت نفسدده، جنددد أاددد اده ، وهددي أجددوا  وأمدداکن واقعیددقّصددةاملتلقددي یشددعر نفسدده يف أجددوا  ال

متفوقدداً علددی کنفدداي، يف خددتم ع لدده القصصددي إبثددا  روح األمدد  ابملسددتقب ، يف املتلقددي، وتوظیددف داّل  مددن )الصددب ( يف 
     هذا الصدد.

 . اهلوامش3
 تسعة و ال ون أسریاً وأسری( 3)
والددروائینّی الندداجحنی يف حقددد  أدب  األفددال  الواثئقیدددة نتجددیمن؛ حیددث یُعتدددر مددن يف عبّددادا   3321حبیددب ااددد  اده مددن موالیدددد عددا  ( 0)

( التدی ترمجدت ابللغدة الفرنسدیة وکدذل  0111 /3117) «هامح شهر جن یداستان»املقاومة ومن أع اله ع وعة قص  قصریة حتت عنوان 
 (.0112 /3115)طبعت عا  اّليت  (شّرن  مع سیارة القیامةال) «شّرن  اب ماشنی قیامت»
وهدو أّول مدن اسدتخد  عبدارة األدب املقداو   مدن فلسدّنیکاتدب  دورّ  وشدهید « عکا»يف مدینة    1331کسان کنفاي من موالید عا  ( 3)

 فدددالتحق ابملکتدددب السیاسدددي للجبهدددة الشدددعبیة لتحریدددر فلسدددّنی   1311. بددددأ نشددداطه الصدددحفي عدددا  يف األدب الثدددورّ  للشدددعب الفلسدددّین
إلی  وجته ومن خدالل هدذه الروایدة  هیأهدو  «رجال يف الش  »ی باملس ّ  هأول روایت 1312يف عا   کتب  (.11 :1333 )بصریمح و فالح

 .  1312فدددألق ي يف السدددجن مدددّرات لشدددجاعته يف الددددفاع عدددن القضدددام الشدددعبیة واستشدددهد عدددا   .أصدددب  رائدددد املعاصدددرة يف األدب القصصدددی
   (.111 :1311 ،)القاسم

 «. قص  املدینة ااربیة»ملخاطب يف سرد ضث يف ض ری ا( 1)
 منوذجاً.« دا»و« أّ  سعد»يف الروامت املنت یة لألدب املقاو  الروایتنی « العنوان»ضث مقارن يف ( 5)
 و قص  کسان کنفاي. الفارسّیة« دا»بنی روایة « العاطفة»ضث مقارن يف ( 2)

 واملراجع املصادر
 مهر. ةطهران: سور ،چاپ نوزدهم .یشهر  نگ یهاداستان .(5631حمدزاده، حبیب )ا
 .رسشهواز: ا .پریسا خسروی ة:تر م .داستان در دید هیزاو و یپرداز تیشه  .(5656) س ات کارداورسون، ا

 . بریوت: املرک  الثقايف العريب.بنیة الشک  الروائي(. 3331ضراو ، حسن )
 یبرز.اهران: ت .چاپ چهارم .یسینوهق ّ. (5655براهنی، رضا )

 هران: فراز.ت .یشناس تیروا و یسینو بر داستان یدرآمد .(5656نیاز، فتح اهلل )بی
 هران: نیلوفر.ت .چاپ دوم .گفتمان نقد .(5631پاینده، حسین )
 .سروشهران: ت .چاپ اوّل .شاهنامه یشینما یهاتیقابل .(5659) حنیف، مرمود

 العودة. بریوت: دار .الثانیة الّّبعة .ةری القص قصّةفن ال .(3375) رشد ، رشاد
 سکندریه: منشأ املعار .اإل .ثةیااد ةیالعرب قصّةدراسات يف ال .ات(. )ال سال ،  کلول

 :اربددد /االردن .األولددی الّّبعددة .)دراسددة يف امللح ددة الروائیددة مدددارات الشددرإ( مجالیددات التشددكی  الروائددي .(0130) نبیدد  سددلی ان،
 . یععات الكتب اادیث للنشر والتو 

 القاهرة: مکتبة األجنلو املصریة. .ةری القص قصّةال و ةیدراسات يف الروا .(3327) الشاروي، یوسف
 دمشق: منشورات احتاد الکتاب العرب. .املعاصرة ةیا  ائر  قصّةال يف ةیتّور البن .(3331) أاد شریبظ، شریبظ
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-077، (1) 32 ،(فصدددول )علدددة النقدددد االديب . دددود حنفددديحتلیددد  السدددرد الروایدددي يف کومیددددم العدددودة   .(3331) اددددأصدددرة، 
033. 

 . دمشق: و ارة الثقافة.نةیحنا م ةی ال  يفاملکان  اتیمجال(. 0133 ، مهد  )دعبی
 تون : املؤسسة العربیة للناشرین املتحدین. .ةیمعجم املصّلحات األدب .(3312فتحي، إبراهیم )

 .بریوت: العربیة املؤسسة .وألاأل الّّبعة .ینسار الشعب الفلسّمل الروائیة البنیة .(3371) أفنانالقاسم، 
 . 56-65 ،(95) ،یداستان اتیمجلة ادب .شه یت های فرعی در  هان داستان . کارکرد(5666) کاموس، مهدی

 .القاهرة: مکتبة اآلداب .الثالثة الّّبعة .ةری القص قصّةلل ةیالسرد ةیالبن .(0115الکرد ، عبدالکری )
 هران: چشمه.ت چاپ اوّل. .نسرین مها ر ةتر م .داستان یهزار تو .(5665)و هم اران  ، آرتور سیرککح

 لبنان: مؤسسة األضا  العربیة. ،الثانیة الّّبعة . أخر  قص  و املسروإ  یالق  .(3317) کنفاي، کسان
 نری سازمان تبلیغات اسحمی.ه ةمرسن سلیمانی. تهران: حوز . تر مةتأملی در داستان(. 5656الرنن، پراین )

 القاهرة: دار الکاتب العريب. .فنّ الکتابة لألطفال .(3321) حمفو ، جنیب
 دمشق: دار الفکر. .ةیوالروا قصّةال .(3311) مریدن، ع ی ة

العدريب جامعدة  .سديیون ل هدور «اآلخدر شداطا يعلد» ةیالقصصد ا  وعة يف املکان اتیمجال .(0135م مي، أمریة؛ راضیة عداد )
 .البواقي أ  –بن مهید  

هؤران:  ت .چؤاپ اوّل  .یداسؤتان  اتیؤ ادب یلیفرهنؤگ تف ؤ   ی.سیواژه نامه هنر داستان نو .(5666،  مال )یرصادقیم

 کتاب مهناز. 
 هران: سهن.ت .چاپ نهم .عناصر داستان .(5639) ------------
 للدراسات والنشر. العربّیة. بریوت: املؤسسة ن منیفمدار الصحرا : دراسة يف روامت عبدالرا(. 3333النابلسي، شاکر )
 بریوت: دار الثقافة. .قصّةفن ال .(3373) جنم، حم د یوسف
 ا  ایر: جامعة عتابة. .املعاصر حماضرات يف األدب العريب .(3311) نشاو ، نسیب

 القاهرة: داراملعار . ،الثالثة الّّبعة .ةیدراسات يف نقد الروا .(3331) واد ، طه
 بریوت: مکتبة لبنان. .معجم مصّلحات األدب .(3371) وهبة، عد 
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 6565-5656 شاپــای چـاپـی:

 6565-5666 شاپای الکترونیکی:
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 021-013، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3دهم، شمارة یازدانشگاه رازی، دورة 

و « اسیر و یکو نه سی »ر شخصیت و صحنه در دو داستان واکاوی تطبیقی عناص

 «کان یومذاک طفالً»

 5نسیم عربی
 یراناهران، تسحمی، امذاهب  دانشگاه عربی، ادبیّاتگروه زبان و  استادیار

 6فائقه مرمدی
 هران، ایرانتطباطبایی،  هعحم دانشگاه ،فارسی و زبان های خار ی ادبیّاتدانش دة  فارسی، ادبیّاتآموختة زبان و دانش

 56/51/5633 ش:پذیر  66/6/5635 دریافت:

 چکیده
معنی دفاع از انسؤان  ند؛ زیرا پایداری دربرابر دشمن بهستهصر در داستان اترین عنمهم ،ت و صرنهپایداری عن ر شه یّ ادبیّاتدر 

ان  سّؤ  نوشؤتة «ً کؤان یومؤذاک طفؤح   »زاده و اثر حبیب احمد« سی و نه و ی  اسیر»)شهص( و خاک )صرنه( است. داستان کوتاه 

الوری و ترسؤیم مفهؤوم د  « سی و نه و ی  اسؤیر » مایةند. درونهست دو فرهنگ مهتلف روایتگر موضوعی واحد از دریرة ،کنفانی

آن روز او یؤ  کؤودک   » مایؤة  ؤه درون آنحؤال با نیروهای عراقی در مرزهای ایران وعراق است؛  قهرمانی کودکان در رویارویی

ادبیّؤات پایؤداری و    ی اشغایی است. پژوهش حاضر در حؤوزة ها داخل سرزمین بازتاب مالومیت مردم و کودکان فلسطینی در« بود

ده و درصؤدد  بررسی کرها را آن هایها و تفاوتو نقاط شباهت ترلیلی،  ایگاه عن ر شه یت در دو داستان -با روش توصیفی 

و ؤوه   تطبیقی دو اثر ادبی برانگیهته است،نگارندگان را به مطایعة پردازی در دو اثر ادبی است. آنره  صرنه ترلیل ویژگی عناصر

بؤودن  نؤام کار گرفته شده اسؤت. بؤی  ها بهداستان مایةق د انع اس دروندر دو داستان، ابزارهای داستانی است که به تشابه و تفاوت

پؤردازی  ت ؤیّ شه ایؤن دو اثؤر دانسؤت و شؤیوة     توان از اشتراکات مهؤمّ دو داستان را میاتوبوس در طول ت اصلی و و ود شه یّ

 ست.ا هاترین تفاوتپردازی از بر ستههای صرنهه به عن ر صرنه و روشروش توصیف مستقیم و  یر مستقیم و میزان تو ّ به

 عن ر م ان.ت، عن ر شه ی مقاومت، ادبیّاتتطبیقی،  ادبیّات کلیدی: واژگان

                                                                                                                                             
 dr.nasimarabi@gmail.com                   :  رایانامة نویسندة مسئول. 5
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