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 مقدمـة:
ا مــن محــاوه الاقافــة المعاصــر   و  حــ   تعد الرواية في األدب المعاصــر محــوهاا اامــا

امــوا المــواأن وثفرا ــ   الروايــة فــي ثن تاجــ  وكوداــا ي ــنر ثدىــي يــاده علــ  تصــو ر و قــل 
 إل  القاهئ  ياما وكد.  

"وألن السياسة يد غدت المحرك األول لمسير  البشر فــي ثم م عمــن  أل يــا اــي العــي 
تحــــدد ثصــــول الحكــــن  وتــــنعن  ــــ ون الدولــــة  علــــ  ثســــا  مــــن الــــوعي ىيــــ ا الــــدوه الخ يــــر 

 . (1) والمؤثر..."
السياســية  مــن  يــل الشــكل  مــن انــا  ــدهك مــدد ثاميــة دهاســة و قــد وتحليــل الروايــة

 والمضمون  والرؤ ة العي يسع  الكاتب السياسي ثن يعرضيا من خالل عمل  األدىي.  
ـــڱ" ـــا والروايـــة العـــي  حـــن  صـــدداا اي ـــ العـــود  إلـــ   اه :ڱـشـــ   ـــ  دهخو ـ  اه"ڱدهخو ـ

للكاتب " إســماعيل فصــي  "  تقــن فــي كــزءين " ال ــزم األول مكــون مــن ســبعة فصــول  والاــا ي 
 صفحة( من الق ن المعوسط.  232سعة فصول  )من ت

وتحكــي عــن "كــالل  ه ــان" الــ م وــ اب مات وــوا إلــ  معمــل العحاليــل  كــرام  عــ  
الفحوصــــات ال جيــــة  فيلعقــــي ىـــــ "خســــرو" واــــو اىــــن ث ــــد ثصــــدياء  القــــدام   وع ام ــــا ثأــــرا  

  ث ــ  ال الحــدول  وتعــداع  الــ ير ات  و ســؤال  عــن الحــال واأل ــوال  وعــن األســر  يعــر  منــ 
ا العمة "ماتي تي" وال د .   اه "ڱدهخو ـوزال يعيش من والده ووالدت  ىـ "    ومعين ثيضا

والرواية تجدو للوالة األول  يصة هوما سية تحكــي عــن  ب"خســرو" لــــ"  ــينا " العــي 
كا   يد تزوك  من  خــر  وث  جــ  منــ  أفــالا  ثــن اــا اــو يفكــر  عــد أالييــا فــي العــود  إلييــا 

 والداا يشعرط لزواكيا من  ثن يسافرا إل  يندا   عد عقد الِقران مبا ر . ثا ية  لكن
و عــيش خســرو فــي صــراب ىــين محجو عــ  العــي أالمــا  لــن  ــالزوا  منيــا  و ــين والــده 
القعيــد  وثمــ  وعمعــ  وغيــران... وتعــوال  األ ــداث و عــوان القــاهئ ث يــا اــي يصــة هوما ســية  إم 

اــ ا الــزوا   ومــن تــوالي األ ــداث ونععــر القــاهئ الخجــر  الصــراب يلــ  وــدوه  ــول ييميــة اتمــاا 

 

ا الطب يية 2003د. طه وادي. الرواية السياسيييةا الكييرلة الة ييرية ال الةييية لنجكييرا ل   ةييا ا    (1)
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ا ىي ا الزوا   وصرح ضــمنياا ا ــ  ووافــس يــي يســعد  السعيد  خاصة وثن والد " ينا " يان سعيدا
اىنع   هغــن اخــعال  ال بقــة االكعماقيــة  ويــد ىــ ل "كــالل  ه ــان " كيــداا يجيــراا يــي ي عــل والــد  

 إيناع   أن وعن الزوا  و سافر.  "خسرو" وعمع  تساعداه يل   ر قعيا في 
ثن يقره كالل  ه ان السفر إل  " األاوا " في ه لة عمــل  وملــد  عــد ثن  يــأ لــ  يــل 
ثسباب السعاد   مــن موافقــة "علــي  يــا" والــد  ــينا   موافقــة األا والعمــة علــ  مســاعد  خســرو  

 يجول خسرو ى لد...  
مــل ىـــ" األاــوا "  و ينمــا اــو يســععد يسافر" كــالل  ه ــان"  و عــد ا عيــام فعــر  ا عدا ــ  للع

 للعود  فإما  العمة "ماتي تي" تعصل    تليفو ياا  وتجلغ   خجر ا عحاه "خسرو!.....  
انا وعغير مساه الرواية من عمل هوما سي  كل المقاوير  إلــ  عمــل ثدىــي سياســي  

مــ  علــ  محوهه األساسي اــو منايشــة يضــايا الــوأن وامــوا  ــبا   الــ م تــعح ن وتعال ــ  ث ال
 الواكب و ب الوأن.   صخر  

" فــي ث ســط تعر ــه ليــا اــي الروايــة العــي تلعــب Political Novel"الروايــة السياســية 
 .  (2)فييا القضايا والموضوعات السياسية دوهاا محوه اا وهءيسياا  شكل صر   ثو همزم 

ــأثر  ــؤثر و عـ ــدث  وـ ــر الحـ ــن  يعاصـ ــي م عمـ ــيش فـ ــان يعـ ــو إال إ سـ ــا اـ وألن الكاتـــب مـ
 ــداث ال ســاا  إال ثن الكاتــب يخعلــإ عــن ثم إ ســان  خــر فــي ث ــ  يعكــر تــأثير وهد فعــل  األ

 ا ه األ داث عل  الشاهب  وعل  المواأن  صفة خاصة.  
والحقيقــة العــي ال يمكــن ت االيــا  اــي ثن يــل ي ــر مــن األي ــاه يضــن ىــين كنباتــ  

ــ  ــنين ال يأ ــ ــد مــ ــوأن  والعدوــ ــايا الــ ــعن  قضــ ــن ويــ ــاب ممــ ــن الك عــ ــد مــ ــ   العدوــ ــ  إلــ ــ لد  و ع ــ ىــ
موضــوعات ال تحمــل فــي م مليــا ثد ــ  هســالة اادفــة  و ن جــس علــ  اــ ا وماك يولــ  تعــال  : 

فأما الز د في اب كفاما وثما ما ونفن النا  فيمكل  في األهض   صدق هللا الععين.  يــة هيــن
 ( سوه  الرعد.  17)

ــو  ــا القـ ــي إوـــران يمكننـ ــالن المخعلفـــة  وفـ ــاه العـ ــ ا علـــ  ثي ـ ــر ون جـــس اـ ــ  مـ ل  أ ـــ  علـ
العصوه  تواكد  السا ة األدىية من ويعن  قضايا الوأن واموم  ودفن  ياتــ  ثمنــاا لــ لد  أل ــ  
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ا عــن اوالا  "واضــ ر الــبع  مــنين الســعخداا الرمــز فــي عملــ   وكد في ثعمال  األدىيــة معنفســا
وه األدىـــي   عـــراا للريا ـــة المحكمـــة العـــي يا ـــ  مفروضـــة مـــن  عـــاا الحكـــن علـــي الكعـــاب ود

مــن  ر ــة  (3)النشــر"   فكــان يــل ياتــب يضــمن عملــ  األدىــي هســالة همز ــة  كــل مــا يحلــن  ــ  "
وعدالة اكعماقية وديمقراأية    ير منين صادق اداو   ىيراا صاديي  ىــزه  علــوم  م عجــي 

 مينوم وغيران.....
ممـــن تفـــاعلوا مـــن القضـــايا االكعماقيـــة  و ايشـــوا فـــي إىـــداعين األدىـــي ث عـــاداا سياســـية 
وايعصـــادية و فســـية  فكا ـــ  ثعمـــالين  ماا ـــة كـــر  إ ـــ اه  ونـــ ه  قـــرب ويـــوب  عـــ  األ ـــداث 
الكجيــر   اــ ا اــو الــدوه الحقيقــي للكاتــب  ورصــد الحــدث و عــا ن هد الفعــل  و ســع ين  مــا لديــ  
من هؤ ــة ثاةبــة  وثقافــة واســعة ثن وعنبــأ  المســعقجل  فكــن مــن ثــوه  وتغييــر فــي سياســة دولــة مــا  

 ب ممن تمعن  ملكات فنية ساعدت  عل  ملد.  تنبأ    يات
ــ   ــن محي ــ ــداعي عــ ــل ا ىــ ــل العمــ ــزل وفصــ ــ  عــ ــأ إلــ ــر الســــالمة فل ــ ــن  ثــ ــاك مــ وانــ
االكعماعي  وتناول من الموضوعات ما ورد ث   يفيد في ىنــام الم عمــن مــن هوما ســية مفرأــة 

األدىــي.  ثو ثعمال ســير الية غيــر واضــحة المعــالن وغيــر مفيومــة  واععجــر ملــد اــو غايــة عملــ 
 وات   إل  موضوعات ال تحمل مضمو اا   ير منين : محمد   ا م وغيره ......  

 أواًل : إسماعيل فصيح :
ا وده  فييــــا ثــــن فــــي الواليــــات المعحــــد   ليعــــود عــــاا 1943ولــــد فــــي أيــــران عــــاا  
فيعمــل فــي  ــرية الــنفط الوأنيــة ا ورا يــة  عــ  صــاه ثســعاماا مســاعداا فــي كامعــة  فــط  1963
 ن )قبادان(.  ادا

 عــد الاــوه  ا ســالمية ث يــل إلــي العقاعــد ممــا كعلــ  وع ــ  إلــ  الكعا ــة  فكعــب خــالل 
  1986ه لع  العي تع او  الاالثين عاماا  والي ثه ن عشر  هواية  ىدثت ىــــ"  ــراب خــاا" عــاا 

ـــ "ا ــععل  الشــقاءس "    ولــ  عــدد مــن القصــة القصــير   ولــن يقعصــر  شــاأ  1998وا عيــ  ىــ
 لد ىل تركن عدداا من الكعب في م االت معنوعة.     عل  م

 

ا تهييرا ا ا اكيياعاا عييرو ا م ة عييه مالييا ا . اد ييياا ا الييالب . ا الييالب اد يييااا  نيي  دو  (3)
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ــاا  ــاتمي ثواءـــل عـ ــد خـ ــد الـــرءير محمـ ــي عيـ ــن تكر مـــ  فـ ــد تـ ــن م مـــل  1999ويـ ا عـ
 (4)ا(.  2009ه.ش)1388ثعمال   وتوفي في أيران عاا 

ا  القــده الكــافي يجــل هواوعــ  " ثر ــا فــي غيجو ــة "  ويــان يعمــل  لــن يكــن ياتجنــا معروفــا
ىــــ "قبـــادان"  وأل ـــ  ي يـــد اللغـــة ا   ليز ـــة  فقـــد تـــركن عنيـــا  عـــ   كأســـعام فـــي كامعـــة الـــنفط

 الكعب  واو يعر  الفر سية ثيضاا  يما يرث يايراا في ال ب والفلسفة والعصو .
وتعــر  القــاهئ علــ  " إســماعيل فصــي  "  ينمــا تــركن ثســعامم الــديعوه "محمــد عــالم 

ــا فــي غيجو ــة "  ــالم لر األع ا  ثــن عــاد  1995لــ  للاقافــة ســنة الــدون منصــوه" هواوعــ  " ثر 
ا  يمــا تــركن ســلين عجــد األميــر  2000" ســنة  84وتــركن لــنفر الكاتــب هواوعــ  الاا يــة " ــعام 

  مدان " يصة كاو د ".  
ــن  ــــاه ر   ــإوران  ثــ ــة مخعلفــــة  ــ ــاكن وث منــ ــة" فــــي ثمــ ــي غيجو ــ ــداث "ثر ــــا فــ ــدوه ث ــ تــ

  ير! وتحكــي يصــة "ثر ــا" اىنــة واســعا جول ىعرييــا. الــراوم اــو "كــالل  ه ــان" !  ثخعــ  اــي فــر 
ثخ  الراوم والعي ثسبغ علييا الكاتب ث ق  وثأير الصفات من كمال وفدام وتضــحية  ثــن مــا 

 لجا  ثن ويع  في غيجو ة  عد  ادث ثلين ويادت ثن تفقد الحيا .  
ــنة  ــاا الاـــوه  ا ســـالمية سـ ــد ةيـ ــة  عـ ــي الغيجو ـ ــو وـــرم ثن إوـــران اـــي العـــي ويعـــ  فـ واـ

فــي  ــرب مفروضــة علييــا  عــد الاــوه   أيــل مــن عــامين  فالروايــة تصــوه ا  ثــن دخلــ  1979
ىديــة  الــة االضــ راب والضــياب العــي تعــن الشــاهب والجيــ  ىــل والم عمــن ا ورا ــي فــي صــيه 

 ا.  1979
ــام علـــ  ثهضـــيا ال يبـــة هغـــن الحـــرب  الـــبع    عـــد الاـــوه   عـــ  ا وـــرا يين  ثـــر البقـ

ال يــــات األكنجيــــة  ويــــا وا  ــــوا  ل وـــــرا يين  اوخــــر  ثــــر الي ــــر  للخــــاه   والعمــــل انــــاك مــــن
  (5)  المغعر ين.

 

اپ اولا ا اكيياعاا عنةيييا چصف ع تالي زاده. شك فايي داساا  ل تاه )دع دهه  خساين ا الالب(   (4)

 .363هي.ش صي1372
إسةاعيل ف يح. ثريا في غيب  ةا تر ةة د.محة  عالء ال ين مج  عا الة نس األعنييى لناالافييةا   (5)

 الةال مة. ا 1999الالاهرة 
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"  فقــد ســلط فييــا الكاتــب الضــوم علــ  ا وــرا يين الــ ون اــاكروا وفــروا  84ثمــا " ــعام 
إل  فر سا وثوهو ا في هواوع  األول  " ثر ا في غيجو ة "  تشــعرك الرواوعــان فــي الزمــان والمكــان 

ا للقصــإ والــدماه   ــول  تقر بــاا  تــدوه ث ــداثيا فــي "األاــوا " واــي ث ــد منــاأس إوــران تعرضــا
ــي يجـــرد  ا فـ ــا ــباا عالميـ ــغل منصـ ــوتر  يشـ ــوا الكمجيـ ــي علـ ــديعوهاه فـ ــ  الـ ــل علـ ــة إورا ـــي  اصـ يصـ
 ــريات تكنولوكيــا الكمجيــوتر  أمر كــا  يعشــس فعــا  ثمر كيــة هاءعــة ال مــال لكنيــا تمــوت  فيعــود 

م مــن ثىنــام إوــران ث ــدث مــا وصــل إليــ  علــن إل  إوران في ث ر  سنواتيا  و قره ثن ي علــن الفقــرا
ثو علوا تكنولوكيا الكمجيوتر و عن ومعلومات  لكن  اصــ دا  ــالنقي  مــن ثىنــام كلدتــ   ممــن 
اععجروا الاوه  ما اي إال )إأالق اللحية( و)إخفام الوك  وغ ام ال سن( دون تغير فــي العقــل  

عماقية. اسع اب الكاتب مــن خــالل " كما     في تصو ر وهسن ما لحس  المرث  ومكا عيا االك
ــعام  ــة ا ورا يــــة علــــي 84 ــ ــأثير الاــــوه  ا ســــالمية والحــــرب العراةيــ ــد العغييــــرات وتــ "  ثن ورصــ

  (6)  ا ورا يين ممن ااكروا.
ثمــا " يصــة كاو ــد" فعحكــي يصــة ا  ــالق " كاو ــد"  وعمــ  مــن وــزد إلــ  أيــران  للبحــل عــن 

شــإ مــوت ثىيــ  وأصــا ة ثمــ   ــال نون.......و ععزا  قية عاءلع  و بقي اناك لسنوات   عــ  يكع
كاو ــد اال عقــاا ألىيــ   ثــن يكعشــإ مقعــل ثخعــ  ثيضــاا  فيقــره الخــرو  إلــ  خــاه  الــجالد  ليعــيش 

   ( 7)  في منفي اخعياهم...
 داللة العنـوان:  

ــ   ــة " العــــود  إلــ ـــعنــــوان الروايــ ــا   اه ڱدهخو ــ ــد فييــ ــة العــــي ولــ ــن القر ــ " واــــو  الفعــــل اســ
واو في ترييب  مكون من يلمعين "العود  " ثن اسن المكان ال م عاد إلي   ومــا ىينيمــا الكاتب   

ثســراه و كايــات يايــر   تع لــب البحــل عنيــا ومعرفعيــا   مــا ال وــدب م ــاالا للشــد العــود  مــن 
 ثون  وأل  ثون؟.

 

ا تر ةة د.محة  عالء ال ين مج  عا الة نس األعنى لناالافةا الالاهرة 84إسةاعيل ف يح. شااء    (6)

  ا الةال مة.2000
 إسةاعيل ف يح. ق ة  اوي ا تر ةة سنيم عب  األمير حة ا ا الة نس األعنى لناالافةا الةال مة.  (7)
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 الدخول إل  عالن النة  ومن العقدا في يرام  الرواية  وجدث الغموض فــي اال حســاه  
" مـــن ثوـــن كــام اـــ ا االســـن ؟ اه ڱدهخو ـــيلنــا العنـــوان  كــل يـــو  للععـــر  ثكاــر وثكاـــر عـــن " و ح

 ولماما يا   العود  إلييا محجبة ؟.
" مكـــان لـــ   عـــده االكعمـــاعي الـــ م  ـــاول الكاتـــب ثن ووصـــل  للقـــاهئ  اه ڱدهخو ــــ"   

ا معيناا  ال يشب  العاصمة )أيران( العي كام منيا  لكن  لــ    عاداتــ  وتقاليــده مكان يحمل أا عا
ــة  ــاألب واألا  العمـ ــا  األســـر ة  فـ ــد  األســـر  والحيـ ــادات العمسـ ــ ه العـ ــن اـ ــا  مـ ــعف  ىيـ الـــ م يحـ
ا مــن  وال ــد  فــي منــزل وا ــد  يــل تعــيش ثســر  "خســرو"  واــو مــا ال  ــراه فــي العاصــمة  ثيضــا
ا الــــ ااب إلــــ   ــا ــأل  وثيضــ ــ  الفــ ــين واوخــــر ثخــ ــين الحــ ــة ىــ ــا العمــ ــادات العــــ  تحــــرة علييــ العــ

لخا قاه"  ومــا يمالــ  مــن عاليــة ا  ــ اب صــوفي هو ــي  فقــد يا ــ  العمــة "مــاتي تــي" تعحــدث "ا
 عن ا ا المكان ويأ   المريز ال م تسعمد من  يوتيا  و ساعداا عل  تحمل ثقبام الحيا .

واو مــا ثثــاه  ــوق القــاهئ للععــر  علــ  ملــد المكــان الم يــول   عــد ثن وكــ  الكاتــب 
 ملد المكان  وال م ا  لق  وا عي     األ داث.    ث عاه وااعماا المعلقي إل 

 الرواية السياسية :  
"هواية فنية مال ثية هوايــة مكعملــة عناصــر العشــكيل  إضــافة إلــ  ث يــا تعضــمن وكيــة 
 عـــر سياســـية  تشــــكل يضـــية هءيســــية  تقـــوا علــــ  صـــراب فكــــرم ىـــين م موعــــة مـــن األفكــــاه 

 . (8)والقضايا ووكيات  عر معاهضة ليا"
االســن اــو المفعــاح األولــي للــدخول إلــ  عــالن اــ ه  اه "ڱدهخو ـــعنا " العود  إل  في هواو

اه " إال الــوأن األا  اــي ميــد مــيالد الب ــل  وأما اتســع  الــداءر  يمكــن ڱالروايــة  ومــا " دهخو ـــ
ا مــن اــ ا الفيــن يمكننــا ثن تســم  اــ ه الروايــة " العــود   ثن تكــون اــي " إوــران "  فســيا  وا  اليــا

 ثو الميد ".  إل  الوأن
اه " فحسب  ىــل اــي همــز لكــن اليــد  ڱالكاتب انا ال ي رح اموا ومشاكل " دهخو ـ 

األسم  او "إوران"  واو عندما يصإ ال رق ووساءل مواصالت والشواهب غير المعجــد   إ مــا 

 

 .37-36ا 6د. طه وادي. الرواية السياسيةا ص  (8)
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اــو يعــرم  عــ  ســلجيات الوايــن المحلــي والـــوأني فــي  ن وا ــد  ثلســنا انــا فــي  ــل مـــن ثن 
ا همز اا  وث يا تعني العود  إل  الوأن !  وض  ثكار وثكار  ثن الرواية تحمل  عدا

ويــد   ــ  "إســماعيل فصــي " فــي تقــدين عملــ  األدىــي  يروايــة سياســية تحمــل يضــية 
 الغة األاميــة  " واــي الحــرب و ثاهاــا علــي الم عمــن  خاصــة الحــرب العراةيــة ا ورا يــة  والعــي 

شــاادات  مــن خياالتــ   و ــاولوا ثن يعكســوا عاصــراا و ــيد ث ــداثيا  عــ  الك عــاب  ثــن مــز  م
 (  9)ملد  كعا اتين"

كمــا اســع اب ثن وجــر  محــاوه ثخــرد مــن خــالل هوايــة الب ــل الرءيســي  الــ م يحلــن 
ن ث ــب    ــالعيش فــي م عمــن هاق  ماــالي   ــ  يــل وســاءل المعيشــة  يمــا يحلــن  ــالعيش مــن مــ 

ا ع   ــب الــوأن  و حلــن  ــالزوا  لكن!..... "خسرو" انا او  موم  إ سا ي واض  المعالن  ون
ووايــن ثفضــل ألوالده  لكــن والــد محجو عــ  يشــعرط موافقعــ  علــ  الي ــر  إلــ  ينــدا  م ــرد ثن وــعن 

 الزوا .  
والرواءي السياسي يما يقول النقاد او ثدوب  يمعلد يــل األدوات الفنيــة و حمــل وكيــة 

تقر ــرم م ــرد  لــن ي ـــ ب  عــر وهؤ ــة سياســية  ور ــد ثن ووصــليا للقــاهئ  فــإما يــدميا  شــكل 
القـــاهئ لمعا عـــة عملـــ  ا ىـــداعي  إ مـــا اـــو يخلـــس  خصـــية هواءيـــة تحمـــل اـــ ه الرؤ ـــة ووكيـــة 
ا لشخصـــية ليـــا وكـــود فـــي الوايـــن ا  ســـا ي  النعـــر  وعليـــ  ثن يقنـــن القـــاهئ ىيـــا فعكـــون  مومكـــا

 المعاش.  
 تشكيل الشخصيات: 

ثو ميــر اســن لشخصــية " كــرد العــر  ثن يكــون تقــدين الشخصــيات عــن أر ــس الوصــإ  
مــا  ثو عــن أر ــس الضــماءر "اــو اي "  يمــا ثن انــاك العدوــد مــن ال ــرق  دخــال المشــاهيين 

    (10)في الخ اب وتحدود او عين  لكن يحس لكل ياتب ثن وجعكر لنفس  أر قة كدود  "  

 

 .  94:  84 يهي.شا ص1378ا تهرا ا 51نجامه اد ياا داساا ي. سال هفاما شةاعۀ ف    (9)
د. عب  الرحيم الكردي. الاحنيل الجال ي لنخطابا مرلز ليفا ت لن عاساا الاالافيةا م را الطب ة   (10)
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اخعاه "إسماعيل فصــي "  خصــية "كــالل  ه ــان " يــي يســرد لنــا هواوعــ  يقــول : " فــي 
اـــ ش  وفــي  ــوالي الســاعة 1375مــن  ــير " دم" الموافــس لعــاا  19عام الموافس صباح األه 

ا وهغــن ثن ال قــر  ــاه..... لكنــي اليــوا مضــ ر ألن ثماــب صــاءماا  الســا عة والنصــإ صــبا ا
إل  معمل العحاليل  ىنام عل  ثمر من ديعــوه " اـــا وــوه"  معخصــة القلــب واألوقيــة   كــرام 

 (11)تحليل دا ".  
خصــيات ثعمالــ  الســا قة    ــد ثن "كــالل  ه ــان " الشخصــية الرءيســة و ععبــن مســاه  

ـــڱ" ــا  فــي ـــ"  اه" ڱـشــ   ــ  دهخو  اــي  فــر  خصــية هواوعــ  " ثر ــا فــي غيجو ــة"  لكننــا  لعقــي ى
ــاا  84فـــر  ير  ثر ـــا " فـــي هواوعـــ  "  ـــعام  ــد فـــي عـ ا   1984"  والعـــي تقـــن ث ـــداثيا  العحدوـ

اــوا "  وفــي الزمــان تقر بــاا  وأن يا ــ  ث ــداث "  ــعام كــ لد تشــعرك الرواوعــان فــي المكــان " األ
   مما ي عليا تنعمي لما يسم   الفاهسية :(12)" تسجس " ثر ا في غيجو ة "  84

: هوايــة يــالنير "  و قصــد ىــ لد  flow novel or river novel :" همــان هود واه
مــا  تكــراه لشخصــيات  الرواية العي عاد  مــا تــرتبط  أعمــال هواءيــة ثخــرد لــنفر الكاتــب ىرا  ــة

      (13)  ثو ثسر  ما ثو م عمن وا د.
عاءلة  ه ان : "  ه ان خا واده " اي األسر  العي اخعاه "إسماعيل فصــي " ثن ي عليــا 
  لة ثعمال  األدىية  يل  خصية تعير في عمل ما وتخعفي في اوخر  العضو األىــر  فييــا 

ألعضــام فيــن : والــد كــالل  ه ــان و ــدع  " اــو كــالل  ه ــان  هاوم مععــن الروايات ثمــا  قيــة ا
اه ــاب  ســن" و وكعيــ  يويــب  اوهم   وكــة كــالل  ه ــان وتــدع  "   اىــل يمـــال"  اســماعيل 
ـــ " اه ــاب  ســن " مــن  وكعــ  الاا يــة  واألن األكجــر لكــل مــن "فــر  ير   ه ــان االىــن األكجــر لــ

 ــة واــي اىنــة فــر  ير  ثمــا "  ه ــان" و"ووســإ  ه ــان"  ثر ــا )تقــود(   لــة هوايــة "ثر ــا فــي غيجو 

 

هااا، ، 3771اپ اول، چاه، انتشاااتاص ياالي اه،شاااه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از  إسةاعيل ف يح.  (11)
 ، 10، 9ياا 

 ، 3ياا ا تر ةة د.محة  عالء ال ين مج  عا 84إسةاعيل ف يح. شااء  (12)
ياااا ه.شا    1387ا م ييينا تهييرا ا  فرهجيييگ  كيير  يي   محة  شريفي. فرهجيگ اد ياا فاعسيا  (13)

711 ، 
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علي  ه ان" فيو اىن " اه اب  سن" من  وكع  األول  يويب  واو ثن يل من هســول  ه ــان  
    (14)مخعاه  ه ان  وصادق  ه ان.

 ضــمير المــعكلن  واــو ىيــ ا يحــاول مــن اه"ڱدهخو ـــ وــروم كــالل  ه ــان هوايــة " العــود  إلــ 
و ـــدفن عنـــ  الملـــل  إم يحكـــي لـــد و ـــروم  مويعـــ  ثن ولفـــ   عـــر القـــاهئ إلـــ  ثاميـــة الموضـــوب

ث داثاا عل  يده من ا ثاه   فعشعر مع  من خــالل الســرد  ــالقرب منــ   وث ــ  وجــوح لــد  مكنــون 
 يلب .  

فــي م مليــا تــدوه فــي إأــاه وايــن اكعمــاعي  و عــيش مـــن  اه"ڱـشــ   ــ  دهخو ـــڱ" ــا 
ــ  .... ــ  وعمعـ ــده ووالدتـ ــرو ووالـ ــن خـــالل خسـ ــة مـ ــا  اكعماقيـ ــياتيا  يـ ــة   خصـ ــدخل فـــي يصـ  ـ

ــن  ــزو  مـ ــي تعـ ــة العـ ــة الدهاسـ ــة  هفيقـ ــا  المدللـ ــد الفعـ ــينا " تلـ ـــ " ـ ــق  لـ ــن خـــالل عشـ ــية مـ هوما سـ
  خة ال تحب  فسرعان ما تنفصل عن ... ومن خالل ا ا وماك  عايش  خصيات وايعية.

"ومـــن المعـــرو  ثن الروايـــة الوايعيـــة  تقضـــي علـــ  وا ديـــة الموضـــوب  وعلـــ  فرديـــة 
د م موعة من الشخصيات الرءيســية العــي يصــوهاا الكاتــب علــ  ثكاــر مــن الب ولة  فعيعن  حش

  م موعــــة  خصــــيات عاديــــة مألوفــــة تععــــرض للن ــــاح والفشــــل والضــــعإ والقــــو  (15)مســــعود"
 والخير والشر.  

ــ ه القضــــايا  ــو ب اــ ــإ فكــــرم  ثن وــ ــية ومويــ ــا ب يضــ ــب واــــو صــ ــاول الكاتــ ــد  ــ ويــ
ب الرءيسي ثويلــ  إلــ  "خســرو"  ويضــية والمحاوه السياسية عل   خصيات   فالقضية والموضو 

معاهضــة الحـــاكن ومـــا  ـــعش عنـــ  مـــن   ـــش وأـــرد مـــن الحـــاكن  تلـــد اـــي يضـــية  ااــــوه  ثمـــا 
يضــايا  وا  الفعــا  مــن  ــخة غيــر مناســب لم ــرد ث ــ  ثــرم  فيــي يصــة  وا  " ــينا  " مــن 

لقمــة  وكيــا األول  والــ م ترييــا فــي ث ــير الحمــل األولــ  واــاكر للعمــل ىدولــة ثخــرد لكســب 

 

اپ اول چد. محة    فر ياحالي.  يباع لحظه ها.)اد ييياا م اصيير فاعسييي (ا تهييرا ا  يياميا   (14)

 .  لنةزي  عن" آعيا  خا  اده " ا ظر:279هي.شا  ص1378

 ، 25 ييييييي محة  شريفي. فرهجيگ اد ياا فاعسيا صيي
 .197د. طه وادي. الرواية السياسيةا ص  (15)
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العيش  وغيره.....واك ا اسع اب الكاتب ثن ي رح يضاياه من خــالل  ــخوة عملــ  األدىــي  
 ىوايعية وفي يده  وأىداب.  

عامــاا  ثم  23( يــان وجلــغ مــن العمــر 1956اـ.ش )1335ـــــ كالل  ه ان : و ير او ث   في 
وجلــغ مــن العمــر ( " وعليــ  فإ ــ  1996اـــ ش)1375ا  وتجــدث اــ ه الروايــة عــاا  1933ث   ولــد  

عاماا  يعمل  الشرية الوأنية للجعرول ثهسل  والده في سن مبكر  إلــ  ثمر كــا للدهاســة   ــل   63
 عاماا.   18ىيا  عد وفا  والده مد   

ـــــــ خســـرو اورا فـــر اـــو اىـــن ديعـــوه  ااــــوه اورا فـــر  ولـــد  ـــاألاوا  واـــو  اصـــل علـــ  ليســـا ر 
ات ىدون عمــل  تــدخل والــده" وألــب مــن ديعــوه" اوداب والفنون  لكن  و عد ثالث ثو ثه ن سنو 

 (16) ىيرامي"  هءير معمل العحاليل ثن ولعحس اىن  ىو يفة  المعمل  فعمل " خســرو " يكاتــب.
ا فــي الخامســة والاالثــين مــن عمــره   وصف  لنا "كالل  ه ــان"  قولــ  "  ــاب إلــ   ــد ما....تقر بــا

حاليل األىــي .  ــكل  وجــدو مقجــوالا  ليس اللحية  و عر مرتب  عيه  ورتدم مع إ معمل الع
   (17)إل   ٍد ما من وكية  عرم."  

 ااـوه اورا فــر اــو والــد خســرو ولديــ  ثيضــاا ىنــ  تــدع  " اهم  ــا " وتعمــل  ــالعمر    ويــد   -
تزوك  ولدويا أفلين  و وكيا يعمل في ىند الع اه   وثخرد لن و ير لنــا عنيــا  ــي اا  ثمــا اــو 

ا ي ــا ــامعي أيـــب  وثيضـ ــعام كـ ــين ثسـ ــد المعخصصـ ــان  ث ـ ــان عـــا   للكمـ ــة.. فنـ اتـــب يعـــب أجيـ
 (  18)الكباه"

واــو خــر ش يليــة ال ــب الجي ــرم  وثســـعام علــن األ يــام   امعــة األاــوا   لكنـــ  اون 
عل  المعاش  يعيد يعا ي الكاير من األمــراض  لــ لد فيــو ال يخــر  مــن المنــزل  ىــدث منــ  فعــر  

عنــدما علــن ثن خســرو ورغــب فــي  (19)ال بــن. ودمن الكحول ثن فقد  اسة البصر  فصاه  ــاد 
 الزوا  من اىنة "عل   يا  ه ان" ياا  حرق   اية خسرو الشخصية.  

 

 . 18صاه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(16)
 .11صاه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(17)
 .12ص الةر ع السا ق.(18)
 .19ص ع السا ق.الةر (19)
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وعــن ســجب هفــ  والــد خســرو ليــ ه الز  ــة يحكــي خســرو يــاءالا " ال تعــر  يــن يــان 
ـــاه " ڱىــين والــدم وعلــ   يــا مــن يرا يــة و قــد مــن يــدين الزمــان  واســعمر لســنوات  فــي " دهخو ـــ

ن السجب في تلد الكرا ية إل  " من  ثن يان "علي  يا  ه ــان" يعمــل  ا ماعــة  ووالــدم ؟..و رك
 (20)كان او اوخر يعز  عل  العود في إ دد الفرق الموسيقية ... "

ا    ــــــ الســيد  " اــــر سا "  والــد  خســرو  و وكــة  ااـــوه اورا فــر منــ  مــا يقــرب مــن ثه عــين عامــا
وكيا أل يا لير لدويا مكان تــ اب إليــ   فلــير ليــا ثب ثو ثا  ل   المنزل هغن سوم معاملة   

 . (21)كي تعرك المنزل وت اب إلييما. واي اون تعا ي من مرض  فسي  تعيش يي عزلة 
ــن  ــين مـ ــي الخمسـ ــر"  اـــي اون فـ ـــوه اورا فـ ـــ"  ااـ ــغرد لـ ــي األخـــ  الصـ ــاتي تـــي اـ ــة مـ ـــ العمـ ــــــ

النســاءي علــ   لــة " الســنعوه"    عــد الاــوه   عمراا  فنا ة يديمة فقد يا   تعز  في األوهيســعر
ومـــوت  وكيـــا لـــن تعـــد تعمـــل  شـــيم  فيـــي ال ت يـــد ثم عمـــل ثو  رفـــة  دخلـــ  عـــالن الفـــن 
والموســـيق   الشـــياد  االىعداءيـــة  يا ـــ  تعمـــل فـــي محـــل ت ميـــل  ر مـــي )كـــوافير  ر مـــي(... 

 شــعر والعصــو .واون مقيمــة  ــالمنزل  مــن ال ــد  الع ــو  "  ــوي   مــان" فــي ه ــاب عــالن ال

(22 )  
"علـــي  يـــا  ه ـــان" عمـــره اون خمـــر وســـعون عامـــاا  اـــو األن غيـــر الشـــقيس ل ـــالل  ه ـــان   -

واالىن الاا ي مــن  وكــة ثىيــ  األولــ   األن غيــر الشــقيس الو يــد البــايي علــ  ييــد الحيــا   تــزو  
 (23)ثالث ثو ثه ن مرات  و"  ينا "  خر ىنات  من  وكع  األخير  السيد   ير ن .  

ـــ الســيد   ــير ن اــي  وكــة "علــ   ه ــان" األخيــر   وثا اىنعــ  الو يــد  "  ــينا "  تعمعــن الســيد   ــــ
 ير ن  اللي ة واالىعسامة ال ميلة ألال "كوهكيا"  ووصفيا  أ يا "مات الشــعر األ ــقر والوكــ  

 األ مر واألىي   واالىعسامة الداءمة ".  

 

 .23ص الةر ع السا ق.(20)
 . 38 14ص الةر ع السا ق.(21)
 .25ص الةر ع السا ق.(22)
 .21صاه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(23)
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ا فــي يليــة  "  ــينا "  ميلــة الدهاســة  مــن "خســرو"  يحكــي - عنيــا  قولــ  " ث ــا و ــينا  ينــا معــا
اوداب  وينــا  حــب  عضــنا الــبع  أــوال عمر ــا  لكــن المشــاكل وعــدا العوافــس ىــين العــاءالت 
يــا "علــي  يــا" مــن مو ــإ  و ك  وعدا العوفيس .....  ينمــا ماجــ   ث ــا إلــ  الخدمــة فــي ال نــوب    

ا   فل".    (24) الجند المريزم... وه ييا هللا ثيضا
 ــــ يامي اىن  ينا  الصغير مات العامين ثالثة.  ــــ

وفـــي النيايـــة فإ ـــ  يمكـــن القـــول  ـــأن : يـــل  ـــخوة اـــ ا العمـــل األدىـــي تعـــد هءيســـية 
فلير اناك دوه اامشي لشخة منين  وليس  اناك  خصية ثا و ة  فــال مين وعحــرك داخــل 

المعخيــل  و مــا يســين  عالن الرواية   جيعع   وفي ا أاه المحدد  شكل مسجس في عالن الكاتب
 في تنمية السرد و سن الصراب.  

   الحـدث:
"إن يضـــــايا الفكـــــر ومشـــــكالت األوـــــدوولوكيا ثصـــــبح  " العيمـــــة " الرءيســـــية والمحـــــوه 

 .(25)الغالب عند ياير من يعاب الرواية العر ية المعاصر  "  
عحن اــ ا العــالن وألن السياسة تعد محوهاا فكر اا ثساسياا في عالن الاقافــة الحدواــة  فقــد ايــ  

الكاير من األد ام  في محاولة منين لعوكي  الرثم العاا  حــو يضــية معينــة   ثو المســاامة فــي 
ــ   ــي هواوعـ ــايش فـ ــب ونـ ــالي  فاألدوـ ــلمي ماـ ــراب فكـــرم سـ ــالل صـ ــن خـ ــد مـ ــا  وملـ ــكلة مـ ــل مشـ  ـ
السياســية ثفكــاهاا  ــدود  الخصوصــية  ىلغــة ثدىيــة هةيقــة  مــن خــالل  بكــة فنيــة  و ــخوة مــن 

ن ثن يكون ليا ما يشاىييا فــي الوايــن  وفــي مكــان علــ  البســي ة يحعــ   االاعمــاا  ويــد الممك
ا  من ويوب األ داث.  يحدد الكاتب ثيضا

 ــين ىــدثت فــي يــرام  وتركمــة هوايــة  ســماعيل فصــي   ينــ  يــد اخعــرت  اــ ا العمــل 
ــد ثن وصـــل  إلـــ  منعصـــإ الروايـــة و  ــة  ات ااـــ  األدىـــي  لكنـــي و عـ ــاىس معرفـ ــا وث ـــا لـــدم سـ مـ

ا  خــر   عداا  تصوهت  ثن ا ا العمــل ال ونعمــي إلــ  اــ ا االت ــاه  وثن الكاتــب يــد اخعــاه ات ااــا

 

 .21ص الةر ع السا ق.(24)
 .2د. طه وادي. الرواية السياسيةا ص  (25)
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واو االت اه االكعماعي الروما سي  فالقصة تسير في ادوم  عيد  تماماا عن ثم إثــاه   ترصــد 
  رية ثفراد ثسر  "خسرو"  وثسر  " ينا " وال تز د.

مـــن المكا ـــة ألن الرواءـــي يحـــرة فييـــا علـــ  "ويـــد  ققـــ  الروايـــة االكعماقيـــة يـــدهاا  
لــير  عوامــل الم عمــن  –تقدين الســلوك الــوايعي لشــر حة مــن الم عمــن  وثصــب  ااعمــاا الرواءــي 

 .(26)و روف   ىل  قده الم عمن ومصيره " 
ومــن العقــدا فــي يــرام  الروايــة  يشــعر القــاهئ ثن الروايــة إ مــا اــي  ســيش مــن ثوصــا  

دم إلــ   ــيم إال  ســش يصــة هوما ســية  صــيغ  ىديــة وأ كــاا  و ــواه ىــين  خصــياتيا  ال وــؤ 
و ـــين اكعملـــ  خيـــوط اـــ ه القصـــة  موافقـــة "علـــي  ه ـــان" والـــد"  ـــينا " علـــ   وا  اىنعـــ  مـــن 
"خســرو"  ووافقــ  "مــاتي تــي" وثا خســرو علــ  مســاعدت  يــي يحقــس  لمــ   إما  القصــة تعحــول 

ا وجــر   إلــ  االت ــاه الــ م هســم  الكاتــب ليــا منــ  الجدايــة   حيــل ــا صــاه ليــا  ــكالا وأأــاهاا معين
 المعن  ال م ثهاد.  

و ــرد النقــاد ثن الروايــة السياســية  غــ  النعــر عــن المحــوه الــ م تعال ــ   يــد تكــون 
هواية  ــب عاأميــة  ثو تاه خيــة  ثو  فســية  ىوليســية وغيــر ملــد. يمــا ونبغــي للروايــة السياســية 

 .  (27)ثكار من أبقات الم عمن" ان تكون القضايا العي تنايشيا مات صلة   بقة ثو
 الزمن في الرواية السياسية:  

الــزمن مــن ثاـــن عناصــر الروايـــة السياســية  فالىــد ثن تـــدوه ث ــداثيا فـــي  مــن يحـــدده 
ا  في واين معين.    الكاتب  و سعشإ  حن من  همزاا محددا

ا سياســياا  الىــد لــ  مــن  مــن مات داللــة  و ــر ط ىــين اــ ا وم اك فالرواية انا تحمل  عــدا
 عالية يو ة ليا تأثير عل  األ داث.

" من ثان غايات الفن الرواءي ا وياا  الواين  ولكي وعحقس للكاتب ملد إمــا ثن يحــدد 
الزمــان العـــاه خي لرواوعــ  تحدوـــداا دةيقــاا  ثو وع ـــ  إلــ  عـــدا تحدوــد الزمـــان وأ مــا وعـــرك تحدوـــده 

 (28)للقضايا الم رو ة داخل العمل الرواءي."  

 

 .226ا الطب ة الاا يةا ص1993دعاساا في  ال  الروايةاداع الة اعفا الالاهرةا د. طه وادي.   (26)
 .247-246د. طه وادي . الرواية السياسيةا ص  (27)
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ل فصـــي " لحعـــة والد  اـــ ه الروايـــة فـــي األســـ ر األولـــ  يقـــول : "فـــي  ـــدد "إســـماعي
ا....  19صـــباح األه عـــام الموافـــس لــــ  مـــن  ـــير دم....... الســـاعة الســـا عة والنصـــإ تقر بـــا

( ا  فمــاما يماــل 1998اـــ. ش )1377( "  وتن  شراا عاا 1996اـ. ش)1375الموافس لعاا  
 ا ا العاه خ  النسبة للكاتب وأوران ؟  

انا يشير إل  ا عيام الحرب العراةية ا ورا ية  العي ثت  علــ  األخضــر واليــا ر  إ    
مــن خــالل عمــل ثدىــي ويــان اــو  ــااد قيــان علييــا  لــن يســع رد انــا  "إســماعيل فصــي " فــي 
منايشــة الــدافن وهام اــ ه الحــرب المفروضــة )كمــا ي لــس علييــا يــل إورا ــي (  لكننــا  ــراه وــ اب 

ة عمــل  وانــاك يقــين  فنــدق ".........."  وثخــ ت الــ ير ات تعــداع  إلــ  "األاــوا " فــي مأموه ــ 
ــر  ــة  يقـــول : "منعـ ــماتيا علـــ  تلـــد المن قـ ــا  وييـــه تريـــ   صـ ــ   فعـــ ير الحـــرب وثاواليـ عليـ

 (  29)النخيل هغن هموسيا المحعرية من  ثاه الضرب. لكنيا تعل كميلة....."

ي عليــ  الــ ير ات يقــول : و ينمــا ثهســل  لــ  العمــة "مــا تــي تــي" هســالة ثخــ ت تعــداع  
يســم  ديعــوه منصــوه ث يــ  دهاســع  فــي  –"ميرتنــي الرســالة   ر قــة مــا ىــ يرد صــدوس يــدين 
ا مضــ    ــعام  اـــ. ش  يــان يــد كــام إلــ  األاــوا   وفــي  62ثمر كــا   منــ  ثــالث عشــر  عامــا

 .(30)ثصعب وث د سنوات الحرب  لل ااب أل ضان الشياد  فاسعشيد
يصــة  ضــعة ثســاىين ثو  ــيوه  عا ــيا هاوم القصــة مــن  والروايــة فــي م مليــا تحكــي

 الب ل الرءيسي وسرداا لنا في خط أولي مسعقين.
ثخــ  "إســماعيل فصــي " القــاهئ معــ  يــدماا  حــو األمــاا وألــ  لحعــة النيايــة  فــي ســرد 

ْكي سلر.    من قي و  
لكننا  ال ــ  ث ــ  ىــين الحــين واوخــر يق ــن اــ ا الســرد ال ــولي فــي لحعــة مــا  و نعــر 

" تلــد المحلــة  فاســعخدا يــل تقنيــات اه ڱدهخو ـــ لــ  الخلــإ واصــفاا لنــا  عــ  الــ ير ات عــن "إ
 الزمن الرواءي من اسعركاب  إضافة إل  الوصإ  الح    غيره.  

 

د. حة ي حسييين. الرةييية السياسييية فييي الرواييية ال اق ييية فييي م ييرا الهيةيية الة ييرية ال اميية   (28)

 .329ا328 ا ص2019لنكااباالالاهرةا الطب ة الاا يةا 

 .126صاه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(29)
 209ص  السا ق.الةر ع (30)
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اســعركن مير ــات  ــبا   فــي ال امعــة ويصــة تعرفــ  علــ  " ااـــوه اورا فــر " ويــن يــان 
 يات  ثغفليا ثو  ــ فيا عــن عمــد  منــ  ثن عمر "خسرو"    اك  لكن  لن وعناول فعر  أو لة من 

 كان  ا اا و ع  العق  "خسرو".  
 راه يسرد لنا يصــة عشــق  لـــ "مــاتي تــي" وييــه ث جيــا لكنــ  لــن وعزوكيــا يقــول : "  لــن 
ا ؟ منـــ  ملـــد العـــاا الـــ م هثوعـــد فيـــ  فـــي األاـــوا ... ينـــ  يـــد ك ـــ  إلـــ  منـــزل "  ثالثـــين عامـــا

لــد  ــدوااا   ــين ك ــ   ث ــا إلــ  منــزلكن وهثوعــد  ااـوه" فرثم يل منا اوخــر. ويــان " خســرو" يــد و 
  (  31)اناك ".

 ــاألاوا ... ينــ  تحجنــي لكــن األاــل لــن  43  42وتــرد اــي "  العأكيــد ث ــِد منــ  عــاا 
ور جــوا  ــالزوا ... أل ــد يــان لــديد ت ر ــة ســا قة مر ــر   وتكعفــي فقــط  العمــل والكعــاب والو ــد  

 (32)و ع  األموه األخرد ".  
قاد عند دهاســة  مــن الروايــة اكعيــادات موضــوقية كــاد   ويــدموا لنــا وكيــة  عــران  وللن

 في ا ا الشأن من ثالث  وايا :  
 .  (33): وفييا يكون  مان الحدث ثكجر من  مان القةالحركة المتجاوزة   -

ــا  ــ ا النـــوب   ـــ ير منيـ ــن اـ ــي " موضـــوب البحـــل الكايـــر مـ ــة "إســـماعيل فصـ وفـــي هوايـ
" خســـرو"   ـــين اصـــ دا  الموتوســـيكل فـــي الشـــاهب  وماـــب إلـــ  الحـــادث الـــ م تعـــرض لـــ  

 المسعشف  وعا   من ملد يايراا   ين ثخجروا    "كالل  ه ان".  
 يقول واصفاا الحادث :  

" منــ  ليلعــين ثالثــة  عنــد الغــروب خــر  خســرو للشــرام  وعنــد العــود  يــان يســير ولــن   
فــ  و لقــ   ــ  علــ  الحدوــد مات الحافــة يكن لدي  ثعصاب  فإما  موتوسيكل....يضر    قــو  و ق 

انــاك ثمــاا ملــد المكــان الخــرب  فيــن ور ــدون ثن يشــيدوا انــاك ممــر مات خمــر أواىــس  ف ــأ  

 

 . 211ص اه، ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(31)
 213ص  الةر ع السا ق.(32)
 .97د. طه وادي. الرواية السياسيةا ص  (33)
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تيشــم  كجيعــ  ور واــرب الموتوســيكل  واــو ملقــي وفــي  الــة إغمــام ثســفل  الحــاه ....... 
  ملوه إل  المسعشف  في  فر الليلة ؟".  

ر   عليــــــ  ملــــــد الشــــــخة الــــــ   م وجيــــــن الفاكيــــــة  وصــــــا ب محــــــل لــــــوا ا الم ــــــا خ ....تعــــــ 
ا.....تعر  ثن  يايــة الشــاهب ضــيقة وميدمــة فمــاما عنــ   األلوميعــال...... فحملــوه وســحجوه كا بــا
ســاعة الز ــاا ر وعــن الموتوســيكل والســياه  وغيــره.... يــان  ــاءن األلوميعــال  يعــر  المنــزل  

الباب......وعرفــ    مــا  ــدث  فيو صدوس يدينر كــام ودق ال ــر   وماجــ  "مــاتي تــي" إلــ 
ا للــــوعي مــــد    48ر وفـــي النيايــــة اتصـــلوا  ــــالعليفون وألجـــوا ا ســــعا ... يـــان خســــرو فايـــدا

ســاعة  فالضــر ة يا ــ   ــالرث ر لكنــ  فــع  عينــ  ال معــة  وماــب األوالد لز اهتــ   واــو وــعكلن 
  (.34)إل   ٍد ما "  

ث وتوا عــ  اســعغرق فـــي المال ــ  ثن الســرد عــن الحــادث يســعغرق يايــراا  لكــن الحــاد
 الحقيقة ثكار ما اسعغرق عند الحكي.  

: وفييا يكــون  مــن الحــدث القصــة فــي الوايــن مســاو اا لزمــان الــنة فــي الحركة المتوازية    -
 الكعا ة.

 لمــر ملــد يايــراا ثيضــاا  كــالل  ه ــان  ــين يعــود يــل ليلــة مــن عملــ   و م ــرد دخولــ  
يقــول " ثكلــ   ــي اا  و ــر   ييــو  اولنديــة ثــن  ــقع  يأخــ  فــي الحكــ  عــن يــل صــغير  ويجيــر   

تمــــددت علــــ  الســـــر ر  فكــــرت فـــــي ثن ثتصــــل ىــــــ "........"  لكنــــي وكـــــدت الويــــ  معـــــأخراا  
فأ ضرت يعا اا لـ "......." وثخ ت ثيرث يي ث اا  ثن يسرد لنا الصفحات العي يرثاــا منــ  الجدايــة 

ــباح ثـــ  ــ  المصـ ــاب  ي فـ ــن الكعـ ــداا يضـ ــا   عنـ ــ ه النعـ ــ  يأخـ ــد و عـ ــره ملـ ــد تكـ ــاا.... ويـ ن ونـ
ىعفاصيل  يايراا   فر األ داث العي ورو يا ىــبع  االخــعال  البســيط  إمــا فــي اخعيــاه الكعــاب 

 ( 35)ثو المكالمة العي ي ر يا.  
: وفييــا يكــون  مــان الحــدث ثصــغر مــن  مــان الــنة  يكــون ملــد  اســعخداا حالــة الســكون  -

  ع  العقنيات األدىيات منيا :

 

 .134ص اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.  (34)

 .189ا 184ص الةر ع السا ق.(35)
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: واـــو القـــاءن علـــ  االســعركاب وهد ملـــد   ـــول الروايـــة  فنـــرد الـــراوم تذكاري ( الســرد االســ1)
ــ   ــ  دخولــ ــال  منــ ــ ت الــــ ير ات تنيــ ــدفة  ثخــ ــرو" فــــي المعمــــل  الصــ ـــ "خســ  م ــــرد ثن العقــــ  ىــ
ال امعة  ماا   إل  منزلين من والده "خسرو" وعاليع  ىيــ ه األســر  علــ  مــدد فعــر  أو لــة مــن 

 تي" ثن عدا الزوا  منيا...  العمر  مير ات  ب  للعمة "ماتي 
ن يــان معــ    و ــين ماــب إلــ  األاــوا  للعمــل  ــراه يســرد لنــا مير اتــ  عــن المكــان  ومــ 

 وما اي األ داث العي اسعقرت ى اكرت  من ملد الوي  وأل  اون.  
 : واو القاءن عل  العنجؤ واسعشرا  المسعقجل.( السرد االستشرافي2)

يحــدده علــ  وكــ  اليقــين وال يق ــن  مــا وعويعــ   " وعويــن الكاتــب ويــوب  ــادث مــا  ال 
   (36)وأ ما وو ي ىويوب ا ا الحدث ىوساءل فنية منيا الحلن  ثو المو ولو  الداخلي"

فاألدوـــب الحـــس  ميمـــوا  قضـــايا م عمعـــ  و لـــده  يامـــا  ـــل  و ـــرد الوايـــن مـــن  او ـــة 
  وعلــ  هث  مخالفــة لمــا وــرد الشــخة العــادم  يحلــل األ ــداث وييــه وعفاعــل معيــا الم عمــن

 اؤالم الك عاب يأتي الرواءي السياسي.  
و سع ين القول  أن إسماعيل فصي   مــن خــالل ت اه ــ  و ياتــ  ال و لــة ثدهك  حــر 
الكاتب  ما يمكن ثن يحدث لـ "خسرو" لو لن تنع  يصة  ب   ــالزوا   فحــاول مســاعدت   وميــد 

ل عــن " ــينا " وعيلــل وكيــ   لــ  ال ر ــس يــي وــعن لــ  مــا ور ــد  أل ــ  هثد " خســرو" عنــد الحــدو
 وجعسن ثن ونكر هثس   عل   د يول  " يصم  و جعسن..........".  

 
 المكان في الرواية السياسية :

ــان تحريـــــ  فيـــــ   ــ  ىعصـــــو ر مفـــــردات يـــــل مكـــ ــي " فـــــي هواوعـــ ااـــــعن "إســـــماعيل فصـــ
الشخصيات  يي يضن القاهئ مع  في تصوهه للحدث  خاصة وثن الروايــة تحمــل اســن المكــان 

م ي عد الب ل الحقيقي ليا    ل ىال   ولة  ألن الخرو  منــ  ثو البقــام فيــ  يــان اــو الــدافن ال 
 ال عحاه " خسرو"  وأن ين  ثععقد ث   ورمز ىيا إل  " إوران " يما مر. 

 ـاه ":   ڱإطاللة على "درخونــ 

 

 .316را صد. حة ي حسين. الرةية السياسية في الرواية ال اق ية في م   (36)
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ـــ ــاه " اــو الحكايــة  فســيا وا أــاه العــي تــدڱالمكــان فــي هوايــة " العــود  إلــ  دهخو ـ وه ـ
 ولــــ  الروايــــة  يقعــــرب منــــ  الــــراوم و جععــــد عنــــ  ليعــــود إليــــ   فيــــو الجــــؤه  العــــي تن لــــس منيــــا 

 األ داث.  
ميــر لنــا "كــالل  ه ــان" هاوم القصــة ثن اســميا مــأخوم مــن الكلمــة الفاهســية "خا قــاه : 

ا " العكية "   . (37)واو المكان ال م ي عمن في  الصوفية لل ير والعباد  وتعني ثيضا
" انا المركعية المكا ية   غــاده و ن لــس   ـاه ڱلمن لس الصوفي تمال " دهخو ــمن ا ا ا

منيــا و عــود إلييــا يمريــز للحكــ  والســرد  فالروايــة ىــدثت  ــين العقــ  "كــالل  ه ــان" ىـــ "خســرو" 
 ـاه ".ڱو دث الحك  والسرد عن " دهخو ــ

فــي يــل مــر  ويــأن المكــان انــا ا عضــن القــة فــي الروايــة مــن الجدايــة إلــ  النيايــة  و 
ا ىيا.  و  ير فييا اسن المكان   رد الراوم  ر ة عل  ثن يصإ لنا مكا اا كدودا

ا يصـــإ هيـــن  منـــزل "خســـرو"    ـــر  ال ـــد     ـــر  مـــاتي تـــي  ثو الفنـــام مات  ث يا ـــا
 المصاىي  القديمة العي ال ووكد ليا غ ام  المصباح الخاف .

حالت عل  اليمــين والشــمال و ــاءن ث يا اا ثخرد يصإ األماكن القديمة  الشاهب  والم 
ــ  مكا ــــة "  ــير إلــ ــة( ويأ ــــ  يشــ ــرب )الخرا ــ ــا المكــــان الخــ ــإ لنــ ــز  يــــ لد وصــ ــد  المخجــ ال راءــ

ـاه " في  فس   ييه يا   يديماا و اليا اون  يي يشــعر القــاهئ معــ   معغيــرات الوايــن ڱدهخو ــ
األمــاكن األخــرد علــ  المكــان  ومــا اــي الســمات المخعلفــة للمكــان عــن مم يجــل. إضــافة إلــ  

 كي يحقس الكاتب لي ه اللو ة وكوداا.  
   طهـران:

ويأن "إسماعيل فصي "  ين ا عقــل ىنــا إلــ  منــزل "علــي  يــا" ور ــد ثن يقــول "و ضــداا 
تعميــز األ ــيام". فكا ــ  كماليــات المكــان تعحقــس كميعيــا  ــ   فمســا ة المنــزل  ي ــن األثــاث 

 سعقبال  الم بخ    ر  المكعب  غير ملد.وثلوا   وتنوع   تحدود معالن المنزل   ر  اال

 

د. عب  الج يم محة  حسييجين. قييام ف الفاعسيييةا داع الكايية ا)سييالميةا )داع الكايياب الة ييري   (37)
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ثضـــإ إلـــ  ملـــد  ـــوب المشـــرو ات العـــي  ـــدد  وعيـــا وثمـــاكن االســـعيراد )فر ســـا(  ثـــن  
المأكوالت والكافياه الــ م تــن اســعيراده مــن ).........(  المو اوــل الــ م تحملــ  " ــينا "  اللعبــة 

 العي يان ال فل ولعب ىيا............  
ا  وتمــن  دهكــة مــن دهكــات  ا و ر قــا كليــا ث ــيام وتفاصــيل تضــفي علــ  المكــان هو قــا

ــــاه  يمكننـــا ثن ڱالقيمـــة االكعماقيـــة ألاـــل المكـــان. وفـــي مقاه ـــة  ســـي ة ىـــين "أيـــران  دهخو ـــــ
 دهك مدد ثامية وصإ الكاتب للمكان ال م تعحرك في  الشخصية  فيــو إمــا ثن وايــر ا فعــاالا 

ــــاه "   لمـــة وضـــوم خافـــ  وـــو ي ڱث للقـــاهئ  ينمـــا تواكـــد فــي " دهخو ـــــ فســياا ســـلجياا يمـــا  ـــد
ــن  ــعر معيـ ــر تشـ ــاث والبشـ ــن األثـ ــة مـ ــد   م موعـ ــر معجـ ــرق غيـ ــوه   أـ ــاكن مي ـ ــاب  ثمـ  االكع ـ
ــادئ   ــنفر  اـ ــب للـ ــران محجـ ــي أيـ ــان فـ ا فالمكـ ــا ــاالا إي اىيـ ــان ا فعـ ــر المكـ ــا ثن وايـ ــة  وأمـ  الدو يـ

ن يعــيش ىيــ ا  المكــان  فــال وكــود للعــوتر والخــال   الزوكــة ا عكــر يــل ملــد علــ  تصــرفات مــ 
تشــعر معيــا  الريــة وال مــال  الجنــ  اادءــة ال بــاب كميلــة  ال فــل ال وبــالي  مــا  ولــ  و لعــب 
ــا  ــنين  يمـ ــمات يـــل مـ ــان مـــر   عكســـ  ىديـــة وثما ـــة سـ ــر   فالمكـ و ليـــو  فالكلمـــات كـــامت معجـ

ا علــ  الروايــة  فلــو يا ــ  األمــاكن م ا كماليــا عشــاىية ال فــرق ىينيــا  لكــان ثضــا  يــل اــ ا   عــدا
 القاهئ يشعر  الملل وعدا المصداةية.  

 ثما تفاصيل األ داث فداهت ىين:  
ـــاه"  معمــل ڱمنزل كالل  ه ان ثو  قع  الكاءنة  شاهب "تكش"  منزل خسرو ىـ "دهخو ــــ

العحاليـــل  منـــزل علـــي  يـــا  ه ـــان  مسعشـــف  "ســـينا"   ديقـــة ثو " ـــاهك...." لـــن يخـــر  عـــن اـــ ا 
 ه.  ا أا

فجدث  معمل العحاليل الــ م يقــن فــي  ــاهب "ىيــاه" المعفــرب مــن ميــدان الشــييد "افــ  تيــر  ميــدان 
 ثم د سا قاا ".  

 المكان الكابوس " األهواز، كندا " !   
 األهواز في نطاق السياسة :   •

"األاــوا  ثو المن قــة ال نو يــة اــو االســن الــ م وــو ي ىــبع  األ ــيام  عنــدما يقــره 
ه في يعا ات    وعباده إل  ال ان عنــد ميــره ث ــداث خاصــة ال يمكــن ثن تعــوفر الكاتب ثن يخعاه 
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  وـــدهك ملــد يـــل مــن  اه اـــ ه المن قــة    ـــن الخســاءر وا صـــا ات  فالمنـــا ل ال (38)لغيــره " 
تزال علييا  ثاه ألقات الرصاة  وث  اه النخيل مق وب الرث   فعل الصــواه خ  األ ــخاة 

تن ىعر عضو مــن ثعضــاء   ثو تــن ثســره  فضــالا عــن  ــيدام  ممن يعيشون ىي ه المن قة  ممن
ا ه الحرب ومقاىلة ثســران  "و حــرة إســماعيل فصــي  ثن يكــون ليــ ا المكــان الملعيــب  ســجب 

 . (39)الحرب  دوهاا في يل يصة ثو هواية " 
لن يفص  خسرو عن هثي  في موضوب السفر  اــو لــن يعلــن هفضــ  للمكــان  لكننــا  ــراه 

كان  لن وداعب  ع  خيال  الي ــر  واال عقــال مــن اــ ا المكــان  إ مــا اــو  ــين يألإ المكان والس
يفكــر فــي الــزوا  مــن معشــويع   انــا فقــط  ــراه يحلــن وترتســن االىعســامة علــ  وكيــ   و شــععل 
الصراب النفسي  و شعر "خسرو"  اخعالل توا  ــ   أل ــ  اععجــر ســفره إلــ  ينــدا  إ مــا اــو اــروب 

 إلي  فاألا م سنة واألب يعيد  العمة وال د  ال سند ليما إال او.  من المس ولية  األسر  تحعا 
ــن يشــرك القــاهئ معــ  فــي اــ ا الصــراب  ىــل ااعــدد واــداه تفكيــره إلــ    والع يــب ث ــ  ل

ا "  فيــو ثم خســرو لــن يكــن يشــعر  ا همز ــا الحــل الــ م ثودد  حياتــ  ليأخــ  المكــان عندءــ   "   عــدا
ـــ ــاه " لــن ڱ قســو  الحيــا  فــي " دهخو ـ ا  مــن  قــة  عــ  وســاءل الحيــا   أل ــ  يشــعر ـ وعجــرا وومــا

ا صــوفياا  لــن وــر المســاوئ لكنــ  يــان وــرد المكــان   الد م ىين ثفراد األسر   يعيش سالماا داخليــا
 كدوراا  الحيا  في   ودو   مفاهية الحيا .  

 ـــ وفي النياية يمكننا القول  أن األمــاكن العــي صــوهاا لنــا الكاتــب يــد تعــددت  مــا ىــين
ـــاه  يمــا  ــرة " إســماعيل فصــي  " ڱأيران العاصمة  األاــوا   المن قــة ال نو يــة  و دهخو ــــ

عل  تقدين المكان ىعفصــيالت  الصــغير  يــي تجــدو معايشــع  ليمــاكن  قيقيــة  فــي مر لــة الصــبا 
 ـاه " وفي  با   في أيران  في عمل   األاوا .ڱىـ"دهخو ــ

 اللغة والسرد في الرواية السياسية:  

 

ه.شا   1387د. عباس ني وفايي. سفر دع آيجييه ) اليي  و رعسييي اد ييياا م اصييرا تهرا اسييخنا  (38)

 .426ص
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اللغـــة اـــي مـــاد  ا ىـــداب وكمالـــ   ومـــر   خيالـــ   فـــال خيـــال إال  اللغـــة وال عاأفـــة إال "
 . (40) اللغة  وال يضايا إال  اللغة "

المال   عل  لغة إسماعيل فصي  ث   تعامل من يل  خصية معاملة خاصــة ىيــا   
لععجيــر من خســرو اســع اب ثن يكعــب  اللغــة الفاهســية الفصــح  البســي ة  العــي تعــي  لــ    ســن ا

عــن ثفكــاهه   ــين تعحــدث العمــة "مــاتي تــي"  فــاألمر انــا يخعلــإ  فاللغــة انــا تميــل إلــ  لغــة 
ا   العصو  العي تخعلإ فييا لغة المر د عن لغة المر د  ومفردات لغة العصــو  تخعلــإ ثيضــا
ــاا  ــ  ثمـ ــر" فأ ـ ــااوه اورا فـ ــدث "  ـ ــين وعحـ ــعود   ـ ــة المسـ ــة عاليـ ــاعر ة هةيقـ ــا  ـ ــر منيـ ــة ثكاـ لغـ

ــية مات ــفا  واليـــــــزل والععجيـــــــرات دون   خصـــــ ــإ  تميـــــــل إلـــــــ  ا ســـــ يـــــــامو  لغـــــــوم مخعلـــــ
 المسعود........  

واــو هغــن اــ ا العبــاون فــي المســعود اللغــوم لكــل  خصــية   ــاف  علــ  ىنيــة الروايــة 
 السردية  ولن يشعر مع  القاهئ ىي ا االخعال .  

 لغة السرد :  
تقديمــــــ    ـــــرة الكاتــــــب ثن تكــــــون لغـــــة الســــــرد اــــــي الفصــــــح   ت ســـــد ملــــــد فــــــي

 للشخصيات  وصإ ث د المنا ر   دوا  للقاهمم يقول :  
"  ــوالي الاا يــة عشــر  إال ه ــن و ــين ا عيــ  المحاضــر   خركــ   و ينمــا ينــ  ثســير 
 ا ية المعمل  يا   ال تــزال تلــد الحالــة مــن الحيــر  العــي ثصــاىعني عنــد وداب "خســرو اورا فــر" 

نكجــوت  ميرنتنـــي يلــيالا  أيـــاا  ــباىي فـــي فــي الصــباح ال تـــزال تســي ر علـــ  عقلــي يخيـــوط الع
  (41)ى لد المع إ )البال و( األىي  والوك  النضر والنعيه ".    –الماضي  

 "  ين  ثمشي  ا ية مدخل السوق   ين ااكمعني مير ات  المنزل األصلي للوالد.     
ـــ ـــڱلكـــن  ـــاه  " دهخو ــ ــاڱــــاه " اـــي  فســـيا  ـــاه  " دهخو ــ ا علـــ   فـــر  اليـ  ــــاه "  تقر بـــا

ــاءن  ــاءن الســـقط   فـــر  ـ ــية  فـــر مخجـــز قبـــا  ثيـــا.... فر ال ـــزاه و ـ و ما يـــا... علـــ  الناصـ

 

د. عب  الةنك مرتاض. في  ظرية الرواية " حث فييي تالجييياا السييرد"ا الة نييس اليي طجي لناالافيية   (40)

 .111ا ص1998والفج   واآلدابا الك يتا  
 .61ص اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(41)
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و ال بن  فر  اه  الشيخ ير ــا العــ  يــان ىيــا منــزل "اه ــاب  ســن" القــدين  –العاهضة الحدودية  
 وثسر   وكع  األول .  

اــة " لكــن ال ميــل  ثن  ــاه  الشــيخ ير ــا اون ثصــبح  ........ممعل ــة  المنــا ل الحدو
خاصة المنزل القدين للشيخ ير ا  فســ   فــي ثول الحــاه   – سجياا مات ال ا قين ثو الاالثة تقر باا 

 (42)وال م ثصب  اون ثه عة أواىس من الخرسا ة المسلحة واأل  اه المرمر".  
 لغة الحوار:   

اي عل  العكر من لغة السرد  عامية  سي ة  و عمــد إلييــا الكاتــب ليــني  ىــبع  
ــل األ ـــداث  ــاوه مـــن ثخـــرد  فاألســـيل واألفضـ ــين تعحـ ــية  ـ ــا  فالشخصـ العـــي ال تقـــوا إال علييـ

 لعوصيل غاية ا ا الحواه  اي اللغة العامية  وعقجليا المعلقي ىوايعية وصدق. يقول :
 " اسمكن يما سمع   في الميكروفون   ضر  السيد الميند  كالل  ه ان ؟".  

 .  "او  فس . ليسإ " ين  ثىعسن  وث ا ثصافح 
 "ث ا خسرو اورا فر  سيدم الميند . اىن ديعوه  ااوه اورا فر.... من ثصدياءكن القدام ".  

 "اوه.........".  
 "إن  ام هللا تع ير   ضرتد هثوعني  ضن مرات أوال عمرم... يان عمرم عاماا وا داا !  

.......................................... 
ا.  ويان وؤيد ملد  اىعسامة  لكن    يان يحرك هثس  ثيضا

 "كيه  ال  ؟ ".  
 " ال  لير   يد  ال لديد تحليل ؟ ".  

 " تحليل دا ".  
 " تفضل.. لقد ث ع عد لبضن دياءس في لقام الععاه  ا ا...".  

 " ال بن... لكن ث ا لدم محاضر  الساعة الاامنة والنصإ... تده ب غا   اناك اسفل".  
 "  عن   عن  تفضل ".  

 تعمل انا ــــــ من ليسا ر الفنون ؟ ".    "وث   ماما

 

 .32ص الةر ع السا ق.(42)
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 . (43)"تفضل  ضرتد  سيدم الميند   سأ كي لد....فعر  عصيبة... و مان صعب "
ــون  ــد  ـــرة ثن يكـ ــي " يـ ــن ثن "إســـماعيل فصـ ــوه الحـــدث  هغـ ــواه فـــي ت ـ ــاان الحـ سـ
الحواه مقعضباا مكافاا يي وــؤدم الغــرض منــ   تشــعر معــ   الرســالة العــي يحمليــا  ــين وعحــدث 

 ل  خسرو.  إ
وعل  العكر من ملد تكون لغة الحواه ســوةية هييكــة فــي الحــواه من" ــااوه"  ويــان 
وع نب الحواه مع  يايراا  أل يا  خصية ليس  عادية  ثســعام ومحاضــر  ال امعــات المخعلفــة  
 اصل عل   ع  ال واءز العالمية  لكن   عي ة  عوهه  العلن واالض ياد تحــول إلــ  مــدمن  

لــن تكــن اــ ه الشخصــية اكــ ا فــي مقعجــل  ياتــ   يحكــي "كــالل  ه ــان" عنــ  ث ــ   ســليط اللســان 
 كان ونادم  وكع  " السيد ........." واي ما يا   تنادي  إال ىـ " سيدم الديعوه.........".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 القضايا العي  ايشيا إسماعيل فصي  في هواوع 

 ثوالا الحر ة   •
 ثا ياا اال عمام   •
 اا الصراب األودوولوكي ىين األ ا واوخر       ثالا •

 

 .11صي  اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(43)
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 ها عاا فصي ... اداو ... يافكا.........المغزد والداللة. •
 الخاتمة •

 ــايش " إســماعيل فصــي " يضــايا اكعماقيـــة وسياســية  مــن خــالل  خصــيات عملـــ  
األدىي  " يسع ين المعلقي اسعن اق النة الرواءي واصــ ياد مــا يحملــ  مــن ةــين سياســية  عــن 

ر ــس تحليــل الــنة األدىــي ثوالروايــة  وتعبــن مســاه  خصــيات   فــالقين ترتســن  عــ  مالمحيــا أ
   ــــ ير مــــن اــــ ه القــــين : الحر ــــة  اال عمــــام  معــــااره المععــــدد   (44)فــــي ســــلوك الشخصــــية " 

 اوخر.  
 الحريـة :    أوالً 

ا وعلــ  مــر العصــوه مــن  ــعوهه  عــدا  يععمــد الفــن علــ  الحر ــة  يعــا ي األدوــب داءمــا
ر ة  و سع  داءماا لنيــل مســا ة ثكجــر منيــا  يــي يعجــر عمــا وــدوه  خلــده مــن ث ــالا وأمــوح الح

ل  ســـا ية وللـــوأن  واـــو فـــي صـــداه  مـــن وـــدافن عنيـــا  يحـــاول مـــن خـــالل ثعمالـــ  األدىيـــة ثن 
 يكشإ مدد غياب الحر ة عن الشعوب  ومدد القير واالسعجداد ال م تماهس  السل ة علييا.  

إلــ   مــر  اــؤالم الك عــاب  فقــد عــرض و ــايش يضــية الحر ــة ونعمــي إســماعيل فصــي  
 عل  مخعلإ مسعو اتيا  من خالل ا ه الرواية :  

 ــــ  حرية اختيار شريك الحياة:
ا    ــر عاــر  ثمــاا  ويف  العقاليد والعادات ا ورا ية  و عاا ال بقــات االكعماقيــة ثيضــا

ر الــ م وعحمــل مســ ولية ثســرت   "خســرو"   ــين  ــاول الــزوا  مــن محجو عــ   فيــو الشــاب الفقيــ 
ىينمــا ثســر  فعاتــ  مــن أبقــة اكعماقيــة ثعلــ   و ــن   األب فــي  واكيــا مــن  ــاب يعمــل  أ ــد 
الجنــوك  لكنيــا ســرعان مــا تعــرك منــزل الزوكيــة وتعــود إلــ  منــزل األب ومعيــا أفــل   عــد ثن 

اوخــر  ثســر   سافر الزو  إل  ىلد  خر وترييا  يض ر والداا إل  ت ليقيا من   وعل  ال ا ب
اــ ا الشــاب ال يمكنيــا االســعغنام عنــ   ألن والــد الفعــا  يشــعرط ثن تســافر مــن مــن تعزوكــ  إلــ  

 "كندا"  واك ا تقإ القيود وتحول ىين إتماا ا ه الز  ة.  

 

د. عةيياع عنييي حسيين. الييجة والسيينطة والة اةييعا مرلييز ال عاسيياا السياسييية وا سيياراتي يةا (44)

 .150ا ص 2002
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و    إسماعيل فصي  في عرض ا ه المشكلة االكعماقية  عل  ثكار مــن مســعود  
عــزو  مــن "كــالل  ه ــان " لــنفر األســباب  يمــا صــوه فيناك العمة "ما تي تي" ثيضاا العــي لــن ت

لنــا مــدد تــردد الشــاب ىــين تحقيــس  لمــ  ومســ وليع  عــن ثســرت   والقيــود العــي يفرضــيا النعــاا 
 االكعماعي  كل م عمن  فساان ملد  شكل ثو  خر في ثن ول أ ا ا الشاب إل  اال عحاه.  

 الحرية السياسية : ــــ 
 :  ومنها التعبير عن الرأي       

تناول الكاتب ا ا ال ا ــب  ــين تحــدث عــن والــد خســرو ديعــوه"  ــااوه اورا فــر" الــ م 
تعــرض   العــ  للعقاعــد والمعــاش المبكــر  هغــن ث ــ  مؤلــإ لعــد  يعــب هاءعــة  ويــان تــعن دعوتــ  

 من يجل المنعمات الدولية  أمر كا   لقام المحاضرات.
واكــ  وعــا   مــن ا امــال   وهغــن  صــول  علــ  كــواءز عالميــة  إال ث ــ   عــد الاــوه   

اال عقــاه والســب والقــ   لم ــرد ث ــ  يــان مــن المعاهضــين للنعــاا ال دوــد  واضــ ر إلــ  تــرك 
ـــاه "  ىــال مــال ڱعمل  والجلد  العي يعــيش فييــا مــن ثســرت   والعــود  إلــ  ير عــ  الصــغير  " دهخو ــــ

ال لــزوا  اىنعــ   و ــين وال و يفة  و  اب اىنــ  لعأديــة الخدمــة العســكر ة  و حعــا  األب إلــ  المــ 
ا مــدمناا للشــراب  فقــط لم ــرد تعــاهض وكيــة  عــره  ســندان الفقــر وم ريــة الحاكــة يســقط مر ضــا

 (45)وهثي  من النعاا ال دود.  
وتلد اي المسألة الشاءكة العي تاير كدالا في العالن يل   فاالخعال  او السمة العــي 

  اــو الــ م يعكــر مــدد تقدمــ  تواكــ  يــل الم عمعــات  وتعامــل يــل م عمــن مــن اــ ا االخــعال
 وتحضره من عدم .  

 
 

 االنتماء:    ثانياً 

 

 .186ص اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.  (45)
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 ــين وولــد يــل إ ســان  الىــد لــ  مــن مكــان يعــيش فيــ   "و عماــل اال عمــام فــي االهتبــاط 
ا  ىيــ ا المكــان لــير ىوصــف  كغرافيــا فقــط  ىــل  مــا تــدب فيــ  مــن  يــا  اكعماقيــة تصــير تاه خــا

 . (46)اهي  "للفرد  يسعمد من  وكوده و حن إلي   ين يف
اــ ا اــو ىيــ  القصــيد فــي اــ ه الروايــة  فالعاليــة العاأميــة العــي ه  ــ  ىــين خســرو 
و ــــينا   علــــ  العــــوا م منيــــا انــــاك عاليــــة عاأميــــة مــــن  ــــوب  خــــر ه  ــــ  ىــــين خســــرو و" 

ـــاه "  العــي تماــل انــا الــوأن الــ م ال يســع ين مغادهتــ   فيــي تضــن ىــين ثهكاءيــا ثغلــ  ڱدهخو ــــ
ومير ات   واال عمام والوالم للسعاد  العي يشعر ىيا ثكار  واي العــي ســيعن ما يملد واي ثسرت   
 اخعياهاا  ويد اخعاه!  

ث يـــرت الروايـــة هغـــن  ســـاأة المويـــإ الـــ م تعرضـــ   ييـــه وـــرتبط "خســـرو"  قر عـــ   
وييــه ث يــا تعــيش فيــ   هغــن ث يــا ال تعــدو ثن تكــون محلــة صــغير   ــواهعيا ضــيقة  وأرييــا 

لــد يعيــر والمه مــن خــالل  ز ــ  الشــدود  ــين ا ــعرط والــد  ــينا  ثن غيــر معجــد   هغــن يــل م
ا  ــين ا ــعد الــجالم علــ  "  ــااوه اورا فــر"  ا ثيضــا يســافر معيــا عنــد الــزوا   وجــدو اال عمــام كليــا

ـــاه " فـــالركوب إلييــا انـــا ڱوالــده   ــأن تـــرك منصــب  وثموالـــ    ــ اك  ولـــن ي ــد مل ــأ إال " دهخو ـــــ
 او الوأن.    ثضح  المخِلة والن ا   ا ا

 الصراع األيديولوجي بين األنا واآلخر:    ثالثاً 
"اـــي فـــي ث ســـط تعر ـــه ليـــا  يضـــية الصـــراب ىـــين الشـــرق والغـــرب  ويـــد  ـــغل  اـــ ه 
عاب الرواية عل  مدد عقود مخعلفة  وال ث ن ثن  اىيــا ســو  يغلــس  ألن الصــراب ال  القضية ي 

ا  ولــن تعويــإ الروايــة عــن تصــو ره والععجيــر    ســوام فــي األدب ا ورا ــي ثو (47)عنــ " وزال ياءمــا
ا  العر ي  وثععقد ثن الكاتــب الــ م وعنــاول اــ ه القضــية الىــد وثن يكــون يــد اتصــل اتصــاالا  قيقيــا

  الحضاه  األوهو ية.  
ــــاه " لــــن وجـــرح فييـــا الب ــــل ىـــالده  ىـــل تعحــــرك ڱغيـــر ثن هوايـــة "العـــود  إلــــ  دهخو ـــــ

د عل  لسا   م لقاا يلمة وا ــد  عــن الغــرب وثفضــليع   الشخصية في إوران ماا اا وأيا اا  ولن تر 

 

 .712د. عةاع عني حسن. الجة والسنطة والة اةعا ص  (46)
 .136د. طه وادي. الرواية السياسيةا ص  (47)
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ا من ثفكاهه ومععقدات  العي تنعمــي يليــا إلــ  إوــران  اــو يععجــر يوميعــ  اــي ســر  ىل  راه معصالحا
  قاء  ووكوده  لن يسن إل  تغيير مبادء .

وات   الكاتب لعاجيــ  دعــاءن اــ ه الفكــر  ف عــل مــن العمــة "مــاتي تــي" معصــوفة  ياهءــة 
المولــوم  واــي تــ اب إلــ  الخا قــاه ىــين الحــين واوخــر  يــل اــ ه إ ــاهات تحمــل داللــة لمانــوم 

علــــ  مــــدد اهتبــــاط الكاتــــب ىوأنــــ   ومــــدد تعلقــــ   قوميعــــ  واععــــزا ه ىيــــا  إ يــــا ثصــــل ثصــــيل 
 ومعواهث ىين ا ورا يين.  

 ــرة " إســماعيل فصــي  " ثن يصــده هواوعــ  ىــبع  ثىيــات مــن األ ــعاه الصــوفية 
مر الــدون العجر ــزم "  والعــي تعنــاول العشــس الصــوفيي  فالعصــو  فــي األدب لـــ"كالل الــدون  ــ 

ــنين العســــام   ــا تــــن ىيــ ــا   خيــــر مــ ــن الــــنفر  فالنــ ــام  والعصــــال  مــ ــي يماــــل هوح العســ الفاهســ
 والعصال .  
 والمال  :  
ــااينا (  ➢ ث ــــ  لــــن وــــرد علــــ  لســــان ثم مــــن ث  ــــال العمــــل األدىــــي )الليــــن إال ثســــر   ــ

 ثو سجب ا ه الفكر .  إي اىيات السفر للخاه  
لــن يعــرض الكاتــب وكيــة  عــر األب واألا  فــي ســفر االىــن للخــاه   مــا اــو تصــوهان  ➢

ليخ ــاه العــي يمكــن ثن تواكيــ   ثو المزايــا العــي ســععحقس لــ  مــن خــالل ســفره   يمــا 
ا.    ت اال هثم"  ينا " ثيضا

ــن ونــايش الكاتــب الصــراب الــ م يعــيش فيــ  خســرو  ىــين م مــوب القــين العــي يح ➢ مليــا ل
ىداخل   وتلد العــي ســيععرض ليــا انــاك  ويــ لد المفــا ين والمععقــدات وثكاــر مــن اــ ا 

 وماك ييه سيععامل من الحر ة الم لقة ىجالد الغرب عل  كمين المسعو ات.  
انا تع ل  يده  وأىداب الكاتب في عرض  لفكرت   فيو ونايش ثكار من يضــية ث يا ــاا  ــالعلمي   

 لكن دون توكي  مبا ر.    وث يا اا ثخرد  العصر   
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 فصيح... هدايت... كافكا.........المغزى والداللة :    رابعاً 
مــن خــالل تحليــل مبســط ألعمــال اــؤالم الك عــاب  ال عنــا ثن يــل مــنين يــدا هؤ ــة مغريــة فــي 
العشاؤا  وه ط ىينين ا ا الخيط الرفين  تأثر فصي  ىيــداو   وتــأثر اــداو   كافكــا وتــركن عنــ  

 (48)  المحاكمة " إلي الفاهسية. " المسخ و"
لــد اــداو  ســنة    يــران  و معــد  ســب  إلــ  ثســر  ثهســعقراأية  يمــا يــا وا مــن  1903و 

        مــــــالك األهاضــــــي الكبــــــاه  فــــــي العصــــــر القاكــــــاهم  كــــــده اــــــو هضــــــا يلــــــي خــــــان اــــــداو  
ا(. ىدث  شاط )اداو ( األدىي في عيد هضا ــاه   يــل يا ــ  ال توكــد  ر ــة 1800-1872)

ير ثو الفكر ىل يا   تخنس  قسو   الغة   اول اال عحاه في ســن مبكــر   ويــان وــؤمن فــي الععج
 يات   أن ا  سان مسير ولير مخير  واو ورد "ثن المــوت اــو ث  ــن عــال  لــنالا واأل ــزان 

 والمعاعب والمعالن العي تغة ىيا الحيا  ".  
ا علــ  كــدهان ا لســ ن ومــن ثــن ي ــد لنفســ  كــ لد وــرد "ثن الحيــا  ســ ن  و عضــين ورســن  قو ــا

  ع  األلفة مع ". 
 ثما العيمات األساسية في يعا ات  فيي "الو د   الخيبة  الحرمان  الغايان".  

مالــ  ماــل الكايــر مــن الماقفــين ا وــرا يين الــ ون ع ــزوا عــن العكيــه مــن الجي ــة المحي ــة ىيــن  
 فا  ووا عل  ث فسين.  

ا  حيــا  مواأن ا  ــدودا يــ   خاصــة اــؤالم الــ ون يعيشــون تحــ  وأــأ  ااعن اــداو  ااعمامــا
 ضغط ما  وعجر من خالل ثعمال  عن م امحين الصغير  ومشاكلين و المين...  

ويــان اــداو  ول ــأ إلــ  اســعخداا "الحلــن"  ميــاه  يــي وواصــل إ ساســ   عــدا الوايعيــة  
  والعــي 1947مال  في ملد مال " يافكا " الــ م تــأثر  ــ  يايــراا  وتــركن لــ  "هســالة يافكــا" ســنة 

 تععجر  ماا ة تعجير يامل عن فلسفة اليأ  والعشاؤا عند اداو .  
 
 

 

صادق ه ايت. ق ة ميين األدب الفاعسييي الة اصيير.تر ةة د.إ ييراهيم ال سيي قي شييااا الهيةيية   (48)
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ثمـــا الروايـــة العـــي يـــان يقرؤاـــا "كـــالل  ه ـــان"   ـــل هوايـــة إســـماعيل فصـــي   واـــي 
  مـــن عـــد  يصـــة ثخـــرد لـــنفر 1943"المســـخ" لكافكـــا  فقـــد تركميـــا صـــادق اـــداو  ســـنة 

 . (49)1950الكاتب  و شرت   يران سنة  
 م(:  1924-1883كافكا )

( واــو ياتــب تشــيكي ال نســية  ثلمــا ي اللغــة  ولــد Franz Kafkaاــو فرا ــز يافكــا )
فــي "ىــرا  "  ده  الحقــوق والعحــس  العمــل الحكــومي  ضــن ســنوات  وفــي ســن وا ــد وثه عــين 
ثصيب  مرض السل ومات ويان "كافكا" يد ثوص  ثن ت حرق ثعمال  العي لــن ت  بــن  ثمــا ثىــر  

 ة  المسخ  امر كا وغيره.ثعمال  فيي: المحاكم
تمال ثعمال  الرواءية  زعة إل  اليأ  والعشاؤا النا  ين عن عجاية الوكــود  لــ لد فــإن 

ا    . (50)كعا ات  تعسن  الغموض والضباىية  إل  كا ب العمس والنضش والسمو الفكرم ثيضا
 المغزى والداللة :  

"  هوايــة "المســخ"  لـــ "  اه ڱدهخو ـــعرض الكاتب من خالل عمل  األدىي " العــود  إلــ  
ا منيا يل ليلة يجل النــوا  ومــن خالليــا عــرض للقضــية  كافكا " فقد يان "كالل  ه ان" يقرث كزما
ا   الرءيسة العي دافن عنيا  ويا   محوهاا لرؤ ة يل من "إسماعيل فصي   يافكــا  اــداو  ثيضــا

 واي الييمنة وأسام  اسعخداا السل ة.  
ة ا  الــة الخاهكيــة  لســرد ث ــداث الروايــة فــي خ ــوط ىــرب الكاتــب فــي اســعخداا تقنيــ 

معوا  ــة مــن األ ــداث األصــلية للروايــة  فب ــل هوايــة المســخ و ــدع  "سامســا"  و  ــل "العــود  
" خسرو  يل منيمــا يعــا ي ســ و  مــن  ــوب معــين  تســير األ ــداث و عــا ي   ــل   اه ڱدهخو ـإل   

ســعرخ  فــي الفــراش  ىينمــا ال ســد المســخ  عــد ثن تخيــل ث ــ  تحــول إلــ   شــر  ااءلــة الح ــن ت

 

مكاد. الجار الفجي في األدب الفاعسييي الة اصييرا تر ةيية: د. إ ييراهيم ال سيي قي شييااا ڱد. حسن    (49)

 . لنةزي  ا ظر:317:  212ا صي  1992ة رية ال امة لنكاابا الهيةة ال

 . 61ه.شا صي1396ييييي حسن اصغري. لالب  شكافي  يست داساا  ل تاها  كر وعاا تهرا ا 
هيياع ا چاپ  چ ةال مير صادقي. اد ياا داساا ي )ق هاعما ساداساا  ل تاها عما (اتهرا ا    (50)

 . ا ظر أيضاً :241هي.شاص1382
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ال م ورتدم مال ر تلــد "الــ ات" تعــر   خاهكــة إلــ  االضــ راب الخــاهكي  العــالن والعمــل  فــي 
محاولــة منــ  للفصــل ىــين الــ ات الحقيقيــة وال ســد  إ ســان ىــين ثالــ  ووأنــ  و شــعر  ــاالغعراب 

  ع  عن  فس .  
امســا " الشخصــية الخياليــة و رد  ع  النقاد ثن " يافكــا ال يقــدا لعحــول " كر  ــوه س

و  ل هواوعــ  "المســخ" يمع ــز   الــ م اســعيق  مات صــباح فوكــد  فســ   شــر   ىــل يماليــا علــ  
  (51) ث يا مسألة مخ لة في واين الحال  واو ال وزاو ىيا في ثم مكان.

واـــ ا اـــو  فـــر  ـــعوه "خســـرو" الـــ م يحيـــا ىـــين ثفـــراد األســـر   و ـــين ث ضـــان وأنـــ  
 ا.  و شعر  االغعراب ثيضا 

وتعــوال  ث ــداث الــرواوعين فــي تــواٍ   معا ــا  "سامســا" فــي   رتــ   كــ  عنيــا "كــالل 
 ه ــان" يمــا يقرثاــا  مكاىدتــ  للويــو    المــ  واــو يســمن صــوت ثمــ  وثىيــ  وثخعــ   وعنــدما ثتــ  
 إل  منزلين مندوب تلد الشرية العي يعمل ىيا "سامسا"  وتيدوده ووعيده إن لن يأت للعمل.  

ا عـــن محجو عـــ    رصـــد علـــ  ال ا ا فـــي و دتـــ   عيـــدا  ـــب اوخـــر معا ـــا  "خســـرو" ثيضـــا
ــ   ــد ثن تخ ـ ــ   عـ ــي  واكـ ــرون فـ ــد  يفكـ ــة وال ـ ــو يعـــر  ثن األا واألب والعمـ ــ  واـ و فـــر  المـ
الاالثين من عمره  ثما مندوب الشرية فيو "كالل  ه ان"  فس  ال م يســع  للوصــول إلــ   ــل 

 في خضن ا ه المعا ا .  
المسعو ين فعزداد  الــة "سامســا" ســوماا  وتضــ ر األســر  إلــ  وتعصاعد األ داث عل  

تــأكير  عــ  الغــر  مــن مســكنين الخــاة  وتشــعد وأــأ  المــرض علــ  األا  واألخــ  تصــاهب 
 ىين مرض األا واألن  فعأتي ليا األسر   خادمة لمساعدتيا.  

وفــي ثســر  "خســرو" وعوســط "كــالل  ه ــان" ىــين األســرتين ثســر  خســرو  وثســر   ــينا  
 .  اه"ڱدهخو ـعي يقجل والداا  الزوا  من خسرو لكن يشعرط ه يليما عن"  ال

انا تجر  الفكــر  العــي تقــوا علييــا فكــر  يــل مــن الــرواوعين  العــي يعكســيا مضــمون يــل 
هوايــة  فالكاتـــب فـــي يـــل مكــان و مـــان لـــ  هؤ ـــة وثودوولوكيــة واضـــحة  النســـبة للوايـــن والحيـــا   

 غير   الكيان األكجر واو الوأن.وؤهي  داءماا الخو  عل  األسر  الص
الفكر  األان اي سوم اسعخداا سل ة و فوم األب في ثســر   خســرو  فقــد مــاه  األب 
ييراا عل  االىن  ويان او  فس  يد تعرض  شكل ثو  ــرخر لــنفر القيــر  لكنــ  القيــر السياســي 

 

 2010م طفي محة د. عواياا عنةاجي )قراءاا في الرواية ال الةية (ا داع ال زيرةاالاليياهرة   (51)

 .90ص ا
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را اهتكبــ   فالروايــة تصــوه ثلوا ــاا مــن   ــين تــن فصــل  مــن عملــ  وأ العــ  إلــ  المعــاش  دون كــ 
ل ة   العسلط وسوم اسعخداا الس 
   من  وايا معباونة ومن مواين مخعلفة.  (52)

ك لد سوم اسعخداا سل ة و فوم األب في ثســر   ــينا   فكــل مــنين تمســد ىرثيــ   ولــن 
يقجــل  العضــحية مــن ثكــل ســعاد  اوخــر ن   نعيــي مــن ملــد يلــ  إلــ  ثن غلبــة يضــايا الم عمــن 

 شكل واض  عل  الكعاب في العصر الحدول والمعاصر.  ومشكالت   ثصبح  تؤثر و 
ثمــا النيايــة فقــد كــامت معشــاىية فعنــد " يافكــا" تنعيــي  يــا  "سامســا"  ــالموت  ســجب 
اجوط في الدوه  الدمو ــة  عي ــة عــدا تناولــ  لل عــاا فعــر  أو لــة  وتكعشــإ موتــ  الخادمــة وتجلــغ 

ا لموتـــ   فعأخـــ  الخادمــة ك امـــان "سامســـا" وتلقــي  ـــ  فـــي صـــنادوس األســر   فععيلـــل األســـر  فر ــا
القمامــة. ثـــن تجــدث  عـــداا فـــي تنعيــه الح ـــر  العــي يـــان يعـــيش فييــا  ثمـــا األب واألا واألخـــ  
فيخركــوا فــي  زاــة إلــ  الحــداءس الخضــرام  وتعــز ن ثخعــ  ىوضــن الماكيــا  علــ  وكييــا  لعليــا 

 ت د من يسع  لالهتباط ىيا.  
ــ   ــي "العـــود  إلـ ــل فـ ــة الب ـ ــا  يايـ ــي  اه ڱـدهخو ـــ ثمـ ــرو" فـ ــاه "خسـ ا  ا عحـ ــا ــي ثيضـ " فعنعيـ

ا عن المنزل يي ال ود ر تر ة المنزل ال اار  "  (53)المسعشف   "  . (54).  عيدا
و عقد "كالل  ه ان"  فس  مقاه ة ىــين مال ســات مــوت يــل منيمــا ) خســرو  سامســا ( وهثد ثن 

 األفضلية اي لـ"خسرو"  يقول :
ير "كر  ــوه سامســا"  يالامــا مــات  لكــن " ال ثعــر  لمــاما ينــ  ثت يره)خســرو( وثتــ 

ألن "كر  وه" لــن يكــن لديــ   ــينا  يــي تحملــ  فــي يلجيــا فــي م ــاه   –خسرو يان ثسعد  عاا  
ىرا  ىـ تشيكوسلوفاكيا  و وتصــعد  ــ  دهكــات ســلن ال ــاءر  وت يــر. ىــل مزيعــ  خــادمعين الســمينة 

 (55)إه اا إه اا وثلق     في سلة الميمالت " 
 

 

السنطة : مفه   في عنم ا  اةاع وفي الفنسفة السياسية يكييير إلييى ا سيياخ ا  الكييرعي لناليي ة ا   (52)

 -ا ظر:

ييييييي  أ  عو إد اع و يار سي    يك. م س عة الجظرية الاالافية )الةفاهيم والة ييطنحاا األساسييية ( 

 .351ا الطب ة الاا يةا ص2014تر ةة محة  ال  هريا الةرلز الال مي لنار ةةا الالاهرةا 
 .232ص اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(53)
 .214ااا الجار الفجي في األدب الفاعسي الة اصرا صمكاد . تر ةة د. إ راهيم شگد. حسن   (54)
 .232ص اه،ڱشت  ه دعخ  يڱ از إسةاعيل ف يح.(55)
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 الخاتمة  
  الرواية المعاصر  ث يا من ثيده الفنون علي الععجيــر عــن الرؤ ــة السياســية  وثن اثجع •

ــة  ــد  مغلفـ ــية المعقـ ــايا السياسـ ــي األيـــرب لعـــرض القضـ ــية  اـ ــة الروما سـ الروايـــة خاصـ
 أســلوب هييـــس  اســـع اب "إســـماعيل فصـــي  " ثن وعنـــاول العاليـــة ىـــين السياســـة والفـــن 

نــي ) الــراوم  الحــدث  الشخصــية .....(  الرواءــي  مســعخدما ا يــل عناصــر الجنــام الف
  ما يسين في تقدين هؤ ع .

ةيمة يــل هوايــة سياســية تعماــل فــي المضــمون السياســي الــ م تر ــد ثن توصــل   والقــين  •
العــــي تســــع  لغرســــيا فــــي ثكيــــال مععاةبــــة  وللحقيقــــة فإن"إســــماعيل فصــــي  "  ــــاول 

ألســر  والحفــا  واكعيد في غر  معن   ب الوأن  و ع  القين األخــرد مــن  ــب ا
 علييا فيي النوا  الم عمن األول   والعضحية من ثكل  قاءيا.  

ــو صـــا ب فكـــر  الضـــروه                  • ــير العكـــر  ويـــل ياتـــب اـ ــل ياتـــب اـــو سياســـي ولـ كـ
ي ــرح ثفكــاه فــي يعا اتــ  ولــير  الضــروه  ثن يقــدا الحــل  ىــل وــدهك تمامــاا ثن معرفــة 

 ال ر س و ق ة اال  الق  حو الحل.المشكلة وألقام الضوم علييا اي ىداية  
  ــ  "إســماعيل فصــي  " فــي تنــاول القضــايا االكعماقيــة المخعلفــة   النســبة للشــباب   •

ــية ومنيـــا الحر ـــة   ــا  ـــايش القضـــايا السياسـ ــل  الحـــب  والـــزوا   يمـ ــل عـــن عمـ البحـ
واال عمــام وعرضــيا  فــي إأــاه مــن الوايعيــة القاءمــة علــ  المعرفــة ال يــد  والمال عــة 

 ة للم عمن.  الدةيق
ــام   • ــيات هواوعـــ   ثن يســـعو ي النمـ ــد تقديمـــ  لشخصـ ــي  " عنـ اســـع اب "إســـماعيل فصـ

البشر ة المناسبة لعــرض القضــية المويلــة إلييــا  فــاألا والمعمالــة فــي " ثا خســرو" اــي 
لــس الــزو   والم ااــد  المحافعــة علــي ييــان األســر   واألب  المااىر  والمعحملــة لســوم خ 

عاد  مــن خــالل الســفر والبعــد عــن المشــاكل  والمعماــل فــي والــد الــ م يحلــن الىنعــ   الســ 
 " ينا "  
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ا عكس  مياه  الكاتب ثيضاا في اخعياهه ألدوات  الفنية ىداية مــن تحدوــد مســاه وت ــوه  •
الحــدث  اخعيــاهه للشخصــيات  اخعيــاهه للمكــان والزمــان المناســب لعــرض يضــية عملــ  

الحـــروب  اخعـــاه األاـــوا  لعكـــون األدىـــي  فكمـــا اخعـــاه ثن وعنـــاول ثضـــراه ومســـاومم 
 مسر اا لبع  األ داث  فيي خير دليل عل  ما يقول.   

يعد " إسماعيل فصــي  "هاءــداا فــي اســعخدام  لــبع  العقنيــات ال دوــد  فــي فــن الروايــة   •
فقد عرض موضوعات ويضايا مخعلفة  في ثعمال ثدىية معنوعــة مــن خــالل م موعــة 

المعكــره   واــو مــا يســم  ىـــ "هوايــة النيــر "  مــن األ  ــال ثو الشخصــيات ثو العــاءالت
 كما سمي  األسر  ىـ " عاءلة  ه ان "  واو ما لن  ععد علي  يايراا في ا ا األدب.  
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 قائمة المراجع
 أواًل : المراجع العربية والمترجمة

إســماعيل فصــي . يصــة كاو ــد  تركمــة ســلين عجــد األميــر  مــدان  الم لــر األعلــ   (1
 اقافة  المقدمة.لل

إســماعيل فصــي . ثر ــا فــي غيجو ــة  تركمــة د.محمــد عــالم الــدون منصــوه  الم لــر  (2
 ا.1999األعل  للاقافة  القاار   

  تركمــة د.محمــد عــالم الــدون منصــوه  الم لــر األعلــ  84إسماعيل فصي .  ــعام   (3
 ا.2000للاقافة  القاار   

يــة )المفــا ين والمصــ لحات ث ــدهو إدكــاه و يعــر ســيد كو ــد. موســوعة النعر ــة الاقاف (4
  ال بعــة 2014األساسية ( تركمة محمد ال وارم  المريز القــومي للعركمــة القاار   

 الاا ية
 ســـــن .مشـــــاد. الناـــــر الفنـــــي فـــــي األدب الفاهســـــي المعاصـــــر   تركمـــــة: د. إىـــــرا ين  (5

 .1992الدسويي  عا  اليي ة المصر ة العامة للكعاب   
ــية فـــي ال (6 ــة السياسـ ــين. الرؤ ـ ــر ة  مـــدم  سـ ــة المصـ ــة فـــي مصـــر  اليي ـ ــة الوايعيـ روايـ

 ا.2019العامة للكعاب القاار   ال بعة الاا ية   
صـــادق اـــداو . يصـــة مـــن األدب الفاهســـي المعاصـــر.تركمة د.إىـــرا ين الدســـويي  (7

 1975 عا  اليي ة المصر ة العامة للكعاب   
  2003أـــ  وادم. الروايـــة السياســـية  الشـــرية المصـــر ة العالميـــة للنشـــر  لو  مـــان   (8

 ال بعة األول 
   ال بعة الاا ية.1993دهاسات في  قد الرواية  داه المعاه   القاار    أ  وادم.   (9

عجـــد الـــر ين الكــــردم. العحليـــل النقــــدم للخ ـــاب  مريـــز ليفا ــــ  للدهاســـات الاقافيــــة   (10
 ا.  2020مصر  ال بعة األولي  
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داه الكعــــاب عجـــد النعـــين محمـــد  ســـنين. يـــامو  الفاهســـية  داه الكعـــب ا ســـالمية ) (11
 ا  ال بعة األول  .  1982المصرم  القاار    داه الكعاب اللجنا ي ىجيروت(  

ــية  (12 ــات السياســـــ ــز الدهاســـــ ــن  مريـــــ ــل ة والم عمـــــ ــن. الـــــــنة والســـــ ــاه علـــــــي  ســـــ عمـــــ
 2002واالسعراتي ية   

ــة العالميــــــــة (  داه  (13 ــرامات فــــــــي الروايــــــ ــات علمعنــــــــي )يــــــ ــ في محمــــــــود. هوايــــــ مصــــــ
 ا.  2010ال ز ر  القاار   

 المصادر والمراجع الفارسية  ثانيًا :
ــي . (1 ــماعيل فصــ ــا  إســ ـــڱ ــ ــ  دهخو ــ ــاه   اڱ ــــ   ــ ــفي عليشــ ــاهات صــ  اول  پاه  ا عشــ

 .ش.اـ1377
 ه.ش.1396 سن اصغرم. يالجد  كافي ىيس  داسعان يوتاه   شر وها  تيران    (2
كلــد ســوا تيران   شــر   ــم      سن مير عاىدوني. صد سال داسعان  و سي اوران  (3

 ه.ش. 1377
ــان( تيران  كمـــال ميـــ  (4 ــعان يوتـــاه  همـ ــاديي. ادىيـــات داســـعا ي )يص  هما ر داسـ ر صـ

 اـ.ش.1382 ااها     پ ا
 اول  پصــــفده تقــــي  اده.  ــــكوفاوي داســــعان يوتــــاه )ده داــــ   خســــعين ا قــــالب(  ا (5

 .ش.اـ1372  علمي   ا عشاهات
 1387قباســعلي وفــاوي. ســفر ده  ونــ  ) قــد و رهســي ادىيــات معاصــر  تيران ســخن  (6

 ه.ش.
ــاهات م موعـــــ   (7 ــد دوا  تيران ا عشـــ ــات ا قـــــالب . ا قـــــالب ادىيات كلـــ ــاالت . ادىيـــ مقـــ

 .اول  په.ش   ا1378عرو    
محمــد كعفــر يــا قي. كو بــاه لحعــ  اا.)ادىيــات معاصــر فاهســي (  تيــران  كــامي   (8

 .ش.اـ1378 اول  پ ا
ـــف  شـــر  ـــو (9 ــد  ـــر في. فرانــــف ادىيـــات فاهســـي  فرانـ  1387  معـــين  تيـــران  محمـ

 ه.ش.
 المجالت
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