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 العسبي للسوائيين الكسدالاغتراب في املنجص   

 نمىذجاأزواية )بحثا عن مدينة أخسي ملحي الدين شنكنة( 

 هاوژًٍ ٖبضالخالم غٍغب

       حامٗت حغمىكؿم اللغت الٗغبُت // ولُت التربُت // 

  

املؿخسلو     

) بدثا ًٖ مضًىت أزغي ( مً الغواًاث الكهحرة للياجب والغواثي واملؿغحي الىغصي ) محي الضًً  

ػهىه هه ( ، الظي خاٌو مً زالٌ هخاحاجه ألاصبُت حؿلُِ الًىء ٖلى الصخهُت الىغصًت التي 

واهذ مٓلىمت في ٖهض الىٓام الباتض ، ٖلما ان الٓغوف التي واهذ جدُِ بالياجب لم جىً 

اٖخُاصًت ، بل واهذ نٗبت حضا باليؿبت لياجب مسلو ول هضفه اًهاٌ فىغجه  ْغوفا

للمخللي. فهي مً الغواًاث التي ػزغث بصخهُاث ال اؾماء لها ، فالغاوي ًلىم بؿغص الاخضار 

مٗخمضا ٖلى الؿغص اخُاها والحىاع في اماهً ازغي لُفسح املجاٌ للصخهُاث ان حٗبر ًٖ 

كيل الهىعة املغاص اًهالها للمخللي..وجسخلف هفؿها فاسحا املجاٌ امام ا للاعة ان ًفهم َو

هظه الغواًت ًٖ بلُت الغواًاث املٗهىصة في حىاهب مخٗضصة. فمً حاهب الدؿلؿل الؼمجى 

لالخضار فهي غحر مغجبت ػمىُا ، اط جبضأ مً الؼمً الحايغ وحٗىص الى املاضخي مؿخدًغة اخضازا 

ُل، أما مً هاخُت الصخهُاث والاخضار ، فالغواًت وشخىنا كض وان لهم صوع في خُاة الب

حٗخمض اخاثها ٖلى َغفحن مخىاكًحن ، الُغف ألاٌو هى بُل الغواًت ، اما الُغف الثاوي 

فُخؤعجح بحن نضًله مغة وبحن والضه جاعة وبحن والضجه جاعة ازغي وبحن ناخب الفىضق و ناخبت 

 .الفىضق اًًا

غ بحن الاوؿا ن اليامً زلف شخهُت البُل التي جخسظ اقياال مخٗضصة ففي الغواًت نغإ مٍغ

خظبظب في  فخاعة جيىن ؾلبُت مخدىلت الى شخهُت اًجابُت اخُاها ازغي،فُخؤعجح البُل ٍو

مىاكفه مداوال اًجاص خل وؾُي ًمىىه مً زالله مىانلت ومىاحهت املجخم٘ ، أو ٖلى ألاكل 

الغواًت جخمغهؼ خٌى الاوؿان املخمؿً الخٗاٌل مٗه صون أن ًيىن هظا الخٗاٌل مؿخدُال ، ف

بلى الاوؿان  ت وجخدىم به الضهخاجىعٍت ، ٍو بمباته والظي ال ميان له في مجخم٘ ٌؿىصه الٗىهٍغ

ياثٗا بحن الاوؿان الؿىي الُبُعي في صازله وبحن عفٌ املجخم٘ له في الىاك٘، فُداٌو 
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 مددمة:

الكٗب الىغصي هى طلً الكٗب الظي هغؽ خُاجه لخضمت كًِخه، وجىبض 

ت،التي هي مً  ت في ؾبُل الحهٌى ٖلى الحٍغ أهىإ الخؿاتغ املاصًت واملٗىٍى

الاوؿان الُبُعي في الحُاة،فلم جىً الُغق مٗبضة أمام هظا أبؿِ خلىق 

لُه،فيان البض مً اباليؿبت  ؾهال  االكٗب،ولم ًىً جدلُم ألاخالم أمغ 

.اهاة ومكلت وجطحُت هبحرة ليي ًهل مٗا  لى مغخلت ًدلم بها مىظ ألاٌػ

ذ الجىاهب التي  حٗضصث الىخاحاث التي خاهذ مٗاهاة هظا الكٗب ، وجىٖى

ىغص ،ولم جلخهغ هظه الىخاحاث ٖلى اللغت الىغصًت، بل اؾخُإ جىاولذ ال

غب أن ًُغخىا حىاهب مسخلفت مىه لم جىً مؿئولُت ػهىىه  أصباء هغص ٖو

مؿئلُت بؿُُت ، فلم ًىً كلمه ٌٗغف املجاملت ، ولم جىً شخهِخه 

ىؿبها الى نفه ، بل وان كلما  فت ، لحراثي الؿلُت و الغكابت ٍو شخهُت مٍؼ

ِخه التي لم حٗغف ًىما الخُاهت والغضع ، فيان ٌكٗغ باملؿئلُت هلُا هصخه

ججاه هظا الكٗب الظي جىبض الىثحر مً املٗاهاة والٓلم ، وكض صف٘ زمً 

 هغصًخه زمىا باهًا.

للض حٗىص الكٗب الىغصي ٖلى هئالء الظًً ًهفىهه بهفاث ؾلبُت ، ونىع 

غه بؤقياٌ حكىه نىعجه أمام ا ملخللي ، ووان البض بُٗضة ًٖ الىاك٘ ،وجهٍى

مً جصحُذ هظه الهىعة ، وحغُحر مؿاع عإٍت اللاعة الى الهىعة الحلُلُت 

 للىغص..

في بدثىا هظا خاولىا حؿلُِ الًىء ٖلى هخاج ألاصباء الىغص الظًً أحاصوا 

اللغت الٗغبُت وأجلىىها وجفىىىا بها،وخاولىا مً زالٌ هخاحاتهم زضمت 

ومً يمً جلً الىخاحاث عواًت ) بدثا  اللًُت الىغصًت والكٗب الىغصي ،

ًٖ مضًىت أزغي ( ٌ ) محي الضًً ػهىىه( ، فلض اؾخُإ مً زالٌ هظه 

خه وقٗبه وبلضه  الغواًت ٖغى الهىعة الىاضحت للىغصي الظي فلض هٍى

ً هى هفؿه  وطلً مً زالٌ شخهُاث الغواًت ، فاملضًىت =الَى

ض ألاصًب الىنٌى الُه ، اطن وؿ خُُ٘ اللٌى بؤن )الحلم(الظي ًٍغ

ً=الحلم ، فياهذ نىعة واضحت للىغصي املغترب الظي كضخى  املضًىت=الَى

 خُاجه بدثا ٖىه.

فؤهمُت البدث جىمً في صعاؾت جلً الىخاحاث املىخىبت باللغت الٗغبُت ، 

وجدلُلها وبُان الجىاهب املخٗللت بالىغص بالخدلُل والخفؿحر ،أما باليؿبت 

ذ  لالؾلىب املٗخمض في الغواًت ،فان الياجب لم ٌٗخمض ٖلى الاؾلىب الهٍغ

صاتما في هخاحاجه ، بل وان ٌٗخمض ٖلى الغمؼ غالبا في أغلب أٖماله وطلً 

ججىبا لٗحن الغكُب التي واهذ في خالت اؾخٗضاص صاتم لللًاء ٖلى أي خغهت 

ت الىٓام أو تهضًضه. املحن أن هيىن كض وفلىا في هخابدىا لهظا  ٖؼ مً قؤجها ٖػ

ً ًٖ أي جلهحر فُه ، فجل وخضه الظي ال ًسُئ.  البدث ،  مٗخظٍع

 ًٖ مضًىت أزغي( 
ً
 عواًت )بدثا

 ًٖ مضًىت ازغي( مً الغواًاث التي ػزغث بصخهُاث ال اؾماء 
ً
عواًت )بدثا

، والحىاع في 
ً
 ٖلى الؿغص اخُاها

ً
لها فالغاوي ًلىم بؿغص الاخضار مٗخمضا

ًٖ أهفؿها، فاسحا  أماهً ازغي، لُفسح املجاٌ للصخهُاث أن حٗبر 

ي..وجسخلف  ل الهىعة املغاص اًهالها للمخللّ
ّ
كي املجاٌ امام اللاعة أن ًفهم َو

هظه الغواًت ًٖ بلُت الغواًاث املٗهىصة في حىاهب مخٗضصة. فمً حاهب 

الدؿلؿل الؼمجى لالخضار فهي جىؿغ هظا الدؿلؿل، اط جبضأ مً الؼمً 

 
ً
 اخضازا

ً
 وان لها صوع في خُاة  الحايغ وحٗىص الى املاضخي مؿخدًغة

ً
وشخىنا

البُل، أّما مً هاخُت الصخهُاث والاخضار، فالغواًت حٗخمض أخضاثها ٖلى 

َغفحن مخىاكًحن، الُغف ألاٌو هى بُل الغواًت، أّما الُغف الثاوي 

فُخؤعجح بحن نضًله مغة و والضه جاعة، و والضجه جاعة ازغي وبحن ناخب 

.
ً
 الفىضق و ناخبت الفىضق اًًا

الغواًت نغإ مّغ بحن الاوؿان اليامً زلف شخهُت البُل التي جخسظ  ففي

 
ً
 جيىن ؾلبُت مخدّىلت الى شخهُت اًجابُت اخُاها

ً
 مخّٗضصة،فخاعة

ً
اقياال

 اًجاص خّل وؾُي ًمىىه 
ً
خظبظب في مىاكفه مداوال ازغي،فُخؤعجح البُل ٍو

أن ًيىن  بىؾاَخه مىانلت ومىاحهت املجخم٘، أو في ألاكل الخٗاٌل مٗه صون 

، فالغواًت جخمغهؼ خٌى الاوؿان املخمّؿً بمباصته، 
ً
هظا الخٗاٌل مؿخدُال

م به الضهخاجىعٍت 
ّ
ت وجخدى والظي ال ميان له في مجخم٘ حؿىصه الٗىهٍغ

 بحن الاوؿان الؿىّي الُبُعي في صازله،وبحن عفٌ 
ً
بلى الاوؿان ياثٗا ٍو

ض بجلٍض املجخم٘ له في الىاك٘، فُداٌو الاوؿالر ًٖ حلضه وال
ّ
خُّب٘ والخجل

 ال جلّضع بثمً، وي ٌؿخُُ٘ 
ً
 الخطحُت بؤمىع غالُت حضا

ً
ازغ ال ٌكبهه مداوال

مؼاولت خُاجه الُبُُٗت واهماٌ ٖالكاجه الُبُُٗت التي غضث غحر َبُُٗت 

 لٗضم اهخماته لظلً املجخم٘.

م بهفت  
ّ
ه مىبىط ومىغوه ال لؿبب ًخٗل

ّ
اّن مً الهٗب أن ٌكٗغ الاوؿان أه

ه اوؿان غحر مدترم،وال ألهه اوؿان ال ٌٗغف ما له وما اوؿ
ّ
اهُت ؾِئت وال أله

ً، لِـ بكيله بل  ه اوؿاٌن ال ٌكبه الازٍغ
ّ
ٖلُه مً خلىق وواحباث،بل أله

باالوؿان املثالي اليامً بضازله، فال وحىص لصخيء َبُعي في مجخم٘ غحر 

 ٌكٗغ َبُعي، وهظا ما ٖاهاه البُل م٘ شخهُاث مخٗضصة في الغواًت 
ً
فخاعة

بغغبت الهضًم وهُف اّن اّٖؼ أنضكاته أنبذ ال ٌكبهه وانبذ ال ٌٗغفه، 

 والضه،لىّىه أبضا لم ٌكٗغ مٗه ببخؿاؽ 
ً
وهُف أن والضه الظي وان صاتما

الابّىة، وهُف أن أّمه التي ُنضم بها وأمؿذ امغأة حؿعى وعاء ما جبّلى مً 

ة مخبلُت مً ٖمغها الظي خُاتها وجًّحي ختى بهضكها في ؾبُل أًام مٗضوص

ونل أعطله، ختى ًهل في جهاًت املُاف الى الحّل ليّل طلً فلم ًىً في 

 مً أكغب الىاؽ 
ً
وؾٗه الاؾخمغاع، ومً الهٗب أن ًيىن الاوؿان مملىجا

ىض طلً جخسظ الغواًت مىحى ازغ فُخدّىٌ البُل الؿلبي الى بُل  الُه ٖو

ً  اًجابي وطلً بمداولخه كخل الاوؿان بضازله والؿحر ٖلى زُى الازٍغ

سخى أن ًيىن باؾخُاٖخه اًجاص ميان له في   بظلً بمباصته لّٗل ٖو
ً
مطحُا

طلً املجخم٘، فُداٌو ازظ الامىع غحر الُبُُٗت بكيٍل َبُعي وازظ ًغي 

ما ٖال نىجه 
ّ
، فيل

ً
 فكِئا

ً
 وانبذ ًلخل الاوؿان بضازله قِئا

ً
الغٍغب َبُُٗا

 أؾىخه وازغؾه وي ال ٌكّىف ٖلُه م
ً
ا هى مؿخمّغ ٖلى فٗله، فُيىن اوؿاها

 ليي ٌؿخمغ بالِٗل.
ً
اال ّٗ  ف

فاالغتراب واضٌح ٖىض بُل الغواًت، وبغأًىا اّن هظا ٌٗىص الى ما اعاص الياجب 

 نىعة لضازل )محي الضًً ػهىىه( الظي ٖاوى 
ّ
اًهاله للمخللي، وما هى اال

بُل ال ًمّذ بهلت الىثحر في ٖضم اهخماته واغترابه ًٖ وّل ما خىله، فىما ال

ملجخمٗه، وان )ػهىىه( ٌٗاوي بضوعه طلً الاغتراب الىاضح في عواًخه، ومً 

الًغوعي أن هىّضح ما هلهضه )باالغتراب( كبل الىلىج في أهماَه 

وجفانُله، فاالغتراب لغت : ٌٗجي )الظهاب والخىّحي ًٖ الىاؽ، وكض غغب 

لغغبت والغغب: الىىي وا… ٌغغب غغبا، وغغب واغغب، وغغبه واغغبه: هداه 

 .(1)والبٗض

ب )الىفي ًٖ البلض، وأغغب ٖجي، أي جباٖض(   . (2)الخغٍغ

أما إلاغتراب انُالخا، فلض وان مً الهٗب جدضًض حٍٗغف وامل قامل 

لهظا املهُلح اط فّؿغه الباخثىن وٌل خؿب وحهت هٓغه وخؿب 

ل في )اهفهاٌ إلاوؿا
ّ
ه ًخمث

ّ
 فّؿغه قُلغ ٖلى أه

ً
ن ًٖ طاجه مفهىمه،فمثال
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 ًهبذ مٗه غحر كاصع ٖلى الخىاغم والاوسجام ال م٘ هفؿه 
ً
والٗالم اهفهاال

 .(3) وال م٘ الٗالم(

ظًً ًلّؿمىن إلاغتراب ٖلى 
ّ
ف أزغي لٗضٍص مً الباخثحن ال وهىان حٗاٍع

حن،الّؿلبي وإلاًجابي،والظي ًخىّضح مً زالٌ جهّغفاث و ما ٌكٗغ به  هٖى

الاوؿان، فاالغتراب، هى خالت اوؿاهُت مً قؤجها اخضار حغُحر هبحر في 

ًٌ به، أو   بمباصته وما هى مئم
ً
ججٗله  شخهُت الاوؿان،فبّما ججٗله مخمؿيا

ىههغ في طلً املجخم٘   م٘ ما ًملُه ٖلُه مجخمٗه ٍو
ً
 مىجغفا

ً
مىههغا

اطن،الاغتراب ْاهغة اوؿاهُت ًمىً أن هجضها بكيٍل او بآزغ في مسخلف 

الىٓم والثلافاث خُثما ًٓهغ أفغاص ٌكٗغون بخفّغصهم وجمّحز شخهُاتهم، 

كىن فُه وبالعجؼ ًٖ الخجاوب م٘ الاويإ الؿاتضة في املجخم٘ الظي ٌِٗ

. وجخجاوب مكاٖغهم وعصوص افٗالهم (4)والثلافت التي ًفترى أن ًيخمىا اليها

في هىعي الاغتراب الاًجابي والؿلبي، فاالغتراب مً خُث هى أمغ ؾلبي ًلهض 

به اهههاع املغترب فُه واؾخجابخه لًغٍى احخماُٖت وؾُاؾُت مسخلفت 

ًجابي فُيىن فُه خفٔ جئصي الى طوبان شخهِخه فُه واهضماحها به اّما الا 

م.  للؿلىن اللٍى
ً
ً همىطحا تها واعاصتها واُٖاء الازٍغ  (5)الصخهُت لهٍى

وهظا ما حاء في الغواًت لظلً وؿخُُ٘ اللٌى بؤّن الصخهُت الغتِؿت كض 

ت، فياهذ جتراوح بحن الىمِ املىٌٗؼ و الىمِ املُُ٘   مخىٖى
ً
سظث أهماَا

ّ
اج

ثحن الظًً ًلّؿمىن إلاغتراب والىمِ الفٗاٌ،وهظا خؿب كٌى بٌٗ الباخ

الىن(، فاألٌو :  ّٗ واملغتربحن ٖلى زالزت أهىإ وهم: )املىٗؼلىن، املُُٗىن، الف

ًلهض به الاشخام امليسحبىن الؿلبُىن،اّما الثاوي، فهم الظًً ًمُلىن الى 

ٌّ الىٓغ ًٖ كىاٖتهم الصخهُت، فهم  اَاٖت ما جغياه الجماٖت بغ

ملياهت في أي وؿم وان واهىا غحر ملخىٗحن مؿاًغون مجاملىن ًبدثىن ًٖ ا

الىن،فُلهض بهم املىاحهىن للمىاكف الاغترابُت اّما  ّٗ بصّحت اليؿم. أّما الف

باملٗاعيت أو الاخخجاج أو بالخمّغص ٖلى الؿلُت،أو بخجاهل املٗاًحر الاحخماُٖت 

م بالؿلىن والٗالكاث الاحخماُٖت
ّ
 .(6)والثلافُت فُما ًخٗل

ت في الغواًت التي نىعث الاوؿان الظي ٌٗاوي واملغترب ًٓهغ ب ُّ هىعة حل

الهغإ الضازلي بحن طاجه و املدُِ الخاعجي، وهظا ما ؾىلىم بخفهُله في 

 الفلغاث الخانت بهظا املبدث.

 

- ٌ  املغترب املىٗؼ

 مىاكف مخٗضصة مً الحُاة، فيّل مىكف 
ً
ًؤزظ إلاوؿان الُبُعي ٖاصة

 
ً
 وامال

ً
ا  ؾٍى

ً
ًيىن بحجم املىاكف التي ٌِٗكها، لىً ٌؿخضعي مىه جهغفا

، فهىان 
ً
لِـ مً الًغوعي أن ًّخسظ طلً الاوؿان مىاكف صحُدت صاتما

أمىع مً قؤجها الخؤزحر في جهغفاجه وهُفُت مىاحهخه او اؾخجابخه ملىاكف 

الحُاة، فهىان ْغوف جفغيها الٗىامل الخاعحُت ٖلى الاوؿان والتي مً 

 مىاكف قؤجها الخؤزحر في همِ خُاجه و 
ً
هفؿِخه ووّل مخٗللاجه، فُّخسظ اخُاها

 ًخسظ مىاكف ؾلبُت 
ً
، أو ٖلى الٗىـ،فؤخُاها

ً
ٖضاتُت لم ٌٗهضها ؾابلا

 ليّل ما خىله،غحر ابه بما ؾُدهل، اًماها مىه بؤّن لِـ 
ً
فُيىن مؿدؿلما

ت  خه وخٍغ هىان هدُجت مللاومخه، فالٗغاكُل أمامه هثحرة،والٗلباث أمام خٍغ

 مً  ابضاء عأًه ال 
ً
م الؿهل الظي ًيىن فُه ميسحبا حّٗض، فُسخاع لظلً الٍُغ

 ًٖ خلىكه.
ً
 وّل شخيء، مؿخغىُا

للض اؾخُإ )ػهىىه( وبخلىُت ٖالُت الّخمُحز بحن الاوؿان الىاكعي الظي ًغاه 

ٖاّمت الىاؽ )الٓاهغي(،وبحن الاوؿان الظي ًىمً في صوازلىا والظي ًهغر 

 َبُ
ً
 بدلىكه اوؿاها

ً
ثىع مُالبا ، فلض ٖىـ )ػهىىه( ما ٌكٗغ به وهلل ٍو

ً
ُٗا

 فغص 
ّ
م هُابت ٖىه، وما )ػهىىه( اال

ّ
ما ٌكٗغ به الى بُل الغواًت، فجٗله ًخيل

يمً مجخم٘ ٖاوى الىثحر الىثحر، ووان الىلىج في أٖماق الغواًت ٌٗجي الىلىج 

، فياهذ الاخالم حّل ما ًملً، 
ً
في صازل الفغص الىغصي الظي وان ًدلم صاتما

، فانبذ ًخسّبِ بحن الٗضاتُت وجدل
ً
ُلها ٖلى اعى الىاك٘ وان مؿخدُال

م في 
ّ
 اؾاؾُاث جخدى

ّ
والاؾدؿالمىما املدُِ الخاعجي والٓغوف والبِئت اال

، فخُّب٘ 
ً
باثٗهم، ومىظ اللضم ٖاوى الفغص الىغصي هثحرا ُت البكغ َو هٖى

غصي بُبإ وجمحز بممحزاث وونف بهفاث فغيتها البِئت اللاؾُت ٖلُه )الى

اع صزل في أٍَغ أزغي فلم  ما أعاص الخغوج ًٖ هظا الَا
ّ
اللاسخي البِئت(، وول

 
ً
 ولم ًىٗم بالحُاة الُبُُٗت هبلُت الافغاص : فيان الؼمً هفُال

ً
ًغجذ ًىما

ٍٕ صاتٍم مً أحل البلاء، فىُف مً قؤن اوؿان ال ًملً أصوى  بجٗله في نغا

 بالّخهغ 
ً
 مُالبا

ّ
ا  ؾٍى

ً
ف ٖلى هدى َبُعي وهؤّن قِئا الحلىق أن ًيىن اوؿاها

 لم ًىً؟

ضم الاؾخلغاع ٖبر مؿحرة بُل  فياهذ الغواًت جهّىع طلً الخظبظب ٖو

 
ً
لت لُجض الغاخت والاؾخلغاع، لُجض مياها الغواًت، والظي ؾلً أهثر مً ٍَغ

، ٌِٗل في 
ً
 صاتما

ً
 منهم، فيان مغتربا

ً
 بىؾٗهم جلّبله فغصا

ً
ٌِٗل فُه، وأهال

ه ال ميان له وال أهل له هىا، مجخم٘ مليء بالبكغ ا
ّ
ه مغترب، فهى ٌٗلم أه

ّ
 أه

ّ
ال

بل ٖلى الٗىـ فهى مىبىط وغحر مؿخدب وحىصه بُنهم، فٗىضما ًىاحهه 

غ جهغفاجه مٗه باؾلىب ًىّم ًٖ الترصص  ض جبًر ( وهى ًٍغ
ً
نضًله )مغغما

والاحباع وهؤن هىان ما هى اهبر مً )الهضًم( كض فغى وأملى ٖلُه أن ًىهي 

بالبُل والتي هي نضاكت ٖمغ بؤهمله "اهذ جغي اهه لم ٌٗض بىؾعي  ٖالكخه

خلٗثم –أن أْل...هىا  أن..أن أبلى –وال اصعي ملاطا أزظ ًغجبً ٍو

ض أن أكٌى اهه..اهه..أكهض اوي..اوي لم أٖض..أو أو باث  ٖلى..ٖلى..اٍع

 ٖلي أن أّْل نض..نضًلا لً..و..و..اه..لى جضعي هم 
ً
 حضا

ً
..نٗبا

ً
نٗبا

لى الّغغم مً هظا اللغاع  (7)..أن..أن أبلى هظلً..و..و..و..و"ٌؿٗضوي ، ٖو

 
ً
الهٗب الظي أزظه )الهضًم( لم ًؤزظ أّي مىكف ًظهغ، بل ّْل واكفا

 
ً
ًخؤمل هُف حٗضم ٖالكت الهضاكت هظه أمام ُٖيُه، ووان هىان صاتما

 ًٖ 
ّ

 ًٖ الىالم ولم ًىف
ّ

)الاوؿان( الىلي صازل البُل الظي لم ًىف

 مً هظه الخفؿحراث جفؿحر و 
ً
ا ًّ  اّن أ

ّ
اُٖاء الاؾباب لخهّغف نضًله اال

 مىك٘ 
ً
والاؾئلت لم ًٓهغ للٗلً ولم ًهّغح به البُل،بل ّْل في الىاك٘ ازظا

الاوؿان الؿلبي الظي ال خٌى له وال كىة، فهى في وي٘ فلضان اٖؼ اصحابه 

لؿاهه وم٘ طلً فهى لم ًدّغن ؾاهىا بل وان نىجه كابٗا في صازله "وفلض 

اللضعة ٖلى الىُم..حغصه مىه الايُغاب الظي ججاوػ لؿاهه ختى قمل ول 

خدغن في اججاهاث مخٗضصة ال ٌٗغف الاؾخلغاع "  . (8)حؿمه..اط عاح حهتز ٍو

اٌ صازل البُل وبحن  ّٗ ٌٕ مدخضم بحن الاوؿان الحلُلي الف فهظا نغا

ذ شخهِخه الخاعحُت التي ال حؿخُُ٘ أن جضاف٘ ًٖ هفؿها، بل اهخف

بالهمذ ومغاكبت ما ٌؿلِ مً خُاجه الاحخماُٖت مً اشخام ومىاكف 

 
ً
ٗلى الهىث مداوال  في مجخم٘ مليء باالف البكغ، َو

ً
ججٗله ًبضو وخُضا

ضوع طلً الحىاع بحن الاوؿان  الّضفإ،لىً الصخهُت الخاعحُت جمىٗه ٍو

 لهئالء الافغاص الظًً جمّىىا أن ً
ً
يىن الحلُلي والصخهُت الخاعحُت جفؿحرا

باؾخُاٖتهم الضفإ ًٖ خلىكهم بؤٖلى أنىاتهم، لىً طلً وان مجغص 

ٍ٘ بؤهمله " لم أجذ لىفسخي فغنت  امىُت زمً جدلُلها ٌؿاوي خُاة مجخم

الؿئاٌ ًٖ حضوي هظا الاؾلىب الؿلبي فلض هىذ بهغاخت، أزصخى 

 
ً
الهىث املؿخلغ في أٖماقي، الظي أخاوٌ اؾياجه بيّل نىعة وال أصٕ له مجاال

 .(9)ىفـ، فؤخغمه بظلً أؾباب أي جؤزحر ًماعؾه ٖلّي ؾلىوي "للخ
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لم جىً الهىعة التي أعاص )ػهىىه( ٖغيها نىعة اٖخباَُت، ولم جىً مجّغص 

عواًت هخبذ في ْغوف اٖخُاصًت، بل واهذ نىعة ملجخم٘ بؤهمله، فلم ًىً 

مً الؿهل ٖلى الفغص الىغصي أن ٌِٗل خُاجه بؿهىلت هباقي الافغاص، ولم 

لفغص ًىً له الحم في ابضاء عأًه بهغاخت، وهظا بهغاخت لم ًىً خاٌ ا

الىغصي فدؿب، بل وان هظا هى خاٌ املجخم٘ الٗغاقي بهىعة ٖامت، 

 لهىعة طلً 
ً
 واوٗياؾا

ً
 ناصكا

ً
ما الىغص، فجاءث عواًت ػهىىه حٗبحرا ُّ والؾ

 ،
ً
املجخم٘ الظي ٖغف بلؿاوة حباله ووٖىعتها "بالّغغم مً وىن الاكلُم حبلُا

، هما اّن هىان 
ً
في اللُإ الجىىبي فبّن هىان أوصًت، البٌٗ منها واؾ٘ حضا

ت ٖالُت، وجيخهي  مىاَم مخمىحت، ولىً ختى الىصًان مداَت بجباٌ صخٍغ

 في الهُف "
ً
، مما ًجٗل الخلضم هدىها نٗبا

ً
 . (10)بمًاًم يُلت حضا

ٖىضما ٌكٗغ الاوؿان باالغتراب وؾِ مجخم٘ ًجب ٖلُه الِٗل فُه، فظلً 

بضازله طلً الىم  ٌٗخبر كمت املٗاهاة،وهُف ًيىن اوؿاها احخماُٖا وهى 

الهاتل مً املكاٖغ التي حؿحئ لىفؿُت اي اوؿان ؾىي، لظلً ازخاع )ػهىىه( 

ض اًهاٌ فىغة مُٗىت، وهي اّن  ه ًٍغ
ّ
الاؾدؿالم ملثل هئالء ألافغاص وهؤه

الاوؿان الُبُعي ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ حغُحر ما خىله ؾُسخاع الابخٗاص 

لتي ازخاعها الياجب لصخهُت وهظا اخض أهىإ عصوص الافٗاٌ ا -والاؾدؿالم 

ً الاوؿان مً الاؾخمغاع في الحُاة في مثل  –البُل 
ّ
فبخضي الُغق التي جمى

ما حٗخمض ٖلى الاؾدؿالم ملا خىله صون الضزٌى في أّي 
ّ
هظه املجخمٗاث اه

مىاككاث وصون املُالبت بؤّي خلىق وان وان ال ًمىىه الِٗل بضوجها، وهظا 

غتراب " الّن الفغص املغترب هى الظي ٌكٗغ هى الىمِ ألاٌو مً اهماٍ الا 

ت في خُاجه، والظي ٌكٗغ بؤّن اللُم  ٗف والعجؼ اػاء املىاكف املهحًر ًّ بال

الؿاتضة غحر طاث مٗجى باليؿبت له،أو هى الغٍغب ًٖ حماٖخه الاحخماُٖت 

 . (11)وجىُٓماث الحُاة"

 
ّ
اه، فلض ّْل ًترك ًّ ب جهّغفاتها أزظث جخدّضر ػوحخه ًٖ الؿبب وعاء جغهها ا

ؿخم٘ الى ولماتها،والصخيء الىخُض الظي وان ًضوع في عأؾه هى ما الؿبب  َو

 الى مٗغفت الؿغ الظي ًىمً زلف هظا 
ً
وعاء جغههم اًاه "هىذ اجدّغق قىكا

ب...ماصامذ جدمل ٖجي ول هظه الافياع الُُبت والاهُباٖاث  الخهغف الغٍغ

بي ٖلى هظا الىدى اللاسخي..ما الحؿىت..اطن ما الظي ًدملها ٖلى بتر ٖالكتها 

 (11)الظي ًدملها ٖلى هبظي مً صاتغة ٖىاَفها ؟" 

ليي ٌؿخُُ٘ الىغصي أن ٌِٗل، وان ٖلُه الهمذ، الهمذ فلِ مً قؤهه 

 أمام وّل ما وان ًماعؽ يّض املجخم٘ الىغصي، فلض 
ً
مؿاٖضجه ٖلى البلاء خُا

ن الؿلُاث وك٘ الىثحرون ضحُت الضفإ ًٖ خلىكهم في الِٗل وطلً أل 

الٗغاكُت واهذ جماعؽ قتى اهىإ الخٗظًب يّض وّل مً ًداٌو ابضاء عأي 

مغاًغ لغأحها، وهؤن اللاهىن املٗخمض وان )كل هما أكٌى أو انمذ( أّما الظًً 

ت التي واهذ حٗمل لخدلُم مهحر املجخم٘ الىغصي  الخدلىا بالخىُٓماث الؿٍغ

مً كبل الؿلُاث الٗغاكُت "  بؿّغٍت جاّمت، فلض الكىا أقض أهىإ الخٗظًب

للض حّٗغيذ جىُٓماث مدافٓت اعبُل اؾىة بجمُ٘ الخىُٓماث ألازغي في 

 وان ٖكغاث 
ً
ؾاتغ ألاعحاء الازغي الى الاعجبان والدكدذ الفىغي....فُىمُا

الغفاق وانضكاء الحؼب ٌؿاكىن الى صواتغ ألامً وملغاث البٗثُحن 

ها جدّىلذ
ّ
الى أماهً للخٗظًب والاًظاء.جماعؽ  والىمٓماث الٗاتضة لهم.اط ول

ُض والًغب املبرح خّض املىث وواهذ الحغب  فيها اؾالُب التهضًض والٖى

،وواهىا ٌٗمضون الى اؾلاٍ واطالٌ 
ً
 ايافُا

ً
الاًضًىلىحُت ٖالوة ٖلى طلً،ٖبئا

املسلهحن واملىايلحن واٖاصتهم الى الجماهحر وأهلهم هاهسخي الغإوؽ هؿحري 

 .(12)الللب "

 في زىٍف مؿخمغ، فلض واهذ  وهظا 
ً
وان خاٌ الفغص الىغصي الظي ٖاف صاتما

ب مؿخمغ ٖلى افغاصها مً أن ًللى اللبٌ  الٗىاتل الىغصًت حِٗل في ٖع

ىضها لً ًجضي البدث والؿئاٌ والاؾخفؿاع ٖنهم  ٖليهم في لُلت ْلماء، ٖو

 أي هف٘، لظلً وفم )ػهىىه( في أن ٌٗىـ جلً الحالت الؿلبُت في عواًخه،

ه ٖىضما ًخؤهض 
ّ
 اه

ّ
 ٖلُه في البضاًت اال

ً
فالبُل ًسخاع الهمذ الظي وان نٗبا

مً طلً الهمذ الظي ًجضي هفٗا أهثر مً الضزٌى في مىاككاث ال هدُجت 

 ٖىضه أهثر، فلم ًىاكل نضًله خىٌ 
ً
مً وعائها، ًيىن الهمذ مؿخدّبا

ٖاف مٗها ألاؾباب اليامىت وعاء كُ٘ ٖالكخه مٗه ؟ ولم ٌؿؤٌ ػوحخه التي 

خُاة عاثٗت ًٖ الاؾباب التي حٗلتها جترهه، ففي وّل ألاخىاٌ طلً اؾلم 

ُه و ونىله الى هظه الىدُجت ًهبذ الهمذ عفُله بيّل  ىض ٖو وأفًل له،ٖو

م زلله وّل 
ّ

..هك
ً
وّص واٖتزاػ " لم اؾؤٌ..وجغهذ الهمذ ٌؿلِ بُيىا زلُال

بؤهفاسخي جياص جسخىم احىدت ألاؾئلت التي واهذ كض جيىهذ في طهجي..أخؿؿذ 

 مً –جدذ الم الهمذ الخاهم 
ً
دا  مٍغ

ً
اهظان لم أهً كض بلغذ خضا

..هي واهذ حؿخلظ الكيىي والىدُب ألازغؽ..لىً -الاوسجام م٘ الهمذ 

 وحىصه مً حاهبي..
ً
 الهمذ بالغغم ما ٌؿببه لي مً ٖظاب ّْل فاعيا

ي حاصة..نضكجي..-
ّ
 او

دخه...وحضث هفسخي جهب مكاٖغ لم أزغج مً نمتي..جدّملذ وّل أوحاعي ج

مخىاكًت...أزظث أضحً،بِىما هىذ أهىي أن أبيي....الهمذ لم ٌٗض 

دجي "  . (13)ًىحٗجي...الهمذ باث ًٍغ

   

، فياهذ 
ً
بُُٗا  َو

ً
 ؾلؿا

ً
لم ًىً حٗامل الؿلُت م٘ املجخم٘ الىغصي حٗامال

 الٗالكت مٗخمضة صاتما ٖلى ملىلت )الهغإ مً احل البلاء( فيان املجخم٘

ً هُان مؿخلل ًدافٔ مً زالله ٖلى اوؿاهِخه وصوعه  الىغصي في نضص جيٍى

في خم مماعؾت خُاجه، وواهذ الؿلُت حٗخمض ٖلى ملىلت )البلاء لألكىي( 

فياهذ حؿلً وّل الؿبل في جحجُم الىغص و الحّض مً اهدكاعهم وجىؾُ٘ 

زلافتهم اط ان " اخخياع الٗمل الؿُاسخي وغغؽ وحٗمُم اؾالُب الحىم 

الضهخاجىعٍت واملغاهىت ٖلى اللىة لحل املؿؤلت اللىمُت الىغصًت،هظه هي 

 . (14)الخٍُى ألاؾاؾُت لؿُاؾت البٗثُحن "

للض ماعؾذ الؿلُت وّل الؿبل والاؾالُب للحّض مً جهًت املجخم٘ الىغصي، 

ومً أؾهل جلً الاؾالُب وان الخهجحر فلض اٖخمضث ٖلى احخثار الىغصي 

لهم " هىان كًُت  مً بِخه ومىُلخه الى اماهً أزغي بغُت حكدُتهم و جفٍغ

ؤة  الخهجحر التي ٖاوى منها الكٗب الىغصي في أعحاء بالصه وىعصؾخان جدذ َو

الخضابحر ألامىُت.فلض ٖمضث الؿلُاث الحيىمُت كضًما الى جهجحر أٖضاص هبحرة 

مً ألاؾغ الىغصًت املخىفظة الى أماهً ؾىىُت زاعج أعاضخي 

جحر بهظا املٗجى هى شخيء مً الجزوح اللؿغي الظي جم جدذ وىعصؾخان...فالخه

، ووان مً (15)الًغِ والاهغاه ختى لى بلي مدضوصا أو في أيُم هُاق"

 أن ًيىن لخلً ألاؾالُب جؤزحر واوٗياؽ ٖلى شخهُت ول 
ً
الُبُعي حضا

ؿىً  هغصي، فلِـ مً الؿهل ٖلى أي اوؿان ان ًترن وّل ما ًخٗلم به َو

اث طاهغة الىغصي اماهً ال ًمّذ ال يها بهلت، فاكخدمذ وّل هظه الظهٍغ

خه مهما وان زمنها.  ٌؿعى لحٍغ
ً
 فجٗلخه اوؿاها

 

 

 املغترب املُُ٘: -
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ان الاوؿان واتً مٗلض، فلِـ مً الؿهل الخٗامل م٘ الخغُحراث التي 

جُغأٖلى شخهِخه، فبحن جلً الخدىالث هىان مؿافاث ػمىُت حكيل خُاة 

الخغحراث هاالث واؾٗت مً املئزغاث والخؤزحراث  طلً الاوؿان، وخٌى جلً

م بدُاجه، فهل ًمىىىا اللٌى بؤهه واتً بىؾٗه الؿُُغة 
ّ
التي حؿُُغ وجخدى

ؿحرها هُفما ًغغب ؟ وٗم، طلً واعص في  ٖلى خُاجه هُفما ٌكاء ؟ َو

يىن فيها ناخب الغأي  ، ٍو
ً
ا املجخمٗاث التي ًيىن فيها خم الاوؿان مدفْى

ي جمًُت جفانُل خُاجه، أما في مجخم٘ عواًدىا فلم جىً ألاٌو وألازحر ف

 ٌؿمى بؤفياعه هُفما ًدّب، 
ً
 َلُلا

ً
الحُاة وعصًت، ولم ًىً فُه الاوؿان خغا

ل ليّل مً ًسالفها، فما   خؿب يىابِ وقغوٍ وكىاهحن ٍو
ً
بل وان مؿحرا

مهحر جلً الصخهُت الاوؿاهُت التي حِٗل وؾِ جلً الًىابِ التي جدّض 

 ؟ وما هم ختى مً ج
ً
ا ىفؿها ؟ وما مهحر طلً الاوؿان؟ وهل ؾُِٗل ؾٍى

 الايُغاباث الىفؿُت التي ؾُٗاهيها في خُاجه؟ 

ول جلً املئزغاث مً قؤجها اخضار قغر هاتل في شخهُت الاوؿان، فخدىله 

مً واتً مؿُُغ الى واتً يُٗف، ٖاحؼ، ال خٌى له وال كىة، ألن ابضاء أي 

ة ٖاتلخه وول مً له ٖالكت به، وما طا ًلهم عأي مىه ؾُيلفه خُاجه وخُا

ْهغ الاوؿان غحر ٖاتلخه وأوالصه؟ اط جخدٌى شخهُت الاوؿان الى َبُٗت 

 
ً
الىؾِ واملدُِ الظي ٌِٗل فُه، فبضال مً أن ٌؿمى بىفؿه ًهبذ عايُا

اتلخه، فاطا لم ًىً  باطاللها، ألّن طلً الؿبُل الىخُض لخالنه وأوالصه ٖو

وؿمي وّل جلً الجغاتم البكٗت التي ماعؾتها الؿلُت  الىي٘ هظلً، فماطا

ٖلى الىغص ؟ وماطا وؿمي زًٕى الىغص في املغاخل الاولى لهظه الجغاتم ؟ 

ت الكامست التي اؾخمضث قمىزها  وماطا وؿمي جدٌى جلً الصخهُت اللٍى

 مً حبالها الى الخًٕى البك٘ الجغاتم التى ماعؾها الىٓام الباتض بدلها ؟

ا أمام ُٖيًُ، ولم ًىً مً  لم ًىً مً الؿهل عإٍت َفلً وهى ًمىث حٖى

الؿهل ؾمإ زبر اٖضام والضن أو ازًُ باطهًُ، ولم ًىً مً الؿهل عإٍت 

ؿاق  ً؟ فماطا ؾخفٗل، هل ؾخلاوم َو وؿاتً ٌؿلً والٗبُض امام هاٍْغ

اهم بكتى الُغق  الباكىن لىفـ مهحر مً عخلىا؟ أم ؾخسصخى ٖليهم وؾتٖر

 البُل والٓلم ؟  ليي جبٗضهم ًٖ

اّن وّل ما كهضجه مً هالمي هظا اًًاح مؿؤلت مهمت حضا،وهي ان املجخم٘ 

،ولم جىً الاًام التي 
ً
 أبضا

ً
الظي ٖاف فُه )ػهىىه( لم ًىً مجخمٗا مثالُا

، بل ٖاف وؾِ مجخم٘ فغى ٖلُه الاهفهام، وٗم 
ً
ٖاقها وعصًت أبضا

ملا وصاع بما ًضوع خىله، الاهفهام الاحباعي في شخهِخه، فيىهه مثلفا و ٖا

ول طلً وىن ٖىضه عفًا ليل ما وان ٌِٗل فُه، وهى أصًب له كلمه، فمً 

الهٗب ان ٌؿىذ طلً الللم، أو أن ًمىٗه مً الىخابه، وان طلً بمثابت 

كغاع اٖضام )ػهىىه( فىُف بىؾًٗ أن جمى٘ كلما خغا ًٖ الىخابت ؟ فاطا وان 

لها ال جؼاٌ خّغة، فماطا ؾُفٗل وهُف الاوؿان ملُضا ففىغه وكلمه واهامله و

لت للىخابت، وفٗال هظا ما فٗله، فجٗل  ؾُىخب ؟ ٖلُه اطن اًجاص ٍَغ

، وهم هى نٗب أن حؿُُغ ٖلى  هخاباجه جدمل يمىُا ول ما اعاص أن ًلٌى

ىخب  فىغن وكلمً وجداٌو حاهضا أن جللل مً تهىع كلمً ختى ال ًفصح ٍو

ا أن  ًخدمل )ػهىىه( طلً الًغِ الهاتل ٖلى ما ال ًلاٌ، مً هىا ناع يغوٍع

فىغه وكلمه، هظا فلِ ليي ٌِٗل، ألهه ؾُمىث ان لم ًىخب، وؾُمىث 

لت التي هخب  ىخب بالٍُغ أًًا ان هخب بتهىع، فٗلُه أن ًيىن واُٖا صاتما ٍو

 بها عواًخه )بدثا ًٖ مضًىت ازغي(.

 صكُلا للخغُحراث في شخهُت الاوؿان 
ً
غا والتي طهغهاها هغي في الغواًت جهٍى

ؾابلا، فليي حِٗل وؾِ مجخم٘ صهخاجىعي ٖلًُ أن جغضخى بيل شخيء وهظا 

مهما واهذ شخهِخً، فظلً اؾلم خل لً، وهظا ما  –ليي حِٗل –فلِ 

كام به بُل الغواًت، فبٗض مداوالجه الىثحرة ليي ًدىاغم م٘ جلً الىغماث 

مً نضًله التى ؾمٗها مً الظًً مً خىله،وبٗض الخظالن الظي عأًىاه 

ووالضه ووالضجه وػوحخه، وبٗض ول املداوالث بؤن ًيىن شخهُت )ؾلبُت( ال 

ًخضزل في الاخضار وال ًداٌو حغُحر مؿاعها، بل هى واكف مىكف املخفغج 

ًغاكب فلِ، جىنل الى هدُجت اهه لً ٌؿخُُ٘ الِٗل هىظا وؾحرهم 

داٌو أن ًيىن  م مؿضوص، كغع أن ٌؿاًغ مً خىله ٍو مثلهم،  وؾُهل الى ٍَغ

فُسخاع أن ًيىن )مُُٗا( مؿدؿلما ملا خىله "ان ًخدٌى الاوؿان الى ؾلٗت 

 مً 
ً
جُغح للبُ٘ في ؾىق الحُاة او بمٗجى اصح ان ًهبذ الاوؿان قِئا

الاقُاء ًفلض الاوؿان فُه ومً زالله طاجه ووحىصه الكغعي الانُل 

غوف .وهظا ما ؾُئوٌ الُه الاوؿان ٖىضما ًداٌو الخؤكلم م٘ خ(16)" االث ْو

غحر صحُت احخماُٖا، ٖىضها ؾُفلض الاوؿان مهضاكُخه م٘ هفؿه، وهظا 

 ما هغاه حلُا في الغواًت.

فٗىضما ًداٌو بُل الغواًت جلبل ول الحاالث غحر الُبُُٗت وهى ًحجؼ في 

ض الؿىً فُه، فابخضأ بهاخب الفىضق واهخهى باملغأة  الفىضق الظي وان ًٍغ

 التي وان كض حٗغف اليها. 

ض أخضا ًدمل أمخٗتي –أجلٗثم اط ًدضق بي –" اوي  لم أحغإ أن –اوي أٍع

أكٌى له حٗاٌ اخمل أمخٗتي، بالغغم مً ول ما فُه ًئهض اهه أخض زضم 

 –الفىضق 

 الخفذ هدىي:

 ملاطا؟.....-

لت..كض جبلغ جهاًت خُاحي....-  أل..أل..ألوي أعوم امليىر في هظا الفىضق ولفترة..ٍَى

 ؟وماطا ٌٗجي طلً -

 ها؟-

 أكٌى ماطا ٌٗجي ؟؟ٌؿؤلجي باؾدىياع -

ض أخضا ًدمل لً أمخٗخً؟؟-  (17)ملاطا جٍغ

خاٌو )ػهىىه( ختى ازغ ًىم في خُاجه، ان ًىاػن بحن الىاك٘ وبحن هخاباجه التي 

جسُها اهامله، وان مً الهٗب حضا اخضار طلً الخىاػن بحن هخاباجه التي 

التي واهذ جُغى ٖلُه، جلً الافياع ًجب أن جيىن )ملبىلت( وبحن ألافياع 

ت )الىغص( بهىعة زانت،  ت الاوؿان بهىعة ٖامت وبحن خٍغ والغإي خٌى خٍغ

هُف له ان ًدىع ألاخضار ؟ هُف له أن ٌؿخسضم أكىٗت لصخىم خياًاجه 

الظًً واهىا غالبا هابٗحن مً خياًاث واخضار خلُلُت،وان ٖلُه حغُحر 

ض في خياًاجه ول هظا فلِ ليي الىحىه واؾخسضام الغمىػ ووي٘ الٗل

ٌؿخُُ٘ ان ًدىفـ، ألن الىم الهاتل مً الاماٌ والُمىخاث والاخالم، وان 

ًًغِ ٖلُه مً حهت، لىً في الُغف الازغ وان مهحر ٖاتلخه ومهحره 

وخُاة بؤهملها،ًدخًغ اطا هخب بال عجىف، فماطا ٖلُه ان ًفٗل اطن، هل 

ياع الحغة ؟ بيل جؤهُض الاوؿان ًمىً كخل الفىغ ؟ وهل ًمىً جلُُض ألاف

مىخاجه،  ناخب الفىغ الحغ والاعاصة الحغة مً الهٗب حضا جلُُض فىغه َو

وهظا ما فٗله )ػهىه هه( في عواًاجه، ازخاع الضعب الهٗب ٖلى ان ٌؿدؿلم، 

ازخاع ان ًىخب بدغفُت ٖالُت ووان ًخٗامل م٘ اليلماث هما ًخٗامل م٘ 

ا هفـ الىدُجت اط لم ًخٗامل مٗها بدظع، الالغام، فاليلماث وألالغام له

م الظي  ض بدغفُت ٖالُت، وهظا الٍُغ ىخب ما ًٍغ ض ٍو فؤنبذ ٌٗغى ما ًٍغ

 ،ً هبذ الت عزُهت بُض الازٍغ ازخاعه )ػهىه هه( بضال ًٖ ان ٌؿدؿلم ٍو

ت، جدضر ًٖ ول جلً التي وان  جدضر ًٖ مٗاهاة قٗب بؤهمله خٌى الحٍغ
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مً الِٗل بؿالم، فداٌو ان ًيىن ٌؿلىها الىغصي فلِ ليي ًخمىً 

،وخاٌو أن ًيىن )مُُٗا( هما خاٌو بُل  )فٗاال( هما طهغها في املبدث الاٌو

الغواًت " وملا وان مً أهم أؾباب الاغتراب الاحخماعي هى الىبظ والغفٌ )وهى 

يىن  ت أو الٗغكُت ٍو قٗىع ٖام حكٗغ به الاكلُاث في املجخمٗاث الٗىهٍغ

 مً أه
ً
ا ىإ الىفي او الُغص مً ٖالم ألاهضاف والضفء الٗاَفي الاغتراب هٖى

 .(18)واملغؼي الاحخماعي "

خاٌو ػهىىت في هخاحاجه الترهحز ٖلى هلاٍ الًٗف واللىة في مجخمٗه، 

فياهذ أٖماله مداواة لىاك٘ مّغ ٌكىبه غباع ال جلىي الٗحن ٖلى جدمله، هظا 

ول ما أعاص ان  الىاك٘ ٖغيه ػهىىت ٖلى لؿان شخهُاجه التي وي٘ فيها

ُت ألفغاص املجخم٘ لُخسلهىا مً بغازً الُاٖت  ، فياهذ بمثابت جٖى ًلٌى

الٗمُاء لؿلُت اهاهُت ال جفىغ بمهلحت املجخم٘ وال الى ما ؾُئوٌ الُه " ان 

يهم بدلُلت اللىي التي  وعي أفغاص املجخم٘ بىاكٗهم الاحخماعي، فًال ًٖ ٖو

جبضأ ٖىضها اعاصتهم الجمُٗت في  حؿُُغ ٖلى هظا الىاك٘، هى الىلُت التي

 .(19)جىُٓمً هُفُت مىاحهت مهاصع زضإ اللىة في املجخم٘ املٗانغ "

اّن الصخهُت التي ازخاعها ػهىىت هي شخهُت مٗلضة، حٗخمض ٖلى الخىلل 

ضم الاؾخلغاع  بحن املكاهض لخيىن في النهاًت نىعة خُت لأليُغاب والخىجغ ٖو

ؾالخه للمخللي الظي وان بُٗضا ًٖ ول ما الظي مً زالله اؾخُإ اًهاٌ ع 

ٌٗاهُه هظا الكٗب مً ْلم وايُهاص، وكض جُلب هظا مسؼوها زلافُا 

واحخماُٖا اؾخىحى مىه ػهىىت ماصجه "اط ال ًيىن الٗمل زهبا الا لضي 

الفىان الظي ًمخلً هجزا صازلُا ٌؿخمض مىه، ومىهبت للخٗبحر ًٖ مكاٖغه 

زالٌ الٗمل طاث فاتضة، وال الًغِ وؾُلت بلغت مُٗىت، ولً جيىن الٗلبت 

ضا بالجماٌ، الا باليؿبت الى عوح حباعة لها كىة  ت، وال الهٗىبت ٖو للحٍغ

 .(20)الاوغماؽ في الىفاح "

 املغترب الفٗاٌ  -

ان الخدىالث في الصخهُت الاوؿاهُت جخؤزغ بخلً املئزغاث التي حغحر وجدٌى 

غُحراث،غالبا،وؾُلت مً أحل الاوؿان مً خاٌ الى خاٌ، وجيىن جلً الخ

البلاء والِٗل في هظه الحُاة، فيل جدٌى في شخهُت الاوؿان اهما ًيىن 

خدٌى الى نفت مخؤنلت في الاوؿان،  مغهىها باؾباب، اخُاها ٌؿخمغ الخغُحر ٍو

وأخُاها أزغي ًؼوٌ طلً الخغُحر بازخفاء املئزغاث،هظه هي الُبُٗت 

لاط طلً الاوؿان مً وىمت الغباع التي الاوؿاهُت، لىً الغاًت تهضف الى اه

با ًٖ ماهُخه، ًىمً الهضف في صف٘ طلً  سحلذ مالمده وحٗلخه غٍغ

الجضاع الظي تهضم ومدى ول أزغ لالوؿاهُت فُه وحٗلخه مجغص الت مؿحرة ال 

مسحرة، فٗىضما ًيىن الاوؿان خغا خؿاؾا اوؿاهُا بمكاٖغه واخاؾِؿه 

غ بؤزظ صوع الاوؿان )املُُ٘( ألن فؿُيىن مً الهٗب حضا ٖلُه أن ٌؿخم

هىان نىجا صاتما بضازله ًدثه ٖلى الغفٌ ٖلى الثىعة ٖلى ول ما هى غحر 

ىضها ؾُيىن مً الهٗب حضا اؾياث طلً الهىث ألن  ملبٌى وزاَىء، ٖو

لها  كضعة الاوؿان مدضوصة، فىما ان الجىاهغ ؾُٓهغ أنلها مهما فلضث بٍغ

هماٌ أو ألي ؾبب ازغ، فؤنل الاوؿان وملٗاجها بفٗل الاجغبت أو بفٗل الا 

داٌو أن ٌؿاًغ املجخم٘ الظي أؾهم بٓلمه وكمٗه، لىً  هظلً، ؾُداٌو ٍو

ال، وهظا ما وان ٖلُه املجخم٘ الىغصي.  طلً لً ٌؿخمغ ٍَى

فاملداوالث الباصة هظا الكٗب واهذ هثحرة، ولى أمٗىىا الىٓغ لخلً املداوالث 

ت الغغى منها اللًاء ومدى أي أزغ لهظه لغأًىا أجها مداوالث الباصة حماُٖ

اللىمُت التي لها ول الحلىق في بلائها واؾخمغاعها بالِٗل، لىً البلاء وان 

نٗبا حضا وؾِ هٓام وان ًسصخى هظا الكٗب، ألهه وببؿاَت جامت لى أن 

طلً الىٓام لم ًسل هظا الكٗب ملا خاٌو اباصجه، لهظا " جم جضمحر غالبُت 

ً، اللغي الىغصًت جلٍغ با في حىىب هغصؾخان بنهاًت زماهِىاث اللغن الٗكٍغ

ت اللغي الىغصًت في قماٌ هغصؾخان في بضاًت حؿُٗىاث اللغن  وأهثًر

" ً  .(21)الٗكٍغ

خضاء الضاتم ومداوالث  للض خاٌو الكٗب الىغصي ان ٌِٗل مؿاملا لىً الٖا

ٗه الٓلم الضاتمت هؿغث في صازله طلً الاوؿان املُُ٘ وحٗلخه اوؿاها بىؾ

خه " ان اللباتل ٖلى الغغم مً  أن ًفٗل ول قحئ فلِ الؾخٗاصة خُاجه وخٍغ

مُلها الى الخًٕى للحيىمت والاههُإ ألوامغها، ال جؼاٌ جدمل هدىها بٌٗ 

بلاًا الٗضاء والًغُىت اللضًمت، فاللباتل لم جخٗىص ٖلى اٖخباع الحيىمت عمؼ 

بت والؿٍى الاؾخلغاع والخحر للبالص، فهي ال جؼاٌ حٗخبر الح يىمت عمؼا للًٍغ

 .(22)والسجً واللهغ والدسخحر "

غ  وان )ػهىىه( ًهّىع ما ًغاه خؿب جلً الالُت التي اٖخمضها في جهٍى

الاخضار والصخهُاث،وهي الُت الخالٖب بااللفاّ وألافياع، فيان ٌكحر 

ؿخٗغى ول مٗاهاة الكٗب الىغصي في أٖماله ألاصبُت لىً بدغفُت وصكت،  َو

قاعة واضحت ملً ًفهمها وهي كهت ٖابغة باليؿبت ملً ًلغأها كغاءة فياهذ ألا 

ٖابغة أو باليؿبت لهئالء البُٗضًً ًٖ ول جلً املاسخي التي مغ بها هظا 

ض  الكٗب، لظلً وان )ملً اليلماث( ٌسخغها في زضمت الافياع هما ًٍغ

ض أن  غغب، ووان طلً بمثابت جىفِـ للىغصي اللاب٘ في صازله، الظي ًٍغ ٍو

ًفٗل قِئا الهلاط قٗبه، أو ختى للخسفُف ٖىه، فياهذ هخاباجه ملجا له 

 ومالطا ليل مً ًلغأ ولماجه.

حن -وهما طهغها مؿبلا -ففي عواًخه )بدثا ًٖ مضًىت أزغي(  أهه ٖغى الىٖى

الؿابلحن اللظًً جم الخُغق اليهما في املُلبحن ألاٌو والثاوي مً هظا املبدث 

ثالث مً اهىإ الاوؿان املغترب وهى )املغترب والان هخُغق الى الىٕى ال

الفٗاٌ( فبٗض أن َبم بُل الصخهُت ملىلت )ال أعي ال أؾم٘ ال أجيلم(،وان 

مً الهٗب ٖلُه الاؾخمغاع في هظا الضوع، ألهه اوؿان َبُعي، واًًا ألن 

أنله الحؿاؽ ًدخم ٖلُه أن ًىلٌ والىخل الهاتج بىحه ول ما ًجب 

ضم الاههُإ ا لُه، وأما باليؿبت لظلً الهىث الظي خاٌو مغاعا عفًه ٖو

اؾياجه، فلض أنبذ مً الهٗب حضا الؿُُغة ٖلُه وانبذ مً الًغوعي 

الاؾخمإ الُه، فخدٌى الى اوؿان عافٌ الؾخٗباصه ًداٌو فغى وحىصه 

ً، فلض مل ما وان ٖلُه وحٗب مً مداوالث زىم الهىث  عغما ًٖ الازٍغ

ًداٌو صاتما أن ًسغج الى الٗلً، لىً الاوؿان الحغ الظي بضازله والظي وان 

، لىً مداوالجه واهذ جبىء  املُُ٘ لم ًىً ٌؿمذ له بالٓهىع، وان ًداٌو

ض الِٗل ِٖكت َبُُٗت، ووان مً  بالفكل، ألن بُل الغواًت وان ًٍغ

ً، فيان حؼاإه لهظا  الهٗب ٖلُه طلً ألهه وان اوؿاها مسخلفا ًٖ الازٍغ

ن ٖىه، فلغع لظلً أن ٌؿاًغ الجمُ٘ لُهبذ الؿبب هؤي اكغب امللغبح

 مثلهم، فيان ٖلُه لظلً اؾياث الهىث بضازله صاتما.

 ألِؿذ هظه أمخٗخً ؟ -" 

 ما هظا ؟ أهى جدلُم ؟

)ازغؽ..وأكخل نىث الاخخجاج في صازلي وأعص ٖلى أؾئلخه بظلت حٗلً ًٖ 

ن اؾخٗضاصي الخام لالحابت ٖلى أي ؾئاٌ ازغ، كض ًهفٗجي به، مهما وا

با(  غٍغ

 بلى -

 زم ًخىنل الى انضاع أمغه:

 أهىظا حؿخلبلىن هؼالءهم صاتما ؟-اطن اخملها واجبٗجي أصلً ٖلى غغفخً.-
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ض   ٍؼ واجظهغ ان امللٗىن ما ًؼاٌ خُا، مدكبثا بالحُاة، فُئملجي طلً هثحرا، ٍو

مً اعجباوي وايُغابي وكللي ٖلى خُاحي الحالُت واملؿخلبلُت أًًا، بُض أوي 

بي وأخمضه، غاًت الكىغ والحمض اط حٗل الغحل بُٗضا ٖجي بً٘ أقىغ ع 

عي  زُىاث، فلم ًتهُؤ له أن ٌؿم٘ نىجه، والا ليان ألغم ول مكاَع

 .(23)الجضًضة، ان لم ًيؿفها فىق عأسخي وؿفا "

اٖت، التي أزظث مىه مجهىصا فُٓٗا، وان  فبٗض هظا الاطٖان واللبٌى والَا

ل اللىإ الظي ويٗه فلِ ليي البض مً ان ًظًٖ أزحرا لظلً اله ٍؼ ىث ٍو

ًخمىً مً الِٗل، وهظا فٗال قبُه بيل جلً املداوالث مً كبل الكٗب 

خضاء ٖلى قٗبه وأعيه وخلىكه، ووان  الىغصي أن ٌِٗل بؿالم صون الٖا

مُُٗا للؿلُت وخاٌو هثحرا أن ٌؿخمغ في طلً الؿالم والُاٖت، الا ان الحغ 

لحم في أزظ خله، والًمىً للٓلم ان ؾِبلى خغا صاتما والبض لهاخب ا

 ٌؿخمغ، لظلً جدٌى الى اوؿان مضاف٘ مطٍحّ في ؾبُل قٗبه و أعيه.

وهظا ما حؿضه )ػهىه هه( في الغواًت، اط خاٌو أن ٌؿخٗغى مداوالث  

وحهىص الكٗب الىغصي في اًجاص خل فلِ لُخمىً مً الِٗل بؿالم، وكض 

م بُل الغواًت الظي جىنل أزح را الى ان ول املداوالث لً حؿضها ًٖ ٍَغ

ججضي هفٗا، ألن زمً الحُاة غاٌ حضا وال ًمىً أن ًيىن زمً جلً الحُاة 

وطلً الؿالم، الخطحُت بمباصته و انىله وشخهِخه الحلُلُت فلظلً كغع 

 اجهاء ول طلً بٗض.

حٗاٌ ًا خبُبي حٗاٌ، لم أٖض أكاوم، اعخمجي واعأف بدالي، أقفم ٖلي -" 

بت، هظه املغأة املتهضمت مً أًً لها ول هظه اللىة..؟وزُفخجي اليها بل  ىة غٍغ

ؾلُذ ٖلى لحمها الٗاعي،قٗغث بلؼوحت صم الظباب بحن حؿضًىا وكض 

جضفم فجؤة..اخؿؿذ بخلؼػ هاتل ًمخلئ به ول حؿمي هما لى هىذ كض 

ض أن  ت، كفؼث وعاثي جٍغ ؾلُذ فىق حثت مُلُت بالليء، فاعجضصث بؿٖغ

 جمؿً بي زاهُت 

 حٗاٌ حٗاٌ-

 ابخٗضي ابخٗضي-

 أها خبُبخً..أها..-

 أهذ كظعة -

 أها ؟-

 وججمض في مياجها، جىف ًٖ مالخلتي..

 أهذ عجىػ قمُاء -

 اه..اه..-

وأؾخمغ في كظفها باللىابل، أوؿف وحىصها املبجي ٖلى الىظب 

والخضإ....أخؿؿذ بغاخت حؿغي في هُاوي همً اؾخفاق مً وابىؽ زاهم 

أهفاؾه.بُض اوي لم أجمخ٘ باخؿاسخي بالغاخت وان ٖلى وقً أن ًمخو 

ال، اط وبٗض هىيهت أزظ ٌكىبه ألم صفحن قٕغ ًخدغن مً مىي٘ ما في  ٍَى

مت، للض هؼمذ أمام الاوؿان  مت، أحل الهٍؼ أٖماقي ممؼوحا بمغاعة الهٍؼ

  (24)الظي...."

 

 

 

 

 الخاثمة

ت مً الىخاحاث التي و اهذ مً زالٌ صعاؾدىا اؾخُٗىا الخىنل الى مجمٖى

 زماع الخمًٗ والخؤمل في صعاؾت )بدثا ًٖ مضًىت أزغي ( وهي هما جلي:

محي الضًً ػهىىه أصًب اؾخُإ جغحمت عوخت الىغصًت في هخاحاجه التي -1

الكذ هجاخا ٖىض املخللي الىاعي الظي ًضعن ماهُت ٖمم الىخاج ألاصبي 

ٗغف هُفُت الخىغل في مغاص الياجب وهضفه.  َو

مضًىت أزغي ( عواًت ؾلؿت ، ولم ًىً ؾبر أغىاعها  لم جىً ) بدثا ًٖ-2

باألمغ الهحن، بل حٗخبر مً الغواًاث الٗمُلت التي اؾخُإ الياجب مً زاللها 

ٖغى َاكاجه وكضعاجه ألاصبُت وصعاًخه بؤؾغاع قض اللاعيء وحٗلله بالىخاج 

 ألاصبي.

اث بُيذ الغواًت وبكيل غحر مباقغ جؤزحراث الؿُاؾت البٗثُت ٖلى فئ-3

املجخم٘ الٗغاقي ، وهُف أجها جمىىذ مً حكخِذ طهً الفغص الٗغاقي بهىعة 

ٖامت ، وأكلُاث الكٗب الٗغاقي بهىعة زانت، مً هغص وجغهمان وفئاث 

 أزغي.

ؾلُذ الغواًت الًىء ٖلى طلً الجاهب املٓلم مً شخهُت ألاوؿان -4

وؿان الظي الفاكض ألصوى خلىكه ، املدغوم مً أمىع خُاجُت بؿُُت، طلً الا

لم ًخمىً مً مماعؾت خُاجه الُىمُت زىفا مً بُل الىٓام البٗثي وما 

ؾِىاله مً ٖلاب هدُجت اؾدكاكه للهىاء، اط وان ممىٕى ٖلى الىغصي أن 

 ًماعؽ اصوى خلىكه في ْل جلً الؿُاؾت.

لت مباقغة  -5 جىاٌو في عواًاجه حاهبحن ، حاهب جُغق فُه الى الىغص بٍُغ

م ألامىىت  وواضحت ، وطلً ًٖ ً ٍَغ م الصخهُاث واؾمائها ، ٖو ٍَغ

وألاػمىت أًًا ، وجىاٌو في عواًاث أزغي الجاهب غحر املباقغ ، وهى الظي أقاع 

 فُه الى الىغص اقاعاث زفُت غحر واضحت ، وطلً ألبٗاص ٖحن الغكُب ٖىه

اؾخُإ زضمت الكٗب الىغصي زضمت هبحرة ، وطلً مً زالٌ ألافياع  -6

بغٌ الىٓغ ان وان كض َغخها بكيل مباقغ ، أو غحر مباقغ ، التي َغخها ، 

فلض جمىً ػهىىت مً الاؾخفاصة مً أؾاَحر وخياًاث قٗبه ، والتي حٗلم بها 

 الىاؽ ختى غضث خلُلت ًئمً بها أفغاص املجخم٘.

 

 
Abstract 

)In Search of Another City)  is one of the famous novels of 

Kurdish writer and novelist (Muhyiddin Zangana), who tried, 

through his literary productions, to focus on the Kurdish 

character who was oppressed during the era of the defunct 

regime, knowing that the circumstances surrounding the writer 

were not usual. It’s very difficult for a sincere writer whose aim 

to communicate his idea to the recipient. This is one of the 

novels that full of characters without names, so the narrator 

shows events relying on narration sometimes and dialogue in 

other places to allow the characters to express themselves and 

give the reader a space to understand and form the image to be 

conveyed to the recipient . 

This novel differs from the rest of the usual novels in several 

aspects. As for the chronology of events, it is not arranged 

chronologically. It starts from the present time and returns to 

the past, evoking events and people who had a role in the hero's 

life. As for the characters and events, the novel depends on its 

events on two contradictory parties, the first part being with the 

hero of the novel and the second party swinging between his 

friend and his father at times and his mother at other times and 

between the man hotel owner and the lady hotel owner as well. 

In the novel, a bitter struggle between the human being behind 

the character of the hero which takes many forms, sometimes 
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being negative, transforming into a positive character at other 

times. The hero is trying to find a compromise that can confront 

with society. The novel centers on the person who adheres to 

his principles in a society dominated by racism and 

dictatorship. The person remains lost between the normal 

human being and society's rejection of him in reality, so he tries 

to shed his skin and flog others in order to be able to carry out 

his normal life and complete his natural relationships that have 

become unnatural because of his lack of belonging to that 

society. 
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لي املهغي )ث(   ناصع، بحروث ، ص.ث، ماصة غغب.( ، صاع 711لؿان الٗغب :ابً مىٓىع الامام الٗالمت ابي الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم الافٍغ

 

(
2

ىٓغ:مسخاع الصحاح: الغاػي ، مدمض بً ابي بىغ )ث1981، املىخب الاؾالمي ، بحروث  1( ، 709ٍالحىبلي ، مدمض بً ابي الفخذ البٗلي الحىبلي )ث 1/371املُل٘ ٖلى ابىاب املهى٘:(  ( ، 721، ٍو

  ، ماصة غغب. 1995مىخبت لبىان بحروث 

(
3

ت ،  1/11مدمىص عحب: الاغتراب : ((   . 1978ميكؤة املٗاعف باالؾىىضٍع

(
4

 .1، ٕ 10الاغتراب انُالخاوواكٗا، كِـ الضوعي، مجلت ٖالم الفىغ، مج(

(
5

)
)
 .24هج:1421، 5هُف جىٓغون الى الاغتراب هل هى شخيء اًجابي ام ؾلبي : الكُش مدمض مدمض َاهغ الخاكاوي  ، املغترب املؿلم ، ٕ 

(
6

غ1978:118،  2ثلف الٗغبي : ص.خلُم بغواث ، مجلت املؿخلبل الٗغبي ، ًٕىٓغ :غغبت امل( ىٓغ : ألاغتراب في قٗغ قٗغاء هلاتٌ الٗهغ ألامىي ، حٍغ ألازُل : هىاٌ وٗمان ، عؾالت -الفغػصق-. ٍو

ذ   .2005ماحؿخحر مً حامٗت جىٍغ

(
7

ماٌ الغواتُت ،محي الضًً ػهىىت،صاع ؾغصم للُباٖت (   . 193، م2،مج2008واليكغ،ألٖا

(
8

 .193املهضع هفؿه ،م(

(
9
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1
 : كِـ الىىعي ، ٖالم الفىغ  مج (9

ً
 وواكٗا

ً
 ومفهىما

ً
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 املصادز و املساجع

 املهاصع:

ماٌ الغواتُت ،محي الضًً ػهىىه،صاع ؾغصم للُباٖت واليكغ،مج-1  .2008، 2ألٖا

 املغاح٘:

 .1998،صاع الجبل،بحروث،1ابً باحت وفلؿفت الاغتراب،مدمض ابغاهُم الفُىمي،ٍ-1

ت،1/11الاغتراب،مدمىص عحب -2  .1978،ميكؤة املٗاعف باالؾىىضٍع

ؼ،صاع جهًت،مهغ،-3  .1970بدث في ٖلم الجماٌ،حان بغجُملي،جغحمت،ص.أهىع ٖبضالٍٗؼ

ت،كم،صعاؾت في َبُٗت املجخم٘ الٗغاقي،ص.ٖلي -4  .1996الىعصي،اهدكاعاث املىخبت الحُضٍع

ُت وجؤهُل اليىاصع،الؿلُماهُت،-5 سُت وؾُاؾُت،خؿً أعف٘،جغحمت،ٖبضالغػاق مدمىص اللِسخي،أواصًمُت الخٖى  .2011الكٗب الىغصي،صعاؾت جاٍع

ش الكٗب الىغصي،فاجذ عؾىٌ،جغحمت وجلضًم،هماٌ غمباع،مُبٗت واعو،الؿلُماهُت،ج-6  .1نفداث مً جاٍع

 .1،1986ٖغب وأهغاص،عإٍت ٖغبُت لللًُت الىغصًت،مىظع املىنلي،صاع الغهىن ،بحروث،ٍ-7

فً،جغحمت،خؿحن مال مدمىص،مغهؼ اللاهغة للضعاؾاث الىغصًت،ٍ-8  .2017،اللاهغة ،1الىغص، أمت الاباصة الجماُٖت،هغؾخِىا وٍى

 .24هج:5،1421مض َاهغ الخللاوي، املغترب املؿلم،ٕهُف جىٓغون الى ألاغتراب،هل هى شخيء اًجابي أم ؾلبي،الكُش مدمض مد-9

لي املهغي)ث-10  (،صاع ناصع،بحروث،ص.ث،ماصة غغب.711لؿان الٗغب، ابً مىٓىع،ابي الفًل حماٌ الضًً مدمض بً مىغم الافٍغ

 ،ماصة غغب.1995(،مىخبت لبىان،بحروث،721مسخاع الصحاح ،الغاػي،مدمض بً بىغ)ث-11

ت،صاع املٗغفت،مهغ،ص.ث.مضزل الى ٖلم الاحخمإ-12  ،ؾىاء الخىلي،حامٗت الاؾىىضٍع

 .1981،املىخب الاؾالمي،بحروث،1(،709ٍ،الحىبلي،مدمض بً أبي الفخذ الحىبلي)ث1/371املُل٘ ٖلى أبىاب املهى٘:-13

ُت وجؤهُل اليىاصع،الؿ-14 ف،جغحمت ،أخمض خُضع ٖلي،أواصًمُت الخٖى ت الىغص الهغغي،هىُاػ ابغاهُم محرػٍو  .2010لُماهُت،مىؾٖى

ت،-15 ت الؿىؾُىلىحُت بحن املكهض واملىكف،ص.أمحر مدمض ٖبضهللا،ميكؤة املٗاعف،الاؾىىضٍع  .2005الىٍٓغ
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 املجالث والضوعٍاث:

 .1ٕ،1الاغتراب انُالخا وواكٗا،كِـ الضوعي،مجلت ٖالم الفىغ،مج-1

 .2،118:1978غغبت املثلف الٗغبي،ص.خلُم بغواث،مجلت املؿخلبل الٗغبي،ٕ-2

ذ الجامُٗت اٍع  الغؾاتل وألَا

ذ،-1 غ،الفغػصق،ألازُل،هىاٌ وٗمان،عؾالت ماحؿخحر،حامٗت جىٍغ  .2005الاغتراب في قٗغ قٗغاء هلاتٌ الٗهغ ألامىي،حٍغ

 
 
 
 
 


