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 األستاذة رشیدة عابد

 : املقار�ة البنيو�ة للسرد 2ا�حاضرة 

  تمهيد:

لقد وجدت املقار�ة البنيو�ة للنصوص السردية مجاال خصبا للتحليل، من حيث تنوع السرود من جهة؛ ومن حيث ثراء 

لتحليلية االروس �� مقار�ة النصوص السردية من جهة أخرى، فقد انبنت اإلجراءات  اإلرث امل���� الذي خلفھ الشكالنيون 

ال�ي اق��حها �ل من روالن بارت، وتزفيتان تودوروف، وج��ار جينيت ع�� ما قدمھ بروب وتوما�شيفس�ي و�لود بر�مون 

ل مع النص السردي �� املقار�ة ، فما�� أسس التعام narratologieوغ��هم من الشكالني�ن، وهو ما سيؤسس لعلم السرد

 البنيو�ة؟ وما �� أهم اإلجراءات ال�ي تق��حها �� هذا ا�جال؟

 أوال: األسس املن�جية واملبادئ التحليلية

ال شك أن األسس املن�جية للتعامل مع النصوص السردية ال تختلف عن تلك األسس ال�ي رأيناها مع النص الشعري، ذلك 

ولهذا يق��ح روالن بارت األخذ �ع�ن  اللسا�ي هو األصل ال�ي تفرعت عنھ �ل املقار�ات البنيو�ة،أن االنطالق من النموذج 

 االعتبار كيفية التعامل مع لغة السرد وفق املستو��ن التالي�ن:

أن النموذج اللسا�ي هو األ�سب للتعامل مع ا�خطاب األد�ي، يرى بارت  من لسانيات ا�جملة إ�� لسانيات ا�خطاب:-1

سانيات لن اللسانيات تقف عند مستوى ا�جملة بوصفها أك�� وحدة تخضع للتحليل اللسا�ي، وهو ما �ستد�� تأسيس ولك

سيصبح ا�خطاب "جملة" كب��ة (وال ت�ون وحدا��ا بالضرورة جمال)، تماما  « ل�خطاب، تتجاوز ا�جملة، ومن هذا املنطلق

فالنص السردي ع�� هذا النحو جملة كب��ة، إذ ،  1»مثلما ست�ون ا�جملة �� استعان��ا ببعض املواصفات "خطابا" صغ��ا

 يالئم النص السردي . نجد فيھ ما نجد �� ا�جملة من أزمنة ومظاهر وصيغ وضمائر، ولك��ا ت�ون مك��ة ومحولة بما

مثلما نجد ل�جملة مستو�ات (صو�ي، تركي�ي، سيا��...) فكذلك ا�خطاب. و�ل  مستو�ات املع�ى ومستو�ات التحليل:-2

ابلة والوحدة الصوتية رغم أ��ا ق مستوى قابل للوصف ع�� حدة، ولكن هذه املستو�ات خاضعة لعالقة تراتب فيما بي��ا.

� بارث ، فا�جملة. ومن هنا �ش�ع�ى إال باندماجها �� مستوى أع�� من املستوى الصو�ي، ال�لمةللوصف، إال أ��ا ال تأخذ م

إ�� أنھ ثمة نوع�ن من العالقات كما طرح��ا نظر�ة املستو�ات عند إميل بنفنيست، و�� عالقات توزيعية تتم ع�� املستوى 

، إن املع�ى ال يتش�ل إال باملرور ع�� هذه املستو�اتفنفسھ، وعالقات إدماجية تتم باالنتقال من مستوى إ�� آخر. وعليھ 

 . 2مهما �عددت

 اإلجراءات التحليلية: ثانيا:

ثمة مجموعة من ا�خطوات اإلجرائية ال�ي يتفق حولها منظروا السرد وع�� رأسهم روالن بارت تودوروف وجينيت، و�مكن 

 ت�خيصها فيما ي��:

 �سهل التعامل معھ خاصة إذا �ان طو�ال �الرواية مثال.طيع النص السردي إ�� مقاطع سردية ل�ي تق -1

 .3التفر�ق ب�ن ا�ح�اية (امل�ن ا�ح�ائي) وا�خطاب (املب�ى ا�ح�ائي) -2

                                                             
طرائق تحلیل السرد األدبي، منشورات اتحاد  روالن بارت، التحلیل البنیوي للسرد، تر: حسن بحراوي وآخرون، دراسة ضمن كتاب جماعي -1 

 .11. ص 1992، الرباط، 1كتاب المغرب، ط
 .14المرجع نفسھ، ص  -2 
كنا قد تعرضنا لمفھومي المتن الحكائي والمبنى الحكائي في أول محاضرة حول المقاربة الشكالنیة، ویمكن العودة إلى كتاب نصوص  -3 

 179ص  .1982، بیروت،1مؤسسة األبحاث العربیة، ط الشكالنیین الروس، تر: إبراھیم الخطیب،
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�� م�ون�ن أساسي�ن هما: منطق األفعال وال�خصيات 4دراسة م�ونات ا�ح�اية وال�ي يحددها تودوروف  -3

 وال�ي يمكن تفصيلها كما ي��: وعالقا��ا.

منطق األفعال: واألفعال هنا يقصد ��ا األحداث والكيفية ال�ي ت��ابط ��ا، وهنا �عطينا نموذج�ن  -أ

 استنبطهما من تحليلھ لرواية "العالقات ا�خط��ة" وهما:

(وسط  -ع�� بداية ا�حدث (الفعل) ينب�ي 5 مون وهو نموذج استلهمھ من �لود بر� النموذج الثال�ي: -

 (��اية ا�حدث)التوازن.  -ا�حدث)االختالل

النموذج التماث��: وهو �ع�ي وجود "تناظر" ب�ن األفعال ف�ل فعل لھ رد فعل، فال�خصية ال�ي تر�د  -

وتحدي  ومةاتحقيق موضوع ما �� ا�ح�اية تقابلها �خصية �ع��ض و�عيق هذا الفعل، وحدوث خطر يقابلھ مق

 ذا نجد �� ا�ح�اية ل�ل فعل رد فعل.وهك

يحدد تودوروف ثالث عالقات تر�ط ب�ن �خصيات الرواية ال�ي حللها و��:  :  ال�خصيات وعالقا��ا -ب

، ولكن ثمة مجموعة من العالقات ا�جزئية ال�ي تنتج عن تحوالت قد تطرأ ع�� 6الرغبة، التواصل واملشاركة

 تتحكم �� هذه التحوالت و��: هذه العالقات األولية، وعليھ فثمة قواعد 

 عالقة جديدة كما ي��:قة من العالقات السابقة تقابل : بمع�ى �ل عالقاعدة التقابل -

 عالقة الكراهية تقابل عالقة الرغبة

 عالقة القطيعة تقابل عالقة التواصل

 عالقة املنع تقابل عالقة املشاركة

قاعدة املطاوعة: �� االنتقال من الفعل إ�� األفعال، فمثال �خصية فاملون �� رواية العالقات ا�خط��ة  -

 يرغب �� �خصية أخرى �� تورفيل و�كره فوالنج وهو مكروه من قبل دا��ىي..وهكذا

 دالتحو�الت ال�خصية: العالقات املذ�ورة سابقا ال ت�ون ثابتة ع�� مدار ا�ح�اية ف�ي قد تتحول فق -

 تتحول من عالقة رغبة �� التملك �عد تحققها إ�� ال مباالة وهكذا

ا�خطاب بثالث و��: زمن السرد، مظاهر السرد، دراسة م�ونات ا�خطاب: يحدد تودوروف م�ونات  -4

 أنماط السرد.

زمن السرد: يتم تناول الزمن من زاو�ة اختالف زمن ا�خطاب عن زمن القصة فاألول خطي والثا�ي  -أ

ما ينتج عنھ هو املفارقات الزمنية ال�ي �ستخدمها املؤلف ألغراض جمالية. �ستنبط تودوروف  متعدد، وأهم

 من رواية "العالقات ا�خط��ة" ثالثة أنواع من ال��تيب الزم�ي و��: التسلسل، التضم�ن والتناوب.

 شعبية مثال.ية الالتسلسل: بمع�ى اح��ام التتا�ع الكرونولو�� الذي وقعت بھ األحداث كما رأينا �� ا�ح�ا -

التضم�ن: هو إدخال قصة �� قصة أخرى، بمع�ى إيقاف مجرى األحداث �� زمن ما لسرد أحداث أحداث  -

 أخرى وقعت �� زمن آخر، وهو ما تجسده ح�ايات ألف ليلة وليلة.

و��ون �� حالة وجود مسار�ن لألحداث، أو ح�ايت�ن وقعتا �� زمن�ن مختلف�ن، حيث ترو�ان  التناوب: -

 بالتناوب.

                                                             
ص  ،األدبي، تر: الحسین سحبان وفؤاد صفا، دراسة ضمن الكتاب الجماعي طرائق تحلیل السرد األدبي تزفیتان تودوروف، مقوالت السرد -4 

40. 
لقد حاول كلود بریمون أن یخرج من النظرة التبسیطیة لتتالي األحداث كما وصفھا بروب في الحكایة الشعبیة إلى تصور معقد لكیفیة نشوء  -5 

. 38، ص 2000، المغرب، 3اني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، طحمید لحمیداالحداث وترابطھا، ینظر: 
 وما بعدھا.

 .49تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ص  -6 
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 و�قصد ��ا الرؤ�ة أو وجهة النظر ال�ي �سرد ��ا األحداث، و�حددها بثالث أصناف ��:مظاهر السرد:  -ب

ال�خصية: بمع�ى أن السارد �عرف �ل �ىيء عن ال�خصية فيسرد بضم�� الغائب وهذا النوع  >السارد  -

 يم�� السرد الكالسي�ي.

السارد = ال�خصية: بمع�ى أن األحداث �سرد من منظور ال�خصية وقد يتطابق السارد هنا مع  -

 ال�خصية في�ون السرد بضم�� األنا.

يھ مجرد وصف ح�ىي خار�� لل�خصيات، فالسارد ال ال�خصية: وهذا الصنف قليل، يقدم ف <السارد -

 �عرف ما ستفعل ال�خصية وال أف�اها وال أحاسيسها فال �ستطيع سرد ما تفعل أو تفكر بھ.

 أنماط السرد:  -ج

، وا�ح�ي؛ فاألول يختص باملسرحية �� ح�ن يختص الثا�ي با�ح�اية ن  للسرد هما: التمثيل أوالعرضهناك صيغتا

التار�خية، و�� الرواية فإن السارد أمام حالت�ن فهو إما أن "ير�نا" األشياء أو "يقولها"، و�زاء هذه الوضعية تتحدد 

ارض أن التع صيغتان هما: السرد والعرض، أو ا�خطاب املباشر وا�خطاب غ�� املباشر، وعليھ فإن تودوروف يرى 

املوجود ب�ن صيغة السرد وصيغة العرض �عود أساسا إ�� التعارض ب�ن املظاهر الذاتية واملظاهر املوضوعية 

. فاألسلوب املباشر يرتبط بوجھ عام، باملظهر الذا�ي للغة، واألسلوب غ�� املباشر يرتبط باملظهر املوضو�� للغة

 للغة.

 

 ثالثا: نموذج تحلي�� لنص سردي:

 النص: 

ن، و�نو أخت لھ �� سكة ب�ي ماز  قال �شر بن سعيد: �ان بالبصرة شيخ من ب�ي ��شل يقال لھ: عروة بن مرثد، نزل بب�ي «

 أختھ من قريش، فخرج رجالهم إ�� ضياعهم وذلك �� شهر رمضان، و�قيت النساء يصل�ن �� م�جدهم، فلم يبق �� الدار

إال �لب �عس، فرأى بيتا فدخل وانصفق الباب، فسمع ا�حركة �عض اإلماء فظنوا أن لصا دخل الدار، فذهبت إحداهن 

�� ثم أخذ عصاه وجاء ح�ى وقف ع !فقال أبو األعز: ما يبت�� اللص منا؟ إ�� أ�ي األعز، وليس �� ال�� رجل غ��ه، فأخ��تھ

، و��ي بك أيضا لعارف، فهل أنت إال من لصوص ب�ي مازن، شر�ت إنك �ي لعارفأما وهللا  !7باب البيت فقال: إيھ يا مألمان

منتك نفسك األما�ي، وقلت دور ب�ي عمرو، والرجال خلوف، والنساء يصل�ن  رأسكى إذا دارت األقداح �� حامضا خبيثا، ح�

 8متكاخرج و�ال دخلت عليك فصر ف !لبئس وهللا ما منتك نفسك !سوءة وهللا، ما يفعل هذا األحرار !�� م�جدهن، فأسرقهن

أليم هللا لتخرجن أو ألهتفن هتفة مشؤومة عليك، يلتقي ف��ا ا�حيان: عمرو وحنظلة، و�ص�� أمرك إ�� تباب،  !م�ي العقو�ة

فلما رأى  !!ول�ن فعلت لت�ونن أشأم مولود �� ب�ي تميم !!و���ء سعد �عدد ا�ح�ىى، ويسيل عليك الرجال من هاهنا وهاهنا

أنھ ال يجيبھ أخذه بالل�ن وقال: أخرج يا ب�ي وأنت مستور، إ�ي وهللا ما أراك �عرف�ي، ولو عرفت�ي لقد قنعت بقو�� واطمأننت 

ال �عصون�ي �� أمر، وأنا لك بالذمة كفيل  9إ��، أنا عروة بن مرثد أبو األعز املرثدي، وأنا خال القوم وجلدة ما ب�ن أعي��م

ت�نخف��، أص��ك ب� وَصرَّ
َ
إحداهما إ�� ابن أخ�ي  10ن �حمة أذ�ي وعاتقي ال تضار، فاخرج فأنت �� ذم�ي، و�ال فإن عندي ق

 ،البار الوصول، فخذ إحداهما فانتبذها حالال من هللا �عا�� ورسولھ ص�� هللا عليھ وسلم. و�ان ال�لب إذا سمع الكالم أطرق 

�ساقط، ثم قال: يا أألم الناس وأوضعهم، أال يأ�ي لك أنا منذ الليلة �� ير�د ا�خرج، ف��افت األعرا�ي، أي و�ذا سكت وثب 

                                                             
 مألمان: اللئیم، ویقابلھ المكرمان بوزنھ. -7 
 یقال عقوبة صارمة: أي قاطعة شدیدة. -8 
 العین واألنف، أي ھو مثلھا في العزة والقرب. یقال ھو جلدة مابین -9 
 القوصّرة: وعاء من قصب یجعل فیھ التمر. -10 
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و عنك وهللا لتخرجن بالعف !واد وأنت �� آخر، إذا قلت لك السوداء والبيضاء �سكت وتطرق، فإذا سكت عنك تر�د ا�خرج؟

بيت وهللا ما أرى �� ال !!ي مجنون فلما طال وقوفھ جاءت جار�ة من إماء ال�� فقالت اعرا� !أو أل�جن عليك البيت بالعقو�ة

ودفعت الباب فخرج ال�لب شّدا، وحاد عنھ أبو األعز مستلقيا، وقال ا�حمد � الذي م�خك �لبا، وكفا�ي منك  !!شيئا

 11»أما وهللا لو علمت بحالھ لو �جت عليھ. !!تا� ما رأيت �الليلة، ما أراه  إال �لباثم قال:  !!حر�ا

 التحليل:

 يمكن أن نقطع النص الذي ب�ن أيدينا إ�� املقاطع السردية اآلتية: التقطيع:أوال: 

 املقطع السردي األول: من بداية النص إ�� غاية " وليس �� ال�� رجل غ��ه فأخ��تھ" -1

.وهللا لتخرجن بالعفو عنك أو أل�جن املقطع السردي الثا�ي: من " فقال أبو األعز: ما يبت�� اللص منا.... -2

 بالعقو�ة" عليك البيت

 " فلما طال وقوفھ.....لو علمت بحالھ لو �جت عليھ" املقطع السردي الثالث: -3

 ثانيا: البنية ا�ح�ائية:

تندرج نوعية األفعال ال�ي وردت �� النص ضمن النموذج الثال�ي الذي اق��حھ تودوروف، حيث  األفعال: -1

 يمكن رصد الفعل الك�� ضمن ثالث مراحل �التا��:

 التوازن  االختالل الفعل

دخول ال�لب البيت وا�غالق الباب 

 و�صداره �حركة

 و�خبار اإلماء أبا العز عما سمعنھ

أبو العز يواجھ اللص (ال�لب) 

بال��ديد والوعيد ولكن اللص ال 

�ستجيب في�جأ إ�� الل�ن واإلغراء 

ولكن اللص ال يجيب وهو ما يؤدي 

إ�� اختالل توازن أ�ي العز من 

،�ساقط، ا�خوف والذعر (��افت

 حاد عنھ مستلقيا...)

ا�جار�ة تدفع الباب ليخرج ال�لب 

 و�تبنھ أبو العز

 يمكن �� الوقت نفسھ أن نحدد نفس الوضعية بالنسبة ل�ل مقطع كما ي��:

 التوازن  االختالل الفعل  املقاطع السردية

الرجال يخرجون فيدخل  أبو األعز يفد ع�� ب�ي أختھ املقطع األول 

 ال�لب -اللص

اإلماء ي�جأن ع�� أ�ي األعز 

 ال�لب -ليتصدى للص

أبو العز ال ��اجم و�كتفي  أبو العز يأخذ عصاه املقطع الثا�ي

 بال��ديد

اللص ال �ستجيب فيتحول 

 أبو العز إ�� أسلوب الل�ن

يطيل الوقوف أبو العز  املقطع الثالث

 فتح الباب دون أن ي

ا�جار�ة تكشف أمر اللص 

 ارال�لب وأبو العز ي��

أبو العز يتأكد من حقيقة 

 اللص الذي �ان �لبا

 

                                                             
 .130، ص 2015، بیروت، 1، المكتبة العصریة، ط 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح: عبد السالم محمد ھارون، مج -11 
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 ال�خصيات وعالقا��ا: -2

�� هذا النص تحضر مجموعة من ال�خصيات م��ا ما �ان فاعال حقيقيا �� األحداث (�خصيات رئيسية) وم��ا ما �ان 

يات تحديد ثالث �خص األول، و��ذا يمكن، وما ��م �� التحليل البنيوي هو النوع (�خصيات ثانو�ة) مجرد أسماء ذكرت

 ال�لب/ ا�جار�ة-��: الشيخ أبو العز/ اللص

حيث �ان حوارا أحادي الطرف من الشيخ ال�لب وهو ما جسدتھ جل مقاطع النص -هناك عالقة تواصل ب�ن الشيخ واللص

 ال�لب -ع�� اللص

ضاء ع�� م يتشار�ونھ وهو القف�ل م��م �س�� إ�� املوضوع نفسھ فه هناك عالقة مشاركة ب�ن الشيخ وا�جار�ة أوا�جواري 

 ال�لب وكشف هو�تھ و�ن اختلفت وسائلهم فالشيخ اكتفى بالكالم �� الوقت الذي �جأت فيھ ا�جار�ة إ�� الفعل-اللص

 ثالثا: البنية ا�خطابية: 

   زمن السرد: -1

يھ املسار الذي حدثت فنالحظ من خالل تتا�ع س�� األحداث أ��ا خضعت للتسلل الزم�ي، فلم ي�جأ السارد إ�� �غي�� 

داث، ولكننا أحيانا نصادف تقنية ا�جمل ال�ي �عمل ع�� �سريع الزمن عن طر�ق اختصار مجموعة من األحداث كما األح

"فلما طال وقوفھ..." فالسارد اختصر الوقت الطو�ل  الذي وقفھ األعرا�ي ولم يتحدث يظهر من خالل امللفوظ السردي: 

 �عمل ع�� �سريع زمن ا�خطاب. عن التفاصيل وهذه التقنية

 مظاهر السرد:  -2

ات إ�� ، حيث يتم إسناد املرو��سند السرد �� هذا النص إ�� "�شر بن سعيد" و�� خاصية يمتاز ��ا السرد العر�ي القديم

�خصيات حقيقية أو خيالية، إلقناع املتلقي بواقعية األحداث أو صدقها، و�� حالة هذا النص فإن الرؤ�ة من ا�خلف �� 

ع�� علم ب�ل ما يحدث، فهو يقدم لنا األحداث دون أن ت�ون ال�ي طغت عليھ، حيث وجدنا السارد "�شر بن سعيد" 

سيحدث، فالشيخ أبو األعز واإليماء لم ي�ونوا ع�� دراية �� البداية بأن الذي دخل البيت مجرد  ال�خصيات ع�� علم بما

�لب، ولكن السارد �ان �علم وأخ��نا بذلك منذ البداية ليشرك القارئ �� املشهد الطر�ف وامل�حك الذي وقع فيھ أبو 

 األعز.

 أنماط السرد:  -3

فنحن إزاء نمط�ن هما السرد والعرض، فالسارد عندما �سرد األحداث  �عتمد السارد ع�� صيغة أو نمط سردي مزدوج،

 اشر �� نقل األحداث كما �� املقطع السردي األول:مستعمال األسلوب غ�� املب

�ان بالبصرة شيخ من ب�ي ��شل يقال لھ: عروة بن مرثد، نزل بب�ي أخت لھ �� سكة ب�ي مازن، و�نو أختھ من قريش، فخرج «

عهم وذلك �� شهر رمضان، و�قيت النساء يصل�ن �� م�جدهم، فلم يبق �� الدار إال �لب �عس، فرأى بيتا رجالهم إ�� ضيا

� ، وليس �فدخل وانصفق الباب، فسمع ا�حركة �عض اإلماء فظنوا أن لصا دخل الدار، فذهبت إحداهن إ�� أ�ي األعز

 ».ال�� رجل غ��ه، ..
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ف�ل هذه األحداث منقولة ع�� ع��ا السارد، ولكن ا�حوارات وكالم ال�خصيات املنقول بلسا��م يجعل صوت السارد يختفي 

 كما �� كالم أ�ي األعز:وهو ما �س�ى باألسلوب املباشر ا�حر ليف�ح ا�جال ملتحدث�ن آخر�ن لنقل األحداث 

ا لعارف، فهل أنت إال من لصوص ب�ي مازن، شر�ت حامضا خبيثا، أما وهللا إنك �ي لعارف، و��ي بك أيض !إيھ يا مألمان«

ح�ى إذا دارت األقداح �� رأسك منتك نفسك األما�ي، وقلت دور ب�ي عمرو، والرجال خلوف، والنساء يصل�ن �� م�جدهن، 

 !م�ي العقو�ة كفاخرج و�ال دخلت عليك فصرمت !لبئس وهللا ما منتك نفسك !سوءة وهللا، ما يفعل هذا األحرار !فأسرقهن

 »...أليم هللا لتخرجن أو ألهتفن هتفة مشؤومة عليك، يلتقي ف��ا ا�حيان

 »وهللا ما أرى �� البيت شيئا !!عرا�ي مجنون أ« أو كما �� كالم ا�جار�ة: 

لمتلقي لإن هذا التنويع ب�ن أنماط السرد هو ما ��ب السرد واقعيتھ ح�ى و�ن �ان خياليا، ألن مسرحة ا�حدث �� ال�ي �سمح 

 باالق��اب من ال�خصيات وفهمها أك��.

نص أن ثمة الكث�� من امل�ونات ال�ي لم تتوفر �� هذا ال ؛�ستخلص �� ال��اية �عد تحليل هذا النص خالصة حول التحليل:

 وقد تم ذكرها �� ا�جانب النظري، وهذا يؤكد أن النص السردي يحمل خصوصية، ألن النص الذي استنبط منھ تودوروف

نموذجھ هو رواية غر�ية ذات موضوع سي�ولو��، أما هذا النص الذي معنا فهو نص سردي عر�ي قديم ينت�ي للنوادر أو 

األخبار الف�اهية، ولهذا الحظنا عدم اهتمام اإلجراءات البنيو�ة باملضمون �� التحليل غيب الكث�� من ا�خصائص ال�ي تم�� 

 هذا النص عن غ��ه من النصوص السردية.

 تخصص نقد ومنا�ج 2تخصص لسانيات عامة والفوج  3-2-1لألفواج  عمال املوجهة:األ 

اخ�� نصا سرديا (ليكن أي نص سردي قديم أو حديث، طو�ل أو قص��، عر�ي أو م��جم) وقم بتحليلھ وفق ا�خطوات 

 املو�حة �� ا�حاضرة.

 bouira.dz-r.abed@univ ترسل األعمال املوجهة إ�� ال��يد االلك��و�ي التا��: 

 مالحظة هامة جدا: 

 �ل طالب يرسل عملھ البد أن يدرج معلوماتھ ا�خاصة (االسم واللقب، الفوج ، التخصص) -

 يمكن االستفسار والسؤال عن �ل مالھ عالقة با�حاضرة واألعمال املوجهة -
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