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 تشكر و قدردانی

های و توانایی ریده و به او قدرت اندیشیدن دادهتشکّر و سپاس بی پایان مخصوص خدایی است که بشر را آف

ایشانی را بشرای هشدایت بششر     را امر به تالش و کوشش  نوشوده و راه و  بالقوّه را در وجود انسان قرار داده و او 

 است.فرستاده 

سرکار خانم دکتر معصووم   پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی هوتا الزم است از استاد فرهیخته 

ف ی این پایان نامه مشرا مشورد ل ش   ی صدر و ره وودهای دلسوزانه که در تهیهبه خاطر سعه نعمتی قزوینی

 خود قرار داند و راه وایی های الزم را نوودند تشکّر و قدردانی نوایم.

ی خوی  شائبههای بیکوال تشکر را دارم که مرا از مساعدت خانم دکتر صابره سیاوشیاز استاد ارجو د 

 بهرم د نوودند.

که داوری پایان نامه را برعهده گرفت د تششکر و قشدر دانشی     خانم دکتر معصوم  شبستریاز استاد محترم 

 نوایم.می

ام کوال سپاس را دارم کشه مششوّو و محشرن مشن در     از زحوات پدر عزیز و مادر مهربانم و دو خواهر گرامی

 اند. فراگیری و آموختن علم بوده و در انجام این تحقیق نیز مرا از ال اف خود بی نصیب نگذارده

 ستادان محترم گروه زبان و ادبیات عربی نیز که مرا مورد ل ف خوی  قرار دادند، سپاسگزارم.از دیگر ا

توجشه خشوی     ک م که در طول انجام این تحقیق، مرا مورد ع ایشت و و در نهایت از دوستان عزیزم تشکر می

 قرار دادند.
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 چكیده

ادبیات معاصر عربی تا حد زیادی متأثر از ادبیات مهجر است. ادب مهجر، شعر و نثشر عشرب را از قیشد و ب شد     

قدیم رها ساخته و سعی داشت تا موضوعاتی با مضامین نو و سبکی جدید بشرای ادبیشات معاصشر بشه ارم شان      

فکران خود باعث ایجاد   درک ار هم که آیدمی شوارایلیا ابوماضی یکی از ب یان گذاران ادبیات مهجر به آورد. 

از ابوماضی آثشار ادبشی فراوانشی بشه      های بزرگی دست یافت د.و به موفقیت ادبیات معاصر عربی شدهدر  تحول

گشردآوری  « األعوال ال ثریّة الکاملشة »ای به نام نثر باقیوانده است. مجووعه آثار نثری وی در مجووعه شعر و

باره نثر ابوماضشی نششان داد کشه علشی روشم توجشه فشراوان        صورت گرفته در م العاتها و بررسی شده است.

اختصاص نیافته است. پژوهشگران به شعر ابوماضی، نثر او تاک ون م فول مانده و تقریباً هیچ پژوهشی به آن 

دن م العشات  نو بو او وناش اخته بودن نثر ، اجتواعی ج به تعلیوی وبرخورداری نثر ابوماضی از بر این اساس 

سشبک   »ژوهشی تحت ع وان زمی ه شکل گیری پ سبک ش اسی و اهویت آن در ش اخت شخصیت نویس ده

احود محود الششایب   قرار گرفت. « د الشایب()بر اساس کتاب األسلوب احو ش اسی آثار نثری ایلیا ابو ماضی

در کتشاب  ش اسشی،  ارتبشا  بشا سشبک    در ، مجووعشه آرای وی . یکی از  ناقشدان و نویسش دگان مصشری اسشت    

 تعیشین و تششخی     ،سبک شناسیاز دیدگاه احود محود الشایب  هدف اصلی  .گردآمده است «األسلوب»

پشژوه  حاضشر کشه     تعیین سبک فردی شاعران و نویس دگان بزرگ هر عصشری اسشت.   سخن ادبی و سبکِ

ی سبکی و محتوایی را مورد تحلیل  بهشایب است، دو ج« األسلوب»م ابق با الگوی استخراج شده از کتاب 

های پژوه  قرار داده که برگرفته از سه ویژگی متن محور، مؤلف محور و مخاطب محور است. براساس یافته

ی های سبکی نظیر: تشبیه، استعاره، ک ایه، مجاز، ایجاز، اط اب، ترادف، جولشه ابوماضی در نثر خود از ویژگی

و، ضرب الوثل، آیشات قرآنشی، اقتبشاس ششعری و  سشادگی و روانشی در کشالم        معترضه، مبال ه، ط ز، گفت وگ

 ی تعلیوی، اجتواعی و انتقادی دارند.استفاده کرده و در حوزه محتوایی هم تقریبا توامی مقاالت ج به

 .، احود الشایبایلیا ابو ماضی سبک ش اسی، ،نثر عربی، رادبیات مهج کلید واژه:
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 مقدم 

های نادری بوده است که برای تثبیت این نشو  از  قوام و پایداری ادبیات معاصر عرب ملزم به وجود شخصیت

ی اند. یکی از این افراد  نادر و تأثیر گشذار ایلیشا ابشو ماضشی ششاعر و نویسش ده      های فراوانی کردهادبیات تالش

فکران  تحشولی در   آید که با همی یکی از ب یان گذاران ادبیات مهجر به حساب میلب انی است. ایلیا ابوماض

تذکار »توان به دیوان . از آثار او میهای بزرگی دست یافت دوجود آوردند و به موفقیته ادبیات معاصر عربی ب

اشداار  »و « تد ا   تبد  و »، دیدوان  «الخمائد  »، دیدوان  «الجدااو  »، دیوان «ایلیا ابو ماضی»، دیوان «الماضی

عوشال ال ثریشه   کتاب األاسشت. « االعوشال ال ثریشه   »ت ها اثر نثری  ایلیا ابو ماضی کتشاب  اشاره ک د.« المجهولة

صفحه به کوش  دکتر عفیف حاطوم به چاپ  444مقاله و داستان می باشد در  571که متشکل ازابوماضی 

انتقشادی   اخالقشی و  ،اجتوشاعی ، که ج به تعلیوی یی استمجووعه مقاالت و داستان هااین اثر رسیده است. 

شامل اتفاقات  بعضاً بلکه بودهنویس ده نساخته و پرداخته ذهن  ستان ها صرفاًدا دارد. این مجووعه مقاالت و

 به عی ه با آن مواجه بوده است. شاعر تجربه کرده و است که ایروزمره

ابوماضی نشان داد که علی روم توجه وافر پژوهشگران بشه  باره نثر م العات اولیه صورت گرفته درا و هبررسی

به آن اختصاص نیافته است. بر این اسشاس   ده و تقریباً هیچ پژوهشی نثر او تاک ون م فول مان شعر ابوماضی،

نو بشودن م العشات سشبک ش اسشی و      او وناش اخته بودن نثر ، ابوماضی اجتواعی داشتن نثر ج به تعلیوی و

سشبک ش اسشی آثشار     »ژوهشی تحشت ع شوان   زمی ه شکل گیری پ خت شخصیت نویس دهاهویت آن در ش ا

 . قرار گرفت« د الشایب()بر اساس کتاب األسلوب احونثری ایلیا ابو ماضی

«  قوبسش ا »او در اسشتان ششبرا بخشوم مرکشز     . احود محود الشایب  یکی از  ناقدان و نویس دگان مصری است

 گشرد  «األسشلوب »در کتاب  ارتبا  با سبک ش اسی،در  ،مجووعه آرای وی. در قاهره وفات یافت متولد شد و

تعیین و تشخی  سبک سخن ادبی  سبک شناسیاز دیدگاه احود محود الشایب  هدف اصلی  .آمده است

-شایب سبک ش اسی را صورت لفظشی مشی   است.عصر تعیین سبک فردی شاعران و نویس دگان بزرگ هر  و

 سشبک  ،وبشه اعتقشاد ا   ک شد. بیشان مشی   خیال خشوی  را  و معانی،افکار ،طریق آن داند که نویس ده یا شاعر از

به طور کلی الگوی سبک ش اسی  .استنحوه بیان نویس ده  و صورت پردازی ،چگونگی تفکرگر ، بیانش اسی
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در . شده استتشکیل  سه ویژگی متن محور، مؤلف محور و مخاطب محور از م العه و بررسیشایب براساس 

های بالوی از جوله تشبیه، استعاره، ک ایه، مجاز، حس آمیزی، ایجشاز  های متن محور، برخی از ویژگیویژگی

ی مع شایی و  و اط اب و انوا  آن، مبال ه، بی امت یت، موسیقی و انوا  آن، ط ز، گفت و گو، رمز و نواد، ج بشه 

هایی کشه نویسش ده   از برخی از ویژگیهای مؤلف محور نیز عبارت د گیرد. ویژگیفکری، مورد م العه قرار می

هایی های مخاطب محور به برخی از ویژگیمتأثر از محیط اجتواعی خودش در متن به کار برده است. ویژگی

شود مخاطب مفهوم و مقصود نویس ده را گذارد و م جر میشود که بروی مخاطب تأثیر مستقیم میگفته می

بشا  ششود.  ، ع اصر متوایزی را قائل مشی برای شعر و نثر« األسلوب» کتابنویس ده در  به درستی دریافت ک د.

های شعری را ک شار  ش اسی در نثر مورد توجه است، الگوکه در پژوه  حاضر فقط بررسی سبکتوجه به این

 های مرتبط با نثر پرداخته شده است.گذاشته و فقط به الگو

اثر نثری ایلیا ابو ماضی کشه تشاک ون در ایشران ناشش اخته     معرفی  توان بههای اصلی این پژوه  میاز هدف 

تبیین و  احود الشایب«سلوباأل»ماضی بر اساس کتاب سبک ش اسی تبیین ویژگی های نثر ابو ، مانده است

 الزم به توضیح است به دلیل حجم زیاد مقشاالت و عشدم امکشان   اشاره کرد.  های محتوایی نثر ابو ماضیرمحو

ی مقالشه  15تصشویم بشرآن ششد کشه فقشط       ان راه وا و مشاوربا مشورت استاد ،های آنتحلیل و بررسی هوه

 .ابتدایی نثر ایلیا ابو ماضی به ترتیب مورد بررسی قرار بگیرد

 سر انجام پژوه  حاضر در قالب چهار فصل تدوین شد که عبارت د از:

آن هشدف از انتخشاب موضشو  و    است کشه طشی    -نامه ابتدایی و اهداف پژوه طرح -فصل اول: شامل کلیات

 .ها شرح داده شده استواالت و فرضیهی تحقیق، سضرورت پرداختن به آن، پیشی ه

چ ین درادامه فصشل دو بشه دلیشل جایگشاه     همایلیا ابو ماضی است.  ندگی نامهفصل دوم: شامل مختصری از ز

بشه طشور مختصشر بشه معرفشی      ای که ابو ماضی در میان ادبای مهجر و به خصشوص انجوشن قلشم داششت     ویژه

ر نثشر مهجشر کشه متشأثر از ادبیشات مهجش      نیشز   وهای والب بر ادبیات مهجر گرای  ی ادبیات مهجر وتاریخچه

 .شده است آمریکای شوالی است، پرداخته
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. ب و شرو مورد بررسی قرار گرفتشه اسشت  در ادبیات ورصل سوم سبک ش اسی و جایگاه آن فصل سوم: در ف

م بشه ذکشر    ایی بیشتر مخاطب با الگوی سبک ش اسی احود الشایب نوشته شده است. الزاین فصل برای آش

کوک کرد تا بر اساس الگویی مرتب که م ابقت با سبک ش اسی ناقد عرب احود است که محتوای این فصل 

 کشه در نق شه   باشد  بشه سشبکی  می« األسلوب»محود الشایب دارد و بر گرفته از ت ها کتاب سبک ش اسی او 

، دست پیشدا ک شیم. در ادامشه    های مختلف وجود داردماضی که در زمی هت فکری و آراء و عقاید ایلیا ابونظرا

 بر اساس و م ابقنثر ایلیا ابو ماضی از که به صورتی مجزا پ جاه مقاله  خ  اصلی پایان نامهب فصل یع ی در

 است.الشایب مورد پژوه  قرار گرفته با  الگوی استخراج شده از احود 

 های به دست آمده و نتیجه گیری نهایی است.شامل جوع ب دی داده فصل چهارم:

در پایان از توامی عزیزانی که مرا در انجام این پایان نامه مسشاعدت نوودنشد کوشال تششکر را دارم. از اسشتاد      

هشای  راه وشایی  راه وای بزرگوارم سرکار خانم دکتر معصومه نعوتی قزوی ی که در انجام این پایشان نامشه از  

عشی و  چ ین از نظرات ارزشو د ج اب آقای دکتر رفیارزشو د ایشان بهره م د گشتم کوال تشکر را دارم. هم

سشارا   لیالجدیشدی،  و دوسشتان عزیشزم   بزرگوارم ج اب آقای مجتبی سشعیدی   دکتر علی پیرانی شال و برادر

ک م و از خداوند متعال بودم، صویوانه تشکر میبهره نزارعی آراسته و زهرا نصری که از نظرات ایشان نیز بی

 ی این بزرگواران و استادان علم و ادب آرزوی توفیق و سالمتی دارم.برای هوه
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 لتعریف مسأل  یا بیان مشك.1-1

ندارد. اص الح سبک  چ دانی  سابقهدر ورب نیز آن  اما تحقیق در باره ،است  کهن سبک در اروپا اص الحی

است ها در یونان رایج بوده مفهوم سبک از قدیم ترین زمان ش اسی تازه در دو قرن اخیر به وجود آمده است.

توان در آثار بازمانده از یونان باستان و کتاب های مربشو  بشه   می باره )سبک ( و کهن ترین اشارات را در این

این  ارس و ،واز ا پسی م رح کرد و له را به طور جدأستین کسی بود که این مسفالطون نخا فن خ ابه دید.

له را در کتاب فن سخ وری خود م رح نوود. شایان ذکر است که سبک ش اسی ای که امروز مورد توجه أمس

نظشامی بشین زبشان    ، نیست، حداقل این که سشبک ش اسشی  اعت ا پژوهان است به نق  زبان ش اسی بیدان  

 د.ینقد ادبی جدید به شوار می آ وش اسی 

هشای وی از میشان   ه یا شاعر از زبان و حاصشل انتخشاب  چگونگی استفاده نویس د بدین ترتیب سبک یک متن،

ه رم شد اسشت کشه     ثیر دارد وأاین انتخاب، ذهشن و روان ه رم شد تش   در  زبانی فره گ خود است. یگ جی ه

بیان ک د ب ابراین سبک نویس ده یا ششاعر بازتشاب نگشاه    تصویم می گیرد که یک مضوون را به چه شیوه ای 

اگر ه رم د نگاه تازه ای داشته باشد  خاص او به جهان درون و بیرون است که در بیان وی متجلی می شود.

ای استفاده می ک د و ناگزیر دست به گزی   های خاص در زبان ال مفاهیم ذه ی خود از زبان تازهبرای انتق

سلیقه های شخصی خود را در زبان اعوال می ک د و گاه از ه جارهای متعارف  ،این گزی  وی در  می زند.

سد بهتشرین  ربه نظر می ست.هاین ترتیب سبک محصول گزی   خاص ه رم د از واژهشود بدمیزبان خارج 

ایشت سشبک   در نه و ی بیان مورد توجه باشدتعریفی است که در آن هم عامل محتوا هم نحوه ،تعریف سبک

انشوا    کار وقتی دشوار می شود که ب ا بشود تعریشف سشبک،   ش اسی علوی است که از سبک بحث می ک د،

در نتیجه ک ار گذاشتن مفهوم سشبک   ؛شامل شود دوره های مختلف را ه رها و شکل های فردی و جوعی و

بشا   نیز موکن نیست زیرا در آن صورت امکان تحلیل و مقایسه آثار ه ری و ه رم دان وجود نخواهد داششت. 

ذوو ه شری و روحیشات و    ه ری و بشا اندیششه و   و بم یک اثر ادبی و زیر توان بامیوجود علم سبک ش اسی 
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چشه   و آش ا شد چه این اثر متعلق به چ دین قرن پی  باشد مردم هم عصرش آرمان های پدید آورنده آن و

ارتبا  با سشبک  در  ،مجووعه آرای وی ناقدان و نویس دگان مصری است. یکی ازالشایب دوران معاصر. احود 

 .قابل بررسی است «األسلوب»در کتاب ش اسی، 

تعیشین   تعیین و تشخی  سبک سشخن ادبشی و   سبک شناسیاز دیدگاه احود محود الشایب  هدف اصلی 

است صورت لفظی  از دیدگاه شایبسبک ش اسی  است. ایدورهشاعران و نویس دگان بزرگ هر  سبک فردی

، بیشان  ش اسشی  سبک ،وبه اعتقاد ا ک د.رابیان می  خود وخیال افکار معانی، ،که نویس ده یا شاعر ازطریق آن

 .است نحوه بیان نویس ده و صورت پردازی ،چگونگی تفکرگر 

 او سبک ش اسی را شامل دو دیدگاه می داند:

لفظشی  صورت را سبک ش اسی  این گروه معتقدند سبک ش اسی مخت  به متون ادبی است و دیدگاه اول:

 است. عبارات تشکیل شده جوالت و می پ دارند که از کلوات،

متون ادبی نبوده بلکه هوه متون اعم از ادبشی  : به اعتقاد این دسته، سبک ش اسی فقط مخت  دیدگاه دوم

 و ویرادبی از سبک برخوردارند.

 روش احمد الشایب در سبک شناسی س  جنب  دارد:

 :متن محورالف:سبک شناسی 

توجه به این که در پشژوه    شود و باع اصر متوایزی را قائل می نویس ده در کتاب االسلوب برای شعر و نثر

فقط به الگوهای  اسی در نثر مورد توجه است، الگوهای شعری را ک ار گذاشته وحاضر فقط بررسی سبک ش 

 مرتبط با نثر پرداخته ایم که عبارت اند از:

-6.نوشاد  رمشز و  - 1جوالت با واو ع فمتصل کردن  -4تکرار -3جدلو م اظره  -2س دیت تاریخی -5

-55ن صداقت بیا -9جوالت کوتاه یا بل د -4 جوالت خبری یا انشایی- 7موسیقی درونی و بیرونی

 - 56اط شاب  -51ایجاز -54مترادفات  -53 ط ز -52آرایه های بدیعی-55ذکر نام شهرها وکشورها 

اسشالیب   -25ور خیشال  صش  -59 رسشوی  نشو  زبشان عشامی یشا     -54 سستی الفشا  -57 امثال وحکم

 مبال ه -25تأکید
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 محور: مؤلفب: سبک شناسی 

بدین مع ا که اخالو نویس ده به شکلی ویر ارادی و   :در نگارش یک متن لفؤمخو و اخالو  خلق و ثیرأت-5

 گذارد.ناخودآگاه در نو  نگارش یک متن تأثیر می

ارد بشی ششک در بشه کشار گیشری      لف در آن قرار دشرایط ج رافیایی که مؤ لف:ؤشرایط اقلیوی مو  محیط-2

هشا و...روی  هشا، صشخره  ی جشاهلی زنشدگی در طبیعشت، کشوه     رهبرای مثشال در دو  .ثر استمعانی مؤ وواژگان 

 گذاشت.نویس ده اثر می

 اجتواعی هردوره بشا دوره قبشل و   شیوه تربیتی و فره گ و لف: بدین مع ا کهؤفره گی م پیشی ه فکری و-3

 ثر باشد.تواند در نحوه شکل گیری یک متن مؤو می بعد خود متفاوت است

و  پردازدقیت خود به ابتکار سبکی جدید میابتکار:گاهی یک نویس ده با استعانت از خالخالقیت و روحیه -4

ی یک دوره مشابه باشد اما هر نویس ده باتوجه بشه ذوو و قریحشه   گیرند درموکن است سبکی که به کار می

 ف ری خود به شیوه ای متفاوت هوان موضو  را بیان ک د.

 سبک شناسی مخاطب محور: ج:

 چه میزان برای مخاطب قابل درن است. بدین مع ا که یک متن تا روش ی: و وضوح-5

احساسشی  با توجه بشه   ثیر گذاری بر روی مخاطب استأمیزان تم ظور از قدرت متن،  قوت و قدرت متن: -2

 .شود که در مخاطب توسط نو  نگارش نویس ده القا می

 شود.احساسات مخاطب  ه شدنبرانگیختدین مع ا که یک متن زیبا می تواند موجب ب زیبایی: -3

*قابل توجه است که  توام ج به های الگوی فوو، در ارزیشابی یشک مشتن از معیشار انشدازه گیشری دقیشق و         

مشخصی نداشته برخوردار نیست، مثال زیبایی یک امر نسبی است و زیبایی یک متن از دیدگاه هر خوان ده با 

های سبک شناختی متن مورد نظر براساس بنابراین در بررسی ویژگیخوان ده ای دیگر متفاوت است. 

و دو جنب  دیگر تا حود امكوان   است  جنب  اول یعنی جنب  متن محورالگوی حاضر تكی  اصلی بر 

. ششایان ذکشر اسشت نویسش ده در ایشن الگشو، بشه ج بشه مفهومی)مع شا و فکشر(           اشاره خواهد شود ها بدان
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ج به فکری یشک مشتن را جشزء    که ت بدین مع ا توجهی نکرده اس متن)تعلیوی، اخالقی، اجتواعی، انتقادی(

 های سبک ش اختی آن به شوار نیاورده است.ویژگی

اضشافه ششدن بشه مشوارد      یتالزم به توضیح است بعد از قرائت موارد مذکور به نظر رسید که نکاتی دیگر قابل

 قبلی را دارد که عبارت د از: 

نسشبت بشه سشال هشا واحشوال       داریامانتش  -4چاپلوسیو  مدح -3تآوردن شعرهای سس- 2تکلفات نازیبا -5 

میشزان   -9صراحت یشا تلشویح   -4ی مذهبی ج به-7استفاده از الفا  رکیک -6القاب احترام آمیز -1تاریخی 

تفکشر   -52 بی شامت ی  -55از کلوشات قشدیوی)کهن گرایشی(    هاستفاد-55هاستفاده نویس ده از زبان های بیگان

 حاکم برمتن

 5449لب شان در سشال   «الوحدثیه»او در روستای  است.« مهجر»شاعران برجسته  اضی ازبن ظاهر ابی م ایلیا

به نیو  5956به آمریکا مهاجرت کرد و پ ج سال در سی س یاتی ساکن شد. در سال 5955متولد شد. درسال 

دارد او قصشائد متعشددی    سرانجام در بروکلن وفات یافت. کار کرد.«ال رب ةمرآ»در مجله  یورن م تقل شد و

در اشعار خود  به  که تالش کرده اسرار وجود رادرن ک د یا ای که بعضی از مشکالت اجتواعی را حل نواید.او

تشوان  می او از جوله آثار ادبی و ب دهای شعری دعوت کرده است. در هم کوبیدن قید عدالت و، ایجاد برابری

 به این موارد اشاره کرد:

کتاب است.« االعوال ال ثریه »الخوائل و... .ت ها اثر نثری  ایلیا ابو ماضی کتاب -3الجداول -2تذکار الواضی-5

صفحه به کوش  دکتر عفیف  444مقاله و داستان می باشد در  571 االعوال ال ثریه ابوماضی که متشکل از

 اجتوشاعی ، ، یی است کشه ج بشه تعلیوشی   مجووعه مقاالت و داستان ها این اثر حاطوم به چاپ رسیده است.

جشا کشه سشبک    . از آنآششکار اسشت   نیز در این مجووعشه نو  نگاه نویس ده  انتقادی ..دارد. رویکرد و اخالقی و

ب شن مشتن    در نتیجه نو  نگاه ادبی و فکری نویس ده از ،عویق در متن است  اختشش اسی مستلزم ایجاد 

باشد یا متشکل از نبوغ ذه ی نویس ده نوها صرفداستان ادبی قابل بررسی خواهد بود. این مجووعه مقاالت و

 به عی ه با آن مواجه بوده است. است که خود شاعر تجربه کرده وای بلکه شامل اتفاقات روزمره




