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  إهــــداء

  

 ومسماه قیمته اال العلم من یعرفا لم نذیلال ووالدتي والدي روح إلى

جذور  في كصخرة منغرسا وظل قلبي في واستقر الدنیا  من هاجر من روح إلى 

  .یزن ابو الحبیب أخين الزیتو 

وٕاخوانه  یزن اآلخرین واحترام الصادقة اإلخوة عرى عنه ورثوا الذین أبنائه إلى

  .االعزاء

 أخواني أبدا تمید أن األخوة وابطر  أمام حائال تقف نفسي في راسیات جبال إلى

  .االعزاء

  إلى عدیل الوفاء واإلباء أخ لي لم تلده أمي األخ احمد ابو قدورة

 اسامة أبنائي واستقرارها الحیاة میزان وضجیجهم ضجیجا المكان ونیمأل من الى

  .ولیث وسامر

  .الحبیبة زوجتي أكون ان جبی كما تراني ان دوما سعت من الى

لك یا جنى ولوالدیك  وكئیب مظلم حزن وسط فرح شمعة بشفائها أضاءت من الى

   نهرا حب ووفاء ال ینضبان.
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  وشكر وتقدیر

  الحمد هللا والصالة والسالم على سید المرسلین

  الشكر لصاحب النعم الذي حبا عبدًا أكثر مما یستحق 

بـداهللا مـدني الفاضـل كما أتقدم بالشـكر والتقـدیر إلـى األسـتاذ الـدكتور ُبلَّـه ع

الــذي لــم یــأُل جهــدًا فــي تــوجیهي ومتــابعتي طیلــة فتــرة إعــداد الدراســة كمــا 

أتقــدم بالشــكر والثنــاء ألعضــاء هیئــة المناقشــة األســاتذة األفاضــل هــم أهــٌل 

  للعلم والسماحة في التعامل

كمــا أتقــدم بالشــكر مقرونـــًا بالعرفــان إلــى إخـــوة هــم أصــحاب رأِي ومشـــورة 

  صادقة

  دكتور خلیل الطوالبةسماحة ال

  الدكتور أیـوب المشاعلة

  الدكتور محمد كنانة

  الدكتور فیصل القعایدة

  الباحث
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  ملخص البحث

  

تناولت ھذه الدراسة ظاھرة" المعاناة وااللم "في الروایة االردنیة  مع تركیزواضح على االعالم 

للوصول الى فلسفة الروائیین والرموز من الروائیین االردنیین، من خالل المنھج التكاملي 

  ومنطلقاتھم الفكریة  في طرح قضایا امتھم .

وكان ھدف الدراسة الوقوف على مواطن المعاناة وااللم في الروایة االردنیة من خالل استجالء 

صورھا المختلفة المتمثلة بالظلم ومقاومة المحتل ونقد المجتمع وصور اخرى كثیرة ومدى تمثل 

الى عام  ١٩٣٧االنسان االردني وھمومھ وطموحھ وامالھ وأالمھ منذ عام  ھذه الدراسة لواقع

  مع میل واضح ومتعمد الى بدایة الخمسینیات وما تالھا من احداث . ١٩٨٥

وقد اعتمد الباحث لتحقیق ذلك على دراسة میدانیة تطبیقیة لیستأنس من خاللھا برأي ذوي 

دیث في الجامعات االردنیة  مما استوجب الخبرة واالختصاص من اساتذه االدب والنقد الح

االفادة من المنھج االحصائي في كثیر من المواطن التي تستدعي ذلك فضالً من االفادة من 

  المنھج االسلوبي في احیان كثیرة.

وقد جاءت الدراسة في تمھید واربعة فصول تناولت في الفصل االول الروایة العربیة من حیث 

  اعدت على ظھورھا ،اتجاھاتھ،تحوالتھا.نشأتھا ،العوامل التي س

اما الفصل الثاني فتناولت الروایة االردنیة من حیث بدایاتھا، تجارب في القصة 

  الطویلة،أشكالھا. 

وجاء الفصل الثالث عن االراء النقدیة حول الروایة االردنیة  من حیث اراء النقاد 

  ردنیة ،اتجاھات الروایة االردنیة.االردنیین(دراسة نقدیة تطبیقیة) ، مضامین الروایة اال

اما الفصل الرابع فتحدثت من خاللھ الدراسة عن صور المعاناة وااللم في الروایة االردنیة 

  والمتمثلة بصور الظلم ،ومقاومة المحتل ،وصور نقد المجتمع.
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Suffering and Pain in the Jordanian Novel 

The study tackles the phenomena of suffering and pain in the Jordanian 

novel with particular attention to the media and eminent Jordanian 

novelists. In order to learn what philosophy and grounds Jordanian 

novelists set from while addressing national issues, the researcher 

applied the Integrated Approach. 

The study aims at investigating suffering and pain in the Jordanian novel 

through exploring various forms of social injustice and criticism and 

resisting foreign occupation. The study exposes the Jordanian individual 

as to what fears, pains, ambitions and aspirations he has had between 

1937 and 1985; deliberate and clear inclination to the early 1950s and 

the events thereafter has been emphasized. 

To achieve his goals, the researcher relied on an applied field study 

where the guidance of expert literature professors, who encompass good 

knowledge in modern criticism, at Jordanian universities has been 

sought. This rendered the Statistical Approach highly useful along with 

mandating the Methodical Approach. 

The study comes in a foreword and four chapters: 

Chapter one focuses on the Arabic novel in terms of birth, which 

factors that made it see the light, trends and changes.  

Chapter two deals with the Jordanian novel as to how it began as well  

as attempts at writing long stories and their forms  
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Chapter three handles criticism of the Jordanian novel ( in an applied 

critical study ) in addition to the content of the Jordanian novel and its 

approaches 

Chapter four talks about suffering and pain and how the Jordanian 

novel is pictorial in representing the theme exemplified in social 

injustice and criticism amongst community members.  
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  مقدمة: 

تعدُّ الروایة األردنیة من أبرز الجوانب التي ساھمت في تنشیط الحركة األدبیة في األردن 

واإلبداع والبراعة في التألیف حیث وإغناء المشھد األدبي بدالالت على درجة عالیة من الفنیّة 

یّعد غالب ھلسا وتیسیر سبول ومؤنس الرزاز.. وغیرھم من الروائیین األردنیین الذین ساھموا 

مساھمة فّعالة في الحركة الروائیة من خالل إصدار مجموعة كبیرة من الروایات إلى جانب 

  العدید من الكتب النقدیّة والدراسات والترجمات. 

یة األردنیة بالتطور بعد منتصف خمسینیات القرن العشرین، على أیدي أخذت الروا

مجموعة من الكتّاب، أمثال محمد سعید الجنیدي، وحسني فریز، وأمین شنار، وتیسیر سبول، 

وغالب ھلسا وغیرھم من المبدعین. واستمرت في التقدم حتى بلغت منزلة مرموقةً في 

  ضي. الثمانینیات والتسعینیات من القرن الما

وعندما بدأ القارئ العربي یمیل إلى الروایات الحدیثة التي تتناول المشاكل الواقعیة والتي 

تسلط الضوء على واقع الناس المعیشي، "وتدعو إلى الخالص من الفقر والتخلف والمرض 

والجھل، وتتحدث عن سوء األوضاع االجتماعیة، وإھمال الدولة للمواطنین، واضطراب الحیاة 

اعیة، وضعف الرقابة على زمام األمور في الدولة، وعدم قدرتھا على مسایرة ركب االجتم

الحضارة، وانتشار الرذائل في المجتمع، وشیوع العقائد التقلیدیة الرجعیة في وجدان الشعب، 

  .)١(والفھم الخاطئ لتعالیم الدین"

الحدیثة في الروایة لتتأثر بالمضامین  –التي ھي جزء من الروایة العربیة  –جاءت الروایة 

بشكل عام، فأصبحت تُدخل في مضامینھا أبعاد الفكر الوطني المنیع، وحب الوطن واألرض، 

والدفاع عنھما، ودحر االستعمار، وبیان سیئاتھ، وتعبر عن ویالت الحروب العربیة اإلسرائیلیة. 

رد على ھذا الواقع واالنقالبات السیاسیة، ورفض المواطن العربي للواقع المریر، ومحاولة التم

  .)٢(من خالل محاولة التغییر إلى عالم أفضل

  

                                     
 . ١٧١زغلول، حسن ،سالم: دراسات في القصة، د ن، د ت، ص )١(
  . ١٩٢، ص ١٩٨١، ١محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمان، ط )٢(

 و



 

والباحث في مضامین الروایة األردنیة في ھذه المرحلة، فیما یسبقھا بقلیل من السنوات، 

یلحظ أیضاً أن قسماً منھا أدخل مضامین وطنیة فكریة محلیة تتعلق بحبَّ الوطن، وأخرى تحمل 

، ورفض الفرقة والقطریة، وثالثة رافضة لالستعمار الطموح القومي الذي یسعى للوحدة

  ومآسیھ، وأخرى تعرض مضامین اجتماعیة مؤیدة أو رافضة لھا. 

  حدود البحث.

ولھذا جاءت حدود البحث ضمن حدین متالزمین حّد مكاني تمثلھ بالبیئة االردنیھ كونھا 

عد العربي كونھ موضوع الدراسة وان كان بعض التعریج من خالل بعض الروایات على الب

  بُعداً قومیاً للبیئة األردنیة وغیرھا من الدول العربیة التي تشاطرھا الھّمً ذاتھ.

) ألف وتسعمئھ وسبعة وثالثین أي منذ البدایات األولى ١٩٣٧وحّد زماني یمتد من عام (

) ألف وتسعمئة وخمسة وثمانین مع تركیز واضح ١٩٨٥للقصص الروائي األردني إلى عام (

دایة الخمسینیات من القرن العشرین والتي تُعد بدایة نضوج العمل الروائي األردني الذي على ب

  الزمتھ نكبة فلسطین وحرب حزیران..

وما تالھا من أحداث سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وفكریة وطبوغرافیة كان لھا معالمھا 

  الواضحة على البیئة األردنیة. 

  أسباب اختیار موضوع البحث. -

  سبب اختیار الباحث لھذا الموضوع دفعتھ إلیھ عدة دوافع. إن 

جّسد واقع األلم والمعاناة التي مّر بھا اإلنسان األردني منذ  - عدم وجود دراسات متخصصة تُ

  تأسیس اإلمارة إلى أواخر القرن العشرین. 

اناة واأللم بصمة الروائیین األردنیین في ھذه القضیّة الكبیرة حیث ُكتَِب الكثیُر في المع -

والسیما مآسي الحكم التركي واالستعمار البریطاني ووالدة الصھیونیة وقضیّة فلسطین بكافة 

  أبعادھا. 
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  والروایة األردنیة على وجھ التحدید.  –رغبة في دراسة الروایة  -

راء اإلقامة في مدینة مادبا والتي تزخر بعدد من الروائیین األردنیین الذین ساھموا في إث -

  الساحة األردنیة بنتاجاتھم ومنھم غالب ھلسا، سالم النحاس، عیسى الناعوري. 

  أھمیة البحث. -

  حیث تتمثل في األبعاد اآلتیة: 

الكشف عن قضایا المعاناة واأللم في الروایة األردنیة منذ تأسیس اإلمارة إلى أواخر القرن  -

  العشرین. 

لقاتھم الفكریة في طرح قضایا أمتھم ووطنھم دراسة فلسفة الروائیین األردنیین ومنط -

  الكبیر. 

  دراسة أثر المعاناة على الشكل الروائي الجدید من حیث المضمون والتحول.  -

  أھداف البحث.  -

یھدف ھذا البحث إلى الوقوف عند إنتاج الروائیین األردنیین من خالل دراسة مواطن "األلم 

رق مختلفة وبأسلوب مغایر كي ال تكون ھذه الدراسة والمعاناة" في ثنایا ھذه الروایات وبط

صدًى مكرراً لدراسات سابقة تناولت الروایة األردنیة من جوانب مختلفة. لذا جاء ھذا البحث 

في محاولٍة منھ أن یتخطى الدراسات السابقة معتمداً على النصوص كأساس للدراسة وُمتناوالً 

ظاھرة البحث لیجیب  استشرافل منھ نحو آراء ذوي االختصاص في المیدان محوراً ینط

  البحث على السؤال التالي: 

ھل جسَّدْت الروایة األردنیة واقع "المعاناة واأللم" لإلنسان األردني من خالل أبعاده  -

السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والفكریّة والطبوغرافیة من وجھة رأي أساتذة األدب والنقد 

  ردنیة؟الحدیث في الجامعات األ
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  منھج البحث.

  إن منھجیّة البحث تكمن في محورین أساسیین. 

المحور األول إذ یقوم على المنھج التكاملي من خالل دراسة الموضوع تاریخیاً وسیاسیاً  -

واجتماعیّاً فقد تلمس الباحث خطى المنھج الوصفي التحلیلي مع میٍل واضح ومتعمد إلى تحلیل 

تمداً على األعالم والرموز من الروائیین األردنیین في محاولة للوصول النتاجات الروائیة مع

  إلى فلسفة الروائیین األردنیین ومنطلقاتھم الفكریّة في طرح قضایا أمتھم ووطنھم الكبیر. 

  أما المحور الثاني: فھو یقوم على المنھج التطبیقي المیداني:  -

ا برأي ذوي الخبرة واالختصاص من من خالل دراسة میدانیة یستأنس الباحث من خاللھ

أساتذة الجامعات األردنیة المختصین في مجال النقد واألدب الحدیث حیث اعتمد الباحث في 

دراستھ على عینھ ممثلة "غیر عشوائیة" وزعت على أسس جغرافیة لتضمن للبحث نتائج ذات 

 مصداقیة علمیة مقبولة معتمداً على المنھج اإلحصائي لتحقیق ذلك .

  الدراسات السابقة: -

لم تتناول الدراسات النقدیّة واألدبیّة موضوع المعاناة واأللم في الروایة األردنیة المعاصرة 

بشكل خاص ومفصل بل ظلت دراسات عامة من فصول وكتب ومقاالت تتحدث عن أعمال  

  روائي بعینھ ولیست دراسة تكاملیة ومن ھذه الدراسات ما یلي: 

إلبداع في أعال غالب ھلسا الروائیة" الصادرة عن مطبعة األجیال عام "مرایا الحریّة وا -١

  الدكتور حسن علیان.  – ٢٠٠٣

"االغتراب المدني في الروایة األردنیة" أعمال غالب ھلسا نموذجاً، الصادر عام   -٢

  لسلیمان األزرعي.  -١٩٨٧

  ي. الدكتور غسان كنفان –"مقاالت في تجربة مؤنس الرزاز الروائیة"   -٣

"مؤشرات في الروایة العربیة الواقع واآلفاق" بمشاركة عربیة ومحلیة واسعة نظمتھ   -٤

  الجامعات األردنیة. 
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مؤشرات الخطاب النقدي: "الموروث السردي العربي في ضوء المناھج النقدیة   -٥

 نظّمتھ جامعة آل البیت. –المعاصرة" 

  ھیكل البحث

ّسم البحث إلى مقدمة وأر   بعة فصول وخاتمة.لذا قُ

ففي المقدمة عرض الباحث مسار الحركة األدبیة في األردن ومواطن األلم والمعاناة في 

  الروایة األردنیة. 

: فقد تناول الحدیث عن الروایة العربیة من حیث نشأتھا، العوامل التي أما الفصل األول

  ساعدت على ظھورھا، اتجاھاتھا، تحوالتھا. 

الباحث للحدیث عن الروایة األردنیّة من حیث: بدایتھا، تجارب في  : فخّصصھالفصل الثاني

  القصة الطویلة، وأشكالھا. 

  : تناول من خاللھ اآلراء النقدیة حول الروایة األردنیة. الفصل الثالث

  آراء النقاد األردنیین في ظاھرة األلم والمعاناة في الروایة األردنیة.  -

  تحوالت الروایة األردنیة.  -

  مضامین الروایة األردنیة.  -

  حدد الباحث من خاللھ صور المعاناة واأللم في الراویة األردنیة.  الفصل الرابع:

  صورة الظلم، صور مقاومة المحتل، صور نقد المجتمع، صور أخرى.  -

المعاجم التي توصلت إلیھا ثم تالھا قائمة  ،والتوصیاتالنتائج وتشمل ُختَِمْت الدراسة بخاتمة 

  . وملحق االستبانھ المراجع والمصادرھارس ووالف

  

  

  

  

  

  

  ي

  



 

  

  

ا واول: اا ا  

: أر إ و  

  : مة اوا ا.ا اول
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.رو  

ا ا.ا وات اا :  
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  المبحث االول: نشأة الروایة العربیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  نشأة الروایة العربیة :المبحث األول

"الروایة... تشكیل للحیاة في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتھا... ویعتمد ھذا التشكیل 

ل شخصیات على حدیث الناس الذي یتشكل داخل إطار وجھة نظر الروائي... وذلك من خال

نحو یجّسد في النھایة... صراعات  على متفاعلة مع األحداث، والوسط الذي تدور فیھ األحداث

  . )١(درامیّةً داخلیةً متفاعلة"

األحداث والشمول روایة األحداث في البدایة، ظھرت باألشكال القصصیة المحددة في إن 

ة برزت بشكل القصص البطولیثم  وفي الموضوعات الخیالیة.. والوھمیة.. والتصویر والزمن..

  بصفة غیر محددة... في الشمول واألحداث، والقالب. 

كانت موضوعاتھا تدور على أساس األمور الغیبیة والوھمیة.. إلرضاء قرائھا وإرضاء الفئة 

ثم تمیل إلى الحدیث عن وقائع الحیاة العامة، فصارت تعالج الواقع المسیطرة على المجتمع.. 

  . )٢(االجتماعيونفسي لوا اإلنساني

كانت الروایة من الفنون األدبیة التي نشأت في الغرب مع نمو الطبقة الوسطى، وكان النظام 

اإلقطاعي الذي یسیطر على المجتمع األوروبي قبل عصر النھضة یرسم الخطوط األولیة 

ء في االحتفاظ قبل كل شيوللفنون األدبیة آنذاك علماً أن ھدف ھؤالء اإلقطاعیین.. ینحصر أوالً 

بأراضیھم وتوریثھا ألوالدھم بعد وفاتھم، فقد كان لصالحھم تجمید األوضاع االجتماعیة 

  .)٣(التعلیم حفاظاً على ذلك یھتموا بالتجربة العلمیة وانتشار وتثبیتھا.. وكان من الطبیعي أن ال

بیة.. إن موضوع األدب الذي یناسب ھذه الطبقة الوحیدة المسیطرة على األوضاع األد

  فیھ یركز على الھروب من الواقع ویعتمد على اإلیھام والتخیل.. وتقوم العالقاتاالجتماعیة "و

على المصادفة والسحر.. والقدر، ویتضاءل فیھ دور العمل اإلنساني أمام الدور الذي یقوم  

  بھ الجن والشیاطین.. والسحر.. 

ھي الفن الروائي السائد " أو "الروایة الخیالیة".. Romanceانس "موكانت الرو"

  ھ. ن طبیعة المجتمع اإلقطاعي ومزاجالذي یعبّر عوالمسیطر 

                                     
 . ٥، ص١٩٨٢، ١سعید، الورقي، بیومي: اتجاھات الروایة العربیّة المعاصرة، دار المعرفة، اإلسكندریة، ط )١
 . ١٩٤، ص ٢أحمد ،ھیكل:  تطور األدب الحدیث في مصر، دار المعارف، القاھرة، ط  )٢
  . ٩٥المرجع السابق، ص  )٣

-١- 



 

ناء الروائي ھو السیرة التي تشبھ ھذا الفن في الب ةإن أقرب الفنون الروائیة العربی

  ).١"(الشعبیة

اإلنساني جنس جدید من القصص. وھو  السادس عشر ظھر في األدب عد ذلك في القرن بو

بقصص الشطار" وھي قصص العادات والتقالید للطبقات الدنیا في المجتمع  وفیھا ما یعرف.. "

  ).٢( یقصھا المؤلف على لسانھ وكأنھا حدیث لھأحادیث 

رتبط ارتباطاً مباشراً باألوضاع.. السیاسیة.. ت لروایة العربیة في األدب العربيإن نشأة ا

، فبعد العصر العباسي وبدایة الحكم خاصة مصر یة.. والثقافیة في العالم العربيواالجتماع

العثماني.. وبعده في القرون الثالثة التي سیطر علیھا الحكم التركي على مصر "أغلقت 

ت اللغة.. بل الحركة األدبیة.. بل تحجرت وانحرفالمدارس بل ھُّدمت وانتھت.. وتعطلت 

 مثلھ نماذج نثریةفسدت.. ومن ھنا أصبح األدب في حالة من السقم تقارب الموت.. فكانت ت

حساس.. أو فنیة في التعبیر.. فقد كان أغلب النتاج األدبي وشعریة، لیس وراءه أي صدق في اإل

واألمور اإلخوانیة.. والمراثي الباردة.. والمواعظ  الفترة یدور حول المدائح النبویة..لتلك 

   ).٣( المباشرة

بتلك السنوات التي شھدت خروج البالد بعد ھذا الركود جاءت فترة الیقظة، الفترة التي تبدأ "

من ظلمات العصر التركي، لتفتح عیونھا على نور الحضارة الحدیثة، ولتأخذ طریقھا في 

 – ١٧٩٨(مواكب المدینة المتقدمة.. ومن الممكن تحدید تلك البدایة بسنوات الحملة الفرنسیة 

  ). ٤( "، أي أواخر القرن الثامن عشر)م١٨٥٧

ع اإلقطاعي في أوروبا نتیجة التحوالت التي ألّمت بھ.. جراء استمرار إن ما أصاب المجتم

إلى ظھور یقظة لألفراد في المجتمع كل ذلك أدى  الحروب.. وتدھور األوضاع الزراعیة..

وسطى الطبقة ال الجدید.. وثورتھم على الحیاة المظلمة التي كانوا یعیشونھا مما ساھم في ظھور

الروایة الواقعیة على عكس ما كان سائداً في مجتمع  ى إلى ظھوردإلى حیز الوجود وھذا مما أ

  ).٥(اإلقطاع من فن للروایة الرومانسیة التي تخدم مصالح ھذه الطبقة

                                     
 .١٧، ص ١٩٩٦، دار الشرق، ١لسرد في الروایة العربیة، طإبراھیم ،السعافین :تحوالت ا -) ١
 .٥٠٧، ص١٩٨٧، دار العودة بیروت، ١: النقد األدبي في الحدیث، طھالل،محمد،غنمي -) ٢
 .١٣، مرجع سابق، ص١أحمد ،ھیكل: تطور األدب الحدیث في مصر، ط  -) ٣
 .١٦-١٥المرجع السابق ص  -) ٤
  .١٦، ١٤، ص ص ١٩٩٩، دار الفارابي، بیروت، ١روائیة، طعبد الرحمن ،یاغي ، الجھود ال -) ٥

-٢- 



 

إن تركیبة المجتمع العربي حتى القرن التاسع عشر كان امتداداً لتركیبة المجتمعات "

ھموم ھذا المجتمع وتطلعاتھ.. وقد  الروائي الذي یمثل طاعیة.. وكان لھذا التركیب معمارهاإلق

ا فقد مضى الفن ومن ھن"لتي بدأت تمس ھذا المجتمع، امتد ھذا المعمار رغم التحوالت ا

  الروائي العربي في سباق واضح وبین لیشق غایتھ من خالل طریقین مختلفین: 

  األولى: طریق.. یسلكھ المعمار الذي یمثل التركیب القدیم وامتداده. 

   .)١("ریق.. یسلكھ المعمار الذي یمثل التركیب الجدید وانطالقھالثانیة: ط

أخذت طریقھا إلى الترجمة  كروزو روبنسونظ في الشرق العربي أن مغامرات ولھذا نالح

، وحكایات ھولیل ھألف لیلوالرواج في القرن التاسع عشر وفي المقابل نجد أن (مغامرات 

  ."أوائل القرن الثامن عشرفي  األوروبیة نقلت إلى اللغاتالسندباد) 

بریز" شكل رحلة كان فیھا طھطاوي "تلخیص اإلوكان طبیعیاً أن یأخذ كتاب "رفاعة" ال"

  .)٢("أكثر تعلیمیة ومباشرة من كتب الرحالة العرب القدامى

أن الكتاب جاء مزیجاً من خصائص كتب الرحالت والكتب العلمیّة.. مع خلٍو تاٍم من كلِّ  " 

  .٣"عنصٍر روائي

ثم بعد االتصال بأوروبا والتأثر بأدبھا اتجھ األدباء إلى القصص الغربیة وحاولوا أن 

فكان رفاعة الطھطاوي ھو الرائد في ھذه الحركة.. فترجم مغامرات "تلمیاك "یترجموھا 

علماً أنھ نقل القصة إلى أسلوب السجع  "تلمیاك"وسماھا مواقع األفالك في وقائع "لفنلون". 

   ).٤"(ف في المقاماتوعروالبدیع، الم

أول مظھر من مظاھر النشاط الروائي في مصر في القرن التاسع  "تلمیاك"وقائع وتعد 

ة، وسماھا كتبھا رفاعة على الروایة المترجم عشر والھدف التعلیمي واضح من مقدمتھ التي

  دفین: ایتھ لھدیباجة الكتاب.. وواضح أن رفاعة ترجم رو

  للملوك والحكام.  الھدف األول: تقدیم نصائح

  الھدف الثاني: تقدیم مواعظ لتحسین سلوك عامة الناس. 

                                     
 . ٣٨، مرجع سابق، ص ١أحمد ، ھیكل : تطور األدب الحدیث في مصر، ط -) ١
 .٤١المرجع السابق،ص -) ٢
 .٥٨، دار المعارف، ص ١) طھ ،عبد المحسن ،  بدر: تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر، ط ٣
  . ٥٩سابق،المرجع ال -) ٤

-٣- 



 

نتاج التیار حتى لم نجد العنایة الكافیة ب یتمّ ولكن ما لبث التحول في المجتمع العربي أن 

  ).١....(القدیم

 عرع وتقوم لھ مدارسھ ویأخذفإذا بھ یتري لحدیث الذي یمتلكھ االتجاه الثانأما الفن الروائي ا

نصیباً موفوراً من عنایة الدارسین.. وینحصر التیار القدیم الذي یمثلھ االتجاه األول فلم نعد نجد 

لھ دوراً یذكر بل أفسح الطریق للتیار الحدیث الذي أخذت شخصیتھ تظھر ومعالمھ تنضج 

بعوا م لمراحل التیار القدیم كما فعلوا حین تتالدارسین المتعمقین المحققین وتتبعھ فلوال نبش"

ي ي... ولیالحفصول "علم الدین" لعلي مبارك.. وفصول "حدیث عیسى بن ھشام" للمویل

   ).٢"(التیار القدیم أن تختفي فاسطیح.. لحافظ إبراھیم لكادت أطی

                                     
 .١٧، ١٦، مرجع سابق، ص ١عبد الرحمن ، یاغي: الجھود الروائیة، ط -) ١
  .١٨المرجع السابق، ص  -) ٢

-٤-  



 

  

  : العوامل التي ساعدت على ظهورها وتطورها.المبحث الثاني

  ویقسم الى ثالثة مطالب:

  : دور الصحافة.المطلب االول        

  : دور الترجمة.المطلب الثاني        

  : جهود الروائیین.المطلب الثالث        

  

  

  

  

  

  

  



 

  : العوامل التي ساعدت على ظھورھا وتطورھاالمبحث الثاني

  

  المطلب األول: دور الصحافة.

كون لھا أبرز األدوار لعل الدور الذي قامت بھ الصحافة في مساندة المدارس والمطابع أن ی 

ن الروایة وتطورھا وانتشارھا وإثارة االھتمام بھا وجعلھا محور التقاء القراء، ف في ازدھار

فحین اتسع بنطاق القطاع العام.. وازداد اھتمام الطبقة الوسطى التي تخرجت في المدارس 

ولم یعد یرضیھا ما في ھذا المجال " ادة جدیدة لغذائھة تتطلع إلى ماقھذه الطب الحدیثة.. أخذت

على  باءھا حین كانوا یتحلقون حول الروایة أو الشاعر أو المحّدث.. لیرويكان یرضي آ

یرة عنترة وأعمالھ البطولیة وبني ھالل وتغریبتھم.. وأبي زید أسماعھم مشافھة ما حفظھ من س

حاجة ذوقاً آخر وقررا  ولكن التحول الجدید والتغیر المستحدث فرضا ).١(الھاللي.. وغیرھم

التي تقتضي مادة جدیدة في ھذا المجال لتقرأ على نطاق واسع فكان دور الظروف جدیدة وقامت 

الصحافة ملبیّاً لھذه الحاجة ولم یكد یوفي القرن التاسع عشر على نھایتھ حتى بلغت الصحف 

القصصي والروائي تعد  يوالمجالت التي تتناول شؤون ھذه الطبقة وترضي ذوقھا الفن

  . )٢(المئات في مصربالعشرات في لبنان كما كانت تعد ب

وقد بدأت ھذه الموجة على ید اللبنانیین، منھم سلیم البستاني الذي اعتبر الرائد األول لھذا 

ت تراوح ) عدداً كبیراً من الروایاتم١٨٨٤-م ١٨٤٨التیار فقد ألف في فترة قصیرة فیما بین (

مثل "الھیام  "نانة "الجافیا والفلسفة ونشرھا في مجلموضوعاتھا بین التاریخ واالجتماع والجغر

عھا قصة بین رجل وفتاة یلتقیان تارة ویفترقان أخرى و) وموض١٨٧٠عام ("الشام  ،في جنان

) وموضوعھا تذكار تاریخي لموجات الصراع بین ملكة تدمر وبین ١٨٧١عام ( ""وزنوبیا

   ).٣)(١٨٧٣الرومان، "وأسماء" عام (

  

  

  

                                     
  .١٧، ١٦، مرجع سابق،  ص ١عبد الرحمن ، یاغي: الجھود الروائیة، ط -) ١
 .٢١-٢٠المرجع السابق، ص -) ٢
  .٧١، ص ١٩٧٤سلیم ، البستاني : الھیام في جنان الشام، بیروت مجلد عام  -) ٣

-٥-  



 

  المطلب الثاني: دور الترجمة.

جانب الصحافة رافداً آخر یمدھا بالدفق ویقوي من قدرتھا على الجریان أال وھو  لقد كان إلى

ھذه الصحف جمیعھا بالقصص والروایات حیث ظھر في أواخر القرن  تمدّ  تيالترجمة ال

التاسع عشر موجة جدیدة في األدب القصصي والروائي الحدیث وذلك أثر ترجمة الروایات 

مصر ولبنان وكان أصحابھا تّواقین إلى األدب الغربي  الغربیة، وقد نمت ھذه القصص في

دین بھ، فراحوا یترجمون الروایات الغربیة التي كانت موضوعاتھا في األغلب موضوعات یمش

ھوا إلى اآلثار السلبیة التي تتركھا في الثقافة ب"رومنتیكیة" تدور حول الحب والجنس دون أن ینت

عن الجذور العربیة مطبوعة  تاب أنتجوا مؤلفات منقطعةوفي نفس الوقت إن ھؤالء الك والعقیدة

   .)١(تسلیةایة منھا الوالغ "لرومانتیكیة"ابطابع التقلید الغربي تغلب علیھا النزعة 

لعل للصحافة ونشوء الطبقة الوسطى والتحول الجدید في التركیب االجتماعي واآلفاق التي 

في نشوء الروایة عل لذلك كلھ أثره البعید انفتحت على المجتمع األوروبي الحدیث وثقافتھ. ل

العربیة وتطورھا في جمیع مراحلھا حیث كانت معظم ھذه الصحف تقتصر على مادة الروایة 

  وحدھا.  یةالقصص

) ثم ١٨٥٨فمن ھذه الصحف (صحیفة األخبار) لصاحبھا خلیل الخوري بیروت عام ("

ھمھا االھتمام بقضایا القطاع  ) وكان١٨٦٦صدرت صحیفة "وادي النیل" في القاھرة عام (

یب األھرام، سلسلة الفكاھات في أطای الواسع من قراء الطبقة الوسطى أضف إلى ذلك (البشیر،

  .)٢("الروایات)

أن أعمال ھؤالء  المرحلة یرى الباحث، فیما تقدم أن صفوة القول في الروایة العربیة في ھذه

دون یین، یغلب علیھا السرد التاریخي أو االجتماعي الكتاب كانت في أغلبھا تقلیداً للكتّاب الغرب

، بل كانت الروایة ارتباط بمذھب فني واضح، ولم  یكن أحد من ھؤالء الكتاب قاصّ  اً متخصصاً

  ثانویاً بالنسبة إلیھم، وبالنسبة إلى المھنة التي یعملون بھا وھو العمل الصحفي.  فناً وعمالً 

                                     
، ص ص ١٩٩٧،  الھیئة المصریة للكتاب، ٣، ط١فاطمة ، موسى : األعمال الكاملة في الروایة العربي، ج )١(

٣٦، ٣٥ . 
  .٣٧،  ٣٣، مرجع سابق ، ص ص  ١، عبد الرحمن، یاغي: الجھود الروائیة، ط )٢(

-٦- 
 
 
 



 

حداد، ویعقوب صروف، وحرجي زیدان و... كانوا  ، ونقوالانطوانتاني وفرح فسلیم البس

یصدرون مجالت شھریة وكانت األعمال القصصیة المتسلسلة، تمثل جزءاً من ھذه المجالت 

  ولھذا فإن العمل الروائي في ھذه المرحلة ینقصھ التخصص وفنیّة العمل وھو عند ھؤالء تقلیداً 

   .)١(ة العربیّةغربیاً.. ولیس منبعثاً انبعاثاً حقیقیاً من البیئ

  جھود الروائیین.: المطلب الثالث

ھناك ظاھرة فنیة یجدر الوقوف عندھا، وھي الجھود الروائیة للذین مضوا إلى المھجر،  

فأتیح لھم اإلطالع على النماذج الغربیة في ھذا المجال بأكمل وجھ.. فتأثروا بھا فنضجت 

الد العربیة والدلیل على ذلك أن ائي في البأعمالھم حیث تختلف ھذه النماذج عن نماذج الفن الرو

 ..)١٩٠٨م) "واألرواح المتمردة" (١٩٠٤نتاجات جبران من الروایة "عرائس المروج" (ا

و فیھا و.. كان لھا طعم جدید إذ یبد )١٩١٢)، "واألجنحة المنكسرة" (١٩١٠"العواصف" (

عمال أمین الریحاني في أن أ ع التطور وأضف إلى ذلكود وموانروح التمرد على عوامل الجم

) ١٩١٢"خارج الحریم" تختلف كثیراً من حیث تعقد األحداث وروایة "زنبقة الغور" ( روایتھ

  . )٢(فإنھا تمثل تطوراً ملحوظاً عن األعمال السابقة

وال یفوتنا اإلشارة إلى جھود الروائیین الذین ھاجروا خارج الوطن العربي حیث خرجت 

ومنھم الدكتور "محمد حسین ھیكل" الذي "مجتمعین العربي واألوروبي نتاجاتھم ثمرةً لتزاوج ال

) حیث اعتبرت ھذه الروایة أنھا بشرت بمرحلة جدیدة في تكوین ١٩١٢نشر روایة زینب (

  . )٣("المعمار الفني الروائي في ھذه المرحلة وبشرت بمرحلة جدیدة في ھذه المجال

  

  

  

  

  

                                     
  .٣٣، مرجع سابق، ص ١ط إبراھیم ، السعافین: تحوالت السرد في الروایة العربیة، -١) 
 . ٢٥،٢٦، ص ١٩٧٦، دار المعارف، ٣طھ ،عبد المحسن ، بدر، : تطور الروایة العربیة، ط -2) 

   .٢٧، ص١٩٩٦، النشر للجامعات، ٣طھ، وادي : ھیكل رائد الروایة، السیره والتراث، ط -) ٣
-٧ - 



 

  

  بیة.: اتجاهات الروایة العر المبحث الثالث

  ویقسم الى مطلبین:

  :اتجاهات الروایة العربیة  قبل األول المطلب                    

  السبعینیات.                   

  : اتجاهات الروایة العربیة  في الثاني المطلب                  

  السبعینیات .                     

  

  

  

  

  

  



 

  : اتجاھات الروایة العربیةالثالثالمبحث 

 رةتأثمأن الروایة العربیة الحدیثة ظھرت متأثرة باألدب الغربي وإن كانت في بدایتھا یُلحظ 

بالتراث العربي القدیم من ناحیة المادة والمضمون ولكنھا سرعان ما انقطعت صلتھا بذلك 

التراث وتأثرت إلى حد بعید بالروایة الغربیة مما أدى إلى تراجع المحاوالت األولى التي 

متأثرة بالتراث القصصي والروائي العربي فالكثیر من الكتاب في ھذه المرحلة شغفوا ظھرت 

بترجمة الروایات الغربیة وتركوا االھتمام بتطور تراثھم الشعبي مما أدى إلى رفض التراث 

القدیم وقطع الصلة بینھ وبین الروایة الفنیة كما أدى إلى تغیر الغایة التعلیمیة من الروایة في 

   ).١( األول إلى التسلیة والترفیھ طورھا

وعلى الرغم من اتصال ھؤالء الكتاب بالروایات الرومانسیة، الغربیة عن طریق ترجمة تلك 

اآلثار أوالً ثم التألیف واإلبداع على منوالھا، إال أن سمات الروایة التقلیدیة تظھر بوضوح في 

  أعمالھم من ناحیة األسلوب والسرد التقلیدي. 

  ألول: اتجاھات الروایة العربیة قبل السبعینیات.المطلب ا

  بفروعھا المختلفھ على النحو التالي: "وھذا ما أدى إلى ظھور اتجاھات الروایة العربیة

  الفرع االول: االتجاه الرومانسي.        

اني حلریوتجلى ذلك في أعمال مصطفى المنفلوطي وھیكل في روایتھ (زینب) وجبران ا 

  ).٢(غیرھم"وكرم ملحم... و

وقد استمرت ھذه النزعة فترة من الزمن إلى أن ظھرت إثرھا أعمال أخرى اھتمت 

بالترجمة الذاتیة. وذلك أن الرواد األوائل اصطدموا بعقبات كثیرة في محاولتھم لخلق نوع 

  روائي معین. 

م (عودة "ومن أعالم ھذا االتجاه طھ حسین (األیام) والمازني (إبراھیم الكاتب) وتوفیق الحكی

 الروح)... وآخرون. والغایة عند أصحاب ھذا االتجاه الوعظ االجتماعي أو السیاسي والتعرض

  ).٣"(بالعادات والنقد االجتماعي

  

                                     
 .٤٣، ٤٢، مرجع سابق ، ص ١عبد الرحمن، یاغي: الجھود الروائیة ، ط،  -) ١
 .٤٦-٤٥المرجع السابق، ص  -) ٢
  .٢٨٣، مرجع سابق ، ص ١: تطور األدب الحدیث في مصر ، طھیكلاحمد،  -) ٣

-٨- 



 

  .االتجاه النفسي الفرع الثاني:

وھو حدیث التكوین یعكس النزعة الباطنیة البعیدة الغور وقد یسمى في الروایة العربیة  

لحوار الفردي الصامت وقد ساعدت الرومانتیكیة بنزعتھا الذاتیة في "بتیار الوعي" أو قصة ا

  ظھور ھذا النوع من الروایة. 

  االھتمام على بطل أساسي بدالً من توزیعھ على عدة أشخاص.  ویھتم بتركیز

والشخصیة التي یرتكز علیھا الكاتب لیست إال ستاراً یشرح الكاتب من خاللھ أفكاره 

  الخاصة وعواطفھ. 

البطل في ھذه الروایة صورة عن المؤلف ومن أعالم ھذا االتجاه عیسى عبید "ثریاً" حتى 

  )١(ء بال آدم".وطاھر الشین "حوا

  .االتجاه الرمزي الفرع الثالث:

ظھر ھذا االتجاه في الروایة العربیة متأخراً عن االتجاه الرومانتیكي وقد ظھر في بعض  

  وظ "اللص والكالب، الشحاذ، أوالد حارتنا". نتاجات الروائیین العرب أمثال نجیب محف

  )٢(ة في الروایات العربیة.والنقطة الھامة أن الرمزیة المحضة على طریقة الغربیین نادر

  الفرع الرابع: االتجاه االجتماعي.

كتاب المھجر من أبرز الذین  "اقترن ھذا االتجاه في الروایة العربیة باتجاھات أخرى ویعدّ 

ھذا االتجاه إذ صور الكثیر من المشاكل االجتماعیة والتقالید الشعبیة ومن  ساھموا في تكوین

  )٣(یمة وكرم ملحم كرم".أبرز أصحاب ھذا االتجاه میخائیل نع

وقد  السبعینیاتإن االتجاھات السابقة كانت أھم محاور الروایة العربیة قبل یرى الباحث 

عدھا إلى مرحلة جدیدة تنوعت إلى حد كبیر من وما ب السبعینیاتانتقلت الروایة العربیة في فترة 

ناحیة األسلوب والسرد والتخلص من األسس التقلیدیة للسرد كالعرض والعقدة، والحل كما 

تقدمت كثیراً في التخیل والتصویر أما من ناحیة المضمون أیضاً فقد حاولت استیعاب جمیع 

بع المحلیة وتناولھا بالتمثیل التحوالت التي حدثت في المجتمع المحلي مع الخروج عن طا

                                     
-١٧٥، ص ٢٠٠٤، مجلس النشر العلمي، الكویت،  ١بسام ،طقوس : المنھج النفسي في النقد الحدیث ، ط  -)١

١٧٧. 
 .٧٨، ص  ١٩٩٤،  ٣٨٨عرفھ ، ع محمد ،عزام،الروایھ العربیھ المعاصره ، مجلة الم - )٢
  .٦٥، ص ٢٠٠٩فضاءاّت للنشر والتوزیع ،  ١عزیز، علي ، العبیدي: الروایھ العربیھ في البیئھ المغلقھ ، ط  - )٣

-٩- 



 

على الھم القومي والصراع الطبقي والقضایا السیاسیة والتصویر" ولذلك كان اھتمامھا قائماً 

  وقضیة فلسطین والحریة والتحرر.

، عبد اومن أعالم الروایة العربیة في السبعینیات وما بعدھا جبرا إبراھیم جبرا، حنا مین 

  الرحمن منیف، الطیب صالح..

  .مطلب الثاني: اتجاھات الروایة العربیة في السبعینیات ال

إن ما ذكر حول نشأة الروایة واالتجاھات التي ظھرت فیھا كانت مطبوعة بطابع الروایة 

ظھرت ثورات عنیفة على الروایة التقلیدیة  السبعینیاتات وبدایة یالتقلیدیة، لكن في أواخر الستین

ھات جدیدة، وإن كانت ھي متأثرة بالغرب لحد بعید، إال المستھلكة، أدت إلى تحوالت في اتجا

   ):١(أن التأصیل والتكوین ظھرا فیھا في أسرع وقت ممكن، وھذه االتجاھات الجدیدة ھي

   .روایة تیار الوعي الفرع االول: 

مة على الروایة التقلیدیة، وقد بدأ في األدب الغربي في ركان ھذا االتجاه بمثابة ثورة عا

رن التاسع عشر وامتد إلى النصف األول على ید "ما رسل بروست (البحث عن الزمن نھایة الق

الضائع)، و(جیمس جویس أولیس"). وبھذا التیار ظھرت بلبلة في عالم الروایة، إذ قبل ذلك كان 

الطابع األساسي للروایة ھو تسلسل األحداث، وتفاعل البطل مع ھذه األحداث، لكن بظھور ھذا 

لمحرك ألسلوب، وأصبح اكتشاف العقل والباطن الخفي مثار االھتمام، ألنھ االتیار تغیر ا

  ).٢(األساسي للفكر والسلوك

  ومقومات ھذا االتجاه أو التیار تتلخص فیما یلي: 

  المونولوج الداخلي المباشر، وفیھ یغیب المؤلف، ویتم الحدیث فیھ بمضیر المفرد  -أ

  والغائب. 

  مباشر، وفیھ یحضر المؤلف عبر الوصف والتعلیق، المونولوج الداخلي غیر ال -ب

  ویقوم الحكي فیھ بضمیر المتكلم. 

  وصف الوعي الذھني للشخصیات.  -ج

                                     
 .١٠٨، ص  ١٩٩٥، دار االدب بیروت ،  ١: مكانة الالشعور في الروایھ العربیھ ، ططرابیشي ،جورج -) ١
 -٦٥، دار الجیل للنشر ، ص ص  ١٩٩٣، ٢لوعي في الروایھ العربیھ الحدیثھ ، ط: تیار ا غنایم ،محمود   -) ٢

٦٨.  
-١٠- 

 



 

  مناجاة النفس.  - د

  التداعي الحر من طریق الخیال والحواس.  -ھـ

  المونتاج السینمائي عن طریق تعدد الصور وتوالیھا.   -و

بھذا التیار الذي  السبعینیاتو الستینیاتن في فترة وفي األدب العربي تأثر روائیون كثیرو

أدى إلى ظھور التعبیرات الرمزیة في أعمالھم؛ منھم نجیب محفوظ (الشحاذ)، حیدر حیدر 

   ).١((الزمن الموحش)، ھاني الراھب (ألف لیلة ولیلتان)، وغادة السمان...

رجمة المكتوبة بھذا والذي ساعد على انتشار ھذه المدرسة الروائیة ھي الروایات المت

األسلوب ثم ترجمة مفاھیم علم النفس، وترجمة آراء فروید... حیث أثرت كل العوامل السیاسیة 

  ).٢(االتجاه في الروایة الغربیة في انتشار ذلك

  .الروایة الطلیعیةالفرع  الثاني:

ایة الطلیعیة، أو الرو لیعيھو االتجاه الط السبعینیاتاالتجاه الثاني في الروایة العربیة بعد 

تعني استخدام تقنیات فنیة جدیدة تتجاوز األسالیب والجمالیات السائدة والمعروفة، لكن والتي 

  بھدوء وبطء وتمھل. 

وقد تمیزت الروایة الطلیعیة باستخدام تقنیات السینما، والتقطیع إلى صور ولوحات مستقلة 

سترجاع االدام المونولوج الداخلي، وانطباعاً وإحساساً واحداً، كما تمیزت باستخ ھتعطي مجتمع

األخرى أسلوبھا الشعري،  اوالفالش باك في تصویر ماضي األبطال، كما أن من میزاتھ

  ).٣(احدة من زوایا مختلفة وعدیدةوالنسبیة أو النظر إلى الحادثة الو

العرب الذین تجلت ھذا العناصر في نتاجھم، جمال الغیطاني، صنع هللا  الروائیینومن 

د الرحمن منیف، إلیاس اھیم، أمیل حبیبي، جبرا إبراھیم جبرا، الطاھر وطار، عبإبر

  ).٤(...خوري

  

 

                                     
 .٦٨ ٦٥: تیار الوعي في الروایھ العربیھ الحدیثھ ، مرجع سابق، ص  غنایم ،محمود   -) ١
یب ، ترجمة وتحقیق محمود الرمحي ، دار غر ١روبرت، ھمفري  : تیار الوعي في الروایھ الحدیثھ ، ط  -) ٢

 .٦٣، ٦٢، ص  ٢٠٠٠للطباعھ والنشر، 
 .٩ – ٨، ص  ١٩٨٢،  ١عصام ، محفوظ: الروایھ العربیھ الطلیعیة ، دار ابن خلدون ، ط  -) ٣
  .١٩٦٢،  ٣، ع اآلداباحسان ،عباس: االتجاھات الفلسفیھ في االدب العربي المعاصر ، مجلة  -) ٤

-١١- 



 

 

  الروایة التجریبیة.الفرع  الثالث: 

ھذا االتجاه یعد أحدث اتجاه ظھر في العالم الروائي، والذي اعتمد علیھ المعاصرون بوصفھ 

مت الروایة التجریبیة على توظیف تقنیة جدیدة من أجل تجاوز واقعھم الفني المستھلك، فقا

الوعي والالوعي  وانثیالالبناءات واألحالم اللغویة، واستقالل تقنیات الشعور والالشعور، 

  )١(لغاء عنصري الزمان والمكان...واألحالم، وإ

وقد ظھر ھذا االتجاه بغیة بناء أدب مضاد لإلبداع المتعارف علیھ مسبقاً عن طریق تدمیر 

للروایة، والعناصر الفنیة، وتفجیر اللغة، والخروج على األنماط الروائیة السائدة البنیة الشكلیة 

نحو اإلبداع واالبتكار، والولوغ إلى عالم مستقبلي مجھول منقطعاً عن الماضي والحاضر، 

متفائالً إلى المستقبل. ومن أشھر الروائیین الجدد، أحمد المدیني حیث یرى أن الروایة ھي فیض 

لفظي یتجاوز العادي والمألوف خارجاً عن البناء الروائي السابق. ومن أشھر  لغوي وثراء

  )٢((ولم كامیلیا)، (قلب الغیرة).روایاتھ (زمن بین الوالدة والحلم)، 

  

  

  

  

  

  

                                     
 .٣٦٨، ص  ١٩٨٢،  ٢ة جورج سالم ، منشورات عویدات ،طس ، تاریخ الروایھ الحدیثة ، ترجمنالبر  )  ١

  .٣١٧المرجع السابق، ص )    ٢

-١٢- 



 

  

  : التحوالت في الروایة العربیة:المبحث الرابع

  ویقسم إلى مطلبین:

 ت على تحوالت: العوامل التي ساعدالمطلب االول                  

  الروایة العربیة آبان النشأة.                  

 : تحوالت المعمار الروائي العربيالمطلب الثاني              

  المعاصر.                  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : تحوالت الروایة العربیةالرابعالمبحث 

  

  النشأة. المطلب االول: العوامل التي ساعدت على تحوالت الروایة العربیة آبان

عند الحدیث عن ھذا الموضوع البد من عدة تساؤالت حول رصد تحوالت الروایة العربیة 

بعد أن تم تجاوز إشكالیة النشأة، فإن إشكالیة التحول تفرض ذاتھا على المتتبع الدارس، فإشكالیة 

عملیة  التحول في الروایة العربیة تتجاذبھا عدة تساؤالت تبلور عدداً من العوامل كانت وراء

  التحول في ھذا الفن المعماري. 

فھل كانت مسببات تحول الروایة العربیة ھي نفسھا مسببات تحول الروایة الغربیة؟ أم إنھا 

تتفرد جراء خصوصیة المنطقة العربیة؟ أم إنھا ما زالت مسكونة بتراثھا القدیم؟ أم أنھا 

  استطاعت أن تعي ذاتھا في مرحلٍة من مراحل الزمن؟ 

احث في عوامل تحوالت الروایة العربیة یجدھا شاخصة في مجموعٍة من العوامل ما إن الب

إن فترة الحربین العالمیتین األولى والثانیة  )١(بین سیاسیة.. واجتماعیة.. وثقافیة.. ودینیة و...

اعتبرت مرحلة تكوین األدب القصصي والروائي عند العرب. "فالحرب العالمیة األولى وما 

حداث وتحوالت في تركیب المجتمعات العربیة ومن تغیر في القیم والموازیین... تبعھا من أ

ومن تطور في الثقافة والسیاسة.. والوعي القومي.. واالنتفاضات الوطنیة و... إن ما سبق 

وما تبع ذلك من ھزاٍت وصدمات ساھمت في إفقاد المجتمع العربي  ١٩٦٧ھزیمة حزیران عام 

  . )٢(استقراره"

اللبنانیین إلى مصر بسبب الحروب والفتن الداخلیة أدت إلى انتقال الریادة إلى  إن ھجرة

أیدي المصریین "وبما أن الجیل الجدید منھم أقبل على العلوم الجدیدة وتعرفوا إلى الثقافة 

األوروبیة واطلعوا على أیدلوجیات التحرر واالستقالل فشكلوا أحزاباً سیاسیة تھتف بالوعي 

االعتزاز بالشخصیة المصریة  جتماعي والتحرر الوطني كما أسسوا صحفاً تبثّ السیاسي واال

  . )٣(والروح الوطنیة في الشعب"
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اب إن ھذه التحوالت كونت مناخاً جدیداً وجواً مختلفاً كان یتطلب جیالً جدیداً من الكتّ 

أخذ المعمار لیستوعبوه لیخرجوا منھ ثمرة جدیدةً لمجتمع جدید رنا إلى التقدم والرقي ولھذا 

الروائي العربي بعد الحرب العالمیة األولى طابع المحلیة والقومیة وبدأ یصّور فئات المجتمع 

  المصري أو اللبناني أو السوري أو العراقي...

  

اب في مصر صوروا مجتمعھم خیر تصویر ومنھم "ففي غمرت األحداث نالحظ ظھور كتّ 

م) ١٩٢٩فن الروائي ومن أعمالھ (األیام) (طھ حسین الذي لھ دور ھام في إرساء قواعد ال

  . )١(م)"١٩٣٥(وأدیب) عام (

  

حیث انتقد فیھا القضایا االجتماعیة والتعلیمیة والتربویة في المجتمع المصري أضف إلى 

م) ١٩٣١ذلك توفیق الحكیم الذي تحدث عن المشكالت االجتماعیة في روایتھ (عدوة الروح) (

  . )٢(م)١٩٣٧(ویومیات نائب في األریاف) (

  

وال یفوتنا اإلشارة إلى ظھور اتجاه (التحلیل النفسي) وبیان أثره على األدب الروائي والذي 

من عوامل التحوالت في الروایة العربیة في ھذه المرحلة والذي حمل لواءه  ھاماً یعد عامالً 

م) ١٩٣١ام (راھیم الكاتب) عالعقاد والمازني، فمن آثار المازني في ھذا المجال روایتھ (إب

  . )٣(م) والتي تعد منھجاً واضحاً من مناھج العقاد١٩٣٧(سارة) للعقاد عام ( وروایة

حیث بدأ الوعي القومي واإلحساس بالشخصیة العربیة حیث نرى  ھاُم  لقد كان لمصر دورٌ 

في لبنان ظھور روایات على غرار الروایات المصریة عالجت القضایا القومیة والمشكالت 

م) إللیاس أبو شبكة، وكرم ملحم الذي أنقذ ١٩٢٧العمال الصالحون) عام ( ( كروایة االجتماعیة

م) (ودمعة یزید)، ١٩٣٩الروایة اللبنانیة من ھاویة السقوط ومن روایاتھ (صرخة األلم) عام (
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و(صقر قریش) وقد جمع في روایاتھ االتجاه االجتماعي بكافة أبعاده، ومن أعالم ھذه المرحلة 

  طفي حیدر والذي تحدث في روایتھ (عمر أفندي) عن الكوارث االجتماعیة للحرب في لبنان ل

  العالمیة األولى وتوفیق عواد الذي یعتبر قمة الروائیین اللبنانیین ومن آثاره (الرغیف) عام 

  

     ).١( م) والتي تدور أحداثھا حول صراع العرب من أجل استقاللھم١٩٣٩(

في مجال العمل الروائي فنالحظ ظھور  ھاٌم  قد كان لھا دورٌ وأما البلدان العربیة األخرى ف

التاریخیة في روایتھ (صقر قریش)  األرناءوطجھود الفتة للنظر في سوریا كأعمال معروف 

م) أما في العراق واألردن والسودان فقد كان لھا دور في ھذا المجال من ناحیة الكم ١٩٢٩عام (

  . والكیف

  لمعمار الروائي العربي المعاصر.المطلب الثاني : تحوالت ا 

إلى مجموعة من العوامل ساھمت في إفقاد عند الحدیث عن ھذه التحوالت ال بد من اإلشارة 

المجتمع العربي استقراره كفشل مشروع الوحدة العربیة، وتالشي المشروع القومي واجتیاح 

ى المناخ العالمي الحالي بیروت وحرب الخلیج األولى والثانیة وفشل عملیة السالم باإلضافة إل

  ونظرتھ إلى اإلسالم وانھیار المعسكر االشتراكي.  

ھذا باإلضافة إلى عوامل الھجرة وما یترتب علیھا حیث صار لدینا شعوب مھاجرة مقتلعة 

من أوطانھا لھذا السبب أو ذاك وصار لدینا مثقفون مھاجرون وثقافة مھاجرة مما أدى إلى 

  نتجت عشرات الروایات في المھجر. أُ  وجود روایة مھاجرة حیث

ومن التحوالت الحدیثة دخول الكتابة النسائیة إلى میدان السرد الروائي حیث أدى إلى حیویة 

واضحة لواقع الروایة العربیة الجدیدة. صار ھناك منطق أنثوي للسرد، یقارب حیزاً ظل مغلقاً 

   ).٢(لصغیرة.. التفاصیل.. قراءة الرجللقرون أمام الرجل حیث كان عالم األنثى البیت.. الھموم ا

أو التسلیة أو منبراً إللقاء المواعظ  التفكھإن أعمال ھذه المرحلة لم تعد سبیالً من سبل 

والنصائح أو وسیلة لعرض المعلومات والمعارف بل أصبحت الغایة فنیة وأصبحت الكتابة في 
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كل وسائل النجاح من أجل إخراج ھذا الفن عمالً یعتریھ صاحبھ ویتثقّف من أجلھ ویبحث عن 

  . )١(عملھ عمالً فنیاً رائعاً یجمع بین الرسالة االجتماعیة والفنیة

ففي ھذه المرحلة استطاعت الروایة العربیة أن تتطور وتتقدم كثیراً حیث تخلصت من 

نقیصة الشكل واألسلوب حیث ظھرت تحررات في مضامینھا وأشكالھا مقارنة مع الشكل 

بق عن ناحیة الموضوع والمحتوى حاول الروائیون الجدد بعد نجیب محفوظ الذي الروائي السا

أسس البناء الفني للروایة العربیة وبلغ بعدھا حد الذروة من استیعاب كل التحوالت التي وقعت 

في المجتمع العربي دون العنایة بطابع المحلیة وحصر أنفسھم فیھا كالجیل الماضي فمن ھؤالء 

برا، غسان كنفاني، حنا مینا، عبد الرحمن منیف والطیب صالح و.. فإن أعمال جبرا إبراھیم ج

ھؤالء وإن اختلفت من حیث المستوى الجغرافي لكنھا تلتقي في قضایا وموضوعات مشتركة 

 كالحریة، التحرر، السیاسة، االنتماء الوطني والقومي، القضیة الفلسطینیة، والصراع الطبقي

)٢(.   

الشكل فظھرت تنوعات في أسالیب السرد.. وتعدد التقنیات في المزاج أما التحوالت على 

بین الوصف والتذكر والمشاھدة الحواریة كما حاولوا التخلص من عقدة االنبھار واإلعجاب 

  بالثقافة الغربیة من حیث الخطف السریع للفكر األوروبي والتمتع بحریة القول واالعتراف... 

مؤسسات التقلیدیة العربیة وتأثرھا مباشرةً بریاح الروایة والتعبیر خارج نطاق رقابة ال

  .العالمیة الھائجة

أما من حیث الشخصیات فلم تعد شخصیات تقلیدیة، فكثیر منھا تتنقل في أماكن عالمیة  

  عریضة وتناقش أفكاراً عالمیة، وترصد أمكنة غیر مألوفة وغریبة على كل ما ھو سائد.

ة في الزمان والمكان.. وطرح الحوارات.. وتأمالت في انتقال الشخصیات الروائی إنّ 

إشكالیات اجتماعیة وفلسفیة وبیئیة مغایرة.. تجلیات أخرى للنص الجدید، الذي یمكن اعتباره 

  .)٣(تحوالً جدیداً للروایة العربیة في وقتنا الراھن

الثقافة العربیة  على ما تقدم یكمن القول أن الروایة العربیة الجدیدة، نزلت إلى میدان بناءً  

  وھي متسلحة بكل ما وصلت إلیھ الحضارة الراھنة. 
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فوجدت نفسھا في خضم عالٍم معقد.. لم یعد یحتمل الثنائیات التقلیدیة في السرد السابق والذي 

یتمثل بین الخیر والشر.. المناضل والخائن.. المؤمن والملحد.. العربي واآلخر.. السلطة والفرد 

التشظي و بالتمرد ةحشائھا كل ما ھو جدید جراء التحوالت الجدیدة والمتمثلو... بل حملت في أ

فقدان الھویة.. االنتصارات الفردیة الصغیرة كل ذلك أصبح انعكاساً  والعجز والنفي و الروحي

لروح الكاتب المأزومة ولروح شخصیتھ أیضاً وھما بالتالي انعكاس لواقع مأزوم خاٍل من 

   ).١( القناعات

بد من إشارة أخیرة إلى التحوالت التي طرأت على التقنیة السردیّة والتي شملت بنیة وال    

الروایة حتى على مستوى المفردة التي أخذت ھي األخرى تتحول إلى شكل جدید مخالف آللیة 

الكتابة التي سادت في الروایة التقلیدیة، حیث أصبحت اللغة تمثل شكالً من أشكال االنزیاح 

كتابة الروائیة، وما أعمال إلیاس خوري والغیطاني والغزاوي وأمیل حبشي  إال الجدید في ال

   ).٢( خیر شاھد على ذلك
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  : بدایة الروایة في االردن.المبحث االول

  ویقسم الى مطلبین:

  : البعد التاریخي.المطلب االول                      

  .: البعد االجتماعيالمطلب الثاني        

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : بدایة الروایة في األردنالمبحث األول

ظهور عدد من  األردنة الثقافیة إلمارة شرق من العوامل التي ساعدت على تطور الناحی 

م حیث كانت هي الجریدة ١٩٢٣الصحف الیومیة والمجالت مثل جریدة "الشرق العربي" عام 

العلمیة والسیاسیة واألنباء المحلیة  واألبحاثالرسمیة للحكومة وكانت قائمة على نشر المقاالت 

صدر العدید من الصحف والمجالت كما ظهرت جریدة " األردن" في عمان في العام نفسه و 

  ).١(كالرائد، والوفاء، والجهاد، والنسر

انتشاراً من القصة ألن الشعر یعتمد على البیئة اعتماداً  أكثرلقد كان  الشعر واللغة والمقالة  

  تلك األسس التي یجب ان تتوافر في القصة. إلىوال یحتاج  أساسیا

الة ولم یكن اعتمادھا على القصة یصل الى حًد لقد كان اعتماد األمارة على الشعر والمق

  اعتمادھا على المقاولة والشعر في الصحافة .

اً حدیثاً لھ أصولھ وقواعده التي جاءت لى مقومات ولذلك یعُد فني یحتاج إصألن العمل القص 

 واطالعاً على حضارةً  أكثرمن الغرب والدول العربیة المجاورة ألن الدول العربیة كانت  إلینا

  ).٢(الغرب

م حیث ١٩٢١أما اإلمارة فقد كانت في حالة بدائیھ حین دخلھا األمیر عبد هللا بن الحسین عام 

كان أدبیاً وشاعراُ، كما كان في حاشیتھ وفي من لحق بھ من بعد جماعة من كبار الشعراء 

ن الزركلي، ، واللبنانیین، ومنھم (الشیخ فؤاد الخطیب، خیر الدیوالعراقیینواألدباء السوریین، 

عبد المحسن الكاظمي، مصطفى الغالیني، محمد الشریقي ، تیسیر ظبیان ، وشكري شعشاعة ، 

  ).٣) (احمد النجفي.. وغیرھم
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على األدب العربي  اإلطالععبد هللا كان واسع  األمیرویذكر الدكتور ناصر الدین األسد ان 

العدید  الناشئة اإلمارةفي تلك  حیث توافدت على مجالسھ األدبوالتركي حیث كان یقیم مجالس 

  آنذاك. األدبیةعامره بالعدید من الفنون  األدبیة ةحیث كانت مجالس األدبالت امن  رج

من  األدبیةفبعد أن فتحت األمارة نوافذھا للعدید من االتجاھات الثقافیة وفدت الیھا النھضة 

  ).١( ولیدة الداخل األدبیةالخارج حیث لم تكن نھضتھا 

 االستقرارعلى الفتن الداخلیة ووجدت نوع من  ةفیھا وقضت الدول األمنتتب فحین اس

الداخلي قامت الدولة بنشر الوعي وببعض جوانب اإلصالح وھذا ما یمثل اللبنھ األساسیة التي 

  ).٢(بشكل تدریجي باالزدھاروأخذت  األدبیةتمت من خاللھا الحركة 

المنطقة  أحداثجعلتھ في قلب  ةتھ ھزات عمیقالتطور التدریجي الذي شھدتھ األردن رافق إن

) ام بعد ١٩٤٨سواء كان ذلك قبل عام ( الفلسطینیةبالقضیة  بارتباطھالعربیة خاصة فیما یتعلق 

  ).٣(توحید الضفتین ثم الفترة التي تلت االحتالل الصھیوني لفلسطین

) وتوحید ١٩٤٦( تالھا من استقالل عام " ومااإلمارةاألردن "  مع  ترسیخ المسیرة لشرق

بعد ان كان الشعر ابرز  األدبیةفي المسیرة  جدیدة أدبیھ) ظھرت عالمات ١٩٥٠للضفتین عام (

  ).٤( بدأت القصة والروایة والمسرحیة والنقد األدبي في الظھور ،الفنون األدبیة السائدة 

الحركة ودوره الھام في تطور  المجاورةالثقافي على الشعوب العربیة  لالنفتاحلقد كان 

الشعب الفلسطیني دور القصة وماھیتھا في حیاة الشعوب  أدركالقصصیة في فلسطین حیث 

م ١٩٠٨حیث صدرت مجلة ( النفائس العصریة) بعددھا األول لصاحبھا خلیل بادیس عام 

  ).٥( وأصبحت تصدر مرتین في كل شھر وكان مقرھا مدینة القدس

یات على اختالف مواضیعھا افال یخفى ما للرو وقد ورد في مقدمة العدد األول من النفائس" 

ما  إلىالمدینة بالنظر  أركان أعظممن التأثیر الخطیر في القلوب والعقول حتى اعتبرت من 

                                     
 .٤٩الدین األسد: االتجاھات األدبیة، مرجع سابق، ص ناصر  -) ١
 .٢٣٤عیسى الناعوري: ثقافتنا في خمسین عاماً، مرجع سابق، ص  -) ٢
 .١٠-٩، ص ١٩٨٦خالد الكركي: الروایة في األردن، مطبعة كتابكم، عمان،  -) ٣
  .١٠المرجع السابق، ص  -) ٤
  .٤٥ابق، ص ناصر الدین األسد: االتجاھات األدبیة، مرجع س -) ٥

-١٩- 



 

وعقد النیٍة  األذھانوما تنطوي علیھ من العبر وتنویر  األخالقتستنبطھ من الحكمة في تثقیف 

دبیة ، والفكاھات العصریة ، وغیر ذلك من ھذه المجموعة نظمتھا من الروایات األ إصدارعلى 

  ).١( أدیبمطالعتھ كل  إلىوق تما ی فالنوادر واللطائ

من غیرھا  أدبیا إنتاجا األكثرانتشاراً ألنھا  أكثروكانت  اإلمارةالقصة القصیرة زمن  بدأت

ھ او الترفی أو المتعةحكي سواء كان الھدف منھا فكانت ولیدة الواقع الذي یُروى ویمن القصص 

مواقف الشجاعة والبطولة والتضحیة والدفاع او  إثارةوالعواطف من خالل  األحاسیسدغدغة 

  ).٢(من مغامرات وصعاب أصحابھایالقي  االنھزام او ما یتعلق بحكایات الحب والغرام وما

من حیث بنائھا الفني معتمدةً على  ساذجةلقد كانت القصة السائدة آنذاك قصص قصیرة 

  حیث اخذ ھذا النوع من القصص یسیر ضمن مطلبین أساسیین : ،التقلیدي السرد أسالیب

   .البعد التاریخي المطلب االول: 

حیث یجد الدارس كماً كبیراً من القصص التاریخیة  حیث یلحظ كتابات " محمد امین 

) وواقعة وادي موسى عام ١٩١٩الثورة العربیة الكبرى كواقعة معان ( أحداثالكیالني" عن 

)١٩٢٠.(  

د من اإلشارة الى الدور الذي قام بھ الدكتور " محمد صبحي ابو غنیمة" حیث تُعد  والبَ

حیث توظف ھذه  ،أولى األعمال القصصیة في األردن )٣"(اعمالھ القصصیة " اغاني اللیل

  ).٤( المجموعة لغایات ادبیھ ، واخالقیھ ووطنیة

ان "تور ھاشم یاغي حیث یقول في ھذه المجموعة القصصیة یورده الدك آخروھناك رأي  

فیھا تدخل سافر وضعف في التكنیك القصصي وتعبیر نثري مباشر وتقریر عالي النبره مع 

  ).٥"(االخذ بفكرة الوعظ والتوجیھ المباشر والجري وراء المغزى الصارخ

                                     
 .٢٣محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٢٤-١٢٣عیسى الناعوري: ثقافتنا في خمسین عاماً، مرجع سابق، ص  -) ٢
  .١٩٢٢محمد صبحي أبو غنیمة: أغاني اللیل، دمشق،  -) ٣
 .١٧-١٦خالد الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٤
  .١٦٦، ص١٩٦٦ھاشم یاغي: القصة القصیرة في األردن وفلسطین، معھد الدراسات العربیة، القاھرة،  -) ٥

-٢٠- 



 

بقصة تاریخیة قصیرة لم تأخذ منحى القصة القصیرة او  تبدأان مسیرة القصص التاریخي 

لركس بن زاید  )١( لطویلة بل راوحت بینھما، وھي "ابناء الغساسنھ وابراھیم باشا"القصة ا

) والتي یروي من خاللھا المؤلف حكایة إبراھیم ١٩٣٧العزیزي حیث صدرت  عام (

الضمور"شیخ الكرك" آنذاك وتتعرض المدینة لغزو إبراھیم باشا ( ابن محمد علي الباشا) أثناء 

  الثینیات من القرن الماضي).غزوه لبالد الشام في الث

سر القوات الغازیة لوالدي إبراھیم الضمور " السید وعلي " تدور أحداث القصة حول أ

ومساومتھ بھما على المدینة ولكن ابراھیم الضمور یرفض ذلك ویتمسك بالمدینة وعدم 

، زعیم وهللا، ال وهللا "ال ).٢( المساومة علیھا على الرغم من كل الضغوطات التي یتعرض لھا

الكرك یتجرع حلوھا ومرھا، زعیم الكرك یحمل ثقیالت حمولھا... زعیم الكریك یحمل خیرھا 

" تحاولوا إقناعي .. وهللا ال أسلم المدینة... ولو أحرقوا السماء فوق السید وعلي وشرھا ... ال

)٣.(  

ع والذي رالقصة بھجوم القوات الغازیة على المدینة ویصدھا جیش المدینة  أحداثتنتھي 

  وتلتھم النار" السید وعلي" على مرأى من أھل المدینة.،العمانیین  

وعدم المساومة على  ،ان قصة العزیزي ھذه تكرس معاني البطولة والتضحیة والفداء للوطن

تھا، وأسلوبھا موفقة في حبكتھا. ااما من حیث أسلوب الكاتب فالقصة قویة في حوار،مقدراتھ 

ة في أحداثھا حیث وردت إشارة قریبة العھد بتاریخ صدورھا ، تصنفھا وجمیل ،قویة في لغتھا

  .)٤(على أنھا روایة تاریخیة موفقة في حبكتھا

  ).٥"(: "این حماة الفضیلة االجتماعيالبعد  المطلب الثاني: 

) منسویة لفتاه ذیلتھا بتوقیع ١٩٤٠ظھرت ھذه المذكرات على صفحات " الجزیرة" سنھ (

سیر ضبیان طلبت صاحبة یموعة من الرسائل تلقاھا المؤلف ت) فھي مج"ا،ب،ج،د" ( ابجد

                                     
 .١٩٣٧كس بن زاید : أبناء الغساسنة وإبراھیم باشا، مطبعة تیم فلسطین، ور -) ١
 .١٨خالد الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٢
  .١٩سابق، ص المرجع ال -) ٣
 .١٩-١٨، ص خالد ،الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق،  -) ٤
  .١٩٥٨تیسیر ، ضبیان: أین حماة الفضیلة، منشورات دار الجزیرة للصحافة والنشر، عمان،  -) ٥

-٢١- 



 

شرت ھذه المذكرات نشرھا في جریدة " الجزیرة" التي كان یملكھا " تیسیر ضبیان" حیث نُ 

حماة الفضیلة"  وتشكو من  أینھا في كتاب عنوانھ " مذكرات على صفحات الجزیرة ثم طبعال

مھا حفاظاً على سمعتھا وشرفھا عندما الحقھا احد خاللھا ضغوط مجتمع اضطرھا للھجرة وا

المستھزئین من اصحاب المال والجاه حیث وصفت ھذه المذكرات بانھا تمیط اللثام عن حوادث  

رھیبھ تثیر اللوعھ، اضطرتھا للنزوح لبلد اخر تقول " ابجد"  " ان شئت ان تحنو على قلب 

صدر صفحتك لھذه الصخرة  فافسح، ائسةب،وبنت  یائسةٍى، وتحُن الى فتاه محطم ونفس حرّ 

  ).١" (المضنیةوالقصة ،الداویة 

لقد تناولت ھذه القصة مستوى متخلفاً من التفكیر االجتماعي ، وعدم الرضا عن اختالط 

العاملة علماً ان الفتاة كانت  المرأةتجاه  البائسةالنظرة االجتماعیة  إلىالجنسین كما تطرقت 

  . أمھا بإعالةعاملھ لتقوم 

  كما نلحظ من خاللھا رغبة الفقراء بالزواج من األغنیاء  وھذا ما كانت تقوم بھ والدة "ابجد"

من خالل سعیھا الحثیث لزواج ابنتھا من أحد الوجھاء ذوي المال دون أدنى مراعاة للمبدأ  

 فالقصة تقوم على شخصیتین رئیسیتین  األغنیاء،او االجتماعي الذي یتصف بھ ھؤالء  األخالقي

  ھما الفتاة " ابجد" " والوجیھ الثري" وأبجد اسم مستعار كما یقول المؤلف.

  

توفي والدھا بعد ان انھت المرحلة الثانویة مما اضطرھا للعمل نظراً للظروف المعیشیة 

  فلیس من وسیلھ امام الفتاة اال العمل من اجل اعالة نفسھا ووالدتھا. ،السائدة

رجل من اھل  بعةمتا یقلقھاوعرفت معنى الیتیم وكان  لقد عانت الفتاة الظروف القاسیة

  الیسار لھا.

حیث یقوم بمتابعتھا ومضایقتھا حیث تقول " أخذت اطل من خلف ستار احدى النوافذ فرأیتھ 

  ).٢"(م األنتظار فقفل راجعاً من حیث اتىان سئ لبثواقفاً كالتمثال ال یریم ، ثم ما 

                                     
  .٧، ص ١٩٥٨، عمان، مرجع سابقتیسیر ، ضبیان: أین حماة الفضیلة،  -) ١

 -٢٢-                     .١١٧سابق،صالمرجع ) ال ٢



 

ن امام األم اال الموافقھ على الوجیھ سعیاً وراء مالھ ونظراً لظروف العائلة السائدة لم یك

  التي یتصف بھا. الالأخالقیةووجاھتھ على الرغم من تقدمة بالعمر وصفاتھ 

أما الفتاة فكان موقفھا الرفض فلم یكن امام الفتاة من طریقة لتخلص من ذلك اال الفرار من 

  المدینة حیث فعلت ذلك.

اول ید تمتد الى یدي اذا توفرت في صاحبھا شروط الشرع، قائلة" آلیت على نفسي ان اقبل 

  ).١بقطع النظر عن مقامة االجتماعي وثروتھ وتكوینھ الجسدي "(

علماً ان " الوجیھ" یمتاز بقصر القامة ورجل في خریف العمر رأسھ دقیق سكیر یحمل 

  لھ بنات وبنون. ، عصا فضیھ دائماً 

نظر ھ یعید نشرھا " لیلفت اب جاء في مقدمتھ اننشرھا في كت بإعادةفقام "تیسیر ضبیان" 

الفاتكة التي  األخالقیةتلك السموم  إلىصحاب العالقة أالكریم و المسؤولین على تربیة النشىء

  ).٢( تحدثت عنھا صاحبة المذكرات

الیومیات  أوبقولھا " وھا أنا ذا أثبت بعض محتویات ھذا السفر النفیس أو المذكرات القیمة    

ووصایا غالیة وعظات  ثمینةنصائح  ضمنھافراشھ وقد  إلىة التي یدونھا والدي كلما آوى الخالد

  .)١(ما أفاد من تجارب الحیاة، ویتعین بكل فتى وفتاة ان یدبرھا ویعیھا" زبدهبالغة ھي في الواقع 

فھو یصور المجتمع أشبھ بالغاب وأن الشباب وحوش ضاریة " لھا أن تفترس كل ما طاب 

لمخدرات الشریفات وال سیما اللواتي ابتالھن هللا بنعمة الجمال... عابثین بجمیع لھا من ا

  .)٣("المحرمات ... وضاربین بجمیع االعتبارات عرض الحائط

  

  

                                     
 
 .١١٩،ص تیسیر ضبیان: أین حماة الفضیلة،مرجع سابق ) ١
 .١٢٩ ،صسابق المرجع ال -) ٢
  .٤٨المرجع السابق، ص   -)٣

-٢٣- 
  



 

بالحیل ... ویحاولون تشویھ السمعة ، وإن شباب المجتمع یعیشون في فوضى وسلون " یت

  ).١( والغرائز..." األخالق

  السابقین المتمثلین بالقصص التاریخیة والبعد االجتماعي لبینالمطیلحظ مما تقدم ان 

األساسیة التي بني علیھا القاصون  البنیة نفي الھم االجتماعي) ال یمثال أولى( محاوالت  

مما  األخرىواكبوا عملیة االنفتاح على المجتمعات  ألنھمفي فترات الحقھ  أعمالھماألردنیون 

وتطورھا مع الحدث من ناحیة  األحداثوسرد  ،وع من ناحیةتتطور ملحوظ في الموض إلىأدى 

  القادمة. األبوابوھذا ما نلحظھ في  ،أخرى

                                     
  .١٤إبراھیم السعافین: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  ) ١

-٢٤- 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني: تجارب في القصة الطویلة

  

  

  

  

  

  

  



 

  تجارب في القصة الطویلة :المبحث الثاني

  

تخدم معنى ر من القاصین اسیبالروایة الن كث األمرعند الحدیث عن القصة الطویلة یختلط 

  المعنى ذاتھ. إلىالقصة الطویلة للداللة على الروایة فكالھما یؤدي 

بمفھومھا القدیم : ھي لون من القصص حافل بالسحر والبطولة والخیال وضروب  فالروایة

  المستحیالت.

القصة الطویلة بمفھومھا الحدیث : تعني الشكل الجدید الذي تطورت عنھ الروایة  أما

  ).١أبعاده (بكافة  اإلنسانيقصة واقعیة فنییھ تقوم على معالجة الواقع  وأصبحت بمفھومھا القدیم

تھا ألنھا تتناول موضوعاً اراً نظراً لسھولة كتابتھا وقراءانتش أكثرأما القصة القصیرة فكانت 

  .. والتسلیة.واحداً على األغلب والھدف من كتابتھا ھو المتعة 

 متشعبة أحداثھاتاً أطوالً في كتابتھا وقراءاتھا الن في حین أن القصة الطویلة تستغرق وق

  .ومتشابكةوأماكنھا متعددة وحوادثھا كثیرة 

یعمل فیھ الخیال فلم یعد الھدف  ءً ف من الواقع بناؤلّ یتتطور وتتعقد ضمن امتداد زمني  حیث

  ).٢( محكمٌ  مترابطٌ  ة بل ھي عمل فني معقد وبناءٌ رمنھا ما كان مطلوباً من القصة القصی

فترویھا ،  حكایةمن حیث صعوبتھا النھا لیست مجرد  األدبضروب  أكثرمن  الروایةوتعد 

صعب وال بَد ان یكون المؤلف متثبتاً   فنيٌ  تصورتھ في دفتر، انھا بناءٌ  أووال مجرد خبر سمعتھ 

  من قدرتھ على مواكبة ھذا العمل .

بعضھا مع بعض وتعاملھا مع  تتضح بالوصف الكالمي بل من خالل تعاملھا فشخصیاتھا ال 

تقرأ تشعر ان وراء  وأنتما في القصة  أصعبالناس، فھذه الشخصیات تقوم على الحوار وھو 

  ).٣( كل سطر منھا جھد مبذول  ووراء كل شخصیة تصوراً واقعیاً سلیماً 

  

  

  

                                     
  .١٣١-١٣٠محمد سیف الدین)، اإلیراني: ثقافتنا في خمسین عاماً، مرجع سابق، ص ( -) ١
 .٨٦،ص(محمد زغلول)، سالم: دراسات في القصة العربیة الحدیثة، شركة اإلسكندریة للطباعة -) ٢
  .١٤٠ص.١٩٤٥، عمان، مرجع سابقشكري شعشاعة، مذكرات،  -) ٣

-٢٥- 



 

 األدبيان "مذكرات" شكري شعشاعة یمكن ان تَعد من المحاوالت األولى في ھذا لمضمار 

التي بشرت بحركھ  األولى األعمالھا الفني لم یعَد مكتمالً ولكنھا تعد من أن بناءالرغم  على

  .)١(ادبیھ في مجال القصة الطویلة

ونشدان  لآلخرینیقول المؤلف انھ كتب ھذا العمل في بدایة شبابھ وذلك بھدف تقدیم العظات 

  .)٢(للكاتب قارئالخیر لكل 

حیاتھ ویعرض صور لمفاسد الحكم التركي القائم  صورة للمجتمع من خاللتعرض القصة 

  على الظلم من خالل التحكم برقاب الشعب والبطش بالمعارضة القائمة ضد الحكم التركي.

نظام التعلیم الفاسد وتفشي صور النفاق االجتماعي واستغالل الطبقات الفقیرة  إلى وأشار

  .)٣(س في مسكن واحدوتدني مستوى المعیشة حیث كانت الحیوانات تعیش مع النا

في تنشئتھ االجتماعیة والثقافیة ورمز المؤلف لنفسھ بالطفل  وأمة أبیھركز المؤلف على دور 

حیث یقول " لیس من عجب فالطفل في غرة شبابة وفي بدایة الشوط من حیاتھ یتذكر ولم یعض 

  .)٤(الیك اال بجزٍء یسیر من ذكریاتھ

نصف قرن مضى حیث صور الحیاة التي من  أكثررسم المؤلف شخصیات عصره قبل  

 واالنتھازیةكانت سائدة آنذاك ، وطبیعة التفكیر ونمط السلوك وتنوع الشخصیات بین النفاق 

  والسلبیة المریضة.

فھناك شخصیة الطبیب وھو نموذجاً للشخصیة المتعالیة الذي ال یھتم بعملھ مستغالً لمھنتھ 

  .)٥(لتحایل على مرضاه  من خالل مھنتھالدجل وا أسالیبیحاول جمع المال من خالل 

  

رات یورة الحاكم التركي المتسلط على خأما الشخصیة الثانیة فھي "جالل بك" وھي ص

" وھو یسرف على حساب العرق إداريفھو جاھل في عملھ كحاكم  األمةومقدرات  األرض

لناس كوسیلة المنھوكة ، واالدمع الجاریة، ویدعي السھر على مصالح ا األجسامالمتصبب من 
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. ویزور القریة ، ویستقبل ویشبع بالتعظیم ، ولكنھ ال یسأل عن مظلوم األعصابخبیثة لتخدیر 

  ).١(المھذب  اإلنسانياو منكوب ، وتنقصھ قواعد السلوك 

" فاذا أنس من مضیفھ غفلة أخراج لسانھ سخریة منھ ، واستھانة بأمره ، وھو ینتقد مشیة 

یحتفي الحاكم بھ ، ویظھر مجاملة لدیة ، ویدھش الناس من ھذا  القادم ولحیتھ ، وحین یقترب

  .)٢(ویبتسمون آسفین "

تسارع الى استرضائھ، فاذا بخیل تطل ، وركب یھل وحاكم طویل القامة ،  البائسة" والقریة 

عریض المنكب ، بارز الكرش ، یقتلع رجلیھ اقتالعا على كثیر من الصلف والزھو ، ویتشدق 

حدیث ، یطرب لسماع الثناء من الشیخ وجماعتھ ، واعترافھم بالعبودیة لھ ، ولو في ال ویتفاصح

  .)٣(أنك رأیتھم وھم یتبارون في تحقیر أنفسھم أمامھ لتندى جبینك خجالً"

ین ألھدافھ یر القروسخّ وقدم الكاتب صورة " للشیخ علوش " ھي نموذجاً لشیخ متسلق ُی 

یقوم على  وإذاللھا األمةي ووسیلة من وسائل معاناة الخاصة فھو صنیعة من صنائع الحكم الترك

ضحك الوالء والطاعة فھو یتقن شخصیة الممثل البارع الذي ُی  وإذعانمجاراة الحاكم التركي 

انصرف یشرع بقذفھ  وإذاكلمة الترحیب  ّد لباكین إذا حضر الحاكم التركي یُعبكي االضاحكین وُی 

  وتعدد مساوئھ" 

ولي النعم ، لقد أراد هللا لنا الخیر بوالیتكم ، فحلت البركات ،  " یا صاحب السعادة ، یا

وازدادت  الخیرات، وأورقت الصخرات، وساد الرخاء ، وازدھر البلد بالعمران ، جزاكم هللا 

  .)٤(خیر الجزاء ، وأدام علینا ظلكم وأمد في حیاتكم"

" الشیخ عیاض" فھو  التربیة والتعلیم آنذاك یورد شخصیة أوضاعوعندما یستعرض الكاتب 

لبذاءة ع یوفحشھ یھابھ الجم بذاءتھوضیع لمھنتھ فھو ال یقدم غناًء لتالمیذه ینثر علیھم  أنموذج

  ولقربھ من الحاكم. وفحشھلسانھ 

تحرشاً  ھؤالءوفحشاً ، وتالمیذه تنكراً ، كما یزداد  " وتمضي أیام فیزداد الشیخ  بذاءةً  

قراره في منصبھ، وابتدأ  جاء شیخھم ، وقرّ  فإذان فیما بینھم وتحدیاً وعناداً، وذات یوم یأتمرو
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التركي ، إذا أخذ ب) في تالوة ما ھو مفھوم ،أو غیر مفھوم من ھذا ( المشذّ  الدرس واخذ تلمیذٌ 

تلمیذ في ھذه التالوة ، وأغمض  الشیخ عینیھ ، وراح في نومھ الخفیف ، عمد خبیث منھم إلى 

ثم ، ھو یوصل الحبل بعمامة الشیخ في ریث وسكینة فة ، فإذا حبل متصل ببكرة في سقف الغر

، فیداعب الصلعة العمامة ترتفُع الى السقف ، ویھب النسیم علیالً خصِ فأذا  ،یجذبھ في اناةٍ  راً

إلى  الملساء ، فیشعر الشیخ بالخصر ، ویحس في رأسھ خفة لیس لھ بھا عھد من قبل ، فیفيء

  بینھما ما كان یفصل  یفصل ، الرأسھعلى أم  عمامة ، فإذا  ھيوعیھ ، وترتفع یده الى مكان ال

  

دائماً، ویفتح عینیھ في شيء من المبادرة والدھشة ، فیرى عمامتھ في الصمیم من السقف ، 

على أصوات التالمیذ المخنوقة ، فقد كانوا في  دھشتھوقة في الھواء ، ویفیق من شنمتترنح 

لخوف البالغ من شیئین : لسان الشیخ ؛ وعصاه وینھض غمرة من الضحك الساخر ، وشدة من ا

الفضفاضة فیجلعھا ، ثم یمثل  بتھجالركن ، ظاھرة األناة ، فیعمد إلى  ھادئالشیخ من مجلسھ 

  .)١(فصالً نسدل علیھ الستارة"

  القریة. أفرادبین  العدالة إقامةان شخصیة " رخ الشطرنج" تلك الشخصیة التي تمثل 

اھر یبدیھ ، ویؤذیك باطن یخفیھ ، یكثر من الصالة والتسبیح، ویلوح " وقاض یغرك منھ ظ

وحركة ید ما سقطت على شيء واستطاعت سلبھ اال فعلت ، ، لك النفاق في ھزة رأسھ األصلع 

غزوك بالدموع لینفى عنھ الشبھة ، أقبل على القضاء بسب الرشوة ، وطرد یمعجزة في النفاق ، 

ح كبیر القضاة، یسخر المخدوعین بشعوذتھ ودجلھ للخدمة في شر طردة، وأعید للقضاء، وأصب

بیتھ ، ولقد تسلل بنفوذه الرسمي ومصانعتھ للرؤساء، وادعائھ للصداقة ولو بالدموع عند 

  .)٢("الحاجة

"ھو عالم ، فیما یدعي ، وھو قاضٍ عادل ، وخلیفة في الطریقة الرفاعیة ، أو غیر الرفاعیة 

الشطرنج" كما یقول عن نفسھ ، وھو الحسیب النسیب ، ومع  ، لیس یدري الصبي، وھو "رخ

كل ھذا ، إن كنت صاحب قضیة ینالھا نفوذه ، أو لسانھ نكبك في منال یده منك ، أو كنت " 

درویشاً" على طریقتھ، مخدوعاً بشعوذتھ ودجلھ ، سخرك للخدمة في بیتھ ، أو ألي عمل في 
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طریفة حبذھا وحببھا إلیك ، فتشتري ، فیقاسمك ما  في السوق ولمح فاكھة وإیاهبستانھ، أو كنت 

  ).١..."(أحرزت بمالك

  أما بطل القصة فتمثل بشخصیة الطفل .

ھذا الحزن الصامت ، وإن شئت فقل ھذا الصمت الحزین ، یرافق  أكان" وال یدري الصبي 

سبقھ  ھو یعلم ان قدوترك الثكل وخلف الموت ؟  ما أمھ جري الطبع ، وسوق الفطرة ، أم ھو

إلى  یجيءكلھم طواھم الموت قبل ان  إخوانھعدد لیس بقلیل  من البنین ، وأن ھذا العدد من 

  ).٢..."(الدنیا ، وان أبویھ شجیا بغصة الثكل ، وطعما مرارة الفقد ، وذاقا حسرة الموت 

ي ف واالقتصادوالھدوء  اآلخرینه على مبدأ التسامح والصداقة مع اھذا الطفل الذي رباه والد

فھو بطل القصة  وأخطائھأمور الحیاة ، وعلیھ ان یتدرج في حیاتھ ویستفید من كل تجاربھ 

ومؤلفھا یرصد من خاللھا معالم طفولتھ من خالل ذكریات الماضي وتاریخھ وعوالمھ وطبیعة 

للحاكم من خالل  باإلخالص المتظاھرة المستبدةمجتمعة وتسلط الطبقة الحاكمة والحاشیة 

الظلم على رقاب المواطنین فكل شخصیة من شخصیات القصة ناطقة بحالھا  أشكالممارسة 

انھا الوالء وظلم المجتمع  إعالنھا في تحقیق الجاه والثروة من خالل عوبظلمھا وتسلطھا وطم

  ).٣"(تھتم بمصلحة وطنھا وال مجتمعھا شخصیات ال

ا نفسي ، وأھداف إلى بأیام طویلة ظلماء ، فرأیتني استعصم بالكتابة أعلل بھ رتُ رَ " مَ 

إشغالھا بالخواطر والذكریات والعبر . واتخذت الماضي للحدیث مجاالً فھو رحب األفق ، رحب 

الصدر ، وربما كانت مواعظھ أبلغ في األثر، وأخف على السمع ، وأشھى للقلب. وما كنت في 

أن المرء  البدء أقصد أن أخرج بقصة او كتاب ، ولكن خاطري نزع إلى أن أضرب المثل على

  ).٤..."(قد یثمر ، وإن أحزن ... ولست أدري أنجحت فیما قصصت علیك ام أخفقت 
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  المبحث الثالث: اشكال الروایه االردنیه.

  ویقسم الى خمسة مطالب:

  .الواقعیةالمطلب االول: 

  .التسجیلیة والرومانسیة بینالمطلب الثاني:                    

  القائمه على الخیال.: المطلب الثالث            

  .التسجیلیه المطلب الرابع: 

  السیرة الذاتیة.المطلب الخامس :        

  

  

  

  

  

  



 

  : أشكال الروایة األردنیةلثالثاالمبحث 

  

إن الجھود الروائیة قد تحققت في األدب األردني، وإن ھذه الجھود قد حملت ھموماً 

وتة من حیث القدرة على العرض اود متفاجتماعیة وأخالقیة  وسیاسة وفكریة وكانت ھذه الجھ

  من خالل العمل الروائي ذاتھ. 

أما من جانب الوعي الروائي حیث یلحظ نجاح الكتاب في االرتقاء الفني من مرحلة إلى 

عینیات) إلى ما آلیة في لعمل الروائي في البدایات (األربأخرى حیث تختلف مضامین ا

  . )١(الثمانینیات

لى ما ذكرناه في بدایة ھذا الفصل على أن ھناك كتابات لم ترَق إلى احیث یعود بنا الحدیث 

ابھا على أسالیب القص السردي لحدث تاریخي معین... أو أسلوب مقام العمل األدبي اعتمد كتّ 

  المذكرات... أو الروایات الفاجعة.

لة السابقة ). فإذا كانت المرح١٩٦٧ولكن الروایة األردنیة ما لبثت أن وجدت ذاتھا بعد عام (

) قد شھدت روایات عدیدة كان عمادھا الموقف األخالقي الطیب من الفقر أو ١٩٦٧لعام (

الحرب أو الحریة على الرغم من أن كثیراً منھا امتاز بجزالة األلفاظ ورونق األسلوب ولكن كل 

  . )٢(ذلك ال یعني شیئاً إذا بحثنا عن فن روائي ناضج

ا ھو في درجت الصفر ومنھا ما ھو في درجة الغلیان حیث لقد ظھرت كتابات متباینة منھا م

ظھرت أشكال واقعیة وأخرى تسجیلیة وغیرھا نقدیة... وكتب بعضھم في تجاربھ الشخصیة 

  ). ٣( وآخرون في تجارب عاشھا اآلخرون

  لقد تجنب الكتاب األوائل التخصص في الروایة حیث ظلت جزءاً من إنتاجھم األدبي. 

  من الكتاب فقد اھتم بالتركیز على القضیة على حساب األسلوب. أم الجیل الجدید 

إن الشكل الحقیقي لم یظھر جلیاً في المحاوالت األولى فلم نلحظ ھناك معرفة بأسالیب السرد 

  واالسترجاع... والحوار الداخلي... وأھمیة اللغة. 
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الوصف بل غلبت على معظم ھذه األعمال السرد التاریخي وأسلوب المذكرات وظل 

   ).١( خارجیاً أو أخالقیاً بحیث نجد الكاتب في كثیر من الكتابات یفرض حضوره على شخوصھ

) وما تاله من أحداث نجد أن العمل الروائي قد تحدد ١٩٦٧ولكن إذا ما تحدثنا عن عام (

ضمن أشكال واضحة اجتاز مؤلفوھا تردد الفترة السابقة من صورة للروایة التاریخیة أو أسلوب 

مذكرات أو للروایة الفاجعة أو التسجیل المباشر بل حققوا نقلةً مھمة من ربٍط للوعي الفردي لل

بالقضایا االجتماعیة والكشف عن األبعاد النفسیة للشخوص ولكن معیاراً فنیاً لم یكتمل لجمیع 

ھذه األعمال بل ظل ھناك معاییر نسبیة لكل عمل من ھذه األعمال على ضوء ذلك یمكن أن 

  ).٢: (أشكال الروایة على نحو مجموعةً من المطالب نورد

  الروایة الواقعیة المطلب االول :

مد عودة، سالم النحاس، ھاشم إن من أبرز من كتب في ھذا الشكل الروائي فایز محمود، أح

  ، جمال ناجي ومؤسس الرزاز. ھغرایب

اوح تشكیلھا حیث وقد تعددت مالمحھا وتر السبعینیاتاتجھت الروایة نحو الواقعیة منذ 

تناولت الواقع بكافة أبعاده االجتماعیة والتي تتمثل بالفقر والبطالة والحاجة والعوز والظلم 

  . )٣(أضف إلى ذلك البعد السیاسي المتمثل في الحكم والسلطة واألحزاب والھم العربي القومي

لھا أكثر التصاقاً كل ذلك جعل الروایة األردنیة تحمل ھموماً فكریّة وسیاسة واجتماعیة تجع

بالواقع وأكثر إلحاحاً على نقل الكتابة إلى أعماق الحیاة العربیة بكل ما فیھا من متغیرات 

وتناقضات وسلبیات حیث تخرج ھذه الروایات من دائرة البناء فقط أو جودة اللغة وتدخل في 

للمجتمع فال بد ثنایا ھذا المجتمع الذي تشكلھ ظروف داخلیة وخارجیة وتُكتب للبیئة ذاتھا و

للروایة أن تنظر إلى اإلنسان من داخلھ وخارجھ وال تقتصر نظرتھا على اإلنسان من خارجھ 

  ).٤( كما ھو الحال في الروایة األجنبیة

                                     
 .١٩إبراھیم ،السعافین: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص -) ١
بیروت إلیاس خوري: تجربة البحث عن أفق، مقدمة لدراسة الروایة العربیة بعد الھزیمة، مركز األبحاث،  -) ٢

  . ٤٠-٣٦،  ص١٩٧٤
 .٣٩ابراھیم السعافین،الروایة في االردن، مرجع سابق،ص -) ٣
  .١٤٦خالد، الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٤

-٣١-  



 

عنھا فأسلوب ولبیئتي  ایتھ للبیئة وعنھا فأما أنا أكتبإن جولیس كتب رو": امینحیث یقول 

ى الترف الثقافي ألننا في مرحلة الخبز من ھذه جولیس یعد ترفاً وثقافةً ونحن لم نصل إل

  ).١" (الناحیة

إنھم في أوروبا ینصرفون عن النظر إلى داخل اإلنسان وما یجول بخاطره ویركزن على 

اإلنسان من خارجھ وھذه دعوى للتأكید على جدوى الفن الروائي في ظل الصراعات التي 

المقھور المتردد والمتمرد والحاكم األمي  نعیشھا... والزمن الذي یخیم على إنساننا العربي

  ).٢( والجاھل... والمتعلم الذي یمور بأشواق بعث حضاري جدید

إن الھدف من الروایة لیس في جدوى البحث عن اعتراف بھا بل ھي الشھادة على العصر 

یة ووسیلة النفاذ إلى أعماق اإلنسان... وحركة المجتمع حیث نجد لزاماً علینا الحدیث عن روا

) حیث تعد ھذه الروایة ١٩٨٥التي كتبھا مؤنس الرزاز عام ()٣( (أحیاء في البحر المیت)

النموذج األكثر تقدماً في المعیار الروائي بین األعمال األردنیة وھي عربیة التجربة في 

شخوصھا... غنیة في فكرھا وتحلیلھا حیث تجاوزت في بنائھا ما ھو مألوف حیث فیھا الخروج 

اعد ألن ھذا النوع من البناء الروائي مناسب لمثل ھذه المرحلة التي یتشظى فیھا كل على القو

  .)٤( حاصر الحریة والدیمقراطیة وكرامة اإلنسانشيء وتُ 

ط بالواقع العربي من سلبیات ومواقف خلقھا القومیون یبكل ما یح ألمتفھذه الروایة 

منذ عصر النھضة إلى  الجزردائرة  والشعوبیون... والیساریون.. كل ھؤالء الذین ظلوا في

التي تحتاج إلى مائة ملیون  فاللحظة التي رسم بھا الرزاز صورة لكل االنقسامات وطرق الخال

  عربي ممن یحسنون شرب البیرة. 

والقومیة وأزمة إنشاء نقابة...  كما أشار الرزاز عبر روایتھ إلى أزمة الثأر وأزمة األمیة...

زعیم والمنع من العمل... والید الواحدة التي ال تصفق... واالعتقال في ومقاتلة عدو... وإرضاء 

  دولة الحلم التي تحدث عنھا عبر روایتھ... ودولة الوحدة وطن لكل العرب. 

  ن والواقع والحلم. ھلواحیث مضمونھا وعوالمھا  )٥"(قیم الرزاز روایتھ على "عناد الشاطرُی 

                                     
 .٥، ص١٩٨٢: ھواجس في التجربة الروائیة، بیروت، احنا، مین -) ١
  .١٠ ، ص١٩٨٢: ھواجس في التجربة الروائیة، بیروت، احنا، مین -) ٢
 .١٠٥، ص١٩٨٢مؤنس الرزاز: أحیاء في البحر المیت، العربیة للنشر، بیروت،  -) ٣
 .٢٥: ھواجس في التجربة الروائیة، مرجع سابق، ص احنا، مین  -) ٤
  .١٩٥-١١١الرزاز: أحیاء في البحر المیت، مرجع سابق، ص  -) ٥

-٣٢-  



 

عرض للغارة ولو كان في موھو اإلنسان العربي السة ویتحدث عن اإلنسان الغارق في الھل

الربع الخالي وھو یرعى اإلبل وھو الذي یشكل جزءاً من بحر میت ینبع من المحیط ویصب في 

  الخلیج. 

ئیة ا"الذي أصدر مجموعة من األعمال الرو)١( وعند االنتقال إلى جھود "رشاد أبو شاور"

ر حیاة الفلسطینیین من خالل (قریة ذكریین) ) وھي تصو١٩٧٣منھا أیام الحب والموت" عام (

وما جاورھا قبل النكبة وتعرض ما سادھا من تضحیاٍت ومآٍس وإحباطات منذ العھد العثماني 

س المؤامرة لتھوید فلسطین كما تعرضت لبعض السلبیات االجتماعیة حتى االنتداب الذي كرّ 

كما أشارت إلى حركات  لالنظاممثلة بالزعامة العشائریة وعدم جدارتھا في قیادة حركة 

المقاومة التي رمز إلیھا بالطفل الذي یحمل البندقیة والمفتاح كما نلحظ قدرة الروایة على تحقیق 

  ارتباط الشخصیة بالمكان. 

) وھي تعكس ١٩٧٤عام ( )٢(كما أصدر رشاد أبو شاور روایتھ "البكاء على صدر الحبیب"

مناضلین الحقیقیین أمام سخط اإلدعاءات الصورة السلبیة لحركة النضال وضیاع ال

  واإلحباطات. 

تسعى الروایة إلى تحقیق عروبة القضیة الفلسطینیة فنجد الفلسطیني واألردني والمصري 

والسوري وغیرھم في خندٍق واحد إذ نجد في نھایة الروایة (زیاد) الفلسطیني یبكي على صدر 

  الحبیب وھي المناضلة الكركیة (فجر). 

التي تصور الواقع الفلسطیني حیث تعود  )٣("العشاق"للمؤلف أیضاً روایة  كما صدرت

روایة أن یجعل أحداثھا إلى فترة طفولتھ وشبابھ في أریحا ومخیماتھا إذ استطاع في ھذه ال

  الحقیقي.  المكان بطل روایتھ

 لروایة قبل نكسة حزیران بأشھر قلیلة وتنتھي في أعقاب النكسة باحتاللتبدأ أحداث ا

  إسرائیل لفلسطین بكاملھا.

                                     
 .١٩٧٣وت، رشاد، أبو شاور: أیام الحب والموت، دار العودة، بیر -) ١
  ..١٩٧٣رشاد، أبو شاور: البكاء على صدر الحبیب، دار العودة، بیروت،  -) ٢
  .١٩٧٧بیروت ، رشاد ،ابوشاور: العشاق،االعالم الموحد -) ٣

-٣٣- 



 

كما انھا تصور حالة الفدائي الذي نشأ بین أكواخ الالجئین كما تعرضت لمجموعة من 

،كما تحدثت عن المرأة من عوامل ھزیمة حزیران عدّ الشخصیات االنتھازیة السلبیة التي تُ 

  المناضلة وشخصیة الفدائي الواقعیة. 

فتقوم على تصویر األحداث التي مھدت لحصار  )١" (أما روایة یحیى یخلف "نشید الحیاة

) حیث أخذت المنحنى التوثیقي في تصویر حیاة المقاتلین وطبیعة النضال ١٩٨٢بیروت عام (

) التي صورت عناصر الخیانة في المراحل ١٩٣٦عام ( ة) وثور١٩٤٨الوطني قبل عام (

  المتخلفة. 

االت الصھاینة نري حدیث أحد الجومن المواقف التي تصور فیھا الروایة المنحنى التوثیق

  باإلضافة إلى تصویر بعض المعارك وذكر أسماء قادتھا. 

  كما تصور شراسة النضال والرعب والخوف والمالمح اإلنسانیة للمقاتلین والناس. 

عام  )٢"(في ضوء ھذا المنحنى الواقعي جاءت روایة حسین یخلف "عصافیر الشمال

) وكیف حاول ١٩٤٨في قریة فلسطینیة احتلت عام ( ) والتي تصور طبیعة الحیاة١٩٨٠(

من  ،الصھاینة طمس معالم ھذه القریة الفلسطینیة "عباد الشمس" وإنشاء المستعمرات الیھودیة

ومدى معاناة سكانھا في ظل ،إرھابیة إلثارة الخوف والرعب في قلوب سكان ھذه القریة  أعمال

  األعمال الوحشیة التي یقوم بھا المحتل. 

الباحث أن جمیع الروایات التي جاءت ضمن المسار الواقعي والتي تحدثنا عن بعض  یرى

منھا بإیجاز یشترك مؤلفوھا في رؤیٍة واقعیة لطبیعة الفترة الزمنیة المثقلة بواقع االحتالل 

الصھیوني لفلسطین منذ انتھاء االنتداب البریطاني مروراً بالواقع المؤلم الذي ترتب علیھ 

شعة بحق شعبٍ أعزل داھمھ االحتالل على حین غفلة مقترناً بواقعٍ إنساني المجازر الب

  لیسوده عدم االنتظام في الوحدة أو الكلمة أو االتجاه العربي.  ،واجتماعي محبط وسیاسي ممزق

حیث یُلحظ أن معظم ھذه الروایات تلتقي في مجموعة من الھموم والقضایا العامة التي باتت 

وانعدام زال والتمسك بالسلطة كالفقر والبطالة والعوز... الجھل واألمیة ضحیة الفرقة واالنع

یة والسلطة والتسلط واألحزاب والھم العربي القومي والبعد االجتماعي والبعد السیاسي، الحر

  والغنى لفئة والفقر لفئات العوز والحاجة لدولة والترف واللھو لدول. 
                                     

  .١٩٨٥یحیى، یخلف: نشید الحیاة، دار الحقائق، بیروت،  -) ١
  .١٩٨٠یحیى، یخلف: عصافیر الشمال، دار خلدون، بیروت،  -) ٢
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الواقعي مثقلة بمجموعة من القضایا التي تنوء تحت  لھذا جاءت الروایات األردنیة ذات البعد

وطأة الھم القومي العربي باعتبار أن القضیة الفلسطینیة قضیة قومیة ال قضیة قطریة بحكم 

الموقع الجغرافي أضف إلى ذلك سوء األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة لدولة ناشئة 

  . )١( تكبر معھا منذ نشأتھا تحاول االمتثال في وجھ العادیات التي أخذت

  )٢( والرومانسیة.بین التسجیلیة المطلب الثاني: 

روایة لیلى األطرش "امرأة للفصول الخمسة" تقوم ھذه الروایة على مفھوم "البحث عن 

الذات" ربما یأتي ھذا العنوان من رؤیة تضع المرأة دائماً وفق رغبات الرجل التي تخرج دوماً 

عة وقوانین الحیاة ویظل لسان حال المرأة الذي یصدق على موقفھا منھ عن كل نوامیس الطبی

  "إنك ملول الطرف" أي ال یقیم على حال "وال یعجبك العجب". 

ومھما تكن فقد استطاعت لیلى األطرش أن ترسم شخصیة امرأة تبحث عن الذات ولكنھا "

  وھي تجدُّ في بحثھا عن ذاتھا تقع في شراك خداع الذات.. 

  ).٣..."(ثھا محسوب وإن جرأتھا محسوبة ورفضھا محسوبوإن بح

للقیم.. مساسھ بزوجة أخیھ.. حیث نراھا تتخیل أن جالل  تنكرهربما جاءت صورة جالل في 

  الناطور یحبھا رغم أنھ سیتزوج من نجوى ثابت. 

  ح فیھ جالل عن حبھ لھا وعن ندمھ لتركھا إلحسان. ثم یدور حوار بین جالل ونادیا یفص

جالل مخموراً فطفح بما في نفسھ... وحین حاصرھا كانت استجابتھا صاعقة... فأنھت  كان"

صفحة من الوھم لقد بررت ما فعلتھ بأنھ مخمور وعلى الرغم من أنھا حدثتھ عن الزواج 

ونجوى ثابت... وھكذا انتھت رحلت الصراع في نفسھا ممھدة في كل مرة ظھور "إنسانھا 

ره في الحقیقة إالّ على استحیاء "تفجر في داخلي إحساس ال یقاوم الداخلي" الذي لم یبدو ظھو

باالشمئزاز ولم أتخیل وأنا الحالمة.. ولو مرة أن مكاشفتي وجالل ستكون بمثل ھذا السخف 

وتلك البالھة والغثیان.. إذ أني بالنسبة إلیھ مجرد امرأة... كنت أرسمھ متعباً من لقائي... مبتھًال 

  صوراً لوعتھ لفقدي. في اعترافھ لي... م

                                     
 .٨-٧خالد ،الكركي:الروایة في االردن، مرجع سابق،ص -) ١
 .١٩٩٠لیلى، األطرش: امرأة للفصول الخمسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عام،  -) ٢
  .٧٠-٦٩إبراھیم السعافین:الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٣
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جة لعابھ تحرق شفتي.. فإذا ھو ال یرى فّي إال أنثى یلتقطھا وفإذا یده تمتد إلى صدري... ولز

  ویتركھا. 

وتفجر في داخلي إحساس قاھر بالرفض واالشمئزاز، وذلك اإلنسان الرابض فّي یتمطى، ثم 

  ).١"(حتى رأسي وتشتعل جوانحي بیعنف ویشتد، فیضر

ایة انتقام المرأة من الرجل ولكن الوقوف إلى صف المرأة یتطلب ما ھو أبعد لقد أثبتت الرو

من ذلك بل البد من الشعور بأن المرأة ذات مبادئ متساویة في حجمھا وأھمیتھا للرجل وعندھا 

لنستطیع أن نرى الرجل بعین منصفة.. یحب ویكره ویفي ویغدر یملك العظمة وینحدر في 

ر الذي كما ھي المرأة فیبحث كل منھما في اآلخر عن اإلنسان الخیّ التفاھة والفضاضة تماماً 

  یحارب الشرور والتشوھات. 

تقوم الروایة من ناحیة أخرى على التحلیل الجید والوصف الدقیق لبیئة الخلیج ولندن 

وثمة وصف عمیق لنفسیة المرأة وتصرفاتھا وأوصاف مھنیة دقیقة للصفقات التجاریة  سوباری

ات األسلحة. كما نلحظ إشارات واضحة في مواقف من الروایة تكشف عن نفسیات والسیما صفق

الناس مثل االھتمام باألبراج وربط برجھا الحوت باالستسالم واالنقیاد "ال عجب أن ترضخي 

تتركینھ لھ... موالید الحوت یخشون التغیر  د الحوت یسھل قیادھم... حتى عطركلرأیھ... وموالی

  ).٢(" واتخاذ القرارات

   .الروایة القائمة على الخیالالمطلب الثالث:

  ).١٩٨٣خالد محمد صالح ()٣(قصة العودة إلى الحیاة بعد ألف عام –روایة "المادة الحیة" 

الروایة قائمة على قصة رصد اكتشاف عالم أمریكي لذاتھ العربیة السوریة بعد حزیران 

أن خسر ابناً لھ كان للیھود ید في  ) وكیف أوصل ھذا االكتشاف إلى ابنھ الشاب بعد١٩٦٧(

  قتلھ. 

العمل قائم على استرجاع صورة الحاضر في ذھن الشاب (فائق) بعد أن عاد إلى الحیاة بعد 

مئة عام حین أصیب بسرطان بدمشق وأحب قریبتھ (ضیاء) التي تقیم في سوریا حیث قام أھلھ 

                                     
  .١٢٦صلیلى، األطرش: امرأة للفصول الخمسة، مرجع سابق،  -) ١
  .١٥٦-١١٢لیلى، األطرش: امرأة للفصول الخمسة، مرجع سابق ، ص -) ٢
  .١٩٨٣خالد، محمد، صالح: المادة الحیة، مطبعة الرضوان، الزرقاء،  -) ٣
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تعود إلى الحیاة) یسترجع من خالل في مختبر مجھز بفكرة علمیة تقول (إن خالیاه  ھعلى تحنیط

  .الروایة الوعي العربي تجاه الیھود 

وبعدھا یكتشف أن العالم من بعده قد تغیر وأنھ محكوم ألناس مصنوعین.. دون تناسل 

  البشر ودون عواطف أنھا صورة الحضارة التي انتصرت على مخترعاتھا. ك

  م الواحدة وحرروا أرضھم. یحاول أن یعرف ما حدث لألمة العربیة حین قامت دولتھ

الروایة قائمة على اكتشاف اإلنسان العربي لذاتھ وأن یعمل على تحقیق وجوده وأن یكون لھ 

  حضارة عظیمة. 

   ).١.(كما یظھر من خالل الروایة ما حدث للعرب قبل صحوتھم من القرون العشرة

ٍم للعالم وقد كان مصیر كما تبین الروایة الدور الذي قامت بھ الدولتان العظمتان من اقتسا

  األمة العربیة االقتسام جراء ما أحدثتھ الدول العظمى. 

فبعد أن قام العرب بالقضاء على عدوھم نشر العرب لغتھم وثقافتھم وحضارتھم وتصلوا 

  ).٢" (بالكواكب األخرى "وكان عصرھم إحدى القیم التي وصلت إلیھا البشریة

  .یلیة جسالروایة التالمطلب الرابع:

ترصد ھذه الروایة بالتسجیل الخارجي أحداثاً لمعاناة المرأة  )٣) (" (لجولیا صوالحةالنشمي"

  وضبط التقالید. 

تقول المؤلفة أن "النشمي" رمز للفتى العصامي الذي یقدم النجدة لآلخرین وھو الفارس 

  صاحب الصورة النبیلة الذي یواجھ الحیاة وینتصر علیھا. 

شاب مكافح تزوج أبوه من أمھ جراء قضایا ثأر من إحدى  "امعص"حیث ترمز لھ بشخصیة 

قرى الجنوب "حیث كانت قضیة الثأر أھم األحداث في حیاتھا حیث استطاعت األم أن تفقد 

  ).٤" ("بالزلزال ھولدیھا جراء قضایا الثأر حیث تصف

ن ترسل أ"أما الحدث الثاني في حیاتھا فكان افتتاح المدرسة االبتدائیة التي رأت األم 

  ).٥" ("عصام" إلیھا لیحصل على وظیفة محترمة ألن حیاة الفالحین بؤس وشقاء

                                     
  .٤١-٢٤،ص، مرجع سابقخالد، محمد، صالح: المادة الحیة،  -) ١

  .٨٣ ،المرجع السابق،ص -) ٢

  .١٩٧٧ة عمال المطابع التعاونیة، عمان، جولیا ، صوالحة: النشمي، جمعی -) ٣

 .  ٥ص، المرجع السابق -) ٤

  .٢٤،المرجع السابق، ص -) ٥



 

كما تزخر الروایة بصورٍة لعلماء آثار غربیین كان أعمام عصام یدلونھم على المواقع 

  األثریة. 

ل في التجارة في قریتھ ثم مبعد ذلك ینتقل "عصام" إلى مدرسة داخلیة في فلسطین ثم یع

ویتزوج ویبیع أرض والده لیبدأ مشروعاً آخر (االنتقال من حیاة البداوة إلى  یغامر ویسافر

   )١(م.١٩٤٨التجارة) بعدھا یُتھم بالقتل ثم یلتحق بالجیش ویسقط شھیداً في حزیران عام 

حیث یسجل في ھذه قسوس یة التسجیلیة لفؤاد واوالر )٢(أما روایة "العودة من الشمال"

بعد نشوء اإلمارة في منطقة ،مدینة الكرك  وھياعیة في قریة أردنیة الروایة لحیاة شریحة اجتم

  شرق األردن إثر التسویات السیاسیة التي جالء األتراك من بالد الشام. 

حیث ال تقف الروایة عند ھذه الفترة بل تحاول أن تربطھا. بالمواقف السابقة في العھد 

  ).٣( الناحیة النفسیة واالجتماعیة العقلیة التركي ومدى تأثیر تلك الفترة على حیاة الناس من

كما ترصد ھذه الروایة حیاة تلك القریة بما تمتاز بھ من قیم وعادات وتصورات وأوھام 

  وعقائد وتقالید وخرافات. 

كما تقوم على تصویر الواقع وربطھ بالماضي وتحوالت المستقبل مشیرة إلى أھمیة العلم في 

لراھن إلى مستقبل أفضل كي یستطیع ان یتعرف على ذاتھ نقل المجتمع القروي من وضعھ ا

  وعلى من حولھ ویتخلص من العزلة والجھل والخرافات. 

كما تحاول الروایة من خالل شخوصھا أن تعجل من التفاوت الزمن بین أفراد األسرة مجاالً 

  ).٤( للفروق الذھنیة والنفسیة بین األجیال

  

  

  

  

  

                                                                                                                    
-٣٧- 

 .٦٦،المرجع، السابق،ص -) ١
 .١٩٧٧فؤاد،قسوس: العوده من الشمال،وزارة الثقافھ والشباب،عمان ، -) ٢
  .٢٤-٥المرجع السابق ، ص  -) ٣
  .٣٥-٣٠المرجع السابق، من ص  -) ٤



 

  .السیرة الذاتیة المطلب الخامس: 

  )١٩٧٥( )١( الطریق إلى الجامعة –حمد علي أبو حمده م

یشیر المؤلف إلى سیرتھ الذاتیة من خالل كتاباتھ بكل صراحة "تصورات وأحاسیس ووقائع 

  . لشباب، ذكریات الدراسة، ومراحلھاجمعت، إلى نضارة الصبا وأھاب ا

طولكرم حیث كان  یتحدث عن بواكیر ُحّبً لھ حین كان طالباً في الصف األول اإلعدادي في

زه من مقومات المال... ومقومات ئمشغوالً بالمستقبل "من خالل الواقع الذي سقطت كل ركا

یحاول المؤلف من خالل بطلھ "رائد" الذي كانت  )٢( للحیاة... وإسراف القدر في حربنا

ھ تصورات الشباب غنیة في نفسھ ینازعھ فیھا العقل واإلحساس... كثیر من األسئلة تلح علی

تطلب منھ إجابة أي إجابة في ظروف سقطت كّل مقوماتھ والضنك یحاصر الناس في ظرف 

  ).٣( كانت فیھ فلسطین تحت االنتداب

  مجموعة من التجارب یتحدث عنھا المؤلف عبر رحلتھ من القریة إلى نابلس فعمان فبیروت. 

لعمل في السودان، تمنعھ بعدھا ینھي المرحلة الثانویة ویلتحق بالجامعة األمریكیة... ینتقل ل

الظروف من زیارة األھل في فلسطین... لكن الخامس من حزیران جعلھ حائراً ال یدري ماذا 

أرسل أھلھ خطیبتھ لھ عبر الجسر  ،یفعل بعد أن كان یخطط للعودة إلى فلسطین في الیوم ذاتھ

  إلى مدینة الزرقاء. 

لعمل في المملكة العربیة السعودیة وحصل وكان بعدھا یُعدَّ لدراسة الماجستیر... ثّم توجھ ل

جاءت حرب حزیران ،)٤( على الدرجة الجامعیة ثم عاد إلى عمان للعمل فیھا وقد أصبح أباً البن

  المذكرات.  توتوقف

إن ھذا العمل إن صح لھ أن یدخل في باب العمل الروائي أن یكون من السیرة الذاتیة فقط 

اتھ إلى وقائع وأحداث وأماكن كانت شاھد على أیام حیث نلحظ أن المؤلف استند عبر مذكر

إلى معاناة شاب طموح نشأ تحت ظل االنتداب  بسیطةالصبا فالمدرسة والجامعة وإشارة 

  البریطاني الذي نزع منھ األمل في عودة للوطن واللقاء. 

                                     
  .١٩٧٥مد علي أبو حمده:الطریق إلى الجامعة، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، مح -) ١

-٣٨- 
  .٣المرجع السابق، ص -) ٢
  .٥، ص مرجع سابقمحمد علي أبو حمده:الطریق إلى الجامعة -) ٣
  .١٥-٥المرجع السابق، ص   -) ٤



 

یرة ذاتیة فھذا العمل یعدُّ اعترافاً بأنھ س )١( اعوريلعیسى الن –روایة الشریط األسود" أما "

ى یراجعھ حتى خرج بصورتھ النھائیة یوبق ١٩٥٤في الفترة األولى من حیاتھ كتبھ سنة  ،بحتة

من خالل اللحظة الحاضرة لقد تیسرت لھ سبل  ،والتي من خاللھا یسترجع صورة الماضي

ولكن شریطاً یمر عبر أفكاره ویستعیده لیكشف لھ عن الصورة ،وأصبح شاباً معروفاً ،الحیاة 

  فالمدینة.  ،فالدیر ،صورة تبدأ من القریة،ولى األ

  وكیف كان صموده ومواجھتھ للحیاة حتى أصبح كاتباً معروفاً.

بدأت الحضارة تصلھ ولو على شكل سیارة تھرع ،أنھا تحوالت أولى في مجتمع ریفي بسیط 

حقیر"  ھم طفل ظل یحس في الدیر أنھ فقیر وأنھ "إنسان"وبین )٢( القریة كلھا لتتفرج علیھا

یخضع في العمل إلرادة أخیھ. شق الفتى طریقھ وأحرق كتبھ التي تجاوز فكره مستواھا وبدأ 

  ).٣"(االنتقام

لحسین خلف حیث تعد ھذه الروایة سیرة ذاتیة  )٤(ط"سووعند الحدیث عن روایة "نجم المت

ق عدنان لجأ من قریة "قومیاً" الفلسطینیة إلى مخیم إربد حیث یلتح يتصور حیاة شاب جامع

بالجامعة في مدینة القاھرة لیدرس علم النفس فخالل إقامتھ تتاح لھ فرصة التعرف على 

  مجموعة من الشباب. 

یصور المؤلف من خاللھا نفسیة ھذا الشاب الفلسطیني والظروف التي تحیط بفلسطین 

وآمالھم، ة بیوسكانھا عامة حیث أوضاعھا االجتماعیة ... تجمعاتھم النقابیة والفكریة والحز

  آالمھم، أشواقھم.. عالقاتھم بالمجتمعات العربیة. 

في المسكن،  )٥( تقوم الروایة على تصویر ھذا الشاب في عالقاتھ مع غیره من الشباب

واالتحاد، والجامعة وعالقاتھ مع المرأة بمستویاتھا المختلفة وعیاً ونضاالً كما نلحظ خالل 

منظمات الشبابیة والجدل القائم على النضال وخاصة الروایات الحوارات الفكریة من خالل ال

 ع فیھ من مفارقات. یعالم المرأة وما یش

                                     
  .١٩٧٣عیسى الناعوري: الشریط األسود، دار المعارف القاھرة،  -) ١

-٣٩- 
  .١٠٠المرجع السابق ، ص -) ٢
 .١١٦، صمرجع سابقعیسى الناعوري:  -) ٣
  .١٩٨٩علي حسین: نجم المتوسط، دار ابن رشد، عمان،  -) ٤
  .٤٤إبراھیم ،السعافین: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص -) ٥

-٤٠- 



 

ردما وال ا راء اا :ا ا  

:  إ و  

  .د اردم: أراء اا اول

 م درا.  

ما ا.ردما واا  :  

ا ا.ردما وات ا :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 حث االول: أراء النقاد األردنیینالمب

  دراسة نقدیة تطبیقیة

  

  

  

  

  

  

 



 

  األردنیینآراء النقاد  :المبحث االول

  دراسة نقدیھ تطبیقیة 

 

  توطئھ

استبانھ  تم تطویرھا من قبل الباحث على شكل،تناول ھذا البحث ((دراسة نقدیھ تطبیقیة)) 

كل محور یتناول جانباً اساسیّاً من ،محاور  تسعةموزعھ على  ،فقرة وأربعینتتكون من اثنین 

وللوقوف على مدى تمثل الروایھ االردنیھ لواقع المعاناة وااللم  ،األردني اإلنسانجوانب حیاة 

والطبوغرافیة  ،والفكریة ،واالقتصادیة ،واالجتماعیھ،بكافة ابعاده السیاسیھ  األردني لإلنسان

كان البد من االستئناس برأي ذوي االختصاص والخبرة اساتذة االدب والنقد الحدیث في 

حیث تم توزیع االستبانھ على اسس جغرافیة لتضمن للبحث نتائج ذات ،الجامعات االردنیة 

  . مصداقیة مقبولھ

  أداة البحث: 

ث كأداة أساسیة في جمع تم االعتماد على االستبانة التي تم تطویرھا من قبل الباح

وذلك بعد مراجعة األدبیات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة  ،البیانات حول موضوع الدراسة

الحالیة، وبناء علیھ صممت أداة للدراسة على شكل استبیان، موجھ الساتذة األدب في الجامعات 

) فقرة تأخذ ٤٢من ( االردنیة، وقد صمم االستبیان على غرار مقیاس لیكرت الخماسي ویتكون

) على التوالي، وتتوزع ھذه ١، ٢، ٣) وأعطیت األوزان (نادراً اإلجابات علیھا (غالبا، احیانا، 

 .الفقرات على تسعة محاور

 

 

 

-٤١ - 



 

ولتحدید مدى تجسید الروایة األردنیة للقضایا التي تمثل معاناة االنسان األردني 

النحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة على والعربي، تم استخراج المتوسطات الحسابیة وا

  فقرات المقیاس، إذ تم اعتماد أوزان للمقیاس وھي:

  الوزن  اإلجابة

  ٣  غالبا

  ٢  احیانا

  ١  نادراً 

  :ولتحدید مدى التجسید، فقد تم اعتماد األوزان التالیة

  االجابة مستوى درجة  متوسط اإلجابات

  ضعیفة  ١.٦٧-1

  متوسطة  ٢.٣٥-١.٦٨

  مرتفعة  ٣.٠٠-٢.٣٦

  ) االتساق الداخلي بین فقرات المقیاس:٤-٣(

تم استخراج معامالت الفاكرونباخ لالتساق الداخلي بین فقرات المقیاس، حیث بلغت قیمة 

%)، مما یشیر لدرجة عالیة من االتساق ٨٧.٦١معامل الفا كرونباخ بین جمیع فقرات المقیاس (

  ات ادارة الدراسة.الداخلي بین فقرات المقیاس وكذلك ثب

  ) االسالیب االحصائیة المستخدمة:٥-٣( 

تم استخدام االسالیب االحصائیة البسیطة بما یتالئم واھداف ومتغیرات الدراسة، 

وتتلخص بالتكرارات والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. وتم 

  ).SPSSئي (ترمیز وادخال البیانات باستخدام البرنامج االحصا

-٤٢ -  



 

 النتائج

  فیما یلي عرض لنتائج الدراسة المیدانیة، وستعرض وفقاً لمحاور االستبانة:

  تسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على فئة البسطاء من افراد المجتمع.  -١

  )١جدول رقم (

نة الدارسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عی
على الفقرات المتعلقة بتسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على فئة البسطاء من افراد 

  المجتمع

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.54 2.53  ١

 مرتفعة 0.54 2.48    ٢

 مرتفعة 0.58 2.45  ٣

 مرتفعة 0.41 2.49 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ٢انات الجدول رقم (یالحظ من بی

لتسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على فئة البسطاء من افراد المجتمع، حیث بلغ 

). وعلى مستوى ٠.٤١) وبانحراف معیاري (٢.٤٩متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

ت على الفقرة المتعلقة بالمساس بسمعة البسطاء والنیل الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كان

). ثم في المرتبة الثانیة ٠.٥٤) وبانحراف معیاري (٢.٥٣من كرامتھم وبمتوسط حسابي (

) والمتعلقة بالتعدي على حقوق البسطاء ومكتسباتھم بمتوسط اجابات ٢جاءت الفقرة رقم (

  ). ٠.٥٤) وانحراف معیاري (٢.٤٨(

) والتي تشیر ٣متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة رقم (أما من حیث أدنى 

) وانحراف معیاري ٢.٤٥الى اخفاء الحقیقةة وراء اقنعة المراوغة والنفاق بمتوسط اجابات (

)٤٣-                                                  ).٠.٥٨-  



 

  تراضي:اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االف

  )٢جدول رقم (

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

االفتراضي على محور تسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على فئة البسطاء من افراد 

  .المجتمع

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

لداللة ا

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ١١.٢٣٠  ٠.٤١  ٢.٤٩  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

المجتمع، فقد بلغت قیمة  تسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على فئة البسطاء من افراد

 ).٠.٠٠٠) والدااللة االحصائیة لھا (١١.٢٣٠(ت) المحسوبة (

  السطوة العشائریة وھیمنتھا على أفراد المجتمع.  - ٢

  )٣جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .العشائریة وھیمنتھا على أفراد المجتمععلى الفقرات المتعلقة بالسطوة 

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.63 2.40  ١

 مرتفعة 0.69 2.39    ٢

 متوسطة 0.68 2.30  ٣

-٤٤- 



 

 مرتفعة 0.47 2.77  ٤

 مرتفعة 0.37 2.47 الكلي 

ید الروایة االردنیة ) وجود درجة مرتفعة من تجس٣یالحظ من بیانات الجدول رقم (

للسطوة العشائریة وھیمنتھا على أفراد المجتمع، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا 

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى ٠.٣٧) وبانحراف معیاري (٢.٤٧المحور (

أثر المتوسطات كانت على الفقرة المتعلقة بتمسك الروایة بالعادات والتقالید السلبیة مثل الت

). ثم في ٠.٤٧) وبانحراف معیاري (٢.٧٧وقضایا الزواج من ابناء العمومة وبمتوسط حسابي (

) والمتعلقة بالھیمنة على مقدرات االفراد ومكتسباتھم ١المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم (

  ). ٠.٦٣) وانحراف معیاري (٢.٤٠بمتوسط اجابات (

) والتي تشیر ٣بأنھا على الفقرة رقم (أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ 

  ).٠.٦٨) وانحراف معیاري (٢.٣٠الى المواالة للسلطة الحاكمة بمتوسط اجابات (

  اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:

  )٤جدول رقم (

قیاس نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط الم
  .االفتراضي على محور السطوة العشائریة وھیمنتھا على أفراد المجتمع

  متوسط االجابات
االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ١٢.٠٢٣  ٠.٣٧  ٢.٤٧  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

  ) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥تتوى داللة (مس

-٤٥ -  



 

) ١٢.٠٢٣السطوة العشائریة وھیمنتھا على أفراد المجتمع، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

  ).٠.٠٠٠لھا ( اإلحصائیة والداللة

  الحكم التركي ومقدرات األمة والوطن.  - ٣

  )٥جدول رقم (    

لحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة المتوسطات ا

  .على الفقرات المتعلقة بالحكم التركي ومقدرات األمة والوطن

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.70 2.49  ١

 مرتفعة 0.67 2.46    ٢

 مرتفعة 0.70 2.46    ٣

 مرتفعة 0.67 2.43  ٤

 مرتفعة 0.55 2.46 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ٥یالحظ من بیانات الجدول رقم (

للحكم التركي ومقدرات األمة والوطن، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور 

المتوسطات كانت ). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى ٠.٥٥) وبانحراف معیاري (٢.٤٦(

) وبانحراف ٢.٤٩على الفقرة المتعلقة االستیالء على السلطة والحكم وبمتوسط حسابي (

  ). ٠.٧٠معیاري (

) والتي تشیر ٤أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة رقم (

  ).٠.٦٧() وانحراف معیاري ٢.٤٣الى ارضاء الزعامات بالوجاھة والمال بمتوسط اجابات (

  

-٤٦ -  



 

  اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:

  )٦جدول رقم (

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .االفتراضي على محور الحكم التركي ومقدرات األمة والوطن

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

مة (ت) قی

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ٧.٩٩٠  ٠.٥٥  ٢.٤٦  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

) والدااللة ٧.٩٩٠ن، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (الحكم التركي ومقدرات األمة والوط

  ).٠.٠٠٠االحصائیة لھا (

  

  

  

  

  

  

  

-٤٧ -



 

  السلطات العربیة الحاكمة.  - ٤

  )٧جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .على الفقرات المتعلقة بالسلطات العربیة الحاكمة

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.61 2.40  ١

 مرتفعة 0.61 2.41    ٢

 مرتفعة 0.61 2.41    ٣

 مرتفعة 0.44 2.41 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ٧یالحظ من بیانات الجدول رقم (

) ٢.٤١ط االجابات الكلي على ھذا المحور (للسلطات العربیة الحاكمة، حیث بلغ متوس

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على ٠.٤٤وبانحراف معیاري (

الفقرة المتعلقة بقیام السلطات العربیة الحاكمة باقصاء او تحجیم او ابادة القوى المعارضة 

) وبانحراف ٢.٤١وسط حسابي (وكذلك على الفقرة المتعلقة بالھیمنة على عقول الشعوب وبمت

  ). ٠.٦١معیاري (

) والتي تشیر ١أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة رقم (

) وانحراف معیاري ٢.٤٠الى استغالل مكتسبات الشعوب والسیطرة علیھا بمتوسط اجابات (

)٠.٦١.(  

  

-٤٨ - 

 



 

  اس االفتراضي:اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقی

  )٨جدول رقم (

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .االفتراضي على محور السلطات العربیة الحاكمة

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ٨.٩٩٢  ٠.٤٤  ٢.٤١  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

) والدااللة االحصائیة لھا ٨.٩٩٢السلطات العربیة الحاكمة، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

)٠.٠٠٠.(  

  ة الفلسطینیة.القضی  - ٥

  )٩جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .على الفقرات المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.43 2.84  ١

 مرتفعة 0.52 2.66    ٢

 مرتفعة 0.52 2.73    ٣

  مرتفعة 0.48 2.71  ٤

-٤٩- 



 

 مرتفعة 0.44 2.74    ٥

 مرتفعة 0.49 2.73    ٦

 مرتفعة 0.30 2.73 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ٩یالحظ من بیانات الجدول رقم (

حراف ) وبان٢.٧٣للقضیة الفلسطینیة، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على الفقرة المتعلقة ٠.٣٠معیاري (

) وبانحراف ٢.٨٤بدور النتداب البریطاني في ایجاد الكیان الصھیوني وبمتوسط حسابي (

) ٢). أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة رقم (٠.٤٣معیاري (

الى سطوة الغرب على العرب وافساحة المجال امام العدو االسرائیلي لتنفیذ  والتي تشیر

  ).٠.٥٢) وانحراف معیاري (٢.٦٦مخططاتھ بمتوسط اجابات (

  اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:

  )١٠جدول رقم (    

جابات ومتوسط المقیاس نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط اال

  .االفتراضي على محور القضیة الفلسطینیة

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ٢٣.٦٤٨  ٠.٣٠  ٢.٧٣  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥ة (مستتوى دالل

) والدااللة االحصائیة لھا ٢٣.٦٤٨القضیة الفلسطینیة، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

)٥٠-                                     ).٠.٠٠٠-  



 

  الصحافة واالعالم.  - ٦

  )١١جدول رقم (    

افات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة المتوسطات الحسابیة واالنحر

  .على الفقرات المتعلقة بالصحافة واالعالم

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.76 2.36  ١

 متوسطة 0.66 2.27    ٢

 مرتفعة 0.63 2.58    ٣

  مرتفعة 0.65 2.57  ٤

 رتفعةم 0.48 2.44 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ١١یالحظ من بیانات الجدول رقم (

) وبانحراف ٢.٤٤للصحافة واالعالم، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على الفقرة المتعلقة ٠.٤٨معیاري (

) ٢.٥٨كما یروج للسلع من قبل اصحاب االقالم الھابطة وبمتوسط حسابي ( بترویج المرأة

). أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة ٠.٦٣وبانحراف معیاري (

) والتي تشیر الى الصحافة المعارضة للدوة بأنھا مكممھ لالفواه بمتوسط اجابات ٢رقم (

  ).٠.٦٦) وانحراف معیاري (٢.٢٧(

  

  

-٥١ -  

  



 

  اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:

  )١٢جدول رقم (    

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .االفتراضي على محور الصحافة واالعالم

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

ات درج

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ٨.٧٨٩  ٠.٤٨  ٢.٤٤  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

) والدااللة االحصائیة لھا ٨.٧٨٩الصحافة واالعالم، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

)٠.٠٠٠.(  

  العادات والتقالید والقیم االجتماعیة.  - ٧

  )١٣جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .العادات والتقالید والقیم االجتماعیةبعلى الفقرات المتعلقة 

 الفقرة رقم
المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.61 2.63  ١

 مرتتفعة 0.55 2.61    ٢

 مرتفعة 0.69 2.46    ٣

  مرتفعة 0.73 2.39  ٤



 

  متوسطة 0.63 2.32  ٥

 متوسطة 0.69 2.30    ٦

 مرتفعة 0.65 2.42    ٧

  متوسطة 0.66 2.32  ٨

 مرتفعة 0.35 2.43 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ١٣م (یالحظ من بیانات الجدول رق

) ٢.٤٣للعادات والتقالید والقیم االجتماعیة، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على ٠.٣٥وبانحراف معیاري (

تاة القائم على التزین وابداء المفاتن وبمتوسط حسابي الفقرة المتعلقة بالمفھوم الخاطىء لحریة الف

). أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على ٠.٦١) وبانحراف معیاري (٢.٦٣(

) والتي تشیر الى السخریة من كل فتاة یفوتھا قطار الزواج بمتوسط اجابات ٦الفقرة رقم (

  ).٠.٦٩) وانحراف معیاري (٢.٣٠(

  ق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:اختبار الفرو

  )١٤جدول رقم (    

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .االفتراضي على محور العادات والتقالید والقیم االجتماعیة

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

 درجات

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ١١.٨٠٩  ٠.٣٥  ٢.٤٣  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

-٥٢- 



 

) والدااللة ١١.٨٠٩ت) المحسوبة (العادات والتقالید والقیم االجتماعیة، فقد بلغت قیمة (

  -٥٣-                      ).٠.٠٠٠االحصائیة لھا (

  الشباب االردني والبحث عن الذات.  - ٨

  )١٥جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .بحث عن الذاتالشباب االردني والبعلى الفقرات المتعلقة 

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  مرتفعة 0.63 2.41  ١

 مرتتفعة 0.61 2.61    ٢

 مرتفعة 0.65 2.66    ٣

  مرتفعة 0.58 2.60  ٤

  مرتفعة 0.58 2.57  ٥

 مرتفعة 0.54 2.57    ٦

 مرتفعة 0.36 2.57 الكلي 

ود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ) وج١٥یالحظ من بیانات الجدول رقم (

) ٢.٥٧للشباب االردني والبحث عن الذات، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على ٠.٣٦وبانحراف معیاري (

بمعاییر فئة معینة وبمتوسط حسابي  الفقرة المتعلقة بالرفاه المادي والسیاسي واالجتتماعي محدد

). أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على ٠.٦٥) وبانحراف معیاري (٢.٦٦(

) والتي تشیر الى التعلیم حق لفئة على حساب فئات اخرى بمتوسط اجابات ١الفقرة رقم (

  ).٠.٦٣) وانحراف معیاري (٢.٤١(

  



 

-٥٤ -  

  

  جابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:اختبار الفروق بین متوسط اال

  )١٦جدول رقم (    

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .االفتراضي على محور الشباب االردني والبحث عن الذات

  متوسط االجابات
االنحراف 

  المعیاري

(ت)  قیمة

  المحسوبة
  حصائیةالداللة اال  درجات الحریة

٠.٠٠٠  ٩١  ١٥.٣٠٦  ٠.٣٧  ٢.٥٧  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي على محور α≥٠.٠٥مستتوى داللة (

دااللة ) وال١٥.٣٠٦الشباب االردني والبحث عن الذات، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (

  ).٠.٠٠٠االحصائیة لھا (

  

  

  

  

  

  



 

  

  المثقف والسلطة.  - ٩

  )١٧جدول رقم (    

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدارسة 

  .بالمثق والسلطةعلى الفقرات المتعلقة 

 الفقرة رقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة

  سطةمتو 0.65 2.34  ١

 مرتفعة 0.65 2.40    ٢

 مرتفعة 0.52 2.47    ٣

  متوسطة 0.57 2.30  ٤

 مرتفعة 0.42 2.38 الكلي 

) وجود درجة مرتفعة من تجسید الروایة االردنیة ١٥یالحظ من بیانات الجدول رقم (

) وبانحراف ٢.٣٨للمثقف والسلطة، حیث بلغ متوسط االجابات الكلي على ھذا المحور (

). وعلى مستوى الفقرات نالحظ أن أعلى المتوسطات كانت على الفقرة المتعلقة ٠.٤٢معیاري (

) وبانحراف ٢.٤٧باتباع اسلوب الحوار المزعوم والدیموقراطیة الصوریة وبمتوسط حسابي (

) ٤). أما من حیث أدنى متوسطات االجابات فیالحظ بأنھا على الفقرة رقم (٠.٥٢معیاري (

) ٢.٣٠ت عمل اجرامي تحاسب علیھ السلطات بمتوسط اجابات (والتي تشیر الى التضحیا

  ).٠.٥٧وانحراف معیاري (

  اختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتراضي:

  )١٨جدول رقم (    

-٥٥- 



 

نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة الختبار الفروق بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس 

  .ف والسلطةاالفتراضي على محور المثق

متوسط 

  االجابات

االنحراف 

  المعیاري

قیمة (ت) 

  المحسوبة

درجات 

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

٠.٠٠٠  ٩١  ٨.٥٥٧  ٠.٤٢  ٢.٣٨  

یالحظ من نتائج اختبار (ت) للعینة الواحدة وجود فروق ذات دااللة احصائیة عند   

راضي على محور ) بین متوسط االجابات ومتوسط المقیاس االفتα≥٠.٠٥مستتوى داللة (

  ).٠.٠٠٠) والدااللة االحصائیة لھا (٨.٥٥٧المثقف والسلطة، فقد بلغت قیمة (ت) المحسوبة (
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     92.0                    N of Items = 42 

Alpha =    .8761 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.5326 .54372

92 1.00 3.00 2.4783 .54427

92 1.00 3.00 2.4457 .58110

92 1.00 3.00 2.4855 .41467

92

A1

A2

A3

AA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4855 .41467 .04323AA
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

11.230 91 .000 .4855 .3996 .5714AA
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2
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Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.4022 .63001

92 1.00 3.00 2.3913 .69467

92 1.00 3.00 2.3043 .67513

92 1.00 3.00 2.7717 .47122

92 1.50 3.00 2.4674 .37287

92

B1

B2

B3

B4

BB

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4674 .37287 .03887BB
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

12.023 91 .000 .4674 .3902 .5446BB
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.4891 .70313

92 1.00 3.00 2.4565 .66980

92 1.00 3.00 2.4565 .70185

92 1.00 3.00 2.4348 .66802

92 1.00 3.00 2.4592 .55132

92

C1

C2

C3

C4

CC

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4592 .55132 .05748CC
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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One-Sample Test

7.990 91 .000 .4592 .3451 .5734CC
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.4022 .61232

92 1.00 3.00 2.4130 .61398

92 1.00 3.00 2.4130 .61398

92 1.33 3.00 2.4094 .43672

92

D1

D2

D3

DD

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4094 .43672 .04553DD
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

8.992 91 .000 .4094 .3190 .4999DD
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.8370 .42652

92 1.00 3.00 2.6630 .51945

92 1.00 3.00 2.7283 .51576

92 1.00 3.00 2.7065 .48125

92 2.00 3.00 2.7391 .44152

92 1.00 3.00 2.7283 .49399

92 2.00 3.00 2.7337 .29759

92

E1

E2

E3

E4

E5

E6

EE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.7337 .29759 .03103EE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

23.648 91 .000 .7337 .6721 .7953EE
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.3587 .76434

92 1.00 3.00 2.2717 .66470

92 1.00 3.00 2.5761 .63304

92 1.00 3.00 2.5652 .65136

92 1.00 3.00 2.4429 .48338

92

F1

F2

F3

F4

FF

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4429 .48338 .05040FF
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

8.789 91 .000 .4429 .3428 .5430FF
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 
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Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.6304 .60615

92 1.00 3.00 2.6087 .55384

92 1.00 3.00 2.4565 .68601

92 1.00 3.00 2.3913 .72561

92 1.00 3.00 2.3152 .62774

92 1.00 3.00 2.3043 .69122

92 1.00 3.00 2.4239 .65017

92 1.00 3.00 2.3152 .66182

92 1.38 3.00 2.4307 .34983

92

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

GG

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.4307 .34983 .03647GG
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

11.809 91 .000 .4307 .3583 .5032GG
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 3.00 2.4130 .63162

92 1.00 3.00 2.6087 .61047

92 1.00 3.00 2.6630 .65090

92 1.00 3.00 2.5978 .57531

92 1.00 3.00 2.5652 .57996

92 1.00 3.00 2.5652 .54074

92 1.83 3.00 2.5688 .35648

92

H1

H2

H3

H4

H5

H6

HH

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 
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One-Sample Statistics

92 2.5688 .35648 .03717HH
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

15.306 91 .000 .5688 .4950 .6427HH
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

92 1.00 4.00 2.3370 .65090

92 1.00 3.00 2.4022 .64722

92 1.00 3.00 2.4674 .52312

92 1.00 3.00 2.3043 .56915

92 1.50 3.00 2.3777 .42338

92

I1

I2

I3

I4

II

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

T-Test 

One-Sample Statistics

92 2.3777 .42338 .04414II
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

8.557 91 .000 .3777 .2900 .4654II
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Test Value = 2
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  مضامین الروایة األردنیة.المبحث الثاني: 

  ویقسم الى ثالثة مطالب:

  مضامین وطنیة وفكریة.المطلب االول:           

  .المضمون الوطني القوميالمطلب الثاني:             

  .المضمون الحضاري واالنسانيالمطلب الثالث:                   

  .يالمضمون االجتماعالمطلب الرابع:        

  

  

  

  

  

 



 

  : مضامین الروایة األردنیةالمبحث الثاني

والبساطة  ،لقد كانت مضامین الروایة األردنیة حتى مطلع القرن العشرین تمتاز بالسذاجة

والموروثات القصصیّة المتوارثة من ،ألنھا قائمة على الخرافات الشعبیّة ،ُجمھورھا العوام و

ت تركز على التفاخر بالقبیلة والغزوات ومشاق بل كان ،وال تخضع لمبدأ العقل ،جیل إلى جیل

 وكیفیة التعامل بین القبائل.  ،الحیاة العربیة القدیمة

  ).١(ومن أمثلة ھذه المضامین قصص "أبي زید الھاللي" "وعنترة" وغیرھم...

فھي لیست ذات  ،حیث كان قوام ھذه القصص التسلیة من خالل مجالس العوام في سھراتھم

وبطوالتھا  ،بل تمتد إلى العصور السالفة ومغامراتھا،یاة المعاصرة وطبیعتھا عالقة بواقع الح

  ).٢( وأساطیرھا

نظراً لعزوف ،ولكن سرعان ما بدأ االھتمام بھذه المضامین القصصیّة یقّل شیئاً فشیئاً 

والمیل إلى القصص المعاصرة التي تركز على المشاكل التي تھم الرأي العام ،المثقفین عنھا 

 والسیاسیة ،االجتماعیة،الحیاة بكل جوانبھا  واضطراب ،والفساد ،والجھل،والتخلف  ،قركالف

)٣.(  

والدینیة ،للمعتقدات االجتماعیة  ،إن االھتمام بالموروثات الشعبیّة القائم على الفھم الخاطئ

 والذي بدوره ،ألن ھذا النوع القصصي یؤدي إلى الفقر الثقافي ،یعیق التقدم ودعاة اإلصالح

   ).٤...(یؤدي إلى التأخر في كافة جوانب الحیاة السیاسیة، واالجتماعیة، واألخالقیة، والدینیة

ل مضامین الموضوعات القصصیّة األردنیّة إلى ة العوامل السابقة ساعدت على تحوإن جمل

واالھتمام بخیراتھا  ،تندرج تحت مفاھیم حّب األرض،مضامین ذات أبعاد فكریّة وطنیّة 

وتصویر بشاعتھ القائمة على  ،ومقاومة االستعمار،من خالل الدفاع عنھا ،ة علیھا والمحافظ

  الحروب وویالتھا. 

ومحاولة المواطن الخروج من الواقع الذي ،وتصویر االنقالبات في بعض الدول العربیة 

  ).٥(یرفضھ من خالل البحث عن وسائل لذلك

                                     
  ..١٩٢-١٩١محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٤٧خالد، الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٢
 . ١٧٠، ص مرجع سابق (محمد زغلول)، سالم: دراسات في القصة العربیة الحدیثة،  -) ٣
  .١٧١المرجع السابق، ص  -) ٤
  .١٤٨-١٤٧خالد، الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص   -) ٥
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مضامین روائیة أردنیة تصور  ومع زیادة نسبة المثقفین وصحوة الشعوب أصبحت ھناك

بكلِّ وضوح الواقع األردني والعربي من حیث األحزاب، السلطة، االنتماء الوطني والقومي 

التیّارات اإلصالحیّة، واضطھاد الشعوب واالستیالء على ثرواتھا، ومنع الحریات، وتقدیم 

   ).١(المصالح الخاصة

وما یترتب على  ھانیة ومآسیھا وویالتأضف إلى ذلك االستعمار البریطاني ووالدة الصھیو

ذلك من إثارة الھمم وتصویر الفاجعة والنضال والسعي نحو وحدة عربیة واالتجاھات العاطفیة 

واالجتماعیة بین سكان الضفتین وعظم النزوح وما آلت إلیھ الھجرة مع التركیز على البعد 

  ).٢(ض ومناوئھ االحتاللالقومي العربي وعقد اآلمال على ناصیتھ في سبیل تحریر األر

لحظ ذلك من خالل الحدیث لقد اختلف الروائیون في طرق تناول المضامین الروائیة حیث ُی 

  عن مضامین الروایة األردنیة والتي یمكن تصنیفھا على النحو التالي: 

  مضامین وطنیة وفكریّة حول حب الوطن بوجھ عام.  المطلب االول:

تحمل العذاب من أجلھ والتعلق بھ والدفاع عنھ، من ویتمثل ذلك من خالل حب الوطن و

  ).٣(خالل المحافظة على األرض وعدم بیعھا وتعلیم أبنائھ خدمة لھ وحفاظاً علیھ

لقد أشار القاص مفید نحلھ في روایتھ "الرحیل" إلى دور الشباب المبكر القائم على الوعي 

صھیونیة إلى فلسطین حیث تنبّھوا لما یدور حولھم في فلسطین منذ أن بدأت أسراب الھجرة ال

تخذ لصد ھذا العدوان من إلى خطورة الموقف وبدأوا یجتمعون إلیجاد الوسائل التي یمكن أن تُ 

  )٤( خالل إثارة الوعي بین الناس لما ھو قادم وكیفیة الدفاع عن الوطن تجاه ھؤالء القادمین

رات ضد االستعمار ومعاھداتھ إن قیام الطلبة العرب باالشتراك في العمل الوطني والمظاھ

التي تُبیح نھب خیرات الوطن من قبل أعدائھ إالّ وسیلة من الوسائل التي یراھا ھلسا أسلوباً آخر 

  ).٥( للعمل من أجل الوطن والمحافظة علیھ

                                     
  . ١٢٩وایة في األردن، مرجع سابق، ص إبراھیم، السعافین: الر  -) ١
  .٥٣والروایة، مرجع سابق، ص عیسى، الناعوري:القصة القصیرة  -) ٢
  .١٦٢)، ص ٣٧، ٣٦أفكار، األردن، مرجع سابق، عدد ( -) ٣
 .٤٧-٤٦، ص١٩٧٥جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان ،مفید، نحلة: الرحیل،  -) ٤
  .٣٩، ص ١٩٧٠ة ، بیروت ، دار العودغالب، ھلسا: الضحك،  -) ٥
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األردني بدبابتھ في وجھ األعداء في فلسطین حیث ضل یقاتل بكل بسالة  الجنديأما صمود 

أن یدمر عشر دبابات للعدو حتى اخترق رشاش العدو برصاصھ كلُّ واقتدار حتى استطاع 

  ).١( جسده إال داللة من دالالت حب الوطن والدفاع عنھ

لقد استیقظ حبُّ الوطن والدفاع عنھ عند الشباب المتعاونین مع العدو من خالل معاناتھم من 

میدي الذي یسكنھ الشیخ مقراً تأنیب الضمیر فعندما كثر الیھود في القریة واتخذوا من البیت الكر

لھم لرسم خططھم قام (فرحات) بالتجسس علیھم من خلف الباب واستمع لمخططاتھم واستطاع 

أن یقتل الحارس الكبیر بالسكین فھرب فاستوقفھ أحد الحراس وكان قد تنكر بزي الجنایني الذي 

، وتحسس الخنجر في یده ورك ض وكأنھ في حلم یطھر المخزن من الفئران وبدأ ریقھ یجفُّ

  ووطئ على جثمان امرأة، وداس على قدم طفلة عفنة. 

إن ھذه الصورة التي رسمھا "شنار" برھان واضح على تحمل العذاب من أجل الوطن فإن 

كان ھذا لشخصیّة "فرحات" التي فاقت من غلفتھا فكیف ھو لمن ُغرس حب الوطن وترعرع 

  ).٢( في ضمیره

" لضابط المخابرات وتباھیھ في محاربة الشباب في لقمة أما الصورة التي رسمھا "سبول

خبزھم وتعذیبھ المواطنین نفسیّاً ألنھ یمتلك القدرة على منع أي خریج جامعة من العمل في 

  وظیفة حكومیة أو في أي مؤسسة. 

فھو ال یصدق قول "عربي" بأنھ ال ینتمي لحزب سیاسي وعلیھ أن یحضر قائمة بكافة أسماء 

قص أو تضلیل وعلیھ أن یثبت أنھ مع المخابرات أو ضدھا وذكر "عربي" أنھ الحزب دون ن

  لیس مع أحد ضد أحد. 

ورأي الضابط أنھ إن لم یكن معھم فھو ضدھم وزعم أنھ یعرف أعضاء الحزب وھدده بقطع 

  ).٣(رزقھ والقیام بسجنھ

ات إال إن كلَّ ما تعرض لھ عربي من تعذیب نفسي وجسدي ووعید من قبل ضابط المخابر

  ثمرة من ثمرات تحمل التعذیب من أجل الوطن. 

                                     
 .١١٧، ص  ١٩٦٧بیروت،  دار السیاحة،عیسى، الناعوري: جراح جدیدة،  -) ١
  .٨٨-٨٧، ص ١٩٦٨، دار النھار للنشر، بیروت،١طأمین، شنار: الكابوس،  -) ٢
  .٤٤-٤٣، ص ١٩٦٨دار النھار للنشر، بیروت،تیسیر، سبول: أنت منذ الیوم،  -) ٣

-٦٥- 



 

ھویة، ویحرسھ خفیر إسرائیلي جلف یفتح بوابھ السجن تال ءحشر السجناء في مكان ردي"ُی 

ثقیل ویدخل رجل فارع الطول، وتصطك مفاصل السجین لرؤیة العمالق،  ریرٍ الكبیر في ص

، ویخفق قلب كلِّ سجین مع سید القریة الجاثم على صدرھا، ویمشي في الردھة جیئةً  وذھاباً

خطواتھ الثقیلة التي تفرز غضباً مسموماً یمسح األرض مسحاً، بینما یظھر من أبواب جانبیة 

  ).١" (أربعة أقزام مشوھو الخلقة، ویصفق العمالق الباب، ویحیط األربعة بالسجین

ت اإلسرائیلیة إنھا الصورة التي رسمھا "أمین شنار" في وصف حیاة السجناء في المعتقال

  الظالمة.

السلطة التي ال تقدر حب الوطن ومدى تحمل العذاب من أجلھ من قبل ھؤالء العرب الذین 

  اغتُِصَب وطنھم وعذبوا وسجنوا وشردوا من أجلھ. 

أما عن وسائل تعذیب السجناء المحبین ألرضھم المحتلة عن طریق إخضاعھم لحیاة قاسیة 

  ممیتة. 

، وتزكم أنوفھم رائحة الجثث البشریة المتعفنة، ویغشى الظالم "ویقرص الجوع أمعاَءھم

أرض السجن لیالً ونھاراً، وعند الطعام تُفتح كوة في أعلى الجدار بین الحین واآلخر لیسقط منھا 

طفھا السجناء، ویأكلونھا دفعةً واحدة، ویسمع صوت وحبات زیتون یابس متخشن، ویتخارغیف 

  ).٢" (لصوت مع رائحة الجثث البشریةمسلول یطلب الطعام، ویرتفع ا

لقد تعلق أبطال عیسى الناعوري بالوطن حیث یوصون بأن یدفنوا وھم خارج وطنھم، 

سر التي ُدفِنت قبل النكبة  بلملمة عظامھم وحملھا لتوارى في تراب الوطن لتختلط مع عظام األُ

)٣.(  

المخزون، وتختلط  الدفء"یغرز البطل "یعرب" كفّھ في بطن الرمل الناعم ویستجدي 

رطوبة الرمل بعرق جلده، ویلتمس بشفاھھ خدر األرض، ویشمُّ رائحتھا ویتذكر حكایات 

ینتظر حكایة میالد آمالھ الجدیدة التي  "كشھریار"الطفولة، وخیوط العنكبوت، ویقف مزھواً 

  ).٤) (یطمح إلى تحقیقھا ویتمنى أن یبستم لھ (القدر

                                     
 .٣٠،صول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق تیسیر، سب -) ١
  .٣١المرجع السابق، ص  -) ٢
 .١٨عیسى، الناعوري: جراح جدیدة، مرجع سابق، ص  -) ٣
  .٧٨، ص ١٩٦٨دار االتحاد،بیروت،سالم، النحاس: أوراق عاقر،  -) ٤

-٦٦-  



 

ظھر ن والتعلق بھ من خالل عرض رومانسي وجداني ُی إنھا معالجة "النحاس" لحب الوط

  مدى تعلق اإلنسان بوطنھ. 

صورةً ثابتةً متأصلة بالوطن  )١" (لقد أظھرت روایة عطیة (عطیة عبد هللا) "الدم والتراب

ومتعلقةً بترابھ شخصیةٌ ترفض الرحیل مع الراحلین عندما حلت المصیبة باألمة، الشخصیّة 

  لھا وال تخشى من قوة إالّ قوة عدم الثبات باألرض والتعلق بھا. التي ال تباِل بمن حو

"مع أنھ شیٌخ ضعیف لھ لحیة یغزرھا الشیب وراحتان خشنتان إالّ أنھ یصلي وحولھ دلة 

القھوة ویھذي في اللیل بوعد بلفور والمناضل عز الدین القسام، ویخطط في الصباح كیف 

  یحرث الحقل ویبذر الحب؟ 

  . )٢(یّة وظلَّ منغرساً كصخرة في عمق جذور الزیتون"لقد ھاجرت القر

سمت من خالل وعي الشباب المبكر تجاه ھجرة الیھود إن جملة الصور السابقة التي رُ 

والبطوالت العسكریة التي قدمت على أرض فلسطین ویقظة العمالء المتعاونین مع العدو من 

لسجناء یعتریھا الخوف القاتل صفوف الشباب وانضمامھم إلى صفوف المقاومة ومن صور ل

وأناس یوصون بأن  ،والجوع الممیت والتعذیب الفاحش الذي ال ینمٌّ عن أدنى درجات اإلنسانیة

  عظامھم إذا ماتوا تدفن في مقابرھم قبل الھجرة بفلسطین.

وما صورة الشیخ الضعیف الذي یرفض الرحیل مع الراحلین ویبقى في أرضھ وھو یھذي 

  بوعد بلفور. 

تحمل النساء األعباء خوفاً من بیع األرض وما فجیعة األم الفلسطینیة الفاقدة البنھا  وما

وزوجھا وبیتھا وأرضھا إالّ دالالت واضحة على أن الروایة األردنیة مثلت مضامین وطنیّة 

  وفكریة حول حب الوطن بوجھ عام من خالل العمل من أجلھ وتحمل العذاب ألجلھ والتعلق بھ. 

في روایة شعشاعة "بیت وراء الحدود" فقد كانت تغار على وطنھا وتسعى من أما "سلمى"

أجل اإلسھام في خدمتھ وتعمیره حیث قررت االلتحاق بالجامعة والعیش بین العلماء والشباب 

المتعلمین في وقت كان یتعذر على الفتاة أن تخرج منفردة حیث كانت تقدر الوطن الذي یھتم 

  ).٣(لجامعاتبأبنائھ من خالل إقامة ا

                                     
 . ،١٩٨١عطیة عبد هللا: عطیّة، الدم والتراب، لم تذكر طبعة أو دار النشر، عمان،  -) ١
 .٧٢المرجع السابق،ص -) ٢
  .٨٢: بیت وراء الحدود، مرجع سابق، ص عیسى،الناعوري -) ٣

-٦٧- 



 

كما یركز الناعوري على ضرورة االھتمام باألبناء وتھیئة كافة الظروف لنموھم جسمیاً 

وعقلیاً ووجدانیاً من أجل إیجاد جیل قادر على أداء واجباتھ تجاه الوطن ألن الجیل الواعي ھو 

 ).١(الذي یؤدي حقوق الوطن علیھ أّما الجیل األُمي فھو الذي ال یعي واجبھ تجاه وطنھ

                                     
  .٩٧-٨٧عیسى، الناعوري: بیت وراء الحدود، مرجع سابق، ص  -) ١
  

-٦٨- 



 

  : المضمون الوطني القومي. المطلب الثاني 

إّن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطیني تركت معاناة للشعب األردني جراء الھموم القومیة 

واالجتماعیة واالقتصادیّة حیث اتحد الشعبان في وجھ ھذه النكبة فكان ھو السبیل الوحید الذي 

الل التحام المجتمعین ضمن طابع جدید ساعد على تجاوز أعباء ھذه المرحلة وذلك من خ

  ).١(ومتمیز

إن أدباء وكتاب وشعراء الضفتین استلھموا أبعاد ھذه النكبة وصوروھا خیر تصویر من 

  خالل مقاالتھم وقصائدھم وروایاتھم. 

عمق المأساة واالنقالبات العسكریة في بعض الدول على حیث ركزت روایاتھم وقصصھم 

والسعي نحوھا والحروب التي تعرضت لھا األمة خاصة ما یتعلق  العربیة والوحدة العربیة

  ).٢(بالقضیّة الفلسطینیة من حروب والجئین ونضال عربي موحد

لقد تقاعس المجتمع العربي أبان ھزیمة حزیران وكان لزعماء العرب الدور األكبر في 

الھزائم المتكررة  عملیة االستكانة لھذه الھزائم حیث عملوا على تدجین مجتمعاتھم من خالل

  ).٣(وعدم األخذ بید شعوبھم لمواجھة الواقع المتطور نحو األسوأ

تجاه  العربیةفي طریق األمة  یط والتخلف والفقر والحرمان رواسبلقد كان عدم التخط

النصر في حروبھا مع إسرائیل لقد رضي العالم العربي بالواقع المھزوم وأخذوا یرّوجون 

  ).٤(دعوا إلى أفكار سلبیة. وأمثال شعبیة فصدقوھامعتقدات شعبیة ضالة. و

بعض المعتقدات الشعبیة التي )٥("حب من الفیحاء "وقد ذكر القاص حسني فریز في روایتھ 

كانت سائدة مثل "الید التي ال تقدر علیھا قبلھا وادعِ علیھا بالكسر" و"من تزوج أمي فھو عمي" 

  یك".و"ال تتدخل في ما ال یعنیك تسمع ما ال یرض

وقد اتبعت السلطات العربیة الترویج لمثل معاني ھذه األمثال الشعبیة إبقاًء للشعوب على 

وعدم إمكانیة توفر ،تخیفھا من عدم التوفیق بالوظیفة  ،حالھا وعدم السماح لھا برفع رأسھا

                                     
  .٣٩ي: جراح جدیدة، مرجع سابق، ص عیسى الناعور -) ١
 .٧١المرجع السابق، ص  -) ٢
  .١١٥، مرجع سابق، ص تیسیر، سبول: أنت منذ الیوم -) ٣
  .٢٠٣محمد، عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ٤
  .١٠٥ص،  ١٩٧٢مطبعة الشرق مكتبة عمان،حسني،فریز: حب من الفیحاء،  -) ٥

-٦٩- 



 

وبدأ اإلنسان العربي یخاف حتى أصبح الخوف كأنھ عملة رائجة في ،مقاعد للطلبة في المدارس 

  ).١(المجتمع.

ونظراً للھزائم المتتالیة واستكانة الحكام وخوف الشعوب من التعبیر عن رأیھا تجاه 

ھزائمھا، ظھر دعاة اإلصالح من الشباب العربي ولكن سرعان ما وقفت الحكومات في 

  .والنفي ،والضرب ،والسجون،حیث االعتقاالت  ،وجوھھم

إصالحیة حیث أصبح أصحاب عدم اإلصالح حتى أصبح اإلنسان العربي خائفاً من أي فكرة 

  ).٢(نین ودعاة اإلصالح ھم المفسدیھم المصلح

وعند الحدیث عن الوعي القومي ونكبة فلسطین نلحظ أن العرب لم یعرفوا قیمة فلسطین إالّ 

  المخلصون منھم حیث أحسوا بعظم المأساة وحجم المعاناة. 

یث تجمعوا على شكل جماعات والتحقوا لقد أثارت نكبة فلسطین جماھیر األمة العربیة ح

بصفوف المناضلین في فلسطین ولكن كان اإلعداد والتخطیط غائبین تجاه ھؤالء المناضلین 

حیث لم یجدوا العتاد الكافي لیستمروا بالمقاومة الحیّة بل كانوا یفرون إلى بطون األودیةّ 

  والكھوف ھرباً من قوة المواجھة اإلسرائیلیة وبطشھا. 

ر عبد الحلیم عباس أول روائي أردني یتحدث عن ھذا الموضوع على شكل عرض عتبُی 

  قصصي تاریخي. 

حیث شاركت بعض الدول العربیة في الحرب ضد االحتالل الصھیوني لفلسطین وكانت 

بعض جیوشھا في فلسطین، وقد عقد الشعب الفلسطیني اآلمال على ھذه الجیوش لتحریر 

بحسم الموقف وقد بدأت وفود الشباب العربي المتطوعین فلسطین وأن ھذه الجیوش كفیلة 

بالتدفق إلى فلسطین وقد ھبت ھذه الوفود من كافة األقطار العربیة من السودان وقرى الفرات 

  والصحراء ومناطق أخرى. 

  ال یرجون من هللا سوى االستشھاد لتحریر فلسطین من ھؤالء الغزاة. 

ان وحدث ما حدث وانتھت الحرب وقبل العرب وعندما بدأت المعركة... والتحم الجیش

  ).٣( بالھدنة وكانت النتیجة غیر المتوقعة

                                     
 .١٠٩-١٠٧حسني فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١١١-١١٠المرجع السابق، ص  -) ٢
  .٣٠-٢٦، ص ١٩٤٩مطبعة دار الكتاب العربي، مصر،لیم، عباس: فتاة من فلسطین، عبد الح -) ٣

-٧٠- 



 

  المرأة والوعي القومي. الفرع االول: 

موقف سلمى من محاورة األستاذ اإلنجلیزي "في روایة طریق یتضح لنا ذلك من خالل 

  سیمھا. الزمان" حین قالت لھ إن قومك ھم السبب باحتالل أرضنا وتشرید أھلھا وتق

حیث أجابھا إن ضیاع األرض جاء بسبب تشتت وجھة رأي العرب وتجارة زعمائھم، 

 اضافھ إلى والصحافة السطحیّة التي لم تصل بالمواطن إلى قلب االحتالل ومآسیھ في فلسطین

  ).١( النفاق والمجامالت

  كما یرى ھلسا أن للمرأة دوراً ھاماً ومساویاً للرجل في مسؤولیاتھ القومیة. 

حیث شاركت المرأة الرجل في التدریب على السالح في الحرب الشعبیّة بین المناضلین 

  العرب واإلنجلیز في بور سعید. 

حیث حملت نادیا البُندقیّة وكان شعرھا ینساب في ُخصل متعددة.وظلُّھا یسقط بین ساقیھا ما "

  ).٢" (عدا انحناء بسیط في الكتف بسبب البندقیة

  

  وعي القومي العام الالفرع الثاني: 

كانت سوریا أكثر الدول العربیة وعیّاً قومیّاً وذلك نظراً لتجربتھا مع االستعمار الفرنسي في 

ردوا أمام الفرنسیین ألنھم ال یملكون ما یملكھ الفرنسیون من آلة الحرب معركة میسلون حین طُ 

  ).٣( بل كانت القوة العسكریة بید المستعمرین

  بیة إلى دویالت وتفرق الرأي والمشورة لدى العرب بعد ھذا التقسیم. ثم قسمت البالد العر

ت مع أكثر العناصر العربیة، وقد سعلقد نشأت أحزاب قومیة في العراق وذلك ألنھا تج

  : الثورةحدیثھ عن العراق بعد  بصددللوصول إلى الحكم ویقول ھلسا في 

لده، وفي مدن كثیرة یعیش اإلنسان "إن بغداد تنفذ إلیھ من آالف المسام حتى أصبحت تحت ج

غریباً إلى األبد، حتى أن أھلھا یصبحون غرباء، وبغداد تأخذ القادم إلیھا من القلب وتعجنھ 

  ).٤" (وتفسخھ ثم تعید تركیبھ حتى لیصعب علیھ أن یتعرف على نفسھ

                                     
 .٨١، ص ١٩٥٩دار النشر والتوزیع والتعھدات، عمان،شكري، شعشاعة: طریق الزمان،  -) ١
 .٥٣ص  مرجع سابق،غالب، ھلسا: الضحك، -) ٢
  .٢٤٦، ص ١٩٧٧ة القوات المسلحة، عمان،، وزارة الثقافة والشباب، مطبعفؤاد، قسوس:العودة من الشمال -) ٣
  .٩٥غالب، ھلسا: الضحك، مرجع سابق، ص  -) ٤

-٧١-  



 

ن فقد نما الوعي القومي تجاه الوطن عند الشباب العربي من خالل انخراطھم باألحزاب م

خالل تنظیمات سریّة فقد شرح غالب ھلسا بطل "الضحك" تجربتھ الحزبیة بكل وضوح حیث 

كان یتوقع أن الحكومة لن تطارده ولن توجھ إلیھ ضربة ولكن على العكس من ذلك. إذ أخذت 

تتابعھ وتالحقھ من خالل التحقیق معھ بشكل مستمر انتظاراً لحكم سینفذ ضده بالنفي أو اإلقامة 

لمدة سنتین، حیث یطلب منھ الضابط األمني أن یأتي ثالث مرات في الیوم الواحد إلى  الجبریّة

   )١(المركز األمني لیثبت أنھ موجود.

لقد أصبحت فكرة الوعي القومي تحتل مكانة في الروایة األردنیة حیث نلحظ غالب ھلسا 

ھم موقفاً فكریّاً وسلوكاً وتیسیر سبول، وعبد الحلیم عباس وغیرھم من الروائیین األردنیین كان ل

  .واعیاً رافضاً للواقع

حیث أن ھلسا مطارد من أكثر من نظام عربي فلیس لدیھ أمام ھذه المطاردة إالّ التحایل  

في أكثر من بلٍد عربي فھو متابع في كّل تحركاتھ ولھ أنصار  ،والتمویھ على وسائل السلطة

  ).٢( رونھبیخ

تحت الباب تقول: "یجب أن تكون على حذر ألن فقد وصلت إلیھ رسالة سریّة وضعت 

السلطات قد وضعت أشرطة تسجیل بحجم رأس الدبوس، وبإمكانھا أن تسجل كّل شيء، ویتم 

ذلك مع بواب العمارة، وھم یضعونھا في السریر، أو الصالة، إن األمان یستلزم أن تغني أغاني 

ما یفعل غیرك وأفضل األغاني غرامیة وتطلق بعض الكلمات التي تنّم أنك مواٍل للوضع ك

أغاني أم كلثوم وشادیة، وعلیك أن ال تجازف بفتح الشباك، ألن ھناك آالت تصویر مسلطة على 

الشقة وتلتقط كل ما یدور فیھا كما علیك أن تتناول بعض الحبوب المنومة، حتى ال یكتشفوا أنك 

  ).٣" (تعاني من األرق فتثیر شكوكھم

وعي العربي العام من خالل تصویر اإلنسان العربي الذي یرصد القاص تیسیر سبول ال

  أصبح بال ثقة بنفسھ ووطنھ فھو في حالة ضیاع یواجھ الھزائم الواحدة تتبعھا األخرى. 

د بل ھي موجات من اآلراء واالقتراحات ضور في عملیة التخطیط للعقل الراشفلیس ھناك ح

                      ).٤(تلتقي مرة وتختلف كثیراً 

                                     
 .١١). غالب، ھلسا: الضحك، مرجع سابق ، ص  ١
  .١٩٥ص المرجع السابق، -) ٢
 .٢٢٩المرجع السابق، ص  -) ٣
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"فالمواطن في حرب حزیران حذاؤه لّماع ومنذ ثالث أیام ورائحتھ فضیعة قرب نھر األردن 

لیمّر المواطن العربي في لحظة یأس من فكرة  )١" (والطائرات اإلسرائیلیة تحوم في الفضاء

  الوحدة العربیة فینعزل ألن دعاتھا ابتعدوا عن الھدف. 

عربیة الصحیحة في ویرسمون معالم الوحدة ال"في حین خطباء الحزب یحددون أعداء األمة 

  ).٢" (یسھم عن أسنانھ بینما یحب النساء أكثر من األُمة العربیةنظرھم، ویكشف رئ

یھا المضمون الوطني القومي وذلك من خالل قاصّ جسدت الروایة األردنیة  یرى الدارس ان

والتي بدورھا تقف حاجزاً في من خالل اإلشارة الواضحة إلى العدید من القیود التي كانت سائدة 

وجھ الشعوب العربیة لترجمة ھذا المضمون واألخذ بھ قدماً بدالً من محاولة السلطات العربیة 

إبقاء الشعوب على حالھا وإرضائھا بواقعھا األلیم لكي ال تفوق من غلفتھا وتقوض ھذه األنظمة 

  التي أنامت شعوبھا، عقوداً طوال. 

الشعوب من مدى مصداقیة المعتقدات الشعبیة تُخلّص ردنیة أن فقد استطاعت الروایة األ

  السائدة وتعمل على تقویضھا لیتسنى للمواطن أن یفوق من غفلتھ وسط ھذه المعتقدات. 

كما أشارت الروایة األردنیة إلى دور المصلحین في محاولة لبناء المجتمعات العربیة 

لمواجھة الخطر الصھیوني ومن قبلھ أخطار والسعي باألمة نحو الوحدة العربیة ولّم الشمل 

  االستعمار البریطاني واالعتقاالت والضرب والتعذیب والنفي والحرمان من الوظیفة. 

كما أوضحت الروایة مدى التالحم بین الشعبین األردني والفلسطیني قبل النكبة وبعدھا 

تھ ودور الجیش وكیفیة وقوف الشعب األردني إلى جانب أخیھ الشعب الفلسطیني في محن

األردني والعربي في مواجھة الخطر الصھیوني كما أشارت إلى أعباء النزوح إلى األردن وما 

  تترتب علیھ من معاناة للشعب األردني. 

غفل الروایة األردنیة رى ان كما ُی  دور المرأة حیث كان لھا نصیبھا من قبل العدید من لم تُ

اه الوطن وقضایاه فلم یكن دورھا في الروایة القاصین األردنیین حیث أوضحوا دورھا تج

  مرتبط "بالجنس" فقط. 

"إن موقف سلمى في محاورة األستاذ اإلنجلیزي "في روایة طریق الزمان" عن مساوئ 

  االستعمار البریطاني ودوره في قدوم االحتالل الصھیوني إالّ إبرازاً لھذا الدور الوطني العام. 
                                     

  .٥٥، ص  ل: أنت منذ الیوم، مرجع سابقتیسیر، سبو -) ١
 .٥٨المرجع السابق، ص  -) ٢

-73- 



 

للرجل وھذا ما أكد علیھ كّل من ھلسا، وسبول، بشكل ومساٍو كان للمرأة دوراً واضحاً  لقد

  خاص، وغیرھم كثیر. 

لقد أخذ مفھوم الوعي القومي العام یتبلور من خالل الروایة األردنیة ولدى العدید من 

القصاص األردنیین من خالل اإلشارة الواضحة إلى األحزاب والتنظیمات السریّة المناوئة 

  بي الذي سیطر على الشعوب. للتقاعس والخذالن العر

اً وافیاً كما ھو ن الذین شرحوا تاریخھم الحزبي شرحفھناك العدید من الروائیین األردنیی

  الحال عند "غالب ھلسا" وآخرین. 

إن تصویر الروایة األردنیة لإلنسان العربي بصورة اإلنسان الذي یسیر بال ثقة بنفسھ وال 

واقعھ محبط تجاه مستقبلھ بعد أن صفعھ الواقع بھزائم ثقة بوطنھ فھو إنسان ضائع شارد من 

متكررة جراء حكام لم یتفقوا على ھدف مرسوم فلیس ھناك صاحب عقل راشد یلملم شمل األمة 

  نحو االنتصار بعد ھزیمة الخامس من حزیران. 

) ألف وتسعمائة وثمان ١٩٤٨إشارة الروایة األردنیة لحرب عام (كما یؤكد الدارس أن 

) ألف وتسعمئة وسبعة وستین إالّ تجلیة للبعد القومي من ١٩٦٧ن وحرب حزیران عام (وأربعی

  خالل الروایة األردنیة.
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  المطلب الثالث: المضمون الحضاري واإلنساني.

سجلت الروایة األردنیة جوانب من حیاة المجتمع األردني وبنیتھ الحضاریة وبعض جوانبھ 

مجتمعھ الداخلیة وكشفت تراكیبھ االجتماعیة وعالقاتھ اإلنسانیة الخارجیة وبعض أعماق 

  وعرضت لمعطیاتھ البیئیة. 

حیث تعددت مضامینھا فتناولت العدید من جوانب ھذا المضمون. فعالجت االغتراب 

  ).١(النفسي، وأزمة المثقف العربي

الل العرض لقد كان البعد الحضاري حاضراً لدى العدید من الروائیین األردنیین من خ

الدیمقراطي ومحاورة الفكر للفكر من خالل األناة والھدوء بعیداً عن التعصب والتشدد في طرح 

األفكار وتناولھا، وھناك من تناول ھذا البعد بنظرة غیر حضاریة وبعیدة عن الواقع الملموس 

  ).٢(اعتمد أصحابھا على سذاجة القول واأللفاظ السوقیة واألساطیر الخرافیة

لكاوي) "یصور الیھود بأنھم میكروبات تعیش على األذى وحشرات تدب على األرض (فالم

  ).٣" (وھم أرانب أمام األسود من العرب

ویعطي أرقاماً وھمیّة ویشیع العظمة في نفس القارئ من خالل معارك وھمیة ال صلة لھا 

  بالواقع. 

إلصالحھ إال عودة  یرى أن المجتمع یعاني من تأخر حضاري لیس من وسیلة –وھناك آخر 

  ).٤(المرأة للحجاب واالبتعاد عن االختالط في مكان العمل

وأشار آخرون إلى فھم دقیق للدیمقراطیة واضطراب األمور وعدم وجود ثقة بین الحاكم 

والشعب، وتناحر األحزاب، والصراعات الداخلیة، واالبتعاد عن الواقع من خالل عدم وجود 

  ).٥(لى الحقیقةصحافة موجھة ترشد المواطن إ

ورأى بعضھم عدم وجود التخطیط العربي المشترك، وسذاجة العقل العربي، وقصور فھم 

  ).٦( رجال الدین عّما یشیع وشعور المواطن بالعجز وضیاع األمل، وعدم الرفق بالحیوان

                                     
 .٢٣٧محمد، عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص   -) ١
   . ٢٣٨المرجع السابق، ص  -) ٢
 .١١١، ص١٩٦٠حامد ،كامل ،ملكاوي: من زوایا العدم، الشركة الصناعیة، عمان،  -) ٣
 .١٥-٥یان: أین حماة الفضیلة، مرجع سابق، ص تیسیر، ضب  -) ٤
  .٢٣٩محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص   -) ٥
  .٢٤٠-٢٣٩سابق، ص المرجع ال -) ٦
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كما أشار بعض الروائیین إلى التفاؤل والدعوة إلیھ، واستیقاظ الضمیر والسلوك الحضاري 

  ).١( ، والعودة إلى جادة الصوابالسوي

"وأحس البطل بالعقم والغربة، فالمجتمع یؤمن بالنسل والبنین الذین یساعدونھ في 

الشیخوخة، وجلس في مقھى على الرصیف، وراح یتصید وجوه المارة لیجد من ھو أكثر منھ 

عرق، وتمنى لو ھ، فلقمة العیش مغموسة بالطین واللعقماً، أو یشبھھ في حب بلده وعذابھ من أج

خطر صقر قریش في ذھنھ  ماوعند،على المدینة  يوجد صدیقاً یفكر معھ الستطاع أن یستول

وداھمتھ الحماسة  ،یصفع ویلھب وجھھ كالسوط والخیبة تھبط فوق جبھتھ،شعر بالخجل 

  ).٢" (الطفولیة

ة منحاً آخر من خالل استلھام صور ل االقتباس السابق أن النحاس نحىیُلحظ من خال

  وحضارتھ وتراثھ ألن فیھ تاریخ األمة وأمجادھا ونواة حضارتھا.  الماضي بأمجاده

فحین أحس بالھزیمة تالحقھ أھدى مكتبتھ إلى زوجتھ (أمیّة) ھذه المكتبة التي تزخر 

بحضارة األمة وعراقة أمجادھا وعظیم صنعھا "فالماضي سحابة ثقیلة تتعقد فوق الرأس، 

  ).٣" (استسلمت لفقد الرجال كالرایة السوداء أو أرملة

ویذكر حسني فریز أن أسباب التخلف الحضاري تعود إلى النظام التربوي الذي یقوم على 

  ).٤( تقدیم المعلومة الجاھزة وحفظھا فھو نظام غیر قادر على إیجاد القادة والمفكرین

بسالة، "وخسر المجتمع األردني غیر معركة مع العدو اإلسرائیلي، وقاتل جنوده بشرف و

ولكن التخطیط المرتجل لم یدرك قوة العدو على حقیقتھا ولم یستوعب أسالیبھ الغادرة، ولم 

م األردن درساً قاسیاً یعرف العرب كیف یعیشون في عقلیة عصرھم في الحرب أو السلم، وتعلّ 

  ).٥" (مفاده أن عقلیة ما قبل الھزیمة لن یكون من ورائھا غیر الھزائم المتالحقة

ا سبق أن مفید نحلة یرى أن غیاب التخطیط العربي المشترك الواعي تجاه العدو یتضح مم

  ھو السبب وراء الھزیمة العربیة والھزائم المتالحقة لألمة. 

                                     
 .٨٢-٧٨ص مرجع سابق ، عیسى الناعوري: جراح جدیدة،  -) ١
  .٤٢سالم النحاس: أوراق عاقر، مرجع سابق، ص  -) ٢
  .٩١ع السابق، ص المرج -) ٣
  .١١٥حسني، فریز:حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ٤
  .٦٤مفید، نحلة: الرحیل، مرجع سابق، ص  -) ٥
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"ولم یكن المواطن العادي على مستوى النصر في حزیران، فھو یصدق اإلعالم الكاذب، 

قرار، ویكتفي بتبادل القیل مع  وینخدع بالبیانات المضللة، وال یشارك في الحرب أو صنع

  ).١" (اآلخرین إثر سماعھم البالغات عن النصر، ویدخن كثیراً أمام المذیاع

"وقف شیخ یتحدث عن البطوالت العربیة، وقاد مظاھرة شعبیة ساذجة تھتف وتدق على 

  غلب. ال تُ ردد الموروثات الشعبیة البالیة عن القوة العربیة التي ألواح الخشب والتنك الفارغ، وتُ 

العوامل التي أدت بالمواطن العربي إلى الھزیمة في أن االقتباسین السابقین  یُلحظ  من

حزیران حیث تعود ھذه األسباب إلى جملة من العوامل كاإلعالم المضلل لألّمة حیث لم یصف 

ما یحدث على أرض الواقع بل ضل یمنّي المواطن بأن النصر قادم والحقیقة تقول أن النصر 

عید ھذا باإلضافة إلى بعده عن صنع القرار فھو یسمع من وراء ُحُجب ویعتمد على األقاویل ب

مة موحدة أمام قوة واإلشاعات معتمداً على األمة العربیة التي كان یظنھا المواطن العربي أ

  العدو الحقیقة.

یر من وال تزال األحزاب العربیة في الوطن العربي دون مستوى الطموح، ففي النصف األخ

ھذا القرن اجتاحت المنطقة العربیة الحزبیة، وكثر تشاجرھا، ونعتھا لبعضھا بعضاً بأشنع 

النعوت، ففي الساحات، واالجتماعات یعلو الصیاح، والشتم والضرب والسجن والقتل، وتتدخل 

الشرطة وتزج باألحزاب المناوئة في السجون، وقد عجزت األحزاب حتى الیوم عن تبني 

ة العربیة وتوحیدھا، فھي تسیر في ركاب الفرد الحاكم، ووفق مصلحتھا اآلنیة، مشكلة األم

فعندما غضب زعیم األمة على الشعوبیین أمر الرفیق الكبیر أعضاء الحزب أن یتأھبوا 

  ).٢" (لتأدیبھم

كما یصف سبول أسباب أخرى أدت إلى ھزیمة حزیران حیث تتمثل بتعدد األحزاب العربیة 

الحھا الخاصة علماً أن ھذه األحزاب لم یكن بمقدورھا تبني مشكلة األمة وتناحرھا على مص

  ووحدتھا بل ھدف كلِّ حزب أن یوحد ذاتھ ویبعد األحزاب األخرى عن ساحتھ السیاسیة. 

وتناولت الروایة األردنیة في مضمونھا الحضاري نظام الطبقات االجتماعیة والثراء الفاحش 

  عذاب الضعفاء على أیدي األقویاء أصحاب الثروة والمال. والفقر الشدید وذلِّ العبید و

                                     
  .٥٠تیسیر سبول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق، ص  -) ١
  .٢٢المرجع سابق، ص  -) ٢
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فلیس ھناك وسیلة تقي الفقراء واألیتام ما ھم بحاجة ماسة إلیھ بل البّد من اللجوء إلى وسائل 

  أخرى لتلبیة مطالبھم. 

"فالطفلة الیائسة عائشة بحثت في سلة المھمالت عن طعام وطرقت أبواب األغنیاء، وكانت 

  ).١"(ذ مطابخ األغنیاء تترقب لحظة إلقاء الفضالت لتسّد رمقھاتجلس تحت نواف

ومن ناحیة أخرى لقد كان الفقر عامالً أساسیاً لكثیر من المشاكل األسریة ذات العوز 

والحاجة حیث یقوم الفقراء بزواج بناتھم من األغنیاء مقابل سد عوزھم وما یلبث أن یكون 

ي بدایة األمر لم یكن مشروعاً بل تحایل األغنیاء على الطالق حاصالً ألن السعي نحو الزواج ف

  ).٢( بنات الفقراء تحت شعار الزواج بھدف المتعة والتسلیة

أما زمن العھد التركي والفترة التي تلیتھ فقد ساد مفھوم اللصوصیّة على الشعب من قبل جباة 

  عماد حیاتھ. المال حیث لم یملك المواطن آنذاك إالّ الثروة الحیوانیة التي تعّد 

"والضرائب كثیرة ومنھا ضریبة على الغنم، وضریبة على األرض، والمرتشون یستلون 

ذلك، ویستنزفون دماء الشعب وثرواتھ. فالجابي یقوم بإحصاء الغنم وینقص من عددھا الحقیقي 

عشرین شاة، ویسجل لدیھ أن ما یملكھ "سالم" ھو خمس شیاه فقط، وأخذ مقابل ذلك لنفسھ 

، ونام تلك اللیلة في بیت سالم، وفي الصباح ذبحوا لھ خروفاً آخر، أكل (معالقھ) مقلیاً خروفاً 

  ).٣( بالسمن، ولف بعض اللحم بقطعة قماش كانت معھ ثم انصرف"

وقد أشار "عطیة عبد هللا" إلى تسلط الشرطة على الشعب حیث كان تسلطاً ال یعرف معنى 

  دیة وھدر كرامة اإلنسان. اإلنسانیة إنھ التسلط القائم على العبو

م لھ أفضل الطعام وھو اآلمر الناھي إذا حدثت مشكلة یأتي الشرطي إلى القریة وینام ویقدّ 

  حیث یقوم بضرب المواطن ألتفھ األسباب ویقوده إلى المخفر. 

"وأحد الجنود ضرب عسافاً بعقب بندقیتھ بین كتفیھ، وشتمھ ألنھ أخبرھم في أثناء اقتیاده إلى 

  ).٤( ر إنھ تعب في المسیر، ویرغب بشيء من الراحة"المخف

                                     
 .٦٤ص، ١٩٥٥دار المعارف،القاھرة،عیسى، الناعوري: مارس یحرق معداتھ،   -) ١
 .٢٤٣محمد عطیات:القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص   -) ٢
 .٤٣٤فؤاد قسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص  -) ٣
  (عطیة عبد هللا) عطیة: الدم والتراب، مرجع سابق. -) ٤

-٧٨- 



 

لقد كان موقف رجال الدین موقفاً بعیداً عن العلم والمعرفة والثورة المعرفیة لم یعملوا على 

تسخیرھا واإلفادة منھا بل كانوا یقومون على تلقف األخبار والبناء على ما یسمعون دون التثبت 

  من األخبار محاكاة العقل. 

ل الدین أحیاناً موقفاً غیر علمي وال إنساني، ویخالف طبیعة دینھ الداعي إلى "یقف رج

استعمال منجزات العقل، والتثبت قبل إصدار الحكم، وقد یتلقف األفكار المعاصرة بطریقة 

مغلوطة، ویشن حملة عنیفة على الملحدین، على نظریة التطور، وینسبھا إلى فولتیر، ویتساءل 

فولتیر الخنزیر الملحد  نملة تلد جمالً، ویضحك الجالسون، ویأخذ في شتمعمن سبق لھ أن رأى 

  ).١( القائل بأن اإلنسان أصلھ قرد"

عّد المجتمع األردني مجتمعاً طبقیاً ولكن الروایة األردنیة أخذت ھذا الجانب من ناحیة ُی 

ولكن التركیز كان  سطحیّة ولم تتناول أبعاده وبواعثھ بطریقة أكثر غوراً لما وراء الحدث ذاتھ.

على األبعاد الحضاریة التي تقوم على العالقات النبیلة بین أفراد المجتمع من تعاون  اً قائم

  مشترك ورؤیة مشتركة تجاه أّي أمر ینتاب أھل القریة. 

"وعندما طلب األمیر التلمیذ "سلطان" للتعرف علیھ، وسماع شعره، ارتبكت القریة، وتجمع 

 ،رضون المساعدة، واختبأ "سلطان" في خان التبن خشیة السجنأھلھا، یستفسرون، ویع

الرأي على أن یذھب أبوه معھ  مع سلطان؟ وقرّ  ذھبوابتدأت المشكلة الحقیقیة عند المساء: من ی

إلى المدینة، فاستعار عباءة مزخرفة بالقصب من الجیران، وأخرجت لھ زوجتھ كوفیتھ الجدیدة، 

  ).٢(لماعاً" ودھن حذائھ بالزیت، فبدا نظیفاً 

"وعندما انھارت الحظیرة على المواشي إثر سقوط غزیر، تدافع الرجال نحوھا، ھذا یرفع 

حجراً، وذاك یسحب قطعة من الخشب، ولم یبق في القریة أحد سمع صوت االنھیار إال وخرج 

  ).٣( لعلھ یستطیع المساعدة، واشترك الجمیع في إدخال الشیاه إلى حظیرة أخرى صالحة"

ت الروایة األردنیة إلى یقظة الضمیر اإلنساني فاإلنسان بطبعھ قد یخطئ بحق نفسھ  أشار

  واآلخرین ولكن العودة إلى الصواب تعني یقظة الضمیر. 

"فقد شعر القاضي "عزمي" بالخوف یدب في أوصالھ، وأحس أنھ ارتكب جریمة ھائلة، 

ھھ، وارتسمت صورة فوقف موقف الشرید التائھ، وكأن كل فرد یصادفھ سیبصق في وج
                                     

 .٢٩تیسیر سبول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق، ص  -) ١
 .٥٣الشمال، مرجع سابق، ص  فؤاد، قسوس: العودة من -) ٢
  --٧٩ –            .١٢٣، ص المرجع السابقفؤاد، قسوس:  -) ٣



 

األرملة المظلومة التي كان سببا في ظلمھا في مخیلتھ، وساءه أن یعجز عن السیطرة على 

أعصابھ، وحاول أن یكفر عن ماضیھ الملوث بالخطایا، فقرر أن یشتغل محامیاً للدفاع عن 

آلخرین الحق، معتقداً أن السعادة لیست في المناصب الرفیعة، وإنما ھي في عمل الخیر ورؤیة ا

  ).١( سعداء"

ویُلحظ أن الروایة األردنیة فیھا إشارةً واضحة إلى مظاھر السلوك الحضاري عند الغربیین 

  ومقارنة بما ھو سائد عند الشرقیین. 

"ومن ھؤالء الناس الذین ینظمون كل شيء بمقدار، وال یضع في صحنھ إال ما یأكلھ حتى لو 

بمفرده، ویتحكم األلمان في وقتھم، وفي حرارة كان ضیفاً، بینما یذبح العربي شاة لشخص 

بالدھم وبرودتھا، والشيء الوحید الذي تركوه، وأطلقوا العنان فیھ، وھدم السدود والحصون من 

  ).٢( حولھ، ھو الحرام. فال یعرفون العیب بین الذكر واألنثى"

واضحة في أكثر ولم تُغفل الروایة األردنیة البعد الدیني بین الحضارتین بل ھناك إشارات 

  من موضع فعندما تعرضت الطائرة التي أقلت "سویلم" إلى السقوط.

"ابتسم األلماني "عبد هللا" وتفرس في وجھھ األعرابي السلیم الفطرة، والذي یصل بھ 

االطمئنان إلى القضاء والقدر، وعرف كیف أن ھذا اإلیمان قد أصبح من طبیعة الشرقیین في 

ى نھوضھم بسببھا، ولكنھ أحس بأنھ في حاجة إلى مثل ھذا اإلیمان الغالب، وھي التي ال یرج

  ).٣( الذي یتسلح بھ "سویلم" ویجعلھ في مثل ھذا الموقف المخیف ھادئاً مطمئناً"

یخلص الدارس إلى أن الروایة األردنیة ومن خالل مضمونھا الحضاري واإلنساني حاولت 

عام أمام العدید من األبعاد الحضاریة  أن تضع المواطن األردني بوجھ خاص والعربي بوجھ

ل األمة في وقت كانت بحاجة ماسة إلى التخلص من ھذه العقبات ھكاالتي شكلت معاناة أثقلت 

  لتنوء أمام جملة الویالت التي واجھتھا، من خالل: 

* االبتعاد عن تصویر واقع األمة تصویراً واقعیّاً حقیقیّاً مما أدى إلى بعد المواطن عن 

ة أبعاد الواقع الذي یعیش بل كان تصویر الواقع أقرب إلى الخیال من الواقع، خاصة ما معرف

یتعلق بواقع االحتالل اإلسرائیلي وقوة العدو وتفرق األمة العربیة وغیاب التخطیط المشترك، 

  والسعي نحو السلطة. 
                                     

 .٣٥، ص١٩٥٣دار الطباعھ العربیة، عمان،ي: سبیل الخالص، ینسلیمان، المش -) ١
  .١٦٩، ص ١٩٧٧مطابع المؤسسة الصحفیة االردنیة، عمان،جمعة حماد: بدوي في أوروبا،  -) ٢
  -٨٠-                       .١٣٦ص  سابق،المرجع ال -) ٣



 

العدید من  ھناك إشارة إلى البعد الدیمقراطي وطبیعة األحزاب وتناحرھا على السلطة لدى

الدول العربیة معلنة أن ھدفھا تخلیص األمة من سقطاتھا وتحریر الشعوب من معاناتھم ولكن 

  األبعاد الحقیقیة مطامع شخصیة وحزبیة. 

* غیاب التخطیط المشترك لألمة تجاه قضایا مصیریة حیث كان األمر قائماً على مواقف 

  ارتجالیة بعیدة عن توحد في الرؤیة والھدف.

ظام الطبقي في المجتمع األردني قائم فلیس ھناك طبقة وسطى فصورة المجتمع سادة * الن

  وعبید وفقراء وموعزون اضطرتھم الحاجة إلى المساس بمقوماتھم األخالقیة. 

* الفساد اإلداري قائم ولیس ھناك من یضرب على ید اللصوص بل الضرب قائم على 

  رتشین والمتنفذین. رقاب المواطنین من قبل الشرطة والجباة والم

* غیاب موقف رجال الدین عن الساحة العربیة بوجھ عام لعدم مواكبتھم لعلوم الدین 

  وتطورات الحیاة بعلومھا المختلفة. 

  : المضمون االجتماعي. المطلب الرابع

"البعد االجتماعي ھو منظومة من القیم واالتجاھات والمواقف الممثلة ألسالیب تفكیر الناس 

  ).١(ھم"وممارسات

القاص الجید ھو الذي یتناول ھذه المنظومة االجتماعیة بطریقة واقعیة یحدد من خاللھا 

عوامل الصراع القائمة في المجتمع ویضع القارئ مبصراً لمواقع الداء بعیداً عن الخیال وواقع 

  )٢(الھلوسة والمواقف المتناثرة المفككة

التي تقوم بحل مشاكلھا  االرستقراطیةة إلى الطبقة الوسطى والطبق الروایاتأشارت بعض 

كما أشارت إلى الطبقة الشعبیة وممیزات ھذه الطبقة  ،من خالل التحرر االجتماعي

  ).٣وخصائصھا(

األردنیة على وصف عالقات الناس والروابط القائمة بینھما وحیاة األسر  الروایاتقامت 

األحزان... فكان لھذه القصص و، حاألفراووعاداتھا وتقالیدھا في المواسم المختلفة مثل األعیاد، 

  ).٤ضاتھا (آمالھا وتطلعاتھا وتناق

                                     
 .٢١٩محمد، عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ١
 .١٠٢(محمد زغلول): سالم، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، مرجع سابق، ص  -) ٢
  .٧١، ص ١٩٩٥(محمد یوسف) نجم: فن القصة، دار بیروت للطباعة والنشر،  -) ٣
  --٨١ –     .١٩د الرحمن، یاغي: الجھود الروائیة..، مرجع سابق، ص عب -) ٤



 

ركز المضمون االجتماعي على حیاة المجتمع وعیوبھ وھمومھ المختلفة ودور المرأة 

وموقعھا من المجتمع ونظرتھ إلیھا وموقفھا من الرجل حیث كان دورھا یقتصر على أنھا أداة 

خر منوط بھا فھي أقل منزلة من الرجل فال بدَّ من الخضوع لھ متعة ولھو ولیس ھناك من دور آ

  في كل أمٍر وشأن. 

كما أشارت الروایات إلى الحیاة االجتماعیة السویة ومحاربة العادات والتقالید البالیة من 

خالل محاربة عبودیة المرأة، وإتاحة الفرص المتكافئة ألفراد المجتمع وتذویب الفوارق 

  ).١(ام بتربیة األطفال والتعاون بین أفراد المجتمع الواحدالطبقیة، واالھتم

َحَكَمت المجتمع األردني أبان نشأتھ زمن اإلمارة مضامین اجتماعیة تتمثل في التخلف، 

والفقر، وسیادة القیم البالیة، ودور الوجھاء في العشیرة وطرائق تحّكمھم، وضیاع حقوق األیتام 

جھل الدیني السائد آنذاك باإلضافة إلى الطمع بأموال األیتام من خالل التعدي علیھا من خالل ال

  إن كانت التركة ذات مطمع من ذوي القربى. 

ویؤكد ذلك ما أورده شكري شعشاعة في ذكریات طفولتھ حیث قام ذوي قرباه بسلبھ العقار 

  ).٢(الذي ورثھ عن أبیھ، حین كان طفالً صغیراً 

كانت سائدة فقد صور (حسني فریز) جانباً من ذلك من  أما عن مفاسد الحیاة االجتماعیة التي

خالل تصویر شخصیات ومواقف اجتماعیة شاذة امتازت بالشخصیات المبطنة وازدواجیة 

كانحالل الحیاة الزوجیة ومدى تأثیرھا على المجتمع كما سنلمح من المقطع الروائي  ،السلوك

  الوارد. 

المعرفة الوطنیة، وھو یكره المستقیمین، ویشبع ار، سفیھ، یدعي الذكاء وذ"فالزوج تافھ، مھ

جشعھ بسرقة المال، ویختلس اللذات الرخیصة من البائعات، ویفیض في وصف الوطنیّة ویدعي 

  العفة. 

ویباھي بزوجتھ التي تشبھ البوم مع أنھ ال یحبھا، وال یعلم أن الولد الذي یخدم في داره یقدم 

ر بالزینة والنظافة إن لم یخرج زوجھا إلى السوق، خدمة دقیقة لھا، وھي تحذره من التظاھ

  ).٣زینتھ عندما یغادر زوجھا البیت"( ولكنھ یأخذ

                                     
 .٢٢٠محمد، عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ١
 .٣٢شكري، شعشاعة: ذكریات، مرجع سابق، ص  -) ٢
  -- ٨٢ –          .٩٣حسني، فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ٣



 

یتضح لنا من خالل االقتباس السابق أن ازدواجیة الشخصیّة تقود صاحبھا إلى مجموعة من 

ماعیة القیم االجتماعیة البالیة على الرغم من تظاھره بأن منظومتھ القیمیّة ھي المنظومة االجت

  الصحیحة التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة. 

ویعرض ما ینبغي أن یكون من عالقة  الشخصیةویحذر "فریز" المجتمع من أمثال ھذه 

وثیقة بین الزوجین قائمة على مجموعة من القیم االجتماعیّة النبیلة التي تؤدي بدورھا إلى تربیة 

  ).١(انزالقات الحیاة الزوجیةالنشئ "األطفال" تربیة سلیمة بعیدة عن 

ویعرض الناعوري في روایتھ "لیلة في قطار" وجھة رأي المجتمع الغربي تجاه الحیاة 

الزوجیة حیث یروي بعضھم أن الحریّة االجتماعیة وممارسة رغبات الجسد تقود إلى اإلبداع 

  واالنسجام والتفاھم بین الناس. 

نفس الشعور ویقدسان مبدأ  الرجل یبادلھاوأن المرأة الغربیة تخلص في حبھا للرجل و

ولكن كالً منھما قد یرتمي بحضن إنسان آخر بعیداً عن عش الحیاة الزوجیة وھذا من  الزوجیة

  ).٢(باب إعطاء الجسد حریتھ وعدم كبح رغباتھ ألن شھوات الجسد ال تقاوم

المغایرة ویواصل الناعوري عرض نموذجاً آخر أال وھو المجتمع الشرقي صاحب النظرة 

للمجتمع الغربي حیث التشدد والتزمت ھما عنوان للمجتمع الشرقي والذي تمثلھ شخصیّة 

  (سعید) الرجل الشرقي (ولوشیا) شخصیّة المرأة الغربیة. 

فعندما رافقت سعید في لیلة في قطار وحاولت أن تستدرجھ نحو مغامرة جنسیّة معھ ولكنھ 

ھ یرى أن ذلك ال ینسجم مع منظومة القیم االجتماعیة كبت رغباتھ وحاول أن یتفلت من ذلك ألن

الشرقیة فحینھا خلصت (لوشیا) إلى نتیجة مفادھا أن الشعوب التي تعتبر الكبت الجنسي من 

الفضائل الكبرى ھي وحدھا تعدُّ شعوباً متأخرة وتبقى في سلم الحیاة، في حین أن الحریّة 

تخلف في المجتمع الغربي الذي استطاع التقدم في الجنسیّة حلت جمیع العقد النفسیّة ومشاكل ال

  كافة مجاالتھ. 

أما المجتمع المكبوت ال یستطیع االنطالق واإلبداع في مجاالت الحیاة المختلفة ألن الجنس 

  ).٣(یحتل مكانة كبیرة من تفكیر اإلنسان الیومي

                                     
  .١٩-١٨: حب من الفیحاء، مرجع سابق ، ص حسني، فریز -) ١
 .١١١، ص١٩٧٤منشورات فیالدلفیا،عمان،عیسى، الناعوري: لیلة في القطار،  -) ٢
  .١١١-١١٠، ص  حسني، فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق -) ٣

-- ٨٣ -- 



 

على الحب حیث  ویشیر الناعوري إلى جانب آخر من عادات وتقالید المجتمع الشرقي والقائم

  إذا أحبت شاباً معین فإنھا تذلل بوجھھ العقبات تجاه موافقة األھل لخطبتھا. ةأن الفتاة الشرقی

فإذا كان الحبُّ بین الشاب والفتاة مبنیّاً على جوانب مقنعة قائمة على التكافؤ بین االثنین فإن 

  )١(ذلك یكون سبیالً لموافقة األھل.

ین غیر متكافئین فإن ذلك یكون مدعاةً لعدم الموافقة ویعود ذلك إلى أما إذا كان الحبُّ بین شاب

أن مثل ھذا الزواج یترتب علیھ العدید من العقبات المستقبلیة التي تؤدي في نھایة األمر إلى 

  ).٢( نشوء المشاكل بین الزوجین وقد تؤدي إلى الطالق

ى إن رأت أنھ غیر مكافئ لھا أضف إلى ذلك أن الفتاة قد ترفض من یتقدم لھا من ذوي القرب

  ).٣( وغیرھا وقد توافق على غیره لعامل التكافؤأمن الناحیة العلمیة 

ظل المجتمع األردني یقف أمام االختالط بین الجنسین ألن ذلك مدعاة ألحادیث اآلخرین وأّن 

تراھا  منظومة القیم االجتماعیة التي اعتادھا المجتمع األردني ترفض مثل ھذا االختالط ألنھا

  مجلبة للعار وارتكاب الرذائل. 

واستمر ذلك في المجتمع األردني إلى النصف األول من القرن الحالي وھذا ما یشیر إلیھ عبد 

الحلیم عباس في روایتھ "فتاة من فلسطین" حیث انتقد المجتمع األردني الشاب "سامي" والفتاة 

ألن المجتمع  ،خالل رحلة قصیرة "فدوى" عندما كانا یسیران معاً على مرأى من اآلخرین

  ).٤( األردني لم یكن یعتاد ما ھو مألوف في المجتمع الفلسطیني قبل النكبة

ویصف الجندي التغیر الذي حصل في مدینة عمان حیث أن سلوك األفراد یتغیر وفق 

 امتالكھم للمال أو الثروة حتى أن نظرة المجتمع تتغیر تجاه ھؤالء األشخاص إذا ما امتلكوا

  المال أو ورثوه. 

قطعة أرض عن أمھ بعد وفاتھا فقام بشراء سیارة ومالبس  "عبد الوھاب"فعندما ورث 

عندما رأتھ وھو  "لیلى"جدیدة فتغیرت حالتھ الفقیرة وأخذ الناس یحترمونھ ویقدرونھ حتى أن 

                                     
  .١١٥حسني، فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق ، ص  -) ١
  .١٣٣المرجع السابق، ص  -) ٢
 .١٣٧المرجع السابق، ص  -) ٣
  .١٤٥عبد الحلیم عباس:فتاة من فلسطین، مرجع سابق، ص  -) ٤

-- ٨٤ -- 



 

ن إلى ت بلذة تشبھ حنین المدمرس وأراد تقبیل یدھا شعایرتدي ألوان جدیدة ومختلفة من اللب

  ).١( األفیون

أما عن تحدید النسل في المجتمع األردني فیعتبر الفالحون األوالد عماد الحیاة بالنسبة إلیھم 

ألنھم یقومون بمساعدة والدھم بحراثة الحقل أو رعي الماشیة أو مساعدتھ في الحرفة التي یعمل 

ون مصدر دعم اقتصادي ووسیلة مباھاة عند األقاربھا فاألوالد ُی  ب حتى أن المرأة تتحمل عّد

األعباء من خالل مساعدتھا لزوجھا من ناحیة وكثرة اإلنجاب من ناحیة أخرى حتى تباھي 

  النساء األُخریات باإلنجاب. 

اء لألب قولكن تبقى رغبة المثقفین بتحدید النسل ألن األطفال من وجھة رأیھم مصدر ش

  ).٢( قط تأییداً لھذه الفكرةواألم. فالمحامي (رائد) یطمع بولد واحد أو بولدین ف

دي إلى مطالبة الشباب بحریتھم من خالل الثورة على تعالیم اآلباء واألمھات یویشیر الجن

تفكر بفتى أحالمھا وتراه بین  "لیلى"الصبیّة فالنابعة من منظومة القیم االجتماعیة واألخالقیة 

عد أن فوجئت بإھماٍل من قبل دفتي الكتاب حین تتصفحُھ وھذا السلوك أدى إلى شرود فكرھا ب

  ).٣( والدیھا للفكرة التي تستدعي انتباھھا وتسعى إلى تحقیقھا من أجل إثبات ذاتھا

  ویرى "تیسیر ضبیان" خالل رصده لبعض المواقف من الحیاة االجتماعیة زمن اإلمارة. 

ئھم ما إن األھل یقفون بوجھ رغبات أبنائھم ویحاولون أن یفرضوا آرائھم ویختارون ألبنا

ي المسن غنبرفض الرجل ال "أبجد"تستنكر قیام  "أبجد"یرونھ ھم دون رغبة أبنائھم حیث إن أّم 

  الذي تقدم إلیھا. 

  ترید االرتباط بشاب آخر تربط بینھما وجھة رأي مشتركة وعالقة عاطفیة.  "أبجد"علماً أن 

 قالید االجتماعیّة السائدة آنذاكولكن األم تحذر ابنتھا من القیام بذلك ومخالفة تعالیم األھل والت

)٤.(  

فیشیر إلى بعض العادات السائدة في القریة األردنیة حیث أن الشخص إذا "فؤاد قسوس "أما 

أھل القریة یأتون إلیھ ویسھرون عنده ألكثر من مّرة ویشربون القھوة  بالسفر فإنّ  ما ھمّ 

                                     
 .١٣-١٢، ص ١٩٥٦دار الشرق للطباعھ،عمان،محمد سعید، الجنیدي: الدوار الثاني،  -) ١
 .٩٠حسني، فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ٢
 .٢١ع سابق، ص محمد سعید، الجنیدي: الدوار الثاني ، مرج -) ٣
  .٢٣تیسیر ضبیان: أین حماة الفضیلة، مرجع سابق، ص  -) ٤

-- ٨٥ --  



 

ویوصونھ بما یجب أن یھتم بھ ویتسامرون ویتحدثون عن السفر والبلد المنوي السفر إلیھا 

ویراعیھ خالل بعده عن أھلھ وأقاربھ، وقد تجمعت النسوة عند أم إبراھیم لیھنئنھا بسفر ابنھا 

  ).١( ألول مرة إلى الشام

أشار القاص "فؤاد قسوس" إلى الكبت االجتماعي األسري في المجتمع األردني وأوضح أن 

ة والرجل ھو صاحب السلطة ویمارس دور األطفال ھم عرى االرتباط بین الزوج والزوج

القیادة الذي یصل بھ في كثیر من األحیان إلى ضرب الزوجة واألطفال "وصابر" صدیق 

  "عربي" رفض الكبت االجتماعي الواقع على أختھ وأید حب "عربي" "لعائشة".

ل یقوم بضربھا وال ترید غویروي صابر أن لھ أخت متزوجة من عسكري فرسان مثل الب

  أن تتخذ لھا عشیقاً.  حیث ینصحھانفصال عنھ لوجود األطفال. اال

بعض اآلباء على أبنائھم بالضرب والشتم حیث قام والد وھناك قسوة شدیدة من جانب 

"عربي" بضرب ابنھ وشتمھ متھماً إیاه بتضییع النقود حیث یرى االبن أن شرراً أخذ یتطایر من 

مر یتضح ذلك أن الوالد قد أخطأ في عملیة وجھھ جراء الصفعة على وجھھ وفي نھایة األ

  ).٢( الحساب

حقوقھ وتقوم  ىكما یشیر "القسوس" إلى غیاب المؤسسات االجتماعیة التي تكفل الیتیم وترع

  بإیوائھ. 

ھا لم ترى أحداً بعد مرور أربعة أیام على وفاتھ حیث لم افالطفلة "عائشة" التي افتقدت أب

مایة ویكفیھا شّر الجوع وقسوة البرد ونظرات اآلخرین حیث تجد من یقدم لھا الرعایة والح

أخذت تجوب الشوارع بحثاً عن الطعام وأصبحت ھدفاً للشباب الطائش حیث أن بعضھم یرى 

  ).٣ع وآخر یرى فیھا ثمرة سھلة القطف (فیھا حشرة یجب أن تنظف منھا الشوار

وراء ذلك  سالسبب الرئی ویتابع القسوس موضوعاً آخر أال وھو تعدد الزوجات ویرى أن

على األغلب ھو أن الزوجة األولى غیر قادرة على عملیة اإلنجاب والبنین بالنسبة للفالح عماد 

حیاتھ یعتمد علیھم في كافة مجاالت حیاتھ وال یمكن أن یستغني عنھم ولذلك یلجأ إلى الزوجة 

  الثانیة من خالل رضى الزوجة األولى ورغبتھا. 

                                     
  .٥١فؤاد، قسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٢المرجع السابق، ص -) ٢
  .١٣المرجع السابق، ص  -) ٣

-- ٨٦ -- 



 

اء فقدان الوالدین فالتكافل االجتماعي غیر حاضر في المجتمع األردني أما عن األیتام جر

والعربي على حدٍّ سواء وھذا ما أشار إلیھ ھلسا في "الضحك" حیث بین أن األبناء یقعون في 

  الرذیلة من ناحیة وعدم رحمة المجتمع لھم من ناحیة أخرى. 

عانة والدتھا العجوز بعد أن باعت ما "أمینة" فتاة أكملت اإلعدادیّة وتركت الدراسة لتقوم بإ

تملك من ثروتھا وھي فدانان من األرض وأصبحت بائعة ھوى لتأمین ثمن دواء ألمھا ولكن لم 

  ).١( یستیقظ ضمیرھا إال بعد سقوطھا فقررت االنتقام من الرجال والبشریة

"وسمع عربي في الطابق العلوي صوت جیرانھ، ویصیح االبن وتصرخ األم، ثم سمع 

 –خبطة، البّد أنھا على الدرج الخشبي، ومّد رأسھ من النافذة، فرأى األب یطأ بطن االبن 

وفم االبن یزبد ویداه تطوحان في الفراغ بحركات  –ویضع یده في فمھ، كأنھ یرید أن یمزقھ 

  ).٢( غیر مجدیة"

بناء كانت من خالل االقتباس السابق یبین لنا (سبول) أن ھناك أسالیب عقیمة تجاه تربیة األ

سائدة في المجتمع األردني والعربي فالبّد من التخلص منھا ألنھا قد تؤدي إلى تفكك أسري 

  جراء المعاملة القائمة بین األب واألبناء. 

إن مجاراة الفقراء لألغنیاء مدعاة إلى ضیاع القیم النبیلة لدى اإلنسان الفقیر فھو ال یستطیع 

ل اللجوء إلى أسالیب الرشوة والخیانة والترھل الوظیفي أن یجاري جاره الغني إالّ من خال

  خاصة الفقراء المتنفذین. 

أصبح ال یستطیع البقاء في بیتھ یوماً واحداً من غیر أن یشرب  "عزمي"فشخصیة القاضي 

اء بھا یفاإل ا أدى إلى تكاثر دیونھ ولم یستطعالخمرة ویمأل بیتھ باألثاث والكمالیات الباھظة مم

  ).٣(إلى الرشوة وخیانة قیمھ بعد أن كان نزیھاً  مما اضطره

"فعواد رجل منافق یضرب زوجتھ، ویھمل أبنائھ، ویصطنع الحكمة، ویتظاھر بالتقى، 

إلى المال الحرام بالوالئم ومصانعة الحكام، وال یشبع أھل بیتھ إال عندما یزور ضیف  وتسلل

ن فیھ وحشاً و، ویكره أطفالھ، ویرلمصلحة، تخافھ زوجتھ وتلعنُھ في السر ألنھ كاذب مزواج

  بشریاً، یجمع ثروتھ بطرق غیر مشروعة". 

                                     
  .١٥٥غالب، ھلسا: الضحك، مرجع سابق، ص  -) ١
 .٢٨یوم، مرجع سابق، ص تیسیر، سبول: أنت منذ ال -) ٢
  .٤٢سلیمان، المشیني: سبیل الخالص، مرجع سابق، ص  -) ٣

-- ٨٧ -- 



 

من خالل االقتباس السابق یوضح حسني فریز بعض العیوب االجتماعیة في بعض 

الشخصیّة یُلحظ ان ، االشخصیات المبطنة التي تسعى إلى إرضاء اآلخرین على حساب أھل بیتھ

ن وإكرامھم وھي شخصیّة في حّد ذاتھا منبوذة داخل التي تتظاھر بالسماحة واحترام اآلخری

  .)١(أسرتھا ألنھا قائمة على تحقیق مآربھا من خالل أسلوب التحایل المبطن بالكرم واالحترام

یكشف الملكاوي عن بعض االعتقادات السائدة في المجتمعات الفقیرة بین النساء حیث من كما    

الصبایا، ألن ذلك یكشف عن سرِّ األنوثة والعذریّة  الخوض في األحادیث الجنسیّة أمام العیب

  .)٢( بین الزوجین، وتترك الفتاة جاھلة تتعلم من الطبیعة اً الجنسیّة التي یجب أن تبقى سر

إن الرشوة والفساد اإلداري في مؤسسات الدولة قائم منذ زمن طویل حیث أشار إلیھ "شكري 

ال الجامع واستطاع أن یتخلص من العقاب شعشاعة" من خالل شخصیة (سامح) الذي ابتلع م

بالرشوة إلى المسؤول المحقق في القضیة وخرج دون إدانة من السرقة وھو یفكر كیف یبتلع ما 

ھو أكبر من ذلك؟ من خالل الرشوة والتمویھ وسالطة اللسان واستغالل الوجھاء للحصول على 

  ).٣( ذلك

سلطتھا، وصارت أداة من أدوات  األب على سلمى "وكظمت البنت ھمھا، ومارست زوجة

◌ٍ ھدِ البیت، تسخرھا ما شاءت، واستُ  یلبس ثوب النصح الذي ینطوي على مرِّ العذاب،  فت لنقٍد

وكانت تشعر بمخلبھا یغور في األعماق، تكثر علیھا النھي واألمر، وتزجرھا بنظرة شزراء، 

حركاتھا، فوقعت وتصفھا بالدمامة، وكانت تشي لزوجھا بسوء تصرف ابنتھ، وترصد كّل 

، وأحدقت علیھا القصربلھاء، وأصبحت سجینة  مشدوھةسلمى حائرة من أمرھا، ودارت كاآللة 

النذر السود، واتفقت سراً مع حبیبھا لزیارتھا في منتصف اللیل وبثت الزوجة الحراس والعیون 

  ).٤( لتعذیب"حولھا، فھي جمیلة، تغار منھا، وال تریدھا أن تتزوج، وتمارس علیھا كّل ألوان ا

لحظ من االقتباس السابق أن "شعشاعة" أراد أن یلفت نظر المجتمع إلى بعض المخاطر ُی 

والمساوئ األسریّة التي یتعرض لھا بعض األبناء جراء زواج األب من زوجة ثانیة فھذه قصة 

  قي. الفتاة سلمى مع زوجة والدھا التي مارست علیھا كّل ألوان القھر والتعذیب والسقوط األخال

                                     
 .١٥حسني، فریز: حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ١
 .٢٢ص، ١٩٥٩حامد ،كامل، الملكاوي، عبرة القدر، مطابع الشركة الوطنیة، عمان،  -) ٢
 .٣٢شكري، شعشاعة: ذكریات، مرجع سابق، ص  -) ٣
  .٤٥-٣١شكري، شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق، ص  -) ٤

-- ٨٨ -- 



 

"فلیلى شعرت بالضیاع بعد طالق أمھا، وغیاب أبیھا عن البیت، لذلك زارت بیت (سعید) 

وحاولت تقبیلھ، وأصرت على أن یخطبھا، ولكنھ رفض، واكتفى بأن ضغط على یدھا بحرارة، 

  ).١( وودعھا بملل وعدم رضى، متھماً إیاھا بالتھور والطیش"

دي یح المجتمع األردني الذي أوردھا الجنمن خالل النص السابق یتضح لنا بعض مالم

، فھو یشیر إلى (لیلى) والقائمة على التفكك األسري جراء وفاة األم وإھمال األب لتربیة األبناء

  تلك الضحیّة االجتماعیة جراء االنحالل األسري لغیاب أحد قطبیھ. 

االجتماعیة الخاصة عرضت الروایة األردنیة من خالل مضامینھا االجتماعیة جملة من القضایا 

  كزواج البنت في سن مبكر والبن العم الحق في زواجھا قبل غیره.  ،بالزواج، والجنس والحب

"فعساف یقول ألخیھ بعد مجيء جاھة سالمة: أن أختھ قد بلغت السادسة عشرة ولم یتقدم لھا 

  ).٢( خاطب من أبناء عمومتھا فماذا تنتظر؟ ستقول لھم مبروك"

لم یتقدم لھا ابن عمومتھا فال بّد من زواجھا  فأنالبنت ضرورة اجتماعیة  یتضح لنا أن زواج

  من غیره ألن ذلك ضرورة اجتماعیّة یجب عدم التغافل عنھا. 

* تسلط المرأة على زوجھا الضعیف جنسیّاً حیث تقوم على السیطرة على كافة شؤون البیت 

رتھا لتجنب الفضیحة والعار إذا ما لتعوض ما فاتھا من حیاتھا الزوجیة ویبقى الرجل قید إشا

  ).٣( تحدثت بذلك لآلخرین

* عمل الجنس على إثارة المشاكل والفتن وتقطیع ُعرى العالقات األسریّة حتى بین األسرة 

  الواحدة. 

ج و"حماة باسم شاركت ابنتھا في حب خطیبھا، وسامت ابنتھا سوء العذاب، ومنعتھا من الخر

ت الحماة الخطیب إلى زقاق، وقبلتھ بعدما كان یودعھا إلى بیتھا إالّ بمرافقتھا، وقد استدرج

منفرداً، حیث استوقفتھ، وأدارتھ بعنف، وأطبقت علیھ في شھوة طاغیة، وطوقتھ بذراعیھا، 

  ).٤( وكادت تحطم ضلوعھ"

                                     
 .٢٢-٢١محمد سعید الجنیدي: الدوار الثاني، مرجع سابق، ص -) ١
  .١٥٢حسني، فریز، حب من الفیحاء، مرجع سابق، ص  -) ٢
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* ھناك بعض النساء یتصفن بالشذوذ وقد تقوم ببیع جسدھا لمن یدفع أكثر من الزبائن 

لشاذة استھواء الرجال بطرق شتى فإذا لم تنل إعجابھ تثور علیھ أمام الناس وتحاول المرأة ا

  ).١( وتتظاھر بالعفة والطھارة على حسابھ لتثأر لكرامة شھوتھا المھدورة

  * الكبت والحرمان الجنسي عند الزوجة. ومآسیھ على األسرة. 

الشجار، عن طریق  "فھي ترصد كّل حركة عند بناتھا، وتغلفھا بالشكوك، وتثیر في البیت

الظن والشبھة فأم "سامي" توغر صدر زوجھا ضد ابنتھا، فیضربھا ألنھا انفردت بخطیبھا، 

بینما كانت األم تسمح بتقبیل خطیبھا لھا أمامھا. واألم تعاني من كبت جنسي وتنتقم من ابنتھا، 

في بینما األم تیح لھا خطیب شاب یروي ظمأھا العاطأُ  ار منھا، وتحرض زوجھا علیھا، ألنوتغ

  ).٢( تعاني من الحرمان لعجز زوجھا من القیام بواجبھ الشرعي"

* قد تكون الحاجة والعوز والفقر وسیلة بید األغنیاء الستدراج الفتیات الفقیرات من خالل 

بعض األسر بذلك  ضلُّ وسائل االستلطاف والھدایا واإلنفاق السخي طمعاً لتحقیق مآربھم وقد تُ 

عالقة بین الشاب وابنتھم ضناً بالزواج وطمعاً بالمال لسد الحاجة والعوز ولكن من خالل إنشاء 

إذا ما تّم ذلك ستكون الفتاة ھي ضحیة العوز والحاجة واستھتار األثریاء بشرف الفقراء. وھذا ما 

  حدث بین (سامي، وصفاء). 

فاظ المنمقة. بعد أن قام باستئجار غرفة عند أھلھا وبعد ذلك أخذ یالحقھا من خالل األل

  وعندما علمت األم بذلك أرادت أن تكسبھ خطیباً البنتھا لحاجتھم المادیة الملحة. 

وفي نھایة األمر كانت الفتاة ضحیة ذلك... فأجبروه على الزواج منھا تجنباً للعار والخزي 

إالّ إلى بیتھ  يبین الناس وبعد أن تم ذلك أصبحت بالنسبة إلیھ مصدر سخریة واستھزاء وال یأت

   )٣(لیعنفھا على فعلتھا معھ.

یخلص الباحث من خالل ھذا الباب إلى أن ھناك صوٌر لنماذج بشریّة تعرضت لظلم 

اجتماعي مختلف في صوره ومضامینھ أكد علیھ معظم القاّصین األردنیین منذ تأسیس اإلمارة.. 

حاولة تجنبھ ووضعھ في قوالب روائیة لیتسنى للقارئ اإلطالع علیھ وأخذ العبرة منھ وم

  وعرض الحلول لتقویمھ. 

                                     
 .٧٣حامد ،كامل، الملكاوي: عبرة القدر، مرجع سابق، ص -) ١
 .١١٠صبحي، المصري: القبلة المحرمة، مرجع سابق، ص -) ٢
  .٢٧حامد،كامل،ملكاوي: عبرة القدر،مرجع سابق،ص -) ٣
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والشخصیة المبطنة التي تتظاھر بالقیم والمثل العلیا وفي حقیقتھا صورة للنفاق االجتماعي  -

  الذي ال یخفى على المجتمع. 

  التكافؤ االجتماعي والعلمي مطلب الستمرار الحیاة الزوجیة. -

عد عن منظومة القیم األخالقیة االختالط بین الجنسین مدعاة للوقوع بالرذائل إن ابت -

  السامیة. 

احترام المجتمعات لذوي الجاه أو السلطة أو المال لما یملكون من نزعات البّد من التخلص  -

  منھا إن لم تقابل بالمثل. 

  تنظیم النسل مطلب اجتماعي بكافة أبعاده وتحدیده محرم شرعاً.  -

دور األب دور التوجیھ واإلرشاد ال دور إعطاء الحریة لألبناء في اختیاراتھم السویة و -

  اآلمر الناھي. 

العنف األسري ظاھرة اجتماعیة في كثیر من مجتمعاتنا العربیة البّد من تصحیحھا من  -

  خالل التوجیھ واإلرشاد.

األطفال ُعرى الحیاة الزوجیة فالبّد من المحافظة علیھم من خالل الوعي األسري وأن ال  -

  والتسلط في ضوء المشاكل الزوجیة.  یكونوا مدعاة للعقاب

دور المؤسسات االجتماعیة غائب تجاه حقوق األیتام والموعزین مما یضرھم إلى الوقوع  -

  في الرذائل والسقوط األخالقي لتأمین أدنى مطالب حیاتھم! 

 غیاب التربیة الجنسیّة السلیمة لدى مجتمعاتنا نحو أبنائھم مما یؤدي إلى الوقوع في أخطاءٍ  -

  من باب الجھل وعدم الوعي، ألنھم یتركون أبنائھم یتعلمون دون رعایة أو توجیھ. 

الفقیر إلى  مآلمجاراة الفقراء لألغنیاء مھلكة اجتماعیة البّد من الوقوف في وجھھا ألن  -

  طرق غیر مشروعة ال تحمد عقباھا وعواقبھا وخیمة على الفرد والمجتمع. 

شري آفات اجتماعیة یجب محاربتھا ألن فیھا تعدي على حقوق الفساد المالي واإلداري والب -

  العامة.

  ص المجتمع من آفات كثیرة. خلِّ العدالة مطلب اجتماعي ُی  -

تعدد الزوجات مخاطره كثیرة فإن كان ضرورة اجتماعیّة البّد من دور األب الوعي حتى  -

  ال یكون أحد األطراف ضحیة لذلك. 

-٩١ -  



 

ماعیة ضمن الحیاة الزوجیة (الحب، الوفاء، المعاشرة الزوجیة)، الزوجة لھا مطالب اجت -

الزوج لھ كذلك فأي اختالل بین الجانبین عواقبھ جّمة خاصة على األطفال. ألنھم دائماً الفریسة 

  األقرب من الحدث. 

ذات الظروف المادیة الملحة، أو أو ة، الفتاة بكافة أشكالھا (غیر الواعیة ألبعادھا األنثویّ  -

ن یقدمھا أھلھا رخیصة لھدف ما) مآلھا السخریة والتھكم في ظلِّ زواج مؤقت ومحطتھا الثانیة م

  الطالق واألخیرة وحوش بشریة تنتظر فریستھا قلوبھا ما عرفت لرحمة متسعاً. 

المعاییر الزوجیة المبنیة على الوعي الزوجي االجتماعي بكافة أبعاده مطلب اجتماعي ملّح  -

   لبناء المجتمع.

الجنس والحبُّ إن لم یوجھا ضمن مجموعة من القیم االجتماعیة واألخالقیة والدینیة  -

  یؤدیان إلى ھدم الذات واألسرة والمجتمع. 

مجتمعاتنا توقع اللوم كلھ والعار جمیعھ على المرأة وحدھا والرجل معافى من ذلك. فھذا  -

بعٌد اجتماعي بعید عن أسس العدالة والتربیة وفیھ إجحاف بحق المرأة وتمادي للرجل على قبیح 

 أعمالھ. 
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  .تحوالت الروایة االردنیةالثالث: المبحث 

  ویقسم الى مطلبین:

  التحول نحو الرومانسیة.المطلب االول:                      

  التحول نحو الواقعیة.المطلب الثاني:                     

  

  

  

  

 

  



 

  تحوالت الروایة األردنیة :المبحث الثالث

  توطئة

وقتنا  إلىم ١٩٢١عام  تأسیسھامنذ  األردنن طبیعة األحداث التي مرت بھا أمارة شرق إ

كل مرحلة من ھذه المراحل ھموماً اجتماعیة وسیاسیة وأخالقیة وفكریة الحاضر، فقد حملت 

على قدر من التفاوت من القدرة على العرض من خالل العمل الفني نفسھ وھذا مما دفع بالروایة 

تشوبھا مجموعھ من التحوالت حیث نلحظ أن كتابات األربعینیات تختلف من حیث  أناألردنیة 

  ).١( نیاتمضمونھا وشكلھا عن الخمسی

لم  یدرج واضحاً ولكن أى عن المرحلة السابقة ألن ھناك وعي بدینأ الستینیاتعلماً أن عقد 

روائي لھ سماتھ وخصائصھ إال في فترات الحقھ ألن طبیعة األحداث  أدبيكعمل  ویتبلورینمو 

  عمال الفنیة التي تنوء عن النقد.مصاف األإلى ع الحدث وترتقي بھ صنھي التي ت

تراوح مكانھا من حیث ھي كتابات ساجذه  الخمسینیاتت الروایة األردنیة حتى مطلع لقد ظل

  ).٢( مذكرات أسلوبدي لحدث تاریخ او یالسرد التقل أسالیباعتمد مؤلفوھا على 

ات مرحلة الصفر للروایة األردنیة حیث اخذ المجتمع األردني من یتعد مرحلة الخمسین

بدء ھناك تطور ملحوظ في العمل الفني الروائي نظراً لما  تشكلھ الجدید بعد نكبة فلسطین حیث

  وتشرد الشعب والھجرة القسریة. الفلسطینیةالنكبة  أحداث إلیھالت 

اضف الى ذلك طبیعة المجتمع األردني الذي تشكل البداوة من سكانھ نسبة الثمن وما الت 

  ).٣( الیھ  المتغیرات بعد توحید الضفتین

والثقافیة في  االجتماعیةي من خالل تشكلھ الجدید وضمن عالقاتھ لقد ظل المجتمع األردن

التركیبة الجدیدة الناتجة عن الھجرة وتوحیداً لضفتین وطبیعة األحداث التي مرت بھا المنطقة 

ایا ضمن تغیر واضح على طبیعة المجتمع األردني ینظر الى القضایا نظرة محدده حیث أھم الق

یة نظرةٌ فلسطین حیث النظرة إلى ھذه القض والجھل والمرض ونكبةالسائدة ھي الفقر والبطالة 

یشوبھا الحزن والشفقة دون البحث عن المسببات والحلول التي تؤول  البھا ھذه األحداث نتیجة 

  ).٤( القضایا العالقة

                                     
 .١٤٧-١٤٦ص  خالد الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، -) ١
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وھذا مما دفع بالروایة األردنیة أن تراوح مكانھا ولم  تؤول الى تحول جدید في ظل 

ئدة بل ظل عنوانھا القدیم سائداً  على السرد التقلیدي وتسجیلھا لألحداث من المعطیات السا

  ).١( وجھة نظر سطحیة دون السعي دون السعي نحو ایجاد الحلول وطرح البدائل

تحوالت ھامة بمضمون العمل الروائي األردني ویعود ذلك  إلى أدت الستینیاتأن مرحلة 

المجتمع األردني في مرحلة  منھا ضایا السابقة التي عانىإختمار الق ، منھاالى جملة من العوامل

الى ذلك ھزیمة حزیران وفشل مشروع الوحدة القومیة العربیة ومجابھة  أضف الخمسینیات

األحتالل الصھیوني وفشل أمال العودة والتحریر واألمال التي كانت تدغدغ أحاسیس األمة 

  بالنصر والوحدة .

ادت الى تحوالت ووالدة جدیدة للعمل الروائي األردني تجاوز  أن جملة العوامل السابقة معاً 

تردد المرحلة السابقة وانعكس ذلك على واقع المجتمع الذي أخذ یتطلع الى رؤیة جدیدة قائمة 

  عن تغني بآمال وآمال أصبحت في حلم غیر منشود . على واقع ملموس بعیدٌ 

والتثقیف الذاتي  القراءةردنیین مارس أن كل ذلك أدى الى ظھور جیل جدید من الروائیین األ

بعمق واطلع على النتاج الروائي العربي والعالمي باإلضافة الى نشاط حركة الترجمة الروائیة 

على  ظھور نوعین من التحوالتمن اآلداب الروائیة األجنبیة الى العربیة وھذا مما أدى الى 

  ).٢(الروایة االردنیة 

  لرومانسیة.المطلب االول : التحول نحو ا

ویبقى في تخیل  لقضایاهان القاص الرومانسي یبقى ھارباً من مواجھة الواقع والتصدي 

 عوالم أخرى تلك العوالم التي یسودھا الحلم والعدل المفقود حیث تكثر التصورات واألحالم

ال تتغیر وال تتبدل ویربط الرومانسي  جاھزةشخصیاتھ أنماط  ،في العواطف حتى تتورم وینفخ

وبین  ین حب مثالي ساذج قائم على المصادفات التي ال تدعمھا منجزات العقل اإلنسانيب

  ).٣( األخالق الموروثة لیشّد القراء نحو الموضوع الذي یطرحھ

                                     
  .١٩٨٠، سنة ٤٨، عدد ١مجلة أفكار األردن -) ١
  .٣٥-٣١، مرجع سابق، ص عبد الرحمن یاغي: الجھود الروائیة -) ٢
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ویمتاز التیار الرومانسي بأنھ تیار عاطفي تقوم نظرنھ للحیاة على الحزن والمناجاة بأسلوب 

برز من خاللھ النظرة السوداویة المتشائمة ویطغى على خطابي یعتمد على اللون المحلي حیُث ت

  ).١( أسلوبھ الوصف الخارجي ویركز على الوعظ والتوجیھ أكثر من العمل الفني بحد ذاتھ

أن التحوالت السابقة التي طرأت على الروایة األردنیة منذ فترة األربعینیات الى نھایة 

ا الروائیة الخاصة بھا فال بد من عرض الستینیات كان لكل مرحلة من ھذه المراحل سماتھ

حور حولھا ث ومناقشة الفكرة العامة التي تتمنماذج روائیة حسب التسلسل الزمني لتلك األحدا

 تكل روایة من ھذه الروایات لكي نصل الى حكم إجمالي على تلك الفترة الممتدة والتي امتاز

  الرومانسیة .بتھا اروای

  ).٢(الص : عیسى الناعوري الفرع االول: روایة  سبیل الخ

والمتمثلة بمعاناة  الطبقة المسحوقة وسقوط  االجتماعیةحیُث تقوم فكرنھا على فساد الحیاة 

المسؤولین في اللذات المحرمة واستغالل الموظفین وطردھم من قبل مدرائھم وتفشي الریاء 

  الجفاف والقحط .والفاحشة واستیالء المرابین على الفالحین مقابل ما یستدینونھ سنوات 

ة واألخالقیة السامیة وتفشي كما تناولت تحول أبناء الطبقة الفقیرة عن مثالیاتھا القیمیّ 

  عن األساسیات. واالبتعادالمحسوبیة بین افراد المجتمع وانحاللھ من خالل االھتمام بالكمالیات 

   محمد سعید الجنیديروایة  الدوار الثاني :الثاني :  الفرع

ة عائلة تعاني من عدم اتحاد الرأي بین أفرادھا لعد وجود الحب الذي یجمع ي تصور قصھف

حث عن عواطفھا من یعلم أخبارھا ، وأبنتھ لیلي تببینھم، فالوالد لیس لھ دور في األسرة وآخر 

وأحالمھا حیث تھتم بإقامة  حب مصطنع مع سعید ألنھ من جانبھا فقط وال یمثل رغبة لسعید 

نشاء العالقات الغرامیة حیث تمضي معظم وقتھا باستخدام الھاتف لھذه الغایة، بینما األم ھدفھا إ

  وعندما تخلو الى نفسھا تأخذ األفكار تطاردھا فلیس من وسیلة أمامھا إال أن تجھش بالبكاء .

ورب األسرة یعیش حیاة المھِربین واللصوص، تقوم القصة على فكرة التمرد والحزن 

 ).٣( " فھي تتمزق كعروق الصخرة القاسیةوتوزع العواطف عند " لیلى

 

                                     
  .٧٢ص مرجع سابق ،عبد الرحمن یاغي: الجھود الروائیة ،  -) ١
  .١٩٥٣سلیمان المشیني: سبیل الخالص، دار الطباعة العربیة، عمان،  -) ٢
  .١٤المرجع السابق، ص  -) ٣

-٩٥-  



 

  ).١( في طریق الزمان : شكري شعشاعةالفرع الثالث: روایة 

عن قصة حب بین ھشام وسلمى حیث تعلم زوجة ابیھا بالعالقة القائمة بینھما فتجعل  حدثتت

ھي والدھا یكن لھا العداء وسوء المعاملة حیث اصبح والد سلمى كاأللعوبة في ید زوجتھ، وینت

األمر الى خطبة ھشام لسلمى حیث تبدأ زوجة أبیھا تراود ھشام عن نفسھ من خالل ابداء 

  األسري ومشكالتھ . االجتماعيمفاتنھا، والفكرة ال تتعدى حددود أبعاد التركیب 

  ).٢(: كامل احمد الملكاوي عبرة القدرروایة   :الفرع الرابع

 االنتھازیةافھن من خالل بعض الشخصیات تقوم فكرتھا على بؤس العائالت الفقیرة واستھد

من خالل تسلطھا على الفتیات واغداق الھدایا علیھن وجرھن الى طریق الرذیلة ، كما تقوم 

على معالجة موضوع المرأة  المتشردة من خالل متاجرتھا بالجنس لغایات التكافل اإلجتماعي 

  ب زواجھم من نساء أخریات.بسب اء من ازواجھن لیثأرن لكرامتھنكما  تتحدث عن انتقام النس

  ).٣( : (كامل احمد) الملكاويزوایا العدممن الفرع الخامس : روایة  

حول طفلة مشردة  قذف بھا في الشارع  بعد أن توفي والدھا فلیس من وسیلة  أحداثھاتدور 

 ا كونت لدیھا قوة ھائلة من الشرف حیثإال استجداء المارة حیث تعرضت لصعوبات جمّ  ھاأمام

تربت عند محسن وعند وفاتھ انتقلت الى محسن أخر حیث تنتھي القصة الى زواجھا بنھایة 

  أخالقیة .

  ).٤( : حسني فریزتائبةمذكرات الفرع السادس: روایة  

ذات جمال رائع ثقافتھا رفیعة كانت مصیبتھا بفقد جمیع أفراد  امرأةتدور أحداثھا حول 

تدور أحداثھا حول مجموعة من الشخصیات الكاذبة أسرتھا حیث أنزلقت الى الرذیلة ، كما 

والسیاسیة، ینتھي موضوعھا  االجتماعیةوالحیاة  االستعمارونقد   االجتماعیةوالمنافقة والعیوب 

 لعودة المرأة الى صوابھا وزاجھا زواجاً شریفاً. 

 

 

                                     
 .  ١٩٥٧التوزیع الوطنیة، عمان، شكري شعشاعة: في طریق الزمان، دار النشر و -) ١
  .  ٥٩ ص،مرجع سابقحامد ،كامل، الملكاوي، عبرة القدر،  -) ٢
 .١٩٦٠حامد،كامل، الملكاوي: من زوایا العدم، مطابع الشركة الصناعیة، عمان،  -) ٣
  .١٩٦٦حسني فریز: مغامرات تائبة، دار الكتاب العربي، بیروت،  -) ٤

-٩٦-  



 

  ).١( في القطار : عیسى الناعوري ھلیلالفرع السابع : روایة  

على صراع بین وجھتي رأي أحداھما شرقیة واألخرى غربیة ، حیث تمثل  تقوم الفكرة فیھا

د الذي تشده التعالیم السماویة وتحكمھ التقالید دوجھة النظر الشرقیة الرجل الشرقي المتش

جنبیة " لوشیا" خالل والفضیلة اتجاه لجم حاجة الجنس بالصبر وعنف المجادلة أمام الفتاة األ

  .برفقتة وھي تحاول بكل الوسائل ان توقعھ بفتنتھا ملھ في قطاركا ھدار لیلوجودھا على م

الرومانسي على أدب التفجع والبوح واألحاسیس الرھیبة والتطلع نحو الكمال  االتجاهیقوم 

الواقعي كانت تحوالتھ ثورة عارمة على  االتجاهألنھ یركز على الفرد بحد ذاتھ فحین جاء 

  ).٢(ھ ومضامینھالرومانسي ومبادئھ وتطلعات االتجاه

  المطلب الثاني: التحول نحو الواقعیة.

على الجماعة ال على الفرد فال بد لمضمونھ أن یكون  اً قائم بناءً  أن التحول نحو الواقعیة یعدّ 

ذاتھ والتركیز على البناء السلیم بحیث یكون العمل الروائي األدبي كالبناء  الواقعنابع من 

  ).٣( ور أشخاصھود أفكارهالھندسي من حیث تسلسل 

تصویر الواقع األردني ضمن أحداثھ ومعطیاتھ معتمدا على  أصبحففي ضوء ھذه التحوالت 

الروایة الواقعیة القائمة على المالحظة المباشرة ألنھا تكشف األسرار الحقیقة من خالل واقع 

لصورة تحریف في بناء ا أوقائع دون تعدیل عتھ، كما أنھا تعتمد على نقل الوالمجتمع وطبی

  المجتمعیة .

متطلعاً  أنقاضھالمذھب الواقعي تحوالً عن المذھب الرومانسي حیث قام على  مجيءلقد كان 

  ).٤( نحو آفاق جدیدة

أن التحول نحو الواقعیة لم یجعل حدودھا الواقع فحسب بل تجاوز ذلك نحو جوانب السوء 

  والشر في النفس اإلنسانیة .

فئات المترفة ... والغرائز الحیوانیة... لقد كان بعد الواقعیة كال االجتماعیةكما صور األبعاد 

التي تحاول الخروج من طبقتھا حیث اصبحت تتناول كافة  االجتماعیةالتركیز على الفئات 

                                     
  .١٩٧٤، مرجع سابقة في القطار، عیسى الناعوري: لیل -) ١
  .١٢٢مرجع سابق ،صھاشم یاغي: القصة القصیرة في فلسطین واألردن،  -) ٢
  .٣، ص١٩٧٨، سنة ٣شكري عیاد: مجلة عالم الفكر، مجلد  -) ٣
  .١٢٥ھاشم یاغي: القصة القصیرة في فلسطین واألردن، مرجع سابق، ص  -) ٤

--٩٧--  



 

وال تقف عند حد بذاتھ تصور أبعاده من خالل تناولھ بشكل منفرد بل تحاول  االجتماعیة األبعاد

  ).١( الحلول لكل قضیة تطرحھا إیجاد

ئة األردنیة وظروفھا المعیشیة وطبیعتھا القرویة ومخیمات أن األوضاع القائمة في البی

وتالشي اآلمال نحو الوحدة والتحرر ھي  الفلسطینيالالجئین والھجرة القسریة  لتشرید الشعب 

واقع ألنھا األكثر تعبیرا عن الحقیقة حیث مادتھا مشتقھ من  الواقعیةالمجال الحقیقي للتحول نحو 

الحیاة القائمة ومكوناتھا ونقلھا بطریقة مباشرة تتسم بواقعیة الحدث ال عن طریق اإلغداق 

  ھو مطلوب . ما إلىبالصور للوصول 

أن الروایة األردنیة الواقیة ھي التي استطاعت ان تسجل واقع المجتمع األردني بكافة أبعاده 

اقش من الرویات التي نعرضھا ونن جملةالسائدة كما سنلحظ ذلك من خالل  وظروفھومالمحھ 

  من خالل تلك األعمال التي ُكتبت. فكرة كل منھا لكي نصل الى حكم یبین لنا مدى مصداقیة ذلك 

  ).٢( فتاة من فلسطین: عبد الحلیم عباسالفرع االول : روایة  

قامت فكرتھا على تجمید وحدة األمة في الشدائد والخطوب العظیمة، وتتضح أھمیتھا  حیث

 –بطلة الروایة  –، لقد استطاعت فدوى  االجتماعیةن خالل ربط القضایا السیاسیة بالقضیة م

العم أولى من زواج  أبناءالتي تجعل  بالزواجالخاصة  االجتماعیةأن تنتصر على التقالید 

   .األغراب حیث رفضت الزواج من ابن عمھا جمال والزواج من معشوقھا سامي بمساعدة خالھا

  بیت وراء الحدود : عیسى الناعوري .ني: روایة الفرع الثا

 فين یمن جھود السكاك اً رحیث تشیر الى مشكلة تشرد الفلسطیني من خالل رفضھ جھ

ینیین مصدر تعب في أن الفلسط رأتارضھ، كذلك من رفضھ لسیاسة بعض الدول العربیة التي 

ن وتتناول من جھة أخرى والمساكی بالالجئینألنھم ینعتون  الالجئینض لھا ، فھو یؤكد رف

مون على األرض المحتلة للرحیل ومغادرتھا على الرغم من األسالیب القمعیة یاألبطال اللذین یق

  وتضییق الخناق علیھم.

  ).٣( شمس الغروب : محمد سعید الجنیديالفرع الثالث: 

التي جاءت تثیر ریاح التغیر في كل مكان من خالل الوقوف والتصدي للواقع ، وفضح 

خالق البرجوازیة ، والتركیز على مظاھر البؤس والتخلف ورفض الماضي وانتقاده ، حتى إن ا
                                     

 .٦٠٠-٥٥٩ألدبي الحدیث، مرجع سابق، ص (محمد غنمي)، ھالل: النقد ا -) ١
 .١٦٥مرجع سابق، عبد الحلیم عباس: فتاة من فلسطین،  -) ٢
 -٩٨-          .١٩٥٧محمد سعید ،الجنیدي: شمس الغروب، منشورات الرواد، عمان،  -) ٣



 

والده نال شیًئ من ذلك بإعتباره یشكل رمزاً من رموز الماضي وبذلك یكون الجنیدي أول من 

یات األردنیة توثیقاُ روائیاً بحیث نستطیع أن نعود الیھ اآلن، وثق الواقع اإلجتماعي ذي الخمسین

  نقراء واقعنا  في الخمسینیات بجالء ووضوح .و

یخلص الدارس الى ان مصطلح روایة لم یتحدد منذ نشأة الروایة األردنیة فمن الصعب 

  اطالقھ على تلك األعمال القصصیة منذ نشأة الروایة األردنیة. 

 ولكن من باب الحدیث عن مسیرة الروایة االردنیة نرى انھ البد من ادراج كافة االعمال

ذات السمات القصصیة المشتركة في إطار ادبي واحد علماً ان ھناك "قصة طویلة وروایة" وان 

  كان بعضھا لم یرق الى المستوى الفني المطلوب .

"ان مراحل  األدبيفندعم رأینا بما اورده الدكتور خالد الكركي بصدد تحدید ھذا المصطلح 

بلزاك "یة الروایة التي طبقت على مثل اعمال البدایات ال تخضع للمقاییس الفنیة العالمیة لبن

المجال  أفسحوافي األقطار العربیة قد  األدبيوان معظم دارسي مسیرة ھذا الفن  "ودیكنز

  ).١( تحت مسمى واحد لتوحید ھذا المفھوم

ان مرحلة البدایات الروائیة األردنیة جاءت ضمن مسارین محددین یتمثالن بالقصص 

رات علماً ان ھذین المسارین نابعان من واقع المجتمع األردني ذاك التاریخي واسلوب المذك

المجتمع البدائي في طور تكوینھ في أمارة شرق األردن فھو امتداد للمجتمعات التي تعتمد على 

اسالیب القصص التاریخي التي تقوم على تصویر حال المجتمع القروي وما ینتابھ من جوع 

غیر محققھ... فھذه سمات مجتمع یعتمد على الزراعة  وفقر ومرض وتسلط وشجاعة وعدالة

  ).٢( والرعي وتمثل البداوة السمة الغالبھ لسكانھ

اقع وفالروایة في ھذه المرحلة قائمة على الرومانسیة الحالمة من خالل وصف المغامرات و

من  اجتماعیة ان ذلك كلھ ظل من باب الوصف في الروایة ال أمراضیسوده من  المجتمع وما

  باب ایجاد القاص كیفیة معالجة ھذا القضایا.

ه النقاد ووالده الروایة مسار جدید یُعدُّ الخمسینیات فتحولت الروایة الى ت مرحلة ائفج

  األردنیة.

                                     
 .٩خالد الكركي: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٤٧-١٤٦المرجع السابق، ص  -) ٢

-٩٩- 



 

نظراً لالحداث الفاجعة التي مَرت بھا المنطقة جراء نكبة فلسطین وویالتھا المتمثلھ 

جتمع األردني من تحول في بناءه األجتماعي باالحتالل والتشرد والالجئین وما آل الیھ الم

  واآلقتصادي والسیاسي في ذاك المجتمع الذي تمثل البداوة ثُمن سكانھ.

ركز من خاللھا على واقع ملموس  روایتھانھا تحوالت جدیده تناولھا القاص االردني عبر 

  ).١( وصورة حیة نابضھ امامھ المجال فیھا للتزیف او النفاق

ظل في حدود الوصف وحیاة ومآسي احتالل كلھا تناولھا القاص  وطبیعةُ  قعٌ ووا صورةٌ إنھا  

عاطفي ونظرة سوداء متشائمة ولم  وبأسلوبلما یحَس ویرى بنقلھا بصورة الفجیعة والمأساة 

عد االنتھاء من روایتھ این الحلول؟ یتساءل الباحث بھو مطلوب حیث  ما إلى بالقارئیصل 

  مأساة.لت ضمن دائرة الفجیعة والالردنیة ظفیرى ان الروایة ا

على الرغم من تحوالت اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة ُسجلت بتواریخ لم تنس واتفاقیات لم 

  تنفذ.

في واقع األمة العربیة  أقوىلت صرخة ثّ الباحث على ان ھناك تحوالت جدیدة مَ  ویرى

  .سافة من الحدثوواقع المجتمع األردني أكثر شدةً ألنھ ھو األكثر ضرراً واألقرب م

آلت الیھ من تحوالت نحو ھزیمة االمة بعد آماٍل سحقتھا آالم من  انھا حرب حزیران وما 

ھذه اآلمال التي افقدت في فوفقدان امٍل باالنتصار والتحریر والعودة  متالحقھجراء ھزائم 

بل ق الوحدة العربیة وتطلعاتھ نحو مستقیمحصلتھا المواطن االردني والعربي مشروع تحق

  ).٢(مشرق

ویضیف الباحث ان الرومانسیة قائمة على تصویر الواقع من خالل عوالم الخیال واالحالم 

محسوس بل ھي صورة للھزیمة  الحلول لما ھو واقعيُّ  وإیجادالحدث  أعماقدون الغوص في 

والمأساة من خالل صور خارجیة قائمة على ابعاد خارجیة للبعض ال ابعاد داخلیة للنفس 

  مة وما تؤول الیھ من حلول.المھزو

أما الواقعیة فھي التي تناولت ما جاءت بھ الرومانسیة ولكن من خالل البحث عن حلول لما 

ھو مطروح في ساحة واقعیة یمثلھا األنسان بواقعھ وقضایاه وھذا مما دفع بالروایة االردنیة الى 

  .النقدیةالتحول الى مسارھا الثالث الجدید وھو الواقعیة 
                                     

 .١٤١-١٣٩عبد الرحمن یاغي:الجھود الروائیة، مرجع سابق، ص   -) ١
  .٦٧محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ٢

--١٠٠--  



 

الروایة االردنیة من خالل تحولھا نحو الواقعیة النقدیة حاملة جملة من االبعاد الوطنیة جاءت 

الحضاریة والفكریة والسیاسیة وباحثة كل البحث عن ایجاد حلوٍل بكل ما تحملھ من ابعاد وذلك 

النفسیة  وأوضاعھاشخصیاتھا التي تمثل نماذج بشریة تختلف من حیث اصولھا  خالل من

او الفكریة أو الوطنیة حیث تمثل في مجملھا تاریخ البلد الوطني واالجتماعي  واالجتماعیة

والوجداني للعصر الذي یعیش فیھ الكاتب والقاص یمتیاز بحالوة اإلبداع والصدق والعفویة بحثاً 

  ).١( عن حقیقة األنسان وحریتھ وكرامتھ

سرد المباشر وان كان ھناك التحلیل الفني واالجتماعي ویبتعد عن ال أسالیبیلجأ القاص الى 

  سرد لحدث فھو سرٌد رتیب .

الواقع  إضاءةوقد لجأ بعض القاصین األردنیین الى الرمز من خالل روایاتھم وذلك بھدف 

  ).٢(امام اإلنسان المفكر

تیسیر السبول ’فمن ھؤالء القاصین غالب ھلسا " الضحك" وسالم النحاس"اوراق عاقر" 

  "انت منذ الیوم".

ت ھذه الروایات بالتحدید اھتمام الدارسین والنقاد في اكثر من بلد عربي ولذلك كان لقد انار 

االھتمام بھا وواضحاً من خالل العدید من الدراسات النقدیة ویعود ذلك لتناولھا قضایا األمة 

السیاسیة، واالجتماعیة واالخالقیة واالحزاب وصراعاتھا على السلطة وتاریخ االمة وحریة 

سلطة والشعب واآلمال الضائعة وراء وحدة االمة والدیمقراطیة وازمة المواطن الرأي وال

 –واالحتالل الصھیوني  -العربي  من فقر وظلم واستبداد والھویة العربیة والوعي القومي 

والخذالن العربي وضبابیة المرحلة واھمال المسؤولین بكافة اطیافھم والشعارات المرفوعة، 

  والواقع المتھالك.

تحول الروایة األردنیة نحو الواقعیة النقدیة منحھا صیغھ قومیة عربیة ألنھا تناولت ابعاد  ان

االمة العربیة القومیة ولم تقف عند حد بذاتھ بل تجاوزت مفھوم الحدود السیاسیة للبلد الواحد من 

 حلمخالل استعراضھا بكل وضوح واقع أمة كم تطلعت نحو تحقیق واقع اصبح خیاالً في دولة ال

                                     
  .٧٠-٦٨، ص ١٩٧١محمد حسن، عبد هللا: الواقعیة في الروایة العربیة، دار المعارف بمصر،  -) ١
  .١٤٨األدب األردني، مرجع سابق، ص  محمد عطیات:القصة الطویلة في -) ٢

-١٠١- 



 

وقد استعرضت من خالل الفصل الرابع لجملة من القضایا التي تنوء بھا ھذه الروایات من ) ،١(

  خالل حملھا لواقع االمة وتطلعاتھا وخیببة آمالھا وتسلط حكامھا واستبداد شعوبھا.

                                     
  المقدمة لكل من: -) ١
  تیسیر سبول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق،  -١
  غالب ھلسا: الضحك، مرجع سابق.  -٢
  سالم النحاس: أوراق عاقر، مرجع سابق. -٣

-١٠٢-  



 

  

 :اا اردما واا  ةمر ا.  

 وا :   

  ر ا.  ا اول: 

           :ما ا.ا و ر  

       :ا ا.ا ر م  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  المبحث األول

  صور الظلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث األول: صور الظلم

  

لقد وصف شعشاعة في روایتھ "ذكریات" معظم شخصیاتھ وصفاً ساخراً وصب علیھا جام 

وعة من صور الظلم التي كان یعاني منھا المجتمع آنذاك، وھناك غضبھ حیث تحّدث عن مجم

صورة ظلم ذوي القربى، وظلم القضاة المرتشین المنافقین، وصرة الحاكم التركي المتسلط سيء 

  )١(السمعة. 

ر القرویین ألھدافھ الخاصة، ویحببھم  كما قدم نموذجاً لصورة الشیخ "علوش" الذي یسخِّ

  بالحاكم التركي. 

صفھ لصورة القاضي، "ھو عالم فیما یدعي، وھو قاٍض عادل، وھو خلیفةٌ في ففي و

الشطرنج" كما یقول عن  خالطریقة الرفاعیة أو غیر الرفاعیة، لیس یدري الصبي وھو "ر

نفسھ، وھو الحسیب النسیب، مع كل ھذا، إن كنت صاحب قضیة ینالھا نفوذه أو لسانھ، نكبك في 

على طریقتھ مخدوعاً بشعوذتھ ودجلھ، یسخرك للخدمة في بیتة،  منال یده منك، أو كنت درویشاً 

  ).٢( أو ألي عمل في بستانھ"

وھناك جانب آخر للظلم وھو تسلط المستھزئین من ذوي الجاه والسلطة على أفراد المجتمع 

البسطاء بھدف النیل من كرامتھم والمساس بسمعتھم لنیل مبتغاھم من خالل أقنعة المراوغة 

ھذا ما تحدثت عنھ أبجد في روایتھا "أین حماة الفضیلة" حیث تحدثت عما تتعرض لھ والنفاق و

الفتیات اللواتي حباھن هللا بنعمة الجمال ولیس لدیھن وسیلة للدفاع عن أنفسھم أمام فئٍة حباھا هللا 

  )٣(بنعمة الجاه والسلطان والمال. 

المخدرات الشریفات ، وال "وأن الشباب وحوش ضاریة لھا أن تفترس كل ما طاب لھا من 

سیما اللواتي ابتالھن هللا بنعمة الجمال ، عابثین بجمیع المحرمات  وضاربین بكل االعتبارات 

  ).٤عرض الحائط" (

  

                                     
 .١٩-١٨ابراھیم،السعافین: الروایة في االردن،مرجع سابق،ص -) ١
  .٧١-٧٠: ذكریات، مرجع سابق، صشكري شعشاعة -) ٢
 .٨١المرجع،السابق،ص -) ٣
  .٨٥شكري،شعشاعھ: این حماة الفضیلھ،مرجع ، سابق ، ص  -) ٤

-١٠٣-  



 

" یتوسلون بالحیل ، ویحاولون تشویھ السمعة ، وإن شباب المجتمع یعیشون في فوض 

  ).١األخالق الغرائز "(

سففن ھذا اإلسفاف مھما عبست في وجوھھن األیام ، وإن "..... بأّن بنات األشراف ، ال ی

  ).٢الحرة تجوع وال تأكل بثدیھا " (

وقد أشار نعمان سعید أبو عیشة في روایتھ " وا ھیفاء " إلى ظلم طبقة البرجوازیة وتسلطھم 

على الفالحین ونسائھم للعمل بأجور زھیدة بحقولھم دون أدنى حس أو شعور تجاه ھؤالء البشر 

النساء اللواتي ال تقوى أجسادھن خشونة الحیاة وصعوبة العمل بل ھي نظرة السید  خاصة

  لخادمھ.

" كیف نبني وأنا أرى نساءھم یحملن المعاول ویحفرن األرض ویحملن المیاه و األمتعة 

على رؤوسھن مسافات طویلة وقد اقشعر بدني حینما رأیت إحداھن ودمھا ینزف من تحت 

.... وذھلت لما أنا فیھ ألنني من أبناء البرجوازیة ومن الذین یبنون شعرھا وعجبت من نفسي 

لذاتھم على رفاة اآلخرین وكنت أقن بھؤالء العمال أحییھم تحیة " عربیة ینظرون باستغراب 

  ).٣ألنھم عھدوا في كل من یلبس ویتأنق مثلي أنھ سید " (

اعي وھو الظلم الواقع على ) عن الظلم االجتم٤كما تحدث جمال ناجي في روایتھ " وقت "(

كافة أفراد المجتمع وشرائحھ ظلم ال ینجو منھ فرد إال فرٌد أعلن لعدوه عدم انتمائھ لوطنھ وھذه 

الصورة التي أوضحھا ناجي حین عكس حیاة أحد المخیمات في الفترة التي سبقت ھزیمة 

لذي یعیشھ في حزیران من خالل شخصیة " منیر الكسار " الذي یمثل رمز الجیل الكامل ا

المخیم حیاة لیسودھا الضنك وسوء الحال بكافة أشكالھ من عدو متسلط واجتماعي من مندسین 

  بین الصفوف لصالح العدو واقتصادي من حیاة شعارھا النكبة .

وھنك الشخصیة الثانیة " نبیل الجسر" رمز الظلم االجتماعي صاحب الثراء المادي غیر 

مجتمعھ فیركز ناجي خالل روایتھ على العالقة القائمة بین  المبرر المتعاون مع العدو ضد

                                     
  .٨٧ص،شكري،شعشاعھ: این حماة الفضیلھ،مرجع سابق  -) ١

  .٩٥المرجع ،السابق ، ص-) ٢

  .٥٨،ص١٩٧٥مطبعة الشرق،عمان،نعمان،سعید،ابوعیشھ: وا ھیفاء،-) ٣

  .١٩٨٤جمال،ناجي: وقت،دار ابن الرشید للنشر،عمان، -) ٤
-١٠٤-  



 

الشخصیتین " نبیل الجسرومنیر الكسار " " فالتركیز ھنا ذو مغزى طبقي " إذ یمثل األول 

  ).١صورة الظلم االجتماعي واإلھانھ تجاه جیل یرمز لھ بــ" منیر الكسار "(

و التي  ١٩٥٧تي نشرھا عام وقد جاءت روایة محمد سعید الجنیدي " شمس الغروب" وال

یطالعنا منذ عباراتھا األولى بما تحمل في ثنایاھا من واقع یصور حیاة البؤس و الحرمان لواقع 

  المجتمعات الریفیة في األردن في تلك الحقبة الزمنیة.

  ).٢یقول بوذا : "أنا ال أعرف شیئاً عن اآللھة ، ولكن أعرف أشیاء عن بؤس اإلنسانیة "(

دي مجموعة من المشاھد التي تنّم عن مدى األلم و المعاناة الملقاة على كاھل یصور الجنی

  اإلنسان الریفي جراء صور الظلم التي یتعرض لھا .

فھناك صورة ألمھ التي  تذھب لزیارة القبور لیلة العید  برفقة جدتھ وھي " حافیة القدمین 

یستدین قمحاً ، مع كل ذلك تطلب من یائسة" "فالبیت قد نفذ منھ الطحین وزوجھا ال یستطیع أن 

  ابنھا أن یتوقف عن جمع الخبز عند القبور لیذھب إلى البلد النائي لكي یتعلم ویصبح موظفا"ً.

ولیس ھناك من وسیلة لذلك إال أن تبیع لھ عشر دجاجات لتشتري لھ بذلة لیذھب بھا إلى 

  المدرسة .

لثاني فھو مشھد واقع أھل القریة " وكان أما المشھد ا،ھذا المشھد الذي قدمھ الجنیدي ألمھ 

أو وحش ملقى في ،ھناك بعض النسوة متناثرات على األجداث ، كأنھّن غربان یتنازعن جیفة 

العراء .... غیر أنھن لم یكّن یختلفن عن تلك الصراصیر السوداء الحقیرة القذرة... فأھل القریة 

من العلم وغنى من الجھل ، ال یلذون من جمیعھم مع حبھم للعلم في أبنائھم، أغبیاءفي فقٍر 

  .)٣(حیاتھم إالّ الطعام والنساء "

وعند الحدیث عن معاناةَ أبیھ " یقدمھ رجالً یضرب زوجتھ ویلعنھا ویقدمھ رجالً یعاني من 

  الفقر والحرمان والجوع والدائنین والمرابین".

وم البغیض، ألنھا لم تستطیع " ألم یطرحھا ویطأ بقدمیھ القاسیتین بطنھا فأجھضھا في ذلك الی

  .)٤("ى قلیل من الزیت من بیت خالتي االّیم أن تحصل عل

                                     
  .٢٠٧،صمرجع سابق جمال،ناجي: وقت، -) ١
 .٨ص مرجع سابق،محمد،سعید،الجنیدي: شمس الغروب، -) ٢
  .١٨المرجع السابق،ص  -) ٣
  .٢١المرجع السابق،ص  -) ٤

-١٠٥- 



 

أما حین ینتقل الجنیدي إلى وصف معاناة الفالحین فیقدم أكثر المشاھد قسوة وألماً في 

  روایتھ.

" في كل حین یعبر فالُح عاري القدمین ، رث الثیاب، كأن لقدمیھ من سماكة باطنھا حذاُء 

م ، یقیھ قسوة الطریق ، وألم الشوك الذي یتناثر فوق الحقول والطرق الضیقة ، من اللح

والفالحات قد اكتحلن باألثمد عاریات األقدام أیضاً، تفوح منھن رائحة أقنان الدجاج ، وروث 

البقر والحمیر ، وأسنانھن الصفراء ، قد تكاثر علیھا القلح من أكلن للبقول البریّة، خشیة الموت 

،أما أطفالھن فلم یكونوا أقل منھن سوءاً، فالذباب یسبق الطبیعة من النھوض مبكراً في جوعاً 

  .)١(ھذا الصباح، كي یلتھم األوساخ التي تراكمت على وجھھم منذ أسابیع "

" أولئك ھم أھل النعیم، وكأّن الفالح لم یخلق إالّ لیكون ِرقاً لھم،ولكنھ عبد من نوع جدید، 

وسنین االقتصاد الملتوي... وھناك سیاط الجنود المؤلمة... والسجن المظلم  إنسان یستعبده الربا

الكئیب،ومن بعد ذلك تصبح أرضھ التي یعیش فیھا ُملكاً لھذا الذي أعطاه في كل یوم من األیام 

ما یحفظ علیھ حیاتھ من المال الزھید، فصار أضعافاً مضاعفة مع األیام،فإذا ھو رقیق یسعى 

  .)٢(باع مع األرض إذ أصبحت ُملكاً إلنسان جدید"لمرضاة سیدة، وُی 

لكفر " و لكن ھذه الشمس.. ستطلع على قوم یعمر نفوسھم اإلیمان بحریة اإلنسان ، وا

فوق تلك الربوع المسترخیة ، في ضالل  وستجري الدماء بالجشع والعبودیّة والسخریة

  .)٣(لحّرة"السندیان، لتروي تلك الشجیرات التي لم تتوثّب بعد للحیاة ا

من خالل ما تقدم نلحظ أن الجنیدي یقدم صورتین متناقضتین صورة أھل النعم ھؤالء 

ویأخذون محاصیلھم سداداً لدیونھم لینعموا بھا على حساب  ،المرابین الذین یستغلون الفالحین

ده شقاء من أجل الوفاء بالدین وتجنب السجن أو ذھاب األرض واستعبا ،فئة ھّمھا الشقاء والتعب

  مع ذھابھا.

  ویھاجم المرابین واألغنیاء والموظفین الذین یستغلون الفالحین وینعمون ویشقى اآلخرون.

ویقدم الجنیدي في المشھد الثاني األمل القادم الموعود الذي سوف یعمر نفوس الفالحین 

لسابقة وتتحقق من خاللھ نبؤة الفالحین بغٍد مشرق ، بعد أن قدم الجنیدي مجموعة من المشاھد ا

                                     
  .٢٨ص مرجع سابق ،محمد،سعید،الجنیدي: شمس الغروب ، -) ١
 .٣٥مرجع السابق،ص ال -) ٢
  .٤٨المرجع السابق،ص  -) ٣

-١٠٦- 



 

ینتقل بعدھا لوصف إقامتھ في المدینة لمدة ثالث سنوات ، ومشاھد  ،والتي تمثل واقع أھل قریتھ

  القریة في نفسھ لم ینتابھا التغییر .

... بعدھا یتوفى أبوه وال یعود للقریة ویترك المدینة ویتوجھ إلى مدینة الذھب األسود حالماً 

جیل جدید مخالفاً لواقع الجیل الذي ألفھ وتركھ في  بتغیر نظام الحیاة واتجاه الشمس من خالل

  قریتھ.

" ولكني بینما أدخل المدینة مفعم اآلمال طماحاً،كان العمال الذین یشبھون صراصیر 

عالماً بیضاء كبیرة فوق رؤوسھم ات متَّحدین متراصین، وقد رفعوا أالحقل،یسیرون في جماع

حریتنا ) فلنُخرج المستعمرین من دیارنا...  كتب علیھا ( نرید خبزاً ) ( فلنناضل من أجل

ودھشت جداً أن أرى ھذه الجموع الكبیرة في ھذه المدینة الغبراء ذات المداخن العالیة 

السوداء،تطلب خبزاً كما كان یفعل إخواني الصغار،عندما یؤلمھم الجوع... عندما شعرت بأني 

بز في ھذه المدینة الساحرة ، فلكل من لست اإلنسان الوحید الذي فصل عن قریتھ،وجاء ینشد الخ

ھؤالء مشكلة، ولكنھا مشاكل ُجّد متشابكة، ھي اإلحساس بحق الحیاة والشعور بقوة الجماعة 

")١(.  

ّل من بین األجساد ، التي تئن من الظلم كي تتألف وتتحد بین  فاإلنسانیة معذبة ، تحاول أن تُطّ

  .)٢(ھؤالء الفعلة الذین یبحثون حتى عن الخبز"

لقد ربط الجنیدي بین مجموعة من صور األلم والمعاناة ألكثر من قطر عربي فلم یقف عند 

تقدیمھ لصورة الفالحین في الدول غیر النفطیة تلك الدول التي یعتاش فالحوھا على خیرات 

  األرض، بل تجاوز ذلك إلى تلك األقطار العربیة ذات الذھب األسود.

وصورة  ،ن ینعمون على حساب أجساد الفالحینفقدم صورتین صورة المرابین الذی

المستعمرین الذین ینعمون بخیرات الدول النفطیّة من خالل االستیالء على إدارة مصانعھا 

  وتشغیل سكانھا عماالً تحت أمرتھم حالھم حال الفالحین تحت أمرة المرابین. ،وسلب خیراتھا

الشرقي... ولكن جیالً من الناس  " و لكن سوط السید اإلنجلیزي یضل یعمل في ظھر الرقیق

  .)٣(بدأ یستیقظ"

                                     
 .٥٢،ص مرجع سابق محمد،سعید،الجنیدي: شمس الغروب ، -) ١
 .٦٤المرجع السابق،ص  -) ٢
  .٧٤المرجع السابق،ص  -) ٣

-١٠٧- 



 

أما المشھد األخیر الذي قدمھ الجنیدي " في شمس الغروب " فھو لقاؤه بفتاة تدعى " إلھام " 

وھي ابنة عامٍل بسیط فأخذ یتحدث لھا عن الحب والسعادة واألسفار بعد أن ،وكان اللقاء صدفة 

  ،مال یلھب ظھورھم سوط مسؤوٍل إنجلیزي ورسمت ھي لوحة للع ،جمعھما أكثر من لقاء

 .)١(وصورة أخرى لغروب الشمس

  

لقد سعى العدو اإلسرائیلي الحتالل فلسطین من خالل مخطط غاشم ال یعرف الرحمة وال 

  یخَش الظلم. 

في كلِّ لحظة من لحظات حریٍة للشعب الفلسطیني یصور فاجعة ظالمة بدءاً من مخططات 

) ثمانیٍة وأربعین... حتى الخامس من ٤٨طین مروراً بعام (الھجرة الصھیونیة إلى فلس

  حزیران... 

"وكانت سفن المھاجرین الیھود تأتي لیالً إلى میناء یافا، وتفرغ حمولتھا من الرجال 

واألمتعة، وعندما یصلون إلى األرض یركعون، ویقبلون التراب، وبعد لحظات یرقصون 

ا الناعمة تحمل حبات التراب، وتنفض ذرات الغبار بأصابعھ "إیزبیال"عراة، وجاءت السائحة 

طاة بوشاح أخضر مطرز بعروق عن األوعیة الفخاریة المدفونة، وثیابھا المخملیة مغ

  ).٢فضیة"(

ذھلة لعشب مطمئن ال یعي أبعاد كلِّ ما یحدث أمامھ.   * لقد كانت المفاجئة ُم

لعنف وسفك الدماء مجراه، "وأذھلتھ المفاجأة، وھددت أمنھ واستقراره، وعندما أخذ ا 

تدافعت الصفوف الھاربة رثة الثیاب، عاریة، حافیة األقدام الھثة وراء السیارات في المنعطفات 

الترابیة وذھل الناس عن أبنائھم، ورمى (زید الحامد) طفلھ الصغیر إلى یدي الزوجة الجالسة 

عاش، فأمھ احترقت في المیناء على التراب بین مجموعة األطفال الجائعین، لعلھا تربیھ لھا إن 

وقد أشار مفید نحلھ من خالل روایتھ الى مواقف الضیاع  قى منارة في لیل المدینة المعتم"لتب

  ).٣(والتشرد

                                     
 .٣٦خالد،الكركي: الروایة في االردن،ص-) ١
 .٧٩مفید ، نحلھ: الرحیل،مرجع سابق،ص  -)  ٢

  .٢٥بق، ص المرجع السا -) ٣

-١٠٨-  



 

" ودب الذعر والھلع في قلوب الناس، وتفرق شمل األسرة الواحدة، وعاد (أبو كمال) من 

عتقداً أن في غزة یمكنھ أن یجد ابنھ وسط الطریق یجمع أوالده الثالثة، ویتجھ إلى الجنوب، م

  )١(الرابع، واعتقد أن عمتھ أخذتھ معھا، وحتى اآلن لم یعثر علیھ".

"وبحث (عبد الحفیظ) عن أبناءه ثالثة أیام متتالیة، ولم یعثر على أثر، وتوقع أنھم جثث على 

ور حولھا من الطریق، فانتحى باكیاً، بینما زوجتھ ال تعرف من أمرھا شیئاً وال تدرك ما ید

  ).٢(ذھول الموقف". 

  وعند الحدیث عن اإلرھاب وأبعاده والقائمین علیھ والمخططین لھ فھذه صورهُ البشعة. 

"وفتح أبو كریم الباب لیرى أبا فائزة، ویعلمھ بعزمھ على الرحیل، وسمع انفجاراً، وسقط 

نزل، وراح أوالده على وجھھ، وتطایرت جمجمتھ قطعاً، والتصقت بالجدران وتھاوى جدار الم

  ).٣(یولولون، وجروا داخل البیت كالمجانین". 

"رحل كریم عن یافا مع عائلتھ، ومضى بھم الزورق مسرعاً یترنح بالحمل البشري الباھظ 

الذي یحملھ، وتعرضوا إلى الغرق عشرات المرات، ألن الزورق محمل بأكداس بشریة أكثر 

ال یملكون من متاع الدنیا غیر الثیاب التي تستر مما یجب، كانوا بین األزرقین الفسیحین، و

أجسامھم، وعندما وصلوا إلى بیروت وجدوا ألوف الالجئین المروعین، ھذه تسأل عن ابنھا، 

وفي روایة بیت  كئیب، ال یعرف كیف وصل إلى ھنا" وتلك تنادي زوجھا، إنھ جیش مشرد

  ).٤(اطع من ظلمھا وراء الحدود لعیسى الناعوري نلمح صور من نشوب الحرب ومق

"فإذا الناس یقومون وینامون على صوت الرصاص، وانفجار القنابل واأللغام، وكانوا 

یذھبون إلى المدرسة في الصباح، ویخشون أن ال یعودوا إلى بیوتھم، وظلت الغلبة خالل 

نین إلى الشھور األولى إلى المجاھدین، وقفوا بسالحھم القلیل القدیم یدافعون ببسالة فائقة، مطمئ

أن بیوتھم ستظل لھم، واشترى الفلسطیني بندقیة وصندوقاً من الذخیرة للدفاع عن نفسھ، وذھبت 

ة المدرسة، البھجة ولذة الحیاة، وحل الترقب والسھر الطویل، وكانت القنابل تنفجر في ساح

                                     
  .٢٧مفید ، نحلھ: الرحیل،مرجع سابق ، ص  -) ١
 .٤٨المرجع السابق، ص -) ٢
 . ٧٠عیسى، الناعوري: بیت وراء الحدود، مرجع سابق، ص  -) ٣
  .٧٣المرجع السابق، ص -) ٤

-١٠٩- 



 

نزوح وقد اشار مفید نحلھ في روایتھ الرحیل الى مقاطع من صور ال )١ویھب التالمیذ یعدون"(

  الظالم بعد الخامس من حزیران عبر نھر األردن.

"العرق والطین والرمل األصفر فوق العیون والوجوه، لم یبَق من كل أولئك الناس أحد یلبس 

في قدمھ حذاء، راحت الدماء تسیل من األرجل المتشققة، بعضھم كان یموت على الرمل، 

اً، ى أرضھ، كان الشیخ عبد الغفور متعبوبعضھم اآلخر كان یقسو على نفسھ من أجل البقاء عل

  ).٢وقدمھ منتفخة وعباءتھ ممزقة"(

"لم یحدث أن یسرق الوطن ویطرد األھل، ویحل سكان آخرون مكانھم في التاریخ اإلنساني، 

وكل ما حدث أن بعض الجیوش تعتدي على الشعوب وحقوقھا، فتقسم األراضي، وتصادر قسماً 

ھم، أو متعلقین بالجبال، وتعرضت شعوب إلى االحتالل في ضرمن إنتاجھا، ویبقى الناس في أ

  ).٣(القرون الوسطى، وبقي أھلھا على األرض، وظلت لغتھم تفیض كلمات واعدة"

"وفي فلسطین سرقت األرض، وطرد األھل عن أوطانھم. وضاق العیش باألسر الفلسطینیة 

ما تملك لتأمین أولویات الحیاة المیسورة الحال بعد ھجرتھا الوطن، ونعیم العیش، وباعت آخر 

الكریمة، وكانت تكالیف الفندق في عمان باھظة، فقد باع أھل (فدوى) السوار الذھبي، والحلي، 

وباع سامي خاتمھ، وعانوا من العذاب النفسي والجسدي ومن الفراغ، ودوامة األحادیث 

وعكات فجائیة، السیاسیة المكررة واالنتظار الصعب لحل مشكلة الرجوع، وأصاب الناس 

ومرض الكثیرون، وتجمع الالجئون في بیوت ضیقة لیالً بجد كثیر وفرح قلیل، ولیس في 

األردن بیوت صالحة لإلیجار والسكن، واحتشد األطفال والشیوخ والنساء في غرفة واحدة، ونام 

  ).٤اء وكل عشرة منھم في غرفة واحدة"(الرجال القرفص

والجوع والتعب، ونزفت أقدام الطفولة الصغیرة الھاربة "وھزلت أجسام الالجئین من العري 

أمام العقارب الصفراء، فاقعة اللون، متقوسة الذنب، وتعثر األطفال المحشورون على الرمل 

الساخن بحبال الخیام مرات، كانت عظام وجوھھم بارزة، وعیونھم تحدق في عمود الرمل 

                                     
 .١٦٤عیسى، الناعوري: بیت وراء الحدود، مرجع سابق ، ص -) ١
 .٨٢سابق، ص  مفید، نحلة: الرحیل، مرجع -) ٢
  .٣٠المرجع السابق، ص -) ٣
  .٦٦عبد الحلیم، عباس: فتاة من فلسطین، مرجع سابق، ص  -) ٤

-١١٠- 



 

وھا من الخرق یلعبون في كرة صغیرة صنعالمتباعد مع الریح ومع ذلك كانوا یبكون ساعة، و

  ).١المتسخة ساعة أخرى"(

  وویالتھ.  نلقد وصف سالم النحاس في روایتھ "أوراق عاقر" صورةً لبدء حرب حزیرا

"فقد دوى انفجار ھائل، اھتزت لھ الشقة بأكملھا، المبنى الكبیر انھار، ھرع إلى مصدر 

اه، حاول المستحیل، وحدث خلط عجیب من الصوت، كان المطبخ كتلة لھب، حمل خرطوم المی

األصوات یتعالى مع لعلعة ألسنة اللھب، ھذا یوم الحشر، وھذه ھي الجحیم، والغربان المقتحمة 

  ).٢تفرز في العیون الموت والھزیمة"( تزحم المدى،

لقد رسم تیسیر سبول صوراً للمواطن (المثقف) بعد ھزیمة حزیران حین وقف على ضفتي 

ھُ في قبضة العدو. النھر وأخذ    ینظر إلى وطنھ فإذا نصفُ

"ورأى على قارعة الطریق بغالً مقتوالً، كان منفوخاً بشكل عجیب، ورأى الجسر المحطم، 

ما زالت متماسكة، وھناك امرأة تحاول العبور، وتتسلق الحطام كانت شدیدة  هُ ءإال أن أجزا

اً كقشرة لیمونة ، والناس ینظرون الخوف من أن تسقط، ولم یحدث أن رأى وجھاً صغیراً مصفر

  .إلیھا بیأس، ثم یتحولون

على آخر نقطة صالحة للوقوف على الجسر، وبحث عن آخر شبر مما تبقى  "عربي"وقف  

وطناً لھ، كان حریصاً أن یقف على آخر جزء یمكن الوقوف علیھ، ورأى النھر، وقمم الجبال 

  ).٣عالیة البعیدة في الضفة الغربیة"(ال

  حیث الصورة التي رسمھا سبول للقادة اإلسرائیلیین العسكریین.  أما من

"القائد اإلسرائیلي في األرض العربیة نافخ الصدر یقود جنوده وراء جنود عرب ھائمین 

عطاش، ویلوح الضابط بالماء ثم یخفیھ، ویرى المواطن العربي جیشھ یسقط باسطاً یدیھ على 

  ).٤مة، وجمع طاقاتھا لتحفظ كرامتھا"(لوحدة ھذه األ الرمل الحار، ویظل یبحث عن بارقة أمل

  

  

                                     
 .٥٩مفید، نحلة: الرحیل، مرجع سابق، ص  -) ١
  .٦١سالم، النحاس: أوراق عاقر، مرجع سابق، ص  -) ٢
 .٣٠تیسیر، سبول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق، ص  -) ٣
  .٦١بق، ص المرجع السا -) ٤

-١١١- 



 

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  مقاومة المحتل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الثاني: مقاومة المحتل

في نشر الجھل  مساؤهإن الحكم التركي الذي سیطر على بعض األقطار العربیة تمثلت 

  ة األتراك. واألمیة وتكمیم األفواه وتزییف الواقع والحقائق أمام الساد

الزج في السجون  مكل ذلك كان لھ أثره البالغ في نفوس األحرار العرب حیث كان مصیرھ

والمعتقالت ألنھم مشبوھون بالوقوف ضد ھذه الدولة المتسلطة المستعبدة التي ترى أن لھا الحق 

  في الوصایة على العرب. 

ھا خارج بلدانھم العربیة لقد كان مصیر الشعوب العربیة المستعَمرة ھو فرار بعض أحرار

نجاةً بأرواحھم وخوفاً من القتل ألنھم في رأي الدولة التركیة أعداء ولیس أصحاب حق وسیادة 

  )١(على األرض.

وبعد أن انتھت الحرب العالمیة الثانیة بدأ الخطر الصھیوني یدق ناقوسھ، ولكن العرب ظنوا 

قیق عدالتھم، ھذه العدالة التي ما زالوا بأن الدول األوروبیة سوف تقف إلى جانب العرب في تح

ینشدونھا في حین أن الحقیقة مرسومة في نفوسھم منذ زمن طویل حیث ھي النتیجة التي تفاجئ 

بھا العرب من تقسیم لبالدھم ووقف مخطط استعماري ھدفھ خدمة الحركة الصھیونیة؛ بل 

ي ینمو شیئاً فشیئاً تجاه الخطر التخلص منھا على حساب األمة العربیة وبعد أن أخذ الحس القوم

  القادم لدولة صھیونیة في ظل المخططات الغربیة. 

كلُّ ذلك أدى إلى مصادمات بین الحكومات العربیة والقوى الشعبیة والوطنیة المعارضة 

  ).٢تعمار بأنواعھ(لالس

ي بدأ قد عانى المواطن األردني، المواطن األقرب إلى الحدث األقرب إلى الواقع الجدید الذ

المصائب التي ألمت  الیتشكل، واقع الدولة الصھیونیة ھذه الدولة التي لم یترتب على وجودھا إ

بالمواطن األردني جراء تشرید الشعب الفلسطیني إلى األردن بشكل أكثر كثافة من غیره من 

الدول العربیة المجاورة، حیث صفوف الالجئین التي باتت تنتظر المأوى... وتنتظر الماء 

والطعام على شكل دائم ال على شكل إغاثات سرعان ما تزول فكلُّ ذلك من أحداث كان دافعاً 

                                     
  .١٢٢-١١٩شكري، شعشاعة: ذكریات، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٠٥-١٠٣، ص مرجع سابقحسني، فریز: حب من الفیحاء،  -) ٢

-١١٢- 



 

لتنشیط الحركة الروائیة في األردن ألن األحداث التي مّرت بھا األردن أضافت مضامین روائیة 

  )١(جدیدة، مضامین الحروب وویالتھا وصورھا الفاجعة.

ھ فلم یكن ھناك من وسیلة التقاء شر ذلك وعندما اشتد الخطر الصھیوني وزادت مظالم

سوى النضال حیث ھناك الشباب المناضلون المدججون بالسالح یقومون بحمایة المدن والقرى 

  )٢(من العدو الصھیوني واعتداءاتھ.

إن الویالت والحروب والجرائم البشعة التي مارسھا االستعمار البریطاني والحركة 

ردنیة وأحسنت تصویر جرائمھا وآثار حروبھا من عام ألف الصھیونیة تمثلتھا الروایة األ

  )٣(وتسعمائة وثمانیة وأربعین وحتى حرب حزیران.

نلحظ أن قصة ھروب مرزوق من  )٤(ففي روایة "العودة من الشمال" لفؤاد القسوس

فلسطین ھي بسبب النزاع القائم بینھ وبین أفراد عشیرتھ وھو خیر مثال على ممارسات 

بریطاني التي یتخذھا ذریعة للتفریق بین أفراد العشیرة الواحدة حیث أن ھذه االستعمار ال

السلطات تقوم بسجن بعض األفراد بادعاء الوشایة من أفراد آخرین من العشیرة ذاتھا وذلك 

بھدف السیطرة علیھم من خالل أسالیب اإلدعاء  ،بھدف إثارة األحقاد والضغائن بین األفراد

ففي جانب آخر من  )٥(سیع دائرة الخالفات بین أفراد المجتمع األردنيوالنفاق والوشایة لتو

بھدف السیطرة علیھم من خالل ،الروایة ذاتھا نلحظ أن االستعمار كان یقوم بإذالل المتمردین 

  أسالیب القمع من قبل أفراد الشرطة. 

قریة... فعندما حاول عساف أن یتحدث مع الشرطي بنوع من الجرأة عن سبب اعتقالھ في ال

وأخذ یوجھ إلیھ الضرب ،حیث قام الشرطي بتسدید بنقدیتھ إلى صدر عساف وأسقطھ أرضاً 

  ).٦(بقدمیھ على وجھھ ورأسھ حتى سال الدم من فمھ وأنفھ

أما أمین شنار في "روایة الكابوس" فھو یؤكد على مدى إصرار العدو الصھیوني على 

  ب الواحد. اتخاذ الحیل وسیلة لزرع الفتنة بین صفوف الشع

                                     
  .١٩ص مرجع سابق،محمد، عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني،  -) ١

 .٢٠المرجع السابق، ص  -) ٢

  .٢٢-٢٠المرجع السابق، ص  -) ٣

  .١٨١-١٨٠القسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص فؤاد  -) ٤

 .١٨٢المرجع السابق، ص  -) ٥

  .١٨٢-١٨٠فؤاد القسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص  -) ٦
-١١٣-  



 

وأشعلوا القنادیل لیشاركوا بنعي شیخ القریة  ،فعندما مات شیخ القریة تجمع األسیاد الصھاینة

حیث أعلنوا الحداد لمدة أسبوع كامل... وأخذوا بإثارة الفتنة بین أھل القریة ضد القائل  ،الكبیر

وحولوا جثتھ إلى ھیكل المجھول... علماً بان القاتل الحقیقي ھم الصھاینة... قد قتلوه من قبل 

  ).١الفتن بین أفراد المجتمع الواحد( عظمي... فعلوا ذلك إلثارة

لحظ أن شخصیة مرزوق في "العودة من الشمال" وشخصیة شیخ القریة في "روایة ُی 

ضد مصلحة ،نحو تحقیق ھدف واحد  ،الكابوس" ھما ضحیتان الستعمارین صاحبي اتجاه واحد

فالمبدأ  ،طاني ھو المعلم الذي تتلمذ على یده العدو الصھیونيفاالستعمار البری، شعب واحد

  والضحیة واحدة. 

  أما شخصیة "فرحات" تلك الشخصیة التي ال یرجا خیرھا فھي رمز العمالة والجاسوسیّة. 

  إنھا عمالة بعض أفراد الشعب لصالح العدو الصھیوني ضد أفراد مجتمعھ. 

  لكن الحقیقة على عكس ذلك. الشخصیّة في ظاھر األمر مطلوبة للعدو و

وذلك بھدف عدم  ،حیث یقوم العدو بدفع جائزة مقابل إحضار بعض عمالئھ حیاً أو میتاً 

  إظھار حقیقة ھؤالء العمالء، فھم مقاومون للعدو ومطلوبون لھ. 

"عندما خرج "فرحات" من السجن... ودخل المقھى... نظرات الموجودین مشدودةٌ نحوه... 

ون الطاوالت بورق اللعب.. ویدخنون وعادوا یصففحاصرتھ النظرات... فسكت الجمیع.. و

  ).٢(ذو الرائحة المدوخة  (الھیشي)

"فعندما ألقى العدو القبض على (فرحات) وذھبوا بھ إلى السجن، ذاك السجن المظلم... تلك 

  السرادیب التي یلقى فیھا كلُّ من یقاوم. 

  فرحات.. حيُّ أم میت؟  إنھا سرادیب مظلمة قذرة... ینادي مناٍد..

.. حي!    یردُّ الرفاق بصوت كالرعد... حيُّ

  ).٣(عض أحدھم قدمھ حقداً على إخراجھ"ینسلُّ منھ "فرحات" إلى الخارج ویویفتح الباب.. و

شخصیّة فرحات رمزاً للعمالة والخیانة ضد األمة كلھا ال ضد شعب واحد  یلحظ الدارس ان

ألن القضیة قضیة قومیة ال قضیة تتعلق بشعب واحد بحّد ذاتھ بعینھ ممثالً بالشعب الفلسطیني 

                                     
  .٧٦أمین، شنار: الكابوس، مرجع سابق، ص  -) ١
 .  ٧٨-٧٧المرجع السابق، ص  -) ٢
  .٨٠المرجع السابق، ص  -) ٣

-١١٤- 



 

فخیانة "فرحات" لشعبھ وتآمره مع العدو ھو تآمر ضد نفسھ وأھل بیتھ ألنھ جزء من ھذا الكیان 

والتشرید... ولكّن انعدام الضمیر اإلنساني یجعل صاحبھ ال یمیز  واإلھانھالذي یتعرض للقتل 

  من المتآمر. الغث من السمین ال یمیز الحرّ 

إن شخصیّة "فرحات" ھي رمُز لشخصیات كثیرة تآمرت على األمة والوطن مقابل مكافآت 

  دنیویة شعارھا الخیانة والخضوع. 

نون لھذه الشخصیات ألنھم یعرفون أّن من یخون شعبھ ووطنھ ال  حتى أن األعداء ال یؤمِّ

  یؤمن جانبھ.

ردن فھي شخصیّة "عواد" التي بدأت تسعى أما الشخصیة الناطقة بلسان حال إمارة شرق األ

من خالل العوام إلى ضرورة االستقالل عن بریطانیا زمن اإلمارة "الدواب تأكل ولھا مأوى، ما 

   )١(الذي یمیزنا عن البشر؟

"ومتى شعر اإلنسان بكرامتھ ونال حریتھ إنسان وما دام العلج في البالد فلسنا أحراراً وال 

  ).٢(كرامة لنا"

صیّة لیلى في روایة "أنت منذ الیوم" تمثل الشخصیّة التي استیقظت بعد أن جرى إنَّ شخ

  كضده.  االستیقاظالزمان بأحداثھ وأصبح 

اب ھا.. ثارت على العدو حین رأت الشإنھا الفتاة المتعاونة مع العدو.. فبعد أن ضاعت أرض

الذي سلب األرض  اإلنجلیزي... فأثار في نفسھا إحساس العدو الصھیوني.. إحساس العدو

وضیق الحریات... ونھب الخیرات... وشرد الجماعات.. "إنكم تتشدقون بالحریة ولستم أحراراً، 

تعتقدون أن الناس خلقوا لتسودوا علیھم، لدیكم طالٌء من الدیمقراطیة وتقترف حكومتكم 

  ).٣(الجرائم، باللفِّ والدوران والتمویھ علینا"

الثاني" حیث یطالعنا في الصفحة الحادیة والثالثین بأن  أما الجنیدي في روایتھ "الدوار

األحزاب قد أدركت روح الثورة ضد االستعمار حیث قام الطالب بحركات سیاسیة معبّرین عن 

  مشاركتھم ومطالبین بالثورة ضد االستعمار. 

                                     
  .١٩٠قسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص فؤاد،  -) ١
 .١٩٤المرجع السابق،ص -) ٢
  .١٠تیسیر، سبول: أنت منذ الیوم، مرجع سابق، ص  -) ٣

-١١٥-  



 

فعندما شاع خبر وفاة أحد رؤساء الوزراء المتعاونین مع العدو في إحدى مدارس البنات 

ى الدوار الثاني، ثارت المدرسة ضد السفارات األجنبیة وأخذت تھتف ضد االستعمار حیث عل

ت أبواب السفارات وُرِشقت بالحجارة وحدث صدام بین رجال األمن والطالبات   ).١(دقّ

  إن روایة جمعة حماد "بدوي في أوروبا" 

ما زال متخذاً منھا و ،تكشف اللثام عن عیوب اجتماعیة كثیراً ما استغلھا العدو الصھیوني

وسیلة ضغط لتحقیق بعض مطالبھ من بعض الحكام العرب (شیوخ البترول) الذین یقعون في 

وحیلھ من ناحیة وجھلھم وابتعادھم عن منظومة القیم األخالقیة من ناحیة ،شراك خداعھ 

  ).٢(أخرى

اختیاره على ویرى الفتیات الجمیالت فیحبُّ أن یتزوج.. فیقع ،إن بعضھم یأتي إلى أوروبا 

واحدة مّما یرى.. فیتزوجھا.. إنھا تتزوج ما معھ من مال... فإذا ضمنت كفایتھا من المال.. فرت 

من یده.. تصنع فضیحةً لھ وتكون ھذه الفضیحة خدمة للدعایة الصھیونیة ضد العرب وشیوخ 

  ).٣(البترول "غداً یأتي شیٌخ آخر"

یحسُّ بالخجل "حین رأى على المسرح رجالً  ھذا ھو الدافع الذي جعل (سویلم) بطل الروایة

بعباءة ومالبس بدویّة في مھابة... وكان یتقدم إلى امرأة في ثبات. وفجأةً احتضنھا، وجعل 

یتعانقان أمام الناس، وكاد سویلم أن یخطوا إلى ذلك الرجل لوال أن الرعب قد استولى علیھ، 

  الشنیع في الغربة.  ورغب أن یتعرف إلى البدوي، الذي یقوم بھذا العمل،

ُھ بالسخریة  ْصلَ وعرف أنھ ممثل فقط ولیس بدویاً وال عربیاً ویلبس المالبس البدویّة.. لیتّم َو

  التي تقوم بھا ھذه الیھودیّة ضد العرب، فاستعرض في مخیلتِھ وطنھ وأحس بالخجل من نفسھ. 

  ).٤(عربوأنھ یحبُّ أن یموت في وطنھ، قبل أن یرى ھذه الیھودیة تسخر من ال

التي كثیراً ما عانى منھا  ،إن العدید من الروایات األردنیة رمزت إلى التضحیات المؤلمة

  اإلنسان األردني والفلسطیني جراء االستعمار الصھیوني. 

  

                                     
 .٣٢-٣١، ص مرجع سابقمحمد سعید الجنیدي:  الدوار الثاني،  -) ١
 .١٩٧٧، عمان، مرجع سابقجمعة، حماد: بدوي في أوروبا،  -) ٢
  .٢١٩ق، ص المرجع الساب-)  ٣
  .٢٢٠المرجع السابق، ص  -) ٤

-١١٦- 



 

وعدم قدرة األردن على  ،أضف إلى ذلك معاناةً أخرى جراء تدني المستوى الحضاري

  )١(مواكبة مستجدات العصر.

ھو إیقاظ ،لعمل الروائي ضمن سلسلة األعمال األدبیة في مثل ھذه المرحلة إن الھدف من ا

أال وھي القضیّة  ،المشاعر واألحاسیس الوطنیة لدى الجماھیر العربیة تجاه قضیّة عربیة قومیّة

  )٢(الفلسطینیة.

وكان ذلك بھدف تجلیت الروح القومیة في نفوس الشعوب العربیة لتحریر فلسطین بعد أن تّم 

  صابھا وسط ضباب عربي وعدم وضوحٍ في الرؤیة.اغت

إن االستعمار البریطاني ھو الذي أوجد االحتالل الصھیوني واالحتالل الصھیوني ھو الذي 

  )٣(أوجد عقدة النضال في ھذا النوع األدبي وإن لم ترَق ھذه العقدة إلى المستوى المطلوب.

عدد غیر میسور فمنھم من كان یتناول ھم  إّن الروائیین األردنیین الذین كتبوا في ھذا المجال

الموضوع تناوالً سطحیّاً دون الغوص إلى أعماق النكبة ولكن التركیز ھنا قائم على العواطف 

  )٤(والمشاعر واألحاسیس تجاه واقع مؤلم حیث اآلالم والمعاناة والتشرد والضیاع.

ري في روایتیھ "جراح إن عبد الحلیم عباس في روایتھ "فتاة من فلسطین" وعیسى الناعو

جدیدة" و"بیت وراء الحدود" وفؤاد القسوس في روایتھ "العودة من الشمال" ھم الذین تناولوا 

  الموضوع من وجھة نظر لم ترَق إلى أعماق عقدة النضال والتحریر. 

في حین ھناك روائیون تناولوا الموضوع من كافة أبعاده المختلفة وتّم طرحھ طرحاً یلیق 

ساة، المأساة التي یندرج تحتھا أبعاٌد كثیرة غائبة عن ساحة المواطن العربي البسیط. بعمق المأ

  )٥(في حین أنھا أبعاد حاضرة في نفوس المثقفین الواعین ألبعادھم وأبعاد ما یدور حولھم.

فمن ھؤالء الروائیون غالب ھلسا "الضحك" وتیسیر سبول "أنت منذ الیوم" وسالم النحاس 

  "أوراق عاقر". 

                                     
  .١٤٩محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٠١-١٠٠ص مرجع سابق ،عیسى، الناعوري: ثقافتنا في خمسین عاماً،   - ) ٢
  .٧٦، ص  ١٩٧٦عمان ،مطابع الراي أمینة، العدوان: مقاالت في الروایة العربیة المعاصرة، -) ٣
  .١٤٩محمد عطیات: القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص  -) ٤
  .٧٥-٧٤، ص ٢٢، عدد ٢خلیل، إبراھیم: مجلة أفكار، األردن -) ٥

-١١٧- 



 

ة تجاه قضیّة مصیریّة. تمثلت عقدتھا  ئیونحیث ُوفِّق ھؤالء الروا في طرح قضایا األُّم

بالنضال من أجل التحریر ال بالتركیز على واقع اآلالم واآلمال والتشرد والضیاع كغیرھم من 

  )١(الرواة.

ضلة األمة الكبرى عاستطاع أن یقف على م )٢(إن سالم النحاس في روایتھ "أوراق عاقر"

في صراعھا مع العدو الصھیوني، كما تناول أبعاد عربیة مختلفة تنمُّ عن تخلف في المجتمعات 

ومطاردة المصلحین واعتقاالت السیاسیین، لیس ھناك من وسیلة لتصویر ما یحدث على أرض 

الواقع وعلى أرض مجموعة من دول عربیة أوردھا النحاس من خالل اإلشارة إلى مدلوالتھا 

  إال الرمز. 

خیر تصویر من خالل شخوصھا وأحداثھا وأماكنھا  المعضلةلقد صور النحاس ھذه 

  )٣(دتھا.یوعق

   مزُ َر  –رمز العروبة وتنحدر من أصل أموي وأبو یعرب: بدوي عاقر " أمیّة "فزوجتھ: 

الباحث عن الوحدة في سبیل العروبة وسط ضباب عربي وانتھاكات صھیونیة لألرض 

   )٤(والشعب.

حیث تقوم على تصویر الفاجعة  ١٩٦٧وایة بعد ھزیمة حزیران عام رت ھذه الردص

وتعكس أثر الھزیمة التي حلّت باألمة فكانت مخیبةً آلمال األمة التي یستشعرھا النحاس عبر 

  ).٥( روایتھ

لقد أحس النحاس بمجموعة العوامل التي قادت إلى الھزیمة والتي تعود إلى األنظمة 

ئدة والتي رمز إلیھا (بالعقم) على الرغم من اآلمال التي تراود السیاسیة واالجتماعیة السا

  الشعوب. 

یظھر ھذا العمل على شكل قصة لرجل عقیم "أبو یعرب" وزوجتھ "أمیة" الخصبة.. یحمل 

الرجل عبئاً ثقیالً على عاتقھ "العقم" یمني نفسھ بالشفاء وبوالدة "یعرب" یعرب األمل الذي 

                                     
 .٧٧-٧٦، ص ٢٢، عدد ٢خلیل، إبراھیم: مجلة أفكار، األردن -) ١
 .مرجع سابق ًسالم، النحاس: أوراق عاقر،  -) ٢
  .١٦٢یات:القصة الطویلة في األدب األردني، مرجع سابق، ص محمد، عط -) ٣
 .١٦٣المرجع السابق، ص  -) ٤
  .٢٤٨إبراھیم، السعافین: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ٥

-١١٨- 



 

نتكاسات متالحقة. یحاول بكلِّ الوسائل لتحقیق أمٍل باالنتصار من یرتقبھ لتحریر األمة وسط ا

  منطلق عربي قومي. 

م لبیت مھجور في طریق البریّة"   .)١(وأبو یعرب "كدالیة عجوز ترتقي فوق سور متھّد

  وھنا رمز لعظم المصیبة التي حلت باألمة جراء الھزیمة فحال القضیة كالصورة المرسومة. 

لذلك لتَُجنِّب األمة العار وعظم المصیبة، لم یعد ھناك في الوطن أخذ یبحث عن وسیلة 

العربي مكان لحریّة الرأي وممارسة الحضارة اإلنسانیة وال یدري "أیقتحم الربع الخالي أو 

الصحراء الكبرى أم یصعد فوق ثلوج جبل الشیخ التماساً للعثور على سبیل یقوده لتحریر بالده، 

د في قاع البحر المیت علّھ یعثر علیھا كما یعثر على الكنوز أم یغور في كھف مظلم أسو

  ).٢(الثمینة"

وھنا إشارة المؤلف إلى الحس القومي العربي في أكثر من بلد عربي وتالشي األمل بوالدة 

  . "یعرب"

"انتظاري أنا وأمیة یطول ومواسم الحصاد تنقضي بال أعیادنا، روحي حبة قمح بذرتھا في 

أحصد إالّ االنتظار من بلٍد إلى بلد أنتقل و"أمیة" فوق كتفي أبحث عن أرض األغوار ولم 

  ).٣(الحكمة الشافیة"

فھناك طبیب مختص باألمراض ،ثم یتجدد األمل في نفسھ حین نصحوه بالذھاب إلى دمشق 

التناسلیة "سامي عقل" حمل "أبو یعرب" زوجتھ وذھب إلى دمشق... ففي نھایة األمر یؤكد لھ 

جري لھا الفحوصات دون مباالة.. ُی وأخذ  ،وال بّد أن یتأكد من عقم أمیّة ،لیس عاقراً  الطبیب بأنھ

لم یقتنع أبو یعرب بذلك ویقول لھ الطبیب ال تطلق أحكاماً ال ،ویقول لھ أن العقم یكمن في أمیة 

  ).٤(فأنت ضحیة وھم كبیر ،تستند على منطلق علمي

رض نفسھ على المشعوذین في أماكن مختلفة وال یقطع األمل ویع ،عد ذلك یعود من دمشقب

حامل وأنھا تنظر الدقات األولى للجنین... تمر ،ولكن ھناك المفاجأة... حین تخبره أمیة بأنھا 

  .)٥(یتأكد في نھایة األمر أن حبلھا كاذب ویتالشى األمل ،دون إشارة إلى قدوم یعرب ،الشھور

                                     
 .٩سالم، النحاس:أوراق عاقر، مرجع سابق، ص  -) ١
  .٢٩سابق ، ص  المرجعال -) ٢
 .٤٥المرجع السابق، ص  -) ٣
  .٧٥-٥٣رجع السابق، ص الم  -) ٤
  .٨٩-٧٥المرجع السابق، ص   -) ٥

-١١٩- 



 

بعد، ھاتوا سكیناً  میرة العطاء لم تتفشَ "یا أحبائي، یعرب لم یولد بعد، حبلھا كاذب، وخ

محمیّة أحرق بھا الظھر، أمزق الجلد، أحطم القشرة الصلبة. فیتدفق العطاء نبعاً أغزر من نھر 

  ھذه ھي أضحیتكم. ، األردن.. لعیونكم فدیة.. وألھازیجكم ملحاً 

  غوار. ق في األننعود إذن إلى القادرین على الموت من أجل العیون الربیعیة التي تخت

  ).١ما أصعب خلق الرجال!( ...... آه...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .٩٨، ص سالم، النحاس:أوراق عاقر، مرجع سابق  -) ١

- ١٢٠-  



 

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  صور نقد المجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : صور نقد المجتمعالمبحث الثالث
  توطئة:

لدى دراسة المجتمع األردني البدَّ من األخذ بعین االعتبار مكونات ھذا المجتمع. حیث یتألف 

  فتین الضفة الغربیة و الضفة الشرقیة.سكانھ من مجموع سكان الض

نا مجتمع واحد متكافًئ ومتجانساً، من خالل تالحم  ھاتان الضفتان اللتان التحم سكانھما لیكّو

لینشأ في المحصلة مجتمٌع واحٌد فیھ  تقلیدي والطابع الفلسطیني الطارئبین الطابع األردني ال

التي تحدثت عن آماٍل وآالٍم  ،نیةسمات مشتركة ظھرت مالمحھ من خالل الروایات األرد

من حیث البعد الفكري  ،ومعاناة ُجسِّدت ضمن شعب واحد لھ مقوماتھ الحضاریة المتكافئة

  والعفویّة المنطقیة السائدة. 

الف وتسعمئة ) ١٩٤٨وعند الحدیث عن طبیعة الحیاة في شرق األردن قبل النكبة عام (

مدنھ قرى صغیرة من حیث  ،لریفي ھما السائدانوالنمط ا ،حیث روح العداوةوثمان وأربعین 

  ).١اعتماده قائم على الزراعة والرعي میزاتھ البساطة والتقشف( ،سكانھا وحجمھا

یجتمع الفالحون في مضافة المختار أو الشیخ في القریة، یتداولون شؤونھا العامة. تجمعھم 

سنین القحط یعتمدون على میاه  روابط القُربى والنسب العالقة قائمة بینھم على التعاون وقھر

األمطار لري محاصیلھم، یتوارثون عاداتھم وتقالیدھم وقیمھم، یقیمون شعائرھم بتواضع 

وخشوع، یتوكلون على هللا في كل أمر من أمور حیاتھم. منطلقین من حیاة البساطة والبُسطاء ال 

  حیاة التكبر والُخیَالء. 

الزمان والمكان تلعب البیئة دوراً في تطور قصصھم عمادھا الواقع یتجلى من خاللھا 

  ).٢( أحداثھا وشخوصھا

ومن المالمح العامة التي ركزت علیھا الروایة األردنیة صورة األسرة األردنیة ذات 

المتماسك الذي تطغى علیھ سمة التخلف من خالل صورة شیخ القبیلة الذي  القرويالمجتمع 

  تذوب من خاللھ حریة األفراد. 

عطي كلمتھ في "سلمى" ابنة القریة على الرغم من أنھ لم یمّت لھا بصلة القرابة، "فعساف ی

ویتم كلُّ شيء وال من معارض، حتى والدھا ال یملك حق المعارضة والقریة األردنیة جائعة 

                                     
 .١٦٨،جامعة القدس یؤسف،بیروت،ص مخطوطة رسالة ماجستیراألقصوصة في األردن،:(أدیب العلم)إبراھیم، -) ١
  .٧، صمرجع سابقة الحدیثة، (محمد زغلول) سالّم: دراسات في القصة العربی  -) ٢

-١٢١- 



 

تعیش على رحمة السماء، وحین یتأخر المطر، یستیقظ القلق والخوف، وتنمو روح االنتظار 

  )١(لقریة روح الحیاة".الصعب وال تبدو في ا

وقد رصدت الروایة األردنیة طبیعة الحكم العثماني وتحّكمھ في رقاب المجتمع األردني من 

خالل صورة "جندي یحل بالقریة وینشر الظلم والقسوة، وأخذ الضرائب واألغنام واألبناء قسراً 

ي، وتخوف الناس أسالیب الحكم الترك إنھاللعمل في شق الطرقات، ومد قضبان سكة الحدید، 

  )٢(من منظر الجندي على الرغم من أنھ یبذل جھداً كبیراً إلقناعھم بعدم القلق.

  أما قضیّة القریة األردنیة والریف وفقر السكان ومالمحھ االجتماعیة المتعددة.

"تدنى مستوى الریف األردني زمن اإلمارة وكثرت األكواخ التي تضم النجباء واألغبیاء، 

اس كالدیدان، تنتشر في الصباح، وتأوي إلیھا إذا جن الظالم، كم فیھا من مرضى. یعیش فیھا الن

وكم فیھا من ثكالى. وھي ال تصلح إال إلى الدجاج، الجناة یعیشون في القصور، والمجني علیھم 

  )٣(یرسفون في قیود الفقر والقذارة، أنھم یعیشون على األمل".

ن الناس یضربون في الحیاة على غیر ھدى، "كان یستمتع بسفوح الجبال، ورأى نفراً م

والكھوف تزدحم بالفقراء من شعبنا الصامت، وال یعیشون إال على القوت الیسیر، وال یلبسون 

  )٤(إال مزق الثیاب، فھم عینة من مجتمع متخلف یعاني من الفقر واألمیة".

شافھة النعدام وسائل أما عند الحدیث عن األمیّة ونقل األخبار فلیس ھناك من وسیلة إالّ الم

  التعلیم التي تساعد المجتمع وتأخذ بیده نحو التقدم. 

"فعندما حدثت ثورة العراق تساءل كثیرون أین تقع العراق؟ ھل ھي قریبة من الیمن أو في 

  ).٥(حدود مصر"

"وكانت القریة األردنیة خالیة من الوعي الصحي واإلنارة، فالسراج أداة اإلنارة الوحیدة، 

ل المرأة السراج، وتأخذ زجاجتھ بیسراھا، وترطب داخلھا بتفلة من فمھا، وبیمناھا تمسح وتتناو

بخرقة بالیة داخل الزجاجة وتنظفھا من السواد الذي علق بھا في اللیلة الماضیة، وعندما تتم 

  ).٦(السراج، وتذھب لتعد العشاء للزوج واألطفال" ليتنظیفھا، تعیدھا 

                                     
 .١٦٤-١٦١، ص ٢٧، ٦، یوسف ضمره: مجلة األفكار عدد -) ١
  .١٦٤-١٦١، ص ٣٧، ٣٦، نمر، سرحان: مجلة أفكار، عدد  -) ٢
 .٥٨حسني، فریز: مغامرات تائبة، مرجع سابق، ص  -) ٣
  .٨٥شكري، شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق، ص  -) ٤
   .٨٥لضحك، مرجع سابق، ص غالب، ھلسا:ا -) ٥
 --١٢٢–           .٢٤فؤاد، قسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق، ص -) ٦



 

ل یتبادلون العناق والطعام في حفالت األول مرة النساء والرج(سویلم) في أوروبا  ى"ورأ

عامة، وتذكر كیف كان مع الرعاة یخاطب الناقة والغنم، ویستحي أن یذكر اسم حبیبتھ بین 

من أھلھ وأصحابھ، فإذا زفت إلیھ، ضم أحدھما ومنھا  ءً األسماء، حرصاً علیھ من الغمز، وحیا

، تظل آثاره إلى أن یختفي كل منھما في قبره، وتنھد ألنھ اآلخر بشحنة ھائلة من الشوق العنیف

  ).١(یرى عملیة الحب مكشوفة لدیھم"

عدم وجود األنظمة االجتماعیة التي تقف إلى جانب الفقیر وتحمیھ سواء كان رجالً أو * 

  امرأة. 

"إذ یتحاشى الناس المرأة المطلقة الفقیرة، وینظرون إلیھا نظرة شزراء، وتنشأ حولھا 

قاویل، وتعاني من الحرمان، وتنفق ما استطاعت توفیره، وتطرق األبواب بحثاً عن العمل، األ

  ).٢(وتبیع أثاثھا قطعة قطعة لتؤمن الدواء والغذاء"

  سیادة الخرافات والطب الشعبي واالعتقادات الخاطئة.   إلى أشارتكما * 

لم، ولم تنفع فیھ لصقات العجین "یلجأ الریفي إلى البقال لمداواة زوجتھ عندما یشتد علیھا األ

الساخن، ویشتري حبوب (األسبرین) من البقال بعد أن یشرح لھ أعراض المرض العامة، 

وأوجاع الصدر، وال یجرؤ على ذكر أورام الثدي خشیة الحرج، وال یحضر زوجتھ المریضة 

بي جیالً عن إلى البقال لیفحصھا، فال طبیب في القریة، ویتناقل القرویون وصفات الطب الشع

  ).٣(جیل. والمجتمع األردني یخشى القیل والقال، ویتمسك باألخالق الظاھرة"

"و"دلیلة" ترفض الزواج ألنھا تخشى اإلنجاب ویقال ھذا ابن دلیلة، وال ترید أن تخلف 

البنھا عار مسطوراً على وجھھ، وینبغي أن تورث أبناءھا أجساماً سلیمة وعقوالً غیر مشوھة 

  ).٤(تشفي نفسھا مما ھي علیھ من مرض" وقد تعذر أن

* األنثى الفقیرة التي حباھا هللا بنعمة الجمال مطاردة في المجتمع المتخلف لفقرھا وغیاب 

  ).٥(النصیر... فھناك البرجوازیة وآفاتھا

                                     
  .٨١بدوي في أوروبا، مرجع سابق، ص  جمعة، حماد: -) ١
  .١٢٢عبرة القدر، مرجع سابق، ص  :حامد، كامل ملكاوي -) ٢
  .٤٣حسني، فریز: مغامرات تائبة، مرجع سابق، ص  -) ٣
 .٦٧شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق، ص  شكري، -) ٤
  .٧١شكري، شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق ، ص  -) ٥

-١٢٣-  
 



 

"یقودھا جمالھا أحیاناً إلى إعجاب عدد من األثریاء بھا، فیغدقون علیھا المال، وتحیا على 

ین المنحلین حیاة البرجوازیة المتأنقة، وتلبس ثوباً حریریاً، ویتسرب العطر إلى حساب المترف

جو الغرفة التي تزدحم بھدایا المعجبین من زھور وسجاد، وتتعلق عیناھا في األعالي، 

و(سیجارتھا یتصاعد منھا الدخان شیئاً فشیئاً) ویجلس أصدقاؤھا على األرائك یحملون 

قعھا، ولطفولتھا المشردة التي قادتھا إلى جو اعذب في أعماقھا بوویتمنون، بینما تتحسر وتت

  ).١(برجوازي مصطنع ال شرف فیھ"

  .المترفین من قبل استغالل المجتمع* 

"نشوء طبقة من المترفین، ورثت الثورة، وھي تملك العقارات والنقود، ولھا بعض الذكاء 

ر بعالقة غیر نزیھة، ویھمھا الثراء االجتماعي، وتعرف من یمرض، ومن یرتِق، وترتبط بالتجا

والثناء والرحالت، ال تنفق إال لمصلحة ذاتیة، وإذا كان أحدھم بحاجة إلى اآلخرین، فكلھم 

أصفیاؤه، وال یحتل أي منھم منزلة في قلبھ، وإذا خال إلى نفسھ نفض عالقاتھ كما تنفض اإلوزة 

یھ (ویسكي) وامرأة، وضحك على الذقون، أجنحتھا من الماء العالق بھا بعد السباحة، والدنیا لد

  ."وجمع المال واستثماره

وھناك صورة لنماذج بشریة تفتك بالمجتمع، وھي شخصیات قلیلة الثراء تتمتع بسمعة 

ردیئة، مشھورة بالبخل، وعندما تخاف الفضیحة تمشي مستقیمة، وشخصیات من لصوص 

رض فساداً، وال تملك الرادع، الثروة والمستكرشین على حساب قوت الشعب، تعیث في األ

  ).٢(وھي كریھة منبوذة في السر، یتملقھا الناس عند الحاجة"

ة" صورة لعینة من مفرطي الثراء الذین یلذ لھم أكل أموال الیتامى ب"وفي "مذكرات تائ

بین كل كفاءة ثأراً، یرغبون أن و بینھم والدس على الذین ینافسونھم، ویحسدون كل متفوق وكأن

أسیاد الموقف في التجارة والعمل، ویتظاھرون بالتواضع ویجودون بالقلیل التافھ، ومنھم یكونوا 

الوجیھ البطر الذي یجمع المال عن طریق الحالل ودروب الحرام، وإذا أمن الفضیحة في 

ركوب الباطل لزمھ بقلب ثابت وأشاع عن نفسھ حب الخیر ألنھ یلقي بالفتات ھنا وھناك على 

  )٣(لناس"مرأى ومسمع من ا

                                     
 .١٣٠شكري، شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق ، ص  -) ١
  .٥٦المرجع السابق، ص  -) ٢
  .١٤١شكري، شعشاعة: في طریق الزمان، مرجع سابق ، ص  -) ٣

-١٢٤- 



 

  . المختلفة ب االجتماعیةسیادة العیو* 

"یحیا رجل ذو صیت حسن حیاة خاصة، ویأتیھ رزقھ رغداً، وال یقوم بعمل وال یعرف أن 

یباشر عمالً مھما كان بسیطاً، خلق وفي فمھ ملعقة ذھبیة، بخیل وال یحب من أكرموه ورفعوه 

ساء، تقدم لھ الرشاوى في ثیاب الھدایا، ى بھم إذا نزلت بھم قاصمة، زیر نفوق األكتاف، یتشفّ 

وال یقدم ھدیة لمخلوق، ینصرف عن زیارة الناس إذا زاروه، وال ینفق فلساً واحداً في وجوه 

الخیر اإلنساني أو الوطني، وإذا زار أوروبا یصاب بنوبة من الجنون واإلسراف، ویشرب 

  ).١(الخمرة كما یشرب البعیر الظامئ بعد خمسة أیام"

  االزدواجیة في السلوك فھي سمة من سمات التخلف الدیني واالجتماعي. * أما 

"فالمرأة تحتجب بالحجاب أحیاناً، وتمارس الطقوس والشعائر الدینیة من صالة وصیام، 

  ).٢(وتشرب الخمرة في لحظة خیانة زوجیة مع عشیقھا، وتقدم لھ طبقاً ملیئاً بألوان الطعام"

نھما: ھناك صورة المواطن األردني والحاكم التركي الظالم * المواطن والسلطة والعالقة بی

  المتسلط المستبد الذي أورث آفاتھ السلطویة لعھد اإلمارة "إمارة شرق األردن". 

"إذا رسفت القریة في أغالل الكبت والقھر والكسل، وعندما یھبط الشرطي على أرض 

یجيء إلى لجلب الضرائب وسجن أحد  القریة، یرتبك سكانھا ذعراً، ویخشى الناس سوءاً ألنھ ال

أفراد القریة، وكان الجنود األتراك یمسكون ببعض دجاج القریة، وقد تثور امرأة حمایة 

لدجاجاتھا فیضربونھا، وینتصر لھا أحد أبناء القریة، فیھجم علیھ الجنود، ویلقون بھ أرضاً أمام 

حبل، وطرفھ بسرج إحدى خیولھم النساء المولوالت، واألطفال المذعورین، ثم یربطون یدیھ ب

ویجرونھ وراءھم إلى سجن المدینة، ویبقى ھناك شھراً، ثم یرسلونھ منفیاً إلى تركیة بتھمة 

  .)٣(األتراك؟". ضدالثورة 

  

  محاربة التعلیم النظامي. *

"علي یغادر بیتھ إلى بیت عمھ ألنھ یشعر بالحرمان وسوء معاملة الوالد لھ، وقسوتھ علیھ، 

راجھ من المدرسة، فھي لدیھ ترف وال معنى لبقاء األطفال في المدارس، واألولى ویرغب بإخ
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بھم أن یساعدوا آباءھم في الحقول، وھذا ما ینضج رجولتھم، وینمي فیھم الشجاعة واالكتفاء 

  الذاتي. 

عانى أبناء األردن الصعوبات والمشقات في سبیل تعلیم األبناء، فكانوا یقطعون مئات 

من الكرك إلى السلط حتى یتموا المرحلة الثانویة، ویبیع الفالح مواشیھ، وفراش الكیلومترات 

بیتھ حتى یسدد نفقات تعلیم ولده، وأبو سلطان باع بعض المواشي، ولم یبَق لدیھ سوى عشرین، 

  منھا حتى إتمام دراستھ.ثوال یكفي 

مصدراً اقتصادیاً  ویلح األطفال على ذویھم بضرورة التعلیم، ولكن بعض األھل یرون فیھم 

للرعي والحراثة، وفي المدرسة ترفاً، ولسان حالھم یقول: (إذا ذھب األوالد إلى المدرسة فمن 

  )١(یرعى الغنم ویحرث األرض؟)".

"وإن تعلیم البنات معناه الجنوح نحو العواطف، وكتابة الرسائل الغرامیة، ویسود ھذا المعتقد 

 فصرعفع لھ بعض المال ھا، فالسائق (سلیم األعور) دُ في القریة، فلذلك تحجم عن تعلیم بنات

الطالبة (ندى) بسیارتھ اللتحاقھا بالمدرسة، فھذه ظاھرة سائدة في القریة، وخروج على عاداتھا 

  ).٢(المقدسة، ونالت جزاءھا على تمردھا"

  التلقین واألمر والنھي.. ھما أھم مظاھر التعلیم. * 

ونة لحاضرھم أء الجید، وحفظ النصائح عنھ لتكون میأمر طالبھ باإلصغا"فالشیخ ھمام 

بمستقبلھم، ومستقبل أجیالھم، وكانت قلة من الناس تظفر بھذا النوع من التعلیم الوعظي التقلیدي 

  ).٣(الذي نراه ردیئاً"

  موالة المختار للسلطة العثمانیة والسعي إلرضائھم خوفاً من خلعھ من سلطتھ على القریة

فھناك الكثیر من المواطنین یسقطون ،لة إال أن یقوم بتنفیذ كل ما یطلب منھ فلیس أمامھ من وسی

  ضحیّة جراء ھذا الوالء الغاشم للسلطة.

   وذلك بھدف عدم التجمع خوفاً من مقاومة كما ینشر العداوات بین أبناء القریة الواحدة

  محتل. ال
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ع العثمانیین وكان یبلغ عن "ومختار القریة في (عجلون) من الموسرین المنتفعین بتعاملھم م

  ).١(المتخلفین والھاربین ذاكراً أسماءھم واألماكن التي لجأوا إلیھا"

  * القریة األردنیة والفلسطینیة في عھد اإلمارة وطبیعة الحیاة. 

" ال شيء غیر خیوط نحیلة من أسرجة األكواخ الصامتة المغموسة في الوحشة، ونباح 

طین غیر مرئیة، وتجوس بعینیك خالل األكواخ التي تتثاءب كالب متواصل كأنما تقرصھا شیا

أبوابھا الصدئة في الصباح، وتتجشأ الفالحین والرعاة، ترھقھم غیبوبة الخدر، ویمأل أذنیك نباح 

  ).٢(الكالب، ومأمأة الماعز"

"ویربي القروي المواشي، ویجاور الدار من الجھة الشرقیة خان تبیت فیھ الغنم، تجاوره 

یرة بال نافذة تمكث فیھا الزوجة في اللیل وبعض النھار، وتوقد فیھا النار، وتھیئ حجرة صغ

قرب باب الحوش  "ونبالطا"الطعام، وتستقبل الزائرات، وتعجن عجینھا فیھا، وتخبزه في 

الكبیر، حیث تسرح بعض الخراف والدجاجات، ویقتات القروي من البرغل المجروش تطبخھ 

من اللبن والجمید. وبیوت القریة فقیرة باألثاث، فھي أقرب إلى  طیب المذاق الزوجة عشاءً 

األكواخ، وقد یجتمع أفراد العائلة الواحدة مع البغل في غرفة واحدة، وأحسن بیت في القریة 

یستأثر بإعجاب المواطنین، ویذكره القرویون كرمز للتمدن، فبیت سالمة كان أفضل البیوت 

حوش البیت بئر نظیفة المیاه وحولھا زرعت أعواد الریحان  وأنظفھا، فیھ البسط الملونة وفي

  )٣(والنعنع".

"وال تعرف القریة الكھرباء، فاإلضاءة بسیطة، تعتمد على السراج، ومصابیح الكاز 

والزیت، وتخرج من الطاقات الصغیرة فوق أبواب بیوت القریة، وتبدو كأنھا حباحب اللیل 

  )٤(المضیئة".

ر القریة، ویترك مفتوح الباب أحیاناً، فتتعرض بعض المواشي "ویشرب القرویون من بئ

إلى السقوط فیھ، وقد یعمد بعضھم إلى إغالقھ بحجر خشیة سقوط األطفال، وعندما تمتلئ بالماء 
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یفرح الرعاة ألنھم لن یضطروا إلى التجوال بأغنامھم بحثاً عن الماء بعیداً عن القریة، ویجدون 

  )١(غنامھم، وساعة راحة یتحاورون في شؤون الغنم والكأل".فیھا عند الظھیرة مالذاً أل

"ویتعلق الفالح ببیدر القمح، ویرعى السنابل المتجمعة فیھ، وعندما یفصل الحب عن التبن 

بالمذراة، یتجمع كل منھما في جھة، ویبعد الفالح األطفال عن اللعب بالتبن والشعیر العتقاده أن 

  . )٢(لیل منھ یكفي إلطعام شاة في اللیل الباردالعبث فیھ یخلطھ بالتراب، والق

تتشابك بیوت القریة، وتتالصق جدرانھا، ویتكئ بعضھا على بعض، كأنما تخشى السقوط، 

أو كأن طول الوقوف قد أتعبھا، وھد قواھا، وتستند حجارتھا البارزة بعضھا بعضاً في غیر 

في مكان آخر، ویقسم القریة إلى  نظام، وللقریة األردنیة طریق ترابي یضیق في مكان ویتسع

قسمین، ویعتبره األطفال ملكاً لھم، یلعبون ویركبون الدواب التي یتركھا أصحابھا تأكل ما جف 

من النبات، وتنتصب بعض شجرات في أطراف القریة، تحنو عندما تورق، وتظلل المارة من 

  ).٣(شدة الھجیر، ویبدو اللون األخضر متمیزاً بین الصخور الجرداء"

في اللیل على اللصوص وزوار  "یربي الفالح الكلب لیحمي قطیعھ من الوحوش، ولیھرَّ 

اللیل، وقد یھرم الكلب فیالقي أشد أنواع العذاب من األطفال، وعند ساق شجرة التین یتمدد 

الكلب باسترخاء وكسل شدیدین، ولم تستطع أسراب الذباب التي تحوم حول أنفھ وعینیة أن 

ھ الظلیل الذي ال یغادره إال لضرورة، كأن یبحث عن طعام، أو یركلھ أو تحركھ من مكان

یضربھ غالم، واألطفال یعبثون ویرمون الكالب بالحجارة، ویتحدى أحدھم أقرانھ بمقدرتھ على 

إصابة الكلب فیرمیھ بحجر، فیذھب الكلب عدوا، وعلى صوت نباحھ یخرج صاحبھ من الحوش 

فال، لیعرف المعتدي منھم ویقول غاضباً: (من الكلب الذي المواجھ، ویتفرس في وجوه األط

  . )٤"(ضرب الكلب)، ویتضاحك بعضھم وھم یلعبون

وتنتشر الطیور في الریف، ویتعلق الفالح األردني بالطیور، والقبّرة طائر یضع عشھ بین 

و األعشاب، ویكثر غناؤه في مواسم الحصاد، ویفاجئ الفالح في نیسان یطیر إلى أعالي الج
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وفي فمھ أغنیة یرسلھا إلى الفالحین من أعالي السماء، ویعتقد الفالح أن كثرة غنائھ یجلب 

  ).١(الخصب إلیھ"

المطر عماد حیاة اإلنسان األردني فكل جانب من جوانب حیاتھم یرتبط بھا ارتباطاً * 

  مباشراً. 

لذة عمیقة، "فقد كان فوزي في السریر یشاھد خیوط المطر المنھمر، وتسري داخل نفسھ 

كأفواه  تنزلتدغدغ مشاعره، ویقول في نفسھ: ھا ھي األمطار التي انحبست ثالثة أعوام، إنھا 

  ).٢(رب"القِ 

"أمطرت السماء على القریة، فعم الخیر في أعقابھا، ونشطت الحركة التجاریة، ففتح 

س التھاني، أصحاب المتاجر األبواب فرحین مبتسمین، وانفرجت أساریر الفقراء، وتبادل النا

وغنى األطفال لقوس القزح، وألوانھ الزاھیة، بعدما باع أھل فوزي الفرس األصیلة الحمراء 

بمئة جنیھ، وسدد بعضھا إلى الدائنین، واحتفظ ببعضھا اآلخر لمواجھة العام القادم، وكانت 

جدب، وكثرة الفرس قد استھلكت من الشعیر ما یكفي لحاجة العائلة كلھا، ولم تعد لھا قیمة بعد ال

  ).٣(الدیون والھموم"

"فالسكان یحجمون عن الشراء، عندما یشح المطر، ویتحدث أھل القریة عنھ برھبة وتقدیس، 

وتغشى قلوبھم الكآبة، فال زواج، وال حذاء جدید لألطفال، وال ثیاب للعائلة، وعندما ینقطع 

الناس، ویتجمع اآلباء المطر یكثر القحط، ویخف الزرع، وتنفق الماشیة، وتفتك األمراض ب

حول الموقد یستمعون إلى أصوات المزاریب بقلق، وینظرون إلى السماء بتلھف ویرحبون بكل 

  ).٤(ھبّة ریح بفرح مشوب بالحذر"

"عاشت قرى شرقي األردن تحت رحمة الطبیعة، وواجھت السماء بأید عاریة وتعلقت 

المطر، والنساء تفترش األرض، وینشدن  اآلمال بالغیوم، ویتجمع األطفال، یتوسلون � أن ینزل

طالبات الغیث، ویتذكر الشیوخ أیام القحط السالفة، حیث لم یجدوا ما یأكلونھ، ونفقت الماشیة، 

وجاع األطفال، وبكت األمھات قھراً، فیتوسلون إلى هللا طالبین الغیث، والمطر قضیة محوریة 

ولھ وانحباسھ، ویلتف بعض الرجال تعیش في ذھن القروي، وتتغیر مالمح وجھة تبعاً لنز
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بعباءاتھم، ویحكمون وضع كوفیاتھم على رؤوسھم اتقاء للذعات الھواء البارد، وأنظارھم تنتقل 

ما بین السماء واألرض المحروثة الحمراء، وبین الغیوم المسرعة بأسى وحسرة، مرددین: یا 

  ).١(للخسارة، الغیوم تذھب إلى الصحراء، حیث ال قمح وال زرع"

  * نظرة المجتمع الریفي إلى المرأة العاقر. 

"وأم سلطان قلقت على عدم إنجابھا، وأخیراً طمأنت زوجھا بوجود أعراض الحمل لدیھا، 

وھي تعاني من الغثیان، وھو عرض طبیعي في المراحل األولى للحمل، وال شيء ھناك یدعو 

نام، وال تصحو إال على صوتھ، إلى الخوف، والبد أن یكون ولداً، وسیسمى (یعرب)، وتود لو ت

وتسقط أیام االنتظار األخیرة من عمر الزمن المخادع ولتخرس ألسنة المتحدثین عن العقم، 

  ).٢(والمطالبین بزواج ثاٍن لزوجھا بحثاً عن األبناء"

  الزواج من أبناء العمومة مطلب اجتماعي وال یجوز التخلي عنھ. * 

نھ یرغب بتزویج ابنتھ زكیة منھ، وكان یردد على "فعواد كان لھ دور في تدریس رائد أل

مسامعھ محاسن (زكیة)، وطیبة قلبھا، وصالحیتھا للزواج منھا، وحین ودعھ إلى دمشق قال لھ: 

  ).٣((انجح ولك زكیة)، ولم یعترض، والسكوت رضا كما ھو معروف"

  رؤیة الثأر عّزة وكرامة. * 

كل الحق في قتل القاتل أو أحد أقاربھ، كما أن والثأر في رأي شیخ القریة حق، وألھل القتیل 

  ).٤(حمایة الھارب والمستجیر شرف ال یدانیھ شرف"

  األسباب.  ىألدن ةالقتل بین أفراد القریة ظاھر* 

"وقد ال تمر سنة من غیر أن تشیّع القریة قتیالً أو قتیلین، وعندما ینطلق جدي، ویأكل من 

تتال القریة، وحمارة (خلیل) سببت معركة بینھ وبین زرع اآلخرین یسبب شجاراً یؤدي إلى اق

(عاید) الذي فك قیدھا من غیر علم صاحبھا، ونقل علیھا شعیراً إلى بیتھ، فتجادال وتضاربا، 

وامتد الخصام إلى زوجتیھما، وذبح شیخ القریة خروفاً، ودعا إلیھ أقارب المتخاصمین وأصلح 

  ).٥(بینھما"
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  نساء وفق العادات األوروبیة. * البدوي یجھل التعامل مع ال

"یتقدم "سویلم" مصافحاً األلمانیات رافع الرأس مثبتاً رجلیھ في األرض رافضاً ذلة 

االنحناء، وما كان لینحني لمن ھو أكبر وأعظم من المرأة، على الرغم من المفاجأة المذھلة، 

  ).١(عجنھا"وكان یمد یده مستقیمة قویة ثابتة، ویقبض على الید الناعمة، ویكاد ی

  * تباھي بعض العائالت برفع المھور.

"و"باسم" خطیب "سلوى" عانى من ارتفاع مھر خطیبتھ، وشكا إلى الناس من العقول 

المتحجرة لوالدیھ، وحاورھم بضرورة مراعاة العصر وظروف الخطیب، وكان یصرخ متذمراً 

 .)٢(من العقول التي ال تجاري الزمن"

یكتنف كل  شرائح اجتماعیة ، تقدم إلینا ثالث)٣(نس الرزازإن روایة "كاتم الصوت" لمؤ

  .ح اجتماعیة مختلفةئمن خالل شرا " األلمالمعاناة و " عصارةمنھا 

باألحزاب وما تتعرض لھ من مالحقات من قبل األجھزة األمنیة  تتمثل  :الشریحة األولى

ھانة أو من خالل تفكیك التي تمثل أذرع السلطة الحاكمة سواء كان ذلك من خالل السجن واإل

وھذا ما یمثلھ الدكتور ،ن طریق التصفیة الجسدیة أو النفيقواعدھا عن طریق اغتیال قیادیھا ع

  مراد إبراھیم الذي یرتقي قمة الھرم في حزبھ. 

ھا من خالل زواج األب وإھمال األم ئبتفكیك األسر وضیاع أبنا تتمثل  :ةالثانیالشریحة 

جراء كره وحقد وسوء معاملة سف) الذي ُعرف "بكاتم الصوت"(یو ویتمثل ذلك في شخصیة

تربى علیھا منذ زواج أبیھ على أمھ التي أصبحت عاملة في منازل اآلخرین وتزوجت من غیر 

  أبیھ بعد طالقھا فھناك كان اإلذالل لھذا الطفل الصغیر. 

ى أفراد المجتمع مثل في شخصیة "المالزم المحقق" الذي یمثل السلطة علتت :الشریحة الثالثة

  علماً أنھ ال یتمتع بأدنى جزء من الحریة ألنھ ُمراقب من قبل مرؤوسیھ. 

 اً لقمة الحزب فھناك زوجتھ وابنھشخصیات الروایة قائمة على الدكتور مراد إبراھیم الذي یمثل رمز

قوة ال یخشى بالصالبة والابنتھ الصغیرة. تمتاز شخصیة البطل في ھذه الروایة "الدكتورمراد" أحمد، و

، وأما السجن وال التحقیق ویستقوي على كل المضایقات التي یتعرض لھا مھما ترتب علیھا من معاناٍة وألم

                                     
  .١٨٦فؤاد، قسوس: العودة من الشمال، مرجع سابق ، ص  -) ١
 .١٨٧المرجع السابق، ص  -) ٢
  .٢٧ص-٢٠،  ص١٩٨٦مؤنس، الرزاز: اعترافات كاتم صوت، دار الشرق للنشر والتوزیع، عمان،  -) ٣

-١٣١- 



 

"یوسف" فیمثل الشخصیة الثانیة حیث ینتمي إلى حزب دیني ... حكم علیھ بالسجن لفترة من 

التعارف بینھما... ... دون )١(الزمن حیث التقى الدكتور مراد خالل سجنھ في نفس "الزنزانة"

ویترك یوسف حزبھ وینتمي إلى حزب الدكتور مراد الذي بدأ یدلي إلیھ بالنصائح، إذا ما تم 

استدعائھ في یوم للتحقیق معھ من قبل األجھزة األمنیة "المالزم المحقق" حیث ینصحھ بعدم 

  استفزاز ضابط التحقیق... وأن ال یثیر غضبھ...

"الشذوذ" وأنھ ضد  عند امتثالھ أمام المحقق یوجھ إلیھ تھمةطلب "یوسف" للتحقیق وبعدھا ُی 

  ).٢ (د األشخاص الذین قاموا باغتصابھ...دوأخذ یسألھ المحقق عن ع أخالق البلد..

كل ذلك ذكره بواقعھ األلیم عندما كان طفالً مھاناً في كل جانٍب وركٍن من أركان حیاتھ فاآلن 

  من المجتمع، المجتمع الذي جّرعھا األلم والمعاناة  البد لھذه الشخصیة من االنتقام لنفسھا

تاریا. إذ خان ستحیلة بین البرجوازیة والبرولوإنني ثمرة للوحدة الم –وهللا أعلم  –"ویقال 

  ).٣(أبي طبقتھ (زوجتھ) وتزوج من أمي (الخادمة) التي خافت بدورھا سیدتھا (زوجتھ)"

یجیبھ المحقق أن ھناك خطأ ناتج عن  فجأة یعترف "یوسف" بكل ما یعرفھ عن الحزب...

تشابھ في األسماء فلیس أنت الشخص المعني... ویعتذر لھ عن التھمة التي وجھھا إلیھ. أنھا 

وسیلة من وسائل التحقیق التي تنتھجھا األجھزة األمنیة في ُسبل سحب االعترافات من كل 

حقق مبتغاه من مجتمع مطلوب. بعد ذلك یصبح یوسف "كاتم صوت" لألجھزة األمنیة لكي ی

تربى فیھ على الحقد والكراھیة... كانت نتیجتھ أن یُتھم بأنھ ضد أخالق البلد فھو على یقین أن 

ھناك من ھم ضد أخالق البشریة منذ نعومة أظفاره ""ذلك یمكنني من إضرام نیران الحقد 

ات، الذل، الحط الخصب في نفسي. یجدد لھبي، یجعل ناري خالدة، ال أرغب في أن أنسى اإلھان

من الكبریاء... سواء أكانت إھانات صدرت عن زوج أمي، أم عن ضابط المخابرات، أم معلم 

المدرسة، أم زعیم عصابة األطفال في الحارة، آه... كم أحب أن أفكر بكل اإلھانات التي لحقت 

  بي. 

  أن أعید تمثیلھا بكل تفاصیلھا...
  كل كلمة سببت لي ألماً.. 

  أتذكر بوضوح. 

                                     
  .٣٢-٣٠، ص ١٩٨٦مرجع سابق،وت، مؤنس، الرزاز: اعترافات كاتم ص  -) ١
  .٤٧-٤٠المرجع السابق، ص  -) ٢
  .٥٥المرجع السابق، ص -) ٣

-١٣٢-  



 

  أتذكر قائلھا ومناسبة قولھا. 

  أتذكر الوجوه التي قالت الشتیمة. 

  ).١وأتذكر طعم األلم"( أتذكر حركة الشفتین اللتین لفظتا باإلھانة

  بعدھا أخذ یوسف یعرض نفسھ على السفارات في بیروت لیعمل "كاتم صوت" لھم... 

خاص المرشحین من قبل فتم لھ ذلك، فلم یكن أمامھ إال القیام بتصفیة مجموعة من األش

السلطة لالغتیال حیث كان "أحمد" أحد ھؤالء األشخاص وذلك بھدف اإلطاحة النفسیة بوالده 

الدكتور مراد الذي أصبح "ختیار" أي طاعن في السن، فھو ال یقوى على المصاعب ألنھ كان 

لسلطة والتخلي ستسالمھ لدائماً یخشى من االعتداء على ابنھ أحمد بھدف اإلطاحة بھ وإذاللھ وا

  .)٢(عن الحزب

تل ابنھ أحمد وسمح ھذا الرمز القیادي بل قُ  فيلم یقف األمر عند ھذا الحد من التنكیل 

لزوجتھ التي كانت تحت اإلقامة الجبریة بالسفر وبقي ھو وحیداً تحت اإلقامة الجبریة، تخرج 

مھ وعند خروجھا الزوجة مسافرة تاركةً زوجھا "الختیار" الذي أصبح بحاجة إلى من یخد

تداھمھا سیارة فیكون مصیرھا الموت. إنھ حادث مدبر ومتعمد ووسیلة ضغٍط إضافیة وتبقى 

  ).٣(الطفلة الصغیرة التي تركت في بیت ابن خالھا

أما معاناة المالزم المحقق فھي ال تقل عن معاناة غیره من شخصیات الروایة حیث بیتھ 

سیھ حیث ال یستطیع أن یجامع زوجتھ ألن كل شيء مليء بالكامیرات لمراقبتھ من قبل مرؤو

في بیتھ مراقب أمام أعین اآلخرین فلیس ھناك من وسیلة إال أن یذھب إلى شقة أحد مرؤوسیھ 

المھترئة القدیمة لیجامع زوجتھ حیث ھناك األطفال الذین یتلصصون علیھ من خلف األبواب 

  ).٤(القدیمة

رھا من واقع المجتمعات العربیة التي مر بھا أو ھذه المحاور التي أوردھا الرزاز استشع

عاش فیھا، إنھا تمثل نبض الواقع وصورة الدوائر األمنیة في كثیر من الدول العربیة ولسان 

 ).٥(ھائحال أفراد شّردوا جراء تفكیك األسر وضیاع أبنا

                                     
  .١٠٩، ص مرجع سابقمؤنس، الرزاز: اعترافات كاتم صوت،  -) ١
  .١٦٠المرجع السابق، ص  -) ٢
 .١٦٧المرجع السابق، ص  -) ٣
 .١٨٤-١٦٧المرجع السابق، ص   -) ٤
 -١٣٣-                    .٢٢١-١٨٦المرجع السابق، ص   -) ٥



 

ي األردني األلم التي یعیشھا اإلنسان العربالمعاناة ولواقع لقد جاءت روایات ھلسا مجسدة "

المقھور والثائر جراء كثیر من العادات والتقالید االجتماعیة التي ال تتناسب وواقع األمة التي لھا 

  ).١(عاداتھا وقیمھا وتقالیدھا العربیة واإلسالمیة وإن لم یظُھر ھلسا ذلك جلیاً بعبارات واضحة

الروایة ال تقوم ففي روایة "الضحك" التي تعد أولى إنتاجھ الروائي، حیث أن شخصیات 

 بدور یذكر بل تتخلى عن جمیع رؤاھا وقناعاتھا مقابالً أن تسایر مجتمع تشعر من خاللھ باأللم

  ).٢(رض على شخوصھفوالمعاناة جراء عادات وتقالید ت

وھناك صورة المجتمع الطبقي الذي یقوده إلى الفقر والبؤس والحرمان واالنحالل حیث عبّر 

ي تعیش على الثرثرة والتي تؤول في النھایة إلى دور السقوط عن ذلك بصورة المرأة الت

  ).٣(واالنحالل

حیث یلحظ جانباً آخر من جوانب األلم والمعاناة یظھر جلیاً  ،)٤(أما روایة ھلسا "سلطانة"

جراء تسلط السلطة األبویة الممثلة باألب واألم فمن المعروف في أعراف المجتمعات العربیة 

  تمثل خط الدفاع األول عن ابنتھا.  واإلسالمیة أن األم

ولكن نلحظ ھنا ما ھو مخالف لھذه التقالید والقیم االجتماعیة حیث تقوم األم بإطالق األلفاظ 

مستغرباً  ،)٥("جریس" لغیر األخالقیة على ابنتھا حیث تصفھا "بالمومس" "الدایرة" حیث یقو

  ما یسمعھ من قول لألم عن ابنتھا. 

  نتھا؟!ھي تقول: ذلك عن اب

  ).٦(یقول جریس لنفسھ: تكاد تصفھا "بالمومس"

وفي المقابل ھنا نلحظ جانباً آخر لمعاناة األم من ابنتھا "أمیرة" عندما صادفھا صدیق أمھا 

  "سیف الدین" عند دخولھا البیت. 

  قالت أمیرة ألمھا: "مخاطبتاً وأنا داخلة البیت لقیت البوي فرند طالع. 

  بده یھرب مني. تضحك أمیرة وتضیف: كان 

                                     
 .١٨٠إبراھیم، السعافین: الروایة في األردن، مرجع سابق، ص  -) ١
  .١٦، ص ٢٠١٠فیصل، القعایدة: الرفض والتمرد في الروایة األردنیة، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة،  -) ٢
 .١٧المرجع السابق، ص  -) ٣
 .١٧٢،ص ١٩٧٦  ، دار العودة، بیروتغالب، ھلسا: سلطانة،  -) ٤
                         .٤٥١المرجع السابق، ص  -) ٥
  --١٣٤ –                             .٤٥٢المرجع السابق، ص  -) ٦



 

كانت سلطانة منكسة الرأس، تتحاشى أن تلتقي عیناھا بعیني ابنتھا، مدت أمیرة رأسھا 

  وقالت: 

  لدي علي، مستیحة؟  -

  كانت البنت تقھرھا، منذ حادثة حكمت وھي تعاملھا بھذه الفظاظة.  -

  جلست أمیرة بجوارھا وقالت:  -

  لطیف الشاب، لیش ما بتردي؟  -

   قالت سلطانة: -

  أرد علي إیش؟  -

  بقول سیف شب لطیف.  -

  عجبك؟  -

  تقھقھ أمیرة.  -

  خایفة؟ عندي غیره مدام، إذا بدك... -

  نظرت إلیھا سلطانة وقالت:  -

  إنت سكرانة؟  -

  فقالت أمیرة بعربدة:  -

  ).١(وسیف الدین!" أنتأھلین حجة، كنت بتصلي  -

ج واضح عما ھو مألوف ھذا الخروج یكشف ھذا الحوار الدائر بین األم وابنتھا عن خرو

  . السلوكیینالذي یمثل معاناةً من كال 

فسلوك األم تجاه ابنتھا وسلوك االبنة تجاه أمھا كلُّ منھما یمثل خروج على قواعد القیم 

  والمعاییر االجتماعیة. 

أن تتعلم  ألن األم ھي التي تمثل مدرسة البنتھا تتعلم من خاللھا المثل العلیا والقیم السامیة ال

  الخروج عن المألوف ووقائع المجتمعات وتقالیدھا. 

أما سلوك االبنة فھو ینم عن خروج واضح على أدبیات الحوار، حوار دائر بین األم 

  )٢(وابنتھا.

                                     
 .٤٨٥غالب، ھلسا: سلطانة، مرجع سابق ، ص  -) ١
  -- ١٣٥ –                            .٤٨٨المرجع السابق، ص  -) ٢



 

  إن ھلسا یدین ھذا الخروج، الخروج على القیم االجتماعیة ألنھ من أنصار الحریة. 

رد المسؤول، الفرد الذي تربى على مجموعة من القیم أي حریة ینادي بھا ھلسا أنھا حریة الف

  واألخالق السامیة من خالل قُطبّي األسرة. 

  األم التي تعدُّ مرآة البنتھا واألب الذي یمثل قدوة البنھ. 

أن حریة الفرد یجب أن تنبع من داخلھ ال من خالل تقلید اآلخرین ھذا التقلید الخارج عن 

  نوامیس الحیاة وتقالیدھا. 

نھا حریة األبناء تجاه السلطة األبویة السلطة التي ترتقي عرش القیم والمثل العلیا ال سلطة أ

  ترتقي عرش الھبوط واالنحالل، إنھا الحریة الممنوحة للفرد من السلطة... 

وال مقیدة ضمن ضوابط ومعاییر خاصة ومحددة،  مسئولةالفرد الذي یتمتع بحریة غیر 

  والمثل العلیا ھي تلك الضوابط.  حقیقة "البد أن تكون القیم

فإن كانت السلطة وقوانینھا ھي الضوابط لحریة الفرد فإن ذلك یمثل الخروج على منظومة 

القیم والتقالید التي تمثل مجتمع ینم عن عدم انتمائھ لھذه المنظومة القیمیة االجتماعیة 

  )١(الصادقة.

خر على منظومة التقالید والقیم إن ھلسا في روایة "الضحك" یشیر إلى خروج من نوعٍ آ

االجتماعیة، وذلك من خالل معاناة المجتمعات من الشعوذة وطقوسھا، حیث االعتقاد السائد 

بشفاء كثیر من األمراض عن طریق الشعوذة والمشعوذین ھذه االعتقادات القائمة على معتقدات 

  )٢(ال أساس لھا من الصحة.

أن یرسل عیسى إلى مصّحة عقلیة  "كولن"دما أراد ومریم عن "كولن"فالحوار القائمة بین 

"قالت أتعرف ماذا یرید منك ذلك الرجل؟ فأدركت أنھا تتكلم عن مدیر البولیس... مضت تقول: 

ولقد سمع ذلك الرجل أن سترسل عیسى إلى مصح لیشفى... وھو یرید منعك ولیس لدیھ سلطة 

  لذلك، ولكنھ سیحاول أن یخدعك.

م، فسیادتھ یعتبر نفسھ كأب لكل من في البلدة، وھو ككل رجال الجیل قلت لھا إن ذلك مفھو

  )٣(القدیم ال یؤمن بجدوى المصحات العقلیة"

                                     
  .٤٩٥ – ٤٨٥طانة، مرجع سابق ، ص غالب، ھلسا: سل -) ١
 .١٢٠سابق ،صالمرجع ال -) ٢
  .١٢٨المرجع السابق، ص  -) ٣

-١٣٦-  



 

من خالل االقتباس السابق یحاول ھلسا أن یجنب المجتمعات العربیة خداع ھؤالء المشعوذین 

جتماعیة التي ال القائم على إیھام الناس من خالل الشعوذة وطقوسھا ویحذر من ھذه اآلفات اال

  تستند إلى أسس علمیة تجریبیة في تعاملھا مع المرضى بل تنتھج أسالیب العرافین والدجالین. 

فلم یكن أمام ھلسا من وسیلة إال أن یجھر بأعلى صوتھ إلنقاذ بعض الفئات االجتماعیة من 

واالبتعاد عن  بال جدوىاالنزالق وراء الموروثات السلبیة التي ال تعود على المجتمعات إال 

  ).١( منظومة القیم النبیلة

یورد شخصیة "السفاح" ھذه الشخصیة التي توحي  ).٢"(نلحظ أن ھلسا في روایة "السؤال

  بضدھا. 

 ◌ٍ  تنمّ  لألبناءإن مفھوم ھذه الشخصیة ال یوحي بجلب الخیر والمنفعة للناس بل ھي نذیر ھدٍم

  عن أعمال یقابلھا المجتمع بالرفض ال بالقبول.

ن ھلسا أراد أن یستبطن ھذه الشخصیة لیوضح للمجتمعات العربیة أن ھناك تقاعس أدى ولك

إلى فساد األخالق والفجور فال بد من مناھضتھ لتصویب كثیر من العادات والقیم االجتماعیة 

المغلوطة "قم یا عبد هللا وال تتقاعس أال ترى األخالق فسدت، والبنات یفجرن، وھن في 

ت: اجعل یرتكبن من أمور ما تعجز عن غانیة لعوب؟ فتوكل على هللا، قلأحضان األمھات، و

  .)٣(للبعض وسوف یخشون" اً ض عبرالبع

وفي جانب آخر من الروایة ذاتھا یشیر القاص إلى اإلنسان المثقف الواعي.. اإلنسان الملتزم 

  بمنظومة القیم واألخالق النبیلة. 

لتربیة، تربیة النشىء على القیم واألخالق ودوره إنھ اإلنسان الذي یقوم بدوره في الحیاة وا

یحذر ھلسا من انزالق الفرد عن دوره ، ھ وفي بناء الفرد لیكّون مجتمعاً في الرعایة والتوجی

  اإلنساني الذي وجد من أجلھ إلى دائرةٍ یصبح من خاللھا غیر ملتفٍت إلى ضمیره... 

  ).٤(فھو یناشد المجتمعات في تبني جملٍة من القیم 

إن المؤلف لم یترك باباً من أبواب المجتمع إال وطرقھ منّوھاً إلى أبعاده ومخاطره على 

المجتمعات العربیة. فھا ھو بصدد حدیثھ عن معاناة األمة وآالمھا والقائمین علیھا، إنھ یجاھد 
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یر بألفاٍظ واضحة من تدٍن واضح وبیّن جراء األفالم الھابطة التي تقدم لألمة على أنھا أفالم غ

  جادة في تناولھا وطرحھا وترویجھا بعیدة عن تناول قضایا األمة وواقعھا المریر. 

إنھا األفالم التي تنزلق باألمة من خالل معتقداتھا ومبادئھا وتقالیدھا إنھا تروج المرأة عبر 

  ھذه األفالم كما تروج السلع. 

قبل أجیالھا ولكن نلحظ أن ھذه ھذه األفالم التي تتطلع إلیھا األمة لتعالج قضایاھا وتنیر مست

  ).١(األفالم ھي المعاناة بذاتھا واأللم الذي تشعر بھ المجتمعات بعینھا.

فمن خالل الرسالة التي بعث بھا مصطفى إلى حسن اإلمام في روایة "السؤال" ینصح لنا أن 

قول ھدف ھذه األفالم ھو ھدف مادي ال ھدف إنساني اجتماعي قائم على تنویر المجتمعات "ی

ركضاً  –مصطفى سیدي حسن اإلمام، دام، بعد السالم واالحترام، (تعال) تعالى بأقصى سرعة 

ھناك ثالثة أفالم جاھزة من مجامیعھ ال ینقصھا سوى طلعتكم  –على األقدام، ركوباً بالعربیة 

حاً فقیراً. تتزوج فال االرستقراطیةالبنت  –اللولبیة. والسالم ختام: الفیلم األول  وكامیراتكمالبھیة 

فقیرة  –یتزوج امرأة فقیرة  –صاحب أطیان یاسي حسن  –الفیلم الثاني: البرجوازي الریفي 

وحیاة أبویا سیدي العزیز والذھب األبریز ال تطلب منھا أن تضحي بحیاتھا حتى تفسح  -فقط؟ 

لك اقتراح مفھوم؟ عندي  –الطریق لیتزوج البرجوازي من الفتاة المناسبة "تفیدة" مناسبة جداً 

نوال تتزوج البرجوازي الریفي  االرستقراطیةلفیلم ثالث الفقیر "ولید" یتزوج الفقیرة "تفیدة". 

  )٢(مصطفى".

وعند حدیث ھلسا عن الزواج نجده یقف موقف اإلنسان المتألم جراء قیود فرضت على 

  الزواج ومراسمھ. 

بناء المجتمع وصقلھ،  فلیس ھناك من تركیز على الزواج من حیث كونھ جوھر یقوم على

لیعي ما علیھ وما لھ بل التركیز القائم على شكلیات متعلقة بمراسیمھ دون االھتمام بجوھر 

االرتباط المنطقي الذي یفضي إلى بناء لبنة اجتماعیة تسھم في محصلتھا في بناء مجتمع قائم 

  على أسس العفة والطھارة. 

اء ھذه التقالید التي یكشف عنھا ھلسا عبر إن العفة والطھارة لیس ھما المنشودین من جر

  روایتھ "الضحك". 
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فھناك التقالید البالیة التي تقابل كل فتاة فاتھا قطار الزواج بالسخریة واالستھزاء مما یدفع كل 

فتاٍة تجاوزت العشرین أن تلتقط كل شاٍب یتقدم لِطلبَتِھا خوفاً من الوقوع في شراك التقالید 

ھذه التقالید التي تنم عن مجتمع ال یؤمن بالقیم والمثل العلیا ال یؤمن بأن  االجتماعیة البالیة،

ھناك مفارقات بین أفراد المجتمع، ال یؤمن بأن ھناك قضاٌء وقدر وأن كل مخلوقٍ ُخلِق قدره في 

ا الحیاة سواء كان ذكراً أم أنثى. إنھا التقالید البالیة التي ما أنفك ھلسا یناشد المجتمعات بمحاربتھ

واالبتعاد عنھا "ھل تعتقدون أن ھذه البلدة تقف في وجھ من یرغب في الزواج من فتاة؟ إن ما 

یفعلھ أھل البلدة ھو عكس ذلك تماماً، فھم یقتلون لحظات الحب بالنقاش حول النقود ومراسم 

ن أن الزواج ولیلة الدخلة، واالنتظار على باب العریس لیرمي لھم المندیل الغارق بالدم. أال ترو

كل فتاة بلغت سن العشرین دون زواج كیف تدفعھا قیم ھذه البلدة وإشاعاتھا إلى التقاط أول 

  ).١(رجل في طریقھا لتتزوجھ".

بناًء على ما تقدم نلحظ أن القاص ھلسا لم یكن محابیاً لفئٍة على حساب أُخرى وال لجنٍس 

  على حساب اآلخر، لكنھ صاحب قضیة. 

فضح عورات قیم اجتماعیة بالیة البد من الوقوف في وجھھا.  قضیة یسعى من خاللھا إلى

والنیل منھا فلم یترك أي زاویةٍ من زوایا المجتمع یعتقد أن من خاللھا إصالح إال أفصح عنھا 

 ).٢ریح أو الرمز أو الشخصیة المبطنة(سواء كان ذلك من خالل التص

الرویات  في االردن  ان لم تكن   تشكل روایھ " انت منذ الیوم "  " تیسیر سبول "  اول    

اول روایھ استخدمت لغة غیر تقلیدیة في السرد والحوار حیث تشكل ھذه الروایھ  وثیقة ادانھ 

وصرخھ احتجاج ضد المجتمع وضد مؤسساتھ المختلفة وممارساتھا . التي قادت  الى الھزیمھ 

ة وانتھاًء بمختلف مؤسسات بدءاً باألسرة التي تحول دون  بناء الشخصیة العربیة المتماسك

  المجتمع .  

إذ نلحظ ان ھذه الروایھ یظھر من خاللھا االلم والمعاناة جراء صور األسر وتفككھا     

والقسوة التي تحكمھا حیث تمت معادلة ھذه الصور بصورة القطة التي  سرقت اللحم والعمل 
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ھ وااللم المعاناه من العنف  على قتلھا ، فھي صورة واضحة ألحزاب المجتمع بأطیافھ المختلف

  والقسوة التي تنتجھا فیما بینھا دون اللجوء الى االسباب الحضاریھ كالحوار والعقل والمنطق . 

كما یظھر جانب اخر من المعاناه وااللم من بعض  مؤسسات المجتمع مثل المؤسسات     

ابل كلمتین یضعھما االمنیھ التي تجعل منجزات الناس الموضوعیھ لیست ذات قیمة تذكر مق

شخص متغطرس اسفل الطلب المقدم " غیر موافق "  . كما تظھر المعاناه في جانب اخر من 

ھذه الروایھ حیث االسرة التي تجعل من ابنتھا ( عائشة اداة رخیصة للمستاجرین تصبح دائما 

  لمن یدفع اكثر ).

واً بالمدرسة واالحزاب تبدأ الروایھ بالمؤسسات االجتماعیھ بدءاً باألسرة ومرور     

والجامعھ متنقلھ بین أقطار عربیة متعدده حیث ھذه المؤسسات التي جعلت " عربي" بطل 

الروایة یفجر كثیرا من االسئلھ ویفكر في االنتحار  عندما اصبح غیر مقتنع بجدوى ھذه 

المؤسسات واالیمان بھا حین تمت ھزیمھ حزیران حین وقف عربي على الجسر  وراى نصف 

  .  )١(وطنھ في قبضة العدو

المعاناه وااللم في ھذه الروایھ نابعة من تشابك عناصر الحیاة وتداخلھا وتأثیر كل منھا     

في االخر . فالعناصر االجتماعیھ والسیاسیة والنفسیة والتربویة واالخالقیھ والتاریخیة 

قسوة والبشاعة في وصف فھذه الصورة الوالحضاریة ... متشابكھ یظھر اثر كل منھا في االخر 

  قتل والده للقطة .

  

فنفر دمھا ورش  الرأسوء بالخوف .... تبعھا وضربھا قاصدا م"تلمست الزاویة وھي ت     

  االرض .

  ارتدت الى النافذة تموء عالیا .  

وسمعت  صوت تنفسھا  على الراس بضربة اخرىوحكت مخالبھا بالزجاج وعالجھا 

انتفاضات سریعھ واستلقت على وجنتیھا على االرض ونفث المختلط بسائل الدم وانتفضت 

   ).٢(مزیدا من الدم ... عیناھا ظلتا مفتوحتین.."
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من خالل قھر المرأة والتسلط على  االجتماعیةوالمعاناة  األلممن  آخركما اننا نلمس جانبا 

  حقوقھا في المیراث.

مقبرة الى البیت ...  حیث فھاھي صورة : عربي "  بعد عودتھ من دفن والده في ال     

الحدیث الذي یدور بینھ وبین اخیھ " المحارب " حول المیراث وتقسیم الحقوق بین أفراد األسرة 

  " رّجال" .

  قل انك ترید الفرس والبارود ... 

  ال أرید أیاً منھما لكن أفكر بالنساء ...  

  ھل أنت موكل بالنساء ! رجال .

  یث أودعنا جثمان الرجل الھرم . كنا قد عدنا من المقبرة للتو ح 

وھا إنّا بدأنا التصایح، وأقبلت أمي من المطبخ، وسمعت أصواتنا فأنزلت دموعھا على        

وجنتیھا المترھلتین ھذا بیتي ، سجلوه باسمي ، یا بنت الكلب ، من أین لك البیت أنزلت مزیدا 

  من  دموعھا وحملقت بغرابھ فخشیت من إنھا قد تجن . 

  ال تعرف هللا ھذا بیتي ھذا مھري قالت بكالم متقطع ...  أنتِ 

   ).١(مثل كالم األطفال حین یبكون وشتمھا من جدید وذھب لیصلي "

" حیث تصور ھذه الروایة نوعا آخر من  )٢(أما جمال ناجي في روایتھ الثانیة " بالحارث

صا الغالبیة العظمى الذین األلم والمعاناة لحیاة المعلمین اللذین یغتربون خارج أوطانھم خصو

  یعینون في المناطق النائیة في الدول المجاورة . 

الشخصیة الرئیسیة في الروایة " عماد الساقي " الذي یصور لنا رحلة المعاناة واأللم     

ألحد المعلمین األردنیین  الذي آثر العمل في المملكة العربیة السعودیة بعد ان توفي أبوه وأراد 

  ھ متاعب واآلم ماكنة الخیاطة.أن یكفي أم

كان " عماد الساقي " طالباً في معھد المعلمین حیث أحب زمیلتھ نادیا التي كان یالقیھا      

بجوار المعھد وفي أماكن اخرى حیث كانا یتحدثان عن المستقبل والزواج ... وانجاب األوالد 

  حیث كانت نادیا تسكن في مخیم  في عمان وھي أصال من حیفا .

                                     
 .١٧٨تیسیر ، سبول ، انت منذ الیوم، مرجع سابق ، ص -) ١
  .١٩٨٢جمال ناجي،بالحارث،رابطة الكتاب االردنیین،عمان -) ٢

--١٤١-- 



 

كان " عماد " على استعداد ان یذھب الى أي مكان یحقق لھ احالمھ فقبل العمل في "      

  بلحارث" التي یصل الیھا عن طریق جده.

یصف في مدینة جدة بیئة المغتربین ونفسیاتھم وال سیما " مقھى الجوزین " الذي یعّد       

یا " وھو معلم سبقھ الى " ملتقى الغرباء في جده حیث یلتقي ھناك " منصور " أخا " ناد

بلحارث " حیث یصف الفندق الرخیص الذي نزلھ في  " جده " حیث تبدو " جده " بوابتھ الى 

عالم جدید عالم المادة الذي یبحث عنھ وسط رحلة األلم والمعاناه " یلتھمني زحام جده ... 

ند وجھتھا البحریھ ... سیاراتھا الملونھ الجمیلھ ... وعماراتھا الرمادیة .. الشاطئ الزنكي ع

اجوب الشوارع واألسواق فأرى آخر ما ابتكره  عصر السرعھ من ادوات واجھزة كھربائیھ 

عجیبھ تتكرس في المعارض النظیفة المكیفة وأنا " سندباد الظھیرة " ابحث عن مقھى 

  )١(الجوزین".  

وحمامات الماء ، " وجده اآلن تختبئ من وھج الظھیرة ولھیبھا في الغرف المبردة ،      

جدة كومة من  الجزع والخمول ، ومحطات البنزین والضوضاء ، ھیاكل من التحول السریع ، 

الدھشة فیھا الشوارع والساحات الجمیلة والمطاعم والحدائق ھنا ال وقت لألحادیث الطویلة 

  )٢والسھرات ، ال وقت للتفكیر وحتى للتذكر الكل ھنا مسرع یسابق الزمن". (

أ المعاناة في الخطوات األولى في الرحلة حیث یبدأ الرحلة من " القنفذة " برفقة تبد    

منصور وعلي سلیمان وزوجتھ الحامل " عزیزة " حیث تعمل معلمة في " بلحارث " استغرقت 

الرحلة عشرة ساعات في سیارة " بك أب " حیث جلس علي سلیمان وزوجتھ بجوار السائق 

ا لقد قام منصور بشق الكوفیة نصفین لیتقیا شر الغبار وفي فیما جلس الراوي ومنصور مع

الطریق تحول االرض السبخة دون سیر ممھد امام السیارة فیما یضطر الركاب الى دفعھا تبدأ 

معاناة أخرى ملیئة باأللم من الخوف من الضیاع وسط  طریق غیر معروفة ومن جھة ثانیة 

ال تستطیع السفر بعد الوالدة خوفا من االستغناء مخاض لزوجة المعلم سلیمان " عزیزة " حیث 

  عن خدماتھا إن لم تحضر ....

وعند الوصول الى " ظفرة " یتعرف الراوي على مدیر المدرسة والفراش وشخصیات     

  أخرى مثل ظفرة راعیة الغنم. لم تلبث األیام القلیلة أن تدور في قریة  " بلحارث " .
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  --١٤٢–                              .١٢٧المجع السابق، ص  -) ٢



 

خر من مشاھد األلم لیقوموا بتأمین جثمان زمیلھم منصور یتوفى منصور ویبدأ مشھد آ    

من المعلمین المغتربین الذین حضروا لیقوموا بتأبین جثمان زمیلھم منصور من بلحارث الى " 

  جده " الى عمان حیث تبدأ معاناة الراوي من جدید خالل عودتھ مع جثمان منصور الى عمان .

جتماعیھ والقیود السائدة في المجتمع والتي نلمسھا في وھناك معاناة اخرى من التقالید اال     

روایة " طریق الرماد " لشكري شعشاعة والتي یشیر من خاللھا الى قضیة تعلیم الفتاة ونظرة 

المجتمع لھا فكیف التحقت سلمى بالجامعة رغبة منھا بالعیش بین العلماء والشباب والشابات في 

  .)١(یت عمھا منفردةً فكیف تخرج الى الجامعھ وقت یتعذر على الفتاة الخروج الى ب

ففي سلوك سلمى اشارة واضحة الى حجم المعاناة واأللم من تلك القیود التي كانت سائده      

  في ذلك المجتمع والتي تقف حائال أمام نیل الفتاة أدنى حقوقھا حتى في مجال التعلیم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                     

  .١٦٠مرجع سابق، صشكري ،شعشاعھ، في طریق الزمان، -) ١
  

--١٤٣-- 



 

 الخاتمة

 

ن مواطن األلم والمعاناة في الروایة األردنیة تبین لنا أن العدید في ضوء ما تقدم من حدیث ع

  من الروائیین األردنیین أصحاب فكر رافض لبعض القیم االجتماعیة والسیاسیة والدینیة.

وتكشف للباحث أیضا من خالل هذه الدراسة جملة من النتائج یمكن إجمالها على النحو  

  التالي:

سهموا في تطویر الروایة األردنیة التي أخذت تسمو نحو التقدم إن الروائیین األردنیین قد أ -

  والرقي .

شكل األلم والمعاناة سمه واضحة في أعمال معظم الروائیین األردنیین إذ ال یكاد عمل من  -

  أعمالهم یخلو من هذه السمة.

ي أفاد الروائیون األردنیون في بعض األحیان من التراث فوضفوه لدعم آرائهم إلبداء جانب -

 األلم والمعاناة واستجالء صورها وأبعادها ومنطلقاتها.

اتخذ العدید من الروائیین األردنیین روایاتهم بمثابة وسیلة وقناع للتعبیر عن مواطن األلم  -

 والمعاناة التي یعیشها اإلنسان األردني .

مواطن  تراب لدى بعض الروائیین األردنیین مجاًال رحبًا إلظهاراالغأوجدت عوامل الغربة و  -

 األلم والمعاناة في مجاالتها المختلفة التي عاصرها اإلنسان األردني.

عوالم الحلم والخیال والسخریة والقناع واستحضار  إلىلجأ العدید من الروائیین األردنیین  -

 الشخصیات التاریخیة وغیرها عندما وجدت نفسها عاجزة عن المواجهة أو اإلعالن.

-١٤٤- 



 

 التوصیات

  ر ما تقدم یوصي الباحث بما یلي:ـعلى غرا    

نداء إلى كل مثقف لالطالع على الروایة األردنیة وعدم النفور منها إلطالتها وعدم وجود  -

  وقت كاف لذلك.

دعوة الروائیین األردنیین إلى التركیز على الجوهر وعدم السعي نحو اإلطالة وعدد  -

  الصفحات وغیاب المغزى في ثنایا هذه وتلك.

ن تفسح المجال واسعًا أمام العمل الروائي من خالل إعطائه الحریة الكافیة على الدولة أ -

 وعدم إیجاد الضوابط والقیود التي ال مبرر لها.

واجب الصحافة أن تكون رافدًا لألقالم الواعدة في مجال العمل الروائي من خالل نشر  -

 بعض المقاالت في صحفها الیومیة.

  

  

  

  

  

-١٤٥- 

  

  



 

 

 

  

  

  المعاجم

  القصاص معجم -١

  معجم المفردات اللغویة -٢      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  معجم القصاص

  . ١٩٣٠محمد سعید  الجندي   :   - ١

ولدفي قریة عبلین في شمال األردن ،  درس المرحلة الثانویة  من منتصفها ، تنقل في مجال 

، وذهب في دورة  تدریبیة الى اوروبا، ثم ترك العمل العمل الوظیفي في وزارتي التربیة والخارجیة 

الوظیفي  ، واشتغل محررا في مجلة  االسبوع العربي في بیروت ثم محررا  متجوال  لمجلة 

الحوادث اللبانیه  وهو یكتب المقالة والقصة القصیرة في اكثر من صحیفة عربیة واجنبیة  ، بدا 

اشهر كتبه : الدوار الثاني  ، القلق في الثقافه ، سمراء  الكتابه في الخمسینیات من هذا القرن ، و 

  الدحنون  ، اهللا وشیطان ، مرحبا ایها الحب . 

  .  ١٩٢٣جمعه   حماد :   - ٢

 ١٩٥٥ولد في بئر السبع بفلسطین  ، وهاجر الى االردن  وعمل  في الصحافه االردنیة منذ 

المنار ، الدستور ، ویراس االن ادارة  شارك في تحریر الصحف االردنیة التالیه : الجهاد ،

  المؤسسة   لصحیفة االردنیة التي تصدر جریدة الراي .

  اشترك في العمل السیاسي  ، وراس االتحاد الوطني في االردن لفترة من الزمن . 

وبدوي في اوروبا هو الكتاب  الوحید المطبوع للمؤلف ، وقد صدر في مقاالت صحیفة في جریدة  

  للمؤلف مئات من المقاالت الصحیفة المتناثرة في الصحف االردنیة . المنار ، و 

  . ١٩٧٣ – ١٩٣٩تیسیر   سبول  :  – ٣

ولد في  الطفیلة في جنوب االردن ، وانهى  دراسته االبدائیة فیها ، والثانویة في كلیة الحسین في 

دراسة  الحقوق في  عمان ، ارسل  في بعثة  الى الجامعه االمریكیة في بیروت ، واصّر  على

دمشق  ، عمل  في ضریبة الدخل  ، والمحاماة ، وشركة عالیة للطیران  ، وفي  مصرف في 

والتحق باالذاعة االردنیة مذیعا ومقدما للبرنامج الثقافي ، ثم مستشارا ثقافیا فیها ، اصیب  جده.

  بمرض   الحمى  الراجعة التي تصیب العیون  ، وانتحر بطریقة فلسفیة . 

ان مفكرا ذا اتجاة  سقراطي ، ذكیا ، شاعرا ، نادر الحساسیة ، یفهم الحیاة بعمق ، اجاد في ك

كتابة الشعر  والمقاله السیاسیة والقصة ، وكان على اتصال دائم بعالم الثقافة  ، ومطالعاتة 

وكتاباتة  ذات اتصال صمیمي ، كانت لحضورة  هیبة ال تدانى  ولكالمه تاثیر عجیب وكان ذا 

  نزاهة فكریة متمیزة بالبداع والمفاجاة في كل ما یصدر في القضایا الصغیرة والكبیرة  . 

-١٤٦-  



 

   ١٩٦٣ – ١٨٩٠شكري  شعشاعه 

ولد في غزة بفلسطین ، وانهى دراسته االبدائیة واالعدادیة فیها ، والثانویة في نابلس ، درس الطب 

وعكا ، وهاجر الى امارة شرقي االردن في  اول عهده  ، ثم انصرف  الى العمل الوظیفي في یافا

الحرب العالمیة االولى ، عرف بوطنیته ، وكرهه للحروب  وانخراطه في جمعیات  سریة  

اصالحیة ، كان ذا اخالق رفیعه . كتب  الشعر  والنثر ، وتولى  مناصب في االمارة . وبعد 

ثر من مرة ، فكان  وزیرا للداخلیة  تحولها الى مملكة ، اصبح مدیرا للخزانة ، ودخل  الوزارة اك

ووزیرا للدفاع والمالیة  ، ورئیسا لدیوان المحاسبة ونائبا لرئیس مجلس االعیان .، عالج في كتاباته  

شتى  الموضوعات االدبیة واالجتماعیة والفلسفة ، وترجم الى العربیة كتاب  في "حكومة  والحیاة"  

  ولم ینشر شعرة  في كتاب  .

االنسان االدیب،   واهم اثاره  -ي الملثم كتابا عن حیاتة بعنوان : "شكري شعشاعه " اصدر البدو 

  : همس الصور / وهي مجموعه مقاالت النفثات ، ذكریات وفي طریق الزمان   . 

  .  ١٩٣٢امین  شنار:   - ٥

ة  ولد في قریة  في ضواحي مدینة القدس ، اشتغل بالتدریس ، والكتابة والصحافة  وأسس مجل

"االفق الجدید " الثقافیه االدبیة التي صدرت في مدینة القدس ، واتاحت المجال الظهار النشاط 

، اشتغل   ١٩٦٧االدبي لعدد من كتاب االردن وفلسطین ، ونزح الى الضفة الشرقیة بعد نكسة  

ینا بالتعلیم ، واتجه اتجاها صوفیا . یكتب باستمرار في الصحف االردنیة  باسماء مستعارة ح

وصریحة حینا اخر ، ویتناول  في كتابته الشعر والمقالة والمسرحیة والقصة ، واهم اثاره : دیوان 

  شعر   "المشعل الخالد" " وقصة البكالوریوس" .

  

  

  

  

  

  

-١٤٧-  

  



 

    ١٩٧٨  - ١٩٠٢تیسیر    ظبیان  -٦

شترك في معركة  لد في مدینة دمشق ودرس فیها ، تاثر بالحركة المناوئة للحكم التركي  ، واو 

"میسلون"  ضد الحكم   الفرنسي ،  وهاجر  الى االردن   واشتغل  بالصحافة والتعلیم  ،  وأسس   

  .  ةاول فرقه كشفیة  في االردن في مدرسة السلط الثانوی

كان لطیفا مهابًا ال تنٌد عن لسانه كلمة تؤذي السامع ، تنقل بین سوریة ومصر في العمل 

واتصل باعالم السیاسیة والفكر وانشأ "جریدة  الجزیرة "في دمشق ونقلها الى  السیاسي الوطني  ،

  االردن وكانت میدانا لالقالم الشابة ، اسهمت  في انتعاش الحركة االدبیة .

اهم اثاره : الفردوس ، زبده التاریخ العام  ، ثورة سوریا الكبرى ، فیصل بن الحسین ، این حماة  

  كما عرفته  ، وفي ربوع  باكستان  . ة الماسونیة ، الملك عبدا هللالفضیلة ؟  أسرار الحرك

   ١٩٧٩ – ١٩١٣عبد الحلیم عباس  :  -٧

ولد في مدینة السلط ودرس المرحلة االبتدائیة و الثانویة  فیها، بدا حیاته العملیة في اربد كمعلم، 

وكیًال لها ،وأصبح  مدیرًا للجوازات ومدیرا لمدرسة الرمثا ،وانتقل للعمل في وزارة الداخلیة موظفًا و 

  .١٩٧٠-١٩٦٥العامة، ثم أحیل الى التقاعد، وأصبح مستشارا ثقافیًا في وزارة االعالم 

متزوج وله بنات وبنون ،اشهر مؤلفاته : ابو نواس ، البرامكة في التاریخ ، اصحاب محمد ، 

  تاة من فلسطین )) .ابطال العقیدة ، في السیاسة و األدب ،وفي مجال القصة كتب (( ف

  

  .١٩٣٩عطیة عبد اهللا عطیة :  -٨

من اصل فلسطیني ، درس المرحلة االبتدائیة  و الثانویة في الضفة الغربیة، اشتغل باالعمال 

الحرة ،ویعمل موظف في فندق االردن في عمان، له اربع روایات مطبوعة هي : متى تورق 

، و المنعطف  ١٩٧٣وه ال ترى  الشمس ، وج ١٩٧١، الدم و التراب  ١٩٧٠االشجار ؟. 

  وهو قلیل االطالع على االدب الغربي و العربي، و یكتب في تجربته الخاصة . ١٩٧٧،

  .١٩٤٠یوسف  الغزو:  - ٩

حتى  ١٩٦٢ولد في قریة (( خربة الوهادنة )) في عجلون  ودرس فیها ،عمل في دائرة االرصاد الجویة منذ 

، وله عدد من القصص القصیرة المنشورة في المجالت االدبیة ، واعّد  ١٩٦٨عام  الیوم ، بدأ الكتابة االدبیة

  مسلسالت للتفزیون و االذاعة االردنیة ، و "الصدیقان" هي القصة الطویلة و الوحیدة للمؤلف .

 --١٤٨-  



 

  . ١٩٠٧حسني فریز:  -١٠

میة  الى الجامعة ولد في مدینة السلط ،وتخرج في مدرستها الثانویة ،واوفد في بعثة حكو  

االمیریكیة في بیروت للتخصص في التاریخ و اللغة العربیة، وبعد تخرجه عمل في میدان التعلیم 

  االردني ،معلما و مدیرًا ومفتشًا و وكیًال لوزارة التربیة، ومستشارًا ثقافیًا في وزارة االعالم.

  و مدرسیة متعددة .تأثر بقراءة االدب الغربي، واهتم بدراسته، وله مؤلفات ادبیة  

كتب في الشعر و النثر، و في مجال الشعر له مجموعتان هما: " هیاكل الحب " و "بالدي" وفي 

مجال النشر ترجم كتاب : طاغور ، وكلیوباترا ، واساطیر االغریق و الرومان ، وقصصًا من 

وعفراء ، شكسبیر وفي مجال القصة القصیرة كتب المجامیع التالیة : قصص من بلدي ، عروة 

  مغامرات حمار ، وفي مجال القصة الفنیة الطویلة كتب " حب من الفیحاء " ، " ومغامرات تائبة".

  . ١٩٣٠فؤاد قسوس  :  -١١

. درس الصیدلة ١٩٤٣ولد في مدینة الكرك ،وتخرج من مدرسة المطران الثانویة في عمان سنة 

من جامعة ریدنج في انجلترا، وشهادة وتخصص في الكیمیاء التحلیلیة ، ونال شهادة الماجستیر 

، وله  ١٩٧٢الدبلوم في الكیمیاء الحیویة، كتب في العلوم كتاب " دنیا المخدرات وعالم الهلوسة " 

  قصص قصیرة منشورة في المجالت المختلفة ،و روایة " العودة من الشمال ".

وظ ، وهو متزوج وله تاثر كثیرًا بالقصص الغربي، ویعجب بكتابات القاص المصري نجیب محف 

  ابنان : أیمن وشادن.

  .١٩٤٦سلیمان قوابعه:  -١٢

ولد في مدینة الطفیلة، ودرس المرحلة االبتدائیة و الثانویة فیها ، وتخرج في قسم الجغرافیا في 

كلیة االداب في الجامعة االردنیة ،واشتغل في التعلیم في مدینة الطفیلة ،واعیر الى حكومة 

صة الطویلة " جرح على الرمال " وهو طالب في الجامعة ، وذكر انه یعد للطبع المغرب ،كتب الق

  قصة طویلة اخرى اسمها " شجرة االرغان " مستوحاة من مجتمع المغرب.

  . ١٩٢٨سلیمان المشیني  :  -١٣

،اشتغل  ١٩٤٦ولد في مدینة السلط مركز محافظة البلقاء ،واكمل دراسته الثانویة فیها سنة 

  حتى االن ، له عشرات االغاني االردنیة التي ١٩٥٦العامة ، وعمل في االذاعة االردنیة  بالتجارة

-١٤٩-  



 

تذاع ،وقدم مئات البرامج الثقافیة ،و المسلسالت المختلفة ،له من الكتب النثریة قصة " سبیل  

  الخالص "ـ  و " مع العبقریات " ، و "موعد في القدس" ، وهي قصص قصیرة و مترجمة.

" متزوج وله  األردنمسرحیة " بطل من اوراس " ، وفي مجال الشعر له دیوان " صبا من كتب 

  بنات وبنون ،ویشتغل االن مدیرًا للبرامج في االذاعة االردنیة .

  .١٩٣٧صبحي المصري  :  -١٤

ولد في عمان ،ودرس فیها المرحلة االبتدائیة و الثانویة، عمل بالتعلیم وكتب القصة القصیرة 

اعة األردنیة، ثم انقطع عن الكتابة وترك التعلیم الى االعمال الحرة ،وتجارة االستیراد ،و لإلذ

  التصدیر ،وضعفت اهتماماته األدبیة.

  وله من المؤلفات القصة الطویلة الوحیدة " القبلة المحرمة ". 

  .١٩٢٥كامل حامد الملكاوي:   -١٥

الثانویة في عالیة في لبنان، واشتغل بالتعلیم ، وانهى دراسته  األردنولد في كفرسوم في شمال 

معلما ومدیر مدرسة ،وموظفًا في مدیریة تربیة اربد، وله اهتماماته بالجمعیات الخیریة،  كتب 

  القصة الطویلة  قبل عشرین عاما ، ویرأس اتحاد الجمعیات الخیریة في اربد.

  وله قصتان طویلتان كتب القصه الطویلة قبل عشرین عاما  ، وانقطع عن الكتابة  

  "عبرة القدرة "، و  "ومن زوایا العدم"   .    

  

  

  

  

  

  

  

-١٥٠-  

  



 

  .  ١٩١٨عیسى  الناعوري   :  -١٦

ولد في قریة ناعور على مقربة من عمان والیها انتسب  ، درس في المدرسة  االبدائیة فیها ، 

س، عمل مدرسُا للغة العربیة وموظفا وانهى المرحلة الثانویة في الكلیة البطریكیة الالتینیة في القد

في وزارة التربیة والتعلیم االردنیة ، وفي الصحافة ، واصدر مجلة  "القلم الجدید االدبیة" ،وصدر 

له حتى االن (خمسة واربعون )كتابا في محتلف الفنون  االدبیة  ،بعضها باالیطالیه ،وبعضها 

،ومنحتة جامعة  بالیرمو في ایطالیا  درجة باالنجلیزیة فضال عن العربیة ،نال اوسمه عدیدة 

، وترجم بعض شعره واقاصیصة ومحاضراته الى لغات  ١٩٧٦الدكتوراة الفخریة في االدب سنة 

  غربیة  .

، واعماله االدبیة تجمع بین القصة القصیرة والروایة األردنيوعمل امنیا عاما لمجمع اللغة العربیة  

الّسیر ،والترجمات من اآلداب الغربیة ، یهتم كثیرا باالدب والشعر والنقد االدبي، والدراسة و 

  االیطالي المعاصر ،وترجم الكثیر من االعمال االدبیة االیطالیة الى العربیة . 

له  روایات هي : مارس یحرق معداته ،  بیت  وراء الحدود  ،  جراح  جدیدة  ،  ولیلة  في 

  القطار .

  

  

  .   ١٩٤٠النحاس  سالم  :  -١٧

،ونال شهادة اللیسانس في االدب االنجلیزي  ١٩٥٨ولد في مادبا ،وتخرج في المرحلة الثانویة عام 

من جامعة عین شمس بالقاهرة ، عمل بالتدریس والصحافة في السعودیة ، والترجمة في الجامعة 

  العلمیة الملكیة في األردن ، وكتب في الصحافة االردنیة . 

ال سیما الروسي والفرنسي ، واولع بقراءة القصص الواقعیه والنفسیة تاثر كثیرا باالدب األجنبي و 

  المتاثرة بتیار الوعي . 

یكتب القصة القصیرة باستمرار واشهرها "دائرة االفق" وفي القصة الطویلة كتب "اوراق عاقر"، 

  متزوج وله ثالثة اوالد ، ویشتغل االن في االعمال الحرة . 

  

  

-١٥١-  



 

  .    ١٩٣٩ مفید  نحلة:  -  ١٨

، نال  ١٩٥٨ولد في بیت نتیف ،في فلسطین ،وتخرج  في الكلیة اإلبراهیمیة  في القدس سنة 

، عمل في  ١٩٦٨، ودبلوم التربیة  ١٩٦٤شهادة اللیسانس في اآلداب من جامعة دمشق سنة 

  التعلیم معلما ومدیرا لمدرسة التطبیقات .

مجموعة قصصیه بعنوان   " حكایة لألسوار القدیمة كتب المقالة والقصة القصیرة والطویلة ، وله  

  " ،وقصة  طویلة عنوانها"  الرحیل ".  

  .  ١٩٣٢غالب هلسا:   - ١٩

، درس في  ١٩٤٩ولد في قریة  ماعین في جنوب مادبا وتخرج في مدرسة  المطران الثانویة سنة 

تركها واشتغل بالصحافة بعد  الجامعة األمریكیة في بیروت ، والتحق بكلیة الحقوق في بغداد ، ثم

  ان درسها في الجامعة األمریكیة في القاهرة . 

  ترك األردن منذ سنوات ، وتجول في أقطار الوطن العربي .

كتب المقالة والقصة الطویلة ، له نشاط صحفي في المجاالت العربیة ، واهم أثاره : الضحك ،  

  زنوج وفالحون"،   "والسؤال ".الخماسین ، ودیع والقدیسة هیالنه وآخرون  "بدو و 

 .١٩٤٤یحیى یخلف: -٢٠

  وعاش أغلب حیاتھ الجئاً. ١٩٤٤روائي فلسطیني، ولد في سمخ عام 

كتب عّدة مجموعات قصصیة وثالث روایات، صدرت روایتھ "بحیرة وراء الریح" في  

یھا الكاتب آخر ، یسرد ف٢٠٠٣االنجلیزیة عن "كتب انترلنك" (الوالیات األمریكیة المتّحدة) عام 

  .١٩٤٨أیام سمخ خالل الشتاء والربیع لعام 

  

  

  

  

  

-١٥٢ -  



 

  .١٩٠٣روكس بن زائد بن سلیمان العزیزي:  -٢١

، درس المرحلة االبتدائیة فقط في ١٩٠٣ولد روكس بن زائد بن سلیمان العزیزي في مادبا عام 

حرب العالمیة األولى، حین أعلنت ال ١٩١٤مدرسة الالتین في مادبا، وتوقف عن الدراسة عام 

  وبعدھا أحضر لھ أبوه معلماً للغة الفرنسیة وآخر لإلنجلیزیة.

وترك التدریس عام  ١٩١٨بدأ حیاتھ العملیة معلماً للغة العربیة في مدرسة الالتین في مادبا عام  

حیث عاد  ١٩٤٨، ثم عمل أستاذاً لألدب العربي في كلیة تراسانتھ في القدس، حتى عام  ١٩٤٢

  .١٩٧٤ل في التدریس حتى عام وعم

كان أول مراسل صحفي في األردن عندما اعتمدتھ جریدة األحوال البیروتیة مراسالً لھا، انتخب  

رئیساً لرابطة الكتاب األردنیین،وھو ممثل الرابطة الدولیة لحقوق اإلنسان في األردن  ١٩٧٦عام 

خر تقدیراً لھ على جھوده العظیمة في ، نال من التكریم ما لم ینلھ أدیب أردني آ ١٩٥٦منذ عام 

البحوث التراثیة والدراسات، نال عضویة شرف لمجمع اللغة العربیة األردني، حصل على وسام 

التربیة والتعلیم ووسام الصلیب األبیض الذي ال یُمنح إال لخاصة الخاصة، ومنح شھادة یوبیل 

ونال وثیقة التقدیر الذاتیة على أعمالھ ، ١٩٧٧جاللة الملك حسین الفضي التكریمیة في األدب عام 

، كتبت جولیا الربضي رسالة ماجستیر من الجامعة اللبنانیة عن رسالتھا ١٩٨٢المتمیزة عام 

 ٢١/١٢/٢٠٠٤) . وتوفي في عمان بتاریخ ١٩٩٣(روكس بن زائد العزیزي حیاتھ وآثاره سنة 

  عاما، ودفن في بلدتھ مادبا.١٠١عن عمر یناھز الـ 

  مؤلفاتھ: 

  .١٩٣٩، تاریخ الیمن  ١٩٣٩، نخب الذخائر ١٩٣٦أبناء الغساسنة  

  .١٩٤٦، المنھل في تاریخ األدب العربي ١٩٤٢فلسفة أوریلیوس، 

  

  

  

  

  

  

-١٥٣ -  



 

  .١٩٤٢رشاد أبو شاور : -٢٢

عاش مع ١٩٤٨.ھاجر مع أسرتھ عام  ١٥/٦/١٩٤٢ولد في قریة ( ذكرین) قضاء الخلیل بتاریخ 
فترة قصیرة في ( الخلیل) ،   قد توفیت ودفنت في القریة قبل سنةً من النكبة _والده _ كانت والدتھ 

  . ١٩٥٢ثّم كانت اإلقامة في مخیم ( الدھیشة ) قرب بیت لحم حتى العام 

  . ١٩٥٧حتى العام   انتقل مع والده إلى مخیم ( النویعمة) قرب أریحا ، وهناك عاشا

لجوء السیاسي ، ولقد لحق بوالده وعاش في دمشق لجأ والده إلى سورّیة وحصل على ال١٩٥٧عام 

، ١٩٦٧، ومن بعد عادا إلى ( النویعمة) قرب أریحا حیث عاشا حتى حزیران ١٩ ٦٥حتى العام 

  لیتفّرغ للعمل الوطني .    ١٩٦٧استقال من عمله البنكي بعد حزیران 

م في بیروت حتى عمل في اإلعالم الفلسطیني المّوحد ، وتّرأس صحیفة یومیة في بیروت .أقا

  .  ١٩٨٨، وفي دمشق حتى العام  ١٩٨٢العام 

  ، یعیش منذ ذلك التاریخ في العاصمة األردنیة عّمان  ١٩٩٤في تونس حتى العام   أقام مع أسرته

  . ١٩٦٩منح عضویة اتحاد الكّتاب الفلسطینیین ، القاهرة ، عام 

یین ، وانتخب عضوًا في األمانة الّعامة أسهم في تأسیس االتحاد العام للكتّاب والصحفیین الفلسطین

  لعّدة دورات .

  رئیس اللجنة التحضیرّیة لتجّمع األدباء والكتّاب الفلسطینیین .

  . ١٩٨٣عضو مجلس وطني فلسطیني منذ العام 

  منذ نهایة الستینات وهو یكتب في كبریات المجّالت والصحف العربیة .

  . ١٩٩٠یكتب في ( القدس العربي ) منذ العام 

  صدرت لھ األعمال األدبیة التالیة :

،العّشاق ، الرب لم  ١٩٧٤   ، البكاء على صدر الحبیب١٩٧٣  الروایات : أیام الحب والموت

       .١٩٩٤    ،شبابیك زینب ١٩٨٦  یسترح في الیوم السابع

-١٥٤- 



 

  .١٩٤٥جمال ناجي محمد اسماعیل : -٢٣

،  ١٩٨٥،وروایة وقت ١٩٨٢بلحارث االردن. ومن مؤلفاته، الطریق الى  –ولد في عمان 

  ، ١٩٣٣، الحیاة على ذمة الموت  ،١٩٨٩ومخلفات الزوابع االخیرة 

  .    ٢٠٠٤ولیلة الریش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-١٥٥-  



 

  معجم المفردات

  

 الكلمة المعنى الصفحة

 الّصلف العدم والفقدان 

الداخل األمیر األموي الذي هاجر من بغداد وأسس  نلقب لعبدا لرحم 

 لكًا في األندلسم

 صقر قریش

 رخ الشطرنج إحدى قطع الشطرنج 

 ألطریقه الرفاعیه إحدى طرق الصوفیة 

 األّیم المرأة التي مات زوجها (األرملة) 

 البرولوتاریة طبقة العمال 

 شهریار اصلها فارسي وتعني امیر البلد او الحاكم او السلطان 

، إال أنها ظهرت للعیان هي حركة ظهرت بوادرها في العصر األموي 

في بدایات العصر العباسي. وهي حركة من یرون أن ال فضل 

للعرب على غیرهم من العجم. وقد تصل إلى حد تفضیل العجم على 

 .العرب واالنتقاص منهم

 الشعوبیون

  المعالق الكبد والكالوي عند الحیوان 

  الهیشي نوع من الدخان یدخنه العامة من الناس 

  االرستقراطیة األصل وتعني (حكم األفضل). یونانیة ةوهي كلم 

-١٥٦- 



 

 الكلمة المعنى الصفحة

قصة –ومعناها في اللغة الفرنسیة  Roman مشتقة من لفظة رومان 

قامت على المبالغة والمغاالة في التعبیر  أي أنها حركة .. أو حكایة

 أيللتأثیر على الر 

 

  الرومانتیكیة

  الشاه  تطلق على المعز والضأن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-١٥٧-  



 

  

  

  الفهارس

  

  فهرس االعالم -١

  فهرس المصادر والمراجع - ٢         

  فهرس المحتویات -٣

  

  

  

  

  



 

  فھرس االعالم

 حةالصف اسم العلـــــــــــــــم التسلسل

  ١١٨-١٠٣-٦٤-٤٠-٣٥-٣١- ٢٤-٧-١٥-٢  ابراهیم السعافین   .١

 ١٣ احمد ابو مطر  .٢

 ١٢٠ ( ادیب العلم ) ابراهیم  .٣

 ٨-٧-٣-٢-١ احمد هیكل  .٤

 ١٣٧-١١٧ امینه العدوان  .٥

 ١٢٦-١١٤-٦٥ امین شنار  .٦

 ١٢ البرنس  .٧

 ٣٠ بارت روالن  .٨

 ٩ بسام طقوس  .٩

 ٧-٣-١٤ بدر طه عبدالمحسن  .١٠

- ١١١-١٠٢-٨٧-٧٧-٧٣-٧٢-٦٩-٦٦-٦٥ تیسیر سبول .١١

١٤٠-١٣٩-١٢٥-١١٥ 

 ٨٥-٧٥-٢٣-٢٢-١٢ تیسیر ضبیان .١٢

 ١٢٢-١١٦-٨٠ جمعه حماد .١٣

 ١٠ جورج طرابیشي .١٤

 ٣٧ جولیه صوالحه .١٥

 ١٤١-١٤٠-١٠٥-١٠٤ جمال ناجي .١٦

 ١٣٨ حسن علیان .١٧

-٨٩-٨٨-٨٥-٨٤-٨٣-٨٢-٧٦-٧٠-٦٩ حسني فریز .١٨

١٢٩-١٢٢-١٢١-١١٢-٩٦ 

 ٣٢-٣١ حنا مینه .١٩

 ١١٧ اهیمخلیل ابر  .٢٠

 ١٠٨-٩٩-٩٣-٦٣-٣٤-٢١-٢٠-١٩ خالد الكركي .٢١

 ٣٠ خوري الیاس .٢٢

-١٥٨- 



 

 حةالصف اسم العلـــــــــــــــم التسلسل
 ٣٣ رشاد ابو شاور .٢٣

 ٢١ روكس بن زاید العزیزي .٢٤

 ١١ روبرت همفري .٢٥

-١٢٠-١١٩-١١٨-١١١- ١٠٢-٧٦-٦٦ سالم النحاس .٢٦

١٢٩- 

 ٥ سلیم البستاني .٢٧

 ٩٥-٨٧-٨٠ سلیمان المشیني .٢٨

 ١ سعید الورقي بیومي  .٢٩

-٨٨-٨٢-٧١-٦٧-٢٩-٢٨-٣٧-٢٦-٢٥ شكري شعاشعه .٣٠

١٢٣-١٢٢-١٢١-١١٢-١٠٤-٩٧١٠٣-٩٦ -

١٢٤ 

 ١٢٤-٩٠-٨٩ صبحي المصري .٣١

 ٧ طه وادي .٣٢

 ١١ عباس احسان .٣٣

-٧٨-٧٦-٦٩-٦٨-٦٦-٦٥-٦٤-٤٠-٣٩ عیسى الناعوري .٣٤

١١٧-١١٠- ١٠٩-٩٧-٨٣ 

 ٤٠ علي حسین خلف .٣٥

 ١٤-٧-٣ عبدالمحسن طه .٣٦

 ١١٠-٩٨-٨٤-٧٠ عبدالحلیم عباس .٣٧

 ٩ ديعلي عزیز العبی .٣٨

-٩٥-٩٤-٩٣-٨١-٢٠-١٧-٨-٦-٢/٤/٥ عبدالرحمن یاغي .٣٩

١٠٠-٩٧ 

 ١١-٨ محمود غنایم .٤٠

-١٣٤-١٣٣-١٢١-١٠٢-٨٧-٧٢-٧١-٦٤ غالب هلسه .٤١

١٣٨-١٣٧-١٣٦-١٣٥ 

٦
-١٥٩- 



 

 حةالصف اسم العلـــــــــــــــم التسلسل
 ١٣٣ فیصل القعایده .٤٢

-١٢٤-١٢٢-١١٣-٨٦-٦٩-٧٨-٧١-٣٨ فؤاد القسوس .٤٣

١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١٢٥ 

  فاطمه موسى .٤٤

 ١٢٢-٩٦-٩٠-٨٨-٧٥ حامد ملكاوي .٤٥

 ٣٦-٣٥ لیلى االطرش .٤٦

 ١٦ مدحت الجبار .٤٧

 ٩٤ ١مجلة افكار االردن .٤٨

 ١١٧ ٢مجلة افكار االردن .٤٩

 ٢٥ محمد سیف الدین االیراني .٥٠

 ٣٢-١٣١-١٣٠- مؤنس الرزاز .٥١

 ١٠١ محمد حسن عبداهللا .٥٢

 ١٢٠-٨١-٦٣-٢٥ محمد زغلول سالم .٥٣

 ١١٦-١٠٧-١٠٦-١٠٥-٩٨-٨٩-٨٥ محمد سعید الجنیدي .٥٤

 ٩ اممحمد عز  .٥٥

-٨٢-٨١-٧٨-٧٥-٦٩-٦٣-٢٦-٢٠-١٨ محمد عطیات .٥٦

١١٨-١١٧-١١٣-١٠١-١٠٠-٩٣ 

 ٣٩-٣٨ محمد علي ابو حمده .٥٧

 ١٣ مصطفى عبدالغني .٥٨

 ١٦-١٣ موقع ملتقى الروایة  العربي .٥٩

 ١٠٩-١٠٨ مفید نحله .٦٠

 ٢٠ محمد صبحي ابوغنیمه .٦١

 ١٩ ناصر الدین االسد .٦٢

 ١٠٤ نعمان سعید ابو عیشه .٦٣

 ٨١ نجم محمد .٦٤

-١٦٠- 



 

 حةالصف اسم العلـــــــــــــــم التسلسل
 ٩٨-٢٠ غنیمي( هالل محمد )  .٦٥

 ٩٧-٢٠ هاشم یاغي .٦٦

 ١٢٨-١٢٦-١٢٥ یوسف الغزو .٦٧

 ١٢١ یوسف ضمره .٦٨

 ٣٤-٣٣ یحیى خلیف .٦٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -١٦١ -  

  



 

  فھرس المصادر والمراجع

  المصدر والمرجع  الرقم

  .١٩٨٧،دار الشرق،عمان،١ابراهیم السعافین:تحوالت السرد في الروایة العربیة،ط .١

  .١٩٩٥منشورات لجنة تاریخ األردن،  ،عمان .............: الروایة في االردن،.. .٢

  .١٩٧٦،مقاالت في الروایة العربیة المعاصرة، عمان: مطابع الرأي :امینه العدوان .٣

 .٢٠٠٣المؤسسة العربیه للنشر، ١احمد ابو مطر: افق التحوالت في الروایة العربیه،ط .٤

٥. 

 

 االقصوصة في االردن،مخطوطه في رسالة ماجستیر،جامعة( ادیب العلم ) ابراهیم: 

 .١٩٨١القدیس یوسف،بیروت

 .١٩٩٤، ٢احمد هیكل: تطور االدب الحدیث في مصر،دار المعارف القاهره،ط .٦

 .١٩٦٨،دار النهار للنشر،بیروت،١امین شنار: الكابوس،ط .٧

 .١٩٨٢، ٢البرنس:تاریخ الروایة الحدیثة،ترجمة جورج سالم،منشورات عویدات،ط .٨

 .١٩٨٠بارت روالن:درجة الصفر للكتابة،ترجمة محمد مراده،دار الطلیعه ،بیروت، .٩

  .٢٠٠٤، مجلس النشر العلمي،الكویت، ١بسام طقوس:المنهج النفسي في النقد الحدیث،ط .١٠

١١. 

 

 ،دار   ١بدر عبدالمحسن طه: تطور الروایة العربیة الحدیثه في مصر، ط

 .١٩٦٣المعارف،

 .١٩٦٨انت منذ الیوم،دار النهار للنشر،بیروت،تیسیر سبول: .١٢

  .١٩٨٥تیسیر ضبیان:این حماة الفضیلة،منشورات دار الجزیرة للصحافة والنشر،عمان، .١٣



 

  المصدر والمرجع  الرقم

 

 

 .١٩٧٧جمعه حماد: بدوي في اوروبا،مطابع المؤسسة الصحفیة االردنیة،عمان، .١٤

 .١٩٩٥الدب ،بیروت،،دار ا ١جورج طرابیشي:مكانة الالشعور في الروایة العربیة،ط .١٥

 .١٩٧٧جولیه صوالحه:النشمي،جمعیة عمال المطابع التعاونیة،عمان، .١٦

 .١٩٨٤جمال ناجي: وقت،دار ابن الرشیدللنشر،عمان، .١٧

١٨. 

 

  ١حسن علیان:مرایا الحریة واالبداع في اعمال غالب هلسة الروائیة،مطبعة االجیال،ط

 .٢٠٠٣عمان،

  ب العربي،بیروت، لم تذكر سنة الطبع.حسني فریز: مغامرات تائبه،دار الكتا .١٩

  .١٩٧٢...........: حب من الفیحاء،مطبعة الشرق ومكتبتها،عمان، .٢٠

  .١٩٥٩حامد كامل ملكاوي:عبر القدر،مطابع الشركة الصناعیة،عمان، .٢١

  .١٩٦٠..................: من زوایة العدم،مطابع الشركة الصناعیه،عمان، .٢٢

  .١٩٨٢الروائیة،دار االداب للنشر، بیروت، حنا مینه: هواجس في التجربة .٢٣

  .١٩٨٣خالد محمد صالح:المادة الحیه،مطبعة الرضوان،الزرقاء .٢٤

 .٢٠٠٠،سنة٢٢خلیل ابراهیم:مجلة افكار االردن،عدد .٢٥

 .١٩٨٦خالد الكركي: الروایة في االردن، مطبعة كتابكم،عمان، .٢٦

 دراسات الروایه العربیة بعد خوري الیاس: تجربة البحث عن افق (مقدمه ل .٢٧



 

  المصدر والمرجع  الرقم

  

          

       .١٩٧٤الهزیمه)،مركز االبحاث بیروت،

  .١٩٧٣رشاد ابو شاور:ایام الحب والموت،دار العودة،بیروت، .٢٨

 .١٩٧٧..............: العشاق،االعالم الموحد، بیروت، .٢٩

 .١٩٣٧ین،روكس بن زاید العزیزي:ابناء الغساسنة وابراهیم باشا،مطبعة میتم سیدة فلسط .٣٠

٣١. 

 

 ، ترجمة وتحقیق،محمود  ١روبرت همفري: تیار الوعي في الروایة الحدیثة،ط 

 .٢٠٠٠الرمحي،دار غریب للطباعة،

 .١٩٦٨سالم النحاس:اوراق عاقر،دار االتحاد،بیروت،   .٣٢

 .١٩٧٤سلیم البستاني: الهیام في جنان الشام،بیروت،مجلة عام    .٣٣

 .١٩٥٣ار الطباعه العربیه،عمان،سلیمان المشیني:سبیل الخالص،د    .٣٤

٣٥. 

  

  .١٩٨٢ ١سعید الورقي بیومي:اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة،دارالعفه،االسكندریة،ط   

    

  .١٩٤٥شكري شعاشعه:ذكریات،مطبعة االستقالل العربي،عمان،    .٣٦

 .١٩٥٩.............:في طریق الزمان،دار النشر والتوزیع والتعهدات،عمان،   .٣٧

 .١٩٥٩،منشورات مكتبة الحیاة،عمان، ١بحي المصري:القبلة المحرمة، طص    .٣٨

 .١٩٩٦،النشر للجامعات، مصر، ٣طه وادي: هیكل رائد الروایة،السیرة والتراث،ط   .٣٩

  ٣عباس احسان: االتجاهات الفلسفیة في االدب العربي المعاصر،مجلة االداب،ع   .٤٠



 

  المصدر والمرجع  الرقم

  ١٩٦٢.                        -

 .١٩٨٢، ١ام محفوظ: الروایة العربیة الطلیعیة،دار ابن خلدون،طعص   .٤١

٤٢. 

  

 عیسى الناعوري: ثقافتنا في خمسین عامًا،منشورات دار الثقافه والفنون،جمعیة المطابع  

  .١٩٧٢التعاونیة،عمان،

  .١٩٧٣عیسى الناعوري:الشریط االسود،دار المعارف،القاهرة، .٤٣

  .١٩٥٩شورات عویدات،بیروت،.............: بیت وراء الحدود،من .٤٤

  .١٩٥٥.............: مارس یحرق معداته،دار المعارف القاهرة، .٤٥

٤٦. 

  

   .بیروت١٩٧٠.............: جراح جدیدة،دار السیاحه غالب هلسه:الضحك،دار العوده،

  .١٩٧٤..........: لیله في القطار،منشورات فالدلفیا،عمان،   .٤٧

 .١٩٧٠روت،غالب هلسه:الضحك،دار العوده،بی  .٤٨

 .١٩٨٩علي حسین خلف:نجم المتوسط،دار ابن رشد،عمان،  .٤٩

 ، لم تذكر سنة الطبع. ٥عبدالمحسن طه بدر: تطور الروایة العربیة الحدیثة،ط  .٥٠

 .١٩٤٩عبدالحلیم عباس:فتاة من فلسطین،مطبعة دار الكاتب العربي،مصر،  .٥١

 .١٩٧١عطیه عبداهللا عطیه:الدم والتراب،دار النشر،عمان،  .٥٢

 ،فضاءاتللنشر  ١علي عزیز العبیدي: الروایة العربیة في البیئه المغلقه،ط  .٥٣



 

  المصدر والمرجع  الرقم

                        .٢٠٠٩والتوزیع، 

 .١٩٩،دار الفارابي،بیروت، ١عبدالرحمن یاغي: الجهود الروائیة، ط   .٥٤

 .١٩٩٣،دار الجیل للنشر،٢غنام محمود:تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة،ط   .٥٥

  .١٩٧٠غالب هلسه:الضحك،دار العوده،بیروت،    .٥٦

  .١٩٧٢...........: سلطانه، دار العوده ،بیروت،     .٥٧

 .١٩٧٩غالب هلسه: السؤال،دار ابن خلدون،بیروت،  .٥٨

٥٩. 

 

 فیصل القعایده:الرفض والتمرد في اعمال غالب هلسه الروائیة،رسالة ماجستیر،جامعة 

 .٢٠١٠مؤته،

٦٠. 

  

 وده من الشمال،وزارة الثقافة والشباب،مطبعة القوات المسلحه فؤاد القسوس:الع

  .١٩٧٧عمان،

٦١. 

 

 ،الهیئه المصریة  ١،ط١فاطمه موسى: االعمال الكاملة في الروایة العربیة،ج  

 .١٩٩٧للكتاب،

 .١٩٩٠لیلى االطرش:امرأه للفصول الخمسه،المؤسسة العربیة للنشر والدراسات،  .٦٢

 .٢٠٠٨ائي العربي،قراءه في نصوص دالة،الهیئه المصریه،مدحت الجبار: السرد الرو   .٦٣

 .١٩٨٠، سنة ٤٨:عدد ١مجلة افكار االردن  .٦٤

 .١٩٧٧، سنة ٣٦/٣٧: عدد  ٢مجلة افكار االردن  .٦٥

 محمد سیف الدین االیراني: ثقافتنا في خمسین عامًا:منشورات دار الثقافة والفنون،جمعیة .٦٦



 

  المصدر والمرجع  الرقم

            .١٩٧٢المطابع التعاونیة، 

  .١٩٨٢مؤنس الرزاز:احیاء في البحر المیت،العربیة للنشر،بیروت،  .٦٧

 .١٩٨٦............: اعترافات كاتم صوت،دار الشرق للنشر والتوزیع،عمان،  .٦٨

 .١٩٧١محمد حسن عبداهللا: الواقعیة في الروایة العربیة،دار المعارف ،مصر،  .٦٩

 .١٩٧٣یة الحدیثة،شركة االسكندریة، للنشر،محمد زغلول سالم:دراسات في القصة العرب .٧٠

  .١٩٥٦محمد سعید الجنیدي:الدوار الثاني:دار الشرق للطباعة،عمان، .٧١

 .١٩٥٧..................: شمس الغروب،منشورات الرواد،عمان، .٧٢

 .١٩٩٢،سنة ٣٨٨محمد عزام: الروایة العربیة المعاصرة،مجلة المعرفة،عدد  .٧٣

٧٤. 

 

 ویله في االدب االردني،الملف الثقافي،رابطة الكتاب محمد عطیات: القصة الط 

 .١٩٨١االردنیین،عمان،

٧٥. 

 

  .١٩٧٥محمد علي ابو حمده: الطریق الى الجامعه،جمعیة عمال المطابع التعاونیة،عمان، 

 .١٩٩٣،دار الجیل للنشر، ٢محمود غنام:تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة، ط .٧٦

 .٢٠٠٨، ١الروایة العربیة،دار الجمهوریة مصر،طمصطفى عبدالغني: تحوالت  .٧٧

 .www.alrowaee2008موقع ملتقى الروایة  العربیه:  .٧٨

 .١٩٧٥مفید نحله: الرحیل،جمعیة عمال المطابع التعاونیة،عمان، .٧٩

  .١٩٢٢محمد صبحي ابوغنیمه:اغاني اللیل،دمشق، .٨٠



  المصدر والمرجع  الرقم

٨١. 

 

 ین،معهد الدراسات العلیا،جامعةناصر الدین االسد:االتجاهات االدبیه في االردن وفلسط

 .١٩٥٧الدول العربیة،

  .١٩٧٥نعمان سعید ابو عیشه: وا هیفاء،مطبعة الشرق،عمان، .٨٢

 .١٩٧٧،سنة٣٧-٣٦نمر سرحان: مجلة افكار االردن،عدد .٨٣

 .١٩٥٥نجم محمد یوسف: فن القصة،بیروت، للطباعةوالنشر، .٨٤

 .١٩٦٤ار مطابع الشعب،،د ٣( هالل محمد ) غنیمي: النقد االدبي الحدیث، ط .٨٥

 .١٩٦٦هاشم یاغي: القصة القصیرة في فلسطین واالردن،معهد الراسات العربیه، القاهرة، .٨٦

 .١٩٧٦یوسف الغزو:الصدیقان،منشورات وكالة الصحافه االردنیه،عمان، االردن، .٨٧

 .١٩٧٩، سنة٢٧، ٦یوسف ضمره:مجلة افكار االردن،عدد .٨٨

  .١٩٨٥ئق،بیروت،:نشید الحیاة،دار الحقایخلفیحیى  .٨٩

 .١٩٨٠...........:عصافیر الشمال،دار ابن خلدون،بیروت، .٩٠

  

  

  

  



 

  

  رس المحتویاتفه

  الصفحــــة  المحتــــوى

  أ  اهداء

  ب  شكر وتقدیر

  ج  باللغة العربیة ملخص البحث

  + هـ د  ملخص البحث باللغه االنجلیزیة

  و  مقدمـــه 

  ز  حدود البحث

  ز  لبحثاسباب اختیار موضوع ا

  ح  اهمیة البحث

  ح  اهداف البحث

  ط  منهج البحث

  ط  الدراســات السابقـــه

  ي  هیكل البحث

  

  الفصل االول: الروایة العربیة         
  

  ٤-١  المبحث االول: نشأتهـــا 



 

  المبحث الثاني: العوامل التي ساعدت على ظهورها 

  المبحث الثالث: اتجاهـات الروایـة العربیـــة 

  الرابع: التحوالت في الروایة العربیـــة المبحث 

٧-٥  

١٢-٨  

١٧- ١٣  

  

  الفصل الثاني: الروایة االردنیة        
  

  المبحث االول: بدایة الروایة االردنیـــة

  المبحث الثاني: تجارب في القصة الطویلة

  ةــشكال الروایة االردنیأ المبحث الثالث:

٢٤- ١٨  

٢٩- ٢٥  

٤٠- ٣٠  

  

  راء النقدیة حول الروایة االردنیةالفصل الثالث: اال 

  

  المبحث األول: أراء النقاد األردنییـــن

  المبحث الثاني: مضامین الروایة األردنیة

  األردنیةالروایة  تحوالت المبحث الثالث:

٦٢- ٤١  

٩٢- ٦٣  

١٠٢- ٩٣  

  

  صور المعاناة في الروایة األردنیةالفصل الرابع: 

  

  المبحث االول: صور الظلـــــم

  حث الثاني: صور مقاومة المحتلالمب

  صور نقد المجتمـع المبحث الثالث:

١١١-١٠٣  

١٢٠-١١٢  

١٤٣-١٢١  

  ١٤٤  الخاتمـــه 

  ١٤٥  التوصیات



  ١٥٥-١٤٦  معجم القصاص

  ١٥٧-١٥٦  معجم المفردات اللغویة

  ١٦١-١٥٨  فهرس االعالم

  ١٦٨-١٦٢  فهرس المصادر والمراجع

  ١٧١-١٦٩  فهرس المحتویات

  ----   تبانهملحق االس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 تحكیم االستبانة

  

  

بعد أن تجلى للباحث أبعاد الدراسة ومنطلقاتها ،الفكریة، والسیاسیة، واالجتماعیة، ورؤى 

الروائیین األردنیین تجاه ظاهرة المعاناة في الروایة األردنیة، قام الباحث بإعداد دراسة میدانیة 

اول جانبًا من موضوع الدراسة، لذا تم عرضها على تتكون من تسعة محاور، كل منها یتن

المشرف األستاذ الدكتور بله عبداهللا مدني، لتحكیمها لیتسنى للباحث الوصول إلى نتائج ذات 

  مصداقیة مقبولة.

  

  

  

  

  

  



 

-١٧٢-  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  األلم والمعاناة في الروایة األردنیة

  دراسة نقدیة تطبیقیة

  لماجستیرمتطلب لنیل درجة ا

  السودان –أم درمـــــان  –جامعة 

  الطالب أحمد عقلة المحامید

  ٢٠١٢ -٢٠٠١عام 

  



 

  

تسعى هذه الدراسة لإلجابة على السؤال التالي : هل جسدت الروایة األردنیة القضایا التـي ُتمثـل 

  ألمًا ومعاناة لإلنسان األردني خاصة واإلنسان العربي عامة ؟  

بـرأي ذوي الخبـرة واالختصـاص أسـاتذة األدب فـي الجامعـات األردنیـة  فكان ال بد من االسـتئناس

  للوقوف على مدى تمثل الروایة األردنیة لموضوع البحث ، من خالل االستبانة  المرفقة.

  )  عند نسبة التمثیل المناسبة .√نرجو من األساتذة الكرام وضع إشارة ( 

  مع وافر الشكر والعرفان

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

المحور األول : تسلط المسـتهزئین مـن ذوي الجـاه والسـلطة علـى فئـة البسـطاء  -

  من أفراد المجتمع من حیث :

        المساس بسمعتهم والنیل من كرامتهم . -   -أ

        التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم .  -   -ب

        إخفاء الحقیقة وراء أقنعة المراوغة والنفاق. -  -ج

  ر الثاني : السطوة العشائریة وهیمنتها على أفراد المجتمع من خالل :المحو  -



 

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

        الهیمنة على مقدرات األفراد ومكتسباتهم . -   -أ

الهیمنة على الرأي العام وعدم إعطاء  -   -ب

  فرصة لتعبیر الفرد عن رأیه.

      

        المواالة للسلطة الحاكمة . -  -ج

ل الثأر تمسكها بالعادات والتقالید مث -  - د

  وقضایا الزواج من  أبناء العمومة .

 

  

    

  المحور الثالث : الحكم التركي ومقدرات األمة والوطن . -

        االستیالء على السلطة والحكم . -  -أ

        الشعب مسخر لخدمة السلطة . -   -ب

        السجون واالعتقاالت لكل معارض . -   -ج

        إرضاء الزعامات بالوجاهة والمال . -  - د

  المحور الرابع : السلطات العربیة الحاكمة . -

      استغاللها لممتلكات شعوبها والسیطرة  -   -أ



 

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

  علیها .

قیامها على إقصاء أو تحجیم أو إبادة  -   -ب

  القوى المعارضة  

      

هیمنتها على عقول شعوبها من خالل  -  -ج

  إرضاء البعض وتحجیم األخر 

      

  الفلسطینیة .المحور الخامس : القضیة  - 

االنتداب البریطاني هو الذي اوجد الكیان  -   -أ

  الصهیوني . 

      

سطوة الغرب على العرب أفسحت المجال  -  -ب

  أمام العدو اإلسرائیلي لتنفیذ مخططاته .

      

تشرد الشعب الفلسطیني ومآسیه یعود  -  -ج

  لتشرد األمة العربیة في آرائها وتوجهاتها .

      

كان مردها إلى انقسام  )٦٧هزیمة ( -  - د

الصف العربي وانقسام الصف الواحد في 

  مصر . 

      

      نتائج الحروب االسرائلیة على العرب ،  -  -هـ



 

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

  االستسالم والخضوع . 

المقاومة الفلسطینیة موضع إجالل األمة -  -و

  وتقدیرها .

      

  .  واإلعالم الصحافة:  السادس المحور -

        .مطلقة حریة ذات لةللدو الموالیة الصحافة -  -أ

 األفواه مكممة للدولة المعارضة الصحافة -  -ب

  .   األقالم ومعطلة

      

 المرأة یروجون الھابطة األقالم أصحاب -  -ج

  .  السلع یروجون كما

      

 الترویج جراء لألمة والتردي السقوط -  - د
  .  الھابطة واألفالم للمسلسالت

      

  .  االجتماعیة والقیم الیدوالتق العادات:  السابع المحور
 على القائم الفتاة لحریة الخاطئ المفھوم -  -أ

  . المفاتن وإبداء التزین

      

 القیم على القائمة االجتماعیة األمراض -   -ب

  .  النفاق،  ،المحسوبیة الریاء مثل المرفوضة

      

 ال ألنھا مرفوضة الغربیة والتقالید العادات -   -ج

  .  وواقعنا تنسجم

      

        .والسحر الشعوذة خالل من المرضى شفاء -  - د

 التي الھابطة المعاییر مع المجتمع تواطؤ -  -ھـ

  .  السامیة معاییره عن الزواج تخرج

      

        .  الزواج قطار یفوتھا فتاه كل من السخریة -   -و

 والتركیز والطھارة العفة عن البحث عدم -   -ز
  .  المصطنعة الزواج مراسیم على

      



 

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

 أي الزواج قطار فاتھا التي الفتاة التقاط -   -ح

  .  الھابطة المجتمع لنظرة تجنباً  لھا یتقدم شاب

      

  المحور الثامن : الشباب األردني والبحث عن الذات . 

        التعیلم حق لفئة على حساب فئات أحرى .  -   -أ

المناصب الرفیعة في الدولة مرسومة ألبناء  -   -ب

  تلك الفئة . 

      

الرفاه  المادي والسیاسي واالجتماعي  -   -ج

  محددة بمعاییر تلك الفئة . 

      

من أراد الوصول من عامة الناس یواجه   - د

  بالعقبات المصطنعة . 

      

المال والثروة للطبقة التي تتحكم باالقتصاد  -  -هـ

  والسیاسة .

      

البؤس ، الحرمان ، القنوط ، سمة غالبة  -  -و

  مجتمع .  على أفراد ال

      

  المحور التاسع : المثقف والسلطة . -

منع بعض العلماء من اإلنجاب من خالل   -أ

  الخصاء الفكري .     

      



 

  نادراً   یاناأح  غالبًا   الفقرة  الرقم 

        تفسیخ جبهات المثقفین ووالئهم لمرؤوسیهم .    -ب

إتباع أسلوب الحوار المزعوم والدیمقراطیة   -ج

  الصوریة .

      

التضحیات عمل إجرامي تحاسب علیه   - د

  سلطة .ال

      

  

  الباحث                                                                                   

  مع الشكر 

 

  


