
"لن أموت سدى" جلهاد الرجيبيف رواية صراع النفسيال

رسالةال

هاقدم  

انبن حبإ

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم  اللغة  العربية  وأداطالب

521102536رقم القيد:

جامعة  الرانريي اإلسالمية  احلكومية

بندا أتشيه-دار السالم

ه1438م/ 2017









 أ

كلمة  الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان مامل يعلم، والصالم على خري احلمدهللا

األنبياء واملرسلني أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وأصحابه الذين جهـدوا 

يف اللّه حق اجلهاد.

صـراع الانتهى الباحث يف كتابة هذه الرسالة حتت املوضـوع وقد

بإذن اللّه عز وجل وهدايته. "لن أموت سدى" جلهاد الرجيبالنفسي يف رواية 

وتقدم هذه الرسالة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية

املواد الدراسية املقررة على  الطلبة  للحصـول علـى احلكومية كمادة من

يف اللغة العربية وأدا. S.Humشهادة

يف هذه الفرصة السعيدة  يقدم الباحث الشكر لفضيلة املشرفني مهـا و

على مساعدما وجهودمها يف إنفـاق املاجيسترسوماردياملاجستري وشادر

أوقاما يف إشراف الباحث على إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، 

لعل اللّه أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. مث إىل رئيس قسم اللغة العربيـة 

وأدا وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومدير اجلامعة وجلميع احملاضرين 

اضرات يف قسم اللغة العربية وأدا على مساعدم يف كتابة هذه الرسالة.واحمل

أن يشكر إىل موظفي املكتبـة جبامعـة الـرانريي الباحثوال ينسى

اإلسالمية احلكومية الذين قد ساعدوه يف تسهيل إعارة الكتب احملتاجة إليه يف 

ودعائهما يف إمتام كتابة هذه الرسالة. وخاصة لوالديه احملبوبني على تدعيمهما



 ب

جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. وأخريا إىل أنهذه الرسالة لعل اللّه 

األصدقاء الذين ساعدوه يف إمتام الرسالة. ويرجو الباحث أن تكـون هـذه 

خاصة وللقارئني عامة. وخيتم الباحث بالدعاء عسـى لباحث لالرسالة نافعة 

كتابة الرسالة.اللّه أن جيزي كل املساعدين يف 

واللّه أعلم بالصواب.

م2017وليوي25دار السالم، 

الباحث
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Penelitian ini berjudul Ash-Shira’ An-Nafsy Fi Riwayah  “Lan Amuuta Suda” Li 

Jihad    Rajby. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 

gambaran konflik batin dan faktor-faktornya. Dan metode yang digunakan dalam 

menganalisis risalah adalah pendekatan deskriptif analisis karena mendukung 

peneliti menganalisis konflik batin. Penelitian ini memfokuskan pada 

permasalahan inti yaitu: pertama, dari segi gambaran konflik batin adalah seorang 

pemuda yang ingin membebaskan dirinya dari apa yang dilarang. kedua, dari segi 

faktor-faktor konflik batin yang di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:  pertentangan 

antara pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan, bimbang dan cemas 

dalam menghadapi permasalahan, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
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: كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية الكلية/ القسم

وأدا

"لن أموت سدى" جلهاد صراع النفسي يف رواية ال:موضوع الرسالة

الرجيب

م7/8/2017:تاريخ املناقشة

صفحة42:حجم الرسالة

املاجستري: رشاداملشرف األول

ريستاملاجدير: سومااملشرف الثاين

"لن أموت سدى" صراع النفسي يف رواية الهوكان موضوع هذه الرسالة

الصراع النفسييف مسئلتني ومها: صورةةمرتكزأما املسئلة .جلهاد الرجيب

نهج الوصفي التحليلياملوأما الطريقة  املستخدمة يف التحليل فهي وعوامله.

ت ومن النتائج اليت حصل،النفسيالصراع بتحليل عتمد الباحثينه إحيث

يريد الشباب أن هيالصراع النفسيةحية صورمن نا:فهيلباحثاعليه

تنقسم إىل الصراع النفسيعواملأما من ناحية وحيرر نفسه من كل مانع.

التردد والقلق يف املتوافقة والرغبة، غري أقسام وهي:التناقض بني اخليارات ثالثة

.مواجهة مشاكل، األمل اليت ال تتطابق بالواقع
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

ظاهرة شائعة يف النزاع الذي جيري بني شخص وآخرالصراع هو 

املضطرب القلوب. على سبيل اليتالنفسياتمع. وهناك أيضا الصراعات 

شيء التتناسب مع ما نشعر به. سلوك املثال، عندما يكون لدينا الختيار 

شخصية اإلنسان يف حد ذاته هو تأثري البيئة، والعالقات، والعوامل االقتصادية 

اليت تؤدي إىل اخنفاض يف النفس البشرية.

ناس، ألن متناقضة بني إختيارين صراع النفسي يف قلوب الالوقع 

ن االختالف يف والصراع يف صميمه هو تنازع اإليرادات الناتج عرغبتني.و

1الدوافع وتصوراا وأهدافها وتطلعاا ويف مواردها وإمكاا.

ل يوجد يف ب، حسبالصراع النفسي ليس يف الشخصية البشرية ف

الصراع عناء الذي يستخدمدباألحد رواية. من أالعمل األدب أيضا مثل 

.لن أموت سدىابروايتهجهاد الرجيبالنفسي يف عمله هو 

:،البعد السياسي للصراع القبلي يف دارفورعلى أمحد حقار، 1 25م) ص : 2003(
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"وائل" الذي ترك أرضه الشباب الفلسطنيكى عنحتالروايةيف هذه 

وختلى عن حقه يف فلسطني من أجل أموالٍ ميلئ ا جيوبه الفارغة، ومن 

أجل حب زائف ربطه بالشخصية الثانية"جني"، اإلمرأة األمريكية 

الفكر والضمري واحلب  بأرضه دوكان وائل على استعداد لتحدي

دا للحصول كان حيبها جذيال.فلسطني. حىت تفضل ترك األم، واألسرة

م إىل حياة من بؤس حياأن يغرييرغب يفهألن،على وفرة من الدوالرات

يف املستقبل. ومع ذلك، كما هو متوقع، والرغبة وائل معارضة من السعيدة

و الشهادة هي أغلى من احلياة نفسها.أسرته اليت تقدر احلياة هي اجلهاد 

تعلّقرواية "لن أموت سدى" جلهاد الرجيب من الروايات اليت تكانت 

. ويرى الباحث أن ما جتري من احلبكة يف هذه الرواية قابلة صراعالب

على تويحتالشخصية الرئيسية ةألن حال.صراع النفسياللتحليلها عن 

"لن أموت سدى" جلهاد الرجيب، اختار الباحث رواية صراعتشويش ال

صراع الهما، وفيها مليئة بألن هناك عالقة بينصراع النفسيالحتليلها عنو

.النفسيصراعالقوم بالتحليللك يريد الباحث أن يولذالنفسي. 

ب.مشكلة البحث

ركز هذه املسألة يف يف خلفية البحث، ويشرح الباحثبناء على ما قد 

نقطتني مهمتني، مها :
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"لن أموت يف رواية للشخصية الرئيسيةما صورة الصراع النفسي.1

؟سدى" جلهاد الرجيب 

"لن أموت يف رواية للشخصية الرئيسيةصراع النفسي العواملما .2

؟سدى" جلهاد الرجيب 

ج. أغراض البحث

:هيف، رسالةالههذالذي استخدم الباحث يفأغراضأما و

"لن يف رواية للشخصية الرئيسيةملعرفة صورة الصراع النفسي .1

.أموت سدى" جلهاد الرجيب

"لن يف رواية للشخصية الرئيسيةالنفسي الصراععواململعرفة .2

.أموت سدى" جلهاد الرجيب 

معاين مصطلحاتد.

يريد الباحث أن يشرح معاين املصطلحات اليت يضمنها املوضوع من 

يلى:هذه الرسالة  كما 
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صراع.1

نزاع،ااقتال، كفاح، نضال: /احلياة صراع دائما/ااصراع: مصارعة 

2.: /صراع عقائدي/خصومة

وإصطالحا التصادم بني الشخصيات أو النزعات الذي يؤدي إىل 

احلدث يف املسرحية أو القصة وقد تكون هذا التصادم داخليا يف نفس إحدى 

3الشخصيات أو بني إحدى الشخصيات.

2.نفسي

 :نفسي/ض نفسيرم/ :نسوب إىل النفس، عقليبه عوامل اا سبم

4اا اختصاصي بعلم النفس.ومؤثِّرات يف النفس: /صدمة نفسية/

رواية.3

يروى و يف الصورة العامة ، نص –الرواية هي تأخذ من كلمة روى 

نثري ختيلي سردي واقعي غالبًا يدور حول شخصيات متورطة يف حدث 

مهم ، و هي التمثيل للحياة و التجربة و أكتساب املعرفة. يشكّل 

الوصف واألكتشاف عناصر مهمة يف الرواية، وهي تتفاعل وتنمو واحلدث

ص: ،)2003، بريوت،دار املشرق(،العربية املعاصرةاملنجد الوسيط يف ،أنطوان نعمه وأصحابه2

617
ت : مكتبة لبنان، ، (بريومعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبجمدي وهبه وكامل املهندس، 3

.224:،  ص2) ط.1983
1038, ص: بقالسااملرجعأنطوان نعمه وأصحابه، 4
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وحتقّق وظائفها من خالل شبكة تسمى الشخصيات الرواية. فالرواية تصور 

ا، الشخصيات و وظائفها داخل النص و عالقتها فيما بينها، وسعيها إىل غيا

5وجناحها او إخفاقها يف السعي.

لن أموت سدى.4

الرواية اليت ألفتها جهاد الرجيب يف مناسبة املسابقة اليت نظمتها رابطة 

وحتكي هذه الرواية عن الوطنية.1993األدب اإلسالمي العاملية لعام 

منهج البحثه. 

أما املنهج الذي استخدم الباحث يف حبث هذه الرسالة فهو املنهج 

طريقة من طرق الوصفي والتحليلي والتفسري حيث أنهالصراع النفسييحتليل

إىل أغراض حمدودة لوضية اجتماعية بشكل علمي منظم أجل احلصول

مشكلة.

وأما جلمع املعلومات و البيانات احملتاجة هلذه  الرسالة فيعتمد الباحث 

نوعة اليت هلا در املتاعلى منهجاملكتيب وذلك عن طريق قراءة الكتب و املص

ما طريقة التأليف هلذه الرسالة فهي الطريقة اليت قررا أصلة ذه الرسالة. و

اشرون : دار النهار مكتبة لبنان ن، (بريوت،معجم مصطلحات نقد الروايةطيف زيتوين ، ل5

99)،  ص: م2002للنشر 
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قسم اللغة العربية وأدا بكلية األدآب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار 

بندا أتشيه هو الكتاب: –السالم 

"Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014"
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الباب الثاين

ترمجة جهاد الرجيب

، يريد الباحث أن يبحث عن ترمجة جهاد الرجيب نظرا يف هذا الباب

على حياا ودراستها ومؤلفتها.

ودراستهاجهاد الرجيبحياا.أ

وسائط اإلعالم حول سرية جهاد املعلومات احملدودة اليت يتألف 

، وهذا منها : كتسب سرياالرجيب وال يف الكتاب جعل الباحث صعوبة  إل

يف شهر كانون ولدت1،الرحيم الرجيبجهاد عبدجهاد الرجيب إمسها

يف عمان، حصلت على شهادة البكالوريوس يف الزراعة من 1968األول 

.1992اجلامعة األردنية سنة 

اجلائزة األوىل من مؤسسة األرض املقدسة يف الواليات املتحدة نالت 

عن قصتها "صوب الوطن"، واجلائزة األوىل من رابطة 2000األمريكية سنة 

عن روايتها "لن أموت سدى"، وجائزة 1993األدب اإلسالمي العاملية سنة 

القصة القصرية من القنصلية اإليرانية يف دمشق عن قصتها "البحار تسأم 

، 1، (عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، طمعجم األدباء اإلسالميني املعاصرينأمحد اجلدع، 1

.252ص، 1هـ)، ج1421
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، وجائزة القصة البيئية من اجلمعية األردنية ملكافحة تلوث البيئة، "لوا

عن مقالتها 2001واجلائزة األوىل من السفارة اإليرانية يف عمان سنة 

.""القدس وانتفاضة األقصى

2.وهي عضوة يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية/ مكتب األردن

مؤلفات جهاد الرجيبب. 

مؤلفاا منها:

"صوب الوطن" يف املسابقة اليت نظمتها مؤسسة األرض املقدسة .1

م . نشر "صوب 2000يف الواليات املتحدة األمريكية لعام 

32م . حيتوي الكتاب على 2009ألول مرة يف أيار الوطن"

صورة فوتوغرافية 15باللغتني العربية واألجنليزية، ويضم صفحة

مراسلتنا عرب الربيد ملونة. لطب نسخة من الكتاب، يرجى 

3.اإللكتروين

"لن أموت سدى" يف املسابقة اليت نظمتها رابطة األدب اإلسالمي .2

م.1993العاملية لعام 

القصة القصرية يف املسابقة اليت نظمتها القنصلية اإليرانية يف دمشق .3

عن قصة "البحر تسأم لوا".

الرجيب-جهاد-13680/االردنيني-االدباء-معجم2
3https://www.facebook.com/pages/gehad-alrajbi22572146748578-جھاد-الرجبي .

/?sk”info&tab” page info, 22.06 PM, 05/02/12015.
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ة تلوث البيئة عن القصة البيئية واليت نظمتها اجلمعية األردنية ملكافح.4

قصة "حماكمة يف الغابة".

مقالة "القدس وانتفاضة األقصى" يف مسابقة يوم القدس العاملي .5

م.2001واليت نظمتها السفارة اإليرانية يف األردن لعام 

املنشورات :

اموعات القصصية " حمكمة يف الغابة " (قصص لألطفال) .1

وقد متت ترمجة هذه 1993"اليقني" "ملن حنمل الرصاص" عام 

اموعات إىل اللغة التركية.

صوب الوطن، الصحراء،رحيل، لن أموت سدى:لروايات ا.2

هلا سلسلة قصصة لألطفال بعنوان : " من هدي القرأن " .3

نشرهلا العديد من القصص وسيناريوهات األطفال واملقاالت يف .4

الصحف واالت العربية

" زاوية "مع الغروب "تكتب يف جملة " فلسطني املسلمة .5

هلا اكثر من سيناريو فيلم وثائقي مثل : أطفال االنتفاضة ـ شباب .6

احلق.
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الباب الثالث

اإلطار النظري عن حتليل الصراع النفسي

الصراعفيتعر.أ

يعترب الصراع إحدى الظواهر الطبيعية املوجودة يف حياتنا أفرادا 

ومؤسسات او مشكلة اجتماعية تنشأ بسبب اإلخالف الذي حيدث يف اتمع 

املستحيلة ، والدولة ، وهو أمر حتمى ، ألن اإلستقرار مبستمرة من األمور 

وهذا ما يفسر وجود الصراع كظاهرة طبيعية حىت استدعى كثري من الكتاب 

وعلماء اإلدارة واخلرباء إىل تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل والبحث ، 

حيث أن كثري من الكتاب يدلّ على أن  وجود الصراع عند مستوى معني 

ألداء الوظيفي لألفراد هو حافزا ويعترب أحد مصادر القوة أيضًا لرفع ا

واجلماعات ، ولكن وصول الصراع لألفراد واجلماعات قد يكون عليهم آثار 

سلبية وإجيابية.

1:هناك ثالث الرأي حول الصراع ، وهي

رأى التقليدية، تدلّ على أا جتب أن جينب الصراع ألنه سوف يسبب .1

.ضررا. يف هذا الرأي، الصراع كشيء غري مفيد

1 http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya-dan-

macam-macamnya.html
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ترأى الشؤون اإلنسانية أن الصراع هو أمر طبيعي وعادي وهو أمر حتمى .2

ال ينظر الصراع دائما سيئا كما أن لديه قوة إجيابية .يف أي جمموعة بشرية

مرحبةبل لههذا الصراع ليس دائما ضارا، .تمل يف حتديد أداء اموعةاليت حت

.دار الصراع بشكل صحيحيذا السبب جيب أن ، وأيضا

، ولكن فقطالتفاعل ، أن الصراع ليس شيء قوة إجيابية يف اموعةترأى.3

موعة ليكون األداء اإلجيايب،مهم جيب إنشاء هذا الصراعألجل ذالكجدا

الصراع بأنه تنافس على صورةعنم)1993ويعرف لويس كوسر (

ييد أو القيم وعلى القوة واملوارد ويكون اهلدف فيه بني املتنافسني هو حت

2تصفية أو إيذاء خصومهم.

الصراع الذي يقدم حتليال منظما للصراع تعينييستخدمحتليل الصراع

3:هيتعيني الصراععمرو عبد اهللامعني ويف وقت معني. وضع

أنواع ظهرتباملصادر املختلفة حىتيسبب الصراع.أ. مصدر الصراع

خمتلفة.الصراع 

كل األطراف املتحاربة واألطراف األخرى اليت اليت خيربب. القضية. القضية

مل يتم حتديدها على مصادر الصراع.

يف الصراع.. أطراف الصراع هي اموعةاملشاركةطرافج. األ

:القبلي يف دارفورالبعد السياسي للصراع على أمحد حقار، 2 25م) ص : 2003(
3Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer.

Jakarta: Kencana.Hal:98
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السلوك من الصراع.اإلدراك اليت تؤثر علىقف هو املشاعر وا. املود. املواقف

الصراع يف شكل ن اطراف. السلوك هو املتابعة االجتماعية مه. السلوك

قسرية والعمل غري قسرية.العمل

و. التدخل (تدخل من أطراف أخرى). التدخل هو عمل اجتماعي من طرف 

حمايد دف اىل املساعدة يف إجياد حل.

للصارعني.تلف األعمالخممنثريتأال. النتيجة هي ز. النتيجة

الداخلية واخلارجية.الصراعصراع يف أعمال اخليال لديهم الكل 

) الصراع اخلارجي1

وميكن تقسيم الصراع اخلارجي إىل فئتني، مها الصراعات املادية (الصراع 

. الصراع البدين هو البدين) والصراعات االجتماعية (الصراع االجتماعي)

عن اشتباك بني الشخصيات والبيئة الطبيعية. على سبيل ذي يسببالصراع ال

بسبب الفيضاناتمنها الشخصيةعاينتلصراعات أو املشاكل اليت املثال، ا

عن االحتكاك الناجم الصراع االجتماعية هي الصراعأما.طويلالواجلفاف

.القمع والصراع واحلرب، وغريهااملثال االجتماعي بني الناس

الصراع الداخلي)2

مشكلة يعتربهذاالبشر مع نفسه وي يعاينذهذا الصراع هو صراع ال

.التناقض بني اخليارات غري املتوافقة مع الرغبةداخلية لإلنسان. املثال، 
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الصراععوامل.ب

تنقسم إىل ستة أنوع كما نقله شريف الدين يف رسالته الصراععوامل

4:كما تلي هيو

. العالقات العامة1

وترى أن الصراع الناجم عن االستقطاب وعدم الثقة والعداء بني 

املختلفة يف اتمع.اجلماعات 

. احتياجات اإلنسان2

وترى أن الصراع الناجم عن احتياجات اإلنسان األساسية (البدنية 

ف أو مسدودة.كوالعقلية واالجتماعية) ومل ت

. املفاوضات من حيث املبدأ3

وترى أن الصراع الناجم عن موقف اآلراء املنحرفة واملختلفة للصراع 

من قبل أطراف النزاع.

هوية.4

على افتراض أن الصراع الناجم عن هوية مهددة باالنقراض على سبيل 

املثال، من معاناة دون حل املاضي.

4 Syarifuddin, “Konflik Dalam Novel Terjemahan Ukhruj Minhā Yā Mal´Ūn Karya 
Saddam Hussein”,Skripsi, (Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2012), Hal: 7
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. سوء التفاهم بني الثقافات5

على افتراض أن الصراع الناجم عن التباين يف طريقة التواصل بني 

الثقافات املختلفة.

. حتول الصراع6

مشكلة عدم املساواة والظلم على افتراض أن الصراع الناجم عن 

الذي يطرح نفسه كأمر االجتماعية والثقافية واالقتصادية

لصراعنتائج ا.ج

كما نقله شريف الدين يف رسالته تنقسم إىل أربعة نتائج الصراع

5:كما تليهيأنوع و

صراع مع مجاعات ال) هيingroup. حتسني التضامن بني أعضاء اموعة (1

أخرى.

. الصدع بني الفصائل املتحاربة.2

. التغريات يف الشخصية على الفرد، مثل ظهور شعور االنتقام والكراهية 3

والشك وغريها.

. أضرار يف املمتلكات وخسائر يف األرواح.4

8،ص : نفس املرجع5
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هيمنة الغزو حىت واحد من األطراف املشاركة يف الصراع
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الروايةعناصر.د

العملبناءعناصرلديهااليتالقصةوهيبىنكاملأديبعمليعترب ان

واخلارجيتعترب ان العناصر7.األدبيةاألعمالوجودعلىتؤثراليتاألديب

اكانإذا.البعضلبعضهاترتبطاليتأجزاءأوعناصرالداخليالعناصر

العناصروينقسم.العناصريسمىأنميكنالفإنهعالقةيكنملالعنصرين

واملقصودالداخلية.العناصروةاخلارجيالعناصروقسمني،إىلاألدبيةاألعمال

.عامبشكلاألدبيةواألعمالالرواية،لتقييمتقسيممن

اخلارجيةالعناصر.1

هاولكناألدبية،األعمالخارجاليتالعناصرهيةاخلارجيالعناصر

علىتأثريهلاخارجيعناصر. رغم اناألديبقصة العمل النظامعلىتؤثر

العناصر اليتاىلينظرةاخلارجيالعناصرلذلك،.إنشاؤهامتاليتالقصةجممل

.ايضامهم

يفالعنصر.يةاألدباالعمالخارجةاخلارجيالعناصربعضهناك

االجتماعيةاخللفيةمعاملؤلفنيأفكاروللمؤلفالذاتيةالسريةيتضمنالسؤال

ولدتاألديبالعملأنيدل علىوهذا.األدبيةاألعمالوجودلدعموالثقافية

.بالثقافة

7Nurgiantoro,Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2005),
hlm.22
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الداخليةالعناصر.2

تسببت.نفسهاألديبالعملتبيناليتالعناصرهيالداخلية العناصر

سيلقئعناصرالوهذه.ملؤلفاخيالمناحلاليةاألدبيةاألعماليفالعناصر

اليت تبىن قصةعناصرهيللروايةالداخلية العناصر.يةاألدبقراءةعندالناس

8.موجوداروايةجتعلاليتالعناصر مباشرة. وهذه العناصربنيةشاركال

وحبكة شخصيةوموضوعاالدبية هيلاعماالهذهيفالعناصرواما 

الروايةيفالعنصرهذهعلىيلقى و.واليةلغة ووأسلوبخلفيةنظر ووجهة

.قرائتهاعند

روايةالموضوعأ.

األعمالإنشاءللمؤلف اليت يكونحلياةاو نظر افكرةهواملوضوع

احد ليبحث عن استمتاع وعظمة القصة يهدفالروايةقراءةعند9.األدبية

هذهمناملؤلفيعرباليت سهيما.بسيطالسؤالعلىنمضسيتفإنهفقط،

ولكن.وضوعاملكل االعمال األدبية حيتوي على جيبالن.القصة؟

منوالفهم تفسرالعلىجيبانهو.سهولةأظهر بغريالروايةيفملوضوعا

ى.خريعين من العناصر الداخلية االقصة

8 Ibid,hlm.23
9Zainuddin Fananie,Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah Unipersity Perss 2002),

hlm.84.
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فكلها أصبحت وضوعباملمتماسكإذا،واخللفيةالشخصية واحلبكة

العناصر،هذهعلىواملعىنالتماسكاعطاءهووضوعاملو.واحدة وهلا املعىن

اليتالروايةيفالشخصياتفإنوهكذا،.أخرىاألدبية عناصرالوكذلك

.املؤلفمناملقصودهوهذاموضوعنقلعلىعملت

هواملوضوعألجل ذالك، يعترب ان10.الرئيسيةاألفكارهوعاملوضو

منجانبهواملوضوع.قارئكلسيلقئهاالذياملؤلفعربياليتة الفكر

جيعلالذياألمروهو.اإلنسانيةالتجربةمعىنمعيتوافقالذيالقصةجوانب

أواألحداثلوحتلتتصوراليتالقصةمنالعديدهناك.تنسىالجتربة

خيانةووالثقةوالنضجواخلوفواألملاحلبمثلاخلربةذويمنالعواطف

قرأيأنجيبوضوعاملحتديدوهكذا،.الشيخوخةحىتأولنفسه،اإلنسان

اطالقامبىنءقصةتصبحيعرف ماحىتكلها،القصةنظرووالتفاصيلبعناية

.سهلةمن عملليستالروايةموضوعوتفسرياملذكورة،املشاكلعن

ذلك،ألجل .معينةفكرةأوموضوععلىتقومروايةالكتابةأنرغم

يفعلى فهم القصةجيب و.صراحةمعالتعاملليس،العاميفوضوعاملفإن

تصريفاألفكارلتوضيحيبحثوالرواية،موضوعتفسريإلجيادحماولة

كماباملناسبة،موضوع،اجياداىلوباالضافة.واخللفيةالصراعأحداثو

10Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Aangkas2 008),
hlm.167.
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كلبالنظر القصة،يفاملركزيالصراععلىللعثورحماولةيرافقهأنينبغي

:قسمنيإىليقسمالروايةيفعاملوضو.ذلكيفصراعال

الرئيسياملوضوع.1

روايةيفالقصةمعىن.القصةيفالواردةمعىنأساساهواملوضوع

حتديدالسهلمنليسجيعلناماهووهذاواحد،منأكثرورمبااخليال،

أساسيكونالقصةمناألساسياملعىنهووهذا.للقصةالرئيسياملوضوع

الذيكل املعاينللقصةالرئيسياملوضوعحتديديف11.للعملالعامةالفكرة

.اإلقتضاءعمليفيوجدنفسر

اإلضايفاملوضوع.2

.القصةمنمعينةأجزاءيفلذي يوجدااملعىنهوضايفاإلوضوعامل

ميكناليتاإلضافيةاملعاينمدىعلىاعتمادااإلضايفعاملوضومدىوهكذا،

يفتربزاليتاملعاينعلىيقتصرأنينبغيأنهمعىنتفسري.روايةمنتفسريها

.معينةأجزاء

ألن لديها عالقة .األديبالعمليفال تقوم بنفسه اإلضافيةواملعاين

باملعىن الرئيسي ألجل األحتاد. يوصف املعىن الرئيسي ان يضم على كل املعاين 

11Nurgiantoro, Op.Cit, hlm.82
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اإلضافية اليت يوجد يف العمل، وتعكس عن ذالك ان املعاين اإلضافية توصف 

12 الرئيسي من القصة كلها.إىل دعم املعىن

يفالقارئمنالعمليفواإلضايفالرئيسيعاملوضوتفسرييوجد

.والفهماإلدراكأساسعلى،حتديداأكثرالواقع

الشخصيةب.

حامسا،وحىتاألديب،العمليفمهمهيشخصيةمشكلةعننتحدث

ايةيفتتحركشخصية اليتدونموجودا.األديبالعمليكونلناألقصة.

مظهرهواألوصاف.األديبالعملللقصةالفقريالعمودشخصيةالتعتربو

منااملدىلشخصيةعاداتأوواملمتلكات،توصيفمعالشخصياتمن

.قصة

قال جبور عبد النور ىف معجم األدب إن الشخصية هي العامل 

خاصا . وتتجلى األسسي ىف حتقيق اآلثار الفنية، وهي الىت تسبغ عليها طابعا 

13بوضوح يف تصور موضوعتها وىف تنفيذها.

تنقسم ايل قسمني من دروها: الشخصيةو

central)ة لشخصيةاألساسيااوال،  charakter) وهي: جمموع االستجابات

والعواطف والساوكات واألفكار الىت يشترك فيها الفرد داخل نفس اتمع 

12 Ibid, hlm.83
146م)، ص. 1979(بريوت: دار العلم للماليني، معجم األدبجبور عبد النور، 13
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أفراد اتمع الواحد جتاه املواقف وهي تضمن االندماج والوفاق والتقارب بني 

والوقائع الىت تعترضهم ـ

Priperial)ثانوية (الشخصيةالالثاىن، و Charakter وهي : جمموع الذي

.يسلك سلوك غريه يف مقام السخرية

احلبكةج.

قال جبور عبد النور ىف معجم األدب إن احلبكة هى " سياق األحداث 

خامتة . وقد ترتكز احلبكة على تصادم األهواء واألعمال وترابطها لتؤدى إىل 

واملشارع أعلى أحداث خارجية . وهي يف رأي الكثرة من نقاد الفىن ضرورة 

ىف املسرحية واحلكية . والقصة واألقصوصة إلثارة املشاهد أو السامع واند 

ماجه مع الشخصيات الواقعية أو الرمزية املتحركة واملفكرة . حبكة القصة 

14احلوادث الىت جترى فيها . مرتبطة عادة برابط السبية .هي سلسلة 

احلبكة ىف العربية من حبك الثوب أي أحكم نسجه، وكانت احللكة 

ألن املسرحني كانت mythosعند أرسطو تدل عليها الكلمة الىت تغىن أسطورة 

تشري Fableمستمدة عادة من هذا النبغ امليثولوجى، والترمجة الفرنسية للحبكة 

شيء قريب من ذالك قد يعىن حكاية خرافية أو رمزية. أما الكلمة إىل

اإلجنليزية فتشري ابتداء من القرن السادس عشر وعصر الطباعة إىل قطعة 

أرض، مث إىل وصفها وجتديد أبعادها، وقطعة األرض هذه قد ميلكها شخص 

74. . . ص ةرجع السابقامل14
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واحد بدال من  أن تكون ملكية مجاعية كما هي احلال ىف احلبكات 

رية" املوروثة."األسطو

، وىف نظر أر سوطو (Plot)مسى بعض الناس حبكة القصة أو الرواية 

Happyكانت اية احلبكة تنقسم إىل نوعني مها الفرح النهاية ( End وحزن ىف (

Sad(النهاية End ومن ناحية الزمن كانت احلبكة تنقسم إىل نوعني مها .(

).Regresifية () وحبكة مكوصProgresifخطية أو حبكة مستقيم (

خلفيةد.

الشخصيةباليت اكملالعامل،معوجهنتحننالواقعيفالروايةرغم ان

اليتاملختلفةاحلياةخربةمعاألحرفألناكتماالأقل،لكنو.واملشاكل

املكان هناكيكونبأنكل شيءحتدث.والزماناملكان:نطاقالتتطلب

األديبالعمليفداجليةالالعناصركلفيةاخللكاذك.السنةوالوقت واليوم و

العامليفاإلنسانحياةكماواالجتماعية.والزماناملكاننطاق:اليتطلب

.قصةعلى الميتصمأكمااخللفية،يالحظونالالقراء،أحيانا.احلقيقي

،جداةمهموهذه .وواضحةملموسةقصةيفقدمموطئخلفيةتوفر

15.وحيدثحقاوجوداملخلقيتمىنكماللقارئ،واقعيانطباعإلعطاء

.تناقضبأاوصفهاأيضاوميكنمتسقةبطريقةيتمأنميكناخللفيةاللوحة

يفقدمموطئعلىالقصةيعطيخلفية.القصةمنجولدعماإليضاحهذا

معنيجووخلقللقارئ،واقعياانطباعاتعطيأناملهممن.واضحةاخلرسانة

15 Nurgiantoro, Op.Cit, hlm.217
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قوةلتشغيلالسهلمنأنهجتدوبالتايلوحتدث،حقا،وجوديبدوماعلى

معرفةيتعلقمايفحامسةللمشاركةاملمكنمنفإنهذلكإىلباإلضافةاخليال

والوقت،الثالث،املركزمعارضاألدبيةاخللفيةكلليسذلك،ومع.اخللفية

أولزمانواخللفيةأبرزمنقصةيكونأنميكنكانرمبا.اجتماعيةأو

.األبرزوالثقافيةاالجتماعيةاخللفيةأيضاوهناكمكان،
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الباب الرابع

يف رواية " لن أموت سدى "جلهاد الرجيبصراع النفسيالتحليل عن

سدى"وينقسم ىف هذا الباب يقوم الباحث بتحليل  رواية "لن أموت

حملة عامة بحثأن يالقسم األول يريد الباحث، يف ماقسثالثة أهذا الباب اىل 

يف الرواية "لن النفسيالصراع صورةعن الرواية، ويف القسم الثاين يقوم ب

يف الرواية "لن النفسي والثالث عوامل الصراعأموت سدى" جلهاد الرجيب

.أموت سدى"

حملة عامة عن الرواية.أ

واليت فازت باجلائزة "لن أموت سدى" رواية ألفتها جهاد الرجيب 

هـ. من حيث 1427األوىل يف مسابقة الرواية لرابطة األدب اإلسالمي عام 

عدد صفحاا ست ومسانون وكانت الطبعة األوىل صادرة يف مصر .وقد 

Childrenمبوضوع 2009ترمجت إىل اللغة اإلندونيسية عام  Of Roses رواية .

وائل الذي خياف املوت . "لن أموت سدى" تصور عن شاب الفلسطيين امسه

عن التيار الرئيسي يف هذه الرواية هو إرادة وائل احلياة احلرية واملعيشة البعيدة

الفلسطني . ويرى أن احلرب باحلجر احلرب واملوت الذي حدث يف أرض

من عمل السدى . وهذه كلما تتعلق مبعيشة وائل .
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عائلته ألنّ ال الصدم على موت أبيه يف احلرب جعله جبان . ولقد ى

خيرج من غذة بل هو أضل ألنه خائف باملوت سدى . وال يدرك وائل على 

أنه ال يستطيع أن يعود إىل غذة بعد إخراجه منها مهما كان يقبل املفاوضة 

وكان وائل على استعداد لتحديد الفكر والضمري واحلب  بأرضه من إدوارد .

كان حيبها جدا للحصول فلسطني. حىت تفضل ترك األم، واألسرة. الذي 

على وفرة من الدوالرات, ألنه يرغب يف أن يغريمن بؤس حيام إىل حياة 

وهكذا املكتوبة بالتاريخ ، وأكثر رواية الفلسطني حتكى السعيدة يف املستقبل.

.عن ذلك احلدث . وإذا رجعوا إياها فكانوا ضيوفا يف بلدهم

"لن أموت سدى" صورة الصراع النفسي للشخصية الرئيسية يف رواية .ب

جلهاد الرجيب

قليال عن صورة الصراع النفسي يف الباحثة يبحثكتيف هذه الن

اك صراع النفسي للشخصية هنإنالرواية هذهأن يفرى الباحثيوالرواية. 

حالة ه يفبالدع النفسي عند وائل منذ صغاره كأن. ووقع الصراالرئيسية

، حىت شعر وائل كثريا  من احلزن يف حياته على ما وقع يف احلرب دائما

ن احلياة يف بالده. ألجل ذلك، يرى وائل أن احلياة يف بالده ما لديه معىن  أل

هذا كما قصه ىف النص التاىل:املوت. وكقرب باحلرب 
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1هم ال يريدون سوى املوت، فانج حبياتك وابتعد عن سخافام-

شعب فلسطنين أغراض احلرب عند أبضح تطفة السابقة تواملقمن 

أن عرف الباحث . ورمزيا ألا جياهدون يف سبيل اهللااإلسرائيليني بخيتلف

.جدا وأراد أن يهرب من املوتاوائل خائف

ل له طابع ائووائل. والنفسي تطويريؤثر الفلسطنييف احلربوقع 

ريد ياملتواصلاحلرب نوأل، مؤسفولديه الة األخرىوهو يهتم حبذكي

ائل إىل وذهب ، . لذلكستعمرةوبعيدا عن املاوسعيداعيش حريأن وائل 

متنعه وترجو عليهأحالمه ولكن عائلته سعيدة كماأمريكا للبحث عن حياة

أن خيتارمهاالذي يصعب نفسهخيارين لذلك كان له يبقى دائما معهم. أن 

.هلكسر

هذا تصوير يف إقتباس دا عن البالد، وللذهاب بعيهأممنعت ، األوىل

أتاىل:

نظرت إىل األوراق بسخرية، وقالت بعد أن أعادا إىل جيبة حبركة 

عصبية:

أنت أشد أبنائي فقرا يا وائل.-

أنا ال أفهمك... ال أفهم ما يرضيك!!-

مكتبة العبيكان، ربطة األدب اإلسالمي العاملية مكتب البالد (، لن اموت سدىجهاد الرجيب،1

24، ص: )1993العربية، 
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ا كنت جتمع تلك النقود. كانوا جيمعون احلجارة عناك.بينم-

حتسس جيبة احملشوة بالنقود، وصاح بكل كربيائه اهلائج. -

هؤالء األغبياء.. لتمأل احلجارة بطوم اخلوية.. ولتعد قتالهم إن 

2استطاعت!!

أا ال تريد أن يذهب وائل إىل احلقيقة بماألوضح أنة تيف هذه الفقر

مكان بعيد وهو أمريكا.

النضال حيدث حىتذهب يأن ىهأيضا شقيقهكعلي ن اك،والثاين

:يف النص التايلكما وصفهابينهما،

تترك ما بيدك وتبحث عما بيد غريك؟!-

لن أضيع عمري يف استعادة شيء ميكنين احلصول عليه يف أي مكان.-

وحنن؟! أال تؤملك دموع أمي؟! أال يهزك لونُ الدم يف كل مكان؟!-

من النافذة: ارتفع صراخ (علي) يف الغرفة، وهو يشري إىل البحر 

ما معىن الرحيل، إن كنت ستتركنا فلسطينيا هشّا، لتعود مليونريا -

أمريكيا؟!

ابتعد عن الكلمات الفارغة، وحاول أن تضع نفسك مكاين... السيد 

(إدوارد) وعدين مبستقبل باهر، بنقود متأل جيويب الفارغة، (وجني حتبين، 

لقد ضغطت على أبيها بكل ما تستطيع من أجلي... وأنا أحبها... هل 

5ص: ، نفس املرجع2
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دموع أمك... قلب شقيقتك حياة... -جتد بعد كل هذا مربرا للبقاء؟!

3.. دينك... أنت!!وطنك.

املذكورة أن علي متىن شقيقه بالبقاء معهم. مضمون إقتباس السابقة 

.على أخيهاغضبوائليسبب هما بيننضالولكن

، بعيداذهبين كان أخيها أن إريد تال تهشقيقهياحلياةالثالث، و

وصفها يف الرواية:مثل 

رتعش، وقالت صمدت حلظة مل تنظر فيها إليه، مث ارمتت على صدره امل

والبكاء ميأل كل ما حوهلا:

ابق معنا يا وائل... أرجوك...كل الذين يذهبون ال يرجعون. -

والذين يلقون احلجارة ال يعودون.-

انتفضت من بني يديه كالعصفور، وابتعدت بصمت، مث نظرت إليه 

بيأس، وقالت مبتعدة:

4لكنهم يبقون.-

يذهب إىل أمريكاهللذهاب ولكنلهسمحتال تهمن عائلمهما كان

ببالدهيتذكر دائمايف حالة من االكتئاب والقلق ألنه ،ريدهاييتحلياة الأيضا 

أمريكاكانوبعد وصوله إىل أمريكا رأى الفرق بني بالده وأمريكا و.تهوأسر

8، ص: نفس املرجع3
12، ص: نفس املرجع4
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وصفها يف الرواية، مثل .هيندم وائل على ما قد فعلأخريا و، بالدهمن مجلأ

ونصها:

وائل على األرض، نظر حوله، وجوه املسافرين ختتلط باألصوات وقع 

الصارخة.. مل يعرف أحدا منهم. دموع تفر من عينية بيأس: (هل أتيت 

هنا... لتموت سدى؟!).

 لها، ويقول حبب: (أنت أحبه يقترب، ميسك يده، يقبدها هو ذا ج

أحفادي إيلَّ يا وائل... لقد انتظرتك طويالً...).

زال وائل يقاوم، يشد على التذكرة، وحياول أن ينهض، اقترب منه ما 

رجال اإلسعاف، نظر إليهم، مد يده، حاولوا أن ميددوه على األرض، 

قاومهم! ض وحده، رفع التذكرة، دموعه بللتها، أمسك به رجل 

األمن... مل يقاوم... ابتسم بارتياح، والتذكرة تسقط من بني أصابعه... 

5ا!.ليموت واقفً

حياته يف البالد حىتأشد ندمايوضح أن وائل ومن اإلقتباس املذكور 

وأسرته.هبالدتركألنه قد ه من قبلرفعيي ال ذال

جلهاد الرجيبيف الرواية "لن أموت سدى"عوامل الصراع النفسي .ج

173-172، ص: نفس املرجع5
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يف الرواية "لن أموت سدى"اليت توجد عوامل الصراع النفسي وأما

كما يلي:جلهاد الرجيب

التناقض بني اخليارات غري املتوافقة مع الرغبة..1

العوامل اليت تؤدي إىل الصراع النفسي على الشخصيات الرئيسية من 

البيئة االجتماعية هي أقل دعما. الشخصية الرئيسية يرى أن احلياة كشيء ال 

ينبغي أن تضيع، ذالك ينشاء الصراع النفسي  على الشخصية الرئيسية. ظهور 

أسرته. وهذا الصراع ألن كل فكرة اليت خرجت من فمه خمالفا بفكرة امه 

ظهر الصراع النفسي اليت متر ا الشخصية الرئيسية من العديد من الضغوط 

من ذوي اخلربة. العزلة من حياة الشخصية الرئيسية عن العامل اخلارجي 

ائما حىت وطبيعة الشخصية الرئيسية الذي يريد أن يعلم العامل اخلارجي د

يرغب يف كسب العيش الكرمي. 

وهل هناك حلم أمجل من الوطن؟!-

احلياه-

ال حياه بال وطن-

احلياه ختلق الوطن .. اي أرض حتتويين، وتعطيين ما استحق، -

جديرة بأن تكون وطنا ألحالمي.

6؟!تترك ما بيدك وتبحث عما بيد غريك-

8-7، ص: نفس املرجع6
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االقتباس الصراع النفسي الشخصية الرئيسية من ذوي اخلربة يف 

املذكورة

مع الطابع الرغبة الشخصية الرئيسية. الشخصية موافقبسبب التناقض غري 

الرئيسية يريد احلياة أو احلرية وأراد ترك األسرة والبالد حبثا عن املال 

السعادة، لكن أسرته أرادت ألن ال يذهب ويثبت دائما معهم ملكافحة و

:تاملستعمرة. كما قال

ال وهو ينظر إىل قدميه ؟توقف قليال ، مث ق

"هل أخرج من بيتنا كاملطرود؟!"-

أدارت حياة وجهها عنه ، وقالت بصوت مشروخ :

"أنت من يطردنا-

صمدت حلظة مل تنظر فيها إليه، مث ارمتت على صدره املرتعش، 

وقالت والبكاء ميأل كل ما حوهلا:

ابق معنا يا وائل... أرجوك... كل الذين يذهبون ال يرجعون.-

7.والذين يلقون احلجارة ال يعودون

يف االقتباس املذكور تظهر من خالل الرغبة الشخصية الرئيسية 

للحصول على احلرية اليت مل يشعر يف بلده، ولكن الرغبة يف احلرية على 

الشخصية الرئيسية تناقض يف نفسه وذلك ظهر من طبيعة الشخصية الرئيسية 

12،ص : نفس املرجع7
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اليت أحب دائما أمه وأسرته وكذلك بلده فلسطني. يتناقض اىل ظهور 

النفسي يف الشخصية الرئيسية، الصراع النفسي للشخصية الرئيسية الصراع

وترك األسرة اليت كان حيبهم على الرغم من هبالديذهب عن أن قرر الذي 

أم ال تتفقوا برغبته حىت يصبح مظلوما.

يسبب الصراع النفسي الشخصية الرئيسية الصراع بني خيارات ال 

سية من خالل بيان رمزي.تتفق يف الرواية يصور الشخصية الرئي

كانت الدنيا قد أطبقت ذراعيها على جسد وائل، ليسري جبسده 

املهزوم بكلمام ... هو حيبهم، لكنه يرى الدنيا بغري عيوم 

8وردد: ويل لذالك الوهم الذي يسري م إىل اجلحيم!!.

القرار الشخصية الرئيسية تؤدي إىل الصراع النفسي، ألن الشخصية 

يفعل شيئا ال يتفق مع إرادته جعلته عاجزا على التحدي. الصراع الرئيسية

النفسي  للشخصية الرئيسية بسبب عجزه مث يسبب القلق.

التردد والقلق يف مواجهة مشاكل.2

من صورة الصراع النفسي اليت متر ا الشخصية الرئيسية هو ىاحد

ر عندما وائل عندما كان يتردد مع املشاكل اليت تواجهه. ويبدو أن الشعو

يذهب لترك األسرة والبلد الذي حيبهم للحصول على حياة املراد.

15،ص : نفس املرجع8
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نظر حوله مستفسرًا عن سر ذلك الصمت املريب... مث بصق على 

األرض بقرف: (قد تكون مصيبا يا علي. قد أكون خائنا كما 

تقولون، ولكن ما فائدة  الصواب يف زمن تعود اخلطأ، ما فائدة 

9ا؟)الكتب ملن ال يقرأه

يدل على أن وائل يتردد يف املشكلة.السيما يتذكر يف االقتباس املذكور

وائل لترك األسرة ذهبإذاخيانةالذى يذكر كوائل عن كالم أخيه (علي) 

ما فائدة  الصواب يف كالم أخيه ووائل يرى أن وأخريا صحح وائلوالبلد.

أنه يف حالة الصحيح أحيانا، كما قال وائل كذلك يرى وزمن تعود اخلط

:التايلاالقتباس يفوائل 

اغرورقت عيناه بالدموع، وقال كطفل يبحث عن عيون أمه:

أرأيت ياعلي.. قد أكون مصيبا، فلماذا ال أمسع منكم كلمة -

10وداع؟!

يف حالة هبسكوت وائل بعد سقوط دموعه يرى أن ما قد فعل

على الرغم من أنه قد السعيدةالصحيح، يعين يترك أسرته وبلده إلجياد حياة 

خان بالده.

نفس املرجع9
16،ص : نفس املرجع10
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استمر تردد من الشخصية الرئيسية عندما يوجه مع اثنني من اخليارات 

اليت تقوى على إختيارمها ولكنها متناقض. يوجد شعور املظلوم بسبب 

دد. السيما، الشخصية مشاكل  حىت جعل الشخصية الرئيسية يشعر التر

الرئيسية (وائل) الذي حيكم على شيء مهمة بالصعوبة. كما قال وائل عندما 

اليت كانت جانبه.عجوزتكون يف اهلواء يوجه بامرأة 

قالت العجوز وهي تنظر بدهشة :

لقد رحلت بعيدا! -

أغمض عينيه قليال، مث قال هلا يف حرية

الصعوبة. أتعرفني ملاذا؟!إن احلكم على األشياء يف غاية -

ومل ينتظرها لتجيب، بل قال على الفور :

ألن الشيء الوحيد، ينظر إليه من أكثر من زاوية، وهذا يعين أن -

هناك أكثر احتمل حلقيقته، وبالتايل مهما انتظرنا لنصدر حكما 

11عادال. يظل احتمال الوقوع يف اخلطأ قائما ال حمالة!!

أن وائل هو املظلوم بالتردد اليت الباحثعرف التعبري املذكورمن 

يف نفسه.ةحىت نشأت الصراعات النفسيتهتوجد يف حيا

سبب الصراع النفسي على الشخصية الرئيسية يف الرواية هو القلق يف 

. كان مستقبل يضيعية اليت ال ميكن أن ايرى أن احلياة هي اهلدهنفسه ألن

66،ص : نفس املرجع11
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مساع أزيز الرصاص، ورأى األوالد دهس احلياة حيكم أكثر الئقة وإنسانية من 

لك ذي حيدث بسبب احلرب. ألجل ذبالسيارة، واألوالد املشمولة يف الدم ال

ته يف وقت ، ويرى وائل أن أسرأن يعرب نفسه أن يقوي من قبلر وائل قر

طأ.خبره ليس قرامنإمستقبل أن تعرف وتفهم 

وائل ، ظل اه مظلومعقلوهلكن، يف السفار إىل أمريكا، يستمر قلب

الذي يف قلبه الصراع النفسي حدثواألصدقاء دائما يف فكره حىت األسرة

جيعله مصدوعا. كان اإلحباط والقلق على الفكر واألسئلة جتمع يف رأسه. 

يزيد شعور اإلحباط عندما جلس مع معلمة العلوم العربية يف اجلامعة 

Helenوبنسيلفانيا وأصلها األمريكية،  Gernعامل العريب.ببحتىت ، ال

بدا قلقا، ورمبا خائفا : وهو يصعد سلم الطائرة بصمت.. أفكار 

كثرية متضاربة. تتحارب يف رأسه، وختلف فيه  صدعا رهيبا، 

يتدفق دموعا سأخنة يف العينني.. وبدهشة طفل يكتشف أن الناس 

ال يشبهون أمه، نظر حوله، تسمر يف مكانه حلظة، وودع فلسطني 

يرتعش.

املضيفة يف مقعده، وهي تبتسم بإشفاق، بينما تلتصق عيناه أجلسته 

يف وجهها كمالذ أخري.
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على ميينه امرأة عجوز، مل يبق منها الدهر سوى ابتسامة تعبة، 

ترمسها بصمت، لتختفي وسط اخلطوط العميقة، والتجاعيد اليت 

حتب الظهور بقدر كرهنا هلا!!

:أحست العجوز باضطرابه، فسألته باإلجنليجية

هذه أول مرة؟!-

عفوا، هل تتحدثني معي؟!-

هذه أول مرة تسافر بالطائرة؟-

هل أبدو متوترا إىل هذا احلد؟-

تبدو خائفا!-

شدته تلك الكلمات إىل مقعده بعنف، لكنه أجاب بغيظ :

حنن ال خناف من املوت!!-

فسألته بوداعة زادت من التحفظه :

من أنتم؟!-

يال، قبل أن جييبها بثقة :حدق يف وجهها طو

العرب!-

فابتسمت وهي تنظر إليه بإشفاق، مث سألته باستغراب :

أنا مل أذكر املوت!!-

ولكنك امتين باخلوف!-
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لو مل تكن خائفا ما فكرت باملوت.-

12وامتد الصمت ثقيال، حمريا...-

ستنتج أن الشخصية الرئيسية يأن الباحثاملذكورة ميكناإلقتباسات

متنوعة اليت أفكارهخائفا بسبب جعلهلقلق يف نفسه حىت بامملوء(وائل) 

منه العيون بشعور وذفجلس ويف وقت من األوقات تتناقض يف رأسه. 

.إىل أمريكايذهب لترك الفلسطني أراد أنحزن عندما

Helenامسها عجوزةويف ذلك الوقت أيضا كان (وائل) يلقى ويعرف بامرأة 

Gernنيا وأصلها األمريكية وهي هي معلمة العلوم العربية يف اجلامعة وبنسيلفا

املضطرب النفسي ألن األسئلة اليتلقائها أصاب وائل عامل العريب. منذ بحتب 

Helenقدمتها Gern وفواخلالقلق جيعله.

13التفت إىل العجوز، رغبة عارمة باهلرب من الذات اجتاحته

حىت يتمىن أن ا على نفسهاملذكورة يدل أن وائل أشد خوفالعبارة 

.ةزعجوجيري من تلك امرأة

األمل اليت ال تتطابق  بالواقع.3

38،ص : نفس املرجع12
40،ص : نفس املرجع13
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ته(وائل)، عندما يف اية رحلفيه مل ال تتطابق بالواقع الذي يعيشاأل

عندما ستهبط الطائرة، وهو يشعر أن احلب واحلياة  الذي وعدته بأمريكا 

.ده وائلرافق مبا االوال تكحبيبته جني 

عندما نكون معا يف أمريكا، ستنسى كل هؤالء، لن تتذكر –

14سوى جني! أعدك بشيئني : احلب واحلياة!

حبا أن حبيبته حتبه يتيقنوائل أن فعدوهذا الوعد جلني الذي ي

زائفا وعدا، حىت ترك وائل أمه وأسرته وبالده. ولكن كل ذلك كانشديدا

ألن وائل تذكر السلوك حبيبته عندما يف فلسطني، ترقص مع رجل آخر أن 

حيصل على قبلة.

 مسحت دموعها بكفيها، لكنها مل تتوقف، قالت له وهي تشد

على يده خبوف :

عليك أت تقاوم األمل! أمامنا الكثري لنفعله.-

كيف ترقصني مع هؤالء اليهود؟ كيف تسمحني هلم بتقبيلك؟! -

سنتحدث فيما بعد، عليك أال جتهد نفسك!-

لكنه مل يتوقف، بل تابع بانفعل :

كيف حتب املرأة رجال، وتراقص األخر؟!-

15أرجوك اهدأ.-

146،ص : املرجعنفس 14
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كاذبة ألنّ يف الفكر إليهيدلّ على أن احلب جني يف االقتباس املذكور

وائل كيف حتب املرأة رجال، وتراقص األخر.

السبب الواحد له أن يكون قويا رغم أن جني من عشيقه الذي يكون 

حىت عندما حصل على وائل يف أمريكا كان للعيش احملطمة، مل حتبه حقّا.

.وهو مريضتترك حبيبته

هز رأسه بيأس، حاول أن يتكلم، لكنها غطت فمه بأصابعها، 

وقالت دوء :

سأتركك اآلن، ال تتحرك، ال جتهد نفسك بالكالم.-

غرفة، التفتت إليه، فقال بيأس : تابعها بعينيه وهي تغادر ال

-!علي

أغلقت الباب خلفها، نظر حوله حبزن، مل جيد غري اجلدران 

16الصامتة، فانفجر بالبكاء!

.وهو مريضجني تترك وائل وحده علىيدل من االقتباس املذكور

يا حقيقوال حيبها حباأن جني املرأة األمريكية شعرالشخصية الرئيسية (وائل) 

يوضح على ذلك:التايلالنص و.أشد حبا ألسرته(وائل) ألن

ظل ينتقل بناظريه بني املسافرين والشاشة الصغرية، أخرج علبة 

السجائر من جيبه، حتسسها بشوق، مث أخرج سيجارة، قبلها قبل 

151،ص : نفس املرجع15
170،ص : نفس املرجع16
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أن يثبتها بني شفتيه، نظر إىل الشاشة وهو يشعلها.. جحظت 

ويربطوما ببعضهما عيناه، جنود إسرائيليون ميسكون بشابني 

يضربوما باحلجارة، على الرأس، على الصدر، بني العينني، على 

املفاصل، أمسك اجلنود بأحدمها، ثنوا ذراعه، وبدؤوا حيطموا 

بقاعدة البندقية، اقترب وجه الشاب من الشاشة، صراخ األمل 

يبكي يف عينيه، ويكابر!

الشاب غري مصدق! سقطت السيجارة من فم وائل، وهو ينظر إىل 

ستار أسود غطى جدران الردهة ووجوه الناس، قام وائل برعب، 

اتسعت عيناه حىت احتوت الشاشة، صاح بغضب قاتل :

-!علي !علي

وركض باجتاه الشاشة!

قادمه ختونانه، يسقط على األرض، لتهرب الصور من عينيه، 

لكنه وحياربه اهلواء! حاول أن يبكي، أن يضرب األرض برجليه، 

ظلّ يصرخ بصوت مكتوم :

-!علي !17علي

التلفزيون يف وائلشهد أمريكا، وبعدما نزل وائل من األطائرة يف 

 من الفلسطني يقبضان ويعاقبان شديدان نييرى  الشابتعجب عندما املطار، و

168-167،ص: نفس املرجع17
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هو املعذبنيألن واحدا من اقلقواباجلنود اإلسرائيليني. حىت يشعر مصدوع

 الذي حيبه جدا. وسقط وائل  على األرض على الفور أخوه الشقيق الصغري

خيرج من فمه اسم أخيه :  علي.. علي ..

يندم على ما فعله وائل من اغمائه يف املستشفى وهو علم مابعد

:التايل. كما يوضح يف النصبالذهاب إىل أمريكا

ابتسم بسخرية مث فال لنفسه : (املوت خملوق ال يعرف التراجع! 

18يعطيين اهللا فرصة جديدة  ألكتشف حقيقة نفسي!).رمبا 

اىل املطار ويريد العودة اىل ويذهبللخروج من املستشفى وسرع

ما ال يريد أن ميوت سدى بعد معرفة ومازل مريضا وهوفلسطني بمنزله 

عاجز هيف فلسطني مع أسرته فقط، ولكنحدث يف نفسه والرغبة أن يعيش

ائرة اليت سيطريه من أمريكا اىل فلسطني.الطيسعد ت قبل أن اوأخريا م

ما زال وائل يقاوم، يشد على التذكرة، وحياول أن ينهض، اقترب 

منه رجل اإلسعاف، نظر إليهم، مد يده، حاولوا أن ميددوه على 

األرض، قاومهم! ض وحده، رفع التذكرة، دموعه بللتها، 

والتذكرة تسقط أمسك به رجل األمن.. مل يقاوم.. ابتسم باتياح، 

19من بني أصابعه.. ليموت واقفا!

170،ص: نفس املرجع18
173،ص: نفس املرجع 19
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ائل يف حالة خطرية من مرضه ن وأيرى الباحث يف االقتباس املذكور

إىل فلسطني على الرغم أن يعود حماولة على املتنوعةاألفكار ورأسه مملوء ب

اليت إشترىه وسقط التذكرة بني أصابعه وقد مات يف تذكرةإىلدموعهسقط

الده وأسرته ويف احلقيقة ال يريد وال يرجو أن ميوت يف ذلك مكان بعيد من ب

.املكان
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الباب اخلامس

خامتة

النتائج والتوصيات سجل يأن ريد الباحثي، ختام هذه الرسالة العلميةيف

الباحث يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.اليت حصل عليه

النتائج.أ

"لن أموت وبعد أن حبث الباحث عن الصراع النفسي يف الرواية 

جلهاد الرجيب. وجده الباحث نتائج البحث عن الصراع النفسي هي:سدى" 

من الناحية صورة الصراع النفسي يعين يريد وائل أن حيرر نفسه من كل .1

مانع كما منعت أسرته بالذهاب إىل أمريكا لبحث احلياة السعيدة. 

العوامل الصراع النفسي يف هذه الرسالة تنقسم إىل ثالثة أقسام من ناحية .2

وهي: التناقض بني اخليارات غري املتوافقة وارعبة، رغب وائل أن يبحث 

تتناقض بةرغيف احلياة السعيدة واحلب يف مكان بعيد وهو أمريكا، وهذا ال

برغبة أسرته. التردد والقلق يف مواجهة مشاكل، شعور التردد والقلق 

لذي يشعر وائل عندما يذهب إىل أمريكا لترك األسرة والبالد، يتذكر ا

وائل األسرة والبالد دائما. األمل اليت ال تتطابق بالواقع، يأمل وائل أن 
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يوجد احلياة السعيدة وحب احلقيقيا يف أمريكا لكن ما وجده وكله من 

عمل سدى.

التوصيات.ب

:كما التايلبعض التوصيات النافعة وهي يقدم الباحث

الرجاء من الطالب بكلية اآلدب والعلم اإلنسانية قسم اللغة العربية وآدا .1

"لن أموت سدى" جلهاد الرجيبروايةبحث األشياء األخرى يف يان 

كالنحو والبالغة واألسلوب والسياسة.

قسم اللغة العربية وأدا بكلية اآلداب والعلوم األنسانية ة بطلى علالرجاء.2

مهم مل يكن كثريا يف حبثه وألن النفسيالصراعمبسائل جيدايهتمواأن 

س.اجدا يف حياة الن

الكافية لكلية اآلدب واللغة تبة اجلامعة أن توفر املراجععلى مكالرجاء.3

.النفسيالصراعا يتعلق عن العربية وخصوصا فيم
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