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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berjudul Maqaayiisu Al-„atifah fi riwaayah “ Lan amuuta 

suda” (DirᾱsahTahlīliyah Al-Washfiyyah). Adapun masalah dalam penelitian ini 

yaitu kriteria perasaan yang terdapat dalam novel “Lan amuta suda”. Adapun   

teknik analisis yang digunakan dalam novel ini adalah metode deskriptif analisis. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam novel Lan Amuta Suda Karya Jihad 

Rajby terdapat 6 kriteria perasaan di antaranya : kebenaran rasa (sidqul ‘atifah), 

kekuatan rasa (quwwatul ‘atifah), keragaman rasa (tanawwu’ul ‘atifah), ketetapan 

rasa (sabatul ‘atifah), dan ketinggian rasa (sammuwul ‘atifah). 
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 الباب األول
 مقدمة

 أ.خلفية البحث

يتكوف األدب يف مجيع أشكالو وصوره من أربعة عناصر : العاطفة، اخلياؿ، 
ادلعٌت و األسلوب، وىذا يعٍت أف كل نوع من أنواع األدب ال يتحقق وجوده وال 

بناء على ذلك فإف األدب اجلاىلي شعر  1يلتظم كيانة إال بوجود ىذه العناصر.
العاطفة وخياؿ بارع من إنساف بدأت مشعة عاطفتو تًتعرع حينا بعد آخر. وجيب 
اف نقوؿ أيضا إف أدب امرئ القيس اليستثٍت عن زلورية العاطفة يف األدب 
اجلاىلي، شعره ينماز بالعتاء واجليشاف واذليجاف بشكل عاـ، وإذا كاف أدبو على 

من الفكرة، فإف مغزاه اجلوىري عاطفي ينبض باجليشاف واذليجاف نوع خاص 
 2دائما.

العواطف ىي ظواىر عادلية، ولكنها تتأثر بالثقافة. وبينما تكوف بعض 
العواطف عادلية ويتم ذبربتها بطرؽ شلاثلة كرد فعل على أحداث شلاثلة يف مجيع 

____________ 

)القاىرة: كلية اللغة العربية جامعة  النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه،عبد الرحيم عبد الرب،  طو  1
 133ـ( ص: 1999األزىر 

، رللة جامعة بابل للعلـو اإلنسانية، تجليات العاطفة و التفكر في شعر امرئ القيسزىَت عبيد،  صفا  2
 439، ص:2119: 5، العدد 27اجمللد 
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داث سابقة والطريقة الثقافات، تظهر عواطف أخرى اختالفات ثقافية كبَتة يف أح
اليت جيربوهنا هبا وردود األفعاؿ الناذبة عنها والطريقة اليت ينظر هبا اجملتمع  احمليط 

كانت العاطفة عنصر من عناصر األدب األربعة وىي احلالة اليت تتشبع فيها .ذلا
نفس األديب دبوضوع ما تنفعل بو نفسو، ويتأثر بو كيانة ووجدانو، ويظهر ذلك يف 

فعاالت شيء كاحلب والبغض والسرور واحلزف والشوؽ واحلنُت، والرجاء صورة ان
 3واخلوؼ، والطمع والفرغ وىي تعد من دواعي الشعر اليت ينجس منها.

إف العاطفة حيمل أبعاد كبَتة، ال ديكن زبيل عامل دوف عواطف، وىو 
ئما اإلحساس الصايف النابع من نفس اإلنساف، وكل ما نقـو بو يف احلياة صلد دا

دلسة من العاطفة حىت يف األعماؿ األدبية، فمهما حاوؿ الكاتب أو الروائي أف 
يكوف موضوعيا ويبتعد قدر اإلمكاف عن الذاتية، إال أنو حُت نقـو بدراسة أو قراءة 
األعماؿ األدبية صلد تلك اللمسة اخلاصة بو، وىي عاطفة اليت وضعها يف إبداعو 

َته ذلذه العاطفة، فالروائي أو األديب إنساف ولكل نظريتو وربليلو اخلاص وتفس
بالدرجة األوىل لو عواطفو وأحاسيسو اخلاصة، وأكيد مهما حاوؿ إخفائها فإهنا 

____________ 

 139ص:نفس ادلراجع 3
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تظهر يف كتاباتو إما بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، فعلى الناقد أف يربز أو يكتشف 
 4تلك العواطف من خالؿ دراستو لتلك األعماؿ األدبية.

العاطفة عند أمحد الشايب فهي احلزف الذي سيطر على نفس الشاعر وأما         
فبعثو يف مرثيتو، ولكن ىذا احلزف العاـ ازبذ ألوانا سلتلفة، وعجز جلساؤه وندماؤه، 
وعجب لغدر اإلبن بأبيو واستعانة األجنيب على القريب. وسخط على ىؤالء 

اخلالفة تؤوؿ إىل عاقل من  وأف أمور العادين. ورغبة أال ينعم أحدىم بًتاث اخلليفة
بينو. فالعاطفة ىنا أشبو بالنغمة اليت تسمعها من األدوات ادلوسيقية معامهما 

العاطفة انفعاؿ قومي يتجمع حوؿ شخص   5زبتلف األحلاف بُت األدوات منفردة.
أو شيء أو معٌت معُت ويرتبط بو كعواطف احلب والكره والصداقة والطموح 

ـ الذات. وتتكوف العاطفة من تكرار اتصاؿ الفرد دبوضوع والوطنية وعاطفة احًتا
 العاطفة مواقف سلتلفة، ترضي فيو دوافع سلتلفة وتثَت يف نفسو مشاعر مؤدلة مريرة.

العاطفة قد ترتبط بأمر زلسوس فتوصف بأهنا عاطفة حسية مثل عاطفة زلبة االـ، 
وي فتوصف وعاطفة الصداقة، وعاطفة الوالء للوطن. وقد ترتبط بأمر معن

____________ 

جامعة جباية كلية اآلداب  لياسمينة صالح،عاطفة الصمت في رواية بحر الصمت  صربينة طراكي،  4
 62، ص: 2113واللغات قسم اللغة واألدب العريب، 

      27ـ(، ص  1976)القاىرة: مكتبة النحضة ادلصرية،  ، أصول النقد األدبي،أمحد الشايب 5
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بأهناعاطفة معنوية، كعاطفة زلبة العدؿ واألمانة والكراـ، كالعاطفة الكراىية الظلم 
 6واخليانة والبخل والرذيلة.

أما مقاييس العاطفة ىي احلالة الوجدانية اليت تدفع اإلنساف للميل إىل 
الشيئ، أو االنصراؼ عنو، وما يتبع ذلك من حب أو كره، سرور أو حزف، ورضى 

ب. وتتجلى أمهية العاطفة من حيث إهنا سبثل نقطة البدء يف العمل األديب، أو غض
فلو مل تتحرؾ مشاعر ضلو ذلك ادلوقف دلا أبدع فيو ىذا الشعر. تقاس العاطفة من 
خالؿ عدة مقاييس أبرزىا: اوال ىي مقياس الصدؽ أو الكذب. ثانيا: مقياس 

 7القوة أو الضعف.

ألفتها جهاد الرجيب يف  الروايةىي  رجيبالرواية "لن اموت سدى" جلهاد  
وربكي  1993مناسبة ادلسابقة اليت نظمتها رابطة األدب اإلسالمي العادلية لعاـ 

"وائل" الذي ترؾ أرضو وزبلى عن حقو وىو  .ىذه الرواية عن الوطنية يف فلسطُت
يف فلسطُت من أجل أمواٍؿ ديلئ هبا جيوبو الفارغة، ومن أجل حب زائف ربطو 

شخصية الثانية"جُت"، اإلمرأة األمَتكية. وكاف وائل على استعداد لتحديد الفكر بال
والضمَت واحلب  بأرضو فلسطُت. حىت تفضل ترؾ األـ، واألسرة. الذي كاف حيبها 

____________ 

 151الطبعة األوىل، ص  نظرية األدب،شكري عزيز ادلاضي، 6
قسم العلـو  النقد للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني،البالغة و زلمد بن علي الصامل،   7

 41الشرعية و العربية، ادلملكة العربية السعودية وزارة الًتبية والتعليم التطوير الًتبوي، ص: 
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جدا للحصوؿ على وفرة من الدوالرات، ألنّو يرغب يف أف يغَتمن بؤس حياهتم إىل 
ىو متوقع، والرغبة وائل معارضة من  حياة السعيدةيف ادلستقبل. ومع ذلك، كما

مع ىذا،  أسرتو اليت تقدر احلياة ىي اجلهاد و الشهادة ىي أغلى من احلياة نفسها.
صلد هتتم الباحثة دبناقشة "مقاييس العاطفة يف ىذه الرواية جلهاد الرجيب" ألف ىناؾ 
مسو  العواطف منها صدؽ العاطفة، قوة العاطفة، ثبات العاطفة، تنوع العاطفة و

العاطفة. يف رواية تصبح العواطف مهمة، ألنو مع العاطفة يف رواية القصص 
شة ستكوف الرواية أكثر إثارة وتشجع العمل واحلوار بُت الشخصيات. سبت مناق

مثَتة لإلىتماـ للغاية ألهنا ديكن أف  "موت سدىالعواطف الواردة يف رواية "لن أ
ربمل القلوب و اإلدياف قارؤوف لتذكر ادلوت دائما. وباإلضافة إىل ذلك حثة جهاد 

"لن اختار الباحثة رواية  الرجيب على حسن ادلعاملة وال خياؼ ادلوت يف سبيل اهلل.
فيها ا، و العواطف ألف ىناؾ عالقة بينهم وربليلها عن أموت سدى" جلهاد الرجيب

 قـو بالتحليل العاطفة. تريد الباحثة أف تمليئة العاطفة . ولذلك 

 ب. مشكلة البحث

أما مشكلة البحث اليت سوؼ رباوؿ الباحثة توضيحها يف الرسالة فهي: ما 
 ىي مقاييس العاطفة يف الرواية "لن اموت سدى" جلهاد الرجيب؟
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 ج. الغرض من البحث

البحث إىل ربقيق الرسالة فهو: دلعرفة أما غرض البحث اليت تسعى ىذا 
 مقاييس العاطفة يف الرواية "لن اموت سدى"

 معاني المصطلحاتد. 

 : جدير للباحثة أف تشرح معاين ادلصطلحات اٌليت تتضٌمنها ادلوضوع كما يلي

عطف : و  يعطف عطفا. ورجل عطوؼ-لها من عطفالعاطفة أص .1
وأما العاطفة اصطالحا  8غالبة.ديحي ادلنهزمُت. العاطفة: الرحم، صفحة 

فهي احلالة الوجدانية اليت تتميز باإلسقرار والدواـ وبعدـ العنف والثورة 
اللذين دييزاهنا عن االنفاؿ. ويًتتب على وجود ىذه احلاؿ ادليل إىل 

 9الشيء أو االنصراؼ عنو. 

 . مقاييس العاطفة2

و األديب دبوضوع ما تنفعل بتشبع فيها نفس تىي احلالة اليت  مقاييس العاطفة     
كاحلب   يئويظهر ذلك يف صورة انفعاالت ش .نفسو، ويتأثر بو كيانة ووجدانو

____________ 

8
 213، ص: 6اجمللد  ـ(،2113)القاىرة: دار احلديث،  ، لسان العرب،بن منظورا 

(، 1948لبناف  مكتبة ، )بَتوتالمصطالحات العربية في اللغة واألدبمعجم رلدي وىبة وكامل ادلهندس،  9
  242ص: 
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ؼ والطمع والفرغ وىي تعد والرجاء واخلو  والسرور واحلزف، والشوؽ واحلنُتوالبغض 
 11حس منها.لباليت ي وابيعتالشعر الىت هتيجو، وي يمن دواع

 . رواية لن أموت سدى3

الرواية اليت ألفتها جهاد الرجيب يف مناسبة ادلسابقة اليت نظمتها رابطة      
وربكي ىذه الرواية عن الوطنية يف  1993األدب اإلسالمي العادلية لعاـ 

يف ىذه الرواية ربكى عن الشباب الفلسطُت "وائل" الذي ترؾ أرضو فلسطُت. 
وبو الفارغة، ومن أجل وزبلى عن حقو يف فلسطُت من أجل أمواٍؿ ديلئ هبا جي

حب زائف ربطو بالشخصية الثانية"جُت"، اإلمرأة األمَتكية. وكاف وائل على 
استعداد لتحديد الفكر والضمَت واحلب  بأرضو فلسطُت. حىت تفضل ترؾ األـ، 
واألسرة. الذي كاف حيبها جدا للحصوؿ على وفرة من الدوالرات، ألنّو يرغب يف 

حياة السعيدةيف ادلستقبل. ومع ذلك، كما ىو متوقع، أف يغَتمن بؤس حياهتم إىل 
والرغبة وائل معارضة من أسرتو اليت تقدر احلياة ىي اجلهاد و الشهادة ىي أغلى 

 من احلياة نفسها.
 
 

____________ 

 133ص:نفس ادلراجع 11
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 . الدراسات السابقة

جلهاد  "لن أموت سدى"  العاطفة يف الرواية أما الدراسات السابقة عن
حثوا عن نظرية سيكولوجيا األدب، الرجيب مل يبحث أحد، ولكن بعضهم يب

 واألخروف حبثوا عن العاطفة يف الرواية األخرى،  ومنهم كما يلي:

 11ـ(2115منور ) .1

مأسأة زينب" لعلي أمحد باكثَت. "موضوع ىذه الرسالة العاطفة يف رواية 
ومن النتائج اليت وصل إليها الباحث عن مقاييس العاطفة ىي العاطفة، وتنوع 

 العاطفة، وثبات العاطفة واستمرارىا، ومسو العاطفة.العاطفة، وقوة 

 12(2119دوي افري داويت ) .2

عرس اجملد" لعمر أيب ريشة.  ومن "موضوع ىذه الرسالة العاطفة يف رواية        
النتائج اليت وصلت اليها الباحثة عن أنواع العاطفة ىي تنقسم إىل قسمُت: أوال، 

 . األدليةالعاطفة الشخصية. ثانيا، العاطفة 

____________ 

)بند أتشيو: كلية اللغة العربية وأدهبا جبامعة  العاطفة في رواية "مأساة زينب" لعلي أحمد باكثير،منورة، 11
 ـ(2115الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 

)بندا أتشية: كلية اللغة العربية  واية "عرس المجد" لعمر أبي ريشة،العاطفة في ر دوي افري داويت،  12
 ـ(  2119وأدهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية  
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 13(2117إبن حباف ) .3

موضوع ىذه الرسالة الصراع النفسي يف رواية "لن اموت سدى" جلهاد          
من الناحية صورة الصراع النفسي يعٍت الرجيب. ومن النتائج اليت وصل إليها الباحث 

يريد وائل أف حيرر نفسو من كل مانع كما منعت أسرتو بالذىاب إىل أمريكا لبحث 
 سعيدة.احلياة ال

   14ـ(2117سرى نوفا وحيوين )  .4

" دلصطفى لطفى ادلنفلوطى. ماجدولينموضوع ىذه الرسالة العاطفة يف رواية "     
ومن النتائج اليت وصلت إليها الباحثة عن مقاييس العاطفة ىي صدؽ العاطفة، قوة 
العاطفة، مسو العاطفة و تنوع العاطفة. وأما صدؽ العاطفة يتمثل يف حب استيفن 
حلبيبو أكثر من حبو لنفسو، وقوة العاطفة يتمثل يف احلب العميق استيفنو خياؼ 
فقد حبيبو، ومسو العاطفة يتمثل عن مسو األخالقية استيفن الذي بذؿ نفسو أجل 

 أىل القرية، وتنوع العاطفة يتمثل بالسرور واحلزف والغضب والتيئس والنداـ. 

____________ 

)بندا أتشية: كلية اللغة العربية  الصراع النفسي في رواية "لن أموت سدى" لجهاد الرجبي،ابن حباف،  13
 ـ(  2117وأدهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية  

)بندا أتشيو: كلية اللغة  العاطفة في رواية "ماجدولين" لمصطفى لطفي المنفلوطي،سري نوفا وحيوين،  14
 ـ(2117العربية  وأدهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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نظر إىل ادلوضوعات السابقة ذكرىا، كانت مل يًتكزا البحث احلاصب فيما       
 . ينعاو دبقاييس العاطفة يف رواية "لن اموت سدى" جلهاد الرجيب 

 منهج البحث .ؤ

أما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة ذلذا البحث فهو منهج البحث 
يف الرواية لن أموت سدى  الوصفية التحليلية حيث أف تقـو الباحثة بتحليل العاطفة

جلهاد الرجيب. وأما جلمع ادلعلومات والبيانات احملتاجة اليت ربتاج الباحثة، فتعتمدىا 
على طريقة البحث ادلكتبػى بإلطالع على الكتب العلمية ادلختليفة ادلتعلقة خبطة 

 الرسالة ادلبحوثة من الكتب األدبية وادلقاالت وغَتىا شلا تتعلق بادلوضوع.
  الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت وأما

قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدآب، جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، 
 بندا آتشية ىو كتاب : -دار السالـ

 
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”. 
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 الباب الثاني
 ترجمة جهاد الرجبي

على ثالثة ادلباحث. ادلبحث األوؿ أف تبحث  ةريد الباحثيف ىذا الباب، ت
 ودراستها حياهتا جهاد الرجيب نظرا على نشأهتا و  حياهتا ترمجة يتحدث عن

، ومنشوراهتا واجلائزات اليت حصلت عليها مؤلفتهاوادلبحث الثاىن يتحدث عن 
 يتحدث عن حملة العامة عن الرواية.وادلبحث الثالث 

 
 ودراستها حياتهاو  نشأتهاأ.

اتبة جهاد الرجيب ُولدت الك 1.جهاد الرجيب إمسها جهاد عبد الرحيم الرجيب
روائية وإعالمية . عّماف، األردفيف منطقة عظيمة  من 1968أوؿ يف شهر كانوف 

العديد من ادلؤلفات تكتب يف األدب السياسي وتعمل يف اإلعالـ ادلسموع لديها 
  2يف الرواية والقصة القصَتة وكذلك أدب الطفل.

____________ 

، 1)عّماف: دار الضياء للنشر والتوزيع، ط ،معجم األدباء اإلسالميين المعاصرينأمحد اجلدع،   1
  .252، ص1ىػ(، ج1421

 12:22، 2222دمسبَت  12احلوار عرب انتغراـ، تاريخ الدخوؿ:  2
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و جنحت على  1987حصلت على الثانوية العامة من األردف عاـ 
. كما جنحت على ماجستَت يف اإلرشاد النفسي 1992بكالوريوس زراعة عاـ 

. كتبت يف رللة فلسطُت ادلسلمة حتت 2224والًتبوي من اجلامعة األردنية عاـ 
عملت مساعدة حبث و تدريس  .2229 – 1993اوية بعنواف "مع الغروب" من ز 

يف اجلامعة األردنية. عندىا أكثر من سيناريو فيلم وثائقي مثل: أطفاؿ اإلنتفاضة و 
نالت عدة جوائز عن قصصها، وتعد من الروائيات ادلهتمات  3شباب احلق.

 بالقضية الفلسطينية. 
 

 اخلربات العملية: 
  أو السعودية.  ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة ماسةعملت معدة 
 األردف. /عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة حياة إؼ. إـ 
  عملت مساعدة حبث وتدريس يف اجلامعة األردنية كلية الزراعة قسم

 اإلرشاد الزراعي.
اإلضافة إىل عملها كروائية تعمل يف شركة يف ومي لتنسيق احلدائق بىي و 

 وإعالمية، ورئاسة جلنة الطفل يف رابطة ادلرأة الفلسطينية يف اخلارج. 

____________ 

3
 http://www.kataranovels.com/novelis/ الرجبي -جهاد  /, 3 Desember 0202, 05:52 
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 وىي:
 .عضو رابطة الكتاب األردنيُت 
 .عضو إحتاد الكتاب العرب 
 .عضو رابطة األدب اإلسالمي 
 .عضو رابطة ادلرأة الفلسطينية يف اخلارج 
 .4عضو االئتالؼ العادلي للقدس وفلسطُت 

 
 مؤلفاتهاب.

ومتنوعة. ومن أشهر  كثَتة امؤلفاهتاد الرجيب ىي كاتبة مشهورة و جه
 :منها مؤلفتها

 1993دلن حنمل الرصاص )رلموعة قصصية(، .1
وىي رلموعة قصصية كتبت من وحي االنتفاضة األوىل، وجّلها قصص من  

أرض الواقع، صّورت ادلقاومة يف الشوارع، ونقلت بطوالت الصغار وقسوة احملتل يف 
التعامل مع حجارهتم، كما وأظهرت تصاعد رفض الفلسطينيُت للقهد، ومطالبتهم 

____________ 

4
 12:11، 2222دمسرب  9انتغراـ، تاريخ الدخوؿ: احلوار عرب  
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ع الوقت دلقاومة منظمة بًتاهبم وحريتهم من خالؿ العصياف ادلدين الذي حتوؿ م
 شعبيا.

لندف وقد دتت ترمجة ىذه اجملموعة إىل اللغة /وىي من منشورات فلسطُت ادلسلمة
مرفق صور للنسخة الًتكية من الكتاب  الًتكية، ومت نشرىا وتسويقها يف استنبوؿ.

 للوقوؼ على ادلعلومات اخلاصة بو.
 
 (2223رحيل). 2

مبدينة اخلليل حتديدا حتكي حكاية امرأة رواية تدور أحداثها يف فلسطُت  
عهد العثمانيُت ألٍب غائب يف احلرب ويف أسرة تتوقف للذكور. ديوت  تولد يف هناية

الوالد يف احلرب، وجترب األـ على الزواج من شقيق زوجها الذي يصغرىا بكثَت، 
لتتمكن من البقاء بالقرب من طفلتيها يف ظّل رلتمع ظامل للمرأة تنعدـ فيو 

وال ديكن لشعب أو يتحرر من حرّيتهاوقدرهتا على اختاذ قرارات ترتبط مبصَتىا. 
   5احملتل إال إذا كسر قيوده الداخلية.

 

____________ 

5
 45: 12: 2222دمسبَت  22احلوار عرب اديليك، تاريخ الدخوؿ:  
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 (2223الصحراء ) .3
تتحدث الرواية عن القبائل اليت كانت تعيش يف الصحراء ومنها قبائل قوية  

ادلوارد، والقبائل القوية ومنها ضعيفة، كانت القبائل الضعفية يعانوف من اجلوع وقلة 
والقبائل تتكوف من  ىي اليت تعيش فاف البقاء لالقوى وال عدؿ يف الصحراء،

طبقات سادة وعبيد والسادة يقوموف باضطهاد العبيد بال قلب وبال رمحة ونسوا 
اهنم عبيد لدى شيخ القبيلة، وتروي عن رجل غٍت ورث ثروتو من ابيو وكاف رحيم 

عبيد دتنوا اف يكونوا عنده عبيد، وحياوؿ البطل اف يبحث عن حىت اف كل البعبيدة 
 احلقيقة وعن العدؿ يف الصحراء.

 2227)قصة منشورات ادلؤسسة العربية للدراسات األردف(،  . أينا قتل اآلخر4
 2223، . اليقُت )رلموعة قصصية(5
 1993. زلاكمة يف الغابة )قصة لألطفاؿ(، 6
 

 اجلوائز اليت حصلت عليها :
اجلائزة األوىل عن رواية )رحيل( يف مسابقة فلسطُت للرواية واليت نظمتها  .1

 مؤسسة فلسطُت للثقافة.
 .2212جائزة نازؾ ادلالئكة لألدب عن قصة )اليتيمة(  .2
 اجلائزة األوىل عن قصة )صوب الوطن( يف الواليات ادلتحدة األمريكية. .3
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يت نظمتها رابطة اجلائزة األوؿ عن رواية )لن أموت سدى( يف ادلسابقة ال .4
 األدب اإلسالمي العادلية.

 جائزة القصة القصَتة يف دمشق عن قصة )البحار تسأـ لوهنا(. .5
جائزة القصة البيئية واليت نظمتها اجلمعية األردنية دلكافحة تلوث البيئة  .6

 قصة )زلاكمة يف الغابة(.بتمويل كندي عن 
مسابقة يـو  عن مقالة )القدس وانتفاضة األقصى( يفاجلائزة األوىل  .7

 القدس العادلي يف عماف.
 اجلامعة األردنية./جائزة القصة القصَتة .8

  
 ادلنشورات :

وقد دتت  1993 دلن حنمل الرصاص" عاـاجملموعة القصصية بعنواف " .1
ترمجة ىذه اجملموعة إىل اللغة الًتكية وكاف الكتاب األكثر مبيعا يف 

 استنبوؿ سنة النشر.
 رلموعة قصصية بعنواف )اليقُت(  .2
 رواية بعنواف )أينا قتل اآلخر؟( .3
رواية بعنواف )لن أموت سدى( حاصلة على جائزة رابطة األدب  .4

 اإلسالمي العادلية.
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 حاصلة على جائزة مؤسسة فلسطُت للثقافة. رواية بعنواف )رحيل( .5
 رواية بعنواف )الصحراء(. .6
 قناديل االقصى أو عمل مشًتؾ. .7
 لن أموت سدى، رحيل، الصحراء، صوب الوطنالروايات :  .8
 ة لألطفاؿ بعنواف : " من ىدي القرأف " يسلسلة قصص .9

سيناريوفيلم وثائقي بعنواف )أطفاؿ االنتفاضة( وقد مت عرضو عرب  .12
 الفضائيات.

مت عرضو عرب سيناريو فيلم وثائقي بعنواف )شباب احلق( وقد  .11
 الفضائيات.

ت األطفاؿ يف العديد من يد من القصص وسيناريوىانشرذلا العد .12
 العربية ادلطبوعة واإللكًتونية. ادلقاالت

 يف الصحف واجملالت العربيةيد من القصص وادلقاالت نشرذلا العد .13
 ادلطبوعة واإللكًتونية.

كتابة مقالة بزاوية ثابتة يف عدة رلالت أمهها زاوية مع الغروب يف  .14
 صفحة القدس. رللة فلسطُت ادلسلمة. ومقاالت القدس يف اجلزيرة نت

 النشاط اإلعالمي :
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قدمت بقلمها وصوهتا قصصا لألطفاؿ عرب برنامج إذاعي لألطفاؿ يف  .1
 إذاعة عماف. 

وىو برنامج /إعداد وتقدًن برنامج )واحة األدب( إذاعة حياة إؼ. إـ .2
 حواري مسجل يستضيف األدباء لعرض أجزاء من سَتهتم وإبداعاهتم.

برنامج  وىو/ر( إذاعة حياة إؼ. إـإعداد وتقدًن برنامج )الصوت اآلخ .3
حواري )مباشر على اذلواء( يهتم بقضايا ادلرأة ودينحها الفرضة للتعبَت 

 عن بقضاياىا داخل االستديو.
وىو برنامج  /)على جناح الوقت( إذاعة ماسة  إعداد وتقدًن برنامج .4

أديب ثقايف منوع، ويستضيف أديبات وإعالميات من السعودية ومن 
 الوطن العريب. 

 وثقافية يف الوطن العريب وخارجو. ادلشاركة يف مؤدترات أدبية .5
 ادلشاركة يف أمسيات قصصية تنظمها األندية والروابط األدبية ادلختلفة.  .6
ثقافية وملتقيات ادلشاركة يف أمسيات قصصية بدعوة من مهرجانات  .7

 .أدبية يف األردف وخارجو
صحفية عرب عدد من الصحف واجملالت العربية ادلطبوعة لقاءات  .8

 واإللكًتونية.
 عرب عدد من اإلذاعات يف الوطن العريب وخارجو.لقاءات إذاعية  .9
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لقاءات تلفزيونية بدعوة من عدة قنوات فضائية، منها اجلزيرة، التلفزيوف  .12
 الًتكية. ART، القدس، األقصى، الَتموؾ،  األردين

ادلشاركة يف العديد من ادلؤدترات العربية والدولية بأوراؽ عمل حبثية حوؿ  .11
 األدب واألدب ادلقاـو وأدب العودة.

 إلقاء احملاضرات يف رلاؿ األدب واإلعالـ. .12
 تقدًن دورات لتعليم فن كتابة القصة. .13
لتعليم يف مؤدتر دويل حوؿ تأثَت اءة و ادلشاركة بورقة عمل بعنواف القرا .14

التعليم على فرص العمل بتنظيم من أكادديية الشباب العريب واألدلاين 
 6للدراسات العلمية واإلنسانيات.

 أىم الدورات :
دورة كتابة السيناريو للدراما والسينما بتنظيم مشًتؾ من منتدى الفيلم  .1

بإشراؼ ادلخرج ادلغريب وادلركز األورومتوسطي للسينما والسمعي والبصري 
 ادلغرب. /زات)زلمد العسلي( ورزا

دورة يف اإلخراج التلفزيوين )كيف تصنع فيلما تسجيليا(، مركز احللوؿ  .2
 اإلدارية ادلخرج إياد الداود.

____________ 

6
 12:22، 2222دمسبَت  11، تاريخ الدخوؿ: كيلاحلور عرب إم 
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 الدراسات والنقد:
هبا الباحثة ادلاليزية جهاد الرجيب حصلت دراسة نقدية حتليلية ألعماؿ  .1

 تَت من اجلامعة اإلسالمية العادلية ماليزيا. خدجية وايب على درجة ادلاجس
دراسة نقدية لرواية )لن أموت سدى( يف كتاب متابعات نقدية للرواية  .2

 العرابية.
 قراءة يف رواية )رحيل( للروائية جهاد الرجيب بقلم زلمد عباس عرايب. .3
قراءة حتليلية يف رواية رحيل لألدبية جهاد الرجيب بقلم ىياـ ضمرة  .4

 األردف.
 جهاد الرجيب قلم امرأة خيتزؿ الروعة بقلم كوثر الشريفي اليمن. .5
 قراءة يف بعض األعماؿ الروائية جلهاد الرجيب زلمد عباس عرايب مصر. .6
 قراءة يف رواية )لن أموت سدى( بقلم أروى الرباىيم. .7
 عرض لرواية )لن أموت سدى( جلهاد الرجيب بقلم مشس الدين درمش. .8

 والقراءات ألعماؿ ادلؤلفة يف مواقع سلتلفة.ىناؾ العديد من الدراسات 
تعمل الباحثة الًتكية جينا على إعداد دراسة حوؿ الرواية )لن أموت  .9

      7سدى( للحصوؿ هبا على درجة ادلاجستَت من جامعة استنبوؿ.

____________ 

1
  15:24، 2222دسمبير  21الحوار عبر انتغرام، تاريخ الدخول:  
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 ج. لمحة عامة عن رواية "لن أموت سدى"
ـ.  1993لعاـ يف ادلسابقة اليت نظمتها رابطة األدب اإلسالمي العادلية 

ىذه رواية قصَتة تتحدث عن حالة التناقص اليت يعيشها الفلسطُت بسبب التباين 
بُت ما يسعى إليو الفلسطينيوف يعٌت ىي قصة وائل الذي قرر التخلي عن وطنو 

واذلرب بعيدا إىل أمريكا. احلرب سلبتو طفولتو، أحالمو، وجد نفسو  –فلسطُت 
من اجل حتقيق ما أصبح ال حقا ال يؤمن بوجوده.  صبيا تعتنق يداه احلجارة، يقاتل

عاش اإلنتفاضة. اختلس من ادلوت نفحات مرات عدة حىت قرر اف يركن إىل ظل 
  8اليأس. أصبح وببساطة ال يؤمن بصمود األمل أماـ الرصاص.

أفضل األجزاء تلك إيل حتتوي على حوارات بُت وائل )الشخصية الرئيسية( 
يث تناقش تلك األخَتة نظرهتا عن اإلسالـ والغرب. كاف وبُت العجوز األمركية ح

حواره مع السيدة العجوز األمريكية يف الطائرة مبثابة اذلدنة اليت استطاع أخَتا أف 
ينظر من خالذلا إىل نفسو، رغم زلاوالت علّي يف أف خيًتؽ الفراغ ليحاصره بغضبو، 

 كانت مؤمنة، وعطوفة، أوصلتو إىل ذاتو دوف أف يشعر.
ما لبث أف أدرؾ مبجرد وصولو إىل نيويورؾ كم كاف سلطئا! أدرؾ حُت و 

شاىد علّي يف شاشات التلفازكم ىي احلياة ىنا موت! وكم ىو ادلوت ىناؾ يف غزة 

____________ 

1
 12:32، 2222دسمبير  22، تاريخ الدخول: الحوار عبر ايمليك  
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بألف حياة ىنا!قرر مرة أخرى، أنو لن ديوت سدى! لن يؤثر نيويورؾ على غزة مبا 
 تبقى لو من قلبو وأنفاسو، وقرر الرجوع!

لب عليها احلوارات ادلطولو واليت تبث من خالذلا الكاتبة افكارىا ومفاىيما الرواية تغ
 ادلتعلقة باجلهاد، ادلوت، التضحية، الوطن وغَتىا الكثَت.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري عن مقاييس العاطفة

باإلطار النظري عن  ا يتعلقيف ىذا الباب تريد الباحثة أن تركز الكالم فيم 
 .ومقاييسها العاطفة ركب من مفهوموىي ت  العاطفة

  مفهوم العاطفةأ.

وىي أىم العناصر وأقواىا ىف طبع األدب بطبعو الفٌت،   Emotionالعاطفة 
ولكن جيب أن يالحظ أن اآلثار األدبية ختتلف ىف درجة اشتماذلا على العاطفة، 

العاطفة ىي عنصر  1فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة لشر حقائق.
أساس من عناصر األدب فهو الذى يعرب عن شعور األديب وإحساسو كما يقوم 

إثارة شعور اآلخرين وإحساسهم جتاه ىذا اإلنتاج األديب، فال جتد متعو باجلمال ب
تفتح منافذ احلياة والكون والروح أمام اإلنسان، وىي العاطفة  2إال من ىذا العنصر.

 وال بد فيها إذن من الصدق واحليوية واالستواء والنشاط واالعتدال والصحة.

____________ 

 22(، ص:1994، )القاىرة، ادلكتبة النهضة ادلصرية، الطبعة العاشرة أصل النقد األدبىأمحد الشايب،   1
)قسم الدراسات العربية جبامعة والية  العاطفة والخيال في شعر غنيمي البرناوي،ازلمد احلاج ميدغو،  2

 3(، ص:2115يويب 
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العاطفة، اخليال، ادلعٌت  وىي أربعة أقسامالنقاد قد قسموا عناصر األدب إىل 
عنصر ىام ىف األدب  العاطفة. فالعاطفة ىي فهي وعهافرع من فر واألسلوب . أما 

و أظهر ميزة ىف األدب، ويف بعض أنواع األدب تكون احلاجة إليها أشد من أي 
اليت حتدث عن شعور الكاتب وتثري شعور القارئ عنصر آخر. العاطفة ىي 

وتعريف اآلخر ىي اليت تتشبع نفس  3مشاعر احلياة وأعمقها. وتسجل أدق  
األديب أو الشاعر من احلالة النفسية وتئثر فيها تأثريا قويا يدفعو إىل التعبري عن 

والكون والروح أمام اإلنسان، وال بد والعاطفة ىي الىت تفتح منافذ احلياة  4مشاعره.
 فيها إذن من الصدق واحليوية واالستواء والنشاط واالعتدال والصحة. 

كلمة انفعال ولكن ىو  قابلها يف العربيةاإلجنليزية ت من  Emotionكلمةكانت  
لشيوعها على األلس يف الدراسة األدبية، ولقرهبا من معٌت آثرت كلمة العاطفة 

دلعاجم ىو معروف يف علم النفس، يف  منهما ظاىرة وجدانية كما االنفعال إذا كل
حني تفسرىا كلمة  Emotionاإلجنليزية تفسر كال من الكلمتني باألخرى فتضع أمام 

Sentiment  ىذا ما يسر علينا الكلمتان متقاربتان، و وىذه معنها العاطفة، ولكن ىي

____________ 

 24، ص4(، ط1972ادلصرية، )القاىرة: مكتبة النهضة النقد األدبى، أمحد أمني،   3
ه 1415)القاىرة: دار ادلصرية اللبنانية، مدارس النقد األدبى الحديث، زلمد عبد ادلنعم خفاجى،   4

 51:م(، ص1995
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ار ما يشاء يف إستعماذلا تادلشهورة، وللقارء، أو الباحث أن خيإستعمال الكلمة 
 5الدارسون. يبني مراده حىت يفهمل

العاطفة عند طو عبد الرحم ىي احلالة اليت تتشبع فيها نفس األديب 
ويتأثر بو كيانة ووجدانو، ويظهر ذلك يف صورة صمبوضوع ما تنفعل بو نفسو، 

انفعاالت شيئ كاحلب و البغض والسرور واحلزن والشوق واحلنني والرجاء و اخلوف 
 6هتيجو، ويتابيعو الىت يلبحس منها.والطمع والفزع وىي تعد من دواعي الشعر اليت 

حالة شعورية تندفع من النفس البشرية أثر رأي زلمد الًتبوي: أن العاطفة ىي على 
شهد يؤثر فيو. ىي تقابل العقل وال توافقو، فما انفعاذلاحبدث تراه أو تسمعو أو مب

 7يراه العقل غريما هتواه العاطفة. 

____________ 

2
 181( ص 7، ط1976)القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية، أصول النقد األدبي، أمحد الشائب،  

 
)القاىرة: كلية اللغة العربية جامعة  العرب أصوله ومناهجه،النقد األدبي عند طو عبد الرحم عبد الرب،  6

 133م( ص: 1999األزىار، 
 216،ص.لبنان:الجزء الثاني، مجهواللسنة( )المعجم المفصل في األدبزلمد الًتجني،  7
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إن العاطفة ىي أىم العناصر وأقواىا يف طبع األدب  قال أمحد الشائب
بطابعو الفٌت، ولكن جيب أن نالحظ أن اآلثار األدبية ختتلف ىف درجة اشتماذلا 

 8على العاطفة عند تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة لشر حقائق.

ويف أنواع األدب تكون د أمني ىي أظهر منيزة ىف األدب، العاطفة عند أمح
العاطفة يف فن الشعر ىي احلالة اليت تتشبع  9إليها أشد من أي عنصر آخر. احلاجة

فيها نفس األديب والشاعر مبوضوع أو فكرة أومشاىدة، وكذالك تؤثر فيو تأثريا 
تبدأ حنو شيئ أو شخص مث قويا يدفعو إىل التعبري عن مشاعره واإلعراب. والعاطفة 

والعلم والفن مثال، وككراىية الظلم تتدرج فتظهر حنو معٌت رلرد، كحب احلرية، أ
واالستبداد، وىي اليت تطبع اإلنسان بطابع خاص، وتوجو رلهوده وتسوقو لعمل 

فن والعلم والتضحية وماشابو معني، ومن العواطف ما يسمو بالنفس، كحب ال
ألدىب فهي عنصر من أىم فالعاطفة ىي االنفعال، ذلا أمهيتها ىف النص ا ذلك.

 11عناصره.

____________ 

 31نفس ادلكان، ص  8
9
 33م(ص1968، 3)بريوت: دار الكتاب العرىب  ى،النقد األدبأمحد أمني،  

م(، 1995)القاىرة : الدار العصرية البذانية مدارس النقد األدبى الحديث، زلمد عبد ادلنعم خفاجى،  11
 44ص: 
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عاطفات و عواطف مجع من عاطفة، والعاطفة أصلها عطف يعطف عطفا.  
العاطفة لغة العطف مبعٌت اإلشفاق وادليل واحلنو، ومعاين العطف تصريفاهتا ال 
ترتبط ارتباطا قويا مبا ىو سائد اليوم عند الناس من معٌت العاطفة، ولكن ذلا هبا 

أليم أو سار، ثابت مستقر أما العاطفة اصطالحا ىي شعور تعلق لغوي ال خيفى. 
، كلما رأتو العني أو مسعت بو األذن أو خطر يف أعماق النفس حول شيئ معني

 11.على البال صاحبو ذلك الشعور السار أو ادلؤمل

 ب. أنواع العاطفة

خيتلف األدباء من العواطف، وجدت الباحثة قوالن: األول من قول أمحد 
شائب، قال إن  مفهوم أمحد شائب و الثاىن من قول يوسف. العواطف من

 العواطف تنقسم على قسمني: 

  (painfull emotion) العواطف األلية .1

مبا ينغص حياهتم ويكدر إن العواطف األلية ىي تثري آالم القراء وتشعورىم 
يغلب صفوىا كاحلسد والسخط واليأس والظلم وحنوىا ألن وظيفة األدب الرفيع 

 عليها التهذيب النفسي.
____________ 

11
األندلوس  )جدة: دارالعاطفة اإليمانية وأهميتها األعمال اإلسالمية، الدكتور زلمد موسى الشريف،  

 15، ص:1م(، ط2111اخلضراء، 
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 (self regerding emotion)العواطف الشخصية  .2

وراء صاحلنا اخلاص  أما العواطف الشخصية فهي اليت حتملنا على الدأب 
 أو الفرار من ادليدان أو اإلنتقام أو ادلدح رجاء النوال. كاجلشع 

 العواطف عنده أمحد يوسف تنقسم على قسمني:  

 ومنها: العواطف النفسية، ىذه العواطف ذلا أسباب النفسية .1

اليقني  الفكرية اليت ذلا التعلق بدور حق ووجود ىذه العاطفة منها: الشعور1.1
على حصول نتيجة البحث العلمى، الشعور الفرح، الشعور اإلستغناء على الفراغ 

 من مسائل العلمية. 

اطف ادلتعلق بنتائج احلق والباطل أو العواطف أخالق فاضلة ىي العو  1.2
 األخالق.

ف االجتماعية ىي العواطف اليت ذلا التعلق مبشاعرة الناس إما أن العواط 1.3
ادلسؤولية، الشعور بادلخطىء يف تكون فردية أم فرقية بظهور ىذه العاطفة كما يلى: 
 سلالف النظام، الشعور باإلطمئنان يف طاعة النظام.

 العواطف اإلذلية  1.4

 العواطف اجلمالية 1.5
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 مقاييس العاطفة .

العاطفة فهي احلالة اليت تتشبع فيها نفس األديب مبوضوع ما  أما مقاييس
تنفعل بو نفسو و يتأثر بو كيانة ووجدانو ويظهر ذلك ىف صورة انفعاالت شىت  
كاحلب والبغض والسرور واحلزن، والشوق واحلنني والرجاء واخلوف والطمع والفرغ، 

  12منها.وىي تعد من دواعى الشعر اليت هتيجة، ويتابيعو اليت يلبحس 

ادلقاييس العاطفة تنقسم إىل شرح أمحد الشايب يف كتاب أصول النقد األديب أن  
 منها: مخسة أقسام،

 صدق العاطفة  .1
 قوة العاطفة .2
 تنوع العاطفة .3
 ثبات العاطفة  .4
 مسو العاطفة .5

 
 

____________ 

13
)القاىرة: كلية اللغة العربية جامعة النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه، طو عبد الرحم عبد الرب،  

 133م( ص: 1999األزىر، 
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  صدق العاطفة .1

وادلراد هبا أن تنبعث عن سبب صحيح غري زائف وال مصطنع حىت تكون 
إنتاج األدب  قوم عاطفة يفأن ن  فإذا أردنا 13.قيمة خالدةعميقة هتب لألدب 

: ىل العاطفة اليت تؤثرىا ىذه القطعة قوية وصحيحة؟ على سبيل مثال، فسأل
توجد عاطفة احلب يف قصة رلنون ليلى فوجدناىا عاطفة مائعة نشأت من عاطفة 

 مريضة. 

 قوة العاطفة  .2

أبعد أثرا وأقوى احياء لعمقها اذلادئة العاطفة الرزينة أن تكون  وادلراد هبا
وجب علينا أن . وليس ادلرادىا بثورت أو حد ت وأصالتها فتكون ذلك ابقى وأخلد

نعلم من ادلستخيل أن جتد مقياسا عاما للعواطف ادلتنوعة. كانت قوة العاطفة فهي 
 تشتمل على عواطف حنان، مجال إعجاب كره وغري ذلك. 

 ثبات العاطفة  .3

وادلقياس للعاطفة األدبية ىي ثبات العاطفة وادلراد هبا استمرار سلطاهنا على 
ل األثر لتبقى القوة شائعة يف فصو  مادام يشعر أو يكتب أو ينظمنفس ادلنشئ 

____________ 

12
 191(، ص 1964)القاىرة: مكتبة النهضة احلصربة،  أصول النقد األدبى،أمحد الشايب،  
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، ولكن يستمر األدىب كلو ال تذىب حرارهتا وال ختمد جذوهتا وال خيبو أوارىا
 14.وىجها

 تنوع العاطفة  .4

ة ىي أعظم الشعراء ىم الذين يقدرون على إثارة وادلراد بتنوع العاطف
احلماسة أو احلب أو  العواطف ادلختلفة ىف نفوسنا بدرجة كبرية من احلب،

 15إن كان يف رواية، الشعر أو النثر. ، الشفقةاإلعجاب

  مسو العاطفة  .5

والنقاد متفقون على تفاوت العاطفة ىف الدرجة، وأن بعضها أمسى من 
 اذلابطة ال يليق باألديب تصويرىا إال عند اجلماليني.اآلخر. أن العاطفة 

يرى النقاد أن العواطف ادلتفاوتو الدرجة ىف السمو جيدر تصويرىا ىف األدب 
 مجيعا.

____________ 

 197ق، ص مرجع الساب  14
، م(1995)القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية،  مدارس النقد األدبي الحديث،زلمد عبد ادلنعم خفاجي،  15

 48ص: 
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 الباب الرابع

 قاييس العاطفة في رواية "لن أموت سدى" لجهاد الرجبيتحليل م

مقاييس الرواية و ثة عن أمور اآلتية، منها حملة ىف ىذا الباب ستبحث الباح
قوة العاطفة، تنوع  صدق العاطفة، :منها ،تنقسم إىل مخسة أقسام فهي العاطفة

أما ثبات العاطفة فهي ال توجد يف ىذا  العاطفة. العاطفة، ثبات العاطفة و مسو
البحث ألهنا ال تستمر على حالة واحدة. الباحثة قد تبُت من أربعة أقسام فقط، 

  وىي كما يلي: 

 لمحة عن الرواية  . أ

عن حالة التناقص اليت يعييشها الفلسطيٍت بسبب  الباحثة يف الرواية تتحدث
وا عنو  التباين بُت ما يسعى إليو الفلسطينيون الذين ازبذوا قرارا بادلقاومة عّبر
بانتقاضتهم اليت قدرموا يف سبيلها التضحيات، وتكاتفوا فيها معا باسًتاتيجيات 

وما عب الفلسطيٍت شعبية عزر نظَتىا، وبُت ادلسلك السياسي دلن ديثرلون الش مقاومة
ترترب على ىذه احلالة من تشويش يف الرؤية، وزعزعة يف ثقة البعض جبدوى ادلقاومة 
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يف ظل الًتويج دلصطلح السالم الذي ال يعٍت يف جوىره سوى التخلري عن حلم 
 1التحررر والعودة والرضى بإمالءات االحتالل.

شبران االنتفاضة من قدمت الرواية رؤيتها من خالل شخصية وائل وىو واحد 
الذين آمنوا بقيمة احلرية ومل جيدوا طريقا ذلا سوى ادلقاومة من خالل ادلواجهة 

يتعرض وائل للتعذيب من قبل الصهاينة أثناء اعتقالو ليكتشف  ادلباشرة مع العدو.
أن قلبو ادلريض غَت قادر على التحمل فيتم ربريره ليموت بعيدا عن القضبان خوفا 

 وطٍت.من ربويلو لبطل 

حالة العجز اليت يعيشها وائل بسبب تفاقم وضعو الصحي السيء وعدم قدرتو 
على القيام بفعل ادلقاومة، وفرض اتفاقيات أسلو اليت ذباوزت دماء الشهداء واالم 

يقطعو كيف يشاء بينما الشعب ال يزال اجملاىدين وقدمت الوطن لسكُت احملتل 
ا جعل وائل يشعر باليأس وعدم إمكانية يصر على خياره األوحد بادلقاومة، كل ىذ

التحرير يف ظل التناقض الذي يعيشو الفلسطينيون بُت ادلقاومة واإلستسالم وفق 
 تصاعد نفسي ودرامي يسَت بالقارئ صوب ذورة احلكاية. 

يتعرف وائل على شابة أمريكية رببو وتعرض عليو الزواج والعيش معها يف أمريكا 
 يئة آمنة من خالل خلق وطن جديد بدل ادلقاومةلتلقي العالج والعيش يف ب
                                                           

1
 11:56، 5252دمسبَت  55احلوار عّب إمليك، تاريخ الدخول :  
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ربمل الرواية أسئلة مهمة  الستعادة وطن يهيمن عليو من ىم أكثر منو قوة وحيلة.
ومصَتية للفلسطينيُت حول جدوى ادلقاومة وعن إمكانية التخلي عن الوطن يف 
مقابل احلصول خارجو على فرص للحياة، وكذلك عن مفهوم العمالة للعدو وعن 

 كانية بناء وطن جديد بعيدا عن الًتاب السليب. إم

تدور أحداث الرواية يف زمن ال يتجاوز رحلة يف طائرة تنطلق من تل أبييب إىل 
ويتحدث وائل أثناءىا إىل عجوز أمريكية وتدور بينهما حوارات تطرح  نيويورك

  عن اإلسالم وادلرأة. قضايا مهمة

 سدى"مقاييس العاطفة في رواية " لن أموت  .1

فللعاطفة أثرىا الذي ال ينكر يف تكوين فكر اإلنسان وثقافتو وتغَت رلرى 
على اختالف ألواهنا الدينية والقومية واإلجتماعية  –حياتو، فكم دفعت العاطفة 

ىذا رجال لبذل ما وسعهم قي البحث والدرس لتقدمي اخلَت لإلنسانية.  –وغَتىا 
فإن العاطفة ىي أساس الفن األديب وأداة  على ادلستوى العام، أما ادلستوى األديب

األديب ىي اللغة وقد سبيز اللغة العربية بالدقة يف التعبَت، والقدرة على نقل ادلعٌت 
وما يتبعو من مشاعر وأحاسيس حبيث يستطيع األديب من خالذلا اإلفصاح عن 

ويستطيع القارئ احلصيف لألدب أدق خلجات النفس وأعمق ما يكنرو الشعور، 
وإحياءات بعيدة أرادىا يقف من خالل التعبَت على دالالت نفسية عميقة  أن
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األدب ىو أداتو العوطف الذي حيدث عن شعور الكاتب ويثَت شعور  5األديب.
 3القارئ ويسجل أدق مشاعر احلياة وأعمقها.

 صدق العاطفة .2

فهي أن تنبعث عن سبب صحيح غَت زائف وال مصطنع حىت تكون عميقة 
قيا . أما كان الدافع حقيقيمة خالدة وذبعلو مؤثرا يف نفوس قرائوهتب لألدب 

  4وصادقا فكانت العاطفة صادقة.

صدق من  ىذه أمثلة العاطفة الصادقة يف رواية لن أموت سدى جلهاد الرجيب
 ، تقول فيها:العاطفة وىي عن عاطفة اخلوف

أظن أن ىذه ال  مثلنا؟! ألست منا؟! "مل أر أناسا يبحثون عن ادلوت مثلكم!!
األرض ربتملنا معا. أنت يل...دمك دمي...أنت مٍت، فلماذا ال تكون مثلنا؟! 

 5احلجارة لعبة ال أتقنها...ردبا كان علينا أن ال نكون معا حنن سلتلفون؟!

                                                           
)بقسم األدب والنقد يف كلية اللغة العربية العاطفة وأثرها في تشكيل لغة الشعر، حسن أبو اجملد زلمد،  5

 جبرجا(
، )القاىرة: مجيع احلقوق زلفوظة للناشر مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، النقد األدبأمحد أمُت،   3

 31(، ص 1953
 192(، ص 1964)القاىرة: مكتبة النهضة احلصربة،  أصول النقد األدبى،أمحد الشايب،  4
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 ادلوت خياف . كان ولد إمسو وائللنا عن صدق العاطفة بدويف الفقرة السابقة ت
حىت  مئنانيل. وىو يرى إن بالده ال يوجد إطالقتل من كتلة اإلسرائ شذوذ يعٍتال

يريدون  من اإلنسانأر  مل" :خيرج وائل ليطلب إطمئنان يف بالد أخرى. أنو قال
   .إىل بالد آخر ادلوت حىت يذىب خيافذلك يدل أن وائل ادلوت، و 

 : ، كما يلىالسابقة تصف على شديد الغضب الفقرة

مث رمى يف وجهو بعضا من األوراق اليت تناثرت  "نظر وائل إىل علير بقوة،
على سريرة، وقال بغضب: ماذا تعرف عن الدنيا وعن احلقيقة حُت تنظر 

كلمات مجيلة ومؤثرة..أعلم ىذا، إيلر ىكذا؟ انظر إىل ىذه األوراق...!
رفعت تلك الكلمات بكل ذلك الغضب، يف  ولكن من يقاسي ادلوت إن
أم يُت؟ أىو أنت؟ أم تلك الكلمات العنيدة؟ شارع يعج باجلنود اإلسرائيل

 6هو الفاخر؟ذلك الذي كتبها وىو يرشف القهوة يف مكتب

نا عن شديد الغضب من الوائل، ألهنم مل يسمعوا يف الفقرة السابقة تصف ل 
وكأنو  علي على على ذلك أنو قال يف غضبو بناءمن رغبتو يف الذىاب إىل أمريكا. 

. أراد وائل موتاً ٍت من الذىابسبنع يتبكلمتك اجلميلة ال أبًدان أمسع : أنا ل قال
                                                                                                                                                                      

مكتب البالد العربية، )مكتبة العبيكان، ربطة األدب اإلسالمي العالية لن أموت سدى، جهاد الرجيب،  5
 6(، ص: 1993

 9نفس ادلرجع، ص: 6
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 غضب وائلادلوت خبوف شديد. هبذا السبب طبيعيًا دون قصف الصخور وليس 
  .دينعو من مغادرة فلسطُتبأن  عليعلى 

 يف فقرة أخرى:كما وجدت الباحثة 

"أربعة أيام..ىذا يعٍت أن إرادتك للحياة أقوى من ادلوت! ابتسم بسخرية 
مث قال لنفسو : )ادلوت سللوق ال يعرف الًتاجع! ردبا يعطيٍت اهلل فرصة 

  ."جديدة ألكتشف حقيقة نفسي!(

ادلوت ىو شيئا  ، أنو يعرفحالو يرثيوائل  دل على حالي السابقاإلقتباس  
ذلداية يعطيو ا للخلف. ىو يعلم أن اهللمتأكرد ال شك يف ذلك وال ينتكس 

 . يدركو ادلوت ،يدرك أينما جيرى بعيد حىت للكشف عن طبيعة حقيقية

 قوة العاطفة  . 3

هبا أن تكون العاطفة على طبيعة الكاتب، ال بد منها أن يكون قوي  وادلراد 
وكثَتًا ما  الشعور عندما يكتب. إذا مل يستطيع يف العادة أن يثَت شعور القارئُت.

كحسن التعبَت وقوة بأسباب كثَتة من القوة،  يكون الكاتب أو األديب مزوًدا 
   7ىو يفسل ألنو تنقصو قوة العاطفة.اخليال مث 

                                                           
3
 36نفس ادلرجع، ص:  
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 وجدت الباحثة من قوة العاطفة يف الفقرة السابقة وىي عن عاطفة احلب.

دلاذا ال تصلي يف البيت ياجدي؟ إن كنت متبعا..ديكنك أن تعود! ولكٍت "
أخشى عليك من اليهود. وىل ستحميٍت؟!أنا أحبك يا جدي، ولن أمسح 
ذلم بإيذائك..ردبا أكون صغَتا، ولكٍت قوي، لقد صرعت حذيفة، ومل 

 "يستطع أن يهزمٍت.

وائل مل يسمح يف الفقرة السابقة تدل على عاطفة احلب وائل إىل جدره.  
جدره أن يذىب بنفسو إىل ادلسجد لصالة ألنو خياف من يهودي أن يؤذي جدره. 

 ىو حيب جدره حىت ال تؤذن للخروج بنفسو. 

 ثبات العاطفة  .4

استمرار سلطاهنا على نفس ادلنشئ مادام يشعر أو يكتب أو ينظم وىي 
وال زبمد جذوهتا  8لتبقى القوة شائعة يف فصول األثر األدىب كلو ال تذىب حرارهتا

ثبات العاطفة ذلا معنيان يعٍت بقاء أثرىا  9وال خيبو أوارىا، ولكن يستمر وىجها.
 12.يالً و تثَت شعورًا متجانساً متسلسالً يف نفوس السامعُت زمناً طو 

                                                           
 

 197مرجع السابق، ص   9
10

احلقوق زلفوظة للناشر مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، ، )القاىرة: مجيع النقد األدبأمحد أمُت،   
 37(، ص 1953
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 يف ىذه قصة وجدت الباحثة ثبات العاطفة كما يلي: 

الغضب دينح القوة للتغيَت، فأير شيء يصنعو حزنك، وأنت تراقبُت الصغار 
العارية من اخلوف، العامرة باحلب، رصاصاً ال يتقن غَت يقاومون بصدورىم 

 مخد األنفاس الساخنة!

ماذا تعنُت هبرويب؟! وماذا تعرفُت عٍت  أن حيدثو ىروبك؟ وأي تغيَت ديكن
 لتقويل ذلك؟!

أنت تًتك اإلنتفاضة! وأنت تعلم أهنا بركان وقوة أنفاس الواقفُت حبجارهتم، 
يطالبون باحلرية، وىم يعلمون أن حجارهتم ال تعطيهم أكثر من ادلوت 

 نفاسك عنهم، وىذا يضعفهم!!الكرمي! أنت هترب بأ

تأثَت الغضب وائل الذي يصَت القوة، ىو من ادلقتطفة السابقة تبُت لنا عن  
ال يريد أن ينظر من أوالد فلسطُت الذين تواجو من اخلوف. ولكن أوالد لن خيافوا 

إسرائيل. كان أوالد يرغبون دائما أن يناصر بالدىم من احتالل. أهنم قوي منهم 
ر إسرائيل مل تعطي من الكثَت غَت شديًد، ىم يعرفون أن صخو  وحيب بالدىم حبً 

 الذين ضعفاء إذ أصدقائهم تًتكهم وحد بوحد.ادلوت، لكنهم ما زالوا جبهاد. 
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 . تنوع العاطفة5

فهي أعظم الشعراء ىم الذين يقدرون على إثارة العواطف ادلختلفة ىف 
نفوسنا بدرجة كبَتة من احلب، احلماسة أو احلب أو اإلعجاب، الشفقة إن كان 

مقياس التنوع يستخدم يف احلكم على األعمال األدبية  11رواية، الشعر أو النثر. يف
موجودة يف رواية "لن أموت سدى"  بناًء على التحليل إن تنوع العاطفة  15ادلختلفة.

 كما يلي:

 عاطفة احلزن .1

)أنا كالسماء يا أمي، أريد أن أغتسل من أحالمكم ادلستحيلة. أريد أن 
أكون أنا، فقط أنا..عليك أن تفهمي ىذا الزمن، عليك أن تفهميٍت، مل 
يعد ىذا الوطن لنا، مل يعد يعًتف جبراحنا، ان لك أن تعلمي بأن األرض 

 13دلن يدوسها ال دلن يقبلها(.

                                                           
م(، 1995)القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية،  ، مدارس النقد األدبي الحديث،زلمد عبد ادلنعم خفاجي 11

 48ص: 
 

العربية، مكتب البالد )مكتبة العبيكان، ربطة األدب اإلسالمي العالية لن أموت سدى، جهاد الرجيب،  13
 15(، ص: 1993
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الفقرة السابقة على احلزن شديد من وائل. يشعر وائل على  وصف يف
بالده، انو ليس ملك لو وعدم ادلبالة، وللبالد مل يكن ىناك سالم مثل بالد 

     مل يعًتف على إصابات ادلعانة. األخرى. وىو يشعر أيضا أن بالده 

 عاطفة الشوق .5

يبتسم،  مسحوا ألمو برؤيتو...حاول أن"بعد أربعة أشهر من التعذيب. 
يها. لكنو ألقى رأسو على يده حبزن، وصارت تزرع قبالهتا فعندما حضنت   

. حضنتو بقوة وشاركتو جنون دموعو صدرىا، وانفجر بالبكاء ىي األخرى
 يقوال ولو كلمة واحدة!! ظال يبكيان حىت ترك كل منهما اآلخر، شدرت مل

يف رسم  يده بقوة، حاولت أن تقول شيئاً، ولكنها مل تنجحأمو على 
 الكلمات، فاكتفت برسم ابتسامة صغَتة وخرجت...

يف الفقرة السابقة تصف لنا عن عاطفة الشوق وائل إىل أمو. وائل الذي مل  
م من يف السجن ما دام أربعة أشهر، وىو يشعر انتقايلقى أمو بعد أربعة أشهر. ىو 

أن يوصف من ال ديكن للقي بلقاء قصَت. إسرائيل يف مكان مستًت، مث ىم مسموع 
 شوق وائل إىل أمو حىت ال يتوقف الدموع منو. 
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  عاطفة الرجاء .3

"كان جدره قوياً، مارداً، ال يعرف السقوط أو الًتاجع، بنادق اجلنود مل تكن 
 باخلوف، كان يتذكر جدره ليقاوم! زبيفو...كلما أحس وائل

يف ىذه الفقرة تصف لنا من عاطفة الرجاء. يريد وائل مثل جدره يف 
جندي من  سمع الصوتيشجاعة، قويا و عناد. كان جده مل خياف عند 

  .اإلسرائيل، بإضافة إىل ذلك يرجو وائل أن حيارب اخلوف مثل جده

 عاطفة الغضب .4

 صرخ وائل بغضب: لست عميال إلسرائيل حىت تتكلم معي ىكذا!!"

يف ىذه الفقرة السابقة تضح لنا عن عاطفة الغضب من وائل الذي يغضب إىل  
علي من قولو يؤذي وائل. علي قال: وائل ىو شخص متمرد، مسع وائل و غضب 

ىو ال حيب أن يشبو نفسو بعميل إسرائل. بالنسبة لو أن إسرائيل ىم إليو مث يصرخ. 
  عدو كبَت. 

 عاطفة احلب .5

بتعدين ىكذا؟ دعيٍت أرى دموعك لفراقي ولو دلرة "أمي...إين أحبك، دلاذا ت
 .بالبكاء واحدة..قد ال أعود..ألقت برأسها على اجلدار وانفجرت
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يف الفقرة السابقة تدل على عاطفة احلب. عندما وائل يطلب إذن ليذىب إىل بالد 
أمريكا كانت أمو حزينة و ىي ال تريد أن ينظر وجو وائل. مث وائل قال: إين أحبك 

رببها، ولكن يا أمي ودلاذ تبتعيدي مٍت. ديكن أنا ال أعود. ليس دبعٌت ذىابو أنو ال 
   جاتو. ىو يريد أن يسافر إىل أمريكا حل

 . سمو العاطفة 6

النقاد يتفقون على القول بتفاوت العاطفة يف الدرجة، فبعضها أمسى من 
اآلخر، األدب على اختالف صوره وأشكالو معرض كبَت لشىت العواطف اإلنسانية. 

بناًء على التحليل، ظهر مسو العاطفة يف رواية "لن أموت  14معانية. العواطف تثَتىا
 سدى" على مسو العاطفة، كما يلي:

امحلوا وحدكم "ولدت ألحيا، فلماذا تصررون على قتلي بضعفكم؟! 
 احلجارة واخلبز، ودعوين أمحل حلمي ووطٍت الذي سأبنيو بنفسي. 

عن حياة  . كان وائل يفكرمسو العاطفةلنا من  فتص السابقة اإلقتباس
حىت يتمٌت وائل ليخلق بالد بنفسو دون  كتلة إسرائيلىو ال يقدر ليحارب   رية،احل

  .احلرب

                                                           
14

 48نفس ادلرجع، ص:  
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 الباب الخامس

 خاتمة

العلمية، تريد  ختمت هذه الرسالةحىت الباب اخلامس ف من الباب األول حبثت الباحثة  
 .تكتبها اخلالصة من أوهلا حىت هنايتها من حيث النتائج والتوصياتالباحثة أن 

 النتائج . أ

عن مقاييس يف رواية "لن أموت سدى" وجدهتا الباحثة هي: ومن أهم نتائج اليت  
العاطفة، فيها صدق العاطفة وقوة العاطفة وثبات العاطفة وتنوع العاطفة ومسو العاطفة. ولكن 

كتبت الباحثة من صدق العاطفة يف   لل من غريه.قد وجدت الباحثة عن ثبات العاطفة أق
، تنوع العاطفة يف مخسة  قوة العاطفة ثبات العاطفة و ثالثة مقتطفات، و واحدة من

 ن مسو العاطفة. مقتطفات، وواحدة م

 التوصيات . ب

ونسأل اهلل عليكم  قبل أن ختتم الباحثة هذه الرسالة تكتب الباحثة من بعض التوصيات
 التوفيق و حياكم اهلل مجيع: 

أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بالبحث عن عناصر األدب الىت مل تبحثها  .1
 واألسلوب وغري ذلك.الباحثة يف هذه الرسالة وهي: اخليال واألفكار 

 طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بتطوير أنفسهم باملعارف األدبية نطقا وكبابة. أن يهتم .2
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جتدر مبكتبة جامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلداب خاصة أن توفر الكتب  .3
  العربية وأدهبا خصوصا مايتعلق بالنثر.  
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 المراجع
 المراجع العربية . أ

)عّمان: دار  ،معجم األدباء اإلسالميين المعاصرينأمحد اجلدع، 
 1هـ(، ج1241، 1لنشر والتوزيع، طالضياء ل
صرية، ، )القاهرة، ادلكتبة النهضة ادلأصل النقد األدبىأمحد الشايب،   

 (1772الطبعة العاشرة 
، )القاهرة: مجيع احلقوق حمفوظة للناشر النقد األدبأمحد أمني، 

 (1731والثقافة، مؤسسة هنداوي للتعليم 
(، 1754ة النهضة ادلصرية، )القاهرة: مكتبالنقد األدبى، أمحد أمني، 

 2ط
البالغة و النقد للصف الثالث الثانوي، حممد بن علي الصامل، 

كة العربية قسم العلوم الشرعية و العربية، ادلمل الفصل الدراسي الثاني،
 والتعليم التطوير الرتبوي السعودية وزارة الرتبية

)القاهرة: مدارس النقد األدبى الحديث، حممد عبد ادلنعم خفاجى، 
 م(1773ه 1213ية اللبنانية، دار ادلصر 

تبة النهضة احلصربة، )القاهرة: مك أصول النقد األدبى،أمحد الشايب، 
1742) 
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تبة النهضة احلصربة، )القاهرة: مك أصول النقد األدبى،أمحد الشايب، 
1742) 

النهضة ادلصرية،  )القاهرة : مكتبةأصول النقد األدبي، أمحد الشائب، 
 (5، ط1754

بة النحضة ادلصرية، )القاهرة: مكت ، أصول النقد األدبي،أمحد الشايب
 م(   1754

 م(1746، 1: دار الكتاب العرىب )بريوت النقد األدبى،أمحد أمني، 
 14:22، 4242دمسبري  14عرب انتغرام، تاريخ الدخول: احلوار 

العاطفة اإليمانية وأهميتها األعمال الدكتور حممد موسى الشريف، 
 1م(، ط4221ندلوس اخلضراء، )جدة: دار األاإلسالمية، 

)قسم  العاطفة والخيال في شعر غنيمي البرناوي،حممد احلاج ميدغو، 
  (4213 الية يويببية جبامعة و الدراسات العر 

)مكتبة العبيكان، ربطة األدب لن أموت سدى، جهاد الرجيب، 
 (1771كتب البالد العربية، اإلسالمي العالية م

)بقسم العاطفة وأثرها في تشكيل لغة الشعر، حسن أبو اجملد حممد، 
 األدب والنقد يف كلية اللغة العربية جبرجا(
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 المجد" لعمر أبي ريشة، sالعاطفة في رواية "عرسدوي افري داويت، 
)بندا أتشية: كلية اللغة العربية وأدهبا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  

 م(  4217
العاطفة في رواية "ماجدولين" لمصطفى لطفي سري نوفا وحيوين، 

)بندا أتشيه: كلية اللغة العربية  وأدهبا جبامعة الرانريي اإلسالمية  المنفلوطي،
 (م4215احلكومية، 

 النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه،طه عبد الرحم عبد الرب، 
 م( 1777بية جامعة األزهار، )القاهرة: كلية اللغة العر 

معجم المصطالحات العربية في اللغة جمدي وهبة وكامل ادلهندس، 
  (1726بنان ل مكتبة ، )بريوتواألدب

الثاني،  لبنان:الجزء )المعجم المفصل في األدبحممد الرتجني، 
 مجهواللسنة(

)القاهرة : مدارس النقد األدبى الحديث، حممد عبد ادلنعم خفاجى، 
 م(1773دار العصرية البذانية ال

)القاهرة:  مدارس النقد األدبي الحديث،حممد عبد ادلنعم خفاجي، 
 م(1773ر ادلصرية اللبنانية، الدا

)القاهرة:  ، مدارس النقد األدبي الحديث،حممد عبد ادلنعم خفاجي
 177ر ادلصرية اللبنانية، الدا
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الصراع النفسي في رواية "لن أموت سدى" لجهاد ابن حبان، 
)بندا أتشية: كلية اللغة العربية وأدهبا جبامعة الرانريي اإلسالمية  الرجبي،

 م(  4215احلكومية  
 4اجمللد  م(،4221)القاهرة: دار احلديث،  ، لسان العرب،بن منظورا

، )القاهرة: مجيع احلقوق حمفوظة للناشر النقد األدب، أمحد أمني
 (1731وي للتعليم والثقافة، مؤسسة هندا

)مكتبة العبيكان، ربطة األدب لن أموت سدى، جهاد الرجيب، 
 (1771مكتب البالد العربية، اإلسالمي العالية 

 الطبعة األول نظرية األدب،شكري عزيز ادلاضي، 
في رواية بحر الصمت لياسمينة عاطفة الصمت  صربينة طراكي،

 4211اللغة واألدب العريب، جامعة جباية كلية اآلداب واللغات قسم  صالح،
، تجليات العاطفة و التفكر في شعر امرئ القيسزهري عبيد،  صفا

 4217: 3، العدد 45اجمللد  جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،
رب أصوله ومناهجه، النقد األدبي عند العطه عبد الرحم عبد الرب، 

 م(1777ربية جامعة األزهر، )القاهرة: كلية اللغة الع
 النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه،عبد الرحيم عبد الرب،  طه

 م(1777عربية جامعة األزهر )القاهرة: كلية اللغة ال
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)بند  العاطفة في رواية "مأساة زينب" لعلي أحمد باكثير،منورة، 
انريي اإلسالمية احلكومية، 4213م بية وأدهبا جبامعة الر  أتشيه: كلية اللغة العر

http://www.kataranovels.com/novelis/3 ,/جهاد - الرجبي Desember 2020, 15:05
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