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Abstract 

This paper examines the paradox in the novel of "Alienation of a Village" by Mohammed 

Nayel Obeidat which takes place in the northern village of Kufarsoom in Jordan, and the ordeal in 

which its people were living in the wake of burning Algherbaleh, which was erected by the United 

States in some Jordanian villages to sift wheat by modern machines , as a protest against the 

"Baghdad Pact", and years later, the village was punished after claiming the unity with Egypt and 

Syria as a result for the national expansion in 1960s. This paper has dealt with a specific feature in 

the novel, paradox, so I started by introducing the novel, then I moved to provide various 

definitions of the novel, and I mentioned some cases of paradox in the novel. The paper concluded 

that the novel is based on paradox, and it proficiently and consciously employed it, since the 

importance of this Employment in the construction of the novel, and in delivering a message 

intended by the author, so he found what he was looking for in the paradox which extracted much 

more from what victims' people hid. 

 

 ملخص

تدرس هذه الورقة املفارقة يف رواية" تغريبة قرية" حملمد انيل عبيدات اليت تدور أحداثها يف قرية كفرسوم مشال األردن، 
وما حل هبا وأبهلها من حمنة، على إثر حرق الغرابلة اليت بنتها أمريكا يف بعض القرى األردنية؛ احتجاجا على حلف 

أخرى، بعد املطالبة ابلوحدة مع مصر وسوراي أتثرا ابملد القومي يف الستينيات. بغداد، وبعدها بسنوات عوقبت القرية مرة  
لقد تناولت هذه الورقة جانبا حمددا يف الرواية وهي املفارقة فيها. فتوقفت عند التعريف ابلرواية، مث انتقلت إىل تقدمي 

وقد توصلت الورقة إىل أن الرواية بنيت على  التعريفات املختلفة للمفارقة، وأشارت إىل مناذج من املفارقة يف الرواية.
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املفارقة ووظفتها ابقتدار، عن وعي، ملا هلذا التوظيف من أمهية يف بنائها، ويف إيصال رسالة أرادها الكاتب؛ إلدانة ما 
وإدانة ما حيدث اآلن،وتثبيت هذه األحداث يف أذهان الناشئة واجليل اجلديد،  فوجد ضالتها يف املفارقة اليت  ،حدث

 أظهرت  الكثري مما أخفاه الناس الضحااي.

 غريبة قرية، الغرابلة، سنة الطوق، سنة األحداث، احلرية، املظاهرات، اجلواسيس.   -الكلمات املفتاحية :

 متهيد  

حول حمنة قرية    -2010األردنية عام  اليت صدرت عن دار ورد  -دور رواية" تغريبة قرية" حملمد انيل عبيدات  ت
 .(2)و"سنة األحداث"(1)كفرسوم مشال األردن،اليت متثلت مبا عرف  آنذاك ب"سنة الطوق "

 سنة الطوق  1-2
كانت هذه السنة عقااب للقرية اليت خرجت تنشد احلرية ذات يوم، وكانت متلك وعيا سياسيا مبكرا، فأغلب 

. ورمبا جتتمع انتماءات حزبية كثرية داخل البيت الواحد، أو (3)سالمي، وإما قوميسكان القرية ينتمون إىل حزب إما إ
وهو طوق بشري من العسكر  -أفراد العائلة الواحدة فتجد األخ قومي واألب إسالمي، وهكذا. فكانت سنة الطوق 

رية بسبب رفضها حللف عقااب للق -أحاط ابلقرية، وهو مصطلح جديد دخل عقول أبناء القرية خاصة األطفال منهم 
بغداد فكانت مظاهراهتا اليومية جتوب القرية تندد ابحللف، والنقطة الرابعة، ويف بعض األحيان كان املتظاهرون يغادرون 

 القرية، وينضمون إىل املظاهرات يف املدن.

ىل قرية كفرسوم، وكانت اليت أقامها األمريكان بقرية مسراألردنية احملاذية إ (4)مث توج هذا الرفض حبرق الغرابلة
أبناء القرى األخرى، لكنهم دفعوا الثمن وحدهم، ودفعوا   (5)الغرابلة متثل رمزا ملصاحل أمريكا ابألردن،وقد شاركهم ابحلرق

 . (6)الدية ألمريكا

 
 .16،ص2010محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية، دار ورد، عمان :األردن،- (1)
 58المصدر نفسه ، ص - (2)
 .11المصدر نفسه ، ص - (3)
 .12،24المصدر نفسه ، ص - (4)
(5)   
 .24المصدر نفسه ، ص - (6)



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 4 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

حالفه احلظ  فألقى القبض على كل رجل دون مراعاة لصغري أو كبري طاملا أنه جتاوز اخلامسة عشرة من العمر.فمن  
،أو اختبأ يتحني فرصة اهلرب  ( 7) هرب خارج األردن كما فعل عبدا هلل الذي استقبل العسكر وهم له منكرون مث تسلل هاراب 

مثل عدانن ؛إذ جنحت والدة عبدهللا بتهيئة خمبأ له يف بيتها الذي حتول إىل مقر للعسكر. فقسم البيت قسمني شبيها بتقسم  
.مع اإلشارة إىل أن عدانن كان  ( 8) ة وغربية: واحد ألهل البيت وآخر للعسكر واألوسط فيه عدانن أملانيا إىل دولتني شرقي 

خيالف عبدهللا ابالنتماء احلزيب. أما من بقي فيها من الرجال فقد مجعوا يف املدرسة وحولت إىل معتقل يسام فيها الرجال شىت  
نتية يف فصل الشتاء البارد بال تدفئة،وال أغطية، إال بقية من مالبس  أنواع العذاب، وألوان من اإلهانة ؛ يبيتون على أرض إمس 

.وحني أعلن احلاكم العسكري افتتاح العام الدراسي، وليس مفتش املعارف استغرب الصغار  ( 9) متزقت إثر االعتقال والتعذيب 
 .  ( 10) وتساءلوا عن السر، ومل يسألوا كبارا فلم يكن هناك كبار 

 األحداثسنة   1-3

 -سوراي ومصر–فكانت عقااب للقرية بعد أن دعت أحزاهبا إىل االنضمام لدولة الوحدة  (11)سنة األحداث
ولو أدى هذا األمر إىل املواجهة املسلحة مع السلطة، فتدخل اجليش   ،وهو مطلب كثري من األحزاب القومية يف األردن 

.وكأن قدرمدرسة (12)إذ حولت املدرسة إىل معتقل مؤقتا مرة أخرىواحتل القرية، فهو احتالل من وجهة نظر أهل القرية؛  
القرية أن جتهض كل حماولة ملمارسة دورها احلقيقي بتقدمي املعرفة، والعلم إىل أبنائها أو تنويرهم. وبعد انسحاب اجليش 

 صارت املدرسة إسطبال خليول الفرسان.

املدمرة على القرية وأهلها. فقد صودرت أراضي البعض، ومنع البعض لعله من املفيد اإلشارة إىل بعض اآلاثر 
اآلخر من الذهاب إليها، أما ما تبقى منها فلم يتمكنوا من زراعتها، أما من زرع قبل هذه األحداث مل يتمكن من مجع 

من إيقاد النار  حمصوله، كما صودرت ثروهتم احليوانية، أما ما سلم منها فقد كان طعاما للفرسان، كما منع الناس
، أو صنع اخلبز كأهنم آل جساس، مع أهنم مل يغدروا كما غدر جساس. فتذكر الرواية مثال أن والد عدانن (13)للتدفئة

 
 .15المصدر نفسه ، ص - (7)
 .21-20المصدر نفسه ، ص -(8)
 .19،18المصدر نفسه ،.ص - (9)
 .22المصدر نفسه ، ص - (10)
 .87المصدر نفسه ، ص - (11)
 .42المصدر نفسه ،ص - (12)
 .15،40المصدر نفسه، ص - (13)
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والد املطلوب األول للدولة ومفلح كاان ميلكان ثلث بيادر القرية فصار إنتاجهما ال يكفيهما؛ ألهنما احندرا درجة يف 
 راثن على الثريان لكن مصادرة الثريان دفعهما إىل االعتماد على احلمري.نظام احلراثة. فقد كاان حي

 تغريبة قرية والذاكرة الشعبية 2-1  

تغريبة قرية تروي حكاية أغلب القرى األردنية، وبعض مدهنا يف ذلك الوقت،ال بل تروي حكاية الكثري من 
الرواية، ويف هذا رمبا إجابة عن تساؤل املتلقي مل اختار املؤلف املدن العربية اليت ابتليت ابالستعمار كما ورد يف مفتتح 

عدم ذكر اسم القرية وهي قريته ؟ مع أن هذه األحداث من األمهية مبكان أهنا غريت وجه القرية، ومستقبلها ال بل 
 ستينات غريت مستقبل األردن. فهي سنوات اجلمر والرصاص اخلاص ابألردن، مع أن املصطلح يطلق على الفرتة بني

 ومثانينااتلقرن املاضي يف املغرب.

وعلى الرغم من أمهية هذه األحداث إال أهنا بقيت مغيبة، ال أتيت على ذكرها كتب التاريخ الرمسي؛ إذ مت 
هتميشها وتغيبها، وبقيت طي النسيان إال يف الذاكرة الشعبية. وقد تسربت هذه األحداث إىل األغاين الشعبية اليت 

  تعبري.عربت عنها خري

 وأصبح علينا الطوق من كل لركان

 ولطوقوان جنود وفرسان

 ملوا األراضي وسهلها مع الوداين

 وفاضوا علينا تقول هنر الفرات

 واستحلون اجليش كل العماير

 صادرون القمحات ومن الكواير

 رز وحلم وخرفان والسمن ايسر

 .(14)والنب والسكر خذونه شواالت

 
 .26، صالمصدر نفسه - (14)
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عنه التاريخ أو تغافل عنه بوعي، أو دون وعي، فإن هذه األحداث وجدت مستقرا فكما يروي األدب ما غفل  
 هلا يف األغاين الشعبية إىل أن جدت طريقها هلذه الرواية.

 مالمح القرية األردنية يف الرواية 2-2

قيق ملالمح القرية تغريبة قرية ترسم لنا صورة القرية األردنية بكل تفصيالهتا يف تلك املرحلة، فيما يشبه التوثيق الد 
األردنية يف تلك الفرتة، وتشابك عالقتها االجتماعية، واالقتصادية، واإلنسانية. فاملواسم الزراعية مثال حاضرة يف الرواية  
مثل موسم حصاد القمح، وقطاف الذرة والسمسم، والطقوس املتعلقة بكل موسم. مثال يتوقف مطوال عند قطاف الذرة 

، ومبنجل ذي عصا طويلة بعكس منجل القمح ذي العصا القصرية، واليت تشكل مقبضا فقط، اليت " تتم بعد العصر
الكنغر الذي يضع ولده فيه، وتقطف عرانيس الذرة   ويلبس قاطف الذرة لباسا خاصا من اخليش له جراب كبري كجراب

انيس اليت استخرج منها حبها مكانس وتوضع يف اجلراب لتكوم يف احلقل، مث تنقل إىل البيدر ليتم جتهيزها، فتستعمل العر 
ألفران اخلبز، ومل يكن هلا بديل يف متناول اليد، فضرورة الذرة ليس ألهنا طعاما للماشية فقط، أو أهنا يف أايم احملل يعمل 

 .(15)منها خبز يسمى كراديش، أيكلها الناس،بل لضرورة عمل مكانس األفران أيضا"

نظام العمارة الذي تبىن على أساسه البيوت الريفية وتصمم، فتبىن غرف متالصقة وال تغفل الرواية اإلشارة إىل  
خاصة ألهل البيت، وأماكن لتخزين احلبوب، واثلثة لرتبية احليواانت، كما خيصص مكان ملخلفات احليواانت، إضافة 

ما تنتجه القرية من حماصيل أو ما إىل الفرن)الطابون(، كما تتم اإلشارة املطبخ األردين الذي يعتمد اعتمادا كامال على 
يربيه أهلها من احليواانت، والدواجن. ويتابع مثال عن اخلبز املصنوع من الذرة" وتفننت النساء بعمل الكراديش، حيث 
يوضع على وجهها زعرت، أو بندورة، أو بصل، أو خليط من كل ذلك، فكأن صناع "البيتزا" نقلوا هذه الوصفة عنهن، 

.إضافة إىل عاداهتم يف الزواج (16)واذا بردت فأهنا تصبح جافة صلبة تسبب غصة يف كل لقمة" وهي تؤكل ساخنة
 .  (17)والتقاليد املتبعة يف التحضريات للعرس من طعام وحلقات دبكة وغناء

رواية تغريبة قرية تؤرخ إلحداث حقيقية، وتعيد سردها وفق منظور خاص، وترصد التحوالت االجتماعية اليت 
على اجملتمع األردين، عرب رواية يرويها راوي عليم مث يتوارى إىل اخللف قليال؛ كي يعطي يف مرحلة الحقة  زمام طرأت 

السرد إىل بعض الشخصيات، مثل : عدانن كي يروي األحداث من وجهة نظره، ويقدم معلومات كانت غائبة عن 

 
 .34، صالمصدر نفسه - (15)
 .34، صالمصدر نفسه - (16)
 . 42،38،37،34لمزيد من التفاصيل حول مالمح القرية األردنية في تغريبة قرية، انظر الصفحات اآلتية من الرواية: ص - (17)
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ن عن حادثة اإلخفاء واالختفاء، مث التهريب فيما املتلقي؛ كون الراوي يروي ما عرفه من معلومات من زوجة عم عدان
بعد. تفسح له اجملال كي يروي عن األايم اليت قضاها بسجنه االختياري. فكان ذهنه مشغوال أبسئلة كثرية: ماذا حدث 
للقرية ؟ ومن اعتقل منها ؟ ومن وقع ضحية للتحقيقات، وأفشى سره؟، وماذا حدث لطالب املدرسة؟ مث يتوقف عند 

ات اخلوف، والرتدد، والقلق اليت انتابته يف خمبأه. ماذا سيحل به  إن متكن العسكر من القاء القبض عليه؛ جمرد حلظ
 .(18)االختباء هتمة له، وألهل البيت الذين متكنوا من اخفائه، وهي مشاعر انسانية خالصة

درسة، إىل املدرسة السجن، وإىل وكذا األمر حني يفرد السارد حيزا لريوي لنا ما عرفه عن رحلة حسن من امل  
السجن احلقيقي، مث احلكم عليه ابإلعدام. وإذا كان املتلقي قد عرف من السارد بعض مالمح هذه الرحلة احملنة اذا جاز 
التعبري، إال أن الصورة اكتملت حني أعطى السارد الرواية إىل حسن كي يروي بضمري املتكلم جتربته الذاتية ابالعتقال 

واحلكم عليه ابإلعدام ؛مما عمق من جسور الثقة بني السارد واملتلقي. فرافق هذا األخري شخصية حسن،  ،سةيف املدر 
وتفاعل معه حلظة بلحظة. لقد حتولت هذه األحداث من جتربة فردية لفرد، أو عائلة، أو قرية إىل جتربة إنسانية، فقد 

 .التجارب اإلنسانية  جتاوزت احلدث الشخصي إىل احلدث العام، وترفعه إىل مصاف

 حضور املفارقة يف الرواية  3-1

توقفت هذه الورقة عند املفارقة، وهي تقنية حاضرة يف هذه الرواية، وقد وظفت هبدف إيصال رسالة ما، ورمبا 
العفوية للتضحية التأكيد على مغزى، يتمثل ببساطة أبناء القرية يف التعبريعن رفضهم ملا حيدث، وتوقهم للحرية، وقابليتهم  

. وكان ميكن االستفادة من هذا االندفاع العفوي، (19)على الرغم من خضوعهم لنظام اجتماعي صارم حد االستبداد
 .(20)وقابليتهم للتضحية؛ لالنعتاق من االستعمار، كما استفادت كثري من الدول العظمى اليت بنت جمدا ألمتها

كانوا من محلة األفكار، فلم يكونوا جواسيس ألحد، فحني فاز املرشح يضاف إىل ما سبق فإن أهل القرية  
، كما حيدث اآلن بعد خسارة مرشح جهة، (21)القومي مل تشهد القرية مماحكات ؛ فال تشفي وال امتعاض من اخلاسر

ي يفضي إىل أو فئة، أو حزب، بعد اغتيال فرتة تشكل الوعي، ووأدها يف مهدها. فحل اخلراب، والفشل، والرتدي الذ 
ة اليت حتاول النهوض والتحرر، وقتل الطموح فيها، وحتويل اجملتمع إىل مجاعات متناحرة، وتكريس األاننية ي قتل الشخص

فكانت التيجة احلتمية هلذه السياسة املمنهجة أن .الفردية، وتشجيع زعامات وليدة متنافسة ؛ ليسهل السيطرة عليها
 

 .94-92محمد نايل عبيدات، ص - (18)
 .9، صالمصدر نفسه -(19)
 8صالمصدر نفسه ،  - (20)
 .39المصدر نفسه ، ص - (21)
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تضحيات اليت بذهلا اآلابء يف سبيل األفكار اليت آمنوا هبا، ودافعوا عنها، ودفعوا  أبناء هذا اجليل يسخرون من تلك ال
مثنا ابهظا يف سبيلها، ومل يكتفوا ابلسخرية فقط، وإمنا وصل ابلبعض منهم إىل إنكار هذا التاريخ والتنكر له. أما القسم 

؛ ألن مههم األكربهو تلبية احلاجات (22)اآلخر ال يعرف عن هذا التاريخ الذي مهش، وطمس من التاريخ الرمسي
 .األساسية  

 املفارقة اصطالحا 3-2

واملفارقة تقنية أو اسرتاجيية يوظفها الكاتب لبناء نص يبتعد عن املباشرة، وخيفي بداخله دالالت متعددة، 
املفارقة لكشف الزيف؛ وتتطلب قراءة عميقة للوصول إىل ما خيفيه النص، والوصول إىل العمق. ويلجأ الكاتب إىل 

. فهي طريقة خلداع الرقابة (23)هبدف اإلصالح والسخرية يف عصر يسوده القمع والقهر السياسي، وهتميش االنسان
. وهي (24)ومراوغتها، سيما أهنا تستخدم على السطح قول النظام السائد نفسه، بيد أهنا حتمل يف طياهتا قوال مغايرا له

للمفارقة، منها ما ورد   (26). أوردت املعاجم وكتب املصطلحات تعريفات متعددة(25)ق شهيا  ذرة امللح الذي جيعل الطب
: "إما أن يعرب املرء عن معناه بلغة توحي مبا Concise Oxford Dictionaryيف معجم أكسفورد املختصر 

خدم هلجة تدل على املدح، ولكن يناقض هذا املعىن أو خيالفه،والسيما أبن يتظاهر املرء بتبين وجهة نظر اآلخر، إذ يست
بقصد السخرية، أو التهكم؛ وإما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب فيه، ولكن يف وقت غري مناسب البتة، كما لو 
كان يف حدوثه يف ذلك الوقت سخرية من فكرة مالءمة األشياء، وإما هي استعمال اللغة بطريقة حتمل معىن ابطنا 

 .(27)خر ظاهرا موجها لألشخاص املخاطبني أو املعنيني ابلقول "موجها جلمهور خاص مميز، ومعىن آ

وقد تعين املفارقة: "شكل من أشكال القول، يساق فيه معىن يف حني يقصد فيه معىن آخر، غالبا ما يكون 
. وهي " طريقة انعمة هادئة (29). وميكن أن يقصد هبا  "قول شيء واإلحياء بقول نقيضه(28)خمالفا للمعىن السطحي

 
 .134133،132،130لمزيد من التفاصيل انظر: الصفحات اآلنية من الرواية ص - (22)
 . 144، ص2/1982/ع2سيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول /مج - (23)
 .143، ص2/1982/ع2، مجلة فصول مجالمصدر نفسه - (24)
 .196نبيلة إبراهيم، فن القص، في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب،د.ت،ص - (25)
لمزيد من التفاصيل انظر: د.سي.ميويك، المفارقة وصفاتها، ترجمة، عبدالواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والتشر:  - (26)

 لمفارقة.الذي أشار إلى صعوبة تحديد صعوبة التتبع التاريخي لتعريف ا. 19.ص2،ط1987بغداد،
(27) - .Enright:The Alluring Problem,Oxford Universtiy Press,1986,P.5.5D.J     نقال عن خالد

 .14،1999سليمان،المفارقة واألدب، دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق،
 . 134،ص2/1982/ع2مجسيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول،  - (28)
 .16المفارقة واألدب، خالد سليمان،مرجع سابق،ص - (29)
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، وأخريا قد أتيت مبعىن: "املغايرة اليت تقوم على احلط من الذات مبعىن أعلى من نقيضتها... أو (30)خلداع اآلخرين "
 .(31)املغايرة اليت تقوم على اإلدعاء؛ فالتواضع، حىت عندما يكون تظاهرا، يدل على حسن تربية أكثرمن التفاخر"

 

 

 املفارقة يف تغريبة قرية 3-3

حممد انيل عبيدات املفارقة يف رواية تغريبة قرية توظيفا يالئم التجربة الروائية، وخيدم الرسالة اليت أراد لقد وظف  
أن تصل للمتلقي، فهو يدين احلاضر، ويلتفت إىل املاضي القريب املاضي ليثبت هذه اإلدانة، هذا املاضي الذي شهد 

، وال مؤامرة، وال متاجرة ابملواقف؛ لتتخذ منه األجيال القادمة بطوالت وتضحيات ألجل املبدأ والثبات عليه، فال خيانة
 .مثاال حيتذى، أوعلى األقل احلفاظ على هذا املاضي بذاكرة األجيال، وعدم هتميشه

 مناذج من املفارقات يف الرواية  3-4

 املفارقة األوىل:

القرية سنة الطوق، والذي يؤشر على خلل ما يف املشهد الذي رمسته الرواية، وفيه إدانة ملمارسات السلطة ضد  
العالقة بني املواطن والسلطة "عسكري ينتصب واقفا أمام الباب،يلبس خوذته ويشهر سالحه وكأنه متأهب 

. إذ يفرتض أن (33). ويف سياق آخر "أن الطوق البشري مكون من عسكر يفرتض أهنم أعدوا للحرب"(32)للحرب"
سكري الذي يلبس مالبس احلرب وتسلح ابسلحتها، وتظهر عليه مالمح التأهب، واجلاهزية، املكان الطبيعي هلذا  الع

هو جبهة  القتال؛ كي حيمي حدود الوطن ويدافع عن أبنائه، أوالثكنة للتدريب ليكون على أهبة االستعداد، وليس 
 احتالل القرية، وال ترويع أهلها، ومعاقبتهم على معتقداهتم وأفكارهم. 

 الثانية:  املفارقة

 
، سلسلة  1982د.سي. ميوميك،  موسوعة المصطلح النقدي،ت:عبدالواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،  - (30)

 .26(،ص122الكتب المترجمة )
 .27المصدر نفسه ، ص - (31)
 .14قرية، صمحمد نايل عبيدات، تغريبة  - (32)
 .16المصدر نفسه ، ص - (33)



8, 2011, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 10 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

واذا كانت املفارقة السابقة هي مشهد من الرواية، فإن املفارقة الثانية يف الرواية فقد وردت على لسان عاطف 
الذي مل يضبطه أحد يتكلم أبكثر من رد السالم، لكن جسامة األحداث أنطقته ابحلق، وأخرجت ما يف عقله الباطن. 

ريكية، ومؤسساهتا ومصاحلها. فاملفارقة قائمة بني احلضور، والغياب، فالتعليم دخل القرية حني أحرقت املصاحل األم
حضور مصاحل أمريكا، وغياب التعليم والتنوير. حني حضرت املصاحل األمريكية يف املنطقة، فإن التجهيل يصبح سياسة 

م عدد من أبناء القرية يقول عاطف مبجلس ض  .ممنهجة، وحني غابت املصاحل االمريكية دخل التعليم والتنوير إىل املنطقة
"قرية الغرابلة مل يكن هبا مدرسة وكان أطفاهلا ميشون من قريتهم إىل قريتنا ليدرسوا ابتداء من األول ابتدائي، فلماذا بنيت 
غرابلة ومل تنب مدرسة، أال ترون أنه عندما أحرقنا الغرابلة، وبقي املبىن قائما، جاءت وزارة املعارف وأسست مدرسة 

يف القرية، وأراحت هؤالء الصغار من مكابدة املشي يف احلر، و القر. أرى أن أمريكا والتعليم  لدينا ال يتفقان، ابتدائية  
 .(34)فعندما أحرقت مؤسستها دخل التعليم إىل القرية.صحيح فالتجهيل مسة االحتالل"

 املفارقة الثالثة:

اجمللس بعد فرتة وجيزة من انتخابه واعتقل عدد من أعضائه هذه املفارقة تتجسد حبل الربملان " فقد حل هذا 
يف املعتقل الصحراوي واجتمع القوميون، واإلسالميون املتنافسون انتخابيا حتت سقف معتقل واحد بدل الربملان 

ة من . فبعد سلوك أهل القرية احلضاري الذي أعقب فوز القوميني مبقعد ابلربملان فلم تظهرردة فعل عنيف(35)الواحد"
اإلسالميني، فال  ختريب للممتلكات العامة، وال احتجاجات، بل قبول مبا اختاره الناس عن طيب خاطر، وحبرية اتمة، 
اال أن ردة فعل السلطة كانت مغايرة، ال بل كانت حتتفظ برأي آخر. فكانت ردة فعلها أن مجعت القوميني واإلسالميني 

فلم توفر هلم مناخا مالئما لتبادل اآلراء،  ،رغم من اختالفهم عقائدايعلى ال -املعتقل الصحراوي –يف مكان واحد 
 واألفكار، ومناقشة ما يهم الوطن، بل سارعت إىل توفري معتقل للجميع.

 املفارقة الرابعة:

تتمثل ابنتظار أهل القرية ماذا سيقوله أمحد سعيد يف إذاعة صوت العرب بعد صدور األحكام ابإلعدام، أو 
د على أبناء القرية، واستمعوا هلا عالنية، فلم يبق شيء خيافون عليه. واملفارقة أن صوت العرب سجلت السجن املؤب

وهم مستعدون  فطراي  -نصرا ما بعده نصر، دون أن ترسل هلم رغيفا واحدا من اخلبز، فوجدت فيهم وقودا ملعركتها

 
 .24المصدر نفسه ، ص - (34)
 .39المصدر نفسه ، ص - (35)
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اإلذاعة حتارب عن بعد، فاحلرب ابإلذاعة عن فوقعوا يف الفخ وحدهم الذي نصب هلم من العسكر. وبقيت    -للتضحية
 .(36)بعد صار عادة عربية يف مواجهة العدو كما يف حرب األايم الستة

 املفارقة اخلامسة:

ولعلها من أهم املفارقات اليت حاولت الرواية من خالهلا إيصال رسالة، تبني وجهة نظرالكاتب جتاه ما حيدث 
املفارقة  اليت  -إن مل أابلغ  –ال وترديها، وتغري القيم، وهتاوي األخالق، وهي اآلن، من تغري سريع يظهر تبدل األحو 

بىن روايته عليها. فقد ظلت القرية تباهي أبهنا مل ترضخ ألحد، وأهنا جنت من العيب األكرب، فلم يكشفوا سرا حلزيب، 
 أن تعيني حابس، وهو من خارج وال قدموا معلومات عن مطلوب، على الرغم من اختالف االنتماءات العقائدية. إال

الذي ورث مهامه اجلليلة عن والده مؤذان وخادما للمسجد وإمام صالة  -القرية إماما للمسجد بدال من إمام القرية
 قد دفع أبهل القرية إىل إعادة النظر هبذا التباهي.   -وخطيب مجعة بال مقابل

ته خطيبا وإماما، فقد جتاوز هذا حني عمد إىل تتبع حابس له دور خيالف دوره املفرتض من حيث االلتزام مبهم
أخبار الناس، والتصنت على أحاديثهم، ال بل فقد كان يسرق من حماصيلهم، وكانوا  يتظاهرون بتصديقه، وحني  ضبطه 

جبانب كومة القمح ميأل كيسا من القمح ال يكاد يقدر على محله، وسأله عن سبب وجوده  -عزيز–أحد ابناء القرية 
هذا الوقت من الليل قال: أريد معرفة جودة احملصول. فلم يتوقعوا من هو يف مكانه من التدين، والوقار أن يقوم مبا  يف

قام به من سرقة، ال بل مل يكن  يراعي دوره الذي يفرتض فيه الوقار، والتدين، فكان يتقن الدبكة، والعزف على اجملوز. 
نات القرية ال يعرفن إال الدبكة. فكما أن كليب مل يتوقع كليب أو يصدق وأدخلت بناته ثقافة الرقص بعد أن كانت ب

أن يغدر به جساس، ويطعنه من خلف فكذلك أبناء القرية، إال أن ابنته زهرة العوراء صارت تفاخر أبهنا تستطيع هي 
هانة بسبب ما ووالدها حابس أن تسجن أي واحد من القرية. لقد حدث هذا مرارا،  وتعرض البعض للتحقيق، واإل

 . (37)كاان ينقالنه من أخبار

 املفارقة السادسة:

يضاف إىل املفارقة السابقة املهمة، هذه املفارقة وهي من املفارقات اليت أرادت الرواية التأكيد عليها. وهي أن 
ية، وما حوهلا هذه األحداث على الرغم من جسامتها، وعلى الرغم من أتثريها املباشر على مصائر كثري من أبناء القر 

 
 .75المصدر نفسه ، ص - (36)
لمزيد من التفاصيل حول دور حابس األمام الجديد للقرية وبناته في اعتقال ابناء هذه القرية والتحقيق معهم.انظر  - (37)

 .64،44،43،35:صالصفحات األتية الرواية 
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من قرى، وعلى األردن كافة، أال أن اجليل اجلديد ال يذكرها. ال يذكرها بعد سلسلة من التغييب والتهميش، واالهتام، 
 (38)والتخوين فلم تدون بكتب التاريخ، وال إبشارة صغرية تغري ابحثا بكتابة أطروحة حول ما حدث.

يتنكرون لتلك التضحيات، بعد أن جنحت السلطة بتغيري يضاف إىل ما سبق فإن كثري من أبناء هذا اجليل 
ح الذي كان يرشد العسكر على أبناء القرية؛ العتقاهلم احلاج شالح تبجيال له، ولبس  نظرهتم إىل الناس، فصار شالا

 .(39)لباس الشيوخ، وتصدر اجملالس خاصة أنه يتوسط ألانس كثر لدى اجلهات الرمسية

 

 املفارقة السابعة :

اليت تتحدث عن حادثة اعتقال عاطف الذي كان حيمل ابرودة، فظن العسكري أن عاطف يريد اطالق النار 
عليه، فضربه بكعب البندقية فشجت رأسه، وسال دمه بغزارة، هذه الضربة أنقذته من التعذيب والضرب الالحقني، ومل 

أصغر بكثري من قياس القيد احلديدي، فملصت يكن جسده حيتمل التعذيب، فقد كان حنيال جدا، لدرجة أن يده كانت  
واملفارقة أنه اندى على العسكري برباءة، وسذاجة هذه متلص من يدي. والمه عزيز زميله ابلقيد إذ لو  ،يده من القيد 

 .(40)مل يذكر العسكري الراتحا من عذابه ريثما يصلون السجن

 املفارقة الثامنة:

 سنة األحداث، فكانت هذه األخرية آخر عهد القرية هبذه الزراعة؛ انقراض زراعة الذرة من قرية كفرسوم يف
 .(41)فلم تقطف الذرة تلك السنة لعدم وجود قاطفني، الذين توزعوا بني التشرد، والسجن

وعلى الرغم من الصورة القامتة اليت قدمت للعسكر أال أن الرواية أشارت يف بعض املواطن إىل جانب إنساين، 
بل ظهرت أنسنة هؤالء حني تغاضوا عن هروب عدانن، صحيح أهنم ال  ،للتعذيب والرتويع حسب فهم ليسوا أدوات

يعرفونه اال ابالسم، إال أهنم تساهلوا مع املدرسة خولة ومع صديقاهتا اللوايت جئن لزايرة أم عبدهللا اليت أخفت عدانن، 

 
 .136محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية،ص - (38)
 .130المصدر نفسه ، ص - (39)
 .54-53، ص المصدر نفسه - (40)
 .54، ص المصدر نفسه - (41)
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. وحني أصبحوا بعد (42)وادي ومن الوادي إىل سورايفحففوا من احلراسة املشدة بعيد املغرب مما مسح له ابهلرب إىل ال
 مدة من الغقامة ابلقرية أصدقاء لبعض األطفال.

 املفارقة الدرامية  3-5

 استحضار ثالثة عوامل:   D.H.Greenاليت أشار إليها    (43)تستدعي  املفارقة الدرامية

 شخصية تتسم ابلغفلة مقابل أخرى أقوى منها.  .أ

وضع حمكوم ابلتوتر فتكون الشخصية األوىل جاهلة حبقيقة الظروف اليت حتيط هبا )تناقض بني مظاهر  .ب
 األشياء وحقيقته(.

املشاهدون الذين يشاركون يف صنع األحداث على وعي اتم ابلوضع احلقيقي للشخصية الغافلة اليت    .ج
 .جتهل حقيقة ما جيري

 مناذج من املفارقة الدرامية يف الرواية  3-6

 املفارقة األوىل :
مع أهنم مل يشفقوا عليها يف البداية حني طلبوا منه اشعال   ،املشهد الذي يصورعبدهللا وهو يشعل النار للعسكر

احلطب خارج البيت دون كاز، واحلطب رطب، وقد تبلل من املطر واجلليد. واجلو شديد الربودة حد االجنماد، ومن 
م له املستحيل اشعال النار دون االستعانة مبادة نفطية. مث أحضر هلم إبريقا من الشاي، وهو يعلم أنه مطلوب، وه

منكرون، وحلسن احلظ فإن صورته غري موجودة لديهم، فاملتلقي وعبدهللا على وعي مبا حيدث، يف حني العسكر ال 
يعلمون حبقيقة ما يدور أمامهم، وجيهلون حقيقة ما جيري. رمبا خيالط املتلقي بعض الشك، لكنه حني يربط هذا املشهد 

 .(44)شهد بتسلل عبدهللا إىل الوادي؛ ليفلت من االعتقالابألسطر التالية يقطع الشك ابليقني. وينتهي امل

 املفارقة الثانية :

 
 .101-100، ص المصدر نفسه - (42)
، و 30واألدب،مرجع سابق، صلمزيد من الثفاصيل عن المفارقة الدرامية انظر : خالد سليمان، المفارقة   - (43)

.ونبيلة إبراهيم، فن القص بين النظرية والتطبيق، مكتبة 104د.سي.ميوميك،المفارقة، مرجع سابق،ص

 .202-201غريب،د.ت،ص
 .15-14محمد نايل عبيدات، تغريبة قرية، ص - (44)
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معلم املدرسة، الذي مل يكن حزبيا   (45)لعل من أشهر الشخصيات اليت جسدت املفارقة الدرامية شخصية علي
فهم، سأهلم: ملاذا أنتم يف يوم من األايم، واعتقل بتهمة انتمائه القومي، وحني أدخل السيارة وجد نفسه مع أانس ال يعر 

هنا؟، وملاذا  أان هنا؟، فكان اجلواب: حنن القوميني املعتقلني فكانت ردة فعله: وأان ما عالقيت ابألمر؟ ألنك قومي مثلنا 
أجابوه. فكان جوابه بكل بساطة، ولكين ال أعرفكم. استغرب علي هذا املوقف فسأل الضابط: حقا أان قومي اي بيك؟. 

لى بساطتها "حقا أان قومي اي بيك". جتسد نقاء هؤالء الناس وبساطتهم، ال بل األقرب إىل الفطرة، فكانت عبارته ع
والصدق ابلتضحية.ويف الوقت ذاته تشري إىل التعسف يف االعتقال، ويف معاملة أبناء القرية، واالهتام اجلماعي هلا جملرد 

 االنتماء إليها.

 
 املفارقة الثالثة :

االستهجان واالستغراب ردة فعل املعلم على اعتقال علي بسبب االنتماء القومي. فإن ردة فعل وإذا كان 
اليت اختذت أسلوب الذم الذي يصل حد الشتيمة؛ شتيمة احلكومة اليت تعتقل   -فيما بعد -العسكري، والضابط 

:"بئست حكومة تبحث  سم. حني قال140كغم وطوله 35مل يكمل اخلامسة عشرة ووزنه مل يتعد  -عيسى–طفال 
. أهذا هو املطلوب على وجه السرعة؟ أهو جدير هبذه الدورية اليت أرسلت إلحضاره؟! وإمعاان ابملفارقة (46)عن أمثالك"

فقد حكم عليه ابإلعدام بعد أن حصل على شهادة تقدير العمر، الذي يسمح ابعدامه؛ وهبذا فقد افتتحت احلكومة 
. وفيما بعد أدعت دائرة (47)ستخدم مرة واحدة مث يرمى فلم يعثر هلا على أثر الحقاعهدا ابستحداث الوثيقة اليت ت

 النفوس أن هؤالء غري مسجلني، والبد من استخراج واثئق جديدة هلم.

وبعد؛ فإن الرواية تروي ما حدث يف املاضي من وجهة نظر الضحية اليت ذاقت مر العذاب، اليت تطلعت ذات 
بداء رأيها جتاه ما حيدث، ويف الوقت نفسه ال يغيب عنها احلاضر، فلم يتحقق شيء من طموحاهتا يوم إىل احلرية، وإىل إ

السابقة أو أحالمها ابلتغيري. هذا احلاضر غاب عنه الرغبة بتغيري الواقع، وظهر فيه التمسك مبكتسبات فردية، ومبصاحل 
جة تقريب البعض وهتميش البعض اآلخر؛ مما زاد من ضيقة لفئة حمدودة ابجملتمع، فكثرت الزعامات وزاد التناحر، نتي

 عداوة أبناء اجملتمع جتاه بعضهم بعضا.وأصبح الصراع  حيكم عالقة كثري ممن يدعون أهنم قادة اجملتمع.

 
 .66-65المصدر نفسه، ص - (45)
 .118 -117المصدر نفسه، ص - (46)
 .119المصدر نفسه ، ص - (47)
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 اخلامتة

 بعد الطواف يف البحث فقد خلصت الورقة إىل النتائج اآلتية:

أغفله التاريخ الرمسي للمملكة األردنية اهلامشية، وتناولت بعض ،رواية تغريبة قرية تناولت موضوعا مسكوات عنه -1
وهو من تداعيات سنة "األحداث" الذي كان مصري القوميني ،وهو السجن الصحراوي،الرواايت جانبا حمددا منه

لهذه األحداث بالذات في   إال أن املتلقي ال جيد حضورا  -سوراي ومصر  -ممن طالب ابالنضمام لدولة الوحدة

 اية األردنية عامة أو ما يوازي أمهيتها. الرو 

 ،ملا هلذا التوظيف من أمهية يف  البناء أوال  ،كما ظهر يف منت الورقة،اختارت الرواية املفارقة ووظفتها عن وعي اتم   -2
 .ويف الرسالة اليت أراد الكاتب أن تصله ملتلقيه اثنيا

 وإدانة ما حيدث اآلن.  ،إدانة  ما حدث  -3

 ه األحداث يف أذهان الناشئة واجليل اجلديد. ترسيخ  هذ  -4

وجد الكاتب ضالتها يف املفارقة اليت أظهرت  الكثري مما أخفاه الضحااي، سيما أن الرواية تتبىن وجهة نظر الضحية   -5  
ورغبة ابلتغري، لكن هذه اآلمال  ،تلك الضحية اليت كانت متتلك وعيا سياسيا،وتروي األحداث من منظارها

  .حتطمت

لكن تداعيات املاضي تفرض  ،غائب عنها -احلدث-واحلاضر ،حاضر يف الرواية -احلدث–املاضي  -6

وزاد ،سطوهتا على احلاضر الذي هيمن عليه املكتسبات فردية، واملصاحل ضيقة لثلة قليلة يف اجملتمع؛ فكثرت الزعامات

  من عداوة أبناء اجملتمع جتاه بعضهم بعضا.  الصراع على الفتات، نتيجة تقريب البعض وهتميش البعض اآلخر؛ مما زاد
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