
ي جامعة فيالدلفيا األدب المرسحي عند جمال أبو حمدان
 
 أطروحة ماجستير ف

 

ا  أوصت اللجنة
ً
ف رئيًسا، د. محمد عبيد و المكّونة من: د. غسان عبد الخالق مشر

ا خارجًيا، بمنح  هللا عضًوا، د. يوسف ربابعة
ً
عضًوا، د. يحيى البشتاوي مناقش

ي اللغة العربية وآدابها للباحث زيد محمد صالح العليمي الذي 
 
درجة الماجستيى ف

م بأطروحة عنوانها )األدب المشحي عند جمال أبو حمدان/ دراسة فنية(
ّ
 .تقد

مة
ّ
ي  وتمهيد تناول ،وقد تكّونت األطروحة من: مقد

ي واألردب   األدب المشحي العرب 

ي  لشخصي واإلبداعي لجمال أبو حمدانوالمنىح ا
 
ز عليها ف

ّ
ي رك

والمضاميى  الي 

ورية لدراسة المشح مثل الرمز  مشحياته. وتناول الفصل األول المفاهيم الض 

ي فقد أفرده الباحث للتطبيقات 
والقناع والحوار والشخوص. وأما الفصل الثاب 

ي ضوء النقدية
 
:  ف ي الفصل األول. ثم خلص إىل ما يلي

 
ي عالجها ف

 المفاهيم الي 

 :
ً
د، بل طال تقّيد يعند جمال أبو حمدان لم  المشح أوال

ّ
ي محد  بنوع أدب 

ا من  ً ّيةكثيى ي   ألن ،الفنون األدبية والنير صورة كما فهمه المشح األدب 

ّية حّية تمّس الواقع بكل   .تفاصيلهتعبيى

لت ال ثانًيا: 
ّ
ظاهر م لدحر محاولة  دلية بيى  الموت والحياةعالقة الجمث

 شخيصات. الحياة البائسة من خالل ال

ا: 
ً
 خاصمطيى  أحدهما ن عي   توظيف الّرمز لدى جمال أبو حمدان جاء ثالث

ي للمشحّية واآلخر  د بالمستوى الكتاب  عل خشبة المشح، حيث  مجسَّ

ي المشحّيات 
 
ي  ةعاينمل ،المأساويواقع ال منانبثق الرمز ف

ّ
د الوضع المي 



 خلفه وتتأّمل الذي تعيشه الشخصّيات وتتخ
 الغامض ها مستقبلف ّ

 .دائًما

، فجاء عكس وجًها آخر للحقيقة عند جمال أبو حمدان جّسد القناع رابًعا: 

ا للشخصية.  و ألن أب ،ما تم التعارف عليه
ً
 حمدان جعله واضًحا كاشف

ي ليبدع نًصا مشحًيا  زاوج خامًسا:   الحوار الداخلي والخارح 
ابو حمدان بيى 

ح البعد 
ّ
 يكشف عن الضاع االجتماعي بيى  الطبقات، ويوض

ً
متكامال

ي التعبيى بيى  كل منالفكري ل
 
ها بلغة عالية، تستدعي التاريخ وتراوح ف

ي الوعي 
، كما تبيىّ  الذاب   ثقافة الكاتب الواسعة.  والوعي الجميي

رمزّية ما بيى   عند جمال أبو حمدان وتراوحتالشخصّيات  تتنّوع سادًسا: 

 .ومهنّية ومجهولةوفردّية وأسطورية 

ي بناء التجربة المشحّية؛ فكان بنية أساسية من  سابًعا: 
 
اث بقّوة ف أسهم الي 

 ق معي  الُهوّية والثقافة. يتعملبي  النص المشحي 

ا: 
ً
ورة  ثامن ي تستنبض 

ط التقنيات الفنّية لألدب إجراء المزيد من األبحاث الي 

 حمدان.  و المشحي عند جمال أب

ورة  تاسًعا:  المشح  أدب االعتناء بإجراء المزيد من الدراسات حولض 

 . ي
 األردب 

ي عام 
 
ي عام  1944ويذكر أن الكاتب الراحل جمال أبو حمدان قد ولد ف

 
ي ف

 
وتوف

ي اآلداب/ موضوع النص المشحي من ، وقد نال 2015
 
جائزة الدولة التشجيعية ف

ي حقل اآلداب/ الكتابة 1993وزارة الثقافة سنة 
 
، وجائزة الدولة التقديرية ف

 رابطة الكتاب األردنييى  ، وجائزة 2008الدرامية التلفزيونية من وزارة الثقافة سنة 

ي مجال أدب الطفل 
 
ي المشح والقصة. كما نال جائزة أفضل كتاب ف

َ
ي مجاىل

 
؛ ف مرتيى 

ي العام الدوىلي للطفل، وجائزة أفضل ت
 
ي ف

ي مهرجان المشح األردب 
 
أليف مشحي ف

، وجائزة التأليف )مجال الرواية( من 1997الخامس الذي نظمته وزارة الثقافة سنة 

عن روايته  2002اللجنة الوطنية العليا إلعالن عّمان عاصمة للثقافة العربية لعام 

ي أول فيلم 
 
ت هذه الرواية إلنتاجها ف ق القمر غرب الشمس"، وقد اختيى "شر

. س ي
ي أردب 

ف مهرجان فيالدلفيا للمشح الجاميي   ينماب  كما اختيى ليكون ضيف شر

ي عام 
 
ي ف ي الهيئة التأسيسية  ،2008العرب 

 
 لرابطة الكتاب األردنييى  وهو عضو ف
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،  20له أكير من  .اتحاد المشحييى  العربوأحد مؤسسي  (،1974)
ً
 أدبيا

ً
عمال

ي ال :أهمها
 
: دراسة ف ي

، ي   الخروج الثاب  ي
ة وثالثة  ،1968وح الفلسطيي  أحزان كثيى

ة،  النهر،  ،1972لم، ترجمة، قصائد حب من العا ،1969غزالن، قصص قصيى

ي الليلة الثانية بعد األلف("، " ،1979قصص لألطفال، 
 
ة )ف حكاية شهرزاد األخيى

، عّمان،  ليلة دفن الممثل جيم،  .1982مشح، رابطة المشحييى  األردنييى 

نصوص  ".1993مكان أمام البحر"، قصص، دار أزمنة، عّمان، " ،1993منودراما، 

اء"، دار أزمنة وا وت، البي  ، عّمان وبيى  .1994لمؤسسة العربية للدراسات والنشر

مملكة النمل"، قصص، وزارة " .1998الموت الجميل"، رواية، دار أزمنة، عّمان، "

ى، عّمان، " .1998الثقافة، عّمان،  البحث عن زيزيا"، قصص، أمانة عّمان الكي 

زمن " .2002زمان آخر"، خمسة نصوص مشحية، وزارة الثقافة، عّمان، " .2000

اءة"، حكايا الصغار للكبار، دار أزمنة، عّمان،  ية"، " .2002الي  قطف الزهرة الي 

صندوق الدنيا"، قصص، وزارة الثقافة، عّمان، " .2002قصص، دار أزمنة، عّمان، 

وت، " .2005 ة وثالثة غزالن"، قصص، دار مواقف، بيى ، 2. ط1969أحزان كثيى

 .2010مس الغد"، قصص، وزارة الثقافة، عّمان، أ" .2008وزارة الثقافة، عّمان، 

(،  الطريق إىل كابول ي
(،  ذي قار )عمل تلفزيوب  ي

)عمل  الحجاج)عمل تلفزيوب 

 ،) ي
ي  امرؤ القيستلفزيوب 

(،  زمان الوصل(، )عمل تلفزيوب  ي
 شهرزاد )عمل تلفزيوب 

 .) ي
 )عمل تلفزيوب 

ي برنامج كما 
 
ع ف ي جامعة فيالدلفيا قد شر

 
يذكر أن قسم اللغة العربية وآدابها ف

ين طالًبا أردنًيا وعربًيا،  يضم اآلن والماجستيى منذ أربع سنوات، وخّرج عشر

ي اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستحداث برنامج خمًسا وثالثيى  
 
طالًبا، وقد باشر ف

 الدكتوراه. 
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