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 نقد الرواية العربية من منظور ال�ست�سراق

-روجر األن مثال-

أ.  . د. ال مةلد اااا �

جامعة كابالء- كلية العلو  اواالمية �

امللخ�ص

للربوفســور املســترشق )روجــر ألــن ( اهتاممــاٌت واضحــٌة يف األدب العــريب 

الحديــث تعكســها مجموعــة الروايــات العربيــة املتعــددة التــي ترجمهــا إىل اللغــة 

اإلنجليزيـّـة و مجمــوع البحــوث واملحــارضات التــي خصصهــا لهــذا األدب مركِّــزًا 

ــه النــرثي الــذي مل يجــد االهتــامم املطلــوب مــن قبــل املســترشقني  عــىل جانب

قــدر اهتاممهــم باملجــاالت األخــرى إبداعيــًة كانــت أو معرفيّــًة.

ــي يفهــم بهــا القــارئ الغــريب  ــة الت يســعى هــذا البحــث للوصــول إىل الكيفي

أدبنــا العــريب الحديــث، وذلــك عــرب تســليط الضــوء عــىل الطريقــة التــي تعامــل 

ــة  ــه: )الرواي ــالل كتاب ــن خ ــريب م ــروايئ الع ــن ال ــع الف ــترشق م ــذا املس ــا ه به

ــذا  ــة له ــه العام ــة تقّصيمفاهيم ــم محاول ــٌة( ث ــٌة ونقدي ــٌة تاريخي ــة، مقدم العربي

ــث  ــس الــرسدي وصــواًل إىل منهجــه يف التعامــل مــع األدب العــريب الحدي الجن

ــة  ــه النقدي ــا ذائقت ــتجابت له ــة التياس ــة والقصصي ــامل الروائي ــض األع ممثاًّلببع

ــتجابة. ــذه االس ــق ه ــىل وف ــا ع فقرأه
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املقدمة

يعــد املســترشق الربيطــاين روجــر ألــن املولــود عــام ))))م يف )بــورن ديفون( 

ــوراه يف األدب العــريب مــن جامعــة أوكســفورد يف  والحاصــل عــىل درجــة الدكت

بريطانيــا عــام 8)))م،))( واحــًدا مــن أملــع املســترشقني املعارصيــن ممــن اهتمــوا 

ــترشاقية  ــات االس ــتقطب الدراس ــن ليس ــذي مل يك ــث ال ــريب الحدي ــاألدب الع ب

ــة  ــوث املكتوب ــة البح ــه أوال ولقل ــة؛ لصعوبت ــيكية العربي ــاآلداب الكالس ــوًة ب أس

ــة  عنــه يف األكادمييــات الغربيــة، قياًســا بالبحــوث والدراســات األخــرى املكتوب

يف املجــاالت الفكريــة والتاريخيــة والدينيــة التــي شــغلت االســترشاق وحركــت 

ــدة))(. دوافعــه العدي

وقــد عمــل )روجــر ألن(مدرًســا ملــادة األدب العــريب يف الجامعــات الربيطانيــة 

بعــد حصولــه عــىل شــهادة املاجســتري، ثــم تحــّول للعمــل بجامعــة بنســلفانيا يف 

فيالديلفيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــد حصولــه عــىل شــهادة الدكتــوراه، 

ومــا يــزال محــارًضا بدرجــة )بروفســور( يف التخصــص نفســه ويف الجامعــة 

نفســها))(، وقــد كتــب داخــل أروقــة هــذه الجامعــة أول دراســٍة لــه بعنــوان: حديــث 

ــاين  ــالل الربيط ــل االحت ــرٍص يف ظ ــة ع ــي، دراس ــام للمويلح ــن هش ــى ب عي

ــورك عــام )7))م))(. الصــادرة عــن دار نــرش جامعــة نيوي

ــام  ــة أي ــة العربي ــد مــن املحــارضات حــول الرواي قــدم هــذا املســترشق العدي

ــا  ــاف إليه ــارضات وأض ــذه املح ــع ه ــم جم ــة، ث ــات الربيطاني ــه يف الجامع عمل

الكثــري لينرشهــا عــام )8))م يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بكتــاب ترجمته إىل 

العربيــة )حصــة إبراهيــم املنيــف( بعنــوان: )الــرواية العربيــة، مقدمــة تاريخيــة 

ــه  ــه كتاب ــا إلي ــز، مضافً ــث املوج ــذا البح ــه ه ــريتكز علي ــا س ــو م ــة())(، وه ونقديّ

)١) ينظر، نجيب العقيقي: املسترشقون، دار املعارف، مرص، ط٤ ١٩8٠م، ج) / ص٦١

أحمد  مثل،  ينظر  الحديث،  العريب  األدب  دراسة  عن  االسترشاق  لعزوف  العديدة  األسباب  عىل  للوقوف   (((

ساميلوفيتش: فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص. )القاهرة، بدون تاريخ) ص)٤٩ وما بعدها.

)٣) ينظر، روجر ألن: ال أترجم ألديٍب ال أعرفه شخصيًّا، حواٌر أجرته معه مجلة البيان اإلماراتية بتاريخ ٩) يونيو 

٣٦)١.٦٥8-(٠٠)-٠٦-٩8/https://www.albayan.ae/paths/books ٠٠8) عىل الرابط

ط١،  القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  العربيّة،  األدبيّة  الدراسات  يف  وأثرهم  املسترشقون  السيد:  عيل  وائل  د.  ينظر،   (٤(

٠١٣)م، ص ١8٣.

القومي  املرشوع  املنيف،  إبراهيم  حصة  ترجمة:  ونقديٌّة،  تاريخيٌة  مقدمٌة  العربية  الرواية  ألن:  روجر  ينظر،   (٥(

للرتجمة، ١٩٩7م )د ط)، ص،١٣. 
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ــم  ــريب( واملرتج ــن األدب الع ــٌة ع ــوان )مقدم ــام 000)م، بعن ــادر ع ــاين الص الث

ــٍة مــن املرتجمــني العــرب، هــم: )رمضــان  ــة بوســاطة ثالث هــو اآلخــر إىل العربي

بســطاوييس، مجــدي أحمــد توفيــق، فاطمــة قنديــل( واملنشــور عــام )00)م،عــرب 

ــان يكشــفان عــن إملــاٍم  مؤسســة املــرشوع القومــي للرتجمــة فيالقاهــرة، والكتاب

ــة  ــه، وعــن معرف ــث من ــل، وال ســيام الحدي ــخ األدب العــريب الطوي واضــٍح بتاري

ــة.  باألســامء املبدعــة يف الفــن الــروايئ مــن مختلــف األقطــار العربيّ

وبالنظــر إىل املنزلــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا )روجــر ألــن( مــن خــالل تفاعلــه 

ــب  ــدب إىل جان ــد اُنت ــروايئ فق ــن ال ــط بالف ــايف العــريب املرتب ــع املشــهد الثق م

ــال( للرتجمــة، وعضــًوا  ــزة )بانيب ــم جائ ــة تحكي تدريســه يف الجامعــة رئيســا للجن

مشــاركًا يف لجنــة تحكيــم جائــزة )العويــس( الدوليــة، فضــاًل عــن رئاســته تحريــر 

مجلــة آداب الــرشق املتوســط، وإعــداده ألحــد أجــزاء تاريــخ )كمــربدج( لــألدب 

العــريب))(.

ــا منــه بالقيمــة الفنيــة العاليــة وبالجــدارة األدبيــة التــي تحملهــا الروايــة  وإميانً

العربيــة، فقــد نقــل إىل اإلنجليزيــة الكثــري مــن القصــص والروايــات العربيــة، منهــا 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، روايــة )خــان الخليــيل( لنجيــب محفــوظ وروايــة 

)حكايتــي رشٌح يطــول(، كــام ترجــم روايــة األديــب املغــريب بــن ســامل حميــش 

)مجنــون الحكــم( املســتوحية لســرية العالمــة ابــن خلــدون، فضــاًل عــن ترجمتــه 

لبعــض أعــامل يوســف إدريــس وجــربا إبراهيــم جــربا وعبــد الرحمــن منيــف ومــي 

التلمســاين، وســواهم مــن األدبــاء العــرب املعارصيــن))(.

ــوف  ــة الوق ــا الثالث ــالل مباحثه ــن خ ــزة م ــة املوج ــذه الدراس ــتحاول ه وس

ــذا  ــّكلة له ــة املش ــع الرؤي ــع مناب ــة وتتب ــن الرواي ــن( لف ــر أل ــوم )روج ــىل مفه ع

املفهــوم مــن خــالل تحليــل نصوصــه، ال بوصفــه ناقــًدا فحســب؛ وإمنــا بوصفــه 

ــور  ــن منظ ــروايئ م ــد األديب ال ــيام وأن النق ــٍد، ال س ــترشقًا يف آٍن واح ــًدا ومس ناق

ــني العــرب ضمــن  ــه أحــد مــن الباحث ــدو يل- مل يتطــرق إلي االســترشاق -كــام يب

ــوٍر. ــيٍّ منش ــٍث علم بح

قنديل،  فاطمة  توفيق،  أحمد  مجدي  بسطاوييس،  رمضان  ترجمة:  العريب،  لألدب  مقدمٌة  ألن:  روجر  ينظر،   (١(

املرشوع القومي للرتجمة، القاهرة، ط ١، ٠٠٣)م، ص ٣٩٣.

ينظر، روجر آلن: ال أترجم ألديٍب ال أعرفه شخصيًّا، مصدٌر سابٌق.  (((
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كــام ستســعى محاولتنــا هــذه إىل مقاربــة املنهــج النقــدي الــذي تحركــت يف 

إطــاره اشــتغاالت هــذا املســترشق حينــام اختــار منــاذَج معينــًة مــن الروايــة العربية 

يف كتابــه هــذا بغيــة تحديــد املوقــف الفكــري الــذي يضمــره مــن خــالل تفضيلــه 

هــذه النــامذج التــي قاربهــا دون غريهــا.

املبحث الأول

-امل�صت�صرقون وال�صرد العربي احلديث، مدخٌل اأّويٌلّ

عــىل الرغــم مــن الصعوبــات الجمــة التــي تواجــه الدارســني لوضــع تعريــف 

ــل  ــرَي مكتم ــور وغ ــتمرًّا يف التط ــا مس ــا إبداعيًّ ــا فنًّ ــة بوصفه ــعٍ للرواي ــعٍ جام مان

املالمــح وغــرَي خاضــعٍ لضوابــَط وأعــراٍف فنيــٍة نهائيــٍة،))( فــإن مصطلــح الروايــة 

املحيــل عــىل نــوٍع مــن أنــواع رسد القصــص املشــتمل عــىل العديد مــن األحداث 

ــة  ــل للدالل ــد انتق ــع ق ــارب والدواف ــاالت واملش ــة االنفع ــخصيات املتنوع والش

ــث  ــار واألحادي ــل األخب ــة نق ــا بعملي ــد أن كان متعلّق ــل القصصيبع ــىل العم ع

ــات))(. ــص والحكاي ــامر والقص واألس

إن للروايــة - كــام يرصــد ذلــك عبــد امللــك مرتــاض- تعريفــاٌت ال تُحــى))(، 

ــم  ــد، تتالح ــديَد التعقي ــا، وش ــا راقيً ــا أدبيًّ ــاف جنًس ــة املط ــى يف نهاي ــا تبق لكنه

ــذي  ــال ال ــة والخي ــة األدبي ــامده اللغ ــا ع ــكاًل أدبيّ ــّون ش ــر لتك ــزاؤه وتتضاف أج

ــه مــن حبكــٍة وحــوادَث  ــا يقتضي ــرسد وم ــرص ال ــة مشــدوًدا بعن يســقي هــذه اللغ

ــًة))(. ــَر متنوع ــه مصائ ــخصياٍت تواج وش

ــة تعريفهــا كجنــٍس  ــة وصعوب ــة الرواي ــد ماهي ورمبــا انســحبت إشــكالية تحدي

أديبٍّ عــىل إشــكاليٍة أخــرى متعلقــٍة بالتاريــخ األديب لهــا، إذ َدَرج املهتمــون عىل أن 

بدايــة التاريــخ الفنــي لهــا عامليًّا ينطلــق مــع روايــة )دون كيشــوت )0))م( للكاتب 

األســباين رسفانتــس، وعربيًّــا مــع روايــة )زينــب ))))م( للكاتــب املــرصي محمد 

حســني هيــكل، عــىل الرغــم مــن وجــود أشــكاٍل قصصيــٍة أخــرى ســابقٍة لهذيــن 

)١) ينظر، محمد القايض وآخرون: معجم الرسديات، دار محمد عيل للنرش، تونس ط١، ٠١٠)، ص ٠١).

ينظر، عدنان بن ذريل: مصطلح الرواية وتطور مفهومها العريب، مجلة اآلداب البريوتيّة، آذار، ١٩٦٣م.  (((

)٣)  ينظر: عبد امللك مرتاض: يف نظرية الرواية، بحث يف تقنيات الرسد، سلسلة عامل املعرفة )٤٠))، الكويت، ١٩٩8م، 

ص ١١ وما بعدها. 

ينظر، نفسه، ص ٣٠.  (٤(
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العملــني يف األدب العاملــي واألدب العــريب عــىل حــدٍّ ســواٍء.

ــة  ــب رواي ــٌط بصاح ــا مرتب ــة وبروزه ــة العربي ــور الرواي ــي أن ظه ــذا ال يعن وه

ــٍة،  ــٍة واجتامعي ــٍة، وثقافي ــدٍة: أدبي ــَل عدي ــرٌة لعوام ــو مث ــل ه ــده، ب ــب( وح )زين

ــة  ــور الطباع ــا، ولظه ــكاك بأورب ــد االحت ــث بع ــريب الحدي ــع الع ــور املجتم ولتط

ــة  ــورات االقتصادي ــن التط ــاًل ع ــة، فض ــة الرتجم ــاط حرك ــة ونش ــار الصحاف وانتش

الكــربى التــي أســهمت بحــدوث تحــوالٍت اجتامعيــٍة مهمــٍة كان فــنُّ الروايــة فيهــا 

مــن أكــرث األجنــاس األدبيــة قــدرًة عــىل مواكبــة األحــداث ورصدهــا والتعبــري عنها.

وملــا كان النقــد األديب جــزًءا مــن املشــهد الثقــايف، ينحــّط بانحطاطــه ويزدهــر 

ــٌف مل  ــٌد مختل ــٌد جدي ــا نق ــد ظهوره ــَة بع ــَة العربي ــب الرواي ــد صاح ــاره فق الزده

تعهــده الثقافــة العربيــة املتآلفــة مــع فــن الشــعر لقــروٍن طويلــٍة، واملمتلكــة لــرتاٍث 

عريــٍق يجيــد التعامــل مــع هــذا الفــن القريــب مــن ذائقــة العــريب ومــن نفســيّته، 

وقــد اختلفــت مواقــف النقــاد العــرب وطــرق معالجتهــم ومناهجهــم يف تناولهــم 

لفــن الروايــة اختالفًــا كبــريًا))(. 

أمــا عنــد املســترشقني فقــد نالــت الروايــة العربيــة حظــوًة كبــريًة مــن املهتمــني 

ــاألدب العــريب الحديــث تجــاوزت حظــوة الشــعر نفســه، وقــد وجــدت  منهــم ب

ــذه  ــا، وإّن ه ــٍة منه ــامذَج مختلف ــرية لن ــم الكث ــا إىل ترجامته ــة طريًق ــذه الرواي ه

الرتجــامت كانــت ) أقــرب إىل الدارســني الغربيــني مــن ترجمــة الشــعر واملــرسح، 

كــام أنهــا ] الروايــة[ ال تعــرّب عــن طبيعــة البيئــة العربيــة وحدهــا، بــل تطــرح قضيــة 

، وهــي تخلــو مــن تعقيــدات الشــعر، وتهوميــات املــرسح،  اإلنســان بشــكٍل عــامٍّ

وتكشــف عــن خصائــص األديــب واملجتمــع مًعــا())(.

ــخ  ــىل تاري ــه ع ــز اهتامم ــم برتكي ــترشاق، وإِن اُتُّه ــإّن االس ــدد ف ــذا الص وبه

الشــعوب الرشقيــة يف املــايض البعيــد، وبإهــامل تطور هــذه الشــعوب يف العصور 

الحديثــة والســكوت عــن نهضتهــا القوميّــة باقتصــاره عــىل دراســة الجوانــب البالية 

للوقوف عىل ذلك ينظر مثل: د. أحمد إبراهيم الهواري، نقد الرواية العربية يف األدب العريب الحديث يف مرص،   (١(

عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، القاهرة، د. ط، ٠٠٣)، ص ١٠7 وما بعدها؛ وينظر أيضا، محمد 

سويريت: النقد البنيوي والنص الروايئ، مناذُج تحليليٌة من النقد العريب،دار إفريقيا الرشق، املغرب، ط) ١٩٩٤م، 

ص ١) وما بعدها. 

د. وائل عيل السيد: املسترشقون وأثرهم يف الدراسات األدبيّة العربيّة، مصدٌر سابٌق، ص ١8٦.  (((
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وامليتــة مــن الحضــارات الرشقيـّـة))(؛ فــإن الباحــث ال يعــدم وجــود اهتــامٍم واضــٍح 

بشــؤون الحيــاة الثقافيــة واألدبيــة املعــارصة عنــد العــرب، وبفــن الروايــة خصوًصا، 

وقــد ابتــدأت ريــادة هــذا االهتــامم مــع )أغنانيــوس كراتشكوفســي( الــرويس، ثــم 

تابعتــه تلميذتــه )كلثــوم عــودة فاســيليفيا( التــي نــرشت املنتخبــات لدراســة اآلداب 

العربيــة منــذ ســنة 880)م- ))))م، متناولــًة أدب جرجــي زيــدان وأمــني الريحــاين 

وجــربان خليــل، ثــم لحقتهــا بدراســاتها عــن توفيــق الحكيــم واملــازين وذي النون 

أيــوب والرشقــاوي ويوســف إدريــس وغريهــم))(.

ومــا يؤكــد هــذا االهتــامم الحًقــا هــو كــرثة الرســائل واألطاريــح املســجلة يف 

األكادمييّــات الغربيــة عــن فنــون العــرب الرسديــة الحديثــة، ومــن هــذه الدراســات 

مثــال: أطروحــة املســترشق الفرنــيس )شــارل فيــال( بعنــوان: االتجاهــات 

ــة املعــارصة، يف عــام 7)))م، ورســالة املســترشق  ــة يف القصــة العربي االجتامعي

ــام  ــرب ع ــارصة يف املغ ــة املع ــوان: األقصوص ــدا( بعن ــدو أوي ــباين )فرنان األس

))))م، ورســالة املســترشقة األســبانية )ماريــا تومــاس كالرا ( عــن الرواية النســائية 

ــوريا))(. ــارصة يف س املع

ــة  ــة العربي ــل الرواي ــهد حق ــايض ش ــرن امل ــن الق ــبعينيات م ــع الس ــع مطل وم

ــة  ــال( مجموع ــب )شــارل في ــيني، إذ كت ــترشقني الفرنس ــن املس ــا م ــااًل واضًح إقب

ــام  ــوظ ع ــب محف ــرأة يف أدب نجي ــه: امل ــا كتاب ــة منه ــة العربي ــن الرواي ــٍب ع كت

)7))م، وكتــاب عــن أدب يحيــى حقــي القصــيص، وثالــث بعنــوان: القاهــرة يف 

ــه(  ــيس )مونيي ــترشق الفرن ــب املس ــام كت ــام )7))م، ك ــرب ع ــني الع ــر الروائي نظ

ــارت  ــني اخت ــام)7))م، يف ح ــم ع ــد الحلي ــد عب ــيص ملحم ــن األدب القص ع

املســترشقة الفرنســية )نــدا توميــش( يف العــام )7))م أن تــؤرخ للقصــة املرصيــة 

بعــد حــرب حزيــران عــام 7)))م، وأن تكتــب يف العــام )7))م عــن ريــادة القصــة 

ــا األوىل))(. ــة وبواكريه املرصي

)١)  ينظر، عبد الله العروي: اإليديولوجيا العربية املعارصة، دار الحقيقة، بريوت، د.ط، ١٩7٠م، ص ٤٠).

)))  ينظر:، أحمد ساميلوفتش: فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، دار الفكر العريب، القاهرة، د. ط، 

١٩٩8م، ص ٥١١. 

)٣)  ينظر، العقيقي: املسترشقون، مصدر سابق، ج١/ ص٣7.

)٤)  د. وائل عيل السيد: املسترشقون وأثرهم يف الدراسات األدبيّة العربيّة، مصدر سابق، ص ١87.
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أمــا التطــور الكبــري الــذي حققتــه الروايــة العربيــة خــالل العقديــن األخرييــن 

مــن القــرن نفســه، ال ســيام بعــد فــوز نجيــب محفــوظ بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 

88))م فقــد أغــرى املســترشقني املهتمــني بالــرسد العــريب بالدخــول إىل عــوامل 

نجيــب محفــوظ بغيــة اكتشــافها وتحليــل شــخصياتها املتحركــة يف محيــٍط رشقــيٍّ 

ــانية  ــارات اإلنس ــب الحض ــاق برك ــوض واللح ــل النه ــن أج ــد م ــالميٍّ يكاب إس

الصاعــدة.

ولذلــك فقــد بلــغ عــدد املقــاالت والدراســات التــي كتبــت عــن محفــوظ بعــد 

حصولــه عــىل الجائــزة يف بريطانيــا وحدهــا أكــرث مــن ثالثــني مقــااًل وبحثـًـا كتبهــا 

مســترشقون يف الدوريــات اإلنكليزيــة فقــط))(.

ــيكولوجية  ــاد الس ــم باألبع ــه( املهت ــاك دوميي ــب )ج ــترشق الراه ــل املس ولع

ــذا  ــأدب ه ــا ب ــترشقني اهتامًم ــدم املس ــن أق ــة م ــوظ الروائي ــخصيات محف لش

ــه إىل  ــوظ( نقل ــب محف ــة نجي ــوان )ثالثي ــا بعن ــب كتابً ــز، إذ كت ــروايئ املمي ال

ــم توالــت البحــوث  ــا))(، ث ــوان نفســه الشــاعر املــرصي نظمــي لوق ــة بالعن العربي

ــه. ــرية عن ــترشاقية الكث ــات االس والدراس

وإذا كان محفــوظ هــو االســم املميــز يف عــامل الروايــة العربيــة فــإن يوســف 

إدريــس هــو االســم املميــز يف عــامل القصــة العربيــة القصــرية، ولــذا فقــد حظــي 

ــم  ــن أه ــرية، وكان م ــم الكث ــترشقني وقراءاته ــات املس ــيص مبتابع ــه القص إبداع

ــة))( أيضــا. ــة للعربي هــذه الدراســات دراســة )كربرشــويك( الهولنــدي املنقول

املبحث الثاين

-مفهوم الرواية، والرواية العربية عند روجر األن

ــىل  ــوف ع ــن الوق ــد م ــن ال ب ــر أل ــد روج ــة عن ــوم الرواي ــول إىل مفه للوص

مفهومــه ملصطلــح )أدب( الــذي تقصىداللتــه يف املــوروث النقــدي واألديب 

ــرص  ــة وع ــن الجاهلي ــداًء م ــريب())( ابت ــألدب الع ــة ل ــه )مقدم ــريب يف كتاب الع

املصدر نفسه، ص١88.   (١(

)))  ينظر، جاك جومييه: ثلثية نجيب محفوظ، ترجمة: نظمي لوقا، مكتبة مرص، القاهرة، ١٩7٤م، 

ب.م كربرشويك: االبداع القصيص عند يوسف إدريس، ترجمة: رفعت سلم، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة   (٣(

األوىل،١٩٩٣م

)٤)  ينظر، روجر ألن: مقدمٌة لألدب العريب، مصدٌر سابٌق، ص )) وما بعدها.
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ــح  ــث دون أن يرّج ــرص الحدي ــاء بالع ــة وانته ــور الالحق ــروًرا بالعص ــالم م اإلس

هــا بحســب  ًدا لهــذا املصطلــح الــذي اعــرتف بتحــّول داللتــه وتغريُّ تعريًفــا محــدَّ

ــه  ــكل أمناط ــريٍ راٍق، وب ــه كتعب ــاط مفهوم ــني، وبارتب ــخ العربي ــط والتاري املحي

ــتبعاد  ــّد اس ــا إىل ح ــا وثيًق ــة ارتباط ــة الرفيع ــة بـــ) اللغ ــعرية والنرثي ــه الش وأجناس

األمنــاط األخــرى مــن اإلبــداع غــري املتوافقــة مــع تلــك املعايــري())(. وقــد ظــل 

)روجــر ألــن( يؤكــد رضورة اشــتامل كلِّ أدٍب إنســاينٍّ عــىل أمريــن مهمــني، هــام 

ــون  ــاًل، وأن يك ــرًا وأصي ــل مبتك ــون العم ــي: )أن يك ــي تعن ــّدة الت ــانية والِج اإلنس

ــاس إمــا بحكــم الحاجــة أو االضطــرار())(.  ــردده معظــم الن ــرِّر مــا ي شــكاًل ال يُك

كــام اشــرتط يف مواضــَع كثــريٍة مــن كتابيــه أن يكــون العمــل األديب غــري مكــرور 

ًا عــن همــوم الجامعــة  وال مبتــذٍل وأن يكــون متعلًقــا بهمــوم اإلنســان الفــرد ومعــربِّ

التــي ينتمــي إليهــا هــذا الفــرد))(. وعــىل الرغــم مــن إقــرار )روجــر ألــن( بصعوبــة 

تحديــد مفهــوٍم ثابــٍت ونهــايئٍّ لفــنِّ الروايــة، واصًفــا إياهــا بأنّهــا: )منــٌط أديبٌّ دائــُم 

ــي  ــو ال ينف ــاٍل(؛ فه ــىل ح ــتقر ع ــث ال يس ــق بحي ــم بالقل ــّدل، يتس ــول والتب التح

ــىل  ــا ع ــان، وقدرته ــة اإلنس ــق بكينون ــا الوثي ــاة واتصاله ــة بالحي ــا العميق صلته

ــي  ــالل املائت ــدوا خ ــن وج ــرّاء الذي ــن الُق ــٍة م ــٍة ومختلف ــاٍط متنوع ــذاب أمن اجت

ــوٍن  ــداث ل ــىل إح ــادر ع ــكل األديب الق ــذا الش ــم يف ه ــني ضالّته ــنة املاضيت الس

ــاة والفــن))(. ــني الحي ــق املفــرتض ب ــن التطاب م

إن الروايــة بتصــور هــذا الناقــد املســترشق مــن أكــرث األجنــاس األدبيــة قــدرًة 

ــا  ــا أدبيًّ ــه، وهــي بوصفهــا جنًس ــا ضمن ــذات والواقــع الــذي تحي ــر ال عــىل تصوي

قــادرٌة علىتشــخيص ذاتهــا بطــرٍق مختلفــٍة، كــام أنهــا ليســت مجــرَد حكايــٍة تقــوم 

ــٍة مــن األحــداث املرتابطــة أو غــريِ املرتابطــة، لكنهــا  عــىل رسد مجموعــٍة متتالي

ــع  ــني املواضي ــة ب ــة الجامع ــات الرسدي ــن اإلمكاني ــا م ــا غنيًّ ًع ــك تنوُّ ــنٌّ ميتل ف

الرتبويــة ومواضيــع التأمــل الشــخيص والخيــال الجامــح، فضــاًل عــن جمعهــا بــني 

)١)  املصدر نفسه، ص ٣٣).

)))  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8-١٩ والرأي إلدوارد سعيد كام ينقل ألن يف الهامش 

رقم )٦) من ص١٩.

)٣)  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8، ص٠)، ص))، ص8).

)٤)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص٠).
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))(، ولذلــك يُضفــي )روجــر ألــن( عــىل هــذا 
مــا هــو اجتامعــيٌّ ونفــيسٌّ وفلســفيٌّ

ــك جوامــد املجتمــع العــريب،  ــه يف تحري ــا عــىل قدرت ــريًة مراهًن ــًة كب الفــن أهمي

ــري الثقــايف الــالزم واملواكــب للعــرص. ويف إحــداث التغي

وإذا كان هــذا املســترشق يذهــب إىل محــاكاة الروايــة العربيــة ألختهــا الغربيــة 

ــًة  ــاداٍت نقدي ــاوالٍت واجته ــه مح ــد ل ــا نج ــا، فإنن ــها منه ــا واقتباس ــا به وتأثّره

واضحــًة يف أن يتلمــس لهــا جــذوًرا يف املــوروث العــريب الحــكايئ الــذي يشــمل 

ــي،  ــزى األخالق ــات ذات املغ ــزة، والحكاي ــة املوج ــور القلمي ــوادر، والص )الن

ــة، واألمنــاط املشــابهة، وقــد ُجمعــت هــذه األعــامل  وقصــص الهــروب العجيب

ــي  ــات الت ــوع بهــدف توفــري املتعــة للفئ ــرية التن ــَن كث ــداٍت تحــت عناوي يف مجل

ــلطة())(. ــاب الس ــًة أصح ــراءة، خاص ــتطيع الق تس

ــة  ــة والحضــارة املنتجــة للرواي ــه التوفيــق بــني الحضــارة الغربي أمــا يف محاولت

والحضــارة العربيــة صانعــة ألــف ليلــة وليلــة واملالحــم الشــعبية واألســامر؛ فرمبــا 

ــذر  ــىل الج ــة ع ــواء الرواي ــوا باحت ــن قال ــاد الذي ــع النُّّق ــن( م ــر أل ــي )روج يلتق

امللحمــي وباشــتاملها عــىل عــدِة أجنــاٍس تعبرييــٍة، واحتوائهــا عــىل تداخــل لغاٍت 

وأصــواٍت متعــددٍة، ومــن هــؤالء النقــاد )ميخائيــل باختــني( عــىل ســبيل املثــال.))(

وعــىل أمــد قرنــني مــن الزمــان ميســح )روجــر ألــن( بشــكٍل موَجــٍز الظــروف 

املحيطــة بعــرص النهضــة يف مختلــف األقطــار العربيــة راصــًدا هــذا الفــن الجديــد 

يف األدب العــريب، منــذ بداياتــه األوىل يف الثلــث األخــري مــن القــرن التاســع عــرش 

عــىل يــد اللبنــاين ) بطــرس البســتاين ))8)-)88)( حتــى بلوغــه الخطــوة الفنيــة 

األوىل أوائــل القــرن العرشيــن عــىل يــدي محمــد حســني هيــكل يف روايتــه )زينب 

))))م( ثــم بلوغــه قمــة النضــج الفنــي منتصــف القــرن العرشيــن يف مــرص التــي 

ــا  ــا أدبيًّ ــا جنًس ــة واكتامله ــة العربي ــًة يف نشــأة الرواي ــًة مركزي يَعّدهــا نقطــًة جغرافي

مــن الناحيــة الفنيّــة))(.

ينظر، الرواية العربية ص)).  (١(

)))  املصدر نفسه، ص )٣

ط١  القاهرة،  والنرش،  للدراسات  الفكر  دار  برادة،  محمد  ترجمة:  الروايئ،  الخطاب  باختني:  ميخائيل  ينظر،    (٣(

١٩87م، ص٩ وما بعدها.

ينظر، املصدر نفسه، ص٣١-١٠٥.  (٤(
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ــل  ــد الزمنيالطوي ــذا األم ــده له ــزي يف رص ــترشق اإلنجلي ــذا املس ــاول ه ويح

نســبيًّاالتوقف عنــد أهــم العالمــات الفارقــة يف تاريــخ الروايــة العربيــة دون أن يقــع 

يف االنتقــاء املُِخــّل الــذي كان يحــذره))( يف عرضه ملســرية الرواية العربيــة املمتدة 

ملــا يقــرب مــن القرنــني مــن الزمــان بــني إرهاصتهــا األوىل وِســِنيِّ نضجهــا، األمــر 

ــا  الــذي أوقعــه يف الخلــط -أحيانــا- عنــد حديثهعــن الروايــة بوصفهــا جنًســا أدبيًّ

ــة لهــذا  ــة التوضيحي ــه األمثل ــا مــن خــالل رضب ــه، ويتضــح ذلــك جليًّ ــا بذات قامئً

الحديــث عــرب تناولــه األجنــاس األخــرى القريبــة مــن فــن الروايــة، كَفنَّــِي القصــة 

ــة مثــال.))( القصــرية))(، والســرية الذاتيّ

ــل  ــي الطوي ــد الزمن ــة يف هــذا األم ــة الحديث ــة العربي ــا مراحــل تطــور الرواي أم

ــة  ــة العربي ــرية الرواي ــيٍة يف مس ــَل أساس ــالِث مراح ــن( بث ــر أل ــا )روج فيحرصه

الحديثــة، هــي كاآليت: مرحلــة البدايــات األوىل املرتبطــة بالنهضــة العربيــة 

الحديثــة وبتطــّور تقاليــد النــرث األديب فيهــا، ومــن ثــم مرحلــة املحــاوالت 

القصصيــة املبكــرة يف فــرتة مــا بــني الحربــني العامليتــني، وأخــريًا مرحلــة نضــج 

الروايــة العربيــة التــي يحددهــا بــني العــام ))))م وحتــى تاريــخ حصــول نجيــب 

ــنة 88))م.  ــهورة س ــه املش ــن ثالثيّت ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــىل جائ ــوظ ع محف

وقــد اتـّـكأ )هــذا الناقــد الغــريب( عــىل عــدٍد مــن الدارســني العــرب والغربيــني 

ــددت  ــد تع ــالث، وق ــا الث ــة يف مراحله ــة العربي ــي للرواي ــل التاريخ يف التأصي

إحــاالت هوامشــه عــىل املصــادر العربيــة والغربيــة؛ وإن كانــت نســبة الغلبــة فيهــا 

ــروايئ عــىل حســاب  ــة املتعلقــة بالجنــس ال ــة الحديث تشــري إىل املصــادر العربي

املصــادر األخــرى مجتمعــًة.

ــة  ــه للرواي وبعــد أن ينتهــي )روجــر ألــن ( مــن التأريــخ املناســب الــذي يرتئي

العربيــة يفتــح بابـًـا يف كتابــه للحديــث عــن املوضوعــات األثــرية للروايــة العربيــة 

يف مرحلــة نضجهــا واكتاملهــا، بحيــث تحولــت الروايــة العربيــة مــع هــذه 

املوضوعــات إىل جنــٍس أديبٍّ مســتقرٍّ قــادٍر عــىل النهــوض بوظيفتــه االجتامعيــة 

ــاآليت:  ــات ب ــذه املوضوع ــص ه ــة، وتتلخ واألخالقيّ

)١)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، ص١77.

ينظر، مثل، املصدر نفسه، ص ٦٥  (((

وينظر، مثل حديثه عن سرية طه حسني الذاتية يف األيام، ص٦8 من املصدر نفسه.  (٣(
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أ- الــرصاع واملواجهــة مــع االحتــالل اإلرسائيــيل الغاصــب ال ســيام مــع الروائيــني 

الفلســطينيني، كغســان كنفــاين يف روايتــه )رجــال يف الشــمس(، وجــربا إبراهيم 

جــربا يف )الســفينة( وإميــل حبيبــي يف )سداســية األيــام الســتة( وســحر خليفــة 

يف روايتهــا )مل نعــد جــواري لكــم( وغريهــم))(، 

ب- الثــورة واالســتقالل والتحــرر، وهــو مــا تجســده روايــات العديــد مــن الروائيني 

ــالب يف  ــم غ ــد الكري ــريب عب ــه، واملغ ــوظ يف ثالثيت ــب محف ــرب، كنجي الع

ــي  ــّز(، والعراق ــه )الل ــار يف روايت ــر وطّ ــري الطاه ــاميض( والجزائ ــا لل )دفّن

غائــب طعمــة فرمــان يف )خمســُة أصــواٍت(، واللبنــاين توفيــق يوســف عــواد 

ــم))(.  ــة( وغريه ــرشاع والعاصف ــا يف )ال ــا مين ــوري حن ــف(، والس يف )الرغي

ج- الحــرب األهليــة اللبنانيـّـة، كــام جســدتها أعــامل كلٍّ مــن: توفيــق يوســف عواد 

يف روايــة )طواحــني بــريوت( وغــادة الســامن يف )كوابيــس بــريوت( وإليــاس 

خــوري يف )الجبــل الصغــري( وغريهــم))(.

د- إشــكالية العالقــة مــع الغــرب، وال ســيام يف مرحلــة مــا بعــد التحــرر مــن نــري 

االســتعامر، وكــام جّســد ذلــك كتاب عــرٌب مختلفــون، منهــم: اللبناين يوســف 

إدريــس يف )الحــي الالتينــي( والســوداين الطيــب صالــح يف )موســم الهجــرة 

إىل الشــامل( واملغــريب محمــد زفــزاف يف )املــرأة والــوردة( وغريهــم.))(

ــات  ــك رواي ــة بعــد اســتثامر النفــط، كــام تعكــس ذل هـــ- التحــوالت االجتامعي

ــباق  ــات( و)س ــف كـ)النهاي ــن مني ــد الرحم ــل عب ــعودي األص ــروايئ الس ال

ــح())(. ــدن املل ــيته املطولة)م ــم خامس ــة( ث ــافات الطويل املس

و- العالقــة بــني الريــف واملدينــة، وهــي موضوعــٌة ليســت جديــدًة عــىل الروايــة 

ــًة  ــَوًرا نابض ــوب ُص ــون أي ــي ذو الن ــروايئ العراق ــا ال ــم له ــد رس ــة، فق العربي

بالحيــاة عــام 1948 يف روايتــه )اليــد واألرض واملــاء( وتابعــه يف مــرص عبــد 

الرحمــن الرشقــاوي يف روايتــه املشــهورة )األرض( ومواطنــه يوســف إدريــس 

) ينظر، املصدر نفسه، ص ١٠7 وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١١8 وما بعدها.  (((

) ينظر، نفسه، ص 8)١ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٣وما بعدها.  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (٥(
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ــه  ــع الل ــيس( وصن ــة املني ــد يف )عزب ــف القعي ــم يوس ــرام( ث ــة )الح يف رواي

ــم))(.  ــطس(، وغريه ــة أغس ــه )نجم ــم يف روايت ابراهي

ز- املــرأة ودورهــا االجتامعــي، حيــث تعكــس عنوانات الروايــات العربيــة األوىل-

ــارة(  ــا( و)س ــب( و)ثري ــدر( و)زين ــة )ذات الخ ــن- كرواي ــر أل ــب روج بحس

ــا  ــي ال ميكــن له ــاب واملثقفــني العــرب باملــرأة))( الت ــامم الكت و)حــواء( اهت

ــوق  ــم والت ــالل التعلي ــن خ ــي إال م ــا االجتامع ــا ووضعه ــن منزلته ــرّي م أن تغ

للحريــة واملســاواة، وهــو مــا تجّســده روايــة )أنــا أحيــا( التــي كتبتهــا الروائيــة 

ــىل بعلبــي( عــام 1958م.))( ــة )لي اللبناني

ــن  ــت م ــي جعل ــات الت ــا تعكســه مجموعــة الرواي ــة، وهــو م ــرد والحري حـــ- الف

موضوعــة الســجن مــادًة ملقارعــة القمــع الســيايس يف البــالد العربيــة كروايات 

ــد  ــن مجي ــد الرحم ــم 1972( لعب ــليامن و)الوش ــل س ــجن 1972( لنبي )الس

ــع  ــة( لصن ــك الرائح ــف و)تل ــن مني ــد الرحم ــط( لعب ــي و)رشق املتوس الربيع

ــا  ــىل عاتقه ــذت ع ــي أخ ــة الت ــات العربي ــن الرواي ــا م ــم، وغريه ــه إبراهي الل

تصويــر رصاع الفــرد العــريب يف مقاومتــه لالضطهــاد الســيايس وتوقــه للحريــة 

ــه))(. ــا يف وطن ــي يفتقده الت

املبحث الثالث 

ال�صتغال النقدي عند روجر األن.. من املفهوم اإىل الإجراء

ــة األدب  ــام بالبحــث يف ماهي ــد األديب مهت ــن النق ــب النظــري م إذا كان الجان

ووظيفتــه وتصوراتــه ومفاهيمــه العامــة، فــإن الجانــب التطبيقــي ســينصّب حــول 

ــب( يف  ــب )األدي ــة الكات ــل األديب، وطريق ــات العم ــن مقّوم ــد ع ــاؤالت الناق تس

ــه يف  ــه أو إخفاق ــدى نجاح ــان م ــا وبي ــيدها فنيًّ ــات وتجس ــذه املقوم ــر ه تصوي

ذلــك.

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١٤7   (((

) ينظر، نفسه، ص ١٥١.   (٣(

) ينظر، املصدر نفسه، ص ١٥٦ وما بعدها.  (٤(






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       186

ا
اا
د ا
ةل
 م
ل
 ا
د.
 . 
أ. 
 - 
 
ةا
ا 
اا
ل 
ةو
من
ن 
 م
ية
اب
لع
ة ا
ةاا
لا
د ا
ور

ومبــا أن )روجــر ألــن( اختــار الروايــة العربيــة ميدانًــا الشــتغاله النقــدي، فهــو 

ــذا  ــور ه ــة بقص ــة العربي ــة الروائي ــع الكتاب ــع لوض ــتعراضه الرسي ــد اس ــرتف بع يع

االســتعراص عــن اإلحاطــة بــكل األعــامل املهمــة واملرموقــة))( ُمعلًنــا عــن انتقائــه 

دًة بغيــة االنتقــال برؤيتــه النقديــة الخاصــة )مــن داخــل النــص  منــاذَج روائيــًة محــدَّ

ــص  ــك الن ــارئ، وكذل ــب والق ــن الكات ــع كلٍّ م ــث وض ــام لبح ــدان الع إىل املي

الــروايئ نفســه())(

ــن  ــف ع ــل الكاش ــامذَج للتحلي ــًة كن ــرشة رواي ــي ع ــار اثنت ــو يخت ــك فه ولذل

قناعــٍة مختمــرٍة وعــن رؤيــٍة مســبَقٍة مفادهــا: إن الروايــة متثـّـل النمــط األديب األكــرث 

قــدرًة عــىل الكشــف عــن تعقيــدات الحيــاة يف مجتمــعٍ مــا وعــن مناحــي التنــوع 

ــا منشــورٌة  ــارَة كلَّه ــاِت املخت ــرٍش، فضــاًل عــن أن هــذه الروايي ــا كب والتناقــض فين

ــة العقيمــة  ــرًيا وتفكــريًايف الطريق ــارت جــداًل كب ــران 7)))م وأث ــد حــرب حزي بع

التــي يحيــا فيهــا املجتمــع العــريب))(. أمــا الروايــات العربيــة التــي أثــارت الفضــول 

النقــدي عنــد )ألــن( فكانــت كاآليت:

1 - »ثرثــرٌة فــوق النيــل« لنجيــب محفــوظ، الــذي جمــع فيهــا هــذا الــروايئ عــدًدا 

ــا  ــون فيه ــل، يلتق ــيٌة يف الني ــٌة راس ــم عوام ــة تجمعه ــخصيات املثقف ــن الش م

ــوا إىل  ــع مــن حولهــم، فانرصف ــد انقطعــت صلتهــم بالواق ــوٍم، وق مســاء كل ي

ملذاتهــم، وافتقــدوا القــدرة عــىل املشــاركة العمليــة يف املجتمــع، وقــد وجــد 

)ألــن( هــذه الروايــة مــن أغنــى روايــات محفــوظ رمزيــًة))(، ومــا العوامــة فيهــا 

إال ) وســيلٌة لالنعــزال عــن عــامل املدينــة وعــن املجتمــع ومشــكالته، وســبياًل 

ــح  ــة())(. ويتض ــاة الحديث ــة الحي ــا طبيع ــي تفرضه ــة الت ــن الغرب ــاد ع لالبتع

اقــرتاب )روجــر ألــن( يف تعليقاتــه النقديــة حــول هــذه الروايــة مــن تصــورات 

املنهــج االجتامعــي التــي فــرّست عالقــة الفــن بالواقــع انطالقـًـا مــن أن الفنــون 

واآلداب مــا هــي إال انعــكاٌس لواقــع الحيــاة وتطوُّرهــا.

) ينظر، نفسه، ص ١٩٥.  (١(

) نفسه، ص ١77.  (((

) ينظر، نفسه، ص ١٩٦.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص٠٣).  (٤(

) نفسه، ص ١٩٩.  (٥(
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2 - »مــا تبّقــى لكــم«، لغســان كنفــاين، وهــي: روايــٌة تتنــاول معانــاة أرسٍة فلســطينيٍة 

نازحــٍة بســبب االحتــالل االرسائيــيل عــام 1948م، ثــم تأخــذ أحداثهــا مبتابعــة 

ــدان  ــن يكاب ــم( اللذي ــه )مري ــد( وأخت ــخصية )حام ــًة بش ــتت األرسة ممثّل تش

أصنــاف املعانــاة والعــذاب بســبب تبــّدل طريقــة حياتهــام بعــد هــذا النــزوح 

املريــر.

ويجــد )ألــن( يف شــخصية مريــم التــي أُجــربت عــىل الــزواج مــن الشــخص 

الخائــن )زكريــا( صاحــب األوالد الخمســة الــذي اســتغل براءتهــا وأنوثتهــا 

تجســيًدا لخيانــة قضيــة فلســطني مــن الداخــل))(، وينتهــي إىل أن الكتابــات 

ــة  ــة املضخم ــرتث بالواقعي ــربى )ال تك ــه الك ــزم بقضيت ــاين امللت ــة لكنف القصصي

ــن  ــوا ع ــن كتب ــن مم ــامل اآلخري ــّوه أع ــا تش ــول أنه ــا الق ــل ميكنن ــز، ب ــي متي الت

ــة(.))( ــاين الفنيّ ــكات كنف ــم مل ــون لديه ــطينية دون أن تك ــة الفلس القضي

ــران  ــة بتأثــري هزميــة حزي 3 - »عــودة الطائــر إىل البحــر«، لحليــم بــركات املكتوب

ــري أشــكال  ــا عــرب تغي ــَر كُتّابهــم أدبيًّ ــي أذلّتالعــرب سياســيًّا، وهــزت ضامئ الت

ــدت  ــد تجّس ــظياته، وق ــع وتش ــاويّة الواق ــر مأس ــىل مظاه ــتمل ع ــة لتش الكتاب

أبعــاد هــذه املأســاوية مــن خــالل الشــخصية الروائيــة التــي ميثّلهــا يف هــذه 

ــزوم  ــتت وامله ــي املش ــتاذ الجامع ــدي( األس ــزي الصف ــل )رم ــة البط الرواي

واملعــرّب عــن وعــي الطبقــة املثقفــة العربيــة، وتلجــأ هــذه الروايــة إىل أســطورة 

الهولنــدي الطائــر)*( وتتخــذ منهــا أمنوذجهــا األمثــل لربــط املأســاة باملأســاة، 

بحيــث يصبــح الهولنــدي الطائــر رمــزًا للعــذاب الفلســطيني املســتمر، وتصبــح 

البــالد العربيــة كســفينٍة تائهــٍة دون دفــٍة يف محيــط هائــٍج))(.

ــن  ــدث ع ــة تتح ــي رواي ــح، وه ــب صال ــال« للطي ــرة إىل الش ــم الهج 4 - »موس

ــوازن بينهــام بســبب ســوء  ــالل الت ــاء الغــرب والــرشق وتناقضهــام، واخت التق

) ينظر، نفسه، ص ٠٩).  (١(

) نفسه، ص )١).  (((

*) وهي عبارة عن شبح لسفينة أسطورية ال ميكنها أن ترسو يف ميناء ومحكوم عليها اإلبحار يف املحيطات أبدا، ومن 

املرجح أن تكون هذه األسطورة قد نشأت من الفولكلور البحري يف القرن السابع عرش، وتبني املشاهدات املدونة 

لبعض البحارة أن السفينة تتوهج كضوء شبحي عند اقرتاب سفينة أخرى منها... وعند محاولة إيصال أي رسالة 

من )الهولندي الطائر) إىل اليابسة أو إىل البرش يتضح أن طاقمها ماتوا منذ زمن بعيد، ويعد ظهورها علمة شؤم 

/https://ar.wikipedia.org/wiki للبحارة ونذير بكارثة وشيكة. ينظر

) ينظر، روجر ألن، مصدر سابق، ص ١٣).  (٣(
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التفاهــم الناجــم عــن تصــادم القيــم الثقافيــة لــكلٍّ منهــام، وذلــك مــن خــالل 

ــن  ــل م ــذي ينتق ــعيد( ال ــى س ــة )مصطف ــديد الفطن ــرويٍّ ش ــخٍص ق ــة ش رحل

قريــٍة ســودانيٍة منعزلــٍة ألغــراض الدراســة إىل )لنــدن( املدينــة الغربيــة الحديثــة 

ــات  ــاف وبالعالق ــة باالكتش ــة املفعم ــذه الرحل ــد ه ــا، وبع ــكاًل ومضمًون ش

ــن  ــزوج م ــعيد( ليت ــى س ــل )مصطف ــود البط ــع يع ــددة الدواف ــائية املتع النس

امــرأة )حســنة( تنتمــي إىل قريتــه ويشــعر -كــام ينقــل لنــا الــراوي الــذي يتابــع 

ــدة التــي أحبهــا بصــدٍق، وحــني  هــذه األحــداث بطــرٍق مختلفــٍة- أنهــا الوحي

ميــوت البطــل يكتشــف الــراوي الــذي اطلــع القــارئ عــىل أرساره الشــخصية 

ــا  ــاة مصطفــي ســعيد م ــه املتعــددة أن حي ــدة وعالقات ــه البعي وغوامــض رحلت

ــه األصــيل، والــذي ســعى  ــة داخــل وطن هــي إال )رمــٌز كامــٌل لشــعوره بالغرب

ــدن())(. ــاء وجــوده يف لن ــه أثن ــرتة غربت ــه يف ف ــد هويت دامئــا لتأكي

5 - »أيــام اإلنســان الســبعة« لعبــد الحكيــم قاســم املبنيــة حــول حيــاة )عبــد العزيز( 

الــذي تتخــذه الروايــة محــوًرا ملــا يحيــط بــه مــن أمــوٍر وأحــداٍث يتحــرك فيهــا 

ضمــن عائلــٍة قرويــٍة تنتمــي إىل مجموعــٍة صوفيــٍة )دراويــش( داخــل قريــٍة مــن 

قــرى الريــف املــرصي فرتصــد مراحــل حيــاة هــذا البطــل يف تنّقلــه مــن عــامل 

الطفولــة إىل عــامل املراهقــة والرجولــة ثــم اكتــامل الشــباب ومــا يصاحبــه مــن 

ٍل بالوعــي نتيجــة االطــالع والدراســة واالكتشــاف. تبــدُّ

وبحســب )ألــن(، فــإن هــذه الروايــة تكشــف مــن خــالل أســلوب االســرتجاع   

ــة  ــة الصوفي ــد املجموع ــن تقالي ــز( م ــد العزي ــور )عب ــن نف ــاك( ع ــالش ب )ف

التــي ينتمــي إليهــا بتأثــري الوعــي والدراســة الجامعيــة يف االســكندرية، وعليــه 

ــٍة  ــريٍ طويل ــة تغي ــل لعملي ــن الداخ ــرٌة م ــا نظ ــىل أنه ــة ع ــة الرواي ــن )رؤي فيمك

ــن  ــعبيّة للدي ــم الش ــني املفاهي ــٍة ب ــان، وكمواجه ــن األحي ــريٍ م ــٍة يف كث وصعب

ــامل  ــامت الع ــني س ــٍة وب ــن جه ــة م ــة القري ــن تركيب ــائدة ضم ــات الس والخراف

ــم املعــارص مــن  ــة والتعلي ــاة املدين املتغــري يف الخــارج كــام تتجــىل يف حي

ــرى())(. ــة أخ جه

) املصدر نفسه، ص ٤))-٥)).  (١(

) نفسه، ص ٣١).  (((
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6 - »الســفينة« لجــربا إبراهيــم جــربا، روايــٌة تــدور أحداثهــا املتقاطعــة واملتداخلــة 

ــن تناقضــات  ــون م ــن يعان ــن املثقفــني الذي ــٍة م ــث مجموع مــن خــالل حدي

الواقــع املحيــط بهــم، وهــم عــىل ظهــر ســفينٍة منطلقــٍة مــن بــريوت إىل أحــد 

ــرسد  ــة ال ــًة يف طريق ــربا براع ــفينة ج ــن( يف س ــد )أل ــة، ووج ــئ األوربيّ املوان

ــن  ــٌة م ــه مجموع ــادل في ــٌر تتب ــٌم مصغَّ ــفينة عالَ ــوز، فالس ــا للرم ــا موفًَّق وتوظيًف

ــام  ــر ف ــا البح ــتهم، أم ــط معيش ــم وبنم ــة بوجوده ــكار املتعلق ــني األف املثقف

هــو األفــق املفتــوح ألصحــاب هــذه األفــكار وهــم يتوقــون إىل الحريــة وإىل 

ــق))(. املطل

7 - »رباعيــة إســاعيل فهــد إســاعيل«، وهــي عبــارة عــن أربــع روايــات متسلســلة 

ــت  ــع، وكاآليت: )كان ــايض بالتتاب ــرن امل ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــرشت بداي ن

الســامء زرقــاء( )املســتنقعات الضوئيــة(، )الحبــل(، )الضفــاف األخــرى(، وقــد 

اتخــذت مــن القمــع الســيايس ومــا رافقــه مــن حرمــاٍن واضطهــاٍد واعتقــاٍل ونفٍي 

ســيايسٍّ طــال مجموعــة مــن املثقفــني العراقيــني مطلــع الســتينيات مــن القــرن 

ــل  ــخصيتَِي البط ــروب ش ــول ه ــة األوىل ح ــداث الرواي ــدور أح ــرصم))(، وت املن

والضابــط الــذي أقعدتــه إصابتــه بســبب الثــورة الحاصلــة يف البلــد و منعتــه عــن 

مواصلــة الحركــة، وكالهــام ينشــد الهــرب خالًصــا مــن مــاٍض مــؤمٍل فيلتقيــان 

لتــدور أحــداث الروايــة مــن خــالل حواراتهــام واســرتجاعاتهام كل ملاضيــه، أمــا 

روايــة )املســتنقعات الضوئيــة( فيشــري عنوانهــا إىل زنزانــات الســجن التي تتســلل 

إليهــا خيــوط الشــمس بــني حــنٍي وآخــَر لتنــري جوها الــكايب النــن، وبطــل الرواية 

)حميــدة( ســجنٌي محكــوٌم عليــه باملؤبــد ألنــه دافــع عــن فتــاٍة تعرضــت للقتــل 

ــة )الحبــل(  ))(، يف حــني ال يحمــل بطــل رواي عــىل يــد أخويهــا يف شــارٍع عــامٍّ

اســام عــىل الرغــم مــن ميولــه اليســارية الواضحــة، وهــو ســجنٌي ســيايسٌّ أيضــا 

ــت للعمــل، وبعــد  ــه فيضطــر لدخــول الكوي ــا ل ــة عقابً ــه الحكومي ــد وظيفت يفق

ــه لجــواز ســفٍر رســميٍّ تقــوم بطــرده  ــة عــدم حيازت اكتشــاف الســلطات الكويتي

ــي  ــا ألوالده، فينته ــوال ادخره ــن أم ــده م ــا عن ــادر كل م ــاك يص ــدود، وهن للح

) ينظر، املصدر نفسه، ص ٤7)-٤8).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٥٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص٥٤)-٥٥).  (٣(
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ــا ال يــرسق إال رجــال الرشطــة!))( ويضيــف إســامعيل  ــه املطــاف ليكــون لصًّ ب

فهــد عــام 1972 إىل رباعيتــه روايتــه الثالثــة )الحبــل( ذات الشــخصية الرئيســة 

ــن  ــة، وم ــاط الرشط ــد ضب ــت أح ــة بي ــة برسق ــل الرواي ــدأ بط ــني يب ــدة ح الواح

ــد اســتبطن  ــه، وق ــني البطــل وذات ــدور حــواٌر داخــيلٌّ ب خــالل هــذا املوقــف ي

هــذا الحــوار اســرتجاعامٍتتتاليًة ملواقــَف مختلفــٍة مــن حيــاة البطــل املتخــذ مــن 

ــا،  ــوت لرسقته ــول إىل البي ــيلة الوص ــة وس ــوان الرواي ــل عن ــذي يحم ــل ال الحب

ــة )الضفــاف األخــرى( محــاواًل متابعــة  ــه برواي ــم هــذا الــروايئ رباعيت ــم يختت ث

خيــوط ومالمــح الشــخصيات الرئيســة التــي رســمها يف رواياتــه الثــالث الســابقة 

بهــدف متابعــة خــطٍّ قصــيصٍّ متوائــٍم معهــا جميًعــا))(، غــري أن صاحــب الرباعيــة 

ــام أن  ــزٍة، ك ــٍة مركّ ــاج تجرب ــاح يف إنت ــتوى النج ــّل دون مس ــن- ظ ــب أل -بحس

كلَّ روايــٍة مــن رواياتــه األربعــة متتعــت بوجــوٍد مســتقلٍّ عــن بقيــة أخواتهــا مــن 

ــة))(. الروايــات املندرجــة ضمــن هــذه الرباعيّ

8 - »الزينــي بــركات« لجــامل الغيطــاين، التــي ترصــد حالــة مــرص إبــان الســلطة 

ــركات  ــي ب ــني الزين ــرتة تعي ــي ف ــن 912 هــــ إىل 923هـــ، وه ــة م اململوكي

محتســبا ذا ســلطاٍت هائلــٍة. كــام تبــني رصاع األمــراء املامليــك يف مــا بينهــم 

ــح  ــلطان لصال ــة والس ــىل الرعي ــم ع ــض منه ــس البع ــلطة وتجس ــول الس ح

. غــري أن هــذه  األتــراك ومــا رافــق ذلــك مــن قمــع واســتبداد وعنــٍف ســيايسٍّ

الروايــة ذات التكنيــك الــرسدي املتنــوع، وإن اســتلهمت التاريــخ؛ فقــد ظلــت 

مليئــة باملفاتيــح والدالئــل التــي تســتهدف الحــارض الــذي يحيــاه الكاتــب))(. 

ــيلء  ــركات امل ــن ب ــد الزي ــني عه ــٍح ب ــابٍه واض ــود تش ــن وج ــم م ــىل الرغ وع

بالبصاصــني )الجواســيس( واملنتفعــني السياســيني وعــرص الرئيــس املــرصي 

ــا  ــىل أنه ــة ع ــذه الرواي ــف ه ــض أن تصّن ــن يرف ــر أل ــارص( فروج ــد الن )عب

ــًدا يف الوقــت نفســه  مجــرد انعــكاٍس للحظــٍة تاريخيــٍة معينــٍة ومحــدودٍة، مؤكّ

ــة))(. ــة الحديث ــة العربيّ ــر أســاليب الــرسد يف الرواي مســاهمتها الواضحــة يف تطوي

) ينظر، نفسه، ص ٥٦).  (١(

) ينظر، نفسه، ص٥7)- ٦٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٦٠).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٦٤).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص 7٥).  (٥(
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9 - »الوقائــع الغريبــة يف اختفــاء ســعيد أيب النحــس املتشــائل«ألميل حبيبــي، وهي 

عبــارٌة عــن ثــالث رســائَل أرســلها ســعيد أبــو النحــس املتشــائل إىل الــراوي 

ــا  ــائل م ــذه الرس ــرض يف ه ــاء، ويع ــل الفض ــع رج ــعيد م ــى س ــد أن اختف بع

يتعلــق بتاريخــه العائــيل ومقتطفــاٍت مــن حياتــه بصــورٍة تبعــث عــىل الســخرية 

والضحــك مــن الطريقــة التــي يحيــا فيهــا عــرب إرسائيــل بعــد حــدوث النكبــة 

ــة  ــا للتجرب ــروايئ مكرًّس ــل ال ــذا العم ــن( ه ــر أل ــد )روج ــام 1948م. ويج ع

ــي  ــل حبيب ــص إىل أن إمي ــم يخل ــاويّة))( ث ــا املأس ــكل أبعاده ــطينية ب الفلس

ــرب  ــة ع ــن حاج ــاًذا ع ــا أّخ ــريًا أدبيًّ ــل تعب ــذا العم ــالته يف ه ــالل رس ــن خ م

)إرسائيــل( ملــا يعــرّب عــن كينونتهــم ووجودهــم كأعضــاء يف مجتمــعٍ منقســٍم 

عــىل نفســه.))(

ــراء  ــن الصح ــذ م ــٌة تتخ ــي رواي ــف، وه ــن مني ــد الرحم ــات« لعب 10 - »النهاي

ــا  ــا يكــون موضوُعه ــا م ــي غالب ــة الت ــات العربي ــا بخــالف الرواي ــا له موضوًع

ــة  ــة قري ــرسح الرواي ــة))(، وم ــة الربجوازي ــني للطبق ــكانَها املنتم ــدَن وس امل

ــات الجمــة التــي  ــث الصعوب ــراء حي ــوم الصح ــىل تخ ــة ع ــة( الواقع )طيب

ــة  ــرارة الالهب ــة وبالح ــال الزاحف ــددة بالرم ــة امله ــذه القري ــكان ه ــا س يواجهه

وشــحة امليــاه عــىل مــدار العــام، مــا يجعــل منهــا روايــًة تركــز عــىل جامعــٍة 

ــة  ــع وجــود شــخصيٍة رئيســٍة )عســاف( املحــب للطبيع ــرٍد م ال عــىل بطــٍل ف

ــز  ــٌة تركّ ــا رواي ــام أنه ــدٍة، ك ــة بش ــور الربي ــات والطي ــد الحيوان ــض لصي والراف

ــداث))(. ــىل األح ــا ع ــن تركيزه ــرثَ م ــة أك ــىل البيئ ع

ــٍة  ــرتٍة تاريخي ــة بف ــط هــذه الرواي ــث ترتب ــان الشــيخ، حي ــة زهــرة« لحن 11 - »حكاي

معروفــٍة مــن حيــاة الشــعب اللبنــاين هي فــرتة الحــرب األهليــة ودخــول إرسائيل 

إىل امليــدان اللبنــاين، كــام تعالــج الروايــة ضمــن إطارهــا الــرسدي املتشــعب 

وضــع املــرأة متخــذًة مــن ســلوك )زهــرة( الفتــاة املنحــدرة مــن جنــوب لبنــان 

واملجّســدة لتحطّــم األرسة اللبنانيــة وتفــّكك أوارصهــا أثنــاء الحــرب.))(

) ينظر، نفسه، ص 8٠).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٩٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٩١).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٩٣).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ٣٠٠.  (٥(
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إن هــذه الروايــة -بحســب روجــر ألــن- مليئــٌة بالرمــوز ابتــداًء مــن عنوانهــا مروًرا   

بتــوزّع جســد )زهــرة( بــني أربعــة رجــاٍل، ابــن عمهــا قاســم، ومالــك صديــق 

ــي  ــة الت ــتت األمكن ــاًء بتش ــا، وانته ــد زوجه ــا، وماج ــم خاله ــقيقها، وهاش ش

ــا))(. ــرة وتنّوعه ــا زه تحله

ــني الشــخصية  ــٍة ب ــم الكــوين، تتحــدث عــن عالق 12 - »نزيــف الحجــر« إلبراهي

ــه  ــيّل( يحيط ــس جب ــراوي )تي ــودان الصح ــوان ال ــوف( وحي ــة )أس املحوري

الغمــوض والغرابــة ويســبغ عليــه مــن يــروي أحــداث الرواية صفــاٍت إنســانيّة))( 

ــا  ــي له ــي تنتم ــة الت ــة الصحراوي ــات الطبيع ــل مخلوق ــدة وتكام ــد وح تؤك

ــدًة مــن خــالل  ــا فري ــن- رؤيً ــرى أل ــة))(. وتقــدم نزيــف الحجــر- كــام ي الرواي

ــوء  ــرب اللج ــريب ع ــة الع ــراء( يف البيئ ــيّص )الصح ــكان الق ــىل امل ــا ع تركيزه

لألســطورة، ومــن خــالل االســتعانة بأســلوٍب رسديٍّ ينــّوع ألــوان الحــي مــا 

ــا عــىل الــدوام حينــام يجــري تغريــب الواقــع بــني يديــه  يجعــل القــارئ متَوثّبً

ــة))(  ــة املذهل ــذه الطريق به

ــي  ــة الت ــوص الروائي ــز للنص ــرض املوج ــذا الع ــي ه ــن ننه ــا ونح ــدو لن ويب

ــا حــاول مــن خاللــه  ــا انتقائيًّ حلّلهــا )روجــر ألــن( أنــه قــد اعتمــد منهًجــا وصفيًّ

البحــث عــن محــاور التقاطــع وااللتقــاء بــني مضامــني النصــوص الروائيــة التــي 

ــيام يف  ــة وال س ــة العربي ــرب والثقاف ــني الع ــغل املثقف ــي تش ــكار الت ــا واألف حلله

ــران 7)))م. وقــد ظــل )روجــر( ألــن مشــغواًل يف  الفــرتة التــي تلــت نكســة حزي

ــة دون أن  ــرؤى االجتامعي ــد ال ــا يتصي ــًدا مضمونيًّ ــا ناق ــي اختاره ــامذج الت كل الن

يتغلغــل يف جامليــات أشــكال هــذه املضامــني، مــا يدلــل عــىل أنــه ال يــرى يف 

األدب إال انعكاًســا مرآويًّــا للواقــع الــذي أنتجــه، وإّن هــذا األدب ال يحتمــل مبــدأ 

ــذي  ــدع ال ــن املب ــى ع ــه أو حت ــذي أنتج ــع ال ــن املجتم ــي ع ــتقالل الضمن االس

أبدعــه، ومــع هــذا يبقــى كتابــه عــىل قــدٍر مــن األهميــة ألنــه ينبـّـه القــارئ العــريب 

عــىل نوعيــة الروايــة العربيــة األكــرث إثــارًة للقــارئ الغــريّب الحصيــف واألكادميــي 

عــىل وجــه الخصــوص.

) ينظر، نفسه، )٣٠.  (١(

) ينظر، نفسه، ٣٠٤.  (((

) ينظر، نفسه، ص ٠)٣ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٥)٣.  (٤(
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