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عربية؟روائيةتجربةعنالحديثيمكنهل
الرواية!لهذهعربيةنقديةرؤيةعنالهديثيمكناذن

لماذا؟

يكونانامااضقدفا،معينادييفنتاريخنخديديمبهنكاناذالانه

لانغريبا!بداوانغرأبةهذافيولير،عليهسابقاواما،لهمرافقا

ليسكاناذاقيالا،ولكنمتبوعا!وليستالعالاغلبيةرأيفيالنقد

يكونانبدلافانه،ثوريةنظريةبدونثوريةحركةتصوربالامكان

ذهنفيروايةهناكتكونانقبلمنللروايةمسبقتصوراثهنا

ميكيدينامتراجلاالمحصلةا،هوليسالتصورومذا-الاتلفيالىوائي

قيلوقد،خاصابداعبموتصور،عاماجنماعيتصور:تصورينبينجدلي

لروايته؟ناقداولالروائبيكونلافكيف،لعملهناقداولالمبدعان

واللحمةللحكايةالاولىالبداياتمنذالبتنرية،الخبراتكلانعلما

بجاوروهو،الروائيذهنفيمتجسدةالشخصيةالمعاناةوخبرة،الشعبية

الخ.ويفير...و3صدمويبني

رواتيةتجربةناصيةامتلكقدالعرييبأنقناعةحزناقدكنااذااذن

ملحمةوليتعرببا.فناةاليوملديهأصبحتالروايةوان،فصوصة

الغربية،البرجوازية

العربية:الروايةحولالعديدةالآراءبينمن،هذانفترضدعونا-

لوحتى-الغربيةالتياراتاشبرةزالتماابماصالتهاامتلكتهل

عنهألحدتعننك!انبكدلئداذننث"ن!9لأفيكانتفرهـانما

منالنابعالخاصمنهجهالهايكونانيعنيالاسيويالانتاجمنكنم!

التجربةمعاناةالىاللغةمنبدءاالخامة!العرييالروائ!تجربةطبيعة

السييولوجيالكاننلهذاالتفكيروأسلوبالتفبهبرفخصوصية!اليومية

الثقافيةالمناطقاحدكطضمنيقعالذفي!العرييالمواطنيدعىالذي

خلالها-منتعملاناليونكوهيتةاعتادتالةس،العالمفيائكبركط

بمل)اننجدالذفيالوقتفياذ3!ابذاقائمةثقافيةكمنطقةذلكتقنرض

الثقافةفيتاركالمتمايزةالثتمافاتمنعدداتتضمنثقانببةمنطقة

هوكماخصوصيتهالكلبمبزةبسنماتتتسمأخرىناحيةمنولكنها؟الام

والروسيةوالالانيةوالانكببزية،الفرنيةالثقافاتمنكلشأن

حيث،،()11الاوروبيةالثقافةمنطقة"نطاقفيوالايطاليةوالاسبانية

ثقافةذاتبأ!داثقافيأتتميز(العريي)الوطنالعربيةالثقافةمنطقةنجد

/آتعريية()قضايامجلة-متغيرعابرفييهالعرالثقافةبرلوريالملكعمد.د()1

.97/127!أنحطس

القزيظ!وا!ه

المتبادلةالعلاقاترغموخصوصيتها،سنماقهالها،الامالثقافةأيواحدة

التبادلهوشك،دونعصرنابمبزفما،الاخرىالثقافاتوبينبينها

"احاديةمنهااكثر،،"تبادليةعلأقاتاقامةأي،والنفاعلوالتفير

،()2(.البعد

قدالعرييالقاصكاناذا،اخرىاسئلةعبراو،اخرىبعبارةيعني

الذينالآخرينوبين،نفسهوبينبينهحواراالروايةمنيجعللانتومل

بالامكانهل،برجوازيينبينحوارأليتأي-عادةالجحيمهمليسوا

داخلجمتمع)أيقارلمحةوالناقد-القاركلةبينحوار،اونقداقامة

الغربخب؟!التقدوأساليبطراتقمن)المقالات(بواسطة(الرواية

نأينبغياًلا(الاسيويالانتاجمن)نمطاالروايةكانتاذاثم

الابيضالرجلبطريقةلا؟الاسيويالرجلبطريقةمعهاالحواريكون

الرجلاماميتصاغرحينالاسودالرجلبطريقةولاالاسود،الرجلمع

الايبض!

الانافي،الفكربوجهنوافذنانسد،للبعضخئلقدكما-تراناهل

إ؟.مكروراالقولمنمعارا،نقولماترىامذلك؟علىنقدروهل

.الأوهامهذهاذناليم

والحكاياتالاساطيرهنالكثيرالعرييالنراثفيانحقا،يقال-1

الرواية-فيهابماالعربيةللقصةجذوراتكورانتصلحالتيوالقصص

أغنرايي-وسطمنبلالوسطهذامنتطلع!أعربيةاالروايةولكن

ألغريي!المنهج:هو!يصدحألذتنالنفدقيالمنهجنفياورويي،نذأ

التجربة-هلولكن،الشكلفيهذاكانهذا.فرضنالوحسنا..

يمكنهلالفرب؟عن"متوردة"تجربةاًيضآهي،الكلهذاداخل

؟!عربيةروأيةتكونذلكومهءهذا.يكونان

بصيغتهاومفموناشكلاةالرواثيةوالتجربةالفكريفرضالاثم

العقليةاوللاسلوبية،البنيويوالتركيباللغةمناقترابآ،العربية

؟!المنتجةالعربية

فئبجدثفكيفانمنرجمةالرواتيةالاعمالفيحتىيلأحظهذاان

الموفوعة9الرواية

تغريبا!!التفريبهذايكونألاولكن..المحتوىفيالتغريبان*

إ؟اذنخصوصيته،،التفريسبء)لهذاأليس!عربيةنحتلةاو،عقليةداخل

اقواسبينويضعهااورييمفكراوناقدعنمقولةناقديقنبس2-

،يقولانيريدعماالبدايةمنذكاشفاالنقديةدرأستنهمقدمةفيا)..00

83ى!/السابقالمححدر()3
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لاالقراءةوبعدانناذلك!نحنواهاوالروالىانتكلعلىبجمسوفوبماذا

لثا!ت،المقولة،(الاطاراءذلكداخليةالىوا،(كبس،)كاولةسولىنجد

سيرهفيضيوفهمعذلكيفعلبروكوستيكنا!..أبتامالرواية

ناأراداذا(،ضيف"سوىالناقدهذامثللدلىالروأيةوهلالمتنهور!

الرير!؟ذاكلمواصفاتخضعأنسرير،فيينام

لدى-وخصوصيتهاالعربيةالتجربةممادرات-اولىهي-هذهان

ألاحكاممحليةاووقوميةهذه،التجربةكليةاو-قوميةبينالناقد

ظاهرةوجدنااذاعجبولا-تلكالتجربةحولالمستنبطةالنقدية

كتاباخرمع"الموفات)،ظاهرةألىأقربالنقديةالمناهجشيوع

ناالناقد-رؤيافنرىالعرييالناقديملنقديمنهبئاخراونقدي

!تارةالنفسيوالتحلبل.تارةالسيولوجيالمنهج-.فريسةوجدت

مناهجانطالمانهايةلاماوالىاخرىتارات..والظاهراتيوالماركسي

لها.3كايةلاتصلناالتيالنقدوأساليب

طبيعةالىقرباوالاكترالاصلحالمنهجعنالبحثقبيلمنهذاليس

قبيلمنولكنعظيها..شيثالكانكذلكالامركانلوالروائإ-العمل

فهوحديثاعدرماكلبانالتوهمأي)العصرانية(،الىالاقربالخيال

الاكثرمو،مسافةالينا،الاقربالمنهجفانوبالتالي!بالضرورةمعاصر

بمعنىدهإدتجربةاخضاعأو،تلكالتجربةعلىلتطبيقهومناسبة،حداثة

.أدق

لساذجةانبهةلقرااحكاتلممااتلكظنتاعندلصاالنقداوهامامنو-3

.وعملاورببابداعيعملبينالعرييالناقديقيمهاانمجاولالتي

غرييهروبوالانللعربشولوخوف:بالتاليلدينافيظهر!عربإابداعي

ليقول،نفسهالعربيالناقديكلفأندون...أيضالناوغوركي،للعرب

نانجدهماكلاذ.غرييهروبوذلكشولوخوفهذاصاركيفلنا

حياتصويرمنانطلقاوشولوخوفنا!()شولوخوفهمالفاضلينالكاتبين

الوفيتيالانخادريفعنمثلاذاكشعبيهما،منمآثلةلثرائحمعينة

ليتنكلاهنايلتقياانيكفيالروائيينوكان...العراقيريفعنوهذا

ء!واحدة،عبقرية!

لنفسهي()الظامتونروايةااحر،ناقد)يقارب(كيفلاحظثم

الصفيرة(الده)أرضهياجنبيةبرواية(المطليالرزاق)عبدالكاتب

مانحةبالارضالعراقيةالرواية)قناعةحيثمن-كالدويللارسكين

بأنيجزمالناقدانمع...(سكانهاعليهيمصرالذيوبالتصحيحالعطاء

هذهلاذااذن4(أ...!إكالدويلروايةعلىيطلعلملحهذاالعراقيالقاص

إ!الثقافةلعضلاتاستعراضاهي)المقاربات(؟

ثهمجااوايتهؤر.نفهتبلكااياضحا،نانقادمنكثيروقحلقد-4

وفقدخلوماانمأي.ابواب!دامنالروايةيدخلوافمكنبوا،مماكثيرفي

.(،ييوجرافي"منهج

يقدمهاوالتيالوسطمنالناقدعليهايحصلالتيالمعلوماتاانحقا

والمعلوماتوالمحاضراتوا،ستفتاءاتالندواتخلالمننفسهالروائ!

3كاوكا،المعلوماتلتلكينقادلاانالناقدعلىولكن،رؤيته)الخاصة(،

مافكثيراهوجارت)ه(يقولكما(بالقصةوثقبالقاصتثقالا،مسلمات

،ولمالابتدانيةفيكنبوهااعمالعلىالنضجقنرةفيرؤاهمالكتاباسبغ

هذاملكواولاالرموزتلكبعديدركواولم،التصورات.نلكلهمتكن

الاجقاعي.الوفي

واالمنهجغيابهوعندنا،القمصيالنقدمشكلاتكبرىولعل5-

العربيةالقصصيةالابداعيةالفعاليةمنالنابعةالخاصةالنقديةالرؤية

نييتخبهالناقدان،العالمفيالروائيالفنبتطورالفعاليةهذهوعلاقة

.152.ص،النصيرلياسينوالواقعألقاص:انظر)4(

43..ص،الوبيعيعودد.ترجمة،الادببالنقدحاضر)5(
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مايمدحمثلآفهو.الفرديوحسهالاجآعيوعيهبينوالمصطلحالمنهج

وااناثيةجملسوكطيمدبملاوهويخا!القاص)نتاعربة(بسمى

اخرحيناوهو،.الروانيةواللغةالقصمدظالبناء.علىتعلو)ثرثرة(

بديلأ)روايات(..مفردات.ناريخ.الروأقيالفنتطو!تاريخمنيجعل

فيالروأيةفنتطوروتاريخجهةمنللمجتمعالاجآعيالتاريخعن

)6(.اخرىجهةمنوالعالمالعرييالوطن

الاشارةيجد.رماهوالاكاد.يمىالبحثاو+الاكاديم!المنهجكانواذا

التاريضلان!بالحاجةيفاالمنهجهذافان17ألمجالاهذافياليه

في"النقد"انحصربحيثوالدراسةالبحثمعظمقااستغروالبيوغرافيا

.كثيراب!كايعتدلاذوقيةونقداتملأحظاتمجردصارأي،ضيقجانت

***

رغمالغر!وارستقراطية!الروايةشحةمنن!ثكوالعراقفينحن

القرنهذاعتنريناتمنذأي،قديمةالعراقفيالرواية)جذور(نجداننا!

ذياعمالفئوالاربعيناتالثلاثيناتفيثمالسيد)8(ةاحمدكوداعمالفي3

لدىيطرحالذيالسؤالولكنونجبرهما.فافلالحقوعبدأيوبالنون

روايةنجدلاالخلسيناتفيإ؟حقاروايابهذدهل:الاتصةقراء

فىأذا؟.أغنيةأأ-الإض!امنخك!بأقيوألاطلأؤ.على؟صبالتجدير!

الثعرفيجديدةفورةمنشهدتهبماالادبسةالستيناتحركةولكن

لهاتخذ،الروايةنحوجديدنخولبدايةشهدت،خاصةوالنقدوالقصة

)9(.السبعيناتفيبارزاسمتا

حقيقية،جذريةعواملنتيجةجاءتالرواياتهذهكل،أقوللا

سددقة:الأكثرالعبارةا!كا.نعم..الفراغسدنحواندفاعثمةكان

لفرابخ!ا

)ذاتية(.روايات31كاعنها،القوليمكنالرواياتهذهاغلبانتم

احبا!او،معينلظرفنفسهالكاتبمعاناةحولتدوررواياتأعني

ناحاول،الاحباطاوالظرفهذاخلالومن،الكاتببههرمعين

الخامسة()القلعةذلكمنموضوعيأ،)بعدا(يعطيهاأوالتجربةيعمم

لعزيزو)المناضل(،الربيعيالرحمنلعبدو)الونتم(،العزاويلفاضل

رواياتثم،الخطيبلبرهان(نواساييقارعفيو)شقة،جايممالسيد

الفرد"النموذج،)علىتركزأعني.لهاوموضوعابعداالشخصانيةتتخذ

)1،يامذلكمن4ثانوياكانلوحىمتمبر،دورللاخرينيكوناندون

الجبارطعبدلعادل(السالمحمدو)عرزالمعله،الاميرلعبد(الطويلة

بيآ...الاميرعبدلخضيرامل(ثمةواليس،الصائغليوسفو)اللعبة(

منها،معيناجتهاعيوضعأو،معينةلحفبةيؤرخانحاولالاخربعضها

(اصواتو)خسة(والجيران)النخلةفرمانطعمةغالبروايات

الخالقلعبد(الحمبسعةو)نافذة،الركاييلهثامو)البعدون(و)الخاض(

مسعود(وليدعنو)البحثجبرا،ابراهبملجبرا(و)السفينةالركايي،

المتوسط(و)شرق،الربيعيالرحمنلعبدوالاسوار(و)القمر،كذلك

عبدورواياتاليعشاكرلمحمدوالرماد(و)النهر،منيفالرحمنلعيد

أيضا.منيفالرحمنوعبدالمطلبم،الرزاق

العربيةالروايةفيالبارزةالظامرةان،يلاحظانناقدادعامما

يأ،؟.الحقبة)،بروايةيسمىماشيوعهي،الاخيرةسنواتالعشرخلرل

تاريخيةاوسياسيةحقبةفيوالاحداثالبطلتحصراننخاولالتيتلك

بعدها.وما143،صوالواقعالقاص:ينظر)6(

اتصللاغمبارهاحمدالالهعبدللدكنورالعراقفيالقصصيالادبمثلآ:71(

.دكتوراهاطربرحةوهى،المجالهذافيدراسةواكمل

،31!\رواله-الرواجسبيلو:العتنريناتىالكات!هرااعمالصدرت)8(

2891.خالد-جلال-2391-الضعفاعمصير

هذا.المقالاخرفيالببلوغرانجباتنظ)9!



)011.رأيه!(،خطيرةسلبيةالظاهرة"وهذه،معينة

التيذات!إ،بحد)الحقبة(فيالخطورةليست-رأينافي-والحقيقة

المنفلقةالرؤيةمن)الخطورة(تأقبمابقدرب!دا،اهتهامهاالروايةنخصر

احداتهاقئدتالتيوالعالميةالعربيةالرواياتمنالكثيرفهناك،للكاتب

الفترةهذهفيولكنهااحيانأ!الاعاتيتعدلىلامحذدمعينكأمنفي

الانسانيةالرؤيةخلالمنتعطياناستطاعتالقميمةالزمنية

احتون!داأخرىماحاتاواخرىاعواعلىيفيضقدعالما،،الثمولية

العمقمنهذهاليهوصلتماالىتصلانتتطعبراخرىروايات

الاملة.الانسانيةللنظرةتجسيدهافيوالصدق

الامة!ثاتمرالتيالانروففيالهقبةروايةتودانعنفضلأهذا

الياسيةوالروايةالحقبةروايةمنيجعلكا،طبيعينتيىء،اليومالعربية

صراعوفي،العرييالوطنفيالتخلفمظاهرضدنض!اليةأداة،بالذات

والصهيونية.الاستعماراعداتها:معالامة

برواياتالمسماةالرواياتهذهفان،اخرلىجهةومنجهةمنهذا

مابقدرالاوالاهآمالتجسيدموضعتكنلمبعضهافيالحقبة،الحقبة

الخامسةتالقلعة)الوثم،نفعهالمؤلفاحياناهوالذيالبطلتخدم

(.السالمحمدعرزال،لطويلةا)الايامنجبرهاو،فيق(شارعفيصيادون

ا)الحقبة"أنمابقدر""الحقبةيملألمالبطلانيعتنوهذا

جازتان(مذكرات)رواياتتصيرهذهالرواياتانيلملثه،1موضوعة

التسمية.

والثقافةوالسياسيةالاجتاعية:الخارجيةالظروفعنالنظروبغض

الىتيرتجاوزها)111،امكانعدمبالاعننبارالاخذمح-بالرواتيالمحيطة

اعلأه.اليهأنثرنامابخصوصبالذاتالرواثينجصما

الروائيالععملأو-الروايةان.اليهميخبلروأتجنامنالعديدان

داخلوالفردالفردبيناو،والمجتلمحالفردبينصراععلىيقومانما

المنسحقة3عمورهافيالملح!ةالىجوهرهفييعودالمفهوموهذا.المجت!مع

صراايجمتيمعداخلصراعالىالروايةفييقودانيخبالصراعبينها

العمقتجسدأنهولارواية!الحقيقيالعمقانذلك.طبقاتبين

)12(.المجتممحداخلمتحركةكليتهافيالطيقيةبالتناقفاتالنمموذجى

داخلأفرادبيناووالمجتحمعالفردبينصراثيدورانحالةفيوحقى

استيدإذاإلاوعمليا.فنيامبررايكونلاهذاالصراءفإنمحتمع

فيوالصمعيم.النموذجيالانعكاسمنعيتهوموفهموضوهـ"-

)13(.الطبقاتلصراعالمركزيةللمسائل،الممانر-افخصجات

افرادبينالصراعداترغبجصرونحينخمطتهيئروانيينانجدوهكدا

اجتهاعةخلالابهيئاعأحس!ابجددونحهت51.الجماعةمصاد.ىتأ،تم!!ه

صحراء،منبأشباحاوآلتبهالمجتمعخارجكانتلوكماتبدو،شباسدةاو

ظلأل.ولاملأمحدوط

ومتنكلة.ألروائيعندالاجآع!يالوعيفينقصوسببهامثكلةهذه

بعفهمانكما.الروايةمادة،الخاعةحيانهممنمجعلونانهمهي.اخركى

،،يتقمص"او.وبخنمعهبيثته!هانتميزالتينجبرجوات،(تقمص"حاوأ-

قيمةلادبهيعطيبذلكانهمتوهماءالرواثية،الخوصبجملهامفاهيم

حاولبل،الروائ!النقدلهايتصذامسألةوهذه)عالمية(!أنسانجة

اعمالمع(و)المقارنات()المقارباتبأسلوبوتبريرها،،فبركنها،)أسضا

يبحثوما،امةادبيمبزماان،جاهليناو،متجاهلين!غربيةرواتية

مابقدريكونانماعالميآ،الادبجمعلوما..ماامةادبفيالقاركطءعه

الحفهروأيةسصوديمالمرييالرواروالتصاقالظروفهدهمخصوص!ررح!ر)111

دالىوبعضها74صلفهالسالوالمح!حدر-علواطعياسعلى.د.ورمطاا-االعلح!6!

الممخا-

63042.ص-يورحواردهكملحمةاروالة:)13(لوكا-!1131

...هناالبتنريةبالمصائرويعرفهالامةهذهخصانصمنويجديعكى

ويعكىالامةحياةيجسدأيقوميا،الادبيكونمابقدريعني

الآدابجمموعسوىلبستفالعالميةعالميأ،يكونيقلقها،الذيالبلبال

وتجسد،وا!بةاللامنحوالانسانيالنزوعفيتلتقيالتيالانسانيةالقومية

الخصائصهذه،تلكاوالاهةلهذهالقوميةوالخصالصالمثتركةعراث

وليستوتقاربتفاهمعوامل-الامةلهذهتتيحمابقدرتفرقلاالتي

،العراقفيالروايةنجد،المتقدمةللأسباب.وتفاريقتعصبعوامل

لنانكأي،الاحوالأفضلفيواضحوكير،مسطحفكرذاتعمومأ،

البطل،تصرفاتنخممتمبزةفلسفةاو،واضحةفكريةرؤيةللكاتبتجد

اما،البطلأيانه،تصرفاتهونخممواقفهنحددمعينةبأخلأقيةوتطبعه

وافكرية-معينةبتنروطمحكومشخصواما؟غريزي-اعتياديكانن

تعسنكا.،ارادتهعليهايمليانبجاولهواواخلأقيتها،عليه!نلياجتهاعية،

ماواذا،تصرفهالبطلعلىننليالتيالموفوعيةالتنرو!يقدمانودون

مقنعة.غيرغالبافانهاوالتبريراتالتنروطوفر

فيالعرببالروائيينقصماانالى،القائلقولمعنذهبفانناولهذا

الثكلاتيتحاشىانه...الفكريوالعمقالفلسفيةالنظرةهو،العراق

فيخلاصةووجد..العمقوهذا،النظرةهذهمثلتتطلباوتثيرالتي

."الحقبة)واوالسياسيةالروايه

قلنا-كماالروايةفيالحقبةاوالسياسةفيليستاثمكلةانومع

الاعليهبلو!بذرةيزرعفالذي:الثالثابالعااليوميسمىفيهاوخاصة

فيالمنكلةانما.اليوتتعيبرحدعلىبلو!-شجرةتنبتحينيشكو

الرواية.فيالفنيوالاداء-الكاتبموقفنخددالتيوالفلمفةالرؤية

موضوع!يكتبلابأنالروائينطالباننتطيعلااننايعني

ولفةموقفامننكامل:فنبىبعملنطالبهاننتطيعولكنناما...

ناللنقد،الاساسهذاوعلى،متقنةبروايةايواسلوبا..وموضوعا

ب!اشه.

*ء*

هناكيكوناندونتتبلورانيمكنلانقديةنظريةايةانحقآ

الواقعبحركةحميهاالتصاقآيلتصقالذيالفنيالابداعمنمستوى

فينلأحظهالذيولكن-باطنااوظاهرآ-فيهنفبريالتيوالمتغيرات

)نمطية(سنتيماليةرواية31!ا،الجانببذاعنيتقفما31صاالعراقيةالرواية

عطبعيدة،السنتيهاليةوهذه،كذلكوالشخصيات()منمطفيهاوالواقع

دنياميكيا،خاوبامعهاالتجاوباوالاجآعيةأنمنغيراتايقاعرمد

اعني.وصفيةقبم-النقدنظروجهةمن،تطرحهاالتى()القيمفانلذا

روايات31دا،الحركةهذهومدقالواقعحركةبمعياريةعليهاالحميمكنلا

الاعمق.بالمعنىاجآعيةوليمت-قلناكما)ذأتية(

يصبح-عموماالعربيةالروايةفيلاحظناهماالىهذاأضيفواذا

في-المرحلةهذهفي)نظرية(يوجدبأنالنقدمطالبةالصعوبةمن

عريبة)رؤية(تقديمهويتطيعهماكل.ولعلالعريةللرواية-الاقل

ماضيهافي-الحياةفيالعربيةالتجربةخصوصيةمنتجعلنقدية

منطلقا،العرييللروائبالابداعيةالفعاليةوخصوصئة-وحاضرها

الرؤىمنالمستفادةالاستبصاراتمنبمزيدمضاءةلها،وأياسا

ذااقنلفة،وتياراتهالادبفيالمستجدةوالتطوراتالنقديةوالطرانق

الىالناقدسلكهاذاواحدمنحيهناكليسدينشديفيديقولكما

حولها)14(الهامةاطقاتقكلالىافضى،الادبيةالاثار

ماالعربيةالنقديةالرؤيةهذهبناءفي-كنقاد-نتنرعانعليناهل

الغابةإركابنا795،صنجمكلهـبوصف.د:ترجمة-الادبيالنقدناهج()14
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بعديكت!ئمالعرييالادب،ان-أصكب!كأونأيقولكما-نقولنظك

كاناذاةوبالتاليالخ...ال!تخصيةهذههويةبجددولمالعربيةال!ثخصية

نجبرالخصيةهذهيبلورانالنقدنطالبفبهبفكذلكالادب

بقدرالا،المصنعاوالحقلوليسالادبهوالنقدجماللان؟الموجودة

الاديي.العملفيالمصنعاوالحقلىهذاوجود

ملحمةدامتماالروايةبأن،البعضيقولكما-نقولنظلأم

الالهاالنموذجيالشكلتأخذلافا!ا(لوكاش-)عيجلالبرجوازية

الطبقة؟هذهبوجود

سيطرةقبلالعراقوفي،العرييالادبفبيةالرواظهرتلقد...حسنا

التارتجبى؟الخرقهذاازأعنفعلفماذا..ظهورهاقبلوربما،البرجوازية

التاريخ!نجترقانالاالادبعظمةوهل

والناقداًلروائيالعملو!كدتسندالتيالمنافذهيماترى..يكنمهما

العريي؟الادييالعملالىالخاصةالنقديةرؤيتهلايجادمعا،

نخولاتمرحلةوهيالعرديةالامة3!ا!نرالتيالمرحلةو!ب-رأينافي

الروايةتجعل،وصراعومفارقاتتناقضات،)مرحلةاستقرار!وعدم

واكتافالداخليةالحركةرصدعلىيخبرهامناقدرتعببر،كوسيلة

نأالمسار)د\(،،-وهذاالحركةهذهتوجيهفيالمساهمةوربمامارها،

:تكون

علىتجريالتيالصراعاتورمدوالحركاتالتحولاتهلأحظة)1(

والثقافية.والسياسيةالاجتاعية-القطري-المحليالواقعصعيد

الواقعصعيدعلىتخريالتيوالصراعاتالتحولاتملاحظة)3(

الاملة.3دابصيرور-القومي-العريي

الحركاتهذهبينوالظاهرةالخفيةوالروابطالعلاقةملأحظة)3(

منوالصهيونيةالاستعمارمعوالصراعط،والقوميةالقطريةوالصراعات

.اخرىجهةمناالعافيوالمطنببراتوالحركاتجهة،

جميععلىالعالمفييجريمامع-المستلبنجيرأي-الحرالتفاعل)4(

نتتىفيالانسافيالفكرباكنشافاتالحرالنيروالاستبمار،المطتويات

الثقافة.جمالات

اللبية-التأثيريةوالعلأقةالعرببالواقعلابعاداللاحظهذه

تداخلفيهيبلانفراديةبصورةنجريلا،العالممع-والامجابية

وجذلي.ناموتفاعل

لتطورالتارنجبمالسياقوفيالحديتة.العربيةالروايةصعيدفعلى

فيشكدونقميرغيرشوطاالروايةقطعتعي،وتطورهاالامة

نا3!مناولكنالكثرةننهمتاءولاالكيفناحيةمنا،نجبرة،السنوات

والتوقمعا،والقارىالروائبيسكنالذيالهاجسبل،الرغبةنلاحظ

علىفهناكذلك،علىأقدروالر،اية-وامتدادهاالكليةالرؤيةالى

فيوالكاتبالقارىء-الاثنينلدىرغبة-والحملواقعا-الواقعصعيد

عاامننختويهبماوالرواية.شموليةكليةرؤيةتكونلانالاشياعرؤية

المجزأاالعا،الكاتبفيهايتجاوزوانالقارىء،تقدمعلىقادرةكلي،

شمولية.وبنظرة،موحدةامة،كفيعالمخلقالىالتجريتيةوالنظرة

الراهب:هانييقول

ناجمبجمزأةامة..مجزأشعبنحن،بالكلياتمفنمونالآن)نحن

تتوحد.انبجببمبعثرةمشتتةامكانياتهناككلا،وتميرتتحد

صلبةبنيةفيوتنسيقهاألامكانياتالتجميعهذاتشبهما،بمعنىالرواية

0()116...ايجابيةبنتائجمتهاواطنروجوعرفها،قيية

عالأيكونانمنهماايمنمطلوباليسىوالناقدالروائيانصحيح

تامةمعرفةعلىيكونان-بالتأكيد-منهمطلوبولكن،الاجآعفي

.15/01/9791فىقةالعرا(الثورةحريدة)حوار،متبفالرصعيد()13

9291-الاولنضرس)3(لحعرلبة()آثافطمجله)16(

09

فيهاتقعالتيأيعنهطا!يكطنبالتيالاجآعيةالثربجةاوبالمرحلةودقيقة

الروايةانذلك.الاسمإسية)قيمتها(أيرواينهأحداثحولهاتدورأو

الروائيانثم.والنقضللفحصتخضطعانيمكناجآعية()مادةشكدون

القيمتأكيدمنهماومطلوبالاجآعية،الظاهرةفييقعانوالناقد

الذيالروائباوالناقدفمثلآ،والطارىالضارونقد.الامةفيالاصيلة

لمرحلةكمحصلةوليستموضوعيةكمسلةالتجزئةواقعمن)ينطلق

)معرفتهبتقديمفيقوم(.العرييالوطنعلىالتجزتةفرضتاستعمارية

وخطرهاوطبيعتهااصولهاعنتكثفنقديةنظرةدونالتجزنة(بواقع

المرحلةفيالعرييالمجتمعتناقضاتمن(أساطر)تناقطرعنتعئروكوضثا

بللمجتمعهالارخيوالتطوربالواقعجهلعنيكفلا(171(الراهنة

المفكر-معهيكونانيمكنلااسالصيونقصتشويهعنيكثف

-.الصحيحموالعهفي-شكدونمفكروالاديب

بدراسة-و.نجبرهماوالناقدالروائي-الاديبيطالبانكبيراليس

نأذلكجديد،حضاريثوريتاريخيمنظورومندقيقةدراسةجمتهعه

بقدر،وحسبتثقيفيةاداةإليوميعد!،والمنهجالدراسةفيالمطلبهذا

متناقض.وحديثاصيلجديد،حضاريوعيلبناءنضاليةاداةهوما

والاكادبمبةالتجريثية،والمستغربةالسلفية)الاوعية(تقدمهماكلمع

التجرببية

بالمجتمع:والمعرفةالمجتمعمادن!االروأيةاننع!لانناهذا،أقول

اخطاءفيالروائ!وقعوالالازمةضرورة...تارخه،تناقضاتهحرك!

المعرفةتوظيفاوالمحتمع،ببنيةننتعلقعندماضارةواحيانا،فادحة

مرحلةالىبالوعيوالانتقالالاجاعبىوالتفييرالانسانبناعلهدف

العرييالوطنفيالتجزئةالىكالنظرة،اللبيةالظواهركلتتخطى

عرييمستقبلإلىوالتطلعالنضالووحدذ،وتراثهوتارفي

جديد.وحدوي

بهيعنىانيجبالذي)الموضوعي(،المحتوىالجانبيخصماهذأ

كلونقدوتجاوزللامةالكليةالوحدةابرازأيوالناقد،القاص

لذلك.تدعواووتغربتفرلىالتياللبيات

فالناقد،النقاداليهاالتفتقلمامهمةمسألةوهذه-اللغةيخصوني

سلامتها،حيثمناللغةالىيتببرقدالابداعيالنصمعتعاملهفي

الخ....الكانبافكارعنوالتعبيرالتوصيلعلىقدرت!كامعاضلتها،

31كاأي،القوميةالتعبطبرأداة31طاعلىاللغةالىنظروانجدهمقلماولكن

الىبعضهمالمجتمعافرادتثدالتي)الرابطةندىء:كلمنواهماولا،

3صموتطلعارؤاهمونخدداحاسيسهموتكون،افكارهمبينتوحدبعض،

فيواشتراكهم،بعضالىبعضهمبانتهائهمالشعورذلكنفوسهمفيوتبعث

ءوجود،منللقوميةكاناذافانهوباخنصار،والمصيروالمنافعالمصالح

او،،،()18(اللغةرسمها:"التيالوثقىالعروةهذهفيالآسهيجبفاتما

نتيء.كلوقبل

اكثريبرزالامةفكر)ان:وباعتبار،المجالهذاوالعرييالناقدودور

واجآعاسياسة،واقصوصةوقصةروايةشرا،المكتلإبتخاجهاخلالمن

اللغويالنقدجمالفيالحديثفانالخ...ومقالةونقدافلفة!واقتصادا

ا:حيث)91من"الكتابةلفة"حوليتركزانيجب،الابداعيللعمل

سلأمتها،1-

والتوصيل.التعبيرعلىقدرن!كا3-

الاحاسيس.وتلوين-والاهداف-الافكارتوحيد3-

،بغدادالعربهوالحصارةالعربىإلمحتمعدراسة!مفدمهفر!:الاسد.)17(

.12.ص-9791

)قضايامجلةالتطوريةمسبرض!افىالعريةاللغة،دمشقيةعميفد.و)91()18(

.29-19ىص9791اضكلسط!/آب(بيةعر



.والتطلعاتالرؤىتجديد4-

.النفوسفيالقوميبالانتهاءالشعوربعث5-

نجبرلغةاورواتيةنجبرلغة،العربيةاللغةبأنالقولصحيحأفليس

هذهلماذاوالا-الروايةانتجت131بدليل01013-حديثلقمطواعة

الحديثة!العربيةالروايةعنالندوة

يطؤتانمنلهبدلاالعالمفيروائيوكل،العالمفياغةكلولكن

فبدونالرواتية،لغتهالقوميةلغتهمنخلقيملتكها،بأنلفنهاللغة

عملأخلقانالكاتيستطيعلن،الكاتسطبيدوتطويعهااللغةامتلأك

.كانلغةوبأية،شكلهكانايامتخيزآفنيآ

الرواثيةالمادةفينتحدثلاالانناالخامالروانيةالمادةفيالعلةليست

نفسه.لروائيلفيولكنهانعتقد!فيهااللفةفيولا(،المبتذلة

والحركاتوالصراعاتبالتناقضاتتزخرالتيالعربيةالبيتةفهذه

وجودالروائإ.وجوداالم.الروايةلوجودملاءمةالاكتر)البيئةهي

الحركةيفهمات،الاعماقهذهالىينفذانيستطيعالذيالمكتف

000()21(.ألاضواءيلطالخيورو،أنيربطان،الداخلية

الادببةطالفنونمنفنبحقيومآتقصراالعربيةاللغةأنكما

لاروانيينااغلبيةاننثهدهالذيولكن-معروفةغدتم!ألةوتلك

هذهاللغةداخللغةابداععنفضلاهذه،اللغةاستخدامبجسنون

منهم.واحدبكلخامة

اغفالالىاضافةتامايكونيكاداغفالاالمسألةهذهالنقداغفلوقد

والتفير.التنرحفيجهد،مركزااخرىقضايا

ناالروايةفيقلناهماباعتبارالرواثيوالنقدالنقد،مهمةمنأيى!

الخصاتصعبرالثقافيةللوحدةوالفكريةالجماليةالاسسعنيبحث

صعيدوعلىبلطالقوميالواقعمفرداتصعيدعلىلا،للأمةاثمتركة

أيضآ؟الابداع

هذهمقوماتوفيزنبحثاندونالامةوحدةعننتحدثلماذا

نتهملاوحتىتتيء؟!كلوقبلأولا،كمثقفينداخلنافيالوحدة

امةتكونوهلمة؟لبدونثقافةعنالحديثيمكنهل،بالتجريدية

متقبلية؟وتطلعاتوحاضر،،ماضيبدون

وكأننامنهامهمجزءوالادب-الثقافةعناحيانا-نتحدثاننا

)تنميةعملية:الثقافةانننمىكأننااو..فراغفينتيءعننتحدث

الفروقنيانانمنعذرمنوأنه()23(الانسانيةالتنخصيةداخللافكار

واخرئكاقوميةثقافةبينالختلفةللفروقوأخرىقوميةنتخصيةبين

الثقافة.فيوالبذلبالتطورالخصيةهذهوتنمية

أظومبة-االغصبةتكو"فيأ!يةنضا؟اداغت!!شإلثقافةإهمية،!أعل

الثقافةاجتثاثوحاليا،سابقاالعديدةالاستعماركاولاتتذكرنااذا

متعددةباساليبالقوميتراتفاعنالامةوفصلاعولها،عنالعربية

أقطارفيالفرنسية"و"الفرنمةالعثهانية،(التتريك،)سياسةمنها،

الحروفاستبدال.اليومالفينيفيينبعضومحاولات،العرييالمغرب

الغاء.الصهيونيالكيانفيالصهيونيةومحاولاتلاتينيةبحروتلعربيةل

كماالثقا!()تراتفاالىوضمهفل!طينفيالعرييالتراثاحننواءاو

تدجمما.

علىيقتصرلاوالصهببوفيالاستعماريالفزوصنالتحررفانالذا

ألارضعلىالصهيونيوالمستوطنالمستعمروجودمنوالتخلصطرده

منهبقيماسواءالثقافيالغزوواهمها!،اثارهمناذنخلصبل،العربية

فيحتى،والطرقالاساليببشتىالينا،(،)يصذرهمااو،اخراجهبعذ

تمه.االسالقالمح!در-ص!الرحمنعيدد.)31(

34.ص9791نحدا(د-والحضطرةالثقافةو!:فرألاسد.)33(

3!اوكأ،المثقفينبعضيتلقفهاالتيالنقدومناهجالبحثاساليبء

الفعاليةعلىتطبيقهامحاولين،جدلاليهايرقى،حقانقأو،،مسلماتء)

الثخصيةومكوناتالثقافةفيالفروقملاحظةدونالعربيةالابداعية

.والابداعوالتمثلالاستيعابفيوطرقهاالقومية

وهي3كا،ذاعنالأمةب!كاتعبرالتيالطريقةهيالعربيةالثقافةاذن

الاسلامية،العربيةالنتقافةفيمجدةالماضي:فيتمدةابعادذاتثقافة

مرحلةومتطلباتتنسجمثقافيةاضورةنحاضحالةالبوهي:الحاضروفي

العربية.الامةنختاجهاالتيالقوميةالنهضة

(،لبناء"جميعهاذذفدحديثةديناميةوفعالة،حضاريارثاذنفهي

")133العربيةوالامةللانسانجديدحضاري

الثقافيدورهفيمهمكجزءاليها،التفتقلماالتيالنقدومهمة

للوحدةوالفكريةالجماليةالاسسعن-قلناكما-البحثهي،والوطني

المكننوب-العرييالتراتفيجذورهاترسختالتيلوحدةاهذه.لثقافيةا

هذهعن)نتجتوقدهذا..يومناحتىمستمرةتزالوما-والشفوي

والانسانللكونمثتركةرؤيا،العرييالوطنفيالثقافيةالاستمرارية

()34(الثقافةاستمراريةعلىبدورهاوصاعدتالتاريخعبرالينانخدرت

التيالعديدةالعواملاغفالودون،الاخرىللاممبالنسبةالحالهيكما

بأسلوبتجبرلاولكنهانحتلفةوأساليببطرقالمشمرالتببرالىتؤدي

النموبأسلوبتغيربل،الحضاريالاملعناوالنفسعنالانقطاع

مقبلوننحنبدلاالتيالتببراتان1):يعنيوهذا،..والتفاع!والتطور

بلونشت!ونالتكنولوجاعصرالىذخولنافيامعانازدناكلماعليثا

سارتاخرلىثقافاتلؤنتالتيافياتنفستتقمصفلانحنثقافتنا

التيالارضيةأي،والمفاهيمالرؤىأساسلانالطردقنفسفيقبلنا

")35(.نحتلفةكانت-التببراتهذهداهمتها

التجزنةان،نقولاليومالعرييالواقعمفرداتصميمفينكونولكي

نظرة،العرييلمحكاتباوجدت.العرييالوطنفيالاستعمارخلقهاالتي

قطريبنفسيتحدثحينيتحدثالعرييالكاتبنجدفنحنتجزيثية،

مغريي،وأدبمعاصرا(،او)تراثياعراقيأدبمن4تجزيئةونظرة

نجدوقلماالخ...نوندط،سوري،عراقيونقد...!وسعوديطولبناني

مأعراقبىكتبهسواء،عرييادبعن،قوميةبنظرةويتحدثيكتبكاتبا

القطريةوالروح...مغريياوسورياوعراقيونقد..مغرييامسوري

يكتبهوالنقدفرديصنعهفالشعر،فرديةروحاأيضا،لديناخلقت،هذه

بلاعالمفيموجإدون6هؤلاوكأن،الخ...أفرادخترصاوالنظريات،فرد

وا..الفردهذاثقافةنجبرفيهثقافةلاووسط،شعسطبدونوأرض،ناس

.ذاك

ومنفرد،القصةتلكابدعومنفرد،النقدهذاكنبمنانحقا

منالفردوأينالفرد.هذامنألمجتمعأ.بنولكن...فردالروايةتلل!بحز

فتح.،سكوموفىحر،ودلي!عرسنزوافىللإونتانتصراحقآهل!...بخصعأاهذ

عنالصليبيينجيوشرطالدينصلاحوردطالاندلسزيادابنطارق

؟..القدس

الأمهاتكانتوأينهذاحكلمنالمجةالجنودكانتأيناذن

كلمنالامومةكانتوأينالجند.هؤلاءكلمنوالاباءوالأبناء

وعيفيهيكماالجندو،.وعيفياوالساحةفيهؤ،ءحضوراين؟ذلك

؟..والكاتبالثامحر

ويخافيهؤلاءكليكنااذانكنب؟لمنل:السؤلموقعأين

الخ...والسيكولوجيوالفلسفيوالاجقاعيالاخلاقيوتكويننا

78.08-.ص!!سهالالوالمصدر-فرالماسد.)33(

العرسة(الثفادة!والموقفالرؤ،)وحدذ:الحمومىالخحصراءصعلمى)35()34(

.44ص!9791اعطيآ!/عرسة()قضا،محله
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بعدكا.بأيكونثمنتيىء.كلقبللسسيولوجيانسانالكاتان

بعديكونفلنمنه-سييولوجيا-الاولىالمصفةانعدهتواذا!ذلك

!ذكورأ.شيثاذلك

الامةووسطالعرييالوطنفييعيتنونالذبنالكنابحالهووهذا

يشعيرونالذينأولتكنتيء،أعنيفيإليهاينتمونلاولكنهم،العربية

والقبعة!الحذاء،والجمجمةالفكر،ومحتواهالثكل:الغربعننتيءكل

يأ-اليسيولجيةصفتهمفقدوا-الاقلفيالكتابةخلالمن،لانهم

الماء.خارجسمكةصاروا

أساسا،مغربون33لاالقضيةبهذهافنمو!قلياعندناالروايةنقادان

.الكاف-الانانصفاتمن"بالكتابة11مأخوذون

الذيالزقاقوحلفيالكاننبنزرسعاننطلبانناهذامعنىليس

تكونبأنمطالبوننحنالاخركط'ولكنالمدنهواءعنهونمنع،فيهيعيتن!

ناينبفيوبمبف؟موجودوننحننوجد؟هلايننحن؟من:هويةلنا

ولكنتفكربركلهافالاحياءنفكرلانناليسموجود؟كلهعا!فينوجد

نقوللا"-ء)احياءمناتجعلاذتيالاخرىومثروطياتنابتنروطنا

وحضارةوهموموماعرعولغة،بأرض:الآخرينعنتفترقبلظذتاز-

الآخرين.تاريخنجبرالآخرهوتاريخعبرتثكلت)تراث(

**كأ

قليلةاستثناءاتالاكلهاومعظمهفئ،الغرييالروائيالنقدتوجهان

نترحاعنيالروائ!الفعلعلىيقوم)النوافل(،خفئمفيفائعةجدا

فيالحديثهذاصحةقدرأساسعلىتقوجمهثمالروائيالحدثوتفير

الخاطيءالسربالنقادفهمنتيجةجاءخطأ)وذاك.لهمغايرتهاوالواقع

وعلى.جهةمنهذا(.المرآةأمامالوجه:أساسعلىالانعكاسلنظرية

قيالواقعمنفيهوماالروائينفسمنالروائبالحدثفيماأساس

اخركط.جهةهنوالمتخيلالواقعيبينالموازنة

النقديةالموضوعيةناحيةمنمنه،أيجانبفيهذاكانواذا

والنقدالايديولوجيالنقدتوجهاتانالا،فائدةمننجلولاوالمعرفية

فيلانهخاطتاطريقامعظمهيسلكالائد،بمفهومهالعرييالايديولوجي

وتصنيفه،وفكرهالكاتبموقفرفضأوقبولىأساسعلىيقوممعظمه

الايديولوجيلنقدلمتوجهاتانأقول-التقدسيةاوالرجعيةخانةفي

الايديولوجيالكلء!عنالبحثاوتقويمأساسعلىتقومانينبغي

()26(فنيتهفبالروائيالعملقامالذي

والمنظورايةللرواالبنائيالثكلبينالعلأقةمدى،اخرلىبعبارةيعني

الشكلهذاقدرةتمتالروائيلبناءافيالنظورهذاوتأتير،الايديولوجي

وامجابا.سلبا-فيهالتأثيراوالمنظور،نقلعلى

نقل!أذا-الرواتيةالثخصيةاوالبطلايديولوجياانأيضا،يعني

عنوالكشفللحدثالفنيةالماراتمنكثبرانخدد-نفسهالكانب

كفنالروائإ،العملنجدمبلوحسبالفكرنجدملا،الايديولوجيةهذه

وجهةوفقالحدثوتوجيهبينهما،الدلالييةالعلأقةعنيكفلانه

الرواتجة.النتخصيةاوالبطلأوالكاتب

شخصياتهفكرفقطبجلدلاللراويالايديولوجيالوضع"ان

لهذهالفنيالتسجيلفيبالقرورةينعكسبل(التص)مضمون

وبجددوالواقعالروايةثبالثخصياتهذهموقعيرسمالثخصيات

بمرآتهمحددا.كلهالعيعلفيصبح127"االرواتيةووظيفتهاموضويخ!ا

يهىئآالمؤلفهوالذي-البطل-ايديولوجياعنتعبيرآ!والفكريةالفنية

حبراروالإتفيالروافىوالوهمالىاقعبينالملطحى:دارت)37(فيصل)36(

-151:ص9791/الاولشربن).9(لحفلسطيحبة(ت1أصوومحلة.اح!اهماس
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العربية.أمروأتيةالاعمالأغلبفيك!انفه

مزتجهيتهاوتنهضمادجنماتض!دال!رلةباتااسواجملةاثصحيح

منضربينتجداننعدملاولكن.القومياوالمحلي-العرييالواقح

الاغنرابية:والتطلعاتالافكار

العربيةالروايةفيوسائدمتخلفهوبماتستمسكالتيتلك،ألاولى

المضطربةالحياةعلىساكناوهامالمالمرحلةواقحعنغريبةيجعلهامما

يتفاخرنفسها،المزحلةعنمغتربكولونيالياتجاهذاتوالثانية،المتحركة

يسهملمكابياكلياوواقعأثقافةويثتمعليها،)متطفلايعيثىغربيةبثقافة

عاجزةمضئعة،سببلأجما،المقنربينمنمجموضةثقافةا!ابهالنهوضثب

بمجتمعنخمانهوذذلكهماكل،تغييرهفيوالمثاركةالواقعف!عن

ذلك.سبيلفيشيتاتعملاندونولكنعيب،أئ!اًمنخالمثالي

كان...المساروتصحيح،والتوجهاتالافكارهذهتعريةفيلنقد؟اان

مسؤولآ!

مراحلالىنقلااذا-بالذاتالمرحلةهذهفيأننااتفقنا،وإذا

اتصلما،الامةبمثكلاتيعنىأدب،قوميأدبالىبحاجة-مقبلة

البعضبجاولالتيالاصالةمعصراع!افيأعنيوحاضرها،بماضيهامنها

رثا-كانماحتى-الماضيبالارثالتممكعلىوقفامنهايجعلان

ينت!وماالتكنولوجيالعم!!وأررخولاأيالحداتةم!ص.اع!اوفي

لاقومينقدالىبحاجةأيضا!فاننا،ومثكلاتاشكاليناتمنذلكعن

لهغة5حظغسنت

الزومسالمصابيح!

والعاصمةالشراع!

النافدنةمنيأقماالثلج"

غائميومفيالشمس5

الياطر!ه

صسورينبايا5

الحياة،المراة،المسسر:حكمتذاين"

المستننبس!ه

البيضاءالابنوسة"

!العطارذجاحد.معبالانستراك)الحربأدبس"

ب1لأرر1،1رر



،،"موضاتمعينحرفولاحقا-الحضاري،الامةلماضييتنكر

،الاغترابغريبة-معاوالقارىءالكاتب-الفردمنفيجعل،الجداثة

سنمائه!ريحالاريحبأيمأخوذا

الظرفهذافيمطلوبةكانتوان!-قوميةعزةهذهليست

المعقولنجبرمن"-قلناكما-ولكن،البعضيتوهمقدكما!-بالذات

بالنسبةمتنروعوجود،الكاتبنخمالنئالابداعلقوانينيكونألآ

لبعضهاالعرييالروائيتحمالتيالابداعوقوانين")28(أيضاللناقد

بعضالىتعرضناوانوسبقشكدونالمحرييالمواطنخصوصية

نكرر.ولا(،الخصوصيةا،هذه،،خصائص"

واكلها،الخاصةالابداعيةقوانينهللعريي،للروائيتكونوان

اللفمنالنقديقللاو-يكفان،الاشكالمنبشكليعنيبعضها،

السبل.أضيقمنالافيهالدخولدونالادي!العملحولوالدوران

يمتزج،بذاتهقاضمعالم-مثلأالروائيالعملبأنجدلااسلمنافاذا

واالجزئ!منيغدوفإنهجديداكوناليكونا-بالمتخيلالواقعفيه

الرواية-فيالمتخيلمناوالواقعمنالناقدينطلقاناللأجمدكب،

في-هنااناذ،يصطرعانعاليناو-بتوازقانمينعالينمفترضا

جديدنص،المسرحعلىالمسرحبىالنصهوكما-جديداعالما-الرواية

جديدانصا،المسرحعلى-هناان،كتابفيالمطروحا،دييالنصغير

،الاخراجأسلوب،الخرج)رؤياالجديدةالمكونات،كلامتزاجبفضل

ادييكنصالمسرحيللعملالمضافةالخ(..الصوتيةالمؤثراتالديبهور،

.كتابفي

هذاالىمباشرةيتوجهانالناقدعلىينبغي-الروايةفي-يعني

العواملالىيلجأأنذلكالعملمنهيتطلبحين،بأسلاالجديد،االعا

فيتصبانيجب،هذهجميعأنينمىالاغليهولكن،الاخرىالخارجية

لالقاءوساللهيمابقدربذاتها،غايةليست،الهينفسهالروائيالعمل

نفسه.الادييالعملعلىالضوءمنالمزيد

بالعراقالعربالروائيونملحق
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7391-بغداد-الزقاقفيضجة-1

الرزاقعبدالالهعبد

بغداد.-الستةالاسواررجل1-

:المعموريناجح

9791بغداد-لنهرا-1

المطليالرزاقعبد-

0791بغداد-الظامثون-1

7191بغداد-لريحواشجارالا-3

6891النجف-ءالصدىالجدارفيثقب3-

:رؤوفعدنان.د-

9791بغداد-سعيدعليالسيديوميات1-

:ألام!صعبدخفبر--

7191وتد!هاملهةيى-1

7791-بغداد-عصرية!موز-2

:المياحالجليلعد-

7391النجف-الداكنةالسحبجواد1-

ناصرالستارعبد-

7291-احبهاالمثهستلك9-

لطقي:المجيدعبد-

9691بغداد،بمستتبكيالرجال-1

:النقديكد-

9691بغداد-القطارفاتهالذيالرجل-1

خضرهـوفؤ

0691لغدأد-الرجالصىضضنالمدينة--1

7491بغداد-والغفبألاغتيال-3

مجدجهاد

7491بغداد-الهيم1-

39-


