جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا،
فصلية حمكمة ،العدد الـ ،34ربيع  1394هـ.ش/
 2015م؛ صص 19-38

قومات العاملية يف رواية «رامة و التننی» إلدوار اخلراط فی ضوء نظرية حسام
مّ
اخليطي «دراسة يف األدب املقارن»
2

هادي نظري منظم ،1شهرام دلشاد

 .1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة تربيت مدرس
 .2طالب مرحلة الدکتوراه يف فرع اللغة العربية و آداهبا جبامعة بوعلي سينا
تاريخ استالم البحث92/10/16 :

املل ّّص

تاريخ قبول البحث93/11/18 :

هناک من الروایات العربية ما بلغت مرتبة العاملية مبا متتلک من مضامنی عالية وميزات فنية راقية وتقنيات
وأطر ر ّشحتها لنيل جائزة نوبلل يف ادد ،منهلا روایلة راملة والتنلنی دوار ا لرا ،فهلي روایلة تيمليلة رائعلة
بلغللت مسللتوع العامليللة وتر للت الللا بعللا اللغللات العامليللة کاللغللة ا ليزیللة .وه ل ه املقالللة تعتملللد املللنه
الوصفي -التحليلي کمللا تعتمللد شلرو ،العامليلة ملن وجهلة نکلر اللدکتور حسلاو ا یيلب .وارلدیر بالل کر
أن الصلللة بللنی ادد ،املقللارن والعامليللة و يقلة جللداف فللادد ،املقللارن یللدرس ادد ،دللارث حللدوده ال قافيللة
واللغویللة واملعرفيللة و ییعناللا بللا دا ،الللد تتایللا ا للدود القوميللة الضلليقة لتللددل يف دائللرة العامليللة و کللا
قومللات العامليللة اددبيللة مللن ناحيللة
بللا لود .وقللد تبل ّلنی لنللا مللن جلراو البحللة أن روایللة رامللة والتنللنی متتلللک م ّ
امل ضملون والشکل والتقنيات السلردیة ا دی لةف فهلي قلد وقفلت أملاو قضلایا انسلانية هاملة کا لب وامللوت
وهللي ذات نزعللة أسللیوریة شلرقية عامللة وعربيللة داصللة متيللل الللا املي ولوجيللا القد؛للة وتعیيهللا نکهللة ليللةف
کملا أهنا ال ختلو من التفرد وا بداع.

الكلمات الرئيسة :ادد ،املقارنف العامليةف حساو ا یيبف ادوار ا را،ف رامة و التننی.

املقدمة
أصللبحت الروایللة تللل مکانللا بللارنا بللنی فنللون ادد ،وقللد نالللت املرتبللة ادولللا بللنی ي ل ادن لواع
اددبيلة يف العصلر اللراهن يلة یعتاهلا الناقلد العلري الشلهج جلابر عصلفور دیلوان العلر(،البحلراو
 الکات املسؤول

Sh.delshad@ymail.com
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التا )12 :والروایة العربية املعاصلرة قلد حققلت تقلدما بلاهرا يف العقلود اددلجة وأصلبحت جنسلا أدبيلا
راقيللا اسللتغرقت مکانللة کللاع يف ايتملل وهللي تقللوو بللتحليل ايتملل ا نسللا ونقللده وتصللویر أنمللة
ا نسللان املعاصللر کملللا أهنللا تکللاد للل ل ّلل الفلسللفة يف تبيللنی املبللاد الفلسللفية والفکریللة وتراف ل
الفنون ارمليلة وتتدادل معها أحيانا.
وهنللاک روایللات أدبيللة اربيللة اجتللانت ا للدود القوميللة الضلليقة وارتقللت الللا مسللتوع ا ع ل ا
الع للاملي کمل للا أن ي للة روای للات عربي للة متتل للک مقوم للات العاملي للة أو اهن للا بلغ للت مرتب للة العاملي للة فعل ل .
وا للدیة عللن مقومللات العامليللة مللن أهللم ميللادین البحللة يف ادد ،املقللارن املعاصللرف و ذلللک أن
فلسللفة ادد ،املقللارن تقللوو علللا دراسللة ا دا ،دللارث حللدودها اللغویللة واملعرفيللة وال قافيللةف فهللو
نش یلد االرتقلاو اللا علاأ انسلا أ ل وأوسل  .و
ویرحلب بتالاون ا لدود القوميلة ویا ی
یرفا االنزواو ّ
بالتعر الا العاملية وکشف مقوماهتا خترث ا دا ،القومية ملن اطارهلا القلوما ومجلد هلورا لا يف
شتا أحناو العاأ و کا با لودف لکن الیریل اللا العامليلة ليسلت مفروشلة بلالورودف فهلي شلائکة
جللدا وعسللجة املنللامل .وباملناسللبة سللن ا شللارة الللا أن «مللنج جللائزة نوبللل للدیللب العللري يللب
فللوق قللد ش ل ّفل حللافزا ا مزی لد مللن التففللج والتعمل ل يف مسلليلة عامليللة اددیللب العللري ا للدیة
مهملة
انی قا من حالة يب فوق ال اع العاأ بعامليته .ويف ذلك السياق أ جت قضایا ّ
كقضية الع قة بنی احمللية والعاملية أ هل یتناىف الیاب احمللي ال یتّسم به ادد ،م عامليتله
أو یش ّفل ذلك الیاب شرطا ملن شلرو ،العامليلةم وملن تللك القضلایا قضلية ال لة اددبيلة ودورهلا
يف التعریف با بداعات اددبية العربية ويف صن عاملية ادد ،العري (عبود .)72 :1999
والوصومل الا العاملية اددبية من أبرن طملوحات اددیب املعاصر .وقد تناومل بعا املقارننی
العر ،ه ا املوضوع وناقشلوه وبيّنلوا مقوماهتلا .فنکلروا ا "ادد ،العلاملي" و"عامليلة ادد "،عللا
وجه العملوو والا "عاملية ادد ،العري" علا وجه ا صوصف ملنهم اللدکتور مللد انيمللي هل مل
وفلداد املرعللي وسللعيد علللود وعزالللدین املناصللرة ونبيللل رااللب وعبللده عبللود .وعلللا رأس هللدالو
يعا الناقد واملقارن العري الشهج الدکتور حساو ا یيبف فقد شغلته قضية عاملية ادد ،عامة
ودصلله للا فللا کتابلله ادد ،املقللارن مللن العامليللة الللا
وعامليللة ادد ،العللري علللا وجلله التحدیللد
ّ
العوملللة للا قيملللا فریللدا يف بابلله .ونک لرا لشللهرة نکریللة ا یيللب عللن العامليللة يف ادقی لار العربيللة فقللد
تبنّاها هنا فا الکشف عن مقومات العاملية يف روایة "رامة و التننی" دوار ا را .،وادوار ا لرا،
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من أک ر الروائينی العر ،شهرة علا الصعيدین الوطين والدويل وروایاته يف ال روة من حية البنيلة
واملضملون .من هنا مت ادتيارنا ه الروایة.

األسئلة و الفروض

قومللات العامليللةم واذا ک للان
تبق لا هنللا أسللرلتان رئيس للتان للا :هللل متتل للک روایللة "رامللة و التن للنی" م ّ
اروا ،با جیا ،فملا هي تلک املقوماتم
تزودنلا هل ه الدراسلةی املبنيللة عللا آراو حسللاو ا یيلب حللومل العامليلة مبعيللار
والسلدامل ال لا  :هللل ّ
ملعرفة شرو ،العاملية وادتيار الروایات الد بلغت ه ا املستوعم
ويف معللرا الللرد علللا السلدامل ادومل اف ضللنا أن قيللاو الروایللة علللا أسللاس املوقللف ا نسللا وفللر
للروایة احدع أهم دصائه العاملية .مث اشتملا ا علا النکهة احمللية والتقنيلات السلردیة وتفردهلا
من حية نکرهتا الا ا ب وقيامها علا ا وار وانتاجها بلغة حية عاملية کل ه ه تدمل علا أن
هل ه الروایللة متتلللک معللایج العامليللة .فللاملعرو أن هل ه الروایللة مللن أهللم الروایللات يف الللوطن العللري
یعتاها ا اد الکتا ،العر ،من الروایات العاملية وجعلها الروایة ال امنة يف قائملة أفضل مرة ومخل
روایللة عربيللة .ف نبللالا اذا قلنللا ان ه ل ه الروایللة تتمليللز بامت کهللا للملواصللفات الللد ذکرهللا الللدکتور
حسللاو ا یيللب فللا معللرا حدی لله عللن العامليللة اددبيللة .وأمللا يف معللرا الللرد علللا الس لدامل ال للا
فيملکن القومل ان حساو ا یيب أ یغفل يف نکریته الشاملة ه ه عن مق ّلوو ملن مقوملات العامليلة.
وتعملل يف
فقد استقصا يف دقة علملية بالغة املقومات ادساسية وا طاریة الضروریة لبلوغ العاملية ّ
وضل الشللرو ،الللد تتحق ل العامليللة بواسللیتها .مللن هنللا ؛کللن اختللاذ نکریتلله أساسللا لقيللاو دراسللات
ش للتا ح للومل العاملي للة يف ادد ،کمل للا أهن للا تلف للت انتب للاه املتاصص للنی ال للا معرف للة التح للدیات ال للد
یواجههللا اددبللان العربللا و الفارسللي املعاص لران يف سللعيهملا الللدائب حنللو بلللوغ العامليللة وا لللود و
تزودنا بنملوذث نکر قيم تقوو عليه دراسات أدرع مفيدة.
ّ
منهج البحث

املللنه املسللتادو يف هل ا البحللة هللو املللنه الوصللفا ل التحليلللا فيقللوو -کملللا أسلللفنا -علللا
وجهات نکر حساو ا یيب حومل العاملية يف ادد ،متا ا من روایلة راملة والتنلنی دوار ا لرا،
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اا الیر عملا ألّف حومل ه ه الروایة من الکتب واملقاالت.
منوذجا للدراسة والتیبي دون ّ
خلفية البحث

ية دراسات وأ اث عن روایات ادوار ا را ،منها:
کتللا" )1431( ،الروایللة العربيللة والفنللون السللملعية البص لریة" أل ّفلله حسللن لشللکر .ه ل ا الکتللا،
دراسللة ليليللة لک للج مللن الروایللات اردیللدة وع قتهللا بللالفنون البصلریة .درس الناقللد بعللا روایللات
ادوار ا لرا ،منهللا روایللة "رامللة و التنللنی" .وکتللا")2010(،ا ساسللية اردیللدة يف الروایللة العربيللة
روایلات ادوار ا لرا ،منوذجللا"ف ألّفله عبللداملالک أشللبهون .قللاو املدللف بشللرا ا ساسللية اردیللدة يف
الروایة العربية مستعينا بروایات ادوار ا را ،منها روایة"رامة والتننی" مقسملا ه الا ة فصومل:
"التشللکيل الفللين لعتبللات الکتابللة" "مجليللات ا ساسللية اردیللدة" "قلراوة حواریللة يف نقللد ادعملللامل
السللردیة" .وأیضللا کتللا " )1998( ،نائيللات ادوار ا لرا ،النصللية (دراسللات يف السللردیة و للوالت
املعنللا)"ف ألّفلله أ للد د لری  .لّللل ه ل ه الدراسللة النقدیللة املتعملقللة نائيللات الروائللي املصللر ادوار
ا ّرا ،بفل ملا تنیلو عليله تللك ال نائيلات ملن تقنيلات فنيّلة ور .ففریلة .ویفيلد صلاحبها ملن
خمتلف الر .واملناه النقدیة يف حقل السرد ليفشف عن والت الشاصية يف نصوص ا ّرا،
القصص ل للية املراوا ل للة .وهن ل للاک کت ل للا" )2003( ،ا ا ل للارة عل ل للا ا ل للدود :دراس ل للات ىف أد ،ادوار
ا را"،ف ألّفه فرید ماهر شقي  .وهناک أیضا مقاالت منهلا مقاللة (" )1981راملة والتنلنی ميسلاة
مصللرع" نشللرها سللامي دشللبة يف فلللة الفصللومل .واملقاللة دراسللة ليليللة لروایللة "رامللة والتنللنی" مللن
جهة املضملون حية حیللها علا أساس انعکاس ايتمل املصر فيها.
نبذة عن حياة إدوار اخلراط و روايته

ولد "ادوار ا را "،يف  16مارس سنة  1926يف ا سفندریة .روائي وكاتب قصة قصجة اشتغل
بالنقللد اددي والتش للفيلي وهللو ا ن متف للرغ للفتابللة .ألق للا عللدة اض لرات .حصللل عل للا ج للائزة
الدولة للقصة عاو  1973وعللا جلائزة الصلداقة الفرنسلية -العربيلة ملن فرنسلا علاو  .1991أهلم
مدلفل للاته القصصللية :ادتناقللات العش ل والصللباا حيیللان عاليللة سللاعات الفایللاو رامللة والتنللنی
الزمن ا در تراهبا نعفران نصوص اسفندریة أض ع الصحراو یا بنات اسفندریة.
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"رامة والتننی" هي روایة للفاتب ادوار ا را ،نشرت سنة  .1980بعد سلتة عشلر عاملا ملن
صللدورها باتللت يللة بصللدور ارللزو ال للا  :الللزمن ا دللر وارللزو ال الللة :یقللنی العی ل  .تعتللا

الروایة منیا متمليزا يف الفتابة السردیة ال اتية (سليملان « .)2 :200ادوار ا لرا ،عنلدما كتلب هل ه
الروایللة امنللا كتبهللا مللن منیلل واضللج فيهللا كللل الوضللوا حللومل مجربللة ا للب الضللائ الللد یعيشللها
م قف مصر قبیي تفونت قاف ته باعتباره (قبیيا) ینکر ا ادشياو و ا تاریخ فتملعه ولغته
من منکور فهمله ا اص لتارخيه ال ايت» (دشبة  .)262 :1981والروایة ت کر قصة حب مياائيلل
بیل الروایة لرامة« .یعود ادوار ا را ،يف ه ه الروایة لکي یدفعها الا امتدادات جدیدة متوائملة
م نوع وعيه و م ما طلبه بیله من حبيبته وم ما تصوره عن ا بيبة الد کانلت تصلبج معادللة
للعللاأ :رم لزا مللکللوت ا نسللان ال ل أراده مياائيللل لنفسلله مث أصللبحت -حللنی دانتلله -جحلليم
عاشقها ال أ ؛قته أبدا» (املصدر نفسه.)262 :
الدراسة و التحليل

قومات العامليلة ملن وجهلة نکلر حسلاو ا یيلب عللا لة أنلواع :ال اتيلة واللغویلة وا طاریلة .ملن
مّ
هنللا نتنللاومل هل ه كلهللا يف روایللة "رامللة والتنللنی" بالللدرس والتحليللل حتللا نللتملفن مللن ا جابللة علللا
السلدامل ادساسللي يف هل ه الدراسللة :هلل ؛تلللك هل ا الللدیوان مواصلفات العامليللةم واذا كللان ارلوا،
با جیا ،فملا هي تلك املقومات املتواجدة فيهام
واردیر بال کر هنا أن الروایة العربية بدأت بروایة "نینلب" حململلد حسلنی هيکلل (دراث :2004
 )40وسرعان ما وصلت الا بلواها الفين ونضاها وأد ت مکاهنا الا جانب الروایلات العامليلة
ذات الش للکل واملض للملون الع للاملينی.و لع للل امل للرو یس للائل نفس لله :ه للل ؛ک للن أن نعت للا الروای للة العربي للة
املعاصرة عامليةم
والعامليللة «هللي ارتقللاو أد ،مللا کليللا أو جزئيللا الللا مسللتوع االع ل ا العللاملي العللاو بعکملتلله
وتعرفلله ودراسلته يللة یصلبج عللام
وفائدتله دلارث حللدود لغتله أو منیقتلله وا قبلامل علللا تر تله ّ
ف للاع يف تش للکيل املن للاا اددي الع للاملي ملرحل للة م للن املراح للل أو عل للا م للدع العص للور» (ا یي للب
.)228 :2001
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املقومات الذاتية للعاملية املوقف اإلنساين
ّ

"املوقف ا نسا " هلو ادسلاس .ا ّن ادسلاس ادومل هلو املقيلاس امللوقفي أو املضلملو أو الفکلر .
أ مللاذا یق ّدملله الللدیوان الشللعر أو الروایللة أو الکتللا ،النقللد مللن فهللم لقضللية ا نسللان سلواو يف
اطلار فتملعلله ا للاص أو يف اطللار الکللون واملصللج(املصلدر نفسلله .)231 :يف روایللة "رامللة والتنللنی" الللد
تعتا روایة تيملية د لإلنسان وقضایاه موقعا جليا وراساا حية أ ختلرث الروایلة ملن اطلار قضلية
ا نسللان أبللدا .و املتيمللل يف الروایللة جیللد حلوارات دصللبة تللدور بللنی شاصللية مياائيللل ورامللة حللومل
ا للب وا يللاة واملللوت وحللومل ادسللاطج والتنللنی وک للج مللن املوضللوعات ا نسللانية شلليهنا فللا ذلللک
شين الروایات العاملية الشهجة الد ال هتملل ا نسان أبدا ولوکان موضوعها اج ا نسان.
لداث کفيلسلو لله آراو قيمللة حلومل امللوت وا يلاة وا لبف هل ه ال لة
بدأ الروائلي یسلرد ادح ا
مللن أهللم الرکللائز يف حياتنللا البشللر وواقعنللا املعللي  .وقللف ادوار ا لرا ،أمللاو ا نسللان یللتکلم عللن
قضللایاه ومشللاکله و وملله ویللتکلم عللن ا للب کملوضللوع أساسللي يف ا يللاة الل مللل ومللانامل أ لجا
لللدع ا نسللان .ان شاصللية مياائيللل يف الروایللة (الشاصللية املضللّة لللدع ادوارد يف أالللب روایاتلله
وأیضا شاصية رامة) کا ة والشاصيات ادسیوریة یرید أن یناي ا نسان ممّا یواجهه بکلملاته
لب هللو النللداو ال ل ال رد عليلله أبللدا
وأقواللله الللد تللدور حللومل ا للب .هونفسلله یقللومل« :هللل ا ل ی
والینقی ال بدو له والتبدو له هنایة هل ا ب هو ه ه الوحدةم» (ا را)6 :1993 ،
اذن هو کشلهرناد "أللف ليللة وليللة" یعل ّد منايلا ینالي ا نسلان بکلملاتله باعتمللاده عللا ا لب
م لملللا فعللل شللهرناد الللد اسللتیاعت أن تناللي نفسللها مللن املللوت احملتللوو وانقللاذ حيللاة بنللات بلللدهتا
باتکائها علا قصه حبية تصر امللک شهریار عن قتلها وقتل سائر النساو .وتتحدث رامة ها
اددرع عن ا ب کي تتغج ر.یتنا حومل ا ب حنو ادحسن ولکي نعتاه شيرا مقدسا.
هل ا ا للب الل یتحللدث ا لرا ،عنلله يف الروایللة لللي حبللا مادیللا دنسللا بللل حللب مللاد
مقدس یصله با ب ا لي ویتحلدث الروائلي ملن د لله علن موضلوعات انسلانية عدیلدة .ا لب
عنده أحسن شيو یلاي ا نسان اليه وال ؛کن ا يلاة دون ا لب« :وا؛لان کللي بلين ا نسلان ال
؛کن أن یکل وحيلدا» (املصلدر نفسله .)8 :هل ا ا لب الل یتحلدث عنله ا لرا ،أ یفتقلد رسلالته
حتا هنایة الروایة أو هنایة مصج الشاصيات حلب أ یتل ّلون بالعلداوة والشلهوة واذا تل ّلون بالشلهوة
لي فيه ک  ،وکمل ل ا ب العرفا ال ذنب فيه وال ک « ،وعر مياائيل أن هناک حبا دفينا
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ال ذنللب فيلله يف قلبلله مللا نامل وعلللا راللم مللن کللل ادکاذیللب والتشللوهات وأ یکللن يف حبهللا وال
شللهوهتا کل ( ،املصللدر نفسلله .)347 :ا للب عنللده کملللا قلنللا حللب صللويف حافللل بللا الو واملشللقات
کالد حیتمللها سالک الیری الا اهلل أو آالو الشعراو الع رینی وه ا کله یدمل علا کا حبه وشدة
الشوق ال یتحدث عنه ا را.،
و ية مضملون انسا آدر یستوقف القار يف روایة "رامة والتنلنی" هلو ملاهرة ادأ .وادأ
والييس من املوضوعات ا امة يف ا ل الشعر واددي منل القلدو ون حکله بوضلوا يف ادعمللامل
املاضبة بالييس هي اد ل» (بیرس التا:
الد نامل کتّاهبا جائزة نوبل .یقومل موسيه« :ان اداا
ّ
 .)10وهنللاک ع قللة عنللد ا لرا ،بللنی ا للب وادأ کملللا سللب  .یقللومل املدلللف«:عنللدما ؛تللزث ا للب
كعاطفللة صللادقة بوج ل ا يللاة تضللحي ا يللاة أ للل ح ل بع ل اباهتاف فهللي ملللل يف نایللا ت لواترات
ساعاهتا وأیامها کات ساحرة و ومضات آ رة من ذاك ا ننی الل یل ك دادلل القللب واعلدا
بآمامل ققة» (ا را .)237 :1993 ،وقلد ینلت ادأی عنلد ا لرا ،ملن الفلراف لقلد صلن ادأ ملن
ادوار ا را ،عبقریلا متعملقلا وجعلل ديالله شلدید ا صلوبة ومنحله احساسلا بالفوقيلة أو امل ئفيلة
علللا شللاكلة "بليللك" و"شلليلي" و"جلاان"ف وأحيانللا أفقللده االتلزان كملللا یقللومل هللو فاللاوت روایتلله
عکة أوردها علا لسان أبیامل روایته.
واملوت وا ياة کانا وما یزاالن موضوعنی أساسينی عند ا نسلان و لا ملن املضلامنی الرئيسلة يف
ادد ،ا لدیة عاملة و يف أد ،ا لرا .،یقلومل الروائلي علن امللوت« :أ یقلل لا :علمللين حسلي
بفقلدانك أننللا حنلب وحللدنا .ومنلوت وحللدنا .واستشلرفت أنلّله للي حل يف امللوت بللرو ملن الوحللدة.
بعللد حيللاة الوحشللة احملفللوو هبللا علينللا حنللن منللوت وال للد يف املللوت للدة وال نلتقللي فيلله بيحللد.
املوت ییو الفتا ،وییغلقه ویفرس دتمله» )املصدر نفسه.)14 :
و ال فت أن ماهرة املوت قد أ ّر علا أفکار اددباوف فهو مصدر انا للال اددي .ومبا أن
املوت من أکا القضایا ا نسانية فقد شغل ا نسان عامة واددباو داصلة منل القلدو .وقلد ادتلا
ا را ،يف طفولته املوت وتفررت ه ه الصدمة يف حياتله وأ ّلرت يف حياتله الفکریلة .ا لرا ،یتیلرق
الا املوت ویبد ر.یة تشا.مة مجاهه يف أعملالله .فهلو حلنی یکتلب علن امللوت مللل لغتله طاقلات
کبجةف ؛تلئ فداده با زن والکآبة والغضب والضاي من جراو ذکر املوت وی ور ائره.
اذن نستنت أن أ ية ه ه الروایة کبجة جدا من حية اهتملامها باملوقف ا نسا ية ییل
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عليهللا بعللا الن ّقللاد "ا يللل اردیللد"« :أراد أن یقللدو ا يللله ا للاص والل یشللتملل علللا فلسللفته
ور.یتلله للمللور وا يللاة داصللة فيملللا یتعل ل باروانللب الففریللة والفلسللفية الللد تشللملل مفللاهيم م للل
(امل للوت وا ي للاة وا ل ل وا قيق للة والص للدق وا للب) وم للا ا ذل للك م للن مف للاهيم ففری للة وفلس للفية
وحياتيللة» (صللابر .)www.mnaabr.com :و للد أن ا لرا ،رمبللا أراد يف روایللة "رامللة والتنللنی" أن
یقدو رسالة هي أقلر ،ا رسلالة ادنبيلاو أو عللا ادقلل أن حیلاكي رسلالة جلاان دليلل جلاان يف
كتابه "النيب" فلدیهملا فهم مش ك لسر العبقریة وادأ عند ا ذو مکانلة کبلجة ونامجلة علن ا لزن.
اذن ؛کللن القللومل ان الروایللة تقللوو علللا املوقللف ا نسللا علللا أسللاس أسللرلة ج ریللة تلرتب بقضللية
ا نسان.
اللون احمللي

م أن قضية املوقف ا نسا تعد الشر ،ادساسي الرتقاو ادد ،اللا مسلتوع العامليلة فننله جیلب
عدو أد ه ا ا کم عللا اط قله وینبغلي أن نقلرر أیضلا أن هنلاک أعمللاال أدبيلة داللدة الیرجل
سللبب دلودهللا الللا طبيعللة املوقللف الل تق حلله مللن قضللية ا نسللان ولکللن الللا مللا تتملتل بلله مللن
نکهللة ليللة وشاصللية قوميللة أو اقليمليللة داصللة ومقللدرة علللا التعبللج عللن روا منیقللة معیللاة مللن
العاأ يف مرحلة تارخيية معينة (ا یيب  .)232 :2001فاللون احمللي لل ر اددي هو الشر ،ال ا
الرتقاو ادد ،حنو العاملية .وه ا ما ن حکله فلا روایلة راملة والتنلنی .ان روایلة ا لرا ،نادلرة بصلور
وألل لوان ذات نکه للة لي للة کص للورة الق للاهرة وا س للکندریة والنيل لل وص للور ع للن أبن للاو وطن لله وع للن
مآسيهم وهناک ش رات ونتف من أساطج فرعونية واس مية مبع رة يف الروایلة .کلل هل ه ادللوان
مقومللات العامليللة .وفيملللا یلللي
والصللور تسللببت يف تللوفّر النکهللة احملليللة يف الروایللة باعتبارهللا احللدع ّ
مناذث من ه ه النکهلة« :حينمللا دارت املناقشلة بلنی مياائيلل ورجلل فنلنلد – أملاو راملة – علن
صحيج! ولي هناک م ذلک أجداد مباشرون ...الشي املدکد
املصرینی القدماو قامل مياائيل«:
ٌ
الوحيلد أنله للي يف عروقنلا دملاو العلر( »،ا لرا .)169 :1993 ،وکلان الفنلنلد یقلومل :سلحرتين
دائملللا حکایللات املص لرینی ه ل ه ادهرامللات مللا هلليم أليس لوا هللم ال ل ین یق ّدسللون البقللرم (املصللدر
نفسه.)168 :
تبللدو مللن ه ل ا ا لوار النکهللة احملليللة املص لریة .یکهللر مللن الللنه فهللم ا نسللان املصللر املعاصللر
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لقضللية السلللف :فهللو ال یرضللا أن یعتللا نفسلله مللن العللر ،الغلزاة بللل ان أجللدادهم هللم املصلریون
القدماو ذوو ادفاد واملآ ر ا الدة .ورام تي ر ادوار بال قافة الغربية لکننا ن حظ النکهة احمللية أو
املصل لریة يف روایت لله بوض للواف فيه للا یتالّ للا ايتملل ل املص للر ا للدیة وتارخي لله وأس للاطجه و قافت لله أو
مي ولوجياه ا اصة .ن حظ ه ه املي ولوجيا يف ادتيار عدد "اليوو التاس واددج" للفصلل اددلج
مللن الروای للة دن لله ی للوو االکتمل للامل وانته للاو ادشللياو وا ل و ال للوهم کمل للا ج للاو يف املي ولوجي للا املص لریة
«تاسللوع ا للة ورمللونه يف الللزرع وتیبيللب ادوجللاع وتصللور عللدد ادف ل ک»(راجل  :دشللبة:1981 :
 ) 267أو ن حکهللا يف املي ولوجيللا الشللرقية عامللة .فله ل ا العللدد عنللد ا یلرانينی ادوائللل أ يللة بالغللة
کملا یعدون سبعة أودیة يف م هب "مي ایيسم" أو "هفت دان" رستم واخل .کملا لد ل ا العلدد
أ ية بالغة يف ا س و لعدهم للرا والسملاو سبعة طواب أو لیوا املسلملنی سب مرات حومل
الکعبة واجها .اذن نستنت أن ا را ،قد اهلتم هبل ا الرملز الشلرقي وجعلل اليلوو التاسل یلوو دیلد
مصج الشاصيات.
جعل ا را ،نکهة عربية يف روایته أیضا لدع ادتياره کلملة "رامة" کقس ٍم من عنلوان الروایلة أو
جعلهللا شاصللية رئيس للية يف الروایللة وذلللک دهن للا منللزمل يف الیری ل بللنی البصللرة ومک للة وبللنی رام للة
والبصرة ا نتا عشرة مرحلة (لسان العر ،مادة "روو") وقد جاو يف شعر نهج:
عفا ود له حقب قدو (نهج .)63 :2005
ملن طلل برامة ال یرو
وجللاو يف دیوانلله يف شللرا ه ل ه الکلملللة" :رامللة" فهللي اسللم مکللان مشللهور .ه ل ا االسللم ال ل
اخت ه ا را ،من ال قافة العربية أصبج شاصية مضلة يف روایاته السيملا يف يته الد تعتلا روایلة
رامة والتننی احدع أجزائها.
أملا اللفکللة ال انيللة يف عنلوان الروایللة (التنللنی) فهللا ملللل نکهللات ليللة أوضللج مللن کلملللة رامللة.
یسملا روایته هبا ذات دالالت لية ک جة نکرا لدور"التننی" يف املي ولوجيا
ولعل کلملة "التننی" الد ّ
ّ
الش للرقية عام للة واملص ل لریة داص للة .ان الش للرقينی الق للدماو ق للد عرف ل لوا التن للنی ومجلّ للا ه ل ل ا الک للائن يف
حکایاهتم الشعبية أوالفولکلوریة وله دور بارن أیضلا يف حکایلات "أللف ليللة وليللة" و هلو یوجلد
يف املي ولوجيا ا اریقية لکنه أک ر برونا يف ادساطج الشرقية کاملصریة وا یرانية أو ا ندیة والصينية.
د يف الروایة صراعا بنی مياائل والتننی م لملا فعل رستم عندما ددل صراعا عنيفا ضد التننی يف
املي ولوجيا الفارسية وأم ا ا ک جة يف ا کایات الشعبية الشرقية.
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ون حظ النکهة احمللية يف ادتيار اسم مياائيل لبیل الروایة أیضا« .فقد ولد مياائيل يف یوو
عبدالقدی مياائيل أحد کبار قدی کني مصر القبیيةف و مسّي بامسهف وعاد مياائيل مدمنا
ا؛انا وجلدانيا عمليقلا بينله عللا ع قلة ملا بکبلج امل ئکلة الل قتلل تنلنی النهلر (رملز الشلر ومجسليد
الشلليیان)ف وقللد حکللا هللو هل ا التعلل الشللدید لرامللة .ولکللن رامللة قالللت للله بعللد ذلک:أنللت قتلللت
التننی وکانت تقصد بالتننی ما حیازها عنه  ...ولکلي تعللن لله يف نفل الوقلت قبو لا للر.اه قبلوال
عاطفيا واضحا ر.اه عن نفسه ور.یته ا هي» (دشبة .)365 :1981
اذا حن ل للن نلمل ل ل النکه ل للة احمللي ل للة يف روای ل للة رام ل للة والتن ل للنی بوض ل للوا :يف ادتي ل للاره لعن ل لوان الروای ل للة
والشاصيات املرکزیة وأیضا يف ک ج من أحداث الروایة .ویستفاد من ه ا أن املدلف أو السارد قاو
بالوميفة التو يقية واالستشهادیة يف ه ه الروایة «وتتالا ه ه الوميفة حينملا جید السارد املصدر
ال استقا منه معلوماتله أو املشلاعر اللد توقکهلا حاد لة ملا» (وسلواس  )107 :2012وفيهلا یقلوو
ال لراو بتيص لليل روایات لله يف ال قاف للة العربي للة والت للاریخ .وق للد یق للوو ال لراو أحيان للا هب ل ه املهمل للة(ع لزاو
 .) 87 :2005فالس للارد ق للد اس للتقا معلومات لله ح للومل رام للة ومياائي للل والتن للنی م للن الت للاریخ املص للر
الواقعي وادسیور  .وه ا من مکاهر النکهة احمللية.
ا را ،یسعا يف تيصيل روایاته رام تي ره با دا ،الغربية .اذن یتم ت قي ادساطج الفرعونية
والعربية وا س مية أو الشرقية عامة يف روایته ه ه.
التوازن بنی اخلاص والعام
له فتملعلا معيّنللا يف فل ة
یبلدو أ ّن املیلللو ،هلو عملليللة تلوانن دقيقلة جل ّدا بلنی ا للاص والعللاو ملا خيل ّ
له ا نسلانية بلاملعنا املیلل وکل لک بلنی املتح ّلومل وال ابلت أ بلنی ملا هلو الیلار
معیاة وملا خي ّ
والضلملين وبلنی ملا هلو جلوهر و متک ّلرر عللا امللدع فيمللا یتعلّل با قيقلة ا نسلانية (املصلدر نفسله:
 .) 234واد ر ادي العاملي هو ما یتملتل بله لاهج القلراو املتاصصلون ملنهم والج املتاصصلنی.
أملا فيملللا یتعلل بتواجللد ميلزة التلوانن يف روایلة "رامللة والتنلنی" فلليملکن القلومل ان هل ا العمللل الروائللي
یتنقل بنی النسقنی العاو وا اص ویتمليّز بالتوانن يف ذلک حينملا تصبج الشاصيات رمزا للبيضة
الکونية ترتب با واص وال یفهملها اال ذوو الفین ال کية .ولکن تقوو الروایة عللا القصلة الغراميلة
بنی رامة ومياائيل أو تقومل الشاصليات يف الروایلة أقلواال حکمليلة أو لغلة الروایلة السلسلة والسلهلة
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وک للج مللن ادمللور الللد تللدد الللا اقبللامل ارملللاهج عليهللا .ونکلرا ل ه کلهللا ن حللظ طبعللات خمتلفللة
للکتا ،عن دور نشر خمتلفة.
شاصللية مياائيللل تعللد يف الروایللة شاصللية قدیس لة .فقللد یولللد مياائيللل يف یللوو عبدالقللدی
مياائي للل أح للد کب للار ق للدی کن للي مص للر القبیي للة ویری للد الروائ للي أن جیع للل ع ق للة ب للنی شاص للية
مياائي للل يف الروای للة وتل للک الشاص للية القدیسل لة القد؛ للة لک للن جیعل لله خمالف للا لشاص للية مياائي للل
القد؛للةف اذ جعللله عاشللقا لرامللة وه ل ا ممللا الیقبللله الق ّدیسللون أبللدا .اذا طللرا ا لرا ،هنللا مشللکلة
عکيملة یواجهها ا نسان املعاصر :اعتبار ا ب فهي عد ا ب شليرا دنسلا! لکنله حیلاومل أن جیملل
بنی قداسة مياائيل ودناسة ا ب .فلي ا ب دنسا وتزداد قيملتله يف الروایلة .هنلا لد تواننلا بلنی
القللدو واردیللد أو بللنی ا للاص والعللاو .ا لواص یق لرأون الراویللة ومللا فيهللا مللن حللدیة عللن موضللوع
دیين -قبیي لکن ا لعواو یقومون بقراوة الروایة وما فيها من قصة حب جدید و ینقلوهنا يف بيوهتم
ومقاهيهم الا جانب قصة حب ليلا العامریة وسائر القصه ا بية.
والتوانن قائم أیضا عندما یتحدث الروائي عن املوضوعات الد ترتب بادساطج کنشية الکون
ونللزومل أورفيللوس أو عنللدما تسللاق الروایللة حنلو الل اث ا ضللار امللرتب بللا واص .لکللن الروائللا ال
یقتصر علا ه ه ادمور ولکنه یعیي تلک ادساطج والرمون دفقة یومية أو یسق ا اضر علا
املاضي وکيهنا حد ت يف العصر الراهنف م لملا فعلت الروایة بشاصية مياائيل وأهنا اجت مهملته
يف الروای ل للة .اذن ن ح ل للظ توانن ل للا ب ل للنی ادس ل للیورة و والواقعي ل للة .ان شاص ل للية مياائي ل للل ورام ل للة م ل للن
الشاصيات الواقعية واملعاصرة اکتسبت أبعادا أسیوریة و ا ميدوذتان من شاصيات "أروفيوس"
و"یوریلدای " .اذا للج الروائللي يف أن یقلليم تواننللا بللنی العللاو وا للاص يف موضللوعات الروایللة وذلللک
بللا دیة عللن ادسللیورة ورمللونه (للالواص) وربل هل ه ادسللاطج بالواقعيللة وحياتنللا الراهنللة وبالتللايل
تقریب ادسیورة الا الواقعية وحياة العواو.
هنلاک أیضللا تلوانن بللنی اللغلة الشللعریة والروائيللة وأ مجللر ادلفلاق بوضللوا التقریللر کاللغللة السللردیة
وأحيانا نشاهد أهنا تتسم باللغة بالشعریة وتساق حنو الغملوا والکشلف .هنلاک أیضلا تلوانن بلنی
اللزمن ا للدیة والقلدو أو بللنی ا لب والشللهوة بللنی ا لوار والسللردف ادملر الل سلاق الروایللة حنللو
مناا خمتلفة وجعل ارملي یتملتعون هباف ا جیب القومل ان الروائي قد ج يف ا ان هدفه و قي
مضملون رفي وتوانن ملحوق بيفضل حنو ممکن.
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التفرد واالبتکار

فيحيانللا حیکللا عملللل مللا بشللهرة فائقللة بسللبب مللا فيلله مللن لللون نللوعي جللدا ومميللز جللدا قللد خيتلللف
ادت فا کبجا عن روا املنیقة ادجنبية الد یشتهر فيها أو عن املناا اددي السائد عامليا (ا یيب
 .)233 :2001وهل ا مللا یسللملا بللالتفرد واالبتکللار ویعللد أحللد الشللرو ،الرتقللاو ارللن اددي الللا
مستوع العاملية .فيملا یتعل بتواجد ه ه السلملة يف الروایلة نقلومل« :اهنلا روایلة ملن نلوع جدیلد عللا
ادد ،العللري لللي فق ل باعتبارهللا نوعللا جدیللدا يف أدبنللا القصصللي مللن حيللة التعبللج والنس ل
والبنللاوف ولکنهللا جدیللدة متامللا يف نللوع التاربللة الللد تللدف القللار الللا مواجهته لا» (دشللبة :1981
 ) 261هل ه الروایللة فریللدة يف العصللر ا للدیة وهل ا التفللرد یرجل الللا أمللور شللتا منهللا قيامهللا علللا
أس ل للاس ح ل لوار ارام ل للي واعتملاده ل للا الرمزی ل للة وادس ل للیورة واالنزی ل للاا داص ل للة االنزی ل للاا ادس ل للیور و
أسسها أم امل "اارسيا مارکز"
استادامها ادساليب السردیة ا دی ة داصة الواقعية السحریة الد ّ
يف کتابلله املشللهور"مرللة سللنة مللن الوحللدة" .وقللد أعابللت هل ه الروایللة النقللاد وأکللدوا علللا عبقریتهللا
وتفردها.
أما امليزة ال انية الد تسببت يف تفرد الروایة فهلي بنائهلا الرمزیلة .ال یعتلا تواجلد الرملز فلا روایلة
ما سببا فا تفردها بنی الروایات دن هناک مرات من الروایات تقلوو عللا الرملز لکلن املهلم فلا
ه ه الروایة قيامها علا متلانث رملون داصلة وخمتلفلة وطریقلة الکاتلب فلا علرا هل ه الرملون بلدوا
بللالرمون ادسللاطجیة کاليونانيللة والفرعونيللة وانتهللاوا بللالرمون العربيللة وا سل مية ک ل "رامللة" و هللا رملٌلز
لإلنسلان الل یبقلا يف سلاحة ا يلاة وال ؛للوت أبلدا .وادد ،العلري ا لدیة ال یعلر م لل هل ه
الرمون.
أمللا امليللزة اددللرع الللد تسللببت يف ارتقللاو هل ه الروایللة مسللتوع التفللرد فهللي تعریفهللا اردیللد عللن
ا للب :اردیللد هللو نللوع ومسللتوع معانللاة التاربللة .مجربللة ا للب واهللداره وضللياعه .ونللوع معانللاة مللا
تقضي اليه التاربة من ضياع لليقنی ودسارة لإلحساس مبعنا ا يلاة» (املصلدر نفسله« .)261 :ان
رامة التنتملي الا نوع مما انتملت اليه بوبات شهجات يف أد ،ا ب القصصي .اهنلا ليسلت رملزا
للااوة املفقودة م لملا کانت بياتری عند داندف وليست رمزا للاملامل املیل کملا کانت روکسلانا
عنلد ادملون روسلتانف وليسلت هلي امللرأة موضلوع ا للب ايلرد شلبه الصلوفية م لمللا نعلر علن ليلللا
العامریة ورام ترکيز مياائيل علا تي ره الشعور بارانب ارنسلي ملن مجربتله معهلا فنهنلا ال تشلبه
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يف ش لليو بیل ل ت هن للر ميلل للر الل لوايت یص للبحن موض للوعا للا للن اي للرد .ومل ل ذل للک ف للنن لرام للة
لدهن قللي »
ولتاار ،ا ب الضائ يف أدبنا ا دیة "س " قد یکون من املفيد أن نتوقف عن ّ
(املصللدر نفسلله .)262 :هل ه الشاصللية املبدعللة واملتالقللة الللد اسللتادمها ا لرا ،ال للدها أبللدا يف
أد ،ا ب القصصي القدوف فهي شاصية فریدة وجدیدة دلقها ا را ،يف ساحة الروایة العربية.
وهکل ا فللالتعریف اردیللد الل قدملله ا لرا ،للحللب سللاق هل ه الروایللة حنللو العامليللة وحل ّلرا القلراو
علا قرائتها ولعل الروایة أ تکن لتصلل اللا م لل هل ه الشلهرة للوال هل ا التفلرد واالبتکلار .اذ ان
القار یرید أن یصل الا شيو جدید يف اد ر اددبا یناسبه .ا یقومل حسلاو ا یيلب« :و ملا
نامل القل ّلراو ادوروبيللون مل یبح للون عللن أد ،الشللرق يف "ألللف ليلللة وليلللة" و "عملللر ا يللاو" أو يف
کتللب ارللن العربيللة وا ندیللة والشللرقية القد؛للة بوجلله عللاو م ل وفللرة الکتللب واي ل ت وادشللرطة
مصرون عللا أن تبقلا صلورة الشلرق هلي صلورة أللف ليللة
ارنسية املکشوفة يف فتملعاهتمف بل هم ّ
دهنللا مص للدر امت للاع للم و
وليلللة ال للد یتش لربوهنا من ل صللغرهم وال یس ل حیون اذا تغ ل ّلجت الص للورة ّ
متيّللز»(ا یيللب  .)233 :2001اذا هنللاک أدلّللة حامسللة علللا أن ه ل ه الروایللة روایللة مبدعللة وفریللدة
کملا أهنا تتسم مبيزات أدرع تکون سببا ملسجها حنو العاملية.
اإلبداع و اإلتقان

قومات العاملية واملراد به هنا «تلوفر شلر ،ا تقلان الفلين بوصلفه شلرطا النبلا
وا بداع وا تقان من م ّ
ال ان للا عنل لله يف عملليل للة ال شل لليج للعاملي للة» (ا یيل للب  .)237 :2001عل للن تواجل للد ميل للزة ا بل للداع
وا تقان يف روایة "رامة والتننی" من ا أن یقامل« :املهم يف ه ه الروایة لي هو حرص الکاتب
علللا التعاقللب والتسلسللل بللل علللا التبلللور والتکشللف .فالللدارس ل ه الروایللة االسللت نائية لللن جیللد
صللعوبة يف القللومل :ان الروای للة ال تنتهللي هنایللة حد ي للة مللا ب للل تتوقللف فق ل لتس للتينف مللن جدی للد
اس للتکملامل ب للاقي ا لق للات يف ف للرع س للرد آد للر الینته للي والی للين یتا للدد يف روایات لله ال حق للة»
املبد اعة ال یفهلم نصلها بسلهولة دن الوصلومل اللا
(أشهبون  .)129 :2010اذا فقار ه ه الروایة ا
کنه النه بسهولة ميزة النصوص الضعيفة فينبغي أن حیتلو اللنه عللا التکشلف يف ملل اتقلان
یکشف مضامينه.
فين بنی عناصره حتا یتل ّ ذ القار بقرائته حينملا
ی
هنا نشلج أیضلا اللا بعلا ادسلاليب أو التقنيلات السلردیة وا بداعيلة يف روایلة "راملة والتنلنی"
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منها استاداو ادسیورة :ان استاداو ادسیورة يف الروایة جعل منها عمل أدبيلا ابلداعيا داصلة
وأن الکاتب مزث بنی ادسیورة والواق  .يف روایة "رامة والتننی" أسیورة رئيسلة هلي أسلیورة امللوت
واالنبعللاث وهنللاک عملليللة اسللتعارة مللن أسللاطج أدللر کادسللیورة الفرعونيللة وایلزی وأونوریل
والعنقاو والتننی .لد يف ادد ،املصلر يف أنواعله املاتلفلة کالشلعر والروایلة واملسلرحية موقعلا جليلا
لرددا يف
للساطج الفرعونية وأسلیورة ایلزی وأونوریل الفرعونيلة أك لر أسلاطج امللوت واالنبعلاث ت ّ
املنالز الروائلي املصللر .أ یغفلل ا لرا ،علن اسلتاداو ادسللاطج الفرعونيلة يف روایتلله وأ یغفلل عللن
ا
اد ية ا بداعية للساطج يف اد ر اددي.
والغمل للوا مي للزة ابداعي للة أد للرع يف الروای للة .وم للن أس للبا ،الغمل للوا يف هل ل ه الروای للة تومي للف
لف یسلبّب يف تعلدد التفسلجات وجیعلل
الکاتب للرملون وادسلاطج .ان الغمللوا الل یليله التکش ی
القار یلمل أنه اناو امفانية لتعدد التفسجاتف ولي عليه يف ه ه ا الة سو التقا ،عنصر أو
أك ر مثّ تنمليته وادضاع بقية العناصر لصا ه« .ه ه امليزة يف بعا ادعملامل اددبية أدت الا أن
ییرا روالن بارت نکریته املعروفة املسملاة بل"موت املدلف"» (شایگانفر  .)98 :1390وینیب ه ا
القومل علا ا ار املبدعة کروایة "رامة والتننی".
استاداو عدد قليل من الشاصيات يف الروایة حیتلاث اللا ا بلداع .ان ک لجا ملن اللروائينی عنلد
یضاملون حام الروایة عا اددامل شاصيات أو أحداث فرعية فا
شعورهم بالعاز عن ا بداع ّ
انتللاجهم لکللن ا لرا ،ادتللار شاصلليتنی للوریتنی لسللرد الروایللة وسللاعده ذهنلله ا بللداعي يف للاا
الروایة رام قلّة الشاصيات.
ومنهللا ادتيللار أسلللو ،تيّللار الللوعي :عملللد الفاتللب ا اسللتبیان الشاصللية وال كيللز علللا مللا
یللدور يف ذهنه للا معتملللدا عل للا تقني للة تيللار ال للوعي اذ یللتم تس لللي الض للوو علللا بیلي لله (مياائي للل)
و(رامة) فا عاملهملا الدادلي ووصف مشاعر كليهملا علا طومل د الروایة (بدر التا )2 :قامل
مياائيللل لنفسلله«:لللن یسللحقين ه ل ا الشللوق لللن تیغللرقين موجتلله الللد ترتف ل وتغملللر كملوجللة مللن
الدموع تصعد ي وتسق ف لن أترك املياه املرتیملة تیویين يف املرهتا» (ا را.)30 :1993 :،
د تف يفا يف ا االت الشعوریةف دن الروایة قائملة علا الغلوص يف أعمللاق الشلعور اذ تن لامل
عللا متوجللات كللل مللن البیلللنی العاطفيللة مللا جیللر يف ذهنيهملللا مللن أففللار وتلليم ت یعاللز ادنللا
ادعلا عن حدها ل ا ال د أبعادا نمانية ددة وان كان هناك نمن فعلي مجلر علاه ادحلداث
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تضملحل السببيةف دن أففار الراو مجر كالتيار متدفقلة بصلورة عفویلة
(السيولة الزمنية) ومن مث
ّ
وعشوائية من جهة ومن جهة أدر تصلدر ملن ال وعلي علن وعلي وقصلد ملنکم (بلدر التلا.)3 :
اذا يف روایة "رامة و التننی" مت استاداو تقنية تيار اللوعي عللا حنلو مبلالا .ان تقنيلة "تيّلار اللوعي"
تقنيللة مبدعللة رللي اليهللا ک للج مللن الللروائينی وقللد تتسللم الروایللات العامليللة هبللا کروایللة یوليسللز رلليمل
جللوی أو روایللة سلليدة دالللو لویرجينيللا ولللف .ان اسللتاداو هل ه التقنيللة عنللد الروائللي جعلنللا نعتللا
الروایة ضملن مشروع تيّار الوعي.
الواقعي ة السحریة تقنية أدرع استفاد ا را ،منها کيبرن تقنيات يف الروایة فها تبدو من اسم
"التنللنی" يف عنلوان الروایللة وتنتهللي کایللات حوللله وحکایللات أو موضللوعات أدللرع تللدف الروایللة
حنو العاائبية و ا جعلها النقاد ضملن مشروع روایات الواقعية السحریة .و"التننی" ال تعانقله
الشاصلليات ق للد أعیللا الروای للة دفقللة عاائبي للة أک للر .رام للة تریللد م للن مياائيللل أن یقت للل کعش للاق
م
أقتل التننیم أعي معه
الع ر القدو ا
التننی ولکن مياائيل یرفا ذلک بقوله« :قامل لنفسه :أ ی
أس للنانه مغ للرونة يف قلب للا متع للاناقنی بل ل فل لراق أب للدا حت للا امل للوت» (ا ل لرا.)81 :1993 ،أوتب للدو
العاائبية من حدیة "مياائيل" و"رامة" کقومل مياائيل« :قامل لنفسه :أ تکن مدینتنا مدینتنا
حلم ليلا ساط النور قدو ودارث عن الزمن مقتی من جدران العاأ العتيقلة» (املصلدر نفسله:
.)56
فالروائي قد استفاد يف روایته ملن تقنيلات عدیلدة وقلد صلرا ادوار ا لرا ،نفسله ب ل «أن روایتله
ذات دصائه فنية اریبة مشجا ا تفنيفهلا الفلين الل خيتللف علن رباعيلة للورن داریلكف فقلد
هنل يف تفنيفلله تسللعة فصللومل كللل فصللل منهللا یعللد عمل ل كللام م ل ذلللك فللله انعفاسللاته علللا
الفصومل اددر » (أسعد  .)96 :1985اذا قد احتوت الروایة أهم التقنيات ا دی لة التلا تسلوقها
حنو ا بداع وا تقان وأ تکن مبعزمل عنها .ومن ا أن نقومل بين روایة "رامة و التننی" عاملية ملن
حي للة ا ط للار .تتک للون الروای للة م للن أربع للة عش للر فص ل  .حیمل للل ک للل فص للل عنوان للا داص للا ب للدوا ب ل ل
"مياائيل والبعاة" وانتهاوا بل "اليوو التاسل واددلج" .وا قيقلة أن وضل عنلاوین داصلة للفصلومل
تقليد روائي قدو لکن أعیاها ا را ،داللة و وميفة داصة .و العناوین املوضا وکشفا عند
القار وال یفهم القار ع قة العنوان باملضملون بسهولة .وقد ترک ا را ،وميفة اکتشا املعا
لنا .بدایة نقومل ان ه ا التعبج السرد يف ع قة العنوان باملضملون جیعل الروایلة يف اطلار ابلداعي.
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مجدر بالروایة الد تنحو حنو العاملية أن متتلک اطارا و شک فنيا متیورا و مبدعا.
ا ّن العمل للل اددي الع للاملي ه للو أوال وقب للل أع ش للاو عمل للل متی للور أو متق للدو يف ش للفله الف للين.
فلارودة الفنيلة للعمللل اددي مجعلله أك لر قلدرة عللا اجتيلان حلدوده اللغویلة وال قافيلة القوميلة وعلللا
ددولله دائللرة العامليللة وذلللك د فللا للعملللل اددي املتالللف يف شللفله الفللين .ا ّن ارللودة الفنيللة هللي
الشر ،ادومل وادهم لبلوغ العاملية (عبود  .)100 :1999ومن نافلة القلومل أن روایلة "راملة والتنلنی"
لوذث ضللم عناصللر فنيللة جدیللدة والکتسللا ،امليلزات الفنيللة العامليللة .وحنللن النعتللا کللل
فنيللا أفضللل منل ٍ
روایة عامليلة اال اذا کانلت ذات اطلار کلم ومتملاسلک جیملل بلنی التعقيلد والسلهولة .وهل ا التیلور
يف الروایة العربية أ ینشي بفعل ه ه امللد رات العامليلة فحسلب بلل جلاو تلبيلة اجلة أفرنهلا التیلور
يف ايتملعات العربية الد أوجدت فن الروایة.
املقوم اللغوي
ّ

املقومللات اللغویللة یلتفللت اليهللا حسللاو ا یيللب يف عامليللة ادد ،بقوللله«:ولکللن مللن
هنللاک أیضللا ّ
الواضللج جللدا أن ادعملللامل املکتوبللة باللغللات ا يللة هللي التللا تتملت ل بفللرص أکللا للعامليللة أوذات
انتشللار واس ل متسللعة الصللدر»(ا یيللب  .)238 :2001يف البحللة عللن املقل ّلوو اللغللو يف روایللة
"رامة والتننی" ینبغي أن نقومل ان أومل ما یستوقف القار حينملا یقرأ الروایة لغتها الفاملة وارزلة
الللد تللو طاقللات احیائيللة کبللجة لغللة فصلليحة بعيللدة عللن العاميللة قللادرة علللا تصللویر أحاسللي
وأفکار أبیامل الروایة .أهلم ميزهتلا اق اهبلا اللا الفصلحا وابتعادهلا علن العاميلة السليّملا يف ا لوارات
ال لواردة يف الروایللة .اننللا للد ا لرا - ،الللا جانللب يللب فللوق وقليللل مللن الللروائينی العملالقللة -
یکتب روایته باللغة الفصيحة وادنيقة وال خترث من الفصحا أبدا.
ميزة ابداعية أدرع لروایة ا را ،هي اللغة الشعریة :ان الشعریة تکون ماهرة کاع یستادمها
الروائيون يف العصر ا دیة (یعقلو )13 :2000 ،وقلاو ا لرا ،بتلوفج البنيلة الشلعریة يف الروایلة ملن
شعریة اللفظ والصورة وا کایة کمللا نشلاهد يف الفقلرة التاليلة مل « :مللا استضلاوت ادرا وطلل
ٍ
لعر جسللد عنللدما
لت الللا الاکللة .عندئ ل رأیل ی
النهللار نزلل ی
لت ام لرأة أ تکللن مللن س ل لة البشللر .اقشل ّ
اضا وناعملا مانامل حبها يف جسد (ا را.)29 :1993 ،
نکرت اليها .کان اهاهبا ّ
ی
بشکل عاو ینبغا أن نقومل أن اللغة العربية تعتا من اللغات ا ية يف العلاأ وهلي ت ّلل املکلان
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ا للام ب للنی لغللات الع للاأف لغ للة مرنللة حي للة وعامليللة وه للي م لن أانللا اللغ للات مللن حي للة املف للردات
وال اکيب ومستعدة للتعبج عن ک ج من الشو.ن النفسية واالجتملاعية .وه ا بیبيعة ا لامل یسلاعد
الشحاذ" قد أسهملت يف شهرهتا العاملية والبد أن
يف عاملية الروایة امل کورة وأدواهتا .وکتابة الروایة " ّ

نشج الا أ ّن ال ة هي القناة الرئيسلة لعامليلة ادد ،وال ؛کلن أن یلل العمللل اددي دائلرة العامليلة
ما أ ی جم اللا اللغلات ادجنبيلة واللا ادنکليزیلة والفرنسلية عللا وجله ا صلوص (عبلود :1999

 .)105واکتسللبت روایللة رامللة والتنللنی أ يللة وشللهرة کبللجة عنللدما حصلللت عللاو  1999علللا جللائرة
يب فوق للروایة العربية مث تیر ت فا العاو نفسه الا ا نکليزیة.
املقوم اإلطاري
ّ

ويف معرا ا دیة عن املقومات ا طاریة یقومل ا یيب«:علا أنله الینبغلي االعتقلاد اط قلا بلين
کل عملل فين جيد حیملل دواص املوقف ا نسا یستیي بالضرورة أن یرقا الا دائرة العاملية .ان

مبللدأ العامليللة داضل لنسللبة کبللجة مللن ا للظ واملصللادفة وليسللت ادعملللامل ذات الشللهرة العامليللة هللي
بالضرورة أفضل ما أنتاه ارن ی البشر من ابلداع .واللا جانلب املصلادفة هنلاک مقلایي أدلرع
دنيوی للة أو ف للوق أدبي للة کاملقي للاس السياس للي وهن للاک وس للائل اتص للامل ق للايف للددة تش للکل ادقني للة
الیبيعية لبلوغ العاملية» (ا یيب .)245 :2001
قوملات
املقوو ا طار اليلوو یتوقلف عللا العاملل السياسلي وا ضلار  .ان الروایلة العربيلة متتللک امل ّ

ال اتية واللغویة لکن ختلّف البللدان العربيلة عللا ادصلعدة السياسلية واالقتصلادیة وال قافيلة وختلّلف
ه ه ادقیار علا صعيد التقنية وعدو امت کهلا للدعایلة القویلة وقنلوات االتصلامل املتیلورة ؛نل ملن
املقومللات اللغویللة الللد مجعللل الروایللة تنتشللر فللا
بلواهللا مرتبللة العامليللة بسللرعة .ال للة هللي احللدع ّ

العاأ دهنا أهم قنوات االتصامل داصة اذا متت ال ة الا اللغة ا ليزیة.
نتائج البحث

مقومللات العامليللة اددبيللة ومللن د ل مل
یتبللنی مللن د ل مل مللا تق ل ّدو مللن آراو حسللاو ا یيللب حللومل ّ
تیبيقها علا روایة "رامة والتننی" أن ه ه الروایة فریدة من حية املوقف ا نسا ف وذلک دهنا أ
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هتملل قضية ا نسان وهواجسه أبداف فهي تتیرق الا املوضوعات ادساسية الد یواجهها ا نسلان
يف حياته م ل ا ب وا ياة واملوت وادأ وا قيقلة واجهلا .مث ان الروایلة ذات مسلات ونکهلات
لية داصة کالسملات ادسیوریة واملي ولوجيا املصریة داصة والشرقية عامةف وه ا مما یقر ،الروایة
الللا التيصلليل .ويف الروایللة للد تواننللا ابللداعيا ومقبللوال بللنی العللاو وا للاصف فهللي مجمل ل بللنی حللدیة
العامة وامل قفنی وليسلت ملن الروایلات اللد تسلتهد عاملة النلاس دون الجهم .وملن ميلزات هل ه
الروایة أهنا فریدة من حية املوقلف کمللا أهنلا فریلدة ملن حيلة البنلاو داصلة بسلبب اعتملادهلا تقنيلة
ا لوار املللزدوث بللنی الشاصلليتنی الرئيسللتنی اللتللنی للت ن حيلزا ملحومللا يف الروایللة .وهللي فریللدة مللن
عمللا ألفنلاه يف
حية أهنلا تتحلدث علن حلب م لايل جدیلد وتقلدو تعریفلا جدیلدا علن ا لب خيتللف ّ
ادد ،العري القدو واردید کملا تکملن تفردها فا ادتيار الکاتب للرمون املبدعة کرمز"راملة" أو
يف تعامللله م ل ادس للاطج تع للام انزیاحي للا خمتلف للا .والروای للة ال للا جان للب مي للزة التف للرد أ هتمل للل تقني للة
ا ب للداعات الروائي للة کادس للیورة والرم للز واس للتاداو مي للزة التکش للف أو الغمل للوا وا بک للة القوی للة
واالس جاع واجهاف تلک الد ساقت الروایة حنو ا بداع الفين أک ر فيک ر.
ومما یزید الروایة أ ية امليزات اللغویة فيهاف فهلي تبتعلد علن اللغلة الدارجلة و الرکيکلة والضلعيفةف
فا را ،أدیب عمل ق خيتار الفلملات والعبارات بعنایة فائقة .مث هناک اللغة الشعریة للروایة وه ه
اللغللة الشللعریة جعلللت الروایللة ذات لغللة أنيقللة رشلليقة تتسللم با يویللة .مث تللييت کتابللة الروایللة باللغللة
العربيةف فهي من أقدر اللغات يف ليلل الشاصليات الروائيلة کمللا أهنلا ملن أفضلل اللغلات اددبيلة
وأ لهلاف وأدلجا و لللي آدلرا تر للة هل ه الروایلة الللا اللغللة ا ليزیلةف ادمللر الل ؛هلد الیریل للا
ل رتقللاو الللا العامليللة .علللا وجلله عللاو ؛کللن أن نعتللا "رامللة والتنللنی" مللن أشللهر الروایللات يف الللوطن
العري وقد نالت جائزة يب فوق لإلبداع اددي.
املصادر
أي سلملا نهج( )2005ديوان األشعار ،بجوت :دار املعرفة.
أشلبهون عبللداملالک ( )2010احلساســية اجلديــدة يف الروايــة العربيـة روايــات إدوار اخلـراط و ــا) بللجوت :دارالعربيللة
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صل للابر أی ل للو« )2012( ،رام ـ ــة والتن ـ ــنی :ه ـ ــل ه ـ ــي رواي ـ ــة أم "اجني ـ ــل دي ـ ــد" ح ـ ــاول ادوار اخلـ ـ ـراط ان يـ ـ ـ ي ب ـ ــه»:
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=138630
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مؤلفههای جهانشمولی در رمان «رامه و التنين» اثر ادوار الخراط در
پرتو نظريه حسام الخطيب
(پژوهشی در باب ادبيات تطبيقی)
هادی نظری منظم ،1شهرام دلشاد

*2

 .1استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه تربيت مدرس
 .2دانشجوی دکتریِ رشته زبان و ادبيات عربی دانشگاه بوعلی سينا

چکيده
برخی رمانهای عربی به دليل مضامين بلند ،ويژگیهای رفيع هنری و شگگردهای نويسگندگی،
جهانشمول و نامزد دريافت جايزه نوبل شدهاند؛ مثل رمان تأملبرانگيز و زيبای رامگه و التنگين
اثر ادوار الخراط که شهرتی جهانی دارد و به زبانهايی چون انگليسی نيز ترجمگه شگدهاسگت.
روش اين مقاله توصيفی گ تحليلی است و در آن بر اساس مؤلفههای جهگانی شگدن ادبيگات از
ديدگاه حسام الخطيب ،به بررسی رمان رامه و التنين(رامه و اژدها) اثر ادوار الخراط پرداختهايم.
گفتنی است که بين ادبيات تطبيقی و جهانشمولی پيونگد بسگيار نزديکگی وجگود دارد .چراکگه
ادبيات تطبيقی به مطالعه ادبيات در آن سوی مرزهای زبانی ،فرهنگی و بينرشتهای میپگردازد؛
آثاری که توانستهاند از مرزهای محدود ملی فراتر رفته و جهانی و جاودانه شوند .نتيجه حاصل
از اين پژوهش آن است که رمان مزبور ،از نظر فرم ،محتوا و شگردهای نوين داسگتاننويسگی،
معيارهای جهانشمولی را دارد .اين رمان همچنين اساسیترين مسائل انسگانی از ببيگل عشگ،،
مرگ ،زندگی ،و ...را مطرح کردهاست .عالوه بر آن ،رابطه رمان با کهنالگوها و اساطير شگربی
به اين رمان اهميت جهانی دادهاست.
کليدواژهها :ادبيات تطبيقی؛ جهانشمولی؛ حسام الخطيب؛ ادوار الخراط؛ رامه و التنين.
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