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مالمح من التجريب الميتاقصي في بناء هندسة الواقعية السحرية
(قراءة في رواية «رآلف رزق اهلل في المرآة» لربيع جابر)
حسين کيانی ،داود نجاتی

7

 .1أستاذ مشارؾ يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز
 .2دكتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهاف
تاريخ استالم البحث 1397/09/92 :

تاريخ قبول البحث1391 /10/29 :

الملخص
التوجو ضلو األشكاؿ احلديثة اليت ال ترسو إلی تأويل زل ّدد ،بل تفتح آفاقاً جديدة
تسعی رواية ما بعد احلداثية إلی ّ
عد الواقعيّة السحريّة من مدارس ما بعد احلداثية اليت تروي عادلاً افرتاضياً عجائبياً غري مألوؼ،
أماـ ادلتل ّقي .تُ ُّ
ِ
معادالت ادلتل ّقي يف عامل الواقع .ومبا أ ّف
يتداخل مع الواقع ،ولكنّو ليس ىو الواقع عينو ،ويف نفس الوقت ،يُلغي
تنوعاً يف
ائي ّ
صلة الرواية الواقعيّة السحريّة بالواقع ادلعاش وتقلباتو االجتماعيّة والسياسيّة تفرض علی ىذا النمط الرو ّ
أشكاؿ السرد؛ تتشعب أساليب السرد يف حكي ىذا النوع من الرواية وتتعدد طرائق بناء ىندستها.
ادليتاقص ،باعتباره شلارسة روائيّة جتريبيّة للنقد حتتوي يف ذاهتا تعليقاً علی ىويتها السرديّة ،من
عد
ىذا ،ويُ ُّ
ّ
تقنيات ما بعد احلداثة اليت يستخدمها كتّاب الواقعيّة السحريّة يف بعض رواياهتم .ىذه الدراسة ،معتمدة علی
ائي يف
منهج حتليل ادلضموف
الكيفي يف عرض ادلادة ونقدىا ،هتدؼ إلی إبراز بعض مالمح ىذا التجريب الرو ّ
ّ
تأسيس روايات الواقعيّة السحريّة ،من خالؿ رواية «رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة» لربيع جابر.
ادليتاقص يشكّل خصوصية متفردة لرواية رآلف رزؽ اللّو عرب تداخالت متعمدة
وأخرياً وصل البحث إلی أ ّف
ّ

تشري إلی العالقة ادلع ّقدة بني الواقع والتخييل .فالكاتب يستخدـ اآلليات ادليتاقصيّة األربعة ،وىي :التطفل بالتعليق
علی الكتابة ،وتوريط الكاتب نفسو مع الشخصية الروائية ،وسلاطبة القارئ مباشرة ،وادلفارقة التناصيّة ،ليق ّدـ
للمتل ّقي ثر ًاء تأويليّاً عرب حتطيم ظاىرة االندماج وتقويض مبدأىا.

ادليتاقص ،ربيع جابر ،رواية "رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة".
الكلمات الرئيسة :الواقعيّة السحريّة،
ّ

الکاتب ادلسؤوؿ

D_nejati1364@yahoo.com
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المقدمة
التطور .والتجريب ،هبذا
ائي جزء ال يتجزأ من حر ّ
كية الرواية ومسارىا إلی ّ
إ ّف التجريب الرو ّ
ادلعنی ،مل يكن منغلقاً علی شكل واحد ،بل يبحث عن تقنيات روائيّة مب ّكرة ،واسرتاتيجيات
سرديّة بديعة ،تفتح آفاقاً جديدة ورحبة أماـ التجربة الروائية ،وتقدر علی توليد الصيغ احلديثة؛
بعبارة أخری ،التجريب يبحث عن شلارسات روائيّة أكثر قدرة علی التعبري عن الواقع .إ ّف مرحلة
السردي
ائية تعتمد علی خلخلة النسق
التجريب يف الرواية ادلعاصرة تنكشف عن إمكانيات رو ّ
ّ

اقعية السحريّة تعترب أحد أبرز األمناط والصيغ ادلستحدثة يف تقدمي
الكالسيكي
التقليدي .و«الو ّ
ّ
ّ
كأّن هبا تصنع عوامل مفقودة أو
و
اقع،
و
ال
عن
الالمألوؼ
للتعبري
ة
السردي
اآللية
بوصفها
ادلفاىيم
ّ
ّ

ط
اقعية السحريّة «ىي
توليف وخلي ٌ
ٌ
مأمولة يف الواقع ادلعيش» (ًجاتٖ ٍصاعدٕ .)751 67174 ،فالو ّ
من الواقع ادلليء بالسحر (العجائيب ،السوريايل ،األسطوري) يؤمن بو مجاعة أو رلتمع أو بيئة
حتّی تصبح جزءاً من ثقافتهم وأفکارىم ورؤيتهم للواقع واحلياة ،مع االعتقاد اجلازـ الذي ال
شك يف مصداقية ىذا الواقع السحريّ ،إّنا طريقة حياة» (هطرٕ .)37 67172 ،وىكذا،
يداخلو ٌ
يقي) الذي يلجأ إليو
الصعيد
اقعية السحريّة «علی ّ
غدت الو ّ
ّ
الفردي ،مبثابة (الفضاء ادليتافيز ّ
ٍ
فسحة من (فك االرتباط) مع الواقع الصلب واشرتاطاتو القاسيّة ،واإلحبار
األفراد للحصوؿ علی
يف عوامل متخيلة لذيذة تُشبو حلم ٍ
يقظة شلت ّداً» (هاتس .)4 67172 ،ويف مسار حتقيق ىذا التعبري
ّ
َ
اقعية السحريّة علی أعراؼ الكتابة التقليديّة ،وتعدؿ عن النموذج وادلعيار
تتمرد الو ّ
الالمألوؼّ ،
فنية سلتلفة
اقعية السحريّة أخذت وما تزاؿ أساليب ّ
بكل جتلياتو الشكليّة وادلضمونيّة .فالو ّ
ّ

لتصوير عوادلها .وقد دلسنا من خالؿ القراءة وادلتابعة للروايات السحريّة أ ّف جتربة بعض الرواية
السحريّة تنطوي علی مالمح متكررة من تقنيات ادليتاقص .وتبدو ىذه ادلالمح مبجملها متميزة

وتؤد ي
اقعية السحريّة يف تلك الروايات ،مببادئها اجلماليّة ودالالهتا التشكيليّة ّ
يف مسار خلق الو ّ
السحري .فلهذا كاف اىتمامنا منصبّاً علی ىذه
دوراً إجيابيّاً ال ميكن إنكاره علی الصعيد
ّ
السحري .وىذا ىو ادلبدأ األساس والدافع الرئيس يف
ادليتاقصية يف النسيج
ادلالمح والتقنيات
ّ
ّ
قيد الدراسة ألجل توظيفها دلالمح من ادليتاقص يف خلق
اختيار رواية "رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة" َ
الكيفي ،من خالؿ
عوادلها السحريّة .تسعی ىذه الدراسة ،معتمدة علی منهج حتليل ادلضموف
ّ
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العريب ،
اقعية السحريّة يف األدب
رواية «رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة» ،بصفتها إحدی روايات الو ّ
ّ
النصي ة
ادليتاقصي ،ومدی إسهاـ ىذه البنية
ادلكونة وادلؤسسة للتجريب
ّ
إلی إبراز العناصر ّ
ّ
اقعية السحريّة.
التخييلية يف تأسيس بعض روايات الو ّ
ّ
خلفية البحث
اقعية السحريّة ،ومجعت بني النظرية والتطبيق:
تع ّددت الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الو ّ
دراسة أع ّدىا أبو أمحد800>( ،ـ) تتص ّدی لبعض الروايات السحريّة يف أمريكا الالتينية،
االجتاه ،وجذوره ،والعوامل اليت ّأدت إل ی
والباحث حاوؿ فيها أف يتغلغل يف خصائص ىذا ّ
ظهوره .وأيضاً يف كتابو (?800ـ) حت ّدث عن مفهوـ ىذا التيار يف األدب العريب أسلوباً ورؤي ًة .

اقعية السحريّة ،يف مناذج من
دراسة أع ّدىا سعد عيسی800?( ،ـ) ،تناوؿ فيها مالمح الو ّ
ادلكونات واخلصائص
الرواية العربية .دراسة أع ّدهتا مطري7:9=( ،ؽ) ،تطرقت فيها إلی دراسة ّ
اقعية السحريّة يف األدب العريب ادلعاصر ،لرتسيخ التفكري يف ىذا السياؽ ،عرب
يف روايا ت الو ّ

الرتكيز علی تقنياتو .فهي حتاوؿ إبراز اخلصوصية اليت ُدتيِّز الرواية العربيّة عن غريىا ،والوقوؼ
ائي ،وكيفية استقبالو يف البيئة العر ّبية .والدراسة اليت
علی أثر الثقافة العربيّة يف ىذا اجلنس الرو ّ
خصصها لدراسة مظاىر الواقعيّة السحريّة يف إحدی روايات
أصلزىا كرمي العامري (807:ـ)،
ّ
الكاتب العراقي جاسم عاصي مركزاً علی األسطورة.
ادليتاقصي:
و ّأما بالنسبة إلی التجريب
ّ
دراسػػة خ ػريس (8007ـ) ،حي ػػث يبػػدأ الكات ػػب عػػرض ادلالم ػػح ادليتاقصػػية من ػػذ البدايػػة .ى ػذه
الدراس ػػة تتن ػػاوؿ ع ػػدداً م ػػن الرواي ػػات العربي ػػة احلديث ػػة ال ػػيت دتث ػػل ال ػػنمط الروائ ػػي ادليتاقص ػ ّػي ،زلاول ػػة
اسػػتجالء ادلشػػهد ادليتاقصػ ّػي فيهػػا .ودراسػػة محػػد (8077ـ) ،ولقػػد أ ّكػػد فيهػػا عل ػی التعػػالق ادلبن ػی

ػنص م ػػع مالم ػػح الظ ػػاىرة
ػنص ،وم ػػا بع ػػد ال ػ ّ
ػنص ،ومس ػػتوی ال ػ ّ
الروائ ػ ّػي مبس ػػتوياتو الثالث ػػة :م ػػا قب ػػل ال ػ ّ

ادليتاقصػػيّة وأشػػكاذلا .ودراسػػة ثػػامر (8079ـ) ،الػػيت تػػنهض األطروحػػة األساسػػية فيهػػا عل ػی فرضػػية
ادليتاسردي ىي تنويعات ودتثالت لرواية ما بعد احلداثة يف الثقافة العادليّة.
أ ّف أشكاؿ البناء
ّ
اىتمػػت بدراسػػات الواقعيّػػة السػػحريّة وادليتاقصػػيّة،
فػػنالح أنػّػو عل ػی الػػرغم مػػن وجػػود أعمػػاؿ كثػػرية ّ
لكنّه ػػا مل حتق ػػق الغاي ػػة ادلنش ػػودة فيه ػػا ال ػػيت ى ػػي موض ػػوع دراس ػػتنا .ومب ػػا أ ّف البح ػػث ع ػػن التجري ػػب
مكونػػات ىػػذا التجريػػب القصصػ ّػي،
ادليتاقصػ ّػي يف الروايػػات السػػحريّة يقتضػػي الوقػػوؼ علػی سلتلػػف ّ
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اقص يف تش ػػكيل
تسػػعی ى ػػذه الدراس ػػة إل ػی دراس ػػة م ػػدی اسػػتخداـ بع ػػض مالم ػػح مػػن آلي ػػات ادليت ػ ّ
السحري يف الروايات السحريّة.
النص
بنية ّ
ّ

منهج البحث
ػب ادلنػػاىج الػػيت
اختػػذت ىػػذه الدراسػػة مػػنهج حتليػػل ادلضػػموف الكيفػ ّػي أساس ػاً لدراسػػتها لكونػػو أنسػ َ
تتالؤـ مع طبيعة البحث وأىدافو.
«حتليػػل ادلضػػموف أسػػلوب كيفػ ّػي وكمػ ّػي ،يسػػتخدـ يف حتليػػل مضػػامني ادل ػواد الشػػفويّة وادلكتوبػػة
وادلصػػورة ،عػػرب استكشػػاؼ زلتوياهتػػا ومعطياهتػػا .وإذا كػػاف حتليػػل ادلضػػموف قػػد اسػػتخدـ منهجيػػة أو
تقني ػ ػػة أو أس ػ ػػلوباً يف العل ػ ػػوـ القانونيّ ػ ػػة ،والسياس ػ ػػيّة ،واالقتص ػ ػػاديّة ،واالجتماعيّ ػ ػػة ،والنفس ػ ػػيّة ،فق ػ ػػد

اسػ ػػتعمل ىػ ػػذا ادلػ ػػنهج يف رل ػ ػػاؿ اآلداب والنقػ ػػد ،بغيػ ػػة حتليػ ػػل مض ػ ػػامينو حتلػ ػػيالً دقيق ػ ػاً عل ػ ػ مجي ػ ػػع
ادلسػتويات» (حوددوٍٕ .)7177 ،وىػو مػنهج علم ّػي مػن منػاىج البحػث «يسػتخدـ مػن أجػل الوصػف
ػايل الصػريح» (عبدولحو٘ددد ٍروددرٍى .)23 67112 ،وىكػػذا،
ادلوضػوعي ادلػػنظم والکمػ ّػي للمضػػموف االتصػ ّ

«يعػ ػ ػ ػ ّد حتلي ػ ػ ػػل ادلض ػ ػ ػػموف أداة وص ػ ػ ػػفية لدراس ػ ػ ػػة زلتوي ػ ػ ػػات اإلرس ػ ػ ػػاليات واخلطاب ػ ػ ػػات والنص ػ ػ ػػوص
وإمػػا بطريقػػة
وادللفوظػػات الشػػفويّة وادلكتوبػػةّ ،إمػػا بطريقػػة كيفيّػػة (رصػػد الصػػفات احلاضػػرة والغائبػػة)ّ ،

كميّ ػػة (ترمي ػػز الفئ ػػات وايتوي ػػات ،وتػ ػػرقيم التيم ػػات) .ويه ػػدؼ إ اس ػػتنطاؽ الوث ػػائق والنصػ ػػوص
ادلكتوبػ ػػة وادلسػ ػػموعة وادلصػ ػػورة مػ ػػن أجػ ػػل معرفػ ػػة مضػ ػػامينها ،وتبيػ ػػاف دالالهتػ ػػا الظػ ػػاىرة وادلضػ ػػمرة»

(حودوٍٕ.)7177 ،

وعل ػی أسػػاس ىػػذا ادلػػنهج ،انكبػػت الدراسػػة عل ػی ق ػراءة ىػػذه الروايػػة ق ػراءة فاحصػػة السػػتخراج
ادلالمح ادليتاقصيّة ادلستعملة فيها شكالً ومضموناً ،وقد اختذت الدراسة مسارين فاعلني مها:
ػاقص ومالزل ػػو وآليات ػػو ،كم ػػا ب ػػدت يف الكت ػػب ال ػػيت اىتم ػػت
أ .مس ػػار نظ ػػري ف ػ ّدد مفه ػػوـ ادليت ػ ّ
ائي.
هبذا النوع من التجريب الرو ّ
ب .مس ػػار إجرائػ ػػي جيلّ ػػي العالقػ ػػة العضػ ػػوية ادلوج ػػودة بػ ػػني روايػ ػػة الواقعيّ ػػة السػ ػػحريّة والتجػ ػػرب

ادليتاقصي من خالؿ رواية رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة.
ّ
اخت ػ ػػار البح ػ ػػث رواي ػ ػػة "رآل ػ ػػف رزؽ اهلل يف ادل ػ ػػرآة" للكات ػ ػػب اللبن ػ ػػاّنّ ربي ػ ػػع ج ػ ػػابر كعيّن ػ ػػة قص ػ ػػديّة
لؤلسباب التاليّة:
ػاقص ،وي ػػدرؾ أمهّيته ػػا
ادلتأم ػػل يف ى ػػذه الرواي ػػة يلم ػػس احلض ػػور الفاع ػػل لتقني ػػات ادليت ػ ّ
األوؿ :إ ّف ّ
ّ
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يف تشكيل الواقعيّة السحريّة.
الثػاّن :مػػع أ ّف ىػػذه الروايػة تػػتالؤـ مػػع متطلّبػات البحػػث وشلثلػػة دلشػكلتو وأىدافػػو ،لکنّنػػا ال صلػػد
ادليتاقص يف ىذه الرواية.
دراسات تعنی بظاىرة
ّ
وتتميّػػز ىػػذه الدراسػػة عػػن أخواهتػػا السػػابقة يف كوّنػػا تس ػلّط الضػػوء عل ػی مػػدی إسػػهاـ التقنيػػات

ادليتاقصية يف خلق العوامل السحريّة يف رواية رآلف رزؽ اهلل يف ادلرآة.
ّ
هدف البحث وأهميته

ػاقص يف الروايػػات السػػحريّة
يهػػدؼ البحػػث إلػی الكشػػف عػػن كيفيػػة ظهػػور مالمػػح مػػن آليػػات ادليتػ ّ
ويف طريقػ ػػة تعام ػ ػػل الكتّػ ػػاب معه ػ ػػا ش ػ ػػكالً ومض ػ ػػموناً .وتكم ػ ػػن أمهيّػ ػػة البح ػ ػػث يف تص ػ ػ ّديو دلفه ػ ػػوـ
ػاقص الػ ػػذي يسػ ػػهم إسػ ػػهاماً بالغ ػ ػاً يف صػ ػػياغة العالقػ ػػات البنائيّػ ػػة والتشػ ػػييديّة لػ ػػبعض الروايػ ػػات
ادليت ػ ّ
الواقعيّػػة الس ػػحريّة ،والبح ػػث يس ػػعی للتع ػ ّػرؼ علػ ػی م ػػدی اس ػػتخداـ كتّ ػػاب الرواي ػػة الس ػػحريّة بع ػػض
تقني ػػات ادليت ػػاقص يف رواي ػػاهتم مت ػػأثرين م ػػن تي ػػار م ػػا بع ػػد احلداث ػػة ،فضػ ػالً ع ػػن ك ػػوف البح ػػث م ػػادة

التطبيقي من ادلهتمني مبجاؿ الرواية ادلعاصرة.
النقدي و
جديدة قد تفيد الدارسني يف اجملاؿ
ّ
ّ
أسئلة البحث

ادليتاقصي يف بناء بعض روايات الواقعيّة السحريّة؟
يتم التعبري عن أشكاؿ التجريب
 -7كيف ّ
ّ
ادليتاقص يف رواية "رآلف رزؽ اللّو يف ادلرآة"؟
 -8ما ىي ادلالمح واألشكاؿ اليت يش ّكل هبا
ّ

ادليتاقص وأبعاده يف ىذه الرواية؟
 -9ما ىي وظائف
ّ
والػػذي دفعن ػػا الختيػػار ى ػػذا ادلوضػػوع ،م ػػا رأينػػا م ػػن إغفػػاؿ وافتق ػػار السػػاحة النقديّػػة لدراس ػػات

متخصصة تعتين هبذا ادلهاـ.

الميتاقص :اإلشكالية والمالمح
ػص أو م ػػا يس ػ ّػمی باإلصلليزيّػػة
ائي أو م ػػاوراء الق ػ ّ
ػاقص أو ادليتاس ػػرد أو ادليتارواي ػػة أو الق ػ ّ
ادليت ػ ّ
ػص ادل ػػاور ّ
( ،)Metafictionى ػػو ن ػػوع م ػػن الكتاب ػػة الس ػػرديّة وملم ػػح م ػػن مالم ػػح التجري ػػب الروائ ػ ّػيّ .أوؿ م ػػن
ػاقص" ىػػو الناقػػد ويلي ػػاـ جػػاس
اسػػتخدـ مصػػطلح "ادليت ػ ّ

(Gass

 )Williamسػػنة  ،7?=0عن ػػدما

ػص موض ػػوعاً ذل ػػا .إ ّف ى ػػذه الظ ػػاىرة «تعم ػػل عم ػػل فك ػػرة
حتػ ػ ّدث ع ػػن أعم ػػاؿ أدبيّ ػػة تتخ ػػذ م ػػن الق ػ ّ

التغريػػب يف ادلسػػرح ،الػػيت حتػػدث عنهػػا األديػػب األدلػػاّنّ بر ػػت ( ،)Brechtالػػذي أسػػس مػػا يسػػمی
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ػعوري مػع مػا يػراه ،ليبقػی
بادلسػرح ادللحم ّػي ،وىػي فكػرة هتػدؼ إلػی إبعػاد اجلمهػور عػن التمػاىي الش ّ

ػين دور تعليمػ ّػي» (ولخسعلدددٖ.)711 67177 ،
ق ػادراً عل ػی التفكػػري و ّ
التأمػػل فيمػػا ي ػراه ليكػػوف للعمػػل الفػ ّ
ػاقص ملم ػػح م ػػن مالم ػػح التجري ػػب الروائ ػ ّػي يتم ػ ّػرد عل ػ ػی ك ػ ّػل مواص ػػفات الكتاب ػػة الروائيّػ ػػة
وإ ّف ادليت ػ ّ
الكالسػػيكيّة ونس ػػقيتها الشػػائعة .فه ػػذه ادلمارس ػػة النقديّػػة« ،تتّخ ػػذ هب ػػذا النػػزوع التح ػػديثي وجودى ػػا

ادلتفػ ػػرد واخل ػ ػػاص داخ ػ ػػل البن ػ ػػاء الس ػ ػػردي الع ػ ػػاـ باعتبارىػ ػػا آلي ػ ػػة س ػ ػػردية ال تتوق ػ ػػف ع ػ ػػن التجري ػ ػػب،
تكتس ػػب قيمته ػػا الفنيّ ػػة م ػػن اش ػػتغاذلا ال ػػدائم علػ ػی نق ػػد ونق ػػض واس ػػتبداؿ اسػ ػرتاتيجيات الكتاب ػػة،
طارح ػػة ب ػػدائلها ادلعرفي ػػة والفنيّ ػػة يف ص ػػلب التج ػػارب وادلش ػػاريع الس ػػرديّة ال ػػيت حت ػػل فيه ػػا» (بحدددرٕ،
ّ

ػذري ،وحتطػػيم خػ ّػالؽ ،وتطػ ّػور جػػامح ،وعبقريّػػة
 .)715 67172فادليتػ ّ
ػاقص هبػػذا ادلعن ػی ىػػو ابتكػػار ج ػ ّ
شليّػػزة يف مس ػػار الرواي ػػة احلديث ػػة .وتع ػػين ى ػػذه اآلليػػة الس ػػردية «ت ػػدخل ال ػراوي خ ػػالؿ رلري ػػات الس ػػرد
سلاطب ػ ػاً القػ ػػارئ مباشػ ػػرة ،أو زلػ ػػيالً عل ػ ػی صػ ػػفحات سػ ػػابقة مػ ػػن نصػ ػػو الروائػ ػػي ،أو زلػ ػػاوراً إح ػ ػػدی
شخص ػػيات روايت ػػو» (بدددَّرٍ  .)771 -777 67773 ،فكأنّن ػػا إزاء روايت ػػني ،بينم ػػا ضل ػػن يف احلقيق ػػة إزاء

روايػػة واحػػدة ،أل ّف كلتػػا الػػروايتني امتػػداد لؤلخػػری .فادليتاقصػػية تعػػين «الروايػػة الػػيت تف ّكػػر يف نفسػػها،
وىػػي تصػػوغ سلياذلػػا اخلػػاص» (حروبدددٖ ،)721 67171 ،عػػرب جلػػب االنتبػػاه إل ػی كوّنػػا بطريقػػة نرجسػػيّة
حبتة.
والغايػػة مػػن توظيػػف ىػػذه البنيػػة ىػػي «جػػذب االنتبػػاه إل ػی الفجػػوة ادلوجػػودة بػػني احليػػاة والسػػرد
ػك أو التس ػػاؤؿ ل ػػدی الق ػػارئ ،أو
ػين ،أو إلش ػػاعة حال ػػة الش ػ ّ
ادلتخي ػػل ،وزلاول ػػة تق ػػدميها يف عم ػػل ف ػ ّ

للخ ػػروج م ػػن قبض ػػة الص ػػورة األحادي ػػة للواق ػػع ،وى ػػو م ػػا ّأدی إلػ ػی االىتم ػػاـ بتط ػػوير أس ػػاليب غ ػػري
ػاقص يعيػد النظػر مباىيػة
تقليديّػة أو غػري مألوفػة يف عمليػة السػرد» (كاهد ٍهحودَ  .)725 67171 ،فادليت ّ
ػاقص ىػػو كتابػػة
الكتابػػة عػػرب بيػػاف الػػدوافع الكامنػػة ورائهػػا .ومػػن خػػالؿ ىػػذا التعريػػف ،يتبػ ّػني أ ّف ادليتػ ّ

واعي ػ ػػة ب ػ ػػذاهتا ،إذ جتع ػ ػػل م ػ ػػن الكتاب ػ ػػة موض ػ ػػوعاً ذل ػ ػػا داخ ػ ػػل العم ػ ػػل الس ػ ػػرديّ .أم ػ ػػا بالنس ػ ػػبة إلػ ػ ػی
ػص مرجعيػػات تناص ػػية وتلميحػػات ع ػػن طريػػق :فح ػػص
اخلصػػائص ،فق ػػد «توظػػف رواي ػػة مػػاوراء الق ػ ّ
األنظم ػػة الروائي ػػة ،دمػ ػػج اجلوان ػػب النظريػ ػػة والنق ػػد ،خل ػػق سػ ػػري ذاتي ػػة لكتّػ ػػاب متخيل ػػني ،عػ ػػرض و
مناقشػػة األعمػػاؿ الروائيػػة لشخصػػية متخيلػػة» (وٍ لَفسدد .)17 67171 ،ٖ،فػػادلتل ّقي ب ػ زاء ىػػذا اذلػػامش
الواس ػػع م ػػن احلريّػػة يف ى ػػذا التجري ػػب الروائ ػ ّػي ،وهب ػػذه الصػ ػالحيات الواس ػػعة ال ػػيت ُمنح ػػت ل ػػو ،ع ػػرب
ػالنص ،فق ػػد ب ػػات قػ ػػادراً عل ػ ػی التعام ػػل معػ ػػو برؤي ػػة منفتح ػػة .وىػ ػػذه
ػاقص ،للتص ػ ّػرؼ بػ ػ ّ
آلي ػػات ادليت ػ ّ
32

مالمح من التجريب الميتاقصي في بناء هندسة الواقعية السحرية……..

حسين کيانی ،داود نجاتی

ػأمالت ،وتس ػػمح ل ػػو ب ب ػػداء رأي ح ػػني عملي ػػة الق ػ ػراءة.
الفرص ػػة ى ػػي ال ػػيت تس ػػوقو إل ػ ػی أفك ػػار ،وت ػ ّ

وادليت ػػاقص ى ػػو تقني ػػة م ػػن تقني ػػات م ػػا بع ػػد احلداث ػػة ال ػػيت يس ػػتخدمها كتّػػاب رواي ػػة احلداث ػػة ،وخاص ػػة
كتّاب الرواية السحريّة ،لتجسيم عوادلهم ادلنشودة وحتقيق غاياهتم ادلطلوبة.
الواقعية السحرية والميتاقص :وشائج الترابط والتالقي بين الواقع والتخييل
العالقػػة بػػني الواقػػع واخليػػاؿ ،بوصػػفها حجػػر األسػػاس وميػػزة رئيسػػة تنفػػرد هبػػا الواقعيّػػة السػػحريّة ،ىػػي
ػاقص.
ػاقص مبعاجلتهػا .ومػػن ىػذه الناحيػػة ،تلتقػػي الواقعيّػة السػػحريّة بادليتػ ّ
ػتم ادليتػ ّ
أى ّػم القضػػايا الػيت يهػ ّ
ػاقص «تلف ػػت النظ ػػر إلػ ػی أس ػػاليب خل ػػق ال ػػوىم وحتطيم ػػو يف الرواي ػػة .وتش ػػري إلػ ػی
فاش ػػتغاالت ادليت ػ ّ
العالقػػة ادلع ّقػػدة ب ػػني الواقػػع واخلي ػػاؿ ،إذ تػػويل العالق ػػة بػػني الواق ػػع والتخييػػل عناي ػػة فائقػػة»

 .)75 67171وىػ ػػذا التػ ػػأرجح واالن ػ ػزالؽ بػ ػػني ادلسػ ػػارين أي كمػ ػػا تعػ ػ ّػرب عنػ ػػو باتريشػ ػػيا وو

(

(سددداٍها،
Patricia

« :)Waughاالنتقػاؿ مػن سػػياؽ الواقػع إلػی سػياؽ التخييػل وتأويلهػػا ادلع ّقػد للسػػياقني»
يعتػػرب م ػػن الس ػػمات ادلت ّف ػػردة واخلصػػائص ادلميّػػزة للنص ػػوص ادليتاقص ػػيّة .ومػػع أ ّف العالق ػػة ب ػػني الواق ػػع
(ولسددابك،)75 6

واخليػػاؿ عالق ػػة جدليّػػة؛ أل ّف الطاق ػػة التخييليّػػة دتل ػػك مػػن إمكاني ػػات وق ػػدرات تس ػػعی إل ػی الس ػػيطرة
ػنص
واذليمنػػة عل ػی الواقػػع مػػن جهػػة ،ومػػن جهػػة أخػػری« ،اخلي ػاؿ يتّخػػذ مػػن الواقػػع الػػذي فكيػػو الػ ّ

موقفػاً انتقاديّػاً أو سػػاخراً أو زلرضػاً علػی التغيػػري أو كاشػػفاً دلػػا خفػػي مػن مثالبػػو» (ولعبددد،)47 67177 ،
إال أ ّف ىػذا الػديالكتيك بػػني الواقػع والتخييػل يف التجريػػب ادليتاقص ّػي يسػري يف ّاجتػػاه معػاكس ويصػػل

إلی ح ّد االشتباؾ وااللتحاـ بينهما.
ادليتاقص ػػية ،كم ػػا ى ػػي احل ػػاؿ يف الواقعيّ ػػة الس ػػحريّة ،دت ػػازج الواقعيّ ػػة باخلي ػػاؿ بش ػػكل
فف ػػي البني ػػة
ّ
ملتػػبس م ػػتالحم ،وإف ك ػػاف طغي ػػاف الواقعيّػػة فيهػػا ش ػػيء ملم ػػوس ،يف بع ػػض األحي ػػاف .واحلقيق ػػة أ ّف
ى ػػذه اآللي ػػة النص ػػيّة « كفيل ػػة ب ػػذوباف عنص ػػر اخلي ػػاؿ يف حب ػػر الواق ػػع ال ػػذي يل ػػتهم اإليه ػػاـ بالرواي ػػة»
(بَشددع٘ر .)74 67173 ،ف ػ ّف الواقػػع يتػػداخل مػػع اخليػػاؿ واخليػػاؿ يتمػػاىي مػػع الواقػػع يف ىػػذا التجريػػب

الروائػ ػػي إل ػ ػی ح ػ ػ ّد اإلرب ػ ػػاؾ واإلدىػ ػػاش .وت ػ ػػربز ى ػ ػػذه العالق ػ ػػة التواشػ ػػجيّة ب ػ ػػني التخيي ػ ػػل والواق ػ ػػع يف
أس ػػاليب عػ ػ ّدة ،منه ػػا« :معاجلته ػػا الص ػػرفة دلف ػػاىيم التخييليّ ػػة والواقعيّ ػػة للش ػػخوص الروائيّ ػػة ،وأيضػ ػاً
بواسػػطة مناقشػػة أمهيّػػة القصػػص واللغػػة يف الروايػػات ويف العػػامل ،فض ػالً عػػن النظػػر إل ػی ق ػراءة العػػامل
والروايػػات بوصػػفها نصوص ػاً ال ختفػػي طبيعتهػػا الرتكيبيّػػة» (سددداٍها .)75 67171 ،وأظهػػرت الدراسػػات
ال ػػيت أجري ػػت يف إط ػػار الكتاب ػػات ادليتاقص ػػيّة ،أ ّف ى ػػذه العالق ػػة ادلتفاعل ػػة ادلتالمحػ ػة والص ػػلة العميق ػػة
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الوطيػػدة بػػني الواقػػع واخليػػاؿ ،تعػ ّػززت واسػػتفلحت يف ىػػذا الػػنمط مػػن التجريػػب .وعػػرب ىػػذه الثنائيّػػة

ادلندرل ػػة ،تت ػػيح للمتل ّق ػػي رل ػػاالت واس ػػعة للبح ػػث ع ػػن احلقيق ػػة وادلعرف ػػة .ذل ػػذا ،س ػػرعاف م ػػا أف ػػادت
مكوناتػػو يف بعػػض رواياهتػػا للمس ػػاعدة
الواقعيّػػة السػػحريّة مػػن بعػػض التقنيػػات الشػػكليّة للميتػ ّ
ػاقص و ّ

علی تعزيز وجهة نظرىا حوؿ العامل عن طريق تغيري ادلعادلة ادلوجودة بني الواقع واخلياؿ.
لمحة عن رواية رآلف رزق اهلل في المرآة

ػامعي مع ػػروؼ يف ب ػػريوت.
ت ػػدور أح ػػداث الرواي ػػة ح ػػوؿ شخص ػػية رآل ػػف رزؽ اللّػػو ،وى ػػو أس ػػتاذ ج ػ ّ
ف ػ«ضلػػن إذف أمػػاـ حكايػػة تنتسػػب إلػی تػػاريخ معاصػػر وواقعػ ّػي ،لكػ ّػن سػػردىا الروائػ ّػي – الصػػادر عػػن
الػػذاكرة وادلص ػػنوع بالتخيػػل – جيع ػػل مػػن شخص ػػية رآلػػف رل ػػرد خيػ ٍ
ػاؿ أو وج ػػود يف منػػاـ» (ولع٘دددد،
ّ
 .)737 67177وبع ػػد أف ينتح ػػر رآل ػػف م ػػن ف ػػوؽ ص ػػخرة الروش ػػة يف ح ػػادث غ ػػامض ،نش ػػرت معظ ػػم
الص ػػحف اللبنانيّػػة ى ػػذا اخل ػػرب .ولكنّ ػػو أص ػػبح س ػػبب ى ػػذا االنتح ػػار رله ػػوالً ال يع ػػرؼ ب ػػو أح ػ ٌد م ػػن
أس ػرتو وأص ػػدقائو ادلقػ ّػربني ،وظه ػػر ربيػػع ج ػػابر مبظهػػر ادلؤلّػػف الػػذي يكت ػػب رواي ػةً ع ػػن ىػػذا الس ػػبب

الكػامن جيمػع فيهػػا آراء رآلػف ،معتمػػداً يف روايتػو علػی مػا كتػػب رآلػف عػػن نفسػو وعػػن أسػرتو ،ومػػا
رواه أصػػدقاؤه عػػن عالقػػتهم بػػو ،فض ػالً عػػن وجهػػات نظػػر الشخصػػيات الػػيت اتّصػػلت برآلػػف طػػوؿ

حياتو ،وارتبطت بو.
فمػػع أف عالقػػة السػػارد بالبطػػل يف عػػامل الواقػػع قليل ػةٌ ال تُػػذ َكر ،إال أنّػػو ،عػػرب إحيػػاء بطلػػو ،يقػػوـ
مع ػػو بالبح ػػث ع ػػن معرف ػػة أس ػػباب انتح ػػاره جنب ػاً إل ػی جن ػػب ،مقرتح ػاً أ ّف الس ػػبب يرج ػػع إل ػی م ػػرآة
مصػػعد العمػػارة الػػيت يسػػكن فيهػػا رآلػػف منػػذ كػػاف يف السػػابعة عشػػرة مػػن عمػػره ،أل ّف رآلػػف ال يػػری
يف تلػ ػػك ادلػ ػػرآة إال صػ ػػدره ،وال يقػ ػػدر أف فػ ػ ِّػرؾ أطرافػ ػػو ،وكػ ػػأ ّف اجلػ ػػدراف تنطبػ ػػق عليػ ػػو ،كلّمػ ػػا َكبُ ػ ػ َػر
حجمػاً ،وكلّمػا م ّػرت األيّػػاـ .فالكاتػب ،مػن وراء ىػػذا السػرد ،يريػد أف يق ّػرب بطػػل روايتػو رآلػف مػػن
زواي ػػا نفس ػػيّة وسياس ػػيّة واجتماعيّ ػػة ،وف ػػيط بس ػػلوكياتو وشخص ػػيتو ،و«ك ػػأ ّف وج ػػو رآل ػػف يس ػػتعيد

حضػوره يف وجػو الػراوي ،ومػن خلفػػو ادلؤلّػف الضػمين؛ أو كأنّػو ح ّػل فيػػو ،ولػو يف حلظػة زمنيّػة واحػػدة
يف ىػذه الروايػة» (ولسابك .)737 6وىػذه الروايػة ىػي السػرية الذاتيّػة اجلماعيّػة لفرديػة كاتػب تبحػث عػن
معنػی الػػزمن والوجػػود .فالكاتػػب ػرتؽ حػػدود اسػػتبداؿ السػػرد عػػن ىػذا البطػػل باحلػديث عػػن معنػی
جتربتو يف احلياة.
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مالمح من التجريب الميتاقصي في بناء هندسة الواقعية السحرية……..

حسين کيانی ،داود نجاتی

اآلليات الميتاقصية األربعة في تشكيل رواية «رآلف رزق اهلل في المرآة»
ػات
مل تتػواتر األحػػداث يف الروايػة ادليتاقصػػيّة تػواتراً متسلسػالً ،بػل ختلّلتهػػا يف بعػض األوقػػات انقطاعػ ٌ
عػػرب اآلليػػات ادليتاقصػػيّة .فتظهػػر يف روايػػة "رآلػػف رزؽ اهلل يف ادلػػرآة" دتظه ػرات التجريػػب ادليتاقصػ ّػي

وأشكاذلا بتواتر مكثف ،ومن أمهّها:
التط ّفل بالتعليق علی الكتابة
ػاقص حضػوراً يف روايػة "رآلػػف رزؽ اهلل يف ادلػرآة" ،ىػي تقنيػػة "التط ّفػل بػػالتعليق
أكثػر آليػات ادليتػ ّ
ادليتاقص ػ ػػي تُعػ ػ ػ ّد عملي ػ ػػة الكتاب ػ ػػة وتش ػ ػػكيلها الس ػ ػػردي ج ػ ػػزءاً م ػ ػػن
علػ ػ ػی الكتاب ػ ػػة" .ويف التجري ػ ػػب
ّ

ادلكونػة ذلػا .فالكاتػب يف ىػذه الروايػة ،ربنػا دائمػاً
األحػداث ،وىنالػك إشػارات كثػرية إلػی العناصػر ّ
أنّػػو يكت ػػب ادلق ػػاالت ،يق ػػوؿ« :مل أك ػػن أق ػرأ مقاالت ػػو .أن ػػا أصػ ػالً بالك ػػاد أق ػرأ مق ػػاال  .وذات م ػػرة

قلػػت ىػػذا الكػػالـ لفتػػاة فػػاهتمتين بالنرسيسػػيّة .أو النرجسػػيّة» (جدددابر .)75 67553 ،ويعلػػن لنػػا ال ػراوي
وألّن أكتػػب ادلقػػاالت يف صػػحيفتني مع ػاً ،ملحػػق النهػػار ،واحليػػاة ،ف ػ نّين أملػػك كفػػاييت»
صػراحةًّ « :
(ولسددابك .)77 6و«غالبػاً مػػا يكشػػف فيهػػا الػراوي أو البطػػل عػػن انشػػغاالت فنيّػػة بشػػروط الكتابػػة مثػػل
اّنم ػػاؾ الػ ػراوي ب ػػتلمس طبيع ػػة الكتاب ػػة الروائي ػػة» (ثددداهر ،)4 67177 ،فه ػػو يش ػػري إلػ ػی نفس ػػو باعتب ػػاره

ػنص وزلتكػػره« :سػػألين ىػػل أكتػػب الروايػػة وحػػدي أـ مػػع اآلخ ػرين؟ ال ،أكتبهػػا وحػػدي.
مؤسػػس الػ ّ
رت الغرفػػة ادلوصػػودة» (جددابر .)43 67553 ،فالكاتػػب مل يكتػ ِ
ػف باإلشػػارة
أجبتُػو .وللحظػػة خاطفػػة تػذ ّك ُ

وإمن ػػا ك ػػاف يقػ ػ ّدـ احل ػػديث ع ػػن الرواي ػػة ال ػػيت يكتبه ػػا« :أخربُهت ػػا أنّػػين أكت ػػب رواي ػػة ،وأ ّف
إل ػی كتابت ػػو ّ
رآل ػػف إح ػػدی الشخص ػػيات فيه ػػا» (الس ػػابق .):8 :وى ػػو ،هب ػػذه التقني ػػة ،ي ػػذكر الق ػػارئ دائمػ ػاً أ ّف
سػػرده ىػػو تػػأليف ختييلػ ّػي وروايتػػو مػػا ىػػي إال عمليػػة خلػػق وابتكػػار ووىػػم وخيػػاؿ .فالكاتػػب يريػػد أف
ألّنػػا دتثّػػل الواقػػع دتثػػيالً صػػادقاً .إ ّف
« لػػق عنػػد القػػارئ دافع ػاً داخليّ ػاً بالتواصػػل مػػع ىػػذه الكتابػػةّ ،
ػنص والشخصػػيات واألحػػداث ىػػو شػػكل مػػن أشػػكاؿ التواصػػل مػػع الواقػػع
تػػذكري القػػارئ بورقيػػة الػ ّ

من خالؿ االبتعاد عنو»
فػ ػ ّف الروائ ػػي ف ػػاوؿ إذاب ػػة احل ػػدود ب ػػني الواق ػػع واخلي ػػاؿ ع ػػرب اخلل ػػط بينهم ػػا أو اإليه ػػاـ حبقيقيّ ػػة
اقعي .وى ػػذا م ػػا ش ػػرع األبػ ػواب أم ػػاـ سليل ػػة الق ػػارئ وجي ػػذب اىتمام ػػو وانتباى ػػو.
ادلتخيّػػل وخياليّ ػػة الػ ػو ّ
لػػذلك يلجػػأ الكاتػػب ب ػ فراط إل ػی تصػػوير ىػػذه العمليػػة السػػردية« :سػػألين ىػػل سػػتأخذ الروايػػة وقت ػاً
(حود.)745 67177 ،

طػػويالً حتّػی أكتبهػػا .لػػيس طػػويال ج ػ ّداً .أجبتُػػو» (جددابر .)51 -57 67553 ،ف ػ ّف الكاتػػب/الراوي يشػػري
35

العدد الـ ،54ربيع 1399

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

إلػی نفسػػو كثػرياً ،كمػػا سػبق لنػػا القػػوؿ ،بوصػفو منتجػاً لؤلحػداث ،ومبتكػراً للروايػة ،ومتح ّكمػاً حبركػػة
الشخصػػيات ومصػػائرىا .وأيضػاً ىػػو يشػػري ،غػػري مػػرة ،إلػی األسػػباب الػػيت ّأدت أو دعػػت إل ػی كتابػػة
روايتػػو ىػػذه و كيػػف يكتبهػػا الكاتػػب « :أفػػتح آلػػة التصػػوير الكبػػرية .أخػػرج منهػػا رزمػػة أوراؽ بيضػػاء.

أعػ ِّػرج عل ػی مكتػػب ال جيلػػس أحػػد خلفػػو .أنتقػػي قلم ػاً مػػن احلػػرب األزرؽ .وأختػػار زاويػػة مػػن ادلكتبػػة

مثّ أجلػػس وأكتػػب عػػن زيػػار الصػػباحية ألىػػل رآلػػف .منػػذ زمػػن بعيػػد مل أحػػاوؿ أف أكتػػب شػػيئاً
ائي يكشػػف النقػػاب عػػن الكيفيػػة الػػيت يصػػنع هبػػا روايتػػو .فبهػػذه
خػػارج كهفػػي» (وولسددابك .)21 6فػػالرو ّ
الطريقػ ػػة ،طّػ ػػط الكاتػ ػػب إطػ ػػار حبكػ ػػة النصػ ػػوص ويهيػ ػػو مسػ ػ ّػوداهتا أثنػ ػػاء عمليػ ػػة الكتابػ ػػة ويبػ ػػدأ
ػيل الدقيقػ ػةَ إلجػ ػراء بع ػػض التع ػػديالت والتنقيح ػػات
بقرائته ػػا م ػػن أعالى ػػا إلػ ػی أس ػػفلها رلػ ػرتاً التفاص ػ َ
وإع ػ ػػادة ص ػ ػػياغة تراكي ػ ػػب نصوص ػ ػػو وإع ػ ػػادة كتابته ػ ػػا بكامله ػ ػػا م ػ ػػن جدي ػ ػػد حتّػ ػ ػی تس ػ ػػتقيم الرواي ػ ػػة

ػنص ،للمػػرة الػػيت ال أعػػرؼ رقمهػػا ،يف تلػػك الليلػػة .أق ػرأ وأتػػذ ّكر رحلػػيت
وتتماسػػك« :أعػ ُ
ػدت ق ػراءة الػ ّ
الص ػػباحيّة إلػ ػی بي ػػت أىل ػػو .أت ػػذ ّكر األب العج ػػوز ،وص ػػوتو ال ػػذي م ػػا يػ ػزاؿ قويّ ػاً .وأتػ ػذ ّكر األـ وق ػػد
وجهها ،وضللت ساقاىا ،وتضاءؿ جسمها»
غطّت
ُ
التجاعيد َ
وق ػػد ميتل ػػو ال ػػنص بتعليق ػػات ادلؤل ػػف ،وش ػػروحاتو ،وم ػػا دت ػ ّػر ب ػػو م ػػن األزم ػػات يف عملي ػػة خل ػػق
العم ػػل الروائ ػػي« :داخ ػػل الص ػػندوؽ دف ػػاتر كث ػػرية ،عل ػی ى ػػذه ال ػػدفاتر أنس ػػخ ،ع ػػادةً ،أش ػػياءَ تلف ػػت
انتبػػاىي يف الكتػػب ال ػيت أقرأىػػا» (ولسددابك .)773 6فقػػد تنػػدمج فيهػػا األحػػداث باحلواشػػي ادلفسػػرة ذلػػا:
(ولسابك.)24 6

ػدي فرض ػػية م ػػا ،أو نظريّػػة زلػ ػ ّددة ،أب ػػين عليه ػػا رواي ػػيت .أخربُهت ػػا أنّػػين ال أحب ػػث ع ػػن
«س ػػألتين ى ػػل ل ػ ّ

أس ػرار ،وأن ػ ّػين ال أعتقػػد أ ّف النّػػاس ينتحػػروف لس ػػبب معػ ّػني بال ػػذات .وافقتػػين ال ػرأي»
ػادرت» (ولسددابك ،)17 6ويف
ػت قلػػيالً مثّ غػ ُ
ووضػع ادلؤلّػػف – الػراوي تعليقػػات كثػػرية علػی روايتػو« :كتبػ ُ
موضع آخر « :طويت الورقة ووضػعتها يف جيػيب مػع الصػورة .رميػت القلػم ضلػو ادلػاء» (ولسدابك.)713 6
(ولسدددابك.)77 6

ػأّن بالق ػػارئ يستبش ػػر هب ػػذه القػ ػرائن واإلف ػػادات التوض ػػيحيّة واخلػ ػرائط اإلرش ػػادية ،لػ ػػلدخوؿ إل ػ ػی
وك ػ ّ

عػػامل الروايػػة .فهػػذا الػػنمط الروائػ ّػي برتكيػػزه ادلت ػواتر عل ػی ىػػذه التعليقػػات والشػػروحات والت ػ ّدخالت،
تأمليّة بدؿ وظيفة اندماجيّة.
يهدؼ إلی تنبيو ادلتل ّقي إلی أنّو إزاء عامل يُراد منو تؤدية وظيفة ّ
جتمع ػػت لدي ػػو
وش ػػرح ربي ػػع ج ػػابر كيفي ػػة كتاب ػػة روايت ػػو والطريق ػػة ال ػػيت س ػػيتّبعها يف تركي ػػب ادل ػ ّ
ػادة ال ػػيت ّ
ػادة واسػػعة لروايتػػو ،راح يف ّكػػر يف األسػػلوب األفضػػل
حػػوؿ شخصػػية رآلػػف .فحينمػػا صلػػح يف مجػػع مػ ّ
ػدفرت إل ػ ػی الصػ ػػندوؽ،
ح ػػوؿ طريقػ ػػة بدايػ ػػة الرواي ػػة« :اآلف أعػ ػػرؼ كيػ ػػف س ػػيبدأ روايػ ػػيت .أعػ ػػدت ال ػ َ
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دتػ ػ ّددت إل ػ ػی سػ ػريري .كان ػػت اجلم ػػل األولػ ػی يف رأس ػػي" :ك ػػاف ي ػػدعی رآل ػػف رزؽ اهلل .يف ص ػػباح

السبت > 8تشرين»
ٍ
ػردي
وهبػػذه التقنيػػة وعػػرب تفريعػػات وى ػوامش وح ػواش كتابيّػػة أضػػافها ادلؤلّػػف لتقطيػػع سػػياؽ السػ ّ
(ولسابك.)721 6

اقعي وادلتخيّػػل ،وإدخػػاؿ ادلتل ّقػػي يف ع ػوامل الروايػػة.
اخلطػ ّػي ،فػػاوؿ ربيػػع جػػابر تغيػػري العالقػػة بػػني ال ػو ّ

فهػػو فػػرص أشػ ّد احلػػرص علػی مػػزج ىائػػل بػػني الواقػػع واخليػػاؿ ،وإقامػػة تػوازف بػػني عػػامل الواقػػع وعػػامل
ادلتخيّػػل ،حبي ػػث ينع ػػدـ التمييػػز بينهم ػػا .وى ػػذه اللعبػػة الفنيّػػة ال ػػيت يصػػنعها ادلؤلّػػف ،يف احلقيق ػػة ى ػػي
الػػيت تػػوىم القػػارئ ،عنػػدما يػػنغمس يف حبػػر الروايػػة ،أنّػػو يعػػيش أحػػداثاً واقعيّػػة ،يف ح ػ ٍ
ني ّأّنػػا ليسػػت

سػػوی عملي ػػة س ػػرديّة ولعب ػػة ختييليّػػة .وى ػػذه ى ػػي الس ػػمة ادلمي ػػزة للواقعيّػػة الس ػػحريّة أي جع ػػل الق ػػارئ
مػرتدداً يف قبػوؿ مػا يقػػع مػن أحػداث ووقػػائع مرتبطػة بالشخصػيات واألمكنػػة لدرجػة الفػزع واخلػػوؼ.

األمػػر الػػذي ينتهػػي إل ػی ختييػػب أفػػق انتظػػاره .ف ػ ّف «كسػػر أفػػق توقّػػع القػػارئ ،وخلخلػػة قناعاتػػو إزاء
ػنص ،والبع ػػد الفانت ػػازي أو
م ػػا ى ػػو واقع ػ ّػي وحقيق ػ ّػي وملم ػػوس ل ػػق ج ػػدالً إش ػػكاليّاً ب ػػني الق ػػارئ وال ػ ّ
ػردد القػػارئ الػػذي يتواجػػد يف قلػػب الشخصػػية الرئيسػػة،
االسػػتيهامي (أو الفانتػػازي) يػػنهض عل ػی تػ ّ

يعػيش أحالمهػا ويعػاّن آالمهػا» (َٗسد .)51 67177 ،،واسػتخداـ ىػذه اآلليػات والتقنيػات لػق تػػوتراً
ػنص .ومػػن جهػػة أخػػری،
ػحري ،يثػػري القػػارئ ويزيػػد مػػن إدىاشػػو يف عمليػػة ق ػراءة الػ ّ
داخػػل ال ػ ّ
نص السػ ّ
الكاتػػب ،يف ىػػذا النػػوع مػػن الروايػػة ،كمػػا فػػاوؿ إل ػی «تقػػومي الروائػ ّػي وتصػػحيحو ،يسػػعی إل ػی مػػلء
ثغ ػ ػر ٍ
ات تركهػ ػػا الروائػ ػ ّػي .وىػ ػػو بػ ػػذلك يػ ػػربز أ ّف احلكػ ػػي خػ ػػادع ،ألنّػ ػػو مهمػ ػػا حػ ػػاوؿ جتسػ ػػيد احلقيقػ ػػة
باعتم ػػاد التفاص ػػيل ،ف نّ ػػو يظ ػ ّػل ق ػػادراً علػ ػی التعت ػػيم والتموي ػػو» (ٗمطدددد٘ي .)712 67557 ،فػ ػ ذا كان ػػت
اقعي ادلعػ ػػيش ،ف ػ ػ ّف
الواقعيّػ ػػة السػ ػػحريّة تريػ ػػد أف تصػ ػػوغ العػ ػػامل ادلتخيّػ ػػل بوصػ ػػفو امتػ ػػداداً للعػ ػػامل ال ػ ػو ّ
ػاقص يصػػوغ ذاؾ العػػامل ادلتخيّػػل باعتبػػاره حقيقػػة سػػرديّة ابتكرىػػا ادلؤلّػػف لكػػي توقػػع بقارئهػػا يف
ادليتػ ّ
حبػػر مرتامػػي األط ػراؼ م ػػتالطم األم ػواج مػػن ادلتاىػػات واألالعي ػػب ال يسػػتطيع اخلػػروج منهػػا إال م ػػع
ّناية الرواية.
توريط نفسه مع الشخصية الروائية
ػاقص .فقػػد جػػرت العػػادة أف يكػػوف الكاتػػب
عرفػػة لروايػػات ادليتػ ّ
ىػػذه التقنيػػة ىػػي إحػػدی الصػػفات ادلُ ّ
نف ػػس ال ػ ػراوي سلفي ػ ػاً ،يطػ ػػرح أفك ػػاره عل ػ ػی ألسػ ػػنة شخوص ػػو ،ولكػ ػػن بالنس ػػبة إل ػ ػی ى ػػذا النػ ػػوع مػ ػػن
ادليتاقصػػية معلنػاً عػػن رغباتػو وتطلّعاتػػو بكثػػري
التجريػب ،فػ ّف ادلؤلّػف شػػديد احلضػور يف نسػػيج روايتػو
ّ
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مػػن الص ػراحة والتأكي ػد .فمػ ّػرة يكػػوف جػػزءاً مػػن الروايػػة باعتبػػاره شخصػػية تػػنهض مبهمػػة ادلشػػاركة يف

وضػػع األح ػػداث ،وم ػ ّػرة أخ ػػری يلع ػػب دور ادلؤلّػػف ال ػػذي يق ػػوـ بكتاب ػػة ى ػػذه الرواي ػػة .ف ػ ّف «دخ ػػوؿ
الروائػ ّػي إلػی عملػػو بصػػورة مباشػػرة يُع ػ ّد خروجػاً عل ػی دوره التقليػػدي ادلتعلػػق بتػػأليف إلػی الػػدخوؿ يف

مكوناتػػو وأحػػد شخصػػياتو»
مكون ػاً مػػن ّ
عػػامل ايكػػي ادلتخيػػل بوصػػفو ّ

(كاهدد

ٍهحوددَ ،)734 67171 ،

ػوب
وذلػػك إلبقػػاء سليلػػة ادلتل ّقػػي يف حالػػة مػػن اليقظػػة واسػػتفزاز عقليتػػو وإيقػػاظ شػػعوره وتوجيهػػو صػ َ
ادلشػػاركة الفاعلػػة مبػػا يػػروي ال ػراوي مػػن أحػػداث .ففػػي روايػػة "رآلػػف رزؽ اهلل يف ادلػػرآة" ،ربيػػع جػػابر
بوصػػفو مؤلف ػاً ػػرتؽ سػػياؽ السػػرد ،ويعلػػن عػػن حضػػوره يف توجيػػو األحػػداث والشخصػػيات صػػوب

وإّن ػػا تع ػػرؼ ا ػػي .لكنّه ػػا غ ػػري ق ػػادرة
اجله ػػة ال ػػيت يري ػػدىا« :قال ػػت ّإّن ػػا قػ ػرأت يل ش ػػيئاً ذات م ػ ّػرةّ ،
ػديت إل ػ ػی رآلػ ػػف روايػ ػػة يل عنواّنػ ػػا "شػ ػػاي
عل ػ ػی التػ ػػذ ّكر بوضػ ػػوح .أخربُهتػ ػػا أنّػ ػػين يف مػ ػػا مض ػ ػی أىػ ػ ُ
ػدخل يف مسػػار الروايػػة ،ويشػػري إل ػی نفسػػو بوصػػفو
أسػػود"» (جػػابر .):: :7??= ،ف ػ ّف ادلؤلّػػف يتػ ّ
صػػانعاً للحكايػػة ،ومشػػاركاً يف أحػػداثها .ويتمظهػػر ىػػذا التالعػػب دتظه ػراً أكثػػر حػػني يعلػػن الكاتػػب

ػت أع ػػرؼ ادلرح ػػوـ
ع ػػن ا ػػو احلقيق ػػي« :فأتقػ ػ ّدـ خط ػػوة وأمػ ػ ّد ي ػػدي" :أدعػ ػی ربي ػػع ج ػػابر ،أن ػػا كن ػ ُ
ابػػنكم ،ادلرح ػػوـ رآل ػػف» (الس ػػابق ،);9 :ويف موض ػػع آخ ػػر« :ألػػو .أل ػػو .ى ػػل أق ػػدر أف أتكلّػػم م ػػع
عبػػري .أنػػا عبػػري .مػػن يػػتكلّم .أنػػا ربيػػع .ربيػػع؟ ربيػػع جػػابر؟ ىػػذا ىػػو ا ػی» (ولسدددابك .)721 6ويزيػػل
أّن أكتػػب روايػػة ،إحػػدی
السػػتار عػػن أنّػػو ىػػو مؤلّػػف روايػػة "رآلػػف رزؽ اهلل يف ادلػػرآة"« :أخػػربىمّ :

دور ادلؤلّػػف
الشخصػيات فيهػػا رآلػػف ابػػنكم» (ولسددابك .)12 6فقػػد لعػػب الكاتػػب ،يف ىػػذه القطعػػةَ ،
ٍ
ػنص إلػ ػی بني ػػة جتريبيّ ػػة ختييليّ ػػة م ػػن خ ػػالؿ اس ػػتخداـ آلي ػػات
والػ ػراوي يف آف معػ ػاً ،وق ػػاـ بتحوي ػػل ال ػ ّ
ادليتاقص وأدواتو التعبرييّة.
ّ
ػردي التخيّلػ ّػي ،وال يتمػػاىی
ػدماج مػػع العػػامل السػ ّ
وإ ّف ادلتل ّقػػي عػػرب ىػػذه التقنيػػة ،ال يسػػتطيع االنػ َ

بأحداثػػو ،أل ّف ادلؤلّػػف حاضػ ٌػر يف العػػامل ادلتخيّػػل ،مشػ ٌ
ػغوؿ ب ماطػػة اللثػػاـ عػػن ىويتػػو باعتبػػاره مبتك ػراً
للرواي ػػة ى ػػذه ،مه ػػت رم بكش ػػف دوره يف تش ػػكيل العملي ػػة الروائيّ ػػة وتش ػػييد عوادلهػ ػا الس ػػرديّة التخيّليّ ػػة:
«بعػد سػنوات طويلػػة ،بعػد مئػات السػػنني رّمبػا ،قػد يفػػتح أحػدىم ىػذا الصػػندوؽ ،وفسػبين الكاتػػب
كل ما يف ىذه الدفاتر» (ولسابك.)773 6
الذي ألّف ّ
ػدخل نفسػػو ميكػػن أف يكػػوف أحػػد العوامػػل الػػيت تش ػ ّكل مسػػتوی سػػرديّاً
ومػػن جهػػة أخػػری« ،تػ ّ
جديػداً ،شلّػػا يػػوىم القػػارئ بأنّػو يقػرأ عػػن أحػػداث حقيقيػػة وأنػاس واقعيػػني» (سدداٍها ،)72 67171 ،فعلػی
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ػادة
ادلتل ّق ػػي أف يبق ػی ذىن ػػو متي ّقظ ػاً ومتنبّه ػاً ب ػػأ ّف ى ػػذه العملي ػػة الروائيّػػة ال تع ػػدو أف تك ػػوف س ػػوی م ػ ّ
ختييليّ ػػة ،فيتجنّ ػػب السػ ػػقو َط يف ش ػػرؾ األوىػ ػػاـ ،وال ف ػ ّػق لػ ػػو أف يستس ػػلم عػ ػػن طري ػػق االنػ ػػدماج يف
نص واخل ػػروج والتم ػ ّػرد
العػػامل النفس ػ ّػي لشخص ػػوص الروايػػة دلعاناهت ػػا العاطفيّػػة .وىػػذا ال ػػدخوؿ إل ػی ال ػ ّ

علی الػدور ادلرسػوـ لػو مػن جانػب الكاتػب ال يثػري االسػتغراب والدىشػة يف ذىػن ادلتل ّقػي ،وىػذا ىػو

مػػا ترمػػي الواقعيّػػة السػػحريّة إليػػو .ففػػي ى ػػذا اخلػػروج ،الكاتػػب يتل ّقػػي أبطػػاؿ شخصػػياتو يف الرواي ػػة،
وتنمحي احلػواجز بػني الواقػع واخليػاؿ ،وتلغػی حػدودمها إلػی ح ٍػد يصػبح الواقػع جػزءاً مػن ىػذه اللعبػة
الفنيّػ ػػة التخييليّػ ػػة .وىػ ػػي خاص ػ ػػيّة تلجػ ػػأ إليهػ ػػا الواقعيّػ ػػة الس ػ ػػحريّة إلظهػ ػػار مجاليػ ػػات الروايػ ػػة وإب ػ ػراز
اقعي بادلتخيّػػل واختالطهمػػا ،وامنحػػاء احلػػدود الفاصػػلة بينهم ػػا،
حيويّتهػػا وفاعليّتهػػا ،أي تػػداخل ال ػو ّ
وذلذا ال ميكن فصل الواقع عن اخلياؿ.

وم ػػن األس ػػاليب ال ػػيت م ػػن ش ػػأّنا أف تع ػ ّػزز الطبيع ػػة ادلع ّق ػػدة للعالق ػػة ب ػػني التخيي ػػل والواق ػػع ى ػػي
ػنص بوصػ ػػفهم شخوص ػ ػاً أدبيّػ ػػة يف عػ ػػامل التخييػ ػػل ،وجعػ ػػل
«تضػ ػػمني أبطػ ػػاؿ احليػ ػػاة احلقيقيّػ ػػة يف الػ ػ ّ

ش ػػخوص الرواي ػػة تتفاع ػػل معه ػػم أو تف ّك ػػر بأن ػػاس يعل ػػم الق ػػارئ ّأّن ػػم موج ػػودوف يف الع ػػامل احلقيق ػ ّػي
خ ػػارج ع ػػامل الرواي ػػة» (ولسدددابك .)75 6وإذا أمعن ػػا النظ ػػر يف رواي ػػة "رآل ػػف رزؽ اهلل يف ادل ػػرآة" صل ػػد أ ّف
شخصػػية رآلػػف ىػػي شخصػػية حقيقيّػػة يف عػػامل الواقػػع« :نَػ َعػػت أمػػس اجلامعػػة اللبنانيّػػة أسػػتاذ علػػم
الػػنفس يف كلّيّػػة اآلداب الػػدكتور رآلػػف رزؽ اهلل الػػذي قض ػی يف حػػادث غػػامض يف زللّػػة الروشػػة»
(جددابر .)71 67553 ،فمػػن جهػػة ،ضلػػن نػػری «أ ّف الشخصػػية الروائيّػػة غػػري موجػػودة ،أل ّف القػػارئ يعػػرؼ
ّإّن ػػا مبتدع ػػة م ػػن قِبَػػل ادلؤلّػػف» (سددداٍها .)75 67171 ،وم ػػن جه ػػة أخ ػػری ،ف ػ ّف ى ػػذه «الشخص ػػيات
توج ػػد يف ع ػػامل الرواي ػػة بط ػػرؽ دتك ػػن الق ػػارئ م ػػن مناقش ػػتهم بوص ػػفهم أناسػ ػاً حقيقي ػػني ،وق ػػد ت ػػرتؾ
الشػػخوص انطباعػػات قويّػػة عنػػد ظهورىػػا بوصػػفهم أبطػػاالً مػػن احليػػاة الواقعيّػػة« (ولسدددابك .)75 6فقػػد
يقػػوـ الروائػ ّػي ،يف ىػػذه الروايػػة ،بالتح ػ ّدث مػػع بطػػل قصػػتو رآلػػف ،يقػػوؿ« :ابتسػػم يل :كيػػف أقػػدر

إّن فقػػط شػػخص يف منامػػك .رلػ ّػرد خيػػاؿ»
ػت موجػػوداً .أمل تػػدرؾ ذلػػك بعػػد؟ ّ
أف أكرىػػك وأنػػا لسػ ُ
(جدددابر .)53 67553 ،إض ػػافة عل ػی ىػػذا ،ن ػػری يف ىػػذه الرواي ػػة أ ّف الشخص ػػيات تتمػ ّػرد عل ػی ادلؤل ػػف،
و«أنّػػو مل يع ػػد ميل ػػك س ػػلطة ناف ػػذة جتاىه ػػا وي ػػتحكم يف مص ػػائرىا ،ويرس ػػم ذل ػػا وجودى ػػا ،وفملّه ػػا
ػررت الشخصػػيات مػػن ىيمنتػػو ،وزعزعػػت إرادتػػو يف الػػتحكم حبياهتػػا يف الػػنص
أفكػػاره ورؤاه ،فقػػد حتػ ّ
الروائ ػػي» (ولسدددَٗلن ،)712-711 67173 ،و«اص ػػطداـ البط ػػل الشخص ػػية الومهيّ ػػة م ػػع ادلؤل ػػف مب ػػدعها
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الػػذي ش ػػكلها ،ومنحهػػا تفاص ػػيل وجودىػػا يرم ػػز إ خلخل ػػة فكػػرة ادلرك ػػز ،وانتقادىػػا ،ويف ػػتح نواف ػػذ
لقبػػوؿ فكػػرة التغيػػري ونبػػذ ادلسػػلمات ،وتقبػػل فكػػرة اعػػتالء اذل ػوامش أيػػا كانػػت؛ عػػروش السػػلطة أيػػا
كانػػت أيض ػاً ،وس ػلب ادلراك ػػز نفوذى ػػا ،وس ػػيطرهتا» (ولسدددابك .)712 6ضل ػػو م ػػا ج ػػاء يف ى ػػذه الرواي ػػة،
فشخصػػية رآلػػف ال تقبػػل دعػػوة الكاتػػب للجلػػوس وال جتيبهػػا عامػػدةً إل ػی تقػػويض سػػلطة السػػارد:

ػت القرفصػػاء عل ػی الس ػرير ،ودعوتػػو للجلػػوس قػػريب– .ال ،ثيػػايب مبلّلػػة– .غػػرفيت كلّهػػا مبلّلػػة.
«جلسػ ُ
إّنػا تصػلح ألف تكػوف بئػراً .اجلػػس .مل جيلػس .نظػػر حواليػو كأنّػػو يبحػث عػػن شػيء» (جددابر67553 ،
ّ
.)51

فع ػػرب ى ػػذه التقني ػػة ،يس ػػعی الروائ ػػي أف يسػ ػ ّد الفػ ػراغ ادلوج ػػود ،ومي ػػؤل ثغػ ػرات الرواي ػػة هب ػػذا التم ػ ّػرد
بالتأمػػل ،أل ّف الروايػة حتمػل يف بطنهػػا الرسػالة الػيت يريػػد
واخلػروج ،ك ّ
ػأّن بػادلؤلّف يضػػغط علػی ادلتل ّقػي ّ
ػزوده مبعلوم ػ ٍ
ػات كث ػػريةٍ تس ػػوقو ضل ػػو
الكات ػػب توص ػػيلَها إلػ ػی الق ػػارئ ،وىك ػػذا ،تف ػػتح ل ػػو استبص ػػاراً ي ػ ِّ
التفكري.
مخاطبة القارئ مباشرة
ال فػ ّػق للمتلّق ػػي أف يستسػػلم ع ػػن طريػػق االن ػػدماج البسػػيط يف الع ػػامل النفسػػي لشخص ػػيات الرواي ػػة
ادليتاقصػػي «يقػػوـ بتحويػػل دور ادلتلّقػػي مػػن متلػ ٍػق خامػػل كسػػوؿ يتػػأثّر
دلعاناهتػػا العاطفيػػة ،فالتجريػػب
ّ
بكػ ّػل مػػا ي ػراه أو يسػػمعو ،إل ػی مسػػتطلع دائػػم التسػػاؤؿ حػػوؿ مػػا رآه أو عػػو ،وبػػذلك يصػػبح دور
ػين إثػػارة األسػػئلة ،بوصػػفو عم ػالً فنيّػاً ،ولػػيس التعبػػري عػػن ذاتيػػة ادلؤلػػف»
العمػػل الفػ ّ

(ولخسعلددٖ67177 ،

 .)717فػػادلؤلف اطػػب القػػارئ مباشػػرة ،حتّ ػی ال ينػػدمج ادلتلّقػػي مػػع األحػػداث ،أو مػػع الشخصػػية
ان ػػدماجاً مينع ػػو م ػػن ال ػػوعي بواقعي ػػة تل ػػك األح ػػداث ،وحتّ ػی يبق ػی ذىن ػػو متي ّقظ ػاً ومتنّبه ػاً ب ػػأ ّف ى ػػذه
العملية الروائية ال تعدو أف تكوف سوی مادة ختييلية ،فيتجنّب السقو َط يف شرؾ األوىاـ.
فنجػد الروائػ ّػي ،يف روايػػة رآلػػف رزؽ اهلل يف ادلػػرآة ،ي ّكلػػم القػػارئ عامػػداً إلػی إشػراكو يف احلػػدث،
فيقػػوؿ لػػو« :تػػذ ّكر فقػػط أنّػػك ارتكبػػت خطػػأ فادح ػاً حػػني اعتػػربت الكػػالـ وسػػيلة إنب ػاء .الكػػالـ ال

ينبػػو بقػػدر مػػا يشػ ّػوه .إنّػػو ،كمػػا تعػػرؼ يػػا قػػارئي ،مػػن أبػػرز أدوات الكػػذب .تػػزف األكاذيػػب عل ػی
أنواعه ػػا» (جددددابر .)777 67553 ،والكات ػػب ،يف ى ػػذه القطع ػػة ،يقػ ػ ّدـ خطاب ػ ػاً مباشػ ػراً للق ػػارئ ألج ػػل
خلخلػػة ثوابتػػو الفنيّػػة والفكريّػػة لكػػي يكػػوف ادلتل ّقػػي أكثػػر فاعليػػة إزاء أحػػداث الروايػػة عػػرب تشػػكيل

ى ػػذه العالق ػػة .ف ػػادلؤلّف اط ػػب الق ػػارئ مباش ػػرة ،وبي ػػده خي ػػوط اللعب ػػة الس ػػردية بكامله ػػا« :تع ػػرؼ
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جيّػداً –أيّهػا القػارئ -أنّػو كػػاف مثلػك» (ولسددابك .)775 6فليسػت االسػػتجابة انفعاليّػة مػن قِبَػل القػػارئ

بػػل تشػػكل عالقػػة تفاعليّػػة تبادليّػػة بػػني الكاتػػب وقارئػػو يف عمليػػة إنتػػاج ادلعن ػی .إذف ،ىػػذا اإلفصػػاح
ادلباشػػر ،واإلعػػالف الص ػريح يف سلاطبػػة القػػارئ ىػػي تقنيػػة جلػػذب اىتمامػػو وانتباىػػو« :ىػػل أدركػػت -

يػػا قػػارئي -حلظػػة أنّػػو يسػػمح لػػك بصػػياغة مجػػل ال تعػ ّػرب عػػن مشػػاعرؾ وال عػػن الواقػػع؟»
ِ
 .)777ويف مكاف آخر« :أرـ أمتعتك كلّها يف حبر النسياف» (ولسابك.)777 6

(ولسدددابك6

ومػػن خػػالؿ ىػػذه ادلخاطبػػة ميػػنح السػػارد للقػػارئ دوراً ووظيف ػةً وإسػػهاماً لينجػػز ادلعنػی .فالكاتػػب
يسػػعی إل ػی إيهػػاـ قارئػػو بواقعيػػة روايتهػػا أو إقنػػاع قارئػػو بػػأ ّف العػػامل ادلصػػور يف الروايػػة ىػػو عػػامل الواقػػع
ػود أف
بعينػػو ،بتنقػػل القػػارئ مػػن العػػامل ادلتخيّػػل إل ػی العػػامل ادلعػػيش ،فكأنّنػػا هبػػذه الروايػػة التجريبيّػػة «تػ ّ
يبقی القارئ منغرسػاً يف عػامل الواقػع ادلعػيش أكثػر مػن انغماسػو يف عػامل الفػن» (ولواضدٖ.)41 67114 ،
ػدخل متحػ ػ ّدثاً ع ػػن نفس ػػو ،وع ػػن دوره يف الع ػػامل
فيتب ػػدد اإليه ػػاـ،
وتتكس ػػر مقومات ػػو ،أل ّف الػ ػراوي يت ػ ّ
ّ
التخييلػ ػػي ،مبػ ػػدياً مالحظػ ػػات حػ ػػوؿ كػ ػ ّػل شػ ػػيء يتصػ ػػل بعمليػ ػػة التػ ػػأليف .بعبػ ػػارة أخػ ػػری ،الروايػ ػػة

عم ػػا يقػ ػرأ أو مراقب ػاً دل ػػا يقػ ػرأ»
ادليتاقص ػػيّة «ى ػػي حريص ػػة علػ ػی إبقائ ػػو (الق ػػارئ) منفصػ ػالً بدرج ػػة م ػػا ّ

ػنص لك ػػي مينح ػػو فاعليػ ػةً يف
(ولسدددابك .)775 6فه ػػو يرّك ػػز عل ػی دور الق ػػارئ الفاع ػػل يف عملي ػػة بن ػػاء ال ػ ّ
ػنص) ويب ػػيح التأوي ػػل والتفس ػػري« ،ألنّػ ػو جيم ػػع دور ادلؤل ػػف والق ػػارئ والناق ػػد مع ػ ػاً»
تولي ػػد معن ػ ػی (ال ػ ّ
ػاقص يبع ػػد ادل ػػروي ل ػػو ع ػػن من ػػابع االس ػػتغراؽ
(وددددرٗ )17 67117 ،؛ أي م ػػن جه ػػة أخ ػػری« ،فادليت ػ ّ

العػػاطفي يف ادلبن ػی احلك ػػائي ،وال ػراوي ف ػػاوؿ إبعػػاد القػػارئ عن ػػو وكسػػر اإليه ػػاـ ،وتػػذكريه دائم ػاً أ ّف
عملػػو ىػػو زلػػض خي ػاؿ الغػػري» (كاهدد ٍهحوددَ  .)731 67171 ،واذلػػدؼ مػػن ذلػػك ،إحػػداث التػػأثري
ادلطلػوب يف ادلتلّقػػي ،ليخلػق جػ ّػواً مػن التعػػايش اإلجيػايب ،والتفاعػػل ادلثمػر ،واحلػوار البنّػاء بػػني ادلؤلّػػف
عمػػا يتمتّػػع بػػو
والقػػارئ .أل ّف «ادلتل ّقػػي يعيػػد إنتػػاج الػ ّ
ػنص مػػن جديػػد وإ ّف لػػو مكانػػة سػػامقة ال تقػ ّػل ّ
خالقػ ػاً يض ػػيء
ػنص تف ػػاعالً ّ
ادلب ػػدع» (ع٘سدد دٖ .)5 67177 ،فػ ػ ّف «الق ػػارئ ذات واعي ػػة تتفاع ػػل م ػػع ال ػ ّ

جوانبَػػو ،ويسػػرب أغػو َاره ،ومينحػػو حيػػاةً جديػػدةً» (ولسددابك .)77 6والقػػارئ يػػدرؾ منػػذ حلظػػة بدايػػة الروايػػة
«أنّػو بصػػدد عمػػل ختييلػ ّػي ،وال ميكنػو أف يتجػػاوز مركبػػات عادلنػػا ويلغػي الصػػلة مػػع ادلرجعيػػة الواقعيّػػة.
وإمنػػا مػػن بػػاب
لكػػن ذلػػك ىػػو القصػػد الظػػاىر فقػػط .فاالبتعػػاد عػػن الواقػػع لػػيس مػػن بػػاب القطعيػػةّ .
ػب يف توثيػػق
توثيػػق الصػػلة معػػو» (حوددد .)777 67177 ،و«كػ ّػل ىػػذا التعقيػػد ىػػو ملمػػح ميتاقصػ ّػي يصػ ّ
الصػػلة بػػني الواقػػع واخليػػاؿ ،ويؤّكػػد درجػػة االلتحػػاـ بينهمػػا ،مػػن خػػالؿ العالقػػات احلواريّػػة التبادليّػػة
41

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ ،54ربيع 1399

بػػني شػػخوص الروايػػة وادلؤلّػػف» (ولسددابك .)772 6فػػادلتل ّقي عػػرب ىػػذه التقنيػػة يػػدخل يف متاىػػات السػػرد

وردىاتو.

المفارقة التناصية
يعت ػػرب التن ػػاص م ػػن ادلص ػػطلحات األساس ػػيّة يف النظري ػػة األدبي ػػة ادلعاص ػػرة .والتن ػػاص ى ػػو «آلي ػػة م ػػن
األديب بوصػ ػػفو شػ ػػكالً مجاليّػ ػاً متميّ ػ ػزاً وبػ ػػني إمكانيػ ػػة
آلي ػػات التوظيػ ػػف وحلقػ ػػة الوصػ ػػل ب ػػني الػ ػ ّ
ػنص ّ
اس ػػتيعاب ى ػػذا ال ػػنص دلعطي ػػات ى ػػي يف الواق ػػع مرجعيت ػػو األس ػػاس» (ورهددددا .)711- 712 67551 ،
ػدي احلػػديث قػد ظهػػر للمػػرة األولػی يف منتصػػف السػػتينيات مػػن
وادلتفػق عليػو أ ّف ىػػذا ادلصػػطلح النقػ ّ
القػرف ادلاضػػي علػی يػػد الباحثػة جوليػػا كرسػتيفا

(Julia

 )Kristevaيف إطػػار حبوثهػا السػػيميائية .فهػػذه

التقني ػػة اجلماليّػػة تس ػػعی إل ػی إنش ػػاء عالق ػػة م ػػا ب ػػني النص ػػني ،وى ػػي م ػػا أس ػػهمت يف عملي ػػة التل ّق ػػي.

و«كلّمػػا زادت ثقافػػة القػػارئ واتسػػاع مداركػػو ونشػػاط ذاكرتػػو ،كػػاف الػػنص ادلقػػروء أكثػػر اشػػتباكاً مػػع
ػاقص
نصػػوص أخػػری سػػابقة أو بن ػی أو أنسػػاؽ لغويّػػة» (شددباًِ .)777 67115 ،لقػػد أشػػاروا منظّػػرو ادليتػ ّ
ػنص والشخصػػيات ادلتضػػمنة تشػػري دائمػاً إل ػی
إلػی أنّػػو «يػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً بالتناصػػية .حيػػث أ ّف الػ ّ
نصػوص أخػػری دلػػؤلّفني آخػرين» (سدداٍها .)71 67171 ،فهػػذه النصػػوص «بتضػػمينها تلميحػػات تناصػػية

واقتباسػ ػػات م ػ ػػن نص ػ ػػوص وخطابػ ػػات أخ ػ ػػر ،وتوض ػ ػػح فك ػ ػػرة أ ّف النصػ ػػوص تتح ػ ػ ّدث إل ػ ػی بعض ػ ػػها
وتضيء بعضها البعض إلی األبد» (ولسابك.)72 6

و«ذل ػػك الق ػػارئ ال ػػذي اعت ػػاد علػ ػی أف تقػ ػ ّدـ ل ػػو ال ػػدالالت اجل ػػاىزة ،وك ػػاف ق ػػادراً علػ ػی التنبّ ػػؤ
باجتاى ػػات الرؤي ػػة وس ػػريورهتا ،ب ػػات علي ػػو أف يب ػػذؿ جه ػػداً مض ػػاعفاً للوص ػػوؿ إل ػ ػی ال ػػدالالت مػ ػػن
ّ
خ ػػالؿ ال ػربط ب ػػني نص ػػني متباع ػػدين ظاىريّ ػاً ،وليكش ػػف فيم ػػا بع ػػد أنّػػو مل يك ػػن ص ػػادقاً يف توقعات ػػو
وتنبّؤاتػػو ،وىػػو مػػا ف ّقػػق حلظػػة اإلدىػػاش» (شدددباًِ ،)777 67115 ،تلػػك اللحظػػة الػػيت تكػػوف مػػن أىػ ّػم
ركػ ػػائز خل ػ ػػق الواقعيّػ ػػة السػ ػػحريّة .وتُع ػ ػػد ادلفارق ػ ػػة التناص ػ ػػيّة إحػ ػػدی اآللي ػ ػػات األساس ػ ػػيّة يف تش ػ ػػكيل
الروايػػات الواقعيّػػة السػػحريّة .يوظػػف الكاتػػب ربيػػع جػػابر ،يف روايتػػو ىػػذه ،حشػػداً مػػن روايػػة "ألػػيس
يف بػػالد العجائػػب" فتنفػػتح الروايػػة ،بػػذلك ،عل ػی فضػػاءات واسػػعة مػػن الػػدالالت وادلعػػاّن« :نػػدعو
السػػاعني إل ػی اكتشػػاؼ ادلعن ػی ،وادلقبلػػني تالي ػاً عل ػی االنتحػػار ،إل ػی التمثّػػل مبوقػػف ادللػػك الػػذي ق ػرأ
يف "ألػػيس يف بػػالد العجائػػب" قصػػيدة األرنػػب األبػػيض اخلالي ػة مػػن ادلعػػاّن ،فاسػػتنتج بابتهػػاج" :إذا
ػطرين للبحػػث
كانػت القصػيدة ال تتض ّػمن ّ
أي معنػی ،فهػذا لِّصػنا مػن مهػػوـ كثػرية ،إذ ال نعػود مض ّ
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عػػن معنػی"» (جددابر .)77 67553 ،فهػػذا التنػػاص ادليتاقصػ ّػي مػػع روايػػة "ألػػيس يف بػػالد العجائػػب" أتػػاح
لربيػػع جػػابر توليػػد معػػاّن جديػػدة ،وخلػػق مسػػتويات متعػػدده مػػن التأويػػل عػػرب كشػػف عالقػة التفاعػػل
واالشػػتقاؽ بػػني النصػػني .فرآلػػف يشػػبو بطػػل قصػػة ألػػيس يف بػػالد العجائػػب .وهبػػذا ،يقػػيم الكاتػػب

تناص ػاً مػػا بػػني روايتػػو مػػن جهػػة ،وقصػػة ألػػيس يف بػػالد العجائػػب مػػن جهػػة أخػػری .والكاتػػب يشػػري

إلػی بعػػض مػػا ورد يف قصػػة ألػػيس يف بػػالد العجائػػب ،فيقػػوؿ« :احلفػػرة عميقػػة ج ػ ّداً .أخػػذت الفتػػاة
تتمس ػػك ب ػػالرفوؼ فل ػػم
هت ػػوي .ع ػػن جوانبه ػػا رف ػػوؼ .عل ػ ػی الرف ػػوؼ أكػ ػواب وكت ػػب .حاول ػػت أف ّ
مؤخرهتا باألرض» (ولسابك.)37 6
يقدر .وفكر ّأّنا لن تتوقّف عن اذلبوط أبداً .مثّ ارتطمت ِّ
فالكاتػ ػػب ،يف ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػن التجريػ ػػب ،يقػ ػػوـ بػ ػػالتعليق عل ػ ػی الكتابػ ػػات الروائيػ ػػة لغػ ػػريه مػ ػػن
الكتّػػاب .و«يسػػتفيد القػػارئ مػػن ىػػذه الكتابػػات بشػػكل مػػزدوج :فهػػو يسػػتطيع أف يتّخػػذ مػػن ادل ػواد

ػدي نق ػػاط ارتك ػػاز يع ػػود منه ػػا إلػ ػی ادلس ػػتوی النص ػ ّػي ،ليعي ػػد
ادلنش ػػورة يف ى ػػذا ادلس ػػتوی النص ػ ّػي البع ػ ّ
تشػكيل داللتػو العامػة مػن خػػالؿ فعػل الداللػة ادلتكػررة أو تقنيػة القػػارئ اجلػواؿ .ويفيػد القػارئ أيضػاً
يف فهػػم أعمػػق للنصػػوص الروائيػػة لػػنفس الكاتػػب الناقػػد» (حودددد .)743 67177 ،فالكاتػػب عػػرب ىػػذه

التقنيػػة يػػنجح أف يضػػيف إل ػی روايتػػو بُعػػداً مجاليّ ػاً وفنيّ ػاً يػػدىش ادلتل ّقػػي ويسػػوقو إل ػی ادلعرفػػة وذكػػاء
التأويػػل .وىػػذا االستحضػػار للروايػػة الغائبػػة يقػػود القػػارئ إل ػی اكتشػػاؼ عالقػػات نصػػيّة جديػػدة بػػني
الروايتني مينحو معرفةً عميقةً عن احلياة والوجود.
وق ػػد ت ػػدخل الرواي ػػة يف ب ػػاب التن ػػاص م ػػن زاوي ػػة أخ ػػری م ػػن الزواي ػػا ،ع ػػرب ذك ػػر أ ػػاء حقيقيّ ػػة

لكتّ ػ ػػاب آخ ػ ػ ػرين« :أكث ػ ػػر م ػ ػػن مف ّك ػ ػػر وكات ػ ػػب اعتق ػ ػػد أ ّف الس ػ ػػعادة تكم ػ ػػن يف اكتش ػ ػػاؼ معن ػ ػ ػی
للحي ػ ػػاة ...أي يف اس ػ ػػتنتاج ق ػ ػػانوف ض ػ ػػع ل ػ ػػو تسلس ػ ػػل األح ػ ػػداث احلياتيّػ ػػة .وق ػ ػػد أق ػ ػػدـ الكات ػ ػػب
األمريكػ ّػي إرنسػػت مهنغ ػواي عل ػی االنتحػػار ال لشػػيءّ ،إال أل ّف احليػػاة مل تسػػتجب دلتطلّباتػػو ،أي دلػػا
كػاف يتوقّعػػو منهػػا .كمػػا أف ِّ
ادلفكػرين الوجػػوديّني (نػذكر مػنهم كيػػري كيغػػارد ،دوستويفسػػكي ،وكػػامو)

قػػد عكف ػوا عل ػی مشػػكلة النتػػائج ادلرتتّبػػة عل ػی غيػػاب ادلعن ػی» (جدددابر .)77 -77 67553 ،فربيػػع جػػابر
ال ػػذي يكت ػػب ع ػػن إلي ػػاس خ ػػوري يس ػػهم يف زي ػػادة فه ػػم الق ػػارئ لرواي ػػات خ ػػوري أيض ػ ػاً« :كن ػػت
أحس ػػب ،بس ػػبب م ػػن مقال ػػة إلي ػػاس خ ػػوري وبع ػػض ادلق ػػاالت األخ ػػری ،أ ّف رآل ػػف رمػ ػی نفس ػػو م ػػن
ػدي ىػػي الػػيت جعلتػػين إعتقػػد أ ّف رآلػػف رمػی نفسػػو
الصػػخرة؛ ف شػػارة إليػػاس خػػوري إلػی حػػاجز حديػ ّ

خري ،ومػػن مثّ السػػباحة إل ػی الصػػخرة ،عليػػك ّأوالً
مػػن الصػػخرة .فللنػػزوؿ حتّ ػی ّنايػػة اللسػػاف الص ػ ّ
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ػدي األزرؽ اللّػػوف» (ولسدددابك .)714 6وربيػػع جػػابر هبػػذا التص ػريح ادليتاقصػ ّػي
أف تتجػػاوز احلػػاجز احلديػ ّ
يتحػ ػ ّدث ع ػػن إلي ػػاس خ ػػوري« :ق ػػاؿ األب :ىن ػػاؾ ش ػػخص آخ ػػر م ػػن ص ػػحيفة "النه ػػار" ،أعرف ػػو.
وبيتػػو قريػػب منّػػا .ا ػػو اليػػاس اخلػػوري» (ولسددابك .)15 6ويف موضػػع آخػػر يتح ػ ّدث عػػن غالػػب ىلسػػا:
«يف داخػل الكومودينػة كنػػت قػد وجػػدت مغلِّقػاً قػػدمياً وضػعت فيػػو صػوراً لغالػػب ىلسػا ومل ألبػػث أف
نسػػيتها» (ولسدددابك .)774 6وغالػػب ىلس ػػا روائ ػ ّػي أردّنّ ،ع ػػاش حيات ػػو مت ػػن ّقالً م ػػن منف ػی إل ػی آخ ػػر.
فالكات ػػب يتح ػ ّدث ع ػػن أعم ػػاؿ غ ػػريه م ػػن الكتّػػاب« :ل ػػيس وجه ػػو عج ػػوزاً .لكنّػػو عج ػػوز ،عج ػػوز،
عجوز  ...كما يف قصة "حزف األب" يمود تيمور» (ولسابك.)11- 17 6
إ ّف توظي ػػف ى ػػذه ادلفارق ػػة التناص ػػيّة مل ي ػػرد عبثػ ػاً يف الرواي ػػةّ ،إمن ػػا ح ػػدث ذل ػػك ،نتيج ػػة احتف ػػاؿ
الكات ػػب ب ػ ػػأمهيّة ى ػػذا التع ػػالق النص ػ ّػي والرتكي ػػز علي ػػو ،للحيلول ػػة دوف س ػػقوط ادلتل ّق ػػي حت ػػت ىيمن ػػة

العواطػ ػ ػػف وادلشػ ػ ػػاعر .فالتنػ ػ ػػاص ينقػ ػ ػػل القػ ػ ػػارئ مػ ػ ػػن مػ ػ ػػأزؽ ىػ ػ ػػذا التمػ ػ ػػاىي النػ ػ ػػابع مػ ػ ػػن العاطفػ ػ ػػة
التأمػػل والتػدبّر ،ويدفعػو إلػی البحػث عػن وجػػوه احلقيقػة ادلختبػػو
واإلحسػاس ،إلػی آفػػاؽ أرحػب مػن ّ
وراء الع ػ ػػامل ادلنش ػ ػػود .ويتض ػ ػػح م ػ ػػن ذل ػ ػػك ،أ ّف ربي ػ ػػع ج ػ ػػابر يف ى ػ ػػذه الرواي ػ ػػة ،باعتم ػ ػػاده التقني ػ ػػات
ادليتاقصيّة ،قد فتح النص علی عوامل وآفاؽ ترسو إلی جتربة جديدة للواقعية السحريّة.

النتيجة
ػحري ضلػػو بنيػػة نصػػيّة
ػين ادليتاقصػ ّػي ،يف بعػػض الروايػػات السػػحريّةّ ،
يوجػػو السػػرد السػ ّ
إ ّف التجريػػب الفػ ّ
إبداعيّػػة منف ػػردة ،ويشػ ػ ّكل خصوص ػػية متف ػػردة ذل ػػا .فه ػػو ف ػ ّػرر الرواي ػػة الس ػػحريّة م ػػن القي ػػد التخييل ػ ّػي
الصػػرؼ ،ويكسػػر الػػوىم بػػو ،يف ٍ
آف يػػدفع الواقػ َػع إل ػی آفػػاؽ التخيّػػل ب ضػػفاء نكهػػات واقعيّػػة عل ػی
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ادلكونػػات التخيّليّػػة ،ليخ
ًّ
ّ
ّ
ّ
والق ػػارئ ،وذل ػػك إلبق ػػاء سليل ػػة ادلتلّق ػػي يف حال ػػة م ػػن اليقظ ػػة وتوجيه ػػو ص ػػوب ادلش ػػاركة الفاعل ػػة مب ػػا
يعػػرض أمامػػو مػػن أحػػداث متناقضػػة .فػ ّف ىػػذه البنيػػة اإلبداعيّػػة باعتمػػاد رلموعػػة آليػػات فنيّػػة وركػػائز

مجاليّة تُوفِّر األرضية لتشكيل بنية سحريّة يف غاية التعقيد.
مكون ػػات الواقعيّ ػػة الس ػػحريّة
ورواي ػػة "رآل ػػف رزؽ اهلل يف ادل ػػرآة" ى ػػي نت ػػاج ى ػػذا التػ ػزاوج اخل ػ ّػالؽ ب ػػني ّ
ػاقص ،وفيهػ ػػا ابتك ػ ػػارات مجاليّػ ػػة تُض ػ ػػاؼ إل ػ ػی مس ػ ػػرية الروايػ ػػة العربيّػ ػػة .فلآللي ػ ػػات
وآليػ ػػات ادليت ػ ػ ّ
ادليتاقصػػيّة دور فاعػػل يف إعطػػاء ى ػػذه الروايػػة أبعػػاداً جديػػدة جتعله ػػا ّ
أدؽ تصػػويراً وأكث ػر تعقي ػػداً
يف التعبػػري عػػن األمػػور .ويف ىػػذه الروايػػة ،فػػاوؿ الكاتػػب مسػػتعيناً مػػن تقنيػػات الروايػػة مػػا بعػػد
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اقعي وادلتخيّػػل عػػن طريػػق اسػػتخداـ بعػػض اآلليػػات ادليتاقصػػيّة
احلداثػػة أف يغػ ّػري العالقػػة بػػني ال ػو ّ
األربعػػة ،وىػػي :التطفػػل بػػالتعليق عل ػی الكتابػػة ،وتػػوريط الكاتػػب نفسػػو مػػع الشخصػػية الروائيػػة،
وسلاطب ػػة الق ػػارئ مباش ػػرة ،وادلفارقػ ػػة التناص ػػيّة .فالكات ػػب هب ػػذا االسػ ػػتخداـ يري ػػد إزل ػػاء احلػ ػػدود
الفاصػػلة بػػني الواقػػع واخليػػاؿ ،لكػػي تصػػبح واقعيّػػة انتحػػار رآلػػف جػػزءاً مػػن لعبتػػو اخلياليّػػة ،عػػرب

تشػػكيل تركيبػػة ختييليّػػة ميتاقصػػيّة موازيّػػة أو بديلػػة عػػن ى ػػذا الواقػػع ادلأس ػػاوي .وكلّمػػا اس ػػتثمرت
ِ
ػاقص ،تعػػددت الوسػػائل الػػيت يسػػتعني ادلؤلّػػف هبػػا
روايػػة رآلػػف رزؽ اهلل التقنيّػػات الػػيت أفرزىػػا ادليتػ ّ
لتحريػػر ادلتل ّقػػي مػػن كثػػري القيػػود الػػيت حتػػوؿ دوف أف تؤخػػذ مأخػػذ اجل ػ ّد مػػن جانبػػو ،عػػرب حتطػػيم
ظػػاىرة االنػػدماج وتقػػويض مبػػدأىا ،والتجنّػػب مػػن التمػػاىي بالشخصػػيّات .فاآلليػػات ادليتاقصػػيّة
ػعوري الن ػػابع مػػن اإلحس ػػاس،
ػاطفي والتم ػػاىي الشػ ّ
تنقػػل الق ػػارئ مػػن م ػػأزؽ ىػػذا االس ػػتغراؽ العػ ّ

التأمػ ػػل والتػ ػػدبّر .وىكػ ػػذا اسػ ػػتطاع ربيػ ػػع جػ ػػابر،
إل ػ ػی آفػ ػػاؽ أرحػ ػػب مػ ػػن التفاعػ ػػل والتجػ ػػاوب و ّ
ػحري ،أف فػ ػػوؿ مفػ ػػاىيم ادلػ ػػوت واحليػ ػػاة إل ػ ػی قضػ ػػية
بتوظيػ ػػف آليػ ػػات ادليتػ ػ ّ
ػاقص يف نسػ ػػيج سػ ػ ّ

ػائي ذلػػذه الروايػػة ،جيػػب أف ينظػػر إليػػو ك ليػػة سػػرديّة
عامػػة .فادليتػ ّ
إنسػػانيّة شػػاملة ّ
ػاقص ك طػػار بنػ ّ
لتوليػػد صػػيغ فكريّػػة جديػػدة حتػ ّػرؾ سليلػػة القػػارئ الػػذي يبحػػث عػػن معن ػی جديػػد للزمػػاف واحليػػاة
والوجود ،يف آثار ربيع جابر.

المصادر
أ) الكتب
القص ،دراسات ما بعد احلداثة،
القص ،ضمن كتاب مجاليات ماوراء ّ
اورلوفسكي ،فيكتوريا (8070ـ) ،ماوراء ّ
ترمجة أماّن أبو رمحة ،دمشق :دار نينوی.
بوشعري ،الرشيد (=807ـ) ،منهج ادليتاسرد يف الرواية اخلليجيّة ،القاىرة :دار صفصافة للنشر والتوزيع.
ثامر ،فاضل (8079ـ) ،ادلبنی ادليتاسردي يف الرواية ،الطبعة األولی ،سوريا :دار ادلدی للثقافة والنشر.
ػاقص يف الرواي ػ ػػة العربيػ ػػة "مرايػ ػػا السػ ػػرد النرجس ػ ػػي" ،الطبعػ ػػة األول ػ ػی ،د .ـ :رلتم ػ ػػع
زلمػ ػػد (8077ـ) ،ادليتػ ػ ّ
محػ ػػدّ ،
القا ي للغة العربية وآداهبا.
احلمداوي ،مصطفی (;807ـ) ،غابرييل غاسيا ماركيز يف دائرة الواقعيّة السحريّة ،القاىرة :األدىم.
خريس ،أمحد (8007ـ) ،العوامل ادليتاقصية يف الرواية العربية ،الطبعة األولی ،بريوت :دار الفارايب.
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ػص،
ػص تقانػ ػػة واقعيّػ ػػة الػ ػػوعي الػ ػػذا  ،ضػ ػػمن كتػ ػػاب مجاليػ ػػات مػ ػػاوراء القػ ػ ّ
سػ ػػاوما ،ىيػ ػػي (8070ـ) ،مػ ػػاوراء القػ ػ ّ
دراسات ما بعد احلداثة ،ترمجة أماّن أبو رمحة ،دمشق :دار نينوی.
ػنص) ،الق ػػاىرة :األكادميي ػػة احلديث ػػة للكتّػ ػػاب
زلم ػػد (8078ـ) ،البح ػػث ع ػػن ادلغ ػػزي (جت ػػارب يف قػ ػراءة ال ػ ّ
العب ػػدّ ،
اجلامعي.
ّ

الفين ،القاىرة :دار الغريب للطباعة والشر.
عبداحلميد ،شاکر وآخروف (<800ـ) ،دراسات نفسيّة يف التذوؽ ّ
العيد ،مينی (8077ـ) ،الرواية العربية ادلتخيّل وبنيتو الفنيّة ،بريوت :دار الفارايب.
عيسی ،فوزي سعد (?800ـ) ،الواقعيّة السحريّة يف الرواية العربية ،القاىرة :دار ادلعرفة اجلامعيّة.
عيسی ،ىشاـ الشيخ ( 8079ـ) ،براءة النص ،مقاالت يف النقد احلديث ،لبناف :دار الكتب العلمية.
تطور الرواية احلديثة .ترمجة وتقدمي لطفيّة الدليمي ،ط  ،7بغداد :دار ادلدی.
ماتز ،جيسي (<807ـ)ّ ،
ادلاضي ،شكري عزيز (>800ـ) ،أمناط الرواية احلديثة ،الكويت :عامل ادلعرفة.
الثقايف.
مطری ،صلالء علی (<807ـ) ،الواقعيّة السحريّة يف الرواية العربية ،جدة :النادي األدبی
ّ
يوسف ،شوقي بدر <807ـ) ،ىاجس الكتابة ،قراءات يف القصة القصرية ،القاىرة :وكالة الصحافة العربية.

ب) الدوريات
زلمػػد األمػػني (<807ـ)« ،اخلطػػاب ادليتاسػػردي يف روايػػة "احلػػامل" لسػػمري القسػػيمي :قػراءة يف ىندسػػة البنػػاء
حبػػريّ ،
والتخييل ،رللة جيل الدراسات األدبيّة والفكريّة ،السنة  ،9العدد  ،88صص ?.77> -70
ب ػػوىرور ،حبي ػػب (=7:9ؽ)« ،العتب ػػات واخلط ػػاب ادلتخي ػػل يف الرواي ػػة العربي ػػة ادلعاص ػػرة» ،رلل ػػة جامع ػػة أـ الق ػػری
لعلوـ اللغات وآداهبا ،العدد < ،7صص .89? -7?9
ح ػرايب ،صػػابر (;807ـ)« ،ادليتاروايػػة والسػػرد عل ػی ىػػامش التػػاريخ يف "البيػػت األندلسػػي" لواسػػيين األعػػرج» ،رللػػة
مقاليد ،العدد ?.
مح ػػداوي ،مجي ػػل ( 8078ـ) ،حتلي ػػل ادلض ػػموف ،ص ػػحيفة ادلثق ػػف ،الع ػػدد => ،88ادل ػػأخوذة م ػػن ادلوق ػػع الت ػػايل يف
?:807?/0=/7
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/69363-2012-11-27-01-4104

ػاقص وس ػػرد م ػػا بع ػػد احلداث ػػة "دراس ػػة تطبيقي ػػة يف رواي ػػة احلي ػػاة ى ػػي يف
زلم ػػد زلم ػػود (8077ـ)« ،ادليت ػ ّ
اخلزعل ػػيّ ،

مك ػػاف آخ ػػر دل ػػيالف كون ػػديرا"» ،رلل ػػة التواص ػػل يف اللّغ ػػات والثقافػ ػػة واآلداب ،جامع ػػة ب ػػاجي سلت ػػار ،الع ػػدد ?،8
صص .709 -?0
ػاقص يف القصػػة القصػػرية السػػعوديّة» ،رللػػة العلػػوـ اإلنسػػانيّة ،العػػدد
الس ػويلم ،ن ػواؿ بنػػت ناصػػر (=807ـ)« ،ادليتػ ّ
? ،8صص .98? -908
ػاقص يف الرواي ػػة العربي ػػة» ،رلل ػػة اآلداب ،الع ػػدد ،77:
كام ػػل إش ػراؽ وبش ػػری زلم ػػود (;807ـ)« ،دتظهػ ػرات ادليت ػ ّ
صص ;<.808 -7
51

مالمح من التجريب الميتاقصي في بناء هندسة الواقعية السحرية……..

حسين کيانی ،داود نجاتی

ػنص السػػحري» ،اخلطػػاب،
صلػػا  ،داود وأمحدرضػػا صػػاعدي (>807ـ)« ،آليػػات السػػرد ودورىػػا يف تشػػکيل بنيػػة الػ ّ
اجمللد  ،79العدد .8
يقطػػني ،سػػعيد (7??9ـ)« ،ادليتػػاروائي يف اخلطػػاب الروائػػي يف ادلغػػرب» ،رللػػة مواقػػف ،العػػدد  ،=0 -=7صػػص
?>.870 -7
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كاركردِ برخی از تکنیکهای فراداستان
در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی

(خوانشی در رمان « رآلف رزق اهلل فی المرآة» از ربیع جابر)
حسين کيانی ،داود نجاتی

7

 .7وًش٘ا گرٍُ زباى ٍ و ب٘ات عربٖ وًشگاُ ش٘روز
 .7وًشرهَوتِ كترٕ زباى ٍ و ب٘ات عربٖ وًشگاُ وصفْاى

چکیده
هاىّإ پساهد ى ،بِ ًبال شّ ،إ جدٗدٕ ّستٌد كِ ٗک تفس٘ر واص و بر ًوٖتابٌد؛
بل ِ،وفكّإ ًٌَٖٗ بروبر ٗدگاى ٗافت كٌٌدُ (وَوًٌدُ) هٖگشاٌٗد .ئال٘سن جا ٍٖٗ
ٗ ٖ،وز گًَِّإ هاى پستهد ى وست كِ بِ ً٘إ هجازٕ ،غ٘ رهعوَل ٍ هعجسُرساٖٗ
وشا ُ هٖكٌد كِ با ٍولعّ٘ت تعاه و  ،وهّا ٍولعّ٘ت هحض ً٘ست ٍ ع٘ي حال ،هعا الت
ً٘إ ٍولعٖ ً٘س بر ّن هٖزًد .وز رًجاٖٗ كِ پًَ٘د ه٘اى هاىِ ئال٘سن
ٗافتكٌٌدُ و
جا ٍٖٗ با زًدگٖ ٍزهرُ ٍ هسائ وجتواعٖ ٍ س٘اسٖ رى ،باعث تٌَّع وٗي سبک وز
وٗي ًَع وز هاىّا ،با شَُّ٘إ
شَُّ٘إ پر ووتِ وستاًٖ هٖشَ ،
وستاىّا
گًَاگًَٖ وز وستاىپر وزٕ هَوجِ هٖشَٗن.
فرو وستاى ،بِ عٌَوى ٗک سبک هاى ًَٗسٖ كِ تفس٘رّاٖٗ

با ٓ َّّٗت وستاى سروٖٗ

وَ بِ ست هٖ ّد ٖ،ٗ ،وز تٌ٘،کّإ پست هد ًٖ وست كِ ًَٗسٌدگاى ئال٘سن
جا ٍٖٗ بروٖ وز وستاىّاٗشاى بِ كا هٖگ٘رًد .وٗي پژٍّش با ٍ تَص٘ فٖ – تحل٘لٖ
ًمد هَو ّ پژٍّشٖ وَ  ،ه٘سوى سْنِ فرو وستاى و

ساوتِ هعوا ٕ هاىّإ ئال٘سن

جا ٍٖٗ ،وز واللِ ًمدِ هاى رل ،زق وهلل وز ب٘ع جابر ،بر سٖ هٖكٌد.
ًتاٗج پژٍّش حاكٖ وز وٗي وست كِ فرو وستاى وز طرٗك ٍ ٍ ّإ رگاّاًِ بِ هتي،
ٍٗژگٖ هٌحصر بِ فر ٕ و بروٕ هاى « رل ،زق وهلل» فروّن رٍ ُوستًَٗ .سٌدُ
ّٕإ زباًٖ جْتِ
تٌ٘،کّإ چْا گأً فرو وستاًٖ وَ و بِ كا هٖگ٘ر كِ ّواى باز 
وفشإِ تصٌّعٖ بَ ى هتيًَٗ ٍ ٍ ،سٌدُ بِ وستاى ،هخاطب لرو و ى هستم٘ن وَوًٌدُ ٍ
ّن ش،ستي پدٗدٓ و غامِ وَوًٌدُ با وستاى ٍ
شگر ّإ بٌ٘اهتٌٖ وست تا وز طرٗك
تضع٘ ِ،وص ِ رى ،كَلِبا ٕ وز تأٍٗ ٍ تفس٘رّا و بِ هخاطب وَ عرضِ و .
كلیدواژهها :ئال٘سن جا ٍٖٗ ،فرو وستاى ،هاى رل ،زق وهلل فٖ ولوروٓ ،ب٘ع جابر.
ًَٗ سٌدُ هسؤٍل

D_nejati1364@yahoo.com
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