جملة اللغة العربية وآداهبا علمية حمكمة
السنة  ،13العدد  ،2صيف 1438هـ
صفحة 280 - 2 63

Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir

مجاليات ماوراء القص يف الرواية مابعد احلداثة
("التجليات" و"ملكان عذاب")
روح اهلل مطلبي ،1أحمد رضا صاعدي ،*2محمد خاقاني اصفهاني

3

 .1طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
 .3أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان
(تاريخ االستالم 2016/12/5 :؛ تاريخ القبول)2017/9/6 :

امللخّص
لقد ختط الرواية احلديثة يف األدبـني العـريب والفارسـي التقنيـات السـردية ،وأخـذت بـالتبلور حنـو اجتـا حـديف يسـعى
إىل كسر التقنيات الروائية املعروفة من خالل توظيف تقنية ماوراء القص .ومن الروائني الـذين سـعوا حنـو هـذا اإلجتـا
"مجال الغيطاين" يف روايت الشهرية "التجليات" و"ابوتراب خسروي" يف روايت "ملكان عذاب" أو "مالئك العـذاب" .تتنـاول
هــذ املقالــة نشــأة مــاوراء القــص أو مــاوراء الروايــة يف الغــرب وتطــور كمــا تســتعرض رأي النقــاد الغــربيني حــول تعريــف
ومدق توظيف يف الرواية ،كما تسـعى دراسـة موضـوع ظـاهرة مـاوراء القـص ـ ـ ـ الـل تعتـرب مـن التقنيـات البـارزة للروايـة
مابعد احلدا ة ـ ـ يف هاتني الروايتني الشهريتني يف سـاحل األدبـني العـريب والفارسـي .نعتمـد يف هـذ الدراسـة املقارنيـة
على املنه التحليلي -الوصفي على اساس املدرسة األمريكية ،حماولة مقارنـة تقنيـات مـاوراء القـص املسـتخدمة فيهمـا.
ومما توصل إلي هـذ الدراسـة أ ّن تقنيـة مـاوراء القـص يف روايل"التجليـات" و"مالئـك العـذاب" تعـد نوعـا مـن مسـاءلة
القيمة اجلمالية للرواية وهذا اجلمال عند "الغيطاين" أكثر معىن ومفهوما.

الكلمات الرئيسة
مابعد احلدا ة ،ماوراء القص ،مجال الغيطاين ،أبوتراب خسروي ،التجليات ،مالئك العذاب.
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مقدمة
من أهم الدراسات املقارنة فيما بني األدبني العريب والفارسي الـل قلّمـا عـين هبـا البـاحثون،
هي دراسة توظيف تقنيـات مابعداحلدا ـة يف الروايـة ،بوصـفها مبـدأ االنطـالق الفكـري املهـم
عند الرواة املعاصرين .ومن أهم هذ التقنيات هي ماوراء السرد الـل ظهـرت يف سـبعينيات
القــرن العشــرين وارتبطـ بظــواهر مــا بعــد احلدا ــة ارتباطــا و يقــا .وجــاءت كــردة فعــل علـى
االســتقاللية املتزمتــة والصــارمة للحدا ــة وســرعان مــا انتشــرت يف األدب العــاملي خاصــة يف
الرواية .اعتماداا على هذ األمهيـة يهـدف هـذا البحـف إىل دراسـة «تقنيـة مـاوراء القـص» يف
روايــل "مالئــك العــذاب" و"التجليــات" للــروايني الكــبرييني مهــا "ابــوتراب خســروي" الروائــي
الفارس ــي و"مج ــال الغيط ــاين" الروائ ــي الع ــريب .إض ــافة إىل أن ال ــروائني هن ــال م ــن الت ــراحت
اإلسـالمي وأخـذا منـ مــا أخـذا ،وهنـاك عالقــات و يقـة بينـهما قافــة وفكريـة ،جعلـ منــهما
روائيني ذوي مشتركات كثرية ،تغري الباحف إىل دراسة روايتيهما دراسة علمية.
انطالق اا مـن هـذا املرتكـز الـرئيس ،يهـدف هـذا البحـف اىل الكشـف عـن كيفيـة اسـتخدام
الروائيني تقنيات ماوراء القص يف الروايتني املذكورتني.
ســنتبع يف هــذ البحــف املقــارن خطـى املدرســة األمريكيــة ،بــاحثني عــن تقنيــات ومجاليــات
ماوراء القص يف الروايتني املذكورتني وحناول أن جنيب على السؤاليني التاليني:
أ) ماهي أهم التقنيات املاوراءالقصية املستخدمة يف روايل"التجليات" و"مالئك العذاب"؟
ب) ما هي أوج مجاليات ماوراء القص يف الروايتني املذكورتني؟
إن مادة البحف يف هذ املقالة هي روايتا "التجليات" لـ"مجال الغيطاين" و"مالئك العذاب"
لـ"أبوتراب خسروي" .اعتماداا على ما قام بـ الكاتـب مـن البحـف يف الكتـب واجملـالت واملواقـع
اإللكترونية ال يوجد حبف علمي آكادميي يتناول املقارنة بني هذين الروائني أو ما يرتبط هبما
واملوضــوع مــن هــذا املنظــور مل يســبق إليـ أحـدٌ ــ واهلل أعلــم .ولكــن نشــري إىل بعــض اجلهــود
القيمة الل استفدنا منها خالل حبثنا هذا وهي:
أ) كتــاب «مجاليــات مــاوراء القــص ،دراســات يف روايــة مــا بعــد احلدا ــة» جمموعــة مــن
املؤلفني ،ترمجة "أماين أبو رمحة".
ب) كتاب «العوامل امليتا قصية يف الرواية العربية» لـ"أمحد خريس".
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ج) مقالــة «شــيو هــاي خلــق فراداســتان وكاركردهــاي آن در داســتان هــاي كوتــا فارســي
ده هاي " »80-70مرمي شريف نسب".
ماهو ماوراء القص :انشغل النقاد واملنظرون والروائيون طيلة أكثر مـن ال ـة عقـود وحتديـداا
منـذ منتصـف سـتينات القـرن املاضــي بتحليـل هـذا اللـون اجلديــد مـن الروايـة وتقييمهـا وربطــوا
بين وبني ظهور حساسية أدبيـة وفنيـة ومجاليـة جديـدة تقتـرن مبرحلـة مـا بعـد احلدا ـة Post-
 .modernismوظهرت جمموعة من املصطلحات الل حاول أن تغطـي هـذا املفهـوم اجلديـد
منــها :مصــطلحات مــا فــوق الروايــة  Surfictionوالروايــة النرجســية  Narcissiticوختريفــات
 Fabulationsوالروايــة الفائقيــة  Super fictionوخــارج الروايــة  Para fictionوالروايــة
االنعكاسـية  Reflexive Novelوغريهـا ،إال أنّ مصـطلح مـاوراء الروايـة  Meta-Fictionهـو
الــذي هــيمن علــى املمارســة النقديــة ( .ــامر )67 :2013 ،وهــو مصــطلح يعــود الفضــل يف ابتكــار
للروائي والناقد األمريكي "وليم غاس" عام 1970م .مـاوراء القـص يتشـكل مـن « »Metaمبعـين
«مــاوراء» و« »fictionمبعــىن «القــص أو الروايــة» .حــاول العديــد مــن العلمــاء واملهــتمني وضــع
تعريف لظاهرة ماوراء القص ،وكان اجلهد املميـز يف هـذا اجملـال لــ"ليندا هتشـيون" و"باتريشـيا
واو" و"الري مــك كــافري" .عرفـ "لينــدا هتشــيون" مــاوراء القــص بأنّـ « :روايــة عــن الروايــة ،أي
الروايــة الــل تتضــمن تعليق ـاا عل ـى ســردها وهويتــها اللغويــة» (ســاوما .)13 :2010 ،أمــا "واو" فقــد
عرّف ماوراء القـص بأنـ «كتابـة روايـة تلفـ اإلنتبـا بانتظـام ووعـي إىل كوهنـا صـناعة بشـرية
وذلك لتثري أسئلة من العالقة بني الرواية واحلقيقـة» (واو .)2 :1990 ،أمـا "مـاك كـافري" فيقـول:
إنّ «ماوراء القص هـو تلـك الكتابـات الـل ختتـرب األنظمـة الروائيـة وكيفيـة ابتـداعها ،واألسـلوب
الــذي مت توظيفـ لتشــكيل وتصــفية الواقــع بواســطة االفتراضــات الســردية واالتفاقيــات» (ســاوما،
 )14 :2010ويعتقــد "اميــان مطــر الســلطاين" الناقــد العراقــي بأنـ «ميكــن تفســري ظــاهرة مــاوراء
الرواية بالر ق التخيلية املعقدة الل ميتلكها األديب عن الظواهر االجتماعيـة والدينيـة والكونيـة
املختلفــة أو القلــق النفســي اجتاههــا أو اإليدئولوجيــة الــل خيضــع هلــا األديــب فتســهم بشــكل أو
بآخر يف بنية النص بأشـكال ينصـهر فيهـا احلقيقـي يف الالحقيقـي ،واملتوقـع يف الالمتوقـع ،لـذا
يظهر النص بنية تركيبية من املبين املعرفية املتراكمة ،فيصدم القارئ بآليات تشـكيل وتقنيـات
ســرديت » (الســلطاين .)4-3 :2010 ،ويــرق "حســني باينــد " الناقــد االيــراين بــأن «مصــطلح مــاوراء
القص عبارة عن الروايات مابعد احلدا ية الل يتخطـي السـارد فيهـا قـوانني الروايـات السـابقة
ويكسر قيود التسلسـل الـ زمين والتـرابط املكـاين يف حماولـة لتفتيـ اإليهـام السـردي بالواقعيـة،
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والسارد املتطفـل يسـعى اىل مقاطعـة خـط القصـة ويـتكلم عـن الروايـة و ـاول أن يثبـ للقـارئ
بأن الذي يقرئ هو من صـنع اخليـال ولـيس مـن عـامل الواقـع» (  .)494 :1389 ،والظـاهر أنّ
تعريف "واو" ملاوراء القص تعريـف شـامل إذ تصـف مـاوراء القـص بأ ّنـ كتابـة روائيـة تلفـ نظـر
القــارئ منــهجياا ،وتعبّــر عــن وعــي ذايت كامــل حلالتــها بوصــفها صــناعة بشــرية ،مــن أمجــل أن
تطــر قضــايا عــن العالقــة بــني احلقيقــة واخليــال .يعـرّف قــاموس آكســفورد اإلجنليــزي مــاوراء
القص « :الرواية الل يربز فيها املؤلـف عـن وعـي زيـف وأدبيـة العمـل بالتـهكم أو االحنـراف عـن
التشريعات الروائية وتقانات السرد .وباختصار فإنّ ماوراء القص يعلن عـن نفسـ بوصـف نصـاا
من نتاج بشـري صـناعي ويفحـص الطبيعـة اخلاصـة للروايـة مـن خـالل الروايـة» (فيشـون:2010 ،
 .)59إذن ،إنّ يف ماوراء القص نكون ،حنن القراء ،موضوع النص ومادت  .ونصوصـ تشـري إىل
أن الــنص هــو شــيء مصــنوع وتركيــب ســردي ولغــوي .تعتقــد "أمــاين أبــو رمحــة" أنّ «االنعكاســية
الذاتيــة ،أو وعــي الروايــة بكوهنــا روايــة وتركيــب خيــاي ،أحــد أهــم اخلصــائص احملــددة ملــاوراء
القــص» (أبورمحــة .)14 :2010 ،إن تضــمني التعليقــات االنعكاســية الذاتيــة وعناصــرها الــل ختلــق
لـدق القـارئ وهـم دخـول احليـاة احلقيقيـة إىل عـامل الروايـة ميكـن النظـر إليـ بوصـف مســتوق
حكي جديد.
تقنيــات مــاوراء القــص :عل ـى الــرغم مــن أن خصــائص مــاوراء القــص تتنــوع تنــوع طيــف
التقنيات املوظفة فيها ،إال ان ميكننا حتديد مالمح مشـتركة ملـاوراء القـص .تظهـر التقنيـات
مبصاحبة املالمح العامة أيضاا ،ولكنها ميكن أن تظهـر منفـردة .توظـف روايـة مـاوراء القـص
مرجعيات تناصية وتلميحات عن طريق:
أ) فحص األنظمة الروائية.
ب) دم جوانب النظرية والنقد.
ج) خلق سري ذاتية لكتاب متخيلني.
د) عرض األعمال الروائية ومناقشتها لشخصية متخيلة.
ينتهك كاتب ماوراء القصة املستويات السردية من خالل:
أ) التطفل بالتعليق على الكتابة.
ب) توريط نفس مع الشخصية الروائية.
ج) خماطبة القارئ مباشرة( .أورلوفسكي)52 :2010 ،
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إن الغيطاين مع توظيف هذة التقنيات قـد اسـتطاع«أن يعطـي نصـ الروائـي مؤشـرا حقيقيـا وداال
على تعدد األصوات ،وتعدد وجهات النظر يف الرواية العربية احلديثة» (كاهة.)622-603 :1436 ،
تقنيات ماوراء القص يف التجليات ومالئك العذاب
خطاب القارئ :قد تشري كتابـات مـاوراء القـص إىل أنـ ميكننـا اعتبـار الواقـع اليـومي نصـا أو
رواية يتكون باملثل من قصص وبالتاي فإن يكتب ويكون مقروءا ومكتوبـا ،والقـارئ شـريك يف
عمليــة الكتابــة إن نصــوص مــاوراء القــص ال تتــورع عــن توظيــف أداة (توجـ مباشــر) حنــو
القارئ (مثل األهانة واالستفزاز وإصدار األوامـر وغريهـا) .الحـظ منظـرو مـاوراء القـص أنّ
القارئ شريك دائم يف جرمية صناعة املعىن إلّا أنّ ما مييز كتـاب روايـات اإلنعكـاس الـذايت،
هــو قــدر م عل ـى جعــل القــارئ واعي ـاا مبشــاركت الفاعلــة ،وأيض ـاا بإلقــائهم الضــوء عل ـى أنّ
القراءة وليس الكتابة لوحدها عمالا ختيلياا وابداعياا» (أورلوفسكي )17 :2010 ،عندما ننظر إىل
رواية "التجليات" نرق هذا األسلوب بوضـو غـري قليـل حبيـف أ ّن "الغيطـاين" خياطـب القـارئ
مباشرة وهـذ التقنيـة تزيـد مـن انتبـا القـارئ بـأن الـنص الـذي يقـر هـو مـن عـامل التخيـل
وليس مـن احليـاة الواقعيـة .ويعـد إدخـال القـارئ طرفـا يف السـرد نوعـا مـن القيمـة اجلماليـة
للرواية ،وكل هذ االستدعاءات ليس مصادفات ،إمنا تندرج يف جمملها حت عنوان عريض
يعين الوعي بسلطة القارئ.
« ...ولنجم خالد صرخة املولود األوىل أيها القارئ احلميم .هذا جزء مـن كـل مـا أوردتـ
كــل مــن بعــض ،فالســر عظــيمٌ ارفــع البصــر ح ـدِّق إىل الشــرق ســترا  ،ال متــل النظــر .ضــوء
الواهن سيلف انتباهك ،وكلما اطل النظر اتضح لـك كنهـ وأسـفر لـك عـن نتـف مـن سـر ،
واذكر أن هذا النجم الوليد قطرة من دماء خالد الذي خلصك وخلصين .هـذا مـا عرفتـ يف
طفوي ورحيلي عرب الفراغات والفضاءات ،ومما أود قول  ،أن سيأيت حني مـن الـدهر يهتـدي
ب كل من يسعى يف الرب ،أو خيوض ميا النيل مسافرا ،غري أن اكتشاف كعالمة ابتة تاج
إىل الــزمن ،وخــربة ،وعلــم ،وطــول درايــة ،ودقــة مالحظــة .بالضــبط كمــا انقضـى وقـ طويــل
وســنني اليع ــرف مق ــدارها قب ــل أن يكتش ــف اإلنس ــان موق ــع ال ــدب والس ــها والثري ــا والش ــعري
اليمانية وكوكبة العرس وزحل واملشتري وأطراف اجملرة ،ها أنا أنب وأشري ،الأضن مبعـاريف،
وال أخبل مبا اطلع علي  ،وخصص ب يف ذروة حمنل بعد انفصال رأسي عن جسدي .هـا
أنذا أصرخ ،عسى أن يرق أهلي وقومي ما رأي  ،وأن يعرفوا ما عرف  ،وأن يهتدوا إىل موقـع
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ذلــك الــنجم كمــا اهتــدي  ،فانتبـ يــا غافــل!» (الغيطــاين .)224-223 :1997 ،إن املؤلــف يف هــذ
العبارات غالبا ما يتدخل بصـورة مباشـرة يف سـري األحـداحت ويعلـق علـى مـا جيـري أو يقـتحم
صفاء شخصيات الروائية بتطفل الدائم .ولذا فقد وجدنا هذا الضرب الروائي خروجـا علـى
األعــراف والتقاليــد الســردية والتخييليــة ،وهنــاك مــن نظــر إليـ بوصــف روايــة مضــادةAnti-
 ( .Novelامر )67-66 :2005 ،ويف مكان آخر يقول:
« اعلم أيها املتلقـي الفطـن أنـين ضـعيف أضـعف ّممـا تتصـور ،أر ّق ممـا تتخيـل ،وقلـحم ال يقـوق
على استعادة الزمن القدمي ،وعشـقي الـذي لـن يعود،كمـا الأقـدر علـى وصـل وريقـة شـجرة بغصـنها
الذي انفصل عن » (الغيطاين« )239 :1997 ،لكنين أخشى عليـك امللـل أو الضـيق أيهـا املتلقـي عنّـي،
لــذا ســأجتاوز واحـدّ ك عــن رحيلــي يف هــذا املوقــف إىل زمــن مل أولــد فيهــا بعــد ،زمــن مل استنشــق
هــواء  ،ومل تقــع عينــاي علــى فراغاتـ  ،وفضــاءات  ،ســبح رأســي يف ال ينيــات قرننــا العشــرين هــذا
الــذي ولــدت فيـ  ،ورمبــا أمــوت فيـ  ،ال تــدري نفــس بــأي أرض متــوت» (الغيطــاين .)240 :1997 ،يعـدّ
الروائي ،مجال الغيطاين ،من أبرز ممثلي هذا اللون الروائي ،إذ يفاجئ القارئ بعبارات :
«مل أقــف أليب علــى أ ــر ،شــغل بالبحــف عن ـ  ،لكــنين مل أر  ،وعجب ـ  ،وإن كــان عجــحم اآلن
أخف عن ذي قبل لكثرة ما رأي  ،وغرابة ما جرق ي ،أقول أيها املتلقي الفطن إنّ ألقي يف فهمـي
أنين سألقي أيب مرات أخـرق» (الغيطـاين )232 :1997 ،وهـو دائمـا خياطـب متلقيـ بصـفة «الفطـن»
لعل الرواية احلديثة خاصة من نوع املا بعد احلدا ي يتطلب خماطبا أو قارئا فطنا وذكيا.
«وهنا أوتي كشفا مناسبا للموقف فرأيـ هـذ الـذرات وقـد توزعـ علـى سـبعني موضـعا
مــن الــدنيا بعــد مفارقتــها لرأس ـ وبعــد رحيل ـ األبــدي ،لــو ذكر ــا كلــها ،لــو احصــيتها ل ـ ن
الســتوعب جملــدا يصــعب محلـ  ،احطـ برحلــة كــل منــها ،عرفـ كيــف وصــل كــل ذرة إىل
الوضع الذي وصل الي  ،انتهى الكشف وحططـ فـوق شـرفة املئذنـة الدائريـة ،وممـا خصـ
ب قدريت اإلحاطة بعدة أشياء يف وق واحد،كأن أصـغي إىل أحاديـف عـدة وأميـز كـال منـها،
أو أرق ما جيري يف مكانني متباعدين أو أكثر ،ها هو أيب يقف أمام مقهي العجم ،إن مقهى
قدمي اند ر يف وسينيات قرننا العشرين .موضع أآلن يف زمنك أيهـا املتلقـي عنّـي جمموعـة
من الدكاكني تتغري املعامل ،وتتبدل املباين» (الغيطاين.)241 :1997 ،
«ومــا أكثــر األشــياء الــل الأعرفهــا عــن أيب ،أ يــا أســفي ،ومل يكــن أيهــا املتلقــي الفطــن
جاحداا ب  ،ال واهلل العظيم ،لكن زمين القبيح ،وغفلة الطبيعة اإلنسانية ،عرف أن أيب تقدم
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مـل أجولـة بـذور القطـن يف قسـم البـذرة» (الغيطـاين:1997 ،

للعمل كعتـال ،وأنـ قضـى زمنـا
 .)245هــذا الل ــون اجلديــد م ــن التجريــب الروائ ــي يعتمــد بش ــكل أساســي عل ـى ســرية ذاتي ــة
للمؤلف ،إذ جند الروائي أو القاص منـهمكا بشـكل واع وقصـدي بكتابـة سـريت الذاتيـة داخـل
نص الروائي .والغيطاين غالبا ما يروي سـريت الذاتيـة ويضـع هـذا اللـون حتـ بـاب الروايـة
االنعكاسية Reflexive-Novelو«هـي روايـة تشـري إىل روايـات يسـترعي فيهـا املؤلـف االنتبـا
إىل حقيقة أن يكتب رواية» ( امر.)71 :2005 ،
«كم من أهاي بلدتنا الذين جاءوا فقراء معدومني ،متـددوا فـوق هـذ احلصـرية ليـاليهم
األوىل ،مث مضوا عن  ،ودارت هبم األيام فأصبحوا من أهل الثراء ،واجلا  ،وكنـ علـى وشـك
أن أذكر العديد من األناء الل أعرف ،لوال أنّين امتنعـ ُ أيهـا القـارئ الفطـن ،إذ أعلـم أن
ذلك لن يرضى أيب يف غيبت األبدية عين» (الغيطاين.)249 :1997 ،
«اعذروين يا إخواين لو أطل ُ وفصّل ُ» (الغيطاين.)264-263 :1997 ،
«وهنا جيب أن أفصح قليالا أيها القارئ الكرمي والوي احلمـيم ،فـاحلواجز كلـها مرفوعـة
أمامي منذ ولوجي الديوان» (الغيطاين.)207 :1997 ،
إن "الغيطاين" يف هذ العبارات خياطب القارئ بوضو وغالبـاا مـا يوظـف ضـمري املـتكلم يف
ســرد  ،وهــو كــراوي علــيم يتــدخل بصــورة مباشــرة يف ســري األحــداحت ويعلــق علــى مــا جيــري يف
أحــداحت روايت ـ بتطفل ـ الــدائم ومــن خــالل هــذ التعليقــات خياطــب القــارئ مباشــرة بــإكرام
وإعــزاز ،وهــذا األمــر يزيــد مــن مجاليــات نصـ  .ويف هــذا الشــأن هنــاك بــون شاســع بينـ وبــني
الروائني الغربيني الذين كثرياا ما خياطبون القـارئ بكلمـات رديئـة وسـخيفة .ولرمبـا يرجـع هـذا
اخلــالف إىل قافتـ اإلســالمية وآدابـ االجتماعيــة والشــرقية .عنــدما نراجــع إىل روايــة"مالئك
العــذاب" نــرق هــذ التقنيــة فيهــا ولكــن خســروي وظفهــا بأســلوب خيتلــف متامــا عــن "الغيطــاين"
حيــف إنـ اليشــري إىل املخاطــب مباشــرة بــل خياطبـ خطابــا غــري مباشــر« :

» (خســروي .)295 :1392 ،الترمجــة :بإمكــانكم أن تــزور مــن نافــذة
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الكلمات وتعلموا ماذا يفعل بعد سنوات عديدة من ذهابـ مل يبـق منـ إلّـا انـ وتنـهش جسـم
الكالب ،وأنا قد قررت أن اكتب كل وجود واخلق بالكلمات مرة أخرق ،حـىت تقـر و يف الـنص
هذا ،عندما جييء مالئـك العـذاب إىل هـذا الـنص راكبـ اا سـيارة ريـو ويـذهبون بـ  ،هـذا الـنص
يبدل بصحراء خاوية ليس هلا أيّ عالمة أو معىن .يشري خسروي إىل التشاب بني عـامل الروايـة
والع ــامل احلقيق ــي ،يف أهنم ــا عامل ــان مبتك ــران ،مبت ــدعان ،ومتثيلي ــان ،وتنبـ ـ القـ ــارئ إىل أن
الشخصــيات يف الروايــة هــي شخصــيات بــال كينونــة حقيقيــة ،مــا جيعــل القــارئ حــراا يف قراءتـ
وتأويل  ،بسبب الرابطة القوية الل جعل الكاتب يتمثلها منذ بداية الرواية بـني الواقـع احلقيقـي
والقصــة اخلياليــة املنتجــة .تلــك العالقــة الــل ترســم«منــاذج بالغــة التعقيــد وعصــية علــى الفهــم
للعالقة بني الواقع واخليال ،والتخييل يف الواقع والواقع يف التخييل» (ساوما.)20 :2010 ،
«
»
(خسـروي .)305 :1392 ،الترمجة :يكتب أيب أنّـ كـان يكـذب .كـان يعلـم نفسـ أنـا ال أ يـد كالمـ ،
هو يسأل من قارئ االفتراضي« :ما كان يطلع إىل مكان اختفاء سليمي الّا جمد».
«
» (خسـروي )306 :1392 ،الترمجـة ... :يسـأل
[أيب] من قارئ اإلفتراضي :مـن الـذي يسـتطيع أن يـنقض اإلتفاقيـة الـل يكتبـها نفسـ  ،مـن
الذي أصرّ على مصادقة هذ االتفاقية؟ مل يكن أحد الّا السيد جمد.
«
» (خسـروي )323 :1392 ،الترمجـة :يسـأل أيب م ّنـي الـذي ميكـن أن اكـون مـن
قارئ ـ اإلفتراضــي :كيــف ميكــن أن تنحــل املشــكلة بكــل هــذ التفاصــيل؟ إن "خســروي" يف هــذ
العبارات مل خياطب القارئ بشكل مباشر ،كما خياطب الغيطاين ،بل خياطب بأسـلوب خيتلـف
متامــا عــن اســلوب الغيطــاين ،إذ يقــول« :يســأل مــن قارئـ االفتراضــي» وهــو تصــريح بالطبيعــة
التركيبية والتلفيقية للرواية وإشارة إىل العالقة بني عامل الروايـة وعـامل احلقيقـي .واالنتبـا إىل
أمهية إشباع خربات احلياتية والثقافية اآلخذة مـن ينـابيع اآلداب العامليـة .وهكـذا يكـون مـاوراء
القص فنا من خالل خطاب القارئ وتفاعل بني املؤلف والقارئ يعترب فنا مجاليا.
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اإلشارة إىل الكتابـة :إن الـراوي يف هـذا األسـلوب يشـري إىل عمليـة كتابتـ ويسـعى أن يقـول
للمتلقي بأن ما يقر هو جمرد نص روايي و«جيعل السارد القارئ على وعي بأن الشخصيات
التخيليــة ليس ـ موجــودة إ ّلــا بفعــل املؤلــف أو غــري يقــرأ كلمــا م ويف األســاس فــإنّ العــامل
ال ــومهي وشخص ــيات ظه ــرت إىل الوج ــود فق ــط بفع ــل ق ــراءة القص ــة» (ولي ــامز.)40 :2010 ،
و"الغيطاين" يشري يف روايت "التجليات" إىل عملية الكتابة بطرق متعددة.
«ومــذهحم يف هــذا التــدوين هــو االقتصــار أو االختصــار جهــد الطاقــة .فــإنّ األمــر كــبري،
والفروع تكاد التنحصر ،ليس بوسعي ذكرها أيضـاا ،أل ّن النفـوس تنكـر مـا التعرفـ  ،وتـدفع مـا
مل تألف  ،لوال ذلك لفصلّ ُ وعدّدتُ وأخربتُ» (الغيطاين.)511 :1997 ،
«لكنّين الاستطيع البو ب يف تدويين هذا ،لو خصص ُ بذلك أ ناء حمـنل ،ومـا خصّـين
الميكنين نشر إلّا بإذن» (الغيطاين.)219 :1997 ،
« ...إذ جرق ي يف هذا املقام ما ترددتُ طويالا قبل تدوين لكنّين عزمـ ُ أمـري وتوكلـ ُ
على اهلل» (الغيطاين.)490 :1997 ،
«وقد عرف ُ فيما بعد شواهد مجة أكدت ي أن أيب استشعر دنو يوم قبل وق أبعد ممّا
ظنن ُ ،وسأذكر يف موضعها إن شـاء ريب الكـرمي وأمـدّ يف أجلـي حـىت أدوّن ذلـك» (الغيطـاين،
.)213 :1997
ضـح ُ،
« ...يتالشى كـل مـا رأيـ ُ ،فعكفـ ُ ودونـ ُ ،لعلـي آيت ممـا رأيـ ُ بقـبس ،أحيانـ اا و ّ
وأحيان اا فصّل ُ ،وأحيان اا رمـز ُت ول ّوحـ ُ ،وسـتر ُت ومـا أفضـح ُ ،لكـنين بعـد أن امتلكـ ُ بيـاين
وكدتُ انتهى من الكتابة ،خطر ي خاطرٌ ،أن أفرال يـدي مـن هـذا األمـر اجللـل خوفـ اا مـن قلـة
التحقيق وعدم قدريت على التدقيق ،فعزم ُ ،فمزّق ُ كل ما دوّن ُ ،شتّت  ،وذريت  ،وصار كأنّ
مل يكن ،صار نسي اا منسـياا ،صـار أ ـر اا منـد ر اا بعـد أن كـان مسـطوراا ،وتسـاءل ُ هـل أتـى علـيّ
وعلى جتليايت حني من الدهر مل نكن شيئاا؟» (الغيطاين.)6 :1997 ،
كمــا نالحــظ أن الــراوي يشــري بوضــو إىل عمليــة الكتابــة والتــدوين يف مواضــع عديــدة مــن
روايت وحنن كقراء هذا اللـون مـن الروايـات ميكننـا اعتبـار الواقـع اليـومي نصـ اا أو روايـة يتكـون
من قصص ،وبالتاي فإن يكتب ويكون مقروءاا ومكتوبـاا .ويبـدو التغـاير واإلخـتالف بـني األعمـال
اجلديـدة وتلـك الـل يف السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن املاضـي عظيمـ اا جـد اا لدرجـة جتعـل
اغلب النقاد واملنظّرين يتحد ون عن مرحلـة مـا بعـد احلدا ـة بطريقـة تفيـد أ ّن مرحلـة احلدا ـة
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ق ــد انت ــه  .ه ــذ املرحل ــة اجلدي ــدة تبــدو نا ــا يف األدب واض ــحة وجلي ــة حي ــف إن الرواي ــة
باعتبارها أحد فنون األدب تأ ر هبذا اجلو اجلديد تأ راا شديداا( .غريبز)23 :2010 ،
« ...قال ـ ي [أمّــي] :اجعــل فص ـالا يف ذلــك املقــام هلــذا املعــين ...انتــهي التجلّــي فولّ ـ
ورحل  ،امتثل ُ ملطلب ...استخرتُ اهلل وبدأتُ الكتابة( »...الغيطاين.)289 :1997 ،
«أبدأ باالعتذار ،فاملقام مبهم ،واحلال غالب ،وعنـدما سـطرتُ مـا ذقتـ وعلمتـ أول مـرّة
كــان األمــر ســهالا عل ـيّ ،وبعــد متزيقــي مــا كتب ـ ُ ،وبعــد أن أمــرين شــيخي األكــرب بإعــادة مــا
دوّن ُ( »...الغيطاين.)285 :1997 ،
«أتأهــب إلبــداء الل ــوم ،وإظهــار النفــرة مم ــن كتــب عل ـيّ أن أكون ـ التف ـ ُ متعجب ـاا ،ه ــذا
دليلي،مـدّ يــد ،تــدور عليـ اهليبــة وكأهنــا الرحــي حــني تــدور علــي قطبــها ،طلــب مــين أال أدوّنُ
ان  ،فمحوت قبل أن كتبتُ  ،لذا شكرين على ذلك» (الغيطاين)561 :1997 ،
«يشتري لنا أيب اخلروب ...ولو قصدتُ اإلفاضة في فلن يكفيين تسويد صـفحات طـوال،
غري أنّي أخشى اإلطناب و قل اإلسهاب» (الغيطاين.)165 :1997 ،
«...بينمــا تلمــس يــد جبــاههم امللتهبــة ومواضــع األمل ،وحــل زمــن تــدويين هــذا ،يــذكر
املعمرون من أهاي جهينة بلدتنا( »...الغيطاين.)307 :1997 ،
إذن تل موضوع الكتابـة حيـزاا واسـعاا يف"التجليات"بشـكل تبـدو فيهـا اللغـة و يقـة الصـلة
بعملية االبداع يف حد ذا ا ،وهو ما يشعر القـارئ بـأن العمـل مكتـوب يف نفـس حلظـة قراءتـ
واحلدود الفاصلة بني املتخيل والواقع اصبح جلية ومجيلة .فهناك نـوع مـن الفلسـفة لتقنيـة
مـاوراء القصــة ،فهــو جيعــل مـن فعــل الســرد فعــال وجوديــا ،إذ يـتم ســرد واقــع البطــل والبطــل
كاتــب يعــيش تــوتر فعــل الكتابــة ،كتابــة الروايــة .احليــاة كمــا يــرق الكاتــب نــص يكتــب ،فحــىت
شخصيات الرواية تكون مكتوبة .والتأكد على مكتوبيـة الـنص يـذكرنا أن القـراءة مجيلـة ،وأن
النص مجيل .وحالة كينونتك قارئا مجيلة أيضا.
و"خسروي" يف روايت مالئك العـذاب خيطـو خطـى "الغيطـاين" ويؤكـد علـى عمليـة الكتابـة ويسـعى
بأن يقول للمتلقي إن يقرأ جمرد قصة أو حكاية ،وامنا النص مصنوع من كلمات من عامل التخييل.
يؤكد "خسروي" على عملية الكتابة ويزيل وهم القارئ بأن ما يقرأ ليس من العامل الواقع
بل نص مصنوع من عامل الكلمات .والقارئ يواج على عامل التخييل بدل العامل احلقيقي.
«
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» (خسروي .)46 :1392 ،الترمجة:قدكتب كل كلمات
خالة امّي واآلن بعـد مضـي سـنوات اقرأهـا وأضـيف إليهـا كلمـات أخـرق واكتبـها مـرة اخـرق،
وادرج فيها من ختياليت وحدسي دون أن تبو هبا خالة امّي.
«
» (خسروي .)204 :1392 ،الترمجة :اكتب هـذ الكلمـات حـىت يفهـم الكـل أن أصـحاب
فرقة التجندية يعشقوا خملوقات البارئ ،ولكن يدافعون عن أنفسهم دفاعاا ضارياا بكل قوق.
«
» (خسـروي:1392 ،

 )163الترمجة :عندما كن احاول أن اكتبها بشكل واقعي ،فجأة نع صوت جناحها تطـري
إىل ناء مدينة شرياز الزرقاء.
«

» (خسـروي.)164 :1392 ،
الترمجــة :حــاول كلــب أصــفر أن يكلــم معــي بشــكل حيــوان نصــف إنســاين وخيــربين بأنـ مــن
أصحاب التصوف من خانقـا جتنديـة طـوال سـتني سـنة ،لـذلك أنـا أسـعى أن أهدمـ قبـل أن
يطئ قدما إىل ساحة الوجود ،واذا بقي شيء من ألقا يف سلّة املهمالت حىت اليكون ل أ ـر
حواي البي ودائرة الوكالة.
«
» (خسروي .)198 :1392 ،الترمجة :يف غياب
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الشيخ العاصي أمحد سفلي الذي يسـكن اخلانقـا وفصـالا مـن عبـارات هـذ الرسـالة ،أخطـو
بني عبارا ا حىت أشر لعربة املؤمنني ومواي التصوف موجزاا من معاصينا.
اإلش ــارة اىل اس ــم الكت ــاب أو مؤلفـ ـ  :تق ــول "واو"« :إنّ إح ــدق الس ــمات املتف ــردة لكتاب ــات
مــاوراءالقص هــي إظهارهــا االنتقــال مــن ســياق الواقــع إىل ســياق التخييــل وتأويلــها املعقّــد
للســياقني» (واو .)3 :1990 ،بــذلك متكنـ هــذ الكتابــات مــن التأكيــد علـى فكــرة العالقــة بــني
الواقــع والتخييــل بعــدة أســاليب منــها إشــارة إىل اســم الكتــاب أو اســم املؤلــف خــالل كتابــة
الرواية .و"الغيطاين" يف "التجليات" يستخدم هذا األسلوب مرات قليلة بالنسبة لتقنيات أخرق
ملاوراء القص ،منها:
« ...أبسط الورقة والعيون كلها نائية ،أقرأ ما خط بـالقلم الكـبري« ،يـا مجـال إىل أوانـك،
اسع اىل حيف ال أين ،امض اىل األحوال( »...الغيطاين.)530 :1997 ،
«إنّا أمرنا بأمر ،فقل ل  ،يا مجال ،اهنض كما أمرك ب دليلك( »...الغيطاين.)647 :1997 ،
« فأنـا حـريص عليـك أيهـا املطلـع اللبيـب ،أذن ي إمـام اجملاهـدين ،بشـر مـوجز بسـيط،
فمن ذلك أقول ،إنين جئ ُ زمن أيب القدمي ،جئت وأنا رجل جتاوز اخلامسة واألربعني ،وهـذا
عمر مل أبلغ عند بدء تدويين لتلك التجليات ،سواء يف التدوين األول الذي مزقت أو التدوين
الثاين الذي مل ينت بعد» (الغيطاين.)192 :1997 ،
«نظــر كــل منــا إىل اآلخــر وقت ـاا طــويالا يف الصــم  ،مث غضض ـ ُ البصــر فانفصــلنا دون
النطق بكلمة ،ولكن بعـد أن فهمـ ُ األمـر وأدركـ ُ البشـارة ،احنسـر النـور ،ذهبـوا عـين ،غـري
أين امتثل ُ ،فعكف ُ على إعادة تدوين ما كتب ُ .فكان هذا الكتـاب الـذي ـوي جتليـايت ومـا
ختللــها مــن أســفار ومواقــف وأحــوال ومقامــات ور ق ،وهــذا كتــاب ال يفهم ـ إلّـا ذوو األلبــاب،
وأرباب اجملاهدات» (الغيطاين.)7 :1997 ،
« ...وأهني السفر الثاين من كتاب التجليات ،دوّن الفقري إىل أحبائ الغريب احلـائر يف دنيـا ،
املنفي اليها ،صورة مجال بن أمحـد الغيطـاين ،غفـر خـالقي لصـاحبها الـذنب والتقصـري واألفعـال
الــل لــن يشــفع هلــا الّــا اجلهــل وحســن النوايــا ،وســاحموين يــا طــالب نســيمي لــو كن ـ ُ أطل ـ ُ ،أو
أوجزتُ ومـا فصّـل ُ ...واقرئـوا أصـلي الـذي هـو صـاحب هـذ التجليـات السـالم» (الغيطـاين:1997 ،
 .)501ولكن "خسروي" يف روايت مل يستخدم هذ التقنية من تقنيات ماوراء القص.
اإلشارة إىل القصـة :يف هـذا األسـلوب ،جيعـل السـارد القـارئ علـى وعـي بـأن الشخصـيات
التخيليــة ليسـ موجــودة إلّــا بفعــل أنّ املؤلــف أو غــري يقــرأ كلمــا م ويف األســاس فــإن العــامل
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الومهي وشخصيات ظهرت إىل الوجود فقط بفعل قراءة القصة .إن الروائـي يف هـذ التقنيـة
يشري إىل كلمة القصة أو الرواية أو احلكاية متعمداا والقارئ أو املتلقي يدرك بوعي تام أن ما
يقرأ هو القصة أو احلكاية الل خيلقهـا الروائـي والتـرتبط بالعـامل احلقيقـي .قـد نـرق هـذ
التقنية يف "التجليات" ،منها:
«اعذرين أيها املطلع اللبيب اذ كدتُ أفيض وأسهب ،فتلك مراسم حاي يف زمين األعوج،
هذا حديف يطول ،ويبعدين عن مقصـدي ،فـانح ي بـالعودة إىل مـا كنـ ُ علـى وشـك قصـ
وروايت » (الغيطاين.)193 :1997 ،
« ...غري أنّي سأقصّ عليكم تفصيل أمر من أغرب ما ور ت عن أصلي» (الغيطاين.)592 :1997 ،
« ...ولو قصص ُ فحواها علي أي انسان لسخر منّي وهزأ يب .فما الـذي تعنيـ عـودة أيب
عند الظهرية يف يوم مـن أيـام طفـولل عنـد اآلخـرين؟ مـا الـذي تعنيـ كـل هـذ اللحظـات يـا
أحبّل لكم .ومن سيدرك حقيقة ظمئي هذا؟» (الغيطاين.)153 :1997 ،
«إنّين نع ُ مثـل هـذ العبـارة يف حلظـة مل أقـص علـيكم مـن أمرهـا شـيئاا ،إذ مل اشـر
لكم ومل افصّل بداية جتليايت هذ » (الغيطاين.)371 :1997 ،
«...ضيفي وصاحب ي ان ناصر ،جاءين من تونس لنقص معاا حكاية قوم مـن قرطبـة
األندلسية نسوا عهود األجداد فضلّوا( »...الغيطاين .)386 :1997 ،وأمّا "خسروي" كــ"الغيطاين"
فيوظف هذا األسـلوب كـثريا ،وعنـدما ننظـر إىل روايتـ مالئـك العـذاب نـرق اسـم الروايـة أو
القصة يف غري قليل من صفحا ا:
«

» (خسـروي.)297 :1392 ،
الترمجة :يرجع سليمي يف هذ القصة القصـرية مـن الصـيد ويعتقـل .وإن مضـ سـنوات مـن
إعدام  ،انحوا ل ان يبقى شيء من يف آرشـيف رابطـتكم .إنـ كـان يعـيش يف زمـن قريـب.
أنا اطمأن بأن يوماا سيأيت قارئ يروي حكاية موت ويفتش آ ار من خالل الكلمات ويصل إىل
النص هذا الذي بدّل برواية موت السيد سليمي.
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«

» (خسـروي:1392 ،

 .)295-294الترمج ــة :ك ــان حس ــن س ــليمي عض ــواا لرابط ــة ش ــفق األدبي ــة جيــيء إىل جلس ــا ا
لالستماع علـي األدب ،ولكـن مل يـو ّد أن يكـون شخصـية روائيـة .عنـدما جـاء لزيـارة زمالئـ بقـي
أ راا مكتوباا على الصفحة عالمة من إعالم حضو ر يف الروايـة ولـو مـرة واحـدة ،دخـل مـن جهـة
وسكن داخل النص .اكتب حىت يسكن داخل قصة قصرية أنا أحكيها وأنتم تقر وهنا اآلن.
«
» (خسـروي.)136 :1392 ،
الترمجــة :إنّ مصــاعب احليــاة مل يســمحوا ي أن اكتــب حكايــة ولــو حكايــة واحــدة .ولكــن أ ب ـ
للجميع أنّين حامل حكاية قيمة .حكاية واقعية حمرية للعقول اليصد َّق وأنا أحد عناصرها.
«

» (خسـروي .)157-156 :1392 ،الترمجـة:
عنــدما نسـجّل تارخينــا علـى الصــفحات ،حنــن يف احلقيقــة نســجل أنفســنا حــىت نعلــن مكــان
وجودنا ونتكلم .وجود من جنس كلمات ومجالت ختلـق حكايـة قيمـة علـى السـطور حـىت تبـدّل
قصــة أجيــال آباءنــا وحنــن وأنــتم إىل جســر مــن جتربــة هزائمنــا ومصــاعبنا لالجيــال الــل
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سيجيئون.حنن نروي حكاية واقعية حىت نسكن خالل سطورها وننتظر أولئـك الـذين جييئـون
ويقرأوننا وحنيي مع قرائتهم إيانا ما بقي الدهر.
توظيــف املصــطلحات األدبيــة :الــراوي يف هــذ التقنيــة يســتخدم املصــطلحات الشــائعة يف
الساحات األدبية ويتطرق إىل تعريفها وشرحها .يبتعد القاص عـن حبكـة الروايـة ويكتـب عـن
أنواع الفنون األدبية ،كأن نص الروايـة فجـأة يتحـول علـى نصـوص أدبيـة وعلميـة تتحـدحت عـن
املصــطلحات األدبيــة .يســتخدم "خســروي" هــذا األســلوب يف الصــفحات األخــرية مــن روايت ـ
"مالئك العذاب":
«
» (خسـروي .)331 :1392 ،الترمجـة:
كـل مـا يكتـ ب هـؤالء الكتـاب لـيس مـن األدب.األدب لـ تعريـف ولـ حـدود.على األدب أن يزيــد
شــيئا للمتلقــي .يشــري الــراوي إىل األدب امللتــزم ويعتقــد بــأن األدب احلقيقــي جيــب أن يــتعلم
املتلقي من مفاهيم مفيدة .ويف مكان آخر يكتب« :

» (خســروي .)332 :1392 ،الترمجــة :الفــن جيــب أن تــوي علـى شــيء مــن
احلرب على الظلم واألدب احلقيقي هو األدب الذي يهاجم على األ رياء واألغنياء الـذين هـم
يعتربون من الظاملني احلقيقيني .إن القارئ عندما يواج هذ العبارات يصور بأنـ أمـام نـوع
من الكتب العلمية ويقرأ املصطلحات األدبية وينسى بأن كان يقرأ رواية«.

» (خســروي.)267 :1392 ،
الترمجـة :مـن الطبيعـي بـأين ال أوافـق مـع األدب الــذي يعتقـد بـ كـل مـن سـليمي وتكـش ،كمــا
اهنما كانا خيالفان رأيي عن األدب .مها كانـا يعتقـدان بـأين أحـف الشـباب علـى األدب الـذي
كــان مبثابــة ســم مهلــك يقتلــهم أو يبــدهلم يف اجملتمــع كاجملــانني أو الفئــة الضــالة .إن الــراوي
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يوظــف هــذ التقنيــة يف روايت ـ ويلقــي هــذ العقيــدة املــا بعــد احلدا يــة يف ذهــن املتلقــي بــأن
الرواية يف هذ احلقبـة ختتلـف متامـا عمـا كانـ يف بدايـة القـرن العشـرين .الروايـة يف عـامل
مابعد احلدا ة خليط من أنواع الثقافات وأنواع الفنون األدبية والعلمية ،ومل يعد الرواية ختلق
هلواية القارئ أو املتلقي .وغالبا مـا ينتـهك مؤلفـو مـاوراء القـص مسـتويات السـرد مـن خـالل
التأ ر باملصطلحات األدبية والفنون األدبية للتأكيد علـى مجاليـة الـنص الروائـي .ولكـن مل نـر
شيئا من هذ التقنية يف رواية "التجليات".

النتائج
ومما سبق نالحظ ما يأيت:
 .1أن باحثي األدب تطرقوا إىل تعريف وحتديد حدود ماوراء القص ،وظهرت جمموعة من
املصطلحات غري أن مصطلح ماوراء القـص أو مصـطلح مـاوراء الروايـة Meta fiction
هيمن على مصطلحات أخرق .وكان اجلهد املميز لـ"باتريشيا واو" حينمـا تعـرف مـاوراء
القص بأن كتابة رواية تلف انتبا القارئ بأهنا صـناعة بشـرية وتشـري بانتظـام إىل أن
ما يقر هو من صنع العامل اخلياي وليس واقعياا .ورغم خـالف شـائع بـني النقـاد عـن
نشأة هذا املصطلح يف الغرب ،يتفق كثري منهم بأن أول من اسـتخدم هـذا األسـلوب هـو
الروائي اآلمريكي "ويليام غاس" عام .1970
 .2تنوعـ ـ تقني ــات م ــاوراء الق ــص تنوعـ ـاا ك ــثرياا ،غ ــري أن "مج ــال الغيط ــاين" و"أب ــوتراب
خسروي" يف روايتيهما "التجليات" ،و"مالئك العذاب" ،وظفا تقنيات حمددة وحمدودة.
 .3إن "الغيطــاين" مــن خــالل توظيــف تقنيــات مــاوراء القــص اســتخدم «خطــاب القــارئ»،
و«اإلش ــارة إىل الكتاب ــة» ،و«اإلش ــارة إىل القص ــة» ،و«اإلش ــارة إىل املؤل ــف والكت ــاب» يف
روايت الشهرية "التجليات".
 .4وظ ــف "خس ــروي" تقني ــات «خط ــاب الق ــارئ» ،و«اإلش ــارة إىل الكتاب ــة» ،و«اإلش ــارة إىل
القصة» ،و«توظيف املصطلحات األدبية».
 .5ورأينــا بــأن "الغيطــاين" اســتخدم تقنيــة «اإلشــارة إىل املؤلــف والكتــاب» يف حــني مل يوظــف
"خسروي" هذ التقنية يف روايت "مالئك العذاب" .رمبا هذا اخلالف يرجع إىل خربة كال
الــروائني يف جمــال مــدق تعرفهمــا بالروايــة الغربيــة ،ويبــدو أن خــربة "الغيطــاين" يف هــذا
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اجملـ ال أكثـر مـن نظـري الفارسـي "أبـوتراب خسـروي" .كمـا وجـدنا أن "خسـروي" يسـتخدم
تقنية «توظيف املصطلحات األدبية» بينما مل يتطرق إليها "الغيطاين".
 .6ونستنت من دراسة الروايتني املذكورة يف األدبني العريب والفارسي بأن كال الـروائني مل
يوظفا تقنية ماوراء القص أو ماوراء الرواية كظاهرة مسـتوردة غربيـة حبتـة بـل أضـافا
إليها طابعاا أو لوناا قافياا ووطنياا ،حيف استخدم "الغيطاين" تقنية خطاب القـارئ مـثالا
كأســلوب خمتلــف عمــا كــان يف الروايــة الغربيــة ،ألن الروائــي الغــريب عنــدما خياطــب
املتلقي أو القارئ بكلمات رمبا سخيفة ورديئة وهذا ال يتناسب والثقافات الشرقية عامـة
والثقافة العربية خاصة .لذلك نرق نفس األسلوب يف الرواية الفارسية وبالتحديـد عنـد
"أبوتراب خسروي".
 .7وأخــريا نســتنت أن مــاوراء القــص تقنيــة تتطلــب إدخــال القــارئ يف الــنص .وإحضــار
القــارئ يف مــر الروايــة يعــد أمــرا مجاليــا .واســتخدم"الغيطاين" و"خســروي" تقنيــات
خطاب القارئ وعملية الكتابة والرواية يف الرواية للتفاعل بني املؤلف والقـارئ ،وهـذا
التفاعل يعترب فنا مجاليا.
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