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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The character is one of the most important elements in any novel, especially in meta-

narrative studies in which this element come fictionally, or the character of the 

author in the text, and determines the problematic of the narration which may be 

studied within the narrative studies. As a sequence, this technique, known as Meta-

narration, repeated frequently until the fiction overlaps the reality or a text comes 

within another text. The Sudanese author, Amir Taj Alsir, has very often applied this 

technique in different ways in his novels, especially in Taqs (Climate) where the 

narrator of the text is meanwhile an author of the novel. Accordingly, we find the 

novel Hunger Wishes inside the Taqs. As a result, develops the technique of Meta-

narration which represents “a story taking place within another story.” As the reading 

of the novel proceeds, we’re going to introduce and distinguish the characters from 

the beginning to the end, for the reason of not reducing the surprise element and to 

give a clue of the ambiguity of the Meta-narrative plot. This article aims to study the 

meanwhile fictional and real character of Nishān Hamzeh Nishān who was created 

by the main character’s phantasy and entered in his real life, a technique that oriented 

this study to concentrate on meta-reality of the novel’s characters. Finally, the article 

studies Meta-narration, meta-narrative events of characters, fictional and real 

character, the internal and external structure of meta-narrative writing, meta-

characteral fiction, meta-character and meta-narrator. Through this study, it turns out 

that the meta-character affects the navel plot and takes it beyond the narration. This 

study is carried out according to analytical-descriptive method and has come to 

results, the most important among which is that the character oscillates between the 

fiction and the reality in the meta-narrative text and helps the realm of the 

imagination until the illusion. It is also possible to use the expression “meta-

character” as an independent technique, a process noticed a lot in Taqs (Climate) 

novel for the character Nishān Hamzeh Nishān. 
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ّم العناصر يف الرواية، خاصـة يف الدرااـات امليتااـردية، حيـيت تـشخ الشخصـية بصـور         الشخصية من أه تُعدّ

ــيف يف الــنص الروا ــ  ؤخياليــة أو تــدخص شخصــية امل  ، وحتصــص إشــكالية يف وتصــ إ إحــدص شخصــيات الروايــة  لّ

، ، وكـثريا  مـا تتكـرّر الشخصـيات يف بعـص النصـوا وأحيانـا        السرد، ميكن درااتها ضمن الدرااات السردية

يقـال ذـ ا التقنيّـة امليتااـرد، وقـد       حييت تُمس  افتراضية وواقعية، أو يدخص نصّ داخص نصّ،يف نفس الوقت، 

إذ  ،ما يف روايــة "طقــس"يف رواياتـه برــرأ وأاــاليب ،تلفـة،  اــيّ   "أمـري تــاج الســر "الروا ــ  الســوداين وظّفهـا  

، أي روايـة "أمنيـات اعـوع"    روايـة داخـص روايـة    وحتصـص روايـة "أمنيـات اعـوع"،     يكتـب ، برص روايته روا يا  يكون

يــتمّ التمييــل والتر يــ  بــ   .وهنــا يتشــكّص الــنصّ امليتااــردي الــ ي يعمــص دالّــا  لســرد آخــر  .داخــص روايــة "طقــس"

الشخصيات علی اياأ قراء  الرواية: من ال داية إلی النهاية؛ لكـ    يقلّـص مـن عنصـر املفاجيـة ويكـون ال  ـيت        

اء صور  عن غموض النصّ امليتااردي. حيـاول هـ ا ال  ـيت أن يترـرّأ إي امليتاشخصـية، أي      مسامها  يف إعر

بـص خرجـت مـن خيـال برـص الروايـة، ودخلـت         اليت باتت افتراضية وواقعية معا ، "نيشان محل  نيشان"شخصية 

أ يف هـ ا الدرااـة   امليتاواقعية لشخصيات الروايـة، ويـتمّ الترـرّ    مما اعى ال  يت إي درااة يف عامله الواقع ،

، األحـدا  امليتااـردية للشخصـيات، الشخصـية ا فتراضـية والشخصـية الواقعيـة،        امليتااردإي مواضيع مثص 

مـن خـالل هـ ا امل احـيت يت ـيّن أنّ       .التخييـص امليتاشخصـ   وال ناء اخلارج  وال ناء الداخل  للنصّ امليتااـردي،  

وقـد توصّـص   . مـع عناصـرا مـاوراء السـرد     ،، ليصـ إ كـصّ الـنصّ   امليتاشخصية ه  اليت تؤثّر علـى الـنصّ الروا ـ    

ــاعد           ــردي، وتسـ ــنصّ امليتااـ ــة يف الـ ــة والواقعيـ ــ  اخلياليـ ــشرجإ بـ ــية تتـ ــا أنّ الشخصـ ــا ج أمهّهـ ــيت إي نتـ ال  ـ

مصـرلإ امليتاشخصـية، كتقنيّـة     عمالبـص إي حـدّ التـوهيم، وميكـن ااـت      ،امليتاشخصية يف اتّساع نراأ التخييص

 ما شوهد يف رواية "طقس" لشخصية "نيشان". مستقلّة، وه ا

 :الكلمات الر يسة

 امليتاارد، 

 امليتاشخصية، 

 أمري تاج السر، 

  .رواية "طقس"

غة جملة الل ."أمري تاج السرـ "لتمثّالت امليتاشخصية يف رواية "طقس" ل(. 2023طريف عليوي، حس ؛ خضري، عل ؛ بالوي، راول؛ بورعابد، حممدجواد) :العنوان
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 39           و ديگران طريف عليويلتمثالت امليتاشخصية يف رواية "طقس" لـ "أمري اتج السر"/ 

 املقدّمة

"أمري تاج السر"للكاتب  "طقس" امليتااردي،  ايما دور الشخصية يف رواية النصّ على ءالضو ال  يت يسلّط
1
و  يسع  ،

يف النصّ ، مناقشة الشخصيات وصفا  وعمال  ك لك. حتاول امليتااردي يف باق  رواياته النصّررّأ إلی تتأن  للدرااة

بعص الشخصيات لتكون ش يهة ب عص، و  تقيّم الدرااة ه ا  وقد تضمّ الروايةمتكرّر  يف  أحدا ، إذ هناك امليتااردي

ييل ه ا املشاهد وإعراء صور  واض ة عن الشخصيات اليت تكون باملستوص السردي أم  ، بص تكتف  بتم ه يضرّالتكرار بشنّ

وشخصية  نيشانمحل   نيشانالتشابه ب  شخصية الراوي وشخصية  تقارن الدرااةكما  ،متشاهبة يف العمص والوصيف

ة الك ري يف دور الشخصي ما تريد إث اته ه ا الدرااة هو أنّ هم يقومون بتقييد اليدين. ويف احلقيقة أهمّإذ كلّ "إفرجن "

  والعامل الواقع  ملا  فتراضاإ الشخصية ب  العامل ولو   تشرجّ ،امليتاشخصية يف الرواية امليتااردي يؤدّي إي النصّ

 السردي. ظهر امليتانصّ

  اإلجابة عن التساؤ ت التالية: درااةحتاول ه ا ال 

تاج السر يف رواية  أمريصية اليت عمدها الروا   املیتاشخأنواع ما  يف رواية "طقس"؟ يتاشخصيةملا وظا يفأهم ما 

  يف رواية "طقس"؟ ،النصّ وإثراء دور امليتاشخصية يف إغناءما هو  "طقس"؟

ميكن الدرااات السابقة يف ه ا اجملال  وأهمّ ،هناك درااات وحبو  قليلة حول امليتاارد يف الدرااات العربية

، 2نة األوي، العدد احلداثة" للكاتب فاضص ثامر، ط ع يف جملة الكوفة، السمقال بعنوان "ميتاارد ما بعد اإلشار  إي 

قام بتعرييف امليتاارد حسب املصرل ات النقدية الغربية وقد تررّأ الكاتب إي الرواية العربية وذكر ، إذ 2013شتاء 

"امليتاارد ونرجسية الكتابة منوذجا  للروا   ع داخلال  الركايب حول روايته "اابع أيام اخلل " يف موضوع بعنوان 

يتررّأ إي رواية "بابا اارتر" لعل  بدر ورواية "لع ة النسيان" حملمد براد  و"كرااة كانون" حملمد و ،كما يشخ ،السردية"

درااته ه  احتفاء بإجنازات السرد العريب بقدر ما ه  ف ص ألحد مظاهر جتلياته ما  خضري ويعترف فاضص ثامر بشنّ

الدرااات امليتااردية احلديثة اليت درات  عترب ه ا الدرااة من أهمّة، ويعين به املظهر امليتااردي فيه. وتُبعد احلداثي

درااة للكاتب مجيص محداوي بعنوان و الروايات اعديد ، مع األخ  بع  ا عت ار املهاد النظري لكص مصرلإ اردي.

ن الكاتب يتررّأ إي امليتاارد باملغرب وي كر مناذج أى رغم . عل2018القصري  باملغرب" انة  قصّة"امليتاارد يف ال

اليمتااردي وتاريخ  بعديد ، لكنه يعر  للقارئ معلومات متهيدية عن مفهوم امليتاارد ومصرل اته ووظا يف اخلرا

جديد  بالنس ة  ا امليتاارد الغريب والعريب، ويف امل  يت األخري يتررّأ إي أشكال امليتاارد القصص  ويقدّم للقارئ آفاق

 احلديثة.  النصواللروايات امليتااردية  ايما 

يف  ،اخلتم لكاتب صالح ارّادرااة وميكن أن نشري إي  ،تاج السر أمريحول كتابات ك لك، هناك درااات قليلة 

بالرباط عام صدر عن دار األمان  ،"السرتاج  أمريكتاب عنوانه "الينابيع الس رية ومسرات اخليال.. حملات من روايات 

الت القراء  يكشيف الكثري من العالقات التارخيية ، وله أالوب مميّل يف قراء  اري  الكاتب ال اتية وعرب متث2015ّ

يف احلقيقة مل يتمّ  تاج السر بت ليص نقدي ودرااة معمّقة. أمريرس معظم روايات الكاتب دتاج السر و أمري املرت رة بنصّ

تاج السر، و  درااة مستقلّة حول امليتاشخصية وه ا ما ركّل عليه ال  يت  أمريحول روايات  العثور على درااة ميتااردية

امليتااردي يشكّص  النصّية يف  فتراضاااتخدام الشخصيات الواقعية و لتكون درااة مستقلّة مع إعراء فكر  جديد  بشنّ

 ميتاشخصية يف الرواية.

، أي كتابة أمري تاج السرّ وكتابة داخص النصّ ودرااة النصّ  ليل الت -تعتمد ه ا الدرااة على املنهج الوصف 

 الشخصية الروا ية يف رواية "طقس".

                                                            
كما ترمجت  ،ن اللغات األجن يةوله صلة قرابة مع الكاتب السوداين الشهري الريب صاحل. ترمجت رواياته إلی العديد م اوداينكاتب روا   وط يب . 1

مثص رواية  ،بعضها إلی اللغة الفاراية، ترمجها الكاتب اإليراين حممد حلبا  ، كما وصلت بعص رواياته إلی القا مة القصري  عا ل  بوكر العربية

معة طنرا وهو يقيم حاليا  يف قرر ويعمص م، درس الرب يف جا1960. ولد عام 2018ورواية "زهور تشكلها النار" عام  م،2011عام  ،"صا د الريقات"

 كر يب يف الدوحة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 غاية ال  يت

ي، إذ تتشرجإ يتااردهتدف ه ا الدرااة إي إعراء صور  عن الشخصية ودورها يف الرواية احلديثة،  ايما يف النص امل

حييت  يف رواية "طقس"،ب حديثة ومغاير  يب أمري تاج السر ال ي اتّخ  أاال، وتعرّف القراء على الكاتب  الواقع واخليال

 تعر  صور  واض ة عن روايات مابعد احلداثة.

 رواية "طقس"

ا ل  الشيخ زايد م، ووصلت إي القا مة الرويلة ع2015عام  مؤاّسة قررصدرت ه ا الرواية عن دار بلوميلبري يف 

 .املرحلة العاشر  للكتاب يف

ويصفه تاج السر، ، ومهنته كتابة الروايات ،روا   اإلشار  بشن برص رواية "طقس" منق ص احلدييت عن الرواية  بد 

أمري تاج  فال يُقصد ،إي كلمة "الراوي" ال  يت، إذن لو أشري يف رواية هو الراويوبرص ال"أمنيات اعوع"  بشنه كتب رواية

 .يف "طقس" برص رواية أمري تاج السر يُراد به  وإمناالسر، 

إي رواية "أمنيات  ي قى القارئ أمام رواية داخص رواية،و "أمنيات اعوع"، ه ا ال رص صاحب روايةتدور الرواية حول 

ل رص أقيم حفص توقيع وقد ، نيشان محل  نيشان" امسهوال رص يف رواية "أمنيات اعوع"  اية "طقس"رواعوع" داخص 

علم يح   كاتبال ويتفاجئ، وامسه "نيشان محل  نيشان" ،، وبدأ الصراع ح  أراد منه شخص أن يوقّع له الكتابالرواية

يف عامل  محل  نيشان حيا  نيشان عن أنّ ما كت ه عرففيندهش ح  حيمص نفس ا ام، فيراردا، ويسشل عنه، ه أنّ

وهك ا تص إ شخصية نيشان  ،مبرض الفصام مصابا  نيشان يكونو، التقى بهال ي اخليال، يكون مرابقا  للشخص 

املفاجية الكربص حتصص يف هناية و تمييل بينهما،إي الالقارئ  متشرج ة ب  العامل ا فتراض  والعامل الواقع ، وحتيتّ

  توحا  للقراءات املختلفة.حتی ي قى النصّ مف ،مصاب مبرض الفصام ،ك لك راويرواية إذ يت يّن للقارئ أن الال

 نظري للميتااردمتهيد 

نسب مصرلإ ماوراء القصّ للكاتب األمريك  هناك مصرل ات عديد  قورنت مبصرلإ ماوراء السرد، أو ميتاارد، ويُ

 (13: 2010. )أبو رمحة، م1970ال ي ااتعمله عام  "وليام غراس"

ة والشخصية وعناصر القصة، ومل نعثر على مصرلإ مستقص   باحل كتتعلّ وميكن القول معظم الدرااات امليتااردية

رح يف ه ا ال  يت ملناقشته، كفكر  مستقلة، علّها تكون صا  ة للدرااات شخصية، وقد طُودرااة مستقلة ملصرلإ ميتا

 معرفة املصرلإ أمر مهم جدا . بشنّالقول  من ه ا امليتااردية القادمة،  و بدّ

احلقول الد لية أو باألحرص حقول املعىن تعين بتجمّع »نظرية املصرلإ النقدي: يقول علت حممد جاد يف كتابه 

الوحدات الد لية يف اللغة ما تعالقت تصوراهتا على ا تساأ أو الت اين يف إطار د لة موضوعية عامّة، جتمعها غال ا  

ساأ ممّا ينتم  إي موضوع معيّن يص إ بديص ألنه ليس مثة د لة للفظ املفرد، وإنّما ين ع ا ت ؛مرجعية اللفظ املعجمية

 (380: 2001)جاد،  «السياأ لتجل  فعالية الد لة بإعمال أحد تصوّرات اإلشار  اللغوية دون آخر

 نّإوميكن تلخيص القول  ؛ايرول املراف ،امليتاارد تقنيّةالنقدي والتنظريي ل ملصرلإا إذا أراد ال  يت التركيل حول

يف السرد،  تقنيّةن القرن املاض ، تعدّ مرحلة التجريب على مستوص ال ناء والصياغة وتوظييف ه ا المرحلة الستينيّات م»

اد وروا ي ، و)امل ىن امليتااردي يف الرواية( أي املنجل النقدي ال ي نسجته واليت دعمت بدرااات وتنظريات من ق ص نقّ

، لرؤاا النقدية احلداثوية اليت احتضنت 2013وانتشارا/ أنامص م دعه الناقد فاضص ثامر، وأاهمت دار املدص يف نشرا

امليتاروا   يف  ا عا  وثالث  عنوانا  ومتهيدا  حول أطروحة الكتاب اليت تنهص على فرضية أن أشكال ال ناء امليتااردي أو

من ب  كصّ  (.77، 2009، )محداوي« الت ملا بعد احلداثةه  تنويعات ومتثّ ،الرواية العربية وق ص ذلك يف الرواية العاملية

 ،أو الرواية داخص رواية ،والقصّة داخص قصة ،تلك العناوين، أهمّ ما يلفت النظر ذ ا الدرااة هو عنوان امليتاارد

ومعظمها ظهرت يف  ،أو امليتالغة ،وامليتاخراب ،واألدب النرجس  ،أو خارج النصّ ،واحلكايات واألحدا  املل قة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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قد أطل  على اخلراب امليتااردي جمموعة من املصرل ات، ومن ب  ه ا »ويقول محداوي:  .ا عينيات القرن العشرين

املرآ ، والرومانسيك، -، وامليتاختييص، والتشخيص ال اخ، والروايةاملصرل ات واملفاهيم: امليتاارد، وامليتاقصّ

و أأو القصّة داخص قصّة،  املؤطّر،لة، أو احملك  والروا ية، والتضم ، واحلكايات املتضمّنة، أو احلكايات املؤطّر  أو املتخلّ

 امليتاشارح، واخلراب امليتااردي،احلكايات املل قة أو خارج النصّ، وميتاخراب، أو السرد أو األدب النرجس ، و

 (9)املصدر نفسه: «. ا...واخلراب امليتالغوي وهلمّ جرّ

هو حكاية داخص حكاية، قصّة » وايلل:اارد، وتقول عنه كاخييف حول امليتومل تنته هنا املسمّيات واملصرل ات والتعار

وتؤكّد أن بعص النقّاد مل يؤيّدوا اختيار جينيت مصرلإ "ميتا ارد" ألنه   يعر  ( 434: 2014وايلل، )« من درجة ثانية

رد" مينإ التشثري معىن "وراء" و"فوأ" أكثر مما يعر  معىن "حتت"، لكن بالنهاية تعر  احل  عينيت، ألن مصرلإ "ميتاا

 األكرب للوهم من احلقيقة والعامل املتخيّص )املصدر نفسه(.

الشخصية  يف احلقيقة ه ا ال  يت  يريد مناقشة القضايا التنظريية و  النقدية بشكص وايع، بص يسلّط األضواء حول  

صور   امليتاشخصية إ  إذا أعرى ةتقنيّإي م اشر   يدخص ال  يتميكن أن  ذ ا   ،يةاليت ه  أااس النصوا امليتاارد

هو السرد »تقنيّة امليتاارد أو )ما وراء السرد أو ما وراء الرواية(  وكما هو معروف بشنّ ،ولو وجيل  عن امليتاارد يف ال داية

اصر يف جديدا  لظهورا املع Meta- Fictionال ي يعمص دالّا  لسرد آخر، ه ا السرد اآلخر، هو مدلول عليه. قد يكون مصرلإ 

التداول النقدي، ولكنّه يقترن بزنعة قدمية أو وظيفة موروثة يف التاريخ األديب للرواية. ويعود تروّر ه ا املصرلإ إي جهود 

 (14: 2005)ع د جاام،  .«1961لغة / ما وراء اللغة( عام  -اللغوي لـ. يلمسلييف ال ي طوّر مصرلإ )امليتا 

النصّ، أو يص إ جلءا  من الرواية، وكشن شخصيات واط ؤلّيف ك لك يضيع من مجاليات النص امليتااردي، أن امل

الرواية ه  اليت تت كّم باملؤلّيف، وليس املؤلّيف هو ال ي يرمسها، ألنه متورّط ك لك بالنصّ، وميكن قراءته كشخصية 

تاارد احلد  وميتاارد ثانوية يف الرواية، وحباجة إي وع  متلايد ألن الشخصيات تشت ك، وتلت س القضايا لتشكّص مي

صرلإ مك هعنالشخصية والروا  واحل كة وامليتاقص الشخص  ال ي ايتررّأ إليها ال  يت بالتفصيص؛ وتقول كاخ وايلل 

 :"ميتا" قا لة

ريا ، مبستويات ظعكس وعيا  متلايدا ، والتلاما  ننمتشثر باملصرلإ املتراّخ ما وراء اللغة: ميتا لغة، فإن ما وراء كلمات ا»

و"ميتا  ،بعد أن تعر  تعريفا  حول مصرلإ "ميتا" ت كر مناذج مثص "ماوراء التواصص" (433: 2014، وايلل« )اللغة واخلراب

 ،و"ميتا شعريات" ،و"ميتا اخرية" ،و"ميتا ااتللام" ،و"ميتا حنو" ،و"ميتا وظيفة" ،و"ميتا خيال" ،و"ميتا دراما" ،نقد"

و... )املصدر  ،و"ميتا مسرح" ،و"ميتا نصّ" ،و"ميتا خراب" ،و"ميتا بنية" ،ميتا كالم"و" ،و"ميتا شعر" ،و"ميتا ايميا يات"

 نفسه(

 أمحد امليتاارد، ومل يقص تقنيّةة تساير يية والتخييل فتراضاالعوامل احلقيقية و إذن كما نرص يف ه ا التعرييف بشنّ 

رييف امليتاارد، ولو أشار إي عبة، ألنه يريد تية والواقعية( بص أكّد على عوامل الكتا فتراضاخريس )الشخصيات 

كما امليتاارد  تقنيّةل من ااتخدم وأوّ ،ن يقوم بتعرييف امليتاشخصيةأ ية والواقعية والتخييلية  بدّ فتراضاالشخصية 

قصص  يف كتابه "األدب ال (وليم ج. جراس)أوّل من ااتخدم تقنيّة امليتاارد هو » حتدّ  عنه ع اس ع د جاام قا ال :

فيه  تحدّدوبلورت بصيغة أكثر تشطريا  وتكثيفا  حلمولته املفهومية  (واو باتريشيا)إنّ وم، 1970وأشكال احليا " عام 

خ  من التخييلية موضوعا  وه  نلعة طيفية تتّ ،وليس جنسا  ثانويا  من الرواية ،امليتافكشن باعت ارا نلعة ضمن الرواية

متيص إي ا عتماد  ،ذاتية التولد ، يعة امليتافكشن بوصفها ط يعة جتري ية ذاتية ا نعكاسط (واو باتريشيا)حدّدت  مثّ ذا.

 .(14: 2005ع د جاام، ) .«وا   اخليايل وهدمهعلى م دأ التضاد األااا  يف كيفية بناء الوهم الر

العامل الومه  ذ ا  تاج السر يف بناء أمريإذ يقوم الروا    ك لك. نيشانمحل   نيشانه ا ما كان يف شخصية  

 تلتق  بالكاتب ال ي كت ها يف روايته وينكسر التوهيم بالواقع وينهدم ال ناء األااا ، ،الشخصية وبالنهاية تص إ واقعية

ممثّليها، مصرل ا   أبرزمن  (جون فاولل)تقنيّة امليتا ارد أو )ما وراء السرد أو ما وراء الرواية( واليت يُعدّ الروا   » تكونو

تناالها ال ي مشص مجيع وه  جلء من انفجار )امليتا( و ،مبعىن التخييص  narrationمبعىن وراء أو املغاير و meta ا  من مركّ
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ى جتماعية والفكرية. فكان خرابا  متعاليّا  يعين برصد عوامل الكتابة احلقيقیة وا فتراضية والتخييلية." وقد يسمّالعلوم اإل

تقول ما بعد احلداثة، ف النصّيات صوه ا األالوب هو من خصو (2: 2001)خريس،  .«مليتاروا  ، وامليتاحك ، وا"امليتاقصّ

هو مصرلإ يراد له أن يوازي أُطروحات مابعد احلداثة أو )ماوراء الرواية( وقد أثري ه ا » النصّرواية  بشنّ (واو باتريشا)

ومقصود  ي ذاهتا بشكص واعٍإا ية اليت تستدع  ا نت اا األجنلو اكسوين ليستوعب امداء الكتابة الرو املصرلإ يف النقد

 .(18: 2001خريس، ) «ها صنعة لك  تثري التساؤل حول العالقة ب  التخيّص والواقعفتنتظم على أنّ

جيري لفهم امليتاشخصية واكتشافها يف ه ا ال  يت، هو نفس ه ا التساؤل ب  التخييص والواقع  ما كصّإذن،  

يكون ال  يت يف النصّ  ية.افتراضوجمريات واقعية و أحدا وما تدور حوذما من  نيشاني واورللشخصيات مثص ال

امليتااردي عماوراء الواقعية أي امليتاواقعية، واتص إ كصّ عناصر الرواية ماوراء الواقعية: الشخصيات متشرج ة ب  

الرواية من ح كة وبناء داخل  وخارج ، فيختلط الواقع واخليال والتوهيم، كما هو احلال بالنس ة لألحدا  وحتّى اياأ 

 األمر ب  ما هو افتراض  وما هو واقع . 

حياول ال  يت إث ات الشخصية بشنّها ه  اليت تلعب الدور األااا  يف تشكيص النصّ امليتااردي، وقد تؤثّر على كصّ 

قع  وا فتراض  تتقاطع تناوبا  وتعاق ا  وبالض ط مثلما حصص يف شخصية نيشان محل  نيشان من تداخص ب  الواالرواية 

ترك الكاتب أمري تاج السر يف رواية "طقس" القارئ أمام روايت  إذ يت يّن يف هناية الرواية بشنّ الراوي مريص و معا .

ن عقليّا ، ليترك القارئ أمام تساؤ ت بشنّه كييف ااتراعت ه ا الشخصية أن تروي كصّ ه ا األحدا  وقد تكون ،تلفة ع

حكاية نيشان اليت يرويها يف رواية "طقس" بعد اختفا ه بصور  غامضة، حييت   ندري هص مات مبرض السرطان أم بشكص 

آخر. وقد أشار يف بداية روايته بعنوان فرع  وهو "عندما خترج الشخصيات من صف ات الرواية"، ايما ما يتعلّ  ب رص 

 سرد ب  الروايت . الرواية نيشان وراوي احلكاية وما يتداخص يف ال

 امليتاارد يف رواية "طقس" 

ح  كت ت »إذ يقول الراوي:  ،ل ارر من روايته "طقس"يف رواية  "طقس" بامليتاارد يف أوّ القارئ تاج السر أمري يق م

 دأ ليترك القارئ أمام تساؤ ت وي (7: 2015)تاج السر،  «اعوع" يف حوايل شهر واحد فقط أمنياترواييت األخري   "

تاج السر كتب ه ا الرواية وأدخلها يف روايته؟ هص اات وذ التخييص  أمريي والكاتب نفسه: يا ترص هص هو اوالصراع ب  الر

تاج السر يستخدم  أمري حياول على الواقع؟ أم ه ا هو واقع الرواية كت ها دون أن يلت س األمر ب  الراوي والكاتب.

ل مجلة من أوّو على الشخصيات والقصص واألااليب السردية عرب الوصيف واحلركة، امليتاارد برريقة ميكننا أن نتعرّف

حىت نصص إي ال ناء الومه  الروا   يف الرواية  ،نشش تعارضا  ب  املتخيّص والسردتاج السر يف روايته  أمريكت ها 

وكما يقول أو بنوع السرد،  بالقصّأو  ،ويق م ك لك تاج السر الرواية بالرواية ،ماوراء السرد وما هو الوهم ،ونكتشيف

قد أطل  على اخلراب امليتااردي جمموعة من املصرل ات، ومن ب  ه ا املصرل ات واملفاهيم: امليتاارد، » محداوي:

املرآ ، والرومانسيك، والروا ية، والتضم ، واحلكايات -، وامليتاختييص، والتشخيص ال اخ، والروايةوامليتاقصّ

، أو احلكايات املل قة أو خارج قصّةداخص  قصّةكايات املؤطّر  أو املتخلّلة، أو احملك  املؤطّر، أو الاملتضمّنة، أو احل

، وميتاخراب، أو السرد أو األدب النرجس ، وامليتاشارح، واخلراب امليتااردي، واخلراب امليتالغوي وهلمّ النصّ

 (9: 2009)محداوي،  .«جرّا...
 ةباام الراوي بص يستمر يف الراوي النصّتاج السر مل ي إ يف بداية  أمريلتخييص هو أن ء ااوما يليد من التخفّ  ور 

ممكن، وايراردين  اعوع( بعد ذلك، مل أكن أظنّ قطّ أنّين اشعل  يف مشكلة ت دو بال حصّ أمنياتنشرهتا )» قا ال :

ا أن أفلت منه... كنتُ قد عدتُ من رحلة را عة كابوس تداعيات تلك الرواية هك ا و  أاتريع برغم جهودي اليت ب لتها كلّه

)تاج  .«يلي  إي كوا مل ور، تلك املدينة الشرقية اليت هلّتين بشدّ ، ومتنّيت أن أكت ها يوما  وأكتب عنفواهنا الشق  يف نصّ

          (7: 2015السر، 
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 املفارقة السردية، ألت د رواية أخرصي إ روايتهوكشنّ نصوصه جتتاز  النصّتاج السر وراء  أمريوهك ا ي قى الكاتب 

ستويات ماوراء القصّ يشكّص ثنا ية أخرص: م إنّ»: (أيرن فيشون)وه ا األالوب هو من خصوصيات امليتاارد وكما يقول 

هو من خياطب القارئ وليس الراوي  وكشنّ الكاتب يف رواية "طقس" (61: 2010)أبو رمحة،  «صرحية وضمنية للمعاين

عدتُ ب كرياخ تلك إي بالدي م تهجا ، أحسّ بفوران يف الدم، ومحوضة يف املعد ، وأتوقّع أن »ما ح  يقول  اي ،نفسه

 (10: 2015)تاج السر،  « يسرقين نصّا  جديدا  يف أي حلظة من حياخ اليومية املعتاد ، ح  أكون بال كتابة و  إحياء...

الرواية ميكن  باإلحياء؟ هص ميكننا القول بشنّ املؤلّيفقصد  ما ال يتساء  ،  ال ي حيك  عنه ال رص هنا النصيثري 

ي يف رواية "طقس": اوعلى نفسه ويقول الر النصّاألارر اآلتية إذ ينقلب  عنهب ي؟ ه ا ما جت  عن طري  اإلحياءكتابتها 

صدر عاش  منهلم ايُكتب، أو  فكّرت أن يكون الصيين معاجل األبر، "املااترو تويل"، معاعا  حمتمال  لنار اذوص يف»

.. وأن يكون اليساري هوش  هيواكا هو "أنانيا فاروأ"عاشقة ه  أيضا  أح ّت واهنلمت بال خيار. أن تكون السكرتري  

ال ي اشكت ه، وتريإ  النصّمدرّس علم السيااة يف جامعة ممتلية بالرلّاب، وحمرّضا  لثور  ك ري ، اتهب يف داخص 

األصل  وميكن  النصّه ا الشخوا الفرعية ذا صلة م اشر  بكصّ  ، يف احلقيقة(10: 2015ج السر، تا) «بديكتاتور عظيم

"رشيد وكما يقول  ،ص يف هناية الروايةصوحىت طريقة السرد الفرعية واألصلية ك لك تتّ ،تشكيص حلقات للربط بينها

وهو     ل األوّ والسارد، على أااس أنّ املؤلّيف د   ب  وانتفاء التراب  امل إرادته و ااتقالل السارد عن ذاته» بشنّ "بن دو

ه ا  نّإويف احلقيقة  ( 12: 1990)بن دو،  «املسؤول عن اذامش   يعرف مقدار ما يعرفه الثاين وهو املسؤول عن احملك 

اءات وذلك عن تّصص بعضها ب عص بصور  ،تلفة للقريالشخصيات الفرعية ه  أااس تشكيص امل ىن احلكا   للرواية وقد 

هو انقالب الشخصيات، من شخصية غري فوكص ما قام به تاج السرّ يف نصّه امليتااردي،  طري  ذاكر  القارئ وذكاءا.

واقعية، تدخص يف عامل الواقع، ودخول نصّ روا   داخص نصّ روا   آخر، وكص ه ا العناصر تشكّص ماوراء النصّ يف رواية 

واألحدا  وامل ىن الداخل  واخلارج  والتخييص، واوف يتررّأ إليها ال  يت مجيعا   "طقس" لتثري حماور ختصّ الشخصية

ال  يت مثة شخصيات فرعية وأصلية، وقد تنتقص وتتغيّر يف واط النصّ، مثص شخصية "نيشان" الفرعية  وجد بالتفصيص.

 يف هناية الرواية.اليت اتص إ أصلية يف هناية املراف، وشخصية صاحب رواية "أمنيات اعوع" اليت تضيع 

 الشخصيات يف النصّ امليتااردي

ويغيّر يف الشخصيات احلقيقية اليت يراها يف  ،"أمنيات اعوع" روايته سردأن ي وهو برص رواية "طقس" حياول الراوي

حىت ي دّذا إي شخصيات يف نصّه الروا  ، لكن نفس ه ا الشخصيات بالنس ة لقارئ رواية "طقس" ه  غري  ،واقعه

قعية وتص إ متشرج ة ب  حقيقتها الواقعية، اوقد يتم تفكيك العناصر الو يف ميتاشخصية عوهنا ي دأ الصرا ،قعيةوا

املتخيّص يفترأ عن الواقع بفعص  واقعية تُفسِّر كييف أنّ -امليتا» كما يقول ع د جاام: ،والالواقعية، ومتس  ماوراء الواقع

تعيد تشكيلها عن طري   واقعية" تعمص على تفكيك عناصر الواقع املادية، مثّ -ه ا "امليتا املخيّلة اليت تتعدّاا وكييف أنّ

املخيّلة، ويف ه ا نكتشيف: ملاذا تغيّر التقليد الواقع  يف متثيص احليا ، وتغيّر معه منر  الرواية يف متثيص السرد، إذا  مثة 

)ع د جاام،  .«قد تكون موازية للواقع أو بديلة عنه -أو ممكنةااتجابة   حسااية جديد  يف خل  بىن متخيّلة أو حمتملة 

2005 :12)  

من ارد  النصّإذ ينتقص  ،ه ا ما حتاول ه ا الدرااة التركيل حولهو ،قعااملقصود من ميتاواقعية ما خيتف  وراء الو

ر رواية "طقس" رواية غري وميكن اعت ا إي ارد وشخصية غري حقيقية إي شخصية حقيقية وبالنهاية إي شخصية ومهية،

كما تع ّر  ،الداخل  والومهية عرب التنااّ ةوالواقعي ةي فتراضامن التمييل ب  الشخصيات  و بدّ واقعية، بص ميتاواقعية،

القارئ لثالثية الروا ية أحالم مستغامن   إنّ»إذ تقول:  "مستغامن  أحالم"عنه حسينة فالح يف درااتها حول روايات 

ميتارواية( وب  نصوا /األجناا  فيما ب  نصوصها من جهة )التناا الداخل - النصّالتعال  والتفاعص يالحظ ذلك 

 ال  يت ه ا الدرااات بامليتارواية، ألنّ يُررح ه ا السؤال ملاذا مل تسمّ ، ولرمبا(59: 2012)فالح،  «أخرص من جهة ثانية

هناك درااات عدّ  حول مفهوم امليتاارد وامليتارواية  لسؤال ألنّه ا ا عنأمام رواية داخص رواية؟ وميكن تصعب اإلجابة 
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وكص كاتب لديه فكرته بالنس ة  ختيار العنوان، ومل تكن ه ا الدرااة حول اعانب التنظريي بص ما ترمإ إليه  وامليتاقصّ

الواقع. ولرمبا أفضص تاج السر وما ختتف  من شخوا ومهية قد انتقلت من  أمريهو اكتشاف ماوراء السرد يف رواية 

الرواية   ميكن تسميتها بالرواية إ  إذا كانت مكتملة حسب ال ناء احلكا   وشروط الرواية والسرد اآلخر،  أنّه  إجابة 

 شنّبصص إي القيمة األدبية اليت تتمتّع هبا الرواية األم. ولك  ن يّن األمر أكثر يه   رواية،  شك أنّ النصّ حىت إذا كان

ة تاج السر "طقس" ب ناءها الروا  : احل كة والشخصيات وال داي أمريمل تصص إي رواية  "أمنيات اعوع"الراوي  رواية

و  ميكن تسميتها بالرواية بص ه  نوع من أنواع السرد، إ  إذا كانت رواية  ةقصبص ت دو نا والنهاية واللمان واملكان و...

 وإنّ العثور عليها حىت اآلن، وإن وجدت اتشمص درااة مستقلّة بعنوان مستقص مّمكتملة داخص رواية مكتملة وه ا ما مل يت

كصّ  ألنّ بامليتاقصّ . ومل تسمّأ من رواية "طقس" وكالمها معا  تشكّالن امل ىن احلكا  نيات اعوع" ه  جلء   يتجلّمرواية "أ

ي يف او"عتود اعريان" اليت أشار إليها الر قصّةى وهص ميكن أن تسمّ ،قصّةارد مل يكن  مل يكن اردا  موفّقا ، وكصّ قصّ

فكرهتا خيالية مدهشة عن عتود »حييت أمسعته له "مجيلة" واليت اقتصرت هب ا الع ارات:  مكتملة، قصّة رواية "طقس"

بشدّ ، ش بشحوال الرقس، وتقلّب األاعار، واملرض واملوت، ويركص يف ال يت ملجمرا  ميلكه أحد جريان الرواية، كان يتن ّ

فيها خيال  قصّةو كارثة أخرص مشاهبة ات د  يف ذلك اليوم. أمثة انقالبا  عسكريا ، أو زللا   مدمّرا ،  فيفهم صاح ه أنّ

تاج السر "طقس" لكن  أمريلرواية  هامّة، رمبا ه  تكون (21: 2015)تاج السر،  «ا لألايف كت ت بال أدواتهخصب، لكنّ

. أو قصّةالراوي نفسه مل يعتربها  لقارئ مسع احلكاية األصلية ف سب، والش ء اعميص أنّا ، ألنّقصّة  ميكن اعت ارها 

 (21: 2015تاج السر، ) ليت اعترب كتابتها الراوي مااخة.قصتها األخرص "ط   التجسّس اخلاا جبدّخ" ا

ن ي يّن للمتلقّ  مدص اشتراك أ أمري"طقس" إذ حياول  قصّةإذن الشخصية تلعب دورا  أااايا  يف امليتاارد  ايما يف 

 شخصيات الواقعية باخليال لي كّر القارئ ك لكلتصص إي الومهية بص حياول أن ينق  ال ،اليةيالشخصية الواقعية باخل

ا تقول موك (12: 2009)ثربانتس،  بشخصية دونكيخوته، حييت ينتقص إي اخليال للسيرر  على الواقع بصور  ومهية

ي اوويقول الر (8: 2018)واو،  ص والواقعكتابة التخييلية هتدف إي طرح أايلة حول العالقة ب  املتخيّال بشنّ "باتريشا واو"

ين أنق ت برلها افيان، موظّيف ال نك املختلس، من أذكر يف رواية يل امسها "جمريات األمور"، أنّ»يف ه ا اجملال: 

، ضابط األمن املن رفة... وه  حتتضر يف الصف ة السجن لسنوات طويلة... ويف رواية "السل فا ".. راق ت الم 

هناك عددا  غري قليص من ا عت ارات كان ين غ   اخترعت ذا دواء فعّا   ايريص من حياهتا بعص الوقت، ألنّ األخري ، مثّ

 .(26-25: 2015ر، )تاج الس «أن تقدّمها لض اياها ق ص أن متوت

لقاء الراوي والشخص  هو ته يف ه ا املقال بامليتاشخصية،تسميّ وما متّ يف امليتاارد احلقيق  لكن ما يق م القارئ

يقول: نيشان محل  نيشان. أي نفس عنوان  ،وح  يرلب منه ا ام ، يف حفص التوقيع،منه أن يوقّع له الرواية ال ي يرلب

 قا ال :ظهر يف واقع الراوي وجيعله متسا ال  يال رص يف الرواية. وهك ا جند برص رواية الراوي 

امسه حممد  الرجص قال إنّ اعوع"،.. لو أنّ أمنياتإ  ذلك املهووس ال ي يسكن " نيشانمحل   نيشان  أحد امسه »

محل ، أو محل  أمحد، أو أي اام مشلوف يدور يف فلك األمساء املتداولة يف الدنيا لصدقته... لكن ا ام الثالث  كامال ، 

 (38: 2015تاج السر، ) .«عن التصدي  متاما كما ورد يف نصّ ، ش ء بعيد 

امليتاشخصية  امليتااردي وكما أشري اابقا  بشنّ النصّهنا يتشكّص التقابص ب  الشخصية الواقعية مع املخيالية وحيصص 

ميتاارد الشخصيات حيضر يف  يت يّن لنا أنّ»داوي: محامليتااردي وكما يقول مجيص  النصّه  العنصر األااس لتشكيص 

القصري  مركّلا  على صور  التقابص ب  الشخصية املخيالية يف السرد والشخصية امليتااردية ويع ّر ه ا التقابص  القصص

يف احلقيقة ما أشار إليه مجيص  (31: 2009)محداوي،  «الفين واعمايل املوجود عن التقابص املوجود ب  احلقيق  واخليايل

كيد على دور امليتاشخصية الفاعص شهنا هو الت الدرااةاشخصية، وما حتتاجه محداوي يكون بشكص جل   عما تقوم به امليت

عناصر الرواية وليس عند الشخصيات كصّ  امليتااردي والتقاطع املوجود ب  احلقيق  واخليايل يف كصّ النصّ يف تشكيص

 ف سب.



 45           و ديگران طريف عليويلتمثالت امليتاشخصية يف رواية "طقس" لـ "أمري اتج السر"/ 

لتشديد عنصر املفاجية، و  ي وح  يف نصّه امليتااردي خرو  وراء خرو ، ورّط القارئأن ي "تاج السر"حياول الكاتب 

برص الراوي، ولتمهيد  نيشانمحل   نيشاننصص إي ل  نيشان برص روايته "طقس" حىت م اشر  عن شخصية نيشان مح

ه غامص و  يث  بكص ش ء ومل يشرب كوب العصري من بيت األرضية يعر  للقارئ مواصفات عن نيشان محل  نيشان بشنّ

 الروحية فيقول الراوي:  ملكة الدار أي أم الراوي

 .«اعوع"، وماذا ايفعص يف حقّ  ح  أاتمع إي قصّته وأفهم أمنياتاآلن اشعرف ماذا فعلت يف حقّه ح  ألّفت "»

  (49: 2015)تاج السر، 

محل  نيشان محل  برص الراوي هو نفسه نيشان  م اشر  وبال مقدّمات بشنّ النصّلكن املفاجية األخرص للقارئ يدخص 

 ل  نيشان احلقيق  قا ال : مح

اعوع"، هو نفسه نيشان محل  نيشان احلقيق  األمّ  ال ي هاجر أهله من  أمنياتنيشان محل  نيشان داخص رواية "»

تاج السر، . )«"أجنمينا" يف تشاد، أيام حكم ر يسها الدكتاتور "فرانسوا مت ل اي"، يف أوا ص الستينيات من القرن املاض 

إحدص  والدا حارس يف ه نفس الشخص ال ي التقى به وبشنّالراوي تفاصيص عن حيا  ال رص بشنّ عر وي (51-52: 2015

اشا  يف مدراة ابتدا ية بعد   انفتإ على الدرااة واعى جاهدا  حنو اعامعة ودرااة القانون ال نايات وابنه بات فرّ

 لتفاجيه أعراض الفصام املومس  وتعوأ تقدّمه.

 يف النص امليتااردي الواقعيةالشخصية و ية فتراضاالشخصية 

خاصة بالنس ة  ،بات من الصعب التمييل بينهما ،مع الشخصية الواقعية ،نيشانية  فتراضااختلرت الشخصية  ح 

بنفس خصوصيات برص روايته ال ي محص  ،ع نيشان ال ي التقى به يف حفص التوقيعإذ أص إ حا را  كييف يتمتّ ،للراوي نفسه

ليعرض لنا  ،  فتراضاحييت يصيف حا ت نيشان 120يقرأ صف ة حىت  ،وه ا ما جعله أن يعود لروايته ،نفس ا ام

 ،تليف قا ال : اعوع" خبطّ أمنيات" تاج السر جان ا  من نصّ أمريالكاتب 

ون ليص إ نه ايق ص ه ا املر ، وحيقّ  طموحه يف درااة القانأاقه للجامعة الوطنية، وبدا ر... قدّم نيشان محل  أو»

مون عد  محالت طوعية.. محلة للنظافة العامة.. محلة ضد اإلزعاج.. والّموا نيشان محلة قاضيا .. كانوا يف احل  ينظّ

رها ال سراء احلسد.. يف العام املاض  دامهته أعراض غري ة، فسّ ها محلة ااتثنا ية، ضدّلقيادهتا وتوجيه أفرادها وإنّ

رات ويلقيها على ة، يصنع دمى من القماش، حيشوها باملتفجّ. وح  أص إ خررا  حقيقلت داخله.تناا ها ق يلة جنّأنّ

ممرضة  الناس يف طرأ العاصمة احملتشد .. أمسكوا وانتهى مقيّدا  إي ارير متآكص يف مستشفى األمراض النفسية.. أحبّ

 (62: 2015تاج السر، ) .«ر العاديونر يف اللواج كما يفكّكما يريد ويفكّ ن حيبّأامسها ياقوتة.. كان اآلن يستريع 

 ية والواقعية ايما ح  يلور الراوي بيت نيشان احلقيق  فيقول: فتراضاتاج السر يف ملج شخصية نيشان  أمرييستمر 

 نعثر على نيشان يف عشته، وكانت خاوية إ  حصري تاليف ووااد  متّسخة من الدمور، تربز من أحشا ها بقايا قرن مل»

أنّها ملواد القانون ال ي تعرّلت درااته.  آلخر، وعد  أثواب وعما م موزّعة هنا وهناك، ومثة كتب كثري ،  بدّمتّسخ هو ا

 (86: 2015تاج السر، ) .«وارجتفت .وانت هت إي مثة دمى من القماش، موجود  أيضا 

ويف  ت  شخصية واحد .الشخصي خاصة وجود الدمى يف ال يت وكشنّ ،إذن هناك اشتراكات كثري  ب  الشخصيت 

حىت يكتشيف ما هو واقع  وخيايل وكما يقول  ،احلقيقة مل يت يّن األمر كليّا  لدص القارئ إ  إذا ربط ال داية والنهاية معا 

الروا ية يف ال داية وختتتم بالنهاية وزمن احملك ، ومن خالل اات ضار القارئ  حدا تفتتإ األ»حممد عل الدين التازي: 

ومن خالل اات ضار الناقد وجهازا املفهوم  يف قراءته للنص  ،ه يتلقّى الرواية وكييف يتلقّاها ي يتصوّر أنّالضمين ال

 (96: 1988)التازي،  «وعالقة الواقع  باملتخيّص

ية  فتراضات  يالشخص بشنّ كثر مشوّقة للقارئ و شكّأكلما تكثر ا شتراكات اتليد من مفاجية الرواية وجتعلها 

ية متس  شخصية واحد ، وت قى املفارقة يف الفقرات اليت مل ي إ عن املشتركات واألوصاف ب  الشخصيت  عوالواق

 واتتقلّص دا ر  املفارقة بكثر  ه ا األوصاف املشتركة.
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 امليتااردي  يف النص للرواية اخلارج  والداخل امل ىن 

 حدا القارئ إي التفكيك بينهما، وأحيانا  تشت ك األ ملؤلّيفاويدعو  ،امليتااردي النصّبناء داخل  وبناء خارج  يف هناك 

يف ه ا ايساعد  ، وكصّالنصّاخلارج  وبعضها خارج  النصّالداخلية واخلارجية بص تص إ حىت الشخصيات بعضها داخص 

ري يف روايته مر بالنس ة للراوي ال ي أخ  يتسا ص عما جيخيتلط األ حييت ،"طقس"املفاجية كما نرص يف رواية  بلور  عنصر

اليت كت ها ويسشل نيشان محل  نيشان وهو نفس اام برص روايته لي صص على ا ختالف ب  الشخص الواقع  ال ي أمامه 

 وبرص روايته قا ال :

هو حقيق ؟ وأختك  صوالرجص التشادي ال ي اشترص أختك مربوكة وه  طفلة، واختفى هبا يف جماهيص أفريقيا، ه»

 مص اام مربوكة؟نفسها، هص لك أخت حت

 (55: 2015تاج السر، ) .« . مل تكن لدي أخت و  أخ، كنت وحيدا  يف حيا  أهل ، واآلن أنا وحيد كما تعرف

 ،وبناء حيكيه الراوي ،برص الرواية عن نفسه وما جرص عليه هحيكي ،النصّ، بناء خارج قصّةمام بنا   للإذن حنن أ 

 ها ه  اليت ترام لناكلّ حدا الراوي يكون ضمن ال ناء الكل  للمؤليف، وه ا األ نفس ال ناء ال ي يرويه ،ويف نفس الوقت

اللغة اليت بد   من أن تدلّ »نا أمام لغت  ،تلفت  ك لك وكما يقول ع د جاام: الشاكلة الكلية للنص امليتااردي، وكشنّ

ا اللغة اليت تتّخ  من لغة أخرص موضوعا  ذا أي على وقا ع ومواقيف وأشياء غري لغوية يف العامل، تدلّ على لغة أخرص: إنّه

)ع د  .«مصرلإ )ما بعد اللغة( هو اللغة اليت تعمص دالّا  للغة أخرص، وهك ا تص إ اللغة األخرص مدلو   بالنس ة ذا أنّ

  (14: 2005جاام، 

رواية  اكتملتمص رواية الراوي ملا لو مل تكت .إليها أشري مك اعوع" للرواي أمنياتتكتمص رواية "طقس" مع اكتمال رواية "

 قا ال : قصّةصص حلقات ال، وهك ا يسرد الراوي روايته بصور  غري م اشر  حىت تتّاملؤلّيف

ة ال ي يقيّدا نيشان صاحب الشاحن قصّةكانت عشرات األايلة تتنااص يف عقل ، وتسعى للركص إي لساين، منها »

ار  نشار ال ي كان يقرضه املال من ح  إي آخر، والدمى املتفجّر ، هص باحل ال ح  يتهيّج، وبا ع العر محل  نيشان

ق ، والفتيات اعميالت يف الرري ؟ وهص اعى للعالج جبدية؟ هص دخص كان يُلق  دمى متفجّر  بالفعص على الرجال املتشنّ

جش ، شاهدت عينيه حتمرّان، ؟ لكن األايلة اهنلمت، ح  تغيّر نيشان فالنصّالسجن مثال ، كما حد  يف إحدص فقرات 

  (55 :2015)تاج السر،  .« .شفتيه ترتعشان، يديه تت رّكان يف الفراغ بتشنّج..

 ليترك القارئ "اعوع أمنيات"تاج السر عرب الراوي أن يشخ بفقرات من رواية  أمريهك ا عن طري  األايلة حياول 

)برنس،  واقيف واملواقع( كما يسّميها برنسمتّصلة لتصوير )امل كة غريمع ح كة مفكّ أمام بناء داخل  للنص وبناء خارج ،

، وباتت الروايتان وجه  لعملة لهة بالنس ة وه  اليت أمست هامّ ،اعوع" أمنياترواية " القارئ يقرأ وكشنّ ،(179: 2002

ر الفاعص واألقوص؛ بص ، و  ميكن علل شخصيات رواية "طقس" عن رواية "أمنيات اعوع" والتقارن بينها حول الدوواحد 

مجيع الشخوا ه  بالنهاية تكون ضمن رواية "طقس" ألمري تاج  ميكن متييلها ف سب، لدرااة امل ىن امليتااردي، ألنّ

إذ يكون ال ناء األصل  هو بناء رواية "طقس" وال ناء الداخل  هو  ،واحد  خيتليفكصّ  بناء ختالف بشنّ. مع ه ا ا السر

 ."اعوع أمنياتلرواية "

  شخص التخييص امليتا

ليجعص املتلقّ  حا را  إلغناء  ،بشنّه حتوّل من اياأ إي اياأ ومن واقع إي خيال ،ميكن القول بصراحة هنا حول امليتاارد

ك   ااتيقاظ وحيلم؛ في تاج إي ك لك شخصا  نا ما  حيلم بشنّه نا م  وكشنّ ،التخييص، وااتي اش القارئ بعم  الفجيعة

إذ  ،كتخييص ميتاشخص  أحدا ة األوي من جمريات وظما حيصص يف اليق حولوتدور الدرااة  .من الغفو  ينق  نفسه

الكربص ح  يستيقظ بالكامص. وهك ا  ش ه أفاأ من النوم وما يشاهدا حقيقة، وتكون املفاجالشخص احلقيق  أنّ يظنّ

ما يشاهدا يف احليا  ومهيا  أم هو يف  وكصّ ، حلم يلال يف هص هو أيضا  ،يفاجئ امليتاارد القارئ وجيعله متسا ال 
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. ويكون الصراع ب  ال ات واملوضوع شدّ ما يكون يف بداية الرواية ويتصاعد شييا  فشييا   كما شوهد يف رواية ؟الواقع

 ته ح  تسشل فتا  مجيلة الراوي:"طقس". إذ نرص شدّ

  لشخصية ال رص والوكه، ولو كان مرابقا  بقوّ نيشانمحل   نيشانكييف تنتق  أمساءك يف الكتابة أاتاذي؟ أرص اام »

  (14: 2015)تاج السر،  .«الرجص حقيقيا  حلمص ذلك ا ام!

 أمري بشنّ و شكّ ،بص قالت لو كان حقيقيا  حلمص ه ا ا ام ،ها حقيقيةك رمست الشخصية وكشنّمل تقص له الفتا  بشنّ

وما أشري إليه يف م  يت  ر عن الواقع واخليال معا ،وأراد أن يع ّ ،  امليتااردلتختمر فكر ،يف ه ا األمر تعمّدتاج السر 

مع اعانب الثاين لل  يت وهو اخليال، حييت تنتقص  متاما يف النص امليتااردي" حول ماوراء الواقعية، يتراب   "الشخصيات

قعية يتجاوز مفهوم الواقع بإنشاء بىن ما وراء الوا» ع د جاام بشنّع اس يقول  األحدا  من الواقع للخيال وتتجاوزا،

والشكص والوع  ال اخ موازية، إن مل تكن بديلة عنه، كما يتجاوز الواقعية بإنشاء حيوات جديد  متقدّمة عليها يف األالوب 

الواقع  نسانية الرااخة إي التلعلع، فتلعلع معها مفهوم الواقع وألنّ. ذ ا تعرّضت الواقعية مبصادراهتا اإليف الكتابة

نفسه قد غاب عنه املنر  ذاته، مل يعد يتّسم بالنسقيّة والتروّر والنظام، ومل يعد اخلاا انعكااا  للعام، بص أص إ نوعا  

واألمر املدهش يف رواية "طقس" هو  ،(15: 2005)ع د جاام،  «بعدما اات ال التوفي  بينهما ،من الصدام املستمرّ معه

وغياب املنر   نفسه، املؤلّيفرمبا تكون ،تلفة عن  ،ص بقراءاتثيمات تساعد القارئ ليتشمّب انقالب التخييص على الواقع،

ما يقصدا  متاما بص التسلسص املنرق  لألحدا ، لكن القارئ اوف يقوم بربط ه ا األحدا  بصور  موازية، ويدرك 

اعتمدت الرواية »ل الرواية املعاصر : حو "ح يب بوهرور"وكما يقول  املؤلّيف، وذلك عرب الثيمات اليت يرمسها الكاتب،

كصّ  عند املتلقّ  والكاتب معا ، فيعتمد النصّبعيت آلية القراء  الفاعلة اليت حتيص إي خل  مدركات تشويص  ىاملعاصر  عل

وا الروا   من حييت حضور كتلته السردية املتمثّلة يف الشخ النصّمنهما على التشمّص ال اخ إلعاد  انتاج آليات قراء  

 :2016بوهرور، ) .«يمات الداخلة، وه ا ما تعارف عليه النقد املعاصر بالتخييص الواصيف أو املتاختييصثوحىت ال حدا واأل

بعص احلا ت، لكن ما نراا يف رواية  ويغيّريرام شخصيات روايته من الواقع أن الروا   حياول  وكما نعرف بشنّ (36

واليت  ،لراوي وهو روا   ك لك أن يغيّر يف الشخصية احلقيقة اليت تعرّف عليها، إذ حياول امتاما "طقس" يكون بالعكس 

 نفس اام برص روايته، لت دو ،تلفة عن شخصية روايته كما يقول: 

 قصّةن حيد ، ولو كان نيشان هو صاحب الأين كت ت الواقع كما حد ، وكت ت املستق ص كما أريدا ال ي حد  أنّ»

  (90: 2015)تاج السر،  .«طان الغدد ال ي ايُميته. هو خا يف، و يريد املوت، ه ا واضإ جدا كلها، ملا بانت ش هة لسر

اليمتااردي ال ي  النصّ  الرواية بالتخييص ويدعو القارئ لسرب غور ف وص الرواية، عن طري  املفارقة ونِغْوه ا ما يُ 

،تلفا  عما كت ه عن نيشان يف الرواية وأن   ميوت. وحياول الراوي أن ينق  نيشان احلقيق  لي دو  ،مشص مجيع الرواية

تاج السر يف وصيف الشخصيت  هو يف احلقيقة إعراء رؤيته بالنس ة لل يا  اليت باتت متشرج ة  أمريوكص حماو ت الكاتب 

لتن  ألدوار وكما يقول نضال اخلفاج  يف حبيت له بعنوان "امل ىن امليتااردي يف رواية رامة وا ، فتراضاب  الواقع و

 «مستغلّا  املساحة احلوارية ب  الشخصيت  ،ة جتاا احليا يعرض الكاتب وجهة نظرا وآراءا اخلاصّ»قا ال :  ،"اخلراط

 ساع اخليال وتكسري اإليهام بالواقع. تّ ذلك اينصبّ وكصّ ،أي ب  الشخصية الواقعية واملخيالية (9: 2019)اخلفاج ، 

ه ا الرواية بعنوان ميتاروا ، فإذا كانت الشخصية ه  أاااية يف تشكيص النصّ املتااردي ميكن تقدمي مقترح لدرااة 

فالشكّ بشنّ طريقة السرد تكون أاااية ك لك،  ايما احل كة اليت أمست ،تلفة من راوٍ إي آخر، وتشكّلت ك لك 

 ميتاح كة وميكن درااتها أيضا  بصور  مستقلّة.

 النتا ج

اتخدام مما ميكن ا ،ي تقوم به الشخصية يف الرواية امليتااردية إليها املقال تتعلّ  بالدور األااا  الالنتا ج اليت توصّص 

 النتا ج كما يل : وميكن أن نشري ألهمّ ،املیتااردي امليتاشخصية للنصّ
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  عرب خل  ، وذلك   واملفارقةشوتعليل عنصر املفاج إغناء التخييصه  يف رواية "طقس"  اليمتاشخصيةكانت وظيفة

ج ه ب  شرفتراض ، وتا إبعاد ذهن القارئ عن العامل ا يفتهظو ،شخصية باام "نيشان محل  ميشان" كشخصية

 الواقع واخليال والتوهيم.

  الكصّبي غري عامل اوالر ص إإذ يُ ميتاارد الروا :-1 :امليتاشخصية بشنواع ،تلفة ااتعمال "سرتاج ال أمري"عمد ،

شخصيات روايته خرجت إي العامل  إحدص ويت يّن له أنّ ميتاشخصية: -2. روا   ك لكبالضمري املخاطب وهو و

ية والواقعية اليت أدّت إي  فتراضاللشخصيات  عمالهالضوء على طريقة اات الّطالواقع  والتقت به. 

  ولو ،فسهقد متثّلت امليتاشخصية يف رواية "طقس" يف شخصية "محل  نيشان محل " والراوي نو امليتاشخصية.

حييت تشت ك  ميتاحد : -3. امليتااردي النصّية ملا تشكّص  فتراضاالواقعية و نيشانمحل   نيشاند شخصية وجو

ا شتراكات ب  الراوي  كما شوهدت، يف أحاي  أخرصوتفترأ  وتتكرّر احلا ت واألوصاف وتشترك أحيانا  حدا األ

 ا بات من الصعب متييل من هو املقيّد احلقيق  يف هناية الروايةمم ،ونيشان وإفرجن  يف طريقتهم لتقييد اليدين

  .األحدا  اختلرتو

 تفتإ جما   ل  و  مثص ما بعد و ،مثلما شاهدنا يف رواية "طقس" امليتاشخصية يف اتّساع نراأ التخييص، تساعد

وتعلّز من عنصر التشوي  لدص  ،ما بعد التعلي  بالنس ة للناقدك لك وما ق له، وال ناء اخلارج  والداخل  و النصّ

ية عن الواقعية  فتراضمتييل الشخصيات ا متّ ية. فتراضاإ ب  الشخصية الواقعية والشخصية القارئ وهو يتشرجّ

رواية "طقس" ختتليف عن الروايات امل اشر  والواقعية الكالايكية وتكون  و شك أنّعلی غرار اياأ الرواية، 

ية كدرااة موضوعية، لكن،  فتراضوقد متّ التمييل ب  الشخصية الواقعية وا ،ختلفةمفتوحة للقراءات والرؤص امل

جرص  ما جرص على الراوي نّبشبعص التصوّرات، كالتشكيك  افتراضمتّ  ،ه هناك ض ابية يف بعص احلا تمبا أنّ

الواقعية يف رواية  ية ه  نفس فتراضالشخصيات ا ال  يت إلی ه ا النتيجة بشنّ توصصو .ك لك على برص روايته

 .بالتوهيم تتكسّر"طقس" و
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