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Abstract:
The purpose of this research is to study the thresholds of the
narrative text in a novel entitled Gardena to determine the
nature of its concerns, and to invest the novelist in expressing
his vision and experiences, and to reveal their effects in
attracting the attention of the recipient to enter the space of the
novel. The research concluded that the novel is full of these
thresholds with its semantic, ideological and aesthetic
dimensions, and it is based on the threshold: the title of the
novel, etc. The background illuminates the text and focusses on
the recipient's pleasure to dive into the narrative, as well as the
objective of the artistic and seminal novelist in his choice..

………………………………………………..
.

تشكل العتبات النصية مفاتيح إجرائية فاعلة للولوج يف فضاء النص والتأثري يف متلقيه،
ةهدف هذا البحث إىل يواسة عتبات النص الروائي يف وواةة ااويةنا للوقوف على طبيعية
اشتغاالهتا ،واستثماو الروائي هلا يف التعبري عن وؤةته وجتاوبه ،والكشف عن يووها يف جذب
اهتمام املتلقي للدخول يف فضاء الرواةة ،فتثوو عنده وابة تدفعه إىل قراءهتا وتفهم مقوالهتا
وأتوةلها ،وةسعى البحث يف يواستها االعتماي على املنهج السيميولوجي لتجلية اشتغاالهتا ،وقد
خلص البحث إىل أن الرواةة زاخرة هبذه العتبات أببعايها الداللية واإلةدةولوجية واجلمالية،
واوتكزت يف عتبة :عنوان الرواةة اخلاوجي ،والعناوةن الداخلية وصووة الغالف ولوهنا،
والتصدةرات ،واهلامش ،واإلهداء ،واإلضاءة ،والتقدمي ،وقائمة األحداث ،واخلامتة ،فقد أضاءت
النص وحققت اواةة املتلقي للغوص يف منت الرواةة ،كما حققت مقصدةة الروائي الفنية
والداللية يف ختريه هلا.
* األستاذ املساعد ىف كلية اآلياب جامعة جرش – األوين
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ةسعى هذا البحث من خالل وواةة "ااويةنا"()1إىل فك شيفرة عتبات النص احمليطة
والفوقية ،حبسب تقسيمات (جرياو جينيت) هلا ،والوقوف على يالالهتا والعالقة اجلامعة بينها،
وعالقتها مع املنت ،ألنه ال ةوجد يف النص األييب ماية ال لزوم هلا ،فكل ماية مقصوية لذاهتا،
ومها مساوان للدواسة ةقتضيان اإلجابة عن سؤالني:
األول :هل العتبات مدخل نصي للمنت مستقل؟
الثاين :هل من عالقة بني العتبات ومستوايت التوقع لقراءة النص؟
اختذ البحث وواةة "ااوةنا" للدواسة نظراً خلصوصية بناء عتباهتا املرتبة بتشكيالت ِحرفية
يقيقة جتعلها صاحلة لإلجابة عن أسئلة البحث ،الذي سيعرض إىل مفهوم العتبات ووظائفها،
والنص احمليط واهلوامش والتنوةه واخلامتة ،ويواسة العنوان اخلاوجي والفرعي والعناوةن الداخلية
لفصول الرواةة ومعماوةة هندسة االف الرواةة من :صووة الغالف وعالقتها ابملنت وألوان صفحة
الغالف ،وترتيب العناوةن ،واسم الروائي.
ولتجلية مجاليات الرواةة ومقوالهتا فقد توسل البحث ابملنهج السيميائي ،حيث إنه
األمثل لتحليل ويواسة العتبات ،فقد افتتح الفضاءات اليت مكنت البحث من تتبع الداللة
وسريووهتا ،وتناميها يف النص مما أثرى القراءة التأوةلية الشتغال العتبات.
تُعِ ُّد الدواسات األيبية العتبات مداخل مؤطرة الشتغاالت النص وتداوله ،مبا حتوةه من
عناوةن وئيسة وفرعية ،وتصدةرات وإهداءات وابستمولوجية الغالف ،بواابت ميكن الدخول
عربها إىل عا م النص ،مبا هلا من أتثريات انطباعية مباشرة ،إذ تضع النص يف بداايت يائرة ثقافية
وفكرةة فتوجهه وتؤثر فيه ،ومتنحه تصووا إيواكيا سابقا لعملية استقراء النص ،وهذا ما قصده
(جرياو جينيت) يف تسميتها ابلعتبات ،لقراءة النص وعالقاته ابلنص املوازي(.)2
لقد قسم (جينيت) العتبات قسمني :األول :النص احمليط ،وهو كل ما ةتعلق ابملظهر
اخلاوجي للكتاب ،وهو نوعان :النص احمليط التأليفي وةندوج حتته اسم الكاتب ،والعنوان الرئيس
والفرعي ،والعناوةن الداخلية واالستهالل ،واملقدمة واإلهداء والتصدةر واملالحظات واحلواشي
واهلوامش ،والنص احمليط النثري وكلمة الناشر ،والقسم الثاين :النص الفوقي وهو نص االبا ال
"ةوجد ماياي ملحقا ابلنص ضمن الكتاب ،ولكن ةنتشر يف فضاء فيزايئي واجتماعي اري حمدي
(. )3
ابلقوة"
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ةتضح من ذلك أن العنوان من العناصر املهمة يف يواسة النصوص املوازةة اليت حتيط
ابلنص " :فالنص احمليط ةتضمن فضاء النص من عنوان ومقدمة وعناوةن فرعية ياخلية
للفصول ،ابإلضافة إىل املالحظات اليت ميكن للكاتب أن ةشري إليها ،وكل ما ةتعلق ابملظهر
اخلاوجي للكتاب ،كالصووة املصاحبة للغالف ،أو كلمة الناشر على ظهر الغالف أو مقطع من
احملكي"( .)4أما النص الفوقي ،فهو كل ما جاء خاوج املنت من مطالعات اآلخرةن والشهايات
واآلواء اليت تصب يف قراءة النص(.)5
واأليةب إذ ةضع نصه حماطا ابلنصوص املوازةة ،فإنه ةقدم وؤةته حول النص مشريا إىل
أمهيته ،مكثفا ومفسراً ومنبئاً املتلقي برؤةته حماوال وضعه يف هيمنته وسلطته ،حيث لعبة األيةب،
وإبمكان املتلقي أن ميتلك اخليوط األولية واألساسية للنص(.)6
إن اهتمام األيةب بنصوصه ةفرض على املتلقي اهتماما موازاي أةضا ،حىت أتتلف
أطراف املعايلة معا ،حول هذه العالمات ،إذ ةنطوي النص على كثافة إشاوةة الفتة للمعاين
املثاوة هلا ،تستفز املتلقي والداوس للتأوةل والوقوف على عتبات النص والكشف الداليل عنها،
وبيان عالقتها ابلنسيج الروائي.
إن أول ما ةقع عليه نظر املتلقي على عنوان الكتاب ،ألنه ةكثف النص وةشري إليه"،
فالعناوةن عباوة عن عالمات (سيميوطيقية) ،تقوم بوظيفة االحتواء ملدلول النص ،كما تؤيي
وظيفة تناصية ،إذا كان العنوان حييل عن نص خاوجي ةتناسل معه وةتالمح شكال و فكراً "(،)7
وللعنوان وظائف متنوعة أمهها الداللية ،فقد أتيت ياللة العنوان ومزةة أو إحيائية حنتاج معها إىل
حسن تلطف يف التأوةل ،وقد تكون إحالية أو مرجعية ،أو اري ذلك(.)8
وخيلق العنوان عند املتلقي أفق توقع وانتظاو ،وهو حني ميضي يف قراءة النص ةبحث
عن العالقة اليت تربط النص بعنوانه ،يف هذه احلالة قد ةوافق النص أفق توقعه ،وقد خيالفه
وةكسره فيخلق لدةه توترا وةكشف له عن ياللة  م ةكن ةتوقعها ،فالعنوان عتبة النص األوىل،
وعنصر مهم يف تشكيل الداللة ،وتفكيك الدوال الرمزةة إلةضاح العنوان قصد إةضاح املنت،
ولكن مثة عناوةن ال تتضح بسهولة وتظل حمتجبة وتتكشف بعد قراءة النص ،وهذا ةعين القدوة
على التمييز القرائي والتأوةل من النص إىل النص املوازي ،فهو يعوة إىل التأمل فيما ميكن أن
تثريه النصوص املوازةة لكيفية االحنرافات الداللية املوجهة إىل املتلقي والداوس ،وحبسب وأي
(ميىن العيد) ،فإن " التأوةل هو إيخال العمل األييب يف عالقة مع القراءة"(.)9
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من هنا أتيت أمهية العناوةن ،ألن النص ةتولد من العنوان الذي ةفرض وجويه ،فيغدو
وكأنه بنية ومحية تقوم بتوليد النص ،فتبدأ خيوطه ابلتجمع واالنضمام معا ،مشكلة نسيجا
للعنوان ،وحبسب قول (مجيل محداوي) " :ةستطيع العنوان أن ةقوم بتفكيك النص من أجل
تركيبه عرب استكناه بنياته الداللية والرمزةة ،وأن ةضيء لنا يف بداةة األمر ما أشكل من النص
وامض"( ،)10وةضيف أبن العنوان مفتاح تقين جيس به السيميولوجي نبض النص ،وةستكشف
تضاوةسه الرتكيبة على املستوةني الداليل والرمزي( ،)11لذلك فإن أول عتبة ةستنطقها الداوس هو
العنوان ألمهيته ،فيستقرؤه بصراي ولسانيا أفقيا وعموياي.
جاء التفات البحث إىل النصوص املوازةة يف الرواةة ،وبيان عالقتها ابلنسيج الروائي
كامال ،وأوهلا العنوان الرئيسي " ااويةنا" ،وحلظ البحث اهتمام الروائي ابلتصدةرات والعناوةن
الفرعية لكل قسم.
أوال :عتبة العنوان:
ةشكل العنوان مفهوما تركيبيا على صعيد املصطلح اإلبستمولوجي املعريف ،كما ةعترب
ومزا انيا ابلداللة ،ملا ميكن أن ةتحقق فيه ،على صعيد اإلةدةولوجيا ،ووؤةة املبدع لعامله،
فالعنوان كما حديه (ووالن ابوت) هو " :أنظمة ياللية سيميولوجية حتمل يف طياهتا قيما
أخالقية واجتماعية وإةدةولوجية"(.)12
وسيعمل البحث على استنطاق العنوان الرئيس ،منطلقا من أن سيمياء العنوان تنبع
من اعتباوه أشد تكثيف لغوي ممكن ،فاوضا على النص أعلى فعالية ياللية ليشكل أول اتصال
نوعي بني املرسل واملرسل إليه ،وعلى املرسل إليه أن ةستنطق العنوان ببعدةه:
األول :فهم العنوان بنية مستقلة هلا اشتغاالهتا الداللية.
الثاين :ختطي االنتاجية الداللية فيه ،فهذه البنية مبساوها متجهة إىل النص ،ومتعالقة
مع ياللته حمفزة الرؤةة اخلاصة هبا(. )13
وهذان البعدان اللذان ستتم هبما يواسة العنوان ،إهنا إمرباطوةة العالمات اليت ةفرضها
األيةب على نصه ،وعلى القاوئ أن ةلج إىل عا م النص مركزا على الرمز واإلحياء ليؤياي وظيفة
التواصل اإلةدةولوجي وعصرنة اإلحتكاك واملثقافة"(.)14
بدءاً من العنوان الرئيسي للرواةة تشكلت حلظة أتسسية أولية مت العبوو منها إىل النص
الروائي والنصوص املوازةة ،وهي اإلشكالية اليت تضع الباحث أمام حتليل العنوان الذي هو
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(املفتاح التأوةلي) برأي (أمربتو إةكو)( ،)15والعناوةن ترتاوح بني سياقات النص وضمري القاوئ
فإهنا تُكون يالالت سيميائية تلح على الداوس فتدفعه للعبوو إىل عواملها ،مثووة الوعي عنده
ليفهم إحياءاهتا ،فتتم املواجهة مع املرسل إليه يف اختزال مفهوم (ااويةنا) عرب العنوان عندما
ةكون عالقة إشاوةة ياللية يف وجويه الفيزةقي املايي ،فهو أول متاس شعووي بكثافة الداللة
متبنيا فعل االنزايح ملعىن املفرية اليت كانت مدخال إىل فضائية النص إلزاحة الستاو عند ياللته
فهو حيقق هوةة النص ،ذلك أن اهلوةة تُعطى له من هوايت متعدية لنصوص متباةنة ومتفاوتة
من مشاوكتها إايه قاسم األيبية (.)16
معمارية الغالف عتبة العنوان اخلارجي:
إن َم ْن ةدوس هذه الرواةة مستأنسا ابملنهج السيميائي ،سيلحظ أبهنا تبنت منهجا
إقناعيا ،شكل العنوان حمووها األول ،والتشكيل الكتايب (البصري) حمووها الثاين ،ففيما ةتعلق
ابلعنوان جندان أمام (شيفرة أيبية) ،توسل هبا الروائي لصنع مفاوقة ياللية ،أساسها التعالق بني
مضمون العنوان وبني القضية الفنية لبنية الرواةة ،ويف ذلك جزء تعتمد عليه خطة النص الروائي.
ويف الدواسات األيبية تُعد إحالة العنوان ذات بعد تداويل ،ويف عنوان الرواةة هذه
تسمية مباشرة (ااويةنا) ،فإذا كان النص ةصنع عاملا موازاي لواقعه ،فإن العنوان مييل أةضاً إىل
لغة موازةة للغة النص الذي ةرتبع على االفه .فالرواةة تتطلب عنواان إشكاليا وإحيائيا خيتزل ُج َّل
قضاايها املطروحة فيها ،فقد ةكون العنوان نصا ،أو قد ةكون "كلمة ومركبا وصفيا ومركبا
إضافيا ،كما ةكون مجلة فعلية أو إمسية ،وأةضاً قد ةكون أكثر من مجلة ،وتتكافأ كل صوو
التنوع الرتكييب من الكلمة املفرية إىل املتتالية من اجلمل ،وهذا التكافؤ ةعين أن إفاية العنوان
تتكئ إىل وظيفته اإلحالية إىل ما ةعنونه ،بينما إفاية التنفيذات اللغوةة كافة تتكئ إىل اكتماهلا
الرتكييب ،مثة إذن مسافة اختالف بني لغة العنوان واللغة وحىت الوظيفة اإلحالية ،وهي وظيفة
()17
تستند يف فلسفتها إىل اللغة ،وتؤكد على هذه املسافة "
لقد عنون الروائي النص ابالسم املباشر (ااويةنا)* لكنه  م حيدي ماهية اللفظة بلفظة
أخرى تسندها ،وبقي السؤال حمريا ما(ااويةنا) وماذا تعين؟ ،لقد أواي الروائي إشراك مضمون
العنوان الفعلي يف النقد ،وتقدمي الرؤةة للنص على مستوى اخلطاب والرؤةة.
لذلك فإن يواسة العنوان تنصب على قيمته الصوتية والداللية والتصوةرةة ،ومن مث على
عالقته ابلقاوئ وعالقته بنص الرواةة ،ةتكون عنوان وواةة (ااويةنا) من لفظة واحدة ،وقد
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أحسن الروائي يف اختياو اسم ومهي لسري أحداث مملكة ليست موجوية إال على أوض اخليال،
فالعنوان من أهم العتبات النصية املوازةة احمليطة ابلنص الرئيس،ألنه ةساهم يف توضيح ياللته،
واستكشاف معانيه الظاهرة واملضمرة تفسرياً وفهما وأتوةال ،فتربز مقروئية النص ،ومقصدايت
الروائي ،وةستطيع العنوان أن ةعمل على تفكيك النص ليصاو إىل تركيبه واالستدالل على بنياته
الرمزةة والداللية ،فيضئ النص ،لذلك فإن الباحث السيميولوجي ةستنطق العنوان بصراي
ةسم النص وةُعينه وةصفه ،وةقدم مشروعيته القرائية.
ولسانيا ،ألن العنوان ُ
أييت العنوان يف مقدمة الرواةة ،وحيتل جزءا من حيز الغالف ،وةكون عاية الفتا للنظر
يف شكله األةقوين ،ونوعية اخلط ولونه ومساكته ،وبذلك فهو ةؤيي وظائف سيميائية مثل وظيفة
 :التعيني والتسمية والوصف واإلشهاو النصي للرواةة ،وال نبعد عن الوظيفة الداللية للنص
الروائي ،فيلخص أحياان مغزى النص ليشوق القاوئ وةغوةه ابالطالع.
متركز عنوان (ااويةنا) بسماكة خط كبري ،وابللون األمحر ،الذي ةعد من األلوان
الناوةة ،ولون الدماء احلمراء ،الثووات والتضحيات  ،وبذلك فإن العنوان الرئيس حبسب وؤةة
(جرياو جينيت) الذي ةعده" :نصا موازايً ةندوج ضمن النص احمليط ،والنص املوازي لدةه هو
ما ةصنع به النص من نفسه كتااب ،وةقرتح ذاته هبذه الصفة على قرائه ،وعموما على اجلمهوو،
أي ما حييط ابلكتاب من سياج أويل وعتبات بصرةة ولغوةة "(، )18وةعترب (جرياو جينيت) أن
العنوان بنية ومحية تتولد منه يالالت النص ومقوالته وجممل أفكاوه وأةدةولوجية.
وابلعوية إىل العنوان (ااويةنا) ،فقد حتقق االنسجام بني النص وسيمياء العنوان منطقيا
وجاء ياال على حمتوى الرواةة ،وحبسب حتدةد (جون كوهن) لوظيفة العنوان األساسية :اإلسناي
والوصل والتعبري املنطقي عن مضمون الرواةة ،فأسند النص الروائي إىل العنوان املسند إليه،
وحقق اخلطاب بعموميته ،وقد تكرو العنوان مراوا يف مقاطع الرواةة وإسنايها حتدةدا إىل لفظة
مملكة ااويةنا ،وأول ما ووي يف إضاءة الروائي اليت قدمها بقوله " :من ااويةنا مملكة
األحزان"( )19ليوحي إىل كنه وجوهر النص ،لكنه خيصها الحقا بقوله" :ااويةنا ..مملكة الزمان
ومركز املكان وموئل اإلنسان"( ،)20وبذلك فإن الروائي ةثري التناقضات ما بني األحزان واعتباو
ااويةنا مملكة بزماهنا ومكاهنا وأبدةتها ،وموطن اإلنسانية ُمعليا من شأهنا آمال هلا التغيري مهما
انتاهبا من صروف الزمن واألحداث.
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إهنا املواجهة مع املرسل إليه ليشوقه إىل عبوو النص وسرب أاواوه (،فغاويةنا) مفرية
واحدة لكنها محلت معاين ومواجهات تكوةنية كثرية ،فاختزال العنوان ةثري جدلية يف نفس
املتلقي بكونه عالمة إشاوةة ياللية يف وجويه الفيزةقي املايي ،ألنه على متاس أويل شعووي
بكثافة ياللته ،متبنيا فعل اإلنزايح املدخل إىل فضاء النص الروائي فقد حقق هوةة النص ،وخلق
العنوان أجواءها التناصية عرب السياقات الداخلية يف الرواةة ،وعمل على تعيني وتسمية الرواةة
وإشهاوها هبذا االسم .الذي قصد به الروائي املكان وما كان فيه من مملكة ااويةنا ،وبذلك فإن
العنوان (ااويةنا) اللفظة املفرية شكل صووة ومزةة ،متاهى فيها البعد املرجعي مع البعد اإلحيائي
الرمزي ،فنهضت الرواةة بعالقة املرجعية للعنوان الذي كان عالمة أوىل لبداةة النص ،و م ةتمنع
على الفهم إذ فصلت الرواةة ومزةته ،وانعكس عنواهنا على مضموهنا تعميما وختصيصا ،يف
إشاوته إىل زمان ومكان احلدث الروائي.
عتبة العنوان الفرعي:
أما العنوان التجنيسي الذي وضعه الروائي عالمة إشاوةة "وواةة سياسية" ،فقد أيى وسالته
يف حتدةد جنس العمل والتلميح واإلحياء بنوع النص ،ليثري فضول القاوئ لالطالع على النص،
" إذا كان العنوان ،ةعني طبيعة النص ،وحيدي نوع القراءة املناسبة للنص ،فهو ةعلن كذلك
مقصدةة ونوااي املبدع ،ومراميه األةدةولوجية .إن العنوان ،إحالة تناصية وتوضيح للمعىن،
وتفصيل ملا هو اامض ،واري مبني"( ،)21وبذلك فإن العنوان على تنوعه هو إاراء وإحياء
ووصف وتعيني جيذب املتلقي ،وهو وسالة متبايلة بني املرسل واملرسل إليه ،ةتبايالن املعرفة لفك
شيفرات النص عند القراءة ،فيثري يف املتلقي مجاليات وانفعاالت النص الروائي الذي حيققه
العنوان يف بنيته وياللته ووظيفته يف قراءة السياق الروائي ،حيث شكل العنوان ياللة كلية على
حمتوى نص الرواةة أبهنا وواةة سياسية فشوق املتلقي وجذبه لقراءة مضموهنا ،وةلحظ البحث أن
االف ااويةنا ،فضاء ابذخ بدوال حتركت وفق وؤةة حمدية حاولت الكشف عن املسكوت
عنه ،وأوحى للمتلقي والناقد استكناه حدويه وتفكيك متفصالته الداخلية.
وةتمركز اسم الروائي مبدع النص" عبد الرزاق بين هاين" حتت صووة الغالف ابللون
األسوي ،وةنتهي حدوي االف الرواةة األمامي أبةقونة الناشر (ياو فضاءات ) بسماكة خط
صغري يف آخر الصفحة.
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واملتصفح ملا بني يفيت الغالف ،ةلحظ حرص الروائي على تثبيت اإلهداء واملقدمة
واإلضاءة ،وقائمة توثيقية ابألحداث التاوخيية ،وقراءات اآلخرةن ،وشهاياهتم على قراءة النص
الروائي وهذا ما ةعرف ابلنص احمليط" ،مبعىن أن النص احمليط ةتضمن فضاء النص من عنوان
ومقدمة وعناوةن فرعية ياخلية للفصول ...،أو كلمة الناشر على ظهر الغالف أو مقطع من
احملكي ،أما النص الفوقي فتندوج حتته كل اخلطاابت املوجوية خاوج الكتاب متعلقة به ،وتدوو
يف فلكه مثل :االستجواابت واملراسالت اخلاصة والشهايات وكذلك التعليقات والقراءات اليت
()22
تصب يف هذا اجملال"
عتبة الغالف اخلارجي:
تعددد كلمددة الغددالف اخلدداوجي مددن املصدداحبات النصددية ،فتنددري الددنص ،وقددد تكددون كلمددة
لناقدد أو لناشدر ،وهددي بدذلك تلفدت نظددر املتلقدي وتوجدده قراءتده للدنص الروائددي ،وتشدكل يف بعددض
األحيان خطووة يف أهنا:
()23
" عاية ما ةرتبط وضعها بتقدمي الرواةة ،وتقرةب عاملها احلكائي من القاوئ احملتمل"
لددذلك ةسددتكمل البحددث النظددرة إىل الغددالف اخلدداوجي اخللفددي للرواةددة ،فقددد متركددز فيدده
تسددجيل وأي (ي .انيةددة سددعد الدددةن)( .)24يف قراءهتددا لددنص الرواةددة فقالددت ..." :هددذه وواةددة
سياسية ابمتياز ..ترصد عالقة اإلنسان ابلسلطة املتحكمة املستبدة ،وتتوقف عند حمدك القضدااي
اخلالفية القدمية اجلدةدة من خالل معاجلة فنيدة وصدينة وتقنيدات وأيوات مجاليدة أسدهمت يف إثدراء
التعب ددري اإلنس دداين ع ددن األفك دداو وجت دداوب الواق ددع ،وأفس ددحت اجمل ددال أم ددام جم ددايالت سياس ددية عل ددى
حساب التقليل من السري ومن وؤةة الكاتب السياسدية "...،ويف هدذا الدرأي تبئدري ملوضدوع الرواةدة
وتوجيه مباشر للمتلقدي ،وتشدوةق لده للبحدث عدن العالقدة التناصدية بدني املضدمون وندص الغدالف،
فالنص ةشغل املتلقي وةغرةه ملعرفة املزةد عن النص احلكائي.
عتبة سيمياء صووة الغالف:
شددكلت لوحددة الغددالف وؤةددة قرائيددة بص درةة ،وكونددت سدديمائية عاليددة الداللددة مبددا أوحتدده
الصووة من فخامة الشخصية األنثى اليت ابللوحة ولون مالبسها احلمراء ،وهنا حيتمل أتوةدل املدراي
ُ
ابلشخصية ،فهي امللكة منيعة اليت أسسدت وهنضدت مبملكدة ااويةندا ،منيعدة الديت يل امسهدا علدى
متنعهددا مددن التبعيددة لنيوووبيددني ،منيعددة بص درامتها وجدددةتها يف إياوة ال دبالي الدديت قددايت ااويةنددا إىل
احلرةدة و إىل شداطئ األمدان" فخصصدت كدل وقتهدا املتداح إلياوة الدبالي ،وحماولدة االنتقدال هبدا مددن
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فضاء التخلف والفساي إىل مصاف يولة عصدرةة متقدمدة"(،)25وعملدت جاهددة علدى إهنداء يةدون
ااويةنددا مبوجددب االتفاقيددات ،وسددحبت االمتيددازات الدديت منحتهددا حكومددات ااويةنددا السددابقة إىل
شدركات التنقيدب عددن الدنفط واملعداين فأعلددت مدن شدأن مملكتهددا حدىت أصدبحت مددن املمالدك الدديت
ةنظر إليها جرياهنا ابحرتاس )26(.تلك هي صووة الغالف أبلواهنا وسيميائيتها ،تعالقت مع الدنص
متماهية مع مقوالت املنت ،لتثري املتلقي ملعرفة َم ْن هي شخصية اللوحة.

عتبة التشكيل اللوين للغالف:

أما اللون الغالب على االف الرواةدة األمدامي واخللفدي ،فهدو اللدون األبديض الدذي جداء
متناسقا مع لون لوحة الغالف ،فاألبيض ةشاوك لون الصووة األمحر امللوكي ،ومن يالالت اللون
األبدديض مددا ةوحيدده مددن الصددفاء والنقدداء والطهدداوة وعدددم اخلضددوع ،وهددذه العالمددات اللونيددة تبدددو
بصددفات سددامية وخاصددة مبددا متتعددت بدده امللكددة منيعددة الدديت اتسددمت بصددفاء الن دوااي واخلريةددة والددروح
اإلجيابية ذات األمل الالمتناهي يف كبح مجاح الفساي ،وتطهري ااويةنا من التبعية لنيوووبيني.
عتبة اإلهداء:
إن هددذه العتبددة أخددذت مكدداان أث دريا عنددد الروائددي (أو الكاتددب) عمومددا ،وهددو اإلهددداء
احلميمددي الددذي االبددا مددا ةسددتهدف مجاعددة أثددرية لدةدده أو حيدزا مكانيددا أو حالددة معينددة ،فاإلهددداء
الذي قدمه( بين هاين) هو إهداء خاص جاء فيه ..." :إىل العزةزة املرابطدة ،ومسدامهيت إىل اجليدل
()27
القايم :الدكتووة فاطمة وعبد الرمحن والدكتووة نوو وحممد ،وإىل ما قد أييت سدلمى وكدرمي"...
وهنددا إثبددات العرفددان ابلفضددل واجلميددل لكددل َمد ْدن هددم حددول الروائددي منتظدرا اآليت مددنهم ومددن حيمددل
لدواء مملكتدده وأسدرته ،لقددد متظهددر اإلهددداء يف حيددز الرواةددة ليمثددل صدديغة للعرفددان والددوي الدديت متلكددت
الروائي.
عتبة اإلضاءة:
اإلضدداءة كلمددة ةكتبهددا الروائددي ،لينبدده القدداوئ إىل انحيددة مددا ،تتعلددق بشدديء مددن ياخددل
النص الروائدي ،وهدي حماولدة لتوجيده القداوئ قبدل قدراءة الدنص إىل حيدث ةرةدد الروائدي يفدع املتلقدي،
سعيا للتحكم بعملية القراءة وإبعاي قاوئه عن أتوةل النص بعيدا عما ةرةده .
لقدد أثبدت الروائدي كلماتده يف اإلضداءة اللطيفددة بقولده " :مدن ااويةندا مملكدة األحدزان إىل
املعذبني يف األوض أةنما كانوا ال حتزندوا ...وال تقنطدوا ااويةندا مملكدة الزمدان ومركدز املكدان وموئدل
اإلنسددان"( )28لكددن اجلملددة األخددرية هددي مددن أق دوال اجلددد ياهددي يائمددا( ،)29فمدداذا قصددد الروائددي

اإلةضاح ( 36عدي)2 :

(يةسمرب )201۸

89

مبضمون هذه اإلضاءة؟ هل ةرةد أتكيدد حقيقدة كيدان ااويةندا علدى أوض الواقدع ،أم ةرةدد مشدروع
أةدةولوجي ةبثه ليقندع القداوئ أبن األحدداث حقيقدة ال خيدال؟ فاإلضداءة يف مضدموهنا وسدالة مدن
مملك د ددة ااويةن د ددا إىل املع د ددذبني يف األوض ،وحتم د ددل يع د ددوة إىل املع د ددذبني يف أوض الفس د دداي ،حممل د ددة
مبقددوالت قصدددها الروائددي لنيمددل القددايم ،فمهمددا حددل بغاويةنددا سدديبقى األمددل فيهددا ،والروائددي هنددا
ةتغيددا إثبددات حقيقددة تفاؤليددة ال تشدداؤمية ،وأتكيددد واقعيددة األحددداث الروائيددة ال خياليتهددا ،منبهددا
القاوئ إىل واقعيتها يف تعرةة أحداث الزمان يف فضاء املكان التخيلي للنص الروائي.
عتبة التقدمي:
قدددمت ( السدديدة عزةددزة بددين هدداين) قراءهتددا للرواةددة وخلصددتها برؤةددة متفهمددة لطبيعددة أهددل
صددحراء ااويةنددا وص دراعهم ووالءاهتددم لنيجندديب ،الددذي تسددلل إىل هددذه اجملتمعددات ،وقضددى علددى
وجويهددا األصددلي مث امتصددها أبطماعدده ،وأضدداءت الددنص بتقدددميها وخوفهددا علددى أهددل الصددحراء
الذةن وقفوا أمام املستعمر بعباوة مؤملة" وومبدا إىل اآلن" .الديت فتحدت الدنص علدى مزةدد مدن اآلالم
لشددحذ فهددم القدداوئ وتوجيدده نظرتدده إىل التطلددع لرؤةددة الواقددع ،وومبددا أ وت فيدده نقطددة جدليددة حددول
أتكيد هذه األحداث يف مكان وزمان ما إىل اآلن.
عتبة الفهرسة:
تعد الفهاوس من هوامش الدنص ،وعتباتده احمليطدة بده مدن ياخدل الدنص واالبدا مدا ةُعددها
الروائي يف آخر نصه بعد خامتة العمل ،وقد تري يف بعض األحيان يف بداةة العمل(.)30
وةض ددم الفه ددرس حمت ددوايت الكت دداب وعناوةن دده الداخلي ددة والفرعي ددة وتس ددميات الفص ددول،
وابلتددايل فهددي عبدداوة عددن عمليددة تضدديء الددنص الروائددي وتوضددحه وتنظمدده لتسددهل عمليددة الق دراءة
والتصفح املنهجي .وإذا كانت وواةة ااويةنا قد ضمت يف آخر صدفحاهتا هدذا الفهدرس ،مفصدال
بعنوان الفصل وامتدايا لصفحاته يف املنت الروائي بشكل علمي أكايميي وياليل على موضوعات
العناوةن بدءاً من اإلهداء واإلضاءة واملقدمة حىت آخر الفصول(.)31
عتبة اهلوامش:
وهددذه العتبددة مددن العتبددات التوضدديحية يف الددنص ،وقددد أحسددن الروائددي يف اإلضدداءة علددى
مجيددع الت دواوة الدديت اسددتعاوها يف الددنص ،وعد ألدرف أبمسدداء األعددالم واألمدداكن واألحددداث التاوخييددة،
فكان ددت ه ددذه اهل دوامش وس دديلة ةهت دددي هب ددا الق دداوئ ليت ددابع اس ددتنطاق ال ددنص ،والتم دداس الواق ددع يف
املنطوق التخييلي.
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عتبة قائمة األحداث:
اجتهدد الروائدي يف هددذه العتبدة لعمدل مسددري ابألحدداث التاوخييدة ،الدديت وقعدت يف التدداوة
اال فرتاض ددي يف زم ددن أح ددداث ال ددنص ال ددذي اختط دده لغاويةن ددا ،فس ددجل يف ه ددذه الببليوارافي ددا مجي ددع
األحداث وكأهنا الكشاف جملرايت واقع األحداث العظام اليت حدثت يف زمن ااويةنا ،فكان هلا
()32
األثر يف تنوةر السري الروائي وأحداثه.
عتبة التصديرات والعناويني الداخلية:
التصدةر ،هو تركيدب لغدوي ةقدوم علدى االقتبداس أو االستشدهاي بدنص مدن ثقافدة معينده،
أو مص دداي ص دديااة تتك ددئ عل ددى معط ددى م ددن معطي ددات تل ددك الثقاف ددة .والتص دددةر بتعرة ددف (جد درياو
جينيددت) هددو " :اقتبدداس ةتموضددع عامددة علددى وأس الكتدداب ،أو يف جددزء مندده"( )33وةكددون االبددا
حكمة ،أو شعرا أو قوال مأثووا من احلضاوات األخدرى أو مدن األقدوال الدةنيدة والكتدب السدماوةة
أو من أقوال العظماء ،ةتوسل الكاتب هبا ملقوالهتا وتعالقها ابلنص الروائي.
وةفسر التصدةر الدنص ،فهدو ذو قيمدة تداوليدة ،والتصددةرات عتبدة اسدتباقية يالليدة هلوةدة
الددنص الدذي تتصدددوه فهددي ابتدائيددة يعوةددة للددنص ،وةكددون التصدددةر ذاتيددا ،ةلجددأ فيدده األيةددب إىل
تصدةرات من أيبه ،أو تصدةرات لغدريه ةدتلمس فيهدا مدا خيددم نصده ،وتعدني القداوئ علدى تكثيدف
()34
مقوالت النص ،وةنهض التصدةر بوظائف عدة ،حديها ( جينيت) وهي:
 .1التعليق على العنوان وتفسريه إذا كان كنائيا قائما على التعبري اجملازي أو التلميح.
 .2التعليق على النص ،حيدث ةقدوم الدنص بتددقيق يالالتده وتوضديحها ،فدال ةتضدح إال بعدد
القراءة الكاملة له.
 .3الكفال ددة النص ددية ،ألن أمهي ددة التص دددةرات تع ددوي إىل أمهي ددة مؤلفه ددا وتد درتبط ابمس دده ،فت ددوفر
للمؤلف شهرة لنصه.
 .4وظيفة احلضوو والغياب ،ألن وقع حضوو التصدةر أو ايابه ةدل على جنسه أو عصدره
أو مذهبه الكتايب.
ويف وواةة ( ااويةندا) جندد هندسدة تصددةرةة واعيدة ملضدامني الدنصل والفصدل ،إذ تطالعندا
تص دددةرات ذاتي ددة للروائ ددي ،استش ددهد هب ددا م ددن ن ددص الرواة ددة لي دددل عل ددى أمهي ددة األق دوال ،وتش ددري إىل
مقوالت النص وتنبه إليه وإىل ما ةرةده الروائي من تعيني مقصدةته ياخل النص.
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وةلحددظ البحددث اعتمدداي الروائددي يف كددل فصددل علددى التصدددةرات املناسددبة ،حددىت ادددت
هذه التصدةرات تشكل عتبة اجلزء احلكائي فتنري للمتلقي طرةق قراءته للنص.
لقد جاءت الرواةة أبحد عشر فصال ،وبعناوةن يالة مستوحاة وخمتزلة للنص ،فجاء:
الفص ددل األول بعند دوان( الغراب ددة)( )35وهن ددا ةع ددرض الروائ ددي التعرة ددف ابلغراب ددة وبفض ددائها
املكاين وأبهلهدا والتقددمي للشخصديات الفاعلدة يف الغرابدة .ويف هدذا العندوان مهمدة عظيمدة تعرةفيدة
ةتعرف املتلقي على تكوةن جمتمع الغرابة وصراعاته الصحراوةة.
وبنظرة إىل التصدةر الذي استبق النص من قول(أوةب) شي الغرابة ومؤسسدها بقولده":
...حنددن أه ددل الصددحراء ال ب دواكي لن ددا إال آالمنددا ومعاانتن ددا ...وال ةنبغددي أن ن ددركن إال إىل إوايتن ددا
وإمياننددا ابلنهددوض والتقدددم إىل األمددام"( )36فهددذه وؤةددة الشددي أوةددب الددذي عددده الروائددي ،حكدديم
وعظدديم الغرابددة ،فقددد وضددع أوةددب حكمتدده يف هددذا القددول ،وخلددص فكددرة الددنص وموعظتدده لقومدده
ووؤةت دده املس ددتقبلية يف ع دددم التس ددليم الكل ددي لنيوووبي ددني ،وأس دددى نص دديحته هل ددم ب ددوعي ونظ ددرة إىل
املسددتقبل ،ألن هنددوض األمددة مبجتمعهددا ال ةكددون إال عددرب اإلواية واإلميددان واعتزازهددا بنفسددها ،ال
ابالعتماي على األجنيب ،وهبذا التصدةر فقد أوجز أوةب مشروعه الوطين.
الفصددل الث دداين" مملك ددة ااويةنددا"(، )37ال دديت أسس ددها امللددك ياه ددي بع ددد وفدداة وال ددده أوة ددب
وأعلنهددا يف ةددوم  23أبرةددل مددن عددام  1822وعاصددمتها البصددرية ،ويف هددذا الفصددل ةعلددن الروائددي
كاش ددفا الس ددر ع ددن تس ددمية اململك ددة بد دد(ااويةنا) ،فق ددد اخت دداوه األووبي ددون امس ددا للمملك ددة اجلدة دددة
ألسددباب سياسددية حمصددنة ،فغاويةنددا :هددو اسددم احلددوض الددذي تقددع فيدده الواحددات العظمددى وكددان
مسرحا خلالفات قاتلة بني قبائل الغرابة الغربية واملمالك القرةبة من جهة قبائل السدونيني املهداجرة
()38
من اجلنوب األفرةقي من جهة أخرى"
لقد كانت وؤةة امللك ياهي ختتلف متامدا عدن وؤةدة والدده جتداه الدوطن ،وإياوة العالقدات
مع األوووبيني الدذةن حتدالف معهدم ،وقدد جداء تصددةر هدذا الفصدل مبقتطدف حدواوي كدان قدد ياو
بددني وحيددان وامللددك ياهددي ،أواي الروائددي بدده عددرض أفكدداو ومبددايئ ياهددي يف هددذا التصدددةر الددذي
اقتطعه من النص وصدو به الفصل ،يف حني كدان ياهدي ةعتقدد ابلنظدر إىل األمدام وةنتهدز الفدرص
مهما كانت الظروف احمليطة.
يف الفصل الثالث ،تربع على عنوانه" امللك حبر"( )39الذي حكم الدبالي بعدد وفداة جدده
ياهددي ،فقددد أعلددن نفسدده ملكددا وأعلددن سياسددته يف أول خطبددة لدده ،و م ةكددن عمددره ةزةددد علددى تسددع
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سنوات ،لكن حنكته السياسية وإيواكه للواقع ةفوق عمره الزمين ،وكناقد قرأ وتفهم كتاب جده
ياهدي ( كتدداب الصددحراء والغابدة) ،ترسددخت يف ذهندده معظدم األفكدداو الدديت هضدمها يف خلوتدده مددع
جددده .وبددذلك فقددد صد ألددو الروائددي الفصددل بقددول مددن أق دوال اجلددد ياهددي فقددال... ":كددن كالندداو
امللتهبة اليت حيتاجها كل الناس وكدأهنم يف ليدل شددةد الدربي يف وسدط صدحراء قاسدية ...إذا اقدرتب
منها املرء اكتوى ...وإذا ابتعد عنها ذوى"( )40وهذا ما متثلده ( حبدر) يف تصدرفاته ،فقدد متكدن مدن
جعددل األهددايل يف أشددد احلاجددة لدده ،وةددرى يف مقولددة جددده أساس داً ةرضدديه لتددأليف والءات األهددايل
حوله.
الفصددل الرابددع" ثددووة ااويةنددا"( )41ويف التصدددةر إ وة لددذهن املتلقددي مبددا جدداء يف التصدددةر
الددذي ةشددري إىل صددرح ( ااويةنددا) وحددرص حبددر علددى محاةتدده فجدداء فيدده " ...أنددت يف الدددنيا ندرباس
للوفداء ومنداو يف صدحراء مدن ظدالم )42("...فقدد كدان حبدر ةدرى يف ااويةندا عاصدمته األثدرية ،لكددن
أحداث الثووة أذهلته فوقف مسدتثريا مهدم القداية حدا ً إايهدم السدرتياي هيبدة ااويةندا وثقدة املمالدك
هبا(.)43
ويف الفصل اخلامس الذي كان بعنوان ":معركة القصدر ويمداو بصدرية( ،)44تعمدد الروائدي
التصدددةر بدددعاء ابتهددايل جدداء فيدده " ...اي وافددع القبددة الزوقدداء ...لكددل بيددت ابن  ...وأنددت لكددل
ِ
عمدر بصدرية نيدة ...واوفدع شدأهنا يف األكدوان ،)45("...وهدذا إشدعاو مدن الروائددي
شديء ...ابن ...أل
حبلول نكسة يف ااويةنا ،فقدد بددأت املناوشدات مدع شدباب احلركدة الثووةدة علدى مشداوف القصدر،
واستمرت الثووة ألشهر طدوال ،وشدهدت البصدرية يمداوا شدامال يف كدل مرافقهدا ،لكدن إواية امللدك
حبر مكنته من إعاية بناء البصرية مبساندة وعيته والعمال والبنائني على حد سواء(.)46
()47
ةعل ددن الروائ ددي يف الفص ددل الس ددايس ع ددن " ح ددرب الق ددرم ،وم ددوت ت د درايق القرمي ددة"
وةُستدوجنا العنوان إىل موضوع احلرب العاملية والتحالفات مع األوووبيني اليت استجاب هلدا امللدك
حبددر طمعددا ابلعوائددد واملكتسددبات الدديت سدديغتنمها احللفدداء( )48ويف التصدددةر إشدداوة واضددحة ملصددري(
ت درايق القرميددة) إذ سددجل الروائددي كلماهتددا واعرتافهددا بقوهلددا ..." :اي مد ْدن وفددع القبددة الزوقدداء...
ددوت ياهددي إذ أطعمددت حلمدده لثعبددان ...وهددا أنددت تطعددم حلمددي ،انتقامددا للسددمك
إومحددين ...اد ُ
واحليتدان ،)49("..وفيدده إشداوة ملددعل وعاقبدة تدرايق الديت اسددتقلت سدفينة مددن مينداء مينروفيددا وأحبددرت
صوب البحر األسوي ،وما أن وصلت السفينة املياه القرةبة من العنق األسفل للبحر األسدوي حدىت
أمطرهتا بوابل من الباووي فأشعلت النريان فيها ،فكان مصري (ترايق) اهلالك يف ابطن البحر وهي
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تقول قولتها معرتفة انيمة مما أقدمت عليه من قتل ياهي ،وبذلك فقد جداء ندص التصددةر الدذي
()50
ختريه الروائي تشوةقا وياللة على هناةة ترايق.
الفص ددل الس ددابع  ،ةعل ددن ال ددنص ع ددن عنوان دده ب د د " ااويةن ددا اجلدة دددة"( )51وفي دده تش ددوةق
للمتلقي ليجوس يف حمديط الدنص ،وةشدي عندوان الفصدل ابلتجدةدد  ،لكنده التجدةدد ابلسياسديات
اليت جعلت من ااويةنا كياان عجيباً " ،ةزةد فيه الساخطني على الراضني ،والفقراء علدى األانيداء
واجلهلة على املثقفني والفاسدةن على الشرفاء"( ،)52وازياي االستياء مدن سياسدة امللدك حبدر ،حدىت
أندده متددري علددى األب سددااب ،أمددا التصدددةر الددذي اسددتهل بدده الروائددي الفصددل فكددان مسدداحمته لوالدتدده
ترايق إذ كان على خصام معها و م ةكلمها منذ أن أخربته بفعلتها ووضدع الثعبدان يف كناندة جدده
بغية قتله .فجاء يف التصدةر:
" ...اي واف ددع القب ددة الزوق دداء ،اي خ ددالق الق ددبح واجلم ددال ...اص ددفح ع ددن تد درايق ...ومج ددل
أفعاهلا القبيحة ...يف األوض ويف السماء ...قدد ببدت إليدك لشدنيع فعلهدا ...ونددمت عليده قبدل
أن تغرقه ددا ...فأيخله ددا يف ومحت ددك ، )53("...وق ددد ووي ه ددذا التص دددةر للم ددرة الثاني ددة يف ال ددنص يف
()54
ابتهال امللك حبر ويعائه ألمه وأتبينه هلا عند إعالن وفاهتا.
متركز الفصل الثدامن بعندوان" وحلدة مسدتعمرة وأس الرجداء الصدا "( )55تلدك الرحلدة الديت
قددام هبددا حبددر وسدداوة إىل كيبتدداون وجوهددانزبريي لدزايوة صددهره يةفيددد هدداميلتون ،ومددن مثدريات الرحلددة
ومفاجعهتددا تعرفدده علددى مونيكددا (منيعة)عمتدده الدديت كانددت قددد فقدددت منددذ طفولتهددا ،ومددن املالحددظ
أبن هذا الفصل خيلو من التصدةر.
الفصل التاسع ةؤوخ لد د " حدرب البدوةر ومعسدكرات االعتقدال" (، )56وقدد حشدد الروائدي
يف هذا الفصل لبداةة أحداث احلرب ،حيث بدأت اجليوش األوووبية ابقتحام القاوة األفرةقية من
مشاهلا إىل جنوهبا ،وظهرت التحالفات يف هذا الفصل  ،وإكراه امللك حبر للتحالف مع برةطانيا،
وتقدمي الدعم اللوجسيت لربةطانيا ضد األوووبيني ،فإذا  م ةتعاون حبر معهم ستطالبه برةطانيا بدفع
كامل الدةن الذي منحوه لغاويةنا ،وقطع املسداعدات عدنهم ،ويف هناةدة املطداف أذعدن امللدك حبدر
لك ددالم (بيلس ددان) )57(،كم ددا أذع ددن لطلب ددات الس ددفري الفرنس ددي ،يف جع ددل ااويةن ددا مرك دزا لت دددوةب
املتعاونني والعسكر الفرنسيني والبلجيك( ،)58واكتشداف عسدكر امللدك حبدر أبن هدذه املعسدكرات
مددا هددي إال معددتقالت لتعددذةب اجلزائ درةني والكونغ دوليني ،فيسددتدوك امللددك هددذه االتفاقيددات بعددد
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صحوة حيث ضاعت منه ااويةنا )59(.وبعد حياة الفساي واخليانة اليت عاشدها حبدر ،وعددم تنفيدذ
الوعوي اليت وعد شعبه هبا لكي جيعل من ااويةنا مملكة العدل(.)60
الفص ددل العاش ددر" ،امللك ددة منيع ددة"( )61ك ددان عنوان دده م دن األمهي ددة والوض ددوح واملباش ددرة ،م ددا
ةستهل به أحداث هناةة امللك حبر ومقتله وزوجته على ةددي أحدد اجلندوي املشدوهني العائددةن مدن
مدةنة الكيب( )62وبداةة لعهد جدةد بقياية امللكة منيعة ،وعزمها خلوض معركة البناء والعدالة.
أم ددا الفص ددل احل ددايي عش ددر ،املعن ددون بد د د " النهاة ددة"( ،)63فق ددد اتض ددحت في دده األح ددداث
اجلسددام ،انتهددت فيدده حيدداة منيعددة بعددد سددنوات حكددم عددامرة ابالجنددازات ،وانتقاهلددا بغاويةنددا إىل
مصاف املمالك اليت ةنظر إليها ابحرتاس ،ولكن املرض كدان هلدا ابملرصداي فقدد أهندى مدرض السدل
حياهتددا( .)64وكددذلك سددقط الزامددر قتدديال علددى ةدددي أحددد اجلنددد املدسوسددني مددن قبددل ( هدداملتون)،
وقتل معه كل أمراء املكاسري ،وسقطت البصرية بعد أن شهدت يماوا واسعا.
والنهاةد ددة كاند ددت لغاويةند ددا الد دديت يخلهد ددا األمري(هد دداميلتون) ومعد دده املرتزقد ددة والبد دداهي شد دداه
وبيلسددان ،واسددتلمت ااويةنددا طغم ددة الفسدداي وعددايت " إىل مل ددك ال ةثددق إال ابلغ درابء واملن ددافقني
الذةن التفوا حوله" (.)65
وانتهددت الرواةددة بتأكيددد الددوةالت ،والدددعاء مددن قبددل قسدديس امللكددة منيعددة أن ال ةكددون
الفساي قدوا مكتواب على ااويةنا.
حل ددظ البح ددث أن الروائ ددي اس ددتبعد التص دددةرات ب دددءا م ددن الفص ددل الث ددامن ح ددىت الفص ددل
احلددايي عشددر ،مركدزا علددى أحددداث الددنص ،وبوكددا فسددحة للمتلقددي ةستشددف منهددا املرتكدزات الدديت
لد ألدوح هلددا ابلددنص ،ليسددتخلص مددا ة دراه بفطنتدده وحصددافته ،أمددا عندداوةني الفصددول فكانددت متناامددة
ويالة على مضمون الفصل ومشوقة للقاوئ ملعرفة جمرايت أحداث النص.
عتبة اخلامتة:
اخلامتة عتبة خروج للدنص ،وتتميدز عدن املددخل فبلدوي الرواةدة خامتتهدا ال ةعدين هناةتهدا،
ليظل القاوئ مشغوال ابلنص حىت بعد اخلروج من عتبة النهاةة ،فاخلامتة تغلق النص  ،ولكنها ال
تعددين مطلقددا إاددالق اشددتغاالت الددنص يف تفكددري املتلقددي ،وحبسددب تعرةددف (عبددد اللطيددف زةتددوين)
هلا " :لكل نص مكتوب هناةة ( )finأي نقطة ةتوقف عندها الكاتب عن متابعة الرواةة ،ولكن
هددذه النهاةددة ليسددت حكمددا اخلامتددة الدديت ميكددن تعرةفهددا أبهنددا وسدديلة فنيددة وبالايددة وفكرةددة تولددد يف
(. )66
القاوئ اإلحساس ببلوي الغاةة"
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لقد جاءت خامتة وواةة ااويةنا لتخرج القاوئ من فصل مجيل تفاءل به حبكم امللكة
منيعة وعوية اهليبة إىل ااويةنا ،لكن هناةة الرواةة وظهوو األمري هاملتون على ساحة األحداث
النهائية ،تغيا هبا الروائي مفاجأة املتلقي وإيهاشه وكسر توقعه ،فاخلامتة جاءت كما أوايها
محلت موقفه ووؤاه مبوضوع فكرة الرواةة وحكمه على واقع حال حكم الفاسدةن ،فاخلامتة هي
حصيلة لتطوو األحداث والصراعات ،وبذلك فإن اخلامتة هي" هي نتيجة النص وهناةته"(،)67
وتعوي على بدء النص حتاووه وتتناام مع مضمون الرواةة وعنواهنا الذي ميد املتلقي ،بزاي مثني
لتفكيك النص ويواسته وتكشف النهاةة بؤوة العمل الفين واهلدف منه.
ويف هناةة وواةة (ااويةنا) أالق الروائي النص ،متوقعا حياة الفساي اليت ستعم مملكة
اختتمت الرواةة مبخاوف القسيس أبن ةكون
ااويةنا مع القايمني اجلدي الذةن سيحكموهنا ،و
ْ
الفساي مكتواب عليها،إهنا خامتة الرواةة وعتبة اخلروج منها ،أخرجت املتلقي وحاووته يف املنت
والعناوةن اليت أمدت النص برؤى كشفت عن بؤوة النص الروائي وهدفه.
خامتة البحث:


عنوان الرواةة (ااويةنا) ،عنوان له ياللته ،ضاوع النص يف بنية االنتاجية التوليدةة ملعاين
الرواةة ،وتفاعل مع العناصر واملكوانت الداللية ،فقد شكل أوىل حمطات الصراع مع
القاوئ متحداي لتأوةالته ،فكان الواجهة احلجاجية للنص.



مثدْل العنوان آلية سيميولوجية حبموالته لوعي الروائي بروافده التناصية ،وبدوجات وعي
خماطبيه وتوجيهه الرسالة الروائية هلم ،و م ةتفري الروائي بداللة العنوان بل تناص معه يف منت
الرواةة اليت أيوجت معه األحداث وتفاعلها الداليل ملكوانته ،واتسع ملقوالت النص،
لذلك فقد أسس العنوان البداةة اليت تصل إىل فكر املتلقي حيث حتول من كونه أةقونة
لغوةة ليصعد إىل مستوى النص.



مثلث التصدةرات اليت استهلها الروائي لبداةة كل فصل عتبة مهمة يونت حتت كل عنوان
فصل ،فكانت منتزعة مجيعها من النص الروائي لتبئر حد أو قوال أو مشهدا عرضت
لقضية من وؤةة الرواةة ،فقد حديها الروائي بكلمات تقوي حملتوى النص واشتغاالته مما
جعلها مفتاحا وتبئريا لنص الحق.



أيت العتبات يف النص :عناوةن ياخلية وتنوةهات وإضاءة وهوامش وفهاوس وكلمة
الغالف والتقدمي واخلامتة ،بتعرةف النص الروائي من الداخل وأانوته ،كما أ وت يف ذهن
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املتلقي أسئلة يفعت به ليشتجر مع النص ،فقد سامهت يف تفكيك النص واستنطاقه
والكشف عن مكنوانته الداخلية.


تغيا الروائي يف عتبة اخلامتة" النهاةة" ،كسر توقع املتلقي ،فكانت عتبة اخلروج من النص
تؤةد وجهة نظره لتأكيد مقوالته يف الفساي والتبعية لنيوووبيني ،فكانت عتبة انغالق النص
وانفتاحه آبن واحد على بداةة النص الروائي يف بداايت ااويةنا.



على أن عتبة اخلامتة تشي عن قرب الستكمال منطقي ألحداث الواقع الذي لن ةتوقف
عند الطغمة احلاكمة اجلدةدة اليت استلمت مملكة ااويةنا ،وإمنا استشعر الباحث قرب
متابعة األحداث الرواةة واستكماهلا يف نص ووائي آخر.



استكملت العناوةن الداخلية لفصول الرواةة العنوان الرئيس" ااويةنا" فهي منبثقة عنه
وصبت تعالقها مع املنبع األول ،وأظهرت الصلة الوثيقة لبنية الرواةة وانسالهلا عن العنوان
الرئيس.



استكمل الروائي العتبات الفوقية بعمل مسري لنيحداث الزمنية الروائية اليت حدثت يف زمن
ااويةنا وأثرت على بوخيها ،وقد تغيا بذلك أن ةفرض حقيقة األحداث بزماهنا ومكاهنا
املشاو إليها يف قائمة األحداث.
وهذا ما توصل إليه البحث من يواسة حقائق قاوة قدمتها وواةة ااويةنا.
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