قسم :الّلغة واألدب الع ـ ـ ـ ـربي.
التخصص :دراسات أدبية.

العتبات النص ّية في رواية "وصية المعتوه"
إلسماعيل يبرير

مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر في المّغة واألدب العربي (ل م د)
إشراف األستاذة:

إعداد:

 -د /سعد لخذاري.

 جمعة فتيحة. -سالمي حياة.

رئيسا -..........................................................د/حيدوش أحمد
مشرفا و مقر ار - ...................................................د /سعد لخذاري.
مناقشا _............................................................أ /مزيان شارة

السنة الجامعية2018/2017:

شكر وعرفان

إلى من هو أحق بالحمد و الثناء إلى هللا سبحانه وتعالى أتضرع شاكرة
فسبحانك الّلهم راعٌا للورى فأنت األحق بأن تحمد وتشكر كما نتق ّدم
بكلمات شكر وإمتنان لكل من عرفناهم فكانوا لنا مثل الشموع فً اللٌّالً
الظلّمات إلى ك ّل أساتذة "أكلً محند أولحاج"منا ك ّل ّ
الثناء والتقدٌر بعدد
قطرات المطر وألوان ّ
الزهر وشذى العطر على جهودهم الثمٌنة والقٌّمة
من أجل الرّ قً بنا كما ال ٌفوتنا أن نتق ّدم بخالص الشكر و العرفان إلى
أستاذنا "سعد لخذاري"الذي كان لنا عونا وسندا إلتمام هذا البّحث راجٌنا
من ّ
هللا ّ
عز وج ّل أن ٌثٌبه خٌر ما ٌجزي عباده إ ّنه نعم المولى ونعم
ال ّنصٌر.

اإلهداء

مقدمة
ّ
قدم
النقاد والدارسين المعاصرين ،ال سيما بعد أن ّ
إن موضوع العتبات من المواضيع الّتي شغمت ّ
ّ
الرغم من
"جيرار جنيت" نظرّيتو فييا ،فيو صاحب الفضل في توجيو ّ
الدارسين و الباحثين إلى أىميتيا عمى ّ
أىمية البحث
ّأنيا كانت دائما حاضرة في إىتماماتيم لكن ليس بنفس المصطمح وليس بنفس المفيوم ،تبدوا ّ
ائية بصفة
النصوص
عامة و ّ
في العتبات من خالل القيمة الّتي تأخذىا في ّ
الرو ّ
ّ
النصوص ّ
األدبية بصورة ّ
حد عممنا عمى بحوث تناولت ىذا
الرواية من حيث عتباتيا ،فمم يعثر في ّ
خاصة ،ال سيما ّ
ّ
أن دراسة ّ
أن العتبات لم تدرس ،ومن ىنا
الموضوع ،فقد أعطيت قيمة لموضوعات أخرى" كتيمة الجنون" مثال إالّ ّ

الروايات،
أن الرواية تطرح
نحاول أن ّ
ّ
نقدم شيئا لمقارئ أو لمباحثين مستقبال ،حيث ّ
إشكالية شأنيا شأن باقي ّ
اإلشكالية في أىمية العتبات ودورىا فييا ،وىل كانت مثيرة لمبحث عن معنى من جية ،وتسيم في
وتتمثّل
ّ

وصية معتوه المعنى؟ ذلك ما سنحاول
عامة في رواية
ّ
تحديده من جية ثانية؟وىل خدمت العتبات بصورة ّ
وصية المعتوه" إلسماعل يبرير" ولموصول إلى النتيجة المرتقبة،
ثم حاولنا دراستيا في روايةّ
ّ
الكشف عنو ومن ّ
قسمنا البحث إلى فصمين ،سبقناىما بمقدمة أنييناىما بخاتمة.

األول الّذي كان مفاىيم نظرّية ،فأدرجنا تحتو عناصر ّأو ّلية مفيوم العتبات بصورة
تناولنا في الفصل ّ
عامة ،وفصمنا في العناصر المتمثمة ّأوال في أنواع العتبات النصية،ثانيا أقسام العتبات ،ويمي ىذا الفصل
ّ

وصية المعتوه" السماعيل يبرير ،وقد كان ىذا الفصل
النصية في رواية "
فصل آخر تناولنا فيو العتبات
ّ
ّ
تطبيقيا احتوى عمى العناصر التالية :عتبة الغالف ،عتبة إسم المؤلف ،عتبة العنوان ،عتبة التجنيس ،عتبة
الداخمية ،لنختم بحثنا بخاتمة و ورقة فيرس متبعين منيجا سيميائيا
اإلىداء ،عتبة االستيالل ،عتبة العناوين ّ
صاغو جيرار جنيت في كتابو العتبات ،كما استّعنا بمجموعة من الكتب أفادتنا إلى جانب جيرار جينيت،
النص(البنية
ويتمثل أىميا في :عبدالرزاق بالل مدخل إلى عتبات النص ،عبد الفتّاح الجحمري عتبات ّ

النص السردي ،أحمد المختار المّغة والمّون ،كمود
وّ
الداللة)،عبد القادر رحيم عمم العنونة ،حميد لحميداني بنية ّ
عبيد ،األلّوان(روادىا ،تصنيفيا ،مصادرىا).

فإنو ال يسعنا إالّ أن نشكر األستاذ المشرف الّذي رعاه و صححو فمواله
واذا كان ىذا البحث قد أنييناه ّ

ما انتيى إلى ما ىو عميو.

أ

 - 1مفهوم العتبات :
1
- 1

لغة  :جاء في لساف العرب لفظة " العتبة " :

أسكفو الباب تكطأ أك ؽمؿ العتبة العميا أك الخشبة التي فكؽ األعمى :
الحاجب كاألسكفو السفمى  ،كالعارضتاف ،العضدتاف،كالجمع عتب ك عتبات ك العتب  :الدرج ,
1

كعتب  ,عتبو اتخذتيا

أما في تاج العركس بمعنى " إستعتبتو  :أعطى العتبى  ،ليعاتبو  ،يقاؿ أعتبو  ،أعطاه العتبى
ؤمة "
كرجع إلى مسيرتو ،قاؿ  " :ساعده بف ج َي
شاب الغراب كال فؤادؾ تارؾ

ذكر الغضكب كال عتابؾ يعتب

أم اليستقبؿ بعتبى .
الؼراء"  :اعتتب فالف إذا رجع عف أمر كاف فيو إلى غيره
ا
كأعتب عف
الشيئنصرؼ كاعتتب  ،قاؿ " َي
مف قكلو لؾ العتبى أم الرجكع مما تركو

إلى ماتحب  ،كيقاؿ العظـ المجبكر  :أعتب كىك معتب
2

الشدة كما تقدـ "
ا
كأعرت كىك
التعتب،كأصؿ العتب َ ،ي
كؽمؿ في مقاييس المَيغة عف العتبة "كىي

أسكفة البابا ك إَينما سميت بذلؾ الرتفاعيا ع ف المكاف

المطمئف السيؿ كعتبات الدرجة (:مراؽمىا) ،كؿ مرقاة مف الدرجة عتبة"  3كلقد جاء في معجـ الكسيط
العتبة فيقاؿ " عتب التعبير كنحكه ـ شى عمى ثالث قكائـ ؾأ َينو يقفز _ك_البرقعتابا :تتابع لمعانو ك-
الباب عتبا كطئ عتبتو .
مؾف –عتبا :
كيقاؿ " ماعتب باب فالف –ك -مف مكاف الى ا

1

ابف مفظكر :لساف العرب  ,مادة  .ع.ت.ب .دار صادر بيركت لبناف ج  10ط 2005 4ص . 21

2

مرتضى الزبيدم:تاج العركس  ,مادة ع,ت,ب مف جكاىر القامكس  ,دار الفكر  ,بيركت  ,لبناف (د -ط ) ـ, 2

3

أبك الحسف احمد بف فارس زكريا ،مقايس المغة  ،دار الفكر ،ج 4دط 1979ـ ،ص.225

 , 1994ص .203
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اجتار كانتقؿ ،كيقاؿ :عتب مف قكؿ الى قكؿ "

1

كانطالقا مف ىذه التعاريؼ نجد اف معظـ المعاجـ العربية اتفقت كميا عمى اف لفظة "عتبة "
ىي في ـ عناىا أسكفة الباب أم ذلؾ المكاف المرتفع عف األرض كيطمؽ عمييا مرقاة كما اف العتبة
أيضا ىي المَيكـ

 -2-1اصطالحا
مفصال في كتابة " عتبات " لممناص فيعرفو بأنو« كؿ مايجعؿ
يقدـ "جيرار ج نيت" تعريفا
َي
مف النص كتابا يقترح نفسو عمى قارئو كبصفة عامة عمى جميكره  ،فيك أكثر مف جدار ذك حدكد
متماسكة  ،نقصد بو ىنا تمؾ العتبة  ,بتعبير (بكرخيس) البيك الّذم يسمح لكؿ مفاّ دخكلو أك الرجكع
2

منو »

اؿراء ،كىك الذم يفتح المجاؿ لمممتقي لمكلكج إلى أعماؽ
فيك كؿ ما يجعؿ مف النص كتابا في عيكف ق
المتف .
م بأنيا « مدخؿ كؿ
كما َيعر ؼ
ت العتبات النص ةّ

شيء كأكؿ ما يقع عميو

البصر كتدركو

البصيرة» ،3أم أ نف العتبات ىي أكؿ شيئ يقع عميو بصر القارئ.
الحيز الذم
كيرل " حميد لحميداني " في كتابة بنية النص السردم  «:أف العتبات يقصد بيا ذلؾ َي
تشغمو الكتابة ذاتيا  ،ابعتبارىا أحرفا طباعية عمى مساحة الكرؽ كيشمؿ ذلؾ نظرية تصميـ الغالؼ

 1شكفي ضيؼ كاخركف ،المعجـ الكسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،مصر ،ط، ،2004 4ص .582-581

2عبد الحؽ بمعابد  :عتبات لجيرار جينيت(مف النص إؿل المناص ) ،الدار العربية لمعمكـ  ،ناشركف ،منشكرات
االختالؼ ،ط ، 2008 ، 1ص.44

3

عبد المالؾ أشبيكف ،عتبات الكتابة في الركاية العربية ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،الالذقية ،سكريا ،ط،2009 1

ص .54
9

 ,ككضع المطالع كتنظيـ الفصكؿ  ,كتغيرات الكتابة المطبعية كتشكيؿ العناكيف كغيرىا »

1

أم أ َيف

العتبات ىي كؿ ما يحيط بالكتاب مف الداخؿ كالخارج مثؿ العنكاف  ,اسـ الكاتب  ,اليكامش ....
ككؿ مايميد لمدخكؿ الى اغكار المتف
باإلضافة الى ذلؾ فإف النص المكازم « بات يحكز عمى اىتماـ مثير في المقاربات النقدية
المعاصرة ،بؿ أضحى يمتمؾ نظرمتو الخاصة في خ ضـ النظرية األدبية ذلؾ اف النص المكازم
بمككناتو المتنكعة  ،العنكاف الرئيسي كالعنكاف الفرعي ،العفاكيف الداخمية  ،اسـ المؤلؼ ،الغالؼ ،
اإلىداء ،مقدمة  ،الخاتمة كغير ذلؾ مف العناصر النصية المكازية التي

الخارجي
تش ّكؿ اإلطار
ّ

2
النقاد لما يحممو مف مككنات تؤدم إلى بناء
ص المكازم حضي باىتماـ ّ
الدارسيف ك ّ
ص » ّ
ّ
فالن ّ
لمن ّ

يجسد الكاتب مف خالؿ ىذه العتبات قدرتو في ترجمة أفكاره
جسر بيف داخؿ ّ
ص كخارجو ،حيث ّ
الن ّ
ص
مف خالؿ إشارات تؤدم إلى فيـ فحكل ّ
الن ّ
أكلية
كمنو فالعتبات
ص لمقارئ ،كىي ّ
النصية عبارة عف بكابة تضيء طريؽ ّ
تعد عتبات ّ
ّ
الن ّ
ص ،فيي تفتح المجاؿ أماـ المتمقي الستكشاؼ
َي
يمر بيا قبؿ دخكلو إلى عالـ ّ
الن ّ
البد عمى القارئ أف ّ
ص دكف أف ندخؿ في صميمو ،فيي مف
ص كالغكص في أغكاره أم ّأنيا جزء مف ّ
خبايا ّ
الن ّ
الن ّ
ؾ بعض خفاياه
مككناتو التي يظؿ فيمو دكنيا ناقصاّ ،إنيا تشرح غكامضو ،كتساعد القارئ عمى ف ّ
ص ،بؿ ىي نصكص جافّة
كشفراتوّ ،إنيا تساعده عمى تأكيؿ معناه ،فيي تسير جنبا إلى جنب مع ّ
الن ّ
ص األصمي ،تساىـ في تشكيمو كتكجيو معناه
محيطة ّ
بالن ّ

1
السردم ،المركز الثقافي الغربي  ،دار البيضاء ،بيركت ،ط ،2000، 2ص.55
حميد الحمداني ،بنية َي
النص ن
 _2خالد حسيه ،شؤون العالمات( مه التشفير إلى التأويل) ،دارالتكويه ،دمشق ،ط ،2008 ،1ص.45
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 - 2أنواع العتبات :
تتضمف العتبات النصية نكعيف أساسييف كيفدرج ضمف كؿ منيا :
أ – المناص النشرم /االفتتاحي (مناص الناشر )
كىيقؿ
«كىي كؿ إنتاجفي مناص التي تعكد مسؤكليتيا لمناشر المنخ رط في صناعة الكتاب كطباعتو  ،أ
تحديدا عند جنيت " (  )G.Genetteإذ تتمثؿ في ( الغالؼ ،اؿجالد  ،كممة الناشر  ،اإلشيار ،
الحجـ ،لسمسمة )
حيث تقع مسؤكلية ىذا المناص عمى عاتؽ الناشر كـ عاكنيو ...ككؿ المنطقة تعرؼ بمناص النشر
1

االفتتاحي »

كينقسـ المناص الفشرم بدكره إلى قسميف ىما النص المحيط كالنص الفكقي ككؿ قسـ يندرج
تحتو مجمكعة مف العناصر كىي :
 -1-1النص المحيط الفشرم  :كيضـ ىذا النكع مجمكعة مف العناصر حيث نجد « الغالؼ  ،كممة
2

الناشر  ،االشيار  ،الحجـ  ،السمسمة »

النكع تحتو كؿ مف « اإلشيا
 -1-2النص الفكقي النشرم  :كيضـ ىذا ّ

ر ،قائمة المنشكرات

3

،الممحؽ الصحفي لدار الناشر »

كسنحاكؿ التعبير عف ىذا النكع مف خالؿ المخطط التػّػ ػ ػ ػػالي :

1نعيمة السعدية  :استراتيجية النص المصاحب في الركاية الجزائرية( ،ركاية الكلي الطاىر يعكد الى مقمو الزكي
)،الطاىركطار  " ,انمكذجا " مجمة المخبر،ع  ,5جامعة محمد خيضر  ,بسكرة  ,الجزائر  , 2009 ,ص .225

2

عبد الحؽ بمعابد،عتبات جيرار جينيت(مف النص إلى المناص) ،ص .49

3المرجع نفسو ،ص .48
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المناص النشرم االفتتاحي
الّنص المحيط النشرم
 -الغالؼ

 النص الفكقي النشرم-

_صفحة العنكاف

االشيار

 -قائمة المنشكرات

الجالدة cataloguesكممة الناشرالممحؽ الصحفي لدار النشر

 – 2المناص التأليفي( :مناص المؤلف)
كيعتبر المناص التأليفي ثاني أنكاع المناص  ،كىك يأتي بعد المناص الف شرم مباشرة  ,كقد
عرفو " جنيت " عمى ّأنو « ىك تمؾ ا إلنتاجات ك المصاحبات الخطابية  ،التي تعكد مسؤكليتيا
ّ
باألساس الى الكاتب  /المؤلؼ  ،حيث ينخرط فييا كؿ مف اسـ الكاتب ،العنكاف  ،العفكاف الفرعي
،االىداء  ،ك االستقالؿ  ،كينقسـ ىك االخر الى قسميف ىما النص المحيط التأؿ مفي  ،كالنص
الفكقي التأؿمفي»

1

القراء
فيك مرتبط ّ
بالنص كىك ما يكسب الؾتاب قكة التأثير عمى ّ
-1-2النص المحيط الت أؿمفي  :كيضـ كؿ مف « اسـ الكاتب

،العنكاف  ،العنكاف الفرعي
2

،االستوالؿ  ،مقدمة ،االىداء  ،التصدير  ،المالحظات ،الحكاشي ،اليكامش "..
التؿمفي  :كينقسـ إلى :
النص الفكقي أ
ّ _2_2

كني ) الحكا رات ،المناقشات ،الندكات  ،المؤتمرات ،
« العاـ  :المقاءات ( الصحفية كاالذاعية ك التمفزم ة
القراءات النقدية »
1

عبد الحؽ بمعابدعتبات لجيرار جينيت (مف النص إلى المناص) ،ص .48

2
الركاية الجزائرية(ركاية الكلّي الطاىر يعكد إلى مقامو
نعيمو السعدية ،استراتيجية النص المصاحب في ّ
الزكي)،الطاىر كطار ‘‘أنمكذجا‘‘ ص .12
ّ

12

« الخاص  :المراسالت (العامة كالخاصة ) المسارات

 ،المذكرات الحميمية  ،الفص القبمي ،

1

التعميقات الذاتية »

كمما سبؽ نسجؿ عالقة تكامؿ منيجي بيف العتبات التأؿمفية كالنشرية إذ أنيما متالزـ تاف يتمـ
ص كمعناه
أف العتبات بصكرة عامة تخدـ بعضيا البعض مف جية ،كىي تخدـ ّ
أحدىمااآلخر.أم ّ
الن ّ
مف جية ثانية.
_3اقسام العتبات النصية :
قاـ "جيرارجنيت" بتؽسيـ العتبات النصية إلى قسميف  ،ك سنقكـ بتعريؼ كؿ قسـ مف

ىذيف

أىمية كؿ منيما
القسميف ،كتحديده كتبياف ّ
 1_3النص المحيط :
بالنص كالعنكاف كالمقدمة كعناكيف
بالنص مف مصاحبات كلكازـ « ممتصقة ّ
كىك كؿ ما يحيط ّ
2
بالنص مف مصاحبات كإسـ الكاتب
بأنو « كؿ ما محيط ّ
كعرفو " جنيت " ّ
الفصكؿ كالحكاشي » ّ ،

 ،العنكاف ،العنكاف الفرعي  ،اإلىداء  ،االستيالؿ  ،كغيرىا  ،أم كؿ ما يتعمؽ بالمظير الخارجي
لمكتب  ،كالصكرة المصاحبة لمغالؼ  ،كممة الناشر في الصفحة الرابعة لمغالؼ »  3كىي أيضا
ا
بالنص كينشر معو في زكاياه مثؿ عناكيف الفصكؿ ،كما يكجد داخؿ الكتاب » 4كمف
«كؿ مايتعمؽ ّ
النص المحيط لو دكر فعاؿ في إثارة ذىف القارئ فيتخيؿ لو مجمكعة
خالؿ ىذه التعريفات نرل أ ّف ّ
فالنص المحيط يندرج تحتو
مف
التصكرات تجذبو كتدفعو إلى فتح الغالؼ كمعرفة ما يحممو بيف دفاتو ّ
ّ

1نعيمة السعدية،المرجعالسابؽ،صفحو .226 ، 225،
2
3

لطيؼ زيتكني ،معجـ مصطمحات ،نقد الركاية ،مكتبة لبناف ،نامشركف،بيركت ط 1،2002ص .140
نعيمة السعدية  ,المرجع السابؽ ص .49

 4خالد حسيف  ،في نظرية العنكاف ( مقدمة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية )  ،دار التّككيف  ،دمشؽ ،دط، 2007،
ص .38
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كؿ مف اسـ الكاتب  ،العنكاف ،االستيالؿ ،االىدء ،العناكيف الداخمية  ،اليكامش كالحكاشي كسنفصؿ
في كؿ كاحدة منيا عمى حدل.
-1-1-3الغالف :
يعتبر الغالؼ أكؿ عتبة تصادؼ القارئ كىك أكؿ خطكة نحكعالـ النص  ،فيك بمثابة البكابة
التي تساعد المتمقي عمى اكتشاؼ الكتاب ك الغكص في اغكاره  « ،فكما أ ّفاف ال فلج فناء الدار قبؿ
المركر بعتباتيا فكذلؾ اليمكننا الدخكؿ إلى عالـ المتف قبؿ المركر بعتبات ىا » 1فباإلضافةإلى ذلؾ
المناصات البارزة بحيث
ؼ
الغالؼ ّ
يعد أحد ّ

ألنو المتشكؿ إالّ عبر المساحة
أّنو « :فضاءمكاني ّ

،مساحة الكتاب ك أبعاده غير أ ّنو مكاف محدكد كالعالقة لو بالمكاف الذم يتحرؾ فيو االبطاؿ  ،فيك
الركاية بإعتبارىا طباعة » ،2
مكاف تتحرؾ – عمى األصح -عيف القارئ إ ّنو ببساطة فضاء كتابة ّ
فالغالؼ فضاء مكاني فيو مف الرسكـ كالكتابات ك

األ شكاؿ اؿىندسية كاأللكاف مايكفي ألف يجعمو

الركاية التي نحف بصدد دراستيا نجده يقكـ عمى
فضاءا
ّ
الركاية  ،كاذ ا نظرنا إلى غالؼ ّ
أساسيا في ّ
المناصية
العناصر التالية  :الصكرة  ،المكف  ،التجنيس ،العنكاف  ،اسـ المؤلؼ كغيرىا مف العناصر ّ
األخرل،كىي عناصر سكاء كانت مف صنع الكاتب أك مف مساىماتو في شكؿ الكتاب ،أك كانت مف
كنصو.
تصميـ دار ّ
فمما ال شؾ فيو ّ
أف ليا عالقة ما بالكاتب ّ
النشر أك شخص آخرّ ،
-2-1-3الصورة :
النفسية
الصكرة كسيمة مف الكسائؿ التّي يعبر بيا الفناف عف مشاعره ك أحاسيسو كمكبكتاتو
ّ
ّ
تعد ّ
بأنيا « :كؿ تقميد  ،تمثيؿ مجسد أك تعبير بصرم معاد  ،كىي
فيي كما يعرفيا قدكر عبد اهلل الثاني ّ

1

النص ،دراسة في مقدمة النؽد العربي القديـ  ،الشرؽ  ،دار البيضاء ،2000 ،
عبد الرزاؽ بالؿ ،مدخؿ الى عتبات ّ

2

السردم ،ص .56
حميد لحميدافم،بنية ّ
النص ّ

ص .23
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لمتصكر البصرم »  ،1فيي تعطي فكرة مف خالؿ ال ّشكؿ كىي تعمؿ عمى نقؿ األفكار
معطى حسي
ّ
األدبية تضع الكممات في حالة حركة إذ أ ّنيا تردىا الى كظيفة الخياؿ عمى
ك اإليحاءات « الصكرة
ّ
2

النحك الذم فيو تثرم الكممات العالـ بقدر ما تثرم اإلنساف »
ّ

فيي صكرة تعتمد ؼم تشكيميا عمى الخياؿ ،فيي كصؼ ألشياء مكجكدة في مخيمة الكاتب كيترجميا
الذىنيةعبرة
ا
النفسية « فالصكرة
فنية أبشكاليا كحركاتيا فيي تعبر عف حالة األديب
ّ
عمى شكؿ صكرة ّ
المخيمة تتـ في التّركيب
عف خمؽ يقكـ عمى استقباؿ مثير خارجي ثـ يصاغ كفقا لرؤية تصكيرية مف
ّ
3
الصكرة المكتكبة الى صكرة بصرية مت خّيمة في
الداخمي  ،كىي العمميات الذىنية »  ،كىنا تترجـ ّ

ذىف القارئ
حكل النص ،أك ترشده إلى مقاصده ،فساىـ في جعمو
كمف خالؿ الصكرة يستطيع القارئ أف يفيـ ؼ
يمج الكتاب كىك يحمؿ فكرة كلك بسيطة.
-3-1-3اللّون
نفسية
ّ
يعد المّكف مف أبرز مظاىر ا لجماؿ كمف أىـ العناصر اؿجمالية التي ليا تأثير في ّ
سية التي ليا أثرىا في مشاعر
الجمالية
اإلنساف فالمّكف «:مظير مف مظاىر الحياة
المعنكية كاؿ ح ّ
ّ
ّ
النفسية ك إحساسو بالمّذة في الحياة حيث ينعش فييا العاطفة كيكقظ المشاعر كيثير
اإلنساف كحياتو
ّ
الخياؿ» 4فممّكف التأثير البالغ في مشاعر اإلنساف ففي الكثير مف األحياف تفتابنا مشاعر مختمفة عند
الجمالية التي ليا أثرىا في
رؤيتنا لأللكاف فاإلنساف يعيش في عالـ مف األلكاف فيك مف أىـ العناصر
ّ
نفسية كالمّكف «أحد أبرز العناصر الجمالية في الفنكف إذ
نفسية المرء ،فيي تعبر عف خبايا كمؾ ك
بتات ّ
ّ
 1قدكر عبد اهلل الثاني ،سميائية الصكرة (مغامرة سيـ مائية في أشير اإلرساليات البصرّية في العالـ) ،دار الغرب
لمنشر كالتكزيع  ،كه راف ،دط، 2005 ،ص.22
2غادة اإلماـ ،جاستكنباشالر،جماليات الصكرة ،دار التنكيف،بيركت ،لبناف ،ط،2010 ،1ص.329

3
كنية في الشعر األندؿسي ،دار مجدالكم ،عماف ،األردف  ،ط  ،2014 ،1ص.21
صالح كيس ،الصكرة اؿّؿ ّ
4صالح كيس،الصكرة المّكنية في الشعر األندلسي،ص .12
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يشكؿ حضك ار كاسعا يمكف أف يغير مسار ال ّشكؿ اإلبداعي سمبا أك إيجابا » ،1فقد لج أ األدباء إلدراج
ىذا الفف في أعماليـ  ،لدعميا كاضفاء شيء مف الجماؿ عمييا كمنو فالمّكف فف ،كيجب عمى األديب
أف يحسف تكظيفو في األعماؿ األدبية حتى يعطم صكرة متجانسة يككف ليا تأثير في العمؿ األدبي.
لكنيا
كباإلضافة إلى ذلؾ «يمكف لمنصكص أف تبنى عمى حركة مشيدية أف تخمؽ ايقاعا ّ
مقاربا لإليقاع المّكني الّذم تنتجق المّكحة حتى مف دكف التصريح بألفاظ األلكاف »،2فاألديب يمكنو أف
ينتج لكحة فنية ببعض المشاىد ليستطيع القارئ فيميا كتأكيميا دكف التصريح بالمّكف.
 -4-1-3التجنيس :
الناشر لما يريد
ة
يعتبر ىذا العنصر « :نظاما رسميا يعبر عف مؽ
صدم كؿ مف الكاتب ك ّ
لمنص  ،في ىذه الحالة ال يستطيع القارئ تجاىؿ
منسبو ّ

أف

نسب  ،كإف لـ يستطع
أك إىماؿ ىذه اؿ ة

تصديقيا أك إقرارىا فيي باقية كمكجو قرائي ؿ ىذا العمؿ »  ،3فيك أكؿ طريؽ يعبرىا القارئ لمدخكؿ
تمؽق،كالمؤشر
النص الذم ا
كىك أكؿ طريقة يعبرىا القارئ لدخكؿ عالـ النص مساعده عمى تحديد نكع ّ
اؿجفسي مرتبط بالعنكاف دائماكما يظير المؤشر اؿ جفسي عمى الغالؼ أك عمى صفحة العنكاف  ،اك
كالىما معا  ،كما يمكف أف نجده في أمكنة أخرل «قائمة كتب المؤلؼ  ،...أكبعد صفحة العنكاف
كفي آخر الكتاب  ،اك في قائمة المنشكرات  catalogeدار النشر »

4

الفنية في الشعر االفدلسي ،دار غيداء  ،عماف ،األردف ،ط1
ت
السمرئم،المّكف كدالؿة
ّا
 1عمى إسماعيؿ
المكضكعية ك ّ
ّ
 2008،ص .14
2

فاتف عبد الجبار جكاد ،المّكف لعبة سممائية ،دار مجدالكم ،عماف ،األردف ،ط 2010 1،2009ص.7

3
النص إلى المناص) ص .89
عبد الحؽ بمعابد،عتبات لجيرار جينيت (مف ّ
4عبد الحؽ بمعابد،عتبات لجيرار جينيت(مف النص إلى المناص) ،ص 90
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تحدد طبيعة العمؿ األدبي مف حيث ككنو ركاية
بالنسبة لكظيفة المؤشر اؿجفسي فيي ّ
قصة ...كأما عف كظيؼتو األساسية ضمنت محكر في «

أك شعر أك

إخبار القارئ كاعالمو بجفس العمؿ /

الكتاب الذم سيقرؤه».1
-5-1-3العنوان
مفهوم العنوان  :احتؿ العنكاف مكانتو في األعماؿ األدبية باعتباره أكلى العتبات التي تصادؼ القارئ
مفتح الكلكج إلى عالـ النص ،كعميو كجب عمينا الكقكؼ عند مفيكمو
ىك ا
كنظ ار لمكقعو االستراتيجي ؼ
المّغكم كاالصطالحي .
بأنو  « :كع نفت اؿؾتاب كاع ّننتق لكذا أم عرضتو لو
عرفو ابف منظكر ّ
-1-5-1-3لغة ّ :
العنكاف كالعنكاف سمة الكتاب ،كعنكنو
كصرفتو إليو ّ
كعننتو كعنكنتو مشتؽ مف المعنى ؽاؿ ا بف سيده ُ
2
بأف العنكاف بمثابة البكابة التي
عنكنتو كعنكانا ّ
كعناه  ،كالىما  :كسمو بالعنكاف »  ،كمف ىنا نفيـ ّ

تقكدنا إلى معرفة أغكار الكتاب فيك بمثابة بطاقة ىكية لو.
الناقد الطاىر ركاينية بقكلو
عرفو ّ
-2-5-1-3اصطالحا  :كأما مف ّ
الناحية االصطالحية فقد ّ
تفرده
أّنو « عبارة مطبكعة كبارزة مف الكتاب ،أك ّنص يعاند ّنص آخر ليقكـ مقامو  ،اك ّ
ليعينو كمؤكد ّ
عمى مر الزماف كىك في كؿ شيئ عالمة اختالفية عدكلية يسمح ت أكمليا بتقديـ عدد مف اإلشارات
الرمزية كىك مف كؿ ىذه
كالتنبؤات حكؿ محتكل ّ
النص ككظيفتو المرجعية كمعاينة المصاحبة كصفاتق ّ
الخصائص يقكـ بكظيفتي التحريض ك اإلشيار»

3

1عبد الحؽ بمعابد،عتبات لجيرار جينيت(مف النص إلى المناص )ص .90
2

ابف منظكر ،لساف العرب ،ص .447 , 441

3
النص األدبي" ،ممتقى معيد المّغة
الطاىر ركاينة " شعربة الداؿ في بنية االستيالؾ في السرد القديـ ضمف الماشنةك ّ
العربية كأدابيا ،منشكرات باجم مختار ،عنابوف  17- 15مام  1995ص .141
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كمنو فالعنكاف عتبة بارزة في أم عمؿ أدبي لذلؾ يعمؿ األدباء كالكتّاب عمى اختيار عناكيف
ألعماليـ تتماشى مع أفكار المتمقي مف أجؿ التأثير فيو كجذبو لقراءة العمؿ األدبي كىك أيضا يساعد
عمى فيـ النصكص كاستمعابيا نظ ار لكظيؼتو المرجعية التي تساعد القارئ عمى تحميؿ أم خطاب
أدبي باإلضافة الى أف« :العنكاف يأتي بمستكياتو المختمفة ليككف العتبة األخطر مف جممة الع تبات
النص كينكنتو حيث
النص كالقارئ فيك ييب ّ
في عالؽتة بكؿ مف ّ

النص ال يكتسب الكينكنة
أ ّف ّ

الدليؿ الذم يقضي بالقارئ الى النص »
إالّبالعنكنوإذ يمثؿ العنكاف ّ

 ،1فالعنكاف ىك المفتاح األكؿ

النص ىكيتو فالعنكاف ىك سمطة النص .
النص فيك اؿذم في يكسب ّ
لمكلكج إلى ّ
كمف بيف المؤسسيف لمعنكنة ؾ اؿعمـ " ليكىكؾ " حيث يقدـ في كتابو " سمة العنكاف " تعريفا شامال
النصكص قد تظير
بأنو  «:مجمكعة العالمات المّسانية ،مف كممات كجمؿ  ،كحتى ّ
لمعنكاف فيعرفو ّ
كتعينو  ،تشير لمحتكاه الكمّي كلتجذب جميكره المستيدؼ ».2
عمى رأس النص لتد ّؿ عميو ّ
كالعنكاف عند لييكؾ ىك عتبة لسانية تتصدر العمؿ األدبي كىك يعتبر ر

كيعيف
أس ّ
النص ّ

النصية
محتكاه كمؤثر في المتمقي قصد جذب الؽ ّارء إليو فالعنكاف ال يقؿ أىمية عف باقي العتبات
ّ
النص كالقارئ كبينو كبيف النص .
األخرل فيك يعمؿ عمى رسـ كانشاء عالقات تربط بيف ّ
 -3-5-1-3وظائف العنوان :
نصية لمركاية  ،فيك بمثابة االستيالؿ كالمقدمة الكبرل لفضاء الركاية ،لذلؾ
ّ
يعد العنكاف فاتحة ّ
3

حدد« جنيت في كتابو عتبات لمعنكاف أربع كظائؼ ىي  :اإلغراء ك اإليحاء ك الكصؼ ك التعييف »
ّ
« مف المعمكـ أ ّف لمعنكاف كظائؼ كثيرة  ،بتحديدىا يساىـ في فيـ النص كتفسيره خاصة
النص المعطى نصا ابداعيا معاص ار غامضا  ،يفتقر إلىاالتساؽ ك االنسجاـ »
ّ
1
2
3

خالد حسف  ،في نظرية العنكاف ،ص .76

النص إلى المناص) ،ص .67
عبد الحؽ بمعابد ،عتبات لجيرار جنيت (مف ّ
عبد الحؽ بمعابد ،عتبات لجيرار جينيت(مف النص إلى المناص)ص.74،75
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1

إذا كاف

تعد
كسنحاكؿ تحديد ىذه الكظائؼ مف خالؿ تعريفيا كتحديد دكر كؿ كظيفة ،فيذه الكظائؼ ّ
الصغرل ،فيي تشير إلى معنى
ّ
الرك ّاية سكاء تمؾ العناكيف الكبرل أك العناكيف ّ
أساسية ،لفيـ عناكيف ّ
كتحدده في كثير مف األحياف
ما،
ّ
 -1-3-5-1-3الوظيفة التعيينية :
يميز
كمف خالؿ ىذه الكظيفة ّ

النصكص األخرل  ،فيي تعنى
النص عف باقي ّ
عنكاف ّ

النص فيي
بتسمية العمؿ األدبي
ّ
كتحدد ىكيتو كتساعد القارئ عمى فيـ مضمكف ّ

 « :الكظيفة

لمقرء بكؿ دقة كبأقؿ ما يمكف مف احتماالت المّبس ()....
تعيف اسـ الكتاب كتعرؼ بو ّا
التعيينية التي ّ
إالّ انيا تبقى الكظيفة التعينية كالتعريفية

 Identificationفيي الكظيفة الكحيدة اإللزامية ك
2

ألنيا دائمة الحضكر كمحيطة بالمعنى»
الضركرية ،إالّأ ّنيا ال تنفصؿ عف باقي الكظائؼ ّ

ألنيا تشترؾ فييا « األسامي أ جمؿ كتصبح بمقتضاىا
ككما يطمؽ عمييا أيضا كظيفة التسمية ّ
الفنية »
تفرؽ بيف المؤلفات ك األعماؿ ّ
مجرد ممفكظات ّ

3

أم أّنو مف خالليا يمكف التفريؽ بيف

المؤلفات األدبية حتى ال يحدث التباس عند القارئ.
-2-3-5-1-3الوظيفة الوصفية :
أىمية عف سابقتيا ،فيي تعمؿ عمى التأثير عمى المتمقي لجذبو كلفت
كىذه الكظيفة ال تقؿ ّ
انتباىو ،كتسمى أيضا الكظيفة المّغكية الكاصفة " إذ يسعى العنكاف عبرىا إلى تحقيؽ أكبر مردكدية
4

ممكنة ،كىك مايجعميا مسؤكلة عف االنتؽادات المكجية لمعنكاف"

1جميؿ حمداكم ،سيميكطيقا العنكاف،ط،2015 ،1ص.6
2عبد الحؽ بمعابد  ،المرجع السابؽ ،ص.86

3بساـ قطكس ،سيمياء العنكاف ،ك ازرة الثقافة ،األردف،ط ،2001 ،1ص.5

4
النشر ،دمشؽ ،سكريا ،ط، 2010 ،1ص.56
عبد القادر رحيـ ،عمـ العنكنة ،التككيف لمتأليؼ كالترجمة ك ّ
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-3-3-5-1-3الوظيفة اإليحائية :
كىي تعمؿ عمى إيجاد طريقة تساعد عمى جذب القارئ كجعمو ميتما بالمؤلؼ باإلضافة إلى
الكصفية أراد الكاتب ىذا أـ لـ يرد  ،فال يستطيع التّخمي
األشد ارتباطا بالكظيفة
ذلؾ ىي الكظيفة « ّ
ّ
عنيا  ،فيي ككؿ ممفكظ ليا طريقتيا في الكجكد ك لنقؿ أسمكبيا الخاص إال أّنيا ليست دائما قصدية
ليذا ال يمكننا الحديث ال عف الكظيفة اإليحائية كلكف عف القيمة إيحائية ليذا دمجيا جيرار جنيت
1

في بادئ األمر مع الكظيفة الكصفية  ،ثـ فصميا عنيا الرتباكيا الكظيفي»

كعميو فيناؾ فرؽ بيف الكصؼ ك اإليحاء كىذا الفرؽ يكمف في أ ّف الكصؼ يقدـ كؿ ماىك مكجكد في
يقدـ إشارات كدالالت لممكصكؼ
المكصكؼ بطريقة مباشرة عكس اإليحاء الذم ّ
ائية :
 -4-3-5-1-3الوظيفة اإلغر ّ
تمعب ىذه الكظيفة دكر اإلغراء ،حيث تحاكؿ اإليقاع بالمتمقي كجذبو  ،كاثارة فضكلو كفتح
النص كمنو « يككف العنكاف مناسبا ؿ
شييتو لإلطالع عمى خبايا ّ

ترض
ـ ا يغرم جاذبا ؽ ارئو الـ ؼ

نصو محدثا بذلؾ تشكيقا كانتظا ار لدل القارئ » .2
كينجح لما يناسب ّ
عدة تساؤالت في ذىنو ليخمص في األخير إلى
ائية تسعى إلثارة فضكؿ القارئ كطرح ّ
فالكظيفة اإلغر ّ
إيجاد اإلجابات المقنعة لتساؤالتو.
 -4-5-1-3أهمية العنوان :
لقد أكلت الدراسات المعاصرة أىمية كبيرة لمعنكاف ك تكمف أىمية في ككنو أ ّكؿ خطكة يستطيع
بيا القارئ فؾ شفرة النص كالغكص في أغكاره « كتتجمى أىمية العنكاف فيما يثيره مف تساؤالت كال
يكجد ليا إجابةإال ـ ع نياية العمؿ فيك يفتح شيية القارئ لمقراءة

1
النص إلى المناص)،ص.88، 87
عبد الحؽ بمعابد ،عتبات لجيرار جينيت(،مف ّ
2المرجعنفسو،ص .82
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أكثر مف خالؿ تراكـ عمميات

األكؿ ىك العنكاف  ،ؼيضط ارلى دخكؿ عالـ النص بحثا عف
اإلستفياـ في ذىنو كالتي بالطبع سببيا ّ
إجابات لتمؾ التساؤالت بغيةإستقاطىاعمى العنكاف»  ،1فمف خاللو تفتح شيية القارئ

عمى محتكل

النص  ،قصد إيجاد إجابات تتكافؽ
النص فيبعث في نفسو ّ
عدة تساؤالت تجعمو يمج عالـ ّ
الكتاب أك ّ
مع العنكاف فيك أ ّكؿ ما يجذب النظر ك ّأكؿ عتبة تكاجو القارئ اثناء تفاعمو مف النص.
كلمعنكاف أىمية كبيرة جعمتو يككف « عمال مستقال لو أحكالو كقكاعده التي يقكـ عمييا  ،فيك يكازم
2

البدأف تنطمؽ مف العنكاف »
م فضاء ّ
إلى ّ
حدبعيدّ ،
النص الذم يسميو ليذا ّ
أم قراءة استكشافية أل ّ
فإف ّ

أىمية كبيرة كال يمكننا االستغناء عنو في العمؿ األدبي
ألف لمعنكاف ّ
انطالقا مما سبؽ يمكننا القك ّ
ألنو كفيؿ بتقديـ داللة ا ك
ألناإلنطالقةاألكلى لمنص تبدأ مف العنكاف لذلؾ ال يمكف تيميشو كاىمالو ّ
ّ
لمحة مكجزة عف محتكل النص .
-6-1-3اسم المؤلف :
فاليمكنألم عمؿ أدبي أف يخمك مف اسـ
المناصية الميمة ،
عد اسـ الكاتب مف بيف العناصر
مّ
ّ
ّ
يعد اسـ الكاتب العتبة الثانية في الغالؼ بعد العنكاف إذ يأخذ ال ّشخص اسما فمعناه
صاحبو حيثّ « :
أف يعرؼ كيتميز في المجتمع عف باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إلييا ،فالتسمية ميثاؽ اجتماعي
يدخؿ بمكجبو المسمى دائرة التعريؼ التي تأىمو الستغالؿ ذلؾ االسـ في التعامالت الخاصة مع
األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف فمكؿ اسـ داللة اجتماعية »  ،3فحضكر اسـ الكاتب في العمؿ
يتعرؼ المتمؽم ع لى المؤلؼ لذلؾ فكج كد اسـ
األدبي يعطيو مشركعية التكثيؽ كاؿتركيج كمف خاللو ّ
الكاتب عمى الغالؼ يعني حضكره كالتعريؼ لعممو  ،باإلضافة الى ذلؾ " لو سمطة عميا عميو

-

لمنص
النص  -كما عمى القارئ سكل البحث عف الداللة كتغير الكاتب تبعا لذلؾ ىك المالؾ الحقيقي ّ
1

عبد القادر رحيـ ،عمـ العنكنة ،ص .46

2المرجع نفسو ،ص .47

3
النص السردم ،مكفـ لمنشر ،الجزائر ،دط  ،2008 ،ص.76
حسيف فاللي ،السمة ك ّ
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ألم عمؿ أدبي اف يستغني عف اسـ الكاتب كىك يبرز كيبيف ىكم ة العمؿ األدبي
» ،1ؼ
ال يمكف ّ
ثالث اشكاؿ السـ الكاتب كىي « :
حدد " جنيت " ة
لممتمؽم .كما ّ
 - 1إذا د ّؿ اسـ الكاتب عمى الحالة المدنية لو  ،فتككف اماـ االسـ الحقيقي لمكاتب ()onymat
 - 2اما إذا د ّؿ عمى اسـ غير حقيقي ؾ اسـ أك شيرة فنككف أماـ ما يعرؼ باالسـ المستعار
()pseudonyme
 - 3أماإذا د ّؿعلى اسـ  ،نككف أماـ حالة االسـ المجيكؿ اك مايعرؼ ب (  2»)Anomymotكمنو
القر ء كخاصة إذا كاف اسمو مرتبطا باألسماء الالّمعة عمى
فاسـ الكاتب لو دكر فعاؿ في استقطاب ّا
الساحة األدبية فممكاتب بصمة خاصة في التركيج لعممو ،فيك يؤدم لطبقة اشيارية لعممو األدبي.
ّ
 -7-1-3عتبة اإلهداء :
يعتبر اإلىداء مف بيف العتبات
األدبي«فاالىداء تقميد قديـ أشار

النصية الميمة  ،التي تساعدنا عمى فيـ مام حـ لو العمؿ
ّ

إليو الكثير مف األدباء كالكتّاب كقبميـ ال ّشعراء كىـ يتكجيكف

الدينية
بإىداءاتيـ الى شخصيا ت ليا حضكرىا كدكرىا في األكساط الثقافية ك
السياسية ك ّ
ّ

 ،سنجد

ىا تقميدا أدبيا يكطّد العالقة بيف الميدم كالميدل إليو عمى اختالؼ طبقاتيـ
اشتغاؿ ىذه العتبة بكصؼ
 ،حيث تشتغؿ عتبة اإلىداء عمى نقطة محكرّية كميمة ترتكز عمى طبيعة العالقة بيف طرفي اإلىداء
3

كىي بمثابة رسالة باثة ،مكثفة ،مركزية تحمؿ في طياتيا الكثير مف الدالالت »

فعتبة اإلىداء ليست كليدة العصر الحديث ،بؿ ىي ـ ـ تدة عبر العصكر فيي متكاجدة منذ القدـ.

1
النص المترابط(مدخؿ إلى جماليات اإلبداع التفاعمي)،المركز الثقافي العربي ،بيركت،
النص إلى ّ
سعيد يقطيف ،مف ّ
لبناف ،دط ، 2005 ،ص.118
2
النص إلى المناص) ص .64
عبد الحؽ بؿعابد،عتبات لجيرار جينيت(،مف ّ
3
النقدية ،دار غيداء ،عماف ،األردف،ط ،1،2014ص.88
سكسف البياتي،عتبات الكتابة ّ
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النصية فقد ح ظم أيضا بالدراسة
ككما يعتبر « اإلىداء تقميدا ثقافيا عريقا ،كألىمية كظائفو كتعالقاتو ّ
نصية ال تخمكا مف قصدية سكاء مف اختيار
كالتحميؿ حيث يتخصص اإلىداء بإعتباره عتبة ّ
الميديإلييأك في اختيار عبارات الميدم » ،1كعميو فإف عتبة اإلىداء ليا دكر فعاؿ في فيـ النص ،
كفي بعض األحياف يككف العمؿ مكجيا الى الميدم اليو  ،باإلضافة إلى ما تحممو ىذه العتبة مف قكة
القراء يتجيكف نحك اإلىداء قبؿ عالـ النص.
أ
التثير عمى المتمقي كإغرائو فمعظـ ّ
 -8-1-3االستهالل :
يعتبر االستيالؿ افتتاحية االعماؿ األدبية  ،ككما نرل العديد مف المؤلفيف يقكمكف بإدراج
أقكاؿ كشكاىد في استيالالت الكتب .
عبارتو مكجزة كجذابة
ا
فاالستيالؿ ىك « اإلطاللة مع المكضكع يأتي عمى شكؿ حكمة أك شعار ،
2

كسيمة الحفظ كدعكة ضمنية لمساىمة المتمقي »

بأف االستيالؿ « يمثؿ مكانا منعزال في المؤلؼ كيبدك خارجا عف األثر
كيقكؿ االسمير الياشـ ّ
إالّ أ ّنو منغرس فيو حتى النخاع بؿ ىك مرأتو االسمكبية كاأليديكلكجية » ،3فاالستيالؿ ىك ذلؾ الجزء
شده إلى
السامع أك ال ّشاىد ك ّ
مف ّ
النص االفتتاحي« ،كؿالستيالؿ كظيفتاف األكلى جمب القارئ أك ّ
النص كىذه
المكضكع فبضياع انتباىو تضيع الغا ة
الثانية فيي التمميع بأيسر القكؿ ،ؿما يحتكيو ّ
م أ ّما ّ
عدة منيا االستيالؿ في أحسف المكاضع كأكثرىا استشارة » 4كبالتالي فاالستيالؿ
الكظيفة ذات شعب ّ
يعتبر عتبة افتتاحية تحتؿ مكضعا ميما تساعد عمى إغراء المتمقي كجذب انتباىو
عتب العناوين الداخلية :
 : -9-1-3ة
1
الداللة)،منشكرات الرابطة ،دار البيضاء  ،ط  1996 ، 1ص .26
بنية ك ّ
عبد الفتاح اؿجحمرم،عتبات النص ( اؿ ّ
2
الدار العربية لمعمكـ  ،ناشركف  ،الجزائر العاصمة  ،ط 2010 - 1431، 1ص
فيصؿ األحمر ،معجـ السيـ يائياتّ ،

.115

الكرمات كالطرؽ) ،ص .64
3االسميرالياشـ  ،عتبات المحكي اؿؽصمر في التراث العربي اإلسالمي (األخبار ك ا
4

ياسر نصير ،االستيالؿ مف البدايات في النص الدبي ،دار نينكل ،سكريا  ،دمشؽ ،د ط ، 2009،ص 24 -23
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لمنص كبكجو
النص « كىي عناكيف مرافقة اك مصاحبة ّ
النكع مف العتبات داخؿ ّ
كيتمكضع ىذا ّ
النص كعناكيف لمفصكؿ كالمباحث ك األقساـ كاألجزاء لمقصص كاؿركايات كالدكاكيف
التحديد في داخؿ ّ
الداخمية فنجدىا اّقؿ
ال ّشعرية كىي كالعنكاف األصمي غير أّنو يكجو لمجميكر ك اؿعامة ،أ ّما العناكيف ّ
منيا مقركئية تتحدد لمدل اطالع الجميكر فعال عمى الّنص ال الكتاب  /اك تصفح كقراءة فيرس
الف ص كالمنخرطكف فعال في ق ار ءتو »  ،1كيقكؿ عبد الحؽ
مكضكعاتو بإعتبارىـ مف يرسؿ الييـ ّ
العناكيف الداخمية في الكتاب عمى عكس العنكاف األصمي الذم يعد
بمعابد أيضا بأف  «:كما يفرؽ ّ
حضكره ضركريا فحضكر العناكيف الداخمية محتمؿ  ,كليس ضركرم ا كالزاميا في كؿ الكتب إالّ ما
كانت تحتاج الى تبياف اجزائيا كفصكليا ك مباحثىا فتكضع ىذه العناكيف لزيادة االيضاح »

2

كعميو

يعد حضكرىا
الضركرم عمى عكس العناكيف االصمية اؿ تم ّ
فإف كجكد العناكيف ّ
الداخمية ليس باألمر ّ
ّ
الداخمية ليس إلزاميا في كؿ الكتب إالّ إ ذا كردت
ضركريا كىذا ىك الفرؽ بينيما  ،فحضكر العناكيف ّ
ىذه العناكيف مف اجؿ االيضاح.
-10-1-3عتبة الحواشي والهوامش
النص إ ّما
متغير الطكؿ مرتبط بجزء منتيي تقريبا مف ّ
كينظر إلييا جنيت عمى ّأنيا « :ممفكظ ّ
لمنص قصد تفسيره ،أك تكضيحو أك
أف يأتي مقابال لو ك إ ّما أف يأتي في المرجع  ،فيي إضافة ّ
تقدـ ّ
التعميؽ عميو بتزكيده بمرجع يرجع إليو تتخذ في ذلؾ شكؿ حاشية الكتاب

أك العنكاف الكبير في

الصحافة بمالحظ ا تيا كتفبيياتيا القصيرة أك المكجزة الكاردة في أسفؿ صفحة الّنص أك في آخر
3

الكتاب تخبرنا عما كرد فيو ».

1عبد الحؽ بمعابد،المرجع السابؽ ،ص .125 , 124
2المرجع نفسو ص .125
3

االنص إلى المناص) ص .117
عبد الحؽ بمعابد،عتبات لجي ار جينيت(مف ّ
24

النص
فالحكاشي كاليكامش ّ
تعد مف بيف الكسائؿ المساعدة لممتمقي لفيـ ّ

 ،فيي تعـؿ عمى

ال ّشرح كتفسير الغمكض الذم يحممو العمؿ االدبي  ،كبالرغـ مف تمكقعيا أسفؿ الكتاب إلىأّنيا تكسب
أىمية بالغة في شرح النصكص .
-2-3النص الفكقي :
1

كىي كؿ العتبات « المكجكدة خارج الكتاب ،فتككف منغمقة في فمكو ؾاالستجكابات كالندكات»
« كبالرغـ مف االختالؼ في الترجمة بيف مصطمحي (

ّ )Epiteexte.Pretexteإال أ ّف كالىما
2

النص الفكقيكيتقسماف معا بصكرة تجاكبية الحقؿ الفضائي لممصطؿح»
يشكالف معنى كاحد كىك ّ
كالنص الفكقي بدكره ينقسـ الى قسميف :

النص الفكقي الخاص
النص الفكقي العاـ ك ّ
يميز بيف ّ
 -1-2-3النص الفكقي الخاص  « :الذم ّ
ليس غياب الجميكر المستيدؼ  ،لكف حضكره اؿمتمكضع بيف الكاتب كالجميكر المحتمؿ المعبر
النص الفكقي الخاص الى قسميف :
عنو بالمرسؿ اليو األكؿ ،ليذا يقسـ جنيت ّ
 1-1-2-3النص الفكقي النثرم  :كيتككف ىذا النص المغكم النثرم مف المراسالت يبف الكاتب
قرائو .
كقرائو إما رساالت مكتكبة أك
ّ
شفكية مف ّ
النص الفكقي الحميمي  :كىي الذم يتكجو فيو الكاتب الى ذاتو محاكر ا ّإياىا  ،كىذه
ّ -2-1-2-3
الكاجية ال ّذاتية تأخذ شكميف ىما :
* شكؿ المذكرات اليكمية
* شكؿ النصكص القبمية "

3

1المرجع نفسو ص .50- 49

2
النقدم اإلجرائي،
ينظر العمكر الراكم " :اشغاؿ الممتقى الدكلي الثالث في تحميؿ الخطاب " ،في تمقي المصطمح ّ
الجزائر ،ص.28

3ينظر  :عبد الحؽ بمعابد ،المرجع السابؽ ص .139
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النص المحيط كعميو
 -2-2-3النص الفكقي العاـ :ىك كؿ ما تبقى مف ّ

« فيك ك ّؿ العناصر

حر داخؿ فضاء
المناصية الّتي نجدىا ماديا ممحقة ّ
ّ
بالنص في الكتاب نفسو ،لكنيا تدكر في فمؾ ّ
أم مكاف خارج
اجتماعي يفترض ّأنو غير محدكد
فيزيقي ،ك
ّ
كيتحدد مكقع ّ
النص الفكقي العاـ ،في ّ
ّ
يكنية أك إذاعة أك ممتقى أك
حصة تمفز ّ
الكتاب ،فيمكف أف يظير في جريدة أك مجمة أك في ّ
1
األدبي.
ص الفكقي أك كؿ ما يمحقو العمؿ
مؤتمر» كعميو ّ
فالن ّ
ّ

ص ،كتحديد معالمو
أف العتبات
النصية ّ
تعد كسيمة إلظيار ىكية ّ
ّ
كمما سبؽ نستنتج ّ
الن ّ
الكبرل كسماتو كخصائصو ،كتسيـ في بمكرة معناه تدريجيا في ذىف القارئ الّذم ينتقؿ مف عتبة إلى
تحدد ىكية
في كتأكيميصنعتة العتبات في ذىنو ،كبذلؾ ّ
أخرل ليصؿ نياية ّ
الن ّ
ص كىك ّ
محمؿ بزاد معر ّ
ص كمعناه.
ّ
الن ّ

 _1المرجع وفسه ،ص.135،136
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العتبات النصية
أنكاع العتبات

أقساـ العتبات

العتبات النشرية

العتبات التأليفية

نص المحيط النشرم

نص المحيط التأليفي

النص الفكقي النشرم

النص الفكقي التأليفي

النص الفكقي

النص المحيط

النص المحيط
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العناكيف

الحكاشي ك

الداخمية

اليكامش

الفصل الثّاني:
 _1عتبة الغالف:
الرواية ،الّذي يعتبر كبوابة سحرّية لفيم
وفي دراستنا لرواية " ّ
وصية المعتوه" يجدر بنا الحديث عمى غالف ّ
يعد العتبة األولى الّتي تصافح بصر المتمقي ،لذلك أصبح محل عناية واىتمام ال ّشعراء
مضمون المتن إذ « ّ
الخارجية
الطباعية إلى فضاء من المحفزات
تقنية ،معقدة لحفظ الحمالت
ّ
ّ
الّذين حولوه من وسيمة ّ
ص كالعنوان و
الفنية المساعدة عمى تمقي المتون» 1فالغالف
الخارجي يحمل ك ّل ما يحيط ّ
والمواجيات ّ
بالن ّ
ّ
الصورة والمّون والتجنيس واسم المؤلّف ومن خاللو يستطيع الكاتب تقديم روايتو لمجميور.
ّ
السائر ،ذلك التّمثال الّذي أخذ مساحة والّذي
المتأمل لغالف رواية "
ّ
الرجل ّ
تشوقو صورة ّ
و ّ
وصية المعتوه" ّ
الميمة الموجودة في الغالف ،كتاب
جميا من خالل تمك الجممة
يحيل إلى الموتى ،حيث يظير ذلك ّ
ّ
جمية من خالل
الموتى ّ
الصورة ّ
عي لروايتنا ،حيث نجد العالقة بين العنوان و ّ
ضد األحياء وىو العنوان الفر ّ
الرواية ،فالكاتب استطاع أن يخمق نوعا من
ائي،
ّ
فالصورة والعنوان ،حمال الكثير من مضمون ّ
المتن ّ
الرو ّ
بالنسبة لأللوان فمم يكتف "إسماعيل يبرير " بمون واحد بل
أما ّ
االنسجام والتّرابط بين عناصر ّ
الرواية ،و ّ
الرواية ،باإلضافة إلى المّون األسود
تعددت األلوان وتداخمت فيما بينيا حيث مثّل المّون األصفر فضاء ّ
الرواية،
الرواية بخطّ غميظ لمفت انتباه القارئ والّذي ال يمكن فك شفرتو إالّ بعد قراءة ّ
الّذي كتب بو عنوان ّ
األمامية لمغالف باإلضافة لمّون األحمر
واسم الكاتب الّذي كتب أيضا بنفس المّون والّذي تصدر الواجية
ّ
الرواية
واألبيض ،وكل ىذه األلوان ليا عالقة بمضمن ّ

 _1عبد الرّزاق بالل ،مدخل إلى عتبات النص ،ص.21
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الدار بجانبيا ،ومن خالليا يتم
الصدارة في الغالف
لمرواية وشعار ّ
وكذا دار ّ
النشر الّتي كانت ليا ّ
األمامي ّ
ّ
بالصورة
ثم وسم الغالف بألوان دالّة وكذا
ّ
التّرويج أكثر ،ومن خالل غالف ّ
الرواية يكشف حسن االختيارّ ،
والعنوان ،تستطيع أن ترسم صورة ّأو ّلية لممتمقي يستطيع من خالليا فك شفرة جزء كبير من مضمونيا.
الدالالت الّتي تحمل في
وصية المعتوه" جاء عبارة عن مجموعة من اإلشارات و ّ
فإن غالف رواية " ّ
ومنو ّ
األول الّذي
ائي  ،فالواجية
األمامية ّ
ّ
ثناياىا الكثير من المعاني الّتي تحيل كمّيا عمى المتن ّ
تعد المقصد ّ
الرو ّ
ائية الّتي تقوم بيا من أجل التّرويج لمعمل األدبي ،وجذب
يصادفو المتمقي باإلضافة إلى الوظيفة اإلغر ّ
القراء إليو.
الخمفية لمغالف:
 .2الواجية
ّ
األمامية
األساسية فيي ال تق ّل شأنا عن الواجية
الخمفية لمغالف من أبرز العتبات
تعد الواجية
ّ
ّ
ّ
ّ

إن
« ّ

قي »1فيي آخر عتبة
الغالف الخمفي ىو العتبة
الخمفية لمكتاب الّتي تقوم بوظيفة ّ
ّ
عممية إغالق الفضاء الور ّ
وصية
الخمفية لرواية"
األدبي ،وقد حممت الواجية
يصل إلييا القارئ وىي الّتي تقوم بإغالق العمل
ّ
ّ
ّ
المعتوه" اسم الكاتب إسماعيل يبرير وردت مكتوبة بالمّون األبيض كما احتوى أيضا عمى كممة لمكاتب
وصية قبل أن أف ّكر في وصية
وصية ،ليذا سأفعل األمر ذاتو ،ينبغي أن تكون لي
يقول فييا «:ترك سميم
ّ
ّ
وصيتي ،لمن أتركيا؟
سميم بن يمينة عمي ان افكر في
ّ
الدي وشقيقي
اكتبيا لفطيمة الوحيدة الّتي بقيت منا نحن الثالثة ،فتكون خير حافظ لذكراي أم ،أكتبيا لو ّ
الوصية دون سابق إنذار ،فجأة وجدتني محكوما
عمي ىاجس
ّ
فيتعذبون بذكرى ابنيما المعتوه؟ ىجم ّ
وصية مفتوحة لمجميع ،يمكن أن يقرأىا الّذين أحبوني ولم يكرىوني
بوصية بال وجية ،ف ّكرت أن أجعميا
ّ
ّ
ثم كرىوني كخالتي التاقية وعمتي كمتوم وابنتيا
بعد...كأمي وأبي وشقيقي وفطيمة ،والّذين أحبوني ّ
 _1محمد الصفرانً ،التشكٌل البصري فً ال ّ
شعر العربً ،الدار البٌضاء ،بٌروت،ط ،2008 ،1ص.137
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صميحة ،والّذين كرىوني منذ البداية كفريد شقيق فطيمة ،ووالده الحاج بورقيبة ،وصالح بطاطا ،وال يمكن
السعدي.
أن يقرأىا الّذي أحبني ،وتوقف عن حبي دون أن يكرىني...ال يمكن أبدا أن يقرأىا ّ
وصية ،وال لغيرك ،أخذك صغي ار إلى المقبرة حيث حفر لو قبرا ،وطمب
جدك لم يكتب لك
الرائيّ ،
ّ
يقول ّ
منك أن تتذكره إذا نسيو والدك.
ولم تعد أنت لمقبر وال عدت تذكر أين ىو ،فالموتى ال يفتأون يتزايدون ،ومقبرة المسممين ىي الوحيدة الّتي
تضيق بموتاىا ،أنت كنت من أنصار مقبرة الييود أو النصارى ،لما فييما من فسحة ،رغم ذلك إالّ أن
الوصية
كتابة وصية تبدو اكثر من غريبة ربما لو انك قررت ان تقول حكايتك لكان األمر مفيوما ،أما
ّ
الوصية ،يرسم جنونك
فيي لمكبار ،أو لمن يممك ثروة أو أبناء ،أنت بالكاد كان لديك ظ ّل ليذا ،فأمر
ّ
ويجعل الجميع يتأكدون ّأنك كنت معتوىا اجعميا حكاية...فتمر بيدوء » 1وك ّل ىذا الكالم ورد في الواجية
الخمفية لمكتاب وىو كالم مستمد من األحداث التي وقعت داخل الرواية ،كما وردت صورة فوتوغرافية
ّ
لممؤلف وكأنو بإدراجو لصورتو يريد أن يقول إن ىذا الكالم الوارد في صفحة الغالف الخمفية كالمو،
باإلضافة إلى عالمة الجودة ،أم بالنسبة لمون ىذه الصفحة فقد ورد بالمون األصفر مثمو ،مثل الواجية
األمامية.
مما سبق نستنتج أن الواجية الخمفية ،عبارة عن ممحق ،يريد الكاتب من خاللو إثارة المتمقي ،وبالتالي
فنجاح العمل األدبي مرتبط بحسن اختيار الكاتب لواجية الغالف سواء األمامية أو الخمفية ولمواجيتين
دور في جذب القارئ والتأثير فيو.
_3األلوان

 _1إسماعٌل ٌبرٌر ،وصٌة المعتوه ،الواجهة الخلفٌة.
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تعتبر األلوان من أىم العناصر الجمالية التي تؤثر في نفسية المتمقي إذا أن األلوان ليا تأثيرىا عمى خاليا
اإلنسان فكل لون موجة معنية ،وكل موجة ليا تأثيرىا عمى الخاليا ،وعمى جياز اإلنسان العصبي ،وحالتو
النفسية ،كما أن اختيار االلوان واالنجذاب إلييا أو النفور منيا يعود ألسباب فيزيولوجية نفسية واجتماعية
رمزية وذوقية ودينية وعميو فان المون لو تأثير في النفس مباشرة.
ولأللوان داللتيا وسماتيا ،واأللوان في رواية "وصية المعتوه" تعددت وامتزجت فيما بينيا ،حتى تتكون
لممتمقي صورة أولية عن عالم الرواية حيث نجد فييا:
أ .اللون األصفر:
ىذا المون يرتبط «بالبياض والضوء ،النيار بالتحفز والتييؤ لمنشاط ،وأىم خصائصو ،الممعان واإلشعاع
واثارة االنشراح وألنو أخف من األحمر وأقل كثافة منو ،فيو أميل الى االيحاء ومنو اثارة االنفعال
والنشاط الذي يثير أقل تأكدا ،ويفقد التماسك والتخطيط ،واألصفر المخضر من أكثر األلوان كراىية،
وىو بدرجاتو المتعددة يرتبط بالمرض والسقم والجبن والبذاءة والغيرة

»1لقد أخذ ىذا المون مكانة في

صفحة الغالف ،فجاء بمثابة األرضية التي رسمت عمييا عناصر الرواية« ،فاألصفر ىو لون األرض
الخصبة» 2لذلك أخذ حي از كبي ار عمى مستوى الغالف «وفي الموروث الموروث العربي اإلسالمي ،فقد
أما األصفر الباىت فدليل خيانة وخيبة أمل »
ىبي العقل والحكمة و ّ
النصيحة الجيدةّ ،
يمثل األصفر ال ّذ ّ

3

أو ربما ىذا ما أراد الكاتب إسماعيل يبرير إيصالو لمقارئ.
وصية ورسومات ال يستطيع
من خالل ىذا المّون ،يتضح لنا ّأنو بالرغم من جنون المعتوه إالّ ّأنو ترك
ّ
حتّى اإلنسان العاقل أن يكتبيا حيث يقول « :تغتصب الجمبة غرفة شقيقتي وأنا أزال أفكر في كتابو

 _1أحمد مختار عمر ،اللّغة واللّون ،عالم الكتب ،طباعة القاهرة ،ط ،3مصر ،2009،ص.186
 _2كلود عبٌد ،مرجع سابق ،ص110
 _3المرجع نفسه ص114
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أن أغمب ما قالو "إدريس" في كتابو أقرب إلى الحكمة ،وىو أمر
الّذي قرأتو منذ قميل ،أستطيع أن أجزم ّ
1
أن رسالتو تحمل الكثير من
يدفعني ّ
تأمل تاريخ شقيقتي بإنصاف » فرغم الجنون إالّ ّ
بشدة إلى إعادة ّ

آنية لمداللة عمى الموت والمرض والفناء إذ ّأنو أستخدم
المعاني ،كما ورد المّون األصفر في اآليات القر ّ
السرور
في وصف جينم ،جاء عمى منوال مناقض لذلك أيضا داال عمى البيجة و ّ

« ّإنيا بقرة صفراء

2

تسر الناظرين»
فاقع لونيا ّ

وسمبية« األصفر
إيجابية
الناظر إلييا ،والمّون األصفر لو داللة
فاختيار المّون يزيد البقرة جماال ويبيج ّ
ّ
ّ
3

إذن يشير لمزوال ،بالشيخوخة ،بدنو الموت ،ذاىبا إلى مراد األقصى ،يصبح األصفر بديالعن األسود»
حركيتيا
وىنا ترتبط داللة ىذا المّون بذلك التّمثال الّذي يرمز إلى الموت وزوال الحياة ،بميجتيا و
ّ
وجماليا ،فالتّمثال الجامد الميت ،والمّون يمتقيان في نقطة واحدة العدم ونياية الحياة.
ب .اللّون األسود:

يعتبر المّون األسود سيد األلوان « المّون المضاد لألبيض أو المعادل لو كقيمة مطمقة ،وىو كاألبيض
إمكانية وجوده في طريفي السمّم الموني بما ىو نياية األلوان الباردة والحارة أيضا » 4وقد أخذ
من حيث
ّ
أن العنوان واسم الكاتب كتبا بيذا المّون ،ارتبط ىذا
الرواية ،فكما ّ
ميمة في غالف ّ
ىذا المّون مكانة ّ
ائي
الرواية بسواد العيش والموت والحزن واأللم يقول ّ
المّون في ّ
الرو ّ

« ىل ينبغي أن أتذكر ذكريات

جدي أم أمتنع عن ذلك إلى غاية دخول بيتو ،ىناك سأشاركيم الحزن الجماعي ،وذلك الحزن الّذي ال
مميز
مميز لو كما ال لون ّ
يرقى كثي ار عن مستواه في األيام العادية بمناسبة موت أحدىم ،فال لون ّ

 _1إسماعٌل ٌبرٌر ،المرجع السّابق ،ص.132
 _2سورة البقرة ،ص.69
 __3كلود عبٌدة ،المرجع السابق ،ص.114
 _4المرجع نفسه ،ص.63
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1
الجد ،فيرى ّأنو ال نكية
يخيم عمى العائمة بسبب وفاة ّ
لمحياة ىناك » فيو يصف ذلك الحزن الّذي ّ
2
عدة دالالت بقول
لمحياة ىناك ،كما يد ّل المّون األسود عمى « الظممة والجيل والكآبة » ...فيو يحمل ّ

ائي «لم يكن بوسع أبي أن يضمن لي أكثر من توجييي إلى حرفة تعيمني يوما ما لم يكن الفشل
ّ
الرو ّ
الرفاق تتوقف أحالميم الدراسية باك ار مع أننا نحمم مثل الجميع أن نصبح
أم ار خطي ار في حيينا أغمب ّ
3
حييم فيم
أطباء وطيارين وميندسين » فيو ىنا يصف معاناة الشباب وانعدام أبسط أمور العيش في ّ

أن المّون األسود مرتبط بالحزن والتشاؤم ،وقد كان
يتحممون المشاق عن لقمة العيش ،ومن المعموم ّ
مكروىا منذ القدم ،وقد رمز القدماء بو وبكل األلوان القاتمة إلى الموت وال ّش ّر.
وقد ورد ىذا المّون في القرآن سبع مرات ،ارتبطت خمس منيا بالوجو ما يرتبط بو من سواد في الدنيا
4

واآلخرة ،نتيجة لسوء الفعال« فأما الّذين اسودت وجييم أكفرتم بعد إيمانكم»

النبوي المائة بقميل إذا أخرجنا منيا ما جاء بمعناه الحقيقي ،نجد
وقد تجاوزت كممة األسود في الحديث
ّ
السواد في الممبس
معظم الباقي يشير إلى أشياء مكروىة أو منفرة ،فقد كرىت األحاديث
ّ
النبوية لون ّ
5

السواد»
ونفرت منو « اذىبوا بو إلى بعض نسائو
ّ
فالتغيره وجنبوه ّ

الرواية ،وبذلك تكون
أن المّون الّذي وضع عمى الغالف حمل نفس ّ
يمكن القول ّ
الدالالت الّتي نجدىا في ّ
الرواية ،عندما
األلوان الموضوعة ىنا ّ
تعبر عن رواية الكاتب داخل المتن ،وبذلك تدخل القارئ إلى عالم ّ
الناس.
السواد والشحوب مما يدل عمى انعدام الحياة التي يعيشيا ّ
نشعره بالقتامة و ّ
ج .اللّون األحمر:

 _1إسماعٌل ٌبرٌر ،مرجع سابق ،ص7
 _2قدور عبد ّ
ّللا الثانً ،مرجع سابق ،ص18
 _3اسماعٌل ٌبرٌر ،مرجع سابق ،ص8
 _4سورة آل عمران آٌة 100
 _5أحمد مختار ،اللغة واللون ،ص.224_222
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ويعد ىذا المّون
الروح وال ّشيوة والقمب ّ
المّون األحمر لون ّ

الرمز األساس لمبدئ الحياة بقوتو،
« عامة ّ

النار » ،1وقد
النار ،ويممك دائما نفس التّعارض
الوجداني لعنصري ّ
وقدرتو ،ولمعانو ،ىو لون ّ
الدم و ّ
الدم و ّ
ّ
الصفحة ،باإلضافة إلى
عدة مواضيع ،فنجده عمى شكل خطّ غميظ
ّ
الرواية في ّ
يتصدر ّ
ظير ىذا المّون في ّ
النشر الّتي أخذت المّون األحمر ،كما نجده كعارضة تخممت أرجل التّمثال لتعطي بذلك داللة عمى
دار ّ
الروائي إلى الموت في
الدم ،و ّ
الموت ،فاألحمر لون ّ
الرواية يشير ّ
الدم من عالمات القتل والموت ،وفي ّ
عدة مواضع فنجده يقول « إرتمى عمي صديقي ،غرس سكينو في جية القمب ،الح اررة كمّيا اجتمعت عند
ّ
السعدي
السكين ،تصاعدت ّ
كأنيا روح تفر من جسدىا عبر ثقب الخالص ذاك ،ىكذا يكون ّ
مدخل ّ
2
الروائي إلى موت إدريس الّذي قتل
صاحب الفضل عمى روحي ،كنت قاتمك صرت قاتمي » .فينا يشير ّ

كأنيا
الرسم الثّاني لرجل يمسك خنج ار مزروعا بقمبو والنقاط ّ
عمى يد صاحبو بطعنة خنجر ،وقولو أيضا « و ّ
3
الدم إشارة إلى الموت،
الدم الّذي ينزف جراء طعنة الخنجر ،و ّ
دم يتخمّص من أسر القمب » فيو يشير إلى ّ

أن األحمر ىو لون « يرمز في
فإدريس يريد التّخمص من اليزيمة والتحرر من األسر الّذي ىو فيو ،كما ّ
الديانات ،حيث
لجينم في كثير من ّ
الديانات العر ّبية الى االستشياد في سبيل مبدا أو دين ،وىو رمز ّ
مرة ورد معظميا في
بأنيا حمراء ،وقد ورد ىو ومشتقاتو في الكتاب ّ
جينم ّ
توصف ّ
المقدس ،نحو عشرين ّ
مرة واحدة في معناه الحقيقي ،وصفا لمخيل ولمثياب أو الماء أو الخمر أو
القرآن الكريم ،ولم يرد إالّ ّ
مرة واحدة في معناه الحقيقي وىو قولو تعالى  « :ومن
لمحميب أو لمسماء ،أما في القرآن الكريم فمم يرد إالّ ّ
4

الجبال جدد بيض وحمر مختمف ألوانيا»

مرة بعضيا في المّون المعروف وبعضيا بمعنى األبيض
وورد في الحديث ّ
الن ّ
بوي ما يزيد عن خمسين ّ
مجرد المّون ،وقد كان
وبعضيا بمعنى األصفر ،وقد حمل في أحيان كثيرة دالالت ورمو از تخرج بو عن ّ
 _1كلود عبٌد ،مرجع سابق ،ص73
 _2اسماعٌل ٌبرٌر ،وصٌة المعتوه(مرجع سابق) ،ص125،124
 _3المصدر نفسه ،ص
 _4سورة فاطر آٌة .27
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النبوي « نياني
فسية
الخاصة ،ولذا جاء في الحديث ّ
الرسول يكره ىذا المّون في الثّياب ،ربما إليحاءاتو ّ
الن ّ
ّ
ّ
1

فرده»
رسول المّو ...عن لبس الحمرة  ،اشترى ثوبا شاميا فرأى فيو خيطا أحمر ّ

د .اللّون األبيض:
2

الصفاء والعفة والنظافة والطيارة والوضوح»
ومن المعروف ّأنو لون ّ
السالم فيو « رمز ّ
النقاء والفرج و ّ

تحصل عمييا بالمّون األبيض
الرواية متخمال األحمر حيث كتبت الجائزة الّتي
ّ
وقد ظير ىذا المّون في ّ
يعد ىذا المّون من
النشر بالمّون األبيض ،كما ّ
النشر حيث كان شعار دار ّ
باإلضافة إلى تواجده في دار ّ
السالم
اإليجابية و
األلوان
المحببة ّ
ّ
ّ
السمم و ّ
لمنفوس ،فيو رمز الطيارة والعفّة و ّ

« وقد كان منذ العصور

ألن المّون األبيض يرمز
القديمة ّ
الرومان  jepiterوكان يضح لو بحيوانات بيضاء ،و ّ
مكرسا إللو ّ
مقدسا ّ
المقدس
فإن المسيح كثي ار ما يمثّل في ثوب أبيض ،وكثر ورود ىذا المّون في الكتاب ّ
لمصفاء النقاوة ّ
ّ
لمتفاؤل و اإلشراق.
الحقيقي والبعض اآلخر رم از
مرة ،ورد بعضيا بمعناه
وقد ورد لفظ األبيض في القرآن الكريم إحدى عشرة ّ
ّ
أما الّذين ابيضت وجوىيم ىي
لمصفاء و ّ
النقاوة ،أو رم از لمفوز في اآلخرة بنتيجة العمل ّ
ّ
الصالح في الدنيا « ّ
رحمة المّو ىم فييا خالدون»آل عمران107
مرة ،فقد جاء بعضيا رم از
ّ
ويعد ىذا المّون من أكثر األلوان ورود في الحديث ّ
النبوي إذ ورد ما يقرب مائة ّ
الرجل األبيض المتكئ » 1فيو رمز يرمز لمراحة واألمان التي أرادت
لمنقاء والبراءة والطّير « فقمنا ىذا ّ
الرواية أن يوصميا لمقارئ رغم ما تحممو الرواية بين طياتيا من أحزان ،وقد ارتبط المون األبيض بالرواية،
 _1أحمد المختار ،مرجع سابق ،ص227،226
 _2كلود عبٌد ،مرجع سابق ،ص11
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كون الكاتب أراد أن يخرج من دائرة البؤس والحزن وأن يتطمع إلى ماىو أفضل ومن المالحظ أن إسماعيل
يبرير قد أدرج ىذا المون في محطات عديدة من روايتو فيقول «الحاج بورقيبة بدوره أىدى والدي "قندورة"
قميصا أبيض صمى بو جمعاتو الالحقة متبركا برائحة البقاع المقدسة

» 2فالمون األبيض ىنا ىو لون

الطيارة والنقاوة فيو يتحدث عن البقاع المقدسة والدين اإلسالمي الحنيف الذي يتميز بالعفة والطيارة
باإلضافة إلى إدراجو المغة العامية التي تعد من ابرز مميزات الرواية الجزائرية فيي تقرب المعنى لمقارئ
«شفي األطفال المختنون وال تزال أنت بقندورتك

وتخوض في أعماق المجتمع ،وباإلضافة إلى قولو

البيضاء تتجول في البيت رافضا فكرة الخروج » 3وكان الروائي ىنا يكسر رتم الرواية ليتحدث عن ىذا
الحدث فقد أراد الخروج من دائرة الحزن والتشاؤم وقولو أيضا

«العالم األبيض الذي حولي يجبرني عمى

اليدوء»4فيو يدل عمى اليدوء والسالم والراحة النفسية التي يريد الكاتب أن يبعثيا في شخصية المعتوه بعد
الصراع الكبير الذي عاشو.
_4عتبة اسم المؤلف:
تموضع اسم المؤلف "إسماعيل يبرير" في أعمى واجية الغالف وقد إعتمى اسمو عن باقي العتبات
األخرى "العنوان ،الصورة"
الرواية ،فالحزن
كما ورد اسم المؤلّف بالمّون األسود الّذي يمثّل الموت والحزن والتشاؤم ،وك ّل ىذا احتوتو ّ
أن اسم المؤلّف كتب بخط كبير بالمّون
ّ
الرواية ،والبطل نفسو يموت ،كما نالحظ ّ
يخيم عمى معظم أحداث ّ
وكأنو يريد إثبات حضوره ولفت انتباه القارئ ،فاسم الكاتب لو دور كبير في استقطاب القراء،
األسود ّ
خاصة في التّرويج لعممو
األدبية ،فممكاتب بصمة
الساحة
ّ
وخاصة ّ
ّ
أن اسمو مرتبط باألسماء الالّمعة عمى ّ
ّ
 _1أحمد المختار ،مرجع سابق ،ص222،221
 _2إسماعٌل ٌبرٌر ،وصٌّة المعتوه ،ص.49
 _3المصدر نفسه،ص.83
 -2المصدر نفسه ،ص24
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األدبي ،كما ظير إسمو الحقيقي "إسماعيل يبربر" ترسيخا
فيو يؤدي وظيفة الترويج اإلشيارية لعممو
ّ
مصداقية.
الفنية ومنح عممو
ّ
الساحة ّ
لشخصو في ّ
كما ورد اسم المؤلف في أماكن أخرى فجاء في الصفحة الثانية والثالثة بعد الغالف وفي الواجية الخمفية
لمغالف بالمون األبيض الذي يدل عمى الطيارة والنقاوة ،فربما بيذا أراد الكاتب أن يبعث األمل والحياة
وسط ىذا الظالم والبؤس الذي يعيشو المجتمع ،ىكذا يتفاعل لون الغالف ولون كتابو اسم المؤلف ينتج
لوحة توجو القارئ إلى عالم الرواية ،ويعبر عميو بعد ذلك بسيولة في الفقرات الكثيرة التي تشير الى عالم
المجيول والظالم الحالك.
5

و"إسماعيل يبرير" «كاتب روائي ،وشاعر جزائري من مواليد والية الجمفة جنوبي الجزائر ،ولد في
أكتوبر تشرين أول  ،1979وىو متزوج وأب لثالث أطفال ،يقيم بالجزائر العاصمة رفقة زوجتو الكاتبة
الجزائرية "أمينة شيخ" وىو خريج المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم بالجزائر العاصمة
وتحصل عمى شيادة المستر في الصحافة عامل لمتحرير فييا حتى جوان

 ،2009ثم انتقل في جريدة

وقت الجزائر فكان فييا أيضا مسؤوال عن الشؤون الثقافية إلى غاية  ،2012وأصبح بعدىا رئيس تحرير
الثقافية في
جريدة الموعد ،ثم مدير جريدة المستقبل العربي في جانفي  2014وىو اآلن محرر لمشؤون
ّ
بكمية العموم بجامعة الجمفة
وكالة األنباء الجزائرّية ،وقد شغل منصب أستاذ "متقاعد" لمسينما و الدراما ّ
1

الثقافية في مالحق متخصصة»
سنة ،2013كما كان عضوا في ىيئة تحرير مجمّة مسارات
األدبية و ّ
ّ

كصحفي جعمو عمى إطّالع واسع عمى أوضاع الجزائر والمجتمع ،وولد لديو
أن عممو
وىكذا يمكن القول ّ
ّ
الرواية.
سوداوية
نظرة
ّ
ّ
تشاؤمية ّ
وجسد ذلك في ّ

 _1معلومات عن الكاتب ،مستقاة من الكتب نفسه فً إتصال هاتفً بتارٌخ2018/05/20
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أن صيتو
ألّف "إسماعيل يبربر" « عددا من الكتب في مختمف األجناس
ّ
األدبية ورغم ّأنو بدأ بال ّشعر إالّ ّ
ضد األحياء" "مالئكة الفران" "باردة كأنثى" ،
وصية المعتوه" "كتاب الموتى ّ
ائي من خالل روايتو " ّ
ذاع كرو ّ
لم تحقق مجموعاتو الشعرّية انتشا ار مثل الّذي حققتو رواياتو ،فسبق أن قدم « طقوس أولى والتمرين أو ما
1
المسرحية ،وحضيت
النصوص
يفعمو ال ّشاعر عادة » وعرف عنو األشغال بالمسرح حيث ألّف عددا من ّ
ّ
2

الدارسين ،ونالت جوائز في الجزائر والعالم العربي»
النقاد و ّ
أغمب كتاباتو بتنويو ّ
صدر لو :

الوطنية
لمنشر ( المؤسسة
مالئكة الفران (رواية) الطبعة األولى  ،2008الطبعة الثانية  ،2010موفم ّ
ّ
المطبعية)
لمفنون
ّ
طقوس أولى (مجموعة شعرّية) منشورات أسامة ،الطبعة األولى 2008
التمرين :أو ما يفعمو ال ّشاعر عادة( مجموعة شعرّية) منشورات أسامة ،ط2008 ،1
مسرحية) دائرة الثقافة واإلعالم والشراقة واإلمارات العر ّبية المتحدة .2011
الراوي في الحكاية(
ّ
ّ
باردة كأنثى ،منشورات االختالف الجزائر ،ضفاف بيروت ،ط2013 ، 1
وصية المعتوه ...كتاب الموت ضد األحياء( رواية) منشورات ميم الجزائر2013،
ّ
مولى الحيرة(رواية) منشورات مسكيميني ،تونس ،2015 ،منشورات حبر ،طبعة الجزائر2016 ،
الرخام (مجموعة شعرّية) دار العين لمنشر (مصر) 2016 ،
أسمي غربتي بدفئ ّ

 _1المصدر السابق ،بتارخ 2018/05/20
 _2المصدر السابق
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الرواي والمسرح
صدور
ّ
مسرحية عطاشي ،عن دائرة الثقافة واالعالم بالشارقة وكتاب جماعي ّ

1

حصل عمى الجوائز والتقديرات اآلتية:
لمقصة القصيرة.
جائزة و ازرة المجاىدين
ّ
الدولي لمرواية عبد الحميد بن ىدوقة في القصة القصيرة 2017
جائزة الممتقى ّ
الفن الجمفة 2008
نص شعري ،الممتقى الوطني لإلبداع و ّ
جائزة أحسن ّ
الرواية 2008
جائزة رئيس الجميورّية إلبداعات ال ّشباب في ّ
جائزة مؤسسة فنون وثقافة لمقصة القصيرة 2008
جائزة رئيس الجميورّية إلبداعات ال ّشباب في ال ّشعر2011

2

 )5لوحة الغالف:
السوداء أو الممونة ذات المضمون
الصورة ّ
الصورة النقية البيضاء أو ّ
بأنيا « تمك ّ
عرف محمود أدىم ّ
ّ
الحالي الميمالواضح والجذاب ،المعبرة وحدىا أو مع غيرىا في صدق وأمانة موضوعية وأغمب األحيان
النصوص
عن األحداث أو األشخاص أو األنشطة أو األفكار أو القضايا أو ّ

3
فالصورة رسالة تأتي
»
ّ

لمداللة والتّعبير ،تستطيع المّغة ترجمتو من أجل ال ّشرح والتّفسير.
الرواية" وصية معتوه" إلسماعيل يبرير ،تمثاال لمفنان "ألبيرتو جياكوميتي" الّذي أطمق عميو
يحمل غالف ّ
الفنية لتش ّكل
حي از كبي ار في الواجية
األمامية لمغالف ،وقد جاءت ىذه المّوحة ّ
ّ
السائر" وقد أخذ ّ
الرجل ّ
اسم " ّ
 _1معلومات عن الكاتب مستقاة من الكاتب نفسه
2مصدر نفسه
 _3ساعد ساعد ،عبٌدة طبطً ،الصورة الصحفٌة ،دراسة سٌملوجٌّة ،دار الهدى ،عٌن ملٌلة ،الجزائر ،دط،2011،
ص43
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فالصورة
الداللة ،وفك ال ّشفرات والوصول إلى المعنى المراد،
مشيدا غامضا يجعل القارئ متشوقا لفيم ّ
ّ
الرغم من
مرتبطة بالمتن وىي ال تق ّل ّ
أىمية عنو ،وقد أراد إسماعيل يبرير بيذا التمثال الّذي ارتضاه عمى ّ
الصورة
ّأنو من وضع لنا  ...أن يكشف عن اإلنسان الحائر ّ
الضائع في فمك ال حدود لو ،لذلك جاءت ّ
الضياع ،وغياب الحقيقة.
ولونيا داللة عن ّ
شق طريقو وسط عواصف وأمواج بحر الحياة ،وىو مثال
والرجل التمثال ىو في الحقيقة رمز لك ّل إنسان ّ
يصح أن يقال ّأنو رمز إلنسان ىذا
لناس بسطاء وتائيين يعبرون شوارع وساحات المدينة ك ّل يوم ،كما
ّ
السالم واألمن والطمأنينة فال يجد ذلك » 1وىذا حال بطل
العصر الّذي يكافح ويناضل دائما ،ويثبت عن ّ
وحيو وحتى مع ذاتو.
الرواية "إدريس" البطل المجنون الّذي يعيش في حالة من ضياع وتيو وسط عائمتو ّ
ّ
حيو ،بحثا عن ذاتو الّتي فقدىا منذ زمن طويل يقول:
فيذا المعتوه يعود إلى ّ

« منذ عدت إلى ديار

2

ال ّشمس ،لم ألتقي بي»

الصورة جاءت عمى شكل رجل
فيي
ّ
شخصية مشتتة ومضطربة فقدت ك ّل ما يربطيا بالواقع فترى ّ
أن ّ
الناشر من
يمشي بخطوات عريضة ،ساقاه طويمتان ،خطواتو فييا شيء من التّ ّ
ردد والتّعثر ،وربما أراد ّ
الضائع الّذي ال ىدف لو الحياة يعيش حالة من اليذيان ،وىذا ما
خاللو أن يصف حال إدريس الفتى ّ
صوره الكاتب
ّ
صرح بو في قولو « :أضيع في دوامة ىذيان » فك ّل ىذا مرتبط بالجنون الّذي يعيشو المعتوه ّ
الرواية رمزّيتو ارتبطت
ائي فيو ّ
تصوي ار ّ
يعبر عن جوىر ّ
عبر عنو التّمثال الّذي جاء مرتبطا بالمتن ّ
الرو ّ
بالمتن.
فنية تحول القارئ لمبحث عن مدلوالتو.
الصورة جوىر المتن والتعبير عنو بصورة ّ
وقد وفق الناشر في ربط ّ

 _1وصٌة المعتوه ،ص.23
 _2المصدر نفسه.89 ،
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_6عتبة التجنيس
يعتبر التجنيس من بين العناصر المناصية المتواجدة في غالف العمل األدبي ،وفي الرواية ورد التجنيس
في صفحة الغالف األولى فوق دار النشر ،حيث وردت كممة "رواية" بحجم صغير بمون اسود وكما نرى
انو تصدر كل العتبات من دار النشر عنوان ،صورة و اسم المؤلف ،فالكاتب يريد من خاللو تحديد جنس
العمل لمقارئ ،ومساعدتو لمعرفة نوع العمل الذي ىو بصدد قراءتو او دراستو ،و اليدف من وراء التجنيس
إثارة انتباه المتمقي لباقي العناصر المناصية األخرى ،وعمى وجو الخصوص عتبة العنوان.
كما نالحظ ظيور تجنيس في الصفحة الثانية بعد الغالف حيث كتبت بحجم صغير و بمون اسود تحت
العتبات األخرى (اسم المؤلف ،العنوان ) وفي الصفحة الثانية من الغالف حيث كتب «رواية الحائزة عمى
جائزة الطيب صالح لالبداع الكتابي 1»2013 .وربما من خالل ىذا التجنيس المكرر اراد الكاتب ان يبعد
الغموض والتيو عن القارئ .
و منو فالتجنيس تكرر عدة مرات في "رواية وصية المعتوه" «فمنو النص قد سبق النوع او الجنس الذي
يكاد ينطفئ في عصرنا ويحتل قموب القراء لما فيو من اغراء ،حيث يستدرجنا لدخولو ،من ىذا الموضع
المفتوح عمى مصراعيو ،حتى نستطيع ضمو من جية ،و التخمص من ىذا القمق المصاحب لتمقي مثل
ىذه النصوص .في تاريخ االدب » 2فالتجنيس بمثابة مؤشر توجييي يساعد القارئ عمى كشف الغموض
فمن خاللو يمرر الروائي رسالتو ورواية "وصية المعتوه" باعتبارىا جنسا ادبيا تخاطب الواقع فالروائي
يكشف عن حياة االنسان في ظل واقع اليم ومر.

 _1وصٌة المعتوه ،صفحة الغالف الثانٌة
 _2نعٌمة السعدٌة ،مرجع سابق ،ص.10
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_7عتبة اإلهداء:
ياتياإلىداءفي بعض االحيان قصي ار «غالبا ما يكون وجي از وال يتعدى ذكر الشخص الميدى اليو او
الشخصين » 1وىذا ما تجسد في روايتنا التي نحن بصدد دراستيا ،حيث جاء االىداء وجي از

«الى روح

حفة طحشي جدي الصمب الذي رعتو القسوة فرعى الجميع الى"ميمة" خيرة زاىية جدتي التي قضت ثالث
ارباع عمرىا في خدمة اآلخرين » 2فالروائي توجو بيذا االىداء الى شخصين عزيزين عمى قمبو " جده و
جدتو" ومن خالل قرائتنا لنص االىداء نرى ان الروائي "اسماعيل يبرير " كتب اىداءه بعبارات فييا من
الحب و االحترام الى االشخاص الميدى الييم العمل شئ كثير ،و كما ان اىدائو حمل اسمى معاني
التقدير و العرفان لمشخصين (الجد و الجدة) الميدى ليم ىذا العمل ،و المالحظ ان المؤلف وضع
االىداء ليدف معين فيو من يختار االشخاص الذين سييدى ليم فمالىداء اىمية عمى الرغم انو ليس
اساسيا في العمل االدبي.
الشخص االول الذي اىدى لو" اسماعيل ابرير "عممو ىو روح جده المتوفي الذي قدم لو عبارات التقدير و
العرفان ،لما قاساه من اجميم االىداء الثاني كان لجدتو التى رعتو.
من ىنا يمكننا القول ان االىداء في رواية "وصية المعتوه "اسيم في جمال النص وزاد من رونقو ،فيو لم
يات من عدم ولم يوضع عبثا بل كان لو قصدية معينة ،تتمثل اساسا في اعطاء نموذج عن التحدي و
كانو يريد ان يقول لقارئو سنجد ىذين نموذج عن التحدي

 _1عبد المالك  ،اشبهون ،الكتابة فً الرواٌة العربٌة ،ص208
 _2اسماعٌل ٌبرٌر ،وصٌة المعتوه ،ص5
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_8االستهالل:
يعد االستيالل عتبة اساسية من عتبات النص فيو ال يقل اىمية عن عتبة العنوان واالىداء ،فيو يشكل
انطباعا اوليا عن الرواية ويعطي فكرة عن االحداث القادمةفيو بيذا يحدث في المتمقي نوعا من التشويق
واالثارة لالطالع والغوص في اعماق النص وعميو «فان الدراسات النصية حاولت اعطاء البداية في اي
1

عمل سردي األولوية في االىتمام ومن ىنا تتجمى اىمية البداية لكونيا اول اتصال بين المبدع والمتمقي »

وعميو فان البدايات ىي التي تحدد مسار اي عمل ادبي فمن خالليا يحكم القارئ عمى النص فيستمر في
قراءتو أو يتوقف عن ذلك.
لقد افتتح "اسماعيل يبرير" روايتو "وصية المعتوه" باستيالل مباشر حيث انو ابتدأ روايتو بفصل من
فصول الرواية «صاحب الوصية يموت أخي ار» ليبدأ السرد بقولو «عدت الى الحي بعد أن جاءني مبعوث
ابي يميث في حالة مابين السعادة والتحفز بدا وكأنو ينيي ميمة جميمة .أخبرني أن جدي يحتضر ،أردت
أن أترك العجين الذي بين يدي وأسارع نحو الحي ،لكن صاحب المخبزة ألح أن أكمل عممي كنت
أستجيب ألمره الصارم عندما أضاف تعميق جعمني أنتفض في وجيو ربما قال  :المي مات اهلل يرحمو
كمل خدمتك وروح » 2فاالستيالل ىنا لو عالقة بالمضمون وربما اليدف من ورائو ىو شد القارئ حتى
يواصل قراءة النص وفيمو وفك شفراتو والبحث عن معالمو في أعماق النص من خالل ىذه المفظة التي
صور من خالليا قسوة صاحب المخبزة

 _1عائشة بن ٌحً بن عثمان الحكمً ،تعالٌق الرواٌة مع السٌّرة الذاتٌة( االبداع السردي السعودي "أنموذجا" الدّار
الثقافٌة للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط ،2006 ،1ص.493
 _2اسماعٌل ٌبرٌر ،ص.07
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_9العناوين:
أ_ عنوان الرواية :يعتبر العنوان أولى العتبات النصية التي تصادف القارئ ،فيو بمثابة الجسر
الذي يسمح بالعبور الى النص وفيم مضمونو فيو من بين العتبات التي تشكل صورة أولية عن
المضمون «العنوان رؤية تختمق من رحم النص ،وقد يكون ىذا التخمق مجيئا عندما يحيل العنوان
الى داللة بعيدة عن مغزى نصو وقد يكون أصيال عندما يحيل العنوان الى نصو » 1فالعنوان ىو
العنصر الرئيسي الذي يفتح لنا الطريق لمولوج الى فضاء النص وىو أول ما يثير انتباه القارئ.
وعنوان الرواية التي نحن بصدد دراستيا ىو "وصية المعتوه" "كتاب الموتى ضد األحياء" قد جاء
العنوان بعد اسم الكاتب بخط غميظ واضح لمعيان والفت لالنتباه كما انو تموضع الى جانب
التمثال مباشرة متوسطا بذلك الصفحة االمامية لمغالف.
كما أن العنوان كتب بالمون االسود وىذا المون «نقيض األبيض ويعرف لدى العديد من الشعوب
في العالم كرمز لمموت والحداد إنو يرمز إلى البسالة والحزن والصبر » 2وربما أراد الكاتب بيذه
الداللة أن يظير تمك األحداث الحزينة وذلك التشاؤم الذي يتجمى في الرواية ،ويبرز ما يعانيو
البطل من حاالت الحزن واليأس من الحياة والمالحظ في روايتنا أن العنوان الرئيسي يميو عنوان
فرعي فقد جاء بعده مباشرة كجممة إعتراضية "كتاب الموتى ضد األحياء".

 _1عامر جمٌل الشامً الراشدي ،العنوان االستهالل فً مواقف النفري ،دار مكتبة حامد ،عمان األردن  ،ط،2012 ،1
ص31
ّ
ّ
ٌ _2نظر :طاهر محمد هزاع الزواهرة ،اللون وداللته فً الشعر ،دار حامد ،عمان ،األردن ،ط ،2008 ،1ص94
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وىذا ما أشار إليو "جيرار جنيت" ف كتابو عتبات

« لكن ما يبقى ضرورّيا لنظام العنونة ىو

الحالية ،فقمّما نجد عنوانا متصد ار
األساسية ف ثقافتنا
ألنو من العناصر
ئيسي
األصمي ّ
ّ
ّ
ّ
العنوان الر ّ
1

وحده ،فيو دائما خاضع ليذه المعادلة»

وىذه المعادلة تنطبق عمى عنوان روايتنا ،فقد جاء نظام العنونة فييا كالتّالي
عنوان رئيسي
وصية معتوه
ّ

عنوان فرعي
ضد األحياء
كتاب الموتى ّ
النمط اإلسمي ويتضح ذلك من
حوية نجدىا تنتمي إلى ّ
الناحية ّ
و إذا ذىبنا إلى العنوان من ّ
الن ّ
إسمية ،مكونة من مبتدأ وخبر
الصيغة
الرواية عمى شكل جممة ّ
ّ
خالل ّ
اإلسمية لو ،فقد جاء عنوان ّ
األصمية لمعنوان ىي "ىذه وصية المعتوه" كما وردت
في صورة ،مضاف ومضاف إليو ،والبنية
ّ
ثم عرفت باإلضافة ،فوردت كممة أخرى "المعتوه" فيذا نائب عن "ال" التعريف الّتي
" ّ
وصية" نكرة ّ
الوصية الّتي تنسب إلى المعتوه وىو
خصوصية ىذه
حذفت في اإلسم الّتي أضيفت إليو وحددت
ّ
ّ
صاحبيا ،باإلضافة إلى ىنا أتمت معنى الجممة وأزالت الغموض واإلبيام عن المضاف.
عدة
الرواية تتش ّكل لنا صورة ّأو ّلية عن مضمونيا ،كما نالحظ تكرر العنوان ّ
ومن خالل عنوان ّ
2
داخمي باإلضافة «...
ان
و
لعن
ردت
وىنا
وصية المعتوه »
الرواية « ال تسخر أبدا من
ّ
مرات في ّ
ّ

 _1عبد الحق بالعابد ،المرجع السابق ،ص.68
 _2اسماعٌل ٌبرٌر ،وصٌة المعتوه ،ص.129
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وليس من المعقول أن يكن ما تركو أخي وغاب ىذيان معتوه » 1وقولو « أردت أن أتعيد بالعمل
وصية وىو ال يممك من
وصية أخي إدريس ولكنني ال أعرف إن كان يمكن لممعتوه أن يترك
عمى
ّ
ّ
وصية إدريس لكي يحترق الحي بيا » 3وعميو
امره شيئا» «، 2أحضرت الكبريت وقررت أن أحرق
ّ
ص العنوان ،وال يمكن فصل أحدىما عن اآلخر ،فيو شديد االتصال بجوىر
يوجد عالقة بين ّ
الن ّ
ص وما يحممو ،فبمجرد قراءتنا لمعنوان تتكون لدينا فكرة حول الموضوع ،ومن خالل ذلك
ّ
الن ّ
أدبي.
نستطع تحديد أفق ّ
أي عمل ّ
الرواية في مواضع أخرى عدا الغالف ،فقد ورد في ك ّل من الصفحة الثانية
كما يظير عنوان ّ
أما بالنسبة
والثالثة بعد الغالف وفي الصفحة الثانية كان بنفس موصفات ّ
الصفحة األولىّ ،
لمرواية
لمصفحة الثالثة فقد تصدر ّ
عي ّ
الصفحة بحجم صغير وخطّ أسودّ ،
أما بالنسبة لمعنوان الفر ّ
إسمية ،وأدرجو الكاتب مباشرة تحت
« كتاب الموتى ّ
ضد األحياء » فقد ورد ىو أيضا جممة ّ
عادي ،والمّون األسود الّذي يد ّل عمى الخوف والحزن التشاؤم ،وربما
ئيسي مكتوبا بخطّ
ّ
العنوان الر ّ
تصور لنا صراعا
الروايةّ ،
عي لإلشارة عمى ما تحممو ّ
فالرواية في مضمونيا ّ
جاء ىذا العنوان الفر ّ
عي إزالة الغموض
بين الموت و الحياة ،بين قيم الخير وال ّش ّر ،واليدف من وراء إدراج العنوان الفر ّ
الصدد ،يقول عبد الحق بالعابد « وىذا مثل رواية واسيني األعرج
ئيسي وفي ىذا ّ
عن العنوان الر ّ
تأويمية ىل ىي كتاب في التّاريخ أم رواية ليأتي العنان
"كتاب األمير" الّتي توقعنا في حيرة
ّ
بأنيا روايةّ مسالك أبواب الحديد" وفي باقي رواياتو مثل حارسة
عي ليزيل ىذا القمق
التأويمي ّ
ّ
الفر ّ
4

عي دونكي شوت في الجزائر»
الظالل وعنونيا الفر ّ
اخمية:
 2_9العناوين ّ
الد ّ
_1المصدر نفسه.132 ،
 _2المصدر نفسه132 ،
_3المصدر نفسه ،ص135
 _4عبد الحق بالعابد ،مرجع سابق ،ص.81
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ص وتأويمو ،فيي تعطي لمقارئ االنطباع
تعمل العناوين ّ
اخمية عمى مساعدة القارئ في فيم ّ
الد ّ
الن ّ
ص وفيم
ص ،فيي تفتح المجال أمام القارئ لتأويل ّ
ص قبل الولوج إلى جوىر ّ
األول ّ
الن ّ
الن ّ
لمن ّ
ّ
فحواه.
اخمية بدقة.
أن "إسماعيل يبرير" في روايتو "
وصية المعتوه" قد اختار العناوين ّ
الد ّ
ّ
ومن المالحظ ّ
قسمّ "اسماعيل يبرير" روايتو إلى جزأين كل جزء يحمل أقساما وكل جزء من ىذه األجزاء ،جاء
ّ
اإلسمية الّتي كان حضورىا مييمنا عمى أغمب
الصيغة
ّ
مكمال لمجزء الّذي يميو ،باإلضافة إلى ّ
ّ
الفعمية فحضورىا يكاد نعدم ،فقد ظيرت في عنوان واحد فقط.
أما الجممة
ّ
عناوين ّ
الروايةّ ،
وقد اخترنا من ىذه العناوين ما يمي:
الوصية موت اخي ار
 3_9صاحب
ّ
مقسم إلى ثالث أقسام ،حيث
ويعد ىذا الفصل
ّ
ّ
االفتتاحية الّتي استيل بيا الكاتب روايتو ،وىو ّ
بأن جده
تم اخباره ّ
الراوي ىو أخ المعتوه بسرد أحداث ّ
يقوم ّ
الرواية ،بداية بموت جده ،وكيف ّ
الحي بعد أن جاءني مبعوث ،أبي
يحتضر ،حيث ّأنو كان في المخبزة الّتي يعمل بيا « عدت إلى
ّ
يميث» 1ويواصل سرد األحداث إلى أن يصل إلى غرفة شقيقو إدريس ،وما لفت انتباىو
الرسومات الثالثة الموجودة عمى الجدران حيث يقول « واجيتني في غرفة شقيقي ثالث رسومات
األول لطيف امرأة ورجل في حالة عناق ربما ،أو أحدىما
غريبة في الجدران الثالثة لمغرفةّ ،
الرسم ّ
كأنيا دم تتخمص من أسر
الرسم الثّاني لرجل يمسك خنج ار مزروعا بقمبو ونقاط ّ
يخنق اآلخرّ ،
صف نحو الجحيم،
كأنيا في
ّ
القمب ،والجدار الثّالث حمل رسما مركبا لثالث وجوه خمف بعضّ ،
2
الرواية ،فيي تمثّل
ّ
الرسومات ىي بمثابة ممخص لما تحممو ّ
كأنيا امرأة ورجالن يتبعانيا » وىذه ّ

حالة إدريس ،الّذي فقد عالقتو بالواقع و ضاع في غياىب الغياب ،باإلضافة إلى عالقتو
 _1اسماعٌل برٌر ،وصٌة المعتوه ،ص7
_2المصدر نفسه ،ص12
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ثم تطمقت
بالسعدي وفطيمة وصراعو ّ
ّ
اخمي من أجل الفوز بفطيمة الّتي تزوجت بصالح بطاطا ّ
الد ّ
السعدي ،وبعد عودتو من
ليرجع األمل من جديد إلدريس لكن سرعان ما تالشى بعد زواجيا من ّ
المستشفى رسم الوجوه رسم وجيا تعبي ار عن حالو معيما ،فيو من غرس الخنجر في صدره لكسر
السعدي وفطيمة فبالرغم من زواجيما ىو
انيزامو ،والمرأة والرجل في حالة عناق واختناق ىما ّ
يرى عدم تناسبيما لبعضيما ،والوجوه الثالثة المنقادة لمجحيم تعبير عن وضعو بين ىاذين الّذين
سببا لو األلم الحزن ،فصارت حياتو وسطيما كجحيم تتزعمو المرأة ىي فطيمة ويساعدىا فيو،
الرائي إلى اختفاء إدريس مرة أخرى فيقول « لم أعد أرى أخي
الرجل اآلخر وىو السعدي ،ويشير ّ
1
ضيع ابوه مكان القبر ،فيو لم
قضية موت ّ
جده وكيف ّ
ثم يعود لمحديث عن ّ
منذ زمن طويل » ّ

بوصية والده ،وىذا ما أثار فيو نوعا من الحزن حتّى اتّفقوا عمى أن يدفن في مكان آخر
يعمل
ّ
ويتأمل في
غير الّذي أوصى بو عند صالة العشاء ،ثم يعود إلى البيت يدخل غرفة أخيو
ّ
فيظنيا رسومات أخرى ،إالّ ّأنو
السرير ّ
ثم يبحث عن غرفة أخيو ليجد أوراقا تحت ّ
ّ
الرسوماتّ ،
لمرواية،
بوصية كتبيا المعتوه قبل اختفائو األخير ،فيبدأ بالقراءة لتبدأ األحداث
يتفاجئ
ّ
ّ
الفعمية ّ
الوصية في نياية الفصل ،فيقول عمى لسان أخيو « ىذا كتابي وقد ضمنتو
الراوي في
ّ
وقد انطمق ّ
ما رأيت وما سترون ،أنا رجل من ّحي ديار ال ّشمس ،أممك قب ار في الجبانة الخضراء

» «2بين

3

المقابر الخضراء ...وبمحاذاة الوادي»

الرواية ،فقد استحوذ عمى 182من
قد ّ
قسم ىذا الجزء إلى ثمانية أقسام ،وىو يعد الجزء األكبر من ّ
األول كان لماذا نقتل؟ وصوال إلى
ّ
الرواية ،وك ّل قسم مرقم  ...4،3،2،1إلخ ،ولو عنوان ،والعنوان ّ
العنوان الثّامن  08مأدبة القديس.

 _1وصٌة المعتوه ،ص12
 _2المصدر نفسه ،ص 18
 _3المصدر نفسه ،ص21
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 _1لماذا نقتل؟ :
أىم المغامرات الّتي
وفي ىذا الجزء كان إدريس يحكي طفولتو وعالقتو مع ّ
السعدي و فطيمة ،و ّ
لمسعدي
عاشوىا ،كما أشار إلى تفاصيل كثيرة في صغره مع صديقيو ،كاعارتو ساعتو الثمينة ّ
والّتي كان يحبيا كثيرا ،فقد اقتناىا عندما ذىبت والدتو لممستشفى لتنجب أخا لو ،وأشار ىنا إلى
السعدي ومغامرتيما مع شيخ
ّ
شدة خوفو عمى والدتو وتعمقو بيا ،باإلضافة إلى حادثة كسره ّ
لسن ّ
جده ال ّذي جرفو الوادي بسبب يقطينة فيقول:
الكتاب ،كما يتحدث عن مغامرات ّ

جدك
« كان ّ

ميوسا بالمغامرة ،لم يكن سباحا ،لكن رغبة ما اجتاحتو لالرتماء في أحضان الوادي ،أثناء ىيجانو
تأمل اليقطينة وىي تتدحرج فوق الماء دون ّأية
السنوي ،مشى عمى ضفّتو يقاوم تمك ّ
الرغبةّ ،
1

مقاومة ...فجأة ألقى بنفسو إلى الماء ،غاص وغاصت اليقطينة ،لكنيا طمعت وحيدة حزينة»

كما يشير إلى حكاية "نيوتن" و تفاحتو ،حين توىم ّأنو رآه في المنام ،وعبر ىذه األحداث كان
السعدي منذ شير » 2فيو في صراع
السعدي ،فيقول « :لقد قتمت ّ
يستحضر ىموستو بقتل صديقو ّ
السيطرة عمى حياتو ،وىو يعيش في
دائم بين ماضيو الطفولي البريء و واقعو الّذي فقد فيو ّ
السعدي ومالحقة الجميع لو ،كما أشار في ىذا الجزء إلى
ىذيان وتيو وخوف من ّ
قضية قتل ّ
السعدي إلى ليبيا وفشمو في جمع المال الّذي كان يوىم والدتو بو وعودتو في حال
حادثة سفر ّ
الراوي:
مما كان عميو ّ
وتغير معاممتو إلدريس ،فيقول ّ
أسوء ّ

السعدي فقي ار لم
« بعد سنوات عاد ّ

3
السعدي وفطيمة،
يجمع الثّروة الّتي أوىم بيا تاقية والزىرة » ويكمل إدريس سرد التّفاصيل مع ّ

مرة أخرى فيو من سبب لو
وينتيي بو األمر في ىذا الجزء في رغبتو المتمنية بعدم عودة ّ
السعدي ّ
فسية فيو يريد أن يعيش حياتو بعيدا عن ىذا الكابوس الّذي يالزمو.
ىذه الحالة ّ
الن ّ
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موذجية:
الن
 _2الكباش ّ
ّ
تعددت الرؤى ،فقد حمل صو ار كثيرة من المجتمع ،مستمدة من الواقع قد بدأىا
في ىذا الجزء ّ
بوضعية الحالقين و األحاديث الّتي ميزت المكان ،فقد بدأ إدريس بسرد أحداث حمق شعره
ّ
الكثيف ،بعد أشير وفي ىذه الفترة كان السعدي ال يزال في ليبيا ،حيث بدأ ال ّشباب المتواجدون
السعدي،
عند " العيد الحالق"
ّ
يتحدثون عن رسالة ّ

1

السعدي »
« كان العيد ّ
يتحدث عن رسالة ّ

الروائي « تمنيت
وىو ما زاد الوضع تأزما عند" إدريس" فيو كان يتمنى أن ال يعود ّ
السعدي ،يقول ّ
2
مرة أخرى ليصف طفولتيم ومغامراتيم ،فيذكر
ثم يعود ّ
أن يضيع صديقك وتنتيي حكايتو لألبد » ّ
3

حدث "الكباش"« كان الجميع موغمين في الحديث عن عيد الكبش»
األول وىي صغيرة
ّ
ثم يعود لمحديث عن فطيمة وزواجيا ّ

« تزوجت فطيمة ونحن نستعد لتوديع

4
السعدي لزواجيا حيث يقول « السعدي بكى يوم زواجيا من عمى
الفصل الثامن » وكيف بكى ّ
5

ّسطح بيتيم»

ثم يعود إلى الحديث عن حمق شعره ومرآتو
أما إدريس فقد شعر بالحزن والحسرة لما حدث ّ

«

6
ثم ينتقل إلى بيت المالك الحزين ،وكيف التقىّ
وأعود ك ّل ّ
مرة إلى مرآتي الّتي لم أتنازل عنيا » ّ

ثم يعود لزمن الطّفولة من جديد ليسرد أحداث
التاقية" والدة ّ
السعدي وتبادال أطراف الحديث ّ
الكائنات الغريبة الّتي تتواجد في تمك الغرفة وخوفو منيا ،وىذا ما جعل الروائي يصفو بالغرائبيثم
يحج يوما ،وكيف أوىم
ينتقل لمكالم عن الحاج "بورقيبة" والد فطيمة الّذي ّإدعى ّأنو حاج وىو لم ّ
والده بالقميص الّذي أخبره ّأنو من البقاع المقدسة ،وعند اكتشافو لألمر أصيب بالتّذمر والقمق،
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ويستمر في سرد األحداث وتوالييا كحديثو عن الحرقة

الرائي ك ّل شباب البالد كانو
« يقول ّ

ثم يضيف ،الحياة الّتي
يفكرون في الحرقة » 1فيي منفذىم الوحيد لمخروج من ذلك
الحي البائسّ ،
ّ
الحي لينيي بيا ىذا القسم.
كان يعيشيا سكان
ّ
 .3فطيمة الّتي تخصي السباع:
حي ديار ال ّشمس ،وكيف ّأنيم خارج الوقت ،ويصنف حالو كيف
بدأ في ىذا الفصل الحديث عن ّ
ىابي نظ ار لمحية الّتي كانت تغطي وجيو وكثرة تردده
أن سكان
ّ
الحي كانو يطمقون عميو صفة االر ّ
ّ
عمى المساجد « ،لع ّل الكثرين يريدون أن يمحقوا بي صفة االرىابي فقط ألني أصمي الجمعة في
2

المسجد»

ثم يتحدث
وحولتو إلى حجاب
كالسيكي ّ
ّ
ثم يعود لمحديث عن فطيمة وتمردىا الّتي نزعت جمبابيا ّ
ّ
السعدي إلى مشروع
لمسعدي بعد عودتو وتحولو إلى مشروع ّ
تحول ّ
ثم يعود ّ
عن زواجيا ّ
أذية « ّ
3

يكف عن إعالنو كرىي»
أذية صارخة منذ عاد ،ولم ّ
ّ

السنين ،لتعود
ثم يشير إلى إنفصال فطيمة عن زوجيا " صالح بطاطا" ومعاناتيا معو طوال تمك ّ
ّ
ي الّذي أسرىا لسنوات ،ىربت فطيمة
فطيمة وتخرج عن صمتيا و تتخمّص من ذلك الوحش البشر ّ
واختبأت ليمة عند إدريس وتصف لو معاناتيا كما أخبرتو بمتابعة أخباره وىذا ما جعمو سعيدا« ،
إن أخباري لم تكن
عندما جاءتني ليال منذ أسبوع أ ّكدت لي ّأنيا لم تنس حياتنا معا ،قالت ّ
4
ثم يتحدث عن
مقطوعة عنيا ،كنت سعيدا ّ
ألنيا تخبرني بيذا » راح يسترسل في وصف جمالياّ ،

وتمردىا
والد فطيمة وخروجو من ّ
السجن ّ

تمردت إذا فطيمة » 5وينتقل إذن إلى موت مالك
« ّ

الحي ثم يعود لحكاية عائمة "بورقيبة"
الجو الجنائزي ىناك والحزن الذي خيم عمى
الحزين ،ليصف ّ
ّ
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السعدي ومغامرتيم ،ثم يشير
مرة أخرى ليصف طفولتيم ىو وفطيمة و ّ
وكيف دخمت المنطقةويعود ّ
وجوديا » 1ليبدأ
عمقت لي جرحا
الرائي إلى الحالة ّ
ّ
الن ّ
ّ
فسية الّتي سببتيا لو فطيمة « تمك المرحمة ّ
الزواج أو يجعميا محبوبتو فيو يكتفي بأن يكون معيا،
أن إدريس لم يبد رغبتو في ّ
الصراع رغم ّ
ّ
بأن صورتيا في
وقد فشل إدريس في التّواصل معيا عمى عكس الماضي ،ىذا ما جعمو يرى ّ
ال ّذاكرة أفضل بكثير ما ىي عميو اآلن ،وتتواصل األحداث حتى تصل لمرض والدىا فتذىب عند
السعدي ليؤوييا عنده
ّ
 _4شجرة النبق المباركة:
ثم يصف طفولتيما ىو
بدأ سرده ىنا
السعدي و ّ
بالصراع بينو وبين ّ
ّ
البد ألحدىما أن يرحلّ ،
الدراسة ،لييرب من حكايتو مجددا ليسرد حكاية النبق والطّفولة الشيقة الّتي
وتفوقيا في ّ
و ّ
السعدي ّ
أن ىذه
ي ال ّ
بد من الخوض فيو ،ويرون ّ
عاشيا ،فيو يرى أن شجرة النبق باتت كمشروع استثمار ّ
الشجرة مباركة من تعرض ليا تصيبو المّعنة « البرص الّذي أتى عميو كان بسبب لعنة النبق الّذي
2
السعدي بأكميا لما
ركمو فتناثر عمى األرض » فيو كان مولوع بيده الثمره وكان ينصح صديقو ّ

تعد وال تحصى،
تحممو من فوائد الّتي سمعيا عن ال ّشيخ الماحي الّذي ذكر فوائدىا الّتي ال ّ
ثم ينتقل إلى معمّمو الّذي لم تصبو
الحي مينة إمتينيا أطفال
وأصبح بيع النبق في
الحي ىناكّ ،
ّ
ّ
بأشد أنواع
لعنة النبق ربما لحرز الّذي أخذه من عند مالك الحزين فعوقب من طرف معممو ّ
وفيا ليا
أن إدريس لم يحقد عمى شجرة النبق بقي ّ
العقوبات ،لكن ورغم ك ّل ىذا إالّ ّ

« رغم ّأنك

في الشذجرة المباركة إالّ ّأنك لم تحقد عمييا » 3لينتقل من خالل حكاية النبق إلى عادة كان يقوم
السجائر حيث كانو يتوجيون إلى المقبرة ليدخنوا خمسة لكن سرعان ما
بيا األطفال وىي تدخين ّ

 _1المصدر نفسه ،ص63
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اكتشف أمرىم وتعرضوا إلى العقاب من طرف أوليائيم ،ولكن ال جدوى من ذلك فقد عادوا إلى
مرة أخرى.
التّدخين ّ
 )5في جبانة الييود
لمسعدي وف ارره من مسرح
وىنا يعود إلى سرد أحداث جريمتو اإلفتر ّ
اضية  ،وىي حادثة قتمو ّ
1
عمتو « عشت
ثم يعود لسرد أحداث ىروبو واختبائو عند ّ
الجريمة« أنا قادم من مسرح الجريمة » ّ

الرعب لم يغادرني » 2وتستمر األحداث المختمفة كختانو ،ليعود إلى
شي ار وأزيد عند عمتيّ ...
لكن ّ
فقد صديقو فيو لم يرد قتمو بل ابتعاده عن فطيمة

« أصبح في دوامة من اليذيان أشتاق إلى

السعدي وال أصدق أني قتمتو ،قتمتو لكني أفتقده » 3ويعود الستحضار لقائو بفطيمة بعد طالقيا،
ّ
4

ثم إلى مقبرة الييود مختبئ بيا« ،أدخل إلى مقبرة الييود وأنا أكتم حكايتي عني»
وصية المعتوه:
ال تسخر أبد من
ّ

الوصية ،حيث يبدأ الفصل بترقيم العناوين بأرقام
وبيذا الفصل يكون يبرير قد أنيى
ّ

6/5/4

ثم يحاول
وكأنيا امتداد لألقسام الثّالثة األولى  3/2/1حيث تأثّر األخ
ّ
ّ
بوصية أخيو المعتوهّ ،
التخمص منيا دون جدوى ،فتبقى معو لتالزمو كالمّغة

« احضرت الكبريت وقررت أن احرق

وصية إدريس لكي ال يحترق الحي بيا » 5فيمضي بيا إلى الفناء ليحرقيا لكن األوراق تناثرت في
ّ
ثم يتجو بيا إلى مقبرة النصارى لنشرىا ىناك
الفناء ،ليجمعيا ويعود بيا ّ
مرة أخرى لمغرفةّ ،

-1اسماعٌل ٌبرٌر،وصٌة المعتوه،ص81
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 -5المصدر نفسه ،ص135
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1
وكأنيا نياية
« خمس و أربعون ورقة بحجم ورق الجرائد » حيث نثرت عمى مكان يشبو المقبرة ّ

حياة إنسان ،وتبقى وصيتو شاىدةعمى رحيمو ،لكن عند عودتو لممنزل يجدىا عمى بطنو وىو
الرواية.
مستمقي عمى سرير أخيو لتنتيي احداث ّ

 _1المصدر نفسه ،ص138
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الخاتمة
خاتمة
العتبات ال ّنصٌة هً بمثابة مفتاح للقارئ ٌمكن من خاللها الغوص فً أغوار ال ّنص و ذلك
لما تحمله من دالالت تساعد فً عملٌة التواصل بٌن المبدع و المتلقً وفً ختام رحلتنا مع
البحث فٌها من خالل "رواٌة وصٌة المعتوه" ٌمكن أن نجمل أهم النتائج المتوصل إلٌها فٌما ٌلً
:
تع ّد العتبات النصٌة مدخال أساسٌا لقراءة أيّ عمل أدبً ومن ثم فان قراءة رواٌة "وصٌةالمعتوه" فً ضوء ما تقدمه العتبات ال ّنصٌة كشف لنا عن اندماجها فً المتن بشكل مباشر أو
غٌر مباشر.
 ومن ثمة ال ٌمكن ألي قارئ أن ٌتجاهل العتبات النصٌة فً هذه الرواٌة فهً عبارة عن جسرٌربط المبدع بالمتلقً
 تكمن أهمٌة العتبات النصٌة فً هذه الرواٌة فٌما تمنحه من إمكانٌات استٌعاب النص واإلحاطة به و أخذ فكرة عامة عنه قبل ولوجه وهذا ما نلمسه خاصة فً عناوٌن الرواٌة.
أعطت العتبات النصٌة فً رواٌة"وصٌة المعتوه" إطاللة جمالٌة للرواٌة فقد خدمت النص من
خالل إثارة فضول المتلقً ل ّتسلّل تدرٌجٌا إلى مضمون ال ّنص ،وفك شفراته للوصول فً النهاٌة
إلى المعنى الذي أراده القارئ .
غالف الرّ واٌة حمل العدٌد من ال ّدالالت التً حملت بدورها وفً ثناٌاها الكثٌر من المعانً التًتعبّر عن مضمون العمل باإلضافة إلى الوظٌفة االغرائٌة التً ٌقوم بها لجذب المتلقً و لفت
انتباهه.
تع ّد الواجهة الخلفٌة عتبة من عتبات ال ّنص األساسٌة فهً ال تقل شأنا عن الواجهة األمامٌة،ومن خاللها أعلنت الرواٌة نهاٌتها لما حملته من معلومات.
إنّ كتابة اسم المؤلف على غالف العمل األدبً ٌعد من أهم األشٌاء ،فمن خالله ٌثبت الكاتبملكٌته لهذا العمل األدبً فهو المالك و المنتج األول لهذا العمل ،وهو اسم حقٌقً فً مقابل
األسماء المستعارة التً تتصدر بعض األعمال .
 تش ّكل لوحة الغالف الخارجً عتبة مهمة ،كذلك فهً مرآة عاكسة لما حملته الرّ واٌة ،وهًوصٌة معتوه رمزٌة تحٌل على وضعٌة اجتماعٌة ٌعٌشها أبطال الرواٌة.
 ال ّتجنٌس جاء كعتبة أساسٌة تساعد المتلقً على تحدٌد جنس العمل ،حٌث أعلن عن عمله أ ّنهرواٌة .
 ولإلهداء فً هذه الرواٌة أهمٌة كبٌرة بحٌث اقتصر على الجد و الجدة بوصفهما رمز للجدٌةو المثابرة ،و العمل الدؤوب فً سبٌل تجاوز الظروف المعٌشٌة الصعبة و هو ما تطمح إلٌه
الرّ واٌة فً محتواها بصورة عامة.
 وٌبقى االستهالل و كذا العناوٌن الفرعٌة و العنوان الرئٌسً تحمل أكثر من داللة.58

الخاتمة
فاالستهالل ش ّكل فاتحة حقٌقٌة للرواٌة وهً بمثابة الهندسة التً رسمت طرٌقها وعبدتهللوصول إلى ما أراده الكاتب من جهة ،ولما أراده القارئ كذلك من جهة أخرى .
أمّا العنوان الرئٌسً و العنوان الفرعً و كذا العناوٌن ال ّداخلٌة فكانت مفاتٌح أساسٌّة للرواٌةوجهت محتواها على نطاق واسع ،وذلك ما أظهرناه على امتداد الصفحات التً تناولت ذلك.
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_الملحق:
« هل ٌنبغً أن أتذكر ذكرٌات جدي ،أم امتنع عن ذلك إلى غاٌة دخول بٌته؟ هناك سأشاركهم
الحزن الجماعً ،ذلك الحزن الذي ال ٌرقى كثٌرا عن مستواه فً االٌام العادٌة بمناسبة موت
احدهم ،فال لون ممٌزا له.
كما ال لون ممٌزا للحٌاة هناك ...أثناء حثً للخطى نحو "دٌار الشمس" كنت استعٌد غربتً فً
حًٌ لقد انفصلت عنه و أنا فً الرابعة عشرة فشلت فً الدراسة فشال متكررا و مقصودا ،لم
ٌكن بوسع أبً معه إن ٌضمن لً أكثر من توجٌه إلى حرفة تعٌلنً ٌوما ما»...
انها المقدمة التً دل بها الروائً و الشاعر و المسرحً الجزائري "إسماعٌل ٌبرٌر" على أن
"وصٌة المعتوه " هً فعال كتاب "الموتى ضد األحٌاء"  ...الرواٌة التً بدأها بإعالن موت لم
ٌكن الحزن فٌه ٌرقى عن مستواه فً األٌام العادٌة ،و الكان لونه متمٌز عن لون الحٌاة ،موت
أعلنه الراوي الذي كان ٌعٌش بٌن مقابر الحً الثالث و بمحاذاة الوادي ،أٌضا الذي اعترف و
بالرغم من وصفه بالمعتوه الهائم فً انفصامه هواجسه ،بان الرائً كان الوحٌد الذي عاش معه
ووقف شاهدا على كل ما مر به  ،والى الحد الذي جعله ٌضع له المالمح التً تناسبهٌ ...بدو
أنها الرواٌة التً ٌغٌب فٌها الجسد و تحلق الروح التً ال فاصل فٌها ما بٌن الحٌاة و الموت
لطالما ٌجوب إنسانها فً فضاءات بٌنة و بٌنها عالقة أزلٌة و حتمٌة عالقة نستشف تمازجها من
خالل وصف الراوي:
« نزلت عبر شارع ٌلتزم الصمت وال ٌبدي أي موقف منذ األبد  ،رغم انه شارع ٌربط بٌن
دٌنٌن و مقبرتٌن و موتى كثر بال لون وال موقف وبدا لً اقل رعبا اقل مما سبق وقفت حٌث
مقبرة النصارى التً ظل جدي ٌحرسها طوال السنوات لم أكن قد ولدت عندما قرر أن ٌجد له
عمال فكانت المقبرة من نصٌبه ،هناك بدأت أحاول أن أجد ذكرٌات تالئم الموقف الحزٌن الذي
أنا علٌه .جدي الذي كان ٌعتنً بهذه المقبرة لم ٌعد موجودا ،ولكن ما الضٌر فً ذلك؟ سوف
ٌجلبون جدا آخر لٌقوم بالمهمة ،لكنه لن ٌكون جدي ،هو جد حفٌد آخر»...
نعم هً الرواٌة التً ٌغٌب فٌها الجسد مدفونا فً الجبانة الخضراء التً تحتوي على ثالث مقابر
ألدٌان مختلفة ...الجبانة التً ٌبدو وكأنها كانت موجودة فً حً الكاتب نفسهٌ" ...برٌر" الذي
استلهم رواٌته هذه من مسقط رأسه بمدٌنة "الجلفة" فً الجنوب الجزائري ،والذي أول ما بدأها
بموت جد الراوي الذي كان حارسا للمقابر فً الحً الذي كان.
« ال ٌعرف من الحٌاة الكثٌر وال سكان الحً معنٌون بخارج بٌوتهم المتراصة .ال وطن لهم وال
مدٌنة إلى الحً ،والوافدون بذوبون ولكنهم ال ٌسربون انفسهم»...
حتما هذا الصراع الموت مع الحٌاة؟ ...صراع القٌم واألخالق والحب مع الشرور واألحقاد
والالقٌم ...صراع الجهل مع العقل وصراع السائد مع الموروث؟...
ٌقول الرائً:
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«أفكر بقلٌل من المنطق بفكرة الحٌاة .هل كان جدي حٌا فعال كً ٌموت؟ّ ...لقد أمضى عمره
بٌن الموتى ،وهل سكان الحً ٌعٌشون أم ٌتوهمون الحٌاة؟.
إنه فضاء من المقابر ،كأنها جزٌرة ٌنقل إلٌها المعاقبون ....من إذن هذا الذي عاقبنا ووضعنا فً
هذا حً دٌار الشمس بدل أن سكن السجن المحاذي له ؟»
هذا ما سٌستشعره من ٌقرأ الرواٌة .ومن حمل نعش الجد باتجاه باب الجبانة ،مرورا بالخالف
حول المقبرة التً سٌدفن فٌها بعد أن ضٌع ولده الوصٌة التً أشار فٌها إلى مكان القبر الذي
كان قد حفره لنفسه ،وصوال إلى دفنه بعد وصول العدٌد من جنازات الموتى إلى مقبرة المسلمٌن
التً تجاور مقابر بقٌة األدٌان.
بالتأكٌد هً رسالة أراد منها الكاتب أن ٌقول بأن حوار الموتى باختالف أدٌانهم وعقائدهم هو
ذلك الحوار الذي نحتاجه ونفتقده نحن األحٌاء ...الرسالة التً تقصد أن ٌوجهها ألولئك الذٌن
ٌرفضون التسامح والمحبة واالنسجام .والذٌن قصدهم بقوله« :هل رأٌتم أي وئام ٌحصل بٌن
الموتى...؟هذا هو حوار األدٌان الذي ٌتحدثون عنه»...
هذه هً رسالته ،وهً حقٌقة عمقها لٌس أبدا بوصٌة معتوه وإنما عاقل وبكامل وعٌه بإشكالٌات
الحٌاة وعمٌق أغوارها ،وغرائب أبنائها ممن خاطبهم« :ال تسخروا أبدا من وصٌة معتوه
فالمجانٌن ال ٌكتبون ما كتبه ،والعقالء ٌحتاجون إلى كثٌر من الحكمة لفهمه » .الوصٌة التً
اول مابدا الراوي بتالوتها على اسماع القراء وبعد ان دفن الجد الذي رحل بعد ثمانٌن عاما من
حراسة االرواح االمنة والمتخلصة من معاناة االحٌاء من سكان الحً الذٌن كانو اقصى ما
ٌتمنونه '' اتصور ان اقصى ماٌتمناه سكان الحً المنسً ان ٌموتو فٌنالهم احتفاء باسمائهم
واعمالهم وماكانوا النه الاحد ٌحلم بما ٌكون"
بعد أن دفن الجد وعاد الجمٌع إلتمام مراسٌم ما بعد الموت ،تسلل الشاب ابن العشرٌن ربٌعا
لٌختلً بغرفة أخٌه "إدرٌس" الذي كان مهووسا برسومه الخرافٌة ،والذي هام على وجهه ذات
ٌوم ،لم ٌظهر منه بعدها ،سوى أوراقه التً نبش فٌها الراوي إلى أن لفتته وصٌة كتب فٌها
«هذا كتابً ،وقد ضمنته ما رأٌت وما سترون .أنا رجل من حً دٌار الشمس أملك قبرا فً
الجبانة الخضراءٌ ،فترض فٌها أن ٌكون لجدي ،لكنه عصً على الموت لهذا سٌكون لً.
سأكتب الوصٌة دون توجٌه أي أمر .فقط أحاول العثور علٌها وتنفٌذها ،وال تدعونً بعد هذا
الكتاب معتوها أو دروٌشا أو مجذوما أدعونً فقط باسمً سأرضى ألم ٌكن لً اسم؟
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