
 

 201:215، رابعملجلد الثالث، العدد الا
 ( 2021) كانون األول

 1بحث رقم 

 

 

شعرية العتبات يف مراوي عمار  
 الصفار أحمد 

 

 

 سوسن البياتي 
 العراق  -جامعة تكريت -يف األدب الحديث ونقده دكتور أستاذ

sawsan_bayaty@tu.edu.iq 
 

                                                  

 

 2021/ 20/12قبول البحث:                    24/11/2021مراجعة البحث:             9/10/2021استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/JALLS2021.3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
                This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
   

 املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 215-201، ص: 2021 -4، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
201 

 

 شعرية العتبات في مراوي عمار أحمد الصفار 

 سوسن البياتي

 العراق -جامعة تكريت -أستاذ دكتور في األدب الحديث ونقده 

sawsan_bayaty@tu.edu.iq 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ملقدمةا

اهتمامه   القديم يركز  النقدي  املنهج  األهم واألوحد لديه   علىلم يكن  الشاغل  النص  ثمَّ  املؤلف ومن  النص ي، فقد كان  الخارج 

 .(1)))هوامش ال ترقى إلى مستوى املتن النص ي وال تحظى بأهميته .((وكان ينظر إلى العتبات النصية بوصفها 

يتزايد االهتمام  بدأ  النقدي،  املنهج  في  الحاصلة  االنزياحات  الثمانيات من  وتحديد  -  ومع  في  العشرينا  ا باملتلقي، مكرس    -القرن 

لنظرية موت املؤلف على يد روالن بارت بعد أن بدأت النظريات الحديثة تعلن عن والدة منهجيات جديدة من مثل البنيوية والتفكيكية  

 والسيميائية والنظرية السردية على يد أقطابها وغيرها.

 سنركز في محورنا هذا على دراسة :

 النقد الحديث. همية العتبات في  أ  .1

   البحث عن مفهوم املرواة وتأصيل املصطلح .  .2

 نبذة مختصرة عن حياة عمار أحمد الصفار. .3

 
ً

 : أهمية العتبات في النقد الحديث.أول

إذ استطاع من   النصية  باملتعاليات  النص من خالل ما اصطلح على تسميته  االهتمام بما حول  الفضل في  لجيرار جينيت يعود 

أن  ينت  خاللها  الذي طاملا  ))  املناص  املعالم واملفاهيم ملصطلح  الكتاب، بتوضيحه لبعض  املناص/  إلى شعريات  النص  قل من شعريات 

 
 . 25،  2007، املركز الثقافي العربي، بيروت، 1شعرية الحجب في خطاب الجسد ، محمد صابر عبيد ، ط (1)
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 امللخص: 

وأفكار   ورؤى  نظريات  من  جديد  ماهو   ِّ
بكل  االملام  على  الحديثة  النقدية  املنهجيات  ركزت  حرصت  أن  فكان  ونصوص، 

جزء   ويعدُّ  بالنص  مايحيط   ِّ
كل  بقراءة  النص  اهتمامها  تحيط  التي  العتبات  قراءة  إلى  فسعت  عنه،  يفترق  ذاته  اآلن  وفي  منه،  ا 

 وتسيجه قراءة وافية متكأة على طروحات جيرار جينيت في عتباته، فله الفضل األكبر في التعريف بالعتبات النصية وتحديدها.  

ٍّ جديد يمزج بين السرد واملوسيقى في عملية ت
ا أطلق  القح اجناس ي بين الفنين، ليشكل نص  تهدف دراستنا هذه إلى قراءة نص 

ر له ولو بش يء يسير يفتح اآلفاق  عليه مجترحه عمار أحمد الصفار املرواة، لذا كان لزام   ِّ
 
ا على الباحث أن يؤصل لهذا النص وينظ

قراءتها، وكيفية  بالعتبات  تتعلق  التي  تلك  السيما  وخصائصه  وسماته  ومرتكزاته،  حدوده  ملعرفة  القارئ  بذلك مستعين    أمام  ا 

 
 

 ا.  وآخر  باملنهج النص ي التحليلي طاملا أن النص هو محوره أوال

النحو   النص على  املرواتي عمار أحمد وكان لها دورها في  التي وظفها  العتبات  أهم  أن نركز في دراستنا هذه على  ارتأينا  وقد 

  قديمي.الخطاب الت، الغالف، اإلهداء، العنوان الذي تم استثمارها، وهي كاآلتي:

 عمار الصفار.؛ مرواة  ؛العتبات النصية ؛: شعريةفتاحيةالكلمات امل

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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على  يستقر  ال  الذي  النقدي  أو  و/  النقدي  السوق  الستراتيجيات  وخضوعه  والتأويالت،  القراءات  تعددية  على  النفتاحه  منه  حذرنا 

 .(2) حال.((

أن   إلى  يشير  املغربي  املثل  كان  الداروإذا  باب  الدار على  أخبار  حتم  (3)   ((.))  التوصيف سينطبق  فان مثل هذا  العتبات ،  ا على 

إال بمفاتيح  إليه  الدخول  بناء ال يتحقق  النص هنا سيغدو عبارة عن  أن  النص، بمعنى  إلى متاهات  النصية بوصفها مفاتيح للدخول 

 ى الخارج/ العتبات. تفتح الداخل/ البناء عل

   على أهمية العتبات في النقد الحديث.  -ولو بشكل بسيط –ن نعرج أ ا عن االنشغال النظري بمصطلح العتبات سنحاول وبعيد  

تكمن أهمية موضوع العتبات في اإلستراتيجية النقدية التي تسمح في عملية االنفصال مابين الداخل النص ي وخارجه من جهة، 

بينهما من خالل االتكاء على اإلجراءات الدخولية للنص، وألجل أن تتحقق هذه اإلستراتيجية البد من هذه العتبات   االتصالوفي عملية  

و  بها  االهتمام  ازداد  ثمَّ التي  النص    من  في  تفرعاتها  مقتصر    الواحدازدادت  كان  أن  فبعد  توظيفها،  كالعنوان  وطريقة  منها  جزء  على  ا 

نه اليمكن النظر  أ ا اإلهداءات، غدت هناك عملية تفعيل كبرى بين النص وبين التفريعات األخرى السيما و حيان  واالستهالل والخاتمة وأ 

العتبات بعيد   النص  إلى هذه  باعتباره غاية  ا عن  النص نفسه  الوقوف عند  إال من  العتبات ال يكتسب مشروعيته  النظر في  أن  )) بل 

 .(4) البحث األساسية .((

 :بحث في املفهوم وتأصيل للمصطلح –ة ا: املرواثانيً 

لم تكن الرواية العربية لتستقر على حال حتى بدأت مالمح التجديد والتجريب فيها بالظهور، وكسر االنماط التقليدية والخروج  

يمكن   يبحثون عن كل جديد  الروائيون  املألوف، وراح  ويوصلها  أ عن  الروائية  نصوصهم  يقيم  وتتخطى  إ ن  العاملية  الرواية  لى مصاف 

ت كتابية متعددة حملت في طياتها تحوالت اجناسية؛ حطمت التقاليد وتمردت على الشكل املعهود،  )) تحوال   حدودها، فشهدت بذلك

 
 
 وألغت كل  مالم تستسغه ذائقتها الفنية؛ حتى غدت الكتابة الروائية اختراق

 
ا لدى كثير من الروائيين، واقتحمت بفعل التجريب  ا وانتهاك

أدبي   الى عمل  األدبية، كالشعر، واملسرح، والقصة، والخطبة، واملقامة، حدود االجناس وتخومها، وتحولت  تتداخل فيه كل االجناس 

 . (5) نواع، في ظل غياب للنظرية االجناسية وقواعدها.((وغيرها من األ 

ا في ش ئ من أن يقال عنه إنه قد خرج من معطف نجيب محفوظ أو الطاهر وطار أو إنه ولم يكن عمار أحمد الصفار أكثر قلق  

إو ملحمد خضير وسواهم   امتداد تعبيره   -ملحمود جنداري   ِّ
أن كتب شيئ  -على حد  أقلقه هذا االحساس فكان  ا عما هو  ا مغاير  ، ولطاملا 

املرواة  أطلق عليها فيما بعد تسمية  الغيميارية، وقد  الكتابة  به اآلخرون، وتفرد عنهم بتجربته في  على    مألوف، فخرج بذلك عما ُعرف 

(( أنه  جنس  يرفض  الرغم من  املرواة  يعد   أن 
 

ومخياال الشعر صورة  بين  الفاصل  الحد  يسير على  الذي  املختلف  للحكي  ، ا، ألنها فضاء 

 والنثر تفكير  
 

   .(6)  ...(( ...ا والقص تشكيال

وما  املرواة؟  فما  املرواة،   ِّ
لنص  األساس  املرتكز  ليصبحا  واملوسيقى،  السرد  بين  يمزج  جديد   ٍّ

نص  اجتراح  الصفار  عمار  حاول 

نها؟   ِّ
 الشروط األساسية لتكو 

املرواة )) فضاء سردي يرتبط بروابط االنتماء إلى السرد الحكائي بوصفه البنية األشمل للقص، ويقطع صالته من ناحية أخرى  

ِّ موسيقي، أو  (7)   كل مايؤدي به إلى االشتراك بفن القصة رواية كانت أو قصة قصيرة، أو طويلة...((ب
، وأنها )) نص مسرود يقوم على نص 

ٍّ موسيقي يتألف فيه/ منه. في محاولة إلطالق ال
املوسيقى  ، فهي من وجهة نظرنا نصٌّ يتكئ على  (8)   سرد الحكائي في فضاء املوسيقا.((نص 

فيه مشتت   الحكائي  املبنى  يأتي  والغائها،  االستهالل  وخرق آللية  بلغة منحرفة،  ثيمات محددة،  يشتغل على  السردي،  بناء فضائه  ا، في 

العنصر األساس فيه شخصية املوسيقي التي تأتي متكررة ولم يحصل أن اعتمدها نص روائي أو قصص ي من قبل )) فهذه املرواة تعد 

ا للقصة القصيرة الحديثة من أساليب سرد وأحداث وغيرها من تمفصالت القصة التحدُّ بحدود، فهي تقوم على بنية  ر  أنموذجا متطو 

بلغة منحرفة وشعرية  الكاتب  لترابط األحداث وهو مقصود لدى  السردي  التعاقب  آلية  املعتاد فهو اليعتمد على  السرد  تدمير منطق 

خارف على الرغم مما يكتنفها من غموض يصعب فك تشابكه في بعض األحيان، فهي تبحث عن بعيدة عن االسلوب الزخرفي املثقل بالز 

 
 . 20، 2008، منشورات االختالف، دار العلوم لناشرون، بيروت، 1جينيت من النص إلى املناص، عبد الحق بالعابد، ط  جيرارعتبات"  (2)
 . 13عتبات " جيرار جينيت من النص إلى املناص،  (3)
 .23،  2009، منشورات كارم الشريف، تونس، 1الكتابة الروائية عند واسيني األعرج ، كمال الرياحي، ط (4)
من الجنس والحدود الى الكتابة والالحدود، حسين فندة، مجلة اشكاالت في اللغة   -التداخل االجناس ي في روايات واسيني االعرج رواية " سيرة املنتهى... عشتها كما اشتهتني" انموذجا (5)

 . 135، 2019، السنة: 2ع:  ،8واالدب، مجلد 
 ، صفحة ثقافة. 2014 ديسمبر10العراقي عمار املرواتي: الحياة باقية رغم الظالميين الذين دمروا مدننا، حوار: صفاء ذياب، جر: القدس،  (6)

 .89تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب: أنت موسيقاي ... او هذا البياض املحنك، الخروج من )الخروج من املعاطف(( 7)
 . 94، تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب: أنت موسيقاي ... او هذا البياض املحنك  الخروج من )الخروج من املعاطف( (8)
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الطفولة بأسلوب جديد ورؤية جديدة دافع عنها بتصميم وارادة والتي يمكن   املرواتي من  املتجذر في  املاض ي  للواقع عبر ذاكرة  محاورة 

 . (9)  للقارئ إقامة الحوار الدائم معها.((

إذ )) ينثال علينا الحكواتي الذي علينا تشكيله على وفق رؤانا  وفيها يشتغل الحك واتي على منطقة خصبة لم تستقرئ من قبل، 

ومانيتين   حاصرتين  بين  املوزع  البطل  ذكريات  عقولنا،  ودربة  عيوننا  بواسطة  أسماعنا  على  ليسرد  األدبية  وانتماءاتنا  وثقافتنا 

 .(10) (.(-نوعا ما -متناقضتين

كسر الترتيب السردي، وفك العقدة التقليدية، مل على ))  من أكثر الفنون األدبية تعقيدا يع  -بأنواعه كافة-إن الفن القصص ي  

الحلم واألسطورة والشعر، واستخدام صيغة   اليها  الواقع ليعود  املكرسة، وتوسيع داللة  اللغة  املستقيم، وتهديد بنية  الزمن  وتحطيم 

الذات.(( لتعرية  ))  (11)   األنا  ففيه  التالقح ،  من  نوع  السردية  املنظومة  داخل  ويجري  والفنون،  االجناس  بين  الفاصلة  الحدود  تنزاح 

األ  عن  الخارج  والفني  الفني.(( االجناس ي  النوع  أو  األدبي،  للجنس  الناظمة  والقوانين،  السردية (12)   طر،  البنى  خلخلة   (( على  ويعمل   ،

 لتي ربطت القاريء العربي بالرواية العربية زمن  السائدة في الرواية العربية، وزعزعة طقوس التلقي ا 
 

 .(13) . ((ا طويال

ها في قوالب جديدة    الحكائي واالسطوري وصب ِّ املوروث  االتكاء على  أنها تسعى ألن تشكل نصها من خالل  املرواة  أهم مايميز  إن 

 بمبنى حكائي وسردي مختلف كل االختالف عن أصوله، ويحسُّ القارئ بذلك االختالف، ف
 

 عن االختالف في بناء العناصر السردية ضال

فيها )) فتجرد املكان وتموضع الزمان، وتؤسطر شخصياتها العادية، من خالل إقامته عالقات لغوية حديثة وعالقات مكانية مختلفة 

 فة. ، ويتم كلُّ ذلك بلغة منحرفة عن سياقات النصوص القصصية املعرو (14)وأحداث تخلقها مخيلة ناشطة وفاعلة.((

 لقد حاول عمار أحمد الصفار وهو يجترح مرواته أن يحدد مالمحها وآليات اشتغالها، فكان أن حصر كل ذلك بـ:  

ٍّ موسيقي، أو نصٌّ موسيقي يتألف فيه/منه. .1
 املرواة نصٌّ مسرود يقوم على نص 

املقدمة االستهاللية   .2 العبار -عادة ماتكون وصفية-الغاء  القرائي  ، والدخول بزخم سردي متوتر منذ  املوجه  األولى لتعزز صدمة  ة 

 املفارق. 

 تشتت املبنى الحكائي، وتغييمه لحساب املتن الحكائي. .3

 النشاط الشخص ي في الفضاء الحكائي، ويتلخص في انتزاع املكان من سياقه الجغرافي، والتاريخي، ووضعه في سياق ذهني.  .4

األديب،   .5 املوسيقار  الحديث وهي شخصية  العربي  القص  تاريخ  في  أو قاص،  ثمة شخصية رئيسة متكررة لم يعتمد عليها روائي، 

 النخبوية، التي تتمتع بثقافة تؤهلها التخاذ موقف من العالم. 

 تداخل الراوي العليم بالراوي الذي يساوي الشخصية الرئيسة/ أنا واالعتماد على التلقي البصري  .6
 

  في التمييز بينهما. أوال

ها .7  .(15) تبني اللغة املنحرفة في بناء مفرداتها وجملها، فثمة اشتغال شخص ي في تفاصيل العبارة، يحرفها عن وظيفة األخبار واليغرب 

 
ً
 :بداععمار أحمد الصفار: السيرة وال ا: ثالث

  ولد في محلة الشيخ ابو العال. 1963العبادي، من مواليدد علي املال يونس الصفار عمار أحمد عبد الباقي أحمد حسين السي

 .أستاذ األدب العربي الحديث والسرديات املساعد في كلية اآلداب جامعة املوصل •

البكالوريوس   • والدكتوراه   م1993واملاجستير    م1987عام  حصل على شهادة  املوصل،  جامعة  اآلداب  كلية  التربية   من  كلية  من 

 .م1997 الجامعة نفسها عام

عدد   • وناقش  الدكتوراه،  وأطاريح  املاجستير  رسائل  من  عدد  على  كبير  أشرف  والجامعات  ا  بخاصة،  املوصل  جامعة  في  منها  ا 

 العراقية مثل جامعة البصرة، وجامعة تكريت، وجامعة القادسية، وجامعة أربيل، في االختصاصين الدقيق والعام. 

 .م2011 -م2009 سكرتير تحرير مجلة آداب الرافدين املحكمة  •

•  
 

 على كتابين صدرا في سوريا هو )أنت موسيقاي  له عدد كبير من األعمال السردية املنشورة في الصحف العربية والعراقية، فضال

ك( )مجموعة مراو( عام 
 
 .بي ـ آبو ـ نان والجوائح   و: 2009أو هذا البياض املحنـ

 . والعربيحظيت فرادة منجزه باهتمام من النقد العراقي  •

 
 ، الصفحة الثقافية . 2008، تشرين االول، 3121أنت موسيقاي ... العودة إلى ماض بريء ، سروة يونس أحمد، جر: الزمان، ع:  (9)
 .  6. 29/6/2004، 5شيت شكر، جر: مستقبل العراق، عالدكتور عمار احمد و" مرواتاه" والجوائح ، د. خيري  (01)
 . 274،  2008، دار الشروق للنشر والتوزيع ، االردن، 1الرواية العربية واشكالية التصنيف ، ساندي سالم ابو سيف، ط (11)
 .  109،  2010، ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 1الحداثة السردية في روايات ابرهيم نصرهللا، مرشد أحمد، ط (21)
 . 252، 2000انشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، محمد الباردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (31)
 .  2006، 2451انجذاب متبادل بين دواخل الكاتب واملتلقي، عبدالكريم يحيى الزيباري، جر: الزمان الدولية، ع (41)
 . 100-94تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب: أنت موسيقاي ... او هذا البياض املحنك،  املعاطف(ينظر: الخروج من )الخروج من   (51)
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والقصة   • املسرحية  في  اختصاصه  مجال  في  ببحوث  والعربية،  العراقية  العلمية  واملؤتمرات  املهرجانات،  من  عدد  في  اشترك 

 القصيرة والرواية والسرديات.

 .  م2010رئيس اتحاد األدباء والكتاب في نينوى منذ  ، و عضو نقابة الفنانين العراقيين •

 . (16)  أول مدير لها ، ووكالة أنباء عراقيون وكان أول مدير تنفيذي لهاأسهم في تأسيس جريدة عراقيون وكان  •

 ٍّ
قد  ف  سردي يستشف منه هذه العتبات ويجليها   وإذا كان جيرار جينيت قد حدد العتبات بصورة عامة من دون االستناد إلى نص 

عمار   املرواتي  وظفها  التي  العتبات  أهم  على  هذه  دراستنا  في  نركز  أن  تم أحمد  ارتأينا  الذي  النحو  على  النص  في  دورها  لها  وكان 

 : استثمارها، وهي كاآلتي

 العنوان •

العملية القرائية، ا للمساحة الفضائية التي يشغلها، وعلى أساسه تتم لعل أول مايمكن أن تقع عليه عين القارئ هو العنوان نظر  

من وجهة   -، فإنه يمثل(17)  )) يمثل بطاقة النص التعريفية، وهويته.((  ا كانت درجة التلقي أكبر، وإذا كان العنوانوكلما كان العنوان مثير  

 الطرف املراد. ا لعبور اآلخرين باطمئنان إلى الجسر املوصل إلى الطرف اآلخر/ النص، لذا البد لهذا الجسر أن يكون محصن   -نظر خاصة

مايتيح للنص من مقومات تؤهله ألن يكون نص   الحديثة بكل  املنهجيات   انشغلت 
 

 لالسترداد واالستعادة واالستزادة، لعل ا قابال

تنفتح على  أبرز  العنوان   أن  الخارجية قبل  النص  تنفتح على مكامن  املتلقي  النقدية لدى  الذائقة  أن  أهمها؛ ذلك  املقومات وربما  هذه 

العنوان ثم مكامنه أول ماتقع على  التي تقع  البصرية  اإلثارة باملجسات  يثير فضوله، وترتبط هذه  الداخلية، فاملتلقي يبحث عن ش يء  ا 

 ورائه.    مافيتبحث عن الضوء املنبعث 

واللونية بقيمة أساسية متدرجة  ا لألهمية االستثنائية التي يتمتع بها العنوان )) ألهمية اشتغاله، وتنوع تمظهراته الخطية  ونظر  

بدءا من تسمية النص، وتعيين محتواه، واقتضاء صلته باملكونات الحكائية، وانتهاء بقدرته على كشف آليات اشتغال الروائي، وبراعته  

السردية.(( املنظومة  األد  (18)في تشكيل  بما يتالءم والذوق  اختيار عنواناته  املؤلف على  التركيز عليه وحرص   أحدبي والفني يعد  ، فإن 

و العنوان  يتآمر  حينما  االثنين  بين  تواطؤ  فثمة  الحديث،  النقدي  املنهج  انشغاالت  كينونة  أهم  إزاء  املتلقي  وضع  في  املؤلف  ))اسم 

األولى، وال  (19) محددة للخطاب قيد القراءة.(( إياه منذ الوهلة  نظرة ، يقف بالطرف املقابل املتلقي وهو يتلقى الخطاب كامال مستوعبا 

)) فهو املمر الضروري الذي يخدم الحكاية في تلقيها إذ يشير إليها ويختصر مسارها.   األولى التي يحيطها بهذا الخطاب ابتداء من العنوان

م شتاتها. أ 
 
 .(20) نه محركها األول.((أ نه عتبة القراءة وهو من جهة أخرى بدؤها. به تستعين على النهوض ول

معرفة لضبط  وإذا كان النقد الحديث قد حدد الوظائف التي يقوم بها، فان أول مايمكن اإلشارة إليه هو أن العنوان يحقق ))

ي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية) الرواية( فهو إن  انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو املحور الذ

   -بمثابة الرأس للجسد  -صحت املشابهة
ً

 فيساعد على توقع املضمون الذي واألساس الذي تبنى عليه،غير أنه إما أن يكون طويال

 .(21)  ((يتبعه. ا. وحينئذ فإنه لبد من قرائن فوق لغوية توحي بمايتلوه، وإما أن يكون قصيرً 

 
 

 على مدلوله فهو على هذا األساس األيقونة التي توجه القراءة السردية للنص والكشف عن دالالته، السيما إذا كان العنوان داال

اليمكن  نه  أ ا له بوصفه املرآة التي يتمرأى خاللها النص لذا ال ينمو هذا النص إال في ظل عنوان يرشد املتلقي إلى مفاتيحه كما  وعاكس  

 
 

أن يحقق حضوره ويتجسد هيكال العنوان  بينهما نصي  لهذا  النص، فالعالقة  إال بوجود  اتحاد وقوة و   -العنوان والنص-  ا  ثبات إ عالقة 

بهذا  انتباهه،  املتلقي وتثير  ما تستوقف 
 
العناوين قل للمتلقي، والنصوص مجهولة  إظهاره  في  النص  العنوان يتحد مع  أن  هوية، بمعنى 

 اُن النَص قوة للتداول، كما يمنح النُص العنواَن قوة اإلعالن والظهور والكشف حينما يتسمى النص بتسمية معينة، وهو ما يمنح العنو 

 يحقق شرط إثبات الهوية لالثنين . 

ية ا مع غرائبالغرائبي املتوافر فيها تماشي  ستكشف عن ذلك النسق    أحمد  إن معاينة دقيقة للعناوين التي اتخذها القاص عمار  

 النص املنضوي تحت هذه العناوين، وسنقف عند عناوين من مثل: 
...أيتها الجوائح! .1

 
 علي  بالقوس اذا

 بيبونا. .2

 السري...ي...ي...ر.  –قطار الليل  .3

 
 www.alnoor.se/author.asp?idاملرواتي د. عمار أحمد.  (61)

 . 303،  2007، دار التكوين ، دمشق، 1في نظرية العنوان " مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية"، خالد حسين، ط( 17)
 .  19، 2010، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، 1لحداثة السردية في روايات إبراهيم نصرهللا، مرشد أحمد ، طا (18)
 . 381في نظرية العنوان" مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية" ،   )19)
 .79، 2010للعلوم ناشرون، بيروت، ، منشورات االختالف، الدار العربية1العجائبي في األدب من منظور شعرية السرد، حسين عالم، ط )20)
 . 60، 1987، 1البيضاء، طدينامية النص، محمد مفتاح، املركز الثقافي العربي، الدار  )21(
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 أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك!  .4

 يتفوض ى.. هذا البريء امللغز.  .5

 لتتوضح لنا ما يأتي:  

 خرق املألوف، فالعناوين املذكورة أعاله هي ليست من العناوين املتداولة والشائعة .  .1

   .ا بحرف العطف"، القابلة للعطف أحيان  "بيبونااتكاء القاص على العناوين الطويلة باستثناء عنوان  .2

 ا بجملة مقطعة. الواو/ أو، وأحيان   .3

 استخدام اللغة املنحرفة واملنزاحة عن وظيفتها األساسية. القصدية في االنحراف املركب، من خالل  .4

العنوان الرئيس املتمثل في "  أحمد  يقوم العنوان في مراوي عمار    -آبو-بيعلى التقسيمات التي أشار إليها جيرار جينيت، فهناك 

البياض املحنك" هذا  "أنت موسيقاي...أو  و   " والجوائح  األ   نان  الخارجي/  الغالف  في  للمرواة،  البارزان   و مامي 
 

تمثال لهما  دقيق  نجد  ا   

جلي  وواضح   تظهر  داخلية  وهناك عناوين  الداخلي،  الغالف  في  ٍّ ا 
نص  بداية كل  في  جهة    ا  ونهايتها من  املرواة  بداية  بذلك  ليحدد  مرواتي 

فهناك:   ثالثة،  جهة  السردية من  ولتمتلك كل مرواة خصوصيتها  أخرى،  جهة  الثانية من  املرواة  ...أيتها  وافتراقها عن 
ً
إذا بالقوس  عليًّ 

والجوائح  وهناك:    بيبونا،  األولى،  املرواة  الليل في  ...أو والسري..ي..ر  –قطار  موسيقاي  املحنك!  أنت  البياض  هذا  وهذا  يتفوض ى.. 

 البريء امللغز.

ركن   االسمية  الجملة  تعتمد  بنية  على  العنوان  ينهض  أساسي  تركيبيا  ثبوت  ا  يحقق  االسم  واعتماد  لها،  وتحقق  ا  للحدث  له،  ا  ا 

" عنوان  ..هذا  فباستثناء  جميامللغز  البريءيتفوض ى  املراوي  عناوين  فان  الفعلية،  الجملة  على  القائم  الجملة  ع  "  تحت  تنضوي  ا 

 االسمية. 

يمكن أن يشكل    نان والجوائح   -ابو  -بيوهذه البنية تستند على ركنين أساسين هما: املسند واملسند إليه، فعنوان املرواة األولى:  

تدأ املحذوف، ا تقديره هذه أو هي، والجملة بركنيها املعطوف واملعطوف عليه في محل خبر لهذا املبجملة اسمية ملبتدأ محذوف وجوب  

 ِّ
 هذه الجملة مبتدأ والنص الذي ينضوي تحته هو خبر لهذا املبتدأ، بمعنى انه يمكن عدُّ   ويمكننا أن نتلمس حقيقة أخرى من خالل عد 

 جوابه .  العنوان سؤاال والنصُّ 

العنوان والنص من خالل فعل " موقعه في النص بداللته األسطورية، فالراوي يعمل على تعميق الصلة بين بيبوناويتخذ عنوان " 

 التوضيح، إذ يقول: 

 ا نادرً صفر.. وألنه كان محبً أخضر، ولكن موسيقاه حولته إلى أقال اآلشوريون: إن الزهر الذي أنبته دموعها كان  ))
ً
ا ا وعاشق

ه، وصار هذا الزهر الناعم  ا للغيرة والتفاني في الحب. من هذه الحادثة اخذ دللتخذ هذا الورد اللون األصفر ليكون علمً أا،  عظيمً 

بي بأسمها  زمن، وسمي  بعد  رمز مقدس  إلى  تحول  دواء  تلك،  دموعها  الحب   -آبو  -مثل  زهرة   " معناه  ليكن  نفس ي  في  وقلت  نان، 

 الشافية" التي صار اسمها اليوم زهرة البيبون.  

 .(22)  ((في لقاء من لقاءاتنا قلت لـ" بيبونا"

إزاء تفسير مادي   املؤلف عنوان  إننا  اتخذها  للفظة  إذا  ومعنوي  األولى السيما  الوهلة  العنوان منذ  ا ملرواته، والقارئ قد يصدمه 

 كان العنوان رمزي  
 

إلى نصه، ويفسر ماغمض منه بدء   وغير متداول ثاني  ا أوال إلى تفسير ا، ولكي يجذب القارئ  ا من العنوان، فانه يعمد 

 ت هذه اللفظة واألسباب املوجبة لهذه التسمية. وإجالء هذا الغموض والكشف عن دالال 

ا، فيما عمد النص إلى السباحة في نهر أكثر هدوءا بقصد اإلبقاء على عالقته بمن يسبح لقد عمل العنوان في منطقة أكثر غموض  

وتيرة   بعيد  واحدة على  والغوص  االطمئنان  دالالت  فيها  تتبادل  املتلقي  ،  مايمنح  وهو  والخوف،  الرعب  عن  النص  ا  في  التعمق  فرصة 

 وصوال إلى الغاية التي يرتأيها الراوي .  

إذ  املسند واملسند إليه،    " من الناحية التركيبية على تفاعل عنصري   أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنكيقوم العنوان في "  

الجملة االسمية، فأنت ضمير رفع منفصل تكاملي لعنوان مكتمل فيه ركني  في محل مبتدأ وموسيقاي خبره، وتأتي    يستند على مشهد 

اسمية  فالجملة  األول،  الركن  عليه  ماقام  على  يقوم  وهو  العنوان،  من  األول  للركن  تفسيري  ركن  بمثابة  املحنك  البياض  هذا  عبارة 

 مكونة من مبتدأ " هذا "/ اسم إشارة واملحنك خبره، وهي جملة معطوفة على ما قبلها. 

نه يفقد داللته  إأركان الجملة االسمية/ املبتدأ، ف  أحدا ما، وهو وإن كان يقوم على حذف  " مبهما نوع    الليل قطار  ويأتي عنوان "  

النص   الضمني في  له داخل    أثرمن جهة أخرى، إذ النتلمس أي  املعنوية بفقدان عنصر االكتمال من جهة، وبفقدانه عنصر التواجد 

االس إلى  املؤلف لجأ  أن  يدلل على   النص، مما 
 

بدال العنوان  لصيغة  املعنوي  الداللة تخدام  اللفظية، وهو مايحقق لديه  الصيغة   من 

 املكتملة بتضافر صيغتي املعنوي/ العنوان واللفظي/ النص. 

 
 . 92،  2011دار الحوار، سوريا، نان والجوائح، د. عمار أحمد،  -آبو-بي (22)
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نه ينهض على أ " في صيغته التركيبية عن العناوين السابقة، إذ  امللغز    يء يتفوض ى هذا البر تختلف صيغة عنوان املرواة األخيرة "  

بمعنى أن الحدث فيها مستمر طاملا أن الحدث هو الفعل    جملة فعلية، تكثف الحدث، فالجملة الفعلية جملة حركية غير ذي سكون،

الشخصية   به  تقوم  مبسط-الذي  مفهوم  "يتفو   -في  لفظة  ولعل  والجريان،  الحركة  دائمة  الفوض ى والشخصية  من  املأخوذة  ض ى" 

 
 
ا، ولكنه ارتباط يحيل على الكثير من الغموض شأن  ا مباشر  مايعمق هذه الداللة السيما وأن الفعل مرتبط بالشخصية/ الفاعل ارتباط

 .العناوين السابقة

" استجابة نوعية للمشاعر التي تنتاب البطل،   عليَّ بالقوس إذا أيتها الجوائح ينهض عنوان املرواة األولى"    ةيومن الناحية الدالل

 لى هذا املفهوم ذهب الراوي، إذ يقول:  إفالجائحة هي الشدة، و 

اقه، يناور على  ))   معاثر في ساعات استغر
ً
ا منه ورغبة موغلة في نجاح القفز، فهو  أزلية، ويتوثب مثل قبس بل قذفه، احتياط

تلوكه األفواه، وإعالنات    -السم-الذي تجرد من كل ش ئ، حتى اسمه، خلعه ووضعه على طاولة مستديرة، وسط سوق ضاج، وراح  

وفتائل  الصيوف،  أماس ي  في  العائالت وسكر شاياتها  هو حديث  داضم،  في هجوم  هكذا، مثل سحبة قوس  راح  الفموية،  الباعة 

 .(23)  ((افئها، وهي تنصت، لدشيش البلل، حوار الشتاءات املتباعدة.مد

 واليبعد الراوي االستخدام الحرفي للفظة" الجوائح " الدالة على هذا املفهوم كما في قوله: 

هواء  )) وسط  يوم،  كل  ممدد   أسود...وليله 
ً
احيان املزرر  درعه  يفرش   ، 

ً
احيان ويلمه  كثيرة  شدة  ا  من  مغمض  ونهاره  كثيرة،  ا 

" ومع كثرة الجوائح.  صحيح "  األدوارالضوء، وناشف من شدة الحّر هذه جائحة اخرى، ولكنها مساملة ، ومع كثرة الجوائح، تضيق  

 .(24) ((دوار " صحيح".تتسع األ 

 
 
عمل العنوان على أن يكون   من ثمَّ ا إنما كان النص موجها من موجهات اختياره، و وهو مما يدلل على أن العنوان لم يكن اعتباط

شبكة  ))  لنص من جهة أخرى، ذلك أن العنواندليال للقارئ في صياغة الشرط القانوني للكتابة من جهة، وعلى االستدالل بمضمون ا 

 .(25) ((داللية ُيفتتح بها النص ويؤسس لنقطة االنطالق الطبيعية فيه.

 لغالفا •

إذ إنها تشكل عملية انتقال من الرؤية   -األحوال  أغلبفي  -ا عن املتن النص ي  حرية وإفصاح  تشتغل هذه املنطقة في منطقة أكثر  

وغالب   دالالت،  من  واللوحة  والعناوين  األسماء  وجود  مدلوالت  عليها  تضفي  بما  البصرية،  الرؤية  إلى  نحو  الذهنية  األنظار  ماتتوجه  ا 

تتخذ لوحة الغالف    إذ ))  تجسد الصلة املباشرة بينها وبين املتن، إشارية  اللوحة التي يحتمل أن تكون تشكيلية ذات أيقونات وعالمات  

العديد من اإليحاءات السيميائية والتأويالت املحتملة لقراءات متعددة  شارية ا يكتنز بين تضاريسه اإل ا موازي  أهميتها من كونها داال بصري  

كونه يعتمر حيز   إلى  املثير، إضافة  الفضاء  خارجي  ومفتوحة، فهذا  املنجز  العتبةا مهما في  إلى كونه  املتلقي   ا، وإضافة  التي تدعو  األولى 

العين، فهي أيض   ا تمتلك القدرة على حبك خيوطها الواصلة بلب العمل وجوهره بطريقتها وتشده وتستفزه، مادامت تخاطب فيه لغة 

كلة الخاصة، فهي تفترض قراءة من نوع آخر تستند إلى الحس البصري الذكي، وعلى قوة املالحظة والربط بين املؤشرات الداللية املش

 .(26)  للخطاب((

تنهض لوحة الغالف على تعبير سردي غير دال على املتن النص ي، ومثل هذا الداللة تفقد القارئ التصور الذي سيكونه عن املتن،  

  أحمد على عنصري الخط واللون والصورة، فنجد اسم املؤلف د. عمار  نان والجوائح" -آبو-بيإذ تنهض لوحة الغالف في املرواة األولى " 

قل أعلى الغالف من الجهة اليمنى، وهو ما يمنح الرؤية البصرية درجة من الحرية القصوى للنظر واالنتقال  بخط عريض وواضح يست

الذات  ماتخلقه  حتى على  ما سواها  الذات على  تقديم  ينم عن مقصدية مفادها   (( املميز  املوقع  في هذا  االسم  الحروف، ووجود  بين 

يتماهى مع   أسودط بين االسم والعنوان حرف العطف )الواو( في سطر مستقل بلون  ، يتوس(27)   نفسها، مما ينم عن نرجسية عالية((

 .النصف األول من العنوان ويختلف عن النصف اآلخر منه في استخدام اللون 

العطف يربطهما حرف  ينقسم على قسمين  فإنه  العنوان  يخص  فيما  نجده   أما  االختالف  مع    )الواو( وهذا  التعامل  طريقة  في 

، وإذا كان  أحمر، يظهر فيه النصف اآلخر بلون  أسودستخدمة، ففي الوقت الذي يظهر فيه النصف األول من العنوان بلون  األلوان امل

األ  باللون  عمله  بعنوان  املؤلف  اسم  يربط  الذي  األول  العطف  بلون  سودحرف  يأتي  الثاني  العطف  حرف  فان  هذا أحمر،  ومثل   ،

 االختالف في األلوان لم يأت 
 
 ا أو ملجرد تحديد لوني أراده املؤلف أو الناشر، بل ثمة داللة سنقف عندها فيما بعد.  اعتباط

 . الخط املستخدم في كتابة اسم املؤلف يختلف عن الخط املستخدم في كتابة التفاصيل األخرى املشكلة للغالفو 

 
(23)

 . 2نان والجوائح ، -ابو-بي 
 .19-18نان والجوائح ، -ابو-بي (24)
 .11  ،2005، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1شعيب حليفي، ط  في العتبات وبناء التأويل، -هوية العالمات  (25)
 ilm2010:Yoo7.com/ti866tipic-Maamri///ttph  ، شبكة االنترنيتشعرية العتبات النصية في رواية "القارورة" ليوسف املحيميد، إبراهيم الحجري  (26)
 .  125،  2010، دار عالم الكتب ، األردن ، 1بنية النص وتشكيل الخطاب، خليل شكري هياس ، ط –القصيدة السير ذاتية (27)
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العنوان سطر    يحتل 
 

 ا مستقال
 

كامال م  وهو  الغالف  أعلى  األول من  الربع  في  الرؤية على    تركيز  في  بصرية  تشكيلية/  داللة  ايشكل 

 العنوان مما يوحي بأهميته. 

ا لأللوان الفاتحة األبيض مع ملسات خفيفة بلون رصاص ي فاتح، وفي ظل هذا الطغيان ا واضح  أما فيما يخص اللون فنجد طغيان  

 بظاللها الخفيفة.  حمرواأل  سودتتحرك األلوان األخرى األ 

اللون   لون  يؤدي  بوصفه  البصرية،  داللته   األبيض 
 

داال ((ا  والسالم  والنصر  والفرح  والغبطة  والنور  ))الطهارة  على  يحتل  (28)      ،

 مساحة واسعة من الغالف، وكأن املؤلف أراد بهذا اللون أن يستدل متنه النص ي على الرموز التي يدل عليها هذا اللون. 

األ      اللون  ثنائي    سود ويقف  األبيض  اللون  مع  يؤدي  بصرية  منطقة  ال في  وجد    ا  األبيض،  وجد  فحيثما  ينفصال  أن  لهما  يمكن 

واملتعددة،    بداللته الواسعة  سودا، فاللون األ ، وهما بهذا التكاتف والتالحم يثيران إشكالية لونية قد اليتحقق حلها أبد  سودنقيضه األ 

أحيان   رمز  يغدو  ))ا  املجهول،  ا  من  والفناء((الخوف  العدمية  على  يدل  اللون  سلبي  ولكونه  التكتم،  إلى  وأحيان  (29) وامليل  على ،  يدل  ا 

األ (30)   ))الحكمة والرزانة (( النار املشتعلة،    حمر، فيما يدل اللون  على ))العواطف الثائرة، والحب امللتهب، والقوة والنشاط، وهو رمز 

 .(31)قوة والخطر .((ويستعمل في بعض األحيان للداللة على الغضب وال

 ٍّ
أدبي إنما يرمز إلى حالة التوافق واالنسجام من جهة، وداللة    إن استخدام مثل هذه الدالالت املختلفة لأللوان على غالف نص 

 .   عسل" يعلى أن الهدف من هذا النص هو التعبير عن العواطف الثائرة اتجاه الشخصية الرئيسة التي يسميها الراوي " 

أراده املؤلف وهو يضع    فالنصُّ  واأللوان املستخدمة   خطوطالعبارة عن تصارع رموز الحب والحكمة والطهارة والنقاء، وهو ما 

 على الغالف . 

، والصورة بألوانها املنسجمة مع ألوان الغالف، الشعر  أحمدبقيت صورة الغالف، وهي صورة شخصية للمؤلف نفسه/ د. عمار  

ال  سود األ  إلى  املائل  كان  والوجه  الغالف وربما  داللتها من  تستمد  الفاتح،  األزرق  باللون  ذو خطوط عمودية  األبيض  والقميص  حمرة، 

 ا مع ألوان الصورة ليحقق من خاللها توازن  املؤلف وهو يضع هذه الصورة على الغالف قد اختار األلوان انسجام  
 

 وليكون أكثر ا وتفاعال

 على حدة.  داللة على املعاني التي يرمز إليها كل لون 

تمس   داللة  لها  أن  إال  بالنص  له صلة مباشرة  تكون  ال  آخر قد  كانت مأخوذة من مصدر  وإن  الصورة  أن  التأكيد على  وينبغي 

   .املضمون 
 ؟ ولكن ماغاية املؤلف من وضع صورته الشخصية على الغالف

على الغالف يشير إلى أن غاية النص هو االتكاء على بعض السمات الخاصة به، فاملعروف أن د.    أحمد  وجود صورة د. عمار  إن  

صورته   ولعل  ودالالته،  وإيحاءاته  املوسيقى  على  يعتمد  نص  هو  إنما  املرواتي  والنص  باملوسيقى،  حاد  شغف  وله  موسيقي  عمار 

 ثر جدية على هذه الداللة. املوضوعة على الغالف األمامي للمرواة الثانية تعطي انطباعا أك

الثانية"   املرواة  املوجودة عن تفاصيل    أنت موسيقاي... أو هذا البياض املحنك أما لوحة غالف  التفاصيل  " فإنها التختلف في 

 .املرواة السابقة من حيث اسم املؤلف والعنوان والتحديد الجنس ي وصورة الغالف

د. عمار   املؤلف  اسم  يتوسط  الصفح  أحمد  إذ  أبيضأعلى  بلون  الصفحة، مكون    ،ة  أسفل  في وسط  املرواة  يأتي عنوان  ا  فيما 

للعتبتين،   تقابلية  األ   هماأحدبذلك صورة  اللون  بلون يغايرهما هو  الجنس  يأتي عتبة  أسفله، فيما  الغالف واألخرى في  وفي   سودأعلى 

 الجهة اليسرى من أسفل الغالف.

السابقة تكشف عن   املرواة  األمامية والخلفية، وإذا كانت  الجهتين  الباردة وفي  الفاتحة/  طغيان واضح وهيمنة واضحة لأللوان 

 إف
 

املرواة ستحقق جدال األ ا حاد  ا ونقاش   واسع  ن هذه  إذ نجد  الغامقة  الصريح لأللوان  ا، مع  ا واسع  يحقق حضور    سود ا في االستخدام 

وتقاطيع   الداكن  واألخضر  الغامق  كالقهوائي  متقاربة  قميص ألوان  البيجي/  اللون  توسط  من  الرغم  على  غامق،  بلون  البارزة  الوجه 

انفتاحية بل ما الغالف داللة  أن ذلك لم يمنح  إال  األبيض في كتابة   املؤلف  اللون  الغامقة مهيمنة وواضحة، واستخدام  األلوان  زالت 

 ا ليشكل لون  ا رمزي  عد  ا يأخذ بلضرورة إعالنية أكثر من كونه لون   سم املؤلف والعنوان انما يأتي ))ا 
 

 .(32)  كباقي األلوان((ا داال

   " الثانية  املرواة  في  املوجود  الصورة  تختلف  البياض املحنكوال  هذا  أو  فالصورة  أنت موسيقاي...  التوظيف،  طريقة  في  إال   "

 أحمد الشخصية، إال أنها تختلف عن سابقتها في أن األخيرة تركز على الجانب املهم في شخصية عمار    أحمد  املوظفة هي صورة د. عمار  

 
 .7، 1930، مطبعة االعتماد، القاهرة،1اللون، محمد يوسف همام، ط (28)
(29)

 . 186، 1982، دار البحوث العلمية، الكويت،1مختار عمر، ط اللغة واللون، أحمد   
 . 55، 1979، دار القلم، بيروت، 1الضوء واللون، فارس متري ظاهر، ط (30)
 .72، 1961الرسم واللون، محي الدين طالو، مكتبة اطلس، دمشق، (31)
،  2007ابراهيم جنداري،  د.    العتبات النصية في شعر عبد الوهاب البياتي ونزار قباني، جاسم محمد جاسم خلف، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة املوصل، بإشراف:   (32)

37.   
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قرب إلى لوحات مرسومة ملوسيقيين من العصر العباس ي والسيما أ وهي شخصية املوسيقي/ امللحن، إذ نجده متكأ على عوده في صورة  

العود غ الوجه وتقاطيعه، ومسك  الصورة مستوحاة من رموز زرياب، من خالل مالمح  إليه، وخلفية  املوجهة  الكاميرا  ير عابئ بعدسة 

 ا بتلك اآلثار التي كانت ترسم على جدران الكهوف واملغارات.قديمة تعطي انطباع  

  تدلل على أنها صورة فوتغرافية مأخوذة بعدسة كاميرا متنقلة بل أنها مرسومة بريشة فنان تشكيلي بارع   على أن هذه الصورة ال

 وفيها تتجسد مالمح املؤلف بخطوط وتجاعيد الوجه البارزة ، وهو يركز على مقطوعته املوسيقية.، هو الفنان العراقي : سعد نجم 

 
 

تداخال فنجد  الخلفي  الغالف  رويد  أما  يتدرج  الذي  األصفر  اللون  بين  نا  بي  رويد    نسميه  ا  أن  مايمكن  إلى  األمر  نهاية  في  ليصل  ا 

 القهوائي الغامق.  ، مع انتشار اللون هو مزيج من اللون األخضر واألصفرباللون الفستقي الذي 

بيض بشكل عمودي تحت صورة املؤلف/ د.  أ ا بلون  ويحوي الغالف الخارجي/ الخلفي على تفاصيل تتعلق بعنوان الكتاب مكتوب  

اإلصدار    أحمد  عمار   تاريخ  مع  الحجم،  اإل   م2009صغيرة  وفيجنباللغة  مائل،  وبشكل  تم نشر    ليزية  التي  الدار  اسم  الصفحة  أسفل 

 الكتاب فيها مع أرقام نتوقع أنها أرقام الهواتف الخاصة بالدار. 

القارئ على استحضار أفق  ))يساعد  بقي أن نشير إلى التعيين الجنس ي الذي ينضوي تحته هذا النص، ذلك أن التعيين الجنس ي  

 .(33) ((انتظاره كما يهيئه لتقبل أفق النص

الجهة اليمنى من أسفل الصفحة وبصيغة املثنى/ مرواتان، ذلك أن الكتاب يضم   العتبة في املرواة األولى في  إلى هذه  ترد اإلشارة 

 : بيبونا .  واألخرى علي بالقوس إذا.. أيتها الجوائح، هما: أحدبين دفتيه مرواتان، 

"، فا السري..ي..ر/ أنت موسيقاي .. أو هذا  –قطار الليل  لكتاب يضم:  أما في املرواة الثانية فتأتي اإلشارة بصيغة الجمع "مراوٍّ

 .  البياض املحنك/ يتفوض ى هذا البريء امللغز

الذي  للحرص  تستجيب  ذلك  في  وللمؤلف مقصدية  القرائي،  الفعل  توجيه  في  أهميتها  داللة على  الغالف  اإلشارة على  ترد هذه 

ا  أقطاب  بين  العالقة  نوع من  إقامة  في  داخله  القرائي مرور  يتخلق  للنص  خالقا  بوصفه  املؤلف  منه/  ابتداء  القرائية  بما هو  لعملية  ا 

 
 

القارئ ويتناوله مكتوب، وصوال يد  إلى  الذي سيصل  العمل  املؤلف عن نوعية  أنها إشارة صريحة من  أي  القارئ،  يد  إلى  املكتوب  بهذا   

 .  اأويل والتفسير وربما بالنقد أيض  بالقراءة والتحليل والت

 الهداء  •

من القضايا املهمة التي أوالها جيرار جينيت اهتمامه في كتابه " عتبات " قضية اإلهداء، ونظر إليها نظرة خاصة بوصفها قيمة لها  

ا يتجه إلى عدها ممارسة كتابية حرة تخص املؤلف وحده، فاإلهداء صيغة عرفان وتقدير من املؤلف  ا خاص  دالالتها، إذ تتضمن مفهوم  

 . (34)إليه، فهو )) تقليد ثقافي عريق ألهمية وظائفه وتعالقاته النصية.(( دى املهتجاه 

وقد حدد جينيت نوعين من االهداءات: اإلهداء الخاص، واإلهداء العام أو ما يمكن أن نسميهما بإهداء الكتاب، وإهداء النسخ، 

بت على الصفحات األولى من الكتاب ويتقصد فاإلهداء الخاص غالب  ف
 
يه الوضوح والبروز واستخدام بنط عريض ومختلف على  ا ))مايث

ا، من أجل التنبيه إليه وتحريض القراءة على تلقيه والتفاعل معه واإلفادة منه على نحو ما في تبني سياسة قرائية معينة.  نحو مثير غالب  

))(35). 

معينة شخصية  إلى  اإلهداء  يتضمن  خاص؛  سردي  ببرنامج  مشروط  اإلهداء  من  النوع  لدى  أثر لها    هذا  الواضح   / املهدى ها 

ا بأناس غير موجودين في الواقع ولهم حضور قوي في املؤلف، أو مؤسسة معينة أو رموز تاريخية أو أسطورية أو دينية أو قد يكون خاص  

 خصوصيته.ا، وقد يحمل في مضمونه الكثير من العبارات التي تش ي بعمق داللي له ذاكرة املؤلف، وقد يكون غامض  

ل اإلهداء في املنظور النقدي )) ممارسة اجتماعية داخل الحياة األدبية، يستهدف عبرها الكاتب مخاطب  
 
ا، ويشدد  ا معين  لقد شك

إليه   املهدى يخلو من قصدية، سواء في اختيار  األدبي قبل، وبعد صدوره. وعلى هذا األساس، فان اإلهداء ال ثرعلى دوره في إنتاج هذا األ

 . (36) ي اختيار عبارات اإلهداء وشكل ديباجته.((أو ف

 بصماته الواضحة، إذ يقول:  أحمد ومثل هذا النوع من اإلهداء ترك املرواتي عمار 

 ))ومن غيرك يستحق اختالفي  

 يا أنت التي اختصرت النساء جميعا في امرأة 

 ومن غيرك " عسل" ي 

 
(33)

 . 57، 1997بحث في نماذج مختارة، حسن محمد حماد، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -تداخل النصوص في الرواية العربية 
 . 26،  1996، منشورات شركة الرابطة، الدار البيضاء، 1البنية والداللة، عبد الفتاح الجحمري، ط -عتبات النص (34)
 . 42شعرية الحجب في خطاب الجسد ،  (35)
 . 199،  2009، دار الحوار، الالذقية،1عتبات الكتابة في الرواية العربية، عبداملالك اشهبون، ط (36)
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 ومن غيرك " بيبونا" ي 

 . (37) ((املرواتي

ا فيها، إن مثل هذا  اختصرت النساء جميع    واحدة ، فهو موجه إلى امرأة معينة، محددة، و يستوعب هذا اإلهداء أكثر من قراءة  

 ِّ
 وجودها أو باألحرى من تكون؟   التركيز على الجوانب اللفظية في عبارة اإلهداء هذه سيحملنا على التساؤل عن ماهية هذه املرأة وسر 

م املقربة  القلة  عمار  ربما  املرواتي  جيد    أحمد  ن  األ يدركون  لكن  زوجته،  إلى  موجه  اإلهداء  هذا  أن  لم  غلبا  ممن  القراء  من  ية 

 يسعفهم الحظ في معرفة خصوصية هذه املرأة في حياته سيتساءلون حتما عن ماهية وجودها وداللته.

اإلهداء هنا معان ا   يلقد حمل  أن  إال  إلى  متعددة،  وانه موجه  النساء  ولعل قوله:    امرأة لداللة واضحة  التي اختصرت  أنت  يا 

 على الرغم من انه لم يشر صراحة إلى ذلك بقوله: إلى امرأة أو ماشاكل ذلك.  إليه املهدى أوضح دليل على شخصية ا في امرأة جميعً 

او هذا ...أنت موسيقاي"    ويتكرر اإلهداء ذاته وبصيغة مقربة من اإلهداء السابق في اإلهداء الثاني الذي يذيل به نصه املرواتي

 "، إذ يقول:  البياض املحنك

 لـ" عسل" ي))

 تلك املوسيقا التي ستظل 

 عاطرة ولمعة في حياتي ... 

 ومن غيرها يستحق...! 

 . (38) ((املرواتي

األفضل لوجود مثل ن املوقع  إ، لذا ف(39)إن )) اإلهداء الخاص بالعمل ككل وهو إهداء يثبت على النسخة األولى قبل الطباعة.((

 .  أن املؤلف يقوم بعمل مقصود لذاتهفي الصفحة األولى من النسخة األولى قبل الطباعة، بمعنى  -جينيت بتعبير- هذه اإلهداءات هو

ف اإلهداء،  صيغة  الفتعال  املرواتي  من  مقصود  تشابه  فعل    واحدة شخصية    إليه   املهدى ثمة  هو  بذاتها  معينة  ألفاظ  وتكرار 

بنية نصية قائمة بحد ذاتها السيما وأن لهذا اإلهداء عالقة    ومن غيرك يستحق/ عسل مقصود كما في:   ليشكل من هذين االهدائين 

 قوية بما هو داخل النص، فهو جزء من املتن النص ي كما في قول الراوي:  

 عله  ل.. بل أنت عسل.. عسل أسطوري أنت. وسأج -))

 .  سأكتبها: أنت ) عسل( ي مجردا دائما، ولن اربط به أي حرف، وإذا ما أردت أن اكتب أنت عسلي

 وأعطيتها الورقة لتفهم ما اقصد فقالت :   -

 ملاذا ؟   -

 . (40)  ((ألني لأريد أن أشرك معك العسل الذي يعرفه الناس. -

فإهداء النسخة خالفا إلهداء ))أما النوع اآلخر من اإلهداءات فهو اإلهداء العام أو مايسمى بإهداء النسخ أو اإلهداء بالتوقيع  

 .(41) ألنه سيكتب اإلهداء بخط اليد وسيوقع أسفله.((  dedicateur" املهدى ال يدع مجاال للشك في هوية  ثراأل

في   سابقه  اإلهداء عن   ويختلف هذا 
 

أوال للمهدالتركيز  الفعلي  التواجد  أشخاص غير    ى  على  إلى  النسخ  إهداء  يجوز  ال  إذ  إليه، 

ذلك   أو ماشاكل  تاريخية  رموز  إلى  أو  بالفعل  بمزاج  موجودين  اإلهداء مقارنة  كتابة  فيها  يتم  التي  اللحظة  لحساسية  يستجيب  ))ألنه 

 .(42) هداء له، ويتصل بطبيعة الكتاب ونوعه اإلبداعي واملعرفي.((الكاتب وروحيته ودرجة ارتباطه بالشخص الذي ينوي كتابة اإل 

ْهدي بمعنى أن إهداء النسخ يتم عن طريق وجود تفاعل بين  
ُ
إليه وعالقة حميمية تربط االثنين، يكشف عنها اإلهداء   املهدى و   امل

 في العبارات التي يصاغ منها اإلهداء .

عمار   املرواتي  أدرج  يديه  أحمد  وقد  بخط  مباشرة،  الغالف  بعد  العنوان  أعلى  األولى  الصفحة  في  اإلهداء  هذا  السمة  -مثل 

يسرى ألعلى الصفحة، وهو إهداء شخص ي إلى الباحثة سوسن البياتي، وبشكل مائل ابتداء من الزاوية ال  -األساسية في هذه االهداءات

 إذ يقول :   

 إلى د. سوسن البياتي  ))

 هل يمكن للغة الوصول إلى إيحائية املوسيقا  

 
(37)

 . 5نان والجوائح . –آبو -بي 
 ، صفحة االهداء. 2009أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك ..!، د. عمار أحمد، ط، دار بعل، دمشق،  (38)
 . 112،  2001، الجمعية التعاونية للطباعة، توزيع دار الرحاب ، دمشق، 1وائل بركات، ط -، كرستين مونتاليبتي، تر: غسان السيد  -نحو شعرية منفتحة -جيرار جينيت (39)
 . 14.وينظر: انت موسيقاي،  96نان والجوائح ، –آبو -بي (40)
 . 40الكتابة الروائية عند واسيني االعرج،  (41)
 . 42شعرية الحجب في خطاب الجسد ،  (42)
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 مشاغل مرواتي أحدهذا 

 دمت أختا  

 .(43)  (( وناقدة أكاديمية مميزة .

 ويقول كذلك :  

 إلى   ))

 د. سوسن البياتي  

 أستاذة وناقدة 

 مع تقديري واحترامي  

 .(44)  (( 5/3/2009الخميس 

بين   القائمة  العالقة  ْهدي إذ يحدد هذا اإلهداء طبيعة 
ُ
انه يكشف عن    املهدى و   امل أهم مشاغل مرواته من جهة،   أحدإليها كما 

 .    -من منظور املرواتي –ناقدة أكاديمية مميزة / أستاذة وناقدة إليها في كونها:  املهدى ويحدد الدرجة الوظيفية التي يشغلها 

 إليه شرط ضروري   املهدى ويختلف هذا اإلهداء عن سابقته في خصوصية االسم املدرج في بداية هذه العتبة، فالتركيز على اسم  

يدلل على أن هذه النسخة مهداة  املهدى أن هذا الفعل من قبل و ملعرفة هويته، بعكس اإلهداء الخاص الذي اليشترط مثل هذا الفعل، 

الذي   املهدى ومن جهة أخرى نجد تاريخ اإلهداء وتوقيع    ا أخرى أهديت إلى أشخاص آخرين،إلى هذه الشخصية فقط وأن هناك نسخ  

دالة على أيقونة  شخصية    يجسد شكل  الطاغية على  املوسيقية  الهوية  لفاعلية  يرضخ  التوقيع  وهذا  املوسيقي،  كونه   املهدى السلم 

وموسيقي  ملحن   مميز  ا  املسموع/  ا  والنص  املكتوب  النص  بين  االنسجام  حالة  ميزته  التي  مرواته  في  حتى  املوسيقية  اهتماماته  وله  ا 

 داخلية للكتاب .املوسيقية بدرجاته السلمية الواضحة في األغلفة ال

 الخطاب التقديمي  •

هذا الخطاب من العتبات النصية املهمة، ذلك انه يعمل على استباق قرائي لنص لم يصل بعد إلى أيدي املتلقي، يهدف إلى   عدُّ ي

املإعادة تشكيل نص على تخوم نص سابق بهذا  إلى  فهوم يعد بمثابة ))بوصلة موجهة، فهو  القارئ  يهتدي بواسطتها  الجيدة ،  القراءة 

  على تفكيك وتركيب املتن املقروء(( لقراءة، رغم أنها قد تكون مساعدة  التي تجنبه كل شطط في التأويل والتقدير؛ ألنها عادة ماتوجه ا 

(45). 

مستويي القراءة ها تلك التي تتعلق بـ )) كيفيات تلقي النص األدبي والتعامل معه في  أبرز  يثير هذا الخطاب العديد من األسئلة و 

والتأويل لذلك عادة ماتتضافر جملة من املعطيات النصية على إيضاح سنن الخطاب وبلورتها باعتبار أن كل خطاب هو نمط تواصلي 

 
 
تفكيك يستدعي  خاص  نوع  متميز  من  كثير  ا  ذكرناها  التي  املعطيات  لهذه  وتعليق  ا  شرح  إلى  أي  الكالم  عن  كالم  إلى  الخطاب  ِّل 

ماتحو  ا 

 .(46) ن لنمطه وسننه.((صريحي

 
 
انه ))انطالق الخطاب في  أهمية هذا  الذي يشكل جهاز  ا من كونه عنصر  وتكمن  النص  املقدمة  ا عام  ا مقدماتي  ا من عناصر  إذ  ا، 

داخل  تبسيطها  للكاتب  يتأتى  ال  قد  التي  رموزه  بعض  وفك  األدبي،  بالجنس  اإلحاطة  في  مساهمتها  خالل  من  بالضرورة،  شرط  فيه، 

 .(47)  ..((النص.

ا أي ما يكتبه األديب بنفسه عن عمله ويعد من الخطابات الدالة والصادقة؛ فاملؤلف يدرج في هذا  وقد يأتي هذا الخطاب ذاتي  

ا حين ينبري ناقد آخر عن نصه واألسباب التي اخضتعه ملمارسة هذه العملية الكتابية، أو غيري    مايعرفه  النمط من الخطاب املقدماتي

وغالب   اطلع عليه  ماكتبهللكتابة عن عمل معين  إدراج  ويتم  تقريضية،  الخطاب  النوع من  مايكون هذا  األ -  ا  األولى   -غلبفي  الطبعة  في 

 للكتاب أو في الطبعات الالحقة وقد يحذف أو يرتأي املؤلف تغييره بآخر لناقد آخر.

الختالف مجرة    –إضاءة متأخرةدي لرعد فاضل بعنوان "  ، فهناك  خطاب نقأحمدنجدهما في مرواتي عمار    والنوعان كالهما

 " يقول فيه:   الكالم

 ا أو ضياء من ناحية، افهم...أو ل شد ظالمً أا في سرد قد يكون  ا مظلمً نصً   -هنا  -اثبت هذا التنوير في ظن مني بأني قد أؤلف))

 أ
ً

أو تضيق/ مساحة ملنطقة بكر وحرة من شأنها أن  على مساحة تتسع  فهم/ سرد يظن انه يمنحه حرية تأليف أكثر فاعلية، فضال

 
 نان والجوائح ، صفحة العنوان.   -ابو -بي (43)

 أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك ..!صفحة العنوان.  (44)
(45)

 .74عتبات الكتابة في الرواية العربية،  
 . 151-150، 1998، سبتمبر 19في شعرية الفاتحة ، جليلة الطريطر، مجلة عالمات في النقد، السعودية، ع (46)
 . 47هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل،  (47)
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تضعه خارج الطار السردي املتداول للرواية بأنماطها كافة، على الرغم من أن اجتراح "مرواة " فيه من الحيطة والحذر الكثير،  

 .(48)  ((ألن املؤلف إنما يضعنا هنا على تماس دائم مع الجذر اللغوي لهذه املفردة واعني "رواية".

 ففي هذا الخطاب نجد أمورا عدة يرتكز عليها الناقد ويتم تحديد قواعد الكتابة النصية، ومنها: 

ٍّ و  .1
حد  الرواية    جود  بين  جنس  -فاصل  أدبي  بوصفها  هذه    -اا  خاللها  من  تتماهى  التي  القصيرة  بالقصة  مقارنة  املؤلف  وشخصية 

 الحدود وتتقلص.

 ا . شد ظالم  أ لسرد قد يكون  االعتراف بأن هذا التنوير عبارة عن نص مظلم  .2

 ا بأن هذا التنوير قد جاء متأخر  االعتراف أيض   .3
 

  هذا التأخير بأن هذه املرواة من النصوص الدائمة القراءة والعودة إليها .ا معلال

أشد ما كان  ، يقول فيه: ))"الخروج من املعاطف " تجربتي في الكتابة الغيمياريةوهناك خطاب نقدي للمؤلف نفسه بعنوان "   .4

من معطف نجيب محفوظ، أو عبد الرحمن منيف، أو حنا مينا، أو الطاهر وطار، أو أن   أحمد يقلقني هو أن يقال خرج عمار 

اقيين   أكون امتدادا ملحمد خضير، أو محمود جنداري، أو يوسف إدريس، أو زكريا تامر، أو ...أو... من الكتاب العرب أو العر

 ... ، 

جميعا في الساحة، وما قيمة التميز بينهم بمعنى آخر ما قيمة أن اعد ضمن قائمة طويلة عريضة، حتى  ماذا سأفعل وهؤلء  

 وان كنت في موضع املدح، وأنا استطيع أن أكون رقما وحيدا في قائمتي إزاءهم؟  

 ... 

هنا جاءت وهي األهم  –من  واألكاديمية  الشخصية،  القراءات  ل  -بعد  الكلية  بالبنية  النحراف  بمشاكلة  فكرة  وذلك  لقص، 

 . (49) ((السرد، بالتوازي مع مشاكلة الشعر الذي اعرفه بأنه فن التكثيف في كالم متوتر...

إن هذا الخطاب التقديمي يمكن أن يعد بمثابة شهادة قدمها الكاتب طريقة كتابته للنص املرواتي، ومثل هذه الشهادات مهمة في  

 ا تام  قبل أن يستوي نص   الوقوف عند أهم املفاصل التي مر  بها النص
 

  بين أيدي القراء.ا وكامال

العتبة على النحو الذي يحقق حضور    ا وتجسيد  ا كلي  تشتغل هذه 
 

ا ، فالتصنيف االجناس ي الذي يثير إشكالية كبيرة ولبس  ا فاعال

ناقص   سيكون  واملضمون  املفهوم  وغامض  في  ولكي  ا  اللبس،  هذا  إزالة  إلى  املؤلف  يسع  لم  لو  الخطاب  ا  هذا  إدراج  من  الغاية  تحقق 

بد من مسعى يحققها ويكشف الغموض عنها، ذلك أن األنواع األدبية والسيما املستهجنة منها بحاجة إلى الكشف عنها ))   التقديمي ال

نعد التاريخ الداخلي  فاألنواع األدبية ليست جامدة أو نهائية اليمكن اإلضافة إليها، أو اليمكن تعديل حدودها وشروطها، بل يمكننا أن  

 
 

شك أن كل نص جديد مجدد يضيف لجنسه أو يستخدم إمكانات نوعه    في تاريخ النوع وحركة الجنس األدبي، واللألدب ذاته متمثال

يته  ا إمكاناتها، كما لو كانت لغته الخاصة وهو ا مغايرا للمألوف... ولكن املبدع حين يستخدمها يبث فيها الحياة، مجدد  ا جديد  استخدام  

 .(50)  الفردية، وليست لغة مشتركة بينه وبين غيره من الكتاب بل القراء.((

أنها تأتي في سياق سردي خاص ُينجز بعد   فالشهادة األدبية تعد بمثابة رؤية نقدية للكاتب نفسه حول األعمال التي قدمها، أي 

)) تبلور التجربة اإلبداعية، وهي اصدق من الحوارات واللقاءات الن صاحبها ينجزها بشكل حر مما يجعله  انجاز النص، فهي تأتي بعد  

د فيها .. لذلك تنهض الشهادات بوظيفة عملية في توجيه فعل التلقي ألنها تحمل خالصة التجربة ونوايا املؤلف املسؤول الوحيد عما ير 

 . (51)  وفلسفته في الحياة ومرجعياته الفكرية واإلبداعية واأليديولوجية.((

هذا   بإدراجه  القاص  فالكاتب/  الربط ضروري  املقدمة، فذلك ألن هذا  الشهادات  وبين  التقديمي  الخطاب  بين  ربطنا  كنا  وإذا 

إال لتحقيق غاية   التقديمي/النقدي لم يكن يسعى  املقدم، وهي سمة أساسية    واحدة الخطاب  العمل  الكشف عن مضمون  إلى  تهدف 

 من سمات تحقق شرط الشهادة األدبية .  

 
 
ا من ا بالنص املكتوب/ املرواة، بدء  ا كلي  في هذا الخطاب/ الشهادة سنجد ثمة أمور يسعى الكاتب إلى الكشف عنها، وترتبط ارتباط

اآلخر أثار هو  الذي  تفسير ا وغموض  لبس    العنوان  إلى  يحتاج  ذاته عنوان موارب  بحد  الغيميارية  الكتابة  أو  املعاطف  فالخروج من  ا، 

أما الجزء الثاني  وتأويل، فالجزء ا  ألول يقترب من املقولة "الخروج من معطف كوكول" الدالة على التقليد واالرتكان إلى مايقوله الغير. 

 فهو يحمل داللته الغامضة.

املختلفة،  الكتابة  هذه  إلى  دفعته  التي  واألسباب  املرواة  لديه فكرة  خلقت  التي  األولى  التأسيسية  البدايات  إلى  ذلك  بعد  ينتقل 

 حديث عنها بشكل تفصيلي وظاهرة انوجادها ومميزاتها.  وال

 
 . 97نان والجوائح ،  -ابو -بي (48)
 .   86أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك..!،  (49)
 . 18،  2007، دار أزمنة ، عمان ، 1بنية الرواية القصيرة ، محمد عبيدهللا، ط -الرواية القصيرة في األردن وفلسطين (50)
 . 154الكتابة الروائية عند واسيني األعرج،  (51)
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  أحمد إن اإلجابة عن األسئلة التي يتم طرحها عن إمكانية اإلفادة من هذا الخطاب املقدماتي هي حلًّ ملعضلة الكتابة عند عمار  

 
 

العاميار وصوال عليها  أطلق  كتابة نصوص  فالتميابتداء من  لديه،  املرواتي  االنجاز  ما حقق  إلى  واإلصرار عليهما هما من   واالختالف  ز 

ا عن مؤسس ي الرواية الحديثة من الغرب ا نصب عينيه التفوق واالنفراد في هذا املنجز بعيد  األسباب التي دفعته إلى هذا املنجز واضع  

دوم   يقلقه  ماكان  وهو  والعراقيين،  محفو والعرب  نجيب  معطف  من  خرج  بأنه  فيه  سيتهم  نص  كتابة  جدوى  ما  إذ  محمود  ا،  أو  ظ 

الذي غدا عنوان   ابتكار منجزه  إلى  القلق قاده  ؟ هذا  أراده محقق  جنداري وربما موباسان وأالن بو وغيرهم  للتميز والتفرد كما  ا بذلك  ا 

 النصية كما أطلقت هذه التسمية على رواد الشعر الحر قبله . سمة األولية أو مايمكن ان نطلق عليها بالريادة 

  جاء هذا الخطاب مهما
 

لذا تعد هذه ا في األوساط األدبية آنذاك، ا حاد   ونقاش  في الكشف وإبراز الزوايا املظلمة من نص أثار جدال

 العتبة من العتبات املهمة والضرورية ووثيقة مهمة لرؤية الكاتب.
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Abstract: Modern critical methodologies have been considerate of new theories and visions, ideas, and texts. As 
a result, they focused on reading the whole text especially the information that surrounded it and was a part of 
it.  This study tries to study the main thresholds that surround the text and fence it in an adequate reading on 
the propositions of Gerard Genette on his thresholds; he has the greatest credit for defining and determining 
textual thresholds.  
This study aims to read a new text that mixes narration and music in a process of divisions' cross-pollination 
between the two arts to form text as the founder, Ammar Ahmed Al-Saffar, called it Al-Marwa. It was necessary 
for the researcher to root this text and read it carefully to understand the meaning surrounding the text. This 
reading will help the researcher to understand the limitation, foundations, features, and characteristics 
especially those related to thresholds, and how to read them using the analytical textual method as long as the 
main text is the main point of the study. 
The research focuses on the most important thresholds employed by the Marwati Ammar Hamad as they shape 
the main point in the text however they were used, and it is as follows: title, dedication, cover, and presentation 
speech.  

Keywords: Poetry; thresholds; Marawi; Ammar Alsaffar.  
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