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ملخّ ص

هيــدف هــذا البحــث إىل التعريــف بالعتبــات النصيــة ،ثــم تطبيــق تقنياهتــا عــى روايــة إنجليزيــة حــازت
عــى جائــزة البوكــر ،وجائــزة ديفيــد كوهــن يف عــام  ،2011وهــي روايــة «اإلحســاس بالنهايــة» للروائــي
الربيطــاين جوليــان بارنــز.

ومــن خــال هــذا البحــث ســندرك أمهيــة العتبــات النصيــة ودراســتها ،بصفتهــا أبوا ًبــا تدخلنــا يف غياهــب
النــص ودهاليــزه ،وتعطــي لنــا معنًــى أو فكــرة عا ّمــة نخــرج هبــا عــن الكتــاب قبــل قراءتــه.
وتطــور حدي ًثــا ،بعــد أبحــاث كثــرة ودراســات ســيميائية ونفســية
وقــد جــاء مفهــوم العتبــات النصيــة
َّ

للصــور واأللــوان والكتابــات ،ممــا َّ
غــذى العتبــات النصيــة وأبــرز أمهيتهــا يف قــراءة النصــوص ،وامتــاك
مفاتيحهــا ،والكشــف عــن دالليــة النــص اجلامليــة والنفســية التــي تدعــو القــارئ إىل اقتحــام النــص.
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Abstract

This paper aims to introduce para-texts in literature and apply their techniques on the English novel titled, “The Sense of an Ending” by British novelist Julian Barnes. The novel won the poker prize and the David Cohen prize
in 2011.
Through this paper, we will recognize the importance of para-texts and study
them as the doors that lead us to the core of the text, and give us a general
meaning or idea about the book before reading it.
The concept of para-texts is modern and has developed after many researches, semiotics and psychological studies of images, colors and writings. Thus
feeding the para-texts and their importance in reading texts and possessing
their keys invites the reader to break into the text.
Keywords: Para-texts, Semiotics, Novel, Julian Barnes, The Sense of an
Ending
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مقدّ مة

لقــد خلــق مصطلــح ( )ParaTextsجـ ً
كأي مصطلــح أجنبــي تتــم
ـدل واس ـ ًعا لــدى النقــاد العــرب ،فهــو ّ

ـاص،
فســمي بالنــص املــوازي ،والنــص املحــاذي ،والنــص الالحــق ،واملنـ ّ
ترمجتــه ،يواجــه بعــض التحريفــاتُ ،
الذهنــي ،فــا تلتبــس
والعتبــات النصيــة ،وغــر ذلــك مــن التســميات ،ولكــن حلســن احلــظ يبقــى املفهــوم
ُّ

داللتــه.

ويعــرف جينيــت العتبــات النصيــة ،أهنــا« :كل مــا جيعــل املدخــل؛ الــذي يتيــح للجميــع فرصــة االختيــار
ّ

أيضــا« :مــا حييــط بالكتــاب مــن ســياج أويل وعتبــات
والدخــول إىل عــامل الكتــاب أو الرتاجــع عنــه» .1وهــي ً

لغويــة وبرصيــة» .2ويــرى برنــار فاليــت أنــه« :قبــل الدخــول يف عــامل النــص الداخــي ،ال بــد مــن اإلحاطــة

باملمهــدات التــي تســلمنا إىل مــا بعدهــا».3

أمــا زيتــوين ،والــذي ترمجهــا بلــوازم النــص ،فيقــول« :لــوازم النــص :يتكــون األثــر األديب مــن نــص،

هــو عبــارة عــن مجــل متتاليــة ذات مع��نًى ،وهــذا النــص ال يظهــر عار ًيــا ،بــل ترادفــه جمموعــة مــن اللــوازم
املســاعدة التــي حتيــط بــه وتعرفــه وتســهل اســتقباله واســتهالكه لــدى مجهــور الشــعراء ،فلــوازم النــص هــي مــا

جتعــل النــص كتا ًبــا بنظــر اجلمهــور».4

وهــذا يعنــي أهنــا« :عالمــات دالليــة تــرع أبــواب النــص أمــام املتلقي/القــارئ وتشــحنه بالدفعــة الزاخــرة

بــروح الولــوج إىل أعامقــه ،ملــا حتملــه هــذه العتبــات مــن معــان وشــيفرات هلــا عالقــة مبــارشة بالنــص ،تنــر
دروبــه ،وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــات هلــا ســياقات تارخييــة ونصيــة ووظائــف تأليفيــة ختتــزل جان ًبــا مركز ًّيــا مــن

منطــق الكتابــة».5

إ ًذا نستشــف ممــا ذكــر آن ًفــاَّ ،
أن العتبــات النصيــة متثــل املداخــل واإلرهاصــات التــي جتــذب القــارئ أو تنفــره،

وال تقتــر عــى اللغــة املكتوبــة فقــط ،وإ َّنــا تتضمــن اللغــة البرصيــة ومــا يعرتهيــا مــن ألــوان ورســومات ومــا

شــابه ذلك.

والعتبــات النصيــة مــن لفظهــا نســتطيع أن نشــبهها بالعتبــة التــي تقبــع أمــام البــاب الــذي يلــج منــه القــارئ إىل

الكتــاب ،فحــن يذهــب قــارئ إىل مكتبــة ،خيتــار البــاب الــذي يعجبــه ،بزخارفــه وتفاصيلــه ،وذلــك وفــق ثقافتــه
االجتامعيــة أو الفكريــة ،فليــس هنــاك بــاب يشــدّ أكثــر مــن بــاب ،فللكالســيكي نظــرة ختالــف احلداثــي،
1- Gérard Genette, Seuils, p. 7.

 -2املرجع نفسه ،ص .13
 -3نعيمة فرطاس ،نظرية املتعاليات النصية عند جريار جينيت وتطبيقاهتا لدى بعض الدارسني العرب املحدثني (بسكرة :جامعة حممد خيرض،
 ،)2011ص .74
 -4لطيف زيتوين ،معجم مصطلحات نقد الرواية :قاموس عريب ،إنجليزي ،فرنيس (بريوت :مكتبة لبنان ،)2002 ،ص .139
 -5نورة فلوس ،بيانات الشعرية العربية من خالل مقدمات املصادر الرتاثية (اجلزائر :جامعة مولود معمري ،)2012 ،ص .13
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وللرســام نظــرة ختالــف العا ّمــي ،ولكــن ،هــو مدخــل ً
أول وآخـ ًـرا.
وال شــك َّ
أن املدخــل يوحــي بأفــكار صاحبــه ،وبالتــايل يوحــي باألمــور التــي يناقشــها وتعـ ّـرض هلــا النــص،

فالعتبــات مــن هــذه الناحيــة هــي رمــوز تفــكك معنــى املؤلــف وختتزلــه وتكثــف أفــكاره ،وعليــه ،يقــوم القــارئ
أو املتلقــي بأخــذ املؤ َّلــف أو تركــه.
وقــد ُقســمت العتبــات النصيــة إىل قســمني ،فإمــا أن يكــون النــص حمي ًطــا ،وإمــا أن يكــون فوق ًّيــا.

أ -النــص املحيــط :هــو كل مــا يتعلــق بالنــص وينــر معــه يف زوايــاه 6وحييــل القــارئ إىل مجلــة مــن التقنيــات
الطباعيــة املســتندة إىل تلــك العالقــة التقاعديــة بــن املؤلــف والنــارش ،فيغــدو النــص ممــا يقــع حتــت املســؤولية
املبــارشة واألساســية للنــارش ،مثلــا خيــص إخــراج الكتــاب مــن خطــوط مســتعملة وصــور مرفقــة بالغــاف،
وعناويــن ،وحتــى نــوع الــورق الــذي يســتطبع بــه الكتــاب 7وهــذا يشــمل اســم املؤلــف والصــور أو الرســوم

التــي يضمهــا غــاف الكتــاب الشــعري ،أو تلــك التــي تنــر مصاحبــة للنــص ،أو حمايثــة لــه ،وعنــوان املجموعــة
الشــعرية التــي تضــم النــص أو عنــوان النــص نفســه ،أو العناويــن الفرعيــة الداخليــة ،وكلمــة النــارش عــى ظهــر

الغــاف أو النصــوص املحيطــة الداخليــة ،مثــل عبــارات اإلهــداء وعبــارات التقديــم ،واهلوامــش ،والتذييــل،

ومــكان نــر النــص وزمانــه.8

ب -النــص الفوقــي :وتنــدرج حتتــه مجيــع اخلطابــات املوجــودة خــارج الكتــاب ،فتكــون متعلقــة يف فلكــه

كاالســتجوابات ،واملراســات اخلاصــة ،والتعليقــات ،واملؤمتــرات ،والنــدوات .9وقــد يكــون نرش ًّيــا؛ أي مــا يقــع
عــى عاتــق النــارش كاإلشــهار ودار النــر واإلعالنــات ،أو تأليف ًّيــا .وينقســم التأليفــي إىل عــا ٍّم يتم َّثــل يف

وخــاص
اللقــاءات الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيــة واحلــوارات واملناقشــات والنــدوات والقــراءات النقديــة.
ٍّ
قــد يكــون رس ًّيــا كاملراســات بــن الكاتــب وقرائــه ،أو محيم ًّيــا كمحــاورة الكاتــب لذاتــه ،يف شــكل مذكــرات
يوميــة أو نصــوص قبليــة.

دراسة العتبات النصية يف رواية «اإلحساس بالنهاية»

أ -عتبة الفضاء النيص (الغالف)

ُيقصــد بــه احليــز الــذي تشــغله الكتابــة بوصفهــا أحر ًفــا طباعيــة عــى مســاحة الــورق ،ويشــمل طريقــة

تصميــم الغــاف.10

 -6خالد حسني ،يف نظرية العنوان :مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة النصية (دمشق :دار التكوين ،)2007 ،ص .38
 -7لعموري الزاوي ،أشغال امللتقى الدويل الثالث يف حتليل اخلطاب ،يف تلقي املصطلح النقدي اإلجرائي (اجلزائر) ،ص .27
نموذجا» ،جملة جامعة النجاح لألبحاث ،ج ،21
 -8عبد الرحيم محدان« ،النص املوازي يف جتربة فدوى طوقان الشعرية :اخلطاب التقديمي
ً
( .)2007ص .269
 -9عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص (اجلزائر :منشورات االختالف ،)2008 ،ص .49
 -10محيد محيداين ،بنية النص الرسدي (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1993 ،ص .55
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إن غــاف الكتــاب يعطــي انطبا ًعــا حيو ًّيــا أول ًّيــا .11كــا أنــه يم ّثــل العتبــة البرصيــة األوىل التــي تقــع عــن

القــارئ أو املتلقــي عليهــا ،ويشــكل أمهيــة كبــرة ملــا حيتويــه مــن الرســومات والصــور والعنــوان واســم املؤلــف
وغــر ذلــك مــن اإلشــارات التــي حتمــل معــاين عــن حمتــوى املؤ َّلــف.
ـرا يف وعــي املتلقــي ،كالرســومات واللوحــات والصــور الفوتوغرافيــة؛
وال شــك أن الصــورة تلعــب ً
دورا كبـ ً

ألن اإلنســان معتــاد عــى الصــور ،فهــو يرتجــم كل مــا ُيقــال إىل صــور ذهنيــة ،باإلضافــة إىل أن تشــكل وعيــه
اللغــوي ،يبــدأ بقدرتــه عــى تفســر مــا ُيقــال ،وموضعتــه يف الدمــاغ عــى شــكل صــور ،وقــد «أصبحــت الصــور

الوســيلة املركزيــة للمعلومــات ،وأصبــح دور اللغــة وســيلة للتعقيــب والتفســر».12

كــا أن الصــور الفوتوغرافيــة نتيجــة ُمبتَدَ عــة لسلســلة مــن اخليــارات الفنيــة ،واجلامليــة ،والذاتيــة ملؤلفهــا
ولذلــك فــإن إغفــال جــزء مــن التفاصيــل كالغــاف ومــا حيتويــهُ ،يعــد قــراءة ناقصــة للمؤ َّلــف واملؤ ِّلــف»

13

فالصــورة املرئيــة عــى غــاف الكتــاب تعطــي القــدرة عــى إنشــاء إشــارات عاطفيــة وفوريــة أقــوى ممــا يمكــن

أن خيلقــه جــزء مــن النــص».14

كبريا ،ويستطيع أن يعرب عن النفسية ومكنوناهتا.
أما فيام يتعلق باللون ،فإنه يلعب ً
دورا سيميائ ًّيا ً

ونجــد أن هنــاك شــعو ًبا كالباتــاق ،يرمــز اللــون بالنســبة هلــم إىل احليــاة ،فهــو أمــر مهــم جــدًّ ا هلــم ،ودونــه

تصبــح احليــاة ال معنــى هلــا.15

ويف الروايــة التــي ندرســها ( )The sense of an endingنالحــظ يف صفحــة الغــاف أهنــا حتتــوي عــى

صــورة رماديــة كُتــب عليهــا اســم املؤلــف وعنــوان الروايــة واســم جائزتــن حصــل عليهــا ،وهــي جائــزة ديفيــد

كوهــن ،والتــي تعطــى كل عامــن ألديــب مــا ،وجائــزة البوكــر ،وقــد حصــل عليهــا جوليــان بارنــز يف عــام

.2011

إن الصــورة عــى الغــاف لســبعة مــن فتــات متطايــر لزهــرة نفاثــة ال تصمــد أمــام نفحــة هــواء بســيطة

جــدًّ ا ،وهــو مــا يتطابــق مــع الشــخصية املحوريــة يف الروايــة؛ شــخصية أنتــوين ويبســر ،فهــو شــخصية عديمــة
الشــخصية! مرتبــك دائـ ًـا ،وليــس حمــدَّ ًدا ،وليــس لــه مســلك واضــح يف احليــاة ،فــإذا اختــار مســلكًا كان شــا ًّذا،
وهــو مــا يــدل عليــه الفتــات املتطايــر الــذي ليســت لــه جهــة مع ّينــة.

11- Rambsy, Howard II, “Re-presenting Black Boy: The Evolving Packaging History of Richard Wright’s
Autobiography”. Southern Quarterly, 46:2.
12- Kress, G. and Van Leeuwen, T., Reading Images, p. 38.
13- Goldstein, B. M. (2007). “All photos lie: Images as data”, in G. C. Stanczak (Eds.), Visual research
methods: Image, society, and representation, pp. 61-81.
14- Rodriguez, L. and Daniela V. D., The Levels of Visual Framing, pp. 48-65.
15- Situmorang, Y. J., Semiotics Analysis on Color Symbols in Tobanese Batak, p. 4.
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وعندمــا ســألته فريونــكا :إىل أيــن ســنميض يف عالقتنــا؟ أجاهبــا بســؤال :وهــل مــن املفــرض أن تقودنــا إىل

أيضــا إىل الفتــات
مــكان مــا؟ وبعــد جــدال بســيط ،قالــت لــه فريونــكا « :أنــت جبــان جــدًّ ا» .16وهــذا يعيدنــا ً
املتطايــر بفوضويــة ،فويبســر ضائــع ال يــدرك مــن هــو ،وال يشــعر باالســتقرار حيــث اختتمــت الروايــة بعبارتــه:

«هنــاك عــدم اســتقرار عظيــم».17

ونستطيع أن نقول إن ويبسرت هو هذه الزهرة النفاثة اهلشة ،والذي تآكل وتطاير بعودته إىل ماضيه.

وبالنســبة للــون الغــاف ،فــإن الصــورة األصليــة بــا الكتابــة فوقهــا ،رماديــة ضبابيــة وفيهــا يشء مــن

ـع أحــداث الروايــة التــي تتكــئ عــى املــايض الــذي ال يمكــن التأكــد منــه – َوفــق
االصفــرار ،وهــو مــا يتناغــم مـ َ
ـخ بالنسـ ِ
ـبة لــه كــا قـ َ
ـال صدي ُقــه املنتحـ ُـر أدريــان ،وتبنَّــى ويبســر مقال َتــه « :التاريـ ُ
ويبســر – فالتاريـ ُ
ـن
ـخ هــو اليقـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مــع
التوثيــق» .18إذًا فقــد يرمــز اللــون
النقطــة التــي تلتقــي فيهــا
نقــص
الــذي يتو َّلــدُ عنــدَ
عيــوب الذاكــرة َ
ُ
الضبــايب واللــون املصفــر للــايض الــذي يصنعــه اإلنســان بنفســه ويقتنــع بــه ،بســبب عــدم قدرتــه عــى التذكــر،

كــا أنــه يرتبــط بالغمــوض الــذي يعشــقه ويبســر.

واللــون الرمــادي لــون يشــر إىل الوســطية التــي كان يتم ّثلهــا أنتــوين ويبســر ،فهــو عالــق بــن نعــم وال،

وال هيمــه ســوى العيــش بســام .ويلتقــي هــذا اللــون الضبــايب مــع اللــون األســود ،حيــث يشــعر الناظــر أن

اللــون األســود جــاء بعــد الضبــايب ،وقــد اختــر اللــون األســود هنــا ليــدل عــى املســتقبل املبهــم ،أو املســتقبل

أيضــا إىل النــدم الــذي اعــرى أنتــوين
املخــرع أو
الســوداوي الــذي سينشــأ مــن املــايض
َ
املتصــور ،ويشــر ً
َّ
ويبســر وأعــاده إىل ماضيــه ،ويتمثــل يف الرســالة التــي كتبهــا ر ًّدا عــى رســالة صديقــه أدريــان التــي يســتأذن

فيهــا ويبســر حــول عالقــة عاطفيــة أصبحــت جتمعــه مــع حبيبــة ويبســر الســابقة فريونــكا.

وكتــب ويبســر رســالة يتمنــى فيهــا اجلحيــم ألدريــان وفريونــكا ،وطلــب فيهــا أن يذهــب إىل أمهــا الســيدة

فــورد؛ ألهنــا حذرتــه مــرة منهــا .19وبعــد انتحــار أدريــان تــرك مذكــرات ،وعندمــا حــاول ويبســر احلصــول

عليهــا بــدأ املــايض الســحيق ينهشــه ،وعــاد يعــض أصابعــه مــن النــدم؛ ألنــه طلــب مــن أدريــان أن يذهــب إىل
أم فريونــكا؛ ألن أم فريونــكا بعــد ذلــك أنجبــت طفـ ً
ـا! وعــى مــا يبــدو أنــه طفــل أدريــان؛ ولذلــك انتحــر،
وحتمــل ويبســر مســؤولي َة ذلــك.

ولكــن ،يف طبعــة أخــرى ،نرشهتــا ( )Vintage Booksيف نيويــورك ،نجدهــا حتمــل غال ًفــا ،وهــو عبــارة عــن

أيضــا ،ولكــن ُرســمت عليــه بيضــة! فــا عالقــة البيضــة بالروايــة؟
لوحــة ،يســودها اللــون الرمــادي ً

 -17املرجع نفسه ،ص .142
 -18املرجع نفسه ،ص .56
 -19املرجع نفسه ،ص .90

16- Barnes, J., The sense of an ending, p. 34.
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عندمــا كانــت العالقـ ُة بــن ويبســر وفريونــكا جيــدة ،أخــذت فريونــكا ويبســر لتعرفــه إىل عائلتهــا ،ونــام ليلــة
يف بيتهــم ،وعندمــا اســتيقظ ،مل يكــن يف البيـ ِ
ـر البيــض يف املطبــخ،
ـت ســواه ،والســيدة فــورد؛ التــي كانــت حتـ ّ

وحينهــا ،قامــت الســيدة فــورد بتحذيــر ويبســر مــن فريونــكا ،فهــل نشــأت عالقــة بــن ويبســر والســيدة فــورد؟
وبخاصــة أهنــا ابتســمت لــه حــن أراد العــودة لديــاره ،وقــد وصــف املؤلــف ابتســامتها بشــكل مريــب ،قائـ ً
ـا
عــى لســان ويبســر« :ابتســمت يل كــا لــو كنــا نخفــي رسا» .20كــا أن بارنــز يف بدايــة روايتــه ،يذكــر عــى لسـ ِ
ـان
ًّ
ـارا يتصاعــد مــن حــوض رطــب ُألقيــت فيــه مقــاة ســاخنة مــع ضحكــة» .وهــذه املقــاة
ويبســر« :أتذكــر بخـ ً
ـض قــد ُأعــد فيهــا ،وف ًقــا لنــص آخــر يف الروايــة « :كانــت بقايــا البيضــة املكســورة مــا تــزال يف املقــاة،
كان البيـ ُ
وبالمبــاالة قلبتهــا يف ســلة النفايــات ،ثــم رمــت املقــاة الســاخنة يف احلــوض الرطــب حتــى نصفهــا ،فارتفــع

املــاء وصعــد البخــار بســبب ذلــك ،وضحكــت الســيدة فــورد «فلــاذا يبــدأ الروايــة بتذكــر هــذه التفاصيــل إذا مل

إملاحــا إىل يشء يفــك لغــز الروايــة؟
تكــن ً

وإذا كان األمــر كذلــك ،فلــاذا يغضــب أدريــان مــن ذلــك؟ وملــاذا ينتحــر؟ ومــا عالقتــه إذا أقامــت أ ُّم
أيضــا عالقــة معهــا؟ وهــل محلــت منــه؟ هــل نشــأت عالقــة
فريونــكا عالقــة مــع ويبســر؟ وهــل أقــام أدريــان ً

بــن ويبســر والســيدة فــورد ،أو بــن أدريــان والســيدة فــورد أصــا؟

وربــا مل يكــن ذنــب ويبســر ســوى طلبــه مــن أدريــان أن يذهــب إىل أم فريونــكا ،وهنــاك أقــام أدريــان عالقــة

معهــا ،فهــل حــدث هــذا؟

إن الغــاف الثــاين ،والــذي حيتــوي عــى بيضــة ،يــرك العديــد مــن التســاؤالت التــي ربــا لــن تكــون لــو مل
أيضــا األمهيــة الشــديدة للغــاف ،والــذي يعطــي حبـ ً
ـا متينًــا لفهــم النــص،
ترســم البيضــة .ومــن هنــا تظهــر ً
ويــرك العديــد مــن التســاؤالت التــي يفرسهــا القــراء وفــق أمزجتهــم ،باإلضافــة إىل حتويــل موقــف عــادي يف
الروايــة إىل موقــف حمــوري أســايس قامــت عليــه.
ب -عتبة العنوان

أيضــا ،فالباحــث
قــال أهلنــا إن املكتــوب يعــرف مــن عنوانــه! فالعنــوان يعــد كلمــة مفتاحيــة مهمــة وتصنيفيــة ً

عــن كتــاب فيزيائــي ،ســيقرص بحثــه عــى العناويــن التــي تشــر إىل احلقــول الفيزيائيــة ،ولــن يبحــث يف كتــب
هلــا معــان جمازيــة أو لغويــة ،وكذلــك الباحــث عــن كتــب بيولوجيــة لــن يلتفــت إىل كتــب تتعلــق عناوينهــا
بالنســبية والكــم.

إذن فالعنــوان دليــل مــن أدلــة املتلقــي ومرشــد لــه عــى حمتــوى الكتــاب ،وإذا أردنــا اخلــوض يف العناويــن

ملخصــا اختزال ًّيــا يف كلمــة أو بضــع كلــات عــن حمتــوى الكتــاب بأكملــه ،كعنــوان
األدبيــة ،ســنجدها تقــدم
ً
20- Barnes, J., The sense of an ending, p. 30.
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روايــة دوستويفســكي «اجلريمــة والعقــاب» والتــي تتحــدث عــن جريمــة ارتكبهــا راســكولنيكوف ،وعــاش عقا ًبــا

نفسـ ًّيا ال ُيتخيــل ،أو الســرة الذاتيــة جلــرا إبراهيــم جــرا «البئــر األوىل» والتــي يــدل عنواهنــا «البئــر» عــى نــوع

مــن الظــام والظلــم ،كــا أنــه اســتدعاء ملــا حــدث مــع يوســف عليــه الســام؛ الــذي رمــاه إخوتــه يف البئــر،
والكلمــة الثانيــة يف العنــوان «األوىل» تشــر إىل أوىل مراحــل طفولتــه ،ونســتنتج مــن العنــوان أنــه يتحــدث عــن

طفولــة شــقاء وتعــب وقســوة ومــرارة.

وللعنــوان وظائــف أربــع اقرتحهــا جينيــت؛ لتمييــز العنــوان ممــا تبقــى مــن أشـ ِ
ـكال اخلطــاب ،وهــي :التعيينيــة،

والوصفيــة ،واإلحيائيــة ،واإلغرائية.

وتعرفــه؛ ولذلــك هــي« :وظيفــة إلزاميــة يتــم بموجبهــا
نبــدأ بالتعيينيــة :وهــي التــي تس��مِّي العمــل ومتيــزه
ّ

تعيــن العنــوان نصــه وحتديــد هويتــه ،غــر أهنــا ال تنفصــل عــا تب��قَّى مــن الوظائــف؛ وذلــك يعــود إىل أهنــا
حتيــط باملعنــى ،ودائمــة احلضــور».21

أمــا الوظيفــة الوصفيــة واإلحيائيــة ،فهــا قريبتــان مــن بعضهــا؛ ولذلــك دجمهــا جينيــت يف بــادئ األمــر ،ثــم

فصلهــا ،22وربــا كان ليــو هــوك يعنــي الوصفيــة عندمــا عـ ّـرف العنــوان أنــه« :جمموعــة مــن العالمــات اللســانية،

ـجع القـ ّـراء عليــه» .23وإذا تأملنــا تعريــف هــوك نجــد أنــه يــرى العنــوان
التــي تعلــن عــن فحــوى النــص وتشـ ّ
واص ًفــا للنــص ومتاب ًعــا لــه ،ويشــدد عــى أمهيتــه لــدى القـ ّـراء؛ ألنــه يمثــل حتفيـ ًـزا هلــم ،ونســتطيع أن نــدرك

ذلــك مــن خــال تولســتوي عــى ســبيل املثــال ،الــذي أطلــق عــى روايتــه اســم «البعــث» والتــي تتحــدث عــن

وصمــم عــى التكفــر عــن أخطائــه،
الرجــل النبيــل الــذي يدعــى ديمــري نيكلينــدوف ،والــذي أيقظــه ضمــره
ّ
ِ
حتريــر
فــوزع أراضيــه عــى الفقــراء ،وبقــي مــدة طويلــة جيهــد نفســه ويســافر مــن مــكان آلخــر مــن أجــل
ماســلوفا ،الفتــاة التــي ظلمهــا قبــل ســنوات عديــدة ،كــا أنــه مل يســاعدها بدافــع العاطفــة املشــبوبة؛ ألنــه كان

أيضــا .واعتــر تولســتوي ذلــك
يــدرك أهنــا ســتتزوج ســواه ،ومــع ذلــك بقــي يســاعدها ،ويســاعد غريهــا ً
بع ًثــا لنيكلينــدوف مــن حياتــه الســابقة املكدســة حــول األنــا ،إىل حيــاة جديــدة خمتلفــة كل ًّيــا تتبلــور حــول
ـمي الروايـ َة «األرســتقراطي النبيــل» إال أنــه أراد وص ًفــا
مســاعدة املظلومــن ونــر الفقــراء .وكان بإمكانــه أن يسـ َ
حقيق ًّيــا وجاذ ًبــا للروايــة ،فسـ ّـاها «البعــث».

أمــا الوظيفــة اإلحيائيــة فتعنــي أن ال ُعنــوان ليــس كاش ـ ًفا للمعنــى بقــدر مــا يعمــل عــى توليــده بعــد إعــال

ذهــن القــارئ؛ ليســتنتج فحــوى النــص.

والوظيفــة األخــرة حســب جينيــت وهــي اإلغرائيــة ،تتمثــل يف جــذب القــارئ وإغرائــه وحثــه عــى اقتنــاء
 -22املرجع نفسه ،ص .90

21- Gérard Genette, Seuils, p. 88.
23- Heok, L., La marque du titre, p. 17.
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الكتــاب ،بعــد إثــارة فضولــه حولــه ،غــر أن هــذه الوظيفــة وإن كانــت مهمــة ،إال أهنــا فقــرة ،فهــي« :ترتبــط –
إذا كانــت موجــود ًة – بالوظيفتــن؛ الوصفيــة واإلحيائيــة».24

أمــا أنــواع العناويــن فكانــت :العنــوان احلقيقــي ،وهــو العنــوان األصــي ،بطاقــة تعريــف متنــح للنــص هو ّيتــه

25

والعنــوان الفرعــي ،ويــأيت بعــد العنــوان الرئيــي؛ لتكملــة املعنــى ،وقــد يكــون عناويــن املباحــث والفصــول.
ـتخالف العنــوان احلقيقــي
والعنــوان املزيــف ،وهــو مــا يوجــد بــن الغــاف والصفحــة الداخليــة ،ومهمتــه اسـ
ُ
إذا ُفقــد الغــاف .والعنــوان التجــاري ،وهــو أكثــر مــا يكــون يف الصحــف واملجــات لشــد انتبــاه األشــخاص؛
ووظيفتــه جتاريــة .واإلشــارة الشــكلية ،وهــو العنــوان الــذي يميــز جنــس النــص مــن باقــي األجنــاس،

كاملرسحيــة والروايــة والقصــة وغــر ذلــك.

وبالنســبة للروايــة التــي ندرســها ،فــإن العنــوان األصــي هــو ( )The sense of an endingوليــس

هنــاك عنــوان فرعــي ،أمــا العنــوان التجــاري فهــو الكتابــة عــى الغــاف األمامــي :حائــز عــى جائــزة

ديفيــد كوهــن .وعــى الغــاف اخللفــي :حائــز عــى جائــزة مــان بوكــر .وهــي جائــزة عامليــة .وقــد كُتــب
هــذان العنوانــان إلبــراز أمهيــة املؤ َّلــف واملؤ ِّلــف ،وللفــت انتبــاه الق��رّاء إىل الكتــاب ،فيثــر ذلــك يف نفوســهم
فضـ ً
ـول وح ًّبــا لقــراءة الروايــة التــي حصــدت جائزتــن يف عــام واحــد .باإلضافــة إىل وجــود اإلشــارة أو العنــوان

الشــكيل ،وهــو الــذي حيــدد نــوع العمــل األديب ،ويف حالتنــا هــذه ،فهــي روايــة.

أمــا العنــوان األســايس ،فلــه إشــارات عميقــة تتصــل بالنــص ،فقــد تضمنــت الفقــرات األخــرة يف الروايــة،
قــول ويبســر حمدّ ًثــا نفســه« :أنــت تنطلــق نحــو هنايــة احليــاة ،ال ،ليــس احليــاة نفســها ،وإنــا مــن يشء آخــر:
هنايــة أي احتامليــة لتغيــر تلــك احليــاة».26

وكــا ذكرنــا ســاب ًقا ،إن الروايــة تتكــئ عــى املــايض بشــكل رئيــس ،واملــايض بحــدّ ذاتــه بدايــة النهايــات.
أيضــا أن العنــوان حيتــوي عــى ( )Senseوليــس ( )Feelفلفظــ ُة ( )Senseتشــر إىل اإلحســاس،
ونالحــظ ً

واإلحســاس يرتبــط باحلــواس اخلمــس ،أي إن اإلحســاس مــادي ،ولكــن ( )Feelتعنــي الشــعور ،والشــعور
يكــون باطن ًّيــا جوهر ًّيــا وليــس ماد ًّيــا ،وهــذه إشــار ٌة واضح ـ ٌة عــى حمتــوى النــص ،فقولــه« :هنايــة أي احتامليــة

لتغيــر تلــك احليــاة» .يتعلــق باملــادة؛ ألنــه يتحــدث عــن احتامليــة التغيــر ،فالتغيــر حيتــاج إىل تدخــل مــادي
فيزيائــي ،ويؤكــد ذلــك يف الفيزيــاء الكالســيكية قانــون القصــور الــذايت لنيوتــن ،الــذي قــال إن اجلســم الســاكن
ـوى مــا ،وكذلــك أ ّكــدت عــى هــذا
يبقــى ســاكنًا ،واجلســم املتحــرك يبقــى متحــركًا ،يف حــال مل تؤ ّثــر عليــه قـ ً
الكميــة ،والتــي تفــرض أن عمليــة القيــاس – أي عمليــة التدخــل – تؤثــر عــى
األمــر الفيزيــاء احلديثــة؛ الفيزيــاء
ّ

24- Gérard Genette, Seuils, p. 89.
 -25شادية شقروش« ،سيمياء العنوان يف ديوان مقام البوح للشاعر عبد اهلل العيش» ،امللتقى الوطني األول :السيمياء والنص األديب ،ع ،1
( ،)2014ص .270
26- Barnes, J., The sense of an ending, p. 142.
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ســلوك النظــام الكمــي.
ً
خمتــزل مجيــع الصفحــات يف كلمتــن دالتــن عــى الفحــوى
وقــد وصــف ال ُعنــوان نــص الروايــة بإتقــان،

بشــكل مبــارش ،فــا شــك أن اإلنســان يشــعر بالالمبــاالة ،ويرحــب بالنهايــة عندمــا يــرى أنــه غــر قــادر عــى
فعــل أو تغيــر يشء ،وعندمــا يفقــد اهتاممــه بذاتــه ،وبالتــايل بمــن حولــه ،فتصبــح احليــاة وعدمهــا ســواء ،وهــذا

أيضــا يف شــخصية ويبســر بوضــوح.
مــا نــراه يف النــص الداخــي للروايــة ،ونــراه ً

فاعتــذار ويبســر مــن فريونــكا لــن يمحــو أخطــاءه الســابقة ،ولــن يمحــو أثــر قســوة رســالته وســخريتها مــن

نفــس فريونــكا ،ومــا تســببت بــه مــن كــوارث بعــد ذلــك.

أيضــا بــاألمل والضيــاع ،وهــو مــا شــعر بــه ويبســر الــذي كان مفجو ًعــا وحمو ًطــا بالنــدم،
ويوحــي العنــوان ً

ومل يعــرف كيــف يتــرف بعــد فــوات األوان.

أيضــا مســألة املــوت بطريقــة فلســفية
ومل يقتــر األمــر عــى النهايــة باملعــاين الســابقة ،وإنــا ناقشــت الروايــة ً

بارعــة ،وخاصــة االنتحــار ،ومتثــل ذلــك يف انتحــار روبســون ،وســطع أكثــر يف انتحــار أدريــان ،والــذي صعــق
ويبســر الح ًقــا.
ت -اسم الكاتب

إن هــذه العتبــة ثابتــة متا ًمــا وال تتغــر مــع اختــاف الطبعــات ،وال تُنــزع؛ فهــي التــي تعيــد النــص وتثبــت

هويتــه وحتــدد ملكيتــه لصاحبــه.

مهمــة وحتمــل للقـ ّـراء الفتــة ،وتعينهــم عــى اختيــار املؤلــف ،وذلــك يف طريقــة الكتابــة،
وهــي بــا شــك عتبــة ّ

أو احلقــل الــذي كتــب النــص فيــه ،فقــد ال حيبــذ القــارئ صــورة الغــاف أو العنــوان ،ولكنــه بمجــرد أن

يــرى اســم املؤلــف يغــر رأيــه متا ًمــا؛ ربــا ألن فكــر املؤلــف قريــب مــن فكــره ،أو طريقتــه يف الكتابــة تعجبــه،
أو ألنــه حائــز عــى جائــزة مــا ،وهــذه هــي املــرة األوىل التــي يــرى كت ًبــا لــه.

أيضــا حمــدد مهــم للحقــول املعرفيــة ،فعــى ســبيل املثــال ،عندمــا نــرى اســم ميشــيو كاكــو عــى
وهــذه العتبــة ً

ـرف
كتــاب مــا ،ســنعتقد تلقائ ًّيــا أنــه كتــاب فيزيــاء ،بغــض النظــر عــن كونــه فيزيــاء نظريــة أو كونيــة – إذا كنَّــا نعـ ُ
ميشــيو كاكــو – وإذا رأينــا اســم جوجــول ،فســيذهب ذهننــا إىل األدب مبــارشة ،ويمكننــا أن نذهــب إىل أكثــر
مــن ذلــك ،ونشــر إىل َّ
أيضــا تقــرن أســاؤهم بمدرســة أدبيــة أو فكريــة حمــدَّ دة ،كســارتر
أن بعــض الكتــاب ً

والوجوديــة.
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إ ًذا فعتبــة اســم الكاتــب تعطــي داللــة مــن أعمــق الــدالالت عــى املؤلــف ،وال يمكــن االســتغنا ُء عنهــا ،بغــض
ِ
اســا مز َّي ًفــا كــا فعلــت فــدوى طوقــان ،حيــث كانــت تُو ِّقــع قصائدهــا
اســا حقيق ًّيــا ،أو
النظــر إذا احتــوت
ً
ً
األوىل باســم دنانــر.

ويف الروايــة التــي ندرســها ،جيلــس اســم الكاتــب جوليــان بارنــز عــى عــرش الغــاف؛ أي أعــاه ،بخــط

كبــر وعريــض ،وذلــك يشــر إىل الفوقيــة واملزيــة التــي يمتلكهــا جوليــان بارنــز ،فهــو كاتــب املقــاالت والروائــي
والناقــد واملرتجــم واحلائــز عــى جائــزة سومرســت مــوم ،وجائــزة جفــري فابــر ،وجائـ ِ
ـزة شكســبري ،والبوكــر،
وكوســتا ،وديفيــد كوهــن ،وغريهــا العديــد مــن اجلوائــز ،ولذلــك أصبــح اســمه وحــده حمبو ًبــا مــن قبــل
اجلمهــور ،ومرمو ًقــا ،ويمثــل ماركــة.
ث -عتبة اإلهداء
َّ
إن هــذه العتبــة بمنزلــة الشــكر والتقديــر والعرفــان مــن الكاتــب ألنــاس أو مواقــف أو غــر ذلــك ،وربــا

تكــون مســامهة يف كتابتــه النــص ،عــى الرغــم مــن َّ
ُ
أن الكثــر مــن املؤلفــات ال حتمــل هــذه العتبــة.

يوجهــه الكاتــب لألشــخاص
أيضــا
وقــد يكــون اإلهــداء مطبو ًعــا ،أو موق ًعــا بخــط اليــد ،وقــد يكــون ً
خاصــا ّ
ًّ
املقربــن منــه ،أو لذكريــات حتمــل يف طياهتــا مواقــف مؤ ّثــرة ،أو عا ًّمــا يوجهــه للهيئــات أو املنظــات أو غــر

ذلك.

ُيــدي جوليــان بارنــز هــذه الروايــة التــي نــرت يف عــام  2011إىل زوجتــه باتريســيا أوليــف ،والتــي

توفيــت يف عــام  2008بســبب مــرض الرسطــان الــذي أصاهبــا يف دماغهــا.

وهــذا اإلهــداء مطبــوع ،وخــاص؛ أل َّنــه يوجهــه إىل شــخص مقــرب منــه ،وهــي زوجتــه؛ كتعبــر حلبــه هلــا،
مرضــا كهــذا أودى بحياهتــا الح ًقــا.
وحتملهــا ً
ّ
ج -عتبة االستهالل

تــأيت أمهيــة البدايــة مــن كوهنــا حلقــة وصــل بــن املؤلــف والســارد مــن جهــة ،واملتلقــي مــن جهــة ثانيــة،

ـم حتديــد العديــد مــن املنطلقــات األوليــة عــن النمــط األديب وإفضاءاتــه ،27وبدايــة الروايــة جمازفــة
وعربهــا يتـ ُّ

وبــاب يقــود املتلقــي عــر اللغــة الرسديــة واألوصــاف إىل عــامل النــص الرحيــب.28

َّ
ألنــا مل تناســبني .أو :مل أجدهــا مشــوقة .ولذلــك
ـرا مــن القــراء نســمعهم يقولــون :مل أكمــل الروايــة؛ َّ
إن كثـ ً
جيــب أن تكــون البدايــة متقنــة .ولــن نجــازف إذا قلنــا َّ
إن هــذه العتبــة مــن أصعــب العتبــات النصيــة؛ ألهنــا
حتتــاج مــن املؤلــف أن يبــذل جهــدً ا ليعجــب مجيــع القــراء ،عــى اختــاف أفكارهــم وثقافاهتــم وأيديولوجياهتــم.
 -27شعيب حليفي« ،وظيفة البداية يف الرواية العربية» ،جملة الكرمل ،ج  ،1ع  ،)1999( ،61ص .85
 -28املرجع السابق ،ص .86-85
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أيضــا يف اســتهالله أو مقدمتــه التــي يبدأهــا بــــ «أتذكــر» متثيـ ً
ـا للروايــة بأكملهــا التــي تقــوم عــى
ونــرى ً
خرجــت لــه املصيبــ ُة مــن ماضيــة!
أساســات زمنيــة ماضيــة ،ومل يكــن ليحــس بالنهايــة ،لــوال
َ
َوج َه ُه.
إ ًذا فاالستهالل عتبة مهمة تفتح لنا آفا ًقا واسعة ،ومقدمة تبني عادة مآل النص وت ُّ
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