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امللخّص
إن الفضــاء الروائــي مفهــوم حــدا ي اختلــف البــاحإون يف تعريفـ  ،فالفضــاء يشــمل مجيــع أمكنــة الروايــة ومتــاج إىل
سريورة دائميّة للزمن خالفاا للمكان الذي يفرض توقّف الزمن السرديّ .ومن أنواع هذا الفضاء هو الفضـاء النصـي
والذي يع ىن ب العتبات الل حتمل دالالت تشرع أبواب النص أمام القار وهلا عالقات مباشرة مع النص وعناصر
السردية ،فكأهنا شيفرة لدخول النص .ومن أهداف هذ املقالة تبيني الفضاء الروائي بوصف حيزاا شامالا للعناصر
السردية املتشابكة بعضها بـبعض يف العمـل الروائـي مث حتديـد العتبـات النصـية املهمـة الـل مت توويفهـا والسـيمّا يف
رواية شريد املنازل للكاتب والروائي اللبناين ج ّبـور الـدويهي؛ واملنـهج املتبـع يف هـذا البحـ وصـفي -حتليلـي يتقصـى
دالالت الفضاء النصي يف هذ الرواية الل تناول املواضيع السياسية مإل احلرب األهلية اللبنانية وكانـ الطائفيـة
الدينية بؤرة عتباتية مهمة فيها وشكّل فضاء روائياا رحباا للدراسة .ومن أهـم مـا وصـل إليـ البحـ هـو العتبـات يف
هذ الرواية مل ترتبط فحسب بالعناصر السردية وإمنا كان متصـلة بـبعض فكـل مـن العنـوان والغـالف واالسـتهالل
يقوم بإعطاء عالمات داللية ترتبط بالنص مباشرة ،وجنح رواية شريد املنازل يف استحضار الواقـع اللبنـاين عـب
اآلليات العتباتية.

الكلمات الرئيسة
الفضاء الروائي ،الفضاء النصي ،العتبات ،جبور الدويهي ،رواية شريد املنازل.
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مقدمة
الفضاء الروائي حيز زمكاين تتمظهر في الشخصيات يف إطار حمدد وليس الفضـاء النصـي
إال فضاء عتباتياا تتشابك في أغصان العتبات بعضها ببعض ،ووهر هذا املفهوم احلدا ي يف
اخلطاب النقدي املعاصـر للروايـة ،واملقصـود مـن الفضـاء النصـي العتبـات الـل تعـد مفـاتيح
النص والل حتمل عالمات داللية تربط الـنص ببعضـ بعضـاا؛ إذ حتمـل يف طياهتـا الـدالالت
املباشــرة وغــري املباشــرة لتختــزل الــنص بأمجع ـ  .ولكــن األمــر املهــم هــو أن هــذ العتب ــات
(الغالف ،والعنوان ،واالستهالل ،و )..ال تقوم بدور مستقل قـائم بنفسـ بـل تقـوم بـدور مهـم
ألهنــا ال تســتقل عــن الــنص وهــي يف عالقــة متبادلــة معـ تعطــي وتأخــذ وتقــوم بإوهــار الــبين
السردية األخرى وخاصة الرنية الروائية وما تتضمن من معامل.
ويعد جريار جين من الذين اهتموا هبذا اجلانـب يف الفضـاء النصـي .وأمـا بالنسـبة إىل
الروايــات اللبنانيــة ،قلمــا وجــدت دراســات تقــوم بتقصــي الفضــاء النصــي فيهــا ،ومبــا أن هــذ
العتبات ترتبط بالبىن السردية األخرى يف الروايـة وتـبني الرنيـة السـردية للكاتـب ،فكـان مـن
أهداف هـذا املقـال دراسـة هـذ العتبـات لفهـم العالقـات السـردية املختزلـة فيهـا ،وكـان هـذا
األمــر جليـاا بشــكل خــاص يف روايــات جبــور الــدويهي خاصــة روايتـ شــريد املنــازل .ومــن هــذا
املنطلق فهناك سؤاالن مهمان يطرحان نفسهما:
أ) كيف تتشابك العتبات يف الفضاء النصي للروايـة وكيـف اسـتطاع العتبـات يف روايـة
شريد املنازل أن ختتزل جتربة احلرب ومعامل الطائفية اللبنانية
ب) كيف عبت عتبات رواية شريد املنازل عن الواقع اللبناين أ ناء احلرب األهلية
ولإلجابة عن هذين السؤالني ميكن االستعانة هباتني الفرضيتني:
أ) هناك تواشج بني عتبل الغالف والعنوان ولكنك ال جتدمها مفظان هذا الترابط مع
عتبة االستهالل ،لكن مجيعها مجع على مفهوم احلرب والتطرف الناتج عنها.
ب) كان العتبات يف الرواية كاملرآة تعكس للمتلقي هيمنة الواقع اللبناين املتأزم وما آل
إلي من تشت الشخصية بني الدين واهلوية والوطن.
تكمن أمهية هذا البحـ وأهدافـ يف االلتفـات إىل أمهيـة الفضـاء النصـي الـذي يتضـمن
العتبات وحماولت الغـور يف الـدالالت املكإفـة الـل ال تقـل عـن دالالت الـنص الروائـي والبحـ
عن العالقة املتواشجة فيما بينها مجيعا؛ وذلـك لفهـم البنيـة السـردية للكاتـب الـذي سـعى يف
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توويــف هــذ العتبــات إلوهارهــا ،كمــا أن فهــم الــدالالت املتواجــدة يف العتبــات نفســها هــي
املفاتيح األوىل ملغاليق النص ،وتقوم بالكشف عن البىن العميقة يف النص الروائي.
خلفية البح
هناك ألاث عديدة تطرق إىل موضوع النص املوازي والعتبات فهنـاك مـن اهـتم بـالغالف وهنـاك
من صب اهتمام بعتبة االستهالل أو العنوان ومن هذ الدراسات ميكن ذكر بعض الكتب منها:
 .1كتاب بنية النصّ السردي حلميد حلمـداين ،طبـع عـام 1991م ،ونـو الكاتـب فيـ إىل
عــدم تكامــل نظريــة الفضــاء الروائــي واالجتــهادات املتفرقــة الــل تســاعد علــى بنــاء تصــور
متكام ــل ح ــول ه ــذا املوض ــوع وقس ــم الفض ــاء الروائ ــي إىل أن ــواع أربع ــة (الفض ــاء اجلغ ــرايف
والنصــي والــدالي والفضــاء كمنظــور) وبالنســبة إىل الفضــاء النصــي مل مصــر اهتمامـ يف
الرواية وحدها وإمنا نظر إىل فضاء النص بالنسبة ألي مؤلف كان واهتم مبظاهر تشكل من
الكتابة األفقية والعمودية واهلوامش والرسوم وألواش الكتابة ومل يتعد التنظري يف هـذا الكتـاب
ومل يتوسع إىل تطبيق يف نص أديب ما كما كان يف هذا البح .
 .2كتاب عتبات جريار جيني من النص إىل املناص للكاتب عبداحلق بلعباد والذي قدم
ل ـ ســعيد يقطــني وطبــع عــام 2008م؛ ورأى أن جيني ـ يهــتم بشــعرية العتبــات ألن ـ رأى بــأن
الــنص /الكتــاب قلمــا يظهــر عاريـاا مــن مصــاحبات لفظيــة أو أيقونيــة تعمــل علــى إنتــاج معنــا
ودالالتـ كاســم الكاتـب والعنــاوين واإلهـداء؛ لــذا قــام الباحـ باســتنطاق الـنص املــوازي عنــد
جيني معتمدا على أمهيت مبحاذاة النص األصلي وجعـل للـنص أرجـال ميشـي هبـا جلمهـور
وقراء وانطالقا من هذا اهتم بالعنوان واإلهداء واالستهالل دومنا أي تطبيق للمفاهيم.
 .3رسالة جامعية بعنوان العتبـات النصـية يف التـراث ال نقـدي العريب"الشـعر والشـعراء"
البــن قتيبــة أمنوذجــا للباحإــة ســعيدة تــومي والــل نوقشـ عــام  2008يف اجلزائــر ،وتناولـ
املهــاد النظــري ملفهــوم العتبــات يف الفكــر الغــريب مث العــريب وأول ـ جــل اهتمامهــا بالعتبــات
الداخليــة (العنــوان واملقدمــة) وحاولـ دراســتهما بــني املرســل واملتلقــي واجتهـ حنــو الــنص
الترا ي للتطبيق والذي ال ترى في لعتبة الغالف حيزا للدراسة؛ ومن هذا املنطلق كان لإنـا
هذا جماال للتوسع لعتبة الغالف الل قلما مت االهتمام هبا يف باقي الدراسات.
 .4مقالة عتبات النص واملسكوت عن قراءة يف نص شعري حلافظ املغريب الل طبعـ
عــام 2011م؛ وابتــدأ املقــال بــذكر الــنص املــوازي املعــادل ملصــطلح العتبــات آخــذا مبســتويات
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التنظري يف العتبات لكل من جريار جني ومحيد حلمـداين وأخـذ بعـني االعتبـار العتبـات ومـا
هلــا مــن فاعليــة ســيمولوجية يف النصــوص واهــتم باملنــهج التفكيكــي مستشــهدا بقــدرات هــذا
املنهج يف إعادة االعتبار للهامش ـ أي العتبات ـ ـ الـذي كـان مهمشـا مـن قبـل أو لنقـل مسـكوتا
عن  .وجعل الباح قصيدة (من مذكرات املتن ) للشاعر املعاصر أمل دنقل حيزاا لإلجـراء
والتطبيق ،حي توقف الباح علـى عتبـات ـالث هي(عتبـة العنـوان الـرئيس والفرعـي وعتبـة
املفت ــتح وعتب ــة اخلامت ــة)؛ ل ــذا ال ي ــوي اهتمامــ إىل عتب ــة الغ ــالف ال ــل أص ــبح دالالهت ــا
السيمولوجية واسعة االستنطاق والل مت االهتمام هبا يف لإنا هذا.
 .5رسالة جامعيـة بعنـوان العتبـات النصـية يف روايـة هالبيـل لسـمري قسـيمي للباحإـة ابتسـام
جراينيــة الــل نوقش ـ عــام  2014يف اجلزائــر جبامعــة حممــد خضــري بســكرة .قام ـ الباحإــة
بدراسـة مفهـوم العتبــات بشـكل عـام مث حــددت أنـواع العتبــات والوويفـة الدالليـة لكــل منـها وقامـ
بتطبيقها على الرواية املختارة ولكنها اكتف بتحليل عتبة العنوان واإلهداء واالستهالل.
وهنــاك دراســات متفرقــة أخــرى اهتمـ ليــز واحــد مــن هــذ العتبــات مإــل رســالة الــنص
املــوازي يف الرواي ــة اجلزائري ــة واس ــيين األع ــرج أمنوذج ـاا للطالب ــة طب ــيش حنين ــة ع ــام .2015
ورسالة جامعية بعنوان شعرية النصـوص املوازيـة يف دواويـن عبـداهلل محـادي ل روفيـ بوغنـوط
الل نوقش عـام  2006يف جامعـة منتـوري يف قسـنطينة واسـتوف التـنظري جلينيـ مث انتقلـ
إىل العنــوان ومــا يرتكــز عليـ مــن دالالت ولكنــك قلــيال مــا جتــد دراســات اهتمـ بعتبــات نصــية
مهمـة مإـل الغـالف ومــا تتضـمن مـن عالمــات سـيمولوجية وتعالقهـا مــع بـاقي العتبـات النصــية؛
واحتف النصوص والروايات احلديإة بدالالت توازي دالالت النص املكتـوب وكانـ روايـة شـريد
املنــازل مــن أهــم الروايــات اللبنانيــة الــل عــبت عــن معــامل احلــرب األهليــة اللبنانيــة يف فضــاء
نصــها .وحــاول هــذا البح ـ أن يســلط الضــوء علــى العتبــات خاصــة (عتبــة الغــالف والعنــوان
واالســتهالل) ليـ مل تقــم أيــة لــوث مبعاجلــة الفضــاء النصــي لروايــة شــريد املنــازل جلبــور
الدويهي ألهنا تعد من الروايات احلديإة يف األدب املعاصر .كما أن هذا البح ركز على فاعلية
العتبات وكيفية تصوير معامل احلرب وآ ارها على لبنان عب توويف العتبة املالئمة هلا.

سرية جبور الدويهي الذاتية وأعماله األدبية
جبّور الدويهي كاتب وروائي لبناين ولد عام  1949يف قرية زغرتا ،بشمايّ لبنان .حصل على
ش ــهادة ال ــدكتورا يف األدب املق ــارن م ــن جامع ــة الس ــوربن الفرنس ــية ويعم ــل أس ــتاذا ل ــضدب
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الفرنسـ ّي يف اجلامعـة اللبنان ّيـة .هـو كاتـب افتتاحيـات وناقـد أديب يف جملـة
ومــن بعــدها يف ملحــق  Lorient Litteraireالصــادرين يف بــريوت .قــام بترمجــة عــدة مؤلفــات
أدبية وعامّة من الفرنسية إىل العربيّة .صـدرت لـ حـىت اآلن عـدة جمموعـات قصصـية منـها
"املوت بني أهل النعاس" ،عن دار املطبوعات الشرقية ببريوت عام 1990م ،وكتب أطفال منها
"روش الغابــة" بالفرنســية عــن دار حــامت عــام 2001م ،وهــي القصــة احلــائزة علــى جــائزة ســان
أكــزوبريي الفرنســية ألدب الشــباب( .أنظــر :موق ـع جزايــرس اإلنتــرنل ،حلــرش2012 :م) وميكــن
تصنيف أعمال األدبية القصصية والروائية كالشكل اآليت( :املوت بني أهـل النعـاس جمموعـة
قصــص قصــرية  ،1990روايــة اعتــدال اخلريــف1995 ،م (حــازت علــى جــائزة أفضــل عمــل
مترجم من جامعة أركنساس يف الواليات املتحدة) ،ورواية ريا النـهر 1998م ،وقصـة للصـغار
بالفرنســية (روش الغابــة) 2001م والــل حــازت علــى جــائزة ســان إكــزوبريي الفرنســية ألدب
الشــباب ،وروايــة عــني وردة 2002م ،وروايــة مطــر حزيــران 2006م (اخــتريت ضــمن القائمــة
القص ــرية جل ــائزة "الب ــوكر" للرواي ــة العربي ــة ع ــام  ،)2008ورواي ــة ش ــريد املن ــازل 2010م
(اختريت ضمن ا لقائمـة القصـرية للجـائزة العامليـة للروايـة العربيـة) ،وروايـة حـي األمريكـان
2014م( .أنظر :الدويهي)2014 :
Lorient Express

املضمون السردي لرواية شريد املنازل
حتكي هذ الرواية قصة تدور أحدا ها حول بطل رئيس أال وهو نظام الذي ولد يف بي مسلم
سين وتردد إىل العائلة املسـيحية املارونيـة .نظـام هـو الطفـل األشـقر بعيـنني زرقـاوين ووجـ
بريء مالئكي وخصـال ا ّبـة جلميـع أنـواع البشـر .كانـ مشـيتة اهلل أن يولـد نظـام يف بيتـة
إســالمية ،فهــو مســلم بــالوالدة واختــار أبــو حممــود العلمــي هــذا االســم البن ـ تيمنــا بــالوزير
اإليـراين الســلجوقي نظـام امللــك يف القــرن الرابـع اهلجــري لــريى انتمـاء إىل الطبقــة املإقفــة
واملطلعة على تاريخ األمم .كـان حممود العلمـي ضـعيفا مـن ناحيـة الطبقـة االجتماعيـة والـذي
عاش يف حورا الواقعة يف املناطق الشماليّة من جبال لبنان وكان معظم سـاكنيها منـتمني إىل
املسيحيّني املارونيّني.
رواية شـريد املنـازل مإـل بعـض الر وايـات اللبنانيـة تلقـي الضـوء علـى قسـم مـن األحـداث
واحل ــروب الداخلي ــة يف لبن ــان؛ إذ ابت ــدأت بوادره ــا قب ــل أح ــداث ع ــام  1975وان ــدالع ن ــريان
احل ــرب واش ــتداد اخلص ــام ب ــني الفلس ــطينيني وا ــيم ت ــل زعت ــر للالج ــتني الفلس ــطينيّني

604

مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1440



واملس ــيحيّني يف ب ــريوت ال ــذي أودى بك ــإري من ــهم ص ــريعي ه ــذا االقتت ــال الط ــائفي .تنس ــاب
األحداث بني حورا القروية اهلادئة البعيدة عن اخلصام وأجواء بريوت املتمازجـة واملتزامحـة
بشىت عناصر الطائفية والشعبية والعلمانية و...
إن نظــام الصــغري مل جيــد بــدا ســوى الــذهاب إىل الشــارع واللعــب بــالكرة بســبب إمهــال
والدي ـ ل ـ وختليهمــا عن ـ لعائلــة مســيحية دون أن يشــعرا بــذلك ،وهكــذا تعــرف نظــام علــى
جارهم املسيحي توما أبوشاهني وزوجت رخيمة الـل كانـ عـاقرا ،حينمـا رمـى نظـام الكـرة
صدفة يف بستاهنم وحني اشتدت الصراعات ترك آل العلمـي نظام حتـ رعايـة تومـا وسـافرا
إىل املينـ ـ ــاء يف طـ ـ ــرابلس ،وهكـ ـ ــذا بـ ـ ــدأت بـ ـ ــوادر انتسـ ـ ــاب نظـ ـ ــام لـ ـ ــديانتني وهـ ـ ــويتني،
(اإلسالم/املسيحية) وتسبب هذا بعدم انتماء دقيـق لديانـة خاصـة حـىت حينمـا يسـأل نظـام
ما ان متار هل هو نظام العلمي املسلم أم نظام أبوشاهني املسيحي !
االضطراب يف اهلوية املتباينة يف شخصية نظام جعل كل من أقارب يؤكد على ديانتـ وكـان
كال الطرفني ماول أن يقـرر أيـة ديانـة ينتمـي إليهـا نظـام وهـو نفسـ ال يعـرف ذلـك إذ أصـبح
ضائعا بني البيتني ،بني الديانتني ،بني العائلتني ،بني االنني ويف النهاية بني اهلويتني.

الفضاء الروائي

1

الفضاء الروائي مصطلح حـدا ي يف دراسـة األدب الروائـي والـذي نـال كـبري اهتمـام مـن قبـل
كــإري مــن النقــاد العــرب الــذين اختلفــوا يف تعريف ـ وســيتمّ التع ـرّف إىل اآلراء املختلفــة فيمــا
بينــهم .عــين بالفضــاء الروائــي يف الروايــة الغربيــة يف القــرن الإــامن عشــر وكان ـ احلــرب
العاملية األوىل والإانية حمفّزا لالنشغال ب وذلك إ ر ماحصل من انتكاسات يف فضاء الواقـع
وتغــيريات مابعــد احلــرب وتطــور العلــوم والفنــون ،وهــذا أحــدث شــرخاا بــني الفضــاء الروائــي
والفضاء املرجعي ـ أي الواقعي ـ ووهر هذا املصطلح مع الروايـة الفرنسـية اجلديـدة؛ (الظـل،
 )30 :2011وأما بالنسـبة إىل الروايـة العربيـة فقـد تطـور الفضـاء الروائـي نتيجـة تغـيري آليـات
اشتغال الرواية وجتديدها واال هتمام بـالتراث العـريب واالطـالع علـى الإقافـة األجنبيـة خاصـة
الفرنســية( .الظــل )49 :2011 ،فك ــان للغــرب يــد يف دخ ــول هــذا املفه ــوم إىل الروايــة العربي ــة
احلديإة ،ولكن اختلف بني الرواية العربية واألجنبية ،ويعدّ املكان احلجر األساس يف تشكيل ،
1. Space
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وحينمــا أخــذت الروايــة العربيــة هـذا املفهــوم مــن الغــرب مل تنقلـ كمــا هــو بــل لونتـ بطابعهــا
العريب ،فأعط الفضاء الروائي مذاقها اخلاص.
ختتلف كلمة الفضـاء يف اللفـظ واملصـطلح وتشـري «داللـة الفضـاء علـى املكـان الواسـع مـن
األرض ،و الفعل فضـا ،يفضـو فهـو فـاض ،وفضـا املكـان ،وأفضـى إذ ا ّتسـع ،وأفضـى فـالن إىل
فالن إ ذا وصل إلي وأصل أن صار يف فرجتـ وفضـاء وح ّيـز  ،والفضـاء اخلـاي الواسـع مـن
األرض؛ أما الفضاء اصطالحا فهـو احل ّيـز الزمكـاين الـذي تظهـر فيـ الشخصـيات واألشـياء
متلبّس ــة باألح ــداث تبعـ ـاا لعوام ــل عـ ـدّة ،تتّص ــل بالرني ــا الفلس ــفيّة ،وبنوعيّ ــة اجل ــنس األديب
ولساس ـيّة الكات ــب والروائ ــي» (البن ــا .)21 :2014 ،فق ــد أش ــار حلم ــداين ق ــائال أن «الفض ــاء
مشــوي ،إنّـ يشــري إىل املســرش الروائــي بكاملـ  ،واملكــان ميكــن أن يكــون فقــط متعلّقــا مبجــال
جزئي من جماالت الفضاء الروائي ،وجمموع األمكنة يشـكل الفضـاء واملكـان هبـذا املعـىن هـو
مكون الفضاء» (البنا )21 :2014 ،واتفق البحراوي مع حلمداين يف كون الفضاء أمشل.
وقد ختتلف العناصر يف حدّة وهورها يف الفضاء ،مـإال قـد تظهـر الشخصـية المعـة أكإـر
من الزمن يف رواية ما وقد تضعف يف رواية أخرى .وحىت الفضاء خيتلف يف حـدّة وهـور يف
الرواية «الفضاء يتفاوت من حي حدة الظهور ،فقد يـبز الفضـاء يف بعـض الروايـات بشـكل
مؤ ّر» (ا ادين1999 ،م )90 :أو قد يبز أقلّ تأ رياا .وذكر الناقد حسن لراوي عوامل أخرى
تــؤ ّر يف نشــأة الفضــاء الروائــي ،وقــال إنّ الفضــاء يف الروايــة ينشــأ مــن خــالل وجهــات نظــر
متعـدّدة أل ّنـ يعـاش علــى عـدّة مسـتويات  :مــن طـرف الـراوي بوصــف كائنـا مشخّصـا وختيليــا
أساســا ،ومــن خــالل اللّغــة الــل يســتعملها الــراوي ،مثّ مــن طــرف الشخصـيّات األخــرى الــل
متويها املكان ،ويف املقـام األخـري مـن طـرف القـار الـذي يـدرج بـدور وجهـة نظـر غايـة يف
الدقّة؛ (لراوي1990 ،م )32 :فالبد مـن اختـراق الشخصـيّة للمكـان ألنّ الفضـاء ال يتحقّـق إلّـا
من خالل حركة الشخصيات يف املكان وتفاعلها مع  .إذن ميكن التوصل إىل مواطن اخلالف
بني املكان ومفهوم الفضاء الروائي؛ وتّم تبـيني الفـروق يف أ ّدلـة ال ـة وافيـة تشـري إىل مشـول
الفضاء الروائي وخصوصـي ة املكـان ،وكونـ عنصـرا منـ يعمـل إىل جانـب بـاقي العناصـر مـن
الزمان والشخصيّات واألحداث .ليس هذا وحسب وإنّمـا الفضـاء يشـمل مجيـع أمكنـة الروايـة
ومتاج إىل سريورة دائميّة للزمن خالفا للمكان الذي يفرض توقّف الزمن السرديّ.
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الفضاء النصي يف رواية شريد املنازل
لكل نصّ مدخل ولكـل مـدخل هيتـة والفضـاء النصـي للروايـة مهسـات البدايـة بوصـف اإلطـار
الذي ميط بالنصّ الغالف والعنوان وعتبة النص الروائي والل تقوم عليها بين الـنص وهـو
األمر الذي عدّت الدراسات النقدية احلديإة مفتاحا مهمّـا يف دراسـة النصـوص وبـ تنكشـف
مقاصـد الـراوي املباشـرة وغـري املباشـرة ،وبنـاء علـى هـذا ميكننـا القــول بـأنّ هـذا الفضــاء ال
ينحصر بالنصّ الروائي فحسب وإنّما يشـمل كـل النصـوص .والعتبـات النصـية هـي «عالمـات
دالليـة تشـرع أبــواب الـنص أمـام املتلقي/القــار وتشـحن بالدفعـة الزاخــرة بـروش الولــوج إىل
أعماق  ،ملا حتمل هذ العتبات من معـان وشـفرات هلـا عالقـة مباشـرة بـالنص ،تـنري دروبـ ،
وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــات هلــا ســياقات تارخييــة ونصــية وووــائف تأليفيــة ختتــزل جانبـاا
مركزيـاا مــن منطــق الكتابــة» (فلــوس13 :2011 ،؛ نقــال عــن جراينيــة ،)6 :2014 ،والفضــاء النصــي
متعل ــق بالعتب ــات (عتب ــة الغ ــالف ،عتب ــة العن ــوان وعتب ــة االس ــتهالل وغريه ــا م ــن العتب ــات)
وأصبح حمطّ اهتمام كإري من النقاّد املعاصرين.
ويشمل هذا الفضاء طريقة تصميم الغـالف وتنظـيم الفصـول وتغـيريات الكتابـة املطبعيّـة
والعنونــة واالســتهالل وغريهــا..؛ هلــذا هــو فضــاء مكــاين غــري أنّـ متعلّــق فقــط باملكــان الــذي
تشغل الكتابة الروائية أو احلكائيّة ،باعتبارها أحرفا طباعيّة علـى مسـاحة الـورق( ،حلمـداين،
1991م )62 :ولعلّ املقصود من كون هذا الفضاء حيزا تشغل الكتابـة ذاهتـا ،باعتبارهـا أحرفـا
طباعيّة على مساحة الورق ،هو تشكيل املظهر اخلارجي للرواية والذي يوحي بدالالت مجاليّة
وقيميّــة( ،عــزام ،دون تــا )72 :ودراســة املظهــر اخلــارجي يســاعد علــى فهــم تش ـكّالت املظهــر
الداخلي للرواية .وملعرفة ماهيّة الفضاء النصّي وأمهيت جيب العناية بكلّ من (عتبة الغالف
وعتبة العنوان وعتبة االستهالل) املتواجدة يف رواية شريد املنازل.
1

عتبة الغالف
ص أل ّنـ مـيط
الغالف هـو أوّل مـا يواجهـ القـار قبـل قيامـ بأيـة عمليـة للقـراءة والتلـذّذ بـالن ّ
بالنصّ الروائيّ ويغلّف ويإري فضول املتلقّي ألنّ بؤر داللية مهمّـة ،وبنـاء علـى هـذا فـإنّ الغـالف
األديب والفنّ ــي يش ــكل فض ــاء نص ــيا وداللي ــآ ال ميك ــن االس ــتغناء عن ـ مل ــدي أمهيت ـ يف مقارب ــة
 .1لوحة الغالف يف امللحق
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الرواية .إذن إنّ العالقة بني عتبة الغالف ومكونات الفضـاء النصّـي للروايـة هـي عالقـة توليديـة
تأخذ لدى املبدع صيغا متنوّعة جيب أن تقارب دائما من خالل جممل املكونـات البنائيـة للـنصّ
ص
وال شك أ ّن عتبة الغالف ترتبط ارتباطا مه ّمـا بالبنيـة الدالليـة السـيميائية الـل يتأ ّسـس الـن ّ
ص
ص البصـري باعتبـار مظهـر اا مـن مظـاهر الفضـاء ميـل إىل الـن ّ
وفق مقتضـياهتا وهـذا الـن ّ
وجيب االنتبا إىل ماهيت  :هل هذا الغالف هو لوحة أم صورة وما هو مقتضا
وترى بعـض الـروائني يصـمّمون اللوحـة الـل توضـع غالفـا للروايـة والـبعض اآلخـر خيتـار
ص الروائـيّ .كمـا جيـدر اإلشـارة إىل موضــوع
مصـمّما فن ّيـا يصـمّم لـ غالفـا يتناسـب مـع الـن ّ
مهمّ وهو أنّ عتبة الغالف إذا ما اهتم الكاتب برنها هو بنفس أو اختار لوحـة تتناسـب مـع
موضــوع الروايـة تــدخل ضــمن اإلطــار النصـيّ ،أو يف احلالــة الإالإــة قــد يتّفــق الكاتــب مــع دار
النشر وخيتار رسّاما يإق ب لريسـم لروايتـ غالفـا يع ّبـر عـن الـدالالت الـل يريـد الكاتـب أن
يوصـلها يف الروايــة .والعتبـة بشــكل عـام تنتمــي إىل فضـاء الكاتــب ورنيتـ وقصــديّت  ،وهـو مــا
يتيح للمتلقّي النظـر فيهـا وحماولـة اسـتنطاقها وتأويلـها لر ّيـة وشـفافيّة( .عبيـد)380 :2014 ،
وكان رواية شريد املنازل من النوع الإاين أي إنّ الدويهي اختار الفنانة سحر خليفة لتصمّم
ل لوحة روايت هلذا دخـل غـالف هـذ الروايـة ضـمن اإلطـار النصـ ّي وجيـب االعتنـاء بـ ألنـ
أتى معبّرا عن قصديّة الكاتب ورنا الل يرمي إليها يف رواية شريد املنازل.
تضمّن غالف شريد املنازل رنـة حتتـوي علـى شـارع عـريض يف الوسـط ونـاء زرقـاء،
وجبال خضراء توحي بطبيعة بريوت اخلضرة وتغطّي الإلوج قمم هـذ اجلبـال ،وهنـاك بيـوت
وأبنية على اليمني وفوق أحدها يقف فارس على حصان أبيض بوشاح األمحـر ،لعـل الفـارس
الــذي يقــف علــى أحــد البنايــات هــو نفسـ القــديس"مارجرجس" األيقونــة املســيحية وتعـدّ أهـمّ
األيقونات املسيحية والل ذكرت يف الرواية على أنّها رمـز للحمايـة واألمـان وإنّ هـذ األيقونـة
مشـتركة بـني املســيحيني واملسـلمني ،فاملسـلمون كــذلك يؤمنـون بـ ويســمون "اخلضـر"( .أنظــر:
الدويهي )296 :2012 ،وهناك كذلك أشجار يف األغلب خنل ونريان مشـتعلة ودخاهنـا املتصـاعد
إىل السماء الزرقاء وبيوت مدمّرة وحمترقة علـى يسـار اللوحـة .هـذ اللوحـة تعـب عـن مدينـة
بريوت وترسم لنا كيفية احتراقها وتـدمريها بسـبب احلـروب األهليّـة الطائفيّـة فيهـا .كمـا أن
بريوت وصف باخلراب وذكر يف الرواية ألكإر من مرة أن بريوت سوف حتترق ،بريوت سوف
تدمر من األساس ،كأهنا حتول من مدينة مساملة إىل مدينة مـدمرة ،وكـان النـاس مـذرون
مــن الــزنول إىل بــريوت كــأهنم عــارفني مبــا سيحصــل .وحتول ـ مالمــح املدينــة اجلميلــة إىل
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مدينة معتمة وناء ملؤها دخان الرصاص الذي طرزناء املدينة ،ومن اجلـدير بالـذكر أن
معامل احلرب األهلية هي الل جعل مـن بـريوت مكانـا مغلقـا ،ومنـذ أن بـدأت احلـرب بـدأت
تظهر نتاجها السل من إغالق األسواق وا ـال التجاريـة وإغـالق كـل شـيء« :يتوقـف حلظـة
ينعم النظر يف الساحة الل مل يرها فارغة بالكامل من قبل .كل ما يقفل أقفل ..ضيعانك يا
بريوت ..حرقوك» (الدويهي.)194 :2012 ،
مت اختيارهـا للغـالف تـإري املتل ّقـي وتسـتف ّز ليبحـ عـن العالقـة بـني دالالت
واأللوان الل ّ
هــذ األلــوان والــنصّ الروائـيّ؛ وطاملــا أنّـ ال يوجــد شــيء مهمــل أو ــانوي أو قليــل األمهيّــة يف
الرواية ،فـإ ّن الغـالف يضـ ّم ا تـوى الكتـايب للروايـة بـني جناحيـ ويعـرف هبـا بصـرياا ،هلـذا
مي ّإــل الغــالف عتبــة مه ّمــة الب ـ ّد مــن مقاربــة لوحات ـ وإخضــاع هــذ العتبــة للقــراءة والبح ـ
والتأويل( .عبيد )379 :2014 ،وهيمن األلوان الكحلية والغامقة على اللوحة وإنّ تداخل األلـوان
وهيمنــة التعتــيم علــى اإلضــاءة وحضــور األلــوان الغامقــة ـ ـ الرمــادي واألســود ـ ـ قــد حتيــل علــى
التناقض واملعاناة والعذاب الذي تذوقت الـذات؛ (الداديسـي )19 :2014 ،فاألسـود ال يـزناش عـن
داللت املتشائمة ويوحي بالتأزم واملعاناة جراء تقييد احلرية وتواشج هذا اللون املعتم مع نص
الرواي ــة ال ــذي يتض ــمن تكبي ــل األرواش بالرجعي ــة والعنص ــرية الديني ــة ،وبالنس ــبة إىل الل ــون
الرمادي املتكتل يف أجواء اللوحة من الدخان املتراكم إ ر احلريـق املوجـود والـنريان املسـتعرة
فهو يوحي باالختناق من الوضع احلاكم على أجـواء املدينـة ـ ـ بـريوت ـ ـ وتـرى ذبـاالت الـدخان
وه ــي تتص ــاعد إىل الس ــماء الزرق ــاء ك ــي تعم ــم ه ــذا الكبـ ـ عل ــى ال ــذات وح ــبس األنف ــاس
واحلريات .ودخل اللون الرمادي كذلك يف نايا الرواية فهـو جيسـد الواقـع وكـأن هـذا الـدمار
يف بريوت ميإـل اللـون الرمـادي يف لوحـة إحـدى الشخصـيات «مجـد نظـام يف مكانـ  ،اجنـذب
إىل اخلراب ،األشجار الواقعة أرضـ اا حجـارة األبنيـة املتدحرجـة إىل السـاحة ،اللـون الرمـادي
األقرب إىل لوحات جنان ،غرفة االنتظار صـارت مفتوحـة علـى سـاحة الـبج ،نصـف جـدارها
مهدم ،واأل اث غارق يف الركام ،آ ار الرصاص متض اجلدران( »...الدويهي.)280 :2012 ،
ويف هذا الغالف قد حتوّل الوشاش األمحر للفارس إىل عالمة سيميائيّة ميل إىل العواطـف
الإــائرة أو قــد يكــون رمــزا للنــار املشــتعلة وقــد يرمــز أحيانــا أخــرى إىل العنــف والإــورة والقتــال
والشـدّة( ،عبــداجلبار جــواد )138 :2009 ،وهــذا الوشــاش األمحــر يــدلّ علــى تلـك احلــروب الطائفيّــة
ولرمبّــا يــزناش األمحــر عــن دالالتـ املوحيــة بــالعنف ليكــون رمــزا للحريّــة؛ وكمــا ذكــر يف الروايــة
فاملعروف عن مارجرجس يف اعتقاد املسيحيّني هـو كونـ رمـز اا للحمايـة واألمـان إذن هـو قـديس
ممل رسالة الوصول إىل األمن املنشود الذي لن يتحقّق إلّا بإهناء هذ احلروب الطائفيّة.
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وأما بالنسبة إىل لون عنوان الرواية الذي كان مكتوباا باللون األصفر فهذا يـوحي بـدالالت
عدة ،فاللون األصفر يف الرواي معروف بالكراهية واخلداع واملرض والسقم والغدر واخليانة
وقد يدل على التضحية كالبقرة الصفراء يف املذكورة يف القرآن الكـري( ،جراينيـة)43 :2014 ،
وقــد تتناســب داللــة التضــحية مــع شــريد املنــازل ألن نظــام أصــبح يف النهايــة ضــحية هلــذ
الصراعات الطائفية فهو مإل اآلخرين خدعت بريوت وسحبت حنوها وأردت قتيالا ومل يرجـع
إىل بلدت حورا إال وهو حممل على األكتاف ليدفن فيها «عودة نظـام حممـالا إىل حـورا حـدث
متوقــع يف األســاس» (الــدويهي )336 :2012 ،فقــد أصــبح ضــحية هلــذا االقتتــال الــذي مل يســلم
الكإري من يف بريوت.
1

عتبة العنوان
إنّ الدراســات القدميــة مل تكــن تــوي العنــوان كــبري اهتمــام لكــن الدراســات احلديإــة جعلتـ مــن
أبــرز اهتماماهتــا ،لــذلك فاختيــار العنــوان يف الكتــاب ال خيلــو مــن القصــديّة ،وجيــب العنايــة بـ
للــدخول إىل الــنصّ ،هلــذا عــرف العنــوان مــدخال للــنص وجــزءا مــن الفضــاء النصــي .وغــدت
الدراسات احلديإة ترى يف العنوان مدخال قرائيّـا خيتـزل مضـمون التجربـة برمّتـها ،إىل درجـة
أ ّن البعض جعل االهتمام بـالعنوان علمـا خاصـا موضـوعا ومنـهجا وأصـبح يـدرس يف الدراسـات
احلديإة بكون علما قائما بذات ويسمّى علم العنونة ؛ فجريار جينيـ  2يعتـب العنـوان عتبـة ذات
سياقات ودالالت وووائف ال تنفصـل عـن بنيـة العمـل الفـين .والعنـوان كمـا يـرى روالن بـارت هـو
صاحب الدور األول يف إكساب املتلقّي العلم بـالنصّ؛ فـالعنوان بطاقـة هويّـة الكتـاب؛ (الداديسـي،
 )21 :2014هلذا على العنوان أن يدل على النص وهذ الداللة قد تكون مباشرة أو بالتعريض.
وبالتأكيد هناك عالقة متبادلة بـني العنـوان والـنصّ؛ فـالعنوان حسـب الدراسـات النقد ّيـة
احلديإة يؤدّي دور املنبّ وا رّض ،فسلطت الطاغية تضفي بظالهلـا علـى الـنصّ ،فيسـتحيل
الــنص جســداا مســتباحاا لســلطت ( .رضــا )125 :2014 ،وأمــا بالنســبة إىل الروايــة فعنواهنــا هــو
شــريداملنازل إذ يوجــد فيـ تركيــب مــن انــني ،واالســم األول هــو صــفة مشــبهة فعيــل مبعــىن
مفعول ،ومن الناحية الدالليـة فـإن (الفعيـل) أبلـغ وأشـد يف الداللـة مـن (املفعـول) وذلـك ألن
املفعول يدل على الشدة والضعف يف الوصف خالفـاا ل ـ(فعيل) الـذي يفيـد الشـدة واملبالغـة يف
1. Titrologie
2. Gerard Genette
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الوصف؛ فهنا (شريد) مبعىن (املشّرد) والشريد هو دائم التشرد فهو ال يستقر يف مكـان بـل
هو دائم احلركة واالنتقال واملشرد هو من ال يوجد عند أي مكان يذهب إليـ أو يكـون مبعـىن
اهلارب من املكان وهذا يتناسب مع مفهوم الرواية ،فالرواية حتكـي قصـة الشخصـية اهلاربـة
من مكان إىل مكان ،الشخصية املترددة بني املنازل واألمكنة والل فقدت هويّتـها نتيجـة هـذا
الترحال املستمر .فقد ولد نظام يف بي العلمي وانتقل يف صبا للعيش يف بيـ جـارهم تومـا
أبوشاهني فواصل الترحال من هذين البيتني إىل مدينة بريوت الل مل يفتـأ نظـام املكـوث يف
مكــان حــىت يتنقــل إىل اآلخــر وتــرا يوم ـار يس ـكن يف شــقة حــي املنــارة ويوم ـاا يف أوتيــل زهــرة
الشّــمال وآخــر يف حمتــرف حبيبت ـ جنــان ســامل ،هلــذا تــرى مواصــلة يف التــردد والتشــرد يف
األمكنــة وتشــرذما يف الشخصــية إ ــر هــذا الترحــال املســتمر .وكإــر حتركـ يف مقــاطع مكإفــة
تذكر كإرة حترك من مكان إىل آخر فهو «يدور يف سوق الذهب ،يتأمل واجهت  ،يقرأ عناوين
الصحف عند أبواب املكتبات ،يقلب صفحات الكتب على األرصفة ،جيرب النرجيلة يف مقهـى
فلسطني ،والبليـاردو يف مقهـى اجلمهوريـة ،ويعـود إىل فنـدق زهـرة الشـمال يف العاشـرة لـيالا،
يــدور علــى صــاالت الســينما بعــد منتصــف الليــل ..،يكمــل طريقـ وينعطــف دائمـاا حنــو شــارع
املتن »؛ (الدويهي )102 :2012 ،ففي هذا املقطع الـذي ال يشـغل فقـرتني يـذكر كإـرة حتركـ يف
األمكنة فما بال التشرد الذي كان جزءاا ال يتجزأ من ذات  .فنظام ال يستقر على حال أبداا.
إنّ عنــوان هــذ الروايــة يــوحي بعــدم بــات الشخصـيّة يف املكــان الواحــد ،فالشخصـيّة هــي
شــريدة متــردّدة يف األمــاكن ،وجــاء الروائــي باالســم الإــاين مــن عنــوان روايتـ ب ـ"املنازل" وهــو
مجع ملزنل املتعـارف عنـد اجلميـع وسـبب إتيانـ االسـم بطريقـة معرفـة ب ـ(ال) ليشـري إىل أنّ
هذ املنازل متعارف عليها من قبل الشخصيّة أي هـي منـازل يعرفهـا نظـام وتـردّد إليهـا ،ومل
يقل الكاتب (شريد املزنل) فداللة الشريد يف املبالغة يف التشرد وذكر املنازل بصـورة اجلمـع
يتاسقان معاا يف اإلماء الدالي فاجلمع كذلك في نوع من املبالغة فكأنـ مل يـذكر مـزنالن أو
عــدة منــازل بــل قــال منــازل لكــي يشــري إىل كــون نظــام كــإري الترحــال والتشــرد يف كــإري مــن
املنازل؛ وكـذلك قـد يكـون املقصـود مـن املنـازل ،منـازل الطفولـة أو مجيـع املنـازل الـل عـاش
فيهــا أو مضــى فيهــا لفتــرة مــن الوقـ  ،واملــزنل هــو مكــان خــاصّ ومغلــق ،ومكــان محــيم وفيـ
خصوصيّات ابّأ ة عن أعـني عا ّمـة ال ّنـاس فالشخصـيّة تولـد فيـ وتعـيش طفولتـها وتكـب «إذ
يشكّل هذا املكان مادّة لذكرياتنا ويع ّد البي أش ّد أنـواع املكـان ألفـة ،ومـن املعـروف أ ّننـا نعـود
بــذكرياتنا دائمــا إىل بيـ الطفولــة» (البــدراين47 :2013 ،؛ انظــر :البنــا .)31 :2014 ،ومــن ناحيــة
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أخــرى فكـلّ مــا يف البيـ يكتســب دالالتـ ومعنــا مــن خــالل ارتباطـ باإلنســان الــذي يقطنـ ؛
(الش ــامي )246 :1998 ،وحينم ــا ترجـ ــع الشخصـ ـيّة إىل الغرفـ ــة ال ــل عاشـ ـ فيه ــا طفولتـ ــها
ستتداعى صورة من الـزمن املاضـي يف ذاكرهتـا وخواطرهـا هكـذا سـتتأ ّر الشخصـيّة باملكـان
الذي مض في حينا من الدهر وتراها حتنّ وتشتاق إلي كأنّها تعيـد ترسـيم معـامل الطفولـة
مرّة أخرى وهي يف الزمن احلاضر.
واملعروف عن العنوان أنّ يلخّص جتربة الكاتب قاصّا كان أو شاعرا ،ففي العنوان تتكإّـف
التجربــة ،والعنــوان هــو مبإابــة الإريّــا للــنصّ يضــيء فضــاءات  ،كمــا أنّـ يكشــف عــن مضــامني
الطبقات العميقة من النص؛ (عبيد )108 :2010 ،وهذا الذي فعل الدويهي يف روايت هـذ فهـو
كإّف الدالالت وعبّر عن جتربة الشخصيّة بعنوان جيمع كلّ املفاهيم شريد املنازل ،فهـو هبـذا
العنوان أشار كذلك بشكل ضمينّ إىل األوضاع الل آل إليها بريوت يف العصر احلاضر.
بريوت الل دمّرت ع لى يد اخلالفـات الطائف ّيـة واحلـروب األهل ّيـة وتـدمّرت البيـوت واملنـازل
بدورها فأصبح أصحاهبا يرحتلون من بيـ إىل آخـر ليجـدوا مكانـا يشـعرون فيـ باألمـان الـذي
فقدو وتشرّدوا بسبب فقدان األمان واحلريـة يف املدينـة الـل كانـ عـروس الشـرق يف ماضـيها
اجلميــل الــذي مل يــدمّ طــويالا .كمــا أنّـ جيــدر اإلشــارة إىل أمهيّــة عنصــراملكان يف عنــوان هــذ
الرواية وكأ ّن الروائي يعيش فيـ ويع ّبـر عـن واقعّيتـ بـذكر املنـازل يف العنـوان .وقـال عبـدالقادر
رحــيم يف كتابـ علــم العنونــة أن ذكــر اســم املكــان يف العنــوان يإبـ مــدى تعمّــق ذات الشخصـيّة
باملكان ،واتّصاهلا ب  ،إنّ هذ العالقة اجلدليّة جتعل من الكاتب مييل كل امليل إىل ربط أحداث
الــنصّ الواقعيّــة باألمكنــة ليجعــل منــها رمــوزا خالــدة لكــل أحــداث تشــبهها( ،أنظــر :رحــيم:2010 ،
 )165فقد أصبح نظام متجوّالا يف األمكنة واملنازل املختلفة وهـذا األمـر سـاعد علـى عـدم تعلّقـ
باملكان الواحد فهو ال يكاد يأنس على مزنل حىت يرحل عن وجيـد مـزنال آخـر يقطـن فيـ وهـذا
التشرّد كان ل أ ر جليّ يف شخصيّت املتردّدة يف كلّ شيء بني األهل واهلويّة والدين.
عتبة االستهالل
تعـدّ عتبــة االســتهالل مــن أهـمّ العتبــات النصـيّة واملقصــود مــن هــذ العتبــة هــو كيفيــة ابتــداء
ص يف ص ــفحات األوىل .وتكش ــف عتب ــة
ص القصصـ ـ ّي بش ــكل خ ــا ّ
ال ــنصّ بش ــكل ع ــا ّم وال ــن ّ
صــة عــن شــعريّة مجال ّيــة
ص القصص ـيّة خا ّ
االســتهالل يف النصــوص األدب ّيــة عا ّمــة والنصــو ّ
وبنائيّة وأسـلوبيّة وسـيميائيّة متميّـزة وتشـتغل عميقـاا علـى فاعليّـة تركيـز العالمـة وتبتريهـا يف

612



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1440

منطقة حيويّة مركّزة تتصدّ ر النصّ ،وتش ّع هذ العتبـة طاقـة إشـعاع كإيفـة؛ هلـذا تعتـب عتبـة
االســتهالل واحــدة مــن أخطــر عتبــات الكتابــة األدبيــة وبوســعها أن تقـرّر مصــري هــذا الــنصّ،
يف هــذ العتبـة قـائالا أنّهــا مفتـاش لفهــم
(عبيـد )47-46 :2014 ،واسترسـل الناقــد
املعـاين الإانويّـة غـري املصـرّش هبـا وكـذلك هـي أسـلوب يف الكتابـة ،أي ابتـداء الروايـة بأســلوب
يس ــتدعي التعلي ــق والتفس ــري وك ــذلك تتكإّ ــف فيــ أوىل دالالت احلبك ــة ال ــل س ــتكتمل مع ــامل
تشكيلها فيما بعد؛ (أنظـر )11-10 :1392 ، :هلذا جيب على الـدارس الـذي يـدرس الفضـاء
النصّي أن يتوّقف عند هذ العتبة ويتأملها.
بدأت هذ الرواية يف فصلها األول ويف الصفحات األوىل واصفة اجلو العامّ الذي مـيط
مبكان بلدة حورا الواقعة يف مشايّ لبنان على هذا النحو « :فجأة صـار االصـطياف يف حـورا
أقـرب إىل العــدوى .حــورا بســطوحها القرميــد اجلالســة بصــعوبة بــني اجلبــل صــخري يســمون
باب اهلواء ودير القديس يعقوب احلبشي ...انتشرت يف املقهى البازيليّ يف طرابلس أصـداء
ضاحكة ملباريات املصارعة احلرّة على شرفة أوتيل باالس ...وصل أيضا أخبار تصوير فيلم
القلــب الضــائع يف بســاتني التفــاش العــامر األغصــان يف أعــاي حــورا»..؛ (الــدويهي)12 :2012 ،
نرى كيـف بـدأ الكاتـب روايتـ بوصـف املكـان ـ ـ حـورا ـ ـ مث انتقـل إىل أجواءهـا ووصـف سـاكينّ
البلدة واملصطافني الذين يتوافدون إليها يف كلّ صيف كأنّ يقوم بكتابة مقدمة لبدء املوضـوع
املهمّ يف روايت وهو موضوع اختالف الطوائـف واألديـان والتطـرّق إىل الطائفيّـة الدينيـة الـل
تؤ ر على جمريات الرواية وتشكّل جانبا مـن احلـرب األهل ّيـة اللبنانيـة والـل ذهبـ ضـحيتها
يف هذ الرواية شخصيّة بريتة مإل نظام.
إن وصف املكان االستهالي جرى على لسان الكاتـب بعنايـة بالغـة اعتمـد فيهـا علـى التقـاط
املكــان حــورا يف وصــف شــامل لـ وألهاليـ املســيحيّني ،وزّوار املســلمني الــذين يــأتون إىل حــورا
لالصــطياف ولالســتمتاع بطبيعتــها اخلالبّــة وبســاتينها الواســعة .وقــال الكاتــب يف اخلــط األول
للرواية "فجأة صار االصطياف يف حورا أقـرب إىل العـدوى" فجـاء بفعـل فجـائي (فجـأة) ليقـول
أن هذا األمر مل يكن معتاد اا من قبل بل طـرأ هـذا األمـر فجـأة دون أيـة مقـدمات وابتـدأ الروايـة
بنصف سطر يف مجلة (فجأة صار االصطياف يف حورا أقرب إىل العدوى) وذكـر فعـل (صـار)
الذي يدل على الصريورة وهذا يتناسب مـن حيـ املعـىن مـع فجـأة؛ فاالصـطياف الـذي مل يكـن
من قبل معهوداا يف هذ املنطقة أصبح أمراا مزعجاا للغايـة لسـاكني حيـ وصـف بالعـدوى الـل
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تصيب مجيع من كان فحورا كما أشار الكاتب «حورا مل حتل فعالا يف نظر هـؤالء املعتـادين علـى
االصطياف وغريهم من جتـار سـوق البازركـان أو مـووفي ا افظـة املرفـأ إال يـوم سـرى اخلـب
بأن شقيق مفل املدينة اشترى فيها بيتـاا حماطـاا بأشـجار الكـرز (اشـترى ) نعـم اشـترى ودفـع
مثن البي نقداا ،يف تلك الصيفية مل تبق غرفة واحدة بـال إجيـار»؛ (الـدويهي )12 :2012 ،فحـورا
مل تكــن حمــط اهتمــام الســياش يف الســابق ولكــن بشــراء إحــدى البيــوت علــى يــد مفــل املدينــة
أصبح حمط أنظار املسلمني .ومن هنا بدأت اختالف الطوائف الدينية.
وابتداء الكاتب استتهالل هبذا الوصف ينبئ عما سـيحدث يف حـورا مـن تكـا ر املسـلمني
يف هـذ البلــدة الــل يكــون معظــم ســكاهنا مــن املســيحيني ،ولتوضــيح هــذا األمــر ذكــر الكاتــب
كيف أصبح حورامجيلة يف عني املصطافيني حينما اشـترى شـقيق مفـل املدينـة فيهـا بيتـاا،
ويف تلك الصيفية مل تبق غرفة واحدة بال إجيار ،وتوافد إ رهـا كـإري مـن املسـلمني إىل حـورا
لالصطياف؛ مل يبق األمـر علـى هـذا احلـال فقـد تطـوّر األمـر وصـار يتجـول شـخص يف جـوار
ال صـغري اا ويـوقظ النـاس مناديـ اا« :قومـوا علـى سـحوركم،
البيوت العائالت املسـلمة ممـل طـب ا
جايي الن يزوركم» (الدويهي2012 ،م )12 :فكان يوقظ اجلميع مـن املسـلمني واملسـيحيّني،
وهذا أ ار حنق املسيحيني الذين مل يكونوا يصومون يف شهر رمضـان ،وكـان الطبّـال يـوقظهم
كل ليلة ويإري ضجيجاا.
كما أنّ الك انب تطـرّق يف السـطور التاليـة إىل موضـوع اهلو ّيـة والسـؤال عنـها ،األمـر الـذي
تكـرّر كــإرياا يف نايــا الروايــة وكــان مهمّـاا جــداا وكــان تكإيفـاا للحبكــة الروائيّــة الــل تعمّقـ يف
موضوع الطائفيّة الدينية واالقتتال الطائفيّ ووضع احلروب األهلية حت اجملهر وما آل إليـ
األحــداث م ــن وق ــوع أرواش بريت ــة ض ــحية للوض ــع ال ــراهن .ف ــإنّ ال ــذي يب ــدوا عيان ـاا يف عتب ــة
االستهالل هو مسألة اهلويّة والالهويّة يف شخصـيّة نظـام الضـحية ووهـر بشـكل جلـي حينمـا
جاء الرقيب إىل حـورا ليح ّقـق عـن قضـيّة قتـل حـد  ،حينمـا أفـرال أمـني صـندوق البلد ّيـة يف
حورا رصاصات مسدّس يف بطن ضابط يف اجليش وهروب إ ر  ،حينـها تلقـى اجلـيش أوامـر
باعتقال مجيع ذكور البلدة؛ وهذا الذي دفعهم إىل اعتقال ساكينّ حورا املسـيحيّني باإلضـافة
إىل اعتقــال املصــطافني املســلمني؛ وهلــذا بــدأ النــاس بــاالعتراض بعــدم تعلــق هــذ القضــية
باملصطافني املسلمني وطلبوا إطالق سراحهم ،وهنا وهرت أمهية مسـألة "اهلويّـة والـدّين" يف
الصـفحات األوىل للروايـة ،حينمـا قـرر املعـتقلني املسـلمني أن يع ّرفـوا عـن أنـائهم كـي يطلــق
سراحهم وأنائهم هـي الـل تـد ّل علـى أ ّنهـم ينتمـون إىل ديـن اإلسـالم« :خطـر علـى باألحـد
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املعــتقلني أن يعــرف عــن انـ  ،عبــد اجمليــد ،واســم والــد  ،أمحــد ،واســم رفيقـ اجلــالس إىل
جانبـ  ،حممــد علــى ...طلــب هويــاهتم وحتقــق منــها وأطلــق املســلمني منــهم» (الــدويهي:2012 ،
)13؛ إذن فإن إطالق سراحهم كان مرهـون هبويّـاهتم ودينـهم .وكـان الكاتـب بارعـا يف كيفيـة
ابتــداء روايتـ يف عتبــة االســتهالل وأوهــر أمهّيــة مســألة الـدّين واهلويّــة الــل أصــبح ســبباا
لالقتتال يف احلروب األهليّـة يف هـذ الروايـة ،لكنّـ مل يووـف شخصـية نظـام يف هـذ العتبـة
توويفاا جليّاا إذ حاول أن يصبّ اهتمام يف موضوع الطائفيّة الدينيّة الل ارتبط بعنصـرين
مهمّني يف هذ الرواية مها املكان والشخصيّة وإن طغى العنصر األوّل.

عالقة العتبات بالعناصر السردية يف الرواية
بعد توضيح عتبات (الغالف ،والعنـوان ،واالسـتهالل) هلـذ الروايـة جيـب اإلشـارة إىل الـدور
الفاعلي للعناصر املووفة يف هذ العتبات .ففي عتبة الغالف تظهر فاعلية عنصر املكان أكإر
من باقي العناصـر فـالغالف يرسـم لنـا قسـم اا صـغري اا مـن بـريوت ،ولكـن هـذا املكـان الصـغري
الذي ال يعدو اللوحة يتسع من حيـ الداللـة فالكاتـب اختيـار تصـوير هـذا القسـم مـن املدينـة
املشتعلة ليكإر الداللة ويتسع مفهومها ،فاألمر اجللي يف الغالف هو أمر االحتراق ،واالحتـراق
وإن وهــر يف قســم صــغري مــن اللوحــة ولكــن النــار بــدالالهتا يف اتســاعها مــن مكــان إىل مكــان
تــوحي بــأن هــذا االحتــراق مل يكــن فقــط يف هــذا القســم الــذي نــرا بــل يتعــدا إىل األمــاكن
األخرى من املدينة الل ال لرمبـا ال نراهـا يف الصـورة الظـاهرة ،فالنـار تلتـهم وحتـرق وتتسـع
بسرعة يف االشتعال .فالكاتب بتوويف عنصر املكان يف غالف الرواية كإف اللداللة ووسعها.
وأمــا بالنســبة إىل العنــوان وعالقات ـ بالعناصــر الســردية فهنــاك عالقــة واضــحة بين ـ وبــني
عنصري الشخصية واملكان؛ فالعنوان مركب إضايف يتشكل من كلمـتني (شـريد ا املنـازل) ،فكلمـة
شــريد تــرتبط بعنصــر الشخصــية واملنــازل تــرتبط باملكــان الســردي ،وهــذا يــوحي كــذلك بالــدور
الفاعلي للشخصـية يف حركيتـها يف املكـان والـدالالت الـل توحيـ يف املكـان؛ ذلـك أن املقصـود مـن
(شريد) الذي حتد نا عن سابق اا هو شخصـية (نظـام) ،فنظـام يلعـب الـدور الـرئيس يف مضـمون
الروايــة ويتجلــى ذلــك يف العنــوان ،فــالعنوان تلخــيص للعالقــات الســردية والــدالالت املتعلقــة بكإــرة
تشــرد نظــام يف املنــازل واألمكنــة املختلفــة وإن مل يــأت اســم نظــام بشــكل مباشــر يف العنــوان فهــذ
اللفظــة ــ أي شــريد ــ تعــم دالالهتــا لتشــمل الواقــع اللبنــاين واملشــردين الــذين تشــردوا مــن حــرب
الطوائف .فهذ داللة ختص نظام يف الرواية وتعم على كل من كان يشاهب .
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ومن هذا املنطلق فعتبة االستهالل كـذلك تـرتبتط ارتباطـاا و يقـار بعناصـر ال ـة (املكـان،
والشخصية ،والزمان) .ففي هذ العتبة ال نرى املكان فحسب كمـا كـان يف الغـالف أو ال نـرى
املكان والشخصية مإل العنوان بل تزداد فاعلية الزمـان كـذلك إىل جانـب هـذين العنصـرين.
فالستهالل يبدأ بعملية وصفية ملكـان (حـورا) يف طـرابلس الـذي مل يكـن مكانـ را مهمـ اا قبـل أن
يشتري مفـل املدينـة فيـ بيتـاا؛ فأمهيـة هـذا املكـان وكإـرة املصـطافني إليـ يـأيت مـن فاعليـة
الشخصية الل كان السبب يف تردد املسلمني إلي  .مث نرى أن هذا االهتمام باملكان بـدل أِن
يأخذ وقتاا طويالا بل أصبح بشكل مفاجئ ومباغ فتالعب الزمـان يف دوراا يف إيضـاش أمهيـة
حورا باملسبة إىل الشخصيات يف الرواية .والكاتب مل يشـر بشـكل مباشـر إىل الزمـان ا ـدد
بل أشار إىل فصل الصيف الذي بدور يشمل ال ة أشهر فهذ املدة وإن كان طويلـة تقريبـاا
بالنسبة إلينا فهـي قصـرية بالنسـبة إىل سـاكين حـورا يف معاجلـة املهـاجرين املسـلمني الـذين
وفدوا بكإرة هائلة إليها .فالعتبة اختصرت املضمون السردي للرواية يف سطور قليلة.

النتائج
 . 1جيب على العتبات أن تقوم بتقصي مفـاهيم الـنص والتعـبري عنـ هلـذا يوجـد انسـجام
بني عتبة الغالف وعتبة العنوان يف التعبري الدالي للنص الروائي واسـتطاعتا أن تعكسـا واقـع
احلــرب األهليــة اللبنانيــة واألهــم مــن هــذا تبــيني معاملهــا ونتاجهــا املتطــرف؛ ويتجلــى ذلــك يف
تصــميم صــورة الغــالف الــذي ميــي اضــطرام الــنريان والــدخان امللتهبــة واأللــوان الرماديــة
الطاغيــة علــى املشــهد الــدامي واشــتباك هــذ العناصــر بعنــوان الروايــة املتشــظي يف تركيــب
إضايف ـ شـريد املنـازل ـ ـ الـذي ربـط الشخصـية املتشـردة والتائهـة باملكـان املتـأزم .واسـتطاع
الدويهي أن يووف العتبات يف خدمة الفضاء النصي بطريقة واعية وجتلّ يف العنونة املكإفـة
واملعبة عن جتربة الروايـة برمتـها وغالفهـا املصـمم الـذي خيتـزل العنـوان والروايـة وتتعـانق
هذ العتبات يف فضاء نصي لتعب عن دالالت إمائية تتعالق مع النص الروائي.
 .2ومن هذا املنطلق يشاهد أن الرواية اللبنانية احتوت على أرض خصبة لفضاء احلـرب
األهليــة اللبنانيــة ،وكــان جبــور الــدويهي مــن أحــد الــروائيني الــذين اجترحــوا الفضــاء الروائــي
والســيما النصــي؛ فقــد أوهــر الــدويهي يف رواياتـ معــامل احلــرب األهليــة اللبنانيـة وبواعإهــا،
وحاول روايت شريد املنـازل أن تعيـد تشـكيل معـامل هـذ احلـرب يف العـامل املتخيـل للروايـة،
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وركز على بريوت العاصمة واألمكنـة الـل بـدأت احلـرب تنشـب أوفارهـا فيهـا وتلقـي والهلـا
على الفضاء النصي وما يتعلق هبا من عتبة الغالف والعنوان واالستهالل بشكل خـاص؛ هلـذا
كانـ هــذ الروايــة تعــب عــن واقعيــة هــذ األحــداث التارخييــة والسياســية الطارئــة؛ ومتكنـ
الشخص ــيات أن تق ــود الدف ــة يف ل ــار األمكن ــة وجنحـ ـ يف أدائه ــا ال ــوويفي يف عالقت ــها
املتواشجة بني الفضاء النصي والنص الروائي ذات .
 .3استطاع جبورالدويهي أن يوفق يف تبيني أوىل مالمح احلبكة يف عتبة االستهالل والل
اكتمل فيما بعد يف نايا الرواية وقام الكاتب بتحديد معامل الطائفية يف السـطور األوىل مـن
الرواية لكن مل يعر الشخصية الرئيسة نظـام أمهيـة وافيـة يف هـذ العتبـة الـل دارت حوهلـا
جــل الرواي ــة واكتنفتــها ولكن ــها تط ــورت يف هنايــة الرواي ــة .وأم ــا بالنســبة إىل عتب ــة العن ــوان
والغالف فهناك عالقة وشيجة بينهما؛ إذ ترى اضطرام النريان وتآكلـها األشـجار يف الشـارع
وطغيان اللون الرمادي الدخاين على هيأة اللوحـة يف عتبـة الغـالف وتعالقهـا مـع العنـوان أمـر
جلــي فالعتبــات ال تــؤدي وويفتــها بشــكل جيــد إن مل تــرتبط بالعناصــر الســردية األخــرى مإــل
املكان والشخصية والزمان و ،..ومنها ميكن الوصول إىل املضمون السردي للرواية.
 .4من أهم املواضيع الل شكل احلبكة الروائية يف عتبة االسـتهالل هـي مسـألة اهلويـة؛
وكــان الكاتــب يؤكــد مــراراا وتكــراراا علــى دور اهلويــة يف تشــديد اخلالفــات املؤديــة إىل احلــرب
هلــذا صـب اهتمامـ عليهــا وربــط اهلويــة باملكــان يف روايــة شــريد املنــازل وهــذا يــرتبط بعتبــة
اخلامتــة والــل جتل ـ فيهــا تشــرد الشخصــية الرئيســة يف األمكنــة وبالتــاي فقــدت هويتــها
وأصـبح متعــددة اهلويــات تنتمــي تـارة إىل عائلــة آل العلمــي املســلمة الـل ولــدت فيهــا وتــارة
أخرى تنتمي إىل عائلة ش اهني املسـيحية وأصـبح متـرددة يف انتمائاهتـا بـني الـدين واهلويـة
والعائلة واملنازل.
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