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 عتبات النص قراءة في رواية "يوتوبيا" ألحمد خالد توفيق.

 

 إعداد

 إٌمان بسٌونً إبراهٌم بسٌونً.

 جامعة طنطا. -ماجستٌر فً األدب والنقد بقسم اللغة العربٌة وآدابها, كلٌة اآلداب

 أ.د. محمد السٌد الدسوقً.

 طنطا.جامعة  -أستاذ متفرغ فً قسم األدب والنقد البالغً, كلٌة اآلداب

 أ.م. محمد مشرف خضر.

 جامعة طنطا. -أستاذ مساعد بقسم األدب والنقد, كلٌة اآلداب

 

 المستخلص:

حول توضٌح أهمٌة العتبات النصٌة لرواٌة "ٌوتوبٌا" ألحمد خالد تبلور موضوع الدراسة 
ووظٌفة إغرابٌة تجعل  ,وعتبات النص عبارة عن نظام سٌمٌابً ٌحمل أبعاًدا داللٌة ,توفٌق

التً تحفز القارئ للبحث عن  ىوما ٌحمله من غرابة, وهوٌفكك شٌفرته  ,المتلقً ٌتتبع داللته
ومدى صلته بالمتن الروابً, وتنشط الطاقات الذهنٌة لدى المتلقً لتؤوٌل النص الروابً,  ,داللته

ل الحبكة الدرامٌة داخل المتن ٌٌوتتفاعل فً نفسٌة المتلقً المتراكمات الفكرٌة لتؤوٌل النص وتخ
بداٌة من عتبة الغالف بؤلوانه المتعددة, ورسومه العمٌقة المعبرة, وعتبة العنوان, وانتهاء 

 بالعتبات الداخلٌة المتمثلة فً عناوٌن الفصول.                                                                                 

ة األولى التً ٌولج من خاللها القارئ لمتن الرواٌة, وٌخوض فً غمارها, فتقع وأنها تعد المحط
 .لدخول فً الرواٌة, والكشف عن غموضهالقارئ لعٌناه على عتباتها النصٌة, فتهٌا ا

بعد تنبه الدراسات والمناهج الحدٌثة إلى جمالٌتها بالعتبات اهتمام الدراسات الحدٌثة وجاء 
ترسٌه من صورة بصرٌة تإثر تؤثًٌرا بالًغا فً طبٌعة تؤوٌل النص, فلم ٌعد  وفاعلٌتها الداللٌة لما

ٌدة التً ٌقصدها القارئ للتؤوٌل, وٌتوجب على القارئ االهتمام متن النص هو الغاٌة الوح
 بقراءتها, مثلما ٌهتم بمتن النص.

 

 

  تاحية:تفإلالكلمات ا

 .رواٌة "ٌوتوبٌا" ,فً, قراءة ,النص, عتبات
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 العتبات:

ُتعد محطة ربٌسٌة ٌتوقف عندها القارئ محاواًل تفسٌرها "وتكمن أهمٌتها فً كون قراءة المتن 
فكذلك ال  ؛تصٌر مشروطة بقراءة هذه النصوص فكما أننا ال نلج فناء الدار قبل المرور بعتباتها

ألنها تقوم من بٌن ما تقوم به بدور الوشاٌة  ؛ٌمكننا الدخول إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته
 .(1)والبوح"

 ,"مجموع النصوص التً تحفز المتن وتحٌط به من عناوٌن بؤنها: وٌعرفها فٌصل األحمر
وكل بٌانات  ,والحواشً ,والفهارس ,والخاتمات ,وأسماء المإلفٌن, واإلهداءات, والمقامات

 .(2)ظهره"النشر التً توجد على صفحة غالف الكتاب وعلى 

 

لما لها من خصوصٌة فً َفهم  العتبات النصٌة لرواٌة "ٌوتوبٌا"لذلك أولت الدراسة أهمٌتها ب
فؤي نص ال ٌمكن المرور بٌن طٌاته دون التنقل  ,النص الروابً, وفك مضامٌنه وشفراته

والترحل عبر عتباته النصٌة, التً تمنحه خصوصٌته ورإٌته, فعتبات النص فً رواٌة 
 تعد بمثابة مجموعة من العالمات المفصلٌة والمرشدة إلى المتن, وكاشفة عن محتواه."ٌوتوبٌا"  

توقفت الدراسة أمام مجموعة من العتبات, وكانت بمثابة المفتاح لدخول النص, وهذه العتبات 
تتمثل فً غالف الرواٌة بؤلوانه ورسومه المتنوعة, وعنوان الرواٌة الربٌسً, والعناوٌن 

 اخلٌة أو الفرعٌة, ثم عتبة الغالف الخلفً الذي ارتبط مع كل تلك العالمات والعتبات.الد

ر أغوارها, بسً, الستنطاق العتبات, والكشف عن ت الدراسة المنهج التحلٌلً الوصفتمدلقد اع
 محاور: وقُسمت الدراسة لثالث

 .داللتهو األمامً المحور األول: عتبة الغالف

 وداللته. الخلفً الغالف المحور الثانً:

 العتبات الداخلٌة "الفرعٌة".وان, وعتبة العنالمحور الثالث: 

وتوظٌف الكاتب لها لٌعبر عن فكرته األٌدٌولوجٌة  ,العتبات داخل المتن تظهر أثرثم الخاتمة ل
 والفكرٌة.

 عتبة الغالف األمامي:

ٌَّة تسلط الضوء على ما  ة نص ٌموج بداخل المتن الروابً, الغالف  ٌعد "أٌقونة إعالمٌة, وكوَّ
لذلك  ؛فهو أول ما تقع علٌه العٌن وآخر ما ٌبقى فً الذاكرة بعد انتهاء قراءة العمل األدبً

ٌتحرى المبدع الدقة فً اختٌار الغالف جاعاًل منه عتبة الدخول إلى النص؛ ألن الغالف تربطه 
مكونات الغالف وفك شفراته,  عالقة مجازٌة بمضمون العمل األدبً, والمتلقً إذا تمكن من فهم

 .(3)استطاع الدخول إلى فضاء النص الروابً"

والغالف األمامً هو بمثابة الواجهة األولى للرواٌة, فؤول ما تقع علٌه عٌن القارئ غالف 
. األولى الصورة التً تمٌز الغالف, والثانٌة المإلف, الرواٌة ٌتكون من أربعة أقسام غرافتٌكٌة
 والثالثة دار النشر, والرابعة التجنٌس. 
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وٌمثل غالف رواٌة "ٌوتوبٌا" ألحمد خالد توفٌق عتبة مهمة للولوج للنص الروابً, وٌعكس 
وبٌا التً والمستقبلٌة, وٌعكس الغالف ثنابٌة الٌوتوبٌا والدٌست وفكرته الروابٌة ,ورإٌته ,نفسٌته

تبرز عتبة الغالف األمامً أٌقونة تراسل الحواس وتداخلها مع النص ودارت حولها الرواٌة, 
 مل علٌه من صورة بصرٌة تتآزر مع العنوان المكتوب.تالروابً, وذلك لما ٌش

ٌ ً  اك تعد صورة الغالف تعبٌرً للذ , وهى "كل دراكهاوإ, ٌتطلب من القارئ حسن قراءتها افن
إدراًكا  :أي ؛أو تعبٌر بصري معاد, وهى معطى حسً للتمثٌل البصري ,تمثٌلً مجسدتقلٌد 

, وعلٌه فصورة الغالف لٌست عبارة عن مزٌج (4)مباشًرا للعالم الخارجً فً مظهره المضًء"
دالالت  تا ذامختصرً  امن األلوان والرسومات؛ بل  جزء من الرواٌة, فٌمكن عدها نص ً 

 تحتاج إلى قارئ متمرس وواعو رواٌة,ٌدلوجٌة تعبر عن مضمون الوتمثٌالت ثقافٌة وأ
وعلى القارئ أن ٌكون مجهًزا بترسانة من األدوات اإلجرابٌة التً تمكنه  ,ن الصورةوبمضم

           .(5)من اكتشاف خباٌا الصورة"

لذلك جاءت صورة الغالف فً رواٌة ٌوتوبٌا معبرة عن صورة فوتوغرافٌة فعبرت عن ٌد 
وهذه الٌد فً أعلى صفحة الغالف من الجهة الٌسرى وفوق العنوان,  ,قطعت إلى ساعدها

 ولونت الٌد باللون األصفر مشوًبا باللون األحمر. 

وجاء فً أسفل الغالف صورة للساحل الشمالً أو الصحراء وصورة النخٌل, ولونت صورة 
ورسم انعكاس لتلك النخٌل وتلك الصحراء كلهما باللون األسمر  ,الصحراء باللون األسمر

عكست عن مضمون  لك  صورة مستعمرة ٌوتوبٌا الصورةوأحاط الصورة باللون األحمر, وكذ
الرواٌة, فجسدت  ٌوتوبٌا المدٌنة التً عزلها أصحابها فً صحراء الساحل الشمالً التً تفصل 

 ٌوتوبٌا عن الفقراء.

لمقطوعة عن ٌد جابر, فالٌد عبرت عن قانون ممارسة الصٌد الذي ٌمارسه وعبرت تلك الٌد ا
شباب ٌوتوبٌا من قتل الفقراء وأخذ قطعة من جسدهم لٌحتفظوا بها. وظهر فً الخلفٌة السفلٌة 

فهذا الشفق  ,للغالف صورة الشفق باللون األحمر الذي ٌلمع فً الشمس وانعكاسه فً الصحراء
                  على األغنٌاء, وما ٌخفٌه وراءه من قتل ودماء وفقر....  ٌنذر عن قرب قٌام الثورة

فالغروب  ؛وهنا انحراف صورة شفق الشمس المسلط على الصحراء عن مسارها الحقٌقً   
ٌوحً باقتراب اللٌل, ونهاٌة النهار فتلك البداٌة  تخبرنا باقتراب الثورة, وذلك باعتبار الغروب 
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ه تكون بداٌة لٌوم جدٌد, فهنا ندرك أنه بداٌة لتحقٌق العدل واألمل الذي ُنهب بداٌة اللٌل ونهاٌت
فكؤنما  ؛لذلك وضعت الٌد مقطوعة فوق صفحة الغالف ؛من الفقراء بسبب ٌد جابر أو قتل جابر

    تلك الٌد أو الساعد هو ٌد الثورة أو ناقوس الخطر لألغنٌاء ٌوتوبٌا.

لى أهل ٌوتوبٌا صفة الوحشٌة والقساوة التً ُتمٌز وكذلك جاء بصورة الصحراء لٌرمً ع
صاروا مثل  –صٌد البشر  –ن هإالء بهذا القانون : إفكؤنه أراد أن ٌقول للقارئ ؛الصحراء

داخل النص ما ٌعبر عن وصف الصورة "ظالم اللٌل  منالصحراء القاسٌة الجافة, وورد 
طٌع قهر جابر لو هاجمنا.. لن ٌنتصر والصحراء.. ظالم االحتماالت واألفكار.. أعرف أننً أست

لكن جابر ٌمشً وسط  والرٌاضة منذ الصغر.. ,وسوء التغذٌة على الثراء ,والشحوب ,الفقر
وٌطلب منا اللحاق  ,الصحراء بٌن النباتات الشوكٌة وبقاٌا الصبار ..ٌلتف وراء تل صغٌر

ومن خالل هذا الوصف ٌفطن المتلقً أن الصورة لتلك الشخص الذي ٌقف عند قمة التل  ,(6)به"
 هو جابر.                                                                                            

 وجاء فً أعلى الصفحة نقد من عالء األسوانً ٌمدح فٌه الرواٌة, هنا عامل من عوامل جذب
فإن أول ما تقع علٌة عٌن القارئ ذلك المدح للرواٌة, فهو ٌعمل على إثارة وتشوٌق  ؛المتلقً

الروابً, وهو األدب القارئ, وكذلك عمل على معرفة القارئ أنه أمام نوع جٌد من األدب 
ب والمدٌنة الفوضوٌة, وهذا النوع من األد ,أو أدب ثنابٌة المدٌنة الفاضلة ,والدٌستوبً الٌوتٌوبً

 الذٌن  خاضوا ب أحمد خالد توفٌق كان من الروابٌٌن الجددحدًٌثا على األدب العربً ولعل العرا
 غمار تجربة هذا النوع داخل المجتمع العربً.

 ألوان الغالف :                                                                                       

وأعلى  ون الرمادي بدرجاته المختلفة,اللف المتعددة, ن األلوانالغالف عبر عن مجموعة م
 اللونلٌد باللون األصفر المختلط بمن ناحٌة الٌسار, ولونت ا ألحمر القاتملونت باالصفحة 

األحمر, وفً منتصف الغالف جاء اللون األبٌض ثم تدرج باللون األبٌض إلى أن وصل باللون 
 الرمادي الفاتح مرة أخرى ثم جاء باللون األحمر, واللون األسود.

من  : هذا اللون جاء بٌن الرمادي الفاتح والرمادي الغامق, ومن علماء اللوناللون الرمادي
هما : اللون الرمادي الفاتح حٌث ٌمثل األنانٌة, والرمادي وٌفرق بٌن درجتٌن من الرماد "

, والرعب, والحنٌن, والرمادي الغامق فهو أقرب لألسود, ٌمثل الخوف من الموتالباهت 
وبتمعن النظر داخل المتن  ٌتبدى  ما ٌدل على  (7)وٌمثل الكآبة, وانقباض النفس وانعدام األمل"

ٌقة فً هذا العالم هً أن هإالء القوم ٌتظاهرون بؤنهم ذلك "الخالصة التً توصلت لها بعد دق
 .(8)أحٌاء.. ٌتظاهرون بؤنهم ٌؤكلون لحًما وٌتظاهرون بؤنهم ٌشربون خمًرا........"

ٌ ًا قول جابر "و فٌما بعد عندما ألتقط أنفاسً سوف أعرف إن كان من حسن حظً أن بقٌت ح
 جابًعا, أم كان من األفضل لً أن أموت فً نفق المترو المظلم.                                       

 ,(9)ال أعرف.. ال أقدر على الموت. أنا بكترٌا مرغمة على الحٌاة مهما حدث لها.."   
حٌاة الٌؤس وانعدام األمل فً الحٌاة, وكذلك ٌظهر الضبابٌة التً عاشها  ٌظهرانفالمقطعان 

؟, والفقراء أشد ولم ٌعرفوا كٌف صار األغنٌاء  أكثر غنى ,فهم عاشوا فً ضباب الفقر ,األغٌار
بالطبع ال تفهمان شًٌبا عن الوضع الذي صرنا إلٌه.. لكنً أكره أال " وقوله مرة أخرى فقًرا؟

كل شًء.. الصورة التً ترٌانها كانت موجودة منذ البداٌة لكن بشكل غٌر واضح, ثم أخبركما ب
, ثم تؤتً لحظة ٌحدث فٌها صٌر األغنٌاء أغنى والفقراء أفقرتضخمت شًٌبا فشًٌبا.. ٌ

المقطع  (10)االنهٌار....هكذا تكون مجتمعان أحدهما ٌملك كل شًء واآلخر ال ٌملك شًٌبا.."
الفهم التً عاش بداخلها الفقراء؛ لذلك عبر اللون الرمادي عن الضبابٌة, أوضح  الضبابٌة وعدم 

 والحزن, والفوضى التً عاش بداخلها الفقراء.
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م جاء لٌعبر عن واللون األحمر جاء هو اآلخر بٌن األحمر الفاتح واألحمر القاتم, فاألحمر القات
؛ لٌعبر به عن الموت الذي ىار, ولذلك جاء به أعلى الصفحة فوق الجهة الٌسلون القتل والموت

أو بسبب صٌد شباب ٌوتوبٌا لهم "وهناك جوار  ,ٌذقه فقراء ٌوتوبٌا كل ٌوم بسبب الجوع والفقر
جدار وجدوا جثة عزوز وقد مزقتها الطعنات. فقط لم ٌكن له ساعد.. لقد تعب فتٌة ٌوتوبٌا كثًٌرا 

, أو عبر الدم اللون (11)حتى انتزعوه, ومن الواضح أنهم ال ٌملكون خبرة الجزار فً التشرٌح"
تناثرت من جابر أثناء قتله لٌحمل داللة الخٌانة  األحمر الذي فوق الٌد على قطرات الدم التً
 التً تمتع به فتى ٌوتوبٌا بعد قتله لجابر.      

, وٌوجد مس وغروبها, فهو بداٌة لٌوم جدٌداألحمر الفاتح فً أسفل الغالف ٌدل على ضوء الش
من المتن ما ٌدل على اللون األحمر للشفق أو غروب الشمس على لسان جابر ما ٌدل على 

 .غٌٌر األحوال "منذ متى ضاع كل شًء؟ت

 ال أعرف..         

ٌشبه األمر مراقبتك ساعة الغروب.. ال تعرف أبًدا متى انتهى النهار وبدأ اللٌل.. متى بهت 
الضوء وبردت األشٌاء, ومتى تسرب دم الشفق األحمر ٌلوث األفق, وال متى ساد اللون 

بعٌنها... لٌس بوسعك أن  تقول: هنا كان النهار  األرجوانً كل شًء.. ال ٌمكنك أن تمسك لحظة
 التًفالشفق دل هنا على بداٌة التغٌٌر الذي حصل للطبقة الوسطى  ,(12)وهنا جاء اللٌل..."

 انعدمت وصارت من الفقراء, فهنا انقسم المجتمع إلى أغنٌاء وفقراء.

المرة هم أعنف وأكثر  وٌدل كذلك على الثورة القادمة التً ٌمكن أن تغٌر مصٌر الفقراء "هذه
تصمًٌما وتنظًٌما.. ٌقولون إن أحدهم ساعد اثنٌن من ٌوتوبٌا على النجاة من أرض األغٌار 
وجعلهما ٌعٌشان تحت سقفه, ولكنهما قتاله وقطعا ٌده بعدما اغتصبا أخته العذراء!.. وجدوا 

شعلت النفوس .. جثته فً نفق ٌستخدم للتسلل إلى هنا. تسللت إلى كل كوخ وكل زقاق هناك وأ
 لقد تحملوا الكثٌر لكن ٌبدو أن هذه كانت القشة التً قصمت ظهر البعٌر..

 :قالت الرٌن فً استخفاف

ٌُحدثه موت واحد من فارق؟.. ال أظن  - إنهم قد ُسلبوا كل شًء و ظلوا صامتٌن فماذا 
 الثورات تقوم ألسباب كهذه..

ر من الضربات لكنها تفتت عند بل ال تقوم إال ألسباب كهذه.. الصخرة تحملت الكثٌ -
الضربة الخمسٌن.. لم تكن الضربة الخمسون هً ما فعل ذلك لكن كل الضربات 

  (13)السابقة.."

 والعدوان الذي عاشه الفقراء. ,والقهر ,وجاء باللون األسود لٌدل على الظلم

كذلك عبر عن النظرة السوداوٌة التً أصابت المجتمع المصري وتغٌٌر سلوكٌاته وعاداته إلى 
 االنحراف األخالقً واالجتماعً. 

اللون األصفر الباهت الذي مثل الٌد, دل على الغدر والخٌانة, أراد بهذا الغدر الذي قام به الفتى 
 وقتل جابر بعد أن انقذه من أرض األغٌار.

 ض الذي جاء عبر عن األمل فً أن ٌقوم الفقراء بالثورة, وإن كان هذا األمل بعًٌدا.اللون األبٌ
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دالالت تعلقت بمضمون الرواٌة, فقتل جابر كان هو الشرارة التً معانٌا ذات فالغالف رسم لنا 
رإٌة  تب الرواٌةأشعلت الثورة, وجددت األمل رغم الدماء والعنف, وعبر الغالف عن رإٌة كا

 اللها المستقبل المصري على المدى البعٌد. ٌقرأ من خ

 :ألوان غالف الرواية

 داللته األلوان 

 عدم الوضوح الذي أدىالضبابٌة و الرمادي 
 .إلً ذلك الخلل الذي أصاب المجتمع

 .وإن كان بعًٌدا ,األمل األبٌض 

 .الجوعو ,والفقر ,والقهر ,الظلم األسود 

 والغدر. ,الخٌانة األصفر 

 والثورة. ,والدم ,الخطر األحمر 

  

 الغالف الخلفي: 

 

طغى اللون األبٌض على صفحة الغالف الخلفً, مع وجود اللون األحمر على هٌبة قطرات 
ٌنقرض  بٌض جاء لٌعبر عن األمل الذي كاد أنعلً جانبً الغالف بصورة قلٌلة, فاللون األ
 ولكن خرج بٌن ضلوع الموت والفقر.    

فندرك  ؛عن الثورةن الدماء التً سالت من الفقراء وعن الشقاء ولٌعبر ع وجاء اللون األحمر
 أن الغالف الخلفً جاء لٌكمل الغالف األمامً.                                               

ٌدة فً الساحة األدبٌة "نجحت فً ضخ دماء جد :وجاءت دار النشر بتعلٌق من الداٌلً نٌوز
ٌُحلِّق بنا المبدع الدكتور أحمد خالد توفٌق فً , وعالء األسوانً " فً هذا العمل(14)العربٌة "  ,

آفاق الخٌال لتحرر من عبء الواقع فنراه حٌنبذ بشكل أفضل, وندرك بعمق مدى التشوه الذي 
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أن هذه الرواٌة   , وٌخبرلقارئفهذا عمل على جذب ا ,(15)سببه الظلم فً النفس اإلنسانٌة"ٌ
فٌنجذب القارئ   ان نحو الشهرة سواء على  الصعٌد العربً أو الصعٌد العالمً,ٌتجه مإلفهاو

هو نوع  -الدٌستوبً –للرواٌة بدافع الفضول وحب االطالع, و أن هذا النوع من األدب الروابً 
جدٌد على أدبنا العربً, هنا وضع القُراء أمام عنصر الفضول الذي سوف ٌدفعهم لخوض 

 د.تجربة هذا النوع الجدٌ

تكاد تشكُّ إذ تنهٌها أهً : "دار النشر ملخص عن الرواٌة, وختم الملخص بسإال  وكتبت
بالفعل رواٌة متخٌلة أم أن كاتبها تسلل من المستقبل القرٌب لٌنقل هو له بحٌاد ُمذهل؟", فهذا 

 , وهذا السإال ٌعمل على دفع القارئ للغموضرواٌةٌعمل أًٌضا كعالمة إشهارٌة على التروٌج لل
والبحث عن أجوبة لهذا السإال, بهذا تمكنت الدار من التسوٌق لهذا العمل األدبً, وعمل هذا 

إمكانٌة حدوث تلك , والسإال الذي على القارئ اإلجابة علٌه على جعله ٌفكر فً المستقبل البعٌد
 الرإٌة على أرض الواقع.

الدار على تعرٌف وجاء قبل أسفل صفحة الغالف تعرٌف مختصر عن الكاتب, وهنا تعمل 
الكاتب للقارئ وخاصة أن هذا أول عمل روابً للدكتور أحمد خالد توفٌق, فهذا التعرٌف ٌكون 

 لدى المتلقً تعرٌف مبسط عن الكاتب الذي سٌقرأ له.

, وهذا إعالن من الدار على أنها ستتكفل أخرىرواٌة ل غالفارسمه ب خر صفحة الغالف جاءوآ 
 والرواٌة األخر.بنشر وتوزٌع تلك الرواٌة 

 عتبة العنوان:

الرواٌة فهو رسالة قصٌرة  حداثأل عد ملخصتاح المتن الروابً, فالعنوان ٌٌعد العنوان هو مف
ٌتلقاها القارئ " فهو رسالة لغوٌة تعرف بهوٌة النص وتحدد مضمونه, وتجذب القارئ إلٌه, 

ومن ثم فهو "مجموعة من العالمات اللسانٌة من كلمات وجمل حتى النصوص  (16)وتغوٌه به" 
د تظهر على رأس النص لتدل علٌه وتعٌنه وتثٌر لمحتواه الكلً ولتجذب جمهوره المستهدف ق
ا استقرابه بصروستناطقه تبة ٌطإها الباحث السٌمٌولوجً الهو أول عو ًٌ ٌا ولسانٌا, وأفق
تكوٌن  ٌساعد علىمسإولٌه جذب القراء واستدراك فضولهم ونوان ٌتحمل ؛ فالع(17)عمودٌا"و

فاٌا النص متؤلًقا ومعبًرا عن خفكلما كان العنوان جذاًبا و هعلٌ, وعالقة ذهنٌة بٌن القارئ والنص
أو فشل أي عمل  نجاحسبًبا فً ٌمكن للعنوان أن ٌكون ساعد على جذب القارئ والعكس؛ و

 . أدبً

ابالعنوان دراسات الحدٌثة ال اهتمامو ًٌ التوسع فً  , أو من قبٌل الصدفة أو من قبٌللم ٌكن اعتباط
, من خطورة فهو بإرة العمل األدبً ؛ بل لضرورة العنوان وما ٌحملهالدراسات الحدٌثة فقط

وكتابة العنوان جعلته من المصطلحات الضرورٌة للولوج للنص وثبر أغواره, فتحلٌل العنوان 
 .ة النص األدبًاًءا ناجًحا لمقاربُعد إجر

 وظابف العنوان:

ٌمكن من : هً التً تعٌن اسم الكتاب  وتعرف به للقراء بكل دقة وبؤقل ما الوظٌفة التعٌنٌة  -1
ألنها  ؛فهى الوظٌفة الوحٌدة الضرورٌة إال أنها ال تنفصل عن باقً الوظابفاحتماالت اللبس, "

 دابمة الحضور ومحٌطة بالمعنى.

لمسإولة عن االنتقادات الموجهة للعنوان, وهى نفسها الوظٌفة الوصفٌة : ُتعد ا  -2
الموضوعاتٌة, والخبرٌة, والمختلطة, كما ضمنها من قبل فً الوظٌفة اإلٌحابٌة,... وهذه 

 الوظٌفة ال منؤى عنها لهذا عدها إمبرتو إٌكو كمفتاح تؤوٌلً للعنوان.
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كاتب هذا أم لم ٌرد, فال : هً أشد ارتباطا بالوظٌفة الوصفٌة, أراد الٌةالوظٌفة اإلٌحاب  -3
ٌستطٌع التخلً عنها, فهً ككل ملفوظ لها طرٌقتها فً الوجود, وأسلوبها الخاص, إال أنها لٌست 

 دابًما قصدٌة.

بؤفضلٌتها عن ما سبقتها "ففً حضورها ٌمكنها أن  تستقل هذه الوظٌفة: والوظٌفة اإلغرابٌة  -4
ستقبلٌها اللذٌن ال تتطابق قناعتهم وأفكارهم تظهر إٌجابٌتها أو سلبٌتها أو حتى عدمٌتها بحسب م

, وعلٌه فالعنوان ذو (18)دابًما مع أفكار المرسل الذي ٌرٌد الذي ٌرٌد المرسل إلٌه حملهم علٌه"
 فابدة هامة للدخول للمتن الروابً.

عندما ٌنظر القارئ , وجاء العنوان قبل منتصف الغالف بقلٌل, باللون األحمر القاتم, بخط كبٌر
للعنوان من أول وهلة ٌشعر بالخوف والرعب, فاللون األحمر الذي لون به العنوان ٌدل على 
الموت والعذاب والخراب, فالكاتب أراد من القارئ أن ٌدرك نوع الرواٌة التً بٌن ٌدٌه فهً من 
خالل عنوانها تقوم على العنف والغدر والموت الذي تحمله الشخصٌات الروابٌة اتجاه بعضها 

 منهما ٌرٌد قتل اآلخر, فمن خالل تطلعنا للمتن الروابً ندرك أن األغنٌاء ٌرٌدون صٌد فكاًل 
ذا ما نالحظه من المقطع السردي الفقراء للمتعة, والفقراء ٌرٌدون قتلهم من أجل االنتقام منهم, ه

ا...األهم أن كل لحظة تشعرنً بؤن وجوه التشابه بٌننا قوٌة  ال أرٌد دًما.. ال أرٌد قتلى.."  جد ً
كالنا هنا وهناك نرى أفالم  كالنا هنا و هناك نحب المخدرات.. كالنا هنا وهناك نعشق العنف..

من هنا نفهم داللة اللون األحمر الذي , (19)لهذا ال أرٌد دًما.. ال أرٌد قتلى.." االغتصاب فً نهم..
قام والموت, رغم لون به العنوان, فٌوتوبٌا صار أشخاصها ٌعٌشون داخل عالم ممتأل باالنت

 رفاهٌة العٌش الذي ٌعٌشون بداخله.

الصفحة الثانٌة فً الربع ووجاء العنوان فً الصفحة األولى بعد الغالف فً أسفلها جهة الٌسار, 
األول من الجزء العلوي للصفحة, وجاء فً كالهما باللون األسود الذي ٌوحً لدي القارئ بقتامة 

 الرواٌة, وفقدان الهوٌة التً عاشها كاًل من األغنٌاء والفقراء.الحٌاة التً ٌعٌشها المجتمع داخل 

 :لبنية المعجمية في رواية يوتوبياا

ومعناه المكان, ولفظة  "tops": "مصطلح فلسفً مإلف من لفظتٌن ٌونانٌتٌن ٌوتوبٌا 
"ou"  ومعناه لٌس فً مكان, إذن ما لٌس بمكان, إذن ما لٌس بمكان هو الخٌالً أو

المثالً, فهو مصطلح ٌدل على ما ٌجب أن ٌكون علٌه المجتمع المثالً. وأول من 
 De Optimo'استعمل هذا المصطلح توماس موراس فً كتابه

republicaestatudeque nova utopia"  (20)"1516عام. 

ق هذا المعنى "ٌوتوبٌا... المستعمرة المنعزلة التً كونها األثرٌاء ومن النص ما ٌواف 
على الساحل الشمالً لٌحموا أنفسهم من بحر الفقر الغاضب بالخارج, و التً صارت 

ٌمكنك أن ترى معً معالمها.. البوابات العمالقة.. السلك  تحوي كل شًء ٌرٌدونه..
ة سٌفكو التً ٌتكون أكثر العاملٌن فٌها الُمكهرب.. دورٌات الحراسة التً تقوم بها شرك

من مارٌنز متقاعدٌن بعد هذا منطقة الحدابق.. منطقة المدارس المخصصة إلقناع اآلباء 
, فهذا المقطع ٌبٌن لنا تلك المدٌنة التً توافرت بداخلها كل (21)أنهم مازلوا كذلك....."

الشمالً بعًٌدا عن الفقر, وسابل الرفاهٌة والحٌاة وعزلوا أصحابها أنفسهم فً الساحل 
 .ً وافق معناها داخل النص الروابًوبذلك نرى أن المعنى المعجمً أو الفلسف

 :البنية التركيبية اللغوية

 : خبر لمبتدأ محذوف تقدٌره هى أو تلك ٌوتوبٌا.ٌوتوبٌا
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الكاتب آثر أن ٌؤتً بالخبر لٌتصدر اإلخبار بنفسه دون المبتدأ, لٌفت انتباهنا نحن القراء 
أن ٌوتوبٌا هى مدٌنة ُتعرف عن نفسها فهى مدٌنة األحالم التً قرر األغنٌاء أن ٌبنوها 
ألنفسهم, والكاتب أراد من القارئ أن ٌتوهم أنه سٌقرأ عن مدٌنة فاضلة بها كل وسابل 

ٌال, ولكن القارئ عندما ٌغوص فً أعماق النص ٌرى أن الرواٌة حاملة فً الراحة والخ
طٌاتها ثنابٌة ضدٌة فٌوتوبٌا هً مستعمرة األغنٌاء فقط أما الفقراء فٌعٌشون فً 

 .ٌوتوبٌا ٌعٌشون فً الفقر والفوضىالدٌستوبٌا وهً عكس ال

خبره أن بٌن ٌدٌه رواٌة والكاتب أراد من القارئ أن ٌقدم له عنواًنا دااًل على المكان لٌ
"ألن المجتمع فً  مستخدًما الرمزٌة؛ تحمل فً طٌاتها فكرة سٌاسٌة وثقافٌة وأٌدولوجٌة

مرحلة ما قد ٌصبح معقًدا ٌحتاج لمن ٌصفٌه لٌوضحه وٌنظمه, وعلٌه ال ٌؤخذ العنوان 
ٌُرى على أنه  لى مكان على أنه إٌحاء مباشر عارالدال ع عالمة من الدالالت, بل البد أن 

, وما ٌدل على ذلك تلك المقدمة التً (22)أم رمز ٌمكن أن ٌتقاطع المرجع فٌه مع المجاز"
"ٌوتوبٌا  :قدمها المإلف من توقع ظهور ٌوتوبٌا وانهٌار المجتمع فً المستقبل, فٌقول

المذكورة هنا موضع تخٌلً, وكذلك الشخصٌات التً تعٌش فٌها ومن حولها, وإن كان 
تشابه للمكان  :أي ؛المإلف ٌدرك ٌقًٌنا أن هذا المكان سٌكون موجوًدا عما قرٌب

والشخصٌات مع أماكن وشخصٌات فً الواقع الحالً هو محض مصادفة غٌر 
لداللة الرمزٌة التً أرادها الكاتب, وعبرت فكلمة المإلف ُعدت كاشفة  ,(23)مقصودة"

 عن رإٌة توفٌق القاتمة للمستقبل المصري.

 :البنية الداللية للعنوان

جاء لفظ ٌوتوبٌا داخل الرواٌة نحو واحد وستون مرة  منهم من دل على أنها المستعمرة 
ت التً عزالها األغنٌاء على الساحل الشمالً, ودل البعض على أنها مستعمرة المو

 والعنف.

ن كانت توافرت فٌها سبل الثراء والرفاهٌة إال أنها فً فٌوتوبٌا داخل المتن الروابً وإ
نفس الوقت توافر فٌها سبل ذلك المجتمع العنٌف الذي ٌقتل الفقراء "فً ٌوتوبٌا... حٌث 

 .(24)ٌتوارى الموت خلف األسالك الشابكة, فال ٌصٌر إال لعبة ٌحلم بها المراهقون..."

وكذلك ٌوتوبٌا دلت على المجتمع الذي بداخله تفقد الذات هوٌتها, فهو مجتمع انزلق نحو 
التحلل الدٌنً واالجتماعً "ماذا بوسعك أن تفعل فً هذه الجنة الصناعٌة؟.. تنام.. 
تتعاطى المخدرات.. تؤكل حتى ٌزهق الطعام أنفاسك.. تقًء حتى تتمكن من معاودة لذة 

رف طرٌقة أخرى ٌمارس بها المرء حٌاته فلسوف ٌسعدنً أن األكل....... لوكنت تع
تقولها......إنها ٌوتوبٌا... حٌث ٌضنٌك البحث عن طرقة تزجً بها كل دقٌقة من 

فٌوتوبٌا هنا جاءت على خالف المعنى المعهودة علٌه فهى مدٌنة قامت  ,(25)حٌاتك..."
فتلك المدٌنة التً تشبه واألسري,  ,واالجتماعً ً,على الفوضى وعلى االنهٌار الدٌن

الجنة التً على األرض بداخل مجتمع متفكك ال ٌختلف عن المجتمع الفقٌر المقتضً 
 علٌه بالهالك.

ا, فربما أراد بالٌوتوبٌا هذا المجتمع أو و ًٌ علٌه فتوفٌق أراد أن ٌكسً العنوان طابًعا رمز
جتمع د بها واقع المتلك المدٌنة التً بنٌت على انقاض الفقراء وأحالمهم, وربما أرا

واالقتصادي, ونقض العادات والتقالٌد التً ٌفعلها األثرٌاء اتجاه  المصري, السٌاسً,
الفقراء, ونرى داخل النص الروابً ما ٌدل على ذلك "فً أوابل القرن الحادي 

ملٌون مصري ٌعٌشون تحت  35والعشرٌن, وفً آخر إحصاء أمكن عمله, كان هناك 
مالٌٌن  10البطالة التً وصلت إلى أعلى كعدالتها العالمٌة  خط الفقر, وكذا كانت
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%من مرتكبً االغتصاب عاطلون.. أي أن جرٌمة االغتصاب 78عاطل.. ال حظ أن 
هً فً الحقٌقة اغتصاب للمجتمع. دعك بالطبع من ذوبان الطبقة الوسطى التً تلعب فً 

و ما حدث بالضبط , لكن أي مجتمع دور قضبان الجرافٌت فً المفاعالت الذرٌة. وهذا ه
من الطبقة الوسطى, وتحول  سف ما تبقىاالنفجار لم ٌقض على الطبقة الثرٌة.. لقد ن

وهذا الذي أراد الكاتب من القارئ أن ٌدركه من  (26)المجتمع إلى قطبٌن وشعبٌٌن.."
 العنوان.

 :العناوين الداخلية للرواية

وفهم النص الروابً من  ,العناوٌن الداخلٌة تساهم تلك العناوٌن على إٌضاح الموضوع 
خالل الدالالت والرموز التً تحملها العناوٌن الداخلٌة, فتلك تمنح القارئ التواصل 
وتكوٌن صورة ذهنٌة بٌن العنوان الربٌسً وعناوٌن النص الداخلً, وأن "حضورها 

 . (27)كل الكتب " محتمل ولٌس ضروري و إلزامً فً

قسمت الرواٌة إلى خمسة أجزاء حمل كل جزء اسم منهما على حد اسم  الفرٌسة أو 
 .صفحة 189جاء عدد صفحات الرواٌة  ,الصٌاد

 الصفحة  اسم الجزء 

 56: 11 الصٌاد

91 :122 

155 :189 

 88:  59 الفرٌسة

125 :152 

, 56: 11الجزء األول من الصفحة , جاء فً لصٌاد فً ثالثة أجزاء من الرواٌةجاء ا
ومرقم على خمسة مقاطع تحدث فٌه الصٌاد عن ٌوتوبٌا وعن نفسه "أنا لم أعد طفاًل... 
لقد تجاوزت السادسة عشرة.. قرأت كل كتاب وقع فً ٌدي حتى اكتفٌت.. أن الكتب 

نت قناعة ال بؤس بها هً أنه ال ج ٌ ًا هذه كو  دٌد سلعة نادرة هنا فً سنً الصغٌرة نسب
خلل اجتماعً أدى إلى  تحت الشمس, وال ٌوجد شًء واحد ٌمكن تعلمه بعد هذا.. هناك

ل اإلصالح ٌجازف بؤن ٌفقد كل , لكنه ٌجب أن ٌستمر.. كل من ٌحاوما نحن فٌه
ظات األولى , وتحدث عن اللحقراره الذهاب ألرض األغٌار للصٌدوعن  (28)"شًء

 . داخل عالم األغٌار

, وعلى نحو أربعة 122: 91الثالث حاماًل نفس العنوان من الصفحة وجاء فً الفصل 
مقاطع مرقمة تحدث فً هذا الجزء عن جابر ومنزله, وٌكشف لنا الفتى أو الصٌاد شكل 
عالم الفقراء واصًفا الشوارع لدٌهم, وٌكشف هذا الجزء مقارنة بٌن الحٌاة الٌومٌة للفقراء 

"قال لً إننا بصدد جولة  :لغنٌة والفقٌرة, فٌقولواألغنٌاء, وٌسلط الضوء على المرأة ا
ٌرٌنً فٌها لك العالم الذي أجهل كل شًء عنه.. قال إننا حران لو أردنا الفرار...... 

 .(29)هكذا غادرنا الكوخ الحقٌر إلى شوارع فً غاٌة االزدحام وغاٌة الفقر.."

قمة, مقاطع سردٌة مر ةوجاء فً خمس 189: 155الفصل الخامس من الصفحة 
إلى ٌوتوبٌا, وتحدث فٌه عن  –بلد األغٌار  –وتحدث عن رحلة رحٌله من شبرا 
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اغتصابه ألخت جابر, وعن قتله لجابر الذي انقذه, وتحدث فٌه عن عودته داخل أراضً 
ٌوتوبٌا, وتحدث عن قٌام الفقراء بالثورة وقرب هجومهم على ٌوتوبٌا بسبب جابر 

 ن.. ٌحملون المشاعل وٌصرخون غضًبا.. "رأٌتهم هناك على مدى األفق قادمٌ

 بعد ربع ساعة سٌكونون هنا..

 سٌكونون بٌننا..

 .(30)بٌومً ومتولً وعبد الظاهر والسرجانً وصفٌة .... كلهم هنا"

 وجاء الفصل الثانً والثالث ٌحمل عنوان الفرٌسة.

بر , مقسم على أربعة مقاطع سرٌة, تحدث فٌها جا56:  59الفضل الثانً من الصفحة 
لم عن عن حٌاته وشخصٌته وعن مقته لحٌاة الفقراء, وتحدث عن أخته صفٌة, فجابر تك

, وكذلك تكلم عن الفتى والفتاة وتكلم عن المرأة الفقٌرة ,حٌاة الفقراء وطرٌقة عٌشهم
تسؤلنً كٌف عرفت "سؤموت خالل ٌومٌن أو ثالثة..  :القادمٌن من ٌوتوبٌا, فٌقول جابر

لسوف ٌظفر بً الفتى لنجاة أمامً.. أنا ولدت خاسًرا وال فرصة لنه هذا؟.. أقول لك إ
 .(31)القادم من ٌوتوبٌا ال محالة.."

, مقسم على أربعة مقاطع سردٌة تحدث فٌها 152: 125الفصل الرابع من الصفحة 
جابر عن شخصٌته التً ال ترٌد القتل وعن الفتى الٌوتٌوبً الذي أخذه لٌعمل وٌكشف له 

وتحدث عن بدء كشف سر الفتى والفتاة ومعرفة أنهم من ٌوتوبٌا فقرر عالم الفقراء, 
جابر إخراجهم من شبرا أرض األغٌار "لقد اشتمت أنوف كثٌرة الرابحة, وتجمع الذباب 
حول العسل لو كان ما آوٌه فً داري عساًل. لو أردت لهما الحٌاة فلٌفرا اللٌلة.. فلٌفرا 

 .(32)الغباء.. اللٌلة قبل أن ٌحدث شًء آخر.."فال ٌقع علًَّ لوم سوى لوم الغفلة و

وصول بالمعنى الذي , وأدت بالقارئ إلى الك نرى أن الفصول قد خدمت العنوانبذل
أراده الكاتب, وحرص الكاتب على تسمٌة العناوٌن الداخلٌة بالصٌاد والفرٌسة لٌعمق 

صٌاد عرف عنه الصراع بٌن الذات واآلخر المعادي لها, فالالقارئ دالة العنف و لدى
عزمه على عزم الفرٌسة واصطٌادها مهما كلف األمر, وعرف عن الفرٌسة هروبها 
وخوفها من الصٌاد والهروب منه فذلك الحال بٌن الفتى وجابر أو بٌن الفقراء واألغنٌاء 

 على طول الرواٌة العالقة بٌنهما عبارة عن صراع وكره وعنف متبادل.

لٌعزز داللة فقدان الهوٌة واالغتراب داخل المجتمع  وحرص الكاتب على ترقٌم المقاطع
 الواحد فكال الطرافان فقد الهوٌة.

 الخاتمة: 

تلك العتبات التً تإسس بعد هذه الدراسة فً عتبات النص وقف البحث أمام أهمٌة 
لنص جدٌد, فتلك العتبات تالقت مع النص األصلً وعبرت عنه, وكشفت الدراسة عن 

 ,والثقافً ,خالد توفٌق بعتبات النص, ومنحها التؤصٌل الفكرياهتمام الكاتب أحمد 
, ونوجز أثر العتٌات داخل المتن فً عبر ربطهما ربًطا وثًٌقا بالنص ,واالقتصادي
 النقاط التالٌة:

عتبة الغالف األمامً عبرت عن مضمون الراوٌة, وجسدت صورة العنف أو  -1
 نمط الحٌاة.الصٌد البشري الذي ٌتخذه شباب ٌوتوبٌا تغًٌرا ل
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ألوان الغالف جسدت صورة القتل والعنف, وكذلك جسدت حالة الضبابٌة التً  -2
 عاشها األغٌار أو الفقراء.

مشهد تصوٌر داخل الرواٌة  -صورة الٌد المقعطوعة -مثلت الصورة الفوتوغرافٌة -3
 عبرت عن مقتل جابر, وكذلك رمزت الٌد إلى كل الفقراء أو األغٌار

هم القارئ بمضمون العنوان, فالرواٌة تحدثت عن صورة استطاع الكاتب أن ٌو -4
التً رصدت حالة الفوضى, واالنهٌار االجتماعً, والثقافً, واألسري,  الدٌستوبٌا

 ورصدت صورة العنف, والفقر.
ُعد الغالف الخلفً للرواٌة بمثابة ملخص ألحداثها, وعمل على تشوٌق القارئ,  -5

 القرٌب.وإٌثاره مخٌلة القارئ لهول المستقبل 
أكدت الدراسة على رإٌة الكاتب المستقبلٌة التً استطاع تكوٌنها من خالل ثقافاته   -6

وأٌدولوجٌته المعرفٌة والمرجعٌة للتارٌخ, وكشف الغالف وتناسقه مع المتن على 
الروابٌة التً عبر الكاتب عنها من خالل الغالف والعنوان إلى العناوٌن  الدٌستوبٌا

 الداخلٌة وصواًل للقارئ إلى المحكً األصلً.

 المراجع: 

                                                           
(1)

, 1عتبات النص دراسات فً مقدمات النقد العربً القدٌم افرٌقٌا الشرق, الدار البٌضاء, المغرب, ط عبد الرزاق بالل: مدخل إلى 
 .23, ص2000

(2)
 .223, ص2010, 1فٌصل األحمر: معجم السٌمٌابٌات, الدار العربٌة للعلوم ناشرون منشورات االختالف, الجزابر العاصمة, ط 

(3)
لولٌد الهودلً دراسة سٌمولوجٌة سردٌة, مجلة الجامعة اإلسالمٌة  اٌة )ستابر العتمة(د. محمد مصطفى كالب: عتبات النص فً رو 

 .6, ص2017, 1, ع25فلسطٌن, مج -غزة -شبون البحث العلمً والدراسات العلٌا بالجامعة اإلسالمٌة -للبحوث اإلنسانٌة
(4)

دار الغرب للنشر و التوزٌع , وهران,  ٌة فً العالم(,قدور عبد هللا ثانً: سٌمٌابٌة الصورة) مغامرة فً أشهر اإلرساالت البصر 
 .21, ص2005

(5)
داخل مصر عام  1, المدٌنة التعلٌمٌة, الدوحة, قطر, ط3مإسسة قطر للنشر, فٌال رقم  -ٌوتوبٌا: أحمد خالد توفٌق, دار بلومزبري 

 .20م عن دار بلومزبري, ص2010للتوزٌع خارج مصر فً قطر  2م عن دار مٌرٌت, ط2009
(6)

 .24: السابق 
(7)

و النقد , من قسم اللغة  نابل دروٌش سلٌمان المصري , سٌمٌاء األلوان فً شعر بلند الحٌدري , رسالة ماجستٌرفً األدب   
 .164هـ , ص 1436م , 1204, كلٌة اآلداب فً الجامعة اإلسالمٌة بغزة , العربٌة

(8)
 .48ٌوتوبٌا :  

(9)
 77: السابق 

(10)
 .103,  102نفسه  : 

(11)
 .98نفسه  : 

(12)
 .59نفسه : 

(13)
 .185,  184نفسه :  

(14)
 .الغالف الخلفً لرواٌة ٌوتوبٌا  

(15)
 نفسه. 

(16)
أنموذًجا(, مجلة األثر, الالز محمد األمٌن خالدي, شعرٌة العنوان بٌن الغالف و المتن ) مقاربة بٌن الصورة و الخطاب الروابً  

 .29لخامس فً تحلٌل الخطاب الروابً عند الطاهر وطار(, جامعة تبسة, الجزابر, ص عدد خاص ) اشتغال الملتقى الدولً ا
(17)

 .9, ص1997ٌنظر جمٌل حمداوي: السٌمٌوطٌقٌة و العنونة, مجلة عالم الفكر, وزارة الثقافة, الكوٌت, 
(18)

, 1ورات االختالف, الجزابر طتقدٌم د. سعٌد ٌقطٌن, منشعبد الحق بلعابد: عتبات النص جٌرار جنٌت من النص إلى المناص, 
 .89, 88, 87, 86ص , م 2009هـ, 1429

(19)
 .126ٌوتوبٌا : 

(20)
الدٌستوبٌا( فً الرواٌة العراقٌة دراسة سٌمٌابٌة, كلٌة اإلمام الكاظم )ع(  –م.د أحمد عبد الرزاق ناصر الحسنً . ثنابٌة ) الٌوتوبٌا  

 .136هـ , ص1436م , 2015, 112اآلداب / ع للعلوم اإلسالمٌة / قسم اللغة العربٌة, مجلة 
(21)

 20,  19ٌوتوبٌا :  
( مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً األدب 2000 – 1995فرٌد حلٌمً , سٌمٌابٌة العنوان فً الرواٌة الجزابرٌة المعاصرة )  (22)

 .64ص  م,2010, 2009الجزابري المعاصر, 
(23)

 ٌوتوبٌا: الصفحة الثالثة بعد الغالف. 
(24)

 .14:  السابق 
(25)

 .18نفسه : 
(26)

 .131نفسه :  
(27)

 .125, صإلى المناصعبد الحق بلعابد: عتبات جٌرار جنٌت من النص  
(28)

 .16, 15:  ٌوتوبٌا 
(29)

 .112:   السابق 
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(30)

 .188نفسه :  
(31)

 .69نفسه :  
(32)

 .151نفسه :  
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:bstractA 

The theme of the study crystallized on clarifying the importance of 
the text thresholds of Ahmed Khaled Tawfiq's Utopia novel, The 
thresholds of the text are a semiotic system with semantic 
dimensions and an seductive function that makes the recipient 
track his significance and dismantle his code and its strangeness, 
which motivates the reader to look for its significance and 
relevance to the narrative, activates the intellectual energies of the 
recipient to interpret the narrative text, and interacts in the 
psychology of the recipient intellectual accumulated to interpret the 
text and imagine the dramatic plot within the body beginning from 
the threshold of the cover in its multiple colors His deep expressive 
drawings, the title threshold, and the inner thresholds of chapter 
titles.                                                                                

 It is the first stop in which the reader takes over the story, and gets 
into it, so that his eyes fall on its textual thresholds, preparing the 
reader to enter into the novel, reveal its ambiguity, and cover the 
novel, although not the author's work, but expressed and part of it. 
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