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 لسناء شعالن رض الحكاياأعتبة العنوان في مجموعة 

 ضياء غني العبودي 

 *شامل عبد اللطيف 

 :صيلخت

ا من أبواب الدراسات النقدية الحديثة التي طرقها النقاد بأطراف    تشكل العنونة باًبا مهمًّ

ا وصناعة بعد أن كان ، أقالمهم فتنبه إليها أصحاب النصوص األدبية فأصبحت في نصوصهم فنًّ

هذه النصوص من جهة ومن النقاد من جهة  منش ئالعنوان ال يعطى تلك األهمية من قبل 

ونحن عندما نقرأ عنواًنا يتكون من لفظة أو . ال يقل أهمية عن النص نفسهفصار ، أخرى 

، النص ذلكإلى  لفظتين فإنه بهذه الخاصية وامليزة يستطيع أن يصف أو يختصر لنا الطريق

وفي ضوء أهمية العنوان جاءت هذه . املتلقيوتحديده من الضياع وعدم التحديد في ذهن 

 . لسناء شعالن -أرض الحكايا- ي مجموعةالدراسة لتسبر أغوار العنوان ف

 التمهيد:

تشكككككككل العنونة بابا مهما من أبواب الدراسككككككات النقدية الحديثة التي طرقها النقاد بأطراف أقالمهم 

نوان ال كان الع أنفأصبحت في نصوصهم فنا وصناعة بعد ، فتنبه إليها أصحاب النصوص األدبية

فصككككككككار ال ، هذه النصككككككككوص من جهة ومن النقاد من جهة أخرى  ئيعطى تلك األهمية من قبل منشكككككككك 

بوصكككككككككككككفكككه املكككدخكككل أو العتبكككة التي يجر  التفكككاوض عليهكككا ل شكككككككككككككف “يقكككل أهميكككة من النص نفسكككككككككككككككه 

 . 1”مخبوءات النص الذ  يتقدمه ذلك العنوان

 عالملى إ طريقه في سكككككليل الدخو  لبوابة األولى التي تضككككك يء للناقد وقد أصكككككبج نتيجة لذلك بمثابة ا

باته وترسكككك، فهو مفتاح تقني يجس به نبض النص وتجاعيده، النص والتعرف على زواياه الغامضككككة

 2.البنيوية وتضاريسه التركيلية على املستويين الداللي والرمز  

وإذا يمارس العنوان فعله السكككككككككككككابق في إضكككككككككككككاءة النص وال شكككككككككككككف عن رو ه كعتبة أولية ومفتا ا 

فهو من جككانككر يخر يمككارس فعككل الغواء والتعيين ، بوأ عليهككانككااحككا في فهم أولي للنصكككككككككككككوص التي يت

فنحن ، واختصكككككككككككككار النص الذ  يتقدمه عن طريق االقتصكككككككككككككاد اللغو  الذ  يتمتع به، 3والوصكككككككككككككف

ف أو ن يصكككككككككككأنه بهذه الخاصكككككككككككية وامليزة يسكككككككككككتطيع أعندما نقرأ عنوانا يتكون من لفظة أو لفظتين ف

 . من الضياع وعدم التحديد في ذهن املتلقيوتحديده ، ذلك النصإلى  يختصر لنا الطريق
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 وص كككككها على تلك النصكككككة ودالالته ومقاصده التي يمارسكككككوص األدبيكككككة العنوان في النصكككككرا ألهميكككككونظ

ج مشكككتركة ال تخر  اهناك قواسكككمإال أن فقد عّرف بتعاريف كثيرة تكاد تأخذ عملية فهم كل ناقد له 

 . ريفاتعنها هذه التع

)لو  هوك( الذ  يعد أكبر املؤسكككسكككين للعنوانات في كتابه )سكككمة العنوان( الذ   فمن أبرز هؤالء   

مجموعة العالمات اللسانية من كلمات وجمل و تى “جاعال إياه ، قدم فيه تعريفا أكثر دقة وشموال

 جمهورهوتجكككذب ، وتشكككككككككككككير ملحتواه ال لي، نصكككككككككككككوص قكككد تظهر على رأس النص لتكككد  عليكككه وتعينكككه

عبكارة عن أنظمكة دالليكة سكككككككككككككيميولوجيكة تحمكل في “ بكأنكهروالن بكارت فقكد عرفكه  أمكا 1. ”املسككككككككككككك هكدف

 . 2”طياتها قيما أخالقية واجتماعية وإيديولوجية

فالنص إذا  ومن ثم، العنوان من مظاهر السكككككككككناد والوصكككككككككل والر   املنطقي“ن أويرى جون كوهين 

ي بينما الخطاب النصككككككك ، وان مسكككككككندا إليه فهو املوضكككككككوع العامن العنإكان بأفكاره املبعثرة مسكككككككندا ف

 . 3”يشكل أجزاء العنوان الذ  هو بمثابة ف رة عامة أو محورية أو بمثابة نص كلي

الحديث عن العنوان ارتب  بالناقد ال بير جيرار جينت الذ  يعد صككككككا ر الكهد ال بير لهذا إال أن 

النص من نفسككككه كتابا ويفرض ذاته بهذه الصككككفة على هو ما يصككككنع به “املصككككطقد وقد عرفه بقوله 

 . 4”ه وعموما الكمهور أ  ما يحي  بال تاب من سياج أولي وعتبات بصرية ولغويةئقرا

وظيفة تعينيه تعطي ال تاب اسما يميزه “و و  وظائف العنوان يحدد جيرار جينت أربع وظائف له 

و بهمكا معكا أو ترتب  بكاملضكككككككككككككمون ارتبكاطككا ووظيفكة تتعلق بمضكككككككككككككمون ال تكاب أو بنوعكه أ، بين ال تكر

ووظيفة تضكككمينية أو ذات قيمة تضكككمينية تتصكككل بالوظيفة الوصكككفية وتتعلق بالطريقة أو ، غامضكككا

لى إ غرائية تتصككككل بالوظيفة التضككككمينية وتسكككك ىإووظيفة ، األسككككلوب الذ  يعين العنوان به ال تاب

هذه الوظائف قد تضمن ها االستعماالت “ن أرئ ويجد القا، 5”إغراء القارئ باقتناء ال تاب أو قراءته

قككد  .في سكككككككككككككيككاقككات شكككككككككككككعريككة وتككداوليككة عككديككدة ،الككدالليككة املختلفككة لكلمككة العنوان في الثقككافككة العر يككة

 ويغر  ، ويوحي بأشكككككككككككياء أخرى ، بحيث يصكككككككككككف املحتوى ، تتحقق هذه الوظائف كلها في عنوان وا د

لل تاب يميزه عن غيره وبعض العناوين تحضكككككككككككككر وأكثر من ذلك فهو اسكككككككككككككم محدد ، املتلقين بالقراءة

 . 6أو جمالي فني مقصود من طرف املنتج(، فيها وظيفة أكثر من غيرها بسلر اختيار موضوعي
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وتمثل عتبة العنوان في القصة القصيرة عالمة كتابية أدق وأعمق من بقية الفنون األدبية األخرى؛ 

ما يجعلها تتصكككككككدر النصكككككككوص السكككككككردية في وذلك لصكككككككغر ضكم الفضكككككككاء ال تابي للقصكككككككة القصكككككككيرة ب

لى فر عاذ يتو إفالعنوان في القصككككككككة القصككككككككيرة يشككككككككتغل كدليل اسككككككككتراتي ي ، 1منطقة القراءة والتلقي

 . 2ليغدو العنوان النواة النووية التي يتشكل منها النص، طاقة فائضة على النص الذ  يسميه

 رض الحكايا:أبنية عنوان القصة 
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ة يعما  الشككككككككككككعبالحكايا من األ  أنومن خال  الكمع بين املعنيين نجد ، ”وَ  

التي عرف ها األمم منذ القدم وكانت غاي ها األسككاسككية تحقيق املتعة في النفوس والتسككلية يتم تناقلها 

إال أن وتبعكا لكذلكك تتغير طريقكة سكككككككككككككرد هكذا العمكل ، جيكلإلى  ة بين األجيكا  من جيكلسكككككككككككككهلكبطريقكة 

الرافد األساس لنشوء األعما  السردية الحديثة  وتمثل الحكايا، مضمون العمل يبقى ثابتا ال يتغير

 . كالقصة والرواية وغيرها

تقنيات إلى  رض الحكايا( على الرغم من  داث ها وميلهاأومجموعة سكككككككككككناء الشكككككككككككعالن القصكككككككككككصكككككككككككية )

 . ال تخلو من عنصر الحكاية واملتعة والتشويق أنهاالسرد الحديثة إال 

جملة  –املسككككككككككككند  –وهو ، ء مسككككككككككككندا ملسككككككككككككند إليه محذوفما عن البنية التركيلية للعنوان فقد جاأ

رض مؤنثة وهي مضككككككافة أو ، (رض الحكاياأأو هذه ، رض الحكاياأوتقدير املسككككككند إليه )تلك ، اسككككككمية

 . و كايا مضاف إليه

 عنوان الغالف وتشكيالته الصورية:

، يتقدمه و مجرد رسكككككككم يوضكككككككع على ال تاب أو النص الذ ألم ينشكككككككا عنوان أ  نص أدبي من فرا  

، ن تكون هنكاك خيو  تر طكه بهكذا العمككلأفكالقكاص أو الشككككككككككككككاعر عنكدمكا يضكككككككككككككع عنوانكا لعملكه ال بكد 

نا ن فهمإف، عالم النص و واطنهإلى  لعمل الذ  يسكككككككككككككمج لنا بالدخو  لفيكون هذا العنوان مفتا ا 

شككككككككاع اسككككككككتخدام  ”فقد، لبعض النصككككككككوص أصككككككككبج يتوقف بشكككككككككل كبير على فهم عنوانها أو الع س

 ،دون النصكككككوص واناتيؤسكككككس ثقافة نصكككككوصكككككّية تخص العن أنالبليغة شكككككيوعا يوشكككككك  اناتنو الع

                                                           
 . 5فاعلية العنوان في النص القصص ي، )بحث(، سعيد ا مد يونس، ص 1
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العالقة ه وفي إطار هذ، 1”ور ما يتأسس من ذلك جنس كتابي له  دوده ومراميه و الغياته الخاصة

 ءيشككككككككككككككككل فضككككككككككككككا رض الحكككايككا(أن غالف مجموعككة )أالنص نجككد  –املتبككادلككة أو الحوار بين العنوان 

 افر لتولد الداللة التي يتأسس عليها النصضجاذبا للمتلقي من خال  تش يله من عناصر وأجزاء تت

فالغالف يتكون من مجموعة ، 2االقتناء والتعرفإلى  القصص ي من جهة ولتكون عنصر إغراء يدعو 

من الصككككككور والرسككككككوم واأللوان فضككككككال عن الغالف الخلفي للمجموعة التي تضككككككمنت صككككككورة الكاتبة 

 . تي بدورها قد تناغمت مع هذه الصور ال

 –فهو عنوان مرتد من داخل نصوص املجموعة رض الحكايا(أما عن عنوان املجموعة القصصية )أ

خارجها متخذا غالف املجموعة مكانا له ليضككككككككككككك يء إلى  -بوصكككككككككككككفه عنوانا أل دى قصكككككككككككككص املجموعة 

ا كان عنوان القصكككككككككككككة الخار ي فاذ. النصكككككككككككككوص التي انتخبته عنوانا والشكككككككككككككهاريةبطاقاته الداللية 

 الداخلية تسم األجزاء الصغرى  واناتن العنإف، يعنونها ككل ليرسم الخطو  األولية في فهم النص

ر ي مع العنوان الخا–وترتب  بها ارتباطا وثيقا ليتآزرا معا ، وتوحي بها، الداخلية وتحدد مضككككككككككامينها

 3. دالليا و صره لدى املتلقيفي فك رموز النص وتحديده  –الداخلية  واناتالعن

االرتداد للعنوان وجعله عنوانا رئيسككككككككككككا لقصككككككككككككص املجموعة بعدما كان عنوانا  اونجد في تفسككككككككككككير هذ

مما جعلها ترتب  بخي  وا د هو ، نصككككككككوص القصككككككككة هو االرتبا  القو  بين هذه النصككككككككوص  دأل 

 . ليكون عنوان املجموعة ككل، ض الحكايا(أر )

وقككد كتككر بلون ، األعلىإلى  في لو ككة غالف املجموعككة في وسككككككككككككك  الغالف ويككأتي مكككان هككذا العنوان

رض كككككككككككككككايا( فلفظة  كايا ا تضنت لفظة أ ككككالحكك) رض بخ  صغير تح ها  كاياأذهبي وجاءت لفظة 

  األرض ف أن الحكايا قد أصبحت
ّ
 . لهذه األرض أما

عنوان إلى  بالنسككككبةوقد  ددت القاصكككة جنس عملها مجموعة قصكككصكككية رسكككمت بخ  صكككغير جدا 

فارض الحكايا عمال قصصيا استغنى من لفظة ، املجموعة وضع في أعلى الصفحة من جهة اليمين

نوان ع أنأ  ، تنفصككككككككككككل عنه الحكايا التي ارتبطت بالسككككككككككككرد منذ القحظة األولى له و تى ا ن وهي ال 

صكككككككككككككصككككككككككككك ي  تى ولو لم فهو عمل ق، رض الحكايا( كان كافيا في تحديد جنس العمل بداللة الحكاياأ)

 ،فعنوان املجموعككة عّين العمككل ال تككابي  تى في صكككككككككككككيغتككه التركيليككة، تحككدد القككاصككككككككككككككة جنس العمككل

  .فهناك فضاء تعيني وداللي قد وضعه العنوان في ذهن املتلقي منذ القحظة األولى لعملية القراءة

ي بكالحكذر ولكه طكاقككة لوانهكا فقكد جكاء هكذا الغالف بلون رمكاد  وهو لون يوحأمكا عن لو كة الغالف و أ

هو الحياد بعينه فالرماد  ال ، وفي دالة أخرى لهذا اللون انه اللون في عالم الاللون ، باهتة ومظلمة
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مبهم املالمج غير محدد الهوية ، نكون أكثر واقعية هو أيضككككا الالشكككككل أنواذا أردنا ،  و  له وال قوة

بقة فهناك دالة أخرى جاءت متوافقة وفضكككككال عن دالالته السكككككا، فهو يحمل هوية األسكككككود واألبيض

اللون الرماد   قيقته تتضكككد من خال  طبيعة تكوينه فهو خالصكككة  أنمع نصكككوص املجموعة وهي 

وهذا يعني  ،األشككككككككككياء التي أ رق ها النيران تتبخر نتيجة لذلك املاء واملكونات األخرى في تلك األشككككككككككياء

التي  هذه الدالة للون الرماد  ناسككككككلت الحكايا، 1أصككككككل الوجودإلى   قيقة الرماد  تعني العودة أن

 . ارتب  باملاض ي وما يحمل من ذكريات أصبحت ال لون لها

فقد كان “هناك مجموعة صكككككككككور في لو ة غالف املجموعة جاءت متناسكككككككككبة مع هذا العنوان  إنثم 

ؤرة ب هو تلك اللو ة التي تختز  القراءة في ...هناك موجه داللي يسككككككككبق الشككككككككروع بقراءة النصككككككككوص

عن طريق هذه الرسكككككككككوم واأللوان التي أصكككككككككبحت من ، ”معينة؛ ألنها تمثل بحد ذاتها قراءة ما للنص

 التش يلية قد تطغي على البالغة ال تابية في“بالغة الصور  إذ، أساسيات الفهم في العصر الحديث

إلى  طاتلتخطيمامه يحفز باأنتيجة تفاعل املتلقي مع الصكككككككككورة بوصكككككككككفها  دثا ماثال ، أ ايين كثيرة

 . 2”ش يء ماإلى  مراكز الدراك لديه

 ،وهناك زورق في وسككككككككككككك  نهر، فهناك قطار قديم في مالمحه وشككككككككككككككله يد  على السكككككككككككككير واالسكككككككككككككتمرار

وسكككككماء  ،وهناك فتاة تجلس على مصكككككطبة قديمة تشكككككير مالمحها وسكككككيميااها بحالة االنتظار والصكككككبر

فجميع الرسككككككوم في اللو ة للمجموعة اسككككككتطاعت ، رو   كايا جديدةإلى  ملبدة بالغيوم في طريقها

به  و تأذلك ما ، االنتظار والترقر بامتياز هي لو ة. ن ترسككككككككككككم أبعاد النص األولية في فهم النصأ

ى إل عكوز يحنرجل فهناك ،  دى قصص املجموعة التي  ملت العنوان نفسهإوكانت مصداقيته 

بنها في امرأة فقدت ا، تظر  بيبا سكككككككككككافر ولم يعدتلك الشكككككككككككابة الصكككككككككككغيرة تخيل ها تن، ابنته املسكككككككككككافرة

ار ه املسكككونة خلف أسككو  بيلتإلى  رسككام يرسككم، بغ عليها بعضككا من طهره ور متهسككلعله ي، الكهاد

 . هي لو ة الفقد واالنتظار وترقر األمل، غنى والدها

 اوقد وضككعت نصكك، وفي ظهر لو ة الغالف قد وضككعت القاصككة صككورتها شككغلت جميع لو ة الغالف

التي اختارت عنوانها للغالف تقو  فيه  نفسككها من نصككوص املجموعة نفسككها و التحديد من القصككة

نى أنحصكككككككككد الحكايا منها  أنهناك أرضكككككككككا لقحكايا نسكككككككككتطيع  أن سكككككككككر أعندما كنت صكككككككككغيرة كنت “

وعندما ا ترفت فن كتابة القصكككككككككككككة جزمت . رض لقحكاياأال أن  ول ن عندما كبرت أدركت، شككككككككككككك نا

ويعرف السكككككككككككككليل ، تخومهاإلى  يدلفأن  ول ن طوبى ملن يسكككككككككككككتطيع، اك أرضكككككككككككككا لقحكاياهنأن  بعناد

 . ”إليها
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ّ
الذ  وضككككككككككعته القاصككككككككككة في الغالف الخلفي  لت هذه الصككككككككككور وعنوان املجموعة والنّص و ذلك شككككككككككك

فتصكككككككككككككبج عمليككككة اكتنككككاز املعنى والككككداللككككة لهككككذه ، للمجموعككككة إبعككككادا للنص وعواملككككه في ذهن املتلقي

فهناك ، بيت النّص إلى  ليؤذن له بالدخو  ، املتلقيم ماألصككككككككككككور البوابة األولى التي تفتج العناوين وا

ول ن هذه املناسكككككبة تبدو وايكككككحة ، مناسكككككبة وايكككككحة بين نصكككككوص املجموعة ورسكككككوماتها الصكككككورية

يمياء ادتها القاصة و ين سأر للقارئ عندما يقرأ النصوص جيدا وير   بين مضامينها ورسال ها التي 

 . وداللة عنوان املجموعة الصور 

ئ؛ للقار  وإغرائيةشككهارية إفضككال عن ذلك فان صككورة القاصككة في الغالف الخلفي قد  ملت وظيفة 

فالصورة بحد ذاتها قد مارست هذه الوظيفة ، ذلك لكما  القاصة وشفافي ها وكأنها زليخة العصر

ظهر الغالف وكان لونها هادئ جدا وقد شككغلت هذه الصككورة جميع ، والتأثيرية على املتلقي الغرائية

 . بين األبيض والرماد  الشفاف وفيها داللة على  الة االنتظار والصبر يتراوح ما

 عتبة املقدمة:

تمثل عتبة املقدمة أو التصكككككككدير لل تاب عنوانا مهما في مسكككككككاعدة القارئ على إيضكككككككاح النص و يانه 

ات التي تتصككككككدر ال تر مويككككككحة السككككككتراتيجية فغالبا ما تكون املقدم، قبل الشككككككروع بعملية القراءة

تتحاور مع النص ب يفية من ال يفيات أو غير ذلك  أو مشككككككوقة للقارئ  أو ، ال تابة ومضككككككمون النص

اقتباس أو  “فهي ، ومعرفة خفاياه كعتبة أولية يطأها 1ّص النإلى  مما يسكككككككككككككاعد القارئ من االقتراب

 لإليحاء بأطيافه فهو ليس من النّص  النّص أيككككككككككحت من مل ية ، شككككككككككذرة مقتلسككككككككككة من خارج النّص 

 والشكككهاريةفضكككال عن قيم ها التداولية  2“ل نه أصكككبج من ممتلكاته بح م الكوار والتشكككابك الداللي 

ككل ذلككك اء فالتي تمكارسكككككككككككككهكا على القكارئ نتيجكة لككاتبهكا ومككانتكه األدبيكة والنقكديكة بين الكمهور والقرّ 

اد براهيم خليكككل وهو من النقكككّ إهكككذه املقكككدمكككة بخ   وقكككد رسكككككككككككككمكككت، يسكككككككككككككهم في رواج الكنس األدبي

 املقدمة كانت طريق ّن أاملعروفين على مسكككككككتوى السكككككككا ة النقدية كما 
ً
 مختصكككككككر  ا

ً
 وسكككككككريع ا

ً
 لتقخيص ا

 . املجموعة القصصية ووضعها بين يد  القارئ عن طريق االقتصاد اللغو  

 عنوانات القصص:

 قصة أرض الحكايا: -1

كككككك من  يث ترتير قصص املجموعة التي تبلغ ست عشرة قصة في املرتبة  الحكايا تأتي قصة كككككك أرض

نها في يخر املجموعة وتتحدث هذه القصكككككككة عن مجموعة من الحكايات املتخيلة أأ   الثالثة عشكككككككرة

و طككل هككذه القصككككككككككككككة هو ذلككك ، رض الحكككايككاأذات املشكككككككككككككهككد الوا ككد والراب  فيمككا بينهككا هو العنوان 
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ألنه يشككككترك معه بعدم القدرة على السككككمع وال الم كما  انر البحر؛جإلى  الرجل الذ  قضكككك ى  ياته

جكككل ككككان الر ، وير لون  أ زانهمفيكككأتي إليكككه النكككاس وزوار البحر يلثون ، يسكككككككككككككمع واليت م هو البحر ال 

 أ البّد  “القاصكككككة كانت إ دى هذه الحكايا من  يث ال تدر   ن ّأبل ، نفسكككككه إ دى هذه الحكايا
ّ
ني ن

لحمقي !!  رض الحكايا ياأن أكون  كاية من  كايا أهذه غاية ما  لمت به ، ض الحكاياأر ا ن في 

وهي كانت الشكككككككككككككاهد الو يد الذ  يشكككككككككككككاهد تلك  ”رض الحكاياأ كاية من  يكيف لم يخطر ببالي أن

ك فمنذ ذل“ ا في أعماقه السككككككككككحيقةتسككككككككككمعها لتبقى سككككككككككرّ أن  لقى على البحر من دون تالحكايات التي 

سكككككمع ما يقوله أأن  كثيرا ما  اولت. بة السكككككلم المكر  من نافذتي القديمةاليوم اعتدت على مراق

 . “...ل ن صوت البحر وجلبة املارة وفوض ى الحافالت جعلت ذلك مستحيال، الزوار له

والبحر هو مككككان الحككككايكككا التي ، فكككالحككككايكككا مختلفكككة ول ن الراب  الكككذ  ير طهكككا جميعكككا هو العنوان

، ”بعد شهر كان عند  مجموعة قصصية رائعة أسمي ها ارض الحكايا“ استطاعت القاصة تجميعها

د الو ي البحر؛ ألنهإلى  الذ  يريد هؤالء الزوار بثهّ ، هذه الحكايا تشككككككككككككترك بشكككككككككككك يء اسككككككككككككمه األلم كّل 

 . رض الحكاياأسرارهم فالبحر هو أيحفظ أن  الذ  يستطيع

انها الذ  جاء عنوانا ارتداديا يقبض على ف رتها من خال  عنو أن  فالقارئ لهذه القصكككككككككة يسكككككككككتطيع

وقد جاء هذا العنوان ، نه يمثل خالصككككككة ف رة القصككككككةأومن صككككككلر القصككككككة ونسككككككيجها الداخلي أ  

 اهو شكككككفيراتها ، م تفيا بذاته له اسكككككتقالليته
ّ
 لخاصكككككة التي م 

ّ
لها لتسكككككاعده ها وتأوينت املتلقي من ف 

الطاقة الداللية واليحائية التي نقلته من فضكككككككككككككاء  فضكككككككككككككال عن، وتكون مفتا ا له لفتج عالم النّص 

إلى واجهة القصة فيقتنص سلطة العنوان العام -بوصفه عنوانا أل دى القصص -القصة الداخلي

 . لقصته و يمارس نفوذه البصر  و الداللي على املتلقي

ا فيه نهما مركر وا د يتخذأننظر إليه من خال  عالقته بالقصكككككككككككككة على أن  فعنوان القصكككككككككككككة يم ن

املتلقي  والخبر هنككككككا املتمثككككككل بككككككالنص هو الككككككذ  يمككككككّد ، العنوان موضكككككككككككككع )االبتككككككداء( والنص )الخبر(

يا رض الحكاأف، وهذه هي طبيعة العالقة بين النص والعنوان، باالسكككككككككتعالمات عن شكككككككككؤون )املبتدأ(

ز ذلك العكو نها فكككككككككككككككك )هي مجموعة من القصكككص و دت بينها القاصكككة ور ط ها بخي  وا د هو عنوا

رأة تلك امل، ابنته املسكككككككككككككافرةإلى  ويحّن ، الذ  زار البحر تخيلته رجال قد خطف املوت زوجته الرؤوم

تلك الشككابة الصككغيرة تخيل ها تنتظر  بيبا سككافر ولم ،  ياتهاإلى  رجل يدلفإلى  الو يدة لعلها تحّن 

سكككتشكككهد بنها الذ  اصكككغير االقد يكون ، ة التي تمسكككك بطفل صكككغير تحنو عليهتلك املرأة املسكككنّ ، يعد

تلككك الحككامككل الحسكككككككككككككن خل هككا تشككككككككككككككو ، في سككككككككككككككا ككة الكهككاد املقككدس وتنككا ي رو ككه الغككارقككة في البحر

 ،وذلك الرسككام يرسككم لو ة للبحر، لعله يصككبغ عليها بعضككا من طهره ور مته، البحرإلى  فضككيح ها

، حكايارض الأكانت في  يالف الحكايا ...، بيلته املسككككونة خلف أسكككوار غنى والدهاإلى  لعله يرسكككلها
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هذه الحكايا التي نسكككك ها القاصكككة قد جمعها العنوان بلفظة  فكّل . (عني على صكككخور شكككاطر املنارةأ

 . ارض الحكايا

 سداسية الحرمان: -2

فقد جاء عنوانا ملجموعة ، ما عنوان سكككككككداسكككككككية الحرمان وهو العنوان األو  في قصكككككككص املجموعةأ

مع بينها خي  الحرمان الذ  يت رر في جميع القصكككككككككككككص وهو أو قصكككككككككككككص مرقمة بأرقام يج واناتعن

فلفظة سككككككداسككككككية هي دالة على رقم ، عبارة عن نغمة  زينة قد اختارتها القاصككككككة لسككككككداسككككككي ها هذه

 . القصص ولفظ الحرمان هي الكامع بين هذه القصص

عنوان فهو ، و مركزيكككة العنوان من املجموعكككةأوفيمكككا يخص عالقكككة العنوان بنصكككككككككككككوص املجموعكككة 

فعنوان )فتى الزهور( إ دى قصكككككككككككص الحرمان ، ارتداد  خرج من ر م هذه القصكككككككككككة ونصكككككككككككوصكككككككككككها

سككككككككككككككداسكككككككككككككيككة  –املجموعككة أوال ثم نقككارنككه بككالعنوان الرئيس لتلككك نقككارنككه بنّص أن  السكككككككككككككتككة يم ن لنككا

 . النصوص لنرى مدى االرتبا  والعالقة بينهما–الحرمان 

فالعنوان ي سككككككككر أفق توقع املتلقي من ، هعنوان ونصككككككككّ بين ال في هذا العنوان تخلق القاصككككككككة مفارقة

، وهي من وظككككائف األديككككر النككككااد، خال  هككككذه املفككككارقككككة التي تخلق مسككككككككككككككككافككككة جمككككاليككككة في العنوان

 أفالنصكككككوص التي تحدث مسكككككافة جمالية في ذهن املتلقي تكون اكبر شككككك
ً
ون وأهمية من تلك التي تك نا

وهذه املسككككككككككككافة الكمالية في ،  داث أ  شكككككككككككك يءإن مألوفة ومتوقعة في الوقت نفسككككككككككككه لدى املتلقي م

هكا متمتعكا ب عنوان فتى الزهور يخيكل للمتلقي أو يوحي إليكه انكه ككان عكاشكككككككككككككقكا للزهور أن  العنوان هي

 أنأو ، و جمالها و سككككنها
ّ
 تيه هذه الزهور وتهدى إليه تعبيراأأنظار املعكبين والعشككككاق فت ه كان مح 

فعند قراءة القصككككككككككككة ، تلف تماما عندما نقرأ هذه القصككككككككككككةاألمر يخأن  إال ، عن  بهم وعشككككككككككككقهم له

هككذا العنوان يحمككل أطرو ككة  ولعككّل ، و تختلف لككديككك الصكككككككككككككورة األولى التي رسكككككككككككككم هككاأيتغير توقعككك 

نها الرواية األكثر قتامة لزوال الذ  يضككككككككع أه مثل رواية إميل زوال )بهكة العيش( غير مضككككككككادة لنصككككككككّ 

شكككككككك يء عنوانا مباشككككككككرا ) رفيا( مثل ألم العيش  ردت قبل كّل أ“: بنفسككككككككه هذه الكملة املضككككككككادة قائال

بكككل ، الزهور  فعنوان فتى الزهور ال يسكككككككككككككككاو   كككّر ، 1”سكككككككككككككخر من بهككككة العيش ول نني هكككذا األخيرأل

 ر محّر يظل غيأن  ال يحر الزهور نظرا لفقره وارتفاع ثمنها فانه مجبر على“الفتى أن  الع س فتجد

 زهرة ويدلك على معنى ألنه يعمل بها ويجيد لغ ها ويعرف اسككككككككم كّل  ه يسككككككككلى فتى الزهور؛نإال ا، (لها

قلبه الذ  يخفق بشكككككككككككككدة عندما  بالذات تهزّ  زهور الحّر  “أن  بل، كل لون فهو لم يحر منها شكككككككككككككيئا

 األنامل، يطالع الوجوه وهي تحمر مشكككحونة بمشكككاعر االضكككطراب والحر عند تلقي الزهور العاشكككقة

                                                           
 . 80عتبات جيرار جينت، ص 1
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رة قلبككا مككا يهككديككه زهأن  يتنهككد عميقككا أو يتمنى لو ، أوتككار قلبككه الككدامي على التي تككداعككر الزهور تعزف

 . ” ر

ا كما و يحبهأجل عيشكككككته ال ألنه يعشكككككق الزهور أففتى الزهور يسكككككلى بذلك ألنه يعمل في الزهور من 

ه الذ  جعل هذأن  إال ه فهنا كمفارقة بالعنوان مع نّص ، يوحي إلينا عنوان القصة في بداية القراءة

الحرمكان من الرا كة والسكككككككككككككعكادة ، الحرمكان من الحكر، تقع في هكذا الفصككككككككككككككل هو الحرمكان القصككككككككككككككة

 . وقد اكتملت كل تلك املعاني من خال  العتبة العنوان وتعاضدها مع النّص ، والفرح

كذلك تشكككل بقية العناوين في هذا الفصككل نسككيج عنوانه الرئيس )سككداسككية الحرمان( الذ  أرادته 

خادما في قصكككر مال ه وعنوان هذه القصكككة يترجم  قصكككة )الخصككك ّي( الذ  كانفحين نختار ، القاصكككة

على الرغم من فقدان رجولته إال انه كان يتمتع بصككككفات الرجولة  –الخصكككك ّي  –نصككككه فهذا الخادم 

  جككاريككة من جوار  فحين أ ككّر  ،بعضكككككككككككككهمالتي يفتقككدهككا ال ثير ال صكككككككككككككفككات الفحولككة التي يتب د بهككا 

ر رّ وفي ليلة اكتما  البدر ق، فتى يخر  الت األسكككككككوار بينها و ينه ا تحّر هأنالقصكككككككر وهام بها اكتشكككككككف 

ي ويكون رأس الخصكك ، يسككاعدها على الفرار لتكون مع  بيبهاأن  ر الخصكك يقرّ ، يفترعهاأن  السككلطان

 
ّ
 ،ص الككذ  يتقككدمككه أوالمن هنككا يككأتي العنوان ليكون دالككة في فهم النّ ، ق على بوابككة القصكككككككككككككرقككد عل

 ومتوافقكك
ً
 جككانككرإلى  فعبككارة )الخصككككككككككككك ّي( لهككا داللككة تككأثيريككة وانفعككاليككة، وص املجموعككة ثككانيككامع نصككككككككككككك ا

 بالهانة فهي تد  على عمق ال سكككاس، اكتنازها اللغو  الذ  كان صكككورة مصكككغرة ملضكككمون النص

 . بقدر ما تترجم  رمان هذه الذات والتضحية من أجل ا خر

بطريقة أدبية للعقل اللشككككر  العربي وتسكككك هدف القاصككككة من خال  مضككككمون قصككككة )الخصكككك ّي( نقدا 

ذلك العقل الذ  يجعل من شككككككككهوته طمو ه األكبر  تى ولو كان ذلك على  سككككككككاب  ريات ا خرين 

ن أ هو متوقع فالتمتع بجسكككككككككد املرأة أصكككككككككبج مقياسكككككككككا للرجولة العر ية على ع س ما، ومضكككككككككايقاتهم

 نه ول من رجولته الكنسية ألنه محروم فهذا الخص ي سلي بذلك، تكون األخالق والنخوة والشرف

قدرة ن الإبل ، لم يحرم من رجولته التي تحمل معاني الشككككككككككهامة التي يفتقدها املجتمع بشكككككككككككل جلي

نمكا إو  ،يتحكدث عنهكا العربي ويفتخر بهكا من خال  الفحولكة العر يكة التي كثيرا مكا تكأتيعلى العطكاء ال 

الفحولككة املتمثلككة بككالقككدرة على التي ر مككا تصكككككككككككككككدر عن  كككككككككككككخص فقككد تلككك ، تككأتي من خال  املواقف

 . ممارسة الكنس بحسر وجهة النظر العر ية

 الجدار الزجاجي: -3

رمزا لتمارس  ري ها ال تابية في تشكككككخيص عيوب  أو وتتخذ القاصكككككة في قصكككككة الكدار الزجا ي قناعا 

ى تر وهي ، فعنوان القصكككككككة الكدار الزجا ي هو املكان الذ  تسككككككككن فيه الذات النسكككككككانية، املجتمع

إلى  فالذات في الكدار الزجا ي تنظر ، ءتسكككككككككككككتطيع فعل شككككككككككككك يأن  أ المها املن سكككككككككككككرة إمامها من دون 

عد ب إال وهذه الداللة لقكدار الزجا ي كعنوان ال تتضكككككككككد ، تفعل شكككككككككيئاأن  أ المها ول ن ال يحق لها
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 فيجد يي شف عن رصيد العنوان الداللأن  قراءة القصة وتأملها وفي تلك القحظة يستطيع القارئ 

ن هذه املسافات في املت ب علينا كّل تحت كتفيه داللة عميقة كما انه قرّ  اختيار العنوان قد ضّم أن 

 فأ داث قصكككككككككككككة الكدار الزجا ي تتحدث عن الحرمان الذ  ال يفارق هذه املجموعة بكّل ، الحكائي

املجتمع من خال  ه  كاية اختفت من ورااها القاصكككككككككككككة لتوجه نقدا لهذا أنكما ، واناتهالوانها وعنأ

 أفأ داثها تدور  و  ذلك الفتى الذ  بد، اشككككككككككتغالها على نسككككككككككق مضككككككككككمر يعاني منه املجتمع العربي

وهو ابن تلككككك املرأة التي تزوجككككت بعمر ،  يككككاتككككه من الكككككدار الزجككككا ي وأنهككككاهككككا في الكككككدار الزجككككا ي

ينما ألكسدية وشهوته الو يد هو اللذة ا ههم وإنماالطفولة والبراءة من  خص ال تهمه النسانية 

وقد تركت ورااها طفلين هما شكككككككككككككاهر ، وقد تفاجئنا القاصكككككككككككككة باسكككككككككككككتبدا  هذه املرأة بأخرى ، كانت

كان زجاج نافذة السكككككككككككككيارة هو الكدار )ليكون الكدار الزجا ي فاصكككككككككككككال بينها و ين طفليها ، وعيشكككككككككككككه

عها بسكلر الكدار وعز  صكوتها عن مسكمعها قالت كلمات لم يسكم، الزجا ي الذ  فصكلها عن دنياه

وخاله وقا  كلمات كثيرة سككككككمعها كل الكيران إال هي ، الزجا ي الذ  ال يقل قسككككككوة عن قسككككككوة أبيه

ن بطل القصكككككككككككككة إثم ، (فقد ابتلعها الكدار الزجا ي، وغادرت ولم تعد ولم يسكككككككككككككمع منها أو عنها أبدا

و قي الكدار )خته خذ نصككككككككككيبه من هذه الحياة وعز  عن أأابنها شككككككككككاهر قد وضككككككككككع في جدار زجا ي و 

فالكدار الزجا ي هي الزنزانة ، (.الزجا ي فاصككككككككككككال بينه و ين عيشككككككككككككة كما كان فاصككككككككككككال بينه و ين أمه

كم كره الكككدار الزجككا ي !! وكم )الزجككاجيككة التي  لس بهككا وقتلككت أ المككه و هي بعمر الورود كطفككل 

 نه ل ...ما طل الصككباحكره الزجاج كان يراقر أخوته من أبيه يشككر ون في كؤوس زجاجية شككفافة ك

لم يجد أبدا أجو ة ألسككككككككئلته كما لم يجد طريقة يخترق فيها الكدار الزجا ي ليوصككككككككل شكككككككككواه ألبيه 

الذ  ما شكككككى يوما بإهماله له وألخته وال في ال مباالته بمصككككيرهما ما دام يسككككتمرئ دفء جسككككد أمه 

وأخيرا ، كما وقفت بوجه أمه، طراف مدببة وقفت بوجه  اجزاأ اذ افالكدار أصبج ضكر ، (.عايشه

ن إقكا  األطبكاء ، من جكديكد فصكككككككككككككلكه عنهكا جكدار زجكا ي يخر)تقف بوجكه أختكه ليكون و يكدا فريكدا 

، كن عظككككامهككككا املعراة دون جلككككد إال من مزق معترقككككة عرضككككككككككككككككة لقكراثيم والب تيريككككاإو ،  ككككال هككككا خطيرة

ار الزجا ي كما هي  ياة الكد وتنتهي  ياته على يّد  (...فوضككككككككككككعوها عارية في صككككككككككككندوق زجا ي معقم

أمه وأخته ليكون يخر يككككككحايا هذا الكدار وذلك في عمله الذ  جعله متسككككككوال بين الشككككككوارع واألزقة 

وأبرزت ، ول ن قوة مككا أذابككت عزمككه، ن يطرق الكككدار الزجككا ي الككذ  يفصكككككككككككككلككه عن الككدفءأ) ككاو  

ا وقكككد دككككت شكككككككككككككظكككايكككا رأى في  لمكككه ككككل جكككدران الكككدنيككك ...خكلكككه تكّوم بكككالقرب من الككككدار الزجكككا ي

 والى جانر الشرفة الزجاجية، في الصباح كان املكان يزهو بثوب ابيض من الثقج الكميل ...و طاما

على را ة  تدّ   ...و ابتسككككككامة عميقة غريبة، الذ  كسكككككك ي وجهه بالثقج، كتلة متجمدة اسككككككمها شككككككاهر

 . (أبدية
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  فعنوان القصكة نّص 
ّ
ا  شككأله امتدادات في منظومة ثقافية موسكعة تقابله بأ  شككل من ، رمصكغ

، ا االختز )عبر مقكككابلكككة مقومكككاتكككه ، ومن ثم فكككان فهمكككه وتكككأويلكككه يتمكككان من هكككذه املنطلقكككات، التقكككابكككل

 ل شككككككككككف طاقته الداللية ورمزيته بوصككككككككككفه عنوا، 1(...الترميز، اليحاء، الت ثيف
ً
يحمل مقصككككككككككدية  نا

ي املتلقإلى  وقكد ترككت القكاصككككككككككككككة ذلكك، ذ  يعكاني منكه مجتمعنكا العربيالقكاصككككككككككككككة في إظهكار الزيف الك

فك)فالكدار الزجا ي( لم ي ن تحديد لفضاء النص بمقدار ما هو ، لي مل املعنى ويتوسع في الدالالت

ن تلك الرسككككالة التي ال يم ، عنوان يحمل من القدرة التأويلية والسككككيميائية في بيان رسككككالة القاصككككة

ة فالقاصكككككككككككككة بمنظوم ها الثقافية واألدبي، قراءة واعية تعطي األلفاظ  قها التأويلي معرف ها إال بعد

العالمات وتركت األمر إلى  ليس بمعز  عن املجتمع ومشككككككككككككاكله فهي قد رسككككككككككككمت الخطو  وأشككككككككككككارت

السككككككككككككككد املنيع الككذ  يعكككر رؤيتككك البصكككككككككككككريككة  أو فككالكككدار الككذ  يعرفككه القككارئ هو الحككاجز ، للمتلقي

ول ن املسكافة الكمالية التي خلقها العنوان بلعبة بالغية جمالية هو ، ة )الحرية(والذاتية الشكخصكي

الككذات إال أن ومع كونككه ال يعكككر الرؤيككة ، الكمع بين الكككدار و ين الزجككا ي الككذ  ال يركككر الرؤيككة

ية ن الذات النسانإبعبارة أخرى ، النسانية ال تستطيع ممارسة  ري ها في ظل هذا الكدار الزجا ي

 االتها و االت الحرمان فهي ترى وال ترى في  أعندما تكون في ظل الكدار الزجا ي فهي تعيش أسكككككككو 

بهذه القراءة للعنوان  ،ن أقسكككك ى أنواع السكككككون هي التي ال جدران لهاإبل كما يقا : ، نفسككككهالوقت 

ع مفهي منذ القحظة األولى تتحدث عن مجت، ن نختز  كل املتن الحكائي لهذه القصكككككككككككككةأنسكككككككككككككتطيع 

ه التي فالكدار الزجا ي يبدأ من أّم ، يجد في ممارسكككككككة القسكككككككوة والحرمان ضكككككككد ا خرين لذة ونشكككككككوة

ثم غيلت تحت ، ومصكككككككككككادرة الرادة واالختيار، كسكككككككككككر جدارها الزجا ي زواج السكككككككككككلطة للرجل والقوة

ن يغلق بكاب البيكت ويضكككككككككككككربهكا  تى أو ، يعريهكا من مالبسكككككككككككككهكاأن  بر يش( الكذ  اعتكادضكككككككككككككر كات أبيكه )

عكداد ال تحصككككككككككككك ى من النسككككككككككككككاء في ظكل مجتمع ذكور  ال يؤمن بحريككة أليس )هي( فق  بكل  .،يكدميهكا

 . املرأة

العنوان ارتداد  فهو قد ولد من صلر القصة ليكون سفيرها الو يد لدى املتلقي أن  يجد القارئ و 

من    ليختصكككككككككككككر كل هذه املسكككككككككككككافات الطويلة بين السكككككككككككككطور ويمارس فعله الداللي والكمالي والتأثير 

وأخيرا فعلككككه ، والزجككككا ي كحككككاجز ال يمنع الرؤيككككة، خال  املفككككارقككككة بين الكككككدار كحككككاجز يمنع الرؤيككككة

 . بعادها التأويليةأمن خال  كشف مخبوءات األلفاظ و  –وهو األهم  –النقد  

أن  ذلك، والزجا ي(، د من القاصكككككككككككككة في الكمع بين )الكدارهناك قصكككككككككككككدية وتعّم  فضكككككككككككككال عن ذلك

وهذه قد ناسلت بعض الرجا  في معامل هم للمرأة التي غالبا ، بالقوة والقسوة والشدة الكدار ينماز 

 . ما تنماز بالرقة والصفاء والشفافية التي ينماز بها الزجاج
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الواقع األليم الذ  تعانيه الذات النسكككككككككككككانية بما يجمعه  تد ويبقى عنوان الكدار الزجا ي إ الة 

فجاء لصككيقا بواقعه االجتماعي وناقدا له ، الرمزية أو الداللة  من امتدادات سككواء كان على مسككتوى 

 . 1كاشفا عن مضمرات هذا املجتمع

 صديقي العزيز: -4

من خال  كسكككككككككككككر التوافق بين عنوان القصكككككككككككككة )صكككككككككككككديقي العزيز(  ةوتخلق القاصكككككككككككككة مفارقة عنواني

ومضكككككمون القصكككككة عن طريق التالعر بتقنيات ال تابة النصكككككية وتوجيهها الوجهة التي رسكككككمتاها لها 

وقد اعتمدت القصككككككككة في ذلك على فراغات النص التي ترك ها ، قبل الشككككككككروع في كتابة هذه القصككككككككة

و كككاطن النص من خال  ذو كككانكككه مع النص ليسكككككككككككككككاهم في  للمتلقي ليتخكككذ دوره في اسكككككككككككككتخراج املعنى

ومن هنا تنبع األهمية ، إيضككككككاح الغامض وال شككككككف عن مخبوءات النص في عملية القراءة والتأويل

وجه تت، ها مرايا معلقة في واجهة النصكككككككككككككوصّد بع واناتالتأويل ل ثير من العنو القصكككككككككككككوى للمفارقة 

ون مرايككا خككادعككة ال ت تفي بككالصكككككككككككككورة الظككاهريككة لهككا بكككل اء ؛ل ن هككذه املرايككا قككد تكإليهككا عيون القرّ 

توكل  2فهي مجرد إشارات ضوئية، نها توحي بغير ما هو موجودأأ  ، تتطلر الغوص في باطن النّص 

ن نعطي قراءة ال تقف عند أوفي ضكككككوء ما تقدم يم ن ، وشكككككفراته للمتلقي دوره في فتج رموز النّص 

سكككككككككككككهل علينا ال شكككككككككككككف عن بنية العنوان ومقصكككككككككككككديته ما وراء النص لتإلى  سكككككككككككككطج النص بل تمتد

 . بوضوح

ذا ه إذنهي التي تنشككككككك  عمل التلقي  راغات والحركات في النّص فاله وهذ “...”-تبدأ القصكككككككة بفرا  

 ثم تبنى القصة بعد ذلك، ن تذكره للقارئ أالفرا  هو نائر عن اسم صديقها العزيز التي لم ترغر 

 . االستفهاميةعن طريق الفراغات واألسئلة 

 “...ول نك صديقي العزيز -

 “ن سيكون بيتك أكنت فيه أم لم أكنن املكاأهاك مفتاح بيتي ثقي دائما ، بقى دائما كذلكأوس -

 “...ول ن، أنت تستحق قلبي ليبذ  تحت قدميك، ني لست بمثل روعتكأنا يسفة أل -

 “ليس كذلك؟ني أأنت ال تحب -

 “ ...قصد الأ ...نعم -

 وهي قد اتخذته صكككككديقا وكانت متعلقة به بشكككككدة ال تفارقه تحتاج إليه في كّل  هو قد اتخذها  بيبة

ي فيها التي تنته أةل ن املفاج، تملك النقود ألنها ال  غاب عنها ذات مرة واتصلت به ليساعدها؛، يوم

أن  ومن دون ، تشككككككككعرأن  زوجا من دون  أو نما  بيبا إهي أ بته وعشككككككككقته ليس صككككككككديقا و ، القصككككككككة

                                                           
 . 342نجود عطا هللا، ص-ينظر: عتبات النص الروائي، )بحث(، د 1
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بيبة ن تكون له  أ، د هو في بداية األمراطفها وأ اسيسها التي جعل ها تعشقه كما أر تعلم بقوة عوا

 . فرفضت ذلك وفضلت الصداقة على الحّر 

ي شككف لنا املتن الحكائي للقصككة عن القيم االجتماعية والثقافية التي يعيشككها النسككان العربي وهي 

بعد من أبل ، ربي مجتمعا ذكورياعبارة عن انسكككككككككككككاق ثقافية مسككككككككككككككوت عنها جعلت من املجتمع الع

ذلك  تى عالقات ذلك املجتمع مع األنثى محاطة بالحذر الشديد وعدم  سن النية نتيجة ملا تلقنه 

اقة تلك الصد فالقاصة ت شف لنا، فقدان الثقة با خرإلى  ذلك األمر أدى، من العادات والتقاليد

 أو  ،زميلي العزيز) -مثال  -وليس ، العزيز( فهي عالقة )صكككككككككككككديقي، التي بدأت بعيدا عن كل ما يلوثها

 إال ، (صككككككديقي)هذه األسككككككماء األخيرة قد ال تكون اقرب والصككككككق من لفظة أن  ذلك ؛(...رفيقي العزيز

القارئ إلى  نقل رسكككككككككالةإلى  لذلك عمدت القاصكككككككككة، مثل هذه العالقة فقدت وجودها في املجتمعأن 

ن أثم كيف ، ن تعيد هذه الثقة بالصكككككداقةأالنسكككككانية و ن تسكككككهم في عملية بناء الذات أنها أمن شككككك

 . هي()ن تشعر أمن دون  عالقة  ّر إلى  هذه الصداقة تحولت نتيجة لصفااها وصدقها

ك ول ن تمل، قالت وهي تنزلق في ال رسككككككك ي املجاور متعبة جائعة :“أهو زوجك“الشكككككككرطي  فقد سكككككككألها

 ذا ه “ ...هو  بيبي العزيز ...قصكككككككككدأ ...هو  بيبي ...ال“ :ن الحبير املنتظر هو صكككككككككديقهاأيقينا يقو  

 ،تشكككككعر بذلك أو تنتبه لنفسكككككهاأن  من دون  تملك فق  عواطف تتالعر بها تملك عقال  ال  أصكككككبحت

  .يكون صديقها ول ن لم ين د إصرارها فقد أصبج عشيقها و بيبهاأن  يخر لحظةإلى  فهي مصرة

ر النص  يكككث تصكككككككككككككبج عمليكككة فهم العنوان من هنكككا ي تسكككككككككككككككر العنوان أهميتكككه في عمليكككة تشكككككككككككككفي   

ال يم ن فهم العنوان بمعز  عن النص فك  إذواسكككككتيعابه عملية أولية للتسكككككقد في عملية فهم النص 

 .والع س صككككككككككحيج أ يانا، نفهم النصأن  فنحن نحتاج  تى نفهم العنوان، )العالقة بينهما جدلية

العنوان نجس نبض النص وكككأننككا ال فمن خال  ، النص وفهمككهإلى  يشككككككككككككككككل العنوان نقطككة انطالق

با مرجعية يتسكككقد بها غالإلى  وفي الوقت نفسكككه فان العنوان يفتقر ، ندخل النص من نقطة الصكككفر

 . 1(ما تكون النص نفسه

)الثريا( التي تض يء الطريق الذ  ستسل ه القراءة وإزا ة الغموض  كتسميته بإلى  وهذا ما دفع دريدا

يع س لنا هذه أن  قد يكون كافيا بمفرده العنوان هنا )صديقي العزيز(ف، 2النور إلى  وإظهار النّص 

 فانه قد، التي  ققها العنوان هنا األخرى ففضال عن الوظائف ، العالقة وإيصا  رسالة القاصة

ص سطر النّ أفي دائرة قريبة من ذهن املتلقي وعدم ضياعه بين  سهم بدور كبير في  صر النّص أ

 . فاظهألو 

                                                           
 سيمياء العنوان في شعر يحيى السماو )مقا (، جاسم خلف الياس.  1
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 اليتيمة: اللوحة -5

ء جا ص الذ  تقدمهعنوان اللو ة اليتيمة فضكككككككككككككال عن طاقته الداللية وقدرته على اختزا  النّ  إن

فهو عنوان ، ذلك نقو  فضكككككككال عن كّل ، وزواياه رسكككككككمت فيه معالم ذلك النّص ، كأنه مرية مصكككككككغرة

وذلك  ،وقراءتهاكان لها تأثير مباشكر على القارئ في متابعة هذه القصكة ، يحمل طاقة جمالية بالغية

نما النسكككككككككككككان هو إن اللو ة ال تكون يتيمة و أوهي ، من خال  االسكككككككككككككتعارة التي يحملها هذا العنوان

من أنشأ هذه اللو ة إلى  نسبة، القاصة قد ضمنت عنوانها هذه الكماليةإال أن ، االذ  يكون يتيم

 . وجعلها ترى الوجود

 قرانهأواأللوان التي يرسككككم بها  األصككككبا هذه اللو ة فقيرا  تى انه ال يملك الذ  رسككككم م ارسككككالكان 

وقد رسكككككككككم هذه اللو ة ليشكككككككككارك فيها بمسكككككككككابقة على مسكككككككككتوى الدولة و الفعل فاز باملرتبة ، ؤهوزمال 

ق القدر قد سككككككككككككبإال أن ، األولى على الرغم من تواضككككككككككككع لو ته التي كانت ال تملك  تى إطارا يحتويها

ل ك ” فل تسكككككككليم الكوائزإلى  فقد غرق طارق ولم يسكككككككتطع الحضكككككككور ، تي تقدم لراسكككككككمهاالكائزة ال

فقد غاب لألبد دون أن تعلم اللو ة املنتظرة أنها قد ، الوجوه  ظرت إال وجه راسكككككككككككككم لو ة غوار

بل انتهى لألبد عندما أعلن بحضككككور وزير الثقافة ، لم يطل انتظار اللو ة لطارق  ...تيتمت منذ أيام

الشككككباب املوجودون في الحفل شككككعروا بمكل خاص من أجسككككادهم الغضككككة  ...طارق غرقا عن موت

ة يمثككل لنككا عنوان القصكككككككككككككك، “التي تتمككايككل تيهككا بككالبككذالت األنيقككة أمككام نظر  أم طككارق املوتورة بككابنهككا

عالقككة رمزيككة قككائمككة على املفككارقككة أو الضككككككككككككككديككة بين مفردة اللو ككة التي هي رمز لقكمككا  والبقككاء و ين 

لي تسكككر بهذه املفارقة صكككفة الشكككعرية التي هي )انزياح ، تم الذ  هو رمز للموت والحزن الشكككديدالي

 وفق جون كاهين من سكككككككككككككمات النّص على العنونة أن  وخرق وان هاك ملبدأ العنونة في النثر ويية ذلك

ن العنوان أضكك ى لعبة مثيرة في أما )سككيّ  ال و ، 1النثر قائم على الوصككل والقواعد املنطقية( النثر  الّن 

، ه فحسروااللتزام ب لم يعد في عنونته للنص مقتنعا بوفاء العنوان للنّص  ال تابة األدبية فالناّص 

وهككذا ال يحككدث إال بتفخيخ خطككاب العنوان بككالثككارة تركيليككا ودالليكككا  ...يقلق القككارئ أن  عليككه وإنمككا

 .   الكمع بين املتناقضاتويحدث انزياح في بنية العنوان من خال، 2(ومجازا

من هنا يأتي دور العنوان ليختصككر لنا كل هذه املسككافة والفقرات فيكون بمثابة صككورة فوتوغرافية 

 . تجسد للقارئ كل ذلك ال الم

فالقارئ يجد ، وهذا العنوان هو عنوان ارتداد  أ  انه خرج من صكككككلر النص ومكوناته األسكككككاسكككككية

 املجموعة قدرة في االقتصكككككككككككككاد اللغو  فقد اختصكككككككككككككر النّص  واناتعكيبا فهو أكثر عن افيه تقخيصككككككككككككك

 . بكلمتين فق  هو )اللو ة اليتيمة(
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