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شعرية العنوان وإنتاج الداللة في
مجموعة «أباطيل « لهدى النعيمي
د /حم�صر وردة
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ملخ�ص البحث
متثل ��ت �إ�شكالي ��ة البح ��ث يف حتليل العن ��وان وقراءته ،باعتب ��اره عتبة مفتاحية للن ���ص الق�ص�صي القط ��ري «�أباطيل»
لهدى النعيمي ،ويهدف البحث �إىل قراءة العنوان ودرا�سته بو�صفه واجهة داللية للن�ص؛ �إذ تكمن �أهمية البحث يف تفكيك
بنية عنوان الن�ص الق�ص�صي ،وحتليل داللته التي تٌك ِّون ف�ضاءات داللية موازية للن�ص ،وتف�سري مداراته اخلارجية لإي�ضاح
نوات ��ه الداخلي ��ة .ويف �ضوء ذلك مثل هذا البحث مقارب ��ة حتليلية للعنوان يف جمموعة «�أباطي ��ل» وتعالقه مع بع�ض عتبات
الن�صو�ص الداخلية ،لذلك كان املنهج ال�سيميائي هو �أن�سب املناهج و�أقربها �إىل طبيعة البحث.
الكلمات املفاتيح:
�شعرية ،عنوان ،ن�ص ،هدى النعيمي� ،أباطيل ،الق�صة ،الداللة
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Title poetry and semantics production
in «Abatil» collection of Huda Al Naimi
Mahcer Ouarda

University of Abu Bakr Belqaid – Tlemcen
E-Mail: warda-mahcer@hotmail.fr

Abstact:
The research problem was the title analysis and its reading, as a key threshold for the
Qatari narrative text «Abatil» by Hoda Al Naimi. The research aims to read the title and
study it as a textual interface of the text. The importance of the research is to deconstruct
the structure of the textual title, analyze its semantics, which are text parallel spaces
and interpret its external orbits to clarify its inner nuclei. In the light of this research,
an analytical approach to the title in the collection «Abattail» and its compatibility with
some thresholds of internal texts, so the approach is the
most appropriate and approaches to the nature of the research.

Keywords word : title, text, Huda al-Nuaimi, idols, story, indication, leave
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ف�ضاء العنوان
ترتكز هذه الدرا�سة على مقاربة العنوان يف جمموعة
«�أباطي ��ل» الق�ص�صي ��ة للأدبي ��ة هدى النعيم ��ي ،وحتليل
بنياته الرتكيبية والداللية ،بو�صفه ن�صا موازيا لن�صو�ص
املجموع ��ة ك ّله ��ا ،وهام�شا فاع�ل�ا يف ت�شكيل ن ��واة ال�سرد
الف ّن ��ي� ،ضم ��ن �سياق نظ ��ري وحتليلي اعتمدن ��ا فيه على
أهم وظائ ��ف العنوان ال�شعري ��ة والداللية ،ودورها
�إبراز � ّ
يف فه ��م الن ���ص ،وك�شف مناحي ��ه اخلفي ��ة ،وخ�صو�صية
ت�أليفه ،وحتدي ��د مقا�صده مبنهجية حتليلي ��ة انبنت على
ع ��دة مراح ��ل جنملها يف ال�سي ��اق النظري؛ وق ��د ا�شتمل
على مفه ��وم ال�شعرية والعن ��وان� ،أما ال�سي ��اق التطبيقي
فق ��د متث ��ل يف حتليل البني ��ة الرتكيبية للعن ��وان ،وحتليل
م�ستويات الداللة و�إنتاجها ،ثم القراءة ال�سياقية الداخلية
واخلارجية للعنوان ،ووظيفت ��ه ال�شعرية يف خدمة الن�ص
وتفاعله ،بو�صف ��ه �أ ّول املعادلة للنظام اللغوي الذي يوجه
انتب ��اه الق ��ارئ �إىل احتم ��االت ت�أويلي ��ة دون حاجت ��ه �إىل
التع ��ر�ض ملحت ��وى الن ���ص؛ لأن العنوان بحمولت ��ه املكثفة
كفيل با�ست�شفاف م�ضامني الن�ص ونوعه ،وتركيبته الفنية
واجلمالي ��ة؛ ومن ثم ف�إن ما اعتربناه تقليبا لنموذج لغوي
يف �صور خمتلفة ،يكون العنوان �أحد جتلياته امل�ضافة �إىل
وظيفته ال�شعرية.
فكات ��ب الق�صة يخت ��ار عنوانه وفق �أعج ��ب ما فيها،
و�أكرثه ��ا تكثيف ��ا و�شه ��رة؛ ليوحي للق ��ارئ مب ��ا �سي�أتي،
م�ستثريا لديه احل�س امل�شرتك يف عملية الفهم ،الذي �أكد
دوره احليوي كالديني ��و�س « Chladéniusفاملرء يفهم
املنط ��وق� ،أو املكتوب فهما تام ��ا �إذا ما �أخذ يف احل�سبان
جميع الأفكار التي ميك ��ن �أن توقظها الكلمات فينا ،وفقا
لأح ��كام القلب والعقل ،وال نعن ��ي هنا ك ّل الأفكار املمكنة،
ب ��ل الأفكار التي تتف ��ق مع احل�س امل ���شرتك ،بالنظر �إىل
معرفتنا بالأحوال ال�سائدة»(((.

ومل ��ا كانت الق ���صة الق�صرية هي الف ��ن الذي ال يبوح
�إ ّال من خالل جماليات الإخفاء؛ ف� ّإن ن�ص «�أباطيل» �ش َّكل
عتبة الده ���شة والإغواء مب ��ا يبثه من �إ�شعاع ��ات داللية،
تقول من خ�ل�ال ال�صمت؛ لتك�شف ع ��ن الواقع ال�صادم،
وتزيل عنه احلجاب؛ ليت�سنى لنا ر�ؤية عامل هدى النعيمي
الإبداعي.
م ��ن ث ��م فلي ���س لن ��ا �أن ندع ��ي يف ه ��ذه املقارب ��ة �أن
نكون ق ��د وفينا هذه الأديبة املتمي ��زة حقها من الدرا�سة
والتحلي ��ل ،بالنظر �إىل تركيزنا عل ��ى جمموعة ق�ص�صية
واحدة «�أباطي ��ل» ،وما �ش َّكله العنوان فيه ��ا من �أهمية يف
فك �شفرات الن�صو�ص من وجهة ،وما يتما�شى مع طبيعة
املقام البحثي من وجهة �أخرى.
مرجعية ال�شعرية
يع ��ود م�صطلح ال�شعرية ب�أ�صوله املعرفية �إىل �أر�سطو
و�آرائ ��ه النقدية يف كتاب ��ه «فن ال�شع ��ر»((( ،الذي ت�ضمن
�أه ��م الأ�س�س العام ��ة �أو الكلية لنقد ال�شع ��ر ،وهي مبادئ
ت�شرتك فيها جمي ��ع الأمم ،وما ظهر بعدها من درا�سات
قدمي ��ة �أو حديثة لي�س �سوى نتيجة تطور الفكر الإن�ساين،
الذي يظل مرهون ��ا باملوروث الثقايف والفكري ينهل منه،
وينمو به.
وق ��د مه ��دت نظرية املح ��اكاة عند �أر�سط ��و لت�أ�سي�س
نظرية ال�شعرية العربية ،التي انبثقت من �أراء الفال�سفة
امل�سلم�ي�ن الذي ��ن ترجم ��وا كتاب ��ه ،وعكفوا عل ��ى �شرحه،
وزادوا علي ��ه من ثراء روافده ��م العربية يف �ضوء جمالية
التخييل ،و�شعرية الع ��دول� ،أو املجاز ،فاالمتناع ،واللذة.
وقد ورد مفه ��وم ال�شعرية عند ابن �سين ��ا ،حينما حتدث
عن �أ�سب ��اب قول ال�شعر ونظمه «االلت ��ذاذ واملحاكاة»(((،
فظل املفهوم مقرتنا بالن�ص ال�شعري و�أ�ساليبه اجلمالية
والفنية �إىل �أن تناولها النقد املعا�صر تناوال لغويا ول�سانيا،
(((

(((

عادل م�صطفى ،فهم الفهم ،مدخل �إىل الهرمنيوطيقا نظرية الت�أويل من
�أفالطون �إىل جادامر ،دار ر�ؤية للن�شر ،الطبعة الأوىل2007 ،م �ص 89

(((

�أر�سطو»،يف ال�شعر» ،حتقيق� ،شكري حممد عياد ،دار الكاتب العربي ،القاهرة
1968م.
 م�سلم ح�سب ح�سني ،ال�شعرية العربية – �أ�صولها ومفاهمها واجتاهاتها،من�شورات �ضفاف ،الب�صرة ،العراق ،الطبقة الأوىل2013،م�،ص.15
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لق ��د اهتم الكثري من النقاد والدار�سني العرب بقيمة
العنوان يف اخلطاب الأدبي ،بعد �أن نبه �إىل دوره اجلمايل
والداليل يف قراءة الن�ص وحتليله رواد النقد ال�سيميائي،

الذي ��ن �أ�شاروا �إىل �أهميته يف تف�سري �أ�شكال التفاعل على
ال�سردي ،مع امل�ؤل ��ف ،ثم مع املتلقي ،من
م�ست ��وى الن�ص ّ
حيث �إن العنوان هو مرتكز داليل ،ومك ّون لغوي انزياحي،
ي�ستفز مكام ��ن القراءة ال�شعرية واجلمالية و�آفاقها .فلم
يعد العنوان ،هو ذلك الهام�ش اللغوي الذي ال مينح للن�ص
�أكرث من الهوية اال�سمية يف حتديد انتمائه اجلن�سي ،بعد
�أن ك�شف ��ت ال ��درا�سات النقدية املع ��ا�صرة يف علم الن�ص
و�سيميائيته عن قيمته اللغوية وامليتالغوية ،بو�صفه عالمة
ذات وظائف توا�صلية بني الن�ص واملتلقي.
ولع ��ل من الأن ���سب �أن نتطرق �إىل العن ��وان من حيث
هو ف ���ضاء داليل ،وتركيب معجمي ،م ��ن �ش�أنه �أن يقربنا
«ع َّن»
�أكرث �إىل م�ضامني الن�ص ،على نحو ما جاء يف مادة َ
«وعننت الكتاب تعنين ��ا وع َّننْته تعنينة
يف ل�سان الع ��رب،
ُ
�إذا عنونت ��ه ( )...و�سم ��ي عنوان ��ا لأنه َي ُع � ُّ�ن الكتاب من
ناحيته»(((.
وعن ��وان الكت ��اب ،م�شتق فيما ذكر م ��ن املعنى ،وفيه
لغاتَ ،ع ْن َون ُْت َع َّنن ُْت ،لقد ك�شف لنا هذا الف�ضاء املعجمي
ٌ
�أن كلم ��ة عنوان جتمع ب�ي�ن معاين الظه ��ور واالعرتا�ض،
وبني معاين الق�صد والإرادة ،وهو ت�شكيل لغوي ،ا�شرتكت
(ع َّن) متا�سكا
عنا�صره يف داللة الر�سم والأثر ،و�أن ملادة َ
«ع َّن ال�شيء ،ظهر
داللي ��ا بني بنية الظهور واالع�ت�را�ضَ ،
وع َّن ،واع َّ
نت  :اعرت�ض وعر�ض»(((.
�أمامكَ ،
ويف �ضوء ما م ��ر بن ��ا ن�ست ���شف �أن العن ��وان ظه ��ور
واع�ت�را�ض؛ لأن ظه ��ور «العنوان يغدو متماي ��زا وخمتلفا
عم ��ا حول ��ه ...فالظهور بو�صف ��ه والدة وتهدي ��دا للفراغ،
وجود يف مواجه ��ة العدم»((( ،وقد ال يكتمل معنى الظهور
وج ��ودا �إال �إذا تواف ��ر �شرط االعرتا�ض وداللت ��ه ،متعلقا
بامللتق ��ى؛ لأن «العن ��وان ه ��و ما يظه ��ر له ويع�ت�ر�ضه من

وق ��د �ألفينا «روم ��ان جاك�سون» يع� � ُّد ال�شعري ��ة فرعا من
فروع الل�سانيات ،برتكيزه على درا�سة تعالقاتها الوظيفية
داخ ��ل ال�شعر وخارجه ،و«ميكن حتديد ال�شعرية بو�صفها
ذلك الفرع م ��ن الل�سانيات الذي يعالج الوظيفة ال�شعرية
يف عالقته ��ا م ��ع الوظائف الأخرى للغ ��ة ،وتهتم ال�شعرية
باملعن ��ى الوا�سع للكلم ��ة بالوظيفة ال�شعري ��ة ،ال يف ال�شعر
فح ���سب ( )...و�إمن ��ا تهتم بها خارج ال�شع ��ر (((».فيكون
بذل ��ك م�صطلح ال�شعرية م�ستن ��دا �إىل نظام من الهيمنة
عل ��ى الر�سال ��ة ال�شعرية .ولعل من �أه ��م وظائفها ،ح�سب
جاك ���سون ،ه ��و البح ��ث يف انح ��راف الن�ص ع ��ن م�ساره
العادي لتحقيق وظيفته الإمتاعية واجلمالية.
وق ��د تو�سع ه ��ذا املفهوم �أكرث عند ج ��ان كوهن الذي
ي ��رى �أن ال�شعري ��ة قوامها االنزي ��اح ،ومو�ضوعها ال�شعر،
«ال�شعري ��ة علم مو�ضوع ��ه ال�شعر»((( مبعناه ال ��وا�سع؛ �إذ
�ألفين ��اه يح ��دد �سم ��ات ال�شعري ��ة بالنظ ��ر �إىل ما �أ�سماه
«باملردودية ال�شعرية»((( التي من �ش�أنها �أن تكون �صاحلة
لقيا�س درجة ال�شعرية يف الن�ص.
ومهم ��ا يكن م ��ن �أمر ه ��ذا امل�صطلح ،ف� ��إن مفهومه
ع ��رف تط ��ورا �سريع ��ا ،حت ��ى �صار يعن ��ى ب ��كل �أجن ��ا�س
اخلطاب الأدبي ومو�ضوعات ��ه ،بوظيفة اللغة التي تنتظم
يف �سياقات ن�سقية معين ��ة م�ؤدية وظيفة الإمتاع ،ما يعني
�أن ال�شعري ��ة هي الأثر اجلمايل ،ال ��ذي ينجم عن تفاعل
مكونات اخلطاب الأدبي �شعره ونرثه ،مبا �أ�سا�سه اللغة يف
�أ�سمى درجاتها التعبريية والرتكيبية والأ�سلوبية.

جاكب�سون رومان ،ق�ضايا ال�شعرية ،ترجمة حممد الويل ومبارك حنون ،دار
توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء املغرب الطبعة الأوىل � 1988ص .35
كوهن جان ،بنية اللغة ال�شعرية ،ترجمة حممد الويل ،وحممد العمري ،املعرفة
الأدبية توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء-املغرب .الطبعة الأوىل1986،م �ص.9
املرجع نف�سه� ،ص.12

ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (عنن) ،املجلد 11طبعة دار �صادر بريوت
2000م
امل�صدر نف�سه ،املادة نف�سها.
ح�سني خالد ح�سني ،يف نظرية العنوان (مغامرة ت�أويلية يف �ش�ؤون العتبة
الن�صية ،دار التكوين –دم�شق الطبعة الأوىل2008 ،م� ،ص59

�شعرية العنوان:

(((
(((
(((
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العمل»((( بو�صف ��ه �إ�شارة تنبيه ،وم�شه ��د غواية ،تفر�ض
هيمنته ��ا ال�سياقي ��ة والداللية على القارئ ،ث ��م �أ�سره يف
�شرك الن�ص.
وقولن ��ا ع َن ْي � ُ�ت من جذر (عن ��ا) بحديث ��ي فال ًنا؛ �أي
ق�صدت ��ه ،وهي داللة تتعدى الظه ��ور واالعرتا�ض لت�ستقر
يف ني ��ة امل�ؤلف ومق ���صده ،الذي يجعل م ��ن العنوان فعال
كتابي ��ا ،يجمل ق�صدي ��ة امل�ؤلف �إزاء امللتق ��ى ،و�إن وجدنا
العن ��وان متحررا م ��ن هذه الدالل ��ة؛ لينحدر م ��ن ف�ضاء
جم ��ايل �صرف ،مرتديا داللة �شعرية م�ؤدية به �إىل دروب
الت�أويل؛ بف�ضل الإيح ��اءات املتنوعة بتنوع الر�ؤى النقدية
للن�ص نف�سه ،فيكون عندئ ��ذ قد انفلت من قب�ضة امل�ؤلف
ومق�صديت ��ه؛ لي�سل ��ك م ���ساره ح ��را يف ع ��وامل القراءة،
«كم ��ا �أن الن ���ص بخ�صائ ���صه الظاه ��رة هو ال ��ذي يتيح
للملتق ��ى القي ��ام بعمليات املقاي ���سة والت�صنيف والتما�س
اخل�صائ�ص النوعية»(((.
وق ��د نذه ��ب �إىل االعتق ��اد ب� ��أن عالق ��ة العن ��وان يف
اخلط ��اب ال ���سردي �أوث ��ق منه ��ا بال�شع ��ر ،و�أن العن ��وان
م ��ن �سم ��ات الن ���ص النرثي ،وعتب ��ة من عتبات ��ه الأوىل،
«و�سيميائية العنوان تنبع م ��ن كونه يج�سد �أعلى اقت�صاد
لغوي ممكن؛ ليفر�ض �أعلى فعالية تلق ممكنة ،مما يدفع
�إىل ا�ستثم ��ار منج ��زات الت�أويل .كما ي ���شكل العنوان �أول
ات�صال نوعي بني امل ��ر�سل واملتلقي»((( يف تفاعل تقاطعي
ب�ي�ن هذه العنا�صر كلها؛ لت�أ�سي ���س عالقات عبور وتفاعل
��صي ،وما الن�ص يف حقيقة �أم ��ره �إال ن�سج لكلمات اللغة
ن� ّ
يف ن ���سق ح ��واري يع�ب�ر عن م�ضام�ي�ن و�أف ��كار �سكبت يف
قوال ��ب لغوية ،ما يعن ��ي «�أن الوظيف ��ة التّوا�صلية يف ال ّلغة
لي�ست هي ك ّل �شيء ،فهناك وظائف �أخرى للنّ�ص ال ّلغوي
(((
�أهمها الوظيفة التفاعلية »
(((
(((
(((
(((

اجلزار حممد فكري ،العنوان و�سيموطيقا االت�صال الأدبي للهيئة امل�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة1997 ،م� ،ص22
قطو�س ب�سام :العنوان ،وزارة الثقافة ،عمان الطبعة الأوىل2001 ،م� ،ص.36
املرجع نف�سه� ،ص.36
مفتاح حممد ،حتليل اخلطاب ال�شعري ( ا�سرتاتيجية التنا�ص ) املركز الثقايف
العربي .الدار البي�ضاء املغرب ،الطبعة 2005 ،4م� ،ص.120

وت�ؤكد نظرية جينيت �أن العنوان يظهر جوهر الن�ص،
ويك ���شف عن مغاليقه مبا ينتج ��ه من دالالت على م�ستوى
القراءة والت�أويل ،ومن ثم كان حقال درا�سيا قائما بذاته.
و�إن الده ���شة الت ��ي يثريها العن ��وان يف املتلقي ،وحتريك
�شع ��وره باملتعة والتخييل ،نابعة من �شعرية بنائه ،ورمزية
لغته؛ مم ��ا جعله (�أي العن ��وان) بنية �شعري ��ة ت�سهم �إىل
ح ��د كبري يف الإمتاع وال ��و�صف؛ �إذ ذاك يظل بنية كتابية
ت ��دل على الن ���ص ،به ��دف ت�أ�سي�س عالق ��ات داللية ت�شد
انتب ��اه املتلقي ،وتفر�ض عليه هيمنتها منذ الوهلة الأوىل؛
فكان نتيجة لذلك كله مغريا وجذابا ،وم�ساعدا للمتلقي،
بت�أط�ي�ر فكرة الن�ص ودرا�سته؛ لذل ��ك ع َّده حممد مفتاح
نواة الن�ص ومفتاحه ومركز داللته حني قال�« :إن العنوان
ميدنا بزاد ثم�ي�ن لتفكيك الن�ص ودرا�ست ��ه ،...يقدم لنا
معونة كربى ل�ضبط ان�سجام الن�ص وفهم ما غم�ض منه؛
�إذ هو املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد �إنتاج نف�سه»(((،
ومن َّثم لي�س العنوان �إال بنية لغوية قابلة للتحليل والت�أويل
با�ستخ ��دام مكون ��ات الق ���صة اجلوهري ��ة وعنا�صره ��ا
الوظيفي ��ة ،ف�ضال عن كونه م� ��ؤ�شرا على تن ��ا�سق الن�ص
وان�سجام ��ه ،ودلي�ل�ا م�ؤديا �إىل ك ���شف بنيات ��ه الداللية،
وتعيني هوية اخلطاب الق�ص�صي بوجه خا�ص.
البنية الرتكيبية للعنوان:
جت ��در الإ�شارة �إىل �أن ر�صد الأحوال اللغوية للعنوان،
بو�صف ��ه ن�صا موازي ��ا ،ميثل هم ��زة الو�صل ب�ي�ن املر�سل
وامل ��ر�سل �إليه من وجهة ،وبني امل ��ر�سل والن�ص من وجهة
ثالث ��ة ،وبني الن ���ص واملر�سل �إليه من وجه ��ة �أخرى ،وفق
وظائف ��ه املعلنة منها واملخفي ��ة ،وانطالقا من هذا ندرك
�أن العنوان يخ�ضع لكل القواعد اللغوية والنحوية ،بو�صفه
ن�صا م�ستقال بكيانه اللفظ ��ي ،كما ميكن �أن يرد العنوان
كلمة مفردة �أو تركيبا لغويا ،في�أتي جملة فعلية �أو ا�سمية،
�أو �أكرث من ذل ��ك كله؛ فتكون بنيته �إفرادي ��ة �أو تركيبية،
(((

مفتاح حممد ،دينامية الن�ص ،املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،املغرب،
الطبعة 2006 ،3م� ،ص.72
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وكث�ي�را ما انتق ��ى الكت ��اب لرواياته ��م �أو جمموعاته ��م
الق�ص�صية ا�سما واح ��دا ،يكون لأهم �شخ�صيات الن�ص،
�أو ا�سم ��ا ملكان� ،أو زمان ،تدل بنيته عل ��ى الإيقاع الزمني
للن�ص.
�إن ال ��دار�س لأعمال الكاتبة القطري ��ة هدى النعيمي
ال يعيي ��ه �أن يالحظ �أن عنواناته ��ا تت�ألف من كلمة واحدة
ل ��كل جمموع ��ة ق�ص�صي ��ة ،ب ��دءا م ��ن «املكحل���ة» الت ��ي
كان ��ت باكورة �إنتاجه ��ا الأدبي �سنة  ،1997ث ��م «الأنثى»
( ،)1998و«�أباطي ��ل» ( ،)2001التي هي مو�ضوع هذا
البحث.
«�أباطيل» هو عنوان ال�صدمة �أو الده�شة ،ي�شعل رغبة
الق ��راءة ،وهي عتبة ثال ��ث جمموعة ق�ص�صي ��ة تن�شرها
امل�ؤلفة بعد �أن القت �أعمالها ال�سابقة قبوال ح�سنا ،طبعت
يف كت ��اب مت ��و�سط احلجم عدد �صفحات ��ه � 130صفحة،
ت�صدرت واجهته لوحة من الفن الت�شكيلي ،رافقت �إحدى
ق ���ص�ص املجموعة عنوانها «يف احلف ��رة» �ش�أنها �ش�أن كل
ق�ص�ص املجموعة ،التي جاءت لرتافق م�شاهدها اللغوية
لوحة ت�شكيلية.
«�أباطي ��ل» ت�ألفت من ثالث ع�شرة ق�صة� ،أولها «الظل
يح�ت�رق»« ،يف احلف ��رة»�« ،شخبطة على ج ��دار التاريخ»،
«عدال ��ة»« ،ليلى و�أن ��ا»�« ،أكروبات»�« ،ستفعل ��ون»« ،رداء»،
«بعد الألفية الأوىل»« ،دام�س والعزباء» «ال�سيدة اجلليلة »،
«يح ��دث الآخرين»�« ،أ�سطورة �أخ ��رى»((( .و«�أباطيل» هو
العتب ��ة الرئي ���سة التي اخت ��ارت الكاتبة �أن تك ��ون عنوانا
له ��ذه املجموعة ،ميثل اخليط ال ��ذي يجمع حبات العقد،
ج ��اء العنوان يف كلمة مف ��ردة ،يف �صيغة اجلمع «�أفاعيل»
لأبطول ��ة ،و«باط ��ل» ،وه ��ي �صيغ ��ة منتهى اجلم ��وع ،يدل
عل ��ى التكثري واملبالغ ��ة؛ لي ��دل عل ��ى كل �أ�شكال الباطل،
وكل عب ��ث وغرور ،ف�أباطيل هي الأم ��ور التي ال ثبات لها،
�أو ال خري فيها.
و�إذا كان ��ت الق ���صة الق�صرية هي ذل ��ك الأفق املغلق
(((

ينظر ،را�ضي و�سام فا�ضل ،دور القنوات الف�ضائية الإخبارية يف ت�شكيل ال�صورة
الإعالمية وال�سيا�سية عن العراق ،الرابطwww.comc.uabbhdad ،
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املفت ��وح ،واملحدود بال ح ��دود ،وفنا �سردي ��ا مكثفا ،لغة،
ومكون ��ات ،وحدث ��ا ،ودالالت ،ف�إن عن ��وان «�أباطيل» ميثل
ج ���سرا ينقلنا �إىل عتبات داخلي ��ة يف املجموعة كلها ،وهو
املفتاح الذي يفتح كل �أبواب الن�صو�ص الأخرى ،وهي �صفة
ال ت�صدق داللتها على م�ضامني كل الق�ص�ص فح�سب ،بل
ميكن �إ�ضافتها �إىل عنوان كل ق�صة�« ،أباطيل ظل يحرتق،
�أباطيل يف احلف ��رة� ،أباطيل �شخبطة على جدار التاريخ،
�أباطيل عدالة� ،أباطيل ليلى و�أنا .....الخ».
واعتم ��ادا على ه ��ذا ال�سي ��اق ميكن �أن نع ��د العنوان
«�أباطي ��ل» ن ���صا جمعيا� ،أو �ضمريا موح ��دا ،تنطق به كل
الن�صو�ص ،من خالل تعال ��ق بنياتها الداللية مع مفهومه
الكل ��ي ،وال�صيغة املورفولوجية لكلم ��ة �أباطيل (�أفاعيل)
جم ��ع تك�سري يفي ��د الكرثة؛ مم ��ا يق�ضي بن ��ا �إىل دالالت
فكري ��ة واجتماعية كان ��ت الكاتبة تريد نقله ��ا �إىل الآخر
ال ��ذي ميثل املتلقي القطري �أو اخلليجي بالدرجة الأوىل،
ث ��م القارئ العربي ب�شكل عام ،نظ ��را �إىل ت�شابه البنيات
االجتماعي ��ة العربية ،ومل ��ا كانت الق ���صة الق�صرية هي
�صياغة جديدة لف�ضاء متخي ��ل يحاكي الواقع ويوازيه يف
عبثيت ��ه وع ��دم توازنه ،ف�إن هدى النعيم ��ي ا�ستطاعت �أن
حتيك ن�سيجا لغويا جتلت فيه مناحي حياة املر�أة العربية
بجوانبه ��ا الغام ���ضة ،م�ستخدمة ال ���سرد ال�صامت الذي
ينقل للمتلقي امل�سكوت عنه.
تكم ��ن �شعري ��ة العن ��وان الرئي ���س له ��ذه املجموعة يف
الده ���شة الفني ��ة التي جت�سده ��ا �صورة ك�شف ��ت ال�ضباب،
الذي ظل يخف ��ي الواقع بتناق�ضاته ال�صريحة؛ باعتمادها
على الفي�ض الوج ��داين الإيحائي الرامز �إىل ق�سوة الواقع
و�صداميت ��ه ،وه ��و �إح ���سا�س يبث ��ه العن ��وان يف املتلقي بكل
دالالت بنية �أباطيل االنزياحية ،التي تنامت ديناميا لرتبط
خارج الكت ��اب بداخله ،وعتبة املجموعة بعتبات الن�صو�ص
الداخلي ��ة ،ف�ألفينا عن ��وان الق ���صة الأوىل «الظل يحرتق»
ا�سته�ل�اال جي ��دا ،ومث ًريا ،ي ���شد املتلقي �إىل �أغ ��وار الن�ص
ودهالي ��زه ،ميار�س عليه كل �أن ��واع الغواية والإغراء� ،شكل
ن�صا موازيا يف�شي �سرية ال�سرد وي�ش ّوقه يف ذات الوقت.
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و«الظ ��ل يحرتق» هو عنوان لق�صة تروي �س�ؤال الذات
الثائرة على قوان�ي�ن متحكمة يف م�صري الإن�سان العربي،
الذي ظلت تهمني علي ��ه جمموعة من الأعراف والتقاليد
الباطل ��ة ،فتنطلق �أحداث الق�صة ح�ي�ن ينتبه البطل �إىل
ظله املخيف ،وهي �إ�شارة �إىل اخللفية االجتماعية ،وكيف
يعي ���ش املرء حياته كلها دون �أن ي�شعر بذلك اخلطر الذي
يح ��دق به ويالحق ��ه� .أ�ضف �إىل ذلك �أن «الظل يحرتق»
هو عتبة �أوىل تخاتل �أفق التلقي بتكري�س خلفيته الثقافية
واالجتماعي ��ة؛ لأن الظ ��ل ه ��و �أق ��وى �أ�شكال اخللفي ��ات،
و�أ�شده ��ا مالزمة لنا ،فهو الرفي ��ق ال�صامت ،وهو البطل
الأخ ��ر�س الذي ي�سمعنا وال يخاطبنا ،ب ��ل �أنه ي�ستطيع �أن
ينف ��ذ �إىل �أعم ��ق نقطة فين ��ا ،وي�سمع حديثه ��ا يف �صمت
و�سك ��ون ،وعلى الرغم من �أن عن ��وان الق�صة الأوىل يبدو
هات ��كا ل ���سرتة الن ���ص و�سره ،ف�إننا نالح ��ظ �أنه يحتفظ
ب�أ�شياء م�سكوت عنها ،تف�ضل الكاتبة �أن تظل خمبوءة يف
غياهب �شعريته التي تر�سمه ��ا انزياحية االحرتاق ،لأننا
نعل ��م يقينا �أن الظل ال يت�أث ��ر بالنار ،كما ال  تبلله قطرات
املطر .هو ذلك ال�شكل الذي ي�شبهنا يف كل �شيء ،ويتمرد
ع ��ن �أبع ��اد �أج�سادن ��ا احل�سي ��ة كالطول والع ��ر�ض مثال،
واالح�ت�راق هنا هو �إ�شارة قوي ��ة �إىل التغيري .وما توظيف
الفع ��ل (يح�ت�رق) يف زمن امل ���ضارع �إال ليك ��ون داال على
�سريورته .فالتغيري يف قوانني الأعراف ال يكون �سريعا ،بل
�إن ذلك قد ي�ستغرق وقتا طويال جدا على خالف القوانني
الر�سمي ��ة ،التي قد تتغري بني احلني واحلني بقرار احلكم
والت�شري ��ع .وتظ ��ل الأعراف وقوانني املجتم ��ع �أو ما ي�شبه
املعتقد من خراف ��ات و�أ�ساطري متحكمة يف الإن�سان �أمدا
طوي�ل�ا« .الظل الذي كان يجاوره عل ��ى املقعد ،كان �أ�سود
داكنا ،وخ�شنا ،وله �أنياب حادة ونظرات �شر�سة ،مل يتعود
(((
من ظله �أن يكون بهذا اجلفاف والق�سوة»...
به ��ذا اال�سته�ل�ال تب ��د�أ الكاتب ��ة ق�صته ��ا (الظ ��ل
يح�ت�رق) ،بل �أنه ا�سته�ل�ال للمجموعة كله ��ا ،وهي عتبة
(((

النعيمي ه ��دى� ،أب��اط �ي��ل ،ال���دار امل���صري��ة اللبنانية ،ال �ق��اه��رة ،الطبعة
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�شدي ��دة الرتكي ��ز؛ لأن كل جمل ��ة منها ت�صل ��ح لأن تكون
ق ���صة ق ���صرية ج ��دا ،بلغته ��ا االنزياحي ��ة الت ��ي �أ�ضفت
�شعرية على الن�ص كله ،فكان ا�ستهالال م�شبعا بالدالالت،
�أج ��اب املتلقي عن �س�ؤال ده�شة العتب ��ة الن�صية املركزية
«�أباطي ��ل» و�صدامياتها تتمة داللية لعنوان الق�صة ذاتها،
فك�أنها تقول للمتلقي ،الظل يحرتق ،الظل الذي كان...
وعن ��وان الق ���صة «الظ���ل يح�ت�رق» قد حق ��ق تنا�صا
م ��ع ن�صه ،وتعالق ��ا دالليا� ،أدى �إىل خل ��ق مقدرة �شعرية،
ا�ستط ��اع �أن ي�ست ��درج املتلقي �إىل ولوج م ���سارب الن�ص،
وا�ستنطاق حداثيته مبا يوافق �شعرية الت�أويل و�أفق التلقي.
وبع ��د �أن يف ��رغ املتلقي م ��ن الن�ص الأول ،وتع ��ود به عتبة
النهاية ،احرتاق الظل بداخل �صندوق من اخل�شب ،وهي
قفلة العودة والرجوع �إىل البداية التي ت�أخذها الكاتبة من
خال�صة النهاية يف �سردية حمكمة ،ت�شي بتقنية عالية يف
كتابة الفن الق�ص�صي ت�أخذه �إىل عتبة باب الن�ص الثاين
يف املجموعة« ،يف احلفرة» املفعم ب�أ�سرار البوح الذاتي يف
جدلية نف�سية وجدانية وفكرية بني الطاعة والع�صيان.
«يف» ح ��رف اجل ��ر الذي دخ ��ل على لفظ ��ة «احلفرة»
املجرورة به ،تفيد احللول �ضمن مكانية معينة ،تدل على
ال�سق ��وط املفاج ��ئ ،والوقوع يف م� ��أزق �أو �ضائقة متعددة
الأبعاد ،التي تتنامى من العتبة اال�ستهاللية ،على ما جاء
وانحدرت مع فتات ال�صخر
يف الق�صة« :حني زلت قدمي
ُ
املت�ساق ��ط « ا�سته�ل�ال اعتمدت فيه الكاتب ��ة على امتداد
�أف ��ق التوقع لدى املتلقي ،بربطه مع العن ��وان الذي يت�أكد
ل ��ه يف البعد املكاين� ،إىل �أن تب ��دد �سردية الن�ص الداللة
احل�سي ��ة للعن ��وان «يف احلف���رة» �إىل دالالت رمزي ��ة تليق
بطموحات ��ه الفكرية الت�أويلية؛ فينف ��رج �أمامه �أفق التوقع
با�ستدراجه �إىل �أغوار الق ���صة ،بل �إىل �أبعد نقطة ميكن
�أن ينح ��در �إليها الن�ص داخليا« ،مل �أكن �أعلم كم فر�سخا
فكريا يقطع امل�سافة بني �شفا احلفرة والقاع الذي وجدت
ج ���سدي تك ّوم عليه فج�أة»((( .وه ��و مقطع يحمل �إ�شارات
وا�ضحة على عمق داللة العنوان الذي يت�ساوق الت�أويل فيه
((( امل�صدر نف�سه� ،ص17
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مع �شف ��ا احلفرة وقاعها ،تف�صل بينهم ��ا م�سافة قيا�سها
الأفكار؛ مما يف�ضي �إىل م�ساحة العتبات امل�سكوت عنها،
وهي متوارية خلف �شعرية ال�سرد لدى هدى النعيمي ،التي
ميكن الك�شف عنها بتفكيك بع�ض حماور الن�ص املتفاعل،
�ضمن جدلية مركزية نو�ضحها على ال�شكل الآتي:
 حم ��ور الن ���ص /جدلي ��ة الطاع ��ة والع�صي ��ان �أو التمرد.وه ��ي جدلية ت�ستدع ��ي ـ من �أغوار الن ���ص ـ عتبة الق�صة
«يف احلف���رة» �أوال ،ثم عنوان املجموعة «�أباطيل» ثانيا يف
ن�سي ��ج �سردي متن ��ا�سق البناء .وال يكاد ال ��دار�س لعتبات
ه ��ذا الن�ص ـ عنوان ��ا وا�ستهالال ونهاي ��ة ـ �أن يدرك ذلك
�إال من خالل حوارية داخلية تت�صاعد وترية ال�شعرية فيها
ت�صاع ��دا ينبني على ما ميكن �أن ن�سميه تعالق الأ�ضداد،
الذي يتجلى م ��ن وراء امل�سك ��وت عنه«.لتلقاين على �شفا
احلفرة الأخرى» ،جبينها ال�ضيق� ..أق�صد الوا�سع».
و�إذا كان ��ت الكاتبة قد وظفت تقنية الغواية الأ�سلوبية
لت�ضف ��ي على ن�صه ��ا �شعري ��ة ،فلأنها تكتب وه ��ي تعي�ش
حالة امر�أة خا�صة� ،أتقنت جيدا �سرية الأنثى و�أ�سرارها،
و�أنها تدرك �أن املر�أة حفرة جميلة وتركيبة عجيبة قائمة
بذاته ��ا ،فهي عامل ي�صعب اخلروج من ��ه مبا امتلكت من
مق ��درة انزياحي ��ة عجيبة ،و�شعري ��ة باذخة ح�ي�ن يتعلق
الأم ��ر بامل ��ر�أة ،بو�صفها ب� ��ؤرة �شعرية وجمالي ��ة ،وظفت
خلدمت ��ه الكاتبة معجم ��ا لغويا قوامه الغواي ��ة والإغراء،
وهي �سلط ��ة تفر�ضها �سردية امل�سكوت ��ات عنها ب�أن�ساقها
التكثيفي ��ة ،و«اللقاء على �شفا احلفرة الأخرى» هو مبثابة
بطاق ��ة عبور �إىل عوامل اللذة والإمتاع ،لينتقل عرب داللته
املتلقي ،ويعي�ش مع الن�ص ن ���شوة خفية .وال تتولد الرغبة
يف التخل ���ص م ��ن الق ��اع بكل ما يوح ��ي �إليه م ��ن طغيان
الباط ��ل� ،إال ليكون ال�سط ��ح عتبة امل�سك ��وت عنها ن�سيجا
داللي ��ا متعالقا م ��ع داخل الن�ص وخارج ��ه ،بني االنحدار
وال�صعود ،مكون ��ة جدلية القيم الأخالقية والفكرية ،بني
ال ��ذات والآخ ��ر ،وبني الطاع ��ة والتمرد .فتجل ��ت �شعرية
العن ��وان يف انفتاح ��ه عل ��ى م�ساح ��ات الق ��راءة والت�أويل
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املت�ساوق م ��ع الكثري من البنى امل�شعة والإيحائية واملحيلة
�إىل ف�ضاءات ن�صية خارجية� ،ألفيناها �صاحلة لأن ت�شكل
عتبات م�ستقلة داخل الن�ص« ،هبوط �آدم»« ،ذات دائرة»،
«ذات لوح حمفوظ»�« ،أه ��ل الكهف»« ،بال �صعود» .حينها
ا�ستطاع ��ت هذه البنيات �أن تقيم حوارا خارجيا بتنا�صية
�إيحائية مع الن�ص القر�آين ،بل قد جاوز ذلك �إىل املوروث
الدين ��ي بنطاقه الإن�ساين العام .وهو حوار تفاعلي ،يفتح
�أفقا لدى املتلقي �أمام ن�صو�ص هام�شية تنطلق من الن�ص
املرك ��زي؛ �أي الق ���صة ،الت ��ي ال حتتمل غ�ي�ر حدث واحد
�إىل �أح ��داث متداخل ��ة ب�إنتاج عالق ��ات تنا�صية مت�شبعة،
ينك�شف من خالل تفاعل الهام�ش باملركز ،وتفاعل املركز
بالهام ���ش .بو�صفها بني ��ات �إيحائية ،ون ���صو�صا موازية،
ح�سب تعبري «ج�ي�رار جنيت» ،فكانت بذلك روافد رمزية
مثقلة بالدالالت� ،أ�سهمت يف انفتاح الن�ص املغلق.
وال ي ��كاد املتلقي �أن يخرج من «احلفرة» حتى تطالعه
«�شخبط ��ة على جدار التاريخ» وهي عنوان �إحدى ق�ص�ص
املجموع ��ة ،يف بني ��ة ا�سمي ��ة تركيبية� ،أف ���ضت �إىل عبثية
احلي ��اة االجتماعية الت ��ي �أ�صبح ي ��دور يف فلكها الإن�سان
العرب ��ي ،وهي عتبة ات�سمت بالغرائبية يف �أ�سلوب �ساخر،
�سافرت عربه ه ��دى النعيمي من احل ��ا�ضر �إىل املا�ضي؛
لتعيد ق ��راءة التاريخ من جديد ،مرتك ��زة على ا�ستنطاق
بع ���ض الرم ��وز وال�شخ�صي ��ات ،بلغ ��ة �شعري ��ة و�إمياءات
فكري ��ة ،كان ��ت الكاتبة ترمي من خالله ��ا �إىل الرغبة يف
ك ���شف امل�سكوت عنه يف تاريخنا العرب ��ي ،بو�صفه جدا ًرا
ثابتا ال يقبل التغيري ،وهوية مت�أ�صلة يف الذات العربية التي
ظل ��ت متجد ما�ضيا دون النظر �إليه بع�ي�ن النقد الذاتي،
مما يتطلب ا�ستدعاء الأ�سم ��اء ،والأحداث والأماكن من
غور التاريخ واحل�ضارة الت ��ي �شكلت املثلث الرمز للحياة
الفكري ��ة ،واملعتق ��د الدين ��ي ،واحل ��راك ال�سي ��ا�سي على
�صفحة التاريخ العربي.
لقد ج ��اء عنوان ق�صة «�شخبطة على جدار التاريخ»،
ن�صا موازيا للن�ص املركزي ،ا�ستطاع �أن يبلغ كل الدالالت
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املحتمل ��ة �إىل الق ��ارئ العربي ،الذي ي ��درك كل الإدراك
�أن تاريخ ��ه بحاج ��ة �إىل ق ��راءة جدي ��دة؛ �إذ �إن �شخبطة
ه ��دى النعيم ��ي على ج ��دار التاري ��خ « هي حتري ��ك مياه
راكدة عك ���ست �صورة الواقع يف ظاه ��ره امل�شرق ،وتخفي
روا�سب وجزئي ��ات قد تكون �ضرورية لإع ��ادة بناء عاملنا
بن ��ا ًء �سليما ،يجعلنا نقف على بع ���ض احلقائق التي تظل
خمفية� ،أو م�سكوتا عنها.
وا�ستطاع ��ت الكاتب ��ة �أن جتعل العنوان له ��ذا الن�ص
عتبة حقيقية لولوج الن�ص ومغاليقه ،ف�شخبطة على جدار
التاري ��خ ،هي حماول ��ة لتبئري الر�ؤي ��ة يف تفا�صيل املا�ضي
ودقائ ��ق �أحداثه ،وه ��ي بذلك متكنت م ��ن �أخذ اخلطاب
الأدب ��ي ـ الق ���صة الق ���صرية ـ �إىل خمتربه ��ا الإ�شعاعي،
حت ��ى تلقي عل ��ى الواقع نظرة فاح ���صة ودقيقة ،فك�شفت
ع ��ن جزئياته ال�صغ�ي�رة ومواط ��ن ال�ضع ��ف يف تاريخنا
الثق ��ايف وهويتنا التاريخية ،ويف غمرة ذلك جاء العنوان
لي�ؤدي وظيفة �إيحائية و�إغرائية معا؛ لأن كلمة «�شخبطة»
وحده ��ا تنت ��ج دالالت متعددة ،وهي كتاب ��ة بال معنى ،قد
تكون لإخفاء مكت ��وب �أو العبث به ،و�شخبطة على �صفحة
التاريخ هو �إخفاء الظاهر املقروء ،لإظهار اخلفي الباطن
الراك ��د يف قاع حفرة التاريخ ،ف�إذا م ��ا و�صل املتلقي �إىل
نهاي ��ة الن ���ص امل�أ�ساوية وق ��ف على بكاء اب ��ن ر�شد �أمام
حمرقة كتبه ،و�صعود احلالج املق�صلة.
ولع ��ل �أه ��م ما ي�ستوق ��ف املتلق ��ي هو توظي ��ف بع�ض
الألفاظ ذات الداللة احلداثية ،مثل «حمرقة» و»مق�صلة»
التي تفيد الإعدام وامل ��وت؛ لأن �إحراق م�ؤلفات ابن ر�شد
�سن ��ة 594هـ هو �إع ��دام له ،فم ��ات مت�أث ��را بنك�سته بعد
ع ��ام واحد مبراك ���ش ،وكانت لفظة «حمرق ��ة» التي حتيل
املتلق ��ي �إىل حمرقة الأملان لليهود ال�شهرية ،كما �أن لفظة
«مق�صلة « التي تدل على �أداة الإعدام ،هي �إمياءة بتورط
احلداثة يف قتل التاريخ وطم�س الهوية العربية با�ستدراج
الإن ���سان العرب ��ي �إىل اال�ستخفاف برم ��وز الفكر والفقه
والأدب واالنبهار باحل�ضارة الغربية وروادها.

وم ��ن هذا املنطل ��ق ميكننا الق ��ول �إن «�شخبطة على
ج���دار التاري���خ» ه ��و عنوان ينبث ��ق من مزيج ب�ي�ن الواقع
واخليال ،وبني الر�ؤية واحللم ،قدمت من خالله القا�صة
ر�ؤى م�شبع ��ة بلغ ��ة امل�ؤام ��رة الت ��ي حيك ��ت �ضد ال ��ذات
العربية يف �سياقات ق ���ص مرتاكمة الثقافات والتجارب،
«وما العنوان �إال بنية �صغرى ت�ؤلف مع الق�صة وحدة عمل
على امل�ستوى الداليل ،وال ميكن �أن يحقق �أية داللة مبعزل
عن ن�صه الكبري»((( .وقد ال نغايل �إذا ما قلنا �إن العنوان
يف جمموع ��ة «�أباطي���ل» ،هو ذلك الن ���ص املخاتل للواقع،
ال يق ��دم احل ��دث بطريقة مب ��ا�شرة ،بل يق�ت�رح �أ�ساليب
�أخرى للتعري ��ف بالن�ص ،والبوح ب ��كل ما يخفيه ،كما �أن
امل ��كان يف العن ��وان �شكل ج ��زءا ب ��ارزا من ه ��ذه املخاتلة
بالوق ��وف �أم ��ام جدار يحف ��ظ التاريخ ،قد يك ��ون ال�سفر
�إليه �ضربا من الهجرة �إىل الذات ،باجتاه مكان ال نعرف
موقع ��ه وال هويته ،و�أن «احلفرة» يف عنوان الق�صة الثانية
لأباطي ��ل ه ��ي م ��كان يالم ���س الواق ��ع العرب ��ي ويحاكيه
يف معامل ��ه امل�أ�ساوي ��ة .فقد رك ��زت الق ��ا�صة على مالمح
التاري ��خ الر�سمي لت ���ضع عليها ب�صمته ��ا الفنية ،فتجعل
م ��ن احل�ضور غيابا ،ومن الغياب ح ���ضورا يف الف�ضاءات
ال�شعري ��ة ،وما �أف ��رزه االنزي ��اح ع ��ن النم ��ط التعب�ي�ري
لبنيات العن ��وان يف ن�صو�ص املجموعة كله ��ا الذي يرتفع
يف م�ست ��وى ال�شعرية �إىل درجة الده ���شة يف عنوان ق�صة
«عدال���ة» ،التي تهيمن عل ��ى املتلقي بعجائبية اال�ستهالل،
«يجيء املي ��ت م�ستندا بقوائمه الأربع ��ة على �أربعة رجال
مات ��وا قبله»((( .تتوجه القا�صة نحو قارئ مميز وخمتلف
ب�أ�سلوب �صادم وعجي ��ب ،و�إن اال�ستهالل هاهنا ال يكتفي
ب�سل ��ب املتلقي القدرة على التوقع فح ���سب ،بل �إنه ي�سلب
العنوان وظائفه ،ويحمله حممل الت�أويل والتفكري املو�سوم
بالده ���شة الناجم ��ة ع ��ن �صدامي ��ة العن ��وان ،وغم ��و�ض
دالالت ��ه ،كما هو حال عنوان «�أكروب ��ات» و»رداء» وغريها
(((
(((

الن�صري يا�سني ،ما تخفيه القراءة ،درا�سات يف الرواية والق�صة الق�صرية،
الدار العربية للعلوم «نا�شرون» ،العراق الطبعة الأوىل2008 ،م� ،ص191
النعيمي هدى� ،أباطيل ،م�صدر �سابق� ،ص35
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من عتابات الن ���صو�ص الأخرى للمجموع ��ة الق�ص�صية،
التي �شكل ��ت مواقع ا�سرتاتيجي ��ة يف اخلطاب الق�ص�صي
بني التوقع واملرجعية ،عتبات �أ�شد عمقا ،و�أكرث ا�ستدراجا
للمتلق ��ي ،لأن العنوان يف الق�صة الق�صرية هو ما ميار�س
�سلط ��ة الغواي ��ة والإغ ��راء« ،وه ��و كفي ��ل ب�إث ��ارة املتلقي
والإيقاع به»(((.
ومهم ��ا يك ��ن يف �أمر العن ��وان يف جمموع ��ة «�أباطيل»
الق�ص�صية� ،سواء تعلق الأمر بالعنوان الرئي�س ،واجلامع
لق ���ص�ص املجموع ��ة ك ّله ��ا «�أباطي ��ل» ال ��ذي ج ��اء نكرة،
ال حتتاج �إىل تعريف �أو �إ�ضافة فهو احلقيقة الثابتة والأمر
امل�سلم ب ��ه ،ال يحت ��اج �إىل بره ��ان� .أو كان الأمر مرتبطا
بعتبات الن�صو�ص الأخرى ،ف�إننا نع ُّدها ن�صو�صا موازية،
ا�ستطاع ��ت �أن ترم ��ي بظالله ��ا الداللي ��ة وال�شعرية على
الن�ص؛ لت�أ�سي ���س عالقات تفاعلية تنقل املتلقي من موقع
الق ��راءة �إىل موق ��ع الإ�سه ��ام يف انفتاح الق ���صة وتو�سيع
مدارات ت�أويلها .ذلك ما ي�ؤكد �أن هدى النعيمي اختارت
عناوينه ��ا بدقة وتركيز ،معتمدة عل ��ى �إح�سا�سها بالكلمة
وجماليتها ،وما �سنحت به حرفيتها العالية يف تعاملها مع
�أدوات الكتابة الإبداعية ودقتها ،متاهيا وتنا�ص ّيا.
� ّإن العنوان «�أباطيل» هو البوابة ال�سحرية التي تنفتح
عل ��ى عوامل الق�ص لدى ه ��دى النعيم ��ي ،و�إ�شعاع �شعري
ومع ��ريف ي�ضيء �أف ��ق التلقي ل ��دى الناقد والق ��ارئ معا،
فجاء ا�ستقرا ًء لفحوى الن�صو�ص جميعها ،وتلميحا لأعمق
بنياتها ال�سردية وفق ارتباط اجلزء بالكل ،من منظور �أن
العنوان عتبة م�ساعدة خلدمة الن�ص؛ ولدرا�سة م�ستوياته
اخلطابية التي ال يتم الإعالن عنها �إال بت�آزر العتبات التي
نحدده ��ا بالعنوان الكل ��ي للمجموع ��ة ،والعنوان اجلزئي
لكل ق�صة على حدة.

(((

العبيدي �أحمد حممد ،العنوان يف ق�ص�ص وجدان اخل�شاب-درا�سة �سيميائية،
درا�سات مو�صلية – العدد� - 23صفر 1430هـ�/شباط 2009م� ،ص64
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خامتة البحث
نخل ���ص يف خامت ��ة ه ��ذا البح ��ث �إىل �أن العنوان يف
جمموع ��ة «�أباطي���ل» ق ��د �شكل حم ��ور التفاع ��ل الن�صي،
فكان �أهم عتبات الن�ص الق�ص�صي ومفتاحه ،ا�ستطاعت
الأدبية القطرية هدى النعيم ��ي �أن تقيم عالقات وطيدة
ب�ي�ن الن ���ص واملتلق ��ي ،ال ��ذي ال يعيي ��ه البحث ع ��ن هذه
العالق ��ات ب�ي�ن العن ��وان وعتب ��ات الن ���ص الأخ ��رى على
الرغ ��م م ��ن الرمزية الت ��ي اتخذته ��ا الكاتب ��ة يف تقنية
للق ���ص والأغ ��راء ال�ستدراج الق ��ارئ �إىل ع ��وامل الن�ص
اخلفي ��ة ،معتم ��دة يف ذلك على �إيح ��اءات بنيات العنوان
اللغوية ،وت�شفري مكوناته ،التي قد يخالها املتلقي وا�ضحة
وب�سيط ��ة ،غ�ي�ر �أن فه ��م ما ترم ��ي �إلي ��ه ال ي ��درك �إال يف
�أبعاده ��ا الرمزية ،لذلك ف� ��إن « القا�ص مل يعد يف عنونته
مقتنعا بوفاء العنوان للن ���ص وااللتزام به فح�سب ،و�إمنا
عليه �أن يعلق القارئ ويدفعه نحو اقتناء الكتاب وقراءته.
وهذا ال يت�أتى �إال بتفخيخ خطاب العنوان بالإثارة ،تركيبا
ودالل ��ة وجمازا؛ الأم ��ر الذي يقارب العن ��وان الق�ص�صي
من القطب ال�شعري»(((.
وق ��د عك ���ست عتب ��ات ن ���صو�ص ه ��ذه املجموع ��ة يف
�شعريته ��ا املتفاوت ��ة ب�ي�ن ال ��و�ضوح والغم ��و�ض �أحيان ��ا،
ت� ��أزم الذات العربي ��ة املت�شكلة يف تاريخه ��ا على املقد�س
والر�سمي ،والظاهر والباط ��ن ،والباحثة عن هوي ٍة خارج
هذا الإطار.
� ّإن العنوان يف «�أباطيل» يحمل يف طياته دالالت ميكن
�أن ت ���صدق ،وتن�سحب عل ��ى كل عنوان فيه ��ا .فالأباطيل
نلم�سها يف الظ ��ل ،واحلفرة ،والعدال ��ة وغريها .ومن َّثم
متيزت الأديبة هدى النعيمي يف هذه املجموعة بطريقتها
اخلا�صة يف كتابة الق�صة الق�صرية ،بتقنية خماتلة الواقع
ملم ��ار�سة احلكي ب�أ�سالي ��ب متعددة ،ا�ستطاع ��ت �أن تثري
من كتابته ��ا اجلدلية املحكي وامل�سك ��وت عنه من منطلق
(((
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املده�ش والعجيب ،لتع ��ود �إىل التاريخ بر�ؤية عميقة ،تُب ّلغ
املر�صعة
ر�سالته ��ا �إىل القارئ العربي ب�أ�سل ��وب ال�شعرية ّ
بالرمزي ��ة والتحايل على اللغ ��ة ،و�س�ؤال الذات ،والهوية،
يف املجتمع القط ��ري املحافظ والذي ال يختلف كثريا عن
املجتمعات العربية الأخرى.
وم ��ن ثم ف�إن ت�ضاف ��ر الوظيفة الداللي ��ة مع الوظيفة
ال�شعرية يف عنوان جمموعة «�أباطيل» قد �أ�سهم يف خدمة
الن ���ص وتقدميه للمتلقي يف م�شهد فني تركيبي ،حاور يف
ت�شعباته ت�أزم الذات العربية و�س�ؤال الهوية.
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