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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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شعرية العنوان وإنتاج الداللة في 
مجموعة »أباطيل » لهدى النعيمي

د/ حم�شر وردة 

جامعة اأبي بكر بلقايد – تلم�شان

 E-Mail: warda-mahcer@hotmail.fr

ملخ�ص البحث 

متثل���ت اإ�شكالي���ة البح���ث يف حتليل العن���وان وقراءته، باعتب���اره عتبة مفتاحية للن����س الق�ش�شي القط���ري »اأباطيل« 

لهدى النعيمي، ويهدف البحث اإىل قراءة العنوان ودرا�شته بو�شفه واجهة دللية للن�س؛ اإذ تكمن اأهمية البحث يف تفكيك 

بنية عنوان الن�س الق�ش�شي، وحتليل دللته التي ٌتكِوّن ف�شاءات دللية موازية للن�س، وتف�شي مداراته اخلارجية لإي�شاح 

نوات���ه الداخلي���ة. ويف �شوء ذلك مثل هذا البحث مقارب���ة حتليلية للعنوان يف جمموعة »اأباطي���ل« وتعالقه مع بع�س عتبات 

الن�شو�س الداخلية، لذلك كان املنهج ال�شيميائي هو اأن�شب املناهج واأقربها اإىل طبيعة البحث.

الكلمات املفاتيح:

 �شعرية، عنوان، ن�س، هدى النعيمي، اأباطيل، الق�شة، الدللة
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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�شاء العنوان 

ترتكز هذه الدرا�شة على مقاربة العنوان يف جمموعة 

»اأباطي���ل« الق�ش�شي���ة لالأدبي���ة هدى النعيم���ي، وحتليل 

بنياته الركيبية والدللية، بو�شفه ن�شا موازيا لن�شو�س 

املجموع���ة كّله���ا، وهام�شا فاع���ال يف ت�شكيل ن���واة ال�شرد 

الفّن���ي، �شم���ن �شياق نظ���ري وحتليلي اعتمدن���ا فيه على 

اإبراز اأهّم وظائ���ف العنوان ال�شعري���ة والدللية، ودورها 

يف فه���م الن����س، وك�شف مناحي���ه اخلفي���ة، وخ�شو�شية 

تاأليفه، وحتدي���د مقا�شده مبنهجية حتليلي���ة انبنت على 

ع���دة مراح���ل جنملها يف ال�شي���اق النظري؛ وق���د ا�شتمل 

على مفه���وم ال�شعرية والعن���وان، اأما ال�شي���اق التطبيقي 

فق���د متث���ل يف حتليل البني���ة الركيبية للعن���وان، وحتليل 

م�شتويات الدللة واإنتاجها، ثم القراءة ال�شياقية الداخلية 

واخلارجية للعنوان، ووظيفت���ه ال�شعرية يف خدمة الن�س 

وتفاعله، بو�شف���ه اأّول املعادلة للنظام اللغوي الذي يوجه 

انتب���اه الق���ارئ اإىل احتم���الت تاأويلي���ة دون حاجت���ه اإىل 

التع���ر�س ملحت���وى الن����س؛ لأن العنوان بحمولت���ه املكثفة 

كفيل با�شت�شفاف م�شامني الن�س ونوعه، وتركيبته الفنية 

واجلمالي���ة؛ ومن ثم فاإن ما اعتربناه تقليبا لنموذج لغوي 

يف �شور خمتلفة، يكون العنوان اأحد جتلياته امل�شافة اإىل 

وظيفته ال�شعرية.   

فكات���ب الق�شة يخت���ار عنوانه وفق اأعج���ب ما فيها، 

واأكرثه���ا تكثيف���ا و�شه���رة؛ ليوحي للق���ارئ مب���ا �شياأتي، 

م�شتثيا لديه احل�س امل�شرك يف عملية الفهم، الذي اأكد 

دوره احليوي كالديني���و�س Chladénius  »فاملرء يفهم 

املنط���وق، اأو املكتوب فهما تام���ا اإذا ما اأخذ يف احل�شبان 

جميع الأفكار التي ميك���ن اأن توقظها الكلمات فينا، وفقا 

لأح���كام القلب والعقل، ول نعن���ي هنا كّل الأفكار املمكنة، 

ب���ل الأفكار التي تتف���ق مع احل�س امل����شرك، بالنظر اإىل 

.
(((

معرفتنا بالأحوال ال�شائدة«

من  التاأويل  نظرية  الهرمنيوطيقا  اإىل  مدخل  الفهم،  فهم  م�شطفى،  عادل   (1(
اأفالطون اإىل جادامر، دار روؤية للن�شر، الطبعة الأوىل، 2007م �س 89 

ومل���ا كانت الق����شة الق�شية هي الف���ن الذي ل يبوح 

ل  اإّل من خالل جماليات الإخفاء؛ فاإّن ن�س »اأباطيل« �شكَّ

عتبة الده����شة والإغواء مب���ا يبثه من اإ�شعاع���ات دللية، 

تقول من خ���الل ال�شمت؛ لتك�شف ع���ن الواقع ال�شادم، 

وتزيل عنه احلجاب؛ ليت�شنى لنا روؤية عامل هدى النعيمي 

الإبداعي.

م���ن ث���م فلي����س لن���ا اأن ندع���ي يف ه���ذه املقارب���ة اأن 

نكون ق���د وفينا هذه الأديبة املتمي���زة حقها من الدرا�شة 

والتحلي���ل، بالنظر اإىل تركيزنا عل���ى جمموعة ق�ش�شية 

له العنوان فيه���ا من اأهمية يف  واحدة »اأباطي���ل«، وما �شكَّ

فك �شفرات الن�شو�س من وجهة، وما يتما�شى مع طبيعة 

املقام البحثي من وجهة اأخرى.

مرجعية ال�شعرية

يع���ود م�شطلح ال�شعرية باأ�شوله املعرفية اإىل اأر�شطو 

، الذي ت�شمن 
(((

واآرائ���ه النقدية يف كتاب���ه »فن ال�شع���ر«

اأه���م الأ�ش�س العام���ة اأو الكلية لنقد ال�شع���ر، وهي مبادئ 

ت�شرك فيها جمي���ع الأمم، وما ظهر بعدها من درا�شات 

قدمي���ة اأو حديثة لي�س �شوى نتيجة تطور الفكر الإن�شاين، 

الذي يظل مرهون���ا باملوروث الثقايف والفكري ينهل منه، 

وينمو به. 

وق���د مه���دت نظرية املح���اكاة عند اأر�شط���و لتاأ�شي�س 

نظرية ال�شعرية العربية، التي انبثقت من اأراء الفال�شفة 

امل�شلم���ني الذي���ن ترجم���وا كتاب���ه، وعكفوا عل���ى �شرحه، 

وزادوا علي���ه من ثراء روافده���م العربية يف �شوء جمالية 

التخييل، و�شعرية الع���دول، اأو املجاز، فالمتناع، واللذة. 

وقد ورد مفه���وم ال�شعرية عند ابن �شين���ا، حينما حتدث 

 ،
(((

عن اأ�شب���اب قول ال�شعر ونظمه »اللت���ذاذ واملحاكاة«

فظل املفهوم مقرنا بالن�س ال�شعري واأ�شاليبه اجلمالية 

والفنية اإىل اأن تناولها النقد املعا�شر تناول لغويا ول�شانيا، 

)2)   اأر�شطو،«يف ال�شعر«، حتقيق، �شكري حممد عياد، دار الكاتب العربي، القاهرة 
1968م.

واجتاهاتها،  ومفاهمها  اأ�شولها   – العربية  ال�شعرية  ح�شني،  ح�شب  م�شلم   -  (3(
من�شورات �شفاف، الب�شرة، العراق، الطبقة الأوىل،2013م،�س15.
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وق���د األفينا »روم���ان جاك�شون« يع���دُّ ال�شعري���ة فرعا من 

فروع الل�شانيات، بركيزه على درا�شة تعالقاتها الوظيفية 

داخ���ل ال�شعر وخارجه، و»ميكن حتديد ال�شعرية بو�شفها 

ذلك الفرع م���ن الل�شانيات الذي يعالج الوظيفة ال�شعرية 

يف عالقته���ا م���ع الوظائف الأخرى للغ���ة، وتهتم ال�شعرية 

باملعن���ى الوا�شع للكلم���ة بالوظيفة ال�شعري���ة، ل يف ال�شعر 

 فيكون 
(((

فح����شب )...( واإمن���ا تهتم بها خارج ال�شع���ر.«

بذل���ك م�شطلح ال�شعرية م�شتن���دا اإىل نظام من الهيمنة 

عل���ى الر�شال���ة ال�شعرية. ولعل من اأه���م وظائفها، ح�شب 

جاك����شون، ه���و البح���ث يف انح���راف الن�س ع���ن م�شاره 

العادي لتحقيق وظيفته الإمتاعية واجلمالية. 

وق���د تو�شع ه���ذا املفهوم اأكرث عند ج���ان كوهن الذي 

ي���رى اأن ال�شعري���ة قوامها النزي���اح، ومو�شوعها ال�شعر، 

 مبعناه ال���وا�شع؛ اإذ 
(((

»ال�شعري���ة علم مو�شوع���ه ال�شعر«

األفين���اه يح���دد �شم���ات ال�شعري���ة بالنظ���ر اإىل ما اأ�شماه 

 التي من �شاأنها اأن تكون �شاحلة 
(((

»باملردودية ال�شعرية«

لقيا�س درجة ال�شعرية يف الن�س.

ومهم���ا يكن م���ن اأمر ه���ذا امل�شطلح، ف���اإن مفهومه 

ع���رف تط���ورا �شريع���ا، حت���ى �شار يعن���ى ب���كل اأجن���ا�س 

اخلطاب الأدبي ومو�شوعات���ه، بوظيفة اللغة التي تنتظم 

يف �شياقات ن�شقية معين���ة موؤدية وظيفة الإمتاع، ما يعني 

اأن ال�شعري���ة هي الأثر اجلمايل، ال���ذي ينجم عن تفاعل 

مكونات اخلطاب الأدبي �شعره ونرثه، مبا اأ�شا�شه اللغة يف 

اأ�شمى درجاتها التعبيية والركيبية والأ�شلوبية. 

�شعرية العنوان: 

لق���د اهتم الكثي من النقاد والدار�شني العرب بقيمة 

العنوان يف اخلطاب الأدبي، بعد اأن نبه اإىل دوره اجلمايل 

والدليل يف قراءة الن�س وحتليله رواد النقد ال�شيميائي، 

دار  حنون،  ومبارك  الويل  حممد  ترجمة  ال�شعرية،  ق�شايا  رومان،  جاكب�شون   (1(
توبقال للن�شر، الدار البي�شاء املغرب الطبعة الأوىل 1988 �س 35.

كوهن جان، بنية اللغة ال�شعرية، ترجمة حممد الويل، وحممد العمري، املعرفة   (2(
الأدبية توبقال للن�شر، الدار البي�شاء-املغرب. الطبعة الأوىل،1986م �س9.

املرجع نف�شه، �س12.   (3(

الذي���ن اأ�شاروا اإىل اأهميته يف تف�شي اأ�شكال التفاعل على 

م�شت���وى الن�س ال�ّشردي، مع املوؤل���ف، ثم مع املتلقي، من 

حيث اإن العنوان هو مرتكز دليل، ومكّون لغوي انزياحي، 

ي�شتفز مكام���ن القراءة ال�شعرية واجلمالية واآفاقها. فلم 

يعد العنوان، هو ذلك الهام�س اللغوي الذي ل مينح للن�س 

اأكرث من الهوية ال�شمية يف حتديد انتمائه اجلن�شي، بعد 

اأن ك�شف���ت ال���درا�شات النقدية املع���ا�شرة يف علم الن�س 

و�شيميائيته عن قيمته اللغوية وامليتالغوية، بو�شفه عالمة 

ذات وظائف توا�شلية بني الن�س واملتلقي.  

ولع���ل من الأن����شب اأن نتطرق اإىل العن���وان من حيث 

هو ف����شاء دليل، وتركيب معجمي، م���ن �شاأنه اأن يقربنا 

 » نَّ اأكرث اإىل م�شامني الن�س، على نحو ما جاء يف مادة »عرَ

ْنته تعنينة  يف ل�شان الع���رب، »وعننُت الكتاب تعنين���ا وعنَّ

ُع���نُّ الكتاب من  اإذا عنونت���ه )...( و�شم���ي عنوان���ا لأنه يرَ

.
(((

ناحيته«

وعن���وان الكت���اب، م�شتق فيما ذكر م���ن املعنى، وفيه 

ْنُت، لقد ك�شف لنا هذا الف�شاء املعجمي  نَّ ْنُت عرَ ْنورَ لغاٌت، عرَ

اأن كلم���ة عنوان جتمع ب���ني معاين الظه���ور والعرا�س، 

وبني معاين الق�شد والإرادة، وهو ت�شكيل لغوي، ا�شركت 

( متا�شكا  نَّ عنا�شره يف دللة الر�شم والأثر، واأن ملادة )عرَ

نَّ ال�شيء، ظهر  دللي���ا بني بنية الظهور والع���را�س، »عرَ

 .
(((

، واعنتَّ : اعر�س وعر�س« نَّ اأمامك، وعرَ

ويف �شوء ما م���ر بن���ا ن�شت����شف اأن العن���وان ظه���ور 

واع���را�س؛ لأن ظه���ور »العنوان يغدو متماي���زا وخمتلفا 

عم���ا حول���ه... فالظهور بو�شف���ه ولدة وتهدي���دا للفراغ، 

، وقد ل يكتمل معنى الظهور 
(((

وجود يف مواجه���ة العدم«

وج���ودا اإل اإذا تواف���ر �شرط العرا�س ودللت���ه، متعلقا 

بامللتق���ى؛ لأن »العن���وان ه���و ما يظه���ر له ويع���ر�شه من 

بيوت  �شادر  دار  11طبعة  املجلد  )عنن(،  مادة  العرب،  ل�شان  منظور،  ابن   (4(
2000م 

امل�شدر نف�شه، املادة نف�شها.   (5(
العتبة  �شوؤون  يف  تاأويلية  )مغامرة  العنوان  نظرية  يف  ح�شني،  خالد  ح�شني   (6(

الن�شية، دار التكوين –دم�شق الطبعة الأوىل، 2008م، �س59 
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 بو�شف���ه اإ�شارة تنبيه، وم�شه���د غواية، تفر�س 
(((

العمل«

هيمنته���ا ال�شياقي���ة والدللية على القارئ، ث���م اأ�شره يف 

�شرك الن�س. 

ْي���ُت من جذر )عن���ا( بحديث���ي فالًنا؛ اأي  وقولن���ا عنرَ

ق�شدت���ه، وهي دللة تتعدى الظه���ور والعرا�س لت�شتقر 

يف ني���ة املوؤلف ومق����شده، الذي يجعل م���ن العنوان فعال 

كتابي���ا، يجمل ق�شدي���ة املوؤلف اإزاء امللتق���ى، واإن وجدنا 

العن���وان متحررا م���ن هذه الدلل���ة؛ لينحدر م���ن ف�شاء 

جم���ايل �شرف، مرتديا دللة �شعرية موؤدية به اإىل دروب 

التاأويل؛ بف�شل الإيح���اءات املتنوعة بتنوع الروؤى النقدية  

للن�س نف�شه، فيكون عندئ���ذ قد انفلت من قب�شة املوؤلف 

ومق�شديت���ه؛ لي�شل���ك م����شاره ح���را يف ع���وامل القراءة، 

»كم���ا اأن الن����س بخ�شائ����شه الظاه���رة هو ال���ذي يتيح 

للملتق���ى القي���ام بعمليات املقاي����شة والت�شنيف والتما�س 

.
(((

اخل�شائ�س النوعية«

وق���د نذه���ب اإىل العتق���اد ب���اأن عالق���ة العن���وان يف 

اخلط���اب ال����شردي اأوث���ق منه���ا بال�شع���ر، واأن العن���وان 

م���ن �شم���ات الن����س النرثي، وعتب���ة من عتبات���ه الأوىل، 

»و�شيميائية العنوان تنبع م���ن كونه يج�شد اأعلى اقت�شاد 

لغوي ممكن؛ ليفر�س اأعلى فعالية تلق ممكنة، مما يدفع 

اإىل ا�شتثم���ار منج���زات التاأويل. كما ي����شكل العنوان اأول 

 يف تفاعل تقاطعي 
(((

ات�شال نوعي بني امل���ر�شل واملتلقي«

ب���ني هذه العنا�شر كلها؛ لتاأ�شي����س عالقات عبور وتفاعل 

ن����شّي، وما الن�س يف حقيقة اأم���ره اإل ن�شج لكلمات اللغة 

يف ن����شق ح���واري يع���رب عن م�شام���ني واأف���كار �شكبت يف 

قوال���ب لغوية، ما يعن���ي »اأن الوظيف���ة الّتوا�شلية يف الّلغة 

لي�شت هي كّل �شيء، فهناك وظائف اأخرى للّن�س الّلغوي 

 
(((

اأهمها الوظيفة التفاعلية «

امل�شرية  للهيئة  الأدبي  الت�شال  و�شيموطيقا  العنوان  فكري،  حممد  اجلزار   (1(
العامة للكتاب، القاهرة، 1997م، �س22 

قطو�س ب�شام: العنوان، وزارة الثقافة، عمان الطبعة الأوىل، 2001م، �س36.   (2(
املرجع نف�شه، �س36.   (3(

)4)  مفتاح حممد، حتليل اخلطاب ال�شعري ) ا�شراتيجية التنا�س (  املركز الثقايف 
العربي. الدار البي�شاء املغرب، الطبعة 4، 2005م، �س120. 

وتوؤكد نظرية جينيت اأن العنوان يظهر جوهر الن�س، 

ويك����شف عن مغاليقه مبا ينتج���ه من دللت على م�شتوى 

القراءة والتاأويل، ومن ثم كان حقال درا�شيا قائما بذاته. 

واإن الده����شة الت���ي يثيها العن���وان يف املتلقي، وحتريك 

�شع���وره باملتعة والتخييل، نابعة من �شعرية بنائه، ورمزية 

لغته؛ مم���ا جعله )اأي العن���وان( بنية �شعري���ة ت�شهم اإىل 

ح���د كبي يف الإمتاع وال���و�شف؛ اإذ ذاك يظل بنية كتابية 

ت���دل على الن����س، به���دف تاأ�شي�س عالق���ات دللية ت�شد 

انتب���اه املتلقي، وتفر�س عليه هيمنتها منذ الوهلة الأوىل؛  

فكان نتيجة لذلك كله مغريا وجذابا، وم�شاعدا للمتلقي، 

ه حممد مفتاح  بتاأط���ي فكرة الن�س ودرا�شته؛ لذل���ك عدَّ

نواة الن�س ومفتاحه ومركز دللته حني قال: »اإن العنوان 

ميدنا بزاد ثم���ني لتفكيك الن�س ودرا�شت���ه...، يقدم لنا 

معونة كربى ل�شبط ان�شجام الن�س وفهم ما غم�س منه؛ 

 ،
(((

اإذ هو املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد اإنتاج نف�شه«

ومن ثمَّ لي�س العنوان اإل بنية لغوية قابلة للتحليل والتاأويل 

وعنا�شره���ا  اجلوهري���ة  الق����شة  مكون���ات  با�شتخ���دام 

الوظيفي���ة، ف�شال عن كونه م���وؤ�شرا على تن���ا�شق الن�س 

وان�شجام���ه، ودلي���ال موؤديا اإىل ك����شف بنيات���ه الدللية، 

وتعيني هوية اخلطاب الق�ش�شي بوجه خا�س.

البنية الرتكيبية للعنوان:

جت���در الإ�شارة اإىل اأن ر�شد الأحوال اللغوية للعنوان، 

بو�شف���ه ن�شا موازي���ا، ميثل هم���زة الو�شل ب���ني املر�شل 

وامل���ر�شل اإليه من وجهة، وبني امل���ر�شل والن�س من وجهة 

ثالث���ة، وبني الن����س واملر�شل اإليه من وجه���ة اأخرى، وفق 

وظائف���ه املعلنة منها واملخفي���ة، وانطالقا من هذا ندرك 

اأن العنوان يخ�شع لكل القواعد اللغوية والنحوية، بو�شفه 

ن�شا م�شتقال بكيانه اللفظ���ي، كما ميكن اأن يرد العنوان 

كلمة مفردة اأو تركيبا لغويا، فياأتي جملة فعلية اأو ا�شمية، 

اأو اأكرث من ذل���ك كله؛ فتكون بنيته اإفرادي���ة اأو تركيبية، 

مفتاح حممد، دينامية الن�س، املركز الثقايف العربي، الدار البي�شاء، املغرب،   (5(
الطبعة 3، 2006م، �س72. 
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اأو جمموعاته���م  لرواياته���م  الكت���اب  ما انتق���ى  وكث���يا 

الق�ش�شية ا�شما واح���دا، يكون لأهم �شخ�شيات الن�س، 

اأو ا�شم���ا ملكان، اأو زمان، تدل بنيته عل���ى الإيقاع الزمني 

للن�س. 

اإن ال���دار�س لأعمال الكاتبة القطري���ة هدى النعيمي 

ل يعيي���ه اأن يالحظ اأن عنواناته���ا تتاألف من كلمة واحدة 

ل���كل جمموع���ة ق�ش�شي���ة، ب���دءا م���ن »املكحلـــة« الت���ي 

كان���ت باكورة اإنتاجه���ا الأدبي �شنة 1997، ث���م »الأنثى« 

)1998(، و»اأباطي���ل« )2001(، التي هي مو�شوع هذا 

البحث.

»اأباطيل« هو عنوان ال�شدمة اأو الده�شة، ي�شعل رغبة 

الق���راءة، وهي عتبة ثال���ث جمموعة ق�ش�شي���ة تن�شرها 

املوؤلفة بعد اأن لقت اأعمالها ال�شابقة قبول ح�شنا، طبعت 

يف كت���اب مت���و�شط احلجم عدد �شفحات���ه 130 �شفحة، 

ت�شدرت واجهته لوحة من الفن الت�شكيلي، رافقت اإحدى 

ق����ش�س املجموعة عنوانها »يف احلف���رة« �شاأنها �شاأن كل 

ق�ش�س املجموعة، التي جاءت لرافق م�شاهدها اللغوية 

لوحة ت�شكيلية. 

»اأباطي���ل« تاألفت من ثالث ع�شرة ق�شة، اأولها »الظل 

يح���رق«، »يف احلف���رة«، »�شخبطة على ج���دار التاريخ«، 

»عدال���ة«، »ليلى واأن���ا«، »اأكروبات«، »�شتفعل���ون«، »رداء«، 

»بعد الألفية الأوىل«، »دام�س والعزباء« »ال�شيدة اجلليلة «، 

. و»اأباطيل« هو 
(((

»يح���دث الآخرين«، »اأ�شطورة اأخ���رى«

العتب���ة الرئي����شة التي اخت���ارت الكاتبة اأن تك���ون عنوانا 

له���ذه املجموعة، ميثل اخليط ال���ذي يجمع حبات العقد، 

ج���اء العنوان يف كلمة مف���ردة، يف �شيغة اجلمع »اأفاعيل« 

لأبطول���ة، و»باط���ل«، وه���ي �شيغ���ة منتهى اجلم���وع، يدل 

عل���ى التكثي واملبالغ���ة؛ لي���دل عل���ى كل اأ�شكال الباطل، 

وكل عب���ث وغرور، فاأباطيل هي الأم���ور التي ل ثبات لها، 

اأو ل خي فيها. 

واإذا كان���ت الق����شة الق�شية هي ذل���ك الأفق املغلق 

ينظر، را�شي و�شام فا�شل، دور القنوات الف�شائية الإخبارية يف ت�شكيل ال�شورة   (1(
 www.comc.uabbhdad  ،الإعالمية وال�شيا�شية عن العراق، الرابط

املفت���وح، واملحدود بال ح���دود، وفنا �شردي���ا مكثفا، لغة، 

ومكون���ات، وحدث���ا، ودللت، فاإن عن���وان »اأباطيل« ميثل 

ج����شرا ينقلنا اإىل عتبات داخلي���ة يف املجموعة كلها، وهو 

املفتاح الذي يفتح كل اأبواب الن�شو�س الأخرى، وهي �شفة 

ل ت�شدق دللتها على م�شامني كل الق�ش�س فح�شب، بل 

ميكن اإ�شافتها اإىل عنوان كل ق�شة، »اأباطيل ظل يحرق، 

اأباطيل يف احلف���رة، اأباطيل �شخبطة على جدار التاريخ، 

اأباطيل عدالة، اأباطيل ليلى واأنا..... الخ«.

واعتم���ادا على ه���ذا ال�شي���اق ميكن اأن نع���د العنوان 

»اأباطي���ل« ن����شا جمعيا، اأو �شميا موح���دا، تنطق به كل 

الن�شو�س، من خالل تعال���ق بنياتها الدللية مع مفهومه 

الكل���ي، وال�شيغة املورفولوجية لكلم���ة اأباطيل )اأفاعيل( 

جم���ع تك�شي يفي���د الكرثة؛ مم���ا يق�شي بن���ا اإىل دللت 

فكري���ة واجتماعية كان���ت الكاتبة تريد نقله���ا اإىل الآخر 

ال���ذي ميثل املتلقي القطري اأو اخلليجي بالدرجة الأوىل، 

ث���م القارئ العربي ب�شكل عام، نظ���را اإىل ت�شابه البنيات 

الجتماعي���ة العربية، ومل���ا كانت الق����شة  الق�شية هي 

�شياغة جديدة لف�شاء متخي���ل يحاكي الواقع ويوازيه يف 

عبثيت���ه وع���دم توازنه، فاإن هدى النعيم���ي ا�شتطاعت اأن 

حتيك ن�شيجا لغويا جتلت فيه مناحي حياة املراأة العربية 

بجوانبه���ا الغام����شة، م�شتخدمة ال����شرد ال�شامت الذي 

ينقل للمتلقي امل�شكوت عنه. 

تكم����ن �شعري����ة العن����وان الرئي�����س له����ذه املجموعة يف 

الده�����شة الفني����ة التي جت�شده����ا �شورة ك�شف����ت ال�شباب، 

الذي ظل يخف����ي الواقع بتناق�شاته ال�شريحة؛ باعتمادها 

على الفي�س الوج����داين الإيحائي الرامز اإىل ق�شوة الواقع 

و�شداميت����ه، وه����و اإح�����شا�س يبث����ه العن����وان يف املتلقي بكل 

دللت بنية اأباطيل النزياحية، التي تنامت ديناميا لربط 

خارج الكت����اب بداخله، وعتبة املجموعة بعتبات الن�شو�س 

الداخلي����ة، فاألفينا عن����وان الق�����شة الأوىل »الظل يحرق« 

ا�شته����الل جي����دا، ومثًيا، ي�����شد املتلقي اإىل اأغ����وار الن�س 

ودهالي����زه، ميار�س عليه كل اأن����واع الغواية والإغراء، �شكل 

ن�شا موازيا يف�شي �شرية ال�شرد وي�شّوقه يف ذات الوقت.
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و»الظ���ل يحرق« هو عنوان لق�شة تروي �شوؤال الذات 

الثائرة على قوان���ني متحكمة يف م�شي الإن�شان العربي، 

الذي ظلت تهمني علي���ه جمموعة من الأعراف والتقاليد 

الباطل���ة، فتنطلق اأحداث الق�شة ح���ني ينتبه البطل اإىل 

ظله املخيف، وهي اإ�شارة اإىل اخللفية الجتماعية، وكيف 

يعي����س املرء حياته كلها دون اأن ي�شعر بذلك اخلطر الذي 

يح���دق به ويالحق���ه. اأ�شف اإىل ذلك اأن »الظل يحرتق« 

هو عتبة اأوىل تخاتل اأفق التلقي بتكري�س خلفيته  الثقافية 

والجتماعي���ة؛ لأن الظ���ل ه���و اأق���وى اأ�شكال اخللفي���ات، 

واأ�شده���ا مالزمة لنا، فهو الرفي���ق ال�شامت، وهو البطل 

الأخ���ر�س الذي ي�شمعنا ول يخاطبنا، ب���ل اأنه ي�شتطيع اأن 

ينف���ذ اإىل اأعم���ق نقطة فين���ا، وي�شمع حديثه���ا يف �شمت 

و�شك���ون، وعلى الرغم من اأن عن���وان الق�شة الأوىل يبدو 

هات���كا ل����شرة الن����س و�شره، فاإننا نالح���ظ اأنه يحتفظ 

باأ�شياء م�شكوت عنها، تف�شل الكاتبة اأن تظل خمبوءة يف 

غياهب �شعريته التي تر�شمه���ا انزياحية الحراق، لأننا 

نعل���م يقينا اأن الظل ل يتاأث���ر بالنار، كما ل  تبلله قطرات 

املطر. هو ذلك ال�شكل الذي ي�شبهنا يف كل �شيء، ويتمرد 

ع���ن اأبع���اد اأج�شادن���ا احل�شي���ة كالطول والع���ر�س مثال، 

والح���راق هنا هو اإ�شارة قوي���ة اإىل التغيي. وما توظيف 

الفع���ل )يح���رق( يف زمن امل����شارع اإل ليك���ون دال على 

�شيورته. فالتغيي يف قوانني الأعراف ل يكون �شريعا، بل 

اإن ذلك قد ي�شتغرق وقتا طويال جدا على خالف القوانني 

الر�شمي���ة، التي قد تتغي بني احلني واحلني بقرار احلكم 

والت�شري���ع. وتظ���ل الأعراف وقوانني املجتم���ع اأو ما ي�شبه 

املعتقد من خراف���ات واأ�شاطي متحكمة يف الإن�شان اأمدا 

طوي���ال. »الظل الذي كان يجاوره عل���ى املقعد، كان اأ�شود 

داكنا، وخ�شنا، وله اأنياب حادة ونظرات �شر�شة، مل يتعود 

 
(((

من ظله اأن يكون بهذا اجلفاف والق�شوة...«

)الظ���ل  ق�شته���ا  الكاتب���ة  تب���داأ  ال�شته���الل  به���ذا 

يح���رق(، بل اأنه ا�شته���الل للمجموعة كله���ا، وهي عتبة 

الطبعة  ال��ق��اه��رة،  اللبنانية،  امل����شري���ة  ال����دار  اأب��اط��ي��ل،  ه���دى،  النعيمي   (1(
الأوىل،2001م، �س9 

�شدي���دة الركي���ز؛ لأن كل جمل���ة منها ت�شل���ح لأن تكون 

ق����شة ق����شية ج���دا، بلغته���ا النزياحي���ة الت���ي اأ�شفت 

�شعرية على الن�س كله، فكان ا�شتهالل م�شبعا بالدللت، 

اأج���اب املتلقي عن �شوؤال ده�شة العتب���ة الن�شية املركزية 

»اأباطي���ل« و�شدامياتها تتمة دللية لعنوان الق�شة ذاتها، 

فكاأنها تقول للمتلقي، الظل يحرق، الظل الذي كان... 

وعن���وان الق����شة »الظـــل يحـــرتق« قد حق���ق تنا�شا 

م���ع ن�شه، وتعالق���ا دلليا، اأدى اإىل خل���ق مقدرة �شعرية، 

ا�شتط���اع اأن ي�شت���درج املتلقي اإىل ولوج م����شارب الن�س، 

وا�شتنطاق حداثيته مبا يوافق �شعرية التاأويل واأفق التلقي. 

وبع���د اأن يف���رغ املتلقي م���ن الن�س الأول، وتع���ود به عتبة 

النهاية، احراق الظل بداخل �شندوق من اخل�شب، وهي 

قفلة العودة والرجوع اإىل البداية التي تاأخذها الكاتبة من 

خال�شة النهاية يف �شردية حمكمة، ت�شي بتقنية عالية يف 

كتابة الفن الق�ش�شي تاأخذه اإىل عتبة باب الن�س الثاين 

يف املجموعة، »يف احلفرة« املفعم باأ�شرار البوح الذاتي يف 

جدلية نف�شية وجدانية وفكرية بني الطاعة والع�شيان.

»يف« ح���رف اجل���ر الذي دخ���ل على لفظ���ة »احلفرة« 

املجرورة به، تفيد احللول �شمن مكانية معينة، تدل على 

ال�شق���وط املفاج���ئ، والوقوع يف م���اأزق اأو �شائقة متعددة 

الأبعاد، التي تتنامى من العتبة ال�شتهاللية، على ما جاء 

يف الق�شة: »حني زلت قدمي وانحدرُت مع فتات ال�شخر 

املت�شاق���ط » ا�شته���الل اعتمدت فيه الكاتب���ة على امتداد 

اأف���ق التوقع لدى املتلقي، بربطه مع العن���وان الذي يتاأكد 

ل���ه يف البعد املكاين، اإىل اأن تب���دد �شردية الن�س الدللة 

احل�شي���ة للعن���وان »يف احلفـــرة« اإىل دللت رمزي���ة تليق 

بطموحات���ه الفكرية التاأويلية؛ فينف���رج اأمامه اأفق التوقع 

با�شتدراجه اإىل اأغوار الق����شة، بل اإىل اأبعد نقطة ميكن 

اأن ينح���در اإليها الن�س داخليا، »مل اأكن اأعلم كم فر�شخا 

فكريا يقطع امل�شافة بني �شفا احلفرة والقاع الذي وجدت 

. وه���و مقطع يحمل اإ�شارات 
(((

ج����شدي تكّوم عليه فجاأة«

وا�شحة على عمق دللة العنوان الذي يت�شاوق التاأويل فيه 

امل�شدر نف�شه، �س17   (2(
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مع �شف���ا احلفرة وقاعها، تف�شل بينهم���ا م�شافة قيا�شها 

الأفكار؛ مما يف�شي اإىل م�شاحة العتبات امل�شكوت عنها، 

وهي متوارية خلف �شعرية ال�شرد لدى هدى النعيمي، التي 

ميكن الك�شف عنها بتفكيك بع�س حماور الن�س املتفاعل، 

�شمن جدلية مركزية نو�شحها على ال�شكل الآتي:

- حم����ور الن�����س/ جدلي����ة الطاع����ة والع�شي����ان اأو التمرد. 

وه����ي جدلية ت�شتدع����ي � من اأغوار الن�����س � عتبة الق�شة 

»يف احلفـــرة« اأول، ثم عنوان املجموعة »اأباطيل« ثانيا يف 

ن�شي����ج �شردي متن����ا�شق البناء. ول يكاد ال����دار�س لعتبات 

ه����ذا الن�س � عنوان����ا وا�شتهالل ونهاي����ة � اأن يدرك ذلك 

اإل من خالل حوارية داخلية تت�شاعد وتية ال�شعرية فيها 

ت�شاع����دا ينبني على ما ميكن اأن ن�شميه تعالق الأ�شداد، 

الذي يتجلى م����ن وراء امل�شك����وت عنه.»لتلقاين على �شفا 

احلفرة الأخرى«، جبينها ال�شيق.. اأق�شد الوا�شع«. 

واإذا كان���ت الكاتبة قد وظفت تقنية الغواية الأ�شلوبية 

لت�شف���ي على ن�شه���ا �شعري���ة، فالأنها تكتب وه���ي تعي�س 

حالة امراأة خا�شة، اأتقنت جيدا �شرية الأنثى واأ�شرارها، 

واأنها تدرك اأن املراأة حفرة جميلة وتركيبة عجيبة قائمة 

بذاته���ا، فهي عامل ي�شعب اخلروج من���ه مبا امتلكت من 

مق���درة انزياحي���ة عجيبة، و�شعري���ة باذخة ح���ني يتعلق 

الأم���ر بامل���راأة، بو�شفها ب���وؤرة �شعرية وجمالي���ة، وظفت 

خلدمت���ه الكاتبة معجم���ا لغويا قوامه الغواي���ة والإغراء، 

وهي �شلط���ة تفر�شها �شردية امل�شكوت���ات عنها باأن�شاقها 

التكثيفي���ة، و»اللقاء على �شفا احلفرة الأخرى« هو مبثابة 

بطاق���ة عبور اإىل عوامل اللذة والإمتاع، لينتقل عرب دللته 

املتلقي، ويعي�س مع الن�س ن����شوة خفية. ول تتولد الرغبة 

يف التخل����س م���ن الق���اع بكل ما يوح���ي اإليه م���ن طغيان 

الباط���ل، اإل ليكون ال�شط���ح عتبة امل�شك���وت عنها ن�شيجا 

دللي���ا متعالقا م���ع داخل الن�س وخارج���ه، بني النحدار 

وال�شعود، 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�شاح���ات الق���راءة والتاأويل 

املت�شاوق م���ع الكثي من البنى امل�شعة والإيحائية واملحيلة 

اإىل ف�شاءات ن�شية خارجية، األفيناها �شاحلة لأن ت�شكل 

عتبات م�شتقلة داخل الن�س، »هبوط اآدم«، »ذات دائرة«، 

»ذات لوح حمفوظ«، »اأه���ل الكهف«، »بال �شعود«. حينها 

ا�شتطاع���ت هذه البنيات اأن تقيم حوارا خارجيا بتنا�شية 

اإيحائية مع الن�س القراآين، بل قد جاوز ذلك اإىل املوروث 

الدين���ي بنطاقه الإن�شاين العام. وهو حوار تفاعلي، يفتح 

اأفقا لدى املتلقي اأمام ن�شو�س هام�شية تنطلق من الن�س 

املرك���زي؛ اأي الق����شة، الت���ي ل حتتمل غ���ي حدث واحد 

اإىل اأح���داث متداخل���ة باإنتاج عالق���ات تنا�شية مت�شبعة، 

ينك�شف من خالل تفاعل الهام�س باملركز، وتفاعل املركز 

بالهام����س. بو�شفها بني���ات اإيحائية، ون����شو�شا موازية، 

ح�شب تعبي »ج���يار جنيت«، فكانت بذلك روافد رمزية 

مثقلة بالدللت، اأ�شهمت يف انفتاح الن�س املغلق. 

ول ي���كاد املتلقي اأن يخرج من »احلفرة« حتى تطالعه 

»�شخبط���ة على جدار التاريخ« وهي عنوان اإحدى ق�ش�س 

املجموع���ة، يف بني���ة ا�شمي���ة تركيبية، اأف����شت اإىل عبثية 

احلي���اة الجتماعية الت���ي اأ�شبح ي���دور يف فلكها الإن�شان 

العرب���ي، وهي عتبة ات�شمت بالغرائبية يف اأ�شلوب �شاخر، 

�شافرت عربه ه���دى النعيمي من احل���ا�شر اإىل املا�شي؛ 

لتعيد ق���راءة التاريخ من جديد، مرتك���زة على ا�شتنطاق 

بع����س الرم���وز وال�شخ�شي���ات، بلغ���ة �شعري���ة واإمياءات 

فكري���ة، كان���ت الكاتبة ترمي من خالله���ا اإىل الرغبة يف 

ك����شف امل�شكوت عنه يف تاريخنا العرب���ي، بو�شفه جداًرا 

ثابتا ل يقبل التغيي، وهوية متاأ�شلة يف الذات العربية التي 

ظل���ت متجد ما�شيا دون النظر اإليه بع���ني النقد الذاتي، 

مما يتطلب ا�شتدعاء الأ�شم���اء، والأحداث والأماكن من 

غور التاريخ واحل�شارة الت���ي �شكلت املثلث الرمز للحياة 

الفكري���ة، واملعتق���د الدين���ي، واحل���راك ال�شي���ا�شي على 

�شفحة التاريخ العربي. 

لقد ج���اء عنوان ق�شة »�شخبطة على جدار التاريخ«، 

ن�شا موازيا للن�س املركزي، ا�شتطاع اأن يبلغ كل الدللت 
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املحتمل���ة اإىل الق���ارئ العربي، الذي ي���درك كل الإدراك 

اأن تاريخ���ه بحاج���ة اإىل ق���راءة جدي���دة؛ اإذ اإن �شخبطة 

ه���دى النعيم���ي على ج���دار التاري���خ » هي حتري���ك مياه 

راكدة عك����شت �شورة الواقع يف ظاه���ره امل�شرق، وتخفي 

روا�شب وجزئي���ات قد تكون �شرورية لإع���ادة بناء عاملنا 

بن���اًء �شليما، يجعلنا نقف على بع����س احلقائق التي تظل 

خمفية، اأو م�شكوتا عنها.

وا�شتطاع���ت الكاتب���ة اأن جتعل العنوان له���ذا الن�س 

عتبة حقيقية لولوج الن�س ومغاليقه، ف�شخبطة على جدار 

التاري���خ، هي حماول���ة لتبئي الروؤي���ة يف تفا�شيل املا�شي 

ودقائ���ق اأحداثه، وه���ي بذلك متكنت م���ن اأخذ اخلطاب 

الأدب���ي � الق����شة الق����شية � اإىل خمتربه���ا الإ�شعاعي، 

حت���ى تلقي عل���ى الواقع نظرة فاح����شة ودقيقة، فك�شفت 

ع���ن جزئياته ال�شغ���ية ومواط���ن ال�شع���ف يف تاريخنا 

الثق���ايف وهويتنا التاريخية،  ويف غمرة ذلك جاء العنوان 

ليوؤدي وظيفة اإيحائية واإغرائية معا؛ لأن كلمة »�شخبطة« 

وحده���ا تنت���ج دللت متعددة، وهي كتاب���ة بال معنى، قد 

تكون لإخفاء مكت���وب اأو العبث به، و�شخبطة على �شفحة 

التاريخ هو اإخفاء الظاهر املقروء، لإظهار اخلفي الباطن 

الراك���د يف قاع حفرة التاريخ، فاإذا م���ا و�شل املتلقي اإىل 

نهاي���ة الن����س املاأ�شاوية وق���ف على بكاء اب���ن ر�شد اأمام 

حمرقة كتبه، و�شعود احلالج املق�شلة.

ولع���ل اأه���م ما ي�شتوق���ف املتلق���ي هو توظي���ف بع�س 

الألفاظ ذات الدللة احلداثية، مثل »حمرقة« و«مق�شلة« 

التي تفيد الإعدام وامل���وت؛ لأن اإحراق موؤلفات ابن ر�شد 

�شن���ة 594ه� هو اإع���دام له، فم���ات متاأث���را بنك�شته بعد 

ع���ام واحد مبراك����س، وكانت لفظة »حمرق���ة« التي حتيل 

املتلق���ي اإىل حمرقة الأملان لليهود ال�شهية، كما اأن لفظة 

»مق�شلة » التي تدل على اأداة الإعدام، هي اإمياءة بتورط 

احلداثة يف قتل التاريخ وطم�س الهوية العربية با�شتدراج 

الإن����شان العرب���ي اإىل ال�شتخفاف برم���وز الفكر والفقه 

والأدب والنبهار باحل�شارة الغربية وروادها.

وم���ن هذا املنطل���ق ميكننا الق���ول اإن »�شخبطة على 

جـــدار التاريـــخ« ه���و عنوان ينبث���ق من مزيج ب���ني الواقع 

واخليال، وبني الروؤية واحللم، قدمت من خالله القا�شة 

روؤى م�شبع���ة بلغ���ة املوؤام���رة الت���ي حيك���ت �شد ال���ذات 

العربية يف �شياقات ق����س مراكمة الثقافات والتجارب، 

»وما العنوان اإل بنية �شغرى توؤلف مع الق�شة وحدة عمل 

على امل�شتوى الدليل، ول ميكن اأن يحقق اأية دللة مبعزل 

. وقد ل نغايل اإذا ما قلنا اإن العنوان 
(((

عن ن�شه الكبي«

يف جمموع���ة »اأباطيـــل«، هو ذلك الن����س املخاتل للواقع، 

ل يق���دم احل���دث بطريقة مب���ا�شرة، بل يق���رح اأ�شاليب 

اأخرى للتعري���ف بالن�س، والبوح ب���كل ما يخفيه، كما اأن 

امل���كان يف العن���وان �شكل ج���زءا ب���ارزا من ه���ذه املخاتلة 

بالوق���وف اأم���ام جدار يحف���ظ التاريخ، قد يك���ون ال�شفر 

اإليه �شربا من الهجرة اإىل الذات، باجتاه مكان ل نعرف 

موقع���ه ول هويته، واأن »احلفرة« يف عنوان الق�شة الثانية 

لأباطي���ل ه���ي م���كان يالم����س الواق���ع العرب���ي ويحاكيه 

يف معامل���ه املاأ�شاوي���ة. فقد رك���زت الق���ا�شة على مالمح 

التاري���خ الر�شمي لت����شع عليها ب�شمته���ا الفنية، فتجعل 

م���ن احل�شور غيابا، ومن الغياب ح����شورا يف الف�شاءات 

ال�شعري���ة، وما اأف���رزه النزي���اح ع���ن النم���ط التعب���يي 

لبنيات العن���وان يف ن�شو�س املجموعة كله���ا الذي يرتفع 

يف م�شت���وى ال�شعرية اإىل درجة الده����شة يف عنوان ق�شة 

»عدالـــة«، التي تهيمن عل���ى املتلقي بعجائبية ال�شتهالل، 

»يجيء املي���ت م�شتندا بقوائمه الأربع���ة على اأربعة رجال 

. تتوجه القا�شة نحو قارئ مميز وخمتلف 
(((

مات���وا قبله«

باأ�شلوب �شادم وعجي���ب، واإن ال�شتهالل هاهنا ل يكتفي 

ب�شل���ب املتلقي القدرة على التوقع فح����شب، بل اإنه ي�شلب 

العنوان وظائفه، ويحمله حممل التاأويل والتفكي املو�شوم 

بالده����شة الناجم���ة ع���ن �شدامي���ة العن���وان، وغم���و�س 

دللت���ه، كما هو حال عنوان »اأكروب���ات« و«رداء« وغيها 

الق�شية،  والق�شة  الرواية  يف  درا�شات  القراءة،  ما تخفيه  يا�شني،  الن�شي   (1(
الدار العربية للعلوم »نا�شرون«، العراق الطبعة الأوىل، 2008م، �س191 

النعيمي هدى، اأباطيل، م�شدر �شابق، �س35   (2(
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من عتابات الن����شو�س الأخرى للمجموع���ة الق�ش�شية، 

التي �شكل���ت مواقع ا�شراتيجي���ة يف اخلطاب الق�ش�شي 

بني التوقع واملرجعية، عتبات اأ�شد عمقا، واأكرث ا�شتدراجا 

للمتلق���ي، لأن العنوان يف الق�شة الق�شية هو ما ميار�س 

�شلط���ة الغواي���ة والإغ���راء، »وه���و كفي���ل باإث���ارة املتلقي 

 .
(((

والإيقاع به«

ومهم���ا يك���ن يف اأمر العن���وان يف جمموع���ة »اأباطيل« 

الق�ش�شية، �شواء تعلق الأمر بالعنوان الرئي�س، واجلامع 

لق����ش�س املجموع���ة كّله���ا »اأباطي���ل« ال���ذي ج���اء نكرة، 

ل حتتاج اإىل تعريف اأو اإ�شافة فهو احلقيقة الثابتة والأمر 

امل�شلم ب���ه، ل يحت���اج اإىل بره���ان. اأو كان الأمر مرتبطا 

ها ن�شو�شا موازية،  بعتبات الن�شو�س الأخرى، فاإننا نعدُّ

ا�شتطاع���ت اأن ترم���ي بظالله���ا الدللي���ة وال�شعرية على 

الن�س؛ لتاأ�شي����س عالقات تفاعلية تنقل املتلقي من موقع 

الق���راءة اإىل موق���ع الإ�شه���ام يف انفتاح الق����شة وتو�شيع 

مدارات تاأويلها.  ذلك ما يوؤكد اأن هدى النعيمي اختارت 

عناوينه���ا بدقة وتركيز، معتمدة عل���ى اإح�شا�شها بالكلمة 

وجماليتها، وما �شنحت به حرفيتها العالية يف تعاملها مع 

اأدوات الكتابة الإبداعية ودقتها، متاهيا وتنا�شّيا. 

اإّن العنوان »اأباطيل« هو البوابة ال�شحرية التي تنفتح 

عل���ى عوامل الق�س لدى ه���دى النعيم���ي، واإ�شعاع �شعري 

ومع���ريف ي�شيء اأف���ق التلقي ل���دى الناقد والق���ارئ معا، 

فجاء ا�شتقراًء لفحوى الن�شو�س جميعها، وتلميحا لأعمق 

بنياتها ال�شردية وفق ارتباط اجلزء بالكل، من منظور اأن 

العنوان عتبة م�شاعدة خلدمة الن�س؛ ولدرا�شة م�شتوياته 

اخلطابية التي ل يتم الإعالن عنها اإل بتاآزر العتبات التي 

نحدده���ا بالعنوان الكل���ي للمجموع���ة، والعنوان اجلزئي 

لكل ق�شة على حدة.  

العبيدي اأحمد حممد، العنوان يف ق�ش�س وجدان اخل�شاب-درا�شة �شيميائية،   (1(
درا�شات مو�شلية – العدد23 -  �شفر 1430ه�/�شباط 2009م، �س64 

خامتة البحث 

نخل����س يف خامت���ة ه���ذا البح���ث اإىل اأن العنوان يف 

جمموع���ة »اأباطيـــل« ق���د �شكل حم���ور التفاع���ل الن�شي، 

فكان اأهم عتبات الن�س الق�ش�شي ومفتاحه، ا�شتطاعت 

الأدبية القطرية هدى النعيم���ي اأن تقيم عالقات وطيدة 

ب���ني الن����س واملتلق���ي، ال���ذي ل يعيي���ه البحث ع���ن هذه 

العالق���ات ب���ني العن���وان وعتب���ات الن����س الأخ���رى على 

الرغ���م م���ن الرمزية الت���ي اتخذته���ا الكاتب���ة يف  تقنية 

للق����س والأغ���راء ل�شتدراج الق���ارئ اإىل ع���وامل الن�س 

اخلفي���ة، معتم���دة يف ذلك على اإيح���اءات بنيات العنوان 

اللغوية، وت�شفي مكوناته، التي قد يخالها املتلقي وا�شحة 

وب�شيط���ة، غ���ي اأن فه���م ما ترم���ي اإلي���ه ل ي���درك اإل يف 

اأبعاده���ا الرمزية، لذلك ف���اإن » القا�س مل يعد يف عنونته 

مقتنعا بوفاء العنوان للن����س واللتزام به فح�شب، واإمنا 

عليه اأن يعلق القارئ  ويدفعه نحو اقتناء الكتاب وقراءته. 

وهذا ل يتاأتى اإل بتفخيخ خطاب العنوان بالإثارة، تركيبا 

ودلل���ة وجمازا؛ الأم���ر الذي يقارب العن���وان الق�ش�شي 

 .
(((

من القطب ال�شعري«

وق���د عك����شت عتب���ات ن����شو�س ه���ذه املجموع���ة يف 

�شعريته���ا املتفاوت���ة ب���ني ال���و�شوح والغم���و�س اأحيان���ا، 

ت���اأزم الذات العربي���ة املت�شكلة يف تاريخه���ا على املقد�س 

والر�شمي، والظاهر والباط���ن، والباحثة عن هويٍة خارج 

هذا الإطار. 

اإّن العنوان يف »اأباطيل« يحمل يف طياته دللت ميكن 

اأن ت����شدق، وتن�شحب عل���ى كل عنوان فيه���ا. فالأباطيل 

نلم�شها يف الظ���ل، واحلفرة، والعدال���ة وغيها. ومن ثمَّ 

متيزت الأديبة هدى النعيمي يف هذه املجموعة بطريقتها 

اخلا�شة يف كتابة الق�شة الق�شية، بتقنية خماتلة الواقع 

ملم���ار�شة احلكي باأ�شالي���ب متعددة، ا�شتطاع���ت اأن تثي 

من كتابته���ا اجلدلية املحكي وامل�شك���وت عنه من منطلق 

- اأحمد حممد العبيدي، العنوان يف ق�ش�س وجدان اخل�شاب-درا�شة �شيميائية،   (2(
درا�شات مو�شلية –العدد-23�شفر 1430ه�/�شباط 2009م، �س64 
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املده�س والعجيب، لتع���ود اإىل التاريخ بروؤية عميقة، ُتبّلغ 

عة  ر�شالته���ا اإىل القارئ العربي باأ�شل���وب ال�شعرية املر�شّ

بالرمزي���ة والتحايل على اللغ���ة، و�شوؤال الذات، والهوية، 

يف املجتمع القط���ري املحافظ والذي ل يختلف كثيا عن 

املجتمعات العربية الأخرى. 

وم���ن ثم فاإن ت�شاف���ر الوظيفة الدللي���ة مع الوظيفة 

ال�شعرية يف عنوان جمموعة »اأباطيل« قد اأ�شهم يف خدمة 

الن����س وتقدميه للمتلقي يف م�شهد فني تركيبي، حاور يف 

ت�شعباته تاأزم الذات العربية و�شوؤال الهوية. 
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