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امللص
يُع دده هددلا الباددة لاولددة لليمددف عددل سدديميائية العتبددات النصددية مددل خددصي (دددها يف اجملموعددة القصصددية (عصددا
اجلنددون) ألمحددد خلددف ،وذلددب بعددد تن ددتمَّ قددراءة العتبددات قددراءة نقديددة  ،فالباددة لاولددة لبيددان الدددو الددلع لعبد
العتبددات ،املتمثلددة بددد ( العنددوان ،واسددم امل لددف ،والغددصا ،والعندداويل الداخليددة) ،إذ دد دع هددلع العتبددات دو ا مهمددا
ييمددل يف إءدداءة ال ريدد الددلع يسددلي القددا ئ و قريبدد مددل مركددص القصدد ومددل مضددمونها اخل دداب  ،إذ سيُسددل
القددا ئ الضددوء علددى دتلددة لددب العتبددات ،وعصقددة كددل منهددا يف البندداء املعمددا ع للقصدد  ،مددل نيددة كونهددا ددر ب
ا باطاً وثيقاً بالفعل السردع وبالواقع احليائ للقص .
والعتبددات يف األسدداا خ ابددات ناتددة عددل فيددع مسددب للمبدددر ،ويواجههددا القددا ئ قبددل ناول د العمددل اإلبددداع ،
فرتسددم لديدد ان باعدد ًا توليدد ًا يددثع تسدديلة مسددبقة،

يدد ،عليهددا فيمددا بعددد ،إذ حتمددل يف طيا هددا نمامدداً إاددا ياً

ومعرفي داً ،قددوم بدددو مهددم يف نوعيددة القددراءة و وجيههددا ،وان صق داً مددل هددلا املفهددوم ادديل العتبددات يف هددلع اجملموعددة
متعاليددات نصددية اددديدة اإلحيدداء مل دا انتو د النصددوق القصصددية ،فقددد عمددد اليا دد ،إت اددانها بدددتتت ذات قيمددة
إاا ية عالية قود القا ئ ب ريقة تو بأخرى إت تعماق الن بقصدية ناذقة.
اليلمات املفتانية :العتبات النصية  ,البنى املتناغمة عمودياً , ,عصا اجلنون ,تمحد خلف
املقدمة
ت يدد ،تن املندداهن النقديددة احلديثددة قددد تولدد اهتمامدداً بالغدداً للددن األدبدد  ،و ودت الناقددد بددأدوات إجرائيددة
متيندد مددل اكتمدداا كددوامل الددن وطاقا دد التوا(ددلية واإلبصغيددة ،وجعلدد الددن متجدددد القددراءة ،وبهددلا عددده
القددراءة الددت تجد يددو سدديميائية العتبددات مددل الددد ا النقدددع احلدددية مددل تبددر القضددايا الددت تفر هددا املنهجيددات
احلديثددة؛ كونهددا هدداهرة فنيددة ثقافيددة تددوافر فيهددا ثددراء بنيددوع ثددا ددثعع مددل إادديايٍ وقضددايا لاليددة ووهيفيددة
لفت د انتبدداع النقدداد املنمددريل؛ ملددا تمتددع ب د سددمية العتبددة مددل نضددو سدديميائ مهددم ميددل بوسدداطت سددهيل مهمددة
القددراءة يف ولددونت املددي األدب د  ،و بَّمددا ييددون الددن السددردع مددل تكثددر الفنددون اسددتجابة لتوهيددف ال اقددة السدديميائية
يف العتبات؛ ألنَّ للعتبات دتلةً إاا يةً ناس ،طبيعة ال اقة العصمية الت خيتصنها الن .
اهتمد د السددديميائية احلديثدددة بد اسدددة اإلطدددا الدددلع حيدددي بدددالن  ،كد دد (العندددوان ،واسدددم امل لدددف ،والغدددصا،
والعنوانددات الداخليددة) ،وغددع ذلددب مددل األطددر الددت تلطلدد عليهددا النصددوق املوا يددة والددت قددوم عليهددا بنائيددات
الددن  ،ومددل هنددا يددأ

الدددو املبااددر لد اسددة العتبددات متمددثصً يف نقددل مركددص التلقد مددل الددن إت الددن املددوا ع ،وهددو

)Vol.5, No.4 (August, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 234

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

األمددر الددلع عد دد السدديميائية مفتاندداً مهمدداً يف د اسددة النصددوق املغلقددة؛ إذ تددرتت لددب العتبددات نصدداً (ددادماً
للمتلق  ،ل وميض التعريف ثا ميل تن ن وع علي جماهل الن .
وثدددا تنَّ لدددب العتبدددات مددديل نصو(دداً موا يدداً يسدددت يع املتلقدد مدددل خص ددا فييدددب الدددن القصصدد وقدددراءة
مدلوت د  ،هلد إلنتددانت يددة بأبعدداد دتليددة مددع

ددصء للمضددمون الددداخل  ،فقددد سددع هددلع الد اسددة إت الوقددوا

علددى لددب العتبددات وحتليلددها واسددتيناع بواطنهددا ،مفسددرة إياهددا فسددعاً سدديميائياً عددب ب هددا باملدددلوتت الداخليددة
للن القصص والت إاا ات إليها العتبات بوءوت.
وعليدد فقددد لتسلددث الباددة علددى إبانددة نقديددة ملفهددوم العتبددات و رميصا هددا ،ومددل ثدد َّم ندداوي اسددتن اقاً مليونددات
العتبددات النصددية يف هددلع اجملموعددة القصصددية مددل خددصي ا بعددة لدداو تساسددية وهدد ( :العنددوان ،واسددم امل لددف،
والغددصا ،والعنوانددات الداخليددة) ،ويف نهايددة امل دداا ددأ

اخلامتددة متضددملنة تهددم النتددائن الددت و(ددل إليهددا

البانة ،باختصا غع خمل ،يتلو ذلب قائمة باملصاد واملراجع.
إءاءة
العتبات النصية و رميصا ها
العتبددات يف الددن ه د جممددور اللوان د تو امليمددصت املتممددة لنسددين الددن الددداي ،ألنهددا خ ددا قددائم بلا د  ،ل د
ءددواب

و قوانين د الددت فض د بالقددا ئ إت القددراءة احلتميددة للددن  ،ه د نتميددة ناتددة عددل فضددوي تو افتت دان تو

ولددور تو عددل ندد ،اتطددصر و معرفددة تو نتددى هدد لاولددة إلاددبار الددلات بددنهم القددراءة الواعيددة املتصصصددة تو غددع
املتصصصة ،ليستصاد بها ولتيون سببا يف اكتساب ثقافة عامة ضيئ د وب و نع معامل (.)1
عتبددات الددن هد

لددب النصدوق املصددانبة تو الددن املددوا ع امل ددوق للددن األ(ددل و الددلع يعددي(جممددور النصددوق

الددت حتددي ثددي اليتددا مددل ليددع جوانب د  :نددواو و هددوامن وعندداويل ئيسددة وتخددرى فرعيددة وفهددا ا ومقدددمات
وخامتددة وغعهددا مددل بيانددات النمددر املعروفددة الددت مدديل يف الوق د ذا د نمامددا إاددا يا ومعرفيددا ت يقددل تهميددة عددل
املي اللع خيفرع تو حيي ب  ،بل إنّ يلع ،دو ا هاما يف نوعية القراءة و وجيهها) (.)2
وحتقدد عتبددات الددن تغراءدداً بصغيددة و تخددرى لاليددة ت باطهددا الوثيدد بسددياق املددي ،إذ ت قيمددة ددا يف
غيابدد وت ناجددة للقددا ئ بهددا مددل دوندد  ،فاضددو هما يددامل و ءددرو ع ،ألن هددلع العتبددات فيدددع يف املماثلددة كمددا
فيدددع يف املعا ءددة تو التفسددع ،وه د إذ ذا

عمّ د دتلددة الددن و ضدديف إلي د لتعددص مددل طبيعددة فاعل د مددع الددن

املع ى(،فجدددة ال ددرت والتندداوي وعمدد التصددو وبعددد القصددد،ه عنا(ددر افددادت مددل إتددا ات الددد ا اللسددان
احلدددية والدددد ا السددديميائ وحتليددل اخل دددا والمدددعرية والسددرديات وفدددل التصدددوير والتمددييل وعددداه اإلادددها
والدعايددة) ( ،)3فياندد سددببا يف اعتندداء امل لددف بتفا(دديلها واهتمامدد ثيثيا هددا ،وبهددلا عددد العتبددات نقددصً
معرفيدداً مهمدداً سددع الد اسددات النقديددة احلديثددة إت ابددرا دو هددا يف اسددتب ان كددوامل الددن  ،لقددد بدددت هددلا احلقددل
ي سددث لعدداه نصد كلد
الددن

تفاعددل يف داخلد بنيددات الددن عددب اددبية مددل العالقددات هدددا إت فهددم اددامل للددن  ،يفددت

ددا كددل منافددلع خللد اددعرية منفتاددة ،د مل بددأن المدداهرة األدبيددة ليسد الددن نسدد ،،بددل العمليددة اإلبداعيددة

املصانبة للن – تيضاً -كون الن بنية دتلية ُنتَن ءمل بنية نصية منتجة(.)4
لددللب يُعدده التاليددل الدددتل الددلع يتجّد يددو سدديميائية العتبددة يف الددد ا النقدددع احلدددية مددل ابددر القضددايا الددت
تفر هددا املنهجيددات احلديثددة ،نمددراً ملددا تمتددع ب د سددمية العتبددة مددل نضددو سدديميائ مهددم ميددل بوسدداطت سددهيل
)Vol.5, No.4 (August, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 235

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

مهمددة القددراءة يف ولددونت عددواه املددي األدبدد  ،و ثددا ييددون الددن القصصدد مددل اكثددر النصددوق اسددتجابة لتوهيددف
ال اقة السيميائية ،وذلب ألنها عتبة إاا ية ناس ،طبيعة ال اقة العصمية الت خيتصنها الن .
وت ادددب يف تن العتبدددات النصددية مددديل إماءدداً يضدد ء جوانددد ،السدددرد املعتمدددة ،تو اليامندددة ،والقددراءة الفاعلدددة
واملمددا كة ت ميددل تاو هددا ملددا يتنددصع مددل دتتت مونيددة سددب يف فضدداءات السددرد و ددنع كوامندد  ،وميددل تن
و(ددف بددرتا اجلسددد يف حترييهددا الددن وإفاد هددا مددل ( وهددائف ادديلية ،ولاليددة ،ودتليددة عددد مدددخصً لددن
كددبع) ( ،)5و يمددل فاعليتهددا بالتماعهددا يف مددي الددن كلدد  ،ففدد الوقدد الددلع فيدد ييددون العنددوان ميثفدداً للددن ،
وموا ياً ل  ،تدع نااراً العنوان يف فيوءا الداخلية ،باثاً رميصا يف سياقا (.)6
فلددو عدددنا ات املعنددى ات(دد صن للعتبددات ( )Seuilsتددد ان جددعا جينيدد GERARD GENETTE
افدرد ددا كتابداً خا(داً مسدداع بهددلا اتسددم ،جدداعص مند خ ابداً موا يداً خل ابد األ(ددل (وهددو الددن ) ،حيركد يف ذلددب
فعددل التأويددل ،وينمدد

فعددل القددراءة اددا نا ومفسددرا ادديل معندداع( ،)7وقددد مسيدد عتبددات الددن بهددلا املصدد ل

نسبة إت عتبة البي  ،فه األساا والركيصة الت يقوم عليها الن (.)8
ومددل هنددا نددد

م ددى األهميددة الددت يتمتددع بهددا العتبددات ،فالعتبددات النصددية ددا وهيفددة يمددف عددل وع د اليا دد،

وثقافت د وإنساس د الفددي بلغددة العنونددة  ،إذ إنَّ ( اختيددا هددلا العنددوان تو ذا ل د دتلددة فيددراً وفن داً وموءددوعاً) (،)9
وعلي د ف د نَّ اختيددا العتبددة ت ييددون عددادة ادديياً اعتباطي داً ،بددل هددو خيضددع للمن د الدددتل واجلمددال والسدديميائ ،
ليصب موا يداً لبنيدة الدن ومدا حتملد مدل طاقدة هائلدة  ،فهدو لديث عبدا ة لغويدة منق عدة تو إادا ة ميتفيدة بدلا ها ،
امنددا مفتددات ددأويل لفددب اددفرات الددن  ،ت ميددل إغفالدد إذا مددا ت دنددا التوسددع يف فصامددة الددن األدبدد بيددل
متفصددص ها ،لددللب حتمددل العتبددة اددانة كددبعة مددل ال اقددة السدديميائية الددت ضدد ء اليددثع مددل مسددا ات الددن
الغامضددة ،اءددافة ات اع دداء املتلقدد اكددب فر(ددة للتأويددل  ،وهدد يف الوقدد ذا دد ميملددة الددن األدبدد ومسددتيملة
ل اقت السيميائية اليثيفة الدالة واملونية.
ميونات العتبات النصية يف اجملموعة القصصية(عصا اجلنون):
عيددث اجملموعددة القصصددية( عصددا اجلنددون) ألمحددد خلددف الددت ءددمتها جمموعتدد اتثنددت والعمددريل قصددة
قصددعة ( امددرتة ذات اددأن ،افتقددا األثددر ،اجتيددا العتبددة ،ن د  ،بري د  ،مش دثٌ سدداطعة كالفضددة ،احليايددة الناقصددة،
الرتجيعددة  ،خددا نت ال ددوق ،ال ري د إت تيددلجل ،عصددا اجلنددون ،اليددابوا ،ال دداووا ،كددام (ددوت ،البابددرة قددادمون،
العجددو والغابددة ،اللصددوق ،ابددوا واددرات ،الوليمددة ،الفنانددة ،هددو وندددع ،جددل القددا ) ،و تلوهددا سددبع قصدد
قصددعة جددداً( اليددرة ،فتددوة ،القلعددة ،بو ري د عبددد الددرمحل الربيع د  ،طفولددة ،املائدددة  ،لق ددة جانبيددة) ،اهتمام داً
واءددااً بقضددية العتبددة واسددرتا يجيا ها ،وسددنعمد يف هددلع القددراءة السدديميائية إت ميونددات العتبددات النصددية مددل
خصي عدة لاو :
احملو األوي :سيميائية العنوان:
نبثدد خ ددو ة الفاحتددة النصددية بصددفتها تنددد مراكددص الددن اتسددرتا يجية احلامسددة الددت( فددت السددبيل ملددا
يتلددو) ( ،)10و س دولا الددن و ق ددلم إاددا ات اجناسددية وتسددلوبية  ،و ددبي عامل داً ختيليددا  ،و ددوفر معلومددات اكثددر عددل
احليايددة املرويددة( ،)11اسددتناداً إت ذلددب ددأ

الفاحتددة السددردية لددد( عصددا اجلنددون) لتمددي اللثددام عددل سدرل العنددوان

والددن مع داً ،وبهددلا سددتمد اجملموعددة القصصددية (عصددا اجلنددون) عنوانهددا هددلا مددل عنددوان إندددى القص د الداخليددة،
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وهدد القصددة احلاديددة عمددر الددت تصددد نصددف اجملموعددة ،وعلددى الددرغم مددل نددور القصدد و عددددها داخددل هددلع
اجملموعددة القصصددية إتأ تن اليا دد ،قددد اختددا عنددوان هددلع القصددة ليثبتدد عنواندداً ليامددل اجملموعددة ،ثددا لدددت ها
اتحيائيددة ،إذ ان هددلع القصددة علددى مصيتهددا حتمددل توجددار واقددع اتنسددان العراقدد الددلع عدداو حتدد وطددأة احلددصن
واملددوت والفقدددان واليددأا والصيددف والوجددود والصوجددود واتمددل وفقداندد  ،وبهددلا حتمددل القصدد عنواندداً يتعمدد ذات
الفددرد وذات العددراقي إذ متركددص السددرد نو ددا  ،ثيددة ييمددف ذلددب عددل املقا(ددد الدتليددة الددت انبندد عليهددا
اسددرتا يجية العتبددة النصددية عنددد القدداق ومددا يددود حتقيق د علددى مسددتوى التلق د  ،و ق دوم اسددرتا يجية العنددوان يف هددلع
اجملموعددة القصصددية علددى مقا(ددد دتليددة يسددعى القدداق لتاقيقهددا  ،ولددللب يمدديل العنددوان فاحتددة دتليددة مهمددة ،اددا
دفددع الد اسددات السدديميائية للرتكيددص علددى اهمي دة العنددوان ووهيفت د فددرتت ان د اسددة العنددوان حتيددل علددى مددرجعيت :
مرجعيددة خا جيددة قددع خددا نت الددن ومرجعيددة داخليددة حتيددل علددى الددن  ،و ددلا فاخلا جيددة كان د متمثلددة ب دد (عصددا
اجلنددون) والداخليددة متمثلددة بد فرا ات الواقددع املاءددوع ،ثددا فيد مددل وجددوع و(ددو مدرت علدى اليا دد ،يف نيا د  ،وهددلا
املاء اللع ت يقبل ان يستقر يف اخللف يأ

دوما قافصاً ات ناءرع ملوناً ل بعصاع اامتاً من .

كمددا إن القصد الددت لد قصددة (عصددا اجلنددون) كلددها دددو تنددداثها يف نيّددص األ
اليا دد ،تن

والواقددع  ،و ثددا لددللب اختددا

عددل العنددوان العددام للمجموعددة هددو :عصددا اجلنددون مددل دون غددعع ،إذ إن كددل القصدد الددت لتهددا

سددتامل كددل واندددة منهددا علددى ندددة عصددا سددهم يف اللونددة الياملددة لعصددا اجلنددون ،فض دصً عددل هددلا ميددل اتسددتعانة
باخل اطددة الددت وءددعها ياكبسددون يف حتقيدد العمليددة التوا(ددلية للعتبددات النصددية( ،)12وعليدد نضددع خ اطددة
وا(لية عنوانية :املعنون ( املرسل /اليا  ،)،والعنوان( الرسالة) ،واملعنون ل ( املرسل إلي  /القا ئ):
املرسل

املعنون
تمحد خلف

الرسالة

املرسل إلي

العنوان

املعنون ل
القرَّاء عموما

عصا اجلنون

حتقي العملية التوا(لية للعنوان
( عصا اجلنون )
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بددالعنوان الددرئيث ،إذ إندد اسددم اليتددا  ،ونقددرت

حتت د مبااددرة امل اددر اجلنس د والددلع يمددع إت كددون اليتددا جمموعددة قصصددية ،فامل اددر اجلنس د هددو احملدددد ل بيعددة
اليتددا  ،تع لددب اليتابددة الددت تدددها حتدد العنددوان مثددل وايددة ،قصدد  ،ددا ير ،مددلكرات( ،)13وهددو ملادد
بددالعنوان الددرئيث ووهيفت د تساس داً ددتلص يف اإلخبددا عددل طبيعددة العمددل ،تع إخبددا القددا ئ وإعصم د

ددنث العمددل/

اليتددا الددلع سدديقر ع ( ،)14وقلدديص مددا ييددون اختيا ي داً وذا ي داً ،بددل يعددد نمامددا مسيددا يعددب عددل مقصدددية كددل مددل
اليا دد ،والنااددر ملددا يريدددان نسددبت للددن ( ،)15وعلي د ف ن د يسددهم يف إمددداد القددا ئ باملعلومددات األوت عددل العمددل
اللع سيتناول .
يف مقابددل هددلا ت بددد لليتددا تن ييددون ل د عنددوان ليددل

دل املتلق د ؛ ألن العنددوان ي د ثر يف األذن ،بالنسددبة ليددل

كا دد ،ت بددد للعنددوان تن يددون ل د ميص دان :تدبيددة وموسدديقية ،تدبيددة :يعلددل عددل العمددل ويلصص د  ،وهددلا مددا نلام د يف
متيددص (:عصددا اجلنددون) ب د إذا إن د يعلددل قبددل البدددء تن كددل األندددا الددت سدديأ

اليا دد ،علددى ذكرهددا سددييون ددا

نصددي ،مددل العصددا الددلع يصددر الواقددع ،وهددلا مددا ااددا الي د اليا دد ،يف قول د (:مددرة اخددرى تي د (ددان ،العصددا يرفددع
عصدداع القويددة ويلددوت بهددا يف كددل اتتاهددات كأن د مم د امليددان  .مددا الددلع سدديفعل بعصددا اجلنددون وه د

بدددو كجددصء

من د تو ق عددة احلق د ب د ) ( ،)16تمَّ دا املوسدديقية ثسدد ،سددتنداي ت دل وت القددا ئ للالددم؛ ألن مددل خددصي عنددوان
ليددل يسددت يع اليا دد ،إ دداد فر(ددة للتعددبع عددل انفعدداي يصمددث األ وات ،ويبعددة لدددى القددا ئ عددل ممدداعر تكثددر
عمقا(.)17
وبهدد لا فدددالعنوان علدددى الدددرغم مدددل تندد مثدددل نق دددة اتفدددرتاق إذ تنّدد مثدددل خدددر تعمددداي اليا ددد ،وتوي تعمددداي
القددا ئ( ،) 18إت تنّدد يبقددى منبهدد ًا دتليدد ًا ت يسددتهان بدد يف الددن األدبدد ملددا حيملدد مددل إاددياتت وتسدديلة لدددى
القددا ئ ،ومسدد ألة اختيددا ع وبنائدد ختضددع يف مددييلها اللغددوع والرتكددين لددوع الفنددان اللغددوع والناددوع وإد اكدد
العمي د ألسددرا املفددردة وقيمتهددا التعبعيددة يف اإلفددراد واإلسددناد وقد د علددى ء دصّها بيثافددة دددليل و عددبع ناسدد،
يت لعمل ثية يد

د جة أثعها في (.)19

ومددا يهمنددا هنددا هددو قيددام سدديميائية العنوان(عصددا اجلنددون) بعدددة وهددائف دتليددة ،نستمددف منهددا ثددص وهددائف
ئيسة لققة ه :
األوي :الوهيفة التعينية تو التعريفية تو املرجعية(:)20( )Function de designation
ثوجدد ،هددلع الوهيفددة يعد عنددوان الددن ويمصصد  ،فهددو اسددم اليا دد ،ويسددتصدم ليسددم هددلا اليتددا  ،وهددلا يعددي
عييند بدقددة علددى قددد اإلميددان دون امتصاجد خب ددر الفوءددى تو اتءد را  ،ومهمددا ييددل مددل تمددر فد ن هددلع الوهيفددة
ه الونيدة اإللصامية والضرو ية باعتبا تنها حتق التعريف باليتا لدى القرّاء.
الثان  :الوهيفة اإلحيائية(:)21( )Function connotative
متتددا هددلع الوهيفددة بأسددلوبها اخلدداق يف الوجددود ،فه د ليس د دائمددا قصدددية ،إذ إنهددا ددون باملضددمون الددداخل
لليتا وإن ه فص عل ذلب بوءوت ،فيتضمنها العنوان وإن ه يقصد اليا  ،لللب.
الثالة :الوهيفة اإلغرائية تو اإلغوائية(:)22( )Function seductive
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دددفع القددا ئ وتلبدد يددو الددن لقراء دد اع إن العنددوان قددد حيددد

مددويقاً لدددى القددا ئ نددوي مضددمون

طؤظاري زانكؤي طةرميان
وهدد

اليتا  ،وقد ت حيق ذلب ثس ،قناعات القرّاء ومستواهم الفيرع.
إذن سدديميائية العنددوان ددلع اجملموعددة القصصية(عصددا اجلنددون) حتقدد اتنسددجام بدد إغددراء العنددوان ،واملضددمون
الداخل ا ادا لليتا  ،فضصً عل التعريف باليتا لدى القراء.
ومددل هددلا املن ل د إن ليددع وهددائف العنددوان قددود توتً وقبددل كددل ا د ء إت الددن  ،سددواء الوهيفددة التعينيددة الددت ه د
الوهيفددة اتبتدائيددة الددت ع ديّل الددن باتسددم ،تو الوهيفددة اإلحيائيددة الددت ددرت للقددا ئ نريددة التجددوي يف غياهدد،
الن  ،تو الوهيفة اإلغرائية وه

دعو القا ئ بالوسائل املصتلفة ،الفنية وغع الفنية ،إت اإلقباي علي .

وجممل القدوي هندا إن العندوان (عصدا اجلندون) هدو عندوان للدن (املدي) ،وهدو يقدود إليد توتً ،فدص وجدود لد بدوند ،
وييددون مددل نافددل القددوي تن نعتقددد بوجددود عنددوان ت( دصً بددص ن د  ،نتددى لدددى لددب الفي دة الددت تعامددل مددع العنوان دات
لينهددا ت قددرت النصددوق ،وعلي د ميددل القددوي إن عنددوان -عصددا اجلنددون – مددر ب باملضددمون ول د جاذبي د كددبعة جددداً
دددفع القددا ئ إت قددراءة الددن القصصدد بمددغف كددبع ،كمددا تن العنددوان (دديغ يف كلمددت يسددهل نفمهمددا و ددداو ما
و غددرع بددالولونت إت داخددل العمددل وسددب تغددوا ع ،وقددد كددان يف األغلدد ،مددصاً حييددل علددى الددن  ،وعلددى هددلا فقددد كددان
عنددوان هددلع اجملموعددة القصصددية مفتاندداً إجرائيدداً تمدددنا ثجموعددة مددل املعددان الددت سدداعد نا فعددصً يف فددب مددو
الددن و سددهيل مأمو يددة الدددخوي يف تغددوا ع و مددعبا الددوعرة ،وقددد ت ددات العنددوان للقددا ئ انتقدداء إطددا مرجعدد
لتأويل املعلومات الت حيتويها الن  ،فهو هنا جصء مل املبنى اتسرتا يج للن .
إنّ العصقددة بد العنددوان بو(ددف نصداً موا يداً وبد الددن  -املددي -يُعدده مددادة خصددبة للنقددد األدبد و ددا ير األد مددل
نيددة عمليددة التاقيدد ،األدبدد ( ،)23ومددل نيددة اتنتمدداء األيددديولوج للددن  ،سددواء كددان ذلددب انتمدداء تدبيددا تو
ثقافيددا ،سياسدديا تو اجتماعيددا ،وذلددب ( بدد برا مددا للعتبددات مددل وهيفددة يف فهددم خصو(ددية الددن وحتديددد جاندد،
تساس مل مقا(دع الدتلية) (.)24
وهدددلا ينقلندددا إت وهيفدددة دتليدددة مهمدددة ،ه لددد َ يف تيندددا اهتمامددداً كافيددداً لددددى البدددانث  ،وهددد الوهيفدددة
األيديولوجيددة للعنددوان( ،)25وهددلع الوهيفددة ختددرنت عددل التفدداعصت الداخليددة للعنددوان مددع الددن و ن لدد يددو
السددياق بيددل مددا يعددي ذلددب السددياق مددل مدد ثرات خا جيددة( ،)26ويف ذلددب يددو د الناقددد عبددد الفتددات احلجمددرع
مصنمددة سددتا اتهتمددام ،إذ يددرى تن للددن عصقددات متمددعبة ،منهددا مددا ختددت بددالعنوان ،وتخددرى ن ل د إت خددا نت
الددن  ،وهدد مددا ي لدد عليهددا العصقددات “ عددب النصددية” ( ،)27( )Paratextوإذا كددان العنددوان يلصّدد مددا يددأ
الن على تن (با قة حتيل على اخلا نت-خا نت الن ) (.)28
وبددالنمر يف عنددوان اجملموعددة القصصددية (عصددا اجلنددون) تددد العنددوان علددى (ددو

احلاليددة هددو للددة امسيددة،

واتمسيددة املسددي رة هنددا ،قددد ت اد اليا دد ،فيهددا تن ييددون العنددوان علددى هددلع الصددو ة الرتكيبيددة ،لقددوة الدتلددة اتمسيددة
مددل نانيددة ،وألنهددا تاددد متين داً ،وتخددف علددى الددلوق السددليم مددل الدتلددة الفعليددة  ،امددا النانيددة الدتليددة فقددد ت اد
اليا دد ،بهددلا العنددوان تن يددتصءم مددع القضددية الددت عاجلهددا اجملموعددة القصصددية ،الددت دددو عددل معاندداة الواقددع
السوسدديولوج لإلنسددان العراقدد  ،ومعانا دد النفسددية مددع (ددان ،السددل ة املهددوا  ،فاليا دد ،كددان نريصدداً علددى تن
ييددون العنددوان ( عصددا اجلنددون) متضددمناً ملضددمون اجملموعددة القصصددية وتفيا هددا و يتهددا  ،لددللب يددون العنددوان
ثركددة (ددو ية يبددة منتممددة مدديع يف الددنفث اددعو اً واءددااً باإلنبدداا واأله واملعاندداة ،وهيددلا ت اد اليا دد ،ددلا
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العنددوان علددى هددلع الصددو ة الرتكيبيددة والدتليددة تن ييتسدد ،قيمددة فيريددة رجددع إت املعنددى الددلع حيمل د هددلا العنددوان،
وإن مثددل هددلع األفيددا تعلدد بددالعنوان و ددر ب سددياقياً بدد  ،لددلا ميددل القددوي إن مضددمون هددلا العنددوان (عصددا
اجلنون) محل يف طيا كثعاً مل املعان واملفاهيم ،واألندا والر ى داخل اجملموعة القصصية.
وبهددلا مدديل سدديميائية العنددوان (عصددا اجلنددون) بددو ة تساسددية سددهم يف الدددخوي ات عدداه الددن واسددتجصء
اعماق د ومضددامين  ،فيدددخل العنددوان والقص د يف عصقددة يامليددة و راب يددة ،اتوي يعلددل( العنددوان /عصددا اجلنددون)
والثددان يفسددر( املددي /اجملموعددة القصصددية) ،ويف ءددوء هددلع العصقددة التيامليددة (ددد لنددا اليا دد ،امحددد خلددف الواقددع
املددص ع بيددل متفصددص عددب سدديميائية العنونددة  ،لددلا رمددص سدديمائية العنوان(عصددا اجلنددون) ثعاد ددا( عصددا/
السددل ة  ،اجلنددون /هددوا السددل ة) إت متاهددة التجربددة الددت عدداو قا(ددنا بعددض اجصائهددا  ،فهددو يتوغددل يف مرنلددة
عسدددعة  ،متمدددابية ندددادة كالسدددي  ،مدددل دددا ير األه العراقد د  ،تن الدددلاكرة الفنيدددة تهدددد نفسدددها يف التأويدددل
والتاليددل  ،و سددتغرق وقتدداً ليدد

تهجددر اتندددا الددت مددرت  ،كدد

تبلددو لددديها اتنيددام الفنيددة القدداد ة علددى

مددصي المددواهر ومدددلوت ها نتددى ت هددر األندددا غددع املرئيددة ،فاسددت ار اليا دد ،ان يدد

جددصءاً مددل ممدداهر

القهر املنور للضمع واحللم واجلسد العراق حت هيمنة العنوان بدتت السيميائية.
احملو الثان  :سيميائية كتابة اسم اليا :،
يُعددده اسددم امل لددف عتبددة توليددة مهمددة إذ تنّدد مددن سددل ة وجيدد املتلقدد بو(ددف نصدداً موجهدداً ذا عصقددة جدليددة
رب دد اسددم امل لددف بنصدد  ،فدداملتلق يسددت يع حتديددد هويددة اجلددنث األدبدد الددلع يبدددر فيدد امل لددف مددل خددصي
اخلصددائ الفنيددة والفيريددة ددلا امل لددف ،وخبا(ددة إذا كددان اسددم امل لددف امسدداً معروف داً ول د نضددو ع علددى السددانة
الثقافيددة واألدبيددة( ومددل هنددا فدد نَّ اتسددم عصمددة ذات داي ومدددلوي ،إذا عددرا األاددياء باألمسدداء ،و يتسدد ،األمسدداء
وجودها مل خصي مسميا ها :فاألمساء ليس جمرد مر ة لألاياء ،بل ه األاياء ذا ها) (.)29
فاينمدا نقددرت اسددم ( تيدد ،لفددوه) مدثصً يستاضددر الددلهل تنّد وائد عربد ندا جددائصة نوبددل لددلدا وتنَّ لد تعمدداي
تدبيددة غددوق يف حتليددل البييددة املصددرية واجملتمددع الددلع حتيمدد العددادات والتقاليددد ،تمددا اسددم ( انددصم مسددتغامن )
فاندد يددثع يف ذهددل املتلقدد (ددو ة اجلصائددر كمجتمددع و ددا ير مددل خددصي وايا هددا ( ذاكددرة اجلسددد ،فوءددى احلددواا،
عددابر سرسددر) ،ومددل هنددا فد نَّ اتسددم يدددخل الددلاكرة األدبيددة باعتبددا ع وسدديلة تفتد يدددخل بهددا المددص اجملتمددع ادديياً
فميياً يصب اتسم هو الماهد والتا ير واحلاك والراوع ،يرى ماه لكرع اليت ،وما نسيت اللاكرة(.)30
وميدددل تن يمهدددر اسدددم امل لدددف يف ثدددص (دددو  ،إمَّد دا تن يمهدددر اتسدددم احلقيقد د لليا ددد ،)Onymat( ،تو اتسدددم
املسددتعا ( ،)Pseudonymatتو تن ييددون اتسددم جمهددوتً متامدداً ( ،)Anonymatوتسددم امل لددف وهددائف دتليددة
ه الت باة يف كيفية ااتغال فنجد مل تهمها(:)31
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الوهائف

الوهيفة األوت

الوهيفة الثالثة

الوهيفة الثانية

الوهيفة اتاها ية

وهيفة التسمية

وهيفة املليية تع

هويددددددة امل لددددددف

امللييددددددة األدبيددددددة والقانونيددددددة للعمددددددل

اليتددددددا بو(ددددددف سددددددلعة

تع العنوان واسم اليتا

تمحد خلف

عصا اجلنون

عصا اجلنون تمحد خلف

إذن يمهدددر اسدددم اليا ددد ،احلقيقد د علدددى الصدددفاة األوت لليتدددا  :تمحدددد خلدددف  ،ويف الصدددفات الدددداخليت
لققاً بللب الوهائف الثص الت م ذكرها نفاً.
وم دل خددصي هددلع الوهددائف ومددا ضددف إلي د مددل إاددا ات دتليددة متليهددا اتسددم والددت قودنددا إت الغددوق تكثددر يف
هويددة امل لددف بو(ددفها ( وإن كاندد ختتلددف مددل متلدد إت خددر  .لددو بقددد  -إتأ تنّهددا عتبددة نصددية اددديدة األهميددة
ت باطها الوثي بعنوان مل جهة وبأفيا الن و اع و وجها مل جهة اخرى) (.)32
ددلا ا أينددا الوقددوا عنددد اسددم العلددم بو(ددف مددييصً بصددرياً ل د وهيفددة اإلعددصن عددل الددن واإلاددها ب د  ،وكددلا
باعتبددا اسددم العلددم اخلدداق بددامل لف ل د هويتدد احلقيقيددة يف الددن املنددتن ،ولددللب يددأ

التمددييل البصددرع تسددم

امل لددف ( تمحددد خلددف) يف اعلددى الصددفاة األوت لغددصا اجملموعددة القصصددية ،وقددد كلتدد ،بدداخل الغددام بمدديل كددبع
ملفد  ،حيتدل املسدانة كلدها وييتد ،اسدم العلدم سدابقاً للعنددوان ( عصدا اجلندون) ويدأ

بداللون األسدود الدلع يدثع انتبدداع

املتلق د و لب د  ،وهددلا دليددل علددى تهميددة امل لددف بو(ددف يمدديل كائن داً موجددوداً يف الددن  ،عددب األبعدداد املسددتنب ة مددل
سيمياء اللون األسود تسم العلم تمحد خلف ومنها:
 -1البعددد النفسدد  :استاضددا اللددون اتسددود حييددل مبااددرة علددى األبدديض الددلع يدددي علددى التددوق للاريددة والددباءة
والنقاء واحلن .
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 -2البعددد اتجتمدداع  :يدددي استاضددا األسددود والتأكيددد عليدد علددى املوقددف الددرافض الددلع يسددتنب

القدداق تدداع

األوءار املرتدية.
 -3البعد الوجودع :يدي على نالة الغربة والضيار والتي واألنصم اجملهضة واحلرية املو دة.
 -4البعددد اجلمددال  :يسددهم اللددون اتسددود يف انسددجام الددن وتنسدداق كون د يتعددال مددع املعددان املستاضددرة لي د يمدديل
الرمص اتكب ،كما يميل اللون األسود النس الثقايف املمت مل بيية املبدر.
احملو الثالة :سيميائية الغصا
الغددصا هددو سددار العمددل امل بددور الددلع يأخددل مددل ت

الواقددع ويسدداعد علددى دخددوي العدداه الددلع (ددنع لددب

اليا دد ،،وهددو البددا الددلع ختددرنت من د ندداي اتنتهدداء مددل نلددة القددراءة نددامصً معددب تفيددا اً و سددا تت ،إنَّ د تبددوا
تساسددية للعبددو ات الددن ونددافص مهددم لقددراءة دتلتدد السدديميائية  ،فهددو اللغويددات األوت بعدددلع لأاعدداً للعنا(ددر
املنا(دددية -املنا(دددات املركصيدددة -الدددت تدددل انتبددداع القدددا ئ إت مسدددتوى الدتلدددة والبنددداء والتمدددييل ،و ددددخلنا
ب اا ا ها إت اكتماا عصقات الن بغعع مل النصوق املصانبة ل (.)33
إن املندداق مثددل العتبددات تو البوابددات تو املدددخل الددلع

عددل املتلق د  -عددب هددلا النددور مددل الددنمع النص د  -مسددب

بدداخليوا األساسددية الددت متيند مددل قددراءة الددن و أويلددة؛ ألنَّهددا ددرب عصقددة جدليددة مددع الددن ب ريقددة مبااددرة تو
غددع مبااددرة ،لددللب يمدديل الغددصا موجه داً مهم داً ت ميددل للقددا ئ تن يتجاهل د  ،ملددا ل د مددل دتلددة سدداهم يف وجي د
وقع د و سددم تف د انتصددا ع ،وت ينبغ د القددراءة يف الددن مبااددرة قبددل الولددونت ات النصددوق املصددانبة للددن األدب د ،
إذ عددد هددلع النصددوق املوا يددة تهددم مفددا ي العمددل  ،بددل مدديل يددة م يدددة ملددا ير ضددي (اليا  ،)،بدددءاً مددل اخللفيددة
ولونددة الغددصا  ،والعنددوان واسددم اليا دد ،واجلددنث األدبدد ( ،)34بو(ددفها عتبددات خا جيددة لي ددة بددالن

رسددم

مصمد هويتد  ،و ددبي كونداً ختييليداً لددتمصً ،و قدددم ااددا ات اسددلوبية ودتليددة توليددة هددل القددا ئ للولددونت ات عدداه
اليتددا علددى يددو ددد

 ،وبهددلا املعنددى فيددل عتبددة إنالددة مرجعيددة احيائي دة عددب عددل موقددف مددا وحتيددل علددى

معلومات تولية عل املي املركصع املر ق.،
لع دلّ مددل املصن د علددى الغددصا اتمددام واخلددا ج للمجموعددة القصصية(عصددا اجلنددون) طغيددان اليددديل يف نركتهمددا
املنفرجددة  ،وهددلا حيمددل دتلددة علددى لاولددة النجدداة وان كان د احملدداوتت بائسددة ،تسدديما ان الي دديل قددد طغددى عليهمددا
اللددون األبدديض ،وهددلا اللددون يددون دائم داً بدداحلصن واملددوت مددع ان د حييددل إت النقدداء والددوتدة اجلديدددة ،ولددللب اختددل
اللددون وهيفددة ينولوجيددة عندددما ن دل لددل اللغددة ،ولددل اليتابددة  ،وبهددلا ب د اليا دد ،تمحددد خلددف اللددون بنفسددية
املتاددد ونفسدددية املتلقدد  ،ثدددم بالوسدد اتجتمددداع والبييددة احملي دددة بالفنددان ،فاسدددهم اللددون يف نقدددل الددددتتت
اخلفيفة واألبعاد املسترتة يف النفث البمرية ،باعتبا الصو ة واللون لغة عاملية فهمها كل المعو .
ومددل هنددا تددد غددصا اجملموعددة يتفجددر دم داً وهددلا مددا اونددى لنددا دتلددة املددوت واحلددصن ،والددلع رل د مددل خددصي
ا(ددابع نركددة اليددديل الددت جدداءت بدداللون اتمحددر ،وكمددا هددو معددروا فدداللون األمحددر حيمددل مسددة القتددل امل بددور بدددم
المدع ،،واملددوت اجلادديم ،لدلا فد ن اجملموعددة يف كامدل قصصددها حتمددل كددل وانددة منهددا علددى نددع جرنداً بمددرياً يسدداهم
يف سددم اللونددة الياملددة جلددرت الواقددع اتجتمدداع منددل البدايددة ،وهيددلا نلادد
اللدليل يعبّدران عدل لدون اجلدرت مددل جهدة ،والملمدة الدت حتدي بداأل
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دتلة يف الدتفيع اجلمعد  ،و سداعد القدا ئ مدل غدع وعد مند علدى ختيدل احملتدوى الدداخل الدلع سرتسدم تكثدر معاملد
لب األلوان ال اغية ،ويدعمها تكثر العنوان الرئيث البا .
تن الغددصا ددلع اجملموعددة (عصددا اجلنددون) ثجمددور ميونا د حيي د الواقددع اليددوم الددت ددتايم و فددر نضددو ها
علددى اليا دد ،مددل عتبا د ات متن د  ،وهددلع امل اددرات تمدداهى مددع الثيمددة الددت يتأسددث عليهددا الددن القصص د وه د
احلدددية عددل اجملتمددع وواقعدد املددص ع تدداع السددل ة الددت ااددتغل اليا دد ،علددى أكيدددها اليددون يف معمددم نتاجدد
القصص د فددد (العمددل األدب د ت ي در ب باأليديولوجيددة عددل طري د مددا يقول د  ،بددل عددب مددا ت يقول د  ،فددنال عندددما ت
نمددعر بوجددود األيديولوجي دة نباددة عنهددا مددل خددصي جوانب د الصددامتة الدالددة الددت نمددعر بهددا يف فجددوات الدن وابعددادع
الغائبة ،هلع اجلوان ،الصامتة ه الت

 ،تن يتوقف عندها الناقد ليجعلها تيلم) (.)35

وفضصً عمَّا سلف ذكرع فان لونة الغصا جاءت بلون هما:
األوي :الرمددادع الفددا  :وهددو لددون يددون باحلددل ول د طاقددة باهت د ومملمددة ،ويف دالددة تخددرى ددلا اللددون ان د اللددون
يف عدداه الصلددون ،هددو احليدداد بعيندد فالرمددادع ت نددوي لدد وت قددوة اع عدددم القددد ة علددى التعددبع الصددري عددل
جمريددات األندددا  ،وإذا ت دنددا ان نيددون تكثددر واقعيددة هددو تيض داً الصادديل ،مددبهم املصم د غددع لدددد ا ويددة فهددو حيمددل
هويددة األسددود واألبدديض ،وفضددصً عددل دتت دد السددابقة فهنددا دالددة تخددرى جدداءت متوافقددة مددع نصددوق اجملموعددة
القصصددية وهدد ان اللددون الرمددادع نقيقددة تضدد مددل خددصي طبيعددة يويندد فهددو خص(ددة األاددياء ،وهددلا يعددي ان
نقيقددة الرمددادع عددي العددودة إت ات(ددل الوجددود( ،)36هددلع الدالددة للددون الرمددادع ناسددب احليايددة الددت ا ب د
باملاء وما حيمل مل ذكريات ا(با ت لون ا.
الثددان  :الرمددادع الغددام  :هددو اللددون الددداي علددى وءددوت احلقيقددة بالنسددبة لليا دد ،،وليددل ع ددم قد د علددى البددوت
الصري باتمو الت يتهيّ ،منها كافرا ات الواقع اللع في .
ومددل هنددا يستمددف لنددا تن اسددتعماي هددا

الدددتلت تدى باليا دد ،تن يسددتعمل عينددة الرمددو للدتلددة علددى الوءددوت

وعدددم التصددري  ،فيان د نركددة اليددديل الددت ههددرت يف الصددو ة دون ان مهددر بمدديل كامددل ،جدداءت كدتلددة (ددرحية
للتعددبع عددل اتنفعدداتت واملمدداعر النفسددية للقدداق تدداع الواقددع بيددل جوانبدد  ،وبهددلا اسددت ار اليا دد ،تن خيتددا
غصفاً بالوانٍ و سومات فيب جصءاً كبعاً يف مو الن .
وهيددلا يتبدديّل لنددا تن لونددة الغددصا ه ختددرنت عددل اإلطددا العددام لتبااددع الفيددرة الددت طرنهددا اليا دد ،يف املددي،
فهد تسّددم الواقددع مددل خددصي لونددة اليددرة األ ءديّة املرسددومة علددى الغددصا مددل اتسددفل ،حيددد فيهددا اد كددبع وختددرنت
من د يددديل إلنسددان يف انتمددا حت درّ بقيّددة اجلسددم الددلع بدددو ع يف نالددة املناجدداة والنجدددة والصددرا  ،وهددلع الصّددو ة
ميددل تن نقرتهددا تنّهددا تسدديم مددصع يف إطددا النّس د العددام لل ددرت الددلع يبمّددر ب د اليا دد ،مددل دعددوة ليسددر كددل هددلع
احللجدد ،الددت حتجدد ،عنددا الر يددة احلقيقيّددة لألاددياء واخلددرونت مددل التقوقددع علددى الدلّات لقددراءة الواقددع بصددو ة تفضددل و
مقاومة التاجّر و التّصنيم.
ووفقدداً ليددل مددا سددب فددان املددراد مددل و اء (ددو ة الغددصا ددلع اجملموعددة القصصددية ،تن يصددو لنددا نالددة سياسددية
وفيريددة مص يددة عااددها اتنسددان العراقد عددب عنهددا اليا دد ،مددل خددصي هددلع اللونددة ،لتلتقد مبااددرة مددع فيددرة القصد
وقضدديتها ،فضددصً عددل تاددياء تخددرى محلدد دتتت سياسددية وفيريددة جمدداو ة لفيددرة اجملموعددة القصصددية وقضدديتها
تيضداً ،كاسددرتجار املاءد ليفجددر اليا دد ،سددص

علددى المددروا الددت كددان يتقاسددم عينهددا نددلا مددع اددرائ كددبعة مددل
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اجملتمددع وخصو( داً السددل ة ،اددا يعددي اختددصاي جددصء كددبع مددل الفضدداء القصص د داخددل هددلع اللونددة ،ويبقددى حتليلنددا
ددلا الغددصا حتلدديصً غددع نهددائ  ،وت ميددل تن ييددون كددللب يف األنددواي ليعهداً ،إند نتددانت وجهددة نمددر معينددة ،تو هددو
نتددانت فرءددية مسددبقة للقددراءة ،نا لدد فيهددا اخل ددوا واألاددياي واأللددوان ،عددل عمقهددا الفددردع لي كددد مددل خص ددا
الفنان على سم غصا ير ب بالن ا باطاً مبااراً.
احملو الرابع :سيميائية العنوانات الداخلية:
إن العنوانددات الداخليددة ه د عندداويل مرافقددة تو مصددانبة للددن  ،وبوج د التاديددد يف داخددل الددن كعندداويل للفصددوي
واملبانددة واألقسددام واألجددصاء للقصدد والروايددات والدددواويل المددعرية ،وغالبدداً مددا كاندد ختددت باألعمدداي األدبيددة
اليصسييية إذ حت مل إمدا اسدم الب دل تو السدا د ،وإمدا اسدم املغدامرة الدت يقدوم بهدا هدلا الب دل تو البلدد الدلع هدو فيد ،
تو قد أ

يف للة معبة عل األندا القصصية(.)37

تمددا األمينددة الددت تصددلها هددلع العنوانددات بو(ددفها ميان داً خا( داً لمهو هددا ،ف ننددا تدددها تصددد تا ك دلل فصددل
تو مبادددة ،وهد د هندددا مسدددتقلة عدددل العندددوان الدددرئيث ،كدددللب ميدددل تن تددددها يف قائمدددة املوءدددوعات يف (دددفاة
الفهرسة؛ ألنَّ الفهرس – ثس ،جيني – مثل تداة لكعية و نبيهية يف جها العنونة(.)38
ويف اجملموعدددة القصصية(عصدددا اجلندددون) الدددت يدددل بصددددد د اسدددتها و دت عنددداويل القصد د يف الفهدددرا الدددلع
صددد ها ،فنقددرت اثنددت وعمددريل قصددة قصددعة فض دصً عددل سددبع قص د قصددعة جددداً،عنواناً ي دوّن كامددل اجملموعددة،
وهددلع العنوانددات الداخليددة قددوم بوهيفددة تساسددية تمثددل يف الددرب بينهددا وبدد ( فصددو ا مددل جهددة ،والعنوانددات
الداخليدددة وعنوانهدددا الدددرئيث مدددل جهدددة تخدددرى ،ألن العنددداويل الداخليدددة كبندددى سددد اية هد د عنددداويل وا(دددفة/
اددا نة( )Meta – Titesلعنوانهددا الددرئيث كبنيددة عميقددة ،فه د تجوبددة م جلددة لس د اي كينونددة العنددوان الددرئيث)
(.)39
امددا اتاددياي الددت جدداءت فيهددا عنونددة النصددوق القصصددية جملموعددة (عصددا اجلنددون) ،فثمّددة ااددياي فيدد هددلع
العنونددات منهددا جدداءت بصدديغ مفددردة مثددل( ندد  ،بريدد  ،الرتجيعدد  ،اليددابوا  ،ال دداووا ،اللصددوق ،الفناندد )،
ومنهددا مركبددة مثددل (امددرتة ذات اددأن ،اقتفدداء األثددر ،احليايددة الناقصددة ،خددا نت ال ريدد عصددا اجلنددون ،العجددو
والغابددة  ،ابددوا واددرات) ،وهيددلا سددائر التجليددات اتخددرى الددت طبعدد عنوانددات القصدد اتخددرى داخددل عصددا
اجلنون.
وهددلع العنوانددات داخددل اجملموعددة القصصددية  -عصددا اجلنددون  -وإنْ جدداءت بصدديغ وااددياي خمتلفددة إتأ انهددا بدددتت ها
و مو هددا خرج د مددل قيددد اليلمددة ات فضدداء الددن  ،فددالعنوان بصدديغ املصتلفددة يفددت جمدداتً واسددعاً للقددراءة و أويددل،
فهددو عصمددة سدديميائية حتتمددل تكثددر مددل بُعددد دتلد  ،معتمددداً يف ذلددب علددى اسددتثما طاقا د اإلحيائيددة ،إذ إند حيمددد
تكثر ال اقات اللغوية إحياء وا ساعاً وتليات مل تجل إثراء معناع وختصي ،دتلت .
وهيددلا نددرى تنَّ هددلع العنوانددات يف هددلع اجملموعددة القصصددية علددى الددرغم مددل انهددا مددوجصة لفم داً ،اع اددديد اتقتصدداد
علددى الصددعيد اللغددوع ،إتأ إنهددا مددل نيددة القيمددة املعنويددة قددد تنددتن اليددثع مددل املعدداه الدتليددة الددت قددوم عليهددا
النصوق القصصية ،اا سهل على القا ئ اكتمافها ومعرفتها.
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إذ ميددل للعنددوان الددداخل تنْ يع ديلل مضددمون الددن سددواء تكددان املضددمون ذا ي داً ،وذلددب بددأن يتاددد تو يسددرد عددل ذوات
إنسددانية تو ذوات تخددرى يددون فاعلددة يف بندداء الددن  ،تع تنْ يددون لددب الددلات تو المصصددية لو يددة يف بندداء الددد ام
للعمددل األدبدد  ،تو يددون هددلع الددلات هدد البنيددة الرئيسددة تو احملددو الددرئيث الددلع دددو نو ددا األندددا  ،تم كددان
املضددمون الددداخل للددن نددديثاً ،فييددون البندداء الددرئيث للددن يدددو نددوي تندددا معينددة تو نددد بعيندد  ،وبددللب
يددون فيددرة الددن متأ يددة لتوءددي ذلددب احلددد وجددصء نقيقت د  ،تو قددد ييددون املضددمون مصي داً فيع د الددن إاددا ات
و مددو اً دتليددة للمتلق د  ،وهددو بددللب يُم درإك يف عمليددة إنتددانت واسددتصرانت لددب الدددتتت و وءددياها ،وييددون العنددوان
الداخل مل بنى لب اإلاا ات والرمو .
يتض د ا دا سددب تنَّ د ميددل اتسددتعان بالعنوانددات الداخليددة ملعرفددة نددور الدددتتت التعبعيددة النصددية امل رونددة يف
داخددل هددلع اجملموعددة القصصددية ،بقصددد وءددياها ومعرفددة مدددى العمدد الدددتل الددلع حتويدد  ،و ددلا فددالعنوان
الددداخل إمددا تنْ يُسددتلَّ مددل الرتاكيدد ،اللفميددة واللغويددة للنصددوق الداخليددة ،وإمددا تن يقدددت ب اددا ات و مددو احيائيددة
ااا ت اليها ،وهلا ما وجدناع يف هلع اجملموعة.
وبعددد هددلا يمهددر لنددا تنَّ العنددوان الددداخل مددل اهددم عنا(ددر الددن املددوا ع فهددو يقددتام بوسدداطتها املتلقد تغددوا الددن
وفضدداءع الدددتل والرمددصع؛ ليمسددب بالمددفرات األوليددة واألساسددية للعمددل األبددداع  ،فهددو ثصتلددف تليا دد يعددد
عنصددراً ءددرو ياً يف مددييل الدتلددة ،و فييددب ال ددواي الرمصيددة ،وايضددات اخلددا نت قصددد إءدداءة الددداخل ،وهددو ايض داً
بنيددة َنميددة – إنْ (دد ّ الو(ددف – ولددد معمددم دتتت الددن  ،فهددو ثثابددة الددرتا مددل اجلسددد بالنسددبة للنصددوق
اإلبداعية(.)40
اخلامتة
ت نددددع تن قراء ندددا السددديميائية دددلع اجملموعدددة القصصدددية نهائيدددة  ،تن هدددلا سددديصالف من ددد الد اسدددات
األدبيددة ،وقددد ا أينددا تن نلص د تهددم نتددائن الباددة الددت و(ددلنا إليهددا مددل خددصي حتليددل العتبددات النصددية و (ددد
دتت ها العصمية ،فيان نتائجها اآل :
 -1تن مددا ختددرنت بد هددلع الد اسدة هددو تن العتبددات قددد ااددتغل علددى الددن فياند مقدمددة خ ابيددة للمددي احليددائ مددل
جهددة ،وخ اب داً مسددتقصً ميددل قراء د و أويددل عصما د مددل جهددة تخددرى ،اددا يسددوا لنددا جعددل هددلع العتبددات معددادتً
موءددوعياً للددن  ،يددله ،بدداملتلق إت اعتقدداد تن املضددمون ميددل الو(ددوي إلي د مددل خددصي العتبددات النصددية منفددردة عددل
املي.
 -2حتمددل اجملموعددة القصصددية عنوان داً فرعي داً إلندددى القص د  ،لين د يددون بيليددة متثيليددة للددن نمددراً لدتلت د يف
مييل املعنى للمجموعة كلها.
 -3تفضددى املعنددى الدددتل للعنوانددات الداخليددة إت معنددى مددصع ي د طر اجملموعددة برمتهددا ،فيددل النصددوق تصددل بددتغع
الصمل وما يعاني اإلنسان يف نيا وا باطها بالواقع املل ء با موم واملفا قات.
 -4عتبددة العنددوان – عصددا اجلنددون -متنانددا دو احملفددص إلاددا ة التوقعددات الدتليددة لدددى القددا ئ خبصددوق مددا خيبلي د
الددن مددل تسددرا ومضددام  ،فيتيفددل الددن بتأكيددد هددلع التوقعددات تو إهدددا ها ،ويف احلددال
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موجه داً دتلي داً فعدداتً يف عمليددة القددراءة السدديميائية ،بقصددد القددبض علددى جاندد ،مددل الغددا بندداء النصددوق  ،هددلا فض دصً
عل لاليت اخلا(ة ب بو(ف خ اباً ما ا كينونت ءمل بصغة اإل ا .
 -5امتلددب القدداق قددد ة كددبعة علددى التعامددل مددع عتبددات نصو(د السددردية واسددت ار تن يوهددف كددل تادديا ا يف خدمددة
الددن القصص (عصددا اجلنددون) ويف معرفددة مضددام كددل املقدداطع السددردية اجلصئيددة للقصدد  ،وهيفدد ًا مبنيدد ًا علددى
قصددية مُاَيمَد ة قائمددة علدى قدراءة اكددصة واستمدفاا عميد حليمددة النصدوق ،ادا دلددل علدى ثقافدة واسددعة يتميدص بهددا
القدداق تمحددد خلددف ،وقددد ة علددى اتسددتفادة مددل لددب العتبددات ثددا خيدددم الددن تسدديما عتبددة العنددوان والغددصا
والعندداويل الداخليددة الددت تكدددت تهميددة هددلع العتبددات وتنهددا فعدصً ه عددد تاددياء ادديلية بددل كددل واندددة منهددا سددهم يف
فهم النصوق و قربها إت ذهل املتلق ليغوق عميقاً يف تجواء الن ويفب مو ع وطصمس .
 -6ومددل هددواهر العنونددة احلديثددة عنددد القدداق بددرو عنوانددات تجدداو بنيددة الددداي املفددرد والدددال إت البندداء
اجلمل د الددلع اعتمددد علددى اتمسيددة ،وقددد وا ن القدداق يف بنيددة العنددوان ب د البندداء اجلمل د وبنيددة الدددال وبنيددة
الداي املفرد.
هوامن الباة
( )1ينمر :مدخل إت عتبات الن د اسة يف مقدمات النقد العرب القديم ،عبد الر اق بصي.16:
( )2نفس .16:
( )3نفس .22:
( )4ينمر :انفتات الن الروائ ( الن والسياق) ،سعيد يق

.92:

( )5اعرية عنوان كتا الساق على الساق فيما هو الفا ياق ،لمد ا ادع امل وع(ثة).16:
( )6ينمر :يف نمرية العنوان مغامرة أويلية يف ا ون العتبة ،خالد نس .105 :
( )7ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق) ،عبد احل بلعباد ،قديم :سعيد يق

.19:

( )8ينمر :نفس .43 :
( )9ثريا الن ( مدخل لد اسة العنوان القصص ) ،د .لمود عبد الوها .3 :
( )10اخل ابة ،ا س و طاليث ،حتقي و علي  :عبد الرمحل بدوع.130 :
( )11ينمر :يف إنمائية الفوا النصية ،تند ع دع لنجو ،رلة ،سعاديل إد يث نبيغ(ثة).20:
( )12ينمر :معجم السيميائيات ،فيصل األمحر ،226:وعتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).72:
( )13ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).89:
( )14ينمر :نفس .90 :
( )15ينمر :نفس .89:
( )16عصا اجلنون( قص ) ،تمحد خلف.85:
( )17ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).68 :
( )18ينمدددر :اخل ييدددة والدددتيفع مدددل البنيويدددة إت التمدددرحيية قدددراءة نقديدددة لنمدددوذنت معا(دددر ،عبدددد ا لمدددد الغدددلام .263 :
وعصقات احلضو والغيا يف اعرية الن األدب ( مقا بة نقدية) ،د .مسع اخلليل.106:
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( ) 19ينمددر :العنددوان الروائدد وبصغددة العصمددة اجلماليددة قددراءة سدديميائية يف وايددة( املصددابي الددص ق) ،حلنددا ميندد  ،د .لمددد (ددابر
عبيد(ثة).174:
( )20ينمر :يف نمرية العنوان مغامرة أويلية يف ا ون العتبة ،108:وعتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).86:
( )21ينمددددر :السدددديميائية مفاهيميهددددا و بيقا هددددا ،سددددعيد بنيددددراد ،273 -270:وعتبددددات(جعا جينيدددد مددددل الددددن إت
املناق).87:
( )22ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق) ،85:وسيمياء العنوان  ،د .بسام موسى ف وا.60:
( )23ينمر :العنوان يف األد العرب ( النمأة والت و ) ،لمد عويث.79:
( )24عتبات الن ( البنية والدتلة) ،عبد الفتات احلجمرع.7:
( )25ينمر :الن املوا ع يف الرواية( اسرتا يجية العنوان) ،اعي ،نليف (ثة).102 -82 :
( )26ينمر :انفتات الن الروائ ( الن والسياق).97-96:
( )27ينمر :عتبات الن ( البنية والدتلة).9 :
( )28الن املوا ع يف الرواية( اسرتا يجية العنوان).84:
( )29عتبات الن  ،بامس د مين(ثة).74 :
( )30ينمر :اخل ا الروائ عند إميل نبين ،لمد العافية.143:
( )31ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).65-64:
( )32عتبات الن .74 :
( )33ينمر :داخل النصوق يف الرواية العربية(ثة يف مناذنت خمتا ة) ،د اسات تدبية ،نسل لمد محاد.56:
( )34ينمر :جيويو ييا الن األدب ( ضا يث الفضاء الروائ ) ،مراد عبد الرمحل مبو .124:
( )35املق ور واملسيوت عن يف السرد العرب  ،فاءل ثامر.11 :
( )36ينمر :دتلة اللون يف القر ن والفير الصويف ،هاهر ممهر (احل.80:
( )37ينمر :عتبات(جعا جيني مل الن إت املناق).125-124:
( )38ينمر :نفس .126:
( )39نفس .127-126 :
( )40ينمر :السيميوطيقا والعنونة ،ليل محداوع( ثة).109-102 :

املصاد
 انفتات الن الروائ ( الن والسياق) ،سعيد يق


 ،املركص الثقايف العرب  - ،بعوت ،ا2001 ،1م.

ددداخل النصددوق يف الروايددة العربيددة( ثددة يف مندداذنت خمتددا ة) ،د اسددات تدبيددة ،نسددل لمددد محدداد ،م ددابع
ا يية املصرية العامة لليتا ( ،د .ا  .ت).

 ثريدددا الدددن ( مددددخل لد اسدددة العندددوان القصصدد ) ،د .لمدددود عبدددد الوهدددا  ،منمدددو ات دا المدد ون الثقافيدددة،
بغداد ،ا ( ،1د.ت).
 جيويو ييددا الددن األدبدد ( ضددا يث الفضدداء الروائدد ) ،مددراد عبددد الددرمحل مددبو  ،دا الوفدداء  ،اتسدديند ية،
ا2002 ،6م.
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 اخل ا الروائ عند إميل نبين ،لمد العافي  ،دا النجات اجلديدة ،الدا البيضاء ،ا1997 ،1م.
 اخل ابددة ،ا سدد و طدداليث ،حتقيدد و عليدد  :عبددد الددرمحل بدددوع ،وكالددة امل بوعددات – اليويدد ودا القلددم،
بعوت( ،د.ا.ت).
 اخل ييددة والددتيفع مددل البنيويددة إت التمددرحيية قددراءة نقديددة لنمددوذنت معا(ددر ،د .عبددد ا لمددد الغددلام ،
النادع األدب الثقايف ،جدة اململية العربية السعودية ،ا1985 ،1م.
 دتلة اللون يف القر ن والفير الصويف ،هاهر ممهر (احل ،دا الصمان لل باعة والنمر(،د.ا.ت).
 سددديمياء العندددوان ،د .بسدددام موسدددى ف دددوا ،م بعدددة البهجدددة ،منمدددو ات و ا ة الثقافدددة ،عمدددان  ،ات دن(،د.ا)،
2002م.
 السيميائية مفاهيميها و بيقا ها ،سعيد بنيراد ،دا احلوا  ،سو يا(،د.ا)2005 ،م.
 عتبددات( جددعا جيددن مددل الددن إت املندداق) ،عبددد احل د بلعبدداد ،قددديم :سددعيد يق د  ،الدددا العربيددة للعلددوم
ناارون ،منمو ات اتختصا ،اجلصائر ،ا2008 ،1م.
 عتبددددات الن (البنيددددة والدتلة)،عبددددد الفتددددات احلجمددددرع ،منمددددو ات الراب ددددة ،الدددددا البيضدددداء(،د.ا)،
1996م.
 عصا اجلنون( قص ) ،تمحد خلف ،دا ميصوبو اميا ،بغداد ،ا2015 ،1م.
 عصقدددات احلضدددو والغيدددا يف ادددعرية الدددن األدب (مفا قدددات نقديدددة) ،د .مسدددع اخلليدددل ،م دددابع دا المدد ون
الثقافية العامة ،بغداد( ،د.ا)2008 ،م.
 العندددوان يف األد العربددد ( النمدددأة والت دددو ) ،لمدددد عدددويث ،ميتيدددة األتلدددو املصدددرية ،القددداهر( ،د.ا)،
1988م.
 يف نمرية العنوان( مغامرة أويلية يف ا ون العتبة) ،خالد نس  ،دا اليوي دمم ( ،د.ا.ت).
 مدددخل إت عتبددات الددن د اسددة يف مقدددمات النقددد العرب د القددديم ،عبددد الددر اق بددصي ،الدددا البيضدداء ،بددعوت،
(د.ا)2000 ،م.
 معجدددم السددديميائيات ،فيصدددل األمحدددر ،الددددا العربيدددة للعلدددوم ناادددرون ،منمدددو ات اتخدددتصا ،اجلصائدددر ،ا،1
2010م.
 املق ور واملسيوت عن يف السرد العرب  ،فاءل ثامر ،دا املدى ،سو يا ،ا2004 ،1م.


السيميوطيقا والعنونة ،ليل محداوع ،جملة عاه الفير ،اليوي  ،من ( ،)25ر (1997 ،)3م.

 ادعرية عندوان كتدا السداق علدى السد اق فيمدا هدو الفا يقدات ،لمدد ا دادع امل دوع ،جملدة عداه الفدب ،اليويد ،
من  ،28ر1999 ،1م.
 عتبات الن  ،بامسة د مين ،جملة عصمات يف النقد ،السعودية ،من( ،)61ر( 2007،)16م.
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 لمددد. د،  حلنددا ميندد،) العنددوان الروائدد وبصغددة العصمددة اجلماليددة قددراءة سدديميائية يف واية(املصددابي الددص ق
.م2007 ،)434( ر،  دمم،  جملة املوقف األدب،(ابر عبيد
،)10( ر، جدددة، جملددة نوافددل، سددعاد بددل إد يددث بنيددغ: رلددة، تنددد ع دع لنجددو، يف إنمددائية الفددوا النصددية
.م1999
 بيسدددان للصددداافة، قدددبق، جملدددة اليرمدددل،  نليفدد، ادددعي،)الدددن املدددوا ع يف الروايدددة( اسدددرتا يجية العندددوان



.م1992 ،46 ر،والنمر

Semiotic Text Thresholds in Harmonious Structures Vertically
Read the Story Collection (Stick Madness) of Ahmed Khalaf
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Abstract
This research is an attempt to reveal the semiotic text thresholds through the
monitoring of the collection of short stories (stick madness) of Ahmed Khalaf, after it
is read thresholds critical reading, quest attempt in the statement of the role played by
thresholds, of (title, author's name, and the casing, Interior and addresses, and
dedicates), since these thresholds play an important role lies in lighting the route of
reader and rounded stories center and its content rhetorical, as it will shed the reader
light on the significance of those thresholds, and the relationship of each of them in
the architectural structure of the stories, in terms of being closely linked a narrative
and reality stories.
And thresholds basically letters resulting from prior thinking of the creator, and
faced the reader before eating creative work, It has seemed first impression raises the
prior questions, answer them later, as it carries with it indicative, cognitive system,
plays an important role in the quality of reading and directed, on the basis of this
concept formed thresholds in this group text strong suggestion of what it contained
anecdotal texts, the writer has deliberately shipped to the significance of an indicative
value of the high-lead the reader one way or another to the depths of the text in story
subtle.
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