
 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

 

161 
 

ََةولَ سالمَالغزَ لَ (ََالذاكرةَ)َعطبَ َةَفيَروايةَ يَ صَ النَ َاتَ ب َتَ العَ 

َاحمدَطهَاحمدَشعيَبَ

َكليةَاآلداب/َقسمَاللغةَالعربيَة

َََ(12/2021ََ/12قبلَللنشرَفي8/11/2021َََ)َقدمَللنشرَ

َملخصَالبحثََ:

ََيَ ص َالنَ ََاتَ ب َتَ العَ  عندََالوقوفَ ََالبحثَ ََتناولَ  في عطبَ ََروايةَ ةَ َ(ََ ََ) الغزَ الذاكرةَ حيثَولَ لسالمَ منَ َ، ةَ
ََََشم لَ مفهومهاَوداللتهاَوأنواعهاَوغاياتهاَالمقصودةَمنَلدنَكاتبَالرواية،َوقدََ اََََثالثةَمباحث،َوََتمهيداَ البحث  أم 

َفقدَتناولَالعتباتَلغةَوإصطالحا َفضال َعنَملخصَالروايةَوسيرةَالكاتبَاألدبية،َثمَجاءَالمبح ثَاالولَالتمهيد 
ماميَوالخلفي،ََعتبةَالعنوانَومفهومهَووظائفهَونوعيه،َأم اَالثانيَفجاءَفيَعتبةَالغالفَبمصراعيهَاألَليقفَعند

وع رضَالمبحثَالثالث،َالعتباتَالمصاحبةَالمتمثلةَفيَاالهداءَبنوعيهَ)إهداءَالعمل،َإهداءَنسخةَ(،َفضالَعنََ
أمامناَببنيتهاَََالكاتبََعتبةَالعنوانَالعتبةَاالولىَالتيَوضعهاََعتبةَالملحق.َوقدَخلصَالبحثَبعدةَنتائجَأهمها

ََ كلمتين، منَ المكونةَ يفتالصغرىَ وماََََأض  المأزومَ االنسانَ ذاكرةَ عنَ معبرا َ العنوانَ فجاءَ الثانيةَ الىَ االولىَ
ََ العراقَبعد َبهاَ التيَمر  الموصلَعلىَياإليعانيهَفيَظلَالظروفَالصعبةَ دََحتاللَاالمريكيَعموما َوسقوطَ

الحقيقيةَ المأساةَ وصفهاَ فيَ الرئيسَ للعنوانَ مكملةَ الفرعيةَ العنواناتَ جاءتَ ثمَ خصوصا .َ السودَ الغرابيبَ

انَ  لناَ الروايةَالتيَيبدوَ الرئيسةَفيَ الغالفَوماَتحملهَمنََللشخصيةَ هاَروايةَسيري ةَبامتياز،َفضال َعنَعتبةَ
َهداءَمفعمَبالحنين،َالعاطفة.َإحبةَمنَدالالتَتحاكيَمحتوىَالروايةَومضمونها،َكذلكَالعتباتَالمصا
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 Textual thresholds in Salem AL-Ghazoulah’s novel “The 
Ashes of Memory”َ

Ahmed Taha Ahmed Shoaib 
Faculty of Arts/ Department of Arabic Languageَ

Abstract 
The research deals with the blurbs in Atab Al_thakira (Memory Detoriaration) 

by Salim Khazola focusing on the term as a concept and its types and meanings. 
The research involves three sections. The first tackles the blurb, its functions 

and types. As for the second section it talkes the front and back book cover blurb . 
the final section talkes the accompanied blurb, vis the dedication (dedicating the 
work and dedicating a copy) and the appendix as well. The study has come up with 
the fact that the title reflects how human beings memory is deteriorated during the 
American invasion on Iraq and IsIs attack on Mosul. The subtitles also have 
reflected the real misery of the main character in the novel which seems to be pure 
autobiography. Besides the blurb of the cover has reflected the content of the novel 
and the accompanied blurbs of dedication have reflected full passion and 
sentiments. 
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َ

َالتمهيد:ََ

ََالعتبات،َلغًةَ،َوإصطالحًا:َواًل:أ

ََلغةًَََ* ليا، الع  العتبة :َ وقيل:َ ت وطأ ،َ التيَ البابَ أْسكف ة َ َ: العتبة َ االعلى:ََو:َ فوقَ التيَ ب ة َ ش  الخ 
َوعتباَت ف ة :َالسفلى،َوالعارضتان:َالع ضادتانَوالجمع :َعت ب  ،َواأل سك  َ.(1َ)الحاجب 

ت بة َ(،َماَجاءَفيَحديثَنبيناََمََإصطالحًا:*ََ َاقدمَماَوصلَاليناَفيَمفهومَ)الع  حمدَ)صلىَلعل 
صحيحه فيَ البخاريَ االمامَ راوهَ الذيَ وسلم(،َ عليهَ عباسََََ(2َ)هللاَ ابنَ عبدهللاَ حديثَ منَ

الصالةَ افضلَ وعليهَ نبيناَ )علىَ ابراهيمَ سيدناَ األنبياءَ أبيَ قصةَ منَ عنه(َ هللاَ )رضىَ
والسالم(َفيَزيارتهَلزوجةَولدهَاسماعيلَ)َعليهَالسالمَ(َاالولىَثمَزوجتهَالثانيةَوماَكانََ

رسالتهَلولدهَانَي سر حَاالولىَالتيَكن اهاَبـَ)العتبةَ(،َوأنَيبقيَعلىَزوجتهَالثانيةَالتيََمنََ
استقرارهََ َ رُّ س  و  الدارَ عتبة َ فالزوجةَ )العتبة(،َ بـَ الزوجةَ فكن ىَ لالولى،َ تسريحهَ بعدَ تزوجهاَ

َوسعادته.

الحديثة النقديةَ الدراساتَ فيَ دخلَ حتىَ السنين،َ عبرَ العتبةَ مفهومَ توالىَ فجعلهَثمَ َ،
بَمصباحا َي ستضاء َبهَللدخولَالىَافكارَالكاتبَالتيَيلمحَبهاَماَسوىَنصهَاالبداعي،ََاتالك

عنََ أهميةَ تقلَ الَ اخرىَ وعتباتَ وعنواناتَ وصورَ غالفَ منَ لنصهَ موازيةَ بدالالتَ فيستعينَ
َالنصَاألصليَلتفتحَمغاليقهَوأسرارهَوتدخلَفيَعوالمهَالخفية.ََ

ال الحديثَ النقدَ أعالمَ االجنبيََأماَ المصطلحَ عنَ التنظيرَ أكثرواَ فقدَ والعربَ غربيونَ
(paratexteََوضع عنَ المصطلحَفضال َ هذاَ تحتَ يقعَ ماَ دَ ويحد  لَ ويفص  يؤسسَ أخذَ وكلَ َ)

 

االفريقيَالمصري،َدارََََابنَمنظور،لإلمامَالعال مةَأبيَالفضلَجمالَالدينَمحمدَبنَمكرمََََلسانَالعرب،ََ( 1)
576ََ/1:َمادةَعتبََ،1،2000طصادر/َبيروت،

طََ(2َ) القاهرة،َ الشعب/َ دارَ البخاري،َ ابراهيمَ بنَ اسماعيلَ محمدَ البخاري،َ صحيحَ الوحي،َ بدءَ 1ََكتابَ
ََ.4/177(َ:3364َم(،َرقمَالحديثَ)1987َ-هـ1407َ)
النصي،ََََ(*) الملحقَ المحاذي،َ النصَ المرافق،َ النصَ المناص،َ المحيط،َ النصَ المثال:َ سيبلَ علىَ منهاَ

َالنصوصَالمحاذية،َمرفقاتَالنص،َلوازمَالنص،َاهدابَالنص،َ.........َ(
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نبينََ انَ ارتأيناَ المصطلح،َ إشكاليةَ فيَ النقادَ كتبهَ ماَ استقراءَ وبعدَ له،َ المقابلةَ المصطلحاتَ
مسمي منَ المصطلحَ صعيدَ علىَ بهَ جاؤواَ ماَ الغربي،ََخالصةَ المصطلحَ تحاكيَ اجرائيةَ اتَ
َفضال َعنَذلكَماَتشملهَهذهَالعتباتَمنَالنصَاالدبي.َ

أماَعلىَصعيدَالمصطلح،َفقدَظهرتَلناَفيَالساحةَالنقديةَاالدبيةَمصطلحاتَكثيرةََ
بــَ)ََ(*) الكتَ paratexteتحاكيَوتشاكلَالمعنىَالحقيقيَ ابَوالباحثين،ََ(َعلىَوفقَفهمَوادراكَ

مصطلحَ)العتبات،َوالنصَالموازي(َهماَاقربَالمصطلحاتَاالدبية،َوكلَماَانََويرىَالبحثََ
َما،َماَيتضمنهَالمصطلحانَالمذكورانَآنفا ،َاماَبخصوصَماَتشملهََ سواهماَيكادَيرادفَالىَحد ٍّ
ضمنََ تندرجَ التيَ االشياءَ تفاصيلَ فيَ بعضهمَ استغرقَ وقدَ م وسعا َ الحديثَ فكانَ العتباتَ

الب االعتبات،َوقدَإرتأىَ ي ذكرَماَ َأْنَ النقاد،َمنَاشياءَمنظورةَتعدَعتباتَللنصََتحث  فقَعليهَ
َاالبداعيَوهيَاالتيَ:

ََ وزخارف،ََالرئيس)العنوان رسومَ منَ يحملهَ بماَ الخارجيَ الغالفَ الفرعية،َ العنواناتَ َ،
َاالهداء،َالهوامش،َالمالحق،َمقدمةَالناشر،َالتعريفَبالمؤلف(َ.

َثانيًا:َملخصَالرواية:

ََ من وتشويهََليسَ لألبداعَ قتلَ فذلكَ سطورَ فيَ االبداعي،َ العملَ ي ختزلَ انَ االنصافَ
يتسمََ عصرَ فيَ الوقتَ الختزالَ البحثَ قارئَ بهَ يلوذ َ بلسما َ التلخيصَ يكونَ قدَ ولكنَ للنص،َ

الذاكرة( و)عطبَ ظلَََ(1َ)ََبالسرعة،َ فيَ مكانا َ الحبيبةَ الموصلَ مدينةَ فيَ احداثهاَ تدورَ راويةَ
الغرابيبََ بيدَ الموصلَ الظروفََسقوطَ بتلكَ العاطفيةَمخضبةَ كاتبهاَقصتهَ فيرويَ السودَزمانا َ

الصعبةَالتيَعاشتهاَالمدينة،َويبدأَالراويَسردهَلألحداثَمعتمدا َذاكرتهَفيَاسترجاعَالماضيََ
ضائعََ َ حبٍّ عنَ بحثا َ العاطفيةَ التجاربَ وتكثرَ االحداثَ وتتداعىَ طفال ،َ كانَ م ذَ االولَ وحب ه َ

ف منَ أكثرَ فيَ يجدهَ أنَ )سارة(َيحاولَ أحالمهَ لفتاةَ االبديَ عشقهَ وقلبهَ عينهَ أمامَ ناصبا َ تاة،َ

ىَاليها،َوتصبحَشخصيةَالبطلَالراويََالمعشوقةَالمثاليةَالتيَكلماَدخلَفيَتجربةَتذكرهاَوحنَ 
يةَذاتَفراغَعاطفيَكبير،َيكنفهاَالحزنَالشديدَوالتمردَعلىَالواقعَالمريرَ لالحداثَشخصيةَنفس 

 

ول ةعطبَالذاكرةَ)رواية(،َسالمََ(1) ََ.2َ،2018،َدارَنونَللطباعةَوالنشرَوالتوزيع،َطالغز 
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الَذ و)عطبَ تفاصيله،َ السبابََبكلَ باالرتباط،َ ينتهيَ الَ الذيَ بالحبَ مفعمٌةَ سيريةَ روايةَ اكرة(َ
يصنعهاَالكاتبَفهوَيبحثَعنَ)سارة(َفيَكلَالنساءَفالَيجدها،َوفيَداخلهَهمٌَّكبيرَوعاطفةََ

الذاكرة(َروايةَََمَنلماَفقدتََََالتفتأَتحنَُّ للعشقَوالجمال،َو)عطبَ حبيبَمفارق،َيستحيلَرمزا َ
رَبامتيازَالشخصيةَ َالمضطربةَعاطفيا َوالمتشظيةَبينَالماضيَوالحاضر.ت فس 

َثالثًا:َسيرة َالغزولةَاالدبية:َ

أ ةَ َألمَأشأَأل وردَفيَبحثيَهذاَسيرةَالكاتبَلعد  ولهاَانَالكاتبَفيَمقتبلَالعمرَمور،َ
أنهََ هوَ االدبية،َ سيرتهَ أكتبَ جعلنيَ الذيَ األمرَ َ أن  أ الَ االدبية،َ تجربتهَ ل ي كملَ الكثيرَ وامامهَ

اَفيَروايتهَملحقةَفيَنهايتها،َوقدَوجدتهاَتنقصَعم اَهيَفيَالحقيقة،َوحرصا َمنيَأنََأورده
وموثقةََ م لخصة َ االسطرَ هذهَ جاءتَ القارئ،َ تهمَ التيَ المعلوماتَ منَ ومستحقهاَ حقهاَ أوفيهاَ
لسيرتهَاالدبية،َأماَاالمرَالثاني،َفهوَيعودَليَكونيَممنَيرىَانَسيرةَالكاتبَالذاتيةَواالدبيةََ

ََ سيرتهَال أم اَ فحسبَ الكاتبَ نصَ علىَ يدورَ فالبحثَ االكاديميَ البحثَ فيَ لورودهاَ حاجةَ
ة َحالَهذهَنبذٌةَمختصرةَلسيرةَالكاتبَاألدبية،ََأيَ وابداعاتهَفالَعالقةَلهاَبالنصَالمدروسَعلىََ

َوهيَاآلتيَ:

َ

َ

 االسمَالصريح:َسالمَمحمدَذنونَعليَالعكيدي. ❖
ولةَ.االسمَاألدبي:َسالمَ ❖  الغز 
 .1974مواليدَسميل/َدهوكَ ❖
 يسكنَمدينةَالموصلَ. ❖
 َ.1986مدرسةَسميلَاالبتدائيةَللبنينَ ❖
 1989متوسطةَسميلَللبنينََ ❖
 َ.1990اعداديةَسميلَالمختلطةََ ❖
 .1991اعداديةَالزهورَللبنينََ ❖
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 .1996جامعةَالموصلَ/كليةَالتربية/َقسمَاللغةَالعربيةَ ❖
 َ.1996العربيةَوآدابهاَحاصلَعلىَبكالوريوسَفيَاللغةَ ❖
 َ.1999حاصلَعلىَماجستيرَفيَالشعرَالعباسيََ ❖
 َ.2002حاصلَعلىَدكتوراهَفلسفةَفيَاألدبَالعربيَ ❖
الموصل،َ ❖ بجامعةَ االنسانيةَ للعلومَ التربيةَ كليةَ فيَ العربيَ األدبَ فيَ )بروفيسور(َ أستاذَ

 العراق.
 اختصاصَاألدبَالعربيَ. ❖
التربيةَللعلومَاالنسانيةَبجامعةَالموصلَللعامََََشغلَمنصبَرئيسَقسمَاللغةَالعربيةَفيَكلية ❖

 مَ.2019-2020
 َ.1999ه"/232-132عنوانَرسالةَالماجستيرَ"البداوةَفيَالشعرَالعباسيَ ❖
 .2002دراسةَتأويلية"ََ/َ-عنوانَأطروحةَالدكتوراهَ"َالرفضَفيَشعرَأبيَتماَم ❖
 لهَمقاالتَونصوصَمنشورةَفيَعدةَمجالتَوصحف. ❖
 جريدةَالحدباء. ❖
 ينوىَ.جريدةَن ❖
 جريدةَفتىَالعراقَ. ❖
 مجلةَالمعرفةَالسورية. ❖
 صدرَله: ❖
جمالياتَالرفضَفيَالشعرَالعربيَمقاربةَتأويليةَفيَشعرَابيَتم ام،َدارَمجدالويَللنشرَ .1

 .2014والتوزيع،َعم ان،َاألردن،َالطبعةَاألولىَ،
النقاَد .2 منَ مجموعةَ معَ باالشتراكَ اإلبداعي،َ زنكنةَ الدينَ محييَ عالمَ فيَ نقديةَ َنظراتَ

 َ.2010ي،َالسليمانية،َيَانيوالباحثين،َمطبعةََب
القصصي،ََ .3 شعالنَ سناءَ إبداعَ فيَ والداللةَ والرؤىَ التشكيلَ مقارباتَفيَ التخييلَ فضاءاتَ

 َ.2012باالشتراكَمعَمجموعةَمنَالنقاد،َمؤسسةَالور اقَللنشرَوالتوزيع،َعم انَاألردن،َ
4. ََ العباسي، األدبَ فيَ دراساتَ والمنهجَ دارَالنصَ الباحثين،َ منَ مجموعةَ معَ باالشتراكَ

 َ.2013مجدالويَللنشرَوالتوزيع،َعم ان،َاألردن،
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فيَآفاقَالنصَالقصصيَمقارباتَالهويةَوالنصَوالتشكيلَعندَفرجَياسين،َباالشتراكَمعََ .5
 َ.2014مجموعةَمنَالنقاد،َ

 َ.2014َتراتيلَالوداعَ،َمجموعةَنصوصَنثريةَ،َدارَالرشادَ،َلبنانَ،َبيروتَ،َ .6
للطباعةَََو .7 نونَ دارَ َ، شعريةَ مجموعةَ الركونَ تعرفَ الَ مناخاتَ منَ نصوصَ الكتمَ جعَ

 َ.2018َوالنشرَوالتوزيع،َ
الموصلََ–عطبَالذاكرةَ)َروايةَ(َالطبعةَاألولىَوالثانيةَدارَنونَللطباعةَوالنشرَ،َالعراقَ .8

 م2017َََ
وزيعَ،َسوريةَ،َعطبَالذاكرةَ)َروايةَ(َطبعةَجديدةَدارَتموزَديموزيَللطباعةَوالنشرَوالت .9

 م2019ََََدمشقَ
 مَ.2019ََبغدادَ،ََ–ظاللَبالَأجنحةَ)َروايةَ(َ،َدارَبراءَللنشرَوالتوزيعَ،َالعراقَ .10
مرافئَ)َالتيهَ(َ،َمجموعةَشعريةَ،َدارَتموزَديموزيَللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،َسوريةََ .11

 َم2020ََ،َدمشقَ
للطبا .12 ديموزيَ تموزَ دارَ بلورَهشَ،َمجموعةَشعريةَ،َ عةَوالنشرَوالتوزيعَ،َقمرَمنَ

 مَ.2021َََسوريةَ،َدمشقَ

َلهَبحوثَمنشورةَفيَالمجالتَالعراقيةَ:

 .2005َََالحوارَسمةَفنيةَفيَشعرَعليَبنَالجهمَ،َمجلةَالتربيةَوالعلمَ،َ .1
 .2005َََداللةَاللونَفيَشعرَأبيَتمامَ،َمجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةَ،َ .2
 2006ََفلسفةَالسفرَفيَشعرَأبيَتمامَ،َمجلةَالتربيةَوالعلمَ،َ. .3
4. َ، الموصلَ دراساتَ مركزَ َ، موصليةَ دراساتَ مجلةَ َ، الطائيَ تمامَ أبيَ شعرَ فيَ الموتَ

2007ََ. 
رَعليَبنَالجهمَ،َالمؤتمرَالعلميَالتربويَالحضورَوالغيابَقراءةَفيَإحدىَسجني اتَالشاع .5

 .2008َََالرابعَ،َكليةَالتربيةَللبناتَ،َجامعةَتكريتَ،َ
َ،َمجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةَ،ََ .6  .2012ََالسخريةَفيَشعرَابنَمي ادةَالمر ي 
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إيقاعَالزمنَالسرديَفيَخمرياتَأبيَنواسَ،َمشتركَمعَحسينَأحمدَعباويَ،َمجلةَالتربيةََ .7
 َ.2013َعلمَ،َوال

المرجعياتََ .8 فيَ مقاربةَ التوحيديَ حي انَ ألبيَ والمؤانسةَ اإلمتاعَ كتابَ فيَ الفكاهيَ الخطابَ
 .2013َوالداللةَ،َمجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةَ،ََ

 شاركَفيَمؤتمراتَعدةَداخلَالعراقَوَخارجهَ.ََ ❖
 أشرفَعلىَالعديدَمنَطلبةَالماجستيرَوالدكتوراهَ.ََ ❖
 ناقشَالعديدَمنَرسائلَالماجستيرَوأطروحاتَالدكتوراهَ. ❖

َ

َالمبحثَاالوَل

َ)عتبة َالعنوان(

َوال:َالعنوان،َالمفهومَوالداللة:أ

غرىََ َمكتوبَأدبيَكانَأمَغيرهَيشكلَب ْنية َص  َنصٍّ َالعنوانَفيَأي  منَالبدهيَالقولَأن 
لقارئَوتفتحَآفاقَتفكيرهَفيَالولوجَالىَعالمَالنصَوأسراره،َومنَهناَجاءَاهتمامََتجذبَعنايةَا

َالكت ابَوالق راءَوالنق ادَبالعنوانَوتسييدهَعلىَعتباتَالنصَالمصاحبةَ.

َالباحثينَفيَكتابةَبحوثهمَفيَالوقوفَعندَحدودَالمصطلحََيالَضيرَانَنس رَمعَعرف 
ََ من بالرغمَ واصطالحا ،َ َ لغةَ  )العنوان(االدبي،َ مفهومَ عنَ كتبَ ماَ بكثرةَ واعترفنا َ (ََ*)ََيقينناَ

يهَسنقتصدَفيَكالمناََودالالتهَفيَالدراساتَالنقديةَالحديثةَالغربيةَوالعربيةَعلىَحدَسواءَوعل
َظرهَالقارئَالحصيف.َتماَيجيزَلناَالشروعَفيَدراستهَوهوَالَشكَاالهمَوهوَماَيَنعلىَداللتهَب

 العنوانَلغًة:َ .1

(َفتشيرَالىَمعنىََجاءَفيَلسانََ ن ن  (،َ)عنا(،َاماَ)ع  ن ن  العربَانَالجذرَاللغويَهوَ)ع 
َ(1)الظهورَواالعتراض،َفيَحينَتشيرَ)ع ن ا (َالىَمعنىَالقصدَواالظهار

 

َ-:انتجتهَالمكتبةَاالدبيةَالنقديةَفيَمفهومَالعنوانَوداللتهينظر:َاهمَماَ(*) 
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ََ) ن  ْنوان(،َوي قال:)ع ن و  (َالك ت ابَبالضم،َهيَاللغةَالفصيحة،َوقدَيكسرَفيقالَ)ع  و)ع ْنو ان 
َ(1َ)الكتابَواالسمَ)َالعنوان(.

 العنوانَاصطالحًاَ: .2

كريفالََ شارلَ ذكرهَ ماَ اهمهاَ ولعلَ اصطالحا ،َ العنوانَ تعريفاتَ وتشاكلتَ تعددتَ
(CH.GRivelَبقوله)للَم عنى،َيسعىََ:َالعنوانَمرجعَيتضمنَفيَداخلهَالعالمةَوالرمز،َمكثفا َ

للمعنىَالذيَيريده ،َويعدَالنواةَالمتحركةَالتيَيخيطَبهاَالمؤلفَنسيجََََالكاتبَفيهَاثباتَقصدهَ 
َتساؤال َيجيبَعنهَالنص. َ(2َ)النص،َوهوَعلىَوفقَهذاَالمعنىَيعدُّ

التيََ اللسانيةَ العالماتَ منَ مجموعةَ َ( انه:َ الىَ للعنوانَ تعريفهَ فيَ )ليوهوك(َ وذهبَ
َ(3َ)َالجمهورَالمقصودَبالقراءة(.َوت غرَييمكنَانَتدرجَعلىَرأسَنصَلتحدده،َوتدلَعلىَمحتواهَ

َثانيًا:َوظائفَالعنواَن

القارئََ العتبةَاالولىَوالحافزَاالولَالذيَيجذبَ ويشدهَللغوصَالَشكَانَالعنوانَهوَ
َ)جيرارَجينيت( النص،َولعل  1ََ)ََفيَاعماقَ العنوانَفيَاربعةَعناصرََ( ابدعَحينَحددَوظائفَ

َمهمةَيقفَعندهاَشغفَالقارئَوهي:َ

 

:1ََ،1988ََوالتطور(،َمحمدَعويس،َمكتبةَاالنجلوَالمصرية،َالقاهرة،َطََأة(َالعنوان:َفيَاالدبَالعربيَ)النش1)
20.َ 

الثقافة2) دارَ حليفي،َ شعيبَ العربية(َ الروايةَ فيَ )دراساتَ التأويلَ وبناءَ العتباتَ فيَ العالماتَ هويةَ الدارََ(َ َ،
ََ.1َ،2005َ:12البيضاء،َالمغرب،َط

ََ.1ََ،2002َََ:34(َقراءاتَفيَالشعرَالعربيَالحديث،َبشرىَالبستاني،َدارَالكتابَالعربي،َبيروت،َلبنان،َط3)
للعلومَناشرون،َمنشوراتََج(َعتباتَ)جيرار4ََ) العربيةَ الدارَ المناص(،َعبدالحقَبلعابد،َ الىَ النصَ ينيتَمنَ

ََ.1َ/2008َ:67الجزائر،َطاالختالف،َ
312َ-310َ/10،َمادةَ)عنن(و)عنا(:َينظر:َلسانَالعرب ( 1)
هجرية،َدارَالرسالة/666ََسنةََََبكرَبنَعبدالقادرَالر ازيَالمتوفى،َمحمدَبنَأبيََ(َوينظرَ:َمختارَالصحاح 1)

459َ-458ََ:1983َ،الكويت،َ)د.ط(
)2(  Look; production Del’interet Romanesque, Moution 1973:166 

رَالثقافةََصدارتَقصَإعتباتَالكتابةَ)َبحثَفيَمدونةَمحمدَصابرَعبيدَالنقدية،َد.َسوسنَالبياتي،َمنََ(3ََ)
ََ.2012َ:25َ/1،َطوالفنونَفيَصالحَالدين



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

 

170 
 

1. ََ الكتبَالتعَيالوظيفة يميزهَعنَ لمؤلفهَ أسما َ للنصَ الكاتبَ ي عطيَ التيَمنَخاللهاَ ينية،َ
 االخرىَلهَأوَلغيرهَ.

لتيَتهتمَبفكرةَالكتابَومضمونهَأوَبنوعهَأوَبكالهماََالوظيفةَالوصفية:َوهيَالوظيفةَا .2
 معا .

الكاتبَ .3 التيَيستعملهاَ الطريقةَ اوَ تعتمدَعلىَاالسلوبَ الوظيفةَااليحائية:َوهيَوظيفةَ
 لإليحاءَبمستوىَالكتاب،َوهيَوظيفةَفنيةَغيرَمباشرةَبامتياز.

 لكتابَأوَبقراءتهَ.الوظيفةَاالغرائية:َوفيهاَيسعىَالكاتبَالىَاغراءَالقارئَباقتناءَا .4

َثالثًا:َأنواعَالعنوانََ

 :الرئيسالعنوانَ .أ

،ََالرئيَسليسَثمةَتقسيمَثالثَللعنوانَفيَكلَاالعمالَاالبداعيةَالسرديةَسوى:َالعنوانََ
َعيةَ.والعنواناتَالفَر

َالعتبةَاالولىَالتيَيقفَعندهاَنظرَالقارئَوهوَيتفحصَالنصَالرئيسأماَالعنوانََ ،َفي عدُّ
الميثاقََ الَوهوَ اهتمامَكيفَ اي ماَ الكاتبَ بهَ يهتمَ العنوانَ وهذاَ الغالف،َ االبداعيَعلىَصفحةَ
الحقيقيَبينهَوبينَالقارئَالحاذق،َلذاَيسعىَالكاتبَالىَتبريزهَوالتفننَفيَخطه َحجما َوتشكيال ََ

َالسلطةَالمركزيةَالعلياَالتيَينضويَبداخلهاَكلََوتكثيفا َللمعن ىَالحقيقيَفيَمخيلته،َفالعنوانَيعدُّ
فجعلهَ)عطبَالذاكرة(َوماََََالرئيسمتاهاتَالمخيلةَالسردية،َوقدَابدعَالغزولةَفيَعنوانَروايتهََ

يحملَهذاَالعنوانَفيَطياتهَمنَدالالتَايحائيةَوطاقةَتعبيريةَمنَخاللَدمجَلفظهَ)َالعطبَ(ََ
كَاللفظةَاالستعاريةَبامتيازَفهيَكماَهوَمعروفَتناسبَاالشياءَالماديةَالفيزيائيةَوالميكانيكيةََتل

اضافهاَالىَذاكرةَاالنسانَالمأزومَفيَخضمَهذهَالحياةَََولكنهََفضال َعنَالكهربائيةَااللكترونية
فمن بهَفيَجسدهَ يصابَ ماَ اعظمَ وذاكرتهَ االنسانَفيَعقلهَ يصيبَ الذيَ فالعطبَ ذََالصعبة،َ

الغزولةَويخطفَعقلَالقارئَلسبرَمكنونَالروايةَوغايتها.َفكيفَيستطيعََََي طالعناالوهلةَاالولىََ

 

دارََون،َالناياَللدراساتَوالنشرَوالتوزيعََبهشألكََا(َينظر:َنقالَعنَ:َالعنوانَفيَالروايةَالعربية،َدراسةَعبدالم1)
ََ.20-1َ،2011َ:19،َطاراساتَوالنشرَوالتوزيعَدمشق/سوريمحاكاةَللد
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االنسانَالعيشَبذاكرةَمعطوبةَاتعبتهاَااليامَوالظروفَالصعبةَحتىَتكادَالَتقوىَعلىَاستيعابََ
َالواقعَالذيَيعيشهَالكاتب.

الىَعال للدخولَ المفتاحَاالولَ بمثابةَ الروايةَ الرواية،َفهذهَالصياغةَغيرََكانَعنوانَ مَ
واغرائهََ للقارئَ وجذبَ تواصلَ حالةَ ايجادَ خاللَ منَ للروايةَ خاصةَ جماليةَ اعطتَ المألوفةَ
يتمَعلىَاساسهماَايصالَافكارََ اف قا َواسعا َوخياال َخصبا َ القراءةَبشغف،َلكيَيضمنَ بمواصلةَ

َالكاتبَلقرائهَ.

 العنواناتَالفرعيةَ)العتباتَالداخلية( .ب

كاتَب شغفا ََََيعتمدَ ويعضمهاَ روايتهَ بهاَ يطرزَ داخليةَ عنواناتَ ايجادَ الىَ الروايةَ
بالتفاصيلَالتيَتعدَحلقةَالوصلَبينَالعنوانَوتفاصيلَالرواية،َوتبقىَالعنواناتَالفرعيةَالمعينََ

ََ العنوان معَ جنبَ الىَ جنبا َ يسيرَ الذيَ منََالرئيسالخصبَ بالرغمَ الفرعيةَ العنواناتَ ويبقىَ َ،
االح سردَ فيَ ََاهميتهاَ العنوان بشيخهاَ قيستَ ماَ اذاَ اهميةَ اقلَ بهََََالرئيسداثَ تستهديَ الذيَ

َوتكملَالمشوارَمعه.

واذاَماَوقفناَعندَالعنواناتَوالعتباتَالداخليةَلروايةَالغزولةَنجدهاَمتنوعةَبتنوعَالتجربةََ
يةَللكاتب،َوجاءتَمناسبةَلمحتوىَفصولَالرواية،َوقدَبدأهاَالغزولةَبفصلَبالَعنوانََ علىََالح 

غيرَعادتهَفيَالفصولَالالحقةَوماَكانَذلكَاالَبقصديةَمنهَفقدَيصعبَعلىَاالنسانَتسميةََ
االشياءَلعظمهاَفيَنفسهَولحجمَالتجاربَالتيَخاضهاَفيهاَوماَتركتهَمنَذكرياتهَجميلةَبقىََ
متسقاَ  التسميةَ اهمالَ يأتيَ وقدَ عنوان،َ ايَ منَ خالياَ الفصلَ جاءَ لذاَ الروايةَ نهايةَ حتىَ ََأثرهاَ

ولعلَ الفصلَ تسميةَ أغفلتَ التيَ الذاكرةَ عطبَ عنَ ناجما َ بوصفهَ الرئيسَ والعنوانَ ومتناغما َ
الكاتبَلمَيشأَانَيثبتهَألنهَبدأَالفصلَبمنتصفَالصفحةَالتيَتصدرتهاَعتبةَاالستهاللَوهيََ

لةََهاَالقارئَبماَيدورَفيَخلجاتَنفسهَوتكمنَاهميةَهذهَاالستهالتتاحيةَالمكتنزةَالتيَفاجأَفياالف
َفيَاضفاءَجماليةَللروايةَفضال َعنَجذبهاَللقارئَواغرائهَبمواصلةَالقراءة.

وقدَيكونَالكاتبَتعمدَاسقاطَالعنوانَعنَهذاَالفصلَالذيَتحدثَفيهَعنَحبهَاالولَ
الضائعَ)سارة(َالذيَطالماَبحثَعنهَفيَكلَالنساءَالتيَعرفهنَوخاضَمعهنَتجاربَعاطفية،ََ
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اقل وهوَ مقتضبا َ الفصلَ َ)ََوجاءَ الصفحاتَ حيثَعددَ منَ الفصل6ََََالفصولَ وجاءَ صفحات(َ
يضعَالعنوانََََ–ابََكعادةَالكتَ ََ-الثانيَمنَالروايةَبعنوانَ)رمادَالفراشة(َواغلبَالظنَانَالكاتَب

ويستخلصهَمماَجاءَفيَفصله،َوكانَذلكَفيَاثناءَحديثهَعنَسارةَحبهَاالسطوريَاالولَالذيََ
َلنَيتكرر.

تستحيلَالىَاجنحةَفراشةَتخشىَانَت مسكهاَبيديكَكيَالَيتناثرََ)ماَاقسىَالذاكرةَحينََ
كلَ فيَ يدويةَ قنبلةَ مثلَ الذاكرةَ وتتشظىَ نضارتها،َ فتفتقرَ اصابعكَ بينَ اجنحتهاَ رمادَ

ََ(1)االتجاهات(.

نعمَلقدَاستحالهَذاكرتهَفأصبحتَمحبوبتهَكالفراشةَبنعومتهاَورقتها،َالَيستطيعَتذكرهاََ
بت االلمَ اليهَ يعودَ الَ كلََكيَ فيَ قنبلةَ مثلَ مخيلتهَ فيَ وتتشفىَ الجماليةَ قيمتهاَ وتفقدَ ذكرهاَ

َاالتجاهاتَ.

فيَحينَجاءَالفصلَالثالثَمنَ)عطبَالذاكرة(َتحتَعنوانَ)وهجَالسنواتَالضائعة(َ
وفيهَيتحدثَالراويَعنَسنواتَعجافَعاشهاَالراويَمعَحبيبتهَسارةَفيَالسنواتَالتيَاعقبتََ

الشعوَب عدوةَ قبلَ منَ العراقَ معينةََََغزوَ طائفيةَ سياسيةَ صراعاتَ منَ عنهَ نتجَ وماَ امريكاَ
َالكاتبَفيَاختيارهَعنوانَالفصل)َوهجَالسنواتَالضائعة(َفجاءََ ف ق  وفقدانَاالمنَواالمان،َلقدَو 

َالعنوانَملخصا َوم كتنرا َللمعنىَالحقيقيَالمثبوثَفيَصفحاتَالفصل.َ

االحَز وخزَ َ( بعنوانَ فكانَ الروايةَ منَ الرابعَ الفصلَ التيََاماَ للمعاناةَ امتداٌدَ وهوَ َ) انَ
عاشهاَالراويَفيَظلَالظروفَالمزريةَالتيَتعيشهاَالموصلَمنَضياعَلالمنَواالستقرارَوكثرةََ
منه،ََ الخالصَ كبيرَ سجنَ فيَ المدينةَ اهلَ منَ جعلتَ التيَ الكونكريتيةَ والحواجزَ السيطراتَ

في االحزانَ وتستمرَ الراهنةَ الظروفَ عنَ فضال َ الكاتبَ معاناةَ جديدةََََوتستمرَ عاطفيةَ تجربةَ
وبحثَعنَحبَجديدَينسيهَحبهَلسارة،وكانَهذهَالمرةَمعَهدىَالتيَتحبهَويحبهاَولكنهَالَيريدََ
علىََ وحزنهَ البائسةَ المدينةَ علىَ ح زنهَ نفسه،َ فيَ االحزانَ وتتداخلَ ترغب،َ كماَ منهاَ الزواجَ

قةَعنوانَالفصلَمعََ)هدى(َالتيَيحبهاَوالَيريدَانَيقتلَحبهَبزاوجهَمنها،َوخيرَمنَيجسدَمطاَب

 

ََ.16عطبَالذاكرة:ََ(1)
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مضمونهَقولهَوهوَيختتمَفصلهَالحزينَ:َ"َوحزاتَالحزنَتلسعناَكلماَشب تَنيرانَالتذكر،َبراكينََ
عبثا ََ احاولَ البعيد،َ الىَ هارباَ اصابعيَ بينَ منَ يلوذَ شيءَ كلَ داخلي،َ فيَ انفجرتَ الذاكرةَ

َ(1َ)َاالمساكَبتالفيفَالذكرىَولكنَمنَدونَجدوى".

سَفجاءَبعنوانَ)َعالمَعلىَبواباتَالوهمَ(َوفيهَيصورَالكاتبَأم اَعنوانَالفصلَالخام
مرحلةَمهمةَمنَحياتهَوهيَااليامَاالخيرةَقبلَتحريرَالموصلَمنَالغرابيبَالسود،َحيثَعادتَ
الحياةَالىَالمدينةَبخطواتَوئيدة،َويصفَتلكَالمرحلةَالتيَطالَانتظارهاَللخالصَمنَالواقعَ

كانَيعيشهاَكلَمنَبقىَمنَاهلها،َلمَتكنَاالَوهما َفيَالخالصَالمريرَوالمأساةَالحقيقيةَالتيََ
التجاربَ فكلَ سارة(،َ َ( الحبيبَ فقدانَ علىَ الحزنَ يلعنهاَ التيَ والنفسَ الغربيةَ للروحَ الحقيقيَ

َالعاطفيةَالتيَجاءتَبعدهاَلمَتستطعَانَتنسيهَحبهَاالزليَلها،َفماَهيَإالَأوهام.

تحولَت ذاكرتيَ توجعني....َ ذاكرتيَ وخزاتَََ"سارةَ علىَ َ تقتات  مفترسةَ ذئبةَ الىَ
َليَدونا َعنَكلَالنساء...َوهاَهيََ َكنت  َوحدك  َسراجَالروح،َفانت  الذكرى...َسارةَستظلينَانت 
الروحََ َ لك  سارةَ َ... المعطوبةَ ذاكرتيَ تالفيفَ فيَ المتغلغلَ عطركَ وحيَ علىَ تعتاشَ ذاكرتيَ

َتغنىَ....سارة". َ(2َ)َتهفوَوبك 

خيرَليل خ صَبهَالكاتبَحياتهَالبائسةَالتيَسعىَفيهاَالحصولَعلىََويأتيَالفصلَالسادسَواأل
لمَيقعََ المتكررة،َولكنَ العاطفيةَ تجاربهَ المعشوقات،َوفيَكلَ بينَ حبَضائعَبحثَعنهَكثيرا َ

َفيماَينسيهَحبهَاالسطوريَلسارةَ.

الضائعتينََ عينيكَ عنَ َ ألفتش  جديدٍَّ َ رحيلٍّ عنَ البحثَ ثانيةَ َ عدت  جديد،َ منَ َ عدت  َ"
َفراشة َتستهديَبلظىَنيراني،َوبزفراتَاالنين،َسارةََخلفَاست ارَالسنينَسارةَهلَستعودينَإلي 

هلَستعودينَومعكَكلَمعشوقاتيَالتائهاتَفيَدروبَالراحلين،َنرجس،َضحى،َهدى،َوانية،ََ
اينَاناَ..؟َاينَدروبَالياسمينَ...؟َآهَ..َكمَقاسيةَلمساتَاالنين!َكمَهيَقاتلةَوخزاتَالسنينََ

 

ََ.49:َمَ.َن(1َ)
ََ.62:َعطبَالذاكرةَ(2َ)
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َحتىَتتيهَالذاكرةَفيَصمتَ!!َاكتبيَف وقَشاهدةَقبريَقتيلَالعاشقات،َقتيلَسارة..َحاضرةَأنت 
َفيَالذاكرةَمثلَنارَتأكلَهشيمَااليامَالراحلة" َ.(1َ)َمحطاتَاالنتظارَحاضرةَانت 

الشتاتََ وجعَ وهوَ الكاتبَ يعاينهَ الذيَ الحقيقيَ الوجعَ عنَ لناَ يكشفَ السابقَ النصَ
يعانهَمنذَانَفارقََ الذيَ الكاتبََوالتشظيَ انتقاهاَ التيَ العنواناتَ القولَبشأنَ الىَ سارةَنخلصَ

ووضعهاَليلخصَتجاربهَالعاطفيةَالمتكررةَالتيَباءتَجميعهاَبالفشل،َانهاَجاءتَلتمثلَفصولَ
واحدَمأزوومَحزين،ََ بعنقَاالخرَويسيرَمعهَفيَخطَ يأخذَ عنوانَ وكلَ تمثيال َحقيقيا ،َ الروايةَ

فيَفصلهَاالولَفكانَبالَعنوانَيحملَفيَطياتهَكلَالمعانيََََفمنذَالوهلةَاالولىَاوقفناَالكاتَب
َوااللفاظَالتيَلمَتستطعَانَتكشفَعنَمكنونَالكاتبَوهواجسهَوأحزانهَ.

والمتأملَفيَعنواناتَالفصولَالفرعيةَالتيَتعدَُّعتبةَللفصولَوفيَعددَصفحاتهاَيجدَ
َهناكَتناسقا َبينَالعنوانَوبينَعددَالصفحاتَالتيَجاءَبهاََ الفصل،َفعلىَسبيلَالمثالَجاءَأن 

الفصلَاالولَفيَالروايةَمنَدونَعنوانَولمَتتجاوزَصفحاتهَالستَصفحاتَولكنَماَاشتملتهََ
أفقََ التساعَ مفتوحا َ المجالَ يتركَ الكاتبَ جعلَ المعنىَ فيَ تكثيفَ منَ القليلةَ الصفحاتَ هذهَ

ا لفصولَ مبسطَ مخططَ يأتيَ وفيماَ الرواية،َ فصولَ بقيةَ كانتَ وهكذاَ عددَالقارئ،َ معَ لروايةَ
َصفحاتها:َََ

َ

َ

َ

َ

َعددَصفحاتَهَعنوانَالفصَلََت
َصفحاَت6ََجاءَمنَدونَعنوان1َََ
َصفحات7َََرمادَالفراشة2ََ

 

ََ.93:ََمَ.َن(َ 1)
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َصفحَة19َََوهجَالسنواتَالضائعة3َََ
َصفحَة13َََوخزَاالحزان4َََ
َصفحة13َََََعالمَعلىَبواباتَالوهم5َََ
َصفحة33َََََوجعَالشتاَت6َ
 

ََ السابق المخططَ فيَ الفصل،َوالمتأملَ صفحاتَ عددَ معَ العنوانَ مناسبةَ بوضوحَ يتبينَ
فالفصلَاالخيرَوهوَاطولَالفصولَجاءَشامال َألوجاعَالكاتبَوآالمه،َفالفراشةَالتيَاستحالتََ
رمادا َولظاهاَواالحزانَالتيَوحزتهَفيَحياته،َفضال َعنَاالوهامَالتيَعاشهاَإليجادَحبَبديلَ

َشتاتا َالَتنفكَتنتهيَ.لمعشوقتهَسارةَكلَذلكَسببَلهَاوجاعا ََو

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َالمبحثَالثانَي
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َ)َعتبةَالغالفَ(

النصيةََ العتباتَ أهمَ الظهرَ(َ الوجهَ(َوالخلفيَ)َ بشقيهَاالماميَ)َ الكتابَ يعدَُّغالفَ
المصاحبةَلنصَالكتابَسواءَكانَالنصَابداعيا َادبيا َاوَعلميا َتطبيقيا ،َفالَمناصَمنهَوالَيتركََ
أمره،َفمنذَانَوجدَالكتابَقديما َصاحبَالغالفَبمصراعيهَصفحاتَالنصَالمكتوبَيظمهاَبينََ

َنحهَمعززا َلهاَوحارسا َلدنوهاَمنَذهنَالقارئَوتفكيره.َجوا

ْصنَمنيعَ حرصَالقدماءَممنَخبرواَالكتبَبكلَانواعهاَواشكالها،َانَيكونَلصفحاتهاَح 
منَالتلفَوالضياعَفجعلواَلهاَاغلفةَمنَجلدَالحيوانَاوَمنَالورقَالمضغوطَالمقوى،َولمَيتركََ

محتواهَواسما َلمؤلفه.َوبمرورَالزمنَومعَالتطورَالعلميََالغالفَفارغا َمنَدونَانَيحملَعنوانا َل
والتكنلوجيَاصبحَلغالفَالكتابَاهميةَوغايةَيسعىَاليهاَالناشرونَويجعلونهاَمنَاولوياتَنشرَ

َكتبهم.

 الغالفَاالمامي:ََ .1

امرينََ منَ يخلوَ انَ يمكنهَ الَ القارئَ عندهاَ يقفَ التيَ االولىَ العتبةَ بوصفهَ الغالفَ
تغناءَعنهماَمهماَكانَالمكتوب،َاولهماَعنوانَالكتابَويليهَاسمَالمؤلف،َمهمينَالَيمكنَاالس

فيََ مكانهاَ لتأخذَ متأخرةَ جاءتَ اخرىَ معلوماتَ اليهَ اضيفتَ الزمنَ وبمرورَ الغالفَ انَ غيرَ
صفحةَالغالفَمنَمثلَتحديدَجنسَالمكتوبَونوعه،َفضال َعنَدارَالنشر،َفضال َعنَالصورََ

َيةَالتيَتداعبَالقارئَوتحفزهَوتشوقهَالقتناءَالكتابَوقراءته.َ)الفوتوغرافية(َوالرسومَالتشكيل

لسانية،ََ معطياتَ منَ تشملهَ ماَ بكلَ عندهاَ فسنقفَ بحثنا،َ موضوعَ الروايةَ غالفَ اماَ
بخطََ العنوانَ جاءَ الذاكرة(،َ )عطبَ العنوانَ هوَ عندهَ نقفَ ماَ واولَ بصرية،َ وتشكيلية،َ لغوية،َ

المعروفةَعندَالخطاطينَوجاءَالعنوانَمبرزا َوبحجمَفاقَماََتجاريَالَيمتَبصلهَألنواعَالخطوطَ
مكتوبَعلىَصفحةَالغالفَويبدوَانَالعنوانَبحجمهَوالوانَخطهَ)االسود(َلمَيأتيَاعتباطاَفماََ
كانَزيادةَحجمهَاالَتبريزا َلهَاماَلونَالخطَ)االسود(َفهوَداللةَعلىَالذاكرةَالمعطوبةَالحزينةََ

َانَفقدَدأبَالناشرونَعلىَجعلهَاكبرَحجما َألهميتهَ.المتعبة،َاماَحجمَخطَالعنَو
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التشكيليةََ اللوحةَ منَ جزءَ ليغطيَ اليمينَ منَ الغالفَ صفحةَ اعلىَ العنوانَ تصدرَ
منََ حجما َ اقلَ مزركشَ بخطَ الغالفَ صفحةَ اسفلَ وبالتحديدَ فجاءَ الروائيَ اسمَ اماَ ويظللها.َ

لفَالصريحَمنَدونَلقبَعلميََالعنوانَوجاءَبلونَيحاكيَلونَالعنوانَاالسود،َوجاءَاسمَالمَؤ
ولة(،َومنَالجديرَبالذكرَانَبعضَالكتابَالحديثينََ ولكنهَمشفوعا َباللقبَالمعرفيَاالدبيَ)الغز 
ورفعََ بنفسهمَ اعتدادا َ ذلكَ يكونَ وربماَ الكتابَ صفحةَ اعلىَ فيَ اسماءهمَ يضعونَ والمعاصرينَ

َشانها.ََ

ََ فجاءت المكتوب،َ بالجنسَ تعريفَ دونَ الغالفَ صفحةَ َ تأت  اعلىََلمَ فيَ روايةَ كلمةَ
صفحةَالغالفَجهةَاليسارَباللونَاالحمر،َوالقارئَالمتأملَللروايةَيجدَانَاللونَاالحمرَالذيَ
صيغهَبهَتجنيسَالروايةَجاءَمحاكيا َلقضيتينَمهمتين،َاالولىَهيَالحبَالضائعَلسارة،َواماََ

َاالخرىَفهيَالعذابَوالحزنَالمبكيَدما َلفقدانَالحبيب.

ََ ان الكاتبَ الطبعََاثرَ سنةَ ذكرَ معَ ثانية(َ )طبعةَ ذكرهَ الغالفَ صفحةَ فيَ يثبتَ
(،َوقدَيكونَذلكَرغبةَمنهَفيَالكشفَعنَأهميةَروايتهَونفادَطبعتهاَاالولىَفجعلهاَفي2018ََ)

 صفحةَالغالفَعلىَعكسَماَنجدهَفيَورودهاَداخلَالكتابَاوَفيَصفحةَالغالفَالخلفي.

المساحة احتلتَ التيَ التشكيليةَ اللوحةَ بدايةََََبقيةَ االمامية،َ الغالفَ صفحةَ منَ االكبرَ
فيََ تتدخلَ لمَ الروايةَ طبعتَ التيَ النشرَ دارَ انَ الغالفَ لوحةَ تحليلَ بصددَ واناَ انوهَ انَ اودَ

َتفاصيلَماَجاءَفيَغالفَالكتاب،َفماَجاءَفيَالغالفيينَمنَاختيارَالكاتبَحصرا .

روائيَالغزولةَعلما َانََاللوحةَالتشكيليةَالتيَتربعتَفيَصفحةَالعنوانَهيَمنَاختيارَال
(َ سنةَ منذَ منجزهَ رسمتهَا2012اللوحةَ بتوقيعَ فيهاَ موثقَ وهذاَ انََََ(*)(َ ليَ يبدوَ الذيَ ولكنَ

الروائيَاطلعَعليهاَووجدهاَتتوافقَفيَمضمونهاَوتشكيلهاَهواجسهَوتداعبَوجدانهَفيَروايتهََ
رَغورهاَقريبا َمنََالسيماَانَاللوحةَتحملَعنوانَقناعَالطائفية،َولكنَسنقفَعندَاللوحةَونسب

َفكرةَالروايةَواحداثها.

الكثيرَمنَ احشائهاَ تحملَفيَ لوحةَحبلهَ الروائيَ اختيرتَمنَ التيَ اللوحةَ انَ الَشكَ
َالمعانيَوالحكايات،َوسنحاولَاستقرائهاَواستنطاقهاَومقاربتهاَ.
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وجدانَ معَ اشتركتَ كثيرةَ دالالتَ تجمعَ لوحةَ هيَ التشكيلية،َ االماميةَ الغالفَ لوحةَ
فهيَلوحةَتتوسطهاَصورةَأمرأةَتحملَفيَوجههاَكلَالذكرياتَالجميلةَمنَبيوتَومأذنََالكاتبََ

وقبابَوطيور،َفعلىَالجانبَااليمنَمنَاللوحةَطائرانَيسيرانَمبتعدانَعنَبعضهما،َيبينَمنََ
صفحاتَ طولَ علىَ أنفكَ ماَ الذيَ البطلَ شخصيةَ يمثلَ وهوَ أضخمَ كونهَ ذكٌرَ أنهَ أحدهماَ

سارة،َنرىَالطائرَالمذكورَانفا َيصوبَالنظرَالىَثالثةَطيورَصغيرةََالروايةَيبحثَعنَحبيبتهََ
َشاردةَمبعدةَعنهَقسرا َيسعىَالطائرَللوصولَاليهاَ.

ذلكََ غالفَ فيَ ترتسمَ اطفاليَ صورَ األزلي،َ بالحزنَ المشحونهَ كلماتيَ اليَ "عادتَ
َشيءَفيَهذهَالحياةَسوىَانَاحتضنَتلكَالزهراتَالثالَث ،َانَاشمَالعالم،َلمَيعدَيعنينيَاي 

َ(1)َعبيرَالوردَفيها(.

فيَ تختزنانَ فالعينانَ ترىَ الَ تكادَ التشكيليةَ اللوحةَ علىَ يتوسطَ الذيَ الوجهَ مالمحَ
داخلهماَكلَالماضيَوكأنَالوجهَينظرَالىَاشخاصَمجهولينَيلوحَاحدهمَبيدهَالىَذلكَالوجهََ

َبكلَتضاريسهَعبرَالزمانَوالمكان.

 

َ)*(َد.َهناءَعبدالخالق،َوهيَفنانهَتشكيليةَواكاديميةَجامعيةَتسكنَفيَلبنان
56َعطبَالذاكرة:َ(َ 1)
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 الغالفَالخلفيََ .2

الغالفَالخلفيَللروايةَفكانتَبيضاءَنقيةَكسابقتهاَاالمامية،َومشتملةَعلىََأم اَصفحةََ
ثالثةَاشياءَالَرابعَلهاَوهي:َ)صورةَفتوغرافية(َللكاتبَصغيرةَبحجمَالصورةَالتيَتوضعَفيََ
المستمسكاتَالثبوتيةَلالحوالَالشخصيةَذاتَخلفيةَبيضاءَكالتيَتريدهاَدائرةَاالحوالَالمدينة،َ

اميةَجاءتَخاليةَمنَالبهجةَوالسرور،َتموضعتَفيَالجهةَالعلياَاليمنىَمنََصورةَالكاتبَام
َالغالفَ.

وبعدَالصورةَفيَهذاَالغالفَوفيَوسطَالصفحةَتحديدا َجاءتَكلمةَبحقَالكاتبَمنَ
المشبعََ الخاصَ وعالمهَ الغزولةَ عنَ لتكشفَ جاءتَ االعرجَ واسينيَ الجزائريَ الروائيَ صديقهَ

رةَ)الكتابةَوجعَالوجود(َكانَقدَعلقَبهاَالغزولةَعلىَاحدَمنشوراتَباالوجاعَوالهموم،َبدأهاَبعبَا
الروائيَاالعرجَقبلَاحداثَالموصلَالدمويةَويذكرَالجزائريَفيهاَايضا َماَكانَمنَابناءَالروائيََ
والهلََ والهلهَ للكاتبَ بدعائهَ كلمتهَ واسينيَ ينهيَ ثمَ صورهمَ وبنشرَ بهمَ ولعهَ ومنَ الثالثةَ

َاَباسمه.الموصلَجميعا َثمَيختمه
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جماليةََ فنيةَ بطريقةَ كتبَ وقدَ النشر،َ دارَ عنوانَ اليمينَ جهةَ الصفحةَ اسفلَ فيَ نجدَ
َللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ(َ–)نونَ

 
الحاشيةََ فيَ ويقرأَ الوجهينَ بينَ الغالفَ ويتوسطَ مطبوعا َ جاءَ ماَ اذكرَ انَ انسىَ والَ

َالضيقةَمنَاعلىَالكتابَالىَأسفلهَ

َ
 

 

 

َ
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َ

َ

َ

َالمبحثَالثالث

َالمصاحبةالعتباتَ

 عتبةَاالهداءََ .1

َعملَأدبيَاوَغيرهَمنَإهداءَيتصدرَالنصَبعدَصفحةَالعنوانَوهذاَ الَيكادَيخلوَأي 
االهداءَضرورةَيتنفسَبهاَالكاتبَالصعداءَبعدَرحلةَشاقةَومضنيةَمعَالكتابة،َيذكرَفيهَاالحبهََ

َهمَ.ممنَتربطهَبهمَعالقاتَحميميةَالَيستطيعَأنَيتجاوزهاَعرفانا َووفاءَمنهَل

واالهداءَعموما َيكونَعلىَنوعين،َاالولَاهداءَالعملَالمكتوبَسواءَأكانَنصَأدبيا َأمََ
علميا َأمَتطبيقيا َأوَغيره،َوالثانيَاهداءَنسخةَمنَالعملَالمنجز،َأم اَاهداءَالعملَوهوَموضعََ

كنفهاََاهتمامَالكاتبَفعادةَيجعلهَلخواصهَواقربَالناسَاليهَمنَعائلتهَالصغيرةَالتيَيعيشَفيََ
وربماَيتجاوزهاَالىَالوالدينَسواءَأكاناَعلىَقيدَالحياةَامَفارقاهاَتحيَالثرىَفيجدَالكاتبَنفسهََ

َومنَبابَالوفاءَوالبرَواالحسان،َهاديا َعملهَلهماَبكلَمحبةَوكرامةَوتقديرَ.

ومنَالبدهيَأْنَيبدأَالكاتبَإهداءهَبالشخصيةَاالكثرَأهميةَوتأثيرا َفيهَفيَاثناءَمشوارهَ
الكتابيَخصوصا َوفيَحياتهَعموما ،َثمَيتنقلَفيَاهدائهَمتدرجا َمنَاالهمَالىَاالقلَأهمية،َوقدَ

يرَيكتفيَالكاتبَباهدائهَلشخصَواحدَسواءَكانَحيا َأوَميتا ،َوماَكانَذلكَالتخصيصَوالتقَر
فيَاالهداءَاالَلعظمَالشخصيةَ)المهدىَاليها(،َالتيَجعلتَمنَ)المهدي(َأسيرا َلهاَفيَاالهداءََ
واشهارَالمعروفَوارجاعَالحقَالهله،َاماَفيماَيخصَلغةَاالهداءَواسلوبهَفقدَدأبَالكتابَفيََ

مقصَو كلمةَ فكلَ الكلماتَ واكثارَ لالطالهَ مجالَ فالَ االهداءَ صياغةَ فيَ وتدقيقهمَ دةََاهتمامهمَ
َشائبةََ لذاتها،َوينبغيَأْنَتكونَجزلةَمتينةَمكتنزةَبالمعنىَوالشاعرية،َواسلوبهاَراقيا َالَتشوبهَأي 
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الكاتبََ عالمَ الىَ للولوجَ غليلهَ يشفيَ ماَ عنَ يبحثَ الذيَ المتلقيَ فيَ ووقعهاَ قيمتهاَ منَ تقللَ
َومرجعيتهَ.

يت والَ يتقدمهَ فالَ النشر،َ زمنَ هوَ زمنَ لإلهداءَ انَ بالذكرَ الجديرَ ويبقىََومنَ أخره،َ
َاالهداءَمالزما َللعملَيتصدرَصفحتهَاالولىَبعدَصفحةَالعنوانَفيَالطباعاتَالالحقةَ.

ومنَاالمورَالتيَيطيبَذكرهاَفيَهذاَالمقامَونحنَفيَمعرضَحديثناَعنَاهداءَالعمل،َ
َانَيكونَمطبوعا َومميزا َوواضحا َيتوسطَالصفحةَواقعا َفيَاهتمامَدارَالنشرَ.

َاماَالنوعَالثان يَمنَاالهداءَوتقصدَبهَ)إهداءَنسخة(َمنَالعمل،َوهذاَماَنجدهَعندَجل 
المؤلفينَمنَتوزيعَعددَمنَنسخَالكتابَالىَاالصدقاءَواالحبةَوالزمالءَويتميزَهذاَالنوعَمنَ
االهداءَبأنهَيكونَبخطَيدَالمؤلفَحصرا ،َويكونَفيَالجهةَالعلياَاليسرىَمنَالصفحةَاالولىََ

َو العنوانَ صفحةَ منََبعدَ االهداءَ ومحتوىَ اسلوبَ ويختلفَ العمل،َ اهداءَ صفحةَ قبلَ يتموضعَ
وتقديرهََ ومحبتهَ الكاتبَ موقفَ عنَ يعبرَ لكنهَ جوهريةَ نقطةَ فيَ يتفقَ ولكنهَ آخر،َ الىَ كاتبَ
الصدقائهَوزمالئه،َويشترطَفيَهذاَاالهداءَانَيكونَالمهدىَإليهَشخصا َعاقال َحيا ،َفالَيصحََ

َإهداءَنسخةَلألموات.

َا بعضَ إهداءهَوفيَ فيهاَ يجملَ ادبيهَ عبارهَ نسختهَ فيَ اهدائهَ الكاتبَ يصدرَ الحيانَ
ويدغدغَفيهاَاحاسيسَالمهدىَاليهَومشاعره،َومنَثمَينتقلَفيَاهدائهَمستعمال َعباراتَالتوددَ
منََ شابههاَ وماَ الحبيب،َ اخيَ العزيز،َ الصديقَ الغالي،َ االخَ مثل:َ منَ كثيرةَ وهيَ والتلطفَ

َلمهدىَاليه.عباراتَتوددَوتقديرَوتحببَل

وقبلَالشروعَفيَتحليلَعتبةَاالهداءَالمصاحبةَفيَروايةَ)عطبَالذاكرة(َيجدرَبناَانَ
ننوهَالىَوجودَاهدائينَفيَالروايةَاالولَ)اهداءَالعمل(َوالثانيَ)اهداءَنسخة(،َاماَاهداءَالعملَ

ََ زمنا  المتأخرَ فهوَ نسخةَ اهداءَ واماَ وتنقيحا ،َ والراسخَطباعةَ زمنا َ السابقَ يدا .َفهوَ والمخطوطَ
وسنقفَعندَكلَواحدَمنهماَوعنَماَيحتويهَمنَدالالتَلفظيةَومعنويةَمقصودةَتعمدَايرادهاََ

َمداعبا َفكرَالقارئَواحاسيسهَومشاعرهَ.
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لدنَ منَ واهتماما َ عنايةَ واالكثرَ زمناَ االسبقَ فهوَ َ العملَ اهداءَ عنَ حديثناَ وسنبداَ
الثالثةَمنَرواي الصفحةَ االهداءَفيَ الغزولةَوهوَالكاتب،َجاءَ للروائيَسالمَ الذاكرة(َ ةَ)عطبَ

مبدوءا َكماَهوَمتعارفَبحرفَالجرَ)الى(َالذيَيكونَوسيطا َبينَ)المهدي(َوَ)المهديَاليه(ََ
الروائيَ هوَ االولَ اليهمَ مهديَ شخصياتَ ثالثَ الىَ العملَ اهداءَ ليقسمَ الجرَ حرفَ وجاءَ

ََ زهرات َ( همَ ثانيا َ اليهمَ والمهديَ االعرجَ واسينيَ اوالدهََالجزائريَ بهمَ ويقصدَ الثالث(َ عمريَ
َبالترتيبَنورَومحمدَواحمد،َاماَالقسمَاالخيرَمنَاالهداءَفكانَمنَنصيبَأمهَوأبيه.َ

ليسَبدعا َانَيتقسمَاالهداءَاكثرَمنَم هدىَاليه،َوهذاَماَحصلَفعال َفيَإهداءَ)عطبَ
ال باسمهَ الروائيَ أسمَ صد رَ الغزولةَ انَ يجدَ االهداءَ فيَ المطلعَ فيَالذاكرة(َ المعروفَ صريحَ

االوساطَاالدبيةَفهوَيقصدهَلذاتهَمنَبينَاالفَكت ابَالروايةَالعرب،َثمَبعدَذلكَيحددَجنسيتهََ
لهذاَ مدينَ بانهَ اهدائهَ فيَ ويعترفَ الكتابَ بينَ لشأنهَ تعظيما َ )الكبير(َ يصيغهَ ثمَ )الجزائري(َ

ث الياسمين،َ الذيَوصفهَمنَخاللَقراءةَرواياتهَعلىَدروبَأزهارَ مَيخصهَهوَوحدهَالروائيَ
َبكلَالمحبةَوالمودة.

ثمَي هديَالعملَثانيا َالىَاوالدهَالثالثةَنورَومحمدَوأحمدَفهمَزهراتَعمرهَالثالث،َوفلذةََ
َََكبدهَوماَخرجَبهَمنَهذهَالدنياَالفانية.َواخيرا َالىَ)أميَوأبيَمعَالتحيه(

التسلسليَيقفَحائرا َمتذبذبا َمن بتقسيمَاالهداءَوترتيبهَ الترتيب،َالنَكماَََالمتأملَ هذاَ
ان معروفَ االعرجَََهوَ قدمَ انَ نجدَ ولكنَ فاالدنى،َ باالدنىَ نزوال َ واالحبَ باالعزَ يبدأَ الكاتبَ

واخرَاوالدهَالذينَيحبهمَوالملوعَبهمَهذاَماَتثبتهَروايتهَالتيَبينَايديناَالتيَيمكنناَوصفهاَبأنهاََ
َ)روايةَسيريه(َبامتياز.

مهَفقدَجاءَاالهداءَأبيهََوأوالذيَجاءَمنَنصيبََََ،الهداءاَالقسمَالثالثَواالخيرَمنَامَ أ
َ(1َ)َ..."بيَمعَالتحيةأميََوأَالىَ...َ"تية:َبالصورةَاآَل

الم الخليجيَ المسلسلَ بعنوانَ يذكرناَ ََمتفهوَ )الى َوأعَ التحية(أبيَ معَ ََ*َ)ََميَ انهََ( يبدوَ
َامهَوابيهَ.عالقَفيَذاكرةَالكاتبَمنذَطفولتهَفقدَاستلهمهَالكاتبَوهوَيهديَعملهَالىَ

 

َ.3(َعطبَالذاكرة:1)
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اإَل الثانيَمنَ النوعَ الذاكرة(َفهوَََدهاماَ الذيَجاءَفيَروايةَ)عطبَ الكاتبََإهَداءَ اءَنسخةَمنَ
َلصديقهَكاتبَهذهَاالسطر.َ

ََ نفسه الكاتبَ يدَ بخطَ مكتوبا َ الغالفَ بعدَ االولىَ الصفحةَ فيَ االهداءَ االخََ"جاءَ
َااليام..َاخوكَحمدَطه..َوهٌجَمنَجمرَالذاكرةَيدفئَرمقأوالصديقَوالحبيبَالدكتورَ

َ(1َ)2018َ"/3َ/11التوقيعَوبعدهَد.َسالمََ

معبرا َوصادقا َومؤكدا َللعالقةَالقويةَالتيَتربطَالكاتبَبصديقهَوزميلهَفيَََجاءَاالهداءَ 
ولةَبثالثَكلماتَتدللَعلىَالمحبةَفلمَتكنَلتجتمعََحمدَطه،َلقدَبدأَالغزَ أالدراسةَالعلياَالدكتورََ

لوالَالمودةَالحقيقيةَالتيَيكن هاَالكاتبَلصديقهَالدكتورَاحمدَطهَثمَََتلكَالكلماتَفيَعبارةَواحدَة
بعبارةَ)َوهٌجَمنَجمرَالذاكرةَيدفئَرمقَااليامَ(َعبارةَمؤثرةَيدغدغََََإليههذهَالتوصيفَللمهديََ

ََظَةيامَالخواليَالتيَعاشاهاَمعا ،َفالذاكرةَحاضرةَمتيقحاسيسَصديقهَللرجوعَالىَتلكَاأَلأفيهاََ
متوهجةَكالجمرَتبعثَالدفأَوالسكينةَفيَالنفوسَالضمئة،َثمَيوثقَاالهداءَزمنا َكماَهوَمعتادََ

َمستقدما َكلمةَ)أخوك(َد.َسالَم

 قََحَ لَ المَ َةَ ب َتَ عَ  .2

ََ(2)"جديدةٌََمعلوماتٌََهَ ن َمََْالفراغَ َدَ عَْب ََوَزيادةَ أََضافةَ إَبالكتابَ َقَ حَ ْلَيَ قَفيَالكتابَ"ماَحَ لَْالمَ 

سوىََ ماَ كلَ َ( باختصارَ عنهاَ القولَ يمكنناَ التيَ النصيةَ العتباتَ مفهومَ منَ انطالقا َ
النص(َفماَيأتيَفيَنهايةَايَكتابَمطبوعَوهوَليسَمنَضمنَالنصَاالصليَيسمىَ)ملحقا (،َ
وهذاَالملحقَالذيَيقصدهَالكاتبَالَيخرجَانَيكونَواحدا َمنَاثنين،َاماَمتمما َومستدركا َلنصَ

يكونَنبذةَعنَالكاتبَاوَلونَمتعلقاَبالكاتبَوالَعالقةَلهَفيَالنصَوحيئذَيتمظهرََالكتابَاوَيك
َمؤلفاتهَاوَكالهماَمعا َ.

 

1َ:َعطبَالذاكرةََ(1)
َلسانَالعرب،َمادةَ)ل،َح،َق(ََ(2)

)*(َمسلسلَكويتيَتربويَمنَتأليفَطارقَعثمانَواخراجَحمديَفريدَوانتاجَمؤسسةَالبدرَلالنتاجَالفني،َبطولةََ
ََ الفنانين منَ بَ النخبةَ االولَ جزئيينَ منَ مكونَ ََكويتيين،َ سنة 1980ََََثَ سنة عرضه1982ََوالثانيَ قدَ كانَ َ،

َ.فيَالدراماَالكويتيةَتلفزيونَالعراقَفيَثمانيناتَالقرنَالماضي،َويعدَالعملَاالكثرَنجاحاَ 
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يمكنَالقولَانَعتبةَالملحقَفيَاحيانَكثيرةَالَسيماَبماَتشملهَمنَمعلوماتَتخصَ
ََالنصَوتفتحَمغاليقهَوتعطيَالقارئَالمتلقيَرغبةَفيَاكتشافَمكنونهاَالمضافَوماَيحملهَمَن

دالالتَتصبَفيَعمقَالنصَوتشريهَهياَفيَالحقيقةَضرورةَملحهَللكاتبَوقدَتتنوعَالمالحقََ
َفتشمل:

هوامشَالنص،َالفهارسَالمرتبة،َالصورَ،َالرسائلَالشخصية،َالمذكراتَوالسيرةَالذاتيةََ
َالعلميةَللكاتب.

العلميةَََ وسيرتهَ الكاتبَ هويةَ عنَ يكشفَ ملحقَ الذاكرةَ عطبَ روايةَ فيَ ايديناَ وبينَ
حرصاَمنهَلنقلهاَالىَالقارئَتعريفاَبنفسهَوبنتجاتَاالدبيةَجاعال َمنهاَجسرا َيصلَمنمَخاللهََ
القارئَالىَعالمَالكاتبَخارجَنصَالرواية،َعلما َانَالعتباتَالمصاحبةَتدرسَمنَاجلَالوقوفََ

غابَذكرهاَفيَالروايةَفتأتيَهياَلتميطَاللثامَمنَعلىَالنصَوتشريهَداللهَوتعبيرا ،ََعلىَامورََ
نفسهََ الكاتبَ احجلَ منَ وجدتَ حقيقتهاَ فيَ هيَ التيَ العتبةَ هذهَ نتجاوزَ انَ يمكنناَ الَ ولكنَ
بالدرجةَاالساس،َفهيَتعدَمخفرا َللقارىَالَسيماَعندماَيقفَعندَسيرةَالكاتبَالذاتيةَواالبداعيةََ

يت والالحقةَفضال ََوقدَ السابقةَ واعملهَ لنفسهَ الشهرةَ بدافعَ االبداعيَ نصهَ ويلحقهاَ الكاتبَ عمدهاَ
َعنَانَالسيرةَالعلميةَتكونَموضعَاهتمامَالقارئَالحصيف.

ََ الذاكرة( )عطبَ روايةَ لمؤلفَ والعلميةَ الذاتيةَ السيرةَ ملحقَ منََأجاءَ صفحاتَ ربعَ
حاتَالروايةَنفسهَبينَدفتيَالغالف،َقياسَصفََبالطبعََهَوَوسم(14.5ََسم20ََََالقياسَالصغيرَ)

التيََ مدينتهَ عموما َفيَ الناسَ تعودهَ اجراءَ وهوَ واللقبَ الرباعيَ اسمهَ بذكرَ الكاتبَسيرتهَ بدءَ
يكادَانَيدخلَالتدقيقَاالمنيَفيَكلَمفاصلَحياةَالمواطن،َوربماَذكرهَبهذهَالصيغةَتأكيدا َلماََ

الموصل اهلَ عاشهاَ حقيقيةَ ازماتَ منَ الروايةَ فيَ التكفيريينََََجاءَ بيدَ الموصلَ سقوطَ منَ
َاصحابَالراياتَالسودَالىَيومناَهذا.

انحدرَ التيَ يذكرَمواليدهَوالمحافظةَ الغزولة(َ ذنونَعليَ وبعدَذكرَاسمهَ)سالمَمحمدَ
منهاَ)دهوك(َمنَدونَذكرهَللمدينةَالعربيةَ)سميل(َالتابعةَجغرافيا َللمحافظةَالمذكورةَانفا .َبعدَ

الحا مدينتهَ يذكرَ العلياَذلكَ بشهادتهَ ويبداَ عليهاَ حصلَ التيَ شهاداتهَ يسردَ ثمَ الموصل،َ ليةَ
االدنىََ العلياَ شهادتهَ يذكرَ وبعدهاَ عليها،َ الحصولَ وسنةَ العربيَ االدبَ فيَ )الدكتوراه(َ
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،َولكنَربماَتكون1996ََواخيرا َ)البكالوريوس(َوسنتها1999َََ)الماجستير(َوسنةَالحصولَعليهاَ
تاريخيا َفبدأَبالمتأخرَواخرَالمتقدمَثمَيعودَمنَجديدَيستدكرَلقبهَََةيَرشهادتهَقدَرتبتَبطريقةَمغَا

يَق ماَ ويضعَ العربيَ لالدبَ استاذا َ كونهَ االناالعلميَ باللغةَ َبجبلهاَ ولكنَ عربيََإليزيةَ مالءَ
َ)بروفيسور(.

ثمَيذكرَمؤلفاتهَويبدأَبالمقاالتَوالنصوصَالتيَنشرهاَفيَالصحفَوالمجالتَوالَادريَ
َنتهاَ.اذكرهاَورصَةيلَوَوأكتبَالمطبوعةَالتيَكانَاالجدرَسبقهاَلعظمَقدرهاََولماَقدمهاَعلىَال

معلوماتهاَبشكلَدقيقَاالَانهَلمَيرتبهاَحسبَََاَ وبعدهاَيسردَعنوانَكتبهَالمطبوعةَموثق
الترتيبَالهجائيَالمتعارفَعليهَفيَمنهجَالبحثَاالدبيَولمَيذكرَالطبعةَربماَكنتَطبعةَواحدةَ

َالترتيبَالزمنيَسواءَكانَتصاعديا َامَتنازليا َبالنسبةَلسنةَالنشر.َفحسب،َكذلكَلمَيراعَ 

لمجالتَالعراقيةَثمَيذكرَعبارةَ)شاركَفيَبعدَذلكَيذكرَفيَملحقهَبحوثهَالمنشورةَفيَا
مؤتمراتَعدةَداخلَالعراقَوخارجه(َاالَانهَلمَنجدَفيَبحوثهَعنواناتَلبحوثَشاركَفيهاَفيَ

َمؤتمراتَخارجَالعراقَواخيرا َيذكرَاشرافهَومناقشتهَللعديدَمنَالرسائلَواالطاريحَالجامعيةَ.
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