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سالمَالغزولَةَ َ
َ
العَتَبَاتََالنَصَيَةَفيَروايةََ(َعطبََالذاكرةَ)َلَ
بَ
َاحمدَطهَاحمدَشعي َ
كليةَاآلدابَ/قسمَاللغةَالعربي َة َ
(َقدمَللنشرََ2021/11/8قبلَللنشرَفيََ َ)َ2021/12/َ12

ملخصَالبحثََ َ:
الغزولَةَ  َ،منَ حيثَ
تناولَََالبحثَََالوقوفَََعند العَتَبَاتَََالنَصَيَةَ فيََروايةَََ(َ عطبَََالذاكرةَ )ََلسالمَ َ
مفهومهاَوداللتهاَوأنواعهاَوغاياتهاَالمقصودةَمنَلدنَكاتبَالروايةَ،وقد َشملَ َالبحث َتمهيداَ َ َوثالثةَمباحثَ ،أماَ
التمهيدَفقدَتناولَالعتباتَلغةَوإصطالحاَفضالَعنَملخصَالروايةَوسيرةَالكاتبَاألدبيةَ،ثمَجاءَالمبحثَاالولَ
ليقفَعندَعتبةَالعنوانَومفهومهَووظائفهَونوعيهَ،أماَالثانيَفجاءَفيَعتبةَالغالفَبمصراعيهَاألماميَوالخلفيَ،
وعرضَالمبحثَالثالثَ،العتباتَالمصاحبةَالمتمثلةَفيَاالهداءَبنوعيهَ(إهداءَالعملَ،إهداءَنسخةَ)َ،فضالَعنَ
عتبةَالملحقَ.وقدَخلصَالبحثَبعدةَنتائجَأهمها َعتبةَالعنوانَالعتبةَاالولىَالتيَوضعها َالكاتب َأمامناَببنيتهاَ
الصغرىَ المكونةَ منَ كلمتينََ،أضيفتََاالولىَ الىَ الثانيةَ فجاءَ العنوانَ معب ارَ عنَ ذاكرةَ االنسانَ المأزومَ وماَ
يعانيهَفيَظلَالظروفَالصعبةَالتيَمرَبهاَالعراقَبعد َاإلحتاللَاالمريكيَعموماَوسقوطَالموصلَعلىَيدَ
الغرابيبَ السودَ خصوصا َ.ثمَ جاءتَ العنواناتَ الفرعيةَ مكملةَ للعنوانَ الرئيسَ فيَ وصفهاَ المأساةَ الحقيقيةَ
للشخصيةَالرئيسةَفيَالروايةَالتيَيبدوَلناَانَهاَروايةَسيريةَبامتيازَ،فضالَعنَعتبةَالغالفَوماَتحملهَمنَ
دالالتَتحاكيَمحتوىَالروايةَومضمونهاَ،كذلكَالعتباتَالمصاحبةَمنََإهداءَمفعمَبالحنينَ،العاطفةَ .
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Textual thresholds in Salem AL-Ghazoulah’s novel “The
َ Ashes of Memory”
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َ Faculty of Arts/ Department of Arabic Language

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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َ

التمهيدَ َ:
أوالًَ:العتباتَ،لغةًََ،وإصطالحاًَ َ:

أسكفةَ البابَ التيَ توطأ َ،وقيل َ:العتبة َ:العلياَََ،والخشبةَ التيَ فوقَ االعلىَ:
*ََلغ ًَة َ:العتبةَ ْ َ:
تَ(َ .)1
الحاجبَ،واألسكفةَ:السفلىَ،والعارضتانَ:العضادتانَوالجمعَ:عتبَوعتبا َ

*َإصطالحاًَ:لعلَاقدمَماَوصلَاليناَفيَمفهومَ(العتبةَ)َ،ماَجاءَفيَحديثَنبيناَ َمحمدَ(صلىَ
هللاَ عليهَ وسلم) َ،الذيَ راوهَ االمامَ البخاريَ فيَ صحيحه(َََ) 2منَ حديثَ عبدهللاَ ابنَ عباسَ
(رضىَ هللاَ عنه)َ منَ قصةَ أبيَ األنبياءَ سيدناَ ابراهيمَ (علىَ نبيناَ وعليهَ افضلَ الصالةَ
والسالم)َفيَ زيارتهَلزوجةَولدهَاسماعيلَ(َعليهَالسالمَ)َاالولىَثمَزوجتهَالثانيةَوماَكانَ
من َرسالتهَلولدهَانَيسرحَاالولىَالتيَكناهاَ بـَ(العتبةَ) َ،وأنَيبقيَعلىَزوجتهَالثانيةَالتيَ
تزوجهاَ بعدَ تسريحهَ لالولى َ،فكنىَ الزوجةَ بـَ (العتبة) َ،فالزوجةَ عتبةَ الدارَ وس ُّرَ استق اررهَ
وسعادتهَ .
ثمَ توالىَ مفهومَ العتبةَ عبرَ السنين َ،حتىَ دخلَ فيَ الدراساتَ النقديةَ الحديثة َ،فجعلهَ
الكاتبَمصباحاَيستضاءَبهَللدخولَالىَافكارَالكاتبَالتيَيلمحَبهاَماَسوىَنصهَاالبداعيَ،
فيستعينَ بدالالتَ موازيةَ لنصهَ منَ غالفَ وصورَ وعنواناتَ وعتباتَ اخرىَ الَ تقلَ أهميةَ عنَ
النصَاألصليَلتفتحَمغاليقهَوأس اررهَوتدخلَفيَعوالمهَالخفيةَ َ.
أماَ أعالمَ النقدَ الحديثَ الغربيونَ والعربَ فقدَ أكثرواَ التنظيرَ عنَ المصطلحَ االجنبيَ
( َ)paratexteوكلَ أخذَ يؤسسَ ويفصلَ ويحددَ ماَ يقعَ تحتَ هذاَ المصطلحَفضالَ عنَ وضعَ
(َ ) 1لسانَالعربَ ،لإلمامَالعالمةَأبيَالفضلَجمالَالدينَمحمدَبنَمكرم َابنَمنظورَ ،االفريقيَالمصريَ،دارَ
صادرَ/بيروت،طَ،َ1،2000مادةَعتبَ 576َ/1َ:
(َ ََ)2كتابَ بدءَ الوحي َ،صحيحَ البخاري َ،محمدَ اسماعيلَ بنَ ابراهيمَ البخاري َ،دارَ الشعب َ/القاهرة َ،طَ1
(1407هـَ1987َ-م)َ،رقمَالحديثَ(َ .َ177/4َ:َ)3364

(*)ََمنهاَ علىَ سيبلَ المثال َ:النصَ المحيط َ،المناص َ،النصَ المرافق َ،النصَ المحاذي َ،الملحقَ النصيَ،
النصوصَالمحاذيةَ،مرفقاتَالنصَ،لوازمَالنصَ،اهدابَالنصَ )َ.........َ،
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المصطلحاتَ المقابلةَ له َ،وبعدَ استقراءَ ماَ كتبهَ النقادَ فيَ إشكاليةَ المصطلح َ،ارتأيناَ انَ نبينَ
خالصةَ ماَ جاؤواَ بهَ علىَ صعيدَ المصطلحَ منَ مسمياتَ اجرائيةَ تحاكيَ المصطلحَ الغربيَ،
فضالَعنَذلكَماَتشملهَهذهَالعتباتَمنَالنصَاالدبيَ َ.
أماَعلىَصعيدَالمصطلحَ،فقدَظهرتَلناَفيَالساحةَالنقديةَاالدبيةَمصطلحاتَكثيرةَ
(*) َتحاكيَوتشاكلَالمعنىَالحقيقيَ بــَ(َ)paratexteعلىَوفقَفهمَ وادراكَالكتَابَ والباحثينَ،
ويرىَالبحث َان َمصطلحَ(العتبات َ،والنصَالموازي)َهماَاقربَالمصطلحاتَاالدبيةَ،وكلَماَ
ٍّ
ادفَالىَحدَماَ،ماَيتضمنهَالمصطلحانَالمذكورانَآنفاَ،اماَبخصوصَماَتشملهَ
سواهماَيكادَير
العتباتَ فكانَ الحديثَ موسعاَ وقدَ استغرقَ بعضهمَ فيَ تفاصيلَ االشياءَ التيَ تندرجَ ضمنَ
َأنَيذكرَماَاتفقَعليهَالنقادَ،منَاشياءَمنظورةَتعدَعتباتَللنصَ
العتباتَ،وقدَإرتأىَالبحث ْ
االبداعيَوهيَاالتيََ :

(العنوانََالرئيس َ،العنواناتَ الفرعية َ،الغالفَ الخارجيَ بماَ يحملهَ منَ رسومَ وزخارفَ،
االهداءَ،الهوامشَ،المالحقَ،مقدمةَالناشرَ،التعريفَبالمؤلف)َ َ.
ثانياًَ:ملخصَالروايةَ :
ليسَ منََاالنصافَ انَ يختزلَ العملَ االبداعي َ،فيَ سطورَ فذلكَ قتلَ لألبداعَ وتشويهَ
للنص َ،ولكنَ قدَ يكونَ التلخيصَ بلسماَ يلوذَ بهَ قارئَ البحثَ الختزالَ الوقتَ فيَ عصرَ يتسمَ
بالسرعة َ،و(عطبَ الذاكرة)ََ(َََ) 1راويةَ تدورَ احداثهاَ فيَ مدينةَ الموصلَ الحبيبةَ مكاناَ فيَ ظلَ
سقوطَالموصلَبيدَالغرابيبََالسودَ زماناَفيرويَ كاتبهاَقصتهَ العاطفيةَ مخضبةَبتلكَ الظروفَ
الصعبةَالتيَعاشتهاَالمدينةَ،ويبدأَالراويَسردهَلألحداثَمعتمداَذاكرتهَفيَاسترجاعَالماضيَ
وحبهَ االولَ مذَ كانَ طفال َ،وتتداعىَ االحداثَ وتكثرَ التجاربَ العاطفيةَ بحثاَ عنَ ٍّ
حبَ ضائعَ
يحاولَ أنَ يجدهَ فيَ أكثرَ منَ فتاة َ،ناصباَ أمامَ عينهَ وقلبهَ عشقهَ االبديَ لفتاةَ أحالمهَ (سارة)َ
المعشوقةَالمثاليةَالتيَكلماَدخلَفيَتجربةَتذكرهاَوحنَىَاليهاَ،وتصبحَشخصيةَالبطلَالراويَ
لالحداثَشخصيةَنفسيةَذاتَفراغَعاطفيَكبيرَ،يكنفهاَالحزنَالشديدَوالتمردَعلىَالواقعَالمريرَ

()1عطبَالذاكرةَ(رواية)َ،سالمَالغزولةَ،دارَنونَللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،طَ .َ2018َ،2
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بكلَ تفاصيله َ،و(عطبَ الَذاكرة)َ روايةَ سيريةَ مفعم ٌةَ بالحبَ الذيَ الَ ينتهيَ باالرتباط َ،السبابَ
ة)َفيَكلَالنساءَفالَيجدهاَ،وفيَداخلهَهمَكبيرَوعاطفةَ
يصنعهاَالكاتبَفهوَيبحثَعنَ(سار
ٌّ
ن َحبيبَمفارقَ،يستحيلَرم ازَللعشقَ والجمالَ،و(عطبَالذاكرة)َروايةَ
التفتأَتحنَُّ َلماَفقدت َم َ
تفسرَبامتيازَالشخصيةَالمضطربةَعاطفياَوالمتشظيةَبينَالماضيَوالحاضرَ .
ثالثاًَ:سيرةَالغزولةَاالدبيةَ َ:
لمَأشأَألوردَفيَبحثيَهذاَسيرةَالكاتبَلعدةَأمورََ،أولهاَانَالكاتبَفيَمقتبلَالعمرَ
وامامهَ الكثيرَ ليكملَ تجربتهَ االدبية َ،أالَ أنَ األمرَ الذيَ جعلنيَ أكتبَ سيرتهَ االدبية َ،هوَ أنهَ
أوردهاَفيَروايتهَملحقةَفيَنهايتهاَ،وقدَوجدتهاَتنقصَعماَهيَفيَالحقيقةَ،وحرصاَمنيَأنَ
أوفيهاَ حقهاَ ومستحقهاَ منَ المعلوماتَ التيَ تهمَ القارئ َ،جاءتَ هذهَ االسطرَ ملخصةَ وموثقةَ
لسيرتهَاالدبيةَ،أماَاالمرَالثانيَ،فهوَيعودَليَكونيَممنَيرىَانَسيرةَالكاتبَالذاتيةَ واالدبيةَ
الََحاجةَ لورودهاَ فيَ البحثَ االكاديميَ فالبحثَ يدورَ علىَ نصَ الكاتبَ فحسبَ أماَ سيرتهَ
وابداعاتهَفالَعالقةَلهاَبالنصَالمدروسَعلى َأيَةَحالَهذهَنبذةٌَمختصرةَلسيرةَالكاتبَاألدبيةَ،

وهيَاآلتيََ :
َ
َ

❖ االسمَالصريحَ:سالمَمحمدَذنونَعليَالعكيدي.
❖ االسمَاألدبيَ:سالمَالغزولةَ.
❖ مواليدَسميلَ/دهوكَ.1974
❖ يسكنَمدينةَالموصلَ.
❖ مدرسةَسميلَاالبتدائيةَللبنينَ.َ1986
❖ متوسطةَسميلَللبنينَ1989
❖ اعداديةَسميلَالمختلطةَ.َ1990
❖ اعداديةَالزهورَللبنينَ.1991
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❖ جامعةَالموصلَ/كليةَالتربيةَ/قسمَاللغةَالعربيةَ.1996
❖ حاصلَعلىَبكالوريوسَفيَاللغةَالعربيةَوآدابهاَ.َ1996
❖ حاصلَعلىَماجستيرَفيَالشعرَالعباسيَ.َ1999
❖ حاصلَعلىَدكتوراهَفلسفةَفيَاألدبَالعربيَ.َ2002
❖ أستاذَ (بروفيسور)َ فيَ األدبَ العربيَ فيَ كليةَ التربيةَ للعلومَ االنسانيةَ بجامعةَ الموصلَ،
العراق.
❖ اختصاصَاألدبَالعربيَ.
❖ شغلَمنصبَرئيسَقسمَاللغةَالعربيةَفيَكليةَالتربيةَللعلومَاالنسانيةَبجامعةَالموصلَللعامَ
2020-2019مَ.
❖ عنوانَرسالةَالماجستيرَ"البداوةَفيَالشعرَالعباسيَ232-132ه".َ1999/
❖ عنوانَأطروحةَالدكتوراهَ"َالرفضَفيَشعرَأبيَتماَمَ-دراسةَتأويلية"ََ.2002/
❖ لهَمقاالتَونصوصَمنشورةَفيَعدةَمجالتَوصحف.
❖ جريدةَالحدباء.
❖ جريدةَنينوىَ.
❖ جريدةَفتىَالعراقَ.
❖ مجلةَالمعرفةَالسورية.
❖ صدرَله:
 .1جمالياتَالرفضَفيَالشعرَالعربيَمقاربةَتأويليةَفيَشعرَابيَتمامَ،دارَمجدالويَللنشرَ
والتوزيعَ،عمانَ،األردنَ،الطبعةَاألولىَ.2014،
 .2نظراتَ نقديةَ فيَ عالمَ محييَ الدينَ زنكنةَ اإلبداعي َ،باالشتراكَ معَ مجموعةَ منَ النقاَدَ
والباحثينَ،مطبعةََبنيَاييَ،السليمانية.َ2010َ،
 .3فضاءاتَ التخييلَ مقارباتَفيَ التشكيلَ والرؤىَ والداللةَ فيَ إبداعَ سناءَ شعالنَ القصصيَ،
باالشتراكَمعَمجموعةَمنَالنقادَ،مؤسسةَالوراقَللنشرَوالتوزيعَ،عمانَاألردن.َ2012َ،
 .4النصَ والمنهجَ دراساتَ فيَ األدبَ العباسيََ،باالشتراكَ معَ مجموعةَ منَ الباحثين َ،دارَ
مجدالويَللنشرَوالتوزيعَ،عمانَ،األردن.َ2013،
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 .5فيَآفاقَالنصَالقصصيَمقارباتَالهويةَ والنصَ والتشكيلَعندَفرجَياسينَ،باالشتراكَمعَ
مجموعةَمنَالنقاد.َ2014َ،
 .6تراتيلَالوداعََ،مجموعةَنصوصَنثريةََ،دارَالرشادََ،لبنانََ،بيروتَ.ََ2014َ،
َ .7وجعَ الكتمَ نصوصَ منَ مناخاتَ الَ تعرفَ الركونَ مجموعةَ شعريةَ  َ،دارَ نونَ للطباعةَ
والنشرَوالتوزيع.ََ2018َ،
 .8عطبَالذاكرةَ(َروايةَ)َالطبعةَاألولىَوالثانيةَدارَنونَللطباعةَوالنشرََ،العراقَ–َالموصلَ
َ2017مَ
 .9عطبَالذاكرةَ(َروايةَ)َطبعةَجديدةَدارَتموزَديموزيَللطباعةَ والنشرَ والتوزيعََ،سوريةََ،
دمشقََ2019مَ
.10

ظاللَبالَأجنحةَ(َروايةَ)ََ،دارَبراءَللنشرَوالتوزيعََ،العراقَ–َبغدادََ2019َ،مََ.

.11

مرافئَ(َالتيهَ)ََ،مجموعةَشعريةََ،دارَتموزَديموزيَللطباعةَوالنشرَوالتوزيعََ،سوريةَ

َ،دمشقَََ2020م
.12

قمرَمنَبلورَهشََ،مجموعةَشعريةََ،دارَتموزَديموزيَللطباعةَ والنشرَ والتوزيعََ،

سوريةََ،دمشقََ2021مََ.
لهَبحوثَمنشورةَفيَالمجالتَالعراقيةََ :
 .1الحوارَسمةَفنيةَفيَشعرَعليَبنَالجهمََ،مجلةَالتربيةَوالعلمََ.َ2005َ،
 .2داللةَاللونَفيَشعرَأبيَتمامََ،مجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةََ.َ2005َ،
 .3فلسفةَالسفرَفيَشعرَأبيَتمامََ،مجلةَالتربيةَوالعلمََ2006.َ،
 .4الموتَ فيَ شعرَ أبيَ تمامَ الطائيَ  َ،مجلةَ دراساتَ موصليةَ  َ،مركزَ دراساتَ الموصلَ َ،
َ.َ2007
 .5الحضورَوالغيابَقراءةَفيَإحدىَسجنياتَالشاعرَعليَبنَالجهمََ،المؤتمرَالعلميَالتربويَ
الرابعََ،كليةَالتربيةَللبناتََ،جامعةَتكريتََ.َ2008َ،
 .6السخريةَفيَشعرَابنَميادةَالمريََ،مجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةََ.َ2012َ،
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 .7إيقاعَالزمنَالسرديَفيَخمرياتَأبيَنواسََ،مشتركَمعَحسينَأحمدَعباويََ،مجلةَالتربيةَ
والعلمَ.ََ2013َ،
 .8الخطابَ الفكاهيَ فيَ كتابَ اإلمتاعَ والمؤانسةَ ألبيَ حيانَ التوحيديَ مقاربةَ فيَ المرجعياتَ
والداللةََ،مجلةَجامعةَتكريتَللعلومَاإلنسانيةَ.َ2013َ،
❖ شاركَفيَمؤتمراتَعدةَداخلَالعراقَوَخارجهََ.
❖ أشرفَعلىَالعديدَمنَطلبةَالماجستيرَوالدكتوراهََ.
❖ ناقشَالعديدَمنَرسائلَالماجستيرَوأطروحاتَالدكتوراهَ.
َ
المبحثَاالو َل َ
(عتبةَالعنوان) َ
أوالَ:العنوانَ،المفهومَوالداللةَ :
منَالبدهيَالقولَأنَالعنوانَفيَأي ٍّ
َنصَمكتوبَأدبيَكانَأمَغيرهَيشكلَب ْنيةَصغرىَ

تجذبَعنايةَالقارئَوتفتحَآفاقَتفكيرهَفيَالولوجَالىَعالمَالنصَ وأس اررهَ،ومنَهناَجاءَاهتمامَ
الكتابَوالقراءَوالنقادَبالعنوانَوتسييدهَعلىَعتباتَالنصَالمصاحبةََ .
الَضيرَانَنسيرَمعَعرفَالباحثينَفيَكتابةَبحوثهمَفيَالوقوفَعندَحدودَالمصطلحَ
ََ( )َ

االدبي َ،لغةََ واصطالحا َ،بالرغمَ منََيقينناَ واعترفناَ بكثرةَ ماَ كتبَ عنَ مفهومَ (العنوان) *

ودالالتهَفيَالدراساتَالنقديةَالحديثةَالغربيةَ والعربيةَعلىَحدَسواءَوعليهَسنقتصدَفيَكالمناَ
علىَداللتهَبماَيجيزَلناَالشروعَفيَدراستهَوهوَالَشكَاالهمَوهوَماَيَنتظرهَالقارئَالحصيفَ َ.
 .1العنوانَلغةًَ:
جاءَفيَلسان َالعربَانَالجذرَاللغويَهوَ(عنن)(َ،عنا)َ،اماَ(عنن)َفتشيرَالىَمعنىَ
الظهورَواالعتراضَ،فيَحينَتشيرَ(عنا)َالىَمعنىَالقصدَواالظهار(َ )1
)*( ينظرَ:اهمَماَانتجتهَالمكتبةَاالدبيةَالنقديةَفيَمفهومَالعنوانَوداللتهَ -:
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و(ع ْنوان)َالكتابَبالضمَ،هيَاللغةَالفصيحةَ،وقدَيكسرَفيقالَ(ع ْنوان)َ،ويقال(:عنون)َ
َ(َ )1

الكتابَواالسمَ(َالعنوان).

 .2العنوانَاصطالحاًَ:
تعددتَ وتشاكلتَ تعريفاتَ العنوانَ اصطالحا َ،ولعلَ اهمهاَ ماَ ذكرهَ شارلَ كريفالَ
(َ)CH.GRivelبقولهَ:العنوانَمرجعَيتضمنَفيَداخلهَالعالمةَ والرمزَ،مكثفاَلل َمعنىَ،يسعىَ
الكاتبَفيهَاثباتَقصدهَ َللمعنىَالذيَيريدهَ،ويعدَالنواةَالمتحركةَالتيَيخيطَبهاَالمؤلفَنسيجَ
ُّ
النصَ،وهوَعلىَوفقَهذاَالمعنىَيعدَتساؤالَيجيبَعنهَالنص.

(َ َ)2

وذهبَ (ليوهوك)َ فيَ تعريفهَ للعنوانَ الىَ انه َ( َ:مجموعةَ منَ العالماتَ اللسانيةَ التيَ
يَالجمهورَالمقصودَبالقراءة).
يمكنَانَتدرجَعلىَرأسَنصَلتحددهَ،وتدلَعلىَمحتواهَوتغر َ

ََ(َ )3

نَ
ثانياًَ:وظائفَالعنوا َ
الَشكَانَالعنوانَهوَالعتبةَاالولىَ والحافزَاالولَالذيَيجذبَالقارئ َويشدهَللغوصَ
فيَاعماقَالنصَ،ولعلَ(جيرارَجينيت) َ(َ )1ابدعَحينَحددَوظائفَالعنوانَفيَاربعةَعناصرَ
مهمةَيقفَعندهاَشغفَالقارئَوهيَ َ:
(َ)1العنوانَ:فيَاالدبَالعربيَ(النشأةَوالتطور)َ،محمدَعويسَ،مكتبةَاالنجلوَالمصريةَ،القاهرةَ،طَ:1988َ،1
.َ20

( َ) 2هويةَ العالماتَ فيَ العتباتَ وبناءَ التأويلَ (دراساتَ فيَ الروايةَ العربية)َ شعيبَ حليفي َ،دارَ الثقافة َ،الدارَ
البيضاءَ،المغربَ،طَ .َ12َ:2005َ،1
(َ)3قراءاتَفيَالشعرَالعربيَالحديثَ،بشرىَالبستانيَ،دارَالكتابَالعربيَ،بيروتَ،لبنانَ،طَ .َ34َ:َ2002َ،1
(َ)4عتباتَ(جيرار َجينيتَمنَ النصَالىَالمناص)َ،عبدالحقَبلعابدَ،الدارَالعربيةَللعلومَناشرونَ،منشوراتَ
االختالفَ،الجزائرَ،طَ .َ67َ:2008َ/1

(1

) ينظرَ:لسانَالعربَ،مادةَ(عنن)و(عنا)َ 312-310/َ10َ:

(َ) 1وينظرََ:مختارَالصحاحَ،محمدَبنَأبيَبكرَبنَعبدالقادرَالرازيَالمتوفىَسنةَ666هجريةَ،دارَالرسالةَ/
الكويت(َ،د.ط)َ 459-458َ:1983َ،

(2) Look; production Del’interet Romanesque, Moution 1973:166

( َ )3عتباتَالكتابةَ(َبحثَفيَمدونةَمحمدَصابرَعبيدَالنقديةَ،دَ.سوسنَالبياتيَ،من ََإصدارتَقصرَالثقافةَ
والفنونَفيَصالحَالدينَ،طَ .َ25َ:2012/َ1
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 .1الوظيفةََالتعَيينية َ،التيَ منَ خاللهاَ يعطيَ الكاتبَ للنصَ أسماَ لمؤلفهَ يميزهَعنَ الكتبَ
االخرىَلهَأوَلغيرهَ.
 .2الوظيفةَالوصفيةَ:وهيَالوظيفةَالتيَتهتمَبفكرةَالكتابَومضمونهَأوَبنوعهَأوَبكالهماَ
معا.
 .3الوظيفةَااليحائيةَ:وهيَوظيفةَتعتمدَعلىَاالسلوبَاوَالطريقةَالتيَيستعملهاَالكاتبَ
لإليحاءَبمستوىَالكتابَ،وهيَوظيفةَفنيةَغيرَمباشرةَبامتياز.
 .4الوظيفةَاالغرائيةَ:وفيهاَيسعىَالكاتبَالىَاغراءَالقارئَباقتناءَالكتابَأوَبقراءتهَ.
ثالثاًَ:أنواعَالعنوانَ َ
أ .العنوانَالرئيس:
سَ،
ليسَثمةَتقسيمَثالثَللعنوانَفيَكلَاالعمالَاالبداعيةَالسرديةَسوىَ:العنوان َالرئي َ
اناتَالفرعيةََ .
َ
والعنو
أماَالعنوانَالرئيسَ،في ُّ
عدَالعتبةَاالولىَالتيَيقفَعندهاَنظرَالقارئَوهوَيتفحصَالنصَ
االبداعيَعلىَ صفحةَ الغالف َ،وهذاَ العنوانَ يهتمَ بهَ الكاتبَ ايماَ اهتمامَ كيفَ الَوهوَ الميثاقَ
الحقيقيَبينهَوبينَالقارئَالحاذقَ،لذاَيسعىَالكاتبَالىَتبريزهَ والتفننَفيَخطهَحجماَوتشكيالَ
ُّ
انَيعدَالسلطةَالمركزيةَالعلياَالتيَينضويَبداخلهاَكلَ
وتكثيفاَللمعنىَالحقيقيَفيَمخيلتهَ،فالعنو
متاهاتَالمخيلةَالسرديةَ،وقدَابدعَالغزولةَفيَعنوانَروايته َالرئيس َفجعلهَ(عطبَالذاكرة)َوماَ
يحملَهذاَالعنوانَفيَطياتهَمنَدالالتَايحائيةَوطاقةَتعبيريةَمنَخاللَدمجَلفظهَ(َالعطبَ)َ
تلكَاللفظةَاالستعاريةَبامتيازَفهيَكماَهوَمعروفَتناسبَاالشياءَالماديةَالفيزيائيةَوالميكانيكيةَ
فضالَعنَالكهربائيةَااللكترونية َولكنه َاضافهاَالىَذاكرةَاالنسانَالمأزومَفيَخضمَهذهَالحياةَ
الصعبةَ،فالعطبَالذيَ يصيبَاالنسانَفيَ عقلهَ وذاكرتهَاعظمَ ماَ يصابَ بهَفيَجسدهَفمنذَ
الوهلةَاالولى َيطالعنا َالغزولةَويخطفَعقلَالقارئَلسبرَمكنونَالروايةَوغايتهاَ.فكيفَيستطيعَ

(َ)1ينظرَ:نقالَعنََ:العنوانَفيَالروايةَالعربيةَ،دراسةَعبدالمالكَأشهبونَ،الناياَللدراساتَوالنشرَوالتوزيعَدارَ
محاكاةَللدراساتَوالنشرَوالتوزيعَدمشق/سورياَ،طَ .َ20-19َ:2011َ،1
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االنسانَالعيشَبذاكرةَمعطوبةَاتعبتهاَااليامَوالظروفَالصعبةَحتىَتكادَالَتقوىَعلىَاستيعابَ
الواقعَالذيَيعيشهَالكاتبَ .
كانَعنوانَالروايةَبمثابةَالمفتاحَاالولَللدخولَالىَعالمَالروايةَ،فهذهَالصياغةَغيرَ
المألوفةَ اعطتَ جماليةَ خاصةَ للروايةَ منَ خاللَ ايجادَ حالةَ تواصلَ وجذبَ للقارئَ واغرائهَ
بمواصلةَالقراءةَبشغفَ،لكيَيضمنَافقاَ واسعاَوخياالَخصباَيتمَعلىَاساسهماَايصالَافكارَ
الكاتبَلقرائهََ .
ب .العنواناتَالفرعيةَ(العتباتَالداخلية)
بََالروايةَ الىَ ايجادَ عنواناتَ داخليةَ يطرزَ بهاَ روايتهَ ويعضمهاَ شغفاَ
يعتمدَ كات َ
بالتفاصيلَالتيَتعدَحلقةَالوصلَبينَالعنوانَوتفاصيلَالروايةَ،وتبقىَالعنواناتَالفرعيةَالمعينَ
الخصبَ الذيَ يسيرَ جنباَ الىَ جنبَ معَ العنوانََالرئيس َ،ويبقىَ العنواناتَ الفرعيةَ بالرغمَ منَ
اهميتهاَ فيَ سردَ االحداثَ اقلَ اهميةَ اذاَ ماَ قيستَ بشيخهاَ العنوانََالرئيسََالذيَ تستهديَ بهَ
وتكملَالمشوارَمعهَ .
واذاَماَوقفناَعندَالعنواناتَوالعتباتَالداخليةَلروايةَالغزولةَنجدهاَمتنوعةَبتنوعَالتجربةَ
الحيةَللكاتبَ،وجاءتَمناسبةَلمحتوىَفصولَالروايةَ،وقدَبدأهاَالغزولةَبفصلَبالَعنوان َعلىَ
غيرَعادتهَفيَالفصولَالالحقةَوماَكانَذلكَاالَبقصديةَمنهَفقدَيصعبَعلىَاالنسانَتسميةَ
االشياءَلعظمهاَفيَنفسهَولحجمَالتجاربَالتيَخاضهاَفيهاَوماَتركتهَمنَذكرياتهَجميلةَبقىَ
متسقاَ
أثرهاَ حتىَ نهايةَ الروايةَ لذاَ جاءَ الفصلَ خالياَ منَ ايَ عنوان َ،وقدَ يأتيَ اهمالَ التسميةَ َ
ومتناغماَ والعنوانَ الرئيسَ بوصفهَ ناجماَ عنَ عطبَ الذاكرةَ التيَ أغفلتَ تسميةَ الفصلَ ولعلَ
الكاتبَلمَيشأَانَيثبتهَألنهَبدأَالفصلَبمنتصفَالصفحةَالتيَتصدرتهاَعتبةَاالستهاللَوهيَ
االفتتاحيةَالمكتنزةَالتيَفاجأَفيهاَالقارئَبماَيدورَفيَخلجاتَنفسهَوتكمنَاهميةَهذهَاالستهاللةَ
فيَاضفاءَجماليةَللروايةَفضالَعنَجذبهاَللقارئَواغرائهَبمواصلةَالقراءةَ .
وقدَيكونَالكاتبَتعمدَاسقاطَالعنوانَعنَهذاَالفصلَالذيَتحدثَفيهَعنَحبهَاالولَ
الضائعَ(سارة)َالذيَطالماَبحثَعنهَفيَكلَالنساءَالتيَعرفهنَوخاضَمعهنَتجاربَعاطفيةَ،
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وجاءَ الفصلَ مقتضباَ وهوَ اقلََالفصولَ منَ حيثَ عددَ الصفحاتَ َ(ََ6صفحات)َ وجاءَ الفصلَ
بَ-كعادةَالكتَابَ–َيضعَالعنوانَ
الثانيَمنَالروايةَبعنوانَ(رمادَالفراشة)َ واغلبَالظنَانَالكات َ
ويستخلصهَمماَجاءَفيَفصلهَ،وكانَذلكَفيَاثناءَحديثهَعنَسارةَحبهَاالسطوريَاالولَالذيَ
لنَيتكررَ .
(ماَاقسىَالذاكرةَحينَتستحيلَالىَاجنحةَفراشةَتخشىَانَتمسكهاَبيديكَكيَالَيتناثرَ
رمادَ اجنحتهاَ بينَ اصابعكَ فتفتقرَ نضارتها َ،وتتشظىَ الذاكرةَ مثلَ قنبلةَ يدويةَ فيَ كلَ
االتجاهات).

(َ )َ1

نعمَلقدَاستحالهَذاكرتهَفأصبحتَمحبوبتهَكالفراشةَبنعومتهاَورقتهاَ،الَيستطيعَتذكرهاَ
كيَ الَ يعودَ اليهَ االلمَ بتذكرهاَ وتفقدَ قيمتهاَ الجماليةَ وتتشفىَ فيَ مخيلتهَ مثلَ قنبلةَ فيَ كلَ
االتجاهاتََ .
فيَحينَجاءَالفصلَالثالثَمنَ(عطبَالذاكرة)َتحتَعنوانَ(وهجَالسنواتَالضائعة)َ
وفيهَيتحدثَالراويَعنَسنواتَعجافَعاشهاَالراويَمعَحبيبتهَسارةَفيَالسنواتَالتيَاعقبتَ
بََامريكاَ وماَ نتجَ عنهَ منَ صراعاتَ سياسيةَ طائفيةَ معينةَ
غزوَ العراقَ منَ قبلَ عدوةَ الشعو َ
وفقدانَاالمنَ واالمانَ،لقدَوفقَالكاتبَفيَاختيارهَعنوانَالفصل(َوهجَالسنواتَالضائعة)َفجاءَ
العنوانَملخصاَومكتن ارَللمعنىَالحقيقيَالمثبوثَفيَصفحاتَالفصلَ َ.
امتدادَ للمعاناةَ التيَ
االحزانَ )َ وهوَ
اماَ الفصلَ الرابعَ منَ الروايةَ فكانَ بعنوانَ (َ وخزَ َ
ٌ

عاشهاَالراويَفيَظلَالظروفَالمزريةَالتيَتعيشهاَالموصلَمنَضياعَلالمنَواالستقرارَوكثرةَ
السيطراتَ والحواجزَ الكونكريتيةَ التيَ جعلتَ منَ اهلَ المدينةَ فيَ سجنَ كبيرَ الخالصَ منهَ،
وتستمرَ معاناةَ الكاتبَ فضالَ عنَ الظروفَ الراهنةَ وتستمرَ االحزانَ فيََتجربةَ عاطفيةَ جديدةَ
وبحثَعنَحبَجديدَينسيهَحبهَلسارة،وكانَهذهَالمرةَمعَهدىَالتيَتحبهَويحبهاَولكنهَالَيريدَ
الزواجَ منهاَ كماَ ترغب َ،وتتداخلَ االحزانَ فيَ نفسه َ،حزنهَ علىَ المدينةَ البائسةَ وحزنهَ علىَ
(هدى)َالتيَيحبهاَوالَيريدَانَيقتلَحبهَبزاوجهَمنهاَ،وخيرَمنَيجسدَمطاَبقةَعنوانَالفصلَمعَ

(َ)1عطبَالذاكرةَ .َ16َ:
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مضمونهَقولهَوهوَيختتمَفصلهَالحزينََ"َ:وحزاتَالحزنَتلسعناَكلماَشبتَنيرانَالتذكرَ،براكينَ
الذاكرةَ انفجرتَ فيَ داخلي َ،كلَ شيءَ يلوذَ منَ بينَ اصابعيَ هارباَ الىَ البعيد َ،احاولَ عبثاَ
االمساكَبتالفيفَالذكرىَولكنَمنَدونَجدوى".

ََ(َ )1

أماَعنوانَالفصلَالخامسَفجاءَبعنوانَ(َعالمَعلىَبواباتَالوهمَ)َوفيهَيصورَالكاتبَ
مرحلةَمهمةَمنَحياتهَوهيَااليامَاالخيرةَقبلَتحريرَالموصلَمنَالغرابيبَالسودَ،حيثَعادتَ
الحياةَالىَالمدينةَبخطواتَوئيدةَ،ويصفَتلكَالمرحلةَالتيَطالَانتظارهاَللخالصَمنَالواقعَ
المريرَ والمأساةَالحقيقيةَالتي َكانَيعيشهاَكلَمنَبقىَمنَاهلهاَ،لمَتكنَاالَوهماَفيَالخالصَ
الحقيقيَ للروحَ الغربيةَ والنفسَ التيَ يلعنهاَ الحزنَ علىَ فقدانَ الحبيبَ (َ سارة) َ،فكلَ التجاربَ
العاطفيةَالتيَجاءتَبعدهاَلمَتستطعَانَتنسيهَحبهَاالزليَلهاَ،فماَهيَإالَأوهامَ .
تََالىَ ذئبةَ مفترسةَ تقتاتَ علىَ وخزاتَ
"سارةَ ذاكرتيَ توجعني َ....ذاكرتيَ تحول َ
الذكرىَ...سارةَستظلينَانتَسراجَالروحَ،فانتَوحدكَكنتَليَدوناَعنَكلَالنساءَ...وهاَهيَ
ذاكرتيَ تعتاشَ علىَ وحيَ عطركَ المتغلغلَ فيَ تالفيفَ ذاكرتيَ المعطوبةَ  َ...سارةَ لكَ الروحَ
تهفوَوبكَتغنىَ....سارة".

ََ(َ )2

ويأتيَالفصلَالسادسَ واألخيرَليلخصَبهَالكاتبَحياتهَالبائسةَالتيَسعىَفيهاَالحصولَعلىَ
حبَضائعَبحثَعنهَكثي ارَبينَالمعشوقاتَ،وفيَكلَتجاربهَالعاطفيةَالمتكررةَ،ولكنَلمَيقعَ
فيماَينسيهَحبهَاالسطوريَلسارةََ .
رحيلَ ٍّ
"َ عدتَ منَ جديد َ،عدتَ ثانيةَ البحثَ عنَ ٍّ
جديدَ ألفتشَ عنَ عينيكَ الضائعتينَ
خلفَاستارَالسنينَسارةَهلَستعودينَإليَفراشةَتستهديَبلظىَنيرانيَ،وبزفراتَاالنينَ،سارةَ
هلَستعودينَومعكَكلَمعشوقاتيَالتائهاتَفيَدروبَالراحلينَ،نرجسَ،ضحىَ،هدى َ،وانيةَ،
اينَاناَ..؟َاينَدروبَالياسمينَ...؟َآهََ..كمَقاسيةَلمساتَاالنين!َكمَهيَقاتلةَوخزاتَالسنينَ

نَ .َ49َ:
(َ)1مََ .
(َ)2عطبَالذاكرةََ .َ62َ:
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!!َاكتبيَفوقَشاهدةَقبريَقتيلَالعاشقاتَ،قتيلَسارةَ..حاضرةَأنتَحتىَتتيهَالذاكرةَفيَصمتَ
محطاتَاالنتظارَحاضرةَانتَفيَالذاكرةَمثلَنارَتأكلَهشيمَااليامَالراحلة"ََ(َ .)1
النصَ السابقَ يكشفَ لناَ عنَ الوجعَ الحقيقيَ الذيَ يعاينهَ الكاتبَ وهوَ وجعَ الشتاتَ
والتشظيَالذيَيعانهَمنذَانَفارق َسارةَنخلصَالىَالقولَبشأنَالعنواناتَالتيَانتقاهاَالكاتبَ
ووضعهاَليلخصَتجاربهَالعاطفيةَالمتكررةَالتيَباءتَجميعهاَبالفشلَ،انهاَجاءتَلتمثلَفصولَ
الروايةَ تمثيالَ حقيقيا َ،وكلَ عنوانَيأخذَبعنقَ االخرَويسيرَ معهَفيَ خطَ واحدَمأزوومَحزينَ،
ب َفيَفصلهَاالولَفكانَبالَعنوانَيحملَفيَطياتهَكلَالمعانيَ
فمنذَالوهلةَاالولىَاوقفناَالكات َ
وااللفاظَالتيَلمَتستطعَانَتكشفَعنَمكنونَالكاتبَوهواجسهَوأحزانهََ .
ُّ
عيةَالتيَتعدَعتبةَللفصولَوفيَعددَصفحاتهاَيجدَ
والمتأملَفيَعنواناتَالفصولَالفر
أنَهناكَتناسقاَبينَالعنوانَوبينَعددَالصفحاتَالتيَجاءَبها َالفصلَ،فعلىَسبيلَالمثالَجاءَ
الفصلَاالولَفيَالروايةَمنَدونَعنوانَولمَتتجاوزَصفحاتهَالستَصفحاتَولكنَماَاشتملتهَ
هذهَ الصفحاتَ القليلةَ منَ تكثيفَ فيَ المعنىَ جعلَ الكاتبَ يتركَ المجالَ مفتوحاَ التساعَ أفقَ
القارئ َ،وهكذاَ كانتَ بقيةَ فصولَ الرواية َ،وفيماَ يأتيَ مخططَ مبسطَ لفصولَ الروايةَ معَ عددَ
صفحاتهاَ ََ:
َ
َ
َ
َ
تَ
َ

عنوانَالفص َل َ

عددَصفحات َه َ

َ1

جاءَمنَدونَعنوانَ َ

تَ
َ6صفحا َ

َ2

رمادَالفراشةَ َ

َ7صفحاتَ َ

(َ) 1مََ.نَ .َ93َ:
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َ3

وهجَالسنواتَالضائعةَ َ

َ19صفح َة َ

َ4

وخزَاالحزانَ َ

َ13صفح َة َ

َ5

عالمَعلىَبواباتَالوهمَ َ

َ13صفحةَ َ

َ6

تَ
وجعَالشتا َ

َ33صفحةَ َ

والمتأملَ فيَ المخططَ السابقََيتبينَ بوضوحَ مناسبةَ العنوانَ معَ عددَ صفحاتَ الفصلَ،
فالفصلَاالخيرَوهوَاطولَالفصولَجاءَشامالَألوجاعَالكاتبَ وآالمهَ،فالفراشةَالتيَاستحالتَ
رماداَولظاهاَ واالحزانَالتيَوحزتهَفيَحياتهَ،فضالَعنَاالوهامَالتيَعاشهاَإليجادَحبَبديلَ
لمعشوقتهَسارةَكلَذلكَسببَلهَاوجاعاَ َوشتاتاَالَتنفكَتنتهيََ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يَ
المبحثَالثان َ
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(َعتبةَالغالفَ) َ
ُّ
يعدَغالفَالكتابَبشقيهَاالماميَ(َالوجهَ)َ والخلفيَ(َالظهرَ)َأهمَالعتباتَالنصيةَ
المصاحبةَلنصَالكتابَسواءَكانَالنصَابداعياَادبياَاوَعلمياَتطبيقياَ،فالَمناصَمنهَوالَيتركَ
أمرهَ،فمنذَانَوجدَالكتابَقديماَصاحبَالغالفَبمصراعيهَصفحاتَالنصَالمكتوبَيظمهاَبينَ
جوانحهَمعز ازَلهاَوحارساَلدنوهاَمنَذهنَالقارئَوتفكيرهَ َ.
صنَمنيعَ
حرصَالقدماءَممنَخبرواَالكتبَبكلَانواعهاَواشكالهاَ،انَيكونَلصفحاتهاَح ْ

منَالتلفَ والضياعَفجعلواَلهاَاغلفةَمنَجلدَالحيوانَاوَمنَالورقَالمضغوطَالمقوىَ،ولمَيتركَ
الغالفَفارغاَمنَدونَانَيحملَعنواناَلمحتواهَواسماَلمؤلفهَ.وبمرورَالزمنَومعَالتطورَالعلميَ
والتكنلوجيَاصبحَلغالفَالكتابَاهميةَوغايةَيسعىَاليهاَالناشرونَويجعلونهاَمنَاولوياتَنشرَ
كتبهمَ .
 .1الغالفَاالماميَ:
الغالفَ بوصفهَ العتبةَ االولىَ التيَ يقفَ عندهاَ القارئَ الَ يمكنهَ انَ يخلوَ منَ امرينَ
مهمينَالَيمكنَاالستغناءَعنهماَمهماَكانَالمكتوبَ،اولهماَعنوانَالكتابَويليهَاسمَالمؤلفَ،
غيرَ انَ الغالفَ وبمرورَ الزمنَ اضيفتَ اليهَ معلوماتَ اخرىَ جاءتَ متأخرةَ لتأخذَ مكانهاَ فيَ
صفحةَالغالفَمنَمثلَتحديدَجنسَالمكتوبَونوعهَ،فضالَعنَدارَالنشرَ،فضالَعنَالصورَ
(الفوتوغرافية)َوالرسومَالتشكيليةَالتيَتداعبَالقارئَوتحفزهَوتشوقهَالقتناءَالكتابَوقراءتهَ َ.
اماَ غالفَ الروايةَ موضوعَ بحثنا َ،فسنقفَ عندهاَ بكلَ ماَ تشملهَ منَ معطياتَ لسانيةَ،
لغوية َ،وتشكيلية َ،بصرية َ،واولَ ماَ نقفَ عندهَ هوَ العنوانَ (عطبَ الذاكرة) َ،جاءَ العنوانَ بخطَ
تجاريَالَيمتَبصلهَألنواعَالخطوطَالمعروفةَعندَالخطاطينَوجاءَالعنوانَمبر ازَوبحجمَفاقَماَ
مكتوبَعلىَصفحةَالغالفَويبدوَانَالعنوانَبحجمهَوالوانَخطهَ(االسود)َلمَيأتيَاعتباطاَفماَ
كانَ زيادةَحجمهَاالَتبري ازَلهَاماَلونَالخطَ(االسود)َفهوَداللةَعلىَالذاكرةَالمعطوبةَالحزينةَ
المتعبةَ،اماَحجمَخطَالعنوانَفقدَدأبَالناشرونَعلىَجعلهَاكبرَحجماَألهميتهََ .
َ
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تصدرَ العنوانَ اعلىَ صفحةَ الغالفَ منَ اليمينَ ليغطيَ جزءَ منَ اللوحةَ التشكيليةَ
ويظللها َ.اماَ اسمَ الروائيَ فجاءَ وبالتحديدَ اسفلَ صفحةَ الغالفَ بخطَ مزركشَ اقلَ حجماَ منَ
العنوانَوجاءَبلونَيحاكيَلونَالعنوانَاالسودَ،وجاءَاسمَالم َؤلفَالصريحَمنَدونَلقبَعلميَ
ولكنهَمشفوعاَباللقبَالمعرفيَاالدبيَ(الغزولة)َ،ومنَالجديرَبالذكرَانَبعضَالكتابَالحديثينَ
والمعاصرينَ يضعونَ اسماءهمَ فيَ اعلىَ صفحةَ الكتابَ وربماَ يكونَ ذلكَ اعتداداَ بنفسهمَ ورفعَ
شانهاَ َ.
لمَ تأتَ صفحةَ الغالفَ دونَ تعريفَ بالجنسَ المكتوب َ،فجاءتََكلمةَ روايةَ فيَ اعلىَ
صفحةَالغالفَجهةَاليسارَباللونَاالحمر َ،والقارئَالمتأملَللروايةَيجدَانَاللونَاالحمرَالذيَ
صيغهَبهَتجنيسَالروايةَجاءَمحاكياَلقضيتينَمهمتينَ،االولىَهيَالحبَالضائعَلسارة َ،واماَ
االخرىَفهيَالعذابَوالحزنَالمبكيَدماَلفقدانَالحبيبَ .
اثرَ الكاتبَ انََيثبتَ فيَ صفحةَ الغالفَ ذكرهَ (طبعةَ ثانية)َ معَ ذكرَ سنةَ الطبعَ
(َ،)2018وقدَيكونَذلكَرغبةَمنهَفيَالكشفَعنَأهميةَروايتهَونفادَطبعتهاَاالولىَفجعلهاَفيَ
صفحةَالغالفَعلىَعكسَماَنجدهَفيَورودهاَداخلَالكتابَاوَفيَصفحةَالغالفَالخلفي.
بقيةَ اللوحةَ التشكيليةَ التيَ احتلتَ المساحةََاالكبرَ منَ صفحةَ الغالفَ االمامية َ،بدايةَ
اودَ انَ انوهَ واناَ بصددَ تحليلَ لوحةَ الغالفَ انَ دارَ النشرَ التيَ طبعتَ الروايةَ لمَ تتدخلَ فيَ
تفاصيلَماَجاءَفيَغالفَالكتابَ،فماَجاءَفيَالغالفيينَمنَاختيارَالكاتبَحص ارَ .
اللوحةَالتشكيليةَالتيَتربعتَفيَصفحةَالعنوانَهيَمنَاختيارَالروائيَالغزولةَعلماَانَ
اللوحةَ منجزهَ منذَ سنةَ َ( َ)2012وهذاَ موثقَ فيهاَ بتوقيعَ رسمتهَا(*)ََولكنَ الذيَ يبدوَ ليَ انَ
الروائيَاطلعَعليهاَووجدهاَتتوافقَفيَمضمونهاَوتشكيلهاَهواجسهَوتداعبَوجدانهَفيَروايتهَ
السيماَانَاللوحةَتحملَعنوانَقناعَالطائفيةَ،ولكنَسنقفَعندَاللوحةَونسبرَغورهاَقريباَمنَ
فكرةَالروايةَواحداثهاَ .
الَشكَانَاللوحةَالتيَاختيرتَ منَالروائيَلوحةَ حبلهَ تحملَفيَاحشائهاَالكثيرَ منَ
المعانيَوالحكاياتَ،وسنحاولَاستقرائهاَواستنطاقهاَومقاربتهاََ .
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لوحةَ الغالفَ االماميةَ التشكيلية َ،هيَ لوحةَ تجمعَ دالالتَ كثيرةَ اشتركتَ معَ وجدانَ
الكاتب َفهيَلوحةَتتوسطهاَصورةَأمرأةَتحملَفيَوجههاَكلَالذكرياتَالجميلةَمنَبيوتَومأذنَ
وقبابَوطيورَ،فعلىَالجانبَااليمنَمنَاللوحةَطائرانَيسيرانَمبتعدانَعنَبعضهماَ،يبينَمنَ
ذكرَ كونهَ أضخمَ وهوَ يمثلَ شخصيةَ البطلَ الذيَ ماَ أنفكَ علىَ طولَ صفحاتَ
أحدهماَ أنهَ ٌ

الروايةَيبحثَعنَحبيبته َسارةَ،نرىَالطائرَالمذكورَانفاَيصوبَالنظرَالىَثالثةَطيورَصغيرةَ

شاردةَمبعدةَعنهَقس ارَيسعىَالطائرَللوصولَاليهاََ .
"عادتَ اليَ كلماتيَ المشحونهَ بالحزنَ األزلي َ،صورَ اطفاليَ ترتسمَ فيَ غالفَ ذلكَ
ثَ،انَاشمَ
العالمَ،لمَيعدَيعنينيَايَشيءَفيَهذهَالحياةَسوىَانَاحتضنَتلكَالزهراتَالثال َ
عبيرَالوردَفيها).

َ(َ )1

مالمحَ الوجهَ الذيَ يتوسطَ علىَ اللوحةَ التشكيليةَ تكادَ الَ ترىَ فالعينانَ تختزنانَ فيَ
داخلهماَكلَالماضيَوكأنَالوجهَينظرَالىَاشخاصَمجهولينَيلوحَاحدهمَبيدهَالىَذلكَالوجهَ
بكلَتضاريسهَعبرَالزمانَوالمكانَ .

(*)َدَ.هناءَعبدالخالقَ،وهيَفنانهَتشكيليةَواكاديميةَجامعيةَتسكنَفيَلبنان َ
(َ) 1عطبَالذاكرةَ 56َ:
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 .2الغالفَالخلفيَ
أماَصفحة َالغالفَالخلفيَللروايةَفكانتَبيضاءَنقيةَكسابقتهاَاالماميةَ،ومشتملةَعلىَ
ثالثةَاشياءَالَ رابعَلهاَوهي(َ:صورةَفتوغرافية)َللكاتبَصغيرةَبحجمَالصورةَالتيَتوضعَفيَ
المستمسكاتَالثبوتيةَلالحوالَالشخصيةَذاتَخلفيةَبيضاءَكالتيَتريدهاَدائرةَاالحوالَالمدينةَ،
صورةَالكاتبَاماميةَجاءتَخاليةَمنَالبهجةَ والسرورَ،تموضعتَفيَالجهةَالعلياَاليمنىَمنَ
الغالفَ َ.
وبعدَالصورةَفيَهذاَالغالفَوفيَوسطَالصفحةَتحديداَجاءتَكلمةَبحقَالكاتبَمنَ
صديقهَ الروائيَ الجزائريَ واسينيَ االعرجَ جاءتَ لتكشفَ عنَ الغزولةَ وعالمهَ الخاصَ المشبعَ
باالوجاعَوالهمومَ،بدأهاَبعبَارةَ(الكتابةَوجعَالوجود)َكانَقدَعلقَبهاَالغزولةَعلىَاحدَمنشوراتَ
الروائيَاالعرجَقبلَاحداثَالموصلَالدمويةَويذكرَالجزائريَفيهاَايضاَماَكانَمنَابناءَالروائيَ
الثالثةَ ومنَ ولعهَ بهمَ وبنشرَ صورهمَ ثمَ ينهيَ واسينيَ كلمتهَ بدعائهَ للكاتبَ والهلهَ والهلَ
الموصلَجميعاَثمَيختمهاَباسمهَ .
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نجدَ فيَ اسفلَ الصفحةَ جهةَ اليمينَ عنوانَ دارَ النشر َ،وقدَ كتبَ بطريقةَ فنيةَ جماليةَ
(نونَ–َللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ) َ

والَ انسىَ انَ اذكرَ ماَ جاءَ مطبوعاَ ويتوسطَ الغالفَ بينَ الوجهينَ ويقرأَ فيَ الحاشيةَ
الضيقةَمنَاعلىَالكتابَالىَأسفلهَ َ

َ

َ
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َ
َ
َ
المبحثَالثالث َ
العتباتَالمصاحبة َ
 .1عتبةَاالهداءَ
الَيكادَيخلوَأيَعملَأدبيَاوَغيرهَمنَإهداءَيتصدرَالنصَبعدَصفحةَالعنوانَوهذاَ
االهداءَضرورةَيتنفسَبهاَالكاتبَالصعداءَبعدَرحلةَشاقةَومضنيةَمعَالكتابةَ،يذكرَفيهَاالحبهَ
ممنَتربطهَبهمَعالقاتَحميميةَالَيستطيعَأنَيتجاوزهاَعرفاناَووفاءَمنهَلهمََ .
واالهداءَعموماَيكونَعلىَنوعينَ،االولَاهداءَالعملَالمكتوبَسواءَأكانَنصَأدبياَأمَ
علمياَأمَتطبيقياَأوَغيره َ،والثانيَاهداءَنسخةَمنَالعملَالمنجزَ،أماَاهداءَالعملَوهوَموضعَ
اهتمامَالكاتبَفعادةَيجعلهَلخواصهَ واقربَالناسَاليهَمنَعائلتهَالصغيرةَالتيَيعيشَفي َكنفهاَ
وربماَيتجاوزهاَالىَالوالدينَسواءَأكاناَعلىَقيدَالحياةَامَفارقاهاَتحيَالثرىَفيجدَالكاتبَنفسهَ
ومنَبابَالوفاءَوالبرَواالحسانَ،هادياَعملهَلهماَبكلَمحبةَوكرامةَوتقديرََ .
ومنَالبدهيَأنَيبدأَالكاتبَإهداءهَبالشخصيةَاالكثرَأهميةَوتأثي ارَفيهَفيَاثناءَمشوارهَ
ْ

الكتابيَخصوصاَوفيَحياتهَعموماَ،ثمَيتنقلَفيَاهدائهَمتدرجاَمنَاالهمَالىَاالقلَأهميةَ،وقدَ
التقريرَ
يكتفيَالكاتبَباهدائهَلشخصَ واحدَسواءَكانَحياَأوَميتاَ،وماَكانَذلكَالتخصيصَ و َ
فيَاالهداءَاالَلعظمَالشخصيةَ(المهدىَاليها)َ،التيَجعلتَمنَ(المهدي)َأسي ارَلهاَفيَاالهداءَ
واشهارَالمعروفَ وارجاعَالحقَالهلهَ،اماَفيماَيخصَلغةَاالهداءَ واسلوبهَفقدَدأبَالكتابَفيَ
اهتمامهمَ وتدقيقهمَ فيَ صياغةَ االهداءَ فالَ مجالَ لالطالهَ واكثارَ الكلماتَ فكلَ كلمةَ مقص َودةَ
لذاتهاَ،وينبغيَأنَتكونَجزلةَمتينةَمكتنزةَبالمعنىَوالشاعريةَ،واسلوبهاَراقياَالَتشوبهَأيَشائبةَ
ْ
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تقللَ منَ قيمتهاَ ووقعهاَ فيَ المتلقيَ الذيَ يبحثَ عنَ ماَ يشفيَ غليلهَ للولوجَ الىَ عالمَ الكاتبَ
ومرجعيتهََ .
ومنَ الجديرَ بالذكرَ انَ لإلهداءَ زمنَ هوَ زمنَ النشر َ،فالَ يتقدمهَ والَ يتأخره َ،ويبقىَ
االهداءَمالزماَللعملَيتصدرَصفحتهَاالولىَبعدَصفحةَالعنوانَفيَالطباعاتَالالحقةََ .
ومنَاالمورَالتيَيطيبَذكرهاَفيَهذاَالمقامَونحنَفيَمعرضَحديثناَعنَاهداءَالعملَ،
انَيكونَمطبوعاَوممي ازَوواضحاَيتوسطَالصفحةَواقعاَفيَاهتمامَدارَالنشرََ .
اماَالنوعَالثانيَمنَاالهداءَوتقصدَبهَ(إهداءَنسخة)َمنَالعملَ،وهذاَماَنجدهَعندَجلَ
المؤلفينَمنَتوزيعَعددَمنَنسخَالكتابَالىَاالصدقاءَ واالحبةَ والزمالءَويتميزَهذاَالنوعَمنَ
االهداءَبأنهَيكونَبخطَيدَالمؤلفَحص ارَ،ويكونَفيَالجهةَالعلياَاليسرىَمنَالصفحةَاالولىَ
بعدَ صفحةَ العنوانَ َويتموضعَ قبلَ صفحةَ اهداءَ العمل َ،ويختلفَ اسلوبَ ومحتوىَ االهداءَ منَ
كاتبَ الىَ آخر َ،ولكنهَ يتفقَ فيَ نقطةَ جوهريةَ لكنهَ يعبرَ عنَ موقفَ الكاتبَ ومحبتهَ وتقديرهَ
الصدقائهَوزمالئهَ،ويشترطَفيَهذاَاالهداءَانَيكونَالمهدىَإليهَشخصاَعاقالَحياَ،فالَيصحَ
إهداءَنسخةَلألمواتَ .
وفيَ بعضَ َاالحيانَ يصدرَ الكاتبَ اهدائهَ فيَ نسختهَ عبارهَ ادبيهَ يجملَ فيهاَ إهداءهَ
ويدغدغَفيهاَاحاسيسَالمهدىَاليهَومشاعرهَ،ومنَثمَينتقلَفيَاهدائهَمستعمالَعباراتَالتوددَ
والتلطفَ وهيَ كثيرةَ منَ مثل َ:االخَ الغالي َ،الصديقَ العزيز َ،اخيَ الحبيب َ،وماَ شابههاَ منَ
عباراتَتوددَوتقديرَوتحببَللمهدىَاليهَ .
وقبلَالشروعَفيَتحليلَعتبةَاالهداءَالمصاحبةَفيَروايةَ(عطبَالذاكرة)َيجدرَبناَانَ
ننوهَالىَوجودَاهدائينَفيَالروايةَاالولَ(اهداءَالعمل)َ والثانيَ(اهداءَنسخة)َ،اماَاهداءَالعملَ
فهوَ السابقَ زمناَ والراسخَ طباعةَ وتنقيحا َ،واماَ اهداءَ نسخةَ فهوَ المتأخرَ زمناََوالمخطوطَ يداَ.
وسنقفَعندَكلَ واحدَمنهماَوعنَماَيحتويهَمنَدالالتَلفظيةَومعنويةَمقصودةَتعمدَايرادهاَ
مداعباَفكرَالقارئَواحاسيسهَومشاعرهََ .
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وسنبداَ حديثناَ عنَ اهداءَ العملَ َ فهوَ االسبقَ زمناَ واالكثرَ عنايةَ واهتماماَ منَ لدنَ
الكاتب َ،جاءَاالهداءَفيَالصفحةَ الثالثةَ منَروايةَ(عطبَالذاكرة)َللروائيَسالمَالغزولةَ وهوَ
مبدوءاَكماَهوَمتعارفَبحرفَالجرَ(الى)َالذيَيكونَوسيطاَبينَ(المهدي)َوَ(المهديَاليه)َ
وجاءَ حرفَ الجرَ ليقسمَ اهداءَ العملَ الىَ ثالثَ شخصياتَ مهديَ اليهمَ االولَ هوَ الروائيَ
الجزائريَ واسينيَ االعرجَ والمهديَ اليهمَ ثانياَ همَ (َ زهراتََعمريَ الثالث)َ ويقصدَ بهمَ اوالدهَ
بالترتيبَنورَومحمدَواحمدَ،اماَالقسمَاالخيرَمنَاالهداءَفكانَمنَنصيبَأمهَوأبيهَ َ.
ليسَبدعاَانَيتقسمَاالهداءَاكثرَمنَمهدىَاليهَ،وهذاَماَحصلَفعالَفيَإهداءَ(عطبَ
الذاكرة)َ المطلعَ فيَ االهداءَ يجدَ انَ الغزولةَ صدرَ أسمَ الروائيَ باسمهَ الصريحَ المعروفَ فيَ
االوساطَاالدبيةَفهوَيقصدهَلذاتهَمنَبينَاالفَكتابَالروايةَالعربَ،ثمَبعدَذلكَيحددَجنسيتهَ
(الجزائري)َ ثمَ يصيغهَ (الكبير)َ تعظيماَ لشأنهَ بينَ الكتابَ ويعترفَ فيَ اهدائهَ بانهَ مدينَ لهذاَ
الروائيَالذيَوصفهَمنَخاللَقراءةَرواياتهَعلىَدروبَأزهارَالياسمينَ،ثمَيخصهَهوَوحدهَ
بكلَالمحبةَوالمودةَ .
ثمَيهديَالعملَثانياَالىَاوالدهَالثالثةَنورَومحمدَوأحمدَفهمَزهراتَعمرهَالثالثَ،وفلذةَ
ََ

كبدهَوماَخرجَبهَمنَهذهَالدنياَالفانيةَ.واخي ارَالىَ(أميَوأبيَمعَالتحيه)

المتأملَبتقسيمَاالهداءَوترتيبهَالتسلسليَيقفَحائ ارَمتذبذباَمن َهذاَالترتيبَ،النَكماَ
هوَ معروفَ انََالكاتبَ يبدأَ باالعزَ واالحبَ نزوالَ باالدنىَ فاالدنى َ،ولكنَ نجدَ انَ قدمَ االعرجَ
واخرَاوالدهَالذينَيحبهمَوالملوعَبهمَهذاَماَتثبتهَروايتهَالتيَبينَايديناَالتيَيمكنناَوصفهاَبأنهاَ
(روايةَسيريه)َبامتيازَ .
بيهَوأمهَفقدَجاءَاالهداءَ
أمَاَالقسمَالثالثَواالخيرَمنَاالهداءَ،والذيَجاءَمنَنصيبَأ َ
ميَوأبيَمعَالتحيةَ )1(ََ"...
آلتية"َ:الىَََ...أ َ
بالصورةَا َ
فهوَ يذكرناَ بعنوانَ المسلسلَ الخليجيَ الممتعَ (الىََأبيَ َوأميَ معَ التحية)َََ(*)ََيبدوَ انهَ
عالقَفيَذاكرةَالكاتبَمنذَطفولتهَفقدَاستلهمهَالكاتبَوهوَيهديَعملهَالىَامهَوابيهََ .
(َ)1عطبَالذاكرةَ .3:
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إلهَداءَالذيَجاءَفيَروايةَ(عطبَالذاكرة)َفهو َإهَداءَنسخةَمنَالكاتبَ
اماَالنوعَالثانيَمنَا َ
لصديقهَكاتبَهذهَاالسطرَ َ.
جاءَ االهداءَ فيَ الصفحةَ االولىَ بعدَ الغالفَ مكتوباَ بخطَ يدَ الكاتبَ نفسهََ"االخَ
حمدَطهَ..وهجَمنَجمرَالذاكرةَيدفئَرمقَااليامَ..اخوك َ
والصديقَوالحبيبَالدكتورَأ
ٌ
َ(َ )1

التوقيعَوبعدهَدَ.سالمََ2018"/3/َ11

جاءَاالهداءَ َمعب ارَوصادقاَومؤكداَللعالقةَالقويةَالتيَتربطَالكاتبَبصديقهَوزميلهَفيَ
حمدَطهَ،لقدَبدأَالغزولةَبثالثَكلماتَتدللَعلىَالمحبةَفلمَتكنَلتجتمعَ
َ
الدراسةَالعلياَالدكتورَأ
تلكَالكلماتَفيَعبارةَواحدَةَلوالَالمودةَالحقيقيةَالتيَيكنهاَالكاتبَلصديقهَالدكتورَاحمدَطهَثمَ
ةَ(َوهجَمنَجمرَالذاكرةَيدفئَرمقَااليامَ)َعبارةَمؤثرةَيدغدغَ
هذهَالتوصيفَللمهديَإليهَبعبار
ٌ

أليامَالخواليَالتيَعاشاهاَمعاَ،فالذاكرةَحاضرةَمتيقظ َةَ
فيها َأحاسيسَصديقهَللرجوعَالىَتلكَا َ

متوهجةَكالجمرَتبعثَالدفأَ والسكينةَفيَالنفوسَالضمئةَ،ثمَيوثقَاالهداءَزمناَكماَهوَمعتادَ
مستقدماَكلمةَ(أخوك)َدَ.سالَم َ
 .2عَتَبَةََالمَلَحَقَ
جديدةٌ"(َ َ)2
معلوماتَ َ
ٌَ
بالكتابَإضافةَََأوَزيادةََبَ َْعَدَالفراغََ َْمنَهََ
َ
قَ
المََْلحَقَفيَالكتابَ"ماَيََْلحَ َ
انطالقاَ منَ مفهومَ العتباتَ النصيةَ التيَ يمكنناَ القولَ عنهاَ باختصارَ (َ كلَ ماَ سوىَ
النص)َفماَيأتيَفيَنهايةَايَكتابَمطبوعَوهوَليسَمنَضمنَالنصَاالصليَيسمىَ(ملحقا)َ،
وهذاَالملحقَالذيَيقصدهَالكاتبَالَيخرجَانَيكونَ واحداَمنَاثنينَ،اماَمتمماَومستدركاَلنصَ
الكتابَاوَيكونَمتعلقاَبالكاتبَوالَعالقةَلهَفيَالنصَوحيئذَيتمظهرَليكونَنبذةَعنَالكاتبَاوَ
مؤلفاتهَاوَكالهماَمعاََ .
(ََ)1عطبَالذاكرةَ 1َ:
(َ)2لسانَالعربَ،مادةَ(لَ،حَ،ق)َ َ

(*)َمسلسلَكويتيَتربويَمنَتأليفَطارقَعثمانَواخراجَحمديَفريدَوانتاجَمؤسسةَالبدرَلالنتاجَالفنيَ،بطولةَ

نخبةَ منَ الفنانينََالكويتيين َ،مكونَ منَ جزئيينَ االولَ بَثَ سنةََََ1980والثانيَ سنةََ َ،1982كانَ قدَ عرضهَ

تلفزيونَالعراقَفيَثمانيناتَالقرنَالماضيَ،ويعدَالعملَاالكثرَنجاحاََفيَالدراماَالكويتيةَ .
184

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

يمكنَالقولَانَعتبةَالملحقَفيَاحيانَكثيرةَالَسيماَبماَتشملهَمنَمعلوماتَتخصَ
نَ
النصَوتفتحَمغاليقهَوتعطيَالقارئَالمتلقيَرغبةَفيَاكتشافَمكنونهاَالمضافَوماَيحملهَم َ
دالالتَتصبَفيَعمقَالنصَوتشريهَهياَفيَالحقيقةَضرورةَملحهَللكاتبَوقدَتتنوعَالمالحقَ
فتشملَ :
هوامشَالنصَ،الفهارسَالمرتبةَ،الصورََ،الرسائلَالشخصيةَ،المذكراتَ والسيرةَالذاتيةَ
العلميةَللكاتبَ .
َ وبينَ ايديناَ فيَ روايةَ عطبَ الذاكرةَ ملحقَ يكشفَ عنَ هويةَ الكاتبَ وسيرتهَ العلميةَ
حرصاَمنهَلنقلهاَالىَالقارئَتعريفاَبنفسهَوبنتجاتَاالدبيةَجاعالَمنهاَجس ارَيصلَمنمَخاللهَ
القارئَالىَعالمَالكاتبَخارجَنصَالروايةَ،علماَانَالعتباتَالمصاحبةَتدرسَمنَاجلَالوقوفَ
علىَامور َغابَذكرهاَفيَالروايةَفتأتيَهياَلتميطَاللثامَمنَعلىَالنصَوتشريهَداللهَوتعبي ارَ،
ولكنَ الَ يمكنناَ انَ نتجاوزَ هذهَ العتبةَ التيَ هيَ فيَ حقيقتهاَ وجدتَ منَ احجلَ الكاتبَ نفسهَ
بالدرجةَاالساسَ،فهيَتعدَمخف ارَللقارىَالَسيماَعندماَيقفَعندَسيرةَالكاتبَالذاتيةَ واالبداعيةَ
وقدَ يتعمدهاَ الكاتبَ ويلحقهاَ نصهَ االبداعيَبدافعَ الشهرةَ لنفسهَ واعملهَ السابقةَ والالحقةَفضالَ
عنَانَالسيرةَالعلميةَتكونَموضعَاهتمامَالقارئَالحصيفَ .
جاءَ ملحقَ السيرةَ الذاتيةَ والعلميةَ لمؤلفَ روايةَ (عطبَ الذاكرة)ََأربعَ صفحاتَ منَ
القياسَالصغيرَ(َ20سمَ14.5سم)ََوه َوَبالطبعَقياسَصفحاتَالروايةَنفسهَبينَدفتيَالغالفَ،
بدءَ الكاتبَ سيرتهَبذكرَ اسمهَ الرباعيَ واللقبَ وهوَ اجراءَ تعودهَ الناسَ عموماَفيَ مدينتهَ التيَ
يكادَانَيدخلَالتدقيقَاالمنيَفيَكلَمفاصلَحياةَالمواطنَ،وربماَذكرهَبهذهَالصيغةَتأكيداَلماَ
جاءَ فيَ الروايةَ منَ ازماتَ حقيقيةَ عاشهاَ اهلَ الموصلََمنَ سقوطَ الموصلَ بيدَ التكفيريينَ
اصحابَالراياتَالسودَالىَيومناَهذاَ .
وبعدَذكرَاسمهَ(سالمَمحمدَذنونَعليَالغزولة)َيذكرَمواليدهَ والمحافظةَالتيَانحدرَ
منهاَ(دهوك)َمنَدونَذكرهَللمدينةَالعربيةَ(سميل)َالتابعةَجغرافياَللمحافظةَالمذكورةَانفاَ.بعدَ
ذلكَ يذكرَ مدينتهَ الحاليةَ الموصل َ،ثمَ يسردَ شهاداتهَ التيَ حصلَ عليهاَ ويبداَ بشهادتهَ العلياَ
(الدكتوراه)َ فيَ االدبَ العربيَ وسنةَ الحصولَ عليها َ،وبعدهاَ يذكرَ شهادتهَ العلياَ االدنىَ
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(الماجستير)َوسنةَالحصولَعليهاََ1999واخي ارَ(البكالوريوس)َوسنتهاََ،1996ولكنَربماَتكونَ
شهادتهَقدَرتبتَبطريقةَمغَا َيرةَتاريخياَفبدأَبالمتأخرَواخرَالمتقدمَثمَيعودَمنَجديدَيستدكرَلقبهَ
العلميَ كونهَ استاذاَ لالدبَ العربيَ ويضعَ ماَ يَقابلهاَ باللغةَ االنجليزيةَ ولكنَ َبإمالءَ عربيَ
(بروفيسور)َ .
ثمَيذكرَمؤلفاتهَويبدأَبالمقاالتَوالنصوصَالتيَنشرهاَفيَالصحفَوالمجالتَوالَادريَ
هاَوأ َول َويةَذكرهاَورصانتهاََ .
لماَقدمهاَعلىَالكتبَالمطبوعةَالتيَكانَاالجدرَسبقهاَلعظمَقدر َ
وبعدهاَيسردَعنوانَكتبهَالمطبوعةَموثقَا َمعلوماتهاَبشكلَدقيقَاالَانهَلمَيرتبهاَحسبَ
الترتيبَالهجائيَالمتعارفَعليهَفيَمنهجَالبحثَاالدبيَولمَيذكرَالطبعةَربماَكنتَطبعةَواحدةَ
فحسبَ،كذلكَلمَيراعََالترتيبَالزمنيَسواءَكانَتصاعدياَامَتنازلياَبالنسبةَلسنةَالنشرَ .
بعدَذلكَيذكرَفيَملحقهَبحوثهَالمنشورةَفيَالمجالتَالعراقيةَثمَيذكرَعبارةَ(شاركَفيَ
مؤتمراتَعدةَداخلَالعراقَوخارجه)َاالَانهَلمَنجدَفيَبحوثهَعنواناتَلبحوثَشاركَفيهاَفيَ
مؤتمراتَخارجَالعراقَواخي ارَيذكرَاشرافهَومناقشتهَللعديدَمنَالرسائلَواالطاريحَالجامعيةََ .
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