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 ملخصال

في رواية ) العنوان، االفتتاحية، اإلهداء(عني البحث بتطبيق المنهج السيميائي في دراسته العتباِت النصيةَ القريبة متمثلةً بـ
ة( الم نازف اندرس ) أح ارل س ي ش وف األمريك يميائية الفيلس ق س ارجي وف وان الخ ة العن دأ بمقارب ار، فابت اء بيط لهيف

ي: أبعاد، هيالتي تهتم بثالثة ) Ch.S.Perice(بيرس د التركيب داللي، والبع د ال داولي، والبع د الت دى  .البع ار م رى اختب ا ج كم
ة  يات فاعل ماء شخص ت أس اوين كان مطابقة العناوين الداخلية لمعنوناتها بوصفهن داالت ومدلوالت، والسيما أن معظم تلك العن

زً  .في الرواية ة، مرك يميائية االفتتاحي ة س ى دراس انبينانتقل البحث بعدها إل ى ج ه  :ا عل ذي تخلِّف ي ال اع األول و االنطب األول ه
ة ة للرواي داث الالحق دد  .االفتتاحية في نفس القارئ، ومدى تواؤمه مع األح ل تع فها داالً يقب ة بوص درتها اإليحائي و ق اني ه والث

ى أما اإلهداء، فقد جرْت دراسته بالنظر إليه في ذا .المدلوالت والسيما في حالة تعدد القّراء ته عل ته أوالً لبيان طبيعته، ثم دراس
  .ضوء عالقته بالنص الروائي

 نقد أدبي ،لمناصا ،العتبات النصية ،علم الداللة ،رواية :المفتاحيةالكلمات 

Abstract 

the study tackles applying the semiotic approach by studying the close pretexts (title, 
preamble and dedication) in Haifa Betar's novel Ahlam Nazefah. It starts by comparing the 
external title according to the American philosopher Charl Sandoz Peirce's semiotics dealing with 
deliberative, inferential and synthetic dimensions. Correspondence of internal titles to their 
context is tested as signifiers and signifieds because those titles are the names of active characters 
in the novel. After that, the study moves to discuss the semiotics of the preamble focusing on two 
sides :The first is the incipient expression the preamble leave in the reader's mind and his 
harmony with later incidents of the novel. The second is its expressional ability as a signifier 
accepts many signifieds in case of various readers. Dedication, however, is discussed by looking 
at it as an entity to show his nature and then in light of its relation to novel text. 

Keywords: Novel, Semantics, Textual thresholds, literary criticism 

  مقدمة

ى على دراسة ما يقتصر البحث ة : فقط، وهي) العتبات النصية القريبة(بـ يُسمَّ داء؛ ألن الرواي ة، واإله وان، واالفتتاحي العن
وامش،  ي واله ثفتخلو من المقدمة، ومن كلمة الناشر، والحواش يقة للبح احة الض درج  المس ا ين ع م ة بجمي توعب اإلحاط ال تس

ية بمع ات النص وم العتب اتحت مفه ع، كم اه الواس ن أأنَّ  ن ا م ا فيه ل م يميائية بك ق الس ذهتطبي ة كه ى رواي ة عل ال ، دوات إجرائي
  .هذه الرواية من البحثيستوعبه مقال واحد؛ لذا تم التركيز على أبرز ما اقتضاه 

ة، ٍض بع صَ يتشخ هذه الرواية التي تحاول  ا الحالي دأ الخيان من أوجاع مجتمعاتن راء مب ثًال استش رض م ن فتع در م ة والغ
رب،  ،عجوز بشاب ائتمنه على ثروته رجلٍ  فجيعةِ  خالل ا وه لبها كله ن ليصفس ل المس ذا الرج ا بح ه حاها مفلًس ة وض ين ليل ب
  . إلى فراغ كئيب أو ما تبقى منهاواستحالت حياته إال من شعور مقيت بالخذالن والغدر،  خاويًا نفسيا ماديا،

رين  البحثهذا  تتجلى أهمية ة ب: في أم ي العناي ن ف و األول يكم د، أال وه يس ببعي ت ل ى وق اً إل الً ومهمش ان مهم ب ك جان
ية  ات النص يميائية تالعتب ر س ة نظ ن وجه تها م ي اودراس ه ف زه وتعين وعية تحفِّ رافية موض ة استش ارئ برؤي د الق اف رف ستكش
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د من المخبوء دالالت المتع داثي عال ب الح ذا الجان ق ه ي تطبي ى ف اني يتجل تقَص دة، والث زال من ا ي ذي م وي ال داع النس ى اإلب ل
  .الحقوق حتى يومنا هذا

، ومدلوالت )Signifiers(عند الموازنة بين تسميات البشر وعناوين النصوص األدبية من حيث هي داالت 
)Signifieds(ليس لها اتصاٌل مباشٌر بموضوعها، وبالتالي فهي تقوم "ي كون األولى ، فإن فرقاً جوهرياً ينهض بينهما متمثالً ف

ُن من تعيين الشخصإنها بدور الشاهد فقط من حيث  فهي داالت عشوائية اعتباطية ) 59، ص1990فاخوري، (" تمّكِ
)Arbitrariness (كما هي اللغة العادية ً اإلنسان منذ والدته، أما ألنها ببساطة تلحق ب؛ ال تعبر بالضرورة عن مسمياتها تماما

الجزار، ( "أن المرِسَل يبدأ بالعمل، ثم ينتهي بوضع العنوان"العنوان فإنه يِسُم العمَل األدبيَّ ويعبُِّر عنه، ولعل السبب يكمن في 
في وها وقد يعمد إلى وضعه في أثناء إبداعه النصَّ األدبي، وذلك عندما تتضح له الوجهةُ العامةُ التي يسير نح) 8، ص1998

تتبلور الصيغة النهائية ، Icon((من هنا يمكن أن يعدَّ العنوان بوصفه داالً ومتن الرواية بوصفه مدلوالً، عالمةً أيقونيةً إبداعه؛ 
ً في أثناء إبداع ا ً للتعرف إلى الطرف اآلخرفإنَّ إلذا  لعمل األدبي أو بعد االنتهاء منه؛لهما غالبا ا  ، والدراك أحدهما يغدو ُمهمَّ

المفتاح اإلجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص، وتسهيل مأمورية "هو العنوان سيما أنَّ 
فضالً عن كونه تجسيداً موجزاً ومكثفاً عن مدلوله المتمثل في ) 90، ص1997حمداوي، ( "الدخول في أغواره وتشعباته الوعرة

  .متن العمل األدبي

رس  اندرس بي ارل س ي ش وف األمريك يميائية الفيلس ق س وان وف ذا العن ةُ ه رْت دراس  – 1838( (Ch.S.Perice)ج
  :، التي تتسم بثالثة أبعاد، هي)م1914

ي فيالبعد التداولي الذي يُعنى بدراسة العالقة بين الدالئل  اني ف تم بالمع ذي يه داللي ال د ال  ضوء من اللغة التداولية، والبع
  )191، ص2006قطوس، ( .يراعي الجوانب النحوية والمعجميةسياقاتها المختلفة، والبعد التركيبي الذي 

تن  َج م ل أن يَِل ل قب رة تأم ه نظ ى علي دما ألق ة، عن ات الرواي ن مكنون ر ع ي التعبي وان ف درة العن حاول الباحث أن يختبر ق
ك ي ذل اً ف ا، منطلق دافها وتوجهاته ى أه رَف إل ة، ويتع ن الرواي ل "أنَّ  م ين العم ائزة ب افة م ام مس ي قي وان تعن ي العن ة تلق أولي

اً  –بالتالي  –العنوان بمقاصد نوعية يفرض  وعنوانه، بما يمنح االثنين استقاللهما، بنسبة أو بأخرى، ليستقلَّ  اً نوعي االً أولي اتص
التلميح دون العنوان في هذه الرأنَّ  ليتبين) 8-7، ص1998الجزار، ( "بين المرسل والمتلقي واية قد اختِير بطريقة فنية تكتفي ب

  .التصريح بمضمونات الرواية

يالروائية  تتجهفمن وجهة نظر علم الداللة  ا الفن ي عمله تعارة  ف ى االس دة عل ة معتم و الحداث فها  )Metaphor(نح بوص
نْ يحتاج فهم االستعارات إلى جهد يفوق "تُضاف إلى جمالية العنوان؛ إذ بنائيةً تقنيةً  ن أن  ما تحتاجه المدلوالت الحرفية، لك يمك

 ً ين ) 219، ص2008تشاندلر، ( "يكون هذا الجهد التفسيري اإلضافي ممتعا ة ب ر العالق ن س للقارئ عندما يشعر بلذة الكشف ع
ألوف ، فقد"نازفة –أحالم "مفردتي العنوان  رق الم افر وخ ى التن ت عل اتبُني دى تقني فها إح تعارة بوص لةً االس ّكِ اح  ، مش االنزي

  )163-138، ص2010يُنظر المرابط، ( .على المستوى الداللي

ي  ريح ه ي الج ائن الح ة للك ة مالزم فة مادي وئها بص الم وس ؤس األح ن ب ة ع رت الروائي د عبَّ زف(فق بيل ) الن ى س عل
دلولٍ االستعارة،  ى م ل إل أنها أن تحي ن ش ي م ك  الت ن ذل ر ع ا عبَّ اٍن، كم وهن(ث ان ك ه  )ج ي كتاب ة ا"ف عريةبني ة الش ذه  "للغ به

ن (حيل إلى مدلول يعبِّر عنه يدال " نازفة"فكلمة  ،)2م  2د 1م   1د: (الصيغة احبه م ا يص سيالُن الدم من الجرح وم
ي م حس تعارة  ،)أل ود االس ى دال بوج ول إل دوره يتح ر ب ذا األخي ة(وه الم نازف مونه ) أح ر مض دلول آخ ى م ل إل ي (يحي تالش

الم )لم نفسيالطموحات وما يسببه من أ ياع األح ات(، وبذلك فهي تعقد عالقة بين نزيف الدماء المملوءة بالحياة، وض ) الطموح
  ). انعدام الحياة= ضياع الطموح : (المفعمة باألمل، مما يعني أن

ه  مةُ العالَّ سبقه إليها ) جان كوهن(لكن هذه الصيغة التي ذكرها  ي كتاب اني ف از"عبد القاهر الجرج ل اإلعج ز مإذ ، "دالئ يَّ
طة، و المفهوم من ظاهر اللفظ: بالمعنى عنيفأنت ت"بين المعنى ومعنى المعنى،  ر واس ه بغي ى"الذي تصل إلي ى المعن أن " بمعن

ر تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى اني، ( "إلى معنى آخ اني تسمية  )200، ص2005الجرج ه الجرج ق علي أطل
  .امن الكناية والتمثيل أيضً  -عبيره ت حسب–، ويمكن أن يتولَّد )رضالغَ (

                                                           
   ا، من كل اجلهات أو بعضهاعلى شبه فعلي بينها وبني مدلوهل –حسب تعبري بريس  -تقوم األيقونة.  

  .25ص ،م1990 ،1ط بريوت، الطليعة، دارتيارات يف السيمياء، : انظر فاخوري، عادل



 

3 
 

نْ  ي  ،لك ر بكلمت ى التعبي ة إل ا الروائي ذي دع ا ال ة"م الم نازف ره بكلم" أح ان أن تختص ان باإلمك د ك وان وق ن العن ة ع
  ؟ "كوابيس"

اتبوصفها التعبير، باللجوء إلى االستعارة الروائية فضلت االبتعاد عن المباشرة في أنَّ  لعل الغالب اح إحدى جمالي  االنزي
لوبي واألس ر ه ر اآلخ ة أنَّ  ، واألم الم(كلم ل ) أح ا بفض يض معناه ى نق ت إل ٍة، تحول ة ذات دالالٍت إيجابي ة المتداول ي اللغ ف

ر  ين ال تثي ي ح ة، ف ي الدالل ول ف ك التح االستعارة مما يبعث الفضول في نفس المتلقي ويدفعه إلى محاولة التعرف إلى سبب ذل
ـأي فضو) الكوابيس(ة كلم ر ب ي التعبي ا ف الم (ل ألن ما تحتويه من دالالت سلبية هو من أصلها وجوهرها، وغير طارئ كم أح

دلول  -هذه القراءة النقدية لداللة العنوان ال يمكن أنَّ  ، مع التنبيه إلى)نازفة ة  -وفقاً للسيميائية وقولها بتعددية الم ون نهائي أن تك
  . بأي شكل من األشكال

دراسة تغير المعنى "الذي يُعنى بـ (Semasiology)ن الخارجي من وجهة نظر علم الداللة التاريخي وعند مقاربة العنوا
اص  ( Lexical meaning )كلمة أحالم انزاحت عن المعنى المعجمي أنَّ  يتبين) 12، ص1985بالمر، ( "بمرور الزمن الخ

ات ى الطموح ة عل راهن للدالل ا ال ي وقتن راً ف يِّ  بها، وصارت تُستخدم كثي ا يب تقبلية كم ال المس يس واآلم وان، ول دًان العن أن  بعي
ة "تكتسب دالالٍت أخرى في المستقبل؛ ألن  ورة مادي وي ص ة(الدال اللغ ة أو مكتوب دد ) ملفوظ ي مح ور ذهن ع تص الق م ال تتع

 ً تقبليا دة مس ات جدي ي تعالق دخول ف اءة ال ى كف وي عل زار، ( "فحسب، وإنما تختزن ماضي تعالقاتها من جهة، وتنط ، 1998الج
ا  بارات متعددة من أهمهاتقتضيها اعت )23ص ل وبم و األمث ى النح ا عل ؤدي وظيفته ة لت ي اللغ د ف ى التجدي االحتياج المتزايد إل

  .     يتوافق مع عصرها

ا)Semiosis(للتأكد من حقيقة سيرورة المعنى  ،لكنْ  ال " ، كان ال بد من العودة إلى األصل اللغوي المعجمي للمعنى؛ ألنن
الم ) 16، ص1985بالمر، ( "نستطيع أن نتعامل مع التغير في المعنى حتى نعرف ما المعنى ة أح ة، فكلم األصلي والقديم للكلم

الم: الُحْلُم والُحلُمُ : "فقد جاء في لسان العرب البن منظور ،على ما يراه المرء في منامه كان معناها يقتصر . الرؤيا، والجمع أَْح
الرؤيا من هللا والُحْلُم من الشيطان، والرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم : وفي الحديث[ ... ] لُُم إذا رأى في المنام َحلََم يَحْ : يقال

يح،  ر والقب ن الش راه م في منامه من األشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الُحْلُم على ما ي
  )145، صابن منظور( "ويُستعمل كل واحد منها موضع اآلخر ومنه قوله أضغاث أحالم،

ب : (فاألصل في الحلم لغوياً أن يكون ذا دالالت سلبية، مثل اعة، الرع ك... الشر، القبح، السوء، البش ا هنال ر م ى آخ ، )إل
ي مأنَّ  أما أن يحمل دالالت إيجابية، فهو من باب الفرع عنه، على خالف الرؤيا، والملحوظ رع ف ب الف د غل ة ق ذه اللفظ ى ه عن

داولي،لغة في الوقت الراهن حتى كاد على األصل في االستخدام الشائع ل د الت يئاً  يلغيه، وهذا هو البع اً س رى منام ن ي ار م وص
وهو [...] ما يقع على النائم بالليل "التي صارت تختلف هي األخرى عن داللتها المعجمية التي تعني ) كابوس(يعبر عنه بلفظة 

ى تسميته ) 192ص، ابن منظور( "روك والجاثومالبا ت عل ة درج ة الحالي ة المتداول اث(لكن اللغ وص، الج اد، الراب و اللُّبَّ ) ومأب
رد  فضالً عن تسميات أخرى، ألنه يلبد أو راخ لمج راك والص ن الح العجز ع ر ب عر األخي ائم، فيش م الن ى جس يجثم أو يبرك عل

  .عامةً لة الكابوس قد اتسعت فصارت تُطلق على المنامات المزعجة دال لحظات قبل أن يستفيق مذعوراً، لكنَّ 

دؤهكر خبرها وصفته وُحجملة اسمية ذُ " أحالم نازفة"العنوان أنَّ  من وجهة نظر علم المبنى يتبينو ث  ا؛ذف مبت ا يبع مم
والم في نفس القارئ التساؤل حول ماهيته، وهو مما يدخل في تقنية جذب القارئ واستدرار فضوله، ويد فعه إلى الخوض في ع

  .الرواية

وان  ع العن د جم ذا فق ارجي وبه عالخ ين أرب ي ب ائف، ه ارئ : وظ ات الق ي احتياج ي تراع ويقية الت ة التس ة الدعائي الوظيف
ة والوظيفة الجمالية التي تجذب القارئ وميوله، اليب بالغي ن أس اد  ،إلى ما فيها م الل االبتع ن خ ة م مون الرواي اء بمض واإليح
  . قريرية التي كانت شائعة في الروايات التقليدية، وبيان هويتها التي تعيِّنها وتميزها من غيرهاعن الت

ذا،  العنوانل اً ب روائيين عموم ة ال وق عناي ارجي تف ة،  الخ اوين الداخلي ايتهم بالعن ععن ي الموق تالف ف ن اخ ا م ا بينهم  لم
رى ء بما أبدع فيه المؤلفاد القرَّ محاوالً تصيُّ ، ففي حين يتصدر األول صفحة الغالف والوظيفة زوي فضالً عن وظائف أخ ، تن

  .اديم إضاءات مكثفة عن محتوياتهضمن صفحات الكتاب؛ لتكتفي بتقالعناوين الداخلية 
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  :العناوين الداخلية -2

مى داث، أو تُس ا األح دور حوله ي ت يات الت ماء الشخص  هي تعبيرات موجزة تصف فصول الكتاب أو أقسامه، وقد تحمل أس
  .وغير ذلك من التسميات الحداثية... بالحدث الرئيس، أو يُستعاض عنها بأرقام، أو حروف 

ة  خلتْ  ة(رواي الم نازف ارزة) أح داث ب ماء وأح كل أس ى ش اءت عل ي ج ة، الت اوين الداخلي رس للعن ن فه ل، (: م عاد، جمي س
دود مٌّ وديعة، االنجراف، أُ  ترويض الحزن،اسكندر، حب على المحك، االنتصار األول، رياض، األستاذ نجيب،  اأو ،)بال ح  غلبَه

ً ، على سبيل المطابقة أو التضاددالالت محدودة، تضيء بعض الجوانب في مسمياتها ذاتُ  لمعَ أسماء  ا ح جلي ا يتض ذا م د  ، وه عن
  .التي تمثلها لعناوين الداخلية، وعالمات النصوصالمقارنة بين عالمات ا

د    ية حُ فق ت شخص ل عاد(ّمِ ي ) س ي الت ا، فه يَض داللته ة نق ن الرواي م األول م ا القس ون به ة "ُعن ي الخامس رة ف ة فقي أرمل
ارة . والثالثين، ولديها ثالثة أبناء، عليها أن تعيلهم، وما من سند لها على اإلطالق ق الستش كانت برفقة ابنها البكر جميل إلى دمش

ر س ت تفك ذا كان ه، هك ياطين روح ذَّب بش ق المع ي، المراه ب نفس عرطبي ي تش ً أنَّ  عاد، وه ا ح دم ورم ويرش ا مت ار، ( "قلبه بيط
ه"بل كانت تعاني أيضاً مع زوجها ) 23، ص2010 ت مع ف عاش ذكرت كي ا ت ار، ( "ويذهلها الفزع الذي تحسه كلم ، 2010بيط

  .النصاب )اسكندر(خت الصغير ألبن االل تَ في نهاية الرواية كانت فاجعتها بانتحار ابنها جميل بعد أن قَ و) 29ص

اب  كندر(تمثل األسماء في العناوين الداخلية الناس البسطاء الذين أوقع بهم النص ض) اس م،  وأجه ي أحالمه ت ف ا تفاوت لكنه
ل رى، مث اوين األخ الف العن ى خ ة عل ا الحقيقي ن دالالته ر ع رويض : (قدرتها على التعبي ار األول، ت ك، االنتص ى المح ب عل ح

دود ال ح راف، أم ب زن، االنج ي) الح دلوالتها ا الت اء بم ري اإليح لوب التقري ن األس ا ع تطاعت بابتعاده عرية واس فت بالش تص
  .   األساسية

ى ا دوربَْيد أنَّ  اً إل ل تلقائي ارئ ينتق ذاب الق ي اجت وان ف بُّثالعن ى التش رص عل ي تح ة، الت حبه  الفتتاحي م س ن ثَ ارئ؛ وم بالق
   .ا يستتر وراءهماوإغراقه في أعماق النص بعد أن يدفعه الفضول إلى استكشاف م

  :)(Semiotics Of The preamble  االفتتاحية سيميائية -ثانيًا

ةً  ه، خالق ذي تتقدم نص ال الم ال ى ع وعي إل ه الموض ن عالم ارئ م ل الق ة نق ة بمهم ؤَ  تقوم االفتتاحي ه التهي ي نفس ب  ف المناس
ة بالستقبال العمل المقبل على قراءته من خالل تعريفه  دور بأهم مكوناته المتمثل ي ت داث الت يات واألح ان والشخص ان والزم المك

ي  ذا فه ق"حولها الرواية؛ ل د القل ى ح ة إل دو مرعب ه ؛تب ذ بدايت نص من ار ال دد مس اهر وتح يد م ربة س ون ض ب أن تك ا يج  "ألنه
  .القراءةالقارئ على االستمرار في وحث " نتظاراالأفق "خلق وعلى كاهلها تلقى مسؤولية ) 117، ص2007حسين، (

اء هد األ ج الس، ترافَالمش ن إف راً ع ة معب ي الرواي ع  قَ ول ف دمة،م راخ ص ب، وص م نحي ب، ث ار، وغض م ف .وانهي معظ
ين الروايات تحاول أن توحي للقارئ بالجو العام للرواية من خالل المشهد األول،  اه أوت ة ) M.Otten(بما دع ية التأويلي بالفرض

وينتج عن ذلك استباق  النص، تتكون لديه فرضية أولى حول مجموع هذا النص فبمجرد ما يدخل القارئ إلى: "األولى عندما قال
)anticipation ( َّنص تِِلتَتِم ي ال رت ف ا ظه ا إذا م ع عنه ا، أو تراج تجيب له نص يس ان ال ية إذا ك ذه الفرض رار به ا إق ه إم ه، يلي

ريمكن أن فهل ) 163-138، ص2010المرابط، ( "دالالت غير منتظرة ى ينطبق هذا اإلج ذه اء عل داثُ الروه ق األح ة، وتواف  اي
   ؟االفتتاحيةالتي اكتسبها من قراءة  القارئ المبدئيةَ  الالحقة تصوراتِ 

ال  ،ت بمجموعة من الناس البسطاءلَّ اإلفالس بوصفها عالمة ح حية ومن السطر األول كارثةتكشف االفتتا ليم(أمث ذا  )س وه
س ال شيء يغوي ك: "ما تبينه الرواية في مفتتحها ك، أح ا يمل ل م ارته لك داً خس االنهيار، فحين تلقى سليم خبر إفالس والده، تحدي

ن أنَّ  كما لو ه ع ي طريق يء ف ر في دماغه، وأحس بقوة هائلة تجرفه، وانبثقت صورة شالل هادر يجرف كل ش نزيفاً صاعقاً تفجَّ
اكلة) 7، ص2010بيطار، ( "مخيلته النازفة ذه الش جُّ  وعلى ه ى  تع فحة األول ي الص ب الت ات والتراكي وداء بالكلم ة س م لوح ترس

ً  تمتد معالمها على جميع أجزاء الرواية، نذكر منهانازفة بالمعاناة والعذابات،  الصدمة، االستسالم، زلزال، دمار، الكارثة،  :أيضا
رَ هثة الملتاعة، الأنفاسه ال ارق، تفج م ح زعج، أل ين م ينفجر، ا طن ه س حاً، دماغ ده كاس ارعته، حق ه ومص ح، تخبط ب الكاس لغض

  )7، ص2010يُنظر بيطار، . (الصراخ، انفجرت حنجرته، الحمم البركانية، نحيب وحشي، تتكالب علينا المصائب

ه، وتبعثرت أحالمه فجأة، بعد أن أفلس والدُ ) سليم( الداالت في مجملها تحيل إلى شخصية واحدة هيهذه على الرغم من أن ف
 ً ا ر أيض ا تعب رى إال أنه يات األخ اقي الشخص ن ب اع ب ذاته ة النص حايا عملي ا ض ي كونه اركه ف ي ؛ إذ تش ك ف ؤثر ذل ، دون أن ي

  .خصوصيتها، وينتقص من استقالليتها

وع "عنواناً بديالً للرواية، وفاالفتتاحية صورة مصغَّرة عن عالم الرواية، وتوحي بمفردات كثيرة يمكن لها أن تكون  الموض
د ال يمكن أن يستنفذه تع ل) interpretant(بير واح وع إنَّ  ب ح الموض ر يوض راً آخ دوره تعبي تدعي ب ر يس ل تعبي اخوري، ( "ك ف

القراءة تتقافز إلى ذهنه مجموعة من التصورات الذهنية حول هذا الموضوع وأثره في فالقارئ عند شروعه في ) 16، ص1990
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ل حاياه، مث وح: (ض ار طم الم، انهي ي أح تقبل، تالش ياع مس ذا  ،)ض ارت وه ه روالن ب طلح علي ا اص م  .Barthes) (Rم باس
دد  تعبيراتٍ  في حين أنَّ  )17-16، ص1986بارت، ( الدالئلية رات وتتع ذه التعبي أخرى قد تتبادر إلى قارئ آخر، وبهذا تختلف ه

اء   .، وتأتي األحداث الالحقة في الرواية لتؤكد هذه التصورات وتوافقهاباختالف القرَّ

ياتها، مسيطراً  القارئَ  -بدورها -م االفتتاحيةُ تسلِّ  ة شخص ي معايش ة ف ك الرغب إلى متن الرواية وقد تفاعل مع أحداثها، وامتل
ة  عليه فضول التعرف إلى لحظات استقبالها الحدث، وحالة التخبط التي انتابتها والصراع النفسي الذي تملَّكها واستبدَّ بها، وطريق

ولتعاملها معه، بعد أن تخبره في ختامها بو حايا فتق ن الض ق : "جود المزيد م م يعل دة ول رات عدي ق م د بعم وز وتنهَّ رق العج أط
ن  ر م اك الكثي ل هن دتين، ب حيتين الوحي بكلمة، أكان يفكر بنفسه أم بسعاد، أم بالضحايا اآلخرين السكندر، ليس هو وال سعاد الض

حايا ار، ( ."الض و) 22، ص2010بيط راءة مره ي الق ارئ ف يَّ الق إن مض ذا ف دمُ ن بل ا تق ة  م وله، االفتتاحي ر فض اهد تثي ن مش م
  .وتحفِّزه على متابعة القراءة

  :  (Dedication)اإلهداء -ثالثًا

الفعند المطالعة في اإلهداء  فحة الغ د ص دها،  المطبوع بع ى وال اً عل ة وقف ه الكاتب اص، إذ تجعل وع الخ ن الن ه م ين أن ، يتب
  : معنيينلتؤدي به غرضين أو 

ها الروائية تجاه والدها من الحب والوفاء التي تكنُّ يصف مشاعر  ):appraisive(أو اعتباري  األول تقديري-
فهو ) 5، ص2010بيطار، ( "إلى أبي معلمي وأستاذي وملهمي... إلى أبي العظيم ": من األلقاب خالل نعته بمجموعة

 .ادقةالص اإليجابية، يأتي استجابة لحاجة نفسية لدى الروائية في تفريغ مشاعرها عائليإهداء 

 .والغاية منه إخبار القارئ بما لهذا األب من فضل): designative(والثاني تبييني  -

ور مباشرة يعنيه مضمونها الً إليهاألولى موجهة نحو والدها بوصفه مرسَ : وبهذا يحمل اإلهداء رسالتين  ، والثانية نحو جمه
لغ عددهقد يبل -حسب شهرة الروائية  -القراء الذين  ان لك ذا ك داء؛ ل ى اإله يطلع عل م س ي أنَّ معظَمه ة ظلف م اآلالف، وال شك ف

ه  يرقد وراءه أن نستنهض من المعنى الظاهر لإلهداء آخرَ  مما أمكن، داللتُها المنتقاة بعناية ين ل ارئ، تب رة للق ر مباش الة غي كرس
انة وفيَّ ة إنس ا روائي ثمِّ أنه روف ة ت ذةن المع دو تلمي ا تب ه، كم رف ب فة  وتعت ى ص ة عل هورة كدالل ة المش ة والروائي ي الطبيب وه

ً  ، ومبدعة تستمد إلهامها منهالتواضع، قوية محبَّة بفعل ما تعلمته من والدها  .أيضا

اعر باإلهداء  نّصِ  مقارنةلعل  ن مش ادق ع ر ص ه تعبي حيح؛ ألن كل الص ه بالش العمل األدبي من أولى دواعي فهم
ن عاشها أو ميم تجربته الخاصة، أو من تجارب المبدع الذي ينتج عمله األدبي من ص عايشها ألناس آخرين، لذا يغدو م

هم )اإلهداء والعمل األدبي(قبيل المكابرة إنكار أي صلة وثيقة بين العالمتين  درَ "، ولهذا فقد أجاز بعض داء أن يُ  سَ لإله
  .ا بعده بناء على ذلكه بمد عالقتُ وأن تُحدَّ  )113، ص2008بلعابد، ( "كاستهالل لموقعه السابق عنه

ب(ه باإلهداء واضحة في شخصية األب تبدو مالمح األب الذي يحظى وحدَ  تاذ نجي ذكرها )األس راوي ي أ ال ، ال يفت
ف أنَّ  على امتداد الرواية، حتى ليحسَّ القارئ دما يص ة عن وت الروائي ع ص اهى م ب(صوت الراوي يتم تاذ نجي  )األس

  : بالقول

  )68، ص2010بيطار، ( ..."وم بقوة قلبه الذي ال يشيخ، ألنه مثقل بالحبال يزال يعيش يوماً بعد ي"

  :ر عنه في اإلهداءعبَّ وذات المعنى يُ  ،فقوة القلب مستمدة من امتالئه بالحب

  )5، ص2010بيطار، " (القوة تكمن في قلب طافح بالحبكل أنَّ  الذي علمني" ... 

                                                           
 ول ال: اإلهداء كتاب يسجل فيه املؤلف االعرتاف جبميل ويل نعمته أو التعبري عن احلب والوفاء لفرد أو مجاعة أو مكان عبارة تكتب يف صفحة مستقلة 

  . والغرض من اإلهداء تكرمي شخص أو مجاعة أو متجيد فكرة. أو فكرة

   .103ص ،م1974 ط،.د بريوت، لبنان، مكتبة معجم مصطلحات األدب،: وهبه، جمدي -
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يَّن داء كأنَّ  ليتب ي اإله رة ف ية األب الحاض رض وشخص ت تف ران ة لتظه ى الرواي ا عل ا أيض ية  جوده ي شخص ا ف مالمحه
   .)األستاذ نجيب(

ية  بين التشابهاتِ  ن أنَّ ل النص أكثر مما يحتمل، نبيِّ ولكي يكون التحليل بعيداً عن اإلسقاط القسري، فال نحمِّ  تاذ (شخص األس
ى ليست حرفية؛ ألن الفن الروائي ينطلق م شخصية األب في اإلهداءو) نجيب ذا تتجل ال، وبه ن الواقع لكنه يضيف عليه من الخي

ب(األب إيجابية في مجملها، أما شخصية  ، فمالمحخصوصية اإلبداع تاذ نجي افاً ) األس ح مض ل ذات المالم ي تحم اً فه ا جانب إليه
 ً ذي) اسكندر(يتمثل في وقوعه ضحية للنصاب  سلبيا ن " ال روب م ي اله ل ف ه فش حاياه، لكن ن ض روب م ي اله ح ف ن نج ه، م نفس

اه ار، ( "الكوابيس التي تذيقه أقسى العذاب، من خسارته لألستاذ المحب العطوف الذي طالما تمنى لو كان أب  )60ص، 2010بيط
ا) ذ نجيباألستا(ذكر يستذكر القارئ شخصية األب في اإلهداء عندما يُ السلبي، فيما عدا هذا الجانب   على مدى الرواية، فكل منه

  .بالقوة والحب تمتعُ يعظيم  وأبٌ  أستاذٌ 
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  :الخاتمة

 :فيما يلي البحثيمكن أن تُجمل نتائج 

ة(إن استخدام السيميائية في دراسة هذه الرواية مكَّن من الكشف عن جيولوجيا المعنى للعنوان   -1 الم نازف ؛ )أح
ي الغوص في المستويات واألبعاد الدالعلى  األقدرُ  -داللة  بوصفها علمَ  -السيمياء أنَّ مما يؤكد  دها ف لية المتعددة وتحدي

ن معجمي ،غةلأّيِ  ا م رد فيه ابفعل تعدد السياقات التي ت ة وغيره ة وأدبي ن ثَ، ...ة وحياتي ديرة ب مَّ وم ي ج  افهًم هِ منحفه
 .في تفسيرها أعمقَ 

ات ال -2 ن المكون ى ع ة أوف ن معرف ه م ا تقدم ردية بيَّنت دراسة االفتتاحيةُ أنها قد تفوق العنواَن أهميةً أحياناً بم س
ل عليه األساسي في  ى واجتذابه القارئ اإلمساك بفي الرواية، فضالً عن كونها المعوَّ يِّه وصوالً إل ي مض ل ف إقباالً يتمث

 .نهاية الرواية، أو إحجاماً يبدو في إعراضه عن مواصلة القراءة من الصفحة األولى أو الثانية

ه  -3 يال يتوج ـ الروائ اً ب داء اإل(عموم وعه ى  )المطب دىالإل فه المعنِ مه ب بوص ه فحس ال إلي ه لين ر ب ي المباش
ً  القراءجميع إعجاب به إعجابه وحده، بل يحرص الكاتب على انتقاء كلماته بعناية فائقة؛ لينال  ا ور أيض فهم جمه  هبوص

خة لذا فهو يحمل ؛ه بصلةإلي ويهمهم معرفة كل ما يمتُّ  داء النس الف إه د( رسالتين على خ ط الي وب بخ ذ)المكت ي ، وال
  .إليه فقط ىمهدتصر على شخص اليق
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 :ملخص

ةً متمثة بالقري النصيةَ  العتباتِ  دراسته في السيميائي المنهج بتطبيق البحث عني ـ ل وان،(ب ة، العن داء االفتتاحي ) اإله
ي ة ف المأ( رواي ة ح اء) نازف ار، لهيف دأ بيط ة فابت وان بمقارب ارجي العن ق الخ يميائية وف وف س ي الفيلس ارل األمريك  ش

 جرى كما.التركيبي والبعد الداللي، والبعد التداولي، البعد: هي اد،أبع بثالثة تهتم التي (Ch.S.Perice)بيرس ساندرس
ار دى اختب ة م اوين مطابق ة العن ا الداخلي فهن لمعنوناته دلوالت، داالت بوص يما وم مأنَّ  والس ك معظ اوين تل ت العن  كان
 :جانبين على مركًزا االفتتاحية، سيميائية دراسة إلى بعدها البحث انتقل.الرواية في فاعلة شخصيات أسماء

و األول اع ه ي االنطب ذي األول ه ال ة تخلِّف ي االفتتاحي س ف ارئ، نف دى الق ه وم ع تواؤم داث م ة األح  الالحق
 .اءالقرّ  تعدد حالة في والسيما المدلوالت تعدد يقبل الً دا بوصفها اإليحائية قدرتها هو والثاني.للرواية

ا داء، أم د اإله رتْ  فق ته ج النظر دراس ه ب ي إلي ه ف ان الً وأ ذات ه، لبي م طبيعت ته ث ى دراس وء عل ه ض النص عالقت  ب
  .الروائي
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Summarization: 

The study tackles applying the semiotic approach by studying the close pretexts (title, 
preamble and dedication) in Haifa Betar's novel Ahlam Nazefah. 

It starts by comparing the external title according to the American philosopher Charl Sandoz 
Peirce's semiotics dealing with deliberative, inferential and synthetic dimensions. 

Correspondence of internal titles to their context is tested as signifiers and signifieds because 
those titles are the names of active characters in the novel. 

After that, the study moves to discuss the semiotics of the preamble focusing on two sides:                                            

The first is the incipient expression the preamble leave in the reader's mind and his harmony 
with later incidents of the novel. 

The second is its expressional ability as a signifier accepts many signifieds in case of various 
readers. 

Dedication, however, is discussed by looking at it as an entity to show his nature and then in 
light of its relation to novel text. 


