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ملف
ُّ
هل العنوان فخ الصطياد القارئ الضال ،أم أنه استراتيجية كبرى،
وهوية أنطولوجية ّ
ّ
للنص ،بقصد العبور إلى الجوهر؟ ما بين توريط
ّ
بعنوان مخادع ،وحيرة الكاتب في اختيار عنوان كتابه
المتلقي
ٍ
ّ
النهائية لنصه ،تتفاوت اآلراء ،أو كما يقول
تصوراته ً
ّ
بما يتواءم مع ّ
ّ
سليم بركات «كلنا يقلب جملة من مفاتيحه على باب النص» .يتعانق
العنوان مع المحتوى بوصفه إذًا ،عالمة مركزية في اإلرسال والتلقي
حسب نظريات البنيويين ،لكننا سنتفق مؤقتًا ،على أن الكتاب ُيقرأ من

عنوانه ،بصرف النظر عن وعورة تضاريس بعض العناوين أو ابتعادها
ّ
عن المتن السردي أو الجمالي ّ
يتفوق الشعراء
للنص .في هذا المقام
على الروائيين في «صناعة» العنوان ،وهو ما جعل الرواية في بعض
نماذجها المتأخرة تتكئ على الشعر في اختيار عناوينها بقصد ترميم
المسافة مع القارئ المحتمل ،فالعنوان ،في نهاية المطاف «يعلو
النص ويمنحه النور الالزم ّ
لتتبعه» وفقًا لما يقوله عبد الفتاح كيليطو.
من جهتنا قمنا باقتحام المطبخ ّ
السري لعدد من الروائيين والشعراء

ُ
هل يقرأ الكتاب من عنوانه أم أنه فخ الصــ
رهان القراءة الثانية
أمير تاج السر *

ش ـخ ـصـ ّـيــا أن ـت ـمــي إلـ ــى الـ ـن ــوع ال ــذي
ً
يكتب الــروايــة أوال ،ويعيد كتابتها
ح ـت ــى ال ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ث ــم يــأتــي
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان وح ـ ـ ـ ـ ــده ب ـ ـ ــا أي بـ ـح ــث،
وينطبق ذلك على كتاباتي العادية
فــي املـقــاالت وأيـضــا فــي الشعر حني
كنت أكتبه ،حيث تنتهي املقالة ،أو
الـقـصـيــدة ،وأجــدنــي أكـتــب عنوانها
بطريقة آلـيــة .هـنــاك اسـتـثـنــاءات من
ذلـ ــك بــال ـط ـبــع ،بـمـعـنــى أن ل ـيــس كل
األع ـمــال الـتــي كتبتها ،ج ــاءت بهذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ف ـه ـن ــاك أع ـ ـمـ ــال ان ـت ـه ـيــت
منها ولــم يــأت الـعـنــوان كما يحدث
دائـمــا ،فأضطر إلــى إع ــادة قراءتها،
وحـ ـ ـ ــن ال أجـ ـ ـ ــد عـ ـ ـن ـ ــوان ـ ــا م ـن ــاس ـب ــا
أت ــرك ـه ــا فـ ـت ــرة ،وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة أق ــوم
بـعـنــونـتـهــا ب ــا اق ـت ـن ــاع ك ـب ـيــر ،مثل
رواية «رعشات الجنوب» التي ّأرخت
لقضية الشمال والجنوب السوداني
وتنبأت بانفصال البلدين .لكن هذه
ال ـع ـنــاويــن غــال ـبــا م ــا تـنـجــح لحسن
الحظ .هناك أعمال ولدت عناوينها
معها ،أي منذ أن كانت الفكرة تدور
في رأسي ،وقبل أن أكتبها ،مثل رواية
«توترات القبطي» التي استوحيتها
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـث ـ ــورة املـ ـه ــدي ــة ،وم ــن
ك ـت ــاب أل ـف ــه ق ـب ـطــي ع ــاص ــر الـ ـث ــورة،
وم ـنــذ ال ـب ــداي ــة ك ـنــت أك ـتــب تــوتــراتــه
ف ــي وسـ ــط ال ـج ـه ــادي ــن ،وأعـ ـ ــرف أن
الــروايــة اسـمـهــا «تــوتــرات القبطي»،
أيضًا «منتجع الساحرات» ،روايتي
األخ ـيــرة ،فقد كــان عنوانها حاضرًا
ف ــي ال ــذه ــن ب ــوص ـف ـه ــا ت ـت ـح ــدث عــن
وق ـ ــائ ـ ــع ج ـ ـ ــرت ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة اس ـم ـه ــا
«م ـن ـت ـجــع الـ ـس ــاح ــرات» وأي ع ـنــوان
آخــر كــان سيكون بعيدًا عــن الــواقــع.
كــانــت رواي ـتــي «زح ــف الـنـمــل» ،التي
ص ـ ــدرت طـبـعـتـهــا األول ـ ـ ــى ع ــن «دار
ال ـعــن» املـصــريــة ،تحمل اس ــم «كلية
ّ
املتبرع
من زيتون» ،وزيتون هذا هو
الذي منح كليته للمغني أحمد ذهب،
ثم قام بإزعاجه واالستيالء على كل
حياته ،وحني عرضتها على الصديق
الــروائــي عــزت الـقـمـحــاوي ،اقـتــرح أن
نسميها «زخ ــف الـنـمــل» ألن اسمها
صـعــب ،وق ــد ينطق خـطــأ فــي معظم
األح ـ ــوال ،وه ـكــذا نـجــح االس ــم معها
واآلن ُطـبـعــت م ــرات ع ــدة ،وتــذوقـهــا
القراء .وروايــة «طقس» التي صدرت
عــن «بـلــومــزبــري» ،كــان اسمها الــذي
ول ــد مـعـهــا ه ــو« :أم ـن ـي ــات ال ـج ــوع»،
ثــم اسـتـبــدلـتــه الح ـقــا ،و« ،»366كــان
اس ـم ـهــا «رس ــائ ــل امل ــرح ــوم» ،لكنني
استبدلته في القراءة الثانية.
*روائي سوداني

تفسير المكنون الخفي
ليانا بدر*
ق ــد يـخـطــر ف ــي بــالــي ال ـع ـن ــوان ال ــذي
أظنه كافيًا لتفسير املكنون الخفي
ل ـل ــرواي ــة ،وي ـظ ــل ه ــذا ال ـع ـن ــوان يـلـ ّـح
علي حتى أعتمده كعنوان أساسي
إال أن تـ ـط ــورات ال ّــرواي ــة فـيـمــا بعد
ت ـب ـع ــده ك ـل ـي ــا وت ــغـ ـي ــر مـ ــن ات ـج ــاه ــه
وفحواه وطريقة استخدامه .ال أذكر

يومًا أن مــا خطر لــي كعنوان مالئم
اسـتـطـعــت اع ـت ـمــاده كـعـنــوان نهائي
بـعــد أن تنتهي ال ــرواي ــة الـتــي تشبه
بـ ـحـ ـرًا يـ ـم ــوج بـ ـح ــرك ــات الن ـه ــائ ـي ــة،
ودالالت واض ـح ــة أو مـلـتـبـســة عبر
أوقــات زمنية متواصلة أو متقطعة.
ع ـ ـنـ ــوان الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ــوحـ ـي ــد «نـ ـج ــوم
أري ـ ـحـ ــا» ه ــو الـ ـ ــذي ظ ــل ع ـل ــى حــالــه
منذ كتبت الفصل األول فيها بهذا
العنوان والــذي صــار الفصل األخير
بعد اكتمالها  .ففي تلك الرواية التي
ت ـج ـعــل امل ــدي ـن ــة ف ــي م ـك ــان الـبـطــولــة
والـ ـ ـت ـ ــي لـ ـع ــب ف ـي ـه ــا س ـك ــان ـه ــا دور
األنغام التي ترافق السيمفونية كان
االتجاه واضحًا منذ الكلمة األولــى.
كــان على املـكــان أن يبني نفسه وأن
يفرض شخصيته وطالعه وأوقاته
وت ـغ ـ ّـي ــرات ــه وح ـك ــاي ــات ــه وت ــواري ـخ ــه.
وهكذا كان ،فقد ظل العنوان هو ذاته.
بينما في روايتي األخيرة «الخيمة
ال ـب ـي ـض ــاء» كـ ــان الـ ـعـ ـن ــوان مـشــابـهــا
بـطــريـ ّقــة أو أخ ـ ــرى ،لـكـنـنــي أحـبـبــت
أن أكثفه وأن أخفف من تضاريسه،
وأن أجعله ّمختصرًا ألن محموالته
الرمزية مكثفة .الكالم واضح في أن
عـلـيـنــا أن ال نـكـتـفــي بـحـمــل الـخـيــام
بطريقة أو بأخرى خوفًا من البياض
يظللها ويجعلها مكانًا بعيدًا عن
املساءلة والنظر والتدقيق والتحليل
فيما يحدث حولنا.
* روائية فلسطينية

غالبًا ما أستعين بصديق
عزت القمحاوي *
عرفت الطمأنينة بعد اختيار العنوان
فـ ــي أول كـ ـت ــاب ــن ،بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك أخـ ــذت
ً
الـحـيــرة تـتـمــدد عـمــا بـعــد آخ ــر ،وفــي
الوقت نفسه تتنوع مالبسات اختيار
ال ـع ـن ــوان .ف ــي امل ـج ـمــوعــة الـقـصـصـيــة
«حـ ـ ـ ــدث فـ ــي بـ ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــراب والـ ـط ــن»
اخـ ـت ــرت ال ـع ـن ــوان ب ـعــد االن ـت ـه ــاء مــن
ال ـك ـتــابــة ،واخـ ـت ــرت أن يـعـبــر ع ــن جو
ً
املجموعة كلها ،بدال من فرض عنوان
إح ــدى الـقـصــص عـلــى ال ـك ـتــاب .وبعد
ذل ــك جـ ــاءت ال ــرواي ــة األول ـ ــى «مــديـنــة
اللذة» غريبة في متنها وعنوانها .ولد
ً
الـعـنــوان فــي رأس ــي أوال ،واستغرقت
كتابة النص أقل من شهر ،ولم أجد ما
ّ
أغيره في الكتابة األولى.
فــي كتبي الــاحـقــة ،لــم يسبق عـنــوان
ن ـ ـصـ ــه أب ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ولـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ع ـلــى
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ت ـح ـتــم أن ي ـك ــون للنص
(املـسـتـنــد) ع ـنــوان قـبــل كـتــابــة السطر
األول ،غالبًا أضعه بشكل اعتباطي،
وبعد معايشته طــوال أشهر الكتابة
ي ـســد م ـنــافــذ الـتـفـكـيــر ف ــي غ ـي ــره ،مع
الــوعــي بــأنــه الـعـنــوان األس ـخــف الــذي
يمكن أن يحملها لعمل .حدث هذا في
ً
ّ
كـتــاب «األيـ ــك» م ـثــا ،وأت ــذك ــر مــا قاله
لــي الـصــديــق الـشــاعــر ولـيــد خــازنــدار
َ
أتمن يومًا أن يكون لـ َّ
ـدي صديق
«لــم
يــؤلــف كـتــابــا ع ـنــوانــه األي ـ ــك» ،وولـيــد
نفسه مــن سيختار لــي الحـقــا عنوان
روايـ ــة ّ «ال ـب ـحــر خـلــف ال ـس ـتــائــر» بعد
أن ت ــوق ــف ذه ـن ــي ع ـنــد ع ـن ــوان املـلــف
املـ ـب ــدأي« :الـ ـب ــرج» ،كــذلــك ف ــإن عـنــوان
«غــرفــة ت ــرى ال ـن ـيــل» ك ــان مــن اخـتـيــار
الصديق الــروائــي الراحل يوسف أبو
رية ،وكنت قد وضعت في بداية النص

قائمة بعناوين تشاغلني ،لكنه تركها
جميعًا ،والتقط جملة ساخرة يقولها
امل ــري ــض امل ـق ـب ــل ع ـل ــى املـ ـ ــوت ملــوظـفــة
االستقبال في املستشفى« :غرفة ترى
النيل من فضلك».
روايـ ـ ـ ــة «بـ ـي ــت الـ ــديـ ــب» ك ـ ــان ع ـن ــوان

هذه األيام أعيش
حيرة عنونة رواية جديدة،
وغالبًا سوف أستعين
بصديق!

«عزازيل ــ
شيطان»
للسعودي
فيصل سمرا
(طباعة المبدا
ــ 180×120
سنتم ــ )2010

ّ
م ـل ـف ـهــا ع ـل ــى ال ـك ـم ـب ـيــوتــر «الـ ـع ــش»
وهــو اســم الـقــريــة الـتــي تـخــرج منها
أجـ ـي ــال ع ــائ ـل ــة الـ ــديـ ــب ،ولـ ــم يـعـجــب
ّ
تحمست
العنوان «دار اآلداب» التي
لنشر الــروايــة ،فأرسلت قائمة بعدة
عناوين اختارت الدار منها العنوان
الذي صدرت به «بيت الديب» .وهذه
األيـ ـ ــام أع ـي ــش ح ـي ــرة ع ـنــونــة روايـ ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ،وغـ ــالـ ـ ًـبـ ــا سـ ـ ــوف أس ـت ـعــن
بصديق!
وبــالــرغــم مــن ال ـحــرص عـلــى العنونة
فإن املنت هو الذي يعود ليضفي على
ً
العنوان ألقه ،لو تأملنا مثال عناوين
مثل «السكرية» أو «الطريق» لنجيب
مـ ـحـ ـف ــوظ ،أو ح ـت ــى «الـ ـح ــرافـ ـي ــش»؛
ّ
سـنـجــدهــا مـســطـحــة ال تـعـنــي شيئًا،
لـ ـك ــن م ـض ـم ــون ـه ــا ّ
رس ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،مـثـلـمــا
تستقر ص ــورة الشخص الــرقـيــق من

سلوكه وننسى أن اسمه عبد الجبار!
* روائي مصري

يخضع للتغيير المستمر
الحبيب السالمي *
واحد من عناوين رواياتي
لم يكن أي
ٍ
حاضرًا منذ السطر األول .كلها بدأت
ً
تظهر لي بعد أن كتبت فصوال عديدة،
أي بعد أن أخ ــذت املــامــح األساسية
للعمل تتشكل وامل ـنــاخــات تتوضح
ّ
وتـ ـسـ ـتـ ـق ــر ،ف ــأن ــا لـ ـس ــت مـ ــن الـ ـك ــت ــاب
الذين يخططون للعمل مسبقًا .لدي
بالطبع فكرة دقيقة عما أريد أن أقول.
لكن الطريقة التي ينبني بها العمل
واإليقاع الذي سيتخذه يبرزان أثناء
عملية الكتابة ،لذا ال يمكنني أن أضع
عناوين منذ البداية .وفيما بعد تظل
هذه العناوين خاضعة للتغيير .كما
أن ـنــي ال اخ ـتــار الـصـيــغ الـنـهــائـيــة ّ إال
عندما يكتمل العمل .وع ــادة أتوقف
ع ــن إج ـ ـ ــراء ال ـت ـع ــدي ــات ق ـب ــل إرسـ ــال
ال ـع ـم ــل إل ـ ــى دار ال ـن ـش ــر .وق ـ ــد ح ــدث
أن اتـصـلــت ب ــدار الـنـشــر بـعــد إرس ــال
املخطوط طالبًا تغيير العنوان الذي
ً
كنت اخترته قبال .ومن بني العناوين
ً
التي أرقتني ووجدت عناء في العثور
عليها «روائ ــح مــاري كلير» و«نـســاء
البساتني».
*روائي تونسي

بمثابة الرحم
أمين الزاوي *
عـ ـن ــوان ال ـ ــرواي ـ ــة ه ــو ب ـط ــاق ــة دع ــوة
للقراءة .شخصيًا أعتقد أن العنوان
يلعب دورًا كـبـيـرًا فــي إث ــارة الـقــارئ
وجـ ـل ــب انـ ـتـ ـب ــاه ــه إلـ ـ ــى شـ ـ ــيء ي ــري ــد
الروائي نفسه أن يشاركه في الوقوف
عليه والتمتع به أو التأمل فيه.
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة
املــرتـبـطــة بـمــاركـتـيـنــغ الـكـتــاب تقوم
الـ ـي ــوم بـتـفـكـيــك ال ـع ـن ــاوي ــن ،خــاصــة
عـ ـن ــاوي ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،لـ ـل ــوص ــول إل ــى
الـ ـ ــذوق ال ـط ــاغ ــي ف ــي مــرح ـلــة زمـنـيــة
مـعـيـنــة ،ل ـقــارئ مـعــن وبـمــواصـفــات
معينة ،وبالتالي فهناك العديد من
األط ــروح ــات الـجــامـعـيــة ف ــي أوروب ــا
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا تـ ــاحـ ــق س ـ ـ ــوق الـ ـكـ ـت ــاب
واالستثمار في الكتاب انطالقًا من
العناوين.
في رواياتي سواء تلك التي كتبتها
بالعربية أو بالفرنسية ال تختلف
ح ـكــايــاتــي م ــع ال ـع ـن ــاوي ــن ،بــالـتــالــي
فاللغة ال تدخل في تحديد العنوان.
ق ــد ي ــاح ـقــك عـ ـن ــوان م ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
ك ـتــابــة ال ــرواي ــة وي ـظ ــل ح ـتــى تـخــرج
الرواية إلى القارئ هاجسًا مركزيًا،
فهو يشبه الــرحــم ال ــذي منه تصعد
أن ـ ـفـ ــاس ه ـ ــذا الـ ـك ــائ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة إل ــى
ال ــوج ــود ،هـنــا ت ـكــون ف ـكــرة الـعـنــوان

