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ّ
للتعرف على اللحظة األخيرة في «توطين» عناوين كتبهم في
العرب
النفوس األدبي بوصفها أختامًا نهائية وتواقيع معتمدة ،وذلك
قيد
ّ
بأسئلة تتعلق بهذا الجانب الخفي من مخاضات الكتابة ومكابدات
أصحابها في كيفية عثورهم على عناوين كتبهم ،وهل كتبوا
نصوصهم ثم بزغت عناوينها الحقًا ،أم أن العنوان كان حاضرًا منذ
السطر األول ،وهل خضعت بعض العناوين إلى تعديالت الحقة على
المسودة األولــى ،بمعنى متى كانت لحظة الطمأنينة إلى أن هذا

العنوان أو ذاك هو من ّ
سيزين كتبهم في نسختهاالنهائية؟ ال طمأنينة
ّ
حتى أن بعضهم يلجأ
العنوان،
صواب
في
اب
الكت
كاملة لدى معظم
ً
ّ
إلى معونة صديق ،كما يفعل عزت القمحاوي مثال ،فيما تنبه جيهان
عمر إلى أنها افتقدت الثقة التي كانت تالزمها في بداياتها ،كتابًا وراء
آخر ،أما شاكر لعيبي فيحسم األمر بقوله ّ «ال أختار عناويني ّبل هي التي
تختارني»« .كلمات» سأل عددًا من الكتاب والكاتبات ،وقلب معهم
عناوين كتبهم ،فكانت الشهادات اآلتية:
خليل صويلح

ـطياد القارئ؟
مــرتـبـطــة ع ـضــويــا ب ـهــاجــس مــركــزي
ً
ف ــي الـ ــروايـ ــة ،ح ــدث ه ــذا م ـعــي مـثــا
ف ــي روايـ ــاتـ ــي «ص ـه ـيــل ال ـج ـس ــد» أو
«السماء الثامنة» (بالعربية) و La
 Soumissionالخنوع (بالفرنسية).
قد يكون العنوان هو مفتاح للدفق
السردي ولكنه يختفي شيئًا فشيئًا
بتقدم السرد في اتجاهات مختلفة
وبــال ـتــالــي يـفـقــد أل ـق ــه ف ــي منتصف
ال ـك ـت ــاب ــة أو ق ـب ــل ن ـه ــاي ـت ـه ــا وت ـب ــدأ
ً
عـنــاويــن أخ ــرى تظهر لـتـكــون بــديــا
ع ــن رح ــم ال ـع ـن ــوان ح ــدث ه ــذا معي
ً
م ـثــا ف ــي روايـ ــة «ال ــرع ـش ــة» أو «لـهــا
س ــر الـنـحـلــة» (بــال ـعــرب ـيــة) و Festin
 de mensongesول ـي ـم ــة األك ــاذي ــب
(بالفرنسية).
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ن ـف ـس ــه عـ ـب ــارة
عـ ــن اشـ ـتـ ـغ ــال إبـ ــداعـ ــي م ـن ـف ـصــل أو
يـكــاد عــن الـنــص الــروائــي ،كــأن تقوم
ّ
بـ ـمـ ـع ــارض ــة عـ ـ ـن ـ ــوان ت ـ ــراث ـ ــي ش ــك ــل
هــاج ـســا ف ــي ق ــراءات ــك اإلب ــداع ـي ــة أو
الفكرية ،حصل معي هذا في روايتني
(ح ـ ــادي ال ـت ـيــوس أو فـتـنــة الـنـفــوس
ل ـ ـ ـعـ ـ ــذارى الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــارى و امل ـ ـجـ ــوس)
وك ــذا فــي رواي ــة (نــزهــة الـخــاطــر) .قد
ي ـك ــون الـ ـعـ ـن ــوان أي ـض ــا إح ــال ــة عـلــى
زم ــن تــاريـخــي بعينه يــريــد الــروائــي
التأكيد أو تسليط الضوء عليه لبعد
سيكولوجي أو جمالي أو سياسي
أو حـ ـض ــاري ح ـص ــل هـ ــذا م ـع ــي فــي
روايـتــي التي كتبتها بالفرنسية le

( dernier juif de Tamentitاليهودي
األخير في تمنطيط) أو روايــة (قبل
الحب بقليل).
* روائي جزائري

مرحلة أرق
منصورة عز الدين *
يختلف األمر معي من عمل آلخر .في
الغالب أتــرك اختيار عـنــوان الكتاب
للنهاية ،يـكــون فــي بــالــي ع ـنــوان ما
منذ البداية حتى لو كنت أعــرف أنه
مجرد اختيار مؤقت ،ثم حني أنتهي
من الكتابة أبدأ في التفكير في مدى
مناسبة العنوان للكتاب .حدث هذا
ً
مثال مــع «وراء ال ـفــردوس» ،إذ بــدأت
كتابتها بـعـنــوان بعيد تمامًا حتى
عــن مـضـمــون ال ــرواي ــة نـفـسـهــا ،ومــع
انتهائي من املسودة األولــى للعمل،
فاضلت بــن عــدة عـنــاويــن ،مستقاة
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ل ـ ـلـ ــوصـ ــول لـ ـلـ ـعـ ـن ــوان
الـ ـنـ ـه ــائ ــي« .ج ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــرد» ب ـ ــدأت
الحياة» ،ثم
كتابتها بعنوان «جبل
ّ
ُ
فضلت الحـقــا الـعـنــوان ال ــذي نـ ِـشــرت
ب ــه ألن ــه أك ـثــر ارت ـبــاطــا بـ ـ «أل ــف ليلة
وليلة».
لكن في حالة الرواية الجديدة التي
انـت َـهـيــت مــن كـتــابـتـهــا قـبــل م ــدة ولــم
ُ
تنشر بعد ،كان العنوان أول ما خطر
لي ،وانطالقًا منه بدأت الكتابة ،وهذا
استثناء في ما يخصني .والالفت أن
فــي هــذه الحالة ،كانت الكتابة أكثر
سالسة وتركيزًا ،وال أعرف هل لهذا
عــاقــة بــوضــوح ال ـع ـنــوان فــي ذهني
منذ البداية أم ال.
امل ـج ـم ــوع ــات ال ـق ـص ـص ـيــة تـحـيــرنــي
عناوينها أكثر ،ألن االختيار يعني
ف ــي ال ـغ ــال ــب ت ـغ ـل ـيــب ق ـص ــة م ــا عـلــى
باقي املجموعة ،وأتذكر أنه بعد نشر
مجموعتي «نحو الجنون» سألني
أك ـثــر مــن صــديــق مل ــاذا ل ــم أخ ـتــر لها
عنوان «ليل قوطي» النحيازهم لهذه
القصة أكثر من غيرها ،وكان ردي أن
الجنون بدرجاته وأنواعه هو الرابط
الـخـفــي ب ــن قـصــص امل ـج ـمــوعــة ،في
حني أن «ليل قوطي» ال ينسحب إال
على قصة واحدة.
بالنسبة لي اختيار العنوان من أكثر
املراحل املؤرقة ،وأجدني حني أحتار
في الوصول لعنوان يرضيني ،أحسد
ال ـك ــات ــب ال ـبــول ـنــدي غــومـبــروفـيـتــش
الس ـت ـه ــان ـت ــه ب ــالـ ـعـ ـن ــاوي ــن ،إذ ك ــان
ينظر إليها كمجرد وسيلة لتفريق
عمل عــن آخ ــر ،وذك ــر مــرة أنــه اختار
«ف ـ ـيـ ــرديـ ــدوركـ ــه» عـ ـن ــوان ــا ل ــرواي ـت ــه
ال ـش ـه ـي ــرة ألنـ ــه ب ــا م ـع ـنــى وص ـعــب
النطق بالبولندية!
* روائية مصرية

هي التي تختارني
شاكر لعيبي *
ك ـ ــان بـ ـ ــودي اإلجـ ــابـ ــة ع ـل ــى الـ ـس ــؤال
بجملة واحـ ــدة« :ال أخ ـتــار عناويني
بل هي التي تختارني» .هذا بالنسبة
شاف ،رغم قلة الصبر التي
لي جواب
ٍ
ق ــد ت ــرشــح م ــن ص ـيــاغ ـتــه .أح ـســب أن
كــل جــواب آخــر مــن طرفي لــن يضيف
شيئًا للفكرة الـجــوهــريــة تـلــك ،سوى
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إضاءتها في الغالب .هذا هو جوابي
ح ـق ــا .دائ ـم ــا م ــا ان ـت ـظ ـ ُ
ـرت أن يـفــرض
ال ـع ـنــوان نـفـســه ع ـلـ ّـي .أح ـيــانــا فــرض
نفسه على العمل برمته قبل اكتماله.
مــرات اخـتــار نفسه فجأة فــي مرحلة
ما من الكتابة مثل مجموعة «األدنى
واألقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى» .الـ ـعـ ـن ــاوي ــن هـ ــي ال ـت ــي
اخ ـتــارت ـنــي ب ــرف ــق .م َــرة واح ـ ــدة فقط
ساعدني أحدهم َع َرضًا وأنا أتساءل
عما يمكن أن يكون عنوان مجموعة
شـ ـع ــري ــة م ـه ـم ــوم ــة بــامل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــا
رغ ـ ــم ظ ــاه ــره ــا األي ــروتـ ـيـ ـك ــي ،ف ـق ــال:
مـيـتــافـيــزيــك .وه ـكــذا اخ ـتــار الـعـنــوان
ن ـف ـســه مـ ــن ج ــدي ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـداورة .وح ـتــى
األع ـمــال الـتــي كتبتها أو ترجمتها،
مـتـسـلـسـلــة إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ،على
ال ـف ـي ـس ـبــوك ،ق ــد اخ ـت ــارت عـنــاويـنـهــا
ه ــي بـنـفـسـهــا ،إذ ي ـتــذكــر أصــدقــائــي
أنـنــي منذ الـبــدء نـشـ ُ
ـرت أنطولوجيا
الـحــب بـعـنــوان «انطولوجيا الحب»
واآلن «ت ــاري ــخ الـتـصــويــر اإلســامــي:
من وجهة نظر املرسوم على الخزف»
ب ـهــذا ال ـع ـن ــوان .وأح ـس ــب أن الــرغـبــة
امللحة ،الثيمة امللحة ،الفكرة امللحة
واملـفـهــوم املـلـحــاح ،حـتــى إذا لــم تكن
بـ ــالـ ــوضـ ــوح ال ـ ـكـ ــافـ ــي ،ب ـ ـ ــادئ األمـ ـ ــر،
ف ــي ذهـ ــن امل ــؤل ــف ه ــي ال ـت ــي ت ـفــرض
عناوينها .العنوان الوحيد الــذي ال
يـخـتــار نـفـســه بـنـفـســه ه ــو «األع ـم ــال
الكاملة» الذي نفرضه فرضًا.
* شاعر وناقد عراقي

مثل الرأس من الجسد
جيهان عمر *
ال ـع ـنــوان ه ــذه ال ـبــدايــة الـتــي أؤجلها
للنهاية ،إنــه مثل ال ــرأس مــن الجسد
كـ ــاشـ ــف ودال ي ـت ـج ـه ــم ث ـ ــم يـبـتـســم
فـ ـ ــي خـ ـ ـب ـ ــث ،صـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــادع ،أو
ك ـ ـ ــاذب ومـ ـحـ ـت ــال .الـ ـعـ ـن ــوان ال ـك ـل ـمــة
نـفـسـهــا املـثـقـلــة ب ــال ــوع ــود ،لـكــن هــذه
الطمأنينة بالفعل هــي الـتــي تحسم
األمـ ــر ف ــي ال ـن ـهــايــة .ش ـع ــرت ب ـهــا في
ديــوانــي األول ،كــان اســم قصيدة من
ال ــدي ــوان ،كـمــا اع ـت ــدت أن أف ـعــل بعد
ً
ً
ذلــك ،وقــد يبدو حــا سهال ،ورغــم ما
يحمله نشر الكتاب األول من خوف
وتــردد إال أنني كنت حاسمة« :أقــدام
خ ـف ـي ـفــة» .ت ـعـ ّـجــب ح ـس ـنــي سـلـيـمــان
ً
صـ ــاحـ ــب «دار ش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــات» قـ ــائـ ــا:
«انـظــري إلــى عناوين بقية القصائد
معظمها الفت وجريء» .أجبت «لكن
قـصــائــد ال ــدي ــوان خــافـتــة تـمــامــا مثل
هذا العنوان»ّ .
تعجب من ثقة شاعرة
مـبـتــدئــة وآثـ ــر ال ـص ـمــت .ف ــي ديــوانــي
ال ـث ــان ــي م ــع ال ـ ـ ــدار ن ـف ـس ـهــا ،ســألـنــي
الناشر بعد قراءة الديوان إن كنت قد
اخترت عنوانًا فأخبرته «قبل أن نكره
ب ــاول ــو ك ــوي ـل ـه ــو» ،فــأط ـلــق ضحكته
ّ
الــرنــانــة ال ـنــادرة وق ــال :هيا دعــك من
الــدعــابــات اآلن .قـلــت لــه أن ــا ال أم ــزح،
فـحــاول أن يثنيني عــن هــذا العنوان
ال ـغــرائ ـبــي بــاخـتـيــار أس ـم ــاء قصائد
أخـ ـ ــرى ،ف ـلــم أن ـص ــت إلـ ــى اع ـت ــراض ــه،
ل ـق ـن ــاع ـت ــي ب ـ ـصـ ــواب هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان
بالنسبة للمحتوى .ديــوانــي األخير
الذي ّ
ترددت في نشره خمس سنوات
ك ــام ـل ــة ،أره ـق ـن ــي ع ـن ــوان ــه ت ـمــامــا ،إذ
ّ
غيرت العنوان نحو عشر مــرات .في

كــل مــرة أخـتــار عنوانًا يالزمني مدة
ي ــوم أو يــومــن ث ــم أتـخـلــى عـنــه مثل
حبيب مــؤقــت ،وحينما فـقــدت األمــل
االختيار ذهبت إلى
في قدرتي على
ّ
«دار ال ـعــن» الـتــي تـبــنــت نـشــره وأنــا
أتــأبــط أفضل خمسة عـنــاويــن ،وكــان
مـ ـح ـ ّـرر ال ـ ـ ــدار ت ــام ــر ع ـف ـي ـفــي ش ــاع ـرًا
أيـ ـض ــا ،ف ــاخ ـت ــار م ــن ب ــن ع ـنــاوي ـنــي
امل ـق ـت ــرح ــة «أن ت ـس ـيــر خ ـل ــف املـ ـ ــرآة»
ووج ــدت ـن ــي أرتـ ـ ــاح ألول م ــرة لـفـكــرة
أن يشير أحــدهــم الــى أحــد العناوين
التي ّ
أرصها في الصفحة مثل قطط
صغيرة متشابهة وحديثة ال ــوالدة،
ال أستطيع التمييز بينها .اآلن أرغب
أن تعود لي ثقتي القديمة ،فمنذ أكثر
من عشر سنوات كنت أضع العنوان
أم ــام ال ـنــاشــر بـثـقــة تـفــوقـنــي حجمًا،
وقلب مطمئن انتظر عودته.
ٍ
*شاعرة مصرية

َّ
ات وم ـ ـ ــرات ،فلم
ل ـل ـنــص ،ي ـت ـغــيـ ُـر م ـ ـ ـ َّـر ٍ
يحدث أنه بقي معي حتى النهاية إال
مرة واحدة في جميع كتبي الشعرية،
ُ
ات عـ ـ َّـدة ويـحـيــا
ي ـم ــوت ال ـع ـن ــوان مـ ـ ـ َّـر ٍ
م ــن ج ــدي ــد ،ق ـبــل أن ي ــأخ ــذ صـيــاغـتــه
األخـ ـي ــرة ،إن ــه يـمـحــو نـفـســه ويـنـقــح
َّ
يستقر على
زوائده ويتناسخ قبل أن
تسميته النهائية ،تلك التسمية التي
غالبًا ما تكون قبل وقت قصير جدًا
من دفعه للناشر .عندها فقط يكون
األمـ ــر بـمـثــابــة االس ـت ـس ــام الـنـهــائــي
لالسم /العنوان.
َّ
املرة الوحيدة التي ولد فيها العنوان
ح ـت ــى ق ـب ــل أن أكـ ـت ــب أي ـ ــة ك ـل ـم ــة مــن
الـكـتــاب ،وبـقــي حـيــا حـتــى آخ ــر كلمة
فيه ،كانت في ديواني «كتاب فاطمة»
والـ ــافـ ــت أن ه ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان ق ــد ول ــد
ِّ
َّ
متعدد
متعدد ،موت
أيضًا من موت
َّ
حـقـيـقــي ول ـي ــس م ـجــازيــا ه ــذه املـ ــرة:
امرأة وتوأميها!
* شاعر عراقي

محمد مظلوم *

عملية نحت

طغراء الكتاب وختمه
ُ
لكتابي،
ـوان
بـهـجــة ا ّلـعـثــور عـلــى ُ ع ـنـ ٍ
َ
ال ـش ـع ــري ت ـح ــدي ـدًا ،ت ـضــاهــي لـحـظــة

حين أنتهي
من الكتابة ،أبدأ بالتفكير
في مدى مناسبة
العنوان للكتاب
َّ ُ
اكتمال الديوان نفسه ،ولعلها تشبه
ُ
ص ــرخ ــة أرخ ـ ـم ـ ـيـ ــدس« :وجـ ــدت ـ ـهـ ــا!»
وألنـنــي أمـيــل فــي تـجــاربــي الشعرية
إلـ ـ ـ ــى «الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري» ول ـي ــس
امل ـج ـم ــوع ــة ،ب ـم ـع ـنــى أن ـن ــي ال أجـمــع
قصائد متفرقات فــي ع ـنــوان ،وإنما
ُ
َ
النظر إليه
أقــارب موضوعًا يحتمل
ُ
َّ
متعددة ،كان العنوان،
من زوايا نظر
بــالـنـسـبــة ل ــي «ال ـج ــام ــع امل ــان ــع» ،هو
ُ
طغراء الكتاب وختمه ،وهو قصيدة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ربـ ـ ـم ـ ــا أقـ ـ ـص ـ ــر الـ ـقُّـ ـص ــائ ــد،
ُ
يمسك
وأكثرها امتالء بالداللة ،ألنه
بــاملـضـمــون ال ـع ــام لـلـكـتــاب بــاخـتــزال
وإيـ ـح ــاء م ـك ـث ـفــن .إنـ ــه ع ـن ــدي أشـبــه
بـبـيــت ال ـق ـص ـيــد« .وروح ال ـش ـعــر في
بيت القصيد» بتعبير ابن عربي.
ال ـع ـنــوان ع ـنــدي هــو االسـ ـ ُـم ،وال ـنـ ُّـص
َّ
املسمى ،وإذا كــان كل كتاب مثل
هو
«م ــول ــود جــديــد» كـمــا درج ــت ع ـ َّـادات
ُ
ـف كـتـبـهــم ،فــإنـنــي
املــؤل ـفــن ف ــي وصـ ـ ِ
أق ـ ُ
ـرب إلــى تفكير اآلب ــاء فــي الشعوب
القديمة من اآلباء العصريني! فأولئك
كانوا ينتظرون حتى والدة أبنائهم،
خــاصــة م ــع ع ــدم وجـ ــود «ال ـســونــار»
مل ـعــرفــة ج ـنــس ال ـج ـنــن ذك ـ ـرًا ك ــان أم
أنـثــى؟ ليختاروا لــه االس ــم املناسب،
ُ
وك ـث ـي ـرًا م ــا ت ـخ ـت ــزل ت ـل ــك الـتـسـمـيــة
َ
َ
وقائع وأحداثًا طارئة ،لتجعل اسمه
ً
«مستوحى» منها .أتذكر ،مثال ،تلك
الحكاية عن تسمية ِّ
جدي األكبر الذي
ُ َ
ـام من
حملت اسـمــه ،فقد ول ــد بعد أي ـ ٍ
م ــوت والـ ـ ــده ،لــذلــك اخـ ـت ــاروا ل ــه هــذا
االسم« :مظلوم!»
غالبًا ما أسمي كتبي تسميات َّ
عدة
قبل أن أستقر على التسمية النهائية،
ظ ــاه ــري ــا ُّربـ ـم ــا يـ ـب ــدأ الـ ـعـ ـن ــوان قـبــل
النص ،لكنه في الخيمياء الداخلية

حمور زيادة *
ال أزعـ ـ ـ ــم أن ه ـ ـنـ ــاك ط ــريـ ـق ــة واحـ ـ ــدة
أستخدمها .عادة ما أفضل أن يكون
هناك عنوان ما للعمل أثناء الكتابة.
ّ
أفــكــر فــي العنوان وأنــا أجمع خيوط
الـعـمــل (روايـ ــة أو قـصــة ) فــي ذهـنــي.
أعتبر العنوان حاضنًا للكتابة .من
الصعب أن أكـتــب ب ــدون ع ـنــوان .لكن
ع ـن ــاوي ــن قـلـيـلــة ه ــي ال ـت ــي اسـتـمــرت
مـعــي حـتــى نـهــايــة ال ـع ـمــل .أم ــا كيف
يتغير العنوان فهذا ال أعرفه .أحيانًا
أنحت العنوان نحتًا كلما تقدمت في
الكتابة .وفي أحيان أخرى يأتي كأنه
كان مسمى في مكان ما ورأيته فجأة.
ع ـم ـلــي األول «سـ ـي ــرة أم درم ــان ـي ــة»
اخترت اسمه بعد أن تحفظ الناشر
امل ـص ــري ع ـلــى ال ـع ـن ــوان األول ال ــذي
كــان شــديــد الـســودانـيــة .ف ــرأى أنــه لن
يفهم بشكل سليم ولن ينطق بشكل
سليم ،مما سيعطي معنى بعيدًا عن
املقصود .عنوان «سيرة أم درمانية»
ً
نحته نحتًا .كان العمل مكتمال وعلى
وشك الدخول إلى املطبعة وأنا أكتب
وأكـ ـش ــط ألس ـت ــول ــد ع ـن ــوان ــا يـنــاســب
الـعـمــل .اعـتـبــرت تحفظ الـنــاشــر أم ـرًا
يقع في دائرة اختصاصه بالتسويق.
ب ـي ـن ـمــا عـ ـن ــوان «ال ـ ـنـ ــوم ع ـن ــد قــدمــي
الجبل» أتاني مع فكرة القصة .جاء
ال ـع ـن ــوان بـصـحـبــة ال ـت ـفــاص ـيــل .ولــم
ّ
يـتـغـيــر وش ــك ــل م ـســار ال ـع ـمــل .بينما
أعمال مثل «شوق الدرويش» (رواية)
و«ال ـخــواء» (قـصــة) و«حكاية حسنة
ب ـن ــت ق ـن ــدي ــل وم ـ ــا ج ـ ــرى بـسـبـبـهــا»
(قـ ـ ـص ـ ــة) ،أت ـ ــت أث ـ ـنـ ــاء ال ـك ـت ــاب ــة بـعــد
عناوين أولية سابقة.
ُ
كل هذه العناوين ،التي تنحت نحتًا
ُ
أو تشرق فجأة أو تتولد أثناء الكتابة
كلها أحكم عليها بالطمأنينة التي
تــأتــي مـعـهــا .حــن أح ــس أن الـعـنــوان
والـ ـعـ ـم ــل قـ ــد ت ــآل ـف ــا ك ـق ـط ـع ـتــي بـ ــازل
ف ــي مـكــانـهـمــا .ف ــي مـ ــرات ن ـ ــادرة كــان
ال ـع ـنــوان ال ــذي أطـمـئــن إل ـيــه ال يلقى
ت ــرحـ ـي ــب األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء امل ـس ـت ـش ــاري ــن.
وعادة ما أمشي مع تقييمهم وأبحث
عن طمأنينة أخرى في عنوان آخر.
*روائي سوداني

