حدود التفاعل بين عنوان فاجعة
الليلة السابعة بعد األلف ـ
رمل الماية لواسيني األعرج وألف ليلة وليلة
نجاة عرب الشعبة
جامعة باجي مختار ـ عنابة  -الجزائر
nadjettearab@yahoo.fr
Received: 01 Feb. 2015,
Revised: 25 Mar. 2015, Accepted: 14 Jun. 2015
Published online: 1 (Sept.) 2015

Semat
ISSN 2210-173H

)Semat 3, No. 3, (Sept. 2015

حدود التفاعل بين عنوان فاجعة
الليلة السابعة بعد األلف

رمل الماية لواسيني األعرج وألف ليلة وليلة
جناة عرب ال�شعبة
جامعة باجي خمتار -عنابة  -اجلزائر

امللخّ �ص
�أ�ضحت عتبات الن�ص� ،أو ما ا�صطلح عليه بالن�ص املوازي ،يف الوقت الراهن� ،إحدى املداخل الهامة التي
ي�ستند عليها الدار�سون يف قراءة الن�صو�ص الأدبية لإ�ضاءة ما �أعتمته لغة النا�ص املدبجة بتوليفة من �أ�ساليب
االنزياح ،والإ�شارات والرموز .ومبا �أن العنوان هو �أحد تلك العتبات الهامة؛ ف�إننا �سنقف ـ ـ يف هذه الورقة ـ ـ ـ
وقفة مت�أنية عند عنوان رواية فاجعة الليلة ال�سابعة بعد الألف ،لنقر�أ حدود تفاعله مع عنوان الن�ص الغائب
�ألف ليلة وليلة ،بدءا من طبيعة متظهره اخلارجي �إىل كيفية امتداده داخل املنت بالنظر يف وظائفيته الن�صية
والداللية.

الكلمات املفتاحية :عنوان ،قراءة ،ن�ص ،حتليل ،عالمة ،تفاعل.
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Limits of Interaction between the Tragic
Seven Night After the Thousand
Title of Wassini Al-Araj and the Arabian Nights
Arab chaaba Nadjette
University Badji Mokhtar- Annaba –Algeria

Abstract
Currently paratext has become one of the important inputs on which it is used by
researchers as a base in the reading of literary texts, and for illuminating the rhetoric
language the author used a lot of signs and symbols. Since the title is one of these
important thresholds, we will explore in this article - a careful pause on the title of the
novel The tragic seven night after the thousand to read the terms of its interaction with
the title of the Arabian Nights, from the nature of its appearance until the way of its
extension in the text, in view of textual and illustrative function.

Keywords: Paratext, text, title, reading, signs, interaction.
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رمل الماية لواسيني األعرج وألف ليلة وليلة
جناة عرب ال�شعبة
جامعة باجي خمتار -عنابة  -اجلزائر
�إن عتبات الن�ص ـ كما بينت ال�شعريات
احلديثة ـ هي من يقود القارئ وي�ضيء له دربه
�إىل الن�ص ،باعتبارها ت�شكل مداخل هامة لقراءة
الن�ص ،وج�سرا �آمنا للعبور �إليه .لأن الن�ص املفتقد
لهذه العتبات ال�شك �أنه �سيكون ح�صنا منيعا
وعاملا مغلقا ي�صعب اقتحامه� .إن هذه الأهمية
الق�صوى لعتبات الن�ص ،جعلت االهتمام بها يف
تنام م�ستمر ،مكنها من <<اكت�ساب بنية داللية
ٍ
منفتحة على موا�ضعات كتابة تخييلية ت�شكل ب�ؤرة
احلكي و�أ�سا�سه بدءا بعنوان الرواية وما ترتبط به
من احتماالت داللية تفتح للقارئ �أفق انتظار� ،إما
1
للم�ساءلة �أو لإعادة فهم منطق احلكاية>>
وميثل العنوان �أحد العتبات الرئي�سة للولوج
�إىل منت الن�ص ،كونه �أول عن�صر ن�صي يواجه
القارئ ،وهو ال �شك ما �سيحدد م�صري الن�ص من
حيث التوا�صل مع متنه قراءة و�إمعانا� ،أو النفور
منه بهجره وعدم التوا�صل معه ،ومن ثم تتحدد
�أهميته من حيث هو جزء من ا�سرتاتيجية الكتابة
إ�شراكه يف لعبة
لدى الكاتب؛ ال�ستمالة القارئ و� ِ
القراءة ،كما هو �أحد �أبعاد ا�سرتاتيجية القراءة
لدى املتلقي ل َف ْهم الن�ص وت�أويله.
وتربز قيمة هذه العتبة �أكرث ،حينما نظر
الدر�س النقدي احلداثي �إليها على �أنها �إحدى

املداخل الن�صية القادرة على �إنتاج الداللة من
خالل عملية التفاعل ،و�إقامة عالقة جدلية بينها
وبني الن�ص املركزي .ومن هذه الوظيفة الفاعلة
لعتبة العنوان �أولت ال�سيميوطيقا <<�أهمية
كربى للعنوان باعتباره م�صطلحا �إجرائيا ناجعا
يف مقاربة الن�ص الأدبي ،ومفتاحا �أ�سا�سيا يت�سلح
به املحلل للولوج �إىل �أغوار الن�ص العميقة ق�صد
ا�ستنطاقها وت�أويلها ،وي�ستطيع العنوان �أن يقوم
بتفكيك الن�ص من �أجل تركيبه ،عرب ا�ستكناه
بنياته الداللية والرمزية وهكذا ف�إن �أول عتبة
يط�ؤها الباحث ال�سيميولوجي ،هو ا�ستنطاق
العنوان وا�ستقرا�ؤه >>.2
ويبدو �أن عملية ا�ستنطاق العنوان مل تن�ش�أ من
كونه عالمة لغوية وح�سب ،و�إمنا راعى الدر�س
ال�سيميائي �شكل وطريقة ر�سم العنوان مبا يجعل
منه عالمة غري لغوية �أي�ضا ،في�ؤدي بذلك وظائف
�إبالغية وتوا�صلية.
وبالنظر �إىل ما قدمه جينيت  Genetteمن
عناية خا�صة بالعنوان ،تنم عن مدى �أهمية هذه
العتبة بالن�سبة للعمل الفني ،ف�إننا ن�ست�شف من
ذلك �أي�ضا �إح�سا�سه ب�صعوبة حتديد تعريف خا�ص
للعنوان لتعقيد تركيبته على التنظري النقدي،
مبا يتطلب جمهودا يف التحليل ،ذلك �أن اجلهاز

1ـ عبد الفتاح احلجمري ،عتبات الن�ص ،البنية والداللة ،من�شورات
الرابطة ،الدار البي�ضاء ،ط � ،1996 ،1ص 17

2ـ جميل حمداوي ،ال�سيميوطيقا والعنونة ،عامل الفكر ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت املجلد ،25ع� 1997 ،3ص 96
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العنواين ـ على حد قوله ـ الذي نعرفه منذ ع�صر
النه�ضة ...هو جمموعة مركبة ي�شوبها التعقيد
�أكرث من كونها عن�صرا حقيقيا وذات تركيبية ال
تتعلق بال�ضبط بطولها.3
ولقد ا�ستعر�ض جينيت  Genetteيف كتابه
(عتبات)  Seuilsتاريخ ت�أ�سي�س علم العنونة يف
الع�صر احلديث ويعد ليو هويك ()Leo Hoek
واحدا من �أهم امل�ؤ�س�سني �إىل جانب كلود دو�شي
 ،Claude Duchet4مبا يعطي االنطباع للقارئ �أن
عناية الفكر الإن�ساين بهذا العلم بد�أت حديثا
مع ه�ؤالء دون �سواهم� ،إال �أن من يت�صفح كتب
املوروث الفكري والأدبي العربيني يجد �أن العرب
القدامى قد �صالوا وجالوا يف خبايا عتبة العنوان
باعتبارها �س ّنة من �سنن الكتابة والت�أليف منذ
�أمد بعيد ،وتظهر هذه العناية جليا ،ملا ان�شغلت
ال�شعريات العربية القدمية بتحديد مفهوم العنوان
لغة وا�صطالحا ،وبينت �أهميته ووظائفه الن�صية
والداللية ،ومن بني هذه امل�صنفات نذكر «الإتقان
يف علوم القر�آن» لل�سيوطي ،و«الربهان يف علوم
القر�آن» للزرك�شي ،وكتاب «اخلواطر ال�سوائح يف
�أ�سرار الفواحت»  ...والالئحة طويلة من امل�صنفات
وامل�ؤلفات الرتاثية التي تناولت العتبات املوازية
بال�شرح والدر�س واملعاجلة.5
ولعل الوقوف على جانب مما احتوته �إحدى
جواهر الرتاث العربي بخ�صو�ص العنوان يزيح
الغمو�ض ،ويقدم عديد الإجابات عن تلك الأ�سئلة
التي ا�صطدم بها جينيت  G.Genetteيف كتابه عتبات
( ،)Seuilsمما يعد دليال على وعي العرب القدامى
ب�أهمية الن�صو�ص املوازية وتقديرهم لالختالفات
<<البنيوية والوظيفية بني هذه العنا�صر واملنت
مع �شيوع الكتابة وتنامي حركة الت�أليف املنظم،
ونتيجة بروز احلاجة �إىل حتديد �ضوابط الكتابة
وقواعد الت�أليف ،لتكون عمادا للأدباء والكتاب
3ـ انظر:

G. Genette.Seuils Edition du Seuil, 1987, p59

 4ـ انظر ،املرجع نف�سه� ،ص 59
 5ـ انظر جميل حمداوي ،ال�سيميوطيقا والعنونة ،جملة عامل الفكر
(مرجع �سابق)
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النا�شئني يف �صناعة م�ؤلفاتهم وتف�صيل �أبوابها
ومباحثها>> .6فنقر�أ يف �سبيل املثال ما ورد يف
كتاب "�إحكام �صنعة الكالم" << :يقالُ :عنوان
وعلوان ،واجلمع عناوين وعالوين ،وقال �أبو علي
ُ
الفار�سي :يقال عنوان الكتاب ،وعلونته ،وع ْني ْنته،
علينته .وزاد غريه :عننته (خفيفة) ويقال عنوان
(ب�ضم العني) وعنوان (بك�سرها) ،وعنيان و�أ�صل
العنوان ما دل على ال�شيء>>.7
كما عني �صاحب الكتاب بوظائف و�أغرا�ض
العنوان ،وقد حددها يف غر�ضني ،الأول يدل
على غر�ض الكتاب ،ف�إن كان الكتاب ُكتب لغر�ض
التعزية دل العنوان عليه ،و�إن كان الكتاب ُكتب
لغر�ض ال�شكر ف�إنه يدل �أي�ضا على هذا الغر�ض.
كما ب ّرر الكالعي �سبب ت�سمية العنوان يف قوله:
<< �سمي عنوانا لأنه يدل على كتاب ممن هو و�إىل
من هو>> .8وبهذا يت�ضح لنا جليا وعي العرب
قدميا ب�أهمية العنوان ،من حيث هو قيمة لفظية
دالة ،ي�ؤدي الوظيفة الإ�شارية لتمييز الن�صو�ص عن
بع�ضها.
ونظرا لأهمية عتبة العنوان مثلما تبني لنا يف
ال�شعريتني العربية القدمية ،والغربية احلديثة،
ف�إننا �سنقف وقفة مت�أنية عند عنوان �إحدى روائع
الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج (فاجعة الليلة
ال�سابعة بعد الألف ـ ـ رمل املاية) التي ا�ستجمع
فيها مهاراته الفنية والإبداعية ليخو�ض من
خاللها جتربة العودة �إىل الرتاث احلكائي ،وينحت
من �شعريته و�إبداعاته ال�سردية بوعي حداثي يدفع
�إىل ا�ستثمار كل املواد والعنا�صر املنتجة للن�ص،
لنقر�أ حدود تفاعله مع عنوان الن�ص الغائب �ألف
ليلة وليلة بدءا من طبيعة متظهره اخلارجي �إىل
كيفية امتداده داخل املنت بالنظر يف وظائفيته
الن�صية والداللية.
 6ـ يو�سف الإدري�سي ،عتبات الن�ص ،بحث يف الرتاث العربي
واخلطاب النقدي املعا�صر ،من�شورات مقاربات ،املغرب ،ط،1
� ،2008ص 10
 7ـ �أبو القا�سم حممد بن عبد الغفور الكالعي� ،أحكام �صنعة الكالم،
حتقيق حممد ر�ضوان الداية ،دار الثقافة ،بريوت� ،1966 ،ص 51
 8ـ املرجع ال�سابق� ،ص 52
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 .1العنوان عتبة البد منها:
ال�شك �أن عتبة العنوان تلعب دورا توا�صليا هاما
من حيث توجيه القراءة ،ور�سم خطوطها الكربى،
فمهما بدت �صيغة العنوان ب�إيجازها م�ستقلة �أو
حمايدة ،ف�إنها ال حمالة �شديدة االرتباط والتوا�شج
باملنت الروائي الذي تقف يف بوابته من ناحية،
وبخطابات خارجية حتيل عليها ب�شكل ظاهر �أو
باطن من ناحية �أخرى .والعنوان بهذا ال�شكل ميثل
�أول م�ؤ�شر يدل على وجود خا�صية التفاعل الن�صي
بني الن�صو�ص.
وللأهمية التي يكت�سيها العنوان بالن�سبة للعمل
الروائي ،ف�إن الروائيني العرب قد وعوا هذه
الأهمية جيدا ،و�أخذوا على عاتقهم اال�شتغال على
هذه العتبة ،ب�أن �أبدعوا يف �صياغة وت�شكيل عناوين
�أعمالهم الروائية متجاوزين بذلك االختيار املراحل
التقليدية للرواية العربية التي ات�سمت العناوين
فيها بال�سطحية واملبا�شرة .ومن ناحية �أخرى
ف�إن طبيعة الكتابة اجلديدة ،تنماز بال�صعوبة
والتعقيد ملا حتتمله من �أ�ساليب االنزياحات،
والتداخل الزمني واملكاين ،وتعدد الرواة  ،...ما
�ص ّعب الأمر على املتلقي ،ف�صار جلو�ؤه �إىل عتبات
الن�ص اخلارجية حتمية ،قد ت�أخذ بيده ليتمكن من
الن�ص .وهو ما جعل النقد اجلديد يعلي من �ش�أن
هذه اخلطابات املوازية وعلى ر�أ�سها العنوان.
 .2متوقع العنوان يف لوحة الغالف:
ولنبد�أ با�سرتاتيجية متوقع العنوان الرئي�س يف
الف�ضاء الغاليف للعمل الروائي مو�ضوع الدرا�سة،
كمفتتح حتليلي ميهد لنا العبور �إىل م�ستويات
�أخرى .حيث جند العنوان قد احتل الق�سم الأعلى
من الغالف الأمامي م�شبعا بر�سم بارز حجما
وكتابة وتلوينا ،ويعلوه مبا�شرة ا�سم امل�ؤلف الذي
جاء خمالفا له من حيث احلجم واللون وطبيعة
اخلط ،فالعنوان يظهر ببنط عري�ض وبلون بني
قامت وبخط �أندل�سي جميل منب�سط على ف�ضاء
غاليف �أ�صفر فاقع لونه �ضاعف من بروزه .ويف
الأ�سفل منه مبا�شرة يتو�سطه عنوان فرعي ر�سم
بحجم �صغري يخالفه خط ًا (الن�سخ) ،ولونا
http://journals.uob.edu.bh

ً(�أ�سود) .والعنوان بهذا ال�شكل الإخراجي ي�ؤدي
عدة وظائف خمتلفة �سيميائية وداللية ،بالإ�ضافة
�إىل وظيفتي الت�سمية والتعيني ،وهذا حتى ال يفتح
املجال اللتبا�س الن�صو�ص الروائية التي تنا�صت
عناوينها مع �ألف ليلة وليلة ،فقد جاء عنوان
الرواية مت�سما ب�سمات خا�صة �سنعمل على �إبرازها
فيما يلي:

�إنه بالتمعن يف طبيعة اللون الذي ظهر به
العنوان الرئي�س ،جنده بالإ�ضافة �إىل اللون
امل�سيطر على واجهته الأمامية وهو اللون البني
القامت الذي يعود بذاكرتنا �إىل الكتب القدمية
واملخطوطات والرتاث العربي الأ�صيل ،ف�إن
للعنوان ظال جاء باللون الأ�سود ،رمبا جند لهذه
االزدواجية يف الألوان داللة على تداخل هذا الن�ص
مع غريه من الن�صو�ص ال�سردية الرتاثية.
وقد يدعم زعمنا ـ �أكرث ـ ملا ننظر يف طبيعة
اخلط الذي ُر�سم به العنوان الرئي�س ،وهو اخلط
الأندل�سي الذي يفتح خميلتنا على ت�أويالت عدة؛
كارتباط الن�ص الروائي بزمن من عبق التاريخ
العربي الإ�سالمي القدمي ،وهو زمن فتح الأندل�س
الذي يعني الكثري بالن�سبة للم�سلمني؛ فهو زمن
القوة ،وزمن الهيمنة وال�سيطرة على �أمم عظمى
يف جنوب �أوروبا .و�أي�ضا لهذا اخلط داللة تاريخية،
تتعلق بتميز احلكم الأندل�سي وانف�صاله عن
اخلالفة امل�شرقية وكان ظهور اخلط الأندل�سي �أحد
مظاهر ا�ستقالل بالد الأندل�س عن بالد امل�شرق
لأن اخلط ـ �أ�سا�سا ـ ا�شتق من اخلط الكويف
الذي هو من �أعرق اخلطوط العربية و�أقدمها
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يف تاريخ الكتابة العربية ،وقد �أ�ضيفت عليه يف
املرحلة الأندل�سية بع�ض اللم�سات حتى يحظى
بالتميز .ويف ذلك يقول ابن خلدون <<ومتيز
ُملك الأندل�س بالأمويني؛ فتميزوا ب�أحوالهم من
احل�ضارة وال�صنائع واخلطوط؛ فتميز �صنف
خطهم الأندل�سي ،كما هو معروف الر�سم لهذا
العهد >>،9
و�أما العنوان الفرعي (رمل املاية) ،فقد
�أقحمه النا�ص يف �سبيل م�ساندة العنوان الرئي�س
دالليا ،ليفتح �أفق انتظار القارئ على دالالت
الن�ص امل�ستع�صية ،خا�صة و�أن كتابات الأعرج
تنماز بال�صعوبة وتعقيد بنائها ال�سردي .وقد جاء
العنوان الفرعي خمالفا ب�صريا للعنوان الرئي�س،
من حيث اللون ور�سم اخلط كما يت�ضح ذلك على
لوحة غالف الرواية.
وملا نعاين ملفوظ العنوان الفرعي دالليا،
نالحظ عليه اخلا�صية الرتميزية ملحتواه الذي
ي�شري �إىل نوع من �أنواع مقامات املو�سيقى
الأندل�سية ،مبا ي�شكل فعال حتفيزيا للقارئ لأن
يبحث يف خ�صائ�صه ومميزاته الإيقاعية ليخرج به
من عامل احلكي وال�سرد �إىل عامل املو�سيقى .وهذا
ما يجعل رواية وا�سيني الأعرج ُي�سجل لها نهو�ضها
على فل�سفة متازج الفنون وتداخل تقنيات خطابية،
و�إبداعية متنوعة.
ولأن ت�سمية الن�ص الروائي تخ�ضع من دون �شك
�إىل ا�سرتاتيجية داللية يعتمد الروائي فيها على
<< ر�ؤاه الفكرية وعلى مرجعيته الإيديولوجية،
وا�ستيحاءاته النف�سية من خالل عمله الذي
ينتجه>> ،10ف�إنه يتو�ضح لدينا الأفق الإيحائي
للعنوان ،عندما نقر�أه يف تنا�صه مع املنت احلكائي
الرتاثي �ألف ليلة وليلة ،منطلقني من مفرداته
وتراكيبه التي �صيغ فيها.
بداية ،نالحظ �أن النا�ص قد ا�ستند يف ت�شكيل
البنية الرتكيبية للعنوان على بع�ض املفردات
 9ـ عبد الرحمن ابن خلدون ،املقدمة� ،ص 457
 10ـ �سلمان ح�سن ،الطريق �إىل الن�ص ،مقاالت يف الرواية العربية،
من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،1997 ،ص 97
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امل�ستقاة بو�ضوح من عنوان الن�ص الرتاثي (�ألف
ليلة وليلة) ،وتتحدد يف(:الليلة ،الألف)� ،أما الرقم
�سبعة فهو �إ�شارة �إىل �أن العالقة تفوق وتتجاوز
اال�ستدعاء ملجرد اال�ستدعاء ،و�إمنا يف �إيحاء �إىل
تواجد عالقة زمانية يحكمها منطق الت�سل�سل
واال�ستمرارية؛ �أي ا�ستمرارية ال�سرد احلكائي
الذي توقف يف الن�ص الرتاثي (�ألف ليلة وليلة)
عند الليلة الواحدة بعد الألف ،ليتوا�صل ـ بعد ذلك
ـ مع الأعرج �إىل الليلة ال�سابعة بعد الألف .هذا من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن للرقم �سبعة داللة
خا�صة يف هذا العنوان ،ق�صد النا�ص �إليها ليدفع
املتلقي �إىل ا�ستجماعها من املوروثات الإن�سانية
املختلفة (املوروث الإ�سالمي ،والثقايف ،وال�شعبي)
قد ت�سعفه يف �إدراك ما يبطنه املنت الروائي.
�أما عن لفظة فاجعة ،ف�إنها لفظة �صادمة يف
مدلولها اللغوي توحي �إىل حدوث كارثة ُيفجع
ال�شخْ ُ�ص لها ملجرد تلقيها .وملا ّ
َّ
توظف هذه اللفظة
يف �صياغة عنوان روائي ف�إنه ـ حتما ـ �سيكون لها
وقع خمالف على القارئ ،بحيث تكون حمفزه على
القراءة وتدفعه �إىل ذلك جمموعة من الأ�سئلة
�ساقها النا�ص �إليه �ضمنيا ،على �شاكلة� :أية
فاجعة؟ وملاذا الليلة ال�سابعة بعد الألف بالذات؟
وما �سر اجتماع العنوان الرئي�س الدال على
الفواجع وامل�آ�سي والأحزان مع العنوان الفرعي
الدال على �إيقاع مو�سيقي �أندل�سي يحمل يف ثناياه
مالمح الطرب؟ وهنا تبد�أ خميلة القارئ يف عملية
الإدراك وا�ستح�ضار خمزونه الفكري واملعريف
فيح�صر ذاكرته يف منت حكائي م�شهور هو (�ألف
ليلة وليلة) ،ومن ذلك ي�أخذ القارئ يف ح�سبانه
�أن الن�ص الذي �سيتفاعل معه قرائيا ،ينفتح بكل
قوة على ذلك الن�ص اخلارجي الرتاثي .وهو من
املحفزات التي جتعل املتلقي يواظب على قراءة
الن�ص من �أوله �إىل �آخره ،حتى يعرف حيثيات هذه
الفاجعة زمكانيا ،ونوع العالقة التي تربطها ب�ألوان
الطرب .والعنوان بهذا ال�شكل املفرداتي والرتكيبي
والداليل ،يبقى منفتحا على الت�أويل حينما ي�ستثري
خميلة املتلقي ويحفزه على معرفة ما تبطنه من
معان ودالالت.
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وقبل �أن نرتك احلديث عن ال�شكل اخلارجي
للعنوان ،نرى �أنه البد من التعقيب على الطول
الن�سبي الذي مييز عنوان الرواية ،فاملعروف �أن
عملية العنونة ال ت�أتي اعتباطا ،وامل�ؤلف ال �شك �أنه
يتق�صد من ورائها مزيدا من الإيحاءات والإ�ضاءات
التي ت�ساهم يف فك تعقيدات رموز ن�صه� ،سواء �أكان
يف �صياغته وتركيبه �أم يف داللته وتعالقه مع الن�ص
الغائب� ،أو حتى يف �إيجازه وطوله .ومبا �أن من
�سمات العنوان التكثيف والإيجاز ،ف�إن لطول عنوان
الرواية داللة خا�صة �أو دوافع خا�صة تتعلق ب�صاحبها
وا�سيني الأعرج .قد ي�سعفنا �إىل ك�شفها هذا الن�ص
املوازي الفوقي واملتمثل يف �إحدى حوارات وا�سيني
الأعرج وهو يجيب عن ال�س�ؤال التايل:
<< ملاذا ال يكتفي وا�سيني الأعرج بعنوان
واحد لروايته فريدف العنوان الرئي�س بعنوان
فرعي .ماذا مي ّثل لك العنوان الروائي؟ هل هو
موجهة لعملية القراءة؟!
عتبة ّ
هذه امل�س�ألة تدخل يف فواحت الن�صو�ص� ،أنا،
دائما ،عندي �إح�سا�س ب�أن العنوان قا�صر ،هو عمل
برتي لأنه ذو طابع اختزايل فتختزل � 300أو 400
�صفحة يف كلمة �أو كلمتني ،هل هذه الكلمات قادرة
على اختزال مداليل الن�ص وعوامله فعال؟! �أ�شعر،
�أحيانا ،عندما �أعمل على ّ
فك �أوا�صر العنوان ب�أن
هناك نقائ�ص وهناك �أ�شياء مل تظهر بال�شكل الذي
كنت �أنويه و�أختزنه� ...إذن� ،أنا عندما �أذهب �إىل
العناوين الفرع ّية �أجد فيها �سندا ومتك�أ للعنوان
الأ�صلي� ،أي �أنه ما خفي يف العنوان الرئي�س وعجز
عن التعبري عنه يعطيه العنوان الفرعي مدى �أو�سع
يف جمال الإي�ضاح وجمال الفهم>>.11
�إذن ف�إن الغاية من �إدراج العنوان الفرعي �إىل
جانب العنوان الرئي�س ،هو من باب تي�سري وتذليل
تعقيدات الكتابة على املتلقي.
ويظل العنوان م�صدرا للجدليات والت�سا�ؤالت
الكثرية ،التي يبقى املتلقي يف حرية من �أمره يبحث
 11ـ حوار مع وا�سيني الأعرج ال�شعر �إىل زوال والرواية �أبقى ،املجلة
الإلكرتونية ،الوا�شنطوين العربي ،املوقع:

www.arabwashingtonian.org
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لها عن �إجابات وت�أويالت خمتلفة ،ومن جملة
تلك الأ�سئلة ما يتعلق بطبيعة العالقة التي تربط
العنوان بباقي املكونات الن�صية ،ومن ذلك �سنويل
�أنظارنا �إىل هذه الزاوية من الدرا�سة لنخرتق
عربها املنت الروائي ،ونبحث يف ثناياه عن مالمح
امتداد العنوان ،ب�شقيه الرئي�س والفرعي ،ملعاينة
مدى فاعلية ذلك االنت�شار واالمتداد يف تنمية
وتفعيل عملية احلوار والتفاعل القائمة بني الن�ص
الروائي املاثل بني �أيدينا ،والن�ص الرتاثي �ألف ليلة
وليلة.
 .3مظاهر امتداد منطوق العنوان يف املنت
الروائي:
مما ال�شك فيه� ،أن املنت الروائي ي�شكل الوعاء
الداليل الذي �سيعمل على تف�صيل ذلك التكثيف
الداليل الذي يتح ّمله ملفوظ العنوان (فاجعة الليلة
ال�سابعة بعد الألف ،رمل املاية) .وبناء عليه ف�إننا
�سنقتفي �أثر ملفوظ العنوان �شكال وداللة يف املنت،
ولكن قبل ذلك علينا �أن نقدم و�صفا للبناء الن�صي
الذي اختاره النا�ص ل�شكل روايته ،حيث جنده قد
�أخلى املنت الروائي من نظام العنونة الداخلية،
رغم عدم تخليه عن نظام املف�صلة والتق�سيم ،حيث
جاءت الرواية مق�سمة �إىل �ستة ع�شر ف�صال خالية
من عناوين تدل عليها .ومكان العنوان توجد عبارة
(الف�صل) ورقمه الت�سل�سلي مبا يوحي �إىل دعوة
النا�ص للمتلقي لي�شاركه همه يف اختيار عناوين
احتمالية تن�سجم مع املبنى احلكائي لكل ف�صل.
ونعود الآن �إىل مو�ضوع امتداد العنوان الرئي�س
والفرعي يف املنت الروائي لنقر�أه عرب جمموع
القرائن املختلفة ال�شكلية والداللية املتجلية يف
املنت الروائي ،حيث تربز لنا قراءتنا املتمعنة
للن�ص الوا�سيني بو�ضوح� ،أ�شكال انت�شار العنوان
بجز�أيه؛ الرئي�س والفرعي يف املنت الروائي ،من
حيث �إنه ي�شكل خطابا له م�ساراته يف الن�ص،
والتي تظهر ب�شدة عرب جملة من القرائن اللفظية
�سواء املبا�شرة منها �أو الإيحائية ،مبا يجعل املنت
الن�صي مت�سعا لفظيا ودالليا نظري الكثافة اللفظية
والداللية مللفوظ العنوان� .أما على م�ستوى القرائن
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اللفظية ،فنالحظ انت�شار منطوق ال ُعنوانني
الرئي�س والفرعي بلفظهما على �أ�شكال خمتلفة
ومتنوعة ،ولتف�صيل ذلك نرى �أن ن�ستهل درا�ستنا
بالعنوان الرئي�س �أو املركزي ،لن�ضع �أيدينا على
طبيعة امتداده يف الن�ص الروائي ،ليت�سنى لنا
معرفة �أبعاد التعالق القائمة بني العمل الروائي
والن�ص الرتاثي �ألف ليلة وليلة.

�أـ ـ امتداد منطوق العنوان الرئي�س يف املنت
الروائي:

�إننا ملا نبحث يف فلك الن�ص الروائي ،عن
منطوق العنوان الرئي�س بلفظه املتكون من خم�س
وحدات لغوية ،ف�إننا ال جند له ح�ضورا مبا�شرا
و�صريحا مثلما هو كائن ومر�سوم على لوحة
الغالف اخلارجي ،و�إمنا نلفيه منقو�صا من �إحدى
ملفوظاته ،ك�أن ي�سقط النا�ص عبارة (فاجعة)
ويبقي على بع�ض منطوق العنوان على هذا النحو
(الليلة ال�سابعة بعد الألف) ممتدا على ال�صفحات
التالية من الرواية،173 ،35 ،16 ،14 ،8 ،7 :
� ،389 ،257 ،221أو ي�أتي يف مو�ضع �آخر فريدا
بهذا الرتكيب (الفاجعة ال�سابعة بعد الألف) وهو
منقو�ص من الوحدة اللغوية (الليلة) ،كما يبينه
املقتطف ال�سردي التايل<< :فامللك كان يعرف �أن
الزمن كان يرك�ض ب�سرعة فائقة باجتاه الفاجعة
ال�سابعة بعد الألف>>� .12إن عملية �إزاحة لفظ
الليلة من امللفوظ ال�سردي لهذا املقطع ،مل يكن
عن �سهو من النا�ص �أو رغبة منه يف الإيجاز ،و�إمنا
ليعرب من خالله عن مدى هول وكارثية ما حدث
يف تلك الليلة ،لعل ذلك ي�ضاعف من �شوق املتلقي
�إىل معرفة ما حدث ،فيطلب اال�ستزادة ال�سردية
للو�صول �إىل معرفة ما �أوجزه العنوان و�أعلن عنه
دون تف�صيل.
وجند يف موا�ضع �أخرى من ال�سياق ال�سردي
للرواية ،تواجد هذا اجلزء اللفظي من العنوان
الرئي�س (الليلة ال�سابعة) يف العديد من الوحدات
ال�سردية ،على هذا النحو<< :كانت تعرف �أكرث
من غريها �أن العد الزمني توقف عند هذه اللحظة
 12ـ وا�سيني الأعرج ،فاجعة الليلة ال�سابعة بعد الألف� ،ص260
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بالذات .فالليلة ال�سابعة ا�ستمرت زمنا مل ي�ستطع
حتديده حتى علماء اخلط والرمل>>� ،13إن هذا
اجلزء من ملفوظ العنوان الرئي�س ،يدل من دون
�شك على ارتباط عامل الرواية ال�سردي بعوامل
�ألف ليلة وليلة ،فهو بعبارة �أخرى دليل �صريح على
امتداد ليايل �شهرزاد �إىل الليلة ال�سابعة بعد الألف
عرب �سياق �سردي جديد ،ويزداد الأمر و�ضوحا،
عندما جند النا�ص ي�ستح�ضر عنوان (�ألف ليلة
وليلة) ويوظفه ب�صريح العبارة يف ثنايا ال�سياق
ال�سردي ،على نحو ما ورد يف الف�صل الأول من
خالل املقطع التايل << :يف احلقيقة �صار اجلميع
يعرف �أن زمن املوت مل ينته ومل يتوقف مطلقا عند
حدود الليلة الواحدة بعد الألف لأن ما كان يجب
�أن تقوله �شهرزاد يف الليلة الثانية بعد الألف �أجلته
لزمن غري معلوم ... .فقد مددت الليايل �أ�سبوعا
14
�آخر>>.
ومع القراءة املتوا�صلة لهذا الن�ص الروائي،
جند �إ�ضاءات العنوان تتواىل عرب تناغم وحداته
اللغوية مع الوحدات ال�سردية ال�صغرى والكربى
للخطاب ال�سردي يف الرواية ،ليتبني لنا يقينية
ذلك التفاعل املاثل بني الن�صني؛ الروائي والرتاثي،
مثلما جنده وا�ضحا �ضمن هذه اجلملة ال�سردية:
<<الليلة ال�سابعة التي �أ�ضيفت �إىل قائمة
الليايل املنتهية>> 15ف�إن عبارة (الليايل املنتهية)
�إ�شارة وا�ضحة لذلك التفاعل املف�ضي �إىل خرق
وجتاوز البناء ال�سردي القائم عليه ن�ص �ألف ليلة
وليلة.
ومتابعة ال�ستقراء الكيفية التي ينت�شر بها
العنوان الرئي�س ،انطالقا من م�ستوى ا�شتغاله يف
ال�سياقات الن�صية واخلطابية ،جند �أن للعنوان
�شبكة من العالقات الداخلية التي ت�ش ّده �إىل ن�صه
ال مبنطوقه �شبه الكامل كما تقدم معنا ،و�إمنا
عرب االنت�شار املكثف لوحداته اللغوية يف الن�سيج
ال�سردي ب�شكل منف�صل ال مت�صل ،وهو ما يجعل
 13ـ امل�صدر نف�سه � ،ص 5
 14ـ امل�صدر ال�سابق� ،ص8
15ـ امل�صدر نف�سه� ،ص87
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ذلك االنت�شار ي�شكل م�صدرا للتو�سع الداليل
للن�ص الروائي من جهة ،وتفعيال لعملية التفاعل
مع الن�ص الرتاثي �ألف ليلة وليلة من جهة �أخرى.
وملعاينة تلك الوحدات اللغوية املكونة للعنوان
الرئي�س ،ف�إننا نعمد �إىل ترتيبها على النحو التايل:
(فاجعة)( ،الليلة)( ،ال�سابعة)( ،بعد)،
(الألف)
�إننا نالم�س انت�شار تلك الوحدات يف الن�ص،
من خالل تلك الإ�شارات املبا�شرة التي تت�ضمنها
الرتاكيب واملقاطع ال�سردية ،مبا ي�ساهم يف
الإنتاجية الداللية للن�ص الروائي ،وهي الداللة
التي �أعلن عنها منطوق العنوان مكثفا ،لت�أتي
دينامية انت�شار مفرداته يف الن�ص� ،شبيهة
بالف�صو�ص املا�سية التي يدل عليها بريقها يف ليلة
ظلماء ،وهو ما يجعل املتلقي ي�سرت�شد بها للح�صول
على �إجابات عن تلك الأ�سئلة التي متثلت بذهنه
عند التقائه بالعنوان لأول وهلة.
و�إن من يقر�أ رواية وا�سيني الأعرج فاجعة
الليلة ال�سابعة بعد الألف ،يجد �أن ال�سرد الروائي
يتب�أر حول تلك الليلة التي حدثت خاللها الفاجعة،
والتي يحددها ال�سياق ال�سردي زمنيا بال�سابعة
بعد الألف ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تو�سيع دائرة ا�شتغال
ملفوظ العنوان داخل ال�سياق ال�سردي العام
للرواية؛ فنجد مثال الوحدة اللغوية (فاجعة) قد
وردت �أكرث من مرة يف �سياقات �سردية خمتلفة من
م�ستوى اخلطاب ال�سردي ،موزعة على ال�صفحات
التالية ( .)403 ،399 ،248 ،14و�أما عما يحمله
لفظ فاجعة يف العنوان من �إبهام ا�ستدعى ت�سا�ؤل
املتلقي ،مبا جعله حافزا قويا على اقتناء العمل
الروائي وقراءته ،ف�إن ال�سياق ال�سردي قد �أجاب
عن ذلك ال�س�ؤال املحري يف �أكرث من مو�ضع ،وذلك
ب�أن �أورد جملة من امللفوظات اللغوية وال�سردية التي
حتتوي عبارة (فاجعة) دالليا ومن ذلك جند قول
ال�سارد << :يقول الرواة والقوالون ونا�س الأ�سواق
ال�شعبية� ،أن ما حدث يف الليلة ال�سابعة ال ُيروى،
وما يروى ال ي�شفي الغليل >>� 16إن �صيغة التهويل
16ـ -امل�صدر ال�سابق� ،ص 6
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التي ي�ست�شعرها املتلقي من عبارات (ال ُيروى ،وما
ُيروى ال ي�شفي الغليل) ،تعد من املحفزات ال�سردية
التي تبقي على الرابط ال�سردي القائم ما بني
الراوي واملروي له.
وتتواىل العبارات الدالة على م�ضمون لفظ
(فاجعة) يف ثنايا اخلطاب ال�سردي ب�شدة ،حيث
جندها تتوزع على النحو الآتي:
<<كانت الكارثة التي هربت من وجودها
ولكنها كانت م�صممة على اقتفائك .الليلة
ال�سابعة بعد الألف .الليايل داخل الكهف كانت
قا�سية>> .17و<<كان رعب الليلة ال�سابعة بعد
الألف قد بد�أ>> ،18و<<ْ �...أم البحر املن�سي
الذي انك�سر بقوة يف تلك الليلة على �شواطئ
املارية؟؟؟>> ،19و<<بل هو جزء من جحيم
الليلة ال�سابعة بعد الألف>> ،20و <<ال�سقطة
الأوىل اعتربتها عادية ،ولكنها تكررت كثريا
و�أ�صبحت تتقارب الواحدة بعد الأخرى .يف املرة
ال�سابعة مل �أ�ستطع الوقوف<< ،21>>. .مل يكن
�إال جزءا ي�سريا من م�أ�ساة خيط الدم الرفيع الذي
ينطلق من ظلمة الليلة ال�سابعة<< ،22>> .كنت
�أروي حكاية ال�سقوط كما كان يجب �أن تروى ال
كما كتبها الوراقون << ،23>>.وليلة ذلك اليوم
احلزين >>� << ،24سيجيء من ي�شرق كال�شم�س
ويجل�س يف �صحن ال�ساحة ال�شعبية ويبد�أ يف رواية
ق�صة ال�سقوط من �أولها �إىل �آخرها >>،25
<<امل�ؤكد �أنه كان جزءا من الكابو�س املظلم
الذي ي�شكل جوهر الليلة ال�سابعة بعد الألف>>،26
<<وترك غرناطة وحيدة يف مواجهة الدم
والث�أر<< ،27>>.الليلة ال�سابعة كانت طويلة
 -17ـ نف�سه� ،ص16
 -18ـ نف�سه� ،ص 21
 -19ـ نف�سه� ،ص 18
 -20ـ نف�سه �ص 18
 -21ـ نف�سه� ،ص38
 -22نف�سه� ،ص 46
 -23ـ نف�سه� ،ص47
 -24ـ نف�سه� ،ص57
25ـ -ـ نف�سه� ،ص 96
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مثل ليلة اخلوف التي دامت زمنا>> << ،28ال
ميكن �أن متنحه �إال ملع�شوقة عا�شت معك حرقة
الليلة ال�سابعة و�آالمها<< ،29>>.الليلة ال�سابعة
�أكلت طغاتها ،ولكنها بد�أت كذلك ت�أكل �أحبابها
و�أ�شواقها>>. 30
يت�ضح لنا مما �سبق تقدميه� ،أن النا�ص قد
ا�شتغل على توظيف عبارات وملفوظات ت�سري يف
�سياق داليل قريب من مدلول لفظ (الفاجعة) ،مبا
يجعله يقدم �إجابة عن ذلك ال�س�ؤال الذي ر�سخ بذهن
املتلقي منذ البداية ،وهي �أن الفاجعة املق�صودة يف
العنوان الرئي�س هي (�سقوط غرناطة) �آخر معقل
امل�سلمني ببالد الأندل�س ،وهو ال�سقوط الذي خ ّلف
كل تلك الأو�صاف ،التي تفنن النا�ص يف بثها متعددة
العبارات املوحية بف�ضاعة ذلك ال�سقوط الذي
حدث بعد ما يقارب ال�سبعة قرون من املجد والقوة
والهيمنة� ،إىل اخلروج مبذلة وهوان.
و�أما عبارة (الليلة) ف�إنها تتوارد بكرثة يف
اخلطاب ال�سردي للرواية ،حيث متثل امل�ؤ�شر
املبا�شر على حدوث التنا�ص اللفظي ما بني عنوان
الرواية و�ألف ليلة وليلة ليتو�سع �أفق ذلك التنا�ص
عرب انت�شار تلك املفردة يف ثنايا املنت الروائي ،و�أما
عن طبيعة انت�شارها يف املنت الروائي ف�إنها تارة
ت�أتي مفردة كما هي عليه يف العنوان الرئي�س من
مثل <<�إال بانتهاء الليلة التي دامت طويال>>،31
و<<ويف الليلة التي �سبقت الأيام الأخرية>>
32وغريها � ،...أو ت�أتي يف �صيغة جمع التك�سري
(الليايل) على نحو ما ورد يف العديد من اجلمل
ال�سردية نذكر منها<< :وتبد�أ يف تلقني ذكورها
الثالثة �أ�سرار الليايل>>� ،33إن ورود لفظة الليايل
مع ّرفة يحيل املتلقي ـ ال حمالة ـ �إىل الرجوع بذاكرته
املعرفية �إىل حمكي الق�صة الإطار الذي و ّلد
الليايل الألف وليلة واحدة من ال�سرد ال�شهرزادي
 -28ـ نف�سه� ،ص148
 -29انف�سه � ،ص 255
 -30ـ نف�سه� ،ص485
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�إىل ملكها �شهريار ،و�أي�ضا هذه اجلملة ال�سردية:
<<فقد مدت الليايل �أ�سبوعا �آخر>> ، 34ف�إنها
م�ؤ�شر �صريح ووا�ضح على ارتباط الليلة ال�سابعة
بعد الألف مبحكي �ألف ليلة وليلة.
ون�أتي الآن للحديث عن الوحدة اللغوية
(ال�سابعة) لنبحث يف كيفية انت�شارها يف املنت
الروائي ومن ثم نقر�أ داللتها بح�سب املعطيات
ال�سردية الكامنة يف ال�سياق الروائي.
بداية نالحظ االنت�شار املكثف واملثري للعدد
�سبعة يف خطاب الرواية� ،سواء بلفظه املبا�شر
مثلما يظهر عليه يف املنت الروائي على هذا النحو:
(الليلة ال�سابعة� ،سبعة �أبواب� ،سبعة �أقفال� ،سبع
�سنني� ،سبعة قرون� ،سبعة �أجيال� ،سبعة �أيام ،اليوم
ال�سابع ،اجلحيم ال�سابع ،دار �سبع دورات ،ال�سنة
ال�سابعة ،البحر ال�سابع ،العلماء ال�سبعة� ،)...أو
مب�ضاعفاته التي ترتدد على هذا النحو( :منذ
�أكرث من �سبعني �سنة� ،أم�ضيت �سبعني خريفا،
ينتهي من حز �سبعني رقبة ،ويف رواية �أخرى �أكرث
من �أربعة ع�شر قرنا� .)...إن هذا االنت�شار املكثف
للعدد �سبعة �سواء بلفظه �أو مب�ضاعفاته ،ال�شك �أنه
ي�سرتعي اهتمام املتلقي مبا يجعله يبحث يف ت�أويل
رمزيته ا�ستنادا �إىل م�ؤهالته املعرفية املتنوعة.
و�إنه عند و�صفنا املظهر اللفظي للعنوان الرئي�س،
كنا �سجلنا �أن العدد �سبعة الوارد يف الرتكيب
اللغوي للعنوان قد �شكل م�صدر ت�سا�ؤل كبري
بالن�سبة للمتلقي ،ويبدو �أن �سياق حتليل عنوان
الرواية من م�ستويات معينة ،بينّ �أن حتديد رقم
�سبعة جاء يف املحكي لي�شري �إىل ا�ستمرارية ليايل
�ألف ليلة وليلة ،ب�إ�ضافة �ست ليال الحقة لعددها
املعروف ،ولكن رغم ذلك ف�إن ال�س�ؤال مل يتال�ش
عن ذهن املتلقي ،وبقي ي�شكل م�صدر �إثارة ،ك�أن
يكون على هذا ال�شكل :ملاذا جعل النا�ص �سرده
مب�أرا على هذا العدد بالذات دونا عن �سواه يف
البناء ال�سردي للرواية؟
ولإيجاد �إجابة مو�ضوعية عن هذا ال�س�ؤال،
علينا �أن ن�ستعني باملوروث الثقايف الإن�ساين ملا
 -34ـ نف�سه� ،ص8
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يحمله العدد �سبعة من قيمة اعتقادية :روحية �أو
دينية ،ر�سخت لدى الإن�سان القدمي ،ميكن لها �أن
ت�ضيء لنا الطريق للتم ّكن من الن�ص.
�إن للعدد �سبعة ( )7قدا�سة خا�صة لدى
الكثري من الأمم وال�شعوب على اختالف �ألوانهم
و�أعراقهم ،وذلك ملا تتمتع به الأعداد ـ �أ�صال ـ من
ظالل ت�أويلية تتعدى قيمتها احلقيقية ،وم�صدر
هذه املكانة والقد�سية متنوع ،فقد تكون مردها
ال�صدفة البحتة� ،أو �إميانا وتيمنا بها� ،أو ب�سبب
ورودها يف ن�صو�ص مقد�سة .ولأن املقام ال ي�سعنا
للتف�صيل يف ذلك ، 35ف�إننا �سنقف وقفة �سريعة عند
قيمة ومدلول الرقم �سبعة يف املوروث الإ�سالمي،
من خالل عر�ض جمموعة من الآيات القر�آنية
والأحاديث النبوية ال�شريفة ،وحتى بع�ض العبادات
ف�إننا مل ن�ستثن ذكرها ،الرتباطها بالرقم �سبعة.
�أوال� :شواهد من القر�آن الكرمي:
قال تعاىل:
(هو الذي خلق لكم ما يف الأر�ض جمي ًعا ثم
ا�ستوى �إىل ال�سماء ف�س َّواهن �سبع �سمواتٍ وهو
36
بك ِّل �شيء علي ٌم)
(�أَلمَ ْ َت َر ْوا َك ْي َف َخلَ َق هَّ ُ
الل َ�س ْب َع َ�س َما َواتٍ
ً 37
طِ َباقا)
38
َ�س َّخ َرهَا َعلَ ْي ِه ْم َ�س ْب َع َل َيالٍ )
39
ا�س ُل ُكوهُ)
( ُث َّم فيِ �سِ ْل�سِ لَ ٍة َذ ْر ُعهَا َ�س ْب ُعو َن ِذ َراعاً َف ْ
ثانيا :احلديث النبوي:
1ـ عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال�<< :سبعة يظلهم اهلل
يف ظله يوم ال ظل �إال ظله� ،إمام عادل و�شاب
ن�ش�أ يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق بامل�ساجد،
ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا
 35ـ للتو�سع يف املو�ضوع ،انظر كمال القنطار ،يف ظالل العدد:
�إيقاعات الوجود ،ج � ،1سل�سلة الدرا�سات الفل�سفية ،وزارة الثقافة،
دم�شق2002 ،
 36ـ �سورة البقرة ،الآية 29
 37ـ �سورة نوح  ،الآية 15
38ـ �سورة احلاقة ،الآية 8
 39ـ �سورة احلاقة ،الآية 32
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عليه ،ورجل دعته امر�أة ذات من�صب وجمال
فقال �إين �أخاف اهلل  .ورجل ت�صدق ب�صدقة
ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه،
40
ورجل ذكر اهلل خالي ًا ففا�ضت عيناه>>
رواه البخاري وم�سلم
 2ـ عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال<< :اجتنبوا ال�سبع
املوبقات « قالوا :يا ر�سول اهلل وما هنّ ؟ قال:
« ال�شرك باهلل ،وال�سحر ،وقتل النف�س التي
حرم اهلل �إال باحلق ،و�أكل الربا ،و�أكل مال
اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املح�صنات
الغافالت امل�ؤمنات >> 41رواه البخاري وم�سلم
ثالثا :العبادات:
ـ الطواف حول الكعبة ال�شريفة �سبع مرات
ـ ال�سعي بني ال�صفا واملروة �سبعة �أ�شواط
ـ رمي اجلمرات وهي �سبع ح�صيات
�إنه بالتمعن يف هذه الن�صو�ص الدينية ذات
القدا�سة اخلا�صة ،وبع�ض ال�شعائر اخلا�صة باحلج،
جند �أنف�سنا نقرتب من داللة الرقم �سبعة الوارد
بكرثة يف القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية ،وهي
ح�سب ت�صورنا تعني التمام واالكتمال �أي اكتمال
�إجناز ال�شيء� ،سواء كان من خلق اهلل ،كخلق
ال�سماوات والأرا�ضي ال�سبع وهذا حتى ال يرتك
مدع �أن يدعي �أن هناك �سماوات
املجال مفتوحا لأي ٍ
أرا�ض �أخريات تتجاوز العدد �سبعة .و�أي�ضا يعني
و� ٍ
العدد �سبعة اكتمال �إجناز العبادات بالو�صول عند
هذا العدد (كالطواف وال�سعي .)..هذا ويبقى
العدد �سبعة م�صدر ان�شغال املف�سرين والباحثني يف
جماالت �شتى من �إعجاز القر�آن الكرمي م�ستمرا،
�إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
و�أما عن الرقم �سبعة يف الرواية ف�إن داللته
ت�أخذ جمراها من التاريخ العربي والإ�سالمي
القدمي ،وحتديدا بعد �سقوط غرناطة �آخر معقل
 40ـ عفيف عبد الفتاح طبارة ،اخلطايا يف نظر الإ�سالم ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط � ،1979 ،4ص 63
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للم�سلمني يف ديار الكفار (الأندل�س) بعد �سيطرة
دامت �سبعة قرون ونيف� ،إن هذا العدد حقيقة
تاريخية �شكلت بالن�سبة للنا�ص الزمة لفظية
ارتبطت ـ �إىل حد الهو�س ـ بكل الأن�ساق ال�سردية
يف الرواية ،رمبا يدل هذا على قمة الأثر النف�سي
الذي خ ّلفه هذا ال�سقوط على النا�ص ،لأن تداعياته
على حياة امل�سلمني كانت ج ّمة منذ ذلك الزمن �إىل
غاية يومنا هذا؛ فاخليبات وال�سقطات مل تربح
البيت العربي والإ�سالمي �إىل يوم النا�س هذا.
و�أما داللته فهي تعني انتهاء زمن جمد وقوة العرب
وامل�سلمني يف تلك الديار.

ب ـ ـ امتداد وداللة العنوان الفرعي:

وبعد هذه الوقفة مع العنوان الرئي�س لرواية
وا�سيني الأعرج ،نيمم �أنظارنا �شطر العنوان
الفرعي (رمل املاية) ،لننظر يف وظيفته وداللته
داخل الن�سيج الن�صي للرواية.
�إن ا�شتغال النا�ص على تثبيت هذا العنوان
يف واجهة الغالف ،حتكمه وال �شك مق�صدية
الذات الكاتبة ورهاناتها الداللية واجلمالية ،وهي
مق�صدية تنعقد على هاج�س التلميح والإيحاء ملا
يبطنه منت الن�ص من دالالت خفية تقودنا �إليها
طبيعة وكيفية انت�شار ذلك العنوان الفرعي يف
ثنايا اخلطاب ال�سردي .وبقراءة مت�أنية للمنت
الروائي ،جند ح�ضورا حمت�شما ملنطوق العنوان
الفرعي (رمل املاية) بني وحدات الن�ص ال�سردية
واخلطابية ،حيث يقدر ترديده ب�صفة مبا�شرة
بـثالث مرات ،وتت�ضح داللة ملفوظ العنوان الفرعي
من خالل ال�سياقات ال�سردية ،التي ورد يف �أثنائها،
ويعني �أحد طبوع املو�سيقى الأندل�سية القدمية �أو ما
يعرف بنوبة رمل املاية التي تخت�ص مبدح الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم.
وبالنظر يف طبيعة ال�سياق ال�سردي الذي ورد
يف �أثنائه ملفوظ العنوان الفرعي يتبني لنا ارتباط
ح�ضوره مب�شاهد البكاء واحلزن واحل�سرة على
�ضياع �شيء ثمني ،وقد حتدد ذلك ال�شيء �إثر القراءة
الت�أويلية ،يف تلك احل�ضارة الإ�سالمية التي فقدت
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بريقها بعد ملعان دام �سبعة قرون ،فلم يبق لدى
مفتقديها �سوى ذلك املوروث الثقايف (املو�سيقى)،
لين�شدوا على �إيقاعه �أوجاعهم و�آالمهم ،ومتثل
نوبة رمل املاية �إحدى خيوط الذكرى التي تربطهم
بذلك التاريخ املجيد واملُلك املفقود.
وما ميكن االنتهاء �إليه بعد هذه الوقفة التحليلية
املت�أنية مع عتبة عنوان رواية فاجعة الليلة ال�سابعة
بعد الألف ،رمل املاية� ،أن العنوان والن�ص الروائي
يدخالن يف عالقة تكاملية منتجة ،فالعنوان يعلن
والن�ص يف�سر وقد لعب الن�ص املرجعي ،الذي دخل
العمل الروائي يف عالقة تفاعلية معه عنوانا ومتنا،
دورا فاعال يف �إزاحة الكثري من الغمو�ض الذي ا�ستقر
لدى املتلقي خالل التوا�صل مع هذا العمل الروائي.
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