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Abstract 

The semiotic science was given great care of the title as an open threshold that 

determined the identity of the text, its production method, and its intuitive and 

intriguing content that could be derived from its superficial and profound 

implications. This title, for its important functions and levels of poetic poetry, 

transcends and oversees the poetic text in a single form, composition or 

phrases with coherent parts to preserve its unity, contribute to the appearance 

of its theme, define its vision and symbolize its significance. The functions 

and thresholds of the title threshold are activated in the poetry of Mohammed 

Afifi Matar. This study attempts to follow the most important functions of the 

title and its common toxicity levels in his poetry. The overall result of which is 

that the poet makes most of his concentration in the assignment of the main 

and sub-sections on a unit and a series alternately in form, and seeks to take 

into account this proportionality in many aspects with its texts, both verbally 

and verbally, but what is important in achieving the object is the way it 

reaches the content More than the content; the poet wants the method of 

Ennizha Beni Annawin and refused the hierarchy in order to achieve the 

function of the Greek. 
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العنوان يف شعر حمّمد عفيفي مطر؛ دراسة يف الوظائف  سيميائية

  واملستويات
 

 4شهراير مهيت، *5حشميتپور حامد 
 طالب دكتوراف، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي، كرمانشاف، إيران. 9

 إيران، كرمانشاف، رازيجبامعة قسم اللغة العربية وآداهبا  ،مشاركأستاذ . 0
 

 (02/1/0291؛ تاريخ القبول: 03/90/0291)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

لقد أوىل علم السيمياء عناية  فائقة  بالعنوان بوصـف  عتبـة  منفتحـة  حتـدّد هويـة الـنص وطريقـة إنتاجـ  ومـا تضـمن  مـن            

ملـا فيـ  مـن وظـائف ومسـتويات  سـيميائية        حدسية  وفضولٍ ميكن أن يصدر من دالالت  السطحية والعميقة. وهـذا العنـوان   

مطرية ، يعلو النصّ الشعريّ ويشرف علي  يف قالب مفردة  أو تركيبٍ أو عبارات  ذات أجزاء  متماسكة  ليحافظ على وحدتـ   

ــد       ويســاهم يف متظهــر موضــوع  وحتديــد ر يتــ  وترميــز داللتــ . تنشــط وظــائف عتبــة العنــوان ومســتويات  يف شــعر حممّ

فتحــاول هــذف الدراســة باتّباعهــا النــهري الســيميائيّ أن تتنــاول أهــمّ وظــائف العنــوان ومســتويات  الســيميائية   عفيفــي مطــر؛

الشائعة يف شعرف. يدلّ جممل حصيلتها على أنّ الشاعر جيعل معظم تركيـزف يف تعـيني العنـاوين الرئيسـة والفرعيـة علـى       

لتناسب يف العديد من العنـاوين مـع نصوصـها مضـمونيا  ودالليـا ،      وحدة  وسلسلة  متناوبة  شكليا  كما يسعى أن يراعي هذا ا

ولكن ما يهمّ  يف حتقيق العناوين هو طريقة وصوهلا إىل املضمون وهي تقع عـادة  يف أولويـة أكطـر مـن املضـمون؛ فريغـب       

شــاعر يف بنــاء  الشــاعر يف أســلوب انزياحيــة بــىن العنــاوين ورفــض التراتبيــة فيهــا لتحقيــق وظيفتــها اإلغرائيــة. يعمــد ال      

مســتويات عناوينــ  إىل تشــكيلٍ بصــري  يتــراول بــني الوضــول والغمــوض يف إظهارهــا، ومعجــم شــعريّ تقــع فيــ  التجــارب       

اإلنســانية يف بــؤرة عنايتــ  بــاملفردات العنوانيــة، وتنضــيد  ــويّ يفعــم بإنتــاج العالقــة اإلبداعيــة بــني الــدالّ واملــدلول يف       

 .ركيب اجلمليّالتركيب اإل يّ أو انزياحية الت
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 مقدمة

لقد احتلّج السيميائية
9
مكانة  شاهقة  يف املقاربات األدبية والسـيما مـن أجـل لوازمهـا التنظرييـة       

والتطبيقية الّا ترفد على فتح مغالق النصّ وإضـاءة مـواطن الغمـوض فيـ ، متكّنـج مـن فـرض        

منهجيتــها أو أسُســها التنظرييّــة اَّــدّدة علــى الســاحة النقديــة املعاصــرة الســتخالص عالمــات   

ــات النصــية أو معرفــة نســقٍ كــامنٍ وراء كــواليس األلفــاظ     وعالقــات  تــربط بــني العن  اصــر واملكوّن

والعبارات. إنّ العتبـات النصّـية  
5
أو الـنّص املـوازي الـداخليّ مـن الفـواتح النصّـية الّـا يبـدأ هبـا           

القارئ أوىل خطوت  للقـراءة السـيميائية يف أغـوار الفضـاء النصّـيّ، ويكـون فيهـا العنـوان مـدخل           

ــ  العالمــة والرمــز معــا ؛ فهــو عالمــة  ســيميائية  تعــاجل التــدليل والتوجيــ ،       هــامل يتضــمّن يف  داخل

 وصياغة  رمزية  تفوق النصّ وترافق الفكرة والر ية املرفقة بدالالت  فنية  ومجالية . 

تغلب على عتبات حممّد عفيفي مطر
7
النصية والسيما على عناوين  الشـعرية صـياغة  لغويـة      

ــع قوالبــها بإشــارات  ســيميولوجية  يبــتّ هبــا الشــاعر     ومفهوماتيــة  وطيــدة  و  غمــوضأ متنــا رأ، وتتلفّ

ــة.    ــ  الرئيسـ ــة ومعتقداتـ ــة واالجتماعيـ ــارف الذاتيـ ــأفكـ ــتخدام   هيتتـ ــاعر ور اف يف اسـ ــارب الشـ جتـ

  تتـيح لـ  علـى رمـوزٍ    باإلاـاء والتركيـز   وتتعلّـق عن األداء املباشر العناوين إىل حد  بعيد ، معزولة  

يعرب باأللفاظ والتراكيب البسيطة ويرافق أساليب انزياحية  بعيـدة  عـن الرتابـة    كي  وافية  فرصة 

قائمـا  علـى الـنصّ وال علـى تعـدّد       هنجا  سيميائيا يف هذف الدراسة ــ بنـهجنا  هدفنا والتقليد. لقد 

اآلراء املوجّهة إىل نقّادها ــ إىل استقراء عالمـات  سـيميائية  صـاحلة  للتطبيـق يف جمـال العنـوان       

ووضعنا النقاط يف تطبيقنا بطريقة  جزئية  وطريقة  عامّة  علـى جممـل مسـتويات  ووظائفـ  لنـرى      

جلمـالّ علـى إ ـراء نصوصـ ؛ لـذلك تنـوي       مدى حيوية سيميائية العنـوان لـدى الشـاعر ودورهـا ا    

 ومها: سؤالني رئيسنيالدراسة يف جدول أعماهلا أن جتيب عن 

 والوصـف  ينيد التعـ يصعى في مطر عليما هو دور وظائف عتبة العنوان يف شعر حممّد عف

 واإلغراء؟  

                                                      

1. Semiotic 
2. Péritexte 

م وأظهـر منـذ   9131نات يف بالدف. ولد سـنة  يال الستّيفي مطر من شعراء مصر العمالقة ومن أبرز أجيإنّ حممّد عف .3

الفــذّة واتّجاهاتــ  تــاز شــعرف بعالماتــ  ميا  رية لقــرض الشــعر حــىت أصــبح شــاعرا  كــب يــنعومــة أظفــارف املشــاعر واملواهــب الواف

م و قـل املعرفـة   ي اللغـويّ واملفـاه  رية  ملتبسـة جـدّا  يف التعـب   يّتنعّم بتجارب شعريت وهو ملا ياملؤ ّرة يف حركة الشعر العريبّ احلد

 ة.يّة واالجتماعيّنقل هبا خواجل  وأزمات  النفسيقونات  وصورٍ خارقة ، اتّخذ لنفس   ة  خاصّة  يأل
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يبّ يات العنـوان يف شـعرف مـن اجلانـب البصـرّي واملعجمـّي والتـرك       يتحقّق أهـمّ مسـتو  يف يك

 ة؟يائيميالس أساس البىنى عل

 ة البحت:يخلف

حتّسبا  لشتّى اآلراء احلديطـة الّـا تتّوجـ  إىل النقـد السـيميائّي لـجداب، جـرت مسـاٍع عديـدة           

تقترب إىل حّد مـا مـن طريقـة انتـهجناها يف دراسـتنا، منـها مـا يـ ع إىل إضـاءة العنـوان يف           

هللني« اوينالكتب والعن»الغرب وهي تشمل على اإلطالق دراسات 
8
« العناوين»م، و9112سنة  

لتيودور أدورنو
5
لكريسـتيان مونسـول  « حبت حول العنوان يف األدب والفنون»م، و9120سنة  

7
 

لليــو هويــك « مــن أجــل دراســة ســيميائية للعنــوان    »م، و9170ســنة 
7
العنــوان  »، و9173ســنة   

هلــاري لــيفني« باعتبــارف جنســا  أدبيــا 
5
الســيميوطيقا ». أو مــا بادرهــا العــرب مطــل 9177ســنة  

ــوان « العنــوان يف األدب العــريبّ )النشــهة والتطــوّر(  »م، و9117جلميــل محــداوي ســنة  « والعن

َّمّد فكري اجلزار سنة « العنوان وسيميوطيقا االتّصال األديبّ»م، و9111َّمّد عويس سنة 

خلالـد حسـني   « يف نظريـة العنـوان  »م و0229لبسـام قطـوس سـنة    « سيمياء العنوان»م، و9111

 م وأخل.  0227حسني سنة 

 ة  مجّة  تستهدف الشعر العريب، بعضها:يفضال  عنها، مثّة دراساتأ عنوان

 ريٍرســالة ماجســت « ةية الســعوديــت يف اململكــة العربيالعنــوان يف الــنصّ الشــعريّ احلــد » 

يب يف جامعـة أمّ  يالعضـ ناقشها محدان حمسن عواض احلارسي بإشـراف عبدالـ  بـن حممّـد     

 ينيها بدراسـة العنـوان عنـد  ال ـة  مـن الشـعراء السـعود       يم وقام ف0227ة سنة يالسعودى القر

 ة. ين الشعريارهم للعناوية اختيفيكى وحصل عل

مقال  نشـرف عبـد السـتار عبـد اهلل صـاحل وجاسـم       « شية العنوان يف شعر حممود درويبن»

م. تنـاول  0221ة سـنة  ية األساسـ يـ ة التربيـ جملّـة أحبـا  كل  حممّد جاسم يف العدد الطالت مـن  

ا  مثّ إظهـار دور  يـ فيا  ووظيـ ف  بنائيش وتوصيف العنوان يف شعر حممود دروي  الباحطان توظيف

 ب.يار والتركيالنصّ يف الكشف عن داللة العنوان أو تعاضد النصّ مع فلسفة املرسل يف االخت

                                                      

1. M.Helin. 
2. Adorno. 
3. Christian Moncelet. 
4. Leo Hoek. 
5. H. Levin. 
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« ارا ية اختيليات اللييف شعر مظفّر النواب الوتر ةية الترا ية العنوان والشخصيائيميس»

ــار ســنة      ميدراســة  نشــرها ســامي كــر    ــة آداب ذي ق ــع مــن جملّ م 0299 موشــي يف العــدد الراب

ة يـ واسـتقراء أبعـادف اللغو  « ةيـ ليات الليـ الوتر»دة يها استقراء مالمح العنوان يف قصـ ياول فاو

 ة مثّ عالقات  مع النصّ. رية املطيقيواملوس

لي ي الـدخ نيدراسـة  نشـرها حسـن علـي عـد احلسـ      « اء العنوان يف شعر أمحـد مطـر  يميس»

سـان للدراسـات   يمـن جملّـة م   03ل يف العدد يوعبد الوهاب عبد اجلل ح املوىليوكاظم عبد فر

ــام يــــمياألكاد ــا البــــاحطون إىليم وتطــــرّق  ف0293ة لعــ ــالعالقــــات االمتداد هــ ة يــــة واالرتداديــ

 ال منوذجا . يات  الالفتة كالتناصّ واالنزيأمحد مطر مثّ مجالة للعنوان يف شعر يواالغتراب

مقـال  كتبـ  عـامر رضـا ونشـرف يف العـدد الطـاين         «قـايت يمى اء العنوان يف شعر هـد يميس»

اءات العنـوان  ا  إليم مزاوال  ف0292( من جملّة الواحات للبحو  والدراسات سنة 7)اجمللّد 

ة الّا تتكوّن بقوّة األسلوب واالنفعال ييت وأبعادف الفكرقايمى ة هدييف أعمال الشاعرة اللبنان

ة، ياسـ ية، والسيـ ة واألخالقيـ نية أو االتّجاهـات الد يـ نية والدي األسطورنياغتيالص ك وعها إىل

 تها يف أيّ إبداعٍ شعري .يكن ر مية الّا يواالجتماع

وأمّا يف شعر حممّـد عفيفـي مطـر فعلـى الـرغم مـن كطـرة الدراسـات يف شـهن ، مل تنتشـر حتّـى            

ــا مــا كتبــ  حامــد      ورحشــمىت وشــهريار مهــا،  پاآلن دراســة  تتنــاول ســيميائية العنــوان عنــدف، إلّ

سـيميائية قصـيدة   » بـــ من جملّة لسان مـبني وهـو يعنـون     39ويكون يف طور الطبع والنشر يف العدد 

لنهر على خرائط اجلسد؛ الوشم الرابع" َّمّد عفيفى مطر؛ دراسة ىف العتبـات النصـية   "وشم ا

ــات        حبــت، «واألســاليب البصــرية  ــالعنوان يف قصــيدة  واحــدة  بوصــف  أحــد العتب ســيميائيّ عــين ب

 النصّية الّا يعىن ب  الشاعر جبانب العناية بفاحتة القصيدة وخامتتها وهوامشها.  

يف شـعر حممّـد    ةرياملـط  ةيـ أهمّ العتبـات العنوان د يحتد إىلالدراسة  هذفى تسع ا  لذلكيوع

 ريســتتبّ يف تــنظيالبحــت وى تابعــ  مقتضــيأســاس مــا ى ائيّ علــيميلــها الســيوحتل فــي مطــريعف

 قها.ية وتطبيائيمياحلدود الس

 ة العنوان يف النصّ الشعريّ املعاصريائيميس

ــنصّ املواز    ــوان مــن عناصــر ال ــإنّ العن ــي النصــوص     ة أو عتبــات ي ــا تشــارك يف تلقّ ــنصّ الّ ال

كـون  يا  مـا  ريكـط »ج  ويها نسيعل بىنيتصدّر هبا النصّ وية  زاهرة  يائيميوفهمها؛ ألنّ  عالمة  س

ى ، أو علــ(929: 0293)العمــامي، « القــارئ تطلّعــا  وهلفــة  وحالــة انتظــارٍى لــق لــدخيالعنــوان لغــزا  
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ة الـنصّ  يـ كـون العنـوان هو  ي، 7وهـوك يول 5فـل يعن شارل كر 8جيار جنريأساس ما اعترف ب  ج

ــ  وخيل الــنصّ يــت إنّ مفتــال تهويــحب ــق بــ  يصّ عــدّ العنــوان عتبــة   ي. (72: 9112)نــور الــدين، تعلّ

بعلـم  ى سـمّ يس اخلطـايبّ و ية التهسية  ذات علمٍ قائمٍ بذات  أو جنسا  أدبيّا  مستقلّا يف عمليبدائ

صـلب املوضـوع.    هـ  إىل يإخضـاع القـارئ وتوج  ى علـ نبين يا  حمدّدا  يبوصف  قالبا  نصّ 7العنونة

عـامل   ة نقل القارئ من العـامل الـداخل إىل  يطا  يف عمليلك العنوان دورا  نشميفضال  عن ذلك 

ع يسـتط يداخـل الـنصّ، مـن مثّ     دف إىليعيال الّذي يعامل اخل اخلارج مثّ إىل الواقع املنتمي إىل

ــل الــدالالت الواقع مية، ويــة والرمزيائيميســد مــن األصــداء ال يــ  العديــتــابع فيالعنــوان أن  ة يــطّ

 ها من الواقع النفسيّ واالجتماعيّ.يال علاة الّا ياليواخل

أمّا العنوان يف الـنصّ الشـعريّ املعاصـر فبعـدما أخـذ  ـة  وعالمـة  لتميـز العمـل األديبّ وتطـوّرف،           

لـيس جمـرّد   »ا ال حـدود هلـا؛ ألنّـ     أصبح رافدا  أساسيّا  يف معرفة بنية العالمات وقيمها اجلمالية الـّ 

إضافة  شكلية  فارغة  من املدلول، وإنّما أصبح يشكّل واحـدا  مـن مفـاتيح الـنصّ الشـعريّ الّـا تسـاعد        

. إنّ العنـوان ينعقـد باجلانـب اإلبـداعيّ يف     (0: 0227)احلـار ي،  « على كشف مدلوالت ، واسـتكناف أسـرارف  

الشعر العريبّ؛ فهو ملا في  من عالمة  مركزية  دالّة  تسم النصّ وتكشف عمّـا اتـاج بـني العنـاوين إىل     

التحليل والتدقيق النقديّ، يبحت يف وظيفت  األوىل عن الوسـائل والتقانـات الّـا جتعلـ  أكطـر شـاعرية        

 . فضال  عن ذلك يرتبط العنوان ارتباطا (23: 0291)خبولة، التعمّق والوسم  وأكطر داللية ، وتسحب   و

غــدا جــزءا  مــن إســتراتيجية  »عضــويا  و يقــا  بــالنصّ الشــعريّ املعاصــر، يكملــ  وال خيتلــف عنــ ؛ فهــو    

الــنصّ، ألنّ لــ  وظيفــة  يف تشــكيل اللغــة الشــعرية لــيس بوصــف  مكمّــال  أو دالّــا  علــى الــنصّ، ولكــن مــن   

ــة  (11-17: 0229)قطــوس، « و عالمــة  هلــا بــالنصّ عالقــات اتّصــالٍ وانفصــالٍ  حيــت هــ ؛ لــذلك كمــا مهمّ

الشــعر أن تفيــد باإلخبــار أو إيصــال املعــاا الّــا ترافــق الواقــع والرمــز والتخييــل واإلاــاء؛ فــالعنوان   

 اوب مع .أيضا  ل  أن يكون بنية  لتزلة  يؤدّي فهمها إىل إدراك النصّ األكرب أو احلوار والتج

 في مطريعالمات العنوان يف شعر حممّد عف

 أنّـ  يف  رية املعاصـرة، غـ  يا  يف النصـوص الشـعر  ريكـون الفتـا  مـط   يع األحوال يإنّ العنوان يف مج

د مبجموعاتـ   يـ فيا ؛ فهو من جهة اإلحصاء يا  وداللي إحصائريلعب دورف املطيفي مطر يشعر عف

                                                      

1. Gérard Genette. 
2. Ch. Grivel. 
3. Leo. Hoek. 
4. Titrologie. 
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سـا   يعنوانـا  رئ  032ن ويعنوانـا  للـدواو   92لّـدات ، و ة الكاملـة الّـا تنحصـر يف  ـال  جم    يالشعر

خطاب  ى ة العامّة َّتوين  إشارة  المعة  تلخّص البنيا  لقصائدف. ومن جهة الداللة لعناويوفرع

ى ة الّـا تـدلّ علـ   ياحلقول الداللى ريع من خالهلا القارئ البارع أن يستطيوهو بوصف  نافذة 

ــيــوالواقعة يــالية واخليريقدراتــ  التصــو  الدراســة أن تــرد يف  ى هــا؛ لــذلك تســع يبكــرة أبى ة عل

لكهــا العنــوان وهــي  مي، الوجهــة الواحــدة  ــصّ الوظــائف الّــا   نين الشــاعر مــن وجهــت يعنــاو

 ل  وهــي حباجــة إىليات تشــكيمســتو ة تعمــد إىليــلٍ، والوجهــة الطانيتفصــى هيت شــرحها علــيســ

 نة .ية  ذات دالالت  معيت  لغوحدة  باعتبارها عالماى ن عليك مفردات العناويتفك

 وظائف العنوان: 

ــة وظــائف ميكــن           ــوان يف الــدرس الســيميائيّ املعاصــر وظــائف عــدّة ، منــها  ال  لقــد عينــج للعن

ــة، والوظيفــة اإلشــهارية      : 9119)احلجمــري، تفريعهــا إىل الوظيفــة التســمياتية، والوظيفــة التعييني

، ولكــن أمهّهــا أربــع وظــائف اعتربهــا جــريار جنيــج وهــي تعــني العمــل األديبّ ومضــمون ،           (91

ــة       ــة اإلغرائيـــ ــة(، والوظيفـــ ــموية / التعيينيـــ ــمياتية )التســـ ــة التســـ ــ  يف الوظيفـــ ــ  قيمتـــ ومتنحـــ

، أو (02: 0291)محــداوي، )التحريضــية/ اإلشــهارية(، والوظيفــة الوصــفية، والوظيفــة اإلاائيــة    

الوظــائف وتســتخدم بــدال  عــن بعضــها كمــا وقــع االمتــزاج بــني الــوظيفتني     أحيانــا  تقتــرب بعــض  

وأيضـا  تشـمل الوظيفـة اإلاائيـة يف توظيفهـا الوظيفـة        8التسمياتية والتعيينيـة يف تقسـيم جنيـج   

الوصــفية كمــا تنطــوي الوظيفــةل اإلغرائيــة علــى الوظيفــة اإلاائيــة ويــرى تفصــيلها يف مواصــلة       

ــ  حتمــل عنــاوين الشــاعر دالالت  لتلفــة  ووظــائف عديــدة  تســتوعب مــا      الدراســة. ال شــكّ يف أنّ

  لتعلن عـن فحـوى الـنصّ وترغّـب القـراءة فيـ        حدّدها جنيج على جلب القارئ واسترعاء عنايت

 كما نلتقي هبا من خالل مقاربات وتطبيقات ستقوم هبا الدراسة على جمموعة قصائد الشاعر:    

 ة: ينييفة التعيالوظ

 سائر وظـائف العنـوان؛ ألنّهـا أبسـط     نيب فة  أوىلية تعترب وظيأو التسمو 5ةينييفة التعيإنّ الوظ

راعــي يشــعرف وى ة  علــيار عنــوان  وتســميــق اختيــهبــا الشــاعر عــن طرضــطلع يكــن أن ميفــة  يوظ

ــر املطابقــة بــ  ة يف شــعر يــنييفــة التعي. تعــرف الوظ(71: 0221)بلعابــد،  العنــوان والــنصّ  نيمؤشّ

                                                      

ى  حمتـو ينيفـة تعـ  ي العمـل، وظ ينيفـة تعـ  يوهـي وظ  آخر من وظائف العنوان يف  ال ة أمورٍ ما يج تقسير جنكذي .9

  (.73: 9117ج، يفة جذب انتباف املخاطب )جنيالعمل ووظ
2. Designation. 
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ن الّـا تشـحن هبـا    ية العنـاو يزة تسـم يـ ، إحدامها هـي م ني من جهتينيزة التعيفي مطر مبيعف

ــو مــن وضــع العنــوان. لقــد عــ    ي  قصــيــت ال تشــاهد لديــن الشــاعر حبيعنــاو  نيدة  واحــدة   ل

ازة يــوان  يف حيــا  لقصــائدف وتتــراول حصّــة كــلّ ديــعنوانــا  فرع 11ســا  ويعنوانــا  رئ 931الشـاعر  

وان ين يف كلّ ديختلف عدد هذف العناوي الكطرة والقلّة؛ فنين للمجموعات  الطال  بيعدد العناو

 تـار الشـاعر جملموعتـ  األوىل   خيت يـ ة حبيلفرعن ايسة والعناوين الرئيأساس عدد العناوى عل

مــن »وان يــ تضــمّ دينيفــة التعــيأســاس وظى ن وهــي علــيــمخســة دواو« اتيمــن جممــرة البــدا »

« اجلــوع والقمــر»وان يــا (، وديــعنوانــا  فرع 02ســا  )يبهحــد عشــر عنوانــا  رئ « اتيجممــرة البــدا

ن يبعشـرة عنـاو  « الصـمج  مـن دفتـر  »وان يـ ة(، وديـ ن فرعيعنـاو  3سـا  ) يبتسعة عشـر عنوانـا  رئ  

سـة،  ين رئيبهربعة عنـاو « من حوارات الصاعقة اخلضراء»وان ية(، ودين فرعيعناو 2سة )يرئ

ة(. اجملموعــة الطانيــة يــن فرعيعنــاو 3ســا  )يبتســعة عشــر عنوانــا  رئ« تحــدّ  الطمــيي»وان يــود

الوجــ   مالمــح مــن  »وان يــن وهــي د يــمتلــك أربعــة دواو « ســي يذوقليمالمــح مــن الوجــ  األمب  »

قشــرة ى رســوم علــ»وان يــة(، وديــن فرعيعنــاو 2ســا  )يبســتّة عشــر عنوانــا  رئ « ســييذوقلياألمب

بسبعة عنوانـا   « كتاب األرض والدم»وان يا (، وديعنوانا  فرع 91سة )ين رئيبعشرة عناو« ليالل

 1سـة ) ين رئيبستّة عناو« شهادة البكاء يف زمن الضحك»وان يا (، وديعنوانا  فرع 31سا  )يرئ

ــاو ــة  يــن فرعيعن ــاحتفال»ة(. اجملموعــة الطالط ــات املومي ــتعــرف خبمســة دواو « اء املتوحّشــةي ن ي

ن يبطمانية عناو« لبس األقنعةيوالنهر »وان ية يف القصائد وهي دين الفرعيومتتاز بفراال العناو

أنـج واحـدها وهـي أعضـا ك     »وان يـ سـة، ود ين رئيبهربعـة عنـاو  « ة الفرليرباع»وان يسة، وديرئ

وان يـ سـة، ود ين رئيبسبعة عنـاو « قاعات النمليفاصلة إ»وان يسة، ودين رئيبستّة عناو« تانتطر

ــات املوميـــاحتفال" ــةيـ ــاو  "اء املتوحّشـ ــة عنـ ــة علـــ ين رئيبطمانيـ ــالترتى سـ ــا يـ ــم  يب كمـ ــدّم الرسـ قـ

 عها:ي مجنياسا  بياإلحصائيّ ق
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قصـب السـبق   قـد أحـرزا   « اجلـوع والقمـر  »و« تحـدّ  الطمـي  ي»واين يـ كما مـن الواضـح أنّ د  

)صـدر  « تحـدّ  الطمـي  ي»وان يـ سـة. د ين الرئي من العناوريٍازة عدد  كبييف حى ن األخريللدواو

تاز ميو، ة األوىليفي مطر الشعري يف جمموعة عفريوان األخيم( هو الد9177يف القاهرة عام 

وال نــها عــادة  يف كلمــة  واحــدة   ية، وتــهيت عناوية احلاملــة للخرافــات الشــعب ريبالقصــائد القصــ

مائــدة، »ب يــالترتى  ألفاظهــا، فعنونــج القصــائد علــ نيشــعر بــاقتران  وتناســبٍ لفظــي  بــالغٍ بــ  ي

عـرف  يت يـ  ـو متنـا ر حب  ى علـ « ة شـجرة األسـالف، غنـاء و...   يـ ارة، انتظـار، بكائ يـ هبلوان، ز

 نصوصها؛ فال  تلف نقطة انطالق معظم هذف القصائد ينيضا  يف تعيهذا التنا ر والتبعطر أ

وان يســاوي الــديوان اجلــوع والقمــر فيــة. أمّــا ديختامهــا مــن جهــة مراعــاة الوحــدة العضــوعــن 

م أي قبـل صـدور هـذا    9170سـة، نشـرف الشـاعر سـنة     ين القصائد الرئياملنصرم يف عدد عناو

ة  التحمـج مـع مظـاهر    يـ ة  موحيـ ع درامين املبدعـة مـن مواضـ   يشمل العنـاو يوان يف دمشق ويالد

ــة القريعــة وبيالطب ــئ ــ  قصــائد كــ  يحمــل دية؛ في ــا ال تشــرق   »ـوان ، شــرفة "ايشــظا"الشــمس الّ

الشـــؤون  نظـــر مـــن خالهلـــا الشـــاعر إىلي، و«اَّاصـــر، حـــدائق الزقـــوم، جامعـــة التـــوت و...

 هذف الصبغة وال عة. ى ضا  عليوان أية الدية مبنظارٍ رمزي  كما تدلّ تسمياالجتماع

 ة:ين الفرعي العناوينيتع

ة وهـا هـو الّـذي    يـ ن الفرعيالعناو مها إىليسة مثّ تقسين الرئيار العناويلقد اهتمّ الشاعر باخت

ن يسٍ مــع العنــاو ي عالقــة أيّ عنــوان  رئــ نينــ  لتتــبي لعناوينيفــة التعــينضــوي حتــج دراســة وظ ي

 ة:ين الفرعيلي دورها يف القصائد احلاملة للعناوي نصوصها كما نية ومضاميالداخل

,  11, من مجمرة البدايات
8%  

,  19, الجوع والقمر
14%  

,  10, من دفتر الصمت
7%  

من حوارات الصاعقة 
%3, 4, الخضراء  

,  19, يتحّدث الطمي
14% مالمح من الوجه  

,  16, األمبيذوقليسي
12%  

,  رسوم علی قشرة الليل
10 ,7%  

,  7, کتاب األرض والدم
5%  

شهادة البکاء في زمن 
%5, 6, الضحک  

, 8, والنهر يلبس األقنعة
6%  

%3, 4, رباعيّة الفرح  

أنت واحدها وهي 
,  6, أعضاؤک انتثرت

5%  

,  7, فاصلة إيقاعات النمل
5%  

احتفاليات المومياء 
%6, 8, المتوّحشة  

 نسبة عناوين القصائد الرئيسة في الدواوين الشعريّة
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ن الفرعيّـة أو الداخليّـة تشـغل    يتطبّـج مـن أنّ العنـاو   صـل ال ى ابعد مالحظة الرسـم األعلـ  

ت الداللـة  يـ فـي مطـر وهـي مـن ح    ية يف شـعر حممّـد عف  يـ  العناصـر العنوان نيا بيمرتبة عتبة  عل

وقوعـ    األوىل» يف الشعر العريبّ املعاصر ومهـا  نيتياإلطالق خاصى فها حتمل عليوشبكة توظ

رٍ ية: متتّع العنـوان الفرعـيّ مبحمـولٍ إعالمـي  مغـا     ينسيّ، والطاية للعنوان الرئييف الدائرة الدالل

ــوان الرئيمغـــا ــزار، « ســـيّيرة  شـــارحة  للعنـ . لقـــد متّ الكشـــف عـــن التـــرابط  (12-11: 9111)اجلـ

ت يـ فـي مطـر يف مواقـف عـدّة حب    ية والعنـوان األوّل يف شـعر عف  يـ ن الفرعي العنـاو نيوالتداخل ب

ســاعد يالتسلســل يف مقــاطع متتابعـة  مــن شــعرف ل د هبـذف اخلطــوة ضــربا  مـن   يــريكـهنّ الشــاعر  

نالـج  ى ظهـر يف الرسـم األعلـ   يوطّد احلبكـة ومتاسـكها العضـويّ. كمـا     يما ية السرد، والسيعمل

دة ي أمطاهلــا؛ فهــي قصــنية بــيــن الفرعينســبة العنــاوى أعلــ« تيــكتــاب الســجن واملوار»دة يقصــ

الت الّـا تـذوّقها يف السـجن    يكـ هـا عنـف املعانـاة والتن   يم وتنـاول ف 9121أنشدها الشاعر سنة 

ة الّـا كانـج   يـ ع الذاتياملواضـ  لتفـج إىل ية  كـي  ريدا ، ويف هذف الوحدة تسـنح لـ  فرصـة  كـب    يوح

ة، املفاجاة، مقربة االرحتال، تاج الدمع، حصـار،  يعذابات سرّ»ة ك ينها الفرعيالفتة  يف عناو

ــ   ادة يالقصـــ ؛ ألنّ الســـجن وفضـــاءف يف «ض، انتظـــار،  لكـــة الصـــرخة و...  يحتـــر مّـــل لـ

رتــاب أن يعلـ  يف صــراعٍ  نـائي    جية، وية والنفسـ يــة  منســجمة  مـع غربتـ  املكان  يـ اءات  عفواـ بإ

 تقابل مع .  يف الذات مع الواقع أو ييتكى عمل علي

هخـذان يف التباعـد   ية يـ ن الفرعي العناوينية يف تعيلحظ أنّ الترابط والوحدة املوضوعيقد 

سـيّ مثّ تفرّعـج   يدة تعنونـج هبـذا العنـوان الرئ   يوهي قص« ىكلمات حبل»دة يوالتنافر منها قص

7 
6 

3 
4 

9 
5 

3 
6 

3 
4 

1 
1 

5 
7 

5 
1 

6 
7 

19 
5 

3 
2 

5 
1 

3 
6 

02468101214161820

 الملکة واللوردات

 من ذاکرة األرض

 شرفة المحاصر

 مکابدات کیخوتیّة

 دم علی األیدي

 خطوات مقتلعة

 سفر ف  الظهیرة

 الحصان والجبل

 إیقاع الغرق

 کتاب السجن والمواریث

 فرح بالماء

 فرح بالتراب

 وثالثها.. جسدان

 تواجد العناوين في القصائد الحاملة للعناوين الفرعيّة



552   4242ربيع ، األولالسادس عشر، العدد ا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب 

 

ب الكتـــايبّ يـــمـــن وجهـــة التركى ة  مرقّمـــة   تلـــف أيل منـــها عـــن األخـــر يـــن فرعيبســـتّة عنـــاو

رة، ية ضـر يـ مغن إىل .3كلمـات منمّقـة،    .0ل جمهول، يقرب قتى دمعة عل .9واملفهومايتّ وهي )

دة مــن يدقّـات السـاعة(. تنطلـق القصـ    . 2ل، يــمنتصـف الل قـول  يمـاذا   .1افتحـي الشـبّاك،    .2

اة الــراهن الّــذي انعقــد خبــداع الكلمــات والرمــوز الغامضــة مثّ  يــف باحلــال وموقــف احليــالتعر

ب يدّقات الساعة الّـا تبلـغ ا ـنا عشـرة دقّـة  وهـي يف كـّل دقّـة  تتخلّـل الكـون وتصـ            تنتهي إىل

ر بل ي متّضحة للتقدرية وهي من شدّة الكار ة غريالدقّة األخ تصل إىلى ال واألرض حتّياألج

لـو يف  جين وهـو  ي العنـاو نيتضـاءل التـرابط املفهومـايتّ بـ    يأصبحج منفتحـة أمـام القـارئ. قـد     

ن يمخســة عنــاو ة  تتفــرّع إىليــدة  اجتماعيالّــا تعـدّ قصــ « منظــر قتــل يف أرض املــوت»دة يقصـ 

 .1صــوت مــذبول،  .2العاصــفة،  .3، الفــىت .0الفتــاة،  .9»ب املــرقّم تضــمن يــالترتى وهــي علــ

ة  خاصّـة ، فتنطلـق مـن الفتـاة الّـا      ي، كهنّ كلّ حلقـة  تتعلّـق بشخصـ   «ليرحلة جسد الشاعر القت

ئــة وأخــذت يف  يف يف النــهر وانقلبــج ب وهلــا عناصــر الب  ينزلــج ذات مســاء  مــن فصــل الصــ   

اجلوع والرعـب يف نفـس   رّب ألوان جيالّذي  ضر دور الفىتادة مثّ ياالخضرار والوالدة اجلد

مقطــع رحلــة اجلســد   تــدع مــا انصــرم لتصــل إىل  ى دة  ــو األمــام حتــّ يئــة، تتــدرّج القصــ يالب

 دخل يف غابات الظلمة واألعراف.ينتظر جواد النار كي يل الّذي يالشاعر القت

 ة:يفة الوصفيالوظ

تتميــز الوظيفــة الوصــفية
9

تيــة بــني العنــوان يف اســتخدام العنــوان باعتبــار ميــزة املطابقــة املفهوما 

والــنصّ ســويا  لتزوّدمهــا بالرســالة وتفاعلــهما املــطري؛ ألنّ العنــوان يعــرف مبجموعــة  مــن الــدالئل    

اللسـانية الّــا تتقـدّم عــادة  علـى الــنصّ مــن أجـل تعيينــ ، ولكـن تشــري إىل حمتـوى الــنصّ العــامّ       

ــاوين   . لقــد كانــج هــذف الوظيفــة   (11: 9117)جنيــج، وتظهــر قيمتــ  الدالليــة   ــة جليــة يف عن الفاعل

حممّــد عفيفــي مطــر الشــعرية وعلــى اخلصــوص حينمــا يقصــد الشــاعر ربــط العنــاوين الشــعرية   

بالنصوص ليعلن عن فحواها وتكون العناوين جمملة  نافعة  مـن نصّـها، لكنّـ  جيـرّب بشـكل عـامّ       

الّـا ميكـن   من خالل أصل الترابط والعالقات السيميائية  ال  عالقات  من الوظيفة الوصـفية  

 .0العالقــة الوصــفية بــني العنــوان والــنصّ بالغــة ،   .9الوقــوف عليهــا مــن جهــة الشــدّة والضــعف،  

 العالقة مضحلّة  مكنونة  كما يلي تطبيقها إطالقا : .3العالقة بينهما متراوحة  ضئيلة ، 

                                                      

1. La descriptive Fonction. 
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  العنوان والنصّ:نيالتطابق الوصفيّ ب

 عنـاوين عفيفـي مطـر الشـعرية؛ فـالعنوان      يكطر التطابق الوصفيّ بـني العنـوان والـنصّ يف   

اضر يف نصّ  حضورا  مباشرا  أو رمزيا  ليخرب عن موضوع النصّ أو نوعـ  أو جنسـ  أو   

ــا تنتشــر يف عنــاوين       كالمهــا. هــذف الوظيفــة هــي الوظيفــة امليتالســانية أو اإلخباريــة الّ

ــذي يفيــد  « ةمكابــدات كيخوتيــ »الشــاعر بــوفرة  كمــا نراهــا منوذجــا  يف عنــوان قصــيدة     الّ

باندماج السارد االنفعـالّ يف مواضـيع ذاتيـة  واجتماعيـة  تتناسـب مـع موقفـ  احلـال، يف         

الواقع يدلّ العنـوان علـى غايـة بـني الشـاعر املغـامر وبـني مـا يـراف يف أرجائـ  مـن البيئـة،             

 «الطفـل واحلـزن  »والطبيعة، والطقافة مـع كـلّ تفاصـيلها املعنيـة يف الـنصّ. أو يف قصـيدة       

يتنــاول الشــاعر حتــوّل الرغبــات واحلــاالت يف طفــلٍ صــغريٍ تعــوّد علــى مبــاهري احليــاة ومل    

 يدرك األحزان من قبل. 

قد تهيت املطابقة بني العنوان والنصّ يف قصائد الشـاعر ضـئيلة جـدّا  حبيـت إنّ عنـوان      

ــوان قصــ         ــها عن ــوان، من ــة العن ــا  كــامال  عــن دالل ــدو يف النظــرة األوىل منبتّ يدة القصــيدة يب

الّا يتناول نصّـها جولـة الشـاعر الدراميـة يف بيئـة  مقفـرة        « الشمس الّا ال تشرق شظايا»

وتسطع في  حضور الشخصية وردود فعلها وتنجـذب أبصـار القـارئني أيضـا  إليهـا؛ فتختفـي       

بؤرة العنوان أي الشمس الّا يقع دورها وراء الكواليس ويف اهلامش؛ فهي ال ترى النور إلّا 

احلديت عن أحدا  ليلة  واحدة  يعدّها الشـاعر ليلـة  طويلـة  ال تنجلـي وال اـلّ حملّهـا        أ ناء

 الصبال وطلوع الشمس. 

هذا وقـد يـزول التـرابط بـني العنـوان والـنصّ اطالقـا  وهـذا األسـلوب ينـدر وقوعـ  يف            

ص  شعرف، منوذجا  من  قصيدة "خطوات مقتلعة" الّا عني فيها الشاعر عنوانا  غامضا  لن

يستهلّ بالبحت عن هوية ذات  منبهرة  مغمورة  أضاعج نفسـها منـذ الـوالدة حتّـى العـرس      

وهي اآلن تريد أن جتدها بإقامة صلة  وطيدة  مع عناصر الطبيعـة. يتنـاول لفـظ العنـوان     

)خطوات( عالمة  حسّية  يف الشخصـية، لكـنّ الـنصّ خيـصّ موضـوعا  داخليـا  منـها؛ فـإنّ         

وافيا  يباشر مدلول  ويقلّل شيئا  من غموض  كما ينتظر، غري أنّ  يلمس  العنوان ليس دالّا 

 واقع النصّ ودراميت . 
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 ة:يفة اإلغرائيلوظا

أو التحريضـــية/ اإلشـــهارية يف العنــوان أي أن يكـــون مســـتحد ا  ليظهـــر   8إنّ الوظيفــة اإلغرائيـــة 

إغرائيا  مدهشا  ملستقبل  وهي متجّ بصلة  ملـن يسـتلم العنـوان وليسـج أفكـارف ومتطلّباتـ  مطابقـة        

مع واضع العنوان؛ فالوظيفة اإلغرائية داعية لوضع عناوين مغرية  خلّابة  كي تطري فضول القـارئ  

. جتلو هـذف الوظيفـة يف شـعر    (011: 0292)السلطاين ومحود، ة  متكاملة  ومتواصلة  وتشوّق  إىل قراء

عفيفي مطر مبيسـم صـدمة  تسـتلفج عنايـة املتلقّـي و رجـ  مـن روتـني الكلمـات اجلامـدة  ـو            

العصــف بالرتابــة عــرب اســتنفاد قصــارى طاقــة املفــردات يف الترميــز ونقلــها إىل الــال متجــانس     

تستطيع الوظيفة اإلغرائية أن حتمل يف نفسها على التشويق واإلغراء وظيفـتني  والال مهلوف؛ إذ 

)رمزية العنوان( ووظيفة  انزياحية  )الال جتانسية العنـوان(؛ ألنّ   5أخريني ومها وظيفة  إاائية 

العنوان على أساس هذف الوظيفة ليس شهن  إيصـال املضـمون أو الشـكل فحسـب بـل ربّمـا يـدخل        

ينـهض علـى االاـاء بـاملعىن فهـو خياطـب مـن القـارئ         »ي  واالستعارة أيضا ؛ إذن يف عامل التشب

 .  (22: 9117)اهلميسي، «  قافة  وملكات  ويستعمل من اللغة طاقتها يف الترميز

ن حممّـد  يد مـن عنـاو  يـ ة يف العديائيمية هبـذف املعرفـة السـ   يـ فـة اإلغرائ يتنتشر َّـات الوظ 

ل عناصـــر يـــتهو لجـــه إىليد نفســـ  مضـــطرّا  لجيـــلقّـــي ت إنّ املتيـــة، حبيفـــي مطـــر الشـــعريعف

قـة عـرب اختـراق    يدالالتـ  العم ى ة استنطاق ما سكج عنـ  العنـوان مثّ االنفتـال علـ    يب بغيالتراك

قـة  يا  م احـا  يف طر ية أسلوبا  لغوين  الشعريستخدم الشاعر يف عرض عناوية. يت  السطحيبن

ــن حيت حتتــاج قــراءة شــعرف مــن العنــاو يــالكتابــة حب ة وقــدرة يــالقــدرة اللغو نصوصــها إىلى تّ

من وجهة  ــقا  صعبا  يف الكتابة، ألنّ الشعر يفي مطر طرياختار عف»ال اجملنّح، يف الواقع ياخل

ــة  وتركيــتتطلّــب قراءتــ   قافــة  لغو  ــــنظــرف  ف وشــحذ الــذاكرة وقــدرة  يــز االنتبــاف وتكطيــة  خاصّ

، : مؤسّسة األهـرام( 0292)داود، « دةياملكوّنة للقصاغة العناصر يك وإعادة صيالتفكى ال علياخل

ولــع بالعالمــات ية ملتلــق  يـ ة والفتــة العنايــن مغريار العنــاويـ ة عنــدف يف اختيــزة اإلبداعيــوهـذف امل 

نها تنتشـر  ية وبيفة اإلغرائين  الوظين دواويع عناويكسب مجيأنّ الشاعر ى ريواأللغاز؛ لذلك 

قهـا  يحتقى مـد ى دلّ اجلـدول التـال علـ   يـ ضا  كمـا  يصائد أن القيار عناويفة يف اختيهذف الوظ

 سا  لقصائدف: يعنوانا  رئ 931 يف ني سالفتنيمن وجهت

                                                      

1. La deductive Fonction   

2. La connotative Fonction. 
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النسبة  عناوين القصائد الديوان الرتبة
% 

النسبة عناوين القصائد الديوان الرتبة
% 

 اجلوع والقمر 8

، الصوت «شظااي»الشمس اّليت ال تشرق 
حواجز  والقمر اللصوص، اجلوع والقمر،

منتصف الليل، مدخل إىل دفرت الصمت، 
الزفاف الدموّي، دلتا النهر األسود، 

 «.شظااي»مكابدات كيخوتية، الدّوامة 

والنهر یلبس  1 333/3
 األقنعة

سهرة األشباح، وشم 
النهر على خرائط 

اجلسد، مهرة احللم، 
 حلم حتت شجرة النهر.

935/5 

یتحّدث  5
 الطمي

دّم على األیدي، مهر اخرتاق مملكة حمّرمة، 
الصيف، كوكب أمحر، جتّسدات من الریح 

القدمية، ثنائية القمر والعنف، مردود 
 األغنية، طقوس وأحراز شخصية.

 رابعية الفرح 9 955/5
فرح ابملاء، فرح ابلنار، 

فرح ابلرتاب، فرح 
 ابهلواء.

935/5 

7 
مالمح من 

الوجه 
 األمبيذوقليسي

املعرفة املرّة، عقم االخضرار والتجّسد، يف 
صوت اخليبة، منظر صغرية من ساحات 
مدینة ميتة، لو، مرثية إنسان الشمس 

 القدمية، كتاب املنفى واملدینة.

815/5 81 

أنت 
واحدها 
وهي 

أعضاؤك 
 اننثرت

موت ما لوقت ما، 
مدخل يف بكاء 

السالالت، جسدان 
واثلثهما، غنائية حجر 

 الوالء والعهد.

935/5 

رسوم على  7
 الليلقشرة 

خطوات مقتلعة، مملكة اليأس، سفر يف 
الظهرية، أغنيات من زمن السنابل احملرتقة، 
احلصان واجلبل، مملكة االنتظار والرعدة، 

 مدیح ثدي.

من دفرت  88 815/5
 الصمت

جرمية يف غرانطة، عذراء 
الصمت.. والصمت، 

يف أرض املوت، 
 مذّكرات إبریق

935/5 

من جممرة  5
 البداايت

ابئعة املاجنو، قبض الریح، غوایة فردوس.. 
مستحيلة، من أغاين احلواكري، كلمات 

حبلى، اخلصب وعودة الضحااي، من ذاكرة 
 األرض.

815/5 85 
كتاب 
األرض 
 والدم

إیقاع الغرق، كتاب 
السجن واملواریث، 

احلصان والرأس، رفع 
 القمع عن فراشة الدمع.

935/5 

3 
احتفاليات 
املومياء 
 املتوّحشة

احتفاليات املومياء املتوّحشة، طقوس 
متقابلة، هالوس ليلة الظمأ، املوت 
 والدرویش، إیقاعات الوقائع اخلنومية.

317/7 87 

شهادة 
البكاء يف 

زمن 
 الضحك

إیقاعات مرئية من 
حدائق الصوت 

والصدى، مصادرات 
على مصري، اليمامة 

 الدامية.

555/5 

3 
فاصلة 

إیقاعات 
 النمل

اكتمْل ذبيحاً، درعية اصطالء النشيد، 
 املدیح، فاصلة إیقاعات النمل.

935/5 87 
من حوارات 
الصاعقة 
 اخلضراء

ملك األمطار، الوجه 
 اهلارب.

718/8 

ارســ  املتلقّــي ميلٍ يــتهوى تعــرّض لعــدّة احتمــاالت  يف مســتويا يــن العاليإنّ استقصــاء العنــاو

ــي هــذا  اــة  يــوذلــك أنّ أوّل عمل ش عــن يالعنــوان كعالمــة، هــي التفتــ اول  ارســتها عنــد تلقّ

ــا   ــات الّـ ــا بـــ ياألواصـــر والعالقـ ــل   نيالحظهـ ــات مطـ ــر، يف كلمـ ــرة» املفـــردات والعناصـ « اجملمـ

، وعـادة  تبـدو   «حبلـى »وعالقتـها مـع   « كلمـات »ف مفـردة  يـ ضـا  توظ يوأ« اتيالبـدا »وعالقتها مع 

 املشاهبة رية( أو غيتعار  واالستعارة )داللة اسيل التشبيسبى نها عالقة  مشاهبة  عليالعالقة ب
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ى ح أسلوب خطاب  الشعريّ يف العنوان فرصة اخلروج علـ يتية؛ لذلك يل اجملاز والكنايسبى عل

 دها. يقة تنضية وطريب اللفظية األلفاظ والتراكيالنمط املهلوف يف تهد

ــي يف هــذف العنــاوين مــدى اخلــرق الــداللّ املا ــل بــني        مــن جهــة  أخــرى ميكــن أن يــرى املتلقّ

مفرداألا أي التناقض الّذي يربط بني كلمـتني متنـافرتني أو كلمـات  متنـافرة  دالليـا ، علـى سـبيل        

علـى شـكل مجلـة  إ يـة  ذات مركّـبٍ إ ـي        « كلمـات حبلـى  »املطال وردت البنية التكوينية لعنـوان  

موصـوفها؛  وهـي أيضـا  كلمـة وافيـة الداللـة ك     « حبلـى »والطانيـة  « كلمات»يتشكّل من كلمتني، األوىل 

فالعالقـــة الّـــا جتمعهـــا يف كلمـــتني وصـــفيتني، ال تـــرتبط ببضـــعها يف عـــامل الواقـــع. أو عنـــوان    

يقــوم علــى تقابــلٍ  نــائي  متــرابط  بــني االحتفــال والتــوحّش، هــذا   « احتفاليــات املوميــاء املتوحّشــة»

تـر الصـمج،   مـن دف »ـالعنوان املستحد  وأيضـا  العنـاوين األخـرى الّـا تتابعـ  يف خـرق العـادة كـ        

جتـذب  « صوت مذبول، مذكرّات إبريق، الوج  اهلارب، يتحـدّ  الطمـي وفصـل املبتـدأ املـؤخّر...     

القارئ إىل االنغماس يف أغوار النصّ هادفة  إىل الكشف عن دالالت  العميقة؛ ألنّ العنـوان هكـذا   

دالالت ، وحماولة فكّ نظاما  سيميائيا  ذا أبعاد  داللية، وأخرى رمزية، تغري الباحت بتتبّع »يكون 

. إنّ اخلرق الداللّ الّـذي خيلقـ  الشـاعر يف هـذف الوظيفـة      (33: 0229)قطوس، « شيفرت  الرامزة

ــة واقتراهبــا مــن            ــى بعــدها عــن اتّبــاع الوظــائف املعجمي ــة يــدلّ عل ــاوين املعني بــني مفــردات العن

 طريقة  غري اعتيادية .العالقات املشاهبة أو غري املشاهبة الّا تغطّي التنافرات وتربطها ب

 ف العنوان:يات توظيمستو

وإلظهار العنوان األكطر فهما  وتفسريا  يف شعر حممّد عفيفي مطر، ال بدّ مـن مقاربـة توظيفـ  يف    

مســتويات  ســيميائية  تزيــد مــن حيويــة بنائــ  جبانــب ديناميــة وظائفــ  الرافــدة وهــي تشــمل علــى    

 واملستوى التركييبّ كما سيهيت تطبيقها يف ما يلي: اإلطالق املستوى البصريّ واملستوى املعجميّ

 البصريّ:ى املستو

الكـاليغرايفّ أو  أوّل خطوة  خيطوها حممّـد عفيفـي مطـر علـى قالـب املسـتوى البصـريّ )املسـتوى         

ــة واســتقرا ها بصــريا  يف شــكل       األيقــوينّ ــ  هــو اســتنطاق عناوينــ  اخلارجيــة والداخلي ( لعناوين

لى الترميز )الغموض( والتدليل )الوضول(. تظهر صفحة عناوينـ  يف  لوحات  تشكيلية  تنصبّ ع

األمكنة الّا يتموضع فيها العنـوان  »مكاهنا اخلاصّ على النظام الطباعيّ املعتاد الّذي يفيد بهنّ 

يف ظهــر  .0الصــفحة األوىل للغــالف  .9وفقــا  للنظــام الطبــاعيّ املعمــول بــ ، فهــي أربعــة أمــاكن:  
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يف الصــفحة املزيفــة للعنــوان .2العنــوان يف صــفحة  .3الغــالف 
9
، حبيــت (72-21: 0221)بلعابــد، « 

ميكــن علــى أســاس هــذا التصــنيف وعلــى أســاس مــا متّ احلصــول عليــ  مــن الطبعــة األوىل مــن        

م أن يتـابع مـدى وضـول صـورة العنـاوين أو غموضـها يف       9111جمموعات  الـطال  املنشـورة سـنة    

 ي:عناوينها اخلارجية والداخلية كما يل

 صورة العنوان اخلارجيّ:

لقد جاءت صورة العناوين اخلارجية يف شعر عفيفي مطر مترجّحة  بني الوضول والغمـوض حبيـت   

تتغلّــب جوانــب وضــول العنــاوين علــى غموضــها. مــا يــدلّ علــى غمــوض العنــاوين وضــبابيتها الّــا ال  

نيــة والطالطــة مــن دواوينــ  مثّ  تنقشــع يف شــعرف، يعــود إىل فقــدان القائمــة العنوانيــة يف اجملموعــة الطا 

عدم تصنيف عناوين الدواوين الداخلية وفصلها عن عناوين القصائد حبيـت يصـعب علـى القـارئ     

ــة والطالطــة     ــورّق جملموعاتــ  الطاني ــ  بالضــبط      -املت كــي مييزهــا عــن   -وهــو ال يعــرف عنــوان دواوين

ة قائمـة العنـوان للمجموعـة    عناوين القصائد الرئيسة، طبعـا  يوجـد هـذا الـنقص التـوجيهيّ يف كتابـ      

األوىل وعناوينــها الداخليــة؛ ألنّ الشــاعر مل يعــني فيهــا عنــاوين الــدواوين والقصــائد بوضــولٍ كامــلٍ   

وما زالج صـورة العنـاوين تعـاين مـن غيـاب القواعـد اخلطّيـة واللونيـة الصـارمة، علـى سـبيل املطـال             

مـن  »وهـو خيـصّ ديوانـ  األوّل املوسـوم بـديوان       ـــ جاء يف القائمة العنوانيـة أوّل عنـوان مـن عناوينـ      

هبيئة  كاليغرافية  و ك خطي  غـامقٍ يشـب  مـا ينطـوي عليـ  هـذا الـديوان مـن          ــ« جممرة البدايات

امللكـة  »، «رسـالة إىل شـاعر سـجني   »، «قـبض الـريح  »، «فـردوس.. بائعـة املـاجنو   »قصائد حتتـ  مطـل   

وين األخـرى مـن القائمـة وأيضـا  يف العنـاوين الداخليـة       كما جتري هذف املسرية يف العنـا « واللوردات

حبيت ميكن عدم التمييز الواضح بني العناوين أن يبعت يف القـارئ علـى تـردّد  والتبـاسٍ يف اعتبـار      

 أي  من عناوين القصائد الالحقة عنوانا  لديوان  جديد .   

ة الّــا يــهرســة العنوانبــدأ الشــاعر بالقائمــة أو الفينــ  فيصّ الوضــول يف عناوخيــأمّــا مــا  

كن االلتقـاء هبـا يف اجمللّـد األّول فحسـب. واآلخـر هـو صـورة العنـوان يف الغـالف ويف ظهـرف           مي

كــن أن ميبــول مبــا يصــادف  القــارئ قبــل تــورّق الــنصّ و يمــن جمموعاتــ  الــطال  وهــي أوّل مــا  

  يــلعنــوان فة( وكتابــة ايــألنّ صــورة الغــالف )اللوحــة الفنّ ؛صــمج يف النظــرة األوىليتفــي وخي

)فــالل، « هـا نظـام األدلّـة والرمـوز مـع فضـاء الـنّص       يتـداخل ف ية، ية بصـر يفاحتـة نصـّ  »مب لـة  

                                                      

 ضاء الّا حتمل العنوان فحسب. يفة للعنوان هي الصفحة البيّالصفحة املز .9
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ى هــا املســتويتعقّــد فيطة  دون أن ية بســين  ــال  جمموعاتــ  الشــعري. ارتســمج عنــاو(22: 0290

يف  بشـكلٍ عمـودي    ة األوىليالبصريّ؛ إذ تتمطّل مكتوبات صورة الغالف جملموعة أعمال  الشعر

ــوان وســط الصــفحة مثّ كتــب       يصــفحة  ب ــة العن ضــاء تضــمّ كتاب

ــف مــع ذكــر      أعــالف اســم دار النشــر )دار الشــروق(، اســم املؤلّ

ض يف نطـاقٍ  يالّـذي خُـطّ بـاللون األبـ    « ةياألعمال الشـعر »مركّب 

بـة  يبـوارق األمـل يف ظلمـات اخل   ى دلّ علـ يـ ملوّن  بـاللون األسـود ل  

د ية املتعـدّدة الّـا تشـ   يائيمياءات السـ اعها من اإليواألمل، مج

ـــ   ــات النصّ ــورة العتبـ ــا   يصـ ــوان كمـ ــاحبة للعنـ ــظ يف ية املصـ الحـ

  ة:يالصورة التال
دّ متلقّ ي، وكـهنّ الشـاعر   ميف والتقديا طابع التعريالصورة العلى لقد تغلّب عل ا ي  للقضـا يـ عـي

ات الّــا بــديها مــن خــالل املقطــع الطــاين مــن صــورة اجمللّــد  يد إشــعارها ويــرية الّــا ياألساســ

عنــوان أحــد ى تــار الشــاعر يف عنونــة الغـالف األعلــ خينـ .  ين مــن دواويزخرفهـا بهحــد العنــاو ي

ة. لقـد جـاء   يخطابـ  وداللتـ  املسـتوح   ى علـ « اتيمن جممـرة البـدا  »ن  األربعة وهو عنوان يدواو

فــا  لــ ؛ فموقــع توسّــط العنــوان يف يس وســط الغــالف فهــو مــن أكطــر األمكنــة توظيالعنــوان الــرئ

ة  يـ ة ر يـ هـا النظـر بغ  يتركّـز عل يأكطر املواقع إ ارة  النتبـاف املتلقّـي، وهـي املنطقـة الّـا      »الف الغ

. وحتـــج العنـــوان جـــاءت صـــورة الشـــاعر الّـــا (113: 0222)التونســـي جكيـــب، « ة  وعامّـــة يـــوول

قونــة الشــخص( يف يت إنّ حضــور الرســم الشــكليّ للشــاعر )أ يــالتقطــج يف نضــارة شــباب  حب

 ة  من النصاعة.يعل  يف غاجيالعنوان 

، ولكــن ال يني األخـر نير العنــوان يف غـالف اجملمــوعت يتـابع الشـاعر هــذا الـنمط مــن تصـو    ي

همـا، أي  ي لكلنياجملمـوعت  ن ىفيوضع أحـد العنـاو   ل إىليمية، طبعا  يزوّدمها بصورت  الشخصي

وغــالف « يّســيذوقليمالمــح مــن الوجــ  األمب»وانــ  األوّل ية بديــخصّــص غــالف اجملموعــة الطان

لقــد اختــار الشــاعر عنــوان «. اء املتوحّشــةيــات املوميــاحتفال» ريوانــ  األخــياجملموعــة الطالطــة بد

ة وقرابـة وجهـة   رية املـط يـ لكتابة جملّدف الطاين لغرابتـ  اللغو « سييذوقليمالمح من الوج  األمب»

( يونـاينّ العر شـا الفيلسـوف و )الأمبيـذوقليس  قدّم  يراها الشاعر متّسقة  مع ما ية  ينظر شعر
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جمللّـد جمموعتـ  الطالطــة   « اء املتوحّشـة يـ ات املوميــاحتفال»ضـع عنـوان   يمثّ  8عـن العـامل والوجـود   

هـذا اخلتـام   ى دلّ كتابـة  علـ  يـ بـ  يف السـجن ل  يسـرد حمنـة اعتقالـ  وتعذ   ي ريأوان  أخـ يـ أنّ  دى عل

   من خالل فترة متزمّتة. يطر عليتحدّ  عن اهلاجس املسيو

عـاد إنتـاج صـورة العنـوان النائـب      يوان األوّل ية الّا تسبق عنوان الديالبدائيف الصفحات 

 قـع عنـوان اجملموعـة األوىل   ييف أيّ جمموعة  طبق األصل، طبعـا   ى ن األخرين الدواويعن عناو

هخــذان يف حالــة اهلبــوط  ي يني األخــرنيضــاء والعنوانــان مــن اجملمــوعت ييف وســط الصــفحة الب

ــا خياســها ونوعهــا يق شــة يواالنكمــاش حتتــها بر ــل  يتلفــان عمّ تبعــ  الشــاعر يف الــنصّ أي  تتمطّ

 لي:ية واال ناءات املزخرفة واملفردات املشكلّة متاما  كما ياها امللتوين بزوايالعناو

       
ل العنـوان البصـريّ، فقـد    يتشـك ى سـاعد علـ  يقة كتابة العنوان ونوع خطّ  ولون  يمبا أنّ طر

 ف إىليضــيض ي نطـاقٍ واســعٍ أبـ  نيخـطٍّ كــويفّ أسـود غـامقٍ بــ   ى ا علــيـ العلن يجـاءت هـذف العنــاو  

فـرال  ياض والسـواد مكانـا    يـ الشعر العريب املعاصر قد اتّخـذ مـن صـراع الب   »داللة العنوان؛ ألنّ 

ن يهــذا الســواد الغــامق يف العنــاو (930: 0293)ســعيدة، « دة ومعــاين العنــواني  معــاين القصــيــف

بحـت  يضـاء الّـا   ية والبيـ اة احللميـ ع أرجـاء احل يـ نتشـر يف مج يحـزن  وشـجنٍ   ى دلّ علـ يـ ا يالعل

هــذف »هــا ظـالل العتمـة والــدمار؛ يف الواقـع    يم عليعنـها الشـاعر يف شــعرف، ولكـن مـا زالــج  ـ     

ــة القصــ  ية يف هيات الشــكليــاملهــارات والتقن دة مبطابــة اإلمكانــات الواســعة والقــدرات   يئــة كتاب

الواقـع اإلنسـاينّ   ى  عمّا طرأ علـ ريخطوات واسعة يف جمال التعب الفائقة الّا خطج بالشعراء

بـدو أن  ي؛ فـال  (329: 0221)عبـد الفتـال،   « املعاصر من تعقّد  فكري  وزخمٍ شعوري  وصراعٍ نفسـي  

                                                      

الفلسفي/الشعري/الشذري كمتابعة رمبـا  النيتشوي  -اهلرياقليطي -جتربة تستلهم اخليطاب األمبيذوقليسي» .9

، الــذي تــه ّر فيــ  بــدورف بهســلوب  «مالمــح مــن الوجــ  األمبيذوقليســي »للخــيط الــذي بــدأ مــع عفيفــي مطــر يف ديوانــ    

فالسفة ما قبل سقراط، الذين كتبوا فلسفاألم شيعرًا، وشيعرهم فلسفة ، والذين استلهمهم قبل عفيفي مطر فردريك 

ر ياة وتصـو يـ قلـب احل ى س علـ يذوقليـ ار أمبكـ رة مـن أف كموقع صحفي(، ته ّر الشاعر هبذف الف: 0297اد، ي)ص« نيتش 

تحـدّ  عـن أرض   يد اخللـق؛ فهـو   ييف صـع ى حتـّ   يـ احلال ع األصـعدة يـ والبلبلـة يف مج ى هـا الفوضـ  يوج فميـ دة ية جديبن

والبشر  ،هلا وجوف البشر ها للوقاتأيأو تتولّد ف تاف كبال أ منفصلة  م أذرعأيوأل بال رقابٍ ة ريطك ها ر وسأيبررزت عل

 (.0/2ج :9111في مطر، ي)عف و... ركعة الذيبطبى عة األنطي املخلقوات طبنيوانات ومتتزج بيهلم ر س احل
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ــ  لــون  مهمــومأ    يار اخلــطّ األســود يف هــذف العنــاو  يــكــون اختي وحي يــن مــن حمــطّ الصــدفة، ألنّ

ا  عـن  يعبّـر بصـر  ي بـ  الشـاعر ل  نيسـتع يهـا اآلمـال واألحـالم؛ ف   يفى اة الصعبة الّا تتالشيباحل

 ة  تروم أن تسلب من  بصمات الوضول والسفور. ية  مهساويا فكريدالالت  وزوا

 :صورة العنوان الداخليّ

ة  تـنعم  يضـعها الشـاعر يف نصوصـ  ذات عالمـة  بصـر     ية الّا ين الداخليإنّ الصورة يف العناو

رتبط بعالقـة  حمكمـة  مـع    يـ والقـراءة أي هلـا خطـاب بصـريّ      واضحة املعـىن ة يباملفردات اللغو

  يـ د عليـ زير يك مغـا يـ في مطر خبطٍّ  يكتب كلّ عنوان  داخلي  يف شعر حممّد عفينصوص . 

ستدعي الوقوف والتمكّت يف البـدء مثّ  ينفصل عن الفضاء النصّيّ لياللون األسود القامت الّذي 

وان  داخلـي   يـ ة يف كـلّ د يـ لبارزة. فضال  عن ذلك تشغل الشبكة العنوانة ايفت  اإلغرائيؤديّ وظي

 ال ــة ضــروب بشــكلٍ  م  إىليكــن تقســميا  حمــدّدا  يــزا  مكانيــة  مــن أعمالــ  حيــدة  داخليأو قصــ

 القــارئ ني  عــيــضــاء لتكــون أوّل مــا تقــع علين الّــا تتموضــع وســط صــفحة  بيالعنــاو .9عــام : 

ــشــدّ انتباهــ  وهــي تشــمل مج   يو ــاوي ــن دواويع عن ــاو .0ســة. ين الشــاعر وقصــائدف الرئ ي ن يعن

سار عـادة  بوصـفها   يجانب ال الصفحة م احة  إىلى ة الّا تقع أعليسة والفرعيالقصائد الرئ

ة  مقتنصة أنظـارٍ  ـو نصـوصٍ تلحقهـا،     ية  وإعالميالنصّ لتكون لوحات  إشهارى عتبة  تطلّ عل

ــا تــ ال كتابتــ  إىل « ةيــبكائ»دة يســي لقصــ يمنــها العنــوان الرئ  ــاوبن  يجهــة ال الّ ســار أو العن

 .3اجلهــة نفســها.  والّــا تــ ع إىل« ات مــن زمــن الســنابل اَّترقــة يــأغن»دة ية لقصــيــالفرع

ن يعنـاو  سـة وتتبـدّل إىل  ين القصـائد الرئ ية أو املرشدة الّا تنتري عـن عنـاو  يهين التوجيالعناو

دة، ويف هـذف احلالـة   يمقطـعٍ مـن مقـاطع القصـ      مرقّمـة  تتمظهـر بعـد أيّ   رية  مرقّمة  أو غـ يفرع

امللكـة  »دة يسهم بعضهما يف إكمـال بعـضٍ كقصـ   يا  مشتركا  يسّد العنوان والنصّ فضاء  داللجي

 «. ة، كتاب الغزل و...يخوتيمكابدات كى، واللوردات وآخرون، كلمات حبل

 املعجميّ:ى املستو

ن يمــن الــنصّ مباشــرة  وهــي متــنح عنــاو كلمــات  منتقــاة  تســتخرج ى املعجمــيّ علــى دلّ املســتويــ

ــد عف ــعر يحممّـ ــا  تهويفـــي مطـــر الشـ ــلية مفتاحـ ــارئ إىل يا  يـ ــ عـــرّف القـ ــداخليّ  ينسـ ــنصّ الـ ري الـ

اتـ   ية ومتاسـكها؛ ألنّ العنـوان مـن خـالل معط    رية مفرداتـ  املـط  يفصح عن قصديواخلارجيّ، و

 العنــوان نيالعالقــة بــشــمالن العالمــة الّــا حتــدّد  ي مــن الداللــة ومهــا  نيد نــوعجيــة يــاملعجم

ز يـ . تتم(001: 0292)حسـنية،   العنـوان والقـارئ   ني  العالقـة بـ  يـ  الّذي جتلـو ف ريوالنصّ، مثّ الته 

كطـر دوراهنـا   ية  يـ   من إشارات  وعالمات  لغويفي مطر مبا فية العنوان يف شعر حممّد عفيأمه
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نـ  مـن   يتتـهلّف عناو ة. ياقييف القصائد وهي تعلو نصوص  وتسم  مبجموعـة مـن الـدالالت السـ    

أ اء نكـرة،   923إسم معرفة و 073، منها 372لي: األ اء يما يلفظة  تتوزّع مكوّناألا ف 217

أفعــال أمـــر، مثّ  ــصّ ســـائر    3أفعـــال مضــارعة و  1، منــها فعـــل مــاض واحــد و   93واألفعــال  

األفعـال   ىمنة األ اء علـ ية هي العاملة. تطبج القراءة اإلحصائرياأللفاظ للحروف العاملة وغ

فها بدال  مـن وضـول   يرغب الشاعر من توظية  ية  ورمزيائاة من  ات  إيملا يف اجلمل اإل 

نـها  ين  إلّا يف الضـرورة وب ياستخدام األفعال يف عناو ل الشاعر إىليمييف األفعال، فال  املعىن

قـول منتصـف   يمـاذا  »لـيّ مطـل   ييالعامل التخى ة مستويفيهيت فعل املضارع عادة  متناسبا  مع كي

ها من يو... ملا ف« بدأيل يهذا الل»و« شاءيوطن ملن »، ««ايشظا»الشمس الّا ال تشرق »، «ليالل

 ة  ترد يف بؤرة الزمن اللغويّ املرتبط مبوضوع األحدا  واألوصاف.يإشارات  سرد

 ة:يالداللة املعجم

ــردات العنوان       ــو يــفضــال  عــن اجلانــب الشــكالينّ يف دراســة  ــروة املف يف معرفــة احلقــل  ة جتل

معهـا لفـظ  عـامّ يف    جي املفـردات الّـا   نية بـ يـ ة االرتباط الداللّ أو الصلة الداللياملعجميّ نظر

ــتري مــا     ــة املعجمى ســمّينطــاق حمــدّد وهــي تن ــبالدالل ــراعني،  8ةي تكــوّن حقــل  ي. (923: 9293)الك

ــد عفية يف عنــاويــالداللــة املعجم الــ  يعــن خ ة النامجــةيــفــي مطــر مــن املفــردات الطر  ين حممّ

ــ  الفنّ  ــ     يــاخلصــب وجتارب ــا جعلت ــ  إىل ية وعواطفــ  امللتهبــة الّ ــوحــدة  دالل صــل بلغت ة  مــن ي

عـن النظـر يف   مياة؛ فمـن  يـ دالالت  مفعمـة  باحل  ع املتعدّدة عابرا  باأللفـاظ اجلامـدة إىل  ياملواض

الرســم ظهــر يفضـاءات  وحقــولٍ واسـعة     نتمــي إىليد أنّ معجــم مفرداألـا  جيـ ن الشــاعر يعنـاو 

 التال هذا الزخم من االهتمام هبا:

 
                                                      

1. Lexical Semantic.   

 الطبيعة
18% 
 الزمان

6% 
 المکان

15% 
 اإلنسان

25% 

 اللون
4% 

 الفرح
12% 

 األسی
8% 

 الموت
11% 

 الجوع
1% 

 المستوی المعجمي في العناوين
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يالحظ من خالل النسبة املئوية يف الرسم األعلى طغيان احليز الدالّ علـى اإلنسـان أو مـا يقـع     

الوجــ  »أو الوجــ  يف عنــوان « دم علــى األيــدي»عليــ  كاليــد يف عنــوان  8يف احلقــول املتدرّجــة الداللــة

، لكنّ عناية الشاعر املباشـرة باإلنسـان   «لشاعر اللقتيلرحلة جسد ا»، أو اجلسد يف عنوان «اهلارب

، أو التــرا  «رســالة إىل شــاعر ســجني»تنســال إىل جمــاالت  مهســاوية  عديــدة  كالشــعرية يف عنــوان  

، فـإنّ  «مر ية إىل أنور املعـداوي »، أو الر اء يف عنوان «املسيح يف أحراش أفريقيا»الديينّ يف عنوان 

ة أو اإلنســان جتــد أكطــر تبلــورا  يف اخلطــاب والداللــة العامّــة، وقلّمــا   الرغبــة يف اســتخدام الشخصــي

 يلحظ تواجد اسم العلم يف العناوين كـ "محدون القصار" و"حديت من ألقبيادس".  

ن ية  واضـحة  وهـي تنتشـر يف العنـاو    يـ ن  بعالمات  معجميعة يف عناويعبّر الشاعر عن الطبي

تحــدّ  الطمــي" أو عنــوان  يوان "يــيف د« ألســالفشــجرة ا»دة ية كعنــوان قصــيــة والفرعياألصــل

عـة  يإنّ املوضـوع الالفـج حلقـول الطب   «. دفتر الصمج مدخل إىل»دة يالفرعيّ يف قص« البومة»

نشـئ  يب ومجـلٍ مبدعـة    يـ عـة يف تراك ية مفردات الطبيرمزى ن الشاعر هو اعتمادف علييف عناو

ة  يس عمليالشاعر املعاصر لى وذلك لدتناقض مع العادة يا  ياحيا  انزيمن خالهلا نظاما  حرك

هــي نظــامأ حركــيل ومتنــاقض الفضــاءات، فإنّهــا عنــدما تهخــذ طابعــا      »عــة يمدهشــة ؛ ألنّ الطب

؛ (991: 0293)صـدقي ونصـاري،   « الت اإلنسان املعاصـر يا  جتسّد لنا متناقضات العامل وتهويرمز

قـول  يمـاذا  »، «حيقـبض الـر  »ك  نيات ورمـوز يف عنـاو  يـ  نائ عـة إىل ينا تتبّع عناصر الطبيهديف

نجم عــن يــ، و...  ّـا  «انتظـار شــجرة »، «تحــدّ  الطمــيي»، «يف أرض املـوت »، «ليــمنتصـف الل 

 د . ي وظائفها وصنعها من جديريرغب يف تغياة، لكنّ الشاعر ية  تتعلّق باحلي ات  واقع

 يب:يالتركى املستو

ىل حتليـل الـبىن النحويـة أو التركيبيـة     يهدف املستوى التركييبّ يف عناوين حممّد عفيفـي مطـر إ  

عن طريق رصد كيفية تضافر البىن األسـلوبية وفحـص القواعـد الّـا تتكـوّن مـن خالهلـا الـبىن         

اللفظية للعناوين وتتّسق معا . لقد متكّن الشـاعر أن يتصـرّف يف هـذف القواعـد بنـوعٍ مـن احلريـة        

عنوانـا    02؛ فيجلـب يف عتباتـ  العنوانيـة    الّا تفسح لـ  جمـال التعامـل مـع أسـلوب  بسـعة  ومرونـة        

عنوانـا  مركّبـا     922مفردا  يتنوّع يف موضوعات  وال ميكن حصرف يف موضـوعٍ حمـدّد ، مثّ يسـتخدم    

                                                      

األســفل أو  الكلمــات فقــد تــرد مــن األعلــى إىل نيبــ هــا العالقــة متدرّجــة يالّــا تكــون ف»احلقــول املتدرّجــة الداللــة هــي  .9

ــ بنائهــا قرابــة دالل نيالعكــس أو تــربط بــ  )الــرأس،  ة ريم صــغينقســم إىل مفــاه يتجــزّأ أو ي عــام  ة، فجســم اإلنســان كمفهــومٍ يّ

 (. 12: 0292م صغرى )منور، يمنها إىل مفاه تجزّأ كلٌّية( مثّ يّة، األطراف السفليّالصدر، البطن، األطراف العلو
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اظــى مبســاحة تهويــلٍ أوســع مــن ســابق ؛ فبمــا أنّ تنــاول هــذين النــوعني مــن العنــوان وتفضــيل    

ــى اآلخــر لــيس يف مبتغــى هــذا املوضــوع ومــع مال      ــز    أحــدمها عل ــوان املفــرد ال يتمي حظــة أنّ العن

بتكطيف العدد وجودة الداللة يف عتبات  العنوانية، تتوجّ  الدراسة إىل أهّـم صـورٍ تركيبيـة  حتتـاج     

 ب اجلمليّ:إىل وقوف  أكطر لفتح مغاليقها وسرب آفاقها وهي تشمل التركيب اإل يّ والتركي

 ب اإل يّ:يالترك

ة اجلملة أو املركّـب اجلملـيّ؛   يقابل بنيب اإلفراديّ الّذي يالترك ب اإل يّ هويإنّ املراد بالترك

قــوم بــ   يع مــا يــة ، جبميــة يف اجلملــة، بوصــفها وحــدات  إ  يــبــات اإل يتقــوم الترك»لــذلك 

ة من أدوارٍ. إنّ بوسعها أن تكون مبتـدأ، أو خـربا ، أو مفعـوال  بـ  أو     يها من الوحدات اإل ريغ

 11ة لقصــائد الشــاعر يــ. لقــد ورد يف العتبــات العنوان(991: 0297 )بيســتون،« تقــع بعــد حــر جــر 

مركّبـا ، واجملموعـة الطالطـة     01ة يـ مركّبـا ، واجملموعـة الطان   37 ا  )اجملموعـة األوىل يمركّبا  إضاف

مركّبــات،  1ة يــمركّبــا ، واجملموعــة الطان 30 ا  )اجملموعــة األوىليمركّبــا  وصــف 11مركّبــا ( و 02

مركّبــا ، واجملموعــة   90 ا  )اجملموعــة األوىليــمركّبــا  عطف 01مركّبــا (،  91طــة واجملموعــة الطال

 للدهشـة  ريأبدو أنّ عدد هذف املركّبات مـط يمركّبات(، و 2مركّبات، واجملموعة الطالطة  1ة يالطان

 ة.يب النحويات الشاعر باألسالييف جمموعة عنا

ب أن تكـون  جيـ ة  يائيميبعالقـة  سـ   ن هـو التـزام الشـاعر   يب هذف العنـاو يإنّ الالفج يف تراك

تبلور يف املضاف أو يكن أن ميت إنّ الدالّ الّذي ي حبيني واإلضافيني الدالّ واملدلول الوصفنيب

ة، يـ ا  إلنتـاج الداللـة العنوان  يكـون موجّهـا  أساسـ   يهمـا،  ي ، ويف املوصـوف والصـفة كل  ياملضاف إل

ا( فضــال  عــن يلــو أنّ دالّ )الضـحا جي« ايعـودة الضــحا »دة يل املطـال يف عنــوان قصــ يســبى فعلـ 

للعــودة عمقــا  لألحــزان   « ايالضــحا»ف، تعطــي إضــافة كلمــة   يــســم التعريإكســاب )العــودة( م 

ــوان قصــ    ــاهري العارمــة، أو يف عن ــدمويّ »دة يواملب ــنتقــل في« الزفــاف ال ــدمويّ»  دالّ ي ى علــ« ال

مفـردة  ال   ملوصـوف إىل أو إسـناد ا « الزفـاف »ة  رامزة  للمضـاف  يالزمة  دالل الداللة إىلى مستو

اختصــاص  فــ  إىليالزفــاف عنــد مبــادرة تعر عــين حتــوّل معــىنيتناســب حقلــ  الــداللّ وهــذا 

  احلفلة والكار ة.   نية بيالعنوان مبدلول املفارقة الدالل

ــاوين الشــاعر واضــحة  مكتملــة املعــىن إطالقــا           ــات اإل يــة لعن إنّ الصــورة يف بعــض املركّب

راءة العنــوان يقــف علــى مدلولــ  وغايــة إنشــادف، منــها عنــوان قصــيدة    حبيــت إنّ القــارئ عــرب قــ 

الّـذي يشـري بعالنيـة  إىل املشـروع املفهومـايتّ      «( إىل عامي اخلامس والعشـرين »)الطفل واحلزن 
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ــذي يقصــد الشــاعر بســطها مــن خــالل الــنصّ، أو عنــوان      الفرعــيّ مــن  « مــوت اللــورد بــريون »الّ

  جليــا  أنّ الــنصّ يــنمّ عــن اتّســاع كار ــة املــوت للشخصــية   يتّضــح فيــ« امللكــة واللــوردات»قصــيدة 

املعنية. مع ذلك أّن الصورة يف كطرٍي من هـذف التراكيـب حتتـاج إىل فحـوى الـنصّ بغيـة اكتماهلـا        

وحصوهلا على مزيد  مـن املعرفـة والطقـة؛ يف الواقـع يـطري تركيـب العنـوان هبـذف اهليئـة يف ذاكـرة           

يا  ال تنكشف إجابت  إلّا يف بطن القصـيدة، ومـن ذلـك مـا يـرى يف      املتلقّي سؤاال  وصراعا  مضمون

الّذي يبدو أنّ الكالم يف بنائ  التـركييبّ  « حتج السماء البيضاء»املركّب الوصفيّ لعنوان قصيدة 

 ناقصأ حتّى إنّ الشاعر يزيل الستار عن مبتغاف يف هناية النصّ حني يقول:

)عفيفـي مطــر،  طيــريُ تاحْـجا ساـمائهاا البايضــاء ..   فيسْـكيريُن عاصيـريُ الشَّــمْس  واهيـيا تا   

 (9/301: ج9111

ــب الوصــفيّ يف العنــوان  يكمــا  ــد يف  يــعــاين  غــرة  دالليتّضــح أنّ املركّ ة ، وهــذف الطغــرة ال تسّ

 ريالّـا تطـ  « الشمس»بول عن املبتدأ اَّذوف ية النصّ ويهيت يف هنايب العنوان، إلّا مبا يترك

 ها. يبكرة أبى دة عليتابع القصيجعل قارئ  يضاء لييف السماء الب

غة املركّب العطفـيّ  يتمظهر يف صيالّذي « اجلوع والقمر»دة يالنموذج اآلخر هو عنوان قص

 اجلـوع والقمـر؟ ومــا   نيئا  مـن التسـا ل يف ذهـن القــارئ، أي مـا هـي العالقـة بـ       يوفّر شـ يـ الّـذي  

دة حبطـا   يالولوج يف منت القصـ ى   علطّاار العنوان هبذا الشكل؟  ّا يدف الشاعر من اختيري

د اإلجابـة إلّـا يف األجـزاء    جيـ احيّ الغـامض وهـو ال   يـ اق االنزيعن الغرض املكتوم يف هـذا السـ  

 قول الشاعر:ي نيما كالسابق يف خامتتها حيدة والسية من القصيالداخل

عاباءتاـ ُ عالَـيه م    هذا قَمارأ/ فَماشاى هبيم.. خُطَواتُ ُ فيي الرِّيح  ج سْـرأ ال يـراى/ أل قَـى   

واانْتافَضا/ لَمْ يشْعُروا ب املوتي واهُوا يطريُ فيـي جاـوفي السَّـماء / راقَصُـوا ب كفَّيـ ي وانـاداوا:/       

 (9/917: ج9111في مطر، )عفي)يا قَمارُ/ هيبْنا الذُّرَّةَ/ هيبْنا الذُّرَّةَ( 

كمـل  يلـي ل يما  الّذي حباجة إىل  يمتطّل املركّب العطفيّ )اجلوع والقمر( هنا يف املسند إل

سـم الشـاعر قبـل هـذف     ري ، فيـ  املعطـوف واملعطـوف عل  نيفرة العالقـة بـ  يكشـف عـن شـ   يمعناف و

 بـالقمر ودورف  نيسـتع يسـدّ جـوعهم،   ينئـذ  ل ي  وجوعهم البالغ، فحيالوحدة تعاسة أحوال مواطن

ــذي كــان  يــالرمــزيّ التقل  ة ي شــعورنيامضــم الســتخراج القــدم ذ  منــونســتلهمي ءآالشــعرديّ الّ

الزم هنــا اخلصــائص  يــ، لكــنّ القمــر  (921 :0292)إشــتي ، مــع هــذا املوقــف    مرهفــة  تتناســب 

فـ   يتوظى نسـ يعباءتـ ( ل ى هبم، خطوات ، ألقى ل االستعارة بلوازم ك )مشيسبى ة علياإلنسان

ــاالعت ــ  اجليســك برمــز منقــذ   ــاوي    مياديّ املنحصــر يف اجلمــال والســطوع، و  ي ــنادي اع يف ي

 سهلون  العون والطعام.يمواقف الشدّة و
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 ب اجلمليّ:يالترك

 املفـردات لتكـون مركّبـة  مشـتملة      نية املعتـادة بـ  ين الشاعر عن العالقات املنطقيقد تعدل عناو

 مـا هـو مـهلوفأ    ريغـ  لنـا إىل ية العنـوان قـد حت  يـ بيترك»ة؛ إذ إنّ يـ ة مغريـ ة وفعليـ مجلة إ ى عل

ــاويـــ. مت(01: 9232)خبيـــج واآلخـــرون، « وشـــائعأ يف أســـلوب العنونـــة يف األدب العـــريبّ  ن يزت عنـ

ف يـ مجـلٍ، وكطافـة توظ   1ة الّا ال تتجـاور  ياجلمل اإلنشائى ة عليمنة اجلمل اخلربيالشاعر هب

ة يـ جملموعـة الطان مركّبـا ، وا  19 مركّبا  )اجملموعـة األوىل  912بلغ عددها ية الّا ياجلمل اإل 

ة احلـذف  يـ آلى ن علـ يمركّبا ( تُعـرف أشـكال  باشـتغال العنـاو     32مركّبا ، واجملموعة الطالطة  33

ن الصــائبة يتــرك فجــوة يف معرفــة العنــاو يالنحــويّ وبالــذات حــذف املبتــدأ. إنّ هــذا احلــذف   

 ة  حتتـاج إىل يـ عرضـة  لتسـا الت  دالل   -ة يـ مطـل مـا تقـدّم يف املركّبـات اإلفراد     -وجتعل القـارئ  

ت إنّ يــهــا املبتــدأ مكانــة  شــاهقة  حب ين القصــائد الّــا حُــذف فيردمهــا وإجابتــها. حتتــلّ عنــاو 

ن مــن ي ــال  عنــاوى هـا جــاءت مقتصــرة  علـ  ية املكتملـة مــع تواجــد ركن يــن اجلملــة اإل يعنـاو 

 ح يف أحـراش ياملسـ »والعنوان الفرعـي  « فردوس... بائعة املاجنو»دة يقصائدف وهي عنوان قص

، وعنـوان  «اتيمـن جممـرة البـدا   »وان يـ ، كالمهـا يف د «امللكـة واللـوردات  »دة يمن قصـ « ايقيأفر

 «. اء املتوحّشةيات املومياحتفال»وان ي يف دريهو العنوان األخ« بدأيل يهذا الل»دة يقص

  متعمّـدا ، عنـوان   يـ هـا املبتـدأ أو املسـند إل   ية الّـا حـذف ف  يـ احين القصائد االنزيمن عناو

رف )هذا أو يوهو مركّب إ يل مكوّن  من خربٍ ملبتدأ حمذوف ، تقد« صوتان عن احلقّ»دة يقص

ــليا  قبــل قــراءة الــنصّ مثّ   يهــذان( افتراضــ   معــىن ل إىليــا  )عــن احلــقّ( جــارل وجمــرورأ    ي

ة املبتـدأ، ولكـن مـا    يـ تطنى ة  تـدلّ علـ  يائيميقدّم الشـاعر يف اخلـرب عالمـة  سـ    يالقداسة والعدل. 

الفهــم وتطالــب بالتفاعــل والتجــاوب مــع الــنصّ   ى ة  علــيصــعبة املنــال ومستعصــ  تــهايزالــج هو

عـرض  ي إنّ العنـوان  نيتحقّق هنا تفاعل العنـوان والـنصّ يف حـ   ية. يمقاطع  السرد والعودة إىل

ى ة علـ يغائبـة  ومراوغـة، عصـ   »ى دعيـ   مـن داللتـ  مـا    يـ بقيفسّر مـا عرضـ  العنـوان و   يوالنصّ 

ى ضــفي علــي. لقــدّ خــصّ الشــاعر هــذا اخلــرب )صــوتان( نكــرة  ل (23: 0221)العبيــدي، « القــبض

تـاج  اد مـن قصـر الداللـة يف اخلـرب.     يـ ة  مـن مراوغـات اللغـة وهـي تز    يـ بياجلملة مراوغـة  ترك 

دفع يــ مباشــرٍ وريجمهــولٍ معــروضٍ غــ  بــ  إىليف تركية يف تضــاعيــعنــوان هــذف اجلملــة اإل  

ل الشاعر الستار عنهما يف فاحتـة  يزي نيبصوتقٍ أكمل عن املراد يوضولٍ أكطر وتعل القارئ إىل

 دة قائال : يالقص
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)عفيفـي مطـر،   احلَق  قَدْ يقالل مارَّتاني / فَمارَّة  يقلولل ُ العارَّافُ/ وامارَّة  يقلولل ُ السَّـيافُ  

 (0/1: ج9111

بــدي يدع املبتـدأ جانبـا  ل  يـ ة الّـا أعلنـ  العنــوان و  يـ هـتمّ هنـا الشـاعر خبـرب اجلملــة اإل     ي

ذف املبتـدأ يف اجلملـة   اـ ت  الفائقـة بـاخلرب وموضـوع ؛ يف الواقـع قـد      يت  وعنايبذلك حساس

ــر الشــاعر عــن قلّــة اهتمامــ  بــ  ق ية ليــاإل  ة يفضّــل حساســيمضــمون اخلــرب أو  اســا  إىليعبّ

ى كــون ذهــن القــارئ مركّــزا  علــ ي، وهنــا حُــذف املبتــدأ ل(9/912ج :9312، )حمســين  يــاخلــرب عل

صـوتان  »كشف هنـا الشـاعر عـن قصـدف يف عنـوان      ية. يم عنوان اجلملة اإل سياخلرب الّذي 

نتشـل  ياف ليالعـرّاف والسـ     قول احلـقّ إىل يل فيادة وهو يقٍ يف مطلع القصيبتعل« عن احلقّ

ة يـ دة جبماليتقبّلـها يف مضـمون القصـ   يتههّب القـارئ أن  ية  يمن العنوان الغامض حكمة  فلسف

 األسلوب اخلربيّ.

فهـــا يف يعـــدد توظى تعّـــدينـــ  بنـــدرة  وال ية يف عناويـــاســـتخدم الشـــاعر اجلملـــة الفعللقــد  

ة الّا تتمطّل جبـالء  يف  يال  عن ا صار املالمح الذاتّيبتعد قلين، ليعناو 2جمموعات  الطال  

ــذي   يــاجلمــل الفعل ــع فيســتطية خالفــا  لألســلوب اإل ــيّ الّ الــذات  هــدف إىلي  الشــاعر أن ي

)آذرشـب واآلخـرون،   « ةيـ ؤدّي األسلوب الفعليّ مع فعلـ  وضـمائرف مالمـح ذات   ي»إذ  واملوضوع معا ؛

نــ  بفعــل األمــر يف  ال ــة مواضــع وهــي العنــوان الفرعــيّ   ي الشــاعر يف عناونيســتعي. (92: 9312

 لكـة املـوت   ى أكتـبْ نافـذة علـ   »ديت ي، وعنوان قص«يكلمات حبل»دة ي)افتحي الشبّاك( لقص

ى ة جبانب داللتـها علـ  ي، وهي من األفعال الّا حتاول اإل ارة واحلرك«حا ياكتمل  ذب»،  و«اآلخر

يف « تحــدّ  الطمــيي»وان يــ ومهــا دنيد الشــاعر مــن الفعــل املضــارع يف مكــان يســتفياملباشــرة. 

لعب  يشي بدورٍ بـارزٍ سـ  يالّذي « أترك لكم»دة ياب، وعنوان قصيغة الغيمع ص جمموعت  األوىل

ة وهـو  يغة املاضـ يالصـ  نتمـي إىل ي أحدا  النصّ. بقي عنوان  واحدأ يرياملتكلّم أو السارد يف تس

 قـة السـرد إىل  يتطـرّق بطر ية ويـ قـع يف جمموعتـ  الطان  يالّـذي  « لو كنـج شـاعرا   »دة يعنوان قص

 ة.يرفض موقف  احلال وتصوّر حالة  قبل الشاعر

 النتائج

ــة      .9 ــاوين الرئيسـ ــار العنـ ــر باختيـ ــد عفيفـــي مطـ ــعر حممّـ ــة التعـــيني يف شـ تـــرتبط وظيفـ

والفرعية الّا يترجّح تواجدها بني الكطرة والقلّـة، وهـذف العنـاوين مهمـا كانـج، تعـني       

 عادة  جبمع األلفاظ املتنافرة إىل جانب بعضهما. 
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سـلة  متتاليـة  تبعـت    يعني الشاعر العناوين الفرعية يف القصائد ملا فيها من وحدة  وسل .0

ــزة التســموية تنتشــر يف معظــم         ــى تســيري العنــاوين الرئيســة وتوســيعها، وهــذف املي عل

عناوينـ ، غــري أنّهــا قــد تصــل إىل حالــة الضــعف والتضــا ل أو حالــة زوال الصــلة بــني  

 تعيني العنوان الرئيس وعناوين  الداخلية.

عاتية  وخربيـة  تبحـت   حتمل الوظيفة الوصـفية يف عنـاوين عفيفـي مطـر وظيفـة  موضـو       .3

عن مضمون  مشترك بني العناوين ونصوصها، وهـي امليـزة يف عنـاوين الشـاعر تشـب       

املهمّة الشكالنية الّا تتجسّد يف وظيفـة التعـيني وتالئمهـا؛ فقـد تبلـغ عالقـة العنـوان        

 مع املضمون مبلغ التالحم والتكامل، ولو قد تهخذ يف حالة السقوط والكتمان.

لوظيفـــــة اإلغرائيـــــة يف عناوينـــــ  بتحقيـــــق الـــــوظيفتني اإلاائيـــــة يشـــــيد الشـــــاعر ا .2

واالنزياحية فيها، حبيت إنّ معظم ما يهمّ  من خالل هذف الوظيفة هـو جـودة وصـول    

العنوان وطريقة تعبريف إىل املضمون أكطر من املضمون ذاتـ ؛ فيسـود معظـم عناوينـ      

ــا ال تنحــلّ    ألوّل مــرّة  بــل يفرضــ  علــى    اخلــرق الــداللّ ورفــض التراتبيــة املهلوفــة الّ

 الورود يف أغوار النصّ كشفا  عن مبتغى تنسيقها. 

يعّد التشكيل البصـرّي إجنـازا  هامّـا  وجـزءا  أساسـيا  مـن مشـهد حممّـد عفيفـي مطـر            .1

الشـــعريّ وهـــو مـــن جهـــة اخلـــارج يتـــرجّح بـــني الغمـــوض والوضـــول. جيلـــو الغمـــوض   

موعـات الـطال  أي فقـدان القائمـة     البصريّ يف الضـعف التـوجيهيّ لكتابـة عتبـات اجمل    

العنوانيـــة وااللتبـــاس الشـــكليّ للعنـــاوين الرئيســـة والفرعيـــة، أمّـــا الوضـــول البصـــريّ   

ــاعر       ــورة الشـ ــورة الغـــالف، وصـ ــن مـــداها صـ ــد مـ ــة وتزيـ ــاوين اخلارجيـ فـــيحكم العنـ

 والترتيب العمودي وبياض النطاق مع سواد اخلط و... من تقنيات  كاليغرافية  فيها.

الداخل تهيت عناوين الشاعر بلون  أسـود قـات م وخـطٍّ  يـك امـل وظيفـة        ومن جهة .2

اإلغراء ويقسّم إىل  ال ة ألوان وهي عنـاوين الـدواوين والقصـائد الرئيسـة الّـا تقـع       

يف وســـط صـــفحة  بيضـــاء، وعنـــاوين القصـــائد الرئيســـة والفرعيـــة الّـــا تقـــع أعلـــى   

و بعد بعـض الوحـدات الشـعرية هدايـة      الصفحة، وأخريا  العناوين التوجيهية الّا جتل

 لتسلسل الفقرات واملقاطع. 
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تفيد الوقفة السطحية يف رحاب املعجم الشعريّ لعناوين الشاعر هبيمنة توظيـف األ ـاء    .7

على األفعـال ملـا فيهـا مـن قابليـة تقبّـل السـمات اإلاائيـة والرمزيـة يف األ ـاء بـدال  مـن             

ة الدالليــة يف العنــاوين بكطــرة داللــة اإلنســان الّــا  وضــول املعــىن يف األفعــال، وتفيــد الوقفــ 

 متتزج باملهساة مثّ تلحقها الطبيعة الّا ترافقها الرموز والطنائيات التعبريية.

تتعــرّض دراســة املســتوى التــركييبّ يف عنــاوين الشــاعر للتــركيبني اإل ــيّ واجلملــيّ،    .1

لى أساس توسيع حيز الداللة وبينهما تكطر العالقة السيميائية يف التراكيب اإل يّة ع

 بني الدالّ واملدلول الوصفيني واإلضافيني والعطفيني أو مفارقة الداللة بينها. 

ينمّ التركيب اجلمليّ يف عناوين الشاعر عن سيادة اجلملة اخلربية وكطافة استخدام  .1

اجلمل اإل ية فيها. مييل الشاعر إىل انزياحية اجلمل اإل ية حبذف املسند إليـ   

و املبتــدأ يف كــطريٍ مــن تراكيبــ  العنوانيــة ليبــدي حساســية اخلــرب ومضــمون  أو يلفــج   أ

  معظم تركيز القارئ علي  يف حالة غياب املبتدأ. 
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