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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.

Keywords
Semiotics, Title, Functions, Levels, Mohamed Afifi Matar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

Corresponding Author, Email: poorheshmati@gmail.com

جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة  ،92العدد  ،9ربيع 0202م
صفحة ( 933-921مقالة حمكمة)

Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
https://jal-lq.ut.ac.ir/

سيميائية العنوان يف شعر حممّد عفيفي مطر؛ دراسة يف الوظائف
واملستويات
حامد پورحشميت ،*5شهراير مهيت

4

 .9طالب دكتوراف ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشاف ،إيران
 .0أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشاف ،إيران
(تاريخ االستالم0291/90/03 :؛ تاريخ القبول)0291/1/02 :

امللخّص
لقد أوىل علم السيمياء عناية فائقة بالعنوان بوصـف عتبـة منفتحـة حتـدّد هويـة الـنص وطريقـة إنتاجـ ومـا تضـمن مـن
حدسية وفضولٍ ميكن أن يصدر من دالالت السطحية والعميقة .وهـذا العنـوان ملـا فيـ مـن وظـائف ومسـتويات سـيميائية
مطرية ،يعلو النصّ الشعريّ ويشرف علي يف قالب مفردة أو تركيبٍ أو عبارات ذات أجزاء متماسكة ليحافظ على وحدتـ
ويســاهم يف متظهــر موضــوع وحتديــد ر يت ـ وترميــز داللت ـ  .تنشــط وظــائف عتبــة العنــوان ومســتويات يف شــعر حممّــد
عفيفــي مطــر؛ فتحــاول هــذف الدراســة باتّباعهــا النــهري الســيميائيّ أن تتنــاول أهـمّ وظــائف العنــوان ومســتويات الســيميائية
الشائعة يف شعرف .يدلّ جممل حصيلتها على أنّ الشاعر جيعل معظم تركيـزف يف تعـيني العنـاوين الرئيسـة والفرعيـة علـى
وحدة وسلسلة متناوبة شكليا كما يسعى أن يراعي هذا التناسب يف العديد من العنـاوين مـع نصوصـها مضـمونيا ودالليـا،
ولكن ما يهمّ يف حتقيق العناوين هو طريقة وصوهلا إىل املضمون وهي تقع عـادة يف أولويـة أكطـر مـن املضـمون؛ فريغـب
الشــاعر يف أســلوب انزياحيــة بــىن العنــاوين ورفــض التراتبيــة فيهــا لتحقيــق وظيفتــها اإلغرائيــة .يعمــد الشــاعر يف بنــاء
مســتويات عناوين ـ إىل تشــكيلٍ بصــري يتــراول بــني الوضــول والغمــوض يف إظهارهــا ،ومعجــم شــعريّ تقــع في ـ التجــارب
اإلنســانية يف بــؤرة عنايت ـ بــاملفردات العنوانيــة ،وتنضــيد ــويّ يفعــم بإنتــاج العالقــة اإلبداعيــة بــني الــدالّ واملــدلول يف
التركيب اإل يّ أو انزياحية التركيب اجلمليّ.

الكلمات الرئيسة
السيميائية ،العنوان ،الوظائف ،املستويات ،حممّد عفيفي مطر.
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مقدمة
لقد احتلّج السيميائية 9مكانة شاهقة يف املقاربات األدبية والسـيما مـن أجـل لوازمهـا التنظرييـة
ص وإضـاءة مـواطن الغمـوض فيـ  ،مت ّكنـج مـن فـرض
والتطبيقية الّا ترفد على فتح مغالق الن ّ
منهجيتــها أو أسُســها التنظرييّــة اَّـدّدة علــى الســاحة النقديــة املعاصــرة الســتخالص عالمــات
وعالقــات تــربط بــني العناصــر واملكوّنــات النصــية أو معرفــة نس ـقٍ كــامنٍ وراء كــواليس األلفــاظ
صـية ا ّلـا يبـدأ هبـا
ص املـوازي الـداخل ّي مـن الفـواتح الن ّ
والعبارات .إنّ العتبـات النصّـية 5أو الـن ّ
صـيّ ،ويكـون فيهـا العنـوان مـدخل
القارئ أوىل خطوت للقـراءة السـيميائية يف أغـوار الفضـاء الن ّ
هــامل يتض ـمّن يف داخل ـ العالمــة والرمــز معــا؛ فهــو عالمــة ســيميائية تعــاجل التــدليل والتوجي ـ ،
وصياغة رمزية تفوق النصّ وترافق الفكرة والر ية املرفقة بدالالت فنية ومجالية.
تغلب على عتبات حممّد عفيفي مطر 7النصية والسيما على عناوين الشـعرية صـياغة لغويـة
ومفهوماتيــة وطيــدة وغمــوضأ متنــا رأ ،وتتلفّــع قوالبــها بإشــارات ســيميولوجية يب ـتّ هبــا الشــاعر
أفك ــارف الذاتي ــة واالجتماعي ــة ومعتقداتـ ـ الرئيس ــة .تـ ـهيت جت ــارب الش ــاعر ور اف يف اس ــتخدام
العناوين إىل حد بعيد ،معزولة عن األداء املباشر وتتعلّـق باإلاـاء والتركيـز علـى رمـوزٍ تتـيح لـ
فرصة وافية كي يعرب باأللفاظ والتراكيب البسيطة ويرافق أساليب انزياحية بعيـدة عـن الرتابـة
والتقليد .لقد هدفنا يف هذف الدراسة ـ بنـهجنا هنجا سيميائيا قائمـا علـى الـنصّ وال علـى تعـدّد
اآلراء املوجّهة إىل نقّادها ـ إىل استقراء عالمـات سـيميائية صـاحلة للتطبيـق يف جمـال العنـوان
ووضعنا النقاط يف تطبيقنا بطريقة جزئية وطريقة عامّة علـى جممـل مسـتويات ووظائفـ لنـرى
مدى حيوية سيميائية العنـوان لـدى الشـاعر ودورهـا اجلمـالّ علـى إ ـراء نصوصـ ؛ لـذلك تنـوي
الدراسة يف جدول أعماهلا أن جتيب عن سؤالني رئيسني ومها:
ما هو دور وظائف عتبة العنوان يف شعر حممّد عفيفي مطر على صعيد التعـيني والوصـف
واإلغراء؟
1. Semiotic
2. Péritexte

 .3إنّ حممّد عفيفي مطر من شعراء مصر العمالقة ومن أبرز أجيال الستّينات يف بالدف .ولد سـنة 9131م وأظهـر منـذ
نعومــة أظفــارف املشــاعر واملواهــب الوافيـة لقــرض الشــعر حــىت أصــبح شــاعرا كــبريا ميتــاز شــعرف بعالماتـ الفـذّة واتّجاهاتـ
املؤ ّرة يف حركة الشعر العريبّ احلديت وهو ملا يتنعّم بتجارب شعريّة ملتبسـة جـدّا يف التعـبري اللغـويّ واملفـاهيم و قـل املعرفـة
أليقونات وصورٍ خارقة ،اتّخذ لنفس ة خاصّة ينقل هبا خواجل وأزمات النفسيّة واالجتماعيّة.

حممد عفيفي مطر؛ دراسة يف الوظائف واملستوايت
سيميائية العنوان يف شعر ّ
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كيف يتحقّق أهـمّ مسـتوي ات العنـوان يف شـعرف مـن اجلانـب البصـر ّي واملعجمـ ّي والتـركييبّ
على أساس البىن السيميائية؟
خلفية البحت:
حتسّبا لشتّى اآلراء احلديطـة ا ّلـا تت ّوجـ إىل النقـد السـيميائ ّي لـجداب ،جـرت مسـا ٍع عديـدة
تقترب إىل ح ّد مـا مـن طريقـة انتـهجناها يف دراسـتنا ،منـها مـا يـ ع إىل إضـاءة العنـوان يف
الغرب وهي تشمل على اإلطالق دراسات «الكتب والعناوين» هللني 8سنة 9112م ،و«العناوين»
7
لتيودور أدورنو 5سنة 9120م ،و« حبت حول العنوان يف األدب والفنون» لكريسـتيان مونسـول
ســنة 9170م ،و« مــن أجــل دراســة ســيميائية للعنــوان» لليــو هويــك 7ســنة  ،9173و«العنــوان
باعتبــارف جنســا أدبيــا» هلــاري لــيفني 5ســنة  .9177أو مــا بادرهــا العــرب مطــل «الســيميوطيقا
والعنــوان» جلميــل محــداوي ســنة 9117م ،و« العنــوان يف األدب العــريبّ (النشــهة والتط ـوّر)»
َّمّد عويس سنة 9111م ،و«العنوان وسيميوطيقا االتّصال األديبّ» َّمّد فكري اجلزار سنة
9111م ،و«سيمياء العنوان» لبسـام قطـوس سـنة 0229م و«يف نظريـة العنـوان» خلالـد حسـني
حسني سنة 0227م وأخل.
فضال عنها ،مثّة دراساتأ عنوانية مجّة تستهدف الشعر العريب ،بعضها:
« العنــوان يف الــنصّ الشــعريّ احلــديت يف اململكــة العربي ـة الســعودية» رســالة ماجســتريٍ
ناقشها محدان حمسن عواض احلارسي بإشـراف عبدالـ بـن حممّـد العضـييب يف جامعـة أمّ
القرى السعودية سنة 0227م وقام في ها بدراسـة العنـوان عنـد ال ـة مـن الشـعراء السـعوديني
وحصل على كيفية اختيارهم للعناوين الشعرية.
«بني ة العنوان يف شعر حممود درويش» مقال نشـرف عبـد السـتار عبـد اهلل صـاحل وجاسـم
حممّد جاسم يف العدد الطالت مـن جملّـة أحبـا كليـة التربيـة األساسـية سـنة 0221م .تنـاول
في الباحطان توظيف العنوان يف شعر حممود درويش وتوصيف بنائيـا ووظيفيـا مثّ إظهـار دور
النصّ يف الكشف عن داللة العنوان أو تعاضد النصّ مع فلسفة املرسل يف االختيار والتركيب.
1. M.Helin.
2. Adorno.
3. Christian Moncelet.
4. Leo Hoek.
5. H. Levin.
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«سيميائية العنوان والشخصية الترا ية يف شعر مظفّر النواب الوتريات الليلية اختيارا»
دراســة نشــرها ســامي كــرمي موشــي يف العــدد الرابــع مــن جملّــة آداب ذي قــار ســنة 0299م
وااول فيها استقراء مالمح العنوان يف قصـيدة «الوتريـات الليليـة» واسـتقراء أبعـادف اللغويـة
واملوسيقية املطرية مثّ عالقات مع النصّ.
«سيمي اء العنوان يف شعر أمحـد مطـر» دراسـة نشـرها حسـن علـي عـد احلسـني الـدخيلي
وكاظم عبد فريح املوىل وعبد الوهاب عبد اجلليل يف العدد  03مـن جملّـة ميسـان للدراسـات
األكادميي ـ ـة لعـ ــام 0293م وتط ـ ـرّق فيهـ ــا البـ ــاحطون إىل العالقـ ــات االمتدادي ـ ـة واالرتدادي ـ ـة
واالغترابية للعنوان يف شعر أمحد مطر مثّ مجاليات الالفتة كالتناصّ واالنزيال منوذجا.
«سيمي اء العنوان يف شعر هـدى ميقـايت» مقـال كتبـ عـامر رضـا ونشـرف يف العـدد الطـاين
(اجمللّد  )7من جملّة الواحات للبحو والدراسات سنة 0292م مزاوال في إلااءات العنـوان
يف أعمال الشاعرة اللبنانية هدى ميقايت وأبعادف الفكرية الّا تتكوّن بقوّة األسلوب واالنفعال
ك وعها إىل الصياغتني األسطورية والدينيـة أو االتّجاهـات الدينيـة واألخالقيـة ،والسياسـية،
واالجتماعية الّا ميكن ر يتها يف أيّ إبداعٍ شعري.
وأمّا يف شعر حم ّمـد عفيفـي مطـر فعلـى الـرغم مـن كطـرة الدراسـات يف شـهن  ،مل تنتشـر ح ّتـى
اآلن دراســة تتنــاول ســيميائية العنــوان عنــدف ،إلّــا مــا كتب ـ حامــد پورحشــمىت وشــهريار مهــا،
ويكون يف طور الطبع والنشر يف العدد  39من جملّة لسان مـبني وهـو يعنـون بـ ـ «سـيميائية قصـيدة
"وشم النهر على خرائط اجلسد؛ الوشم الرابع" َّمّد عفيفى مطر؛ دراسة ىف العتبـات النصـية
واألســاليب البصــرية» ،حبــت ســيميائيّ عــين بــالعنوان يف قصــيدة واحــدة بوصــف أحــد العتبــات
النصّية الّا يعىن ب الشاعر جبانب العناية بفاحتة القصيدة وخامتتها وهوامشها.
وعيا لذلك تسعى هذف الدراسة إىل حتديد أهمّ العتبـات العنوانيـة املـطرية يف شـعر حممّـد
عفيفــي مطــر وحتليلــها السـيميائيّ علـى أســاس مــا يتابعـ مقتضـى البحــت ويســتتبّ يف تــنظري
احلدود السيميائية وتطبيقها.

سيميائية العنوان يف النصّ الشعريّ املعاصر
إنّ العنــوان مــن عناصــر الــنصّ املوازي ـة أو عتبــات الــنصّ الّــا تشــارك يف تلقّــي النصــوص
وفهمها؛ ألنّ عالمة سيميائية زاهرة يتصدّر هبا النصّ ويبىن عليها نسيج و«كـطريا مـا يكـون
العنــوان لغــزا خيلــق لــدى القــارئ تطلّعــا وهلفــة وحالــة انتظــارٍ» (العمــامي ،)929 :0293 ،أو علـى

حممد عفيفي مطر؛ دراسة يف الوظائف واملستوايت
سيميائية العنوان يف شعر ّ

527

أساس ما اعترف ب جريار جنيج 8عن شارل كريفـل 5وليوهـوك ،7يكـون العنـوان هويـة الـنصّ
حبيـت إنّ مفتــال تهوي ـل الــنصّ خيصّ ـ ويتعلّــق ب ـ (نــور الــدين .)72 :9112 ،يع ـدّ العنــوان عتبــة
بدائية ذات علمٍ قائمٍ بذات أو جنسا أدبيّا مستقلّا يف عملية التهسيس اخلطـايبّ ويسـمّى بعلـم
العنونة 7بوصف قالبا نصّيا حمدّدا ينبين علـى إخضـاع القـارئ وتوجيهـ إىل صـلب املوضـوع.
فضال عن ذلك ميلك العنوان دورا نشيطا يف عملية نقل القارئ من العـامل الـداخل إىل عـامل
الواقع املنتمي إىل اخلارج مثّ إىل عامل اخليال الّذي يعيدف إىل داخـل الـنصّ ،مـن مثّ يسـتطيع
العنــوان أن يتــابع في ـ العدي ـد مــن األصــداء الس ـيميائية والرمزي ـة ،وميطّــل الــدالالت الواقعي ـة
واخليالية الّا اال عليها من الواقع النفسيّ واالجتماعيّ.
يب وتطـوّرف،
ص الشـعر ّي املعاصـر فبعـدما أخـذ ـة وعالمـة لتميـز العمـل األد ّ
أمّا العنوان يف الـن ّ
أصبح رافدا أساسيّا يف معرفة بنية العالمات وقيمها اجلمالية الّـا ال حـدود هلـا؛ ألنّـ «لـيس جمـرّد
ص الشـعر ّي ا ّلـا تسـاعد
إضافة شكلية فارغة من املدلول ،وإنّما أصبح يشكّل واحـدا مـن مفـاتيح الـن ّ
على كشف مدلوالت  ،واسـتكناف أسـرارف» (احلـار ي .)0 :0227 ،إنّ العنـوان ينعقـد باجلانـب اإلبـداعيّ يف
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
وأكطر داللية ،وتسحب و التعمّق والوسم (خبولة .)23 :0291 ،فضال عن ذلك يرتبط العنوان ارتباطا
عضــويا و يقــا بــالنصّ الشــعريّ املعاصــر ،يكمل ـ وال خيتلــف عن ـ ؛ فهــو «غــدا جــزءا مــن إســتراتيجية
الــنصّ ،ألنّ لـ وظيفــة يف تشــكيل اللغــة الشــعرية لــيس بوصــف مكمّــال أو دالّــا علــى الــنصّ ،ولكــن مــن
حيــت هـو عالمــة هلــا بــالنصّ عالقــات اتّصــالٍ وانفصــالٍ» (قطــوس)11-17 :0229 ،؛ لــذلك كمــا مهمّــة
الشــعر أن تفيــد باإلخبــار أو إيصــال املعــاا الّــا ترافــق الواقــع والرمــز والتخييــل واإلاــاء؛ فــالعنوان
أيضا ل أن يكون بنية لتزلة يؤدّي فهمها إىل إدراك النصّ األكرب أو احلوار والتجاوب مع .

عالمات العنوان يف شعر حممّد عفيفي مطر
إنّ العنوان يف مجيع األحوال يكـون الفتـا مـطريا يف النصـوص الشـعرية املعاصـرة ،غـري أنّـ يف
شعر عفيفي مطر يلعب دورف املطري إحصائيا ودالليا؛ فهو من جهة اإلحصاء يفيـد مبجموعاتـ
1. Gérard Genette.
2. Ch. Grivel.
3. Leo. Hoek.
4. Titrologie.
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الشعرية الكاملـة الّـا تنحصـر يف ـال جملّـدات ،و 92عنوانـا للـدواوين و 032عنوانـا رئيسـا
وفرعيا لقصائدف .ومن جهة الداللة لعناوين إشارة المعة تلخّص البنية العامّة َّتوى خطاب
وهو بوصف نافذة يستطيع من خالهلا القارئ البارع أن يرى احلقول الداللية الّـا تـدلّ علـى
قدرات ـ التصــويرية واخليالي ـة والواقعي ـة عل ـى بكــرة أبيهــا؛ لــذلك تســعى الدراســة أن تــرد يف
عنــاوين الشــاعر مــن وجهــتني ،الوجهــة الواحــدة ـصّ الوظــائف الّــا ميلكهــا العنــوان وهــي
سـيهيت شــرحها علـى تفصـيلٍ ،والوجهــة الطانيـة تعمــد إىل مســتويات تشــكيل وهــي حباجــة إىل
تفكيك مفردات العناوين على حدة باعتبارها عالمات لغوية ذات دالالت معينة.
وظائف العنوان:
لقــد عينــج للعنــوان يف الــدرس الســيميائ ّي املعاصــر وظــائف ع ـدّة ،منــها ال ــة وظــائف ميكــن
تفريعهــا إىل الوظيفــة التســمياتية ،والوظيفــة التعيينيــة ،والوظيفــة اإلشــهارية (احلجمــري:9119 ،
يب ومضــمون ،
مههــا أربــع وظــائف اعتربهــا جــريار جنيــج وهــي تعــني العمــل األد ّ
 ، )91ولكــن أ ّ
ومتنحـ ـ ـ قيمتـ ـ ـ يف الوظيف ـ ــة التس ـ ــمياتية (التس ـ ــموية  /التعييني ـ ــة) ،والوظيف ـ ــة اإلغرائي ـ ــة
(التحريضــية /اإلشــهارية) ،والوظيفــة الوصــفية ،والوظيفــة اإلاائيــة (محــداوي ،)02 :0291 ،أو
أحيانــا تقتــرب بعــض الوظــائف وتســتخدم بــدال عــن بعضــها كمــا وقــع االمتــزاج بــني الــوظيفتني
التسمياتية والتعيينيـة يف تقسـيم جنيـج 8وأيضـا تشـمل الوظيفـة اإلاائيـة يف توظيفهـا الوظيفـة
الوصــفية كمــا تنطــوي الوظيف ـةل اإلغرائيــة علــى الوظيفــة اإلاائيــة ويــرى تفصــيلها يف مواصــلة
الدراســة .ال ش ـكّ يف أنّ ـ حتمــل عنــاوين الشــاعر دالالت لتلفــة ووظــائف عديــدة تســتوعب مــا
حدّدها جنيج على جلب القارئ واسترعاء عنايت لتعلن عـن فحـوى الـنصّ وترغّـب القـراءة فيـ
كما نلتقي هبا من خالل مقاربات وتطبيقات ستقوم هبا الدراسة على جمموعة قصائد الشاعر:
الوظيفة التعيينية:
إنّ الوظيفة التعيينية 5أو التسموية تعترب وظيفة أوىل بني سائر وظـائف العنـوان؛ ألنّهـا أبسـط
وظيفــة ميكــن أن يضــطلع هبــا الشــاعر عــن طريـق اختيـار عنــوان وتســمية علـى شــعرف ويراعــي
مؤشّــر املطابقــة ب ـني العنــوان والــنصّ (بلعابــد .)71 :0221 ،تعــرف الوظيفــة التعييني ـة يف شــعر
 .9يذكر جنيج تقسيما آخر من وظائف العنوان يف ال ة أمورٍ وهـي وظيفـة تعـيني العمـل ،وظيفـة تعـيني حمتـوى
العمل ووظيفة جذب انتباف املخاطب (جنيج.)73 :9117 ،
2. Designation.
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عفيفي مطر مبيزة التعيني من جهتني ،إحدامها هـي ميـزة تسـمية العنـاوين الّـا تشـحن هبـا
عنــاوين الشــاعر حبي ـت ال تشــاهد لدي ـ قص ـيدة واحــدة لــو مــن وضــع العنــوان .لقــد ع ـني
الشـاعر  931عنوانــا رئيســا و 11عنوانــا فرعيـا لقصــائدف وتتــراول حصّــة كـلّ ديـوان يف حيـازة
عدد العناوين للمجموعات الطال بني الكطرة والقلّة؛ فيختلف عدد هذف العناوين يف كلّ ديوان
على أساس عدد العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية حبيـت خيتـار الشـاعر جملموعتـ األوىل
«مــن جممــرة البــدايات» مخســة دواوي ـن وهــي علـى أســاس وظيفــة التعـيني تضـمّ ديـوان «مــن
جممــرة البــدايات» بهحــد عشــر عنوانــا رئيســا ( 02عنوانــا فرعيـا) ،وديـوان «اجلــوع والقمــر»
بتسعة عشـر عنوانـا رئيسـا ( 3عنـاوين فرعيـة) ،وديـوان «مـن دفتـر الصـمج» بعشـرة عنـاوين
رئيسة ( 2عناوين فرعية) ،وديوان «من حوارات الصاعقة اخلضراء» بهربعة عنـاوين رئيسـة،
وديـوان «يتحـدّ الطمــي» بتســعة عشــر عنوانــا رئيســا ( 3عنــاوين فرعيـة) .اجملموعــة الطانيــة
«مالمــح مــن الوج ـ األمبيذوقليســي» متلــك أربعــة دواوي ـن وهــي دي ـوان «مالمــح مــن الوج ـ
األمبيذوقليســي» بسـتّة عشــر عنوانــا رئيســا ( 2عنــاوين فرعيـة) ،وديـوان «رســوم علـى قشــرة
الليل» بعشرة عناوين رئيسة ( 91عنوانا فرعيا) ،وديوان «كتاب األرض والدم» بسبعة عنوانـا
رئيسا ( 31عنوانا فرعيا) ،وديوان «شهادة البكاء يف زمن الضحك» بستّة عناوين رئيسـة (1
عنــاوين فرعي ـة) .اجملموعــة الطالطــة «احتفالي ـات املومي ـاء املتوحّشــة» تعــرف خبمســة دواوي ـن
ومتتاز بفراال العناوين الفرعية يف القصائد وهي ديوان «والنهر يلبس األقنعة» بطمانية عناوين
رئيسة ،وديوان «رباعية الفرل» بهربعـة عنـاوين رئيسـة ،وديـوان «أنـج واحـدها وهـي أعضـا ك
انتطرت» بستّة عناوين رئيسة ،وديوان «فاصلة إيقاعات النمل» بسبعة عنـاوين رئيسـة ،وديـوان
"احتفاليـ ـات املوميـ ـاء املتوحّش ــة" بطماني ــة عن ــاوين رئيس ــة علـ ـى الترتيـ ـب كم ــا يقـ ـدّم الرس ــم
اإلحصائيّ قياسا بني مجيعها:
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نسبة عناوين القصائد الرئيسة في الدواوين الشعريّة
من مجمرة البدايات,11 ,
%8
الجوع والقمر,19 ,
%14

احتفاليات المومياء
فاصلة إيقاعات النمل,7 ,
المتوحّشة%6 ,8 ,
أنت%واحدها وهي
5
أعضاؤک انتثرت,6 ,
%5
رباعيّة الفرح%3 ,4 ,
والنهر يلبس األقنعة,8 ,
%6

من دفتر الصمت,10 ,
%7

شهادة البکاء في زمن
الضحک%5 ,6 ,

من حوارات الصاعقة
الخضراء%3 ,4 ,
يتحدّث الطمي,19 ,
%14

کتاب األرض والدم,7 ,
%5

مالمح من الوجه
األمبيذوقليسي,16 ,
%12

رسوم علی قشرة الليل,
%7 ,10

كما مـن الواضـح أنّ ديـواين «يتحـدّ الطمـي» و«اجلـوع والقمـر» قـد أحـرزا قصـب السـبق
للدواوين األخرى يف حيازة عدد كبريٍ من العناوين الرئيسـة .ديـوان «يتحـدّ الطمـي» (صـدر
يف القاهرة عام 9177م) هو الديوان األخري يف جمموعة عفيفي مطر الشعرية األوىل ،وميتاز
بالقصــائد القصـرية احلاملــة للخرافــات الشــعبية ،وتــهيت عناوينــها عــادة يف كلمــة واحــدة وال
يشــعر بــاقتران وتناس ـبٍ لفظــي بــالغٍ ب ـني ألفاظهــا ،فعنونــج القصــائد عل ـى الترتي ـب «مائــدة،
هبلوان ،زيـارة ،انتظـار ،بكائيـة شـجرة األسـالف ،غنـاء و »...علـى ـو متنـا ر حبيـت يعـرف
هذا التنا ر والتبعطر أيضا يف تعيني نصوصها؛ فال تلف نقطة انطالق معظم هذف القصائد
عــن ختامهــا مــن جهــة مراعــاة الوحــدة العضــوية .أمّــا ديـوان اجلــوع والقمــر فيســاوي الــديوان
املنصرم يف عدد عناوين القصائد الرئيسـة ،نشـرف الشـاعر سـنة 9170م أي قبـل صـدور هـذا
الديوان يف دمشق ويشمل العنـاوين املبدعـة مـن مواضـيع دراميـة موحيـة التحمـج مـع مظـاهر
الطبيعــة وبيئــة القري ـة؛ فيحمــل ديوان ـ قصــائد كـ ـ«الشــمس الّــا ال تشــرق "شــظايا" ،شــرفة
اَّاص ــر ،ح ــدائق الزق ــوم ،جامع ــة الت ــوت و ،»...وينظ ــر م ــن خالهل ــا الش ــاعر إىل الش ــؤون
االجتماعية مبنظارٍ رمزي كما تدلّ تسمية الديوان أيضا على هذف الصبغة وال عة.
تعيني العناوين الفرعية:
لقد اهتمّ الشاعر باختيار العناوين الرئيسة مثّ تقسيمها إىل العناوين الفرعيـة وهـا هـو الّـذي
ينضــوي حتــج دراســة وظيفــة التع ـيني لعناوين ـ لتتــبني عالقــة أيّ عنــوان رئ ـيسٍ مــع العنــاوين
الداخلية ومضامني نصوصها كما يلي دورها يف القصائد احلاملة للعناوين الفرعية:
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تواجد العناوين في القصائد الحاملة للعناوين الفرعيّة
جسدان ..وثالثها

3

1

فرح بالتراب

6

2

فرح بالماء

5
3

5

کتاب السجن والمواریث
إیقاع الغرق

6

1

الحصان والجبل

5

سفر ف الظهیرة
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بعد مالحظة الرسـم األعلـى اصـل التطبّـج مـن أنّ العنـاوين الفرعيّـة أو الداخليّـة تشـغل
مرتبة عتبة عليا بني العناصـر العنوانيـة يف شـعر حممّـد عفيفـي مطـر وهـي مـن حيـت الداللـة
وشبكة توظيفها حتمل على اإلطالق خاصيتني يف الشعر العريبّ املعاصر ومهـا «األوىل وقوعـ
يف الدائرة الداللية للعنوان الرئيسيّ ،والطانية :متتّع العنـوان الفرعـيّ مبحمـولٍ إعالمـي مغـايرٍ
مغ ــايرة ش ــارحة للعن ــوان الرئيســيّ» (اجل ــزار .)12-11 :9111 ،لق ــد متّ الكش ــف ع ــن الت ــرابط
والتداخل بني العنـاوين الفرعيـة والعنـوان األوّل يف شـعر عفيفـي مطـر يف مواقـف عـدّة حبيـت
كـهنّ الشــاعر يريـد هبـذف اخلطــوة ضــربا مـن التسلســل يف مقــاطع متتابعـة مــن شــعرف ليســاعد
عملية السرد ،والسيما يوطّد احلبكـة ومتاسـكها العضـويّ .كمـا يظهـر يف الرسـم األعلـى نالـج
قصـيدة «كتــاب الســجن واملواريـت» أعلـى نســبة العنــاوين الفرعيـة بـني أمطاهلــا؛ فهــي قصـيدة
أنشدها الشاعر سنة 9121م وتنـاول فيهـا عنـف املعانـاة والتنكـيالت الّـا تـذوّقها يف السـجن
وحيدا ،ويف هذف الوحدة تسـنح لـ فرصـة كـبرية كـي يلتفـج إىل املواضـيع الذاتيـة الّـا كانـج
الفتة يف عناوينها الفرعية ك «عذابات سرّية ،املفاجاة ،مقربة االرحتال ،تاج الدمع ،حصـار،
حت ــريض ،انتظ ــار ،لك ــة الص ــرخة و»...؛ ألنّ الس ــجن وفض ــاءف يف القصـ ـيدة امّ ــل لـ ـ
بإاـاءات عفويـة منســجمة مـع غربتـ املكانيـة والنفسـية ،وجيعلـ يف صــراعٍ نـائي يرتــاب أن
يعمل على تكييف الذات مع الواقع أو يتقابل مع .
قد يلحظ أنّ الترابط والوحدة املوضوعية يف تعيني العناوين الفرعيـة يهخـذان يف التباعـد
والتنافر منها قصيدة «كلمات حبلى» وهي قصيدة تعنونـج هبـذا العنـوان الرئيسـيّ مثّ تفرّعـج
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بســتّة عن ــاوين فرعيــة مرقّم ــة تل ــف أيل من ــها ع ــن األخ ــرى م ــن وجه ــة التركيــب الكت ــايبّ
واملفهومايتّ وهي ( .9دمعة على قرب قتيل جمهول .0 ،كلمـات منمّقـة .3 ،إىل مغنيـة ضـريرة،
 .2افتحـي الشـبّاك .1 ،مـاذا يقـول منتصـف الليـل .2 ،دقّـات السـاعة) .تنطلـق القصـيدة مــن
التعريـف باحلــال وموقــف احليـاة الــراهن الّــذي انعقــد خبــداع الكلمــات والرمــوز الغامضــة مثّ
تنتهي إىل دقّات الساعة ا ّلـا تبلـغ ا ـنا عشـرة د ّقـة وهـي يف كـ ّل د ّقـة تتخ ّلـل الكـون وتصـيب
األجيال واألرض حتّى تصل إىل الدقّة األخرية وهي من شدّة الكار ة غري متّضحة للتقدير بل
أصبحج منفتحـة أمـام القـارئ .قـد يتضـاءل التـرابط املفهومـايتّ بـني العنـاوين وهـو جيلـو يف
قصـيدة «منظــر قتــل يف أرض املــوت» الّــا تعـدّ قصـيدة اجتماعيـة تتفـرّع إىل مخســة عنــاوين
وهــي علـى الترتيـب املــرقّم تضــمن « .9الفتــاة .0 ،الفــىت .3 ،العاصــفة .2 ،صــوت مــذبول.1 ،
رحلة جسد الشاعر القتيل» ،كهنّ كلّ حلقـة تتعلّـق بشخصـية خاصّـة ،فتنطلـق مـن الفتـاة الّـا
نزلــج ذات مســاء مــن فصــل الص ـيف يف النــهر وانقلبــج ب وهلــا عناصــر البيئــة وأخــذت يف
االخضرار والوالدة اجلديدة مثّ اضر دور الفىت الّذي جيرّب ألوان اجلوع والرعـب يف نفـس
البيئــة ،تتــدرّج القص ـيدة ــو األمــام حتّ ـى تــدع مــا انصــرم لتصــل إىل مقطــع رحلــة اجلســد
الشاعر القتيل الّذي ينتظر جواد النار كي يدخل يف غابات الظلمة واألعراف.
الوظيفة الوصفية:
تتميــز الوظيفــة الوصــفية9يف اســتخدام العنــوان باعتبــار ميــزة املطابقــة املفهوماتيــة بــني العنــوان
والــنصّ ســويا لتزوّدمهــا بالرســالة وتفاعلــهما املــطري؛ ألنّ العنــوان يعــرف مبجموعــة مــن الــدالئل
اللسـانية الّــا تتقـدّم عــادة علـى الــنصّ مــن أجـل تعيينـ  ،ولكـن تشــري إىل حمتـوى الــنصّ العــامّ
وتظهــر قيمت ـ الدالليــة (جنيــج .)11 :9117 ،لقــد كانــج هــذف الوظيفــة الفاعلــة جليــة يف عنــاوين
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
من خالل أصل الترابط والعالقات السيميائية ال عالقات من الوظيفة الوصـفية الّـا ميكـن
الوقــوف عليهــا مــن جهــة الشـدّة والضــعف .9 ،العالقــة الوصــفية بــني العنــوان والــنصّ بالغــة.0 ،
العالقة بينهما متراوحة ضئيلة .3 ،العالقة مضحلّة مكنونة كما يلي تطبيقها إطالقا:

1. La descriptive Fonction.
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التطابق الوصفيّ بني العنوان والنصّ:
يكطر التطابق الوصفيّ بـني العنـوان والـنصّ يف عنـاوين عفيفـي مطـر الشـعرية؛ فـالعنوان
اضر يف نصّ حضورا مباشرا أو رمزيا ليخرب عن موضوع النصّ أو نوعـ أو جنسـ أو
كالمهــا .هــذف الوظيفــة هــي الوظيفــة امليتالســانية أو اإلخباريــة الّــا تنتشــر يف عنــاوين
الشــاعر بــوفرة كمــا نراهــا منوذجــا يف عنــوان قصــيدة «مكابــدات كيخوتي ـة» الّــذي يفيــد
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،
والطبيعة ،والطقافة مـع كـلّ تفاصـيلها املعنيـة يف الـنصّ .أو يف قصـيدة «الطفـل واحلـزن»
يتنــاول الشــاعر حتـوّل الرغبــات واحلــاالت يف طفـلٍ صــغريٍ تعـوّد علــى مبــاهري احليــاة ومل
يدرك األحزان من قبل.
قد تهيت املطابقة بني العنوان والنصّ يف قصائد الشـاعر ضـئيلة جـدّا حبيـت إنّ عنـوان
القصــيدة يبــدو يف النظــرة األوىل منبتّــا كــامال عــن داللــة العنــوان ،منــها عنــوان قص ـيدة
«الشمس الّا ال تشرق شظايا» الّا يتناول نصّـها جولـة الشـاعر الدراميـة يف بيئـة مقفـرة
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
أ ناء احلديت عن أحدا ليلة واحدة يعدّها الشـاعر ليلـة طويلـة ال تنجلـي وال اـلّ حملّهـا
الصبال وطلوع الشمس.
هذا وقـد يـزول التـرابط بـني العنـوان والـنصّ اطالقـا وهـذا األسـلوب ينـدر وقوعـ يف
شعرف ،منوذجا من قصيدة "خطوات مقتلعة" الّا عني فيها الشاعر عنوانا غامضا لنص
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
العنوان ليس دالّا وافيا يباشر مدلول ويقلّل شيئا من غموض كما ينتظر ،غري أنّ يلمس
واقع النصّ ودراميت .
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الوظيفة اإلغرائية:
إنّ الوظيفــة اإلغرائي ــة 8أو التحريض ــية /اإلش ــهارية يف العنــوان أي أن يك ــون مس ــتحد ا ليظه ــر
ج بصلة ملـن يسـتلم العنـوان وليسـج أفكـارف ومتطلّباتـ مطابقـة
إغرائيا مدهشا ملستقبل وهي مت ّ
مع واضع العنوان؛ فالوظيفة اإلغرائية داعية لوضع عناوين مغرية خلّابة كي تطري فضول القـارئ
وتشوّق إىل قراءة متكاملة ومتواصلة (السلطاين ومحود .)011 :0292 ،جتلو هـذف الوظيفـة يف شـعر
عفيفي مطر مبيسـم صـدمة تسـتلفج عنايـة املتل ّقـي و رجـ مـن روتـني الكلمـات اجلامـدة ـو
العصــف بالرتابــة عــرب اســتنفاد قصــارى طاقــة املفــردات يف الترميــز ونقلــها إىل الــال متجــانس
والال مهلوف؛ إذ تستطيع الوظيفة اإلغرائية أن حتمل يف نفسها على التشويق واإلغراء وظيفـتني
أخريني ومها وظيفة إاائية( 5رمزية العنوان) ووظيفة انزياحية (الال جتانسية العنـوان)؛ ألنّ
العنوان على أساس هذف الوظيفة ليس شهن إيصـال املضـمون أو الشـكل فحسـب بـل ر ّبمـا يـدخل
يف عامل التشبي واالستعارة أيضا؛ إذن « ينـهض علـى االاـاء بـاملعىن فهـو خياطـب مـن القـارئ
قافة وملكات ويستعمل من اللغة طاقتها يف الترميز» (اهلميسي.)22 :9117 ،
تنتشر َّـات الوظيفـة اإلغرائيـة هبـذف املعرفـة السـيميائية يف العديـد مـن عنـاوين حممّـد
عفيف ــي مط ــر الش ــعرية ،حبيــت إنّ املتلقّ ــي جيــد نفســ مض ــطرّا ليلج ــه إىل تهويــل عناص ــر
التراكيب بغية استنطاق ما سكج عنـ العنـوان مثّ االنفتـال علـى دالالتـ العميقـة عـرب اختـراق
بنيت السطحية .يستخدم الشاعر يف عرض عناوين الشعرية أسلوبا لغويا م احـا يف طريقـة
الكتابــة حبيـت حتتــاج قــراءة شــعرف مــن العنــاوين حتّ ـى نصوصــها إىل القــدرة اللغويـة وقــدرة
اخليال اجملنّح ،يف الواقع «اختار عفيفي مطر طريقا صعبا يف الكتابة ،ألنّ الشعر ـ من وجهة
نظــرف ــ تتطلّــب قراءتـ قافــة لغويـة خاصّــة وتركيـز االنتبــاف وتكطيـف وشــحذ الــذاكرة وقــدرة
اخليال على التفكيك وإعادة صياغة العناصر املكوّنة للقصيدة» (داود :0292 ،مؤسّسة األهـرام)،
وهـذف امليـزة اإلبداعيـة عنــدف يف اختيـار العنــاوين مغريـة والفتــة العنايـة ملتلــق يولــع بالعالمــات
واأللغاز؛ لذلك يرى أنّ الشاعر يكسب مجيع عناوين دواوين الوظيفة اإلغرائية وبينها تنتشـر
هذف الوظيفة يف اختيار عناوين القصائد أيضا كمـا يـدلّ اجلـدول التـال علـى مـدى حتقيقهـا
من وجهتني سالفتني يف  931عنوانا رئيسا لقصائدف:
1. La deductive Fonction
2. La connotative Fonction.
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النسبة

الرتبة

الديوان

عناوين القصائد

8

اجلوع والقمر

الشمس الّيت ال تشرق «شظااي» ،الصوت
والقمر اللصوص ،اجلوع والقمر ،حواجز
منتصف الليل ،مدخل إىل دفرت الصمت،
الدموي ،دلتا النهر األسود،
الزفاف
ّ
الدوامة «شظااي».
كيخوتية،
مكابدات
ّ

5

یتح ّدث
الطمي

7

مالمح من
الوجه
األمبيذوقليسي

املرة،
التجسد ،يف املعرفة ّ
عقم االخضرار و ّ
صوت اخليبة ،منظر صغرية من ساحات
مدینة ميتة ،لو ،مرثية إنسان الشمس
القدمية ،كتاب املنفى واملدینة.

5/815

7

رسوم على
قشرة الليل

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

5/815

5

من جممرة
البداايت

3

احتفاليات
املومياء
املتوحشة
ّ

%

3/333

559
الرتبة

1

جتسدات من الریح
الصيف ،كوكب أمحرّ ،
القدمية ،ثنائية القمر والعنف ،مردود
األغنية ،طقوس وأحراز شخصية.

فردوس ..ابئعة املاجنو ،قبض الریح ،غوایة
مستحيلة ،من أغاين احلواكري ،كلمات
حبلى ،اخلصب وعودة الضحااي ،من ذاكرة

5/955

5/815

9

81

88

3

إیقاعات
النمل

املتوحشة ،طقوس
احتفاليات املومياء ّ
متقابلة ،هالوس ليلة الظمأ ،املوت
والدرویش ،إیقاعات الوقائع اخلنومية.
اكتمل ذبيحاً ،درعية
اصطالء النشيد،
ْ
املدیح ،فاصلة إیقاعات النمل.

7/317

5/935

رابعية الفرح

فرح ابملاء ،فرح ابلنار،
فرح ابلرتاب ،فرح
ابهلواء.

5/935

أنت
واحدها
وهي
أعضاؤك
اننثرت

موت ما لوقت ما،
مدخل يف بكاء
السالالت ،جسدان
واثلثهما ،غنائية حجر
الوالء والعهد.

5/935

جرمية يف غرانطة ،عذراء
الصمت ..والصمت،
يف أرض املوت،
مذ ّكرات إبریق

5/935

والنهر یلبس
األقنعة

من دفرت
الصمت

85

كتاب
األرض
والدم

87

شهادة
البكاء يف
زمن
الضحك
من حوارات

5/935

87

%

سهرة األشباح ،وشم
النهر على خرائط
اجلسد ،مهرة احللم،
حلم حتت شجرة النهر.

دم على األیدي ،مهر
حمرمةّ ،
اخرتاق مملكة ّ

األرض.

فاصلة

الديوان

عناوين القصائد

النسبة

الصاعقة
اخلضراء

إیقاع الغرق ،كتاب
السجن واملواریث،
احلصان والرأس ،رفع

5/935

القمع عن فراشة الدمع.
إیقاعات مرئية من
حدائق الصوت
والصدى ،مصادرات
على مصري ،اليمامة
الدامية.
ملك األمطار ،الوجه
اهلارب.

5/555

8/718

إنّ استقصــاء العنــاوين العاليـا يتعـرّض لعـدّة احتمــاالت يف مســتوى تهويـلٍ ميارسـ املتلقّــي
وذلــك أنّ أوّل عملي ـة ا ـاول ارســتها عنــد تلقّــي هــذا العنــوان كعالمــة ،هــي التفت ـيش عــن
األواص ــر والعالق ــات الّ ــا يالحظه ــا بـ ـني املف ــردات والعناص ــر ،يف كلم ــات مط ــل «اجملم ــرة»
وعالقتها مع «البـدايات» وأيضـا توظيـف مفـردة «كلمـات» وعالقتـها مـع «حبلـى» ،وعـادة تبـدو
العالقة بينها عالقة مشاهبة على سبيل التشبي واالستعارة (داللة استعارية) أو غري املشاهبة
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على سبيل اجملاز والكناية؛ لذلك يتيح أسلوب خطاب الشعريّ يف العنوان فرصة اخلروج علـى
النمط املهلوف يف تهدية األلفاظ والتراكيب اللفظية وطريقة تنضيدها.
مــن جهــة أخــرى ميكــن أن يــرى املتلقّــي يف هــذف العنــاوين مــدى اخلــرق الــداللّ املا ــل بــني
مفرداألا أي التناقض الّذي يربط بني كلمـتني متنـافرتني أو كلمـات متنـافرة دالليـا ،علـى سـبيل
املطال وردت البنية التكوينية لعنـوان «كلمـات حبلـى» علـى شـكل مجلـة إ يـة ذات مركّـبٍ إ ـي
يتشكّل من كلمتني ،األوىل «كلمات» والطانيـة «حبلـى» وهـي أيضـا كلمـة وافيـة الداللـة كموصـوفها؛
فالعالق ــة الّ ــا جتمعه ــا يف كلم ــتني وص ــفيتني ،ال ت ــرتبط ببض ــعها يف ع ــامل الواق ــع .أو عن ــوان
«احتفاليــات املوميــاء املتوحّشــة» يقــوم علــى تقابـلٍ نــائي متــرابط بــني االحتفــال والتــوحّش ،هــذا
العنوان املستحد وأيضـا العنـاوين األخـرى ا ّلـا تتابعـ يف خـرق العـادة ك ـ«مـن دفتـر الصـمج،
صوت مذبول ،مذكرّات إبريق ،الوج اهلارب ،يتحـدّ الطمـي وفصـل املبتـدأ املـؤخّر »...جتـذب
القارئ إىل االنغماس يف أغوار النصّ هادفة إىل الكشف عن دالالت العميقة؛ ألنّ العنـوان هكـذا
يكون «نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية ،وأخرى رمزية ،تغري الباحت بتتبّع دالالت  ،وحماولة فكّ
شيفرت الرامزة» (قطوس .)33 :0229 ،إنّ اخلرق الداللّ الّـذي خيلقـ الشـاعر يف هـذف الوظيفـة
بــني مفــردات العنــاوين املعنيــة يــد ّل علــى بعــدها عــن ا ّتبــاع الوظــائف املعجميــة واقتراهبــا مــن
العالقات املشاهبة أو غري املشاهبة الّا تغطّي التنافرات وتربطها بطريقة غري اعتيادية.
مستويات توظيف العنوان:
وإلظهار العنوان األكطر فهما وتفسريا يف شعر حممّد عفيفي مطر ،ال بدّ مـن مقاربـة توظيفـ يف
مســتويات ســيميائية تزيــد مــن حيويــة بنائـ جبانــب ديناميــة وظائفـ الرافــدة وهــي تشــمل علــى
اإلطالق املستوى البصريّ واملستوى املعجميّ واملستوى التركييبّ كما سيهيت تطبيقها يف ما يلي:
املستوى البصريّ:
أوّل خطوة خيطوها حم ّمـد عفيفـي مطـر علـى قالـب املسـتوى البصـر ّي (املسـتوى الكـاليغرايفّ أو
األيقــوينّ) لعناوين ـ هــو اســتنطاق عناوين ـ اخلارجيــة والداخليــة واســتقرا ها بصــريا يف شــكل
لوحات تشكيلية تنصبّ على الترميز (الغموض) والتدليل (الوضول) .تظهر صفحة عناوينـ يف
مكاهنا اخلاصّ على النظام الطباعيّ املعتاد الّذي يفيد بهنّ «األمكنة الّا يتموضع فيها العنـوان
وفقــا للنظــام الطبــاعيّ املعمــول بـ  ،فهــي أربعــة أمــاكن .9 :الصــفحة األوىل للغــالف  .0يف ظهــر
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الغــالف  .3يف صــفحة العنــوان  .2يف الصــفحة املزيفــة للعنــوان( »9بلعابــد ،)72-21 :0221 ،حبيــت
مت احلصــول علي ـ مــن الطبعــة األوىل مــن
ميكــن علــى أســاس هــذا التصــنيف وعلــى أســاس مــا ّ
جمموعات الـطال املنشـورة سـنة 9111م أن يتـابع مـدى وضـول صـورة العنـاوين أو غموضـها يف
عناوينها اخلارجية والداخلية كما يلي:
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
تنقشــع يف شــعرف ،يعــود إىل فقــدان القائمــة العنوانيــة يف اجملموعــة الطانيــة والطالطــة مــن دواوينـ مثّ
عدم تصنيف عناوين الدواوين الداخلية وفصلها عن عناوين القصائد حبيـت يصـعب علـى القـارئ
املتــورّق جملموعات ـ الطانيــة والطالطــة  -وهــو ال يعــرف عنــوان دواوين ـ بالضــبط -كــي مييزهــا عــن
عناوين القصائد الرئيسة ،طبعـا يوجـد هـذا الـنقص التـوجيهيّ يف كتابـة قائمـة العنـوان للمجموعـة
األوىل وعناوينــها الداخليــة؛ ألنّ الشــاعر مل يعــني فيهــا عنــاوين الــدواوين والقصــائد بوضــولٍ كامـلٍ
وما زالج صـورة العنـاوين تعـاين مـن غيـاب القواعـد اخل ّطيـة واللونيـة الصـارمة ،علـى سـبيل املطـال
جاء يف القائمة العنوانيـة أوّل عنـوان مـن عناوينـ ـ ـ وهـو خيـصّ ديوانـ األوّل املوسـوم بـديوان «مـن
جممرة البدايات» ـ هبيئة كاليغرافية و ك خطي غـام ٍق يشـب مـا ينطـوي عليـ هـذا الـديوان مـن
قصائد حتتـ مطـل «فـردوس ..بائعـة املـاجنو»« ،قـبض الـريح»« ،رسـالة إىل شـاعر سـجني»« ،امللكـة
واللوردات» كما جتري هذف املسرية يف العنـاوين األخـرى مـن القائمـة وأيضـا يف العنـاوين الداخليـة
حبيت ميكن عدم التمييز الواضح بني العناوين أن يبعت يف القـارئ علـى تـردّد والتبـاسٍ يف اعتبـار
أي من عناوين القصائد الالحقة عنوانا لديوان جديد.
أمّــا مــا خيـصّ الوضــول يف عناوينـ فيبــدأ الشــاعر بالقائمــة أو الفهرســة العنوانيـة الّــا
مي كن االلتقـاء هبـا يف اجمل ّلـد األوّل فحسـب .واآلخـر هـو صـورة العنـوان يف الغـالف ويف ظهـرف
مــن جمموعاتـ الــطال وهــي أوّل مــا يصــادف القــارئ قبــل تــورّق الــنصّ ويبــول مبــا ميكــن أن
خيتفــي ويصــمج يف النظــرة األوىل؛ ألنّ صــورة الغــالف (اللوحــة الفنّيـة) وكتابــة العنــوان فيـ
ص» (فــالل،
مب لـة «فاحتـة نصّـية بصـرية ،يتـداخل في هـا نظـام األد ّلـة والرمـوز مـع فضـاء الـن ّ

 .9الصفحة املزيّفة للعنوان هي الصفحة البيضاء الّا حتمل العنوان فحسب.
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 .)22 :0290ارتســمج عنــاوين ــال جمموعاتـ الشــعرية بسـيطة دون أن يتعقّــد فيهــا املســتوى
البصريّ؛ إذ تتمطّل مكتوبات صورة الغالف جملموعة أعمال الشعرية األوىل بشـكلٍ عمـودي يف
صــفحة بيضــاء تض ـمّ كتابــة العنــوان وســط الصــفحة مثّ كتــب
أعــالف اســم دار النشــر (دار الشــروق) ،اســم املؤلّــف مــع ذكــر
مركّب «األعمال الشـعرية» الّـذي خُـطّ بـاللون األبـيض يف نطـاقٍ
ملوّن بـاللون األسـود ليـدلّ علـى بـوارق األمـل يف ظلمـات اخليبـة
واألمل ،مجيعها من اإلااءات السـيميائية املتعـدّدة الّـا تشـيد
ص ــورة العتب ــات النصّـ ـية املص ــاحبة للعن ــوان كم ــا يالح ــظ يف
الصورة التالية:
لقد تغلّب على الصورة العليا طابع التعريف والتقدمي ،وكـهنّ الشـاعر يعيـدّ متلقّيـ للقضـايا
األساسـية الّــا يريـد إشــعارها ويبــديها مــن خــالل املقطــع الطــاين مــن صــورة اجمللّــدات الّــا
يزخرفهـا بهحــد العنــاوين مــن دواوينـ  .خيتــار الشــاعر يف عنونــة الغـالف األعلـى عنــوان أحــد
دواوين األربعة وهو عنوان «من جممـرة البـدايات» علـى خطابـ وداللتـ املسـتوحية .لقـد جـاء
العنــوان الــرئيس وســط الغــالف فهــو مــن أكطــر األمكنــة توظيفــا لـ ؛ فموقــع توسّــط العنــوان يف
الغالف «أكطر املواقع إ ارة النتبـاف املتلقّـي ،وهـي املنطقـة الّـا يتركّـز عليهـا النظـر بغيـة ر يـة
وولي ـة وعامّ ــة» (التونس ــي جكي ــب .)113 :0222 ،وحت ــج العن ــوان ج ــاءت ص ــورة الش ــاعر الّ ــا
التقطــج يف نضــارة شــباب حبيـت إنّ حضــور الرســم الشــكليّ للشــاعر (أيقونــة الشــخص) يف
العنوان جيعل يف غاية من النصاعة.
يتـابع الشـاعر هــذا الـنمط مــن تصـوير العنــوان يف غـالف اجملمــوعتني األخـريني ،ولكــن ال
يزوّدمها بصورت الشخصية ،طبعا مييل إىل وضع أحـد العنـاوين ىف اجملمـوعتني لكليهمـا ،أي
خصّــص غــالف اجملموعــة الطانيـة بديوانـ األوّل «مالمــح مــن الوجـ األمبيذوقليسـيّ» وغــالف
اجملموعــة الطالطــة بديوانـ األخـري «احتفاليـات املوميـاء املتوحّشــة» .لقــد اختــار الشــاعر عنــوان
«مالمح من الوج األمبيذوقليسي» لكتابة جملّدف الطاين لغرابتـ اللغويـة املـطرية وقرابـة وجهـة
نظر شعرية يراها الشاعر متّسقة مع ما يقدّم أمبيـذوقليس (الفيلسـوف والشـاعر اليونـاينّ)
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عـن العـامل والوجـود 8مثّ يضـع عنـوان «احتفاليـات املوميـاء املتوحّشـة» جمللّـد جمموعتـ الطالطــة
على أنّ ديـوان أخـريأ يسـرد حمنـة اعتقالـ وتعذيبـ يف السـجن ليـدلّ كتابـة علـى هـذا اخلتـام
ويتحدّ عن اهلاجس املسيطر علي من خالل فترة متزمّتة.
يف الصفحات البدائية الّا تسبق عنوان الديوان األوّل يعـاد إنتـاج صـورة العنـوان النائـب
عن عناوين الدواوين األخرى يف أيّ جمموعة طبق األصل ،طبعـا يقـع عنـوان اجملموعـة األوىل
يف وســط الصــفحة البيضــاء والعنوانــان مــن اجملمــوعتني األخــريني يهخــذان يف حالــة اهلبــوط
واالنكمــاش حتتــها بريشــة قياســها ونوعهــا خيتلفــان عمّــا يتبعـ الشــاعر يف الــنصّ أي تتمطّــل
العناوين بزواياها امللتوية واال ناءات املزخرفة واملفردات املشكلّة متاما كما يلي:

مبا أنّ طريقة كتابة العنوان ونوع خطّ ولون يسـاعد علـى تشـكيل العنـوان البصـريّ ،فقـد
جـاءت هـذف العنــاوين العليـا علـى خـطٍّ كــويفّ أسـود غـامقٍ بـني نطـاقٍ واسـعٍ أبـيض يضـيف إىل
داللة العنوان؛ ألنّ «الشعر العريب املعاصر قد اتّخـذ مـن صـراع البيـاض والسـواد مكانـا يفـرال
فيـ معــاين القصـيدة ومعــاين العنــوان» (ســعيدة )930 :0293 ،هــذا الســواد الغــامق يف العنــاوين
العليا يـدلّ علـى حـزن وشـجنٍ ينتشـر يف مجيـع أرجـاء احليـاة احللميـة والبيضـاء الّـا يبحـت
عنـها الشـاعر يف شــعرف ،ولكـن مـا زالــج ـيم عليهــا ظـالل العتمـة والــدمار؛ يف الواقـع «هــذف
املهــارات والتقني ـات الشــكلية يف هيئــة كتابــة القص ـيدة مبطابــة اإلمكانــات الواســعة والقــدرات
الفائقة الّا خطج بالشعراء خطوات واسعة يف جمال التعبري عمّا طرأ علـى الواقـع اإلنسـاينّ
املعاصر من تعقّد فكري وزخمٍ شعوري وصراعٍ نفسـي» (عبـد الفتـال)329 :0221 ،؛ فـال يبـدو أن
« .9جتربة تستلهم اخليطاب األمبيذوقليسي -اهلرياقليطي -النيتشوي الفلسفي/الشعري/الشذري كمتابعة رمبـا
للخــيط الــذي بــدأ مــع عفيفــي مطــر يف ديوانـ «مالمــح مــن الوجـ األمبيذوقليســي» ،الــذي تــه ّر في ـ بــدورف بهســلوب
فالسفة ما قبل سقراط ،الذين كتبوا فلسفاألم شيعرًا ،وشيعرهم فلسفة ،والذين استلهمهم قبل عفيفي مطر فردريك
نيتش » (صياد :0297 ،موقع صحفي) ،ته ّر الشاعر هبذف الفكرة مـن أفكـار أمبيـذوقليس علـى قلـب احليـاة وتصـوير
بنية جديدة ميـوج فيهـا الفوضـى والبلبلـة يف مجيـع األصـعدة احلاليـ حتّـى يف صـعيد اخللـق؛ فهـو يتحـدّ عـن أرض
بررزت عليها ر وسأ كطرية بال رقابٍ وأليم أذرعأ منفصلة بال أكتاف أو تتولّد فيها للوقاتأ هلا وجوف البشر ،والبشر
هلم ر س احليوانات ومتتزج بني املخلقوات طبيعة األنطى بطبيعة الذكر و( ...عفيفي مطر :9111 ،ج.)2/0
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يكــون اختي ـار اخل ـطّ األســود يف هــذف العنــاوين مــن حم ـطّ الصــدفة ،ألنّ ـ لــون مهمــومأ ي ـوحي
باحلياة الصعبة الّا تتالشى فيهـا اآلمـال واألحـالم؛ فيسـتعني بـ الشـاعر ليعبّـر بصـريا عـن
دالالت وزوايا فكرية مهساوية تروم أن تسلب من بصمات الوضول والسفور.
صورة العنوان الداخليّ:

إنّ الصورة يف العناوين الداخلية الّا يضـعها الشـاعر يف نصوصـ ذات عالمـة بصـرية تـنعم
باملفردات اللغوية واضحة املعـىن والقـراءة أي هلـا خطـاب بصـريّ يـرتبط بعالقـة حمكمـة مـع
نصوص  .يكتب كلّ عنوان داخلي يف شعر حممّد عفيفي مطر خبطٍّ يـك مغـاير يزيـد عليـ
اللون األسود القامت الّذي ينفصل عن الفضاء النصّيّ ليستدعي الوقوف والتمكّت يف البـدء مثّ
يؤديّ وظيفت اإلغرائية البارزة .فضال عن ذلك تشغل الشبكة العنوانيـة يف كـلّ ديـوان داخلـي
أو قصـيدة داخليـة مــن أعمالـ حيـزا مكانيـا حمـدّدا ميكــن تقسـيم إىل ال ــة ضــروب بشــكلٍ
عــام .9 :العنــاوين الّــا تتموضــع وســط صــفحة بيضــاء لتكــون أوّل مــا تقــع عليـ عـني القــارئ
ويش ـدّ انتباه ـ وهــي تشــمل مجي ـع عنــاوين دواوي ـن الشــاعر وقصــائدف الرئيســة .0 .عنــاوين
القصائد الرئيسة والفرعية الّا تقع أعلى الصفحة م احة إىل جانب اليسار عـادة بوصـفها
عتبة تطلّ على النصّ لتكون لوحات إشهارية وإعالمية مقتنصة أنظـارٍ ـو نصـوصٍ تلحقهـا،
منــها العنــوان الرئيســي لقص ـيدة «بكائي ـة» الّــا ت ـ ال كتابت ـ إىل جهــة اليســار أو العنــاوبن
الفرعيـة لقصـيدة «أغني ـات مــن زمــن الســنابل اَّترقــة» والّــا ت ـ ع إىل اجلهــة نفســها.3 .
العناوين التوجيهية أو املرشدة الّا تنتري عـن عنـاوين القصـائد الرئيسـة وتتبـدّل إىل عنـاوين
فرعية مرقّمة أو غـري مرقّمـة تتمظهـر بعـد أيّ مقطـعٍ مـن مقـاطع القصـيدة ،ويف هـذف احلالـة
جيسّد العنوان والنصّ فضاء دالليا مشتركا يسهم بعضهما يف إكمـال بعـضٍ كقصـيدة «امللكـة
واللوردات وآخرون ،كلمات حبلى ،مكابدات كيخوتية ،كتاب الغزل و.»...
املستوى املعجميّ:
يـدلّ املســتوى املعجمـيّ علـى كلمــات منتقــاة تســتخرج مــن الــنصّ مباشــرة وهــي متــنح عنــاوين
حممّ ــد عفيف ــي مط ــر الش ــعرية مفتاح ــا تهويليـ ـا يعـ ـرّف الق ــارئ إىل نسـ ـيري ال ــنصّ ال ــداخليّ
واخلارجيّ ،ويفصح عن قصدية مفرداتـ املـطرية ومتاسـكها؛ ألنّ العنـوان مـن خـالل معطياتـ
املعجميـة جي ـد نــوعني مــن الداللــة ومهــا يشــمالن العالمــة الّــا حت ـدّد العالقــة ب ـني العنــوان
والنصّ ،مثّ الته ري الّذي جتلـو فيـ العالقـة بـني العنـوان والقـارئ (حسـنية .)001 :0292 ،تتميـز
أمهية العنوان يف شعر حممّد عفيفي مطر مبا في من إشارات وعالمات لغويـة يكطـر دوراهنـا
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يف القصائد وهي تعلو نصوص وتسم مبجموعـة مـن الـدالالت السـياقية .تتـهلّف عناوينـ مـن
 217لفظة تتوزّع مكوّناألا فيما يلي :األ اء  ،372منها  073إسم معرفة و 923أ اء نكـرة،
واألفعــال  ،93منــها فع ــل مــاض واحــد و 1أفع ــال مضــارعة و 3أفعــال أم ــر ،مثّ ـصّ س ــائر
األلفاظ للحروف العاملة وغري العاملة .تطبج القراءة اإلحصائية هيمنة األ اء علـى األفعـال
ملا يف اجلمل اإل ية من ات إاائية ورمزية يرغب الشاعر من توظيفها بدال مـن وضـول
املعىن يف األفعال ،فال مييل الشاعر إىل استخدام األفعال يف عناوين إلّا يف الضـرورة وبينـها
يهيت فعل املضارع عادة متناسبا مع كيفية مستوى العامل التخييلـيّ مطـل «مـاذا يقـول منتصـف
الليل»« ،الشمس الّا ال تشرق «شظايا»»« ،وطن ملن يشاء» و«هذا الليل يبدأ» و ...ملا فيها من
إشارات سردية ترد يف بؤرة الزمن اللغويّ املرتبط مبوضوع األحدا واألوصاف.
الداللة املعجمية:
فضــال عــن اجلانــب الشــكالينّ يف دراســة ــروة املفــردات العنواني ـة جتلــو يف معرفــة احلقــل
املعجميّ نظرية االرتباط الداللّ أو الصلة الدالليـة بـني املفـردات الّـا جيمعهـا لفـظ عـامّ يف
نطــاق حم ـدّد وهــي تنــتري مــا يس ـمّى بالداللــة املعجمي ـة( 8الكــراعني .)923 :9293 ،يتك ـوّن حقــل
الداللــة املعجمي ـة يف عنــاوين حممّــد عفيفــي مطــر مــن املفــردات الطري ـة النامجــة عــن خيال ـ
اخلصــب وجتارب ـ الفنّي ـة وعواطف ـ امللتهبــة الّــا جعلت ـ يصــل بلغت ـ إىل وحــدة داللي ـة مــن
املواضيع املتعدّدة عابرا باأللفـاظ اجلامـدة إىل دالالت مفعمـة باحليـاة؛ فمـن ميعـن النظـر يف
عنـاوين الشــاعر جيـد أنّ معجــم مفرداألـا ينتمــي إىل فضـاءات وحقــولٍ واسـعة يظهــر الرســم
التال هذا الزخم من االهتمام هبا:
المستوی المعجمي في العناوين
الجوع
الموت
الطبيعة %1
%11 %18األسی
الزمان
%8
الفرح
%6
اللون%
12
المکان
%15
%4
اإلنسان
%25

1. Lexical Semantic.
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يالحظ من خالل النسبة املئوية يف الرسم األعلى طغيان احليز الدالّ علـى اإلنسـان أو مـا يقـع
يف احلقــول املتدرّجــة الداللــة 8عليـ كاليــد يف عنــوان «دم علــى األيــدي» أو الوجـ يف عنــوان «الوجـ
اهلارب» ،أو اجلسد يف عنوان «رحلة جسد الشاعر اللقتيل» ،لكنّ عناية الشاعر املباشـرة باإلنسـان
تنســال إىل جمــاالت مهســاوية عديــدة كالشــعرية يف عنــوان «رســالة إىل شــاعر ســجني» ،أو التــرا
الديينّ يف عنوان «املسيح يف أحراش أفريقيا» ،أو الر اء يف عنوان «مر ية إىل أنور املعـداوي» ،فـإنّ
الرغبــة يف اســتخدام الشخصــية أو اإلنســان جتــد أكطــر تبلــورا يف اخلطــاب والداللــة العامّــة ،وقلّمــا
يلحظ تواجد اسم العلم يف العناوين كـ "محدون القصار" و"حديت من ألقبيادس".
يعبّر الشاعر عن الطبيعة يف عناوين بعالمات معجميـة واضـحة وهـي تنتشـر يف العنـاوين
األصــلية والفرعي ـة كعنــوان قص ـيدة «شــجرة األســالف» يف دي ـوان "يتحـدّ الطمــي" أو عنــوان
«البومة» الفرعيّ يف قصيدة «مدخل إىل دفتر الصمج» .إنّ املوضـوع الالفـج حلقـول الطبيعـة
يف عناوين الشاعر هو اعتمادف على رمزية مفردات الطبيعـة يف تراكيـب ومجـلٍ مبدعـة ينشـئ
من خالهلا نظاما حركيا انزياحيا يتناقض مع العادة وذلك لدى الشاعر املعاصر ليس عملية
مدهشــة؛ ألنّ الطبيعــة «هــي نظــامأ حرك ـيل ومتنــاقض الفضــاءات ،فإنّهــا عنــدما تهخــذ طابعــا
رمزيا جتسّد لنا متناقضات العامل وتهويالت اإلنسان املعاصـر» (صـدقي ونصـاري)991 :0293 ،؛
فيهدينا تتبّع عناصر الطبيعـة إىل نائيـات ورمـوز يف عنـاوين ك «قـبض الـريح»« ،مـاذا يقـول
منتصـف الليـل»« ،يف أرض املـوت»« ،يتحـدّ الطمــي»« ،انتظـار شــجرة» ،وّ ...ـا يـنجم عــن
ات واقعية تتعلّق باحلياة ،لكنّ الشاعر يرغب يف تغيري وظائفها وصنعها من جديد.
املستوى التركييب:
يهدف املستوى التركييبّ يف عناوين حممّد عفيفـي مطـر إىل حتليـل الـبىن النحويـة أو التركيبيـة
عن طريق رصد كيفية تضافر البىن األسـلوبية وفحـص القواعـد ا ّلـا تتكـوّن مـن خالهلـا الـبىن
اللفظية للعناوين وتتّسق معا .لقد متكّن الشـاعر أن يتصـرّف يف هـذف القواعـد بنـو ٍع مـن احلريـة
الّا تفسح لـ جمـال التعامـل مـع أسـلوب بسـعة ومرونـة؛ فيجلـب يف عتباتـ العنوانيـة  02عنوانـا
مفردا يتنوّع يف موضوعات وال ميكن حصرف يف موضـوعٍ حمـدّد ،مثّ يسـتخدم  922عنوانـا مركّبـا
 .9احلقــول املتدرّجــة الداللــة هــي «الّــا تكــون فيهــا العالقــة متدرّجــة بـني الكلمــات فقــد تــرد مــن األعلــى إىل األســفل أو
العكــس أو تــربط ب ـني بنائهــا قرابــة دالليّ ـة ،فجســم اإلنســان كمفهــومٍ عــام يتج ـزّأ أو ينقســم إىل مفــاهيم صــغرية (الــرأس،
الصدر ،البطن ،األطراف العلويّة ،األطراف السفليّة) مثّ يتجزّأ كلٌّ منها إىل مفاهيم صغرى (منور.)12 :0292 ،
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اظــى مبســاحة تهويـلٍ أوســع مــن ســابق ؛ فبمــا أنّ تنــاول هــذين النــوعني مــن العنــوان وتفضــيل
أحــدمها علــى اآلخــر لــيس يف مبتغــى هــذا املوضــوع ومــع مالحظــة أنّ العنــوان املفــرد ال يتميــز
بتكطيف العدد وجودة الداللة يف عتبات العنوانية ،تتوجّ الدراسة إىل أهّـم صـورٍ تركيبيـة حتتـاج
إىل وقوف أكطر لفتح مغاليقها وسرب آفاقها وهي تشمل التركيب اإل يّ والتركيب اجلمليّ:
التركيب اإل يّ:
إنّ املراد بالتركيب اإل يّ هو التركيب اإلفراديّ الّذي يقابل بنية اجلملة أو املركّـب اجلملـيّ؛
لــذلك «تقــوم التركيبــات اإل ي ـة يف اجلملــة ،بوصــفها وحــدات إ ي ـة ،جبمي ـع مــا يقــوم ب ـ
غريها من الوحدات اإل ية من أدوارٍ .إنّ بوسعها أن تكون مبتـدأ ،أو خـربا ،أو مفعـوال بـ أو
تقــع بعــد حــر جــر» (بيســتون .)991 :0297 ،لقــد ورد يف العتبــات العنوانيـة لقصــائد الشــاعر 11
مركّبا إضافيا (اجملموعـة األوىل  37مركّبـا ،واجملموعـة الطانيـة  01مركّبـا ،واجملموعـة الطالطـة
 02مركّبــا) و 11مركّبــا وصــفيا (اجملموعــة األوىل  30مركّبــا ،واجملموعــة الطاني ـة  1مركّبــات،
واجملموعــة الطالطــة  91مركّبــا) 01 ،مركّبــا عطفي ـا (اجملموعــة األوىل  90مركّبــا ،واجملموعــة
الطانية  1مركّبات ،واجملموعة الطالطة  2مركّبات) ،ويبدو أنّ عدد هذف املركّبات مـطريأ للدهشـة
يف جمموعة عنايات الشاعر باألساليب النحوية.
إنّ الالفج يف تراكيب هذف العنـاوين هـو التـزام الشـاعر بعالقـة سـيميائية جيـب أن تكـون
بني الدالّ واملدلول الوصفيني واإلضافيني حبيت إنّ الدالّ الّذي ميكن أن يتبلور يف املضاف أو
املضاف إلي  ،ويف املوصـوف والصـفة كليهمـا ،يكـون موجّهـا أساسـيا إلنتـاج الداللـة العنوانيـة،
فعلـى ســبيل املطـال يف عنــوان قصـيدة «عـودة الضــحايا» جيلــو أنّ دالّ (الضـحايا) فضــال عــن
إكســاب (العــودة) ميســم التعري ـف ،تعطــي إضــافة كلمــة «الضــحايا» للعــودة عمقــا لألحــزان
واملبــاهري العارمــة ،أو يف عنــوان قص ـيدة «الزفــاف الــدمويّ» ينتقــل في ـ دالّ «الــدمويّ» عل ـى
مستوى الداللة إىل الزمة داللية رامزة للمضـاف «الزفـاف» أو إسـناد املوصـوف إىل مفـردة ال
تناســب حقلـ الــداللّ وهــذا يعــين حتـوّل معــىن الزفــاف عنــد مبــادرة تعريفـ إىل اختصــاص
العنوان مبدلول املفارقة الداللية بني احلفلة والكار ة.
إ ّن الصــورة يف بعــض املر ّكبــات اإل يــة لعنــاوين الشــاعر واضــحة مكتملــة املعــىن إطالقــا
حبيــت إنّ القــارئ عــرب قـراءة العنــوان يقــف علــى مدلول ـ وغايــة إنشــادف ،منــها عنــوان قصــيدة
(الطفل واحلزن «إىل عامي اخلامس والعشـرين») الّـذي يشـري بعالنيـة إىل املشـروع املفهومـايتّ
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الّــذي يقصــد الشــاعر بســطها مــن خــالل الــنصّ ،أو عنــوان «مــوت اللــورد بــريون» الفرع ـيّ مــن
قصــيدة «امللكــة واللــوردات» يتّضــح فيـ جليــا أنّ الــنصّ يــنمّ عــن اتّســاع كار ــة املــوت للشخصــية
ص بغيـة اكتماهلـا
ري من هـذف التراكيـب حتتـاج إىل فحـوى الـن ّ
املعنية .مع ذلك أ ّن الصورة يف كط ٍ
وحصوهلا على مزيد مـن املعرفـة والطقـة؛ يف الواقـع يـطري تركيـب العنـوان هبـذف اهليئـة يف ذاكـرة
املتلقّي سؤاال وصراعا مضمونيا ال تنكشف إجابت إلّا يف بطن القصـيدة ،ومـن ذلـك مـا يـرى يف
املركّب الوصفيّ لعنوان قصيدة «حتج السماء البيضاء» الّذي يبدو أنّ الكالم يف بنائ التـركييبّ
ناقصأ حتّى إنّ الشاعر يزيل الستار عن مبتغاف يف هناية النصّ حني يقول:
فيسْـكيرُين عاصيـريُ الشَّـمْس واهيـيا تاطيـريُ تاحْـجا ساـمائهاا البايضــاء( ..عفيفـي مطــر،
 :9111ج)301/9

كمــا يتّضــح أنّ املركّــب الوصــفيّ يف العنــوان يعــاين غــرة دالليـة ،وهــذف الطغــرة ال تسّــد يف
تركيب العنوان ،إلّا مبا يهيت يف هناية النصّ ويبول عن املبتدأ اَّذوف «الشمس» الّـا تطـري
يف السماء البيضاء ليجعل قارئ يتابع القصيدة على بكرة أبيها.
النموذج اآلخر هو عنوان قصيدة «اجلوع والقمر» الّذي يتمظهر يف صيغة املركّب العطفـيّ
الّـذي يـوفّر شـي ئا مـن التسـا ل يف ذهـن القــارئ ،أي مـا هـي العالقـة بـني اجلـوع والقمـر؟ ومــا
يريدف الشاعر من اختيار العنوان هبذا الشكل؟ ّا اطّ على الولوج يف منت القصـيدة حبطـا
عن الغرض املكتوم يف هـذا السـياق االنزيـاحيّ الغـامض وهـو ال جيـد اإلجابـة إلّـا يف األجـزاء
الداخلية من القصيدة والسيما كالسابق يف خامتتها حني يقول الشاعر:
هذا قَمارأ /فَماشاى هبيم ..خُطَواتُ ُ فيي الرِّيح جسْـرأ ال يـراى /ألقَـى عاباءتاـ ُ عالَـيهم
واانْتافَضا /لَمْ يشْعُروا باملوتي واهُوا يطريُ فيـي جاـوفي السَّـماء /راقَصُـوا بكفَّيـ ي وانـاداوا/:
(يا قَمارُ /هيبْنا الذُّرَّةَ /هيبْنا الذُّرَّةَ) (عفيفي مطر :9111 ،ج)917/9

متطّل املركّب العطفيّ (اجلوع والقمر) هنا يف املسند إلي الّذي حباجة إىل ما يلـي ليكمـل
معناف ويكشـف عـن شـيفرة العالقـة بـني املعطـوف واملعطـوف عليـ  ،فريسـم الشـاعر قبـل هـذف
الوحدة تعاسة أحوال مواطني وجوعهم البالغ ،فحينئـذ ليسـدّ جـوعهم ،يسـتعني بـالقمر ودورف
الرمــزيّ التقلي ـديّ الّــذي كــان الشــعرآء يســتلهمون من ـذ القــدم الســتخراج مض ـامني شــعورية
مرهفــة تتناســب مــع هــذا املوقــف (إشــتي  ،)921 :0292 ،لك ـنّ القمــر ي ـالزم هنــا اخلصــائص
اإلنسانية على سبيل االستعارة بلوازم ك (مشى هبم ،خطوات  ،ألقى عباءتـ ) لينسـى توظيفـ
االعتي ـاديّ املنحصــر يف اجلمــال والســطوع ،وميســك برمــز منقــذ ــاوي ينادي ـ اجلي ـاع يف
مواقف الشدّة ويسهلون العون والطعام.

حممد عفيفي مطر؛ دراسة يف الوظائف واملستوايت
سيميائية العنوان يف شعر ّ
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التركيب اجلمليّ:
قد تعدل عناوين الشاعر عن العالقات املنطقية املعتـادة بـني املفـردات لتكـون مركّبـة مشـتملة
على مجلة إ يـة وفعليـة مغريـة؛ إذ إنّ «تركيبيـة العنـوان قـد حتيلنـا إىل غـري مـا هـو مـهلوفأ
وش ــائعأ يف أس ــلوب العنون ــة يف األدب الع ــريبّ» (خبي ــج واآلخ ــرون .)01 :9232 ،متيــزت عن ــاوين
الشاعر هبيمنة اجلمل اخلربية على اجلمل اإلنشائية الّا ال تتجـاور  1مجـلٍ ،وكطافـة توظيـف
اجلمل اإل ية الّا يبلغ عددها  912مركّبا (اجملموعـة األوىل  19مركّبـا ،واجملموعـة الطانيـة
 33مركّبا ،واجملموعة الطالطة  32مركّبا) تُعـرف أشـكال باشـتغال العنـاوين علـى آليـة احلـذف
النحــويّ وبالــذات حــذف املبتــدأ .إنّ هــذا احلــذف يتــرك فجــوة يف معرفــة العنــاوين الصــائبة
وجتعل القـارئ  -مطـل مـا تقـدّم يف املركّبـات اإلفراديـة  -عرضـة لتسـا الت دالليـة حتتـاج إىل
ردمهــا وإجابتــها .حتتـلّ عنــاوين القصــائد الّــا حُــذف فيهــا املبتــدأ مكانــة شــاهقة حبيـت إنّ
عنـاوين اجلملــة اإل يـة املكتملـة مــع تواجــد ركنيهـا جــاءت مقتصــرة علـى ــال عنــاوين مــن
قصائدف وهي عنوان قصيدة «فردوس ...بائعة املاجنو» والعنوان الفرعـي «املسـيح يف أحـراش
أفريقيا» من قصـيدة «امللكـة واللـوردات» ،كالمهـا يف ديـوان «مـن جممـرة البـدايات» ،وعنـوان
قصيدة «هذا الليل يبدأ» هو العنوان األخري يف ديوان «احتفاليات املومياء املتوحّشة».
من عناوين القصائد االنزياحيـة الّـا حـذف فيهـا املبتـدأ أو املسـند إليـ متعمّـدا ،عنـوان
قصيدة «صوتان عن احلقّ» وهو مركّب إ يل مكوّن من خربٍ ملبتدأ حمذوف ،تقديرف (هذا أو
هــذان) افتراض ـيا قبــل قــراءة الــنصّ مثّ يلي ـ (عــن احل ـقّ) جــارل وجمــرورأ اي ـل إىل معــىن
القداسة والعدل .يقدّم الشـاعر يف اخلـرب عالمـة سـيميائية تـدلّ علـى تطنيـة املبتـدأ ،ولكـن مـا
زالــج هويتــها صــعبة املنــال ومستعص ـية عل ـى الفهــم وتطالــب بالتفاعــل والتجــاوب مــع الــنصّ
والعودة إىل مقاطع السردية .يتحقّق هنا تفاعل العنـوان والـنصّ يف حـني إنّ العنـوان يعـرض
والنصّ يفسّر مـا عرضـ العنـوان ويبقيـ مـن داللتـ مـا يـدعى «غائبـة ومراوغـة ،عصـية علـى
القــبض» (العبيــدي .)23 :0221 ،لقـدّ خـصّ الشــاعر هــذا اخلــرب (صــوتان) نكــرة ليضــفي علـى
اجلملة مراوغـة تركيبيـة مـن مراوغـات اللغـة وهـي تزيـد مـن قصـر الداللـة يف اخلـرب .اتـاج
عنــوان هــذف اجلملــة اإل يـة يف تضــاعيف تركيبـ إىل جمهــولٍ معــروضٍ غـري مباشـرٍ ويـدفع
القارئ إىل وضولٍ أكطر وتعليقٍ أكمل عن املراد بصوتني يزيل الشاعر الستار عنهما يف فاحتـة
القصيدة قائال:
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احلَق قَدْ يقالل مارَّتاني /فَمارَّة يقلولل ُ العارَّافُ /وامارَّة يقلولل ُ السَّـيافُ (عفيفـي مطـر،
 :9111ج)1/0

يهـتمّ هنـا الشـاعر خبـرب اجلملــة اإل يـة الّـا أعلنـ العنــوان ويـدع املبتـدأ جانبـا ليبــدي
بذلك حساسيت وعنايت الفائقـة بـاخلرب وموضـوع ؛ يف الواقـع قـد اـذف املبتـدأ يف اجلملـة
اإل يـة ليعبّــر الشــاعر عــن قلّــة اهتمامـ بـ قياســا إىل مضــمون اخلــرب أو يفضّــل حساسـية
اخلــرب عليـ (حمســين :9312 ،ج ،)912/9وهنــا حُــذف املبتــدأ ليكــون ذهــن القــارئ مركّــزا علـى
اخلرب الّذي يسم عنوان اجلملة اإل ية .يكشف هنـا الشـاعر عـن قصـدف يف عنـوان «صـوتان
عن احلقّ» بتعليقٍ يف مطلع القصيدة وهو ايل في قول احلـقّ إىل العـرّاف والسـياف لينتشـل
من العنوان الغامض حكمة فلسفية يتههّب القـارئ أن يتقبّلـها يف مضـمون القصـيدة جبماليـة
األسلوب اخلربيّ.
لقــد اس ــتخدم الش ــاعر اجلمل ــة الفعلي ـة يف عناوين ـ بن ــدرة وال يتعّ ــدى ع ــدد توظيفه ــا يف
جمموعات الطال  2عناوين ،ليبتعد قليال عن ا صار املالمح الذاتّية الّا تتمطّل جبـالء يف
اجلمــل الفعلي ـة خالفــا لألســلوب اإل ـيّ الّــذي يســتطيع في ـ الشــاعر أن يهــدف إىل الــذات
واملوضوع معا؛ إذ «يؤدّي األسلوب الفعليّ مع فعلـ وضـمائرف مالمـح ذاتيـة» (آذرشـب واآلخـرون،
 .)92 :9312يســتعني الشــاعر يف عناوينـ بفعــل األمــر يف ال ــة مواضــع وهــي العنــوان الفرعـيّ
(افتحي الشبّاك) لقصيدة «كلمات حبلي» ،وعنوان قصيديت «أكتـبْ نافـذة علـى لكـة املـوت
اآلخر» ،و«اكتمل ذبيحا» ،وهي من األفعال الّا حتاول اإل ارة واحلركية جبانب داللتـها علـى
املباشــرة .يســتفيد الشــاعر مــن الفعــل املضــارع يف مكــانني ومهــا ديـوان «يتحـدّ الطمــي» يف
جمموعت األوىل مع صيغة الغياب ،وعنوان قصيدة «أترك لكم» الّذي يشي بدورٍ بـارزٍ سـيلعب
املتكلّم أو السارد يف تسيري أحدا النصّ .بقي عنوان واحدأ ينتمـي إىل الصـيغة املاضـية وهـو
عنوان قصيدة «لو كنـج شـاعرا» الّـذي يقـع يف جمموعتـ الطانيـة ويتطـرّق بطريقـة السـرد إىل
رفض موقف احلال وتصوّر حالة قبل الشاعرية.

النتائج
 .9ت ــرتبط وظيف ــة التع ــيني يف ش ــعر حممّ ــد عفيف ــي مط ــر باختي ــار العن ــاوين الرئيس ــة
والفرعية الّا يترجّح تواجدها بني الكطرة والقلّـة ،وهـذف العنـاوين مهمـا كانـج ،تعـني
عادة جبمع األلفاظ املتنافرة إىل جانب بعضهما.
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يعني الشاعر العناوين الفرعية يف القصائد ملا فيها من وحدة وسلسـلة متتاليـة تبعـت
علــى تســيري العنــاوين الرئيســة وتوســيعها ،وهــذف امليــزة التســموية تنتشــر يف معظــم
عناوينـ  ،غــري أنّهــا قــد تصــل إىل حالــة الضــعف والتضــا ل أو حالــة زوال الصــلة بــني
تعيني العنوان الرئيس وعناوين الداخلية.
حتمل الوظيفة الوصـفية يف عنـاوين عفيفـي مطـر وظيفـة موضـوعاتية وخربيـة تبحـت
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.
يش ـ ــيد الش ـ ــاعر الوظيف ـ ــة اإلغرائي ـ ــة يف عناوين ـ ـ بتحقي ـ ــق ال ـ ــوظيفتني اإلاائي ـ ــة
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
اخلــرق الــداللّ ورفــض التراتبيــة املهلوفــة الّــا ال تنح ـلّ ألوّل م ـرّة بــل يفرض ـ علــى
الورود يف أغوار النصّ كشفا عن مبتغى تنسيقها.
يع ّد التشكيل البصـر ّي إجنـازا ها ّمـا وجـزءا أساسـيا مـن مشـهد حم ّمـد عفيفـي مطـر
الش ــعريّ وه ــو م ــن جه ــة اخل ــارج يت ــرجّح ب ــني الغم ــوض والوض ــول .جيل ــو الغم ــوض
البصريّ يف الضـعف التـوجيهيّ لكتابـة عتبـات اجملموعـات الـطال أي فقـدان القائمـة
العنواني ــة وااللتب ــاس الش ــكليّ للعن ــاوين الرئيس ــة والفرعي ــة ،أمّ ــا الوض ــول البص ــريّ
ف ــيحكم العن ــاوين اخلارجي ــة وتزي ــد م ــن م ــداها ص ــورة الغ ــالف ،وص ــورة الش ــاعر
والترتيب العمودي وبياض النطاق مع سواد اخلط و ...من تقنيات كاليغرافية فيها.
ومن جهة الداخل تهيت عناوين الشاعر بلون أسـود قـاتم وخـطٍّ يـك امـل وظيفـة
اإلغراء ويقسّم إىل ال ة ألوان وهي عنـاوين الـدواوين والقصـائد الرئيسـة الّـا تقـع
يف وس ــط ص ــفحة بيض ــاء ،وعن ــاوين القص ــائد الرئيس ــة والفرعي ــة الّ ــا تق ــع أعل ــى
الصفحة ،وأخريا العناوين التوجيهية الّا جتلو بعد بعـض الوحـدات الشـعرية هدايـة
لتسلسل الفقرات واملقاطع.
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 .7تفيد الوقفة السطحية يف رحاب املعجم الشعريّ لعناوين الشاعر هبيمنة توظيـف األ ـاء
على األفعـال ملـا فيهـا مـن قابليـة تق ّبـل السـمات اإلاائيـة والرمزيـة يف األ ـاء بـدال مـن
وضــول املعــىن يف األفعــال ،وتفيــد الوقفـة الدالليــة يف العنــاوين بكطــرة داللــة اإلنســان الّــا
متتزج باملهساة مثّ تلحقها الطبيعة الّا ترافقها الرموز والطنائيات التعبريية.
 .1تتعـرّض دراســة املســتوى التــركييبّ يف عنــاوين الشــاعر للتــركيبني اإل ـيّ واجلملـيّ،
وبينهما تكطر العالقة السيميائية يف التراكيب اإل يّة على أساس توسيع حيز الداللة
بني الدالّ واملدلول الوصفيني واإلضافيني والعطفيني أو مفارقة الداللة بينها.
 .1ينمّ التركيب اجلمليّ يف عناوين الشاعر عن سيادة اجلملة اخلربية وكطافة استخدام
اجلمل اإل ية فيها .مييل الشاعر إىل انزياحية اجلمل اإل ية حبذف املسند إليـ
أو املبتــدأ يف كــطريٍ مــن تراكيبـ العنوانيــة ليبــدي حساســية اخلــرب ومضــمون أو يلفــج
معظم تركيز القارئ علي يف حالة غياب املبتدأ.
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إشــتية ،فــؤاد يوســف إ اعيــل (0292م) .القمــر يف الشــعر اجلــاهلي .رســالة ماجســتري،
جامعة النجال الوطنية ،نابلس.
آذرشب ،حممّد علي؛ امني مقدسي ،ابواحلسن؛ نيازي ،شهريار؛ بيات ،موسـى (9312ش).
«نشان شناسى عنوان قصيدف (حفر على ياقوت العرش) سرودف حممّد على وس الـدين»،
جملّة زبان و ادبيات عريب ،مشهد ،ش ،92صص.02-9
خبولة ،بن الدين (0291م)« .العنـوان بـني مـدلول اللغـة ومفهـوم االصـطالل» .جملّـة علـوم
اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الوادي ،اجلزائر ،ج ،0ع ،93صص.21-31
خبيــج ،فاطمــة؛ بوو ر بيگوود ج ،ســعيد؛ نيكوخبــج ،ناصــر؛ روشــنفكر ،كــربى
(9232هـ)« .سـيميائية العنـوان يف قصـيديت "شبجيوا" ألمحـد شـاملو و"ليـل يفـيض مـن
اجلسد" َّمود درويش (دراسة مقارنة)» .جملّة العلـوم اإلنسـانية الدوليـة ،طهـران ،ع،02
صص.37-91
بلعابــد ،عبــد احل ـقّ (0221م) .عتبــات (ج .جنيــج مــن الــنصّ إىل املنــاصّ) .اجلزائــر:
منشورات االختالف.
بيستون ،ألفرد (0297م) .اللغة العربية الفصحى املعاصرة .ترمجة :حممّد جواد النـوري،
بريوت :دار الكتب العلمية.
ص املـوازي وتعـدّد قراءاتـ  ،عتبـة
التونسي جكيـب ،حممّـد (0222م) « .إشـكالية مقاربـة الـن ّ
العنوان منوذجا» .جملّة جامعة األقصى ،فلسطني ،ع ،9صص.111-122
اجلــزار ،حممّــد فكــرى (9111م) .العنــوان و يوطيقــا االتّصــال األديبّ .القــاهرة :اهليئــة
املصرية العامّة للكتاب.
احلار ي ،محدان حمسن عواض (0227م) .العنوان يف النصّ الشعريّ احلديت يف اململكة
العربية السعودية دراسـة وصـفية حتليليـة .رسـالة ماجسـتري ،إشـراف عبـد اهلل بـن حممّـد
العضييب ،جامعة أمّ القرى :السعودية.
احلجمري ،عبد الفتّال (9119م) .عتبات النصّ :البنية والداللة .املغرب :منشورات الرابطة.
حسنية ،مسكني (0292م) .شعرية العنوان يف الشعر اجلزائريّ املعاصر .أطروحة دكتوراف،
إشراف داود حممّد ،جامعة وهران ،اجلزائر.
محداوي ،مجيل (0291م) .سيميوطيقا العنوان .املغرب :املركز اجلهوي ملهن التربية والتكوين.
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 .93سعيدة ،عمروش (0293م) .سيميائية العنونة يف ديوان "أوجاع صفصافة يف مواسـم اإلعصـار"
ليوسف وغليسي .رسالة ماجستري ،إشراف عقيلة حمجويب ،جامعة سطيف ،اجلزائر.
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الســلطاين ،إميــان مطــر مهــدي؛ إينــاس ،حممّــد مهــدي محــود (0292م)« .وظــائف العنــوان
النصّــية يف القــرآن الكــرمي الســور املكّيــة أمنوذجــا» .جملّــة اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة
الكوفة ،العدد  ،02صص.022-021
صــدقي ،حامــد؛ مجــال نصــاري (0293م)« .الطبيعــة الرمزيــة يف شــعر بــدر شــاكر الســياب
ونيما يوشيري» .جملّة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ،نان ،ع ،91صص.920-991
عبد الفتال ،كاميليـا (0221م)« .الشـكل الطبـاعيّ ودورف يف تشـخيص الداللـة يف القصـيدة
العربية املعاصرة مقاربة نقدية» .جملّة عالمات ،ج ،72صص.311-377
العبيــدي ،علــي أمحــد حممّــد (0221م)« .العنــوان يف قصــص وجــدان اخلشــاب (دراســة
سيميائية)» .جملّة دراسات موصلية ،ع ،03صص .11-71
عفيفي مطر ،حممّد (9111م) .األعمال الشعرية؛ من جممرة البدايات ،مالمح من الوج
األمبيذوقليسي ،احتفاالت املومياء املتوحّشة .ج9و0و ،3ط ،9القاهرة :دار الشروق.
العمامي ،حممّد جنيب (0293م) .البنية والداللة يف الروايـة دراسـة تطبيقيـة .السـعودية:
مطبوعات نادي القصيم األديبّ.
فالل ،حسينة (0290م) .اخلطاب الواصف يف ال ية أحالم مستغنامي (ذاكرة اجلسد-
فوضى احلواس -عابر سرير) .اجلزائر :منشورات لرب حتليل اخلطاب.
قطوس ،بسام موسى (0229م) .سيمياء العنوان .األردن :وزارة الطقافة.
الكراعني ،أمحد نعيم (9293ه ـ) .علـم الداللـة بـني النظريـة والتطبيـق ،بـريوت :املؤسّسـة
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
حمسين ،على اكرب (9312ش) .آموزش دانش معـاين .ج ،9كرمانشـاف :انتشـارات دا شگاه
رازي.
منور ،سيدي حممّد (0292م) .املعجم الشعريّ عنـد األخضـر السـائحي :دراسـة معجميـة
داللية .رسالة ماجستري ،إشراف عكاشة شايف ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.
ن ــور ال ــدين ،ص ــدوق (9112م) .البداي ــة يف ال ــنصّ الروائــيّ ،س ــورية :دار احل ــوار للنش ــر
والتوزيع.
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 .02اهلميسي ،حممود (9117م)« .براعة االستهالل يف صناعة العنـوان» ،جملّـة املوقـف األديب
(اتّحاد الكتاب العرب) ،ع ،393صص.21-39
 .07داود ،إب ـ ـ ـ ـ ــراهيم ( 0292م) .عن ـ ـ ـ ـ ــدما يتحـ ـ ـ ـ ـ ـدّ الطم ـ ـ ـ ـ ــي ،مؤسّس ـ ـ ـ ـ ــة األه ـ ـ ـ ـ ــرام،
http://www.ahram.org.eg/archive/Culture-world/News/28174.aspx

 .01صياد ،كرمي (0297م) .التدجني والتـو ني ...قـراءة يف ديـوان «وديعـة كيفـرة» ملـروة نبيـل ،موقـع صـحفي،
http://www.sahafi.jo/files/4e3c09eea2d35623d8ddc2503e25cc7e5f9e64d3.html
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