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ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
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ار ليندا باكوز أ
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 جار اهلل َأمحدة العنونة يف شعر شعريَّ

 حممد طه عبد املعني 

8/1/2022 تأريخ القبول:       15/10/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

عن داللته  اتسعت الدراسات الحديثة في قراءة النص والغوص في متنه بغية الكشف       
بوصفه بؤرة لغوية  ,ل منه )العنوان(و  الأ المنطلق  بالحسبانخذ التي لم تكتمل دون الأ 

يل ورمزية قادرة على االنفتاح واالنزياح نحو معاٍن ودالالت كثيرة على وفق مبدأ التأو 
ا جرائيً إ  أأو  عنوان النص ليس عماًل شكلياً اختيار  ن  لأ  ؛والتفسير المنبعث من متن النص

ن ال براءة للعنوان م ا يعنيم  , م  من مضمونهما هو داللة منتزعة ن  معزواًل عن نصه, إ  
صيغة فنية معينة ينعكس عبر توظيفها الفني ذلك أأو  قصدية بثه على وفق بنية لغوية

الحضور التفاعلي التحريضي للقارئ إزاء ما يرمي إليه الشاعر باستغالله للعنوان و تشكيله 
أعرافه ا يدفع المتلقي إلى تغيير كل ل خطابً بصريا بما يسهم في إنتاج دالالت , مّما يشك  

طر تفاعلية جديدة , وهذا ما دفعنا إلى السابقة القابضة على معطيات العالمة اللغوية إلى أ  
جار اهلل ياسين( لما امتازت به  أأحمدصية العنونة الشعرية عند الشاعر)البحث في خصو 

 .التأويالت المتعددةت شعرية تحمل الكثير من الرؤ  و عناوين قصائده من تشكيال
 .عنوان, مضامين, نصوصالمفتاحية: الكلمات     

  :أهمية العنوان
وفاعلة في دواوين  ممّيزةخذ الوعي الشعري لقصدّية العنوان مساحة اشتغال أأ 

ًا في الكشف عن مي ز منطلقًا م اوينتشكيل العن عد  ذ ي  إ   ؛ما في العصر الحديثالشعراء والسي  
, فال بّد للمتلقي من الدخول عنوانهالعالقة التفاعلية بين المتن و تلك المضامين الخفية في 

في  الكامنةهذا التفاعل الداللي الذي يعّد الجسر الموصل إلى المعاني ,في مضمارها 
"وما  بدراسة العنوان, والكشف عن جماليته , وفلسفة بنائه عنايةال تبينة النص؛ لذا توسع

لمتن يرتبط  يترتب عليه من رؤية شعرية جديدة تعي خطورة العنونة بوصفها رأسا موجها
                                                 

 وزارة التربية/جمهورية العراق/المديرية العامَّة لتربية نينوى/مدرس. 
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لتفعيل وحداته  به ارتباطًا شعريًا جدلًيا ويستضيء بإمكاناته ويفيد من اشاراته ويلتقط بريقها
بما يحقق سيميوطيقا التواصل بين النص  (1)عناوينها " وتنشيط حيواتها المبأرة داخل

 والمتلقي.
لها  و قد سعى البحث في الكشف عن المضامين الداللية للعناوين الشعرية ؛ لما

لها أبعادها  ممّيزةتلقيه, بوصفه بنية لغوية تشكيلية ز الشعري و علية تأثيرية في المنجمن فا
, ص التي يدلف منهاالجمالية ومضامينها الخاصة, التي تطالع القارئ بوصفها بوابة الن

غوار النص, وكشف أ, فهو يمثل الممر الرئيس لسبر همعرفة معانيه و فك ثيمإلى داللته و 
غير مباشرة , فهو " أأو  ده, بوصفه بنية لغوية تحيلنا إلى مضمونه بصورة مباشرةمقاص

ه رصد عالقاتو  هفتح مغالقو   2الذي نستطيع من خالله مداهمة النص" جرائي اإلمفتاح ال
 على موافقة أفق القارئ , بما يحمله من طاقة إيحائية تعملالتمكن من تفكيكهالداخلية , و 

 أأحمدلذلك نجد الشاعر )ي مغامرة شعرية تحقق لذة القراءة والتأويل؛ ف أأحياًناكسره أأو 
ممارسة التجريب فيها, اذ تظهر عنايته , و ةبصناعة عناوينه الشعري   اعتنيً مجاراهلل ياسين( 

في اختيار الخطاطة التركيبية والداللية عبر اشتغاالته اللغوية و التشكيلية المغايرة التي 
توالد فيها الدالالت الشعرية وتتصاعد باستمرار, فهي تعيد إنتاج تجعلها محورًا نصيًا ت
, بما يجعلها بنية ذات دينامية ها الشعري و إيقاعها العالماتيالنفسها على وفق اشتغ

 متفاعلة باستمرار. 
( تدل على الوعي الشعري ياسين جاراهلل أأحمدظاهرة العنونة عند الشاعر ) ن  إ

يتقاطع أأو  ال في توجيه المتلقي نحو النص بما يتفقان ودوره الفعّ الكبير بأهمية لعبة العنو 
الطريفة  بأفكارهدهشة لثارة لإ أكثرمعه بما يشظى الدالالت ويحرك عجلة التأويل بوتيرة 

 كبيراً  تدل على رؤية عميقة تستدعي تأمالً  التي تحّرك الواقعة الشعرية, كماالمتمردة 
 بحركة دائبةالعميقة و  ,ةالنص السطحي  نية ي ينتقل بين بللعنوان والمتن سوية بجعل المتلق

 المستمر.وسع المعاني وسط اغوائها الداللي أتأخذ 
                                                 

حمد صابر عبيد, دار جدارا للكتاب العالمي, عمان _ الردن , المغامرة الجمالية للنص الشعري د.م (1)
 .114:م  2008 1و دار عالم الكتب الحديث إربد_ االردن, ط

ينظر: سيرة جبرا الذاتية في البئر الولى و شارع االميرات :خليل شكري هياس من منشورات اتحاد  2
 .2001:25, 1الكتاب العرب )دمشق(ط
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وقد لوحظ خالل البحث ودراسة هذه التجربة الشعرية الحداثية والمقاربة النقدية     
ثمار مق, باستها امتازت بالجدة واإلثارة والعن  لعناوينها, ولبعض النماذج الشعرية فيها, أأ

التي تهب النص الشعري قابلية  ةطاقات الحروف واالشارات ومساحات البياض النصي
فالشاعر" يصنع عنوانه بقصدية لنجد  أكثر على الحركية و التحريض بإنماء الداللة فيه .

الشعري.  (1)ظالله في المتن , فهذه الظالل هي التي تمنح نسبة النص فاعليته وحضوره"
جاراهلل( نفسه "أن المتن ال تكتمل ضربته الشعرية إاّل بموضعته  أأحمدوكما ير  الشاعر)

دالليًا أمام العنوان الذي يعتمد في تشكيل بنيته على البالغة الشعرية والضربة التي تعيد 
حروفه بناًء على لعبة المفارقة الداللية الساخرة الناتجة من هذا التوزيع أأو  توزيع المفردات

ا يضاعف طاقاته القرائية  والجمالية التي تكسر م  م   (2)ع المتن" ومن عالقته الشعرية م
 طوق المقاربة الداللية الساكنة له.

فيها عناية داللية  /تشكيليةذات بنًى لغوية بعناوين,خّص الشاعر جميع نصوصه وقد     
على اإلنسان )المهمش(و  الوطنو الحب الحياة والموت و ك لما حوله الشاعر نظرة تعكس؛ 
فجاءت عناوينه  ,وقد نّوع أساليبه اللغوية بما يخدم فكرته وحالته النفسية جه الخصوص,و 

وقد تعددت صيغ عناوينه ما بين اإلفراد , والتركيب , و الفكار ,  بالمعانيمشحونة 
وتعريفًا وتنكيرًا,  ما بين اسمية وفعلية . كما تفاوتت هذه العناوين طواًل و قصًرا ,والجمل 

التشكيل البصري ودوره في تأسيس هندسة قرائية لها القابلية على االستفزاز فضاًل عن 
واالثارة الشاخصة في جسد النص,  ومع اللعب الداللي في تحريك المفردات خارج منطقة 

التي تحرزها التفاعالت  على وفق الداللة المقصودة التداول الستيالد دالالت نصية جديدة
 :ية للعناوين .وقد انطلق البحث ضمن ثالثة محاور: الول )اللغوية والتشكيلية والدالل

االيقاع البصرّي  ) البنية الداللية للعنوان( والثالث)والثاني  للعناوين(التركيب اللغوّي 
 .( يّ التشكيل

 
                                                 

ي ومقاربات أخر  قراءات في نصوص شعرية وسردية معاصرة ,د. حمد محمود سيمياء النص العراق (1)
 .32:  م 2013,  1,دار ميزوبوتاميا , ومكتبة عدنان ,للطباعة والنشر ,بغداد ط الدوخي

جار اهلل ياسين ,دار ابن االثير للطباعة والنشر جامعة الموصل ,  أأحمديرحل العراقي )شعر(  (2)
 .88-87م  : 2013
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 :للعنوانالتركيب اللغوّي  المحور األول :
انيات اللغة المتعددة تكمن الغواية اللغوية في قدرة الشاعر وبراعته باإلفادة من امك   

وظائف إغوائية تعبر عن رؤيته  ادالالت لهب (إفرادًا وتركيباوموهبته في شحن مفرداتها )
إلى  المتلقي تدفع ذات فاعلية شعرية تحفيزيةلها وظيفة  وتعطي اشارات متنوعة ,الشعرية

, أأحياًنا يّ لغو ها عن المألوف الوالتلذذ بانزياحوالحفر في بنيته اللغوية ,  قراءة النّص 
  محاولة تفكيكها وصواًل إلى المعنى الكامن فيها. ومن أهم هذه التراكيب  و 

 :ةاالسميَّ  ةالجمل . أ
ذ نجد لها انتشارًا ملفتًا في إ   ؛جاراهلل ( أأحمدعناية الشاعر)شغلْت الجملة االسمية     

عري , ته الفاعلة في تحقيق العنوان الشقصديعن ا يكشف لنا م  م   دواوينه الشعرية ؛اغلب 
وشحنها في  في معرفة خفاياه ,متعمقة  ,للواقع فاحصةتتكئ على قراءة ة رؤيوانبثاقه عن 

ا مما يؤكد على االتصال الوثيق "بين تكوين الجملة نحويً  , الداللية صوره الشعرية وبنيتها
بات لذا فالث (1)ذ يمكن اعتبار وسائل التعبير المختلفة هي التعبير ذاته"إ   ؛وتكوينها بالغياً 

يجعل القصيدة تتنوع في مناطقها الشعرية  وسبل تعبيرها الذي تمنحه الجملة االسمية
شياء لوان والمكنة والمكنه من فتح فضاءات متعدد واسعة تتيح له استخدام التو 
حد  إفعند معاينة عنوان في تحريك الفضاء النصي, كثر ايحائية أبحركية  ,خر ال  

)إلى ........ برقيات وصلت متأخرة ( أأو  على متن الحزن( )هوامش الدواوين مثل ديوان
من   الدواوينكثر استحواذا في هي ال الجملة االسمية نّ إف)أمنيات العب تنس(  و

إلى امي, إلى  (, )...الكتابة بالعسل , بقع الشاي , قنفذ ,أزمة ,شاي عبداهللامثلتها)
, مسلسل الفتوحات العربية ,معالم دحبيبتي , إلى العراق, إلى كاميراتهم, إلى المساج

في لعبة  ممّيزةسياحية, جليس ,أدب...(وغيرها كثير , اذ تشكل هذه العناوين استراتيجية 
في استهالل اسمي يخلو من , وهي تهيمن بحضورها الممتد القراءة واستنطاق النص

مركبات العبر , يرمي إلى تعميق االيحاء وتكثيف الداللة في فضاء العنوان الفعال

                                                 

 اهر أسلوبية في الشعر الحديث فظو  (1)
صنعاء, الجمهورية  –قاسم الرمز, مركز عبادي للدراسات والنشر  أأحمدي اليمن )دراسة وتحليل(, د. 

 .228: م 1996, 1اليمينة, ط
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التي استهلها بحرف الجر وهذا يبدو في بعض العناوين ,  التي تضّخها بالشعرية,االسمية 
الذي اعتلى الكثير من المواقع و السيما  (إلى )لى حرف الجرعذ ركز الشاعر إ)إلى( 

لتحمل  ؛لحاضراا في الزمن بين الماضي و فقيً أا لرؤية ممتدة مما يعطي انعكاسً , الصغيرة 
 كاستفزازة والمشاكسة الشعرية للنص الذي يحمل السؤال الباحث عن جواب صفة المساءل
المعتادة  في جدل رؤية االشياء خارج طبيعتها  زاءإ  حساسية شعرية  بإثارة ,لفكر المتلقي

للعناوين ينبع من السمة اإلرسالية المقصودة من  (إلى)فتطويع حرف الجر جمالي, شعري 
بصوتها االنفجاري تثير االنتباه وتوحي "فالهمزة ..صائص من خاستعّماله لما لهذا الحرف 

لإللصاق ا يجعلها صالحة للقيام بوظيفة النداء )الالم( م  م   ,بالحضور والوضوح والظهور
؛  (1)ف المقصورة امتداد صوتي للمسافة في الزمان المكان"لتصاق وااللتزام والأ واالل

 وبالغياً  فنياً  ت لتؤدي غرضاً جاء( إلى)فخصائص هذه الحروف مجتمعة في حرف الجر
خلق الرغبة لد  المتلقي في التنقيب عن القصدية التي يتضمنها في تحريك الحدث و 

عن جدلية  شد المتلقي نحو البحثحات لغوية تانزياما يثيره العنوان من ب ايخفيهأأو  النص
ة لغوية تفتح بين العنوان والمتن في خضم لعب ثالثاً  ليكون المتلقي عنصراً  النص وعنوانه
طبيعة الحضور ف, بما يحقق سيميوطيقا التواصلاعّماق النص  الولوج له الفرصة إلى

ينهض بطاقة تعبيرية هائلة تستوجب تبئير  هواالنتباه في صيغة حرف الجر )إلى( تجعل
المعنى من قبل العنوان مع ظهور خاصية السمة اإلرسالية "المتمركزة حول فضاء العنونة 

وسيمائية متقنة تصنع (2)ة تتضمن التصريح المباشر في توجيه الخطاب"بحماسة الفت
كما )المعنوية والحسية( الوجودالتواصل مع كل ثيمات  الضربة الشعرية المكثفة وترمي إلى

 نطالع في النص اآلتي :
 
 
 

                                                 

خصائص الحروف العربية ومعانيها ,حسن عباس ,من مشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق ,  (1)
 .76م : 1998

في خطاب الجسد )تموجات الرؤية التشكيلية في شعر أمل الجبوري(, د. محمد صابر شعرية الحجب  (2)
 . 75م. 2007, 1الدار البيضاء, المغرب, ط –عبيد, المركز الثقافي العربي 
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 ))إلى الموت((
 في العصور كّلها 
 كنت تأتي مهروالً 

 نحو العراقيين
 وتتري ث حين تزور 

 ب الخر  !الشعو 
 (1)لماذا ؟

ا بعنوانه ومخاطبته الموت , القضية الكثر حضورًا وجداًل في يبدو النص أكثر استفزازً    
الفكرة الفلسفي في احتجاج شعري فهو يتعامل معه بمنطق الشعر ال غيره ,اذ يستحضر 

لكثير من إرثًا تاريخيًا تراكميًا مدونًا في الذاكرة العراقية خاصة, بصيغة لغوية تحمل ا
ولعل  ,, الذي تعبر عنه الجملة االسميةاالستفهام والقلق لسيناريو الموت المالزم والمتكرر

هذا التساؤل يدفع المتلقي إلى البحث أكثر عن ما تثيره المفردات التي يطوعها النص بين 
 ,سم فالولى خاصة بالشعب العراقي)تأتي , تزور( التي تعضد داللة االستمرارية في اال

, على خالف المفردة الثانية )تزور( زيارة فيها نوع من فيها نوع المباغتة والسرعة ال تي
التمهل واالنتظار كما تحمل نوعًا من الخصوصية , مثيرا بذلك عالمة التعجب )!( ثم 
السؤال بــــ)لماذا(و )؟( مما يبقى السؤال مفتوحًا في نهاية النص كتوازي يبقى مع استمرارية 

, وهذه االستمرارية اعطتها الجملة االسمية في العنوان سمة الدوام واالستمرار مع الموت 
 ا: التساؤل المستمر في نهاية النص. وفي نص اخر نطالع أيضً 

 :قبور عراقية منفردة
 (1 ) 

 قبر الجندي المجهول 
 في الغروب 

 ال زوار له من اسرته سو  

                                                 

جار اهلل ياسين, سلسلة تصدرها المديرية العامة لتربية  أأحمدإلى.....برقيات وصلت متأخرة )شعر( ,  (1)
 .48م : 2009( 17سي , شعبة الشؤون الدبية) نينو  النشاط المدر 
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 (1). باقات زهور ذابلة وبقايا ذرات من غبار الحروب
يقترب الشاعر كثيرًا من الهم الجماعي العراقي وواقعه المليء بشظايا الحروب التي     

شكّلت جزءًا كبيرًا من حياة االنسان ولونتها باللم والذكريات الحزينة ) شهداء, قبور, 
يتامى, أرامل...(غير أن الشاعر يلتفت إلى صورة أكثر ألمًا )قبر الجندي المجهول( 

ي كل شيء من أهله و وطنه واستحقاقاته , وحتى في قبره  حيث ال زوار من المجهول ف
أسرته سو  باقات ورد فقدت عبرها بغبار الحرب في صوره ترسم اقسى حاالت االغتراب 
واللم المستديم فالعنوان يثير الشعور باللم والشفقة التي تندد بالحروب, فصيغة العنوان 

لصيغة النكرة  تراض ضمني خفي يثيره الجانب اللغوي)قبور عراقية( فيها انكار واع
فهذه ها إشارة للقبور المجهولة التي ع ّرفْت بالقبر المجهول. ن  , وكأأ المعّرفة باإلضافة

عميق يكثف بلغة النص في تفاعل  لألشياءالعناوين تجعل المتلقي يقوم بدور المحاور 
موافقة ما اعتاد عليه المتلقي بل كسر  الداللة الشعرية, لن لعبة الكتابة الشعرية ال تعني
دبية مشعرنة ال يمكن النظر أفالعنوان لغة هذا الجمود والتحرك به إلى فضاء شعري جديد 

على  تدفعهالمتلقي  تستفزخباري مباشر؛ بل لغة ذات وظيفة إ  ة تواصل غليها بصفة لإ
في يساعده و  ,أوالً  ءةلقراإلى ادفعه يلبحث عّما وراء تراكيبها الحيوية من ثراء داللي ا

وظيفته كعنصر   فضاًل عن, توجيهيا, بوصفه عنصرًا الكشف عن الدالالت العميقة للمتن
 إلى المعنى الخفي.إثارة يقود المتلقي 

 :النكرة/العنوان المفرد ب .

في  السي ماو , الشاعر في دواوينه الشعرية عتمد العنوان النكرة المفرداما  كثيراً       
ا وغالبً , نسان في واقعه اليومي المعيشوجهت نحو المواضيع القريبة من اإل  ت قصائده التي

ع يو مواضأمكنة ,أأأو  و حيوانات ,أما تكون صريحة فيقع في مجالها )أسماء اشخاص ,
إلى ما  ما تكون مفردة واحدة تحيل القارئ ساخنة ( متميزة بتأثيرها على المتلقي , وغالباً 

دحـ....رجـ..ة , حرو...ق  مهن , محو, بالء , حياة) ,يريد الشاعر التعبير عنه
ظال.../ل../م , سم ...فونية , وفااااااااااء , حبــــ...ر حبــــ....ل  وجهة.. لبن , 

( , أمــ..ن, )"دحـ...رجـ...ة". ظال../ل../م دب...لؤم ..اسية , تف.. ف ..ف..احة
                                                 

  7م.ن : (1)
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تلقي مآفاق اللى ملئها إ  سعى المتلقي النص يليفتح ثغرة في مفردة نكرة ؛  أي العناوينفهي
شارات تتشظى إلى إ  بقراءة النص حسب ما يشحنه به من الذي يسعى إلى ملء تلك الثغرة 

؛ لينطلق في فضاء شعري "يشرف العنوان وفق الوظيفة أأحياًنامتعددة و متنافرة دالالت 
كل مدلول  ذ يتحولإ   ؛اء حيث الدال ال يكف عن االنزالقالشعرية على فضاءات االيح

ا يزيد ظمأ م  م  , في سيرورة مستمرة (1)إلى دال جديد يستمر في خرق العرف والعادة "
هميتها الخاصة منفلته من التقريرية أالقارئ نحو النص ومن هنا تكتسب القصيدة 

ذ عمد إ   ؛ي في شد وجذب لبنية النص العميقةإلى االلتواء والمراوغة مع المتلقوالمباشرة 
حذف المبتدأ وابقاء الخبر لخلق فضاء شعري ينحت في بالتنكير  صيغةإلى الشاعر 

, لما يتميز شغال مسافة التوتر بين العنوان والمتن إ  حريضا في تاكثر ن و المعرفة ويك
يجتاز عبرها فضاءات من التأويل  ةمساحة تأويلية كبير  ( منالمفرد النكرةالعنوان به ) 

يروم الشاعر قوله عبر تلك  للنص, وما نيةبمن خلف   التي تتراءللمضامين المتنوعة 
 سراره ,أيسعى المتلقي إلى ملئه وكشف  كبيراً  شعرياً  الكلمات الغائبة , التي تشكل فراغاً 

ف ذ  فح   ,المتّلقي لد وذلك لخلخلة بنية التّوقعات وإلحداث فجوة تعّمق حّس الشعرّية في 
 يجعل مفردة الخبر متمثلة بصرياً  إلى الحد الذي فحسب بل بصرياً  المبتدأ هنا ليس نحوياً 

)ظل, عاشق, عقم, :تية مثاًل اآل العناوين المفردةكمام عين المتلقي لوحدها على النص. أ
منهج , خطاء, ادب, مسلسل, والدة خّطافة ,شك ,عا....ر ,تأريخ أفساتين, فار وصية, 

 ., مؤامرة , تاء , حرملة ...(

على استخدامها بصورة متكررة ويصر , النكرة  بالعناويننجد الشاعر يلزم قصائده       
كبر أأ من أجل العبور إلى فضاء داللي طاقتها الداللية المفتوحة  بعض منها مستنفراً في 

 لن  ؛ ة ال داللة محددة ومغلقة المعانييصل إليه المتلقي بطاقة أكبر من التأويل والمغامر 
وانفساح المجال  التأويليف اطالق لتجربة المعرفة فرع وعدم التحديد بالتعر صل و أ" النكرة 

                                                 

في نظرية العنوان )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية (,خالد حسين حسين ,دار التكوين دمشق  (1)
 .180م :2007, 1ط
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محددة ,  وسع من المعانيأمن الداللة واطالقها إلى فضاء إلى دائرة أكبر  (1)الداللي"
محدودة. كما  النكرة عامة وداللتها مفتوحة على احتماالت عديدة المعرفة خاصة فهيف

 نقرأ له في النص اآلتي:
  ()رفس() 

 فلسفة الرفض من أجل الرفض   
  (2)ال يؤمن بها سو  الحمار .

في صورة ساخرة الذعة تعبر من السخرية الكبيرة , والنقد الشديد  يثير النص جانباً     
كلمة )فلسفة( التي تعني  وعقد عالقة اقترانية بينضيق مساحة التفكير عن قصر الرؤية ب

قة بر العالا يثير الدهشة عم  و)الرفس( ذات التداول الخاص بفعل الحيوان م  الحكمة 
 وخزةالنص يؤدي جل تحقيق صورة تهكمية شديدة النقد فأأالتنافرية بين المفردتين من 

خر  أصورة  بتشكيل, مستهجنالفعل لـ)الرفس( المدلول اللغوي البدءًا من العنوان و شعرية 
عن الحمار غير الصورة المعتادة بوصفه بالغباء إلى صورة الرفس التي ال تتوقف عند 

كثر حركّية في تشبهها وانتقادها أأ الفعل المؤذي أيضا في صورة  إلىالتفكير بل انغالق 
( وتقاربها الصوتي والصرفي في الرفس/عبر اللفظتين )الرفضبهة لآلخر ,عاقدا تلك المشا

 تعاضد داللي بين العنوان والمتن .
 :آخر وفي نص 
 ))تحذير(( 

 إلى الذين ينتعلون ايامنا 
 ويرقصون مرحا!!

 كروا جيداتذ
 أنكم ستدفنون حفاة ..عراة..
 (3)وان !!.فأعيدوها إلينا قبل فوات الأ 

                                                 

,  1داد , ط عالقة الحضور والغياب في شعرية النص الدبي, د.سمير الخليل, دار الشؤون الثقافية العامة_ بغ (1)
 .109م : 2008

 . 102إلى ...برقيات وصلت متأخرة : (2)
, دار نون للطباعة والنشر والتوزيع, العراق نينو  ,د.ط  جار اهلل ياسين أأحمدلمن تمطر السماء )قصائد نثر(  (3)

 .45:,د.ت 
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ين تإلى جعله بين معكوف بل عمدأ  ,إّن الشاعر لم يكتف  باعتالء العنوان للنص هنا     
أن العنوان  السي ماو , ؛ ليعبر عن خطاب شديد اللهجة  امزدوجتين مع وضع الخط تحته

تداولة مانذار في الحياة اليومية ككلمة  (تحذير)من تكرار كلمة يتوافق مع ما يراه المتلقي 
ما ال ك, و ذي يقع خلف هذه الكلمة التحذيريةذ  الكبير التدل على الخطر الشديد والأ 

ور منه في , وهي تعلن عن الشي المحذمان إلى الخوفتخلو من انزياح نفسي من الأ 
المتن كمعادلة كيميائية ال يمكن نوان و الع يرستدفنون حفاة ..عراة( فيص )أنكمالمتن 

 اهمال أحد طرفيها في التواصل الداللي .
  :المحور الثاني : البنية الداللية للعنوان

بنى أأو  كثر مغامرة عن المعتاد بإيجاد صيغأأ الشعرية تبحث دائما عن اشتغاالت  ن  إ    
القسري بين العنوان الترابط  يكسر شعورياً  ح المتلقي تلذذاً نتعبيرية ذات تجليات متنوعة تم

حالة من الجدلية والترابط الداللي الكثر تحوال إلى دالالت جديدة تثري عملية المتن إلى و 
ه , وهذا ما عمل الشاعر على إثارة فنيًا عبر عناوينعبر انزياحها المستمر تلقي النص

 تلك العناوين. , ومباغتها المستمرة لفكاره ومنوعالقتها التفاعلية مع المتلقي
 :المفارقالعنوان  . أ

المشاكس في فضاء داللي تتنافر فيه المعاني المفارق/يشتغل العنوان الشعري         
, وهي تصنع تتجه فيه القراءة اتجاهات متشظيةبااللتفاف حول رؤية القارئ وتتصادم 

د معانى يتحرر بعضها من بعض إلى  معاٍن جديدة تنحرف عن القصد الظاهر إلى قص
تتفلت فيه المفردات من معناها متنوع خر مختلف يسير فيه المعنى وفق منحي داللي آ

خر يصنعه النص الشعري على نحو مباغت, وقد ال يخلو من سخرية ونقد آالمتداول إلى 
ن تكون ن أ"فالعناوين ليست مرتبطة كما في التصور التقليدي باختزال النص بل يمك الذع

, (1)تكون بالضرورة ائتالفية " انزياحية والأأو  صه عالقة تقابليةالعالقة بين العنوان ون
  تي:كما نجد في نصه اآل ,ت وال تستقريهاميه تباغإ  م مادة فهي تقد

 عندما ينبح الكـ....اتب
 الكلب الذي ينبح 

                                                 

 . 97كيف اشرح النص االدبي ,توفيق فريزة : (1)
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 خارج البيت 
 في الشارع 

 قرب سلة المهمالت ...
 لكنني عندما توقفت عن الكتابة ...

 ...توقف عن النباح
 قد حول الشاعر في داخلنا ...إلى .... كـ.....اتب ينبح 

 (1)للكلمات . ا ...قل وفي جدً لكنه في الأ 
االنعكاس االستثنائي للقيم شاكسا يعكس لنا مفارقات الواقع و م النص لنا عنوانا ميقد      

 نفيه بصورة تجمع بين قيمتين متنافرتين )الكاتب والكلب( عبر التشكيل الشعري للعنوا
( مستغال التقارب الصوتي بين المفردتين ورسمهما الخطي الذي )عندما ينبح الكـ....اتب

, في نقد بين المفردتينها بتقّلب الداللة يستثير الجانب البصري اللتقاط المفردة وانحراف
قصاء لإلنسان المثقف, فيقدم رؤية اإل  حالة التهميش و و  ,ا من الواقع الثقافيساخر جدً 

وال تختفي  ,اتب كرفضه واستهجانه لصوت الكلبلمحيط الرافض لصوت الكن اعساخرة 
وتحقق استجابة بصرية  ,طاقة الرسم للشاعر التي تعقد المقاربة البصرية بين المفردتين

 :تي. وكما نجد وفي نص اآلآن و واحد يداللية ف
 :(16أووووووف) 

 تحت سماء الحرب  
 ثمة حرية واسعة في اختيار شكل موتك 

 ا...كنك مثال أن تقتل بشظية صغيرة جدً يم
 ويمكنك أن تتشظى بضربة صاروخ

 (2)و قذيفة هاون وتتسلى بموتك نشرات االخبار..أأ 

                                                 

جاراهلل ياسين, منشورات دار نون للطباعة والنشر  أأحمدسيرة ليست لهوالكو )نصوص شعرية(  (1)
 . 63-62والتوزيع, العراق نينو  ,د.ط , د.ت :

 .26:سيرة ليست لهوالكو  (2)
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يشّكل الشاعر عنوان قصيدته من كلمتين لهما داللتهما الواقعية الكبيرة في ذاكرة الفرد     
ل من و  ذ يتألف الشطر الأ إ  , صور الحروب وقصف طائراتها اليوميالعراقي المترعة ب

لم الأ ا عن الملل و رً تأتي تعبي ال تيكلمة التضجر )أوف( ذات التداول الشعبي الكبير 
في تعبير بنائي يلفت  (أووووووفعكسه الشاعر لنا بتكرار حرف الواو )ذي ي, ال  المتكرر

يقاع صوتها ( و  16يحفز في ذاكرته ذلك االقتران الشرطي بطائرات )اف , و بصر القارئ ا 
؛ لتشكل جمالية التداخل بين المفردتين تي تمثل الشطر الثاني من العنوانالقاصف ال

يستدعي ذلك الواقع الذي عّبر عنه متن القصيدة  حضورًا مرئيًا فاعاًل على سطح النص
الرغم من حضوره المختلف على عن مجانية الموت وتكراره اليومي بطريقة ساخرة تتكلم 

قيقة )شظية ,صاروخ ,هاون..( التي مثلها الشاعر بحرية الموت الذي يعني االستالب ح
عبير والبناء الداللي , وهنا تتضاعف الطاقة الجمالية للتلحياة االنسان بكل تفاصيلها

 للعنوان والمتن وتعاضدهما في تعميق بنية النص .
  :العنوان المتناص . ب

ي يبحث الكثير من الشعراء عن اشتغاالت شعرية جديدة تأخذ مساحة تفاعلية أكثر بوع
إلى الموروث وغيره ,  أأحياًنا, غير أن الشاعر يلتفت المتلقي بجدتها وحداثة مضمونها

ير التي عهدها صور بطريقة جديدة تثري الفكار غأأو  مواضيع ويستنطق ما فيه من
ذ يحتضن النص إ   ؛نصوص متداخلة ص غابة متشابكة منا يجعل النم  م  , و االمتلقي سابقً 

شبه ما أفي حالة  ,في ذهن المبدع حاضرةفي تالفيفه قراءات كثيرة للنصوص السابقة 
نص  نتاج المعرفة /النص "فكلّ إكري في , يفرزها التفاعل الفتكون بحالة الالوعي الجمعيّ 

الحق هو حصيلة مجموعة نصوص سابقة مهضومة يسهم تداخلها وتضافرها وتماهيها 
ل والطمس التي تشتغل في حضرة ب والتحوّ نتاج النص الالحق غير أن آليات التشرّ إفي 

هذا ما جعل في االمتصاص والحوار واالجترار  (1)خر"آلتناص تختلف بين مبدع و ا
بين ه يحفز المتلقي على عقد المقارنة بن  لأ  ؛لتناص دوًرا في خلق ديناميكية للقراءةل

                                                 

, رعد فاضل, دار نينو  للدراسات والنشر والتوزيع  1991/2013اآلخر من الكالم )منتخبات( : (1) 
 .241:م  2013د.ط , 

 لوحة بعنوان غربان فوق حقول القمح.* فان كوخ :رسام هولندي له  
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تفاعلي بينه وبين النص لذلك عمد الشاعر على بناء بعض  الدالالت المتنوعة, بحوار
, ليتك خرقت ياليتني قدمت لحياتي, اذ نقرأ له مثال ) بصورة تناصيه عناوين قصائده

 عدّ , غربان فوق حقول القلب, بحيرة الوجع, ختها العربيةرض الخراب بنسال, السفينة 
( , اذ تلتقي الكثير من العناوين الت, اللصوص.. طبعة جديدة ومنقحةكما كنت , تحوّ 

مقوالت معروفة لد  أأو  شعريةأأو  الشعرية  بآيات قرآنية و بعناوين اخر  لعمال فنية
يدفع المتلقي إلى التحليق في فضاء النص ا يجعلها اكثرا اثارة وتحفيزًا شعريا م  القارئ , م  

أأو  واالشتعال في تفاصيله التي لّوح إليها العنوان في سبيل ايجاد ذلك الرابط الفكري
ها عقد الشعوري بين العنوانين التناصية ومواضيعها, وربط داللتهما الجديد والقديمة كأن  

حث عن العالقة التناصية لصلة الحوار الدبي والفكري الثقافي وتحقق غواية شعرية للب
 تي:وان وموضوعه كما نقرأ في النص اآلبين العن

 )غربان فوق حقول القلب(
  إلى فان كوخ* 

 الغراب لحظة سوداء 
 هاربة من زمن النوارس 

 الغراب
 خطيئة الطيور 
 ودسأأ المشطوبة بلون  

 الغراب قطعة ليل 
 نهشها الفجر 

 (1)رض.وسقطت منه على الأ 
ع لوحة )فان كوخ( التي اسقط فيها كل هواجسه يتناص العنوان م                

 الطائرة فوق حقول القمحتدفق الغربان ى بذ نر  حالة االكتئاب تتجل  إ  ؛ ومشاعره متصارعة
ا يعبر عن سوداوية الحياة التي ال ا واضحً مقً عالصورة  ىعطأأ الكثيف الذي  اسوادهب, 

الغراب بوصفه عالمة تختلف كثيرًا عن الواقع العراقي والمورث الفكري والثقافي عن 

                                                 

 .37الى.....برقيات وصلت متأخرة: (1)
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ل في تاريخ البشرية , فأصبح) الغراب( و  الخراب والشؤم والحزن مع اقترانه بذكر الموت الأ 
لكن النص الشعري , معجم له دالالت كثيرة قد تكون الخطيئة السمة الكثر مالزمة له 

خطيئة الطيور, فهو النقيض , و الداللي بوصفه لحظة زمنية سوداء يتسع في معجمه
وهذه الصورة تكتمل داللتها بالمرجعية المعرفية  ,دل الدائم في كل صوره مع الشياءلجوا

 الصورة في إنتاج الداللة وفي نص آخر.ورة )فان كوخ( فتتعاضد الكتابة و لص
 )العين بالعين(

 ارعبتنا المعلمة ..بمسطرتها الشديدة 
 (1)بدية.فعوقبت بالعنوسة الأ 

هو جزء من آية قرآنية, تحولت إلى شعار للعدالة  يستثير الشاعر متلقيه بعنوان          
مومة حساس بال  يعة اإل  في نظام الحياة وقانونها بصورة المعلمة العانس التي فقدت بطب

طار المحبة إ  ها مخرجات طبيعتها القاسية خارج فرزتأأ ة كعقوبة عادلة سري  والحياة ال  
ة الخالي ءة والنقاء عالم الطفولا من عالم البراوالجمال الروحي الذي يقرب الناس منها بدءً 

لقائمة على نا باآلخر اا يثير صورة عالقة الم  , م  أأحاسيسهمن التصنع والتمثيل في 
ا في معادلة حياتية قائمة ا ومكانً السلبية وتوسيعها زمانً أأو  يجابيةاالستجابة بطاقتها اإل  

 على التأثير واالستجابة كما يوحي العنوان.
  :يّ التشكيلالبصري  اإليقاع : لثثاالمحور ال

 :العنوان التشكيلي  . أ
يجسد فيها داللته  فنياً  التشكيل البصري للعنوان الذي يتخذ من سطح الورقة مجاالً  ن  إ    

 محاكاة تتوغل فييشكل الشعرية عبر اشتغاله الفني على حيز السواد والبياض الذي 
ا يثري طاقة ا بصريً عً يقاإ  ذ يحقق إ   ؛شارات البصريةمحتو  النص ورؤيته, ويفيد من اإل  

اللغوي دبي مكانته الموازية للجانب "أخذ الجانب المرئي من النص الأ فقد  ,النص الداللية 
نمو النص  رصالى هذا الجانب فقد بالتعرف ع الّ إولم تكتمل عدة داللة النص الذهني , 

نصية عملية استقراء العتبات ال عد  ذ ت  إ  , ...يؤشر وفق متكآت تحددها القراءة البصرية
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دبي بوصفها موجهات قرائية ال يمكن مجسة استقرائية رئيسة في فتح مغاليق العمل ال
 .غوارهأأ وسبر  (1)الحياد عنها في تحري تسمية العمل وتوصيف الدال"

أأو  غها الشاعر على وفق تشكيالت لغوية وبصرية )بالحذفو العناوين التي يصف   
دحـ....رجـ..ة , حرو...ق العراقي( مثال )كالتي نقرأها في مجموعته )يرحل التقطيع ( 

, حبــــ...ر حبــــ....ل  ساعي البريــــ...ق وجهة.. لبن ,  ظال.../ل../م , سم ...فونية
دب...لؤم ..اسية , تف.. ف ..ف..احة , النزيف الوطني , أمــ..ن , أسد الغـــــ .... ياب 

مع المتن وعتبته  رتلقي بين مد وجز سلوبية متميزة ومفاجئة تضع المأيجعلها في بنية , (
ومتابعة  هامضامينعن كشف الفجوة معرفية تنمي الرغبة في  وفتظهر بطاقة اغوائية 

 عنصراً يعد  / البصري , فالتأثير التشكيليوما يتبعها من رؤية جديدة ,ة يالدالل هاتحوالت
كثر من تقديمه أحاءات يإ  "يقدم وجمااًل ...محوريًا  ومساحةً  العنوان , شكالً  بنيةمهما في 

"تتأكد شعرية العنونة في تحلل شكل العنوان لغة  بدّ  من هنا فال,  (2)"معنى محددًا 
وصورة في التفاصيل الشعرية للقصائد, وهي تنتشر في مساحة الجسد الشعري بقدر عاٍل 
ة من التصريح المطلوب في إلفات نظر القارئ إلى التشكيل العنواني بكل فاعليته االدائي

تحليل فع المتلقي بالحفر في عمق النص و ا يدم  م   (3)وهيمنته البصرية على منطقة التلقي"
لع في النص كما نطا مستواها الشعري في إنتاج الداللة بما يحقق استجابة ذهنية بصرية .

 :تياآل
 )أمــ.. ن(
 الم وطن  

 والنساء  كل هن   
 (4)حولها منفى ..

                                                 

 .13سيمياء النص العراقي : (1)
,  1العنوان وسيميوطيقا االتصال الدبي ,د .محمد فكري الجزار , الهيئة المصري للكتاب القاهرة ط (2)

 . 10:م 1998
 103المغامرة الجمالية للنص الشعري : (3)
 64يرحل العراقي )شعر(: (4)
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لها الذي يجع )أمــ.. ن(لي للمفردة اللغوية بالتقطيع للعنوان يتالعب الشاعر بالمعنى الدال
خر مان والحنان والحياة والشطر اآلالأ  ؛ إ ذولى )أم( بانشطار كبير بين داللتين ال  

لسلطة الخوف الرقابة البوليسية التي يرهبها الناس, فالشاعر لم يستعمل مفردة من( ا)الأ 
في بين التضاد  عرية التي تثري المعنى المشاكسا للمتلقي عبر تركيبته الششعارً إ  مان( آ)

من( البوليسي الخوف الذي يرسمه الشاعر بانفصال مان ودال )الأ م( الأ الداللي بدال )ال  
المفردة الشعرية التي تفعل المعنى الداللي القائم على التنافر والتقويض. بما يثير مشاكسة 

 ا يضً أأ, وفي نص آخر  فظي البصريفي التفاعل اللتحقق  داللية بين معنى المفردتين
 )سم ..فونية (

 كريشة من جناح غراب 
 رملة بين دائرة التقاعد ..تتطاير ال

 وقبر الزوج 
 ابدً أأ وال تتوقف 

  حين يتوقف الوطن عن النفخ ال  إ  
 (1)الحرب . و.. ميفي 

رنة بواقع الحياة العراقية المقت كثر التصاقاً أذات داللة  تثير لغة النص صوراً        
شارة إ   يوم النفخ عبر ال  ا إ  هزلية ال فكاك عنأحزانها المستمر, وكأنها أبالحروب و نمو 

صوات أهذه السمفونية هي عزف امتزجت فيه  النص في مفردتي) يوم ,النفخ(, ولعلّ 
ا ذ تعكس صوتً إ   ؛طفالمع عويل النساء الثكلى وبكاء الأ  الصواريخ , وازيز الرصاص

عن  ة باللم الذي يرسمه انشطار العنوان )سم ..فونية( تعبيراً ا/ سمفونية ممتلئموسيقيً 
, ن الواقع الخارجي والداخل النفسي, بما يعمق الصلة بياإلحساس بالموت والخراب

يقاعها الساخر حرب التي مزقت الحياة وفرقت ا بانشطاره  التشكيلي واقع تلك ال, محاكيً وا 
ليخلق باستقطابها البصري على سطح الورقة فثمة فكرة خفية تحرك المتلقي  ,هلهاأأ بين 
ه يلزم المتلقي ن  "والسمة العامة لهذا التشكيل أأ ا في مضامينه الداللية ا مختلفً ا شعريً خطابً 

عن  الشعر فضالً  ن  باستقبال جميع مكوناته بصريا بطريقة مباشرة عبر حاسة العين...لأ 
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اها السمع بالدرجة الساس ويتلق ,نشاد الصوتيصل رسالة لسانية يبثها اإل  كونه في الأ 
,فانه يستطيع أيضا أن يكون رسالة بصرية ,يبثها التشكيل البصري للقصيدة المكتوبة 

بكل  (1),وتتلقاه العين ,كما تعودت أن تتلقى اللوحة التشكيلية في مجال فن الرسم"
وصفها ظاهرة  ال حـسياً  دراكـاً إ  حين تـدرك االسـتعارة انزياحاته تحقيقا للفاعلية الشعرية . "

فهـم  –ألسنية , بل ظاهرة ادراكية معرفيـة فقد يتمكن المرء بالنتيجة من تالفي المعضلة 
ا مع االستعارة اللفظية يتعامل المرء كثيرً  ه في التفاعل اللفظي البصري الن  إ  ذ إ –النص 

التي تمثل  "(2) البصرية في اللغة المقابلـة كما يتعامل مـع النمـاذج )المـوديالت ( المكانيـة
 محورًا رئيسًا في رسم الفكرة. 

 :ب. إيقاع الفراغ الداللي
والفنية التي  الشاعر اللغوية الفني لبراعةتشكيلها و  اللغويّ  يبهاترك تخضع العنونة في    

أخذت من تقانات فن الرسم بعدًا فنيًا آخر في تشكيل المفردة تشكياًل بصريًا يسهم في بناء 
عند حدود الجانب البنائي  عنايةتوقف التلم ولذلك  ×كثرثارة الأ الداللة وشحنها باإل

بالمعنى الشكالني الصرف _بل أخذ يستنطق البعد السيميائي في تحليل العالقات الجدلية 
ات المشكلة لمتن الهرم عبر متابعة العالقات يبين بنية العنوان في قمة الهرم وبين البن

 . (3)يقاعاتا  في مراكز معينة من إيحاءات وصور, و وما تحدثه في تقاطعاتها المتفاعلة 
فالتفاعل مع التشكيالت البصرية يمكن أن يكشف الكثير من مضامين النص و التوائياته 

,  )إلى...(,ومن هه العناوين نقرأ له الداللية الخفية, ومن ثم  الوصول إلى تأويله 
, وفااااااااااء , حبــــ...ر دحـ....رجـ..ة , حرو...ق ظال.../ل../م , سم ...فونية  

حبــــ....ل  ساعي البريــــ...ق وجهة.. لبن , دب...لؤم ..اسية , تف.. ف ..ف..احة , 
فقد   النزيف الوطني , أمــ..ن , أسد الغـــــ .... ياب , )"دحـ...رجـ...ة". ظال../ل../م( 

يقاعية ,لما عر بتشكيل فراغات شعرية, من أجل إثراء القصيدة بتنويعاأخذ الش ات داللية وا 
يمتلكه الفراغ من قيمة جمالية تتيح للشاعر التصرف بعناصر بناء القصيدة في جوانب 

                                                 

حوارية الشعري مع التشكيلي دراسة نقدية مقارنة لثر الرسم في الشعر العراقي  (1)
 .263م : 2017جاراهلل ياسين ,دار نون للطباعة والنشر  د.ط , أأحمدم(: د.2000_1970الحر)

 .27م : 1990المأمون بغداد,  الشعر والرسم, فرنلكين روجيز ترجمة, مي مظفر ,دار (2)
 114, 113ينظر: المغامرة الجمالية للنص الشعري: (3) 
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حسب, بل من ف اللغويةلن القصيدة الحديثة ال تخلق جماليتها من طاقاتها  ؛ةمتعدد
وع من هنا كان نزوع الشعراء إلى هذا النوع من الكتابة هو نز و  ,صورتها المرئية أيًضا

وجدوا في هذا النوع من  للحداثة والتغيير, وساعدهم في ذلك تقانات الطباعة الحديثة, و
  في تصوير أفكارهم كما نقرأ في النص اآلتي: . (1)الكتابة عالما أرحب

 )أسد الغـ...ياب(
 حينما يفقد االسد 

 ذاكرته 
 ينسى حف الدال 

 ويقتنع 
 (2)باالسـ......ـى

وتقطيع المفردة بالفراغات يكسب النص قدرة المراوغة في كسبه  إن  التالعب باللغة   
دالالت تتوازي فيها الداللة بين طرفي نقيض السد ملك الغابة عالمة الحضور والفاعلية 
إلى النقيض اس  الغياب سلبية الغياب والتالشي بهندسة المفردة الشعرية بالفراغ الشعري 

 ) هندسة كتابية في تشكيل أبعادها الشعرية بأشكال ببين )الغاب والغياب( و)أسد و أس 
تشاطر حضورها الملفوظ في مشروع قرائّي يعتمد البناء  جديدةهندسية, ترمي إلى معاٍن 

الذهنّي, وحساسية استئثار الفضاء الورقّي في ترسيم جسد النص المناسب اللغوي 
الم المحذوف ويلوح دائًما لمضمونها اإلشارّي, وتأثيراته في البث الشعري الذي يحاكي الك

إلى معنى غائب ,مما يمنح الخطاب الشعري سمة التجدد والحضور القرائي المستمر, 
 حبـ... ر(خر بعنوان )آوفي نص  ويجعله مصدًرا أساسًيا لإلبداع الداللّي والجمالّي ,

 حبـــ... ر
 كالعانس 

 يبقى قلم الحبر

                                                 

من اصدارات مشروع بغداد تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف, إشراق مظلوم التميمي, ينظر : (1)
 .64م : 2013, 1عاصمة الثقافة العربية ,بغداد ط
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 معروضا خلف زجاج المكتبة 
 (1)ابر.حتى يشتريه شاعر ع

يعمل النص على استثارة الطاقة البصرية عبر الفراغ الشعري الذي يجّسر الداللة      
صورة و  رل منها صورتين صورة الشاعر العاببين المفردتين حب وحبر اللذين تتشك

العانس وحجم التهميش والفراغ المشترك الذي عبر عنه النص بالفراغ الذي يجمع بين 
 وفاعليةتقنية بصرية كالعنوان فاد النص من تقنية الفراغ في أأ فقد -المفردتين )حبـ... ر(

؛ لما ينطوي عليه من اً مكثف اً الفـراغ حـضور ذ يشكل إ   ؛ثارة المـسكوت عنهإفي  ممّيزة
مـن حضور واحد في  وبـدالً  ,في سياق النص أن تقر أاحتماالت عدة لـصور ومعان يمكن 

بذلك يمكن و  ,التأويلن حضور ضمن فعالية كثر مـأيوفر المنقط  ن الفراغإف, النص 
ن الوظيفة التي أعلى المنقط ن شعرية النص تكون في ذروتها في حالة الفراغ إ القول

ودفعه إلى تأويل ما  القارئهي الميتالغوية عبـر رج انتبـاه  -الفراغ-يحرص عليها العنوان 
 ل.مما يفتح مساحة اكبر التساع الرؤية والتأوي .(2) لم يكتب

 الخاتمة

  أخذ العنوان بعدًا استراتيجيًا عند الشاعر في استثارة وعي المتلقي ومراوغته في تعيين
قصدية النص عبر التنافر والتقابل الداللي الذي يوتره , ويحقق لذة القراءة التي ال تتكامل 

 إاّل مع المتن. 
 تي اعطت مجااًل اتساع نطاق الجملة االسمية في عناوينه فضاًل عن صيغة التنكير ال

 واسعًا لرؤية فتحت أطرًا متعددة من التأويل المستمر, بإشغال مدخرات النص الغاطسة . 
  ية خاصة تناص بعض العناوين أدت خلخلة للمعاني القارة عبر ضخ دالالت ومفاهيم لرؤ

وعقد صلة تفاعلية  ,فتاحها في ذات الوقت على الموروثمع انات الشاعرة تنطلق من الذ
 تيح قدر أكبر من المعرفة والوعي الشعري.معه ت

                                                 

 56: م , ن (1)
ي الشعر العراقي المعاصر انماطه ووظائفه ا.م د.ضياء راضي الثامري , مجلة القادسية  العنوان ف (2)

 .26-25:  2010. 2العدد  9في اآلداب والعلوم التربوية المجلد 
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  العنونة المشاكسة التي تعبر عن روح الذات المغامرة والمتمردة التي تقف بين حدين
متصارعين لتعبر عنهما بطاقة شعرية مشاكسة تناهض الركون إلى طرف معين من أجل 

 المزيد من االحتكاك المعرفي .
 

          The Poetry of Addressing in the Poetry of Ahmad 

Jarallah 

Mohamed Taha Abdel Moeen 

 

Abstract 

        studies have expanded in reading the text and probing deep 

into its text in order to reveal its meaning, which is incomplete 

without taking into account the first premise (the title), as a 

linguistic and symbolic focus capable of opening and shifting 

towards many meanings and connotations according to the principle 

of interpretation and interpretation emanating from the text of the 

text, because choosing the title of the text is not a formal or 

procedural act isolated from its text. Rather, it is an indication 

extracted from its core, and whatever the writer chooses for it, 

whether it is an explicit or misleading linguistic phrase, a number, 

or an apparent cancellation of the title. (Untitled) the text imposes 

the law of its choice and making on the writer. Which means that 

there is no innocence of the title from its intention to broadcast it 

according to a linguistic structure or a specific technical formula 

that is reflected through its artistic use, that interactive and 

provocative presence of the reader against what the poet aims at by 

exploiting the title and forming it visually, which contributes to the 

production of semantics, which constitutes a discourse that pushes 

the recipient to change all his previous norms. Holding on the data 

of the linguistic mark to new interactive frameworks. 
     Key words: title, contents, texts. 
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