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Jراسة ٕاىل ٕابراز االٔمهية وأالبعاد هتدف هذه ا

السـمييولوجية للعنوان يف شعر نزار قباين ، ٕاذ ميثل 

واملعارصة العتبة العنوان يف اJراسات احلديثة 

ها الباحث يف حماورته للنص أالديب أالوىل اليت يطأ 

Fعتباره تقنية ٕاجرائية gجعة يف مقاربة النص 

الكتشاف ٔاغواره ومقاصده قصد استنطاقه 

سـتكناه بنياته ؤابعاده اJاللية والرتمزيية وتفجري وا

عالماته وتتبع نظام عالقاته التكوينية التوزيعية 

        .املمتدة عىل طول نسـيج النص وكشف خباxه

العالمة  - السميولوجيا  -العنوان :  اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

  الشعر  -املدلول  - اJال  -

  

: Résumé         
  Cette étude vise à mettre en exergue  

l’importance et les dimensions 

sémiologiques du titre dans la poésie 

de Nizar Qabbani. En effet le titre 

représente, dans les études modernes 

et contemporaines, le premier seuil 

franchi par tout chercheur dans son 

dialogue avec le texte littéraire. 

Approcher le texte par le titre est une 

technique fiable par rapport au texte 

lui-même, pour sonder ses 

profondeurs et ses intentions, et 

découvrir ses structures .  

Mots clés : titre - sémiologie - signe - 

signifiant - signifié – poésie 
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العنونة  Fٕسرتاتيجيةت اJراسات النقدية احلديثة واملعارصة رضورة �ه�م وحضلقد أ     

وٕاعطاهئا حقها من اJراسة والتحليل كام ٔاثبتت ٔان قراءة النص وحتلي� ٔامر يقتيض إالحاطة 
بلك جزئياته وال سـ� العنوان، فهو جزئية �مة تقع خارج النص، وتلعب دورا هاما يف 

يف حماورة النص والوقوف عىل ٔابعادة اJاللية واسـتكناه الظاهر واخلفي  مساعدة القارئ
  .وتقيص املسكوت عنه داخل النص

العنونة واعتربهتا  Fٕسرتاتيجيةالسـمييائية من بني املناجه النقدية اليت اعتنت بدورها  وتعدّ    
لنص العميقة، مصطلحا ٕاجرائيا gجعا يف مقاربة النص أالديب، ومفتاح الولوج ٕاىل ٔاغوار ا

  .قصد تأويلها واستنطاقها
  .للك نص عنوان يتقدمه، ويعّرف به مثّلام، للك خشص امسه ولقبه ا¥ي ميث� ويدل عليه

ا أالسامء مفهنا ما خيتار عن قصد وعن سابق معرفة ودراية بداللته، ومدى مناسبته ٔامّ      
ل يه احلا³ نفسها Fلنسـبة ترى ه. لصاحبه، ومهنا ما خيتار ٔالنه امس مجيل وممزي ورgن

  لعنوان النصوص ؟
من املرحج ٔان اختيار العنوان يمت بعد اك�ل التصور اللكي ٔالفاكر النص عىل مسـتوى    

  ا¥هن، وعليه فهل جيدر بنا ٔان نتساءل ٔاهيام أالول العنوان ٔام النص؟
وان فال بد ¼ و�ام صعب عىل القارئ تقيص عالقة العنوان Fلنص ٔاو عالقة النص Fلعن   

  .ٔان يعرب ولو جزء ضئيل ٔاو بصمة فاترة تربط بني النص وعنوانه
هل يضايه : تتبادر ٕاىل ٔاذهاننا ٔاسـئÂ كثرية ختص عالقة العنوان Fلنص، من بيهنا    

  العنوان ٔامهية النص؟ وكيف ميكن ٔان نمثن احلضور اJاليل والوظائفي للعنوان؟
احبة للنص، ذات حضور مركزي، متكنت مؤخرا من العنوان ٔاصغر كتÂ لفظية مص يعدّ   

وتضاعف �ه�م Fلعنوان يف النص أالديب احلديث «اسـتقطاب ٔانظار النقاد والباحثني 
عىل خمتلف وجوهه الشلكية والبنائية والسـمييائية، بعد التطور الكبري ا¥ي حصل يف 

ديثة ميدان هذه اJراسات اJراسات أالدبية والنقدية عىل ٕاثر دخول املناجه النقدية احل
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حيث نهبت ٕاىل حيوية العنوان ؤامهيته وخطورة وجوده عىل رٔاس النص، ودرجة تدخ� 
ودرجة تدخ� ٔايضا يف . )1(»يف توجيه فضاء املنت وبناء معىن اخلطاب الشعري من خال¼

توجيه القارئ ٕاىل حماورة النص قصد اقتفاء ٔاثر املعىن داخل كواليس النص، ومتاهاته 
مللتوية، ¥× فقد ٔامىس �عتناء Fسرتاتيجية العنوان ٔامرا رضورx يف اJراسات النقدية ا

 Âن معاينة شامØاحلديثة واملعارصة، عربية اكنت ٔام غربية؛ ٔالن اج�ع النص وعنوانه يش
بنية رمحية توJ معظم دالالت « وبنية رمحية معادلية كربى يه العنوان والنص، ويه مبثابة 

« وقد ٔاثبتت بعض اJراسات ٔان طبيعة العنوان مجÂ اكنت ٔام لكمة ٔام حرفا، . )2( »النص
  . )3(»مبثابة الرمح اخلصب ا¥ي تفعàل من خال¼ املعاين وتوJ دالالت النص

من ٔامه الباحثني والنقاد الغربيني ا¥ين حبثوا يف ٔامهية العنوان وطبيعة صلته   
جريار "و " Leo Heokليو هوك "، و "Roland Barthesروالن Fرت "Fلنص؛ 
، ؤاما اJراسات العربية فنذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص، "G.Genetteجنيت 

" محمد فكري اجلزار"و " عبد هللا محمد الغذايم"و " محمد مفتاح"و" مجيل محداوي"
  . وغريمه ا¥ين ٔاولوا للعنوان ٔامهية قصوى
ان الرٔاس ا¥ي يعلو جسد النص وقد وحض ذ× ٔاما مجيل محداوي، فقد اعترب العنو 

  :Fخلطاطة االٓتية

 
  

                        موقع العنوان من النصموقع العنوان من النصموقع العنوان من النصموقع العنوان من النص                                                                                                                            1111خطاطة رمقخطاطة رمقخطاطة رمقخطاطة رمق  
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ٕاذ ركز فهيا عىل ماهيته للعنوان نظرة مغايرة " محمد فكري اجلزار"بي� نظر الناقد 
صادرة من مرسmessage  Âٕان لك عنوان هو مرسÂ « : وليس عىل فعاليته يقول

Adresse  ٕاىل مرسل ٕاليهAdressé  محمو³ عىل ٔاخرى يه العمل فلك من Âوهذه املرس
Âومسـتق Âمكمت Âلعمل النص؛ ٔالنه حيمل يف حقيقته . )5(»العنوان ومع� مرسF ٕامنا قصد

اJاخيل  رسا³ تربطها Fلعنوان عالقة ال مرئية، وٕامنا فوق مضنية حيددها النظام الهيلكي العام
للنص؛ فٕاذا اكن لك نص رسا³ من مرسل ٕاىل مرسل ٕاليه، مفا ا¥ي مينع العنوان ٔان حيمل 

تعز¼ (ٔاو نظرة جزئية ) جتمعه Fلنص(هو بذاته هذه الصفة ؟ سواء نظرg ٕالهيا نظرة مشولية 
  ).عن النص

د بي� يرى بعض الباحثني العرب ٔان العنوان يعد شهقة البدء Fلنسـبة للنص، وق  
ٕان «: يقول" محمد مفتاح"عن ذ× مسـتدال برؤية " منقور عبد اجلليل"حتدث اJكتور 

ال¼ الصورية ظذ× ٔان العنوان يلقي ب... نطلق العنوان ميثل نقطة املنطلق ٔاو مجÂ امل 
وهو ما يعطي للقصيدة بناء هرميا وٕان  lexeme principaleواJاللية عىل القصيدة لكها 

املقارFت السـمييائية احلديثة ٔاساسا �ام ؤاداة ٕاجرائية يف تأويل نسـيج  عمل العنونة غدا يف
بني  la fonction relatiqunelleالنص وقميته اJاللية وذ× Fلبحث عن الوظيفة 

  .)6(»العنوان ومنت النص
ٔاما ٕاذا جئنا ٕاىل اJراسات النقدية الغربية اليت اشـتغلت عىل ٔامهية العنوان فيجب   

؛ ٕاذ يرى بأن العناوين عبارة "Roland Barthesروالن Fرت "اقد الفرنيس ٔان نبدأ Fلن
رسا³ مسكوكة مضّمنة لعالمات دا³ مشـبعة «عن ٔانظمة داللية سـمييائية، ويه ٔايضا 

الرتمزيي Fلرمغ من ٔاهنا قد ترد ٔاحياg يف شلك . )7(»برؤية العامل يغلب علهيا الطابع إالحيايئ
ما ميكن ٔان يقدمه العنوان من " Roland Barthesن Fرت روال"لكمة واحدة ومل يغفل 

عىل ٔان هناك شيئا ما  Barthesويّرص Fرت «خطوات ٕاجرائية فعا³ يف قراءة النص، بل 
  .)8(»يقوم بدور �م يف فتح النص ويعطينا بعض املعلومات عنه



 السابع عرش  العدد                                                          جمÂ لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2015جــــوان                                   299                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

بدراسة العناوين  "G.Genetteجنيت  رجريا"وقد اهمت ٔايضا الناقد الفرنيس   
، فبعد رسد مفصل لتارخيية العنوان وبنائه "عتبات"حيث ٔافرد لها فصال خاصا يف كتابه «

  .)9(»خلص ٕاىل ٔان للعنوان معوما ٔاربع وظائف
يصح لنا ٔان نعتربها طرحا  G.Genetteجريار جنيت "ٕاذا ٔامعنا النظر يف مقو³   

طاؤه النصيب أالوفر نقدx �ام ود� عىل ٔاحقية دراسة العنوان، وعدم ٕاهام¼ بل جيب ٕاع
من الفحص والتدقيق ال سـ� وهو اخلطوة أالوىل اليت تعرتضنا مضن خطوات احلوار مع 

تشـتغل العناوين وخباصة يف التداول احلديث، Fعتباره عالمات سـمييائية «النص؛ ٕاذ 
مشحونة JFالالت الرمزية و�حتوائية، يه عبارة عن ٔانظمة داللية سـمييائية حتمل ق� 

  .)10(»افية ؤايديولوجية واج�عيةثق
يف حديثه عن العنوان عند حدود مدى تقاطعه مع  G.Genetteمل يقف جريار جنيت    

النص، ٔاو كيفية، تصنيفه، كام مل يفض ٔايضا عن حدود البحث يف مدى انسجام النص 
ابل املهم يف العنوان هو سؤال الكيفية ٔاي كيف ميكننا قراءته كنص ق«وعنوانه فقط؛ ٕاذ 

لكود دويش، (لك من ) جنيت(للتحليل والتأويل يناص نصه أالصيل؟ وهذا ما gقش فيه 
  .)11(»مكختصني يف هذا ا.ال بعد عرض رٔاهيام) ولوي هويك

خطوة gجعة بتحديده ملفهوم العتبات، وتركزيه  G.Genetteلقد حقق جريار جنيت   
دراسة العنوان، يف عالقته Fلنص، ٕاذ عىل التقنيات املمكنة ٔاو الطرائق اليت سيتحسن هبا 

  .اعتربه العاكز ا¥ي جيتاز به القارئ ع�ت النص
ليو "ومن بني اJراسات اليت جسلت بصمة gجعة يف دراسة العنوان دراسة الناقد     

فقد سعى يف «" la marque du titre" ٔاثر العنوان"يف كتابه " Leo Hoekهوك 
... العنوان يرتكز عىل وصف الثوابت املسـتقرة للعنوان  دراسـته ٕاىل بناء منوذج لتحليل

فالعنوان بناء عىل بنيته الرتكيبية وعنارصه املعجمية واJاللية ميكن ٔان يفيض ٕاىل جتنيس 
النص وٕاىل حتديد شلك داللته وترجع هذه أالمهية ٕاىل وضعيته اخلاصة Fملقارنة مع العنارص 

  .)12(»نص من طرف الاكتب الضمينأالخرى فهو ٔاول عنرص يمت تبئريه يف ال 
ٔان العنوان هو 4از مفاهميي اكمل يعني " Leo Hoekليو هوك "لقد اعترب   
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بأن العنوان هو ما " Leo Hoekليو هوك "يرى . القارئ يف الوصول ٕاىل معىن النص
فلك ما يأيت يف اجلزء أالول قبل ) 1973(ٔاي العنوان أالصيل  Zadigنسميه اليوم بـ 

  .)Sous titre( )13(و العنوان، ٔاما ا¥ي بعده فهو العنوان الفرعي الفاصÂ ه
عىل حتديد وتوضيح موقع العنوان من النص وقد " Leo Hoekليو هوك "يرص   
جاعال ٕاxه مجموعة من العالمات "مسة العنوان"تعريفا ٔاكرث دقة ومشوال يف كتابه «قدم ¼ 

يل رٔاس النص لتدل عليه وتعينه، اللسانية، من لكامت ومجل، وحىت نصوص، قد تظهر 
  .)14(»تشري حملتواه اللكي،ولتجذب مجهوره املسـهتدف

مفهوما للعنوان كام متكن من حتديد ٔانواعه " Leo Hoekليو هوك "لقد قدم   
ؤاشاك¼ اليت يظهر هبا عادة، ٕاذ يرد ٔاحياg لكمة مفردة، ؤاحياg مجÂ، كام ٔاشار ٕاىل رضورة 

  .املعرب الرئييس ٕاىل قلب النصدراسة العنوان Fعتباره 
وهبذه الطريقة يصبح الوقوف عىل دراسة العنوان ٔامرا ممكال لقراءة النص، ولعل   

  .القارئ ٔادرك مقدرا أالمهية اليت يولهيا الباحثون Jراسة العناوين
دراسة النص «ٔاليس العنوان مكوg ٔاساسـيا من مكوgت النص؟ بىل، كام ٔان   

xتقتيض توظيف لك العنارص اليت مينحها سـياقه، وما ميكن  وحتلي� سواء اكن شعر xٔام نرث
مفن Fب ٔاوىل ٔان ينصب اه�م ... ٔان يقع يف ٔاحوازه من عوامل مساعدة من مضهنا العتبات

احمللل أالديب عىل عتبات النصوص امللحقة بشلك مبارش ٔاو غري مبارش هبا ٕاذ من شأهنا 
  .)15(»لنصٔان تساعده عىل املسك خبيوط ودالالت ا

وهبذا ميكن اعتبار قراءة العنوان متعة قد تضايه املتعة اليت ختاجلك ٔاثناء قراءة النص،    
خصوصا حني تقرٔاه ؤانت خايل ا¥هن من لك ما ميكن ٔان يكون قد حيك حو¼ من قبل، 

متحدA عن متعة قراءة النص، " ¥ة النص"يف كتابه " FBarthesرت "وقد ٔاشار سابقا 
فٔالن املتعة يه ... متعة النص يه معرفة النص املتحرر من الرشوح القدمية و «: قائال

  .   )16(»النص وال تتضمن العالقة املادية
ومن Fب �ه�م بدراسة العنوان وٕاثبات جناعهتا يف دراسة النصوص، وقع اختيارg عىل 

 .بعض ال�ذج لعناوين قصائد مضن ا.موعة الاكمÂ لزنار قباين؛ ٔاولها
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        قصة راشـيل شوارزنربقصة راشـيل شوارزنربقصة راشـيل شوارزنربقصة راشـيل شوارزنربغغغغ: : : : العنوان أالولالعنوان أالولالعنوان أالولالعنوان أالول
ٕان ٔامه ما ميزي العنوان كبنية سطحية هو روحه القصصية املثرية لالنتباه ال سـ�   

  ".راشـيل سوارزنبورغ"وقد تعلق املوضوع بقصة فتاة تدعى 
، الواقعة يف بداية "قصة"يتكون العنوان من جزئني، يمتثل اجلزء أالول يف لكمة   

القارئ Fسـتعداده لسامع ٔاحداث  وهتGا العالمة أالوىل اليت تنF تبارهمجÂ العنوان Fع 
  .قصة راشـيل شوارزنربغ

العالمة الثانية املكونة للعنوان ويه يف أالصل امس دال عىل هوية : : : : راشـيل شوارزنربراشـيل شوارزنربراشـيل شوارزنربراشـيل شوارزنربغغغغ
يعين ٔان �مس . حاملته، كام حيدد ان�ءها ٕاىل فئة من الفئات البرشية أالجنبية عىل أالرحج

عالمة ال يشري ٕاىل الهوية حفسب وٕامنا ٕاىل العرق وٕاىل �ن�ء العائيل بصفة خاصة Fعتبار ال
يه العالمات اJا³ عىل الهوية االٔكرث شـيوعا وبساطة، وتتكون «ٔان أالسامء وأاللقاب 

سارتر احلياة، (»معلÂ دامئا ٕاذ تعني الشخص انطالقا من ان�ئه ٕاىل عائÂ ٔاو عشرية ٔاو �نة
  .)17()أالبيض أالعور(ٔاو بناء عىل مسة من سامته اجلسدية ). ق الصانعتوفي

ٔاو ما شاهبها مثل رواية، ٔاو حاكية " قصة"ٕان ابتداء هذا العنوان ٔاو غريه بلكمة   
هو دافع قوى يدفع Fملتلقي بل يسـتفزه وحيفزه عىل إالحبار يف عامل النص ملعرفة تفاصيل 

نوان مضن ٕاطار العناوين املغرية مبا حقيقته لكمة القصة، وعليه ميكن ٔان ندمج هذا الع 
مبفردها من ٕاضافة معتربة ٕاىل طبيعة العنوان، ٕاذ يتساوى العنوان من حيث ثق� " قصة"

  .اJاليل مع النص كلك
من ٔابسط امجلل اليت ميكن ٔان تكون عنواg، ولكهنا " شوارزنربغقصة راشـيل "  

رتبطة ارتباطا مبارشا Fلنص ٕان قطعهتا ينفصل يف الوقت نفسه توضيحية متهيدية قرينية، م
القارئ بذهنه لكيا عن لك ما ميكن توقعه ٕاثر حلظة التأمل اليت جتمعه Fلنص، وٕان وصلهتا 
هبذه البساطة فٕانك ختزتل الكثري من معر الزمن لتصل يف مدة قصرية ؤاكيدة ٕاىل روح 

  .املعىن وحتدد تقنيات البوح داخل النص
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        """"خخخخزبزبزبزب وحشي وحشي وحشي وحشيشششش و و و ومقمقمقمقرررر: ": ": ": "العنوان الثاينالعنوان الثاينالعنوان الثاينالعنوان الثاين
ة خمتلفة عن أالخرى، الث عالمات مشفرة للك عالمة طبيعيتكون العنوان من ث  

وتتشابه ثالثهتا حنوx فقد وردت لكها نكرات، ففمي تفيد النكرة، وهل يكشف النص عن 
   !ٔاسـباب النكرات الثالث ؟

يف معناها  "حشيش"ٔاما النكرة الثانية حسب الرتتيب الوارد يف مجÂ العنوان يه   
، مفن منا ال يعرف معىن "خزب"السطحي يه لكمة عامة يعرفها العام واخلاص مثلها مثل 

؟ ٔاما ٕاذا قرٔاg حشيش داخل النص فقد ينحرص مفهو�ا ف� يعمل عىل تشويش "خزب"
اJماغ، فهو ذ× اRدر ا¥ي يعطل القدرات إالدراكية للمخ عن ممارسة وظائفها اليومية، 

  .ول، وجيعلها تسـبح حاملة حملقة يف الفضاء ٔاو القمر، تداعب النجومفيشوش العق
ويه العالمة الثالثة حسب الرتتيب الوارد يف مجÂ " مقر"النكرة الثالثة يه   

العنوان ترى ما Fل هذا الكوكب الهادئ امجليل ا¥ي يسعد لرؤيته لك خشص؟ وتسعد 
سحر به القلوب العاشقة اليت هتمي لطلته القلوب؟ وحتمل الك�¼ حني يصري بدرا؟ وت 

بأحال�ا يف الليايل املقمرة لكام سـنحت الفرصة؟ حني ننظر ٕاىل الرتكيبة املفرداتية للعنوان 
   !جتدg نتساءل ما ا¥ي يربط بني هذه النكرات الثالث غري حرف الواو؟

ٕان التساؤل املعنوي هو الرابط بني خزب وحشيش ومقر، لوجود عالقة الطبيعة   
ٔالن اخلزب يف ٔاص� من حشيش ذو بداية نباتية، وAنيا ) خزب وحشيش(لنباتية بيهنام ا

لوجود عالقة �خرضار بني لك من أالصل النبايت للخزب واحلشيش معا، يف حني ميكننا 
ومقر ٕاذ يطرح العنوان هبذه النكرات الثالث / ضبط تباين معنوي بني خزب وحشيش

حدهام سفيل وحيدده خزب وحشيش، وAنهيام علوي وحيدده أ : مسـتويني ٔاو فضاءين متباينني
  ".مقر"

من الطبيعي ٔان إالنسان هو الواسطة اليت تربط بني العاملني السفيل والعلوي، وهو    
قضية مخول ا.متع الرشيق " خزب وحشيش ومقر"ٔايضا القضية احملور ا¥ي يطرUا نص 

Âميكن ٔان تعمل عىل تعطيل قوامه العقلية  وانشغا¼ مبتع النفس ورغباهتا ممارسة لك وسـي
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يل ب عات ٕاىل القمر يمت فهيا انفصاهلم عن واقعهم الرديء ظنا مهنم ٔانه الس افتحملهم ولو لس
  .الوحيد للهروب من رداءة الواقع �ج�عي ويه ٔاوىل نقاط تقاطع العنوان والنص

        ::::""""املهرولوناملهرولوناملهرولوناملهرولون    """"::::العنوان الثالثالعنوان الثالثالعنوان الثالثالعنوان الثالث
الرتكيبية فٕاننا سـنعتين خالل حديثنا بضمري ميثل ٕاذا قرٔاg العنوان من الناحية   

  .املهرولون" مه"جامعة و ميثل فردا، ٕانه الضمري 
املهرولون عنوان معرفة وليس من العناوين النكرة لقد حظي بوجود ٔالف والم   

فة ويه تقتيض التعريف وعليه يصبح املهرولون فئة معروفة وليست جمهو³، كام ٕاهنا ص
غالبا وجود موصوف بقي يف طي الك�ن ومل يعلن عنه العنوان بل يه مرحÂ مت تأجيلها 

  .ليعتين به النص
ٕان املوصوف املؤجل هو احللقة املفرغة املمتدة بني العنوان والنص واليت ستشغل   

  .اه�م القارئ وتكون حمطة اه�م
، وقد جاء يف لسان العرب ٔان املهرولون صفة مستشفة من هرول هيرول هرو³  

ل ٔايضا الهرو³ إالرساع، اجلوهري، يامليش وقيل الهرو³ بعد العنق وق الهرو³ بني العدو و "
ٔا\ين مييش ٔاتيته "الهرو³ رضب من العدو وهو بني امليش والعدو ويف احلديث من 

رمحته، ، وهو كناية عن رسعة ٕاجابة هللا عز وجل، وقبول توبة العبد ولفظه و "هرو³
ل الهرو³ فوق امليش ودون اخلبب، واخلبب يالرجل هرو³ بني امليش والعدو وق هرول 

  .)18(" دون العدو
يبدو ٔاهنا تعين العجÂ من ٔاجل بلوغ غاية ما متثل الو4ني، إالجيايب والسليب   

  .واملهرولون مه ٔاولئك ال^ين يعجلون ببلوغ ٔامر ما ٕاما بدافع اضطراري ٔاو بدافع اختياري
) ركضنا، لهثنا، تسابقنا(لقد تكرر العنوان يف النص مبا يرادفه ثالث مرات   

  ).املهرولون(وجاءت لكها فاعل مجعا وهو نون املتلكم بدال عن هرولنا املشـتقة من 
بدل تكرار العنوان ومن العبارات اليت ورد فهيا ذكر العنوان مبا مياث� من أاللفاظ   

  .؟ وقد تكررت مرتني)20("ما تفيد الهرو³"مث عبارة  )19()ودخلنا يف زمان الهرو³(عبارة 
وقد تكرر العنوان عرب تقنية �سـتفهام �ستناكري املتبوع بتوضيح يفيض ٕاىل   
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ومرحÂ  1967حزيران "بعد نكسة يونيو " نتيجة نلخص مفهوم الهرو³ اليت حدثت 
اقع ر العربية اتسع اخلرق عىل النظمة الرتدي العريب بعد اجتياح ٕارسائيل لبريوت وختاذل االٔ 

وزادت حدة قصائد نزار قباين ضد الهوان العريب ا¥ي ٔاوصلنا ٕاىل مرحÂ الهرو³ للتطبيع 
مع ٕارسائيل رمغ اسـمترار احتاللها لبعض أالرايض العربية وممارسـهتا الوحشـية ضد الشعب 

تصادية، وختريب وخاصة القطاع، وما قامت به من فعل تدمريي للبىن �ق  )21(الفلسطيين
  .للبىن الفالحية، ومتزيق للبىن �ج�عية

        ":":":":هوامهوامهوامهوامشششش عىل دفرت النكسة  عىل دفرت النكسة  عىل دفرت النكسة  عىل دفرت النكسة : ": ": ": "العنوان الرابعالعنوان الرابعالعنوان الرابعالعنوان الرابع  
ٔاول ما نالحظه عىل مساحة العنوان أالدبية هو تقاطع الشعري والسـيايس   

الواقعي يف قالب ٕاحيايئ ترمزيي يستند ٕاىل ثالث عالمات تعد القلب النابض للعنوان، 
والثانية يف لفظة " هوامش"تمتثل العالمة أالوىل يف لفظة . أالساسـية ¼ويه اJعامات 

ويه عالمات متفاوتة يف حضورها السـميي ويف " النكسة"، والثالثة يف لفظة "اJفرت"
لقد اسـتطاع الشاعر ٔان يصوغ واقع الهزمية العربية املثبتة \رخييا يف مجÂ . عالقهتا Fلنص

مث يتبع ذ× بعرض فين للك . لهوامش واJفرت والنكسةا: شعرية تلخصها ثالث عالمات
  . ٔاسـباب الهزمية يف Fيق النص

حيرض العنوان يف لك مشاهد النص الشعرية حضورا قوx وخمتلفا؛ خمتلف الصيغ   
  : وأالساليب من مشهد الٓخر ويتجىل ذ× يف العبارات التالية

ٔاربع مرات يف املقطع أالول من  دال³ النفي الواردة يف بداية النص وقد تكررت - 1    
  . القصيدة

 :تذكرg لفظة النعي يف لك مرة بلك ما يقود يف سلوكنا ٕاىل الهزمية مثل قو¼ - 2    
  ...ٔانعي لمك              
   )22(هناية الفكر ا¥ي قاد ٕاىل الهزمية      

الهزمية  يتجىل مفهوم النكسة، ويه ٕاحدى مكوgت العنوان، من خالل مفردة -  3    
  .Fعتبار النكسة و4ا من ٔاوجه الهزمية

  .تعد النكسة ردة فعل طبيعية للك هزمية - 4    
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  :يتجىل العنوان يف النص من خالل �عرتاف الوارد يف النص خبسارة احلرب يقول 
   )23(ٕاذا خرسg احلرب، ال غرابة     
ٔادى ٕاىل �نتاكسة احلادة  ميثل هذا البيت �عرتاف بلك حاالت التقاعس العريب ا¥ي  

ٕاىل ما  –ويه دال³ سـمييائية ذات وزن  –" ال غرابة " ويشري بعبارة . يف ٔاوساط العرب
  : ييل
  .معاقبة ا¥ات ومساءلهتا -   
 ".خري ٔامة ٔاخرجت للناس " جg ا¥ات العربية ومعاتبهتا Fعتبارها  -   
اع الوحدة العربية ويه ٕاحدى متابعة �عرتاف بأشاكل المتزق ا¥ي ٔادى ٕاىل ضي -   

 .ٔاسـباب النكسة
لك هذه �عرتافات، دالئل سلبية ميكن حرصها يف بداية أالزمة لتأيت يف الطرف  تعدّ  

فالقصيدة ٕاذن مبنية عىل ٔاسس ثالثة ٔاولها . الثاين من القصيدة ا¥ي ميثل بداية احلل
  .العنوان وAنهيا بداية أالزمة وAلهثا بداية احلل

مع حا³ �عرتاف بصيغة إالجياب، ٔاما �عرتاف بصيغة إالجياب "الٓن ٕاىل الوقوف نأيت ا  
  :فميكن ٕاثباته اكالٓيت

  . )24(ؤانمت اجليل ا¥ي سـهيزم الهزمية : قو¼    
فالقصيدة ٕاذن مبنية بنظامني نظام سفيل متث� عالقة �عرتاف بلك ٔاسـباب الهزمية اليت 

يمتثل يف ميالد اجليل الغاضب الفوالذي، ويتقاطعان لكهيام ميثلها جيل الهزمية، ونظام ٔافقي 
جيل الهزمية وجيل التغيري يف زاوية اسرتاتيجية يه زاوية التفكري يف بناء مسـتقبل أالمة 

  .العربية وجتاوز احملنة وحتقيق الرxدة والنجاح
        : : : : بريدها ا¥ي ال يأبريدها ا¥ي ال يأبريدها ا¥ي ال يأبريدها ا¥ي ال يأيتيتيتيت: : : : العنوان اخلامسالعنوان اخلامسالعنوان اخلامسالعنوان اخلامس

و عنرص الزمن ٕاذ يرتاءى لنا ٔانه من زمن ٕان ٔاكرث ما ميزي مجÂ هذا العنوان ه
ٕانه زمن توقفت ثوانيه ودقائقه، ٕاذ ٕان متنjع . منتٍه من حيث حركية الفعل ودينامية أالحداث

الربيد عن الوصول ما هو ٕاال صورة من صور جتّيلِ احلركة الرصاعية احملتجبة خلف دال³ 
  : تني من حيث الرغبة والفعل العنوان إالجاملية ، فتظهر دوال العنوان حالتني متضاد
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  . الرغبة املسـترتة يف وصول الربيد وحتقق الوصال -ٔا 
د احلركة البطيئة، ويظهر ذ× يف أالبيات أالوىل  -ب  jعدم الرغبة يف وصول الربيد وتعم

 :من فاحتة النص
  تl اخلطاFت الكسو³ بيننا              
   )25(قطعا ٔان ت... خري لها ... خري لها             

تعد حركة الربيد البطيئة املتعمدة مسة من سامت فتور إالحساس Jى الطرف   
الثاين، ويتضح ذ× من خالل اللكامت اجلافة والقليÂ جدا اليت متّن هبا عليه، ونقرٔا ذ× 

  : من خالل وجود عالمات براقة مثل ما جاء يف البيت الثامن ، يقول
  ى ٕاين ٔالقرٔا ما كتبت فال ٔار        
  ) 26(والصقيع املفزعا ... ٕاال الربودة        
بنعهتام " الصقيع"وعالمة " الربودة"ٕان ٔابرز العالمات يف هذين البيتني هام عالمة   

املمتثل يف املفزع، كام ٔان ٔاول ما نالحظه عىل مسـتوى العالمتني الربودة والصقيع، وهو 
ٕالدFر ال إالقبال، وميكن متثيل تl تشالك معنوي رصحي ينF مبامطÂ احلبيبة ورغبهتا يف ا
  : املامطÂ وعدم الرغبة يف وصول الربيد Fخلطاطة التالية

  انعدام التجاوب =  جحرية إالحساس     
  توقف حدوث الفعل   انعدام إالحساس=    ال يأيت امليت ا¥ي ال يسمع  ... بريدها ا¥ي

  انعدام الرغبة             =الربودة والصقيع     
يوp الربيد املتوقف مببادرات سلبية صادرة عن الطرف الثاين تمتثل يف إالهامل   

  : والالمباالة، وفتور الشاعر ويظهر ذ× يف البيت التاسع ، يقول
  لن تتغريي ... جحرية إالحساس        
   )26(ٕاين ٔاخاطب ميتا لن يسمعا        
    

حساس، أالمر ا¥ي دفع Fلشاعر يتطابق توقف الزمن يف أالبيات الفارطة مع توقف االٕ 
ٕاىل ٔان مياثل يف هذا أالمر بني برودة ٕاحساسها وبني امليت وانقطاعه عن القيام عن لك 
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مثري يف احلياة، وتدخل لك هذه إالحياءات السـمييائية مضن حزي �نفالت اJاليل للعنوان 
  .ا¥ي يَْمثُل عىل مسـتوى املدلول

نا نالحظ انتشارا سـمييائيا للعنوان عىل مسـتوى ٔاما عن عالقة العنوان Fلنص فٕان   
  : مساحة Fيق النص حني يقول يف البيت السابع عرش

  هذا بريد، ٔام فتات عواطف ؟   
    )27(ٕاين خدعت ولن ٔاعود فأخدعا       

ما يالحظ عىل هذين البيتني هو التكرار اللفظي لبعض مفردات مجÂ العنوان يف 
ة احملور يف مجÂ العنوان لكها، وها يه تتكرر مرة ٔاخرى يف لكمة بريد والسـ� ٔاهنا اللكم

  :البيت الواحد والعرشين
   )28(ٔاg من هواك ومن بريدك متعب     

ٕان القصد من هذا التكرار هو ٕاثبات حا³ المتنjع والسري البطيء للربيد، ويه 
  .وتوقفه) زمن إالرسال ( صورة من صور تشّظي الزمن 
  : خامتة تفسريية للعنوان يقولٔاما خامتة النص فهـي 

  ٕاين ٔارحيك من عناء رسائل      
  وتصنjعا... اكنت نفاقا لكها     
  احلرف يف قليب تزيف دامئ      
   )29(واحلرف عندك ما تعدى إالصبعا     

Fلنظر ٕاىل مجÂ العنوان من حيث ظاهرها وFطهنا وFلنظر ٕاىل منت النص نسـتنتج        
منان ؛ زمن ميتطيه الربيد وهو زمن متوقف منتٍه، وزمن ميتطيه إالحساس ٔان زمن الربيد ز 

وهو ٔايضا زمن منتٍه بطريقة ٔاخرى، ٔانه زمن الصقيع اخلايل من حرارة إالحساس ولك ما 
  .ميتj ٕاىل هذا الزمن بصÂ ٕاىل احلياة، ٕانه زمن الصقيع

رسيعة  ٔاما ف� خيص حركية انتشار العنوان عرب مساحة النص، فهـي حركية
ص ٔاحداث النص، يف حني  وgجعة، وٕاذا ٔاردg ٔان خنلص ٕاىل نتيجة نقول بأن العنوان يلّخِ

  .ٔان النص ما هو ٕاال امتداد وانتشار تدرجيي وفعيل مجلÂ العنوان
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بعدما حققه العنوان من انتشار داليل ممزي عىل مسـتوى النص ميكن ٔان نعترب ٔان وظيفة 
فٕاذا Eء Fلعنوان بقصد الرشح ) املهرولون(الرشح يه ٔانسب الوظائف لعنوان 

  .والتوضيح يصبح النص امتدادا وانتشارا للعنوان

        : : : : ةةةةــــــــــــــــــــــــمتمتمتمتخاخاخاخا
  : مما تقدم ذكره ميكننا ٔان خنلص ٕاىل ما ييل

  .قراءة العنوان ٔامر رضوري ٕاذ ال ميكن ٕاقصاؤه سواء تعلق أالمر Fلشعر ٔاو Fلنرث -
سن استxر تلقيه وتلقي وظائفه، فهناك من حسن استxر العنوان ٔامر متوقف عىل ح  -

يقرٔاه مركزا عىل ٔابعاده املعرفية وعالقهتا Fلنص؛ ٕاذ تلخص بعض العناوين املنت وبعضها 
 xبلك ما هو ٔاسايس يف النص، وبعضها االٓخر يأيت تفسري pينوب عنه، وبعضها يو

لنص، وبعضها يأيت توضيحيا، ميكّنك من اخزتال الطريق أالجنع ٕاىل قلب املعىن داخل ا
  .انفعايل انتبايه ٔاو جاميل فين

معظم العناوين تأيت يف شلك عالمات مشحونة JFالالت الرتمزيية إالحيائية، ميكن ٔان  -
  .تظهر وتكشف معىن النص

غالبا ال ميكن للقارئ املمترن أن يسـتغين يف دراسـته للنص عن دراسة العنوان والبحث  -
  .ام ٔالن العالقة بيهنام تاكملية JFرجة أالوىليف طبيعة نظام العالقات بيهن

لقد تبني من خالل مجمل العناوين اليت حظيت JFراسة يف هذا املقال ٔاهنا   
  .اخلطاب الشعري صÂ بنصوصها حتمل بداخلها مفاتيحمرتبطة ارتباطا دالليا وثيق ال
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54. 
 .54املصدر نفسه، ص  .20
محمد ردوان، ٔارسار القصائد املمنوعة لشاعر احلب واحلرية، نزار قباين، دار الكتاب  .21

 .  92، ص 2004، 1العريب، دمشق، القاهرة، ط
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