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َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَِّتي أَْنعَْمَت َعلَيَّ ﴿

َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني 

اِلِحینَ    ﴾بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

  }19النمل{

  
 



 شكر و عرفان

 الشكر � عّز و جل على نعمه ، و فضله و إحسانه

 ومن أعظم النعم نعمة اإلسالم ببعثه لسيد

عليه الصالة و السالم األ�م  

 فتكاملت بنصحه األخالق و حسنت األ�م

ألستاذيت االمتنانألتوجه بكل عبارات الشكر و التقدير ،و   

نبيلة اليت كان هلا الفضل الكبري يف قيام املشرفة �وريريت  

 هذا البحث ،و بعثه إىل الوجود ، و على صربها اجلميل معي

 وسعة تفهمها ، و مسو تواضعها و على وقتها الثمني كذلك

 الذي أنفقته يف مساعي ، و توجيهي ، و تصويب أخطائي و هفوايت

ث و الباحثنيحفظها هللا و رعاها ، و  أدامها منارة تنري دروب البح  

  أشكر كل الذين ساعدوين على إجناز هذا البحثكما 

 من أساتذة قسم اآلداب و اللغة العربية

 األستاذ عبد القادر رحيم و األستاذ مجال مباركي

 الشكر هلم مجيعا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــةـــــدمـمق
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 أ 

كتشاف مزيد        ا يؤدي تطور إمكا�ت البحث النقدي يف شىت ا�االت الكتابية إىل إعادة          

كاملنهج و اآلليات السابقة  شافها �لوسائل تكا من العناصر اجلوهرية اليت مل يكن من املمكن 

و قد جاء النقد املعاصر يف األدب العريب و . ،و السياسي و التارخيي  االجتماعيالنفسي و 

  .الغريب بدراسات جديدة أ�رت تلك العناصر املظلمة يف ساحة النقد و وجهتها 

      �لعناصر احمليطة �لنص اهتمفقد . النص الشعري احلديث يف قمة التطور اونتيجة لذلك غد

   لقدمية من العنوان الرئيس ،العنوان الفرعي ، الغالف ، التقدمي   و كل اليت مهشتها الدراسات ا

حبيث قدمت للقارئ نصا جريئا منحته املفاتيح لفتح أبوابه املتعددة ، و إضاءة غرفه . هو مرئي  ما

منها تفتح  اليت حتمل العديد من األسئلة و) بعتبات النص ( املظلمة ، و هي ما أطلق عليها 

  .ئ و تغريه ،و هي أول ما يلفت أنظاره و متنح له رخصة العبور إىل دهاليز النصشهية القار 

و من هنا كان حبثي هذا كمحاولة لتعميق دراسة أثر العتبات يف النص األديب ، وما هلا من بصمة 

كتا�ت خارج أسوار ( عتبة الغالف و العنوان يف ديوان  انتباهيفقد شد  ،واضحة على صفحاته

للدخول إىل العتبات النصية يف هذا  امنه ناانطلق البداية اليتفكان " . ملليكة العاصمي ) "العامل 

ومن خالل هذا تولدت لنا جمموعة من األسئلة لتكون منطلق دراستنا ملوضوع البحث . ديوان ال

  : اآليتوهي ك

ما املقصود �لعتبات النصية ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما العالقة الرابطة بني خمتلف العتبات ؟  

هل هناك انسجام بني العناوين الداخلية و  ماهي الداللة اليت حيملها العنان الرئيس و الغالف؟

  ؟ ات و الدالالت اليت متكن القارئ الوصول إليهاما هي اإلحياءاملنت النصي ؟و 
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ا جاءت دراستنا هذه كمحاولة إسعاف العتبات من البقاء يف جمال التهميش ، متيقنني     من هن

على العتبة مثله مثل البناء الذي يفرض  شيءيف ذلك أنه البد أن تطأ أقدامنا أوال و قبل كل 

جماال خصبا " مليكة العاصمي"وقد كانت مدونة . علينا قبل دخوله وجوب املرور على عتبته 

يف دراستنا على املنهج السيميائي يف تتبع عناوين الديوان  اعتمد�حيث . ق هذه العتبات الستنطا

  .و يف تفسري العتبات األخرى و إبراز العالقة الرابطة بينهما 

  .و بناء على هذا سطر� خطة للبحث متثلت يف مقدمة يتلوها فصالن فخامتة 

ل على عنصرين األول مفهوم شتمعها ، و ا�لعتبات النصية و أنوا الفصل األول موسوما     

             املفهوم اللغوي( أنواع العتبة تطرقنا فيه إىل عتبة العنوان  أما العنصر الثاين متثل يف العتبة،

) تصديرال(و أنواع العنوان ، و وظائفه ، عتبة الغالف ، و كذلك عتبة التقدمي )   االصطالحيو 

) . كتا�ت خارج أسوار العامل ( لدراسة العتبات النصية يف ديوان  خصصناهف أما الفصل الثاين . 

العنوان و عالقته �لعتبات : و أشتمل  هو اآلخر على ثالثة عناصر أساسية ، فكان عنوان األول 

 الرتكيبية و الداللية       و عالقةالنصية األخرى ، قمنا فيه بدراسة العنوان الرئيس من حيث البنية 

أما العنصر املوايل فكان . هذا األخري �لغالف من حيث التشكيل و ألوان الغالف ، و الصورة 

ليكون . البنية الصوتية و الرتكيبية : نت النصي من حيث العناوين الداخلية و عالقتها �ملدراسة 

  ) . التصدير(العنصر األخري يف هذا الفصل داللة عتبة التقدمي 

  .ة حيث كانت حصيلة ألهم النتائج املتوصل إليها بعد دراستنا للموضوع و أ�ينا عملنا خبامت
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وقد استقى حبثنا مادته من جمموعة من املراجع اليت ساعدتنا يف االملام  �ملوضوع بكل جوانبه ،لعل 

لعبد احلق �لعابد ، و علم العنونة لعبد ) جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : أمهها 

و ...م و يف نظرية العنوان مغامرة �ويلية يف شؤون العتبة النصية خلالد حسني حسني القادر رحي

  .غريها من املراجع األخرى اليت كانت سببا يف شرح بعض املفاهيم الغامضة و امللتبسة 

و ممارستنا يف هذا ا�ال ،و ضيق  وقد واجهتنا يف إجناز حبثنا هذا صعو�ت منها قلة جتربتنا

  .الوقت

األخري أقول إن الكمال � عزّ  وجل وحده ، وما حبثي هذا سوى قراءة أخرى تضاف  ويف

فهو حماولة متواضعة لدراسة عتبات النص يف هذا الديوان ، فإن أصبت      .للقراءات السابقة 

فهذا بتوفيق هللا مث إىل األستاذة الفاضلة �وريريت نبيلة اليت كانت كرمية يف صربها ، و سخية    

، و هللا ويل  اجتهدتو إن أخطأت فحسيب أين حاولت و .  وقتها  و صادقة يف توجيهها يف

  .     التوفيق 
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 1-مفهوم العتبة:

 أي وثب  وتعتا�ً ا�ً بَ ا وعتِ أي المه وخاطبه، وفال� عتبً عتبة ٌ ا ومُ  ومعتبً ا�ً ا وعتَ عتبً  بَ عتَ  :لغة  -أ

خشبة الباب اليت يوطىء ، والعتبة عابُ شيئا أي ال يُ  عتبُ برجل ورفع األخرى، ويقال فالن ال يتَ 

  ).النص(أي أ�ا مثل عتبة البناء الذي يفرض علينا قبل دخوله املرور على عتبته ،  1. عليها

النقد األديب املعاصر، فهي  ,تعد العتبات النصية من أهم القضا� اليت يطرحها:إصطالحا -ب

ويف الوقت ذاته مفتاح مهم وإضاءة ما بداخله جديدة يلجأ إليها الناقد ملراودة آفاق النص آلية 

ولقد أصبحت تشكل اليوم . للكشف عن فنية النص اإلبداعي فهي أول ما يشد انتباه القارئ

 "جريار جينيت"فقد قدمه لنا . سواء يف بالد الغرب أم يف بالد� العربية حقال معرفيا قائما بذاته

G.Genette   املفاهيمية هلذا املصطلح،  بنية، والذي أوضح فيه ال1987عام " عتبات"يف كتابه

ما يصنع به النص من نفسه كتا� يفتح ذاته �ذه الصفحة على قرائه، وعموما على «: فهو

فاملصطلح وفق هذا ،2»)عتبات بصرية ولغوية(اجلمهور، أي ما حييط �لكتاب من سياج أوىل 

ن العناصر جينيت ميكن أن يتجسد مفهوما يف اجتماع وتضافر عدد مصور الذي يستعرضه تال

مصطلحات  ااملسيجة لبنية النص األصلي، وهي مصاحبة له، ومكملة ملعناه، لذلك أطلقت عليه

فتعترب بذلك مسرية ملعناه  ،)عتبات(فضال عن مصطلح  )املكمالت( و )مصاحبة للنص(مثل 

                                       
، ص 1972، اسطنبول، تركيا، 2، طاإلسالميةمصطفى، حامد عبد القادر واآلخرون، معجم الوسيط، املكتبة  إبراهيم -1

                                                                                                                      182ـ 181

علم السيمياء والعنوان يف النص األديب، حماضرات امللتقى الوطين األول للسيمياء والنص األديب، جامعة دمحم : بلقاسم دفة-2

  .41-40: ، ص2000نوفمرب  8-7بسكرة، اجلزائر، خيضر، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم األدب العريب، 
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ألنّه بدراستنا  1»فهي الّنص الذي يوازي الّنص األصلي، فال يعرف إال به ومن خالله«وداللته، 

للعتبات احمليطة �لنص واليت تشمل كال من العنوان، العنوان الداخلي، التصدير، الرسوم، نوع 

فهي «إخل، جند املداخل اليت جتعلنا منسك �خليوط األساسية واملبدئية للعمل األديب، ...الغالف

ه، وتدافع عنه ومتيزه عن كما أ�ا تسّيج النص وتسمي  اصر موجهة للقارئ يف قراءته للنصبذلك عن

  2.»غريه، وتعني موقعه يف جنسه كما أ�ا حتث القارئ على اقتنائه

�لــنص " يسنــدمحم ب"«، إذ يرتمجــه العتبــة صــطلحملوقــد قــدمت عــدة مصــطلحات كرتمجــة هلــذا 

" ســـعيد يقطـــني"�لـــنص احملـــاذ و" عبـــد العزيـــز شـــبل"�لتـــوازي النصـــي، و" خمتـــار حســـين"املـــوازي و

ـــــنص (« وإىل جانـــــب هـــــذه املصـــــطلحات جنـــــد ترمجـــــات أخـــــرى عديـــــدة3»�ملنـــــاص املناصصـــــة، وال

، فنجد يف اليو�نيـة )parataxe (وهذا يعود لتعدد دالالت اجلزء األول من املصطلح ) إخل...املؤطر

ومعــىن ). Parial, égal(ىن التشــبيه، واملماثــل، واملســاوي معــ: حاملــة لعــدة معــاين صــفةوالالتينيــة 

  4.»مبعىن حتاذي اجلمل بني بعضها البعض ،و املوازي واملساوي  الظهور والوضوح واملشا�ة 

          رج حتــــت ســــقف واحــــد أال وهــــو مفهــــوموعلــــى الــــرغم مــــن تعــــدد املصــــطلحات إال أ�ــــا تنــــد

  .العتبةمصطلح 

                                       

ة للعلوم، بريوت، ، منشورات دار االختالف، دار العربي)جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق �لعابد-1

  .43 ، ص2008، 1ط لبنان،

، 1اب العاملي، األردن، عمان، طلكتل اأسرار الكتابة اإلبداعية عبد الرمحان الربيعي والنص املتعدد، جدار : دمحم صابر عبيد-2

  .81 ص

  .43 ، صاملرجع نفسه:احلق �لعابد عبد-3

جامعة )أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري(جملة املخرب ،"ص املصاحب يف الرواية اجلزائريةاسرتاتيجية الن":نعيمة السعدية:ينظر-4

  .224، 223، ص 5، ع 2009اهلدى، بسكرة، اجلزائر، دمحم خيضر، كلية اآلداب واللغات، قسم األدب العريب، دار 
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  :أنواع العتبة-2

  .عتبة العنوان-2-1

  :و االصطالحي املفهوم اللغوي-2-1-1

  :لغة  –أ 

  )ي. ن. ع(و) ن. ن. ع(يف القواميس العربية ضمن مادتني ) عنوان( تندرج كلمة

عّن الشيء يَِعنُّ ويـَُعنُّ ُعُنوً�، َظهر أمامك، وَعنَّ يَِعنُّ َعنَّا وُعُنوً� واْعَنتَّ «: املادة األوىل عَننَ 

  :مبعىن

  :اعرتض وعرض ومنه قول امرئ القيس

  فـََعنَّ لََنا ِسْرٌب َكَأنَّ نَِعاَجهُ 

  واالعتناُن االعِرتَاُض، وكذلك العنُن من َعنَّ الشيء أي اعرتض

تُـُه لكــذا أي عرضــته لـه وصــرفته إليــه، وعـنَّ الكتــاب يعنُّــُه عن�ـا وعنـَّنَــهُ  كعْنونَــُه : وعنَـْنـُت الكتــاب وأعنَـنـْ

َونـُْتُه وعْلَونـُْتُه مبعىن واحد تُـُه تـَْعنيـٌة َعنَـْنُت الكتـاب تـَعْ : وقال اللحياين. ، مشتق من املعىنوعنـْ ِنينًـا وعنـَّيـْ

  1.»إذ عنونـَْتهُ 

                                       

.290، ص 3ن، جلسان العرب، دار صادر ، مادة عنّ : ابن منظور - 1  
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أبدلوا من إحدى النو�ت �ء، مسى عنوا� ألنه يعنُّ الكتاب مـن �حيتـه، وأصـله عنّـان، فلمـا  

كثرت النو�ت قلبت إحداها واوا، ومن قال علواُن الكتاب جعل النون الًما ألنه أخف وأظهر من 

َواً� حلاجِتِه، وأنشد: ُيَصرِّحُ ويقال للرجل الذي يَعرُض وال .النون   :قد َجَعَل َكَذا ُعنـْ

  1.»َويف جوِفها َصْمَعاُء حتكي الدَّواِهَيا***ونَعرُف يف ُعْنواِ�ا بعض حلنها

  )عنا: (املادة الثانية

ال ، وَعنَــْوُت الشـيء أخرجتـُه، قـَعنِت األرض �لنبات تعنو ُعنـًُوا وتـَْعـين أيضـا، وأعنَـْتـُه أْظَهَرتْـهُ «     

  :ذو الرمة

  .من الّرِْطب إّال يْبسها وهجريَُها***ومل يبَق �خلَْلَصاِء ِممَا َعَنْت به                    

  :وأنشد بيت املتنّخل اهلذيل

  تعنو ِمبَْحُزوِت له �ضجٌ                               

تعــين بقولــك أي مــن تقصــد، وقيــل معــىن قــول جربيــل  نال عنَـْيــُت فُــال� أي قصــدته، ومــويقــ

وَعنيــُت �لقــول كــذا أردُت، ومعــىن   .يـَْعنيــَك أي يقصــدك) يف حــديث الرقيــة(عليــه الصــالة والســالم 

  كــل الكـــالم ومعناتُـــُه ومْعنيَـتُـــُه مقصـــده، وعنـــوان الكتـــاب مشــتق فيمـــا ذكـــروا مـــن املعـــىن وفيـــه لغـــات

َوْنُت وَعنـَُّنتُ    .َعنـْ

  :َعْنوَن الكتاب وأعنَّه، وأنشد يونس :قال األخفش

                                       

  .294، 290لسان العرب، ، ص : ابن منظور-1



العتبات النصیة وأنواعھاالفصل األول                                                               

 

 

9 

 :ل أيضـــاوالعنـــوان مســـة الكتـــاب، وعنونَـــُه، وِعنَّـــاه كالمهـــا ومســـه �لعنـــوان وقـــا: قـــال ابـــن ســـيدة      

وقـال يف جبهتـه عنـوان مـن كثـرة السـجود؛ أي أثـر، حكـاه . والعنياُن مسة الكتـاب، وقـد َعنَـاُه وأعنـاهُ 

  :اللحياين وأنشده

  1.»َكرُكبة عنز من عنوز بين نصر***سجودهوأمشط عنواٌن له 

  .ذلك القصد واإلرادة املعرفة القدمية للعنوان

  2).َعَنَن وعَنا(واجلدول اآليت كفيل �ختزال هذه الدالالت يف املادتني 

  الداللة  )عنن(مادة 

  ظهر أمامك... عن الشيء يعن َعنَـًنا وعنو�

  اعرتض وعرض: اعنتَّ 

ُته لكذا أي عرضته لهعنَـْنُت الكتاب    وأعنَـنـْ

يقال للرجل الذي يعرض وال يصرح، قد جعل كذا وكذا عنوا� 

  حلاجته 

َونَه   عنا الكتاب تـَْعِنَيٌة َعنـْ

  والعنوان األثر

  كلما استدللت بشيء تظهره على غريه فهو عنوان له

  الظهور

  االعرتاض

  العرض

  التعريض وعدم التصريح

  العنونة

  األثر

  االستدالل

                                       

  .296، 295، ص لسان العرب: ابن منظور-1

  .34، ص 2000، 1سور�، ط عبد القادر رحيم، علم العنونة، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق،-2
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الظهــور و الــربوز مســة جنــدها يف العنــوان للفــت انتبــاه املتلقــي مــن أن نالحــظ مــن خــالل مــا ســبق    

فمعناهـا  اإلرادةأمـا .ال يتـأتى إال �خلـروج فلهمـا نفـس املعـىن إىل الـداخل فـالظهور  االستئنافاجل 

جعـــل القـــارئ يســـري وفـــق إلرادة العنـــوان و مقصـــديته ، و العنـــوان هـــو مســـة الكتـــاب فبـــه يعـــرف مـــا 

    .و مكثف �لدالالت اليت تسهم يف فهم النص بداخله فه

فقد أولت السيميائيات أمهية كربى له يف النصـوص األدبيـة، فهـو واحـد مـن  :اصطالحا-ب

، إنّـه مــن دون شـك العتبـة األظهــر واألقـوى، واألكثـر جــذ� النصـوص املوازيـة، و�ج عتبــات الكتابـة

فهــو واقعــة لغويــة تتموقــع علــى ختــوم الــنص، أو بعبــارة أدق علــى بوابــة الــنص لتــؤطر كيانــه « للقــارئ 

                                       

  .34، ص علم العنونة:عبد القادر رحيم -1

  الداللة  )عنا(مادة 

  أظهرته...َعنيْت األرض �لنبات، تعنو ُعنـُو�ا

  وعنوت الشيء أخرجته

  ومعىن كل كالم مقصده.... َعنَـْيُت فال� عنيا أي قصدته

  أردتُ : َعنيُت �لقول كذا

  مسة الكتاب: العنوان والعنيان

  أي أثر: يف جبهته عنوان من كثرة السجود

  الظهور

  اخلروج

  القصد

  اإلرادة

  السمة

  1األثر
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�عتبارهـا اختـزاال مضـغوطا حلركـة الـنص اإلبـداعي  1»الّلغوي والداليل، وتعلـق عنـه جلمهـوره واملتلقـي

أنّـه املفتـاح اإلجرائـي «ن مـن مقطـع لغـوي ال يتجـاوز اجلملـة عـادة، إذ على مساحة الصفحة واملكـو 

فهـو املوجــه األسـاس الــذي  2.»األول الـذي ميكـن مــن خاللـه الولـوج إىل عــامل الـنص وكشــف أسـراره

الـنص، والغايـة الـيت يريـدها فهـو املوجـه األكثـر أمهيـة بـني  مضـمونيسرتشد به القـارئ للكشـف عـن 

  .أدوات التوجيه النصي

العنـوان جمموعـة العالمـات اللسـانية «: بقوله) Leo Hoek(وقد عرفه الناقد الفرنسي ليوهوك 

مــن كلمــات ومجــل، وحــىت نصــوص، وقــد تظهــر علــى رأس الــنص لتــدل عليــه وتعنيــه، تشــري حملتــواه 

فهنــاك إذن ارتبــاط وثيــق بــني الــنص وعنوانــه يف أي عمــل  3.»، ولتجــذب مجهــوره املســتهدفالكلــي

يكـون العنـوان وحـده عـاجزا عـن دون الـنص مجاليا ودالليا، إذ  اآلخرهما يتكئ على إبداعي كل من

  جمموعة من الدالالت، فالتخلي عنه يكون النص يف خطر الـّذو�ن مـن النصـوص األخـرى  إنتاج

، فــالعنوان للكتــاب كاالســم للشــيء بــه يعــرف وبــه يتــداول يشــار بــه "الــرأس للجســد"فهــو مبثابــة « 

عليــه، ويســم كتابتــه، ويف الوقــت نفســه يســمه العنــوان �جيــاز يناســب البدايــة عالمــة إليــه، ويــدل بــه 

إذ يعـــد «فالعالقـــة بينهمـــا هـــي عالقـــة مؤسســـة  4.»ليســـت مـــن الكتـــاب جعلـــت، لكـــي تـــدل عليـــه

ظة حببل سري يربطهـا �لـنص حلظـة الكتابـة حل العنوان مؤسسة، إذن يعد العنوان مرسلة لغوية تتصل

                                       

للشاعر عبد هللا العشي، حماضرات امللتقى الوطين األول للسيمياء " مقام البوح"سيمياء العنوان يف ديوان : شادية شقروش-1

 8، 7العريب، بسكرة، اجلزائر، والنص األديب، منشورات جامعة دمحم خيضر، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم األدب 

  .81، ص 2000نوفمرب 

  .81أسرار الكتابة اإلبداعية عبد الرمحان الربيعي والنص املتعدد، ص : دمحم صابر عبيد-2

  .67، ص )جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق �لعابد-3

  .72، ص 2006، 3الدار البيضاء، املغرب، طدمحم مفتاح، دينامية النص املصاحب، املركز الثقايف العريب، -4
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ن للــنص مبثابــة الــّروح للجســد، نظــرا ملــا يتمتــع بــه العنــوان مــن خصــائص تعبرييــة، والقــراءة معــا، فتكــو 

إذ حيتــل الصــدارة يف فضــاء الــنص للعمــل  إســرتاتيجيةومجاليــة كبســاطة العبــارة وكثافــة الداللــة وأخــرى 

فال مناص لتخطيه وجتـاوزه حبكـم صـدارته واحـتالل املكانـة البـارزة علـى واجهـة الغـالف،  1.»األديب

يــتم تعريــف الــنص ومتييــزه عــن بقيــة النصــوص األخــرى، فــالعنوان أشــبه �هلويــة، ومــن هنــا جــاء و�ــذا 

فيهــا للفــت انتبــاه القــارئ  بــداعواإلاهتمــام الكتــاب يف اختيــار عنــاوين تتصــدر نصوصــهم، والتفــنن 

ولكـي يكـون احلـافز الـذي جيعلـه يغـوص يف أعمـاق الـنص، فكثـري مـن العنـاوين تكـون مبثابـة الشــرارة 

فإمـــا عشـــق «فالقـــارئ للعنـــوان تتولـــد لـــه انطباعـــات . واالجنـــذاب جتعلـــه يغـــرى �لقـــراءة، األوىل الـــيت

فكثري من الكتب جندها  2.»ينبجس وتقع لذة القراءة، وإما نكوص ليتسّيد اجلفاء مشهدية العالقة

ومن جهة  راء، واجلذببة، واليت ال تضفي أي نوع من اإلغأمهلت بسبب انتقاء العناوين غري املناس

أخــرى جنـــد جمموعـــة أخـــرى مـــن الكتـــب حظيــت �هتمـــام �لـــغ ألّن عناوينهـــا كانـــت منتقـــاة بطريقـــة 

  .جيدة وصائبة، عملت على إغراء القراء ولفت انتباههم

عبــارة عــن رســالة لغويــة تعــرف �ويــة «يف تعريفــه للعنــوان �نّــه اهلــادي مطــوي  فقــد ذهــب دمحم

ـــه بـــهالـــنص، وحتـــدد مضـــمونه، وجتـــذب القـــارئ إ ذلـــك أّن العنـــوان الـــذي جنـــده فـــوق  3»ليـــه، وتغوي

                                       

  .271سيمياء العنوان يف مقام البوح لعبد هللا العشي،، ص : شادية شقروش: ينظر-1

، )ط. د(، يف نظرية العنوان مغامرة �ويلية يف شؤون العتبة النصية، دار التكوين، دمشق، سور�، نيخالد حسني حس-2

  .77، ص 2007

مذكرة حبث لنيل شهادة املاجستري، ختصص أدب  -قايتيسنابل النيل لـ هدى م–العنوان يف ديوان سيميائية ، عامر رضا-3

  .33، ص 2007، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  ،جامعة دمحم خيضر،قسم األدب العريب، إشراف جاب هللا أمحد عريب،
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النصوص وعلى األغلفة ليس وجوده عبثا بل يؤدي دورا هاما يف التدليل، واإلغـراء، فهـو إذن بدايـة 

  .انطالق كل �ويل

بــل قــد يعتمــد املتلقــي «املعــىن املكثــف املوجــود داخــل الــنص، لكــن العنــوان ال يشــكل دائمــا 

علـــى فهـــم داللـــة العنـــوان أو قـــرائن أخـــرى خارجـــة عـــن العنـــوان نفســـه، علـــى عتبـــات موازيـــة تســـاعد 

خصوصــا عنــدما يكــون العنــوان قصــريا مــثال، أمــا عنــدما يكــون طــويال فيســاعد علــى توقــع املضــمون 

فالعتبـات األخـرى مـن غـالف، ولـون وغريهـا تسـاعد يف فهـم العنـوان وتكملـة معنــاه  1.»الـذي يتلـوه

  .واحد وهو بنية النص الداخلي فهي مكملة له وتنصب كلها يف حبر

  ) Les genres des titre(: أنواع العنوان-2-1-2

  :تتعدد العناوين بتعدد وظائفها، وأهم أنواع العناوين هي

وهـو أول مـا يواجـه القـارئ عنـد محلـه للكتـاب، يكـون خبـط  :)(le vrai titreالعنـوان احلقيقـي *

فـالعنوان يعلـن عـن طبيعـة «يعتـرب املـدخل الرئيسـي للـنص �رز ميكن القارئ من قراءته بسهولة، هلذا 

النص ومن مثة يعلن عن نوع القراءة اليت يتطلبها هذا الّنص، إنّـه البهـو الـذي نـدلف مـن خاللـه إىل 

  .ذه العتبة� ملرورىل داخله إال بعد افال ميكن الولوج إ 2.»النص

                                       

  .17، ص 1996، 1الرابطة، الدار البيضاء، املغرب، طعتبات الكتابة البنية والداللة، منشورات : عبد الفتاح احلجري-1

  .173، ص 1997، 1الشعر والتلقي، دار الشرق، عمان، األردن، ط: علي جعفر العالق-2
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لوماتيــة يف ذهنــه عنــد قراءتــه لــه إنّــه املقصــد األول ألنظــار املتلقــي؛ حيــث تشــكل لــه صــورة مع

 1.»فهــو حبــق بطاقـــة تعريــف متــنح الــنص هويتـــه«دراســته  وتبــني املوضــوع الــذي يتضــمن معاجلتـــه و

ليتفرد بواسطته عن غـريه مـن النصـوص األخـرى لـذلك فـإن الكاتـب جيـد صـعوبة يف صـياغة عنـاوين 

  .تليق �عماهلم اإلبداعية

الــــدال منــــه، إذ يعتــــرب أيضــــا العالمــــة الضــــامة  ة، واجلــــزءيــــســــلطة الــــنص وواجهــــة إعالم«فهــــو 

 2.»جلماليات املعجم والرتكيب والداللة، والصيغة الصرفية واملعىن النحوي والتصوير واإليقاع

لطــه حســني فكالمهــا ) أحاديــث(البــن خلــدون و) املقدمــة(ونضــرب مثــاال علــى ذلــك بعنــواين 

  .عنوان حقيقي هلذين الكتابني

الصفحة املوالية الـيت «مباشرة بعد العنوان احلقيقي ويف �يت  ووه :)Faux titre( العنوان املزيف*

  3.»إال على العنوان فحسب على حنو خمتصر عادة ال تشملتسمى صفحة العنوان اخلاطئ اليت 

يعكس هذا القول �ّن هذا النوع من العناوين جيـيء ترديـدا لـه ووظيفتـه �كيـد وتعزيـز العنـوان 

ويقــع غالبــا بــني الغــالف والصــفحة الداخليــة «نفس صــيغة العنــوان احلقيقــي، احلقيقــي، فهــو �يت بــ

                                       

، 3، 2العنوان يف النص اإلبداعي أمهيته وأنواعه، جملة الكلية لآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع: عبد القادر رحيم-1

  .10، ص 2001جامعة دمحم خيضر، جانفي  بسكرة، اجلزائر،

سيمياء العنوان يف رواية األسود يليق بك ألحالم مستغامني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف اآلداب : مدحية �حلبيب-2

  .27ص،2013،قسم األدب العريب،جامعة دمحم خيضر،، إشراف رضا معروفواللغة العربية، ختصص أدب حديث ومعاصر،

، جملة عامل الفكر، تصدر عن ا�لس الوطين )شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفر�ق: (اهلادي مطويدمحم -3

  .475، ص 1999، سبتمرب 1، ع28للثقافة والفنون واآلداب، الكويت م ج 
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وتعـىن لـه وظيفــة اسـتخالف العنــوان احلقيقـي إن ضـاعت صــفحة الغـالف أو أتلفــت وعلـى العكــس 

  .1»إذا ضاعت صفحة العنوان املزيف يبقى العنوان احلقيقي حامال هلوية املؤلف

أسـفل العنـوان احلقيقـي فيتفـرع ويتجـذر منـه، ينعتـه بعــض وجنـده  :)Sous-titre(العنـوان الفرعـي *

العنـوان اجلزئـي، والعنـوان املزيـف، «: وهو يتكون من ثالثة عناوين منهـا" �لثاين أو الثانوي"العلماء 

لـى تفسـري وتكملـة معـىن إذ تعمـل ع فهي ذات أمهية �لغـة يف الكتابـة اإلبداعيـة 2.»والعنوان اجلاري

حة الغـــالف والصـــفة األوىل بعـــده وجنـــده غالبـــا مـــا يكـــون داخـــل الكتـــاب، العنـــوان الرئيســـي يف صـــف

فرعيـا مطـوال هـو عنـوا� " مقدمـة"العنـوان احلقيقـي  إذ جنـد أسـفل«ومثال ذلك مقدمة ابـن خلـدون، 

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ�م العرب والعجـم والرببـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان (

فصــل يف البلــدان واألمصــار وســائر : (املباحــث والفصــول يف مــنت املقدمــة، حنــو، أو عنــاوين )األكــرب

  3.»)فصل يف أن الدول أقدم من املدن واألمصار-العمران

، وهــــو "�لعنـــوان الشــــكلي"وميكــــن أن نســـميه أيضــــا  : )Qualificatif titre(عي نــــو العنـــوان ال*

أو اإلبـداعي وجنسـه عـن �قـي األجنـاس  مييز لنا العمـل األديب،«عنوان �يت أسفل العنوان احلقيقي 

  .إخل...أي من حيث هو رواية، أو قصة، أو شعر، أو مسرحية 4»األدبية األخرى

                                       

50علم العنونة ،ص :عبد القادر رحيم -
1
  

  .457، ص )ق فيما هو فر�قشعرية عنوان كتاب الساق على السا(دمحم اهلادي مطوي-2

  .51علم العنونة، ص : عبد القادر رحيم-3

  .51العنوان يف النص اإلبداعي أمهيته وأنواعه، ص: عبد القادر رحيم-4
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الصـفحة أو يف  وهو العنـوان الفرعـي املطبـوع يف أعلـى : )Le titre courant( العنوان التجاري*

  .أسفلها

وجنــــده يف ا�ــــالت األســــبوعية والشــــهرية  1،»عمليــــة تفكــــري للعنــــوان يف كــــل صــــفحة«هــــو أيضــــا و  

وغريهــا، والــيت يســتعمل عنوا�ــا كــأداة يســوق هلــا املنــتج األديب، فعنوا�ــا يغــري املتلقــي وحيفــزه علــى 

  .شرائه فله إذن أبعاد جتارية

أنواعـــه يبقــى مضـــمنا بعالمــات ســـيميولوجية دالـــة  خـــتالفاوممــا ال شـــك فيــه أن العنـــوان مــع 

  2.»انسجام النص وفهم ما غمض منهمعرفة تضبط «تقدم لنا 

طبيعـة الـنص، ونـوع القـراءة : فبهذا التصور ميكن القول إن العنوان يعلن عن شيئني اثنني، مها

  ).النص(اليت تناسبه 

  Les fonctions de titre): (وظائف العنوان-2-1-3

األديب  آخـــر، كمـــا أن نـــوع اجلـــنس إىلنـــوع أديب  نإّن وظـــائف العنـــوان يف أمهيتهـــا تتبـــاين مـــ

، فاألحباث أكدت أن للعنـوان وظـائف يصـعب حصـرها لتعـدد أمناطـه خيتصر أو يولد وظائف معينة

خمتلفــة ويعــربون عــن وجهــات  صــادرفهــو ينــتج مــن أصــناف شــىت مــن املبــدعني الــذين يســتقون مــن م

فهو يسمي أجناسا أدبية كثرية ومتنوعة، فإذا كان العنـوان يف الدراسـات العلميـة يقـوم . نظر متفاوتة

  .أساسا على التعيني فإن األمر خيتلف متاما �لنسبة للنصوص اإلبداعية نثرا كانت أم شعرا

                                       

  .32، ص )لبوح للشاعر عبد هللا العشيمقام ا(سيمياء اخلطاب الشعري يف ديوان : شادية شقروش-1

  .57 ص ،1990، 2املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط دمحم مفتاح، دينامية النص، تنظري وإجياز،-2
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    والنص العنوانوذلك ألن العالقة بني  والتواصل إىل وظائفه ليس �ألمر اليسري يف جمال اإلبداع،«

 الـيت بضـبط جمموعـة مـن الوظـائفمـن الدارسـني الـذين قـاموا  "رومـان جاكبسـون"يعـد1»معقدة جدا

الوظيفيـــــة اإلفهاميـــــة، التعبرييـــــة، الشـــــعرية، التأثرييـــــة «تتجـــــه حنـــــو عناصـــــر التواصـــــل الّلغـــــوي، وهـــــي 

استخالصـــها منفـــردة أو جمتمعــة مـــن عنـــوان الـــنص ، وهـــذه الوظــائف ميكـــن 2»االتصــالية، امليتالغويـــة

  :�عتباره كالما أو رسالة أدبية، وهي

فالشعر امللحمي «تركز على موضوع الرسالة فهي وظيفة موضوعية  :أو املرجعية اإلحيائيةالوظيفة *

  3.»مثال، املركز على ضمري الغائب ينتج ا�ال بشكل أقرب أمام الوظيفة املرجعية

ـــةالوظيفـــة االنف* : حتـــدد العالقـــة بـــني املرســـل والرســـالة وحتمـــل جمموعـــة مـــن االنفعـــاالت مثـــل :عالي

ـــــــــــــة« ـــــــــــــائي املوجـــــــــــــه حنـــــــــــــو املـــــــــــــتكلم، شـــــــــــــديد االرتبـــــــــــــاط �لوظيفـــــــــــــة االنفعالي                         4.»الشـــــــــــــعر الغن

   .هي اليت حتدد العالقة بني الرسالة وذا�ا بتحقق االنز�ح :الوظيفة الشعرية*

       .�ـــــدف إىل تثبيـــــت و�كيـــــد التواصـــــل واســـــتمرارية اإلبـــــداع :التوصـــــيلية أو االتصـــــاليةالوظيفـــــة *

واهلـدف «�دف إىل تفكيك الشفرة اللغويـة بعـد تنسـيقها مـن طـرف املرسـل،  :امليتالغويةالوظيفة *

  1.»من التنسيق هو وصف الرسالة و�ويلها

                                       

  .62ص ، هدى ميقايت : سيميائية العنوان يف ديوان سنابل النيل لـ: عامر رضا-1

مجاليات العنوان مقاربة يف خطاب حممود درويش الشعري، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، : جاسم دمحم جاسم-2

  .95ص  ،2012، 1األردن، ط

  .50، ص 2001، 1سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط: بسام قطوس-3

  .50، ص  نفسهاملرجع  :بسام قطوس-4
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وظــائف  جينيــت بــني أربــع ار، فقــد ميــز جــري وقــد أضــيفت إىل هــذه الوظــائف وظــائف أخــرى

  :للعنوان هي

تعـرف للقــارئ «وهــي الـيت تعـني الكتــاب، و :)La fonction dénotative(الوظيفـة التعيينيــة *

، فهــي وظيفــة التســمية ويف هــذا الصــدد يقــول 2»بكــل دقــة، و�قــل مــا ميكــن مــن احتمــاالت اللــبس

أي تعيينــه قــدر املســتطاع  العنــوان معــروف متامــا هــو اســم الكتــاب، بــل يفيــد يف تســميته«: جينيــت

دون اخلــوف مــن الوقــوع يف االلتبــاس، ولــوال هــذه التســمية وهــذا التعيــني ألصــبح قــرين النســيان، ومل 

ذن يســهم يف حتديــد هويــة فهــو إ 3»نســتطع قراءتــه أو التحــاور معــه ألنــه بكــل بســاطة جمهــول اهلويــة

إىل جنســه، لــذلك جنــدها مــن أكثــر الوظــائف شــيوعا وانتشــارا، فــال خيلــو أي عنــوان  واإلشــارةالــنص 

  .منها، ومن خالهلا يستطيع الكاتب التمييز بني مؤلف ومؤلف آخر

عنـــد ) Appellative(اســـتدعائية «: جنــد بعـــض النقــاد يســـتعملون تســـميات أخــرى هلـــا مثــل

، ومتييزيـــــــــــــــة )Mittrand(عنـــــــــــــــد ميـــــــــــــــرتان  )Denominative(، وتســـــــــــــــمويةGrevel)(جريفـــــــــــــــل 

)Destinative ( عنــد غلودينشـــتاير)Glodestein( وبومارشـــيه وآل ،)Boumarchais et al (

وهـــي كلهــا تصـــب يف �ـــر  Kanaorowies(«4(عنـــد كــانتورو ويكـــس ) Refrencielle(ومرجعيــة 

                                                                                                                    

  .101، ص 1997، مارس 3، ع 25سيموطيقا العنوان، جملة عامل الفكر، الكويت، مج : محيداويمجيل -1

  .86، ص )من النص إىل املناص "جريار جينيت"(عبد احلق �لعابد، عتبات -2

  .106نظرية العنوان، مغامرة �ويلية يف شؤون العتبة النصية، ص : نيخالد حسني حس-3

املاجستري يف األدب ة العنوان يف شعر مصطفى دمحم الغماري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة يسيميائ :د القادر رحيمعب-4

، 2005/ 2004كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  خيضر،قسم األدب العريب،جامعة دمحم  ، إشراف صاحل مفقودة اجلزائري،

  34ص
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ال التعيينيـــة والتعريفيـــة، فهـــي الوظيفـــة الوحيـــدة اإللزاميـــة والضـــرورية إال أ�ـــا واحـــد أال وهـــو الوظيفـــة 

  .عن �قي الوظائف فهي دائمة تنفصل

تســـمى أيضـــا الوظيفـــة اللغويـــة الواصـــفة  :)La fonction descriptive(الوظيفـــة الوصـــفية *

)Metolinguistique(  براغماتيــة إذ يســعى العنــوان عربهــا إىل حتقيــق أكــرب مردوديــة «وهــي وظيفــة

 داتتكون مسؤولة عن االنتقـا«وبذلك  ، فهي تعد وصفا مباشرا حملتوى النص أو جزء منه1»ممكنة

س به من املبدعني واملنظرين الذين أبدوا دوما انزعاجهم أمام جه للعنوان والصادرة عن عدد ال �املو 

وهلــا  2»ذي ميارســه العنــوان عنــد تلقــي الــنص بفعــل خاصــيته التثقيفيــة املوجهــة إىل القــارئالتــأثري الــ

عالمـات، وحسـب ب اختياره للجعله هلا مبهمة وذلك حسجانب إجيايب يتمثل يف حرية املرسل يف 

وهلـذه الوظيفـة مسـميات . يكون غالبا افرتاضيا حول حوافز املرسل �ويلليه من ما يقوم به املرسل إ

  : عديدة نذكر منها

عنـد كونتـورو ويكـس )Semantique(وداللية )Bokobza(عند بوخبزة ) Enoncialive(تلفظية «

)Con torowicz(وتلخيصـية ،)Abreviaitive ( عنـد غولدشـتاين)Gool denstein( ، ويسـميها

  .إذن فهي مهمة يف عملية التواصل Dexriptive («3(جينيت وصفية 

وهــي أشــد ارتباطــا :)La Fonction connotative attachée(الوظيفــة الدالليــة اإلحيائيــة *

�لوظيفة الوصفية، أراد الكاتب هذا أم مل يرد، فال يستطيع التخلي عنهـا، ذلـك أ�ـا تتضـمن بعـض 

                                       

  .34سيمياء العنوان، ص : عبد القادر رحيم-1

  .101، ص املرجع نفسه:غبد القادر رحيم-2

  .57، ص سيمياء العنوان :عبد القدر رحيم -3
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منهــا  ال منــاصإنّــه  هــذه الوظيفــة«): Genette(آراء الكتــاب وتــوجههم يف الــنص، يقــول جينيــت 

أي ملفوظ بعامة له طريقته يف الوجود، وإن شئنا أسلوبه، األقل بسـاطة، فـإن  ألن العنوان مثله مثل

الداللـــة الضـــمنية فيـــه تكـــون أيضـــا بســـيطة وزهيـــدة، وملـــا كـــان مـــن املبالغـــة أن تســـمي وظيفـــة دالليـــة 

 شــك أن األجـــدر عندئـــذ أن نتحــدث عـــن قيمـــة ضــمنية هـــي غــري مقصـــودة مـــن املؤلــف دائمـــا فـــال

  1.»ضمنية أو مصاحبة

املؤلـف  قـراءة الـنص، فعـل اسـتكمالمن أجل مدلوال  �لضرورةداال يستدعي  يتجلى فالعنوان

  .أن تكون له تراكيب لغوية بسيطة وتوحي وتلمح عن املعىن املوجود يف ثنا� النص وعمقه

فهـي «الوظائف املهمة للعنوان،  من  تعداليت  :)la fonction deductive(الوظيفة اإلغرائية  *

، لـذلك تســمى �لوظيفـة االشــهارية 2»شــهارية لكيـان الــنصاة الـيت يكــون العنـوان فيهــا الفتـة الوظيفـ

دهشـة  أّ�ـااألوىل علـى العنـوان، فتكشـف بعـد قليـل  اإلطاللـةأحيـا� تعانقـه الدهشـة منـذ «فالقارئ 

حنــو التجديــد وابتكــار لغــة، بداعيــة ترنــو فنيــة ومجاليــة، وإيف حملهــا، مــن حيــث هــي تركــز علــى أســس 

وإيقـــاع، وصـــورة، وحساســـية فنيـــة، ويف أحيـــان كثـــرية تـــرى أن الدهشـــة كانـــت مفتعلـــة ال تســـتند إىل 

قـي ونفسـيته وعليه فالكاتب �خذ بعني االعتبار ذوق املتل 3.»أساس فين أو قيمة مجالية أو إبداعية

مــع أّن هنـاك عوامــل . وخيلــق لديـه الرغبــة ليقتنيهـا ويقرأهـا هليسـتمييف اختيـاره لعنـاوين مؤلفاتــه لكـي 

املشــروع يف القــراءة دون  -فتغــري املــزاج«ذاتيــة وخارجيــة ميكــن هلــا أن تفشــل مشــروع القــراءة وحتبطــه 

                                       

  .57، ص سيمياء العنوان:عبد القادر رحيم-1

  .272العنوان يف ديوان مقام البوح للشاعر عبد هللا العشي، ص ، سيمياء ششادية شقرو  -2

  .61-60 سيمياء العنوان، ص: بسام قطوس-3
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التـــأثر  -وجـــود الرغبـــةوجـــود مشـــاغل أخـــرى تلهـــي عـــن القـــراءة رغـــم  -إمتامهـــا بســـبب خيبـــة التوقـــع

  1.»�حكام القراء والنقاد الذين سبق هلم قراءة الكتاب

علــى أولئــك الــذين يلهثــون وراء العنــاوين الر�نــة والطنانــة ) Jhon Barth(ويــرد جــون �رت 

 فـــأن يكـــون الكتـــاب أغـــرى مـــن عنوانـــه«دون الـــوعي جبماليتهـــا، والـــيت تكـــون يف الغالـــب بـــال معـــىن 

  . 2»العنوان أغرى من كتابهأحسن من أن يكون 

إىل  اإلشــارةواملـتلخص يف  )Genette(وجنـد �ن حتديـد ليوهـوك الخيـرج عمــا قـال بـه جينيـت 

اء املهتمـني �لعنـوان جنـد احملتوى وتعيني واإلغواء واإلغراء، وهناك وظائف أخرى أوردها بعض العلمـ

 .)Barthes(، و�رت )Joulia Kristiva(وجوليـا كريسـتيفا ) H. Metrand(هنـري ميـرتان بيـنهم 

حبيـــث ال ختـــرج هـــذه الوظـــائف يف معظمهـــا عـــن وظيفـــة اإلعـــالن عـــن احملتـــوى، ووظيفـــة التجنـــيس 

وظيفــــــة و الوظيفــــــة التناصــــــية، و ، )إخل... تكشــــــف عــــــن اجلــــــنس األديب، قصــــــة، مســــــرحية، روايــــــة(

الوظيفـــة و وظيفـــة احلـــث، و كـــذا وظيفـــة االســـتحالة، و وظيفـــة اإلحالـــة ،و التخصـــيص والتحديـــد، 

  3.»التأسيسية، والوظيفة االنفعالية، والوظيفة االختزالية، والوظيفة التكثيفية

وبـــذلك تكـــون العنـــاوين منطلقـــات ضـــرورية للقـــراءة �لنظـــر إىل الوظـــائف الـــيت يؤديهـــا ليكـــون 

  .العنونة �ألساس هو الربط بني املؤلف والقارئ هدف

                                       

  .102-101خالد حسني حسني، يف نظرية العنوان مغامرة �ويلية يف شؤون العتبة النصية، ص -1

  .173، ص 1997، 1ن، طوالتلقي، دار الشرق، عمان، األرد الشعر: نعيمة سعدية-2

  .61على العنونة، ص : عبد القادر رحيم-3
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 :�لعتبات النصية األخرىالعنوان الرئيس وعالقته  2-1-4

تعــد الســيمياء مــن املنــاهج النقديــة املعاصــرة الــيت اهتمــت بدراســة العنــوان حيــث اعتربتــه نظامــا       

ميثـــل أعلـــى إقتصـــاد لغـــوي «إذ تنبـــع ســـيميائيته يف أنـــه ... ســـيميائيا ذا أبعـــاد دالليـــة ورمزيـــة وأيقونيـــة

رئ بتتبع داللتـه مـن التـأويالت الـيت ينتجهـا، ، فهي تغري القا1»ممكن يوازي أعلى فعالية تلق ممكنة

  .وهو يشكل أول إتصال بني املرسل واملتلقي

متلكــه مبجموعــة شــروط   «وجنـد أن أول مــا إهتمــت بــه الصــحافة هــو دقـة العنــوان ونفــاذه مبعــىن     

منها االختصار والوضوح، مث االشتمال أي تكثيف املعىن يف كلمات معـدودة يضـفي التشـويق وهـو 

  2.»أساسي لتحرير النص من العزلة ومتتيعه بقراء يسامهون يف إنتاج معناهشيء 

فهـو ميثــل إســرتاتيجية مهمــة يف الشـعر احلــديث ويــرتبط �لعتبــات النصـية يف أ�ــا كلهــا تــؤدي 

دورا واحدا، تتحدث عن النص وتضيء جهاته الغامضة وتكمن أمهيتهـا كـذلك يف كـون قـراءة املـنت 

النصــوص، فــال نســتطيع الــدخول إىل عمــارة الــنص قبــل املــرور بعتبتهـــا    تصــري مشــروطة بقــراءة هــذه

فلــم تعــد عتبــة العنــوان مكمــال إضــافيا جمــردا يوضــع كيــف مــا أُتفــق مــن دون شــروط، فالدراســات «

النقدية املعاصرة كشفت عن قيمة هذه العتبة ضمن شبكة عتبـات ومصـاحبات نصـية أخـرى تعمـل 

   اره ودالالته اخلفيةيث تضيء أغو ، حب3»يف السياق ذاته

                                       

  .6بسام قطوس، سيمياء العنوان، ص -1

  .88، ص 1992، 46، جملة الكرمل، ع )اسرتاتيجية العنونة(حليفي شعيب، النص املوازي للرواية -2

العالمات الشعرية، قراءة يف نقد�ت القصيدة اجلديدة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، د ط  ،دمحم صابر عبيد ،ينظر-3

  .43، ص 2010
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  :عتبة الغالف-2-2

يعد الغالف اخلارجي ألي عمل إبداعي مكتوب أو عتبة مفتوحة الدالالت والتـأويالت الـيت 

تصادف احمللل السيميائي واملؤدية للولوج يف البطانة اللغوية املسترتة يف الصفحات وراءه، فهـي متثـل 

  .شفراته وحيل رموزه ودالالتهاجلزء اخلفي الذي يتماشى مع املضمون، فيفكك 

كــل مــا جيعــل مــن الــنص كتــا� يفــتح نفســه علــى «)Genette(فهــو علــى حــد تعبــري جينيــت 

لنا دخحيـــث تـــ 1»قرائـــه، وبصـــفة عامـــة علـــى مجهـــوره، فهـــو أكثـــر مـــن جـــدار ذي حـــدود متماســـكة

نــيس الصـورة، اللـون، التج: عالقــات الـنص بغـريه مــن النصـوص املصـاحبة لــه«إشـاراته إىل اكتشـاف 

تعمل كلها بشكل متناغم ومرتابط ومتكامل لتقدم لنا لوحة فنيـة تعـرض نفسـها علـى و  2»نوع اخلط

فـالغالف  «وهذا مـا جيعـل املتلقـي يعجـب �ـا ،من الواجهة قالبا يعكس قلب العملالقارئ فتجعل 

طبـــاعي تعاقـــدي، إن تتـــداخل يف تشـــكيله رغبتـــان متـــآزر�ن متثـــل كـــل منهمـــا ســـلطة يـــرتبط مبـــا هـــو 

 3»الناشر وسلطة الكاتب، كما تدالن على االختيار الشكلي واجلمايل يف عمليات إخراج الكتـاب

الثانيـــة أمـــا الصـــفحة . �لنســـبة إىل الصـــفحة األوىل  هـــذا بـــاه املتلقـــي وتغريـــهبصـــورة جيـــدة تلفـــت انت

ا صــــامتتني، وهنــــاك ، حيــــث جنــــدمهتني الــــداخلي تنيلصــــفح�كــــذلك،   املســــمات«الثالثــــة للغــــالف و 

  .استثناء جنده فيما خيص ا�االت

                                       

  .44، ص )جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق �لعابد-1

  .172، ص 2003، 1اإلبداع يف الكتابة واهلوية، دار الطليعة اجلديدة، دمشق، سور�، ط: عبد الكرمي اجلبوري-2

، 11، ص 2004، 1الصورة الشعرية أسئلة ذات قراءة يف شعر حسن جنمي، دار الثقافة، الر�ط، ط: عبد القادر الغزايل-3

12.  
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ميكـن عامـة  ، وللكتـاب و سـرتاتيجية للغـالف خاصـةالأما الصفحة الرابعة، فهي من بني األمكنـة ا

  :أن جند فيها

      .تذكري �سم املؤلف وعنوان الكتاب -   

  .كلمة الناشر-   

  كما جند ذكر بعض اعمال الكتاب  -   

  ...ار النشر نفسهاذكر بعض الكتب املنشورة يف د -   

  ة للتطــور تكمــللكتــاب بعــد الغــالف حم ةاملناصــيأمــا جــالدة الكتــاب، فهــي مضــاعفة للرســالة 

 داللـة املناصـية، هلـذاالالذي عرفته الطباعة اليوم، فهي من بني املالحق املهمـة للعنـوان تكشـف عـن 

 اإلشـهار(اللغـوي النشـري القارئ لترتك ا�ـال لعناصـر الـنص  نتباهاكانت وظيفتها األساسية جلب 

  1.»لتؤدي دورها التداويل جللب انتباه القراء...) املالحق الثقافية لدور النشر

أيقــــو� علمانيــــا يــــوحي بكثــــري مــــن الــــدالالت ) الوحــــدات املصــــاحبة للغــــالف(وتعــــد مجيعهــــا 

ئ وتعمل بشكل متكامل متناغم، لتشكيل لوحة فنية مجاليـة تعـرض نفسـها علـى القـار «واإلحياءات 

املبـــدع ومتـــارس عليـــه ســـلطتها يف اإلغـــراء واإلغـــواء ليتســـىن هلـــا إ�رة التشـــويش علـــى هـــذا التلقـــي، أو 

  2.»تكوين املؤشر الدال على األبعاد اإلحيائية للعمل اإلبداعي

                                       

  .47، ص )جريار جينيت من النص إىل املناص(عتبات : عبد احلق �لعابد-1

  .226يعود إىل مقامه الزكي للطاهر وطار، ص اسرتاتيجية النص املصاحب يف رواية الويل الطاهر : نعيمة سعدية: ينظر-2
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فالقارئ يستعني �لعناصر السيميائية املوجودة على واجهة الغالف للولـوج يف البطانـة اللغويـة 

مبنزلة الوجه من اجلسد إذ هو الفضـاء الـذي تتمظهـر «د الغالف من الكتاب  للنص، وميكن أن نع

فيـــه املالمـــح البـــارزة والقســـمات والســـمات، فهـــو الباحـــث األول علـــى اســـتحداث اخلطـــوة واإلقبـــال 

ــــده وإخراجــــه علــــى وجــــه  ــــة بتجوي ــــذلك فــــإن العناي ــــة احلواإلعــــراض، ل ســــن مــــن اإلجــــراءات اجلمالي

لكاتب يف حنـت غالفـه مبـا يناسـب نصـه ويفـتح آفاقـا دالليـة لـه، ومتثـل اليت يستعملها ا 1»والضرورية

فضــاء التخيلــي الــذي جيعلنــا مــرتبطني مبــا هــو البقــوة التمظهــر البصــري أمــام املتلقــي، فهــي ختلــق لنــا 

  .موجود داخل النص

                                       

  .12، 11الصورة الشعرية وأسئلة ذات قراءة يف شعر حسن جنمي، ص : عبد القادر الغزايل-1
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:)التقدمي(عتبة التصدير  2-3  

...) املـــدخل، التصـــديراالســـتهالل، التقـــدمي، االفتتـــاح، (لقـــد تعـــددت تســـميات هـــذه العتبـــة 

وهي متثل استباقا دالليا هلوية الكيان النصي الذي تتصدره فهي عتبة دعوية، وقـد اهـتم �ـا القـدماء 

بغـــي ني «" :القـــزويين"قـــدمون أ�قــة الكـــالم كمـــا يقــول ملـــا هلــا مـــن أمهيـــة، ففيهــا يـــرى األ واملعاصــرون

لفظا واحسن سبكا، وأصح معىن يف ثالث مواضع من كالمه حىت تكون أعذب  يتأنقللمتكلم أن 

  1.»وأحسنه ما يناسب املقصود، ويسمى براعة االستهالل(...) االبتداء أحدها 

إ�ا عتبة مفتاحيـة، فهـي اإلشـارة اهلامـة يف توجيـه سـهم القـراءة حنـو مـنت الـنص، فيعـرف علـى 

  2.»الكتاب أو يف جزء منه رأساقتباس يتموضع عامة على «أنّه 

مشحونة �لكثافة اللغوية الداللية تلخص فكرة املؤلف  سرتاتيجيةاأو هي فكرة لكتاب وعتبة 

توحي برفعة الشأن ،و سواء كانت له أو لغريه، و�يكل مراحل منو أعضاء الكتابة داخل جسد النص

ييين، ممـا ال يبقيهـا جمـرد عنصـر تـز . فال حيظى بصدر الكتاب أو النص إال مـا كـان ذا أمهيـة،واملكانة 

وال ضر� من احللي يتشح به صدر النص كما القالئـد تتـربج �ـا  يؤتى به لتحليل الكالم وتوشيته،«

القــــول، الغــــواين، وإمنــــا هــــي كاملصــــابيح املتدليــــة يف ســــقف الكــــالم يهتــــدي �ــــا الســــائر يف مســــالك 

                                       

1- http// www. Startimes. Com/ Td faspx?T: 128488648/12/2/2015 13:47. عتبات  :دمحم إسماعیل   

  .107، ص )النص إىل املناصجريار جينيت من (عتبات : عبد احلق �لعابد-2
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كاملفـاتيح املعلقـة علـى أيضـا   يومهالكه يبـدد �ـا ظلمـة املعـىن، ويعـرب �ـا دروب الفهـم والتأويـل، وهـ

  1.»جدار النص تنفك �ا مغالق الداللة وتنحل �ا عقد اخلطاب

، ومفصحة عن طبيعتـه، فيقـدم لنـا 2»طبيعة تلخيصية اتذ«فهي ملخصة ملعىن النص، ألّ�ا 

والـيت ال ختتلـف كثـريا عـن أمهيـة إّ�ا عتبة نصية حتـيط �لـنص  ،أي لقراءته ؛آليات مسبقة هلذا النص

يتصــدر الكتــاب وحــني  حبيــثإخل غالبــا مــا تكــون يف بدايــة العمــل األديب، ...لعنــوان والغــالفعتبــة ا

 فيطلــق ريخــاألتكــون فاحتــة، وحــني تقــع يف الوســط تكــون شــاهدا، أّمــا وقوعهــا يف تــه تكــون يف بداي

  .عليها تذييل أو ملحق

  :وظائف للتصدير وهي وقد حدد جريار جينيت أربع

تكون قطعية ومرة أخرى توضيحية و وهي وظيفة تعليقية، : األوىل) العنوانعلى (وظيفة التعليق *

 .ومن هنا فهي ال تربر النص ولكن تربر العنوان

ــ :الثانيــة) علــى الــنص(وظيفــة التعليــق * ة بــني وهــي الوظيفــة األكثــر وضــوحا وجــالء بقــراءة العالق

  .التصدير والنص

ليس غري املباشرة ألن الكاتب �يت �ذا التصدير املقتبس  :الضمان غري املباشرة/ وظيفة الكفالة*

  .ملا يقوله هذا االقتباس ولكن من أجل من قال هذا االقتباس لتنزلق شهوته إىل عمله

                                       

قراءة يف عتبات النص النقدي، حبث يف بالغة التصدير، حمنة الشعر لنزار شقروش منوذجا، جملة احلياة : عبد ا�يد بن حبري-1

  .143، ص 2005، تونس، 30، س 168الثقافية، ع 

  .107، ص )عتبات من النص إىل املناص(عبد احلق �لعابد، -2
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والواقــع الــذي حيدثــه حضــور التصــدير أو غيابــه يــدل علــى  :وظيفــة احلضــور والغيــاب للتصــدير*

  1.أو منهجه الكتايب عصرهأو جنسه 

جـذب أنظـار التلقـي، فيعمـل (علـى نصـه  املؤلـففهي إحدى عتبات الـنص الـيت يسـتخدمها 

ـــاب بعامـــة . مـــن خالهلـــا إىل توجيهـــه إىل اســـرتاتيجيات االســـتقبال لديـــه فهـــي العتبـــة الشـــارحة للكت

ووظيفتها �يئة القارئ إىل كيفية التعامل مع منت النص قرائيا، وقـد اسـتطاع التصـدير أن حيـاور املـنت 

  .يا بظالله على ما فيه من مضامني وآراءملق

إذن فالعتبات يف النص هي جمموع اللواحق أو املكمالت املتممة لنسـيج الـنص الـدال، ذلـك 

أل�ا خطاب قائم بذاته، له ضوابطه وقوانينه اليت تقتضـي �لقـارئ إىل القـراءة احلتميـة للـنص، وهـذه 

ومعرفـة أو حـىت هـي حمالـة إلشـباع الـذات  طـالع،اجتة عـن فضـول أو ولـوع، أو عـن حـب احلتمية �

  .وذلك بنهل القراءة

 ؛يط مبـــنت الكتـــاب مـــن مجيـــع اجلوانـــبإذن فهـــي مطوقـــة للـــنص األصـــلي واملصـــاحبة لـــه، حتـــ

إخل والـــيت تشــــكل نظامـــا إشــــار� ...والعنـــوان الرئيســــي والغـــالف، التصــــدير،هـــوامش عنـــاوين فرعيــــة 

  .بل إنّه يلعب دورا هاما يف نوعية القراءة وتوجيهها ومعرفيا اليقل أمهية عن املنت الذي حييط به،

قيمــة هلــا يف  فهــي حتقــق أغراضــا بالغيــة وأخــرى مجاليــة الرتباطهــا الوثيــق بســياق املــنت، إذ ال

غيابه، وال حاجـة للقـارئ �ـا مـن دونـه، فحضـورمها، تكـاملي وضـروري، ألّن هـذه العتبـات تفيـد يف 

                                       

  .112، 111، ص )جريار جينيت من النص إىل املناص(،عتبات عبد احلق �لعابد -1
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فعمــق التصــور والتخيــل وبعــد . ذن تعمــق داللــة الــنص املعطــىيف التفســري، وهــي إاملماثلــة كمــا تفيــد 

منهــا الشــعرية والتشــكيل، وعــامل اإلشــهار والدعايــة، فكانــت ســببا يف  ســتفادتاالقصــد هــي عناصــر 

  .حبيثيا�ا هتمامهاو  بتفاصيلهااملؤلف  عتناءا
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  :العنوان الرئيس و عالقته �لعتبات النصية األخرى-1

     :الرتكيبية و الداللية دراسة العنوان الرئيس من حيث البنية 1-2

ـــه بعتبـــة الغـــالف ألثبـــت مـــدى        وبنـــاء علـــى هـــذا ســـوف أقـــوم بدراســـة العنـــوان الـــرئيس وعالقت

مسـتويني مهـا البنيـة الدالليـة والبنيـة الرتكيبيــة  اسـتخدمتمعـا، ويف دراسـيت للعنـوان الـرئيس  ارتباطهمـا

علـــم ينظـــر يف أحـــوال «: وعليـــه فهـــذه األخـــرية تلزمنـــا أن نلقـــي نظـــرة علـــى علـــم النحـــو ونعرفـــه فهـــو

الكلمات إعرا� أو بناء وبه يعرف النظام اللغوي للجملة، كيف تتعلق الكلمـات فيهـا لتؤلـف تركيبـا 

  1.»مل اإلفادةحي

إعــراب وغريهــا   تصــرفه مــنانتحــاء مســت كــالم العــرب يف «فــالنحو كمــا عرفــه ابــن جــين هــو 

وقـد جـاء هـذا ، 2»رتكيـب وغـري ذلـككالتثنية واجلمع والتحقري، والتكسـري، واإلضـافة، والنسـب، وال

ويعـود السـبب يف ذلـك  ،التعريف جامعا شامال، حيث أدخل فيه الصـرف وعلـم الرتكيـب يف النحـو

إىل شهرة النحو وكذلك بداية أساس هلذين العلمني، وعليه فالبنية الرتكيبية أساسا هي اجلملـة، الـيت 

لفنيـة وان على املستوى الرتكيـيب لـه اسـتعداداته اوالعن،تعد الوحدة اللغوية الرئيسية يف عملية التواصل 

  .ته اليت تتحدد من قبل الشاعروإمكانياته اجلمالية، وقيم

مـن اجلملـة االمسيـة مقامـا ومسـكنا لـه ) كتا�ت خـراج أسـوار العـامل(عنوان الديوان  اختذوقد 

  :فهي حتمل داللة الصمود والثبات يف كتا�ت الشاعرة، وهي مركب مكون من

                                       

  .259، ص 1995التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، : الشريف اجلرجاين-1

  .34، د ت، ص 1اخلصائص، دار الكتب املصرية، مصر، ج: ابن جين-2
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  .سامل مؤنثمرفوع �لضمة ألنه مجع  مبتدأ: تكتا�

  .وهو مضاف ربخ: خارج

  .مضاف إليه، وهو مضاف: سوارأ

  .مضاف إليه: العامل

  :ختذته هذه اجلملة االمسية جاء كالتايلاومنه فإن النمط الذي 

  .مضاف إليه+ مضاف إليه +  خرب+ مبتدأ

    هفقــد العنــوان جاذبيتــو لكــي ال ي فــنالحظ �ن املبتــدأ مل حيــذف هنــا ألمهيتــه أكثــر مــن اخلــرب

وتثبيــت واهليكل يتأســس علــى إبــراز مــا خيــتلج يف نفــس الشــاعرة مــن أحاســيس متنوعــة مفاجأتــه، و

ة مـا تـود وتؤكـد ضـرور   ،االنفتـاح حيـزإىل  بـهترمـي  لكـيوذلـك عنوا�ا يف الشاعرة  املبتدأ من طرف

تتخــبط فيهــا الشــاعرة، وهــي حقيقــة تريــد مــن بــراز عمــق املعــا�ة الــيت قــد يكــون الســبب هــو إ،فقولــه 

أل�ـا معـربة عـن واقـع مجـاعي وعـن املـرأة ؛بصيغة اجلمـع املؤنـث  )كتا�ت(جميء  مجهورها فهمها، و

  .ومعا��ا فهي متثل ذاكر�ن

عمق معناه وهي ختص هـذا ومفسرا له لتفك إ�امه وت �ملبتدأ، متعلق خربوقد جاء ما بعده 

ا التخصـيص وأضـافت وتوضحه �سم مضاف إليه جمرور وكأ�ا مل تكتف �ـذ االسم النكرة، وحتدده

كتـا�ت (الديوان فلو جاءت ليه مضاف آخر وهو العامل، حىت يكون االسم شامال لكل كتا�ت ع
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ســـوار تقصـــد فـــنحن ال أي أوحـــدها تكـــون اجلملـــة غامضـــة يصـــعب علينـــا فهمهـــا، و ) أســـوارخـــارج 

  ).العامل(إليه ملضاف نعرفها إال �رتباطها وحتديدها �

الــذي هــو جمموعــة مــن اجلمــل ومنــه فــإن املســتوى الرتكيــيب يقــود� إىل احلقــل الــداليل للعنــوان 

والفقــرات الــيت تــرتبط داللتهــا فيمــا بينهــا فلكــي يســتطيع القــارئ فهــم كلمــة عليــه أن يفهــم جمموعــة 

علـى مسـاحة واسـعة مـن التأويـل يسـاير فيهـا  الكلمات اليت تتصل �ـا و يف الـديوان جنـد �نـه انفـتح

  .سعة النص والغالف

ت مشـــــحونة مبجموعـــــة مـــــن الـــــدالالت منهـــــا التصـــــريح جـــــاء) كتـــــا�ت(ومنـــــه فـــــإن لفظـــــة 

الـيت ختتلجـه هـي الكتابـة، فبواسـطتها ورة، فوسـيلة الشـاعر يف التعبـري عـن األحاسـيس واالعرتاف والثـ

بلفظـة كتـا�ت للبـوح مبكبو��ـا وتفجـري دالالت  سـتعانتإحيب ويثور ويفصـح، وجنـد �ن الشـاعرة 

معينـــة والتصـــريح �ـــا والقـــوة تكمـــن يف التصـــريح بشـــيء خفـــي مـــن شـــدة الصـــمت والســـكون علـــى 

نقــالب حقــائق الكــون حتــت وطــأة القــوة والظلــم وخــداع إاألوضــاع االجتماعيــة البائســة يف العــامل، و 

رائــدة يف إ�ــاض اجلمــاهري بكتا��ــا هــذه الفتفجــرت الشــاعرة وقــررت أن تضــطلع بــدور  ؛ومني املظلــ

وإحــالل العدالــة االجتماعيــة ومــا إحلاحــا فيمــا نــرى علــى  اإلنســانوتــؤجج النضــال مــن أجــل حقــوق 

إال شـــغف مبنطقـــة اخلطـــر وا�ازفـــة الرمـــزيني، أي مبـــا وراء احلـــد، أو أفـــق االنفســـاح «" خـــارج"لفظـــة 

تـــدل علـــى التمـــرد علـــى ذلـــك " خـــارج"فلفظـــة  1.»والعـــراء ضـــدا علـــى مقتضـــى الكتـــوم واالحنجـــاب

النـايف لكـل وجـه  العـاملفال يتأتى اخلروج من هـذا . �ألسوار طاق الذي توجد فيه الشاعرة واحملاطالن

                                       

    com: www.hazwa. 2015/4/3 20:23ينظر ،أمحد بلحاج ،الكتابة �لنسق الثالثي  -1
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مشرق إال �لرجوع إىل اآلدمية يف أعمق صورها وأبعادها، فهي كمال صويف من جهة وفعل إيرادي 

، فأمهيـة اخلـروج اإلنسـاينالذي يصـب يف غـري مصـبه من جهة أخرى قادر على حتويل جمرى التاريخ 

والرجوع إىل اآلدمية عند الشروع يف أي تغيري خالق، إذ هي الفعل األساس الذي تنهض عليه كل 

جـــل التواصــــل أاألفعـــال الـــيت �يت بعـــده، ألنـــه الوحيــــد الـــذي ميتلـــك القـــدرة علــــى إ�دة احلقـــد مـــن 

ســوار حتمــل العديــد مــن الــدالالت، منهــا أت لفظــة وقــد جــاء. واالنســجام االجتمــاعيني والكــونيني

وهي عبـارة عـن  . األخرىاألشياء كذلك اجلدار الذي حياط به الشيء ويعزله عن ،احلدود واحلاجز 

شــــكال أمضــــاف إليـــه  جتمــــاعي حـــادوهري، مـــن داخــــل خصـــاص إكـــوابح الـــيت تلجــــم حتررهـــا اجلــــ

والنضـــايل، فالشـــاعرة تطلـــق مـــن احلجـــز األخالقـــي، فكانـــت هاجســـها الفكـــري  ال حتصـــىومظـــاهر 

وتكلســه، ومــا كرســه مــن صــنوف اخلنــوع واخلضــوع  يف وجــه اجلــدار متحديــة صــمت الواقــعصــرخا�ا 

فكانت تطمح إىل التغيري والتطلـع إىل األفضـل، داعيـة إىل اليقظـة والبعـث املبشـرة �خلـالص، تصـرخ 

يء، وال تتحقـــق إال �نـــه جيـــب أن نـــتعلم كيـــف نـــرفض أن تـــداس إنســـانيتنا  فالكرامـــة قبـــل كـــل شـــ

�لـرفض والثـورة، وإ�دة الكــرب�ء، مـن أجـل حتقيــق التسـاوي وطنيـا وكونيــا يف احلقـوق الـيت ال تتحقــق 

  .اإلنسانية إال �ا وفيها

 العـــامل الـــذي تريـــد اخلـــروج مـــن و�ـــذا ســـيتغري جمـــرى التـــاريخ الـــذي هـــو فعـــل إنســـاين يف هـــذا 

نطالقـــة رحلـــة الشـــعر عنـــد مليكــــة لـــذلك كانـــت إعـــامل، وحماولـــة تصـــورها للعـــامل وملـــا وراء ال ،ســـوارهأ

.لوما�ـــا، وبعاملهـــا الـــذايت، فالعـــامل اخلـــارجي شـــرس وعنيـــففهـــي شـــاعر قويـــة برؤاهـــا وحم،لعاصـــمي ا
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  :دراسة العنوان الرئيس وعالقته �لغالف من حيث  1-3

  :للغالف ناتشكيل و ألو ال-1-3-1        

مكتــــــوب أول واجهــــــة مفتوحــــــة الــــــدالالت  يعتــــــرب الغــــــالف اخلــــــارجي ألي عمــــــل إبــــــداعي

للمتلقي �إلقبال واإلد�ر على  ، وهي احملفزالعمل تفحصيالت اليت تصادف العني البصرية ملوالتأو 

يــة، وهــذا مــا جيعــل بعــض فغــالف الكتــاب يعتــرب واجهــة إشــهارية وتقن ،هــذا اإلجنــاز ومطالعتــه اقتنــاء

�لواجهة من حيث نوعية الورق، وطـرق التلـوين والطباعـة  العناية التامةرصون بشدة على املؤلفني حي

والصور، وامللحقات اليت جتعل من الواجهة عمـال يعكـس مضـمون العمـل، وال بـد أن ختضـع عمليـة 

إىل شــروط ومواصــفات تراعــي متطلعــات املتلقــي وا�تمــع الــذي ينــتج  -الغــالف-تصـميم الواجهــات

حامســة  إســرتاتيجية«شــر والتوزيــع بكــل دقــة فهــو إذن ميثــل هــذا اإلبــداع وهــذا مــا تراعيــه فعــال دور الن

ومنه فإن العمل يكتسب  1،»نه حيقق الكون التخيليأعلى النص الغائب كما  انفتاحلكونه منطقة 

نسبه األول من غالفه احملفز للقراءة واملدعم آلليات التأويل والتواصل بني صـاحب العمـل اإلبـداعي 

رج غــالف خمــيتوافــق فيــه الكــل والعنــوان واملضــمون، وقــد توصــل  والقــارئ املتلقــي للخطــاب، حبيــث

إىل إنشــاء لوحــة تتفــق مــع العنــوان، وهــذا يــدل علــى أن الفنــان " كتــا�ت خــارج أســوار العــامل"ديــوان 

  :واملنت ويتضح لنا ذلك من خالل الوقوع علىعلى وعي كبري بتوحيد لوحة الغالف مع العنوان 

 للغــالف الــذي يعــد تقنيــة معتمــدة يف إعــداد الغــالف برســم الكلمــات مــن ينالتشــكيل اللــو 

هلذا الكتاب وإكسـابه قيمتـه  �إلشهاريلة فبعد ك فيماخالل توظيف الوسائل احلديثة، واليت تكون 

                                       

  .71للشاعر عبد هللا العشي، ص " مقام البوح"ديوان شادية شقروش، سيمياء اخلطاب الشعري يف -1
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الدالليـة و اجلمالية على أساس أنه سلعة وجيب اقتناؤه قبل كل شيء، كما أنه يزيد من القيمـة الفنيـة 

ن ظهــر فيــه اللــون ويقــال لــوَّ : لَــوَّنَ «: جــاء تعريفــه بقــوهلم وكــذلك جنــد اللــون حيــث�لنســبة للــدارس، 

صــار ذا : الشــيء) نتلــوّ (ولــّون الشــيء جعلــه ذا لــون و: النضــج ولــون الشــيب فيــه أثــر بــدا: رُ ْســالبُ 

  1.»لون

دورها يف الـنفس معـاين األلـوان دالالت معينـة نظـرا القرتا�ـا �شـارات تـرتبط بـ اكتسـبتوقد 

وامليـــل إىل بعـــض األلـــوان يرجـــع علـــى ظـــروف حياتنـــا «خاصـــة، كمـــا تثـــري فينـــا أحاســـيس متعـــددة، 

ة ســيميائية عنــدما حــل حمــل اللغــة     ولقــد اختــذ اللــون وظيفــ 2.»وثقافاتنــا والنفســية الــيت ميــر �ــا الفــرد

  .الكتابة، فهي تسهم يف نقل الدالالت اخلفية واألبعاد املستقرة يف النفس البشرية و

مبجـرد محلنـا ويف هذا الديوان يغطي اللون األزرق أغلب فضاء الغالف، فهو جيذب االنتبـاه 

للمدونـة، وكمــا هـو معــروف أن اللـون األزرق حيمــل داللـة الصــفاء واالمتـداد، وغالبــا مـا يتصــل بعــامل 

مكنة، ومع أنه حيمل هذه الصفات إال أنه ماء احمليطات والبحار وغريها من أواألرض، من السماء 

هـا مـا يـدخل إىل عــامل خيـرج إىل دالالت متعـددة أخـرى منهـا مـا يـدخل يف معـىن املـوت والعـداوة ومن

لتعــرب بــه عــن احلــزن واألمل الــذي تعيشــه  اســتخدامهفعمــدت الشــاعرة علــى . احلــزن والكآبــة والضــياع

  .حيم احلياة وهي جترفها يف التيه واالغرتابوج

                                       

  .847، ص 1إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية، إسطنبول، تركيا، د ط، ج-1

htm-ws/4964/news/4365-www.salab  9 14 46:-04-:فراج للمواقع، ألوان الطيف، ينظردليل ، ينظر -2

2015.                                      



"ملليكة العاصمي"العتبات النصية يف ديوان كتا�ت خارج أسوار العامل          الفصل الثاين  

 

 

38 

 عـــريب  مكتـــوب خبـــط �نـــه حبيـــث الحظنـــا وقـــد جـــاء العنـــوان �علـــى صـــفحة الغالف،     

و لكـي نفـرض أنفسـنا ليـه الشـاعرة إرؤيتـه وهـو يـدل علـى التغيـري الـذي تـدعو  اعتـد�مغاير على ما 

نزعــة حنــو االرتفــاع وهــو تعبــري كتــايب عــن مرتفعــا ففيــه ) األلــف(وجــاء حــرف املــد فيــه ،أمــام اآلخــرين 

سوار اليت حتيط �ـا مرتفعـة حتبسـها يف مفهوم السور، حيث مثلت له الشاعرة حبرف املد فكانت األ

وقــد كتــب العنــوان �للــون األبــيض مــا عــدا كلمــة ،الــداخل، وتضــايقها، ومنــه فهــي قربــت لنــا املعــىن 

القـارئ  انتبـاهة، �ـدف إىل لفـت غرائيـإلة مجاليـة كان لو�ا �للون األمحر، لتضفي عليها دالفخارج 

فاللون األبيض له داللة التفاؤل واحلرية اليت تسعى من أجل احلصول عليها، وتعرب عن الصـدق . هلا

أمـــا اللـــون األمحـــر الـــذي طبــع علـــى لفظـــة خـــارج والـــيت نالحـــظ ��ـــا . يف مشــاعرها وتطهـــري ا�تمـــع

 ففي ذلكوكأ�ا هي احملاطة �ألسوار وتريد اخلروج منها،  يف العنوان، )األلف(توسطت حرف املد 

وهـــذا مـــا دل عليـــه اللـــون األمحـــر، وكتـــب حتـــت  ،ن اخلـــروج يســـتدعي التضـــحية والثـــورةأداللـــة علـــى 

املــدروس، وقــد جـاءت بتشــكيل أقــل مسكــا الـنص العنـوان الرئيســي كلمــة شـعر، حيــث حــددت نــوع 

يف أســــفل الغــــالف وحتتهــــا مباشــــرة دار النشــــر  )مليكــــة العاصــــمي(الشــــاعرة  اســــمن ننســــى ،دون أ

ومنــه فهــذه التشــكيلة الــيت وضــع فيهــا . كتوبــة �للــون األبــيضورمزهــا، وقــد جــاءت كلهــا م »عيــون«

ضفت عليه صفة الربوز على بقيـة العناصـر املوجـودة علـى أالعنوان من حيث املساحة واخلط واللون 

  .لوحة الغالف
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و نـــص إلكـــرتوين مـــن الصـــورة يف جتســـيد أال يكـــاد خيلـــو نـــص مطبـــوع :الصـــورة-1-3-2

ليه احلكمـة الصـينية إحداثي واضح لالعتقاد امليتافيزيقي �سبقية الصورة على الكلمة، هذا ما تشري 

  1.»صورة واحدة هلا ألف كلمة«: الشهرية اليت تقول

الواحـدة يتعـدد نظـر� بتعـدد فإن قراءة الصـورة «: وهذا ما يذهب إليه بشري عبد العايل قائال

كما أن املوقع الذي تربز فيه الصورة أي يف املقدمة و�ذا احلجم له جمموعة من الدالالت   2.»القراء

ول مكــون تلتقطــه العــني وتنجــذب إليــه وهــي نقــل أكو�ــا . وهــي قــوة التمظهــر البصــري أمــام املتلقــي

الرســالة البصــرية مثــل « Christian metz) مــاتز(ويعتــرب .لطلــب ورغبــة  اســتجابةلألشــياء وذلــك 

الكلمــات، وكــل األشــياء األخــرى ال ميكــن أن تنفلــت مــن تطورهــا يف لعبــة املعــىن، فالصــورة عالمــة 

أيقونة، خطاب مشكل، كمتتالية غري قابلـة للتقطيـع؛ أل�ـا املتتاليـة الـيت تسـعى إىل حتريـك الـدواخل 

جــل �كيــد عناصــر أذي تتضــافر عناصــره مــن يــة املرئــي الــلامج واالنفعــاالت للشــاعر، وهــذا مــا يــربر

  3.»املكتوب

ربط الصــورة �لعنــوان وبتأويــل بســيط جنــدها بــهــي لوحــة مــن لوحــات الشــاعر و -والصــورة هنــا

           ة والغضـب وقـد جـاءت �للـون األمحـروالـذي يعـرب عـن الثـور  -�ر-عبارة عـن صـورة للهيـب مشـتعل

                                       

  .152، ص 2004سيميائية الصورة، دار املغرب للنشر والتوزيع، وهران اجلزائر، د ط، : قدور عبد هللا �ين-1

للرواية عبد احلميد بن هدوقة، دراسات وإبداعات امللتقى آلية قراءة الصورة البصرية، امللتقى الدويل التاسع : دمحم بن يوب-2

  .280، ص 2006الدويل الثامن، وزارة الثقافة، برج بوعريريج، اجلزائر، 

، ص -أمنوذجا–اسرتاتيجية النص املصاحب يف الرواية اجلزائرية رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي : نعيمية السعدية-3

227 .  
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فهـو السـبيل للـتخلص  ،الشـاعر، فـاألمحر يـدل علـى الـدمدل على تلك النريان اليت تشتعل يف قلـب 

، وهـذه النـريان املثبتـة "صـميمليكـة العا"من الذل وهو سبيل االنتصار والكرامة املنشـودة مـن طـرف 

ا وسط حرقتها وجحيم احلياة اليت تعيشها فتثور ثور�ا وكأ�ا هليب ساخن تصوغ ثـورة هملواقفهلا، و 

ونالحـــظ �ن . التأمـــل البصـــري ســـواكن الـــنفس وهـــواجس العقـــل رتق عـــربودخـــان، ختـــ حارقـــة نـــارل

الدخان الذي ينتج من النار جاء لونه أسود ومل �ت �للـون الرمـادي، فـاللون األسـود أعطـا� داللـة 

رأيـت النـار "القوة والشدة؛ أي عرب عن شدة غضب الشـاعرة وثور�ـا، ويف قـول عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وهـــذا دليـــل علـــى شـــدة قو�ــــا " فاســـودت أخــــرى ام فابيضـــت مث يف مخســـمائة عـــاميف مخســـمائة عـــ

، وحرار�ا، فالشاعرة قررت أن ترفـع صـرخا�ا علـى ا�تمـع ومـا كرسـه مـن اخلضـوع لإلهانـة واإل�دة 

  . واغن واألحقادعية وبناء عامل جديد بعيدا عن الضحتقيق العدالة االجتماو 

سريها يف طريق واحد وتعـين بفإن التشكيل اللوين من األلوان األمحر واألزرق واألسود وعليه 

يف ا�تمــع  واخــتاللالنصــر والتحــرر والتغلــب يف املواجهــة، وكــأن الظلــم ومــا تعانيــه مــن قهــر وضــياع 

  . تستدعي متازج هذه األلوان للتغلب عليها

فدراسة الغالف �لوانه  لآلخر،ا مكمل ومنه فالصورة ترتبط �لعنوان وذلك بتأويلها فكالمه

وختطيطاته وتشكيله دراسة ال تقل عن ملفـوظ العنـوان نفسـه يف إثبـات هـذه اللوحـة أوال وهـو يـدفع 

فـــالعنوان الـــرئيس حيمـــل داللـــة اخلـــروج عـــن الواقـــع .�لوظيفـــة اإلغرائيـــة امليتالغويـــة للعنـــوان إىل امللتقـــى

الغـالف رمسـت لنـا هـذه احلالـة و الثـورة �للـون األمحـر و املزري الذي نعيشه و رفـض الظلـم و ألـوان 

   . األسود فلهما نفس الداللة 



"ملليكة العاصمي"العتبات النصية يف ديوان كتا�ت خارج أسوار العامل          الفصل الثاين  

 

 

41 

وهــذا مــا  �ســوارقا وحماطــا ة شــعرية رامــزة نطاقــا مســيجا متضــايفالشــاعرة متثــل العــامل بتفضــيل

  .نالحظه يف العنوان والصورة اليت متثله على الغالف األمامي

  :ملنت النصي دراسة العنوان الرئيس و عالقته � 1-4

ضيء يو  هتحدث عنفهو ي �ملنت النصيرتبط هذا الديوان ،وقد اإسرتاتيجية مهمة يف  العنوان ميثل

، �لعنوانكذلك يف كون قراءة املنت تصري مشروطة  وتكمن أمهيته ودالالته اخلفية جهاته الغامضة

  . �لعنوانفال نستطيع الدخول إىل عمارة النص قبل املرور 

   ة السابقة للبنية الرتكيبة و الدالليةدراسالمن  تهالنا جمموعة من الدالالت استنتجفقد محل 

 جاءت مشحونة مبجموعة من الدالالت منها التصريح واالعرتاف والثورة،) كتا�ت(فلفظة 

الشاعرة تطلق صرخا�ا يف وجه اجلدار متحدية صمت الواقع وتكلسه، وما كرسه من صنوف ف

انت تطمح إىل التغيري والتطلع إىل األفضل، داعية إىل اليقظة والبعث املبشرة اخلنوع واخلضوع فك

تدل على التمرد على ذلك النطاق الذي توجد فيه الشاعرة " خارج"لفظة و كذلك  �خلالص،

وال يتأتى اخلروج من هذا العامل النايف لكل وجه مشرق إال �لرجوع إىل اآلدمية . واحملاط �ألسوار

تصرخ �نه جيب أن نتعلم كيف نرفض أن تداس إنسانيتنا  فالكرامة قبل   صورها وأبعادهايف أعمق 

كل شيء، وال تتحقق إال �لرفض والثورة، وإ�دة الكرب�ء، من أجل حتقيق التساوي وطنيا وكونيا 

 وقد محلت قصائد الديوان هذه املعاين فجاء. يف احلقوق اليت ال تتحقق اإلنسانية إال �ا وفيها

عربت فيها الشاعرة عن مكبو��ا والعاطفة املتأججة، والفكر املقدام كي  "الو�ء "عنوان قصيدة  
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تدرك اجلماهري، وخاب أملها يف املثقفني من مجلة املشاعل، ممن يتهافتون على اخلنوع والركوع حىت 

  :فقالت.فقدوا إنسانيتهم، وأمسوا مطية لألسياد، حتمل األوزار

  الداء ينتشر

  .التحامر داء

  ينفثه املريض يف النهيق

  أعراضه أن يتبدل اإلحساس

  مث متوت القطرة احلنونة ،

  .وتستطيل اآلذان 

  وينبت الشعر على اجللود،

  مث يصري الشخص من فصيلة احلمري

  يليق للركوب

  حيمل أثقال السادة الكبار

  1يظل خانعا، وظهره مطية لآلخرين

                                       

  .41-40الديوان، ص -1



"ملليكة العاصمي"العتبات النصية يف ديوان كتا�ت خارج أسوار العامل          الفصل الثاين  

 

 

43 

يسيطر على أبيا�ا  احلزن والقلق والصورة اخليبة، اليت اليت " الفرحة خارج القلب"وقصيد�ا 

تعرب عن أحزان جمتمعها ، فهذه القصيدة تقطر املرارة من صور�ا تواجه فيها  الطغيان والظلم 

  :ووحشية اإلنسان، و العامل املزدحم مبآسيه، فتقول 

  جوع يف القلب ميوء تالحقين الوحدة

  أغسل ما علق بقليب من أدران البغض

  خر ما صنعته يب األ�م املرة زجت يب يف احلب الباسمآ

  يف أرجاء املهد الوسنان

  1غفوت خمدرة �لوهم

تعرب عن الشاعرة فقد أطلقت على نفسها هذا االسم لكي  "امسي مطر"وجند يف قصيدة 

  : تطهر العامل من خالل هذا ا�تمع الرذيل وتزرع األمل فيه وتنقيه مبياهها فتقول

  منذ حنيغريت امسي 

(...)  

  ...مسيت نفسي كاملياه تنظف األغصان والشجر

  وتكنس األدران يف القلب

                                       

  .32الديوان، ص -1
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  ...والثياب واحلجر

  ...قررت أن أدعى

  1"مطر"

قد ارتبط ارتباطا وثيقا �ملنت النصي " كتا�ت خارج أسوار العامل"و منه جند �ن العنوان 

جديد يف هذا العامل و االجتماع و التضامن فحمل كالمها نفس املعاين وهي الدعوة إىل التغيري و الت

  .  من اجل القضاء على الفساد االجتماعي و االحنالل األخالقي 

    

                                       

  .57، 56الديوان، ص -1
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  :دراسة العناوين الداخلية وعالقتها �ملنت النصي 2

  :البنية الصوتية-2-1

فقـد  يعد الصـوت أصـغر وحـدة دالليـة يف اللغـة وعـن طريقـه ميكـن التفريـق بـني املعـاين لـذلك 

األمــر علــى  واســتمرعهــد اليــو�ن الـذين قــالوا �عتباطيــة اللغـة، «تــه التعبرييـة منــذ االهتمــام بقيمكـان 

يــة إىل وصــلت حركــة األحبــاث األدبيــة احلداثحالــه حــىت أواخــر القــرن التاســع عشــر مــيالدي حيــث ت

العـرب بقيمـة الصــوت  اهتمـاموخصائصـه اجلسـمية والنفسـية، وجــاء  ،وجـود عالقـة بـني اسـم الشــيء

فالصـــوت هـــو عبـــارة عـــن  1».اللغــة العربيـــة وخصوصـــا مـــا تـــرتدد وفقـــه دالالت ومعـــاين النصـــوص يف

فس أن الصـــوت عـــرض خيـــرج مـــع الـــن اعلـــم«: وقـــد قـــال ابـــن جـــين،ذبـــذ�ت تقـــع يف أذن الســـامع 

فيســمى  واســتطالته امتــدادهوالفــم والشــفتني مقــاطع تثنيــة علــى يال حــىت يعــرض لــه يف احللــق، مســتط

الصــوت ســببه القريــب متــوج اهلــواء دفعــه بقــوة :وعرفــه ابــن ســينا بقولــه .املقطــع أينمــا عــرض لــه حرفــا

وحنـن يف حتليلنـا للنصـوص  2.»وبسرعة من أي سبب كان وأضاف احلرف هيئـة للصـوت عارضـة لـه

نعتمــد أوال علــى دراســة البنيــة الصــوتية مث ننتقــل إىل دراســة النصــوص وطبقــة الصــوت تــرتبط دالليــا 

ديوان  هلـا معـاين متعـددة الـ هـذا  ال، واألصـوات يفمبشاعر املتكلم، وقصده يف اخلطاب وسياق احل

را ونصـفها حســب صــفا�ا وهـي تطغــى علـى العنــوان والنصــوص سـنختار منهــا أكثـر األصــوات ظهــو 

  .ونستنتج مدى ارتباط العناوين �لنصوص الشعرية املرافقة هلا

                                       

سامية راجح، جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكني للشاعر عبد هللا محادي، عامل الكتب احلديث، األردن، -1

  .221-220، ص 2010

  .99للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص دمحم خان، اللهجات العربية والقراءات القرآنية، دراسة يف حبر احمليط، دار الفجر -2
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يضيق جمرى اهلواء اخلارج من الـرئتني يف  « حينماحتدث  األصوات االحتكاكيةو إذا كانت 

مهموســة : وهــي علــى ضــربني 1»مســموعا احتكاكــاموضــع مــن املواضــع حبيــث حيــدث عنــد خروجــه 

س، ش، ف، ث، ج، «وجمهورة، فاألوىل وهي التتذبـذب فيهـا األو�ر الصـوتية عنـد نطقهـا، وهـي 

  .برزت يف عناوين الديوانفإ�ا  2.»ح، هــ

تتعلـــق ة يخباصـــوبـــروزه، فهـــو مـــرتبط  )االستســـالم(ان يف عنـــو ني الســـفـــنالحظ ظهـــور صـــوت 

وجــع، تكـرر يف العنـوان مــرتني لتتضـاعف شـدة الوجــع  خبـواص الـنفس مبــن مشـاعر وأحاسـيس وأمل و

فالشاعرة تريد التحرر ولكنها جتد نفسها يف وسط عامل مظلم، حتيط بـه اجلـدران العاليـة الـيت تربكهـا 

وتضعفها وتزيد من أوجاعها فهي حتجب عنها أنوار احلرية الذاتية اليت هي من حق كل إنسان وقد 

  :سيطر هذا املعىن يف قصيد�ا فتقول

  الكاتب ا�يد طمست عيونه احليطان

  دت نظرته قتامة األسوارومج

  تقتل حوله األشعة املضيئة

  داخله ظالم

  زنزانة احلياة ضاقت

                                       

  .99علم العنونة، ص : عبد القادر رحيم-1

، ص 1998، 1عبد القادر عبد اجلليل، هندسة املقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العريب، دار الصفاء، عمان، األردن، ط-2

73.  
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  أظلمت

  التعب املزري ميوء يف أوصالنا

  لوبنيصننام م

  )1(نعيش مصلوبني يف قوام اجلدار

 مـا عانـتواألمل فاالستسـالم متولـد مـن احلجـز وهـو ،فصوت السني هنا داللة على التحسر 

يف عنـوان النفـي وهـو مـن األصـوات منه الشاعرة، وجند إىل جانـب صـوت السـني بـروز صـوت الفـاء 

وهــو حيمــل  )2(.»مهمــوس، رخــو خيــرج مــا بــني الشــفة العليــا وأطــراف الثنــا�«الشــفوية املخــرج، فهــو 

حقيقة األمل واألنني املتولد عن حالة الضجر والتوتر عند الشاعرة من هذا العامل، وما ذا جيـب عليهـا 

أن تفعــــل مــــن أجــــل هــــذا الوضــــع، وكلمــــة النفــــي تــــدل علــــى االغــــرتاب والفــــراق، وهــــو غــــري إرادي 

  : ، وما يدل على ذلك أبيا�ا اليت تقول فيهااضطراري

  يف تعاسيت وانغمسترحلت 

  رحلت و أقمت حمنيت معيو 

  كهارب من ظله

                                       

  .45-44، ص 1988، 2، املغرب، طمليكة العاصمي، كتا�ت خارج أسوار العامل، عيون املقاالت، الدار البيضاء-1

، دار �فا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )ومعانيها خمارجها وأصوا�ا يف لغتنا العربية(فهد اخلليل زايد، احلروف -2

  .137، ص 2008، 1ط
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  قدامه على الرصيفأكمجرم يتبعه صدا 

  1جحيمنا عيون اآلخرين

ة تبصــر مــا حيــدث هلــم دون أن                             تبقــى ســاكنعلــى أن قــررت الشــاعرة االبتعــاد عــن األهــل فقــد 

  .تقاوم

. جممــوع األصــوات املؤلفــة لــهمــن " املســعورة"وظهــر صــو� الصــاد والــراء يف عنــوان القصــيدة 

فطغــت داللتهــا علــى معناهــا العــام ومــا دام الــراء حيمــل صــفة غــري هــذه الصــفة االحتكاكيــة ســنويل 

العليـا  الثنـا�طـرف اللسـان وفـوق  «خمرجـه مـن ارتبطن صوت الصاد وعليه جند �. دراسته إىل حني

  2».الصفري حروفوهو صوت مهموس من 

مبــا تقدمــه تعبــريا عــن  اقتناعهــاالشــاعرة أو  انفعــالفهــو ميتــاز بصــفريه العــايل مبــا يــوحي بقــوة 

لواعجها عندما تثور أمام من حتب، لتقدم ملتلقيها صورة من صور التعبري تتحسـس يف ألوا�ـا القهـر 

والتحفــز للوصــل ولــيس للقنــوط أثــر يف تعرجــات خطوطهــا فتوصــل ملتلقيهــا مــن خــالل ثــورة مواقــع 

  :،فتقول يف أبيات من القصيدةاإل�رة يف جسد األنثى 

 ! ...صديقي

  زال عطرك يف خصاليت القصارما

                                       

  .64-63الديوان، ص -1

  .131، ص )العربيةمعانيها، خمارجها وأصوا�ا يف لغتنا (فهد اخلليل الزايد، احلروف -2
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  يغرد

  يفعم قليب جوعا

  نداء

(...)  

 !و�دي زجمرة من هليب

(...)  

  عروقي فراشات حرة تطري

  يضج برأسي أزير النداء

  ...وتبغك

(...)  

  ؟! ختلطه يف دماها

  ..يف املروج أو متضي توزعه كالشذى

  1سبح فيه كشالل نوروأ

                                       

  .81، 80، 79، 78الديوان، ص -1
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مثــل هــذه الصــورة الغارقــة يف دفء األلــوان احلارقــة �نــدفاعها ال ميكــن أن تصــدر إال عـــن ف

  .شاعرة تسلحت �جلرأة املشرقة امرأة

تتذبــذب فيهـــا املتــوفرة جنــد أيضـــا األصــوات ا�هــورة ،و هــذه األخــرية األصــوات و مــن بــني 

  1)ذ ز ظ ع غ( األو�ر حال النطق وهي

العشــر وصــوت العــني يــدل  فإننــا نالحــظ ظهــور صــوت العــني يف عنــوان مأســاة األعــوامومنــه 

، وقــد تكــرر مــرتني وهــو إذن يــدل علــى شــدة اخلــوف والتــوتر عنــد الشــاعرة و اإلحبــاط علــى اخلــوف

من الزمن االجتماعي وتضاريسه اخلفية املساعدة علـى تفشـي حـاالت القهـر والـيت تـدل علـى اجلـنب 

  :القصيدةونلحظ ذلك يف منت 

  فوجدت املوت أكداسا سابقت الوقت إىل قربي

  يف األرض

(...)  

  أصابتهم مأساة األ�م الثكلى

  جلدوا ��ان

  حقهم القاطع نومل نرفع صيحة إنكار تعل

                                       

  .99عبد القادر رحيم، علم العنونة، ص -1
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  ومارسنا ضدهم اإلنكار الفاجع

(...)  

  كان اجلنب عميقا فينا

  أفزعنا صوت لوح يف اهلواء

  يهدد�

  1ناجبف

  : وقد برز هذا الصوت يف عنوان تعاسة إذ دل على احلزن واألمل والضياع فتقول

  كتسبتها من احلياة القامتةإقتاميت 

  من جوع حاريت اليت تعيش �لغصص

  )املخاط(بــ  من الصغار البؤساء يقاتلون

  قتاميت

  2من دكنة احلياة يف كهوف الفقراء

                                       

  .23، 22الديوان، ص -1

  .48الديوان، ص -2
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وأملـه وهـي تعـرب عـن شـدة حز�ـا ، إذ تناولـت قضـية جمتمعهـا انفعاليةفالنص هنا حيمل داللة 

  .هاوأمل

     اهلــــواء اخلــــارج  حيــــبس جمـــرى « حينمــــاتتولـــد الــــيت  االنفجاريــــةوهـــذا �هيــــك عــــن األصـــوات 

ويف موضـع آخـر  انفجـار�ط اهلـواء حمـد� صـو� غمن الرئتني حبسا �ما حبيث ينتج هذا األخري، يض

وهـــذه األصـــوات هـــي  1»يف الشـــفتني وذلـــك �ن ينطبـــق انطباقـــا �مـــا يوقـــف جمـــرى اهلـــواء وقفـــا �مـــا

األصـــوات وظفـــت هـــذه األصـــوات الشـــاعرة  فـــإن 2.»ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، مهـــزة القطـــع«

صـــوت «، فالبــاء هــو "الــو�ء"يف عنـــوان  "البــاء"االنفجاريــة لــداللتها مــع املــنت ومتثـــل ذلــك بصــوت 

وان علـى دالالت حمملـة �لعاطفـة فقـد دل يف هـذا العنـيدل علـى تفجـري 3.»جمهور انفجاريشفوي 

أملهـا يف اجلمـاهري، وخـاب  ركاملقـدام كـي تـدملتأججـة، والفكـر والعاطفـة االبوح مبكبـو�ت الشـاعرة 

، وأمسـوا مطيـة فقـدوا إنسـانيتهمل، ممـن يتهـافتون علـى اخلنـوع والركـوع حـىت املثقفني من مجلة املشاع

  :فقالت.، حتمل األوزارلألسياد

  الداء ينتشر

  .رداء التحام

                                       

حممود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د ط، د ت، : ينظر-1

  .128ص 

  .128، ص املرجع نفسه-2

، دار املريخ والنشر، الر�ض، السعودية، د ط، )معجميا وصوتيا حنو� كتابيا(سليمان فياض، استخدامات احلروف العربية -3

  .27، ص 1998
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  ينفثه املريض يف النهيق

  اإلحساسأعراضه أن يتبدل 

  ،مث متوت القطرة احلنونة 

  .وتستطيل اآلذان 

  ،وينبت الشعر على اجللود

  مث يصري الشخص من فصيلة احلمري

  لركوبيليق ل

  حيمل أثقال السادة الكبار

  1يظل خانعا، وظهره مطية لآلخرين

طــرف اللســان وأصــول الثنــا� العليــا «وقــد ظهــر صــوت الــدال والطــاء ومواضــع النطــق فيهــا   

، وقـد و الظهور ومها صو�ن يدال على القوة" الدوحة املعطاء"يف عنوان  2»مصعدا إىل جهة احلنك

، عالشاعرة يف عنوا�ا هذا لتعرب من خالهلما على آماهلا القويـة يف تطهـري العـامل وا�تمـ استخدمتهما

  :ونشر أفكارها اليت تنري الدروب وتزهر يف اخلراب، فتقول اوشدة متسكها �

                                       

  .41-40الديوان، ص -1

  .82، ص 2010مصطفى بوعا�ين، يف الصوتيات العربية والغربية، عامل الكتب احلديث، األردن، د ط، -2
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  ومتضي احلياة بدوحة عمري

  �غصا�ا

  الطيور ختتبأ

  �خشا�ا

  يعلو �ب القصور

  بثمرا�ا

  1يتغذى البشر

الرتعاد طـرف اللسـان «التكرار صفة الرّاء مسيت  حيث جند �ن األصوات التكراريةو أخريا 

  2»وقفت عليها رأيت طرف اللسان يتعثر مبا فيه التكرير ولذلك أحتسب يف اإلمالة حبـرفني هلا فإذا

  .ومنه فالتكرار هو الذي جيعل الراء حيمل هذه الصفة

الفرحــة خــارج " "اجلــدار"وعليــه فقــد ورد صــوت الــراء يف جمموعــة مــن عنــاوين الــديوان وهــي 

 ةصــوت الــراء فيــه مبعــىن التكــرار والكثــر  ارتــبطوقــد " امســي مطــر"، و "فــارس القــدميز�رة ال"، "القلــب

  . 3»والتكرار للحدث املعرب عنه جيعالرت الكشف عن خاصية «وهو صوت حيمل داللة 

                                       

  .75ص الديوان، -1

  .81اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص : دمحم خان-2

  .17، ص 1998حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، منشورات احتاد كتاب العرب، د ط، -3
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على تكرار فعل املواجهة واملقاومة يف  استعمالهالشاعرة لتعرب لنا من خالل  استخدمتهوقد  

  :ويظهر ذلك يف" اجلدار"عنوان 

  أحيدث يف عيونكم أ�

  مالمح هذي اللجة التعيس

  .واجهة األمواج يف ضراوة الر�حمي

(...)  

  وجدت يف طريقي أثرا

  ألقدام الغزاة السابقني

  1لكن خطويت طريق معطاء

  .ةمو يف املقاىن الدميومة واالستمرار ففي حرف الراء جند مع

ينصــب علــى صــوت الــراء، دون �قــي الــذي " الفرحــة خــارج القلــب"وجنــد يف عنــوان الفرحــة 

األصوات األخرى، إذ تكرر مرتني يف جممل العنـوان، وهـذا إن دل علـى شـيء إمنـا يـدل علـى تكـرار 

  .واكتئا�النا حزن الشاعرة وقوع القيم غري األخالقية و�لتايل تولد 

                                       

18  -17الديوان ،ص - 1  
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عة �حلزن واللوعة والصورة الفاجعة، الـيت تـرتجم اخليبـة والقلـق مـن غيبـات ولعل قصيد�ا املرت 

يرفـع يف وجـه الطغيـان والظلـم  ا�ـام إصـبعاألحالم، فهـذه القصـيدة تقطـر املـرارة مـن صـور�ا تشـكل 

 بتـدفقواملـزدحم مبآسـيه، فتبـدأ  مو املـأز ، كما تصلح شاهدا من شـواهد هـذا العصـر اإلنسانووحشية 

ترســم  ؛ أي أ�ــا البــة مــن خــالل ذا�ــا صــاحبة احللــم الضــائع واآلالم الغارقــة يف األوهــامواخلي األســى

اصـر اآلخـر احملاحلزن واألسى من بعيد بقدر مـا يتفجـر احلـزن مـن ذا�ـا أوال ومـن الـذات تـدخل إىل 

  :مبواجعه

  جوع يف القلب ميوء تالحقين الوحدة

  أغسل ما علق بقليب من أدران البغض

  جت يب يف احلب الباسمز خر ما صنعته يب األ�م املرة آ

  يف أرجاء املهد الوسنان

  1غفوت خمدرة �لوهم

كمــا أنــه يــدل علــى مــرارة عتا�ــا علــى األ�م املــرة الــيت عزلتهــا عــن آالم األهــل وعــن أحــزان 

األصحاب وكيف أقامت تلك األ�م أمـام عينيهـا أسـوار حتجـب عنهـا مأسـاة اإلنسـان، حـىت قتلـت 

بعد هذه الرحلة حاجتهـا إىل ر�ت األمل  ن�مها التالية إىل زمن ميت، لتعلأالنبض يف قلبها لتتحول 

  :لتبصر مآسي اآلخرين فتقول

                                       

  .32الديوان، ص -1
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  من قال �ن الراحة يف النوم

  أن الراحة يف اليقظة: أال أخربكم

  نفتح أعيننا ونصارع هذا العاملحني 

  حىت نربة اللذة

  �1حشاء األرض، وحنتال وضحني خن

واحلــزن ورود صــوت الــراء فيــه مبعــىن الغضــب والتمــرد  ارتــبطالــذي " امســي مطــر"وجنــد عنــوان 

عنــدما تــدرك الشــاعرة أ�ــا مغرتبــة بــني األحبــاب  يتعلــى واقعهــا � االنقــاليبوالثــورة، وهــذا التحــول 

  :لفتقو واألصحاب 

  ماذا ملكت سوى بكاء طفوليت

  2كتئايبإوسوى 

والكآبــة يســقي تربــة يعــيش حتتهــا جســد  والبــؤسفقــررت أن تكــون مطــرا ينقلــب علــى احلــزن 

  :نراه حيملها، أل�ا تسقي الرتبة لينبت العشب، ويعبق الزهر تدعى صفتها اجلدية وخصبا سعيدا

  منذ حني امسيغريت 

                                       

  .34الديوان، ص -1

  .57، ص املصدر نفسه-2
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  حينما العواصف

  ،تقذف األغصان لألغصان

(...)  

  لتنزح األحزان من فوق الزهر

  ...األغصان والشجر تنظفمسيت نفسي كاملياه 

  وتكنس األدران يف القلب

  ...والثياب واحلجر

  ...قررت أن أدعى

  1"مطر"

وقــد بــرز وقــد أعطــت لنفســها هــذه الصــفة ،فــاملطر حيمــل داللــة النمــاء واخلصــب يف األرض 

الذي ورد مـرتني ليـدل علـى تفجـري أحاسـيس األنوثـة وتـدفق " ز�رة الفارس القدمي"يف عنوان " الراء"

�لبكـاء واخليبـة، فتنتظـر  وإحساسـهاشالالت عواطفها اإلنسانية اآلسـرة فهـي تغـوص يف جلـة حز�ـا 

  :فتقول ىل عتمتهامن حيس بضياع احللم فهي حتلم وتستيقظ خائبة من احللم، وتعود إ انتظارلكنه 

  عندما فارقت أنفاسك الفضاء

                                       

  .57، 56الديوان، ص -1
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  أحست �لبكاء

  يعصف يب

  يهزين النشيج

  فداعبتين نسمة من تبغك الثقيل

  متسح عن قليب العويل

  وحنوها مضيت الهثة

(...)  

  واخيبيت...ولكنين

  1أطلت االنتظار دومنا وصول

لنـــا أن هلـــا دورا هامـــا يف ديوان  تبـــني يف الـــعنـــاوين الموعـــة مـــن �وبدراســـتنا للبنيـــة الصـــوتية  

ـــــتشـــــكيل الدال ـــــني  )الـــــنص(ة العامـــــة للعنـــــوان وارتباطهـــــا �ملـــــنت ل وقـــــد تراوحـــــت األصـــــوات فيهـــــا ب

ة اخلفيــة لبنيــة لــلشــاعرة وهــي الداللتعــرب لنــا عــن احلالــة النفســية ل واالنفجاريــةوالتكراريــة  االحتكاكيــة

  .األوىل من هذه البنية انطالقتنافكانت ،العنوان 

                                       

  .86، 85 الديوان، ص-1
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ســـوف نعمـــد إىل دراســـة العنـــاوين مـــن خـــالل البنيـــة الرتكيبيـــة النحويـــة لتتضـــح لنـــا أمـــا اآلن 

  .ونقوم بربطها �لنصوص املصاحبة هلا ، بشكل أوضح

  :البنية الرتكيبية-2-2

ن العنـــاوين وفعليـــة وجـــد� � امسيـــةمبـــا أن الدراســـة تقتضـــي تقســـيم العنـــوان تركيبيـــا إىل مجـــل 

: مبتـدأ واخلـرب حنـو«هـي مـا كانـت مؤلفـة مـن  -مسيـةاال-، امسيـةالداخلية للديوان جاءت كلها مجل 

ما أحـد مسـافر، ال رجـل إذا الباطل خمذول ال ريب فيه، : مبتدأ وخرب حنو أصلهاحلق منصور أو ما 

، واجلملة تتخـذ جمموعـة مـن األمنـاط 1»ت حني مناصأحد إال �لعافية، ال خري منقائما، إن أخذ 

  :وهي

  خرب حمذوف+ صفة + مضاف إليه + مبتدأ  :1النمط 

األصــل يف املبتــدأ أن يكــون معرفــة، «و" مأســاة األعــوام العشــرة"يف عنــوان  طجــاء هــذا الــنم

  2.»وقد يكون نكرة يف أول اجلملة إذا خصص �ضافة أو نعت

وهذا ما ورد يف هذا العنـوان، فاملبتـدأ مأسـاة جـاء نكـرة فخصصـناه �إلضـافة فجـاء مضـاف 

و�نتقــال الشـــاعرة مـــن املضـــاف إىل ،ولتحديـــد املضــاف إليـــه أضـــفنا الصـــفة ،م مضـــاف إليـــه واألعــوا

  : الصفة فضل يف حتديد الزمن ووصف تلك األعوام احملزنة وهذا يظهر يف املنت

                                       

جامع الدروس العربية، مراجعة أسعد النادري، شركة أبناء األنصاري، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، : مصطفى الغالييين-1

  .285، 284، ص 1، ج2000، 1ط

  .24ط، د ت، ص . ، دلقاهرة، مصراإلعراب امليسر، دار الطالئع للنشر والتوزيع، ا: دمحم علي أبو العباس-2
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  سابقت الوقت إىل قربي، فوجدت املوتى أكداسا

  يف األرض

  حزت مأساة األعوام العشرة أيديهم، فقأت أعينهم

  احلزن إىل األسحار فماتواأهلي جرهم 

  يف وقت جّد بعيد أوطن ذل يف أعماق

سكان الليل
1  

واملعـا�ة الـيت عاشـتها، فقامـت بتحديـدها لنـا أمـا اخلـرب وقد أعطى داللـة علـى مـدى املأسـاة 

تعريفـه  اكتسـبألن املبتـدأ مل حيـتج إليـه فقـد احملزنـة، أو املفجعـة، وحـذف فقد جـاء حمـذوف تقـديره 

  .ة�إلضافة والصف

  )مح(خرب + مضاف إليه + ظرف مكان + مبتدأ : 2النمط 

، فالفرحة مبتـدأ معرفـة ومل �ت نكـون )الفرحة خارج القلب(وقد ظهر هذا النمط يف عنوان 

وأضيفت هلا ظرف مكان ومضـاف، لكـي يزيـد مـن املعـىن وضـوحا وميحـي الغمـوض عنهـا، فكانـت 

خارج ظرف مكان وهو مضاف، القلب مضاف إليه واخلرب جاء حمذوف ويرجع األمر يف ذلـك أن 

  ا، واليت حتكي معا��ا استقى من ظرف املكان واملضاف كل ما حيتاجه لتحديده" الفرحة"املبتدأ 

                                       

  .22ص  الديوان،-1
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  جوع يف القلب ميوء تالحقين الوحدة

(...)  

  آخر ما صنعته يب األ�م املرة

  حزان األصحابعزلتين عن آالم األهل وعن أ

  اإلنسان أقامت أسوارا حتجب مأساة

  1على عيين، فال مضي إال وسط احليطان ا�لّوة

  :خرب+ مبتدأ : 3النمط 

، واجلملــة االمسيــة تبتــدأ �ســم، وهــذه اجلملــة هلــا )مطــر(ورد هــذا الــنمط يف عنــوان امســي     

أمـا املبتـدأ فهـو اسـم مرفـوع حمـدث « ركنان أساسيان ال يتم معنامهـا إال �مـا معـا، ومهـا املبتـدأ واخلـرب

وهـذا  2.»امسيـةعنه يقع يف أول اجلملة غالبا، واخلرب ما حيدث به عن املبتدأ وتتم به مع املبتدأ مجلة 

مبتــدأ مرفــوع " فــامسي"مــا جــاء يف هــذا الــنمط؛ إذ جنــد الشــاعرة أفصــحت عــن املبتــدأ واخلــرب معــا، 

�لضـــمة املقـــدرة علـــى مـــا قبـــل �ء املـــتكلم منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال احملـــل �حلركـــة املناســـبة، وهـــو 

ت ختصيصـــا  �ء املـــتكم أعطـــ ومنـــه. خـــرب" مطـــر"مصـــاف، وقـــد جـــاءت �ء املـــتكلم مضـــافا إليـــه، و

                                       

  .35، 34الديوان، ص -1

، )د ط(القواعد األساسية يف النحو والصرف، اهليئة العامة لشؤون املطابع، القاهرة، مصر، : يوسف احلمادي وآخرون-2
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فقد بينت لنا أن الشـاعرة هـي الـيت أمسـت نفسـها . فال تعرف هذا االسم إال �رتباطه �لياء) السم(

  : ع األمل فيه وتنقيه مبياهها فتقولر مطر لكي تطهر العامل من خالل هذا ا�تمع الرذيل وتز 

  غريت امسي منذ حني

(...)  

  ...مسيت نفسي كاملياه تنظف األغصان والشجر

  األدران يف القلب وتكنس

  ...والثياب واحلجر

  ...قررت أن أدعى

  1"مطر"

يكمـل املعـىن  جـاء لكـي" مطـر"مـن هـو املطـر واخلـرب نه فياء املتكلم هي الـيت حـددت لنـا مو 

  .األساسي ويوضحه يف العنوان فبه متت اجلملة وأصبحت مفهومة

  خرب حمذوف مقدر+ صفة + مبتدأ : 4النمط 

مبتـــدؤها معرفـــة  امسيـــة، فجـــاءت مجلـــة "الدوحـــة املعطـــاء"ورد هـــذا الـــنمط يف عنـــوان واحـــد 

يل احملتمــل فمــن الالدوحــة وقــد أضــيفت لــه صــفة وهــذا مــن شــأنه إلخــراج العنــوان مــن الغمــوض الــد

                                       

  .57، 56الديوان، ص -1
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وأعطـــت لـــه " الدوحـــة"الشـــاعرة املبتـــدأ والتوضـــيح فقـــد ميـــزت  ،وظـــائف الرتكيـــب الوصـــفي التحديـــد

ه الدوحـــة معطـــاء وذلـــك بفضـــل نشـــر أفكارهـــا الـــيت تزهـــر يف هـــذا العـــامل املظلـــم داللتـــه فكانـــت هـــذ

  :فتطهره وتفوح رائحة عبقها فيه وجند ذلك يف املنت

  عمري يفوت كعمر الزهور

  يغازهلا قمر الليل

  لتزهر، تشدو، كل صباح

  وتسعد قلب حبيب غيور

  أمسبكى 

(...)  

  ومتضي احلياة بدوحة عمري

  �غصا�ا

  كتحيا الطيور

  �خشا�ا

  يعلو �ا القصور
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  1بثمرا�ا يتغذى البشر

  :صفة+ خرب ) + م مح: (6النمط 

تـربط الشـاعرة يف هـذين الرتكيبـني بـني اخلـرب " القصـيدة املسـعورة"يظهر هذا النمط يف عنوان 

وصــف  هــذا مــا جعــل اخلــرب يتميــز ويتحــدد فهــذا و�نيثــاوالصــفة، والصــفة تتبــع اخلــرب تعريفــا وتنكــريا 

حالتهــا النفســية مــن أمل الفــراق هــذا مــا نالحظــه جليــا يف  اضــطرابملشــاعر وأحاســيس الشــاعرة مــن 

  :قصيدتيهاأبيات 

  دمائي صراخ

  عروقي فراشات حر تطري

  النداء يضج برأسي أزير

  وتبغك

  ؟! ...ختلطه يف دماها

  ومتضي توزعه يف املروج

  سبح فيه كشالل نوروأ

  كهالة روح

                                       

75-74الديوان ، - 1  
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  1كجسم فناء

  :صفة+ مضاف إليه + خرب ) + م مح: (7النمط 

مـن جممـوع العنـاوين املصـنفة ضـمن " ز�رة الفارس القـدمي"يظهر هذا النمط يف عنوان واحد 

األول  بعده مباشرة، فيعرب امسنيإىل ، حيث بنيته الرتكيبية تتكون من مبتدأ حمذوف االمسيةاجلملة 

، وهو مضاف ويعـرب الثـاين الفـارس "هذه ز�رة الفار القدمي" ملبتدأ حمذوف تقديره هذه الز�رة خرب

مضــاف إليــه وعلــى هــذا فــإن االســم املضــاف الــذي جــاء يف عنــوان ز�رة الفــارس القــدمي يف ســياق 

 والصــفة كــان هلــا الفضــل يف حتديــد ،النكــرة إمنــا اســتمد تعريفــه مــن االســم الــذي يليــه ال مــن نفســه

 انتظـارموضوع القصيدة تبعا لصفة يف العنوان وأعطت داللته على حالتها النفسية املضـطربة وطـول 

  :فتقول .الفارس الذي فارقها منذ فرتة طويلة فقد أعطت له صفة القدمي

  تبغك � صديقي الذي رحل

  يزورين كنسمة من احلنني

  إن كنت � صديقي الذي رحل

  قليال ما تزورين

  حينا حلنينسمة تنعشين 

                                       

  .81، 80الديوان، ص -1
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  حبث عن عطرك � صديقي غربيتأ

  1أ� املمزق السجني

  خرب) + م مح: (8النمط 

من جممـوع ) اجلدار، الو�ء، االستسالم، تعاسة(وقد ورد هذا النمط يف مخسة عناوين وهي 

أو العنـــوان يف بدايتـــه نكـــرة فكانـــت الكلمـــة مبهمـــة حتتـــاج إىل  االســـمونالحـــظ أن  االمسيـــةالعنـــاوين 

اجلــــدار، الــــو�ء (شـــرح وفهــــم ممـــا جيعــــل القـــارئ يهــــتم أكثــــر وينجـــذب لفهــــم قصـــد الشــــاعر فلفظـــة 

هذا اجلدار، هذا الو�ء، هذا االستسالم، هذه (هي خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ) االستسالم، تعاسة

ارئ بنقل اخلـرب، وهـذا نظـرا ألمهيتـه أكثـر مـن املبتـدأ احملـذوف فلـو وحذف املبتدأ ملفاجأة الق) تعاسة

ر، هــذا االستســالم، هــذا الــو�ء، هــذه تعاســة لفقــدت اجلملــة جاذيتهــا اداجلــقالــت الشــاعرة، هــذا 

  .بتحديد اخلرب �ملبتدأ أو يفقد اخلرب مفاجأته

طهــا لتعــرب عــن هــا كــل احلريــة دون ضــوابط تربالكلمــة املفتــاح مباشــرة وأعطت اســتخدمتفقــد 

تــدل علــى احلــزن والكآبــة وهــذا مــا ورد يف القصــيدة " تعاســة"املعــىن املوجــود يف القصــائد، فــالعنوان 

  :فتقول

  قتاميت اكتسبتها من احلياة القامتة

  من جوع حاريت اليت تعيش �لقصص

                                       

  .85، 84الديوان، ص -1
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  )املخاط(غار البؤساء يقاتلون بــ صمن ال

(...)  

  ...طاحونمن أدمع األرملة اليت بال قمح وال 

  من أعني غائرة ثقيلة اجلنون

  1.من الوجوه الشاحبة

فقــد حــذف املبتــدأ وحــل حملــه اخلــرب والســبب يف ذلــك هــو اإلســراع يف نقــل  )الــو�ء(وعنــوان 

  :يف كل مكان فتقول انتشراخلرب، وخطر الو�ء الذي 

  الداء ينتشر

  داء التحامر

  ينفثه املرض يف النهيق

  اإلحساسأن يتلبد : أعراضه

  متوت النظرة احلنونة مث

(...)  

                                       

  .49، 48الديوان، ص -1



"ملليكة العاصمي"العتبات النصية يف ديوان كتا�ت خارج أسوار العامل          الفصل الثاين  

 

 

69 

  هلفي عليك أيها الشعب احلزين

  يعم داء العصر

  1ويقتل كل إنسان �ذا العصر

فكانـت مجيـع  االمسيـةاجلمـل  اسـتخدامونستنتج من الدراسة الرتكيبيـة أن الشـاعرة مالـت إىل 

املبـادئ : عناوينها على هذا األساس، وهـذا يـدل علـى صـراعها مـع موجـودات �بتـة ومسـتمرة، مثـل

، وغريهــا مــن األشــياء الــيت حتتــاج إىل زمــن وتغيــري، وهــذا مــا كــان الســبب يف االضــطهاداألخــالق، 

  .دون الفعلية يف عناوينها االمسيةللجمل  استخدامها

   

                                       

  .41، 40الديوان، ص -1
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  ) :التصدير(داللة عتبة التقدمي  -3

تضم جمموعة من  «تعترب املقدمة أو التصدير من بني العناصر املهمة يف فهم النص، فهي 

إذ تعمل على الكشف عن أسراره الكتابية و اإلبداعية و مقصدية املؤلف من هذه  1»الثيمات

�سلوب  الكتابة، لتصبح مبثابة املؤثر أو احلافز للمتلقي ، و اليت تسيطر على أحاسيسه و خميلته

مشوق يوجد فيها  ، فيقوم �لتقاطها ، فيحاور املنت النصي ملقية �ضوائها على ما فيه من 

  .مضامني و آراء 

بكتابتها بل كتبها " مليكة العاصمي"وقد جاءت املقدمة يف هذا الديوان غريية فلم تقم الشاعرة 

دمج مع بعض األبيات إذ جعل من هذه العتبة نص نثري م" دمحم الصباغ"الشاعر و الناثر 

الشعرية، قدم فيها شهادته حول النصوص و مرر عربها أفكاره املركزة �ملعاين حبيث متس األوجاع 

و املعا�ت و التحصر يف ألفاظه ، و التغريات اليت طرأت على عاملنا من فساد يف األنظمة 

يهيء القارئ ملدونة  السياسية و انتشار القيم غري األخالقية، ويصف لنا بداية الشعر ، فهو

هدفها �ألساس شرح إسرتاتيجية و طريقة الكتابة ، إذ هي عتبة نصية ". مليكة العاصمي"الشاعرة 

  .شارحة 

  :و قد ابتدأها و هو يتساءل عن موضوع الكتابة الشعرية و عن داللتها و بدايتها فيقول 

  2أولد وردة ، أم ولد زئريا ؟ 

                                       

94أسرار الكتابة اإلبداعية عبد الرمحان الربيعي و النص املتعدد ، ص : دمحم صابر عبيد  -   1  

5الديوان ، ص - 2  
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يف كل احمليط الذي تنبت فيه ، ختلق لنا عاملا مزينا �يجا �لوان  وردة تلك اليت تنشر عبقها الزكي

األزهار اجلذابة ، و تصور لنا احلب و احلنان و البهجة مبفرداته و تعابريه و اإليقاع األصيل ،             

فقد إشتهرت قصتهما  1»" مجيل و بثينة"ترسم البهجة تباريح  «:و الشعر املوزون و املقفى فيقول 

و حب مجيل ابن معمر العفيف هلا فكان يكتب قصائد غزلية عفيفة تعرب عن صدق مشاعره     

  .و طهارة حبه ، فكان مثال يف احلب الرائد يف القدمي  

أما الزئري ذلك الذي تعرب قصائده عن البسالة و الشجاعة لدى أبطاله القدامى و تصف لنا 

الطغيان رافضني الظلم و القيود اليت تكبلهم ، يعملون على نشر الدين احلروب اليت خاضوها ضد 

شخصية رمزية �سلة هو " دمحم الصباغ"وقد وظف لنا الشاعر . اإلسالمي يف كل أحناء العامل 

زئري ، ذلك الذي مبجرد ما يدهلم «:الذي قاد جيشه لفتح األندلس فيقول " طارق ابن ز�د"

موقف ، فنتدفق ، فنثب على إحرلق سفن طارق ، بفتيل خطبة      عرمرمه ، تزهر الرعشة هدير

فهو صاحب املقولة  2»لفتح أندلس ما ، و يبقى البحر رمادا وراء� و ال عدو أمامنا . يف بوغاز 

وقد كان الرجل الشاعر هنا يرتجم . الشهرية العدو من أمامكم و البحر من خلفكم فأين املفر 

ولد الشعر آدم ؟ أو حواء     «بتغيريها و يفكر بنهايتها ولكن هل فعال احلياة كما يراها و حيلم 

  .3»من ضلع آدم؟ عانيت من حوائية هذا السؤال 

                                       

5الديوان ،ص  -  1  

6املصدر نفسه ، ص -  2  
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ر�بة    «فقد استطاعت املرأة أن تواكب الرجل فكانت مشاركتها يف اإلبداع قدم الشعر منذ 

هي أول شاعرة فسافو    1» إىل �جج هند الرامية مرورا بشهقة اخلنساء و حفيف ميستال سافو

عرفها التاريخ اإلنساين فهي أول رائدة و أملع اسم يف �ريخ األدب النسائي حىت اآلن فقد كانت 

مث يقول . شاعرة �تز نفسها دائما للحب و اجلمال و كان شعرها يدور حول هذا احملور اخلالد 

و اخلنساء   اليت رثت . ا حزينا هند الرامية و ر�ؤها ألخيها الذي قتل يف واقعة بدر فكان شعره

أخاها صخر ر�ًء حزينا   و �لغت فيه حىت عدت أعظم شاعرة يغلب على شعرها البكاء و احلزن 

. و ميستال اليت عنيت يف شعرها مبوضوعات تتعلق �لطبيعة و احلب و األمومة . و األسى 

.    ت ، و يرتمجن لنا احلياة فشعرهن إذا يرصد اهلموم و احلب و يصف لنا الكائنات و املوجودا

، رمزا لذا�ا الشاعرة الرائدة )كتا�ت خارج أسوار العامل ( يف ديوا�ا " مليكة العاصمي"و الشاعرة 

و رمزا لبهاء األنثى ، و أ�قتها و فصاحتها ، و إحساسها �لكون و العامل ،فتصوغه يف كالم 

ئس ترصد لنا مهوم الناس الذين تعيش بينهم شعري بديع ، فهي تغضب و حتزن و تثور لكنها ال تي

نور جديد يف قلوبنا ، يفضح العصا  «: و ما يعاين منه اإلنسان من غربة و أذى يضيف قائال 

فتدفق يف ذا�ا   2»و يفضح اإلرهاب يف عيوننا منذ القدمي . اليت متثل الكابوس فوق رأسنا 

احلالة ،  –و خيضخضها ، فرتغى يف اللحظة  ميخضها األمل «: األسى   و اخليبة و احلزن فيقول 

و تغيب يف األسوداد كل هذا أكسبها مهارة يف األمل ، جتوهر فيه و تألىل ، تزخرف ، و متوسق ، 

                                       

7، 6ص  الديوان، - 1  

. 7املصدر نفسه ، ص -   2  
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فتسمعنا صوت األنثى املتفجرة و صور�ا املتمردة لتكون          1»و ترقص فتشكل �لوان مزقه معارض 

رفضا إىل خارج أسوار العامل إىل عامل جديد مشرق   2»اب هجمة على الوهن ، اخلطرية ، و الغ «

و �يج بعيد عن الظلم و هذا ما جاء من معان يف قصائدها ، جاءت لرتفض الصراع الداخلي  و 

التمزق االجتماعي و قتل األخ ألخيه فالناس يف هذا العصر مل يعد يهمهم سوى مصاحلهم 

  :                  كانت مقابل قتل إنسان بريء يقول   الشخصية اليت يعملون على حتقيقها حىت و إن

)   أسوار العامل(عرب �مسينة اإلنسان داخل (...) يولد قابيل ، فيفور الدم ، و يتناسل النزيف  « 

حتت وهج الشمس ، و تستغيث . و متزقات هابيل هابيل تئن يف اللطخة يف مستنقع الدم اخلاثر 

فهي تصرخ أن   3»ابيل و تضمد الذبيحة هابيل يف كل بقعة فتصارع ق(...) و ال من مغيث 

نتعلم كيف نرفض اإلهانة و التعسف و تعمل على حترير الرجل من البؤس و الذل فبتحرره تتحرر 

  . املرأة   ، و العامل أمجع 

فأعثر على بعض منها و هو  «:مث جنده يبحث عن املرأة العاشقة اليت تنبع منها األنوثة فيقول 

فهي متثل املرأة بكل جوانبها احلساسة ،و العاطفة اجلياشة . 4»ور يف كماشة مخٍش و ندب حمص

  .لديها 

                                       

. 8الديوان ،ص  -  1  

. 8املصدر نفسه ،ص -  2  

. 10املصدر نفسه ،ص -  3  
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تفضل، «: و يف األخري يدعو� دعوة مجاعية مفتوحة و ملحة إىل االنغماس يف جتربة الديوان قائال 

) اب القدر يقرع األبو ( تفضلوا ، مرحبا أدعوكم إىل حفل موسيقي لالستماع إىل سنفونية 

ذلك أن متنها الشعري و مجاله التخيلي و الرؤيوي يبدو    1») األسوار ( لالستئناف فيها داخل 

كأنه قطعة موسيقية كبرية ختلق أنغاما و إيقاعات يسودها التوافق  و االنسجام فتؤثر يف النفس 

و خيال  هكذا جاء شعرها نتاج لغوي و حنوي و ختيلي له موسيقى عذبة ،.فتأخذ� إىل عاملها 

  . رائع و هي عناصر تقوم عليها قصائدها الشعرية 

" مليكة العاصمي"و من كل ماسبق نالحظ �ن دمحم الصباغ كان وفيا يف التزامه مبا أقرته الشاعرة 

يف عنوان الديوان و املنت النصي ، يف مقدمته ألنه صب جل اهتمامه يف هذه املقدمة على الشعر 

خاصة ، و التعبري عن رفض الشاعرة لألوضاع املزرية اليت يعيشها  " مليكة العاصمي"عامة و عند 

  . العامل و ا�تمع 

نستنتج من كل ما سبق �ن العتبات اليت قمنا بدراستها من عتبة العنوان الرئيس ، والغالف ،     

ها ، ارتبطت فيما بينها و أعطت الداللة نفس) التصدير(و العناوين الداخلية ، و عتبة التقدمي 

فالشاعرة اهتمت �ا قدمتها بصورة مجيلة و ملفتة لتساعد املتلقي للعبور إىل داخل ديوا�ا بعد 

  .استنطاقها و �ويلها 

  

  

                                       

. 12الديوان ، ص  -  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــاتمــــخ  



 خاتمة           

 

 
76 

       ويف األخري فإن حبثنا هذا حماولة متواضعة لتسليط الضوء على العتبات النصية، اليت بقدر     

و دراستنا هذه تبقى  ،وجد� ��ا واسعة املعاين و الدالالت اما كانت خمتزلة و مكثفة إال أنن

مليكة "و قد عمدت الشاعرة . نسبية متجددة بتجدد القراءة ليبقى بذلك النص مفتوحا 

و قد . لنصية إىل جعلها موازية للنص األصلي و ديوا�ا كان دليال على أمهية العتبات ا" العاصمي 

  :من النتائج اليت توصلنا إليها و هي قمنا بتسجيل مجلة 

ام يف فهم النص و حتديد مقاصده الداللية ، كما أ�ا مبثابة اجلسر الذي يربط للعتبات دور ه -

  .وهي على أنواع . بني الشاعر و القارئ 

النص املوازي ، التوازي النصي ، النص احملاذ ، املناص      :أطلقت عدة مصطلحات للعتبة منها  -

كنها تصب يف قالب واحد أال وهو و غريها من املصطلحات ، و هذا يعود إىل تعدد دالال�ا ، ل

  .مفهوم العتبة 

  .يتمتع العنوان خبصائص تعبريية و مجالية ، فهو نص مصغر لكنه مكثف �لدالالت  -

وتعددت وظائفه عند  ،  إخل...مزيف رئيس ، و عنوان فرعي ، و عنوان من  تنوعت العناوين  -

  . "جريار جينيت"الناقد الفرنسي  و" رومان جاكبسون"كل من 

  .الشاعر موضوع الكتاب و اليت يستقرؤها املتلقي  يعترب الغالف ا�ال اخلصب الذي يقدم فيه -

تعمل املقدمة على تذييل النص األديب و متهد له لتكون عو� للقارئ يف فهم إسرتاتيجيات  -

  .الديوان و إمتامه  قراءةالكتابة ، و محل القارئ على متابعة 

  :ه العتبات النصية يف اجلانب التطبيقي توصلنا إىل أن و يف دراستنا �موع هذ

حتمل داللة الصمود و الثبات ، و قادتنا هذه  امسيةالبنية الرتكيبية للعنوان الرئيس جاءت مجلة  -

البنية إىل املستوى الداليل له فقد أنتج جمموعة من التأويالت اليت ساير فيها سعة النص و الغالف 

.  

سم الغالف ، و الصورة و اللون يف هذا الديوان مساحة �ويلية و خيالية لقد شكلت كل من ر  -

  .الفكرة الرئيسية للعنوان و قد أخرجت يف شكل فين و مجايل جذاب  إليصال
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العناوين الداخلية و القصائد يف الديوان من خالل دراسة البنية الرتكيبية فكانت كلها  ارتبطت -

حتمل الداللة نفسها للعنوان الرئيس و النص ، و البنية الصوتية و دورها اهلام يف تشكيل  امسيةمجل 

  .معانيها �لنص  ارتبطتوقد  االنفجاريةو  االحتكاكيةداللة النص فرتاوحت بني األصوات 

جاءت املقدمة يف هذا الديوان غريية و ليست ذاتية، و املقدم هلا كان موضوعيا و حمفزا للقارئ  -

بتقدمي شهادته حول النصوص الشعرية ، و تقدميه للديوان و ليس للمبدع ، فهي رسالة مرر عربها 

  .دمحم الصباغ أفكاره حول الديوان 

  .العالقة الرابطة بني خمتلف العتبات هي إضاءة النص و الكشف عن إسرتاتيجيات الكتابة فيه  -

  .تلكم هي النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث 

    



  

  

  

 ـعـــادر و املراجــــمة املصــقــائ
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 ملخص

 ةملليك") كتا�ت خارج أسوار العامل ( العتبات النصية يف ديوان  استجالءيهدف هذا البحث إىل 

موضحني أوال العنوان و عالقته  . ذلك أ�ا ذات أبعاد داللية و رمزية و أيقونية، " العاصمي

 امسية�لعتبات النصية األخرى، فقمنا بدراسة العنوان الرئيس من حيث البنية الرتكيبية فجاء مجلة 

أما البنية الداللية له كانت الثورة من أجل .وصمود الشاعرة  استقرارهتدل على ثبات الرأي و 

كذلك الغالف الذي   ، ويف ذلك النص حقوق اإلنسان و إحالل العدالة االجتماعية وقد ساير

الفكرة الرئيسة اليت يرمي إليها  إليصالعلى رسومات و ألوان شكلت مساحة ذهنية  احتوى

ترابطها املتني �لنصوص يف  و مجال العناوين الداخلية �وقد وجد.  الديوان و العنوان الرئيس

،عربت عن  االنفجاريةو التكرارية و  االحتكاكيةدراسة البنية الصوتية ،فرتاوحت بني األصوات 

و جاءت مقدمة الديوان غريية كتبها الناقد دمحم . نفسية الشاعرة و هي الداللة اخلفية لبنية العنوان

   .الصباغ مبوضوعية و قدم شهادته يف دراسته له و كشف عن إسرتاتيجية الكتابة فيه

Abstract 

The present research aims at studying the paratexts in the divan of Malika ELSSEMI 

(writings out of the world’s walls), that it has symbolic and iconic dimensions. Where we 

analyze the title from the syntactic form as it is a nominal sentence which signified the 

consistency in the view and the poet’s resistance, from the pragmatic side, the title reflects 

the fight for human rights and dissolving the social justice which mirrors the texts. The 

cover contains drawings and colors that compose a visual space to accomplish the main 

idea that both the divan and the main title seek to reach. From the phonological structure, 

the internal titles are elegantly beautiful and related to the texts, which wobble between the 

gliding, repeating, and exploding sounds, which express the poet’s spirit which is the 

hidden meaning of the title. The introduction of the divan was altruism ,i.e., written by 

other writer ELSABAGH Mehamed in an objective way where he testified it and explore 

its writing strategies.                            
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  يــــــة العاصمـــم ملليكـالـوار العـــارج أســـات خــابــكت

يؤدي تطور إمكا�ت البحث النقدي يف شىت ا�االت الكتابية إىل إعادة اكتشاف مزيد من العناصر 

�لوسائل و اآلليات السابقة كاملنهج النفسي و االجتماعي  اجلوهرية اليت مل يكن من املمكن اكتشافها

و قد جاء النقد املعاصر يف األدب العريب و الغريب بدراسات جديدة أ�رت . و السياسي و التارخيي 

  .تلك العناصر املظلمة يف ساحة النقد و وجهتها 

صر احمليطة �لنص        فقد اهتم �لعنا. ونتيجة لذلك غدا النص الشعري احلديث يف قمة التطور

اليت مهشتها الدراسات القدمية من العنوان الرئيس ،العنوان الفرعي ، الغالف ، التقدمي   و كل ما هو    

حبيث قدمت للقارئ نصا جريئا منحته املفاتيح لفتح أبوابه املتعددة ، و إضاءة غرفه     . مرئي 

اليت حتمل العديد من األسئلة منها تفتح     و) بعتبات النص ( املظلمة و هي ما أطلقت عليها 

  .شهية القارئ  و تغريه ،و هي أول ما يلفت أنظاره و متنح له رخصة العبور إىل دهاليز النص

و من هنا كان حبثي هذا كمحاولة لتعميق دراسة أثر العتبات يف النص األديب ، وما هلا من بصمة 

كتا�ت خارج أسوار ( الف و العنوان يف ديوان واضحة على صفحاته، فقد شد انتباهي عتبة الغ

فكان املفتاح الذي انطلقت منه للدخول إىل العتبات النصية           " . ملليكة العاصمي ) "العامل 

ومن خالل هذا تولدت لنا جمموعة من األسئلة لتكون منطلق دراستنا           . يف هذا ديوان 

  :ملوضوع البحث وهي كاآليت
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ود �لعتبات النصية ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما العالقة الرابطة بني خمتلف العتبات ؟         ما املقص

  و ملاذا يعد التقصري فيها عيبا ؟ و ما هي اإلحياءات و الدالالت اليت متكن القارئ الوصول إليها ؟

تيقنني يف من هنا جاءت دراستنا هذه كمحاولة إسعاف العتبات من البقاء يف جمال التهميش ، م

ذلك أنه البد أن تطأ أقدامنا أوال و قبل كل شيء على العتبة مثله مثل البناء الذي يفرض علينا قبل 

جماال خصبا الستنطاق هذه " مليكة العاصمي"وقد كانت مدونة . دخوله وجوب املرور على عتبته 

الديوان و يف تفسري  حيث اعتمد� يف دراستنا على املنهج السيميائي يف تتبع عناوين. العتبات 

  .العتبات األخرى و إبراز العالقة الرابطة بينهما 

  .و بناء على هذا سطر� خطة للبحث متثلت يف مقدمة يتلوها فصالن فخامتة 

فهوم املموسوما �لعتبات النصية و أنواعها ، و اشتمل على عنصرين األول  الفصل األول     

( لعتبة، أما العنصر الثاين متثل يف أنواع العتبة تطرقنا فيه إىل عتبة العنوان اللغوي و االصطالحي ل

، مث العنوان الرئيس و عالقته و أنواع العنوان ، و وظائفه )  املفهوم اللغوي   و االصطالحي 

                    ) .التصدير(، عتبة الغالف ، و كذلك عتبة التقدمي �لعتبات النصية األخرى 

و أشتمل  ) . كتا�ت خارج أسوار العامل ( فخصصناه لدراسة العتبات النصية يف ديوان  الفصل الثاين

العنوان و عالقته �لعتبات النصية : هو اآلخر على ثالثة عناصر أساسية ، فكان عنوان األول 

و عالقة هذا األخري  األخرى ، قمنا فيه بدراسة العنوان الرئيس من حيث البنية الرتكيبية و الداللية 

أما العنصر املوايل فكان دراسة العناوين . �لغالف من حيث التشكيل و ألوان الغالف ، و الصورة 
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ليكون العنصر األخري يف . البنية الصوتية و الرتكيبية : الداخلية و عالقتها �ملنت النصي من حيث 

  ) . التصدير(هذا الفصل داللة عتبة التقدمي 

  .لنا خبامتة حيث كانت حصيلة ألهم النتائج املتوصل إليها بعد دراستنا للموضوع و أ�ينا عم

ويف األخري فإن حبثنا هذا حماولة متواضعة لتسليط الضوء على العتبات النصية، اليت بقدر            

ى نسبية ما كانت خمتزلة و مكثفة إال أننا وجد� ��ا واسعة املعاين و الدالالت، و دراستنا هذه تبق

إىل " مليكة العاصمي "و قد عمدت الشاعرة . متجددة بتجدد القراءة ليبقى بذلك النص مفتوحا 

و قد قمنا بتسجيل . جعلها موازية للنص األصلي و ديوا�ا كان دليال على أمهية العتبات النصية 

  :مجلة من النتائج اليت توصلنا إليها و هي 

ديد مقاصده الداللية ، كما أ�ا مبثابة اجلسر الذي يربط بني للعتبات دور هام يف فهم النص و حت -

  .وهي على أنواع . الشاعر و القارئ 

النص املوازي ، التوازي النصي ، النص احملاذ ، املناص      :أطلقت عدة مصطلحات للعتبة منها  -

احد أال وهو و غريها من املصطلحات ، و هذا يعود إىل تعدد دالال�ا ، لكنها تصب يف قالب و 

  .مفهوم العتبة 

  .يتمتع العنوان خبصائص تعبريية و مجالية ، فهو نص مصغر لكنه مكثف �لدالالت  -

إخل ، وتعددت وظائفه عند كل ...تنوعت العناوين  من عنوان رئيس ، و عنوان فرعي ، و مزيف  -

  " .جريار جينيت"و الناقد الفرنسي " رومان جاكبسون"من 

  .ا�ال اخلصب الذي يقدم فيه الشاعر موضوع الكتاب و اليت يستقرؤها املتلقي يعترب الغالف  -
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تعمل املقدمة على تذييل النص األديب و متهد له لتكون عو� للقارئ يف فهم إسرتاتيجيات الكتابة   -

  .و محل القارئ على متابعة قراءة الديوان و إمتامه 

  :اجلانب التطبيقي توصلنا إىل أن  و يف دراستنا �موع هذه العتبات النصية يف

،ومنه فإن النمط الذي اختذته هذه اجلملة جاء   البنية الرتكيبية للعنوان الرئيس جاءت مجلة امسية -

   .مضاف إليه+ مضاف إليه +  خرب+ مبتدأ :كالتايل

واهليكل هنا يتأسس على إبراز ما خيتلج يف نفس الشاعرة من حتمل داللة الصمود و الثبات  

، و قادتنا هذه البنية إىل املستوى الداليل له فقد أنتج جمموعة من التأويالت اليت أحاسيس متنوعة 

جاءت مشحونة مبجموعة من الدالالت ) كتا�ت(فجاءت لفظة .ساير فيها سعة النص و الغالف 

تدل على التمرد على ذلك النطاق الذي " خارج"و كذلك لفظة ورة،منها التصريح واالعرتاف والث

فال يتأتى اخلروج من هذا العامل النايف لكل وجه مشرق إال  .توجد فيه الشاعرة واحملاط �ألسوار

�لرجوع إىل اآلدمية يف أعمق صورها وأبعادها ، ولفظة أسوار حتمل العديد من الدالالت، منها 

لشاعرة تطلق صرخا�ا يف وجه اجلدار متحدية صمت الواقع وتكلسه، وما  احلدود واحلاجز ، ، فا

كرسه من صنوف اخلنوع واخلضوع فكانت تطمح إىل التغيري والتطلع إىل األفضل، داعية إىل اليقظة 

  .والبعث املبشرة �خلالص 

لقد شكلت كل من رسم الغالف ، و الصورة و اللون يف هذا الديوان مساحة �ويلية و  -

ويف هذا  .يالية إليصال الفكرة الرئيسية للعنوان و قد أخرجت يف شكل فين و مجايل جذاب خ

الديوان يغطي اللون األزرق أغلب فضاء الغالف، فهو جيذب االنتباه مبجرد محلنا للمدونة ، حيمل 
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فعمدت الشاعرة على . داللة املوت والعداوة ومنها ما يدخل إىل عامل احلزن والكآبة والضياع

.      استخدامه لتعرب به عن احلزن واألمل الذي تعيشه وجحيم احلياة وهي جترفها يف التيه واالغرتاب

وقد جاء العنوان �على صفحة الغالف،حبيث الحظنا �نه  مكتوب خبط عريب  مغاير يدل على 

االرتفاع وهو مرتفعا ففيه نزعة حنو ) األلف(وجاء حرف املد فيه . التغيري الذي تدعو إليه الشاعرة 

وقد كتب العنوان �للون األبيض ما عدا كلمة خارج فكان لو�ا �للون  تعبري كتايب عن مفهوم السور،

  .غرائية، �دف إىل لفت انتباه القارئ هلاااألمحر، لتضفي عليها داللة مجالية 

عبارة عن  هي لوحة من لوحات الشاعر وبربط الصورة �لعنوان وبتأويل بسيط جندها-والصورة هنا

والذي يعرب عن الثورة والغضب وقد جاءت �للون األمحر  دل على تلك  -�ر-صورة للهيب مشتعل

النريان اليت تشتعل يف قلب الشاعر، فاألمحر يدل على الدم، فهو السبيل للتخلص من الذل وهو 

ة هلا، و ملواقفها ، وهذه النريان املثبت"مليكة العاصمي"سبيل االنتصار والكرامة املنشودة من طرف 

وسط حرقتها وجحيم احلياة اليت تعيشها فتثور ثور�ا وكأ�ا هليب ساخن تصوغ ثورة لنار حارقة 

  .ودخان، خترتق عرب التأمل البصري سواكن النفس وهواجس العقل

ومنه فالصورة ترتبط �لعنوان وذلك بتأويلها فكالمها مكمل لآلخر، فدراسة الغالف �لوانه وختطيطاته 

وتشكيله دراسة ال تقل عن ملفوظ العنوان نفسه يف إثبات هذه اللوحة أوال وهو يدفع �لوظيفة 

فالعنوان الرئيس حيمل داللة اخلروج عن الواقع املزري الذي .اإلغرائية امليتالغوية للعنوان إىل امللتقى

محر و األسود فلهما نعيشه و رفض الظلم و ألوان الغالف رمست لنا هذه احلالة و الثورة �للون األ

  .  نفس الداللة 
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ارتبطت العناوين الداخلية و القصائد يف الديوان من خالل دراسة البنية الرتكيبية فكانت   -

وهو يدل على صراع الشاعرة مع  كلها مجل امسية حتمل الداللة نفسها للعنوان الرئيس و النص

د، وغريها من األشياء اليت حتتاج إىل زمن املبادئ األخالق، االضطها: موجودات �بتة ومستمرة، مثل

  .وتغيري، وهذا ما كان السبب يف استخدامها للجمل االمسية دون الفعلية يف عناوينها

و البنية الصوتية و دورها اهلام يف تشكيل داللة النص فرتاوحت بني األصوات االحتكاكية و 

احلالة النفسية للشاعرة وهي الداللة اخلفية فهي تعرب لنا عن  .االنفجارية وقد ارتبطت معانيها �لنص 

  .لبنية العنوان ،فكانت انطالقتنا األوىل من هذه البنية

جاءت املقدمة يف هذا الديوان غريية و ليست ذاتية، و املقدم هلا كان موضوعيا و حمفزا للقارئ  -

رسالة مرر عربها بتقدمي شهادته حول النصوص الشعرية ، و تقدميه للديوان و ليس للمبدع ، فهي 

إذ جعل من هذه العتبة نص نثري مدمج مع بعض األبيات  .دمحم الصباغ أفكاره حول الديوان 

الشعرية، مرر عربها أفكاره املركزة �ملعاين حبيث متس األوجاع و املعا�ت و التحصر يف ألفاظه ، و 

ار القيم غري األخالقية، ويصف التغريات اليت طرأت على عاملنا من فساد يف األنظمة السياسية و إنتش

هدفها �ألساس شرح ". مليكة العاصمي"لنا بداية الشعر ، فهو يهيء القارئ ملدونة الشاعرة 

  .إسرتاتيجية و طريقة الكتابة ، إذ هي عتبة نصية شارحة 

  .العالقة الرابطة بني خمتلف العتبات هي إضاءة النص و الكشف عن إسرتاتيجيات الكتابة فيه  -

  .تلكم هي النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث 

 


