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داللة العنوان يف شعر قاسم حداد
) ديوان القيامة أمنوذجًا (

م. د . أشـــواق غازي اليارسي

جامعة البرصة / كلية الرتبية للبنات

امللخص:
ــداد  ــم ح ــعر قاس ــوان يف ش ــأيت العن ي
منــذ  تقــرح  دالــة  ســيامئية  عالمــة 
املحمــول  إىل  النظــر  األوىل  الوهلــة 
ــكل  ــا بش ــاء موزع ــذي ج ــداليل ال ال
ــه  ــن خالل ــاعر م ــف الش ــي عط هرم
دالالت  ضمـــــــن  املعنــى  محولــة 
عنونــة  بوصفهــا  تبــدو   ، خمتلفــة 
ــوان  ــميها بالعن ــن إن نس ــة ، يمك رئيس
اخلارجــي ، وعنونــة فرعيــة وقــد أطلــق 
ــي ويف  ــوان الداخ ــض بالعن ــا البع عليه
ــه احلديــث عــن  ــر في الوقــت الــذي كث
ــد  ــى . نج ــة املعن ــه دال ــوان بوصف العن
ــاص  ــؤرة تتن ــة ب ــة بمثاب ــص القيام إن ن
العناويــن بمرجعيــات خمتلفــة  فيهــا 

منهــا املســتل مــن عــامل املــا وراء أو 
ــا أو احللــم فضــال عــن  عــامل امليثولوجي
ــاعر  ــا الش ــي ألقاه ــة الت ــاءة الرمزي العب
يف جمموعــة مــن عناوينــه ، وبالرغــم 
ــب يف  ــد كت ــص ق ــة كن ــن إن القيام م
ــات  ــن دراس ــر م ــا أث ــابقة مل ــرة س ف
ــى  ــوان بمعن ــول العن ــة ح ــة حديث نقدي
إن الوعــي الــذي كتــب بــه هــذا النــص 
ــك  ــه تل ــاءت ب ــا ج ــجم وم ــد ينس ق
ــي  ــة ه ــذه الدراس ــوم .  وه ــرؤى الي ال
ــن  ــتغلق م ــا اس ــتجالء م ــة  الس حماول
العنــوان  وداللــة  النصــوص  معــان 
عليهــا إذا مــا رأينــا فيهــا مفتــاح املعنــى 

ــه .  ــدال إلي وال
الكلــات املفتاحيــة : داللــة العنونــة 
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ــي  ــوان اخلارج ــة، العن ــوان القيام يف دي
ــي  ــي الفرع ــوان الداخ ــس ، العن الرئي

املقدمة 
إن الوقــوف عنــد الداللــة املعجميــة 
للعنــوان يعطــي القــارئ انطباعــا أوليــا 
عــن مــدى التصــاق ظاهــر النــص 
ــه  ــذي يــدل علي ــي ال ــى اإلحيائ باملعن
ــن  ــا م ــدو جلي ــد يب ــك ق ــه ، وذل باطن
ــة  ــه املعاجــم العربي عــر مــا ذهبــت إلي
إذ أفضــت إىل أن العنــوان يمثــل معنــى 
النــص وهــو ســمته وديباجتــه ، أي 
ــا  ــوان كل يشء م ــجه ، وعن ــه ونس هيئت
ــتدل  ــا ) اس ــه وم ــى باطن ــره ع دلَّ ظاه
بــه عــى غــره ( ،وقــال ابــن بــري 
العنــوان األثــر،)1( ومل ختــرج الداللــة 
االصطالحيــة عــن هــذا املعنــى ؛ إذ 
انحــرت داللــة العنــوان بإيضــاح 
خــالل  مــن  يبــدو   ، الــذي  املعنــى 
مدخــل النــص مــا يكشــف عــن عالقــة 
وثيقــة بــن العنــوان واملعنــى املخبــوء يف 

النــص . )2( 
لقــد ذهبــت الكثــر مــن الدراســات إىل 
ــة  ــة واضح ــا أو قصدي ــاك ارتباط أن هن
بــن العنــوان ومضمــون النــص ، فــرى 
الزركــي ت 794 هـــ )) أنَّ العــرب 
ُتراعــي يف الكثــر مــن املســّميات أخــذ 

أســامئها مــن نــادر أو مســتغرٍب يكــون 
ــه،  ــٍة ختصُّ ــٍق أو صف ــن خل ــيء م يف ال
أو تكــون معــه أحكــم أو أكثــر أو أســبق 
ون  ى، وُيســمُّ إلدراك الرائــي للُمســمَّ
القصيــدة  أو  الــكالم  مــن  اجلملــة 
الطويلــة بــام هــو أشــهر فيهــا ...(( . )3 
( مــا حــدا بــأن يرتبــط العنــوان بالنــص 

ــض   ــب بع ــا ، فذه ــا وثيق األديب ارتباط
نقــاد الرويــة والقصــة والشــعر إىل عــده 
ــن  ــره م ــع غ ــط م ــا يرتب ــرا بنائي عن
ــب  ــور الكات ــاء منظ ــص لبن ــارص الن عن
وجــوده  يشــبه  العامــة،إذ  وعقيدتــه 
بالثريــا يف إفاضتهــا النــور وإضاءهتــا 
طريــق القــراءة  )4( فهــي عالمــة لســانية 
ونظــام ســيمولوجي يأخــذ عــى عاتقــه 
التعريــف بالنــص واإلشــارة لــه ،)5(

بمنزلــة  النــص  خاللــه  مــن  يظهــر 
اجلســد ورأســه العنــوان )6( وهــو هبــذا » 
بنيــة افتقــار » تنتعــش دالليــا بــام تتصــل 
ــة أم  ــواء أكان قص ــص س ــن ن ــه ، م ب
معهــا  فتؤلــف   ، قصيــدة  أم  روايــة 
وحــدة دالليــة . )7( ومــن الطبيعــي إن ال 
يــي العنــوان بموضوعــه التكائــه عــى 
ــدة يف  ــل دالالت ع ــذي حيتم ــاز ال املج
ــز  ــو كالرم ــول ، فه ــي الق ــييد مناح تش
ينطــوي عــى معــان ودالالت كثــرة.)8(
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القيامــة  عنــوان  يف  العنونــة  داللــة 
ي لشــعر ا

إذا كانــت القيامــة )) يف كل األديــان 
واألســاطر ترمــز إىل انتهــاء مرحلــة 
للبرشيــة وترمــز إىل الدمــار النهائــي 
ــام عــامل  ــاس والعــامل ، وقي وحماســبة الن
جديــد فبعــد اخللــق ورؤيتــه للعــامل 
ــة ... (( ــأيت القيام ــد وان ت ــه الب وجتارب

)9( فإهنــا متثــل يف جمموعــة قاســم حــداد 

ــطوريا  ــا وأس ــزى ملحمي ــعرية مغ الش
ــر  ــية ، إذ يث ــور النفس ــول الص ــا ًهب عبق
العنــوان بحــد ذاتــه خمــاوف نفســية 
لدخــول  حدســيا  مقربــا  تشــكل 
النــص املجهــول رؤيــة والغائــم داللــة 
ــة  ــاهداته اليومي ــاعر مش ــدم الش . إذ يق
والنظريــات   ، النضاليــة  وجتاربــه 
ــامل  ــوء الع ــول نش ــة ح ــة والديني العلمي
واخلليقــة بأســلوب قصــي يغلــب 
ــام  ــه الرمــز بين ــه الــرد ويطغــى في علي
ــاء  ــية يف بن ــة األساس ــم اللبن ــل احلل مث
ــن  ــى م ــه وانته ــدأ ب ــث ب ــص حي الن
خاللــه . وإذا رجعنــا إىل القــران الكريم 
ــة  ــردة القيام ــان مف ــارئ ب ــظ الق ، يلح
قــد تكــررت يف أكثــر من)ســبعن ( 
ــة  ــى دالل ــا ع ــوى اغلبه ــا انط موضع
العــذاب واحلســاب والعقــاب واهلــول 

النفــي كــام وردت يف أماكــن أخــر مــن 
النــص القــرآين بألفــاظ أخــر وهــو قليل 
ــة  ــعت هال ــي اتس ــة الت ــا إىل القيام قياس
ــورة  ــردت س ــى انف ــا حت ــس فيه التقدي
كاملــة يف القــران هبــذا االســم ؛ مــا 
ــًا  يعطــى كل مســلم تصــورًا ولــو جزئي
ــة  ــذه اللفظ ــه ه ــوي علي ــا تنط ــى م ع
...  . )10( وعــى الرغــم مــن إعجــاز 
ــا  ــن رؤي ــر ع ــم يف التعب ــرآن الكري الق
ــددت  ــة ( وإن تع ــوم القيام ــة ) ي جمهول
التفســرات حوهلــا فــان القــارئ يلمس 
مــدى نجــاح الشــاعر يف إغــراق النــص 
بمشــاهد يقــرب بعضهــا مــن الواقــع ، 
ويســبح اآلخــر يف عــامل احللــم والرمــز 
، فيجعلــه حــرا يف انتــاج داللــة النــص 
ــة(  ــة )قيام ــه لفظ ــت في ــذي وإن غاب ال
عــن ســياق التعبــر وعناويــن القصائــد 
فهــي يف نظــر البعــض قيامــة مــن نــوع 
خــاص تعــر عــن رؤيــا جديــدة يراجــع 
فيهــا اإلنســان نفســه بمعــزل عــن 
البــرش كالناســك املتعبــد يف خلــوة عــن 

النــاس . )11(
ــاعر  ــا الش ــة رؤي ــا يف خصوصي وإمعان
ــعري  ــص ش ــة ن ــة بمثاب ــاءت القيام ج
واحــد مقســم عــى أربعــة أقســام لــكل 
ــه  ــرع عن ــوان رئيــس وأخــر ف قســم عن
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و مدخــل ورقــم خــاص بــه . مــن دون 
الشــعورية  بالوحــدة  ذلــك  أن خيــل 
مشــهد  تقديــم  ســبيل  ويف  للنــص، 
مــن  خليــط  بمثابــة  هــو  متكامــل 
ــن  ــي ع ــراث دين ــة وت ــرات علمي تفس
ــة  ــا صوفي ــامل ومراي ــة والع ــدء اخلليق ب
ورسياليــة وعــرض للتجــارب النضالية 
ومــرارة املعانــاة مفيــدا مــن آليــة احللــم 
يف أحــكام الربــط الشــعوري بــن أجزاء 
ــورة .  ــل الص ــد وتسلس ــص الواح الن
وعــى الرغــم مــن اختفــاء لفظــة القيامة 

يف بنيــة النــص فــإن مضمونــه قــد جــاء 
موحيــا هبــا وداال عليهــا ورامــزًا  هلــا يف 
ــق  ــام يتعل ــيام في ــع الس ــن موض ــر م أكث
باألشــخاص الذيــن ترتســم وجوههــم 
ــالل  ــن خ ــدو م ــاعر فتب ــة الش يف خميل
ــاب  فضــال عــن  ــة احلضــور والغي ثنائي
األســطورية  املالمــح  ذات  الرمــوز 
والتارخييــة و الظــالل اللونيــة التــي 
ــة وكأن  ــور البري ــص بالص ــرق الن تغ
القــارئ إزاء مشــهد حــي ومتحــرك 

ــاعر : ــــ )12( ــول الش ــك ق ــال ذل مث

فتحت القلب                     فطارت أرساب اللوتس 
                                         حتمل حبا لرجال يف الغيب 

هندت               أريد           وكدت           تذكرت  
 بان سوأل الفضة يعني

 لكني يف الغيب
وأي رجال يف الغيب 

والبــد مــن اإلشــارة إىل إن النســخة 
أو الطبعــة املعتمــدة للديــوان يف هــذا 
البحــث  ، هــي  الطبعــة األوىل وقــد 
حصــل عليهــا الباحــث بشــكل مبــارش 
ــا  ــه ملزم ــذا كان التنوي ــاعر ؛ ل ــن الش م
القــارئ  ألن  و   ، البحــث  متــن  ًيف 

ســيجد نســخة إلكرونيــة * بإضافــات 
وأخطــاء تــكاد إن تكــون نســخة أخرى 
للديــوان إن مل نقــل تعطــي قــراءة أخرى 
؛ لــذا وثقــت أغلــب النصــوص يف هــذه 
الدراســة بالنقــل املبــارش ،حتــى تلحــظ 
ــف  ــوص كي ــري للنص ــكيل الب التش
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بــدا مــع تسلســل العنونــة الفرعيــة 
ــد  ــث  وق ــول ثال ــان ، ولدخ ــول ث لدخ
جــرى تغيرمهــا والتالعــب فيهــام يف 
املزيفــة  ـــــــ  اإللكرونيــة   الطبعــة 
بحســب كالم الشــاعر نفســه ـــــــ عى 
نحــو خيــل بقــراءة النــص ، عنــد تلقيــه 

ــه .  ــة ل األول يف أول طبع
داللــة العنونــة يف العناويــن الرئيســة 

والفرعيــة
ــة  ــة ، والفرعي ــة الرئيس ــهمت العنون أس
ــاعر يف  ــا الش ــي اعتمده ــة الت أو الثانوي
ــواز ،  ــص مت ــاء ن ــة يف بن ــوان القيام دي

ذي داللــة مركبــة فقــد مثلــت العناويــن 
ــن  ــص م ــام للن ــكل الع ــة الش الرئيس
اخلــارج ، وكأن النــص بنــاًء هرميــا  
اهلــرم  رأس  األول  الدخــول  يمثــل 
،  ويمثــل الدخــول الثــاين والثالــث 
الدخــول  احتــوى  وقــد   . قاعدتيــه 
الثالــث دخــوال آخــر جــاء مــن ضمــن 
ــه ، إذ  ــول نفس ــة للدخ ــة الفرعي العنون
ــي  ــزء تكمي ــة ج ــارئ بمثاب ــدو للق يب
ومرتكــز جوهريــا مللفــوظ النــص ) 
الدخــول ( حتــى أن الشــاعر أطلــق 

عليــه )دخــول يف الدخــول (.

العناويــن  يف  العنونــة  داللــة   :ـ  أوال 
اخلارجيــة  الرئيســة 

مدخــل: إذا كانــت القيامــة مدخــال 
لعــامل اآلخــرة الــذي يبــدو ملمحــا 

غيبيــا لرؤيــة ميتافيزيقيــة جــاءت فــوق 
ــرش  ــي الب ــتوى اإلدراك لبن ــدود مس ح
ــار و  ــاب لألخي ــوم حس ــت بي ، فتمثل
يــوم عقــاب لــألرشار يف هنايــة حياهتــم 
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ــة  ــم اآلخروي ــل حياهت ــة ومقتب الدنيوي
، فإهنــا بــدت يف ديــوان ) القيامــة ( 
ــا لعــوامل متنوعــة  ــال رمزي الشــعري متثي
ــي  ــراث الدين ــن ال ــا م ــتال بعضه ، مس
ــض  ــخ و البع ــفة والتاري ــوم الفلس وعل
األخــر مــن أرض الواقــع واحللــم . 
ــول  ــدد الدخ ــوع تع ــك التن ــا لذل وتبع
ــرر  ــت املق ــان( يف الوق ــول اإلنس ) دخ
النــص  يفــرض  إذ  القيامــة،  ليــوم 
مداخــل عــدة يوحــي كل مدخــل منهــا 
بتعــدد األبــواب ، وكأن القــارئ إزاء 
ــام  ــة ورب ــوامل خمتلف ــة لع ــاهد متنوع مش
)مهولــة ( كيــوم القيامــة عــى اختــالف 
الشــواهد يف القــران الكريــم *. ويظهــر 
مــن خــالل امللفــوظ القرائــي للعناويــن 
ــان  ــول ث ــول أول ، دخ ــة ، )دخ الرئيس
ــول  ــول يف الدخ ــث ، دخ ــول ثال ، دخ
( وبروزهــا بوصفهــا مســتهال؛ لــذا 
أرشنــا تســميتها بالعنونــة اخلارجيــة 
القصيــدة مــن  ألهنــا تأخــذ عنونــة 
اخلــارج ، و بــروزه عنوانــا رئيســا0 
كأحــد مكونــات النــص وعنــرا بنائيــا 

ــه . )13(  في
تكــرار  خــالل  مــن  املتلقــي  حيــث 
الدالــة  واأللفــاظ  املفــردات  بعــض 
الدخــول ) ادخــل ، فدخلــت  عــى 

، تعــال ، تقــدم ، جنــت ، كنــت ... 
( إىل االســتقرار واحللــول يف املــكان 
زمــن  ..منــذ  الوقــت  يف  والدخــول 

مــى .
وتقســم العنونــة اخلارجيــة الرئيســة عى 
ــول  ــان، دخ ــول ث » دخــول أول، دخ
ثالــث » ومــن دخــول ثالــث نصــل إىل 
ــول األول،  ــا بالدخ ــر يصلن ــول أخ دخ
ولــد  الدخــول  يف  بدخــول  معنــون 
ــون  ــة معن ــة الفرعي ــم العنون ــن رح م

ــم10. برق
 يرمــز) دخــول أول ( إىل بدايــة األشــياء 
إذا مل نقــل بــدء خلــق العــامل والتكويــن 
األحــالم  عــن  أبــان  إذ  واملعرفــة 
ــخاص  ــوه أش ــور وج ــاين وحض واألم
ــب او  ــامل الغي ــر ) ع ــامل أخ ــون لع ينتم
الالوعــي واحللــم ( لعــدم حتقــق املعرفة 
بــدءًا بوجودهــم ونســيان التفاصيــل 
ــخوصهم  ــول ش ــا ح ــة وجهله الدقيق
وكذلــك عــدم تذكــر التكويــن ورس 

ــر.  ــامل اآلخ ــل للع ــود أو الرحي الوج
يبــدأ القســم األول مــن الديــوان بعنوان 
رئيــس خارجــي  أطلــق عليــه  » دخــول 
أول » واربعــة عناويــن فرعيــة ، داخليــة  

لــكل منهــا رقــم وهــي : -
)1( يف اهلواء 
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)2( يف النار
)3( يف الراب

)4( يف املاء 
ــا  ــدت تناص ــي ب ــة الت ــل األربع فاملداخ
جــاءت   *، األربعــة  العنــارص  مــع 
وتفســرا  النــص  لدخــول  مفاتيــح 

ألهــم املعــاين التــي دل ًعليهــا . 
ــدأ  ــوان فيب ــاين مــن الدي أمــا القســم الث
ــه  ــق علي ــارج  أطل ــس خ ــوان رئي بعن
»دخــول ثــان » وثامنيــة عناويــن فرعيــة 
حــروف  حســب  مرتبــة  داخليــة   ،
ــا غــر متسلســل  ومكــرر  اهلجــاء ترتيب
ــد وردت  ــا ق ــذ املراي ــم أن ه ــع العل )م
بخــالف هــذا التسلســل اهلجائــي يف 
ــام  ــا  ك ــة (  واملراي ــخة اإللكروني النس
ــث   ــدة للبح ــة املعتم ــاءت يف الطبع ج

ــي :- ه
أ - مرآة قهوة الدم .

ن- مرآة ماء اللوتس . 
ت - مرآة لؤلؤة الوقت 

م - مرآة شجرة الدم .
 أ- مرآة اجلسد .

 ء - مرآة االغتسال .
أ - مرآة االنتامء . 

ت - مرآة التأسيس. 
ويبــدو مــن خــالل  مــا تقــدم إن  دخول 

ــا  جــاءت  ــامين مراي ــان انقســم عــى ث ث
عــى شــكل انتقالــة معرفيــة متثلــت 
باألبعــاد  الزاخــرة   املــرآة   بمرحلــة 
الرمــزي  التمثيــل  ذات  امليثولوجيــة 
ــا .  ــا مرآتي ــه مكان ــاء بوصف ــل بامل املتص

)14 (

ــددة  ــا متع ــى مراي ــص ع ــوم الن إذ يق
ــف  ــة تتضاع ــوامل متنوع ــن ع ــة م منبثق
مســتوى  مســتوين  عــى  وتتكــرر 
الفنــي  التمثيــل  ومســتوى  الرؤيــة 

الرمــزي داخــل النــص الفنــي .
مثــال ذلــك قــول الشــاعر يف مــرآة مــاء 

اللوتــس : )15 (
سمعت اخلفق يناديني فدنوت

 ووشــحني اللوتــس يف حلــم نســاء 
ينطــرن

 وقبلني اللوتس
 قال كفى       أخذت بيدي 

والصهد املتفصد يكتب يف جسدي 
...

ويقرئني             ويعلمني
 سأريك أريك املاء الثاين يف القلب

                             أريك احلب 0
وقوله يف مرآة قهوة الدم : ) 16(

 رأيــت الشــجر املائــل يــرشب مــن مــاء 
النــاس 
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ويمســح عــن شــفتيه العطــش الشــمي 
يت أ ر

ــف  ــف خل ــزان الواق ــرح األح ــذا ف  ه
ــة الضحك

 كاألهداب املغسولة
 هــات           تعــال       فــامء النــاس 

جديــد 
مد الغصن األقداح  إيل

 رشبت       رشبت   
فقال كفى       وشهقت 

فامء الناس جديد .
ــس  ــوان رئي ــث بعن ــم الثال ــدأ القس ويب
خارجــي أطلــق عليــه »دخــول ثالــث« 
داخليــة  فرعيــة،  عناويــن  وعــرشة 
ــا  ــن ضمنه ــلة م ــام متسلس ــة بأرق مرتب
ــل  ــذي يمث ــول » ال ــول يف الدخ » دخ
ــا  ــوان ، إذا م ــن الدي ــع م ــم الراب القس
ــة  ــن العنون ــن ضم ــوده م ــا وج زعمن
الفرعيــة كجــزء مكمــل  هلــا مــن حيــث 
إن هــذه  إىل  .مــع اإلشــارة  الشــكل 
العنونــة مل تــرد هبــذا التسلســل الرقمــي 

يف الطبعــة اإللكرونيــة .
  و العناويــن الفرعيــة  كــام وردت يف 
ــي : -  ــة ه ــدة للدراس ــة املعتم الطبع

)1( الوطن يقرأ نار األطفال . 
)2( حــن مــات الرقــص عــى العتبــات 

 .
)3( اللجوء إىل خيمة الالجئن .

)4( اخلطوة سيدة الدرب . 
)5( الصعاليك يفتحون العواصم .
)6( عشاء لضيوف ال مواعيد هلم .

كــام  املدائــن  تشــكل  الفــوىض   )7(
. ينبغــي

)8( املرأة تنسج الرايات  .
)9( بدايات عرس األرض .

)10( دخول يف الدخول.
ــة  ــل وثب ــث ، مث ــول ثال ــاء دخ ــد ج لق
جريئــة يف عــامل السياســة ، حينــام جاءت 
ــد  ــر ول ــص آخ ــكل  ن ــى ش ــة ع العنون
ــن  ــي ، )17 ( م ــص األص ــوم الن ــى  خت ع
ــاءات  ــدالالت واإلحي ــدم  ال ــر أن نع غ

ــه. ــي صاحبت ــة الت الرمزي
مــات  قولــه يف حــن  ذلــك  مثــال   

)  18(  -  : العتبــات  عــى  الرقــص 
 أوقفني الريش القائم يف غيم

 قال   تعال
 امتد عى سقف الكون       تكون

 فأريك اآليت يف جيب الغيب
...

ــون  ــد هييم ــن املمت ــود الوط ــك جن  أري
ــل  ــاء يف اللي ــال م ب

ــدن  ــو امل ــض نح ــار ترك ــك صح أري
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املراكمــة 
املقهورة يف الليل

...
بــاب  يف  يؤانســني  احللــو  الــيء 

قــص لر ا
دخلت        تعال     

...
القســم  أن  إىل  والبــد مــن اإلشــارة 
الرابــع )دخــول يف الدخــول( املفــرض 
وجــوده بوصفــه عنوانــا رئيســا خارجــا 
ــاء  ــه  ج ــه، إال إن ــا ب ــا خاص ــل ركن حيت
ــول  ــة »دخ ــن الفرعي ــم العناوي يف خض
ثالــث » ، و محــل رقــم ) ۱۰ ( مــن 
تسلســل العناويــن الفرعيــة وســمي 
ــا  ــا زعمن ــول(  إذا م ــوال يف الدخ ) دخ
يف  دخــوال  أو  رابعــا  دخــوال  كونــه 
بذلــك  ليكتمــل  الثالــث  الدخــول 
التسلســل للعناويــن الرئيســة ) دخــول 
اول ، دخــول ثــان ،دخــول ثالــث، 
العنــوان  أن  يبــدو  و  رابــع(  دخــول 
احلقيقــي لــه هــو ) دخــول يف الدخــول 
ــطر  ــى الش ــذف االول وابق األول( وح
ــز  ــا يف ترمي ــوان إمعان ــن العن ــاين م الث
النــص وتشــاكل دالالتــه ، ذلــك أن 
مكمــال  يــأيت  الدخــول  يف  دخــول 
عــدة  يتضمــن  الــذي  أول  لدخــول 

مشــاهد تتكلــم عــن العنــارص األربعــة 
)اهلــواء ، النــار ، األرض ، املــاء( وعــن 
بأشــخاص  واللقــاء  األخــر  العــامل 
احلضــور  بــن  وجوههــم  تتأرجــح 
الالوعــي  حالــة  وعــن  والغيــاب 
والنســيان واحللــم التــي رافقــت بدايــة 
اخللــق والتكويــن وهنايتــه يف جتربــة 
ــن  ــا م ــارئ أهن ــدا للق ــي ب ــاعر الت الش
وحــي ابتكاراتــه , مثــال ذلــك قولــه: ــــ 

)19  (

 يف ) دخول يف الدخول( 
أعطيت اليء احللو يدي

 فتذكرت      تذكرت      تذكرت 
تذكرت  البدء 

تذكرت اخلطوة يف اللون ويف الكون
 تذكرت البحر         املرآة                احلمراء 

تذكرت املاء الصارخ              يب أدخل
 فدخلت         دخلت مرايا األحالم 

وكنت سالم املايض للقادم 
رأيت األشياء تعلمني 

كلمت املحتمل الراكض
 قلت          سأعرف

فالنــص يف هــذا املدخــل يعــود إىل عتبــة 
ــد  ــوف عن ــث الوق ــول األول حي الدخ
البــاب األول ، والتذكــر ودخــول املرايا 
والعــودة إىل طلــب املعرفــة، فأكــد ذلك 
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ــتقبل  ــة للمس ــة الزمني ــراف الدالل ان
بداللــة القرينــة » ســـــوف » ، وكذلــك 
ــام  ــه حين ــا إلي ــام ذهبن ــوان ب ــي العن ي
أطلــق عليــه » دخــول يف الدخــول » 
ــَر  ــا م ــد كل م ــول بع ــاد الدخ ــث ع حي
ــة  ــي بدائري ــا يوح ــة ، م ــة البداي إىل نقط
ــود كل يشء  ــث يع ــدث حي ــاء للح البن
وال  البدايــة  نقطــة  إىل  وصــل  مهــام 

ــي .  ينته
ــن  ــة يف العناوي ــة العنون ــا : ــــ دالل ثاني

الفرعيــة الداخليــة
مدخل

 ، الفرعيــة  العنونــة  انفــردت  لقــد 
بتقديــم صــورة مركــزة ملضمــون النــص 
عندمــا صاغــت البنــاء الفنــي للديــوان 
مــن الداخــل ، وقــد اعتمــدت لتمثيــل 
ــالل  ــوز والظ ــن الرم ــة م ــك جمموع ذل
ــاعر  ــة الش ــاز رؤي ــبيل إجي ــة يف س اللوني
التــي بــدت متداخلــة الشــتامهلا عاملــن 
متناقضــن عــامل الواقــع ، وعــامل احللــم

إحــدى  الفرعيــة  العناويــن  متثــل  إذ 
الســتيني  القصــي  النــص  تقنيــات 
، الــذي بــدا أكثــر تأثــرا بـ)الســينام 
ووســائلها ( مثــل الســيناريو واملونتــاج 
واللقطــات الفنيــة ، بمختلــف أنواعهــا 
فضــال عــن القطــع واالرتــداد و غرهــا 

ــة .  ــا القص ــتعن هب ــائل لتس ــن الوس م
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــادة م ــدو اإلف وتب
ــخصية  ــوت الش ــر ص ــة يف تأط العنون
و التعبــر عــن وجهــة نظرهــا كــام تعــر 
ــون  ــد تك ــور ق ــع لص ــوال رسي ــن ت ع
ــاص  ــتعن الق ــة ، فيس ــرة أو متآلف متناف
الســينام مــن خــالل لقطــات  بلغــة 
ــيع  ــة ويش ــاالت الزمني ــح االنتق توض
ــة  ــة يف الرواي ــة الفرعي ــتخدام العنون اس
ــد  ــرة، إذ يعم ــة القص ــن القص ــر م أك
بأرقــام  روايتــه  ترقيــم  إىل  الروائــي 
ــي  ــره بمؤلف ــس تأث ــا يعك ــلة م متسلس
الوصفــي  واألدب  العلميــة  الكتــب 
حينــام يعملــون عــى تقســيم مؤلفاهتــم 
إىل أبــواب وفصــول مــن أجــل عــرض 
ــوا  ــي توصل ــم الت ــم ، ونتائجه أفكاره
ــى  ــة ع ــة متدرج ــة منطقي ــا بطريق إليه
ــأ  ــا يلج ــول ، وأحيان ــواب والفص األب
الروائــي إىل مثــل هــذه العنونــة بوصفــه 
نوعــا تســتدعيه الصنعــة الفنيــة الروائيــة 
أو مــن أجــل إضفــاء جــو مــن القــص 
األســطوري والشــعبي وربــام ألســباب 
الداخــي  الفنــي  بالبنــاء  تتعلــق  ال 
للروايــة فحســب وإنــام مــن أجــل إثــارة 
اهتــامم املتلقــي وإضــاءة طريــق القــراءة 
لــه ومتكينــه مــن تنظيــم أوقــات القــراءة 
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ــتذكار  ــه اس ــن ل ــكل يضم ــة بش للرواي
ــات  وقائعهــا الســابقة خاصــة يف الرواي
التــي تتســم بالطــول والتــي تؤلــف 

إلشــاعة روح املتعــة و التســلية . )20 (
ــداد  ــم ح ــاعر )قاس ــادة الش ــأيت اف  وت
ــر  ــد أكث ــذي يع ــح ال ــذا امللم ــن ه ( م
لصوقــا بفــن الروايــة يف القصــة أليامنــه 
بعــدم وجــود فواصــل بــن حــدود 
النــص  وعــدَّ   ، األدبيــة  األجنــاس 
الشــعري ) القيامــة ( نصــا مفتوحــا 
ــة  ــواع األدبي ــامزج األن ــس بت ــمح لي يس
ــل  ــط ب ــعر ( فق ــص ورسد وش ــن ) ق م
والرجــوع إىل التقنيــات الفنيــة التــي 
تتعلــق بالنــص القصــي والروائــي 

)كالعنونــة الفرعيــة ( .
ــا يف  ــد كان موفق ــاعر ق ــدو أن الش ويب
انتــزاع العنونــة مــن بنيــة النــص إذ 
هيمنــت العنونــة الفرعيــة يف دخول أول 
متمثلــة بـ) يف اهلواء ، يف النار ، يف الراب 
ــص  ــاق الن ــة أنس ــى بقي ــاء (ع ، يف امل
ــة يف  ــروز املهيمن األخــرى كــام أفــى ب
ــدى  ــا إح ــث بوصفه ــان وثال ــول ث دخ
املوجهــات الفنيــة يف اختيــار عنــوان 
ــص األديب  ــاءة الن ــص األديب إىل إض الن
ــاعر  ــر الش ــة نظ ــى وجه ــز ع والركي
ــية  ــامت نفس ــن هتوي ــفت ع ــي كش الت

ــي  ــة   )الت ــذه اهليمن ــعورية . وه وال ش
ــة  » عــى  ــات  » الفرعي متارســها العنوان
الدالليــة  ومقصدياتــه  النــص  دواىل 
ــبكة  ــى ش ــيميائيا ع ــن س ــه هييم جعلت
دون  للنصــوص  الرابطــة  العالقــات 
ــة  ــا أو عملي ــة اجحاف ــون اهليمن أن تك
ــعرية ( .  ــة الش ــد التجرب ــة يف جس لصيق

)21  (

ــة   ــة الفرعي ــا يف العنون ــم مم ــى الرغ وع
مــن عنــارص مهينــة اســهمت يف تالحــم 
ــد  ــان الشــاعر ق ــة للنــص ف ــة الفني البني
حــاول طبــع ملســاته مســتغال مــا يف 
ــات  ــة وطاق ــن دالالت إحيائي ــز م الرم
معنويــة خاصــة يف قســم مــن النصوص 
الشــاعر  صــوت  فيهــا  يبــدو  التــي 
األصــوات  عــن  ومتفــردا  واضحــا 
ــض  ــرار بع ــدو يف تك ــي تب ــر الت األخ
األلفــاظ واملفــردات وظهــور أصــوات 
ــرة  ــن الذاك ــايض أو م ــن امل ــوه م ووج
التــي تتســم باملــوت أو النســيان واحللــم 
، هــذا إذا مــا زعمنــا بــان العنــوان 
وحــدة  الفرعيــة  العنونــة  والســيام 
معنويــة ولــدت مــن رحــم النــص 
ــي  ــه . فف ــض الفاظ ــن بع ــتقت م واس
دخــول أول افصحــت العنونــة الفرعيــة 
عــن أربعــة عنــارص تقليديــة مســتوحاة 
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مــن الفلســفة القديمــة وهــي يف )اهلــواء 
يف النــار ، يف الــراب ، يف املــاء ( .

هــذا  يف  رأي  الباحثــن  ألحــد  وكان 
املدخــل إذ قــال إن الشــاعر )وضــع 
قبــل  الفالســفة  لتفســر  عناويــن 
كان كل  وان  العــامل  أفالطــون خللــق 
فيلســوف طــرح تفســره اخلــاص ملــادة 
مــن املــواد األربــع ويف فــرات تارخييــة 
خمتلفــة إال أن الشــاعر مثــل العــامل يلتــزم 
بفصــل األمزجــة األربعــة ... ) ف (

ــم إىل  ــد وحوهل ــل واح ــم يف مدخ مجعه
ــذا  ــه األديب وكان ه ــدم عمل ــوز خت رم
ــفية يف  ــات الفلس ــكل التعريف ــع ل اجلم
ــن  ــرًا م ــرب كث ــد اق ــد ق ــل واح مدخ
تفســرات اخــوان الصفــا ومــن تفســر 
ــاش  ــذي ع ــس ال ــوف أبنادوقلي الفيلس
يف القــرن اخلامــس قبــل امليــالد والــذي 
ــة  ــارص األربع ــن العن ــة م ــر اخلليق ف
معــا وهــي اهلــواء والنــار والــراب 
ــع  ــة ال ختض ــارص أبدي ــي عن ــاء وه وامل
ــا  ــف إال أهن ــة الكي ــن ناحي ــر م للتعب
الوجــود  يف  احلاصــل  التغــر  تفــر 
تفســرا كميــا حتــت تأثــر مبدأيــن 
ــة (.)22(  ــة والكراهي ــا املحب ــن مه آخري
ويــری باحــث أخــر بــان احتــاد الشــاعر 
ــه  ــاء  بوصف ــد ج ــة ق ــارص األربع بالعن

عنــرا رضوريــا ) لتكويــن خملــوق 
ــرة  ــذ البص ــجاع ناف ــب ش ــر صل مطه
....( ،)23(إن العنــارص األربعــة التــي 
ــارصا  ــا عن ــاعر بوصفه ــا الش ــاد منه أف
الفلســفي  الــراث  مــن  مســتوحاة 
القديــم مل تكــن جمــرد رمــوز هلــا أبعــاد 
ــدور  ــا ال ــوز كان هل ــام رم ــفية وإن فلس
ــبكة  ــق ش ــص وخل ــاء الن ــل يف بن الفاع
متنــح  التــي  الدالــة  العالقــات  مــن 
املتلقــي إحساســا بالالمرئــي أو املغيــب 
. إذا ليــس مــن شــأن الرمــز التعبــر عن 
ــطوري  ــد أس ــانية ذات بع ــة انس حقيق
العنــارص يف  تلــك  )24(فقــد تظهــر   .
ــة  ــا رسدي ــفوع برؤي ــزي مش ــياق رم س
مســتوحاة مــن قصــص اخليــال العلمــي 
أو مــن نظريــات خلــق العــامل القديمــة .

مثال ذلك قول الشاعر :- ) 25(
دخلت 

كأين أدخل يف التكوين
 الفضة طائرة يف الريح املتثاقل
 رصت كأين أبحث عن نفي

 و كأين أبحث رصت
يــأيت تكــرار بعــض األلفــاظ ) دخلــت 
وكأين   ، كأين  رصت   ، أدخــل  كأين   ،
أبحــث ، كأين مهــت (يف ســبيل تعميــق 
الفجــوة املعنويــة حلــدث الدخــول . 
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وإمكانيــة ســر هــذا العــامل مــن خــالل  
ســياق رمــزي أفادتــه كأن وداللتهــا 
ــى   ــا ع ــار وداللته ــوت ، وص ــى الثب ع
كذلــك   .)26  ( والتحــول  الصــرورة 
ــا  ــل م ــعوريا لتأم ــا ش ــص دفق ــح الن من
هــو مغيــب عــن الواقــع يف عــامل احللــم 
تصــوره  إنســان  لــكل  وأن  الســيام 
 . األربعــة  العنــارص  عــن  اخلــاص 
فمــن خــالل تشــخيص اهلــواء بالريــح 
ــذا  ــا هل ــاعر وصف ــا الش ــل اعطان املتثاق

ــا  .  ــر هن العن

ــان ،  ــول ث ــة يف دخ ــة العنون ــا رمزي أم
فقــد جــاءت بيانــا معرفيــا عــن خصوبة 
ــن  ــرا ع ــة وتعب ــاعر الثقافي ــة الش جترب
ــي  ــول وه ــن الدخ ــة م ــة الثاني املرحل
لــه  تعكــس   ( التــي  املــرآة  مرحلــة 
ــا  صــور احلقيقــة اخلالصــة املفزعــة حين
ــا ،  ــة أحيان ــا ، الغامض ــة حين ، واملفرح
والواضحــة أحيانــا أخــر ، بــدا مــن 
مــرآة قهــوة الــدم ... إىل مــرآة التأســيس 
ــل  ــو ويتكام ــاعر ينم ــرى الش ــث ن حي
ــرة ... (  .)  ــات خط ــرض ملواجه ويتع

 )2 7

ــرآة   ــة امل ــان مرحل ــری ب ــن ي ــاك م وهن
ــة  ــلوك الصوفي ــدارج س ــع م ــاص م تن

إذ نجــد اســتعارة« للغــة واألجــواء 
ــا يؤكــد شــمولية  والطقــوس »ذاهتــا  م
األخــر  الــراي  إن   ،)28  ( التجربــة  
القائــل بــان املرايــا تنــاص مــع مــدارج 
الســلوك الصــويف ينطبــق عــى مرآتــن 
ــرآة  ــا »م ــا ومه ــامين مراي ــل ث ــن اص م
ــث  ــد »حي ــرآة اجلس ــس وم ــاء اللوت م
ــان ودالالت  ــام مع ــارئ فيه ــرى الق ي
ــك  ــدو ذل ــة ويب ــواء صوفي ــق بأج تتعل
ــول  ــص،  يق ــون الن ــا يف مضم واضح
ــس :- ) 29( ــاء اللوت ــرآة م ــاعر يف م الش

فرت اخللوة
 الكشــف امامــي يدخــل يف حجــب 

ــن ــا الع تفتحه
الريش النائم يوقظني 

هات يديك اريك الواقع يف احللم
...

 لكني يف الغيب
 وأي رجال يف الغيب

تعرفهــم           رجــال  الغيــب  يف   
فهم  ســتعر و

وقوله يف مرآة اجلسد :- ) 30(
 دخلت ،

            الفضة سيدة الوقت
   ريــش الكشــف الشــامخ يغرينــي        

فدخلــت
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 هذي القاعة قاعدة القمم املمسوخة 
 يف قاع اآلبار املسمومة

هذي القاعة  قر        أم قرة         أم ...
الكشــف اخللــوة ، احلجــب ، ألفــاظ 
ذات معــان ودالالت مســتلة مــن عــامل 
الغمــوض  عــن  ،فضــال  املتصوفــة  
ــام  ــاء الع ــا بالبن ــن أحاط ــز اللذي والرم
للنــص مــن أجــل تكثيــف الرؤيــا مثــل 
) الفضــة والريــش والــيء احللــو ( 
ــررة  ــاعر املتك ــادة الش ــة إف ــع مالحظ م
ــدو  ــذي يب ــري ال ــكيل الب ــن التش م
ــة  ــه املتنوع ــالل آليات ــن خ ــا م واضح
»التشــكيل البري يف الســطر الشــعري 
أو  والبيــاض  احلــذف  حيــث  »مــن 
ــطر  ــاوي االس ــي وتس ــراغ  الطباع الف
ــه  ــل توجي ــن أج ــرف م ــرار االح وتك

ــى   .  ــل املعن ــارئ لتأوي الق
اعتمــد الشــاعر يف ترتيــب مرايــاه، عــى 
حــروف اهلجــاء وقــد كــرر بعضــا مــن 
ــام  ــه ك ــل نفس ــا التسلس ــا  بإعطائه املراي

ــط االيت :- يف املخط
أ - مرآة قهوة الدم 

ن - مرآة ماء اللوتس 
 ت - مرآة لؤلؤة الوقت 

 م - مرآة شجرة الدم
 أ- مرآة اجلسد 

ء- مرآة االغتسال
أ - مرآة االنتامء

ت- مرآة التأسيس.
ويظهــر أن املرايــا التــي حتمل التسلســل 
نفســه مثــل املرايــا أ } مــرآة قهــوة الــدم 
ــل  ــامء ( متث ــرآة االنت ــد ، م ــرآة اجلس ،م
ــى  ــد ع ــدث واح ــددة حل ــاهد متع مش
الرغــم مــن عــدم جميئهــا متسلســلة 
ــا  ــي املراي ــم باق ــا) أ أ أ   ث ــام يف قولن ك
... ( ربــام أراد الشــاعر مــن وراء ذلــك 
لتفكــره  للقــارئ وتشويشــا  اربــاكا 
ــا  ــاهد أو املراي ــة املش ــالل جتزئ ــن خ م
ــا  ــع مراي ــة م ــا متداخل ــابه  وجميئه املتش
خمتلفــة  حروفــا  حتمــل  مشــاهد  أو 
ــن  ــحذ الذه ــر وش ــامل الفك ــد إع بقص
، ويالحــظ املتلقــي إن املرايــا ) أ( التــي 
ــة  ــي بداي ــدم وه ــوة ال ــرآة قه ــدأ بم تب
ــم  ــول ث ــامل املجه ــاعر للع ــول الش دخ
االلتقــاء باشــخاص ووجــوه غائبــة 
ــد.  ــرآة اجلس ــرة يف م ــط الذاك ــن حمي ع
ــامء  ــرآة االنت ــر يف  م ــهد األخ ــا املش أم
عــن   ، رمزيــا  حضــوره   ، كان  فقــد 
املينــاء الــذي يغــرق بســفن شــاحبة 
ــل  ــاع األم ــل وضي ــد الرحي ــن عن العين
ــاء باألهــل  ــد اللق ــن عن ــة العين ومرشق
لألمــل  رمــزا  بوصفهــا  واألحبــاب 
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الضائــع ، واملرتقــب وقــد صــاغ املرايــا 
ــواة  الثــالث رمــوزا تكــررت وهــي الن
ــش ،  ــول ) الري ــل الدخ ــة لفع احلقيقي

ــو( ــي احلل ــوت ، ال ــة ، التاب الفض
وبذلك يكون تسلسل املرايا كااليت: 

الفرعيــة  العنونــة  أن  وبــدا واضحــا 
ــا يف  ــرا بنائي ــت عن ــا كان ــكل املراي ل
النــص ، أســهم يف توثيــق مظــان املعنــى 
الــذي ذهــب إليــه الشــاعر مــن خــالل 
تواشــج عــدة ثيــامت يف النــص الواحــد 
ــى  ــال للمعن ــل مكم ــدا التسلس ــذا ب ؛ ل
انــام  الطريقــة  هبــذا  يــأت  مل  لكنــه 
تداخــل مــع بعــض العناويــن املختلفــة 

ــر. ــا األخ ،أو املراي
ــرآة قهــوة  ــام يف قــول الشــاعر يف م ك

الــدم : ) 31(
تعال                     في وقت احتال به

 وأحول عينيك إىل بوابات
 يدخل منها اخللق

...
 تعال أريك                     وال تسال كيف

 ادخل                            فدخلت

 وكان اليء مجيال                      كان 
رأيت دما خيتال

نــر  يف  قهوتــه  ويــرشب  يــيء   
تلهــث               شــعوب 

...        
وقوله يف مرآة اجلسد:- )32 (

تقدم وانظر         هذا...
 اخذتني اخلطوة نحو التابوت

 ذهلت                ذهلت 
ولوال ريش كان         رصخت هلول

تعال
 هــذا الــدم الذاهــل يف جســدي يرعــش 

قة خلر كا
 كان التابوت بدون غطاء 

 تعرفه      كيف سأعرف
 هذا جسد ال رأس له 

كيف سأعرف     وأنا النطفة والطفل 
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انا الكهل بال موت أو ميالد
مــن أيــن اجلســد احلــي امليــت يعرفــك 

اآلن 
وقوله يف مرآة االنتامء :- )33 (

رأيت 
رأيــت الســفن الشــاحبة العينــن تــزود 
ــكاء وأســلحة  ــاء األرض بحــزن وب مين

ــت    ...  وتوابي
ــحب يف  ــورة تس ــاق املكس ــت الس رأي
ــش  ــت وكان الري ــال رأي ــل كاألطف رم

ــر إىل يش
 ارشعة الرشق 

احلبى
قال هناك                               هناك

...
 انظر

فلمحــت ســواحل قلــب الــرشق تغادر 
ــن  ــة العين ــفن املرشق ــو الس ــرع نح ت

ــت    ... رأي
ــا  ــع يف املراي ــة تتوس ــدت ثيم ــة ب فالرؤي
والتذكــر,  الدخــول  بفعــل  مقرنــة 
أخــرى  تــارة  واملعرفــة  والدخــول 
الــذي  القــص  فعــل  نغفــل  أن  دون 
يســحب املتلقــي للتوغــل يف شــباك 
ــاورة  ــدا يف حم ــذي ب ــزي ال ــى الرم املعن
مونلوجيــة ترشــح اســرجاعا خارجيــا 

ــن إن  ــارات يمك ــدة إش ــي ، بع للحك
ــا  ــك املراي ــاء تل ــامدة لبن ــا ع ــم أهن نزع

املوغلــة يف الغمــوض .

وكذلــك األمــر بالنســبة للمــرآة »ت«) 
ت ۱ مــرآة لؤلــؤة الوقــت ، ت ۲ مــرآة 
ــاعر  ــول الش ــك ق ــال ذل ــيس ( مث التأس

ــت : - ) 34( ــؤة الوق ــرآة لؤل يف ت1 م
 ادخل                فدخلت

تعال 
أريــك الرايــات املرفوعــة فــوق رؤوس 

البــرش املقتولــن بفــأس الدولــة
...

 أخذت بيدي
  هذا األسود عتم األيام               ييء

دخلــت األســود واألســود صمــت 
وحــي 

 أدخل           فدخلت حماق األيام
 وكيف أرى            

...         
تلك الصورة         عتم       وأنا أحدق

...
 أنظــر     ففتحــت األحــداق كبــاب 

الريــح 
رأيت األسود يف الصمت         يلوب

... 
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 أنظر
 الريــش الناعــم فضــة هــذا الكــون 

تــؤرق نــوم األســود      
000

 الفضة              أنظر
ــيس : - )  ــرآة التأس ــه يف  ت2 ، م وقول

)35

األزرق يف خطوات الريش يشب 
أدخل          فدخلت 

األزرق بالريش الفي وكان البحر 
البحر 
البحر 
البحر 
وآه آه 

                  أنظر
 فرأيت البحر يشيل السفن الكسلی

 يمسح دمع الشوق بعينيها                 ...

ــدي يف األزرق كان  ــل ي ــدي يف الرم   ي
البحــر الداخــل يف عينــي يتضاحــك 

ــي يقذفن
 باملــوج وهيدينــي مــن لؤلــؤه وقواقعــه 
قميــي  يــرش  الذهبــي  الرمــل  و 

بالزبــد الفــي 
يعرفنــي   األزرق  البحــر  كأن  وكان     
مــن أيــن ســأعرف هــذا الــيء احللــو 

ــج الناض
... 

  أنظر            فرأيت
 رأيت البحر أليف الريح 

افــراس  وجيلــد  كالعصــف  يصهــل 
ــوءة  ــدن املوب ــقف امل ــط س ــم وخيب اهلج

ــر  يك
جدران قصور امللك الدموي 

ويركض       يركض            ... 
رأيت البحر يغادر كل سواحله 

ــص  ــذا الن ــى ه ــظ ع ــم يالح ــل أه لع
ــو   ــدارك ه ــر املت ــن بح ــاء م ــذي ج ال
ــر،   املــزج بــن االبيــات املقفــاة والتدوي
للنفــس  أتصــال  مــن  فيــه  ومــا 
الشــعوري إليصــال داللــة املعنــى . ف 
)ت۱ ( تكلمــت عــن الرايــات املرفوعة 
ــزا  ــدا رم ــذي ب ــي ال ــت الوح والصم
والســكون  واخلــذالن  لالنكســار 
املطبــق أمــا )ت ۲ ( كانــت عــن ســفن 
العــودة والدعــوة للمقاومــة وهــي رمــز 
لــوالدة عهــد جديــد يرفــض الــذل 
الظــالل  مــن  مفيــدا   ، واالضطهــاد 
اللونيــة للرمــوز مــن اجــل تكثيــف 
الرؤيــا الشــعورية ومنــح النــص درجــة 
مــن التفاعــل وبــدا ذلــك واضحــا 
يف ) ت 1 ( فالظــالل اللونيــة للرمــز 
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األســود والصمــت الوحــي جتســدت 
يف األلفــاظ االتيــة ) الكــون امليــت ، 
عتــم االيــام .. و حمــاق األيــام ، الصورة 
عتــم ، عبــاءة نــوم األســود ، نــوم 
ــالم  ــو الظ ــائد ه ــو الس ــود ( فاجل األس
آزره يف ذلــك النــوم ومــا فيــه مــن 
ظــالل موحيــة باالستســالم واخلضــوع 
ــاق اجلفــون وكالمهــا  ــذي رافــق أطب ال
ــد أن  ــن نج ــارق . يف ح ــع ف ــالم م ظ
يف ) ت ۲( هيمنــة رمــوز الطبيعــة ممثلــة 
بـــ)  البحــر ، العصــف ، الريــش ( ومــا 
ــدت بـــ)  ــة جتس ــالل لوني ــن ظ ــا م فيه
األزرق والفــي ( وهــي تشــيع الفــرح 
والبهجــة إذا مــا قلنــا الســكينة واهلــدوء 
ــك  ــن ذل ــر م ــاح بأكث ــص ب إال إن الن
ــب  ــالل الغض ــك الظ ــق تل ــا راف عندم
ــورة،  ــش ، الث ــرق ، العط ــرد ،الغ ، التم
ورصخــات اآلبــاء. حيــث نلمــح ، 

انفتــاح وحركيــة العنــوان يف مقابــل 
متــن النــص ، مــن الثابــت إىل املتحــرك 
ــة العالمــة وهــي  ــدو يف حركي ــذي يب ال
تتفــرع إىل ايقونــات وإشــارات ورمــوز 
ــري  ــكيل الب ــن التش ــال ع . )36( فض
لألســطر ودوران البيــاض واحلــذف 
ــة  ــل عالم ــة متث ــة بري ــام يف لعب خالهل
بــارزة لقــراءة املعنــى املســكوت عنــه . 
يتضــح ممــا ســبق إن التسلســل املنطقــي 
للعنونــة هــو أ ۱ ... أ ۲ ... أ 3   ، ت 
1... ت ۲ ... الــخ ولعــل رس االرتبــاط 
و  أ   للمرايــا   املنتظــم  التسلســل  يف 
املرايــا »ت«  هــو تعبرهــا عنــد القــراءة 
ــده  ــف عن ــد تتكاث ــوع واح ــن موض ع
ــى إذ  ــامالت املعن ــة واحت ــوه الدالل وج
يمثــالن وحــدة معنويــة لقلــب احلــدث 
» دخــول ثــان » كــام يف املخطــط االيت :-

 

العنونة الفرعية أ + ت مع باقي العناوين

 العنونة الفرعية أ ) أ 1 + أ 2 + أ3 (

العنونة الفرعية ت ) ت1+ ت 2 (
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ــا يف  ــا األخــر » غــر املشــابهة له ــة » املراي ــن الفرعي ــي العناوي ــع باق ــة أ + ت م ــة الفرعي  العنون
ــص( ــراءة الن ــق ق ــة وف ــة الداخلي التسلســل  كــا يف الرســم ، )العنون

العنونة الفرعية للمرايا أ ) أ 1 + أ 2 + أ3 (

العنونة الفرعية ت وتقرأ ) ت1+ ت 2 ( كا وردت يف الديوان حيث تخلل املرآتني عدة فواصل 

من عناوين ومرايا أخرى 

ــرآة  ــي : » م - م ــا وه ــي املراي ــا باق  أم
شــجرة الــدم ، ن - مــرآة مــاء اللوتــس 
ــي محلــت  و ء - مــرآة االغتســال«  والت
ــا  ــدت كأهن ــلة ب ــر متسلس ــا غ حروف
عنــارص مقحمة يف نســيج النــص ، فكل 
ــة الشــاعر  ــا مــن جترب ــل جانب منهــا يمث

املســتمدة مــن الــراث األســطوري 
واإلنســاين القديــم ، إذ تنبــع مــن جــذر 
رمــزي واحــد هــو) املــاء ( . الــذي مثــل 
ــة  ــاطر القديم ــود يف األس ــل الوج أص
كونــه املبــدأ األول غــر املخلــوق ، ) 
37( وعــى الرغــم مــن إن إفــادة الشــعراء 
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مــن هــذا الرمــز ومدلوالتــه قــد تــأيت يف 
ــة  ــط بتجرب ــري يرتب ــي وتعب ــياق فن س
الــذي  الشــعوري  وباجلــو  الشــاعر 
تثــره فأهنــا يف املرايــا بــدت متثيــال 
واعيــا يؤكــد قــدم املــاء كفكــرة توحــي 
ــاء أو  ــر و النق ــاين باخل ــل اإلنس لألص
حتــى الغضــب والتمــرد وربــام يرمــز يف 
كثــر مــن األحيــان إىل التغيــر والثــورة 
والتجــدد والتطهــر ، كــام يرتبــط يف 

ــارة  ) 38( ــان بالطه ــاة االنس حي
الفرعيــة  العنونــة  فيــام خيــص  هــذا 
لدخــول أول ، ودخــول ثــان وهــي 
عناويــن رئيســة امــا دخــول ثالــث فقبل 
التفصيــل يف العنونــة الفرعيــة لــه البــد 
ــن  ــن الذي ــارة اىل إن الباحث ــن اإلش م
ــل  ــة  داخ ــة الفرعي ــى العنون ــوا ع اطلق
ــة أو  ــة الداخلي ــد أســم »  العنون القصائ
الثانويــة » ـــــ عنــد دراســتهم هلــا مــن 
ــى  ــا ، ع ــزوا يف قرأهت ــل ـــــ  رك الداخ
فهنــاك   ، للجملــة  الركيبيــة  البنيــة 
ــمية  ــة االس ــردة ، والعنون ــة املف العنون
ــن  ــال ع ــة ، )39( فض ــة الفعلي ، والعنون
للشــعراء  الفنــي  املحتــوى  رؤيــة 
ــعرية يف  ــة الش ــة احلداث ــن حلرك املؤسس
عنونتهــم للقصائــد التــي اختــذت عــدة 
ــه  ــن التوج ــت ع ــارات أبان رؤى ومس

ــد ، ومل  ــكل واح ــلويب ل ــى االس واملنح
خيتلــف حــداد عنهــم فهــو مــن شــعراء 
بالســياب  وتأثــره  الســتيني  اجليــل 
ــدا  ــاه ، وب ــس يف مراي ــايت وأدوني والبي
واضحــا كل الوضــوح ؛ لــذا انطلــق 
البحــث يف قــراءة العنــوان لــدى قاســم 
حــداد مــن خــالل النظــر إىل عتبــة 
ــة  ــوان ) القيام ــس للدي ــوان املؤس العن
ــة   ــة خارجي ــة رئيس ــظيه إىل عنون ( وتش
تفرعــت بدورهــا إىل ثانويــة ، عمــد 
ــفة  ــن » الفلس ــادة م ــا اإلف ــن خالهل م
يف  الصوفيــة  ورمــوز  ومفرداهتــا 
مراياهــم ، وآليــات التشــكيل البــري 
يف طباعــة النــص  مــن أجــل » أدخــال 
ــتبطان  ــل واس ــة التأوي ــي يف عملي املتلق
ــواب  ــة بأب ــاءت مغلف ــي ج ــة الت الرؤي
ــة  ــر ثقاف ــوامل ختت ــدة ع ــن ع ــتلة م مس
القــارئ وعمــق اطالعــه  عــى اســاطر 
ــالم .  ــا ،واألح ــعوب ، وامليثولوجي الش
لذلــك نجــد  أن دخــول ثالــث يف قــراءة 
أخــرى عــن الدخولــن الســابقن فهــو 
يضــم عــرشة عناويــن فرعيــة لــكل منها 
ــة  ــت الدالل ــدرج حت ــة تن ــة وظيفي دالل
ــوان  ــا العن ــي يمثله ــوان الت ــا للدي العلي
الرئيــس »دخــول ثالــث«  فمــن حيــث 
ــامد  ــظ اعت ــن يلح ــام للعناوي ــاء الع البن
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والتبويــب  الفهرســة  نظــام  الشــاعر 
حينــام جعــل لــكل عنــوان رقــام خاصــا 
ــل  ــوان يمث ــا أن كل عن ــا علمن ــه إذا م ب
فصــال أو بابــا يف الروايــات والقصــص 

ــة . ــب العلمي و الكت
الطبعــة  يف  وردت  كــام  والعناويــن 

ــــــ     : هــي  املعتمــدة 
1-الوطن يقرأ نار األطفال .

2- حن مات الرقص عى العتبات 
3- اللجوء إىل خيمة الالجئن. 

4-اخلطوة سيدة الدرب .
5- الصعاليك يفتحون العواصم .
6- عشاء لضيوف ال مواعيد هلم .

كــام  املدائــن  تشــكل  الفــوىض   -  7
. ينبغــي

8- املرأة تنسج الرايات.
9-بدايات عرس األرض.
10 - دخول يف الدخول .

ــام  ــف قس ــد وظ ــاعر ق ــدو أن الش ويب
ــن ذات  ــاء بمضام ــن لإلحي ــن العناوي م
أبعــاد سياســية ففــي الوطــن يقــرأ 
نــار األطفــال  ، بــدا الطفــل رمــزا 
ــا  ــد نعته ــورة  ، وق ــال الث ــوالدة أجي ل
ــة  ــا وحداث ــى براءهت ــة ع ــل دالل بالطف
عهدهــا وبــدا ذلــك واضحــا حينــام 
ظهــرت تلــك العناويــن مجيعــا عنــرا 

موضوعيــا اســهم يف بنــاء داللــة املعنــى 
. فــكل عنــوان فرعــي جــاءت قصائــده 
نجــح   ، مــا  موضــوع  إىل  مشــرة 
الشــاعر- عــر ثقافتــه – يف الربــط بــن 
للنــص  الفرعــي   الداخــي  العنــوان 
وفحــوى القصيــدة متوســال بصــور 

ــدة . ع
ــوان الفرعــي  ــه يف العن ــال ذلــك قول مث

األول : - ) 40(
 هذا الباب املوصود  سيفتح

 أدخل                  فدخلت
 كان اجلمر عظيام كان

...
فتح النار           دخلت 

كان هنــاك ملــوك وعســاكر قواديــن 
وجتــار ورصافــون

حياة جالدون                      هناك 
 وكانت مأدبة واسعة 

أنظر       فرأيت
رأيــت رؤوســا ًوأيــاد المــرأة  و لطفــل 

كان
 ورأسا قال بأين أعرفه

صحت       أردت       وكدت         تذكرت 
000 

الولــد  رأس  يطعــن  العســكر  كان    
ويــرخ  احللــو 
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انطق          انطق         واعرف
 الكل يقول      بانك       انطق 

وأذكر بالسوء مجيع الناس املحبوبن 
انطق       انطق           وأعرف

غــرف  إىل  واضحــة  ...فاإلشــارة   
التحقيــق وإىل الثــورة التــي جــاءت 
بمســميات عــدة ) امــرأة ، طفــل ، رأس 
الولــد احللــو ( وكلهــا تلمــح إىل الفقــد 
وخنــق الثــورة مــن خــالل تعاقــب 
الصــور احلســية » البريــة والســمعية ، 
واللمســية ، والذوقيــة » يف قولــه » مجــر 
ــرف، رأس  ــق ، اع ــر ، انط ــار ، أنظ ، ن
الولــد احللــو ، يطعــن ،رؤوســا، مأدبــة 
ــدة  ــورة ع ــع يف الص ــعة » .وجتتم واس
أطيــاف ملــوك وعســاكر قواديــن وجتار 
ورصافــون ، تتعاقــب عــى ضوئهــا 
الشــاعر  منــه  لفظــي قصــد  تكــرار 
التأكيــد عــى داللــة التأويــل يف لوحتــه 
البريــة التــي بــرز فيهــا التقســيم 
»التامهــي   ، خــالل  مــن  الصــويت 
الــداليل بــن نطــق اللفظــة وداللتهــا » ، 
)41( يف قولــه ) صحــت، اردت،  وكــدت 

و  تذكــرت( بعــد إن الئــم بينهــا وبــن 
احلــذف والبيــاض الــذي جــاء يف انتثــار 
منظــم ذي داللــة عــى املســكوت عنــه .  
ــن  ــاين  » ح ــي الث ــوان الفرع ويف العن

مــات الرقــص عــى العتبــات » يضحــي 
الرقــص رمــزا سياســيا يلمــح الشــاعر 
الذبــح   أو  القتــل  إىل   خاللــه  مــن 
بمصــادرة العدالــة اإلنســانية وحرماهنــا 
ــرأي  ــة ال ــا يف حري ــط حقوقه ــن ابس م

كام يف قوله : ) 42(
 رأيت الرقص يضج بعنف 

 يغرق             يغرق
ويموت ببطء       كالشجر املحروق 
يتداعى        ويتهاوى         ويموت 

...
تعال الرقص يموت

ــال  ــاحات ب ــى الس ــاس ع ــوت الن  يم
ــاع إيق

 فالدولــة ســوف جتيــز القتــل عــى 
الشــمس زفــاف  أنغــام 

 تعال           تعال
 تعال أريك الزف الزاهي

ــز  ــح والرم ــن التلمي ــص ـــــــ ب فالن
بــن صورتــن للدولــة والشــعب ـــــــ  
ارتباطــا  الفرعــي  بالعنــوان  يرتبــط 
موضوعيــا ، يميــل فيــه الشــاعر إىل 
اإلفــادة املتكــررة مــن آليــات التشــكيل 
البــري  واللعــب عــى مســاحات 
الورقــة ، يف احلــذف والبيــاض والتكرار 
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إيغــاال يف التلميــح و التصويــر والتشــبيه 
، فعــى الرغــم مــن  بيت الشــعر الشــائع 
» الطــر يرقــص مذبوحــا مــن األمل ...«  
فــإن  حالــه هنــا أصبــح واضحــا.«  
فالدولــة جتيــز القتــل عــى أنغــام زفــاف 
الشــمس » ولعــل هــذه الصــورة املركبــة 
ــاءت  ــد ج ــة ،  ق ــتعارة وكناي ــن اس م
الضــوء  يف  الــدم   اســتباحة  لتأكيــد 
ــــ الرقص  والعلــن بــام يتفــق و)الذبــحـ 
(، عــى  العتبــة وهــي أول الــدار ؛  لــذا 
اســتهل العنــوان بقولــه »الرقــص عــى  

ــات«  .   العتب

ــك  ــر » الصعالي ــي أخ ــوان فرع ويف عن
ــوك  ــدا الصعل ــم«  ، ب ــون العواص يفتح
رمــزا للذيــن ولــدوا كارهــن األقفاص 
ــأن  ــص ب ــى الن ــام أوح ــجون ، ك والس
فشــبههم  للحريــة  رمــزا  الصعلــوك 
يف  بالصالبــة  ووصفهــم  بالطــر 
ــاعر  ــول الش ــل ق ــن ولع ــة املح مواجه
ــة  ــة رمزي ــم (  كناي ــون العواص ) يفتح
عــن انتهــاء عــر التســلط واجلــروت 
ــتمد  ــد يس ــد جدي ــة عه ــوءة ببداي والنب
مــن حيــاة  الصعلــوك الشــجاعة يف 
ــة واملســاواة بــن البــرش  التعبــر واحلري

بعــد إن كان منبــوذا يف املجتمــع .

 مثال ذلك قول الشاعر : -) 43(
رأيــت صعاليــك األرض يقومــون مــن 

األشــجار 
                                    من األحجار 

هلــم   الوقــت  تــيء  النــار  رأيــت 
فقهــم ا تر و
كانوا كالطر

 رأيت بالدا تفتح أبواب احلزن هلم 
والطر     يطر      

... 
 رأيت صعاليك األرض يغنون

ــكون  ــر املس ــوج البح ــون كم  وينداح
ــس ــج اجلن بوه

 فيشهق قلب الفرح بقلبي
 هذا جيش  يمتد 

يؤسس تأرخيا يغوي ويغر     يغر
...

ــر  ــوك الغام ــر الصعل ــن مخ ــيخرج م  س
ــاح ــل جيت جي

 خذ املفتاح وفض الباب وخذين ...
ــة  ــة  املبني ــور املركب ــيء بالص ــص م الن
ــاعر  ــاول الش ــزي ح ــاص رم ــى تن ع
موضوعيــا  االرتبــاط  خالهلــا  مــن 
بالعنــوان الفرعــي لــه » الصعاليــك 
يفتحــون العواصــم » ومــا حتتــاج هــذه 
النبــوءة حتــى تتجــى مــن تواشــج لعدة 
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ــتعاري  ــبيهي واالس ــا التش ــور منه ص
واحلقيقــي  واحلــي إمعانــا يف توصيــف 
حــال الشــاعر يف البيتــن األخريــن 
ــل .  ــوة للح ــورة والدع ــر للث والتبش
ويف اللجــوء إىل« خيمــة الالجئــن »تبدو 
ــاس  ــة واالحس ــزا للطمأنين ــة رم اخليم
باألمــن املفتقــد ، اذ متثلــت كوطــن 
حيمــي األحــرار املتعبــن واملنبوذيــن 
مــن قبــل احلــكام املتجريــن وقــادة 

ــم  الظل
مثال ذلك قول الشاعر : - )44 (

اخليمة تكر
 والنــاس جتــيء                       جتــيء             

جتــيء             جتــيء
اخليمة باب لألفق

ــيء  ــيء              جي ــات األرض جت  جه
ــی ــدن التعب ــن امل ــاس م الن

 من أطراف بالد        ال أعرفها 
...

هــذي خيمــة نــاس ســوف تضيــق 
هبــم األرض 

القــادة  ســكاكن  كل  وتالحقهــم   
ديــن لقوا وا

000 
أنا الشارد من حريات القتل 

أنا املطرود من الدار الن اجلار قوي

أنا امليت قبل املوت 
أنا     وأنا    وأنا    وأنا     و

                              وكفى  000
تعال                  أمد يدي 

ويدي يف جلأ الناس تـــدور 
                            تـــدور 

                                 تـــدور 
...

بالنــص  يرتبــط  الفرعــي  فالعنــوان  
ارتباطــا عــى نحــو حيتمــل التأويــل 
الشــاعر  إفــادة  وتظهــر  والتفســر 
املتكــررة مــن »التشــكيل البــري« 
ــم   ــار منظ ــامت يف انتث ــرار الكل ــر تك ع
البيــاض  مســاحات  اتســاع  مــع 
ــارة  والرســم بالكلــامت  وتقليــص العب
ــة النــص  عــى نحــو يفصــح عــن دائري
واتصــال الدفــق الشــعوري إلنتــاج 
ــوز  ــة بالرم ــدت مضبب ــي ب ــة الت الدالل
السياســية .عــر ترســيمة النــص ينبثــق 

العنــوان مفــرا .
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ــي  ــية ه ــوز السياس ــون الرم ــد تك  وق
رمــوز ثوريــة ايضــا كــام يف العنــوان 

الفرعــي ) املــرأة تنســج الرايــات( 
مثال ذلك قول الشاعر : - ) 45(

رأيــت املــرأة تركــض بالرايــات وتفتــح 
دربــا صعبــا

 ختطو يف صحراء    الوطن    املحزون
...

رأيت ختام الصر النافر
 واملرأة يف الرايات املقذوفة يف الريح

 رأيــت البحــر     يصيــح    كجــرح 
املفجــوع  اجلبــل   

000
 وعن املرأة حتضنني

 هل تعرفها
 من أين سأعرف

 هــذي املــرأة تعرفنــي                     لكــن 

مــن أيــن 
هذي املرأة سيدة األحزان 

عرفــت بــإن مدينتهــا تســكن يف ســجن 
احلــزن

حتقــق  الرايــات  حاملــة  املــرأة  وأن   
أحــالم 

ــات  ــن طاع ــرج ع ــدورة خت ــدن املغ امل
ــم الطوط

ــرخ  ــي وت ــرأس املح ــه ال ــم وج  تلط
ــت  ــن الصم يف زم

000
ــا  ــيا مقنًع ــزا سياس ــرأة رم ــدت امل  إذ ب
ــن  ــاع األرض والوط ــت قن ــام لبس حين
والثــورة واملــدن ، وحلمــت باخلــالص 
الطوطــم.  طاعــات  عــن  واخلــروج 
ــاغ  ــو ط ــا ه ــكل م ــزا ل ــاء رم ــذي ج ال
ــا  ــوى إيذان ــن س ــات مل يك ــع الراي ورف
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بإعــالن النــر ورمــزا لالنتصــار، أكــد 
ــام  ــات ( ورب ــج الراي ــه ) تنس ــك قول ذل
ــوه  ــن وج ــان م ــه ث ــوان وج ــدو للعن يب
تفســر املعنــى، فقــد يرمــز نســج الرايــة 
لتحقيــق  واألنــاة  الصــر  طــول  إىل 
ــة  ــارة قوي ــي إش ــالص وه ــم باخل احلل
و  االســطوري  الــراث  يف  جــاء  ملــا 
حمــاكاة واضحــة  لقصــة )بنيلــوب( 
األســطورية ونســجها الثــوب وقتــا 
ــات  ــال الراي ــاعر ق ــال. إال إن الش طوي
وليــس الثــوب إمعانــا يف حتقيــق املفارقة 
كــون الرايــات األوىل إيذانــا ببلــوغ 
األمــل وارتفاعــه وبلــوغ األمنيــات أمــا 
الثانيــة فعمــل فنــي قــد يطــول أو يقر 
ــر .  ــتطاعة والص ــب االس ــده بحس أم

ويتابــع الشــاعر إحــكام صلــة العنــوان  
الفرعــي بالنــص ، يف ) الفــوىض تشــكل 
ــن  ــى م ــة تبن ــي( صل ــا ينبغ ــن ك املدائ
ــرك  ــال ي ــوع ف ــة واملوض ــالل اللغ خ
جمــاال للقــارئ  أو مســاحة للتأويــل 
ــي  ــص الدين ــة للن ــه العالم ــث تتج حي

ــام ورد .   ك
مثال ذلك قوله:- ) 46(

تعــال أريــك الطوفــان يــيء ويغســل 
ــه األرض  وج

ــة  ــدن النائم ــداح امل ــف             تن فرج
ــض النب

ــيل  ــه األرض يش ــط وج ــيء ويكش  جي
ــوس ــالطن الس س

                                       ملوك الرجع 
األقــزام   و  القــادة  وقــت  يكنــس 

يــن ر و ملغر ا
000

ــيء  ــيء ي ــان جي ــك الطوف ــات أري  ه
ــان ــالم اإلنس ظ

أدخل                       فرى االسامء
000

تعــال نفــض الفــوىض ونوزعهــا يف لبــن 
الطفل 

يظهــر العنــوان الفرعــي هنــا مــن خالل 
والتارخيــي  الدينــي  الرمــز  توظيــف 
تلــك  وارتبــاط  الطوفــان  لقصــة 
ــا  ــاطر وميثولوجي ــان واس ــة بأدي القص
ــه  ــام متثل ــخ  ب ــر التأري الشــعوب عــى م
مــن أرث انســاين نســجت عــى منوالــه 
ــل  ــابه أو تتداخ ــد تتش ــص ق ــدة قص ع
ــاه  ــف مي ــن وص ــرج ع ــا ال خت ، لكنه
للبرشيــة  مطهــرا  بوصفــه  الفيضــان 
وايذانــا لــوالدة جديــدة )47( ، وهــذا مــا 
ــة ،  ــؤازرة اللغ ــع م ــص م ــتوعبه الن اس
ــارض  ــع واحل ــة للواق ــا املعرض بدالالهت
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ــع  ــود أو قم ــم القي ــة يف حتطي ــع الرغب م
الســلطة مــن خــالل تصويــر الرمــز 
ــارض، )48(   ــع احل ــه م ــي ومزامنت التارخي
ممعنــا النظــر يف توظيــف املفــردة العاميــة 
غــر الفصحــى » يكنــس ، يشــيل ، 
ترجــف ، تكشــط ، تنــداح ، جيــيء، 
الزمنيــة  بداللتهــا  نفــض«  يغســل، 
بظهــور    ، الــرد  عنــارص  مكمــال 
الــراوي كشــاهد عــى مــا حيصــل ،  
ــة  ــوىض الزم ــان ف ــدو الطوف ــى يب حت
أرض  عذابــات  كل  مــن  للخــالص 
املــدن النائمــة مــع إفــادة واضحــة مــن 
التشــكيل البــري للبيــاض وتشــكيل 
ــق دوال  ــة خل ــة بغي ــطر يف الطباع االس
اللفــظ  بــن  مشــركة  معــان  ذات 

وصورتــه يف ذهــن املتلقــي . 
وقــد تبــدو العنونــة الفرعيــة مــن خــال 
الــراث  لرمــوز  املتكــررة   العــودة 
ال  لضيــوف  )عشــاء  يف  األســطوري 
ــاحة  ــح مس ــث تنفت ــم ( حي ــد هل مواعي
ــة عــى الغائــب مســتله  ــل للدالل التأوي
مــن  القــص األســطوري ممثلــة بـــ) 
ــد  ــرى ، وق ــرة أخ ــوب( م ــة بنيل قص
ــورة  ــالل الص ــن خ ــب م ــد الغائ جتس
احللميــة وهــي صــورة داخــل بنيــة 
أو  اليقظــة  أحــالم  تشــكلها  احللــم 

تتشــكل بعــد غيــاب الوعــي أو يف أثنــاء 
ــاعر ) ال  ــول الش ــك ق ــد ذل ــوم أك الن
ــم  ــون زيارهت ــد تك ــم ( فق ــد هل مواعي
حلــم يقظــة وربــام خيــاال يتأرجــح بــن 
النــوم والواقــع ، كــام إن وليمــة العشــاء 
ــعبي  ــوروث الش ــن امل ــتل م ــز مس رم
لعــودة  ابتهاجــا  األفــراح  يف  ينظــم 

الغائبــن والضيــوف 
مثال ذلك قول الشاعر :- ) 49(

يغزلــن  الغائــب  زوجــات  كانــت 
الذهبــي  كاألفــق  يلمــع  قميصــا 

يطرزن األكامم مع األيام
ال يأيت النوم إليهن        وتأيت األحالم 

اقرب     اقرب 
اخليط قوي

... 
اقرب 

اخليط  قوي 
األخت تبرش جارهتا وتقول

 أخي يف احللم يطمئنني ويقول
 أمضوا يف طبخ عشاء الناس

 أنا  آٍت
يقــوده  الــذي  الــردي  فاحلــوار 
ــارض  ــن احل ــص م ــرب بالن ــراوي يق ال
بداللــة القرينــة احللميــة ، بعــد ان افتتح 
ــه  ــت في ــطوري ارتبط ــز اس ــص برم الق
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عــودة الغائــب »بفعــل » احلياكــة رافقــه 
ــام  ــاظ ف ــية لأللف ــورة احلس ــامد الص اعت
تنقلــه الصوائــت مــن أحســاس بطــول 
الوقــت قــد بــدا مهيمنــا  يف قولــه » 
ــايت  ــام ...آلي يطــرزن االكــامم  مــع األي
ــع  ــالم ... م ــأيت االح ــن  وت ــوم إليه الن
تطبيــق التشــكيل البــري لألســطر 
ــاج  ــذف يف انت ــاض واحل ــاوب البي وتن
ــام  ــت كل ــي تأرجح ــى  الت ــة املعن دالل
للعبــارة  الشــعوري  التدفــق  ارتفــع 
شــكل  عــى   ، الســواد  فيتناقــص 
ــي  ــاض وع ــر البي ــد ع ــات جتس موج
البيــت  يف  الغائــب  حــول  الشــاعر 

والوطــن . 
وقــد يعمــد الشــاعر يف بعــض عناوينــه 
ــي  ــى الت ــوه املعن ــدد وج ــر إىل تع األخ
 ، الشــعري  الرمــز  توظيــف  يؤدهيــا 
فيمــي بالنــص نحــو الغمــوض الــذي 
ــة  ــاليب الصوفي ــاهبا ألس ــدو مش ــد يب ق

والرياليــة و الرمزيــة ،)50(
مثــال ذلــك قــول الشــاعر) يف بدايــات 

ــرس األرض( :- ) 51( ع
وســيام              الشــمس  رسيــر  رأيــت 

أضيــع كــدت 
 وكان اجلمع هناك

 رأيــت البــرش املنــذور            يــزور 

حديقتهــا ويرافــق نبــض القلــب
000

 أنظر          فرأيت
 رأيت اليء احللو رفاقا أعرفهم

 لكــن مــن أيــن ســأذكر أين أعــرف هــذا 
جلمع ا

كدت               أردت            وأوشكت
...

كان العرس يصر 
              وكنــت أصــر ضيــاء يرحــل مــن 

ــمس  نافذة الش
ليغسل يأس الناس  0

  إن املعنــى الظاهــر للنــص يقــف عنــد 
ــة للفظــة )عــرس( ومــا  ــة احلرفي الدالل
تســتدعيه مــن مظاهــر البهجــة والفــرح 
ويف   ، األرض  هبــا  اكتســت  التــي 
املضمــون يبــدو أن تشــخيص الشــمس 
ــــ وهــي أحــد رمــوز الطبيعــة الصامتــة 
ــريب  ــعر الع ــراث الش ــة يف ت ، واألصيل
فضــال عــن مكانتهــا األســطورية يف 
ــة  ــة القديم ــة والوثني ــعوب البدائي الش
وشــعورية  رمزيــة  دالالت  حيمــل   -
مكثفــة فربــام تظهــر الشــمس رمــزا 
الظــالم  طــال  التــي  األرض  حلريــة 
ــب ...  ــف احلج ــزا لكش ــا أو رم عليه
أو لــوالدة النــور أمــا العــرس فهــي 
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ــعبي  ــوروث الش ــن امل ــتله م ــة مس لفظ
الــرور  مظاهــر  هنــا  عنــت  وقــد 
ــدرب  ــاق ال ــة ورف ــمل األحب ــع ش جلم
ــيء  ــخصهم) بال ــن ش ــن الذي الغائب
احللــو( مفيــدا مــن تبــادل املــدركات.. 
ــي  ــل يبن ــاؤل ، فه ــود اىل تس ــذا يق وه
ــيء  ــريف ، أم ال ــى الع ــى املعن ــك ع ذل
الــيء  أم   .. بالطعــم  يــدرك  الــذي 
اجلميــل الــذي يبــره اجلميــع .. إذ ان 
ــم  ــم بالف ــن تذوقه ــخاص ال يمك األش
ــي  ــة الت ــية البري ــورة احلس ــن الص لك
ــة  ــام الذهني ــال أو رب ــل األفع ــرى مجي ت
ــذا  ــن هك ــة ع ــكارا طيب ــل أف ــي حتم الت
ــاعر  ــت الش ــي دع ــي الت ــخاص ه أش
إىل تشــبيههم  بالــيء احللــو أكــد ذلــك 
قــول الشــاعر يف النــص نفســه :  »مجيــل 
الــيء الكامــن يف القلــب يظــل مجيــال 

ــال » . ــس يق ــول ولي ــل الق قب
أمــا يف ) اخلطــوة ســيدة الــدرب (وهــو 
العنــوان الفرعــي الرابع ، ضمــن دخول 
ثالــث ويبــدو أقــر قصائد هذا القســم 
مــع« دخــول يف الدخــول »وقــد تأخرت 
ــتدعيه  ــا يس ــب م ــه بحس ــارة إلي اإلش
تشــخيص  عــن  احلديــث  يف  املقــام 
اخلطــوة كرمــز حلركــة الشــاعر يف عاملــه 
الالمرئــي أو املغيــب و إشــارة اىل ســعيه 

ــاه يف ســابق  يف اآلفــاق وهــو كــام عهدن
ــل  ــاب التأوي ــح ب ــة يفت ــة الفرعي العنون
مــن خــالل سلســلة مــن الرمــوز التــي 
ــوف  ــول والوق ــى الدخ ــح إىل معن تلم
عنــد األبــواب مثــال ذلــك قولــه :- ) 52(

هذي فضة أيامي تفتح يل فدخلت 
القفــل  تفــض  الغامضتــن  بيديــك 

خلنــي  تد و
000

فهناك ترى االفالك تدور 
تدور بغر مدار            وتدور 

وحتتار       تضج     وحتتج 
000

فتعــال                         اخلطــوة ســيدة 
الــدرب 

أنظر فرأيت الباب أمامي               مهت
ــمعني                  ــامخ يس ــب الش ــد كان الذه  فق

ــالمي  ــرد س وي
000

 وكان الدرب يطول                يطول
 وفوق خيول احللم قفزت

يف  الشــامخ  الذهــب  برغــم  كنــت   
اآلفــاق              أجــول    0

إن التشــكيل البري للســطر الشــعري 
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بــدا مهيمنــا  يف النــص مــن خــالل 
تفعيــالت املتــدارك التــي تطــول وتقر 
بحســب الدفقــات الشــعورية وتنــاوب 
البيــاض واحلــذف يف الداللــة ،ومــا 
داخلهــا مــن تكــرار للكلــامت ذات 
ــارب  ــرج املتق ــويت او املخ ــق الص النس
، عــى الرغــم ممــا اوحتــه الصــورة 
املــد  ذات  االلفــاظ  لبعــض  احلســية 
إحســاس  لنقــل  البــارز،  الصــويت 
الشــاعر بالوقــت ومســرته يف عــامل 
احللــم ، التــي أراد مــن خالهلــا املفارقــة 
بالقفــز والعبــور إىل جهــة أخــرى مل 
تبــد واضحــة يف عــامل اليقظــة فاســتعان 

باحللــم الجتيازهــا  . 

أمــا دخــول يف الدخــول وهــو أخــر 
العناويــن الفرعيــة لدخــول ثالــث ،فقــد 
ســبق احلديــث عنــه يف) رمزيــة العنونــة 
يف العناويــن الرئيســة أو اخلارجيــة ( 
ويمكــن القــول فضــال عــام ســبق بــأن 
دخــول يف الدخــول مل يكــن جمــرد رمــز 
ــب  ــاين فحس ــي اإلنس ــة والوع للمعرف
ــن  ــدة م ــعة ومعق ــة شاس ــام مرحل وإن
تداخــل الــرؤى واألحــالم اختــر 
ــوالت  ــوامل ودخ ــدة ع ــاعر ع ــا الش فيه
للوصــول  ميتافيزيقيــة  مســرة  عــر 

ــا  ــية ، ومتثيله ــة حدس ــارئ إىل هناي بالق
ــاعر  ــد للش ــام تأك ــا ورب ــة وواقع جترب
بالرؤيــة  الكامــل  الوعــي  حصــول 
مــن  اإلفــادة  خــالل  مــن  الشــاملة 
أســاليب الرمزيــن ولغتهــم التــي تتســم 
ــز  ــص وتركي ــب الن ــوض وتضبي بالغم
املعنــى بأقــل عبــارات ممكنــة إذ حــاول 
إجيــاز مــا يقــول عــن عاملــه احللمــي أو 

ــي . الغيب
مثال ذلك قوله :- )53 ( 

 أعطيت اليء احللو يدي
 فتذكرت                  تذكرت                تذكرت

تذكرت البدء
 تذكرت اخلطوة يف اللون ويف الكون

تذكرت البحر                 املرآة        احلمراء 
 تذكرت املاء الصارخ يب              أدخل

 فدخلــت                 دخلــت مرايــا 
األحــالم 

000
قلت                  سأعرف

 قال الريش عرفت
 فجئــت             عــر جحيــم العــامل 

والفــردوس
 رصت أجس املستقبل 

أجلس يف راحات اهلجس
 تذكرت املرآة األوىل ترخ يب
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 أدخل                فدخلت
 رصت الضوء            تكلمت املاء

ــدي  ــن جس ــل م ــش اهلاط ــت الري  رأي
ــول  ــدي     يق وي

فقلت
 رأيت إهلا يولد يف مرآة الناس

                                 فمألت الكأس  0
بــدا النــص غارقــا بمرايــا الصوفيــة 
وصــور الرياليــة امللغــزة إذ ال نســتطيع 
الزعــم بمعرفــة األشــياء قبــل أواهنا وال 
ــش  ــو والري ــيء احلل ــة ال ــى معرف حت
ومرايــا االحــالم ومــرآة النــاس واملرايــا 
املعرفــة  حصــول  .وتأكيــد  احلمــراء 
بقولــه ســأعرف  يف صــورة أخــرى 
قــارب فيهــا الواقــع ،ولعــل تكــرار 
ــفوعا  ــاء مش ــذي ج ــا ال ــك املراي كل تل
بتكــرار األلفــاظ الدالــة عــى الدخــول 
مــن مثــل ، ) ادخــل و دخلــت ( أو 
األلفــاظ الدالــة عــى )القــول قــال 
الدالــة  ( واأللفــاظ  وقلــت ويقــول 
ــد  ــرت ( ق ــر وتذك ــر ) تذك ــى التذك ع
ــويقا  ــا وتش ــدث الرؤي ــام حل كان تضخي
ــم  ــامل احلل ــه يف ع ــة إقحام ــارئ بغي للق
أو الالوعــي املتجــي يف مــا وراء احلــس 
عــر  األوىل  املقاطــع  دلــت  أن  بعــد 
التشــكيل البــري لألســطر والكلامت 

ــاء  ــالل بن ــن خ ــاعر م ــة الش ــن دهش ع
ــح  ــة  توض ــة وحلمي ــور رمزي ــدة ص ع
بيــان املعرفــة للشــاعر ،التــي كاد ان 
ــظ  ــن اللف ــوة ب ــا الفج ــاها معمق ينس
واملعنــى مــن خــالل التالعــب بالســواد 
لتأويــل  املتلقــي  ودفــع  والبيــاض 

ــص .   الن
 اخلامتة

القيامــة  ديــوان  يف  العنــوان  يمثــل 
ــارص  ــن عن ــام م ــرا مه ــعري عن الش
ــن  ــح ع ــد يفص ــة فق ــص الفني ــاء الن بن
النــص  يف  املخبــوء  املعنــى  دالالت 
ــدد  ــه بتع ــوه تأويل ــت وج ــذي اختلف ال
املصــادر التــي أســتل منهــا ، ســواء 
أكان ذلــك مــن الــراث األســطوري أو 
الرمــز باختــالف أنواعــه أو احللــم الذي 
شــكل لبنــة أساســية يف مضمــون النص 
ــن  ــى م ــه وانته ــدا ب ــا ب ــعري عندم الش
خاللــه , فضــال عــن بــروز العنــوان 

مقربــا حدســيا أو تنبوئيــا .
 ومــن خــال البحــث عــن دالالت 
العنونــة يف ديــوان القيامــة الشــعري 

 -  : اآليت  إىل  البحــث  توصــل 
ــون  ــن مضم ــا ع ــة لفظ ــت القيام - غاب
ــور  ــا الص ــت هب ــن صدح ــص يف ح الن
ــدا  ــع وب ــن موض ــر م ــاين يف اكث واملع
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ذلــك واضحــا يف الشــواهد اخلاصــة 
القيامــة  عنــوان  يف  العنونــة  برمزيــة 

الشــعرية .
 - متثــل القيامــة ، نصــا أدبيــا آمــن 
وإلغــاء  األدبيــة  األجنــاس  بتــازج 
ــارئ   ــح الق ــدود إذ يلم ــل واحل الفواص
شــعرا ورسدا وقصــا واســتعانة بآليــات 
النــص الروائــي والقصــي الســيام فيام 
يتعلــق بتنظيــم األبــواب والفصــول 

واللقطــات واملشــاهد الفنيــة .
ــة  ــوان القيام ــن يف دي ــم العناوي  - تنقس
ــن  ــم األول عناوي ــمني . القس ــى قس ع
الثــاين  رئيســة أو خارجيــة والقســم 

ــة. ــة أو داخلي ــن فرعي عناوي
 - يمثــل العنــوان )بقســميه العنــوان 
مــن  وجهــا   ) والفرعــي  الرئيــس 
الوجــوه الدالــة عــى املعنــى إذا مــا قلنــا 
بــان العنــوان بمثابــة نــص جديــد ولــد 

ــي . ــص األص ــم الن ــن رح م
 - اســهم اعتــاد العناويــن الرئيســة 
والفرعيــة يف بنــاء نــص متــواز ذي داللة 
ــة  ــن الرئيس ــت العناوي ــد مثل ــة فق مركب
البنــاء العــام للنص مــن اخلــارج ، وكأن 
ــول  ــل الدخ ــي يمث ــاء هرم ــص بن الن
الثــاين  والدخــول  اهلــرم  األول رأس 
ــت  ــن صاغ ــه ، يف ح ــث قاعدتي والثال

ــص  ــي للن ــاء الفن ــة البن ــة الفرعي العنون
مــن الداخــل والــذي متظهــر بدائريتــه. 
ــادة املتكــررة مــن الرمــوز  وذلــك باإلف
ــكيل  ــات التش ــة وآلي ــالل اللوني والظ
البــري ، مــن أجــل إجيــاز رؤيــة 
الشــاعر التــي بــدت متداخلــة لتمثيلهــا 
ــامل  ــم وع ــامل احلل ــن ع ــن متناقض عاملي

ــة . ــع و اليقظ الواق
 - العناويــن الرئيســة تنقســم إىل أربعــة 
ــان ،  ــول ث ــول أول ، دخ ــام ) دخ أقس
ــول (    ــول يف الدخ ــث )دخ ــول ثال دخ

. )
الرئيــس  اخلارجــي  العنــوان  بــن   _
تقاطــع  ثمــة  الفرعــي  والداخــي 
ــص  ــى الن ــل ع ــاألول عم ــال ، ف واتص
ــوه  ــم يف وج ــل قائ ــارج بتسلس ــن اخل م
النظــر حيــث ســاق التعــدد » للدخــول 
» املتسلســل شــكال يف » األول ، والثــاين 
األيدلوجــي  املنظــور  حتــدد  بينــام    «
بــن  التداخــل  للنــص مــن خــالل 
ــذا  ــع » ؛ ل ــث والراب ــن » الثال الدخول
جــاء األخــر مــن ضمــن الثالــث ، كــام 
دعــت األبــواب الرئيســة للدخــوالت » 
األول ، و الثــاين ، والثالــث ، والرابــع » 
إىل الوقــوف لفظــا وداللــة عنــد معنــى 
الدخــول . يف حــن عملــت العنونــة 
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الفرعيــة  بتعددهــا يف الرئيســة) بــن 
العنــارص األربعــة واملرايــا املختلفــة 
الثــوري  امللمــح  ذات  والعناويــن 
ــة  ــن احلال ــر ع ــيايس ( ، إىل التعب والس
ــس  ــص يف نف ــذ بالن ــعورية واألخ الش
ــكل  ــث الش ــن حي ــل، فم ــد متص واح
تقنيــات  بمختلــف  الشــاعر  توســل 
والفــن  والشــعر  والروايــة  الســينام 
النــص احلداثــي متمثــال  كتجليــات 
بالتشــكيل الشــعري وانامطــه ، وأصــداء 
ــظ  ــون إذ  نلح ــى املضم ــه ع ــك  كل ذل

اتصــال ،أخــر عـــــنوان فرعــي ـــــــ 
ــام  ــاس ك ــو يف األس ــم 10 وه ــذ رق أخ
تطرقنــا »عنوانــا خارجيــا ، األصــل 
ــول يف  ــع أو دخ ــول راب ــميته دخ يف تس
ــول األول  ــول  »ــــــــــ  بالدخ الدخ
ــه  الــذي حيمــل رقــام واحــدا . ليعــود ب
إىل نقطــة البــدء ، فــكان احلــدث دائــري 
األهــداف  وحــدة  يف  إمعانــا  البنــاء 
واملعانــاة والرؤيــة بــن أنــا الشــاعر 

ــع .  ــو املجتم وه

 داللة العنونة يف العناوين الرئيسة
متثيــال  الرئيســة  العناويــن  1-بــدت 
ــا  ــتل بعضه ــة مس ــوامل متنوع ــا لع رمزي
مــن الــراث الدينــي و علــوم الفلســفة 
والتاريــخ وأخــر مــن ارض الواقــع 

ــدد  ــوع تع ــك التن ــا لذل ــم . وتبع واحلل
الدخــول يف نــص القيامــة .

ــرا  ــة عن ــن الرئيس ــدت العناوي ۲ - ب
أقســام  أغلــب  يف  مهيمنــا  بنائيــا 
الديــوان كــام يلحــظ القــارئ إفــادة 
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متكــررة مــن األلفــاظ الدالــة عــى 
الدخــول أو االســتقرار واحللــول يف 
املــكان والدخــول يف الوقــت منــذ زمــن 
مــى كقولــه ) ادخــل ، فدخلــت ، كأين 

ــل ، تعــال ، أنظــر ، كنــت ( . أدخ
ــن  ــول ضم ــول يف الدخ ــاء دخ  3 - ج
العنونــة الفرعيــة لدخــول ثالــث ومحــل 
رقــم )۱۰ (مــن تسلســل العناويــن 
ــول  ــول يف الدخ ــمي دخ ــة وس الفرعي
يف  دخــول  تســميته  زعمنــا  مــا  اذا 
رابــع  دخــول  او  الثالــث  الدخــول 
العناويــن  تسلســل  بذلــك  ليكتمــل 
ــان ،  ــول ث ــول أول ، دخ ــة ) دخ الرئيس
دخــول ثالــث ، دخــول رابــع أو دخــول 
واألصــل يف   ) الثالــث   الدخــول  يف 
العنــوان الدخــول يف الدخــول األول 
لكنــه حــذف الشــق األول مــن العنــوان 
وتشــاكل  النــص  ترميــز  يف  إمعانــا 
املعنــى وفتــح مســاحة التأويــل ، إذ 
يلتقــي« دخــول أول« مــع »دخــول 
ــة  ــى املعرف ــا ع ــول« يف داللته يف الدخ
ــذي  ــت ال ــي الوق ــي فف ــق الوع وحتق
ــات  ــه »دخــول أول« النظري يســتلهم في
ــامل  ــوء الع ــول نش ــة ح ــة القديم العلمي
ــه  ــان وعزلت ــة اإلنس ــن و غرب والتكوي
ــارا  ــول« اختص ــول يف الدخ ــأيت »دخ ي

ــة  ــالل اللوني ــوز والظ ــن الرم ــر م لكث
ــاء  ــالم لإلحي ــرؤى واألح ــل ال وتداخ
الرؤيــة  حتقــق  و  الشــاعر  بتجربــة 
ــك  ــاء كل ذل ــد ج ــص وق ــاملة الن الش
والركيــز  باإلجيــاز  تتســم  بلغــة 

. والغمــوض 

داللة العنونة يف العناوين الفرعية
فيهــا  ورمزيتــه  العنــوان  داللــة  إن   

متعــددة  مصــادر  مــن  اســتقت 
ــن  ــت العناوي ــول أول كان 1ــــ يف دخ
ــة )  ــارص األربع ــة بالعن ــة متمثل الفرعي
ــد  ــاء (و ق ــراب ،امل ــار ، ال ــواء ، الن اهل
ــاء  ــفة القدم ــامم الفالس ــتقطبت اهت اس
فعــروا  املحدثــن  الدراســين  و 
عنهــا بأصــل الوجــود ، واألســاس 
 ، شــجاع  انســان  خللــق  الــروري 
مطهــر ، صلــب ، ونافــذ البصــرة ...  0
قالــب  يف  القيامــة  وظفــت  لقــد   
فنــي جديــد حينــام جعــل الصــورة 
اخلــارج  اىل  الداخــل  مــن  تنســحب 
ــوب  ــس ث ــابقة تلب ــارص الس ــكل العن ف
ــفي  ــي ، الفلس ــه ) الدين ــراث بأنواع ال
، التارخيــي ، الصــويف القديــم ... ( وقــد 
حــاول الشــاعر رصف الداللــة الزمنيــة 
ــدا  ــب مفي ــتقبل القري ــص إىل املس يف الن
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ــة  ــن الدال ــغ والقرائ ــرار الصي ــن تك م
ــة  ــة املعنوي ــل القرين ــارض مث ــى احل ع
ــن  ــم م ــى الرغ ــل ( ع ــم والتخيي )احلل
جمــيء أكثــر األفعــال إذا مــا قلنــا مجيعها 
ماضيــة يف بنائهــا الــريف بداللــة رسده 
ألحــداث ماضيــة موغلــة يف القــدم 
تشــمل املــايض باختــالف فســحاته 

ــة . الزمني
2-انطــوت العنونــة الفرعيــة  التــي 
ــرآة (  ــة امل ــميتها بـ)مرحل ــتطيع تس نس
ــة  ــح فني ــان-  عــى مالم - يف دخــول ث
ــة عــن النــص الشــعري  ــه غريب وجتددي
فهــي مســتله مــن النــص القصــي 
ــامد  ــث اعت ــن حي ــتيني م ــي الس والروائ
املشــاهد ونظــام الفهرســة والرقيــم 
ــل  ــن أج ــة م ــروف اهلجائي ــام احل ونظ
ــة  ــص القيام ــراءة لن ــات الق ــم أوق تنظي
ــات  ــن مؤلف ــره م ــن غ ــامز ع ــذي أن ال
قصائــد  إىل  تقســيمه  بعــدم  الشــاعر 
ــاهبة  ــدة مش ــدة واح ــام قصي ــددة إن متع
لنظــام امللحمــة الشــعرية ،مقســمة عــى 
وأخــرى  خارجيــة  رئيســة  عناويــن 
ــد  ــص واح ــت بن ــة .متثل ــة داخلي فرعي
ــاهبة  ــا املتش ــض املراي ــرر بع ــل فك طوي
التسلســل وجــاء بأخــرى ذات تسلســل 

املرايــا  بــن  فداخلهــا  منتظــم  غــر 
ــاك  ــل إرب ــن اج ــل م ــاهبة التسلس املتش
ذهــن القــارئ وتشــويش ذهنه تشويشــا 
ــه و  ــأم عن ــع الس ــة لدف ــا حماول منطقي
إعــامل فكــره أو شــحذ ذهنــه وحمــارصة 
امللــل . و هــي عنــارص تــكاد أن تكــون 
أو  الروائــي  النــص  بجســد  لصيقــة 
املــرآة يف  ،  وقــد عــرت  القصــي 
ــوز  ــر الرم ــي أكث ــة - وه ــوان القيام دي
ــة شــهرة إذ متثــل رمــزا  ــة والعربي العاملي
أدبيــا وشــخصيا اشــتهر بــه بعــض 
ــن  ــامؤهم م ــت أس ــى عرف ــعراء حت الش
ــي  ــطارات الالوع ــن انش ــا – )ع خالهل
وأطيــاف املــايض وأمثــوالت احللــم 
( ويبــدو أن قســام مــن هــذه املرايــا 
قــد تزامــن ذكــره مــع املــاء الــذي 
ــع  ــطوريا ذا طاب ــزا أس ــه رم ــز بوصف مي
دينــي وتارخيــي عريــق حيــاط هبالــة 
مــن القداســة ، إذ يرمــز إىل الطهــارة 
ــاء  ــاء و الصف ــي والنق ــر الروح والتطه
واخلصوبــة بوصفــه معــادال موضوعيــا 
لفعــل البعــث والتغيــر الــذي بــدا 
منســجام يف النــص مــع الثــورة والتمــرد 
الفقــر  مظاهــر  ملحاربــة  والغضــب 
باالضطهــاد  والشــعور  والبــؤس 



210

داللة العنوان يف شعر قاسم حداد ) ديوان القيامة أمنوذجًا (

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

ــع. ــى املجتم ــن ع ــم املخيم والظل
ــن  ــون م ــث »املك ــول ثال ــا« دخ  ۳- أم
ــا  ــن ضمنه ــة م ــن فرعي ــرشة عناوي ع
دخــول يف الدخــول فقــد كان رؤيــة 
ــاعر  ــاد الش ــاد أف ــة األبع ــة مكثف رمزي
ــه و  ــالف انواع ــز باخت ــن الرم ــا م فيه
بــدا الرمــز الســيايس أكثــر لصوقــًا 
ــا  ــواء أكان متلبس ــعري س ــص الش بالن
بقنــاع األرض او املــرأة او الوطــن او 

الطفــل وكلهــا مســميات للثــورة  .
ــزا  ــول« رم ــول يف الدخ ــل »دخ 4-يمث
لثنائيــة احلضــور والغيــاب وجتســيدا 
اليقظــة  حلالــة الالوعــي واحللــم أو 
ــا  ــا رؤي ــص وكأهن ــت يف الن ــي تفش الت
ــذي  ــول( ال ــا ح ــامل )امل ــة لع ميتافيزيقي
ــرة  ــات كث ــاعر حلق ــر الش ــدا بتصوي ب
تكــون   أن  تــكاد  وهــي  التفاصيــل 
مفقــودة أو غائبــة عــن ذهــن الســامع .

هوامش البحث
ابــن  اللغــة،  فقــه  يف  ينظر،لصاحبــي   )1(
وســنن  اللغــة  فقــه  يف  الصاحبــي  فــارس 
ــن  ــد ب ــن  أمح ــو احلس ــا أب ــرب يف كالمه الع
فــارس ت۳۹5هـــ حتقيــق مصطفى الشــوحيي 
ــل  ــو الفض ــرب ، أب ــان الع ــر لس ۱۹۳ ، وينظ
ــور،  ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن حمم ــال الدي مج
ــروت ۱۳۷4  ــادر ودار ب ت ۵۷۱۱ ، دار ص
۱۹55 ، مــادة عنــا ، وينظــر املعجــم الوســيط 
، د . إبراهيــم أنيــس وآخــرون ، دار أحيــاء 
ــوان    ــادة عن ــروت ، ۱۹۷۲   ،  م ــراث ، ب ال

.  633/  2
ــن  ــامن ب ــو عث ــن ، أب ــان والتبي )2( ينظــر، البي
عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ ، ت 255 ، حتقيــق 
دار  مطبعــة  هــارون  الســالم  عبــد  حممــد 
التأليــف ، ط ۳ ، مــر ، ۱۹۹۸ ، 1/ 57 . 
ــد اهلل  ــو عب ــرآن، أب ــوم الق ــان يف عل )3( الره
ــادر  ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ب
الزركــي )ت: 794 هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو 
ــة  ــاء الكتــب العربي الفضــل إبراهيــم، دار إحي
عيســى البــايب احللبــي ورشكاءه، بــروت، 

.  190 1957م،1/ 
ــة  ــة العربي ــي يف الرواي ــاء الفن ــر ،لبن )4( ينظ
يف  العــراق ، د . شــجاع العــاين ، دار الشــؤون 
 ،1994 العــراق  بغــداد  العامــة  الثقافيــة 
ــو ،  ــاح كليط ــد الفت ــب ، عب ــر الغائ ص  وينظ
دراســة عــن بنيــة النــدب لـــ) حاتــم الصكــر (
ــول  ــة ، ع ۷۳۰۸ ، ۲۱ أيل ــدة اجلمهوري جري
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.  ۱۹۸۹
ســورة  يف  العنــوان  ســيامئية  ينظــر،   )5(
ــة  ــدي، جمل ــم محي ــد كاظ ــالص، د. خال اإلخ
ــع 2013م، 330 .  ــدد 13، ربي ــاح، الع املصب
)6( ينظــر ، ثريــا النــص مدخــل لدراســة 
ــاب  ــد الوه ــود عب ــي ، حمم ــوان القص العن
ــة  ــرة وزارة الثقاف ــوعة الصغ ــلة املوس ، سلس
الشــؤون  دار  العــراق  بغــداد   ، واألعــالم 

الثقافيــة العامــة ۱۹۹5، 9 . 
أســميك  العنونــة،  شــعرية  ينظــر،   )7(
ــدي الرمــل أنموذجــا ، د .  بحــرا... أســمي ي
ينظــر، لبســتاين األقــالم بغــداد ، العــراق ع ۲ 

  .  26 ، ۲۰۰۲ نيســان   ،
)8( ينظــر ، نبــوءة العــراف ، قــراءة يف العنــوان 
الفنــي للدراســة النقديــة ، د . ســوادي فــرج ، 
االقــالم ، ع 6 ، بغــداد ، العــراق ، ۲۰۰۰ م  ، 

.    31
ــد اهلل  ــداد، عب ــم ح ــة لقاس ــوان القيام )9( دي
حممــد أخبــار ۲۹ ينايــر ۱۹۸۸ ، موقــع قاســم 

ــروين .  ــداد اإللك ح
)10( وردت القيامــة ، بعــدة ألفــاظ يف القــرآن 
الكريــم وهــي » يــوم القيامــة ، يــوم البعــث ، 
ــة ،  ــوم الزين ــرة ، ي ــوم احل ــن ، ي ــوم التغاب ي
ــد  ــوم الوعي ــل ، ي ــوم الفص ــاب ، ي ــوم احلس ي
ــي ،  ــوم التالق ــع ، ي ــوم اجلم ــرش، ي ــوم احل ، ي
ــد  ــوم الوعي ــادي ، ي ــوم التن ــرة  ، ي ــوم احل ي
ــت  ــوم الوق ــة ، ي ــوم اآلزف ــروج ، ي ــوم اخل ، ي
املعلــوم ، اليــوم احلــق ، ، اليــوم املشــهود 

 ، احلاقــة   ، الواقعــة   ، اآلخــرة   ، الســاعة   ،
وهنــاك   ، القارعــة   ، الغاشــية   ، الصاخــة 

ــرض . ــوم الع ــرش  ، ي ــوم الن ــتقات ي مش
ــوقي  ــل ، ش ــرض وحتلي ــة، ع القيام  )11(
بغــدادي - موقــع قاســم حــداد االلكــروين . 
*مــن هــذه الشــواهد قولــه تعــاىل » يضاعــف 
فيهــا  وخيلــد  القيامــة  يــوم  العــذاب  لــه 
مهانــا..« الفرقــان 69 وقولــه » ويــوم القيامــة 
وجوههــم  اهلل  عــى  كذبــوا  الذيــن  تــرى 
ــى  ــرى ع ــور األخ ــر 60 والس ــودة » الزم مس
ســبيل املثــال ال احلــر ســورة احلــج 9 ،69، 
وســورة الزمــر 31 ، وســورة القيامــة 75 . 
)12( القيامــة ، قاســم حــداد بــروت 1980 

. ص 287 . 
ــة  ــر موثق ــة غ ــخة اإللكروني ــاءت النس * ج
لســنة النــرش فقــط ذكــرت إهنــا صــادرة عــن 
دار رقميــة اســمها )كتــب عربيــة ( والغريــب  
الفكريــة للعمــل  هــو أعالهنــا  للحقــوق 
والتحذيرواحلظــر مــن نــرش أي جــزء مــن 
ــا  ــه الكروني ــا أوبث ــن دون علمه ــاب م الكت
مــن خــالل املكتبــات الــر قميــة »  عــى نحــو 
بمصداقيتهــم  للموقــع  املتصســفح  يقنــع 
وهــي كاذبــة بالكامــل . فقــد تبــن مــن 
أتصــال مبــارش للباحــث مــع الشــاعرأ جــري 
النســخة  هــذه  أن   2021  /3/28 يــوم  يف 
ــا  ــام هب ــاعر عل ــس للش ــل ولي ــة بالكام مزيف
ــه  ــل بتجربت ــد وكل مايتص ــب أو بعي ــن قري م
ــة  ــع جه ــى »موق ــارش ع ــكل مب ــود وبش يوج
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الشــعر » وهــو موقــع قاســم حــداد الرســمي 
بالصــوت  موثقــا  يعــد  فيــه  ماينــرش  وكل 

والصــورة والتأريــخ .
ــار  ــا الن ــد هب ــة : ونقص ــارص اهلراقليطي * العن
العــامل  إىل  نســبة  والــراب  واملــاء  واهلــواء 
ــه إن  ــاين هرقليطــس الــذي اشــتهر بقول اليون
ــأ  ــا نش ــر األول... ومنه ــي اجلوه ــار ه ))الن
ــم....((.  ــّر الدائ ــًا بالتغ ــال أيض ــون. وق الك

ــا ويكبيدي
)13( ينظــر تريــا النــص ، مصــدر ســابق ، 12 

 .
النوعيــة  األنــامط   ، نرســيس  مرايــا   )14(
الــرد  لقصيــدة  البنائيــة  والتشــكيالت 
للدراســات  اجلامعيــة  املؤسســة   ، احلديثــة 
ص،82.   1،1989 ط   ، بــروت  والنــرش 

)15( القيامة ، مصدر سابق ، 287 .
)16( نفسه، 286 . 

)17( ينظــر، بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص، 
الكويــت  املعرفــة،  عــامل  فضــل،  صــالح 

.  236 ص   ،  ۱۹۹۲
)18( نفـــــــسه،99 .

)19( نفـــــــسه ، 311، 312 . 
ــابق،  ــدر س ــص، مص ــا الن ــر، ثري )20( ينظ

64ـــــ66 . 
ــة  ــدي ، دراس ــامي مه ــعر س ــر ،،ش )21( ينظ
دالليــة ، عبــد الرمحــن عبــد اهلل ، رســالة 
ماجســتر مقدمــة اىل جملــس كليــة الربيــة 
. . ، 2001 م  ص، 112  البــرة  جامعــة 

)22( قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب  ، عبد اهلل 
حممــد ، اخبــار اخلليــج 8 ينايــر ، 1988موقــع 

قاســم حداد االلكــروين .
موقــع   ، وحتليــل  عــرض   ، القيامــة   )23(

االلكــروين  حــداد  قاســم 
)24( ينظــر أســطورة املــوت واالنبعــاث ، 
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــوض ، املؤسس ــا ع ريت

والنــرش ط 1 . ۱۹۷۸، ص 93 . 
)25( القيامة،  مصدر سابق 281. 

)26( ينظــر ، الزمــان يف النحــو العــريب ، د 
. كــامل إبراهيــم بــدري ، دار أميــة للنــرش 
ــاض ، ط1 ، 1404 هـــ، ص  ــع ، الري والتوزي

 .  85
)27( القيامــة عــرض وحتليــل، مصــدر ســابق  

.
ــد  ــا ، حمم ــل املراي ــداد يدخ ــر ، ح )28( ينظ
ــبتمر  ــة ، ع 2375 س ــام الثقافي ــي االي البنك

.  1995
)29( القيامة ، مصدر سابق ، 287 . 

)30( نفسه ، 292 . 
)13(  نفسه ، 286 .
)32( نفسه، 292 .
)33( نفسه ،295 .

)34( نفسه ، 288، 289 . 
)35( نفسه ،296 ، 297  

)36( ينظــر ، العنــوان يف الشــعر العراقــي 
ــاء رايض  ــه ، د. ضي ــه ووظائف ــارص انامط املع
الثامــري، جملــة القادســية يف اآلداب والعلــوم 
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الربويــة ، مــج 9 ، ع 2 ، 2010 ص21 . 
)73( – ينظــر ،مــن ألــواح ســومر إىل التــوراة 
ــؤون  ــي ، دار الش ــد ع ــد الواح ــل عب د . فاض

ــة ، ط 1 ، 1989   ص 222 . ــة العام الثقافي
)38( ينظــر ، قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب  ، 

مصــدر الكــروين ســابق .   
)39( ينظــر يف هــذا الصــدد ، ســيامئية العنونــة 
نوبــات  ديــوان  يف   « الدالليــة  ووظائفهــا 
شــعرية » لصالــح الطائــي ،مينــا غانمــي  جملــة 
اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة العربيــة وآداهبــا، 
فصليــة علميــة حمكمــة، العــدد ال 53 ، شــتاء 
1398 ه. ش/ع 53- 220 ص 71ـــــ 77 ، 
وينظــر ، العنــوان يف الشــعر العراقــي املعــارص 
ــري،  ــاء رايض الثام ــه ، د. ضي ــه ووظائف انامط

ــابق  ص 22،23. ــدر س مص
)40( القيامة ،  مصدر سابق، 297، 298 . 

ــو الصــورة األبــرز للتشــكيل  وه  )41(
البــري، يقــوم عــى تفريــق الكلــامت وانتثــار 
احلــروف وتكرارهــا عــى األســطر الشــعرية ، 
ينظــر شــاعرية فيســبوك ، أرسة الياســمن 
إنموذجــا ، عبــد العزيــز عســر، دار أمــل 
اجلديــدة للطباعــة والنــرش والتوزيــع ، ســورية 
، دمشــق ،ط1، 2019 ، ص60، 69 وقــد 
ــف  ــدر يف التعري ــذا املص ــوع إىل ه ــا الرج أثرن
كــون عســر قبــل إن يكــون ناقــدا ـــــ  أجرح 
 ، البــري  التشــكيل  يف  آليــات  هكــذا 
وهوشــاعر ينتمــي للعهــد الســتيني مــن جيــل  

ــداد .  ــم ح قاس

)42( القيامة ،  مصدر سابق،299، 200 . 
)43( نفسه ، 304 .

)44( نفسه ،301، 302 . 
)45( نفسه ، 308، 309 . 
)46( نفسه ، 306، 307 . 

ــة  ــن والنظري ــطورة الطوفاف ــر ، أس )47( ينظ
 ‘ املنصــوري  ســامي   ، األقــوى   العلميــة 
ــا ،  ــر ويكبيدي ــدن ، 2014 وينظ ــوار املتم احل

ــان . ــة الطوف قص
املواجهــات  املقنعــة  اللغــة   ، ينظــر   )48(
ــة بــن النــص والســلطة ،ناظــم عــودة  الرمزي
، دار كنــوز املعرفــة للنــرش والتوزيــع ، عــامن ، 

 83،84 ص   ،  2018  ، ط1   ، األردن 
)49( القيامة ،  مصدر سابق ، 305 ،306 . 

 ، وحتليــل  عــرض   ، القيامــة  ينظــر   )50(
 . ســابق  الكــروين  مصــدر 

)51( القيامــة ، مصــدر ســابق ، ص 310، 
.  311

)52( نفسه ، 302 ، 303 . 
)53( نفسه ، 311، 312 .
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مصادر البحث :
القرآن الكريم 

• أســطورة املــوت و االنبعــاث ، ريتــا عــوض 
ــرش ط 1  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ، املؤسس

۱۹۷۸ .
• الرهــان يف علــوم النص،أبــو عبــد اهلل بــدر 
الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركي 
ــل  ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794 هـــ(، حتقي
ــى  ــة عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

ــروت، 1957 ــي ورشكاءه، ب ــايب احللب الب
ــالح  ــص ، ص ــم الن ــاب وعل ــة اخلط • بالغ

ــت ۱۹۹۲ .  ــة ، الكوي ــامل املعرف ــل ، ع فض
•  البنــاء الفنــي يف الروايــة العربيــة يف  العــراق 
ــة  ــؤون الثقافي ــاين ، دار الش ــجاع الع ، د . ش

ــراق 1994  ــداد الع ــة بغ العام
• البيــان والتبيــن ، أبــو عثــامن بــن عمــرو بــن 
بحــر اجلاحــظ ، ت 255 ، حتقيــق حممــد عبــد 
ــف ، ط ۳ ،  ــة دار التألي ــارون مطبع ــالم ه الس

مــر ، ۱۹۹۸
ثريــا النــص مدخــل لدراســة العنــوان   •
ــلة  ــاب ، سلس ــد الوه ــود عب ــي ، حمم القص
ــالم  ــة واألع ــرة وزارة الثقاف ــوعة الصغ املوس
، بغــداد العــراق دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 

 .  ۱۹۹5
• الزمــان يف النحــو العــريب ، د . كــامل إبراهيم 
بــدري ، دار أميــة للنــرش والتوزيــع ، الريــاض 

، ط1 ، 1404 هـ
الياســمن  أرسة   ، فيســبوك  شــاعرية   •

إنموذجــا ، عبــد العزيــز عســر، دار أمــل 
اجلديــدة للطباعــة والنــرش والتوزيــع ، ســورية 

2019 ،ط1،  دمشــق   ،
ــرب  ــنن الع ــة وس ــه اللغ ــي يف فق • الصاحب
ــارس  ــن ف ــد ب ــن  أمح ــو احلس ــا أب يف كالمه

ــوحيي. الش ــى  ــق مصطف ت۳۹5هـــ حتقي
• القيامــة ، قاســم حــداد، بــروت  ،ط1، 

 .  1980
• اللغــة املقنعــة املواجهــات الرمزيــة بــن 
ــوز  ــودة، دار كن ــم ع ــلطة، ناظ ــص والس الن
املعرفــة للنــرش والتوزيــع، عــامن، األردن، 

2018 ط1، 
•  لســان العــرب ، أبــو الفضــل مجــال الديــن 
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور، ت ۵۷۱۱ ، دار 

صــادر ودار بــروت ۱۳۷4 ۱۹55.
النوعيــة  االنــامط   ، نرســيس  مرايــا    •

الــرد  لقصيــدة  البنائيــة  والتشــكيالت 
للدراســات  اجلامعيــة  املؤسســة   ، احلديثــة 

ط1،1989.  ، بــروت  والنــرش 
أنيــس  إبراهيــم   . د   ، الوســيط  املعجــم   •
وآخــرون ، دار أحيــاء الــراث ، بــروت ، 

.۱۹۷۲
ــل  ــوراة د . فاض ــومر إىل الت ــواح س ــن ال • م
عبــد الواحــد عــي ، دار الشــؤون الثقافيــة 

العامــة ، ط 1 ، 1989 .
الدوريات 

ــوان يف ســورة اإلخــالص،      • ســيميائية العن
د. خالــد كاظــم محيــدي، جملــة املصبــاح، 
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العــدد 13، ربيــع 2013م
• ســيميائية العنونــة ووظائفهــا الدالليــة » 

ــي  ــح الطائ ــعرية » لصال ــات ش ــوان نوب يف دي
ــة  ــة للغ ــة اإليراني ــة اجلمعي ــي  جمل ــا غانم ،مين
العربيــة وآداهبــا، فصليــة علميــة حمكمــة، 
العــدد ال 53 ، شــتاء 1398 ه. ش/ع 53، 

.2020
• شــعرية العنونــة ، أســميك بحــرا ... أســمي 

ــدي الرمــل أنموذجــا ، د . بــرشى البســتاين  ي
األقــالم بغــداد ، العــراق ع ۲ ، نيســان ۲۰۰۲
• العنــوان يف الشــعر العراقــي املعــارص انامطــه 
ــة  ــري، جمل ــاء رايض الثام ــه ، د. ضي ووظائف
ــج  ــة ، م ــوم الربوي ــية يف اآلداب والعل القادس

9 ، ع 2 ، 2010.
ــة  ــو ، دراس ــاح كيليط ــد الفت ــب ، عب • الغائ
عــن بنيــة النــدب لـــ) حاتــم الصكــر (جريــدة 
ــول ۱۹۸۹ . ــة ، ع ۷۳۰۸ ، ۲۱ أيل اجلمهوري
ــي  ــوان الفن ــراءة يف العن ــراف ، ق ــوءة الع • نب
 ، فــرج  ســوادي   . د   ، النقديــة  للدراســة 
االقــالم ، ع 6 ، بغــداد ، العــراق ، ۲۰۰۰ م  0

املصادر االلكرونية 
العلميــة  والنظريــة  الطوفــان  أســطورة   • 

األقــوى  ، ســامي املنصــوري ‘ احلــوار املتمــدن 
0  2014  ،

حــداد يدخــل املرايــا ، حممــد البنكــي   • 

ــبتمر 1995 . ــة ، ع 2375 س ــام الثقافي االي
ــد اهلل  قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب  ، عب  • 

حممــد ، اخبــار اخلليــج 8 ينايــر ، 1988موقــع 

قاســم حــداد االلكــروين
ــم  ــع قاس ــل ، موق ــرض وحتلي ــة ، ع القيام  • 

ــروين ــداد االلك ح
ويكبيديــا ،موســوعة رقميــة وموقــع عاملي   • 

تضــم مرشوعــا تعاونيــا متعــدد اللغــات بأكثــر 
مــن 300 لغــة

الرسائل اجلامعية :
•الزمــن يف شــعر ســامي مهــدي ، دراســة 
، رســالة  اهلل  الرمحــن عبــد  ، عبــد  دالليــة 
ماجســتري مقدمــة اىل جملــس كليــة الربيــة 

م  2001  ، البــرة  جامعــة 
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 Summary
                                                                                                                         

 The title comes in the poetry of Qassem

 Haddad, a semantic sign that suggests, from

 the very first glance,to look at the semantic

 notebook that came in a hierarchical

 distribution of the poet‘s sympathy through

 which the load of meaning within different

 connotations, which appears as a headline,

 we can call it the external address, and a

 subtitle, and some have called it the internal

 address At a time when there was much talk

 about the title as a function of meaning. We

 find that the text of the Resurrection is a

 focus in which titles intertwine with different

 references, including those drawn from the

 world of beyond, the world of mythology,

 or the dream, as well as the symbolic mantle

 that the poet threw in a group of his titles.

 Although the resurrection as a text was

 written in a period prior to the recent critical

 studies raised about the title, meaning that

 the awareness with which this text was

 written may be consistent with what those

 visions brought about today. This study is an

 attempt to clarify the meaning of the texts

 and the meaning of the title that has been

 closed, if we see in it the key to the meaning

.                                        and indicating it

 Key words: the significance of

 the heading in the Diwan of the

 Resurrection, the main external title,

the internal sub-title


