داللة العنوان يف شعر قاسم حداد
( ديوان القيامة أمنوذجًا )
م .د  .أشـــواق غازي اليارسي
جامعة البرصة  /كلية الرتبية للبنات
امللخص:

منهــا املســتل مــن عــامل املــا وراء أو

يــأيت العنــوان يف شــعر قاســم حــداد

عــامل امليثولوجيــا أو احللــم فضــا عــن

الوهلــة األوىل النظــر إىل املحمــول

يف جمموعــة مــن عناوينــه  ،وبالرغــم

العبــاءة الرمزيــة التــي ألقاهــا الشــاعر

عالمــة ســيامئية دالــة تقــرح منــذ

مــن إن القيامــة كنــص قــد كتــب يف

الــداليل الــذي جــاء موزعــا بشــكل

فــرة ســابقة ملــا أثــر مــن دراســات

هرمــي عطــف الشــاعر مــن خاللــه

نقديــة حديثــة حــول العنــوان بمعنــى

محولــة املعنــى ضمـــــــن دالالت

إن الوعــي الــذي كتــب بــه هــذا النــص

خمتلفــة  ،تبــدو بوصفهــا عنونــة

قــد ينســجم ومــا جــاءت بــه تلــك

رئيســة  ،يمكــن إن نســميها بالعنــوان

الــرؤى اليــوم  .وهــذه الدراســة هــي

اخلارجــي  ،وعنونــة فرعيــة وقــد أطلــق

حماولــة الســتجالء مــا اســتغلق مــن

عليهــا البعــض بالعنــوان الداخــي ويف

معــان النصــوص وداللــة العنــوان

الوقــت الــذي كثــر فيــه احلديــث عــن

عليهــا إذا مــا رأينــا فيهــا مفتــاح املعنــى

العنــوان بوصفــه دالــة املعنــى  .نجــد

والــدال إليــه .

إن نــص القيامــة بمثابــة بــؤرة تتنــاص

الكلــات املفتاحيــة  :داللــة العنونــة

فيهــا العناويــن بمرجعيــات خمتلفــة
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يف ديــوان القيامــة ،العنــوان اخلارجــي

ٍ
ـتغرب يكــون
أســائها مــن نــادر أو مسـ
ٍ
ٍ
ختصــه،
يف الــيء مــن
خلــق أو صفــة ُّ

إن الوقــوف عنــد الداللــة املعجميــة

ســمون
ســمى ،و ُي ُّ
للم َّ
إلدراك الرائــي ُ

عــن مــدى التصــاق ظاهــر النــص

الطويلــة بــا هــو أشــهر فيهــا . ))...

الرئيــس  ،العنــوان الداخــي الفرعــي

املقدمة

للعنــوان يعطــي القــارئ انطباعــا أوليــا
باملعنــى اإلحيائــي الــذي يــدل عليــه

باطنــه  ،وذلــك قــد يبــدو جليــا مــن
عــر مــا ذهبــت إليــه املعاجــم العربيــة
إذ أفضــت إىل أن العنــوان يمثــل معنــى

النــص وهــو ســمته وديباجتــه  ،أي

اجلملــة مــن الــكالم أو القصيــدة

(3

) مــا حــدا بــأن يرتبــط العنــوان بالنــص

األديب ارتباطــا وثيقــا  ،فذهــب بعــض

نقــاد الرويــة والقصــة والشــعر إىل عــده

عنــرا بنائيــا يرتبــط مــع غــره مــن
عنــارص النــص لبنــاء منظــور الكاتــب

هيئتــه ونســجه  ،وعنــوان كل يشء مــا
َّ
دل ظاهــره عــى باطنــه ومــا ( اســتدل

بالثريــا يف إفاضتهــا النــور وإضاءهتــا

العنــوان األثــر )1(،ومل ختــرج الداللــة

ونظــام ســيمولوجي يأخــذ عــى عاتقــه

بــه عــى غــره ) ،وقــال ابــن بــري

وعقيدتــه العامــة،إذ يشــبه وجــوده
طريــق القــراءة ( )4فهــي عالمــة لســانية

االصطالحيــة عــن هــذا املعنــى ؛ إذ

التعريــف بالنــص واإلشــارة لــه ،

املعنــى الــذي  ،يبــدو مــن خــال

اجلســد ورأســه العنــوان ( )6وهــو هبــذا «

انحــرت داللــة العنــوان بإيضــاح
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أو تكــون معــه أحكــم أو أكثــر أو أســبق

مدخــل النــص مــا يكشــف عــن عالقــة

وثيقــة بــن العنــوان واملعنــى املخبــوء يف

النــص .

()2

()5

يظهــر مــن خاللــه النــص بمنزلــة
بنيــة افتقــار « تنتعــش دالليــا بــا تتصــل

بــه  ،مــن نــص ســواء أكان قصــة أم
روايــة أم قصيــدة  ،فتؤلــف معهــا

لقــد ذهبــت الكثــر مــن الدراســات إىل

وحــدة دالليــة  )7( .ومــن الطبيعــي إن ال

بــن العنــوان ومضمــون النــص  ،فــرى
الزركــي ت  794هـــ (( َّ
أن العــرب

املجــاز الــذي حيتمــل دالالت عــدة يف

أن هنــاك ارتباطــا أو قصديــة واضحــة

ـميات أخــذ
تُراعــي يف الكثــر مــن املسـ ّ

يــي العنــوان بموضوعــه التكائــه عــى
تشــييد مناحــي القــول  ،فهــو کالرمــز
ينطــوي عــى معــان ودالالت كثــرة.

()8
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داللــة العنونــة يف عنــوان القيامــة

النفــي كــا وردت يف أماكــن أخــر مــن

إذا كانــت القيامــة (( يف كل األديــان

قياســا إىل القيامــة التــي اتســعت هالــة

للبرشيــة وترمــز إىل الدمــار النهائــي

كاملــة يف القــران هبــذا االســم ؛ مــا
يعطــى كل مســلم تصــور ًا ولــو جزئي ـ ًا

ا لشــعر ي

واألســاطري ترمــز إىل انتهــاء مرحلــة

وحماســبة النــاس والعــامل  ،وقيــام عــامل
جديــد فبعــد اخللــق ورؤيتــه للعــامل

وجتاربــه البــد وان تــأيت القيامــة )) ...

( )9فإهنــا متثــل يف جمموعــة قاســم حــداد
الشــعرية مغــزى ملحميــا وأســطوريا

عبقــا ًهبــول الصــور النفســية  ،إذ يثــر
العنــوان بحــد ذاتــه خمــاوف نفســية

تشــكل مقرتبــا حدســيا لدخــول
النــص املجهــول رؤيــة والغائــم داللــة
 .إذ يقــدم الشــاعر مشــاهداته اليوميــة

وجتاربــه النضاليــة  ،والنظريــات
العلميــة والدينيــة حــول نشــوء العــامل

عليــه الــرد ويطغــى فيــه الرمــز بينــا
مثــل احللــم اللبنــة األساســية يف بنــاء

النــص حيــث بــدأ بــه وانتهــى مــن

خاللــه  .وإذا رجعنــا إىل القــران الكريم
 ،يلحــظ القــارئ بــان مفــردة القيامــة

قــد تكــررت يف أكثــر من(ســبعني )
موضعــا انطــوى اغلبهــا عــى داللــة

العــذاب واحلســاب والعقــاب واهلــول

التقديــس فيهــا حتــى انفــردت ســورة

عــى مــا تنطــوي عليــه هــذه اللفظــة

 )10( . ...وعــى الرغــم مــن إعجــاز
القــرآن الكريــم يف التعبــر عــن رؤيــا

جمهولــة ( يــوم القيامــة ) وإن تعــددت
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

الــذي وإن غابــت فيــه لفظــة (قيامــة)

عــن ســياق التعبــر وعناويــن القصائــد

فهــي يف نظــر البعــض قيامــة مــن نــوع
خــاص تعــر عــن رؤيــا جديــدة يراجــع

فيهــا اإلنســان نفســه بمعــزل عــن
البــر كالناســك املتعبــد يف خلــوة عــن
النــاس .

()11

وإمعانــا يف خصوصيــة رؤيــا الشــاعر
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واخلليقــة بأســلوب قصــي يغلــب

النــص القــرآين بألفــاظ أخــر وهــو قليل

جــاءت القيامــة بمثابــة نــص شــعري
واحــد مقســم عــى أربعــة أقســام لــكل

قســم عنــوان رئيــس وأخــر فــرع عنــه
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و مدخــل ورقــم خــاص بــه  .مــن دون

يف بنيــة النــص فــإن مضمونــه قــد جــاء
موحيــا هبــا وداال عليهــا ورامــز ًا هلــا يف

متكامــل هــو بمثابــة خليــط مــن

باألشــخاص الذيــن ترتســم وجوههــم

أن خيــل ذلــك بالوحــدة الشــعورية
للنــص ،ويف ســبيل تقديــم مشــهد
تفســرات علميــة وتــراث دينــي عــن

بــدء اخلليقــة والعــامل ومرايــا صوفيــة

ورسياليــة وعــرض للتجــارب النضالية
ومــرارة املعانــاة مفيــدا مــن آليــة احللــم

يف أحــكام الربــط الشــعوري بــن أجزاء

النــص الواحــد وتسلســل الصــورة .
وعــى الرغــم مــن اختفــاء لفظــة القيامة
فتحت القلب
هندت

أكثــر مــن موضــع الســيام فيــا يتعلــق
يف خميلــة الشــاعر فتبــدو مــن خــال

ثنائيــة احلضــور والغيــاب فضــا عــن

الرمــوز ذات املالمــح األســطورية
والتارخييــة و الظــال اللونيــة التــي

تغــرق النــص بالصــور البرصيــة وكأن
القــارئ إزاء مشــهد حــي ومتحــرك
مثــال ذلــك قــول الشــاعر  :ــــ

()12

فطارت أرساب اللوتس

أريد

بان سوأل الفضة يعني

حتمل حبا لرجال يف الغيب
وكدت

تذكرت

لكني يف الغيب
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وأي رجال يف الغيب
والبــد مــن اإلشــارة إىل إن النســخة

ســيجد نســخة إلكرتونيــة * بإضافــات

البحــث  ،هــي الطبعــة األوىل وقــد

للديــوان إن مل نقــل تعطــي قــراءة أخرى

أو الطبعــة املعتمــدة للديــوان يف هــذا
حصــل عليهــا الباحــث بشــكل مبــارش

مــن الشــاعر ؛ لــذا كان التنويــه ملزمــا

ًيف متــن البحــث  ،و ألن القــارئ
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وأخطــاء تــكاد إن تكــون نســخة أخرى

؛ لــذا وثقــت أغلــب النصــوص يف هــذه
الدراســة بالنقــل املبــارش ،حتــى تلحــظ

التشــكيل البــري للنصــوص كيــف

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

بــدا مــع تسلســل العنونــة الفرعيــة

ذي داللــة مركبــة فقــد مثلــت العناويــن

جــرى تغيريمهــا والتالعــب فيهــا يف

اخلــارج  ،وكأن النــص بنــا ًء هرميــا

لدخــول ثــان  ،ولدخــول ثالــث وقــد
الطبعــة اإللكرتونيــة ـــــــ املزيفــة
بحســب كالم الشــاعر نفســه ـــــــ عىل

نحــو خيــل بقــراءة النــص  ،عنــد تلقيــه
األول يف أول طبعــة لــه .

الرئيســة الشــكل العــام للنــص مــن

يمثــل الدخــول األول رأس اهلــرم
 ،ويمثــل الدخــول الثــاين والثالــث

قاعدتيــه  .وقــد احتــوى الدخــول
الثالــث دخــوال آخــر جــاء مــن ضمــن

داللــة العنونــة يف العناويــن الرئيســة

العنونــة الفرعيــة للدخــول نفســه  ،إذ

أســهمت العنونــة الرئيســة  ،والفرعيــة

ومرتكــز جوهريــا مللفــوظ النــص (

ديــوان القيامــة يف بنــاء نــص متــواز ،

عليــه (دخــول يف الدخــول ).

والفرعيــة

أو الثانويــة التــي اعتمدهــا الشــاعر يف

يبــدو للقــارئ بمثابــة جــزء تكميــي
الدخــول ) حتــى أن الشــاعر أطلــق

مدخــل :إذا كانــت القيامــة مدخــا

 ،فتمثلــت بيــوم حســاب لألخيــار و

الرئيســة اخلارجيــة

لعــامل اآلخــرة الــذي يبــدو ملمحــا

حــدود مســتوى اإلدراك لبنــي البــر
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أوال :ـ داللــة العنونــة يف العناويــن

غيبيــا لرؤيــة ميتافيزيقيــة جــاءت فــوق

يــوم عقــاب لــأرشار يف هنايــة حياهتــم
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الدنيويــة ومقتبــل حياهتــم اآلخرويــة

 ،تعــال  ،تقــدم  ،جنــت  ،كنــت ...

الشــعري متثيــا رمزيــا لعــوامل متنوعــة

والدخــول يف الوقــت ..منــذ زمــن

 ،فإهنــا بــدت يف ديــوان ( القيامــة )
 ،مســتال بعضهــا مــن الــراث الدينــي
وعلــوم الفلســفة والتاريــخ و البعــض

األخــر مــن أرض الواقــع واحللــم .

وتبعــا لذلــك التنــوع تعــدد الدخــول
( دخــول اإلنســان) يف الوقــت املقــرر

ليــوم القيامــة ،إذ يفــرض النــص
مداخــل عــدة يوحــي كل مدخــل منهــا

بتعــدد األبــواب  ،وكأن القــارئ إزاء

مشــاهد متنوعــة لعــوامل خمتلفــة وربــا

(مهولــة ) كيــوم القيامــة عــى اختــاف
الشــواهد يف القــران الكريــم * .ويظهــر

مــن خــال امللفــوظ القرائــي للعناويــن
الرئيســة ( ،دخــول أول  ،دخــول ثــان

 ،دخــول ثالــث  ،دخــول يف الدخــول
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) وبروزهــا بوصفهــا مســتهال؛ لــذا

أرشنــا تســميتها بالعنونــة اخلارجيــة
ألهنــا تأخــذ عنونــة القصيــدة مــن
اخلــارج  ،و بــروزه عنوانــا رئيســا0

كأحــد مكونــات النــص وعنــرا بنائيــا
فيــه .

()13

مــى .

وتقســم العنونــة اخلارجيــة الرئيســة عىل

« دخــول أول ،دخــول ثــان ،دخــول

ثالــث « ومــن دخــول ثالــث نصــل إىل
دخــول أخــر يصلنــا بالدخــول األول،

معنــون بدخــول يف الدخــول ولــد
مــن رحــم العنونــة الفرعيــة معنــون

برقــم.10

يرمــز( دخــول أول ) إىل بدايــة األشــياء

إذا مل نقــل بــدء خلــق العــامل والتكويــن

واملعرفــة إذ أبــان عــن األحــام
واألمــاين وحضــور وجــوه أشــخاص

ينتمــون لعــامل أخــر ( عــامل الغيــب او

الالوعــي واحللــم ) لعــدم حتقــق املعرفة
بــدء ًا بوجودهــم ونســيان التفاصيــل

الدقيقــة وجهلهــا حــول شــخوصهم

وكذلــك عــدم تذكــر التكويــن ورس

الوجــود أو الرحيــل للعــامل اآلخــر.

يبــدأ القســم األول مــن الديــوان بعنوان
رئيــس خارجــي أطلــق عليــه « دخــول

حيــث املتلقــي مــن خــال تكــرار

أول « واربعــة عناويــن فرعيــة  ،داخليــة

عــى الدخــول ( ادخــل  ،فدخلــت

( )1يف اهلواء

بعــض املفــردات واأللفــاظ الدالــة
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) إىل االســتقرار واحللــول يف املــكان

لــكل منهــا رقــم وهــي - :

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

( )2يف النار

ثــان انقســم عــى ثــاين مرايــا جــاءت

( )3يف الرتاب

عــى شــكل انتقالــة معرفيــة متثلــت

فاملداخــل األربعــة التــي بــدت تناصــا

امليثولوجيــة ذات التمثيــل الرمــزي

مفاتيــح لدخــول النــص وتفســرا

()14

( )4يف املاء

مــع العنــارص األربعــة  *،جــاءت

ألهــم املعــاين التــي دل ًعليهــا .

بمرحلــة املــرآة الزاخــرة باألبعــاد
املتصــل باملــاء بوصفــه مكانــا مرآتيــا .
إذ يقــوم النــص عــى مرايــا متعــددة

أمــا القســم الثــاين مــن الديــوان فيبــدأ

منبثقــة مــن عــوامل متنوعــة تتضاعــف

«دخــول ثــان « وثامنيــة عناويــن فرعيــة

الرؤيــة ومســتوى التمثيــل الفنــي

بعنــوان رئيــس خــارج أطلــق عليــه
 ،داخليــة مرتبــة حســب حــروف

اهلجــاء ترتيبــا غــر متسلســل ومکــرر

(مــع العلــم أن هــذ املرايــا قــد وردت
بخــاف هــذا التسلســل اهلجائــي يف
النســخة اإللكرتونيــة ) واملرايــا كــا

جــاءت يف الطبعــة املعتمــدة للبحــث
هــي -:

ن -مرآة ماء اللوتس .

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

ت  -مرآة لؤلؤة الوقت

...

أ -مرآة اجلسد .

سأريك أريك املاء الثاين يف القلب

م  -مرآة شجرة الدم .
ء  -مرآة االغتسال .

أ -مرآة االنتامء .

ت  -مرآة التأسيس.

ويبــدو مــن خــال مــا تقــدم إن دخول

ويقرئني

ويعلمني

أريك احلب 0

وقوله يف مرآة قهوة الدم :
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أ -مرآة قهوة الدم .

وتتكــرر عــى مســتويني مســتوى

( )16

رأيــت الشــجر املائــل يــرب مــن مــاء

النــاس
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ويمســح عــن شــفتيه العطــش الشــميس

.

هــذا فــرح األحــزان الواقــف خلــف

( )4اخلطوة سيدة الدرب .

کاألهداب املغسولة

( )6عشاء لضيوف ال مواعيد هلم .

ر أ يت

الضحكــة
هــات

جديــد

تعــال

فــاء النــاس

( )5الصعاليك يفتحون العواصم .
( )7الفــوىض تشــكل املدائــن كــا
ينبغــي.

مد الغصن األقداح إيل

( )8املرأة تنسج الرايات .

وشهقت

( )10دخول يف الدخول.

رشبت

فقال كفى

رشبت

فامء الناس جديد .

( )9بدايات عرس األرض .
لقــد جــاء دخــول ثالــث  ،مثــل وثبــة

ويبــدأ القســم الثالــث بعنــوان رئيــس

جريئــة يف عــامل السياســة  ،حينــا جاءت

وعــرة عناويــن فرعيــة ،داخليــة

عــى ختــوم النــص األصــي  ) 17( ،مــن

خارجــي أطلــق عليــه «دخــول ثالــث»

مرتبــة بأرقــام متسلســلة مــن ضمنهــا

« دخــول يف الدخــول « الــذي يمثــل
القســم الرابــع مــن الديــوان  ،إذا مــا
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زعمنــا وجــوده مــن ضمــن العنونــة
الفرعيــة كجــزء مكمــل هلــا مــن حيــث

الشــكل .مــع اإلشــارة إىل إن هــذه

العنونــة مل تــرد هبــذا التسلســل الرقمــي
يف الطبعــة اإللكرتونيــة .

و العناويــن الفرعيــة كــا وردت يف

الطبعــة املعتمــدة للدراســة هــي - :

( )1الوطن يقرأ نار األطفال .
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( )3اللجوء إىل خيمة الالجئني .

( )2حــن مــات الرقــص عــى العتبــات

العنونــة عــى شــكل نــص آخــر ولــد

غــر أن نعــدم الــدالالت واإلحيــاءات
الرمزيــة التــي صاحبتــه.

مثــال ذلــك قولــه يف حــن مــات

الرقــص عــى العتبــات - :

() 18

أوقفني الريش القائم يف غيم

قال تعال

امتد عىل سقف الكون

تكون

فأريك اآليت يف جيب الغيب

...

أريــك جنــود الوطــن املمتــد هييمــون

بــا مــاء يف الليــل

أريــك صحــار تركــض نحــو املــدن

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

املرتاكمــة

مشــاهد تتكلــم عــن العنــارص األربعــة

املقهورة يف الليل

(اهلــواء  ،النــار  ،األرض  ،املــاء) وعــن

الــيء احللــو يؤانســني يف بــاب

تتأرجــح وجوههــم بــن احلضــور

...

ا لر قــص

دخلت

...

تعال

العــامل األخــر واللقــاء بأشــخاص
والغيــاب وعــن حالــة الالوعــي
والنســيان واحللــم التــي رافقــت بدايــة
اخللــق والتكويــن وهنايتــه يف جتربــة

والبــد مــن اإلشــارة إىل أن القســم

الشــاعر التــي بــدا للقــارئ أهنــا مــن

وجــوده بوصفــه عنوانــا رئيســا خارجــا

( )19

الرابــع (دخــول يف الدخــول) املفــرض
حيتــل ركنــا خاصــا بــه ،إال إنــه جــاء
يف خضــم العناويــن الفرعيــة «دخــول
ثالــث «  ،و محــل رقــم (  ) ۱۰مــن
تسلســل العناويــن الفرعيــة وســمي

( دخــوال يف الدخــول) إذا مــا زعمنــا

کونــه دخــوال رابعــا أو دخــوال يف
الدخــول الثالــث ليكتمــل بذلــك
اول  ،دخــول ثــان ،دخــول ثالــث،

دخــول رابــع) و يبــدو أن العنــوان
احلقيقــي لــه هــو ( دخــول يف الدخــول
األول) وحــذف االول وابقــى الشــطر

الثــاين مــن العنــوان إمعانــا يف ترميــز
النــص وتشــاكل دالالتــه  ،ذلــك أن

دخــول يف الدخــول يــأيت مكمــا

لدخــول أول الــذي يتضمــن عــدة

يف ( دخول يف الدخول)

أعطيت اليشء احللو يدي
فتذكرت

تذكرت

تذكرت البدء

تذكرت

تذكرت اخلطوة يف اللون ويف الكون
تذكرت البحر

املرآة

تذكرت املاء الصارخ
فدخلت

احلمراء

يب أدخل

دخلت مرايا األحالم

وكنت سالم املايض للقادم
رأيت األشياء تعلمني

كلمت املحتمل الراكض
قلت

سأعرف

فالنــص يف هــذا املدخــل يعــود إىل عتبــة
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التسلســل للعناويــن الرئيســة ( دخــول

وحــي ابتكاراتــه  ,مثــال ذلــك قولــه :ــــ

الدخــول األول حيــث الوقــوف عنــد

البــاب األول  ،والتذكــر ودخــول املرايا

والعــودة إىل طلــب املعرفــة ،فأكــد ذلك
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انــراف الداللــة الزمنيــة للمســتقبل

مــن الوســائل لتســتعني هبــا القصــة .

يــي العنــوان بــا ذهبنــا إليــه حينــا

العنونــة يف تأطــر صــوت الشــخصية

بداللــة القرينــة « ســـــوف «  ،وكذلــك
أطلــق عليــه « دخــول يف الدخــول «

و التعبــر عــن وجهــة نظرهــا كــا تعــر

عــن تــوال رسيــع لصــور قــد تكــون

حيــث عــاد الدخــول بعــد كل مــا مـ َـر
إىل نقطــة البدايــة  ،مــا يوحــي بدائريــة

متنافــرة أو متآلفــة  ،فيســتعني القــاص

مهــا وصــل إىل نقطــة البدايــة وال

توضــح االنتقــاالت الزمنيــة ويشــيع

البنــاء للحــدث حيــث يعــود كل يشء

ينتهــي .

بلغــة الســينام مــن خــال لقطــات
اســتخدام العنونــة الفرعيــة يف الروايــة

ثانيــا  :ــــ داللــة العنونــة يف العناويــن

أكــر مــن القصــة القصــرة ،إذ يعمــد

مدخل

متسلســلة مــا يعكــس تأثــره بمؤلفــي

الفرعيــة الداخليــة

الروائــي إىل ترقيــم روايتــه بأرقــام

لقــد انفــردت العنونــة الفرعيــة ،

الكتــب العلميــة واألدب الوصفــي

عندمــا صاغــت البنــاء الفنــي للديــوان

إىل أبــواب وفصــول مــن أجــل عــرض

بتقديــم صــورة مركــزة ملضمــون النــص

مــن الداخــل  ،وقــد اعتمــدت لتمثيــل

ذلــك جمموعــة مــن الرمــوز والظــال
العدد  47 /حزيران 2021م

اللونيــة يف ســبيل إجيــاز رؤيــة الشــاعر
التــي بــدت متداخلــة الشــتامهلا عاملــن
متناقضــن عــامل الواقــع  ،وعــامل احللــم
إذ متثــل العناويــن الفرعيــة إحــدى

تقنيــات النــص القصــي الســتيني
 ،الــذي بــدا أكثــر تأثــرا بـ(الســينام
ووســائلها ) مثــل الســيناريو واملونتــاج
واللقطــات الفنيــة  ،بمختلــف أنواعهــا
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وتبــدو اإلفــادة مــن هــذا النــوع مــن

فضــا عــن القطــع واالرتــداد و غريهــا

حينــا يعملــون عــى تقســيم مؤلفاهتــم

أفكارهــم  ،ونتائجهــم التــي توصلــوا

إليهــا بطريقــة منطقيــة متدرجــة عــى
األبــواب والفصــول  ،وأحيانــا يلجــأ
الروائــي إىل مثــل هــذه العنونــة بوصفــه

نوعــا تســتدعيه الصنعــة الفنيــة الروائيــة
أو مــن أجــل إضفــاء جــو مــن القــص

األســطوري والشــعبي وربــا ألســباب

ال تتعلــق بالبنــاء الفنــي الداخــي
للروايــة فحســب وإنــا مــن أجــل إثــارة

اهتــام املتلقــي وإضــاءة طريــق القــراءة

لــه ومتكينــه مــن تنظيــم أوقــات القــراءة

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

للروايــة بشــكل يضمــن لــه اســتذكار

وال شــعورية  .وهــذه اهليمنــة (التــي

التــي تتســم بالطــول والتــي تؤلــف

دواىل النــص ومقصدياتــه الدالليــة

وقائعهــا الســابقة خاصــة يف الروايــات
إلشــاعة روح املتعــة و التســلية .

() 20

متارســها العنوانــات « الفرعيــة « عــى
جعلتــه هييمــن ســيميائيا عــى شــبكة

وتــأيت افــادة الشــاعر (قاســم حــداد

العالقــات الرابطــة للنصــوص دون

لصوقــا بفــن الروايــة يف القصــة أليامنــه

لصيقــة يف جســد التجربــة الشــعرية )

) مــن هــذا امللمــح الــذي يعــد أكثــر
بعــدم وجــود فواصــل بــن حــدود
األجنــاس األدبيــة  ،وعــدَّ النــص

الشــعري ( القيامــة ) نصــا مفتوحــا
يســمح ليــس بتــازج األنــواع األدبيــة

مــن ( قــص ورسد وشــعر ) فقــط بــل
والرجــوع إىل التقنيــات الفنيــة التــي

تتعلــق بالنــص القصــي والروائــي

(كالعنونــة الفرعيــة ) .

أن تكــون اهليمنــة اجحافــا أو عمليــة

.

( )21

وعــى الرغــم ممــا يف العنونــة الفرعيــة

مــن عنــارص مهينــة اســهمت يف تالحــم
البنيــة الفنيــة للنــص فــان الشــاعر قــد

حــاول طبــع ملســاته مســتغال مــا يف
الرمــز مــن دالالت إحيائيــة وطاقــات

معنويــة خاصــة يف قســم مــن النصوص
التــي يبــدو فيهــا صــوت الشــاعر

ويبــدو أن الشــاعر قــد كان موفقــا يف

واضحــا ومتفــردا عــن األصــوات

هيمنــت العنونــة الفرعيــة يف دخول أول

األلفــاظ واملفــردات وظهــور أصــوات

انتــزاع العنونــة مــن بنيــة النــص إذ

 ،يف املــاء )عــى بقيــة أنســاق النــص
األخــرى كــا أفــى بــروز املهيمنــة يف
دخــول ثــان وثالــث بوصفهــا إحــدى

املوجهــات الفنيــة يف اختيــار عنــوان
النــص األديب إىل إضــاءة النــص األديب
والرتكيــز عــى وجهــة نظــر الشــاعر

التــي كشــفت عــن هتويــات نفســية

ووجــوه مــن املــايض أو مــن الذاكــرة

التــي تتســم باملــوت أو النســيان واحللــم
 ،هــذا إذا مــا زعمنــا بــان العنــوان

والســيام العنونــة الفرعيــة وحــدة
معنويــة ولــدت مــن رحــم النــص
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متمثلــة بـ( يف اهلواء  ،يف النار  ،يف الرتاب

األخــر التــي تبــدو يف تكــرار بعــض

واســتقت مــن بعــض الفاظــه  .ففــي

دخــول أول افصحــت العنونــة الفرعيــة

عــن أربعــة عنــارص تقليديــة مســتوحاة
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مــن الفلســفة القديمــة وهــي يف (اهلــواء

عنــرا رضوريــا ( لتكويــن خملــوق

وكان ألحــد الباحثــن رأي يف هــذا

)23(، )....إن العنــارص األربعــة التــي

عناويــن لتفســر الفالســفة قبــل

مســتوحاة مــن الــراث الفلســفي

يف النــار  ،يف الــراب  ،يف املــاء ) .

املدخــل إذ قــال إن الشــاعر (وضــع

أفالطــون خللــق العــامل وان كان كل
فيلســوف طــرح تفســره اخلــاص ملــادة

مــن املــواد األربــع ويف فــرات تارخييــة
خمتلفــة إال أن الشــاعر مثــل العــامل يلتــزم

بفصــل األمزجــة األربعــة  ( ...ف )
مجعهــم يف مدخــل واحــد وحوهلــم إىل
رمــوز ختــدم عملــه األديب وكان هــذا

أفــاد منهــا الشــاعر بوصفهــا عنــارصا
القديــم مل تكــن جمــرد رمــوز هلــا أبعــاد

فلســفية وإنــا رمــوز كان هلــا الــدور

الفاعــل يف بنــاء النــص وخلــق شــبكة

مــن العالقــات الدالــة التــي متنــح
املتلقــي إحساســا بالالمرئــي أو املغيــب

 .إذا ليــس مــن شــأن الرمــز التعبــر عن
حقيقــة انســانية ذات بعــد أســطوري

اجلمــع لــكل التعريفــات الفلســفية يف
مدخــل واحــد قــد اقــرب كثــر ًا مــن

ســياق رمــزي مشــفوع برؤيــا رسديــة

الفيلســوف أبنادوقليــس الــذي عــاش

أو مــن نظريــات خلــق العــامل القديمــة .

تفســرات اخــوان الصفــا ومــن تفســر
يف القــرن اخلامــس قبــل امليــاد والــذي
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فــر اخلليقــة مــن العنــارص األربعــة

معــا وهــي اهلــواء والنــار والــراب
واملــاء وهــي عنــارص أبديــة ال ختضــع

للتعبــر مــن ناحيــة الكيــف إال أهنــا

تفــر التغــر احلاصــل يف الوجــود
تفســرا كميــا حتــت تأثــر مبدأيــن

)24( .فقــد تظهــر تلــك العنــارص يف
مســتوحاة مــن قصــص اخليــال العلمــي
مثال ذلك قول الشاعر -:

( )25

دخلت

كأين أدخل يف التكوين

الفضة طائرة يف الريح املتثاقل

رصت کأين أبحث عن نفيس
و كأين أبحث رصت

يــأيت تکــرار بعــض األلفــاظ ( دخلــت

()22

 ،کأين أدخــل  ،رصت كأين  ،وكأين

بالعنــارص األربعــة قــد جــاء بوصفــه

الفجــوة املعنويــة حلــدث الدخــول .

آخريــن مهــا املحبــة والكراهيــة ).

ویــری باحــث أخــر بــان احتــاد الشــاعر
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مطهــر صلــب شــجاع نافــذ البصــرة

أبحــث  ،كأين مهــت )يف ســبيل تعميــق

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

وإمكانيــة ســر هــذا العــامل مــن خــال

إذ نجــد اســتعارة» للغــة واألجــواء

عــى الثبــوت  ،وصــار وداللتهــا عــى

التجربــة (  ،)28إن الــراي األخــر

ســياق رمــزي أفادتــه كأن وداللتهــا
الصــرورة والتحــول (  .)26كذلــك

والطقــوس «ذاهتــا مــا يؤكــد شــمولية
القائــل بــان املرايــا تنــاص مــع مــدارج

منــح النــص دفقــا شــعوريا لتأمــل مــا

الســلوك الصــويف ينطبــق عــى مرآتــن

الســيام وأن لــكل إنســان تصــوره

مــاء اللوتــس ومــرآة اجلســد «حيــث

هــو مغيــب عــن الواقــع يف عــامل احللــم
اخلــاص عــن العنــارص األربعــة .

فمــن خــال تشــخيص اهلــواء بالريــح
املتثاقــل اعطانــا الشــاعر وصفــا هلــذا

العنــر هنــا .

مــن اصــل ثــاين مرايــا ومهــا «مــرآة
يــرى القــارئ فيهــا معــان ودالالت

تتعلــق بأجــواء صوفيــة ويبــدو ذلــك
واضحــا يف مضمــون النــص ،يقــول

الشــاعر يف مــرآة مــاء اللوتــس -:

( )29

فرصت اخللوة

أمــا رمزيــة العنونــة يف دخــول ثــان ،

الكشــف امامــي يدخــل يف حجــب

جتربــة الشــاعر الثقافيــة وتعبــرا عــن

الريش النائم يوقظني

فقــد جــاءت بيانــا معرفيــا عــن خصوبة
املرحلــة الثانيــة مــن الدخــول وهــي

مرحلــة املــرآة التــي ( تعكــس لــه
 ،واملفرحــة حينــا  ،الغامضــة أحيانــا ،

والواضحــة أحيانــا أخــر  ،بــدا مــن

مــرآة قهــوة الــدم  ...إىل مــرآة التأســيس
حيــث نــرى الشــاعر ينمــو ويتكامــل

ويتعــرض ملواجهــات خطــرة . ) ...

(

)27

وهنــاك مــن يــری بــان مرحلــة املــرآة

تنــاص مــع مــدارج ســلوك الصوفيــة

هات يديك اريك الواقع يف احللم

...

لكني يف الغيب

وأي رجال يف الغيب

يف الغيــب رجــال تعرفهــم

و ســتعر فهم

وقوله يف مرآة اجلسد -:

( )30

دخلت ،
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صــور احلقيقــة اخلالصــة املفزعــة حينــا

تفتحهــا العــن

الفضة سيدة الوقت

ريــش الكشــف الشــامخ يغرينــي

فدخلــت
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هذي القاعة قاعدة القمم املمسوخة

يف قاع اآلبار املسمومة

هذي القاعة قرب

أم قربة

أم ...

أ -مرآة االنتامء

ت -مرآة التأسيس.

الكشــف اخللــوة  ،احلجــب  ،ألفــاظ

ويظهــر أن املرايــا التــي حتمل التسلســل

املتصوفــة ،فضــا عــن الغمــوض

،مــرآة اجلســد  ،مــرآة االنتــاء ) متثــل

ذات معــان ودالالت مســتلة مــن عــامل

والرمــز اللذيــن أحاطــا بالبنــاء العــام

للنــص مــن أجــل تكثيــف الرؤيــا مثــل

( الفضــة والريــش والــيء احللــو )
مــع مالحظــة إفــادة الشــاعر املتكــررة
مــن التشــكيل البــري الــذي يبــدو
واضحــا مــن خــال آلياتــه املتنوعــة

«التشــكيل البرصي يف الســطر الشــعري

«مــن حيــث احلــذف والبيــاض أو
الفــراغ الطباعــي وتســاوي االســطر

وتكــرار االحــرف مــن أجــل توجيــه

القــارئ لتأويــل املعنــى .

نفســه مثــل املرایــا أ { مــرآة قهــوة الــدم
مشــاهد متعــددة حلــدث واحــد عــى

الرغــم مــن عــدم جميئهــا متسلســلة

كــا يف قولنــا( أ أ أ ثــم باقــي املرایــا

 ) ...ربــا أراد الشــاعر مــن وراء ذلــك
اربــاكا للقــارئ وتشويشــا لتفكــره
مــن خــال جتزئــة املشــاهد أو املرايــا
املتشــابه وجميئهــا متداخلــة مــع مرايــا

أو مشــاهد حتمــل حروفــا خمتلفــة

بقصــد إعــال الفكــر وشــحذ الذهــن
 ،ويالحــظ املتلقــي إن املرايــا ( أ) التــي

تبــدأ بمــرآة قهــوة الــدم وهــي بدايــة
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اعتمــد الشــاعر يف ترتيــب مرايــاه ،عــى

دخــول الشــاعر للعــامل املجهــول ثــم

املرايــا بإعطائهــا التسلســل نفســه کــا

عــن حميــط الذاكــرة يف مــرآة اجلســد.

حــروف اهلجــاء وقــد كــرر بعضــا مــن
يف املخطــط االيت -:

أ -مرآة قهوة الدم

ن  -مرآة ماء اللوتس

االلتقــاء باشــخاص ووجــوه غائبــة
أمــا املشــهد األخــر يف مــرآة االنتــاء
فقــد كان  ،حضــوره رمزيــا  ،عــن
املينــاء الــذي يغــرق بســفن شــاحبة

ت  -مرآة لؤلؤة الوقت

العينــن عنــد الرحيــل وضيــاع األمــل

أ -مرآة اجلسد

واألحبــاب بوصفهــا رمــزا لألمــل

م  -مرآة شجرة الدم
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ء -مرآة االغتسال

ومرشقــة العينــن عنــد اللقــاء باألهــل

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

الضائــع  ،واملرتقــب وقــد صــاغ املرايــا

الثــاث رمــوزا تكــررت وهــي النــواة
احلقيقيــة لفعــل الدخــول ( الريــش ،

الفضــة  ،التابــوت  ،الــي احللــو)
وبذلك يكون تسلسل املرايا كااليت:

وبــدا واضحــا أن العنونــة الفرعيــة

وكان اليشء مجيال

النــص  ،أســهم يف توثيــق مظــان املعنــى

يــيء ويــرب قهوتــه يف نــر

لــكل املرايــا كانــت عنــرا بنائيــا يف
الــذي ذهــب إليــه الشــاعر مــن خــال

تواشــج عــدة ثيــات يف النــص الواحــد
؛ لــذا بــدا التسلســل مكمــا للمعنــى

لكنــه مل يــأت هبــذا الطريقــة انــا
تداخــل مــع بعــض العناويــن املختلفــة
،أو املرايــا األخــر.

الــدم :

( )31

تعال

فيل وقت احتال به

وأحول عينيك إىل بوابات
يدخل منها اخللق

...

تعال أريك
ادخل

وال تسال كيف

فدخلت

رأيت دما خيتال

شــعوب تلهــث
...

وقوله يف مرآة اجلسد-:
تقدم وانظر

هذا...

ذهلت

ذهلت

() 32

اخذتني اخلطوة نحو التابوت

ولوال ريش کان

تعال

رصخت هلول

هــذا الــدم الذاهــل يف جســدي يرعــش

كا خلر قة

كان التابوت بدون غطاء

تعرفه
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كــا يف قــول الشــاعر يف مــرآة قهــوة

كان

کيف 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

نزعــم أهنــا عــادة لبنــاء تلــك املرايــا
املوغلــة يف الغمــوض .

وكذلــك األمــر بالنســبة للمــرآة «ت»(

رأيــت الســفن الشــاحبة العينــن تــزود

ت  ۱مــرآة لؤلــؤة الوقــت  ،ت  ۲مــرآة

وتوابيــت ...

يف ت 1مــرآة لؤلــؤة الوقــت - :

مينــاء األرض بحــزن وبــكاء وأســلحة

التأســيس ) مثــال ذلــك قــول الشــاعر
( )34

رأيــت الســاق املكســورة تســحب يف

ادخل

يشــر إىل

أريــك الرايــات املرفوعــة فــوق رؤوس

رمــل كاألطفــال رأيــت وكان الريــش
ارشعة الرشق

احلبىل

قال هناك

...

فدخلت

تعال

البــر املقتولــن بفــأس الدولــة

هناك

انظر

...

أخذت بيدي

هذا األسود عتم األيام
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فلمحــت ســواحل قلــب الــرق تغادر
رأيــت ...

وكيف أرى

تــرع نحــو الســفن املرشقــة العينــن
فالرؤيــة بــدت ثيمــة تتوســع يف املرايــا

مقرتنــة بفعــل الدخــول والتذكــر,
والدخــول واملعرفــة تــارة أخــرى

دون أن نغفــل فعــل القــص الــذي

املعنــى الرمــزي الــذي بــدا يف حمــاورة

مونلوجيــة ترشــح اســرجاعا خارجيــا

ييضء

دخلــت األســود واألســود صمــت
وحــي

يســحب املتلقــي للتوغــل يف شــباك
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للحكــي  ،بعــدة إشــارات يمكــن إن

أدخل

...

تلك الصورة

...

فدخلت حماق األيام

عتم

وأنا أحدق

أنظــر ففتحــت األحــداق کبــاب

الريــح

رأيت األسود يف الصمت
...

يلوب

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

أنظر

الناضــج

الريــش الناعــم فضــة هــذا الكــون

...

000

رأيت البحر أليف الريح

تــؤرق نــوم األســود
أنظر

الفضة

وقولــه يف ت ، 2مــرآة التأســيس - :

(

)35

أنظر

فرأيت

يصهــل كالعصــف وجيلــد افــراس
اهلجــم وخيبــط ســقف املــدن املوبــوءة

يكــر

األزرق يف خطوات الريش يشب

جدران قصور امللك الدموي

األزرق بالريش الفيض وكان البحر

رأيت البحر يغادر كل سواحله

البحر

الــذي جــاء مــن بحــر املتــدارك هــو

أدخل

ويركض

فدخلت

لعــل أهــم يالحــظ عــى هــذا النــص

البحر

املــزج بــن االبيــات املقفــاة والتدويــر،

البحر
وآه آه

يركض

...

ومــا فيــه مــن أتصــال للنفــس
الشــعوري إليصــال داللــة املعنــى  .ف

أنظر

فرأيت البحر يشيل السفن الكسلی

(ت ) ۱تكلمــت عــن الرايــات املرفوعة

...

والصمــت الوحــي الــذي بــدا رمــزا

يــدي يف الرمــل يــدي يف األزرق كان

املطبــق أمــا (ت  ) ۲كانــت عــن ســفن

يمسح دمع الشوق بعينيها

يقذفنــي

العــودة والدعــوة للمقاومــة وهــي رمــز

لــوالدة عهــد جديــد يرفــض الــذل

باملــوج وهيدينــي مــن لؤلــؤه وقواقعــه

واالضطهــاد  ،مفيــدا مــن الظــال

بالزبــد الفــي

الرؤيــا الشــعورية ومنــح النــص درجــة

و الرمــل الذهبــي يــرش قميــي
وكان كأن البحــر األزرق يعرفنــي

مــن أيــن ســأعرف هــذا الــيء احللــو

اللونيــة للرمــوز مــن اجــل تكثيــف
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البحــر الداخــل يف عينــي يتضاحــك

لالنكســار واخلــذالن والســكون

مــن التفاعــل وبــدا ذلــك واضحــا
يف ( ت  ) 1فالظــال اللونيــة للرمــز
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األســود والصمــت الوحــي جتســدت

انفتــاح وحركيــة العنــوان يف مقابــل

عتــم االيــام  ..و حمــاق األيــام  ،الصورة

الــذي يبــدو يف حركيــة العالمــة وهــي

يف األلفــاظ االتيــة ( الكــون امليــت ،
عتــم  ،عبــاءة نــوم األســود  ،نــوم
األســود ) فاجلــو الســائد هــو الظــام

آزره يف ذلــك النــوم ومــا فيــه مــن
ظــال موحيــة باالستســام واخلضــوع
الــذي رافــق أطبــاق اجلفــون وكالمهــا

ظــام مــع فــارق  .يف حــن نجــد أن

يف ( ت  )۲هيمنــة رمــوز الطبيعــة ممثلــة
بـــ( البحــر  ،العصــف  ،الريــش ) ومــا
فيهــا مــن ظــال لونيــة جتســدت بـــ(
األزرق والفــي ) وهــي تشــيع الفــرح

والبهجــة إذا مــا قلنــا الســكينة واهلــدوء
إال إن النــص بــاح بأكثــر مــن ذلــك

عندمــا رافــق تلــك الظــال الغضــب

 ،التمــرد ،الغــرق  ،العطــش  ،الثــورة،
العدد  47 /حزيران 2021م
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ورصخــات اآلبــاء .حيــث نلمــح ،
العنونة الفرعية أ  +ت مع باقي العناوين
العنونة الفرعية أ ( أ  + 1أ  + 2أ) 3
العنونة الفرعية ت ( ت +1ت ) 2

متــن النــص  ،مــن الثابــت إىل املتحــرك

تتفــرع إىل ايقونــات وإشــارات ورمــوز
 )36( .فضــا عــن التشــكيل البــري

لألســطر ودوران البيــاض واحلــذف
خالهلــا يف لعبــة برصيــة متثــل عالمــة

بــارزة لقــراءة املعنــى املســكوت عنــه .
يتضــح ممــا ســبق إن التسلســل املنطقــي

للعنونــة هــو أ  ... ۱أ  ... ۲أ  ، 3ت
 ...1ت  ... ۲الــخ ولعــل رس االرتبــاط

يف التسلســل املنتظــم للمرايــا أ و
املرايــا «ت» هــو تعبريهــا عنــد القــراءة

عــن موضــوع واحــد تتكاثــف عنــده
وجــوه الداللــة واحتــاالت املعنــى إذ

يمثــان وحــدة معنويــة لقلــب احلــدث

« دخــول ثــان « كــا يف املخطــط االيت -:

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

العنونــة الفرعيــة أ  +ت مــع باقــي العناويــن الفرعيــة « املرايــا األخــر « غــر املشــابهة لهــا يف
التسلســل كــا يف الرســم ( ،العنونــة الداخليــة وفــق ق ـراءة النــص)

العنونة الفرعية للمرايا أ ( أ  + 1أ  + 2أ) 3

العنونة الفرعية ت وتقرأ ( ت +1ت  ) 2كام وردت يف الديوان حيث تخلل املرآتني عدة فواصل
أمــا باقــي املرايــا وهــي  « :م  -مــرآة

املســتمدة مــن الــراث األســطوري

و ء  -مــرآة االغتســال» والتــي محلــت

رمــزي واحــد هــو( املــاء )  .الــذي مثــل

شــجرة الــدم  ،ن  -مــرآة مــاء اللوتــس
حروفــا غــر متسلســلة بــدت كأهنــا

عنــارص مقحمة يف نســيج النــص  ،فكل

منهــا يمثــل جانبــا مــن جتربــة الشــاعر

واإلنســاين القديــم  ،إذ تنبــع مــن جــذر
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من عناوين ومرايا أخرى

أصــل الوجــود يف األســاطري القديمــة
كونــه املبــدأ األول غــر املخلــوق ،

(

 )37وعــى الرغــم مــن إن إفــادة الشــعراء
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مــن هــذا الرمــز ومدلوالتــه قــد تــأيت يف

واملنحــى االســلويب لــكل واحــد  ،ومل

الشــاعر وباجلــو الشــعوري الــذي

اجليــل الســتيني وتأثــره بالســياب

ســياق فنــي وتعبــري يرتبــط بتجربــة
تثــره فأهنــا يف املرايــا بــدت متثيــا
واعيــا يؤكــد قــدم املــاء كفكــرة توحــي

لألصــل اإلنســاين باخلــر و النقــاء أو
حتــى الغضــب والتمــرد وربــا يرمــز يف

كثــر مــن األحيــان إىل التغيــر والثــورة
والتجــدد والتطهــر  ،كــا يرتبــط يف

حيــاة االنســان بالطهــارة

( )38

والبيــايت وأدونيــس يف مرايــاه  ،وبــدا
واضحــا كل الوضــوح ؛ لــذا انطلــق

البحــث يف قــراءة العنــوان لــدى قاســم
حــداد مــن خــال النظــر إىل عتبــة

العنــوان املؤســس للديــوان ( القيامــة

) وتشــظيه إىل عنونــة رئيســة خارجيــة

تفرعــت بدورهــا إىل ثانويــة  ،عمــد

هــذا فيــا خيــص العنونــة الفرعيــة

مــن خالهلــا اإلفــادة مــن « الفلســفة

عناويــن رئيســة امــا دخــول ثالــث فقبل

مراياهــم  ،وآليــات التشــكيل البــري

لدخــول أول  ،ودخــول ثــان وهــي
التفصيــل يف العنونــة الفرعيــة لــه البــد

مــن اإلشــارة اىل إن الباحثــن الذيــن
اطلقــوا عــى العنونــة الفرعيــة داخــل

القصائــد أســم « العنونــة الداخليــة أو
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الثانويــة « ـــــ عنــد دراســتهم هلــا مــن
الداخــل ـــــ ركــزوا يف قرأهتــا  ،عــى

البنيــة الرتكيبيــة للجملــة  ،فهنــاك

العنونــة املفــردة  ،والعنونــة االســمية
 ،والعنونــة الفعليــة  )39( ،فضــا عــن

ومفرداهتــا ورمــوز الصوفيــة يف

يف طباعــة النــص مــن أجــل « أدخــال
املتلقــي يف عمليــة التأويــل واســتبطان

الرؤيــة التــي جــاءت مغلفــة بأبــواب

مســتلة مــن عــدة عــوامل ختتــر ثقافــة
القــارئ وعمــق اطالعــه عــى اســاطري

الشــعوب  ،وامليثولوجيــا ،واألحــام .

لذلــك نجــد أن دخــول ثالــث يف قــراءة
أخــرى عــن الدخولــن الســابقني فهــو
يضــم عــرة عناويــن فرعيــة لــكل منها

رؤيــة املحتــوى الفنــي للشــعراء

داللــة وظيفيــة تنــدرج حتــت الداللــة

عنونتهــم للقصائــد التــي اختــذت عــدة

الرئيــس «دخــول ثالــث» فمــن حيــث

املؤسســن حلركــة احلداثــة الشــعرية يف
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خيتلــف حــداد عنهــم فهــو مــن شــعراء

رؤى ومســارات أبانــت عــن التوجــه

العليــا للديــوان التــي يمثلهــا العنــوان
البنــاء العــام للعناويــن يلحــظ اعتــاد

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

الشــاعر نظــام الفهرســة والتبويــب

موضوعيــا اســهم يف بنــاء داللــة املعنــى

بــه إذا مــا علمنــا أن كل عنــوان يمثــل

مشــرة إىل موضــوع مــا  ،نجــح

حينــا جعــل لــكل عنــوان رقــا خاصــا

فصــا أو بابــا يف الروايــات والقصــص

و الكتــب العلميــة .

 .فــكل عنــوان فرعــي جــاءت قصائــده
الشــاعر -عــر ثقافتــه – يف الربــط بــن

العنــوان الداخــي الفرعــي للنــص

والعناويــن كــا وردت يف الطبعــة

وفحــوى القصيــدة متوســا بصــور

-1الوطن يقرأ نار األطفال .

مثــال ذلــك قولــه يف العنــوان الفرعــي

املعتمــدة هــي  :ــــــ

عــدة .

 -2حني مات الرقص عىل العتبات

األول - :

-4اخلطوة سيدة الدرب .

أدخل

 -٣اللجوء إىل خيمة الالجئني.

 -5الصعاليك يفتحون العواصم .
 -6عشاء لضيوف ال مواعيد هلم .

( )40

هذا الباب املوصود سيفتح
فدخلت

كان اجلمر عظيام كان

...

 - 7الفــوىض تشــكل املدائــن كــا

فتح النار

 -8املرأة تنسج الرايات.

وجتــار ورصافــون

ينبغــي.

-9بدايات عرس األرض.

كان هنــاك ملــوك وعســاكر قواديــن
حياة جالدون

وكانت مأدبة واسعة

ويبــدو أن الشــاعر قــد وظــف قســا

أنظر

أبعــاد سياســية ففــي الوطــن يقــرأ

كان

مــن العناويــن لإلحيــاء بمضامــن ذات

نــار األطفــال  ،بــدا الطفــل رمــزا

لــوالدة أجيــال الثــورة  ،وقــد نعتهــا
بالطفــل داللــة عــى براءهتــا وحداثــة
عهدهــا وبــدا ذلــك واضحــا حينــا

ظهــرت تلــك العناويــن مجيعــا عنــرا

هناك

فرأيت

رأيــت رؤوســا ًوأيــاد المــرأة و لطفــل
ورأسا قال بأين أعرفه

صحت
000

أردت

وكدت

تذكرت
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 - 10دخول يف الدخول .

دخلت

كان العســكر يطعــن رأس الولــد

احللــو ويــرخ

195

داللة العنوان يف شعر قاسم حداد ( ديوان القيامة أمنوذجًا )

انطق

انطق

الكل يقول

بانك

واعرتف
انطق

وأذكر بالسوء مجيع الناس املحبوبني
انطق

انطق

وأعرتف

...فاإلشــارة واضحــة إىل غــرف

التحقيــق وإىل الثــورة التــي جــاءت
بمســميات عــدة ( امــرأة  ،طفــل  ،رأس

الولــد احللــو ) وكلهــا تلمــح إىل الفقــد
وخنــق الثــورة مــن خــال تعاقــب

الصــور احلســية « البرصيــة والســمعية ،
واللمســية  ،والذوقيــة « يف قولــه « مجــر

 ،نــار  ،أنظــر  ،انطــق  ،اعــرف ،رأس
الولــد احللــو  ،يطعــن ،رؤوســا ،مأدبــة

واســعة « .وجتتمــع يف الصــورة عــدة

أطيــاف ملــوك وعســاكر قواديــن وجتار
ورصافــون  ،تتعاقــب عــى ضوئهــا

تكــرار لفظــي قصــد منــه الشــاعر
العدد  47 /حزيران 2021م

التأكيــد عــى داللــة التأويــل يف لوحتــه
البرصيــة التــي بــرز فيهــا التقســيم

الصــويت مــن خــال « ،التامهــي

الــداليل بــن نطــق اللفظــة وداللتهــا « ،
( )41يف قولــه ( صحــت ،اردت ،وكــدت

الرقــص رمــزا سياســيا يلمــح الشــاعر
مــن خاللــه إىل القتــل أو الذبــح
بمصــادرة العدالــة اإلنســانية وحرماهنــا

مــن ابســط حقوقهــا يف حريــة الــرأي

كام يف قوله :

( )42

رأيت الرقص يضج بعنف
يغرق

ويموت ببطء
يتداعى

...

يغرق

كالشجر املحروق

ويتهاوى

ويموت

تعال الرقص يموت

يمــوت النــاس عــى الســاحات بــا

إيقــاع

فالدولــة ســوف جتيــز القتــل عــى

أنغــام زفــاف الشــمس
تعال

تعال

تعال أريك الزف الزاهي

فالنــص ـــــــ بــن التلميــح والرمــز

بــن صورتــن للدولــة والشــعب ـــــــ
يرتبــط بالعنــوان الفرعــي ارتباطــا

و تذكــرت) بعــد إن الئــم بينهــا وبــن

موضوعيــا  ،يميــل فيــه الشــاعر إىل

منظــم ذي داللــة عــى املســكوت عنــه .

البــري واللعــب عــى مســاحات

احلــذف والبيــاض الــذي جــاء يف انتثــار
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مــات الرقــص عــى العتبــات « يضحــي

ويف العنــوان الفرعــي الثــاين « حــن

اإلفــادة املتكــررة مــن آليــات التشــكيل

الورقــة  ،يف احلــذف والبيــاض والتكرار

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

إيغــاال يف التلميــح و التصويــر والتشــبيه

مثال ذلك قول الشاعر - :

« الطــر يرقــص مذبوحــا مــن األمل »...

األشــجار

 ،فعــى الرغــم مــن بيت الشــعر الشــائع
فــإن حالــه هنــا أصبــح واضحــا».

فالدولــة جتيــز القتــل عــى أنغــام زفــاف
الشــمس « ولعــل هــذه الصــورة املركبــة

مــن اســتعارة وكنايــة  ،قــد جــاءت
لتأكيــد اســتباحة الــدم يف الضــوء
والعلــن بــا يتفــق و(الذبــح ـــــ الرقص

) ،عــى العتبــة وهــي أول الــدار ؛ لــذا
اســتهل العنــوان بقولــه «الرقــص عــى

العتبــات» .

( )43

رأيــت صعاليــك األرض يقومــون مــن
من األحجار

رأيــت النــار تــيء الوقــت هلــم
و تر ا فقهــم

كانوا كالطری

رأيت بالدا تفتح أبواب احلزن هلم

والطري يطري
...

رأيت صعاليك األرض يغنون

وینداحــون كمــوج البحــر املســكون

بوهــج اجلنــس

ويف عنــوان فرعــي أخــر « الصعاليــك

فيشهق قلب الفرح بقلبي

رمــزا للذيــن ولــدوا كارهــن األقفاص

يؤسس تأرخيا يغوي ويغري يغری

يفتحــون العواصــم»  ،بــدا الصعلــوك
والســجون  ،كــا أوحــى النــص بــأن

بالطــر ووصفهــم بالصالبــة يف
مواجهــة املحــن ولعــل قــول الشــاعر

( يفتحــون العواصــم ) كنايــة رمزيــة

عــن انتهــاء عــر التســلط واجلــروت
والنبــوءة ببدايــة عهــد جديــد يســتمد

مــن حيــاة الصعلــوك الشــجاعة يف
التعبــر واحلريــة واملســاواة بــن البــر

بعــد إن كان منبــوذا يف املجتمــع .

...

ســيخرج مــن مخــر الصعلــوك الغامــر

جيــل جيتــاح

خذ املفتاح وفض الباب وخذين ...

النــص مــيء بالصــور املركبــة املبنيــة

عــى تنــاص رمــزي حــاول الشــاعر

مــن خالهلــا االرتبــاط موضوعيــا
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الصعلــوك رمــزا للحريــة فشــبههم

هذا جيش يمتد

بالعنــوان الفرعــي لــه « الصعاليــك
يفتحــون العواصــم « ومــا حتتــاج هــذه
النبــوءة حتــى تتجــى مــن تواشــج لعدة
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صــور منهــا التشــبيهي واالســتعاري
واحلقيقــي واحلــي إمعانــا يف توصيــف

حــال الشــاعر يف البيتــن األخرييــن
والتبشــر للثــورة والدعــوة للحــل .

أنا وأنا وأنا وأنا و

تعال

وكفى 000

أمد يدي

ويف اللجــوء إىل» خيمــة الالجئــن «تبدو

ويدي يف جلأ الناس تـــدور

باألمــن املفتقــد  ،اذ متثلــت كوطــن

تـــدور

اخليمــة رمــزا للطمأنينــة واالحســاس

حيمــي األحــرار املتعبــن واملنبوذيــن
مــن قبــل احلــكام املتجربيــن وقــادة
الظلــم

مثال ذلك قول الشاعر - :
والنــاس جتــيء

جتــيء

جتــيء

اخليمة باب لألفق

جهــات األرض جتــيء

النــاس مــن املــدن التعبــی
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من أطراف بالد

...

جتــيء

جيــيء

ال أعرفها

هــذي خيمــة نــاس ســوف تضيــق
األرض هبــم

وتالحقهــم كل ســكاكني القــادة

والقواديــن
000

أنا الشارد من حريات القتل

تـــدور

...

فالعنــوان الفرعــي يرتبــط بالنــص
ارتباطــا عــى نحــو حيتمــل التأويــل
والتفســر وتظهــر إفــادة الشــاعر

() 44

اخليمة تكرب

198

أنا امليت قبل املوت

أنا املطرود من الدار الن اجلار قوي

املتكــررة مــن «التشــكيل البــري»

عــر تكــرار الكلــات يف انتثــار منظــم

مــع اتســاع مســاحات البيــاض
وتقليــص العبــارة والرســم بالكلــات

عــى نحــو يفصــح عــن دائريــة النــص
واتصــال الدفــق الشــعوري إلنتــاج

الداللــة التــي بــدت مضببــة بالرمــوز

السياســية .عــر ترســيمة النــص ينبثــق

العنــوان مفــرا .

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

وقــد تكــون الرمــوز السياســية هــي

مــن أیــن

الفرعــي ( املــرأة تنســج الرايــات)

عرفــت بــإن مدينتهــا تســكن يف ســجن

رمــوز ثوريــة ايضــا كــا يف العنــوان
مثال ذلك قول الشاعر - :

( )45

هذي املرأة سيدة األحزان

احلــزن

رأيــت املــرأة تركــض بالرايــات وتفتــح

وأن املــرأة حاملــة الرايــات حتقــق

ختطو يف صحراء الوطن املحزون

املــدن املغــدورة ختــرج عــن طاعــات

رأيت ختام الصرب النافر

تلطــم وجــه الــرأس املحــي وتــرخ

دربــا صعبــا

...

رأيــت البحــر

اجلبــل املفجــوع

يصيــح كجــرح

الطوطــم

يف زمــن الصمــت
000

إذ بــدت املــرأة رمــزا سياســيا مقنًعــا

حينــا لبســت قنــاع األرض والوطــن

000

وعني املرأة حتضنني

والثــورة واملــدن  ،وحلمــت باخلــاص

من أين سأعرف

الــذي جــاء رمــزا لــكل مــا هــو طــاغ

واخلــروج عــن طاعــات الطوطــم.

هل تعرفها

هــذي املــرأة تعرفنــي

العدد  47 /حزيران 2021م

واملرأة يف الرايات املقذوفة يف الريح

أحــام

لكــن

ورفــع الرايــات مل يكــن ســوى إيذانــا
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بإعــان النــر ورمــزا لالنتصــار ،أكــد

فرتجــف

يبــدو للعنــوان وجــه ثــان مــن وجــوه

جيــيء ويكشــط وجــه األرض يشــيل

ذلــك قولــه ( تنســج الرايــات ) وربــا
تفســر املعنــى ،فقــد يرمــز نســج الرايــة
إىل طــول الصــر واألنــاة لتحقيــق
احللــم باخلــاص وهــي إشــارة قويــة

ملــا جــاء يف الــراث االســطوري و
حمــاكاة واضحــة لقصــة (بنيلــوب)
األســطورية ونســجها الثــوب وقتــا

طويــا .إال إن الشــاعر قــال الرايــات
وليــس الثــوب إمعانــا يف حتقيــق املفارقة

كــون الرايــات األوىل إيذانــا ببلــوغ
األمــل وارتفاعــه وبلــوغ األمنيــات أمــا
الثانيــة فعمــل فنــي قــد يطــول أو يقرص

أمــده بحســب االســتطاعة والصــر .

ســاطني الســوس

ملوك الرجع

يكنــس وقــت القــادة و األقــزام
ا ملغر و ر يــن
000

هــات أريــك الطوفــان جيــيء يــيء

ظــام اإلنســان
أدخل

000

فرتى االسامء

تعــال نفــض الفــوىض ونوزعهــا يف لبــن
الطفل

يظهــر العنــوان الفرعــي هنــا مــن خالل

توظيــف الرمــز الدينــي والتارخيــي
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ويتابــع الشــاعر إحــكام صلــة العنــوان

لقصــة الطوفــان وارتبــاط تلــك

املدائــن كــا ينبغــي) صلــة تبنــى مــن

الشــعوب عــى مــر التأريــخ بــا متثلــه

الفرعــي بالنــص  ،يف ( الفــوىض تشــكل
خــال اللغــة واملوضــوع فــا يــرك

جمــاال للقــارئ أو مســاحة للتأويــل
حيــث تتجــه العالمــة للنــص الدينــي

كــا ورد .

مثال ذلك قوله-:

( )46

تعــال أريــك الطوفــان يــيء ويغســل
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النبــض

تنــداح املــدن النائمــة

وجــه األرض

القصــة بأديــان واســاطري وميثولوجيــا

مــن أرث انســاين نســجت عــى منوالــه
عــدة قصــص قــد تتشــابه أو تتداخــل

 ،لكنهــا ال ختــرج عــن وصــف ميــاه
الفيضــان بوصفــه مطهــرا للبرشيــة
وايذانــا لــوالدة جديــدة ( ، )47وهــذا مــا

اســتوعبه النــص مــع مــؤازرة اللغــة ،
بدالالهتــا املعرتضــة للواقــع واحلــارض

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

مــع الرغبــة يف حتطيــم القيــود أو قمــع

تتشــكل بعــد غيــاب الوعــي أو يف أثنــاء

()48

مواعيــد هلــم ) فقــد تكــون زيارهتــم

غــر الفصحــى « يكنــس  ،يشــيل ،

النــوم والواقــع  ،كــا إن وليمــة العشــاء

الســلطة مــن خــال تصويــر الرمــز

التارخيــي ومزامنتــه مــع احلــارض،

النــوم أكــد ذلــك قــول الشــاعر ( ال

ممعنــا النظــر يف توظيــف املفــردة العاميــة

حلــم يقظــة وربــا خيــاال يتأرجــح بــن

ترجــف  ،تكشــط  ،تنــداح  ،جيــيء،

رمــز مســتل مــن املــوروث الشــعبي

يغســل ،نفــض» بداللتهــا الزمنيــة
مكمــا عنــارص الــرد  ،بظهــور
الــراوي كشــاهد عــى مــا حيصــل ،
حتــى يبــدو الطوفــان فــوىض الزمــة

للخــاص مــن كل عذابــات أرض
املــدن النائمــة مــع إفــادة واضحــة مــن
التشــكيل البــري للبيــاض وتشــكيل

االســطر يف الطباعــة بغيــة خلــق دوال
ذات معــان مشــركة بــن اللفــظ

وصورتــه يف ذهــن املتلقــي .

ينظــم يف األفــراح ابتهاجــا لعــودة
الغائبــن والضيــوف

مثال ذلك قول الشاعر -:

( )49

كانــت زوجــات الغائــب يغزلــن

قميصــا يلمــع كاألفــق الذهبــي

يطرزن األكامم مع األيام
ال يأيت النوم إليهن
اقرتب اقرتب

وتأيت األحالم

اخليط قوي
...

األســطوري يف (عشــاء لضيــوف ال

األخت تبرش جارهتا وتقول

العــودة املتكــررة لرمــوز الــراث
مواعيــد هلــم ) حيــث تنفتــح مســاحة
التأويــل للداللــة عــى الغائــب مســتله

مــن القــص األســطوري ممثلــة بـــ(
قصــة بنيلــوب) مــرة أخــرى  ،وقــد
جتســد الغائــب مــن خــال الصــورة
احللميــة وهــي صــورة داخــل بنيــة

احللــم تشــكلها أحــام اليقظــة أو

اخليط قوي

أخي يف احللم يطمئنني ويقول

أمضوا يف طبخ عشاء الناس
أنا ٍ
آت

فاحلــوار الــردي الــذي يقــوده
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وقــد تبــدو العنونــة الفرعيــة مــن خــال

اقرتب

الــراوي يقــرب بالنــص مــن احلــارض

بداللــة القرينــة احللميــة  ،بعــد ان افتتح
القــص برمــز اســطوري ارتبطــت فيــه
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عــودة الغائــب «بفعــل « احلياكــة رافقــه
اعتــاد الصــورة احلســية لأللفــاظ فــا
تنقلــه الصوائــت مــن أحســاس بطــول

الوقــت قــد بــدا مهيمنــا يف قولــه «
يطــرزن االكــام مــع األيــام ...آليــايت
النــوم إليهــن وتــأيت االحــام  ...مــع

تطبيــق التشــكيل البــري لألســطر
وتنــاوب البيــاض واحلــذف يف انتــاج

داللــة املعنــى التــي تأرجحــت كلــا

ارتفــع التدفــق الشــعوري للعبــارة
فيتناقــص الســواد  ،عــى شــكل

موجــات جتســد عــر البيــاض وعــي

الشــاعر حــول الغائــب يف البيــت
والوطــن .

000
أنظر

فرأيت

رأيت اليشء احللو رفاقا أعرفهم

لكــن مــن أيــن ســأذكر أين أعــرف هــذا

ا جلمع
كدت

...

أردت

وأوشكت

كان العرس يصري

وكنــت أصــر ضيــاء يرحــل مــن

نافذة الشــمس

ليغسل يأس الناس 0

إن املعنــى الظاهــر للنــص يقــف عنــد

الداللــة احلرفيــة للفظــة (عــرس) ومــا

وقــد يعمــد الشــاعر يف بعــض عناوينــه

تســتدعيه مــن مظاهــر البهجــة والفــرح

يؤدهيــا توظيــف الرمــز الشــعري ،

املضمــون يبــدو أن تشــخيص الشــمس

األخــر إىل تعــدد وجــوه املعنــى التــي
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فيمــي بالنــص نحــو الغمــوض الــذي

قــد يبــدو مشــاهبا ألســاليب الصوفيــة
والرسياليــة و الرمزيــة ،

()50

التــي اكتســت هبــا األرض  ،ويف
ــــ وهــي أحــد رمــوز الطبيعــة الصامتــة
 ،واألصيلــة يف تــراث الشــعر العــريب

فضــا عــن مكانتهــا األســطورية يف

مثــال ذلــك قــول الشــاعر( يف بدايــات

الشــعوب البدائيــة والوثنيــة القديمــة

رأيــت رسيــر الشــمس وســيام

مكثفــة فربــا تظهــر الشــمس رمــزا

وكان اجلمع هناك

عليهــا أو رمــزا لكشــف احلجــب ...

عــرس األرض) -:

( )51

كــدت أضيــع
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حديقتهــا ويرافــق نبــض القلــب

رأيــت البــر املنــذور

يــزور

 -حيمــل دالالت رمزيــة وشــعورية

حلريــة األرض التــي طــال الظــام
أو لــوالدة النــور أمــا العــرس فهــي

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

لفظــة مســتله مــن املــوروث الشــعبي

يف اآلفــاق وهــو كــا عهدنــاه يف ســابق

جلمــع شــمل األحبــة ورفــاق الــدرب

مــن خــال سلســلة مــن الرمــوز التــي

وقــد عنــت هنــا مظاهــر الــرور
الغائبــن الذيــن شــخصهم( بالــيء
احللــو) مفيــدا مــن تبــادل املــدركات..

وهــذا يقــود اىل تســاؤل  ،فهــل يبنــي

ذلــك عــى املعنــى العــريف  ،أم الــيء
الــذي يــدرك بالطعــم  ..أم الــيء
اجلميــل الــذي يبــره اجلميــع  ..إذ ان

األشــخاص ال يمكــن تذوقهــم بالفــم

لكــن الصــورة احلســية البرصيــة التــي
تــرى مجيــل األفعــال أو ربــا الذهنيــة
التــي حتمــل أفــكارا طيبــة عــن هكــذا

أشــخاص هــي التــي دعــت الشــاعر
إىل تشــبيههم بالــيء احللــو أكــد ذلــك

قــول الشــاعر يف النــص نفســه « :مجيــل
الــيء الكامــن يف القلــب يظــل مجيــا

تلمــح إىل معنــى الدخــول والوقــوف
عنــد األبــواب مثــال ذلــك قولــه -:
هذي فضة أيامي تفتح يل فدخلت

بيديــك الغامضتــن تفــض القفــل
و تد خلنــي

000

فهناك ترى االفالك تدور
تدور بغري مدار

وحتتار

000

وتدور

تضج وحتتج

اخلطــوة ســيدة

فتعــال

الــدرب

أنظر فرأيت الباب أمامي

أمــا يف ( اخلطــوة ســيدة الــدرب )وهــو

ثالــث ويبــدو أقــر قصائد هذا القســم

وكان الدرب يطول

مــع» دخــول يف الدخــول «وقــد تأخرت

اإلشــارة إليــه بحســب مــا يســتدعيه

املقــام يف احلديــث عــن تشــخيص
اخلطــوة كرمــز حلركــة الشــاعر يف عاملــه

الالمرئــي أو املغيــب و إشــارة اىل ســعيه

مهت

فقــد كان الذهــب الشــامخ يســمعني

ويــرد ســامي

العنــوان الفرعــي الرابع  ،ضمــن دخول

( )52

000

وفوق خيول احللم قفزت

يطول

كنــت برغــم الذهــب الشــامخ يف

اآلفــاق
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قبــل القــول وليــس يقــال « .

العنونــة الفرعيــة يفتــح بــاب التأويــل

أجــول 0

إن التشــكيل البرصي للســطر الشــعري
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بــدا مهيمنــا يف النــص مــن خــال

بالقــارئ إىل هنايــة حدســية  ،ومتثيلهــا

بحســب الدفقــات الشــعورية وتنــاوب

حصــول الوعــي الكامــل بالرؤيــة

تفعيــات املتــدارك التــي تطــول وتقرص
البيــاض واحلــذف يف الداللــة ،ومــا
داخلهــا مــن تكــرار للكلــات ذات

النســق الصــويت او املخــرج املتقــارب

 ،عــى الرغــم ممــا اوحتــه الصــورة
احلســية لبعــض االلفــاظ ذات املــد

الصــويت البــارز ،لنقــل إحســاس

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 .

الشــاملة مــن خــال اإلفــادة مــن

أســاليب الرمزيــن ولغتهــم التــي تتســم

بالغمــوض وتضبيــب النــص وتركيــز
املعنــى بأقــل عبــارات ممكنــة إذ حــاول

إجيــاز مــا يقــول عــن عاملــه احللمــي أو

الغيبــي .

مثال ذلك قوله -:

() 53

أعطيت اليشء احللو يدي

فتذكرت

تذكرت البدء

تذكرت

تذكرت البحر

املرآة

فدخلــت

دخلــت مرايــا

أمــا دخــول يف الدخــول وهــو أخــر
ســبق احلديــث عنــه يف( رمزيــة العنونــة

األحــام
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يف العناويــن الرئيســة أو اخلارجيــة )
ويمكــن القــول فضــا عــا ســبق بــأن
دخــول يف الدخــول مل يكــن جمــرد رمــز

للمعرفــة والوعــي اإلنســاين فحســب
وإنــا مرحلــة شاســعة ومعقــدة مــن

تداخــل الــرؤى واألحــام اختــر
فيهــا الشــاعر عــدة عــوامل ودخــوالت

عــر مســرة ميتافيزيقيــة للوصــول

تذكرت

تذكرت اخلطوة يف اللون ويف الكون
تذكرت املاء الصارخ يب

العناويــن الفرعيــة لدخــول ثالــث ،فقــد
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جتربــة وواقعــا وربــا تأكــد للشــاعر

000

قلت

والفــردوس

أدخل

سأعرف

قال الريش عرفت
فجئــت

احلمراء

عــر جحيــم العــامل

رصت أجس املستقبل

أجلس يف راحات اهلجس

تذكرت املرآة األوىل ترصخ يب
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أدخل

رصت الضوء

فدخلت

تكلمت املاء

عــن دهشــة الشــاعر مــن خــال بنــاء

عــدة صــور رمزيــة وحلميــة توضــح

رأيــت الريــش اهلاطــل مــن جســدي

بيــان املعرفــة للشــاعر ،التــي كاد ان

فقلت

واملعنــى مــن خــال التالعــب بالســواد

ويــدي يقــول

رأيت إهلا يولد يف مرآة الناس

فمألت الكأس 0

ينســاها معمقــا الفجــوة بــن اللفــظ

والبيــاض ودفــع املتلقــي لتأويــل

النــص .

بــدا النــص غارقــا بمرايــا الصوفيــة

اخلامتة

الزعــم بمعرفــة األشــياء قبــل أواهنا وال

الشــعري عنــرا مهــا مــن عنــارص

وصــور الرسياليــة امللغــزة إذ ال نســتطيع

حتــى معرفــة الــيء احللــو والريــش
ومرايــا االحــام ومــرآة النــاس واملرايــا

احلمــراء .وتأكيــد حصــول املعرفــة

بقولــه ســأعرف يف صــورة أخــرى
قــارب فيهــا الواقــع ،ولعــل تكــرار

كل تلــك املرايــا الــذي جــاء مشــفوعا
بتكــرار األلفــاظ الدالــة عــى الدخــول

األلفــاظ الدالــة عــى (القــول قــال
وقلــت ويقــول ) واأللفــاظ الدالــة

عــى التذكــر ( تذكــر وتذكــرت ) قــد

كان تضخيــا حلــدث الرؤيــا وتشــويقا
للقــارئ بغيــة إقحامــه يف عــامل احللــم
أو الالوعــي املتجــي يف مــا وراء احلــس

بعــد أن دلــت املقاطــع األوىل عــر
التشــكيل البــري لألســطر والكلامت

بنــاء النــص الفنيــة فقــد يفصــح عــن
دالالت املعنــى املخبــوء يف النــص

الــذي اختلفــت وجــوه تأويلــه بتعــدد
املصــادر التــي أســتل منهــا  ،ســواء

أكان ذلــك مــن الــراث األســطوري أو
الرمــز باختــاف أنواعــه أو احللــم الذي

شــكل لبنــة أساســية يف مضمــون النص
الشــعري عندمــا بــدا بــه وانتهــى مــن

خاللــه  ,فضــا عــن بــروز العنــوان
مقرتبــا حدســيا أو تنبوئيــا .

ومــن خــال البحــث عــن دالالت

العنونــة يف ديــوان القيامــة الشــعري
توصــل البحــث إىل اآليت - :
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مــن مثــل  ( ،ادخــل و دخلــت ) أو

يمثــل العنــوان يف ديــوان القيامــة

 -غابــت القيامــة لفظــا عــن مضمــون

النــص يف حــن صدحــت هبــا الصــور
واملعــاين يف اكثــر مــن موضــع وبــدا

205

داللة العنوان يف شعر قاسم حداد ( ديوان القيامة أمنوذجًا )

ذلــك واضحــا يف الشــواهد اخلاصــة

العنونــة الفرعيــة البنــاء الفنــي للنــص

الشــعرية .

وذلــك باإلفــادة املتكــررة مــن الرمــوز

برمزيــة العنونــة يف عنــوان القيامــة
 -متثــل القيامــة  ،نصــا أدبيــا آمــن

والظــال اللونيــة وآليــات التشــكيل

الفواصــل واحلــدود إذ يلمــح القــارئ

الشــاعر التــي بــدت متداخلــة لتمثيلهــا

بتــازج األجنــاس األدبيــة وإلغــاء
شــعرا ورسدا وقصــا واســتعانة بآليــات
النــص الروائــي والقصــي الســيام فيام
يتعلــق بتنظيــم األبــواب والفصــول
واللقطــات واملشــاهد الفنيــة .

البــري  ،مــن أجــل إجيــاز رؤيــة

عامليــن متناقضــن عــامل احللــم وعــامل

الواقــع و اليقظــة .

 -العناويــن الرئيســة تنقســم إىل أربعــة

أقســام ( دخــول أول  ،دخــول ثــان ،

 -تنقســم العناويــن يف ديــوان القيامــة

دخــول ثالــث (دخــول يف الدخــول )

رئيســة أو خارجيــة والقســم الثــاين

_ بــن العنــوان اخلارجــي الرئيــس

عــى قســمني  .القســم األول عناويــن
عناويــن فرعيــة أو داخليــة.

).

والداخــي الفرعــي ثمــة تقاطــع

 -يمثــل العنــوان (بقســميه العنــوان

واتصــال  ،فــاألول عمــل عــى النــص

الوجــوه الدالــة عــى املعنــى إذا مــا قلنــا

النظــر حيــث ســاق التعــدد « للدخــول

الرئيــس والفرعــي ) وجهــا مــن
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بــان العنــوان بمثابــة نــص جديــد ولــد
مــن رحــم النــص األصــي .

مــن اخلــارج بتسلســل قائــم يف وجــوه
« املتسلســل شــكال يف « األول  ،والثــاين
« بينــا حتــدد املنظــور األيدلوجــي

 -اســهم اعتــاد العناويــن الرئيســة

للنــص مــن خــال التداخــل بــن

مركبــة فقــد مثلــت العناويــن الرئيســة

جــاء األخــر مــن ضمــن الثالــث  ،كــا

والفرعيــة يف بنــاء نــص متــواز ذي داللة
البنــاء العــام للنص مــن اخلــارج  ،وكأن

النــص بنــاء هرمــي يمثــل الدخــول
األول رأس اهلــرم والدخــول الثــاين
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مــن الداخــل والــذي متظهــر بدائريتــه.

والثالــث قاعدتيــه  ،يف حــن صاغــت

الدخولــن « الثالــث والرابــع « ؛ لــذا
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

اتصــال ،أخــر عـــــنوان فرعــي ـــــــ

والعناويــن ذات امللمــح الثــوري

تطرقنــا «عنوانــا خارجيــا  ،األصــل

العنــارص األربعــة واملرايــا املختلفــة
والســيايس )  ،إىل التعبــر عــن احلالــة

الشــعورية واألخــذ بالنــص يف نفــس
واحــد متصــل ،فمــن حيــث الشــكل

توســل الشــاعر بمختلــف تقنيــات
الســينام والروايــة والشــعر والفــن
كتجليــات النــص احلداثــي متمثــا

بالتشــكيل الشــعري وانامطــه  ،وأصــداء

ذلــك كلــه عــى املضمــون إذ نلحــظ

يف تســميته دخــول رابــع أو دخــول يف
الدخــول «ــــــــــ بالدخــول األول

الــذي حيمــل رقــا واحــدا  .ليعــود بــه
إىل نقطــة البــدء  ،فــكان احلــدث دائــري

البنــاء إمعانــا يف وحــدة األهــداف
واملعانــاة والرؤيــة بــن أنــا الشــاعر

وهــو املجتمــع .

واحللــم  .وتبعــا لذلــك التنــوع تعــدد

-1بــدت العناويــن الرئيســة متثيــا

الدخــول يف نــص القيامــة .

مــن الــراث الدينــي و علــوم الفلســفة

بنائيــا مهيمنــا يف أغلــب أقســام

رمزيــا لعــوامل متنوعــة مســتل بعضهــا
والتاريــخ وأخــر مــن ارض الواقــع

 - ۲بــدت العناويــن الرئيســة عنــرا

العدد  47 /حزيران 2021م

داللة العنونة يف العناوين الرئيسة

أخــذ رقــم  10وهــو يف األســاس كــا

الديــوان كــا يلحــظ القــارئ إفــادة
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متكــررة مــن األلفــاظ الدالــة عــى

لكثــر مــن الرمــوز والظــال اللونيــة

املــكان والدخــول يف الوقــت منــذ زمــن

بتجربــة الشــاعر و حتقــق الرؤيــة

الدخــول أو االســتقرار واحللــول يف
مــى كقولــه ( ادخــل  ،فدخلــت  ،كأين
أدخــل  ،تعــال  ،أنظــر  ،كنــت ) .

الشــاملة النــص وقــد جــاء كل ذلــك

بلغــة تتســم باإلجيــاز والرتكيــز

 - ٣جــاء دخــول يف الدخــول ضمــن

والغمــوض .

رقــم () ۱۰مــن تسلســل العناويــن

داللة العنونة يف العناوين الفرعية

العنونــة الفرعيــة لدخــول ثالــث ومحــل
الفرعيــة وســمي دخــول يف الدخــول
اذا مــا زعمنــا تســميته دخــول يف

الدخــول الثالــث او دخــول رابــع

ليكتمــل بذلــك تسلســل العناويــن
الرئيســة ( دخــول أول  ،دخــول ثــان ،

دخــول ثالــث  ،دخــول رابــع أو دخــول

يف الدخــول الثالــث ) واألصــل يف
العنــوان الدخــول يف الدخــول األول

لكنــه حــذف الشــق األول مــن العنــوان
العدد  47 /حزيران 2021م

إمعانــا يف ترميــز النــص وتشــاكل
املعنــى وفتــح مســاحة التأويــل  ،إذ
يلتقــي» دخــول أول» مــع «دخــول
يف الدخــول» يف داللتهــا عــى املعرفــة

وحتقــق الوعــي ففــي الوقــت الــذي
يســتلهم فيــه «دخــول أول» النظريــات

العلميــة القديمــة حــول نشــوء العــامل
والتكويــن و غربــة اإلنســان وعزلتــه
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وتداخــل الــرؤى واألحــام لإلحيــاء

يــأيت «دخــول يف الدخــول» اختصــارا

إن داللــة العنــوان ورمزيتــه فيهــا

اســتقت مــن مصــادر متعــددة

1ــــ يف دخــول أول كانــت العناويــن
الفرعيــة متمثلــة بالعنــارص األربعــة (
اهلــواء  ،النــار  ،الــراب ،املــاء )و قــد

اســتقطبت اهتــام الفالســفة القدمــاء
و الدراســيني املحدثــن فعــروا

عنهــا بأصــل الوجــود  ،واألســاس
الــروري خللــق انســان شــجاع ،
مطهــر  ،صلــب  ،ونافــذ البصــرة 0 ...
لقــد وظفــت القيامــة يف قالــب

فنــي جديــد حينــا جعــل الصــورة

تنســحب مــن الداخــل اىل اخلــارج
فــكل العنــارص الســابقة تلبــس ثــوب

الــراث بأنواعــه ( الدينــي  ،الفلســفي
 ،التارخيــي  ،الصــويف القديــم  ) ...وقــد
حــاول الشــاعر رصف الداللــة الزمنيــة

يف النــص إىل املســتقبل القريــب مفيــدا

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

مــن تكــرار الصيــغ والقرائــن الدالــة

غــر منتظــم فداخلهــا بــن املرايــا

(احللــم والتخييــل ) عــى الرغــم مــن

ذهــن القــارئ وتشــویش ذهنه تشويشــا

عــى احلــارض مثــل القرينــة املعنويــة
جمــيء أكثــر األفعــال إذا مــا قلنــا مجيعها
ماضيــة يف بنائهــا الــريف بداللــة رسده
ألحــداث ماضيــة موغلــة يف القــدم

تشــمل املــايض باختــاف فســحاته
الزمنيــة .

املتشــاهبة التسلســل مــن اجــل إربــاك

منطقيــا حماولــة لدفــع الســأم عنــه و

إعــال فكــره أو شــحذ ذهنــه وحمــارصة
امللــل  .و هــي عنــارص تــكاد أن تكــون

لصيقــة بجســد النــص الروائــي أو
القصــي  ،وقــد عــرت املــرآة يف

-2انطــوت العنونــة الفرعيــة التــي

ديــوان القيامــة  -وهــي أكثــر الرمــوز

 -يف دخــول ثــان -عــى مالمــح فنيــة

أدبيــا وشــخصيا اشــتهر بــه بعــض

نســتطيع تســميتها بـ(مرحلــة املــرآة )
وجتدديــه غريبــة عــن النــص الشــعري

فهــي مســتله مــن النــص القصــي
والروائــي الســتيني مــن حيــث اعتــاد
املشــاهد ونظــام الفهرســة والرتقيــم

ونظــام احلــروف اهلجائيــة مــن أجــل

تنظيــم أوقــات القــراءة لنــص القيامــة
الشــاعر بعــدم تقســيمه إىل قصائــد
متعــددة إنــا قصيــدة واحــدة مشــاهبة

لنظــام امللحمــة الشــعرية ،مقســمة عــى
عناويــن رئيســة خارجيــة وأخــرى
فرعيــة داخليــة .متثلــت بنــص واحــد

طويــل فكــرر بعــض املرايــا املتشــاهبة
التسلســل وجــاء بأخــرى ذات تسلســل

الشــعراء حتــى عرفــت أســاؤهم مــن
خالهلــا – (عــن انشــطارات الالوعــي

وأطيــاف املــايض وأمثــوالت احللــم

) ويبــدو أن قســا مــن هــذه املرايــا

قــد تزامــن ذكــره مــع املــاء الــذي
ميــز بوصفــه رمــزا أســطوريا ذا طابــع
دینــي وتارخيــي عريــق حيــاط هبالــة

مــن القداســة  ،إذ يرمــز إىل الطهــارة

والتطهــر الروحــي والنقــاء و الصفــاء
واخلصوبــة بوصفــه معــادال موضوعيــا

لفعــل البعــث والتغيــر الــذي بــدا
منســجام يف النــص مــع الثــورة والتمــرد

العدد  47 /حزيران 2021م

الــذي أنــاز عــن غــره مــن مؤلفــات

العامليــة والعربيــة شــهرة إذ متثــل رمــزا

والغضــب ملحاربــة مظاهــر الفقــر
والبــؤس والشــعور باالضطهــاد
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والظلــم املخيمــن عــى املجتمــع.

هوامش البحث

 -۳أمــا» دخــول ثالــث «املكــون مــن

( )1ينظر،لصاحبــي يف فقــه اللغــة ،ابــن

دخــول يف الدخــول فقــد كان رؤيــة

العــرب يف كالمهــا أبــو احلســن أمحــد بــن

عــرة عناويــن فرعيــة مــن ضمنهــا
رمزيــة مكثفــة األبعــاد أفــاد الشــاعر

فيهــا مــن الرمــز باختــاف انواعــه و
بــدا الرمــز الســيايس أكثــر لصوقــ ًا

فــارس الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن

فــارس ت۳۹5هـــ حتقيــق مصطفى الشــوحيي
 ، ۱۹۳وينظــر لســان العــرب  ،أبــو الفضــل
مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور،

ت  ، ۵۷۱۱دار صــادر ودار بــروت ۱۳۷4

بالنــص الشــعري ســواء أكان متلبســا

 ، ۱۹55مــادة عنــا  ،وينظــر املعجــم الوســيط

الطفــل وكلهــا مســميات للثــورة .

الــراث  ،بــروت  ، ۱۹۷۲ ،مــادة عنــوان

بقنــاع األرض او املــرأة او الوطــن او

 ،د  .إبراهيــم أنيــس وآخــرون  ،دار أحيــاء

-4يمثــل «دخــول يف الدخــول» رمــزا

. 633/ 2

حلالــة الالوعــي واحللــم أو اليقظــة

عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ  ،ت  ، 255حتقيــق

لثنائيــة احلضــور والغيــاب وجتســيدا

التــي تفشــت يف النــص وكأهنــا رؤيــا
ميتافيزيقيــة لعــامل (املــا حــول) الــذي

بــدا بتصويــر الشــاعر حلقــات كثــرة
التفاصيــل وهــي تــكاد أن تكــون

العدد  47 /حزيران 2021م

مفقــودة أو غائبــة عــن ذهــن الســامع .

( )2ينظــر ،البيــان والتبيــن  ،أبــو عثــان بــن
حممــد عبــد الســام هــارون مطبعــة دار

التأليــف  ،ط  ، ۳مــر . 57 /1 ، ۱۹۹۸ ،

( )3الربهــان يف علــوم القــرآن ،أبــو عبــد اهلل
بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر

الزركــي (ت 794 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة

عيســى البــايب احللبــي ورشكاءه ،بــروت،

1957م. 190 /1،

( )4ينظــر ،لبنــاء الفنــي يف الروايــة العربيــة
يف العــراق  ،د  .شــجاع العــاين  ،دار الشــؤون
الثقافيــة العامــة بغــداد العــراق ،1994
ص وينظــر الغائــب  ،عبــد الفتــاح كليطــو ،

دراســة عــن بنيــة النــدب لـــ( حاتــم الصكــر )
جريــدة اجلمهوريــة  ،ع  ۲۱ ، ۷۳۰۸أيلــول
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. ۱۹۸۹

( )5ينظــر ،ســيامئية العنــوان يف ســورة
اإلخــاص ،د .خالــد كاظــم محيــدي ،جملــة

املصبــاح ،العــدد  ،13ربيــع 2013م. 330 ،

( )6ينظــر  ،ثريــا النــص مدخــل لدراســة
العنــوان القصــي  ،حممــود عبــد الوهــاب

 ،سلســلة املوســوعة الصغــرة وزارة الثقافــة

واألعــام  ،بغــداد العــراق دار الشــؤون

الثقافيــة العامــة . 9 ،۱۹۹5

( )7ينظــر ،شــعرية العنونــة ،أســميك
بحــرا ...أســمي يــدي الرمــل أنموذجــا  ،د .
ينظــر ،لبســتاين األقــام بغــداد  ،العــراق ع ۲
 ،نیســان . 26 ، ۲۰۰۲

( )8ينظــر  ،نبــوءة العــراف  ،قــراءة يف العنــوان
الفنــي للدراســة النقديــة  ،د  .ســوادي فــرج ،

االقــام  ،ع  ، 6بغــداد  ،العــراق  ۲۰۰۰ ،م ،
. 31

( )9ديــوان القيامــة لقاســم حــداد ،عبــد اهلل
حممــد أخبــار  ۲۹ينايــر  ، ۱۹۸۸موقــع قاســم

( )10وردت القيامــة  ،بعــدة ألفــاظ يف القــرآن
الكريــم وهــي « يــوم القيامــة  ،يــوم البعــث ،
يــوم التغابــن  ،يــوم احلــرة  ،يــوم الزينــة ،

يــوم احلســاب  ،يــوم الفصــل  ،يــوم الوعيــد

 ،يــوم احلــر ،يــوم اجلمــع  ،يــوم التالقــي ،
يــوم احلــرة  ،يــوم التنــادي  ،يــوم الوعيــد

 ،يــوم اخلــروج  ،يــوم اآلزفــة  ،يــوم الوقــت

املعلــوم  ،اليــوم احلــق  ، ،اليــوم املشــهود

الصاخــة  ،الغاشــية  ،القارعــة  ،وهنــاك
مشــتقات يــوم النــر  ،يــوم العــرض .

()11

القيامــة ،عــرض وحتلیــل  ،شــوقي

بغــدادي  -موقــع قاســم حــداد االلكــروين .

*مــن هــذه الشــواهد قولــه تعــاىل « يضاعــف
لــه العــذاب يــوم القيامــة وخيلــد فيهــا
مهانــا »..الفرقــان  69وقولــه « ويــوم القيامــة

تــرى الذيــن كذبــوا عــى اهلل وجوههــم
مســودة « الزمــر  60والســور األخــرى عــى

ســبيل املثــال ال احلــر ســورة احلــج ،69، 9

وســورة الزمــر  ، 31وســورة القيامــة . 75

( )12القيامــة  ،قاســم حــداد بــروت 1980
 .ص . 287

* جــاءت النســخة اإللكرتونيــة غــر موثقــة
لســنة النــر فقــط ذكــرت إهنــا صــادرة عــن
دار رقميــة اســمها (كتــب عربيــة ) والغريــب

هــو أعالهنــا للحقــوق الفكريــة للعمــل
والتحذيرواحلظــر مــن نــر أي جــزء مــن

الكتــاب مــن دون علمهــا أوبثــه الكرتونيــا

مــن خــال املكتبــات الــر قميــة « عــى نحــو
يقنــع املتصســفح للموقــع بمصداقيتهــم

وهــي كاذبــة بالكامــل  .فقــد تبــن مــن

أتصــال مبــارش للباحــث مــع الشــاعرأ جــري
يف يــوم  2021 /3/28أن هــذه النســخة
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حــداد اإللكــروين .

 ،الســاعة  ،اآلخــرة  ،الواقعــة  ،احلاقــة ،

مزيفــة بالكامــل وليــس للشــاعر علــا هبــا

مــن قريــب أو بعيــد وكل مايتصــل بتجربتــه

يوجــود وبشــكل مبــارش عــى «موقــع جهــة
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الشــعر « وهــو موقــع قاســم حــداد الرســمي

( )22قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب  ،عبد اهلل

والصــورة والتأريــخ .

قاســم حداد االلكــروين .

وكل ماينــر فيــه يعــد موثقــا بالصــوت

* العنــارص اهلرياقليطيــة  :ونقصــد هبــا النــار

( )23القيامــة  ،عــرض وحتليــل  ،موقــع

اليونــاين هريقليطــس الــذي اشــتهر بقولــه إن

( )24ينظــر أســطورة املــوت واالنبعــاث ،

واهلــواء واملــاء والــراب نســبة إىل العــامل

((النــار هــي اجلوهــر األول ...ومنهــا نشــأ
بالتغــر الدائــم.))....
الكــون .وقــال أيضــ ًا
ّ
ويكبيديــا

قاســم حــداد االلكــروين

ريتــا عــوض  ،املؤسســة العربيــة للدراســات
والنــر ط  ،۱۹۷۸ . 1ص . 93

( )25القيامة ،مصدر سابق .281

( )13ينظــر تريــا النــص  ،مصــدر ســابق 12 ،

( )26ينظــر  ،الزمــان يف النحــو العــريب  ،د

( )14مرايــا نرســيس  ،األنــاط النوعيــة

والتوزيــع  ،الريــاض  ،ط 1404 ، 1هـــ ،ص

احلديثــة  ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات

( )27القيامــة عــرض وحتليــل ،مصــدر ســابق

.

والتشــكيالت البنائيــة لقصيــدة الــرد

 .كــال إبراهيــم بــدري  ،دار أميــة للنــر

. 85

والنــر بــروت  ،ط  1،1989ص.82،

.

( )16نفسه. 286 ،

البنكــي االيــام الثقافيــة  ،ع  2375ســبتمرب

( )15القيامة  ،مصدر سابق . 287 ،

( )28ينظــر  ،حــداد يدخــل املرايــا  ،حممــد

( )17ينظــر ،بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص،

. 1995

 ، ۱۹۹۲ص . 236

( )30نفسه . 292 ،

صــاح فضــل ،عــامل املعرفــة ،الكويــت

العدد  47 /حزيران 2021م

( )18نفـــــــسه. 99،

( )19نفـــــــسه . 312 ،311 ،

( )29القيامة  ،مصدر سابق . 287 ،

( )13نفسه . 286 ،
( )32نفسه. 292 ،

( )20ينظــر ،ثريــا النــص ،مصــدر ســابق،

( )33نفسه . 295،

( )21ينظــر ،،شــعر ســامي مهــدي  ،دراســة

( )35نفسه 297 ، 296،

ماجســتري مقدمــة اىل جملــس كليــة الرتبيــة

املعــارص انامطــه ووظائفــه  ،د .ضيــاء رايض

64ـــــ. 66

دالليــة  ،عبــد الرمحــن عبــد اهلل  ،رســالة
جامعــة البــرة  2001 ،م ص. . 112 ،
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حممــد  ،اخبــار اخلليــج  8ينايــر 1988 ،موقــع

( )34نفسه . 289 ،288 ،
( )36ينظــر  ،العنــوان يف الشــعر العراقــي
الثامــري ،جملــة القادســية يف اآلداب والعلــوم

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

الرتبويــة  ،مــج  ، 9ع  2010 ، 2ص. 21

( )42القيامة  ،مصدر سابق. 200 ،299،

( – )73ينظــر ،مــن ألــواح ســومر إىل التــوراة

( )43نفسه . 304 ،

الثقافيــة العامــة  ،ط  1989 ، 1ص . 222

( )45نفسه . 309 ،308 ،

د  .فاضــل عبــد الواحــد عــي  ،دار الشــؤون

( )44نفسه . 302 ،301،

( )38ينظــر  ،قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب ،

( )46نفسه . 307 ،306 ،

( )39ينظــر يف هــذا الصــدد  ،ســيامئية العنونــة

العلميــة األقــوى  ،ســامي املنصــوري ‘

شــعرية « لصالــح الطائــي ،مينــا غانمــي جملــة

قصــة الطوفــان .

مصــدر الكــروين ســابق .

ووظائفهــا الدالليــة « يف ديــوان نوبــات

اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة العربيــة وآداهبــا،
فصليــة علميــة حمكمــة ،العــدد ال  ، 53شــتاء

 1398ه .ش/ع  220 -53ص 71ـــــ ، 77
وينظــر  ،العنــوان يف الشــعر العراقــي املعــارص

انامطــه ووظائفــه  ،د .ضيــاء رايض الثامــري،
مصــدر ســابق ص .22،23

( )40القيامة  ،مصدر سابق. 298 ،297 ،

()41

وهــو الصــورة األبــرز للتشــكيل

البــري ،يقــوم عــى تفريــق الكلــات وانتثــار
احلــروف وتكرارهــا عــى األســطر الشــعرية ،

إنموذجــا  ،عبــد العزيــز عســر ،دار أمــل
اجلديــدة للطباعــة والنــر والتوزيــع  ،ســورية
 ،دمشــق ،ط ، 2019 ،1ص 69 ،60وقــد

أثرنــا الرجــوع إىل هــذا املصــدر يف التعريــف

كــون عســر قبــل إن يكــون ناقــدا ـــــ أجرتح

احلــوار املتمــدن  2014 ،وينظــر ويكبيديــا ،

( )48ينظــر  ،اللغــة املقنعــة املواجهــات
الرمزيــة بــن النــص والســلطة ،ناظــم عــودة
 ،دار كنــوز املعرفــة للنــر والتوزيــع  ،عــان ،

األردن  ،ط ، 2018 ، 1ص 83،84

( )49القيامة  ،مصدر سابق . 306، 305 ،

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

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

( )52نفسه . 303 ، 302 ،
( )53نفسه . 312 ،311 ،
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ينظــر شــاعرية فيســبوك  ،أرسة الياســمني

( )47ينظــر  ،أســطورة الطوفافــن والنظريــة

هكــذا آليــات يف التشــكيل البــري ،

وهوشــاعر ينتمــي للعهــد الســتيني مــن جيــل

قاســم حــداد .
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مصادر البحث :

إنموذجــا  ،عبــد العزيــز عســر ،دار أمــل

• أســطورة املــوت و االنبعــاث  ،ريتــا عــوض

 ،دمشــق ،ط2019 ،1

القرآن الكريم

 ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ط 1

۱۹۷۸ .

• الربهــان يف علــوم النص،أبــو عبــد اهلل بــدر
الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركيش

(ت 794 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى

البــايب احللبــي ورشكاءه ،بــروت1957 ،

• بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص  ،صــاح
فضــل  ،عــامل املعرفــة  ،الكويــت . ۱۹۹۲

• البنــاء الفنــي يف الروايــة العربيــة يف العــراق

 ،د  .شــجاع العــاين  ،دار الشــؤون الثقافيــة

العامــة بغــداد العــراق 1994

• البيــان والتبيــن  ،أبــو عثــان بــن عمــرو بــن

بحــر اجلاحــظ  ،ت  ، 255حتقيــق حممــد عبــد
الســام هــارون مطبعــة دار التأليــف  ،ط ، ۳

مــر ۱۹۹۸ ،
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• ثريــا النــص مدخــل لدراســة العنــوان

القصــي  ،حممــود عبــد الوهــاب  ،سلســلة

املوســوعة الصغــرة وزارة الثقافــة واألعــام
 ،بغــداد العــراق دار الشــؤون الثقافيــة العامــة

. ۱۹۹5

• الزمــان يف النحــو العــريب  ،د  .كــال إبراهيم

بــدري  ،دار أميــة للنــر والتوزيــع  ،الريــاض
 ،ط 1404 ، 1هـ

• شــاعرية فيســبوك  ،أرسة الياســمني
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اجلديــدة للطباعــة والنــر والتوزيــع  ،ســورية

• الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن العــرب

يف كالمهــا أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس
ت۳۹5هـــ حتقيــق مصطفــى الشــوحيي.

• القيامــة  ،قاســم حــداد ،بــروت ،ط،1
. 1980

• اللغــة املقنعــة املواجهــات الرمزيــة بــن
النــص والســلطة ،ناظــم عــودة ،دار كنــوز

املعرفــة للنــر والتوزيــع ،عــان ،األردن،

ط2018 ،1

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

صــادر ودار بــروت .۱۹55 ۱۳۷4
•

مرايــا نرســيس  ،االنــاط النوعيــة

والتشــكيالت البنائيــة لقصيــدة الــرد
احلديثــة  ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات

والنــر بــروت  ،ط.1،1989

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

.۱ ۹ ۷ ۲

• مــن الــواح ســومر إىل التــوراة د  .فاضــل

عبــد الواحــد عــي  ،دار الشــؤون الثقافيــة
العامــة  ،ط . 1989 ، 1

الدوريات

• ســيميائية العنــوان يف ســورة اإلخــاص،

د .خالــد كاظــم محيــدي ،جملــة املصبــاح،

م .د  .أشـــواق غازي الياسري

العــدد  ،13ربيــع 2013م

قاســم حــداد االلكــروين

• ســيميائية العنونــة ووظائفهــا الدالليــة «

• القيامــة  ،عــرض وحتليــل  ،موقــع قاســم

،مينــا غانمــي جملــة اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة

• ويكبيديــا ،موســوعة رقميــة وموقــع عاملي

يف ديــوان نوبــات شــعرية « لصالــح الطائــي

العربيــة وآداهبــا ،فصليــة علميــة حمكمــة،
العــدد ال  ، 53شــتاء  1398ه .ش/ع ،53

.2020

حــداد االلكــروين

تضــم مرشوعــا تعاونيــا متعــدد اللغــات بأكثــر
مــن  300لغــة

الرسائل اجلامعية :

• شــعرية العنونــة  ،أســميك بحــرا  ...أســمي

•الزمــن يف شــعر ســامي مهــدي  ،دراســة

األقــام بغــداد  ،العــراق ع  ، ۲نیســان ۲۰۰۲

ماجســتري مقدمــة اىل جملــس كليــة الرتبيــة

يــدي الرمــل أنموذجــا  ،د  .بــرى البســتاين

• العنــوان يف الشــعر العراقــي املعــارص انامطــه
ووظائفــه  ،د .ضيــاء رايض الثامــري ،جملــة

دالليــة  ،عبــد الرمحــن عبــد اهلل  ،رســالة
جامعــة البــرة  2001 ،م

القادســية يف اآلداب والعلــوم الرتبويــة  ،مــج
 ، 9ع .2010 ، 2

• الغائــب  ،عبــد الفتــاح كيليطــو  ،دراســة

عــن بنيــة النــدب لـــ( حاتــم الصكــر )جريــدة
اجلمهوريــة  ،ع  ۲۱ ، ۷۳۰۸أيلــول . ۱۹۸۹
• نبــوءة العــراف  ،قــراءة يف العنــوان الفنــي
للدراســة النقديــة  ،د  .ســوادي فــرج ،

املصادر االلكرتونية

• أســطورة الطوفــان والنظريــة العلميــة

األقــوى  ،ســامي املنصــوري ‘ احلــوار املتمــدن

0 2014 ،

• حــداد يدخــل املرايــا  ،حممــد البنكــي

العدد  47 /حزيران 2021م

االقــام  ،ع  ، 6بغــداد  ،العــراق  ۲۰۰۰ ،م 0

االيــام الثقافيــة  ،ع  2375ســبتمرب . 1995
• قاســم حــداد يف نشــيد اللهــب  ،عبــد اهلل

حممــد  ،اخبــار اخلليــج  8ينايــر 1988 ،موقــع
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) داللة العنوان يف شعر قاسم حداد ( ديوان القيامة أمنوذجًا

Summary

that the poet threw in a group of his titles.

The title comes in the poetry of Qassem

Although the resurrection as a text was

Haddad, a semantic sign that suggests, from

written in a period prior to the recent critical

the very first glance,to look at the semantic

studies raised about the title, meaning that

notebook that came in a hierarchical

the awareness with which this text was

distribution of the poet’s sympathy through

written may be consistent with what those

which the load of meaning within different

visions brought about today. This study is an

connotations, which appears as a headline,

attempt to clarify the meaning of the texts

we can call it the external address, and a

and the meaning of the title that has been

subtitle, and some have called it the internal

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

address At a time when there was much talk

.

about the title as a function of meaning. We

Key words: the significance of

find that the text of the Resurrection is a

the heading in the Diwan of the

focus in which titles intertwine with different

Resurrection, the main external title,

references, including those drawn from the

the internal sub-title

and indicating it

world of beyond, the world of mythology,
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or the dream, as well as the symbolic mantle
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