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ملخص:
تسعععه هععلق الق عراإث ات اربععاح اريععاة نواجاععة العن عوان
رنععي ينععن

اد ععا الشعععر

نععد زالععدين مايبععولك ألععل أن العنوقععة وريععف م تععو وأاععف

ععن الضععبإك تضععاو ات الععنص وال تن ععل منععبك و لععه العيععوم يبععدو أن العنععاوين

(نواجاععةأ أسععيبي

ا عواإ القععارإ وااعععب ات اإقبععال لععه الععنصك ان ا تاععار تلععل البععء يععن

اد ععا ا ايبععول ع ل أاعععاال عععرية
ععن أ ععاإ ععانبيبا اقععد أنسععن اقتقععاإ

العناوين حباث الإم ا نت و دم ا قصوا الل أرااق انبيبا.
كلمات مفتاحية :احلواجك اد ا الشعر ك العنوقةك ال عل الشعر ك نواجاة العنوان.
Abstract: This reading aims to confirm the hypothesis of the title argumentation in the poeticc
discourse of Azzedine Mihoubi. It is already established that the title is a vast horizon that escapes
regularity, the title enriches the text but not itself. In general, it seems that in Mihoubi's discourse
the titles constitute a poetic act with an argumentation function wich contributes to seduce and
excite the reader and to read the text. These structures emanates from the intelligence of the author,
he knew how to elect the titles that converge with the content and serve the intended goals.
Keywords: Argumentation; poetic speech; titling; poetic act; argumentation of the title.

املؤلف املرسل :زيار اوزية ،اإلمييلfziar84@mail.com :

 .1مقدمة:

اأا ما اارتينا أن العنوان اعل يتواوز الزمن والقصدك قص مواز بلغة الساياائانيك ي ر العديد من اإ الااح
تستوجي من ا تلقي بلل ال ثري من اجليبد لتنويلبك بو ب أول تبة يلويبا متلقي النص حتلالبك غل النقاا وحمللي
اد اباح انراروا ال ثري من اإ االح نولب من قبال أييبيا أنف باألسبقاةك أو باألنر مىت ي تي العنوان؟ أ
الدرجة الص ر من ال تابةك أم بعد اقتيباإ األايي من يلب؟ و له الر من تعدا الدراساح وتباينيباك اإقب مازال نقال
صبا لل ثري من القراإاح اليت تروم مقاربتبك وال وي أن تقتحيب التداولاة بإجراإاهتا التحلالاة اليت أ ن الدراساح
األاباة واللغوية.
ول ن ما ييبينا هلق الدراسة هو اال تغال له البناة اللغوية للعنوان وحماولة استن اقيبا للو ول ات مقصدية الشا رك
باإجابة له اإ الااح اآلتاة :اأا ان العنوان يقوم له ا تزال اللغة واإجياز ايبل يرقه لا ون اعال لغويا أوال
ونواجاا راقاا؟ك مث أييبيا حيقف نواجاة اآل ر بناة العنوان أم النص؟ك وات أ مد واف الشا ر زالدين مايبول
ا تاارق لعناوين

اباتب الشعرية؟.
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 .9حجاجية العنونة يف شعر عزالدين ميهويب:
 0.9العنوان واحلجاج:
العنوان المة لغوية تض لع بدور الدلال الل حيال القارإ له النصك ويش ل أوت العتباح ل يب مغالاف النص
وم اتاحبك وير الد ت ور بسام ق وس أن "العنوان قظام ساياائيك أو أبعاا االلاة ورمزية وأيقوقاة وهو النص أاف قد
يصغر القارإ ن الصعوا الابك وقد يتعات هو ن النزول أل قارإك وساياائاتب تنبع من وقب جيسد أ له اقتصاا لغو
مم نك يواز أ له اعالاة ٍ
تلف مم نة تغر البانث والناقد بتتبع االلتبك مستثيرا ما تاسر من منوزاح التنويل".1

االعنوان يقوم له ا تزال اللغةك حباث يل اقتباق ا تلقي ااغريب بقراإث العيل األالك اقاية أ قص مرهوقة مبد قوث
العنوان وقدرتب له أسر ا تلقيك وزيااث له ألل ثريا ما يشري ات مقصدية ال اتي /الشا ر ب ريقة مبا رث أو ري
مبا رث.
لقد أول أ لي ا ناهج اليت انت بقراإث النصوص ومقاربتيبا ناية بريث للعنوان وا تربتب م وقا هاما وااال يرااف
مدلولب (النصأك وال مي ن التغايي نب أ اراسة ألقب أول ا ؤ راح اليت تد ل ا تلقي امل النصك لقد أيحه
2
"العنوان الدراساح ا عا رث م تانا تقناا جيس بب الدارس قبض النصك اقب ي تح ا نغلف ويضيإ ا عت "
اأ ال مي ن أل قارإ الولوج ات امل النصك واست شاف مدلوالتب اون الوقوف له أوت تباح ال يب والتنويلك
االعنوان مبثابة جتربة ابدا اة تزامن وحلظة ال تابةك ختتزل وجوا النص واراسة أ قص تستد ي الوقوف له معاقابك

األمر الل ي رض له أ اراسة االق الق من العنوقةك اأ "تشتغل تبة العنوقة بإقتاجاة عرية الاة سااق اإاراك
النو ي ألمهاة ويع العتباح النصاة ممارسة التش ال النصيك وهي تتصدر العيل له عاد التلقي البصر ك واإحياإ
اللهين".3
ومبا أن العنوان "الاتة االلاة أاح واقة م تنزثك ومد ل أويل البد منب لقراإث النص" 4اإقنا سنتوقو له االلة
العناوين اد اباح الشعرية ا ايبوباة وما حتيلب من واقاح نواجاةك اد ول العنوان ناز اإوار التداويل يقتضي منا
اراستب بو ب اعال توا لاا عريا يتحرك ق اق السااق الل يقتضي اجنازق اقب " المة وا ارث توا لاةك وجوا اازيقي
ماا ك وهو أول لقاإ ماا حمسوس يت بني ا رسل وا تلقي".5
وا قاربة احلواجاة للعنوان تستلزم منا أن حناإ باجلاقي ا قصد للعنوان اوار البناة السااقاة اليت أقتوتبك و لا
الوقوف له االارتاياح ا سبقة ن القة العنوان بالنص.
االعنوان من هلا ا ن لف لاس سو بناة لغويةك جتعل من اراستب أمرا مشرو اك اقب يعرب ن حلظة ابداع مر هبا
الشا رك جيسدها القصد واإرااثك وهو مرتبإ بالتوا ل قصدا لإلرسال وقصدا للتلقي ك ينور نب سلوك ماك يسيب
حتقاف الغاياح اليت يرمي الايبا الشا ر.
لقد نرص مايبول أ يالب له توجاب رسالة لليتلقي حتيل احياإاح يقصدها الشا ر حلظة اقتاج النصك والو ول
ات ل ألل يقتضي منا الوقوف له البء اللغوية اليت اقتظي اايبا العناوين:
و ة احلي ..و ة النارك اللعنة والغ رانك قرابني االا ال ورك أس ار ا الئ ةك

البدإ ..ان أوراسك الاغوال...

باستثناإ "الربا ااح" اليت تدل له العدا أ القالي الش لي الل اقتيبوب الشا ر له رار ربا ااح اداامك وأما
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أو الالاتاحك بو ب قو ا من الشعر الل يرمي ات تعرية
"ملصقات" ااشبب ما ا لح لاب بشعر الومضة
الواقع واضحب قالي من السخرية والتيب ك له رار الاتاح الشا ر العراقي أمحد م ر.
 9.9حجاجية العنوان "عوملة احلب ..عوملة النار":

يتش ل هلا العنوان بناتب اللغوية من مجلة امساة ا اايبا ادرب ومت اال ت اإ با بتدأ العو ة مضااا الاب أوال لية احلي
مث أ قبب الشا ر ب لية النارك مع ما حتيلب ال ليتني ا ضااتني من تناار الداللةك ا او جييع الشا ر بني احلي الل
يشري ات أقبل ا شا ر اإقساقاة والنار اليت توني بالدمار واحلر وا وح؟ ال ل أقب ال يعين سو احلال الل آل الاب
الوون  -العشرية السوااإ  -يشري مص لح العو ة بعادا ن معناق السااسي ا تداول ات اال رتاك أ ثر من قاناةك
اربإ العو ة باحلي من نقب أن جيعل هلا احلي ا اا ومشا ا بني اجلياعك نوع من الت اؤل هلق احلااثك ول ن
سر ان ما يزول هلا ا عء لاتحول ات أمل ومواجع ااضاو ات لية العو ة لية النار ا ارث ات القتل وس ل اماإ
األبرياإك ابعدما ان جييع أهل الوون الواند احلي الوئام ك أيحه ا وح هو اجلامع بانيب اين مل مي قتال سايوح
نزقا و يدا له هلا الوونك ويلخص هلا قول
الشا ر:
مل يكن شارع الشهداء طويال
كما كان قبل جميء صديقي
الذي قال شعرا ومات.6
ويرو الشا ر
يقول:

ايواقب مسلسل ا وح الل مل يستثن أنداك ا ثرح اجلنازاحك وتساقإ ا وته يوماا

هلا احلوار

فلمن كل هذه التوابيت؟
هل بينها نعش "خبيت"
وهل بينها زوج أخيت
وجاري الذي برتوا ساقه يف فرنسا...
ملن كل هذه التوابيت.7

اا وح مستير بال هوااث والشا ر يعرض ل ل ألل وهو ري مصدق ا آل الاب الوونك اا وح قار تن ل ل ما
وريقيبا بال توقوك يقول الشا ر متنس ا:
قبل عامني
كنت أزور املقابر أمحل فالّ...
وأقرأ فاحتة االحتقان وأمشي
غدا حيمل الناس نعشي...
إل حينا امليتون.8
ويأيت ّ
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األ ري يا رواق " و ان روي الل قد رأي " اا وح موزع

ل م انك

الشارعك

ال رقاحك

وون الشا ر وهلا ما توني بب بارث "عوملة النار".
و ة احلي األمل حبااث هاائة
تتحول ات:
وون حيتضر(ا نساث الووناةأ.
القتل والدمار
و ة النار
3 .2حجاجية العنوان "قرابني مليالد الفجر":
يتنلو هلا العنوان من لييت :قرابنيك وماالا مضااا الايبا لية ال ورك تشري لية القرابني ات التضحاة والدم بانيا
يوني ال ور بالتحرر واالقعتاقك االقربان تضحاة ألجل ماالا ال ور (التحررأ.
ماالا ال ور (التحررأ
القرابني (التضحاةأ
النتاوة
السبي
يعرب هلا العنوان ن قضاة التحرر ووجو للتخلص من وونث ا ستعير وجربوتبك خياوي مايبول الشعي ال لس اين
تارثك ولبنان تارث أ ر ك وحياايب له وا تيب وحيثيب له موا لة التضحاة السبال الوناد لنال احلرية.
تعاجل قصوص هلا الديوان أ لبيبا القضاة ال لس اناة وما يتصل هباك اهنا تعرب بصدق ن تعلف الشا ر بقضايا وونبك
وقصرتب أل اب العرلك وأوباقب اهل العرل ا شرتكك ان ال تابة ن القدس واالقت اية وا قاومة أمور ال حتتاج ات ايعازك
ل نيبا حتشد األ واح وتنيي اإنساس بالقضاةك ان ا رقا ييبدف ات تعزيز قنا اح القارإ وتعبئتب لا ون سندا
أل ابك ااحشد لللل نووا أاعاال عرية و مقدمتيبا العنوان (قرابني االا ال ورأ تتوسل اإقناعك وما قدمب مايبول
هلا الديوان لاس سو اناح تعرب ن تضامن الشا ر مع عي ا تار ال ريف الصعي لبلوغ احلرية اداع وال يزال
يداع ألجل ألل القرابنيك وال نرية اون القرابني.
يقول مايبول:
شهيدا يعانق صمت الضُّلوع
ويرحل يف روحه الطاهره

على شفتيه انكسار الليال

ويف مقلتيه رؤى عابره
يطوقه عاصف من دماء

وتسكنه اجلذوة الثائره

جتوب خطاه الشوارع حبثا

عن األرض يف حلظة فاتره

فتلقاه كل اجلموع حزينا
يلوك مواجعه احلائره

وترتج أشواقه حني تأيت
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براكني ثورته اهلادره

وتكرب مقربة النور يوما

سعال يف الذاكره
ويكرب ّ

 4.2حجاجية العنوان" اللعنة والغفران":

9

يتنلو نوان هلا الديوان من لييت اللعنة والغ ران مع وف بعضيبيا له بعضك اإأا اق اللعنة معناها العلا ك
ااقال ل ل من أجرم نف ريق أو حلقيب رق لعني أو أقب يستحف اللعنة والعقا له ما اقرتفك اإن الغ ران يشري
ات الع و وا ساحمةك واجليع بني ال ليتني من نقب أن يقواقا ات اارتاياح حيال الايبا العنوان تتعلف با نساث الووناةك
ا نن الل ندث لعنةك و نن الوون ال يرجتي منا سو الغ رانك ألولئل اللين أجرموا نف ا واهن وا تاروا س ل
الدماإ لغة حياورون هبا ل من خيال يب الرأ ك تبتيبا ارتث الدم وال واعةك ورنال ثري من األنبة دراك راعيبا ات
أروا أولئل اللين آمنوا أن ال أرض هل سو وونيب الل مل تنل منب أيد اإمث واإرها .
يقول مايبول:
مر يب نعش..

سألت الناس "من"؟
قالوا وطن!

قلت :مهال

اللعنة
الغ ران

وطين أكرب من هذا الزمن.10
وون حيتضر
ا نساث الووناة لعنة نل بالوون
العقا
أييبا اآلمثون اولبوا الغ ران من هلا الوون.
الوون ال يستحف ل هلا
الص ح وا ساحمة

يع س هلا العنوان قلف وتوتر الشا ر ايبو ري مصدق ا جر ك لقد سرقوا منب وونب ايبو يشعر باال رتا ك والضااع وال
اقتياإك يقول مايبول:
عندما تذحبون بالدي
مبن أحتمي..
رمبا بدمي..
رمبا بعيوين اليت هجرت دمعها
بشفاهي اليت أطفأت مشعها
رمبا بفمي..

عندما تذحبون بالدي
ملن أنتمي؟.11
 5.2حجاجية العنوان "كاليغوال يرسم غرنيكا الرايس":
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يبدو العنوان مع ّقداك ل ن اأا ما مجعنا ال لياح بعد رنيبا سا ون العنوان وايحاك اع عع"كاليغوال" امرباوور
تعري للتدمري أيام احلر األهلاة
روماين ا تيبر بدمويتب وظليب واهاقتب للناسك أما "غرنيكا" ايبي قرية اسباقاة ّ

عب بالعا ية
االسباقاةك لّدها با اسو لونة استخدم اايبا لوقني مها األباض واألسواك أما " ّ
ني ّ
الرايس" ايبو ّ
تعرض إبااث ارت بتيبا جميو ة ارهاباة نوايل ام0221م .يقواقا هلا ات تصور أن التاريخ يعاد ق سب ا الاغوال
اجلزائر ّ
ني الرايس .اهنا ال اجعة اليت أ هبلا الوون.
(اإرها الدمو أ ينيت لاال لريس رقا ا أ ر
ّ
ان استعارث الشا ر الس الاغوال وما حييلب من موا اح رب بقوث ن اظا ة ما اقرتاب هؤالإ نف األبرياإك ايثليا
ان الاغوال متع شا للقتل اون رمحةك أيضا هؤالإ اللين تسللوا لاال وارت بوا جرميتيب ك بال ييريك اهن ونوش جتراوا
من اإقساقاة يقول مايبول:
على فرس من خراب
جييء ..

على رأسه بومة
وعلى جفنه خنجر وغراب
مل يكن مثلنا
...
كان شيئا من املوت..
وامليتون شهود
...

مل يكن شيء
وكان امسه كاليغوال
من الدم يقتات

من بطن سيدة بقرت..

من بقايا صيب.12
لقد رمسوا بنلوان الدم لونة ا وح والدمارك وال رق بانيبا وبني لونة با اسو أن لونة هلا األ ري جتيع بني اللون األسوا
رمز ا وح والدمار واحلر ك واللون األباض لون السالم واألمن الل ينملب با اسوك أما رقا ا الرايس اخ
يحايا ال أقي هل ك يقول مايبول:

بدم

غرنيكا

اللون األمحر...غرنيكا

غرنيكا الرايس باألمحر
طفل يتأبط كراسا..
ودما مزروعا يف األجفان
138

حجاجية العنوان يف اخلطاب الشعري عند عز الدين ميهويب
من يعرف منكم بيكاسو؟
غرنيكا

يعلقها كاليغوال على اجلدران
غرنيكا

املوت بال ألوان..

13

ان هلا العنوان نوة له ونشاة هلا اجلرمك اأ ال مي ن ن يسيع وير هول هلق ال اجعة أن يلتزم الصي
حيرك سا نا.
اإرها الدمو
الاغوال
اظا ة اجلرم و نا تب.
جمزرث را يحاتيبا أبرياإ من س ان ني الرايس
رقا ا الرايس

وال

 6.2حجاجية العنوان "يف البدء كان أوراس":

" البدإ ان أوراس" نوان ايوان عر لعز الدين مايبول تش ل بناتب من بب مجلة من اجلار واجملرور " البدإ"
ومجلة اعلاة " ان أوراس" تش ل تنا ا مع النص ا قدس ا وجوا اجنال "يوننا" الل يشري ا عتقد ا ساحي ات
ألوهاة الساد ا ساح.
" يف البدء الكلمة هللا

هذا كان يف البدء عند هللا
كل شيء به كان ،وبغريه مل يكن شيء مما كان
فيه كانت احلياة ،واحلياة كانت نور الناس

والنور أضاء يف الظلمة ،والظلمة مل تدركه"

14

ن التناص الداليل ا نا للعقادث اإسالماةك ااألوراس ند الشا ر

االشا ر اس تعار الرت اي اللساينك ول نب ان مبنعن
أزيل ميثل ا ايي واحلاير ال زال مشوخ و ربياإ.
والعنوان اجليلة ا قدسة " البدإ ان أوراس" أ ان وال يزال أوراس رمز :

التحد والشيوخ الغضي والراض والثورث اهلوية الووناة مواجيبة الواقع األلا باق ساراتب
اقب يعلن ن وح الشا ر الل ينمل العثور له الوون ا قوا -اجلزائر -الوون العرلك و ألل اقتصار للحل
له الواقعك اقتصار لألمل ا شرق ا نبثف من اموع الانس واإنبا ا سا رين له الشا ر.
يقول مايبول:
أوراس...

جئتك مرتني...

وما عشقت سوى مشوخك..
أوراس..
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جئتك والعنادل يف فمي

وقصائدي سكنت عيونك...
النار والدم والرتاب..
قصيديت
أوراس يقرأ آخر الكلمات
فاحتة الكتاب.15

تنمو األساطري يف أوراس ملحمة

وقد تالشت غيوم احلزن والنكد.16

وهلا اال تاار ي سرق مايبول "...ألقب رمز الل يساار مع الدم واحلرف والرو  ..ألقب الرمز الل ال بديل لب اال أوراسك
ال أ رف او أ بح مس وقا هبلا الرمز ا تح ز حنو ل لية أريد أن أرمسيبا له ورقة رساإ ..و ل لية أريد أن
أجعل منيبا مااث جديدث إ ااث تر اي أ سوني اللغة اليت توجع ال ؤاا ..ال أ رف ول ن ما اائدث ألل؟ ..ااألوراس
قصادث األزمنة اليت متتد من اللرث األوت ..ات مشوخ اجلبل الناسل معبد هلق األرض ال ابة .الرموز تتشابب ول ن
الرو أ الةك اأا األوراس؟ ..اأا أق لف من األوراس.
ألين أراض رموز الوون ال ر وين واإ ريقي وأزمنة األوان ا وجواث اليت ال تنبعث منيبا رائحة الرتا !ك ألين أراض ل
ال قوس اليت ميارسيبا العامل ما دا وقوس الوون والشيبداإ ..وأولئل اللين حييلون ال لية الصااقة بني يلوع وأائدث
تنبض أ الة وأ الة!.
أراض ل ألل ..ال لشيإ اال ألقين أملل رمزا أ رب وأ يف ..هو األوراس! وما أمجل القصادث نني ي ون الرمز اايبا
17
وونا ..وبقايا نل أوراسي!"..
ومل ي تو الشا ر باستحضار رمز األوراس هلا الديوان احسي بل استعان بب أ يالب األ ر يقول قصادث
ن وان من ايوان اللعنة والغ ران:
أتيتك ملتحفا هاميت
أتيتك أوراس حمرتقا

متر السنون وملا يزل

وممتشقا يف املدى قاميت
ودمع األحبة يف راحيت

صهيلك أوراس يف واحيت

18

بو ب ا الأ اآلمن الل يلون الاب الشا ر نني تشتد بب اد و وتضاف بب السبل لب جيد السلو والرانةك
مهوم الوون ومواجعبك واألمر أاتب قصادث "هتومياح ا ف أوراسي" من ايوان " و ة احلي ..و ة النار" يقول:

ض

أوراس آت كما األمطار حيملين
نبض القوايف ويدنو من دمي األلق

يف البدء كنت وكان احلرف كنت أنا

كان التوحد واإلشراق واألفق

مسافة العمر وشم يف خطى قدم

140

حجاجية العنوان يف اخلطاب الشعري عند عز الدين ميهويب
تقيحت ..واستباحت دمها احلدق

مددت كفي أشاح الناس ..قلت هلا

كفي ..فكفت ..وكفى كفها الرمق
سألت ظلي ومل هذه الدموع أمل

تلق األحبة؟ قال الليلك امتشقوا

19

 .3خامتة:
وما مي ن أن قنتيبي الاب هو أن مايبول قد رب ن راضب واااقتب للواقعك وألولئل ادوقة اللين با وا الوون بنخبس
األمثانك وس وا الدماإ واستبانوا األ راضك لقد أنسن الشا ر ا تاار ناوين أ يالب
" ألن ا تاار ال لياح والبء احليلاة وا تتالااح وادصائص الرتاب اة ختضع حلالة الناص اللهناةك ومواق ب واالق عاالح
اليت يريد التعبري نيبا".20
اهلبك لقد أرقلتب مهوم ومواجع الوونك ال
لقد ربح جل ال عناوين ا دروسة ن أزمة ا رتق أاح الشا ر وأهن
يقو له التزام الصي ك وا تار اإاصا ن احلقاقة ا اق أ يالب اهدث له ألل.
يسعه من الهلا ات الدااع ن نقوق ا واون العرل و مقدمتيباك نرية ال ر والتعبري واستقالل األووان وال رامةك
أالتب األوت الشعر ونووب الواقع ا عاش والتاريخ ا نصرم وموقو اآل رك أما النتائج احلتياة ا رتتبة نيباك اتتيثل
صر احلرية اليت ت ل لب نقوقب ال املة .وما هلق القراإث اال اجتيباا وحماولة
جتديد العقل العرل وا ول اإقسان
تبقي اضاإ التحلال م تونا لقراإاح ومقارباح أ ر .
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