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جمالية العنواف في الشعر الجزائري المعاصر

سارة محفوظ (ط.د)
جامعة البويرة

مقدمة:
لقد اىتمت الدراسات النقدية ادلعاصرة بكل ما ؼلص األدب ،شعرا كاف أـ نثرا ،ككل
احمليطات هبذا األدب ،ففي الشعر مثبل كالتساع تقنياتو الفنية ،اىتم النقاد هبذا اجلنس األديب الذم
يعرب عن ذات اإلنساف ككجوده يف ىذه احلياة ادلتناقضة بقواعدىا الكونية ،كاليت أثرت على
الشاعر بالدرجة األكذل كعلى حسو الشعرم ،فاٗتذ الشاعر اإلبداع الشعرم كسيلة للتعبَت عن
أحاسيسو ادلختلفة ،كمشاعره ادلتضاربة ،كرؤاه العميقة.
إف النص الشعرم العريب ادلعاصر_اجلزائرم_ يتسم بسمات ٗتصو ،فعملية اإلبداع دل تعد
تقتصر على ادلنت الشعرم فقط ،بل ٕتاكزت ذلك إذل حلقة أكسع كىي العتبات النصية ،كاليت
خصص ذلا جَتار جينيت كتابا بأكملو كذلك لقيمة ىذه األخَتة يف ٚتالية النص من جهة ،ك يف
ظل التأكيل الشعرم من جهة أخرل ،فالقصيدة العربية ادلعاصرة ٔتثابة لوحة فنية  ،لكي تغوص يف
معادلها البد من مفاتيح يوظفها الشاعر ،ك من أىم تلك ادلفاتيح العتبات النصية  ،إذ جلأ الشاعر
ادلعاصر إذل كسائل أخرل يساند هبا القصيدة قصد التعبَت عن رؤيا معينة ك أحاسيس سلتلفة ،
حيث استغل ادلكاف النصي من بياض ك سواد ،كعلى ىذا فإف" فالشاعرية اجلديدة ىي إمكانية
إبداع جديد ،تفرض نوعا من التلقي اجلديد ،فالنص قاـ إبداعا على عبلقات جديدة".

1عبد اهلل الغذامي  ،تشريح النص  ،ادلركز الثقايف العريب  ،ط ، 2ادلغرب  ،2006ص .56
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عرؼ الشعر اجلزائرم ادلعاصر توظيفا للعنواف يف نصوصو ك دكاكينو ادلختلفة كعتبة نصية مهمة،
فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو؛ كيف كاف ىذا التظيف ،أ÷ك توظيف فٍت أـ رلرد عنواف يعلى
الصفحة؟ ك ما ىي أىم النماذج يف ذلك؟

التمظهرات الجمالية للعنونة في الشعر الجزائري المعاصر:يعد العنواف من أىم العتبات النصية اليت اعتمد عليها الشاعر اجلزائرم ادلعاصر ،ك ذلك خللق
ٚتالية النص ك جذب انتباه القارئ  ،فهو بوابة النص ك مدخل لو  ،بو يلج القارئ عادل القصيدة
الساحر ك العنواف لصيق بالنص  ،يع رب عنو ك ؽلهد خللق الداللة انطبلقا منو" ،فالعتبات جزء ال
1

ينفصل عن النص"

إف العنواف الزمة من أىم لوازـ الشعر اجلزائرم ادلعاصر" ،فمن أىم السمات اجلمالية اليت
٘تيز الشعر ادلعاصر أف الشاعر أصبح حريصا على أف يضع عنوانا لكل قصيدة  ،بل انتقل األمر
أيضا إذل كل ديواف يصدره" ، 2ىذا ما نلمسو عند الشاعر اجلزائرم ادلعاصر  ،إذ أصبح يتبلعب
باللغة ك العنواف معا.
إف العنونة يف الشعر ىي عملية فنية يقوـ هبا الشاعر  ،بطريقة ٘تكن القارئ من الغوص يف
القصيدة غصبا عنو  ،فهو ػلتل الصدارة يف الفضاء النصي  ،إذ ؽلكن القوؿ أنو يتمتع بأكلوية
التلقي ،كعلى ىذا فالنص الشعرم يتكوف من نصُت يشَتاف إذل داللة كاحدة علا  ،النص كعنوانو.
ْ ، 3تيث يكوف العنواف مطابقا للتجربة الشعورية لدل الشاعر  ،فهو يضعو كفق تصوراتو ك
أفكاره اخلاصة ،كهبذا يكوف نصا موازيا للقصيدة ،ػلتمل تأكيبلت كثَتة مثلما تؤكؿ القصيدة

1حافظ مغريب  ،عتبات النص ك ادلسكوت عنو قراءة يف النص الشعرم  ،رللة قراءات  ،جامعة بسكرة  ،2011ص .4
2

طو كادم ٚ ،تاليات القصيدة ادلعاصرة  ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر  ،ط ، 1لوصلماف  ، 2000ص .91

 3ينظر :زلمد ثاقاين ك آخركف ،ادلنهج السيميائي ،آلة مقاربة اخلطاب الشعرم احلديث ك إشكالياتو  ،رللة دراسات يف اللغة
العربية ك آداهبا ،العدد ، 2010 ،02ص 78
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نفسها ،كسيميائية العنواف ترتبط بسيميائية النص ،ككأف الشاعر يبدع لعبة فنية غامضة كيًتؾ اجملاؿ
للقارئ لكي يتعرؼ على ىذا الًتابط كيفك شفراتو ،كخصائصو اجلمالية.
من أبرز الشعراء اجلزائريُت ادلعاصرين الذين سنعتمدىم يف دراسة العنواف علا" عز الدين
ميهويب ك أٛتد ٛتدم" يف بعض دكاكينهم الشعرية.

أ /ديواف "في البدء..كاف أوراس" لعز الدين ميهوبي:
إف ىذا العنواف" يف البدء..كاف أكراس" يوحي بالغموض ك الدىشة ،عنواف ضم عنصر
ٚتارل كىو ادلكاف،فقد كاف" السم ادلكاف احلظ األكفر من العنونة يف قصائد الشعر اجلزائرم
ادلعاصر" ، 1فبمجرد توظيف ادلكاف يف الشعر يفقد بعده احلقيقي ليصبح فضاء دالليا متعدد
الدالالت( النفسية ،الوطنية ،السياسية ،)...كتعبَت الشاعر عن ىذا ادلكاف ( األكراس) بلغة شعرية
دليل على مكانة ىذا ادلكاف عنده ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل قولو( يف البدء) ،فالقارئ يف
الوىلة األكذل غلدىا زئبقية الداللة  ،بيد أف الشاعر كظف يف حقيقة األمر " التناص" ،ألف يف
البدء كلمة موجودة يف اإلصليل فهي تعرب عن ادلسيحية ،كهبذا الشاعر أراد الشاعر أف يقدس
األكراس ،كغلعلها بداية كل ٚتيل ،يقوؿ مثبل يف ديوانو:
دلاذا األكراس؟
دلاذا أنطلق من األكراس؟
ألنٍت رموز الزمن الفرعوين ك اإلغريقي
كأزمنة األلواف_ادلوجودة_اليت ال تبعث من
رائحة الًتاب
ألنٍت أرفض كل الطقوس اليت ؽلارسها العادل
 1مسكُت حسنية :شعرية العنواف يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية كآداهبا ،كلية
اآلداب كالفنوف ،جامعة كىراف  ،2014/2013ص.161
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ماعدا طقوس الوطن كالشهداء . 1
فالشاعر يرفض كل ماال يتعلق باألكراس ،كيؤكد على أف ىذا ادلكاف الذم سكن فكره ىو
رمز للبداية اجلميلة ،النطبلقة الثورة التحريرية ،لبداية حلم جديد ،فهي رمز مفتوح الدالالت ،كما
تتجلى العبلقة بُت العنواف العاـ للديواف كبُت القصائد اليت ػلتويها كاليت جاءت كسلسلة منتظمة
عربت عن ىذا الرمز.
إف العنواف العاـ للديواف يتفرع بدكره إذل عناكين جزئية تندرج ضمنو ك ال ٗترج عن إطاره ،فهو
كعاء جامع للقصائد ادلوجودة يف الديواف  ،إذ ال ٗتلو قصيدة ما إال ك ذكر فيها األوراس  ،ك ىذا
دل يل على شدة تعلق الشاعر هبذا ادلكاف الذم حولو يف ديوانو إذل فضاء دالرل رحب  ،فقد

جاءت عناكين الديواف متبلٛتة مع ادلضموف ك مطابقة لو ،ك على سبيل ادلثاؿ  :قصيدة " و
تنفس األوراس " إذ عرب العنواف عن القصيدة بشكل فٍت  ،ك يقصد الشاعر ىنا بالتنفس انفجار
الثورة التحريرية يف األكراس  ،ك كأف ىذا ادلكاف سلنوؽ ك انفجر لكي يأخذ حريتو ،يقوؿ الشاعر:
فتطايرت ركحي..ك زغردت الدىن..
2

ك تنفس األكراس..ك انتصب الدـ

لقد ٛتل العنواف السابق ٚتالية كذلك الحتوائو على صورة شعرية متميزة كذلك بتجسيد
ادلكافْ ،تيث جعل الشاعر من ىذا ادلكاف إنسانا يتنفس ك يستنشق اذلواء ،فكيف دلكاف أف
يتنفس؟ إال أف الشاعر جعل من العنواف مفتوح الدالالت كترؾ مهمة القارئ ىي فك ىذه
الشفرات ،فالتنفس عبلمة على احلياة ،ككأنو أراد القوؿ كأخَتا بات األكراس على قيد احلياة بعد
استعمار طويل ادلدل.

1عز الدين ميهويب :يف البدء..كاف أكراس ،ط ،1دار الشهاب للطباعة كالنشر ،اجلزائر  ،1985ص.8
2عز الدين ميهويب  ،ادلصدر السابق ،ص .21
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إضافة إذل العنواف "قصائد سقطت من عاشق لألرض و األوراس" الذم جاء مرتبطا بداللة
النص ارتباطا كثيقا  ،فهو يدؿ على أف الشاعر مولع باألكراس إذل درجة أنو نظم قصائد ألجلها ،
لكي يعرب عن مدل عشقو ك اعتزازه هبذا ادلكاف  ،ك القصيدة عكست ىذه الداللة  ،يقوؿ:
إين اعتصرت مواجعي
أكراس يا لغة الزماف!..

ك كتبت ملحمة الثرل
ك يا فما ..متفجرا

يف البدء..كنت قصيديت ..ك البدء  ..فيك ٕتذرا

1

كما كظف الشاعر عنوانا ملفتا لبلنتباه  ،ىذا ما غلعل القارئ يف حَتة من أمره  ،ك ىو
عنواف "وطن تائو" ْتيث يذكب القارئ مع ىذا النص ادلوازم ك غلعلو يتساءؿ عن ىذا التيو،
يقوؿ:
كطن يفتش عن كطن...
بُت ادلتارس...
ك اجملالس...
2

ك الدمار...

عنواف ضم صورة يف طياتو؛ فصفة التيو يتسم هبا البشر ،إال أف الشاعر ألصق ىذه السمة
على الوطن فجعلو تائها ،صورة جسدت ادلكاف ،فعربت عن دالالت كثَتة أبرزىا؛ التعبَت عن

1

ادلصدر نفسو  ،ص.13

2ادلصدر السابق ،ص_.95ادلصدر نفسو  ،ص.169
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حالة الوطن ادلزرية ،ألف التيو عبلمة على البلإستقرار ،كطن معذب ،كطن يتيم...كغَتىا من
الدالالت.
كما عرب عنواف " مرثية أولى للقدس"عن مضموف القصيدة  ،فهو يدؿ على أف الشاعر قاـ
برثاء القدس ك أناسها ،ػ يقوؿ :
أمدينيت..خلي البكاء ىياـ!

ألصوغ من شعر احلياة خياـ!

1

إف عز الدين ميهويب كيف توظيفو للمكاف يف عناكين الديواف ،دل يقتصر على ادلكاف الوطٍت ،بل
ٕتاكز ذلك إذل ادلكاف العريب كالقدس مثبل كاليت تكررت يف أكثر من قصيدة ،كىذا دليل على
حب الشاعر ذلذا ادلكاف ،كالذم تركت معاناتو_القدس_ أثرا على الشاعر فوظفها كرمز للصمود،
للكفاح.
يتضح من خبلؿ ما سبق أف العنواف عرب بشكل كبَت عن مدلوؿ القصيدة  " ،فالعنواف ليس
زائدة لغوية للعمل  ،ك إظلا ىو عنصر من عناصره  ،انتزع من سياقو ليحيل إذل العمل كلو" ، 2إذ
ؽلنح العنواف إضاءة على النص  ،فهو "مفتاح من أىم مفاتيحو داللة ك كظيفة " 3ىذا ما ػليل
إذل العبلقة بُت العنواف ك النص  ،فهي تشبو العبلقة بُت اجلسد ك الركح ال ؽلكن الفصل بينهما .
إف الداللة تنطلق من العنواف لكي تتموقع يف النص ْ ،تيث يتوسع العنواف أك يتمدد داخل
النص لينطق بادلزيد عن ادلسكوت عنو ، 4أم أف داللة العنواف ترتبط بداللة النص  ،ك ىذه

1ادلصدر نفسو ،ص.30
2زلمد فكرم اجلزار ،العنواف ك سيميوطيقا اإلتصاؿ األديب  ،مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،1998 ،ص.35
3خليل موسى ،بنية القصيدة العربية ادلعاصرة  ،منشورات اٖتاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،2003ص.64
 4ينظر :حافظ مغريب  ،عتبات النص ك ادلسكوت عنو يف قراءة النص الشعرم  ،رللة قراءات  ،عدد  ، 2011جامعة بسكرة ،
ص.04
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الداللة تبدأ من العنواف لتمتد إذل لب النص  ،ىذا ما غلعل القارئ يتأمل ىذا االنزياح الذم
يتسلسل من العنواف إذل النص.
إف احلديث عن ٚتالية النص الشعرم ىو حديث كذلك عن ٚتالية العنواف  ،فاالىتماـ الكبَت
الذم حظي بو العنواف يف الشعر ادلعاصر  ،جعل منو نصا ثانيا موازيا للقصيدة  ،فأصبح بإمكاننا
أف نتحدث عن شعرية العناكين كما نتحدث عن شعرية ادلضامُت ، 1إذ ؽلكن التطرؽ إذل العناصر
اجلمالية ادلوجودة يف العنواف ك اليت هبا اكتسب صفة الشعرية  ،فالشاعر ال يبدع فقط يف نصو
الشعرم ك إظلا يتفنن كذلك يف صياغة العناكين  ،ألف ىذه األخَتة تتمتع بأكلوية التلقي _مثلما
أشرنا _ فهو اللوحة اجلمالية األكذل اليت تصادؼ القارئ ،كعنواف" رحيل القمر الحزين" الذم
يضم مفارقة ،فمن ادلعركؼ أف القمر يبعث بالتفاؤؿ ك ىو يضيء يف الظبلـ  ،ك ٔتجرد رؤيتو
ينشرح الصدر دلا فيو من ضياء ك هباء ،ك لكن الشاعر ألصق فيو صفة احلزف حيث قاؿ أف القمر
حزين  ،ك ىذه مفارقة ذلا أبعاد داللية ٚتة  ،ألف احلزف مرتبط بالسواد ك التشاؤـ فكيف لقمر أف
يكوف حزينا ك يبعث احلزف دلن يراه؟
يتسم العنواف باجلمالية  ،ك ذلك ألنو شلزكج بالبنية اللغوية  ،التصويرية ( اخلياؿ)  ،ك ىي مهارة
فنية يوظفها الشاعر قصد ٖتقيق اجلمالية يف قصائده انطبلقا من ىذا العنواف  ،ألنو " الفتة داللية
ذات طاقات مكتنزة ك مدخل أكرل البد منو لقراءة النص ". 2
ْتكم أف الشعرية العربية ادلعاصرة ٖتولت من شعرية ادلقركء إذل شعرية ادلرئي  ،فقد ٕتاكزت
النص ك أعماقو إذل ما يسمى بالنص ادلوازم

3

 ،إذ أصبح العنواف من أىم العناصر اليت ٖتقق

اجلمالية يف النص الشعرم  ،ك الشاعر عز الدين ميهوبي دل يقف موقف ادلتفرج على ىذا التطور
1بنظرٓ :تولة بدر الدين ،عتبات النص األديب :مقاربة سيميائية  ،العدد ،103/114جامعة ادللك سعود  ،السعودية ،2013
ص .110
 2عبد القادر رحيم  ،العنواف يف النص اإلبداعي أعليتو ك أنواعو  ،رللة كلية اآلداب ك العلوـ اإلنسانية ك اإلجتماعية  ،العدد ،2
قسم اآلداب العريب  ،جامعة زلمد خيضر  ،بسكرة  ،2008ص.09
 3ينظر :ركفية بوغنوط  ،شعرية النصوص ادلوازية  ،كلية اآلداب ك اللغات  ،جامعة منتورم  ،قسنطينة  ،2007ص.07
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احلاصل على مستول العمل اإلبداعي ْ ،تيث جلأ إذل توظيف عناكين يف نصوصو الشعرية ك اليت
جاءت حاملة على قدر كافر من الشعرية  ،فمعظمها عناكين انزياحية اختزنت الكثَت من الشعرية
 ،كمثاؿ ذلك :
_ رحيل القمر احلزين
_كطٍت القدس على جفٍت تنمو
_قراءة ثانية للفنجاف ادلقلوب
_ فواصل جرػلة
_ فارس حللم ادلدينة.
لقد اتسمت العناكين السابقة بشعرية عالية  ،كوهنا انزاحت عن لغة استخدامها ادلألوؼ ،
لتدخل هبا إذل مستول ٗتييلي آخر أكسبها ٚتالية ك ركنقا  ،كعلى ىذا "فالعنواف ليس رلرد اسم
يدؿ على العمل األديب  ،ك إظلا مدخل إذل عمارة النص ك إضاءة دلمراتو ادلتشابكة". 1

إف عملية العنونة اليت يقوـ هبا الشاعر ليست باذلينة  ،ألف العنواف ضمنيا مرتبط بالنص ك ال
ينفصل عنو  ،كعلى ىذا " فالعتبات النصية أصبحت ذلا شعرية خاصة ال تنفصل عن شعرية ادلنت
 ،فادلصاحبات النصية ال ٖتيل فقط إذل العنصر األساسي للعمل  ،بل تضفي على النص بعدا
ٚتاليا".2

 1سعيدة تومي  ،العتبات النصية يف الًتاث النقدم العريب  ،كلية اللغات ك األدب العريب  ،جامعة أكلي زلند أكحلاج  ،البويرة
 ،2009/2008ص.50
2سليمة لوكاـ  ،شعرية النص عند "جَتار جينات " من األطراس إذل العتبات  ،التواصل  ،العدد  ، 23ادلركز اجلامعي  ،سوؽ
أىراس  ، 2009ص .46
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لقد اىتمت الدراسات احلديثة ك ادلعاصرة بدراسة ىذه العتبة النصية  ،ألهنا أصبحت عنصرا
من عناصر العمل األديب اليت ال ؽلكن ٕتاىلها  ،فجاءت"عملية االىتماـ بشعرية العنونة ك اعتربت
من أبرز األمور البنائية يف الشعرية اجلديدة دلا تنطوم عليو من أعلية سيميائية ".1
ب/أحمد حمدي:
لقد عمد الشاعر اجلزائرم ادلعاصر إذل كضع عناكين شعرية ترتبط بشعرية النص  ،فإذا تأملنا

الدكاكين التالية للشاعر اجلزائرم أحمد حمدي "انفجارات  ،أشهد أنني رأيت  ،قائمة
المغضوب عليهم و تحرير ما ال يحرر " ،نلمس فيها تلك الصبغة الفنية  ،فكل عنواف من تلك
العناكين تربز فيها ٚتالية من ٚتاليات النص الشعرم ادلعاصر  ،ففي ديواف "انفجارات" داللة على
أف الشاعر عقد العزـ على البوح بكل ما فيو من أحاسيس ك مشاعر  ،إذ أنو كاف يعيش ك ىو
حابس أنفاسو ،كسط تيو ك تكتم فضيعُت  ،إال أنو قرر أف تكوف تلك االعًتافات اليت سيبوح هبا
ٔتثابة انفجارات ترٚتت يف قالب شعرم فٍت  ،ك هبذا أخرجها من العمق ك الغموض إذل اجلمالية ،
ك ىذا ما ترٚتتو العناكين الفرعية للديواف منها  :حارة األشواؽ  ،أغنية  ،غزؿ  ،مشكلة  ،سلة
دخاف  ،احلزينة  ،يف مقلتيك  ،كتابة على اجلدراف  ،زىرة اليامسُت ك غَتىا من العناكين الفرعية
األخرل  ،إذ ٖتمل دالالت نفسية ٚتة  ،عربت عن خلجات الشاعر .
كما نلمس أف ديواف " أشهد أنٍت رأيت " ػلمل عنوانا مفتوحا  ،إذ غلعل القارئ متلهفا
إلدراؾ زلتول القصيدة  ،ألف العنواف اكتنفو الغموض  ،فماذا رأل الشاعر ؟ سؤاؿ يتبادر إذل
ذىن كل متلقي  ،ك ىذ ا الغموض مسة حداثية يف القصيدة ادلعاصرة  ،فالشاعر يف ديوانو ىذا يعرب
عن معاناة االنساف بصفة عامة  ،من ظلم ك قهر  ،ىذا ما تؤكده العناكين الفرعية للديواف :
_ كطن يتأدل من رأسو.
_جثة.

1رزيقة بوشلقية  ،التشكيل الفٍت يف الشعر النسائي اجلزائرم ادلعاصر ،ط ، 1دار ميم للنشر  ،اجلزائر  ، 2015ص.56
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_كل شيء ملعب للبيع.
_األطفاؿ ك احلجارة.
_عصابة .
_عذبٍت...
إف شعرية العنونة يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر ال تقتصر فقط كوف الشاعر أقحم االنزياح ،اللغة،
الصورة يف ىذا النص ادلوازم  ،ك إظلا كذلك يف تشكيلو للمفارقة يف العنواف  ،إذ تعد ىذه األخَتة
من أىم مسات الشعر ادلعاصر كقصيدة "ىواء خانق" من ديواف " تحرير ما ال يحرر"  ،عنواف
مثَت لبلنتباه باعتبار أف اذلواء ىو احلياة  ،التنفس  ،الراحة  ،ك لكن الشاعر جعل من ىذا اذلواء
ادلنعش خانقا لصاحبو  ،فهو ػلمل أبعادا ٚتة ك دالالت سلتلفة  ،قد يدؿ على أف اإلنساف
بالرغم من كجوده يف أرضو كسط أحبتو إال أنو يشعر بالوحدة ك الغربة يف قرارة نفسو.
إف عنواف "ثلج على الصحراء "من ديواف "أشهد أنني رأيت " ألحمد حمدي  ،ػلمل
مفارقة عميقة  ،فالشاعر يف ىذه القصيدة يتساءؿ عن حاؿ الدنيا ك ما آؿ إليو ىذا اإلنساف
الضعيف من معاناة  ،إذ فقدت األشياء قيمتها ك لذهتا فتحولت ىذه احلياة إذل تناقضات ك
مفارقات  ،ك العنواف عرب عن ىذه الفكرة اجلوىرية اليت طرحها الشاعر  ،ففي يوـ ما قد نستيقظ
ك صلد الثلج البارد يف الصحارم احلارة.
إضافة إذل قصيدة" "الحب و الموت " من ديواف " قائمة المغضوب عليهم "  ،ػلمل
العنواف مفارقة عجيبة بُت داللتُت سلتلفتُت ٘تاما  ،فاحلب ىو احلياة  ،الفرح  ،التفاؤؿ  ،األحبلـ /
أما ادلوت فهو النهاية احلتمية لكل تلك العناصر الدنيوية .
فمن مسات العنونة يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر إقحاـ الشاعر للمفارقة  ،ك ذلك نتيجة
التناقضات اليت أصبح يعيشها يف عصره  ،ك االضطرابات النفسية إرل تتولد لدل الشاعر نتيجة
ذلك ،فادلفارقة ال توظف عبثا  ،كإظلا ذلا دالالت ك كظائف يف النص الشعرم فهي تعرب عن رؤيا
الشاعر ك ٕتاربو يف احلياة  ،ك الشاعر يف درلو ادلفارقة يف العنواف أراد أف يضع ٚتلة من العناصر يف
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كاجهة القصيدة ك مدخلها  ،ك من بُت تلك العناصر  :صدمة القارئ  ،الغموض  ،الرؤيا  ،إرغاـ
القارئ على الغوص يف لب القصيدة لفك شفرات ادلفارقة  ،ك اجلمالية .
كما صلد مسة بارزة من مسات العنونة يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر ك ىي توظيف النص الغائب
_ التناص _ يف العنواف  ،إذ عمد الشاعر إذل استذكار نص غائب يف ىذه العتبة النصية فبمجرد
قراءة العنواف يتساءؿ القارئ  ،ما عبلقة توظيف ىذا التناص يف العنواف ؟
إذا نظرنا إذل الشعر اجلزائرم ادلعاصر من ىذه الزاكية  ،صلد األمثلة يف ذلك كثَتة  ،ففي ديواف
"انفجارات " ألٛتد ٛتدم صلد قصيدة ٖتمل عنواف " ىاملت خارج المسرح"  ،ػليلنا ىذا
النص ادلوازم إذل مسرحية "ىاملت "لشكسبير  ،إذ ربط الشاعر ىذه ادلسرحية اليت تتضمن الرغبة
يف االنتقاـ ك ْتث الفىت _ىاملت_ عن قاتل أبيو  ،ك ما يشعر بو من أدل  ،صدمة ك غَتىا ،
ربط كل ذلك باحلياة اليت يعيشها اإلنساف ادلعاصر الذم يقتل دكف سبب ك الرغبة يف االنتقاـ من
أخيو .
إضافة إذل قصيدة " كاف غريبا على الخليج " لنفس الشاعر ك اليت أىداىا إذل ركح الشاعر
"بدر شاكر السياب " ،فالقصيدة بعنواهنا ك متنها متداخلة مع قصيدة السياب" غريب على
اخلليج" ،إال أف أٛتد ٛتدم أدخل (كاف) على عنوانو ،ك إىداء الشاعر ىذه القصيدة للسياب
يدؿ على التقدير كاالحًتاـ ،ككأنو أراد أف يهديو شعرا يشبو شعره بعتباتو ادلختلفة.
يقوؿ أٛتد ٛتدم يف بعض أبيات قصيدة" كاف غريبا على اخلليج":
 ..كحيدا؛
جبت أعماؽ اخلليج،
ك موجة األحزاف
تلطم زكرؽ النسياف..
ٕترفو الرياح،
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إذل خليج الشك،
1

ك الغربة.

يتجلى التداخل النصي بشكل كاضح بُت القصيدتُت ،انطبلقا من العنواف كصوال إذل ادلنت،
كعلى ىذا فإف عملية العنونة يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر عملية تقنية فنية  ،باعتبار أف العنواف نص
موازم للقصيدة توازم ٚتاليتو ٚتالية النص الشعرم ،ك مثلما يبدع الشاعر يف القصيدة بعناصر
ٚتالية متعددة ،فهو كذلك يبدع يف عتبة العنواف بنفس العناصر كالفارقة ،التناص ك الصورة كغَتىا
من البٌت اجلمالية.

1أٛتد ٛتدم :األعماؿ الشعرية غَت الكاملة ،عاصمة الثقافة العربية ،اجلزائر ،2007ص.57

