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 من عتبة التسمية إلى فضاء المتن الشعري سيميائية العنونة
 ـ قراءة في أعمال عمي عقمة عرسان الشعرية

 عمي صميبي مجيد د.
 واالقتصاد كمية اإلدارة /الجامعة المستنصرية

يعد التحميؿ الذي يتّجو نحو سيميائية العنونة في الدرس النقدي الحديث مف ابرز القضايا التي أفرزتيا المنيجيات  
الحديثة ))كونو ظاىرة فنية وثقافية تتوفر عمى ثراء بنيوي بما يثيره مف اشكاالت وقضايا جمالية ووظيفية لفتت انتباه النقاد 

لما تتمتع بو تسمية العنونة مف حضور ، (1)(ىو عمـ النترولوجيا، ضعوا لو عممًا خاصًا مستقلً والمنظريف إلى حد أف و 
وربما يكوف الفف الشعري مف أكثر الفنوف استجابة ، سيميائي ميـ يمكف بوساطتو تسييؿ ميمة القراءة في ولوج المتف األدبي

العنواف ىي عتبة إشارية تناسب طبيعة الطاقة العلمية التي وذلؾ ألف عتبة ، لتوظيؼ الطاقة السيميائية في عتبة العنواف
 .يختزنيا الشعر

فيو ، (2)أو نصًا أو عمًل فنيًا((، أقؿ مف الجممة، فمو عدنا إلى المعنى االصطلحي لمعنونة نجد انو ))مقطع لغوي 
لتي تشغميا بنية العنواف إالَّ إّنيا وعمى الرغـ مف صغر المساحة الكتابية ا، مكوف مف مقطع لغوي ال يتجاوز الجممة عادة

ضاءة زواياه المعتمة فيو ))يمثؿ ثريا ، تحمؿ الكثير مف اإلشارات التي نستطيع مف خلليا فتح الكثير مف مغاليؽ النص وا 
وتكشؼ عف مخزونو الداللي العميؽ الذي ال يمكف أف يظير بسيولة إال ، (3)((ىائمة تضيء مسار الحدث الشعري

 .ؿ أخرى كقراءة العتباتباستخداـ سب
إذ لـ يأخذ العنواف اىتمامًا ، وعمى الرغـ مف أىمية بنية العنواف إالَّ إنيا عانت إىمااًل طويًل مف قبؿ النقاد القدامى 

التي عدىا النقاد مف ، والصورة والوزف والقافية(( وغيرىا مف الموضوعات، نقديًا مثؿ الموضوعات األخرى كػ ))المغة الشعرية
وذلؾ ألف عنواف القصيدة لـ يكف يشكؿ جزءًا ، مور األساسية التي يجب عمى الناقد أف يتناوليا في نقد أي نص شعرياأل

فالكثير مف عناويف قصائدىـ تؤخذ مف الموضوع الذي نظـ فيو الشاعر قصيدتو أو الحادث الذي ، ميمًا مف نظـ القصيدة
 .قيمت فيو القصيدة

يثة فقد أولت اىتمامًا واسعًا لبنية العنواف لما ليا مف قيمة داللية تستطيع أف تكشؼ عف أما الدراسات النقدية الحد 
بؿ ىو نص ، فضًل عف اعتبارىا أوؿ مثير أسموبي تصطدـ بو عيف المتمقي في قراءة أي نص إبداعي، (4)النص برمتو

عمى النحو ، (5)يشبو الجسد ورأسو العنوافصغير ييدؼ إلى تحقيؽ وظائؼ تشكيمية وجمالية وداللية تعد مدخًل لنص كبير 
 .الذي تتشكؿ بنية النص العاـ تشكًل صحيحاً 

فيو في الحالة األولى يكّوف مع النص ، ضمف السياؽ الشعري وخارجو، ويمكف النظر إلى العنواف مف زاويتيف 
ًل عنو ومتفوقًا لسياؽ فيكوف مستقأما في خارج ا، ويمتمؾ وظيفة مرادفة لمتأويؿ، الشعري وحدة عمى المستوى السيميائي

الوظيفة االشيارية ، الوظيفة الجمالية، فضًل عف وظائؼ العنواف الثلثة وىي ))الوظيفة التفسيرية، (6)عميو سيميائياً 
 .التي تجعؿ مف عتبة العنواف عتبة أصيمة بالغة األىمية (7)االغرائية((

تبقى أي دراسة نقدية لمنص ))و إذ أصبح موازيًا لمنص، وافومف ىنا ندرؾ مدى األىمية التي يتمتع بيا العن 
وتنظر إليو بوصفو كيانًا نصيًا ، (8)((اإلبداعي ناقصة مف دوف معاينة لمعنواف والنظر إليو بجدية توازي النظر إلى النص

طموب أو المرسـو في ذىف قراءة العنواف ىو إنتاج الداللة لتؤدي حتمًا إلى التشخيص الم)إذ أف )، موازيًا ال يمكف تجاوزه
وربط ىذه النتائج بالمتف ، (9)((المتمقي بؿ في تأويمو وفي نموه وتعدد قراءاتو باكتشاؼ الدالالت المخبوءة في نسيج العنواف

 .النصي بحيث تتكامؿ الرؤية إلى النص عموماً 
حساسو الفني بمغة العنونة  ))اختيار ىذا العنواف أو  إذ إفّ  ،إف العنواف لو وظيفة تكشؼ عف وعي الشاعر وثقافتو وا 

بؿ ىو يخضع لممنطؽ ، وعميو فإف اختيار العنواف ال يكوف عادة شيئًا اعتباطياً ، (10)وفنًا وموضوعًا((، ذاؾ لو داللتو فكراً 
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إشارة  فيو ليس عبارة لغوية منقطعة أو، ليصبح موازيًا لبنية النص وما تحممو مف طاقة ىائمة، الداللي والجمالي والسيميائي
ال يمكف إغفالو إذا ما أردنا التوسع في فخـ النص الشعري ، (11)بؿ ىو دائما مفتاح تأويمي لفؾ مغاليؽ النص، مكتفية بذاتيا
 .بكؿ طبقاتو

فضًل عف ، والمعّرؼ والمّنكر، والجممة، فتجد العنواف المفرد، لذا تتعدد العنوانات بحسب ما يقتضيو النص األدبي 
وغيرىا مف العناويف التي تكوف عادًة محممة بالكثير مف الطاقات السيميائية التي تضيء الكثير مف ، العنواف المفارؽ

وىي في الوقت ذاتو مكممة لمنص األدبي ، فضًل عف إعطاء المتمقي أكبر فرصة لمتأويؿ، مسارات النص الغامضة
 .ومستكممة لطاقتو السيميائية الكثيفة الداّلة والموحية

، وتراتيؿ الغربة، لعمي عقمة عرساف التي ضمتيا مجموعاتو الثلث ))شاطئ الغربة، (12)ماؿ الشعريةوتعكس األع 
.. )القدس(.(( اىتمامًا واضحًا بقضية العنونة وستراتيجياتيا. وسنعمد في ىذه القراءة إلى تحميؿ المنظومات .واور سالـ

ووظائؼ ، سيميائية بيف عتبات العنوانات وأفضية المتوف الشعريةالعنوانية ليذه المجموعات لقياس طبيعة وكيفية العلئؽ ال
 .العنونة وسياقاتيا وآفاؽ رؤيتيا

 : في مجموعة )شاطئ الغربة( يأتي عنواف قصيدتو )ال شيء( وكأنو جزُء ال يتجزأ مف المتف الشعري فييا  
 ال شيء في الفنجاف يا ربي
 ال ورد ال ريحاف في دربي

 (13)     ال شيء ؟
ييبط العنواف )ال شيء( إلى المتف الشعري ىبوطًا حضوريًا يتردد عمى شكؿ الزمة شعرية منذ مقطعو األوؿ وفي  إذ

 .ليؤكد حالة نفي الوجود واستحضار الغياب ليكوف الحالة الشعرية المركزية داخؿ الفضاء الشعري، المقاطع اللحقة
، ء ببناء مقطعي بتسعة مقاطع استنادًا إلى عتبة العنوافقصيدة )مف ليالي الرصيؼ( المؤلفة مف تسعة مقاطع تجي 

نسانالتي تتسـ بالجزئية وتحيؿ عمى فاصؿ زمني محدد لو مناخ شعوري و  ذا ما قرأنا المقطع األوؿ مف المتف ، ي خاصا  وا 
ؽ التجربة وىو يرسـ صوره في سياؽ تأممي يستعيد بعم، ينسانالشعري ألدركنا فورًا حساسية ىذا المناخ الشعوري واإل

 : الشعرية العاطفية المشحونة بالخوؼ مف الزمف 
 النار تميث في شفاه الموقد

 أعطييا يدي، غذي أوار النار
 أنا إف حييت مكمـو اليوى

 أحيا بذكرى األمس خوفًا مف غدي
 السحب تيرب يا رفيقي مف غدي

 (14)أيف األمف يا صبح الغد ؟!، ىييات
وفي حوارىا مع اآلخر المتماىي معيا ترتقي العلقة بالمعطى الشعري ، لزماف والمكاففػ)األنا( الشاعرة في علقتيا با

وتقارب مقاربة سيميائية بيف علمة الفضاء الشعري في المتف وعلمة العتبة الداللية في ، في المتف إلى حاضنة العنواف
واأللـ يضع ىذه الميالي الصيفية في موضع فعمى الرغـ مف رومانسية العنونة في القصيدة إال أف حّس الخوؼ ، العنواف

 .الشكوى وعدـ االطمئناف لممستقبؿ
 .وينحو عنواف قصيدة )اللجئ وكثباف الرمؿ( بصيغتو التعاطفية بيف أجزائو نحوًا سرديًا في تعبيريتو الحكائية 

 : واف محاكاة سردية واضحة إذ تتألؼ مف سبعة مقاطع يحاكي مقطعيا الثاني خاصية بنية العن، فالقصيدة مقطعية أيضاً 
 أشرعت خيامي في الصحرا

 وأنا بالرمؿ أنا أخبر
 الرمؿ يعب النار إذا
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 ضاقت بالنار حشا الشمس
 والرمؿ يميت القمب إذا
 ضنت بالبرد حشا النفس

 الرمؿ يفور، والرمؿ يثور
 ...وأنا بالرمؿ أنا أخبر

 . تطفي األعيف.وريح الصحرا
 وأنا بالرمؿ أنا أدفف

 عمى رممي يسكفمف جاء 
 (15). أنا أخبر.فأنا بالرمؿ

، عشر مرات (إذ تكررت )أنا، الفاعؿ السردي المتمثؿ باألنا الشاعرة يشتغؿ في ضغطو الواضح عمى محور األنوية
ويحيؿ الػ )أنا( عمى الجزء األوؿ مف العنواف )اللجئ( ، وىو يقود الفعاليات الشعرية بمنطؽ سردي يتلءـ مع بنية العنواف

في نوع مف الملءمة السردية ، في الوقت الذي يحيؿ حركة السرد عمى الجزء الثاني بطابعو المكاني الخاص )كثباف الرمؿ(
 .النصي الداللية التي تربط بيف العنونة والمتف

بالنوع  وتصرح، أما قصيدة )رسالة إلى أبي( فتقدـ عتبة العنواف بنية تقميدية تزاوج بيف عتبة العنواف وعتبة اإلىداء
لذا فإف العتبة العنوانية ىنا سرعاف ما تنفتح انفتاحًا يكاد يكوف مطمقًا عمى فضاء ، الكتابي )رسالة( ولكف بإطاره الشعري

 : مف أجؿ أف تباشر الػ )رسالة( افتتاح مشروعيا اإلرسالي نحو منطقة المرسؿ إليو )األب( ، المتف
 ..أبي

 والوجود غيـو ولمح صور
 .. مطر.وسيؿوفي القمب سيؿ 

 ذكرت شفاه الحناف وقمبو حب
 ذكرت عبارة أب

 (16)ذكرتؾ بيف زحاـ الصور
بما ، حيث يفّعؿ المرسؿ/الشاعر آلية الذاكرة السترجاع صورة عاطفية أليفة تظير شخصية األب في علقتو باالبف 

 .ف صعيد وأكثر مف مستوىيحقؽ انسجامًا تشكيميًا واضحًا بيف عتبة العنواف وفضاء المتف الشعري عمى أكثر م
وكما ىو واضح في قصائد أىميا )يا حبيبة / المساء ، وتشتغؿ القصائد األخرى في ىذه المجموعة في اإلطار ذاتو 

/ ذكريات / جوى / في بحر الفراغ / فارغًا أصبحت / جيمي أنا / صرخة الحياة / أمؿ الفلح /  ثأرالحزيف / السوسف الثر 
ملح / عودة / أغنية العيد / يا رفيقي وصديقي / يا صديقي / الحرية غاية / بيروت يا مقاتمة / زاد يا شاـ أنت الفخر / األ

إذ يتبيف مف خلؿ الفحص الظاىري لعنواناتيا ، الحب / قنديؿ القمب / شكوى اليـ / مواسـ الرعب / بيف الحمـ والكابوس(
مف دوف ، تجابة لمموضوع المتجسد في العمؽ الشعري لممتفمقدار العفوية فييا بحيث تنشغؿ بالدرجة األساس في االس

الحاجة إلى االفتعاؿ في وضع عنوانات براقة قد ال تتلءـ أحيانًا مع المحتوى الشعري وتبعد القصيدة عمومًا عف قضيتيا 
 .لذا سعى الشاعر إلى تحقيؽ أعمى مستوى مف االستجابة بيف العنواف والمتف، األساس
بعد أف ينتقؿ الفضاء ، نات قصائد المجموعة الثانية )تراتيؿ الغربة( في السياؽ التشكيمي ذاتووتكاد تسير عنوا 

وما يترتب ، الشعري العاـ مف حساسية المكاف في )شاطئ الغربة( إلى حساسية العناء بأنموذجو الشعبي في )تراتيؿ الغربة(
 .تسرب مف العنواف إلى المتفعمى ذلؾ مف تغيير في ستراتيجية الداؿ ومغزاه الداللي الذي ي

ففي القصيدة الموسومة باسـ المجموعة ذاتيا )تراتيؿ الغربة( يستجيب المتف استجابة واضحة لداللية الغنائي في  
 : فمو أخذنا المقطع األوؿ مف القصيدة ألدركنا حجـ الحركية واإليقاعية الغنائية فيو ، عتبة العنواف
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 ،يزحؼ صمت الغربة
 ،األحشاء ينشر جذرًا في

 ويرشؼ كؿ رصيد الماء
 ويزفر فحمًا في األرجاء

 .ويزحؼ
 يرـو بوابات النور بسخط العتمة

 يشمع عيف القمب بفحمة
 ويحرؽ طوؼ الرحمة، يغرؽ طوؼ الحب

 يطبع ختـ اليأس
 مؿء فضاء النفس
 يخنؽ ذكرى األمس

 وبوح اليمس ببشرى الشمس
 ...ويزحؼ

 (17)يزحؼ... يزحؼ
الضاغطة بحركيتيا الغنائية اللفتة )يزحؼ / ينشر/ يرشؼ / يزفر / يزحؼ / يرـو /يشمع /  فالمنظومة الفعمية 

والتنوع التقفوي بايقاعيتو الغنائية المتنوعة في )األحشاء ػ الماء ػ األرجاء / ، يحرؽ/ يطبع/ يخفؽ/ يزحؼ/ يزحؼ / يزحؼ(
تصب كميا في حقؿ االستجابة ، عف المناخ الداللي العاـ فضلً ، العتمة ػ فحمة ػ رحمة / اليأس ػ النفس ػ األمس ػ الشمس(

وىي التي تؤسس لعممية الربط الداللي بيف عتبة العنواف والمتف النصي في إنتاج ، لمفردتي بنية العنواف )تراتيؿ / الغربة(
 .المعنى الشعري المطموب

اد السيميائية المتعددة لمعنواف في مستويات وتنوع القصيدة في مقاطعيا كافة ػ وىي طويمة نسبيًا ػ يضفي عمى األبع 
   .التي تعود دالليًا عمى فضاء القصيدة العاـ، صوتية وبلغية وداللية وجمالية متنوعة الكثير مف القيمة الفنية والتشكيمية

 قصيدة )شاحب الوجو( تمتقط في عتبة عنوانيا صورة فوتوغرافية ذات بعد نفسي واضح لحاالت محددة مف حاالت 
 .وتختزف دالليًا معنى معينًا يتوجب إظياره في مناطؽ المتف الشعري وزواياه وخباياه، الوجو

يباشر المتف الشعري بمقاطعو المتعددة باستيفاء الشرط التشكيمي والداللي لعتبة العنواف مف خلؿ استظيار صورة  
 .وحي لحامؿ الوجو في صورة القصيدةومف ثـ في كامؿ الكياف الجسدي والنفسي والر ، الشحوب في الوجو أوالً 

فالمقطع األوؿ مف المتف الشعري مثًل يذىب إلى نوع مف التحميؿ التاريخي السيرذاتي لدراما الوجو الشاحب بالصورة  
 : اآلتية 

 . حزيف.شاحب الوجو تخطاني
 ناثرًا ورد الدنا فوؽ الجبيف

 بعد أف كاف بموف الورد ممزوجًا برّيا الياسميف
 وتلويف حنيف، مف جماؿ فيو لوف

 وصبا يذوي عمى رجع األنيف
 (18)وعمى كتؼ لو نامت تباريح السنيف

..( تحكي قصة ىذا .../ كاف بموف الورد / صبا يذوي.فالوحدة التصويرية المتنوعة )شاحب الوجو / حزيف / ناثراً  
وتعّرفو في الوقت نفسو عمى ، رية مف جيةوتحقؽ لمرائي معاينة بصرية آنية لمحاؿ الشع، الوجو الذي انتيى إلى الشحوب

  .ذاكرة ىذا الوجو وتأريخو ومخزونو المعنوي والداللي عمى المستويات كافة
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 –بمعنى أف المتف الشعري عمى ىذا النحو ينيض بميمة تفسيرية تحميمية وكشفية لعتبة العنواف بصورة محورية  
 .وتغذي في كؿ مقطع طبقة جديدة مف طبقات المعنى الشعري ،درامية تضاعؼ معرفتيا ومعموماتيا مف مقطع إلى آخر

وسرعاف ما يستجيب ، ويأخذ عنواف قصيدة ))الميؿ طريد النيار(( بعدًا فمسفيًا يسعى إلى سرد قصة الوجود البشري 
 : اآلتي  فضاء المتف الشعري ليذه الرؤيا الشعرية المنبثقة مف ثريا العنواف ليصور ويحاور ويفمسؼ شعريًا عمى النحو

 ،قؿ إف الميؿ يغشي األرض
 ،يمّؼ النفس

 ،يدؽ حروؼ الرعب بنبض القمب
 وينثر فحمًا في األحداؽ

 .ويرعؼ ظممة
 ويندؼ ظمماً ، إف الميؿ يذيب الممح بدـ الجرح
 ،ينّمي الغـّ ، إف الميؿ يسوؽ جيوش الّيـ

 ويقطر ّسماً ، ويطفئ شمع الروح
 ،إف الميؿ جحافؿ نمٍؿ تسعى مؿء النوـِ 

 . فضاء الحمـ.وتغمُر درب الحمـ
 ،تكّثؼ غيمًا فوؽ اليـو

 ،وتصبغ حتى األمؿ البكر بموف النمؿ
 وتبقى الخوؼ دبيبًا يسعى في األعماؽ

 . يظؿ طميقًا في األحشاء.يشؿَّ النـو
 (19)في األفاؽ

، ذاكرتيا وحمميا يظير ىذا المقطع مف المتف الشعري روحًا شعرية فمسفية تتوغؿ في أعماؽ النفس البشرية في  
ية الممكنة لكي تتفاعؿ مع نسانوتستحث وتستفز كؿ الثنائيات اإل، خيبتيا وانتصارىا، حزنيا وفرحيا، مكانيا وزمانيا

إذ إفَّ عتبة العنواف )الميؿ طريد النيار( تنحو منحًا جدليًا ، في سيمفونية شعرية تجيب عمى أسئمة عتبة العنواف، أضدادىا
 : ىي تصويريًا ذات حركة دائرية يمكف توضيحيا بالخطاطة اآلتية ، عريةفي سيميائيتيا الش

 النيار     طريد    الميؿ
وىو ما تجسد عميقًا في المقطع الشعري السابؽ وما يتجسد عمى نحو أكثر فمسفة وحكمة شعرية في مقاطع القصيدة  
 .األخرى
ميائي ذاتو وىي ))الدـ يراؽ / أفيقوا / لنا شييد / أقوؿ وتنيج قصائد مجموعة ))تراتيؿ الميؿ(( كميا المنيج السي 

إذ تسعى كميا إلى ، ىبيني / القيظ والنفط / العرس والعيد / يا راكبًا الغماـ / أبابيؿ / يا صوت سطح الشيخ / أـ قيس((
 .إيجاد نوع مف التمثيؿ الداللي بينيا وبيف متونيا الشعرية في سياقات مختمفة

.. صباح .لثة في أعمالو الشعرية الموسومة بػ ))أور سلـ القدس(( والمؤلفة مف القصائد )أور سالـأما مجموعتو الثا 
.. .الخير/ لحـ عمى وضـ / تحيا الشاـ لنحيا / إف غيابؾ أكبر / إلى المبصريف أقوؿ الشفؽ / يا راغب قـ / قنابؿ شعب

 ، أييا الشتاء/ أعطني يدؾ( بشرية/
اإلستراتيجية الشعرية التي تنيض عمى صلبة العلقة وتوثيقيا بيف عتبة العنواف وفضاء  فتكاد ال تبتعد كثيرًا عف

عمى الرغـ مف العلمة القومية النضالية بمعناىا التاريخي الظاىرة في عنواف ، المتف الشعري في المجموعتيف السابقتيف
 .يةوالتي تعّب} عف جوىر ستراتيجي واضح في رؤية الشاعر الشعر ، المجموعة
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  : في قصيدة )يا راغب قـ( مف ىذه المجموعة يضع الشاعر بعد عتبة العنواف عتبة ثانية ىي عتبة اإلىداء ونصيا 
 ))إلى المقاومة المتبصرة في جنوب لبناف ممثمة في أحد رموزىا الشييد الشيخ راغب حرب(( 

فسر ػ كما ىو واضح ػ اسـ المنادى )يا وت، وىي عتبة جديدة تعمؿ جسرًا بيف عتبة العنواف وفضاء المتف الشعري 
إف دعوة الشييد ، بحيث تحقؽ نسيج مشترؾ بيف العتبات، راغب( الذي ىو الشييد الشيخ )راغب حرب( في عتبة اإلىداء

وتنظر إليو بوصفو حالة نموذجية ال ، راغب لمنيوض )قـ( متأتية مف المرجعية الدينية التي تبقى الشييد في دائرة األحياء
 .إذ الشيداء أحياء عند ربيـ يرزقوف كما تشير اآلية القرآنية الكريمة، مضاىاتيا بأية حالة أخرى يمكف

، يتفاعؿ المتف الشعري تفاعًل حيًا ومباشرًا مع عتبة العنواف عبر عتبة اإلىداء إلى درجة التماىي واالندماج الكامؿ 
 : الذي يحّوؿ القصيدة إلى بنية فاعمة ومتحركة إذ إّف وضعية النداء توحي بالحركة والتفاعؿ السرد شعري 

 يا راغُب قـْ 
 وليِؿ القيرِ ، وكيِؼ األسرِ ، مف بحِر الدـّ 

.. ـْ  تييَّا وق
 ،بقميٍص ُقدَّ مف النوريفِ 
 ،وسيٍؼ مف َعزـِ الحسنيفِ 
 ،وصوت نبرتو مف ُقـْ 

 ..يا راغُب ُقـْ 
 ،ثأرشييدًا يقرُع باَب ال

 ،ويفتُح دربًا لألحرارِ 
 ،ثغره باألسرارِ ويرشُؽ 

 (20)ويزرُع إقميـ التفاِح بيارَؽ ناْر 
فكأف المتف الشعري ىنا بوحداتو المتنوعة األداء والحضور والفعؿ يشّكؿ فضاًء وجد أساسًا لدعـ عتبة العنواف 

 .لشعريفضًل عمى التطابؽ الداللي بيف موحيات العنواف وفضاءات المتف ا، وتكريس مقولتيا ومسرحة حركتيا وديناميتيا
ية عميقة في شفافيتيا وعطائيا ودفقيا وحبيا لمحياة إنسانأما قصيدة )أعطني يدؾ( فتمتاز في عتبة عنوانيا بروح  

وتمتد حقوؿ المتف ، وىي تستولد دالالت ومعاني واسعة ال حد ليا تتآلؼ أكثر في نظـ صوغيا ودالالتيانساف، والفرح واإل
 : ليمتقط منيا ما جّد مف المعاني األصيمة في ىذا الميداف الشعري الذي يغوص في أفضية الطبيعة 

 ..وكؿ عاـ ونحف بخير، أعطني يدؾ
 .أعطني يدؾ

 ،والميؿ موحش، البرد شديد
 ،والظمـ ظلـ، والفجر بعيد
 ،والدرب طويؿ، والظلـ ضياع

 ..وبعض الزاد رفيؽ
 ،وطريؽ بل رفيؽ تطوؿ، يدي وحدىا ضعيفة

 ..وبؾ أنا قوىّ 
 ..قوىوأنت بي أ

 .وكؿ عاـ ونحف بخير، أعطني يدؾ
 . والطغاة قبيمة.. والظلـ ضياع.والظمـ ظلـ

 ..وال أمف مف جوع وخوؼ
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 ،العزلة تفترس الروح
 والخوؼ ينمو في األحشاء
 ،الُبغاث في أرضنا تستنسر

 وأجنحة الغرباف تغطي الماء
 .عي يتسرب الزمفإصابومف بيف 

 ،أعطني يدؾ قبؿ أف تضيع الفرصة
 (21)رب العمرويي

ية التي تحوؿ نداء عتبة العنواف )أعطني يدؾ( إلى مشروع ثورة نسانوتتواصؿ القصيدة في إطار مواصمة الحكاية اإل 
حتى تنتيي القصيدة بالضغط عمى فضاء العطاء بيف األمرية ، لبداية حياة جديدة ممؤىا السعادة والمحبة والمساواة

 : وااللتماس
 ..أعطني يدؾ

 ... لنستعيد حياة ونصنع حياة.أعطني يدؾ
 ... فما زاؿ أمامنا العمر وفينا األمؿ.أعطني يدؾ

 ..أعطني يدؾ
 (22)وكؿ عاـ ونحف بخير

فيصبح العنواف متنًا شعريًا والمتف الشعري عنوانًا في سبيؿ ، إذ تنتصر الدعوة إلى التآخي والوحدة والتفاعؿ الحر
عؿ مف األنا واآلخر صورة واحدة تصنع المستقبؿ وترسـ صورة حية وناصعة تج، الوصوؿ إلى حالة مف التوافؽ واالنسجاـ

 .نسافعمى صعيد فكرة ديمقراطية تنتصر لإل، لمتآلؼ والتعايش والتفاىـ وتقّبؿ اآلخر
وتوافقت مع ، إف عتبة العنواف في شعر الشاعر بالرغـ مف بساطتيا ورومانسيتيا إال أنيا استجابت لتجربة القصيدة 
وىو ما يجعؿ مف عتبة العنواف عتبة أصيمة تستجيب لمقتضيات عتبة العنونة ، لمتف النصي عمى أكمؿ وجوطبقات ا
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