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  :مقدمة
) هــــ1857ت (يشـــغل علـــم الســـيميائيات أو كمـــا يســـميه العـــالم السويســـري فردينانددوسوســـير

Ferdinand deseuss فهـــو علـــم يســـتمد أصـــوله ، العالمـــات فـــي المشـــهد الفكـــري المعاصـــرعلـــم
ومبادئـــه مـــن مجموعـــة كبيـــرة مـــن الحقـــول المعرفيـــة كاللســـانيات والفلســـفة والمنطـــق والتحليـــل النفســـي 

  .واالنتربولوجيا، وهذا العلم اليهتم بحقل معرفي بعينه،بل بكل مجاالت الفعل اإلنساني
العنــوان فــي الــنص الشــعري أداة لقــراءة كــل مظــاهر الســلوك  ســيميائيةن أفمــن هــذا المنطلــق 

بـــالطقوس االجتماعيـــة،  نســـان مـــروراً إلمـــن االنفعـــاالت البســـيطة التـــي تعتـــري بنـــي ا اإلنســـاني بـــدءاً 
  .يدلوجية الكبرىألباألنساقاوانتهاءً 
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 وبما أن   ر عن المحيطالذي يمارس فيه اإلنسـان عالقاتـه بغيـرهالشعر نتاج إنساني يعب، وأن 
ره عنــاوين أو غيــر مباشــر مــن خــالل تخيــ كــل مــا يشــير إليــه األديــب أوالشــاعر ســواء أكــان مباشــراً 

ومـــــا تحملـــــه لغـــــة تلـــــك القصـــــائد مــــن إشـــــارات ورمـــــوز يـــــدخل فـــــي إطـــــار علـــــم  ،وقصـــــائدهأدواوينــــه 
ما أو علم العالمات، وهذا العلم له قواعده في إنتاج المعنى من خالل تساؤالت تخص  ،السيميائيات

ينتج به اإلنسان معانيـه؛ إذن فموضـوع السـيميائية األول واألسـاس هـو المعنـى وأشـكال وجـوده، كمـا 
 هـــا الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا اســـتهالك هـــذه المعـــاني،ولكن كيـــف تتحـــدد تلـــك المعـــاني التـــي ينتجهـــا أن

تعتمـد  ،والتيـةوالتعبير عنها بعالمات لغويـة فـي بنيـة مق ،فيقوم األديب أو الشاعر برصدها ؟اإلنسان
  .االستعارة أو الترميز

ر عنـه بعالمـات ويعبـ ،ا ينتجـه غيـره مـن الشـعراءوالشاعر العربي في ليبيا لـيس اسـتثناء عمـ
تســهم فــي الكشــف عــن خصوصــية هــذا  يمكــن أنْ  ،ســيميائية لعنــاوين قصــائده التــي ينــتج بهــا معانيــه

الـنص المنــتج  حديـد طريقـة التعامــل معـه؛ ألن اللـون مـن النتـاج الفكري،كمــا ُيَمكـُن اآلخـر مــن فهـم وت
د طبيعة تعامالت اآلخر معه، من واقع فهمه ألبعاد فلسفته لمجريات ذلك الواقع من يحد الذي وحده 

  .جهة، وأبعاد رؤى صاحبه للعالم من جهة ثانية
وتسـهم فـي إنتـاج شـعريته،  ،تدخل سيميائية العنوان ضمن اآلليات التي تحكم النص األدبـي

مـن خـالل  ؛السـيما كونـه عتبـة مـن عتباتـهو وآلية من آليات التعبير عن النص الواقـع تحتـه العنـوان، 
  .تعريفه والوظائف التي يقوم بها

  :أهداف الدراسة
محاولــة التعــاطي مــع قضــايا إنتــاج المعنــى  إلــىٰ )ســيميائيةالعنوانفي الشــعر الليبــي(تهدفدراســة 

بهــا الشــاعر  شــكللعنــاوين بعــض مــا جــاء عليــه الشــعر العربــي فــي ليبيــا مــن خــالل العالمــات التــي 
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تحديـــد أو مقاربـــة هويـــة وخصوصـــية  إبـــداع هـــذه المنطقـــة، منـــه لمحاولـــة  ؛الليبـــي دواوينـــه وقصـــائده
  .وطبيعة وجهته

  :إشكالية الدراسة
راسـة مـن تسـاؤل محـوري انبثقـت عنـه تسـاؤالت فرعيـه جـاءت علـٰى النحـو تنطلق إشكالية الد

  :التالي
ي وراء عنــاوين تحمــل عالمــات ســيميائية قــد لمــاذا يلجــأ الشــاعر العربــي فــي ليبيــا إلــٰى التخفــ

  تخدع القارئ؟
  :ن السؤال الرئيسعالتساؤالت الفرعية المنبثقة 

ــٰى اســلوب ســيم • يائية عنــاوين قصــائده هــو خــوف المراقبــة هــل لجــوء الشــاعر العربــي فــي ليبيــا إل
 دة عليه من قبل اآلخر؟المشد  

•  الذي بات يعكس  ؟تكون عليه عناوين الشعر الحديث والمعاصر ه وعي جديد بما يجب أنْ أم أن
  .مجريات الواقعغير الواضح في تعاطيه مع ما يجري

•  أــ ه طريقة من طـرق رؤيـا العـام مـن خـاللأم أن فـي تجديـد الـوعي النقـدي مـن د سلوب قـديم متجـد
اه المدرسـة السـيميائية فـي الـذي تتبنـ ؟خالل إعادة النظر فـي طريقـة التعـاطي مـع قضـايا المعنـى

ـــ،فلســـفة أصـــحابها فـــي المجـــال األدبي ه تيـــار فكـــري إلثـــراء الممارســـة النقديـــة المعاصـــرة علـــٰى أن
 .لتصنيف الوقائع الفنية وفهمها وتأويلها

•  ليبيا-الشاعر العربي في هذا القطر  أم أن-  لـيس فقـط  ،به الشعر مـن تجديـدبات يدرك ما يتطل
 .علٰى مستوى القضايا بل حتى علٰى مستوى البناء الفني وما إلٰى ذلك
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  :منهجية الدراسة
اقتضت منهجية الدراسة التطبيقية االنطالق من مقاربة سـيميائيةعلٰى أربـع خطـوات جـاءت  

  :كالتالي
  )الداخلية والخارجية(القراءة السياقية له –وظيفته  –داللته  –العنوان بنية 

  :تقسيمات الدراسة
 ،أحـدهما نظـري تـم تسـليط الضـوء فيـه علٰ\مصـطلح السـيميائية: جـاءت الدراسـة فـي محـورين

عــة ومنطلقاتهــا الفلســفية،وآخر وأهــم مؤسســيها وموضــوعاتها المتنو  ،وتصــوراتها األولــى المؤسســة لهــا
و  ،علي الفزاني: الشاعر: الليبيين ينعر احاولنا فيه تسليط الضوء علٰى نماذج من دواوين الش عملي

  .الشاعرمحمد الشلطامي

  .السيميائية التعريف والمفهوم: أوالً 
  :مفهوم السيمائية في اللغة

ــيِمَياء، بيــاء زائــد أن " )م.و.س(ورد فــي لســان العــرب البــن منظــور فــي مــادة  ــيَماء والس ةالس :
﴿ِسـيَماُهْم :قولـه تعـالىفـي ). ِســيَما(وقد ورد في كتاب اهللا بـال همـز، ،)1("لفظان مترادفان لمعنى واحد

ْن َأَثِر السُجوِد﴾ 3(﴿َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم﴾:، وقوله)2(ِفي ُوُجوهِهم م( .  
لـربط تواصـٍل هي العالمة، أو الرمـز الـدال علـى معنـى مقصـود؛ : والسيَماُء في معاجم اللغة

  .ما، فهي إرسالية إشارية للتخاطب بين جهتين أو أكثر، فال صدفة فيها وال اعتباط
ـــيِمَياءُ  ـــْيَماُء والس ـــَيَمُة والس َوَمُةوالسَمةُ : والس ـــَمُة، وقـــد : الَعَالَمـــُة، والَخْيـــُل المَســـو التـــي َعَلْيَهـــا الس

  :من الطويل) ق هـ2ت(ابن عنقاء الفزارييجيء السْيَماوالسِيِمَياُء ممدودين، وأنشد 
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 َلــــــــُه ِســـــــــيمَياُء ال َتْشـــــــــّق َعَلــــــــى الَبَصـــــــــْر    ُغـــــــــــــالٌم َرَمـــــــــــــاُه اهللا ِبالُحْســــــــــــــِن َياِفَعـــــــــــــــاً 

ــــــي ــــــْوَق َنْحـــــــِرِه َوِف ــــــْت َف ـــــــا ُعلق َريالث ــــــَأن ــــــعَري، وِفــــــي َوْجِهــــــِه الَقَمــــــْر    َك 4(ِجيـــــِدِه الش( 

  : مفهوم السيميائية اصطالًحا
دراسـة حيـاة العالمـات ": السيميائية أو السيميولوجيا فـي أقـل مفهـوم لهـا فـي االصـطالح هـي

كشـف واستكشـاف لعالقـات دالليـة غيـر مرئيـة مـن خـالل "وفي حقيقتها ، )5( "داخل الحياة االجتماعية
د ال مجـــر تقـــاط الضـــمني والمتـــواري والمتمنـــع، الهـــا تـــدريب للعـــين علـــى اي المباشـــر للواقعـــة، إن التجلـــ

  . )6("أو التعبير عن مكنونات المتن ،االكتفاء بتسمية المناطق
  .وأهم مؤسسيها في الثقافتين العربية والغربية ،التصورات األولى المؤسسة للسيميائية: ثانياً 

ـــ هــــ1857ت(العـــالم السويســـري فردينانددوسوســـير  دفيعـــ، ا عـــن تصـــوراتها المؤسســـة لهـــاأم (
ferdinand de seussure هــ1839ت(، والفيلسـوف األمريكـي شـارل سـاندرز بـورس(Charles 

sandersce   فـي القــرن الماضــي مـن أبــرز مؤسســي هــذا العلـم، وقــد أطلــق عليـه جيــرار جنيــت علــم
ا بيـرس أي دراسة حياة العالمات داخل الحيـاة االجتماعيـة، أمـ ،وسماه سوسيرالسيمولوجيا ،العالمات

ه العلم الخـاص بالعالمـات صطلح استمده من العالم جون لوك علٰى أن فسماه السيميوطيقا، وهذا  الم
 ـ، )7(عة من المنطق الذي اعتبره لوك علـم اللغـة والدالالت والمعاني المتفرفجـاء مـن ا منطلـق الثانيأم

وقيــاس  ،رؤيــة جديــدة فــي التعــاطي مــع الشــأن اإلنســاني وصــياغة تخومــه وتحديــد حجمــه"ي فكــرة تبنــ
وهــذا العلــم فــي أبعــاد أغــواره يبحــث فــي المعنــى المنبثــق عــن التــداخالت .)8("امتداداتــه فيمــا يحــيط بــه

 وأنماط وجودها)السيرورة التي تنتج وفقها الدالالت(دة النصية المتعد.  

 أســهمت فــي إنتاجــه كعلــم اللســانيات  ،ة حقــول معرفيــةوقــد اســتمد هــذه العلــم أصــوله مــن عــد
ـــــــه خصوصـــــــية  ، إال أن )9(ى أنـــــــواع المعرفـــــــةحليـــــــل النفســـــــي واالنتربولوجيـــــــا، وشـــــــت والمنطـــــــق والت ل
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امكانيـــة اســـتقالل الواقعـــة اإلبالغيــــة عـــن الســـيرورة الدالليــــة "وراء إنتاجـــه وهــــي  كانت ســـبباً ،مســـتقلة
وبدايـة القـرن  ،ا حدوده الزمنية التـي ظهـر فيهـا فكانـت فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـرأم  )10("ومنطقها

عشرين، وليست مرتبطة بحقل معرفي بعينه، بلتدخل السيميائية في كافة مجاالت الفعـل اإلنسـاني، ال
باالتساقات األيديولوجية الكبـرى؛ بالطقوس االجتماعية وانتهاءً  ومروراً  ،بداية من االنفعاالت البسيطة

  ولكن هل لها جدور في ثقافتنا العربية؟ 
 ي إشاراتها في الثقافة العيمكن تبن وطـرق  ،ناتهاربية من واقع اهتمام األقدمين بالعالمة ومكو

إنتاجها في محاوالتهم فهم أسرار الدالالت التي ينتجها اإلنسان في انفعاله مع محيطه، وفي حديثهم 
 هم أحسـوا أن عن وحدة التجربة وانسجامها الداخلي غيـر المرئـي مـن خـالل الوجـه المتحقـق؛ألن  أيضاً 

  .ف عليه واإلحساس بمنطقه شيء آخرما يتم التعر و ما يعرض أمام الحواس 
ـــ ،فمـــا الناقـــة واألثـــافي والســـفع ومعـــرس مرجـــل ا وأم الحـــويرث وجارتهـــا أم الربـــاب وغيرهـــا مم

وأســـــماء المقامـــــات فـــــي العصـــــر العباســـــي،  ،عرضـــــته القصـــــيدة القديمـــــة، والخمـــــرة وبركـــــة المتوكـــــل
لتــاريخ كالبســوس والمهلهــل والســندباد وغيرهــا فــي العصــر الحــديث واألســاطير وبعــض استحضــارات ا

 ،والمعاصــر ليســت ســوى عالمــات ســيميائية تحمــل فــي طياتهــا أبعــاد عميقــة فــي إحساســات مبــدعيها
  .وأعماق رؤاهم الحالمة، ورؤيتهم للعالم ،حاول أصحابها النفاد منها إلٰى أبعاد تجاربهم

  .موضوعاتها: ثالثا
ه ال الســيميائيات األول واألســاس هــو المعنــى وأشــكال وجــوده، فهــذا يعنــي أنــمــادام موضــوع 

ها أن بمن هنا يمكن القول  -أي المعنى وأشكال وجوده–يهتم بعلم بعينه، فكل العلوم يهمها هذا األمر
 ى أنواع المعرفة، أي بكل مجاالت الفعل اإلنساني، مجال لكل العلوم، وشت" ز في تطبيقاتهافهي ترك 

بـأكثر أنظمــة االتصـال اإلنســاني  مــن ممارسـات االتصــال الحيـواني البـدائي، وانتهــاءً  ونتائجهـا ابتـداءً 
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عامـــــــــة، وعلـــــــــوم اللغويـــــــــات بمثـــــــــل لغـــــــــة األســـــــــاطير والشـــــــــعر واألدب  وتركيبـــــــــاً  وتشـــــــــابكاً  تعقيـــــــــداً 
نســـانية واألنتربولوجياوالسوســـيولوجيا والرياضـــة والمنطـــق الفلســـفي والرياضـــي، والعلـــوم الطبيعيـــة واإل

  .)11("بصفة عامة

  .منطلقاتها الفلسفية: رابعاً 
 تنبــع منطلقاتهــا الفلســفية عنــد بعــض منظ اللغــة هــي المــادة األســاس للعالمــات  ريهــا مــن أن

 والعالقــــات فــــي كافــــة األنشــــطة الفكريــــة والســــلوكية، واللغــــة هــــي منظومــــة العالمــــات التــــي البــــد أنْ 
ى لــه حينئــذ إدراك المعنــى مــن الوجــود والحيــاة نفســها، ويــدرك أبعادهــا حتــى يتســن  ،يســتوعبها اإلنســان

تصـل إال إذا كانـت قائمـة علـٰى قواعـد ودالالت  فالرسالة التي ينقلهـا المرسـل إلـٰى متلـق ال يمكـن أنْ "
  .)12("متعارف عليها، تجعل العالمة معروفة عند المتلقي

فــي جانبهــا التطبيقــي مــن خــالل نمــاذج ســيتم  اوهــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة الوقــوف عليهــ
  .تحديدها

  دراسة تطبيقية علٰى نماذج من الشعراء الليبيين: المحور الثاني
 ،قبــل الســبر فــي أغــوارٰ نمــاذج مــن عنــاوين دواويــن بعــض الشــعراء الليبيــين موضــوع الدراســة

لتــي باتــت محــل اهتمــام كونـه مــن القضــايا المهمــة ا ؛شــارة إلــٰى التعــريج علــى قضــية العنــوانإلتجـدر ا
 لكونـه مـدخالً  ه من أهم عناصـر الـنص المـوازي وملحقاتـه الداخليـة؛ نظـراً وألن الدارسين والنقاد اليوم، 

 ،ة اتجاهـاتوالروائـي بصـفة خاصـة مـن عـد  ،في قراءة اإلبداع األدبـي والتخيلـي بصـفة عامـة أساسياً 
 وهـي وظـائف  ،وٕاغراء الجمهور بقراءتـه ،مضمونهلنص وتحديد اتعيين "دها وظائفه المتمثلة في تحد

  ).13("أوتمثيالته ،خاضعة لطبيعة العنوان في مستوى تقسيماته
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وذلـك لفـك رمـوزه  ،واالهتمام به يعد الخطوة األولى التي يتخذها القارئ لدخول عـالم الـنص 
حاز  حى علماً ة دالالت وٕايحاءات مختلفة، حتى أضلفهمه وٕازالة غموضه، كونه يحمل عد  ؛وشفراته

ــ داالً  مــن كونــه نســقاً  ة فــي تحليــل الــنص، انطالقــاً مــن االهتمــام بــه حتــى صــار مــن الضــرورات الملح 
ح بــه المحلــل لولــوج عــوالم ق فــي شــكل عناصــر إشــارية دالــة، فهــو بمثابــة المفتــاح الــذي  يتســل يتحقــ

ــــــنص ــــــبض ال ــــــه نحــــــبس ن ــــــه ا، النصــــــوص قصــــــد اســــــتنطاقها و تأويلهــــــا، و ب ــــــة وتفكــــــك بنيات لداللي
مرســلة "العنـوان  ،أو يمكـن االستشـهاد عليـه بمــا ذهـب إليـه محمـد فكـري الجــزار الـذي عـد )14(والرمزيـة

 شـعرية وجماليـة فـي  مستقلة مثلها مثل العمل الذي يعنونه دون أدنى فارق،بل ربما كان العنـوان أشـد
  .)15("بداعاتإلعمله في بعض ا

عنـد عـدد  بالغـاً  الحديثة في اآلونة األخيرة اهتماماً شكل دراسة العنوان في الدراسات النقدية ت
باعتبـــــاره المـــــدخل أو العتبـــــة التـــــي يجـــــري  ،اد والدارســـــين فـــــي الـــــبالد العربيـــــةغيـــــر قليـــــل مـــــن النقـــــ

ه أول مـــا يواجـــه القـــارئ إلبـــداع وأنـــ مـــن نصـــوص، خاصـــةً  االتفاوضـــعليها لكشـــف مـــا ينطـــوي تحتهـــ
ليمـارس فعـل الغوايـة  ؛يبـوح بـه يـة يهمـس بـالمعنى دون أنْ األديب، فيفتح القارئ علـى مراهنـات تأويل

  .ويجره إلى عالم المغامرة ،على القارئ
ــ أم االلتفــات واالهتمــام بدراســة العنــوان كونــه مــدخالً  ا علــى مســتوى النقــد فــي ليبيــا فيبــدو أن 

 ا البحــثفيحــاول هــذ -أصــالً  خيــر مــن أال يــأتِ متــأخرًا يــأتي  أنْ -؛ ولكــنلعــوالم الــنص جــاء متــأخراً 
تكون هـذه النمـاذج مـن  ط الضوء على سيميائية العنوان على نماذج من الشعر الليبي، آثرنا أنْ يسلت

مـن جيـل حركـة التجديـد فـي  حقب تاريخية في مسيرة الشـعر العربـي فـي ليبيـا ألزمنـة مختلفـة، ابتـداءً 
همـــال إالشـــعر العربـــي فـــي ليبيـــا الـــذي نهـــض علـــي يـــد أحمـــد رفيـــق المهـــدوي، وهـــذا لـــيس مـــن بـــاب 

 ـ مـا آثرنـا أنْ عنوانات من سبقهم من الشعراء التقليـديين، وٕانن تفتقـت عنـدهم الرؤيـة تكـون النمـاذج مم
عرف العنوان الشعري قبل هذه المرحلة كونها نصوص قابلة للتأويل، بينما ؛لالبعيدة التي تحقق ذاتها
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فيسري عليه ما يسري على النصوص والموضوعات نفسها التي يحاكي بهـا الشـاعر الليبـي الشـعراء 
 نـة األكثـر داللـة لـيس إال؛ ألن وعليه فعدم الذهاب إلى تلك المراحل يعني التركيز على العي   ،العرب

يبيــا يحتــاج إلــى مســاحة أكبــر بكثيــر مــن هــذا البحــث، االمتــداد الزمنــي لتغطيــة النتــاج الشــعري فــي ل
ه يحتاج إلى كثير من المتابعة والمقارنـة التـي لـم تكـن ضـمن حسـابات البحـث الحـالي، عن أن  فضالً 

طروحات علمية جادة بهـذه القضـايا ألهميتهـا فـي أصة في رسائل و تنهض دراسات متخص  نتمنى أنْ 
  .لنص األدبيالتعاطي ضمن مستوى من مستويات تحليل ا

  :سمات العناوين عند الشعراء الليبيين
 الشعر في ليبيا جزء ال يتجزأ من الشعر العربي بما أن،  ه انتابه ما انتاب غيره فهذا يعني أن

والمدرســة المهجريــة، ثــم مدرســة أبوللــو، وقــد  ،التقليــديين والتجديــديين فــي مدرســة الــديوان ةمــن رؤيــ
دين من الرواد في الشـعر الليبـي منـذ الشـاعر لتقليديين الذين سبقوا المجد ُعِرَف العنوان منذ الشعراء ا

والسـؤال . روا المشـهدن تصـد وأحمـد رفيـق المهـدوي وغيـرهم ممـ ،وأحمـد الشـارف ،مصطفى بـن زكـري
  المزمع طرحه ما طبيعة عنوانات الفريقينالتقليديين والمجددين من الرواد؟

  .يين التقليديينسمة عناوين الشعراء الليب: أوالً 
الغالــب ،يتضــح أن النظــر فــي بعــض دواويــن الشــعراء العــرب الليبيــين التقليديينعنــد إمعــان 

 كالـــــذي يطالعنـــــا فـــــي )16(هـــــا عنـــــاوين تشـــــير إلـــــٰى موضـــــوعات القصـــــيدة نفســـــهاعلـــــى عنـــــاوينهم أن ،
الـــوزن (، وعنوانـــه)وننـــالمتجبر :(فـــي أحـــد عناوينـــه )17()م1961ت(ديوانالشـــاعر أحمـــد رفيـــق المهـــدوي

رثاء الشيخ سليم البشري، (وعنوانه ) حريق سوق الظالم(، وعنوانه )هالل رمضان(، وعنوانه)والقافية
  .وغيرها)  )18(والشيخ محمد بن عامر والشيخ السنوسي الساقزلي

يشـــير إلـــٰى مـــا ســـار عليـــه بعـــض الشـــعراء  فعنـــوان المتجبرنـــون الـــوارد فـــي ديـــوان رفيـــق مـــثالً 
أمثــال البــارودي وشــوقي وحــافظ، ) البعــث واإلحيــاء( م فــي المدرســة المصــريةتقليــد غيــره مــنالليبيــين 
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 ،، وهذا ما دعا رفيق إلٰى شـن حملـة ضـد هـؤالءمجبران خليل جبران وغيره: أمثال والمدرسة اللبنانية
والتأســيس إلــٰى الثقافــة الليبيــة الحديثــة، التــي تــدعو إلــٰى  ،ودعوتــه لهــم إلــٰى التجديــد فــي الشــعر الليبــي

فنـراه ) الـوزن والقافيـة(: ا فـي عنوانـه، أمـأي ترميمـه ال تغييـره جـذرياً –د الخطاب الشـعري الليبـي تجدي
، وهكـذا )19(ع في القافية في إطـار التجديـد فـي هـذا المسـتوى وتنو  ،يدعوا إلى استحداث أوزان جديدة

  .دوليك لو تتبعنا هذا اللون من خصوصية طبيعة هذه العناوين
عناوين جاء عند غيره من شعراء المرحلة، فنجد عند الشـاعر مصـطفى بـن وهذا اللون من ال

روض -صـــفوالزمان-رؤيـــة القلـــوب -حـــديث الهـــوى: عنوانـــات تحمـــل نفـــس الصـــفات مثـــل)20(زكـــري
ا عند الشـاعر أحمـد ، أم )21(إلخ...عظة النفس-التدريب العسكري-السيد المهدي السنوسي-المحاسن
رضــينا بحتــف  -وطنــي العزيــز-عروبــة واعتــزاز-أرض العروبــةونحــن بنــو : هــا عنــوانمنف)22(الشــارف

، من الشعراء من خلت دواوينه مـن العنـاوين أصـالً و  ،)23( 1908دستور -أمة ومجد-النفوس رضينا
إلخ، أي بحسب حروف الهجاء كما ...قافية األلف قافية الباء: ورتبت قصائده بحسب حروف القافية

ســـالمي إلاالعصـــر و  ،ســـالمإلألوائـــل عصـــر مـــا قبـــل اجـــاءت عليـــه بعـــض دواويـــن شـــعراء العصـــور ا
  التي يقول في مطلعها) األلف(قافية .)24(موي كما هو عند الشاعر الليبي أحمد البهلولألوا

  وفـــــــــــي َطـــــــــــي َأْحَشـــــــــــائي ُتوِقـــــــــــُد َجْمـــــــــــَرةً    أدوُب اْشــــــــــــــــــــِتَياَقًا والُفــــــــــــــــــــَؤاُد ِبَحْســــــــــــــــــــَرةٍ 
ــــــــــــــــــــــوني ِبَنْظــــــــــــــــــــــَرةٍ    ُطوِل َسْفَرةٍ  َمَتى َتْرَجُع اَألْحَباُب ِمنْ    )25(َأِحبــــــــــــــــــــــَة َقْلِبيَعَلُل

  التي يقول في مطلعها) الباء(قافية 
  ُمِقـــــــيٌم َوَمـــــــْن َيْهـــــــواُه فـــــــي اَألْرِض ُغْرَبـــــــةٍ    ِبِســــــــــْقِط اللــــــــــَوى َحــــــــــب َحِليــــــــــٌف ُمِحبــــــــــهُ 
ــــــْم َيْحَفُظــــــوا َحــــــق ُصــــــْحَبةٍ  ــــــوُل لمــــــْن َل   )26(المْشــــــــــَتاِق ُعــــــــــوَد َأِحبــــــــــةٍ  َبِعيــــــــــٍدعلىٰ    َأُق

  
  التي يقول في مطلعها) الصاد(قافية 
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ـــــي ـــــْيِض َعْبَرِت ـــــْن َف ـــــؤاِدي َزاَد ِم ــــــــــي   َضـــــني ِبُف ــــــــــْم َيْطــــــــــِف ِنيــــــــــراِن ِعلِت ــــــــــًا َل   َوَياَعَجَب
ـــــاِر ِأِحبتِـــــي   َولمـــــــــــــــا َتولـــــــــــــــْت ِعْيِســـــــــــــــِهْم واْســـــــــــــــَتَقلتْ  ـــــْن ِدَي ـــــِدي َع   )27(َضـــــَنْنُت ِلُبْع

  دينصفات عناوين الشعراء الليبيين المجد : ثانياً 
 ا العناوين بشكلها الجديد الذي يواكب حركـة التجديـد والتطـور حتـى صـارت تحمـل منطقـة أم

فقد ظهر مع شعر التفعيلة  ،يسهم في كشف بواطنه نصياً  أو متفاعالً  ،للنص التأويل، كونها مفتاحاً 
ـــ ن حملـــوا لـــواء فــي إطـــار حركـــة التطــور التـــي شـــهدها الشـــعر العربــي فـــي ليبيـــا، إذ حاولـــت نخبــة مم

إلٰى مرحلــة صــار فيــه ،تحويــل بعــض عنوانــاتهم مــن مرحلــة العنــوان البســيط بتقاليــد التســمية ،التجديــد
كانتـه فـي القصـيدة، حـين أدركـوا دور مـن وعـيهم بم يشارك المتلقـي فـي تأويلـه، انطالقـاً  العنوان نصاً 

 في إنتاج المعنى وتأويله،  حقيقياً  ي الذي لم يعد ذاك الذي يركن إلٰى ما قيل، بل صار مشاركاً المتلق
 ومــدخالً  ،ابــة للــنص الواقــع تحتــهكونــه عالمــة وبو ،و حيــث وعــى الشــاعر الليبــي بــدور ومكانــة العنوان

ين لــدى الكثيــر مــنهم تمتلــك خصــائص نصــية ملفتــة نظــر للولــوج فــي عالمــه، فباتــت العنــاو  ياً أساســ
القــارئ إلــى دوره وأهميتــه، وارتباطــه بــالمفهوم الكلــي للقصــيدة، كــالتي جــاءت عليهــا بعــض عنوانــات 

العقــم -أســفار الحــزن المضــيئة: مثــل )29(فــي ديوانــه أســفار الحــزن المضــيئة )28(الشــاعر علــي الفزانــي
أرقـص  ، وديوانـهإلـخ...الشـعر والنكسـة -لمـوت فـي الضـبابا-شـهرزاد الخائنـة -بول أيلـورا-والكهولة

، إلـخ...رحالت قابيل العربي -قابيل -شهرزاد -المنصة–بلقيس والجسد  -المتمرد: من مثل)30(حافياً 
 )32(في ديوانـه منشـورات ضـد السـلطة )31(محمد الشلطامي :وما جاءت عليه بعض عنوانات الشاعر

ـــه ...أبوزيـــد-طـــين األســـودال-شـــوارع الســـأم -صـــورة-المحطـــة: مـــن مثـــل نشـــودة الحـــزن أإلـــخ، وديوان
، )34(إلــخ...الشــجن األخضــر -الجــوع-المرتــد-6كتابــة علــٰى بــاب الزنزانــة رقــم: مــن مثــل )33(العميــق

قتيل  -بيروت-هالة–همس الشفاه : من مثل )35(والشاعر راشد الزبير السنوسي وديوانه همس الشفاه
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-أحــالم العيــون-هــاجرة-نشــرة األخبــار: مــن مثــل )36(األخبــارإلــخ، وديوانــه نشــرة ... -أتمــرد-نــابلس
قالـت : ألحان ليبية من مثـل)37(إلخ،وديوان الشاعر حسن السوسي...المعارف-المضيفة-بدلةالجامعة

 )38(لـي المــرآة، عيـادة ،شــراع، سـكة غــرام، الفصــول األربعـة، قهوة،النســيان، نـاموس عثمــان، الق بــي
ســاحة الفــدان، بــدون عنــوان، القيــروان، بعــد : ر مغاربيــة مــن مثــلتقاســيم علــٰى أوتــا: ،وعنــوان ديوانــه

  )39(إلخ...، رسمة القلب، هاتف 2الموسم، نغم 
فالســـمة التـــي تتمتـــع بهـــا أغلـــب عنوانـــات هـــذه المجموعـــة هـــي االقتصـــاد اللغـــوي فـــي مقابـــل 

 التوس قابيـل -زادالمنصةشـهر -المتمـردكمـا فـي ) كلمـة(ب واحدع الداللي، فقد يتألف العنوان من مرك. 
هاجرةعنـد راشـد  ،بيـروت-هالـة-أتمـرد، و الجوععنـد الشـلطامي-المرتـدصـورة – المحطـةعند الفزانـي، و 

عنــد الشــاعر حســن أحمــد السوســي، وغيرهــا الكثيــر  2شــراع،القيروان،نغم-عيــادة، و الزبيــر السنوســي
 نكســةالشــعر وال -المــوت فــي الضــباب: مــن مثــل )جملــة(بــة مــنلــيس هنــا مكــان حصــرها، أو مرك- 

بدلــة الجامعــة عنــد الزبيــر، -نشــرة األخبــارأســفار الحــزن المضــيئة عنــد الفزانــي، و  -شــهرزاد الخائنــة
لـو كنـت : ساحة الفدان، قالت لي المرأة، سـكة غـرام حسـن أحمـد السوسـي،أو جملـة شـرطية مـن مثـل

  .أحمله في الجفن ما تعبا، أو ما شابه ذلك
 سس إلٰى تكثيف الدوال فـي بنيتـه اللغويـة مـن جهـة، االقتصاد في بنية العنوان يؤ  ومعلوم أن

وبنيــة الـــنص الواقـــع تحتـــه مـــن جهــة أخـــرى، والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســه فـــي هـــذا الصـــدد هـــل وعـــُي 
ينـــدرج ضـــمن خطـــة حركـــة ؟الشـــاعر الليبـــي بأهميـــة ودور العنـــوان بشـــكله الجديـــد مـــع شـــعر التفعيلة

ـ إلٰى مرحلـة جعـل ،العنـوان المعنـي بتقاليـد التسـمية ا كـان عليـهالتطور والتجديد التي شهدتها بـالده مم
  .قسمة بين المبدع والمتلقي العنوان نصاً 

 تطور العنوان عند كوكبـة مـن الشـعراء الليبيـين جـاء  ال يمكن الجزم هنا ولكن الذي يبدو أن
تطور مفاهيم األدب من واقـع  العربية والعالمية باالنفتاح علىٰ  منتيجة وعي، وتنامي محصول ثقافته
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 حـــين أصـــبح مشـــاركاً األكبـــر هتمـــام الالتـــي باتـــت تـــولي المتلقـــي ا ،االنفتـــاح علـــٰى النظريـــات الحديثـــة
ــاً  التــي يتركهــا المبــدع فــي بنيــة نصــه تــدخل  ،فــي إنتــاج الــنص مــن واقــع المســاحات البيضــاء حقيقي

  .الصورة ضمن تلك المساحات التي يتركها المبدع في نصه للقارئ

  .صفه عناوين الشعراء الليبيين الرواد: ثالثا
 مرحلــة تلــو  ،أي تطــور ألي مرحلــة ال يــأت فجــأة، بــل البــد لــه مــن مراحــل نمــو يمــر بهــا إن

  .يواكب آخر ما عليه من مستجدات المرحلة إلٰى أنْ 

  :مراحل تطور العنوان في الشعر الليبي
  :المرحلة األولى

قافيـة البـاء –قافيـة األلـف : جـاءت بحسـب حـروف القافيـة أنْ بـاتسمت عنوانات هذه المرحلـة 
وهكــذا، وهــذا اللــون مــن العنونــة هــو الــذي جــاءت عليــه كثيــر مــن عنــاوين دواويــن وقصــائد الشــعر 
العربي منذ عصر ما قبل اإلسالم، ومن الشعراء الليبيين الذين اتسـمت عنـاوين دواويـنهم وقصـائدهم 

  .وأحمد الشارف-فيق المهدويوأحمد ر  -الشاعر مصطفى بن زكري: بذلك
  :المرحلة الثانية

بأهميــة العنــوان كتطــور طبيعــي  المرحلــة التــي صــار فيهــا الشــاعر الليبــي أكثــر وعيــاً  يوهــ 
 ل من ترتيـب عنـاوين القصـائد بـالحروف األبجديـة إلـٰى عنـاوين تشـير إلـٰى لمرحلة من المراحل، فتحو

زوا بــذلك هــا، ومــن الشــعراء الليبيــين الــذين تميــموضــوعاتها التــي تعالجهــا النصــوص التــي تنطــوي تحت
الشاعر أحمد الشارف، أحمد رفيق المهدوي، حسن أحمد لسوسي، وراشد الزبير وغيرهم كثير، حيـث 

  . كانت تلك العناوين سمة ذلك العصر
  :المرحلة الثالثة
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والشــعر  ،عامــةبهــذه المرحلــة رد فعــل طبيعــي للتطــور الــذي شــهدته القصــيدة العربيــة جــاءت 
وأدواتـه  ،الليبي علٰى وجـه مخصـوص مـن العمـودي إلـٰى شـعر التفعيلـة كتطـور لرؤيـة الشـاعر الليبـي

لت من عناوين تشير إلٰى موضوعاتها إلٰى عناوين تساير اللمسات الفنية التي فتحو  ،الفنية والمعرفية
بـين  كبيـراً  اهتمامـاً  طرأت علـٰى منظومـة الشـعر بأكملـه، حيـث صـار االهتمـام بصـياغة العنـوان يلقـى

 كبيـراً  ل عائقـاً أوساط الشعراء، األمر الذي أصبح يشك  بعضـهم  عنـد بعـض شـعراء المرحلـة، حتـى أن
مـن  اً كثيـر  يـذكر أن "، كمـا جـاء علـٰى لسـان البيـاتي م له ويضع له عنوانـاً ليقد  ؛كان يدفع بديوانه لغيره

ه يسـتغرب كيـف أو مجمـوعتهم الشـعرية،مع أنـ يضـع لهـم أسـماء لقصـائدهم، الشعراء يطلبون منه أنْ 
  )40(»وال يعرف كيف يختار العنوان ،يكتب شاعر ديوانه

وهـــذه المرحلـــة صـــارت تتعامـــل مـــع العنـــوان ضـــمن خصـــائص هـــذا المنحـــى، حتـــى أصـــبح 
ويفـرز صـوره ومعانيـه، وبالتـالي صـارت  ،للـنص يكشـف عـن أسـراره العنوان منطقة تأويليـة، ومفتاحـاً 

ارقة لعنوانات من سبقهم من المراحل، ومن الشعراء الذين اتسـمت عنوانـاتهم بـذلك راشـد عنواناتهم مف
الزبيــر السنوســي، محمــد فرحــات الشــلطامي، علــي الفزانــي، عبــد المــولى البغــدادي، والشــاعرة عائشــة 

  .وغيرهم من األجيال الشابة ،إدريس المغربي
ر يؤســـس إلـــٰى محاولـــة فحـــص ودراســـة أنمـــاط ووظـــائف العنـــوان فـــي الشـــعر الليبـــي المعاصـــ

 مرحلـــة ليســـت بالقصـــيرة مـــن شـــعر وشـــعراء هـــذه المنطقـــة لعـــدد مـــن شـــعراء الـــرو دين للشـــعر اد المجـــد
والشـاعر محمـد الشـلطامي لــيس  ،الشـاعر علـي الفزانــي: نموذجين منهمـاألتسـليط الضـوء علٰ\ــ ؛الليبـي

وغــزارة نتــاج شــعري فــي تقــديري،  همــا أكثــر الشــعراء شــهرةلكن  دون غيرهمــا، كونهمــا فــي هــذه المرحلــة
 رت لدى الباحث مادتهم العلمية  شبه متكاملةوهما من توف.  

  .)م2000ت(عناوين دواوين الشاعر علي عبد السالم أبوبكر الفزاني: أوالً 
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جــاءت عنواناتهــاعلٰى النحــو  ،تناولــت المجموعــة الكاملــة األولــى لهــذا الشــاعر أربعــة دواويــن
المـوت فـوق المئذنـة، ينطـوي تحـت –قصائد مهاجرة  –أسفار الحزن المضيئة -رحلة الضياع: التالي

 كــل عنــوان عنــاوين قصــائد تنو عــت واختلفــت مرك ســمية البين بصــيغة اباتهــا، وجميعهــا جــاء فــي مــرك
بـــات فـــي صـــيغة اإلضـــافة مرك  ةقصـــائد مهـــاجرة، أو مـــن ثالثـــ -رحلـــة الضـــياع: الموصـــوفة كمـــا فـــي

رحلـة : م الفزانـي ديوانـه األولحـزن المضـيئة، والمـوت فـوق المئذنـة وقـد قـد المحضة كما في أسـفار ال
فيها  الشاعر ، في تسعة أسطر يشرحواحد ومقدمة للديوان في آن الضياع بأسطر شعرية تعد مدخالً 

برحلتـه العلميـة التـي كانـت  إلٰى رحلتـه التـي ابتـدأها مـن الكـوخ مـروراً ايشـير خاللهـ،و موقفه مـن الشعر
المخاطر منذ الوهلة األولى من تبنيه هذا االتجاه من أساليب التعبير غير المباشر لما هـو محفوفة ب

  .مباشر
 الثالــث أســفار الحــزن المضــيئة والمــوت فــوق لمئذنــة  ، و كــذكم لديوانــه الثــانيفــي حــين قــد

 بمقدمة تحو نـوان تحـت ع ،شـعرية بتوقيعـة اسـمه فـي آخرهـا م أسـطراً ل فيها من شـاعر إلـٰى كاتـب يقـد
،وحملت الثانية توقيعة اسمه ومكان )علي الفزاني(ةإهداء،خلت األولى من أي داللة إال كونها بتوقيع

  .)م1972االسكندرية(إنجاز الديوان
 أو جمــــل اســــمية، أو اســــمية  ،لت مــــن عنــــاوين مفــــردةوجميــــع عنوانــــات هــــذه الــــدواوين تشــــك

، بعـــد الصـــلب، مـــوت طفـــل، شـــيء صـــغير، أغنيـــة خضـــراء: (مثـــل ،أو اســـمية موصـــوفة ،معطوفـــة
  )41(الدوار، حنين أغنية االعصار، رقصة الرفض

،أواسـمية مـن )النهر والجراد، المجد والرغيف، محنـة شـاعر وقريـة ( :أو اسمية معطوفة مثل
 بات مثلثالث مرك) : ق، أغنية الدرب الرابع، أشواق ال تموتمنديل ودلع ممز(  

 الدت الجملــة اوتفــر نــة مــن ســمية المكو فــارس : بــات فــي ديوانــه رحلــة الضــياع مثــلأربــع مرك
رسالة مـن -أغنية لمعركة قادمة-احتراق -أسفار الحزن المضيئة-رسالة تحترق) 42(ليس من تكساس
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-أحــزان خضــراء-نــدوب -قصــيدة مهــاجرة-غرناطــة )43(ســراب وقافلــة-المــوت فــي الضــباب-المنفــى
لمــاذا الشــعر؟ إلــٰى األجيــال ) 44(وت والحيــاة غربــة المــ -تماثيــل الرمــاد الهرمــة -الســقوط إلــٰى الــداخل

طرقــة فــي جــدار -قــالعإلا -تــذكار-الــرقص فــوق المــوج-المــوت فــوق المئذنــة-بكائيــة للعنقــاء-المقبلــة
  .)45(رؤيا من المعتقل -الصمت

مــــن خــــالل مقاربــــة منهجيــــة  )رحلــــة الضــــياع(ويمكــــن الوقــــوف علٰ\ســــيميائية عنــــوان ديوانــــه 
  .بنية العنوان، داللته، وظيفته، القراءة السياقية: اتتأتي علٰى أربع محط: سيميائية

  )رحلة الضياع: (عنوان ديوانه األول
 ،)رحلـة(ب األول المركـ: بينجاء ديوان الفزاني رحلة الضياع علـٰى مـرك : على مستوى البنية

 ْحلَـُة اسـم لالرِتَحـاْل سمية، فالرحلة مـن َرَحـَل َيْرَحـُل ِرْحلَـٌة، الفي صيغة ا)الضياع(ب الثاني والمركوالر
ـَل ِبَمْعَنـى واحــٍد، والُمْرَتِحـْل َنِقـيُض الُمِحــلْ  46(ِلْلَمِسـيْر، ُيقَـاُل َدَنـْت ِرْحَلُتَهــا، َوَرَحـَل فُـَالٌن وارَتَحــَل وَتَرح( .

 اَن ﴿َوَمـا َكـ: ا الضياع فمصـدر صـناعي مـن َضـاَع َيِضـيُع ِضـَياَعًا َأْي َتلُـَف واْنَتهَـى، وفـي التنزيـلأم
  .)47(الّلُه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإن الّلَه ِبالناِس َلَرُؤوٌف رِحيٌم﴾

ـــ تجعلـــه ) الضـــياع(إلـــٰى اســـم المعرفـــة ) رحلـــة(فإضـــافة اســـم النكـــرة : اعلٰى مســـتوى الداللـــةأم
يعكـس رحلـة الفزانـي فـي عـالم  يمكـن أنْ  معرفة، وكما هـو معلـوم فداللـة اسـم المعرفـة تجعلـه محـدوداً 

إذ القـــى فـــي ســـبيلها اعتـــى أنـــواع المعانـــاة، وهـــذه  ،بداعيـــةإلدها فـــي مســـيرته اتيـــه التـــي طالمـــا تكبـــال
ق طموحاتـه يحقـ سـاق إليهـا دون أنْ تالمعاناة تعكس طبيعة الوجهة التي يرى بلده وشـعبه، بـل وأمتـه 

ومـا يميـز رحلـة قها، وهي مسيرة وطن تعاقبت عليـه أيـادي الظلمـة، التي طالما ارتجى تحق  ،وأحالمه
 الفزاني أن ـ ،تحقـق لـه مـا يطمـح إليـه يومـاً  دة بأفكـار الـرفض والمعانـاة، رحلـة يرتجـي أنْ هـا مـزو ر تتفج
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ـــذات لفيهـــ ـــٰى ال ـــابيع الثـــورة عل رتـــوت بمـــاء الســـكون والخنـــوع االتـــي  ،التـــي تســـكن تلـــك األجســـاد ،ين
  .والخوف

انقضاء وقـت فيمـا ال طائـل منـه دون  الجامع بين البنيتين هو: علٰى مستوى القراءة السياقية
فيـرى  ،يكون لها وقع ذات يـوم أي مردود يعكس ما يمكن تحقيقه حال لم تفلح أغنيته، مع يقينه بأنْ 

 تبد ديهل حال من التيه إلٰى اليقظة وحب المغامرة في وجه جال.  
التيه والضياع في  تقوده إلىٰ  يمكن أنْ ،و فالمجازفة والمخاطرة تتربصانه من لحظة إلٰى أخرى

مـن فضـاء المجهـول والتنكيـر إلـٰى فضـاء المعلـوم والتعريـف ) رحلـة(زمن هذه صفاته، فانتقلت النكرة 
بوصفه معرفة، وعلى هذا النحو تكتسب النكرة مقـام سـمة المعرفـة ) الضياع(من خالل المضاف إليه

  وهويةً  لتمارس التحديد والتسمية، فتمنح التسمية  نص العنوان شكالً 
يكشــف  ، يمكــن أنْ واســعاً  وتأويليــاً  دالليــاً  وهــذا االقتصــاد فــي بنيــة هــذا العنــوان منحــه اتســاعاً 

الفزاني ليــدلك علــٰى أنــ ،عنهــا الــنص، وقيمــة أبعــاد داللــة هــذا العنــوان جعلتــه يوســم بــه إحــدى قصــائده
كسه علٰى طبيعـة يع ما يمكن أنْ  أهمية وقيمة السمة التي تحملها عناوينه، ويعي جيداً  كان مستوعباً 

  .إبداعهعلٰى الرغم من خطورة ذلك
ـــــ ـــــذَ إِ َف ـــــغَ  نُ ْحـــــل ال اا َم ـــــ اتَ ى ذَ ن   رْ ائِ َشـــــبَ بِ  مٍ وْ َي

  

ـــــأَ تَ فَ  ـــــ دْ ك ـــــَي ـــــالوَ  اكَ ذَ  ن ي أَ يقِ دِ ا َص ـــــرَ  عً ْق   ٌص ْق
  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــتْ كُ  نَ يْ َب   )48(رْ ازِ َجــــــــــــــــــــالمَ  انِ َب
  

  
 ر فيه العنوان يقوللذا نراه في نصه الذي تكر:  

  هْ ي ِصـــــقَ  اقُ تَـــــعِ وانْ  اعٌ يَ ِضـــــوَ  ثٌ ْحـــــبَ  اهُ تَـــــخْ ي أُ ِتـــــلَ حْ رِ 
  

  هْ يـــــبِ رَ العَ  وشِ ُمـــــلر ي لِ ِنـــــغَ يُ  وٍ ْلـــــحُ  مٍ َغـــــنَ  نْ َعـــــ اً ثَـــــاحِ بَ 
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ـــــ ـــــقِ رِ طَ  نْ َع ـــــطَ الخَ  ي ـــــي المَ ...ااَي ـــــتَ ف ـــــجِ الد  اتِ اَه هْ ي  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ بْ عَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَ ك َش   )49(ياعِ يَ ِض
  

الفزانـي هكذا لـو فتشـنا فـي غيـر عنـوان مـن عناوينـه التـي دون أدنـى شـك تؤسـس إلـٰى وعـي 
 لما تتطل به المرحلة في زمن إنجاز النص من التخف وعيه بما ينجز : ة أبعاد منهاي وراءها يكشف عد

ــ ــبــه رســالته علــٰى الــرغم مــن المجازفــة التــي تترصومــا  ،ي مــن جهــةده، ووعيــه بمــا عليــه وعــي المتلق
 من جهة أخرى ما بات التعبير المباشر يهم بها ،ق به ما يختلج نفسه من قضايايحق.  

وهكـذا لــو حاولنـا الوقــوف علـٰى عنــاوين أخـرى فــي هـذه المجموعــة لوجـدناها عنوانــات تحمــل 
 ــ ،ي لهــافـي طياتهـا رسـائل ال يمكــن تجاوزهـا دون التصـد ا والوقـوف عنـدها، وفــي مجملهـا تكشـف عم

ومـا كـان يجـري بـين أوسـاط مجتمعـه الصـغير والكبيـر،  ،يفي زمن إنجاز النص من تـرد  كان سائداً 
 بل كان التغن د ضرب من المجازفة، لذا جاءت عناوينه فـي هـذه ي بما يوقظ الحس بين الناس والتمر

 ،المجموعة تنبع من نفـس معـين فلسـفته، فلـيس أعظـم مـن رحلـة الضـياع اال أسـفار الحـزن المضـيئة
وجميــع عنــاوين هــذه الــدواوين جــاءت عنــاوين لقصــائد تعــد  والمــوت فــوق المئذنــة، ،وقصــائد مهــاجرة

  .مفاتيح مهمة القتحام أغوار النصوص الواقعة تحتها لفتح مغاليقه ومجاهيله

  .صفة عناوين دواوين محمد فرحات الشلطامي: ثانياً 
أربعة دواويـن مـن ذات الحجـم : لم تبتعد عناوين دواوين الشلطامي التي تم اختيارها له وهي

، منشورات ضد السلطة، قصائد عن الفرح، بطاقة معايدة إلٰى مدن النور، أنشودة الحزن )50(الصغير
دت ســـمية، فتعـــد الالعميـــق عـــن صـــيغة عنـــاوين مـــن ســـبقه، وجميعهـــا جـــاءت علـــٰى صـــيغة الجملـــة ا

 مرك جاء عنوانه تجنيسـي،  واحداً  بات فأكثر، بصيغة اإلضافة المحضة إال ديواناً باتها بين ثالث مرك
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، )إلٰى مدن النور: (، الذي أدرج تحته عنوان)بطاقة معايدة(أدرج تحته عنوان آخر فرعي هو ديوانه 
  . وهناك عناوين أخرى له علٰى هذه الشاكلة لكنها ليست ضمن ما تم اختياره له في هذه الدراسة

وكــل ديــوان مــن هــذه الــدواوين أدرجــت تحتهــا عنــاوين لقصــائد تفاوتــت مــن ديــوان إلــٰى آخــر، 
 ؛باتهاسواء من حيث عدد العناوين بالديوان،أو من حيث صيغ مرك  من الصيغ  ها ال تخلو جميعاً لكن

:  ، فلعنــاوين المفــردة فــي ديوانــه منشــورات ضــد الســلطة همــا)النكــرة والمعرفــة(االســمية المفــردة: التاليــة
ـــ –صـــورة  الا االمحطـــة، أم أصـــدقائي، يوميـــات تجربـــة شخصـــية،  قصـــيدة إلـــىٰ : بـــة فمثـــلســـمية المرك

  .إلخ...شوارع السأم
منشـــورات ضـــد الســـلطة مـــن خـــالل : الســـمة التـــي يحملهـــا عنوانـــه علـــىٰ ولـــو حاولنـــا الوقـــوف 

  :بنية العنوان، داللته، وظيفته، القراءة السياقية نجدها كالتالي :المحطات التالية
) منشـورات:(بـات اسـمية هـيمرك نجد عنوان الديوان قد جاء على ثـالث : مستوى البنية علىٰ 

َجْمـــٌع ُمْفـــَرُدُه َمْنُشـــوٌر، والنْشـــُر الَحَيـــاُة أو االْحَيـــاُء ) ر.ش.ن(، فمنشـــورات فـــي مـــادة )الســـلطة) (ضـــد(
﴾،وفـي وٕاليـه النُشـورُ ﴿: الـدَواِم، وقَـْوُلهْم َنَشـَرُهُم اُهللا َأْي َبَعـَثُهْم كقولـه تعـالى علـىٰ والَعْوَدُة إلٰى َما َكـاَن 

َأمـا ، ُنِشَر الَميُت ُيْنَشُر ُنُشورًا ِإَذا َعاَش َبْعَد الَمْوتِ : َلَك الَمْحَيا والَمَماْت َوإِلْيَك النُشوُر، ُيَقالُ : الحديث
 ُه ِمْثَلــُه والجمــع َأْضــَدادَ : ِضــدــيِء َوَضــِديُدُه وَضــِديَدُتُه، وِضــدالش َفِمــْن َضــُدَد، وَضــد،  وقــد يكــون الِضــد
- وَيُكوُنـوَن َعَلـْيِهْم ِضـدا﴾ِضد َواِحٍد إَذا َجَمُعوا َعَلْيِه الُخُصوَمُة، وفي التنزيـل﴿ علىٰ والَقْوِم  ،اَعةُ َجمَ 

ــَالَطُة  -أي َعْوَنــاً  َطُه َعَلْيِهْم،واالســم ُســْلَطٌة بالضــم،  -أي القهــر-والُســَلَطُة ِمــَن السَطُه اُهللا َفَســلوقــد َســل
ِليُط َطِويلُ  َة اِهللا في َأْرِضهِ  والس ُه ُحجَي الُسْلَطاُن ُسْلَطاَنًا َألنَساِن، وُسم51(الل(.  
ها ممارســات مــن شــأن  علــىٰ بــات الــثالث تؤســس إلــٰى رد فعــل المرك  إن : مســتوى الداللــة علــىٰ 

 علىٰ خماد األصوات المنادية والمطالبة بالحق في العيش الكريم، ومنشورات الشلطامي هـي قصـائدهإ
يجـد حتـى  لـه مـن الـدالالتيحم  أنْ  يسـمالاسـتطاع الشـلطامي خـالل هـذا العنـوان ا: مستوى الوظيفـة
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وتلـك  ،تلك المنشـورات علىٰ ف ليتعر  ؛قراءة الديوانعلى التأويل، ويغريه  علىٰ فيه ما يعينه  ئكل قار 
لنصـوص  السلطات التي جاءت ضدها المنشورات، وهذا اللون مـن العنـاوين هـو الـذي يكـون مـدخالً 

 مــا يكــون اللــون األول مــن خصوصــيات عنــاوين  عنــوان واحــد، وغالبــاً  علــىٰ ة، خــالف التــي تفــتح عــد
 ما تختص به عناوين القصائد ا اللون الثاني فغالباً الدواوين، أم.  

  .ق جميع النصوص الواقعة تحت العناوين الفرعية للديوانيطو  يمكن أنْ  عنوان هذا الديوانو 
منشورات الشلطامي فيها دعـوة إلـٰى اإلثـارة  واسـتنهاض الهمـم : مستوى القراءة السياقية علىٰ 
جهـة كانـت ) منشـورات ضـد(د العنوان وجهة الخطـاب قد حد و هذه السلطة،  علىٰ د للتمر  ؛في النفوس

 ،لسـان يـدعو: قيق طموحات وآمال الشعوب حتى تكـون هنـاك مجابهـة بـين لسـانينفي عدم تح سبباً 
ق مرادهـا، فلهـم عـزائم ال تحقـ ولسان يقف ضد تلك الدعوة؛ ولكن دعوة الشعراء تظل مستمرة إلٰى أنْ 

تستضـيء بـه  ضـلت أبـد الـدهر نبراسـاً  ،تخور، فكم من خطابات حملت فلسـفات أصـحابها وتجـاربهم
  .م الحياةفه علىٰ األجيال

 م فـي اختيـار العنـاوين عنـد الشـعراء بعامـة، والشـعراء العـرب ولكن ماهيالموجهات التي تتحك
  الليبيين بصفة خاصة؟

ــ الــوعي  ،ه الشــعراء الختيــار عنــاوين دواويــنهم وقصــائدهمأهــم األســس فــي تقــديرنا التــي توج
القصـيدة العربيـة الحديثـة والمعاصـرة  د مصادره، متطلبـات الواقـع الـراهن لمـا يطـرأ علـىٰ تعد ، و الثقافي

أو  ،ومـا يجـب فـي حقـه مـن أسـاليب التعبيـر المباشـر ،الواقـعأبعـاد من تطور، العمق الفلسفي لرصد 
  .غير المباشر، وعي الشعراء بما عليه المتلقي والقارئ في كل زمن وعصر

  :اتمةالخ
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العنايــة  يبــي يتضــح أن مــن خــالل هــذه الرحلــة البســيطة فــي ســيميائية العنــوان فــي الشــعر الل
 ــأو تدريســاً  دراســةً  ،ي ألي نــصبســيمائية العنــوان مــن الموضــوعات المهمــة للتصــدللــنص  ه نــداً ؛ ألن

ل الواجهة والعتبة للنص، ه يشك من المسائل المهمة؛ألن  وسيميولوجياً له،فأهمية العنوان إبداعياً  ومثيالً 
ــ حالــة علــٰى تســاؤالتإلفكــار، واوبــؤرة اختــزال األ إال مــن خــالل النصــوص  ة قــد النجــد لهــا تفســيراً جم

  .خاصة تلك التي تطوق كافة العنوانات التي تقع تحتها النصوص،وبالواقعة تحتها
 إن  المراحــل التــي مــر بــات تطــور ت بهــا عنــاوين الشــعر العربــي فــي ليبيــا جــاءت وفــق متطل

دين عرائها عبـر أجيـال الشـعراء مـن المقلـمن الوعي الثقـافي الـذي شـهده شـ القصيدة العربية، وانطالقاً 
اد مـن الشـباب، وقـد اختلفـت عنوانـات اد إلٰى األجيال التي أعقبت جيـل الـرو من الرو  ،إلٰى التجديديين

 في الوصول إلٰى ما يحمله النص مـن  ئاً اد ما بين العنوانات التقريرية، عنوانات أكثر بطالشعراء الرو
لعالقة الرابطة بـين بغية اكتشاف اعنوان يحتاج فيه القارئ إلٰى كد ذهن كبير مزايا النص الغامض، 

خاصــة تلــك التــي ارتبطــت بشخصــيات مــن وب العنــوان والقضــية المطروحــة فــي الــنص الواقــع تحتــه،
البكـاء  -سارقة النار -وموت جيفارى-بول أيلورا: أو حتى غير العربية من مثل ،البيئة الليبية خارج
خمس قصائد مهـداة إلـٰى سـلفادور  -بريخت يتحدث كما عند الفزاني، في انتظار جودو-الجوكنداعل\ٰ 

  .اللنديكما عند الشلطامي وغيرها الكثير
إال  ،فـي كثيـر مـن نصـوص بعـض الشـعراء الليبيـين ال يمكـن الوصـول أو المقاربـة إلـٰى ذلــك

الوصـول  مـننـه وى ثقافـة تمك بعد فك شفرة العنوان، وهذه في تقديري دعوة ملحة بارتقاء القارئ لمست
مقولة الناقد الكبيـر خليفـه  ن إقول ما ُيفهم، وبهذا يمكن القول  علىٰ ال إجبار المبدع  ،فهم ما يقولإل\ٰ 

  ). هل لنا شعراء؟(محمد التليسي قد أبدت نفعاً 
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  :التوصيات
داخليـًا  والنقـادذ أقـالم الكتـاب لتتلـذ بحاجـة إلـٰى توسـيع حـدوده؛ مازال الشعر العربي فـي ليبيـا 

ــــاً  ــــة الجــــاد  وخارجي ــــداع هــــذه الرقعــــة  ،ةبالدراســــات البحثي ــــون وخصوصــــية إب ــــي تظهــــر طبيعــــة ول الت
  :نوصي باآلتي عليه ، والجغرافية

•  والبعــد عــن تلــك التــي غلــب  ،ةالترغيــب فــي البحــث فــي الشــعر العربــي فــي ليبيــا بالدراســات الجــاد
 والتقليد ةح والمباشر عليها التسط.  

ومحاولـــة تطبيقهـــا علـــٰى بعـــض القضـــايا  ،ى لـــه بالنظريـــات الحديثـــةالدراســـات التـــي تتصـــد ربـــط  •
التــي باتــت تتســم بالحفريــة والنقــد  ،المدروســة كالشــعرية والســيميائية والتداوليــة والخطابيــة وغيرهــا

 ل، بدل أحكام القيمة التي باتت عليها كثير من الدراساتالمعل.  
ـــٰى أســـاليب حديثـــة فـــي البحـــث  ،بـــات مركزيـــةضـــرورة تخصـــيص مراكـــز بحثيـــة ومكت • تحتـــوي عل

  .العلمي، وتتوافر فيها كافة الدراسات والمخطوطات الليبية
•  لتمييـز  ؛ت لألدب في ليبيا بعد تشـكيل لجـان لغربلتهـاالعمل علٰى نشر كافة الدراسات التي تصد

عبر  وخارجياً  داخلياً  لالستفادة منه ،الجديد منها من الرديء الذي يستحق النشر وٕاظهاره للوجود
  .مواقع التواصل التي تكفل اطالع اآلخر عليه

ترجمـة بعــض النتاجــات إلــٰى لغـات أخــرى حيــة تســهم بــدورها فـي توســيع حــدود دراســته واالطــالع  •
  .عليه واالستفادة مما يصدر في حقه من نقد

،وتشــجيع وخارجياً  زيــادة دعــم المــؤتمرات التــي تهــتم بدراســة األدب الليبــي، وتوســيع نطاقــه داخليــاً  •
 ليكون حلقة وصل بين الداخل والخارج ؛ب لالهتمام به حتى خارج ليبياالطال.  
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ــ ا علميــاً ي مشــروع مــؤتمرً علــٰى كافــة الجامعــات فــي ليبيــا تبنــ • يكــون  علٰى أنْ ،ص لهــذا الشــأنيخص
يـتم  مـع تخصـيص ميزانيـات تليـق بنجاحـه، وطبـع مـا كـل الجامعـات الليبيـة، علىٰ يتوزع  موسمياً 

  .عرضه ومناقشته في تلك المؤتمرات لتوسيع نطاق االهتمام به بين الدارسين والمهتمين
حـــث وتوجيـــه الطـــالب بالجامعـــات فـــي المـــرحلتين الجامعيـــة والدراســـات العليـــا لالهتمـــام بدراســـة  •

  .األدب الليبي في كافة أجناسه، وتشجيع وتحفيز الدراسات الجادة منها بالطبع والتكريم

  :حث ومراجعههوامش الب
  

ــــــن منظــــــور -1 ــــــروت2لســــــان العــــــرب، ط: اب ــــــي، بي ــــــراث العرب ــــــاء الت ــــــان، -، دار إحي م، 1997لبن
  ).م.و.س(مادة

 .29:سورة الفتح،اآلية -2
 .273:سورة البقرة، اآلية -3
قيس بن بحرة وقيل عبد قـيس بـن بحـرة مـن بنـي شـمخ بـن فـزارة مـن ناشـب، وعنقـاء أمـه، عـاش  -4

ديوانه تم توثيـق المعلومـات  علىٰ لتعدر الحصول . في الجاهلية دهرا وأدرك اإلسالم كبيرا وأسلم
   ).الشعر ديوان العرب(عنه و األبيات الشعرية من الموسوعة الشعرية 

 .6: ، ص2003،منشورات الزمن،2السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ط: سعيد بن كراد -5
  .10:المرجع نفسه، ص -6
، الشــــركة المصــــرية العامــــة للنشــــر، لونجمــــان، 1موســــوعة النظريــــات األدبيــــة، ط: نبيــــل راغــــب -7

    .366:، ص2003
  .8:السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص: سعيد بن كراد -8
 .365موسوعة النظريات األدبية، مرجع سابق،ص: ، ونبيل راغب9:فسه،صالمرجع ن -9
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 .9:السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص: سعيد بن كراد -10
  .365موسوعة النظريات األدبية، مرجع سابق، ص: نبيل راغب -11
  .368المرجع نفسه، ص -12
، اإلدارة 1دبـــاء الليبيـــين الذاتيـــة،طجدليـــة الـــذات والمرجعيـــة فـــي ســـير األ: حســـن أحمـــد األشـــلم -13

   .72، ص2015ليبيا،–العامة للمكتبات والنشر، بنغازي 
لجبران خليل جبـران أنموذجـا، رسـالة ماجسـتير، جامعـة " النبي"شعرية العنوان : هدهودبومعقودة-14

  .30ص : ،2017_2016العربي التبسي، ت
، منشـورات االخـتالف، 1، ط)المنـاص جيـرار جنيـت مـن الـنص إلـىٰ (عتبات: عبد الحق بلعابد -15

   .72:،ص2008الدار العربية للعلوم ناشرون ، 
التــــــــي    أي أن سمة العنوان تعبر عما يحمله من موضوع، إذ يغلب عليها سمة المباشرة-16

 .تتناسب ووعي المتلقي وثقافته آنذاك
لديـه فـي منطقـة مفـث بلـدة فسـاطو حيـث إقامـة وا1898هـ يناير 1318شاعر ليبي من مواليد  -17

ـــٰى  ـــه إل ـــم ارتحـــل مـــع عائلت ـــم الفرنســـية، ث ـــم مصـــراته التـــي فيهـــا تعل ـــم فـــي نـــالوت ث الجبـــل، وتعل
اإلســكندرية إبــان الحــرب العالميــة األولــى، وأقــام بهــا وفيهــا قــال الشــعر، ثــم عــاد إلــٰى بنغـــازي، 

قال الشعر ، 1961حتى وفاته1964وغادرها إلٰى تركيا وأخيرا استقر به المقام في بنغازي سنة 
وهو ابن عشـرين خريفـا، لـم ينقطـع عنـه حتـى أسـكته القـدر وهـو فـي الثالثـة والسـتين مـن عمـره، 

معجـــم األدبـــاء والكتـــاب : عبـــد اهللا ســـالم امليطـــان. فقـــدم فـــي هـــذه الفتـــرة الطويلـــة عصـــارة جهـــده
 .424:ليبيا، ص –، مدار للطباعة والنشر، طرابلس1الليبيين المعاصرين، ط

ي، والعناوين :، ص1971،المطبعة األهلية بنغازي،1، ط)ديوان شعر: (لمهدويأحمد رفيق ا - 18
 .78ص- 73ص -70ص -68:ص - 27:ص-12:ص- 24:في ص
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لحظــات متــوترة فــي خطــاب التجديــد الشــعري فــي ليبيــا، مجلــة الفصــول : محمــد الفقيــه صــالح -19
    .8األربعة، ص

م لـه ديـوان شـعر قيـل 1918هــ وتـوفي عـام1853شاعر ليبي من مواليد طـرابلس الغـرب عـام  -20
م،أمــا 1892حســابه فـي القــاهرة ســنة  علــىٰ إنـه أول ديــوان طبــع، فالنسـخة األولــى قــام بطباعتهـا 

   .ديوان الشاعر. م1966-هـ 1386الطبعة المحققة األولى فكانت في سنة 
علـــي مصـــطفى المصـــراتي، : ، تحقيـــق وتقـــديم)ديـــوان شـــعر: (مصـــطفى بـــن زكـــري الطرابلســـي -21

ــــــروت للطباعــــــة والنشــــــر ،منشــــــورات1ط ــــــان،-دار بي ــــــاهرة،ص1892لبن ومــــــا بعــــــدها، 204:الق
  .151، ص148، ص135، ص89، ص77، ص66، ص69والعناوين، ص

، درس القــرآن بزاويـة األســمر ثـم بزاويــة الفطــيس، 1864شـاعر ليبــي مـن مواليــد زليـتن ســنة   -22
عبــد اهللا ســالم .1906متــنقال بــين زاويــة المــدني والقصــبة، تــولى القضــاء بمنطقــة تاورغــاء ســنة 

 .129معجم األدباء والكتاب الليبيين المعاصرين، مصدر سابق، ص: مليطان
،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 3أحمد الشارف دراسة وديوان، ط:  أحمد الشارف  - 23

  .112، ص103، ص92، ص82، ص67، والعناوين، ص463، ص2000واإلعالن، 
ــــــ  -24 ــــــن حســــــين الطرابلســــــي الملقــــــب ب ــــــدأحمــــــد ب ــــــوفى 1650البهلول مــــــن موالي رجــــــب 2، المت

،عـــالم ديـــن فـــي عقيـــدة أهـــل الســـنة والفقـــه المـــالكي والحنفـــي وكاتـــب 1702ه،المتـــوفى 1113
، 1المنهـل العـذب فـي تـاريخ طـرابلس الغـرب،ط: أحمد بـك النائـب األنصـاري. وشاعر متصوف

  276-273، ص)ت.د(ليبيا، -منشورات مكتبة الفرجاني، طرابلس الغرب
 2، ص1313، مطبعة البيان،1، ط)ديوان شعر: (البهلول أحمد  -25
  .6المصدر نفسه، ص  -26
 .55نفسه، ص  -27
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علــي عبــد الســالم أبــوبكر الفزانــي، شــاعر ليبــي، ترجــع أصــوله إلــٰى فــزان منطقــة إدري بــوادي  -28
معجــم األدبــاء والكتــاب الليبيــين المعاصــرين، مصــدر ســابق، : الشــاطئ عبــد اهللا ســالم مليطــان

 .308ص
،الشركة العامة للنشر و التوزيع 1،ط)ديوان شعر(أسفار الحزن المضيئة: علي الفزاني - 29

 .189، ص181، ص155، ص139، ص131، ص125: واإلعالن، العناوين ص
، 1424،الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن،1،ط)ديوان شعر(أرقص حافيا: علي الفزاني- 30

  .79، ص57ص، 29، ص27، ص11، ص7، والعناوين ص88- 87ص
وبهـــــــــــــــــــــــــــــــا درس  3/10/1945  محمد فرحات الشلطامي شاعر ليبي من مواليد بنغازي -31

ــــى، مــــارس مهنــــة التــــدريس، نشــــر نتاجــــه األول فــــي عــــدد مــــن الصــــحف  مراحــــل تعليمــــه األول
معجــم األدبــاء والكتــاب الليبيــين المعاصــرين مصــدر ســابق، : عبــد اهللا ســالم مليطــان. والمجــالت

 .204ص
،الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع 1، ط)ديــوان شــعر(منشــورات ضــد الســلطة :محمــد الشــلطامي-32

  .157-151-134 -123 -107، والعناوين ص103م، ص1998واإلعالن،
الــدار الجماهيريــة للنشــر  1، ط)ديــوان شــعر(انشــودة الحــزن العميــق: محمــد فرحــات الشــلطامي -33

 .124-123م، ص1998والتوزيع واإلعالن،
، 183،مصـــدر ســـابق، ص )ديـــوان شـــعر(أنشـــودة الحـــزن العميـــق: لطاميمحمـــد فرحـــات الشـــ -34

  .273، ص245، ص211ص
، الــــــدار الجماهيريــــــة للنشـــــــر 1، ط)ديــــــوان شــــــعر(همــــــس الشــــــفاه : راشــــــد الزبيــــــر السنوســــــي -35

 73، ص65، ص37، ص31، ص7، والعناوين، ص96 -95م، ص1999والتوزيع،
  .91، ص89، ص39، ص25ص، 21:، والعناوين صوما بعدها 103ص لمصدر نفسه،ا - 36
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الكفــرة، وهاجرهـــا قبــل دخــول االســتعمار اإليطــالي إلــٰى مصـــر، 1924شــاعر ليبــي مــن مواليــد -37
يـد والـده لـه عـدد غيـر قليـل مـن الـدواوين  علـىٰ درس بمدارس مرسى مطروح وقرأ القرآن وحفظه 

صـدر سـابق، معجـم األدبـاء والكتـاب الليبيـين المعاصـرين، م: عبـد اهللا سـالم مليطـان. المطبوعة
  .وما بعدها 181ص

،الــــدار الجماهيريــــة للنشــــر والتوزيــــع 1،ط)ديــــوان شــــعر(ألحــــان ليبيــــة : حســــن أحمــــد السوســــي -38
-271-249-225 -183 -171 -147 -57م، ص1998ليبيــــــا، –واإلعــــــالن، طــــــرابلس
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