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امللخّ �ص
�أخذ َا باملبد�أ الذي تبنته نظرية نحو الن�ص املتمثل يف تو�سيع دائرة اهتمام املمار�سة النقدية لت�شمل كل
مكونات الن�ص ،ابتدا ًء من عنوانه الن�ص .وا�ستناد ًا �إىل �أن العتبة الن�صية �أو عنوان الق�صيدة يختزل دالالت
الن�ص ،ويت�صل ات�صا ًال وثيق ًا مب�ضمونه ،لذلك يعترب النقاد عنوان الق�صيدة نظام ًا �سيميائي ًّا يختزل �أبعاد ًا
داللي ًة ،ت�ساعد املتلقي على فك �شيفرات الن�ص .ولذلك قامت عدة درا�سات ناق�شت �أهمية العتبات الن�صية
و�أثرها يف �ضبط ان�سجام الن�ص ودورها يف ت�أويل الن�ص وتف�سريه .بيد �أن �أغلب تلك الدرا�سات متحورت حول
اجلانب الداليل ال�سيميائي ،و�أغفلت اجلوانب الإعالمية يف العتبات الن�صية .لذلك ت�أتي هذه الورقة لت�سليط
ال�ضوء على الأبعاد الإعالمية يف العتبة الن�صية ،ومدى فاعلية ت�أثريها يف املتلقي؛ كونها �أوىل العالمات
الن�صية التي يقع عليها ب�صر القارئ ،ويتفاعل معها .واعتمد الباحث املنهج التحليلي يف درا�سة ونقد درجة
الإعالمية يف عتبات الن�ص يف ق�صائد املاجري ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن العتبات الن�صية يف ديوان املاجري
قد حققت درجات متفاوته من الإعالمية ،وان�ضوت على كفاءة �إعالمية �أ�سهمت يف حتقيق التفاعل الإيجابي
بني املتلقي والن�ص �سواء ب�سبب خمالفتها لتوقعات املتلقي� ،أو مبا ا�شتملت عليه من جدة �أو غرابة �أو طرافة.

الكلمات املفتاحية� :إعالمية ،عتبات ،الن�ص ،ديوان ،املاجري.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
Concerned with the phenomenon of text theory expected and the unexpected
by media standard (Informativity), and discuss them based on their impact in the
process of receiving the text. By monitoring the nature of the text items that achieve
the positive reception given to her grandmother and violation of reader expectations,
achieving a partnership between the text and the receiver. Therefore, the paper aims to
reveal the sources of information available in the poetic text when Rajab Majri. The
study is based analytical approach in discussing the informativity sources efficiency
in the poems. The study concluded that Rajab Majri used a combination of factors and
mechanisms that influenced the informativity in text, including those of wit or strange,
or Grandma and contrary to the expectations of the recipient.
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م�شكلة البحث:
قامت عدة درا�سات ناق�شت �أهمية العتبات
الن�صية و�أثرها يف �ضبط ان�سجام الن�ص ودورها
يف ت�أويل الن�ص وتف�سريه ،و�أغلب تلك الدرا�سات
متحورت حول اجلانب الداليل ال�سيميائي ،و�أغفلت
اجلوانب الإعالمية يف العتبات الن�صية .لذلك ت�أتي
هذه الورقة لت�سليط ال�ضوء على الأبعاد الإعالمية
يف العتبة الن�صية ،و�أهميتها يف تلقي الن�ص ،ومدى
فاعلية ت�أثريها يف املتلقي؛ كونها �أوىل العالمات
الن�صية التي يقع عليها ب�صر القارئ ،ويتفاعل معها.
الهدف من البحث:
يهدف البحث �إىل درا�سة العوامل التي ت�سهم
يف ت�شكيل الأبعاد الإعالمية يف ق�صائد ديوان
هم�سات ال�صبا لل�شاعر رجب املاجري()1؛ ملا لها
من �أهمية بالغة يف جناح الر�سالة التي حملتها
الق�صائد ،وبيان مدى ت�أثريها يف املتلقي.
�أ�سئلة البحث:
يتمحور البحث حول �س�ؤال مفاده :ما مدى
كفاءة العتبات الن�صية من الناحية الإعالمية يف
عناوين ق�صائد املاجري؟
 -1هو ال�شاعر رجب مفتاح املاجري ،ولد يف مدينة درنة يف 12
نوفمرب  ،1930من �أ�سرة عرف عنها الأ�صالة والف�ضل والكرم
وال�شجاعة والعلم .تخرج من كلية احلقوق جامعة عني �شم�س �سنة
 .1956ثم عاد �إىل ليبيا وعينِّ وكي ًال للنيابة العامة ببنغازي يف
 ،1956وتدرج يف �سلك الق�ضاء حتى عينِّ رئي�س ًا للنيابة العليا ،ثم
وزير ًا للعدل من �سبتمرب � 1968إىل �سبتمرب  .1969تويف رحمه اهلل
تعاىل يف  3دي�سمرب �سنة  2012عن عمر ناهز الثانية والثمانني.
http://journals.uob.edu.bh

منهج البحث:
يعتمد الباحث املنهج التحليلي يف درا�سة ونقد
درجة الإعالمية يف العتبات الن�صية يف ق�صائد
ديوان املاجري من منظور ل�سانيات الن�ص احلديثة.
مقدمة:
تويل ل�سانيات الن�ص وحتليل اخلطاب اهتمام ًا
ملحوظ ًا بظاهرة املتوقع والالمتوقع لدى القارئ،
وتدر�سها عرب معيار الإعالمية ()Informativity
وتناق�ش جوانب هذه الظاهرة ا�ستناد ًا لأثرها
البالغ يف عملية التلقي .حيث ي�أتي معيار الإعالمية
لر�صد وا�ستق�صاء طبيعة العنا�صر الن�ص التي
حتقق نوع ًا من التلقي الإيجابي بالنظر �إىل مدى
جدتها وخمالفتها للتوقع مما يقود �إىل م�شاركة
حقيقية بني الن�ص واملتلقي .يف حماولة للخروج
بالن�ص من النمطية والرتابة التي جتعل من عملية
التلقي عملية ا�ستهالكية حم�ضة.

 .1معيار الإعالمية:

الإعالمية يف الدر�س الل�ساين هي معيار ذو
عالقة وثيقة بتلقي القارئ للن�ص ،ومب�صادر
توقعات القارئ ل�سياق ال�سرد يف الن�ص .لذلك
يحدد دي بوجراند وظيفته يف ر�صد املكونات
الن�صية التي تعزز الكفاءة الن�ص بالنظر �إىل مدى
جدة العنا�صر الن�صية وخروجها عن نطاق توقعات
املتلقي ،مما يحقق نوع ًا املفاج�أة يكون من �ش�أنها
حتفيز املتلقي و�إثارة اهتمامه ملوا�صلة القراءة
والتفاعل مع الن�ص.
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ويعرف روبرت دي بوجراند الإعالمية ب�أنها
«العامل امل�ؤثر بالن�سبة لعدم اجلزم يف احلكم
على الوقائع الن�صية �أو الوقائع يف عامل ن�صي،
يف مقابلة البدائل املمكنة ،فالإعالمية تكون عالية
الدرجة عند كرثة البدائل ،وعند االختيار الفعلي
لبديل من خارج االحتمال ،ومع ذلك جند لكل
ن�ص �إعالمية �صغرى على الأقل تقوم وقائعها يف
مقابل عدم التوقع»()2؛ معنى ذلك �أن الإعالمية
تعني اجلدة يف اخلرب املطروح ،وعدم توقع املتلقي
ا�ستقبال هذا اخلرب بهذا ال�شكل� ،أو بتلك الن�سبة؛
لذلك ف�إن املفهوم اخلا�ص للإعالمية يف احلقل
الكم املعلوماتي الذي �شكل
الل�ساين ال ُيق�صد به ّ
مادة االت�صال ،وال حمتوى الر�سالة االت�صالية،
بل كيف عر�ضت هذه املعلومات بالنظر �إىل ميزة
اجلدة� ،أو التنوع الذي ات�صفت به تلك املعلومات.
عن�صر ما يف الن�ص تتعلق باحتمالية
�أي �أنَّ �إعالمي َة
ٍ
موقع معني من الن�ص مقارنة
ورود عن�صر معني يف ٍ
بغريه من العنا�صر التي يتيحها النظام اللغوي،
فكلما ق ّلت ن�سبة توقع املتلقي لورود ذاك العن�صر
زادت الكفاءة الإعالمية يف الن�ص.
نخل�ص من ذلك �إىل �أن مفهوم الإعالمية
يف احلقل الل�ساين يدور حول مدى توقع املتلقي
ن�ص ما،
للمعلومات ،والوقائع الن�صية الواردة يف ٍ
�أي �إن الإعالمية هي اجلدة يف اخلرب املطروح ،وهي
معيار يقي�س مدى «التوقع الذي حتظى به وقائع
الن�ص املعرو�ض يف مقابل عدم التوقع»( )3لذلك
ف�إنها عامل مهم من عوامل تلقي الن�ص حيث يجد
فيها املتلقي احلافز الذي ي�شد انتباهه للمعلومات
داخل الن�ص .وا�ستناد ًا ملبد�أ التوقع يف ّرق علماء لغة
الن�ص بني ثالثة مفاهيم للإعالمية:
فاملفهوم الأول الإعالمية باملعنى الوظيفي
العامّ ،
وتدل على �أن �أي ن�ص يجب �أن يقدم خرب ًا
ما ،فالن�صو�ص كلها ت�شرتك يف هذه الوظيفة.
الن�ص واخلطاب والإجراء ،ترجمة:
 -2روبرت �أالن دي بوجراندّ .
متام ح�سان .عامل الكتب .ط .1القاهرة� .ص105 :
� -3شبل .عزة“ ..علم لغة الن�ص النظرية والتطبيق” .مكتبة
الآداب .القاهرة ط� ،2009 .2ص68 :
http://journals.uob.edu.bh
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�أما املفهوم الثاين فهو الإعالمية مبعنى
الدعاية ،ل�شخ�ص ما �أو لفكرة ما� ،أو ملذهب ما
�سواء �أكانت دعاية بالإيجاب �أم بال�سلب.
واملفهوم الثالث الإعالمية مبعنى اجلدة وعدم
التوقعّ ،
وتدل على ما يجده املتلقي يف الن�ص ،من
جدة و�إبداع وخمالفة الواقع على م�ستوى �صياغة
الن�ص �أو م�ضمونه ،ويحدث هذا يف الن�صو�ص
الأدبية .ولذلك تو�صف ب�أنها �إعالمية مرتفعة؛
لأنها تتعامل مع اجلانب الإبداعي يف الن�ص .وقد
�أ�شار دي بوجراند ودري�سلر �إىل �أن الن�صو�ص
ذات الكفاء الإعالمية املرتفعة تتطلب من املتلقي
جهد ًا �أكرب للتفاعل مع الن�ص املق ّدم ،كما حذرا
منتج الن�ص من الإفراط يف اجلدة ،واالمعان يف
ك�سر التوقع لدى املتلقي لأنه قد يعر�ض العملية
االت�صالية للإنهيار(.)4
ومما تقدم ميكن �أن نلخ�ص �أهم املحاور
التي تقوم عليها معاجلة هذا املعيار النقدي وفق ًا
ملفهومه الل�ساين فيما يلي:
�أ .تهدف الإعالمية بو�صفها �أحد معايري الن�صية
�إىل ر�صد التفاعل بني املتلقي ،وعنا�صر الن�ص
ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ التوقع لدى املتلقي ،وبالنظر
�إىل اختيارات منتج الن�ص.
ب .مبا �أن معيار الإعالمية يخ�ضع الختيارات
املنتج "الكاتب" وثقافة املتلقي لذلك الن�ص.
ف�إنه �أقرب ما يكون للحكم اخلا�ص منه �إىل
الأحكام العامة .مبعنى �أن م�س�ألة تقدير ما
هو جديد ،وغري متوقع وروده يف الن�ص تخ�ضع
لثقافة املتلقي وخلفيته املعرفة ،فاجلديد عند
متلق مع ٍني قد ال يكون كذلك عند غريه.
ٍ
ت .بح�سب نظرية نحو الن�ص هناك ثالث م�ستويات
للإعالمية تتجلى يف �سائر الن�صو�ص هي:
�أو ًال� :إعالمية من الدرجة الأوىل ،تكون يف
الن�صو�ص املبتذلة التي ال يجد فيها املتلقي
ج ّد ًة تثري اهتمامه ،فهي كالبديهيات
 -4ينظر :نف�سه.

128

Milood Ashur & Ayad Abdullah: The Informativity in Addresses Poems ...

يقيني .لذلك
ب�شكل
وامل�س ّلمات عنده ومتوقع ٌة ٍ
ٍّ
تكون �إعالميتها منخفظة.
ثانياً� :إعالمية من الدرجة الثانية ،تكون يف
الن�صو�ص التي متثل االت�صال العادي والتعبري
ال�صريح؛ فال يجد املتلقي عنا ًء يف ا�ستيعابه
ا�ستيعاب ًا تام ًّا.
ثالثاً� :إعالمية من الدرجة الثالثة وتكون �شديدة
الإثارة النتباه املتلقي؛ لأن ورود الوقائع الن�صية
غري متوقعة لديه .ملا فيها من مفارقات وبعد
عن امل�ألوف وانزياح داليل .وهذا يعني �أنه
«كلما كان هناك ابتعاد عن التوقع ،وكرثة
املعتاد وامل�ألوف ،زادت الكفاءة الإعالمية يف
الن�ص»(.)5

� .2إعالمية العتبات الن�صية:

�إن خروج ال�شاعر �أو الأديب عن ال�سائد
وامل�ألوف يف اللغة� ،أو انحراف ال�شاعر عن قوانني
اللغة وعالقاتها التي توا�ضع عليها �أهل هذه اللغة
نحوي ًا و�صرفي ًا ،دالل ّي ًا ومعرف ّي ًا� ،سواء بداعي
ال�ضرورة ال�شعرية �أو على �سبيل املجاز والتو�سع
اللغوي ،كل ذلك يرفع من �إعالمية الن�ص ال�شعري
ويعزز من فر�صة الت�أثري يف املتلقي وجذبه للن�ص.
ولهذا ف�إن ك�سر التوقع واالنحراف عما هو معهود
لدى املتلقي �إ�ضافة �إىل كونه عامل مت ّيز للخطاب
الأدبي ،له دور جمايل كبري ي�سهم يف لفت انتباه
املتلقي ،ومن ثمة الت�أثري فيه ،وتو�صيل الر�سالة
التي يريدها اخلطاب.
والعنوان يف حقيقته عالمة ل�سانية� ،سواء كان
كلم ًة مفردة� ،أو جملة� ،أو �شبه جملة .تندرج على
ر�أ�س كل ّن�ص فيح ّدده ،ويدل على حمتواه العام،
ويغري املتلقي .وبح�سب حممد خالدي فالعنوان
«هو العالمة املكثفة املن�ضغطة ال�ساحرة اجلاذبة
املحرية الفاحتة �أبوابها على ت�أويالت لطاقاتها
امل�شحونة ببيان و�أ�شكال يذهب املتلقي يف ا�ستقبالها
 -5عبد اخلالق �شاهني ،ومبدر عقيل ،2012 ،الأ�صول املعرفية
ملعيار الإعالمية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،جملة
اللغة العربية و�آدابها جامعة الكوفة .املجلد .1الإ�صدار:2012 .15
�ص.77 :
http://journals.uob.edu.bh

�أميا مذهب»( .)6ولذلك فللعنوان �أهمية بالغة�« ،إذ
له ال�صدارة ويربز متمي ًزا ب�شكله وحجمه من
الإ�شارات وال�شفرات التي �إن اكت�شفها القارئ
وجدها تطغى على ال ّن�ص كله ،فيكون العنوان مع
�صغر حجمه ّن ً�صا موازي ًا ونوع ًا من �أنواع التعايل
ال ّن�صي ،الذي يحدد م�سار القراءة»(.)7
�أهمية العنوان يف تلقي الن�ص:
ي�شكل العنوان �أول ات�صال نوعي بني املر�سل
واملتلقي .من هنا يغدو العنوان �إ�شارة خمتزلة ذات
�أهمية مرجعية ت�أ�س�س لف�ضاء ن�صي وا�سع؛ فتلك
العناوين والعتبات ت�ستمد قيمتها من كونها مفعمة
بدالالت و�إيحاءات ت�ساعد يف تف�سري ما بعدها،
لذلك تكون حمور الن�ص� .إذ �إنه «من امل�ؤكد
�أن اختيار عنوان الن�ص الأدبي ال يتم بطريقة
اعتباطية �أو تع�سفية ،و�إمنا يجب �أن يكون بينه وبني
الن�ص عالقة تناغم وان�سجام يف �إطار داليل كبري
ي�ستقطب كل التمثالت وال�سياقات الن�صية»()8؛
لذلك يعد العنوان «املفتاح الإجرائي الذي ميدنا
مبجموعة من املعاين التي ت�ساعدنا يف فك رموز
الن�ص ،وت�سهيل م�أمورية الدخول يف �أغواره
وت�شعباته الوعرة»(.)9
وتتجلى �أهمية العنونة يف الت�أ�سي�س للعالقة بني
الن�ص واملتلقي ،و�إذا ت�صورنا �أن هناك عم ًال �أدبي ًّا
ال يحمل عنوان ًا؛ حينها نلحظ مدى �صعوبة التعامل
معه ،ب�سبب احللقة املفقودة التي ت�ؤ�س�س ملحيطه
الداليل ،وت�ش ِّكل كيانه املميز؛ «�إذ بدون الن�ص
يكون العنوان وحده عاجز ًا عن تكوين حميطه
الداليل ،وبدون العنوان يكون الن�ص با�ستمرار
 -6حممد الأمني خالدي� ،شعرية العنوان بني الغالف واملنت مقاربة
بني ال�صورة واخلطاب الروائي /الالز منوذج ًا ،بحث من�شور على
موقع جامعة قا�صدي مرباح اجلزائر� 2012 .ص .2
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 -7نف�سه.
 -8حممد مفتاح ،عتبات الن�ص ،املركز الثقايف العربي ،الدار
البي�ضاء  ،ط� .1987 ،1ص72:
 -9جميل حمداوي ،ال�سميوطيقا والعنونة ،عامل الفكر ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت مج  25ع  1997 23يناير،
مار�س� .ص90:
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عر�ضة للذوبان يف ن�صو�ص �أخرى»( )10وا�ستناد ًا
لذلك ميكن اعتبار عنوان الن�ص ا�سم ًا يمُ يزه عن
غريه يف املقام الأول؛ �أي �إن عنونة الن�ص هي يف
احلقيقة منحه ا�سم وهذه الت�سمية من �ش�أنها �أن
يتميز بها الن�ص عن غريه من الن�صو�ص الأخرى،
كما ت�ساعد يف �سريورته وتداوله بني املتلقني ،وهذا
يعني �أن الوظيفة الأوىل التي ي�ؤديها العنوان للن�ص
تكمن يف حفظ كيان الن�ص وحمايته من خالل ما
تتيحه خا�صية الت�سمية التي ت�ساعد على متييز
الن�ص عن غريه من الن�صو�ص الأخري(.)11

 .3الكفاءة الإعالمية يف عناوين ق�صائد
املاجري:

نناق�ش فيما ي�أتي م�ستوى الكفاءة الإعالمية
املتوافرة يف عنوان ديوان املاجري ،وكذلك يف
عناوين بع�ض الق�صائد ،ومدى �إثارتها للمتلقي
وحتفيزه ال�ستقبال الن�ص والتفاعل معه.

�أو ًال� :إعالمية عنوان الديوان:

ميثل العنوان نظام ًا �سيميائي ًّا يختزل �أبعاد ًا
داللي ًة ورمزي ًة ،و�إ�شارة خمتزلة ذات �أهمية
مرجعية ت�أ�س�س لف�ضاء ن�صي وا�سع ،تغري املتلقي
بتتبع دالالته ،وحماولة فك �شيفرته .ومن منطلق
�أن العناوين ت�ستمد قيمتها من كونها مفعمة
بدالالت و�إيحاءات ال بد و�أن تتعلق مب�ضمون الن�ص؛
لذلك ف�إن العنوان ي�ساعد يف تف�سري الن�ص ،ويكون
�أحد مقومات االن�سجام الداليل يف الن�ص(.)12
و"هم�سات ال�صبا"( )13عنوان خ�ص�صه املاجري
ملجموعته ال�شعرية املكونة من �أربعني ق�صيدة .هذه
-10الطاهر رواينيه ،الف�ضاء الروائي يف اجلازية والدراوي�ش لعبد
احلميد بن هدوقة درا�سة يف املبنى واملعنى ،جملة امل�ساءلة ،احتاد
الكتاب اجلزائريني ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون ،اجلزائر ،العدد،1
 1991مار�س� .ص15:
 -11ينظر :بخولة بن الدين ،عتبات الن�ص الأدبي مقاربة �سيميائية،
جملة �سمات ،املجلد ،1العدد ،1مايو .2013
 -12ينظر :ميلود عا�شور� ،آليات ان�سجام الن�ص يف �شعر رجب املاجري،
جملة جيل الدرا�سات الأدبية ،طرابل�س لبنان ،العدد  ،7مايو .2015
 -13هم�سات ال�صبا ديوان �شعر مطبوع ي�شتمل على باكورة �أعمال
ال�شاعر رجب املاجري ويتميز ب�أن جل ق�صائده تقليدية ذات طابع
�إحيائي يغلب عليه الروح الوطنية .ون�شره جمل�س تنمية الإبداع
الثقايف الليبي ،بنغازي2005 .
http://journals.uob.edu.bh

129

املجموعة تعترب باكورة �أعمال ال�شاعر (-1947
 )1952يف زمن كانت فيه ال�صراعات واحلروب
يف املنطقة العربية على �أ�شدها .حيث واكبت هذه
املجموعة ال�شعرية عدة نكبات وهزائم لعل �أبرزها
نكبة فل�سطني ومعارك اجلهاد �ضد الغزو الإيطايل
لليبيا ثم احلرب العاملية الثانية التي دارت رحاها
على الأر�ض الليبية ثم �سيطرة الإجنليز على �شرق
ليبيا.
لقد ع ْنون املاجري ديوانه الأول ب»هم�سات
ال�صبا» ب�إ�ضافة الهم�سات �إىل كلمة «ال�صبا» التي
تكت�سي بدالالت الزمان واملكان؛ لتعرب عن مرحلة
زمنية من حياة ال�شاعر من جهة ،وعن دائرة
املكان املتمثلة يف مرابع الطفولة ومالعب ال�صبا
من جهة �أخرى .ومن الناحية الإعالمية ف�إن
�إ�ضافة الهم�سات لل�صبا مبا يكتنزه من مو�سيقى
�شعرية لهو انزياح ين�ضوي على قد ٍر من املفاج�أة
واملغايرة التي يكت�شفها املتلقي عندما يقع نظره
على هذا الرتكيب الإ�ضايف ،مما يعد حتفيز ًا
و�إثار ًة تزيد من �إمكانية حدوث التفاعل بني الن�ص
واملتلقي.
فداللة «هم�سات» �أ�صوات خافتة مقارن ًة بجلب ِة
املعارك ،فال تكاد ت�سمع بني قعقعة البنادق ودوي
املدافع و�أزيز الر�صا�ص .حيث �إن �شاعرية املاجري
نبعت يف خ�ضم معركة التحرير وا�ستقت �أنغامها
من حلن الكفاح الوطني �إبان فرتة اال�ستعمار
الإيطايل لليبيا .و�إذا علمنا �أن زمن تلك الق�صائد
هو زمن ال�سيطرة والقمع واالعتقال والنفي -الذي
مار�سه الغزاة الأوروبيون �آنذاك -نكت�شف داللة
�إ�ضافية موحية يف كلمة «هم�سات» هي داللة اخلوف
والهاج�س من حدوث املكروه .لذلك ف�إن املتلقي
عندما يعي املالب�سات التي �أحاطت ب�سياق املوقف
الذي �أنتج فيه املاجري هذه املجموعة ال�شعرية
ف�إنه بال �شك يفاج�أ ب�أنها هم�سات تكت�سي بطعم
اخلوف من القادم املجهول ،واحلذر من بط�ش
املت�سلط �آنذاك .ال �سيما عندما ي�سرت�سل املتلقي يف
التفاعل مع الن�ص ويكت�شف مدى ج�سارة ال�شاعر
وجماهرته مببد�أ الن�ضال واملقاومة والكفاح امل�سلح.
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�أما كلمة «ال�صبا» التي �أنطقها ال�شاعر وجعلها
خافت ،موحية بدالالت
�إن�سان ًا حي ًا يهم�س
ب�صوت ٍ
ٍ
متلق دالالته اخلا�صة
تتنوع بتنوع املتلقني؛ فلكل ٍ
ي�ستمدها من خمزون ذكرياته اجلميلة عن
مرحلة الطفولة وريعان ال�شباب ومقتبل العمر،
ذلك العامل الزهري الذي ت�سوده الرباءة ،والله ِو
واللعب ،وتطغى فيه الأنا وحب الذات .لكن �صبا
املاجري على عك�س ما ميكن �أن يتوقعه املتلقي.
حيث ذابت ذات املاجري و�سط اجلماعة يف وقت
مبكر على غري املعتاد؛ لتك�شف ق�صائد الديوان �أن
ٍ
كلمة «ال�صبا» اكت�ست بدالالت على غري املتوقع،
حيث عربت ق�صائد الديوان عن ذكريات ال�شباب
املطا ِلب باحلرية ،وذكريات املظاهرات الطالبية
التي كان وقودها ال�شباب .ذكريات مفعمة
مبمار�سات الظلم والقمع ،تكت�سي بطعم الكفاح
مب�ستقبل �أف�ضل .وي�ؤكد هذه الر�أي
الوطني والأمل
ٍ
ا�ستعمال ال�شاعر لكلمة «�صبا» يف ق�صائده فمث ًال
يقول يف ق�صيدة «اعتذار ومداعبة»
رباط
يا رفيق ال�صبا و�أي ٍ
ني
كال�صبا يربط القلوب مت ِ
فهو ي�ؤكد على �أن ال�صداقات التي كانت يف
�صباه من �أقوى ال�صداقات وهي �إ�شارة �سمائية
ذات معنى تعلقه باجلماعة يف �صباه .وال �شك
�أن ن�ش�أة املاجري يتيم ًا يف عائل ٍة ُعرفت باجلهاد
والن�ضال ،وتب ّنت الق�ضايا الوطنية ،يف بيئة
اجتماعية و�سيا�سية؛ قد �أثرت ب�شكل كبري يف تكوين
�شخ�صية ال�شاعر ،وتنمية الروح الوطنية لديه.
ومما تقدم يت�ضح �أن اختيار ال�شاعر للعنوان
تق�صد
مل يكن ترف ًا �أو اعتباط ًا �أو �صدف ًة ،بل َّ
املاجري اختياره و�شحنه بدالالت تعرب عن وعيه
املبكر بق�ضية الوطن ،وك�أنه يريد �أن يقول« :ولدت
يف معمعة احلرب؛ فكانت طفولتي ن�ضال ،و�صباي
كفاح من �أجل الوطن واحلرية واال�ستقالل» ومن
هنا يك�سر عنوان الديوان توقعات املتلقي ،وحتدث
املفارقة ،فيكت�سي العنوان �إعالمي ًة من الدرجة
الثالثة ملخالفته توقعات املتلقي مبا فيه من انزياح
وخروج عن اللغة االعتيادية .ومما ي�ؤكد هذا
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التفرد واملفارقة �أن الق�صائد التي ان�ضوت حتت
هذا العنوان «هم�سات ال�صبا» هي يف جمملها
ق�صائد وطنية تنب�ض بروح امل�س�ؤولية وتخلو من
مالمح العبث الطفويل.

ثانياً� :إعالمية عناوين الق�صائد:

تناق�ش الفقرات التالية درجات الكفاءة
الإعالمية يف بع�ض عناوين ق�صائد املاجري،
لبيان العالقة بني الن�ص وعنوانه ،ومدى ت�أثريه
يف املتلقي ،لكي ن�ستدل من خالل عنوان الق�صيدة
على مدى جناح ال�شاعر يف الت�أثري يف املتلقي
وا�ستدراجه للن�ص ،و�إغوائه به.
فمن الناحية الإعالمية ت�ضطلع عناوين ق�صائد
املاجري ب�أهمية بالغة .حيث ت�ضع املتلقي وجه ًا لوجه
�أمام دالالت وت�صورات تفك �شفرة الن�ص ال�شعري،
وتكت�سي هذه العناوين بكفاءة �إعالمية تثري انتباهنا.
فمث ًال عندما �أراد ال�شاعر �أن يعبرّ عن تطلعات �أبناء
وطنه للحرية واال�ستقالل عنون ق�صيدته ب»احلرية»
لكنه مل يقف عند حدود الداللة الو�ضعية لفظ
«احلرية» بل فاجئ املتلقي يف �أول �أبيات الق�صيدة
مبا ال يتوقع ،عندما قال يف املطلع:
�أهاجِ رتِي بال �سببٍ �أنيبي
منك ما �أد َمى ُندُوبي
كفاين ِ
كفاين لوع ًة وكفاكِ مني
ب�أَ َّنكِ غاي ُة الأملِ احلبيبِ
لقد �شحن املاجري لفظ «احلرية» بداللة جديدة
مل تكن من �ضمن احتماالت املتلقي ،حيث ّ
�شخ�ص
احلرية و�أ�سقط عليها �أو�صاف ًا جديدة و�أفعا ًال
مادي ًة؛ فنقلها بذلك من العامل املجرد �إىل العامل
املادي املح�سو�س .ف�أ�صبحت احلبيبة �أو املع�شوقة
التي ميكن �أن يقع منها فعل الهجر ،فنادها ال�شاعر
طامع ًا يف الو�صال .لذلك حتدث الده�شة ويتفاجئ
املتلقي مبجرد مبا�شرته لتلقي الن�ص .وحني يربط
بني العنوان واملطلع عندها يدرك املتلقي �أن عليه
�إعادة ترتيب توقعاته ،والتعديل يف احتماالته التي
ميكن �أن توجه فهمه وتفاعله مع الن�ص.
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ويف ق�صيدة �أخرى ي�ضع املاجري عنوان ًا ينطوي
على �إبهام وغمو�ض حيث عنونها باجلار واملجرور
«�إليه» فاكتنف العنوان على رمزي ٍة تنطوي على
�إبهام وعموم مما �أك�سبها كفاء ًة �إعالمي ًة تثري
انتباه املتلقي وت�سبب له احلرية والده�شة وت�ستحثه
فك هذه ال�شيفرة ،وتثري فيه حافز التفاعل مع
على ِ
الن�ص بحث ًا عن تف�سري يك�شف ذاك الغمو�ض الذي
يجده يف عنوان الق�صيدة .وهذا يف حقيقة الأمر
يعني احتواء العنوان على درجة عالية من الكفاءة
الإعالمية ،وال يجد املتلقي بد ًا من �أن ي�سعى �إىل
خف�ض درجة الإعالمية ب�أ�سلوب اخلف�ض الأمامي
وبوا�سطة الغو�ص يف �أعماق الن�ص ،حيث يكت�شف
املتلقي متت عالقة بني الغمو�ض يف العنوان وبني
املقام الذي ن�ش�أت فيه الق�صيدة لأن التوج�س
الذي �سيطر على عاطفة ال�شاعر يف هذه الق�صيدة
كان �سببه �شعور ال�شاعر باخلوف على وطنه من
امل�ستقبل املجهول حيث تدل العالمة ال�سيميائية
التي قرنت بعنوان الق�صيدة وتعرب عن منا�سبتها
�أن ال�شاعر كتب الق�صيدة مبنا�سبة اقرتاب جل�سة
�إعالن قرار الأمم املتحدة ب�ش�أن مناق�شة ق�ضية
ليبيا «امل�ستعمرات �سابق ًا» فكان خوف ال�شاعر
من الركون واال�ست�سالم �إىل قرارات القوى
العظمى امل�سيطرة على جمل�س الأمن .لذلك عبرّ
يف الق�صيدة عن اعرتا�ضه على تعليق الآمال
على الأمم املتحدة ،وح َّر�ض على ا�ستمرار الكفاح
من �أجل نيل اال�ستقالل .وما �إن ي�أتي املتلقي على
كامل الن�ص يدرك �أن املاجري كتب ق�صيدته
قبل �شهر من موعد انعقاد جل�سة الأمم املتحدة
املقرر انعقادها ب�ش�أن ليبيا امل�ستعمرة يف 15
�سبتمرب  1948حيث ي�صرح املاجري بذلك اخلوف
والتوج�س قائ ًال:
ري تقد ٍم
�سبتمرب الآتي ب�ش ُ
�أو م� ٌ
ؤذن بقطيع ٍة وهالكِ
والواقع �أن حد�س ال�شاعر قد �صدق -مما
ي�ؤكد وعيه التام ملجريات الأمور على �صغر �سنه
�آنذاك فهو ما يزال ابن الربيع ال�سابع ع�شر من
عمره عندما كتب هذه الق�صيدة  -حيث �إن الأمم
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املتحدة �أجلت النظر يف الق�ضية �إىل �شهر نوفمرب
من �سنة  .1949وا�ستناد ًا لكل ما�سبق ،واعتماد ًا
لتقنية اخلف�ض الأمامي للإعالمية العالية ميكن
ت�أويل عنوان ق�صيدة «�إليه» ب�أن املاجري �أراد �أن
يقول من خالل هذا العنوان�« :إىل من يهمه الأمر:
ا�ستقالل ليبيا لن يكون �إال بالكفاح امل�سلح»
لأنه ختمها بقوله:
قل للذين تزعموا حركاتنا
ُ�شدُّ وا �سواعدكم بغري فكاكِ
م�سلح
ال حتتموا باحلق غ َ
ري ٍ
ال�سفاكِ
فد ُم احلقوقِ غنيم ُة ُّ
واملوت �أ�سمى من م�سايرة الهوى
والعي�ش حتت �أ�سافل الأَدراك
فهذه الأبيات هي ما يحيل �إليه ال�ضمري يف عتبة
الن�ص «�إليه» وبذلك ينجلي الغمو�ض والإبهام،
ويتجلى التنا�سب بني عنوان الق�صيدة وما يكتنفه
من غمو�ض وبني اخلوف على م�ستقبل الوطن من
قادم الأيام.
وجند املاجري يختار ا�سم حرف ٍة يتعلق بها
الكثريون يف زمانه الذي طغى فيه اجلهل والتخلف
وهي حرفة التنجيم والتنب�ؤ بامل�ستقبل ،فو�ضع
عنوان الق�صيدة «الع ّرافة» م�ضاف ًا لها عالمة
التعجب«!» .ويكت�سي هذا العنوان بقد ٍر كبري من
الإعالمية مبا يحمله من دالالت الت�شويق والف�ضول
املرتبطان بحرفة التنب�ؤ بامل�ستقبل ،فاملتلقي عندما
يقع ب�صره على هذا العنوان وكان ممن يكذبوا
ه�ؤالء املنجمني؛ تثار يف ذاكرته دالالت الدجل
والكذب واالحتيال ،ورمبا احلذر من �أ�صحاب
هذه احلرفة التي ح ّرمها الإ�سالم ،و�أي�ض ًا قد تثار
يف ذهن بع�ض املتلقني الذين ي�ؤمنون بالتنجيم
دالالت الرهبة والتقدي�س .ثم �إن عالمة التعجب
التي �أتبثها املاجري مع العنوان هي عالمة دالة
توحي مبوقف ال�شاعر من هذه احلرفة وتوحي ب�أن
املاجري ينكر على �صاحبها ما يدعيه من باطل،
ولي�ست �إال دج ًال يقع يف حبائله بع�ض اجلهلة
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والعوام .ويبا�شر املاجري �سخريته من العرافة
ودجلها من مطلع الق�صيدة قائ ًال:
جل�ستْ على طرف الطريق جتي ُل ع ْي َن ْي فر َقدِ
�شمطاء فوق جبينها �صو ٌر ترو ُح وتغتدي
وميعن يف �سخريته من العجوز العرافة قائ ًال:
جل�ستْ كعرجونٍ ته ّد َل �أو كحظي امل ْقعدِ
تفترَ ُّ عن ثغ ٍر تف ّت َح �أو بقايا معبدِ
ونر�صد توظيف املاجري �أ�سلوب ال�سرد الذي
ر�سم به �أبعاد امل�شهد كامل ًة ،حيث تتواىل الأحداث
يف الق�صيدة تباع ًا �آ�سر ًة املتلقي يف جو الن�ص ،مما
يحفزه على التفاعل مع الن�ص ويجعله يرتقب نهاية
الق�صة.
وقد يتوقع املتلقي ت�صديق ال�شاعر ملا تزعمه
هذه الع ّرافة ،حيث ذكر املاجري يف ق�صيدته �أن
خفي
هذه العرافة دعته وعر�ضت عليه ك�شف ما هو ٌّ
عنه .وكانت النتيجة عدم اكرتاث ال�شاعر لكل ما
ادعته العرافة:
َ
حياتك مف�سِ د
قالت :حت ّرز من �صديقٍ يف
فحديثه حلو اجلنى �إن كنتَ بني ُّ
ال�شهّدِ
و�إذا خال بالنا�س َ
بعدك كان ح َّد مه ّندِ
ويتفاج�أ املتلقي برد املاجري قائ ًال:
ف�أج ْبتُ  :تلك طباع �آدم يف الزمان الأبعدِ
ولئن جتدد �شك ُله فالطب ُع غري جمد ِد
فاملاجري فاج�أ املتلقي و�أفحم العرافة برده
مي؛ بد�أ من
هذا؛ �إذ �إنّ التحا�سد بني الب�شر قد ٌ
ابني �آدم قابيل وهابيل ،و�أن احل�سد بني النا�س من
البديهيات املعلومة عند اجلميع .مما ي�ؤكد داللة
�أداة التعجب التي جاءت يف عنوان الق�صيدة.
ويف ق�صيد ٍة �أخرى يوظف املاجري عنوان
الق�صيدة للفت انتباه املتلقي حيث َبنى العنوان
خمالف مل�ألوف املتلقي عندما عنون
أ�سا�س
ٍ
على � ٍ
الق�صيدة ب "�أحالم قرد" فما �إن يقع ب�صر
http://journals.uob.edu.bh

املتلقي على هذا العنوان يت�أثر به؛ لأن �إ�ضافة
الأحالم للقرد لي�س من معهود املتلقي ،هذا من
جهة ،ومن جهة �أخرى اكت�سى العنوان بقد ٍر كب ٍري
من الطرافة التي ت�ستهوي املتلقي ،لذلك جمع
العنوان بني الغمو�ض والت�شويق والطرافة .وكلها
ت�ستحث املتلقي على التفاعل مع الن�ص .ويبد�أ
ال�شاع ُر با�ستدراج متلقي الن�ص من خالل افتتاحه
الق�صيدة ب�أ�سوب ال�سرد الق�ص�صي قائ ًال:
قِيل كان القرد بالأوهام �صباً م�ستهاماً
ع�شق الأحالم حتى ح�سب الدنيا مناماً
فر�أى �أنه كالإن�سان ح�ساًّ وغراماً
اجلدة التي حتقق �إعالمية الن�ص يف
وتكمن ِ
خمالفة توقعات املتلقي الذي مل يعهد �أن للقرود
�أحالم ًا و�آما ًال ت�سعى لتحقيقها .ثم تتعزز هذه
الإعالمية ب�أ�سلوب ال�سرد الق�ص�صي الذي ال يخلو
من اللمحة ال�ساخرة مما يعزز من حتفيز املتلقي
�إىل تتبع املتواليات الن�صية فيتحقق بذلك التفاعل
مع الن�ص.
ويف ق�صيدة «�أنا ..والبدر» ين�سج ال�شاعر ف�ضا ًء
ن�صي ًّا رحب ًا ميكن للمتلقي �أن ي�ست�شعر مدى رحابته
من الداللة املكانية التي يوحي بها العنوان «�أنا..
والبدر» و�أول ما يثري انتباه املتلقي الفجوة الن�صية
يف العنوان؛ مما يرفع من �إعالمية الن�ص والعنوان
حد �سواء؛ لأن هذه الفجوة الن�صية تدعو املتلقي
على ٍ
لطرح ت�سا�ؤالت عديدة :هل يريد ال�شاعر �أن يقول
من خالل هذا العنوان :ق�صتي �أنا كق�صة البدر؟ �أم
يق�صد� :أنا مكاين مع البدر؟ وتكون الواو واو املعية؟
�أو رمبا عنى ال�شاعر من خالل هذا العنوان �أن يقول:
�أنا وحي ٌد على الأر�ض كالبدر يف ال�سماء؟
والواقع �أن كل هذه الت�أويالت حمتملة وواردة،
وذلك لأن �أي �شاعر ي�سعى دائم ًا �إىل التفرد عن
غريه من خالل توظيف املفارقة واالنزياح والإغراب
واجلدة يف الت�صوير وبناء العالقات داخل الن�ص
ال�شعري .وهذا ما عناه الع�ساف بقوله" :تتكىء
�شعري ُة الن�صو�ص على انفتاح ال�صور الفنية على
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م�ساحات مكانية وزمانية المتناهية� ،أ�سا�سها
املفارقة  ،والتباعد بني العنا�صر املك ّونة لها"(.)14
ويف ق�صيدة «رحماك يا رباه �أي م�صيب ٍة»
ي�أ�سر العنوان املتلقي مبا فيه من �إعالمية عالية
تثري اهتمام وتعاطف املتلقي ،وحتفزه �إىل تلقي
الن�ص ومعرفة امل�صيبة التي �أملت بال�شاعر وجعلته
ي�ستغيث بربه وي�س�أله اللطف والرحمة .ثم يعزز من
قوة الت�أثري على املتلقي بافتتاح الق�صيدة بقوله:
هول امل�صيب ِة َ
ُ
فيك ه ّد كياين
و�أها َج رغم ت�صبرّ ي� ،أ�شجاين
يواجه املتلقي درجة الإعالمية العالية يف
ال�ضمري «فيك» الذي ورد يف املطلع ،ويبد�أ رحلة
البحث ع ّما يف�سره ،وهنا تظهر براعة املاجري
يف اقحام املتلقي يف الن�ص ،فال�شاعر مل يك�شف
عن �سبب تلك امل�صيبة بل �أ�ضاء جانب ًا ب�سيط ًا
منها يف قوله «فيك» وهذه الإ�ضاءة قليل ٌة بحيث
ال ت�شفي ف�ضول املتلقي وال تكفي لك�شف الغمو�ض
الذي يكتنف العنوان ،وهذا من �ش�أنه �أن يعزز من
فر�صة التفاعل بني املتلقي والن�ص ،وهو مدار الأمر
يف معيار الإعالمية الذي يدر�س كل امل�ؤثرات التي
ت�سهم يف تفاعل املتلقي مع الن�ص.
ويف ق�صيدة �أخرى يباغت املاجري مبطلع
يحمل �شيئ ًا من املفارقة مع العنوان وهي ق�صيدة
«حياة» �إذ يقف املتلقي حائر ًا عند مطلعها بعد
�أن يجتاز عتبة العنوان الذي �أوحى يف بادئ الأمر
باحليوية والنمو والوجود؛ ثم يتفاج�أ باملطلع الذي
يعرب عن العدم واملوت والفقْد:
أ�صاب املُه َْج َة القد ُر الأعمى
َر َمى ف� َ
فلم يردين �-آهٍ -وال انتزع ال�سه َما
و�أفقدين الآما َل يف عنفوانها
و�أفعمني حزاناً و�أورثني هماًّ
مق�سماً
وخلفني للي� ِأ�س نهباً َّ
يل �إال الدم َع �أ�سكبه �سجماً
فما َ
الع�ساف ،درا�سات جمالية ن�ص ّية يف ال�شعر
-14عبداهلل خلف ّ
ال�سعودي اجلديد ممار�سة يف النقد التطبيقي ،الكتاب رقم 147
ّ
ال�صادر عن جريدة الريا�ض ال�سعودية عام � . 2006ص195:
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والذي يتبادر �إىل ذهن املتلقي يف الوهلة
ٌ
تناق�ض بني العنوان والق�صيدة،
الأوىل �أن ثمة
وقد يتبادر �إىل ذهن املتلقي �س�ؤا ٌل مفاده :ما �سر
اختيار ال�شاعر عنوان «حياة» لق�صيدة رثاء؟ حيث
ُيفرت�ض يف كلمة «حياة» �أن تكون موحي ًة مبعاين
النمو والبقاء والفتوة والقوة ،يف حني الق�صيدة
ق�صيدة رثاء ،تتحدث عن مناقب فقيد –هو �أ�ستاذ
ال�شاعر ال�شاع ُر �إبراهيم الأ�سطى عمر -مما يوحي
ِ
بعدم التنا�سب بني العنوان والغر�ض.
�إن الغرابة والغمو�ض اللذان يكتنفان عنوان
الق�صيدة باملقارنة مع غر�ضها وما جاء يف متنها
ي�ستحثان املتلقي على التفاعل مع الن�ص والبحث
عن تربيرات الختيار ال�شاعر هذا العنوان يف
حماولة لك�شف العالقة بينه وبني املنت .ومبعنى
�آخر ف�إن درجة الإعالمية املرتفعة يف عنوان
الق�صيدة تتط ّلب من املتلقي خف�ضها خف�ض ًا �أمامي ًّا
مما يعزز من تفاعل املتلقي مع الن�ص� .آنذاك
ي�ستطيع املتلقي ا�ستيعاب العالقة بني العنوان
واملنت ،ويعي �أن ال�شاعر قد �شحن عنوان ق�صيدته
مبعان جديد ٍة ،مغايرة الحتماالت املتلقي وتوقعاته.
ٍ
ويكت�شف �أن الر�سالة التي يبعثها املاجري من خالل
هذا العنوان مفادها� :إن احلياة احلقة هي احلياة
التي عا�شها الفقيد� ،أما �سواها فهي من قبيل
احلياة التي قال عنها �أحد ال�شعراء:
لي�س من مات فا�سرتاح مبيت
�إمنا امليت ميت الأحياء
حيث �ص ّرح املاجري بذلك يف قوله:
وهل متَّ ؟ كال� .أنت كال�شم�س خال ٌد
ت�صو ُغ التعالي َم الر�شيد َة والنظماَ
منك �أ�ضالعاً
رب َ
و�إن قي َل �ضم الق ُ
رب العبقريِّ وما َ�ض َّما
فلله ق ُ
فمعنى «حياة» يف نظر املاجري ال يطلق �إال على
�أولئك الذين كان حلياتهم معنى .وي�ؤكد املاجري
هذا الفهم لقيمة احلياة ومعناها احلقيقي يف
ق�صيدة �أخرى هي �أي�ض ًا يف رثاء الفقيد �إبراهيم
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الأ�سطى قائ ًال:
ونعم وجودك يف احلياة حقيق ٌة
�ضرب من الهذيان
ووجودهم ٌ
قو ٌم همو ال ُ
أوثان� ،إال �أنهم
ال يدركون
مراتب الأوثانِ
َ
خرجتْ َ
ت�ش ِّيعك اجلموع ،ك�أنها
َ
فانٍ ت�شيع ُه
ح�شا�ش ُة فانِ
هكذا �شحن املاجري عنوان ق�صيدته «حياة»
مبعان جليلة تعرب عن علو الهمة والع�صامية
ٍ
والت�ضحية والوطنية التي اجتمعت كلها يف الفقيد
�إبراهيم الأ�سطى عمر ،وعرب عنها املاجري يف
طيات الق�صيدة ،فو�صف حال الفقيد وعوزه ويتمه
من جهة و�إ�صراره على تلقي العلم من جهة �أخرى:
ي�صارع �أعباء احلياة بف�أ�سه
لينع�ش من حتطيبه الأخت والأما
ٌ
فن�صف من املال الزهيد لأهله
ٌ
ون�صف –برغم الب�ؤ�س-خ�ص به العِلما
وو�صف جهاد الفقيد بال�سيف والقلم:
�سلوا «طربقاً» كيف انثنى حل�صارها
يقدِّم يوم الهول روحه واجل�سما
ثم و�صف حياة الفقيد ب�أنها نربا�س من نور
قائ ًال:
نربا�س من الطه ِر نو ُره
حياته
ٌ
لقد �أراد املاجري �أن ير�سم من خالل
الق�صيدة وعنوانها� ،أ�سلوب احلياة احل ّقة ،حياة
العزة والكرامة ،فنقل كلمة «حياة» من داللتها
الو�ضعية ومعناها الظاهر �إىل دالالت �أكرث عمق ًا
ورحاب ًة؛ �إنها احلياة التي ال يقهرها املوت� .إنها
حياة من �ضحوا من �أجل ن�صرة الدين وحماية
الوطن ،ال�شهداء الأبرار الأحياء عند ربهم .ويختم
املاجري ق�صيدته بدعاء للفقيد قائ ًال:
http://journals.uob.edu.bh

�سال ٌم على نبع البيان خملداً
على الأمل امل�صروع واملثلِ الأ�سمى
ويف جنة الر�ضوان رو ٌح زكي ٌة
ويف ذمة التاريخ �آثاره العظمى
تلك هي احلياة احلقة التي ال يغيبها املوت.
اخلامتة:
ان�ضوت عناوين ق�صائد املاجري على قدر
ٍكب ٍري من الكفاءة الإعالمية؛ �إذ كانت �أدا ًة حددت
فت بهويته ،وجذبت القارئ
الن�ص ،ور�سال ًة ع َّر ْ
و�أغوته بالن�ص ،وهو ما ميز تلك العناوين حيث
م ّثلت ن�ص ًا م�شفر ًا وعالم ًة �سيميائ ًة تختزل ن�ص ًا
موازي ًا للق�صيدة ،ين�ضوي على درجات متفاوته
من الإعالمية ،ت�ستلزم من القارئ الواعي تفاع ًال
�إيجايب ًّا مع الن�ص مبا تثريه تلك العتبات الن�صية
من لفت انتباه وحتفيز للمتلقي.
النتائج:
ن�ستنتج من خالل املناق�شة للعتبات الن�صية
يف ديوان املاجري �أنه وظف جمموعة من العوامل
والآليات التي �أثرت ب�شكل كبري يف �إعالمية العتبة
الن�صية منها:
 الغمو�ض الذي يكتنف بع�ض العناوين يثري ف�ضولاملتلقي ويحفزه لتف�سريها.
 طرافة بع�ض العناوين ت�ستهوي املتلقي وتدعوهللتفاعل مع الن�ص.
 املفارقة وخمالفة التوقع بني العنوان واملطلعتدعو املتلقي للغو�ص يف �أعماق الن�ص.
 الفجوات الن�صية تعزز من فر�صة تفاعل املتلقيمع الن�ص مبلء فراغاته.
عناوين ق�صائد املاجري ذات كفاءة �إعالمية
من الدرجة الثالثة .وهذا يدل على وعي ال�شاعر
التام ب�أن اخلروج عن م�ألوف املتلقي هو �أحد
دعائم اللغة ال�شعرية؛ ملا يحققه هذا اخلروج من
ك�سر للتوقع والتخل�ص من رتابة اللغة ونظامها
املعياري ،مما يعزز من جناح عملية تلقي الن�ص.

)Semat 4, No. 1, (Jan. 2016

املراجع:
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