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Thresholds of the text between creativity and receptivity, 
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Abstract: 

The poet’s selection as a title, and the opening to his poetic 

text is a set of artistic messages that he sends to the 

recipient. In order to live with him his poetic experience, 

and to interact with the text with all the feelings it suggests 

to him, the feelings that he lived, was affected by them, and 

his feelings were moved towards them, as well as when the 

creator chooses a title for his divan. He wants to employ that 

choice in the expected harmony between the creator and the 

recipient in some way, or perhaps a kind of artistic 

propaganda for his office, and many poets have gone with 

this doctrine in choosing titles for their poetic works, and 

some have pursued a title that has a striking effect on the 

recipient - titles for their collections, and on Their example 

was woven by the poet Dr. Ahmed Abd al-Rahman Samain 

in his office, and I see that I was not far from correct if I 

claimed that the poet uttered the meaning that I wanted, and 

my studies revolved around him when he expressed in a 

section of his poem: (Red sorrow) by saying: (With the 

color of my grief I wrote a title) . I see that all that the poet 

went to in choosing a title for his poetry, as well as the titles 

of his poems, openings of texts, footnotes and comments - 

had his effective role, and his intended function that the poet 

carried his messages to the recipient of his poetry, and these 
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letters are, in fact, attracting factors that attract the recipient. 

To interact with the text, understand the content of the 

messages, and be influenced by, or close to, the experience 

of the creator. 

Keywords: Thresholds, Text, Creativity, Receptivity, 

Breathing Flames. 
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 دساسبت سببقة يف هزا اجملبل، مثم:
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