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امللخّ �ص
�إن عتبة العنونة ،بنوعيها :الرئي�سة والفرعية ،بو�صفها �أوىل مراحل التع ُّرف على الن�ص والتوا�صل معه؛
واجلن�س ،على
حتديد االنتما ِء والنو ِع
ا�ستك�شافات
تع ُّد م�صد َر
الن�ص،وبها تبد�أ ـ �أي�ض ًا ـ عملياتُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مكنونات ِّ
اعتبار �أن العنوان (ب�ؤرة تتجمع فيها دالالت الن�ص ال�شعري) ذلك لأنه ـ �أي العنوان ـ يع ُّد التوثيق الأكرث انتباه ًا
وموح ـ على كل ما يحيل �إليه
لكل جمريات الن�ص؛ �إذ يتطلب من الفعل العنواين �أن ي�شتمل ـ وب�شكل
ٍ
م�ضغوط ٍ
منت الن�ص ،لذا حت ُّج القراءات العالمِ ة ـ �أو ًال ـ �إىل العنوان لأنه العتبة املق َّد�س َة ن�ص َّي ًا.
العنوان هو العتبة املق َّد�سة ن�صي ًاَ ،ف ِب ِه يتك َّثف املنت ومنه ي�أخذ هذا املنت �شحنته التي تبقيه �صاحل ًا ـ
وبا�ستمرار ـ للقراءة بكل �أ�شكالها املواجهة والفاح�صة واملنتجة � ..إنه الن�ص وعن طريق �ضبطه نتم َّكن من
املوجه الأ�سا�س الذي ت�سرت�شد
�إي�صال طرود االنطباع والت�أويل ب�سالم ِة تلقٍّ ٍ
فاعل؛ على اعتبار �أن العنوان هو ِّ
توجيه مهم ٌة جد ًا بني الأدوات الأخرى لأنه
به القراءة عن �أخبار الن�ص الأدبي والغاية التي يريدها؛ فهو �أداة ٍ
ت�سمية الن�ص ،وجن�سه ،وانتما�ؤه.

الكلمات املفتاحية :العنوان ،ال�شعرية ،ال�سيميائية ،دالالت� ،سعاد ال�صباح.
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The Energy of the Semiotically Semantic’s
Completeness for the Title’s Sill in the
Poetry of Soad Al Sabah
Hamad Mahmud Al-Dukhi
College of Arts Tkrit University - Iraq

Abstract
The title is the holy sill script, which condenses content and from this tenderloin
takes its charge that keep it valid _ and consistently _ reading in all its forms of
confrontation and viewfinder and productive .. is (S. B) the text and through the
set we can deliver parcels impression and interpretation safely received an actor; the
considering that the title is basically directed to guide the reading news about the
literary text and the purpose for which it wants; it is a very important guiding tool
among other tools because it is a text label, and sex, and affiliation.
The title first criteria against which to measure _ script _ the extent to interest the
reader, and the extent to engage on, seduced though by this advertising crossbar _
Address _, any interest the reader meant, proprioceptive speech, which _ as Wolf seen
_ represents the idea of the central text, which was formed in the mind of the writer
The interest in reader interest means the text itself, because the reader is responsible
to re-produce the text and composition of the time, it has become a participant and
following up the reader and the text explaining each blades, and its implications,
dismantling blades .. It is a second text creator

Keywords: Poetic, Soad Al Sabah, semiotics.
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�أو ًال :عتبة العنوان الرئي�س  /اخلارجي:
لقد ا�شتغلت ال�شاعرة عتب َة العنون ِة الرئي�س ِة
مت�سل�سل ،حيث انطلقت
اخلارجية برتتيب
ٍ
من العنوان املفرد (�أمنية) لت�صل �إىل العنونة
اخلربية (ق�صائد حب) ومن ذلك �إىل العناوين
الطويلة التف�صيلية (برقيات عاجلة �إىل وطني)
التي ت�ساعد _ كما ب َّي َّنا �سالف ًا _ على تو ُّقع
امل�ضامني ال�شعرية التي تن�ضوي حتت هذا ال�شريط
العنواين.
ف�ض ًال عن ذلك فقد م َّثلت الهند�سة العنوانية
عند (�سعاد) جملة من الوظائف التي تع ُّد وظائف
ترويجية للمحتوى ال�شعري ،وهنا ميكننا �أن نقدِّ م
با�سم املجموعة ال�شعرية
جدول ًة َّ
مب�سط ًة جد ًا ْ
والوظيفة املناطة بهذه الت�سمية /العنونة ،وعلى
هذا ال�شكل:
الوظيفة:
العنوان:
موجهة ملخ�صو�ص
�أمنية
ُحلم َّية َّ
�إهدائ َّية
�إليك يا ولدي
توجيه َّية تعبو َّية
برقيات عاجلة
َت ْخ�صي�ص َّية
�آخر ال�سيوف
�إمر�أة بال �سواحل �إخبار َّية تو�صيف َّية
يف البدء كانت الأنثى �إخبار َّية تو�صيف َّية
�إخبار َّية تو�صيف َّية
ق�صائد حب
http://journals.uob.edu.bh

�إخبار َّية تو�صيف َّية
فتافيت امر�أة
خذين �إىل حدود ال�شم�س طلب َّية حتفيزية
عالئق َّية
حوار الورد والبنادق
عالئق َّية
والورود  ..تعرف الغ�ضب
ويف �ضوء هذه اجلدولة والتعيني الوظيفي لبنية
العنونة ميكننا �أن نتتبع امل�سار الداليل الذي يربط
بني العنوان واملنت عن طريق الوظيفة املناطة بكل
عنوان من هذه العناوين.
ففي العنونة احللمية (�أمنية) جند �أن الربط
بني العنوان واملنت يتحقق يف الق�صيدة الأوىل
املوجهة _ وبعنوانها الداخلي (�إىل القارئ)
َّ
_ توجيه ًا خا�ص ًا ،وبذلك ميكن _ �أو ًال _
�أن نربط العنونة الرئي�سة /اخلارجية مع العنونة
املب�سط :
الفرعية /الداخلية بهذا الرت�سيم َّ
العنوان الفرعي
العنوان الرئي�س
�إىل القارئ
�أمنية
ومن هذا امليثاق التوا�صلي الذي ُي ْعقد يف �ضوء
االرتباط املتني بني العنوان الرئي�س وعنوان الفرع
ن�ست�شعر �أن الأمنية ٌ
وقف على القارئ فهو الن�ص
نف�سهُ� ،إذ كما �أو�ضحنا قبل قليل �أن االهتمام
ُ
بالقارئ يعني االهتمام بالن�ص ،لأنه الباعث الروح
فيه مر ًة �أخرى ولأنه جدوى كتابت ِه  ..ويتحقق ميثاق
التوا�صل بقول ال�شاعرة يف هذه الق�صيدة:

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

وكلماتي � ٌ
أحرف من ْ
خيال
ْ
ُ
ونب�ض قلبٍ َ
املحال
عا�ش يبغي
ْ
اجلمال
احلب ويهوى
ِّ�س َّ
يقد ُ
ْ
ف� ْإن �أثارتْ فيك َ
انفعال
بع�ض
�شهي ْ
املنال
فذاك يل حل ٌم ُّ
حب ال�س� ْؤال
و� ْإن �أثارتْ فيك َّ
ْ
ْ
ف�سل ،جتدْين ما عرفتُ
املحال
ْ ()1
ال�شع ُر يف روحي �أع ُّز ابتهال
تتفجر من ب�ؤرة
ونالحظ �أن طاقة الـ(�أمنية) َّ
الرتكيب َّ
طي يف قولها
ق�صيدتها حني ُتك ِّر ُر
َ
ال�ش ْر َّ
(ف�إن �أثارت فيك) و(و�إن �أثارت فيك) بعد ذلك
تكتمل الأمنية يف �إجابتها للرتكيب الأول بقولها
�شهي ْ
املنال) ويف الإجابة على
(فذاك يل حل ٌم ُّ
جتدين ما عرفت
الرتكيب الثاين بقولها (ف�سلْ ،
ْ
املحال) وهكذا تنفتح الأمنية على الآخر /القارئ
وتدعوه للم�شاركة ،على اعتبار �أن ال�س�ؤال هو
ا�ستفزا ٌز للآخر � ..إ�ستفزا ٌز الق�صد منه امل�شاركة
والتوا�صل  ..هكذا ي�ؤدي هذا التكرار باعتباره �أحد
امل� ِّؤ�شرات ال�سيميائية ،فهو يقدِّ م وي�ؤ ِّكد لنا �أغرا�ض ًا
قا َّر ًة يف ج�سد املنت لأنه بنية تركيبية تع ُّد من �أكرث
الأ�شكال �شيوع ًا لتل ُّم�س �إ�شارات الن�ص(.)2
�أما العنونة الإهدائية (�إليك يا ولدي) ف�إنها
تك�شف عن منت �شعري ي�ضبطه فع ُل رثاءٍ حا ٍّد
لل ُمهدى �إليه ،وقد حتقَّقَ التوا�صل بني العنونة
فاملرثي
واملنت منذ العتبة الأوىل ،عتبة الإهداء؛
ُّ
هو ابن ال�شاعرة� ،أي �أنه منها ،من روحها ،من
متنها الإن�ساين ،و�أرادت �أن تنفخ يف الإهداء �شيئ ًا
من هذه الروح ،من هذا املنتَّ ،
فخطته بقلمها ومل
تطبعه طباع ًة كباقي ق�صائد املجموعة� ،أي لتجعله
حترك منها  ..لقد ظل هذا العنوان
من فعلها بكل ٍ
موجه ًا حموري ًا ملاكنة الكتابة
الإهدائي /الرثائيِّ ،
� - 1أمنية� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر ،الكويت ،ط12
.5 / 2006
 - 2ينظر :ال�سيميائية :جاك جينينا�سكا ،ترجمة :حممد خري
البقاعي ،جملة (نوافذ) العدد� ،2000 ،13 /إ�صدارات (النادي
الأدبي الثقايف بجدة) .56/
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يف هذه املجموعة  ..وهنا �سنعر�ض مقاطع من
هذه املراثي ال�شعرية  ..ففي ق�صيدة (�أمطري يا
�سماء) تقول:
�أجل ..
�أمطري � ..أمطري يا �سماء
فم�أ�ساتنا يف الليايل �سواء
ونوحي معي بعد فقدان من
()3
نذرت له طول عمري بكاء
ويف ق�صيدة (�س�ؤال) تقول_:
رب
رفاقك ال�صغار ي�س�ألونني عن اخل ْ
�شهران م َّرا واملبارك احلبيب ما ظه ْر
ف�إن �أقل :م�ساف ٌر  ..قالوا � ..إىل �أين ال�سف ْر
()4
قد �أقبل ال�صيف على �شاطئنا وما ح�ض ْر
ويف ق�صيدة (من �أمنية �إليك مبارك)
تقول_:
يا �أخي � ..أ�صبح يل اليوم من العمر �سن ْة
قم  ..وهنئني ببع�ض الب�سمات املح�سن ْة
عد  ..وهب يل لعبة �أو زهرة �أو �سو�سن ْة
عد  ..وبدد من �سماء البيت غيم املحزن ْة
�إىل قولها_:
بغريب
مل نعد �إال غريباً يت� َّأ�سى
ْ
و�أباً ي�س�أل ما اخلطب
()5
جتيب
و�أماً ال ْ
هكذا نرى قوة هذا الرثاء احلاد ،فهو حم ِّرك
الن�صو�ص لأنه ظل فاع ًال متنوع ًا _ منذ
العنوان _ ومل ي�أخذ منط ًا واحد ًا ي�سود البثَّ
ال�شعري وي�صيبه بالرتابة ،فهو مر ًة على ل�سان
الأم يف ق�صيدة (�أمطري يا �سماء) ،ومر ًة �أخرى
� -3إليك يا ولدي� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر،
الكويت ،ط.28 / 2006 11
� -4إليك يا ولدي .35 /
� - 5إليك يا ولدي .41 - 40 /
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على ل�سان رفاقه يف ق�صيدة (�س�ؤال) ،و�أخرى
على ل�سان الأخت يف ق�صيدة (من �أمنية � ..إليك
ت�سريع
مبارك) ويف هذا العنوان الأخري جند دالة
ٍ
ودق ٍة يف التحديد تتمظهر يف املقابلة بني العنوان
الرئي�س (�إليك يا ولدي) وبني العنوان الفرعي (من
�أمنية � ..إليك مبارك) فالت�سريع يظهر من خالل
مالحظة وجود (يا) النداء يف العنوان الرئي�س
(�إليك يا ولدي) وحذفها و�إبقاء املنادى يف ال�شطر
الثاين من العنوان الفرعي (�إليك مبارك) ،ف�ض ًال
عن الدقة يف التحديد باال�سم� :إليك يا (ولدي)،
�إليك (مبارك).
�إن التن ُّوع الذي ق َّدمته �أل�سنة القول ال�شعري
الثالثة (ل�سان الأم ،ل�سان الأ�صدقاء ،ل�سان
الأخت) ف َّعل دوره ليحمي هذه املراثي الراكزة
ومينحها اللياقة والأناقة ال�شعرية
من الرتابة
َ
�أمام مرايا القراءة؛ وقد ت�أتَّى هذا التنوع ا�ستجابةً
ملتط َّلبات هذا املو�ضوع _ الرثاء _ الذي له
ذخريته يف �شعر (�سعاد) ،فلو عدنا �إىل جمموعتها
(�أمنية) وجدناها تتغنى به وهو يف املدر�سة يف
ق�صيدة (ولدي يف املدر�سة) بقولها:
كل �أم يف يديها فلذ ٌة من كبدِ
و�أنا �أرنو �إليهنَّ وجنبي ولدي
�إىل قولها:
ْ
�س�ألوين ما ا�سمه؟ َ
وتبارك
عا�ش و�أوفى
ْ ()6
قلت هذا ولدي معقد� ،آمايل ،مبارك
وعلى هذا العر�ض نتع َّرف �أن هناك مرجعي ًة
يف �شعرها لهذا الفعل _ الرثاء _ فاملرثي
(معقد الآمال) �أي �أن رئاء ُه �سينطلق من مكانته
و َق ْدره ،وبذا تكون هناك �صورة توا�صلية لي�س بني
الن�صو�ص داخل املجموعة الواحدة فح�سب؛ �إمنا
بني املجاميع ال�شعرية لأن َ
الباث واح ٌد واملو�ضوع
واح ٌد  ..وهكذا نكون �إزاء ال�صورة الذخرية _
كما ي�س ِّميها بارت _ فال�صورة هي الذخرية
التي ترعى ب�ؤرة االت�صال ،وت�سيطر عليه ،وتن ِّقيه،
� - 6أمنية .33 _ 32 /
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وت�ش ِّفره ،وت�صححه ،وتفر�ضه
�أما يف اال�شتغال التوجيهي التعبوي للعنونة
(برقيات عاجلة �إىل وطني)( ،)8ف�إننا نرى طاقة
هذا التوجيه تتدخل يف ت�سمية ق�صائد املجموعة
وتفر�ض هوية خا�ص ًة على عموم املنحى ال�شعري
الذي تنحوه املجموعة؛ ويظهر ذلك من جمرد
عاجل لهيكل فهر�ست هذه املجموعة:
ا�ستقراء
ٍ
()7

وهنا نالحظ عدد امل َّرات التي تكررت بها لفظة
(الكويت) التي تعادل _ يف العنوان الرئي�س _
لفظة (وطني) فقد تكررت اللفظة خم�س مرات
ب�صريح العبارة ،على اعتبار لفظة (وطني) من
ووردت مر ًة ت�شبيه ًا (وردة
�ضمن �صريح العبارة،
ْ
البحر) ومرتني _ �ضمني ًا _ من خالل املوقف
(�سوف نبقى غا�ضبني) و(�سريحل املغول) ..ويف
�ضوء ما تق َّدم ن�ستو�ضح _ ويف ظل العنوان
الرئي�س _ �أن لفظة (الكويت) لفظة دالة
وم�سيطرة تلعب دور امل�ؤ�س�س ال�شعري الذي تفر�ضه
املوجهة يف العنوان الذي ات�سم بال�سرعة
الطاقة ِّ
(برقيات) والدقة (عاجلة) ت�أكيد ًا على ال�سرعة،
والتوجيه (�إىل) ،والق�صد (وطني).
�أما العنونة التخ�صي�صية (�آخر ال�سيوف)
فقد �أخذت عنوانها هذا من نظرة ال�شاعرة �إىل
املخ�صو�ص بهذه الت�سمية ،وهو زوجها (عبد اهلل
املبارك) ،وهذه النظرة تظهر يف �إجابتها على �سبب
 -7ينظر :املعنى الثالث :روالن بارت ،ترجمة :عزيز يو�سف املطلبي،
من�شورات (بيت احلكمة) ،بغداد ،ط.116 / 2011 _1
 - 8ينظر :برقيات عاجلة �إىل وطني� /صفحة الفهر�س.
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ت�شكيل الق�صيدة � /آخر ال�سيوف بال�شكل الذي هي
عليه �إذ قالت ((�إن نظرتي �إىل عبداهلل املبارك
ك�سيف كويتي كانت هي ال�سبب ،لقد كان بالن�سبة
يل جملة من عيون الرتاث :ال�سيف واخليمة ونار
الليل  )9())...وبهذا ال�شكل نراه يف الق�صيدة:
ها �أنت ترجع مثل ٍ
�سيف متعبٍ
()10
لتنام يف قلب الكويت �أخريا
وهو _ كما ت�صفه _ عيون تراثها ،وهو
كذلك يف الق�صيدة_:
�أ�أبا مبارك  ..كنت �أنت قبيلتي
وجزيرتي  ..وال�شاطئ امل�سحورا
يا خيمتي و�سط الرياح ،من الذي
()11
�سيلم بعدك دمعي املنثورا؟
ُّ
هذا جانب من جوانب تفعيل الت�سمية للن�ص
ُّ
وتدخ ِلها وم�شارك ِتها يف تفا�صيله وبنيته ،بو�صفها
ً
_ �أي الت�سمية _ تعيينا ملا بعدها.
ويبقى للوظيفة الإخبارية التو�صيفية جمالها
الأو�سع ذلك لأنها تعد ال�سمة الأبرز يف مالمح عتبة
العنوان ،لذا جاءت عناوين املجاميع ال�شعرية التي
ان�ضوت حتت لواء هذه الوظيفة عناوينَ طويل ًة تفيد
حكم
يف �إعطاء ٍ
دليل ن�سرت�شد به �إىل الثيمة التي ت ْن ُ
بها ب�ؤرة كل جمموعة  ..وهنا ميكننا �أن نقدِّ م هذه
العناوين التي تو َّزعت بني عناوين خربية ،و�أخرى
تو�صيفية� ،أما العناوين اخلربية فقد جت َّلت يف
جمموعتيها (فتافيت امر�أة) و(ق�صائد حب)
وهذان العنوانان هما �إخبا ٌر عما يف الداخل_:
فتافيت امر�أة
هذه:
� -9سعاد ال�صباح وجه ًا لوجه :حاورتها� :سعدية مفرح ،جملة العربي
يف عددها ال�صادر يف الأول من فرباير  2005وميكن االطالع على
احلوار بهذا الرابط:

http://www.alarabimag.com/arabi/common/
.showhilight.asp

� -10آخر ال�سيوف� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر ،ط-5
.15 /2005
� - 11آخر ال�سيوف.24 /
http://journals.uob.edu.bh
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ق�صائد حب
ومن هذا الإخبار ن�أخذ و�صفة ت�ساعد يف
فح�ص الع ِّينة ،فق�صائد العنوان الأول (فتافيت
امر�أة) تت�سم بالطابع الثوري من �أجل ق�ضايا
وهموم املر�أة ،ولو �أن �شعرها �أغلبه و ْق ٌف على
ذلك ،لذا جند �أوىل ق�صائدها (فيتو  ..على نون
الن�سوة) تحُ ِدث انقالب ًا على العرف واملوروث� ،إذ
ترفع (�سعاد) الـ(فيتو) ال�شعري بوجه التقاليد
والأعراف القامعة حلرية املر�أة_:
يقولون:
ُ
ك�سرت ب�شعري جدا َر الف�ضيل ْة
�إين
و�إ َّن الرجا َل ه ُم ال�شعرا ْء
فكيف �ستول ُد �شاعرة يف القبيل ْة؟؟
و� ُ
أ�ضحك من ك ِّل هذا الهرا ْء
و�أ�سخ ُر ممن يريدون يف ع�ص ِر حربِ
الكواكبِ ..
و�أد الن�سا ْء ...
و�أ�س� ُأل نف�سي:
ملاذا ُ
يكون غنا ُء الذكو ِر حال ًال
ْ ()12
وي�صب ُح ُ
�صوت الن�سا ِء رذيلة؟
�أما املجموعة الثانية (ق�صائد حب) ف�إنها
تلتزم بالو�صفة العنوانية ،لذا جاءت ق�صائدها
مت�سل�سلة رقمي ًا ،يف املنت ،وكتابي ًا ،يف الفهر�ست:
ف ـ ـ ــي املتــن
ف ـ ـ ــي الفـهر�ست
ق�صيدة حب  1ـ ـ الق�صيدة الأوىل
ق�صيدة حب  2ـ ـ الق�صيدة الثانية
ق�صيدة حب  3ـ ـ ـ الق�صيدة الثالثة
ق�صيدة حب  4ـ ـ الق�صيدة الرابعة
ق�صيدة حب  5ـ الق�صيدة اخلام�سة
 -12فتافيت امر�أة� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر،
الكويت ،ط.16 / 2000 - 10
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ق�صيدة حب  6ـ الق�صيدة ال�ساد�سة
ق�صيدة حب  7ـ ـ الق�صيدة ال�سابعة
()13
ق�صيدة حب  8ـ ـ الق�صيدة الثامنة
وهذان ال�شكالن من الت�سل�سل جاءا بق�صد َّي ٍة
الرئي�س لكي ُتظهر
العنوان
من ال�شاعرة  /م� ِّؤ�س َ�س ِة
ِ
ِ
فاعلية امليثاق التوا�صلي بينه _ �أي العنوان _
نحمل �أو نق ِّول
وبني املنت ال�شعري ،ونحن هنا ال ِّ
ال�شاعرة ما مل تق ْلهُ� ،إمنا ننطلق من �أن قيمة
الإبداع تكمن يف الق�صد ،وكل ما يحيل �إليه فعل
الكتابة هو �ضمن دائرة هذا الق�صد.
�أما العنونة َّ
الطلب َّية التحفيزية (خذين �إىل
مب�سط ًا
حدود ال�شم�س) فيمكننا �أن نقدِّ م و�صف ًا َّ
للعنوان يبينِّ تمَ َ ْر ُح َل هذا الطلب /التحفيز الذي
يتكفل بت�أديته الفعل يف (خذين) وير�شده �إىل
ذلك حرف التوجيه (�إىل) ،ومن ثم �إىل اجلهة
املق�صودة (حدود ال�شم�س) كما يف اللوحة هنا_

العنونة تنطلق من روابط العالقة املُقامة بني
العنوان وما يحيل �إليه ،ولكننا هنا ق�صدنا العالقة
التي يعلن عنها العنوان نف�سه قبل �أن يحيل �إىل ما
هو خارجه ،وهذا ما حتقق يف جمموعتيها (حوار
الورد والبنادق) و(والورود  ..تعرف الغ�ضب) ..
َّ
وم�شخ�صة
فالعالقة يف العنوان الأول وا�ضحة
ب�شكل تقريري ،فهي عالق ٌة حوار َّي ٌة بني طرفني،
وت�أخذ هذه العالقة �شعر َّيتَها من طبيعة هذين
املتحاو َر ْي ِن� ،إذ نرى احلوار مقام ًا بني (وردة
وبندقية)� ..أما العنوان الثاين ف�إنه من�ضبط
بعالق ٍة �أمنت� ،إذ ي�شرتك ا�سم ال�شاعرة يف �ضبط
هذه العالقة ،وذلك بحكم موقعه �أعلى هذا
الرتتيب اخلطي:
�سعاد ال�صباح
()14
والورود  ..تعرف الغ�ضب
فهذه الواو يف (والورود  )..تنبئ عن �سابق
لها  ..وال ميكن �أن يكون هذا ال�سابق _ ح�سب
ا�سم
البنية ال�سيميائية الظاهرة التي يقدِّ مها ُ
امل�ؤ ِّلف والعنوان _ غري �سعاد ال�صباح  ..وهذه
توحد ًا �أو معي ًة بني �سعاد والورود ،ويف
الواو تقدِّ م ُّ
مثل هذا التقدمي للتوحد �أو املعية تكون �سعاد/
ال�شاعرة� ،أو الورود /الق�صائد تعرف الغ�ضب ..
هذا الغ�ضب الذي تعلنه يف املقطع الأخري من هذه
املجموعة_:
أفج َر الوقتَ �إىل �شظايا
�أري ُد � ْأن � ِّ
�أري ُد � ْأن �أ�سرتج َع العم َر الذي
خ َّب�أ ُت ُه يف داخلِ املرايا ..
�أري ُد � ْأن �أ�صر َخ ..
� ْأن � َ
ألعن ..
� ْأن �أحت َّج
� ْأن �أقت َل تاريخاً من العطورِ ،والبخورِ،
وال�سبايا.

 -13ينظر الفهر�ست والعناوين الداخلية يف جمموعة (ق�صائد حب):
�سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر ،الكويت ،ط.2000 _ 10

 -14ينظر غالف هذه املجموعة (والورود  ..تعرف الغ�ضب� :سعاد
ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر ،الكويت ،ط.2006 _ 2

وقد �أو�ضحنا هذا التح ُّرك التحفيزي وب�شكل
م�سنود ب�أيقون ِة لوحة الغالف التي ر�سمت هذا
َّ
لن�ستدل عيان َّي ًا على
امل�سار التح ُّركي وو�ضعناها
حركة املهرة التي ت�ؤدِّيها هنا من (خذين) �إىل
حدود ال�شم�س ،وقد و�ضعناها هنا لكي ن�ؤ ِّكد �أكرث
العالقة بني العنوان واملنت من جهة ،وبني عمل
العتبات يف ت�شكيل املعنى العام من جهة ثانية.
و�أخري ًا نقف عند الوظيفة العالئقية التي
يقيمها العنوان ،ونحن نعرف �أن جميع وظائف

http://journals.uob.edu.bh

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

مي ،والتكايا
�أريد � ْأن � َ
أهرب من رطوب ِة احلر ِ
()15
ممن حللوا دمايا.
�أريد � ْأن � َ
أهرب َّ
وهنا ن�ستو�ضح حجم الغ�ضب من خالل الت�أكيد
املنفعل الذي مار�سته ال�شاعرة بوا�سطة تطويقها
برعيل من الأفعال ب�أُمر ِة (�أريد) و(�أن)
املقطع
ٍ
التي ب َّينت هذا املراد املُح َّمل ب�شحنة عالية من
الإحلاح ،والتي ميكن �أن تك�شفها هذه اخلطاطة:
أفجر
 � ِّ �أ�سرتجع �أ�صرخ �ألعن�أريد �أن
 �أحتج �أقتل �أهرب �أهربويبدو وا�ضح ًا للعيان حجم الغ�ضب الذي يتبدى
من زخم الأفعال امل�ضارعة املع َّب�أة ِبطاقات التفجري
وال�صراخ واللعن واالحتجاج والقتل والهروب ،وكل
هذه الأفعال تعني التحقُّقَ _ �شعري ًا _ داخل
املخيال من �أجل تغيري ال ُع ْرف الكابت وال�ضاغط
على احلريات و�أولها حرية املر�أة.
هكذا هو فعل عتبة العنونة اخلارجية عند �سعاد
عال وهند�س ٍة مت َقن ٍة،
ال�صباح ،م�شغو ٌل
ٍ
بتن�ضيد ٍ
تو�سعنا _ �شيئ ًا ما _ يف الوقوف عند هذه
وقد َّ
ً
العتبة لأنها م�شتملة _ �ضمنيا _ مل�شغل عتبة
العنونة الداخلية ،كونها نتاج ًا فرعي ًا عن العنوان
الرئي�س ،ويجب �أن ت�أخذ كثري ًا من مزايا عملها
منه� ،أي �أن درا�سة العنونة الرئي�سة /اخلارجية
تقت�ضي التع ُّرف على نهج العنونة الفرعية/
تو�سع ًا
الداخلية مما يجعل التو ُّقف عندها ي�ستلزم ُّ
�أقل مما م َّر بنا مع العنوان الرئي�س /اخلارجي.
 - 15والورود  ..تعرف الغ�ضب .234 /
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ثاني ًا :عتبة العنوان الفرعي  /الداخلي:
وهذه العتبة هي احلامل ل�شحنة عتبة العنوان
الرئي�س �إىل املنت ،فالعنوان الفرعي هو جتديد
وتن�شيط لفاعلية العنوان الرئي�س و�أثر ِه يف املنت،
فمث ًال ر�أينا يف جمموعة (ق�صائد حب) كيف َّ
حط
و�سجلها
العنوان الرئي�س على العناوين الداخلية َّ
با�سم ِه ،وظل ما مي ِّيزها ويهبها كينونتها اخلا�صة
ْ
ً
ً
هو الت�سل�سل رقما �أو كتابتا (ق�صيدة حب/1
ق�صيدة حب .. 2الق�صيدة الأوىل /الق�صيدة
الثانية � ..إلخ).
�إن العنونة الداخلية مت ِّثل اقرتاب ًا حذر ًا من
اقرتاب حذ ٌر لأنها
املنت الأدبي الذي تعنو ُنهُ ،فهي
ٌ
جن�س ُه وف�صيل َت ُه وم�سار ُه الذي
يجب �أن ت� ِّؤمن له َ
يتوجب عليه �أن ي�سلكه ،ففي ق�صيدة (الق�صيدة
َّ
ال�سوداء) �ضمن جمموعتها (امر�أة بال �سواحل)
ن�أخذ اجلن�س الأدبي من مفردة العنوان الأوىل
(الق�صيدة) ونتع َّرف على الف�صيلة عن طريق
املفردة الثانية (ال�سوداء) �إذ يحيل هذا اللون
على الك�آبة والت�شا�ؤم واحلزن ،ومن خالل تعا�ضد
هذا اجلن�س وهذه الف�صيلة (الق�صيدة ال�سوداء)
نتع َّرف على امل�سار الذي تنهج ُه الق�صيدة هذه� ،إذ
تتبنى دا َّل ُة احلرب ن�ش َر ال�سواد يف الق�صيدة ،فهي
الب�ؤرة التي تتهيكل حولها روح الق�صيدة ،لذا نرى
روح الك�آبة بائنة �إذ ت�سيطر هذه الدالة على حركة
الق�صيدة ،فهي موجودة مع كل مقطع من املقاطع
ال�ستة للق�صيدة ،ففي املقطع الأول نرى �سلطتها
بقول ال�شاعرة_:
احلرب يا �صديقي
كم غيرَّ تني
ُ
كم غيرَّ ت طبيعتي
وغيرَّ ت �أنوثتي
()16
وبعرثت يف داخلي الأ�شياء
وهنا نالحظ حركة (التغيري) جتتاح امل�شهد
ال�شعري بالكامل وهي تغيري نحو الأ�سو�أ ،نحو
البعرثة� ..أما املقطع الثاين فتزداد فيه ن�سبة
 -16امر�أة بال �سواحل� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح ،الكويت،
ط.107 / 2005 _4
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الت�أكيد على �سوداوية احلرب ليتوافق ذلك �أكرث مع
مقت�ضى العنوان� ،إذ تقول يف هذا املقطع:
احلرب يا �صديقي
قد ك�سرتني
ُ
َ
ْ
الوجدان
خرائط
وخلبطتْ
�إىل قولها:
احلرب يا �صديقي
قد �ش َّوهتني
ُ
()17
واحلرب كم ت�ش ِّوه ال ْ
إن�سان
وبهذا التعبري ال�شعري ن�ستطيع �أن نالحظ
حجم التلوين اللفظي(غيرَّ تني /ك�سرتني/
خلبطت خرائط الوجدان� /ش َّوهتني � ..إلخ) الذي
ي�ساهم _ بقو ٍة _ يف تعتيم ال�صفحة لي�صنع
منها �صفحة ت�صلح �أن ُتكت ََب عليها (ق�صيدة
�سوداء) و�أن تكونَ بطاق ًة تعريفي ًة بهول احلرب.
�أما �سيا�سة العنونة الداخلية يف (يف البدء كانت
الأنثى) فهناك عقلنة حتكم َت َهي ُكل هذه الوحدات
جلي يف
العنوانية؛ وهذا ما ميكننا َ
ر�صد ُه ب�شكل ٍّ
العنوان الريا�ضي (معادالت) �إذ نرى ق�صيد َة هذا
املعادالت ال�شعريا�ضية
تنكتب بجمل ٍة من
العنوان
ِ
ُ
وبنتائج تك�سر �صرامة ميثاق التوا�صل الريا�ضي
انحياز ًا للناجت ال�شعري ،وكما ي�أتي:
قمحة  +قمحة = �سنبلة
حمامة  +حمامة = �صيف
�شفة � +شفة = ب�ستان كرز
ع�صفور  +جناحان = حرية
حرب  +ورق = ثورة ثقافية
يدي  +يدك = �سوق �صاغة
رجل  +امر�أة = �سلكان كهربائيان مك�شوفان
�أنت � +أنا = ق�شعريرة �شعرية حتت جلد الكرة
()18
الأر�ضية
 -17امر�أة بال �سواحل .108 /
 -18يف البدء كانت الأنثى� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح،
الكويت ،ط.98 / 2000، 7
http://journals.uob.edu.bh

هذه ثمان معادالت �شعرية هي منت الق�صيدة،
وقد ُكتبت الق�صيدة ب�شكلها الريا�ضياتي هذا
ا�ستجابة للتبليغ الأدائي الذي ق َّدم ُه هذا العنوان
الداخلي (معادالت).
بعد ذلك نالحظ �شك ًال �آخ َر من �أ�شكال العقلنة،
لتزيد من ق َّو ِة التوا�صل
وهو خلق َت ْو� َأم ٍة عنواني ٍة َ
والرتابط كما يف الق�صائد الآتية (�أمومة� /أمومة)
و(ف�ضول /ف�ضول)  ..ففي مطلع ق�صيدة (�أمومة)
الأوىل تقول �سعاد:
فرحي بلقائك
()19
كال�ضربة الأوىل للجنني على جدران الرحم
ويف مطلع ق�صيدة (�أمومة) الثانية تقول:
�أحياناً
()20
يخطر يل �أن �أ ِلدَك
فاملالحظ على هذين املطلعني �أنهما حمكومان
َ
التدليل على معنى اللقاء
ب�صورة الوالدة التي تب َّنت
املن�شود ،وهذا التكاف�ؤ ال�صوري بني املطلعني جاء
ق�صد ًا ناجت ًا عن الر�أ�س امل�شرتك بني الن�صني �أال
وهو العنوان.
�أما التو�أم العنواين الثاين (ف�ضول) ف�إنه تو�أم
قائم على املفارقة� ،إذ نرى الرتكيز ال�شعري فاع ًال
يف هذا التو�أم ال�شعري من خالل املباراة اللغوية
املاهرة والذكية التي تدور بني طريف ال�صنعة:
�صانع املفارقة ،وقارئها ..وهذا ح ٌّد من حدود
املفارقة كما ترى نبيلة �إبراهيم( )21ففي ق�صيدة
(ف�ضول) الأوىل تقول ال�صباح:
يف املقاهي الأوربية
�أقر�أ جريدتي وحدي
ويف املقاهي العربية
()22
يقر�أ كل اجلال�سني جريدتي معي
-19يف البدء كانت الأنثى .63 /
 -20يف البدء كانت الأنثى .115 /
 -21ينظر :املفارقة :نبيلة �إبراهيم ،جملة ف�صول ،مج ( )7ع (-3
.132 /1987 )4
 -22يف البدء كانت الأنثى .76 /
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وتقول يف ق�صيدة (ف�ضول) الثانية:
�أعرف �أنني املر�أة الأوىل يف حياتك
ولكن ال�شيطان الذي ي�شرب القهوة
معنا كل �صباح
يظل دائماً يح ِّر�ضني كي �أ�س�ألك
()23
"ومن هي الثاين؟؟ "..
وهنا نالحظ �أن املفارقة يف هاتني الق�صيدتني
م�ساملة مهادنة ت�سري مع الن�ص مطا ِوعة للعنوان،
�إذ يت�شكل كل ن�ص من �صورتني متعار�ضتني
متفارقتني ،الأول من:
ال�صورة /ب
ال�صورة� /أ
�أقر�أ جريدتي وحدي ـ ـ ـ يقر�أ كل اجلال�سني
جريدتي معي
والثاين من _:
ال�صورة /ب
ال�صورة� /أ
�أعرف �أنني املر�أة الأوىل يف حياتك ـ ـ «ومن هي
الثانية؟؟ »..
لتوحد بني
لذا جاءت املفارقة بف�ضولها هذا ِّ
املوحد الذي
هذين التعا ُر َ�ضني ،وبهذا العمل َّ
ي�أخذ �سلوكه من معنى العنوان تت�ش َّكل هذه التو�أمة
ني لدور العنونة الداخلية
ال�شعرية  ..ويف ذلك متت ٌ
ر�ص وبناء الن�ص.
يف ِّ
�أما يف (برقيات عاجلة �إىل وطني) فهناك
ٌ
عرف �آخر من �أعراف البناء العنواين الداخلي،
�إذ نالحظ ومن خالل هذا العنوان اخلارجي �أن
ال�سرعة _ بداللة (برقيات عاجلة) _ هي
التوجه ال�شعري ،لذا وجدنا
الثيمة امل�سيطرة على ُّ
�صدى ذلك متم ِّث ًال يف العنونة الداخلية التي جاءت
_ يف معظمها _ على وزن ق�صائدها� ،أي
�أنها عناوين موزونة ،ويعد هذا التزام ًا بامليثاق
املعقود بني العنوان اخلارجي ،املربوق �سريع ًا ،وبني
العناوين الداخلية املوزونة على اعتبار �أن الوزن
 -23يف البدء كانت الأنثى .93 /
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عامل من عوامل التعجيل يف نقل املحمول ال�شعري،
فالتفعيالت العرو�ضية �سك ٌة ت� ِّؤمنُ �سرع ًة الزم ًة
لنقل املقول ال�شعري ،لذا جاءت _ لتم ِّثل ذلك
_ العناوين الآتية موزون ًة ،وهي:
� .1إنني بنت الكويت
ـلكويت
�إننني بنـ /ت ْ
_ب___/ب_5
فاعالتن  /فاعالنْ
وتقول فيها_:
�إنني بنت الكويتْ
النائم فو َق الرملِ ،
بنتُ هذا ال�شاطئ
ِ
ْ ()24
َّ
كالظبي اجلميل
تعجيل �آخرين دخال
وهنا نالحظ �أن عاملي
ٍ
على املنت ،وذلك توا�ص ًال مع نهج العنونة الرئي�سة
والفرعية ،و�أول هذه العوامل عن�صر التدوير الذي
�أحدثته ال�شاعرة يف ال�سطر الثاين ليكتمل املعنى مع
ال�سطر الثالث ،وثانيهما و�ضعها للفارزة؛ بو�صفها
وتوج ُه
مفردة ب�صرية تد ُّل على االرتباط مبا بعدها ِّ
�إليه ،ف�ض ًال عن نوعية تفعيلة هذا البحر (ال َر َمل)
املعروفة ب�سرعتها ،والتي ْ
ا�ش ُت ِغ َل بها العنوانُ الثاين
لق�صيدة (�سوف نبقى غا�ضبني) �أي�ض ًا ،وباحلجم
التفعيلي نف�سه� ،أي (فاعالتن فاعالن)_:
� .2سوف نبقى غا�ضب ْني
�سوف نبقى /غا�ضب ْني
_ب___/ب_5
فاعالتن  /فاعالنْ
وتقول يف مطلعها_:
َ
�سوف نبقى واقف ْ
ني
مث َل ك ِّل ال�شج ِر العايل �سنبقى واقف ْ
ني
َ
�سوف نبقى غا�ضب ْ
ني
 -24برقيات عاجلة �إىل وطني� :سعاد ال�صباح ،دار �سعاد ال�صباح
للن�شر ،الكويت ،ط.9 / 2005 ،6
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الكويتي � ..سنبقى
مثلما الأمواج يف البح ِر
ِّ
()25
غا�ضبني
وهنا �آلية التعجيل بائنة �إجرائي ًا ،فف�ض ًال عن
تفعيلة بحر (ال َر َمل) (فاعالتن) ،ف�إن هناك
حركة اخت�صا ٍر للزمن ن َّفذتها ال�شاعرة بوا�سطة
ٌ
معروف �أن كليهما
(�سوف وال�سني) فكما هو
تفيدان التوكيد ولكنَّ (�سوف) �آك ُد من (�سني)
تراخ و َن َف ٌ�س �أطول يف املدة من
و(�سوف) فيها ٍ
(�سني) وذهب بع�ض النحاة على �أن الدليل
على احلالتني حالة (التوكيد) وحالة (الن َف�س
والإطالة) �أن حروف (�سوف) �أكرث من حرف
ا�ستثمرت ذلك بدق ٍة� ،إذ
الـ(�س) و�شاعرتنا هنا ْ
�أخذت من �سوف قوتها التوكيدية و�أعلنت ذلك
بقولها (�سوف نبقى واقفني) وبعد ذلك اخت�صرت
الإطالة بوا�سطة (�س) وقالت (�سنبقى واقفني) �أي
وعجلت بـ(�س) والأمر نف�سه
�أنها �أ َّكدت بـ(�سوف) َّ
مع (�سوف نبقى غا�ضبني) و(�سنبقى غا�ضبني)..
ا�ستثما ُر ال�سني يف التعجيل ال�شعري وذلك
وي�ستمر ْ
()26
نيت على
يف ق�صيدة (�سريحل املغول) التي ُب ْ
تفعيل ٍة �سريع ٍة �أي�ض ًا وهي تفعيلة (الرجز) التي
العرب يف
ا�ستخدمتها _ مليزتها هذه _
ُ
احلداء واحلرب  ..وكذلك احلال مع ق�صيدة
(من قتل الكويت) التي ُبنيت بالتفعيلة ذاتها،
ولكن ال�شاعرة �أ�ضافت عالمة اال�ستفهام كدالل ٍة
على ا�ستدعاء الآخر للم�شاركة والإجابة ،ولكن
الإجابة معروفة ،لذا فاال�ستفهام _ هنا _
عامل تعجيل �أي�ض ًا فهو مينح القول �إيقاع ًا نابع ًا
من الطبيعة ال�سردية امل�صاحبة لال�ستفهام عاد ًة،
لذا نالحظ مطلع الق�صيدة م�شحون ًا بالتعجيل
بـ(اال�ستفهام /والفعل /وال�صورة /واال�ستفهام
مر ًة �أخرى) وذلك يف قولها_:
َمن قتل الكويتْ ـ ا�ستفهام
ينفجر ال�س�ؤال يف عقلي ،ويف قلبي
داللة الفعل (ينفجر) التعجيلية وا�ضحة.
 -25برقيات عاجلة �إىل وطني .39 /
 -26برقيات عاجلة �إىل وطني .47 /
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لهب ـ �صورة ت�شبيهية ت�أخذ �سرعتها
كنهرٍ من ْ
من امل�شبه (ال�س�ؤال) ومن امل�شبه به (نهر من
لهب) ليتحقق وجه ال�شبه (�سرعة االنفجار)
�سبب؟( )27ا�ستفهام وهذا
كيف متوت ورد ٌة بال ْ
اال�ستفهام الأخري يعقد �صل ًة مع العنوان الداخلي،
عنوان الق�صيدة الثانية (وردة البحر) من هذه
املجموعة نف�سها� ،إذ تقول بها:
كويتٌ  ،كويت
هنا  ..ا ْبتد�أتْ رحلة ال�سندبا ْد
()28
أزهرت
هنا  ..ورد ُة البح ِر قد � ْ
وهنا َن َف ُ�س احل�سرة وا�ض ٌح� ،إذ قولها (قد
يعمق ال�صلة مع
�أزهرت) يفيد املا�ضي ،وهذا ما ِّ
قولها يف اال�ستفهام الذي �سبق قبل قليل (كيف
متوت ورد ٌة بال �سبب؟).
هكذا وبد َّق ٍة ُعليا ،وببناءٍ مت ٍني ُت َه ْن ِد ُ�س (�سعاد
ال�صباح) ت�سمية ِ�ش ْع ِرها ،عنون ًة خارجي ًة وداخلية،
�شعري خا�ص.
لتك�شف لنا عن انتبا ٍه
ٍّ
قائمة امل�صادر:
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�سعاد ال�صباح :فتافيت امر�أة ،دار �سعاد ال�صباح
للن�شر ،الكويت ،ط2000 _ 10
�سعاد ال�صباح وجه ًا لوجه :حاورتها� :سعدية مفرح،
جملة العربي يف عددها ال�صادر يف الأول من
فرباير  2005وميكن االطالع على احلوار بهذا
الرابط:
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�سعاد ال�صباح :برقيات عاجلة �إىل وطني دار �سعاد
ال�صباح للن�شر ،الكويت ،ط2005 _6
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�سعاد ال�صباح :الفهر�ست والعناوين الداخلية يف
جمموعة (ق�صائد حب) دار �سعاد ال�صباح
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�سعاد ال�صباح� :أمنية دار �سعاد ال�صباح للن�شر،
الكويت ،ط2006 _12
�سعاد ال�صباح�،آخر ال�سيوف :دار �سعاد ال�صباح
للن�شر ،ط/2005 _5
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