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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المرسمين محمد وآلو وصحبو أجمعين أما بعد....والصالة والسالم عمى سيد 

لو مبادئو التكونية, غالًبا مايتضمن من خالل طبيعتو  بصفتو نصًا موازيًا  العنوان  
اإلحالية والمرجعية أبعاًدا تناصية تشير إلى تداخل النصوص استنساًخا , او استمياًما, او 

رض , ويعدُّ حوالم المنبو يؤدي دورتحاوًرا, فالعنوان حسب الدراسات النقدية الحديثة 
مدخاًل ميمًا وعتبة تضيء غياىب النص ولذا كمَّو ظاىرة تكرار العناوين التي آثَرتيا  
الشاعر غادة السّمان عالقة داّلة لدواوينيا كان سبًبا في اختيارنا لبحثنا ىذا , إذ لم تقف 

التيا األدبية التي ُعّدت مسرًحا إلى مقا تدواوين الشاعرة الشعرية بل امتد ىذه الظاىرة عند
 قصدية غادة السمان في اعتمادىا وتعمدىا إياىا. تتضحالتي  عناويناللتكرار 

االرتفاع بالنصوص  بغيةومحاولة االقتراب من النص اعتمدت عمى منيج نفسي تحميمي 
 إلى درجة الفيم والمتعة التي يرغب بيا المتمقي.

في المقدمة حاولنا أن نقف عمى قصدية الشاعرة في تكرار عناوين القصائد داخل  
الديوان الواحد أو بين الدواوين المتعددة, والكشف عن النصوص الشعرية التي تتباين 

 .النفسيةأحياًنا وتترصد أحياًنا أخرى في المعنى والحالة 
ي الفصل االول ظاىرة ) لقد قسم البحث الى مقدمة وفصمين وخاتمة  , تناولنا ف 

تكرار تداخل العنوان الرئيسي بالعنوان الفرعي ضمن الديوان الواحد ( وجاء الفصل الثاني 
موسومًا : ) تداخل عناوين القصائد الفرعية ضمن دواوين الشاعرة ( اما الخاتمة فقد 

                                        . ثاىم النتائج التي توصل ليا البح تضمنت
 المدخل

لمعاصر , لذلك ُعدَّ العنوان من اىم األسس التي يرتكز عمييا اإلبداع األدبي ا
ن في تقويمو لممتمقي , فجاء اختيار العناوين لكلِّ نٍص شعري لُيميِّزه نفحظي بالعناية والت

بًرا عّما جاء داخل القصيدة, فنص العنوان موجز عّ عن غيره من النصوص , وليكون مُ 
 مخبوء في دالالتو بما يحممو النص المطّول بشكل موٍح إشاري مكثفمكثف 

وتحدد مضمونيا وتجذب القارئ إلييا وتغريو  اليوية رسالة لغويٌة ُتعرف بتمك )): فالعنوان 
 (ٔ) ((لنص ومحتواهابقرائتيا وىو الظاىر الذي يدل عمى باطن 

                                                           

لبنان   -قراءات فً الشعر العربً الحدٌث: بشرى البستانً , دار الكتاب العربً, بٌروت  (1)

2002 :34  . 
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عّدة تشير إلى حرية المؤلف ونظًرا ألىمية العنوان , فإنَّ وضعو يخضع العتبارت  
في وضع عنوانو واختيار مايراه أدّل عمى مايكتب , وقد صّنف )جيرار جينيت( العنوان 

ُيعرف بالمناص في إطار حديثو عن أنماط التعالي  ضمن فضاء النص الموازي أو ما
 .(    ٔ)الّنصي

))إّن  :وينقل )جميل حمداوي(عن )جيرار جينيت(عناصر المناص بشكل مفّصل يقول
المقصود بالنص الموازي ىو العنوان األساسي , العنوان الفرعي, العناوين الداخمية 

   (ٕ).....الخ((
إّن النظر إلى العنوان بوصفو أحد مكونات النص يمنحو عمى صعيد المتمقي  

)) يتأسس التفاوض بين الخارج)القارئ( والداخل)النص( وىنا  :أىمية استثنائية فمن خاللو
تقع بينيما , فتفكك الحدود حيث يذوب القارئ في النص  أيروسية أمران : إما حالة ثّمة 

فيو العالقة المكثفة المنضغطة الفاتحة ألبواب التأويل , (ٖ)(( شوًقا والنص في القارئ ىياماً 
 ويتم من خالل االستدالل والكشف .

 خذتالحديثة والتي أن في الدراسات ونظًرا ألىمية العنوان نجد الكثير من العناوي 
عتبة ميمة تقتضي الوقوف عمييا والتامل فيو حيًزا كبيًرا من عناية النقاد الذين رأوا 

تمَّ الدخول إلى النص مادام النص قد استند عميو , فالعنوان يبمضمونيا , إذ من خالليا 
عيد النص , أصبح عمًما مستقاًل لو أصولو وقواعده التي يقوم عمييا , فيو يوازي إلى حدٍّ ب

تحديد  الى, فباإلضافة  (ٗ)((العنوان اءة استكشافية البّد أن تنطمق منقر  ))اي:  لذا فإنّ 
صف خصائصو الشكمية والموضوعاتية  فإّن لو مجموعة من و العنوان ليوية النص و 

الوظائف األخرى التي يؤدييا والتي من بينيا إغواء القارئ والتشويش عميو من خالل 
 . (٘)متوقعة بكسر أفق انتظاره تماالت غيرحا
 

                                                           

العربي ,  يفقاثال, المركز السياق(: سعد يقطين -لروائي)النصانفتاح النص ا ينظر: (1)
 . 19: 1191, 1بيروت, ط

, الكوٌت,  3, ع 25مج سٌموطٌقٌا والعنونة : جمٌل حمداوي, مجلة عالم الفكر, لا (2)

1991 :105. 

 . 41نفسه:  (3)
سٌمٌاء العنوان فً دٌوان مقام البوح ,لعبد هللا العشً: شادٌة شقروش, منشورات  (4)

 . 286: 2000الجامعة , نوفمبر 
 .10السٌموطٌقٌا والعنونة:  (5)



 4  

 لسياق العمل األدبي والنقدي والفكري, فضاًل  بصفتو نصًا موازيًا ويظير العنوان  
 تمظيرالنص, كما أن وظيفة العنوان توالتحاور بينو وبين  رق نوًعا من التجاو حقيعن أنو 

, وفي إطار تحديد وظيفة العنوان  العتبةفي خاصية القراءة المتعددة  التي ترتبط بتوظيف 
 في نذكر جيرار جينيت أن)غريفل( و)ليوىوك(قد حّددا وظائف لمعنوا

 وظيفة تعيين العمل -ٔ
 محتوى العمل تعيينوظيفة   -ٕ
 وظيفة جذب الجميور -ٖ

وىناك من يرى  أّن لمعنوان وظائف تتمثل في الوظيفة التعنيفية, والوصفية  
وظائف العنوان ال تقف عند ىذا و والوظيفة االيحائية فضاًل عن الوظيفة اإلغرائية, 

لتشابكيا وتمازجيا  اً ر عن الحصر؛ نظ تمتنعالحصر , ألّنو لو أردنا ان نرصدىا لوجدناىا 
 (  ٔ)مع بقية وظائف النص

 تتعدد أنواع العناوين بتعدد النصوص ووظائفيا وأىم أنواع العناوين ىي:  
واجية الكتاب ويبرز صاحبو واجية المتمقي ويسمى يحتل  وىو ما :  لعنوان الحقيقيا-ٔ

, ويعّد بحق: )) بطاقة تعريف تمنح النص  (ٕ)العنوان الحقيقي او األساسي أو األصمي
  (ٖ)ىويتو فتميزه عن غيره((

ترديد لو ووظيفتو  يأتي بعد العنوان الحقيقي: )) وىو اختصار و:   العنوان المزيف -ٕ
 وتعزى إليو ميمة استخالف العنوان الحقيقي. (ٗ)وتعزيز لمعنوان الحقيقي(( تأكيد

 ُيستشف من العنوان الحقيقي ويأتي بعده )لتكممة المعنى( وغالًبا ما العنوان الفرعي : -ٖ
أو مواضيع أو تعريفات وينعتو بعض العمماء بالثاني او الثانوي مقارنة يكون عنواًنا لفقرات 

 .(٘)بالعنوان الحقيقي
المبدع اسًما يختاره عنواًنا لقصيدتو من متن ابداعو  يلكّمو تفض والعنوان بعد ذلك 

لنفسو كاختيار المفظ الّدال عمى مناسبة وباعث اإلنشاء , أو لفظ قد تكرر كالظاىرة البارزة 

                                                           

ٌث)دراسة فً المنجز النصً(: رشٌد ٌحٌاوي, أفرٌقٌا الشرق, لبنان, الشعر العربً الحد (1)

 . 101: 1998, 1ط
 .  210ٌنظر: سٌماء العنوان فً دٌوان مقام البوح, لعبد هللا العشً:  (2)

محمد الهادي المطوي, مجلة  : شعرٌة عنوان كتاب الساق على الساق فٌما هو الفارٌاق  (3)

 .1999, العدد األول  451: 28مجلد  \عالم الفكر, المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب
 . 210سٌمٌاء العنوان فً دٌوان مقام البوح, لعبد هللا العشً :  (4)

 . 451ٌنظر: شعرٌة عنوان كتاب الساق على الساق :  (5)
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الدالة عمى معنى أساس إرادة المبدع , فالشاعر يقوم باختيار عنوان لكل نص شعري 
ليميزه اواًل عن غيره من النصوص , وثانًيا ليكون معبًرا عّما جاء داخل القصيدة فيمقي في 
ذىن المتمقي لمعمل اإلبداعي إيحاءات العناوين وأبعادىا الفكرة المؤسسة : )) انفعالًيا أو 

و حتى أيدلوجًيا بحيث اليبدأ المتمقي تمقي النص أو في قراءة العمل المبدع من أسموبًيا أ
نما يبدأ مما يؤسس العنوان من معرفة أو إيحاء((  .(ٔ)نقطة الصفر , وا 

وظاىرة التكرار تؤثر في العنوان وداللتو تعمل عمى اكساب النص والخطاب  
ط الرفيع والروح الدرامية , والتكرار آلة في بناه بفضل التكرار؛ ألنو الخيانسجاًما وتماسًكا 

اّل أنو ممجأ فني يركز عميو المبدع ساعة  إبيانية ذات وظائف ال تقل أىمية عن اإليجاز 
ذاعة اإليقاع الوظيفي الفعال , ولتكرار العناوين (ٕ)ابالغو الرسالة ؛ لما فيو من التقرير وا 

 ننتقل بين ألوان ىذا األسموبكرنفال يقام بين طّيات دواوين الشاعرة تجعمنا 
تقانو المبثوث داخل النص   إّن تكرار العنوان يؤثر في المتمقي ويستيويو صنعو وا 

تصريًحا أو تمميًحا في االشتقاق والمرادفات, ولعّل باعث الجرأة ورسوخ المبدأ في العوامل 
عمى مدى  التي حّدت بالشاعرة غادة السمان أن تبني دواوينيا عمى عنوان واحد وتكرر

قصائدىا أللفاظ ومعاٍن مخصوصة تدرج بياًنا ليذا الغرض, وىي بيذا تكرر رؤاىا 
 .المخصوصة لموجود واإلنسان والقيم والمثل واألحداث
 المبحث االول

 بالعنوان الفرعي ضمن الديوان الواحد ومتن القصائد تكرار تداخل العنوان الرئيس  -1
الفوائد ضمن نسج النص األدبي ليتحدد مفيومو في: يعمل التكرار عمى انتاج العديد من 

)) اإلتيان بعناصر متماثمة في مواضع مختمفة من العمل الفني , والتكرار ىو أساس 
اإليقاع بجميع صوره, فنجده في الموسيقى بطبيعة الحال , كما نجده أساًسا لنظرية القافية 

ا ىي الحال في العكس, في الشعر , وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعية كم
 (ٖ)جر عمى الصدر في عمم البديع العربي((عوالتفريق والجمع مع التفريق ورد ال

فق , وو ثرائيا  يقوم نظام التكرار عمى أساس التجربة الشعرية ومستوى عمقيا 
مقصدية واضحة من لدن الشاعرة وقدرتيا عمى اجتياز الشكل المناسب الذي يوفر ألبنية 

                                                           

 . 60:  1, ط2001األردن ,  –م, وزارة الثقافة, عمان بسام القطو :سٌمٌاء العنوان  (1)

د. محمد االمٌن  : ٌنظر: خصائص التكرار الشعري فً العنوان واالنسجام والتناص (2)

 . 2011خالدي, ارشٌف مجلة مقالٌد, 
 -111: 1984, 2معجم المصطلحات فً اللغة واألدب : مجدي وهبه , مكتبة لبنان , ط (3)

118. 
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حققو من ي فرصة ممكنة لتحقيق األثر األكبر في المتمقي من خالل ماالتكرار أكبر 
موسيقى وداللة في آن واحد , وبذلك خمقت غادة السمان دوًرا شعرًيا ميًما انطالًقا من 

 كون التكرار مكماًل موسيقًيا لمكيان التشكيمي العام لمقصيدة. 
لعناوين الرئيسة لدواوينيا ويتضح التكرار جمًيا في دواوين الشاعرة السيما تداخل ا 

مع العناوين الفرعية, ففي ديوان)أشيد عكس الريح( تكررت كممة )أشيد( في عناوين 
القصائد ثالث وخمسون مرة , إذ ابتدأت الشاعرة جّل قصائد ديوانيا بمفظ )أشيد( فاتحدت 

يادات القصائد عمى الشيادة وتنوعت مضامين شياداتيا تنوًعا شمولًيا. ولم تقف تمك الش
عند حدود ديوان)أشيد عكس الريح( بل تكررت في ديوان )أعمنُت عميك الحب(غير إّنيا 

لت عن الصيغة الفعمية لتصل إلى صيغة أكثر ثباتًا وعمًقا , فجاء عنوان دىذه المرة قد ع
بأولى  , تستيل الشاعرة ديوانيا)أشيد عكس الريح( (ٔ)قصيدتيا ) شيادتي داخل الشيادة(

,إذ تكررت لفظة)أشيد( ثالث شياداتيا )أشيد عمى جنوني( ويتضح جنون التكرار واضًحا 
منيا وماثمتو وساقتو إلى ز مرة ضمن نسيج القصيدة , فجاءت شيادة ضارعت  رينوعش

إثراء ىذه الشيادة التي تنطمق بيا كّل  قوتبو مستقبل مميء بالتضادات التي تصب في 
 :تفاصيل يوميا , إذ تقول

 (2)أفتتح الضوء بك

 وأشيد بانييارات أكواخ وطني
 وشظايا زمني

 وبميالي الغربة في فنادق القطارات
 أشيد بالتشرد

 وعزف المتوحدين في المحطات
 أشيد بالقتل, والدمع األسود بالكحل

 حبريأشيد بالبوم المطيف, وب
 وأوراقي وخواتمي وغيتاري

الالبسة جمباب اإلعتراف لتنتقل إلى صيغة )تشيد( , إذ ثمَّ تنحرف صيغة )أشيد(  
تكررت ست مرات في القصيدة ذاتيا فتدخل الشيادة من خالليا حيًزا مغايًرا عن صوت 
الشاعرة اليادر كاألمواج , ولتحتشد اىدابيا شاىدًة عمى تمك النظرات التي تشتعل وصواًل 

                                                           

 . 131د.ت :  –: غادة السمان , منشورات غادة السمان, بٌروت  أعلنت علٌك الحب  (1)

 . 8: غادة السمان , منشورات غادة السمان, بٌروت, د. ت:  أشهد عكس الرٌح (2)
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ناص ديني واضح مع القرآن الكريم, إذ إلى واحتو ولتشيد يدىا اليمنى عمى اليسرى وىنا ت
 تقول: 

ذا أنكرُت حبي لك  (1)وا 

 تشيد أىدابي عمى نظرة عيني
 المشتعمة حتى واحتك

 أذا تنصمُت منك و
 تشيد يدي اليمنى عمى اليسرى
 وأظافري عمى رسائل جنوني بك

من الشاعرة بعد الشيادات كميا إلتفاتة غايرت ماتواضع  تندوفي منتيى القصيدة  
الغير وتعارف عميو من األثر بعد الشيادة المتمّون بالندم والحسرة التفاتة صبابة صوب 

 لم تسطع مع تمردىا اعتقالو وأقمطتو لتشيد أنيا أحبتو ولم تزل. زمن
يدة بأعمدة ونجد الشاعرة قد ذكرت الالزمة) أشيد( في قصيدتيا األخرى )أش  

النسيان السبعة( وضمن نسيج النص الشعري شيادة لمحياة بعناصرىا من األمواج إلى 
التراب , إلى اليواء, فجاءت افتتاحية القصيدة ىذه تغاير ما سبقيا , إذ كان اإلفتتاح 
مضارًعا ممتًدا إلى تأكيد في المستقبل, ىنا تسترجع ذلك اإلياب صوب ىاجسيا الوحيد 

 تحت باب األمواج( ليتعالى سردىا ىديًرا ولينتيي حاسًرا مقيًدا , إذ تقول:فنجدىا قد)ف
 (2)فتحُت باب األمواج

 صوبك وسبحت 
 ىوالك ومررُت بالمحيطات السبعة أل

 
ثّم تعود الشاعرة لتفتح باب التراب ولتزحف عبر القارات السبع ولتؤكد عمى ذلك  

 لبراكينك, إذ تقول :العنوان من خالل تكرار عبر القارات السبع 
 (3)فتحُت باب التراب

 وزحفُت إليك في سراديب الحمى
 عبر القارات السبع لبراكينك

                                                           

 . 9أشهد عكس الرٌح: غادة السمان, منشورات غادة السمان, بٌروت , د. ت :  (1)

 . 11:  نفسة  (2)

 .11:  نفسة  (3)
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من خالل شيادات غادة المتكررة نكتشف جوىر شخصيتيا ونحدد أبعاًدا عديدة  
عدة , فكانت الشيادة  قنواتلمقصائد من خالل أحكاميا عمى مواضيع قصائدىا ومن 
 معنى ومنيجًا وحافًزا شخصت لنا الشاعرة الكثير من خاللو.

تعود الشاعرة في قصيدة) أشيد بالمطر عمى سقف شفاف(لتكرار العنوان الرئيس  
 ضمن عناوين القصائد الفرعية , إذ تكررت الشيادة بشكل تراكمي فكانت العتبة األولى 

 (1)أشيد بالمطر

 الشفاف لممقيىعمى السقف 
 ثم في الفقرة التالية تقول :

 (2)أشيد بحدسي

 عمى خيانتك
 -اكم شياداتيا , إذ تقول :تطَّرد الشاعرة في تر ثّم 

 (3)أشيد بالتخاطر

 عمى دىشتي حين عدُت إلى فندقي
 لتعود من حيث بدأت :

 أشيد بالمطر
 أحببتك........ وسأنساك

 
 

ن موضوع الحب إلى ويشفع ليا انتقاليا مغادة كشفت ورفعت الحجاب بشيادتيا ,  
 اح الزيف الخاص والذاتي بأمٍل يذوي ويذوب.ضتالحقيقة إلى اف

وكان لتكرار المفردة المونية في ديوان أشيد  تحت مسّمى )أشيد بأزىار  
تقطفني(لما لداللة األزىار من إيحاء بالمون مرتبط بمعاٍن ورموز وقيم روحية, ويضفي 

ل إلى مجال البصر و الرؤية, فالمون : ))قوة يالباًسا ينقمو من مجال الخعمى الفن القولي 

                                                           

 . 115 – 114اشهد عكس الرٌح :  (1)

 .  115نفسه :  (2)

 . 115: نفسه  (3)



 9  

, فضاًل عن أنو ُيرصد الجوانب النفسية لممبدع (ٔ)موجبة جذابة تؤثر في جيازنا العصبي((
 . نصةوُيفصح عن 

استدّلت غادة السمان بحضور األلوان تدعيًما لشيادتيا, إذ حضرت) ثالث عشرة(  
ة بين) زىرة الميمون , زرقة عينية , البيض, عتمة خضرة, األبنوسية, مفردة لونية متنقم

الجمرية , رمانة( ولم تقف حدود تمردىا عمى المون, بل فجرت قذائف المغة من فوىة 
أعماقيا المنيعة لتشيد إنيا عمى الحافة من كل شئ)الغربة , النسيان , الوجود , اآلخر, 

  لمراٍت ست : الظل(
 (2)عمى حافة الغربة

 عمى حافة النسيان األ زرق
 عمى حافة الجسد الميرول بطعناتو

 عمى حافة رائحة تبغك وأبنوسك وسحبك
 عمى حافة ظالل عتبات المطارات

 عمى حافة الشيقة
تمردْت غادة عمى حدود التكرار بين العنوان الرئيس والعنوان الفرعي لتغرق  

في  قصديةمن خالل ىذه الظاىرة ال دواوينيا بالتكرار عمى مختمف ألوانو وكأنيا تيدف
لى اإلعالن واإلفصاح عن المسكوت عنو.  القول, وا 

وفي ديوان )عاشقة في محبرة( تناوب التكرار بين العناوين بين) عاشقة التي   
 عتبةتصدرت عنوان الديوان وعناوين ست وخمسون قصيدة , وبين)بومة( التي كانت 

 لثمان من القصائد , فكونتا مًعا عالقة فارقة لمديوان.
وكأنو رجع صوتيا  ةإّن ىذه القصدية في تكرار العناوين الرئيسة تحكي حياة الشاعر 

 وموضوع مخبؤىا النفسي واالجتماعي والفكري
يقف عمى  يجعمو إّن قيام الديوان عمى تراكم التكرار ال ُيشعر المتمقي بالممل بل 

التكرار المتناغم باّطراد مع قيمة المعنى الزائدة التي يدخميا المتمقي عمى  مقصدية ىذا
النص ويترك لو المبادرة التاويمية , من ىنا نجُد أن غادة السمان خالفت الرأي الذي يرى 

غراء الجميور باقتنائو وقراءتو((  (ٖ)وظيفة تكرار العنوان )) لترويج الكتاب وا 

                                                           

 . 1:  1930, 1اللون : محمد ٌوسف همام , مطبعة االعتماد مصر, ط (1)

 . 124أشهد عكس الرٌح :  (2)

 . 458شعرٌة العنوان :  (3)
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ديوان حتى القصائد التي كانت تبتدئ بـ )بومة( غالبا ماُتمحق فمفظ عاشقة يعّد )جذًرا( لم
بمفظ )عاشقة( ؛ لتعد مفتاًحا لمتأويل واالحتمال والبحث عن مدى عالقاتيا بمحتوى الديوان 

 محتملٍ  نحو بالقارئ أكثر فأكثر سيرفي كّل مرة , ُبعًدا جديًدا ي ىكذا : )) يدخل التكرار
, ففي قصيدة )عاشقة الرجل المستحيل( نجد )العاشقة( قد تكررت في عتبة  (ٔ)مكتمل((

 من العتبات وفي منتيى القصيدة :
 (2)وسأظل احبك

 ألنك الماء المستحيل
ذا ان  داخمك كسرتوا 

 األلوان توصرت قوس قزح أبجدي
 وسأظل أحبك

 دون أن تقص جناحيك لي كيدية
 كي تظل شاعًرا .... وأظل عاشقة

تفسير الترتيب الخطي في ىذا الديوان باتجاه النص الشعري نحو تحميل ىذا يمكن  
المفظ أبعاًدا رمزية وأسطورية مكثفة في عناوين ديوانيا البالغة )ست وخمسون(قصيدة وىو 

التداعي فيما بين عناوين من جية أولى , و مايولد التداعي الحاف بين لفظ عاشقة وبقية ال
من جية ثانية , فتوظيف كممة عاشقة لما تحممو من داللة الشوق العناوين المذكورة ذاتيا 

الداللي لمنص, وتوظيف كممة محبرة النيا تمثل الدورة مّما لو األثر في توجيو المسار 
 الدموية التي تنضح حبًرا , فقمبيا ينبض مداًدا أبدًيا ال نياية لو. 

وموضحة ومفصمة لمديوان , وجاء عنوان  جاءت مضيفةوالمالحظ أن عنوان القصائد 
مو من نصوص ضمن عالقة تبادلية, ففي قصيدة ) عاشقة في تزاًل ؛ لما يضّ خالديوان م

مدن بال ذاكرة( جاء العنوان مجاوًرا ومحاوًرا لمنص الشعري وفيو تكررت لفظ) لسُت( عشر 
 ن , إذ تقول:من خالليا النص مبينا داللة الرمز الذي ضجَّ بو الديوا ضينيمرات 

 
 
 

                                                           

, دار علم النص : جولٌا كرستٌفا , ترجمة فرٌد الزاهً , مراجعة عبد الجلٌل ناظم  (1)

 . 60:  1991, 2طوٌقال للنشر الدار البٌضاء , المغرب ,  ط
 . 12:  2014 ,  5عاشقة فً محبرة : غادة السمان , نشورات غادة السمان , ط (2)
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 (1) لسُت سمحفاة
 ووطني ليس صدفة من عاج

................................. 
 ولسُت نورًسا ألطير إلى أي مكان
 يرحل إليو الربيع وأقول : ىذا وطني

 ولسُت فياًل ال يعود إلى وطنو إالا ليموت
 ولسُت ضفدًعا , وطنو النقيق عند الغروب

 كيفما ساروًتا وطنو التيار حولسُت 
 ولسُت أفعى تخمع جمدىا كلا عام
.................................. 

 لولسُت أرنًبا وطنو التناس
 ولسُت كمًبا ييزُّ ذيمو طربا

............................... 
 ولسُت قًطا يعمن سرير الدالل وطًنا

 األلوان والفضاء وطنياولسُت فراشة 
فيو ومن خاللو , ففي ديوان  تمظيرتغادة السمان شاعرة تكرارىا عميق الداللة ,  

) الحب من الوريد إلى الوريد( َبنْت الشاعرة الديوان عمى عبارة) من الوريد إلى الوريد( 
 لتعمن عن قناعتيا المحتومة ذات البعد السرمدي حيث تقيم سيدة األبجدية المتمردة

مع عنوان المجموعة الشعرية في )تسع( قصائد اتفقت في منتيى  تناصت العناوين الفرعية
عناوينيا ومختمفة في بداية عتباتيا , فجاءت القصائد ) الفراق من الوريد إلى الوريد , 
النسيان من الوريد إلى الوريد, الحزن من الوريد إلى الوريد, اإلنتظار من الوريد إلى الوريد, 

الفراق من الوريد إلى الوريد, اإلحتضار اليومي من الوريد إلى  الغيرة من الوريد إلى الوريد,
 (ٕ)الوريد, الشوق من الوريد إلى الوريد, أكرىك وأحبك من الوريد إلى الوريد(

وفي ىذا الديوان قصيدتين ُنِشرتا تحت عنوان واحد) الفراق من الوريد إلى الوريد(فمثمْت 
 الثانية وقد تحقق الفراق: القصيدة األولى مرحمة ما قبل الفراق وجاءت

                                                           

 . 144:  نفسة (1)

, 32 ,26الحب من الورٌد إلى الورٌد: غادة السمان, منشورات غادة السمان , د. ت :   (2)

38 ,64 ,61, 86 ,118  ,149  . 
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 (1)أن أكون معك , وقد تكون معي

 نكون مًعا وال
 ذلك ىو الفراق

وفييما اعتمدت الشاعرة عمى توازي الترادف إذ جاء السطر الثاني مقوًيا لمفكرة  
المبثوثة في السطر األول عمى طريق التكرار والمغايرة من أجل تحقيق اإلقناع , ونجد أن 

في جممة قصيدتيا كالعادة عمى التكرار الذي تجاوز العنوان والعتبة إلى  الشاعرة قد رسخت
كل لفظ وعبارة , إذ أكدت عمى المعنى " من الوريد إلى الوريد" بترديدىا في منتيى كل 

 عبارة
 ذلك ىو الفراق

فنجدىا قد تكررت في مقاطع القصيدة األربع ألربع مرات , كل ذلك لتأكيد حتمية  
ي لم يبق وريًدا , وفي تناصيا مع قصيدتيا االخرى التي جاءت متناصة من ألم الفراق الذ

 حيث العنوان والمضمون والفكرة
عمى تكرار الرقم  تضمنوالمفارقة في قصيدتي) الفراق من الوريد إلى الوريد(  

( في عباراتيا المتكررة , أربع مرات في القصيدة االولى , وأربع عشرة مرة في اربع)
( من ترقيم القصيدتين , ستثانية , فضاًل عن إّنيا قد اشتركت في الرقم )القصيدة ال

والثانية ) ست وثمانون( المتين ضمتا نصي  , فجاءت األولى ست وعشرون صفحة
 القصيديتن 

وفي كمتا القصيديتن تعمدت الشاعرة في استحضار الفراق عمى تداعي المترادفات 
عن جممة من  الالحق ويمّوح بو , فضالً حي بالنص وعمى التناص الخارجي الذي يو 

 .القصيدتينالشواىد المدموجة بين 
وعبارة) كانت الحافة مدببة( والتي ترددت )أربع عشرة ( مرة في القصيدة  

الثانية تحمل دلياًل ومؤشًرا عمى قطع وريد المغة التي احتفت بالفراق أيِّما احتفال , إذ 
 تقول:

 (2)كانت المحظة مدببة

 افترقنا قبميا مرارًافقد 
 وانيرنا أمام الفراق مرارًا

                                                           

 . 26نفسه :  (1)

 81الحب من الورٌد إلى الورٌد :  (2)
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 لكن ىذه المحظة بالذات
 جعر تست كانت مدببة , ال

 حاسمة ونيائية .... كالموت
وفي ديوان ) األبدية لحظة حب( امتدت أبدية غادة لحظة , غير أنيا تمّونت بمحطات   

ذاكرتيا التي تنوع لبوسيا بين ) أبدية الصعود , وأبدية بال نياية, األبدية لحظة صدق , األبدية 
 (ٔ)لحظة غربة , األبدية لحظة حنين, األبدية لحظة ماطرة , األبدية لحظة ذكرى(

تي ال المحظاتن الرئيسي مع سبع قصائد من الديوان, إذ وصفْت الشاعرة تناصَّ العنوا 
, إذ تمتد المحظات المعاشة  باألبديةكمَّما تصارعت مع الزمن  تستوقفيامثمْت ليا محطات ميمة 

رة عمًرا أبدًيا ال نياية لو ؛ ألنيا تعيشيا بكل لحظاتيا فجاءت نعوتيا  بال نياية اععند الش
 اذ تقول :  ديبكالمطر لتمتد ذكرى آمدىا األغربة يمّفيا الحنين صادقة موشحة بال

 (2)قصف ... قصف

 ىات قطًنا وكحواًل طبية وشاًشا
 لنضمد جراح البيت العتيق ...... ونستغفره

 ىات جبيرة
 ةلنمفَّ بيا ساق الشرفة البحرية المكسور 

تيا تكراًرا قثأبدية خالدة و وقع احداثيا إلى األبد إنيا تأقمط الزمكان في لحظة غادة تعيش  
 ومراًرا لتعمق أثر الفعل والكممة

حفمت دواوين غادة السمان بذلك الصراع الداخمي الناجم عن تمرد الشاعرة ؛ نتيجة  
الصطدام ذاتيا بالعقبات الخارجية التي وقفت بجيش كمماتيا وقذائف ألفاظيا موقف الثائرة عمى 

ي لفَّ تكشف من خالليا عن الخراب الذلا و مة لتحررىدود المغة الخجحالمفظ والمعنى, عمى 
, فضاًل عن إنيا عالجت بشكل فريد وباعتمادىا آليات تنسب ليا عن مواطن الجيل النفوس

بالنفوس وحدود العيب والحرام والوضع االجتماعي المتدىور الذي خمقتو الحروف , فضاًل عن 
 . والرشوة والظممالسعي إلى تطيير السمطة من مظاىر العنف والتسمط 

 
 
 
 

                                                           

, 96, 89, 88األبدٌة لحظة حب : غادة السمان , منشورات غادة السمان , بٌروت :  (1)

159 ,162 ,164 ,203 . 
 . 89نفسه :   (2)
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 المبحث الثاني
  -تداخل تكرار عناوين القصائد الفرعية ضمن دواوين الشاعرة : -1

 تداخل تكرار عناوين القصائد الفرعية ضمن الديوان الواحد –أ 
 إنمازت غادة السمان دون غيرىا ببناء عناوين قصائدىا عمى التكرار غير أّنيا 

المعنى ليقدم لنا دالالت مغايرة تجممت  تشظيعمى المعنى, إلى  كيدخالفت مبدأ التأ
 بالقصدية الواضحة التي كانت تيدف ليا الشاعرة .

ففي ديوان ) األبدية لحظة حب( تناّصت عناوين القصائد الفرعية مع بعضيا  
البعض فجاءت لتخدم غرًضا واحًدا أو اغراًضا متعددة غير أنيا في المنتيى حققت 

 .في ذاتيتيا أواًل وفي عالقتيا ببعضيا ثانًيا انسجاًما
منسجمة ومتماسكة  –كما تمت اإلشارة إليو   - من خالل دراستنا ليذه العناوين وباعتبارىا

تحقق جمالية تركيبية في الربط بين مكوناتيا , البّد لنا أن ندرسيا من خالل العالقة بين 
يا ىذه العناوين نسًقا واحًدا يشكل ديوان في مكوناتيا العنوانية , أي العالقة التي تتشكل ب

 .ديوان 
 كررت الشاعرة عنوان )بطاقة( في تسع قصائد فجاءت كالترتيب اآلتي :

 (1)بطاقة من نيويورك : الفراق

 بطاقة من باريس : اليرب
 السويسرية شتادبطاقة من 

 بطاقة من أثينا : المطالعة
 بطاقة امستردام : كآبة التحفظ

 ىوليود : الثراء المدقعبطاقة 
 مزجةبطاقة أوزالندو : جغرافيا األ

( وفضاًل عن ىذا ٜٜٙٔفجاءت القصائد وفق تسمسل زمني متتابع )صيف  
 المؤشر الزمني, يأتي المؤشر المكاني مشّكاًل منفًذا لميروب من المشاعر الُمعاشة.

)تام تام( , مرتبة كاآلتي وفي الديوان نفسو وبشكل تتابعي تطالعنا قصائد )ست( أفتتحت بـ 
:- 
 

                                                           

 . 121 – 50األبدٌة لحظة حب :  (1)
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 (1)زين الشباب  تامام ت

 في عالية تام تام
 دمشقي تام تام
 الماوراء تام تام
 تام الطرافة تام
 تام الحرية تام

( ونشرتيا تحت عنوان واحد )تام تام ٜٜٚٔأقمطت الشاعرة ىذه القصائد )بربيع  
الربيع( فضاًل عن عناوينيا الفرعية , فبعد أن تنصمت غادة من الماضي السابق ولم تعد 
تنتظر اآلتي الالحق حّمقت حرة , فكان اسميا الحرية فبدأت عناوينيا الفرعية ىذه من 

ي تربط بينيا والتي أسيمت في إذكاء شاعرية النص وكأنك خالل التجاور والعالقات الت
تقف عمى احداث معاشة بترتيب عاطفي , فجاءت جميع قصائده منبورة ؛ ألنيا شكمت 

 بوحدتيا عنواًنا لمديوان 
العابر( ثم  لحبّ اوتقفز المرآة في )الحب من الوريد إلى الوريد( لتكون مرة )امرأة  

في )امرأة تداخل المرآة( , إنيا )امرأة  التماىية آمر تدخل لتغير جمدىا لتكون) امرأة البحر( 
 (ٕ))من امرأة إلى مركب( في مصيرهالفراق( لتحمل داللة المجرور رغًما إلى 

جسدت قصيدة )امرأة البحر( النزاع الدائم بين األنا واإلنت بين المراة والرجل بين  
 والشيوة العاطفة

 من ىنا ومن ىذا المنطمق تؤثر غادة السمان التمرد عمى االستسالم إذ تقول :
 (3)لن أتركو يسجنني

 ال باسمو , وال باسم الحب, وال باسم الشيرة
 وال باسم أحد

................... 
 آه خذ قمبي , واقضمو كتفاحة

 مغمقة رةال تسجنني داخل دائ ولكن

                                                           

 . 63 – 51األبدٌة لحظة حب :  (1)

 . 161 , 106,113 ,12 ,69من الورٌد إلى الورٌد : الحب  (2)

 . 13:  نفسة (3)
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كارىا بالتمرد, لذا جاءت فلعممة واحدة , حكمت عمى اغادة والحرية وجيان  
 اً يدر حرية وتمردسيكون , إنيا تَ  منتفضة عمى الواقع ومتمردة عمى كل ماكان سائًدا وما

وثورة بوجو مواطن زيف اآلخر, إنيا رافضة متشحة بالعصيان, تبحث عن االستقالل 
 الذاتي , عن حياة تمغي وجود الجالد والتبعية .

عمدت غادة إلى تكرار لفظ حب في القصائد كعناوين فرعية كما في ديوان األبدية  
, حب نرجسي, حب آخر, حبك"كادوك" , الحب في بيروت, مطيملحظة حب )) حب 

 (ٔ)حب الرجل المستحيل, الحب "الموضوعية" , الحب الدمشقي , الحب الكروي((

ا شوًقا يمستيامة طبعا تنضح حروفً لم تقف غادة عند حدود لفظ حب بل إنيا غارقة حًبا 
وىياًما لذلك الرجل المستحيل , لؤلنا , لمفكرة,لمثيمة, لممغاير, إنيا تفصح عن بذخ في 
المشاعر تيبيا لذاتيا ولآلخر, لمماضي بمصداقيتو, ولمحاضر بترقبو, فالحب موضوع ىام 

حب يؤدبو المزيد من , إنيا توظفو تنفيذأ لمقولة : )) أدب الناس بالحب فإن لم يؤدبو ال
 ا :ي, وىذا ما أكده قول (ٕ)الحب((

 (3)يطمقني حبك من فراشي الخامد
 وموتي اليومي

 يقطع سالسمي الالمرئية
 التي تربطني الى إسم اليوم والساعة والشير

 يحررني حبك من التفاصيل البمياء
 ألعود كما انا
 جنية الفجر

 التي سئمت المشي
 واشتاقت إلى الطيران

......................... 
 يطمقني من سجن المحظة
 ألصير والمدى...... واحًدا

                                                           

 . 112- 15األبدٌة لحظة حب : (1)

 2011,  كتاب الكترونً منشور على موقع أبجدهوامش موسمٌة : اسماء حسٌن  ,   (2)

:44 . 
 . 145- 144الحب من الورٌد إلى الورٌد :  (3)
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يتضح من عنوان القصيدة العالقة بين العنوان وخطابو في البدء والمنتصف والمنتيى  
روحاني متقطع  فييا تدرج لمعنوان الغنائي في النص , إن المقصود ىو الحبيب في عالقة حب 

 والتحرر والالمألوف . نعتاق النظير, فالحب عند غادة ىو اإل
  -: تداخل تكرار عناوين القصائد الفرعية ضمن الدواوين المتعددة -ب

بين الدواوين المختمفة لمشاعرة غادة السمان, ولعّل ذلك  ناص عناوين القصائد ماتوفيو ت 
بين الدواوين المختمفة الذي يتم من خاللو إتمام الرؤية  امنيا يعد استدراًكا , أو لعّمو الرابط م

 الكمية لفكرتيا المطروحة ضمن الديوان الواحد.
جّل قصائده عمى عتبة)أشيد( نرى الشاعرة  بنيتففي ديوان )أشيد عكس الريح( والذي  

وقد كررت ىذا العنوان في ديوان) أعمنت عميك الحب( تحت عنوان فرعي ) واشيد ضدك أمام 
محكمة الميل( والتي سبقت زمنًيا كتابة ديوان ) أشيد عكس الريح( وفييا تحاكم الشاعر 

 -اآلخر)الرجل( في محكمة محايدة ولسان حاليا يقول : 
 (1)إن من بدأ المأساة ينيييا

مصداًقا لقول نزار, فحبيبيا الذي أشعل حواسيا ىو نفسو من وأد حبيا لو جراء ال  
األلم ) الذي أىدت الشاعرة مؤلَّفيا لو( سيدىا ففي مرآتو وحدىا لمحت وجييا مباالتو وكذبو وحدة 

 مخاضيحممو  بكل ما ةضاجّ  الحقيقي وعرفت نفسيا , فجاءت شياداتيا وليدة الوجع والخذالن
 الحقيقة من إنسالخ وتجّرد وموضوعية, إذ تقول: 

 (2)لممرة األولى بعين محايدة أتأممكوىا أنا 

 حواسي كميابعد ان كانت 
 حميفة لك ضدي
 وكانت كمايا

 تتفنن في أداء الشيادات الكاذبة
 لمصمحتك
............ 

 بحياد تأممكأ
 والول مرة ... أراك حًقا

 أنت مسكون بال مباالة رتيبة
 وحتى حبنا الذي كان زلزااًل 

 ىدنة حولتو انت إلى 
                                                           

 . 62: , منشورات نزار قبانً, بٌروت , لبنان 1نً جاالعمال الشعرٌة الكاملة : نزار قبا (1)

 .138أعلنت علٌك الحب :  (2)
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 فرعي )حبوتحت عنوان ( )ختم الذاكرة بالشمع االحمر : وفي الدواوين  
ىذه المرة  احب( لكني)أعمنت عميك الحب( تكررت لفظة )وديوان  ( ٔ)الكممة الممعونة( ...

 خطان وتحت عنوان )الحب (ٕ)مضافة في قصيدة )حب الرجال كالماء في الغربال( 
  (ٗ) (الحب من الوريد إلى الوريد)في ديوان  (حب)و (ٖ)متوازيان( 
قد أقامت لو كرنفااًل في ساحات  نجدىاالحب ذلك الموضوع االثير لدى الشاعرة  

قصائدىا وتحت عناوين كثيرة , السيما في ديوان )األبدية لحظة حب( وتحت عناوين 
 فرعية مثل :

, الحب والتفاح , حبي القديم , الحب في الفراق , حب في  الجديد )الحب الدمشقي
, الحب  , حب نرجسي , الحب في بيروت مطيمغرناطة , حب آخر , حب 

   (٘)(  رويوالموضوعية , الحب الك
فغادة تحيا بالحب ومن خاللو تكشف عن خباياىا وتكشف ما تخبئو الحياة من  

اىج تجعميا داعية لمحب وثائرة عميو في آن واحد معًا ان ىذا الحب الجامع جعمو ثيمة بم
من خاللو بوجو  تندرئيسية ومفردة معجمية ميمة في قاموس الشاعرة الفكري والمعجمي 

 الحياة .
رة( بعد حبوالعاشقة غادة تعود لتكرار عناوين مجموعتيا الشعرية )عاشقة في م 

يا )البارحة توالتي ذيم ٜٛٚٔصيدة )عاشقة شريرة( التي كتبت عام ق عندمرور عقد ونيف 
 , االن , غدا( إنيا عاشقة أبدية ..... كما في قوليا

 ودوماً 
 كنت أحمل أوراقي وأقالمي 

 وامشي في افراحكم ومقابركم
 يزليةوأمشي في قراكم ال

 إلسجل الخط البياني لزالزلكم
في محبرة( مزلزاًل إذ ضم نحو ست نيا صادقة فقد جاء ديوانيا )عاشقة ظوأ 

 حول العاشقة غادة في البارحة واالن وغدَا .تمحورت  و وخمسون قصيدة نيضت
                                                           

 .62منشورات غادة السمان بٌروت , د.ت :ة بالشمع االحمر : غادة السمان , ختم الذاكر (1)

 . 165 : الحب علٌك أعلنت  (2)

 .36الحب من الورٌد إلى الورٌد : ( 3)

 . 112 – 9دٌوان االبدٌة لحظة حب :: ٌنظر(  4)

 .  110الحب من الورٌد الى الورٌد :  ( 5)
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خاللو  والذي عالجت من (ٔ)وفي الديوان نفسو قصيدة )عاشقة الرجل المستحيل(  

الشاعرة إلى مجال الرؤية  انتقمتوفيو  (ٕ)قصيدة )حب الرجل المستحيل(  عبرحبيا لؤلخر 
 مرة إذ تقول : اثنتا عشر)شاىدت( ـ البصرية من خالل تكرارىا ل

 (3)شاىدت سنونوة تعيش حكاية حب في الشتاء
 شاىدت أميرة تقبل ضفدعًا فتصير ضفدعًا مثمو

 شاىدت بومة تتشائم من الناس كثيرًا وتدخن غيموناً 
................. 

 ىل نجد ذلك كمو غريباً 
 وىل ىو أكثر غرابة من أن الحب رجاًل مستحياًل مثمك

غادة المرآة المستحيمة والشاعرة الجامحة طوعت عنان المغة ليستشيد عمى قدره  
في زمن بات كل شيء  ىذه المرآة عمى اإلبداع والتفرد والتميز من خالل إتيانيا بالالمتوقع

 .فيو متوقعاً 
ال يقف عند حدود معالجتيا الجديدة  إن ما ميز دواوين الشاعرة غادة السمان 

نما من خالل إعتمادىا إليو تمتاز بيا عن غيرىا ممن جا يا من غير أن يموالجريئة , وا 
ذلك إن كل ما جاءت بو من مكررات قد أرتدى  لمتخشى الوقوع في دائرة المتكرر والم

متمقي مع النصوص بعضيا البعض ومع ال جاورحمة جديدة ودخمت في عالقات تحاور وت
 في آن واحد

 
 الخاتمة :

من معين ال   وضمت ىذه الدواوين الشعرية وما مكنونرًا أمام سيقف ىذا البحث حا 
األساليب والبناء والمغة غير أنو يمكن أن نجمل  فيالجديد والنادر والغريب  من ضبين

 أبرز ما توصل إليو البحث من االمور والعمل  أىميا :

                                                           

 . 9عاشقة فً محبرة : (1)

 . 122األبدٌة لحظة حب :( 2)

 .  122نفسه : ( 3)
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رؤية الشاعرة إذ بني ديوان  حملعمى التكرار وىو تكرار  بنيتدواوين غادة السمان  -ٔ
 تن)أشيد عكس الريح( عمى ثالث وخمسون قصيدة تكررت فييا لفظة أشيد ضمن الم

 ين خمس وثمانون مرة وتنوعت دالالت الشيادة ب
الشاعرة حرف الجر الباء لمقسم  استخدمتثمان وعشرون قصيدة وفيو  ـ( ـ ب )أشيد  -أ

 وأفكارىا . و رؤاىا عمى معتقداتيا
عشرون قصيدة وعمدت ليا الشاعرة من أجل شيادتيا بـ   (وأشيد عمى)  - ب

 لؤلستعالء وفيو تعدت الشيادة بحرف ليس من شأنو ان تتعدى بو واالصل أشيد
نما خرجت الشيادة ب  )عمى( لؤلستعالء . ـان وا 

 )أربع( قصائد وىو االصل في التعدي .ـ ب (  وأشيد أن)  –ج 
ت مع قصيدة أخرى في ديوان )أعمنت عميك صقصيدة واحدة تنا ( د ضدأشي)   - د

 الحب( 
أغمب دواوين الشاعرة غادة السمان عمى تكرار الدواوين بجميع قصائدىا عمى  بنيت -ٕ

ت جميع قصائدىا دّ برزت مثااًل في ديوان )أشيد عكس الريح( إذ عُ  فكرة واحدة ,
محبرة( ال فيىذه الشيادات وفي ديوان )عاشقة  مينمضا اختمفت ضحة و انشيادة وا

يتضح من العنوان ذلك التناغم الداللي من عاشقة ومحبرة إذ تنيض الداللتان عمى 
 داد التوثيق عاطفة وتاريخًا .مالعطاء والرفد المستمر ب

شكمت ظاىرة تداخل العناوين الفرعية بين الدواوين سواء كانت ضمن الديوان الواحد او  -ٖ
أ بارزًا في تجربة غادة السمان الشعرية مثال ذلك )ذاكرة محالمتعددة ممالدواوين  بين

ذ تناوب المعطف  (ذاكرة معطف) و معطف أخر( في ديوان األبدية لحظة حب , وا 
 . رخيا بينيا وبين حبيبيا وفي كمتا الحالتين كان المعطف يوثق الذكرى ويؤ 

ل دواوينيا تمك الرؤية التي تقوم عمى الشاعرة صاحبة رؤية سعت إلى إبرازىا من خال -ٗ
 التمرد ورفض التسمط 

ت من خالل نظرتيا ة طرحتيا في مجموع دواوينيا , بثأسست الشاعرة لثوابت فكري -٘
 لممجتمع االخر وبرزت )انا الشاعرة ( .
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