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امللخص :
ــاط  ــد ان ــث اىل رص ــذا البح ــعى ه يس
بــرى  العنــوان ووظائفــه يف شــعر 
اجلاليــة  دالالتــه  وابــراز  البســتاين 
ــاذج  ــي يف ن ــي حتلي ــج وصف ــق منه وف
 ، الشــعري  منجزهــا  مــن  خمتــارة 
حموريــن  اىل  البحــث  قمســنا  وقــد 
العنوانــات  االول  املحــور  تنــاول   ،
ــات  ــدرت املجموع ــي تص ــة الت الرئيس
الشــعرية ، امــا املحــور الثــاين فقــد 
ــد ،  ــة للقصائ ــات الفرعي درس العنوان
حماولــن االستشــهاد ببعــض النصــوص 
ــة  ــب عتب ــئ جوان ــي تضي ــعرية الت الش

العنــوان . 
ــعر ،  ــوان ، ش ــح : العن ــات املفاتي الكل

ــتاين .  ــرى البس ب
ــوان يف  ــة العن ــت دراس ــة : احتل املقدم
الدراســات النقديــة احلديثــة مكانــة 
مهمــة ، واخــذت مســاحة كبــرة - 
ــا تشــكله  تنظــرا وتطبيقــا- ، وذلــك مل
هــذه العتبــة مــن امهيــة بالغــة يف قــراءة 
ــه  ــول اىل اعاق ــه والوص ــص وفهم الن
الدالليــة ، فبعــد التطــور الكبــر الــذي 
شــهده النقــد وانفتــاح املناهــج النقديــة 
ــي  ــة الت ــرة املغلق ــن الدائ ــا م وخروجه
اهتــم  ؛  البنيويــون  داخلهــا  تقوقــع 
ــذي  ــة – ال ــات النصي ــون بالعتب الدارس
يعــد العنــوان ابــرز هــذه العتبــات - ال 
ملجاورهتــا للنــص فحســب بــل لكوهنــا 
مفاتيــح هلــا القــدرة عــى كشــف داللــة 
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ــه . ــح مغاليق ــل وفت العم
ــل االوىل  ــة الوص ــد حلق ــوان يع فالعن
بــن املتلقــي ونــص املبــدع تلــك احللقة 
ــي  ــا املتلق ــن ان يتجاوزه ــي ال يمك الت
ــارشة متجاهــا  للدخــول اىل النــص مب
ــة  ــه فرص ــع علي ــد يضي ــا ق ــوان مم العن
املكــوث عنــد هــذه العتبــة متأمــا 
الدالليــة  بنياهتــا  ومســتنطقا  اياهــا 
التــي تفتــح مغاليــق القصيــدة وتــيء 
يعمــل  فالعنــوان   . اخلفيــة  جوانبهــا 
عــى تقديــم النــص للعــامل ؛ وذلــك 
ملوقعــه املتميــز فهــو بمثابــة اهلويــة التــي 
ــن  ــوان )) م ــص ، فالعن ــا الن ــرف هب يتع
حيــث هــو تســمية للنــص وتعريــٌف بــه 
ــيميائية  ــة س ــدو عام ــه ، يغ ــٌف ل وكش
متــارس التدليــل ، وتتموقــع عــى احلــد 
الفاصــل بــن النــص والعــامل ، ليصبــح 
التــي  التقاطــع االســراتيجية  نقطــة 
ــامل  ــامل والع ــص اىل الع ــا الن ــُر منه َيع
اىل النــص لتنفــي احلــدود الفاصلــة 

)) اآلخــر  منهــا  كلٌّ  وجيتــاح  بينهــا 
ــوان ))   ــدَّ العن ــدًا ُيع ــعر حتدي )1( ويف الش

منبهــًا اســلوبيًا ال ُيســتهان بــه يف النــص 
ــة  ــة داللي الشــعري ؛ ملــا حيمــل مــن بني
واآلخــر  صــويت  األول  بعديــن  ذات 
تركيبــي ، والنــص الشــعري لــه داللتــه 

ــددة  ــاد املتع ــة ذات االبع ــه اخلاص ولغت
ــى  ــرف ع ــذي ي ــو ال ــوان ه ، والعن
منــه  يعتــم  مــا  ليــيء  ال  النــص 
ــا  ــراءة كله ــه الق ــل ليوّج ــب ، ب فحس
، وهــذا مــا يفهمــه شــعراء احلداثــة 
ــوان  ــار العن ــوان واعتب مــن فلســفة العن
ــن  ــردة م ــة جم ــس الفت ــة ولي ــة نصي بني
الداللــة فيحتمــل العنــوان قــراءة نصيــة 
ــه  تســتوقف وتوجــه بقــدر حمموهلــا ذات

 .  )2(
))

ليــس  الدالليــة  بفاعليتــه  والعنــوان 
ــو  ــا ه ــه ، ان ــن نص ــزوال ع ــا مع عم
داللــة منتزعــة مــن صميمــه )3( يســتطيع 
مــن  النــص  بتفكيــك  يوحــي  ان   ((
اجــل تركيبــه عــر اســتكناه بنياتــه 
الدالليــة والرمزيــة ، وان يــيء لنــا 
يف بدايــة االمــر مــا اشــكل مــن النــص 
وغمــض ، هــو مفتــاح تقنــي جيــس بــه 
الســيميولوجي نبــض النــص وجتاعيــده 
وتضاريســه  البنيويــة  وترســانته 
الركيبيــة عــى املســتوين : الــداليل 
ــوان  ــذا كان العن ــزي (( )4( ، وهل والرم
ــدع ، ال  ــدن املب ــن ل ــودا م ــا مقص عم
يــأيت عفــوا او مــن دون غايــات دالليــة. 
ومــن هنــا جــاءت الدراســات النقديــة 
ــوان  ــن العن ــاط ب ــق االرتب ــد عم لتؤك
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ــص  ــم الن ــتقيم فه ــص ، إذ ال يس والن
بعيــدا عــن موجهــه الرئيــس املتمثــل يف 
ــد اىل  ــؤدي دور املرش ــذي ي ــوان ال العن
ــه  ــول اىل عوامل ــص والدخ ــق الن مغالي
اخلفيــة التــي ال بــد مــن اســتنطاقها 
عمقهــا  اىل  والوصــول  وتأويلهــا 

ــا .  ــاوي فيه ــداليل الث ال
وقــد أشــار لــوي هويــك - الــذي 
ــًا  ــوان تعريف ــرف العن ــن ع ــدُّ أول م ُيع
ــة  ــو )) جمموع ــوان ه ــًا – اىل ان العن دقيق
كلــات  مــن   ، اللســانية  العامــات 
ــر  ــد تظه ــوص ، ق ــى نص ــل وحت ومج
ــه  ــه وتعين ــدل علي ــص لت ــى رأس الن ع
، تشــر ملحتــواه الــكي ، ولتجــذب 
وهــذا   ،  )5(

)) املســتهدف  مجهــوره 
ــوان  ــكل العن ــا ش ــؤرش لن ــف ي التعري
يقدمهــا  التــي  والوظيفــة  وموقعــه 
ــف  ــف تعري ــل ، وال خيتل ــل العم داخ
ــرًا   ــن كث ــن حس ــد حس ــور خال الدكت
ــي  ــة الت ــة املهم ــر الوظيف ــه يذك إال أن
ــوده  ــص وج ــح الن ــوان ملن ــا العن يؤدهي
ــة  ــه )) عامــة لغوي ــوان بأّن فيعــرف العن
ــؤدي  ــص ، لت ــة الن ــع يف واجه ، تتموق
ــة  ــصُّ انطولوجي ــف خت ــة وظائ جمموع
ــار  ــه يف اط ــواه ، وتداوليت ــص ، وحمت الن
 )6(

سوســيو– ثقــايف خاصــًا باملكتــوب ((

 .
لــوي هويــك وبعــده جــرار  ذكــر 
جينيــت والكثــرون بعدهــم الوظائــف 
مل  أهّنــم  إال   ، العنــوان  يؤدهيــا  التــي 
يذكــروا الوظيفــة التــي يقدمهــا العنوان 
ــه ،  ــد ذات ــب ، وتأكي ــف بالكات للتعري
ــات  ــور بالدراس ــر لقص ــذا ال نش وهب
الســابقة بــل لصعوبــة )) حــر وظائــف 
املبدعــة شــعرًا  العنــوان يف األعــال 
ــة  ــي البدهي ــذه ه ــة ه ــة ، وقص ورواي
األكثــر بــروزًا للباحــث يف أمــر العنونــة 

. )7(
يف اإلبــداع ((

وفقــا ملــا تقــدم فاننــا ارتأينــا ان نــدرس 
بــرى  الشــاعرة  العنــوان يف جتربــة 
يف  متميــزة  كانــت  التــي  البســتاين 
ــي  ــا الت ــات قصائده ــا لعنوان اختياره
قدمــت عنوانــات لنصوصهــا الشــعرية 
محلــت مشاكســة للمتلقــي عكســت 
وعيــا ابداعيــا كبــرا بامهيــة العنونــة ممــا 
ــعري  ــا الش ــة يف نصه ــذه العتب ــل ه جيع
مــن الصعوبــة جتاوزهــا او اغفاهلــا ، 
الســيا ان الشــاعرة كانــت حريصــة 
قصائدهــا  عنوانــات  تضــع  ال  ان  يف 
اعتباطــا بــل هــي تســعى دائــا لصدمــة 
اســتعدادا  ذائقتــه  وحتريــك  املتلقــي 
ــراءة  ــق ق ــعري وف ــا الش ــي نصه لتلق
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تأويليــة بــا جيعلهــا حتّمــل املتلقــي 
ــال  ــن خ ــعى م ــة تس ــؤولية تأملي مس
ذلــك اىل اســتفزاز القــارئ  ودفعــه 
نحــو اســتنطاق اول مفاتيــح قصائدهــا 
وتوجيهــه نحــو مجاليــة النــص الشــعري 
بــا يتكــئ عليــه مــن دالالت . حيث ان 
عمليــة اختيــار العناويــن )) ال ختلــو مــن 
ــايس  ــع االجن ــا كان الوض ــة كيف قصدي
معيــار  تنفــي  قصديــة  اهّنــا  للنــص 
 ، )8(

االعتباطيــة يف اختيــار التســمية ((
وحيــث أّن العنــوان – ايضــا - حيمــل يف 
الوقــت ذاتــه مقاصــد النــص ومقاصــد 
ــه  ــأول عمل ــل يت ــاص ، ألّن )) املرس الن
ــى  ــده ، وع ــى مقاص ــه ع ــرف من فيتع
ضــوء هــذه املقاصــد يضــع عنوانــًا هلــذا 
العمــل ، بمعنــى أّن العنــوان مــن جهــة 
املرســل ؛ هــو ناتــج تفاعل عامــايت بن 
ــه  ــتقبل ، فاّن ــا املس ــل أم ــل والعم املرس
ــوان  ــة العن ــن بواب ــل م ــل اىل العم يدخ
ــة  ــه املعرفي ــًا خلفيت ــه وموظف ــأوالً ل مت
فالعاقــة   ،   )9(

)) دوالــه  اســتنطاق  يف 
ــذي  ــوان ال ــب بالعن ــع الكات ــي جتم الت
خيتــاره ينبثــق عنهــا دون شــكٍّ قصديــة 
تتضمــن أبعــادًا ذاتيــة للمؤلــف فتكــون 
ــا  ــة بااليدولوجي ــة حممل ــذه القصدي ه
فيغــدو  واألحاســيس  واالنفعــاالت 

ــة  ــوان يف بعــٍد مــن ابعــاده العائقي العن
مطيــًة ملقصديــة الكاتــب ، أو أنــه يشــف 
ولكــون   ، املقصديــة)01(  هــذه  عــن 
ســيميائية  وعامــة  شــفرة  العنــوان 
ستتوســل هــذه الدراســة يف الغالــب 
بالتأويــل للوصــول اىل غايتهــا ، كــا 
ستســتعن بالنصــوص للتحليــل ألّن 
العنــوان )) خطــاب رمــزي يعتمــد عــى 
ادخــاره ملخــزون وافــر مــن التأويــات 
التــي حتمــل كــًا مــن األفــكار واملعــاين 
ذات الصلــة الوثيقــة باحلمولــة الدالليــة 

 . )11(
للنــص ومجالياتــه ((

ــي  ــات الت ــض الدراس ــبقتنا بع ــد س وق
بــرى  شــعر  يف  العنــوان  تناولــت 
البســتاين وهــي وان كانــت قليلــة جــدا 
اال اهنــا مل تكــن مســتقلة او دارســة لــكل 
ــة  ــون مبثوث ــا ان تك ــي إم ــعرها ، فه ش
ــة  ــت جترب ــة تناول ــب نقدي ــا كت يف ثناي
الشــاعرة او مــن خــال قــراءات نقديــة 
جمموعــة  لدراســة  جــاءت  اهنــا  او 
ــي  ــا ال تعط ــا جيعله ــتقلة مم ــدة مس واح
رؤيــة كاملــة لشــعرها كلــه مــن حيــث 
االنــاط والوظائــف ، وقــد اعتمدنــا 
ــا  ــا حتليلي ــا وصفي ــذا منهج ــا ه يف بحثن
دالالت  عــن  الكشــف  اىل  يســعى 
توظيــف العنــوان واناطــه املختلفــة 
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ــعر  ــا يف ش ــا مه ــا مجالي ــه مكون بوصف
البســتاين . وملــا كان العنــوان يتكــئ 
ــة  ــف مجالي ــددة ووظائ ــاط متع ــى ان ع
وتواصليــة ، فســتكون غايتنــا األوىل 
البحــث عــن االنــاط التــي تشــكل 
ــا  ــي تؤدهي ــه الت ــوان ووظائف ــا العن منه
إلبــراز ، وسنقســم البحــث اىل حموريــن 
ــى  ــزا ع ــور االول مرك ــيكون املح : س
العنوانــات الرئيســة التــي تصــدرت 
املجموعــات الشــعرية ، امــا املحــور 
ــة  ــات الفرعي ــيتناول العنوان ــاين فس الث

للقصائــد . 

املحور االول 
 العناوين الرئيسة أو العامة : 

ــة  ــا لعتب ــَر نظرتن ــي أْن تتغ ــن البدهي م
العنــوان نظــرًا لتغــر موقعهــا ؛ ألّن 
ياثــل  ال  القصيــدة  صهــوة  اعتــاء 
فاملوقــع   ، املجموعــة  رأس  اعتــاء 
ــام  ــوان القي ــى العن ــيفرض ع األول س
خملصــًا  العنــوان  جتعــل  بوظائــف 
لنصــه فحســب ، بينــا يف املوقــع الثــاين 
يكــون العنــوان جمــرًا عــى خدمــة 
ــراق  ــال اخ ــن خ ــا م ــة كله املجموع
النصــوص ، وإجيــاد نقــاط مشــركة 
بينهــا  ، تبعــًا هلــذا جيــب عــى الباحــث  

)) التفرقــة بــن العنــوان الــذي ُيعــد 

مدخــًا لنصــوص عــدة ، والعنــوان 
ــوان  ــد فالعن ــص واح ــون لن ــذي يك ال
ــا  ــر إليه ــوص ويش ــع النص األول جيم
وحيددهــا بإشــارته ، فهــو عندمــا يتقــدم 
ــاول أْن  ــه حي ــعرية فإن ــة الش يف املجموع
يطــوَق مجيــع نصــوص هــذه املجموعــة 
ــواء  ــر س ــه املصغ ــر نص ــا ع ــوح هب ليب
كان هــذا النــص / العنــوان واضــح 
الداللــة ) تقريــري ( ام انــه ينطــوي 
عــى ميتالغويــة  يشــرك القــارئ يف 
ــع  ــرة تق ــؤولية كب ــي مس ــه ، وه تأويل
ــل  ــار مدخ ــاص يف اختي ــق الن ــى عات ع
)21( ، كــا أّن 

او موجــه او تــاج للنــص ((
القصيــدة داخــل الديــوان أو املجموعــة 
الشــعرية )) عبــارة عــن بنيــة دالليــة 
ــع  ــال ال يمن ــذا االكت ــن ه ــة لك مكتمل
ــة  ــة داللي ــول يف بني ــأة للدخ ــا مهي أهن
أكــر ختــص الديــوان ، هنــا يمثــل 
ــا  ــى اكتاهل ــة ع ــدة عام ــوان القصي عن
ــة  ــوان فعام ــوان الدي ــا عن ــًا ، أم داللي
ــم  ــي تنتظ ــر الت ــة األك ــك البني ــى تل ع
فيهــا البنيــات الدالليــة للقصائــد كافــة 
، ومــن ثــم كان البــدَّ أْن خيــرَق عنــوان 
ــن  ــن م ــة ليتمك ــد كاف ــوان القصائ الدي
رد اختــاف عناوينهــا إليــه ، بتعبــر 
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آخــر إّن عنــوان الديــوان يــردد ، هبــذا 
الشــكل أو ذاك ، داخــل مجيــع القصائــد 
، األمــر الــذي خيلــق نــواة أوليــة للبنيــة 

 .)31(
الدالليــة األكــر ((

ينفتــح العنــوان ) مخاســية املحنــة ( عــى 
نصــوص املجموعــة مبــارشة ، إذ حييــل 
الرقــم )5( لعناويــن النصــوص الكبرة 
وتشــر   ، املجموعــة  تضمهــا  التــي 
ــوع  ــة ( اىل موض ــة ) املحن ــردة الثاني املف
ــن  ــركة ب ــة املش ــي الثيم ــوص فه النص
نصــوص املجموعــة ، فمــن حمنــة ) 
احلــب 2003 (  املحنة األكــر واحتال 
االرض وصــوالً اىل حمنــة األســوار التي 
ــة  ــذات االنثوي ــاق عــى ال ضيقــت اخلن
فالعنــوان   ، املحنــة  تكتمــل مخاســية 
ــوع  ــن املوض ــارش ع ــكل مب ــح بش يفص
املهيمــن عــى نصــوص املجموعــة  فقــد 
تــرددت مفــردة  ) املحنــة ( كثــرًا يف 
ــوص  ــب النص ــعري ويف أغل ــن الش املت

ــا : منه
أزرعك يف قطرة دمع ..

فتفتُح الثرياُت أعينها ...
تفتُح احلقوُل دوَحها ...
تفتح العناقيد ثمرها ...

تتشظى البحوُر ويشتعل سمكها يف 
قطرة دمع ..

تفتح العروُش هباءها ،
وتنهض بلقيس كاشفًة عن حمنتها 

وتسقط البلداْن ...
وأنا مذعورة أفتُح للريح صدري ...

جمنونًة أنتزع السكاكن عن ظهر وطني 
)41(..

يكشــف لنــا هــذا املقطــع وغــره الكثر 
بــأّن الــذات الشــاعرة انتقــت عنواهنــا ) 
ــن  ــرًا ع ــون مع ــة ( ليك ــية املحن مخاس
 ، بــارز  بشــكل  النصــوص  حمتــوى 
ــا  ــراز ذاهت ــى اب ــة ع ــذا العتب ــل ه لتعم
ــذاب.  ــن والع ــة باملح ــة املحاط املعذب

إنَّ الشــاعرة بــرى البســتاين تبتعــد 
كثــرًا عــن املبــارشة يف اختيــار عناويــن 
جمموعاهتــا ؛ لــذا دائــا مــا يكــون عنوان 
ــعرية  ــًا بالش ــا طافح ــة عنده املجموع
ــوان  ــده يف عن ــا نج ــذا م ــة وه والرمزي
املجموعــة) مكابــدات الشــجر ( الــذي 
ــاف  ــايف تض ــب اض ــن تركي ــون م يتك
ــة  ــدات ( اىل املعرف ــرة ) مكاب ــه النك في
) الشــجر ( فتكتســب تعريفــًا نتيجــة 
ســميت   (( فقــد   ، املبــارش  االتصــال 
هــذه اإلضافــة حمضيــة ومعنويــة ؛ ألهنــا 
 ، )51(

)) نيــة االنفصــال  متعاليــة عــن 
ــوان  ــب العن ــف اكس ــذا التعري إال أّن ه
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طاقــة رمزيــة متأتيــة مــن مفــردة ) 
ــرر  ــي تتك ــردة الت ــذه املف ــجر ( ه الش
كثــرًا يف املتــن الشــعري والتــي تتاهــى 

ــن : ــع الوط ــا م أحيان

يا أهّيا الشجُر النبيْل ...
ُخْذ رشفتي

وانْر عى دِمها الغاَم
وعّلم اخليَل اجلموحة

أْن تؤوَب اىل أعنتها
وترَب دمَعها

من ألف عام ..)61( 

 ( الوطــن  اســم  تــردد  هــذا  يؤكــد 
العــراق ( يف عناويــن املجموعــة بشــكل 
موســيقى   ( مبــارش  غــر  أو  مبــارش 
عراقيــة ، قصيــدة العــراق ، قصيــدة 
ــردة )  ــل مف ــن أْن حتي ــا يمك ــل ( ك باب
ــا  ــة عموم ــذات األنثوي ــجر ( اىل ال الش
حيكــي   (( فالعنــوان  االنســان  أو   ،
ــتويات  ــاين بمس ــذاب االنس ــة الع قص
ــذايت  ــوح ال ــة الب ــة وبلغ ــة تأملي وجداني
واملكابــدة الفرديــة التــي حتيــل عــى 
مكابــدة انســانية شــاملة وفضــح عمــق 
البائــس  املتخلــف  والواقــع  املعانــاة 
ــارص  ــان املع ــرح روح االنس ــذي ج ال

ــتطاع  ــد اس )71( ، فق
ــه (( ــرب حيات وخ

ــوَل  ــعة أْن يق ــه الواس ــوان بدالالت العن
ويمثــل نصوصــه خــر متثيــل ، وجيمــع 
عناويــن  مــن  املتشــظية  الــدالالت 
ــا  ــرًا إليه ــه مش ــا إلي ــة ، راّده املجموع
بضمــر حمــذوف ،  ليــؤدي العنــوان 

ــوي .                                             ــب لغ ــل تركي ــه بأق وظيفت
ــارزًا يف  ــًا ب ــزن مهيمن ــة احل ــل ثيم ومتث
ــزن (  ــد احل ــا بع ــة ) م ــوص جمموع نص
ــوع  ــارشة اىل موض ــوان مب ــر العن ليش
النصــوص ، إذ تتكــون هــذه املجموعــة 
مــن )17( قصيــدة احتلــت نــرة احلــزن 
فيهــا املتــن الشــعري بينــا مارســت 
بعــض عناويــن املجموعــة التضليــل 
، ومل تفصــح عــن املحتــوى بشــكل 
هلــذه  الفرعيــة  فالعناويــن   ، مبــارش 
ــن  ــزن ( يمك ــد احل ــا بع ــة ) م املجموع
ــل  ــن األوىل تتص ــم اىل جمموعت إْن ُتقس
الرئيــي  بالعنــوان  مبــارشًا  اتصــاالً 
حيــث تــرز داللــة احلــزن جليــًا يف عتبة 
العنــوان وهــذه العناويــن هــي ) أحــزان 
امــرأة ليســت عريــة ، جراحــات 
 ، اللعنــة   ، رشيــدة  أغنيــة   ، صامتــة 
كلــات اىل طبيبــي ، املخــاض ، الشــهيد 
، حلظــات مــا قبــل االنفجــار ، ورقــات 
مصغــرة يف احلــزن ، املــوت واحلصــار ، 
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وراء ســياج الــدم ( حيــث توحــي هــذه 
ــد  ــوع القصائ ــر ملوض ــن وتش العناوي
 ، ألهنــا تعطــي داللــة احلــزن واألمل 
ــا  ــا يمنحن ــرى ف ــة األخ ــا املجموع أم
العنــوان أي داللــة تتصــل بالعنــوان 
الرئيــي ، وال تشــر فيهــا عتبــة العنوان 
اىل متــن القصيــدة ، فبينــا نقــرأ يف املتــن 
حزنــًا طاغيــًا ، متنحنــا بعــض العناويــن 
ــذه  ــب وه ــية واحل ــًا بالرومانس احساس
ــة  ــر ، بدوي ــه القم ــي ) وج ــن ه العناوي
ــات  ــرة ، كل ــات صغ ــور ، كل يف عص
احلــب ، ملصقــات عــى جــدار العــر 
، الــر ( فهــذه العناويــن مل تكشــف 
داللــة احلــزن بشــكل مبــارش إال أّن 
ــن  ــه ، م ــًا بمعاني ــعري غارق ــا الش متنه
ــة  ــوان املجموع ــص اىل أّن عن ــا نخل هن
مطابقــًا  جــاء   ) احلــزن  بعــد  مــا   (
ملحتــوى النصــوص ، كاشــفًا عــن ذات 
ــي  ــزن وه ــا احل ــة يطوقه ــاعرة حزين ش
يف بدايــات شــباهبا خصوصــا إذا علمنــا 
بــأّن النــص األول مــن هــذه املجموعــة 
كتــب ســنة ) 1968 ( ليســتمر هــذا 
النفــس احلزيــن ويغطــي جممــل املنجــز 

ــعري . الش
ــا  ــدة م ــوان قصي ــار عن ــة اختي إّن عملي
ــة  ــى رأس املجموع ــًا ع ــون مربع ليك

بالقصديــة  حمملــة  عمليــة  هــي 
وبعيــدة عــن االعتباطيــة ؛ ألنَّ هــذه 
لقيمــة  تصــّورًا   (( تعكــس  العمليــة 
ومرونتــه  وخصبــه  العنــوان  هــذا 
التشــكيلية والتعبريــة وقدرتــه عــى 
متثيــل العنوانــات االخــرى واســتيعاب 
معطياهتــا الســيميائية عــى نحــو مــا 
)81( ، كــا يمكــن أْن تعكــَس هــذه 

))

ــذات  ــدة لل ــذه القصي ــة ه ــة قيم العملي
الشــاعرة بحيــث قامــت باإلحالــة إليهــا 
الظاهــرة  ، وهــذه  ديواهنــا  بدايــة  يف 
ــاعرتنا .  ــعري لش ــز الش ــارزة يف املنج ب
ويتكــرر عنــوان املجموعــة ) البــي 
ثــاث   ) وتعــايل  االخــر  شــالك 
ــع  ــة مواق ــن ثاث ــل ب ــو يتنق ــرات فه م
ــى  ــعري ليضح ــن الش ــن املت ــق م ينطل
عنوانــًا للقصيــدة ثــم ُيرفــع اىل رأس 

املجموعــة عنوانــًا رئيســيًا : 

أنشدي ،
واطرقي أبواب السؤال كي تنفتَح رُشُف 

الليل ْ
ودعي السمك األخَر 

يشهق يف بحرات حدائقك                                                                                                                     
والبي شالك األخر وتعايل .)91(
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هــذا  قــدرة  التكــرار  هــذا  يؤكــد 
العناويــن  اســتيعاب  عــى  العنــوان 
ــذات  ــد ال ــا تري ــار م ــرى واختص األخ
قولــه فهــذه املجموعــة تضــم )45( 
قصيــدة وعنواهنــا هــو عنــوان القصيــدة 
ــة  ــاز املجموع ــب ، متت ــة يف الرتي الثالث
) البــي شــالك االخــر وتعــايل ( 
ــر  ــع اآلخ ــوار م ــرة احل ــان ظاه بطغي
وهــذه الظاهــرة واضحــة وجليــة يف 
العنــوان الــذي يتكــون مــن متكلــم 
ومتلــق ، ففعــل األمــر ) البــس + )ي( 
املخاطبــة( يســتدعي آمــرًا ومأمــورًا 
واألخــر مؤنــث لوجــود ) ي املخاطبــة 
ــن  ــو م ــال ( ه ــم ) ش ــا أّن االس (  ، ك
لــوازم املــرأة ال الرجــل ، تنفتــح داللــة 
ــو  ــل فه ــى التأوي ــر ع ــون األخ الل
ــاء ،  ــة والنق ــون الطبيع ــاة ل ــون احلي ل
وبضــم هــذه الــدالالت للمــرأة يتضــح 
بــأّن األمــر هنــا هــو امــر غــر حقيقــي 
، فهــو يمثــل دعــوة لتأكيــد الــذات 
االنثويــة وحتقيــق هويتهــا ، أمــر صــادر 
ــود  ــرورة وج ــي ب ــر الواع ــن اآلخ م
املــرأة ؛ لديمومــة الوجــود كوهنــا اجلال 
ــذات  ــود ، فال ــذا الوج ــن ه ــذي يزي ال
نصــوص  أغلــب  ويف  القصيــدة  يف 
ــة  ــة واعي ــًا ذكوري املجموعــة حتــاور ذات

، تبحــث يف هــذه احلواريــة عــن اآلخــر 
ال   ، ذاهتــا  اثبــات  يف  ُيســهم  الــذي 
ــذي يتفــرد بالقــرار  اآلخــر املســتلب ال
وحــده ، ففــي نصهــا األول املعنــون بــــ 
) يف اخللــوة أعلمــك كل يشء ( تقــول  :

وتقول ....ادخي
إهنا جنٌة قد وعدِت هبا

كنِت َمرضّيًة ، فأعّدت لعينيِك
قلُت ... الدوائر مقفلٌة حوهلا ،

كيف أدخُل                                                                                                                                   
قلَت ... هو الرُّ ذاَك

وحمنتِك اآلن هذا العبوْر)02( 

فهــذه احلواريــة التــي تســتمر يف الكثــر 
ــار  ــد اش ــة ، ق ــوص املجموع ــن نص م
إليهــا العنــوان مبــارشة ليؤكــد العنــوان 
ــر  ــن اآلخ ــذات ع ــث ال ــس بح الرئي
املختلــف الــذي يعــي لغــة احلــوار 
ولغــة  التهميــش واإلقصــاء  لغــة  ال 

ــرب .  احل
اندلســيات   ( املجموعــة  عنــوان  ويف 
ــذات  ــة ال ــرز هوي ــراق ( ت ــروح الع جل
ــذه  ــة ه ــة  فاملجموع ــة والقومي الوطني
تضــم )21( قصيــدة ، ُتفتتــُح بالقصيــدة 
ــه ،  ــة ذات ــوان املجموع ــل عن ــي حتم الت
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وخُتتتــُم بنصهــا ) وتبقــى تفــر الظــال ( 
وترتيــب العناويــن جــاء بالشــكل االيت 
ــداد  ــراق ، بغ ــروح الع ــيات جل ) أندلس
ــخ  ــر ، صواري ــة للبح ــه دجل ــا روت ، م
آخــر الليــل ، مائــدة اخلمــر تــدور ، 
ــاج ،  ــؤة الت ــرق لؤل ــس غ ــزان بلقي أح
جــروح األرض ، النخيــل ، البيــت ، 
الزمــن ، الريــح ، الصحــراء ، القصيــدة 
ــة ،  ــت ، احلديق ــاء ، صم ــة ، غن ، رقص
ــال (  ــر الظ ــى تف ــل ، وتبق دوار ، اللي
ــأّن  ــرى ب ــن س ــذه العناوي ــارئ هل والق
ــة ، أو  ــذه املجموع ــي هل ــا ال ينتم بعضه
ــا  ــًا عليه ــت اقحام ــا اقحم ــيظن بأهّن س
التــي متنحهــا بعــض  الداللــة  ؛ ألّن 
املفــردات ختتلــف كثــرًا عــن الدالالت 
 ، األخــرى  املفــردات  متنحهــا  التــي 
فمفــردة ) جــروح ( و) أحــزان ( ال 
ــه  ــذي متنح ــه ال ــاس نفس ــح االحس متن
ــا  ــاء ( وغرمه ــص والغن ــا ) الرق مفردت
إال أّن هــذه املفــردات يف العنــوان ختفــي 
الداللــة احلقيقيــة لتــارس التمويــه عــى 
القــارئ ، حيــث ختتفــي داللتهــا األوىل 
مــع بدايــة عمليــة القــراءة لينخــرط 
ــذه  ــام ، فه ــة الع ــو املجموع ــن بج املت
العتبــات يف احلقيقــة كانــت تعكــس 
املرتبطــة  وجروحهــا  الشــاعرة  آالم 

مــع جــروح العــراق فجــاء عنواهنــا 
معــرًا وكاشــفًا عــن املضمــون بشــكل 

ــح. رصي
إّن حضــور رمــز األم العظمــى ) حــواء 
( يف العنــوان يســتدعي خــروج اخلطاب 
مــن حمدوديتــه ليشــمل الــذات االنثويــة 
يف كل مــكان ، فعنــوان املجموعــة ) 
ــا انثويــة  خماطبــات حــواء ( يشــر اىل أن
فاعلــة يف نصــوص املجموعــة ، كــا 
يشــر اىل طغيــان الصــوت االنثــوي 
ــن  ــًا ع ــعري ، فض ــن الش ــل املت داخ
ــة  ــان املفــردات والراكيــب االنثوي طغي
 ، املجموعــة  قصائــد  عناويــن  عــى 
ــن )  ــة م ــذه املجموع ــون ه ــث تتك حي
18 ( قصيــدة تبــدأ بقصيــدة ) موســيقى 
( وتنتهــي بـــ ) لواعــج ( وأكــر قصيــدة 
ــواء  ــات ح ــي ) خماطب ــة ه يف املجموع
ــاعرة  ــذات الش ــأّن ال ــي ب ــذا يعن ( ، وه
انتخبــت عنــوان هــذه القصيــدة ليكــون 
ــه  ــا خلصوصيت ــة كله ــًا للمجموع عنوان
 ، االخــرى  العناويــن  عــى  ومتيــزه 
ــات  ــل العنوان ــى متثي ــه ع ــا ولقدرت ك
الداخليــة التــي طغــت عليهــا املفــردات 
ــان ،  ــواين ) دخ ــتثنينا عن ــة إذا اس املؤنث
ــن  ــر ع ــرة تع ــذه الظاه ــل ( وه واللي
حالــة نفســية خاصــة باألديبــة يف ميلهــا 
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اىل جنســها)12( .
أنــا   ( القصيــدة  عنــوان  اختيــار  إّن 
واألســوار ( ليكــون عنوانــًا رئيســيًا 
االمكانيــة  مــن  تــأيت  للمجموعــة 
ــكيل  ــوان لتش ــذا العن ــا ه ــي يمتلكه الت
العنوانــات األخــرى ، وقدرتــه عــى 
احتوائهــا ، إذ يوحــي هــذا العنــوان 
بــراع حمتــدم بــن الـــ ) انــا ( االنثويــة 
ــدة  ــا ، واملقي ــة هب ــوار( املحيط و) األس
ــوار  ــة االس ــر ملازم ــا يش ــا ، ك حلريته
ــدة )  ــوان يف قصي ــة العن ــذات ، فعتب لل
ــراع  ــا ال ــف لن ــوار ( تكش ــا واألس أن
الطويــل بــن الــذات االنثويــة وجمموعة 
 ( حريتهــا  تســتلب  التــي  االســوار 
ــن (  ــع والدي ــلطة واملجتم ــوار الس اس
ــة  ــن املجموع ــة م ــدة الثاني ، ويف القصي
) العبــور ( توحــي الــذات بصعوبــة 
ــذا تعلــن  ــور االســوار ل ــق ، وعب الطري
رصختهــا ، وعشــقها لوطنهــا ، يف حــن 
تــأيت عتبــة القصيــدة الثالثــة ) الفــارس 
ــاون  ــن رضورة التع ــا ع ــف لن ( لتكش
 ، االســوار  ملحاربــة  اجلنســن  بــن 
وعبورهــا ، فاملــرأة وحدهــا ال تســتطيع 
اخلــاص كــا أّن الرجــل دون املــرأة 
عــن  شــكٍّ  دون  عاجــزًا  ســيكون 
ــذا  ــا ه ــي لن ــود ليوح ــة الصم مواصل

ــرأة  ــد امل ــوار ال تقي ــوان يف إّن االس العن
ــررة  ــي املت ــرأة ه ــب ، إال أّن امل فحس
األكــر نتيجــة كثــرة الســجون مــن 
حوهلــا ، لــذا فهــي تلتمــس مــن اآلخــر 
/ الفــارس الــذي يعــي أمهيــة وجودهــا 
ــا  ــوار وعبوره ــر االس ــاعدة لتكس املس
 ( األخــرة  القصيــدة  يف  فتعــرف   ،
 ، الفــارس  تأخــر  بــأّن   ) االعــراف 
وعــدم جميئــه يعنــي بقاءهــا حتــت رمحــة 

االســوار . 
لقــد متكــن عنــوان املجموعــة ) أنــا 
ــات  ــواء العنوان ــن احت ــوار ( م واألس
الفرعيــة ؛ ألنــه محــل الثيمــة التــي 
تشــرك فيهــا نصــوص املجموعــة ، فقد 
مثلــت األســوار ثيمــة مشــركة كشــفت 
ــى  ــع ع ــتاب الواق ــة االس ــا حقيق لن
ــي  ــوار الت ــع األس ــا م ــرأة ، ومعاناهت امل
ــا اىل  ــاق ، وأحالته ــا اخلن ــت عليه ضيق

ــش .      ــوي مهّم ــن ثان كائ

املحور الثاين
 العناوين الفرعية 

لدراســة  التصــدي  الصعــب  مــن 
العنــوان يف منجــز الشــاعرة بــرى 
البســتاين يف هــذا البحــث ؛ نظــرًا لغزارة 
ــا يف  ــا ، واختافه ــن يف منجزه العناوي
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الوقــت نفســه ، ونظــرًا الختــاف هــذه 
ــيضطر  ــذا س ــا ؛ ل ــن غره ــة ع الدراس
ــي  ــن الت ــاب العناوي ــث اىل انتخ الباح
ــن  ــة ، وم ــذه الدراس ــوح ه ــق طم حتق
ثــم الوصــول اىل نتائــج تغنــي البحــث 

ــه . ــوان ودالالت ــة العن ــرز وظيف وت
إّن أغلــب عناويــن شــاعرتنا مســتلة 
ــرة  ــذا الظاه ــعري وه ــن الش ــن املت م
تؤســس ))  اىل عــد العنــوان ملخصــًا 
ملــا يريــد النــص قولــه ، ومــن هنــا 
فهــو يمهــد اىل بــؤرة القصيــدة لرفعهــا 
)22( ، وتبعــًا هلــذا سيســتعن 

عنوانــًا ((
البحــث – احيانــا - باملتــن لتحليــل 
العنــوان ومعرفــة دالالتــه املخفيــة ، ألّن 
)) العنــوان ال ينطلــق مــن أفــكار مســبقة 

، بــل يرتبــط بالنــص فيكــون جــزءًا مــن 
املعنــى ، وتلخيصــًا واختصــارًا للنــص ، 
 . )32(

أو يركــز عــى منظــور ورؤيــة مــا ((
حلــم  اىل  الشــاعرة  الــذات  تلتجــئ 
ــيء  ــم وامل ــا امللغ ــن واقعه ــروب م لله
عــن  وللبحــث   ، والدمــار  بالقتــل 
وطنهــا الــذي صــره املحتــل كتلــة مــن 
ــت أّن  ــوان ) حلم ــاء عن ــذا ج ــار ، هل ن
يل وطنــا ( مؤكــدًا النتائهــا وامتعاضهــا 
مــن الواقــع الــذي يعيشــه وطنهــا ، 
إذ هــي تــرى يف احللــم نافــذة تطــلُّ 

مــن خاهلــا عــى وطــٍن ينعــم باحلــب 
واألمــن والســام : 

ذات غفوة ..
حلمت أن يل وطنًا

وأن يل يف الوطن بيتًا
ويف داخل البيت كلُّ ما قاله باشار

امٌن وحبٌّ وأحام يقظة
وكريسٌّ غُر خملوع األطراف

ومكتٌب يليق بباحثة أكاديمية
يتوافــد عليهــا الطلبــة لتأمــن ســر 

قطاراهتــم
ــرار  ــى غ ــق ع ــط طري ــداد خرائ وإلع

ــة ــاءات الساس ادع
مكتــٌب ال يلطخــه دٌم ال ادري مــن أيــن 

ينــزُف
وملاذا ...؟)42( 

فالــذات انتقــت مجلــة متثــل البــؤرة 
ــا  ــة قصيدهت ــا لكتاب ــت منه ــي انطلق الت
ــرة  ــن فك ــص ، فم ــًا للن ــا عنوان لرفعه
العنــوان تتوالــد االفــكار التــي تكونــت 

ــدة . ــا القصي منه
ــا  ــذات بوطنه ــة ال ــذت عاق ــد اخت وق
العديــد مــن الصــور ، فقد هيمنــت ثيمة 
الوطــن عــى جممــل منجــز شــاعرتنا ممــا 
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يعكــس قــوة انتائهــا وتعلقهــا بوطنهــا، 
 ) الوطــن   ( قصيــدة  عنــوان  فجــاء 
يثبــت هيمنــة  املتــن ممــا  منتــرًا يف 
العنــوان عــى احلــدث الــذي مثــل 
ــردات  ــتنطق املف ــؤرة تس ــه ب ــن في الوط

األخــرى : 

أيا وطني .

أيا وطني .
أقوُل لوجهك الفتاِن :

آٍه لو تعّلمني السبيَل اىل التصّرِ
............

يا وطَن العذاْب .)52( 

 ) العــراق  قصيــدة   ( عنواهنــا  ويف 
الوطــن  الشــاعرة  الــذات  جعلــت 
حمــورًا أساســيًا ومضمونــًا نســجت 
ــذات تعلــن  ــوط نصهــا ، فال ــه خي حول
للمتلقــي بــدءًا مــن عتبــة العنــوان عــن 
عزمهــا وتوجههــا وهنوضهــا وقصدهــا 
الصــورة  لتعطيــه  العــراق  نحــو 
تســتدعي  حيــث   ، التامــة  الشــعرية 
مفــردة ) العــراق ( يف ذهــن املتلقــي 
ــة  ــة التارخيي ــن الناحي ــراق م ــة الع ماهي
والتكويــن  والسياســية  واجلغرافيــة 
ــاين  ــذه املع ــوع ه ــًا لتن ــكاين ، وتبع الس

ومضموهنــا  القصيــدة  شــكل  جــاء 
موافقــًا للداللــة الضمنيــة التــي حتملهــا 
العنــوان)62( . أمــا يف قصيــدة ) قمــر 
العــراق ( فنكتشــف مــن خــال إضافــة 
النكــرة ) قمــر ( اىل مفــردة )العــراق 
، ومتتعــه  القمــر  هــذا  ( خصوصيــة 
بســلطة جتعلــه عصيــًا عــن الغيــاب 
 / الــذات  فقمــر   ، واالضمحــال 
ــا  ــذات يف حله ــق ال ــراق يراف ــر الع قم
وترحاهلــا ، ومــع أّن الــذات بعيــدة عــن 
ــل  ــره يف لي ــب قم ــه مل يغ ــا ؛ فان وطنه
ــا  ــث فيه ــارضًا يب ــل كان ح ــا ، ب امنياهت

مشــاعر الشــوق واحلنــن. 
ــة  ــدة ) يف حديق ــوان القصي ــر عن ويش
ــعري  ــدث الش ــكان احل ــراق ( اىل م الع
فالقصيــدة تصــف الدمــار الــذي خلفــه 
العــدو يف األرايض العراقيــة ، فجــاء 
املتــن طافحــًا بمعــاين الــوالء واالنتــاء 
للوطــن ، إذ تصاحــب مفــردة ) حديقــة 
( معــاين اخلــر واجلــال ، كــا أّن احلديقة 
يف املعجــم هــي ))  الروضــة ذات الشــجر 
بســتاٍن  كلُّ   : احلديقــة   : ويقــال   ...
ــوان يف  ــذا فالعن )72( ، ل

ــط (( ــه حائ علي
احلقيقــة يطــرح بشــكل ضمنــي ســؤاالً 
تعجبيــًا ، إذ كيــف يتحــول بلدهــا هــذا 
البســتان الكبــر املحــروس بســواعد 
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ــك  ــم كل ذل ــار ؟! ، ورغ ــه اىل دم ابنائ
ســتبقى ) هــذي األرض ضيقــة عليهــم 
( ألهّنــم وبــكل بســاطة ال ينتمــون إليها 
ــراق (  ــردة ) الع ــرار مف ــرة تك . إّن ظاه
العاقــة  تــرز  يف عناويــن شــاعرتنا 
ــذه  ــا ، وه ــا بوطنه ــي تربطه ــة الت القوي
ــة  ــل لدرج ــى تص ــي حت ــة ترتق العاق
ــا )  ــي عنواهن ــان فف ــذا الكي ــيم ه جتس
أقبــل كــفَّ العــراق ( يشــر الفعــل 
ــدالالت  ــل ب ــل ( املحم ــارع ) أقب املض
ــعي  ــرام ايل س ــودة واالح ــب وامل احل
ــن  ــة م ــا الوطني ــراز هويته ــذات الب ال
ــل  ــي تقب ــا وه ــورة هل ــم ص ــال رس خ
ــد وطنهــا ، هــذا الفعــل الــذي يقــوم  ي
ــه ،  ــه وجيل ــن حيرم ــاه م ــرء جت ــه امل ب
ــرر  ــي تتك ــة الت ــذه اجلمل ــت ه ــذا كان ل
ــا  ــة أيض ــى رأس املجموع ــن وع يف املت
ــخص  ــا الش ــي يرزه ــة الت ــة اهلوي بمثاب

ــه .  ــف بنفس للتعري
انتــاء  تــرز  التــي  العناويــن  ومــن 
ــارش   ــر مب ــكل غ ــا بش ــذات لوطنه ال
ــذي  ــف ( ال ــا ) يوس ــوان قصيدهت ، عن
نبــي اهلل يوســف رمــزًا  فيــه  تتخــذ 
لوطنهــا الــذي عانــى مــن غــدر أخوتــه 
ــف /  ــن يوس ــذات يف املت ــاور ال ، فتح
ــتفيدة  ــدر مس ــن الغ ــذره م ــن وحت الوط

تغطــي  التــي  يوســف  قصــة  مــن 
ــه : ــن كل ــاحة املت مس

تنجــي الُغمــة عــن رسب مــن اإلخــوة 
خيشــون نجاتــك

هامهو يف الليل خيتانون بابك
لعبة الصيِد
دم كذٌب ..

قميٌص وصحيفة
شهدْت ما مل يقولوه

وأغضْت ..
فأصْخ سمعْك

هذا الدلُو دلٌو لغريْب
ربا ظنوا به – جها – خاصْك)82(          

إذ يــــــؤكد العنوان ) يــــــــوسف( 
 ، الدينيــة  الــذات  هويــة  ظاهــره 
يثبــت  أخــرى  جهــة  ومــــــــــن 
ــة بعــد الرجــوع  هــــــــــويتها الوطني
اىل النــص لفــك شــفرة العنــوان املغلقــة 
ــاء  ــار اس ــة اختي ــأنَّ عملي ــكَّ ب .ال ش
ــا  ــوص هل ــًا للنص ــة عنوان ــدن العراقي امل
ــا  ــف انتاءه ــة ، إذ تكش دالالت مكاني
ألرضهــا ، فعنــوان قصيدهتــا ) بغــداد ( 
الــذي تعــدُّ رمــزًا لــكل العــراق ، يشــر 
بشــكل مبــارش اىل النــص الــذي تصــف 
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فيــه اللحظــة التــي هيــدد االحتــال فيها 
ــؤمل  ــف امل ــذا الوص ــل ه ــداد ، تتخل بغ
ــل  ــاء اجلمي ــن االنت ــددة م ــوٌر متع ص
لــأرض العراقيــة ، وإلبــراز اإلرث 
احلضــاري الكبــر لبلدهــا ، واهلويــة 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة العريق احلضاري
 ) بابــل   ( مفــردة  جــاءت  كذلــك   ،
لتذّكــر  بابــل(  )قصيــدة  عنواهنــا  يف 
ــة  ــارة العراقي ــم واحلض ــخ القدي بالتاري
املتــن  يف  الــذات  فتبكــي   ، القديمــة 
الــذي  الكبــر  االرث  هــذا  ضيــاع 
ــة  ــم احلري ــوم باس ــدم الي ــرق ، وهُي ُي
والتحريــر . ويف عنــوان آخــــــــــر 
حيمــل اســم مدينــة عراقيــة أخــرى 
الــــــذات  تشــارك   ) البــرة   (
الشـــــــــاعرة معـــــــاناة البــرة 
العراقيــة  احلــرب  يف  وأهلـــــــــها 
االيرانيــة ، لتثبــت عتبــة العنــوان فضــا 
عن املتــن انصهــــــار الــذات بالوطن ، 
ومشــاركته مهومــه بإبداعهــا الشــعري. 
وقــد كانــت املــدن العربيــة حــارضة يف 
ــذات  ــاح ال ــوان ، إذ ان انفت ــة العن عتب
ــن  ــة م ــو دالل ــة ه ــة القومي ــو اهلوي نح
الشــاعرة بــأّن األرض العربيــة أرٌض 
ــروت (  ــا ) ب ــي عنواهن ــدٌة ، ، فف واح
ــة أكــر  ــة يف هوي ــة الوطني تنصهــر اهلوي

ــا ،  ــي يوّرقه ــة الت ــا القومي ــد ذاهت لتؤك
ــا :            ــل ألرضه ــا حيص ــا م وُيؤمله

           
بــروُت تنــُرُ وجهــي عــى حافــِة 

، اجلُــرِف 
ــٍة  ــِف دّباب ــى كت ــي ع اَل حّب ــوَّ ــُر م تن

ــْة .. غازي
وبروُت تستلُب البحَر زرقَتُه

وتناُم عى الشطِّ مذبوحًة عاريْة ...
ووسَط العواذِل ،

وسَط التحام العيوِن ُتناديَك :
ُخذها من الوجِع القاتِل ،

الوجع الدافئ ،
الوجع املرِّ .)92  )  

أمــا عنواهنــا ) غرناطــة ( فقــد جــاء 
مثــرًا ألوجــاع عربيــة ، مذكــرًا بأعــوام 
ــامية  ــة االس ــارة العربي ــار احلض ازده
التــي ُفقــدِت اليــوم ، إذ تتمنــى الــذات 
الزمــان  ذلــك  اىل  العــودة  الشــاعرة 
عاصمــة  غرناطــة(   ( كانــت  حيــث 
مــن عواصــم اخلافــة االســامية التــي 
وصلــت إلســبانيا ، فجــاء عنواهنــا هــذا 
مؤكــدًا للهويــة القوميــة ، وانشــغال 
ــا  ــب مهه ــريب اىل جان ــم الع ــذات باهل ال

ــي . الوطن
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وقــد اســتغلت شــاعرتنا امكانيــات 
يف  اســتغال  خــر  العنــوان  عتبــة 
ــة  ــا حممل ــاءْت عناوينه ــا ، فج منجزه
بــدالالت تشــر بشــكل واضــح اىل 
الــذات ، ومــن هــذه العناويــن عنواهنــا 
 ) القــارصة  للمــرأة  بنفســجيات   (
الــذي حيمــل هتمــة مــن التهــم اجلاهــزة 
ــة  ــذه العتب ــر ه ــة ، لتش ــذات االنثوي لل
ــذات  ــدف ال ــارشة ، إذ هت ــن مب اىل املت
الشــاعرة مــن خــال اختيــار هــذا 
احلكــم ) املــرأة قــارصة ( عنوانــًا لنصهــا 
ــعري  ــدث الش ــؤرة احل ــى ب ــز ع الركي
الــذي حتــاول فيــه الــذات ابــراز هويتها 
االنثويــة أوالً ، ومــن ثــم تأكيــد هويتهــا 
ــة  ــذه التهم ــى ه ــرد ع ــة ؛ ل االكاديمي
امللفقــة ، وتســتعن باللــون البنفســجي 
يف عنواهنــا الرتباطــه الوثيــق بإحســاس 
ــن  ــف كوام ــى كش ــه ع ــرأة ، وقدرت امل

ــون ))  ــذا الل ــإنَّ هل ــة ، ف ــذات االنثوي ال
تأثــره الســحري يف عــامل املــرأة ، لكونــه 
ــة  مرتبطــًا بإحساســها وقدرهتــا التعبري

 .  )03(
))

ويتشــارك كلٌّ مــن النــص والعنــوان 
ملنــح   ) ورجــل  امــرأة   ( قصيــدة  يف 
ــيميائية  ــات الس ــض العام ــارئ بع الق
التــي تؤكــد الــذات االنثويــة يف مقابــل 

ــم  ــة تقدي ــل ، ألّن عملي ــر / الرج اآلخ
مفــردة ) امــرأة ( وجعل مفــردة )رجل( 
ــة ،  ــة تواصلي ــل قصدي ــًا ؛ حتم معطوف
هتــدف اىل جعل املقــدم يف الــكام يمثل 
بــؤرة اهتــام ، فاملــرأة هنــا بــؤرة اهتــام 
ــه)13( ،  ــؤرة انطــاق النــص بكليت ــل ب ب
كــا يمكــن أْن توحــي صياغــة العنــوان 
ــل ،  ــرأة للرج ــة امل ــذات تبعي ــض ال برف
لــذا تعمــد اىل تقديــم املــرأة يف العنــوان 
ــعري  ــن الش ــا يف املت ــم خطاهب ، وتقدي
ــا أّن ورود  ــل ، ك ــاب الرج ــى خط ع
العنــوان بمفردتــن نكرتــن جــاء ملنــح 
النــص عموميــة جتعلــه يشــمل كل ذات 

ــة .      ــة وذكوري انثوي
التارخييــة  الرمــوز  وجــدْت  وقــد 
ــاعرتنا  ــن ش ــا يف عناوي ــة مكاهن االنثوي
، وهــذا الظهــور البــارز يكفــي لكشــف 
ــد  ــها ، فق ــوي جلنس ــاعرة الق ــل الش مي
جــاء عنواهنــا ) أحــزان بلقيس ( كاشــفًا 
ــث  ــص ، حي ــؤرة الن ــكًا ب ــه ، مش ملتن
ــي  ــس الت ــة بلقي ــذات بامللك ــد ال تتوح
تطوقهــا االحــزان مــن كل جانــب ، 
ليكشــف لنــا هــذا العنــوان ذاتــًا حزينــة 
تتخــذ بلقيــس قناعــًا لتعــر مــن خالــه 

ــة .  ــة معذب ــن كل ذات انثوي ع
ويف عنواهنــا ) ليــى العامريــة ( متثــل 
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ليــى رمــزًا لــكل انثــى عاشــقة ، تتقنــع 
الــذات هبــذا الرمــز لتــرح معانــاة 
ــدر  ــيء بالغ ــر امل ــذا الع ــرأة يف ه امل
ــة  ــتحالة االرض اىل غاب ــة ، واس واخليان
حيكمهــا االقــوى ، ففــي ســيادة الظــام 
 . مكانــه  احلــب  جيــد  أْن  يمكــن  ال 
ــى  ــدات لي ــا ) مكاب ــاء عنواهن ــد ج وق
ــح  ــكل واض ــفًا وبش ــراق ( كاش يف الع
معانــاة املــرأة يف العــراق ، إذ يعــري 
هــذا العنــوان دالالت النــص الــذي 
يســتعن بـــ ) ليــى العامريــة ( ليطلقهــا 
رمــزًا لــكل انثــى عراقيــة  فالــذات 
تســعى - يف عتبــة العنــوان قبــل النــص 
ــال  ــن خ ــة م ــا االنثوي ــراز ذاهت – اىل اب
ــراق  ــاء الع ــع نس ــي م ــد والتاه التوح
الــايت يعشــَن يف واقــع مــيء بالكــذب 
واخلديعــة . وحييــل العنــوان ) انوثــة 
تكابــده  مــا  اىل    ) احلــرب  زمــن  يف 
ــردة  ــد مف ــرب ، ألّن تقيي ــى يف احل االنث
) انوثــة ( هبــذا الزمــن الوحــي يوحــي 
ــر  ــذي تث ــت ال ــي الوق ــض ، فف بالتناق
فيــه مفــردة ) انوثــة ( داللــة الرقــة 
والعاطفــة واإلحســاس ، متنحنــا مفــردة 
واملــوت  القــوة  دالالت   ) احلــرب   (
والدمــاء ، ووفــق هــذا ســتكون االنثــى 
فاقــدة إلحساســها بأنوثتهــا يف هــذا 

الزمــن ، إذ تســتطيع احلــرب تغيــر 
ــي  ــى وه ــف باألنث ــامل فكي ــكل الع ش
ــتلب  ــرب تس ــتضعف ، فاحل ــن مس كائ

كل ادوات االنوثــة . 
 ) املــــــرأة   ( عنــوان  جــاء  وقــد 
ليؤكــد ذات الشــاعرة االنثويــــــــة 
ــدث  ــؤرة احل ــرأة ب ــكل امل ــث تش ، حي
يف القصيــدة ، واخليــط الــذي يصــل 
 ، ببعــض  بعضهــا  النــص  مفــردات 
فـــــي نــصٍّ تصــف فيــه الــذات معانــاة 
املــرأة العربيــة مــن االعــراف والتقاليــد 
، ويدعــو املــرأة للثــورة واخلــــروج من 

الظــام .  
 ) املنفــى  جنــة   ( العنــوان  وخيتــُر 
معــاين االســتاب الواقــع عــى الــذات 
ــة  ــا اخلاص ــئ جنته ــي تنش ــاعرة الت الش
ــع  ــوان يرب ــذا العن ــود ، فه ــط القي وس
ــذات  ــه ال ــصُّ في ــٍص تق ــى رأس ن ع
حمــاوالت اآلخــر اســتاهبا ، إذ يــأيت 
العنــوان مؤكــدا قدرهتــا عــى بنــاء 
عــوامل ختصهــا ، ال يســتطيع اآلخــر 
ــادق  ــي البن ــمتهم بـــ ) حام ــن اس او م
احلــب  يعمــل  إذ   ، إليهــا  الولــوج   )
ــى  ــر املنف ــى تغي ــحرية ع ــه الس بقدرت

وحتويلــه اىل جنــة :
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أقفلوا الباب عْي
لكنَّ حبَك بستاين

وكلاتــك رُشٌف متتــد مــا بــن ليــل 
وفجــْر

ال يعلمون ما جيري فيها )23( 

وال شــكَّ أّن رثــاء املــرأة للمــرأة يف 
ــة ،  ــل قصدي ــه حيم ــن جوانب ــب م جان
ــة ،  ــذات االنثوي ــد ال ــدف اىل تأكي وهي
وهــذه الظاهــرة بارزة يف شــعر شــاعرتنا 
، ففــي عنواهنــا ) الشــهيدة ( ترثــي 
ــورة  ــهيدة الدكت ــاعرة الش ــذات الش ال
العنــوان  فيعلــن   ، ســعيد  باســمة 
ــت  ــة قتل ــرأة املثقف ــذه امل ــأّن ه ــداء ب ابت
ــر  ــل وتن ــارب اجله ــت حت ــا كان ألهّن
ــت  ــا ذهب ــهيدة ألهن ــي ش ــي ، فه الوع
ضحيــة لوعيهــا . وحيمــل عنواهنــا ) 
ــارة  ــاين اخلس ــاج ( مع ــؤة الت ــرق لؤل غ
والفقــد ، وهــذه املعــاين تدعمهــا عتبــة 
اإلهــداء املوجــه اىل ) أ.د. ليــى عبــد اهلل 
ســعيد ( فاملــراد بــــ ) لؤلــؤة التــاج ( يف 
العنــوان هــي الدكتــورة الشــهيدة التــي 
طالتهــا ايــدي الغــدر ، فتهــدي الــذات 
ــارك  ــي تش ــدة الت ــدة للفقي ــذه القصي ه
ــة  ــة واألكاديمي ــا االنثوي ــذات هويته ال
، فيتحــر العنــوان عــى خســارة امــرأة 

ــرة  ــجرة مثم ــا ش ــت ألهن ــة ، قتل مثقف
ــف . ــل والتخل ــة للجه مقاوم

مــرة  اإلهــداء  بعتبــة  وباالســتعانة 
 ( العنــوان  داللــة  تتضــح  أخــرى 
الفتيــات ... ( حيــث هتــدي نصهــا هــذا 
اىل ) شــهيدات فلســطن ( لتكشــف 
عتبــة  عــن  فضــا  العنــوان  عتبــة 
املقاومــة  االنثويــة  الــذات  اإلهــداء 
ــرز  ــا ، لت ــال ارضه ــة الحت والرافض
هويــة الــذات القوميــة التــي تعــاين 
وتتــأمل لفقــدان ارضهــا وتشــتت قومهــا 

. ومتزقهــم 
يتكــرر العنــوان ) الليــل ( يف  ثــاث 
 ، خمتلفــة  مواقــع  ويف  قصائــد)33( 
وهــذا التكــرار  يكشــف لنــا عاقــة 
ــن  ــذا الزم ــر ه ــل ، إذ يث ــذات باللي ال
الذاكــرة  وحيــرك   ، االحاســيس 
مــا  فغالبــًا   ، االحبــاب  الســتذكار 
ــة  ــدة والغرب ــاس بالوح ــث االحس يبع
حتــى  البحــث  هــذا  يتواصــل  إذ   ،
ــذات  ــاة ال ــد معان ــل ؛ ليؤك ــر اللي أواخ
مــع ليلهــا الطويــل ، ويف نصهــا اآلخــر 
الــذي حيمــل العنــوان ذاتــه ) الليــل ( ، 
تتضــح عاقــة الــذات الشــاعرة بالليــل 
ــات  ــض صف ــه بع ــي علي ــي تضف ، فه
الكائــن احلــي ، ويف قصيــدة ) امللــكات 
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...( يمكــن ألي قــارئ هلــذا النــص أن 
ــوع  ــد الرج ــوان بع ــة العن ــل دالل يكم
ــرأة  ــة امل ــه قضي ــرًا ملعاجلت ــن ، نظ اىل املت
قمنــا  اذا  يتغــر يشء  فــا   ، والليــل 
بتغيــر العنــوان اىل ) امللــكات والليــل ( 
، ففــي املتــن ترينــا الــذات كيــف تعــاين 
ــش  ــذا الوح ــن ه ــكات م ــاء / املل النس
ــة ، حتــى  الــذي يســتلب كل ذات انثوي
يف  اجليــوش  حترســها  التــي  امللكــة 

ــل .  ــا يف اللي ــي هويته ــار ختتف النه
الشــاعرة  الــذات  اســتغلت  وقــد 
ــردة )  ــتدعيها مف ــي تس ــدالالت الت ال
ــة  ــدالالت دالل ــذه ال ــن ه ــل ( وم اللي
اســتثمرت  فقــد   ، والذعــر  اخلــوف 
ــال  ــف ح ــة لوص ــذه الدالل ــذات ه ال
ــخ  ــون لصواري ــم يتعرض ــاء وه االبري
ــا  ــر عنواهن ــل ، إذ يث ــال يف اللي االحت
ــول يف  ــل ( الفض ــزِّ اللي ــمع يف ع ) اس
ــامل  ــول اىل ع ــوقه للدخ ــارئ ، ويش الق
يتفّضــل  ال  العنــوان  ألّن  ؛  النــص 
بكشــف داللتــه مبــارشة ، إال أّنــه يــؤرش 
ــدث ،  ــاركة يف احل ــا ( مش ــود ) أن وج
تســمع مــا جيــري مــن حوهلــا يف زمــن 
ــي  ــه طرحي ــاس في ــون الن ــا يك ــًا م غالب
الفــراش ، وداخــل النــص تتمظهــر 
فالــذات   ، الغائبــة  الــدالالت  كل 

تصــف حلظــة قصــف الطائــرات ملنــازل 
االبريــاء خملفــة وراءهــا املــوت والدمار 

 .
ــر  ــخ آخ ــوان ) صواري ــف العن وال خيتل
الليــل ( عــن ســابقه كثــرًا ، إال أّنه حييل 
اىل نصــه بشــكل مبــارش ، حيــث تتكــرر 
ــة  ــن حممل ــخ ( يف املت ــردة ) الصواري مف
بالــدالالت املخيفــة التــي يثرهــا وجود 
ــاين  ــرف الزم ــر الظ ــخ ، ويش الصواري
ــر يبعــث  ــل ( اىل زمــن متوت ) آخــر اللي
اخلــوف والرعــب يف القلــب ، إّن الذات 
ــردة )  ــار مف ــال اختي ــن خ ــدف م هت
ــر  ــقوطها ) آخ ــد س ــخ ( وحتدي صواري
ــر /  ــوب اآلخ ــف عي ــل ( اىل كش اللي
ــي  ــيئة الت ــاه الس ــة نواي ــل ، وتعري املحت
ــريء  ــدو وب ــن ع ــق ب ــرف التفري ال تع
ــم ،  ــاء آالمه ــارك االبري ــذات تش ، فال
ــا .  ــال بأرضه ــه االحت ــا فعل ــأمل مل وتت

 )  2003 احلــب   ( العنــوان  يــارس 
ــر  ــي أكث ــو خيف ــداع ، فه ــل واخل التضلي
ممــا يفصــح ، لــذا ســننطلق مــن جمموعة 

ــوان :  ــة العن ــا طبيع ــئلة تفرضه اس
ــد  ــاذا قي ــب ؟ ومل ــذا احل ــه ه ــن يتوج مل
هبــذه الفــرة حتديــدًا ؟ ومــا الــذي 
بالنســبة  مميــزة  الفــرة  هــذه  جيعــل 
كفيلــة  املتــن  قــراءة  إّن  ؟    للــذات 



102

العنوان يف شعر بشرى البستاني   أمناطه ووظائفه                                                           

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــرًا  ــئلة ، فنظ ــذه االس ــن ه ــة ع باإلجاب
لتعــرض بلدهــا هلجمــة رشســة يف ســنة 
ــذا ،  ــا ه ــذات نصه ــت ال )2003( كتب
ــاء  الــذي يطفــح بمعــاين احلــب واالنت
لوطنهــا ، ليكــون هــذا النــص )احلــب 
ــاء  ــت انت ــة تثب ــهادة ووثيق 2003( ش
 ، اجلريــح  املمــزق  لبلدهــا  الــذات 
ــن  ــب يف املت ــو املخاَط ــن ه ــكان الوط ف

، فتقــول :

غنيٌة أنا بْك ..
مواعيدَك وجهتي ،

وصوتَك
قبلتي

،
وصدرك صحرائي ... )43(  

إّن احتــال امريــكا وحلفائهــا للعــراق 
ســنة ) 2003 ( أّثــر بشــكل بــارز عــى 
الشــعر العراقــي عامــة وشــعر شــاعرتنا 
ــرة  ــذه الف ــد ه ــاص ، فبع ــكل خ بش
اســتحلت مفــردات الغــزو مســاحة 
بــرى  الشــاعرة  كبــرة يف عناويــن 
البســتاين ، ومــن هــذه العناويــن عنواهنا 
) قبعــات أمريكيــة ( الــذي حييــل اىل 
املتــن الشــعري مبــارشة ، ويكشــف 

قبعــات جنــود  الــذي تســببه  االرق 
ــث  ــاعرة ، حي ــذات الش ــال لل االحت
ــن  ــرات يف املت ــن )3( م ــر م ــرر أكث تتك
القبعــات  احتــال  فتشــر ظاهــرة   ،
للمتــن اىل الواقــع الــذي حيتلــه مرتــدو 
هــذه القبعــات ، فالتكــرار يف املتــن 
داخــل  تتموقــع  ســيميائية  عامــة 
النــص ، وتشــر اىل اخلــارج بإخضاعهــا 
ــاعرة  ــذات الش ــض ال ــل . فرف للتأوي
ــة ،  ــو للمقاوم ــرب ، وتدع ــة للغ التبعي
ــى وإن كان  ــر حت ــر اآلخ ــاورة فك وحم
ــن  ــوة والتمك ــع بالق ــر يتمت ــذا اآلخ ه
، إذ جــاء العنــوان ) حــوار عراقــي 
أمريكــي ( كاشــفًا عــن ذات انثويــة 
عــى  حتــث   ، لاحتــال  مقاومــة 
مواجهــة االحتــال حضاريــًا بعيــدًا 

ــاح : ــة الس ــن لغ ع

الطائرة األمريكية
قالْت للطاب صباح اليوْم ...

هذي القاعُة يشملها احلظْر .
قال الطالُب ..

لكني مل أقرا ذلك عَر
وثائِق عار العْر

قال األمريكيُّ الطياْر ..
لكنا نحن ال .. نكتُب
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نحن ال .. نقرْأ ..
أنتم تتلقوْن ..)53(    

ــوار ،  ــريف احل ــن ط ــؤ ب ــد تكاف ال يوج
ــلوبه  ــة وأس ــه اخلاص ــا لغت ــكل منه فل
الــذي يتأثــر بموقعــه  ، فاألمريكــي 
ــو  ــذا فه ــوة ، ل ــاح والق ــك الس يمتل
وبنــرة  اعــى  موقــع  مــن  يتحــدث 
العــرب  تبعيــة  اىل  ، مشــرًا  متعاليــة 
اىل  أدت  التــي  للغــرب  الفكريــة 

 . خراهتــم  ورسقــة  احتاهلــم 
يف  تكــررت  التــي  املفــردات  ومــن 
ــردة )  ــاعرتنا مف ــد ش ــوان عن ــة العن عتب
ــر اىل  ــرار يش ــذا التك ــت ( ، وه الصم
ــن  ــرأة م ــه امل ــاين في ــذي تع ــع ال الواق
ــلطات  ــه الس ــذي تفرض ــد ال ــذا القي ه
عليهــا ، جــاءت مفــردة ) صمــت ( 
ــوي  ــت انث ــا ) صم ــة يف عنواهن خمصص
( ، فقــد خصصــت بالصفــة ) انثــوي ( 
ــذا  ــرق ه ــاء ليف ــص ج ــذا التخصي وه
الصمــت عــن صمــت اآلخــر / الرجل 
ــى  ــات ع ــاف الضغوط ــرًا الخت ، نظ
ــص  ــذا التخصي ــا أّن ه ــس ، ك كل جن
مل يفــد أّي تعريــف ؛ ألّن صفــة األنوثــة 
يشــرك فيهــا جنــس النســاء كلــه ، 
فالعنــوان هنــا شــامل لــكل ذات انثويــة 

ــلطة  ــه س ــف فرضت ــت خمتل ــو صم ، ه
ــا  ــة وغره ــن والسياس ــع والدي املجتم
ــأن  ــأهنا ش ــاعرة ش ــذات الش ــاين ال ، تع
ــى  ــل ع ــد ، ب ــذا القي ــن ه ــا م أخواهت
العكــس أن تصميــت املبــدع يــؤدي 
عنوانــن  ويف   . داخليــًا  احراقــه  اىل 
متشــاهبن وردت هــذه املفــردة بصيغــة 
النكــرة كذلك ) صمــت ()63( ، إّن تكرار 
هــذا العنــوان وبصيغــة املصــدر النكــرة 
جــاء إلخــراج التجربــة مــن حمدوديتهــا 
حتكــي  جتعلهــا  شــمولية  ومنحهــا   ،
فاملصــادر   ، انثويــة  ذات  كل  شــعور 
))  اســاء أحــداث حتيــل بجذورهــا 

ختتــزل  أحــداث  عــى  وموازينهــا 
مفاهيــم ذات منحــى إطاقــي جتريــدي 
ــة  ــز بخروجهــا عــن الدالل ، فهــي تتمي
ــداث ال  ــادر أح ــدة فاملص ــة املقي الزمني
زمنيــة والازمــان قريــن االطــاق ، 
ــة  ــع مطلق ــن وقائ ــذه العناوي ــدو ه فتغ
ــة  ــعرية قائم ــوامل ش ــا ع ــن بلغته حتتض
ــرح  ــن ت ــذه العناوي )73( ، فه

ــذات (( ال
جمتمعــة معانــاة املــرأة مــع الصمــت 
مــن  الكثــر  يف  حاورتــه  الــذي   ،
نصوصهــا يف حماولــة للتخفيــف مــن 

ــا . ــد عليه ــذا القي ــدة ه ش
ــة  ــكل الزم ــي تش ــا الت ــن عناوينه وم
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تتكــرر يف املتــن الشــعري عنواهنــا ) 
ــل  ســحب الثقــة مــن املســلات ( ليحي
اىل متنــه مبــارشة ، وليؤكــد الــذات 
املســلات  لــكل  الرافضــة  الشــعرية 
التــي غــرت شــكل العــامل اليــوم ، 
فالنــص حيمــل جمموعــة كبــرة مــن 
الــرؤى واألفــكار التــي ختــص الــذات 
الشــاعرة ، وتــرز بعــض توجهاهتــا 

 : وانتاءاهتــا 

ها أنا بعد طول درْس
أسحُب الثقة من املسلات مجيعا .

من التاريخ ،
ألنه كثرا ما كذب عْي

من االقتصاد
ألنــه كــّرس التحيــَز وفتــح فــم اهلاويــْة 

.
من السياسة ..

ألهنا اختارت برج الذرائع ،
وكرت معصم اإلنسان ْ)83(

يضطرنــا العنــوان ) عــي بــاب اخلليقــة 
( لاســتعانة باملتــن لكشــف داللتــه 
، فصيغــة  العنــوان ال متنحنــا شــيئا ، 
ــرة ،  ــئلة املضم ــض األس ــر بع ــل يث ب
فمــن الــذي يقــف ) عــى بــاب اخلليقــة 

ــة مــن هــذا  ( ؟ مــا جنســه ؟ ومــا الغاي
ــوان  الوقــوف االســطوري ؟ . ورد العن
بكامــل صيغتــه يف املتــن ويف ســياق 
يؤكــد الــذات االنثويــة املســتلبة ، التــي 
تــرخ  وتســتغيث ؛ ألهنــا تشــاهد 
ــذه  ــر دون أْن ينق ــرق وُيدم ــون حي الك

ــد : أح

أليس من نبعن هناك ، هنا
ليسمَع رصخَة امرأٍة

عى باب اخلليقة تستغيُث ..                                                                                                                                           
.................

من ُيدخُل الكون البهيَّ بزهرة الرماِن
من حيميه من هذا الدماْر ..!)93(

ويقــوم عنواهنــا ) رقصــة ( بكــر افــق 
ــاس  ــس اإلحس ــارئ ، فبعك ــع الق توق
ــس  ــردة يف النف ــذه املف ــره ه ــذي تث ال
يشــر النــص اىل رقــص مــن نــوع آخــر 
، هــو أشــبه مــا يكــون برقــص املذبــوح 
 ، احلزينــة  املعذبــة  الــذات  رقــص   ،
ــرح  ــي دالالت الف ــراءة ختتف ــع الق فم
والســعادة لتحــّل حملهــا دالالت احلــزن 
ــب  ــأّن أغل ــد ب ــذا يؤك ــذاب ، وه والع
تتكــون  التــي   – املفــردة  العناويــن 
ــا  ــى وظيفته ــدة – تبق ــردة واح ــن مف م
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الدالليــة جمــردة وال يكتمــل معناهــا 
إال مــن خــال املحتــوى)04( .يؤكــد 
اهلويــة   ) النــص  حتليــل   ( العنــوان 
ــا  ــاعرة بوصفه ــذات الش ــة لل االكاديمي
ناقــدة اكاديميــة ، إذ يتكــرر العنــوان 
يف املتــن ألكثــر مــن مــرة تصاحبــه 
ــا  ــي تطوعه ــة الت ــات النقدي املصطلح
ــح  ــا ، ولفض ــة موضوعه ــذات خلدم ال

ــول : ــزري ، تق ــا امل واقعه

حتليل النص ليس أمرًا عسرًا ....
فقط .. عليك أن تكوَن ماهرًا يف وعي 

اللعبِة ،
وماكرًا يف تفكيكها ..

أْن تبحَث عن مواطن الُعقد لفّك عراها 
،

عن املناورة التي ترح أمهية احلرب
لقتل بر اجلنوب ، كي يزدهر إنسان 

الشال
عن الغالة الفاتنة ، وهي تنزاح عن 

هاوية
ولذلك عليَك أْن تتذكَر جيدًا ...

أْن حتليَل النص أمٌر عسٌر جدًا ...)14(

وختتــار الشــاعرة ايضــا )مجلــة( لتشــكل 

العنــوان مــن خاهلــا كمثــل  عتبــة 
قصيــدة ) الشــاعرة مل متــت بالرصــاص 
ــات  ــدة اىل اثب ( ، إذ هتــدف هــذه القصي
التــي ختيفهــا عمليــة  الشــاعرة  ذات 
ضدهــا  الفكــري  القمــع  ممارســة 
أكثــر مــن خوفهــا مــن أداة القتــل ) 
الرصــاص ( ، فالعنــوان يركــُز عــى 
أســاس الفكــرة التــي تنطلــق منهــا 
ــاول  ــذي حت ــا ال ــة نصه ــذات لكتاب ال
ــا  ــه وصــف احســاس الشــاعر عندم في
ــوت  ــل اىل أّن امل ــوت ، لتص ــه امل يواج
قتــل  يف  يتجســد  للمبــدع  احلقيقــي 

ابداعــه ، واســتاب حريتــه . 
 ) مشــتعلة  ورقــات   ( عنواهنــا  أّمــا 
فتشــر املفــردة االوىل اىل املــادة التــي 
ــف  ــا تص ــة ، بين ــكان الكتاب ــكل م تش
املفــردة الثانيــة ) مشــتعلة ( حالــة هــذه 
ــت  ــًا ، يف الوق ــة ابداع ــات امللتهب الورق
ــتعلة(  ــردة )مش ــه مف ــا في ــذي متنحن ال
والنــور  كاإلبــداع  اجيابيــة  داللــة 
والثــورة ، متنحنــا دالالت االمل واحلــزن 
ــورة  ــة الث ــب ، إال أن دالل ــة القل وحرق
والرفــض طاغيــة يف املتــن الشــعري ممــا 

ــة .  ــة والثوري ــا الرافض ــد ذاهت يؤك
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احليــة  اللحمــة   ( يف  العناويــن  شــعرية   -
 )1982-1933  ( القرمــادي  لصالــح   )
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ــري  ــاء رايض الثام ــه ، د. ضي ــه ووظائف اناط
 ، الربويــة  والعلــوم  اآلداب  القادســية يف   ،

2010 ، ، مــج 9 / ع2  العــراق 
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Abstract :

This research seeks to monitor the patterns 

of the title and its functions in Bushra Al-

Bustani’s poetry and show its aesthetic 

connotations according to a descriptive-

analytical approach selected models of its 

poetic achievement,  we divided the research 

into two parts, The first axis dealt with the 

main titles that topped the poetic groups,  As 

for the second axis it studied the sub-titles of 

the poems, and we were represented by some 

poetic texts during the study of the title.

Key words : title , poetry , Boushra Al-Bustani
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