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  سيمياء العــنوان في شعر هدى ميقاتي

  عـامر رضا

  جامعة ميلة

 :المـــــلخص

العنـوان يـؤّدي  خاض فيها النقاد احملدثون، ومما الشك فيه أن من القضايا  النقدية املهّمة اليت" سيميائية العنوانة"تعّد        
ومـن هنـا كـان االهتمـام بـه أمـرا حتميـا ألنّـه أّول  -لمتلقـياملقـّدم ل -دورا أسياسيا يف فهم املعاين العميقة للعمـل األديب خاصـة

عتبات النص اليت ميكن من خالهلا الولـوج إىل معـامل الـنص واكتشـاف كنهـه،ومن مث تقـدمي رؤيـة حداثيـة نقديـة  مؤسسـة علـى 
 . عمل األديبمنهج ،ومنطلقات نظرية تسهم يف كشف معامل النص اخلفية وتقدميه للمتلقي على شكل قراءة نقدية هلذا ال

 :مدخـــــل

عرف املنهج السيميائي يف العقود األخرية من القرن العشرين حتوالت عدة يف التعاطي مع اخلطاب الشعري احلديث على وجه     
مقاربة النص األديب مقاربة واعية على مستوى األدوات اإلجرائية،  كيفيةهذا ما أثار العديد من اإلشكاالت يف  و اخلصوص، 

الخطاب " مستوى التأويل واستنطاق النص بشكل اليفسد من داللة املعاين احلقيقية للبىن العميقة، ومن هنا كان نقدأوعلى 
من القضايا النقدية اهلامة اليت تناوهلا نقادنا احملدثون، يف ظل املنهج السيميائي املمارس يف حتليل  "الشعري الحديث والمعاصر

 ال يتوقف عند اإلحاالت إىل معارف والتحليل املقرتح ،تفريط ويتها العربية بال إفراط أوعالمات هذه النصوص دون املساس
وعلوم خمتلفة، وكذا ال ينتهي عند داللة معينة بل يفتح النص على سيل من املعارف املتنّوعة، ألنه بالغ التنوّع والتعدد، وحييل إىل 

قد أصبحت املقاربات ، فهذا ويضعه ضمن اسرتاتيجياته يائي يستوعب كلّ معارف وإيديولوجيات خمتلفة، وهلذا فإن التحليل السيم
 يف تناول النص العريب احلديث النّصانية منهج حبث نقدي،ونظرية علمية تطرح العديد من التصورات والرؤى املنهجية واإلجرائية

عليه ،لعديد من النقاد خاصة أثناء التحليلعلى مستوى التنظري أواملمارسة التطبيقية ،واليت الميكن االستغناء عنها من طرف ا
،وأهم املشاكل اليت يشكو منها اخلطاب الشعري األديبالنص  قراءةيف  "السيميائي"تكشف هذه املداخلة عن أمهية املنهج 

دوات احلديث خاصة من خلط بني النقاد يف تناول الظاهرة األدبية ،وطرق وأساليب التحليل اليت تبقى حمتشمة على مستوى األ
من بني أهم القضايا النقدية اليت  سيميائية العنوان لقد كانت،على مستوى التأويل الصحيح يف استنطاق النص اإلجرائية ،أو

مدخال مهما،وعتبة حقيقية تـفضي إىل  العنوانوعليه  كانت مقولة  تطرق إليها النقد املعاصر يف مسألة قراء ة النص األديب،
   .من طالمسه الكثري غياهب النص وتـقود إىل فك

  :مفهوم العنوان وتطوره-1
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هو الرسالة األوىل أو العالقة األوىل اليت تصلنا فمنه إىل العامل الّنّصي،   جلو يُ ،  من عتبات النص هامة العنوان عتبة لقد أصبح      
وان والنص عالقة ة العنوان، فبني العنونتلّقاها من ذلك العامل بصفته آلة لقراءة النص الشعري، وباعتبار النص الشعري آلة لقراء

أحدمها مقّيد يف قراءاا، مها النص وعنوانه ؛من نّصني يشريان إىل داللة واحدة يف متاثلها، خمتلفة يتكون النص الشعري ف تكاملية،
ري مكّثف، ويظّل موٍح إشاواآلخر طويل، فنّص العنوان مكّثف خمبوء يف دالالته مبا حيمله النص املطّول بشكل ،موجز مكّثف 

على الرغم من داللته املعجمية الفقرية يف اللحظة االستكشافية األوىل، خاضعًا الحتماالت داللية خمتلفة،وهي ال تّتضح  العنوان
مقولة  كما تعدّ ،إّال من خالل القراءة التأويلية ، لذا البّد من اسرتاتيجية منهجية تكفل رصد متّوجاته املشاكسة داخل النص

وعتبة حقيقية تـفضي إىل غياهب النص وتـقود إىل فك الكثري من طالمسه وألغازه، لكنه أحيانا، قد يلعب  مدخال مهما، انالعنو 
دورا متويهيا، جيعل القارئ يف حرية من أمره، يربكه وخيلق له تشويشا قهريا، وقد يقوده إىل متاهة حقيقية ال مهرب منها سوى إىل 

تطبع الكتاب أو النص وتسميه ومتيزه  «،ـأوعالمةاليت تظهر على واجهة الكتاب كإعالن إشهاري  تابيةالنص ذاته، إنه البداية الك
وهو كذلك من العناصر ااورة واحمليطة بالنص الرئيس إىل جانب احلواشي واهلوامش واملقدمات واملقتبسات واألدلة  ،عن غريه

  .مرحلة مهمة من مراحل القراءة، والتلقيال سبيل إىل جتاوزه  فهو فومع ذلك ، )1( »ةياأليقون

  ":définition du titre" مفهوم العنوان .1-1
نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية وأخرى رمزية  «لقد اهتم علم السيمياء اهتماما واسعا بالعنوان يف النصوص األدبيـة لـكونه          

كلـمـات (جمـموع العالمات اللســانية  «بأنه  كوهو ليفقد عرفه  ، )2(  »ةتغري الباحث بتتبع دالالته  وحماولة فك شفرته الرامز 
والناظر  ،)3( »اليت ميكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على حمتواه العام وتعرف اجلمهور بقراءته) مفردة ، جمل ، نص

نصا خمتزال  «صوى اليت حيظى ا العنوان باعتباره إىل معظم الّدراسات املعتمدة على مقاربة العنوان يدرك بشـكل واضح األمهية الق
له عالقة مباشرة بالنص الذي وسم به ،فالعنوان والنص يشكالن ثنائية والعالقة بينهما هي عالقة مؤسسة   )4( »ومكثفا وخمتصرا 

معا فتكون للنص مبثابة الرأس  إذ يعّد العنوان مرسلة لغوية تتصل حلظة ميالدها حببل سري يربطها بالنص حلظة الكتابة والقراءة «
للجسد نظرا ملا يتمتع به العنوان من خصائص تعبريية ومجالية  كبساطة العبارة وكثافة الداللة وأخرى اسرتاتيجية إذ حيتل الصدارة يف 

  )5(»الفضاء النصي للعمل األديب
لك تناوله املؤلفون بالعناية واالهتمام خاصة ، لذاملعاصر ُعّد العنوان من أهم األسس اليت يرتكز عليها اإلبداع األديبلقد 
كل هذا دفع إىل التفنن يف تقدميه للمتلقي، حىت يكون مصدر إهلامه، وحافزًا للبحث يف ،احلديث واملعاصر  الشعرييف اإلنتاج 

رائجة هلذه املادة ، اليت هي سوق األدبيةمراعاة أذواق اجلمهور يف الوقت نفسه وحاجيات الساحة مع أغوار هذا العمل الفكري، 
+ عنوان اإلبداع ( :فكان املبدع ملزما مبراعاة معادلة فنية إلنتاجه األديب هي ،ك شفرااكفي متلقي ذكياخلام اليت حتتاج إىل 

  .)العمل اإلبداعي = اسم المبدع+  الروائي المتن
 )titrologie(  العنونةعلم  سمى اء إىل االهتمام  بالعنوان الذي أصبح علما قائما بذاته ييميوهذا ما دفع بالس

منها هلذا فالعنوان السردي يلعب دوارا بارزا يف لفت انتباه يب للنصوص األدبية خاصة السردية يدخل يف عملية التأسيس اخلطا
ة العنوان، وأدرك املفتوح على دالالت هالمية متعددة لُِرؤى املثقفني ، وقد فطن املبدع العريب إىل أمهيالعنوان  املتلقي لرسالته، وهو

 فالعنوان حسب الدراسات ،الذي يعكس قراءم تضى احلال للمتلقني هلذا اإلبداعوظائفه من خالل طريقة إخراجه، ومراعاة مق
واحملرض، فُسلطتُه الطاغية تضفي بظالهلا على النص، فيستحيل النص جسدا مستباحا لسلطته، ور املنبه د النقدية احلديثة يؤدي

هذا ما جعل العنوان حيرك وجع  ،بداية الّلذة يـَُعدُ  إنه "المبدع والمستقبل" ثنائية يف ممثلة: الوصل بني طريف الرسالةمث إنه نقطة 
فيها النص مع  الّناص، لذلك كان لزاما على املبدع أن  ىالكتابة الذي يتحول تدرجيا إىل وجع قراءة متواصلة يف صريورة يتساو 
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للولوج إىل أغوار  )6( »فالعنوان ضرورة كتابية «وعليه  ل منه مصطلحا إجرائيا يف املقاربات النصيةجعلييراعي فنيات فّن العنونة 
  :هي كاآليت النقادبعض  أدرجها للعنوان  لدراسة مجلة من التعاريفتقدم ا عليهو ،النصوص واستنطاقها من خالله 

اليت ميعن أن تدرج على رأس نص لتحدده ) ، جملة، نصكلمة(جمموعة العالمات اللسانية  «أنّه  العنوان "ليوهوك"يعرف 
ما قاله عن العنوان ويشري إىل صعوبة تعريفه  "ليوهوك" ، ومع ذلك يستدرك )7(»وتدل على حمتواه العام وتعّرف اجلمهور بقراءاته

يف القصائد ماهي   ناوينالع «،حيث يقولذهب إىل أن العنوان بدعة يف "عبد اهللا الغذامي" أما   الستعماله يف مصاف متعددة
   )8( »-والرومانسيني منهم خاصة  - بدعة حديثة، أخذ ا شعراؤنا حماكاة لشعراء الغربإال 

أول عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب، أو نص يعاند نصا آخر ليقوم  « :فريى أّن العنوان هو" الطاهر رواينية"أّما الناقد 
، يسمح تأويلها بتقدمي عدد من عدوليةه على مّر الزمان، وهو قبل كل شيء عالمة اختالقية ويؤكد تفرد،  هُ نَ يِ عَ يـ مقامه أو لِ 

اإلشارات والتنبؤات حول حمتوى النص ووظيفته املرجعية، ومعانيه املصاحبة وصفاته الرمزية، وهو من كل هذه اخلصائص يقوم 
ف وية النص، عبارة عن رسالة لغوية تعرّ  «العنوانأن  "محمد الهادي المطوي" يرى بينما،)9( »بوظيفيت التحريض واإلشهار

رسالة لغوية  «بأنهالعنوان  تعرف "بشرى البستاني"، ويف نفس الصدد جند  )10(»وحتدد مضمونه، وجتذب القارئ إليه وتغويه به
،يف )11(»باطن النص وحمتواهوجتذب القارئ إليها وتغريه بقراءا، وهو الظاهر الذي يدل على ،اتعرف بتلك اهلوية وحتدد مضمو 

بتعدد أبعاد العنوان  يقّر صراحة ،)Joseph Besa Coprubi « )12:جوزيف بيزاكومبروبي« سباينحني جند الباحث اإل
 جّد خمتلفة، العمل األديب، عالمةألنه يقيم روابط  )multidimensionnel(ّن العنوان عنصر متعدد األبعاد إ «:قائال

العنوان مرتبط ارتباطا عفويا بالنص الذي "من هنا يعد العنوان أساسيًا يف العمل اإلبداعي واملتفق عليه أن ، و )13(»النص والقارئ
  .يعنونه فيكمله وال خيتلف معه ويعكسه بأمانة ودقة

وجود فهو قبل ذلك عالمة أو إشارة تواصلية له  «أن العنوان أصبح يشكل محولة داللية  إىل" بسام قطوس "فيما يذهب       
، وعلى هذا فهو إشارة ذات بعد سيميائي )14( »، واملتلقي)الّناص(مادي وهو أول لقاء مادي حمسوس يتم بني املرسل/ فيزيقي

جّل  أن ومن كّل ما سبق ذكره جند ،،تبدأ منه عملية التأويل فيسهل على امللتقي قراءة املنت بناءا على ما علق بذهنه من قراءته
العنوان يف اية املطاف هو عالمة لغوية مشفرة نستنتج أن ذلك مع و  متباينة،للعنوان تتناوله بكيفيات  املدرجة التعاريفهذه 

 .حتتاج إىل متلقي حاذق يفك هذه الرموز اليت تعلو بنيانه 
  ":la naissance et l’évolution du titre"وتطوره  العنواننشأة  .2.1

وملفوظا ،هامشا ال قيمة له  هالغربيني قدميا وحديثا،ألم اعتربو  ، أومن قبل الدارسني العرب العنوان كثريا سواء لَ مهِْ لقد أُ         
ولكن ليس  ،ي العتبات األخرى اليت حتيط بهإىل النص كما جتاوزوا باق لغويا ال يقدم شيئا إىل حتليل النص األديب؛ لذلك جتاوزوه

حيدد : جمرد اسم يدل على العمل األديب ،أودم النص ويفتتح مسرية منوهالذي يتقهو « :"جعفر العالق "يقول علي كما  العنوان
إنه مدخل إىل عمارة النص، ،وأضحت عالقته بالنص بالغة التعقيد ،لقد صار أبعد من ذلك بكثري ،هويته ويكرس انتماءه ألب ما

مهاله فرتات طويلة، وينهض ثانية من رماده لقد أخذ العنوان يتمرد على إ(...) ائه وممراته املتشابكةوإضاءة بارعة وغامضة إل
  )15(  »ومل يلتفت إىل وظيفة العنوان إال مؤخرا ،الذي حجبه عن فاعليته، وأقصاه إىل ليل من النسيان

العربية والغربية حديثا، وتنبه إليه الباحثون يف : على الرغم من هذا اإلمهال فقد التفت إليه بعض الدارسني يف الثقافتنيو       
وأشاروا إىل مضمونه اإلمجايل يف األدب والسينما واإلشهار نظرا لوظائفه واخلطاب الشعري، ال السيميوطيقا وعلم السرد واملنطق جم

  :، وهذا ما ستعرضه املداخلة فيما يلياملرجعية واللغوية والتأثريية األيقونية
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       ريفا وتأرخيا وحتليال وتصنيفا نذكر ما أجنزه الباحثون املغاربة الدراسات العربية اليت انصبت على دراسة العنوان تع من أهم
بعض الدراسات احملتشمة تنظريا وتطبيقا إىل جانب : الذين كانوا سباقني إىل تعريف القارئ العريب بكيفية االشتغال على العنوان

  :اآليتة ، وهذه الدراسات هي على النحو من املشارق
 . 1988، )لعربـي،النشأة والتطورالعنوان في األدب ا(حممد عويس، .1
  .1996، سنة )ستراتيجية العنوان،االنص الموازي في الرواية(شعيب حليفي، .2
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف األدب العريب  )مقاربة العنوان في الشعر العربي الحديث والمعاصر(مجيل محداوي، .3

شت جبامعة عبد املالك السعدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إشراف الدكتور حممد الكتاين، نوق ،احلديث واملعاصر
   .1996باملغرب سنة ) تطوان(

 . 1998،)األدبي االتصالالعنوان وسيميوطيقا (ر،حممد فكري اجلزا .4
 2001سنة   أطروحة دكتوراه الدولة ، ناقشها الباحث )مقاربة النص الموازي في روايات بنسالم حميش(مجيل محداوي، .5

 ).املغرب(حممد األول  جبامعة
بعلم جديد -يف دراسات معمقة -التبشريعلى  الغربيونالنقاد  حرصوغريها من الّدراسات العربية إىل جانب ذلك،  

 الذي ساهم يف صياغته وتأسيسه باحثون غربيون معاصرون) TITROLOGIE(ذي استقاللية تامة، أال وهو علم العنوان
  :كاآليت  منهم

لوســـــــــــــــــــــــــــــــيان و " H.METTERAND"مـــــــــــــــــــــــــــــــرتان ريـوهنـــــــــــــــــــــــــــــــ"G.GENETTE"جنيـــــــــــــــــــــــــــــــت ارري جـــــــــــــــــــــــــــــــ"
 ROGER"رـر روفــــــــــــــــوروجـــــــــــــــ " CH.GRIVEL" ريفـــــــــــــــلگوشـــــــــــــــارل ،  "L.GOLDMANN"ولـــــــــــــــدمانغ

ROFER" وكـليوهـ و "LÉO.HOEK "،  ولــدمان الدارســني والبــاحثني الغــربيني إىل االهتمــام غيان ـلوســ نبــههـذا وقــد
 «مــدى قلــة النقــاد،و اءتــه السوســيولوجية للروايــة الفرنســية اجلديدةد يف قر أّكــحيث ،بالعتبــات بصــفة عامــة، والعنــوان بصــفة خاصــة
إىل مضــمون  - مــع ذلــك بوضــوح -الــذي يشــري "le voyeur "الرائــي يف روايــة الــذين تعرضــوا إىل مســألة بســيطة مثــل العنــوان

العنوان وخاصة مع ظهور   دور بارز يف التأسيس لعلم)  ليوهوك( كما كان للناقد ،)16(»الكتاب، ليتفحصوه مبا يستحق من عناية
الـذي " جيـرار جنيـت"م، والـذي يعـد حبـق كتابـا يف فقـه العنونـة مـن مجيـع جوانبهـا إضـافة إىل 1973سـنة ) سمة العنـوان(كتابه 

أهـم دراسـة علميـة يعـد ويعد هذا األخري مبثابة الـديوان احلقيقـي والرئيسـي يف علـم العنونـة كمـا ) عتبات(،و)األطراس: (قدم كتايب
املؤســس الفعلــي  "LÉO.HOEK"يبقــى ليوهــوك  مع ذلــكو ،خاصــةيف مقاربــة العتبــات بصــفة عامــة والعنــوان بصــفة  ممنهجــة

ألنــه قــام بدراســة العنونــة مــن منظــور مفتــوح يســتند إىل العمــق املنهجــي واإلطــالع الكبــري علــى اللســانيات ونتــائج ) لعلــم العنــوان(
   .السيميوطيقا وتاريخ الكتاب والكتابة

  :لعنوان في شعر هدى ميقاتيسيمياء ا -2
انفعاليا، أو أسلوبيا، أو حىت  «املؤسسة  الفكريةالعناوين وأبعادها  اتإحياء اإلبداعينشأت يف ذهن املتلقي للعمل  لقد

أو  إيديولوجيا حبيث ال يبدأ املتلقي تلقي النص أو يف قراءة العمل املبدع من نقطة الصفر، وإمنا يبدأ مما يؤسس العنوان من معرفة
أن الشعر   «  إذ جندنزوع إىل الصياغة األسطورية، من   لشاعرة اللبنانية هدى ميقاتيمدونات اوجدناه يف   ماوهذا ، )17( »إحياء

ذا ما جيعل من الشعر يرتقي يف جمال العنونة اليت ،فه)18(»إىل روح األسطورة منه يف الوقت احلاضر أقربمل يكن يف يوم من األيام 
سب أمهية اإلبداع ومتطلبات املبدع اليت ترسم دروب مساره تدرجييا كما أن الطبيعة اإلبداعية للفنان تتأثر تتشكل وتتكيف ح «
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فتعطي ،) 19( »باالجتاهات األخالقية والدينية والسياسية والعلمية، والتعاليم االجتماعية واألحوال االقتصادية السائدة يف اتمع
   .خالل  بؤرة النصوص املدرجة يف كل إبداع شعريعكس تلك النزعات من يالعمل انطباعا س

فالقصيدة « الناص و ومن عمل آلخر لتعكس ثنائية التفاعل بني النص ،وهكذا تتنوع العناوين الشعرية من مبدع آلخر
وواقعه، وكل هي نتيجة تفاعل بني الشاعر وواقعه، والشاعر إذ يعيش جتربته اجلمالية مستغرقا، فإنه يكون حممال بكل ما يف عصره، 

إذ قراءة العنوان ،فالنص الشعري آلة لما يتصل به من مؤثرات تتفاعل معه لتنتج قصيدة ذات صياغة فنية حمكمة وتولد حلظة مجالية
مبثابة الدال اإلشاري للنص فهو كاالسم للشيء، به يعرف وبفضله يتداول، ويشار به ويدّل عليه   «عالقة تكاملية، فهو تربطهما

، أحدمها ) النص وعنوانه: ( ا خمتلفة يف قراءاما مهامالشعري يتكون من نصني يشريان إىل داللة واحدة يف متاثله النصف،) 20( »
بداعي يعد نظاما سيميائيا إواآلخر طويل ولعل صفحة كل غالف تعطينا انطباعا جيعل من أغوار أي عمل ، مقيد موجز مكثف

 «  عملية هلذا يرى السيميولوجيون أن ،تتبع دالالته، وحماولة فك شفراته الرامزةذا أبعاد داللية، وأخرى رمزية، تغري الباحث ب
أجزاء ال تتجزأ من اخلطاب األديب، وهذه الرموز اللغوية املميزة لكل ،) 21( »العنوان والنص واإلخراج الطباعي واإلشارات والصور

لفك  " باعة واللون والغالف والعنوان كلها عتباتالط" عمل إبداعي هي دالالت واضحة يف سلم العمل اللغوي هلذا جند أن 
، " Production" شفرات العمل األديب، وهذا ما جيعل العمل اإلبداعي له أمهية أساسية يف الولوج إىل جسد هذا اإلنتاج

تقدمي مفاتيح آنية وذلك من خالل تقدمي قراءة تأويلية أوىل له تعكس انطباع املتلقي للمنتوج، وهذا ما تريد الدراسة التوغل فيه، و 
 -عباءة الموسلين، سنابل النيل، إّال حبيبي  –"  هدى ميقاتي" تعكس التطلعات واألهداف من خالل دراسة دواوين الشاعرة 

  .املدونات السالفة للذكرمن خالل تقدمي قراءة بصرية لألغلفة  معها اليت يقف البحث
ك ثقافة الصورة ، حيث ال يكاد خيلو نص مطبوع  أو نص إذا كانت الثقافة املعاصرة تروجيية بدرجة الفتة ، فكذل

إلكرتوين من الصورة ، يف جتسيد حداثي واضح لالعتقاد امليتافيزيقي بأسبقية الصورة على الكلمة، هذا ما تشري إليه احلكمة 
فإن قراءة  «: قائال"د العاليبشير عب"، وهذا ما يذهب إليه )22( »صورة واحدة هلا قيمة ألف كلمة  «:الصينية الشهرية اليت تقول 

كما يعترب الغالف اخلارجي ألي عمل إبداعي مكتوب أول واجهة مفتوحة ،) 23( »الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد القراء 
ز، الدالالت والتأويالت، اليت تصادف العني البصرية ملتفحص العمل، وهي احملفز للمتلقي باإلقبال أواإلدبار على اقتناء هذا االجنا

، وهذا ما جيعل بعض املؤلفني حيرصون أشد احلرص على العناية التامة )24(»وتقنية إشهارية فغالف الكتاب إذا واجهة «ومطالعته 
بالواجهة من حيث نوعية الورق ، وطرق التلوين والطباعة، والصور ، وامللحقات اليت جتعل من الواجهة عمال يعكس مضمون 

إىل شروط ومواصفات تراعي متطلعات املتلقي واتمع الذي ينتج  -الغالف–تصميم الواجهات  العمل، وال بد أن ختضع عملية
 » فالصورة عبارة عن نقل لألشياء ،استجابة للطلب أو للرغبة «،هذا اإلبداع وهذا ما تراعيه فعال دور النشر والتوزيع بكل دقـة

)25(.  
انتباهنا إنه العتبة األوىل من عتبات النص تدخلنا إشاراته إىل  أول ما نقف عليه، الشيء الذي يلفت «فالغالف إذن هو

تلفت انتباه املتلقي إذ جندها تتكون  -الشاعرة هدى ميقايت -وأغلفة دواوين، )26(»اكتشاف عالقات النص بغريه من النصوص
حتدد مجالية التصميم الداخلي شر اليت الن من قبل دار من قسمني حيمالن عدة إشارات دالة، تقف وراء هندسة الغالف طباعيا

ومجالية املنتوج لغويا بالنسبة ها،، وإبداعا يف السوق كمنتوج أديب يعكس فنيتهاوعرضه إنتاجها طباعياواخلارجي للمدونة املراد 
  .للمتلقي من جهة أخرى

يف املكتبات من خالل تميز ا الديوان كسلعة معروضة د به دراسة املالمح العامة اليت ياملقصو : التصميم الخارجي)  ا 
اسم السلعة  -1: متظهر الغالف الذي يشكل الواجهة اليت يقدم ا الشاعر بضاعته، فيجد القارئ كل ما حيتاج معرفته من

  .)دار النشر(شركة اإلنتاج  -3/ )المؤلف(اسم مصممها  -2 / )العنوان(
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لطباعـي،ـ و يـقصد ب:  التصميم الداخلي)  ب لكتابـة ذاــا «ه اـحلـيزوـيسميه بـعض الـنقادـ بالـفضاء اـ  -الـذي تـشغله اـ
 . )27(»على مساحة الورق -باعتبارها أحرفا طباعية

 ال(...) ، مباشرتشكيل واقعي  «  : و مهابني منطني يف تشكيل الغالف اخلارجي للنص،"  حميد لحميداني" وقد ميز 
 ومتطورة لدى يتطلب خربة فنية عالية يتشكيل تجريد، ّمث (...) عناء يف الربط بني النص، والتشكيل  إىل كبري القارئحيتاج 

،كما جنده يشمل عتبة املقدمة واإلهداء الذايت والنسخة اليت   ) 28(   »املتلقى إلدراك بعض داللته وكذا للربط بينه، وبني النص
لى إبداعه، ضمنها املبدع يف عمله، وبذلك فهي عتبة دالة على رغبة الكاتب يف التأكيد على منزلته األدبية، وإضفاء املعىن ع

والرفع من شأنه، ويف ذلك نوع من االنتصار للذات، متارسه األنا الكاتبة،إعالًء من شأن ذاا كما يضاف هلا عتبة العناوين 
من خالل ه وهذا ماقمنا ب،الفرعية اليت تتضمن داخل العمل اإلبداعي يصمم ا الكاتب عمله اإلبداعي كعالمة دالة على ذلك

  "هدى ميقاتي"اعرة دراستنا ألغلفة الش
  :جدول التصميم الخارجي للمدونات الشعرية

 صورة الغــالف سنة الطبع دار النــشر اسم المؤّلف  اسم الديوان

  عــباءة الموسـلين
  

 هدى ميقاتي
  
  

: دار النهضة العربية
لبنان -بيروت  

  م1985

  

  سنابل النيل
  

 هدى ميقاتي
  
  

: دار الفكر العربي
لبنان -بيروت  

  

  م1989

  
 هدى ميقاتي  إالّ حبيـبي

  
دار قباء للطباعة 

: والنشر والتوزيع
مصر -القاهرة  

  

  م2000

وإذا ما أخذنا ذاك التضايف الزمكاين بني نوعية كتابة عنوان الديوان وشكل الرسم اسد يف لوحة الغالف فالبّد من 
واوينها الفرعية داخل املدونة نتيجة تلك الكينونة املزدوجة،وهذا ما يفسر ظهور الكتابة د ول ما سيطرأ على قراءتنا للنصوص تعدي

، ألا تتميز عنه التصاقا بالواقع،وأكثر قدرة على التعبري قدمياً قبل الكتابة اليت تعتمد الرموز الصورية، فالصورة أكثر احملاكية للصور
هلذا كانت اجلدلية املتحققة جراء تقدم لوحة الغالف لنصوص حتقق انتماءها ،على خالف العالمة اللغوية جبانب مادي ملموس 

كانت تقضي " هدى ميقاتي"ولعّل الشاعرة ،يكثف اللغة إذن فالشعر ،للجنس الشعري أكثر احتداما خاصة عرب كينونة الرسم 
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قوانني أكادميية فكانت هذه  أسري منطية أو وال يبقى هذا األخري ،وراء ذلك إىل بعث نوع من التجديد الذي ميكن أن يعنيه املبدع
النسوي الذي أكدته يف هذه اموعة الشعرية، فكانت ثرية يف جتسيد صورة الغالف وقراءة الصورة  التجربة رائدة يف جمال الشعر

نيا معمقا يف معىن متثل تفكريا أيقو  «حيث،البصرية، وهكذا فالغالف وما حيويه من إشارات أيقونية يوزعها املبدع على عينات
   .اليت تعد بدورها مفتاحا تأويليا للعنوان و النص معا )29(»الصورة

  :عنوان الغـالف/قراء ة بصرية في صورة. 2-1
يف احلقيقة مازالت واجهة أّي مدونة أدبية تشكل عتبة هامة يف مسألة التلقي من طرف النقاد واملبدعني فهي اخلطوة          

ومن مثة الرتويج له ونيله القبول والرضى ،وعليه جند املبدع  ،العمل من االرتقاء يف درجة سلم القبول األديباحلامسة اليت متكن 
يسعى جاهدا يف تفعيل واجهة إبداعه حىت جيد الرتحيب والدعم والدراسة والنقد،ألن املسألة تعد خطرية يف حالة عدم جناح العمل 

حدث مع العديد من التجارب  وهذا فعال ما،، وخروج جتربة املبدع من دائرة الدراسة والنقد فنيا ملا فيه خسارة وكساد العمل األديب
الشعرية النسوية اليت ضاعت واختفت من الساحة األدبية والنقدية وخرجت من الباب الضيق لكوا مل ترق الرتحيب والقبول من 

 ،بع العمل الشعري ألنه ميثل هويتهنقبل الشروع يف ط انجعل املبدعات يف نظم الشعر يأخذن احتياططرف الدارسني،وهذا ما
يعيش تلك  مما جيعل الدارس هلذا العمل وعليه كانت كل شاعرة حتيط عملها الة من الغموض واحلرية اليت تعرتي لغتها وأنوثتها

  .التجربة اليت عاشتها الشاعرة
اجهة غالف تعكس صورة املدونة الشعرية  وطبيعتها والقارئ املعاصر جلميع دواوين الشعر النسوي جيدها تتوشح بو 

من أجل أخذ حق االعرتاف ذا دواوينهن الشعرية ، املبدعات لصورة امرأة على معظم واجهاتمعظم األنثوية من خالل توظيف 
جهة غالف الديوان اليت فرضت نفسها على الساحة األدبية، فجميع األيقونات اليت تلحق بوا اإلبداع والتجربة النسوية املعاصرة

الشعري النسوي تصور عمق املصاب الذي حلق ذه التجربة املتميزة، وعليه انتقلت املبدعة من حالة توصيل رسالة عن الذات 
له عاطفيا وشعريا، فكانت أوىل صور انتفاضتها هي تلك األيقونات اليت  اتابع االنسوية إىل املتلقي اآلخر الذي يريد منها منوذج

يف خلق حوار   «ا األنثوية على الواجهة كنوع من إثبات الذات واخلروج من دائرة التهميش إىل مركزية اإلبداع الشعريمتثل صور 
  .  الذي بات جيد خصوصية فنية يف تلقي األعمال الشعرية النسوية دون غريها )30( »وجدل بينها وبني مجهورها

رر الذي عانت منه التجربة الشعرية النسوية تارخييا، فشخصية املرأة واملالحظة اليت تبدو جلية بالتحليل هي مقدار الض
 )31( »األبعاد التارخيية واالجتماعية   الواقع اخلارجي ذو  شخصية كلية متفاعلة، وأصل فكرها وانفعاهلا وإحساسها هو  «املبدعة

امرأة ملصقة بواجهة الديوان باإلضافة  ،وعليه كانت األيقونة الرامزة على واجهة كل ديوان شعري نسوي تتجسد يف شكل صورة
إـىلــ اــلــعنواــنــ اــلـشعريــ ـوـاــلــلونــ اــملـميز لــطبيعة هــذاــ اــإلــبــدـاعــ،ــ مــن أــجــل كــسر اـجلــليد عــن جتــربــتها اــلــشعريـة،ـــوـتــقدميــها لــلمتلقي خــاصة 

ائــية حتــمل ثــن يت تــتجلى يفــ صوـرـةــ اــألــنــثى،ــ اــلــيتاــلــرجــل،ـــوـاــلــدفــع بــه إــىلــ اــستكشافــ كــنه هــذاــ اــلــنظم ـوـاــلــلغة اــلــشعريــة اــلــتصويــريــة،ــ اــلــ
كشف معامله ،ولغته اليت حتوي يف طياا ،و طرحه للمساءلة النقدية لوهذا كله من أجل اقتناء اإلبداع ودراسته و ،"اإلغراء/لقهرا"

حرية واستفاهامات عديدة  تعرب عن الطبيعة األنثوية وصفاا اليت تعرب بصدق عن خمتلف اهلموم واألوجاع املتسربلة يف مشهد 
  .املصاحبة للغة الشعريةالغالف والصورة 

اليت تنتج يف "  اللغة/الصورة" ميثل  ثنائية  ثان تتشاكل مع لوحة الغالف ليكون هلا حضور ّن الّلغة الّشعرية النسوية إ
على مشهد اللغة اإلبداعية، وما تريده الشاعرة من نظمها يف تقدمي بدوره اية األمر مشهدا بصريا لنفسية املبدعة الذي ينعكس 

مفصلة عن نفسيتها، وكيف تبلغ حاالت الفراغ اإلبداعي املوجود على الساحة األدبية الذكورية اليت الترى يف جتربتها  صورة
كلها تتوشح وين الشعر النسوي معظمها أو  مرت ا األنثى عرب التاريخ، فدوااإلبداعية أي جديد، ماعدا نقل حاالت القهر اليت 
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حدة تريد نقل جتربتها املريرة مع الرجل الذي يف نظرهن مازال ميارس القهر بلغة شعرية سادية بأيقونة بصرية واحدة ،وكأن كل وا
  . يشعر معها بوجوده وسيطرته على جمتمع النساء

إّن حضور صورة املرأة يف واجهة كل ديوان شعري نسوي أصبح عرفا أنثويا حاضرا بقوة يعكس أوال طبيعة العمل  
صورة أنثى كاملة غري واضحة  تلك األيقونة اليت متثل مالمح وت النسوي الذي بقي مقهورا، لتأيتونوعه، وثانيا استشراف الص

كأن   وأصورة أسطورة جتعلها قناعا لذاا،بذلك تستحضر عامل أو وجها نسويا يتجلى يف مالحمه الغموض واألمل ،و كأن الشاعرة امل
املرأة  ه نا املزاج النسوي الذي يبدو يف حالة قلق مستمر من الواقع الذي تعيشاملبدعة أثناء توظيفها هلذه النماذج من الصور تنقل ل

ي اإلبداع النسوي ،وإثبات عرب كل تلك املشاهد على اختالف مشارا وأبعادها، فهذه األيقونات البصرية تكشف للمتلقي حتد
  .من املواجهة الفنية واجلمالية ي الرجل كنوعجه ا املرأة املتلقرب لوحة الغالف الذي يعد أول واجهة بصرية تواالذات ع

منها اإلبداع النسوي والذي تسبب يف إقصائه فرتة من  صورة الغالف للمتلقي حاالت االحتقان اليت عاىن نقلت طبعا
بقي  الزمن، ومع ذلك متكنت املرأة من ولوج سلم اإلبداع من جديد عرب منفذ اإلبداع الشعري  لنقل صور عاملها الداخلي الذي

والصورة ،غامضا أو غري مفهوم من قبل اآلخر، وحماولة حتريره من حاالت الكبت واحلصار الذكوري من خالل بوابة الغالف 
يت الشعرية املشبعة بلغة املعاناة اليت تعد حمطة هامة يف ذاا الشاعرة، فهي يف اية األمر إنسانة تنقل لنا جتربة بنات جلدا اللوا

التعتيم، فاملبدعة الشاعرة كانت مبثابة حلقة الفصل والوصل بني عامل النسوي والذكوري يف عالقة إنزياحية يعشن يف الظل و 
  .لآلخر  تقبل أحدمهاكنهاية حتمية ل  الرجل/المرأةتكشف عن ثنائية التكامل بني 

 -هيما يتعلق بتقسيم إطار فو ،تريد بعيدا عن رقابة الرجل  ما يعد الغالف صورة مشهدية لنفسية املرأة تقول من خالله 
م هذه التصنيفات أه ن ناقد آلخر،ومن ثقافة ألخرى وإىل أجزاء مادية ومناطق معلومات فهذا خيتلف م -الصورة البصرية الثابتة 

   )32(:اآليت الذي يقسم الصورة إىل قسمني أساسني مهاالشكل  يف للصورة البصرية اخلاصة بالغالف موضحة
  
  
  
  
  
  
مدونة املهمة  يتصف هذا القسم بطابع العلو والتسامي فكل العناصر واملعلومات) Spiritualité(قسم علوي  -*

  .ومها ميثالن امللكية اخلاصة للمؤلف وجيسدان دور العمل الفين هلذا الفضاء اخلارجي" المبدع وعنوان اإلبداع"فيه مثل اسم 
واملادية وتدون عليه دار النشر والبلد الذي  ، فهو يتصف بالبساطة،) Matérialité( القسم األخري السفلي  -* 
  .فيه اإلبداعأصدر هذا 

طرف دور النشر، واملطابع جيعل هذه الصيغة  نفهذا الشكل الّنمطي املألوف، واملعتاد عند واضعي الغالف خاصة م
ر املتفق عليه، والذي الميكن الشكلية عمال ثابتا ال ميكن كسره أو جتاوزه أو اخلروج عليه، فهو أصبح كالقانون األساس احملظو 

مطلبا أساسيا من أجل الرقي  وتقدميه للمتلقي اإلبداعجتاوزه من طرف هيئات الطبع والنشر، وتبقى احلداثة والتجديد يف إنتاج 
كبتها، تدرجييا تشهدها الساحة اإلبداعية العاملية وموا  يتلااحلديثة   باملنتوج وتقدميه يف أى حلة ومواكبة كّل فنون الطباعة، والنشر

  .لدار النشر،وهذا يف سبيل البحث عن النوعية وجلب أكرب قدر ممكن من القرّاء والّذوقني للمنتوج األديب 

HORIZON 

Spiritualité 

Matérialité  

Le para     
 texte 

  الغالف
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يف حقيقة األمر جسد الغالف حمطة هامة يف جتربة الشعر النسوي املعاصر ملا فيه من صور ومشاهد شعرية تؤكد على 
تها من حييف واجهة الغالف لكي حتقق نوعا من التوازن على ساحة النظم مبا جتود به قر  متيز لغة املرأة الشاعرة عن لغة الرجل كما
وحيررها من الصمت اللغوي الذي الزمها طيلة  كامنة حتتاج ملن يفهم تلك اللغةيت بقيت  قصائد شعرية تفسر ا ذاا ومشاعرها ال

املبدعة توليه عناية خاصة ملاله من أمهية بالغة أن فرتة من الزمن الشعري، إىل جانب مركزية العنوان الذي يشكل هوية العمل، جند 
ستجابته للغة الديوان يف واجهة الغالف، واملرأة الشاعرة جندها قبل تقدمي العمل للطباعة تتحسس هذا العنوان الرئيس ومدى ا

  .الشعري ومدى متكنه من تفسري كل العمل اإلبداعي كنوع من االنزياح اللغوي الذي حيتوي كامل التجربة دون أن يضر برواجها
ها عما ذكرناه سابقا، ولكي نؤكد اها مل خترج يف فحو اوجدن"  هدى ميقاتي" وعند دراستنا ألغلفة مدونات الشاعرة 

 جنده " عباءة الموسلين" رض قراءة بصرية لغالف كّل مدونة شعرية بشكل خاص، ففي غالف ديوان ذلك ستقوم الدراسة بع
مشوخ املرأة اليت   داللة على رفعة ومة بشعر طويل متموج،وهو وجه يبدو شاحب الّلون، بأنف شامخ يكشف عن وجه امرأة نائ

فهي معتزة فخورة بنفسها، "  هدى ميقاتي" ق ذات املبدعة التكسرها اهلموم والتقهرها وكزات الدهر،وهذه الصورة تعكس يف العم
ذات كربياء، أما هيئة النوم فتصور مشهد املرأة الغارقة يف عامل األحالم، باحثة عن ذاا من خالل اسرتجاع ذكريات ماضيها، 

النقاء والصدق للمرأة، فالشاعرة الطهارة و  رمز هوحة،أّما البياض يف أعلى الغالف فوالرا باألمانوحلمها مبستقبل أفضل تشعر فيه 
وحي الذي ي " عباءة الموسلين" صادقة يف مشاعرها وأحاسيسها، وقد توسط ذلك البياض عنوان املدونة خبط غليظ أسود اللون

بالتخفي والغموض،وعدم البوح وية واضعها خاصة إذا كانت امرأة،حيث تتجلى فيها كّل معاين ودالالت التكتم النسوي، لكنه 
خاصة إذا كانت تلك العباءة من املوسلني الذي حيمل يف طياته ثنائية ضدية ،إذ يعطيك للوهلة األوىل انطباعا حقيقيا  مؤقت

بالتربج والكشف،كما يدل صراحة على إبعاد الشّك واحلرية حول هذه املرأة اليت تلجأ إىل كشف حاهلا حىت التثري الشبهات، فقد 
اليت  العباءة سة،واملرتبصني ا،فهي لبنان املهان الذي استبيحت كرامته،وغدر ولكّن هذه باتت مطاردة من كّل اللصوص،والسا

يثري الكثري من  اجلهاز الصويت ،وهو حرف حلقي متمركز يف أسفل)ـعـ(كانت تبدأ حبرف العني،الذي حيمل يف رمسه صورة التخفي 
ملا فيه من ،) معجم العين( : عليه معجمه عليه  -هيديااخلليل بن أمحد الفر  -وقد مسى،" رسمه/ مخرجه"   الغموض واخلوف يف

ارتقى اخلّط العريب على أيدي اخلطاطني املبدعني الذين    «  مجالية وداللية من جهة أخرى فقدمركزية صوتية من جهة،ومرجعية 
ورـشاقتها املنفردـة  قاموا بـتجويده على مـّر العصور اـإلسالمية بأسالـيب متطورة،ـوأصبحت الـكتابة العربـية تتمتع جبمال حـروفها

تصل ا إىل ذات املتلقي لتثري   كإسرتاجتيةلغة عنواا الشعري  هذه ال من تنحت  -هدى ميقاتي  –  و هلذا راحت ،  ) 33( »واملركبة
  .فيه الكثري احلرية الداللية والصوتية

عراء رمسوا بشعرهم ألف فالش« ،غالف املدونةيطرح الكثري من احلرية اليت تؤّرق صفحة "  عباءة الموسلين" عنوان إن 
و هلذا كان احتاد العنوان ،  ) 34( »صورة وصورة،أما الّرسامون فقد أوحوا بأساليبهم املختلفة يف رسم هذه اخلطوط بصورة الحصر هلا

، " شعر" جنس العمل  خبط رقيق   كما جند حتت العنوان مباشرةبالصورة  و نوع اخلط رسالة إضافية تدعم املعىن العام للديوان ،
، وعلى اجلانب األمين من الغالف جند زخرفة فنية عبارة عن أوراق متناثرة ذات لونني "هدى ميقاتي"يليه فيما بعد اسم الشاعرة ل
تدّل على التالشي والسقوط،وضياع األحالم وتبخرها يف مساحات نصوصها وعناوينها الشعرية،وهذه الّلوحة الفنية " بنية/صفراء"

إّن العنوان الراهن يتعاظم مع ،و يا بني الرسم والشعر ليتالحم صورة واحدة هي اإلبداع الشعري النسوياجلميلة تصور لنا حورا فن
وعليه فالعنوان الشعري النسوي للمدونة يعكس ،اللوحة املرافقة لتبئري اهتمام املتلقي واستقطابه بتفعيل الوظيفة اإلشهارية للغالف 

نـــفسيا،ــــوــجـــعلها أـــسريةـــ اـــلـــقهر ـوــاـــألـــملـــ اـــلـــذيـــ نـــّغص عـــليها حـــياـــا  -رةـــاـــلـــشاعـــ/ لـــبنانـــ –صراـــحـــة حـــجم اـــلـــضررـــ اـــلـــذيـــ أـــصابـــ 
  .اإلبداعية،والتواصلية
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فـيشمل اــلــنص اـحملــيط فـيها صوـرـةــ سنبلتني صفراــوـتـني شاخمــتني يفــ فـضاءــ فــسيح "  سنابل النيل" ا يفــ غــالفـ مــدوـنــة وـأــمّـ 
لشاعرة باللون نفسه لتعطينا انطباعا خاصا يتخللهما ر النيل رمز اخلصب، والعطاء بلون شاحب يدعو للغرابة ليعلومها اسم ا

حول العالئق املوجودة بني هؤالء الثالثة يف رحبة لون أصفر غطى وجه الغالف بأكمله ، و هذا ليفصح عن سر وجود هذا اللون 
مرها ترياق ر وقصديته يف هذه الواجهة، فالشاعرة عليلة أسقام تبحث عن ذاا يف دنيا سنابل شاخمة صفراء اإلشراق و األمل يغ

النيل الذي يصنع ماء اخللود هلذه السنابل اليت باتت رمزا من رموز الفراعنة كما هو احلال للون األصفر الذي يشفي اإلنسان من  
الكلوم اليت يعاين منها سواء كانت نفسية أم جسدية لتبعث احلياة كلها صفراء، وقد وجدت شاعرتنا أزهار اخللود يف السنابل  كلّ 

لولـوجـ، ،هي مـنبع الـعطاء وـالـعظمة للفراـعنة قـدميـا،ـ ورـمزاـ للمحبة وـالـكربياءـ للمصريـني حديـثاالـيت  لديـوانـ  إىلـ حد اـ لـقد وصل اـ
والوصول إىل مرحلة اخللود والسعادة احلقيقة عندما يبعث منت قصائد حزينة ، حتاكي ومضات اجلراح املنثورة فوق أهداب سنابل 

حييط بقداسة من التحدي لعيون القدر وجور الدهر الذي سلك دروبا شىت للبوح ذا  ناضجة تنم عن الشموخ األبدي الذي
كل زادمها، وحياما كما احلال   " النيل والقمح"السر الذي صنعته طبيعة احلياة  وعبقرية اخلالق يف نسج صرح البقاء لشعب كان 

هم تعيد إىل احلضارات أكسري اخللود الذي حبث عنه ، فالذرى كانت بذور اخللود عند" األستيك واألنكا والمايا" عند شعوب 
  . جلجامش يف تقاسيم احلياة

أوال إىل أن غالفها يعكس مضمون العمل اإلبداعي، وهذا يدل على أن   نشري " إّال حبـيبي" ويف دراستنا لغالف ديوان 
نوان القصيدة الثالثة يف جمموعتها ـحيث أطلقت الشاعرة ع القة صورة الغالف، مع مضمون ديواابعالفنانة على وعي كبري 

وذلك واحد من منهجني متبعني يف تسمية اامع الشعرية، والقصصية، أوهلما ذلك الذي يضع  «الشعرية عنواناً للديوان كّله 
لنسيجية عنوانات القصائد، عنوانا تكمن يف داخله مهيمنات داللية جتتمع يف فضائها اخليوط ا للمجموعة عنوانا خاصا مبا هو غري

أن خيتار الشاعر عنوان إحدى القصائد لتكون امسا لديوانه، حينما يكون ذلك الديوان  اآلتية من متون القصائد كلها، وثانيهما هو
اسم الشاعرة الذي كان بلون :  هي إىل مقاطع ثالثة ، الشاعرة مدونتها قد قسمتو ، ) 35(   »قادرا على احتواء تلك املهيمنات 

العنوان يف أعلي الغالف ،وقد كان بلون ،يّدل على قيمة األمل الذي أصبحت تعيشه الشاعرة،مث يليه ) قاتيهدى مي( أزرق فاتح 
اليت تستثنيه من كّل النقائص،و الشوائب اليت ميكنها أن حتّط من قدره، )  إالّ ( أرجواين كبري يبدأ املقطع األول منه بأداة استثناء 

  .اليت تدّل على عظمة املشاعر اليت تكنها هلذا احلبيب) حبيبي(تلحق به كلمة  وهذا يف املقطع الثاين من العنوان الذي
 لبورتريهسط الغالف من خالل صورة فوتوغرافية و تتوحد لغة العنوان بلغة الصورة املوجودة على مث يأيت املقطع الثاين ،إذ 

تريد من املتلقي أن يفهم تلك العالقة اجلميلة بني هذا  اوكأة إىل العنوان  املوجود يف أعلى الغالف،هحاملة ،نظرا متج امرأةوجه 
مقلتيها اللتان تتوحدان مع لغة احلروف  احلبيب ونظرة تلك املرأة له، فهي تريد البوح له بكّل تلك املشاعر،و اآلهات الدفينة يف

كــامــل عـناـوـيــن   لـينتشر  أــملــها عـلىاـحلــبيب    مـ ممــلوءـةــ بــاحلـسرةــ ـوـاـآلــسى عــلى ضياعـ ـوـفـقداــنــ هـذاــ نـغمة حــزيــنةيفــ اـلــنهائــية لـتشكل 
لّلونـ األـزـرقـ لنفسية بـني األـمـل احملـيط مبحيط اـلغالفـ،ـ وصورـة اـملرأـة  ، وـالـرمادـيـقصائـدها اـلشعريـة، مثـ يـأيت اـ لـيعكس حـالتها اـ

  .الشعري واليأس،فهي جمروحة تنتظر قدوم حبيبها،ويف الوقت نفسه جندها مرتددة من فقدانه لألبد،وهذا ما عكسه عنواا
  :قراءة بصرية في لــون الغـالف. 2-2

يـَُعد احلديث عن األلوان من أساسيات دراسة األغلفة، وعالقتها مبا حيتويه العمل األديب حيث  تلعب األلوان دورا هاما يف      
ف النفسية اليت مير التأثري على نفسية الفرد ، حيث أن امليل إىل بعض األلوان يرجع إىل ظروف حياتنا وثقافتنا كما يرجع إىل الظرو 

ومن هنا جند أّن لأللوان دالالت معّينة وارتباطات بالظروف واألحداث اليت مررنا ا،ويف هذا تعليل لألسباب اليت  «  ا الفرد
تشكل جزء من قدرنا وختربنا عن  «ما أن الصورة اللونية يف لغة الشعر خاصة،ك)36( »جتعل بعضهم مييل إىل ألوان من دون أخرى 

ّن لغة األلوان كما يتضح يف واجهة أّي عمل إبداعي، تشكل لغة مغايرة للواقع ،إا لغة وعليه  جند أ،  ) 37(   »ت ذهنية هامةحاال



     139 – 124:  )2014( 2ا	��د  7ا	���� ���َّ� ا	�ا��ت 	���ث و ا	�را��ت 

 

 

 

  عـامر رضا

134  

،إذ اإلحياء والداللة ،اليت تعرب عن جتارب، ونظرات، وأفكار صقلتها التجربة فظهرت من خالل الرسم بالكلمات كلوحات إحيائية 
فهناك « مباشرة دالالتن فرد إىل أخر حبسب حالته النفسية ، وانسجامه مع األلوان ملا متتاز به من خيتلف تأثري هذه األلوان م

ألوان حارة وألوان باردة وألوان مبهجة مفرحة منطلقة تنعش النفس مبعاين الفرح والسرور ،وهناك أخرى قامتة بائسة تبعث للنفس 
  .)38(» غيوماً من اهلدوء واخلمول أو احلزن والكدر

ومبا أن أغلب الشاعرات قد تعرضن حلاالت من احلصار والتعنيف اإلبداعي عرب الذاكرة التارخيية الشعرية،وماحوته من        
ترسبات كشفت لنا عن عمق التجربة املريرة اليت علقت باللغة الشعرية، فكانت لغة اللون تسري جنبا إىل جنب مع لغة الشعر، 

الشعرية النسوية يعد نقلة نوعية يف عامل الكتابة اإلبداعية، إذ كانت املبدعة تستعني بالعديد من  وتوظيف اللون يف سطح املدونات
إّن حضور اّللون جبوار اللغة الشعرية يعد حتديا صارخا للغة  ،كمااأللوان اليت تكشف بصدق عن تلك املرارة اليت توحشت ا

الفين واجلمايل يف ميدان اإلبداع الشعري من اكتمال  حرر واالنطالقالتالرجل الذي وقف يشاهد اإلبداع النسوي يتطلع إىل 
" الرسم/النظم" بلغة  تصور واقعهاالتجربة الشعرية اليت وأدا النزعة الذكورية يف فرتة من التاريخ األديب، ومن هنا صارت املبدعة 

غوطات متتالية من طرف اإلبداع الذكوري،إن من آالم وض وما يعانيهوير اإلبداع النسوي يف ميدان الشعر تصالذي أبدع يف 
استعمال تقنية الصورة األيقونية على سطح واجهة الغالف الشعري كان مبثابة التحول التقين لطبيعة هذا اإلبداع،والدعوة الصرحية 

كل هذا اإلبداع إىل تذوقه من طرف املتلقي الذي كان يري يف اإلبداع النسوي جتربة فنية ناقصة مل تصل مرحلة النضج بعد،و 
  .اليستطيع التعبري عن التجربة الشعرية اليت حققها الرجل

عموما اإلبداع النسوي فند تلك املزاعم وأثبت جدرا ته كتجربة جديدة جيب االحتفاء ا، والتعرف عليها بالتلقي والنقد      
نا مبختلف اآلليات اليت تربز دوره على الساحة هلا،فكان الزما على الشعرالنسوي حتقيق عميلة التواصل عرب منافذ الفن مستعي

األدبية اليت كانت تعد نظم الشعر نزعة ذكورية ال تستطيع املرأة خوضها ،أو ولوج عواملها الفنية لكوا قاصرة فيها وعليه ظهرت 
الذات من  إلثباتلتحديات التحديات النسوية من خالل اإلبداع الشعري الذي تناول خمتلف قضايا وجتربة املرأة بكل املقاييس وا

جهة وتقدمي خمتلف التقنيات اجلمالية املصاحبة هلا عرب الوسائط الرمزية كاأليقونات واأللوان اليت تظهر جلية على واجهة العمل 
لتجربة الشعري كنوع من التحدي واملكاشفة واملمانعة اليت ترمز إىل طبيعة املرأة كأنثى وشاعرة وإنسانة حباجة إىل من يفهم هذه ا

  . ويعطيها حقها من التقدير واالهتمام النقدي
لقد كانت لغة الّلون تتالقح مع لغة الشعر من خالل التواصل الفين واجلمايل بني صورة الذات الشاعرة اليت تفرز آهاا على      

لرئيس للعمل الشعري ومن مث صفحة الغالف كمركزية للنفوذ إىل عناوين قصائد الديوان من خالل االستعانة مبفتاح العنوان ا
الذي ميكن العمل من الرواج على ساحة النقد واإلنتاج،وهذا ماحدث فعال مع الشعر " عريالشّ /ونياللّ "إطالق العنان للتواصل 

النسوي املعاصر الذي راح يغازل لغة النظم واللون لتحقيق التكامل بينهما وإزالة الفواصل اليت كانت سببا يف قطيعة التجربة 
الفنية،ودعوة املبدعني إىل دراسات للشعرالنسوي مؤسس على النص اجلمايل الذي يعرب بصدق عن مجال اللغة والروح واجلسد 

املتلقي من أجل اقتناء العمل الشعري  املباشر علىالنسوي البارز بوضوح على صفحات كل غالف إبداعي كنوع من اإلغراء 
  . وحتدي جتربة الرجل يف اية املطاف

وإذا عدنا لدواوين شعر هدى ميقايت كنموذج  للشعر النسوي املعاصر جند دواوينها الشعرية الثالثة يغلب عليها  ثالثة ألوان       
  :أساسية هي
  )".الفاتح/القاتم(الّلون البني : "ديوان عباءة الموسلين. 1
  "اللون األصفر: "ديوان سنابل النيل. 2
  "ديالّلون الور : "وان إال حبيبيدي. 3



     139 – 124:  )2014( 2ا	��د  7ا	���� ���َّ� ا	�ا��ت 	���ث و ا	�را��ت 

 

 

 

  عـامر رضا

135  

هذه األلوان الثالثة هلا أبعاد تراثية وأسطورية، ونفسية يف  أنّ وأثناء تتبعنا ملسرية اللون يف هذه الدواوين الثالثة وجدنا 
  ول البحث إبرازها يف كل ديوان شعرياذاكرة الشاعرة ح

  :ديوان عباءة الموسلين.1
ا فيه من دالالت نفسية،ومجالية ميكنها أن تكشف عن جتربة الّلون البين الفاتح مل"  عباءة الموسلين" لقد غلب على ديوان     

مبثابة قناع فّين،نسوي تلجأ إليه النسوة عادة إلبراز خمتلف مظاهر التخفي،والتجلي " العباءة"الشاعر حنو عامل الشّعر،فكانت هذه
جاك " لنص اإلبداعي حسب تعبري األنثوية على مستوى اإلبداع، فالنص النسوي يلجأ عادة إىل استعمال صورة الغموض،إذن فا

ملتتبع حلركية ،وا ) 39( »ليس بنص مل ُخيِف منذ الوهلة األوىل أسلحته الفنّية وتيماته األساسية،وقوانني تكوينه،وقواعد لعبته «،"دريدا
عما  اإلنسانفبواسطته يعرب ،عنصر أساسي يف الكون وهو من املدركات البصرية    هجيد أنّ  الشعري الّلون يف اإلنتاج اإلبداعي

الداخلية كما أن لأللوان أمهية ودور يف حياة الشعوب واألمم  اإلنسانخيتلجه من آالم وأفراح، وانشراح وقلق وغريها من مكبوتات 
على مر العصور وتضمنت دالالت متييزية استقرت مفاهيمها يف ألفاظ معينة، وإن اللون الواحد قد تكون له أكثر من داللة، وقد 

اخلاصة للتعدد والتنوع  اإلشارةفرمزية األلوان عموما فيها هذه ... الت متعارضة كداللة املوت واحلياة يف الوقت نفسهتكون له دال
  .والتجلي واخلفاء يف الوقت نفسه

ود ون البين من األلوان اليت غطت مساحة بارزة يف واجهة الديوان، واختياره كان عن قصد ليعرب عن ما هو موجلقد كان اللّ      
يف املنت من تشاؤم وشحوب ومهوم ومعاناة وكلوم مزروعة على دفات القصائد املشحونة بنريان الشجن واللظى والفراق واالغرتاب، 

على مساحة الغالف داللة  الذي ينتشر اللون األصفر، كما جند إىل جانبه والوجع النفسي الذي ملسناه يف قوايف وأوزان الشاعرة
فالشاعرة قد استعانت باللون األصفر لصلته بالبياض وضوء النهار والرتباطه أيضا  ازال يشرق يف ذاا،بصيص األمل الذي معلى 

  -ميقايت -فالشاعرة،لون احلركة والتنقل وهو يعدّ ،وإثارة االنشراح  واإلشعاعبالتحفز والتهيؤ للنشاط، ومن أهم خصائصه اللمعان 
يجة الواقع الذي تعيشه وأوضاعه وغامضة فهي ختفي بداخلها مآسي وآالم نت ،مكلومةمتشائمة ذات نفسية  للمتلقي كما يبدوا

  .غري مستقرة، وكذا نفسيتها املضطربة واملنفعلة
يؤّدي الّلون دورا هاما يف عمل اإلبداع األديب،واهتمام الفرد املبدع برتاكيبه وتنوعاته ،وتشكالنه   : ديوان سنابل النيل -2

اهتمام اإلنسان بالّلون ظهر مع نشوء أوىل احلضارات املبكرة يف   «ألن ون ،وإحياءاته املتنوعة املرمزةلّ جعله،يبحث طويال يف حياة ال
الصارخ  الذي يدل على "  اللون األصفر" جند الّلون الغالب عليه هو وعليه،) 40( »العامل بدءا من حضارة وادي الرافدين والنيل
ون بشرة أو يف لون ورقة ساقطة  يف اخلريف يثري إحساسا باملوت والفناء، يف لون اجلمال والتألق واحليوية، واللون األصفر يف ل

يثري الشعور بقرب عاصفة هوجاء وهو يف لون  ، ويف لون الغالف اجلوي احمليط )القحط(الرمال الشاسعة يثري اإلحساس باجلدب 
قاع األرض يثري إحساسا بالدفء واحليوية ، ويف الفاكهة يثري إحساسا بالنضج والطراوة، ويف لون صفرة الشمس الساقط على ب

بريق الذهب يثري اإلحساس بالفخامة واألة واألصفر لون مفرح وعملي يرمز للشمس والضوء وزهرة النرجس والذهب  استخدمه 
تمة وله تأثري إجيايب  الفراعنة للوقاية من األمراض الرتباطه بأشكال املثلثات واألهرامات، األصفر مناسب لالستخدام يف الغرف املع

منه غري مريح ، والباهت يرتك يف النفس شعور الربيع ) الفاقع(كبري ملن يعانون من االيار النفسي، واألصفر لون صريح والساطع 
  .وهبات النسيم ورائحة الليمون

لوجوه الصفر وصبغهم ثيام بالصفرة، هيام العراقيني باللون األصفر وتغزهلم با«ومما جاء يف الرتاث القدمي للون األصفر جند      
فالشاعرة تبحث وسط هذا الركام عن ترياق   ،  ) 41(   »الصفر، واختاذهم الطعام األصفر، ومدحهم اجلواهر الصفر وافتتام بالزهور

دت حياة شاف هلا من أسقام، و أشجان عللتها دهورا  من السنني لعلها ستشفى برتياق ر النيل األسطوري، و سنابله اليت خل
شعوب كان هلا يف الغابرين حضارات دوت أبراج السماء بشموخها و كربيائها مثل مشوخ السنابل اليت غطت أدمي أرض النيل 
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الكلوم، فالشاعرة تريد حترير ذاا من األمل الدفني، وخلجات معانيها، و فلتات لساا الساحرة للقلوب و العقول و الشافية لكل ّ 
الذي جفت قرحيته يف نربات القوايف لعلها ستعيد للحياة أنفسها وترجع البسمة إىل شفاه غابت عنها شقائق  وصحـوة مداد يراعها

  .النعمان لرتسم حمياها الوسيم يف خجل وغفلة من األمل، و االغرتاب وسط قوايف ، و أوزان جمموعتها الشعرية
   :ديوان إالّ حبـيبي -1

خ األديب جيد أن جّل الدواوين الشعرية مشبعة بآهات وكلوم أنثوية قلقة كاشفة واملتابع لتطور الشعر النسوي عرب التاري
حدة التوتر إزاء حالة التغييب اإلبداعي املمارس بقصدية على املنتج النسوي الذي عانت منه الشاعرات عرب سراديب التاريخ 

بداع النسوي نظرة غري بريئة حتمل أكثر من خاصة صور اإلقصاء والتهميش من طرف املبدعني الذين كانت نظرم لإل،األديب 
إطارا حمددا  نتج الشعري الذكوري الذي فرضداللة استفهام حنوه، مما دفع بالشعر النسوي إىل حالة من االحتقان يف عالقته بامل

رة وقهر كل اليستطيع جتاوزه فضال عن الصور الفنية اليت كانت يف الالشعور اجلمعي للمجتمع النسوي الذي متكن من الثو 
الظروف اليت أدت إىل مجود القرحية الشعرية النسوية اليت كانت تبحث عن منافذ لنقل معامل النفس واللغة إىل املتلقي الذي كان 
يكتشف األنثى املبدعة ألول مرة ،ولكن من خالل النظم األنثوي  الذي نقل كل املشاعر واهلموم اليت كانت تعرتي اللغة والذات 

ق لغة التواصل مع اآلخر الذي كان اليعرف من األنثى سوى لغة اآله فحسب، وهذا ما شجع اإلبداع النسوي  من أجل حتقي
خلوض هذه التجربة الشعرية من املخيال املخفي إىل املرئي، ونقل صوا املقموع منحلة السكون واهلمس إىل حالة احلركة واجلهر 

ن طبيعتها العاطفية اليت حتيط ا منكل النواحي شكلت عرب الذاكرة اللغوية هالة ذلك أ ،بكل ما خيتلج مشاعرها من أفراح وأقراح
وهذا ماجعل العناوين الشعرية كلها ملفوفة برائحة احلزن ،من الرتاكمات املعرفية اليت بقيت يمن على ذاا وحتاصر نفسيتها 

نقش يف ترسبات  وهذا كله )42( »سان يف بعض ظروفه ومن هنا فقد استعمل الفّن كوسيلة لسرت آالم اإلن «، ومن هناواألمل
متعددة منها اللون الرمادي الذي حيمل الضبابية والغموض،   مطبوعة بألوانعنواا الشعري مبثابة صرخة نسوية  فكرها، فكان

حلياة،مث ختتمه باللون يف ا  واللون األزرق الذي ينتشر تدرجييا على مساحة الغالف ليعطي انطباعا للمتلقي بوجود داللة األمل
الوردي الذي جيمل طابع الرومانسية من خالل لون شفاه املرأة يف البورتريه الذي ينعكس مباشرة على خمتلف زويا العنوان لتحيط 

 .الصارخة الرومانسيةبه كنوع من 
لى جّل مساحة الغالف املدونة املنتشرة ع) وردي/الرمادي/األزرق(األلوان الثانوبة املرتابطة مع اللونني األساسنيوأغلبية 

تؤكد على حضور النغم احلزين من خالل العنونة وما حتمله من محوالت نفسية تبين عليها الشاعرة صورة  )إّال حبيبي(الشعرية
وأقنعة العنوان الذي يفضحها تدرجييا من لغة الشعر الصوتية اليت ختوا معلنة معاناا بصراحة، رغم ما حتاوله الشاعرة من ترميز 
نتهّن احتاول ا إخفاء وجهها احلقيقي، وإبراز صورا الفنية كمبدعة ومع ذلك جند مجيع الشاعرات اللوايت خضن جتربة الشعر، خ

غة لكون طبيعة األنثى تفرض عليها لغة مميزة تتفجر من خالهلا تلك املكبوتات النفسية النسوية اليت ال تستطيع املبدعة كبت اللّ 
إخفاء صورة األنثى بداخلها كنوع من اخلروج عن املألوف األنثوي الذي يكشف لنا و ولة التظاهر بصورة املبدعة مجاحها، وحما

رهافة احلس النسوي، وعدم املقدرة على جتاوز لغة العاطفة والنوع، وذلك بوجود أصوات لغوية تتجلى يف العنوان النسوي كخاصية 
   .لصيقة به الميكن ختطيها
  :ةخـاتمة الدراس

يف إغناء مكتباتنا بإبداعات ختتلف عن أطرها  تكتبه املبدعات العربيات  الذي العنوان/ القصيدةفعال لقد سامهت  
عناوينه الشعرية كاخلنساء أو الكتابة للوطن واملقاومة وفقط بل أخذت   البكاءتقتصر على  العنونة الشعرية مل تعد ،حيثالسابقة

على "  النص المفتوح" والذات، احلياة واملوت، كما أخذت الشاعرة أيضا دخول عوامل  تشتبك مع قلقها الوجودي حنو العامل
لتجربتها  االنتباهخمتلف الثقافات األخرى كنوع من التحدي للرجل العريب املبدع،من أجل إيصال صوا للعامل، من أجل  لفت 
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 عناوينها الشعريةفكانت حينها  ،ت من النضج اإلبداعيومنذ أوائل الثمانينات بلغ الفكر النسوي مستوياالشعرية إلثبات الذات،
أمناط القمع  جماال للتعبري عن فعل متردي واحتجاجي يتلبس يف حاالت كثرية بلهجة انتقادية حادة أو كمية الذعة تصادر كلّ  «

مدونات   تعّد عناوين  عليهو،  ) 43( »ده أو جتاهل حقه يف اختيار وجودهأوتعمل على و  األنثويوالوصاية والقهر اليت تدوس الكيان 
حيا لإلبداع النسوي الراقي الباحث على إثبات  منوذجا "إالّ حبيبي/ سنابل النيل/عباءة الموسلين:"الشاعرة هدى ميقايت الثالث

  .الذات النسوية كتجربة شعرية تستحق منا الدراسة والبحث فيها

   :رس واإلحــاالتــــالفه
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