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  العنوان يف الشعر العراقي املعاصر
  امناطه ووظائفه

  ضياء راضي  الثامري. د. م. أ
   كلية االداب- جامعة البصرة

  ملخص البحث
 بـل   ،ة محـضة   أدبي  البوصفه ظاهرة  ، العراقي المعاصر  يحاول هذا البحث دراسة العنوان في الشعر      

 ،مالية المتن الذي يتقدمه ذلـك العنـوان        التختلف في كثير من أألحيان عن ج       ،جمالية وظاهرة   ،بوصفه نصاً 
التي تعدت كون العنوان إشـارة   والوقوف على وظائفه المتعددة ،انلى رصد مظاهر العنواد البحث  مولذلك يع 
  .ونبضه،  ومفتاحه، إلى جعله ثريا ذلك النص،الى النص

، لكـل منهمـا   ولغرض الرصد المنهجي قامت المتابعة برصد تحوالت العنوان بين مرحلتين شعريتين         
 بما  ، وذلك لبيان التطور الحاصل في بناء العنوان الشعري        ، ومرحلة ما بعد الرواد    ،خصائصها، مرحلة الرواد  
  .وتحوالته خالل المرحلتين المذكورتينيتماشى مع تطور الشعر 

  املقدمة
الدراسات النقدية في الـسنين أألخيـرة      عنيت

لتـي   أو العتبـة ا    ،بموضوع العنوان بوصفه المدخل   
يجري التفاوض عليها لكشف مخبوءات النص الـذي        

واذا ما عد العنوان جزءا مهمـا        يتقدمه ذلك العنوان،  
من أجزاء النص،أومفتاحا له، ورأسا لجـسده، فـأن         

 فهمـا  تطالما وفـر  الحاجة الى معرفته باتت ملحة، 
  .يضاف الى فهم المتلقي للنص

النقد في العراق  لم يحظ العنوان     على مستوى   
وبقليـل  ، يستحقه من دراسة اال في اآلونة أألخيرة       بما

 أو  ،من الدراسات التي توجه أغلبها الى نص معـين        
الى شاعر بعينه أو أنها انـشغلت بـالتنظير فقـط،           
ويحاول هذا البحث الخروج الى مساحة أكبـر مـن          

متفحـصا عنواناتـه فـي      ،الشعر العراقي المعاصر  
راسة تكمـن    وبالتالي فان جدة الد    ،أنماطها ووظائفها 
 سوف يؤسس   – في اعتقادنا    – ألنه   ،في هذا الخروج  

  .لفهم أكثر شمولية

أما عن مساحة البحث الزمنية فانها تبدأ فـي         
الفترة التي انطلق فيها الرواد لتأسيس حداثة شـعرية         

 وال يعنـي ذلـك ان       ،مغايرة للـسائد شـكال ورؤى     
  ولكن ،ة هذة المرحلة دون غيرها    العنوان يمثل خاصي  

االمساك بنماذج من العنوانـات قـادرة علـى         يعني  
أما في المراحـل   ،تحقيق ذاتها كنصوص قابلة للتأويل    

السابقة فقد كان العنوان الشعري قليال ما يرقى الـى          
هذا الوصف،وبالتالي فأن عدم الـذهاب الـى تلـك          
المراحل يعني التركيز على العينة األكثر داللة لـيس       

 االمتـداد الزمنـي      ألن ، واليعني اهماال متعمدا   ،اال
كمـا  ،يحتاج الى مساحة أكبر بكثير من هـذا البحث        

ويحتاج الى المتابعة والمقارنة التي لم تكـن ضـمن          
  .حسابات البحث الحالي في خطته

ومن جانب آخر لم يكـن اختيارالعينـات اال         
لكونها تمثل أطرا أكبر من مساحات العنـوان فـي          

رة علـى   الشعر العراقي المعاصر، وبالتالي فهي قاد     
 ،تقديم صورة شاملة للعنوان بأبعاده موضوع الدراسة      
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إذ اليمكن للبحث الوقوف علـى جميـع العنوانـات          
حتى الينشغل بالتاريخية   ،الواقعة ضمن فترته الزمنية   

وبالتالي فأن العنوان أألخير زمنيـا فـي     ،  واالحصاء
هذا البحث اليعني أنه آخر العنوانات التـي تـصلح          

  .للدخول فيه
 المنهج الذي تعتمده الدراسة فهو وإن إقترب        أما عن 

 وذلـك مـن     ،من التأويل في قسم كبير من المواضع      
 إال ان طبيعـة    ،خالل قراءة العنوان بوصفه عالمـة     

 ،البحث األكاديمية تطلبت شيئاً من المتابعة والوصف      
 ،وبالتالي اليمكننا أن ندعي اننا التزمنا منهجا محـدداً   

لية البحث واإلكتشاف واهللا    فالقراءة هي رائدنا في عم    
  .الموفق

   العنوان معرفةيف
 فـأن   ،)١(لما كانت اللغة نظاماً من العالمـات      

 عالمة تدل    في  أنه   ،ن اليخرج عن هذا النظام    العنوا
على النص الذي تتقدمه، أو توحي به عند تحليلهـا،          

 ،أو أن تستقل بنفسها أحياناً    واستكشاف بنيتها الداللية،  
و المفتاح للدخول الى عالم الـنص،       ان العنوان هنا ه   

الـرأس الـذي    ، بمثابة الرأس من الجسد   يعد  ولذلك  
بواسطته يفقه أإلنسان مـا حولـه، ويـستدل علـى           
الموجودات، ان العالقة بين العنوان والنص عالقـة        

 ألن وجـود    ترتيبيةأكثر منها     - في الغالب    -سببية
العنوان يعني وجود المعنون، ووجود أألخير يفترض       

 في -  العنوان ان  وفي الحقل أألدبي ف   ،  وجود العنوان 
 بما  ،)٢( وخصوصيته يحيل الى العمل أألدبي   -الغالب  

يحمل من اشارات تدل على جنس العمل الذي يتقدمه         
  .ذلك العنوان

ومن جانب آخر كان العنوان سبباٌ في ذيـوع         
 يحـرص   لهـذا العديد من النصوص أو كـسادها، و      

ن عنوانات نـصوصهم    الكتاب على ضرورة أن تكو    
 الـى    اضافة ،مثيرة،وجاذبة، عبر العديد من الوسائل    

 لغرض سحب القارىء    قابليته الداللية،وكل ذلك يأتي   
الى منطقة العمل أألدبي،وربما فسر هذا أألمر لجوء        
العديد من األدباء الى عنوانات اثارت جـداال كبيـرا     

  . أو عامة الناس،)*(ألدبيابين المعنيين بالشأن 
   ان السمة األساسية التـي تتمتـع بهـا أغلـب           

العنوانات هي أإلقتصاد اللغوي في مقابـل اٌإلتـساع         
 ،أو كلمـة   الداللي، فقد يتألف العنوان مـن جملـة،       

أوإستفهام، أو تعجب، أو مـا شـابه ذلـك، وهـذا            
اإلقتصاد في بنية العنوان يمارس التكثيـف للـدوال         

ة الـنص الـذي     المبثوثة في بنيته اللغوية، أو في بني      
ولذلك نجد الكثير من العنوانات بحاجة الى       .يتعلق به 

ــت     ــي تحكم ــات الت ــى الموجه ــول ال الوص
  .)٣(والتي غالبا ما تسمها باإلنغالق النسبي،بإختيارها

 لم يلق العنوان العنايـة      على مستوى الدراسة         
إعتمد - إال في دراسات قليلة   الكافية في النقد العربي     

ـ       -بهاهذا البحث أغل   ي ، على العكس من النقـد الغرب
  أن الذي أواله عنايته الفائقة،حتى

 وهو أحد اشهر الذين اشتغلوا علـى        –ليو هوك   
 عده علما قائما بذاته، وذلك ألنـه قـام        -العنوان

بدراسة العنونة من منظور مفتوح يـستند الـى         
 واًإلطالع على اللسانيات ونتائج     ،العمق المنهجي 

في كتابـه   ف الكتاب والكتابة، السيميوطيقا وتاريخ   
 رصد العنونة رصداً سيميوطيقياً     ،)سمة العنوان (

من خالل التركيز على بناها ودالالتها ووظائفها       
 ، العنوان مجموعة من الدالئل اللسانية      أن إذ يرى 

يمكنها أن تثبت في بداية النص من أجل تعيينـه          
  . )٤(واإلشارة إلى مضمونه اإلجمالي

د مـن الدراسـات     ار جينيت العدي  كما أنجز جير      
الذي يعنـي كـل نـصية       ،  النص الموازي الخاصة ب 

شعرية أو نثرية تكون فيها عالقة مهما كانت خفية أو          
 ، بين نص أصلي هو المـتن      ،ظاهرة، بعيد أو قريبة   
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 مثل العنوان المزيف،    ، أو يتخلله  ،ونص آخر يقدم له   
تحـة  والتنبيهات، والفا ،   واإلهداء ، والمقدمة ،والعنوان
والنقوش ،والخالصة، والهوامش  ، والذيول ،والمالحق
يـرة مـن الدارسـين      وهنالك مجموعة كب  . ٥وغيرها

 فـي   ت وسـاهم   اهتمامهـا  العنوانالغربيين  اولت    
 الى جانب هوك    أسيس دراسات خاصة به   صياغته وت 

لوسـيان غولـدمان،   ،هنري متران: وجينيت أشهرهم 
 روالن بـارت، جـاك      ،شارل كريفل، روجر روفر   

  .دريدا، روبرت شولز
      وقد تنوعت تعريفات هؤالء الباحثين وغيـرهم       
للعنوان تنوعاً كبيراً يعكس ثراء هذا المصطلح، فهو        

والنص الموازي،والعنوان  ،العتبة- مثال –عند جينيت   
والعنوان المزيف، وأالشارة الـشكلية التـي      الرئيس،

ا ، أم )٦(تشير الى الشكل األدبي الذي يتصدره العنوان      
هوك فيرى العنوان مجموعة عالقات لسانية تغـري        

، والذي يؤخـذ علـى   )٧( -كما مربنا سابقاً–القارىء  
رأي هوك هو قراءته للعنوان كونه عالمة لـسانية،         

 فماذا لـو    ،في حين ان العالمة قد تكون غير لسانية       
 أو عالمـة    ، أو عالمة اسـتفهام    ،كان العنوان لوحة  

  نقوش عليه؟ او حتى فراغاً الشىء م،تعجب
 دون  ،     ان هوك يحصر العنوان بالمجال اللفظـي      

المجال الصوري، وهذا الرأي نجده عند سعيد علوش        
مقطع لغوي أقل من الجملة     (حين يصف العنوان بأنه   

 وهو رأي يمكن أن يرد عندما ننظـر الـى     ،)٨()نصاً
الساق على الساق فيمـا هـو   (عدد من العنوانات مثل 

) رلـذهب ومعـادن الجـوه     مـروج ا  (أو  ) الفارياق
 ان العنوان اليمكن تحديده بكلمة أو       . وغيرها الكثير 

 ثم إن الكلمة الواحدة قد تكون جملة في العرف          ،جملة
  . وقد التشكل مجموعة كلمات جملة،النحوي

ت فانه ينظر الـى العنوانـات              أما روالن بار  
أنظمة داللية سيمولوجية تحمل في طياتها قيماً       ( بأنها

 وحسب توصيف   ،)٩()القية واجتماعية وأيديولوجية  أخ
بارت هذا فان العنوان تدخل تحته كـل اُإلشـارات          

شبكة دالليـة  ( ألنه هنا بمثابة     ،اللسانية وغير اللسانية  
 وتؤسس لنقطة أإلنطالق الطبيعيـة      ،يفتتح بها النص  

 وكشف لـه،    ، وتعريف به  ،تسمية للنص ( انه )١٠()فيه
 ويتموقع علـى    ،عل التدليل وعالقة سيميائية تمارس ف   

فالتسمية إذا مـا   .)١١()الحد الفاصل بين النص والعالم   
تحولت الى عالمة سيميائية مارست فعـل التـدليل،         

مفتاح تقنـي   (ولذلك يرى جميل حمداوي إن العنوان       
يجس به الـسيمولوجي نـبض الـنص، وتجاعيـده          

 وتضاريـسه التركيبيـة علـى       ،وترسانته البنيويـة  
  .)١٢()لي والرمزيالمستويين الدال

 هنا شبيه بعمل الطبيـب الـذي         إن عمل العنوان    
يستدل على المرض من حالة النبض، العنـوان هنـا     
بمثابة نبض النص، فهو دالة على كل شىء فيه، ألنه          

فالعنوان كما  .يتحرك حركة شاملة في جميع إتجاهاته     
بنيـة صـغرى التعمـل      (يقول محمود عبد الوهاب     

 إذ البد مـن     ،)١٣()بنية التي تحتها  باستقالل تام عن ال   
 بنية مكتنـزة بالطاقـة      ،بنية كبرى يتصدرها العنوان   

ختصرها ذلـك العنـوان فكـان بنيـة         االداللية التي   
 واإلختـزال   ،صغرى بفعل هذا اإلختصار الـداللي     

  .اللغوي
ينيـت الـذي يـرى إن        نتفق مع جيرار ج    ناأن      

،  فهـو لـيس      )١٤(قـضية إشـكالية   تعريف العنوان   
مجموعة كلمات تتوسط أعلى صفحة النص، لكنمـا        
هو نص تتناسـل إيحاءاتـه الدالليـة تبعـا لنمطـه        

فهو نص آخر يوازي النص الذي يقع تحته        .ووظيفته
  .)١٥(مباشرة

  :أنماط العنوان ووظائفه
 في الشعر العراقي    تمتد مساحة دراسة العنوان         

هي ،المعاصر على فترة زمنيـة ليـست بالقـصيرة        
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قبل أن يبدأ الـشعراء الـرواد       ف ،لشعر نفسه مساحة ا 
 الـشاعر بكتابة شعر التفيلة كتطـور طبيعـي لرؤية       

 ه وأدواته الفنية والمعرفية،    العراقي ومنظومة أحاسيس  
ـ      كانت العنونة  وشـعر  ،ل الرواد عرفاً قـد سـبق جي
 إعتلى النص الـشعري فـي القـصيدة         التفعيلة، فقد 

ــي   ــاوي والنجف ــافي والزه ــد الرص العمودية،عن
الجواهري وغيرهم مـن شـعراء العـراق، إال أن         و

العنوان مع تجربة الرواد الحداثية نحا منحى آخر في         
تشكيله بنية ال تفارق اللمسات الفنية التي طرأت على         

 خـصائص هـذا     واتضحت ،منظومة الشعر بالكامل  
عده منطقة تأويليـة    المنحى في االهتمام  بالعنوان و     

هم يـس   نـصياً   أو متفـاعال   )المـتن (ومفتاحا للنص   
 والتمكن مـن    ،مساهمة فعالة في كشف أسرار النص     

 القديمـة   معانيه، مفارقا بذلك العنوانات   فرز صوره و  
-في الغالب –التي كانت تشير إلى موضوع القصيدة       

 بل  ، تمكن القارئ من ولوج منطقة التأويل      مل ومن ثم 
 مـع أن    .تحكم على النص من الوهلة األولـى        أنها  

كله الجديد الذي إتضح مـع شـعر    بشدراسة العنوان   
 والمفارقـة   الصفات الجديدة ن    أسوف تبين   التفعيلة  

ـ  تظهر جلية  للعنوان القديم ال ى  في البـدايات األول
 تندرج في حركة تطـور      ، فهي لحركة شعر التفعيلة  

مرحلـة العنـوان    عبر أكثر من نصف قرن لتعبـر        
 في الـشعر العراقـي      تسميةتقاليد ال ب البسيط المعني 

 المتلقـي    العنوان نصا يسهم   ، إلى مرحلة جعل   مديالق
 ان العنـو  ة يعي مكان   الشاعر  أصبح  عندما ،في تأويله 

 كما يشارك   ،هفي القصيدة ومشاركة القارئ في تأويل     
في تأويل نص المتن،  فصار العنوان عندئـذ نـصا           

موجها أنظار القـارئ إلـى      ،يمتلك خصائص النصية  
والواقع ان  . .قصيدةارتباطه بالمفهوم الكلي لل   أهميته و 

 مفاهيم بهذا الشكل غير بعيد عن تطور      انتطور العنو 
وظهور نظريات القراءة وإشراك المتلقي فـي       أألدب  

 وهي إشارة إلى نمـو وعـي الـشاعر          ،كتابة النص 
  . الثقافيخزينه تناميو

 إن دراسة أنماط ووظائف العنوان في الشعر       
  بالقصيرة فترة ليست تعني إخضاع  المعاصرالعراقي

 بالشاعر  للفحص قد التكون بدايتهامن نتاج الشعراء
 – هل كان حبا –بدر شاكر السياب وعنوانه 

الشاعر رزاق الزيد ي وعنو انه ب والتنتهي١٩٤٧
 على سبيل المثال -٢٠٠٩) مرثية جسر الناصرية(

ارنا للعنوانات اختي ولذلك سوف يكون-الالحصر
 العنوانات التي ن الكثيرمنإل  المدروسة نمطياً،

المذكورة من اليذكرها البحث تدخل مع مثيالتها 
 ،لتكرار واإلعادة مما يجنبنا احيث النمط والوظيفة،

السيما أن الفترة طويلة جدا وحصول مشابهة في 
  .العنوانات أنماطا وظائف حاصل الشك

  ألولاملبحث ا
   الدواويننواناتع

  الرواد  -١
زك المالئكة وعبـد    بدر شاكر السياب ونا   نعني هنا    

  هؤالء الشعراء عدداً من     وقد اصدر  .الوهاب البياتي 
ــب  ا ــات تناس ــدواوين  منحوهاعنوان ــيهم ل وع

 فيـه   والعـصر الـذي يعيـشون      ،لعنونة أوال أهميةا
والمعبـد  (،  )**()أزهار ذابلـة  ( فعنوانات السياب ،ثانيا

، )انـشودة المطـر   ( و ،)منزل االقنـان  (، و )الغريق
ـ    ) شناشيل ابنة الجلبي  (و ى صـفة   تشير جميعهـا إل

 وقد غاب العنوان الثانوي والعنوان      ،العنوان الرئيسي 
اما فيما يخص الصيغ التي ورد فيها       . التجنيسي عنها 

 جميعـا   انـات و فان العن  ،عنوان من حيث التركيب   ال
 مكونـة مـن كلمـة       ،جاءت بصيغة الجملة االسمية   

 المعبـد   او كلمتـين مثـل     ،أعاصـير :  مثل   ،حدةوا
 ، انشودة المطـر   ، منزل االقنان  ،زهار ذابلة  ا ،الغريق

 وهي بعد   ، مثل، شناشيل ابنة الجلبي    ،او ثالث كلمات  
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 مـن حيـث الـصيغة بـين االسـمية           ذلك تصنف 
 او  ، والمعبـد الغريـق    ، أزهـار ذابلـة    ،الموصوفة

 ،دة المطـر   انـشو  ، منزل االقنان  ،اإلضافة المحضة 
 وهكذا هي نازك المالئكة فـي       ،شناشيل ابنة الجلبي  

 ، عاشـقة الليـل    ،مـاد  شظايا ور  ،نوانات دواوينها ع
  نهـج   لم تخرج عـن     ، شجرة القمر  ،قرارة الموجة 

 سوى ان اغلب عنواناتهـا      ،زميلها في اسمية العنوان   
 –قرارة الموجـه    (جاءت بصيغة اإلضافة المحضة     

 في حين   ) مأساة الحياة  – شجرة القمر    –عاشقة الليل   
السـمية  ان عنوانا واحدا جـاء بـصيغة الجملـة ا         

 العنـوان    إن كمـا .)شظايا ورمـاد  ( وهو   ،فةوالمعط
الرئيس لدواوين نازك كان قد رافقـه فـي بعـض           

 كما هو الحال في ديوانهـا       ،األحيان عنوان تجنيسي  
خـر هـو    آ اذ ادرجت تحته عنوانـا       )مأساة الحياة (
 ويعد هذا العنوان تجنيـسا لتجنـب        )مطولة شعرية (

 الشاعرة تعد مـن   فيما كانت المقدمة بقلم   ،خلط النوع 
لحـق   عتبـة ت   مقدمةال حيث أن    ،يضااضمن العتبات   

 ولـم يخـل     ،)جيرار جينيت ( في معمارية    عنوان  بال
ديوان عاشقة الليل من عتبة اخرى جرت هذه المـرة      
نازك فيها مجرى الناظمة ال الكاتبة فقدمت لـديوانها         

 تعـد تقدمـة      العمـودي    باربعة ابيات من الـشعر    
درجت اسـمها تحـت االبيـات       وا،وايضاحا للديوان 

نـازك  لجـأت    )شظايا ورماد ( وفي ديوانها    .ةاالربع
وهي مقدمة نقدية توضـح فيهـا       ،إلى المقدمة النثرية  

 فيما سجلت   .بعض القضايا التي تخص الشعر الجديد     
  عنوانا اخر يمثـل عتبـة  )قرارة الموجة(ا في ديوانه 

 حيـث   ، هو االهـداء   )جيرار جينت (ومناصا بتعبير   
   .باهداء إلى امها ه صدرت

نـات  ااما الشاعر عبد الوهاب البياتي فـان عنو       
 المجد  – أباريق مهشمة    –مالئكة وشياطين   (دواوينه  

 عـشرون  – اشعار في المنفـى    –لالطفال والزيتون   

ان عن صيغة العنو  فانها التخرج   .) . برلين قصيدة من 
 او  ، واسمية معطوفـة   ،من حيث تشكله جملة اسمية    

 يغب العنوان الفرعي عن ديوانه       ولم ،جملة موصوفة 
سيرة ذاتية لحيـاة    (تحته    فكتب )الذي ياتي والياتي  (

وعتبة اخرى كتقدمـة نقـل      ..) .عمر الخيام الباطنية  
فيها البياتي كالما أللبير كامو توضح معاناة الفنـان         

 )الموت في الحيـاة   ( وهكذا ديوانه  .من بؤس وحرمان  
 لتـأمالت   الوجه اآلخـر  (منحه عنوانا فرعيا هو     فقد  

 وسجل الشاعر هوامش في     )الخيام في الوجود والعدم   
 توضـح اسـماء بعـض       )قمر شيراز (نهاية ديوانه   

 فيما كانت عنواناته تتكون مـن       .مكنةاالشخاص واأل 
مالئكـة  ( او  كلمتـين      )الدينونـه ( مثل   ،كلمة واحدة 
 – الكلمـات التمـوت      – اباريق مهشمة    –وشياطين  

 مملكـة   – قمر شيراز    –حر  بالنار والكلمات كتاب ال   
المجـد  ( ومن ثالث كلمات     ) بستان عائشة  –السنبلة  

 يوميـات   – اشعار في المنفـى      –لالطفال والزيتون   
 الذي يـاتي    – سفر الفقر والثورة     –سياسي محترف   

 )ن الكتابة على الطي   – عيون الكالب الميتة     –والياتي  
 سـيرة   – بـرلين    عشرون قصيدة من  (واربع كلمات   
قصائد حب في   ( واكثر من ذلك     )-لنارذاتية لسارق ا  

  ).بوابات العالم السبع
 في  رواد وبخاصة ل من عنوانات جيل ا    ان بعضاً 

 باتهم الشعرية بدت تقريريـة المراحل المتقدمة من كتا 
قورنـت  مـا   خالية من مساحة كبيرة للتاويـل  اذا         

 التـي إشـتركت مـع    ،بنتاجاتهم الشعرية المتـاخرة  
 السبب  زمنياً، ولعل وهم  لحقنتاجات غيرهم من الذين     

التحـديثي  في ذلك يعود إلى بداية التجربة في بعدها         
وتركيزها على نقل المتن الشعري الجديد مـن دون         

 نـصا او نصيـصا ثانويـا خادمـا          ان بوصفه العنو
ن العنونة بالمعنى الحديث سوف تبرز      أولذلك ف .للمتن
حيث ؛   جيل الرواد  وا اعقب نالذيأألجيال  نصوص  في  
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 ومنطقـة    ومـشوشاً  يراًث نصا م  م عنده ونةالعنبدت  
 اما فيما يخص تواجد العنـوان فـي         .للحفر والتاويل 

 فـان    عند الشاعر بدر شـاكر الـسياب       متن الديوان 
ديوان ازهار ذابلة لم يكن عنوانا لقصيدة من قـصائد     

ن ديوان اسـاطير الـذي       على العكس م   ،المجموعة
معبـد   وهكذا ال  ، من قصيدة اساطير في الديوان     استله

الغريق ومنزل االقنان وانشودة المطر وشناشيل ابنة       
 وتزاوج نازك في دواوينها بين االستالل من        .الجلبي

 وخلق عنوان العالقة له بعنوانـات       ،الديوان عنوانا 
قـرارة  (وأ )شـظايا ورمـاد   ( فعنوان مثل    ،القصائد
 فـي حـين     ، العالقة له بتسميات القـصائد     )الموجة

 هي اسـماء    ، شجرة القمر  ،ياة ماساة الح  ،عاشقة الليل 
في تـسير  وهـي    .قصائد سمت بها نازك دواوينهـا     

تسمياتها للعنوان على نمط الصيغة االسمية للجملـة        
المضافة اضافة محضة ما عدا شظايا ورماد فانهـا         

ان وظيفـة   و-الجملة االسمية المعطوفة     جاءت وفق 
ماساة ( بين المرجعية كما هو في       تعنواناتها قد تردد  

 ووظيفـة   ) عاشـقة الليـل    – شظايا ورماد    – الحياة
 وجماليـة  )قرارة الموجـه (تاثيرية كما في  / انفعالية  
ي تـرى ان    على ان نازك الت   . )شجرة القمر (كما في   
ة صغيرة تعكس فتـرة حيـاة       اال مرآ  ليس((العنوان  

 والبد لكل فتـرة فـي حيـاة         ،زاخرة عاشها الشاعر  
ق بـين   كانت تفر  (١٦))الشاعر الحق من اتجاه مميز    

/ العنوان بوصفه متفاعال نصيا يتماهى فـي الـنص        
ويدل عليه وبين عنوان يعد نـصا موازيـا         / المتن  

ليس في وسعي ان    (: ( فتقول ،مستقال عن نص المتن   
 الن – تعني قـرارة الموجـه   –اغير عنوان الديوان  

ـ        ص عقـدة   القراء سيحسبون انني لم اجد عنوانا يلخ
 تسميته باسم احـدى     ت إلى  فلجأ ،الديوان ويدل عليها  

 فان الشاعرة مضطرة إلى شـرح        لذلك ١٧))القصائد
مغزى العنوان للقاريء في مقدمة الديوان مما يعنـي         

 وتعـد دواويـن     .انه نص مواز يقوم بنفسه البغيره     
الشاعرة باجمعها عالمة تشير في بعدها االيقوني إلى        
السواد لونا يتشكل في اعماق الموج وفـي اطيـاف          

 وفـضاء   ، و على سـطح الـشظايا      ،وطبقات الرماد 
واضحا ليال فـي ديوانهـا       فيما يبرز    ،لشجرة القمر 

ومن هنا لم تفارق نـازك البعـد   " عاشقة الليل "االول  
 ات دواوينها بدءاً باالول وانتهـاء     االيقوني في عنوان  

 فيما يراوح عبد الوهاب البياتي في عنوانات        .باالخير
عنى الرمزي بدءا   دواوينه بين التقريرية المباشرة والم    

الذي اطلقه مـن    " مالئكة وشياطين   " بعنوانه االول   
دون ان تكون هناك قصيدة في الديوان بهذا االسم اال          

  : تقريض الشاعر لنفسه وديوانه 
    يك من نزقـاني اخاف عل

  يغري مالئكتي بشيطاني 
  الجنة الخضراء في دمه

  )١٨(وجهنم الحمراء سيان
 مـن   الديوان خليطاً ن في هذا    أنه يشير إلى    أوك

والتفاؤل او المشترك معا     او التشاؤم    ،االيمان والكفر 
   : حيث يقول

  كطالسم الكهان الواني   
  )١٩(وعرائس الغابات الحاني   
 مـن   جزءاًتقترح  " وكر الشيطان "ولعل قصيدة   

 وهي  بعد ذلك التقترب في       ،شكل العنوان المضمونه  
سمية بهذا  ن الت أمضمونها من مالئكة وشياطين، على      

الشكل قد تعود إلى وعـي البيـاتي االول بحركـة           
 وعلـى   ، ووعيه بعد ذلك عنـصر العنونـة       ،التجديد

أبـاريق  (( مثـل     أألخرى عكس ذلك جاءت عنواناته   
 – الكتابة على الطين     –الياتي  و الذي ياتي    –مهشمة  

 النـار   – الكلمات التموت    –سيرة ذاتية لسارق النار     
   .))والكلمات

  التي اعقبت جيل الرواد االجيال  -٢
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جيل الرواد الذي مازج في عنوانات دواوينه الشعرية        
بين التقريرية المباشرة والرمزية محيال إلى الوظائف       

خـر حـاول قـدر      آالمرجعية والجمالية اعقبه جيل     
فيد من االنزياح والخرق في مجال اللغة       ن ي أمكان  األ

قـي  ذاكرة المتل  فاتجه إلى التراث لتنشيط      ،والصورة
إلضـفاء صـيغة الغمـوض      و ،اللغوية والمعجميـة  

 إضافات التزيد القـارئ االحيـرة        إستخدم المقصود
نتيجة المفارقة او التـضاد بـين المتـضايفين مثـل        

لحـسب  )  رماد الدرويش  – نخلة اهللا    –كران البور   ("
الشيخ جعفر او زيارة السيدة الـسومرية فـي البعـد     

ـ       ي اغـراء   التراثي واستدعاء الوجه الميثولـوجي ف
اعترافات مالـك   ( : وهكذا هي عنوانات مثل    .المتلقي

 لعلـي  )البـابلي علـي  (ليوسف الصائغ و) بن الريب 
 الجـود مجبـل    )رحلة الولـد الـسومري    ( و ،الشاله

الوظيفة االيحائية والميتالغويـة واضـحة      ف ،الخفاجي
 إلى   وتشظي العالمة  ،االشارة إلى البعد التراثي   كذلك  

 ومالك بـن الريـب      ، وسومر رمزية نخلة اهللا وبابل   
 غيـر ان مثـل      . إلى النص المعاصر   عندما يستدعى 

هؤالء الشعراء تتوفر لديهم ايـضا العنوانـات ذات         
الطابع التقريري والوظيفـة المرجعيـة واالنفعاليـة        

 الكـساندر   – بوشكين   –مايكوفسكي  ( مثل   ،والجمالية
 لحـسب الـشيخ     )- في مثل حنو الزوبعـة       –بلوك  
 يوميات الجنوب يوميات    – االخيرة   الساعة( و ،جعفر

ـ  خذ وردة الثلج خـذ القيروان  –الجنون    لـسعدي  )ةي
لصالح  اال ان الجديد الذي يمكن تسجيله هنا         .يوسف

عنوانات هؤالء الشعراء انها لم تقتصر علـى البعـد      
الحرفي للغة في ممارسة طباعة العنوان بـالحروف        

ذهبت إلى اكثر مـن ذلـك فـي    وإنما   ،على الغالف 
اثيث العنوان وهو يتوسط او يعلـو الغـالف ممـا           ت

يستدعي دراسة الغالف بألوانه وتخطيطاته وتـشكله       
ذلـك  ودراسة التقل عن ملفـوظ العنـوان نفـسه ؛         

لقصدية الشاعر في اثبات هذه اللوحة او تلـك وهـو      
يدفع بالوظيفة االغرائية والميتالغوية للعنونـة إلـى        

 ليوسف  )***()يبففي اعترافات مالك بن الر    (،المتلقي  
الساعد الضخم الممتـد فـي       نجد    - مثالً   – الصائغ

الفضاء يرفع حجرا إلى يسار فضاء اللوحة ليكـشف         
 فـي   ،خالله عن شبحين من غير مالمـح يـسيران        

تشكيل سوريالي اراد له الناص ان يحيل عبر قـراءة      
خطوط اللوحة وفضاءاتها ودرجة اللون إلـى نـص         

 وتوضيح فيما لوكانـت     العنوان احالة تعريف وتاويل   
 سـتتفتت   وانهـا االثام التي حملها    هذه الصخرة من    

 في اشارة إلى الشجاعة في بسط       ،حالما يقذفها الساعد  
هكـذا  و ،االعتراف لكن عبر قناع مالك بن الريـب       

االيقـوني رديفـا للعنونـة فـي        / يتداخل البصري   
كـران  ( أمـا  ،االفصاح والكشف والتاويل والتشويش   

 بلـون   فيظهـر لـون    ،شيخ جعفـر   لحسب ال  )البور
 وهكـذا   ،الهجيرة وسواد بلون سبخة األرض وعمقها     

رتفع  اذ ت  ، لعلي الشاله  )البابلي علي ( في لوحة غالف  
في اقصى يمين الغالف بوابة عشتار وعلـى بابهـا          
راس ملكتها في احالة مباشرة إلى مفردات الحضارة        

اث البابلية ليدشن الناص فيما بعد هذا التوجه نحو التر        
 وعبر المفارقة اللغوية فـي      ،في اولى قصائد الديوان   

 فـي اشـارة إلـى جنـائن         )شرائع معلقـة  (قصيدة  
 البعد البصري في تشكيل لوحـة       ومثلما يشكل .معلقة

 فان مثل هذا االتجاه قد تفاوت وعيـا         ،الغالف عنوانا 
نصية العنـوان   بالفن التشكيلي ايضا ومقدار تغذيته ل     

نمطـين مختلفــين  الحــظ ومقـصدية الـشاعر اذ ن  
نمـط  : متعاكسين من انماط استخدام التشكيل عنوانا       

تـشكيل التـصريح او تـشكيل       ،  ،يطلق عليه البحث  
، وهو ترجمة العنوان اللفظي ترجمـة تكـاد         ،البوح

وااللتفات ،تكون حرفية من خالل اللـون والـصورة       
الصوري في مـستويات التـشكيل إلـى المباشـرة          
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 فـي   -يل المثـال    على سب – والتقريرية ويتضح ذلك  
مكابـدات  (: ةالتيلوحات اغلفة المجموعات الشعرية ا    

 لكـريم   )خـارج الـسواد    (،لبشرى البستاني ) الشجر
 ، لحسين عبد اللطيـف   )لم يعد يجدي النظر   ( ،جخيور

فيما يتجه النص االخر إلى توظيف اللون والـصورة         
في كشف المعنى بابعاده القصوى في عملية استدعاء        

لتكون مدخال وكاشفا للنص لكن عبر       ،تاويل اللوحة و
قصى فـي امكانيـات التـشكيل ال المعنـى          البعد األ 

 وغالبا ما يتـاتى ذلـك مـن  خـالل            ،السطحي لها 
استخدام الرسم في بعده التجريدي، ويالحظ ذلك على        

الشيء (بيل المثال في اغلفة المجموعات الشعرية         س
الـركض وراء شـيء     ( لعبد السادة البصري و      )لنا

 )غابة البحـر  ( لعلي االمارة و   ) اماكن فارغة  -واقف
 لـسلمان   )حلم في مرآة مهشمة   (لعبد العزيز عسير و   

حوار ( لدنيا ميخائيل و     )مزامير الغياب (الجبوري و   
حين عبث الطيـف    (لعلي عيدان عبد اهللا و      ) الفصول
 لياسـين   )قصائد األعراف ( لنجاة عبد اهللا و      )بالطين

هو هذه المجموعات    والمالحظ على أغلفة     .طه حافظ 
الوعي بالتشكيل في إيصال المعنى عبر احترام ذهنية        
  .القارئ وإبعاده عن سطحية الطرح والتوجيـه معـا        

فيما يتجه بعض الشعراء إلى اإلغراق في اسـتخدام         
الفن التشكيلي عبر استحضار بعض اللوحات العالمية       
وغير العالمية الشهيرة في التشكيل والنحت والتجريد       

أجـواء  دخول النـاص فـي       داال ايقونيا على     لتكون
 /اللوحة والمراهنة على قربها مـن نـصه الكبيـر           

 في عملية تأويل داخـل تأويـل        /موضوعات المتن   
فالناص إنما اختار هـذه اللوحـة او تلـك تـاويال            
لمالمحها وخطوطها واشكالها وانكساراتها في عملية      

 منتظرا مـن    ،النص التشكيلي إلى نصه   تسحب  وعي  
لقارئ مبادلته الرأي نفسه في امكانية تقبـل رسـالة          ا

 مثال على ذلـك     ،العنونة وفهمها عبر اللفظ والتجريد    

 لقاسـم   )راية الحرير ( لسالم كاظم و     )دخان المنزل (
 لكـريم   )الثعالب التقود إلـى الـورد     (محمد علي و    

ر أكان تصميم الغالف للشاعر ام لدا      وسواء   .جخيور
 ألنه سـوف    ،ويحيل اليه ر فانه يعبر عن النص      النش

رسم   بل ربما يكون   ،ضمن عملية تلقي العنوان    يدخل
  .الغالف أكثر صدماً للقاري من ملفوظ العنوان نفسه

الصوري الغارق فـي الغمـوض      الشكل  ان  
يمكن قراءته في بعده السيميائي على انه اشارة إلـى          

ونتيجـة لتـشابك    ،مستوى الصراع في ذهنية الناص    
 بعثـرة الخطـوط    ان   كما   ،تهاكر في ذ  الفكر خطوطاً 

 إلـى مقـدار      يمكن أن تـشير    وتخبطها وغموضها 
من هنا كان العنوان التجنيسي     . معاناته لحظة الكتابة  

 في اغلب المجموعات الشعرية التي تـسكن        حاضراً
المتلقي إلى ان هـذا الـذي        إللفات ذهن    ،هذا االتجاه 

 وان احـال العنـوان      ،يطالعه الشيء غير الـشعر    
  المفارقة فـي   ومن هنا تبد  و  . إلى غير ذلك   والغالف

المجموعـات  سمة واضحة فـي     البصري واللغوي   
  . الشعرية ألجيال ما بعد الرواد

  املبحث الثاني
  عنوان النص الشعري

 اذا كان العنوان بوصفه عتبة يجري التفاوض      
 فانـه  ، لوعي النص والتعرف علـى مفاصـله      عليها

نص الكبيـر    للتواصل مع ال   والوصف هذا يعد جسراً   
 واذ ينظر للعنوان هكذا فانه البد مـن         ،هاو مفتاحا ل  

 ،التفرقة بين العنوان الذي يعد مدخال لنصوص عـدة        
 فـالعنوان أألول    ،والعنوان الذي يكون لنص واحـد     

  ،شير اليها  ويحـددها باشـارته       وي يجمع النصوص 
 المجموعة الشعرية فانه يحاول     فهو عندما يتقدم في     
ص هذه المجموعة ليبوح بهـا      ان يطوق جميع نصو   

  /العنوان  / عبر نصه المصغر سواء كان هذا النص        
ام انـه ينطـوي علـى    ) تقريـري (واضح الداللـة   

 وهي مـسؤولية  ،ميتالغوية يشترك القاريء في تاويله 
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كبيرة تقع على عاتق الناص في اختيـار مـدخل او           
 في حين يبدو االمر على غيـر        ،موجه او تاج للنص   

اذ ان الفكـرة   ،   النص الشعري الواحد   ذلك في عنوان  
تكون واضحة وواحدة مما يستدعي مدخال واضـحا        

اليعد حكم قيمة على الـشعر العراقـي        وهذا   ،واحدا
عنـوان فـي االعـم    للنظرة هو  بل   ،الحديث باجمعه 

 وللتبصر اكثر يمكن متابعة عنوان الـنص         ،االغلب
مرحلة الـروا د    : االولى  :  الشعري على مرحلتين    

  .التي اعقبت جيل الروادمرحلة ال:  انية والث
  :  الرواد-١

    اذا كان ثمة عنوان اول يذكر فـي مـسار          
 عنوان صار اثباتا في مجال الريادة       ،القصيدة الحديثة 

" ولبدر شـاكر الـسياب     " هل كان حبا    " فهو عنوان   
 هذان العنوانـان يمـثالن      ،لنازك المالئكة " الكوليرا  

ة الـشعر الحـديث بمقاييـسه    االنطالقة االولى لعنون 
 لكـن هـل كانـا      ،حديثةالجديدة واستعماالته الفنية ال   

 تاويال ؟ يـشوشان ذهنيـة       ثيرانعنوانين متميزين ي  
  تجـد القـراءة      مكر القراءة؟ لالمتلقي؟ فيهما مساحة    

ن المتتبع للعنونة فيما بعد ذلـك       أ اذ   ،الجواب بالسلب 
 جيل الرواد بالذات يجد ان العنوانين االولين من         ندع

البساطة بمكان بحيث اليتعديان االشارة البسيطة إلى       
، بـل ان الكـوليرا سـميت        )٢٠(موضوع القـصيدة  

هل كـان   " و )الوباء الذي تفشى في مصر    (بالمناسبة  
  نـذهب الـى     عندما  ولكن ، تساؤل محض   هو "حبا  

 إلى تبنـي    نجد طموحاً " مدينة السراب   " عنوان مثل   
االفـالت  من ثم   و،التلميح والرمز  في كتابة العنوان     

 ،االثارة عبـر الرمـز      وحصول  التقريرية من شراك 
 ،)وفيقـة ( مرثية البعيد عبر القريب   " مرثية السراب "
 ان هبوط العنوان كامال فـي       ثم.)مكان ما )(البصرة(

المتن كان يؤسس إلى عد العنوان ملخصا لما يريـد          
هنا فهو يمهد إلى بـؤرة القـصيدة       ومن   ،النص قوله 

انـشودة  "  في حين يعد عنوان مثـل        .ليرفعها عنوانا 
و مؤشرا على انتقال العنونة عنـد الـسياب         " المطر

التحول من مجال تلخيص المعاني وزجها فـي بنيـة    
 )الموسـيقي (العنوان إلى استقصاء الجانب الصوتي      

 نقـل العالمـة إلـى البعـد         أي،في اجواء القصيدة  
وصوت النشيد وموسـيقاه    ، واجواء االنشاد  ،يالصوت

بعـد  وهو تحول واضـح يـضع فاصـلة         ..وانسيابه
عنوانات بدر السابقة جميعا في حين لم يحقق عنوان         

مثل هذا الجو في مجـال العنونـة        " مدينة بالمطر   " 
 واذا كان من عملية تطور لدى الـسياب فـي           .لديه

 صياغة العنوان بعد انشودة المطر فانه تحقـق فـي         
 حيـث انفتـاح   " المومس العميـاء    " عنوان قصيدته   

يساير سـعة   العنوان على مساحة واسعة من التاويل       
ة العنوان مـن الثابـت      يحركوبالتالي   )المتن(النص  

إلى ،الكاشف الجواء النص كما في العنوان التقريري      
ـ          شظىالمتحرك المنفعل بحركية العالمـة وهـي تت

لق مرجعية   لخ ،رموزا واشارات وايقونات واصوات   
زئبقية ما ان يتم القبض عليها فـي آن اال وتـسربت     

 انها لعبة المطـاردة فـي     .وصار غيرها في ان اخر    
 مـومس و    ومع ان مفردتي  . النصمخبوءات  كشف  

عمياء قد هبطتا إلى المتن في اكثر من مـرة اال ان            
ممـا   ،في جملـة  كان متفرقاً غير مجتمع     هبوطهما  

هبـوط   ألن   ،يـة أعطى النص منـاورة دالليـة عال      
لة أالمفردتين إلى المتن اليمـت بعالقـة إلـى مـس          

االستالل من المتن إلى العنوان كما هي في العنوانات         
فـي كـل    " العمياء"و  " المومس" بل تنفرد    ،التقريرية
 ا في النص بمعنى جديد ينشط فعالية التلقـي        مذكر له 

 التاويل ممـا يجعـل نـص العنـوان          نطقة م يوسعو
فا المجـرد كلمـة منتزعـة مـن     متفاعال نصيا كاش  

   .السياق
/ العنـوان   /  لمسارات    آخر واذا كان ثمة تخط    

اشراك اليومي فـي    عبرعند السياب فهو تخط قد تم       
ناوله في اللغـة   لغة الشعر وجعله مهيمنا نصيا رغم ت      

العنـوان  )جلبيشناشيل ابنة ال  ( اليومية المعتادة مثل    
فـي اتجـاه    العالمة التي تتسارع    في افقه المكاني، و   
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 وربطها بابنـة    )٢١(الشناشيلمن خالل صورة  األيقونة  
 تطور تم في منظومة الـسياب العالميـة     انه  ،الجلبي

ــة  ــيكي للغ ــاجز الكالس ــى الح ــة لتتخط  االمكن
ن فضاء المكان والزمـان    إلى الحديث ع  ،وتخطيطاتها

 ارتفاع الشناشيل فـوق هامـات االبنيـة          إن.واللغة
رف ومرايـا  البصرية وتميزها بمخروطـات وزخـا    

 ارتفاع العنوان المزين بلغـة اليـومي    يساوي،والوان
رتفاعه فـوق بنيـان      ا ،والمزين بانثى من ال الجلبي    

 فاالرتفاع والوضـوح سـمة      من هنا . )المتن(النص  
 ،)نـصا ( مكانا وشناشيل العنـوان      )شناشيل(العنوان  

 ات أخـرى للـسياب     تسرب عنوان  ت ومن ناحية ثانية  
 من حضارات    أو تراثي  عكس كل ما هو اسطوري    تل

اسـتدعائه معـادال موضـوعيا وقناعـا         عبر ،العالم
  سـفر أيـوب    ، بابـل   في   سربوس(لنصوصه مثل   

والتراث  االسطورة   فهي عنوانات كانت بفعل   )وغيرها
واذا كـان هـذا حـال       . القاران في الوعي الجمعي   

 فان العنوان الثـانوي     السياب بدر العنوان الرئيس عند  
كـان  أ سواء ه،د في نصوص  غير مفقود بل هو موجو    

شناشـيل ابنـة    " في عنواناته للمجموعات الشعرية     
ام "  مثـل    ، في عنوانات قصائده   ما" الجلبي او اقبال    

 – من المدينـة      المقبرة التي اصبحت جزءاً    –البروم  
 مـن   جـزءاً / االهـداء    / حين  يشغل العنوان     في  

 التـي جـاءت     "اهـواء   " قصائد بدر مثل قـصيدة      
 التي يقول في    )عودة الديوان ( و   )لمنتظرةإلى ا (مهداة

 ،العائد من تجواله بين العذارى     ديواني   إلى (:إهدائها
ارفـع  ( إلى ذلك الزورق المتنقل بين مـوج النهـود        

 إلى  التي أهداها )ذبول ازهار الدفلى  (قصيدةو )زفرتي
 الحواشـي التـي     ومثل ذلك . )٢٢(روح وورد زورث  

ـ  " تشرح بعض المفردات مثل قصيدة     يل ابنـة   شناش
شرفة مغلقة مزينة بكثير مـن      : الشناشيل  ( " الجلبي  

ح بعض التناصـات    ي وكذلك توض  )الخشب المزخرف 
 قولـه   مـع وتناصها.... . تساقط في يد العذراء  ،مثل

 رطبـا  عليكوهزي اليك بجذع النخلة تساقط ((تعالى  
   ٠))جنيا
بدرشـاكر  طريقـة   قد التفارق عنوانات نـازك         

 أعنواناتها اكثر تقريرية وابط   ض   بع السياب لوال ان    
 ،في الوصول إلى عنوان يحمل مزايا النص الغامض       
 ،النص الذي يتفاعل معه القارئ في انتـاج التاويـل         

واقفة  علـى تـل      " ساة الحياة   أم " هافهي في عنوان  
 ،دم وحواء وابنيهما هابيل وقابيـل    ، مستذكرة آ  الرمال

 -ر في تناص مع بد    -ومطلقة،فاحصة عيون االموات  
ـ  الع السالم في الريف بين الفنانين عن     انشودة    ينقاش

 بل مكررة بعض العنوانات في جزئهـا        ،قيس وليلى 
في و،االول مثل انشودة الرهبان وانـشود ة الريـاح        

 فـي   ،وعاشقة الليل راحت تستذكر ذكريات ممحـوه      
ذكرى مولدي و وادي الحياة وخواطر مائية ومرثيـة    

ـ       ،داء والحواشـي  غريق غاب العنوان الثانوي وااله
احتوى االهداء كما فـي ذكـرى    فقد   عاشقة الليل   أما

كامله صديقة طفولتي التي لـم      إلى  : (ت  مولدي فكتب 
صيدة الحياة   ق  في وكذلك) اعد اعرف عنها اال اسمها    

 هذه  كتبت الشاعرة (المحترقة اثبتت حاشية تقول فيها      
ثورة في  و) الى  النار   القصيدة عندما القت بمذكراتها   

 المتمـردين   إلـى )هدية(شمس كتبت االهداء    العلى  
 لم تـدفع القـارئ   نوانات نازك المالئكهوهكذا فان ع  

إلى منطقة التاؤيل والبحث عـن المعنـى المـدفون          
 لكون هذه العنوانـات     )النص(ضمن اطياف العنوان    

معـا،  متداولة وواضحة ومعلنة عن نفسها والـنص        
و لوال   عنوانها الخيط المشدود إلى شجرة السر      ماعدا

ان الشاعرة اغلقت على القارئ باب متعـة التاؤيـل          
وفرضت في شرحها للعنوان والقصيدة معا معـاني        

ففي الخيط المشدود إلى شـجرة      :(كامالت حيث تقول  
السرو حاولت رسـم صـورة شـعرية لالنفعـاالت          
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والخواطر التي اعترت شابا فـوجىء بنبـا مـوت          
وانهـا   ولم تزل نازك تستخدم المناص في دي       )حبيبته

شظايا ورماد وغيره لتوضـيح بعـض المفـردات         
والمصطلحات والمناسبات التي تهدي القـارى مـن        

   .وجهة نظرها الى معنى النص
 مـن   يليـه واليفارق عبد الوهاب البياتي مـا لزم         

 العنوان وسهولة الوصـول الـى معنـاه          في بساطه
 لتأتي اغلب عنواناتـه مركبـا       ،وانتزاعه من النص  

) ووكـر الـشيطان   ) (بقايا لهيب (ا مثل اضافيا اسنادي 
او تاتي بنمط المركـب االسـنادي       ) اغنية زورق (و

في (او تاتي شبه جملة مثل      ) اكاد اموت (الفعلي مثل   
 ان المتتبـع    و .)من احـزان الليـل    (و)  الربيع مقابر

 اغفال استخدامه العنوانـات     لعنوانات البياتي اليمكنه  
 عـشرون   ، اشعار في المنفى   ،منة للظرف مثل  المتض

 وغيرها حيث تتوزع فيها الوظيفة      ،قصيدة من برلين  
من الجمالية الى المرجعية وينتزع العنوان فيها مـن         
المتن كما في بقايا لهيب وما ابعد الماضـي ووكـر           
الشيطان او ان العنوان ينتزع من فكرة النص مثـل          

 في ديوانه الثاني    .في مقابر الربيع او اسطورة عبقر     
العنوان بشي من الغموض تناصا     م  اتساباريق مهشمة   

 او ابداعا مثل عنوانه سارق النار الذي        ،مع االساطير 
 يتنــاص مــع اســطورة ســارق النــار اليونانيــة

حيث تتجه  ) ماو ماو (، او عنوانه االخر     )برومثيوس(
تكون احالة الى البعد التاريخي في اسـتذكار  لالعالمه  

 فـي   ،الشيوعي ماو صوتا يؤول الى امور واشـياء       
عنواناته الباقية بسطحية المباني والمعـاني  تتسم  حين  

مثل المعرفة وسفر االموات وريح الجنـون وسـوق         
القرية وعشاق في المنفى وذكريات الطفولة والحديقة       

 اما في ديوانه المجد لالطفـال والزيتـون     .المهجورة
تاويلها كما ان عنوان    ه  التغري المتلقي ب    فان عنوانات 

 اشعار فـي    ديوانه أما   . ضاك اي الديوان اليغري بذل  
فع عنوان احـزان البنفـسج عـن بقيـة          المنفى فيرت 
 ابـي   ، مثل الموت في الظهيرة    لديوان من عنوانات ا 

بطاقة بريد الـى    ،الربيع واالطفال  ،في طريق الشمس  
 ، وغيرها من عنوانات تقريريـة     .بور سعيد  ،دمشق

صـالة لمـا    (عنـوان    في   ويمكن مالحظة التناص  
) صـالة الغائـب   (ل المصطلح الفقهـي      مقاب )اليعود

وتناص اخر مع قصيدة السياب المسيح بعد الـصلب         
 وتناص يكاد يـشترك     )المسيح الذي اعيد صلبه    (يف

 فكان عند بدر شـاكر      )المرثيه(فيه الرواد جميعا هو     
السياب مرثية االلهه ومرثية جيكـور وعنـد نـازك       
المالئكة مرثية االنسان ومرثية غريق ومرثية يـوم        

 والمنـاص   )االهـداء ( وكان العنوان الفرعـي      .افهت
 ،بوصفه هامشا موجودا كمـا عنـد بـدر ونـازك          

 في الكثير من قصائده اهداءا      هما عن  البياتي اليختلفو
   .وشرحا وتفصيال

  االجيال التي أعقبت جيل الرواد-٢
 فـي  - عند أجيال ما بعد الـرواد لم يعد العنوان 

ـ       -الغالب ى الـنص    مجرد نصيص او الفتة تشير إل
 .  بل صار ساحة لكـل مـاهو تجريبـي          ،وتوضحه

وادرك الشعراء ان العنـوان يمكـن لـه ان يـسهم            
منطقـة  التلقي، فكان عندهم مساهمة كبيرة في توجيه    

اشكالية تثير التساؤل وفق مايحدث من تشويش فـي         
ذهن القاريء عن طريق جملة من التضادات النصية        

 إلـى   ي تشير ، والت )٢٣(التي تحدث المفارقة في النص    
 قـدرتها بسبب  جملة من االتجاهات في عمليةالتأويل      

  .على طرق عدةالقارىءانظار فتح على 
   واذا كانت المفارقة تشي بهـذا اللـون مـن          
النصوص ذات التشظي باتجاهات تاويلية عدة، فـان        
منطقة اخرى يمكن لها ان تزاول مثل هذا الفعل فـي      
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ي االشـارة    ف ،التشكيلبيئة نص العنوان وهي منطقة    
إلى البعد الرمزي الذي يحدثه اللون كبنية تضاف إلى         
بنى النص من حيث قدرتها على ارسال اشارات إلى         

 ويتجلى  .اوترمز اليه أ ، ما المتلقي تحيله إلى مرجعية   
هذا االتجاه في عنوانات المجموعات الشعرية التـي        
حرص منتجوها على تخصيص مساحة منظورة للون       

ي والتبادل المعرفي بـين اللـون       في اطار من التماه   
داخل النص  التشكيل  والمعنى في توظيف تام لحركية      

مما يستدعي استذكار بنية اخرى تضاف إلـى بنيـة          
التماهي بين العنـوان والتـشكيل      العنوان، وهي بنية    

سهم مساهمة كبيرة في رفد المعنى وتعريـف        الذي ي 
القاريء بنص العنوان من خالل اللوحات التـشكيلية        

 وهكذا نوع   ،لتي تتصدر اغلفة المجموعات الشعرية    ا
في نـص   انتـشر واذا كان العنوان قد     ،الخط وحجمه 

المتن ليحيل اليه من خالل تفكيك بنيته واستحـصال         
 تضادت  اتناو فان هناك عن   ،وفق لغة النص  اشاراته  

مع هذا االتجاه من خالل قلب نظام اللغة فـي بنيـة            
دال ء بمضامينه   نص العنوان واستدعاء لغة اخرى لال     

من خالل توظيف الشكل الفونيمي للغة نفسها، كمـا         
هوحاصل في استخدام اللغة االنجليزية  في بناء نص         
العنوان متى ما وفرت الحروف االنجليزية معنـى او   
جزءاً من معنى النص، عبر انطباق شـكل الحـرف        

 وكذلك لـم يـنس   .على المعنى العرفي لدى القاريء   
واد اهميـة التنـاص فـي نـص     الشعراء ما بعد الر  

العنوان لخلق جو من التواصل مع الـرواد لتغذيـة          
واذ . المنطقة الشعرية بروافـد االصـالة والمتانـة       

تستحصل المفارقة اثارة اسـتغراب القـاريء وشـد       
انتباهه على اساس من عكس الحقائق لتاويلهـا فـان        
هناك من دأب يستحضر المعاني معبرا عنها بطريقة        

التاريخيـة الراسـخة فـي الـذالكرة        عكس الحقائق   
 لعلـي الـشاله     )شرائع معلقة ( مثل   ،الجمعية للمتلقي 

  أن ، فـي حـين    )مسيلمة صادق في قراءة اخطائنا    (و
هناك من المفارقة مايشير إلى قلب الحقـائق وبعـث          

الليـل  ( و )القتلى يـسيرون لـيال    (الرواكد منها مثل    
 فـي   تثبت لسعدي يوسف او استجالب صفة       )ازرق
النبـي  (حقيقة المناص منها مثـل      كرة الجمعية   الذاك

او الضفاء صـفة حـسنة      ، البراهيم الخياط  )الصامت
 )فاخر هذا الرمـاد   (خال منها الموصوف اصال مثل      

  مع عنوانات الرواد    شكل التناص  ولقد. م جخيور لكري
 الـذين جـاؤوا   ظاهرة بارزة في عنوانات الـشعراء   

مفـردة  ولعل من اكثر المفردات تناصا هـي        .بعدهم
 لحسب الـشيخ    )مرثية االمير بوشكين  ( مثل   )مرثية(

مرثية جـسر   ( لكريم جخيور و     )مرثية اليد (جعفر و 
 مرثيـة  -مرثية الجـسر ( لرزاق الزيدي و )الناصرية

 )مرثيـة ( الجود مجبل الخفـاجي و     )الجهات االربع 
 في حين تناص بعض الشعراء مـن        .لسعدي يوسف 

راء الـرواد   الجيل الذي اعقب جيل الر واد مع الشع       
 )غريـب علـى البحـر     (في قصائدهم الشهيرة مثل     

غريب (سياب  يدة ال للشاعرة ساجدة الموسوي مع قص    
هو الـذي   (قصيدة   الموروث مثل     أو   ،)على الخليج 

هو الـذي  ( البراهيم الخياط مع ملحمة كلكامش   )راى
   .)راى كل شيء

 وفي محاولة لكسر افق التلقي عنـد القـاريء         
خرى وخلخلة قواعد القراءة ذهـب      ونقله إلى اجواء ا   

بعض الشعراء إلى كتابة العنوان باللغـة االنجليزيـة    
قـصد تمـاهي     ب ،)٢٤(محاولة لتفعيل التضمين الداللي   

على الدال  العنوان في النص وتحصيل البعد البصري       
 لحسين عبد اللطبف  الذي      )zigzag( فعنوان   ،المعنى

ـ         نص اراد به تفريغ معنى االنحراف والتخبط فـي ال
 باللغة االنجليزيـة فـي   )z(فاستفاد من رسم الحرف    

مسار حركة اليد وهي تخطه من اليسار إلى اليمـين          
ومن االعلى إلى االسفل ومن اليسار إلى اليمين مرة         
اخرى في حركة افعوانية تجسد شكل االنحناء لتقول        

 مع تضحية النص باللغة الفـصحى       ،ولتوحي بمعناه 
 الـذي يعنـي     )زكزاك(ة  وارتحاله إلى اللغة الدارج   

 وللشاعر نفسه عنوان اخـر رسـمه        .الخط المتعرج 
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 . في المجموعة نفسها   )police(باللغة االنجليزية هو    
 ) maddona(في حين يسجل سعدي يوسف عنوان 

ليعود مرة اخرى في المتن ويكتبه باللغـة العربيـة          
 ليخلص القاريء فيما بعد إلـى ان        )مادونا.. .مادونا(

 صدم ذاكرة التلقي عن طريق المغـايرة        الشاعر اراد 
   .في شكل الحرف المعناه

  ملبحث الثالثا
  وظيفة الفراغ/ العنوان فراغا-١
يمكن لنص المتن ان يحوي مسكوتا عنـه        كما  

ايغاال في الغموض او رغبة في إشراك المتلقي فـي          
 فـان بنيـة العنـوان       ،مليء الفراغات  والفجـوات    

لتقنية البصرية التـي  بوصفها نصا استقبلت مثل هذه ا   
تدلنا على التحول من بالغة األلفاظ والـصور إلـى          
بالغة األيقونة لما طرأ علـى نـص العنـوان مـن         

 )٢٥(عده نصا مـستقال   ممكناتحوالت بات من خاللها     
 ومـن تلـك   .يفيد من التقنيات التي افاد النص منهـا  

التقنيات استخدام الفضاء الطباعي في تشكيل رؤيـة        
بلية علـى تغذيـة روافـد  التاويـل          بصرية لها القا  

بمغذيات عدة ياتي في مقدمتها شكل وتوزيع وتـدرج       
 وفعالية الفراغ في اثارة المـسكوت       ،اللون في النص  

/  ليحـوز الـنص      ، او غير القابل للقول لسانيا     ،عنه
 بعد وفق البعد السيميوطيقي مكانة ألنه       فيما/ الفراغ  

 ى  خالل  سيميائية تشير إلى هدف ومعن     عالمة   يكون
يـرى ان الفـراغ     هناك من   واذا كان   ،قراءةالعملية  

/ الدال الكتـابي    / غياب لعدم حضور اللغة اللسانية      
 يـرى ان الفـراغ حـضور         فان البحث  ،في النص 

نطوي عليه من احتماالت عدة لـصور       ؛ لما ي  مكثف
 وبـدال مـن     .ومعان يمكن ان تقرا في سياق النص      

 اكثر مـن    حضور واحد في النص فان الفراغ يوفر      
 بذلك يمكن ان يقـال      و .حضور ضمن فعالية التاويل   

   .ان شعرية النص تكون في ذروتها في حالة الفراغ
ان حضور بنية الفراغ من المتن إلى العنـو ان          
كان قد ورد في االعمال الشعرية للجيل الذي اعقـب         

 المجموعة  )نوارس تقترف التحليق  (جيل الرواد مثل    
الشـيء  (ومجموعة   س كبة الشعرية للشاعرة ريم قي   

 للشاعر عبـد الـسادة البـصري  وهكـذا فـي        )لنا
 على ان الوظيفة التي يحرص عليها       .مجموعات اخر 

 رج انتبـاه     هي الميتالغوية عبـر    -الفراغ-ن  العنوا
   . ما لم يكتبء ودفعه إلى تأويل ىالقار

  المفارقة في العنوان الكتابي وظيفة -٢
بي رافـداً  شكلت المفارقة في العنـوان الكتـا     

 )irony( تعرف المفارقة  ووظيفته،   يصب في    إضافياً
اثارة التعجيب من ظاهرتين متنا قضيتين ولكن       ((انها  

ويـصفها  دي سـي       )٢٦())احداهما ال تبطل االخرى   
وهي على مستوى النصوص    . )٢٧(ميوميك بالمراوغة 

القصيرة اوما يسمى الومضة اكثر وضوحا مما هـي         
م علـى شـد أإلنتبـاه        تقو   و  في النصوص الطويلة  
وعملية شد االنتبـاه تـتم    ،)٢٨(واثارة الفكرة الناضجة  

في فترة زمنية قـصيرة تـستهدف صـدم الجانـب           
  .المنطقي من ذهنية المتلقي عبر التضاد

والعنوان المفارق استخدم في النصوص النثرية      
كمـا اسـتخدم فـي      /   مسرحية – قصة   –رواية  / 

ـ  السواء فـي   على حد النصوص الشعرية،  صوص  ن
 واذ تتضح النصية بشكل ملحـوظ       ،العنونة أو المتون  

فان العنوان اليخرج    /المتون  /في النصوص الشعرية  
عن هذا المنحى في كونه نصا مصغرا يمتلـك كـل           
خصائص النصية ؛ لذا فان المفارقة فـي عنوانـات          

أوالهمـا وفـق   :  تتم بـصورتين     نالشعراء العراقيي 
بر اصـطراع   اإلستحضار النصي لصورة المفارقة ع    

ومحاولة الجمع بينهما   ،صورتين ذهنيتين عند الناص   
، وثانيهما يتخذ من التناص مع      )٢٩(إلنتاج معنى معين  

   .مادة له/ المتن/النص االخر
 عبر الحـائط فـي      -نخلة اهللا ( ان عنوانات مثل  

لحسب الشيخ جعفـر    )  في مثل حنو الزوبعة    -المرآة
ـ   (لرشدي العامل، و  ) هجرة االلوان (و شنوق انـي الم

 ،لعدنان الصائغ ) غيمة الصمغ (و،الحمد مطر ) اعاله
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الركض (لريم قيس كبة، و   ) نوارس تقترف التحليق  (و
) البـابلي علـي   (لعلي االمارة، و  ) وراء شيء واقف  

 فـي بعـد المفارقـة     دالالتهـا   تكمـن  ،لعلي الشاله 
 وهو يحـاول    .الستحصال انتباه القاريء وشده إليها    

ومقدار انتماء هذا التركيب    تفسير نسبة النخلة إلى اهللا      
 وكيفية النظر في المـرآة      ،إلى العقالنية التي تعودها   

كيـف   و أم كيف تكون الزوبعة حانيـة،     عبر حاجز، 
يمكن تصور غيمة من الصمغ ؟ واي فضول اكثـر          
من هذا يمكن ان يكون لدى المتلقي لمعرفـة ماهيـة       
 ،هذه الغيمة وكيف ارتفع الصمغ سحابا ؟ وماجـدواه        

غ وهو يشير إلى الثبوت واللزوجـة معـا         وهل الصم 
صار رمزا إلى تغاير االلوان، واي عقل يحتمـل ان          

او مـن   ،يرى سرباً من االلوان يهاجر من الطبيعـة       
 كيف يمكن لمالمح الحياة ان تغدو مـن         الورق حتى 

غير لون، وما سر هذا التالحم والتداخل والـضبابية         
 ؟ لربما   والسطحية والمشابهة في العوالم التي نعيشها     

هجرة االلوان هنا هي هجـرة المقـاييس وقـوانين          
 اذ يقدم بعد ذلـك كـل لـون          ،المفاضلة واالنصاف 

ويختفي التميز، وكيف يمكن ان نركض وراء شـيء         
 ام أن االشـارة     ،واقف اليتحرك ؟ أهي مالحظة فقط     

لمـادي   تاخذ طابعا اخر غير الطابع ا      )واقف(هنا في   
 ،لتـي وقـف دفقهـا    ربما هو الحياة ا،هالذي نتصور 

ولربما هو المستقبل الذي تـسمر فـي مكـان مـا            
 ولربما هو الوهم  مـن اننـا         ،فالنستطيع اللحاق به  

نتصور الذي امامنا متحركا فنركض في حـين انـه          
كـل هـذه    ،أما علي الشاله فهو علـي البابلي      ،واقف

 تمارس  إغرائية: لمفارقات تصب في وظيفتين هما      ا
لدهشة فيه من أجل القراءة     سحب القاريء إليها وبث ا    
 هذا التركيب  إلى      اشارة والمطالعة، وميتالغوية وهي  

شيء اخر يكشفه المتلقي ساعة تصادمه مع الـنص         
  .نفسه

   المفارقة في العنوان التشكيلي  وظيقة-٣

كما هو النص في بعده الكتابي يتضمن أطيافاً        
من المعنى وطبقات من التاويل وفق ما تمده العالمة         

ية المكتوبة من مدلوالت  تعبر إلـى مـدلوالت          اللغو
أخر، بفعل انزالق الدال الكتابي إلى اكثر من مدلول،         
فان النص التشكيلي عبر لعبة الخطـوط واأللـوان          
والفضاء يمتلك مثل هذه االنتاجية من المعاني وهـذه         

 بل يكاد النص التشكيلي يتميـز       ،الطبقات من التاويل  
بعة لزوايـا النظـر     بخصوصية التأمل البصري، متا   

متلقي النتـاج   وهو ينشغل بحركات عدة في ذهنية ال      
 القراءة كلما أمكن الحـصول علـى        المعنى، وتتوسع 

القارىء الخبير الذي من مهمامـه  توسـيع دائـرة           
 طالما تعامل تعامال حسياً مـع الـنص بمـا         ،التاويل

يحمل من استعارات هي في اتجاه الخطوط ودرجـة         
 االسـتعارة ادراكـا حـسيا       حين تـدرك  ((االلوان و 

 بل ظاهرة ادراكية معرفيـة  ،البوصفها ظاهرة ألسنية 
 فهـم   –فقد يتمكن المرء بالنتيجة من تالفي المعضلة        

 اذ انه في التفاعل اللفظي البصري اليتعامل        –النص  
المرء كثيرا مع االستعارة اللفظية في اللغة المقابلـة         

نيـة   المكا )المـوديالت (كما يتعامل مـع النمـاذج       
، وهذا التعامل مع األمكنة البـصرية        )٣٠())البصرية

يمكن له ان يختزل كثيراً من التواءات النص عبـر           
 بحـسب مـا     ومن ثم تاويله  ،شخوص البعد االيقوني  

 اال أن   .تكتنزه الذاكرة من صور االشياء ومخططاتها     
  تتم من خالل   – في التشكيل البصري     –المفارقة هنا   

يؤثر وم الصورة إلى معنى     فعل التضاد في احالة مفه    
 تداخل مدارس الفن التشكيلي كالواقعية في       فيه احيانا 

إحـداث  ،  أو  السوريالية، او الواقعية في التجريديـة     
 او  ،صدمة المفارقة من خالل رؤية التشكيل لالشياء      

لمفارقـة  امتالك التشكيل في المدرسة الواحدة لبعـد ا   
 همايريـد  قصدية الفنان في فعل ايحائي يراد به         عبر

   .الناص في المكتوب
  )٣١( )مزاميـر الغيـاب   ( ولعلنا نجد ذلك فـي      

 حيـث    .شعرية للشاعرة دنيا ميخائيـل      المجموعة  ال
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طبع على غالف المجموعة تخطـيط لـشبح صـدر     
انسان وضح منه الصدر إلى الرأس باللون األسـود،         
وتدلى من منكبيه شبح جسم انسان من األسفل وفيمـا   

ح األول من غيـر مالمـح بـرز    عميت مساحة الشب 
 تـرى هـل ادى هـذا        .البياض في الشبح المعكوس   

/  وما عالقـة     )مزامير الغياب (التخطيط إلى العنوان    
بتخطيط مثل هذا ؟ ترى هـل       / غياب  / و  / مزامير  

 غياب نـصف     اوأن يحقق اللون األسود فعل الغياب،    
جسم االنسان أدى إلى ذلك ؟  بل لعل العكـس هـو             

ن حـضور االنـسان فـي اتجـاهين          اذ أ  ،الصحيح
 انـه حـضور   ،متعاكسين يدل على فعل  الحـضور  

مطـر  (أمافي مجموعـة    .واضح في مزامير الغياب   
للشاعر نوفل أبو رغيـف فنجـد       ) أيقضته الحروب 

صورة فوتوغرافية لطائرة حربيـة تتهيـا للقـصف         
وضعت في دائرة منتزعة من لوحة اخرى اسـتقرت         

 متشققة في وسط    عليها وردتان صفراوان على ارض    
الغالف، في حين تصدر اللون االصفر القاتم بـاقي          

 فداللة الطائرة على الحرب جـاءت       ،اركان الغالف 
تقريرية مباشرة عبر الصورة الفوتوغرافية المقتطعة      
من مشهد حربي، فـي حـين لـم تـدل الوردتـان             

يـشتغل   وهكـذا    ،الصفراوان على المطر واليقـضة    
 غيــر دالــة التــشكيل فــي انتــاج دالــة اخــرى

،فاالرض الجرداء تلقى عليها اوراد ندية فـي   الملفوظ
   .حين مشهد الحرب غير بعيد

  اخلامتة
  قدم البحث صورة عامة لشكل العنـوان فـي         
الشعر العراقي المعاصر  إبتداء بالرواد ثم أألجيـال         

 وقد وجد أن العنوان إتخذ مـساراً        ،الشعرية الالحقة 
 ،مر الشعر العراقي  تطوريا خالل هذه المرحلة من ع     

فقد إنتقل من مجرد الفتة تشير إلى الـنص بـصورة     
إلى العنوان النص الموازي للـنص      ،تقريرية محضة 

 ،الذي يقف فوقه، وقد كان هذا التطور بأشكال عـدة         
منها ما يتعلق ببناء العنوان نفسه، واسـتقالله بنائيـاً          

دالة تكثف المتن من   عن المتن، أو تحول العنوان إلى       
  . أنتشاره فيه داللياًخالل

 ومن أألشكال أالخرى للتطور إعتماد المفارقـة   
في بنية العنوان لغرض صدم المتلقي وسحب إنتباهه        

كذلك كان إعتماد الفـراغ      الى المكتوب عنواناً ومتناً،   
 قدم وظيفة داللية التقل عن تلـك        ،شكالً آخر للتطور  

وكـان  التي تقدمها الكتابة عند الشعراء العراقيين،كما  
إعتماد الفن التشكيلي حاضراً بقـوة عنـد الـشعراء          

 وقـد حـاول     ،المعاصرن في عملية تقديم عنواناتهم    
البحث رصد هذا الحضور ودالالته في مجموعة من        

   .العنوانات
 اهلوامش

علم اللغة العام، فريدينانـد دي سوسـور،        :ينظر-١
ـ   كتور يوئيــل يوسـف عزيـز، آفــاق   دترجمـة ال

  .٣٣: ١٩٨٥بغداد  ،عربية
هوية العالمات في العتبات وبناء التأويـل،       : ينظر-٢

  .١٤٠:شعيب حليفي 
 نـزار   و)أزهـار الـشر   ( بـودلير  كما هو عنوان  * 

قـصائد  (، وعنوان حسين مـردان    )طفولة نهد (قباني
  ).عارية

قراءة في قـصيدة    ،الوصول الى الطريق  :  ينظر -٣
مجلة أألقالم  ،شناشيل إبنة الجلبي،محمود عبد الوهاب    

  .١٢٤: ١٩٩٣\٤-٣ع 
عتبات جيرار جينيت مـن الـنص إلـى         :  ينظر -٤

المناص، عبد الحق بلعاد، الدار العـر بيـة للعلـوم           
  .٦٦: ١/٢٠٠٨ ط،ناشرون

  .٤٣:نفسه:  ينظر-٥
  .٨٩: ينظر نفسه-٦
  .٣٧: نفسه-٧
 معجم المصطحات أألدبية، دار الكتاب اللبنـاني،       -٨

  .١٥٥ :١/١٦٨٥بيروت ط
 مجلـة  ،جميل حمداوي. د ، السيمولوجيا والعنونة -٩

  .٩٦: ٣/١٩٩٧ع،٢٥ م،عالم الفكر
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  .١١:هوية العالمات-١٠
الطاقة الداللية للعنوان في القـصة القـصيرة،        -١١

  .١٠٧٠/١٠/٩/٢٠٠٧جريد أألسبوع أألدبي ع
  .٩٦:السيمولوجيا والعنونة-١٢
 ثريــا الــنص،دار الــشؤون الثقافيــة،    -١٣

  .٩: ١٩٩٥) الموسوعة الصغيرة(بغداد
مغامرة تاويلية فـي    (في نظرية العنوان    : ر ينظ -١٤

  دار التكوين    ،خالد حسين .  د ،)شؤون العتبة النصية  
  .٧٦: ٢٠٠٧للطباعة والنشر،

  .٤٢:ينظر عتبات-١٥
سوف لن نذكر طبعات األعمـال الـشعرية ألن         **

إال طبعات الدواوين   .العنوان واحد في الطبعات جميعاً    
ـ       إذا مـا   .الفالتي درسنا أغلفتها، إلحتمال تغير الغ

  ٠وجدت أكثر من طبعة للديوان الواحد
 ديـوان نـازك     ،مقدمة ديوان قرارة الموجـة    -١٦ 

  .٢٢: ١٩٩٧ لبنان ، بيروت، دار العودة،المالئكة
  .٢١:  نفسه-١٧
أألعمال الشعرية الكاملة، المؤسـسة العربيـة        -١٨

  .١/٧: ١٩٩٥،للدراسات والنشر، بيروت
  .١/٣٤:نفسه-١٩

المجموعة الـصادرة عـن دار     أإلشارة هنا إلى    ***
، واللوحـة للرسـام ضـياء       ١٩٧٨ بيروت   ،أالداب

العزاوي، والمالحظ في هذه المجموعة انها حملـت        
اخلية للرسام شـاكر حـسن آل       عددا من الرسوم الد   

واإلشارة الى تاريخ الصدور هنا يعنـي زمـن        ،سعيد
  .ظهور العنوان

بنية العنوان في قصيدة السياب، محمود      :  ينظر -٢٠
  .٣٣: ٦/١٩٩٩بد الوهاب، محلة أألقالم ع ع

  .١٢٤):سابق(الوصول إلى الطريق، : ينظر -٢١
 :٢٠٠٥ ديوان الـسياب، دار ميـة، سـوريا،          -٢٢

٤٣٧.  

 الدكتور قـيس    :المفارقة في شعر الرواد   :ينظر  -٢٣
 :٢٠٠٧ بابـل،    ، دار أألرقم للطباعة   ،حمزة الخفاجي 

٦٣، ٥٨.  
ي شـعرية   عالقات الحضور والغياب ف   :  ينظر -٢٤

ن الدكتورسـمير الخليـل، دار الـشؤو      ،دبيأأل النص
  -.١٠٦: ٢٠٠٧ بغداد، ،الثقافية

العنوان وسيموطيقا اإلتـصال أألدبـي،      : ينظر  -٢٥
  .الدكتور محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية

  .٦٠:  المفارقة في شعر الرواد-٢٦
 المفارقة، دي سي ميومك، ترجمة الدكتور عبد        -٢٧

  .٦: ١٩٨٢ بغداد،، دار الرشيدالواحد لؤلؤة،
  .٤٩: المفارقة في شعر الرواد-٢٨
إن التجربة الـشعرية    : يقول الدكتور علي حداد    -٢٩

 ،وأألجيال التي تبنـت تجـربتهم     ،لرواد الشعر الحر  
وسارت بها في مجاالت من التطور واإلجتهاد الفني        
أخرجت العنونة إلى مساحة من اإلببتكار والبراعـة        

العنوان على نحو يثيـر فـضول      والطموح في صنع    
المتلقي، ويكسر رتابة التعالق بين العنـوان ونـصه،       

/ ٧٠ينظر العين والعتبة، مجلة الموقـف أألدبـي ع         
٤: ٢٠٠٢.  

روجيـز، ترجمـة   . ر. الشعر والرسم، فرنكلين -٣٠
  ١٦٤,٢٧: ١٩٩٠مي مظفر، دار المأمون، بغداد، 

  .١٩٩٣ بغداد،، مطبعة أألديب-٣١
 

Abstric 
 

This research attempts to examine 
the address in the poetry of contemporary 
Iraqi, to literary phenomenon purely, but 
as a text, and the phenomenon of 
aesthetic, not different in many cases for 
aesthetic text, who led by that title, and 
therefore intentionally Search to monitor 
aspects of the title, stand and occupy 
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multiple exceeded that Address reference 
to the text, to make it rich text, and the 
key is, and pulse. 

For the purpose of systematic 
monitoring of the follow-up monitoring 
of shifts between the two collections of 
poetry title, each with its own 
characteristics, the pioneer stage, and 
post-pioneer, and to demonstrate 
progress in building poetic title, in line 
with the development of hair and 
transformations during the two phases. 
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