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ملخص البحث:

لت البنيوايت نظرايت متحولة تثري التساؤل امل ْشغِ ِل للعديد من الباحثني واملفكرين بسبب تداخلها
َش َك ْ
ُ
مع احلقول الفلسفية واألدبية واللغوية والنقدية واإلبداعية والعلمية ،فهي جتمع بني حقول الدراسات

السابقة كلها ،وتستفيد منها بقدر ما حيتاج إىل ذلك منظروها .يتناول هذا البحث النص املوازي وعالقته
بعامل النص يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" للشاعر العراقي املعاصر جواد احلطّاب؛
وألجل حتقيق ذلك اتكأان على املنهج الوصفي التحليلي ،مث السيميائي الذي يتطلع إىل الكشف عن
توصل إليها هذا البحث أن
دالالت السمات من خالل دراسة اإلشارات أو الشفرات .ومن النتائج اليت َّ
النصوص املوازية تعطي للقارئ إشارًة معرفيةً من أجل الغوص يف النص الرئيس بكل معانيه واستطالع
خفاايه الداللية ،ويف هذه اجملموعة املر ّشحة للدراسة جاءت مرآةً عاكسة ملقصد قصائد اجملموعة وداللتها
ومعناها اخلفي بدءاً من الغالف وعنوانه إىل املقدمة إىل اهلوامش.

الكلمات املفتاحية :الشعر العراقي املعاصر-النصوص املوازية-جواد احلطّاب-الديوان.
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract
Structuralism had formed transforming theories that raise the question in the minds of
many researchers due to its overlapping with the fields of philosophy, literature,
linguistic, literary critique, creativity and knowledge as if it combines all the previous
fields of studies and benefit from them to the extent that was needed by the theorists.
This study attends to the parallel text and its relation with the textual ‘world’ in the
anthology of ‘the profile of the wind…a lateral description of the rain..’ by the
contemporary Iraqi poet Jawād al-khattāb. The descriptive analytical methods are
used in this study. The semiotic method will subsequently be used to uncover the
meanings of patterns of symbols and codes. Among the results of the study are; the
parallel texts give the reader a knowledge indication to immerse in the main text in all
its meaning and enable him to discover its semantic secrets. In this proposed
anthology to study comes a reflecting mirror to the objective of the anthology and the
meaning behind it beginning from the title on the cover to the footnotes.
Keywords: Contemporary Iraqi Poem – Parallel texts – Jawād Al-khaṭṭāb –
Anthology.
Abstrak
Strukturalsima telah membentuk teori-teori yang membawa perubahan yang
menimbulkan persoalan dalam minda para pengkaji disebabkan oleh pertindihannya
dengan bidang-bidang seperti falsafah, sastera, linguistik, kritik kesusasteraan, daya
cipta dan pengetahuan seolah-olah ia menggabungkan kesemua bidang-bidang kajian
sebelum ini dan megambil faedah daripadanya setakat mana yang diperlukan oleh ahli
teori. Kajian ini menumpukan kepada teks sejajar dan hubungannya dengan dunia teks
dalam antologi sajak “Profil angin ..gambaran sisi hujan”, oleh Jawad al-Khattab,
seorang penyair semasa Iraq. Pendekatan deskriptif analitikal digunakan di dalam
kajian ini. Metod semiotik akan digunakan untuk menyingkap maksud-maksud dan
pola simbol dan kod. Antara dapatan kajian ialah: teks sejajar itu memberikan
pembaca pengetahuan yang mebolehkannya menghayati teks utama dalam kesemua
maknanya serta memberikannya untuk menyingkap rahsia-rahsia semantiknya.
Antologi ini adalah cermin kepada objektifnya dan maksud dibelakangnya bermula
daripada tajuknya di depan sehinggalah kepada nota kakinya.
Kata kunci: Penyair semasa Iraq – Teks sejajar - Jawād Al-Khaṭṭāb – Antologi

 السنة احلادية عشرة-العدد األول

32

النص املوازي يف جمموعة «بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر» للشاعر العراقي جواد احلطّاب

مقدمة

يراد ابلنص املوازي العتبات اليت حتيط ابلنص الرئيس اإلبداعي من مجيع جوانبه وقد أصبح هذا النوع من

النص من العناصر األساسية واملميزة يف الدراسات النقدية احلديثة ،ويشمل الغالف واإلهداء والعنوان
الرئيس والعناوين الفرعية واحلواشي واإلحاالت التوضيحية واملقدمة واخلامتة كما تشمل بياانت النشر
القراء ،وهي
واحلوارات الصحفية واملقاالت النقدية اليت تُكتب عن املؤلَّف بعد انتشاره ووصوله إىل أيدي َّ
ُ
يف األساس حصيلة فکر املؤلف والناشر؛ حيث َّ
إن بعضها يندرج ضمن عمل املؤلف وبعضها اآلخر
ضمن عمل الناشر وقد تلعب دوراً مهماً يف توجيه القراءة.
أصبحت النصوص املوازية من العناصر اجلوهرية والضرورية لكل نص ،إذ جتمعهما عالقة ترابط
أي نص خالياً من هذه العناصر،
وتكامل وبشکل أوضح مها مبنزلة الروح واجلسد؛ وال ميكن أن يقدم ّ

فهي تُعد وسيلة للقارئ تقوده إىل الغوص يف عامل النص.
حتاول هذه الدراسة ابالعتماد على املنهج الوصفي-التحليلي مث السيميائي أن تفك شفرة النصوص
املوازية ،واحمليطة والفوقية ،حسب تقسيم "جريارجينيت" يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب
للمطر" ،والوقوف على دالالهتا والعالقة بينها وبني املنت ،انطالقًا من أنه ال وجود لشيء من دون قصد
يف اإلبداع األديب.
ويرجعع اختيعاران جملموععة "بروفايعل للريح...رسعم جعانيب للمطعر" دون غريهعا معن األعمعال األدبيعة الشععرية
العراقيعة الكثعرية إىل مجلعة معن األسعباب أمهّهعا :احتعواء هعذه اجملموععة علع نصعوص موازيعة للعنص األصعلي،
ومعاجلتهعا للوضعع العراقعي يف حقبعة زمنيعة معينعة معن اتريعخ الععرا املعاصعر ،واجلعدل العذي أترتعه هعذه
اجملموعة بني الن ّقاد فضالً عن خصوبة وثراء جتربة جواد احلطاب.
أوالً :املنهج السيميائي

السيمياء لغوايً تعين العالمة؛ واملنهج السيميائي هو علم دراسة العالمات (األيقون -الرمز -اإلشارة)؛
وهو (منهج غين ،ومكمن غناه يتحدد يف أنّه يُع ّد النص حامالً ألسرار كثرية والدال عليها يستفز
القارئ ،ويدعوه إىل البحث عنها ،وفك رموزها انطالقاً من فهم العالقة اجلدلية املوجودة بني الدال
واملدلول ،بني احلضور والغياب)؛ 1حيث يكاد جيمع الدارسون على أن اإلرهاصات األوىل لعلم السيمياء
الفكري الذي خلفه
تعود إىل احلضارة اإلغريقية القدمية ،وميكن العثور على إشارات داخل املعوروث
ّ
اليوانن منذ القدم ،تلك اإلشارات اليت يلتقي بعضها مع الکثري من األفکار اليت قالت هبا السيمياء
2
أهم املناهج يف حتليل النص األديب ،ويعتمد عليه حبثنا يف حتليل
احلديثة ،ويُع ّد املنهج السيميائي من ّ
النصوص املوازية ،احمليطة والفوقية ،وکشف العالقة اليت تربطها ابلنص الرئيس.
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اثنياً :جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر"
"بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" هي جمموعة شعرية للشاعر جواد احلطاب 3تتكون من 112
صفحة تتضمن قصائد دون عناوين داخلية ذات موضوع واحد ،صدرت هذه اجملموعة يف بريوت عام
َّ
تتشكل من نصني :النص الرئيس أو املنت
2012م عن مؤسسة شر غرب للنشر .وهي
نسميه املنت ،والنص املوازي (،)Paratext
( ،)Maintextوهو النّص اإلبداعي ّ
الشعري والذي ّ
ويشمل كل النصوص احملاذية للنص الرئيس.

 .1مفهوم النص املوازي لغةً واصطالحاً:
جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة( :وازى يوازي ،وا ِزُ ،موازاةً ،فهو ُموا ٍز ،واملفعول ُموازى -للمتع ِّدي،
نيُ ،متَوا ِزيَْ ِ
ِ ِ
اج َههُ ،و َازى ْ َّ ِ
ني ،وازى الشَّيءَ :قابله ،واجهه،
َو َازاهُ ِيف َ
الع َم ِل :قَابعَلَهَُ ،و َ َ
اخلَط ْنيَ :ج َعلَ ُه َما ُمتَ َقابلَ ْ َ
4
حاذاه ،وساواه ،عادلَه).
ومن هنا جاء مصطلح "النص املوازي"؛ أي النص الذي حياذي النص الرئيس ،وهو يعىن مبجموع
النصوص اليت ختفر املنت وحتيط ابملنت وحتيط به من عناوين وأمساء املؤلفني واإلهداءات واملقدمات
5

واخلامتات والفهارس واحلواشي ،وكل بياانت النشر اليت تتوافر على صفحة غالف الكتاب وعلى ظهره.
والنص املوازي مهم يف جمال دراسة األعمال األدبية؛ ألنه يساعد الباحثني يف حتليل النص وأتويله ،کما
يساعد املتلقي يف استعياب النص الرئيس والتفاعل معه.
 .2إشكالية املصطلح:

ق ّدم النقاد العرب بعض املصطلحات تعريبباً ملصطلح ( )para Texteالفرنسي ،منها :عتبات النص،
واملناص ،والنصوص املوازية وخطاابت املقدمة والنصوص املصاحبة ،واملكمالت ،وسياجات النص،
والنصوص احملاذية واملناصصة...إخل ،وهي مصطلحات تدل على حقل معريف واحد؛ إذ إ ّن التع ّدد يف

وضع املقابالت الرتمجية للمصطلح مرده ذلك التحصيل املتنوع جلملة املعاين اليت حتيل إليها كلمة
( )paraبني مواز ،وشبيه ،ومماثل ،وحميط ،وحماذ ،ومصاحب...إخل ،فانسحبت هذه الدالالت على
الصياغة املصطلحية عند فعل الرتمجة ،ولذلك وجدان عند عدد من الن ّقاد املعاصرين دائرة بني االتفا
واالختالف.

6

 .3أنواع النص املوازي:
ابلنص من مصاحبات ،وينقسم إىل أتليفي ويشمل كل تلك املصاحبات النصية
كل ما يتّصل
ّ
يشمل ّ
كل ما تعود مسؤوليته للناشر.
اليت تعود مسؤوليتها على املؤلف ،ونشري وهو ّ
34
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يتحدث "جينيت" عن النص احمليط فيحيل القارئ إىل مجلة من التقنيات الطباعية املستندة إىل تلك
العالقة التقاعدية بني املؤلف والناشر ،فيغدو النص مما يقع حتت املسؤولية املباشرة واألساسية للناشر
مثلما خيص إخراج الكتاب من خطوط مستعملة وصور مرفقة ابلغالف ،وعناوين ،وحىت نوع الور
7
الذي يُطبع به الكتاب.
أ .النص التأليفي:

يشمل النص التأليفي :اسم املؤلف ،والعنوان ،واالستهالل ،واإلهداء ،واملقدمة ،والتصدير ،واحلواشي،
واملالحظات ،واهلوامش .وإنّنا سوف نرّکز يف هذا البحث عل بعض هذه اجلوانب املتوفّرة يف اجملموعة
املرشحة للدراسة.
تعمد إخفاء امسه ألسبابه
اسم املؤلف :الميکن أن خيلو أي عمل کتايب من اسم الکاتب ّإال إذا ّاخلاصة؛ حيث يُعد اسم الكاتب العتبة الثانية يف الغالف بعد العنوان؛ إذ أيخذ الشخص امساً فمعناه

أن يُعرف ومييز يف اجملتمع على ابقي أفراد اجلماعة اليت ينتمي إليها ،فالتسمية ميثا اجتماعي يدخل
مبوجبه املسمى دائرة التعريف اليت تؤهله الستغالل ذلك االسم يف التعامالت اخلاصة مع األشخاص

الطبيعيني أو االعتباريني ،فلكل اسم داللة اجتماعية 8.ويُعد اسم املؤلف من بني عناصر املناص املهمة،
فال ميكننا جتاهله أو جماوزته؛ ألنه العالمة الفارقة بني كاتب وآخر فيه تثبت هوية الكتاب لصاحبه،
وحيقق ملكيته األدبية والفكرية على عمله 9،کما أيخذ مکان االسم يف الغالف بُعداً إحيائياً؛ (فوضع

االسم يف أعلى الصفحة ال يعطي االنطباع نفسه الذي يعطيه وضعه يف األسفل ،لذلك غلب تقدمي
األمساء يف معظم الكتب الصادرة حديثاً يف األعلى)،

10

وأييت اسم املؤلف بثالثة أشكال" :االسم

احلقيقي" وهو االسم الذي يدل على احلالة املدنية ،و"االسم املستعار" وهو االسم الفين أو اسم الشهرة،
كاسم أدونيس املستعار؛ و"االسم اجملهول" إذا مل يكن االسم حقيقياً وال مستعاراً .ويف جمموعة "بروفايل

للريح...رسم جانيب للمطر" يتص ّدر االسم احلقيقي للشاعر أي "جواد احلطّاب" بقلم ابزٍر وغليظ يف

ليؤدي وظيفة التسمية ،وهي اليت تعمل على تثبيت هوية العمل والوظيفة امللكية
أعل صفحة الغالف ّ
اليت تقف دون التنازع عل أحقية متلّك الكتاب والوظيفة اإلشهارية اليت تُعد الواجهة اإلشهارية للكتاب

وصاحب الكتاب أيضاً ،وهذه اجملموعة مبا أ ّّنا حتمل ثيمة املقاومة والتص ّدي للمحتل ّإال أ ّن الشاعر مل
ومشجعة.
يتسرت فجاء ابمسه عل الغالف بريشة ضخمة حم ّفزة
خيش يف احلق لومة الئم ،ومل حياول أن ّ
ّ
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أهم عناصر النص املوازي فهو يساعد الباحث أو الناقد يف حتليل النص
العنوان :يُعد العنوا ُن من ّاألديب وكشف دالالته وفهم معانيه الظاهرة واخلفية ،فالعنوان نظام سيميائي ذو أبعاد داللية ورمزية
وأيقونية ،وهو كالنص ،أفق ،قد يصغر القارئ عن الصعود إليه ،وقد يتعاىل هو عن النزول ألي قارئ.
وسيميائيته تنبع من كونه جيسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فعالية ٍ
تلق ممكنة تغري الباحث
والناقد بتتبع دالالته ،مستثمراً ما تيسر من منجزات التأويل.

11

يقرتح "كلود دوشي" ثالثة عناصر للعنوان :أوالً :العنوان ،وتنياً :العنوان الثانوي ،وغالباً ما جنده
موسوماً أو معلماً أبحد العناصر الطباعية أو اإلمالئية ليدل على وجهته ،وتلثاً :العنوان الفرعي ،وهو
عامة أييت للتعريف ابجلنس الكتايب للعمل رواية أو قصة ،أو اترخياً 12،وحني ننظر إل غالف اجملموعة
جند عنوانني ،العنوان األصلي واألول "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" وقد وضع حتت
املدروسةُ ،
اسم املؤلف ،والعنوان الثانوي "تنويعات على نصب احلرية" الذي ُوضع يف قوسني حتت العنوان األصلي،
وال جند العنوان الفرعي" .بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" مفردات عُنوان اجملموعة تَعِد القارئ
بتجربة شعرية بصرية ،وابلفعل كلمات اجملموعة جاءت موازية للنصوص البصرية اليت متثلها منحواتت
"جواد سليم" يف عمله اجلداري الشهري "نصب احلرية" يف بغداد والذي حيتوي على  14قطعة ترمز إىل
يوم  14متوز الذي أطيح فيه ابلنظام امللكي .وعنوان اجملموعة أي "بروفايل للريح...رسم جانيب
للمطر" يؤدي ثالث وظائف :وظيفة التعيني أو التحديد ،ووظيفة حتديد املضمون ،ووظيفة إغراء
اجلُمهور.
مقدمة اجملموعة الشعرية :تُعد املقدمة عتبة من عتبات النص املهمة يواجهها القارئ قبل تناول النصاألصلي فرتسم لديه انطباعاً أولياً؛ حيث هلا أمهية كبى يف استكشاف عوامل النص الكبى والصغرى،
واستقرائه بنيةً وداللةً ووظيفةً وسياقاَ ،ويعين هذا أ ّن املقدمة تساعد املتلقي الضمين أو النموذجي على
فهم النص فهما عميقاً ،وتفسريه إضاءة ومرجعاً وأتويالً 13.مقدمة اجملموعة كما قصائدها جاءت غري
مألوفة على شكل مخس مالحظات الميكن جتاوزها بسهولة بل هي عتبات حتملنا إىل فضاء املنت الذي
التستقيم قراءتنا له ّإال هبا .ويف ما أييت سنقوم بنقل املالحظات وأتويلها:
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(يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املاضي؛ عاد من بريوت اليت اجتاحتها احلرب األهلية؛ الشاعر
العراقي الكبري بلند احليدري؛ ليعمل يف مؤسسة )آفا  -فنون عربية( هناك؛ سعيت إىل صداقته حىت
مغادرته العرا تنية).

14

ميهد للمالحظة الثانية والثالثة ،مث يواصل:
وهذه مالحظة إخبارية أراد احلطّاب منها أن ّ
عما
(مرة ح ّدثين عن جتربة بينه وبني جواد سليم؛ قال :اتفقنا على أن يرسم هو؛ وأان أكتب قصيدة ّ
رسم .مث متت ّد ضحكة بلند بتجعداهتا إىل عموم صلعته املميزة؛ ويضيف :فشلت التجربة .فجواد كان
15
يقول يل قصيدتك ابئسة؛ وأان أقول له رسومك غري موحية!).
أراد احلطاب أن يوصل للقارئ أبن مشروعه عظيم وليس بسهل ،وال ميكن ألي أحد أن يقرتب منه.
ويستمر الشاعر:
( أان (جواد احلطاب) قررت أن أغامر مع جواد سليم وأكتب عن تكويناته الراسية يف ساحة التحرير قد
تتطابق القصائد مع رؤية النحات؛ ومن املؤكد إّنا ستختلف ..فاإلبداع بكل ثيماته ليس سوى مغامرة
حتتمل التأويالت.
فألغامر إذن..
وإذا فشلت..
سأدعي ما ادعاه احليدري بلند).
ّ

16

يوجه القارئ ويهييئه الستقبال النص الشعري الذي
يسع احلطّاب من خالل هذه املالحظة إىل أن ّ

هو عبارة عن عملية حنت موازية لنصب احلرية ابلقلم ،فإن إزميل جواد احلطّاب هو القلم ينقر به جسد
اجلملة الشعرية.
مث يقول:

(هناك اشتقاقات لغوية يف الداخل ودمج مفردات لتوليد مفردات جديدة هكذا -يف وقتها– وعلى
القارئ  /الناقد اجياد التفسري النفسي هلا).

17

االشتقاقات اللغوية اجلديدة ودمج املفردات خللق مفردة جديدة كلها تدخل ضمن ظاهرة اإلنزايح،
وهي إحنراف الكالم عن نسقه املألوف والسائد يف االستعمال لغ ًة وصياغةً وتركيباً ،وكان هدف احلطّاب
متييز خطابه الشعري ولفت انتباه القارئ.
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ويواصل( :ليس من عناوين داخلية . .الصورة هي من ستلعب هذا الدور).

18

يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" حاول احلطّاب جاهداً أن خيرج عن املألوف
والتقليدي وأييت بشيء حديث وفريد من نوعه يف املعىن واملبىن ،فجاءت القصائد دون عناوين داخلية أو
تسميات ،وهذا خالف ما تعودت عليه الذائقة العربية املعاصرة ،فاجملموعة ذات موضوع واحد توزع على
عدَّة مقاطع ،وأراد احلطاب من الصورة يف قوله "الصورة هي من ستلعب هذا الدور" صور منحواتت
جدار احلرية اليت افتتح هبا قصائده وكانت املدخل إىل القصائد.
-املتون الشعرية وهوامشها :إ ّن اهلوامش (استكمال وتفريع للنص وتعليق إضايف إىل متنه وجزء حيوي

منه لكسر غنائيته) 19.ترك الشاعر جواد احلطاب للمتلقي الكثري من اهلوامش التوضيحية يف أسفل
صفحات اجملموعة ،وهذه اهلوامش تتعلق ابملنت الشعري ،ولوالها لصعب فهم النص على القارئ العادي.
وردت كلمة «القشلة» يف املقطوعة الشعرية اآلتية:
توقّف الديك املعدني عن الدوران
فو بناية «القشلة»
..أجلس عند مفرت اهلتافات
ارس
حتيط يب النو ُ
وتصنع يل األمواج
حساءً ابرداً..
ٍ
خشب وغرقى
من

20

ويف اهلامش قال الشاعر( :القشلة :سراي احلكومة يف العهد العثماين؛ وحني دخل اإلنكليز العرا
عام 1917م اختذه ضباطهم مقراً هلم ولعوائلهم؛ ويف هذا املكان أيضاً ّتوج أول ملك على العرا عام
 1921م امللك فيصل األول») 21.فهذه اإلشارة التوضيحية الواردة يف اهلامش متكن القارئ من الوقوف
على داللة النص.
ويف مقطوعة شعرية أخرى:
يف الزمن التقرييب لع(كعك السيّد)
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الوصي :على ظهر الدابابت البيطانية
أصيب ابلفوتوغراف
ّ
املغامرون :على ظهر الدابابت الوطنية
السرا  :على ظهر الدابابت االمريكية
ّ

22

كتب الشاعر يف أسفل الصفحة حول كعك السيد( :حمل معجنات مشهور يف بغداد يعود اترخيه إىل ما
قبل أتسيس الدولة العراقية احلديثة .وقد نظم فيه الرصايف والزهاوي قصائد وكان أحد عوامل رواية الرجع
البعيد لفؤاد التكريل؛ ومن رواده :العائلة امللكية ،نوري السعيد ،وعبد الكرمي قاسم) 23.وجد الشاعر يف
هذا احملل منبعاً ّثراً من الدالالت اإلحيائية اليت ختدم رؤاه الشعرية ،وتقربه أكثر فأكثر إىل قلوب متلقيه،
ولوال هذه اإلشارة التوضيحية لعجز القارئ عن الوقوف على داللة النص.

ويف مقبوس آخر يقول:
أأخرياً..
أأخريا أيتها الفالة
مت ّكنت اجملنّدات
من أرحام آابئنا..؟؟

24

وكتب يف هامش الصفحة( :الفالة :آلة صيد ما زالت مستعملة يف أرايف العرا إىل اليوم ويعود اترخيها
إىل صيادي األمساك السومريني؛ وقد استخدمها رجال العشائر سالحاً يف ثورهتم ضد االستعمار
املتحضر فهم هذا النص املتقن
البيطاين) ،ولوال توضيحه للفالة يف اهلامش لصعب على القارئ العريب
ّ
والغين ابلدالالت وکأ ّن الشاعر هبذه االيضاحات أراد أن يوثّق هذه اآلالت وينقلها لألجيال القادمة
فضالً عن دالالهتا التوضيحية.

ب .النص النشري:

النصوص النشرية هي اليت يعود إنتاجها لدار النشر ،وهي اإلنتاجات املناصية اليت تعود مسؤوليتها للناشر
املنخرط يف صناعة الكتاب وطباعته ،وهي أقل حتديداً عند "جينت"؛ إذ تتمثل يف)الغالف ،اجلالدة،
كلمة الناشر ،اإلشهار ،احلجم ،السلسلة و)...؛ حيث تقع مسؤولية هذا املناص عل عاتق الناشر
ومتعاونيه (کتاب دار النشر ،مدراء السالسل ،امللحقني الصحفيني25،)...وتنقسم النصوص النشرية
االفتتاحية إل قسمني :النص احمليط النشري ،والنص الفوقي النشري.
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كل ما تعود مسؤوليته للناشر وتتمثل يف :الغالف ،اجلالدة ،اإلشهار،
النص احمليط النشري :وهو ّاحلجم ،السلسلة ،كلمة الناش .ويف ما أييت نعاجل الغالف لغزارة دالالته الفنيّة يف هذه اجملموعة.
الغالف:

دخل الغالف حديثاً إىل عامل الكتاب ،ومل يعرف الغالف املطبوع تبعا ل عع :ع "جريار جنيت " إال يف القرن
19التاسع عشر امليالدي؛ إذ كانت الكتب يف القدمي تغلف ابجللد فقط؛ 26أما اليوم مع ثورة
التكنلوجيا وتطور التصميم والطباعة ،فصار الغالف من األمور املهمة اليت أيخذها الناشر واملؤلف بعني
االعتبار وهو عتبة جيتازها القارئ للدخول إىل عامل النص .حيمل وجه الغالف األمامي جملموعة "بروفايل
للريح...رسم جانيب للمطر" مخسة عناصر هي :اسم الشاعر ،العنوان ،صورة الشاعر ،أيقون دار النشر
أهم عناصر غالف هذه اجملموعة .تظهر هذه لوحة ماخلف احلقيقة
اليت هي من ّ
ولوحة الغالف السرايلية ّ
البصرية؛ إذ إ ّّنا تعتمد على الشعور فهي زاخرة ابلدالالت وجتب الباحث أو الناقد على الوقوف أمامها
لتحليلها وتفسريها.
النص الفوقي النشري

ِ
الكتاب بعد النشر من مقاالت وحبوث
كتب َعن
املُراد من النص الفوقي يف الدراسات النقدية هو ما يُ ُ
ودراسات وكتب وحوارات .و«ينقسم حبسب "فليب الن" إل نص فوقي أتليفي جند فيه
(االستجواابت ،واجلوارات ،واملراسالت والتعليقات الذاتية ،واللقاءات صحفية كانت أم إذاعية ،أو
تلفزيونية...وإىل نص فوقي نشري جند فيه (اإلشهار وقائمة املنشورات ،وامللحق الصحفي لدار
النشر) 27،ونظراً ألن عناصر النص الفوقي کثرية ومتنوعة ،فنحن يف هذه الدراسة نكتفي ابلوقوف على
أهم هذه العناصر وهي :املؤلفات ،والرسائل العلمية ،واملواقع اإللكرتونية ،والصحف.
ّ
املؤلفات

صدر كتاب «دراسات يف شعرية جواد احلطاب» النقدي للناقد ايسني النصري عن دار نشر "الفراهيدي"
املعنية ابلدراسات اآلكادميية الرصينة والكتاب أييت ضمن سلسلة كتب نقدية ختتص بدراسة الشاعر
احلطاب .والناقد ايسني النصري تناول يف مؤلفه هذا جتربة من جتارب الشعر العراقي املعاصر ،وقد حتدث
يف الفصل الرابع من الكتاب عن جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر"؛ إذ قال( :ابتداء من

العنوان يضعنا الشاعر يف حقلني معرفيني ،الرسم والفضاء ،وتفكيكاً للعنوان جند الريح واملطر مساواين،
أي من فعل الطبيعة ،والبوفايل والرسم فنّا؛ أي من فعل البشر ،هذان التكوينان يتعايشان معاً يف نصب

احلرية ،مبعىن ،أ ّن الشاعر حىت لو مل يكتب القصائد يكفيه أنّه مجع فعلني يف صورة كونيَّة راسية على
ّ
املكون البشري ،وخالصة القول أ ّن
املكون الطبيعي و ّ
األرض ،كي نرى النصب من دون أن نتعامل مع ّ
لعل جواد احلطَّاب وكان
هذا النصب املعجزة جيمع التواريخ وينطلق هبا للمستقبل عب جتديد القراءة له ،و ّ
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قد تعامل سابقاً مع التماثيل ،أحد الذين يقرؤون التواريخ القادمة يف رحم املاضي..شأنه شأن جواد سليم
ضم نصبه اتريخ العالقات اإلجتماعيَّة واالقتصادية والسياسيَّة ،ليس بشكل خطاطة مستقيمةَّ ،إَّنا
الذي ّ

جبدليَّة التداخل بني األزمنة واألمكنة ،فسومر واببل عايشة يف بغداد الستينيات وبغداد املستقبل ولن
تستطيع أية قوة يف العامل أن تلغي العامل والفالح واملف ّكر والسجني والثور اخلصب والنار والقيود
مكوانت اجملتمع الالحقة ،جواد يقرأ هذا التداخل شعرايً وهو يرى ويقرأه ويعيش
واجلندي من ّ
تقلّباته).

28

الرسائل اجلامعية

املهمة .الطالبة "مها سعد
أهم أدوات مجع املعلومات وهي من النصوص الفوقية ّ
تُع ّد الرسائل اجلامعية من ّ
سلطان" انقشت رسالتها اليت تقدمت هبا اىل جملس كلية الرتبية للبنات–جامعة بغداد ،لنيل شهادة
املاجستري بتفو  .وتع ّد هذه الرسالة املوسومة ب عع" :مجاليات التجاور يف شعر جواد احلطاب" ّأول رسالة
من نوعها يف العرا تناقش "مجاليات التجاور" .واحتوت الرسالة ،عدا املقدمة والتمهيد–على أربعة
خصصت
فصول ،انقشت الطالبة يف األول منها "جتاور الشعر مع الدراما لدى احلطاب" ،يف حني ّ
الفصل الثاين لدراسة "جتاور الشعر مع السرد" ،والفصل الثالث عن "جتاور الشعر مع الفنون التشكيلية"

متخذة من ديوان "بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر" عينة أساسية يف البحث والتطبيق يف جتاور
قصائد احلطاب مع النحت والرسم؛ ّأم ا الفصل الرابع فتناولت فيه الطالبة جتاور قصيدة احلطاب مع
29
الرتاث وتوظيفه يف كشوفاهتا املعاصرة).
وتع ّد هذه الرسالة أفضل ٍ
نص فوقي کتب عن جمموعة "بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر" وهي تفتح
اآلفا للرسائل اجلامعية األخرى والبحوث اليت تريد معاجلة هذه اجملموعة الشعرية.
املواقع اإللكرتونية
تزدحم صفحات الشبكة العنكبوتية بدراسات وأحباث ومقاالت عن جمموعة بروفايل للريح ،سنذكر عدداً
منها ونشري إل أهم ما جاء فيها:
جمموعة بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر :الرحيل يف دائرة اإلئتالف واالختالف» لع عع :حيدرعبد الرضا وقد توصل يف مقاله إىل أن القارئ ألجواء جمموعة "بروفايل للريح" قد يالحظ بشكل
ملحوظ مدى أتسيس الشاعر حلدود معىن الغيبة يف دليل اخلطاب بني معاجلة وأخرى وبني صورة
وموحد ،ويف األخري ويذكر عبد
متوحد ّ
وأخرى ،وصوالً إىل ظاهرة متع ّددة األشكال وااليقاع يف اطار ّ
الرضا أ ّن جتربة عوامل (رسم جانيب للمطر) إمكانية خاصة يف انبثا شعلة رمزية االتصال املوضوعية يف

حافزية ا متداد الدوافع التصويرية الرفيعة ،فاخلطاب يف مشروعه اجلديد هذا ،راح يعيد مشغل الشاعر
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االختباري املالئم ال رجتاالت الذهن التخييلي يف حلظة ممتدة بني الذات والعامل اخلارجي املفرتض يف شرنقة
الشاعر وحده.

30

أهم ما
 بروفايل للريح..رسم جانيب للمطر ..نصب احلرية … .ينطق شعراً لعع :ع"مجال العتايب" ،و ّجاء فيه :يف قصائد "بروفايل" إجياز يف اللفظ إىل حد االكتفاء ابإلشارة ،واستعارة املوروث التارخيي
والشعيب ،القصيدة مقتصدة التعبري ،بال إسراف يف التأويل ،والعبارة نقش خمتصر على احلجر ،وصوره
مكثفة تشري إىل واقع جديد إىل لغة مألوفة ،صنعها االحتالل ،وتكررت يف العديد من املقاطع( .مهرات،

فتاوى األحزاب ،برمير ،مسز بيل ،ابربرا بوداين ،الكمندوز ،املفخخععات ،الكمب ، compبوكا،
31
السوانر .
 مقال :جواد احلطّاب "بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر" ..صهر اللغة وإعادة منتجة اجلملةأهم ما جاء فيه( :إ ّن جلواد احلطاب قدرة حتويلية متفردة يف إعادة
الشعرية ،ل عع :عأايد خضري الشمري ،و ّ

صياغة املفردة وشحنها ونسجها ضمن تراكيب شعرية مكثّفة نقية من كل الزوائد اللفظية والرتهل
التعبريي ،ولديه طاقة جعل الكلمة مفاجئة ومستفزة للقارئ وكأنه يسمعها للمرة األوىل على الرغم من
بساطتها ومألوفيتها القاموسية؛ لكنها يف منحواتت جواد الشعرية هلا وقع آخر؛ أل ّن احلطاب يصهر اللغة
وكأنه حنّات يصهر املعدن ليعيد تشكيله يف كتل تعبريية مغايرة ملادته اخلام حىت إ ّن جواد يف الغالب
يستثمر بوعيه املعريف املفردة واحلرف لتؤدي وظيفة مجل وتراكيب فما يعين احلطاب هو إيصال معان
32
متعددة أبلفاظ موجزة وهي مقدرة ال تتأتى للكثري من الشعراء).

املهمة وهلا أمهية إشهارية
وهذه املقاالت املنشورة على املواقع اإللكرتونية تُعد من النصوص املوازية الفوقية ّ
كبى تفو احلوارات الصحفية أو اإلذاعية أو التلفازية؛ وذلك لكثرة مستخدمي الشبكة العنكبوتية
العاملية اليت اختصرت العامل يف جهاز حاسوب أو هاتف حممول حبجم كف اليد.
الصحف
أهم ما جاء فيه:
وفايل للريح ..مغامرة مجيلة ،ل عع :عبدالرزا الربيعي ،نُشر يف "صحيفة التآخي" و ّ
(الكتاب الذي هو "تنويعات على نصب احلرية" كما يشري عنوانه الفرعي جاء ليكون عملية حنت موازية
للنصب تنطلق من املنحوتة لتضع منحوتة شعرية جديدة بكثري من اجلهد ،فاحلطاب يف كتابه هذا الذي
تبلغ عدد صفحاته  83صفحة احتلت صور منحواتت جواد سليم نصفها ،يف توليفة رائعة بني املقاطع
والصور واإلخراج الراقي الذي ظهر به الكتاب لينصف التجربة وليظهر مجالياهتا وهذه حسنة حتسب
لدار "شر غرب للنشر" وقد أجنز احلطاب مشروعه هذا ،اخلفيف وزانً ،الثقيل قيمة فنية ،خالل شهور

من االشتغال).
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جاء هذا املقال للتعريف ابجملموعة حيث بدأ بسرد بعض اخلواطر اليت ربطت عبد الرزا الربيعي کاتب
املقال ابلشاعر جواد احلطاب وانتهى بتأويل بعض أشعار اجملموعة.
اخلامتة:
توصلنا من خالل دراسة النص املوازي يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" جلواد احلطاب
ّ

إىل النتائج اآلتية:

أساسي يف تشكيل الداللة وإثراء املعىن للنص اإلبداعي الرئيس.
 .1النص املوازي عنصر
ّ
 .2الميکن لقارئ اجملموعة أن يستغين عن النصوص املوازية فهي کاجلسر بني املؤلف والقارئ حتمل يف
طياهتا معاين وإحياءات مثرية.
 .3النص املوازي يف جمموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" جاء مرآة عاكسة لقصائد اجملموعة

بدءاً من الغالف وعنوانه إىل املقدمة إىل اهلوامش.
 .4أضاف جواد احلطّاب من خالل النص املوازي مجالية على النّص األصلي ،ودفع القارئ إىل الغوص
فيه حبثاً عن املعاين اخلفيّة.
ث القارئ
 .5عنوان اجملموعة "بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر" عبارة عن عالمة غنية ابلدالالت حت ّ

على قراءة النّص.
 .6مقدمة اجملموعة جاءت بشكل غري تقليدی بيّنت للقارئ الكثري من مقاصد جواد احلطّاب وسهلت

األديب.
له الولوج إىل النص ّ
 .7عنون احلطّاب قصائده بصور من متاثيل جدار احلرية وهو عمل ابداعي غري مألوف أراد من خالله
جير القارئ إىل فضاء القصيدة أكثر فأكثر.
أن ّ
 .8القراءات النقدية اليت ُكتِبت حول اجملموعة كانت إعالانً يدعم النص.
هوامش البحث
 1انظر :رضوان ،شيخ حممد ،ليلى شعبان ،وسهام سالمة" ،املنهج السيميائي يف حتليل النص األدب" ،حولية كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية للبنات اإلسكندرية ،العدد ( ،)33ص .77
 2انظر :خاقاين ،حممد ،ورضا عامر" ،املنهج السيميائي :آلية مقاربة اخلطاب الشعري احلديث وإشکالياته" ،جملة دراسات يف اللغة العربية
وآداهبا ،العدد ( 2010 ،)2م ،ص .65
3
ِ
يتعرض له املواطن العراقي من
شاعر عراقي ُولد يف البصرة عام 1950م .يُعتب من ّرواد األدب التسجيلي يف العرا إذ ّ
سجلَت قصائده ما ّ
ٍ
وتنكيل متواصل ،وهو من الشعراء السياسيني املعاصرين املهمني يف العرا  .تصنّفه الدراسات النقدية أبنه من (املوجة
فق ٍر وقه ٍر ومشق ٍَّة
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عصي على التجييل .أُنتخب أميناً عاماً ألدابء وكتّاب
الثانية( لشعر السبعينيات؛ وإن كان البوفيسور عبد الرضا علي يقول عنه شاعر ّ
العرا 1996-1992م؛ وأميناً عاماً لألدابء الشباب 1982م1991-م.

 4عمر ،أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،القاهرة :عامل الكتب2008 ،م) ،ج ،3ص.2435

 5بالل ،عبد الرزا  ،مدخل إىل عتبات النص ،تقدمي :إدريس نقوري( ،بريوت :أفريقيا الشر 2000 ،م) ،ص .21
 6انظر :الزاوي ،لعموري " ،يف تلقي املصطلح النقدي االجرائي " ،جملة األثر ،العدد (2011 ، )11م ،ص .30

7
مكمل لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية
انظر :جراينية ،إبتسام ،العتبات النصية يف رواية "هالبيل" لـ:مسري قسيمي( ،حبث ّ

وآداهبا،کلية اآلداب واللغات يف جامعة حممد خيضر ابجلزائر  2015 ،م) ،ص .13

 8انظر :فياليل ،حسني ،السمة والنص السردي( ،اجلزائر :موفم للنشر2008 ،م) ،ص .76
9
النص إىل املناص ،تقدمي :سعيد يقطني( ،بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون،
انظر :بلعابد ،عبداحلق ،عتبات جريار جينيت من ّ
 2008م) ،ص .63

 10محاد ،حسن حممد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية( ،القاهرة :اهليئة املصرية للكتاب1997 ،م) ،ص .64
 11انظر :قطوس ،بسام موس  ،سيمياء العنوان( ،عمان :وزارة الثقافة2001 ،م) ،ص .6

12
النص إىل املناص( ،اجلزائر :منشورات االختالف2008 ،م) ،ص .67
انظر :بلعابد ،عبداحلق ،عتبات جريار جينيت من ّ

13
مكمل لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا،
انظر :خرية ،غريس ،العتبات النصية يف رواية الطوفان لعبدامللك مراتض( ،حبث ّ
كلية اآلداب والفنون جبامعة وهران اجلزائرية2016 ،م) ،ص.46

14احلطّاب ،جواد ،بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر( ،بريوت :مؤسسة شر غرب -ديوان املسار للنشر 2012 ،م) ،ص .2
 15املرجع السابق ،ص .5
 16املرجع السابق نفسه ،ص .5
.
 17نفسه ،ص .6
 18نفسه ،ص .6

 19املناصرة ،عز الدين ،شاعرية التاريخ واألمكنة :حوارات مع الشاعر عز الدين املناصرة( ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
2000م) ،ص .472
 20احلطّاب ،جواد ،بروفايل للريح...رسم جانيب للمطر ،ص .82
 21املرجع السابق ،ص .82
 22املرجع السابق نفسه ،ص .9
 23نفسه ،ص .9
 24نفسه ،ص .21
25
النص إىل املناص ،ص .45
انظر :بلعابد ،عبداحلق ،عتبات جريار جينيت من ّ
 26انظر :املرجع السابق ،ص .46
 27انظر :املرجع السابق نفسه ،ص .135

 28النصري ،ايسني ،استنطاق احلجر( ،بغداد :دار الفراهيدي للطباعة والنشر2017 ،م) ،ص90
 29انظر :النور" ،اول رسالة اكادميية من نوعها يف العرا تناقش (مجاليات التجاور يف شعر جواد احلطاب)" ،موقع النور،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=276678
 30انظر :عبدالرضا ،حيدر" ،جمموعة (بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر) الرحيل يف دائرة اإلئتالف واإلختالف" موقع الزمان،
https://www.azzaman.com/?p=63148
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 31العتايب ،مجال" ،بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر ..نصب احلرية ....ينطق شعراً" ،موقع النور،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=199373
 32الشمري ،أايد خضري"جواد احلطّاب (بروفايل للريح ..رسم جانيب للمطر) ..صهر اللغة وإعادة منتجة اجلملة الشعرية" صحيفة املثقف،
http://www.almothaqaf.com/readings-1/81305
 33الربيعي ،عبدالرزا "بروفايل للريح ..مغامرة مجيلة" ،صحيفة التآخي ،الثالتء2013/01/29 ،
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