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درس في التهيئة للكتابة الروائية

عرض بغداد الدولي للكتاب عـددا من االنشطة اليوم الثالثاء ففي الساعة الثانية عشرة ظهرا يتضمن البرنامج الثقافي 
ـصرفي - صنـدوق التمكـ - الق بغداد - دعم الدرامـا) يحاضر الي وا سؤوليـة االجتمـاعية للـقطاع ا ندوة بعنـوان (ا
فيهـا كل من احمد بـاسل وصالح ماهـود وجبـار جودي وهديل كـامل  وفي الساعـة الرابعـة مساء يـتحدث الـدكتور جنم
ديـنة وفي السـاعة السـادسة مسـاء تقام امـسية شـعريـة لطالب عـبد العـزيز وعبـد الزهرة زكي عبد الـله ولؤي هادي عن سـرد ا
ـملـكة وعـرض لوحـات لعـبد حـاضرة عن الـفن التـشكـيلي في ا فيـما سـيسـتمـر البـرنامج الـثقـافي للـجـناح الـسعـودي  اليـوم  

الرحمن السليمان.
اضي قـد تضمن احلديث عن جتربـة القاصة السعـودية زينب اخلضيري وحـديث اخر عن جتربة العراقي وكان برنامج االحد ا
شوح  اما االفـتتاح فاستهل ثقـف واالدباء السعـودي للدكتور مـحمد ا ثنى ببـغداد وعالقته با قاسم الرجب صاحب مكتـبة ا
بعرض صور عـراقية في االلبوم الـسعودي حملمـد رضا نصر الـله واليوم التالي تـضمن اطاللة تاريـخية في العالقـة العراقيـة السعودية

لعبد اللطيف صالح الوهيبي وخالد عبد العزيز النزر ومشعل الشمري.

رسالة بغداد
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العامة
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كـتبـة العـامة في اجلـرد السـنوي لـكـتب ا
في الـنـاصريـة  تـشكـيل جلـنـة من ثالثة
تصرفية موظف يتم تسميـتهم من قبل ا
.ولكن في عام   1964أضيف الى اللـجنة
مــوظــفــا اتى مـن بــغــداد مــوفــدا من اجل
شاركـة في عمليـة اجلرد  وال يعرف اي ا
واحـد طـبـيــعـة مـهـمـتـه وغـرضـهـا . وكـأن
ـكـتبـة : يـوجد في سـؤاله الوحـيـد ألم ا
ـة اهـداها ـكـتـبـة نـسـخـة من تـوراة قـد ا
علم اليهودي يـوسف حبو عند تأسيس ا

كتبة العامة عام .1945 ا
ــكـتـبــة أن مـعـلــمـا كـان قـد فـتــذكـر أمـ ا
اسـتـعــار تـلك الـتــوراة ولم يـرجــعـهـا الى

كـتبـة  وح انتـهت مدة االسـتعارة  ا
ـقـدر لـلكـتـاب وهـو ثالثة ه الـثمن ا تـغـر
ـســتــعــيـر دنــانــيـر  دفــعــهــا من قــبل ا
ووصل الــقـبض مــحــفــوظـا في اضــابــيـر

كتبة. ذاتية ا
وظف الـقادم من بـغـداد : وتعـرفون قـال ا

علم. اين يسكن هذا ا
ــ نعم أنه ابن مـدينة وصـديق ويسكن في

محلة السراي .
اذا لم تستـعيدون الكتـاب منه بالقوة ــ و

او باحلسنى .?
كتبات العامة يقول  من ال يعيد ــ نظام ا
ـــقــدر  والــرجل الـــكــتــاب يــغـــرم ثــمــنه ا
اذا لم يـعـد بـالكـتـاب ولـكنه دفع النـعـرف 

. ثمنه وفي العادة يكون مضاعفا مرت
وظف : انت تـرتـكب خطـأ سـياسـيا قـال ا

وتاريخيا عنما تفرط في هكذا كتاب.
ـكــتـبـة : هـنـا في مــكـتـبـتـنـا ال قـال امـ ا
يوجد لـدينا تصنـيفا للـكتب النادرة  ولم
يـخـبـرنـا احـد بـأهـمـيـة هـذا الـكـتـاب ــكـنا
نحسـبه كتابـا دينا مـثل الكتب الـسماوية
االخرى ولـدينـا منـها نـسخـا عديـدة  ولو
اتى االمــر من بــغــداد بــضــرورة احلــفـاظ
ا اعرناها الحد على نسخة التوراة هذه 
ومن يريد ان يـطلع عليـها سيطـلع عليها

كتبة فقط. داخل ا
علم وظف : وهل تـعرف بيت هـذا ا قال ا

الذي استعار التوراة .
ــ نعم .

ـعـلم الـذي اخـبرهم انه ذهـبـوا الى بيت ا
اســـتـــمـــتع بــقـــراءة الـــتـــوراة لــولـــعه في
وانه اراد الــــتــــاريخ الــــعـــراقـي الـــقــــد 

مـــا احتــدث عـــنه هـــنــا كـــان الـــهــاجس
والـدافع لــكـتـابـة روايـة بـالـرغم من هـذا
الهاجـس لم  االشارة اليه ال من بـعيد
وال من قريب داخل الرواية (التوراة في
حدائق ميزوبوتاميا ) التي جتلس االن
ـطـبــعـة وتــنـتـظــر صـدورهـا خالل في ا
اسـابـيع  والـهـاجس عـبـارة عن حـكـاية
تتراوح بـ احلقيقـة واالفتراض والتي
ـة من الـتـوراة تـتـحـدث عن نـسـخـة قـد
ـكـتـبـة الـعـامـة في كـانـت مـوجـودة في ا
مــديــنــة الــنــاصــريـة (  360كم جــنــوب
بــغـداد ) ثم ذهــبت الى الــكـويت لــتـبـاع
هنـاك الى مـكتـبة العـاصمـة العـامة  ثم
عادت ثـانيـة الى النـاصريـة  ثم اختفت
الـى االبــد. واآلن وقـــد اجنـــزت روايــتي
ـفـقـودة  ــسـكـون بـهـاجـس الـتـوراة ا ا
اشـعــر ان الـروائـيــ يـســتـطــيـعـون ان
ينجزوا اعاملهم الرواية بفعل هواجس
مشجعة ولكن ليس بالضرورة ان تكون
هـــذه الـــهـــواجس داخل الـــنـص  وهــو
يشابه تماما بـعض احاسيس القصيدة
عـنـد الـشـاعـر حـ يـشـم عـطـرا ويـتـذكر
ـــرأة دون امــــرأة فــــيــــكــــتـب عن تــــلـك ا
االشارة الى ذلك الـعطـر. هم ال يشـيرون
ولكنهـم حتما يحـملون التـقدير والوفاء
ـنـظـور او احملـسـوس الى ذلك الـشيء ا
او الــواقـعي الــذي دفــعــهم لــيـنــســجـوا
تفـاصيل حكـاية طويـلة التي قـد ال يعلم
ناسبة التي القار تفاصيل اللحظة وا
صنـعت تلك احلكـاية. وروايـتي التوراة
في حـدائـق مـيـزوبـوتـامـيـا تـد بـالـوفا
الى ذلك الـكتـاب الذي احـزنتـني نهـايته
اجملــهـولـة  وحــتـمـا تـلـك الـتـوراة الـتي

ـعلم اليهـودي يوسف حبو من اهداها ا
ـكــتـبـة ابـنــاء مـديــنـة الــنـاصــريـة الـى ا
العامـة في بدء تأسـيسها مـا كان لها ان
تـــنـــتـــهي الى حـــيث مـــوجـــات الــســـلب
والـنــهب الـتي هي نــتـاج عـبث احلـروب
والقدر البـائس لشعب الرافـدين لتصبح
ا طعـما للنـار او التمـزيق او اكياسا ر
لــبــيع بــذور حــبــوب عــبـاد الــشــمس او
الذرة ( الـشامـية ). قـصة الـتوراة والتي
شغلت تـفكيـري ودونتهـا أول االمر على
شكل قصة قـصيرة والتي كـانت تتحدث
عن فقدان كتـاب ولكنه ليس كـتابا عاديا
ـا هــو حــكـايــة تــأريخ ابــتـدأ من اول إ
اخلــطــوات الــراجــلـة ألســرى اورشــلــيم
وهو يضعـون خطوات اقدامـهم احلافية
على اسفلت شوارع بابل ثم يستمر منذ
حلـظـة نـبـوخـذ نـصـر الـسـيـر الـتاريـخي
لــوجــود الــيــهــودي في الــعــراق وحــتى
هــاجس الــرغــبــة اجلــديــدة لــدى ابــنــاء
واحـفاد الـيـهود الـذين  تهـجـيرهم من
الـعـراق اثـنـاء تـأسـيس دولـة اسـرائيل 
وهؤالء يعيشون هاجس اولهم الرغبة
في اســتــعـادة امالك ابــائــهم واجـدادهم
الــتي  الــتــحـفـظ عـلــيــهــا او انــتــقـلت
مـلـكـيـتـهـا الى اخـرين واغـلـبـهـا خـانـات
وبــيــوت بــشــنـــاشــيل وبــعض االوقــاف
والـــهــاجـس الــثـــاني هـــو روحي حـــيث
لـلـيـهـود مـزارات سـمـاويـة مـهـمـة مـنـهـا
مــرقــد الـنــبي الــعــزيــر شــرق دجـلــة في
ميسان ب القرنة وقلعة صالح  ومرقد
الــنـبي الـكـفل الـقــريب من احلـلـة. كـتـاب
ـكـتـبة الـتـوراة الـذي كـان مـوجـودا في ا
الـعــامـة في مــديــنـة الــنـاصــريـة هي من

ذهبـت بي الى اخيـلـة اخرى الفـترض ان
نـسخـة اخـرى من تـلك التـوراة مـوجودة
تنبي في عند احد الناشرين في شارع ا
بـغداد  واعـتـرف ان احلكـايـت الـتوراة
ـكتبـة واالخرى الـتي هي عند التي في ا
الـنــاشـر الـبــغـدادي هـمــا افـتـراضــيـتـ
ولـكنـهـمـا تـتـعـقـبـان حـقـيـقـة واحـدة هو
مصير التراث اليهودي في العراق ومنه
ذلك االرشـيف الـضـخم الـذي  نقـله من
الـسـراديب الـرطـبـة حتت بـنـايـة مـديـرية
اخملـابــرات الــعــامـة في احلــاكــمــيـة الى
ــتــحــدة بــحـــجــة صــيــانــته الـــواليــات ا

وترميمه  
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ا حسن فـعلوا ألن هـذا االرشيف لو ور
بقي عـلى حاله الـبائسـة تلك بـ رطوبة
ــيـاه اجلـوفــيـة ألتـلف تــمـامـا شـرط ان ا
يعـاد الى العراق بـعد صـيانته وتـرميمه
.النه جــزء من الـتــراث الـوطـني لــلـعـراق
وفـــيه تـــدويـــنـــات ألدبـــيـــات تـــوراتـــيـــة
واصحـاحـات ووقائع وجـرودات لألغلب
انــشـطـة اجلـالـيـة الـيـهـوديـة في الـعـراق
عـلى االقل مـنذ الـعـهـد العـثـمـاني وحتى
عـام  .2003انــتــهت الـــروايــة وســتــرى
ـكـتـبــات وسـتـهـدى الـنـور عـلى رفــوف ا
مــجــانــا لــكل نــاقــد او مـثــقـف او مـهــتم
بالتـراث االدبي العـراق  وبالرغم من ان
الناشـر الذي اتفقت مـعه لطبـاعتها اخل
ألكـثر من مـرة بـوعود طـبعـهـا وتسـويفه
لألمــر فـأنـي سـأطــبــعـهــا عــلى حــسـابي
اخلاص وفاء لكتاب ثم كان في مكتبة
مدينتي ولم احظى بشرف قراته النه في
وقت اسـتعـارته وبـيعه في الـكـويت كنت
مـا زلت طـفال الال يـهـوى سـوى مـشـاهدة
االفالم الـهـنـديـة  الـتي احصـل علـى ثمن
بطاقة الدخول الى السينما (  40فلسا )
عـن طـريق بــيع اخلـبــز ابـو احلــلـيب في
ســوق اخلـبـازات في الــنـاصـريـة . واآلن
ـقدمـة التي اعـتقـادها وقـد انتـهت هذه ا
درسا في الكتـابة الروائية أو الـتحضير
لــهـا ال امــلك سـوى ان اضع بــ اجـفـان
الـقــار الــعــزيـز هــذا الــنص الــذي كـان
ســـبـــبـــا في كـــتــابـــة روايـــتي اجلـــديــدة
(الــتـوراة في حــدائق مـيــزوبـوتــامـيـا ) 
واكــــرر ان هـــــذا الــــنص ادنــــاه لـم تــــتم

االشارة اليه داخل الرواية:
نـسـخـة الــتـوراة في مـكـتـبــة الـنـاصـريـة

االحتـفاظ بـالتـوراة ودفع الغـرامة ما دام
الـقـانـون يــبـيح له ذلك . وانه قـبل اشـهـر
ســافـــر الى الــكـــويت واســتـــضــافه احــد
األصــدقــاء وكــانت نــســخــة الــتــوراة قــد
اخـذهـا مـعه يـقضي فـيـهـا مـلل الـطريق 
فانتبه الـصديق الكويـتي لها  وسأله ان
كـتبة الـعامة في كان يـريد بيـعهـا  فأن ا

مدينة الكويت العاصمة تشتريها .
ـعــلم وقـال :لــقـد قـريــتـهـا مـرات ضـحك ا
عــديـدة وســأبـيــعـهــا حــتى لـو بــخـمــسـة
دنانـير  ألني دفـعت غرامـة الكـتاب ثالثة

دنانير واريد ربحا دينارين .
كتبة العامة في اليوم الثاني ذهبـا الى ا
في مـديـنــة الـكـويـت وكـان امـيــنـهـا رجال
مصريا الذي سكنته الدهشة والعجب ما
ان عـرضــا عـلــيه الــكـتــاب الـتــوراة وقـال
بــارتـبـاك : هل هـذا الــكـتـاب مـسـروق من

كنيست يهودي في العراق ?
هـذه الـتوراة اسـتـعـرتـها ـعـلم : كال  رد ا
كـتبـة العـامة ولم اعـيده كـأي كتـاب من ا
وهذا اليهم ودفعت غرامته ثالثة دنانير 

ب اوراق الكتاب وصل الغرامة.
ــ واالن تريد ان تبيعه ?

ــ مـضـيـفي الكـويـتي وهـو اقـاربي اقـترح
علي ذلك ووافقت .
ــ وكم تريد ثمنه ?
ــ خمسة دنانير .

ولــكن ــ كـال ســنــعـــطــيـك مــئـــتي ديــنـــار 
كاتبة . نشتريه منك 

ـعـلم : لم اصـدق عـرضـا خـرافـيـا يـقـول ا
مـثل هـذا  وحـ عـدت  جـددت غـرفـتـ
وغـرفـة في بـيـتي وبـنـيـتــهـمـا من جـديـد 
الــضـــيــوف الــتي جتــلـــســان فــيــهــا االن
وما بقيَّ من واثاثـها من بركـات التـوراة 

بلغ اشترينا به نيشانا لعرس ولدي. ا
وظف الى بغداد بخفي حن  فلم عاد ا
ـقدوره مـحـاسـبة مـواطن اسـتـعار يـكن 
كــتــابــا ودفع غـــرامه عــدم اعــادته .وقــال
ـــكـــتــبـــة : لـــقـــد خـــســـرنـــا ارثــا ألمـــ ا

وطـــــــنيا.
2

بـعد غـزو الكـويت كـانت هذه الـتوراة من
ـكــتــبــة الــعـامــة في ضــمن مــقــتــنــيــات ا
العـاصمـة  وقد نـهبت من ضـمن ما نهب
من االرشــيف الــوطــني الــكــويــتي  وقــد
وقـعت تـلك الـتـوراة في يـد جـنـدي خريج

في احــدى الــويــة احلــرس اجلــمــهــوري
ويسكن حي سومر فـي الناصرية  الذي
انتـبه الى ان هـذا الكـتاب الـديني يـحمل
االقدم هو ختم مـكتبة الناصرية ختم 
والـثـاني خــتم مـديـنــة الـكـويت الـعـامــة 
الـعـامة . وألنه خـريج ومـثـقف فـانه اخذ
كتبة العامة في الناصرية التوراة الى ا
ـوظـفـات رفـضت اسـتالمه لـكن احــدى ا
لـشعـورها ان هـذا قـد يسـبب لهـا وألم

كتبة اشكاالت السؤال واجلواب. ا
اجلـــنــدي اخـــذ الـــكــتـــاب الى مـــدرســته
الــثـانــويــة الـتي انــهى مــنــهـا الــسـادس
واعـــطى الــكــتـــاب الى مــديــر الــعـــلــمي 
ـديـر بدوره ـكـتـبهـا  وا ـدرسـة اهداء  ا
اعــطــاه الـى مـدرس الــتــاريـخ الـذي دون
ـكـتـبة حـتى ان يـقـلبه نـضـده بـ كتب ا

الصغيرة.
بعد احداث انـتفاضة . 1991وانسحاب
الـــعــــراق من الـــكـــويـت تـــعـــرضت هـــذه
الــثــانــويــة الى عــمــلــيــات نــهب وضــاع
الـكـتـاب الثـمـ أمـا حـرقا او تـمـزيـقا او
باعوا بأوراقه بـذور عباد الشمس ( حَبْ

أكراد ).
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 قراءة في ديوان عبد اجلبار اجلبوري

بـيـئة عـدت عـلى أنـهـا مرجـعـا لـكل األديان
والـثـقـافـات كـمـا شـكـلت بـعـمـق تـاريـخـها
مـهـدا لـكل احلـضـارات االنـسـانـية وبـذلك
ة التي سعت الى جنده قد مرغ أنف العو
صــدام احلـضـارات ونــقـد األديــان والـغـاء

التاريخ والهوية وحتى كرامة اإلنسان.
»UOG « Ødšü« lłË 

تشير قـصائد اجلبـوري نصيا الى الى أن
ا مـستـمداً احلبـيب لـيس غائـباً فـقط وا
بـغـيـابه تاركـاً أنـاه تـسـمر وحـدهـا وتـقلب
صفحات الـليل وتعد جنـومه جنمة جنمة:
"أهـتف للـيل تعـال مـعي الى سريـر نومـها
نـــفـــلي صـــبـــاحـــاتـــهـــا ونـــوقظ أحـــجــار
... وأركض خلف جنـمتها التائهة صمتها
... وهــا أنـا أقــلب الــلـيل فـي عـمق الــلــيل
صــفـحــة صــفــحــة وأعــد جنــومه جنــمـة
ا يثـير فـيه هذا اآلخر جنمة." (ص  (15
كابـدة في وجع الغياب/ من وجع الذات ا

وجع القلب:
... وكـيف ترحل "أنظـري كيف يـلوب قـلبي

طل..." ذاكرتي نحو سواحل وجهك ا
"قـلبي الـذي شـاب رأسه... ابـيضت عـيـناه
من الـبـكـا..." ص  ?106ثم يـنـتـقل الـوجع
... يـنخر الى اجلسـد ككل: "أتـعبـني هواك
جـسدي الـنـحيل..." ثـم يتـطـور الوجع الى
نـبوءة بـنهـاية حـتـميـة نتـيجـة هذا احلب:

"ال تــكـسـر زجـاج الــوقت فـيـنــفـرط عـقـد
لكة" النجوم على صدر ا

"كـــيف لي أن أخــيط لـك الــظالم عــبــاءة
وأستر عري الكالم"

فردات الـشعرية يسـتهل الشاعر بهذه ا
عـبــد اجلـبـار اجلـبــوري ديـوانه األخـيـر
الـصـادر عن دار نـون لـلطـبـاعـة والـنـشر
والــتـوزيـع في مــحـافــظــة نــيــنــوى عـام
 .2018وقــد جـرى حــفل تـوقــيع ديـوانه
في ملـتـقى الكـتاب بـتاريخ 28/6/2018
وقـــدمه الـــشـــاعـــر والـــروائـي األســـتــاذ
الدكتور جنـمان ياس الـذي أشاد بلغة
الشاعر وشفافيته وتميزه ثم عرج على
مـهـاجـمـة الـنـقـاد  –وأولـهم أنـا طـبـعـاً-
قولـة انطوان تـشيخوف بعد أن اعـتد 
"أن الـنـقاد كـشـعـرة في ذيل احلـصان..."
والـتي جـاءت بـعد أن جتـاهـلـوا الـصور
الـفـنـية فـي أدب تشـيـخـوف  فـقـد سعى
الــنـقــاد الى خـنــدقـة أعــمـاله فـي خـنـدق
ــيـاً نـهض واحــد بـاعــتـبـاره شــاعـراً أ
بـاألدب واإلنــسـان عـلى نـحــو مـا يـقـوله
الفيـلسوف الـفرنسي جـون جاك روسّو
حيث قـال: "إنّ القلب ذاتـه يخفق في كلّ
الصدور اإلنسانية". طبعا هذه الصورة
النمـطية التي وُضع فـيها تشـيخوف قد
حـــــــدّت مـن وهج اشـــــــعـــــــاعه كـــــــأديب
بـالــســلـيــقــة وهــذا مـا دفــعه ألن يــقـول
كـلـمـته. يـحـتـوي الـديـوان عـلـى ثـمـانـية
عشـر قصيـدة نثريـة طويـلة مقـسمة الى
عـنـاوين فـرعـية كل واحـدة مـنـهـا تـشكل
قـــصــيـــدة قــائـــمـــة بــحـــد ذاتــهـــا. اتــبع
اجلبـوري طـريقـة لم تكن مـألوفـة سابـقا
ـتــعـارف عــلـيه هي في تـنــضـيــدهـا فــا
الطريقة العمودية في ترتيب اجلملة أو
الـعبـارة في تـشكـيل الـقـصيـدة الـنثـرية
بــيـنــمـا اتــبع اجلـبــوري الـشــكل أألفـقي
ـا لـطول قـصـائـده وزحـمة مـفـرداتـها ر
الشعـرية وتعابـيرها اجملازيـة وبالغتها

اللفظية.
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دائـــمـــا جنـــد الـــشـــاعـــر عـــبـــد اجلـــبــار
اجلبوري يـختار عنـاوين طويلـة نحوياً

ومباشرة داللياً لـدواوينه فقد سبق هذا
الـديــوان كل من "رحـيل امــرأة الـلـوتس"
و"البحـر ليس اسمي" و"طـواس ليست
لـلـحالج" و"تـلـوح لي بـشـالـهـا األبيض"
ولـعل أطـولـهـا الـديـوان الـذي بـ يـديـنـا
"أُحـبك عـلى سـنـة احلب ورسولـه" والتي
ـنـصوب وردت الـكـلمـة األولى بـصـيغـة ا
وال أعــــلم هـل هـــو خــــطـــأ مــــطــــبـــعي أم
ـفــردة "أُحـبك" حتـتـمل مـقــصـود ولـكن ا
; أي في عالمــــتي الــــنـــصب الـــوجــــهــــ
والـكـسـر فـاألولى يـصـنـفـهـا الـنـحـويـون
عـــلى أنــهـــا تـــخــاطب اآلخـــر/ احلـــبــيب
ـذكر سـواء كـان هذا احلـبيب/ بـصيـغة ا
الوطن أم األنـثى وفي الصـيغـة الثـانية
"أُحـبكِ" تـشـير الى كـلـيـهمـا أيـضـاً األمة/
احلــبـيــبـة الــغـائــبـة الــعـنــيـدة الــبـعــيـدة
ستبدة بـغيابها وفراقـها وهناك تكرار ا
غـيــر مــحـبــذ في جـمــلــة الـعــنـوان لــفـعل
احلـب ولـو قــال الــشـاعــر "أعــشـقـك عـلى
ســنــة احلب" أو "أهـــفــو بك عـــلى ســنــة
احلب" لكـان أفـضل من إسنـاد الـفعل الى
ـصـدر نفـسه. ولـكن اذا كـان هـذا الرأي ا
ضـــده داللــيـــاً فـــهـــنــاك آراء تـــقف مـــعه
تداولـياً فـالعـنوان  –برأي عـلمـاء اللـغة
احملدث  –ال يـلـتـزم بـقـاعـدة نـحـويـة أو
فرداتي دالليـة كمـا ال يلتـزم بالـترتـيب ا
للعبارة أو اجلمـلة كما ال يراعي احلذف
والـتكـرار أي أن الـعنـوان ال دين له. كـما
عنى في وهناك حقيـقة نقدية تـفيد بأن ا
قـلب الــشــاعـر وله احلــريــة فـيــمـا يــقـول
ويـكـتب كـمـا لـلـنـاقـد احلـريـة فـيـمـا يـقرأ
ويــحـلل ولـيس هـنـاك أواصــر تـقـاطـعـيـة
بــيـنـهـمـا. يـتــخـذ اجلـبـوري من االنـزيـاح
ـــفــرداتي الـــلــفـــظي آلـــيــة لالشـــتـــغــال ا
صـاحبات لـغويـة مجتـرحة شـعرياً من
خـالل جــمل وعـــبــارات وحــتـى مــفــردات
فـترض شعـرية تـأتي باسـلوب احلـوار ا
أحـــيـــانــاً بـــ األنـــا/ الــذات الـــشـــاعــرة
واآلخــر/ احلــبــيب الـــغــائب: "قــالت خــذ
رشـفـة من فــمي وأمـررهـا عـلى شـفـتـيك
ستـأخـذك النـشوى الى جـلجـلة الـعذاب".
(ص (9واحيانـا يوردها بـضميـر الغائب

ــدة عــلى - الــعــاقل/ هـي: "أبــصــرهـــا 
ســريـــر روحـي وهي تـــبــصـــرني أقـــلب
طـرفـي فال أرى غـيـر صـورتــهـا مـعـلـقـة
عـلى غـصـن قـلـبي وشـفـاهي يـابـسـة من
..." (ص  .(11واحـيـانــا بـضـمـيـر الـظـمـأ
فرد/ أنت: "تعال أيها البعيد اخملاطب ا
أعـــد لـي بـــهـــجـــة احلـــرف الــــذابل عـــلى
شـفــتـيــهـا وأعـد لــسـمــائه جنـمــة ضـلت
الطـريق الى قـلبي.... تـعـال تعـال وافتح
"... طر ـدى وأروي لها حكـاية ا نوافذ ا
ــشــاعــر الى (ص  ?(14وهــنـــا وصــلت ا
ذروتــهــا فــلم يــر بـــد من اجلــلــوس عــلى
كـرسي االعـتـراف: "أعـترف لـكِ أن أيامي
كـلـهـا جتـثـو عـلى ركـبــتـيـهـا لـتـقـبل كف
نهارك" ولـكن أي نهار هذا الـذي يقصده
الــشــاعــر? "احملــمل بــالــشــوق وأزاهــيــر
فردة القبل" هنا تدوير ضمني محذوف 
الــنــهــار قــصــد مــنه الــشــاعــر اســتـدراك
ـشهد األول. ثم احلدث الثـاني بتفـسير ا
ا لم يجدِ االعتراف كان ال بد من البوح
بـهــا لـلـمـأل بـغــرض الـتـعــبـيــر عن حـجم
ــعــانــاة واألسى لــلــذات الــشــاعــرة من ا
جـــهــة ولـــلـــتــخـــفــيـف من حــدة الـــتــأزم
ـنـسـربة بـداخـلـهـا عبـر تـقـنيـة الـتـفريغ ا
الــنـفـسي فــالـبـوح لـديه قــد أصـبح فـعالً
الزمـاً ال مـفــر مـنه وال يـحـتـمل الـسـكـوت
عـنـه بـعــد وصــوله درجــة الــنــزيف حــبـاً
وأسى من أجل اآلخـر/ احلــبـيب الـغـائب

ستبد بغيابه: ا
فجاءت عـباراته بضمـير اخملاطب/ أنتم:
"أنـا ال أبـوح اآلن لــكم أنـا أنـزف أمـامـكم

حباً وأسى جميالً...". ص.14
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سـعى اجلـبـوري في قـصـيـدته "أوقـفـتـني
عند بوابـة البحر" الى تـشكيل فـسيفساء
لونـية يـستـمدهـا من محـيطه االيـكلوجي
لـــيــــعـــبــــر عن وحـــدة احلـب في األديـــان
الــســمــاويــة الــثالث بــدأهــا بــالــتــرتــيب
التعاقبي حسب ظـهورها التاريخي على
سـطح األرض وهـنــا تـداخل الـتـاريخ في
الـشـعــر وشـاعـرنـا مـؤرخ ولـديه شـهـادة
عـليـا في الـتاريخ لـذلك لم تـغب عـنه هذه
الـطـريقـة في الـتـرتيب األبـجـدي لـفلـسـفة
احلـب في األديـــان فـــتـــراه: "وقـــالت لي
رتـب لي أيــامي واجـــعل الــســـبت قــمــراً
يبكي على حائط مـبكاه.... وامسك األحد
من ضــوء صـلــيــبه وعــلـقه عــلى حــلــمـة
.... وإقــرأ له مـزامـيـر الــنـجـمـة الــبـعـيـدة
داوود أو رتل له اجملــد لــله فـي الـعــلى
ــســر والــسالم ثم أوقظ وعــلى األرض ا
... والـــثالثـــاء يــرمق االثــنـــ من نـــومه
ـسـاء ويـسـجـد لـقـبـلـة الـسـماء..." (ص ا
ــاء مـسـاء  ?(12وتــراه قـد عـمــدهـا في ا
األحد ليـكتمل الـتشكيـل اللوني لديه في

... أنــا قــمــرك "أعــتــرف أن حـــبَّكِ قــاتــلـي
ـسـألـة بـإخـتـصار الـقـتـيل..." ثم تـنـهي ا
الزمن وحـصول الطـوفان الكـلي/ اليأس:
"... وال ســواكِ امـــرأة تـــخــتـــصـــر أيــامي
احلــزيــنـة كــشــالـك األسـود وتــمــسـك يـد
الــــــظالم فـي بــــــاحــــــة األسـى ويــــــبــــــدأ

الطوفان...". ص .107
وصف اآلخر/ احلبيب

يـعمـد الشـاعر الى تـقنـية انـتقـال الشـفرة
ؤنث (أنتِ) اللغوية ب ظمير اخملاطب ا
وبـ ظــمــيــر الـغــائب (هي) فـي عـمــلــيـة

وصف اآلخر/ احلبيب:
... "ال لستِ أنتِ من يطفئ حرائق احلرف
... وحدكِ في هذا الكون أنتِ من يشعلهـا
إمـــرأة والــــبـــاقـي نـــســـاء" ص  ?19وفي
عملـية اإلنتـقال الى ضمـير الغـائب يشير
اجلـبوري فـي قصـائـده الى عـملـيـة حوار
افـــتــراضـي وكـــأنه يـــجــيـب عــلـى ســؤال

تلقي في حوار ضمني بالشكل اآلتي: ا
من هي التي تكتب لها كل هذه القصائد?

هي حبيبتي.
من هي?

"هي الوحـيـدة التي تـقرأ شـعري وتـكتب
قصـائـدي وتمـشط شعـر أيامي وتـغسل
بــضـوء شــفـاهـهــا جـســد هـمـومي..." ص
"...  ?19كمـا "أنهـا خُلِـقت من ضلع قـلبي
ص  .20ونـظــراً جلــمــالــهـا الــفــاره فــهـو

مستعد حتى للموت فداء لها:
"أموت  –فدوة  –لـتـلك الـقـامـة الـفـارهـة
ـنـسـدل والـشـفـاه اجملـنـونـة... والـشـعـر ا
عــــلـى كــــتف الــــظالم..." ص ?30وهــــنــــا
يستخـدم الشاعر مـفردة عامية ويـقحمها
في ســيـاق احلـال ويــحـالـفه الــنـجـاح في
فردات تولـيفـها سيـاقيـاً بخالف بـعض ا
الـتي اقحـمـها الـشاعـر في قـصائـد أخرى

ا لم يكن موفقاً بها. ولكنه ر
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تــشـيـر تـقـنـيـة الـتـنـاصُّ الى عـمـلـيـة ربط
ألـنص بـنص سـابق قـد يـسـتـعـمـل جزءًا
من ذلك الـنص الـسـابق وقـد يـشـيـر إلـيه
مــبـاشـرة أو قـد يــلـمح له ويـعــد وسـيـلـة
إلثـــراء الــنص بـــفـــتــحه عـــلى نـــصــوص
أخـرى. ويرد الـتـنـاص في أغـلب احلاالت
بـشـكل عـفـوي نتـيـجـة اخلـزين الـتـراكمي
ــتـعــددة لـلــكـاتب أو بــشـكل لـلــقـراءات ا
مـتـعـمـد لـنـصـوص أخـرى قـريـبة مـنه أو
مـتأثـر بـهـا. وقد ورد الـتـنـاص في ديوان
الشاعر عبد اجلبار اجلبوري في قصيدة
(لـيت الفـتى حجـر.. يـا ليـتني حـجر) ص
 43-42بــشـكـل مـتــعـمــد يـتــضح هـذا من
خـالل األقـــواس احملـــيـــطــــة بـــالـــعـــبـــارة

تناصة. يقول في قصيدته: ا
"أدس في جــيب الــظالم نـشــيـد احلــجـر
وأقول لـلـغيث ال تـنتـظر أبـحرت مـراكبي

... تـصـيح الـى ضـفـاف مــغـلـولــة الـيـديـن
لـلريح تـعـال وتسـرج عـلى صهـوة الـغيم
ـطـر (يـا لـيت الـفـتى حـجـر.. يـا لـيـتـني ا
حجر) أنا صريع الشفاه أنتظر السماح
من يدهـا وأحتمي بـظل قبلـةٍ علَّ الرياح
... لــيت الــفــتى قــمـر كي تـمــسك الــقــمـر
يــضــيئ لــهـا ســهــوال ال تـرى وجــبـاال ال
تـطـال وعـشبـة تـخـضوضـر عـلى شـفـتيه

"... وحده
وقــد اقـتــبس الــعـنـوان مـن مـ قــصـيـدة
لـلـشـاعــرة الـدكـتــورة بـشـرى الــبـسـتـاني
بـــعــنـــوان "مــوســـيــقى عـــراقــيـــة" والــتي
اسـتـلهـمت بـدورهـا الـعنـوان من قـصـيدة
حملـــمــود درويش بـــعـــنــوان "مـــوســـيــقى

عربية" تقول البستاني في قصيدتها:
ليت الفتى حجر
يا ليتني حجر

التمُّ ح شظايا الدهر تنهمر
التمُّ ح تلوح األرضُ

ساقية شوهاء
ينشج في أطرافها الشجر   

(مكابدات الشجر: بغداد/ 2002ص 47
قطع من وقد اسـتعارت الـبسـتاني هـذا ا
بـيت لـلــشـاعــر الـعـربـي الـقـد تــمـيم بن

مقبل:
مـا أطــيبَ الــعــيشَ لـو أن الــفــتى حــجـر 
      تنبو احلوادثُ عنهُ وَهْوَ ملمومُ

اذا تميم بن مقبل? ولكن 
تزوج ابن مـقبل زوجة أبـيه الدهـماء أيام
اجلـاهلـيـة فـجاء اإلسالم وفـرق بـينـهـما
وقـد تعـلق تـميم بـالـدهمـاء وبـكى فراقـها

ا قاله فيها: شعراً و
أنــاظــر  الــوصـل  أم  غــاد   فــمــصــروم  

أم  كل  دينك  من  دهماء   مغروم
أم مــا تـــذكــر  من  دهـــمــاء  إذ  طـــلــعت  

قاد جندي  مريع  وقد  شاب   ا
هل عـــاشق نــال مـن  دهــمـــاء  حـــاجــته  

في  اجلاهلية  قبل  الدين   مرحوم
إن يــنــقص الـدهــر مــني فـالــفــتى غـرض 

 للدهر  من   عوده   واف   ومثلوم
وإن  يـــكـن  ذاك  مـــقــــدارا  أصــــبت   به 

 فسيرة    الدهر    تعويج    وتقو
مـا أطــيب الــعــيش لـو أن الــفــتى  حــجـر
  تنبو  احلوادث  عنه  وهو   ملموم

واألداة (لو) هـنا تشـير الى أمـنية راودت
ابـن مـقــبل بـعــد أن شـعــر بـاالغــتـراب من
الوضع االجتماعي الـذي أصبح فيه فقد
عرف عـنه احلنـ الى مجـتمـع اجلاهـلية
والى زوجته الدهمـاء التي احبـها كثيراً
فـــــــأمــــــسـى يــــــعــــــانـي مـن االغــــــتــــــراب
السـيـسيـلوجي ثـنائي الـقطب; األول فـقد
احلـبيـبة الـقريـبـة اللـطيـفة والـثاني فـقد
الــتــوازن االيــكــولــوجي الــذي نــشــأ فــيه
واعتاد عـليه مدة طويـلة من الزمن وبدى

كـمن هـو مـغـلـوب عـلى أمـره. ولـكن مـا
الــذي تـفــقــده بــشــرى الــبـســتــاني في
تناصة "موسيقى عراقية" قصيدتها ا
ومـا الذي فـقـده اجلبـوري لـينـشـد ليت

التمني?
لـقد فـقدت الـشاعـرة وطنـها وتـاريخـها
وأرضها وصيـرورتها االيكلـوجية بعد
االحـتالل األمـريكي لـلـعـراق ومـا رافقه
مـن ويالت جــــــرت عــــــلى اجملــــــتــــــمع
فـأصـبــحت نـزعـة الـتـمـني هي الـنـزعـة
الوحـيدة الـناتـئة الـتي تعـبر عـن حالة
االغـتـراب الـسـيـسـيـوبـولـتـيـكي لـلـذات
ــجـمــوعـة من الــشـاعــرة عـبــرت عـنه 
الــقــصـائــد في ديــوانــيــهــا "مــكــابـدات
الشجر" و"اندلـسيات جلروح العراق"
والـــتي كـــانـت تـــعــبـــر عـن مـــكـــابــدات
وجروح بـشرى البـستـاني نفسـها أما
اجلـبوري فـهو اآلخـر مكـلـوم بحـبيـبته
الــتي تــمــثل صــيـرورته والــصــيـرورة
تتثمل في وطنه الضائع فاحلبيبة هي
األُمــةُ وهـي والـوطـن وهي الــكــيــنــونـة
الــتي حتـيــا بـهــا أألنـا داخل الــتـكـوين

االيكلوجي للمجتمع ككل.
فـقد كـتب جـمـيع قـصائـده في الـديوان
الذي بـ أيديـنا وغـيره من الـدواوي
األخــرى خــارج أرض الــوطن بــعـد أن
غادر عائلته ومسكنه ورفاق صباه في
رحلة كـانت محفوفـة باخملاطر لـينتهي
ـهــجـر لـيس له ــطـاف في أرض ا به ا
رفــيق اال الـشـعــر والـقـرطــاس والـقـلم.
ـهــجـر تـزودنـا ولـكـن اذا كـانت ارض ا
بـشــعـر عــذب وكـلــمـات شــفـافــة وبـوح
وتعلق باحلـبيب/ الوطن فدعـنا يوميا

نغترب فالقول ما قاله أبو تمام:
ولمْ تعـطني األيـامُ نوماً مـسكـناً ... أَلَذُّ

بهِ إالَّ بنَوْمٍ مُشَرَّدِ
ـرءِ في احلي مـخـلقُ ... وطـولُ مـقــامِ ا

لديباجتيهِ فاغتربَ تتجددِ
ة ً... ـمسَ زيـدتْ مَــحَــبـَّ فــإني رأيْتُ الــشـَّ
إلى النَّاس أَن ليْسَتْ عليهمْ بِسرْمَدِ
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خالصة الـكالم ال بد أن نـشيـر هنا الى
أن اجلـبــوري قـد شـكل لــنـا في ديـوانه
الـذي بــ أيــديـنــا لـوحــة بــانـورامــيـة
ــفــردات لــلــحب/ الــغـــيــاب حــبــلى بــا
والعبارات الشفافة والرومانسية تثير
مكـامن النـفس جتاه فـعل احلب أفضل
شـعــور حـمـله االنـســان لـيـقف به عـلى
الــنـقــيض من فــعل احلـرب أســوأ فـعل
نتج عن عبث هذا اإلنـسان بذاته. لذلك
شـاعر فـقد عـمد الـشـاعر الى الـرقي بـا
اإلنسانـية ليـضعهـا في مواقع مـتقدمة
ــعــرفـة فـي ســجل الــثـقــافــة واألدب وا

اإلنسانية
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وصل ا

غالف الديوان

غالف الرواية


