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اذا كــانت مـعــركـة الـيــرمـوك عـام 636م تـسـجـل اول لـقـاء بـ الـشــرق الـعـربي والـغـرب
ستزيـات العسـكرية والسـياسيـة فان االثار الثـقافية ا ترك اثـارا" مهمة عـلى ا االوربي 
في مـعنـاهـا الـواسع الـتي بـدات تصـدر عن هـذه الـقـوة اجلديـدة الـتي طـلـعت من الـشرق
بشـكل مـبـاغت لم يـكن من الـيـسـر حتـديـد مـداها وال ابـعـادهـا النـهـا راحت تـضـرب على
ا كانت اجلملة االثيرة في كتب النحو االتينية من الشرق النور وهي مستـويات شتى ور
اجلملـة االكثر ورودا" على امتداد العصور الوسطى في اوربا اكثر من شاهد نحو تمكن
ـتـعـلـم فـي اوربا واغـلـبـهم من االكـلـيـروس والـنـبالء وهي بـالـتالي دالالتـهـا في نـفـوس ا
دين ان يعترف به علنا" بل يسعى جهده ان يتهرب اعتراف ضـمني بدين ال يسهل على ا
من مواجـتهه واجـدا" في احلروب الـصليـبية  1291-1096نـوعا" من الرد عـلى اجلهاد
كتبات العربية علـى يد ( خيمييث ) يوم سقوط غرناطة عام 1492 وملتـمسا" في حرق ا
م نـوعـا" من اتالف الوصـوالت الـتي تـسـجل مقـدار تـلك الـديون فـتـجـعل من اشق االمور
مـتد بـ سقـوط غرنـاطة واخـر عهد عـاصر ان يـسيـر في طريق الـشوك ا عـلى البـاحث ا
العالم الـعربي بحلكت الـليل العثـماني الطويل اذا كانـت مهمة البـاعث اقل صعوبة ان هو
امون ومدارس تابع اثار الـعرب في مسـاجالت الفلـسفة والـعلوم من بالطـات الرشيـد وا
بـغداد الى قـصـور مـلوك اوربـا وامـراءهـا ومدارسـهم فـان الـبـحث في االثار الـتي تـركـها
العرب في بـدايات الشعر االوربي قد يبدوا ضربا" من احلماقة كمن يالحق اطياف النور
في منشـور زجاجي ويـحاول ارجـاعهـا الى افقـها االولى وصـفة احلـماقة هي الـتي كانت
في اذهان البـاحث االورب قبل قرن مـن الزمان كانوا يصفـون بها ومن يحاول ان يرى
تالويـن الشـعر االوربي الـتي بـدأت في اواخر الـقـرن احلادي عـشر وانـتـعشت في الـقرن
الثاني عـشر كانهـا انتشرت من نـقطة ضوء اسقـطها في جـنوب فرنسا قـوم غرباء الوجه
واليد والـلسان كـانت دافع الى اطالق صفة احلـماقة ان وسـائل االتصال والـتفاهم كانت
كـمـا يـر اوالئك الـبــاحـثـون شـبـة مـسـتـحـيـلـه فـقط دخل جـزيـرة ايـبـريـا عـام 711م قـوم
يـخـتـلـفـون عن اوربـا لـغـة وديـنـا" وسـحـنه فـلم يـجـد ورثـة رومـا في الـقـرن الـثـامن اسـمـا"
ة على االقـوام غير الرومانية عبر يطلقـونه على هوالء الوافدين غير ما اطـلقته روما القد
تـحضرين ـتوسط الـبربـر فهم اليـتكـلمـون لغـة روما بل يـبربرون وهـم اقل من الرومـان ا ا
شأنا" فـهم برابره ولكن هوالء البـرابره كانوا قد اعتـنقوا دينا" جديـدا" ينافس ديانة روما
دينا" وسـيلته في الـتفاهم لغـة واحدة ضمت حتت جـناحيهـا اقواما" شـتى فوحدتهم والن
الـدين اجلديـد اليـرى فضـال" لعـربي عـلى اعجـمي البـالـتقـو فـقط ذابت بـالتـدريج جـميع
ولد او اللون وانـتضمت حتت راية العروبة واالسالم اقوام لم الفوارق بـسبب العرق او ا
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وهـكـذا فـقط دخل االنـدلس الـوف قـلـيـله من الـعـرب الى جـانبـهـا الـوف كـثـيـره من الـبـربر
ولـكـنـهم دخلـوا بـاسم االسالم ورغم ان قـائـدهم طارق ابـن زياد كـان بـربـريا" في االصل
فـانه كـان مسـلـمـا" يـنظم الـشـعـر بـالعـربـيـة وقـد تكـون االبـيـات الـثالثـة التي يـنـسـبـها ابن
خلـدون الى طارق ابن زيـاد موضع شك الـبـاحثـ العـرب واالورب السـباب شـتى ولكن
الذي الشك فـيه ان عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة العربية في االندلس كان شاعرا"
ؤرخـون اكـثـر من ابـيـات ثـالثة فـيـهـا الـنـفس االمـوي في احلـنـيـ الى بـحق يـروى عـنـه ا
ارض النخـيل وقد تبدت له وسط الرصافـة نخله ذكرته وحدتها بـوحدته بعيدا" عن النخل
واالهل وغـير عـبـد الـرحمـن الداخل كـثـيـرا" من االمـراء العـرب الـشـعـراء ومحـبي الـشـعر
ورعــاته وهل كـان الــشــعـر اال ديــوان الـعــرب طــيـلــة ثـمــانــيـة قــرون من الــوجـود الــعـربي
االسالمي في اجلـزيرة االبـيريـة من سنة 711الى 1492م قـدم الفكـر الوافد كـثيرا" في
ا كـان جديـرا" على مـجاالت الـعلـوم والفـلسـفة والـعمـران والصـناعـة واسالـيب العـيش 
ـتصلة بهم تـشهر على ذلك الوف الـكلمات العـربية التي دخلت القوط واالقوام الـالتينية ا
سمـيات ال اسـماء لهـا في الغـرب االوربي بدأ من الـكابل اي احلبل في اللغـات االوربيـة 
السفيـنة وانتهـاء" بالقانـون البن سيناء ومـا بينهـما ازاء هذه العوالـم اجلديدة التي دجلت
اوربا من طرفـها االدنى وما الذي استـطاع الشعر الـعربي ان يقدمة الى اوربـا طيلة هذه
ـعـرفة في اوربـا حـتى عـصـر الـنهـظـة كـانت الـلـغة ـعلـوم ان لـغـة ا الـقـون الثـمـانـيـة ومن ا
ـقـدسـة وكـان رجـال الدين هم االتـيـنـية لـغـة الـكـنيـسـة في تـلك االمـبـراطوريـة الـرومـانـية ا
ن يحـسم القراءة ولكـتابة ويـستطيع اقـتناء الكـتب وكان االدب يصدر ـعرفة  اصحاب ا
عن االناجيل واعـمال الرسل وسير االباء الكـنسي وكان الشعـر يعني شئ عظيم ويعني
ـفـهـوم ـا اليـتـنــافى مع ا قــيـد ومـا نـقـل الـكـتـاب االتــيـنـ عن حـظــارة االغـريق وادبـهــا 
الكاثـوليتي للحـياة ولكن هذا كـله لن يكن في متنـاول الشعب خارج احلـدود التي ضربها
االكليروس والـنبالء في مجتمع االقطاع كانت للشعب اغانـية كذلك بلهجات محلية قوبلت
في عـصـر الـنـهـظـة فـصـارت لـغــات قـومـيـة وكـان دانـتي شـاعـر ايـطـالـيـا االكـبـر -1265
1321م اول من اعـطى العـامـيـة وزنا" ادبـيـا" في كـتابـة الـذي لم يـكتـمل فـصـاح العـامـية
ولـكـنه كـتب ذلك بـاالتيـنـيـة ويجب ان يـغـيب عن الـبـال ان كلـمـة الـعامـيـة بـاصلـهـا االتـيني
نظم بتذلة وازاء فصاحة االتينية وقـدسيتها ح يقع الشعر االوربي ا وااليطالي كـذلك ا
باللهـجات او اللغات مثل الرومانس في اجلزيرة االيبيربة والبروفنسال في جنوب فرنسا
ة شـمل نهر اللور والـنومادية في اقليم ب نهر الـلور وجبال البـيرانيس والفرنسـية القد
نومـاردي وبـريتـاني والـغالـيسـيـة في البـرتـغال واجلـرمـانيـة شـرق جبـال االلب والـلهـجات
ة نتشـرة ب شمال ايـطاليا حـتى جزيرة صقـليا فضال" عن االنـكليزيـة القد االيطاليـا ا
والكلثـية لقد كانت هـناك دور شك قصائد واغـاني بهذه اللـغات جميعا" والـقول بغير ذلك
رجح ان هذه يخالف ابـسط ما نـعرفة عن الـطبـيعة الـبشـرية في كل زمان ومـكان ولـكن ا
الـقـصـائد واالغـاني كـانت في الـغـالب شـفـويـة غيـر مـكـتـوبـة وانهـا لم تـنل شـرف الـكـتـابة
والـتدوين لـتاخذ مـكانهـا الى جانب مـا كتب بالـغة االتيـنيـة عند دراسـة تاثيـر ادب لغة في
ـاذج من ادب ـنـطــقـيـة االولى في الــبـحث الـنــظـر في  ادب لـغـة اخــرى تـكـون اخلــطـوة ا
اللغـت في فترة واحدة او في فترة تسبق الواحدة فـيها االخرى بقليل فاذا وجد الباحث
ب هذه وتـلك يجب ان يكون الـتشابـة من الوضوح الى درجة تـستدعي االنتـباه عند ذلك
ـشـروع النـظـر في تـاريخ تـطـور هـذه االدب وذاك االدب عـلى ان ال يغـيب عن يـكـون من ا
البال مـا كان عليه وضع اجملتـمع هنا وهنـاك وما كان من امر العالئق هـنا وهناك ويجب
ـؤرخون والى وثـائق مـكتـوبة ان يسـتـند الـبـحث في جمـيع مـراحلـة الى اسـانيـد عـرفهـا ا
ونصوص معـروفة هنا وهناك ثم يصار الى مقارنة هذه بتلك فـيظهر مدى للتاثير والتاثير
وتكون الـنتائج حاسمة بقر مـا تكون تلك التواريخ والوثائق والـنصوص حاسمة ان معنى
تـابعـة االثار الـعـربيـة التي تـركـها الـشعـر االندلـسي مـنذ ان بـدأ يتـخذ في هذه الـبـحث 
ـشرق اي مـنـذ اواخـر الـقـرن الـتاسع طـابـعـا" انـدلـسيـا" تـطـور عن الـشـعـر الـعربـي في ا
ـؤشح في االنـدلس والـذي ارى انه حـلـقة من حـلـقـات تـطور ـيالدي وهـو تـاريخ ظهـور ا ا
ـيالدي لـقـد تـطـور الـزجل عن الـشـعـر الـعـربي في بـغـداد الـعـبـاسـيـة في الـقـرن الـثـامن ا
وشح معـنى ومبنى وازدهرت فنون الشعر والـغناء في االندلس في عهد ملوك الطوائف ا
في الـقـرنـيـ احلـادي عـشـر والـثانـي عشـر وهي الـفـتـرة الـتي ظـهـر فـيـها ابـن حزم وابن
زيـدون ابن قـزمان في هـذه الـفتـرة لم يـكن الشـعـر االوربي قد خـرج عن احلـدود االتـينـية
ـعروفة لـدى البـاحثـ ما يـشير الى ان الـشعـر الالتيـني قد عرف ولـيس في النـصوص ا
الـقافـيـة رغم انه  عـرف نوعـا" من الـسـجع وليـس في تلك الـنـصـوص ما يـخـرج عن طوق
وضـوعات الدنـيوية كـاحلب واحلن الـى الصحـبة وحياة وضوعـات الكنسـية فيـعالج ا ا
رح ولكن في اواخـر القرن احلادي عشـر ظهر في جنوب فـرنسا نوع من الشـعر يتميز ا
ـراءة مـوقفـا" العـهد لـلـشـعر االوربي به في بـالقـافـية ويـصف احلب الـدنـيوي ويـقف من ا
ـثـله والن حـيث وجود الـقـافـية وروث الـالتيـني حـتى ذلك احلـ والعـهد لـلـشـعـر قبـله  ا
راة هذا اجلنوب الفرنسي الذي كان يطلق عليه وقتها ـوقف جتاة احلب وا والمن حيث ا
تـد من نـهر الـلور شـمال اسم بـروفنس وهي الـكلـمة الـالتيـنيـة التي تـفـيد االقـليم وكـان 
جبـال البـرنيـس جنـوبا" ويـنتـشر شـرقا" فـيشـمل مرسـيلـيا في اجلـنوب وحـدود سويـسرا
نطقة الواسعة كانت اللغة احملكية هي (( البروفنسال )) او احلاليـة في الشرق في هذه ا
البروفنـسية ويـطلق علـيها احيـانا" لغـة اوك هذا اجلنوب الـفرنسي كـان على اتصال دائم
بـاجلـزيـرة االبـريـبـية رغـم جبـال الـبـرمـيس ولـكن عالقـاته بـفـرنـسـا شـمـال الـلـور وباريس
بالذات كـانت عالقة بالد تتفوق بـاحلضارة في وجوه عدة وتتـكلم لهجة تـختلف عن لهجة
الشمال وتـفوقها عـذوبة وجمال تـعبير هـنا ظهر صـنف من الشعراء اطـلق عليهم اسم ((
ـصاحـبة تروبـادور )) وهم شـعراء جـوالـون ينـظـمون الـشـعر بـلـغة بـروفـنس وينـشـدونه 
عـروفة كيوم التاسع وسيـقى كان اول هوالء الشعـراء حسب ما تذكر جـميع التواريخ ا ا
دوق بواتـيه واميـر اكـيونـ الذي تـسـلم احلكم عن ابـيه عام  1087وتـرك لنـا احد عـشر
قصـيدة لم يعرف التـاريخ االوربي مثيال" لها حـتى ذلك احل ال من حيث الشكل وال من
ظـمون وتبع االمـير الـبروفنـسي عدد من الشـعراء بـ سعلـوك كلـهم ينظم الـشعر حـيث ا

غن عن اربعمائة. وسيقى باللغة البروفنسية حتى زاد عدد الشعراء وا وبعظهم يعد ا

نقـلت وكـالة تـاس الـروسيـة لألنـبـاء عن مسـؤولـة بالـشـرطة قـولـها إن الـشـرطة اسـتـعادت
لوحة للفنان الـروسي الشهير أرخيب كويـنجي بعد سرقتها مـن معرض في موسكو كما

شتبه به الرئيسي في السرقة. ألقت القبض على ا
ونسبت تـاس إلى إيرينـا فولك وهي مـتحدثـة باسم وزارة الشـؤون الداخـلية الـروسية قـولها إن
ـكان الـذي خـبـأ فيه الـلـوحة. ورسم كـويـنجي رجال يبـلغ من الـعـمر  31عامـا أخـبر الـشـرطة بـا

ـسروقة وهي لوحة ”آي بيتري. القرم“ الفنان الروسي الـراحل ذو األصول اليونانـية اللوحة ا
عام  1908وصور فيها بفرشاته جبال في شبه جزيرة القرم.

وسرقت الـلـوحـة من معـرض تـريـتيـاكـوف الـفني فـي موسـكـو يوم األحـد. وكـانت لـوحة ”بسـتان
بـيرش “التي رسـمـهـا كـويـنـجي عام  1881بيـعت في مـزاد لـسوذبـي بأكـثـر من ثالثـة مالي دوالر في

2008.
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رأة اخلـارطة اجلغـرافيـة لذاكرة تشـكل ا
الــشــاعــر في صــيــغــتــيــهــا الــواســطــيــة
والكـوتية مـعاً  أو في إحداهـما ال فرقَ .
وحــيث تــتــشـكـل من لــقـائــهــمــا الـروحي

صيغة التثنية اللغوية .
هذه الطريقة فـي شطر الواحد إلى اثن

تـتـكـرر بـصـيـغـة مـأسـاوية فـي قـصـيدة (
شـمـال اجلنـوب  جـنـوب الشـمـال  كوت
ة في التاريخ الله ) فتحيل إلى أول جر
ــة عــلى   ومن ثم عــكس صــورة اجلــر
ــقــدسـة / الــكــوت  والــقــداسـة األرض ا

جاءت إليها من أربعة مصادر:
أألول : ربطـها بـاخلالق معـرفة بـاإلضافة
( كـوت الــله ) أو ( واسط  أعـني الـكـوت
روح الله ) أو ( طرقات تـتجه نحو الله )
أو ( واسط تـــتــوسـط أنــهـــار الــله ) أو (

كانت يد الله ) .
ألثاني : ربطها بسورة الكهف في القرآن
الكر  وبـاإليحاء إلى كـونها واحداً من
الفـتـية الـذين آمـنـوا بربـهم ( بـقـية فـتـية

آمنوا بربهم ) .
ألثـالث : ألـنـظـر إلـيهـا كـبـيت عـبـادة لكل
األديــان اإلبــراهــيــمــيــة ( كــانـت جــامــعـاً

وكنيسة وكنيست )
ألرابـع : ربطـها  –كـما سـبـقت اإلشارة -
ــة فـي الــتـــاريخ جنـــمت عن بـــأول جـــر
صراع األخوين قابيل وهابيل  مع فارق
رّة ليس أحد األخوين  أن القتيل هـذه ا
بل هـمـا مـعـاً ( جـثـتـ خملـلـوق )  وأن
الــــقـــاتل لـــيس أحــــد األخـــوين  بل هـــو
شخص أو أخُ آخـر ( ظلم اإلنـسان ألخيه
ـــا أن الـــقـــتـــلـــة هم مـــجـــمـــوعــة ) أو ر
فرد ّ التعبير عنهم بصيغة ا أشخاص 
على الطريقة البالغية ( داللة اجلزء على
الــــكل ) مــــا دام قـــد  الــــتـــعــــبــــيـــر عن
الـضـحـيـتـ بــذات الـصـيـغـة ( ألخـيه ) .
والطريف في هذه الصورة أنها لم تُجرّد
ــيــتـــتــ من كل قــدرات الــضــحــيـــتــ ا
يـتان األحيـاء  بل أبـقت لهـما  –وهمـا ا
 –الـقـدرة عـلى الـشـهـادة ( لـيـشـهـدا ظـلم

اإلنسان ألخيه ) :
( وما كانت كوت الله إال بقية فتية آمنوا
كـان الـله يـعـاين جـثـتـ خملـلوقـ  تـلك

خالئق الله
تتالعب بهما ريح  ويغشاهما نور 

جـثمانـان يتـوليـان ليشـهدا ظـلم اإلنسان
ألخيه ) 

وفي قصيـدة ( ع الله  ع الـيابسة –
ـكان ) تـتجـلى صيـغة الـتثـنية نصّ في ا
صـوريــاً من خالل كــأس نــصف فــارغـة 
وهـــذه الــصــورة تــعـــني بــالــضــرورة أن
ـتلـئة  الـكأس في الـوقت عـينه نـصف 
فنـحن في مواجهـة نصفـ متمـاثل في
كأس واحـدة . لقد اخـتار الـشاعر لـنفسه
وصف اجملـــنــون تــعــبـــيــراً عن حــبه ل (
واسط )  جرياً على الطريقة العذرية في
الــتــقـلــيــد الــعـربي الــقــد  ولـكــنه حب
ـثل بـكــأس نـصـف فـارغــة  إحـالــة إلى ا
ـتـفائل . تـشـائم و ا ـتـداول عن رؤيـة ا ا
ولـكن احلب الـواسـطي ال يـكـتـمل بـواحد
من شـطـري الـكـأس اإلثـنـ فـحـسب  بل
ـكان ) او ( بـتحـوله إلى ثنـائيـة ( أنا / ا
أنا إبنها ) واقتران هذه الثنائية بثنائية
أخــرى مــعــهــا  أحـــد حــديــهــا ســمــاويّ
واآلخـر أرضي ( ألـله / أجلـنـوب )  وفي
ح تـتحـقق الثـنائيـة األولى باالنـتماء 

صاحبة : تتحقق الثنائية األخرى با
( أنا إبنها اجملنون بكأس نصف فارغة

وبصحبت
واحدة هي لله

والثانية للجنوب ) 
ولعل القصيدة النوعـية األكثر استيهاماً
بـصـيـغــة الـتـثــنـيـة  واألكــثـر تـضــمـيـنـاً
ـكــان ) ومـا يـتـفـرع ـرأة / ا لـثـنــائـيـة ( ا

face- هــذا شـاعــر مـهم مـن شـعـراء ال
  book هـــــاديء ومـــــتـــــزن وال يــــروّج
ن لـبضـاعته بـصـخب وعنف  يـهمس 
يـــريــد أن يــصـــغي إلــيه وكـــأنه قــديس
يـصــلي في مـحــراب . عـنــدمـا قـرأت له
أول مرة قـبل سنوات قـليـلة ندمت ألني
لـم أتــعــرف عــلــيه مــنــذ بــدايــاته الــتي
يُـــفــــتـــرض أنـــهــــا تـــزامـــنـت مع جـــيل
الـسـتـينـات . أنه حـمـيد حـسن جـعـفر 
ديـنة والناس والتاريخ شاعر الكوت ا
ا  يسـتحـضرهـا في كلّ نصـوصه دو
اســتـــثــنـــاء  وحــتى إذا مـــا أوهــمـــنــا
بتجاوزها إلى موضوع آخر سواها قد
يكـون بعيـداً عنهـا كل البعـد  فال يعدم
أن يــخــلف فــيه شــيــئــاً من لــوازمــهـا 
مُـــضـــمـــنــاً أو مـــتـــواريـــاً في بـــنــيـــاته
الــســطـــحــيــة أحــيــانــاً  وفـي بــنــيــاته
العميقة أحياناً آخر . ولعل فرط تولعه
ـديـنته األم هـو الـذي يُجـنبـه التـهيّب
من الـنـثــريـة  ويـزيل لــديه احلـدود مـا
زج بـيـنـهـا وبـ الشـعـريـة  ويـجـعل ا
بـــيـــنـــهـــمـــا من مـــتـــطـــلــبـــات الـــتـــوله
واالســتــيــهــام  فــهــو يــخــتــرق حــدود
شـعــريـته بــتـفــاصـيل نــثـريــة يـعــرفـهـا
ويـتـداولـهـا الـعـامـة واخلـاصـة من أهل
ـعروف مـديـنـته فـي حـيواتـهـم تـداول ا
ـــــســــتــــهـــــلك   بل وحـــــتى تــــداول وا
ـبــتــذل بـدون خــشــيـة من احلــوشيّ وا
اإلنزالق بـعيداً عن جـادة الشـعر ما دام
زمـامه مـلك موهـبـته  توجـهه  وتُـبقي
عـيـنـيه مـصـوبـتـ كـعـيـني صـقـر عـلى

الهدف . 
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ـا ظل الـشـاعـر لـربع الـقـرن الـذي ولــر
أعــقب نــهــايــة الــســتــيــنــات مــجــهــوالً
لوسـائل اإلعالم الـرسمـية الـتي لم يكن
ســواهــا مــتــوفــراً عــهــدئــذٍ  ولــبــعض
الـشـعـراء اجملـايـلـ  ولـذلك أسـباب ال
عـالقـــة لـــهـــا به  بل بـــالـــتـــعـــقـــيـــدات
الــسـيـاسـيــة الـتي صـادرت اإلخـتالف 
وفرضت على كل األلسن أحد خيارين 
فــإمــا الــتــقــيــة أو الــصــمت  واخــتــار
الـشـاعر بـعـد انهـيـار اجلبـهـة الوطـنـية
اخلــيـار الــثــاني  حــتى أنه لم يــتــقـدم
بـــطـــلـب انـــتـــمــــاء إلى احتـــاد األدبـــاء
والكتاب في الـعراق إال بعد عام 2003
 .عــلــمــاً أنه قــبل اســتــفــحــال مــرحــلـة
إحاديـة اللغـة الرسمـية كان الـشاعر قد
اشــتــرك مـع نــخــبـة طــيــبــة مـن أربــعـة
شـعـراء آخـرين هم إضـافـة لـلـشـاعر كلّ
من حا محـمد الصكـر و عادل العامل
وجــواد ظـاهــر نـادر و ســمـيع داود في
إصــدار مــجـمــوعـة شــعــريـة مــشـتــركـة
ـوجـة اآلتـيـة ) عام بـعـنـوان ( نوارس ا
  1974وقـــــد ســــاعـــــدت وزارة اإلعالم

العراقية على إصدارها .
بعـد عام  2003 أطـلق الشـاعـر العـنان
وهـبته احملـتجبـة  وحرر أسـر كتبه 
فــأصــدر مـجــمـوعــة مـنــهــا اسـتــوعـبت
اهـتمامـاته اخملتـلفـة في الشـعر والـنقد
واالنـثــروبـولـوجـيــا والـروايـة أغــلـبـهـا
صــدر في طـبـعـات خـاصـة  وال يـخـفى
تـابـع بـأن الطـبـعات اخلـاصة عـلى ا
تــشـكل احـد اهم األزمـات الـثـقـافـيـة في
الـعـراق حملـدوديـة انــتـشـارهـا  وسـوء
طــبــاعـــتــهــا  ومع ذلك يـــلــجــأ إلــيــهــا
اصحـاب األقالم مضطـرين  فهي مـنفذ
الـنـشـر الـوحـيـد تـقـريـبـاً الـذي ال خـيار
سواه . ولعدم التمكن من الوصول إلى
طـبعـات الشـاعر اخلـاصة فـقد اعـتمدت
هذه الـقراءة عـلى نصـوص الشـاعر في

موقع ال  facebookفقط .
أجلغرافيا هي الـسجن القدري اجلميل
ه الذي يطـلّ من ورائه الشاعـر على عا
ا اختار سواه الشعري  وهو لو خير 
ـركز  وجغـرافيا  جغـرافيا الـكوت / ا
ــركـز  واسط / احملــافـظــة  ولــكن ال ا
وال احملـافــظـة هـمـا كــمـا في جــغـرافـيـا
ــكــان  ذلك ألن الــزمــان وجـــغــرافــيــا ا
اسـتـنـفاذ الـطـاقـات اإليحـائـيـة في مزج
الــتــاريـخـي بـاجلــغــرافي أفــرز مــعـطى
مغايراً ال يصلح سوى لتعاطي الذاكرة
وهي جتـتــاز عـتـبــة الـوعي اســتـعـداداً
لــلـــدخــول في عــوالـم احلــلم . ومــا دام
الـشـاعـر هـو الـذي يـحـدد أبـعـاد عـوالم
ـسـاطـر أحالمـة  ويـرسم خـرائــطـهـا 
ـنزاحـة   فسـيُخضع تـمردة وا لغـته ا
كل مـــا يــحـــيط أو يـــتـــصل به لـــســـنّــة
اجلـغـرافـيـا في االنـشـطـار إلى ( قـلب /
مــركـــز ) و ( جـــســـد / مــحـــافـــظــة )  
ـفرد وسـيـتخـذ من هـذا قاعـدة لـشطـر ا
إلى اثـنـ  أو عـلى الـعـكس سـيـقـلص

اجملموع أو يختزله في اثن مستثمراً
صيغ التثنية والتماهي مع الثنائيات 
وسـيـعـكس هـذه الـقـاعـدة علـى مـشـهده
ــرئي لــيـحــوله إلـى صـورة مـن صـور ا

التقابل والتناظر . 
ولهـاتان اآلليـتان دالالت ال تـتوقف على
ــكــان أو اجلـــغــرافـــيــا  بل تـــتــعــداه ا
لـتـشــمل كل مـا يــقع ضـمن حــدود نـظـر
رأة الـشـاعـر . ومن الـبـدهي أن تـكـون ا
أحـد أهم مفـاتـيح هذه األلـيـة  فبـالرغم
رأة من أن احلـدود مـعدومـة مـا بـ ( ا
ـكـان ) إال أنّ كل ـكـان ) أو ( أنـا / ا / ا
مـا لـلـمـرأة خـاضع لـلـتـمويـه والـتـحول
إلى مــكـــان  وكلّ مــا لــلــمــكــان خــاضع
رأة . لـلتـمويه  والـتحـوّل إلى حصـة ا
ومن الـيسـير تـب عالقـة هذه الـثنـائية
بالثنائية الرسمية األصل التي أفرزتها
ــركـــز / احملــافـــظــة ) اجلــغـــرافــيـــا ( ا
وبالثنائيت العاطفيت ( قلب / مركز

) و ( جسد / محافظة ) . 
كما أنـه من اليسـير مالحظـة توالد تلك
الثـنائيـات عن حاالت من صـيغ التثـنية
موازيـة ومتـوافقـة معـها في شـبه نظام
يـكـتـسب فـعـالــيـته من تـوجـيه الـدالالت
نحـو مخـاطب واحد . وبـصورة أوضح
أن الدالالت ال تـخرج  –إال في القـليل –
ـتــكـلم عن حـدود خــطـاب مــخـصــوص 
واحد  وموجه إلى غائب واحد . ولكن
قـاعـدة التـثنـيـة األساسـيـة هذه سـرعان
مــا تــتــرجــرج  ومـن ثمّ تــتــهــشّم حتت
ضــغط بــنــيــتـهــا الــثــقــيــلــة  وتــتـوزع
وحــداتــهــا الــصــغــرى ذرات في ثــنــايـا
الـصـيغ الــلـغـويـة األخــرى حـتى لـتـكـاد
تــبـدو الــتـثــنـيــة هي الـقــاعـدة  وتــكـاد
ـربـكـة لـلـنـظـر الـفـاحص مـزدوجـاتـهـا ا
تبدو وكأنها نـوع من البالغة الصورية
ـفـرد  وتــبـدد صـيغ تـطــيح بـهــيـمـنــة ا
اجلــــمع  وتُــــســـــخّــــر مــــا تــــبـــــقى من
ـتـراجــعـتـ لــصـالح مـا الــصـيـغـتــ ا
تــســتــنــبــطـه من مــحــمــوالت صــوتــيــة

وداللية.
ـتفـرعة ـرأة هي حدّ كل الـثـنائـيات ا وا
عن جـغــرافـيـا الــشـاعـر  وتـتــجـلى أمـا
غـائبـة أو مخـاطبـة  وفي احلالـ تمأل
كل فـضـاء الـنص تـأثـيـراً وحـيـوية  بل
أنهـا محـركة كل األفعـال األساسـية وما
يأتـيه اآلخـرون من من حولـها من ردود
أفعال  بـاستثـناء حاالت نـادرة تتحوّل
فـيـهـا غـلـمـرأة إلى مـتـلـقـية  وتـتـراجع
أفـعـالهـا إلى مـا دون مسـتـوى التـوتر 

وسنفصل في هذه الندرة الحقاً .
في قصـيدة ( هل أنـا بعض تـرابها  أم
هي كـلّ مـــــا لـــــديّ من خـــــزائـن الـــــله )
يـوهـمـنـا الشـاعـر أنه يـتـوجـه بخـطـابه
إلى إمـرأة مـا  إمـرأة كـلـيـة احلـضـور 
مترامية األبعاد  متباينة التضاريس 
بـينمـا يحـدد موقـعه في الوسـط ما ب
تلك التضاريس - الهضاب التي حتيط
بالشاعر عن اليم وعن الشمال  وألن
تلك الـهضاب هي من حـصة اجلغـرافيا
ــرأة الــتي هي الــتــكــويــنــيــة جلــســد ا
بــدورهـا جـزء من خــزائن الـله ( هي كل
مـــا لـــدي من خـــزائن الـــله ) فـــهي ( أي
الــهـضــاب ) لـيـسـت من مـعـدن األرض 
بل هي من حـصـة أسـمى وأعـظم  فهي
من حــصـة الــله ألنــهـا خــزائــنه  وهـذا
التحـصيص اإللهي أخـرجها من اإلطار
ـــادي . لــكــنـــهــا من جـــهــة أخــرى من ا
حــصـة الــكــون ( ألنـهــا كــواكب ) وهـذا
ـادة الـتــحــصـيـص إعـادهــا إلى عــالم ا
الــكـونـيــة  لـكــنـهــا مع ذلك أبـقــاهـا في
سـمــائــهـا  ولم يــهـبـط بـهــا إلى عـوالم

الناس األرضي :
ــيـــني ( ألــهـــضـــاب  تـــلك الـــتي عـن 

كواكب
كذلك تلك التي عن شمالي )

ـ /  وثـنـائـيـة اجلــهـات الـسـابـقـة ( 
ـــفــتــاح الـــبالغي الــذي شـــمــال ) هي ا
يُـمــكّن الــشـاعــر من إطالق تــسـاؤالته 
رأة ويُمحورها حتديداً حول سلطات ا
/ اجلـغرافـيا  والـتي ال يطـمح الشـاعر
من ورائـهـا احلـصـول عـلى إجـابـات : (
من أسلم لديه مـناسكة لـيفتح نافذة في
اجلـــــــــدار ? ) أو ( هـل أنــــــــــا بــــــــــعض
عـنــاصـرهـا ? ) أو ( هل هي كلّ مـا لـديّ
من خزائـن الله ? ) حـسبه أن تـساؤالته
ال تعبر عـن مدى قلقه وضـياعه بقدر ما
تـــعـــبـــر عـن مـــدى انــتـــمـــائـه لـــســـيــدة

التساؤالت :
( لن أبـــحث عـــمن يـــؤكــد لـي ذلك  أنــا

بعض ترابها
أصابعي شجرها الذي عند األطراف )

أو ( بــ يــديــهــا أنــا أرائك جــســدهـا )
ولـكـنّ تـأكـيـد االنـتـمـاء  –كـمـا ورد آنـفـاً
مرتـبط بـثـنـائـيتـ مـتـداخـلـتي احلدود
جتـــعل مـن الــصـــعب الـــفـــصل مـــا بــ
ــتــكــلـم من جــهــة  ومن جــهــة أخــرى ا
اخملـــاطـب / اخملــــاطـــبــــة  أو مــــا بـــ
ـرأة / اجلغرافيا . ومن أجل الشاعر وا
أن يحقق تلكما الثنائيت الثنت عليه
جـلب ثـنائـية قـبلـيـة من خارج مـنظـومة
الثنائيـت الثنت الالحقـت . فحقيقة
االنــتـمـاء ال حتـتـاج إلى شـاهـد أو دلـيل
خــارجيّ يـؤكــدهـا  أنــهــا حتـتــاج حلـدّ
واحـد فقط هـو األول من ثـنـائيـة ( أنا /
اآلخر ) فلدى هذا الطرف وحده مفاتيح
انتمائه ( لن أبـحث عمن يؤكد لي ذلك )
وإصــراره هــذا عــلى انــفــراده بــتــأكــيـد
انـتمـائه رسم له حـدود ثنـائيـة االنتـماء
العـريضة بـعرض اجلغـرافيا واخملـتزلة

تكلم والغائب : بضميري ا
أنا  –بعض ترابها ) ( -

أو ( أصابعي  –شجرها ) -
أو ( أنا  –أرائك جسدها ) -

ــكــانــة الــعــلــويـة لــتــلك وبــالــرغم من ا
األجـرام الــبـعــيـدة  إال أنّ تــعـالــيـهـا ذا
طـبيـعة فـيزيـاوية مـكانـية ال يـسمـو بها
إلى مـرتـبـة الـقـداسـة  ولـكن مع اقـتران
ناسك ) فالداللة الفيزياوية العلو ب ( ا
تتراجع لصالح داللة روحية ( من أسلم
لديها مناسكه ليفتح نافذة في اجلدار ?
) تــســـنــدهــا  وتُـــعــمّـــقــهــا دالالت ذات
إيـحـاءات ديـنـيـة أخــرى لـتُـخـرجـهـا من
إطـارهـا الـفـيـزيــاوي  وتُـدخـلـهـا ضـمن
ــقـدّس ( بــ يــديــهـا يــتــوضـأ حــدود ا
الــسـحــاب ) أو ( أم هي كلّ مــا لـديّ من
خــــزائن الــــله ? ) . وقــــد يـــدخـل الـــزمن
كعنصر إيحائي في التدليل على قداسة
ــكــان حــ يــرتــبط بــذكــرى الــهــجـرة ا
الـنـبــويـة أو بـحـدث الـهــجـرة  كـمـا في
قصيدة ( من سيؤذن في الناس  من ذا
ـديـنـة ? ) واحلدث ال سـيـقـرع أجـراس ا
رة مـفـصـوالً عن مـكمالته  يـأتي هـذه ا
بل يـأتي مقـروناً ب ( الـفاصـلة الـزمنـية
الــتي تــفـصـل احلــدث عن احلــاضـر أي
الئكة / ذكر الله / أربعة عشر قـرناً / ا

الصالة / نبيّ الرحمة ) : 
( فـمـنذ اربـعـة عـشر قـرنـاً وأنا أسـتـقبل

نزولها كأيّ كوكبة 
الئكة ألزموها ذكر الله من ا

فإذا بها تُصلي على نبيّ الرحمة )
تفـرعة عن صيغة الـتثنية والثنائـيات ا
هـي لــيـــست مـــجـــرد تـــأويالت لـــعالقــة
ـتكـلم بالـغائب ـتكـلم باخملـاطب  أو ا ا
فحسب  بل هي صيغة من صيغ اجملاز
يـعتـمدهـا الشـاعر لـكسـر بنـية احلـقيـقة
الـنــمـطـيـة  وخلــلـخـلـة أحــاديـة الـداللـة
ـعـان مـجــاورة . فـالـثــنـائـيـة ورفـدهــا 
الـــضــديـــة الــتـي ســاقـــهـــا الــبـــحث عن
اخلـــراب في ( فــــيـــورق خـــشــــبي كـــأي
جـســدين يــبــحـثــان عن خــراب ) والـتي
يــحــاول الـــشــاعـــر بــنــاءهـــا من حــدين
نــقــيـضــ هــمــا ( اإليــراق / اخلـراب )
يـنفـتح حدّهـا األول بـحكم ارتـباطه ب (
خــشــبي ) عــلى صــيـغــة تــثـنــيــة ( كـأي
جـسـدين ) وهــذه صـيـغـة إشــكـالـيـة من

وجهت :
ألوجهة األول : أنها اختزلت اجملموع (

خشبي ) في إثن .
ألوجهـة الثاني : أنهـا بددت اإلثن في

الالشيء ( خراب ) .
وإذا كانت الوجهة الثانـية تمثل حقيقة
كـونـيـة مـفـادهـا أن كلّ شيء إلى زوال 
فـما هـو مسـوغ الـوجهـة األولى  أي ما
هو مسوغ التحول إلى صيغة التثنية 
ـربع األول  حيث أال يحـيلـنا ذلك إلى ا

عنها من ثـنائيات هي قـصيدة ( لوضوء
ـياه ) والـعنـونة تـرتكـبه يداهـا تتـوالد ا
هي بـــحـــد ذاتـــهـــا مِـــجـــرّة من الـــصـــيغ
والـدالالت الـثـنـائـيـة الـتي تـتـطـلب قراءة
خـاصــة  ولــكــنـنــا هــنــا سـنــتــجــاوزهـا
بــذريــعــة أن الــعـنــونــة تــقع خــارج هـذه
الـقراءة  مـكـتفـ بالـنص الـذي تُضـيئه

مجرّة العنونة من األعلى . 
ـثــنى في ثـنــائـيـة ( تــتـفـاعـل صـيـغــتـا ا
يـداهـا / قـدمـاهـا ) أو بـحـسب االرتـبـاط
النحوي في النص ( يديـها / عينيها ) 
ومــا يــتــصل بــالــصــيــغـتــ مـن أفــعـال
وصفات وحروف  تتـفاعل مع بعضها 
وتُـفـرز  تـشكـيالت لـغـوية حتـيل أحـيـاناً
إلى انــثى واحــدة  ولــكن هــذه اإلحــالـة
تـكـاد تــكـون نـادرة  ألن اإلحــالـة األكـثـر
تــــكــــراراً تــــعــــود إلى واحــــد مـن حـــدي
الثنائية السابقة . واإلرباك الذي يحدث
 وهو إربـاك متـعمد حـتمـاً يعود إلى أن
تـلك الصـيغ تـتداخل مع صـيـغتي تـثنـية
أخـــرى تـــعـــود إلى الـــشـــاعـــر ( يــداي /
عـيـنـاي ) أو بـحـسـب االرتـبـاط الـنـحوي
في الـــــنص ( يـــــديّ / عـــــيـــــنيّ ) مع أن
الـتـداخل األخـيـر ال يُــثـقل عـلى الـقـاريء
باعتـباره قد حلق بالـسطور األخيرة من
الـنـص فـقط . فـاالسـتـهالل ب ( يـديـهـا /
قـدمـيهـا ) أفـرز حـزمة من صـيغ الـتثـنـية
ـرأة  وكلّ مــا يـحـيـط بـهـا من شـمـلـت ا
خــارجـهــا ( أجلــفـاف / جــفــافـهــمـا )  (
خــسـائــر / خـســائــرهـمــا )  ( ضـعف /
ضــعـفـهـمــا ) . وبـالـرغم من أن اإلحـاالت
هي بالعـموم إلى تثنـيات مبهـمة  وغير
مــخــصــوصــة إلـى مــرجــعــيــات مــحـددة
بــوضـوح . ومع ذلك هــنـاك ست إحـاالت
إضافية أخـرى مخصصـة للمفرد  وهي
عدل إحـالت إلى موزعـة بالتسـاوي و

الضمائر التالية : 
تكلم : اإلحالة إلى ا

ا أكون الشاهد األخير ر -
ح يصير حطبي رماداً -

رأة ( بضمير الغائب ) : أإلحالة إلى ا
تناثرة من نثار لغتها واحملبة ا -

وراء سورها -
تكـلم + مستـفهم عنه إحالـة مشتـركة ( أ

مجهول ) :
من أشار حلطبي أن يتقد -

والتراب أن يـورق ( والتقـدير هو – -
من أشار للتراب أن يورق - )

وبذلك تشتبك خـيوط النص  أو يشتبك
كل خـيـطـ مـعـاً في نـسـيج من الـصعب
فـضّه إال فـي الـســطـور األخــيــرة  حـيث
يــعــتـرف الــشـاعــر بــأنه هــو أيـضــاً كـان
ضـحـيــة ارتـبـاك الـتـثــنـيـة  أو اإلرتـبـاك
الناجم عن الفعاليـة اإليحائية ل ( يديها
/ قـدمــيـهــا ) ومـا تــسـبـب به من تـداخل
لـغـوي / تـصـويري أدى بـالـنـتـيـجـة إلى

حتوّل ( أحطابه ) إلى ( رماد ) :
( ال حيلة ب يديّ اآلن سوى أن أغمض

عينيّ عما يحدث
ح يصير حطبي رماداً

وح التراب يصير أنثى ) 
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والـسؤال الـذي تسـبب بـهذا اإلربـاك هو
سـؤال عن جـدوى الـتـثــنـيـة  وعالقـتـهـا
ـرأة ـتـفـرعـة عن عالقـة ا بـالـثـنـائـيــات ا
ـا تـكمن اإلجـابـة عن هذا ـكان . ولـر بـا
الــســـؤال في الــســـطـــر األخــيـــر  حــيث
تـكـتـمل سيـرورة اخلـلق بـتحـول الـتراب
إلى أنثى  والتراب من الناحية الرمزية
ـادي لـقيم ـظـهـر ا هـو الـوطن  أو هـو ا
االنـتـماء  وبـتحـول الـتراب من صـيـغته
اللغوية الذكورية إلى أنثى تكون ثنائية
كان ) بـصيغتـها العامة  أو رأة / ا ( ا
ـرأة / واسط ) بـصـيـغـتـهـا احملددة  ( ا
ـرأة / اجلــغـرافــيـا ) بـصــيـغــتـهـا أو ( ا
األعم واألشــمل  تــكــون قــد كــشــفت عن

عمقها الرمزي . 
ويـكـتـسب التـعـاطي مع صـيغـة الـتثـنـية
مظهراً اكثر تـفصيالً في قصيدة ( اآلباء
واألبــنــاء ) حـيـث يـتــخــذ الــشــاعـر من (
احلروب ) ذريـعة للـتسـاؤل عن نتائـجها
الثالث الـتي سنأتي عـليهـا الحقاً  وعن
ـوقــعـيـة الـتي صـدّرتـهـا ( ـرجـعـيـات ا ا
إلـيــنـا )  والـشـاعـر  –كـعـادته  –يـطـرح
األسـئـلـة وال يـتـواخى اإلجـابة . لـكن في
الـوقت الـذي يُـبقي فـيه احلـروب مـحوراً
للتـساؤالت  وهو مـحور ثابت في ثالثة
أسـئـلـة إسـتـهاللـيـة  يـعـمـد إلى تـغـيـيـر
ـتـمــثـلـة بــنـتـائج الــعـنـاصـر األخــرى وا
احلــــروب وهي ( اخلــــواء و الــــفــــواجع
ـفـتـرضـة  واحلـرائق ) ومـرجـعـيـاتـهـا ا
وهي مرجـعيـات ثنـائيـة في كل تساؤل 
صادر ـدن التي يُـحتـمل أنهـا ا وتـمثل ا
الـتي زوّدت احلـروب بالـنـتـائج الثالث 
ولــكـنـهــا مـجــرّد خـيـارات إحــتـمــالـيـة ال
تـــتـــوفــــر عـــلى أي قــــدر من الـــتــــأكـــيـــد
والوثوقية  وما إيرادها إال لإلمعان في
ـتسائل  ودفعه تعقـيد اإلجابة وإرباك ا
لـلــبـحث عن الــدالالت الـتــاريـخـيــة لـتـلك
ــدن  ودالالت ربط كل ــرجــعــيـــات / ا ا
ثـنتـ مـنـهـا بـنـتـيـجـة محـددة  ومن ثمّ
ـفــاضـلـة مــا بـ كل ثــنـتـ من دالالت ا
ــدن الـست . ويـبــدو أنّ عـدم الـوضـوح ا
فـي تــلك الــتــســـاؤالت قــد أخــرجــهــا من
ســـيـــاقـــهــا  وجـــعل مـــنـــهـــا نــوعـــاً من

التساؤالت اإلنكارية .  حميد حسن جعفر 


