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ـفكـرين واألدباء ورواد اجملـالس الثـقافـية عـقد مـجلـس الصـدر كعـادته في الثالثـاء االخيـر من كل شهـر  جلـسته مـساء الـثالثاء بحـضور حـشد من الـعلـماء وا
ـناسبة ذكرى استشهاد اضي وتضمنت اجللسة بحـثاً للخبير االقتصـادي عبد الهادي صادق بعنوان ( ثورة  14تموز أسبابها اهدافهـا نتائجها) وقصيدة  ا
االمام محمد اجلواد عليه السالم للشـاعر ابو يق الصاحلي  وبحثاً للفـريق الركن جنيب الصاحلي بعنوان ( قراءة في احداث انقالب  30 -17 تموز 1968
ـناسـبة ذكـرى استـشهـاد االمام ـوسوي في حب أهل الـبيـت علـيهم الـسالم ثم كلـمة لـراعي اجمللـس السـيد حـس الـصدر  وتداعـياتـها ) وقـصيـدة للـشـاعر مـحسن ا

همة لعدد من احلضور وفي اخلتام اهدى الصدر كتابه اجلديد (أقالم وأحالم) الى احلضور داخالت ا اجلواد عليه السالم وتخللت اجللسة بعض ا
ـكتـوب من قبل الـسيـدة رجـاء حمـيد رشـيد عن حـفل تكـر سمـاحة وقال الـصدر في تـصويب تـلـقته (الـزمان) امس: (جـاء في الزمـان في عدد يـوم امس في الـتقـرير ا
ـعرض الـعديـد من العـناوين واالصدارات العالمـة السـيد حـس الـصدر وموسـوعته (الـعراق اجلـديد) وحتت عـنوان (احلـمداني لـسمـاحة حـس الـصدر). (وتـضمن ا
ـرحلـة اجلهـادية كـتوبـة للـموسـوعة (...) الـعالمة الـسيـد حسـ الصـدر ومنـها (في قـضايـا الزواج واالسـرة واسبـوع شعـري ولقـاء على ضـفة الـشعـر والزواج وا ا

واالمام الصادق عطاء واشعاع وهاك من دمائنا يا عراق وموسوعة العراق اجلديد صدر منها  17جزء).
عرض اقتصر على موسوعة العراق اجلديد وقد صدر منها حتى االن  52 جزءا وهذا ما اقتضى التصويب. ان ا
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بــحــيث تــصـبـح قـاصــرة عن اضــافـة
مــكـيــاج لــتـزويــر عــمـر الــشــخـصــيـة

كان والزمان ? ومعالم ا
اغلب ظـني ان امـجـد تـوفيق وقع في
مـحـنـة الـتـمـاهي مع شـخـصيـاته الى
درجـــة مـن الـــتـــطـــابق بـــ ســـلـــوكه
عروف هـني والفكـري ا االنـساني وا
 ومـجـريات تـصـرف ابـطـال روايته .
فـهـي شـخــصــيــات من حلم ودم ومن
بيـئة مـوصلـية او بـغداديـة ال انفـكاك
عـنـهـا وال بـراءة من حـضـورهـا . وقد
صــــادف ان نــــقــــلــــهـــــا الــــروائي من
فروضة يومـياته احليـة الى افاقهـا ا
بقوة الـسرد او البنـاء الفني . والنها
كـونات التي تمـثل عناصر ط ا من 
اســاســيــة في هــذا الــبــنــاء  فــانــهـا
احتفـظت بكامل بـصماتـها وسلـوكها
عـلى ورق الـكتـاب . وذلك لـيس عـيـبا
في الــروايــة وال انــتــقــاصـا مـن قـدرة
بدع بقدر ما هي حالة طبيعية ازاء ا
وظــيـفـة اجـتـمـاعـيـة يـتـعـ ان نـفـهم
مـــوجـــبــاتـــهـــا في اطـــار الــوظـــيـــفــة
االخالقيـة لالدب والـوظيـفة الـوطنـية
لــــلــــروائي  اي روائـي . وامــــامــــنـــا
ـــصـــري جنـــيب جتـــربـــة الـــروائـي ا
مـحـفـوظ  انه لم يـخـلق شـخـصـيـات
اسـتـدرجـها مـن رحم الـغيـب  بل هو
اطــلق عـنـانــهـا بـعــد مـكـوث او الـزام
بــــاالقــــامــــة حتت وقع الــــتــــحــــوالت
االجـتـمـاعيـة والـسـياسـيـة الـتي مرت
بـها مصـر . وعمليـا فانه لم يصـنعها
بــقـــدر مــا اســـهم كـــروائي في اعــادة
صـيـاغــة مـوقــفـهـا لــتـعــبـر عن بــيـئـة
حقيـقية عاشتـها بكل ما حتفل به من

تراجع او اقدام  سلبا او ايجابا .
وهــكــذا سـارايــقـاع روايــة (الـســاخـر
الــعـظــيم) لـتـشــيـر الى مــثل ومـبـاد
وتـدعـو لـبـدايــات جـديـدة وتـنـأى عن
ـــر الـــوقـــوع في ســــفـــاالت الـــواقع ا
وتراجعاته  انطالقا من وظيفة ادرك
امـجـد تــوفـيق اهـمــيـتـهــا . فـاذا كـان
مـوصـلي اصـيل مثـله ال يـوثق مـحـنة
دينة . فمن غير مسبوقـة جتترحها ا
ســيـتـولى بـدال عـنه الــكـتـابـة عـنـهـا ?
انـهـا من احملن الـقـاسـيـة والـعـجـيـبة
واالستثـنائـية بحـيث تطـلبت منه كل
ـزاوجـة وتـداخل هـذا االســتـطـراد وا
قـصـة مـاض غـرائـبي بـحـاضـر يـحفل
بـالتـنـاقضـات وتعـدد الـوجوه وتـبدل
ــــواقف. انه  كــــمــــا رأيت  كــــشف ا

ـنــتج اجلــديـد تــابــعت بـاهــتــمــام ا
لــلـقــاص امــجـد تــوفـيـق (الـســاخـر
العـظيم) لسـبب  االول اني اعرف
بــطل روايــته سـيـف مـعــرفـة جــيـدة
تتـيح لـي امكـانـيـة تـقـو يـومـياته
عــلـى مـدى  662صــفــحــة حــاشــدة
بـالـوقـائع  وان بـدا بـعـضـهـا جزءاً
من مــعــمـار الــعــمل االبــداعي  امـا
الــــســـبب الـــثــــاني فـــان مـــوضـــوع
ـــــوصل الـــــروايـــــة يـــــدور حـــــول ا
وحـيــثـيـات دخـول عـنــاصـر تـنـظـيم
داعـش الــــيـــــهــــا واالوجـــــاع الــــتي
ــديــنــة في ظل ســلــطـة كــابــدتــهــا ا
ظالمـيــة  قـدمت وجـهـاً مــسـتـغـربـاً
لـــعــقــيــدة ديــنــيــة تـــمــثل اغــلــبــيــة
مـكونـاتـيـة بـالـنـسـبـة لـلـبـيـئة الـتي
خــاض داعش جتــربــة بــنـاء دولــته

زعومة فيها . ا
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وتـنـدرج الـروايـة  بـامـتـيـاز  حتت
ــكن تــســمــيـــته بــالــواقــعــيــة مــا 
التـقريرية . فـاحداثها لـيست غريبة
عن الــقـار وتــفـاصــيل مــا آل الـيه
ـنـطـقـة  في صـلب حـياته  وضع ا
ضـي في قراءة الرواية ال وهو اذ 
يــجــد هــذه الــتـفــاصــيل بــعــيـدة او
مسـتـغـربة بـالـنـسبـة له  مـا يـجلب
الـظن ان بـطـل الـروايـة سـيف لـيس

سوى كاتبها بالذات .
وبــــرغم ان مــــعـــظم الــــروايـــات في
الـــعـــادة  تـــســـتـــوحـى من بـــيـــئـــة
الــروائي  لـكـنــهـا ال تـكــون نـسـخـة
ـعـنى ان الـروائي مـطـابـقـة لــهـا  
ــخــيـلــته مـســارات قـريــبـة يـرسم 
ــثـلـة وبـعــيـدة الحـداثــهـا لــتـبـدو 
لـفضاء وشـخوص مختـلف . وذلك

يـــعـــزى الى خـــشــــيـــة الـــروائي من
احتمال ان يـؤدي التشابه التام ب
حوادثها او شخصياتها مع الواقع
 الى مـشـاكل اخالقـيـة هو فـي غنى
عـنــهـا او تـســتـجــلب له حتـديـات ال
ـــســـتــواهـــا   فـــضال عن يــكـــون 
خشـيـة الـروائي من ان يـوسم عـمله
بـالـتـقـريـريـة ويـبـتـعـد عن مـقـومـات
السرد الـفني  سواء باحلوارات او
مـا يتعـلق بحـركة شخـوص الرواية

ضمن محيط محلي .
لـــقـــد ادرك كـــاتب الـــروايـــة امـــجـــد
ـعــضـلـة فــحـذر في تــوفـيق  هــذه ا
قدمة الكتاب من مالحظة وضعها 
ان الـسـاخــر الـعـظــيم لـيس مــعـنـيـاً
بــــتـــــوثـــــيق تـــــاريـــــخي لـالحــــداث
والشـخـصيـات  بل هـو عمل مـعني
بـالبـنـاء الفـني والقـيـمة اجلـمالـية .
الحـظة ال تـتطابق وحـقا فـان هذه ا
كـــلــيــاً مع مــحــصــلــة الــقــراءة  الن
الــقــار يــكـــتــشف مــنــذ الــســطــور
االولى ان سيفـاً يعيش وقائع مرت
عـليه طـيـلـة سنـوات  وسـتدخل في
مـا بـعـد بـالـبـعـد الـتـاريـخي حـالـها
حـال اي حـدث راهن قبل ان يـستـقر

اضي البعيد . في ا
ويحـسب لـلـروائي جـرأته في كشف
اســرار بــيــئــة عـمـل انــخــرط فــيــهـا
حامالً قـيماً مـهنـية ووطنـية تـنتمي
الى ابـنــاء جـيــله  اال انه اسـتــيـقظ
عـــــلـى اوضـــــاع جتـــــســـــد اهـــــداف
واخالقـــيــــات االحـــتالل االمـــريـــكي
لـــلــعـــراق وحتـــول ادوات ورســـائل
نخرط بالوضع اجلديد  سلوك ا
الى اسـالـيـب لـتـدمـيــر الـبالد . وقـد
احــــــسـن الــــــروائي وصـف كل مــــــا

يـــخص هـــذه االســالـــيب  وان كــان
ســـيف قــد مـــارس خاللــهـــا مــلــذاته
وحقق جانـباً من رغباته الـشخصية
ـشروعـة) واجنـز بـعض واجـباته (ا
االجــتـمــاعــيـة ازاء عــائـلــته وابــنـاء
ــســاعـدة عــمــومــته  في ظــلــهــا و
منـها. واشار الى الـضابط االمريكي
(ستيوارت) كوسـيط مساعد  انتقل
من خانة الريبة والشكوك الى جادة
شترك عبر زوجته الفهم االنساني ا

قيمة في بلد ثالث .  ا
في (الـسـاخـر الـعـظـيـم) الـذي فـسره
رتبط تحول ا الروائي بانه الزمن ا
صـادفات العظـيمة بحسب بعـجلة ا
مـا املـته مـخيـلة الـروائي فـان هذه
ــصــادفـــات تــدعــو الى الــتــســاؤل ا
وتـضع مـسـتـقـبل الـسـرد بـرمـته في
الـرواية امـام دائرة الـشك . وهو في
جل فـصـول الــروايـة الـبــالغ عـددهـا
دينة التي  58فصال ينتقل لـيبر ا
ولـد وتـرعـرع فيـهـا من اي اتـهـامات
ـتــواطـئـة او ـة قـد تــصـفــهـا بــا ظــا
شاركة في اوجاع مكون اجتماعي ا
اسـاسي من اهــلـهـا تـمـثـله الـسـبـيـة
بـهــار . وقــد وضع الــروائي مــعـادالً
مـوضـوعـيـاً لـها هـو ابن عـم سيف 
(سعد) الشـاب الذي يؤيها ويقع في
حــبــهـا ويــســهـمــان مــعـاً فـي كـشف
تبـعيـة العـائلـة واالطالع على ارثـها
والـوقـائع الـدمـويـة الـتي واجـهـتـها

في قرية ع الذئب.
ان الـــواقع عـــنـــدمــا يـــكـــون مـــثــقال
آسي والتحديات يفرض قوانينه با
ــتــدا عــلـى اخملــيــال مـــهــمــا كـــان 
وفسـيـحـا وال نهـايـة له ويؤدي الى
نـكـوص محـتـمل ال مـناص مـنه عـند
الـشـروع بـوضع خـريـطـة ومـسارات
الــروايــة . وقـد تــبــرز جـلــيــا نـقــطـة
التالقي مع الـشخصـيات واحلوادث
بـصـيـغـة تـكـويـنـات وافـكـار وامـكـنة
ـا يـدور في مـحيط شـبـيهـة تـمـاما 
ــقــدور الـــقــراء  الى درجــة لـــيس 
الــســرد وال الــبــنـــاء الــفــني اخــفــاء
ها . وهـو ما جتلى في الساخر معا
الـعــظـيم الى درجــة ان شـخــصـيـات
نــسـائـيـة وردت في الـروايـة تـكـشف
عن نـفـسهـا بـنفـسـها  وتـصـرخ (ها
انا ذا) . فهل هو حضور الشخصية
الـطـاغي في ذاكـرة الـروائي ? ام هو
ـفــردات والــصــور وااللـوان عــجــز ا

الـزيـف لـدى اقــرانه ومــزامـلــيه  في
ط اخالقي مــتـجـذر مـقــابل تـقــد 
بــ افـــراد عـــائــلـــة احلــاج شـــهــاب
االصـيل واخـيه ابـراهـيم وابـنـائـهـما
ازاء تــبــدالت ظــروف امـلــتــهــا حـقب
ملكية وجمهورية وما بعد جمهورية
 شـيدت في النـهاية علـى انقاض ما
يعـرف بالدولة االسالمـية في العراق
وسـوريــا (داعش) . ويـعـتـرف امـجـد
تــوفـــيق انه (الـــراوي الــعــظـــيم كــله
مـعرفـة قـرر ان يفـتح الـسخـريـة على
مــعـنــاهـا  عــنـدهــا فـقط ســتـتــحـقق
ـلـكته) . لـكـنه في ضـوء مـتطـلـبات
ملكة النص يضطـر الى فضح هذه ا
ـــغــــرقــــة بــــالـــكــــذب والــــوشــــايـــة ا
ــشـــبـــوهــة . انـــهــا ــعـــاشـــرات ا وا
باختـصار شـديد ازدواجيـة سلـوكية
مر عـليهـا سيف عـبر اشـارة لتـحليل
الـدكــتـور عـلي الـوردي لــلـشـخـصـيـة
ـا تـرسم صـورة لـقاع الـعـراقـيـة  ر

االفراد وبشاعة التصرف . 
وفي وقت امـتعـتني اعـترافـات سيف
 فــانـهــا اثـقــلت عـلي مـن نـواح عـدة
واصــابـتــني بـأرق في لــيـال طــويـلـة
بـقـيت فـيـهـا اتـوقع واطـابق واقـترب
من الــتــوقـع ثم اتــراجع وانــتــفض 
وسـرعــان مـا اتــواصل مع احلـوادث
من زاويـة التـوق لرصـد النـهايات او
مـتـابـعـة الـبـحث عـنـها فـي تـفاصـيل

اخــرى اقــتـــرنت بـــيــومــيـــات ســيف
وجـــوالته الــتـي شــهــدتـــهــا بــيــروت
وعـمــان وبــاريس وبــغــداد واربـيل .
وهي مــدن وعـواصم حـلـت كـمـا اظن
بـــديال عن مــــثـــيالتـــهــــا الـــعـــواصم
الـعــربـيــة واالوربــيـة بــهـدف اخــفـاء
الـــوقــائـع واضــافـــة مــســـاحــيق الى
وجـوه الـشـخـصيـات  الـراحل مـنـها
والــبـاقـي عـلى قــيــد احلـيــاة . وهـذه
فـضـيـلـة اخـرى تـضـاف الى فـضـائل
الرواية  واعني بها دفع القار الى
مـشـاركـة الـروائي فـي تـولـيـد الـداللة
عـبر عـملـية الـقـراءة الواعـية بـحدود
ـفـردات والـسـيـاق الـعام فـضال عن ا
ضــرورة اشــراك الــقـار بــالــتــعـرف

على اسرار الواقع ورموزه.. 
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يــبــقى شــأن واحــد تـعــذر عــلي فــهم
مــوجــبــاته في الــروايــة  واعــني به

مـقـال (الـسـلطـة) الـذي يـلي نـهـاية
الــروايـة . ومــسـوغــات نــشـره في

سياق البناء العام . 
ولعلـني رأيت فيه فلـسفة حيــــــاة
قــد تـتــصل بــبـعـض االفـكــار الـتي
وردت في مـــــخـــــيــــلـــــة ســـــيف او
ــــاضي حتــــلــــيالت ســــعــــد ازاء ا
واحلـــــــــــاضــــــــــر وازاء احلـــــــــــكـم
واحلــكـــــــــام واحلــروب واشـكـال
الـتورط فـي االزمـات . وهي ايـضا
اعتـراف مبـطن بـخدعـة كبـرى يقع
فــيـــهــا الـــتـــابــعـــون واالغـــلــبـــيــة
الــصــــــــــــامـــتــة فـي مــا يــتـــعــلق
بـهـيمـنـة الـدكـتـاتـوريـات وسـريان
موجبات السلطة ومدخالتها . وال
اغـالـي اذا قـلت ان امــجــد تــوفـيق
في هـــذه احلـــالــــة تـــرجم الـــقـــول
ـأثـور (ايــاك اعـني فـاســمـعي يـا ا

جارة) .              
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بغداد
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ـصاحـبة تكـتسب "ذات" الدالـة على ا
الـــزمــنــيــة من إضــافــتــهــا الى ظــرف
الزمـان احملدد ( يوم  ليـلة  صباح 
مساء .... ) بل وتـوحي بوقوع أزمان
أخرى سـابـقـة (زمـان ذات مرة )  أي
ذات لـيـلـة من لـيـالٍ أخـر مرت  وذات
يوم من أيام مضت . ولكن في تركيب
ـا الـشــعـراء لم تُــضف الى زمن  وإ
على أضيفت الى اسم جنس إفرادي 
ــسـتـحـدث بــقـيت فـيه أن الــتـركـيب ا

رائحة الزمن .
 إن قول الشاعر صالح زنكنة : 

ســأمــوت ذات نــشــوة / عــلـى ســريـر
جسدك . 

تضمّن ثالثة عناصر شعرية أو ثالثة
وت أنساق بتعبير كمال أبو ديب : ا
والنشـوة وسريـر اجلسد  والـتعـبير
"ذات نشوة" يوحي بتكرار النشوة  (
ت فـيها ) ذلك أنه هنـاك نشوات لم 
مــنـقــول من تــركــيب ظـرفـي دال عـلى
الزمن ( ذات لـيلة  ذات يوم ...) وفي
واحـــدة مـن تـــكـــرار الــــنـــشـــوة (ذات
نـشـوة) سـيـمـوت  وفي تـفـسـيـر أبي
ـــوت مــدة دوام الـــبـــقــاء يـــتـــحـــقق ا
ا يعني أن النـشوة ومصـاحبتهـا  
ـوت هنا مـجازي  غيـاب عن العالم ا
وفـنـاء في اآلخـر  –اجلـسـد . وظـيـفـة

من األسـالــيب الــلـغــويــة احلـديــثـة
الـتي سـادت فـي قـصـائـد شـعـرائـنا
ـعــاصـرين اســتـعــمـال "ذات" ومـا ا
تــضـــاف الــيـه نــحـــو "لــقـــيــته ذات
شـجن" أو تـعـاهـدنـا ذات وجـد ومـا
شابه . واحلـقيقـة ان هذه األسلوب
يــلـــفت الــنـــظــر الـــيه ويـــحث عــلى
دراســــته وكــــشف مــــرامــــيه  وقـــد
ـهـمـة ثالثـة مـقاطع اخـتـرت لـهـذه ا
شــعـريــة تــضـمــنت هـذا الــنـوع من
االســالــيـب لــفـــحــصــهـــا في ضــوء
الـسياقـات التي وردت فيـها . وقبل
ـقـاطع الشـعـرية الـدخـول في نقـد ا
وتـراكيـبـها الـلغـويـة أوردت مقـدمة
مــخــتــصـــرة حــول مــألــوفــيــة هــذا
التـركيب في اللغـة العربية .  "ذات"
اسم الزم لإلضــافـــة  وتُــســـتــعــمل
ـــعـــنى صـــاحـــبـــة  وهي مـــؤنّث
مــذكّــرهـا "ذو" . نــقــول هــو ذو عـلم
وهي ذاتُ عـلم أيْ هـو صـاحب عـلم
 وهي صاحبة علم . جاء في لسان
الـعـرب (وقـال الـليـث في تـأنيث ذو
ذات  تـقــول : هي ذات مـال)  وإذا
وقعت على التـثنية واجلمع نقول :
"ذواتــــا أفـــــنــــان" وذواتُ أفــــنــــان .
وشــاع اســتـعــمـالــهــا في األزمـان 
فـممـا ذُكر فـي اللـسان ( لـقـيته ذات
يـوم وذات لـيـلـة ) و (تـقـول : أتيـته
ذات الـصـبـوح وذات الـغـبـوق ; إذا
أتيته غدوة وعشية)   كما ورد فيه
أيضا (تقول : لقيته ذات يوم وذات
لـيــلـة وذات الــعـشــاء وذات مـرة ...
ـا سُـمع في هـذه األوقـات  ولم وإ
يـقـولوا : ذات شـهر وال ذات سـنة )

 كما يـقال ( جاء من ذي نفسه ومن
ذات نــــفــــسـه) كــــنــــايــــة عن اجمليء
بإرادته  ( وقـال الليث : يـقال : قلّت
ذات يــده ; قـال : وذات هــاهــنـا اسم
ــا مـــلــكت يــداه كـــأنــهــا تـــقع عــلى
األموال  وكذلك عرفه من ذات نفسه
ــضــمـرة)  كــأنه يــعــني ســريــرتـه ا
وهــذا االســتــعـــمــال لـ"ذات" كــنــائي
ونحوه "ذات شـفة" كنايـة عن الكلمة
وذات الـصدور كـنايـة عن خفـاياها 
ومن اسـتــعــمـاالتــهــا : ذات الـيــمـ
وذات الــشـــمــال أي جـــهــة الـــيــمــ
وجهة الشمال وفي القرآن (وَنُقَلبُهُمْ
ِ وَذَاتَ الـشـمَـالِ ) .  هذا ذَاتَ الْـيَـمِـ
هو الـسائد في استـعمال هذا االسم
(ذات)  وقــد تـطـور اسـتـعـمـاله لـدى
الكالمي العرب  نقل ابن القيم في
كتـابه بدائع الفـوائد قول الـسهيلي:
(وأما " الـذات "  فقد استـهوى أكثر
- القول تكلـم النـاس- وال سيمـا ا
فـــيــهـــا  إنــهـــا في مـــعــنى الـــنــفس
واحلـقيقـة  ويقولـون : "ذات الباري
هـي نــفـــسه"  ويـــعــبـــرون بـــهــا عن
وجـوده وحـقـيـقـته ) . واسـتـعـمـلـهـا
ـعــنى الـتـوكــيـد مـثل ــعـاصـرون  ا
نفـسه وعيـنه  يـقال : قـرات الكـتاب
ذاته . غــيـــر أنــنـــا هــنـــا مــعـــنــيــون
بداللتها اللـغوية وجتدّد استعمالها
لـدى مـجـايـلـيـنـا من الـشـعـراء  فـقد
وردت في شـعـرهم بـتـراكـيب لـغـوية
جــديـــدة لم يـــألــفـــهــا األقـــدمــون بل
ن سبـقوهم في مضمار احملدثون 
الـشــعــر  وقـد اجــتـزأت هــنــا ثالثـة
مـــقــاطع لــشــعـــراء مــعــاصــرين ورد

ستـحدثة التركـيب فيـها بصـيغـته ا
وهم يحيى الـسماوي وطالل الغوّار

وصالح زنكنة :
يقول السماوي :

وهُــيـــامـي ـ ذات عـــشـق  ـ بـــابـــنــةِ
الـتـفـاح  ..

و األعـنـابِ .. والـتـيـن  ..
ومِـغـنـاج  لـعـوبِ . 

ويقول الغوّار :
أتذكرين ذاتَ شوق

قطفتُ جنمةً من حدائقكِ
وهربتُ بباقةِ قبالتٍ . 
أما صالح فقوله هو :
سأموت ذات نشوة

على سرير جسدكِ . 
فـــالــــتـــراكـــيـب : ذات عـــشق  وذات
شــوق  وذات نـشــوة . اســتُــخـدمت
على غـير ما هو مـألوف في أساليب
مع الـتأكيـد أن هذه الصيغ العـربية 
ســادت في شــعـــرنــا في الــســنــوات
ــتــأخــرة . فــمــا الــداللــة اجلــديــدة ا

ستوحاة من هذا التركيب  ?  ا
ما يالحظ على هذا التركيب

1- أن "ذات" أضيفت الى نكرة .
2- والـنـكـرات الـتـي أضـيـفت الـيـهـا
أســــمـــاء جــــنس (ذات عــــشق  ذات
شـوق  ذات نـشوة بـدل ذات يوم أو

ذات ليلة ..... الخ ) .
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3- سياقها دال على الزمن لوقوعها
صدر  وكأن حتت تأثير الفعل أو ا
الـتــركـيب اســتـبــدل بـظــرف الـزمـان
احملــدد ( لـيــلــة  يـوم  صــبـاح ... )
اسم جـنـس إفرادي (عـشـق  شوق 

نشوى) .
    يـــرى أبــو الــبــقـــاء الــكــفــوي في
كلـيـاته أن "ذات يـوم" ونظـيـرها (من
ـسمـى الى اسمه أي قبـيل إضـافـة ا
مدة مـصاحـبة هـذا االسم . ونظـيره
خرجت ذات مرة وذات ليلة .... وفي
ـفتـاح ذات مـرة منـصوب حواشي ا
علـى الظـرفيـة صـفة لـزمان مـحذوف
تـقــديـره زمـان ذات مـرة )  عـلـيه أن

الـسـريـر هي االســتـرخـاء والـشـعـور
بـــالــــراحـــة   ويــــقــــتـــرن بــــاإلثـــارة
اجلـنـسـيـة اذا مـا ارتـبط بـاجلـسـد (
على سرير جسدك) . يرى فوكو " أن
ثوى ووجوده أوى وا اجلسد هـو ا
عالمـة على وجود الـروح وسعـادتها
"  ومن ســـعــادات الــروح الــشــعــور
بـالنـشـوة (ذات نـشـوة) . وعلى وفق
ثـالـوث فــرويـد : الـهــو واألنـا واألنـا
العـلـيـا  فـإن أنا الـشـاعـر تـظـهر في
(ســـأمــوت ) وتـــزداد كــثــافـــتــهــا في
الـنشوة  في حـ أن تعبـير ( سرير
ــثّل (الـهــو) أي الـغــرائـز جــسـدك) 
والــشــهـــوات  والبــد مـن الــقــول أن
األنــا الـعـلـيـا غـائــبـة تـمـامـا في هـذا
قـطع الـشعـري  وغيـابهـا هنـا أمر ا
طــبـيـعي  فـهي خـصــيـصـة بـنـيـويـة
نـكـاد نـلـمسـهـا في أغـلب الـنـصوص

اآليروسية  .
وفـحـوى الـتـركـيب أو بـنـيـته تـتـكـرر

لدى الشاعر السماوي :
وهُـــيــامـي ـ ذات عـــشـق  ـ بـــا بــنــةِ

الـتـفـاح  ..
و األعـنـابِ .. والـتـيـن  ..

ومِـغـنـاج  لـعـوبِ .
التـعبـيـر "ذات عشق" وقع في سـياق
يـشي بـأن الـهـيـام انبـجس مـن نفس

الــشــاعـــر مــدة دوام عــشــقـه بــابــنــة
الــتـفـاح واألعـنـاب  وهي كـنـايـة عن
اخلــمــر   والـزمـن هـنــا يــبــدو غــيـر
مـحـدد  فـهــو مـرتـبط بـعـشـقه لـهـا 
ـــنـــاسـب الـــقـــول ان اخلـــمـــر ومن ا
مـــقـــتــــرن بـــاخلـــفـــة والـــتـــحـــلل من
الـضوابط ومكـبّالت النـفس لذا فهي
تـــتــواءم مـع تــعـــبــيـــره الــشـــعــري "
ــرأة في ومــغـــنــاج لــعــوب "  وهي ا
حركتها وصوتها دالل وتكسّر وخفّة
 وتشـكّل  "هُـيـامي" حلـقـة أخرى في
هـذه الـسلـسـلـة الـداللـيـة فـهي تـعني
الــشـغف الـشــديـد والـتــحـيّـر ( وهـام
الـشخص عـلى وجهه : خـرج وهو ال
يـدري أين يتـوجَّه  سار بال قـصد) .
ــقـطع الـشـعــري مـنـسـجم صـورة فـا
وداللـة وهو في حـركة دائـبة وتـموّج
حــتى لـــيــبـــدو أنه انــبـــثق من واقع
نـفسي ال يـريـد أن يـركن الى الـهدوء
واالسـتـقـرار فـهــو في تـطـلّع وحتـرّر
دائمـ ويكـاد يشـكّل التـعبـير "ذات
ـا في العشق من عشق" نـواة داللية 

يّزه عن احلب . إفراط واندفاع 
ـازت ــقــطع ا لــذا نــرى أن حـركــة ا
صدر بـاخلفـة والتمـاوج  وقد قـام ا
"هيامي"  بدل الفعل   بإضفاء هذه
احلـركـيـة وذلك بـتـعـاشـقه مع سـائـر

العناصر الشعرية  األخرى فيه .
 وفي مــقــطع شــعــري آخــر يــقـول

الغوّار :
أتذكرين ذاتَ شوق

قطفتُ جنمةً من حدائقكِ
وهربتُ بباقةِ قبالتٍ .

" ذات شـــوق " تــركـــيب إضـــافي 
وهو من إضافة النكرة الى النكرة
 وقـــد أشـــرت الـى شيء من هـــذا
ـقالـة. وهذا الـنوع من في بـداية ا
اإلضــافــة يــخــصّص وال يــعـرّف 
وغـايــة الـتـخــصـيص أنـه يـضـيّق
ا يـقرّبـها من نطـاق النـكـرة  ور
الـتعـريف غـير أنـه ال يعـرّفـها كـما

قلت آنفا .
fHM « Ÿ«e½

و"ذات شـــوق" مـــدة مـــخـــصـــصــة
بالشـوق وهي الحقة سردية  ذلك
ثّال أن زمن السرد هو احلاضر 
وصـــيــغــته بـــالــفــعـل: أتــذكــرين ?
االستـفهاميـة مهّدت االنسالل الى
اضي أو تـذكّره أو اسـترجاعه  ا
فالفعالن قطفت وهربت وما تعلّق
بـهـمـا اسـتذكـار سـردي وقـد وقـعا
في حلـظـة شوق عـارمـة ودلّـا هـنا
عـلى شــدة الـتــمـلّك واالســتـحـواذ
ذلك أن (الـشوق نزاع الـنفس الى
الـــشيء) وإثــارة الـــلــهــفـــة الــيه 
والتعبير "ذات شوق" منطلق بناء
ــاضي  وهـو مـبـنى مـا وقع في ا
الـفعلـ "قطفت" و "هـربت" اللذين
خــرقــا الــطــابـو االجــتــمــاعي  إذ
بخـرقهـما نـاسبـا فاعلـية الـتعـبير
الــلـغـوي " ذات شــوق" وعـرامـته .
الــتـركــيب " جنــمــة من حــدائـقك "
أضـاء الــلــوحــة الــشــعـريــة بل أن
"باقـة الـقـبالت" التي هـرب بـها  –
وهـو تـعـبـيـر شـعـري جـميـل وفيه
رغـبــة جــامـحــة تـدل عــلى حــاجـة
نـفـسـيـة غـيـر مـشـبـعـة –اكـتـسـبت
نـورهـا من جنـوم حـدائـقـهـا حـتى
ليـبدو أن كل قـبلـة في هذه الـباقة

جنمة مضيئة .

غالف الرواية

أمجد توفيق

يحيى السماوي صالح زنكنة طالل الغوّار 


