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قراءة في قصائد السماوي والغوار وزنكنة
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كولكاتا

اللغة هي الوسيلة التـعبيرية األولى التي يعبر فـيها اإلنسان عما يجول في
خاطـره من آراء وأفكـار وأحاسـيس ومشـاعـر. اللـغة هي وسـيلـة للـتواصل
كن ب أفراد اجملتمع فاجملتـمعات تتواصل وتتفاهـم عبر اللغة لذلك ال 
أن توجد الشعوب بدون وجود اللغـة. اللغة هي مرآة اجملتمع تعكس صيغ

األخذ والعطاء بغية معرفة منطق اإليحاء اللفظي لظاهرة التفاهم. 
وفي الوقت ذاته هـي تلك األداة الـتي يـتسـلح بـهـا الفـرد لـلدفـاع عن نـفسه
وإيصال فكرته بدافع مشـجر اإلحساس إلدراك الفهم والتـفكير. اللغة هي
مجموعـة معينـة من قواعد الكـالم في مجتمع مـع واللغـة أيضا جزء من
ثقافة اجملـتمع الذي يـتحدث تلك الـلغة. فالـبشر يـستخدمـون اللغة كـوسيلة

للتعبير الهوية الثقافية. 
dOJH² « tOłuð

تسهم اللغـة في توجيه التـفكير لدى اإلنـسان فمن الضروري االعـتناء بها
وتوريثها إلى األجيـال الالحقة فاللـغة هي مرآة ثقافـته وهي الوسيلة التي
تسـتخدمـها الـشعـوب للـتعبـير عن الـعنـاصر اخملـتلفـة للـثقـافة عن عـاداتها
ـرآة احلقـيـقيـة لـثقـافة أي ومفـاهـيمـها وتـقـاليـدهـا وقوانـينـهـا. فالـلـغة هي ا

شعب من الشـعوب اإلنسانية. 
إن لـلـغـة من أهم
ـعنـوية الروابط ا
التي تـربط الفرد
الـبـشــري بـغـيـره
مـن الـــــــــنــــــــاس
واســــــــــــــــطـــــــــــــــة
لــلـتــفــاهــــــم بـ
األفـــــــــراد وآلــــــــة
لــلـــتـــعـــلــيـم. فــإذا
كــانت الـــلــغــة هي
عــمـــاد الـــثــقـــافــة
فـــوظــائـف الـــلـــغــة
ذات صــــــــــــــلـــــــــــــة
بالثـقافـة وعمـليات

الـتعـلـيم والـفـكـر والـسـلوك الـتي تـتم بـواسـطـة الـلـغة هي عـنـاصـر ثـقـافـية.
وباعـتبـار أن اللـغة من أقـوى الوسـائل التـعلـيمـية فهـي تسـاعد الفـرد على
حـتى ينـاسب هذا الـسلـوك تقـاليـد اجملمتـمع الذي تكـييف سـلوكه وضـبطه

يعيش فيه.  
اللغة هي الناطق الرسمي باسم الثقافة ألن اللغة هي جزء من الثقافة. فال
كن لإلنسان أن يشـرح لآلخرين وجوه التـميّز الثقـافي لدى أمته وشعبه
كن أن يـتعـرّف على الـثقافـات األخرى في هـذا العـالم. من هنـا تأتي وال 

أهمية اللغة في بناء اجملتمعات. 
وإن الـتـواصل بـ أجـيـال ااجملـتـمع الــواحـد عـبـر الـعـصـور اخملـتـلـفـة يـتم
كن بـناء بواسـطة الـلغـة وهي األداة التي تـعتـمدهـا التـربيـة وعلـومهـا. ال 
اللـغـة والثـقـافة خالل يـوم واحـد بل إن اللـغـة والثـقـافة هي نـتـيجـة لـتراكم

 . آالف السن
عنوية التي انتـجتها اجملتمعات اديـة وا أما الثقافة فهي جـميع النتاجات ا
ـومة واستـمرارية حـياتهـا واللغة عبر تـاريخهـا في سبيل احلـفاظ على د
جزء مـن هذا الـنـتـاج ألن اجملتـمـعـات تـؤسس نـفسـهـا من خالل الـلـغة إن

اللغة هي جزء مهم من الثقافة والثقافة حتدد هوية الشعوب. 
إن اللـغة تـرتبط بـ الثـقافـة وأبنـاء بيـئته تـلك الثـقافـة واللـغة هي الـوسيـلة
ة الثقافية األولى لنقل الثقافة خارج حدودها لذا فإن ما يقترب على العو
هو هذا الربط ب الثقـافة واللغة حيث أن اإلنسـان في هذه العصر لم يعد

يتنتمي إلى ثقافة أرضه ودينيه.
…bOÞË W öŽ

إن هنـاك عالقة وطـيـدة ب الـثقـافة والـلـغة فال ثـقافـة بال لـغة وال لـغة بال
ثقـافة فالـلغـة والثـقافـة مرتبـطان مـعا ال تـنفك أحـدها عن األخـرى. حتتفظ
الغة بالـتراث الثـقافي جيال بـعد جيل وجتـعل للمعـارف واألفكار الـبشرية
قـيمـهـا االجـتـمـاعيـة بـسـبب اسـسـتخـدام اجملـتـمع لـلـغـة. إن نشـأة الـثـقـافة
وها ال يتم بدون اللغة التي تمكن اإلنسان من حتقيق التعاون االتصال و

مع غيره.
إن اللـغـة والـثـقافـة جـزء ال يـتجـزأ تـنـشأ وتـرعـرع في وقت واحـد وهـذا ما

 . ت جتسده قوة العالقة بينهما وترابطهما ا
فاللـغة والثقـافة على حـدّ سواء كوسـيلة السـتخدام الـرموز في بنـاء الهُوية
االجـتــمـاعــيـة واحلــفــاظ عـلى الــتـمــاسك االجـتــمــاعي في إطـار مــجـمــوعـة
اجتمـاعية. والـلغة ال تكـسب الثقـافة فقط ألبـناءها بل تـنقلـها من شعب إلى
آخر من أمـة إلى أمة أخـرى وهذا يعـني أن تعـليم أيـة لغـة وتعـلمـها ال بد

من أن يتم في إطار ثقافتها. 
باعتـبار أن الـثقافـة ظاهـرة خلقـية وارشـادية تنـجم ب بـني البشـر فالـلغة
ـشـافـهـة الـتي هي مـصـدرهـا ونـبع وجـودهـا تـخـلـقـهـا مـبـاد الـتـدوين وا
عـمادهـا وسـائل اإلعالم ومـا يـبـرزه الـفـكـر الـتنـويـري من نـتـاجـات فـكـرية
كن تستند عليها الـرموز والدالالت التي بدورها تعتـبر وسائل تعبيرية ال 

االستغناء عنها في عملية التواصل للمعرفة البشرية واالنسانية. 
هذه اللـغة التي تسـاعد على اسـتدراك النـهضة الـفكريـة في كافة جـوانبها
ـتسمة ـعطاءة ا وتشكل ظـاهرة اكتـساب معـرفة جديـدة لبنـاء الشخـصية ا
بروح الـتـفـاؤل في األخـذ والـعـطا. وإن االهـتـمـام بـالـلغـة هـو فـاحتـة الـعمل
الثقـافي ألن اللـغة ركن أساسي من أركـان الثـقافة وإن أي عـمل ثقافي ال

يبدأ إال باللغة. 
ساعد قسم اللغة العربية وآدابها { األستاذ ا

ـكـتـبه وفـداً من االثـاريـ اسـتـقـبل وزيـر الــثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار عـبـد األمـيــر احلـمـداني 
اإليـطـال بـرئـاسة الـبروفـيـسور روبـيـرته فيـنكـو وبـحث الوزيـر عـدداً من القـضـايا الـتي تخص
مـدينـة احلـضـر االثاريـة.مـثـنـياعـلى اجلـهـود اجليـدة الـتي تـبـذلهـا الـوفـود االثـارية األجـنـبـية في
الـعراق من خالل أعـمال  الـترمـيم والتـدريب والتـنقـيبـات األثريـة في العـراق  كمـا بحث احلـمداني مع
ـديـنـة احلـضر وأعـمـال جتـمـيع الـقـطع اخلـاصة الـوفـد جـملـة من الـقـضـايـا الـتي تـخص الـترمـيـمـات 

بالتماثيل األثرية وجعلها بشكل كامل. 
قبل تحف الـعراقي االسبوع ا وعلى ذات الصعيـد  االتفاق ب اجلانبـ على افتتاح قاعـة الطفل با
ـتحف العـراقي وتدريب الكـوادر االثارية وجـودة با والذي يـضم ورشة عمل لـألطفال لـرسم التمـاثيل ا

دينة.  با
—U³ł bL×
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ذات مرة مـنصـوب عـلى الظـرفـية صـفة
لزمان مـحذوف تقـديره زمان ذات مرة )
ـصـاحـبة  علـيه أن "ذات" الـدالـة على ا
تكتسب الزمنية من إضافتها الى ظرف
الـزمـان احملـدد ( يـوم  لـيـلـة  صـبـاح 
مـســاء .... ) بل وتـوحي بــوقـوع أزمـان
أخــرى ســابــقــة (زمــان ذات مــرة )  أي
ذات ليلة من ليالٍ أخر مرت  وذات يوم
من أيــــام مـــضـت . ولـــكـن في تــــركـــيب
ــا الــشـــعــراء لـم تُــضف الـى زمن  وإ
عـلى أضـيــفت الى اسم جـنـس إفـرادي 
ـســتــحــدث بــقــيت فــيه أن الـتــركــيـب ا

رائحة الزمن .
 إن قول الشاعر صالح زنكنة : 

ســـأمـــوت ذات نــشـــوة / عـــلـى ســـريــر
جسدك . 

تضـمّن ثالثـة عنـاصـر شعـريـة أو ثالثة
وت أنسـاق بتـعـبيـر كـمال أبـو ديب : ا
والـنـشـوة وسـريـر اجلـسـد  والـتـعـبـير
"ذات نـشوة" يـوحي بـتـكـرار الـنـشوة  (
ت فــيـهـا ) ذلك أنه هـنــاك نـشـوات لم 
منقول من تركيب ظرفي دال على الزمن
( ذات لــيـلـة  ذات يـوم ...) وفي واحـدة
من تكرار النشوة (ذات نشوة) سيموت
وت  وفي تفـسير أبي الـبقاء يـتحقق ا
ا مـدة دوام النـشـوة ومـصـاحبـتـهـا  
ـوت هنا مـجازي  غياب عن يعني أن ا
الـــعــالم وفـــنــاء في اآلخــر  –اجلــســد .
وظـــيـــفــة الـــســـريـــر هـي االســـتـــرخــاء
والـشـعـور بـالـراحـة  ويـقـتـرن بـاإلثارة
اجلـنسيـة اذا ما ارتـبط باجلـسد ( على
سرير جسـدك) . يرى فوكو " أن اجلسد
ــثـــوى ووجــوده عالمــة ــأوى وا هــو ا
عـلى وجـود الـروح وسـعـادتـهـا "  ومن
سعادات الـروح الشعور بـالنشوة (ذات
نــشـوة) . وعــلـى وفق ثــالــوث فــرويـد :
الــهــو واألنـا واألنــا الــعــلـيــا  فــإن أنـا
الـشــاعـر تـظـهــر في (سـأمـوت ) وتـزداد
كثافتها في النشوة  في ح أن تعبير
ـــثّل (الـــهـــو) أي ( ســـريـــر جـــســـدك) 
الـغـرائـز والـشـهـوات  والبد مـن الـقول
أن األنـا الـعـلـيـا غــائـبـة تـمـامـا في هـذا
ـقـطع الــشـعـري  وغـيـابــهـا هـنـا أمـر ا
طبـيعي  فـهي خـصيـصة بـنيـوية نـكاد
نلمسها في أغلب النصوص اآليروسية

. 
وفـحوى الـتركـيب أو بنـيتـه تتـكرر لدى

الشاعر السماوي :
وهُــــيــــامـي ـ ذات عــــشــق  ـ بــــا بــــنـــةِ

الـتـفـاح  ..
و األعـنـابِ .. والـتـيـن  ..

ومِـغـنـاج  لـعـوبِ .
الـتــعــبـيــر "ذات عــشق" وقع في ســيـاق
يــشي بــأن الــهــيـام انــبــجس من نــفس
الشـاعـر مدة دوام عـشـقه بابـنـة التـفاح
واألعــنــاب  وهي كــنـايــة عن اخلــمـر  
والـزمن هــنـا يــبـدو غـيــر مـحــدد  فـهـو

من االسـالـيب الـلغـويـة احلـديـثـة التي
ســــادت في قــــصــــائــــد شــــعــــرائــــنــــا
ــعـــاصــريـن اســتـــعــمـــال "ذات" ومــا ا
تـضـاف الـيه نـحـو "لـقيـته ذات شـجن"
أو تــعــاهــدنــا ذات وجــد ومــا شــابه .
واحلــقــيـقــة ان هــذه األســلــوب يــلـفت
الـــنـــظـــر الـــيه ويـــحث عـــلى دراســـته
وكــشف مــرامـيـه  وقـد اخــتـرت لــهـذه
هـمة ثالثـة مقـاطع شـعريـة تضـمنت ا
هذا الـنوع من االسالـيب لفحـصها في
ضـوء الــسـيـاقـات الــتي وردت فـيـهـا .
ــــقـــاطع وقــــبل الــــدخــــول في نـــقــــد ا
الـشعـريـة وتـراكيـبـهـا اللـغـوية أوردت
مـقـدمة مـخـتـصـرة حول مـألـوفـيـة هذا

التركيب في اللغة العربية . 
"ذات" اسـم الزم لإلضـافـة  وتُـستـعـمل
عـنى صاحـبة  وهي مؤنّث مـذكّرها
"ذو" . نـــقـــول هـــو ذو عـــلم  وهي ذاتُ
عـــــلـم أيْ هـــــو صـــــاحب عـــــلـم  وهي
صـاحـبـة عـلم . جـاء في لـسـان الـعـرب
(وقال الليث في تأنيث ذو ذات  تقول
: هي ذات مـــــال)  وإذا وقــــعـت عــــلى

الـتـثنـية واجلـمع نقـول : "ذواتا أفـنان"
وذواتُ أفنـان . وشـاع اسـتعـمـالـها في
األزمان  فـمما ذُكـر في اللسـان ( لقيته
ذات يـوم وذات ليـلة ) و (تـقول : أتـيته
ذات الـــصـــبـــوح وذات الـــغـــبــوق ; إذا
أتـيـته غــدوة وعـشـيـة)   كـمـا ورد فـيه
أيــضـا (تـقــول : لـقــيـته ذات يـوم وذات
ا ليـلة وذات العـشاء وذات مرة ... وإ
سُـمع في هـذه األوقـات  ولم يـقـولـوا :
ذات شـهر وال ذات سـنة )  كـما يـقال (
جـــاء من ذي نــفــسـه ومن ذات نــفــسه)
كـــنـــايـــة عن اجمليء بـــإرادتـه  ( وقــال
الــلــيث : يــقـال : قــلّت ذات يــده ; قـال :
ـا ملـكت يداه كـأنها وذات هـاهنا اسم 
تـــقع عــلـى األمــوال  وكــذلـك عــرفه من
ذات نــــفــــسه كـــأنـه يـــعــــني ســــريـــرته
ـضـمــرة)  وهـذا االسـتـعـمـال لـ"ذات" ا
كـنــائي ونـحـوه "ذات شـفــة" كـنـايـة عن
الــكـــلــمـــة وذات الــصـــدور كــنـــايــة عن
خــفـايـاهــا  ومن اسـتـعــمـاالتـهـا : ذات
الـيـم وذات الـشمـال أي جهـة اليـم
وجـهة الـشـمـال وفي الـقرآن (وَنُـقَـلـبُهُمْ

ِ وَذَاتَ الـشـمَالِ ) . هـذا هو ذَاتَ الْـيَـمِ
السـائد في استـعمال هذا االسم (ذات)
 وقـد تـطور اسـتعـماله لـدى الكالمـي
العرب  نقل ابن الـقيم في كتابه بدائع
الفوائـد قول السهـيلي: (وأما " الذات "
 فقد اسـتهوى أكثر الـناس- وال سيما
- القـول فيها  إنها في معنى تكلم ا
الـنــفس واحلـقـيــقـة  ويـقـولـون : "ذات
الـباري هي نـفـسه"  ويعـبرون بـها عن
وجــوده وحــقــيـقــته ) . واســتــعـمــلــهـا
ـعاصـرون معـنى التـوكيـد مثل نـفسه ا
وعــيــنه  يـقــال : قــرات الـكــتـاب ذاته .
غير أننا هنا معـنيون بداللتها اللغوية
وجتدّد اسـتعـمالـها لدى مـجايـليـنا من
الـــشـــعــراء  فـــقـــد وردت في شـــعــرهم
بـتــراكـيـب لـغــويــة جـديــدة لم يــألـفــهـا
ـن سـبقـوهم األقـدمون بـل احملـدثون 
في مـضمـار الشـعر  وقـد اجتـزأت هنا
ثالثـة مـقـاطع لـشـعـراء مـعاصـرين ورد
ـسـتـحـدثة الـتركـيب فـيـهـا بـصـيـغـته ا
وهم يـحــيى الـسـمــاوي وطالل الـغـوّار

وصالح زنكنة :
يقول السماوي :

وهُـــــيــــامـي ـ ذات عــــشـق  ـ بــــابــــنــــةِ
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 . 
فالـتراكـيب : ذات عشق  وذات شوق 
وذات نـشوة . اسـتُـخدمت عـلى غيـر ما
مع هـو مـألـوف فـي أسـالـيب الـعـربـيـة 
الــتــأكـــيــد أن هــذه الــصــيغ ســادت في
ـتـأخـرة . فـمـا شـعـرنـا في الـسـنـوات ا
ـسـتــوحـاة من هـذا الــداللـة اجلـديــدة ا

التركيب  ? 
ما يالحظ على هذا التركيب

1- أن "ذات" أضيفت الى نكرة .
2- والنكرات التي أضيفت اليها
أسماء جنس (ذات عشق  ذات شوق 
ذات نـشـوة بـدل ذات يـوم أو ذات لـيـلة

..... الخ ) .
3- سياقها دال على الزمن لوقوعها
ـصـدر  وكـأن حتت تـأثـيــر الـفـعل أو ا
التركيب استـبدل بظرف الزمان احملدد
( لـيلـة  يـوم  صـبـاح ... ) اسم جـنس
إفـرادي (عشق  شـوق  نشـوى) . يرى
أبـو البقـاء الكـفوي في كـلياته أن "ذات
يــوم" ونـــظــيــرهـــا (من قــبـــيل إضــافــة
ـسـمى الى اســمه أي مـدة مـصـاحـبـة ا
هـذا االسم . ونـظـيـره خـرجت ذات مرة
ـفـتـاح وذات لـيــلـة .... وفي حـواشـي ا

غـرفتـ في بيـتي وبنـيتـهمـا من جديد
وغـرفة الـضيـوف التي جتـلسـان فيـها
وما االن واثـاثـهـا من بـركـات الـتـوراة 
ـبـلغ اشــتـريــنـا به نـيــشـانـا بـقيَّ مـن ا

لعرس ولدي.
ـوظف الى بغـداد بـخفي حـن  عـاد ا
ـقــدوره مـحــاسـبــة مـواطن فـلم يــكن 
استعـار كتابـا ودفع غرامه عدم اعادته
ـكتبـة : لقـد خسـرنا ارثا .وقـال ألم ا

وطنيا.
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بـعـد غـزو الـكـويت كـانت هـذه الـتـوراة
ـكتـبة الـعامة في من ضـمن مقـتنـيات ا
الــعـاصــمـة  وقـد نــهـبت مـن ضـمن مـا
نـهب من االرشـيف الـوطني الـكـويتي 
وقد وقـعت تـلك الـتـوراة في يـد جـندي
خـــــريج في احـــــدى الــــويـــــة احلــــرس

1
ــكـتــبـة في اجلــرد الـســنــوي لـكــتب ا
الــعــامــة في مـديــنــة الــنـاصــريــة يـتم
تشـكـيل جلـنـة من ثالثة مـوظـفـ يتم
تـصـرفيـة .ولكن تسـمـيتـهم من قـبل ا
في عـام  1964أضــيف الى الــلــجــنـة
موظف اتى مـن بغداد مـوفدا من اجل
شاركة في عملية اجلرد  وال يعرف ا
اي واحـد طبـيـعـة مـهمـته وغـرضـها .
كـتـبة : وكان سـؤاله الـوحيـد ألمـ ا
ـكـتـبـة نـسـخـة من تـوراة تـوجـد في ا
ـعلم اليهودي يوسف ة اهداها ا قد
كتـبة العامة عام حبو عنـد تأسيس ا

.1945
ـكتبـة أن معـلمـا كان قد فـتذكـر أم ا
استعار تلك الـتوراة ولم يرجعها الى
كتبة  وح انتهت مدة االستعارة ا
ـقدر لـلكـتاب وهو ه الـثمن ا  تـغر
ثالثــة دنـــانــيــر  دفـــعــهـــا من قــبل
ـسـتـعـيـر ووصل الـقـبض مـحـفـوظا ا

كتبة. في اضابير ذاتية ا
ـــوظـف الـــقــــادم من بــــغـــداد : قــــال ا

علم. وتعرفون اين يسكن هذا ا
ــ نعم أنه ابن مدينة وصديق ويسكن

في محلة السراي .

ــاذا لم تـسـتــعـيـدون الــكـتـاب مـنه ــ و
بالقوة او باحلسنى .?

كـتبـات العـامة يـقول  من ال ــ نـظـام ا
ــقـدر  يـعــيــد الــكـتــاب يــغـرم ثــمــنه ا
ـاذا لم يـعـد الـكـتاب والـرجل النعـرف 
ولــكــنه دفع ثـمــنه وفي الــعـادة يــكـون

. مضاعفا مرت
ـــوظف : انـت تـــرتــــكب خــــطـــأ قــــال ا
سـيـاسـيـا وتـاريـخـيـا عـنـمـا تـفـرط في

كتاب كهذا.
كـتبـة : هنا في مـكتبـتنا ال قـال ام ا
يوجـد لدينـا تصنـيف للكـتب النادرة 
ولم يـخبـرنا احـد بأهـميـة هذا الـكتاب
ـكـنـا نحـسبه كـتابـا ديـنيـا مثل الـكتب
الـسمـاوية االخـرى ولديـنا مـنهـا نسخ
عـــديـــدة  ولـــو اتى االمـــر من بـــغــداد
بضـرورة احلفاظ عـلى نسخـة التوراة
ومن يـريد ان ـا اعـرنـاهـا الحـد  هذه 
يـطــلع عـلــيـهـا سـيــطـلع عـلــيـهـا داخل

كتبة فقط. ا
ـوظـف : وهل تـعــرف بــيت هـذا قــال ا

علم الذي استعار التوراة? . ا
ــ نعم .

ـعـلم الـذي اخـبرهم ذهبـوا الى بـيت ا
انه استمـتع بقراءة الـتوراة لولعه في

وانه اراد الــتــاريخ الــعــراقي الــقــد 
االحتـفـاظ بـالـتوراة ودفع الـغـرامـة ما
دام الـقـانـون يـبــيح له ذلك . وانه قـبل
اشهـر سافـر الى الكويت وضـيفه احد
األصـدقـاء وكـانت نـسـخـة الـتـوراة قـد
اخذها معه يقضي فيها ملل الطريق 
فانتـبه الصديق الكـويتي لها  وسأله
ــكـتــبـة ان كــان يــريـد بــيـعــهــا  فـأن ا
الـعـامـة في مـدينـة الـكـويت الـعـاصـمة

تشتريها .
ـعلم وقـال :لـقد قـرأتهـا مرات ضـحك ا
عـديـدة وسـأبـيـعهـا حـتى لـو بـخـمـسة
دنــانـيــر  ألني دفـعت غــرامـة الــكـتـاب

ثالثة دنانير واريد ربحا دينارين .
ـكــتـبـة في الـيـوم الــثـاني ذهــبـا الى ا
العامة في مدينة الكويت وكان امينها
رجال مـصــريـا الـذي سـكـنـته الـدهـشـة
والـعـجب مـا ان عـرضـا عـلـيه الـكـتـاب
الـــتـــوراة وقــال بـــارتـــبـــاك : هـل هــذا
الـكـتاب مـسـروق من كـنـيـست يـهودي

في العراق ?
هــــــذه الــــــتــــــوراة ــــــعــــــلـم : كال  رد ا
ــكـتــبـة اســتــعـرتــهـا كــأي كـتــاب من ا
العامة ولم اعده اليهم ودفعت غرامته
وهذا ب اوراق الكتاب ثالثة دنانيـر 

وصل الغرامة.
ــ واالن تريد ان تبيعه ?

ــ مـــضــيــفـي الــكــويــتـي وهــو اقــاربي
اقترح علي ذلك ووافقت .

ــ وكم تريد ثمنه ?
ــ خمسة دنانير .

ولـكن ــ كال سـنــعـطــيك مـئــتي ديـنــار 
كاتبة . نشتريه منك 

علم : لم اصـدق عرضا خرافيا يقول ا
مـــــثل هـــــذا  وحــــ عـــــدت  جــــددت
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ــنــاسب مــرتــبط بــعــشــقه لــهــا  ومن ا
الـــقـــول ان اخلــمـــر مــقـــتـــرن بــاخلـــفــة
والتحلل من الضوابط ومكبّالت النفس
لذا فـهي تتـواءم مع تـعبـيـره الشـعري "
ـــرأة في ومـــغــــنـــاج لــــعـــوب "  وهـي ا
حـركتهـا وصوتهـا دالل وتكسّـر وخفّة 
وتـشكّل  "هُـيـامي" حلـقة أخـرى في هذه
الـسلـسـلـة الداللـيـة فهي تـعـني الـشغف
الشديـد والتحيّـر ( وهام الشخص على
وجـهه : خرج وهـو ال يدري أين يـتوجَّه
ـقــطع الـشــعـري  سـار بال قــصـد) . فــا
مـنـسـجم صـورة وداللـة وهـو في حـركة
دائبة وتموّج حتى ليبدو أنه انبثق من
واقع نــــفــــسي ال يــــريــــد أن يــــركن الى
الــهــدوء واالســتــقــرار فــهــو في تــطــلّع
وحتـرّر دائمـ ويـكاد يـشـكّل الـتعـبـير
ـا في الـعشق "ذات عـشق" نـواة داللـيـة 
ــيّـزه عن احلب . من إفــراط وانـدفــاع 
ــازت ـــقـــطـع ا لـــذا نـــرى أن حــركـــة ا
ـصـدر بــاخلـفـة والــتـمـاوج  وقــد قـام ا
"هـيـامي"  بــدل الـفـعل   بـإضـفـاء هـذه
احلــركــيــة وذلك بــتــعــاشــقه مـع ســائـر

العناصر الشعرية  األخرى فيه .
 وفي مقطع شعري آخر يقول الغوّار :

أتذكرين ذاتَ شوق
قطفتُ جنمةً من حدائقكِ

وهربتُ بباقةِ قبالتٍ .
" ذات شوق " تركـيب إضافي  وهو من
إضـافة الـنكـرة الى النـكرة  وقـد أشرت
ــقــالــة. الى شيء من هــذا فـي بــدايــة ا
وهـذا الـنوع مـن اإلضافـة يـخصّص وال
يـعرّف  وغايـة التـخصـيص أنه يضيّق
ــا يـــقــرّبــهــا من نــطــاق الـــنــكــرة  ور
الـتـعـريف غـير أنه ال يـعـرّفـهـا كـمـا قلت
آنــفــا . و"ذات شــوق" مــدة مــخــصــصـة
بـالـشـوق وهـي الحـقـة سـرديـة  ذلك أن
ـثّال بالفعل: زمن السرد هـو احلاضر 
وصيغته االستفهامية مهّدت أتذكرين ?
ـــاضـي أو تــــذكّـــره أو االنــــسالل الـى ا
اسـتـرجـاعه  فـالـفعـالن قطـفت وهـربت
ومـا تـعـلّق بـهـمـا اسـتـذكـار سـردي وقد
وقعـا في حلـظة شـوق عـارمة ودلّـا هـنا
ذلك أن عـلى شدة الـتمـلّك واالستـحواذ 
(الـــشـــوق نـــزاع الـــنـــفس الى الـــشيء)
وإثـارة الـلـهــفـة الـيه  والــتـعـبـيـر "ذات
اضي شـوق" منـطلق بـناء مـا وقع في ا
 وهو مبـنى الفعلـ "قطفت" و "هربت"
الـلـذيـن خـرقـا الـطـابـو االجـتـمـاعي  إذ
بخرقهما ناسبا فاعلية التعبير اللغوي
" ذات شــوق" وعـــرامــته .  الـــتــركــيب "
جنـــمــة من حــدائــقـك " أضــاء الــلــوحــة
الــشـعــريـة بل أن "بــاقـة الـقــبالت" الـتي
هرب بها   –وهو تـعبـير شعـري جميل
وفـيه رغــبـة جــامـحــة تـدل عـلـى حـاجـة
نـفـسيـة غيـر مـشبـعة –اكتـسبت نـورها
من جنوم حـدائـقـها حـتى لـيـبدو أن كل

قبلة في هذه الباقة جنمة مضيئة .

اجلــمــهــوري ويــسـكـن حي ســومـر في
الــنـاصــريـة  الــذي انـتــبه الى ان هـذا
االقدم الـكتـاب الـديـني يـحمل خـتـمـ 
هــو خـتم مــكـتــبـة الــنـاصــريـة الــعـامـة
والـثاني ختم مـدينـة الكويت الـعامة .
وألنه خـريج ومثـقف فانه اخـذ التوراة
لكن ـكتبـة العامـة في الناصـرية  الى ا
ـــوظـــفـــات رفـــضت اســـتالمه احـــدى ا
لشعورها ان هـذا قد يسبب لها وألم
كتبة اشكاالت السؤال واجلواب. ا

اجلــنــدي اخــذ الــكــتــاب الى مــدرســته
الــثـانـويـة الـتي انــهى مـنـهـا الـسـادس
واعــطى الــكـتــاب الى مــديـر الــعـلــمي 
ــديـر ــكــتـبــتــهــا  وا ـدرســة اهــداء  ا
بدوره اعطاه الـى مدرس التاريخ الذي
دون حــتى ان يـقـلــبه نـضــده بـ كـتب

كتبة الصغيرة. ا

يحيى السماويطالل الغوار


