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كربالء

ال اعرف مردودات هذه اجلمل والكلمات
نافية ا هي بهذه الطريقة القاسية وا و
عتقدات بحيث كانت راي وليست لكل ا
اكـتشـاف وال حـتى عالمات اسـتـفهـامـية
بل كانت نتائج ومضـام لكنهـا مخيفة

.
كــــمـــا عــــرض دور رجل الـــديـن في عـــام
 1920واحلوزة العلمية في تلك الفترة
وب لـهم الـدور الكـبـير فـي الثـورة ضد

االنكليز . 
هناك باب اخر لـلرواية وهي طرح حياة
بسطاء العـراق في فترات مخـتلفة حيث
وصف الـروائي في روايـته بـيت الراعي
بـكـل تـفـاصـيل حــيـاته الـيــومـيـة وحـتى

البس . االكل والشرب وا
كـــمـــا قـــدم خـالل الـــنـــصـــوص عـــرضـــا
تاريـخـيا لـكل مكـتـشفـات العـصر الـقد
واجنـازات الـبـعـثـات الـتـنـقـيـبـية وكـذلك

اهم االكتشافات .
ـرأة ومــشــاركــتــهـا كــمــا تــطــرق لــدور ا
الــرجـل في الــعــمل وهـــذا من احلــقــائق
التي ورد تفاصيلها اثناء حضور زوجة

نقب مع البعثة . احد ا
حينما دخـلت الى الفصل الثالث وجدت
مسـارا جـديدا لـلـسرد والـصـور تتـهافت
من جـديــد لـتـكـون تـفـســيـرا لـلـكـثـيـر من
االمـــور لم اكـن اتــوقـع ان يــكـــون نـــذيــر
هد الروائي نقب شيخـا وعرافا ولم  ا
في فــصــول الـروايــة لــهــذا احلـدث ومع
شرب اخلمر في اكثر من مكان وابتعاده
عـن االشــيـــاء الـــديـــنــيـــة اال انه اصـــبح

عراف.
مــزيـج من الــنــصح يـــنــقل مــا يــدور في
اعماق الروائي ليكون كلمات على ارض
الواقع وفعال كان لهـا االثر الكبير و في
بـيــان الـصــدق واخلـداع لـدى الــعـرافـ

ومن يدعون معرفة الغيب .
ليـنهي الـفصل الـثالث بـ اروقة الـبيت
نـطـقة واحملـافـظة والى الـيـوم ابحث وا
انــا وغـــيـــري عـن ســـر كــبـــيـــر فـي هــذه
احملافظة لتكون منبع والدات الكثير من

الــعـراق صــاحب حـضــارة عـريــقـة جـدا
وكذلك زقورة اور هي من أعظم ما تركه

لنا أجدادنا السومريون .
بعد نـهاية الـفصل االول اعتـقد كنت في
حلم جميل في رحـلة نحو الـتاريخ نحو
سرد الذي اعاد الوجود بـطريقة شعرية
جـميـلـة وصـور شعـريـة مـتنـاغـمـة حتى
فـي االحــداث الــصـــغــيــرة وهـــنــاك بــ
االســطــر مـضــمــر من الــنص اراد به ان
يــكـــون اداة اخــرى يــقـــدم من خالله مــا

يريد بطريقة جميلة .
لم يـسـتــخـدم الـروائي وكـمـا هـو احلـال
في بــقــيــة الــروايــات مــوضــوع االثــارة
اجلـنـسيـة لـكن هـنـا اسـتخـدمـهـا بـشكل
غريـب عن طريق اخلـيـال لتـكـون محـطة
استـراحـة للـقارى وإثـارة اسـئلـة كثـيرة
واخلـروج من حالـة االنـدمـاج بـاإلحداث
لـــكن عالء مـــشــذوب اســتـــخــدم االثــارة
بشـكل مـختـلف حـيث كانت شـهوة االب
عـــلى ابــنـــته الــتي كـــانت تــغـــتــسل في
احلــمـام حــيــنـمــا دخل االب وكــان بـارز
جسـمهـا ليـضيف لـلنص مـشاعـر اخرى
اء بعد ان اكمل وصف كـامل للجسم وا
عــلـيه لـلــبـنت ذات الــسـبع عـشــرة سـنـة
فـيـمـا جعـلـهـا شـهـوة في اخلـيـال فقط .
وجــدت مـــا كــتب في الـــواح الــطــ من
مــعــلـومــات قــد بــثـهــا عــلى شـكـل جـمل
ـسـة جمـيـلة ـا اضافـة فـيـها  شـعريـة 
قريبة الى الـقارى مثـير في نفس الوقت
ومسلط الضـوء على احملرم من اجلنس
بــطــريـقــة وهي تــسـرد امــورا حــيـاتــيـة
عـشـنـاهـا ونــعـيـشـهـا وهي تـاريخ قـد
وجـــزء من تــاريــخــنـــا احلــالي لــتــكــون

اكتشافا من االكتشافات .
في بدايـة الفـصل الـثاني ذهب مـشذوب
بــالـــبـــطل لـــيــكـــون بـــاحث عن اجـــوبــة
لألسئـلة الـكثـيرة والـتي جتعـلنـا نتـفكر
ونـفـكـر الى ان اسـتـوقفـني كـالم البد ان
اقف اليـة حيث قال : مـن قال لك ان الله
هـــو الــغـــايـــة الـــرئـــيــســـة الـــتي يـــجب

مرضاتها ....

الــقــارى يــتـــخــيل ويــســـتــنــبط احلــدث
ويتوقع . 

وجـهة من قبل الراوي طريقة االسـئلة ا
بعث اشارة للتفـكر وهنا اثارة موضوع
ـوضــوع مــفــتـوح الــوجــوديــة وجـعـل ا
لــلـبـحـث وتـمــحـيص وفي نــفس الـوقت
بعث اشـارة مـريحـة في الـرواية حـينـما
جعل الـقارى يـتـأمل ب الـسطـور بحـثا
عن احلـقـائق وأجـوبـة االسـئـلـة كمـا في

ص .45
هـناك انـعـكاس لـدراسة نـفـسيـة الـكاتب
عــبـر الــراوي من حــيث وصــفه الـصالة
ان وحتى حينما شارك البطل في واإل
الــروايـة مع الــسـيــد الــثـاني واالول في
ـــشــروب الـــذي احــتـــسى مـــنه بــعض ا
الـكؤوس وبـقى مـحـافـظا عـلى تـمـاسكه
وقــوله عن الـكــتـاب ومــعـرفـتـه بـاألديـان
االخــرى كـلـهــا تـوحي بــالـفـســحـة الـتي

يتمتع بها الكاتب ..
كما االسـئلة في ص 52عن بدايـة الكون
جعلت هنـاك حتدي لكي نـبحث ونفتش
في الكتب عن اجـوبة وحقـائق وبراه

 ,وهذا يحسب للروائي وللرواية .
ـقـارنـة الـتي اثـارهـا حـول كـما ص 56ا
ـــوت بـــ احلـــضــارة احلـــيـــاة بـــعـــد ا
ــصـــريـــة واحلـــضــارة الـــســـامـــوريــة ا
وإرسـال اشـارات جـديـدة يـجـعل الـسرد

محبك الى درجة كبيرة .
كما طـريقة طـرح السؤال او االسـئلة او
عـلومـة بـطريـقة مـشوقـة كمـا في طرح ا
مــوضـوع الــكــتـابــة هل كــانت بــقـلم من
ـعدن  ,كمـا طـريـقة القـصب ام قـلم من ا
ــعــلــومـة الــتــاريـخــيــة واحلــقـائق زج ا
الــتـاريــخــيـة وهــنـا جنـح الـروائي عالء
مـــشــــذوب في ايـــصــــال فـــكــــرة الـــنص
ــراد ومــعـــلـــومـــة الـــنص والـــصـــورة ا
ايــصـالــهـا في زمــان مــخـتــلف بـ زمن
احلفر وزمن االول لنستنتج بان العراق
اول من اســـتــــخـــدم الـــكــــتـــابـــة او اول
ـصـنوع من الـقصب . مسـتـخدم الـقلم ا
ــديــنـة جــعـلت ــعـالم االثــريـة  وكــذلك ا

.لم يــــتـــرك صــــغــــيـــرة وال كــــبــــيـــرة اال
وستـخـدمهـا الـروائي حتى الـكـلب الذي
جــلــبه الـراعـي مـعه والــقــصــة تـدور مع
الصـوص والتي كان فـيهـا تبادل اطالق

نار وكذلك التوقعات والنتائج . 
اصـر الـكـاتب عـلى اثـبـات فـكـرة مـعـيـنـة
ـــــنــــقـــــبــــ وهي فـــــهم االجـــــانب مـن ا
لـــلــشـــخـــصـــيـــة الــعـــامل الـــعـــراقي في
موضـع االول حـينـما عـمل وليـمة ولم
يطعم العمـال وكان احلوار خوفا من ان
يطلبون يوميا حلما وزيادة في اجرتهم
ــوضـع الــثـــاني حـــيـــنــمـــا داهـــمــهم وا
لصوص وعـرف حينـها بان احـد العمال
نــقل الى اصــدقــائه بـأنــهم عــثــروا عـلى

كنز. 
ـــقـــابل اســـتـــخـــدام قـــراءة نـــفـــســـيـــة ا
ودراستها وفـلسفتـها وهذا ما جنح فيه
الـروائي عالء مشـذوب وأثـبتـهـا حيـنـما
 طــرد الــعــمــال الـســتــة اجلــدد وبــعـد
خــروجـــهم بــدا كل واحــد مـــنــهم يــؤنب
االخـر ويـقـول له انـت الـسـبب بـإفـشـائك
سر الـكنز فـقال تـيقنت حـينـها ان هوالء
االنـكـلـيـز لـهم درايـة حـقـيـقـيـة بـنـفـسـيـة

العامل العراقي .
لـذلك اشــتـغل مـشــذوب في روايـته عـلى
اسـتـخـدام عـلم الـنـفس ومـدارسـهـا ومع
العلـم بان معـظم كتـاب القصـة والرواية
ـتـلـقي يـهـتــمـون بـالـنص ووقـعـه عـلى ا
ونــادرا مـا يــكـون االهــتـمــام بـالــصـفـات
الــشـخــصــيـة والــتــأويل وهـذا مــا ذكـره
بعض النـقاد . كما جنـح الروائي بجعل

ادم سامي  –مور رواية ب راعي الغنم
الـذي حتـول الى مــنـقب اثـار او الـشـيخ
نــذيــر الــذي يــأتـي في الــفــصل الــثــالث
ــتــد الى زمن لــيس بــبــعــيــد وتــاريـخ 
لينقلـنا الروائي عالء مشذوب الى سرد
روائـي مــحــبك فـي فــصــولــهـــا الــثالثــة
متحكما في الـزمان وهو يستخدم ثالث
ازمـنـة االول زمن الـروايـة والـثـاني زمن
احلـــفـــر والـــثـــالث الـــزمن الـــقـــد زمن
كان جـعل الراوي هو البطل االجداد وا
الـذي كان راعـيـا لـلغـنم ثم اصـبح كـبـير
الــعــمــال او رئـيـس الـعــمــال في حــمــلـة
تــنــقــيب عن االثــار في بــقــعــة من ارض
الــعـراق مــتـخـذا مـن حـقــائق تـاريــخـيـة
لـتــكـون نـصــوصـا ومـغــامـرات لن تـرفع
راسك عـــنــهــا  ,بــ تــوقع حلــدث قـادم
وبــ حـدث يــحـدث االن . اغــور بــشـكل
مــغــمس حــتى قــدمي في هــذه الــروايـة
التي جذبـتني من سطـورها االولى على
الـرغم من عـنـوانـهـا الـذي يـحـمل غـرابة
مــعــيــنــة جــعــلــتــني افــتش مـن هـو ادم

سامي  –مور.
لينـقلنـا الروائي الى اهم اكتـشاف وهو
زقــورة اور هي من أعــظم مــا تــركه لــنـا
أجــدادنــا الـســومــريــون  ولــذلك حـاول
الــروائي تــسـلــيط الـضــوء عــلـيــهـا. من
خالل نـهـبـها وسـرقـتـهـا من قـبل الـعالم

وولي .
انــتــقـــال جــمـــيل بــ حـــفــر وتــنـــقــيب
ومـحـاورة وسـرد مـتـرابط يـبـتـعـد قلـيال
عن الرتابـة ويتجـدد ب صورة وأخرى
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ـثل ــقـابل جنـد ان (االخــر) اصـبح  بـا
ضرورة حتيمـة; ألنه قد ملك على الذات
ـكان ان يـكون هيـبته ومن الـصعـوبة 
سـجيـنـاً فـيـما تـريـد مـنه الـذات والتي
ــوقـف هـو غــدت ضــربــاً من الــقــلق. فــا
االخـر مــحـاط بـكم هــائل من تـصـورات
(االنـــا) الـــتي لم تــــعـــد مـــتـــوافـــقـــة مع
ــغــلّـف بــكل هــذه ــوقـف ا تـــلــويـــنــات ا

االزدواجية. 
وعلى الـرغم من ان ابـداع الـشاعـرة كان
فرديـاً اال انه مـسـتمـد من عالقـته بذات
اخـرى ومن الـطـبـيـعي ان يـحـصل هـذا
الــصِـــدام بــ االثــنـــ في ظل شــروط
سيـكلـوجيـة فرضـها الـواقع. ولهـذا فإن
الـــشــعـــور بــاالقـــصــاء هـــو اقــرب شيء
يـــتـــبـــادر الى اذهـــانـــنـــا ونـــحن نـــقـــرأ
نصوص (سـاناز داود) ظنـاً منا ان هذه
االشـكـالـيـة لـيـست اال دلـيالً عـلى تـأثـير
ـــنــفي الــذي يـــضع شــروطــاً (االخــر) ا
قـــاســــيـــةً حلــــضــــوره. وفي مــــثل هـــذا
االنـفتـاح عـلى االحتـمـاالت الالمتـوقـعة
تــكــون الـشــاعـرة قــد فـرضـت لـنــفـســهـا
وضعاً نفسياً متـأزماً يهددها بالتحول
ــســتـمــر في داخل الــقــصـيــدة تــكـون ا
الــعـالقــة فــيه مع الـــذات مــا بــ تــآلف
وتــضـاد فــهي تـرغب دائــمـاً ان تــعـطي
لنفسها رؤية غائمة جتاه حركة (االخر)

وسكونه. 
وبــهــذا االنــتــقــال تــزداد الــفــجــوة بــ
االثــنـ وتــصل احلــيـرة مــداهــا ولـعل
احليـرة هذه تـتكـثف اكثـر حيـنمـا تصل
الى خــيط يــسـلـب مـنــهـا كـل تـآلــفـاتــهـا
ـــنـــفــــصـــلـــة في الـــذات ـــتـــصــــلـــة وا ا
االنــســـانــيـــة عــنـــدهــا نـــدرك ان عــامل
قيد بالرفض دائماً وهو التحول هو ا

الذي يبحث عن شيء مفقود:
فقودة  في جيب الكلمات ا

كل احلروف مفقودة
لكن هناك وقت ... 

أرسِلْ آخر الكلمات الى لسانك 
فـي هـــذا الــنـص تـــتــقـــلّـب داللــة الـــبطء
تحولة لتعطيها والسرعة على الذات ا
ـفـقود نـوعـاً من الـتـسـتـر عـلى الـزمن ا
الــذي يــنــحــدر في مــفــاصل الــتــجــربـة
ويـــشـــجع تــــمـــردهـــا عـــلـى الـــتـــواصل
واالنـــدمــاج عـــنــدئـــذ تــخــتـــفي الــذات
تدريجيـاً وتختفي مـعها هيـمنة (االخر)
وتـتـمـظـهـر الـقـصـيـدة عـلى انـهـا اشارة
لـومـضـة اخــيـرة (أرسِلْ آخـر الـكـلـمـات)
تـقـفـز بــهـا الـذات عـلى نـفـسـهـا وتـقـفـز
معهاالـقصيـدة لتمارس حـركة رؤيوية
تـــتــكــشّف فـــيــهــا احلُـــجب في طــقــوس

غريبة نستعذبها ونحن نقرأ.
ـا خرج الـنص عنـد (ساناز داود)  ولر
تـأثر بتـجربة طـاعنة من عقله الـباطن ا
في الــعــمق الى عــقـلــهــا الـظــاهــرالـذي
اليـكـتب من وراء حـجـاب وال يـكـتب في
فـــراغ بل يـــكــتـب ووراءه الــكـــثـــيــر من
الــــتــــفــــاصـــيـل الــــعــــالـــقــــة فـي الـــذات

الشــــــاعرة. 
هـكـذا اسـتــطـاعت الـشـاعـرة ان تـمـارس
لعـبـة التـخـفي بكل بـراعـة وتمـكنت من
ادواتها الـشعريـة بطاقـة معرفـية وخَلقٍ
فــعّــال. فـالــكــشف عــنـدهــا يــحــتـاج الى
التخفي واحلضور يحتاج الى الغياب
لــكـنـهـا مــثّـلت جتــربـةً شـعـريــةً فـكـانت
شـاعرةَ جتـربـةٍ بالـضـرورة وهي ذاتـها
التي اسـتعـملت لـغتـها بـلغـة االشارات
يل الـيها كل واستـدرجت القـارىء ان 
ـيل وحـاولت ان تـكـتـشف لـغـة اخـرى ا
مــخــبــوءة في الــذات فــنــجــحت وجنح

نصها. 

وقف وجتعله اكثر اثارة.  التي تعقّد ا
ساومـة واالخضاع والـتبعـية التي ان ا
ـارســهـا (االخـر) لم تـكـن في حـسـبـان
ـفــاجـأة كـانت حـاضـرة الـذات بل ان ا
وقد بـانت مالمحـها حـ فرض (االخر)
نفـسه بقـوة ولعـلهـا اشارة الى تـشابك
عـنــاصـر الـتـجـربـة بـبــعـدهـا الـعـاطـفي
ــعــانــاة لــدى الـذات بــحــيث انــتــثــرت ا
بـإجتـاهـات مـتـعـددة وفي هـذا تـعـمـيق
لـــلـــحـــزن الــــذي يـــصل الـى مـــســـتـــواه
الـفلـسـفي في االنـفـتـاح واالنغالق. وفي
ذات السياق تتفق الصورة الشعرية مع
الـقــيــمـة الــتــعـبــيــريـة لــلــعالقــات الـتي
تــرسـمــهـا الــشـاعـرة وحتــدد مالمــحـهـا
بـــشــكل مــلــفت لـالنــتــبــاه. وحــتى هــذه
اللـحـظة فـإنهـا تمـنحـنا وعـياً انـسانـياَ
ـا يــتـراكم في نــتـحــسس به ونــشـعــر 

ذهن الذات من مشاعر واحاسيس. 
وألن الشـاعـر عـلى الدوام يـعـيش عالقة
جدلـية مع الـواقع فإنه يـكون في حراك
ال يــنــقــطع من الــتـوتــر الــنــفــسي الـذي
يــتـنــامى كـلــمـا شــعـر بــإزدواجـيــة هـذا
احلـراك ويبـدو واضـحـاً ان الـرغـبة في
الـتـحـرك هي الـتي حتـكم هـذا الـتـحـول

فاجآت.  ليء با ا
وهـكذا يـجب عـليـنـا ان نفـسح لـقصـيدة
ـسؤولة (سانـاز داود) فرصتـها وهي ا
عـن اخــتـــطـــاط وِجــهـــة (االخـــر) وكــيف
يكتسب مشروعيته الـعاطفية في البقاء
مـعهـا فـإن جنحت فـذاك يـعني انـهـا قد
استغلت كل ادواتها الشعرية وطوّعتها
سـحـورة التي بـشكل يـخـضع للـغـتهـا ا
تد التواصل بينها وب (االخر) وان
اخـفـقت فـقـد وجب عـلـيـهـا ان تـسـتـعـيد
ذاكــــرتــــهــــا الى الــــوراء وان حتــــاسب
الواقع الذي اكـسبها كـل هذا الفشل في
التـواصل. ولعـل هذه احلـالة الـقلـقة من
شأنـهـا ان جتعل الـذات الشـاعـرة قابـلة
لــلــتـمــدد واالنـكــمـاش نــتــيـجــة عـوامل
فرضـها الـزمن الداخـلي للـشاعـرة وهو
كن ان نـسمـيه بـ"زمن الذات" وكأن ما 
الـصـورة هـنـا تـريـد اسـتـنـطـاق الـذاكرة
االســتــرجــاعـيــة بــتــوظــيف يــتـواءم مع
قــصـــيــدة الـــشــاعـــرة. وحــيـــنــمـــا نــرى
اسـتحـالـة ذلك نـكون امـام تـفسـيـر آخر
ـتوقع واستـجابـة من نـوع ثان يـجعل ا

كناً:
جميع اخليارات مطروحة على الطاولة

ان ترسم الصباح على كلماتك 
ان اركض بجانب غيابك 

ان نـــصل الى جـــمــلـــة تــشـــبه الـــيــدين
الشفت 

انت لم تزل 
تصب الصمت في الكأس

وانا اشرب خيالك
تــــذهب (ســــانـــاز داود) هـــنــــا الى رسم
عالقات مسـتجدة ح تـسعى الى خلق
صور تقتـرب من اخليال كثيـراً وتبتعد
ـألـوف عنـدها بنـا ان نـفهم مـا يـدور فا
صار مزاجـاً فلـسفيـاً فهي تـرخي حبال
ـــودة وتـــشــدهـــا (جــمـــيع اخلـــيــارات ا
مطروحـة..) وهذا الـذي توفره لـلقارىء
كن ان يعتـصر كل امكـاناته في الفهم
واالدراك لـذا يـأتي االنــطـبـاع مـبـاشـراً
ليتـحرك ب زوايـا مشكـلة حلالـة النفي
ـعنى كله هو واالحساس باالغـتراب فا
الــبــحث عـن غــائب فــرض حــضــوره ثم
ابــتــعـــد بــعــيـــداً انه هــاجس الـــرغــبــة
بتقريب هذا (االخـر) او لنقل استدراجه
واالســتــحــواذ عــلى رضــاه. وســيــاســة
(الـصمت) هـنـا ما هـي اال نزوع لـلـبحث

عن احلقيقة بشكل مقلوب.

نحها جرعة االستعالء التكثيف الذي 
والتمرد ولو لبرهـة زمنية مع االحتفاظ
بـالــقـدرة عــلى عـدم فـقــد (االخـر). وهـذه
قـدسة  –في ظنـنا –هي التي اللـحظـة ا
جتـد لـهـا مـكـانـاً تـتحـاور فـيه مـع الذات

من دون االخر:
ح استيقظتُ

وجدت العالم قد رحل
فبقيتُ وحدي 

في هذا الفضاء اخلالي
هــنــا تـلــعب الــضـمــائـر لــعــبـتــهـا وهي
حتــــاول الـــكــــشف عن الــــذات واثـــبـــات
وقف وجودهـا والتـعبـير عن تـقنـيات ا
بهذه الـطريقة الـيائسـة فوجود (االخر)
ـثل حـيزاً الـذي لم يـعد ذا فـائـدة كـان 
من الـتـقـاطع واالنـغالق. وهـذا الـتـفاوت
يــطـرح اشــكـالـيــة االحـســاس بـالــتـفـرد
ويــضع الـشــاعـرة في دائــرة االنـكــسـار.
سافة عنى ان الذات لم حتـافظ على ا
ــمـلــكـة الــتي حتــتــاجـهــا حــ تـكــون 
(االخــر) فـهي تــقـدّم نــفـســهـا عـلـى انـهـا
الـعاجـزة امـام سـطـوته وجـبروته وهي
كـذلك لـم تـنـتمِ الـى الـواقع ولم تــتـكـيّف
ـقـدروهـا ان تـكـون قادرة مـعه لـكـنـهـا 

على احملاججة واالقناع. 
على هذا النحـو فإن (ساناز داود) كانت
شـكـلـة على مـسـتـوى تغـيـير جـزءاً من ا
احلركة (وجدت العـالم قد رحل) فلم تعد
تــشــعـر اال بــالــرغـبــة ان تــكـون وحــيـدة
ـوحش وداللـة ذلك ان فـيــهـذا الـعـالـم ا
كل جتـــارب الــشــاعــرة مـع االخــر كــانت
مــريـرة وكــان عـلـيــهـا ان تــسـتــنـد عـلى
ـتـراكـمـة في مـجـمــوعـة من الـضـمـائــر ا
تـخفّي. نصـهـا لتـوصـلهـا الى (االخـر) ا
ـفاهيم جمـالياً بعالم وترتبط كل هذه ا
ـنقسم داخل الـنسيج الـشعري الغائب ا
الذي يوجـد فيه. وهذا الـتصور الـثنائي
يـفــتـرض نـوعـاً من احلــضـور والـغـيـاب
تشكل داخل النص فاحلضور لم يكن ا
سـوى صــدى إللـتــقـاط اصــوات (االخـر)
واخلضـوع له واما الغـياب فـهو عمـلية
لتصوير مشاهد النص وعالئق التنويع
ـــا تــــكـــون هـــذه في الـــقــــصـــيــــدة ور
الــتـحــوالت في الـتــجـلـي والـتــخـفي هي

(االخـــر) داخل فــــضـــائـــهــــا الـــشـــاسع.
وتـقـتــرح قـصـيـدة (افـكــر بك) شـيـئـاً من

هذه االحالة:
افكر بك

فتتالءَم جميع شقوق كياني 
واذا فكرتَ بي 

تكون منيعاً 
بدون كعب "اخيل" وعيون "اسفنديار"
هـنـا تـتـقمـص الذات فـلـسـفـة الـتـخـييل
لـتـخــاطب رسـولـهـا بــشيء من الـتـجـلي
الــذي ال يـتـوقف عــنـد حــدود الـتـفــكـيـر
ـا يــتـجــاوزه الى مـنـاخــاخـر وكـأن وا
الـفــرصــة ال تـأتي اال نــادراً. والـذات في
ـرجعـيـة تسـتنـفر كل مـالديـها من هذه ا
اجـل ان يـــبـــقى (االخــــر) ضـــمن حـــدود
كانيـة والزمانيـة للذات التي التجربـة ا
فقـدت مـعنـاهـا وبات عـليـهـا ان تتـمنى
كـثــيـراً وتـفــتح الـتـأويل عــلى اكـثـر من
ــجـازيـات نـافــذة بل صـارت تــتـوسل 
الـلـغـة ورمــزيـاتـهـا لـتـصل الى (االخـر)
وتــسـتــجـلب رضــاه. وبــقي الـتــوصـيف
ــــهــــيـــمـن عــــلى كل الــــذاكــــراتي هــــو ا
نـصـوصـهـا وهـو من شـجع (االخـر) ان
يـتـمـادى اكـثــر ويـتـمـرد عـلى كل مـا هـو

مألوف في حكاية كل قصيدة. 
ــدلــول ال جتــد لــهـا ان لــعــبــة الـدال وا
سـار التعبيـري للشاعرة اال طريقاً في ا
ـتــعـمّق في من خالل فــسـحــة (االخــر) ا
ــتـــنــمـق في الــكـــشف عن الـــغــيـــاب وا
االســتـــعالء فــإزاحــة الــســـتــار لم تــكن
سهلة بل ضاعـفت االزمة اكثر وفتحت
طاقات تعـبيرية هـائلة على لـغة جارحة
كــانت تـمـارســهـا الــذات كـلـمــا اكـتـظت
ـدلـول) بالـرفض ومجـهولـية مسـاحة (ا
الفهم. وهذا التعارض يعد تعبيراً الفتاً
للـذات ان تهـتـدي الى طريق اخـر يدلـها
عـلى الـنـفق الـذي تـريـد ويـنـفض عـنـها
ارسه (االخر) بكل غبار الرفض الـذي 
تــمــظـهــراته حــيــنـهــا يــكـون احــسـاس
ـقـتدر بـحـاجـته الى اسـتـمـرار الـبحث ا
عن تميّز يصبـو اليه ويبعده عن ضآلة
نـهزمة اال شهـد فما كـان من الذات ا ا
ان كسرت كل الـعالقات السـابقة وبذلت
مــــجـــهــــوداً ارادت مـــنه الــــوصـــول الى

ــتــحــرر والـذي يــتــجــاوز كل مــنـاطق ا
االذعـــان الـــذي يـــســتـــوجب امـــكـــانــات
وجتـارب الذات الـشـاعرة الـتي تـتـقاطع
وتتـنامـى في دائرة واحـدة هي احلوار
ــقــطــوع الــذي يــســمح لــهــا ان تـروي ا
حـكـايـتــهـا بـلـغـةشـفـيـفـة ومـؤثـرة عـلى

النحو الذي نقرأ:
تقف داخل النار

وانا التي اصير رماداً
انت ال حتترق 

اما انا فاحترق بدون نار
وهكذا سيكون كل منا طاهراَ

ان لـغة الـطـهارة واسـتجـالء مفـاهـيمـها
عـمّقة تـتطلب مـنا ثـراءً فكريـاً يعكس ا
ـواقف والـرؤى واالفـكـار في سـيـاقـات ا
ـاوراء في مــخــتـلــفــة. فـاالنــتــقـال الـى ا
طبقـات الفضـاء النصي يـدلنا على زمن
اخلــطـيــئــة (تـقـف داخل الـنــار) وتــبـقى
احـتـمـاالت اجملــاز قـائـمـة عـلى الـتـأويل
ومفـتوحـة منـذ اول وهلـة بدءاً من رأس
النص وصـوالً الى نهـايته الـتي تتـعرى
فـيـهـا احلـقـيـقة وتـتـكـشّف كل احلُـجب
ـعـادلــة تـكـمن في ذات (االخـر) كـونه فـا
مستجـيباً للذات  –على ما يبدو  –لكنه
ال يــحــتــرق بــوصــيـة مـن (االنـا) وبــذلك
تــكـون الــذات قـد جنــحت في اســتـدراج
ــرة مع االحـتــفـاظ بــقـدر (االخــر) هـذه ا
ــتالزمــة الـتي ــنــطـقــيــة ا ضــئــيل من ا
تمارسهـا اللغة الـشعرية وهي تـتصاعد
ــشــهــد وحــفـاوة تــدريــجــيــاً بــحــرارة ا

غلق.  االنتصار ا
هكذا تـتحـول قيمـة النص الـشعري الى
رؤيــة مـــنــعـــكـــســة داخل الـــلـــغــة وفق
مــنـهــجـيـة الــتـبــادل احلـر لالنــزيـاحـات
ـتـعـددة الـتـي تـمـارسـهـا الـشـاعـرة في ا
ـلـيء بـالـهـواجس اطـار تــخـوم الـنص ا
ــتـــجــددة في ذات وتـــغــيّـــر الــظـــروف ا
(االخـــر) وهــذا هـــو الــذي يـــدلــنـــا عــلى
ـتـعـالـية. احلـقـيـقـة اجلـوهـريـة لـلـذات ا
ويـــحــدث ذلك حـــ يــكـــون االفــراط في
سـيـاق الــفـعل الـشـعـري مــهـيـمـنـاً عـلى
مـساحـة الـتـلقي. وفي مـثل هـذه احلـالة
تــكــون الــذات قــد اســتــدعـت لــنــفــســهـا
مــســـاحـــة من الـــتـــجـــريب الســـتــدراج

ـاته - يـسـتــنـطق (االخـر) - بــكل تـهـو
جـمـلـة من الـتـسـاؤالت لـعل من ابـرزهـا
هي مدى قدرته على االحتـواء والتمييز
بـيـنه وبـ (االنــا) حـتى بـاتت احلـاجـة
لالخـــر ضــرورة من ضـــرورات الــشــعــر
والـشـاعـر. وهـذا االحـتـيـاج اخلـارق من
شــأنه ان يــخــلـق تــبـايــنــاً واضــحــاً في
مراقبة ومعايـنة (االنا) فهي التي تدخل
ــراقــبـة الــتـي اشــرنـا من خـالل نـسـق ا
اليـها والتـي ترتبط بـالضـياع والـغربة
فـي اشــكـــالــيـــات شـــتى فــوجـــود هــذه
احلــــالــــة واســــتــــمــــرارهــــا في الــــنص
الـشعـري من شـأنه ان يـشـيـر الى عمق
التـباين الـذي تعـانيه الـذات ح تـكون

في حضرة االخر. 
ويـــبــدو ان مـــقــاربـــة هــذه الـــعالئق مع
بـعضـهـا تنـمـو في اجتاهـات مـختـلـفة;
لكون النص الشعري هو ذاته ينمو في
اجتــاه مـــغـــايــر ويـــســـتـــمــد قـــوته من
مـعاكـسـة الـواقع من دون االتـكـاء عـليه
وهذا هـو سـر االزمة الـتي يـعانـي منـها
أغلب الشعراء فالقـصيدة تتغرّب دائماً
وكـأنـهـا التـعـرف الـشـاعـر بل ان الـقـلق
الـذي تــشـعـر به الـذات هــو ذاته الـقـلق
الــذي يـــنــصبُّ فـي الــقـــصــيـــدة حلــظــة
استـجالئهـا. ويـبقى فـعل االنشـداد لدى
ــتـلـقـي هـو الـذي يــكـشف عـن الـعالقـة ا
لـتبـسة بيـنه وب الـشاعـر وكأن هذا ا
االنــشــداد يـــكــتـــسب مـــشــروعـــيــته من
(اآلخر) الذي ال يستجـيب بسهولة لهذه
ثاليـة الواقعـة التي تفطن فـيها الذات ا
الـى االصـــوات اخملــــبــــوءة في الــــكـــون

االنساني. 
ان حل هـذه االشـكـالـيـة يـتـطـلب مـنـا ان
عنى في ننظـر بعمق النـظرة وحركـية ا
نـصـوص الـشـاعـرة (سـانـاز داود) وهي
تقـدم لـنا آلـيات الـتـعامل مع االخـر على
انه مـشـكـلـة ويـنـبـغي حـلـهـا فـهـيـمـنـته
تـتــوزع بـ فـرضـيـة الــثـبـات وفـرضـيـة
فاجآت ـليئة بـالتناقـضات وا التحول ا
الــتي حتــيــلــنـا عــلى اكــثــر من ضــمــيـر
عنى وجاللة التعبير.  سردي حلركة ا
وفي اطـار هــذا الـتـصــور فـان الـدخـول
الى حـرم (اآلخر) يـتـطلـب منـا وعـياً عن
رمـــزيـــة احلـــلم حـــ تـــفـــقـــد الـــذاكـــرة
ــشـاكِل لـلــحـيـاة. فــزمـنـيـة حــضـورهـا ا
اخلـــطـــاب فـــيه رؤيـــة ثـــاقـــبـــة ونـــزعــة
انـسانـيـة محـمّـلـة بالـنـشاط واحلـيـوية.
ــعـــنى انـــهــا تـــســتـــدعي كل اشـــكــال
الـتـنـاوب لـتحـفـر في الـذات بـئـر مـعـرفة
(اآلخر) ومـحـاولـة انقـاذه وإيـصاله الى
بـر االمـان حـتى بـدأنـا نـلـمس امـكـانـية
الــعــبث بـالــلــغـة والــتــصـرف بــهــا عـلى
النحـو الذي يتـناسب وطبـيعة الـتجربة

بكل تعقيداتها الباطنة والظاهرة. 
لــقــد ظــلت فــكــرة االنــشــداد لــنــصـوص
(ساناز داود) قـائمـة فهي ال تسـتقر في
ثل دورة مكـان ثـابت فالـنص عـندهـا 
انــشــاديــة مــغــلــقــة ومــفــتــوحــة في آن.
ا هـو تعـبيـر يتـوالى ح فاالنـغالق ا
تــكــون الــذات مـهــمّــشـة لــكــنـهــا تــنـتج
شــعــوراً جــمــالــيــاً يــســتــجـلـب (اآلخـر)
بـنــوعـيـة مـغـايـرة. وامــا االنـفـتـاح فـهـو
ـساحـة اكبـر من احلريـة وهذا يسـير 
اجملال يتيح للذات فـرصة ما هو مخفي
في اجملــال الــشـعــري وهـو مــجــال فـيه

توسعة إلمكانات التمظهر على اكثر من
مــكـان مــقـابـل وعي نـظــري بـتــجـلــيـات

عقد ب الذات واالخر.  وقف ا ا
ومــهـمـا يــكن فـإن الــنص الـشــعـري هـو
امـتــداد مـثـمــر لـلـغـة الــتـوارث اجلـاذبـة
لالهتمام فبقدر ما تسعى الشاعرة الى
تكـوين مـعان مـألوفـة تـستـميل الـقارىء
في نـصوصـهـا الـشعـريـة يـأتي (اآلخر)
لـيـمارس كـل هذا الـعـنـاد بـشـكل يـجعل
زاج مـتلوّن احلدث يـتحرك في اطـاره 
ـــفـــارقــة الـــتـي تـــمــثّـل االرتـــكــازة من ا
احلقـيقـية عـلى النـحو الـذي تسـير فيه
عـلى حـافة الـقـصـد وتفـتـقـر في احـيان
عـ الذي يسـاعدهاان تفك اخرى الى ا
ــرسَل الـيه وهــو يـغـذّي رمـوز شــفـرة ا
ــرجـعـيــة تـعـبــيـريـة ــولـهـا  الــلـغـة و
مـسـنـدة بـوعـي يـسـمح لـنـا ان نـكـتـشف
طـبـيـعــة الـذات حـ تـنـتـابـهـا الـشـكـوك

 : التي حتول دون الوصول الى اليق
كل ما اكتبهُ 

يصير سجناً 
او موتاً 

ريضة باالبجدية ا
البد ان نعيش احلرية بلغة االشارة

ان حالـة الـشد الـذي تـعيـشه (االنـا) فيه
اشـارة الى نـقـطـة الـضـعف حـ تـفـشل
في ادراك احلـــقــيــقـــة من دون ان تــصل
اليـهـا وهذا الـتـحوّل في الـعالقـة يؤذن
عاكس الذي بحركة تشير الى التحرك ا
ــارسه (اآلخــر) كـلــمـا اقــتــربت الـذات
عنى تبدأ من خالل الفعل منه. فحركة ا
ـسـتـتـر (اكـتـبهُ) فـيه اشـارة وضـمـيـره ا
الى مغـايـرة تتـصل بالـذات الـغائـبة عن
ــغـــايــرة تـــســعى الى (االخـــر) وهــذه ا
ــعـرفـة والــتـحــقق وهي ذاتـهــا تـتـجه ا
اجتــاهـاً مــرتـبــطـاً بــأثـر الــغـيــاب الـذي
ـــنـــفـي بــعـــيـــداً عن ـــارسـه (االخــر) ا
الــذاكــرة الــتي تـشــتــهي حــضــوره بـأي

حلظة ولو بلغة االشارة. 
وبـذلك يـكـون االفـق الـشـعـري مـحـكـومـاً
ــصـــاحلــة بـــارادة اقــوى قـــادرة عـــلى ا
بـثبـات ووعي كـبيـرين واليـتـحقق ذلك
اال بـفـتح بـوابة الـتـمـني اكـثـر والـتأني
تأنقـة التي تستجلب في صنع اجلمل ا
الذات االخـرى ألن الـعـاطفـة مـدخل لكل
االنـفكـاك الـذي يـحصل. وهـذا الـتـشاكل
بـ الـقـضــيـة والـلـغـة الـشـاعـرة يـتـشح
ـثـيرة لـلـقلق بـالكـثـير من الـتـساؤالت ا
فتكون الذات  –عندئذ  –غير قادرة على
الــوصــول الـى جــبــروت (االخــر) االّ من
تنقل خالل شفرة اخلطاب الـتواصلي ا
بـ ثنـائـيـة الصـمت والـبـوح والرفض

واالستسالم.
ومع مـا في نـصـوص الـشـاعـرة (سـانـاز
داود) من رغـبة في الـتـحـرر وجتاوز كل
ـتوازنـة بـ طرف هـذه العـقـبات غـيـر ا
وقف خاضع واخر مسيطر لذا يكون ا
عـــبـــارة عن ثـــورة تـــســـتـــمـــد قـــوتـــهـــا
وعنـفوانهـا من عدم الـرضوخ فـ(االخر)
هــو الـســيـد وهــو الــفـاعل وهــو الـذي
ـارس سـلــطـته الـفـوقــيـة عـلى (االنـا)
ـســتـخــدمـة في كل ـعــاني ا فــالـلــغـة وا
النـصوص هي عـبارة عن خـطاب موجه
(من  –الى) لـذلك تـمــثّـلت الـذات كـونـهـا
تــســـيـــر في اجتـــاه ال يـــســـمح لـــهــا ان
تـكتـسب انـعتـاقـهـا اال من خالل (االخر)

غالف الرواية

غالف الديوان

يـــضــمـــر الــكـــاتب من اهـــداف ورســائل
ـة وعـاداتـهم اهـمـهـا نـقل احلـيـاة الـقـد
واكـــتـــشــافـــاتــهم وحـــتى طـــرق الــعالج
والعـراف واغـلب ما  نقـلة الـينـا عبر
ـتقن التـاريخ ليـمزج بـاحلس الشـعري ا
والــصـور احلــقـيــقــيـة من عــصـر قــد مـر

وبوح واقعي بسيط.

فـكرين والـفالسفة والـشعراء االدباء وا
ومــعـــظم الـــروائــيـــ والــســـيــاســـيــ

الكــــــبار .
اسـتـخـدم الروائي الـشـعـر عـبـر لـوحات
رقمها  15 لوحا طيني وعبـر عنها انها
اكـتـشـاف لـتــكـون نـغـمـات تـدخل الـقـلب
ـا بــعث من خـاللــهـا اشــارات تــوحـي 


