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Abstract
It was said in the literary, historical and religious texts of ancient Iran that the owl was a
blessed bird loved by them. It was said that a large part of the Zoroastrian Avesta was
singing on his tongue; so that when he was reading this owl (Avesta) the demons and the
Ahrman fled from his annoying cry, For fear of it. The Arabs considered the owl to be an
ominous bird in general, absolute, as it suggests misery, misery and death, according to
their intellectual and cultural resources. This pessimistic view was gradually leaked to the
Persian, and was rooted in the perspective of the optimistic Persians and the writers and
poets until they replaced them. The Persian literature and the Iranian poets' literature
remained only a small fraction of that usual optimism. After Islam entered Iran in the
Sassanian days and their beliefs in the Persian society, In this study, we seek to shed light
on the influence of the culture of the pre-Islamic Arabs on the Persian poets in pessimism
based on the theoretical principles of the French school in comparative literature as we try
to show the motives of pessimism in the Persian literature influenced by the Arabs of preIslamic. One of the most important findings of this study is that the pope has an optimistic
view of the ancient Persians, so that they attributed it to the blessed asceticism and
sanctified the sanctification of the gods and raised it to the level of sanctification and
worship. But this bird lost its positive face in the Persian literature gradually during the fifth
and sixth centuries AH and beyond influenced by the Arabs of the pre-Islamic. We now do
not see the optimistic spirit that is required to be present in the Iranian writers and poets
except in some very rare cases we often meet negative images of the face of the owl
completely.
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 .9أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،طهران ،إيران
 .0طالب الدكتوراف ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم 0291/9/9 :؛ تاريخ القبول)0291/1/07 :

امللخّص
أهم ما اتَّسم ب شعر بشرى البستاين هـو ديناميكيـة الرمـز  .Symbole dynamiqeإنَّ الرمـز عنـد بشـرى البسـتاين ال
يستكني على املهادنة والتقوقعية الداللية وإنَّما يشـع بااـاءات ودالالت لتلفـة يف سـياقات شـعرية لتلفـة واحلركيـة يف
الشعر املعاصر ينحدر عن سلطة الشاعر على اللغة وعلى السياق معا وهي تعبِّر أول ما تعبِّر عـن حذقـة الشـاعر يف خلـق
السياق وبناء املوائمة بني الرمز وبني السياقات املختلفـة ويف ضـوء هـذا املفهـوم ميكـن اعتبـار الرمـز الـديناميكي ،وسـيلة
خللــق الفضــاءات الشــعرية التعبرييــة اجلديــدة يف شــعر بشــرى البســتاين وهــو حمايـ للرميــا ويــرتبط بــاخللق أكطــر منـ
بالتعبري .انعقد هذا البح على أساس املنهري الوصفي ـ التحليلي معتمدا علـى السـيميائية للكشـف واإلبانـة عـن احلضـور
مت التركيــز علــى بعـض الشــواهد الشـعرية مــن الشــاعرة
الـديناميكي للرمــز الشـعري يف شــعر بشــرى البسـتاين ومــن هنـا َّ
وأخذها البح بالفحص والتحليل .على هذا األسـا س وباالعتمـاد علـى مقـوالت الشـاعرة التفسـريية أشـرنا إىل احلضـور
الديناميكي لرموز الليل ،البحر،التفال والريح كما أشرنا إىل دورها الوظيفي يف النص الشعري وبيان ما يشف عنـها مـن
اإلااءات والدالالت املتعددة.فقد وظّفج الشاعرة رموز الليل ،الريح والبحـر لبنـاء املفارقـة يف الـنص الشـعري ،املفارقـة
بني املاضي الذي يطفح بعـبري العـزة ودفء احلضـور أو املفارقـة بـني املاضـي الطافحـة بالفاعليـة وبـني احلاضـر وخفـوت
فاعليات وللتعبري عن العنف الذكوري أو خللق حالة الشعور باالنتمـاء ورفـض التمـرد والتصـدي ورمـزا للسـلطة السياسـية
ورمز اخليانة وا ملـؤامرة والـدالالت األخـرى الـل سـتتبني يف البحـ وو ّظفـج بشـرى البسـتاين علـى األسـاس املعـرّيف رمـ از
التفــال الــذي ارتــبط يف لــزون الــوعي اجلمعــي بقصــة آدم وحــواء وهــذا الرمــز تشـفّ عنـ الــدالالت املختلفــة يف الــنص
الشعري حي أخذت الشاعرة رمزا للخلود والكينونة ورمز الرفض والتمرد على سلطة الدين ورمز التخلف الفكري.

الكلمات الرئيسة
حركية الرمز ،بشرى البستاين ،الليل ،التفال ،البحر ،الريح.
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مقدمة
يبين الشاعر املعاصر احلدا ي عامل الشـعري علـى فضـاءات الغيـاب الدالليـة وأعـين بالغيـاب
الدالل هو جتاوز السـيمياء احلـريف إىل اصـطناع املعـىن يف اخللـق الشـعري أي جتـاوز املعنـى
إىل معــىن املعــىن كمــا قــال عبــدالقاهر اجلرجــاين للتوصــل إىل اجلمالي ـة الدالليـة وإصــطناع
املعين وجتاوز املعىن الظاهر يتحقق يف النص الشـعري اجلديـد بتوظيـف النظـام الرمـزي مـا
هو يسهم يف حرفنة التشكيل الشعري والتوصل إىل الشعرية ؛ ألنَّ الشعرية تعين إنزيال اللغـة
عــن مــدلوالألا األصــلية وهــي تتحقــق يف جــزء كـبري بتوظيـف النظــام الرمــزي يف الشــعر ومــا
اد يف الشعر العريب احلدي يف مستوى توظيف الرموز هو التجاوز مـن الداللـة املسـكوتة
عن ـ والداللــة الو وقي ـة يف الرمــز إىل الــدالالت املختلفــة املتحرك ـة الالمتناهي ـة للتوصــل إىل
االبداعيـة يف املغــامرة الشــعرية والشــاعر قــدر قدرتـ علـى االنتقاليـة الدالليـة يف الرمــز يقــدر
على اإل ـارة واإلبداعيـة والتوصـل إىل اجلماليـة وإذا كـان « مالرميـ الـذي عـاش بـالطبع قبـل
إليوت يقول إنّنا نصنع األبيات بالكلمات وليس باألفكار وكـان يعـين فيـي ذلـك الـتفكري بالشـعر
اخلــالق للعــامل بواســطة التجدي ـد الرمــزي الــديناميكي للغــة الشــعرية حبي ـ تك ـون اللغــة لغــة
اخللق قبل أن تكـون لغـة التعـبري» (بـاروت .)12 :0221 ،ويف ضـوء هـذف احلقيقـة يعتمـد الشـاعر
احلدا ي يف نتاجات الشعرية على التوظيف الرمزي الـديناميكي والرمزيـة عنـدها هـي وسـيلة
اخللق واإلبداع حي ال امـل الرمـز الواحـد الداللـة الواحـدة بـل يشـعّ بالـدالالت واإلاـاءات
املختلفــة حســب السـياق الشــعري وللسـياق دورف اخلــاص واملهــم يف حركيـة الرمــز حيـ يكـون
اجملال اخلصب خللق احلركية يف الرموز الشعرية وهو الذي اكم يف عمليـة التوليـد الـدالل
ويف اجناز الصريورة الداللية يف النظام الشـفروي وهـذف احلركيـة يف مسـتوى الرمـوز هـي مـا
يسـمّى يف الــدرس الــدالل اجلديـد بــالتطور الــدالل وهــو ظــاهرة طبيعيـة يف الشــعر املعاصــر
وميكن رصدها «بوعي لغوي حلركية النظام اللغوي املرن إذ تنتقل العالمة اللغويـة مـن جمـال
دالل حمــدد إىل اجملــاالت الداللي ـة الكـطرية حســب الس ـياق الــدالل» (عبــداجلليل.)21 :0229 ،
الذي يقع في الرمز والسياق هو الذي يتحدّد ب معىن الرمز.
وقــد برعــج بشــرى البســتاين يف توظيــف النظــام الرمــزي بالصــورة الديناميكيــة ومــآل ذلــك
ارتياد الفضاءات الشعرية اجلديدة وتوخي التكطيف الدالل ما هـو يفـتح بـاب التعدديـة الدالليـة
يف النص الشعري ويسمو ب النص الشعري مجاليا وإبداعيا وتعبرييـا وهـو مـا يزيـد مـن فاعليـة
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السياق الشعري وهذا هو سر جنال الشـاعرة يف مغامرألـا اجلماليـة حيـ جتعـل هـذف احلركيـة
يف الرموز تتالءم واحلاالت الشعورية املختلفة والرمية الشـعرية وتفضـي الـدالالت اجلديـدة علـي
السياق الشعري ما يتطلب القراءة التهملية للقبض على الدالالت اجلديدة.
منهري البح وأمهيت :
يهدف هذا البح من خـالل املنـهري الوصـفي ـ التحليلـي إىل مقاربـة الديناميكيـة الرمزيـة يف
شعر بشرى البستاين ومن هنا متّ انتقاء رمزية الليل ،التفال ،الـريح ،البحـر والليـل مـع ـري
بع ــض الش ــواهد الش ــعرية م ــن جم ــاميع الش ــاعرة الش ــعري املتمطَّل ــة يف أندلسـ ـيات جل ــرول
العراق،البحــر يصــطاد الضــفاف ،مواجــع البــاء والع ـني ،زهــر احلــدائق ،مكابــدات الشــجر،
األغنيــة والسـكني ومــا بعــد احلــزن وعكـف عليهــا البحـ بــالفحص والتحليـل لتجــاوز الظــاهر
العالمايت للرموز املختلفة والقبض إىل الدالالت واإلااءات اجلديدة الل حتملها الرموز يف
السـياقات املختلفــة وتكمــن أمهيـة البحـ يف رصــد دور الديناميكيـة يف مســتوى الرمــوز الــل
تدخل املتلقي يف إشكالية اإلمساك باملعين وكشـف الـدالالت اجلديـدة عـرب قـراءة استكشـافية
معتمــدة علـى تفسـريات الشــاعرة بشــرى البســتاين والبحـ للقــبض إىل مــا أهدافـ املتوخــاة
املرجوة تفيه ظالل يف حتليل األشعار إلزالة الستار عن وجوف العالمات الظاهراتية يف الرمـوز
املختارة من شعر بشرى البستاين لكشف كيفية إنتاج املعىن وتوليد الداللة املختلفة املتعدة يف
الرمز الواحد عند بشرى البستاين.
أسئلة البح :
أهم سؤال يصبو هذف الدراسة إىل أن جييب عن هو أنَّـ مـا هـو الـدالالت الـل حتملـها رمـوز
الليل ،الريح ،البحر،التفال يف خطابـات بشـرى البسـتاين الشـعري وكيـفا تـتم الديناميكيـة يف
مستوى الرموز عند بشرى البستاين وما هو دورها الوظيفي؟
الفرضيات:
وأهم فرضية هذا البح هـو أنَّ الرمـز الواحـد يف خطـاب بشـرى البسـتاين ال امـل الداللـة
الواحــدة بــل يشــع بالــدالالت املختلفــة يف الس ـياقات املختلفــة وللس ـياق دورف اهلــام يف التولي ـد
الدالل وإنتاج املعىن يف شعر بشرى البستاين.
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خلفية البح :
قــد اســته ر شــعر بشــرى البســتاين باهتمــام الك ـطري مــن قبــل النقــاد والدارس ـني وكتبــوا عن ـ
البحو الكـطرية صخـصّ بعضـها بالذكر:منـها مقالـة «سـلطة اإلبـداع األنطـوي» للـدكتور حممـود
خليف احلياين سنة (0290م) و«جدلية احلضور والغياب يف شعر بشرى البسـتاين واملواجهـة
احلضارية يف شعر بشرى البستاين» (0292م) للدكتور رائد فـؤاد الـرديين ورسـالة «الصـورة
يف شــعر بشــرى البســتاين» ســنة (0292م) وهــي رســالة ماجســتري كتبــها عبــدالرزاق حممــود
القيسي يف جامعة ديال والكاتب تطرق يف رسالت ملوضوع اجملاز واإلستعارة والرمز ومقالة «
الرمز الشعري يف قصيدة بابل لبشرى البستاين» رمي حممد طيب احلفوظي (0290م) وهذف
الدراسة قراءة تهملية حلضور الرمز يف قصيدة بابل وهي قصيدة مترعة باإلشارات والرمـوز
احلضـارية والكاتـب تطــرق لدراسـة هـذف الرمــوز ودورهـا يف إنتـاج الداللــة ومل يكـن يشـري إىل
املوتيفات املختارة ودورها الوظيفي ولو ملرّة واحدة ورسالة «الرمـز يف شـعر بشـرى البسـتاين»
(0291م) كتبتها عالهن عبداألمري وهي دراسة منهجية للرموز التارخيية ،الدينية ،األدبيـة،
اللونية واألنطوية ومقالة «دالالت الرمز يف خطاب بشـرى البسـتاين الشـعري» (0227م) لغـا
سعيد حسن أرى رغم الزخم اهلائل الل كتب عن شعر بشرى البستاين إال أنَّ اليـزال يتمتـع
حبالة من الفضاءات البكورة الل جتدر البح والدراسة أمّـا بشـهن موضـوع حبطنـا فإننـا مل
نعطـر علـى دراسـة مســتقلة أو غـري مســتقلة تقـارب حركيـة رمـوز الليـل ،الـريح ،التفــال والبحــر
ودورها الوظيفي يف شعر الشاعرة ومل تدرس ظاهرة ديناميكية الداللة يف مسـتوى الرمـوز يف
شــعر الشــاعرة دراســة بنائيــة كاملــة وهلــذا اجت ـ البح ـ إىل اســتنكاف احلضــور الــديناميكي
للرمــوز املنتقــاة وإضــاءة الــدالالت الــل حتملــها هــذف الرمــوز يف السـياقات املختلفــة ومــا ميـج
بصلة ملوضوع هذا البح مطـل مـا كتبـ غـا سـعيد حسـن والطالبـة عالهـن عبـداألمري فإنَّـ
دراسة للرموز الشعرية والرموز الطبيعية بيد أنَّ الرموز املختـارة هلـذا البحـ مل تكـن مهـبط
إهتمام الباحطني ودرسا رموز غري ما رموز هذا البح .

ديناميكية الرمز يف شعر بشرى البستاين
يعــد الرمــز مــن الوســائل الفنيــة الــل حتقــق شــعرية اخلطــاب الشــعري املعاصــر علــى اعتبــار أنَّ
الشاعر يعمـد مـن خاللـ إىل اإلميـاء والتلمـيح بـدل التصـريح واملباشـرة و«الـنص الشـعري كلّمـا
ينــهى عــن اخلطابيــة واملباشــرة يرقــي يف مــدارج الشــعرية أكطــر» (البسـتاين )11 :0291 ،والتوظيــف
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الرمزي يف الشعر العريب املعاصر هو ما يبعد النص عن اخلطابية والتقريريـة ومـن هنـا يسـهم
يف شعرنة التشكيل الشعري املعاصر وحرفنت .يذهب الـدكتور احسـان عبـاس يف توصـيف للرمـز
علــى أنَّـ «الداللــة علــى م ـاوراء املعــىن الظــاهر مــع اعتبــار املعــىن الظــاهر مقصــودا وال يشــترط
التشاب احلسي بني الرمز واملرموز فإنَّ العربة بالواقع املشترك الذي جيمـع بينـهما كمـا اسـ
الشاعر واملتلقي» (عباس .)022 :9112 ،الرمز الديناميكي هو ما يعرف بقصـيدة الرميـا يف النقـد
اجلديد حي يرتبط باخللق وحماي للرميا أكطـر منـ بـالتعبري؛ يعـين أ َّن لغـة الشـعر ليسـج لغـة
التعبري بقـدر مـا هـي لغـة اخللـق فالكلمـة تكـتا الطاقـات الدالليـة الكـطرية حيـ تتجـاوز الداللـة
االحادية حسب السـياق اىل الـدالالت الشـعرية الـل يترمجهـا السـياق والشـاعر احلـ ّق هـو ا ّلـذي
خيلق من الدال الواحد املداليل الكطرية (آدونيس.)907-902 :9112 ،
إنَّ الرميوية الرمزية الل جتعل من الرمز الواحد يشعّ بالدالالت املختلفة يف السياقات الشـعرية
املختلفة كما جاءت يف جملة الشعر حماولة خللـق الفضـاءات الشـعرية اجلديـدة وهـذف احلركيـة
والديناميكيــة يف التشــكيل الرمــزي تكشــف عــن اخلصوصــية الطقافيــة للشــاعر والــوعي الشــعري
املتقدم وتضع أفقا للتهمل واالستبصار ويسبب فاعلية القـراءة التهويليـة (محيـد كـاظم-30 :0297 ،
 33و . )32الديناميكيــة يف التشــكيل الرمــزي هــي التكطيــف الــدالل يف الرمــز الواحــد واالنتقــال
الدالل يف هذا الرمز حي يرتبط بالسياق والقرينة شهن االستعارة (شرتح.)37 :0290 ،
وهـذف االنتقاليـة يف الرمـز هـي مـا ميـنح الـوعي الشـعري عمقـا وانفتاحـا وبـالعودة إىل حضــور
الرمز يف شعر بشرى البستاين فإنَّ الرمز الشعري عنـدها ال يسـتكني إىل املهادنـة ومـا إتّسـم
ب التشكيل الرمزي عند بشرى البستاين هو االنتهاك الدالل يف الرمز الواحد حيـ الداللـة
الرمزي ـة متشــظية األبعــاد متحرّك ـة ومتنقّلــة ال تقــف عنــد الداللــة الواحــدة أو داللــة التشــاب
والتنــاظر وحاولــج هبــا الشــاعرة عــرب التولي ـد الــدالل يف الرمــز خلــق الفضــاءات التعبريي ـة
اجلديدة ما ينمّ عـن وعيهـا الشـعري املتقـدم واملوهبـة الشـعرية واحلساسـية النفسـية املرهفـة
حي جيعل املتلقي هلذا الشعر يف حركة ذهنية وهذف االنتقاليـة يف الداللـة الرمزيـة مـن أهـم
عوامــل كســر أفــق التوقــع لــدى املتلقــي حي ـ جتعــل هبــا الشــاعرة املتلق ـيا بــالرمز الواحــد يف
البيئات التعبريية املختلفة وبالدالالت املختلفة ما يؤدي إىل اإل ارة اجلماليـة والدهشـة ويـؤدي
إىل ا راء الرمز الشعري وإغنائـ ألنَّ «مـا يهـدد كيـان رمـز الشـعري وفاعليتـ هـو جتميـدف يف
مدلول معنيٍ يدور يف فلك  ،ألنَّ الرمز يتحـول حينئـذ إىل رمـز عـادي يفقـد إاائيتـ » (عشـري
زايد .)993 :0220 ،ومجاليت ويف ضوء هذف احلقيقة جـاء االهتمـام بـالتطور الـدالل يف الرمـز
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عند الشاعرة بوصفها الناقدة احلدا يـة الـل تـرى أنَّ الرمـز الشـعري ال بـد أن يكـون حركيـا
متسما حبرية اإلنتقال الدالل وهذف التطورية ما مينح النص عمقا و راء ويزيد مـن إاائيـة
الرمز ويفتح باب التعددية الداللية.
التفاحة:
إنَّ لرمز التفاحة حضـورها املك َّطـف يف الشـاعر العـريب املعاصـر وهلـا رصـيدها املعرّفيـة الدينيـة
وتشري إىل قصة آدم وحواء وأكلهما التفاحـة وهبوطهمـا إىل األرض جـزاء لتمردمهـا علـى إرادة
اللّ بعد أن أوعزمها اهلل بعدم االقتراب من الشجرة املمنوعة وهو يعترب أول اشـكالية يف تـاريخ
البشرية .إنَّ الشريعة اليهودية حتمّل حواء مسؤولية خروج آدم من اجلنةَ ويف هـذا الشـهن يـذكر
ابن الكطري الدمشـقي « :إ َّن الـذي د َّل حـواء علـى األكـل مـن الشـجرة هـي احليـة فهكلـج حـواء عـن
قوهلا وأطعمج آدم علي السـالم ولـيس هبـا ذكـر إلبلـيس ومـن هـذف احلاد ـة تهسسـج يف أذهـان
الن ــاس إحل ــاق ك ــل الش ــرور ب ــاملرأة» (ب ــن يط ــو .)32 :0292 ،وه ــذف النظ ــرة إىل ح ــواء وحتميل ــها
مسـ ــؤولية خـ ــروج آدم مـ ــن اجلنَّـ ــة ومعانات ــ يف األرض هـ ــي الفرضـ ــية األساسـ ــية للمجتمعـ ــات
البطريركية األبوية يف فرض تابواألا على اجلسد األنطوي وعلى املرأة وهذف النظـرة هـي مصـدر
ع ــذاباألا يف ه ــذف اجملتمع ــات وخاص ــة اجملتمع ــات العربي ــة ال ــل حتكمه ــا الت ــنظريات الفقهي ــة
اخلاطئة الل ترى أنَّ يف اجلسد األنطوي فساد للخطاب األخالقي من هذا غذا اجلسـد األنطـوي
مــن اَّرَّمــات احلــدي عنــها يف احلتمعــات العربيــة ومصــدر اخلطيئــة يف القــرآن هــو آدم بفعــل
خداع إبليس وهو مرتكب اخلطيئة واملعصية بداللة قول تعاىل﴿ :فتل ّقى آدم من ربِّه كلم ف
هات فتهاب
ّ
عليه ِّ﴾ (البقرة )37/حي جاء آدم فاعال للفعل ووقع علي فعل التوبة دون إشـراك حـواء يف ذلـك
ِّ
هل فهن ِّسههي وم ًههد ل ه عزمهها﴾ (ط ـ )991/
ويظهــر جليــا يف قول ـ تعــاىل﴿ :لقههد عهههدان إم آدم مههن قبه ِ
وحتمِّــل بشــرى البســتاين ـ ـ متــه رة مبــا جــاء يف القــرآن الكــرمي ـ ـ آدم مســؤولية خــروج حــواء مــن
اجلنة ومعاناألا وترى أن ما دفع آدم إىل التمرد على إرادة اهلل هو «الشـعور بـاالغتراب والتشـيؤ
االغتــراب عنــد آدم كــان نتيجــة املفارقــة الــل كــان يراهــا بــني النفحــة االهليــة والطــني مث تالهــا
النفـي خارجـا مــن اجلنـة وهابطــا إىل األرض» (البسـتاين .)9 :0290 ،والتفاحــة يف الشـعر العــريب
املعاص ــر دال ــة للم ــداليل الك ــطرية وهل ــذف املف ــردة حض ــورها يف املس ــارات الداللي ــة املختلف ــة يف
خطابات بشرى البستاين الشعري وال تقع يف سبيكة داللية واحدة بل حتمل الدالالت املختلفـة أو
متسمة حبريّة االنتقال الدالل وهلا رصيدها يف لزون الوعي اجلماعي وبلغ عـدد تواترهـا 02
مرة كما تشري الترسيمة التالية إىل مدى توترها يف دواوين الشاعرة الشعرية:
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ال تقع هذف اللفظة يف سبيكة داللية واحدة عند بشرى البستاين بل حتمـل دالالت لتلفـة
متعددة حي تكون مرجعية داللية تتفاعل معها الشاعرة وفـق الرميـة والتجربـة الشـعرية علـى
األساس املعرّيف ومنها قوهلا يف قصيدة أندلسيات جلرول العراق:
تســائلين األســلحة العــزالء عــن السـرّ /وأســههلا عــن نــبض الفجــر /أجطــو عنــد
خزائن بغـداد وآشـور /وأمسـك قلـيب مـن وجـع التفـال /عناقيـديالنخل علـى األعـوادي
(البستاين)923 :0290 ،

والتفاحــة يف هــذا املشــهد الشــعري امــل داللــة اخلطيئــة ووظ ّفــج بشــرى البســتاين رمــز
التفاحة هبذف الداللة املتَّسمة هبا لتعبِّر هبا عن خطيئة اإلنسـان املعاصـر الـل جتـرف إىل املعانـاة
والعذاب ألّا وهي االستسـالم والركـون للضـعف واليـهس يف زمـن االسـتالبات واالقتالعـات وعنـد
اش ــتغال عوام ــل الس ــلب واالنفص ــال بواق ــع األم ــة العربي ــة.إنَّ عناقي ــد النخ ــل يف ه ــذا التش ــكيل
الشعري تعبري سيميائي عن الفاعلية احلضـارية للعـراق ووجودهـا علـى األعـواد وفيـ إشـارة إىل
شــنق العــراق بفعــل الســلطة األمريكيــة ،جتســيد شــعري عـن حماولــة الســلطة األمريكيــة النطفــاء
مهـج السـلطة علـى هدمـ وتـدمريف عنـد بشـرى البسـتاين
فاعلية العـراق وخفوتـ ومـا يـرمم مـا َّ
حني االشتباك مـع عوامـل السـلب واالنفصـال بواقـع املكـان هـو املقاومـة ويف ضـوء هـذف احلقيقـة
الداللة الل حتملها مفردة التفاحة يف هذا السياق والل تكون معـادال موضـوعيا للخطيئـة الـل
هي عند الشاعرة الركون اىل الضعف واليهس والل جترّ اإلنسـان العـريب املعاصـر إىل الضـياع
وجتعل عرضة للمعاناة وجتعل السلطة جم ّسـرة إىل إيقـاع اإلبـادة كمـا سـببج هبـوط آدم وحـواء
إىل األرض ومعاناألما على وج األرض ومن دالالت التفاحة قوهلا:
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تُــدامهين عينــاك /بري ـقأ أخضــر يغــزوين يف عــز الليــل /أفــتح بــايب /يــدخل
عطرك /ينشر اجنحة التفال (البستاين)992 :0290 ،

فقــد جعلــج الشــاعرة بشــرى البســتاين مــن جتربــة احلـبّ حمرّكـا ملواجهــة عوامــل الســلب
واالنفصال فاحلب يف شعر بشرى البستاين هو القوة الكونيـة ملواجهـة التشـتج والتشـظي وهـو
حماولة لته ي الفراال باجلمال وهو الذي يدفع باإلنسان املعاصر إىل التمرد واإلقبال وجيعل
يتوص ــل باحلريـ ـة واخل ــالص واحليـ ـاة (البس ــتاين ،جري ــدة االحت ــاد :أق ــاوم باحلـ ـبِّ )0299 :وس ــط
تالفيـف املـوت ومـا يشـري إىل موضـوع احلـبِّ يف هـذا املشـهد الشـعري مـن قصـيدة أندلسـيات
جلرول العراق هو عينا احلبيبة وعينا احلبيبة هي القرينة املضـمرة ملوضـوع احلـبِّ ومدامهـة
عيين احلبيبة تعبري شعري عن التواصل واحلبِّ واحلبِّ يتعلّق بـاألرض وبالقضـية أو التواصـل
بـني األرض وب ـني إنســاهنا وهــذا التواصــل املنــبىن علـى أســاس احل ـبِّ هــو الــذي يغــرس ح ـسَّ
اإلنتم ـاء عنــد اإلنســان العــريب املعاصــر ومــا ي ـتمخَّض عــن احل ـبِّ وهــو حواريــة التواصــل ب ـني
األرض وإنســاهنا هــو اخلــالص والكينونــة واإلدامــة واخللــود وهــذا هــو مــا يش ـري إلي ـ وصــف
الربيق باألخضر ومفردة التفال والعالقة بينهما هي عالقة التشاكل الـدالل فـاللون األخضـر
الـذي جـاء وصـفا للربيـق علـى أسـاس تراسـل احلـواس الـدالل يـرتبط «يف املرجعيـة الطقافيـة
للقــارئ بــدالالت متعــددة أمهّهــا احليـاة والتجديـد واالنبعــا واخلصــب» (ربابعــة.)922 :0299 ،
والتفاحة ترتبط دالليـا مـع الـدال اللـوين وهـي هنـا تشـي بعـامل اخلصـب والنمـاء واخللـود ومـا
يزيد من إاـاء هـذف املفـردة يف هـذا التشـكيل املـاال أي التنـامي الـدالل ملفـردة التفـال هـو
إضافة األجنحة اليها وهي ترتبط بدالالت السموِّ والصعود وقالج يف قصيدة الصومعة:
ع ـرّج علــى األقــدال /وانتــزع الرمــاد مــن اغمــادفي /واقتلــع التفــالا /ففــي ســىن
خطاك /تومض اجلذور (البستاين)311 :0290 ،

قصــيدة الصــومعة مــن اشــهر قصــائد بشــرى البســتاين الــل تنتصــر للحيــاة ضــد مــن يــدعو
إلنعزاهلا باسم الدين والتصوف فالدين والتصوف احلقيقيـان يشـتغالن ببنـاء احليـاة ومـن هنـا
تدعو الشاعرة إىل رفض سلطة الدين يف اجملتمعات العربية الل جتعلها يف لف بكـل أشـكال
والسلطة الدينية وتابواألا هي أخطر وأعىت من غريها من السلطات حيـ تقـوم بتشـوية الـدين
احلقيقيي «وحتوّل من ايدئولوجيا دافعـة حمرّكـة نابضـة اىل ايـدئولوجيا راكـدة ورجعيـة» (مرشـد
حممـود .)927 :0297 ،ومن هنا تدعو الشاعرة يف هذف القصيدة إىل التمرد على السلطة الدينيـة.
إنّ آدم مترد وحتدى السلطة االهلية بقطف التفاحةَ والشاعرة ا ـذت التفـال هنـا رمـزا للتمـرد
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علــى الســلطة الدينيــة والــدعوة إىل اقــتالع التفــال دعــوة إىل جتــاوز ومتــرد علــى ســلطة الــدين
وتابوات كما مترد آدم على ارادة اهلل والسلطة االهلية وقالج يف قصيدة التسلالت:
هبدوء يتسلل وي /ميطر أغنية من نار /يلف باغصـان التفـال خصـري /كـلَّ
املساء (البستاين)012 :0290 ،

قص ـيدة التســلالت مــن قصــائد بشــرى البســتاين يف دي ـوان مــا بعــد احلــزن وجتسِّــد في ـ
الشاعرة عذابات املرأة واجلسد األنطوي يف اجملتمعات الذكوريـة الـل تـرى بتفـوق الـذكر علـى
األنط ـى والــل ال تــرى يف اجلســد األنطــوي إال بعــدف الشــهواين الشــبقي والنظــرة الشــبقية إىل
اجلســد وهــو رفي ـق الــرول هــو اخلطيئــة املتمطلــة يف التفــال بداللــة األغصــان الــل تعبِّــر عــن
احلضــور االيروســي للجســد فالتفــال يف هــذف القصـيدة رمــز للنظــرة الرغبويـة الشــهوانية إىل
اجلسد االنطوي وهذف اللفظة جتسِّد فضاء قافيا ال يرى يف اجلسد األنطوي إلّآ بعدف الشهواين
وهذف النظرة هي مصدر عذابات املرأة واجلسد األنطوي وقالج:
فيا ندى اجلرل جنّين/من وجد هذف التجربة/أطبق عيوين بالعبري/و أ قليب
بالتف ــال /أنّ ــا ال ــل انكس ــرت بالفق ــداني/قفي مع ــي ك ــي نغ ــرس اللحظ ــة يف املك ــان
(البستاين)22 :0290 ،

والتفال هنا يشري إىل حالة من التواصل واالنسجام وااللتحـام بـني اجلنسـني بعـزل اخلـارج
الطقايف بتابواتـ وتقاليـدف الـل تسـبب معانـاة املـرأة املعاصـرة الـل تتمطـل يف انكسـار األنو ـة يف
الفقــدان وطلــب اإلنامــة املــرأة بالتفــال هــو الــدعوة إىل استســالم اآلخــر الــذكوري إلرادة املــرأة
والتواصل معها مـا يـؤدي إىل االنسـجام االجتمـاعي وغـرس اللحظـة يف املكـان إشـارة إىل فضـاء
قــايف ذي الفاعليــة نتيجــة حضــور األنو ــة في ـ وتعــبري عــن احللــم باحليــاة والتفــامل هبــا عنــد
االلتح ــام م ــع اآلخ ــر ال ــذكوري والتواص ــل ب ــني اجلنس ــني وطل ــب الوق ــوف م ــن امل ــرأة يف الفع ــل
االلتماسيّ لغرس اللحظة يف املكان تهكيد على أنَّ ال ميكن التوصل إىل االنفتـال واالنطـالق عنـد
إقصاء املرأة باعتراف الرجل املتمطل يف الفعل االلتماسي ومن قوهلا:
يــا وي ـ َل ماضــيهم مــن اآليت/و آتــيهم مــن األصــنام واالزالم/والــزمن املض ـرّج
باألسى /من جمازر التفال (البستاين)301 :0290 ،

وقد وظّفج بشرى البستاين التفال هنا استدعا عكسـيا حيـ كـان التفـال يف بعـض املرجعيـات
الترا ية رمز املعرفة فقطف التفال من قبـل آدم وحـواء اىل جانـب داللتـ علـى اخلطيئـة فقـد يكـون
الفعل ملعرفة دواعي املنع بإرادة اهلل ومن هنا صار التماس رمزا لبداية املعرفـة عنـد البشـر أو هـو
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رمز التوق اإلنساين إىل الكشف وإىل املعرفة كما جـاء يف الروايـات اليهوديـة واإلسـالمية فالفاكهـة
املمنوعة يف الروايات اليهودية واالسالمية ولكون آدم بلـغ الـوعي باختيـار هـذف الفاكهـة فإ َّنهـا تعتـرب
رمز املعرفة والوعي (فرزاد واآلخرون .)72 :0291 ،فقد أخذت بشـرى البسـتاين هـذف اللفظـة بالداللـة
العكســية حي ـ حتمــل داللــة التخلــف الفكــري وجمــازر الشــعب العــريب يف حزيران/يونيــو 9127م
ليســج إال نتيجــة التخلــف الفكــري والــرول اجلاهليــة الــذي كــان العــرب يعــيش في ـ وهــو الّــذي ج ـرّ
الع ــرب اىل اهلزمي ــة واالنكس ــار والص ــغار والع ــرب عن ــد بش ــرى البس ــتاين كم ــا تق ــول يف قص ــيدة
«حلظات ما قبـل اإلنفجـار» البـد أن يقضـي علـى التخلـف الفكـري احلضـاري وخيلـع يـاب الزيـف
والتموية ويسري برول العصرية ليتمكن من مواجهة الكيان الصهيوين.
الليل:
الليـل مــن اهــم الرمــوز الطبيعيـة يف الشــعر العــريب املعاصــر ملــا يتمتــع بـ مــن الغنــاء والطــراء
الداللية وهو يرتبط يف الشعر العريب القدمي بدالالت اهلدوء والسكينية ويسري يف هذا املنحى
الــدالل ويف الشــعر احلــدي امــل العدي ـد مــن الــدالالت تبعــا للرمي ـة الشــعرية واالنفعــاالت
النفسية للشاعر وهلذا الرمز الطبيعي حضورف املكطّف يف شعر بشرى البستاين وقـد بلـغ عـدد
تواترها  991مرة:
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ديوان لاطبات حواء من اكطر الدواوين توظيفا للفظة الليل حيـ بلـغ عـدد تواترهـا مثـاين
عشرة مرة ،مث يليـ ديـوان ديوانـا زهـر احلـدائق ومواجـع البـاء الـذان يتسـاويان يف عـدد التـواتر
مث ديـوان اندلسـيات جلـرول
حي بلـغ عـدد التوظيـف يف هـذين الـديوانني واحـد وعشـرين مـرة و َّ
العراق حي بلغ عدد تواتر لفظة الليل في تسع عشرة مـرة وبعـدف ديـوان مكابـدات الشـجر وبلـغ
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مث ديــوان االغنيــة والســكني الــذي تتنــاول في ـ
عــدد تــواتر هــذف اللفظــة في ـ اربــع عشــرة مــرة و َّ
الشاعرة موضوع املرأة واجملتمـع البطريركـي الـذكوري وبلـغ عـدد التـواتر فيـ ا ـنل عشـرة مـرة
وقصيدة البحر يصطاد الضفاف أقل توظيفا هلذف املفردة حي بلغ عدد التواتر في ـال مـرة
وهذف اللفظة يف كل هذف الدواوين تسري يف املنـاحي الدالليـة املختلفـة؛ فقـد جعلـج الشـاعرة مـن
هذف اللفظة رحم خصبا لتوليد الداللة وجعلج منـها وفقـا للرماهـا وجتربتـها الشـعريتني تتـهرجح
بني الدالالت السياقية املختلفة ومنها قوهلا يف قصيدة أندلسيات جلرول العراق:
ميــرداة احلــزن طحــون /يطق ـبُ عيط ـرا الليــل هــديرُ الــدبابات /ومههم ـةي اجلنــد
(البستاين)901 :0290 ،

والليل هنا إشارة إىل انطفاء فاعلية العراق بفعل قوى السلب واالنفصال والعطر هنا رمز
ملاضي العراق املفعم بعبق احلضـارة والشـاعرة اضـافج العطـر هبـذف الداللـة اإلجيابيـة حيـ
يدلُّ العطـر علـى الفاعليـة احلضـارية للعـراق إىل الليـل وهـو رمـز السـكونية وانطفـاء الفاعليـة
لبناء التشكيل املفارقي بني املاضي والراهن ويف مطل هذف التشكيل املفارقي نقرأ منها:
النخـ ـلل عل ــى ص ــدر البدويـ ـةي /تُرخ ــي يف الفج ــر ض ــفائرها /تف ــتح س ــاعدها لل ــنجم
الكذاب /فيخجل ورد الليل /ويرتد الشجر املطعون بربق الناياتي (البستاين)921 :0290 ،

والشاعرة جاءت هنا بلفظة الليل على الطريقة االستبدالية بعد اضافتها اىل الـورد لبنـاء
التشكيل املفارقي يف النص الشعري .إنَّ الورد مبا امل مـن الداللـة اللونيـة حيـ يـرتبط يف
املخزون الطقايف للمتلقي بدالالت اخلصب والنماء واالنعتاق أضيف إىل الليـل الـذي يـرتبط يف
املرجعيـة الطقافيـة بــدالالت الس ـكونية واجلمــود واالنطفــاء ليجعــل املاضــي واحلــال يف مفارقــة
واض ــحة تشـ ـري إىل إرت ــداد كـ ـل عوام ــل اخلـ ـري واخلص ــب يف الع ــراق وحتوهل ــا إىل اجلم ــود
والسكونية املتمطلة يف الليل وللتشكيل املفارقي هنا دور مهم يف التعبري عن االحسـاس بـاملرارة
النفسية وإىل جانب هذا الدور الوظيفي ،تقنيـة مجاليـة تتحقـق هبـا الشـعرية؛ وألنَّ «الشـعرية
يف جـزء كـبري منـها تتحقـق بالتضــام او االنـدماج بـني الضـدين دالليـا» (البســتاين.)11 :0291 ،
وإذا كانج الشعرية مغامرة فإن مجالية املغامرة تتحقق يف اتساق األضداد دالليا ما نالحظ
يف تشـكيالت بشــرى البســتاين املفارقيـة حيـ مجعــج فيهــا الشــاعرة مــا بـني الضــدين دالليـا
للتوصل إىل اجلمالية الشعرية إىل جانب التعبري عن مدى التردي الذي وصـل إليـ الواقـع يف
ظــل الســلطة و قلـ علـى الــذات الشــاعرة وقــد جــاءت مفــردة الليـل يف بعــض السـياقات رمــزا
للفاعلية احلضارية للعراق ومن دالالت لفظة الليل قوهلا:
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تبحا عمن يرتدي عطر عكـا /وعـن فـارس تسـتريح بهردانـ  /غابـة مـن صخيـل
ويرتبك الليل (البستاين)910 :0290 ،

ه ــذا التشــكيل الش ــعري ال ــذي ات ــوي ص ــراعا ب ــني املك ــان وب ــني الليــلَ رم ــزا ل ح ــتالل
األمريكي وما يسوّال استعارة الليل للسلطة األمريكيـة هـو أنَّ الليـل يغتـال األنـوار ويسـوِّد املكـان
بالظالم وهكذا االحتالل األمريكي حي يقتل احلياةَ في ومينـع مـن إدامـة املشـروع اإلنسـاين
النبيل في وفاعل فعل "تبح " يف هذا التشكيل الشعري وهو يف صراع مع الليـل رمـز السـلطة
هو دجلة الل رمز للحركة والفاعلية وهي تبح عن رجل يرتدي عطر عكا وعكـا هـي مدينـة
فلسطينية ورمز للمقاومة والتصدي وحضـور دجلـة وعكـا املدينـة الفلسـطينية يشـيع يف الـنص
فعل التغري والسـيطرة علـى اَّتـل الـذي رمّـزت عنـها الشـاعرة بالليـل وارتبـاك الليـل جتسـيد
اســتعاري عــن خــروج اَّتـلّ والتوصــل إىل االنفــراج واالنعتــاق واخلــروج يتحقــق كمــا جيسِّــدف
الشاعر باملقاومة واملواجهة وقالج يف قصيدة بابل:
كان الليلل يرقد يف عيون الريح /يصـعد يف سـفني املـوج /يهـبط للجـذور /الليـل
يقتلع العواصف (البستاين)370 :0290 ،

والليـل هنــا جــاء اســتعارة عــن العنــف الــذكوري الــذي ميـارس ضــد املــرأة املعاصــرة وسـرّ
تسويغ اإلستعارة يف هذف القصيدة هـو أن الليـل يـرتبط يف املخـزون الطقاف ـي للمتلقـي بـدالالت
الس ـكونية حي ـ يتعطَّــل في ـ الفعــل اإلنســاين وهــو هبــذف الداللــة وُظــف اســتعارة عــن العنــف
الذكوري الذي يعطّل اهلوية األنطويـة ومي نـع اجلـنس االنطـوي مـن ارسـة دورف االجتمـاعي مـا
ي ـؤدي إىل س ـكونية احلي ـاة االجتماعي ـة وانطفــاء فاعليتــها والشــاعرة جسّــدت انطفــاء احلي ـاة
اإلنســانية نتيجــة ألمـيش املــرأة بــالعنف الــذكوري بــاقتالع العواصــف بالليـل وبرقــاد اللي ـل يف
عيـون الــريح والــريح والعواصــف رمــوز احلركـة واســتمرارية احليـاة وفاعليتــها ورقــاد الليـل يف
الريح على طريق االستعارة املكنية واقتالع العواصف بالليل جتسيد شعري عن انطفاء احلياة
االنسانية نتيجـة العنـف الـذكوري الـذي رمّـزت عنـ الشـاعرة بلفظـة الليـل وال ميكـن للمجتمـع
اإلنساين أن ينحو منحى تقدميا انسجاميا دون وجود املرأة وقالج:
ما بيين وبني األرض متتدّ اوات ظماء /يعرب الليل على صارية البحر /علـى
ساعدف تطلع األنطى من عبري /وتنام احلرب غر ى (البستاين)010 :0290 ،

والليــل إشــارة إىل حالــة مــن التواصــل واالنــدماج بــني املــرأة املعاصــرة واآلخــر الــذكوري ومــا
يــتمخض عــن هــذا التواصــل هــو الفاعليــة األنطويــة الــل ير هــا طلــوع األنطــى مــن العــبري يف
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التشــكيل االســتعاري والعــبري هنــا رمــز لالنفتــال واحليــاة واالســتقرار والفاعليــة األنطويــة هــي مــا
تؤدي إىل الفاعلية اإلجتماعية وما ايلنا إىل هذف الفكـرة هـو أن املـرأة يف امليطولوجيـا العراقيـة
حتمل دالالت اخلصـب والنمـاء ووجودهـا يف اجملتمـع و ارسـة دورهـا مـا يسـبب فاعليـة احليـاة
االجتماعية واالنسجام االجتماعي وهي الل متنح نبض احلياة وتلمم الشظايا املنكسـرة وتـرمم
ما ااول عوامـل السـلب واالنفصـال إىل هدمـ وخرابـ ويف املقابـل غياهبـا عـن اجملتمـع هـو مـا
جيرّ اجملتمع إىل حالة من التشظي واالنكسار وقالج يف قصيدة شجر الرمان:
يف شجر الرمان /رأيجُ الرجل األعمى /خيلع عيين سيدة القلب /رأيـج إمـرأة
تاع حبلَ وريد حبيب الرول /والعاصفة اهلوجاءَ /تسرّل شاعرالليل /ورأيجُ اء/
تال عند النبع /وجنوما ألبطل من عرش الكلمة (البستاين)010 :0290 ،

وقد إستعارت الشـاعرة النمـوذج الترا ـي وأسـقطج عليـ مالمـح املكـان املعاصـر لتع ّبـر بـ عـن
الرمية والتجربة املعاصرة ألّا وهي فضاءات من التواصـل القـائم علـى التنـاقض بـني املـرأة واآلخـر
الذكوري ما هو مصدر االغتراب اإلجتماعي«.إن شجر الرمان شجر مبارك من أشـجار اجلنـة ويف
هــذف القصــيدة إ ــذت هــذف الشــجرة داللــة معاكســة لداللتــها يف املرجعيــة الطقافيــة حي ـ حوّلــج
الش ــاعرة ش ــجر الرم ــان إىل ش ــجر اللعن ــة وإىل بوتق ــة مكاني ــة إحت ــوت امل ــزيري م ــن التناقض ــات
والعالقـات املتهزمــة» (أنظــر :جــاراهلل ضــمن كتــاب مجعـ خليــل هيـاس عــن مقــاالت كتبــج عــن شــعر الشــاعرة،
 .)27 :0290حي العالقة بني املرأة والرجل عالقة متوترة فالرجـل األعمـى وفيـ إشـارة إىل لـف
الرجــل الفكــري خيلــع عــيين املــرأة واملــرأة تــاع حبــل وريــد الرجــل الــذي العالقــة القائمــة علــى
اإلنســجام بــني اجلســد األنطــوي والــذكوري كفيــل بالســمو الروحــي للجســد األنطــوي وهــذف العالقــة
املتــوترة بــني اجلنســني يف شــجر الرمــان هــي الــل تــزج اجملتمــع اإلنســاين إىل اخلــراب ويســبب
إغتراب ـ الــذي ر ّمــزت عن ـ الشــاعرة بلفظــة الليــل الــذي في ـ إشــارة إىل ســكونية احليــاة نتيجــة
العالقات القائمة على التناقض بني اجلنسني ويف استعارة الليل للتعبري عن سـكونية احليـاة نتيجـة
العالقات القائمة على التناقض تعميق شعري هلذف الداللة وقالج يف قصيدة مكابدات الشجر:
هم حرقوا أصابع هذف األرض /بـني غبـار أغنـيل /وبـني خليـة العسـل املهـني/
حفّروا عليّ الليلَ (البستاين)399 :0290 ،

تشـري هنــا الشــاعرة عــرب اســتطمار التش ـكيل الشــعري التراســلي واالســتعاري إىل عــذابات
املرأة املعاصرة بفعل منطق التـهميش واإلقصـاء والتراسـلية حتققـج هنـا بإضـافة الغبـار وهـو
مدرك بصري إىل األغنية وهي مدرك عي .إنَّ إلغبار اَّدق باألغنيـة الـل ترمـز هبـا إىل
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التفــامل باحلي ـاة تعــبري شــعري عــن قــل املك ـان واللي ـل إشــارة إىل قــل الزمــان عل ـى املــرأة
املعاصرة نتيجة بعدها عن اجملتمع ونظرة الرجل إليها حب ينظر إليها النظرة اجلاهليـة وال
رج املرأة عندها عن إطار تنفيذ أوامر الرجل وتقدمي املتعة وهـذا هـو يسـلبها شخصـانيتها
كما ميكن أن يكون الليل هنا داللة على الشعور بالغيـاب املسـيطر علـى املـرأة املعاصـرة نتيجـة
سياسة التهميش واإلقصاء الل متارسها اجملتمعات الذكورية وتابواألا.
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هل
الريح :وردت لفظة الريح بكطافة يف القرآن الكرمي .قال جلَّ وعال يف سورة آل عمران ﴿مث ِ
مهها ينف ِقههون يف هههذه اليهها الههدنيا كمثه ِّهل ريه فهح فيههها صههر أصههاب حههر قه ف
هوم ظلمههوا أنفسهههم ف هلكَت ه ومهها
َ

ظلمهههم هللاِ ولكههن أنفسهههم ي لمههون﴾ (آل عمــران .)997/ويقــول أيضــا جـلَّ وعــال يف ســورة فصــلج:

هات لنههذيقهم عههذاب الِّههزي يف اليهها الههدنيا ولعههذاب ا خههرِّ
﴿ف رسههلنا علههيهم رصهها صرص هرا يف ف
أايم َِّسه ف ِ
ِ
أخزى وهم ال ينصرون﴾ (فصلج )92/وقالج يف سورة احلري ﴿حنفهاَ ِّ
ِ غهري ِمش ِّهركني به ِّ ومهن يشهر
ِ
خر من الس ِّ
ابِ َّ
هماَ فهتطط ِفه ِ الطَّهريِ أو هوي به ِّ الهريح يف مكهان سهحي ﴾ (احلـري .)39/وجـاءت
فكآَّنا َّ

الريح يف هذف اآليـات مبعـاين اهلـالك واخلـراب وجـاء يف بعـض اآليـات امـل البشـري واحليـاة
وجاءت يف الش عر العريب املعاصـر حمملـة الـدالالت الكـطرية وهلـا احلضـور الـديناميكي احلركـي
يف شعر بشرى البستاين حي تسري يف املسارات الداللية املختلفة وقد بلغ عدد تواترها  11مـرة
يف شــعر بشــر البســتاين وقــد اســتطاعج بشــرى البســتاين أن حتقــق نوعــا مــن التفاعــل بــني هــذف
اللفظة والتجربة ال شعرية ومكنوناألـا النفسـية وقـد جـاءت هـذف اللفظـة يف شـعر الشـاعرة رمـزا
للسلطة السياسية تارة ورمزا للسلطة الذكورية تارة كما جـاءت يف بعـض السـياقات رمـزا لبـزوال
الطورة واخلالص ورمزا للفاعلية احلضارية ورمزا للتواصل.
قالج يف قصيدة أندلسيات جلرول العراق:
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دباب ــاتُ الغ ــزو ت ــدورُ /ااصي ــرها الغ ــيمُ /وتُربكه ــا ال ــريحُ /غب ــارُ الص ــحراء
اجملرول يعاود ذحبي /كفين وب اجلبل الفضي (البستاين)992 :0290 ،

ونــرى هنــا الرميـة االستشــرافية االســتباقية للشــاعرة مــن خــالل توظيـف الغ ـيم والــريح.
بشرى البستاين هنا تؤكد على حتمية املطر بوصف رمزا للخصب والنماء فالغيم والـريح مـن
إرهاصات املطر والريح ترتبط بالتشـتيج والنشـر وهـي حتـرك الغيـوم فـتالَ املطـر واإلشـارة
إىل الريح والغيم حتيلنا إىل فكرة الطورة الل إنبطقج من وسط األزمة واحلصار وقالج:
ألوال متاحف بغداد بكفِّ الريح /والطور اآلشوري الباسمُ مرتعبأ /غـادر مرتبكـا/
وبكى /..كانج قيطارات /سومرا تعزفُ حلن احلزن (البستاين)900 :0290 ،

والريح هنا رمز للسلطة األمريكية وما يسوِّال إستعارة الريح للسلطة األمريكية هـو اإلشـتراك
والتماهي بينهما يف التدمري واخلراب فال يصدر عن السـلطة األمريكيـة إال فعـل تـدمري متـاحف
بغداد وخرا هبا كمـا فعـل التتـر سـابقا والـريح تـرتبط هبـذف الداللـة يف السـياق القـرآين وا َّتسـمج
هبذف الداللة وظَّفتها الشاعرة يف هذا التشـكيل الشـعري إسـتعارة عـن االحـتالل األمريكـي لتع ّبـر
هبــا عــن خــراب بغــداد بفعــل الســلطة األمريكيــة حي ـ جعلــج حضــارة العــراق عرضــة للضــياع
والتشتج وعا ج يف العراق خرابا ودمارا وقالج يف قصيدة أندلسيات جلرول العراق:
هــي األرض مصــلوبة بالريــال /وحمكومــة بــاألنني /ولكنَّهــا تشــتجيبُ إذا احلــب
دامهها /إنَّهم ارقون تفاصيلها /األرض ناعورةل /ال تدور (البستاين)917 :0290 ،

والريح يف هذا املشهد الشعري هلا رصيدها املعرَّيف الديين وأضـافتها الشـاعرة إىل فعـل الصـلب
لتعبِّــر عــرب شــعرية حضــور رمــز الــريح عــن أزمــة لفَّــج األرض العربيــة مــن املاضــي إىل الــراهن أال
وهــي فعــل اخليانــة واملــؤامرة .إنَّ «الريــال هنــا إشــارة إىل فعــل خيانــة بعــض األنظمــة املتواطئــة مــع
العــدو اخلــارجي بداللــة الصــلب الــذي ايلنــا إىل خيانــة يهــوذا حبــق الســيد املســيح » (غــا
فتحي )921 :0291 ،وتعبِّر الشـاعرة عـرب هـذف اجلمـل اإل يـة عـن اسـتمرارية معانـاة األرض نتيجـة
فعل اخليانة وترى بشرى البستاين أنَّ ما جيسّر العدوان علـى إكتسـال األرض العربيـة هـو اخليانـة
واخليانة هي الل حتمل مسؤولية سقوط املكان العريب فاألندلس سقط بسبب خيانـة أيب عبـداهلل
الصــغري وبغــداد ســقط بتواط ـؤ العلقمــي الــوزير مــع التتــر وفلســطني ســقطج بفعــل اخليانــة ولك ـنَّ
األرض كما جتسِّدها الشاعرة هلا أصالة احلياة وهلا قـوة تنبعـ هبـا األرض مـن جديـد وهـي قـوة
احلبِّ بوصفها القوة الكونية الل تضخ احلياة يف املكان وجيهض مشروعات القوي البغـي والسـلب
واالنفصال واقق الكينونة واإلدامة وهو الذي جيعل األرض تنبعـ مـن اجلديـد كالطـائر الفينيـق
وال يستطيع العدوان إطفاء جذوة احلياة فيها وقالج يف قصيدة مواجع الباء:
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يوسفُ هذي السدرة الفرعاء /تـدعوك للوليمـة /فخـذ إليـك الـريحا يف املسـاء/
وهُزّ أكناف حرير املاء /يشتعلل الطمر (البستاين)019 :0290 ،

إ َّن الوليمة هنا تشيع فعل اخليانة واملؤامرة وهي هنـا تشـري إىل مـؤامرة زوجـة العزيـز كمـا تعيـدنا
إىل العشـاء األخـري للسـيد املسـيح حيـ وقـع ضـحي َة مـؤامرة يهـوذا اإلسـخريوطي والوليمـة عنـد
بشـرى البسـتاين رمــز لكـل مـا يــدعو إىل الرضـوخ واإلسـتكانة واالستســالم ودعـوة الـنيب يوســف
إىل أخــذ الــريح يف هــذا التشــكيل التعــبريي اَّقــق بآليــة التنــاص هــي الــدعوة إىل الــرفض والتمــرد
املعرب عن بالريح على كل ما يسبب خضوع اإلنسان املعاصر واستسالم وعلـى كـل املسـببات الداعيـة
للخضوع واالستكانة وهذا الرفض والتمرد الرامز عنـ بـالريح هـو عنـوان احليـاة مـا ج ّسـدت الشـاعر
باشــتعال الطمــر فاشــتعال الطمــر وهــو احليــاة واســتمراريتها ال يتحقــق إ ّلــا بــالرفض والتصــدي وهبــذف
الداللة جاءت لفظة الريح يف قصيدة يف حديقة العـراق حيـ تصـف عـرب خطـاب احليـاة بـهن صـوت
احلســني رمــز الــرفض والتمــرد علــى املســببات الداعيــة إىل اخلضــوع واإلســتكانة علــى منــابر العــراق
وليس للعراقيني قبلة أي الريح رفض التمرد والرفض وما افظ اهلويـة العراقيـة ومـا ينجـز الكينونـة
واخللود واإلدامة هو الرفض املعرب عن بصوت احلسني والريح:
صوت احلسني على املآذن /ومعابر وبدائل /بني املالعب واملقابر /...بني هويـة غرقـى
وظلٍّ غامضٍ /يبقى العراق هوية وهدية /تبقى الريح قبلتنا (البستاين)322 :0290 ،

ف ــالرفض والتص ــدي ومواجه ــة اجل ــربوت والوحشـ ـية والطاغيـ ـة ه ــي م ــا حقّ ــق اخلل ــود
واستمرارية الذكر للحسـني ودور احلسـني يف كـربالء مـع مـا يف جبهـة قتلتـ مـن القسـوة
والوحشية ميطل قمة الرفض والتصدي والعراق أرض احلسني وقبلة العراق هي الرفض املعرب
عن بالريح وال يستكني إىل املهادنة وال خيضع امام الظلـم والـبطش واجلـربوت مـادام صـوت
احلسني يف جنبات ومادامج الريح قبلت وقالج يف قصيدة التسلالت:
ها ن تفرقنا /مل نرم قدالا العمر معا /مـا آوتنـا الـريح /...روحـ كانـج يف
هبواتي القيظ /تظلّلل روحي( ...البستاين)297 :0290 ،

تقف الشاعرة يف قصيدة التسلالت موقفا رافضا من السلطة الذكورية الل تعطّل اهلوية
األنطوية وتفصـل بـني اجلنسـني وهـذا الفصـل بـني اجلنسـني هـو مـا تـنكمش بـ فاعليـة احليـاة
املعــرب عنــها بــالريح فــالريح تعــين احلركـة والفاعليـة وانتفــاء اإليـواء مــن قبــل الــريح جتسـيد
إستعاري عن إنطفاء فاعلية احلياة وسكونية اجملتمع عنـد هامشـية اجلـنس األنطـوي فمادامـج
املرأة تعاين من التهميش والنظرة الدونية ال ميكن التوصل إىل االنفتال والفاعلية يف صعيدي
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الفــردي واالجتمــاعي واجملتمــع الــذي ميـارس العنــف الــذكوري ضــد املــرأة واكـم فيـ منطــق
التــهميش واإلقصــاء بــالقمع اجلســدي فــإن مآلـ دائمــا إىل العدميـة والفنــاء والسـكونية الــل
تر ها الشاعرة بانتفاء إيواء الريح.
البحر:
إنَّ البحر من أهـم رمـوز النظـام العالمـي للشـعر املعـريب املعاصـر املـرتبط باملخيـال الشـعري
حي يشكل واحدا من أهم مرتكزات اجلمالية التعبريية للشعر العريب املعاصـر «امـل بعـدا
مجاليا كما امـل بعـدا إنسـانيا» (جمنـال .)932 :0292 ،وقـد اعتمـد الشـعراء املعاصـرون علـى
أساس ليلتهم الشعرية يف تفـنن دالليـة لفظـة البحـر يف خطابـاألم الشـعرية وسـاقوها علـى
املسـارات الدالليـة املختلفــة حيـ حتمـل احلمــوالت الدالليـة املتناهيـة املتعــددة .إنَّ البحـر مــن
الرمــوز الــذي ورد بكطــرة يف شــعر بشــرى البســتاين وا ــذ أبعــادا مجالي ـا وإنســانيا يف هــذا
اخلطــاب الشــعري املعاصــر الــذي تعتمــد فيـ الشــاعرة علـى لعبــة اإلنتــهاك واإل ــراف بغيـة
التوصل إىل الطراء الدالل .هـذف اللفظـة مل تقوقـع يف مـدلول واحـد يف شـعر بشـرى البسـتاين
وإنَّمــا حتمــل الــدالالت املختلفــة حســب السـياق الــذي تقــع فيـ وال تقــوم علـى املهادنــة الدالليـة
وإنَّما تستخدم على أساس اإلنتهاك واحلركية يف خطابات بشرى البسـتاين الشـعرية وقـد بلـغ
عدد تواترها يف خطابات بشرى البستاين كما تشري إلي الترسيمة التالية:
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ويظهر أنَّ ديوان أندلسيات جلرول العراق من أكطر الدواوين توظيفا للفظة البحـر حيـ بلـغ
عدد تواترها  30مرة مث يلي ديوان مكابدات الشجر وبلغ عـدد التـواتر يف هـذا الـديوان  00مـرة
وبعدف ديوان مواجع الباء حي بلغ عدد التواتر في  99مرة وبلغ عـدد التوظيـف يف ديـوان البحـر
يصطاد الضفاف الذي تقف في الشاعرة موقفا رافضا من دكتاتورية صدام حسني  2مرة ومـا
وظّفج الشاعرة هذف اللفظة يف ديوان ما بعد احلزن الذي تتحد الشاعرة في عن نكسة يونيـو
9127م وعن العوامل الل أدّت إىل هزمية العـرب واملالحـظ يف خطابـات بشـرى البسـتاين يـرى
أنَّ هـذف اللفظــة مل تســري يف منحــى دالل واحــد ومل تكــن هلـا ســبيكة دالليــة واحــدة وإنَّمــا ميلــك
إشعاعات داللية متعددة ووظّفتها بشرى البستاين للتعبري عـن معـاين الغربـة والضـياع واإلنتظـار
واجملهول ووظفتها يف بعض السياقات رمزا للسلطة األمريكية ورمـزا للخلـود والكينونـة كمـا جـاء
يف بعض السياقات خللق الشعور باالنتماء .قالج يف قصيدة أندلسيات:
هوالكو يترصدين /يقطع رأسي /يودع يف صندوق مقفل /..يرمي يف البحر/
يدور البحرُ /اللعبة ترتدّ على ر البارجة األمريكية (البستاين)922 :0290 ،

والبحر هنا خرج من داللت الفيزيائية وغدا معادال لغربة اإلنسان العراقي الـذي صـار يف
ــوم التيـ والضـياع نتيجــة حضــور األمريكـي الــذي إســتعارت الشــاعرة لـ شخصـية هوالكـو
لتماهيهما يف القتل والتدمري واخلرابويف توظيف شخصية هوالكو إشـارة إىل أنَّ التـاريخ يعيـد
نفس وها هو العراق اليوم يف أغـالل اإلحـتالل ويف أحضـان الـذل والضـيم والغربـة لـيس هنـا
الغربــة املتافيزيقيـة بــل هــو غربــة تنبــع مــن اإلحســاس بفقــد املكـان األم الــذي اشــتبك بواقعـ
عوامـل السـلب و االنفصـال والشـاعرة جتعـل مــن صـورة البحـر خطابـا مباشـرا للغربـة املكانيـة
واإلحســاس بالضـياع الــذي يـتقمص فيـ نتيجــة مــا جــطم علـى واقــع املكـان مــن عوامــل الســلب
واالنفصال وقالج يف قصيدة مكابدات ليلى يف العراق:
قــيسأ يطــاردُ غــزالنَ جنــد /وقلــيب يطــاردف يف الزحــام /... /لــيس غريبــا أنَّــك
كنــجا /الك ــاذبا يف احل ــب /...اآلن /..أق ــذفُ ص ــخريت يف البح ــر ...أعل ــن ع ــرى
صــربي /الــربدُ يف العيــوني /يف الســواعد /..لؤلــؤة خرســاء /..ترس ـمُ القــدسا علــى
نافورة صماء (البستاين)202-200 :0290 ،

تقنعــج الشــاعرة يف هــذف القصــيدة بشخصــية ليلــى العامريــة واســتعارت شخصــية قــيس رمــزا
لدكتاتورية صـدام حسـني لتشـري مـن خـالل هـاتني الشخصـيتني التـرا يتني إىل خيانـة الدكتاتوريـة
حبق الشعب العراقي من خالل تبادلية احلب العـذري بـني الشخصـيتني واللجـوء إىل تقنيـة القنـاع
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يكــون للفــرار مــن رقابــة الدكتاتوريــة.إنَّ مفــردة البحــر يف هــذا القصــيدة معــادل للضــياع والفقــدان
واملــوت والصــخرة تعيــدنا إىل اســطورة ســيزيف يف امليطولوجيــا اليونانيــة حيـ « حُكـما عليـ  ،بســبب
مترّدف على اآلهلة أن يرفع صـخرة عظيمـة مـن أسـفل اجلبـل إىل أعـالف إ ّلـا أ ّنـ مل يـتمكن مـن أداء
مهمّت رغم حماوالت اجلادة وكانج الصخرة تفلـج مـن يديـ يف كـل مـرة حـني وصـول إىل الق ّمـة»
(مهــل واآلخــرون .)901 :0293 ،ومــن هنــا صــار رمــزا لعبطيــة الفعــل يف شــعر العــريب املعاصــر وتعلــن
الشــاعرة بقــذف الصــخرة هبــذف الداللــة إىل البحــر وهــو امــل دالالت املــوت عــن مترّدهــا علــى
الدكتاتوريــة؛ وتعلــن عــن رفضــها لعبطيــة احليــاة يف ظـلّ الدكتاتوريــة فقــد كــان اإلنســان العراقــي يف
هذف الزمن حمكوما باملوت وقد كانج الدكتاتورية حتكـم مبصـائر الشـعب العراقـي وتعلـن الشـاعرة
برسم موت الصخرة وضياعها بفعل الشاعرة عن عـدم إنصـياعها للدكتاتوريـة وتعلـن عـن متردهـا
على هذف الدكتاتورية فقد كان سيزيف يف العذاب األبدي إلنصـياع ألمـر اآلهلـة ومـن هنـا تـرفض
الشاعرة بتصوير قذفها الصخرة إىل البحر عن متردّها على الدكتاتورية وهـدم اإلنصـياع هلـا ألن
االستســالم واإلنصــياع جيعــل اإلنســان يف العــذاب واملعانــاة كمــا جعــل ســيزيف يف العــذاب واملعانــاة
وقالج يف قصيدة أندلسيات جلرول العراق:
دبابــات الغــزو تــدور /يشــتعل البحــر علــى خصــر الصــحراء /النخــل علــى صــدر
البدوية /تُرخي يف الفجر ضفائرها (البستاين)921 :0290 ،

وقــد جعلــج الشــاعرة البحــر معــادال لفاعلي ـة العــراق احلضــارية و والصــحراء هنــا رمــز
للمكـان العــريب مـوطن اخلـريات والطـروات والنخــل يف هـدا التشـكيل اإلسـتعاري رمــز األصــالة
والعراقة وأرادت الشاعرة بتصوير إشتعال البحر وهو هنا رمز لفاعليـة العـراق احلضـارية أن
جتسِّد يف تشكيلية مفارقية إنطفاء فاعليـة العـراق املعاصراحلضـارية وإنعـدام احليـاة وضـياع
روات بفعل السلطة األمريكية الل رمزّت عنها بشرى البستاين بالبدويـة إشـارة إىل لفهـا
احلضاري وقالج:
فال جترل البحرا إن الغيوما تطهّـرفُ /إنَّ للبحـر أوجاعـ  /ودمـوعا مواجـدفي /إن للبحـر
ليال يكابد أسرارف /وصخورا تلوب على باب  /إن للبحر أسراراف (البستاين)929 :0290 ،

أهم ما يتَّسم ب البحر هو اإلستمرارية والتجددية والبحـر مهجـع املـوت وابـل بـالفواجع
والشــاعرة أخــذت البحــر هبــذف الــدالالت رمــزا للمكـان لتشـري إىل اســتمرارية دورة احليـاة يف
العراق رغم وجود االحتالل وتؤكد الشاعرة من خالل داللة إستمرارية البحر حتميـة اخلـروج
من اَّنة واملكابدة وإستمرارية دورة احليـاة يف العـراق رغـم مـا فيـ مـن املـوت واليبـاس .إنَّ
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البحر معادل رمزي للعراق وإستمرارية مهسات لكنَّ ما أ بت هو اخلروج من اَّنـة واملكابـدة
ومواصلة الفعل احلضاري اخلالق ومن هنا جاء البحر بداللت االستمرارية ليؤكد اسـتمرارية
دورة احلياة يف العراق وتزداد إمكانية هذا التحول واالسـتمرارية يف صـورة البحـر هـو تطهـري
املكان بالغيوم وهي من ارهاصات املطر وهو رمز اخلصب والنماء وما يؤكد داللـة إسـتمرارية
دورة احليـاة يف رمــز البحــر هـو امتالكـ لليـل والليـل يف صـورت الظاهراتيـة يشـري إىل قتامــة
العراق املعاصر لكنَّ الوعي السيميائي هبذف اللفظة يؤكد رمزية البحـر مـن خـالل داللتـ علـى
اإلنتقال من الظالم إىل الضوء والفجر وهبذف الداللة جاءت لفظة البحر يف قوهلا:
البح ــر ميتش ــق الزب ــد /وال ــريح تش ــعلل يف الس ــواحل /ورداه ــا /واألف ــق يع ــرفُ
موعداف /واجلرل ربان احلريق (البستاين)317 :0290 ،

والبحــر امــل دالالت احلي ـاة واســتمراريت والشــاعرة أخــذت الزبــد يف ظــل اإلســتعارة
املص ـرّحة رمــزا للســلطة األمريكي ـة ويف هــذف اإلســتعارة تهكي ـد عل ـى خــواء الســلطة األمريكي ـة
مقابل العراق ويف إمتشاق البحر على الزبد مبا في من دالالت اخلواء والفراال جتسيد شعري
عن امتدادية احلياة يف رمزية البحر الذي جـاء معـادال للعـراق وسـطوة املكـان املتمطبشـل فـط
البحـر علـى السـلطة األمريكيـة ومـا يؤكـد هنـا امكانيـة اسـتمرار احليـاة يف العـراق هـو إشــعال
الــورد بــالريح يف الســواحل والــورد هنــا عالمــة سـيميائية علـى احليـاة واســتمراريت كمــا يؤكـد
احلري ـق داللــة اســتمرارية دورة احلي ـاة يف لفظــة البحــر واحلري ـق يش ـري إىل حلظــة املخــاض
ويعيدنا إىل الفينيق األدونيسي الذي يبشّر باحلياة وإدامتها بعد إحتراق وقالج:
ما بنيا جفنني /جفني وجفنكي /قيدأ /وداليـة /خُـذي البحـرا مـين /خُـذيين إىل
البحر /صدري الذي وسيعا البحرا (البستاين)921 :0290 ،

ونــرى هنــا حتــوال دالليـا لرمــز البحــر والبحــر لـيس هنــا معــادل املكـان بــل هــو هنــا تعــبري
سيميائي عـن اخللـود والكينونـة وفاعليـة احليـاة مـا يتحقـق عـرب حواريـة التواصـل بـني الرجـل
واملرأة املعرب عن بفلني ـ خذ وخذي ـ فاحلياة تتمكن من اخللود والكينونـة باإلنـدماج األنطـوي
والذكوري والبحر يف قوهلا ـ صدري الذي وسع البحـر ـ ـ ايلنـا إىل رمزيـة خصـوبة املـرأة يف
امليطولوجيا العراقية حي حتمل دالالت اخلصب والنماء فالشـاعرة أشـارت إىل هـذف الرمزيـة
يف امليطولوجي ـا العراقي ـة بــالبحر لتؤك ـد أن فاعلي ـة احلي ـاة اإلنســانية ال تتحقــق عنــد ألم ـيش
وإقص ــاء امل ــرأة وال ميكــن للمجتمع ــات التوص ــل إىل اإلنب ــهار واإلنس ــجام دون مزاول ــة امل ــرأة
لدورها اإلجتماعي وقالج يف قصيدة قصيدة العراق من ديوان مكابدات الشجر:
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مل يستبح وردا الطفولةي /بانبالج األفق كان البحر يؤمنُ /باخلطيئـةي /بالريـال/
باللعنة الكربى /وبالوطن املبال( ..البستاين)301 :0290 ،

والبحــر رمــز للغضــب الطــوري العــريب الــذي يــؤمن بــدور الــرفض والتمــرد يف اســتعادة اجملــد
احلضــاري مــا تشــيع اخلطيئــة والريــال واللعنــة الكــربى يف الـنص الشــعري واخلطيئــة حتيلنــا إىل
مترد الشيطان على إرادة اهلل واللعنة الكربى تشري إىل لعنـة اهلل عليـ إىل يـوم الـدين كمـا جـاءيف
وإن علي ههك اللعن ههة إم ي ه ِّ
هاخرج منه هها فرنَّههك رج ههيم َّ
هوم ال ه ِّ
هدين﴾ (احلج ــر .)31-32/والش ــاعرة
اآلي ــة﴿ :ف ه ِ
استدعج هنا رفضية الشيطان املعربة عنها باخلطيئة واللعنـة الكـربى اسـتدعاء عكسـيا بانزياحيـة
رمزيــة للــدعوة إىل الــرفض والتصــدي للســلطة األمريكيــة الغاوــة املســتبدة والشــيطان ميطّــل قمــة
الـرفض والتصــدي والشــاعرة ترمــي باإلشــارة إىل متــرد اإلبلــيس وعصــيان للــربِّ إىل أن خيلــق يف
الذاكرة اجلماعية فعل التمرد والرفض للحضـور األمريكـي وجـاء البحـر يف قصـيدة "طيـور لشـجر
امليس" رمزا للعراق مرة ورمزا للسلطة األمريكية مرة أخرى ا عها تقول:
البحر وحيدأ يف الليل /ومنكفئ بني اخللجان /طيور البحـر مطهطئـة /تعبـ ل يف
حبات الرمل /...دُلّيين كيـف الـدرب إىل تيجـان موصـل /واملـاء دليـل ... /يف قلـب
العتمــة اخلمــرة قنــديل /...غــرق البحــر برمــل الصــحراء /فــاضا الرمــل علــى وجـ
املاء /واصطفّ الشجر األخضر يف قافية (البستاين)010 :0290 ،

والبحــر هنــا رمــز العــراق ووحدت ـ إشــارة إىل موقــف الــدول العــريب املتخــاذل من ـ ومــن
مهســات وحضــور هــذا البحــر يف الليـل جتسـيد عــن زمــن العــراق املتــوتر الطقيـل حيـ الرعــب
والقلــق واخلــوف واهللــع وطيـور البحــر هــي أبنــاء الشــعب العــراقيني وعبــطهم يف حبــات الرمــل
جتس ـيد شــعري عــن عبطي ـة احلي ـاة وض ـياعها وض ـياع الــذات نتيجــة املمارســات األمريكي ـة يف
العراق والبحر يف الصورة الطانية رمز السلطة األمريكية وغرق هذا البحر يف رمـل الصـحراء
هناية مفتوحـة لقصـيدة "طيـور لشـجر املـيس" تؤشـر خـروج السـلطة األمريكيـة وزوال احلصـار
األمريكي والرمل يف هذف الصورة امل دالالت األصالة والعراقة احلضـاريتني وفيضـان علـى
وج املاء تعبري عن العودة إىل الفاعلية احلضارية والدال اللوين يشـري إىل احليـاة واخلصـب
والنماء وما تكرّس الشاعرة يف هذف القصيدة هو خروج العراق من املرحلـة الزمنيـة الراهنـة
املنسحقة بفعل السلطة األمريكية والتوصل إىل الفاعلية احلضارية والعودة إىل الشموخ األول
ولكن ذلك يكمن يف الرفض والتصدي والغضب الطوري ما رمّزت عنها الشاعرة باملاء ويكمـن
يف التمــاهي ب ـني األرض وإنســاهنا .إنّ اخلمــرة هنــا هــي التمــاهي ب ـني األرض وب ـني اإلنســان
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العراقــي والقنــديل هــو تــوهري احلي ـاة بانتصــار عل ـى عوامــل الســلب واإلنفصــال والتوصــل إىل
التوهري يف احلياة بعد اإلنتصار على عوامل السلب واإلنفصال الـل اشـتبكج بـالواقع العراقـي
يتهتى من التماهي بني األرض وإنساهنا.

النتائج
إنَّ الرمــز الشــعري يف خطاب ــات بشــرى البس ــتاين الشــعرية ال يقــوم عل ــى املهادنــة الداللي ــة وال
التقوقعية الداللية وال يستكني خطاب بشرى البستاين على السكونية الدالليـة يف مسـتوى الرمـوز
وخاصة الرموز الطبيعيـة الـل توظّفهـا الشـاعرة يف خطاباألـا الشـعرية وإنّمـا الرمـز الواحـد يف
هذف اخلطابـات الشـعرية يشـع بالـدالالت املختلفـة حسـب السـياقات الـل يقـع فيهـا.إ َّن الشـاعرة
إستفادت من رموز الليل،البحر،الريح والتفال وطوَّرت يف دالالألا وأخرجتـها مـن منطيـة الداللـة
إىل الفضـاءات الدالليـة املختلفـة الـل يننطقهـا السـياق وذاك حبكـم منطـق التهويـل الســيميائي
الذي اجريناف يف خطاب بشرى البسـتاين وأقامـج الشـاعرة نوعـا مـن التفاعـل املعـرّيف بـني هـذف
الرموز والرمية والتجربة الشعريتني متوخية بذلك القدر األكـرب مـن اجلماليـة واإل ـارة وللتوصـل
إىل احلركية القرائية يف القراءة التداولية .إنَّ رمز الليل كما تشري إلي الترسـيمة التاليـة حظـى
بالتوظيف األكطر مـن بـني هـذف الرمـوز وبلـغ عـددالتواتر فيـ  991يف املسـارات الدالليـة املختلفـة
املتعددة ويلحق رمز البحر حي بلغ عدد التواتر في  77مرة وبلغ عدد التوظيف يف رمـز الـريح
 11مرة والتفاحة  02مرة يف كل دواوين بشرى البستاين:
نسبة التواتر بين الرموز الحرکية االربعة
البحر  77مرة

اللّیل  118مرة

الریح  55مرة
ّ

9%
28%

43%
20%

التّفاحة  26مرة
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وقــد جــاءت لفظــة التفــال يف بعــض السـياقات رمــزا للخطيئــة ويف بعــض السـياقات رمــزا
للخلود والكينونة ووظّفتها الشاعرة تارة رمزا للرفض والتمرد على سلطة الدين وتابواألا كما
عبّرت هبا يف بعض السياقات عن النظرة الرغبوية إىل املرأة املعاصرة ووظَّفج الليـل للتعـبري
عن سكونية املكان ويف بعض السياقات للتعبري عن العنف الذكوري الذي يعطّل اهلوية األنطوية
وجاء رمزا للسلطة السياسية تارة ول شارة إىل حالة التواصل بني اجلنسني تارة أخرى.
وظَّفج الشاعرة لفظة الريح يف خطاباألا رمزا للسـلطة األمريكيـة لتماهيهمـا يف اخلـراب
والتدمري واهلالك كما جاء هبذف الداللة يف السياق لقرآين كما عبّرت هبا يف بعض السياقات
عن فعل اخليانة واملؤامرة والتواطه مع العدو اخلارجي وجـاء رمـزا للـرفض والتمـرد يف بعـض
اخلطابات ولفظة البحر جاءت يف خطاب بشـرى البسـتاين حممّلـة الـدالالت املختلفـة وجـاءت
رمــزا لغربــة اإلنســان العراقــي املعاصــر وداللــة عل ـى اإلحســاس بالض ـياع والتي ـ كمــا وظّفتــها
الشاعرة يف بعض السياقات رمزا للمكان العريب مؤكدة هبا استمرارية دورة احلياة يف املكان
رغم اشتغال عوامل السلب واالنفصال بواقع كما أخذألا رمزا للخلود والكينونـة وتعـبريا عـن
االضطراب والتهرجح الذي أصيب ب اجملتمع العراقي يف زمن الدكتاتور صدام حسني.
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