الرمــز الشعري فــــي قصيـــدة بابـــل
قراءة يف التشكل والدالالت
 ريم حممد طيب احلفوظي
يتناول هذا البحث ((قصيدة بابل)) للشاعرة برشى البستاين عرب قراءة تأملية
هدفها الكشف عن الرمز الشعري يف القصيدة ومدى توظيفها له ،وتأثريه يف
الفكرة العامة للنص ،وإيضاح العالقة بني الرمز وإنتاج الداللة ،فضال عن ذلك
هيدف البحث إىل إبراز الرتابط يف القصيدة من خالل الكشف عن مسار توليد
املعاين وإماطة اللثام عن الظاهرة التوليدية املتعلقة بتوجه املفردة يف سياقني ،وما
جيري من انزياحات داللية أللفاظ داخل البنية السياقية التي خترجها عن
املألوف املعجمي .ولعل هذه القصيدة تتمثل يف طاقاهتا الشعرية املكتنزة داخل
مستويات لغتها عىل الرغم من كوهنا تعالج موضوعات مستلة من صلب عامل
قاس شديد الواقعية.
كام ان القصيدة امتلكت جمموعة من التقنيات الفنية التي أسهمت يف صياغة
صورة ذلك العامل صياغة شعرية متميزة تتناسب بدقتها مع دقة اللحظة العراقية
احلرجة املتأزمة التي ولدت فيها.
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تعد قضية الرمز الشعري واحدة من اإلنجازات املهمة يف القصيدة احلديثة
عموما ،ولقد بلغت من املكانة الفائقة احلد الذي قال عنه الشاعر( :إن الرمز
واألسطورة والقناع هي اقانيم القصيدة احلديثة ،وبدوهنم جتوع وتعرى وتتحول
إىل مرشوع أو هيكل عظمي جلثة ميتة) ،فالرمز من الوسائل الفنية املهمة يف
الشعر العريب منذ القدم ،إال انه يف القصيدة احلديثة جتاوز ذلك عرب مجلة من
التحوالت التي أسهمت يف اغناء الرمز داللة وإحياء بوصفه (وليد رؤيا شفافة
حدسية تيضء النص بلمعات خاطفة خلف الدالالت التي تتموضع يف التجربة
الشاعرة املنطوية عىل نفسها وراء تقنيات الرمز والتشفري).
وهو ليس وسيلة فنية حسب ،بل هو منهل خصب من مناهل التجربة
الشعرية وأداة للتعبري عن حاالت نفسية ،اذ هو ظاهرة فنية تستثمر املنجزات
ا لثقافية اإلنسانية تتأملها بعمق ؛ لتعيد إنتاجها من جديد بوساطة النشاط
الروحي اخلالق ؛ لرتكب من الثقافة اإلنسانية اشكاال رمزية ،وحتيل هذه
األشكال إىل رغبة الوعي اإلنساين يف التعبري عن احلقيقة والواقع باكثر من شكل
واحد() ؛ وذلك لكون الداللة الرمزية متشظية األبعاد متحركة ومتنقلة ومتنوعة
ال تقف عند حدود املشاهبة وال تعتمد مبدأ التناظر والتامثل بل هي إشارات
منتزعة من الصور املتخيلة يف نظام لغوي يدفع باملتلقي إلعادة خلق ترابط
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فكري حمتدم بغية القبض عىل أبعاده الداللية واإلحيائية() ،وإذا كان الرمز أداة
للتعبري عن الداللة اخلفية ،فهذا يعني اتفاقا يف مفهومه يطابق إىل حد ما مفهومه
يف النقد العريب القديم .فالرمز كام يذهب ابن وهب الكاتب (ت272هـ) ” :هو
ما أخفي من الكالم ،واصله الصوت اخلفي ،وإنام استعمله املتكلم يف كالمه فيام
يريد طيه عن كافة الناس واإلفضاء به إىل بعضهم “() ،فثمة مسافة داللية
مسكوت عنها ال يمكن الكشف عنها اال بعد إعامل الذهن بغية الوصول إىل
البنية العميقة التي يسجلها النسيج اللغوي يف النص ،بوصفه جمموعة من الصور
املتناقلة يطغى فيها املجاز عىل احلقيقة والتلميح عىل الترصيح ،واملعاين الرمزية
فيها صور تباين احلقيقة ،ولكنها قد تعكس شيئا من ظالهلا ،فاملعاين الرمزية
اشباح أشياء حمسوسة تستعيص عىل التعبري الرصيح().
ويعد الرمز هناية التطور الذي تطمح الصورة دائام للوصول إليه ،كام يرى
بعضهم وهو لدهيم متثيل موضوع صوري وتكثيف انفعاالت عميقة وارتباطات
وجدانية معقدة ،بوصفه موصوعا قادرا عىل محلها ومعربا عنها بطريقة اإلحياء
التي تبتعد عن ذكر أي من تلك العنارص واالرتباطات().
وعىل هذا فان الكشف عن الرمز الشعري هو سرب ألغوار القصيدة،
والكشف عن عواملها الباطنة ،فالقصيدة الرمزية منجم ثري ،ومعنى مكتنز
يرتبط ثراؤها بالرمز أوال وينتقل إىل القاريء عرب كيانه الكيل بعد مراعاة املوقف
واالنطباع() ؛ لذا سيتجه بحثنا إىل استكناه األبعاد التشكيلية والداللية للرموز
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الشعرية يف (قصيدة بابل) وإضاءة مرجعيتها املعرفية هبدف حتقيق التواصل بني
املرسل واملتلقي ،وال سيام ان القصيدة تضج بالعديد من الرموز الشعرية يف
حلمة النص وسداه لتشكيل بنية فضائه الشعري.
لقد حاولت الشاعرة خلق اتساعات داخل متن اللغة عرب التوليد الداليل
ملعجمها الشعري ،فقد أثرت اللغة من خالل توسيع شبكة عالقات مفرداهتا
عرب أساليب وصور فنية خاصة .وخلقت سياقات خاصة وبيئات داللية صنعتها
بخ يوط خياهلا ومنابع ثقافتها الرتاثية وحساسيتها النفسية املرهفة ،وهذا أعمق
ما يصل إليه التوكيد الداليل وأكثر تعقيدا ،وهو ال يتوفر إال يف يد املوهبة
احلقيقية.
وعىل أية حال فاهنا إرهاصات ومكابدات الذات الشاعرة ،والشاعرة بالرغم
من تناوهلا خمتلف القضايا السياسية كثيام نص (قصيدة بابل)() ،فاهنا تقدم
ثنائيات العالقة بني الشاعرة واإلرث العريب ،الشاعرة وذات الشاعرة ،الشاعرة
واإلنسان واحلياة واملستقبل ،الشاعرة والقاريء ،وبني القاريء والقصيدة.
كام اهنا تقدم نصها ضمن بيئته الثقافية والتارخيية زمانا ومكانا ،فضاء وارثا.
فالقصيدة متثل محيمية استذكار الاميض املنتزع من قضية اإلنسان بكل عذاباته
وترشذمه وجراحاته.
فالذات الشاعرة هنا تنطلق من بؤرة حضارية تطلق رشارهتا يف العنوان:
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بابل ،والعنوان هو املفتاح التأوييل للنص كام يقول (امربتوايكو)() بوصفه
مفتاحا اساسيا يتسلح به املحلل للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد
استنطاقها وتأويلها() فرمزية بابل تتمركز يف البؤرة التي تشكلها حضارة بابل:
توهج واشتعال انطفاء
وهنوض مرة اخرى
فالقصيدة هي جرح العراق وحضارة العراق وجسد العراق ،وهو ما تبكي
انتهاكه ونزفه الشاعرة الدكتورة برشى البستاين من خالل فعل التامهي بني
الوطن  /العراق مع حلم الشاعرة ،اذ تصبح الشاعرة هي العراق بعينه الوطن
اجلريح املنتهك احلرمة املعذب ومدلوالت ذلك اجتامعيا ودينيا يف نظر العريب
املسلم.
هكذا تبدأ (قصيدة بابل) بحضارة العراق القادمة من اعرق احلضارات،
وهي حضارة وادي الرافدين (بابل العراق) اشهر مدن الدنيا القديمة واكربها
مساحة ،فهي اكرب من مدينة اثينا بنحو مخس مرات ،وقد ورد ذكرها يف العهد
القديم ،كام جاء ذكرها يف القرآن الكريم() ،وحتدث عن عظمتها وسعتها
الكتاب الكالسيكيون أمثال هريدوتس.
وسميت البالد باسمها فعرفت ببالد (بابل) ،)* (Bablyaniaوعدت
أسوارها وجنائنها املعلقة من عجائب الدنيا السبع املشهورة ،وتؤكد التنقيبات
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التي أجراها األلامن أن املدينة كام وصفها الكتاب الكالسيكيون اكرب مدينة يف
العراق القديم إذ بلغ حميطها زهاء
(ثامنية عرش كيلو مرت مربع ومساحتها ( 252ايكر) حييط هبا سوران ضخامن
يتألف كل منهام من أكثر من جدار وشوارعها واسعة متعامدة تنتهي بالبوابات
الرئيسة يف املدينة ،وتعد بوابة عشتار وشارع املوكب من أهم األبنية املكتشفة يف
بابل .وذكرت النصوص املسامرية ان فيها أكثر من ألف معبد صغري وكبري بلغ
عدد املعابد املخصصة لعبادة اآلهلة الرئيسة
( )153معبدا.
إذن فـ(بابل) ” هنا رمز جوهري وحضاري يمثل البؤرة الداللية التي تنطلق
منها القصيدة ،واملقصود بـ(بابل) هنا العراق بصورة خاصة واألمة العربية
بصورة عامة تلك احلضارات التي تتسم بالتجدد واالستمرار والتصاعد من
خالل الفعل املضارع (تتصاعد) الدال عىل االستمرارية يف الفعل.
من بابل تتصاعد األلواح
نحو قيامة املوت املجيد
من بابل ترقى احلجارة
نحو تاج األفق
عرب سواعد النخل العتيد
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من بابل بدأ اخلليل،
وخط يف سفر احلقائق:
فاعلن ،متفاعلن
ورمى الرقائق،
واحلرائق
والرقى..
فليبدأ العزف العظيم..
هذا الضالل نشيدنا نحو اهلدى
هذا الضالل املستحيل..

فالشاعرة هنا تؤكد عىل رمزية التواصل واخللود من جهة وعىل حوارية
إنسان هذه األرض مع السامء باستالم الرسالة وتبليغها من خالل تصاعد
األلواح التي هي رمز للرسالة من جهة أخرى ولفعل الكتابة ثالثة التي اكتشفها
الع راقيون ،هذا السالح الذي يقف حائال بوجه األعداء دون الفناء واالنكفاء،
وهنا نجد أنفسنا أمام تداخل نيص من خالل مفردة (األلواح) بقوله تعاىل:
وكتبنا له يف األلواح من كل َشء موعظة وتفصيال لكل َشء
(األعراف ،)145:وكذلك حضور عملية املفارقة احلاصلة يف (قيامة املوت
املجيد) فكيف يكون املوت جميدا وهو موت ؟ فثمة فارق نوعي بني املوت
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العادي وبني املوت املجيد هذا املوت الذي يسمو إىل أعىل مقامات االنبعاث
احلضاري ...فتأكيد الشاعرة هنا عىل هذا املوت ما هو إال دليل عىل رمزية هذا
املوت ورمزية أبعاده من خالل تكرار لفظة (بابل) املرتبطة بعنوان القصيدة
بوصف العنوان ” العتبة األوىل لفهم النص أو البهو الذي ندلف منه إىل دهاليز
نتجاوز فيها مع النص عوامله املمكنة ،إذ هو البؤرة املركزية التي ال يمكن
االستغناء عنها يف توضيح داللته واستجالء معانيه “() ،فالشاعرة هتدف إىل بث
شعرية املفردة (بابل) من خالل استنطاقها لكينونتها عرب عالقات منظومة
الدوال واملداليل لتفعيل األثر احليس والذهني للرمز .وتكرار لفظة الرمز (بابل)
هلا دالالت فنية ومجالية أضفت عىل النص دالالت مصاحبة ما كان للنص أن
يعرب عنها إال هبذه الك يفية من التكرار ،أي ان هذا التكرار الداليل واجلاميل عميق
األثر يف املتلقي وكأنه يسهم يف إبداع النص ويستكمل بعض مكوناته()،
فحضور املكان كعنوان يف القصيدة مرتبط بحضور املعرفة ،إذ حترض شخصيات
مثل شخصية اخلليل بن امحد الفراهيدي واضع علم العروض رمزا لكل العلوم
واملعارف األخرى (وخط يف سفر احلقائق :فاعلن ...متفاعلن) ،إذ ان هلذا
التداخل يف اإليقاع أثره يف التعبري عن قضايا داللية ومجالية من خالل حضور
تفعيلة (فاعلن) التي تعني الفاعل يف احلضارة اإلنسانية املؤثر فيها ،أما حضور
تفعيلة (متفاعلن) فتعني ان هذا الفاعل غري منغلق بل منتفتح يف حوار دائم مع
اإلنسان واحلضارات األخرى وذلك من خالل الفعل الاميض (رمى) الذي يدل
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عىل حتقق الفعل يف حركته وعدم مجوده من خالل تكرار اسم اإلشارة (هذا)
لتعيد تكرار (من بابل) مرة أخرى تأكيدا إلرصار الشاعرة عىل بث اشعاع
حضارهتا العريقة ،فالشاعرة هنا حترص عىل استثامر الرمز احلضاري ومكوناته
الداللية (بابل) وتكراره مرات عديدة يف القصيدة وهذا ما جيعل النص الشعري
يصدر عن حس وطني عراقي ومواجد وأحاسيس جياشة ولوعة شديدة
االصالة بقضية اإلنسان من خالل:
من بابل بدأ النشيد
إىل املدى
رشقت عيون األرض
ماء اخللق يكتم
ما تنم به اإلشارة للغصون
ولربتقال الرمل،
وهو يضلل العشب احلزين
إذ تظل اللحظة الشعرية حلظة من حلظات العذاب واألمل واملوت والعشق
والشهادة يف قاموس الشاعرة الشخيص الذي تتداعى معانيه عرب سلسلة من
الصور وانثياالهتا داخل البنى النصية من خالل لفظة (بابل) أوىل احلضارات
العريقة التي شهدهتا عصور اخللق األوىل والتي تتعرض اآلن لإلبادة من خالل
عدوان رشس:
9
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هذا أوان الرقص،
هات يديك،
خبئ دمعتي،
يف عتمة الليل الذي جيثو
عىل كتفي معطفه،
فرتديني قالئده،
وتدميني أساوره
وابحث عن يديك
تلم عن خرصي القناديل الكذوبة،
وانطفاء األرشعة
وأنا أخبئ رصختي يف الريح
ما بني املكيدة،
والغيوم املطفأة..
وكام هو معلوم فان الرقص منذ البدايات األوىل كان عبادة ،وذلك من
خالل) الرقصات السايرتية) املسامة بـ(العنزة) لدى اإلغريق ،وذلك قربانا لآلهلة
التي هي قوى غري معروفة ،فهو طقس تقديس ،فقد عربوا بالرقص قديام خوفا
وتقربا من هذه اآلهلة ،فالسؤال الذي نطرحه هنا ،لامذا تعد تلك الرقصات
عبادة؟ وخصوصا من وجهة نظرهم؟
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ان تفاعل احلركة مع الكلامت يف تقديم القرابني يف اعتقاد اإلنسان سابقا ختلق
عملية توافق وانسجام ما بني احلركة التي تنقل اإلنسان من حالته التي يعيشها
إىل حالة الوجد ،وبذلك يستطيع التقرب من ذات اإلله عن طريق السمو غوصا
يف الوجد ،ومن أوىل تلك احلضارات التي شهدت مثل هذه الطقوس هي
حضارة الفراعنة ووادي الرافدين وحتى عرص ما قبل اإلسالم كان القدماء
يطوفون حول الكعبة للحج تقربا إىل اآلهلة .ويف صدر اإلسالم حصل نوع من
االنتقال لدى بعض املسلمني والسيام املتصوفة او ما يسمى بـ(الرقص الصويف)
الذي حيمل متعتني كام قال الدكتور جالل مجيل() (متعة الروح) و(متعة
اجلسد) ،فإذا غلبت متعة اجلسد عىل متعة الروح فان هذا الرقص يبتعد عام هو
إيامين أو اعتقادي ،أما إذا غلبت متعة (الروح) عىل متعة (اجلسد) فهذا هو
الرقص اإليامين البحت ،كام أشار إليه كورت زاخس عندما قال( :ان اإلنسان
يستعمل جسده اخلاص لتنظيم الفضاء وإلعطاء إيقاع للزمن لذلك نراه يتبع
صوتا داخليا يقول له( :قف وارقص) إىل ان تنبعث قوة سحرية تنفث فيه الروح
والعافي ة واالنتصار كام توحده بباقي أعضاء املجموعة ،وذلك بانتشاله من
وحدة املحبني االنا “() ،امل يقل جالل الدين الرومي ” :من يعرف الرقص حييا
يف ذات اهلل “() ،وهكذا فإذا كان الرقص منذ القدم ظاهرة مقدسة وسحرية
فانه قد اخذ أبعادا خاصة حسب كل حضارة ينتمي إليها ،إال ان غايته األساسية
هي البحث عن املقدس والسري نحو األفق الذي تلتقي فيه السامء باألرض
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لالحتاد ليس مع الراقصني حسب ،بل ومع الوحدة امليتافيزيقية العليا.
وعىل هذا فان تكرار مجلة (هذا اوان الرقص) يف القصيدة هيدف إىل بث
اإليامن الداخيل لدى الذات الشاعرة نحو اخلارج؛ ألهنا مؤمنة بان هذا احلال لن
يبقى كام هو عليه من الركود ،ولذلك تدعو األخر إىل مشاركتها الصمود عىل
مواجهة هذا الوحش الذي هو عتمة (الليل) (احلصار) والعدوان من خالل
أسئلة عدة( ،هل تكرست املرايا؟.
و(هل خبت الشموع؟) ،والشموع هنا رمز االحتفال باملراد ،فيأيت بالتقدير
(هذا أوان اإليامن املقدس باملبادئ) هذا اوان االنسجام معها بالدفاع عنها
والقتال من اجلها ،وهنا يثري النص تساؤالت عدة تنطوي عىل حضور دالالت
شعرية يف تقديم وظيفتها الداللية املرتبطة بعملية التأليف الشعري واملعنوي
متعدد املستويات ،والتي تنظم عملية التشكيل البنائي للنص عىل مستويات
التقنيات اخلاصة واالليات الشعرية وخصائص الرتكيب() ،والتي تؤدي
بدورها إىل اتاحة ظهور العديد من الوحدات الشعرية املتكاملة بنائيا ودالليا مما
جيعلها قادرة عىل احتضان املعنى الشعري الذي ينسجم مع كلية هذه الدالالت
ومدلوالهتا ،اذ ال تقترص هذه املمكنات والكيفيات البنائية عىل كوهنا شكال من
اشكال العالئق التي تؤلف كيان القصيدة ودوراهتا ومستوياهتا البنائية
واالسلوبية وحتى اخلطية وعالقاهتا بالتحول واالنحراف يف عامل النص ،ألهنا
شكل من أشكال التعبري اجلاميل والفني عن بنية الكون الشعري والرؤيوي وعرب
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بنية القصيدة التي تبثها لتجسيد تلك العالقة احلميمة بني الشاعرة وواقعها
وذاكرهتا وارضها ووطنها العراق وحميطها العريب واالنساين() ،وتستمر
القصيدة يف استنفار امكاناهتا من اجل بلورة وإضاءة وتشكيل الوجود اخلارجي
والداخيل لعامل الشاعرة ،اذ تتخذ العالقة التشاكلية بني طريف الثنائية الشعرية يف
جممل نصوصها استغراق الداليل والبنائي املمتد عىل سطح القصيدة وعمقها
ورموزها وازمنتها وامكنتها وتارخيها ومسريهتا().
فالقصيدة تتنوع بتنوع جتربة الشاعرة اإلنسانية وحتوهلا إىل عنارص شعرية
ضاغطة باجتاه عالقة الشعري بالواقعي من خالل تداخل املحورين السياقي
واالستبدايل:
هل كنت قريب يف املساء
خبأت وجهك يف رشاعي
واختبأت بغصن زيتون
عىل عينيك يومض بالوداع...
هل كنت قريب يف املساء..
كان املساء مداجيا
بحرا،
وصحراء
ودغال خائفا،
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قمرا يبيع كرومه
وعباءة محراء
اذ تقوم طريقة بناء القصيدة عىل أسئلة عدة ،فهي تتمنى عن طريق الرقص
الذي هو حركة ابداع ضد املوت وحركة انتشار ضد الركود وحتد للمعتدي
الذي يقصد ابادة الطاقة العراقية والعربية يف هذا اإليامن (الرقص) ان يؤخذ
بيدها لتواجه الواقع ؛ لذا تضع اسئلة متكررة تواجه هبا هذا العامل املرير ،وكثريا
ما يكون الرقص عالمة فرح .والشاعرة من خالل إطالق أسئلتها تتطلع إىل
إيقاظ األحاسيس واستثارة املشاعر اإلنسانية لتدخل إىل خطاب املعنى واملعنى
اإلنساين الشامل لرسالتها االنسانية والفكرية واألدبية وتتجاذب رؤى املعطى
االجتامعي مع رؤى العاطفة الذاتية لتصطبغ قصيدة الشاعرة بألوان من إيقاع
احلب والعشق والنور واالمل واالمل والعذاب من خالل مفردة انطفاء التي
توحي بالسلب ما بني املوت واحلياة ،فانطفاء النور يعني عتمة وظلمة فامذا يعني
انطفاء االرشعة ؟ واالرشعة ما يرشع من رايات عىل السفن وقت الريح() .فام
عالقة االنطفاء با الرشعة ؟ ولامذا جاءت االرشعة هنا مطفأة ؟ اذن ثمة عالقة
جدلية بني ما تعانيه الشاعرة من واقعها املرير وبني ما حتسه من االمل ملستقبل
اإلنسان ؛ لذا فهي تريد ان تقف بوجه هذه العتمة ببسالة وإرصار فهي حتارب
انطفاء االرشعة من اجل التحقق ،كذلك رمز (الصحراء) الذي يشري يف داللته
املبارشة إىل مكان بعينه هو ارض العرب ،إال اهنا يف سياق النص قد حتمل داللة
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رمزية هي احلرية ،ذلك ان (الصحراء) ال ختضع لسلطة احد .واذا ما تصورنا
كلمة (الصحراء) كام تشري إليه فهو مكان بعينه خال من العوائق واحلواجز
وجدنا اهنا تؤكد التحرر بوصفه ” املعنى األعىل لكل وجود انساين “() .ان رمز
القمر يف تاريخ الشعر العريب واإلنساين هو رمز اإلهلام وهو بالنسبة هلذا النص
ليس القمر االعتيادي ،وليس أي قمر رمزي استهلكت رمزيته ؛ ألنه قمر
خاص يتحرك ضمن الرؤيا الشعرية اخلاصة بالذات الشاعرة (قمرا يبيع
كرومه) ،وهنا تكمن رمزيته املشرية اىل حالة التضحية بكل نفيس ارواحا
وكنوزا يف سوق خارسة ،فالقمر يف الشعر العريب ،رمز للرجل الفارس الكامل
الرجولة نبال وكرما وشجاعة وفروسية اال انه يف القصيدة يغادر داللته ليتخذ
الرمز مسارا اخر ،كذلك انحرف رمز العباءة ليصري عباءة دم (عباءة محراء)،
فالعباءة سوداء ولكنها هنا غايرت املألوف واتت بلون امحر دليال عىل سفك
الدم العراقي ،اما بغداد هنا فتحمل خصوصية لكوهنا هدفا لعدوان دائم وبام اهنا
رمز لالمة العربية واحلضارة االنسانية فان استهدافها يعني رضب االنسان
العريب بوجه خاص ورضب قضية االنسان النبيلة يف كل مكان وترص الشاعرة
عىل الدعوة واللهفة واالستحضار انطالقا من يقني اخلصب والتواصل مع
االمل بالنهوض واالستمرار:
وغصن يف دمي يدعوك،
ال ترحل...
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غبارك يف دمي
يغري الزنابق باحلريق
ويعيدين صوب الينابيع القديمة
واملرافئ
وكأن الشاعرة تستعيد ذكريات بلد يمتلك كنوزا من احلضارة والعلم والفن
كل هذا يف غبار العصور املرتاكم املتحول اىل بذور ترشئب باحلريق ،واحلريق
هنا عالمة هنوض حضاري جديد ،عالمة والدة بدليل الدوار وهو نوع من
رقصة فنية يف جلة الضياع (رقصة باجلسد ،رقصة حركية تعرب عن ضياع هذا
اجلسد فكيف هبا وهي تنتقل مما هو مادي اىل ما هو روحي ؟ كيف ستنتقل ؟ هي
اسئلة تتكرر عند الشاعرة ،ثم تأيت مساحة من الورق بيضاء لتدل عىل املسكوت
عنه وبذلك تقول الكثري من خالل ذلك الصمت البليغ ،وذلك من تقاليد
الكتابة الشعرية من خالل:

يا اهيا الليل الذي اخترص الردى
كن ساعدي،
الصري ليلكة تراود حاصدا..
واصد مملكة تفتش عن غزاة
هرب احلداة،
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هربت مقاليد املباهج،
واملناهج
واستفز السجن سجانيه
يا قمر الصحارى

فكيف يصري الليل ساعدا ؟ وما رمزية املراودة هنا ؟ وكيف تفتش املاملك
عن غزاة ؟ يكتنف ذلك تقنيات ناشطة تثري فاعلية النص كالنداء الذي تكرر
ثالث مرات (يا  +اهيا) التي جاءت هنا الضفاء الغنائية العالية بحس انساين
محيم واشتعال داخيل يشتد ويتواصل

يا اهيا الليل الذي اخترص الردى
يا قمر الصحاري
يا اهيا البحر اخلؤون
يا اهيا البحر العذول

فـ(قمر الصحارى) رمز للعراق املتألق حضاريا ومعرفيا وسط صحاري
الوطن العريب ،والذي هو قمر الاميض املتحول اىل قمر يبيع كرومه يف احلارض،
فالنداء هنا ليس هتافا انام هو نزف داخيل يتسم باهلدوء انه رضاعة ونجوى
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وابتهاالت:

ماذا اقول...
وانا رسقتك من عيون الورد
من حجر يلوب
ومن جراحات الغيوم
من شهقة االهنار
وهي تراود الغابات
عن ارسارها
عام يبوح به شجى املرجان
يف ادغاهلا)(،

اذ حيفل هذا النص املكثف بجاملية متفوقة يف انتظام خطها التشكييل البرصي
وحركية الصورة الذهنية التي تنهض من أنساق التشكيل والتصوير والتخييل،
فالنص متوالية شعرية تنتقل فيها التشكيالت من صورة إىل أخرى يف وعي
شعري استثنائي ويف درجة عالية من النضج وااللتحام باألشياء واملوجودات
والعنارص احلياتية التي تشكل فضاء خطاهبا الشعري ،فامللفوظات احلية هنا
حتمل دينامية شعرية ،وترسخ فاعلية املعنى داخل مكونات النسيج الكيل،
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فالشاعرة برغم االمل والعذاب مستمرة عىل الصمود من خالل التكرار الرتكيبي
لنمط اجلمل التي شكلت توازيات ظلت تفيض داخلها استعارات عارمة
انسنت كل َشء :الورد ،واليامم ،والغيوم ،واالهنار ،والغابات ،وشجى
املرجان:

من عيون الورد

من حجر يلوب
من جراحات الغيوم
حرف جر (من)  +اسم جمرور مضاف  +مضاف اليه
من شهقة االهنار
من وجد مكة
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ويالحظ ان اجلمل تتوازى يف أحرف اجلر ويف االسم املجرور املضاف
واملضاف اليه ؛ فضال عن ان تكرار حرف العطف (الواو) يف القصيدة أضفى
عليها رسعة وحيوية
(وصحراء ...ودغال خائفا ...وعباءة محراء ...وغصن زيتون ...واعرفه...
واصد .)...وحضور مفردة (بغداد) تلك املدينة العريقة الشاخمة باحلضارات
(تطلع من قيامتها) كناية عن النهوض واالنبعاث بدليل الم التعليل املتصلة
بالفعل املضارع (لتدخل) من جديد أي ان فعل الصمود واملقاومة مزروع
متأصل يف وطن الشاعرة الذي تتسم حضارته بالتواصل والتجدد واالستمرار
بدليل بزوغ فجر كحيل ،فالفجر دليل عىل بزوغ احلياة والنور مرة اخرى فكيف
به كحيال ؟ وما عالقته بالنبعة التي هي رمز للخصب واجلامل واحلياة ؟ ثم
اتصال ذلك كله بالشجر البليل رمز اخر للخصب والرواء .ان يف مفردة (حجر)
التي اضفت عليها االستعارة فعل احلياة (يلوب) تكمن كل معاين القوة
والصالبة والصرب ،وربام هو حجر املقاومة الفلسطينية يف يد طفل..
لذا فالقضية الوطنية العراقية تظل من اشد ما يشد الذات الشاعرة هبواجسها
واحالمها ومهومها ،وتقع (أنا) الشاعرة يف حلظة موجعة فاجعة بني زمنني ،زمن
الاميض يف قوة إشعاعه احلضاري ويف توظيفه لرمز (بابل) وبني احلارض يف قسوته
وبؤسه املتمثل يف بشاعة احلصار واحلروب والدمار .ويتشكل يف نص الشاعرة
حاالت من العناق بني الرؤى الصوفية والوجدانية التأملية وبني املتن احلضاري
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والقيمي والروحي.
إن الشاعرة تعمل عىل بث شعرية املفردة من خالل استنطاقها لكينونتها عرب
عالقات منظومة الدوال واملداليل لتفعيل األثر احليس والذهني ،اذ تقيم متوالية
ندائية وخطابية تستثمر طاقة املفردة وتشكل نصا أشبه بموشور خطايب عرب
سلسلة صورية مقطعية متصلة يف نربهتا االيقاعية ،اذ ظل بحر الكامل يف تفعيلته
النشطة متفاعلن (ب ب ـ ب ـ) هو الذي يوزع لقطات القصيدة عىل مشاهدها
الشعرية بايقاع مفعم باحليوية.
وهبذا تظل عناية الشاعرة باملتن احلضاري يف صوره املشعة ومجالياته املكثفة
سارية عرب نسيج النص ،إهنا ترسل معانيها عرب مشهدية برصية من خالل دوال
تستمد مدلوالهتا من تناصات ووقائع نبيلة وغنية يف مادهتا التارخيية والوطنية.
ان حضارة العراق برموزها اخلالدة الكبرية يف كل معانيها وإشعاعات تلك
الرموز تغطي املشهد الشعري وتقع حتت سقف هذا النص يف عالئقية الرمز
ومفهوماته الداللية التي جتاذب نصها الرئيس() ،اذ يقع هذا املحتوى حتت
سطوة التشكيل الوجداين الذي تؤسس الشاعرة من خالل فاعليته منظومة
صورية تتعشق لتكون بنى من املعاين املتشظية داخل النص ،ان شهوة رؤيوية
تتعالق بمكونات النص تلك التي تقيم مستويات عواملها التعبريية لتصل إىل
التوازي الذي تبنى عليه القصيدة وتتحرك الشاعرة من خالله عرب مشهد شعري
بواسطة جهازها اللغوي املرهف والعارم بإحياءات وايامضات تبث دالالهتا
20
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داخل فضاء صوري ،اذ تفصح اإلشارات اللفظية عرب مساحة القصيدة عن
مديات مجالية تتحرك داخلها الذات الشاعرة عرب مستويات عديدة من
العالقات املتباينة املرجعية وذات االثر النفيس واجلامعي.

ـ2ـ

إن (قصيدة بابل) لوحة فنية اقرب إىل الكوالج منها إىل التصوير الوصفي ،إذ
يتحول اخلطاب األديب عن سياقه اإلخباري بتعبري د .عبدالسالم املسدي اىل
وظيفة تأثريية ومجالية() ،إذ تستطيع الشاعرة دفع الرتكيب اللغوي ودالالته
ومفرداته ومرجعياته اخلارجية والقاموسية نحو توكيد وتعميق الداللة من
خالل انحرافات وانزياحات شتى ،فالنص يشكل بنياته معتمدا عىل كليته
وارتباطاته وتعيناته وعىل خلق إيقاعات ومظاهر وأنساق متوازية ومتشاكلة
حتاول استبدال األنساق البالغية والداللية القديمة كـ(التشبيه واالستعارة
والكناية) بأنساق وتقنيات شعرية واسلوبية وداللية مغايرة تفيد من األبعاد
املكانية والزمانية والذاكرة والصور االستعارية والكنائية والرتميزية املعربة يف
إطار التشاكل الرتكيبي والصوري والصويت الكيل الذي جتسده التجربة
الشعرية ،ليكون كل ذلك وحدة نصية متكاملة ونسيجا شعريا يكرس هذه
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الوحدة وصوال إىل تكوين رؤية شمولية ومعرفية توظفها الشاعرة يف مشاهد
تالئم هبا بني رؤية القصيدة وتشكيلها ولغتها وبني واقع احلال الراهن وعنارصه
البنائية التي تستند إليها يف السياق النيص احلامل هلذه التقابالت البنائية التي
تدخل النص يف أفق ترميزي واجتامعي وتأوييل متعدد ومتنوع وثر ،تؤدي فيه
خمتلف هذه العنارص واملكونات الداللية دورا مهام يف نمو النص الشعري
واكتامل ادواته السياقية وتنويع تشكيالته وضامئره التي حتوله اىل بنية داللية
عميقة االثر وذات ابعاد تشكيلية حوارية متعددة تستكمل هبا القصيدة شعريتها
من خالل انفتاحها عىل تعدد القراءات والتأويالت.
لقد بنيت (قصيدة بابل) عىل جمموعة كثيفة من الرموز ،وتباينت االنحرافات
الشعرية يف تشكيلها ما بني الشفافية والغموض وتنوعت احلقول الداللية التي
التقطت منها الشاعرة رموز قصيدهتا ،فقد ارتكز العنوان عىل رمز حضاري
معريف ،بينام تشكل متن النص من تداخالت رمزية من ميادين متباينة اشتبكت
فيها الرموز الطبيعية من نبات وماء وامكنة وريح وليل وغصون وشجر وادغال
وموج وصحراء واهنار وينابيع ،وحترض الرموز الصناعية التي كثريا ما تتجىل
بالقالئد واالساور واملعاطف وغري ذلك مما يؤكد انوثة النص ،فضال عن
الرموز الفنية التي كثريا ما يتجىل فيها الرقص (رمزا كثيف الداللة متتد جذوره
ليصل بني فضاءين انسانيني متناقضني :الفرح العميق واحلزن العظيم ذلك ان
اعضاء اجلسم اإلنساين الطافحة باألحاسيس تستجيب لنداء املشاعر فتتحرك
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منتشية باشارات معربة قداسة او فرحا او حزنا .ففن الرقص ليس ظاهرة
جسدية حسب بل هو تعبري روحي يف اسمى معانيه ؛ ألن اعضاء اجلسد يف حالة
ا لرقص تتحرك استجابة لنداءات روحية وصلت مرحلة الصفاء الكامل حيث
اخلالص من مكابدة احلياة الامدية وقلقها وشوائبها لالحتاد املنسجم باملطلق
االثريي الذاهب نحو املطلق اجلاميل يف تناغم يمأل فضاء الفراغ باجلامل والتوازن
واالنسجام ،فالرقص من بدايته الطقسية القديمة أمام قوى الطبيعة وعرب
حتوالته يف الزمن فن حيتاج قدرا من االستجابة والرهافة واجلد ملامرسته .ويبدو
الرقص يف هذا النص قضية حاسمة (هذا هو اواهنا) ،انه اللحظة السرتاتيجية
التي تنحاز ملستقبل االنسان ،الحالمه وقناديله)() ،وتواصل الشاعرة حديثها
عن استمرار حضور الرقص يف شعرها قائلة :انه اللحظة التي ادرأ هبا املوت
دفاعا عن احلياة:
هذا اوان الرقص
هل خبت الشموع
وهل تكرست املرايا
يف استفهام يؤكد بالغة النفي حتقيقا الستمرارية األمل والنهوض وال بد من
اإلشارة هنا إىل سيطرة الرموز الطبيعية عىل املشهد الشعري يف القصيدة ،وما يف
ذلك من قدرة عىل إضفاء النبض واحليوية عىل النص.
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وانا رسقتك من عيون الورد
من حجر يلوب
ومن جراحات الغيوم
من شهقة االهنار
وهي تراود الغابات
عن ارسارها
عام يبوح به شجى املرجان
يف ادغاهلا،

لقد كشفت الشاعرة من خالل تداخل رموزها عن قدرة شعرية حتقق املزيد
من االنزياح واالنحراف الداليل عن النسق العام بالغيا وتركيبيا ونحويا
وتنسيقها ضمن رؤية النص ومنظوره الذي يتحرك وينمو ويفيض بالرؤى
وترابطاهتا وتقنياهتا املختلفة عىل التفاعل النيص والداليل() .فهي تكتسب ابعادا
جديدة عرب خلق معطيات التحول الذي تنفتح القصيدة به كليا إذ تظل العالقة
بني البنية العميقة واالنزياح النيص والدالالت املتشابكة والتقنيات واالساليب
الشعرية هي املحرك االسايس للنص الذي تتكامل فيه عنارص التشكيل البنائي
يف جممل العالقات النصية التي تولد بدورها اسئلة الواقع واسئلة النص وتتعانق
وتتامزج يف مكوناهتا واصواهتا وافعاهلا واحداثها بشكل يعيد تشكيل تناقضات
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هذا الواقع ومفارقته ومأساويته وطاقاته املكبوتة ،لتولد الشاعرة من خالل ذلك
متسكها بالشعر والقصيدة كمنقذ فاعل وخملص اصيل ولتؤكد هويتها املتحققة
يف عمق املشهد وتعمل عىل اضاءته واثرائه وحضوره البهي املتألق يف التجيل
والرؤيا التي تنطلق منها قصائد الشاعرة.
ان الرموز يف هذا النص قد تشتبك مع بعضها وقد تتداخل مع االستعارة
بانواعها لتمنح النص صورة مكثفة تبدو الذات الشاعرة فيها انثى فاعلة ينضوي
االخر  /الرجل  /الوطن حتت هيمنة فاعليتها املتسمة باحلنان وجدلية املشاعر
وتبادل املواقع بني احتواء االخر مرة واللجوء اليه اخرى:

خبأت وجهك يف رشاعي
واختبأت بغصن زيتون
عىل عينيك يومض بالوداع...

كام ان الرموز تتحول حتوالت شتى يف هذا النص ،فهي اجيابية مرة وسلبية
مرة اخرى ،وغامضة الداللة ثالثة ،وهذا ما جرى لرمز (القمر ـ والريح ـ والبحر ـ
والرشاع).
وكثريا ما حتول املفارقة بني الرمز وداللته االصلية لتحوله اىل داللة مضادة،
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فالعشب حزين ...واألرشعة مطفأة ...والغيوم جمروحة ...والدغل خائف...
والقمر يبيع كرومه ...واألنوار ذابلة ...وطيور البحر صدئة ،لكن سمفونية بابل
ال تنتهي عند حاالت السلب هذه ؛ ألن االرجوان سيشتعل يف عيون الربق ويف
هذا االشتعال احلضاري اجلديد ستشتعل كل الرموز متحولة إىل داللة اإلجياب
وحركية التاريخ يف استفهام استنكاري:

من أين ياتيك االفول
وأنت اغريت الزمان
وسجنته يف مقلتي..
فاشعل الزبر القديمة
واملعابر،
والقوافل،
والفصول
من الف عام ترقص االضواء
وااللوان واالقداح،
من توق اخليول اىل الرحيل،

إذ يعود الرقص للحضور رمزا حضاريا متوهجا هذه املرة بداللة االزدهار،
27
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إذ تقدم لنا الشاعرة جهدا مضاعفا يف تأصيل البناء النيص الذي عملت فيه عىل
تنمية فضاء الشعرية .فام املقصود بربتقال الرمل وهو يضلل العشب احلزين ؟
وكيف يتسكع التاريخ يف دم السبايا ؟ وكيف يتجىل املساء املداجي بحرا،
وصحراء ،ودغال خائفا ،وقمرا يبيع كرومه،وعباءة محراء ،وكيف يقتلع البحر
العواصف من عاممة تنزف طويال ← وهي رمز ديني ← ثم تنام حتت أعمدة
املعابر وابتهاالت اجلسور ؟ وكيف تنام مكة عىل النياق وترشب الصحراء ان
عطشت وتقتات الدخان ؟ كل هذه االشتباكات الرمزية تفعل عملية التشكيل
الشعري لتعمل يف النهاية عىل تفعيل القراءة واتساع دائرة التأويل ،الذي يدور
حول عظمة بابل رمزا وطنيا حضاريا وتارخيا انسانيا عريقا حماطا باملوت لكنه
يرفض ان يموت بام يمتلك من عوامل اخلصب التي متوج هبا القصيدة ،وسحرا
شعريا يستمد فاعليته من كون بابل مركزا سحريا هلاروت وماروت اللذين
يعلامن الناس السحر ،والسحر هنا يستمد فاعليته من شعرية الشعر وطاقة الفن
وقدرهتام عىل التأثري ،فهو سحر ترقى به احلجارة عرب سواعد النخل نحو تاج
األفق إذ ينهض املطلع بتشكيل سمفوين يقوم فيه التكرار برسم مشهد املكان
(بابل) فضاء منفتحا يعمل فيه التوازي عىل تكريس اإليقاع احلضاري:
من بابل
تتصاعد االلواح :دين ومنظومات قيم ساموية
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من بابل ترقى احلجارة :اعامر ومدنية
من بابل بدأ اخلليل :معرفة وعلوم
من بابل بدأ النشيد :فنون واشعاع حضاري وعطاء وبث عىل العامل

وكام يف الدورة احلضارية املتجددة يؤول هذا التوهج اىل ذبول ومخود ولذلك
يذبل التوهج يف متن القصيدة فتشتغل الرموز يف السلب لتعود اىل التوهج مرة
اخرى يف اخلتام اذ يعود الرمز ليتبلور أكثر():

بغداد تنهض من قيامتها
لتدخل من جديد
عمرا يراهن رشفة التاريخ
تدخل يف أناشيد الفصول
فجرا كحيال،
نبعة
شجرا بليل...

29

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

31

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

اهلوامش
مقابلة مع الشاعر عبدالوهاب البيايت ،يمنى خيلف ،جملة اجلامعة العدد ( )4لسنة
.21 :1777
دراسة يف لغة الشعر ،د .رجاء عيد 11 :ـ .12
ـ ينظر :الرمز الشعري عند الصوفية ،د .عاطف جودة نرص.11 :
ـ ينظر :الصورة الشعرية واستيحاء االلوان ،د .يوسف حسن نوفل.55 :
ـ الربهان يف وجوه البيان ،د .امحد مطلوب ،د .خدجية احلديثي.157 :
ـ ينظر :الرمزية يف االدب والفن ،اسامعيل ارسالن.120 :
ـ ينظر :الصورة يف شعر لطفي جعفر امان ،د .اسعد عبدالكريم قحطان.45 :
ـ ينظر :بناء القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص ،د .مرشد
الزبيدي.50 :
ـ مكابدات الشجر ،برشى البستاين.42 :
ـ شعرية كتاب الساق عىل الساق فيام هو الفارياق ،حممد اهلادي املطوي ،جملة
عامل الفكر ،الكويت ،العدد ( )1لسنة .451 :1777
ـ العنوان وسيموطيقيا االتصال االديب ،د.حممد فكري اجلزار.12 :
ـ سورة البقرة.122 :
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*ـ تقع بابل جنوب غريب بغداد اىل ضفاف هنر الفرات واسمها القديم (باب
ابيل ـ ) Babiliبمعنى باب االله وبالسومرية ) (Ka-Dingir-raالذي حيمل
املعنى نفسه وان كان هناك من يرى ان االسم يرجع بأصوله اىل لغة السكان
االوائل سكان الفرات االقدمني.
لسانيات النص ،حممد خطايب.57 :
قراءة يف القراءة ،رشيد بن حدو ،جملة الفكر املعارص ،العدد ( 41ـ  )47لسنة
.15 :1711
يف مقابلة مع د .جالل مجيل ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة املوصل 15 ،ـ
نيسان ـ .2220
اجلسد يف املرسح ،جملة الفنون الشعبية ،القاهرة ،يوليو ،العدد ( )44لسنة
.42 :1774
ادونيس واخلطاب الصويف (البناء النيص) ،بلقاسم خالد ،جملة فصول ،جملد
( )17العدد ( ،)2خريف سنة .05 :1777
ـ مجاليات املعنى الشعري ـ التشكيل والتأويل ،د .عبد القادر الرباعي.15 :
ـ اخلطاب الشعري من التشكيل اللغوي اىل التشكيل البرصي ،رضا بن محيد،
جملة احلياة الثقافية
(تونس) العدد ( 07ـ  )72لسنة .12 :1775
ـ السكون املتحرك ،د.علوي اهلاشمي :ج  527 / 5ـ .552
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ـ لسان العرب ،البن منظور :ج.222 / 1
ـ مشكلة املكان الفني ،يوري لومتان ،ترمجة سيزا قاسم.11 :
ـ مكابدات البحر ،برشى البستاين.42 :
ـ الصورة الشعرية والرمز اللوين ،د.يوسف حسن نوفل.17 :
ـ قراءات مع الشايب واملتنبي واجلاحظ وابن زيدون ،د.عبدالسالم املسدي:
.75
ـ يف مقابلة مع الشاعرة الدكتورة برشى البستاين ،كلية اآلداب قسم اللغة
العربية ،جامعة املوصل 17 ،ـ ايار ـ .2220
ـ شعرية اجلنوسة ـ مقاربة لنص (قصيدة العراق) للشاعرة العراقية برشى
البستاين ،أ.م.د.وفاء عبداللطيف زين العابدين ،كلية اآلداب ،جامعة املوصل.
ـ يف مقابلة مع الشاعرة الدكتورة برشى البستاين ،كلية االداب ،قسم اللغة
العربية ،جامعة املوصل 17 ،ـ ايار ـ .2220
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املصادر واملراجع
أ ـ الكتب
1ـ الربهان يف وجوه البيان ،ابو احلسني اسحاق بن ابراهيم بن سليامن بن
وهب الكاتب ،حتقيق :د.امحد مطلوب ،د.خدجية احلديثي ،مطبعة العاين ،بغداد،
ط.1707 ،1
2ـ بناء القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص ،د.مرشد الزبيدي،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط .1774 ،1
3ـ مجاليات املعنى الشعري ـ التشكيل والتأويل ،د.عبدالقادر الرباعي،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،ط .1777 ،1
4ـ حضارة بالد وادي الرافدين يف (العراق يف التاريخ) ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،ط.1715 ،1
 5ـ دراسة يف لغة الشعر ،قراءة يف الشعر العريب احلديث ،د.رجاء عيد ،منشأة
املعارف ،االسكندرية ،ط.1715 ،1
6ـ الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطف جودة نرص ،دار االندلس ،بريوت،
ط.1771 ،1
7ـ الرمزية يف االدب والفن ،اسامعيل ارسالن ،مكتبة القاهرة احلديثة ،دار
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املحامي للطباعة( ،د .ط)( ،د .ت)
8ـ السكون واملتحرك( ،دراسة يف البنية واالسلوب) ،جتربة الشعر املعارص
يف البحرين نموذجا ،د.علوي اهلاشمي ،منشورات احتاد كتاب وادباء
االمارات ،ديب ،ط.1772 ،1
9ـ الصورة الشعرية والرمز اللوين ،د .يوسف حسن نوفل ،كلية البنات،
جامعة عني شمس ،ديب ،ط.2222 ،1
10ـ الصورة الشعرية واستيحاء االلوان ،د.يوسف حسن نوفل ،دار
املعارف ،القاهرة ،ط.2222 ،1
11ـ الصورة يف شعر لطفي جعفر امان ،د.اسعد عبدالكريم قحطان ،دار
الثقافة العربية ،الشارقة ،ط.2222 ،1
12ـ العراق يف التاريخ القديم( ،موجز التاريخ احلضاري) ،د.عامر سليامن،
دار الكتب للطباعة والنرش ،املوصل ،ط .1775 ،1
13ـ العنوان وسيموطيقيا االتصال االديب ،د.حممد فكري اجلزار ،اهليئة
املرصية للكتاب ،القاهرة ،ط.1711 ،1
14ـ قراءات مع الشايب واملتنبي واجلاحظ وابن زيدون ،د.عبدالسالم
املسدي ،الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس ،ط.1714 ،1
15ـ لسان العرب (البن منظور) ،ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم
االنصاري ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف واالنباء والنرش( ،د .ت)
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16ـ لسانيات النص ،مدخل إىل انسجام اخلطاب ،حممد خطايب ،منشورات
املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بريوت ،ط .1771 ،1
17ـ مقدمة يف ادب العراق القديم ،طه باقر ،داراحلرية للطباعة والنرش ،ط
.1770 ،1
18ـ مكابدات الشجر ،د.برشى البستاين ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد.2222 ،
19ـ من تراثنا اللغوي القديم ،طه باقر ،دار احلرية للطباعة والنرش ،وبغداد،
.1712
ب ـ الدوريات
1ـ ادونيس واخلطاب الصويف البناء النيص ،بلقاسم خالد ،جملة فصول ،جملد
( ،)10العدد ( ،)2خريف سنة .1777
2ـ اجلسد يف املرسح ،جملة الفنون الشعبية ،القاهرة ،العدد ( )44لسنة
.1774
3ـ اخلطاب الشعري من التشكيل اللغوي اىل التشكيل البرصي ،رضا محيد،
جملة احلياة الثقافية ،تونس ،العدد ( 01ـ .1775 ،)72
 4ـ شعرية اجلنوسة ـ مقاربة لنص (قصيدة العراق) ،للشاعرة العراقية برشى
البستاين ،د.وفاء عبداللطيف زين العابدين ،كلية االداب ،جامعة املوصل.
5ـ شعرية كتاب الساق عىل الساق فيام هو الفارياق ،حممد اهلادي املطوي،
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جملة عامل الفكر ،الكويت ،العدد (.1777 ،)1
6ـ قراءة يف القراءة،رشيد بن حدو،جملة الفكر املعارص،العدد ( 41ـ ،)47
.1711
7ـ مشكلة املكان الفني ،يوري لومتان ،ترمجة :سيزا قاسم ،جملة الف ،البالغة
املقارنة ،القاهرة ،اجلامعة االمريكية ،العدد ( ،)10ربيع سنة .1710
8ـ مقابلة مع الشاعر عبدالوهاب البيايت ،جملة اجلامعة ،العدد (.1777 ،)4
جـ ـ املقابالت الشخصية:
 9ـ مقابلة مع الشاعرة د.برشى البستاين ،كلية االداب ،قسم اللغة العربية،
جامعة املوصل 17 ،ـ ايار.2220 ،
10ـ مقابلة مع د.جالل مجيل،كلية الفنون اجلميلة،جامعة املوصل 15،ـ
نيسان.2220 ،

قصيدة بابل
من بابل تتصاعد االلواح
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نحو قيامة املوت املجيد
من بابل ترقى احلجارة
نحو تاج االفق
عرب سواعد النخل العتيد
من بابل بدأ اخلليل،
وخط يف سفر احلقائق:
فاعلن ،متفاعلن
ورمى الرقائق،
واحلرائق
والرقى..
فليبدأ العزف العظيم..
هذا الضالل نشيدنا نحو اهلدى
هذا الضالل املستحيل..
****
من بابل بدأ النشيد
اىل املدى
رشقت عيون االرض

38

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

ماء اخللق يكتم
ما تنم به االشارة للغصون
ولربتقال الرمل،
وهو يضلل العشب احلزين
هذا اوان الرقص
هل خبت الشموع،
وهل تكرست املرايا...
زمر ...سبايا
يتسكع التاريخ يف دمها
فتعلن رسها
زمرا،
صبايا...
هذا اوان الرقص،
هات يديك،
خبىء دمعتي،
يف عتمة الليل الذي جيثو
عىل كتفي معطفه،
فرتديني قالئده،
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وتدميني اساوره
وابحث عن يديك
تلم عن خرصي القناديل الكذوبة،
وانطفاء االرشعة
وانا اخبىء رصختي يف الريح
ما بني املكيدة،
والغيوم املطفأة..
هل كنت قريب يف املساء
خبأت وجهك يف رشاعي
واختبأت بغصن زيتون
عىل عينيك يومض بالوداع...
هل كنت قريب يف املساء..
كان املساء مداجيا
بحرا،
وصحراء
ودغال خائفا،
قمرا يبيع كرومه
وعباءة محراء
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كان الليل يرقد يف عيون الريح،
يصعد يف سفني املوج،
هيبط للجذور
بغداد ترقد يف النذور
والبحر يقتلع العواصف
من خراب عاممة نزفت طويال
ثم نامت حتت اعمدة املعابر
وابتهاالت اجلسور
كفاي عصفوران مذبوحان
واالهنار ذابلة
ودجلة تشعل النريان
يف الليل الذي اغتالوه،
جتمع ما تساقط من تقاويم النجوم
كسفا...
وغصن يف دمي يدعوك،
ال ترحل.....
غبارك يف دمي
يغري الزنابق باحلريق
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ويعيدين صوب الينابيع القديمة
واملراىفء.
صوب اسئلة اللغات املرهقة
هذا الدوار...
وجع يراودين،
واعرفه
يراودين،
واهرب
ثم يشتعل املدار
صدئت طيور البحر،
واختنق املدى
يا اهيا الليل الذي اخترص الردى
كن ساعدي،
الصري ليلكة تراود حاصدا..
واصد مملكة تفتش عن غزاة
هرب احلداة،
هربت مقاليد املباهج،
واملناهج
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واستفز السجن سجانيه
يا قمر الصحارى
هربت معابري املناهج،
يف الصواريخ التي خجلت من العشب الربيء
ومن جراحات الندى
من غرب بحرك للمنايف
تطلع االصداف جائعة
وفارغة العيون....
يا اهيا البحر اخلؤون
خذين باطراف السنابل
كي افض الرس
يف الوهم الكبري
ولكي اصري مظلة،
وشجرية،
ولكي اطرز ما تبوح به اجلفون
اىل الوسائد،
اهيا البحر العذول
ها انت تبعث من اساطري احلرائق،
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من عروق خرافة عزالء،
تقتحم النخيل
ماذا اقول...
وانا رسقتك من عيون الورد
من حجر يلوب
ومن جراحات الغيوم
من شهقة االهنار
وهي تراود الغابات
عن ارسارها
عام يبوح به شجى املرجان
يف ادغاهلا،
من وجد مكة،
اذ تنام عىل النياق،
وترشب الصحراء إن عطشت
وتقتات الدخان...
واحلور ال يأتني،
واالهنار ال جتري
وال ولدان حول الرشب،
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ال كافور،
ال رسر
ورمل الروح منكفىء يلوب،
وال مضارب،
ال مواسم...
وأنا رسقتك من دم الغزالن
يقتلها الظمى
ورد ...مهى
ثمر يشاكس دورة األبراج
جرح الطني مسفوح،
عىل صدر البوادي
ماذا أقول...
وطلقة وهلى
ومفردة عصية
ترتد نحوي
كلام دهم الغزاة الليل
أو يف الربق،
هاج األرجوان
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من أين ياتيك االفول
وأنت اغريت الزمان
وسجنته يف مقلتي..
فاشعل الزبر القديمة
واملعابر،
والقوافل،
والفصول
يا اهيا الشجر النبيل
خذ رشفتي
وانرش عىل دمها الغامم
وعلم اخليل اجلموحة
ان تؤوب إىل اعنتها
وترشب دمعها
من الف عام
ترقص االضواء،
وااللوان،
واالقداح،
من توق اخليول اىل الرحيل

46

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

بغداد تطلع يف قيامتها
لتدخل من جديد
عمرا يراهن رشفة التاريخ
ترحل يف اناشيد الفصول
فجرا كحيال،
نبعة......
شجرا بليل
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