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 :      حىطئت 

 
     يعد فعل اإلبداع عنصرا اساسيا وأصيبل في مواجية التحديات التي تواجو الذات ، 
فالعمل االبداعي قوة سحرية تستطيع من خبللو الذات التخفيف من العزلة التي تنتابيا ، 
كما تستطيع من خبللو الذات الوقوف ازاء التحديات المحدقة بيا ومواجيتيا وصدىا بما 

.   تمتمك من مقومات التأثير 
     ان الشعر منذ ان ادرك االنسان او ادركو قد عمل وبفعالية سحرية وجبارة ، عمى 

تفعيل مواجية االنسان لمحياة واستئناف حواره الندؼ معيا ، ودفع المعادلة المؤِلفة 
إلشكاليتيما باتجاه التعادل التقريبي دائما ، انيا موازنة كبرػ من الموازنات التي اقترحتيا 
الطبيعة إلرضاء األطراف جميعا ، وتسوية اكثر المشكبلت تعقيدا وتداخبل ، نحو تعميق 

اداء الفعل الخبلق لمشعر ، الذؼ يمنحو ذلك قدرا من االطمئنان والسبلم ، ويقمل لديو 
حدة التوتر والقمق واإلحساس بالعزلة ، فمن وظائف الشعر الخطيرة منع الذات اإلنسانية 
من التآكل والتبلشي واالنسحاب الى ما دون الخط الفاصل بين المتن واليامش ، أمبًل 

في دفعيا نحو استغبلل المنجز الحضارؼ واستثماره مموال من مصادر التمويل االبداعي 
 (1). الميمة التي ترفد التجربة الشـعريـة بكل ما ىو اجـّد واحدث 

     واذا كانت الذات الشاعرة قد انتبيت الى ىذه الحقيقة منذ األزمان البعيدة ، فان 
الواقع الراىن يتطمب رؤية أعمق ، ونظرة ابعد ، فالذات في المحظة الراىنة تواجو 

تحديات حضارية بآليات جديدة ، وليذا فان المواجية القديمة القائمة عمى المباشرة 
في وسط - والتقريرية لم تعد تنفع في ىذه المرحمة ، اذ يتوجب عمى فعل االبداع 

أن يرتقي الى مستوػ المواجية ، فالواقع - التغيرات والتبدالت االستراتيجية المعاصرة 
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الذؼ يعيشو المبدع واقع صدامات حادة تستيدف األمم حدَّ تصفية مقوماتيا وركائز 
ىويتيا ، ولذلك فاألمر يتطمب منو مواجية حضارية نوعية تكون بمستوػ التحديات التي 

لم تعد تنفع معو المواجية  (المستعمر.. الغازؼ )تواجييا الذات المعاصرة ؛ ألن اآلخر 
التقميدية التي غالبا ما تكون خطاباتيا مباشرة وتقريرية ، فالمبدع الذؼ يحرص عمى ان 
يصل الى المستوػ األمثل ال يصعب عميو قراءة الواقع بكل سياقاتو وأنساقو الحضارية 
والثقافية ، فضبل عن األبعاد المستقبمية التي البد من التنبؤ بيا ، او قراءة الواقع من 

خبلليا بدقة ، ليس قراءة السياسي ، وانما قراءة المفكر المبدع الذؼ يكون واعيا 
بوجوده الحضارؼ المتكون بضياء ماضيو ، وسؤال مستقبمو وحقيقة حاضره ايضا ، ))

واذا كانت المؤامرة االستعمارية التي يقودىا الغرب قد وصمت اليوم الى حد تقسيم 
االوطان ، وىدر االستقبلل ، وتصفية الحقوق التاريخية المستقرة لمعرب عمى ارضيم ، 
فان فعل اإلبداع اليتراجع منحسرا او منكفئا ، الن لديو القدرة عمى تصعيد وتائر ىذا 
اإلبداع وتقوية تجمياتو ومظاىره ليوازؼ قوة اليجمة وخطورة المؤامرة ، وىذا ال يعني 
سحب المبدع الى مواجية سطحية ، يتبسط فييا الخطاب حتى تتسطح عناصره ، 

وتتراجع اساليبو ، وتتأخر دينامياتو الفاعمة ، وانما يتم فعل المواجية االبداعي باالشتغال 
عمى الجوىر الحي لمكتابة العربية ، وتقوية جسور الفعل بين المبدع ومتمقيو عبر 

استيعاب تفاصيل الحالة ودقائقيا ، والتعبير عنيا فنيا بأساليب متقدمة ، تستثمر فضاء 
الحرية ، وتنتزع حقوق البوح ، وجرأة التسمية ، وتعثر عمى أكثر نقاط األحداث 
  (2)( . (دراماتيكية ومأساوية واستثارة ، لتؤسس وعيا حادا بما يجرؼ عمى ىذه األرض 

     ان المبدع العربي لم يعد بعيدا عن ىذا المشكل الحضارؼ ، الذؼ مّثل مسارا حادا 
النظر في توجياتيم ))في خارطة الثقافة العربية ، والذؼ توجب فيو عمى المبدعين 

اإلبداعية ، وفي انجاز رؤيات ومشروعات مجددة لمحفاظ عمى بقاء المجتمع واألمة 
واإلنسانية بقاء ناجعا وتقدميا ، وىو يتطمب منيم ان يتخموا عن االستعجال والغرق في 

المفرطة ، وتجديد الصبلت بين وعييم وابداعاتيم من جية ، وبين مستجدات  (الذاتوية)
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حركة الحضارة اآلن من جية اخرػ ، عمى اسس رؤيوية وقيمية مناسبة تتخمق منيا 
  (3)( . (المشروعات الثقافية الكبرػ المناسبة لتحدؼ البقاء المطروح عمينا كأمة

     وكما يقول ىيدجر أن تاريخ الكممات ىو نفسو تاريخ الوجود ، فشعرنا إذن ىو 
تاريخ وجودنا ، ىذا الوجود العصي اإلشكالي المشتبك بالوجع والوجد والعنف والتحدؼ ، 

ىو نتاج مخاضات نعيشيا ونكتوؼ بعذاباتيا ، ذلك ان – والفنون عامة – فاألدب 
الحضارة المعاصرة كذبت عمى االنسان كذبتيا التاريخية يوم وعدتو بالسعادة وفرح 

المصالحة مع الذات واآلخر ، ومع الزمن والعالم لكنيا أعطتو في الواقع ما ال يصّدق 
من العذاب والخوف والكوارث ، وجعمتو يعيش ألوانا من اإلحباط والمكابدة فجاءت آدابو 

وفنونو نتيجة ذلك طافحة بالرفض والمرارة ، وراحت نصوصو تستسمم أمام طوفان 
اليمجية القادم من ادعاءات التحرر والسعادة مرة ، وتواصل المجابية مرات وىي تحمم 

بحياة أكثر رأفة باإلنسان ، فكأن عمى ىذه النصوص التي ترفض الموت ان تتسم 
بالحيوية والحركة والتفاؤل بطاقة اإلنسان المحاصرة ، وىي في أكثر األحيان تنطمق 

الذؼ يضمر في داخمو كل عذاب المجموع وينبض بمكابداتيم  (انا)عبر ضمير المتكمم 
النو برحابة الشعر والرؤيا قادر عمى احتوائيم وعيش الميم والبوح بمعاناتيم في تجربة 

موحدة ، فالمرض والجوع االنساني واحد ، وجرح االنسان وذل تشرده واحد ، والذعر من 
الصورايخ والموت واحد بكل ما ينجم عن تمك الكوارث من محن ولوعات ، والمعادلة 
بين القاتل والمقتول مختمة ، فكيف لتجربة الشاعر الداخمية ان تتشكل نصا بعيدا عن 

 (4)! . ىذه النكبات ؟
     وفقا لذلك فان تجربة الشاعر بأشكاليا ومراحميا المختمفة قد حظيت بأىمية كبيرة 
في توجيو النص وشحنو بامكانات معينة ليصبح اكثر كفاءة في خمق وضع جمالي 
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وحضارؼ ضرورؼ ، يؤسس مشيده الخاص ويضخو بطاقة خصب خبلقة ، تعينو عمى 
اداء وظائفو النوعية في االرتقاء بالروح وجعميا اكثر تحضرا وقابمية الدراك اآلخر 

والتواصل معو ، فالشاعر في اساس عممو الشعرؼ انما يطمح الن يرتفع بمغتو ذات 
الطاقة التعبيرية المكثفة الى مرحمة تحريض اآلخر عمى االستجابة الحضارية لفضاءاتيا 

ميزة ابداعية رفيعة )) ، وىذه الصفة العالمية (5)النصية ، بما يؤّمن ليا صفة العالمية 
تنبع من المحمية ، اؼ من ارتباط الكاتب بالمكان والثقافة التي ينبع منيا ، والعالمية بيذا 

 ، مما يحقق (6)((المفيوم قيمة جوىرية يرتفع االدب بتحققيا وينتشر في العالم اجمع
شكبل متقدما ومتطورا لتبلقح الحضارات واستراتيجية جديدة في التقائيما عمى أساس 

.  اإلنسانية والقيم المشتركة 
     ذلك ان الشاعر المعاصر إنما ينظر إلى شعره والى نفسو بوصفو صوتا من 

أصوات ىذا الوجود ، تمك األصوات التي تتجاوب أصداؤىا عبر التاريخ ، في الماضي 
والحاضر والمستقبل ، والتي تصنع بمجموعيا سيمفونية الحياة ، وىو من ىذه الناحية 

يمثل حمقة من سمسمة التاريخ ، لكن التاريخ الفكرؼ والروحي لبلنسان ال يمكن تمثمو في 
سمسمة من الحمقات ، تسمم الواحدة منيا إلى األخرػ ، فالواقع ان كل حمقات الماضي 
تعيش وتؤثر في الحاضر ، ثم ان الحاضر يؤثر في المستقبل بل يتأثر بو كذلك ، ان 
التاريخ الفكرؼ والروحي لئلنسان إنما يتمثل في شكل دوائر تتسع كل دائرة منيا عن 
سابقتيا حتى ليمكن تمثل الدوائر السابقة كميا في إطار الدائرة األخيرة ، فالشاعر 

المعاصر اذن ليس حمقة في سمسمة ممتدة ، وانما ىو يمثل الدائرة التي تضم في إطارىا  
فالحياة ليست اال درامة ممتدة عبر . دوائر التراث الروحي والفكرؼ لئلنسان في الماضي 

انيم ورثة المأثور – من خبلل ذلك – التاريخ ، طرفاىا اإلنسان والزمان ، كما أدركوا 
اإلنساني كمو ، ورثة الحضارات ببل تفريق وال تمييز ، ما دامت ىذه الحضارات ىي 
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ثمار التجربة اإلنسانية الممتدة عبر التاريخ ، ومن ثم عبر الشعر عن ىذا المفيوم 
  (7). التاريخي لمتجربة اإلنسانية 
ذا كانت الكممات  تظل تحمل تاريخ وجودنا الى الغد ليرػ – وفقا لما تقدم –      وا 

اآلتون ما حدث لئلنسان في ظل حضارة الخطر ، فان نظريات النقد الغربي التي 
شكاليات حياتو لم تمكث طويبل فقد  حاولت عزل المبدع واإلبداع عن معاناة اإلنسان وا 
داىمتيا اكثر من نظرية دعت الى ضرورة قراءة النص في منظوره التاريخي والثقافي 
وضمن سياقات انتاجو ، ذلك ان النصوص تولد عبر مخاض تحتدم فيو وقائع الحياة 

 ، اذ يتطمب من الناقد عدم دراستيا معزولة عن كل المؤثرات والسياقات (8)وأحداثيا 
االديب عندما يعبر عن أفكاره ومشاعره ، فانو ))التي ميدت لكتابة العمل االبداعي ، فـ

 ، (9)( (ال يعبر عن تمك األفكار والمشاعر في عزلة عن الواقع االجتماعي المحيط بو
فالنص األدبي ىو نص مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحظة ُولد فييا وفي المكان الذؼ ُانتج فيو 

  .
 (10)لمشاعرة بشرػ البستاني  (أندلسيات لجروح العراق)     والقصيدة التي نحن بصددىا 

، تمثل أنموذجا لمشعر الذؼ يرتبط بالمحظة الراىنة التي تعيشيا الذات وىي تواجو عدوانا 
ىمجيا عمى بمدىا العراق من قبل الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ، فإن ىذه المحظة 
مشتبكة بالتاريح وأحداثو ووقائعو وصراعاتو ، إذ ال يمكن ألية لحظة حاضرة أن تنيض 

فارغة من مضامينيا الزمنية ، فيذا العدوان انتيى باحتبلل العراق واستباحة ارضو 
وحرمتو وكل ما يتصل بو من ارث حضارؼ وثقافي ممتد الالف السنين ، ان ىذه 
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المحظة المأساوية شكمت منعطفا خطيرا في مسار اإلنسان العربي والعراقي عمى وجو 
الخصوص ، وميما ادعى الغازؼ من اىداف سامية ومبادغ نبيمة جاء لكي يحققيا ، 

فان العدوان يبقى في صفحة االحتبلل الغاشم الذؼ جاء لُيكمَل سمسمة نزع صرح الحرية 
من ابناء ىذا البمد الذؼ ُقدر لو ان يبقى بعيدا عن األمن وعن كل ما يشعره باإلنسانية 
والحرية وان يبقى أسير العبوديات التي اكتممت دائرتيا بالغزو واالحتبلل ، واذا كانت 

الشعارات التي رفعيا المحتل من ان الدكتاتورية والظمم الذؼ حّل بيذا البمد ىو ما دفعو 
.  إلعبلن الحرب عمى العراق ، فان الواقع عمى األرض اظير خبلف ذلك تماما 

استميام الروح واستبطان الحوادث من خبلل موقف او حدث معيش ىو ))     واذا كان 
 ، فان قصيدة الشاعرة بشرػ البستاني جاءت (11)( (ما يصبو اليو الشاعر ويشغمو

فاضحة لممشروع االمريكي ومعّرية لكل االىداف التي رفعيا ىذا المشروع ، محاولة 
معالجة ىذه القضايا عبر رؤية شعرية حضارية ، ومن خبلل استجبلء اإلرث الحضارؼ 
الذؼ تمتمكو الذات وىي تواجو ىذا العدوان اليمجي ، ساعية الى إعبلء القيم والمبادغ 

الحضارية التي تشكل المرتكز األعمى التي تتكئ عميو الذات في محنتيا المعاصرة وىي 
.  تسعى الن تصنع قدرىا الحضارؼ المعاصر 

     تتكون القصيدة من ثبلثين مقطعا موزعا عمى ثبلثين صفحة من القطع الصغير ، 
وبناء القصيدة المقطعي أعطى الشاعرة فرصة لتصوير التجربة التي تعيشيا الذات 

- م ، فعممية التقطيع الشعرؼ 2003لحظة االحتبلل األمريكي لمعراق أؼ في عام 
إنما يأتي وفقا – المتمثمة في تقطيع الشاعر لقصيدتو الى مجموعة من المقاطع والفقرات 

لدالالت يمجأ الييا الشاعر ، بحيث يجعل كل مقطع صورة معبرة عن داللة معينة 
نما يأتي بشكل  توحييا لبنيات النص ووحداتو ، فالتقطيع وفقا لذلك ال يأتي اعتباطا وا 

.  تفرضو سياقات القصيدة لدالالت متعددة يجمعيا موضوع القصيدة ذاتيا 
     وقد نشرت الشاعرة قصيدتيا ىذه مع مجموعة من القصائد التي كتبت في سنوات 

متفاوتة قبل االحتبلل وبعده ، إال أن المجموعة أخذت اسميا من اسم القصيدة التي 
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، جاءت دراستنا ليذه القصيدة عمى  (أندلسيات لجروح العراق)نحن بصدد تحميميا 
، اما ثانييا وثالثيا فقد  (عنوان القصيدة)محور العتبة النصية  : أوليامحاور عدة ، 

- : المحور الثانيوىو ما مثل - كان دراسة لممتن الشعرؼ من خبلل جانبين ، األول 
االنا :  فقد كان موضوعو حول المحور الثالثاآلخر في مواجية االنا الحضارية ، اما 

.  الحضارية ومواجية اآلخر 
  : (العنىان)العخبت النصيت / اوالَ 

     يشكل العنوان عنصرا بارزا من عناصر القصيدة المعاصرة كما ُيعد مرتكزا دالليا 
ينبئ المتمقَي بما ستؤول اليو مجريات القصيدة ، وبالقدر نفسو فان العنوان عتبة أولى 

لقراءة اؼ نص إبداعي ، اال انو في العمل الشعرؼ يأخذ بعدا أعمق وداللة اوسع ونظرة 
ابعد مما يجعل الناقد ينظر الى العنوان عمى انو مجال تأويمي بدرجة عالية ، يتيح لمن 
يحمل النص الشعرؼ ان يغوص في دالالت بنية العنوان لكي يتمكن من الكشف عن 

.  مجريات القصيدة 
     ان العنوان بفاعميتو الداللية ليس عمبل معزوال عن نصو ، انما ىو داللة منتزعة 

ان يوحي بتفكيك النص من اجل تركيبو عبر استكناه بنياتو  ))يستطيع  (12)من صميمو 
الداللية والرمزية ، وان يضيء لنا في بداية األمر ما أشكل من النص وغمض ، ىو 

مفتاح تقني يجس بو السيميولوجي نبض النص وتجاعيده وترسانتو البنيوية وتضاريسو 
 .  (13)( (الداللي والرمزؼ : التركيبية عمى المستويين 

ان العنوان بنية رحمية تولد معظم دالالت  ))         يقول الدكتور جميل حمداوؼ  
النص ، فإذا كان النص ىو المولود ، فان العنوان ىو المولد الفعمي لتشابكات النص 

                                           

ثريا النص ، مدخل لدراسة العنوان القصصي ، محمود عبد الوىاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية  (12)
  . 74 : 1995بغداد ، - ، ضمن سمسمة الموسوعة الصغيرة ، العراق 

شعرية :  ، وينظر 96:  ، الكويت 3: جميل حمداوؼ ، مجمة عالم الفكر ، ع . السيميوطيقا والعنونة ، د (13)
نيسان ، -  ، آذار2: د بشرػ البستاني ، مجمة االقبلم ع.اسمي يدؼ الرمل انموذجا ، أ.. العنونة ، اسميك بحرا 

2002 : 26  . 



وليذا فقد ُعّد العنوان منطقة تأويمية يمثل موجيا يقف (14)((.بأبعاده الفكرية وااليدلوجية 
بين الدخول الى عالم النص وبين المتمقي ، وال يمكن تصور نص شعرؼ بمعزل عن 

العنوان ، وليذا رأػ امبرتو ايكو ان احدا لن يستطيع االفبلت من ايحاءات العنوان التي 
 ، ذلك ان العنوان ىو الذؼ يشرف عمى النص ال ليضيء ما يعتم منو فحسب (15)يولدىا

، بل ليوجو القراءة كميا ، فالعنوان في اعتبلئو صيوة النص يسمح بنشر النور البلزم 
 ، فيو بانتاجيتو الداللية يؤسس سياقا دالليا يييئ (16)لتتبع الدالالت الحافة لمنص 

شبكة داللية يفتتح بيا النص ويؤسس لنقطة االنطبلق  ))، إنو  (17)المستقِبل لتمقي العمل
 ، ليكتسب النص الشعرؼ بعد ذلك فاعميتو بالعنوان ، وليمارس (18)((الطبيعية فيو 

 (19). ضغوطو عمى المتمقي ، وبو ومن خبللو تتأسس فاعمية المتمقي 
     وألىمية العنوان ودوره في توجيو النص فقد صار لزاما عمى الشاعر المعاصر ان 

يدرك ىذه االىمية ، وان يعي ىذا الدور االستثنائي في لعبة العنونة وتجمياتيا الضاغطة 
عمى جسد المتن ويدرك خطورة وضعيا عمى رأس النص ، فيتفكر ويتأمل ويجتيد 

ويجّرب وينصت مميا لئليقاع الخفي المنبعث من أعماق تجربة النص والغمر لفضاء 
التجربة كميا ، حتى يصل الى مرحمة اكتشاف عنوانو بحيث يرتكن إليو نيائيا ويطمئن 

الى قوتو وكفاءتو وسبلمتو المسانية والتعبيرية والداللية ، ليستحيل العنوان عمى ىذا 

                                           

  106: السيميوطيقا والعنونة  (14)

سمير الخميل ، دار الشؤون الثقافية . عبلقات الحضور والغياب في شعرية النص االدبي ، مقاربات نقدية ، د (15)
 .  67-66 : 2008 ، 1: العامة ، بغداد ، ط 

 .  106-105: عبلقات الحضور والغياب في شعرية النص االدبي  (16)
  45 : 1998دمحم فكرؼ الجزار ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، . العنوان وسميوطيقا االتصال االدبي ، د (17)

ىوية العبلمات في العتبات وبناء التأويل ، شعيب حميفي ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، المغرب  (18)
 11 : 2005 ، 1: ، ط 

: في نظرية العنوان ، مغامرة تأويمية في شؤون العتبة النصية ، خالد حسين حسين ، دار التكوين ، دمشق  (19)
181 . 



األساس اختزاال نصيا مقننا ومبرمجا عمى وفق آلية معينة يمتئم عمى أعمى اليرم النصي 
 (20). وينيض بوظائف شكمية وجمالية وداللية 

     اذن نحن ازاء العنوان نكون امام بنية ليا اثرىا الخطير والدقيق في تحميل القصيدة 
، السيما ونحن نقرأ قصيدة لشاعرة ناقدة تعرف آليات حبك النص واىمية عنونتو ، كما 

اؼ اكتمال بنائو الفني لقصيدتو  ))تعرف تقنيات العنونة واستراتيجياتيا ، فنجاح الشاعر 
، اثر من آثار سيطرتو عمى الخمق الشعرؼ السميم ، وىو اختفاء الشاعر وراء قصيدتو 

 ، (21)((بما فييا من عوامل فنية ، ىي التي تثيرنا وتبعث فينا األحاسيس التي ينشدىا 
لذا فاننا ازاء نص اتقنت شاعرتو بناءه بشكل واضح ، والكشف والتحميل ليذا النص البد 
لو من قراءة دقيقة وتأمبلت واسعة لمتعرف عمى تداخبلتو النصية وستراتيجيات الغياب 
التي تخممت مجريات القصيدة والكشف عن انساقيا الحضارية التي نحن بصدد دراستيا 

.  والوقوف عمييا 
، عمينا ان نعمم  (اندلسيات لجروح العراق)     قبل ان نمج في تحميل عنوان القصيدة 

ان ىذا العنوان ىو نفسو عنوان لمجموعة الشاعرة التي تحوؼ قصائد عدة ، وىذه طريقة 
من طرائق اختيار العنوان التي ال تجرؼ اعتباطا ، بل ىي تتم عبر اشتراطات يتضمنيا 
عنوان النص المختار ليكون ُثريا لممجموعة ، ومن أولى ىذه االشتراطات عبلقتو بفضاء 
نصوص المجموعة الكمي ، وىذه العبلقة تمتد ما بين التيارات الداللية الموازية مؤتمفة أو 

مشاكسة أو ُمغرية أو مغوية استفزازية وحتى تضميمية من أجل إثراء عممية القراءة 
وتعددىا  ، واذا ما عممنا ان القصيدة في أساسيا تدور في أطر الحديث عن مأساة 

م ، فان ذلك ال 2003العراق لحظة احتبللو من قبل الجيش االمريكي ، اؼ في عام 
يعني ان بقية القصائد قد كتبت في السنة نفسيا ، اذ ان بعض القصائد قد ُأرخت قبل 
ىذا التاريخ بسنة او سنتين ، واذا ما حاولنا ان نتفحص عناوين قصائد المجموعة فاننا 

                                           

دمحم صابر عبيد ، عالم الكتب الحديث ، االردن ، . العبلمة الشعرية ، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة ، د (20)
  . 44-43 : 2010 ، 1:ط

 120: ت .النقد التحميمي ، دمحم دمحم عناني ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، د (21)



سنجد ان المضمون تقريبا كان يحوم حول جروح الشاعرة ، جروح العراق ، الوطن 
العربي وفي البؤرة فمسطين والقدس ، وأحزان بمقيس الضارية في اليمن والممتد صداىا 
نحو سواحل االبيض المتوسط ، والسيما أن جروح العراق لم تبدأ بتاريخ االحتبلل بقدر 

ما كان االحتبلل ىو لحظة الذروة في ىذه الجروح التي بمغتيا الشاعرة وىي تكتب 
بغداد ، ما روتو دجمة )قصائدىا ، اذ جاءت عناوين القصائد االخرػ عمى ىذا النحو 

لمبحر ، صواريخ آخر الميل ، مائدة الخمر تدور ، احزان بمقيس ، غرق لؤلؤة التاج ، 
جروح االرض ، النخيل ، البيت ، الزمن ، الريح ، الصحراء ، رقصة ، غناء ، صمت 

، واذا كانت بعض القصائد تبدو  (، الحديقة ، دوار ، الميل ، وتبقى تفر الظبلل
رومانسية لموىمة االولى اال انيا كانت تحاكي آالم الشاعرة وجروحيا التي تماىت مع 

جروح العراق ، لتصنع الشاعرة من ىذا التماىي معادلة شاعرية يكون المتكمم فييا الذات 
في اعمى ىرم  (اندلسيات لجروح العراق)، والمضمون ىو العراق ، وليذا جاءت قصيدة 

القصائد ، لتؤكد مقصودية الشاعرة ولتعطي االولوية ليذه القصيدة لكونيا القصيدة التي 
تتحدث عن لحظة الذروة التي بمغتيا ذات الشاعرة وىي تواجو المحنة المعاصرة المتمثمة 

ان عممية ))باالحتبلل لتؤكد بشكل او بآخر لحظة االنكسار التي تمر بيا الذات ، 
انتخاب عنوان احدػ القصائد عنوانا لممجموعة يعكس تصورا لقيمة ىذا العنوان وخصبو 
ومرونتو التشكيمية والتعبيرية ، وقدرتو عمى تمثيل العنوانات االخرػ واستيعاب معطياتيا 

أن القصيدة داخل الديوان عبارة عن بنية داللية  )) ، ذلك (22)((السيميائية عمى نحو ما
مكتممة ، لكن ىذا االكتمال ال يمنع أنيا مييأة لمدخول في بنية داللية اكبر تخص 
الديوان ، ىنا يمثل عنوان القصيدة عبلمة عمى اكتماليا دالليا ، اما عنوان الديوان 

فعبلمة عمى تمك البنية االكبر التي تنتظم فييا البنيات الداللية لمقصائد كافة ، ومن ثم 
البد ان يخترق عنوان الديوان القصائد كافة ليتمكن من رد اختبلف عناوينيا إليو بتعبير 
آخر ان عنوان الديوان يتردد بيذا الشكل او ذاك ، داخل جميع القصائد ، األمر الذؼ 

                                           

 45: العبلمة الشعرية ، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة  (22)



 ، فالشاعر حين يختار عنوان إحدػ القصائد (23)((يخمق نواة أولية لمبنية الداللية األكبر
لتكون اسما لديوانو فان في ذلك داللة عمى ان ىذا العنوان قادر عمى احتواء تمك 

 ، السيما اذا عممنا ان قصيدة شاعرتنا ىي األولى من حيث ترتيب (24)المييمنات
.  المجموعة 

جروح . البلم . اندلسيات )     يتكون عنوان القصيدة تركيبيا من حرف وثبلث كممات 
، واذا ما حاولنا تحميل العنوان عمى مستوػ البنية التركيبية فاننا نبلحع ان  (العراق. 

وحذف المبتدأ لو   (ىذه)عرة قد ابتدأت عنوان قصيدتيا بخبر مبتدؤه محذوف تقديره االش
غالبا ما تنزع  ))دالالت لغوية تتسق مع اإليجاز المغوؼ الذؼ تسعى المغة اليو دائما ، فـ

المغة في استعماالتيا الى االقتصاد ، لتضيف قوة تدليمية الى العبلمة المائزة بالحضور ، 
قوة ليس عمى ... من تركيب العنوان يمنح المسند  (ىي او ىذه)" المبتدأ"وبذلك فحذف 

نما أيضا عمى مستوػ التبلعب بالبنى النحوية لمغة ،  صعيد الداللة فحسب ، وا 
واستثمار ما يتيحو النظام النحوؼ من إمكانيات البنية ، تضفي خصوصية عمى البناء 

قد جاء نكرة ، واالسم النكرة  (أندلسيات) ، يضاف الى ذلك ان ىذا الخبر (25)((الشعرؼ 
يتيح لنا قراءتو بأوجو متعددة بقدر ما يجعمنا أمام تخمينات متعددة وتأويبلت كثيرة 

يتيحيا انفتاح أفق النكرة عمى الشمول دون التحديد ، وىذا بدوره يساعدنا في النظر الى 
القصيدة بانفتاح أكثر ، أما مفردة جروح فقد جاءت مجرورة بحرف البلم ، وىذا الحرف 
ينفتح عمى دالالت عدة منيا التممك او شبو التممك بمعنى ان مجرورىا يممك مجازا ال 

 ، (26)حقيقة ، وتسمى البلم ىنا الم االستحقاق او الم االختصاص كما يقرر النحويـون 
وكأن الشاعرة أرادت ان تقول ان ىذه اندلسيات مختصة لمعراق وىو في حالتو مجروحا 

 (المعرفة)قد أضيفت إلى مفردة العراق  (النكرة)فحسب السيما وان مفردة جروح 

                                           

  85: العنوان وسميوطيقا االتصال االدبي  (23)
  29: شعرية العنونة  (24)
 183: في نظرية العنوان  (25)
  562 : 1988اميل بديع يعقوب ، دار العمم لممبليين ، بيروت ، . موسوعة النحو والصرف واالعراب ، د (26)



فاستحالت مفردتا العراق والجروح مضافا ومضافا إليو في حالة واحدة معا ال ينفصبلن 
فإذا أضفت اسما إلى اسم مثمو مفرد او مضاف ، صار ))وكأنيما في كتمة واحدة ، 

 (27)( (الثاني من تمام األول وصار جميعا اسما واحدا وانجر اآلخر بإضافة األول إليو 
وكأن العراق أصبح ال  (العراق)المعرفة من مفردة  (جروح)، ومن ثم تكتسب مفردة 

.  يعرف اال ومفردة الجروح ممتصقة بو 
     وىذا الشيء ينقمنا الى معالجة العنوان عمى المستوػ الداللي ، اذ اننا ازاء مشيد 

، او مئات  (العراق)التاريخي الممتد آلالف السنين/منفتح زمانيا عمى المستوػ الحضارؼ 
، وتتوسط بينيما  (األندلس/العراق)، او مكانيا عمى المستوػ الجغرافي  (األندلس)السنين
:  المضافة الى العراق  (جروح)مفردة 

 
العراق  ______ جروح ______                           االندلس 

 
     ومثمما مر سابقا فان القصيدة ابتدأت بنكرة وىذا يتيح لنا مجاال ارحب لمتأويل ، 
ولكن ما داللة ىذه المفردة اذ جاءت نكرة اوال ، وما داللتيا اذ وردت بصيغة جمع 

المؤنث السالم ثانيا ؟   
     ان مفردة األندلس وما حوت من حموالت حضارية مثقمة تجعمنا ننظر الييا عمى 

انيا اندلسيات وليست أندلسا واحدة ، فينالك اندلس الطوائف التي استحالت الى دويبلت 
متعددة وممزقة ، وىنالك أندلس االنكسارات المؤلمة التي ُفجعت األمة اإلسبلمية آنذاك 
بكثرة المآسي التي نزلت عمييا لحظة سقوطيا ، وىنالك اندلس الحضارة والثقافة التي 
أعادت لؤلمة العربية اإلسبلمية أمجاد الحضارات التي نشأت في البقاع العربية ، ليس 

ىذا فحسب بل ىي األندلس التي نقمت لمغرب المظمم سبل التنور والتطور لتصبح 
، وىنالك ايضا اندلس الفجيعة والحزن والبكاء والمرثيات  (حضارات)األندلس صانعة 

التي ما فتئ العرب والمسممون يرثون ماضييم باالندلس ، واذا كانت مفردة االندلس قد 
                                           

  4/143: عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت : المقتضب ، دمحم بن يزيد المبرد ، ت (27)



جاءت بصيغة الجمع وان العراق جاء بصيغة المفرد ، وان العنوان ما ىو اال معادلة 
متوازنة بين االندلس والعراق ، فان المعادلة تكتمل حين نعمم ان االندلسيات ستتكثف 
جميعيا في مفردة العراق ليستحيل العراق وجيا آخر لبلندلس بصورىا المتعددة آنفة 

الذكر ، اذن سنكون مع مفردة العراق ازاء أندلسيات كثيرة وليست اندلسا واحدة ، وكأننا 
ازاء شاعرة تتنبأ بما ستؤول اليو مجريات االمور بعد الحرب ، من قضية الطوائف 

، الى االنكسارات التي ستتعرض ليا الدول  (االقاليم)والدويبلت االندلسية (الطائفية)
العربية ، ومن مراثي االندلسيات الى مراثي العراق ، واذا كانت االندلس ىي الجسر 

الثقافي الذؼ نقل لمغرب الثقافة والحضارة العربية واإلسبلمية ، فان العراق لم يكن ذلك 
الجسر فحسب بل كان صانع الحضارة وميدىا الذؼ عمم العالم ماىية التحضر وعنفوان 

المعارف واالبتكار ، اذن نحن ازاء معادلة دقيقة تجرييا الشاعرة بين اندلس االمس 
وال يفوتنا أن نذكر ىنا ما لمموشحات األندلسية التي تغنت  . (العراق)واندلس اليوم

بحضارة العرب في األندلس زىوا وافتتانا ، بمجالس األنس والحب والفتنة ، وما تخمميا 
من شعر وغناء وموسيقى وفنون شتى تتحول اليوم إلى فقدان ومراٍث وانكسارات ، وكأن 

ييدىد جروح العراق النازفة بتمك المشاىد الرائقة وىي تتخفى حمما وأطياف ))النص 
جمال وبيجة تِعُد تمميحًا بعوِد المستحيل الممكن ، إنيا المفارقة التاريخية التي تحول 

الفرح لنقيضو وعنفوان الحضارة لجروح وانكسار ، وليالي األمن واألنس لظبلم من الذعر 
والموت ، وىو التناقض التاريخي المشتبك بين حاضر وماٍض يجتمعان ويفترقان في 
تشكيل نصي واحد يطرح مشاىد الجروح القاتمة بالوجع والمكابدة ومعيا ألغام داللية 
عارمة بامكانية الخبلص وىو يتبدػ من خبلل إشارات الديمومة وومضات األمل 

   (28)( . (الخاطفة
     وىذا يجعمنا نقف عند بنية الزمان والمكان في عنوان المتن الشعرؼ وكيف تمددت 
الى متن القصيدة فيما بعد ، اذ يتميز نص الشاعرة البستاني فيان الزمان والمكان انما 
يردان في تماٍه مزدوج في ثنايا قصيدتيا ، بمعنى ان االزمنة المتعددة ترد متماىية مع 
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بعضيا بعضا وترد ايضا متماىية مع المكان ، فالزمن الماضي والحاضر والمستقبل 
نجده في القصيدة متماىيًا بعضو مع بعض ، يتكسر الزمن ويمتف عمى بعضو ، 

باالسترجاع والتناص مرة ، والوقوف عند الحاضر مرات ، وىذا ما يظير لنا في بنية 
 (العراق)العنوان فاالندلس تتبلقى مع العراق وحضارات العراق بازمانيا المتعددة متمثمة بـ

، وىذا ما يتضح  (االندلس)، ىي في تبلٍق مع الحضارة العربية واالسبلمية متمثمة بـ
جميا في متن القصيدة أيضا ، فنبوخذنّصُر الممك العراقي القديم جنبا إلى جنب مع خمفاء 

بني العباس ، والمتنبي وابو تمام والسياب في سياق واحد ، وىوالكو الذؼ احتل بغداد 
قديما وسعى الى تدمير القيم الحضارية ىا ىو يعود ثانية ليحتل بغداد عمى ظير 

 ، فالمحظة الشعرية ال (29)(ثانية يقطع ىوالكو شريان الحبر االسود)البارجة االمريكية 
يحدىا زمن معين النيا لحظة امتزجت بالذات الشاعرة التي تحاول أن تواجو االجتياح 

العدواني بالييمنة عمى الزمن فتمعب بو ، تقرب بعيده وتدمج ماضيو بحاضره ، لتستحيل 
ىذه الذات الى ممتقى الوجو ازمنة متعددة تجمعيا بؤرة الذات التي تحاول استدعاء 

سياقات ىذه االزمنة من خبلل لحظة واحدة ىي المحظة الشعرية التي تتوحد عبر قدرتيا 
لحظة مركبة، تحرك، تدل ، ))االزمنة ، ذلك ان المحظة الشعرية عند الشاعر ىي 

ىي جوىريا ، عبلقة تناغمية بين متضادين، … فيي مدىشة وأليفة – تدعو، تؤاسي 
فيناك دائما شيء في العقل في لحظة الشاعر المبثوثة باالنفعال وىناك دائما شيء من 

  ان الشاعرة وىي في استدعائيا تمظيرات (30)( (االنفعال المشبوب في رفضو العقبلني
متعددة ومختمفة زمانا ومكانا إنما تعبر عن حالة من المعاناة التي تجتاح الذات لحظة 

الحدث الكبير الذؼ تمر فيو ، وبالقدر نفسو ىي تسعى الى ان تخفف من وطأة الفاجعة 
ولذا فيي تمد يدًا الى اعماق حضارة ىذا البمد من خبلل االسترجاع لتستقوؼ نفسيا 

وحضاريا بكل ما يمدىا بالثقة واالمل والتفاؤل خبلصا من بؤس المحظة الحاضرة التي 
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ترىقيا ، وليذا فالرجوع الى الزمن عبر التذكر او االستقواء او االعتبار لو من القوة ما 
يجعل الذات تتجاوز أزماتيا النفسية ، وليذا فالشاعرة بشرػ البستاني سعت الى إعطاء 

الزمن قوة حضارية مميئة بالثقة والعزة ، ما يجعل زمنيا يتجمع في بؤرة الذات معمنا 
توحده عبر تمظيرات الحضارة العراقية باوجييا المتعددة ، متجاوزة ىذه الذات الزمَن 

.  الرياضي ومستعيضة عنو بزمن آخر نستطيع تسميتو بالزمن الحضارؼ 
       اما المكان فيرد متماىيا مع بعضو من االمكنة المتعددة والمتباعدة المسافات ، 
وىذا يظير منذ العنوان ، اذ نرػ الشاعرة قد جمعت العراق مع االندلس ، وىو ما نراه 
في متن القصيدة ايضا ، فبغداد بجنب آشور ، وسمرقند وغرناطة تجمعيما بغداد ، 

وفمسطين مع األندلس ، وغرناطة في سياق واحد مع البصرة وذؼ قار وسومر وبابل ، 
ونيران يدوران  ، (32)وصخر القدس يتدحرج فوق مآذن بغداد ، (31)والقدس مع الموصل

 ، فاىمية البنية المكانية تبدو واضحة في اغمب (33)عمى جيد البستان يصالن بغداد بعكا
مقاطع القصيدة مشكمة انساقا بنائية لممتن الشعرؼ ككل ، ومشيرة الزدىارات وانتكاسات 

معا ، واذا عممنا ان تجمع ىذه األمكنة المتعددة والمتباعدة ما ىو اال رؤية داخمية 
خاصة لمذات الشعرية ، فان الذات في حقيقة األمر تسعى الى ان تتجو من الخارج الى 

فتصبح أعماق الذات ، بكل ما تنطوؼ عميو من رؤػ وأشواق وعذابات أيضا ، ))الداخل 
فردوسا داخميا موازيا لجحيم الخارج ، جحيم القير والخوف ورعب االقتبلع من 

 ، مع مبلحظة أن اتجاه ىذه الذات الشاعرة ىو ليس اتجاىا سمبيا او (34)((الجذور
اتجاىا يوتيوبيا ، وانما ىو محاولة لتشكيل ُبعد مكاني تجمعو لحظة حضارية واحدة ، 

بمعنى ان الشاعرة وىي في قمة معاناتيا ازاء لحظة انييار الواقع المكاني اآلني 
حضارؼ متماسك وقادر  (نفسي)الخارجي ، فاننا نراىا مشدودة في الداخل لتشكيل ُبعد 
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عمى مجابية القير الغازؼ وليس ُبعدا نفسيا مقيورا بما يجرؼ اآلن فحسب ، وتمك 
وظيفة الفن القادر عمى تجاوز المحن باالسترجاع والحمم معا ، إذ يعمل عمى بناء ما 

.  ىشمتو األزمة من خبلل التحويل واالستبدال 
     وىذا البعد الحضارؼ لمبنية المكانية في المتن البستاني انما يقوم عمى استدعاء 

ىوية تاريخية ووطنية ، وان يحمل طموحات ))جدلي يستحيل المكان من خبللو الى 
لدػ األديب – األديب الثقافية ؛ بان يجعمو أمام امتحان ثـقافي مع العصر ، وان يتحول 

الفعل في المكان فعبًل في البحث عن الشخصية المستقبمية والمتطمعة إلى الواقع – 
 ، ألنو الحيز الذؼ (36) ذلك ان المكان أكثر من سواه يثير إحساسا ما بالمواطنة(35)((

يضم الفعل اإلنساني وما يؤازره من عناء ومكابدات وفرح ، وىذا ما نراه في منحى 
الشاعرة بشرػ البستاني وىي تجرؼ عممية استرجاع لممكان الحضارؼ في امتداداتو 
التاريخية ودمجو مع بعضو بعضا لتستخرج لنا لوحة حضارية تشتبك فييا األمكنة 
المختمفة واألزمنة المتعددة في نقطة التقاء الذات، وىذا ما يجعمنا نقول ان البنية 

الزمكانية منذ العنوان قد انصيرت في الذات لتستحيل ىذه الذات الى مصير كبير 
 ، (37)((عناصر المكان وأبعاد الزمان مشكمة وحدة الداخل والخارج))تتوحد داخميا 

الداخل الذاتوؼ بكل ما حمل من آالم وعذابات ، والخارج بكل ما يحدث من مآٍس 
.   وجراحات 

تتميما لتحميمنا بنية العنوان ان المتأمل لمعنوان يقرأه – بعد ذلك –      نستطيع ان نقول 
في شكل اولي عمى ان الشاعرة تسعى الى تقديم بمسم من نوع خاص لتضميد جروح 
العراق ، اال ان القراءة الدقيقة ترػ ان ىناك مفارقة في القصيدة جاءت بقصد او من 
دون قصد ، حاولت الشاعرة من خبلليا استحضار تجربة االندلس بحموالتيا الثقيمة 

وجراحاتيا العميقة ووضعيا ازاء ما حدث في فاجعة العراق وىو يواجو غزوا حضاريا 
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وعسكريا شرسا ، وكأنما ارادت ان تستدعي كل ما اثقل االندلس من حموالت لتضعيا 
في معادلة حرجة مع العراق وىو يواجو جراحاتو ، بل وىو يواجو صفحة جديدة من 

الخبلف عمى السمطة والطمع .. االقميمية .. العنصرية ... صفحات االندلس السوداء 
زمن الدويبلت االندلسية ، فالشاعرة تضعنا منذ .. الغرق في الفساد .. في الحكم 

عنوانيا امام تحذير حضارؼ خطير ومحاولة في التنبؤ بما ستؤول اليو االمور والتأكيد 
عمى ان قابميات السقوط الحضارؼ والسياسي والعسكرؼ ومقدمات كل ذلك مما عاشتو 

االندلس قد بدأت بوادره في العراق الذؼ يشكل العمق الحضارؼ والتاريخي لبلمة العربية 
واالسبلمية ، السيما اذا عممنا ان قراءة دقيقة لمتاريخ األندلسي تجعمنا عمى بصيرة من 

دانتو بما يحقق الوعي الحضارؼ المرتجى ونحن نواجو التحديات الراىنة  قراءة الحاضر وا 
والمواجية الفعمية مع اآلخر ، وىذا ما أفصح عنو متن القصيدة الذؼ سنتناولو بالتحميل 

.  فيما يأتي 
 

 
 

 

 : اآلخر في مىاجهت األنب الحضبريت / ثبنيًب 

        يشكل اآلخر مرتكزا دالليا في قصيدة الشاعرة بشرػ البستاني ، اذ ان المواجية 
يكون في مواجية مع  (اآلخر)ايا كان نوع المواجية البد ليا من وجود قطبين احدىما 

الشرط الرئيس الذؼ البد منو لكي ))، فاألنا مرتبطة ارتباطا ثنائيا مع اآلخر ، فـ (االنا)
 ، فاآلخر في ابسط صوره (38)((يوجد آخر حتى ولو لم يكن الشرط الوحيد ىو وجود انا

جاءت أىميتو في  (اآلخر) ، وليذا فان (39)(االنا)او  (الذات)ىو مثيل او نقيض 
الفمسفات الغربية من جوىريتو األساسية في تكوين الذات وتحديد اليوية ، وكذلك من 

                                           

: اآلخر بما ىو اختراع تاريخي ، جان فاّرو ، ضمن كتاب صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا اليو ، تحرير  (38)
 .  45 : 1999الطاىر لبيب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

 21: دليل الناقد االدبي  (39)



اسيامو في تأسيس وتوجيو المنطمق الذاتي الشخصي والقومي والثقافي ، فاآلخر بالنسبة 
عامل فاعل في تكوين الذات ، اذ يرػ سارتر ان وعي الذات – مثبل – الى سارتر 

الوجودؼ يتأسس تحت تحديق اآلخر ، لكن اآلخر ليس آخرا خيرا ، بل ينطوؼ عمى 
عداء يدمر إنسانيتنا ، ألنو يعمق الكينونة او الوجود بطريقة جبرية وغير مستقمة بين 

، وليذا نظر فوكو إلى اآلخر عمى انو جوىرؼ لكينونة  (ما سيأتي)و  (ما كان)لحظتي 
  (40). الخطاب ، فنحن ال نعرف الحاضر دون الماضي ، وال نعرف الذات دون اآلخر 

     وقد سعت الشاعرة بشرػ البستاني الى قراءة ىذا اآلخر من خبلل مواجيتو مع 
، اذ حاولت تعرية اآلخر ماديا وقراءتو حضاريا عبر رؤية األنا الحضارية  (االنا)الذات 

.   التي تشكل ندا ليذا اآلخر 
ىذه الجممة التي  (دبابات الغزو تدور)تفتتح الشاعرة قصيدتيا بالحديث عن اآلخر 

تتكرر لتأخذ شكل الزمة قبمية ، وكما ترػ الشاعرة نفسيا فان تكرار ىذه البلزمة ىنا انما 
دامتو ليكون )) يعني استمرارية اآلخر بفعمو اليمجي ، ودوره الحاسم في تدوير العدوان وا 

صراره / السبب في تجريح الذات  العراق  ، وكون البلزمة قبمية تأشير لسبق اآلخر وا 
 ، وىذه البداية إنما ىي تسجيل لبعد اشكالي (41)((عمى فعل االعتداء الشرس والمسمح

لمعبلقة مع اآلخر ، مثمما ىي تعبير عن موقف جدلي متمخض عنو صراع حضارؼ 
بين حضارتين ، االولى معتدية واالخرػ مسالمة ، وقبل ان ندخل في تحميل ىذه 

القضية في المتن الشعرؼ ال بد لنا من الوقوف عند ابرز آلية اعتمدتيا الشاعرة في رسم 
 .  (الالزمة الشعرية)صورة اآلخر الغربي اال وىي 

     يتكون متن القصيدة من ثبلثين مقطعا ابتدأ كل مقطع منيا بتمك البلزمة التي 
امتدت الى نياية القصيدة ، بمعنى آخر ان القصيدة حوت عمى ثبلثين الزمة تكونت 

، فقد ثبت  (تدور)،  (او ما اشبييا/ الغزو)،  (او ما اشبييا/ دبابات)من ثبلث كممات 
الذؼ شكل  (تدور  )دبابات ، والفعل المضارع  )كما ىو مبلحع في البلزمة المبتدأ 
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خبر المبتدأ ، بينما تغير المضاف اليو وقبل الوقوف عند دالالت ىذه الكممات واشباىيا 
. ؟  (3)او  (30)، البد من السؤال عن  سر الرقم 

      من المعروف ان التآمر عمى  بمد عربي مثل العراق او احتبللو من قبل دول 
غربية كامريكا او حمفائيا ليس أمرا جديدا وبخاصة بعد ان تحررت الدول العربية من 

في تاريخ  (30)، والرقم  (3)االستعمار الغربي وأعمنت استقبلليا ، وليذا فان الرقم 
 (العدوان الثبلثي)المواجيات العسكرية بعد االستقبلل يذكرنا بمواجيتين األولى سميت بـ

الذؼ حدث عمى مصر ايام عبد الناصر ، أما المواجية الثانية فيذكرنا بما سمي 
الذؼ حدث عمى العراق أيام النظام السابق ، ذلك العدوان الذؼ لم  (العدوان الثبلثيني)بـ

يكن موجيا ضد شخص معين بقدر ما كان موجيا ضد الشعب العراقي وحضارتو 
العريقة وطاقة أبنائو ، وىذا التخريج لعدد مقاطع القصيدة يجعمنا ننظر الى ان الشاعرة 

 2003ان غزو العراق في  (اندلسيات لجروح العراق)ارادت ان تعمن في قصيدتيا 
واحتبللو لم يكن اال تتميما لمسمسل العدوان عمى االمة العربية وتراثيا ، االمر الذؼ 

يجعمنا ننظر الى ان ىذه المواجيات التي سبقت المواجية االخيرة ما ىي اال مواجيات 
حضارية بالدرجة االولى ولم يكن غايتيا اال تدمير القيم الحضارية لبلمة وقطع امتدادىا 

التاريخي العريق ، والدليل عمى ذلك ىو ما ستؤول اليو مجريات القصيدة التي نحن 
.  بصدد تحميميا 

     وكما سبق فان القصيدة تتكون من ثبلثين الزمة تكرارية توزعت عمى ثبلثين مقطعا 
تتكون كل الزمة من ثبلث كممات ، وتكرار البلزمة في القصيدة لو دالالت مرتبطة 

ان إعادة ألفاظ معينة في بناء القصيدة يوحي  ))بمضمون القصيدة وسياقيا النصي ، إذ 
بأىمية ما تكتسبو تمك األلفاظ من دالالت ، مما يجعل ذلك التكرار مفتاحًا في بعض 

أحد األضواء البلشعورية التي يسمطيا )) ، فالتكرار بذلك (42)((األحيان لفيم القصيدة 
انو جزء من اليندسة ……… الشعر عمى أعماق الشاعر فيضيئيا بحيث نطمع عمييا 
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العاطفية لمعبارة يحاول الشاعر فيو ان ينظم كمماتو بحيث يقيم أساسا عاطفيا من نوع  
  (43)( . (ما 

تعد ظاىرة موسيقية ومعنوية في آن ))     وتكرار البلزمة التي تمح عمييا الشاعرة 
، مما يجعمنا ننظر الييا عمى ان من خبلليا تتشكل بؤرة القصيدة وجعل  (44)((واحد

فالعبارة المكررة تؤدؼ الى رفع مستوػ الشعور في القصيدة الى ))الداللة صادرة عنيا ، 
درجة غير عادية وباستناد الشاعر الى ىذا التكرار يستغني عن عناء االفصاح المباشر 

خبار القارغ بااللفاظ عن مدػ كثافة الذرورة العاطفية  ، وىذا ما سنسعى الى (45)((وا 
.  تجميتو والكشف عن دالالتو لنصل من ثم الى مضمون النص الشعرؼ 
- كما سبق –      فالبلزمة الشعرية التي اعتمدتيا الشاعرة تتكون من ثبلث مفردات 

عربات ، /دبابات): تكررت ىي او مثيبلتيا عمى ثبلثين مقطعا ، وىذه المفردات ىي 
، ونرػ من الضرورؼ الكشف عن دالالت  (الموت ، تدور/الحقد/السمب/القتل/الغزو

. استخدام ىذه المفردات وتكرارىا بوصفيا الزمة شعرية
بَّاَبةُ )     فمفردة  ، وردت في المعاجم العربية عمى انيا آلة ُتتَّخذ لمحرب وَىْدم  (الدَّ

كيف تصنعون بالُحصون ؟ قال : قال  (ملسو هيلع هللا ىلص)الُحصون ، وفي حديث عمر ، عن الرسول 
عمى سيارة غميظة : نتَِّخذ دّباباٍت يدُخل فييا الرجال ، وتطمق في الحرب الحديثة : 

:  ، وورد في معجم آخر (46)مصْفحة ، تيجم عمى صفوف العُدّو ، وُترمى منيا القذائفُ 
الة تتخذ في الحصار يدخل المقاتمون في جوفيا ويتقدمون من الحصن مجتمعين بابة الد

بيا فينقبونو أو ييدمونو ، او ىي آلٌة كانت ُتتَّخذ قديًما لمَحْرب وَىْدم الُحُصون ، يختبئ 
ة تجاه الِحْصن فتنُقبو وتيِدُمو   (47). الجنوُد في جوفيا ثمَّ ُتدَفُع بشدَّ
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- آلة ))     إذ نرػ ومن خبلل ما ورد في المعجم العربي ان من اوصاف الدبابة ىي 
ُتتخذ لمحرب وحصار الخصم ، ُترمى منيا القذائف ، يختبىء الجنود - او سيارة غميظة 

في جوفيا ، وظيفتيا ىدم الحصون المنيعة والتقدم بشدة نحو الخصم مجتمعين بيا 
الذؼ يعني المشي  (الدبابة) ، فضبل عن المعنى الحرفي لكممة (48)((فينقبونو أو ييدمونو

بَّة ... َأِدبُّ ِدبًَّة َخِفيًَّة : اليين والخفي من الدبيب ، ورد في لسان العرب  نو لَخِفيُّ الدِّ واِ 
ِبيِب وَدبَّ القوُم ِإلى الَعُدوِّ َدبيبًا ِإذا َمَشْوا عمى ىِيَنِتِيم  ْرِب الذؼ ىو عميو من الدَّ َأؼ الضَّ

 (49).لم ُيْسِرُعوا
نرػ ان الشاعرة استطاعت ان تعطي معنى دقيقا  (الدبابة)     تبعا لما تقدم من معنى 

ليجوم اآلخر واجتياحو من خبلل ىذه اآللة الحربية ؛ فاذا اردنا ان ننظر الى الدبابة من 
لمواجيتو الحضارية معنا  (غميظة)خبلل رؤية اخرػ لقمنا ان اآلخر اتخذ آلة عسكرية 

بالعنف والظمم بعيدا عن أؼ حوار حضارؼ ، مدركا قوة ىذه المواجية ، ولذلك سعى 
العمق )الى االختفاء واالختباء في جوف ترسانتو العسكرية محاوال التوغل الى الحصن 

عن بعد من خبلل الحصار الذؼ طال عمى العراق والذؼ لم يشيد  (الحضارؼ لبلمة
تاريخ البشرية مثيبل لبشاعتو تارة ، وتارة اخرػ من خبلل التقدم بشدة نحو الحصن 

بصيغة  (دبابات)ومحاولة ىدمو ورميو بالقذائف ، السيما وان الشاعرة استخدمت لفع 
.  الجمع إمعانا في الشدة والقوة 

جاء معبرا عن صورة االجتياح البشعة التي  (الدبابة)     ان توظيف الشاعرة لمفردة 
شيدتيا المواجية مع اآلخر ، ليس من خبلل تصوير القوة التي يمتمكيا اآلخر مع 
مواجيتو معنا فحسب ، بل من خبلل القوة التي يتميز بيا الحصن الحضارؼ الذؼ 

فانو من – كما مر – نمتمكو نحن ، ففضبل عن استخدام دبابات بصيغة الجمع 
ال تستخدم في الحروب اال اذا كانت المعركة متكافئة بين  (الدبابة)المعروف ان 
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خصمين او اذا كان الخصم منيعا بحيث ال يستطيع المياجم االنتصار عميو او مواجيتو 
اال من خبلل مواجية مباشرة يكون سبلح الدبابة ىو المتقدم ويكون الجنود مختبئين فيو 
او من ورائو ، ىذا اذا اردنا المعنى الحديث والمعاصر لمفردة الدبابة ، اما المعنى القديم 

فيو ال يبتعد كثيرا عن المعنى السابق ، فالعربة القديمة كانت وظيفتيا ىدم الحصون 
المنيعة ، وكان االقدمون ال يستخدمون ىذه اآللة اال اذا كان الخصم متحصنا بحصن 

قوؼ ومنيع بحيث يصعب مواجيتو او ىزيمتو ، فضبل عن ذلك كمو فان المعنى الحرفي 
وىو المشي البطيء قد اكد ان المواجية تسير ببطئ وان آلة المواجية  (الدبابة)لكممة

الحضارية تسعى لموصول الى ىدفيا في خفية وحذر الدراك الخصم الذؼ يتحصن ىنا 
بعمق تاريخي يجعمو رمزا لقوة معنوية تمتمك اشتراطات التواصل مع الغد ، وىي 

اشتراطات يدرك العدو أبعادىا ، فيو في مواجية غير يسيرة ألنو امام حصن منيع ليس 
 (الدبابة)من السيل مواجيتو واقتحامو ، وبذلك يتحقق المعنى الوظيفي الستخدام مفردة 

في سياق القصيدة وجعمو المرتكز الذؼ تعتمد عميو داللة القصيدة ، السيما وان البلزمة 
، فاذا كانت  (الدبابة)قد اتكأت عمى ىذه المفردة (تدور/...... دبابات الغزو)الشعرية 

 (29)جاءت متصدرة ليذه البلزمة ( الدبابة)مرة ، فان مفردة  (30)البلزمة قد تكررت 
التي ىي األخرػ لم تخرج عن الداللة المقصودة لمعنى  (العربة)مرة مقابل مفردة 

في داللتيا القديمة اال ان المفردة االولى كانت اكثر ايحاء وداللة في السياق  (الدبابة)
.  العام لمقصيدة ، ال سيما ونحن امام مواجية حضارية معاصرة 

وانيا – كما رأينا – قد اتكأت عمى حموالت داللية  (الدبابة)     واذا كانت مفردة
استطاعت ان تعطينا صورة جزئية عن المواجية التي حدثت ، فان الشاعرة سعت الى 

رسم صورة متكاممة لممواجية الحضارية ، محاولة الدخول في عمق ىذا الصراع ، وذلك 
من خبلل فضح المشروع الحضارؼ االستعمارؼ لآلخر عبر شبكة من الصفات التي 

 مقصودا وتوجيا واضحا من  ىدفاً تكشف عن وجيو الحقيقي ، وتظير في الوقت نفسو
قبل اآلخر عمى تيميش االنا وقمعيا ، وىذا ما نجده في الثبلثين الزمة التي تكررت في 

، وىو ما  (الموت/الحقد/السمب/القتل/الغزو)متن القصيدة ، فحضارة اآلخر قائمة عمى 



تحممو دبابات اآلخر من معاٍن تعكس صورة الحضارة المتسمطة المتمركزة حول ذاتيا ، 
والساعية الى الييمنة عمى العالم عبر فرض انموذجيا القائم عمى إلغاء اآلخر وتيميشو 

:  في ابشع صورة 
 
 
 
 
 

 اآلخر 
 
 

السمب        القتل      الغزو       الحقد        الموت 
 
 
 

     ان ىذه الشبكة من النعوت السمبية التي عبرت عنيا الشاعرة وىي تسعى لرسم 
مشيد حضارؼ بشع ، انما تحاول جاىدة أن تكشف عن درجة االكراىات والضغوط 

التاريخية والحضارية والنفسية واالجتماعية التي يتحرك من خبلليا اآلخر الحضارؼ ، 
ناقبل لحضارة ، بقدر ما جاء – ايضا – وال محررا وال – كما ادعى – فيو لم يأِت فاتحا 

محركا ومسّيرا بارث تاريخي حاقد ونية مسبقة في الجرم والقتل والسمب ، ليس السمب 
نما السمب الثقافي والحضارؼ أيضا  .  المادؼ فحسب ، وا 

مرة ، في البلزمة الشعرية مقابل  (20)     إن الشاعرة آثرت استخدام مفردة الغزو
مرتين ، إذ أن  (2)مرات ، والموت (4)مرات ، والحقد (3)مرة واحدة ، والسمب (1)القتل

من المعروف ان الغزو في حقيقتو يحمل الموت والقتل والسمب والحقد والدمار ، إال أنيا 



براز حقيقتو أصرت عمى استخدام المفردات االخرػ التي  معانا في فضح اآلخر وا  وا 
، التي يتحرك اآلخر في  (الحقد/الموت/السمب/القتل)حاولت من خبلليا تصوير آلة 

ظبلل معطياتيا المدمرة ، وقد سعت الشاعرة الى رسم لوحات تشكيمية البراز تمك 
.  المشاىد التي عكست تصويرىا لآلخر المضاد ألؼ فعل حضارؼ 

 ):    فمن ىذه المشاىد صورة الحضارة التي لم ترحم حتى الطفل انيا حضارة القتل 
كتب االطفال 

../ دفاترىم /
تتمفت حيرى 

الجندي األمريكي 
يطمق نارا فوق جبين صبي 

منتفخ الصدر 
 ،  (50)(سقط الطفل ببركة دم

:  بل يصل جرم اآلخر إلى أن يجعل من براءة الطفولة وقودا 
...  يا ويمي )

قمر الحمم 
... صار وسادة 

 ،  (51)(. وعظام األطفال وقود /
وحضارة السمب التي سرقت كل شيء ، فيي مغتصبة أموال الشعوب ، وكانت كنوز 
األرض العربية التي رمزت ليا بالصحراء مرمى نيبيم ، وىم ال يكتفون بسمب ما ىو 
ظاىر ، بل يسعون النتزاع ما ىو مخبوء في الجيوب كذلك ، وذلك تعبير دقيق عن 

: انحطاط القيم الغربية التي مثمتيا الحضارة المادية بييمنة أمريكا ومن حالفيا 
دبابات السمب تدور  )
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تفتش كفُّ االمريكي جيوب الصحراء 
 (52)(تجثو فوق عرين الزيت االسود

 :، وقد وصل انحطاطيا الى اغتيال إنسانية اإلنسان فيي لم تترك شيئا 
... دبابات السمب تدور  ) 

في حجرات المشفى 
 يقتنص األمريكي غطاء الموتى 

 يعدو في الردىات وعبر النار المرضى 
تنيض في مفترق الطرق الميمية 

.. أشباح القتمى 
،  (53)(... نيبت في غبش الفجر مقابرىم 

فغطاء الموتى رمز الحترام كرامة الجسد حامل سر الروح ، وفوق ذلك كمو فيي فضبل 
عن سرقة حياة االنسان وثروات وطنو وا ىانة جسده بعد اغتصابو وقتمو تمتد لماضيو 

: سارقًة حضارتو وعنفوان ماضيو الذؼ يرعبيا 
... الواح متاحف بغدادَد بكف الريي ْ )

 والثور اآلشوري الباسم مرتعب 
.....  غادر مرتبكا وبكى 

 في اركان المتحف والمنعطفات 
كانت قيثاراْت  

 ، (54)(.. سومرَد تعزف لحن الحزن 
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يعتمد تكثيفا بالغ الترميز وىو يشير النكسار بعدين حضاريين يختصران ))إن النص ىنا 
بؤر التراث المشع ماديا ومعنويا ، الثور المجنح بموحيات القوة والعظمة والييمنة 

األسطورية ، ثور برأس بشرؼ متوج وأجنحة نسر عبلمة لمشموخ واألنفة معًا ، وقيثارات 
سومر تعزف لحن الحزن باغتصاب أرضيا بعد أن عزفت لحن الفن والمعارف 

 : ، إن حضارة السمب لم تنيب فحسب وانما زرعت ثقافة السمب والنيب (55)((طويبل
دبابات السمب تدور  )
بغداد تنام عمى عطب الورد /
واسالب الياقوت /
 (56) . (مرجان مآذنيا في ايدي السالبة /

غايتيا نشر الموت – ببل شك –      ان حضارة تدعي الحرية ىذا شأنيا سيكون 
: والخراب والحزن في كل شيء 

ىدير الدبابات )
يزرع في قمب األرض 

 ، (57)(دموعا أخرى 
:  إن دموعا أخرى تخفي مسكوتا عنو بالغ الخطورة 

شواطئ دجمة غبراء  )
انفض السماْر 

.. عنيا 
 السمك المّيُت يعمو ضفتيا 

ر صفو الماء  ... الطحمب كدَّ
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 تبكي دجمة في قمب الميِل 
زفير الثعبان يريق النارَد  

،   (58)(عمى أعمدِة الكوْن 
يتكئ الزيتون عمى ورد الشيِي   )

 ، (59)(.. ويبكي 
.. ومعابر بغداْد  ) 

تبكي األنيار 
األسماك  
الشرفاْت 

 ، (60)(تبكي 
... ورذاذ الموْت  ) 

ينثاُل عمى قمم الصخِر 
.. وفي الودياْن /

شمٌع يذبل خمف ستائر بغداْد 
 ،  (61)(نسمات الحزن عمى أشجار الميمون 

 (62)(وتدلى من ثقب الشمس حصاٌن مّيْت  )
  (63).(تبكي األرض من الحمى)،

     إننا ازاء صور فنية انتقتيا الشاعرة وألقت فييا روحا شعرية اضفت عمييا طابعا من 
الخيال ، اذ انيا سعت الى انسنة الجمادات واالشياء واستخدام التشخيص والتجسيم ، 
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وىذا االمر من شأنو ان يعمي من قيمة النص الشعرؼ مثمما يعطي لمقضية التي تسعى 
الشاعرة الى اثباتيا اىمية وتأكيدا ، فالشاعرة بشرػ البستاني سعت الى اغناء تجربتيا 
الشعرية عبر اضفاء طابع رؤيوؼ خاص يعكس تجربتيا التي تعيشيا ، ويعبر عن 
احساسيا الداخمي الذؼ يمور في تموج طافح بالحيوية الممزوجة باأللم واألمل ، 

.  بالماضي المثقل بحموالتو الحضارية ، والحاضر المنكسر الكئيب ، والمستقبل القادم 
– وىي تسعى لفضح المشروع االستعمارؼ األمريكي - ان الشاعرة بشرػ البستاني 

– من ضمن ما اتكأت عميو  - (اندلسيات لجروح العراق)حاولت ان تتكئ في قصيدتيا 
عمى مرتكز داللي ثرؼ أعطى القصيدة قيمتيا الشعرية مثمما أعطى لقيمتيا المضمونية 
رصيدا ثرا من اإلبداع والحيوية والحركة ، إذ انيا حاولت ان تبني لغتيا الشعرية عمى 
مساحة واسعة من الخروقات المغوية واالنحرافات الداللية مما اعطاىا تميزا متفردا في 
التعبير عن المحظة التي تعيشيا ، والتي ىي بالضرورة لحظة االنكسار التي تقابل 

لحظات القوة التي تميزت بيا الذات والتي تمثمت في المحظات الحضارية المتألقة ، فقد 
دفعت تمك المحظاُت الشاعرَة الى رسميا عبر لوحات شعرية مكثفة أعطت لتجربتيا التي 

تعانييا قوة معنوية ، واذا كانت شعرية النص ال تتولد من الموضوع او القصيدة التي 
فييا القول بل تكمن في شكل القول وطريقتو ، فان الشاعرة بشرػ البستاني حاولت ان 
ُتعمي من شأن تجربتيا ومضمون قصيدتيا من خبلل شبكة العبلقات المجازية والرمزية 
المعقدة واالنزياحات التي جعمت من القصيدة تؤدؼ وظائفيا الجمالية في التعبير عن 

تمك التجربة عبر االنحرافات والخروقات المغوية التي تمتعت بيا القصيدة ، والتي تجمت 
ضفاء  في صورىا التجريدية ، والصور التي سعت من خبلليا الى أنسنة الجمادات وا 

.  الروح عمييا 
ولعل اىم سمة لغوية في الشعر العربي المعاصر تمك القدرة عمى انسنة االشياء 

والجمادات ومظاىر الطبيعة والحمول منيا من خبلل االقنعة والتقمص والتناسخ ، 
ومنحيا الحياة حتى غدت األشياء كميا ترفل بحوارية انسانية فاعمية ، وكأن الشعر يرد 
رده الحاسم عمى عمميات ابادة الحياة في المنطقة العربية كميا من المحيط حتى الخميج 



باضفاء الحياة عمى كل شيء حد االعجاز الخارق او االسطرة ، وىكذا يستبدل الشعر 
رموز الرواد واساطيرىم ومعادليم الموضوعي واحبلميم اليوتيوبية بمغة جديدة ، لغة 
تكتفي بذاتيا ليس لكونيا نظاما إشاريا فحسب ، وانما بوصفيا مجموعة من االنساق 
المعرفية المترابطة داخميا بقوانينيا الجديدة القادرة عمى االنسنة والتموين وبعث حياة 

  (64). جديدة في زمن جديد ىي حياة الشعر وزمنو 
     ان المشاىد الصورية والنعوت التي صورت من خبلليا اآلخر ، انما ىي اضافة 

، وما عبرت عنو في متن الفقرات الشعرية ،  (الدبابات)من قبل الشاعرة الى آلة الخصم
والشاعرة في كل ذلك انما سعت الى فضح المشروع االستعمارؼ الميين ، وحاولت 

تفكيك االنموذج الواىم الذؼ يتزعمو اآلخر وتعرية وجيو المتسمط ، في صورة ابرزت 
فكرة الصراع الحضارؼ ، او التحدؼ ))انتفاء المرتكزات االساسية لمحوار الحضارؼ ، فـ

الحضارؼ ، او ما يسمى صراع البقاء لبلقوػ ، او الصراع الطبقي ، ىي االساس الذؼ 
– تقوم عميو الحضارة الغربية ، بمذاىبيا المتعددة ، وطبقاتيا المتنوعة ، والصراع يعني 

لذلك فان اية حضارة ، او ،محاولة الغاء اآلخر بشتى االساليب والوسائل – فيما يعني 
ثقافة ، تفتقد النزوع اإلنسانيالحر ، وتقوم عمى العرق ، او الجنس ، او المون ، او 

الطبقة ، ىي حضارة تمييز وتعال بطبيعتيا ، االمر الذؼ يقودىا الى االعتقاد بان البقاء 
مرىون بالغاء اآلخر ، لذلك تصبح الطبيعة العدوانية من اخص خصائصيا ، وان لم 

انيا في االصل تقوم عمى الفكرة العدوانية ، النيا تنظر الى اآلخر نظرة دونية ، : نقل 
وتحاول ان تصرعو ، وتتغمب عميو ، وىذا يستدعي استعماره ، واسترقاقو ، واستنفاد 

 فالحرب في أساسيا قائمة عمى اإلكراه ، إكراه اآلخر عمى (65)((طاقاتو ، ليبقى صريعا
قبول ارادة العدو بالقوة ، وتبعا لما سبق فان اآلخر غير مستعد الؼ حوار حضارؼ ، 

ال يمكن ان يدخل في حوار  (الموت/الحقد/السمب/القتل/الغزو)حيث ان طرفًا ادواتو 

                                           

 .  30:شعرية العنونة  (64)

احمد القديدؼ ، سمسمة كتاب االمة الصادر عن وزارة االوقاف والشؤون . االسبلم وحوار الحضارات ، د (65)
 .  32-31 : 1995 ، 1: االسبلمية ، قطر ، ط 



متكافئ مع غيره ، فحضارة ىذا شأنيا ال يمكن ان يكون عندىا ادنى احترام لقيمة اؼ 
.  انسان يكون خارج منظومتيا المركزية 

     ان الشاعرة وىي تحاول ان ترسم لنا صورة لبشاعة ىذه الحضارة فانيا تسعى الى 
، اذ تشكل  (تدور)ابراز كل ما يعزز ىذا المشيد المأساوؼ ، عبر حركة الفعل الشعرؼ 

الشاعرة من الفعل المضارع منظومة من المعاني المتعددة التي تضفي نشاطا حركيا 
مكثفا لصورة البلزمة الشعرية ، فالشاعرة وىي تصور لحظة تاريخية حاضرة ، فانيا 

تستحضر ماضيا أليما عبر سمسمة من االنتكاسات التي تعرضت ليا االمة في تاريخيا 
يضعنا امام صفحة من احتبلل بغداد عمى يد التتار ، وبدوران  (تدور)الطويل ، فالفعل 

:  عجمة التاريخ التي ال تيدأ عادت ىذه الحروب مرة أخرػ 
ثانية يوغل ىوالكو في قمصان المدن التعبى  )

ثانية يقطع ىوالكو 
... شريان الحبر األسود 

... ىوالكو يترصدني 
يقطع رأسي ، 

.... يودعو في صندوق مقفل 
يرميو في البحِر 

يدور البحُر 
 (66) . ( ...المعبُة ترتدُّ عمى نحر البارجة األمريكية 

     إن ىوالكو من خبلل األفعال التي نسبت اليو يصير يد االمريكي الشرير ، بينما 
تتكثف إرادة شعب كامل ومبليين أمة غفيرة لتصير ذاتا تمثل المجموع ىي الذات 

الشاعرة ، ان ىمجية التتار التي قتمت وعبثت ودمرت وحاولت قطع شريان الحضارة 
، لم تنتو بانتياء احتبلل التتار لبغداد ، ذلك  (شريان الحبر االسود)االنسانية في بغداد

 لقرون كثيرة عمى االمة ، تحمل حقدا متوارثا ، فمرة ترفع تدوران عجمة التاريخ بقيت 
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االستخراب ، ومرة تأتي لتعمن راية التحرير / راية الحروب الصميبية ، ومرة االستعمار
ونشر التقدم واالستقرار ، المعبة نفسيا ولكنيا باسموب جديد وبنوايا متعددة ، واىداف 

:  اكثر دمارا ، وبخاصة حينما يرتبط ىذا الغزو الجديد بالخيانة العربية 
 
... بغدادُ  )

... الموعاُت 
... العبراُت 

... الطعناْت 
... ظيرك ينزُف 

مفتاحِك ثانية في جيب األمريكيِّ 
بو الدْم /  (67)  .( ...يخضِّ
 

     اننا ازاء ىجوم استعمارؼ مبني عمى اسس تاريخية وليس وليد المحظة الحاضرة او 
دبابات )يعزز ىذا المعنى  (الحقد)وليد مصالح آنية ، ولذلك فان استخدام الشاعرة مفردة

، فالمقاصد التي حركت المعتدين قديما ىي نفسيا المقاصد التي حركت  (الحقد تدور
.  االستعمار االمريكي عمى احتبلل العراق 

مثمما يؤكد تاريخية الصراع الذؼ تمر بو الحضارة  (تدور)     ان الفعل المضارع 
العربية ، فانو وفي الوقت نفسو يضعنا أمام معنى االستمرارية الذؼ يتصف بو ىذا 

الفعل ، مثمما يضعنا ايضا ازاء معنى المستقبل ، بمعنى ان الحدث بدأ وال يزال 
وسيستمر ايضا ، وان احتبلل العراق ليس اال المرحمة االولى من مسمسل االستعمار 

 عمى اآلخرين ، فالعراق ليس اال جزءا من كيان كبير اسمو الدوائرالجديد ، وستدور 
. الوطن العربي ، وىذا ما أكدتو األحداث الجارية في المنطقة العربية 
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     وتحاول الشاعرة ان تقدم لنا مشيدا رائعا وصورة متميزة ، تعبر من خبلليا عن 
الحضارة ، وىو يواجو العدوان / رؤية فريدة لمحظة التاريخية التي يمر بيا العراق

، اذ تسعى   (حضارة اآلخر)الحضارؼ 
 

 (جرنيكا)الشاعرة الى رسم لوحة من خبلل استعارتيا وتوظيفيا لموحة بيكاسو المسماة بـ
  :

                                           

 لوحة (الجرنيكا Guernica )  من اشير اعمال بيكاسو ، وقصة ىذه الموحة ىي ان في اليوم السادس والعشرين من
 قامت طائرات ىتمر الحربية التي كانت في خدمة الجنرال فرانكو وحزب الكتائب أثناء 1937عام  (نيسان)شير إبريل 

الصغيرة التي تقع في إقميم الباسك األسباني والتي خمت  (جورنيكا)الحرب األىمية األسبانية ، بقصف المدينة الوادعة 
. من الرجال ألنيم كانوا جميعا في الجبية ، ولم يبق فييا إال النساء واألطفال والشيوخ وبعض المدافعين عن المدينة

وقد استمر ىذا القصف الوحشي لمدة ثبلث ساعات ونصف بحيث سويت المدينة باألرض ، وقد كان الغرض 
األساسي من ىذا القصف ىو اختبار اآلثار التدميرية الناتجة عن نوع جديد من القنابل الحارقة شديدة االنفجار عمى 

 متر ، وقد 7،8 / 3،5وىي لوحة جدارية كبيرة  (الجرنيكا)السكان المدنيين ، عمى اثر ذلك قام بيكاسو برسم لوحتو 
جعل بيكاسو من ىذه الموحة العظيمة شاىًدا متوقًدا ينضح باأللم ضد القوة العدوانية البربرية في أؼ مكان؛ ولذا فإن 
ىذه الموحة تحمل تحذيًرا لمجنس البشرؼ كمو ضد االندفاعات المجنونة التي أطمقت قوػ الظبلم لتعيث في األرض 

فساًدا ، وقد َعـّدىـا النقاد أىم وثيقة تدين العدوان عمى مر التاريخ ، وقد ألزم فييا بيكاسو نفَسـُو بالمونين األبيض 
واألسود مع درجات متفاوتة من المون الرمادؼ ، إشارة إلى سوداوية الحرب وبشاعتيا ، و لكن في مقابل ذلك أصر 
بيكاسو عمى أن تكون أؼ لمسة في الموحة رمزا عمى المأساة التي يعانييا أناس باَغـَتيم شبح القتل ، كما نبلحع أنو 
ال أثر لممعتدين بحيث تم االكتفاء بتصوير الضحايا واألبرياء واألطفال ضحايا أؼ عدوان يمارس ميما كانت جنسية 

. المعتدؼ وميما كانت دوافعو 
     وقد استعمل بيكاسو فييا بعض الرموز التي تدل عمى الحرب كالسكين والحصان والثور ، وربما الثور جاء ىنا 
رمزًا لميمجية والعنف الممارس في الحروب ، اما الحصان فيرمز ألسبانيا الجريحة التي تتألم وتصرخ من آثار ىجوم 
النازؼ ، والرأس التي تصيح و الذراع التي تحمل المصباح يشيران إلى الضمير البشرؼ الذؼ يمقي ضوءا عمى ىذه 

منيم من .. المأساة و يموميا ، وفييا نرػ مشيد ذعر وألم وبمبمة يحيط ببعض البشر أثناء حدوث اعتداء عمييم 
يصرخ ومنيم من يبكي ومنيم من يستغيث أو من يحاول اليرب ، ومنيم من ألقي أرضًا صريع ىذا الحدث الدموؼ ، 

.  فضبل عن إمرأة تصرخ وىي تحمل طفبًل 
رمزًا عالميًا مضادًا لمحرب وىمجيتيا ومآسييا ، ورمزًا احتجاجيًا عمى حقوق " جرنيكا"     وقد أصبحت اليوم لوحة 

اإلنسان الضائعة في كل الحروب ، ومن الجدير بالذكر ان ىذه الموحة قد تم توظيفيا من قبل المناىضين لحرب 
االبداع في الفن ، قاسم حسين صالح ، دار الرشيد لمنشر ، منشورات وزارة : ينظر . م 2003أمريكا عمى العراق عام 



...  بيكاسو يرسم جرنيكا أخرى 
يرسم بغداد طريحة أقدام الغوغاْء  

والحريةَد عود  
..  يعزفو القزم الموؤد 

...  ألواُح متاحف بغداد بكف الريي 
والثور اآلشوري الباسم مرتعٌب  

غادر مرتبكا  
..... وبكى 

في أركان المتحف والمنعطفاْت  
كانت قيثاراْت  

 (68).. سومرَد تعزف لحن الحزْن 
في قصيدتيا وىي تصور  (الجرنيكا)     إن الشاعرة بقدر ما تنجح في توظيف لوحة 

مشاىد الدمار الذؼ حل بالعراق وعاصمتو بغداد ، فيي في الوقت نفسو تبتكر جرنيكا 
جديدة ، تكون صاحبتيا الذات الشاعرة نفسيا ، فبين لوحة بيكاسو ولوحة بشرػ 

البستاني عبلقة تقابل وتشابو لعل أبرزىا ان بيكاسو االسباني رسم لوحتو تعبيرا عن 
 ، أما الجرنيكا الجديدة التي االندلسالدمار الذؼ حل بوطنو اسبانيا التي ىي ببلد 

 ، وفي ذلك التفاتة متميزة من الشاعرة جعمت لمعراقرسمتيا الشاعرة العراقية فيي 
األندلس متآصرة ومشتبكة في آالميا ومعاناتيا مع العراق ، من خبلل عنوان قصيدتيا 

، فضبل عن ذلك فقد استطاعت الشاعرة ان تجعل من آالم  (أندلسيات لجروح العراق)
اسبانيا والعراق من خبلل الجرنيكا متقاربة شكبل ومفترقة في بعض مضمونيا ، فاذا 

                                                                                                                              

لوحة الجرنيكا لبيكاسو ، مقال منشور عمى شبكة :  ، وينظر ايضا 85 : 1981الثقافة واالعبلم العراقية ، بغداد ، 
: لفه يىبع مه األلم والحزن ا .. بين األدب والفن والنفس:  ، وينظر :www.islamonline.net//http: االنترنت 

حياتىا الىفسية : المرحلة الزرقاء عىد بيكاسو الدكتور حسان المالح، مقال مىشور على شبكة االوتروت ، موقع 

:www.hayatnafs.com//http: 
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كانت مدينة جرنيكا االسبانية قد ُدمرت بفعل اليمجية النازية ، وذىب ضحيتيا الكثير 
من األبرياء ، فان جرنيكا بغداد كانت االبشع واالكثر ىمجية واالعتى من نازية ألمانيا ، 
فاليجمة الجديدة لم تكن ضد اإلنسانية فحسب بل كانت ىجمة حضارية ، لم يسمم منيا 

والثور اآلشورؼ الباسم يغادر وىو مرتبك / شيء ، فالواح متاحف بغداد بكف الريح 
اما قيثارات سومر فيي تعزف لحن الحزن ، اننا امام حضارة تنيد وتحتضر / يبكي 

بفعل ىمجية العدوان الذؼ توجو الى عمق ىذه الحضارة ليجتث جذورىا ويقطع اوردتيا 
ويحوليا من ثم الى غوغائية تتحول فييا معاني الحرية الى اوتار مزيفة يعزفيا من 

والحرية عود )حارب الحرية وكان عدوا ليا ، فالمفارقة التي صنعتيا الشاعرة في قوليا 
، ىي اشارة الى المحتل الذؼ جاء ينادؼ بالحرية وىو عنيا بعيد  (يعزفو القزم الموؤد

كل البعد ، فالحرية والديمقراطية لم تعرف في امريكا بقدر ما عرفت في موطن 
الحضارات الراسخة الجذور عبر العصور وفي طميعة ىذه الحضارات الشرقية العراق ، 

فالعود وىو آلة موسيقية عربية تقصدتيا الشاعرة ألنيا الحرية المتحضرة بالفن ، والتي ال 
.  يعرف العدو العزف عمييا 

     ان توظيف الشاعرة لموحة الجرنيكا بمرجعيتيا التاريخية والمحظة التي كتبت فييا 
انما ىو تنبؤ من الشاعرة الى ما ستؤول اليو األمور بعد الحرب في العراق ، فبيكاسو 
الذؼ رسم لوحتو انما رسميا وببلده اسبانيا كانت غارقة في الحروب األىمية التي راح 

ىي اشارة واضحة لممسار الذؼ  (الغوغاء)ضحيتيا الكثير من االبرياء ، وربما لفظة 
.  ستؤول اليو احوال الببلد بعد االحتبلل 

     وتسعى الشاعرة الى إعطاء تصورىا ليذه المحظة من الزمن وما يحدث من احتبلل 
لبمدىا وما سيحدث بعده ، اذ تحاول ان تحمل ىذه األحداث من وجية نظر سياسية عبر 

:  التحميل والتأويل والتنبؤ وكأنيا تقرأ اآلخر قراءة فكرية سياسية 
دبابات الغزو تدور  

في مائدة قربي االمريكيُة كانت  
تفتي تحت الشمس ضفائرىا  



ِل الشعْر   وتشكِّل من ُخصَد
اروقًة  
دواًل  

وخرائط اخرى  
ومجندٌة عاشرٌة  

كانت تتأمل في وىج الشمس مغازليا  
واألفْق  

...  ثعباٌن يتموى في ظير معتمْ 
والشمُس العربيُة سوداْء  

كانت عبر نوافذ بيتي  
 (69)... تبكي في عز الصيْف 

 
     ان نص الشاعرة السابق يظير وعيا ناضجا في قراءة الواقع الفكرؼ والسياسي في 
ىذه المحظة الراىنة من تاريخنا وما يمييا ، إنو الفن المستشرف الحادس الكاشف ،  اذ 

يسعى الى ان تصور حضارة اآلخر من خبلل رمز المرأة الذؼ يومئ الى حضارة أمريكا 
ِل الشعر أروقة دواًل ) االمريكية كانت تفتي تحت الشمس ضفائرىا وتشكل من ُخصَد

، اذ ان ما تسعى امريكا اليو عبر توجياتيا المتعددة من احتبلل عسكرؼ  (وخرائط اخرى 
خضاعو لمبدأ " االحادية" وغزو ثقافي فكرؼ انما تحاول جاىدة لمسيطرة عمى العالم وا 

، بل تسعى الى " الندية"التي تتفرد بالييمنة عمى العالم كمو وال تقبل حوارا عمى اساس 
اعادة تشكيل العالم بالصراع عمى وفق االنموذج االميركي الذؼ يعكس ممارسات القطب 

لغائو  االوحد بيويتو ومرجعيتو ، محاولة فرض إستراتيجية تقوم عمى محو اآلخر وا 
ومحاربة مقوماتو الحضارية وطمس ىويتو ليستحيل العالم الى دائرة مغمقة يتم من 
خبلليا احتواء عقل اإلنسان ومصادرة ارادتو وتفكيك بنيتو الثقافية وأنظمتو الفكرية 
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لصالح حضارة واحدة ىي حضارة االقوػ بتجمياتيا المتعددة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا 
" اينشتاين"واعبلميا ولغويا، وكأن امريكا بحضارتيا وطروحاتيا تمك قد آمنت بمقولة لـ

 .  (70)((العالم اما كل واحد واما ال شيء))
واالفْق )نجد الشاعرة ترسم لنا صورتين االولى  (امريكا)     وفي مقابل حضارة اآلخر 

اشارة من الشاعرة الى الصييونية التي ُيرمز ليا بالثعبان  (ثعبان يتموى في ظير معتم/ 
ودورىا في الصراع الحضارؼ ، عبلمة عمى تحكم الصييونية مع امريكا بمصائر 
البشرية ، اما الصورة الثانية فيي موقف االمة العربية ازاء كل ما يحصل ، اذ ان 
الشاعرة تنظر الى ذلك الموقف من منظور سمبي بفعل ما قدمو العرب عبر كل 

التحديات التي واجيتيم من مواقف محزنة يييمن عمييا الوىن والسمبية وتسمط الحكام 
وغياب االرادة الحرة والسيما من خبلل مواقفيم من مواجع العراق وحصاره وتكالب 

 (تبكي في عز الصيف/ كانت عبر نوافذ بيتي/ والشمُس العربيُة سوداْء )االعداء عميو 
، فعمى الرغم من ان الشمس العربية التي اشرقت عمى الغرب في لحظات تاريخية 

مجيدة وىي بيضاء ناصعة حاممة معيا النور الذؼ اضاء في يوم ما سماء الغرب المعتم 
، نرػ الشمس العربية اليوم وىي في حالة كئيبة سوداء تبكي ، وىذه الحالة من تصوير 

االنا )الذات العربية من قبل الشاعرة تجعمنا ننتقل الى المحور الثاني من بحثنا وىو 
  .(الحضارية ومواجية اآلخر

 
 

 
 

 : األنب الحضبريت ومىاجهت اآلخر / ثبلثًب 
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تتحرك الذات الشعرية في القصيدة في صورة تجعميا تعبيرا عن االنا الحضارية ليس 
تقف عمى مسافة من اآلخر ،   (انا)المغموب عمى امرىا ، بل نراىا  (انا)بوصفيا 

بوصف ىذا اآلخر ندًا تستطيع مطاولتو ، وىذا الموقف الحضارؼ لمذات الشعرية تجعمنا 
ننظر الييا عمى انيا ذات غير مستسممة لمواقع الذؼ تتحدث ىي عن مأساتو ، فعمى 

الرغم من المحظة المنكسرة التي تمر بيا الذات وىي تواجو حربا شرسة غير متكافئة من 
الناحية المادية ، اال ان الروح المعنوية التي تتحمى بيا تجعميا ذاتًا صامدة متحدية 

ومتسمحة بكل ما تمتمك من ارث حضارؼ ساعية الى ان تتخطى كل المعوقات التي 
.  تواجييا 

 (اندلسيات لجروح العراق)ان الشاعرة في مجموعتيا :      وكما قمنا في مقدمة بحثنا 
تبدو رومانسية لموىمة االولى ، اال انيا كانت تحاكي آالميا وجراحيا التي تماىت مع 

جروح العراق ، لتصنع الشاعرة من ىذا التماىي معادلة شعرية المتكمم فييا الذات 
والمضمون ىو العراق ، فذات الشاعرة ليست ذاتا منفصمة عن محور القصيدة وال ىي 

 (انا)ذات رومانسية تتحدث عن واقعيا الخاص ، بل ىي ذات متداخمة ومتغمغمة في الـ
.  الحضارية لشعبيا وأمتيا وماضييا الذؼ تعبر عنو من خبلل تمظيرات عدة 

عمى الفعل المضارع بصورة مكثفة ،  (االنا)     وقد اتكأت الشاعرة في التعبير عن 
:  وىذا ما يظير منذ بداية قصيدتيا 

 
 االسمحة العزالء عن السرِّ       تسائمني

 عن نبض الفجر وأسأليا
 عند خزائن بغداد وآشور واجثو
 قمبي من وجع التفاح  امسك

      عناقيد النخل عمى االعواد  
 يعاودنيالكابوس 

في قاع الجب          اشيق 



 عن سيارة اىمي وابحث
 ينامان غصنين اسأل

..      عمى صدرؼ 
عن سر الجبل الصامت في قمب الصحراء  

ارقى درجات الوجد 
      مغمضة العينين  

 (71)....  برَق البمور وامسك
 

     يييمنالفعل المضارع عمى ىذا المقطع ىيمنة الواقع الُمدان ، إذ تبدأ الذات الشاعرة 
قصيدتيا من خبلل منظومة فعمية متجمية في الحاضر المستمر المتتابع عبر سمسمة من 
الصور الشعرية المكثفة التي تعبر عن قدرة متميزة في رسم المشيد المكثف الذؼ تريد 

أن تصل إليو الشاعرة وىي تصور واقعيا بوصفيا ذاتا غير منفصمة عن واقع 
الحضارة ، اذ تعتمد عمى حركة الفعل المضارع في بناء حدثيا الشعرؼ /العراق

، السيما وان  (اشيق/ينامان/اسأل/ابحث/امسك/يعاودني/امسك/اجثو/أسألو/تسائمني)
يعد مركز الزمن المغوؼ فيذا الزمن لو مركز مولد محورؼ معا في ))الفعل المضارع 

حاضر استعمال الكبلم وكل مرة يستعمل فييا المتكمم الشكل النحوؼ لمحاضر أو الذؼ 
يقارنو بموضوع الحدث كمعاصر الستعمال الحديث الذؼ يبنيو وىذا الحاضر يجدد 

ابتكاره كمما تكمم اإلنسان ألنو حرفيا لحظة جديدة غير معيشة بعد وىذا ما يجعل النص 
يختزن طاقتو وتجربتو القابمة لمتجدد مع كل قراءة، وبنية الزمان في النص وىي 
المحصورة في الحاضر تعطينا إمكانية ميمة إلدراك العالم المقدم لنا من طرف 

فاقتصار المقطع ىنا عمى المضارع التام حصرا دون االستعانة  (72)( . (الشاعر
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االنيماك التام بمحظة الحدث الفتا ألىمية ))بالماضي وال األمر وال الفعل الناقص يؤكد 
.    ، كما ترػ الشاعرة (73)((الوقائع السوداء التي تجرؼ فيو

      إذ من خبلل ىذه األفعال المضارعة تسعى الذات الشاعرة الى رسم مشيد من 
الواقع المؤلم الذؼ تمر بو ىذه الذات ، فيي تستحضر قدرات االنا الحضارية التي 

االسمحة )تمتمكيا األمة اال انيا غير مفعمة في رد غزو اآلخر ، وليذا نراىا تستنطق 
عن السر ، تمك األسمحة التي بقيت صامتة ال تنطق ساكنة ال تتحرك ، وىي  (العزالء

االمل البارق الذؼ يكشف عن طريق الخبلص  (نبض الفجر)تسأل تمك االسمحة عن 
من حدة االزمة التي تمر بيا الذات ، فاالمة تمتمك من القدرات ما تستطيع ان تصد بو 

اعداءىا عن النيل منيا اال ان الواقع المرير المشتبك بسمبياتو والذؼ تعيش خذالنو 
جعميا بعيدة كل البعد عن تمك القدرات بل ىي بعمم او بدون عمم منيا تمنح تمك القدرات 

لمعدو أسمحة مضافة ألسمحة عدوانو عمييا ناسية ىذه الحقيقة ومستيينة بيا ، ولذلك 
: نرػ الشاعرة تحاول ان تستعرض بعضا من ىذه القدرات 

 خزائن بغداد ووشورَد ) 
 عناقيد النخْل 

اسأل غصنين ينامان عمى صدري  
 عن سر الجبل الصامت في قمب الصحراِء  

 . ( وامسك برقَد البمور
 

 ان الذات الشاعرة تسعى الى ان تستحضر قدرات العراق المعنوية والمادية ، فيو 
وىو كذلك موطن  (خزائن بغداد وآشور)موطن الحضارات االولى في العالم

، اال  (الصحراء وما فييا من كنوز النفط والمعادن / دجمة والفرات / النخيل )الخيرات
، والبمور  (وامسك برق البمور)انيا تختم مقطعيا بافضل ما تمتمك ىذه االمة وىذا البمد 

كناية عن صبلبة إنسان ىذا الوطن المستباح ،  (الرجل الضخم الشجاع)في احد معانيو 
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اال ان السر ىو في الخيانة العظمى ليذه االمة وليس فيما تممك تمك االمة التي تركت 
وابحث عن / اشيق في قاع الجب )بمدا عظيما لبلعداء وباعتو بابخس االثمان ، 

تمك القصة التي تعبر ( عميو السبلم)، فالشاعرة توظف قصة النبي يوسف  (سيارة اىمي
عن خيانة اإلخوة ألخييم النبي صاحب الرسالة في إشارة خفية لشمولية المؤامرة من 
جية وكونيا مكشوفة من جية أخرػ ، فضبل عن يقين خفي بانتصار الرسول حامل 

.  الرسالة ولو بعد حين  
     والشاعرة في متن قصيدتيا تسعى الى اغناء ىذا المشيد الحزين من الخيانة 

والخنوع والضعف الروحي من خبلل مشاىد عدة ، فمرة تستعير صورة من الحديث 
غثاء )النبوؼ الشريف الذؼ وصف فيو االمة في حال ضعفيا الذؼ سيكون فيما بعد بانو 

 :  (كغثاء السيل
...  دبابات الغزو تدور 

:        فوق الدبابة قبر رسول هللا يصيي 
          غثاء السيل ،  

 (74)..               الميل 
إشارة الى خواء المقاومة الحضارية المطموبة  (الطمقات الخمب)ومرة من خبلل صورة 

:  من األمة وىي حاوية كل الماديات القادرة عمى المجابية 
غبار الطمقات الخمب يوجع قمب األرض  

يتكئ الزيتون عمى ورد الشيي  
 (75).. ويبكي 

فاستباحة شرف  (الطمقات الخمب)وتسعى الشاعرة الى رسم صورة أكثر بشاعة من 
النببلء بفتياتيم دفعيم الغتيالين حرصا عميين من االغتصاب ، فيل كانت الشاعرة 

: تستشرف ما سيجرؼ في سجون العراق من ظمم وانتياكات 
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  15-14: المصدر نفسو  (75)



اآلباء  
يخفون الطمقات بصدر العذراواِت  

ضفائرىن عمى الرمِل  
يخضبيا الدْم  

 (76)وجع في اعينين عراقيٌّ 
 ..................................

دبابات الغزو تدور  
فوق الدبابة زنار مقطوع 

عطر صحراويٌّ يتدحرج في المنعطفات  
 (77)تالحقو العربات 

 ...............................
..  منكفئ مثل حصان ميجور 

...  جرحي 
تمفحو الشمس العربيُة  

 (78)... ينخره الدوْد 
الشاعرة ىنا صورا عدة لمتعبير عن ذاتو التي ىي  (انا)     وقد اتخذ ضمير المتكممة  

اإلنسانية المجروحة ، ومن ىذه الصور / الحضارة / األمة / بالضرورة ذات العراق
الدالة عمى الحب والسالم، وصورة  (األنا)  ، صورةالحضارية المحاِورة (االنا)صورة 

والمنكسرة ..  ، وصورة الحضارة القوية بجذورىا الحمم ، المستقبموالتفاؤل..األمل  (انا)
:  اليوم  
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 االنا
 
 

االمل      (االنا)                         الحب        السالم      الحوار    حضارة 
 
 
 

فقد اعتمدت الشاعرة في التعبير عنيا أفعاال مضارعة دالة  (المحاورة)أما صورة األنا 
، وفي  (أعطييا/ تعطيني.. استدرجو /يستدرجني.. اسأليا/تسائمني): عمى المحاورة 

ىذا داللة عمى معان عدة لعل اىميا ان الذات المتكممة داخمة في صراع مع اآلخر في 
مواجية محتدمة ومتكافئة ، فيي تقاوم المحتل مقاومة الند لمند ، اما المعنى الثاني فمما 
ال يخفى عمى احد ان األفعال السابقة فييا داللة عمى المفاعمة التي تدل عمى المشاركة 

والمحاورة ، وىو إشارة إلى ان الذات ال تواجو اآلخر اال من خبلل الحوار الحضارؼ 
حضارة رحمة ، .. حضارة إنسانية  (األنا)بدال من الصراع العسكرؼ والثقافي ، فحضارة 

ىي .. وحب ، وىداية ، واحتساب ، واعتراف باآلخر ، وليست حضارة حقد وصراع 
حضارة اإلنسان ، التي تدعو الى الحوار عمى كممة سواء ، وتعتمد الدعوة بالحكمة 

والموعظة الحسنة ، وتتنكر لئلكراه في الدين ، وتبتغي إلحاق الرحمة بالعالمين ، الن 
والقوة في اإلسبلم إنما تشرع حتى .. الناس ، كل الناس ، ىم محل الخطاب السماوؼ 
 (79) .ُتحمى حرية االختيار وتحقيق إنسانية اإلنسان 

الدالة  (االنا)      ومن الصور األخرػ التي اعتمدتيا الشاعرة في إبراز حضارتيا صورة
 اذ حاولت ان ترسم لنا مشيدا رائعا تظير من خبللو الحب الذؼ عمى الحب والسالم ،

:  يكتنف حضارتنا بينما اآلخر يطوق ىذا الحب ويخنقو ، بل يصمبو ويعدمو 
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قميص حبيبي في أعمى الدبابة  
ق المتصّبب من كتفيِو   أعدو خمف عبير العَدرَد

وراء عناقيد الرطب المصموب عمى عينيو  
حبيبي يركض خمف رواق اخضرَد  

خمف شتاء صيوتو الحبُّ  
وصبوتو الطير الواكن في العّشِ  
حبيبي يحمل وسط عويل الريي  

أوراد األرض  
 (80)... وحكمة ربان مجروح 

 ..........................
فوق الدبابة منديٌل لحبيبين التقيا  

وسط عباب القصِف  
وتحت النيراْن  

..  ضّميني قال ليا 
فانيمر البجع األبيُض من عينييا  

وتوارى الغيْم  
في اعمى الدبابة زىرة فلٍّّ  

من بستاني  
من قطع الزىرةَد  

؟  .. من أعطاىا الجنديَّ األمريكْي 
قالت عن بعد وىي تفوْح  

من باب الشمس سأطمع ثانية العوْد  
نحو ترابٍّ ينيض من أرديِة الحمى  
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 (81)... ويممُّ شظايا الروح 
     ان الشاعرة من خبلل تعبيرىا عن الحب إنما تسعى إلعطاء الحب معنى االستقرار 

والخصب والطمأنينة والتصميم عمى التواصل مع الحمم والحياة من أجل الديمومة 
اإلنسانية التي جاء العدو لمحقيا ، مما يعزز القدرة عمى إحباط مشروع اآلخر / العراقية 

لشاعرة حاولت ان تعبر عن افي القير وكسب الجولة النيائي ؛ ففضبل عن ان 
حضارتيا بالحب فانيا وبالقدر نفسو انما سعت الى ان تضفي عمى الحب /عراقيا/ذاتيا

قوة روحية عالية تستطيع بيا أن تعيد التوازن واالستقرار واالنسجام الى العالم الغارق في 
انانيتو وحقده وكراىيتو وىذا ما حاول اآلخر نشره وزراعتو في أصقاع األرض ، أما 

حضارة الذات فإنيا تسعى الى اعطاء الحب مفيومو الحضارؼ وبعده الثقافي واإلنساني 
الشامل لعل ىذا المفيوم يرسخ عند الناس روح التسامح والسبلم ويبعدىم عن روح الحقد 

 !غير تمك الراء التي تقف بينيما ؟ (الحرب)و (الحب)والكراىية والحروب ، وىل بين 
الفرق واضح بين موقف العدوان الذؼ تمثمو الدبابة وفمسفة الحب التي تعتنقيا الذات ))ف

بكل ما في الخضرة من رموز التوازن  (أخضر)الشاعرة وحبيبيا الساعي نحو رواق 
والخصب ، وشتاء دافئ بالمحبة يعمو السبلم واألمن ، وأعشاش طيور ال تبعثرىا 
الصواريخ والمتفجرات ، إن الحبيب وسواء كان العراق أم الفارس فيو يرسم مشيد 

ىم عويل الريح ، ونحن تسابيح األرض المتواصمة مع : الصراع مكثفا في صورة واحدة 
السماء بقيميا العميا وسمو مرامييا ، نحن الحكمة التي تدرك وتصبر ثم تصنع قراراتيا ، 

  :  (82)((لكنيا اليوم مجروحة بنارىم وعدوان حديدىم 
حبيبي يحمل وسط عويل الريي  

أوراد األرض  
 وحكمة ربان مجروح
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والشاعرة في نصييا السابقين توظف لونين دالين عمى ما تصوره وىما المون األبيض 
والمون األخضر ، وىذان المونان وردا في أكثر من موضع في قصيدتيا ، فالمون 

،  (أجنحة خضر)،  (الطل األخضر)،  (التاريخ األخضر): األخضر ورد خمس مرات 
عباءات : )، أما المون األبيض فقد ورد في موضعين  (رواق اخضر)،  (بريق اخضر)

، ومعروف ما ليذين المونين من دالالت ، فالمون األبيض  (البجع األبيض)،  (بيضاء
لون الضياء الدنيوؼ والنور االليي  ))دال عمى النقاء واالطمئنان والسبلم والراحة فيو 

 ، كما ارتبط ىذا المون منذ األزمنة القديمة بالنيار ومن (83)((وىو لون األرواح الطيبة 
 ، والسيما ان معنى الصفاء والنقاوة ىو (84)ثم بالقوة السحرية التي تبدد األسود أؼ الميل

المقصود في اختيار المون االبيض عند المسممين لباسا اثناء الحج والعمرة وكفنا لمميت 
 ، كما ان المون االخضر دال عمى الخصب والحياة (85)، فضبل عن داللتو عمى الطيارة

الجميمة والحب ، اذ ارتبط المون االخضر بالتجدد واالنبات كما دل عمى البعث والنيضة 
ان العودة الى مدلوالت المون )) ، ورمز الى النمو والخمود واالمل والنبل ، (86)والتجديد

األخضر في المعارف االنسانية تؤكد كونو لونا ذا ابعاد كونية ، فيو لون الماء والسماء 
والنار ، وىو رمز الحماية المقترنة باالمومة ، انو رمز االطمئنان الربيعي الذؼ يخرج 
العالم من صقيع الشتاء الى دفء الربيع ، ولذلك فيو لون مبارك في االديان كافة 

والسيما في االسبلم والمسيحية ، فضبل عن كونو يحمل سرا عجيبا النو يأتي مزيجا من 
االزرق واالصفر ، فيو صورة لمحياة والموت والقدر والمصير ، كما يحمل في طياتو 

سرا لما يرمز اليو من معرفة عميقة خفية ترتبط بسر اإلنبات واالمل والعفة 
ىو اشارة لما تحمل  (االبيض واالخضر) ، وتعبير الشاعرة بيذين المونين(87)((واالنسجام
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الحضارة من ىذه المعاني العالية والقيم النبيمة ، فضبل عما يخفيو توظيفيا /العراق/الذات
ليذين المونين من اشارة الى المستقبل القريب بانزياح االحتبلل وتبدل الحال نحو غد ال 

.  بدَّ أن يكون أفضل حاال ، وزمن أكثر حنوا عمى اإلنسان 
     في حين ان الشاعرة اعتمدت المون االسود لمداللة عمى كل ما يحيل عمى اليأس 
والحزن وااللم وانعدام األمل ، وىذا ما يظير في صورة أخرػ من صور تعبيرىا عن 

 اكثر من  ، فالشاعرة استخدمت المون االسودالحضارية ولكن بصورة منكسرة (األنا)
 ، كما (88)والمون االسود في داللتييشير الى فقدان المون استخداميا االلوان االخرى ، 

يدل المون االسود عمى ما يستكره ويتشاءم ، فالشعراء يعبرون من خبللو عمى المعاناة 
واآلالم ، اذ اقترن ىذا المون بالحزن والحداد ودل منذ زمن طويل عمى الموت او الشر ، 
ووصف العرب بو االشياء التي كرىوا رؤيتيا فاالكباد سود والجبان الخائف وجيو اسود 

 ، وليذا فالمون االسود وّلد في الشعر نظرة سوداوية سمبية دلت عمى (89)والغربان سود
اليأس والقنوط ، ولذلك نجد عند الشاعرة بشرػ البستاني كثيرا من االلفاظ التي توشحت 

  .(90)(بين الينبوع وبين المشيد قمر اسود)بالسواد كمثل 

القفص االسود يعمو في االفق ) 
 ، (91)( القفص االسود يقتنص الشرق 

 ، (92)(يقتحم القافمة السوداء/ الموْج ) 
 (93)(والسيرُك تحركو الزوبعة السوداء) 
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وىذا التوظيف لمون األسود من قبل الشاعرة يعطي لمشيدىا الشعرؼ جوا من االلم 
. والمعاناة والعذاب الذؼ تكابده في واقعيا المتأزم 

عبر تمظيرات عدة لعل ابرزىا تمك  (االنا المنكسرة)     وىذا ما تجمى في صورة 
الصور التي سعت الشاعرة الى تجسيدىا من خبلل عرض الرموز الحضارية وىي في 

 فــــــ: حالة انكسار 

جنائُن بابل ظمأى )ـ
  يرتعش الصمت عمى شفتييا  

 ، (94)( وعمى كتفييا يذوي الورد
 اما قبور بني العباس فقد 

 ، (95)(اتعبيا زحف العرباتعمى قمب األرض)
:  في حين بات

نبوخذنّصُر والخمفاء  )
 ،  (96)( بجالل يبكون بصمت الميل

وغدت  
ألواُح متاحِف بغدادَد بكف الريي  )

 والثور اآلشوري الباسم مرتعٌب 
  غادر مرتبكًا  

 ، (97)( وبكى
:  أما قيثارات سومر فقد كانت في

أركان المتحف والمنعطفاْت ) 
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 ....................
 (98) .(.. تعزف لحن الحزن  .. 

     ان الشاعرة تعتمد حشدا من الصور التي تستميم في تشكيميا مرجعيات تاريخية 
جنائن ... حضارية تتوزع ىذه الصور بين تراث خالد من المظاىر الحضارية التاريخية 

فضبل .. قبور بني العباس .. قيثارات سومر .. الثور اآلشورؼ .. الواح بغداد .. بابل 
عن الشخصيات الحضارية التي تجسدت في نبوخذنّصُر والخمفاء ، وىذه الصور التي 

تعرضيا لنا انما تجسد وحدة الحضارة المتماىية في الزمان والمكان ، مثمما تجسد التحام 
المعطيات الحضارية العراقية القديمة بالمعطيات الحضارية االسبلمية في صورة واحدة 
ال تنفصل بحيث نرػ نبوخذنّصُر الممك العراقي القديم جنبا الى جنب مع خمفاء بني 
العباس يبكون ، داللة عمى ان لحظة االنكسار ىي لحظة واحدة جمعت في سياقيا 
حضارات متباعدة االزمان لكنيا ممتحمة ببعضيا ومتواشجة ألن مبدعيا واحد ىو 

تشتبك اعراس التاريخ ومذابحو اشتباكا حميما  ))اإلنسان العراقي ، في ىذه القصيدة  
وعنيفا ، فانت ال تجد بغداد معزولة عن غرناطة ، كما ان بابل ال تغرق في ركام 

االزمنة واالمكنة البعيدة ، بل تأخذ مكانيا في مذابح ىذا الزمان الموغل في تحوالتو ، 
ال تقف البستاني عمى مبعدة من حركة التاريخ ، وال تتأممو عبر ذاكرة مسترخية ... 

مترفة ، بل تجعل من ذاتيا نقطة التحام حارة لكوارث الحاضر والماضي ، والمجادىما 
 (99)( . (يتم كل ذلك في مزيج داللي عصي عمى الفصم ... ايضا 

     ان الشاعرة تعمن في وضوح ان المعطيات الحضارية واحدة وان تباعدت االزمان 
واختمفت االماكن ، الن الحضارات كميا انما غايتيا ىي خدمة االنسان والسير بو نحو 

التي تجمت أمام  (حالة االنكسار والبكاء والحزن )التطور والتقدم ، وبالقدر نفسو فان 
المظاىر الحضارية التي ساقتيا الشاعرة انما تعزز رفض ىذه الحضارة الممتدة آلالف 
السنين لحالة االحتبلل التي انتيجتيا حضارة اآلخر الحديدية الدموية النيا بعيدة عن 
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روح الحضارة الحقة التي يجب ان تقود البشرية الى بر االمان مثمما تييئ اسباب 
السعادة ليذه البشرية التي شقيت بيذه الحروب ومظاىر الدمار التي توجتيا حضارة 
اآلخر عبر احتبلليا العراق ، وبذلك فان اآلخر يكون مسموب األمن النفسي والسبلم 

.  بيذا الفعل غير اإلنساني 
     ومثمما وجدنا الشاعرة سعت الى استدعاء المرجعيات التاريخية والحضارية ليذه 
االمة ، فانيا وبالقدر نفسو وجدت في المرجعيات االدبية ما يكرس رفضيا ليذا النيج 
البربرؼ في العدوان واالحتبلل ، وليذا فان الشاعرة حاولت تشكيل ثبلث صور متميزة 

المتنبي : اخذت كل صورة مقطعا مستقبل ، تمثمت ىذه الصور في شخصيات ثبلثة 
وابي تمام والسياب ، واذا كانت شخصيتا المتنبي وابي تمام قد وظفتيما الشاعرة في 
بداية المقطعين في استدعاءين افتتاحيين ، فان توظيفيا لشخصية السياب قد اخذ 

انتشاره في المقطع كمو ،  
:  فصورة المتنبي تبدأ بـ 
دبابات الغزو تدوُر 

المتنبي يشعل اشجار الكوفِة  
واالقماْر  

 (100)تتساقُط في قاع الجْب 
 ....................
  ....................

     فالمتنبي الذؼ مجد انتصارات سيف الدولة عمى الروم ، يعمن رفضو لكل حاالت 
الغزو والدمار من خبلل اشتعال االشجار الذؼ ىو داللة عمى احتراق كل ما ىو جميل 

في ىذه الحياة ، اما تساقط االقمار ، فان لبلقمار داللة خاصة في الوعي الجمعي 
العربي ، فالقمر رمز لمخصب والخير ، وليذا فتساقط االقمار انما يشير الى حالة 

االنكسار التي تعاني منيا الذات ، عمما أن الشاعرة استخدمت القمر رمزا في اكثر من 
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 دليبل عمى تعطيل (101)(قمر اسود)مكان في قصيدتيا ، فمرة تستخدم القمر بمون السواد 
الخصب وعممية التحول والتطور ، ألن القمر ال يستقر عمى حال ، ومرة تستخدم رمز 

 ، ومرة ثالثة (102)(اقمار عشرون انكسرت في شجر الدمع)القمر وىو في حالة انكسار 
 ، دليبل عمى مغادرة (103)(صار وسادة/ ياويمي قمر الحمْم )تستخدمو متحوال الى وسادة 

فاعمية الحركة ، واجتماع ىذه المعاني كميا في القمر انما يشير الى داللة 
. االلم ..الحزن ..االنكسار

:  اما صورة ابي تمام فتبدأ بـ 
دبابات الغزو تدور 

ابو تمام ينشر بائيتو فوق ضفاِف  
 الكرخ ، الدباباْت 

صدقت في كتب العرافاِت  
ُل العذراوات   (104)انكسرت ُمقَد

يرفض الصفحة – الذؼ ىو وجو من وجوه الحضارة العربية – فابو تمام الشاعر 
المخزية لحضارة اآلخر المتمثمة في لحظة االحتبلل والدمار ، وليذا فانو اذا كان في 

بائيتو الحماسية الموجية إلى الخميفة العباسي المعتصم الذؼ انتفض لنصرة المرأة التي 
:  قد كّذب تنبؤ العرافين حين قال  (وامعتصماه)استصرخت بو حين نطقت 

 
 (105)بيض الصفائي ال سود الصحائف في       متونين جالءالشك والريب 
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فان الحالة اآلن تغيرت ، وان العرافين والعرافات قد صدقوا في تنبؤىم ، والعذراوات قد 
.  استبيحت اعراضين وانكسرت مقميّن وليس لين من معتصم 

الحضارة فقد اعمن رفضو ليذه /     اما الشاعر السياب وىو كالمتنبي ابن العراق
المحظة ، إذ وظفت الشاعرة رمزه ليغطي مقطعا باكممو عمى العكس من مقطعي المتنبي 

حسبما – وابي تمام السابقين المذين اخذا جزءًا صغيرا من مقطعييما ، والسبب في ذلك 
في ان توظيف رمز السياب في مقطع باكممو ىو داللة عمى حدثية الموقف – نرػ 

المحتل ىو بمد الشاعر السياب ثانيا ، فضبل عن /لحظة االحتبلل اوال ، وعمى ان العراق
. ذلك كمو فان ساعة االحتبلل قد بدأت جنوبا حيث البصرة موطن شاعرنا السياب 

:  تقول الشاعرة 
دبابات الغزو تدوُر 

السياب يشكِّل رأسًا ينزف منو الحمْم   
ويخطط حورياتٍّ تعدو بين النخِل  

وتشعل في اذيال النير النار 
 ........................

السياب  
يعزف أغنية األمطار ووْب  

مندىٌش من رمل  يتأمل أحذية الجند األمريكيةَد  
باسم الحرية تيوي األبراُج  
التمثاُل يغادر شط العرِب  
البصرُة تجرح معصميا  

كي ال تغفو في زاوية الخندِق  
والسياْب  

يرفع فوق  شناشيل الحزِن  
ََد   جراح وفيقةَد



 (106)تتبعو األشجاْر  
 

.. النخل )ففي ىذا النص نجد ان الشاعرة تحشد مجموعة من تمظيرات المتن السيابي 
.. البصرة .. أغنية آب التي تعالج إشكالية عبلقة طبقية .. قصائد األمطار .. النير 

، وىذه التمظيرات بما فييا  (.....تمثال السياب في شط العرب .. وفيقة .. الشناشيل 
رمز السياب نراىا تعمن حزنيا وحالة االنكسار التي تمر بيا الذات الشاعرة التي تدرك 
بسالة مقاومة البصرة لممحتل بالرغم من آلتو المدمرة ونيرانو الجوية ، وليذا فالشاعرة 

ينزف ، يشعل ، جراح ، مندىش ،  )استخدمت المفردات التي تعبر عن تمك الحالة ، 
، ان رفض الشاعرة الحضارؼ انما ينطمق من المغالطة  (يغادر ، تجرح ، الحزن ، تيوؼ 

التي جاءت مع االحتبلل ، فالغزو يسعى الى ان يضفي الشرعية عمى كل شيء يفعمو 
حتى وان كان منافيا لبلنسانية ، فكل شيء مباح باسم الحرية ، وليذا فالسياب بما تبقى 

ليذا الرمز من مظير متمثل في التمثال المعدني الموجود عمى ضفاف شط العرب 
! يغادر رافضا تمك المبادغ التي تقوم عمى قتل كل شيء باسم الحرية 

إن نص األندلسيات يموذ برموز القوة في التراث العربي والعراقي ، فالسياب ))     
بالرغم من معاناتو ومن مرضو إال أنو واحد من رواد الثورة والتغيير والتطوير في الشعر 

العربي الحديث ، وأحد أىم المبدعين الذين نيضوا بيذا الشعر نحو مغادرة سكونيتو 
والركود الذؼ رافقو قرونا باتجاه حركة فنية عارمة رافضا ميادنة التقميد ، متطمعا لتحرر 

ثورؼ تقدمي حقيقي يحفز الفن نحو األجمل ؛ وليذا كان دوره في ىذا النص عارما 
   (107)( . (بالرفض واستنكار تزييف الشعارات 

من - ايضا –      وعمى الرغم من المحظة المؤلمة التي تمر بيا الذات ، وعمى الرغم 
االنا المنكسرة التي عبرت من خبلليا الشاعرة ، إال أن روح األمل والتفاؤل والغد المشرق 

تبقى نابضة حية متوقدة في انساق قصيدة شاعرتنا الدكتورة بشرػ البستاني وىذا ما 
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  ، وىذه الروح الحرة التي تنظر المستقبل.. األمل  (انا)يظير في صورتيا المشرقة عن 
الى األفق في توىجو المنتصر تطمع عمينا منذ الصفحة األول في مجموعتيا  

 
الى قمر )، اذ ان الشاعرة تيدؼ مجموعتيا ىذه  (أندلسيات لجروح العراق)الشعرية 

، وىذا اإلىداء يعزز روح الشاعرة في تجاوز أزمتيا الحالية وعبورىا  (عراقي سيطمع 
الى الضفة األخرػ حيث الحمم باالنتصار ، السيما وان الشاعرة عبرت عن ىذه المحظة 

– بالفعل المضارع المرتبط بحرف السين الدال عمى االستقبال ، حيث ان ىذا الحرف 
 ، وىذا االستفتاح بيذا التعبير ىو (108)يفيد الوعد بحصول الفعل– بحسب رأؼ النحاة 

اشارة من الشاعرة في البدء إلى ان األلم والحزن والمعاناة التي تتخمل قصائدىا انما 
نما ىو حمم بحقيقة  يكمن وراءه امل في الخبلص وىذا األمل ىو ليس حمما مستحيبل وا 
ستتبدػ في الواقع والوقت وحده ىو الفاصل بيننا وبينو ، وما أسرع ما يمضي الزمن 

اذ ان طموعو حقيقة  (الى قمر عراقي سيطمع)ليموح الحمم ، وىذا ما نممسو في تعبيرىا 
كما - واردة والقضية متعمقة بانتظاره ، السيما وأن الشاعرة مولعة باالنتظار ، والقمر 

رمز لمتبدل الزمني والخصب والخير والنماء وتبدل الحال من حال الى حال ، - سبق 
ولذا فان الشاعرة تعتمده رمزا تحممو حموالت مكثفة من التفاؤل وتعقد عميو األمل في 

الخبلص ، مما جعل القمر لدييا وكأنو المنتظر او المخمص ، وىو ما تبدػ أيضا في 
: ثنايا قصيدة الشاعرة

حقل الزيتون الغارق في قطرة دمع  
يتحداىم في القمر الطالع  

 (109)خمف الدار 
 

                                           

مازن المبارك ، دمحم عمي حمد هللا ، : مغني المبيب عن كتب االعاريب ، جمال الدين بن ىشام االنصارؼ ، ت  (108)
  1/148 : 1979 ، 5: دار الفكر ، بيروت ، ط 
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إن المفارقة الحادة الكامنة في غرق حقل الزيتون بقطرة دمع تعبر عن فداحة الظمم 
الحزن القادرة عمى إغراق / الواقع عمى امن الحياة وسبلميا من جية ، وعن حجم الدمعة

- كما ترػ الشاعرة – إن تشكيل مثل ىذه الصورة داخل إطار سوريالي . حقل الزيتون 
ال يعني الخروج نحو البل معقول ما دام البلمعقول صار ىو القاعدة التي تشكل الواقع 
المرير ، وال عجب في غرق حقل الزيتون بقطرة دمع حينما تكون الدمعة بحجم وجع 

العراق وآالم شعبو وجروح إنسانو ، لكن المفاجأة تكمن في أن حقل الزيتون وىو غارق 
بالدم ال يستسمم لموىن وال العذاب ، بل يتحدػ ، إنو بشجره الكثيف الباذخ والدائم 

الخضرة يبصر القمر طالعا خمف كوارث الدار ، وىذا ما يجعل لتحديو معنى أبعد من 
المغامرة الخالصة ، معنى قائما عمى االرادة الحرة التي يؤازرىا وعي عميق بصراع 

الحضارات وأىمية الصمود والصبر في حمبة ىذا الصراع حتى يتحول بالجيد االنساني 
 (110) .المخمص والواعي لحوار حضارات 

الذؼ يحمل في التراث العربي  (القمر)     إن انتظار المخمص او المنتظر المتمثل بـ 
قدسية االلية قبل االسبلم ، ال يقف عند الشاعرة في حالة سمبية ساكنة جامدة ، بل 

تستحيل حالة االنتظار الى حقيقة واضحة ال لبس فييا ، اذ ان حالة االنتظار توحي في 
اكثر االحيان باليأس او انقطاع الرجاء او التمممل ، اما في نص البستاني فان انتظار 

:  القمر يتحول الى حقيقة يتمخض عنيا االنتصار وانزياح المحتل وخروجو 
تيوي األلواح عمى مائدة ظمأى  

يشتعل الورُد برمل الحزِن  
وارداِن النخْل  

 (111)ويغادرني المحتْل 
     ان مغادرة المحتل ىو إيذان باالنتصار ، بل ىو االنتصار عينو ، ليس االنتصار 
المادؼ فحسب والمتمثل في انزياح المحتل عن ارض الحضارة ، بل االنتصار المعنوؼ 
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أيضا والمتمثل في انتصار المبادغ ومنظومة القيم التي تؤمن بيا الذات الشاعرة حيث 
مبدأ الحق والحرية والعدل واالستقبلل ومواجية العدوان والسعي الى التحرير ، فضبل 

عن اإلرث التاريخي والحضارؼ والثقافي الذؼ تمتمكو الذات وىي في مواجية مع اآلخر 
، ان ىذه القيم وتمك المبادغ ىما ما جعل الذات الشاعرة تقف عمى ارض صمدة قوية 

من خبلل تشكيبلت فنية رصينة نيضت بيا القصيدة فكانت المعادل الموضوعي لعذاب 
الداخل ، ذلك المعادل الذؼ تمكن من تحويل بؤس الواقع وقبحو إلى جمال فني عبر 

النص وىي تواجو أزمتيا الحاضرة المتمثمة في االحتبلل األمريكي لمعراق ، وعمى الرغم 
:  من ان الشاعرة ختمت قصيدتيا خاتمة مأساوية بقوليا 

مرىقة بغداد  
ومجروح معصميا  

سرُّ الرمان عمى وجنتيا  
 (112) يذبل في األصفاد

 
     أقول عمى الرغم من ىذه الخاتمة المأساوية فان ومضات االنتصار قد انتثرت في 

كما سبق ، فاإلرىاق يزول بقميل من الراحة – سياقات القصيدة في أكثر من مكان 
رادة واستعانة بوسائل المقاومة ،  والجرح يشفى بالدواء والعناية ، والدواء ىنا عزيمة وا 
وسر الرمان معروف في ديمومتو ، إذ أن ذبولو موسمي ما يمبث أن ُيطمع زىرا يتألق 

باألحمر حامل سر الحياة وتوىجيا ومضمر فاعمية حركتيا ، ولعل المطمع عمى أسرار 
زىرة الرمان وشجرتيا يدرك أؼ رمز لؤلمن والسبلم والدواء واألسطرة ىي ، أما األصفاد 

فمن تدوم ألن التاريخ عممنا أنيا ستؤول إلى تكسر وانحبلل عبر الزمن أمام تصميم 
الشعوب وانطبلقتيا ؛ وفي ىذا داللة عمى ان الشاعرة مؤمنة باالنتصار في كل كممة 
تقوليا وفي كل سطر تكتبو وفي كل تفعيمة تشكميا ، وان روح االنتصار تسرؼ في 

نبضات اسطر قصيدتيا التي تستمد فاعميتيا من وعي بجذور ماضييا وبؤره التراثية 
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المتألقة ومن فيم ألسباب ما يجرؼ من عدوانات عمى وطنيا وشعبيا وأمتيا ، ومن 
تجاوب مع الطاقات الكامنة في ضمير إنسان ىذا الوطن واالمة ، ولذلك كان األمل 

يطمع من صميم األلم مع كل خفقة من خفقات قمبيا ، وان روح التفاؤل مبثوثة في ثنايا 
القصيدة ، وما الخاتمة المأساوية اال داللة عمى انفتاح حزن بغداد واستمراره في لحظة 

كتابة الشاعرة لقصيدتيا ، وان دبابات الغزو ما زالت تدور عمى معصميا المكبل 
باآلىات والوجع والمآسي ، السيما وان لحظة انتياء الشاعرة من كتابة قصيدتيا ىي 

لحظة االحتبلل التي تعيش عذاباتيا الذات في األشير األولى من دخول المحتل الغازؼ 
  .
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