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امللخص

العراقي  الّشاعر  نتاجات  بني  الّتناّصّية  اجلدلّية  مقاربة  يف  البحث  ينشغل 
البيايت  قصيدة  كون  بيكاسو،  رويث  بابلو  اإلسباين  والّرّسام  البيايت  عبدالوهاب 
يتعّلق تعّلقًا  الّنّص الالحق  أّن  نّصًا سابقًا، وهذا يعني  نّصًا الحقًا ولوحة بيكاسو 
الكتابة ومعاناهتا  بوجع  البياتّية ممهورة  القصيدة  نجز  تُ الّسابق؛ حيث  بالّنّص  بنائّيًا 
فيضحي  واإليقاع،  اللون  بني  املسافة  التي جترّس  القراءة  القراءة،  فعل  القائمة عىل 
اللون إيقاعًا، ومن َثّم داالًّ يسهم يف ابتناء الّنّص الّشعري، إذ أفلح البيايت يف ترحيل 
فيقيم  القصيدة،  ييضء  الذي  القنديل  زيت  اللون  غدا  حّتى  قصائده،  إىل  اللون 
اللون فيها كام يقيم اإلنسان يف معناه، بيد أّن البيايت مل يكتف بقراءة اللوحة واستثامر 
نيت اللوحة يف حرارة وجوده.  صريورهتا يف ابتناء نّصه، بل انشغل باملوقف الذي بُ
الّذاتّية  الّتجربة  فيها  متتزج  التي  الكيفّية  عن  الكشف  يف  أيضًا  البحث  هيتّم  لذلك 
الواقع  ثّم معاينة  ذاته،  الّشاعر قدرة االقرتاب من  الكونّية، والتي متنح  بالّتجارب 
الّنّصّية  الّدواّل  حركة  عرب  اإلنساين  الّتمّرد  صور  صياغة  من  متّكنه  التي  بالّطريقة 
البانية للّنّص الّشعري، وقد تطّلب هذا االشتغال منهجًا حتليلّيًا به ّمتت قراءة اجلدلّية 
الّتناّصّية التي أسهمت يف حتريك الّدواّل الّنّصّية يف القصيدة البياتية مربهنة عىل أّن 
َعّد من بني الّتجارب الكونّية الكربى التي أخذت البيايت إليها،  جتربة بيكاسو الفّنّية تُ

فوسمت بميسمها جتربته الّشعرّية.
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Abstract
 
This research focuses on approaching the intertextuality dialectics 
relationship between the works of the Iraqi poet Abd Al-Wahhab Al-
Bayati and the Spanish painter Pablo Ruiz Picasso, as Al-Bayati’s poem 
is a hypertext and Picasso’s painting is a hypo text. This means that 
the hypertext attaches to the hypo text in a constructive attachment, 
where Al-Bayati’s poem is performed by the pain of writing and the 
struggle of perusal; the perusal in which it bridges the distance 
between the color and the rhythm. Hence, the color becomes a 
rhythm, then a significant, which contributes to creating the poetic 
text. Al-Bayati was able to succeed in transferring the color to his 
poems, then the color became a lantern’s oil that brightens the poem; 
therefore, the color resides in the poem as humans reside in their 
meaning. Al-Bayati did not suffice to peruse the painting and invest 
its happening in the text’s creation; yet, he was preoccupied with the 
situation that the painting was made upon its existence. Wherefore, 
this research concerns about revealing the way of how the personal 
experience fuses with the universal experiences; this way gives poets 
the opportunity to approach themselves, then it enables them to 
examine the reality by means that make them formulate images of 
human rebellion via the textual significant movement that builds the 
poetic text. This work needed an analytical method with which the 
perusal of the intertextuality dialectics was done. This intertextuality 
dialectics contributes in enabling the textual significant in Al-Bayati’s 
poem to prove that Picasso’s experience is among the great universal 
experiences that took Al-Bayati to them, so these experiences 
marked his poetic experience with its cautery.          
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املقدمة  

اإلبداعّية  البيايت  الوهاب  عبد  إنجازات  يف  الّشعرّية  الكتابة  فعل  ينهض        
آلثاره  املتمّعنة  القراءة  عنه  تكشف  مـا  ذلك  وآية  اآلخر،  مع  الّتفاعل  حرارة  عىل 
اإلبداعية، وما أورده يف كتابه )جتربتي الّشعرّية( من شهادات توّضح ذلك، فهناك 
يؤيِّده قوله:  أدبّية عاملّية تركت بصمتها واضحة يف نصوصه، وهذا ما  شخصّيات 
))لقد عرفنا غوركي وأسالفه من الكّتاب الّروس والكالسيكّيني العظام تولستوي، 

تشيخوف، دستوفسكي بشكل خاّص((.(1( 

الذين  اليسارّية  امليول  األدباء ذوي  من  أجيااًل  قرأ  قد  البيايت  أّن  الواضح  من 
كان يرى يف أدهبـم رؤية مستقبلّية لواقع يتحّقق جمده عن طريق ثورة اشرتاكّية. كام 
أّنه قرأ أدباء الغرب الذين ختّلصوا من إسـار املايض ومن الوقوع يف الّرؤيا اإلليوتّية 
األدب  كتاباته  يف  ممّثاًل  باعتباره  )إليوت(  إليه  ينظرون  فكانوا  إليوت-  إىل  -نسبة 
الّرجعي الغيبي، وقد وافقت هـذه الّنظرة ما كان يتأّمله البيايت الذي أخذ عن إليوت 
تقنية بناء الّصورة الّشعرّية واختلف معه يف االجّتاه الفلسفي، حيث يضيف البيايت: 
))كام عرفنا عددًا من أدباء الغرب، وأينَّ ألذكر كيف أهلبت مشاعري يف ذلك الوقت 
إلينا(((2(، ولعّل هذا  إليوت  التي سبقت  الواقعّية  بغنائّيتها  كتابات أودن وأشعاره 
ما طبع مرحلة الواقعّية االشرتاكّية يف شعره بسامهتا املوشومة بنار الّتفاعل، بيد أّنه 
 (( قائاًل:  يردف  إذ  اجّتاهات خمتلفة،  قرأ ألدباء ذوي  وإّنام  يقرأ هلؤالء فحسب،  مل 
بريون،  ولكّننا عرفنا  األزمة هم من عرفناهم وحدهم،  الّتعبري عن  أدباء  يكن  ومل 
اّتساع  عىل  دليل  وهذا  هيجو((،(3(  وفيكتور  ورامبو،  وبودلري،  وكيتس،  وشييل، 
عرفنا  وهكذا   (( يقول:  الذي  الّشاعر  يمتاحها  كان  التي  األدبّية  الفضاءات  مدى 
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من  وغريها  بامجدولني  الّتأثري  مرحلة  وختّطينا  الفني:  اإلبداع  من  متعّددة  أنواعًا 
األعامل األدبّية الّرومانسّية((، (4( التي تركت بصامهتا واضحة يف املرحلة األوىل وال 

سّيام يف ديوان )مالئكة وشياطني(...

بيد أّن الالفت يف األمر هو عدم ذكر البيايت لواحد من الّشعراء العرب للمرحلة 
التي سبقته، فحتى جربان، يقول فيه البيايت: )) تصّورته كاهنًا عجوزًا يلبس مسوحًا 
سوداء ويذرف الّدموع أمام جّثة ميتة. كان أدهبم ثورة عاطفّية أكثر منه تعبريًا عن 
والدة اجليل اجلديد من خالل األزمة وسنوات العذاب((.(5( لكن هذا ال يعني أّن 
الرّتاث العريب مل تكن له مكانة يف حياة البيايت؛ ألّنه كثريًا ما تغّنى به سواء عن طريق 
كتاباته الواصفة، أو نصوصه اإلبداعية، تلك الكتابات وهذه الّنصوص التي تتضّوع 
الّشعرّية  الّثورة  بذور  يزرع  أّنه شاعر  الّشعري والّصويف. وبام  العريب  الرّتاث  بعبق 
قد  إنجازاهتم  أن تكون  الّرؤيا  الذين محلوا هذه  العرب  للّشعراء  بّد  يف شعره، فال 
وجدت طريقًا سالكة إىل روحه املتشّبثة بقلقها، الّيشء الذي يعّضده قوله: ))كان 
طرفة بن العبد، وأبو نواس، واملعّري، واملتنّبي، والرّشيف الّريض هم أكرب من أّثر يّف 
من شعراء العرب. لقد وجدت فيهم نوعًا من الّتمّرد عىل القيم الّسائدة، والبحث 
عن أشياء ال يوّفرها واقعهم أو جمتمعهم أو ثقافتهم. لقد عانى هؤالء حمنة الوجود 
أّن  غري  بأصوات غريهم((.(6(  ال  الّذاتّية  بأصواهتم  أنفسهم  عن  وعّربوا  احلقيقّية، 
البيايت مل يّتبع خطى أولئك الّشعراء اّتباع املقّلد، وإّنام كان لـه موقف مغاير؛ لكونِه 
العريب، وإعالن  الّشعري  الّتجديد  ْلم  الّساعي إىل خلق جذوة اإلبداع يف حتقيق حُ

ثورته احلداثّية املمهورة بدم الّشعراء.
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االشتغال؛  لغة  الّشعراء كان عىل صعيد  األكرب مع هؤالء  أّن االختالف  يبدو 
لذلك يقول: ))...انتابني إزاءهم نوع من القلق حينام تبّينت أّن لغتهم كانت مصنوعة، 
تفقد  كانت  وأّن كلامهتم  قبل وجودهم،  التي يصفوهنا موجودة  األشياء  كّل  كانت 
وأّهنم  أصالتها،  من  الكثري  عندهم  فقدت  دالالت  إىل  وتتحّول  نفيس  يف  جوهرها 

وا عىل أسوار عرصهم عاجزين عن ختّطي رؤياه وإمكانّياته(((7(. انطَفؤُ

اإلبداعّية  املامرسة  صعيد  عىل  اعتبار  ذا  اآلخرين  نتاجات  مع  الّتفاعل  َعّد  يُ
باعتباره دااًل ينوجد يف سياق الّدوال التي تكسب الّنّص غنى وانفتاحًا، وهي تسهم 
ابتنائه وإنتاج دالالته، إذ مل تكن هذه العملّية وليدة وعي فجائي تكّون يف ليلة  يف 
وضحاها، وإّنام هي وليدة قصد واٍع تكّون  عرب القراءة املستديمة والبحث الدؤوب 
يف ماهّية الّنّص املقروء وأنساقه البنائّية. هكذا أضحت نتاجات اآلخرين بمجموع 
نصوصها منابت خصبة كان البيايت يرتاد أرضها ويغّذي قدرته الّشعرّية منها. بيد 
َعّد يف  يُ نتج يف سياق الّشعر  يُ انتقائّيًا؛ ألّنُْ ليس كّل ما  أّنه كان يتعامل معها تعاماًل 
البيايت: ))الرّتاث احلقيقي  الكتابة، وإّنام يقول  للّرحيل إىل مديات  البيايت زادًا  نظر 
ليست  تراث  وكّل  احلارض،  إىل  املايض  من  فينا  يمتّد  أن  عىل  القادر  الرّتاث  هو 
لديه القدرة عىل هذا االمتداد فينا ليس تراثًا، بل هو عفن قبور وأوراق صفراء يف 
الّريح((.(8( فالرّتاث عند البيايت ال يتعّلق بنتاج قوم هلم خصوصّيتهم التي يتعالون 
هبا عىل اآلخرين، فتلك نظرة غري علمّية، بل هي شوفينّية الوجود؛ ألّن الرّتاث يمّثل 
وعليه  والبيئات،  واحلضارات  العصور  شّتى  يف  اإلنساين  بالعطاء  املتأّلقة  اجلواهر 
بيئتنا  بيئة أخرى غري  أنتجوه يف  أنتجه أجدادنا، وقد  ما  إّن بعض  البيايت: ))  يقول 
-كالبيئة الّصحراوّية مثاًل- ال أشعر بأّنه يستطيع إمدادنا بأّي يشء، ألّنه غري قادر 
يف  إسبانيا  شعراء  بعض  نتاج  إّن   (( البيايت  يضيف  وهكذا  فينا((.(9(  االمتداد  عىل 
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إحدى املراحل هو أقرب إيّل من إنتاج البيئة الّصحراوّية العربّية، ذلك إينَّ ال أشعر 
باالنتامء إىل هذه األّمة وحدها، وإّنام أنتمي إىل مجيع األمم التي جتاورنا...(( (10(.

إّن اّطالع البيايت عىل آداب أخرى قد منحه قدرة صياغة األسئلة الّشعرّية يف غري 
مكاهنا املفّكر فيه؛ وبذلك أضحت قصيدته ذاتًا منفتحة عىل شعرّيات ممهورة بوجع 
الكتابة القائمة عىل فعل القراءة؛ حيث الّرحيل بني خلجان الّنصوص التي تشّكل 
ماّدة إغراء لشاعر بوعي البيايت، وقد رصد ذلك جليل كامل الدين فقال: ))البيايت 
معجب بامياكوفسكي إىل حّد االهتداء واالقتداء، فهو ثائر ثورة ماياكوفسكّية عىل 
لكّن  األعداء(((11(،  مجاجم  يف  سجائره  تراب  ينفض  مثله...  وهو  اللؤماء،  الّنّقاد 
هذا اإلغراء ال يعني مفهومًا سلبّيًا، وإّنام هو اختبار لضوء الكتابة التي خطفت رؤى 
الكلامت  يف  الّتجيّل  حلظات  الكاتبة  الّذات  إليه  حتّج  منبعًا  لتكون  بفعلها؛  الّشاعر 
ي احلدود  األوىل التي تشّيد دهشة القول. وهذا هو املسعى الذي انتهجه البيايت لتخطِّ
الّضّيقة التي وقع يف رشاكها الكثري من الّشعراء، فقد كان دائم الّسعي للوصول إىل 
باألشياِء شعلَة  اإلنسان موضوعًا هلا، فرتتبط األشياءُ  تّتخذ من  التي  الّرؤى  تعّدد 

هلٍب بني ضفاف هنر القصيدة.

الّشاعر  ورؤى  تنسـجم  التي  واملعارصةُ  الّسابقةُ  اإلنسانّيةُ  الّتجاربُ  تشّكل 
فالبيايت عىل سبيل  الكتابة.  بمداد  مؤّثاًل  الّشعري  القوَل  التي جتعل  القراءة  منابَت 
املثال ال احلرص )) مل ينجُ من أثر إليوت يف اخللط بني املوتى والفارغني والّتافهني(( 
(12(.وإذا سّلمنا هبذا املوقف سيكون ما طبع من إنجازاته يف املرحلة الواقعّية نمذجًة 

مرحلة  من  بذكاء  مّر  قد  فـ))البيايت  الّسؤال،  بحرقة  الواقع  يواجه  الذي  للفكر 
للّتمثيل  نموذج  والّساخط  املوجع  الّساخر  فإذا شعره  الّتوليد،  إىل مرحلة  املحاكاة 
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الواعي لكّل ثقافات العرص، وسواء غّرب يف شعره أو ّرشق – وهو أحسن كتابة 
الّشعر يف الغربة – فإّنه حيتفظ بنكهة بياتية تضعه اليوم عىل ما أظن بني أكرب شعراء 
العربّية(( (13(؛ ألّن الوعي الّشعـري الذي يتحّىل به جيعله يمتلك خاّصّية الّتمّيز عن 
أولئك الّشعراء واملفّكرين الذين قرأ هلم وتفاعل مع نتاجاهتم وإن اّتفقوا يف وجهة 
الّسفر. فبالّنسبة لشاعر ذي اجّتاه سيايس حمافظ مثل إليوت ال يمكن أن يأخذ منه 
البيايت أكثر من ))تقنية الرّتاكم اآليت لعنارص خمتلفة فيام بينها، ويف طريقة استخدامه 
الّثقافّية((  وباملأثورات  اآلخرين  بأقوال  اخلاّص  الّصوت  إلقامة احلارض ويف مزج 
(14(، وكذلك احلال بالّنسبة لنيتشة الذي ترك كتابه )هكذا تكّلم زرادشت( بصامت 

جلّية املعامل يف وعي البيايت، لكّن هذه البصامت كانت بعيدة عن مفهوم )الّسـوبرمان( 
اللغة،  ملموسًا عىل صعيد  الّتفاعل  فكـان  للمجتمع،  املعادي  الالعقالين  واالجّتاه 
الّتعبريّية الّتحريضّية  الّنبوئّية عند نيتشه تتوافق مع  الّنغمة  )) فاللغة الّصارمة ذات 

الّسامية عند البيايت(( (15(. 

الّنّص،  أعامق  كان هاجعًا يف  وإن  البيايت،  مرئّيًا يف شعر  القارئ  يألفه  ما  هذا 
كشعلة هلب تدّل املسافر عليها؛ ليبدأ جرح القراءة من هنا.
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١_ الّتجربة اإلسبانّية واألمريكّية الالتينّية:

    من بني الّتجارب العاملّية كان ال بّد من ظهور جتربة هلا سامهتا الفاعلة يف 
نتاجات البيايت ذات البعد الكوين، جتربة تلفت انتباه املتلّقي، وتثري فضوله يف طرح 
 Hispanismo اهلسبانّية  وللّثقافة  اإلسبانّية  للّثقافة  ولعّل  اإلشكالّية،  األسئلة 
األمريكّية الالتينّية هذا احلضور يف منجز البيايت اإلبداعي الغزير؛ وأظّن هذا نتيجة 
الّظروف العصيبة التي أملّت بإسبانيا التي ترتبط بوشائج روحّية وتارخيّية وحضارّية 
مع األّمة التي ينتمي إليها الّشاعر العريب. كام أّن لتشابه الّظروف يف القاّرة األمريكّية 
الالتينّية مع ظروف العامل العريب حّصة تسم جسد نّص البيايت بميسم معاناة العامل 
الّثالث؛ لتكون رموز الّنضال واإلبداع يف هاتني الّثقافتني دوااًل نّصّية تسهم يف ابتناء 
الّتجربة الّشعرّية البياتية. فبني غارثيا لوركا، ورفائيل ألبرييت، وبيكاسو، وسلفادور 
احلضور  يف  حدودها  أخاديد  البيايت  قصيدة  حتفر  وجيفارا،  نريودا،  وبابلو  دايل، 
املتجّدد واألثر الفّعال هلذه الّنامذج التي أسهمت يف رفد وتكوين وبناء هذه القصيدة 
وإنتاج داللتها. فكان ال بّد هلذه الّشخصّيات وعواملها من أن ترتك بصامت واضحة 
جتعل  مل  البصامت  هذه  أّن  غري  حتتّلها،  التي  احلاملة  للمكانة  نظرًا  الّشاعر؛  وعي  يف 
الّشاعر يعيش حالة اغرتاب، وال تدّل ))عىل فناء شخصّيته يف جتربة بعيدة عن حياته 
وبيئته...(( (16(؛ لذلك مل يكن الّتفاعل مع اآلخر ينهض يف سياق القصور الّذايت، 
وإّنام هو دليل عىل خصوبة احليوّية الّذاتّية وقدرهتا عىل معانقة واستيعاب الّتجارب 

اإلنسانّية األخرى.  

إّن امتزاج الّتجربة الّشخصّية للّشاعر بتجارب عاملّية أخرى جعل نتاجاته أكثر 
مالمسة للواقع، وأعظم قدرة عىل صوغ صور الّتمّرد عرب تداخل املواقف الّنضالّية 
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جعل  الكونّية  واألحداث  اإلبداعّية  الّتجارب  متّثل  إّن  القول  ويمكن  للّشعوب. 
الّنّص املُْنَتج أكثر حرارة وأعمق رؤية وأرهف شفافّية، بل أكثر نضوجًا وشمولّية 
ومعنى  ومكانّيًا  زمانّيًا  املفتوحة  الّشعرّية  تنوجد  وهنا  وأسلوبًا،  فكرًا  وانفتاحًا: 
نتاج  يف  آلخر  ديوان  من  املتزايدين  والّتطّور  الّنمو  عملية  جتّسدها  فرضّية  شعرّيًا. 
البيايت الّشعري الذي حيتّل شعراءُ وفّنانو إسبانيا وأمريكا الالتينّية املكانَة املضيئَة يف 

فضاءاته الّشاسعة.

يبدو أّن الّتفاعل مع اآلخر يمنح الّشاعر قدرة االقرتاب من ذاته، ومعاينة   
َعّد صور الكفاح والّتمّرد التي وسمت مسرية  اجلمرة الّشعرّية املّتقدة يف دواخله، وتُ
تلك الّرموز الكونّية بميسمها هي اجلذوة التي أهلبت خيال الّشاعر فجعلته ينتقل من 
املحدود إىل املعدود، ومن املحيّل إىل العاملي؛ حيث الوجع اإلنساين يغدو املحّفز عىل 
توّهج جرح الكتابة الّشعرّية موقدًا للهيب مجر الكلامت التي يُطالب الّشاعر بحملها 
ْلاًم لعناق الّنار واملاء من دون دخان  يف أنامله مدادًا للقول الذي َينشد معنى اإلنسان حُ
أو انطفاء، وهنا يندلق ضوء الّشعرّية املفتوحة بمكر وشمولّية ))هذه الّشمولّية هي 
نقيض الّسكونّية التي نجدها يف أشعار شاعر كبري مثل إليوت الذي ينعدم يف شعره 
اإلحساس بالرّصاع واجلدلّية(( )17(.  هبذه الّرؤية ينظر البيايت إىل شعر إليوت الذي 
يتمّتع بميول سياسّية حمافظة كام أرشنا، ّمما جعله يرّجح الكّفة لصالح شعراء وفناين 
إسبانيا وأمريكا الالتينّية حّتى يعيش يف قلب الرّصاع الذي به جتد الّثورة الّشعرّية 
أحالمها البعيدة إكسريًا الّتقاد موضوعات احلياة التي تتطّلب االشتعال، فوجد يف 
هذه الّرموز الّثقافّية والّنضالّية زيت قنديل الكتابة، وضوء الّشمعة الذي يبّدد عزلة 
الوقت نفسه  الكاتب يف ليل وحشته، هذا ما جيّسده قوله: ))كان اختياري هلم يف 
بمثابة دفاع عن قضّية االلتزام يف الّشعر العريب بطريقة غري مبارشة، عن طريق جتسيد 



٥١٢

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

أّمهّية  والّتأكيد عىل  نفسه،  الوقت  ملتزمًا وعظياًم يف  الّشاعر  يكون  أن  يمكن  كيف 
الّتجربة ومجالّيتها(( (18(. 

تبلور  عربه  متمّيز،  حضور  الالتينّية  واألمريكّية  اإلسبانّية  للّتجربتني    
منعرجات سفرمها يف  الذي رسم مساراهتام، وخّط  البيايت  الّنافذ يف شعر  تفاعلهام 
معظم دواوينه. وهذا ما يدعو الباحث عن سنامها إىل تتّبعهام من ديوان آلخر بصرب 
وروّية وأناة سواء عىل مستوى املوقف والّرؤيا أم عىل مستوى الّشخصّية -كرمز- 
البيايت بقوله: ))ويف  واحلدث، بخطى تكشف عن أّمهّية هذا احلضور الذي يصفه 
هذا اإلطار تشغل الّثقافة اإلسبانية وثقافة أمريكا الالتينّية مكانًا متقّدمًا يف اإلبداع 
األديب هلذا القرن(( (19(. إبداع يعانق هاتني الّثقافتني املتالزمتني نظرًا لتالقح القيم 
الذي محل  الّتفاعل  ينبعث هلب  التي منها  الّنار  الّتاريخ هنا هو موقد  بينهام؛ حيث 
إنجازات  إنجازات رموزه، فجعلها رفيقة  الّشعر  بمداد  املخّضبتني  البيايت يف كّفيه 
رموز عربّية وعاملّية أخرى هبا تكتمل الّرؤيـا الّشعرّية، وهبا حتتّل نامذج إنسانّية املكانة 
التي تستحّق. األمـر الذي نسعى ملالمسته يف الكشف عن اإلسهام الالفت للّرّسام 
اإلسباين بابلو رويث بيكاسو -ذاتًا وإبداعًا- يف بناء القصيدة البياتية وإنتاج داللتها.
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٢_ بابلو رويث بيكاسو: بناء النّص وإنتاج داللته:

تتمظهر  الّرموز وتتجّىل صور الفنون اإلنسانّية بأنواعها يف الّسفر املفتوح   
الّرّسام  ويأبى  جتّلياهتا،  بطقوس  البيايت  شعر  لّونت  التي  الّدائمة  الّشعرّية  للّثورة 
اإلسباين بابلو رويث بيكاسو )Pablo Ruiz Picaso( إاّل أْن يكون أحد نامذجها. 
لقد ورد اسمه أّول مّرة وبحضور متمّيز عنوانًا لقصيدة يف ديوان )الّنار والكلامت( 

مؤّرخة يف 3–8–1961، وهذه القصيدة هي ))إىل بابلو بيكاسو(( (20(. 

التي  وباأللوان  بالّصور  احلافل  بيكاسو  عامل  القصيدة  هذه  يف  نتحّسس   
تكشف عن روحه املّتسمة باجلرأة والرّصامة، وعن قدرته الّذهنّية املّتقدة باحليوّية، 
فّن  إىل  الوصول  أجل  من  وجتاوزها  الّذات  نقد  عىل  بجسارته  معروف  فبيكاسو 
أصيل ومبتكر، باإلضافة إىل اّتصافه بااللتزام الّشديد بمبادئه الّنضالّية. األمر الذي 
آلخر  موقف  من  أحداثه  يصّور  وهو  وطنه،  عن  بعيدًا  املنفى  حياة  ليعيش  عّرضه 
غريبة  وال  بعيدة  ليست  الّصفات  هذه  إّن  العرشون.  القرن  عرفها  لوحات  بأمهر 
الّزورق نفسه، وينشغالن  البيايت حيث يسافر االثنان يف  الوهاب  الّشاعر عبد  عن 
باملغامرة ذاهتا، ومها يعمالن عىل أرضّية مشرتكة؛ لذلك ال أظّنهام خيتلفان يف وجهة 

الّسفر. 

بيكاسو( وكأّهنا لوحة من لوحات هذا  بابلو  من هنا جاءت قصيدة )إىل   
يف  املتجّلية  بيكاسو  لصور  الكيفي  الرّتاكم  عرب  اجلريح  اللون  بأغنية  ترتّنم  الّرّسام 
تضاّدها  يف  تشبه  والتي  القصيدة،  لرصح  املشّيدة  واملتنّوعة  املتضامنة  العنارص 

وتفاعلها عملّية مزج األلوان املجّسدة لعامل الّرّسام:
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 أغنية اللون اجلريح تعرب الّنهر 

تنّث من أهداهبا رائحة املطر

تغمز للقمر 

ترقص حول نفسها 

تضاجع الّزهر

تريح هندهيا عىل الوتر 

تصبغ جدران مقاهي الفجر 

تستويل عىل كآبة احلجر.

ينقل هذا الكمُّ من الّصور املتدّفقة إىل ذهن القارئ الّتداخَل الكبرَي يف اللوحة 
هُ بتقديمها للحشد اهلائل من األحداث  رفت لوحاتُ الواحدة للّرّسام اإلسباين الذي عُ
يف فكرة متفّردة، وكذا يفعل البيايت حينام يضيف إىل عامل بيكاسو َوْضَع بالده إّبان 

احلرب األهلّية:

  تُشحذ يف مدريد 

يف بيوهتا 

خناجر الغجر.

الّرّسام  عامل  لكّن  بالده،  مأساة  أعايل  يف  بيكاسو  أوجاع  البيايت  يوقظ  هنا    
انتشاء  تشّيد  أحالم  وكأّهنا  املغرية،  متّوجاته  عرب  الّشاعر  عىل  سحره  يامرس  يظّل 

الّروح باللون وباإليقاع:
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  غمرتني باألزرق الّدافئ 

فاستحالت الفرشاة يف كّفي إىل وتر.

االغرتاب  يكون  الّرّسام، وبخاّصة عندما  بينه وبني  متاهيًا  الّشاعر  اآلن حيّقق 
سّيدًا؛ فيُحّفز اخليالُ عىل إنجاز احلياة كام لو أّن الّرحيَل حمّركُ فعِل الكتابة؛ َفَتْضَحى 

األّيام حطبًا لنار القصيدة:

 الّثلج يف قصائدي يذوب

يف حقائب الّسفر.

عنه  يغيب  مدهش  شعري  حتقيب  يف  مدياهتا  عىل  القصيدة  تنفتح  ذلك  بعد 
االثنان:  ينتظره  الذي  البعيد  الفجر  ضوء  خيوط  آفاقه  يف  وتظهر  العتمة،  شيطان 
الذي  االنتصار  إيقاع  نشد  يُ صويف،  حلن  إرشاقة  تشبه  حلظات  يف  والّرّسام  الّشاعر 

استيقظ يف قلب الّشاعر، والقادم من هنر عني الّرّسام:

 بّوابة العامل يف حذر

تفتحها عيون طفل مهمل الّشعر

طّوف يف الليل كثريًا

أدرك الفجر الذي انترص.

غناء روحي يكتبه الّشاعر متجاوزًا حلظة الّضعف املرهتنة هبزيمة اإلبداع عىل 
يد الفاشست؛ ليعلن صخبُ الّشعر عن فتح نافذة تتنّبأ بحلم االنتصار، وإن كانت 
روح الفّنان شاعرًا أو رّسامًا مرجتفة، وهي حالٌة كثريًا ما كّرسها بيكاسو يف لوحاته، 
خصيصة  -وهي  طفل؛  بعيني  فتحه  وحياول  املغلق،  العامل  ليل  يف  يقاوم  وهو   ((
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أخرى من اخلصائص املتكّررة عند بيكاسو- ليصل إىل الفجر إىل احلّرّية(( (21(. وها 
هو قد وصل.

البياتية يف هذه  الّشعرّية  ببناء  اكتفائه يف اإلسهام  بيكاسو عن  يعلن حضور  مل 
حتفيز  عنرص  سيكون  بل  الّشاعر،  ألحالم  مشّيدًا  نموذجًا  بوصفه  فقط  القصيدة 
متتابعة  أخرى  دواوين  يف  قصائد  مخس  ترفل  حيث  الحقة؛  قصائد  يف  متجّددًا 
تنفتح  به  ورائحتها،  الكلامت  زنابق  اإلسباين  الّرّسام  فيها  يكون  بموضوعات 
عىل  حّب  ))قصائد  هي:  القصائد  وهذه  معانيها،  عن  وتعرب  القصيدة  دالالت 
بّوابات العامل الّسبع(( (22(، ))حجر الّسقوط(( (23(، ))الكابوس(( (24( ، ))الّرحيل 

إىل مدن العشق(( (25( ، ))املخاض(( (26( .

بنى قصيدة )قصائد حّب عىل بّوابات العامل الّسبع( عىل جدلّية الّتناقض  تُ    
الوجه اآلخر للحياة، وعىل  الذي هو  بني احلّب لكونه عنوانًا للحياة، وبني املوت 
الّرئيسة  املعادية. هذه املحاور  الفاضلة واملدينة  املدينة  القائمة بني  الّتقابلّية  العالقة 
حقيقة  جتّسد  مقاطع  سبعة  عىل  منّظم  بشكل  موّزعة  القصيدة،  منها  تتكّون  التي 
نراها  الفنّية  البِْنَيِة  فـي  الفارقة  العالمة  لكّن  الرّش،  وقوى  اخلري  قوى  بني  الرّصاع 
َيًة يف تتابع صور عامل بيكاسو التي تشغل حّيزًا واسعًا من فضاء القصيدة، فبها  َتَجّلّ مُ
تنوجد وعليها تنهض، بيد أّن هذا ال يعني انقطاعًا عن وجود ظالل وأضواء أخرى 

هتّيئ هلا مكانًا لنمّو زمنها يف صريورة الكتابة الّشعرّية:

 أرشد من دائرة الّضوء إىل اللوحات

أهبط من منازل الكواكب األخرى إىل «اللوفر»

مأخوذًا



٥١٧

أ . د. حممد عبد الرضا شياع

بسحر العامل املخبوء يف اللوحات

بالّطائر األعمى الذي يطارح الغرام

أنثاه يف الظالم

بالكلامت وبنار العشق املطفأة الّزرقاء

بوجه «بيكاسو» وراء واجهات الّزمن الّضائع

  والغابات

بلمسة الفرشاة

عىل أديم جسد املرأة والوردة والّسامء

بصيحة املهرج الّسوداء.

طبع  الذي  األزرق  باللون  تتمّثل  املقطع  هذا  يف  املهيمنة  القيمة  أّن  أرى   
الذي أضحى  اللون  هذا  احلزن من خالل  (27(، وهو هيّرب  الفتّية  بيكاسو  مرحلة 
تارخيًا لزمن حيمل وحشة الّرّسام وعزلته عندما كان يعيش حاالت تأّمله يف باريس 
الذي تصحبه  الليل  للّسنوات 1900-1904م، فهنا يعيش ضمري احلامل يف عمق 
هُ جداوَل رؤى وفيَض معاٍن أراد هلا الفّنان أن تكون قيامة أحالمه املطمئّنة،  لوحاتُ
الفقراء  معاناة  جّسدت  التي  الّصامتة  اإلسباين  الفّنان  تأّمالت  البيايت  أدرك  وقد 
نَجز الّصورُ  وقتامة حياة املنبوذين، فعمد البيايت إىل ترحيل هذا اللون إىل قصائده لتُ
الكّليانّية  الّصورة  فتكون  بعضًا؛  بعضها  الّصورُ  تعاضد هذه  ثّم  للقصيدة،  اجلزئّيةُ 
فيستحيل  املضطربة؛  األمواجُ  وجوَدهُ  تصنع  الذي  البحر  ابتنائها  يف  تضاهي  التي 
اللوحة  بني  فنعاين  البيايت،  قصيدة  يف  إيقاع  إىل  بيكاسو  لوحات  يف  اللون  صمت 



٥١٨

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

والقصيدة متفصالت الّتمّرد التي جتعل الّرسم والّشعر يشّكالن معًا زمن الّصمت 
الذي هو صديق ليل روح اإلنسان الباحث عن دفء احلياة، لكن هيهات! 

يستدعي البيايت بيكاسو وكائنات لوحاته املمهورة باللون األزرق، وبتدّرجاته 
املرحلة من  البيايت مل يقف عند هذه  أّن  الّرغم من  التي ال تربح قتامة املشهد، عىل 
حياة الفّنان، وإّنام تعّداها إىل املرحلة الوردّية قافزًا عىل املرحلة الّتكعيبّية باستدعاء 
شخصّية املهّرج التي رسمها بيكاسو لوحة ناكشًا هبا احلزن الّدفني يف هذه الّشخصّية 
عىل  القفز  وأّن  وسخريتها،  احلياة  مهزلة  عن  املعّربة  الّدالالت  عديد  حتمل  التي 
الّتسلسل الّزمني الذي تبّناه البيايت يعني بالّرضورة أّن الّشاعر ليس موّثقًا، بل هو 
الّنّص ال تتطّلب االلتزام بتسلسل األحداث، وإّنام يف إيقاظها  كاتب نّص، وكتابة 
يف وعي املتلّقي بالّشكل الذي خيلق له فضاء من الّتداعي؛ َيْضَحي يف ضوئه قارئًا. 
آلّية  توظيف  عن  يعلن  وكأّنه  )األنا(  بصوت  يكتب  البيايت  أّن  للّتنّبه  الالفت  لكّن 
خالل  من  )اآلخر(  بصوت  آالمه  عن  عّرب  قد  بيكاسو  أنَّ  ذلَك  الّنّصّية؛  املعارضة 
صور كائناته البائسة، عرب جتسيد معاناة املحرومني ووحشة املعزولني، وهذا يعني 
أّن البيايت قد عمد إىل تفعيل جدلّية الّتناص، وهذه خاّصّية نّصّية هبا ينمو فعل اللون 
وفعل اإليقاع، ومن َثّم فعل الّصمت املتأّمل يف اللوحة، وفعل الّصوت الّصاخب يف 
القصيدة؛ لتنبثق الّصورة الّسايكولوجّية لوجع اإلنسان الذي يقرأ قاَع روحه شاعٌر 

ورّسام.

يواصل البيايت الّرحيل يف زمن الّرّسام اإلسباين، متعّقبًا آناِت مراحله الفنّية   
اجلديدة واملبتكرة، وعىل الّرغم من أّن البيايت يطارد الّرّسام امتدادًا، لكّنه ال يغادر 
عمق الّتكثيف الذي يوصله إىل حالة الّتكامل املرهتنة إىل مرحلة أخرى من مراحل 
الفّن هي املرحلة الّتكعيبّية؛ حيث تزدحم املفاهيم، وتتنّوع احليوات؛ لتكون حمّركًا 
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املعّرب  الفّن  جوهر  من  وجودها  غواية  هُ  لغتُ تستمّد  الذي  الّشعري  القول  إلنجاز 
عن اخلطوات األوىل ألنني اإلنسان، وهو يواجه قدره أعزال إال من ضوء أحالمه 

الّصغرية والبعيدة.

 هامجني اللصوص يف باريس

وانتزعوا دفاتري وخّضبوا بالّدم

مكّعبات الّنور واإلسفلت

وتركوين مّيتًا

لكّنني هنضت، يا حبيبتي، قبل طلوع الفجر

أمحل زنبق احلقول وعذاب احلرف

ونار هذا العرص

للوطن املفتوح مثل القرب.

يسّجل البيايت هنا عودة زمنّية هبا يلتحم مع املرحلة الّتكعيبّية التي تبحث   
املتعّددة  األبعاد  عن  معّربًة  اهلندسّية،  أشكاهلا  يف  للكائنات  اآلخر  الوجه  عن 
واملختلفة يف تشّكالت احلياة ومتظهراهتا، وهي تّتخذ نسقًا حركّيًا، ينهض هنا عىل 
جدلّية املوت واحلياة التي افتتن هبا الّشعراء الّتموزّيون؛ إذ يميس املوت حياة مادام 
متعّلقًا بالّتضحية، فاملضّحي يغدو موته انبعاثًا، وهو يف اآلن ذاته تعرية لكّل األقنعة 
التي تريد للفّن أن ينحرس، وللكلمة أن ختتنق، وللحّرّية أن تلفظ أنفاسها األخرية. 
تتجّىل  واالنبعاث(  )املوت  فأسطـورة  بميسمها،  البيايت  شعر  وسمت  تقنية  هذه 
بتحّوالهتا يف سقوط الّشهداء واملناضلني وصّناع األفكار الكربى متمّثلًة يف أحالم 



٥٢٠

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

الّسامت إن مل يكن جّلها، وهي  أّن بيكاسو قد اكتسب بعض هذه  يقظتهم، ونرى 
قصائد  التي سنقرؤها يف  املوضوعات  املستحّقني،  مكانيهام  فّنه وشخصه يف  تضع 

البيايت األخرى أيضًا، معاينة لألداءات الّرؤيوّية يف شعره.

بيكاسو(  بابلو  )إىل  مقارنة بني قصيدة  إنجاز  إىل  آربوس  فيديريكو  سعى       
وقصــيدة )قصائد حّب عىل بّوابات العامل الّسبع( وصواًل إىل قصيدة )الكابوس(، 
البيايت، وقد  باحثًا يف دراسة مكّثفة عن جتّليات عامل بيكاسو يف شعر عبد الوهاب 
توّصل يف هذه الّدراسة إىل )) أّن الّروح اآلملة التي كانت تنبض يف قصيدة )إىل بابلو 
بيكاسو( قد حتّولت يف هذه القصيدة - يقصد قصائد حّب عىل بّوابات العامل الّسبع-  
إىل رؤية سلبّية وإحباطّية، ولكّن هذا اإلحساس ال يلبث أن يزول، فإّن انبعاثات 
البطل املتوالية جتعلنا ننتظر أّن املوت عىل الصليب لن يكون هنائّيًا، يف الوقت الذي 
إّننا  القصيدتني.  تنتهي كّل من  العينني. وبه  الّساطع عىل  الفجر  فيه ضوء  ينعكس 
نحدس إذن، بأّن البطل سوف يبعث كي يعود إىل مدينة بيكاسو. وهذا بالّتحديد 

هو ما حيدث يف املقطوعات اخلمس للقصيدة األخرى )الكابوس( (( (28(. 

تفصح القراءة املتمّعنة لقصيدة البيايت عن فاعلّية حضور بيكاسو فيها، وعن 
تدّفق كائناته البتناء الّصور الّشعرّية، هذا ما يدعونا لنؤّيد حدس فيديريكو آربوس 
ْلمه بني املوت واالنبعاث؛ ليبلغ مدينته  يف مقارباته لشعر البيايت الذي ظّل يطارد حُ
لذلك  الّضّيقة؛  الغربة  أزّقة  يف  املفقودة  روحها  عن  البحث  أعياه  التي  الفاضلة 
وهي  الّشمس  عّباد  زهرة  إخالَص  إليه،  الّنظر  خملصًا  بيكاسو،  جحيم  إىل  سيعود 
ها  تؤّدي صلواهتا يف طقس من الوفاء فريد، طقس إرادٍة ينكتب فيه لونُ احلياة وإيقاعُ

اللذان ينموان بني ضفاف القصيدة.
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 عدتُ إىل جحيم «بيكاسو» وليل الّزمن املوغل يف قصائد

العشق عىل قرب ملوك احلجر الّساحر واأللوان   

وهبلوانات حريق الّصمت يف اللوحات

أبحث عن مملكة اإليقاع واللون وعن نسائها املتّوجات

بزهور الّشمس يف «شرياز».     

يبدو هنا اإليقاع حزينًا، واللون قامتًا، ولكن عىل الّرغم من ذلك احلزن وهذه 
فنساء  للحياة،  الفّن  مساندة  أماًل يف  العاشقات  بيكاسو  نساء  يظّل حضور  القتامة 
بيكاسو املقهورات عشقًا أّثثن حيوات الفّنان باجلامل، وما استدعاء البيايت لشرياز هنا 
إاّل من أجل استقرار نفيس به، هتدأ فواصل الّزمن يف صريورة القصيدة، وهي تّتسق 
التي تتوّزعها اإليقاعاتُ واأللوان،  الّشعرّية  يف تناوب إيقاعي يتأّسس عىل املعاين 
َمًة تراتيل عشق من مكنون ذاكرة الّشاعر احلافلة بام  َقدِّ األماكنُ املعلنةُ واملضمرة، مُ
ْلم، مستدرجًة الّذات الكاتبة إىل عواملها الّسفلّية؛ لتخرج من هناك  تفيض به مدن احلُ
باسقًة معانقًة ضوء الّشمس؛ فلنالحْظ إذن حركة خيال الّشاعر بني الّنزول إىل جحيم 
بيكاسو، والّصعود إىل شمس شرياز، وهذه بالّضبط هي جدلّية املوت واالنبعاث 
التي تشّيد وجودها هنا يف لوحات بيكاسو، ويف ذاته املؤّثلة هبموم اإلنسان، وكأّن 
أوجاع الفّنان منحت الّشاعر دفقًا من اإلرادة، وأّن كائنات اللوحات زّودت كلامت 
بني  فتكون  اللوحة،  بلون  القصيدة  إيقاع  ينغمس  هكذا  ضيائها؛  بزيت  القصائد 

أيدينا قصيدة حافلة باأللوان، مدّثرة بغبار الّزمن، وراحلة بأوجاع اإلنسان.
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 وخدم الفنادق

والعاهرات والّرجال اجلوف

يزدحم العميان واملرىض عىل أبواهبا باكني

وباحثني يف القواميس ويف املعاجم

عن لغة املستقبل املسكون بالكابوس.

نواجه  إذ  البياتية،  القصيدِة  وجرَح  الّسفر  نواصل  ونحن  هنا  املفارقة  حتدث 
سامت املدينة املعادية، حيث ال يوجد زمن مطلق ملوضوع الّنّص الّشعري، وإّنام هو 
تناوب إيقاعي منه تفيض املعاين الّشعرّية، والتي نراها مرهتنة إىل البطء، نظرًا للحزن 
االستالب  زمن  وتفاصيل  احلياة،  عبء  حيمل  حزن  الكلامت،  كاهل  يثقل  الذي 
ْلم كابوسًا،  الذي حيياه املعدمون، فنحن أمام سريورة سايكولوجّية يكون فيها احلُ
وكأّن نمّو القصيدة يضاهي حالة اإلنسان املتعب الذي تنحدر به األّيام إىل هاوية 
الوجود؛ لذلك ال ينفّك الّنّص الّشعري من الّتلميح إىل الّسامت الّداّلة عىل املدينة 

املعادية التي حيتفظ هبا الّشاعر والّرّسام والّتاريخ حممولًة يف جغرافّية الكلامت. 

 كان عىل بّوابة اجلحيم «بيكاسو» وكان عازف القيثار يف مدريد

مللكات املرسح املغتصب يرفع الّستارة

يعيد للمهّرج البكارة

خيبِّئ الّسالح والبذور يف األرض إىل قيامة أخرى ويف منفاه

يموت يف املقهى وعيناه إىل بالده البعيدة
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حتّدقان من خالل سحب الّدخان واجلريدة

ويده ترسم يف اهلواء

عالمة غامضة تشري

إىل الّسالح وإىل البذور.

حيرض  التي  اإلسبانّية  األهلّية  احلرب  مالمح  اجلزئّية  الّصور  هذه  حتمل   
عن  يتواَن  مل  فبيكاسو  املشهد،  يكتمل  هبم  نامِذجًا  واملعّذبون  املغدورون  رموزها 
الّظهور عىل بوابة اجلحيم، وكأّنه حارس الّنار، أو شاهد عىل عذابات اإلنسان، يف 
حني يتجّسد حضور فيديريكو غارثيا لوركا بصفته الّشعرّية )عازف القيثار( الذي 
َعّد رمزًا للّثورة املغدورة، إذ ال يمكن أن يكون هنا )عازف القيثار( شخصّيَة اللوحِة  يُ
التي رسمها بيكاسو، والتي تدّل عىل اإلنسان املهتضم الذي يفرتسه العوز واملرض؛ 
اللوحة  املهّرِج شخصّيِة  الّرغم من ظهور  بذلك، عىل  يسمح  الّنّص ال  ألّن سياق 
الذي ظّل داالًّ نّصّيًا شديد احلضور والّداللة؛ هكذا ييش هذا الّنّص بمعاناة املبدعني 
اإلسبان الذين تقاسمهم القتل والّنفي، وهنا يتامهى البيايت مع نامذجه الّشعرّية، كام 
يسعى إىل أن تكون أحوال بالده منمذجة باملاهّية نفسها التي عاشتها إسبانيا، هذا ما 
يمكن االستدالل عليه بقول البيايت ذاته: ))الّنفي والغربة إذا ما طال هبام األمد قد 
يلقيان بالفّنان يف رحاب أرض خرافّية، وقد تستحيل العودة منها أبدًا، بل إّن أشواق 
روح  إليها  التي غاصت  البعيدة  األعامق  أمـام  أحيانًا  لتبدو ساذجة  للعودة  احلنني 
التي ال عودة منها((  املـوت  إذ تصبح كّل خطوة غربة جديدة نحو أرض  الفّنان، 

 .)29)
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هذه هي حال بيكاسو إّبان احلرب األهلية اإلسبانية، وما كان يعانيه يف منفاه 
إليها؛  العودة  يستطيع  أْن  بالده من طرف آلخر دون  تتجاذب  وغربته، واألهوال 
حيث املوت يرتّبصه يف كّل حلظة، فالّنفي يعني الّضياَع عىل أرصفة احلنني، والغربةُ 
تعني الّتحديَق يف وجه املوت، ولكن قد يتحّول هذا املوت إىل عنرص بعث عندما 
الغاشمة؛  الّزمنّية  والّسلطة  األريض،  اجلحيم  وجه  يف  ثورته  معلنًا  الفّنان  ينهض 
حيث يظّل اخليال يف هذه اللحظات القّوة التي حتمل الّذات إىل زمن الّتأّمل الباحث 
عن نافذة اخلالص، وإن كانت تطّل عىل املوت؛ ألّن املوت يف حلظة املواجهة بّوابة 

للحياة. 

 وعازف القيثار يف مدريد

يموت كي يولد من جديد

حتت شموس مدن أخرى ويف أقنعة جديدة

يبحث عن مملكة اإليقاع واللون وعن جوهرها الفاعل يف

القصيدة        

يعيش ثورات عصور البعث واإليامن

منتظرًا،

مقاتاًل،

مرحتاًل مع الفصول، عائدًا ألّمه األرض مع املتّوجني بعذاب الّنور  

والّرافضني وبناة مدن اإلبداع

يف قاع بحر اللون واإليقاع.
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نالحظ كيف تظهر من جديد وبإحلاح جدلّية املوت واالنبعاث، يقودها   
جيعل  فالفّن  املوت،  عاصفة  دوّي  يواجه  الذي  احلياة  نشيد  عازفًا  لوركا  غارثيا 
األضداد يف حالة دائمة من املواجهة، ولكّنها ال تشبه أبدًا مواجهة املاء للّنار؛ ألّن 
احلياة املبتعثة حتتاج إىل رّشة ماء، وهلب نار هبام تكتب تاريخ جرحها، ومنهام يتشّكل 
الكوين  الرّصاع  اسرتاتيجّية  الّشاعر  وبرياع  الّرّسام  بريشة  ليكتبا  واإليقاع؛  اللون 
بيد  األمكنة  تتوّحد  الّرضورة، وعندما  مدينة  أنقاض  ْلم عىل  احلُ مدينة  يشّيد  الذي 
املبدعني واملناضلني يف ضوء شمس جديدة، تكون مدينة العشق قد رسمت حدود 

وجودها. 

 هتاجر الّطيور يف منتصف الليل إىل شواطئ الّنهار

وأنت يف جحيمك القطبي ال تذعن لليل وال تنهار

تقاوم الّصقيع والكابوس

تصنع لإلنسان يف سقوطه ذاكرة جديدة.

ينصهر زمن اإلخبار بزمن املخاطبة يف هذا الّنّص؛ فيسهامن يف تشييد شعرّية    
وإيقاعات  اللوحة  ألوان  فيها  تتالقح  التي  الّنّصّية  الّتفاعلّية  دوال  حركة  تُنجزها 
القصيدة، ذاك ما هنضت به قصائد البيايت الّثالثة؛ فقصيدة )إىل بابلو بيكاسو( تقوم 
عىل ثنائّية العّلة واملعلول التي هبام ارتبط نّص البيايت زمنّيًا ببيكاسو ذاتًا وإبداعًا، وإذا 
كان البيايت يف هذه القصيدة قد استدعى عوامل الفّنان اإلسباين كام يستدعي الظامئ 
سحابًة يف األفق اآلخر؛ فتستجيب، فإّن بيكاسو وكائناته سّجال إسهامًا أكثر عمقًا 
يف ابتناء )قصائد حّب عىل بّوابات العامل الّسبع(، وهي القصيدة التي فتحت أبواب 
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والتي ستكملها قصيدة  داّلة،  زمنّية  بنية  بيكاسو يف سياق  إىل حيوّية عامل  الّدخول 
الّشخصّية  هذه  يف  وأبطاله  البيايت  لنامذج  املتمّيزة  اخلصائص  ببّلورة  )الكابوس( 
لبطل  الّرئيسة  اخلصائص  بعض  جيمع  الّرّسام  أّن  واضحًا  يبدو   (( حيـث  الفّنّية؛ 
إزاء  التزم طوال حياته موقفًا ثورّيًا  املتمّرد، فبيكاسو قد  الّثائر أو  البيايت، لإلنسان 
الفّن واحلياة ... وعىل أّي حال فإّن القصائد الّثالث تتضّمن يف بعض أبياهتا متثيالت 
استعارّية للوحـات معروفة لبيكاسو؛ مثل الّساحر والعّراف واملهّرج، وهي صفات 
تتكّرر عند نّقاد الفّن، عىل الّرغم من أّن هذه األشياء هلا صلة بالّنظرّية الّشعرّية عن 
)الّشخصّية ذات القناع( عند البيايت أو هذه املقاهي الّصباحّية أو مقاهي املنفى التي 

تؤّدي بنا عن طريق احلـدس يف الّتأليف الّشعري إىل خط تقسيم مزدوج(( (30(. 

الّثالثة دور ألن  القصائد  املعاجلة يف  الّنّصّية وأسلوب  البنى  كان الّتساق   
جيعلنا نقرأ قصيدة )الكابوس( املنشورة عام 1971 قبل قصيدة )حجر الّسقوط( 
املنشورة عام 1970. ))ولعّلها ال تشتمل عىل العالقات البنيوّية نفسها التي نجدها 
املعادية، وذكرًا  املدينة  أّننا نجد فيها موضوع  الّثالث. ولكن ال شك  القصائد  بني 

ضمنّيًا للوركا مع بعض العنارص الّتوضيحّية األخرى(( (31(. 

 مل تولدي، أّيتها الّذئبة، من لوحات بيكاسو

وال من زبد األمواج

مل تشهدي احلاّلج بعد الّصلب وهو يف قميص الّدم

متّوجًا بالّشمس

ووهج العتمة يف األصوات



٥٢٧

أ . د. حممد عبد الرضا شياع

أو تسمعي األلوان وهي ترتدي عباءة الّساحر يف اللوحات

أو هتريب يف عربات الغجر الّرّحل أو تغتصبي حتت سامء الّنار

.............

أّيتها الّذئبة، يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان.

من املؤّكد أّنه ال يمكن الّدخول إىل مدارك الّشاعر، لكن من املؤّكد أيضًا أن 
تتّم معانقة رؤاه من خالل اإلشارات أو الّرموز التي تشّيد الّنّص، وقد فاضت هذه 
القصيدة بالّنامذج املحّلّية والكونّية التي متنحنا قدرة احلدس عىل أّن البيايت خياطب 
بيكاسو يف  التي خّلدها  الّشهيدة  للمدينة  الّنوعي  الّضّد  املعادية، والتي هي  املدينة 
أشهر لوحاته )غرنيكا(، املدينة التي كانت ضحّية احلرب األهلّية اإلسبانّية؛ حيث 
تعاضدت قوى الرّش الّنازّية والفاشّية، فكانت هدف الّرعب والّصدمة الذي أنجزته 

الّطائرات األملانّية هدّية متبادلة بني هتلر وفرانكو. 

لقد حجبت املدينة الّشهيدة ظهور املدينة املعادية من وهج الفّن وضوء الّشعر، 
فاألوىل هي التي حتتضن الّثّوار والّشهداء واملناضلني، واألخرى هي التي حتتضن 
أعداء احلّرّية والرأي واجلامل، وستكون العالقة تقابلّية بني املكان األليف واملكان 
املعادي، يف األّول ينمو اإلبداع ويكرب، ويف اآلخر تتصادم األرواح بإدارة الّشيطان.

يريد  ولكّنه  الّذات،  خارج  يقفز  أّنه  يعني  ال  لبيكاسو  البيايت  استدعاء  إّن 
املستَلب،  اإلنسان  بوجع  يغيل  تّتقد كشاّلل هادر  الكسل،  تعرف  نارًا ال  لقصيدته 
الّثورة  وجه  يف  الوقوف  عىل  ترّص  التي  الّثورة  بكتابة  قمني  االستدعاء  هذا  فمثل 
بيكاسو  لوحات  ختّضبها  ال  التي  املعادية  باملدينة  املضاّدة  الّثورة  إىل  َفَرَمَز  املضاّدة، 
بألواهنا، وال تستعيدها قصيدة البيايت بإيقاعاهتا، وتظّل رموز الّنضال الكوين شاهدًا 
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القصيدة )حجر  اللوحات، ويبقى عنوان  بألوان  الّشهداء  يمتزج دم  عليها؛ حيث 
الّسقوط( شاهدًا أيضًا يف الّضّفة األخرى عىل املدينة املعادية التي نعتها البيايت بأسوأ 

الّصفات. 

 كنت وما زلت طعامًا فاسدًا 

كيسًا من اللحم وعينني بال أجفان

تّفاحة معطوبة تنهشها الّديدان 

هنداك ضامران

تالقيا وافرتقا عىل قديد اجلسد املقّوس املهرتئ املهان 

وأنت يف العرشين

ما زلت تزحفني 

تضاجعني بائع احلليب واملمّثل الفاشل واملهّرج البطني

فتشبهني دورة املياه

------------  

أّيتها الذئبة، يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان.

 لقد أضحى الرّتاسل جوهرّيًا بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي من خالل 
اإلفصاح باسم املدينة )أّيتها الّذئبة، يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان(، َوَوْصِمها 
بالّذئبة كناية عن الغدر واخليانة، وهو ما تعّرض له الّثوار واملناضلون، وال سّيام إّبان 
احلرب األهلّية اإلسبانّية، بينام تكون املدينة الّثانية شهيدة، والّدليل عىل ذلك ما حلق 
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الّدائمة، ولدت من لوحات  املناضلة والّثورة  هبا من دمار؛ فصارت رمزًا للمدينة 
بيكاسو؛ لتصبح أشهر لوحة متّجد الّضحايا والّشهداء، ورمزًا جيّدد حضوره ممتّدًا 

نحو الّنور. 

الّشعرّية والواقعّية،  املدينتني  املوضوعي بني  املعادل  املقارنة عن  تكشف هذه 
كون ))املدينة الّشعرّية ليست هي بعينها املدينة الواقعّية، بطبيعة احلال، فكّل شاعر 
يصنع مدينته، ومدينته تعيش داخله. وعىل ذلك قد تولد املدينة املوحشة شعرّيًا من 
مدينة حافلة يف الواقع، وعىل العكس قد تولد املدينة الّشعرّية املتأللئة باألضواء من 
مدينة أُطفئت أضواؤها يف واقع احلال. وحديث الّشعراء عن مدن نعرفها ينبغي أاّل 
الّشعراء  يقّدمها  التي  الّشعرّية(  )الّرؤية  نعرفها يف  التي  املاّدّية  املعامل  بتلّمس  يغرينا 

لتلك املدن(( (32(. 

الّسقوط( يطرح فيديريكو آربوس سؤااًل عن         بعد قراءة قصيدة )حجر 
عالقة بيكاسو بمدريد والبحث عن الّسبب الذي دفع بالبيايت إلبراز هذه العالقة 
األربع  القصائد  هذه  من  اثنتني  يف  نجد  ))ملاذا  فيقول:  الواقع؛  صعيد  عىل  الغائبة 
يشء  وهذا  جيهل،  ال  فالبيايت  ظاهر؟  بشكل  ومعاجلني  مّتحدين  ومدريد  بيكاسو 
معروف متامًا، أّن الّصلة الّطبيعّية املبارشة بني بيكاسو ومدريد غري موجودة عملّيًا، 
احلرب  بشأن  ومدريد  بيكاسو  بني  ملحوظة  رمزّية  عالقة  توجد  ذلك  مع  ولكن 
األهلّية اإلسبانّية عام 1936م، عندما كان يوسف ريناو Josep Renau مسؤواًل 

عن الفنون اجلميلة، وعنّي بيكاسو مدير رشف ملتحف الربادو(( (33(.

يف الواقع أّن العالقة الّنضالّية التي تربط الفّنان بوطنه تتجّىل يف الكتابة الّشعرّية 
عىل صعيد الّرمز أكثر ّمما هي عىل صعيد الواقع؛ لذا فإّن ذكر املدينة املعادية وكشف 
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مثالبها، بالّطريقة التي بلغت املدى اهلجائي، كان القصد منها إظهار حماسن املدينة 
األليفة التي تظّل هاجعة يف كهوف ذاكرة الفّنانني واألدباء لتحّفزهم عىل اإلبداع، )) 
وإّن وصف املدينة يف الّشعر إّنام هو حماولة من جانب الّشاعر لبناء مدينته من جديد؛ 
وبذلك تكون الّصفات التي خيلعها عليها صفات خاّصة(( (34(، نستطيع من خالهلا 
أن نعاين عالقة بيكاسو بمدريد، كام نعاين الكيفّية التي جّسد هبا مدينة )غرنيكا( يف 
ّلقت  لوحة جدارّية عرضت يف املعرض العاملي بباريس عام 1937م، وهي التي عُ

أمام جناح أملانيا الّنازّية، إدانًة هلذه املذبحة وللحرب األهلّية اإلسبانّية(35(. 

عندما نقرأ قصيدة )الّرحيل إىل مدن العشق( نكتشف أّن ظّل املدينة ال يزال 
يطارد خمّيلة البيايت، غري أّن صورة املدينة ختتلف هذه املّرة عاّم كانت عليه يف القصائد 
الّرحيل  حيث  واألحاسيس  باألمل  راجفًا  شعرّيًا  موضوعًا  تكون  عندما  الّسابقة 
نحو املستقبل، نحو مدن العشق. وما يؤّكد هذا الّطرح هو قراءة قصيدة ))حمنة أيب 
العالء(( (36(؛ حيث متّكننا هذه القراءة من العثور عىل اخليط الّرابط بني القصيدتني، 
أيب  )حمنة  قصيدة  يف  فيكون  املوقف،  سّيد  يكون  الذي  اإلنساين  الوجع  وهو  أال 

العالء( أكثر بؤسًا وأعمق إيالمًا:

 يا حافرًا البئر بأوجاعـه

ومودعًا رمحته يف الّسقـاء

وجاعاًل من كلاميت فمــًا

 يصيح يف ليل بال أصدقاء.

الّصورة  فتنهض  األعامق،  إىل  هيبط  الّشاعر  خيال  حركة  اجّتاه  أّن  نالحظ 
ايكولوجيَّة املدوفة بأمل الّنموذج الّشعري، ومن َثّم تتمظهر احلياة املتصّلبة التي  السَّ
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إلينا،  الّزمن  يعرب  الذي  املعري  العالء  أيب  شخص  يف  املتمّثل  الّنموذج  هذا  حيياها 
من  التي  العشق(  مدن  إىل  )الّرحيل  يف  مرّكبة  تغدو  املأساوّية  الّصورة  هذه  أّن  بيد 

املفرتض أن حيّج الّشاعر إليها باحثًا عن شاطئ الّنور.

 يا مشعل الليل بأوجاعه

ومالئ العامل قااًل وقيل

العاشق األعمى بقيثاره 

يرسل خلف الليل هذا العويل.

ال يغادر هذا املقطع جدلّية التََّناص، فهو يؤسس لتناّصات ذاتّية ليس أدّل عليها 
ما سيسهم يف ابتناء قصيدة ))الّنور يأيت من غرناطة(( (37(، وتناّصني خارجّيني خربنا 
أحَدمها يف لوحة بيكاسو)عازف الغيتار العجوز(، واآلخر يف األسطورة اإلسبانّية 
التقى  والتي  اإلبداعّية،  اإلنجازات  لعديد  نّصّية كربى  بنية  التي أضحت  الّشهرية 
فيها البيايت بلوركا يف مسريته الّشعرّية، والالفت أيضًا أّن مصاحبة القادم من الّصور 
اجلزئّية لقصيدة )الّرحيل إىل مدن العشق( تقّدم للقارئ غابة من األحزان ومعاناة 
اإلنسان، حّتى إّن ضوء الفجر يبدو بعيدًا، فيستمّر الّسفر كدحًا لبلوغ مدن العشق، 
املتعّلقة بصريورة  القريبة  الّذاكرة  تنبع من قاع  التي  العزلة  تنّهدات  الّرغم من  عىل 

احلياة. 

بيكاسو يف املنفى 

يشعل باللون البحر وقرص الكاهنة العذراء

يتسّول فوق القمة ضوء الّشمس الّزرقاء
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جيلد ظهر املتسول، يبكي يف هنر الغربة أزمان الغرباء.

مهوم  حيمل  كونّيًا  رمزًا  بوصفه  البيايت  نّص  ابتناء  يف  يسهم  بيكاسو  انفّك  ما 
اإلنسان، فيدلقها ألوانًا ضاّجة باملعنى عىل جسد لوحاته، فثمة طفولة سايكولوجّية 
ج وجوَدها يف قلب البيايت، وهو يكتب بريشة بيكاسو عارفًا الّطريق إىل مدن  َنضِّ تُ
ْلم. تأخذ هذه احلالة بعدًا أكثر عمقًا يف  العشق التي تستحيل يف رؤياه إىل مدن احلُ
الّنظر إىل الوطن من أرض الغربة، ومن آفاق املنايف، وبخاّصة عندما جيتمع املبدعون 
ومعشوقاهتم يف موقف يتأرجح بني الواقع واخليال جتسيدًا لصور الّشجن والّشوق 

التي تعرضها مالحمهم باحثني عن زمن مفقود.

 يف هنر املوت 

يبكي حكمت –لوركا-إيلوار

يبكي املتنبي وأبو متام

تبكي ليىل املجنون وعائشة تبكي اخلّيام

وأنا أبكي  وخزامى تبكي يف املنفى األطفال-الّشهداء

يف عرص اإلرهاب 

والعشق –املوت –الّثورة –عائشة تبكي 

وخزامى -رحلت مواليت-

رحل البحر إىل الّصحراء.
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يف  معهم  اجتمع  باألحرى  أو  ورموزهم،  الشعراء  الفّنانني  البّيايت  مجع  لقد 
قّداس ال هنائي وكأّهنم يغسلون بدموعهم آثار خطايا مل يرتكبوها، واضعني املوت 

وراء ظهورهم، مّتخذين منه نقطة انطالق شهادًة للقادمني.

 يتساقط الّشعراء والعّشاق والّثّوار يف زمن الّسقوط ويكرسون

يتعّفنون ويذبلون وهيرمون وهيزمون

لكّنهم بعد الّسقوط عىل اخلرائط يرتكون

بصامهتم كشهادة للقادمني.

ْلم طفولة كامن  ها هي تنهض من جديد جدلّية املوت واالنبعاث، وكأّهنا حُ
يف قصيدة البيايت، وهنا تتجّىل مالمح الّثورة الّشعرّية التي هي صنو حياة املناضلني 
واملبدعني الذين إذا تكبو حياهتم ينهضون رغم أنف الّسقوط، فيستحيل بني أيدهيم 
الّزمن اخلّطي إىل زمن رأيس، يالمس األعامق، وخيرج مبتالًّ بضوء الّشمس، يكتب 
قّداس الّنامذج التي أّثث هبا البيايت قصيدته مبنى ومعنى شعرّيًا، فهذه رؤيا الّشاعر 
التي يرشعن هبا أّن املبدعني، رغم املوت يف زمن الّسقوط، يضعون إنجازاهتم رمزًا 
املّجانّية  مواجهة  يف  املسري  بمواصلة  واإلبداع  الكفاح  طريق  عىل  للقادمني  يومئ 

والعدم. 

ذاكرة  تقديم  إىل  هبا  هُ  فنَّ خّلد  التي  والّنامذج  لبيكاسو  البيايت  استدعاءُ  هيدف 
فينا نحن  اإلنسان  مهّمة  إيقاظ  يتمّثل يف  بأسلوب شعري  اإلنسان، ولكن  لتاريخ 
القّراء، فجاء هذا االستدعاء فاعاًل يف سياق أن ال يكون اإلنسان مقياًم خارج معناه. 
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البيايت، ومنحها  هكذا أسهمت عوامل بيكاسو يف غرس أشجار األفكار يف قصيدة 
ذاتّية وموضوعّية متمّثلًة يف احلوادث والرّصاعات، ويف األزمنة واألمكنة  مديات 

التي متتّد بعيدًا بأحالم الّشاعر وتعميق رؤاه.

لكّن  سحره،  شبكة  يف  أوقعه  وكأّنه  البيايت،  روح  بألوانه  بيكاسو  أهلب  لقد 
القراءة املنصفة تقول ال يعدو األمر أكثر من تفعيل جدلّية الّتناّص بني عامل الفّنان 
البياتية،  للقصيدة  البانية  الّدوال  الّتناّصّية يف حتريك  فأسهمت هذه  الّشاعر،  وعامل 
مقّربة بني عنارصها املتباعدة، وموّحدة بني احلياة واملوت فيها، وهي جتمع بني موت 
َيات  لَّ وجَتَ بيكاسو  استوَحَد  الذي  والّنفي  األهلّية اإلسبانّية،  لوركا واحلرب  غارثيا 
عليها  بل  جُ التي  الّنضال  جداول  عن  باحثًا  شاعرًا  وموقفه  البيايت  وتُظهر  عرصه، 
وهُ من الّشعراء، وإن مل يكونوا يعزفون عىل الوتر ذاته، )) فمن جهة االعرتاف  اِولُ َ جمُ
بالّتكعيبّية وبالّرسم الّطليعي والبوهيمي الّسابق كرسم حرضي رفيع، وبالّتحديد يف 
بيئتني حرضّيتني خاّصتني مها رسم املقهى أو يف املقهى، ورسم املرسم )األستوديو( 
أو يف املرسم. ومن جهة أخرى فإّهنا أيضًا، وبشكل خاّص، مقاهي الّسرية الّذاتّية 

للبيايت يف املنفى، وهو رجل عانى يف املايض سنوات نفي طويلة عن بلده(( (38(.

 تظهر هذه الّصور يف سياق الّتأّمل الّشعري عند املحّطة األوىل التي التقى فيها 
التي ستصعد نحو ذروة االكتامل يف  بيكاسو(  بابلو  )إىل  بيكاسو يف قصيدة  البيايت 
البنية  وأيضًا  الّشعري،  احلدس  منبت  ))نجد  القصيدة  هذه  يف  األخرى.  القصائد 
)قصائد  يف  سنوات  بعرش  ذلك  بعد  ويثرهيا  البيايت  يطّورها  سوف  التي  الّشعرّية 
ذاتّية  )سرية  ديوان  يفتتح  أخريًا  نجده  وهكذا   .)39) و)الكابوس(...((  حّب…( 
بيكاسو،  اسم  عىل  األّول  مقطعها  يشتمل  التي  )املخاض(  بقصيدة  النار(  لسارق 
غالف  حيتّل  كان  اإلسباين  الّرّسام  كون  خاّصة؛  ميزة  له  املّرة  هذه  حضوره  وكأّن 
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آربوس  فيديريكو  فكرة  تؤّكد  املواصفات  وهذه  )احلياة(.  جمّلة  من  األخري  العدد 
القائلة: ))بأّننا نعرف من خالل هوامش املؤّلف -يقصد البيايت- بأّن )سرية ذاتّية 
تكريم  ذكرى  أمام  أنفسنا  فنجد  عام1973م،  امتداد  عىل  تبت  كُ قد  الّنار(  لسارق 
أبيات  تيش   ،)40) الّسنة((  لتلك  نيسان  أبريل-  يف  وقعت  التي  الّرّسام  لوفاة  تابعة 
منهام  ولكّل  والّظّل،  الّضوء  وجوده  يكّثف  حدثًا  يتمّثل  شعري  بقّداس  القصيدة 

معناه الذي ال يكّف عن العبور إىل ساحة الّتأويل.

 قال اقتليني فأنا أحّب عينيك

ومن أجلك أبكي

كانت الكنائس القوطّية احلمراء يف بطاقة الربيد  

تستحّم بالشمس

وبيكاسو غالف العدد األخري من جمّلة «احلياة»

يرنو لضياء العامل األخري 

قالت لغة الوردة يف حدائق الليل 

عىل شفاهنا تزهر

من يبكي عىل أسوار هذي املدن -املالجئ -القبور؟

ْلاًم مستعادًا بصوت اآلخر الذي يسافر يف زمن تعاقبي،  تقّدم القصيدة حُ  
وإن كان احلضور متمرتسًا يف قول شعري، هذا ما حتمله الّرموز اللغوّية )الكنائس 
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الّداّلة عىل  القبور(  املالجئ،  املدن،  ،البكاء،  الليل  العامل األخري، حدائق  القوطّية، 
العتمة والعامل الّسفيل، وإذا نحن يف مواجهة طقس جيوتارخيي يكتبه الّشعر تارخيًا 
نّصًا معّمدًا باحلزن، هو رثاء بيكاسو  الوثيقة  للّتاريخ تصرّي  للّذكريات، وذكريات 
الذي تضعه الكنائس عند الّشمس أمانة، يف حني تظّل احلّرّية التي ناضل بيكاسو 
من أجلها واقفة عىل أسوار األماكن التي خّلدها جرحًا لوجع اإلنسان، ولكن كيف 

وّدع البيايت أُنموذَجهُ الذي به حتّطم القصيدة جدران العزلة وكهوف الّظالم؟

 أراه قادمًا من آخر الّدنيا

عىل شفاهه تزهر بعض الكلامت 

ينتهي عذابه 

ليبدأ الّرحلة من جديد.

 يستعيد البيايت احلياة يف جدلّية )املوت واالنبعاث(؛ ألّن رحلة الفّنان املناضل 
رحلة ال هنائّية، تتجّىل يف املوقف والعمل، وهذا ما أنجزه بيكاسو يف مواقفه ولوحاته 
التي  مجعت الكائن باملمكن، واملوت باحلياة وهي تقرع أبواب الّصمت املوصدة، 
وإن كانت ساحتها احلروب التي ظّل اإلنسان ضحّيتها األبدّية، هذه معاناة الّشعب 
اإلسباين الذي سيعود له فّنانه يومًا )عىل شفاهه تزهر بعض الكلامت(، وقد أزهرت 
فيه.  نبع احلياة  البيايت مغرتفًا من  ارتاده  الذي  بيكاسو احلقل  الكلامت كّلها، فكان 
بنا،  مّرت  التي  والقصائد  الّدواوين  قراءة  خالل  ))من  آربوس:  فيديريكو  يقول 
هذه  وخلف  لوركا  غارثيا  صورة  هؤالء  خلف  يقف  بأّنه  شّك  أدنى  ينتابني  ال 
)املدينة–املرأة( غري املنتهكة حتت ساموات من نار، مقابلة مع غرنيكا التي انتهكتها 
خالل  من  تتّم  ومدريد  بيكاسو  بني  الّصلة  أّن  أرى  فإّنني  ثّم  ومن  بالفعل،  الّنار 
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املتناقضات  بني  الّشعري  الّتوّتر  ذلك  ضمن  منهام،  كّل  يمّثله  الذي  املشرتك  الّرمز 
لغرنيكا  العنيف  والقصف  لوركا  غارثيا  فيديريكو  موت  البيايت:  شعر  يمّيز  الذي 
كرمزين أسطورّيني للحرب األهلّية اإلسبانّية، وهلذا األمل العظيم املحيط ملدريد يف 

الّثالثينيات كعاصمة للعامل احلّر(( (41(.

القصيدة  أثرت  التي  الّرئيسة  الّرموز  بني  رمزًا من  بيكاسو  بابلو رويث  َعّد  يُ   
البياتية يف تعميق ثورته الّشعرّية الّدائمة؛ لذلك يضيف آربوس قائاًل: )) إّن حضور 
املثال  إّنه  تعّسفًا:  أو  صدفة  إذن،  ليس،  العراقي  الّشاعر  أعامل  يف  الكبري  الّرّسام 
احلي لبطل البيايت الذي ال يكّف أبدًا عن إنشاء مدينة احلياة  يف حضن مدينة املوت 

نفسها(( (42(. 

بينه وبني شعوب األرض،  البيايت حثيثًا البتناء عالقات محيمة  لقد سعى   
معّربًا عن إيامنه باإلنسان، ساعيًا للبحث عن معناه؛ ليكون اجلذوة الّشعرّية املّتقدة 
الذي وسم  آفاق االلتزام  التي تشّيد  َأوَكَلها إىل قصيدته  املهّمة  القصيدة، وهذه  يف 
الّسلطة  سّيام  وال  الّتوّجه،  هلذا  املناوئني  حفيظة  أثار  ّمما  بميسمه،  البياتية  الكتابة 
الّزمنّية الغاشمة. وكان يؤاخذ كّل َمْن حييد عن هذا الّسبيل، وكّل َمْن يّتخذ موقفًا 
معاناة  وبني  بينه  حتول  فال  والّتحّرر؛  احلّرّية  إىل  الّتّواقة  الّشعوب  نضال  من  سلبّيًا 
حتّول  لقد  حّتى  والبعاد،  املسافات  عىل  متعّود  ))شاعرنا  ألّن  املسافات؛  الّشعوب 
املنفى والّصداقة والوطن عنده إىل طريق صويف للحّب والّثورة. وليس هذا موقف 
ولعّل   ،)43) اإلنسانّية((  ثقافات  أعامق  من  اقرتاب  موقف  هو  وإّنام  منه،  نكوص 
املعروف  دايل  سلفادور  الّشهري  اإلسباين  الّرّسام  عىل  يتحامل  جعله  هذا  موقفه 
هذا  وقد ظهر  فرانكو،  فرانثيسكو  الّدكتاتور  إّبان حكم  للفاشّية  املنارصة  بمواقفه 
املوقف جلّيًا يف قصيدة ))إىل سلفادور دايل(( (44(. األمر الذي يؤّكد عمق الّتجربة 
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بعدًا  نتاجه  يمنح  ما  وهو  العاملّية،  الّتجارب  مع  تفاعلها  ومدى  البياتية،  الّشعرّية 
كونّيًا، تتعّدد فيه حمّطات القراءة، وتتنّوع وجهات الّسفر يف َسَفر القصيدة الّطويل. 

٤- تركيب: 

مداعبة  منه  اهلدف  يكن  مل  احلضور  العاملّية  الّشخصّيات  مع  البيايت  تفاعل  إّن 
أشباحهم اهلائمة داخل األكفان، وإّنام أراد الّشاعر لألزمنة أْن تتداخل، ولألحداث 

، ويضّمد األَمل األملُ.  أْن تتفاعل حّتى يسقي اجلرَح اجلرحُ

العريب  الّشاعر  بني  الّتفاعل  حدود  عن  الّسابقة  الّنصوص  قراءة  كشفت  لقد 
عبد الوهاب البيايت وبني الّرّسام اإلسباين بابلو رويث بيكاسو، عىل اعتبار أّن كّل 
نّص من هذه الّنصوص كان بمثابة الّنسق الذي يف بوتقته انصهرت نصوص شعرّية 
وأخرى غري شعرّية، أسهمت بتفاعلها يف بناء القصيدة البياتية وإنتاج داللتها. كام 
الّسابقة  الّرئيس يف حتديد األنساق والّنصوص  القراءة اإلسهام  أّن ألفقّية  ال خيفى 
الكون اإلبداعي  إّهنا تكون مستوحاة من  الّنّص اجلديد، بحيث  واملعارصة إلنتاج 
للّرموز التي يتفاعل معها، كام ظهر بشكل جيل يف الّنصوص املستوحاة من لوحات 
بيكاسو، وعامله اإلبداعي والّنضايل. وقد جتّسدت الّرؤيا الّشعرّية يف بعض القصائد 

بام يعّزز املواقف املبدئّية لرموز الّشاعر انسجامًا مع املامرسة اإلبداعّية…

بيد أّن كتابة نصوص البيايت مل تقع يف فّخ الّتقريرّية، عىل الّرغم من ظهور مالمح 
فيه  ))يعترب  الذي  بالّشكل  جاءت  وإّنام  اآلخر،  وبني  الكاتبة  الّذات  بني  الّتفاعل 
اإلبداع مرادفًا حلّل املشكالت(( (45(؛ ألّن ))األديب يف مالحظته لآلخرين يدخل 
يف عاملهم الّداخيل، فهو بتصوير شخصّية ما يعيش حياهتا ويراها من الّداخل، ويف 
الوقت ذاته يعرف كيف ينّظم مالحظته ليسكبها يف تعبري مجايل مناسب(( (46(، غري 
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أّن هذا األديب جيب أْن ال يعتمد اعتامدًا كّلّيًا عىل هذه الّشخصّية، ويستخرج كّل 
عنارص مكّونات نّصه من خالهلا، ومن خالل ما حييط هبا فحسب؛ وذلك ألّن عملّية 
بناء الّنّص تقوم عىل ))املعطيات التي حيصل عليها ويربطها يف ذهنه مع مالحظات 
وانطباعات عن احلياة كان قد كوهنا مسبقًا(( (47(، فيصوغها بطريقة تنّم عن األصالة 
املتعّلقة  بالعنارص  التي بدت مكوكبة  البيايت  واجلّدة، وهو ما الحظناه يف نصوص 
ببيكاسو، والفاعلة بالّنّص املحور الذي حيّرك األحداث، ))ومثل هذا الّتوازي بني 
لديه  املألوف  عىل  اخلروج  من  أصبح  إذ  البيايت،  شعر  يف  عابرًا  يعّد  والعامل  الّذات 
العسري  من  أصبح  كام  اإلنسانّية،  القضايا  وسائر  قضّيته  مع  الّتامهي  عن  يتخّىل  أْن 
أْن يتخّىل عن الّرمز مّتخذًا منه نوعًا من القناع(( (48(؛ ألّن البيايت مسكون هباجس 
بناء  متوّهجًا  نّصه  التي جتعل  بالقضايا واألحداث  مليئة  البحث عن عوامل جديدة 
وداللة؛ لذلك يبدو الّشاعر من ديوان آلخر، وكأّن مراكب البحث عن روح العامل 

مل تبلغ رحلتها األخرية بعد.



٥٤٠

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

اهلوامش
بريوت،  والّنرش،  للّدراسات  العربّية  املؤّسسة  الّشعرّية،  جتربتي  البيايت–  الوهاب  عبد   -1

ط.3، 1993، ص:13.

2- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

3- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

4- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

5- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

6- املرجع الّسابق، ص:17.

7- املرجع الّسابق، ص:19.

لندن_ روما،  البّزاز،  منشورات  والّذاكرة،  القيثارة  ذاتّية:  البيايت– سرية  الوهاب  8- عبد 
ط.1، 1994، ص:42.

9- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

10- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

 ،1980 ط.2،  بريوت،  األندلس،  دار  األديب،  الّنقد  يف  دراسات  زكي–  كامل  أمحد   -11
ص: 140.

العراقي احلديث، دار بريوت للّطباعة  البيايت والّشعر  12- إحسان عباس– عبد الوهاب 
والّنرش، بريوت، 1955،  ص: 77-76.

13- أمحد كامل زكي– دراسات يف الّنقد األديب، م.س، ص:139.

يف  البيايت  الوهاب  )عبد  يف  الّطني(  عىل  )الكتابة  ديوان  أيوسو–  آربوس  فيديريكو   -14
إسبانيا(، املؤّسسة العربّية للّدراسات والّنرش، بريوت، ط.1، 1991، ص: 119.

15- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.

16- إحسان عباس– عبد الوهاب البيايت والّشعر العراقي احلديث، م.س، ص:36.

17- املرجع الّسابق، الّصفحة ذاهتا.



٥٤١

أ . د. حممد عبد الرضا شياع

18- املرجع الّسابق، ص: 26.

19- انظر احلوار الذي أجراه خوسيه مانويل فاخاردو يف )عبد الوهاب البيايت يف إسبانيا(، 
م.س، ص: 214.

بريوت،  العودة،  دار  مج.1،  الكاملة،  الّشعرّية  األعامل  البيايت-  الوهاب  عبد   -20
ط.4،1990، صص: 469-468.

)عبدالوهاب  يف  الّسبع،  العامل  بّوابات  عىل  حّب  قصائد  أيوسو–  آربوس  فيديريكو   -21
البيايت يف إسبانيا(، م.س، ص: 134.

-125 ص-ص:  م.س،  مج.2،  الكاملة،  الّشعرّية  األعامل  البيايت–  الوهاب  عبد   -22
.130

23- املصدر الّسابق، ص: 227.

24- املصدر الّسابق، ص: 279-276.

25- املصدر الّسابق، ص: 311-304.

26- املصدر الّسابق، ص: 336-333.

اختلفت  وإن  زمنّية،  مراحل  مخس  الفنّية عىل  بيكاسو  رويث  بابلو  إنجازات  تتوّزع   -27
بعض القراءات يف حتديد مسار هذه املراحل.

*1901 – 1904 املرحلة الّزرقاء.

*1905 – 1907 املرحلة الوردّية.

* 1908 – 1909 مرحلة الّتأثر األفريقي.

* 1909 – 1912 املرحلة الّتكعيبّية الّتحليلّية.

* 1912 – 1919 املرحلة الّتكعيبّية الرّتكيبّية.

ثم تُضاف إىل هذه املراحل مرحلة سادسة اجتهد نّقاد الفن يف تسميتها بالواقعّية اجلديدة. 
وهذا ال يعني أّننا أمام حدود ال يمكن اجتيازها بني هذه املراحل، واملمتّدة يف حياة بابلو رويث 
بمدينة موجان يف  أكتوبر 1881 واملتويف  بمدينة مالقا يف جنوب إسبانيا يف 25  املولود  بيكاسو 



٥٤٢

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

فرنسا يف 08 أبريل 1973 ويعّد من بني أشهر فناين القرن العرشين يف العامل، وإليه يرجع فضل 
تأسيس املدرسة الّتكعيبّية يف الفن.

الوهاب  الّسبع، يف )عبد  العامل  بّوابات  أيوسو- قصائد حّب عىل  آربوس  فيديريكو   -28
البيايت يف إسبانيا(، م.س، ص: 135.

29- عبدالوّهاب البّيايت– جتربتي الّشعرّية، م.س، ص: 29.

 Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y poetas:  30
 El simbolo historico en la poesia de Abd Al-Wahhab Al-Bayati،
 Awraq، Instituto de cooperacion en el mundo arabe، Madrid،

- .129:p ،1،1993:No

يف  الّسبع،  العامل  بّوابات  عىل  حّب  قصائد   – أيوسو  آربوس  فيديريكو  وانظر   -31
)عبدالوهاب البيايت يف إسبانيا(، م.س،  ص: 133-132 .

  Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y poetas: El simbolo -

 historico en la poesia de Abd Al-Wahhab Al-Bayati، Op.cit،   
           .130:p

32- حممود الّربيعي– الّشاعر واملدينة، عامل الفكر، مج.19، ع.3، 1988، ص: 132.

 Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y  -33
poetas: El simbolo historico en la poesia de Abd Al-

.130:Wahhab Al-Bayati، Op.cit، p

- وانظر فيديريكو آربوس أيوسو – قصائد حّب عىل بّوابات العامل الّسبع، يف )عبدالوهاب 
البيايت يف إسبانيا(، م.س، ص: 136.

34- حممود الّربيعي –الّشاعر واملدينة، م.س، ص: 134.

 Vid. Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y  -35
 poetas: El simbolo historico en la poesia de Abd Al-Wahhab

.130:Al-Bayati، Op.cit، p



٥٤٣

أ . د. حممد عبد الرضا شياع

36- عبد الوهاب البيايت- األعامل الّشعرّية الكاملة، مج. 2 ، م. س، ص: 40-24 .      

37- املصدر الّسابق، ص: 403- 405.

 Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y poetas:-38
 El simbolo historico en la poesia de Abd Al-Wahhab Al-Bayati،

 .131-130:Op.cit، pp

.19:Ibid،p -39

  .131:Ibid، p-40

 .Ibid-41

 Ibid-42

الوهاب  عبد  للّشاعر  «نيسابور»  يف  حماكمة  مرسحّية  حول  برافو–  رويث  كارمن   -43
البيايت، يف )عبدالوهاب البيايت يف إسبانيا(، م.س، ص: 165.

44- عبد الوهاب البيايت –األعامل الّشعرّية الكاملة، مج.2، م.س، ص: 409-406.

45- الكسندرو روشيكا – اإلبداع العاّم واخلاّص، ترمجة غسان عبد احلي أبو فخر، عامل 
املعرفة، ع.114، ديسمرب )كانون األول( 1989، ص: 227.

46- املرجع الّسابق، ص:121.

47- املرجع الّسابق، ص: 122.

يِي الدين صبحي-الّرؤيا يف شعر البيايت، دار الّشؤون الّثقافّية العامة، بغداد، ط.1،   ْ 48- حمُ
1987، ص: 273.  



٥٤٤

بابلو رويث بيكاسو وعبد الوّهاب البيايت -اجلدلّية الّتناّصّية -

املصادر و املراجع 

البيايت  عبدالوهاب  عباس–  إحسان   .1
والّشعر العراقي احلديث، دار بريوت للّطباعة 

والّنرش، بريوت، 1955.

الّنقد  يف  دراسات  زكي–  كامل  أمحد   .2
األديب، دار األندلس، بريوت، ط.2، 1980.

العاّم  اإلبداع   – روشيكا  الكسندرو   .3
فخر،  أبو  احلي  عبد  غسان  ترمجة  واخلاّص، 
عامل املعرفة، ع.114، ديسمرب )كانون األول( 

.1989

البيايت  عبدالوهاب  أمحد–  أبو  حامد   .4
يف إسبانيا، املؤّسسة العربّية للّدراسات والّنرش، 

بريوت، ط.1، 1991.

5. عبدالوهاب البيايت- األعامل الّشعرّية 
ط.4،  بريوت،  العودة،  دار  مج.1،  الكاملة، 

.1990

6. عبدالوهاب البيايت– األعامل الّشعرّية 
ط.4،  بريوت،  العودة،  دار  مج.2،  الكاملة، 

.1990

جتربتي  البيايت–  الوهاب  عبد   .7
الّشعرّية، املؤّسسة العربّية للّدراسات والّنرش، 

بريوت، ط.3، 1993.

ذاتّية:  سرية  البيايت–  عبدالوهاب   .8
لندن_ البّزاز،  منشورات  والّذاكرة،  القيثارة 

روما، ط.1، 1994.

9. حممود الّربيعي– الّشاعر واملدينة، عامل 
الفكر، مج.19، ع.3، 1988.

الدين صبحي-الّرؤيا يف شعر  10. حمي 
بغداد،  العامة،  الّثقافّية  الّشؤون  دار  البيايت، 

ط.1،  1987.

11. Federico Arbos Ayoso – 
De misticos, artistas y poetas: El 
simbolo historico en la poesia 
de Abd Al-Wahhab Al-Bayati, 
Awraq, Instituto de cooperacion 
en el mundo arabe, Madrid, 
No:1,1993


