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امللﺨﺺ
ناص ّية بني نتاجات الشّ اعر العراقي
ينشغل البحث يف مقاربة
اجلدلية ال ّت ّ
ّ

والر ّسام اإلسباين بابلو رويث بيكاسو ،كون قصيدة البيايت
عبدالوهاب البيايت ّ
نص ًا سابق ًا ،وهﺬا يعني ّ
ص الالحق يتع ّلق تع ّلق ًا
أن ال ّن ّ
نص ًا الحق ًا ولوحة بيكاسو ّ
ّ
البياتية ﳑهورة بوجع الكتابة ومعاناﲥا
السابق؛ حيث ﹸتنجز القصيدة
بنائي ًا بال ّن ّ
ص ّ
ّ
ّ

جترس املسافة بني اللون واإليقاع ،فيضحي
القائمة عﲆ فعل القراءة ،القراءة التي ّ
اللون إيقاع ًا ،ومن َث ّم ﹰﹼ
ص الشّ عري ،إذ أفلﺢ البيايت يف ترحيل
داال يسهم يف ابتناء ال ّن ّ

اللون إىل قصائده ،ح ّتى غدا اللون زيﺖ القنديل الﺬي يﴤء القصيدة ،فيقيم
اللون فيها كام يقيم اإلنسان يف معناه ،بيد ّ
أن البيايت ﱂ يكتف بقراءة اللوحة واستثامر
نصه ،بل انشغل باملوقف الﺬي ﹸبنيﺖ اللوحة يف حرارة وجوده.
صريورﲥا يف ابتناء ّ

الكيفية التي ﲤتزج فيها ال ّتجربة ّ
اتية
ﳞتم البحث أيض ًا يف الكشف عن
لﺬلك ّ
الﺬ ّ
ّ

ثم معاينة الواقع
بال ّتجارب
الكونية ،والتي ﲤنﺢ الشّ اعر قدرة االقرتاب من ذاتهّ ،
ّ
بالطريقة التي ّ
مرد اإلنساين عﱪ حركة الدّ ّ
ّ
وال ال ّن ّص ّية
ﲤكنه من صياغة صور ال ّت ّ

اجلدلية
حتليلي ًا به ّﲤﺖ قراءة
ص الشّ عري ،وقد تط ّلب هﺬا االشتغال منهج ًا
البانية لل ّن ّ
ّ
ّ

ناص ّية التي أسهمﺖ يف حتريك الدّ ّ
وال ال ّن ّص ّية يف القصيدة البياتية مﱪهنة عﲆ ّ
أن
ال ّت ّ

الكونية الكﱪى التي أخﺬت البيايت إليها،
جتربة بيكاسو الف ّن ّية ﹸت َعدّ من بني ال ّتجارب
ّ

فوسمﺖ بميسمها جتربته الشّ عر ّية.

٥٠٣

- ناص ّية
الوهاب البيايت
ّ بابلو رويث بيكاسو وعبد
ّ اجلدلية ال ّتّ

Abstract
This research focuses on approaching the intertextuality dialectics
relationship between the works of the Iraqi poet Abd Al-Wahhab AlBayati 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
اإلبداعية
ينهﺾ فعل الكتابة الشّ عر ّية يف إنجازات عبد الوهاب البيايت
ّ

املتمعنة آلثاره
عﲆ حرارة ال ّتفاعل مع اآلخر ،وآية ذلك مـا تكشف عنه القراءة
ّ
اإلبداعية ،وما أورده يف كتابه (جتربتي الشّ عر ّية) من شهادات ّ
توضﺢ ذلك ،فهناك

عاملية تركﺖ بصمتها واضحة يف نصوصه ،وهﺬا ما يؤ ﱢيده قوله:
أدبية ّ
شخصيات ّ
ّ

والكالسيكيني العظام تولستوي،
الروس
ّ
((لقد عرفنا غوركي وأسالفه من الك ّتاب ّ
خاص)).
تشيخوف ،دستوفسكي بشكل
ّ

))1

أن البيايت قد قرأ أجيا ً
من الواضﺢ ّ
ال من األدباء ذوي امليول اليسار ّية الﺬين

اشرتاكية .كام
مستقبلية لواقع يتح ّقق جمده عن طريق ثورة
كان يرى يف أدهبـم رؤية
ّ
ّ

اإلليوتية
الرؤيا
ّ
أنّه قرأ أدباء الغرب الﺬين ﲣ ّلصوا من إسـار املاﴈ ومن الوقوع يف ّ

نسبة إىل إليوت -فكانوا ينظرون إليه (إليوت) باعتباره ﳑ ّث ًال يف كتاباته األدب

الرجعي الغيبي ،وقد وافقﺖ هـﺬه ال ّنظرة ما كان يتﺄ ّمله البيايت الﺬي أخﺬ عن إليوت
ّ

الصورة الشّ عر ّية واختلف معه يف ّ
االجتاه الفلسفي ،حيث يضيف البيايت:
تقنية بناء ّ

وأين ألذكر كيف أهلبﺖ مشاعري يف ذلك الوقﺖ
((كام عرفنا عدد ًا من أدباء الغربَّ ،

ّ
ولعل هﺬا
الواقعية التي سبقﺖ إليوت إلينا)))،)2
بغنائيتها
كتابات أودن وأشعاره
ّ
ّ

االشرتاكية يف شعره بسامﲥا املوشومة بنار ال ّتفاعل ،بيد أنّه
الواقعية
ما طبع مرحلة
ّ
ّ
ﱂ يقرأ هلؤالء فحسب ،وإنّام قرأ ألدباء ذوي ّاجتاهات خمتلفة ،إذ يردف قائ ً
ال(( :

وﱂ يكن أدباء ال ّتعبري عن األزمة هم من عرفناهم وحدهم ،ولك ّننا عرفنا بريون،

وشييل ،وكيتس ،وبودلري ،ورامبو ،وفيكتور هيجو)) )3)،وهﺬا دليل عﲆ اتّساع
األدبية التي كان يمتاحها الشّ اعر الﺬي يقول (( :وهكﺬا عرفنا
مدى الفضاءات
ّ
٥٠٥

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

ّ
وﲣطينا مرحلة ال ّتﺄثري بامجدولني وغريها من
أنواع ًا متعدّ دة من اإلبداع الفني:

ومانسية)) )4) ،التي تركﺖ بصامﲥا واضحة يف املرحلة األوىل وال
الر
األعامل
ّ
ّ
األدبية ّ

سيام يف ديوان (مالئكة وشياطني)...
ّ

بيد ّ
أن الالفﺖ يف األمر هو عدم ذكر البيايت لواحد من الشّ عراء العرب للمرحلة

تصورته كاهن ًا عجوز ًا يلبس مسوح ًا
التي سبقته ،فحتى جﱪان ،يقول فيه البيايتّ (( :

عاطفية أكثر منه تعبري ًا عن
سوداء ويﺬرف الدّ موع أمام جثّة ميتة .كان أدهبم ثورة
ّ
والدة اجليل اجلديد من خالل األزمة وسنوات العﺬاب)) )5).لكن هﺬا ال يعني ّ
أن

ّ
الرتاث العريب ﱂ تكن له مكانة يف حياة البيايت؛ ألنّه كثري ًا ما تغ ّنى به سواء عن طريق

تتضوع
كتاباته الواصفة ،أو نصوصه اإلبداعية ،تلك الكتابات وهﺬه ال ّنصوص التي
ّ

بعبق ّ
والصويف .وبام أنّه شاعر يزرع بﺬور الثّورة الشّ عر ّية
الرتاث العريب الشّ عري
ّ
الرؤيا أن تكون إنجازاﲥم قد
يف شعره ،فال بدّ للشّ عراء العرب الﺬين محلوا هﺬه ّ

املتشبثة بقلقهاّ ،
الﴚء الﺬي ّ
يعضده قوله(( :كان
وجدت طريق ًا سالكة إىل روحه
ّ
الرﴈ هم أكﱪ من أ ّثر ّ
واملتنبيّ ،
يف
واملعري،
طرفة بن العبد ،وأبو نواس،
ّ
والرشيف ّ
ّ

السائدة ،والبحث
مرد عﲆ القيم ّ
من شعراء العرب .لقد وجدت فيهم نوع ًا من ال ّت ّ

عن أشياء ال يو ّفرها واقعهم أو جمتمعهم أو ثقافتهم .لقد عانى هؤالء حمنة الوجود

وعﱪوا عن أنفسهم بﺄصواﲥم ّ
اتية ال بﺄصوات غريهم)) )6).غري ّ
أن
احلقيقيةّ ،
الﺬ ّ
ّ
ِ
لكونه
البيايت ﱂ ي ّتبع خطى أولﺌك الشّ عراء اتّباع املق ّلد ،وإنّام كان لـه موقف مغاير؛

الساعي إىل خلق جﺬوة اإلبداع يف حتقيق ﹸح ْلم ال ّتجديد الشّ عري العريب ،وإعالن
ّ
احلداثية املمهورة بدم الشّ عراء.
ثورته
ّ
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يبدو ّ
أن االختالف األكﱪ مع هؤالء الشّ عراء كان عﲆ صعيد لغة االشتغال؛

تبينﺖ ّ
أن لغتهم كانﺖ مصنوعة،
لﺬلك يقول...(( :انتابني إزاءهم نوع من القلق حينام ّ

كانﺖ ّ
كل األشياء التي يصفوﳖا موجودة قبل وجودهمّ ،
وأن كلامﲥم كانﺖ تفقد

وأﳖم
جوهرها يف نفﴘ
وتتحول إىل دالالت فقدت عندهم الكثري من أصالتهاّ ،
ّ
انط َفؤﹸ وا عﲆ أسوار عرصهم عاجزين عن ّ
وإمكانياته))).)7
ﲣطي رؤياه
ّ

اإلبداعية
ﹸي َعدّ ال ّتفاعل مع نتاجات اآلخرين ذا اعتبار عﲆ صعيد املامرسة
ّ
باعتباره دا ً
ص غنى وانفتاح ًا ،وهي تسهم
ال ينوجد يف سياق الدّ وال التي تكسب ال ّن ّ

تكون يف ليلة
يف ابتنائه وإنتاج دالالته ،إذ ﱂ تكن هﺬه
العملية وليدة وعي فجائي ّ
ّ
تكون عﱪ القراءة املستديمة والبحث الدؤوب
وضحاها ،وإنّام هي وليدة قصد وا ٍع ّ

البنائية .هكﺬا أضحﺖ نتاجات اآلخرين بمجموع
ص املقروء وأنساقه
ماهية ال ّن ّ
ّ
يف ّ

ّ
ويغﺬي قدرته الشّ عر ّية منها .بيد
نصوصها منابﺖ خصبة كان البيايت يرتاد أرضها

أنّه كان يتعامل معها تعام ً
ألن ليس ّ
انتقائي ًا؛ ﹸّْ
كل ما ﹸينتﺞ يف سياق الشّ عر ﹸي َعدّ يف
ال
ّ
ّ
((الرتاث احلقيقي
للرحيل إىل مديات الكتابة ،وإنّام يقول البيايت:
نظر البيايت زاد ًا ّ

الرتاث القادر عﲆ أن يمتدّ فينا من املاﴈ إىل احلاﴐّ ،
هو ّ
وكل تراث ليسﺖ
لديه القدرة عﲆ هﺬا االمتداد فينا ليس تراث ًا ،بل هو عفن قبور وأوراق صفراء يف
الريﺢ))ّ )8).
خصوصيتهم التي يتعالون
فالرتاث عند البيايت ال يتع ّلق بنتاج قوم هلم
ّ
ّ

شوفينية الوجود؛ ّ
ألن ّ
الرتاث يمثّل
علمية ،بل هي
ّ
هبا عﲆ اآلخرين ،فتلك نظرة غري ّ
اجلواهر املتﺄ ّلقة بالعطاء اإلنساين يف ش ّتى العصور واحلضارات والبيﺌات ،وعليه

يقول البيايتّ (( :
إن بعﺾ ما أنتجه أجدادنا ،وقد أنتجوه يف بيﺌة أخرى غري بيﺌتنا
الصحراو ّية مث ً
بﺄي ﳾء ،ألنّه غري قادر
ال -ال أشعر بﺄنّه يستطيع إمدادنا ّ
-كالبيﺌة ّ

عﲆ االمتداد فينا)) )9).وهكﺬا يضيف البيايت (( ّ
إن نتاج بعﺾ شعراء إسبانيا يف
٥٠٧

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

العربية ،ذلك َّإين ال أشعر
الصحراو ّية
إحدى املراحل هو أقرب إ ّيل من إنتاج البيﺌة ّ
ّ

باالنتامء إىل هﺬه األ ّمة وحدها ،وإنّام أنتمي إىل ﲨيع األمم التي جتاورنا.)10) ))...

إن ّ
ّ
اطالع البيايت عﲆ آداب أخرى قد منحه قدرة صياغة األسﺌلة الشّ عر ّية يف غري

مكاﳖا ّ
املفكر فيه؛ وبﺬلك أضحﺖ قصيدته ذات ًا منفتحة عﲆ شعر ّيات ﳑهورة بوجع

الرحيل بني خلجان ال ّنصوص التي ّ
تشكل
الكتابة القائمة عﲆ فعل القراءة؛ حيث ّ

ما ّدة إغراء لشاعر بوعي البيايت ،وقد رصد ذلك جليل كامل الدين فقال(( :البيايت

ماياكوفسكية عﲆ
معجب بامياكوفسكي إىل حدّ االهتداء واالقتداء ،فهو ثائر ثورة
ّ

لكن
ال ّن ّقاد اللؤماء ،وهو مثله ...ينفﺾ تراب سجائره يف ﲨاجم األعداء)))ّ ،)11
سلبي ًا ،وإنّام هو اختبار لضوء الكتابة التي خطفﺖ رؤى
هﺬا اإلغراء ال يعني مفهوم ًا ّ
حتﺞ إليه ّ
الﺬات الكاتبة حلظات ال ّت ّ
جيل يف الكلامت
الشّ اعر بفعلها؛ لتكون منبع ًا ّ
ﱢ
لتخطي احلدود
تشيد دهشة القول .وهﺬا هو املسعى الﺬي انتهجه البيايت
األوىل التي ّ

ّ
السعي للوصول إىل
الض ّيقة التي وقع يف ﴍاكها الكثري من الشّ عراء ،فقد كان دائم ّ
ِ
باألشياء شعل َة
األشياء
الرؤى التي ت ّتخﺬ من اإلنسان موضوع ًا هلا ،فرتتبﻂ
ﹸ
تعدّ د ّ

ٍ
هلب بني ضفاف ﳖر القصيدة.

ّ
الس ﹸ
ابقة واملعارص ﹸة التي تنسـجم ورؤى الشّ اعر
جارب
تشكل ال ّت
ﹸ
اإلنساني ﹸة ّ
ّ
َ
القول الشّ عري مؤ ّث ً
ال بمداد الكتابة .فالبيايت عﲆ سبيل
منابﺖ القراءة التي جتعل
َ

ينﺞ من أثر إليوت يف اﳋلﻂ بني املوتى والفارغني وال ّتافهني))
املثال ال احلرص (( ﱂ ﹸ

الواقعية نمﺬج ًة
).)12وإذا س ّلمنا هبﺬا املوقف سيكون ما طبع من إنجازاته يف املرحلة
ّ

مر بﺬكاء من مرحلة
للفكر الﺬي يواجه الواقع بحرقة ّ
السؤال ،فـ((البيايت قد ّ
والساخﻂ نموذج لل ّتمثيل
الساخر املوجع ّ
املحاكاة إىل مرحلة ال ّتوليد ،فﺈذا شعره ّ
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الواعي ّ
غرب يف شعره أو ّ
ﴍق – وهو أحسن كتابة
لكل ثقافات العرص ،وسواء ّ
الشّ عر يف الغربة – فﺈنّه ﳛتفظ بنكهة بياتية تضعه اليوم عﲆ ما أظن بني أكﱪ شعراء

ألن الوعي الشّ عـري الﺬي ّ
العربية)) ))13؛ ّ
ميز عن
يتحﲆ به ﳚعله يمتلك ّ
خاص ّية ال ّت ّ
ّ

ّ
واملفكرين الﺬين قرأ هلم وتفاعل مع نتاجاﲥم وإن اتّفقوا يف وجهة
أولﺌك الشّ عراء

السفر .فبال ّنسبة لشاعر ذي ّاجتاه سياﳼ حمافظ مثل إليوت ال يمكن أن يﺄخﺬ منه
ّ

البيايت أكثر من ((تقنية ّ
الرتاكم اآليت لعنارص خمتلفة فيام بينها ،ويف طريقة استخدامه

ّقافية))
الصوت
ّ
إلقامة احلاﴐ ويف مزج ّ
اﳋاص بﺄقوال اآلخرين وباملﺄثورات الث ّ

) ،)14وكﺬلك احلال بال ّنسبة لنيتشة الﺬي ترك كتابه (هكﺬا تك ّلم زرادشﺖ) بصامت

(السـوبرمان)
جلية املعاﱂ يف وعي البيايتّ ،
لكن هﺬه البصامت كانﺖ بعيدة عن مفهوم ّ
ّ
ّ
واالجتاه الالعقالين املعادي للمجتمع ،فكـان ال ّتفاعل ملموس ًا عﲆ صعيد اللغة،

حريضية
بوئية عند نيتشه تتوافق مع ال ّتعبري ّية ال ّت
(( فاللغة ّ
ّ
الصارمة ذات ال ّنغمة ال ّن ّ
السامية عند البيايت)) ).)15
ّ

ص،
مرئي ًا يف شعر البيايت ،وإن كان هاجع ًا يف أعامق ال ّن ّ
هﺬا ما يﺄلفه القارئ ّ

كشعلة هلب ّ
تدل املسافر عليها؛ ليبدأ جرح القراءة من هنا.
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الالﺗينية:
واألمريكية
اﻹسبانية
 _١ال ّتﺠربة
ّ
ّ
ّ

العاملية كان ال بدّ من ظهور جتربة هلا سامﲥا الفاعلة يف
من بني ال ّتجارب
ّ

نتاجات البيايت ذات البعد الكوين ،جتربة تلفﺖ انتباه املتل ّقي ،وتثري فضوله يف طرح

ّ
اهلسبانية Hispanismo
اإلسبانية وللثّقافة
ولعل للثّقافة
اإلشكالية،
األسﺌلة
ّ
ّ
ّ
وأظن هﺬا نتيجة
الالتينية هﺬا احلضور يف منجز البيايت اإلبداعي الغزير؛
األمريكية
ّ
ّ
ّ

ّ
وتارﳜية وحضار ّية
روحية
الظروف العصيبة التي أملّﺖ بﺈسبانيا التي ترتبﻂ بوشائﺞ
ّ
ّ

أن لتشابه ّ
مع األ ّمة التي ينتمي إليها الشّ اعر العريب .كام ّ
األمريكية
القارة
الظروف يف ّ
ّ

نص البيايت بميسم معاناة العاﱂ
حصة تسم جسد ّ
الالتينية مع ظروف العاﱂ العريب ّ
ّ

الثّالث؛ لتكون رموز ال ّنضال واإلبداع يف هاتني الثّقافتني دوا ً
نص ّية تسهم يف ابتناء
ال ّ
ال ّتجربة الشّ عر ّية البياتية .فبني غارثيا لوركا ،ورفائيل ألبرييت ،وبيكاسو ،وسلفادور

دايل ،وبابلو نريودا ،وجيفارا ،حتفر قصيدة البيايت أخاديد حدودها يف احلضور

الفعال هلﺬه ال ّنامذج التي أسهمﺖ يف رفد وتكوين وبناء هﺬه القصيدة
املتجدّ د واألثر ّ
وإنتاج داللتها .فكان ال بدّ هلﺬه الشّ
خصيات وعواملها من أن ترتك بصامت واضحة
ّ

يف وعي الشّ اعر؛ نظر ًا للمكانة احلاملة التي حتت ّلها ،غري ّ
أن هﺬه البصامت ﱂ جتعل
الشّ اعر يعيﺶ حالة اغرتاب ،وال ّ
شخصيته يف جتربة بعيدة عن حياته
تدل ((عﲆ فناء
ّ
وبيﺌته)16) ))...؛ لﺬلك ﱂ يكن ال ّتفاعل مع اآلخر ينهﺾ يف سياق القصور ّ
الﺬايت،

وإنّام هو دليل عﲆ خصوبة احليو ّية ّ
اتية وقدرﲥا عﲆ معانقة واستيعاب ال ّتجارب
الﺬ ّ

اإلنسانية األخرى.
ّ

ّ
إن امتزاج ال ّتجربة الشّ
عاملية أخرى جعل نتاجاته أكثر
خصية للشّ اعر بتجارب ّ
ّ

ضالية
مرد عﱪ تداخل املواقف ال ّن ّ
مالمسة للواقع ،وأعظم قدرة عﲆ صوغ صور ال ّت ّ
٥١٠
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للشّ عوب .ويمكن القول ّ
الكونية جعل
اإلبداعية واألحداث
إن ﲤثّل ال ّتجارب
ّ
ّ
وشمولية
شفافية ،بل أكثر نضوج ًا
ص ا ﹸمل ْنتَﺞ أكثر حرارة وأعمق رؤية وأرهف
ال ّن ّ
ّ
ّ

ومكاني ًا ومعنى
زماني ًا
وانفتاح ًا :فكر ًا وأسلوب ًا ،وهنا تنوجد الشّ عر ّية املفتوحة
ّ
ّ
طور املتزايدين من ديوان آلخر يف نتاج
شعر ّي ًا.
جتسدها عملية ال ّنمو وال ّت ّ
فرضية ّ
ّ

البيايت الشّ عري الﺬي ّ
الالتينية املكان َة املضيﺌ َة يف
شعراء وف ّنانو إسبانيا وأمريكا
ﳛتل
ﹸ
ّ

فضاءاته الشّ اسعة.

يبدو ّ
أن ال ّتفاعل مع اآلخر يمنﺢ الشّ اعر قدرة االقرتاب من ذاته ،ومعاينة

مرد التي وسمﺖ مسرية
اجلمرة الشّ عر ّية امل ّتقدة يف دواخله ،و ﹸت َعدّ صور الكفاح وال ّت ّ

الكونية بميسمها هي اجلﺬوة التي أهلبﺖ خيال الشّ اعر فجعلته ينتقل من
الرموز
ّ
تلك ّ

املحدود إىل املعدود ،ومن ّ
املحيل إىل العاملي؛ حيث الوجع اإلنساين يغدو املح ّفز عﲆ

توهﺞ جرح الكتابة الشّ عر ّية موقد ًا للهيب ﲨر الكلامت التي ﹸيطالب الشّ اعر بحملها
ّ
يف أنامله مداد ًا للقول الﺬي َينشد معنى اإلنسان ﹸح ْل ًام لعناق ال ّنار واملاء من دون دخان

مولية هي
أو انطفاء ،وهنا يندلق ضوء الشّ عر ّية املفتوحة بمكر
وشمولية ((هﺬه الشّ ّ
ّ

كونية التي نجدها يف أشعار شاعر كبري مثل إليوت الﺬي ينعدم يف شعره
نقيﺾ ّ
الس ّ
()17
الرؤية ينظر البيايت إىل شعر إليوت الﺬي
بالرصاع
اإلحساس ّ
ّ
واجلدلية))  .هبﺬه ّ

يرجﺢ الك ّفة لصالﺢ شعراء وفناين
يتم ّتع بميول
سياسية حمافظة كام أﴍنا ،ﳑّا جعله ّ
ّ

الرصاع الﺬي به جتد الثّورة الشّ عر ّية
إسبانيا وأمريكا
الالتينية ح ّتى يعيﺶ يف قلب ّ
ّ

أحالمها البعيدة إكسري ًا التّقاد موضوعات احلياة التي تتط ّلب االشتعال ،فوجد يف

ضالية زيﺖ قنديل الكتابة ،وضوء الشّ معة الﺬي يبدّ د عزلة
ّقافية وال ّن ّ
الرموز الث ّ
هﺬه ّ

ﳚسده قوله(( :كان اختياري هلم يف الوقﺖ نفسه
الكاتب يف ليل وحشته ،هﺬا ما ّ
قضية االلتزام يف الشّ عر العريب بطريقة غري مباﴍة ،عن طريق جتسيد
بمثابة دفاع عن ّ
٥١١
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كيف يمكن أن يكون الشّ اعر ملتزم ًا وعظي ًام يف الوقﺖ نفسه ،وال ّتﺄكيد عﲆ أ ّ
ﳘ ّية

وﲨاليتها)) ).)18
ال ّتجربة
ّ

متميز ،عﱪه تبلور
الالتينية حضور
واألمريكية
اإلسبانية
لل ّتجربتني
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
وخﻂ منعرجات سفرﳘا يف
تفاعلهام ال ّنافﺬ يف شعر البيايت الﺬي رسم مساراﲥام،

تتبعهام من ديوان آلخر بصﱪ
معظم دواوينه .وهﺬا ما يدعو الباحث عن سناﳘا إىل ّ
والرؤيا أم عﲆ مستوى الشّ
خصية -كرمز-
ّ
ورو ّية وأناة سواء عﲆ مستوى املوقف ّ

واحلدث ،بخطى تكشف عن أ ّ
ﳘ ّية هﺬا احلضور الﺬي يصفه البيايت بقوله(( :ويف

الالتينية مكان ًا متقدّ م ًا يف اإلبداع
هﺬا اإلطار تشغل الثّقافة اإلسبانية وثقافة أمريكا
ّ
األديب هلﺬا القرن)) ) .)19إبداع يعانق هاتني الثّقافتني املتالزمتني نظر ًا لتالقﺢ القيم

بينهام؛ حيث ال ّتاريخ هنا هو موقد ال ّنار التي منها ينبعث هلب ال ّتفاعل الﺬي محل
ّ
املخضبتني بمداد الشّ عر إنجازات رموزه ،فجعلها رفيقة إنجازات
البيايت يف ك ّفيه

الرؤيـا الشّ عر ّية ،وهبا ّ
إنسانية املكانة
حتتل نامذج
عربية
ّ
ّ
رموز ّ
وعاملية أخرى هبا تكتمل ّ

للر ّسام
التي تستحقّ  .األمـر الﺬي نسعى ملالمسته يف الكشف عن اإلسهام الالفﺖ ّ
اإلسباين بابلو رويث بيكاسو -ذات ًا وإبداع ًا -يف بناء القصيدة البياتية وإنتاج داللتها.
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النﺺ وإنتاج داللتﻪ:
 _٢بابلو رويﺚ بيكاسو :بناء ّ

ّ
السفر املفتوح
وتتجﲆ صور الفنون
الرموز
اإلنسانية بﺄنواعها يف ّ
ّ
تتمظهر ّ

الر ّسام
للثّورة الشّ عر ّية الدّ ائمة التي ّ
لونﺖ شعر البيايت بطقوس جت ّلياﲥا ،ويﺄبى ّ
اإلسباين بابلو رويث بيكاسو (ّ )Pablo Ruiz Picasoإال ْ
أن يكون أحد نامذجها.

متميز عنوان ًا لقصيدة يف ديوان (ال ّنار والكلامت)
مرة وبحضور ّ
لقد ورد اسمه ّأول ّ
مؤرخة يف  ،1961–8–3وهﺬه القصيدة هي ((إىل بابلو بيكاسو)) ).)20
ّ

بالصور وباأللوان التي
نتحسس يف هﺬه القصيدة عاﱂ بيكاسو احلافل ّ
ّ
والرصامة ،وعن قدرته ّ
هنية امل ّتقدة باحليو ّية،
تكشف عن روحه امل ّتسمة باجلرأة ّ
الﺬ ّ

فبيكاسو معروف بجسارته عﲆ نقد ّ
فن
الﺬات وجتاوزها من أجل الوصول إىل ّ

ضالية .األمر الﺬي
أصيل ومبتكر ،باإلضافة إىل اتّصافه بااللتزام الشّ ديد بمبادئه ال ّن ّ

يصور أحداثه من موقف آلخر
عرضه ليعيﺶ حياة املنفى بعيد ًا عن وطنه ،وهو ّ
ّ

بﺄمهر لوحات عرفها القرن العرشونّ .
الصفات ليسﺖ بعيدة وال غريبة
إن هﺬه ّ
الزورق نفسه ،وينشغالن
عن الشّ اعر عبد الوهاب البيايت حيث يسافر االثنان يف ّ
أرضية مشرتكة؛ لﺬلك ال أظ ّنهام ﳜتلفان يف وجهة
باملغامرة ذاﲥا ،وﳘا يعمالن عﲆ
ّ
السفر.
ّ

وكﺄﳖا لوحة من لوحات هﺬا
من هنا جاءت قصيدة (إىل بابلو بيكاسو) ّ

الر ّسام ترتنّم بﺄغنية اللون اجلريﺢ عﱪ ّ
الرتاكم الكيفي لصور بيكاسو املتج ّلية يف
ّ

املشيدة لرصح القصيدة ،والتي تشبه يف تضا ّدها
واملتنوعة
العنارص املتضامنة
ّ
ّ
الر ّسام:
عملية مزج األلوان
وتفاعلها
ّ
ّ
املجسدة لعاﱂ ّ
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أغنية اللون اجلريﺢ تعﱪ ال ّنهر
ّ
تنث من أهداهبا رائحة املطر
تغمز للقمر
ترقص حول نفسها
الزهر
تضاجع ّ
تريﺢ ﳖدﳞا عﲆ الوتر
تصبﻎ جدران مقاهي الفجر
تستويل عﲆ كﺂبة احلجر.
َ
ري يف اللوحة
الصور املتد ّفقة إىل ذهن القارئ ال ّت
الكم من ّ
داخل الكب َ
ينقل هﺬا ﱡ

للر ّسام اإلسباين الﺬي ﹸعرفﺖ لوحا ﹸت ﹸه بتقديمها للحشد اهلائل من األحداث
الواحدة ّ
متفردة ،وكﺬا يفعل البيايت حينام يضيف إىل عاﱂ بيكاسو َو ْض َع بالده إ ّبان
يف فكرة ّ
األهلية:
احلرب
ّ

ﹸتشحﺬ يف مدريد

يف بيوﲥا
خناجر الغجر.
الر ّسام
هنا يوقظ البيايت أوجاع بيكاسو يف أعايل مﺄساة بالدهّ ،
لكن عاﱂ ّ

ّ
تشيد انتشاء
ﲤوجاته املغرية،
ّ
يظل يامرس سحره عﲆ الشّ اعر عﱪ ّ
وكﺄﳖا أحالم ّ

الروح باللون وباإليقاع:
ّ
٥١٤
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غمرتني باألزرق الدّ افﺊ
فاستحالﺖ الفرشاة يف ك ّفي إىل وتر.
وبخاصة عندما يكون االغرتاب
الر ّسام،
ّ
اآلن ﳛ ّقق الشّ اعر ﲤاهي ًا بينه وبني ّ

ﹸ
الر َ
اﳋيال عﲆ إنجاز احلياة كام لو ّ
حمر ﹸك فعلِ الكتابة؛ َفت َْض َحى
سيد ًا؛ ف ﹸيح ّفز
ّ
حيل ّ
أن ّ
األ ّيام حطب ًا لنار القصيدة:
الثّلﺞ يف قصائدي يﺬوب
السفر.
يف حقائب ّ

بعد ذلك تنفتﺢ القصيدة عﲆ مدياﲥا يف حتقيب شعري مدهﺶ يغيب عنه

شيطان العتمة ،وتظهر يف آفاقه خيوط ضوء الفجر البعيد الﺬي ينتظره االثنان:
والر ّسام يف حلظات تشبه إﴍاقة حلن صويف ،ﹸينشد إيقاع االنتصار الﺬي
الشّ اعر ّ

الر ّسام:
استيقظ يف قلب الشّ اعر ،والقادم من ﳖر عني ّ
ّبوابة العاﱂ يف حﺬر

تفتحها عيون طفل مهمل الشّ عر
طوف يف الليل كثري ًا
ّ
أدرك الفجر الﺬي انترص.
غناء روحي يكتبه الشّ اعر متجاوز ًا حلظة ّ
الضعف املرﲥنة هبزيمة اإلبداع عﲆ

تتنبﺄ بحلم االنتصار ،وإن كانﺖ
يد الفاشسﺖ؛ ليعلن
ﹸ
صخب الشّ عر عن فتﺢ نافﺬة ّ

رسام ًا مرجتفة ،وهي ٌ
كرسها بيكاسو يف لوحاته،
روح الف ّنان شاعر ًا أو ّ
حالة كثري ًا ما ّ

(( وهو يقاوم يف ليل العاﱂ املغلق ،وﳛاول فتحه بعيني طفل؛ -وهي خصيصة
٥١٥
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احلر ّية)) ) .)21وها
أخرى من اﳋصائص
املتكررة عند بيكاسو -ليصل إىل الفجر إىل ّ
ّ

هو قد وصل.

ﱂ يعلن حضور بيكاسو عن اكتفائه يف اإلسهام ببناء الشّ عر ّية البياتية يف هﺬه

مشيد ًا ألحالم الشّ اعر ،بل سيكون عنرص حتفيز
القصيدة فقﻂ بوصفه نموذج ًا ّ

متجدّ د ًا يف قصائد الحقة؛ حيث ترفل ﲬس قصائد يف دواوين أخرى متتابعة

الر ّسام اإلسباين زنابق الكلامت ورائحتها ،به تنفتﺢ
بموضوعات يكون فيها ّ
حب عﲆ
دالالت القصيدة وتعرب عن معانيها ،وهﺬه القصائد هي(( :قصائد ّ

))22
((الرحيل
السقوط)) )(( ،)23الكابوس)) )، )24
السبع)) (( ،حجر ّ
ّبوابات العاﱂ ّ
ّ

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

جدلية ال ّتناقﺾ
السبع) عﲆ
ﹸتبنى قصيدة (قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
ّ

احلب لكونه عنوان ًا للحياة ،وبني املوت الﺬي هو الوجه اآلخر للحياة ،وعﲆ
بني
ّ

الرئيسة
العالقة ال ّت ّ
قابلية القائمة بني املدينة الفاضلة واملدينة املعادية .هﺬه املحاور ّ
تتكون منها القصيدة ،موزّ عة بشكل ّ
جتسد حقيقة
التي
ّ
منظم عﲆ سبعة مقاطع ّ
الرصاع بني قوى اﳋري وقوى ّ
الفنية نراها
الرشّ ،
ّ
لكن العالمة الفارقة فـي البِ ْن َي ِة ّ

حيز ًا واسع ًا من فضاء القصيدة ،فبها
ﹸمت ََج ّل َي ًة يف تتابع صور عاﱂ بيكاسو التي تشغل ّ

تنوجد وعليها تنهﺾ ،بيد ّ
أن هﺬا ال يعني انقطاع ًا عن وجود ظالل وأضواء أخرى

لنمو زمنها يف صريورة الكتابة الشّ عر ّية:
ﲥيﺊ هلا مكان ًا ّ
ّ
أﴍد من دائرة ّ
الضوء إىل اللوحات

أهبﻂ من منازل الكواكب األخرى إىل »اللوفر«
مﺄخوذ ًا
٥١٦
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بسحر العاﱂ املخبوء يف اللوحات
ّ
بالطائر األعمى الﺬي يطارح الغرام
أنثاه يف الظالم
الزرقاء
بالكلامت وبنار العشق املطفﺄة ّ
الزمن ّ
الضائع
بوجه »بيكاسو« وراء واجهات ّ
والغابات
بلمسة الفرشاة
والسامء
عﲆ أديم جسد املرأة والوردة ّ

السوداء.
بصيحة املهرج ّ

أرى ّ
أن القيمة املهيمنة يف هﺬا املقطع تتمثّل باللون األزرق الﺬي طبع

))27
ﳞرب احلزن من خالل هﺬا اللون الﺬي أضحى
مرحلة بيكاسو ّ
الفتية  ،وهو ّ

الر ّسام وعزلته عندما كان يعيﺶ حاالت تﺄ ّمله يف باريس
تارﳜ ًا لزمن ﳛمل وحشة ّ
للسنوات 1904-1900م ،فهنا يعيﺶ ضمري احلاﱂ يف عمق الليل الﺬي تصحبه
ّ

َ
ٍ
َ
معان أراد هلا الف ّنان أن تكون قيامة أحالمه املطمﺌ ّنة،
وفيﺾ
جداول رؤى
لوحا ﹸت ﹸه

جسدت معاناة الفقراء
وقد أدرك البيايت تﺄ ّمالت الف ّنان اإلسباين ّ
الصامتة التي ّ
ور
وقتامة حياة املنبوذين ،فعمد البيايت إىل ترحيل هﺬا اللون إىل قصائده ل ﹸت َ
نجز ّ
الص ﹸ

يانية
ور بعضها بعض ًا؛ فتكون ّ
ثم تعاضد هﺬه ّ
الص ﹸ
اجلزئي ﹸة للقصيدةّ ،
الصورة الك ّل ّ
ّ

األمواج املضطربة؛ فيستحيل
التي تضاهي يف ابتنائها البحر الﺬي تصنع وجو َد ﹸه
ﹸ
صمﺖ اللون يف لوحات بيكاسو إىل إيقاع يف قصيدة البيايت ،فنعاين بني اللوحة
٥١٧

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

الرسم والشّ عر ّ
الصمﺖ
يشكالن مع ًا زمن ّ
مرد التي جتعل ّ
والقصيدة ﲤفصالت ال ّت ّ

الﺬي هو صديق ليل روح اإلنسان الباحث عن دفء احلياة ،لكن هيهات!

وبتدرجاته
يستدعي البيايت بيكاسو وكائنات لوحاته املمهورة باللون األزرق،
ّ

الرغم من ّ
أن البيايت ﱂ يقف عند هﺬه املرحلة من
التي ال تﱪح قتامة املشهد ،عﲆ ّ

كعيبية باستدعاء
حياة الف ّنان ،وإنّام تعدّ اها إىل املرحلة الورد ّية قافز ًا عﲆ املرحلة ال ّت
ّ
املهرج التي رسمها بيكاسو لوحة ناكش ًا هبا احلزن الدّ فني يف هﺬه الشّ
خصية
ّ
ّ
شخصية ّ

املعﱪة عن مهزلة احلياة وسخريتهاّ ،
وأن القفز عﲆ
التي حتمل عديد الدّ الالت ّ
بالﴬورة ّ
الزمني الﺬي تب ّناه البيايت يعني ّ
أن الشّ اعر ليس مو ّثق ًا ،بل هو
ال ّتسلسل ّ

ص ال تتط ّلب االلتزام بتسلسل األحداث ،وإنّام يف إيقاظها
نص ،وكتابة ال ّن ّ
كاتب ّ
يف وعي املتل ّقي بالشّ كل الﺬي ﳜلق له فضاء من ال ّتداعي؛ َي ْض َحي يف ضوئه قارئ ًا.

لكن الالفﺖ لل ّت ّنبه ّ
آلية
ّ
أن البيايت يكتب بصوت (األنا) وكﺄنّه يعلن عن توظيف ّ
املعارضة ال ّن ّص ّية؛ َ
ذلك َّ
عﱪ عن آالمه بصوت (اآلخر) من خالل
أن بيكاسو قد ّ

صور كائناته البائسة ،عﱪ جتسيد معاناة املحرومني ووحشة املعزولني ،وهﺬا يعني

ّ
نص ّية هبا ينمو فعل اللون
أن البيايت قد عمد إىل تفعيل
خاص ّية ّ
جدلية ال ّتناص ،وهﺬه ّ
ّ
الصاخب يف
الصوت ّ
الصمﺖ املتﺄ ّمل يف اللوحة ،وفعل ّ
وفعل اإليقاع ،ومن َث ّم فعل ّ

شاعر
قاع روحه
الس
ايكولوجية لوجع اإلنسان الﺬي يقرأ َ
القصيدة؛ لتنبثق ّ
ٌ
الصورة ّ
ّ

ورسام.
ّ

الر ّسام اإلسباين ،متع ّقب ًا ِ
الفنية
آنات مراحله ّ
الرحيل يف زمن ّ
يواصل البيايت ّ

الرغم من ّ
الر ّسام امتداد ًا ،لك ّنه ال يغادر
أن البيايت يطارد ّ
اجلديدة واملبتكرة ،وعﲆ ّ

عمق ال ّتكثيف الﺬي يوصله إىل حالة ال ّتكامل املرﲥنة إىل مرحلة أخرى من مراحل

حمرك ًا
كعيبية؛ حيث تزدحم املفاهيم،
الفن هي املرحلة ال ّت
ّ
ّ
ّ
وتتنوع احليوات؛ لتكون ّ
٥١٨
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املعﱪ
إلنجاز القول الشّ عري الﺬي تستمدّ لغ ﹸت ﹸه غواية وجودها من جوهر ّ
الفن ّ

عن اﳋطوات األوىل ألنني اإلنسان ،وهو يواجه قدره أعزال إال من ضوء أحالمه
الصغرية والبعيدة.
ّ

هاﲨني اللصوص يف باريس
ّ
وخضبوا بالدّ م
وانتزعوا دفاتري
مكعبات ال ّنور واإلسفلﺖ
ّ
ميت ًا
وتركوين ّ

لك ّنني ﳖضﺖ ،يا حبيبتي ،قبل طلوع الفجر
أمحل زنبق احلقول وعﺬاب احلرف
ونار هﺬا العرص
للوطن املفتوح مثل القﱪ.
كعيبية التي تبحث
زمنية هبا يلتحم مع املرحلة ال ّت
ّ
ّ
يسجل البيايت هنا عودة ّ

معﱪ ًة عن األبعاد املتعدّ دة
عن الوجه اآلخر للكائنات يف أشكاهلا
اهلندسيةّ ،
ّ
واملختلفة يف ّ
حركي ًا ،ينهﺾ هنا عﲆ
تشكالت احلياة وﲤظهراﲥا ،وهي ت ّتخﺬ نسق ًا
ّ

جدلية املوت واحلياة التي افتتن هبا الشّ عراء ال ّتموز ّيون؛ إذ يمﴘ املوت حياة مادام
ّ
فاملضحي يغدو موته انبعاث ًا ،وهو يف اآلن ذاته تعرية ّ
لكل األقنعة
متع ّلق ًا بال ّتضحية،
ّ

وللحر ّية أن تلفظ أنفاسها األخرية.
للفن أن ينحرس ،وللكلمة أن ﲣتنق،
التي تريد ّ
ّ

ّ
تتجﲆ
هﺬه تقنية وسمﺖ شعر البيايت بميسمها ،فﺄسطـورة (املوت واالنبعاث)

بتحوالﲥا يف سقوط الشّ هداء واملناضلني وص ّناع األفكار الكﱪى متمثّل ًة يف أحالم
ّ
٥١٩

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

يقظتهم ،ونرى ّ
السامت إن ﱂ يكن ج ّلها ،وهي
أن بيكاسو قد اكتسب بعﺾ هﺬه ّ

تضع ف ّنه وشخصه يف مكانيهام املستح ّقني ،املوضوعات التي سنقرؤها يف قصائد
الرؤيو ّية يف شعره.
البيايت األخرى أيض ًا ،معاينة لﻸداءات ّ

سعى فيديريكو آربوس إىل إنجاز مقارنة بني قصيدة (إىل بابلو بيكاسو)

السبع) وصو ً
ال إىل قصيدة (الكابوس)،
وقصــيدة (قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ

باحث ًا يف دراسة مكثّفة عن جت ّليات عاﱂ بيكاسو يف شعر عبد الوهاب البيايت ،وقد

توصل يف هﺬه الدّ راسة إىل (( ّ
الروح اآلملة التي كانﺖ تنبﺾ يف قصيدة (إىل بابلو
ّ
أن ّ

السبع-
حتولﺖ يف هﺬه القصيدة  -يقصد قصائد ّ
بيكاسو) قد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
ولكن هﺬا اإلحساس ال يلبث أن يزولّ ،
فﺈن انبعاثات
وإحباطية،
سلبية
ّ
ّ
إىل رؤية ّ

البطل املتوالية جتعلنا ننتظر ّ
ﳖائي ًا ،يف الوقﺖ الﺬي
أن املوت عﲆ الصليب لن يكون ّ
الساطع عﲆ العينني .وبه تنتهي ّ
كل من القصيدتني .إنّنا
ينعكس فيه ضوء الفجر ّ

نحدس إذنّ ،
بﺄن البطل سوف يبعث كي يعود إىل مدينة بيكاسو .وهﺬا بال ّتحديد
هو ما ﳛدث يف املقطوعات اﳋمس للقصيدة األخرى (الكابوس) )) ).)28

فاعلية حضور بيكاسو فيها ،وعن
املتمعنة لقصيدة البيايت عن
تفصﺢ القراءة
ّ
ّ

الصور الشّ عر ّية ،هﺬا ما يدعونا لنؤ ّيد حدس فيديريكو آربوس
تد ّفق كائناته البتناء ّ

يف مقارباته لشعر البيايت الﺬي ّ
ظل يطارد ﹸح ْلمه بني املوت واالنبعاث؛ ليبلﻎ مدينته

الفاضلة التي أعياه البحث عن روحها املفقودة يف أز ّقة الغربة ّ
الض ّيقة؛ لﺬلك
عباد الشّ مس وهي
سيعود إىل جحيم بيكاسو ،خملص ًا ال ّنظر إليه،
َ
إخالص زهرة ّ
ٍ
إرادة ينكتب فيه ﹸ
وإيقاعها
لون احلياة
تؤ ّدي صلواﲥا يف طقس من الوفاء فريد ،طقس
ﹸ
اللﺬان ينموان بني ضفاف القصيدة.

٥٢٠
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الزمن املوغل يف قصائد
ﹸ
عدت إىل جحيم »بيكاسو« وليل ّ
الساحر واأللوان
العشق عﲆ قﱪ ملوك احلجر ّ

الصمﺖ يف اللوحات
وهبلوانات حريق ّ

املتوجات
أبحث عن ﳑلكة اإليقاع واللون وعن نسائها ّ
بزهور الشّ مس يف »شرياز«.

الرغم من ذلك احلزن وهﺬه
يبدو هنا اإليقاع حزين ًا ،واللون قاﲤ ًا ،ولكن عﲆ ّ

يظل حضور نساء بيكاسو العاشقات أم ً
القتامة ّ
الفن للحياة ،فنساء
ال يف مساندة ّ

بيكاسو املقهورات عشق ًا أ ّثثن حيوات الف ّنان باجلامل ،وما استدعاء البيايت لشرياز هنا
الزمن يف صريورة القصيدة ،وهي ت ّتسق
ّإال من أجل استقرار نفﴘ به ،ﲥدأ فواصل ّ

اإليقاعات واأللوان،
يتﺄسس عﲆ املعاين الشّ عر ّية التي تتوزّ عها
ﹸ
يف تناوب إيقاعي ّ
ﹸ
املعلنة واملضمرة ،ﹸم َقدﱢ َم ًة تراتيل عشق من مكنون ذاكرة الشّ اعر احلافلة بام
األماكن
ﹸ

تفيﺾ به مدن ﹸ
احل ْلم ،مستدرج ًة ّ
فلية؛ لتخرج من هناك
الﺬات الكاتبة إىل عواملها ّ
الس ّ

ْ
فلنالحظ إذن حركة خيال الشّ اعر بني ال ّنزول إىل جحيم
باسق ًة معانق ًة ضوء الشّ مس؛
والصعود إىل شمس شرياز ،وهﺬه ّ
جدلية املوت واالنبعاث
بالضبﻂ هي
بيكاسوّ ،
ّ

ّ
وكﺄن
تشيد وجودها هنا يف لوحات بيكاسو ،ويف ذاته املؤ ّثلة هبموم اإلنسان،
التي ّ

أوجاع الف ّنان منحﺖ الشّ اعر دفق ًا من اإلرادةّ ،
زودت كلامت
وأن كائنات اللوحات ّ
القصائد بزيﺖ ضيائها؛ هكﺬا ينغمس إيقاع القصيدة بلون اللوحة ،فتكون بني
الزمن ،وراحلة بﺄوجاع اإلنسان.
أيدينا قصيدة حافلة باأللوان ،مد ّثرة بغبار ّ

٥٢١

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

وخدم الفنادق
والرجال اجلوف
والعاهرات ّ

يزدحم العميان واملرﴇ عﲆ أبواهبا باكني
وباحثني يف القواميس ويف املعاجم
عن لغة املستقبل املسكون بالكابوس.

ِ
القصيدة البياتية ،إذ نواجه
وجرح
السفر
َ
حتدث املفارقة هنا ونحن نواصل ّ

ص الشّ عري ،وإنّام هو
سامت املدينة املعادية ،حيث ال يوجد زمن مطلق ملوضوع ال ّن ّ

تناوب إيقاعي منه تفيﺾ املعاين الشّ عر ّية ،والتي نراها مرﲥنة إىل البﻂء ،نظر ًا للحزن

الﺬي يثقل كاهل الكلامت ،حزن ﳛمل عبء احلياة ،وتفاصيل زمن االستالب
سايكولوجية يكون فيها ﹸ
احل ْلم كابوس ًا،
الﺬي ﳛياه املعدمون ،فنحن أمام سريورة
ّ

ّ
نمو القصيدة يضاهي حالة اإلنسان املتعب الﺬي تنحدر به األ ّيام إىل هاوية
وكﺄن ّ

الوجود؛ لﺬلك ال ّ
السامت الدّ ا ّلة عﲆ املدينة
ينفك ال ّن ّ
ص الشّ عري من ال ّتلميﺢ إىل ّ

جغرافية الكلامت.
والر ّسام وال ّتاريخ حممول ًة يف
ّ
املعادية التي ﳛتفظ هبا الشّ اعر ّ
كان عﲆ ّبوابة اجلحيم »بيكاسو« وكان عازف القيثار يف مدريد

الستارة
مللكات املرسح املغتصب يرفع ّ

للمهرج البكارة
يعيد
ّ

السالح والبﺬور يف األرض إىل قيامة أخرى ويف منفاه
ﳜ ﱢبﺊ ّ
يموت يف املقهى وعيناه إىل بالده البعيدة
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حتدّ قان من خالل سحب الدّ خان واجلريدة
ويده ترسم يف اهلواء
عالمة غامضة تشري
السالح وإىل البﺬور.
إىل ّ

اإلسبانية التي ﳛﴬ
األهلية
اجلزئية مالمﺢ احلرب
الصور
حتمل هﺬه ّ
ّ
ّ
ّ
واملعﺬبون ِ
ّ
َ
يتوان عن
نامذج ًا هبم يكتمل املشهد ،فبيكاسو ﱂ
رموزها املغدورون
ّ
الظهور عﲆ بوابة اجلحيم ،وكﺄنّه حارس ال ّنار ،أو شاهد عﲆ عﺬابات اإلنسان ،يف

يتجسد حضور فيديريكو غارثيا لوركا بصفته الشّ عر ّية (عازف القيثار) الﺬي
حني
ّ
ِ
اللوحة
شخصي َة
ﹸي َعدّ رمز ًا للثّورة املغدورة ،إذ ال يمكن أن يكون هنا (عازف القيثار)
ّ

التي رسمها بيكاسو ،والتي ّ
تدل عﲆ اإلنسان املهتضم الﺬي يفرتسه العوز واملرض؛
ّ
شخصي ِة اللوحة
املهر ِج
ألن سياق ال ّن ّ
ّ
الرغم من ظهور ّ
ص ال يسمﺢ بﺬلك ،عﲆ ّ
ظل ﹰﹼ
الﺬي ّ
ص بمعاناة املبدعني
نص ّي ًا شديد احلضور والدّ اللة؛ هكﺬا يﴚ هﺬا ال ّن ّ
داال ّ

اإلسبان الﺬين تقاسمهم القتل وال ّنفي ،وهنا يتامهى البيايت مع نامذجه الشّ عر ّية ،كام

باملاهية نفسها التي عاشتها إسبانيا ،هﺬا ما
يسعى إىل أن تكون أحوال بالده منمﺬجة
ّ

يمكن االستدالل عليه بقول البيايت ذاته(( :ال ّنفي والغربة إذا ما طال هبام األمد قد

خرافية ،وقد تستحيل العودة منها أبد ًا ،بل ّ
إن أشواق
يلقيان بالف ّنان يف رحاب أرض
ّ

احلنني للعودة لتبدو ساذجة أحيان ًا أمـام األعامق البعيدة التي غاصﺖ إليها روح

الف ّنان ،إذ تصبﺢ ّ
كل خطوة غربة جديدة نحو أرض املـوت التي ال عودة منها))
).)29

٥٢٣

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

هﺬه هي حال بيكاسو إ ّبان احلرب األهلية اإلسبانية ،وما كان يعانيه يف منفاه

وغربته ،واألهوال تتجاذب بالده من طرف آلخر دون ْ
أن يستطيع العودة إليها؛

ﹸ
حيث املوت يرت ّبصه يف ّ
كل حلظة ،فال ّنفي يعني ّ
والغربة
ياع عﲆ أرصفة احلنني،
الض َ

يتحول هﺬا املوت إىل عنرص بعث عندما
تعني ال ّتحديقَ يف وجه املوت ،ولكن قد
ّ

منية الغاشمة؛
والسلطة ّ
ينهﺾ الف ّنان معلن ًا ثورته يف وجه اجلحيم األرﴈّ ،
الز ّ

القوة التي حتمل ّ
حيث ّ
الﺬات إىل زمن ال ّتﺄ ّمل الباحث
يظل اﳋيال يف هﺬه اللحظات ّ

عن نافﺬة اﳋالص ،وإن كانﺖ ّ
تطل عﲆ املوت؛ ّ
ألن املوت يف حلظة املواجهة ّبوابة
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
منتظر ًا،
مقات ً
ال،
مرحت ً
املتوجني بعﺬاب ال ّنور
ال مع الفصول ،عائد ًا أل ّمه األرض مع ّ
والرافضني وبناة مدن اإلبداع
ّ

يف قاع بحر اللون واإليقاع.
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جدلية املوت واالنبعاث ،يقودها
نالحظ كيف تظهر من جديد وبﺈحلاح
ّ

فالفن ﳚعل
دوي عاصفة املوت،
غارثيا لوركا عازف ًا نشيد احلياة الﺬي يواجه ّ
ّ
األضداد يف حالة دائمة من املواجهة ،ولك ّنها ال تشبه أبد ًا مواجهة املاء لل ّنار؛ ّ
ألن
رشة ماء ،وهلب نار هبام تكتب تاريخ جرحها ،ومنهام ّ
احلياة املبتعثة حتتاج إىل ّ
يتشكل

الرصاع الكوين
الر ّسام وبرياع الشّ اعر
اسرتاتيجية ّ
ّ
اللون واإليقاع؛ ليكتبا بريشة ّ
يشيد مدينة ﹸ
احل ْلم عﲆ أنقاض مدينة ّ
تتوحد األمكنة بيد
الﴬورة ،وعندما ّ
الﺬي ّ

املبدعني واملناضلني يف ضوء شمس جديدة ،تكون مدينة العشق قد رسمﺖ حدود

وجودها.

ﲥاجر ّ
الطيور يف منتصف الليل إىل شواطﺊ ال ّنهار
وأنﺖ يف جحيمك القطبي ال تﺬعن لليل وال تنهار
الصقيع والكابوس
تقاوم ّ
تصنع لإلنسان يف سقوطه ذاكرة جديدة.
ص؛ فيسهامن يف تشييد شعر ّية
ينصهر زمن اإلخبار بزمن املخاطبة يف هﺬا ال ّن ّ

فاعلية ال ّن ّص ّية التي تتالقﺢ فيها ألوان اللوحة وإيقاعات
ﹸتنجزها حركة دوال ال ّت ّ
القصيدة ،ذاك ما ﳖضﺖ به قصائد البيايت الثّالثة؛ فقصيدة (إىل بابلو بيكاسو) تقوم

زمني ًا ببيكاسو ذات ًا وإبداع ًا ،وإذا
ثنائية الع ّلة واملعلول التي هبام ارتبﻂ ّ
نص البيايت ّ
عﲆ ّ

كان البيايت يف هﺬه القصيدة قد استدعى عواﱂ الف ّنان اإلسباين كام يستدعي الظامﺊ

سحاب ًة يف األفق اآلخر؛ فتستجيبّ ،
سجال إسهام ًا أكثر عمق ًا
فﺈن بيكاسو وكائناته ّ
السبع) ،وهي القصيدة التي فتحﺖ أبواب
يف ابتناء (قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
٥٢٥

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

زمنية دا ّلة ،والتي ستكملها قصيدة
الدّ خول إىل حيو ّية عاﱂ بيكاسو يف سياق بنية ّ

املتميزة لنامذج البيايت وأبطاله يف هﺬه الشّ
خصية
(الكابوس) بب ّلورة اﳋصائص
ّ
ّ
الف ّن ّية؛ حيـث (( يبدو واضح ًا ّ
الرئيسة لبطل
الر ّسام ﳚمع بعﺾ اﳋصائص ّ
أن ّ
املتمرد ،فبيكاسو قد التزم طوال حياته موقف ًا ثور ّي ًا إزاء
البيايت ،لإلنسان الثّائر أو
ّ
أي حال ّ
تتضمن يف بعﺾ أبياﲥا ﲤثيالت
فﺈن القصائد الثّالث
الفن واحلياة  ...وعﲆ ّ
ّ
ّ

واملهرج ،وهي صفات
والعراف
الساحر
استعار ّية للوحـات معروفة لبيكاسو؛ مثل ّ
ّ
ّ

الرغم من ّ
أن هﺬه األشياء هلا صلة بال ّنظر ّية الشّ عر ّية عن
تتكرر عند ن ّقاد ّ
الفن ،عﲆ ّ
ّ
(الشّ
باحية أو مقاهي املنفى التي
خصية ذات القناع) عند البيايت أو هﺬه املقاهي ّ
الص ّ
ّ
تؤ ّدي بنا عن طريق احلـدس يف ال ّتﺄليف الشّ عري إىل خﻂ تقسيم مزدوج)) ).)30

كان التّساق البنى ال ّن ّص ّية وأسلوب املعاجلة يف القصائد الثّالثة دور ألن

السقوط)
ﳚعلنا نقرأ قصيدة (الكابوس) املنشورة عام  1971قبل قصيدة (حجر ّ
املنشورة عام (( .1970ولع ّلها ال تشتمل عﲆ العالقات البنيو ّية نفسها التي نجدها

بني القصائد الثّالث .ولكن ال شك أنّنا نجد فيها موضوع املدينة املعادية ،وذكر ًا
وضيحية األخرى)) ).)31
ضمني ًا للوركا مع بعﺾ العنارص ال ّت
ّ
ّ
ﱂ تولدي ،أ ّيتها ّ
الﺬئبة ،من لوحات بيكاسو

وال من زبد األمواج
ﱂ تشهدي ّ
الصلب وهو يف قميص الدّ م
احلالج بعد ّ

متوج ًا بالشّ مس
ّ

ووهﺞ العتمة يف األصوات
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الساحر يف اللوحات
أو تسمعي األلوان وهي ترتدي عباءة ّ

الر ّحل أو تغتصبي حتﺖ سامء ال ّنار
أو ﲥريب يف عربات الغجر ّ

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

أ ّيتها ّ
الﺬئبة ،يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان.

املؤكد أنّه ال يمكن الدّ خول إىل مدارك الشّ اعر ،لكن من ّ
من ّ
املؤكد أيض ًا أن

ص ،وقد فاضﺖ هﺬه
تشيد ال ّن ّ
ّ
الرموز التي ّ
تتم معانقة رؤاه من خالل اإلشارات أو ّ
والكونية التي ﲤنحنا قدرة احلدس عﲆ ّ
أن البيايت ﳜاطب
القصيدة بال ّنامذج املح ّل ّية
ّ
املدينة املعادية ،والتي هي ّ
الضدّ ال ّنوعي للمدينة الشّ هيدة التي خ ّلدها بيكاسو يف

اإلسبانية؛ حيث
األهلية
ضحية احلرب
أشهر لوحاته (غرنيكا) ،املدينة التي كانﺖ
ّ
ّ
ّ

تعاضدت قوى ّ
والصدمة الﺬي أنجزته
الرش ال ّناز ّية
الرعب ّ
ّ
والفاشية ،فكانﺖ هدف ّ

ّ
األملانية هد ّية متبادلة بني هتلر وفرانكو.
الطائرات
ّ

الفن وضوء الشّ عر،
لقد حجبﺖ املدينة الشّ هيدة ظهور املدينة املعادية من وهﺞ ّ

فاألوىل هي التي حتتضن الث ّّوار والشّ هداء واملناضلني ،واألخرى هي التي حتتضن

تقابلية بني املكان األليف واملكان
احلر ّية والرأي واجلامل ،وستكون العالقة
ّ
أعداء ّ

األول ينمو اإلبداع ويكﱪ ،ويف اآلخر تتصادم األرواح بﺈدارة الشّ يطان.
املعادي ،يف ّ

إن استدعاء البيايت لبيكاسو ال يعني أنّه يقفز خارج ّ
ّ
الﺬات ،ولك ّنه يريد

لقصيدته نار ًا ال تعرف الكسل ،ت ّتقد ّ
كشالل هادر يغيل بوجع اإلنسان املست َلب،

ترص عﲆ الوقوف يف وجه الثّورة
فمثل هﺬا االستدعاء قمني بكتابة الثّورة التي ّ
املضا ّدةَ ،ف َر َمزَ إىل الثّورة املضا ّدة باملدينة املعادية التي ال ّ
ﲣضبها لوحات بيكاسو

ّ
وتظل رموز ال ّنضال الكوين شاهد ًا
بﺄلواﳖا ،وال تستعيدها قصيدة البيايت بﺈيقاعاﲥا،
٥٢٧

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

عليها؛ حيث يمتزج دم الشّ هداء بﺄلوان اللوحات ،ويبقى عنوان القصيدة (حجر

السقوط) شاهد ًا أيض ًا يف ّ
الض ّفة األخرى عﲆ املدينة املعادية التي نعتها البيايت بﺄسوأ
ّ
الصفات.
ّ

كنﺖ وما زلﺖ طعام ًا فاسد ًا

كيس ًا من اللحم وعينني بال أجفان
ت ّفاحة معطوبة تنهشها الدّ يدان
ﳖداك ضامران
املقوس املهرتئ املهان
تالقيا وافرتقا عﲆ قديد اجلسد ّ
وأنﺖ يف العرشين
ما زلﺖ تزحفني
واملهرج البطني
تضاجعني بائع احلليب واملمثّل الفاشل
ّ

فتشبهني دورة املياه

-----------أ ّيتها الﺬئبة ،يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان.

لقد أضحى ّ
الرتاسل جوهر ّي ًا بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي من خالل

اإلفصاح باسم املدينة (أ ّيتها ّ
الﺬئبة ،يا مدينة مفتوحة جتتاحها اجلرذان)َ ،و َو ْص ِمها

ّ
سيام إ ّبان
تعرض له الثّوار واملناضلون ،وال ّ
بالﺬئبة كناية عن الغدر واﳋيانة ،وهو ما ّ
اإلسبانية ،بينام تكون املدينة الثّانية شهيدة ،والدّ ليل عﲆ ذلك ما حلق
األهلية
احلرب
ّ
ّ
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هبا من دمار؛ فصارت رمز ًا للمدينة املناضلة والثّورة الدّ ائمة ،ولدت من لوحات
ﲤجد ّ
الضحايا والشّ هداء ،ورمز ًا ﳚدّ د حضوره ﳑتدّ ًا
بيكاسو؛ لتصبﺢ أشهر لوحة ّ
نحو ال ّنور.

والواقعية،
تكشف هﺬه املقارنة عن املعادل املوضوعي بني املدينتني الشّ عر ّية
ّ

الواقعية ،بطبيعة احلالّ ،
فكل شاعر
كون ((املدينة الشّ عر ّية ليسﺖ هي بعينها املدينة
ّ
يصنع مدينته ،ومدينته تعيﺶ داخله .وعﲆ ذلك قد تولد املدينة املوحشة شعر ّي ًا من

مدينة حافلة يف الواقع ،وعﲆ العكس قد تولد املدينة الشّ عر ّية املتﻸلﺌة باألضواء من
مدينة ﹸأطفﺌﺖ أضواؤها يف واقع احلال .وحديث الشّ عراء عن مدن نعرفها ينبغي ّأال

(الرؤية الشّ عر ّية) التي يقدّ مها الشّ عراء
يغرينا ّ
بتلمس املعاﱂ املا ّد ّية التي نعرفها يف ّ

لتلك املدن)) ).)32

السقوط) يطرح فيديريكو آربوس سؤا ً
ال عن
بعد قراءة قصيدة (حجر ّ

السبب الﺬي دفع بالبيايت إلبراز هﺬه العالقة
عالقة بيكاسو بمدريد والبحث عن ّ

الغائبة عﲆ صعيد الواقع؛ فيقول(( :ملاذا نجد يف اثنتني من هﺬه القصائد األربع

بيكاسو ومدريد م ّتحدين ومعاجلني بشكل ظاهر؟ فالبيايت ال ﳚهل ،وهﺬا ﳾء
الصلة ّ
معروف ﲤام ًاّ ،
عملي ًا،
بيعية املباﴍة بني بيكاسو ومدريد غري موجودة
أن ّ
ّ
الط ّ

ولكن مع ذلك توجد عالقة رمز ّية ملحوظة بني بيكاسو ومدريد بشﺄن احلرب
اإلسبانية عام 1936م ،عندما كان يوسف ريناو  Josep Renauمسؤو ً
ال
األهلية
ّ
ّ

وعني بيكاسو مدير ﴍف ملتحف الﱪادو)) ).)33
عن الفنون اجلميلةّ ،

ضالية التي تربﻂ الف ّنان بوطنه ّ
يف الواقع ّ
تتجﲆ يف الكتابة الشّ عر ّية
أن العالقة ال ّن ّ

الرمز أكثر ﳑّا هي عﲆ صعيد الواقع؛ لﺬا ّ
فﺈن ذكر املدينة املعادية وكشف
عﲆ صعيد ّ
٥٢٩

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

مثالبهاّ ،
بالطريقة التي بلغﺖ املدى اهلجائي ،كان القصد منها إظهار حماسن املدينة

األليفة التي ّ
تظل هاجعة يف كهوف ذاكرة الف ّنانني واألدباء لتح ّفزهم عﲆ اإلبداع(( ،
ّ
وإن وصف املدينة يف الشّ عر إنّام هو حماولة من جانب الشّ اعر لبناء مدينته من جديد؛

خاصة)) ) ،)34نستطيع من خالهلا
الصفات التي ﳜلعها عليها صفات ّ
وبﺬلك تكون ّ

جسد هبا مدينة (غرنيكا) يف
أن نعاين عالقة بيكاسو بمدريد ،كام نعاين
الكيفية التي ّ
ّ

لوحة جدار ّية عرضﺖ يف املعرض العاملي بباريس عام 1937م ،وهي التي ﹸع ّلقﺖ

اإلسبانية).)35
األهلية
أمام جناح أملانيا ال ّناز ّية ،إدان ًة هلﺬه املﺬبحة وللحرب
ّ
ّ

أن ّ
(الرحيل إىل مدن العشق) نكتشف ّ
ظل املدينة ال يزال
عندما نقرأ قصيدة ّ

املرة ّ
خميلة البيايت ،غري ّ
عام كانﺖ عليه يف القصائد
يطارد ّ
أن صورة املدينة ﲣتلف هﺬه ّ

الرحيل
ّ
السابقة عندما تكون موضوع ًا شعر ّي ًا راجف ًا باألمل واألحاسيس حيث ّ

يؤكد هﺬا ّ
نحو املستقبل ،نحو مدن العشق .وما ّ
الطرح هو قراءة قصيدة ((حمنة أيب
العالء)) ))36؛ حيث ّ
الرابﻂ بني القصيدتني،
ﲤكننا هﺬه القراءة من العثور عﲆ اﳋيﻂ ّ

سيد املوقف ،فيكون يف قصيدة (حمنة أيب
أال وهو الوجع اإلنساين الﺬي يكون ّ

العالء) أكثر بؤس ًا وأعمق إيالم ًا:
يا حافر ًا البﺌر بﺄوجاعـه
السقـاء
ومودع ًا رمحته يف ّ
وجاع ً
ال من كلاميت فمــ ًا

يصيﺢ يف ليل بال أصدقاء.
نالحظ ّ
الصورة
أن ّاجتاه حركة خيال الشّ اعر ﳞبﻂ إىل األعامق ،فتنهﺾ ّ

ايكولوجية املدوفة بﺄﱂ ال ّنموذج الشّ عري ،ومن َث ّم تتمظهر احلياة املتص ّلبة التي
الس
َّ
َّ
٥٣٠
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الزمن إلينا،
ﳛياها هﺬا ال ّنموذج املتمثّل يف شخص أيب العالء املعري الﺬي يعﱪ ّ

الصورة املﺄساو ّية تغدو ّ
بيد ّ
(الرحيل إىل مدن العشق) التي من
أن هﺬه ّ
مركبة يف ّ
ﳛﺞ الشّ اعر إليها باحث ًا عن شاطﺊ ال ّنور.
املفرتض أن ّ
يا مشعل الليل بﺄوجاعه
ومالﺊ العاﱂ قا ً
ال وقيل
العاشق األعمى بقيثاره
يرسل خلف الليل هﺬا العويل.
ذاتية ليس ّ
أدل عليها
ال يغادر هﺬا املقطع
جدلية ال َّتنَاص ،فهو يؤسس ّ
لتناصات ّ
ّ

خارجيني خﱪنا
وتناصني
ما سيسهم يف ابتناء قصيدة ((ال ّنور يﺄيت من غرناطة)) )،)37
ّ
ّ

اإلسبانية
أحدَ ﳘا يف لوحة بيكاسو(عازف الغيتار العجوز) ،واآلخر يف األسطورة
ّ
اإلبداعية ،والتي التقى
نص ّية كﱪى لعديد اإلنجازات
الشّ هرية التي أضحﺖ بنية ّ
ّ

فيها البيايت بلوركا يف مسريته الشّ عر ّية ،والالفﺖ أيض ًا ّ
الصور
أن مصاحبة القادم من ّ

(الرحيل إىل مدن العشق) تقدّ م للقارئ غابة من األحزان ومعاناة
ّ
اجلزئية لقصيدة ّ

اإلنسان ،ح ّتى ّ
السفر كدح ًا لبلوغ مدن العشق،
إن ضوء الفجر يبدو بعيد ًا،
فيستمر ّ
ّ

تنهدات العزلة التي تنبع من قاع ّ
الﺬاكرة القريبة املتع ّلقة بصريورة
الرغم من ّ
عﲆ ّ
احلياة.

بيكاسو يف املنفى
يشعل باللون البحر وقرص الكاهنة العﺬراء
الزرقاء
يتسول فوق القمة ضوء الشّ مس ّ
ّ
٥٣١

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

ﳚلد ظهر املتسول ،يبكي يف ﳖر الغربة أزمان الغرباء.
ما ّ
كوني ًا ﳛمل ﳘوم
انفك بيكاسو يسهم يف ابتناء ّ
نص البيايت بوصفه رمز ًا ّ

سايكولوجية
ضاجة باملعنى عﲆ جسد لوحاته ،فثمة طفولة
اإلنسان ،فيدلقها ألوان ًا ّ
ّ

ﹸتن ﱢَضﺞ وجو َدها يف قلب البيايت ،وهو يكتب بريشة بيكاسو عارف ًا ّ
الطريق إىل مدن
العشق التي تستحيل يف رؤياه إىل مدن ﹸ
احل ْلم .تﺄخﺬ هﺬه احلالة بعد ًا أكثر عمق ًا يف

وبخاصة عندما ﳚتمع املبدعون
ال ّنظر إىل الوطن من أرض الغربة ،ومن آفاق املنايف،
ّ
ومعشوقاﲥم يف موقف يتﺄرجﺢ بني الواقع واﳋيال جتسيد ًا لصور الشّ جن والشّ وق

التي تعرضها مالحمهم باحثني عن زمن مفقود.
يف ﳖر املوت
يبكي حكمﺖ –لوركا-إيلوار
يبكي املتنبي وأبو ﲤام
اﳋيام
تبكي ليﲆ املجنون وعائشة تبكي ّ

وأنا أبكي وخزامى تبكي يف املنفى األطفال-الشّ هداء

يف عرص اإلرهاب
والعشق –املوت –الثّورة –عائشة تبكي
وخزامى -رحلﺖ مواليت-
الصحراء.
رحل البحر إىل ّ

٥٣٢
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البيايت الف ّنانني الشعراء ورموزهم ،أو باألحرى اجتمع معهم يف
لقد ﲨع ّ
وكﺄﳖم يغسلون بدموعهم آثار خطايا ﱂ يرتكبوها ،واضعني املوت
قدّ اس ال ﳖائي ّ

وراء ظهورهم ،م ّتخﺬين منه نقطة انطالق شهاد ًة للقادمني.

السقوط ويكرسون
يتساقﻂ الشّ عراء والعشّ اق والث ّّوار يف زمن ّ

يتع ّفنون ويﺬبلون وﳞرمون وﳞزمون

السقوط عﲆ اﳋرائﻂ يرتكون
لك ّنهم بعد ّ

بصامﲥم كشهادة للقادمني.

وكﺄﳖا ﹸح ْلم طفولة كامن
ها هي تنهﺾ من جديد
جدلية املوت واالنبعاثّ ،
ّ

يف قصيدة البيايت ،وهنا ّ
تتجﲆ مالمﺢ الثّورة الشّ عر ّية التي هي صنو حياة املناضلني

السقوط ،فيستحيل بني أيدﳞم
واملبدعني الﺬين إذا تكبو حياﲥم ينهضون رغم أنف ّ

الزمن ّ
اﳋطي إىل زمن رأﳼ ،يالمس األعامق ،وﳜرج ﹰﹼ
مبتال بضوء الشّ مس ،يكتب
ّ

قدّ اس ال ّنامذج التي أ ّثث هبا البيايت قصيدته مبنى ومعنى شعر ّي ًا ،فهﺬه رؤيا الشّ اعر

التي يرشعن هبا ّ
السقوط ،يضعون إنجازاﲥم رمز ًا
أن املبدعني ،رغم املوت يف زمن ّ

انية
يومﺊ للقادمني عﲆ طريق الكفاح واإلبداع بمواصلة املسري يف مواجهة ّ
املج ّ

والعدم.

استدعاء البيايت لبيكاسو وال ّنامذج التي خ ّلد ف َّن ﹸه هبا إىل تقديم ذاكرة
ﳞدف
ﹸ

مهمة اإلنسان فينا نحن
لتاريخ اإلنسان ،ولكن بﺄسلوب شعري يتمثّل يف إيقاظ ّ
القراء ،فجاء هﺬا االستدعاء فاع ً
ال يف سياق أن ال يكون اإلنسان مقي ًام خارج معناه.
ّ
٥٣٣

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

هكﺬا أسهمﺖ عواﱂ بيكاسو يف غرس أشجار األفكار يف قصيدة البيايت ،ومنحها

والرصاعات ،ويف األزمنة واألمكنة
ذاتية
وموضوعية متمثّل ًة يف احلوادث ّ
ّ
مديات ّ
التي ﲤتدّ بعيد ًا بﺄحالم الشّ اعر وتعميق رؤاه.

لكن
لقد أهلب بيكاسو بﺄلوانه روح البيايت ،وكﺄنّه أوقعه يف شبكة سحرهّ ،

ناص بني عاﱂ الف ّنان
القراءة املنصفة تقول ال يعدو األمر أكثر من تفعيل
جدلية ال ّت ّ
ّ
ناص ّية يف حتريك الدّ وال البانية للقصيدة البياتية،
وعاﱂ الشّ اعر ،فﺄسهمﺖ هﺬه ال ّت ّ

وموحدة بني احلياة واملوت فيها ،وهي جتمع بني موت
مقربة بني عنارصها املتباعدة،
ّ
ّ
استوحدَ بيكاسو َ َ
وجت َّل َيات
اإلسبانية ،وال ّنفي الﺬي
األهلية
غارثيا لوركا واحلرب
َ
ّ
ّ

عرصه ،و ﹸتظهر البيايت وموقفه شاعر ًا باحث ًا عن جداول ال ّنضال التي ﹸجبل عليها

ﹸجمَا ِو ﹸلو ﹸه من الشّ عراء ،وإن ﱂ يكونوا يعزفون عﲆ الوتر ذاته (( ،فمن جهة االعرتاف

وبالرسم ّ
السابق كرسم حﴬي رفيع ،وبال ّتحديد يف
بال ّت
الطليعي والبوهيمي ّ
ّ
كعيبية ّ

خاصتني ﳘا رسم املقهى أو يف املقهى ،ورسم املرسم (األستوديو)
بيﺌتني حﴬ ّيتني ّ
السرية ّ
اتية
فﺈﳖا أيض ًا ،وبشكل
أو يف املرسم .ومن جهة أخرى ّ
ّ
خاص ،مقاهي ّ
الﺬ ّ
للبيايت يف املنفى ،وهو رجل عانى يف املاﴈ سنوات نفي طويلة عن بلده)) ).)38

ّ
املحطة األوىل التي التقى فيها
الصور يف سياق ال ّتﺄ ّمل الشّ عري عند
تظهر هﺬه ّ

البيايت بيكاسو يف قصيدة (إىل بابلو بيكاسو) التي ستصعد نحو ذروة االكتامل يف
القصائد األخرى .يف هﺬه القصيدة ((نجد منبﺖ احلدس الشّ عري ،وأيض ًا البنية

يطورها البيايت ويثرﳞا بعد ذلك بعرش سنوات يف (قصائد
الشّ عر ّية التي سوف ّ
))39
ذاتية
ّ
حب…) و(الكابوس) . ))...وهكﺬا نجده أخري ًا يفتتﺢ ديوان (سرية ّ

األول عﲆ اسم بيكاسو،
لسارق النار) بقصيدة (املخاض) التي يشتمل مقطعها ّ

الر ّسام اإلسباين كان ّ
ّ
ﳛتل غالف
املرة له ميزة
ّ
خاصة؛ كون ّ
وكﺄن حضوره هﺬه ّ
٥٣٤
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العدد األخري من جم ّلة (احلياة) .وهﺬه املواصفات ّ
تؤكد فكرة فيديريكو آربوس

القائلة(( :بﺄنّنا نعرف من خالل هوامﺶ املؤ ّلف -يقصد البيايتّ -
ذاتية
بﺄن (سرية ّ

لسارق ال ّنار) قد ﹸكتبﺖ عﲆ امتداد عام1973م ،فنجد أنفسنا أمام ذكرى تكريم
السنة)) ) ،)40تﴚ أبيات
الر ّسام التي وقعﺖ يف أبريل -نيسان لتلك ّ
تابعة لوفاة ّ

الضوء ّ
ّ
القصيدة بقدّ اس شعري يتمثّل حدث ًا يكثّف وجوده ّ
ولكل منهام
والظ ّل،

معناه الﺬي ال ّ
يكف عن العبور إىل ساحة ال ّتﺄويل.
أحب عينيك
قال اقتليني فﺄنا ّ
ومن أجلك أبكي

القوطية احلمراء يف بطاقة الﱪيد
كانﺖ الكنائس
ّ

تستحم بالشمس
ّ

وبيكاسو غالف العدد األخري من جم ّلة »احلياة«

يرنو لضياء العاﱂ األخري
قالﺖ لغة الوردة يف حدائق الليل
عﲆ شفاهنا تزهر
من يبكي عﲆ أسوار هﺬي املدن -املالجﺊ -القبور؟
تقدّ م القصيدة ﹸح ْل ًام مستعاد ًا بصوت اآلخر الﺬي يسافر يف زمن تعاقبي،

الرموز اللغو ّية (الكنائس
وإن كان احلضور متمرتس ًا يف قول شعري ،هﺬا ما حتمله ّ
٥٣٥

ناص ّية -
الوهاب البيايت
بابلو رويث بيكاسو وعبد ّ
اجلدلية ال ّت ّّ

القوطية ،العاﱂ األخري ،حدائق الليل ،البكاء ،املدن ،املالجﺊ ،القبور) الدّ ا ّلة عﲆ
ّ

السفيل ،وإذا نحن يف مواجهة طقس جيوتارﳜي يكتبه الشّ عر تارﳜ ًا
العتمة والعاﱂ ّ

ّ
معمد ًا باحلزن ،هو رثاء بيكاسو
تصري الوثيقة ّ
للﺬكريات ،وذكريات لل ّتاريخ ّ
نص ًا ّ

الﺬي تضعه الكنائس عند الشّ مس أمانة ،يف حني ّ
احلر ّية التي ناضل بيكاسو
تظل ّ

من أجلها واقفة عﲆ أسوار األماكن التي خ ّلدها جرح ًا لوجع اإلنسان ،ولكن كيف
نموذج ﹸه الﺬي به ّ
حتطم القصيدة جدران العزلة وكهوف ّ
الظالم؟
و ّدع البيايت ﹸأ
َ
أراه قادم ًا من آخر الدّ نيا

عﲆ شفاهه تزهر بعﺾ الكلامت
ينتهي عﺬابه
الرحلة من جديد.
ليبدأ ّ

جدلية (املوت واالنبعاث)؛ ّ
ألن رحلة الف ّنان املناضل
يستعيد البيايت احلياة يف
ّ

ﳖائيةّ ،
تتجﲆ يف املوقف والعمل ،وهﺬا ما أنجزه بيكاسو يف مواقفه ولوحاته
رحلة ال ّ
الصمﺖ املوصدة،
التي ﲨعﺖ الكائن باملمكن ،واملوت باحلياة وهي تقرع أبواب ّ

وإن كانﺖ ساحتها احلروب التي ّ
ضحيتها األبد ّية ،هﺬه معاناة الشّ عب
ظل اإلنسان
ّ

اإلسباين الﺬي سيعود له ف ّنانه يوم ًا (عﲆ شفاهه تزهر بعﺾ الكلامت) ،وقد أزهرت

الكلامت ك ّلها ،فكان بيكاسو احلقل الﺬي ارتاده البيايت مغرتف ًا من نبع احلياة فيه.

مرت بنا،
يقول فيديريكو آربوس(( :من خالل قراءة الدّ واوين والقصائد التي ّ

ال ينتابني أدنى ّ
شك بﺄنّه يقف خلف هؤالء صورة غارثيا لوركا وخلف هﺬه
(املدينة–املرأة) غري املنتهكة حتﺖ ساموات من نار ،مقابلة مع غرنيكا التي انتهكتها

ثم فﺈنّني أرى ّ
تتم من خالل
أن ّ
الصلة بني بيكاسو ومدريد ّ
ال ّنار بالفعل ،ومن ّ
٥٣٦
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الرمز املشرتك الﺬي يمثّله ّ
كل منهام ،ضمن ذلك ال ّتوتّر الشّ عري بني املتناقضات
ّ

يميز شعر البيايت :موت فيديريكو غارثيا لوركا والقصف العنيف لغرنيكا
الﺬي ّ

اإلسبانية ،وهلﺬا األمل العظيم املحيﻂ ملدريد يف
األهلية
كرمزين أسطور ّيني للحرب
ّ
ّ
احلر)) ).)41
الثّالثينيات كعاصمة للعاﱂ ّ

الرئيسة التي أثرت القصيدة
الرموز ّ
ﹸي َعدّ بابلو رويث بيكاسو رمز ًا من بني ّ

البياتية يف تعميق ثورته الشّ عر ّية الدّ ائمة؛ لﺬلك يضيف آربوس قائ ً
الّ (( :
إن حضور

تعسف ًا :إنّه املثال
الر ّسام الكبري يف أعامل الشّ اعر العراقي ليس ،إذن ،صدفة أو ّ
ّ

احلي لبطل البيايت الﺬي ال ّ
يكف أبد ًا عن إنشاء مدينة احلياة يف حضن مدينة املوت
نفسها)) ).)42

لقد سعى البيايت حثيث ًا البتناء عالقات محيمة بينه وبني شعوب األرض،

معﱪ ًا عن إيامنه باإلنسان ،ساعي ًا للبحث عن معناه؛ ليكون اجلﺬوة الشّ عر ّية امل ّتقدة
ّ
املهمة َأ َ
تشيد آفاق االلتزام الﺬي وسم
يف القصيدة ،وهﺬه ّ
وك َلها إىل قصيدته التي ّ

السلطة
الكتابة البياتية بميسمه ،ﳑّا أثار حفيظة املناوئني هلﺬا ال ّت ّ
سيام ّ
وجه ،وال ّ
السبيلّ ،
منية الغاشمة .وكان يؤاخﺬ ّ
وكل َم ْن ي ّتخﺬ موقف ًا
ّ
كل َم ْن ﳛيد عن هﺬا ّ
الز ّ

حرر؛ فال حتول بينه وبني معاناة
ّ
احلر ّية وال ّت ّ
سلبي ًا من نضال الشّ عوب ال ّت ّواقة إىل ّ

الشّ عوب املسافات؛ ّ
حتول
ألن ((شاعرنا
متعود عﲆ املسافات والبعاد ،ح ّتى لقد ّ
ّ
للحب والثّورة .وليس هﺬا موقف
والصداقة والوطن عنده إىل طريق صويف
املنفى ّ
ّ

ّ
ولعل
اإلنسانية)) )،)43
نكوص منه ،وإنّام هو موقف اقرتاب من أعامق ثقافات
ّ

الر ّسام اإلسباين الشّ هري سلفادور دايل املعروف
موقفه هﺬا جعله يتحامل عﲆ ّ

للفاشية إ ّبان حكم الدّ كتاتور فرانثيسكو فرانكو ،وقد ظهر هﺬا
بمواقفه املنارصة
ّ
جلي ًا يف قصيدة ((إىل سلفادور دايل)) ) .)44األمر الﺬي ّ
يؤكد عمق ال ّتجربة
املوقف ّ
٥٣٧
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العاملية ،وهو ما يمنﺢ نتاجه بعد ًا
الشّ عر ّية البياتية ،ومدى تفاعلها مع ال ّتجارب
ّ
السفر يف َس َفر القصيدة ّ
كوني ًا ،تتعدّ د فيه ّ
الطويل.
حمطات القراءة،
ّ
وتتنوع وجهات ّ
ّ
 -٤ﺗركيﺐ:

ّ
إن تفاعل البيايت مع الشّ
العاملية احلضور ﱂ يكن اهلدف منه مداعبة
خصيات
ّ
ّ

أشباحهم اهلائمة داخل األكفان ،وإنّام أراد الشّ اعر لﻸزمنة ْ
أن تتداخل ،ولﻸحداث
ويضمد َ
ْ
األﱂ األ ﹸﱂ.
اجلرح،
اجلرح
أن تتفاعل ح ّتى يسقي
َ
ﹸ
ّ

السابقة عن حدود ال ّتفاعل بني الشّ اعر العريب
لقد كشفﺖ قراءة ال ّنصوص ّ

أن ّ
الر ّسام اإلسباين بابلو رويث بيكاسو ،عﲆ اعتبار ّ
كل
عبد الوهاب البيايت وبني ّ
نص من هﺬه ال ّنصوص كان بمثابة ال ّنسق الﺬي يف بوتقته انصهرت نصوص شعر ّية
ّ
وأخرى غري شعر ّية ،أسهمﺖ بتفاعلها يف بناء القصيدة البياتية وإنتاج داللتها .كام

ال ﳜفى ّ
السابقة
أن
الرئيس يف حتديد األنساق وال ّنصوص ّ
ّ
ألفقية القراءة اإلسهام ّ

ص اجلديد ،بحيث ّإﳖا تكون مستوحاة من الكون اإلبداعي
واملعارصة إلنتاج ال ّن ّ

للرموز التي يتفاعل معها ،كام ظهر بشكل جيل يف ال ّنصوص املستوحاة من لوحات
ّ

الرؤيا الشّ عر ّية يف بعﺾ القصائد
بيكاسو ،وعامله اإلبداعي وال ّنضايل .وقد ّ
جتسدت ّ

اإلبداعية…
املبدئية لرموز الشّ اعر انسجام ًا مع املامرسة
يعزز املواقف
بام ّ
ّ
ّ

بيد ّ
أن كتابة نصوص البيايت ﱂ تقع يف ّ
الرغم من ظهور مالمﺢ
فخ ال ّتقرير ّية ،عﲆ ّ

ال ّتفاعل بني ّ
الﺬات الكاتبة وبني اآلخر ،وإنّام جاءت بالشّ كل الﺬي ((يعتﱪ فيه
اإلبداع مرادف ًا ّ
حلل املشكالت)) ))45؛ ّ
ألن ((األديب يف مالحظته لﻶخرين يدخل

شخصية ما يعيﺶ حياﲥا ويراها من الدّ اخل ،ويف
يف عاملهم الدّ اخيل ،فهو بتصوير
ّ

الوقﺖ ذاته يعرف كيف ّ
ينظم مالحظته ليسكبها يف تعبري ﲨايل مناسب)) ) ،)46غري
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خصية ،ويستخرج ّ
ّ
أن هﺬا األديب ﳚب ْ
أن ال يعتمد اعتامد ًا ك ّل ّي ًا عﲆ هﺬه الشّ
كل
ّ

نصه من خالهلا ،ومن خالل ما ﳛيﻂ هبا فحسب؛ وذلك ّ
عملية
مكونات ّ
عنارص ّ
ألن ّ

ص تقوم عﲆ ((املعطيات التي ﳛصل عليها ويربطها يف ذهنه مع مالحظات
بناء ال ّن ّ

))47
تنم عن األصالة
وانطباعات عن احلياة كان قد كوﳖا مسبق ًا))  ،فيصوغها بطريقة ّ

واجلدّ ة ،وهو ما الحظناه يف نصوص البيايت التي بدت مكوكبة بالعنارص املتع ّلقة

ﳛرك األحداث(( ،ومثل هﺬا ال ّتوازي بني
ببيكاسو ،والفاعلة بال ّن ّ
ص املحور الﺬي ّ
ّ
الﺬات والعاﱂ يعدّ عابر ًا يف شعر البيايت ،إذ أصبﺢ من اﳋروج عﲆ املﺄلوف لديه

ّ
ْ
اإلنسانية ،كام أصبﺢ من العسري
قضيته وسائر القضايا
أن
ّ
يتخﲆ عن ال ّتامهي مع ّ
أن ّ
الرمز م ّتخﺬ ًا منه نوع ًا من القناع)) ))48؛ ّ
ْ
ألن البيايت مسكون هباجس
يتخﲆ عن ّ

متوهج ًا بناء
نصه
ّ
البحث عن عواﱂ جديدة مليﺌة بالقضايا واألحداث التي جتعل ّ

ّ
وكﺄن مراكب البحث عن روح العاﱂ
وداللة؛ لﺬلك يبدو الشّ اعر من ديوان آلخر،
ﱂ تبلﻎ رحلتها األخرية بعد.
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اﳍوامﺶ

العربية للدّ راسات وال ّنرش ،بريوت،
املؤسسة
 -1عبد الوهاب البيايت– جتربتي الشّ عر ّية،
ّ
ّ
ط ،1993 ،3.ص.13:
الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -2املرجع ّ

الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -3املرجع ّ

الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -4املرجع ّ

الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -5املرجع ّ
السابق ،ص.17:
 -6املرجع ّ
السابق ،ص.19:
 -7املرجع ّ

ذاتية :القيثارة ّ
البزاز ،لندن_ روما،
والﺬاكرة ،منشورات ّ
 -8عبد الوهاب البيايت– سرية ّ
ط ،1994 ،1.ص.42:
الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -9املرجع ّ

الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -10املرجع ّ

 -11أمحد كامل زكي– دراسات يف ال ّنقد األديب ،دار األندلس ،بريوت ،ط،1980 ،2.
ص.140 :
 -12إحسان عباس– عبد الوهاب البيايت والشّ عر العراقي احلديث ،دار بريوت ّ
للطباعة
وال ّنرش ،بريوت ،1955 ،ص.77-76 :
 -13أمحد كامل زكي– دراسات يف ال ّنقد األديب ،م.س ،ص.139:

 -14فيديريكو آربوس أيوسو– ديوان (الكتابة عﲆ ّ
الطني) يف (عبد الوهاب البيايت يف

العربية للدّ راسات وال ّنرش ،بريوت ،ط ،1991 ،1.ص.119 :
املؤسسة
إسبانيا)ّ ،
ّ
الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -15املرجع ّ

 -16إحسان عباس– عبد الوهاب البيايت والشّ عر العراقي احلديث ،م.س ،ص.36:
الصفحة ذاﲥا.
السابقّ ،
 -17املرجع ّ
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السابق ،ص.26 :
 -18املرجع ّ

 -19انظر احلوار الﺬي أجراه خوسيه مانويل فاخاردو يف (عبد الوهاب البيايت يف إسبانيا)،
م.س ،ص.214 :
 -20عبد الوهاب البيايت -األعامل الشّ عر ّية الكاملة ،مﺞ ،1.دار العودة ،بريوت،
ط ،4،1990.صص.469-468 :
السبع ،يف (عبدالوهاب
 -21فيديريكو آربوس أيوسو– قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
البيايت يف إسبانيا) ،م.س ،ص.134 :
 -22عبد الوهاب البيايت– األعامل الشّ عر ّية الكاملة ،مﺞ ،2.م.س ،ص-ص-125 :
.130
السابق ،ص.227 :
 -23املصدر ّ

السابق ،ص.279-276 :
 -24املصدر ّ
السابق ،ص.311-304 :
 -25املصدر ّ
السابق ،ص.336-333 :
 -26املصدر ّ

زمنية ،وإن اختلفﺖ
الفنية عﲆ ﲬس مراحل ّ
 -27تتوزّ ع إنجازات بابلو رويث بيكاسو ّ
بعﺾ القراءات يف حتديد مسار هﺬه املراحل.
الزرقاء.
* 1904 – 1901املرحلة ّ

* 1907 – 1905املرحلة الورد ّية.

*  1909 – 1908مرحلة ال ّتﺄثر األفريقي.

حليلية.
كعيبية ال ّت
*  1912 – 1909املرحلة ال ّت
ّ
ّ

كعيبية ّ
كيبية.
*  1919 – 1912املرحلة ال ّت
الرت ّ
ّ

بالواقعية اجلديدة.
ثم تﹸضاف إىل هﺬه املراحل مرحلة سادسة اجتهد ن ّقاد الفن يف تسميتها
ّ
وهﺬا ال يعني أنّنا أمام حدود ال يمكن اجتيازها بني هﺬه املراحل ،واملمتدّ ة يف حياة بابلو رويث
بيكاسو املولود بمدينة مالقا يف جنوب إسبانيا يف  25أكتوبر  1881واملتويف بمدينة موجان يف
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فرنسا يف  08أبريل  1973ويعدّ من بني أشهر فناين القرن العرشين يف العاﱂ ،وإليه يرجع فضل
كعيبية يف الفن.
تﺄسيس املدرسة ال ّت
ّ

السبع ،يف (عبد الوهاب
 -28فيديريكو آربوس أيوسو -قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
البيايت يف إسبانيا) ،م.س ،ص.135 :
البيايت– جتربتي الشّ عر ّية ،م.س ،ص.29 :
-29
ّ
عبدالوهاب ّ

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
السبع ،يف
 -31وانظر فيديريكو آربوس أيوسو – قصائد ّ
حب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
(عبدالوهاب البيايت يف إسبانيا) ،م.س ،ص. 133-132 :
 Federico Arbos Ayoso – De misticos، artistas y poetas: El simbolohistorico en la poesia de Abd Al-Wahhab Al-Bayati، Op.cit،
.130:p
الربيعي– الشّ اعر واملدينة ،عاﱂ الفكر ،مﺞ ،19.ع ،1988 ،3.ص.132 :
 -32حممود ّ

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
السبع ،يف (عبدالوهاب
 وانظر فيديريكو آربوس أيوسو – قصائد ّحب عﲆ ّبوابات العاﱂ ّ
البيايت يف إسبانيا) ،م.س ،ص.136 :
الربيعي –الشّ اعر واملدينة ،م.س ،ص.134 :
 -34حممود ّ

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
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 -36عبد الوهاب البيايت -األعامل الشّ عر ّية الكاملة ،مﺞ ، 2 .م .س ،ص. 40-24 :
السابق ،ص.405 -403 :
 -37املصدر ّ

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
مرسحية حماكمة يف »نيسابور« للشّ اعر عبد الوهاب
 -43كارمن رويث برافو– حول
ّ
البيايت ،يف (عبدالوهاب البيايت يف إسبانيا) ،م.س ،ص.165 :
 -44عبد الوهاب البيايت –األعامل الشّ عر ّية الكاملة ،مﺞ ،2.م.س ،ص.409-406 :

واﳋاص ،ترﲨة غسان عبد احلي أبو فخر ،عاﱂ
العام
 -45الكسندرو روشيكا – اإلبداع
ّ
ّ
املعرفة ،ع ،114.ديسمﱪ (كانون األول)  ،1989ص.227 :
السابق ،ص.121:
 -46املرجع ّ

السابق ،ص.122 :
 -47املرجع ّ

ّقافية العامة ،بغداد ،ط،1.
 -48ﹸ ْحميِي الدين
صبحي-الرؤيا يف شعر البيايت ،دار الشّ ؤون الث ّ
ّ
 ،1987ص.273 :
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املﺼادر و املراﺟﻊ
ذاتية:
 .1إحسان عباس– عبدالوهاب البيايت
 .8عبدالوهاب البيايت– سرية ّ
ّ
البزاز ،لندن_
للطباعة القيثارة
والشّ عر العراقي احلديث ،دار بريوت ّ
والﺬاكرة ،منشورات ّ
روما ،ط.1994 ،1.
وال ّنرش ،بريوت.1955 ،
 .2أمحد كامل زكي– دراسات يف ال ّنقد
األديب ،دار األندلس ،بريوت ،ط.1980 ،2.

الربيعي– الشّ اعر واملدينة ،عاﱂ
 .9حممود ّ
العام الفكر ،مﺞ ،19.ع.1988 ،3.
 .3الكسندرو روشيكا – اإلبداع
ّ
واﳋاص ،ترﲨة غسان عبد احلي أبو فخر،
ّ
صبحي-الرؤيا يف شعر
 .10حمي الدين
ّ
عاﱂ املعرفة ،ع ،114.ديسمﱪ (كانون األول)
ّقافية العامة ،بغداد،
البيايت ،دار الشّ ؤون الث ّ
.1989
ط.1987 ،1.

 .4حامد أبو أمحد– عبدالوهاب البيايت
العربية للدّ راسات وال ّنرش،
املؤسسة
يف إسبانياّ ،
ّ
– 11. Federico Arbos Ayoso
بريوت ،ط.1991 ،1.
De misticos, artistas y poetas: El
 .5عبدالوهاب البيايت -األعامل الشّ عر ّية simbolo historico en la poesia
الكاملة ،مﺞ ،1.دار العودة ،بريوت ،طde Abd Al-Wahhab Al-Bayati, ،4.
.1990
Awraq, Instituto de cooperacion
 .6عبدالوهاب البيايت– األعامل الشّ عر ّية en el mundo arabe, Madrid,
No:1,1993
الكاملة ،مﺞ ،2.دار العودة ،بريوت ،ط،4.
.1990

 .7عبد الوهاب البيايت– جتربتي
العربية للدّ راسات وال ّنرش،
املؤسسة
الشّ عر ّيةّ ،
ّ
بريوت ،ط.1993 ،3.
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