
مستوياث التموزيت في شعر عبد الوهاب البياتي 
 

 93 (2014  مارش–يناير) 42المجلد - حولياث آداب عين شمص 

 

 مستوٌات التموزٌة فً شعر عبد الوهاب البٌاتً
 

 )*( عزة محمد أبوالنجاة
 

الملخص 
ٌتناول البحث شاعرا من شعراء الجٌل األول للمدرسة الواقعٌة ، تلك    

المدرسة التً خّطت للشعر طرٌقا جدٌدا كان للبٌاتً فٌه رإٌة واضحة حددها الفكر 
االشتراكً الذي كان ٌإمن به طرٌقا الرتٌاد العالم العربً آفاقا جدٌدة توقظه من 

ومن ثم انطلق نحو استخدام األسطورة المناسبة أداة . سباته ، وتقٌله من عثرته 
. فنٌة ٌتكئ علٌها فً توصٌل فكرته ، وهً األسطورة التموزٌة 

– التً ذاعت بوفرة فً الشعر العربً المعاصر – وتبٌن  األسطورة 
تموز وقد صرعه تموز بري ، وهو ٌموت مرة فً كل عام هابطا إلى العالم 

وبغٌابه تختفً حبٌبته عشتار ربة الطاقات الخصٌبة فً العالم ، وتتوقف . السفلً 
بذلك عواطف الحب ، وٌنسى اإلنسان والحٌوان غرائزهما لحفظ النوع ، وتهدد 

كما تكشف عن المغزى من انبعاث اإلله الصرٌع تموز ، وماٌماثله . الحٌاة بالفناء 
رهٌن باستشهاده أوال ؛ ومن ثم فإن انتصار اإلنسان الحدٌث على قوى الشر ، 

. والتخلف الٌتم إال بالطرٌقة ذاتها 
وٌبٌن البحث كٌف استهوت الرومانتٌكٌة الشاعر فؤفصح عنها لغة ، 

السطحً ، : وموضوعا فً دٌوانٌه األولٌن قبل أن ٌستخدم األسطورة فً مستوٌٌها 
. والعمٌق 

لوجدنا " التموزٌة " فإذا ولجنا مع الشاعر عبر أسطورته المفضلة 
مستوى سطحٌا عنٌت به استخدامها من قبل الشاعر دون التحام ببنٌتها العمٌقة 

ولعل بضعة أسطر من . فكانت األسطورة تؤتً على سطح التجربة دون توغل فٌها 
: إنتاجه توضح ذلك 

عشر لٌال  
وأنا أكابد األهوال  

وأعتلً صهوة هذا األلم القتال  
أوصال حسمً قطعوها  

وأخمدوا أشواقها  
ومرغوا الحروف فً األوحال  

وتؤتً األسطورة فً هذا المستوى وسط حشد هائل من الرموز التارٌخٌة 
، وفً محضن من أفكاره عن الخبز ، والحرٌة ، والعدل ، والمساواة سخطا على 

. الواقع المرٌر ووصوال إلى ماٌنشده من آمال 
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قناعا للشاعر الذي ٌتخذه لنفسه – فً مستواها العمٌق – وتؤتً األسطورة 
دون أن ٌفصح بشكل مباشر بذكر تموز ، أو عشتار وذلك مع المضامٌن عٌنها 
التً تهتم برسالة الشعر ، والشاعر ، وهجاء شعراء السالطٌن ، واالتجاه إلى 

. تغٌٌر الواقع ، ورفضه 
ونرى الشاعر ٌستخدم رمزا خاصا به ، وهو رمز عائشة ، ٌضٌفه إلى 

رموزه المستخدمة ، وهو رمز عائشة التً استوقفت النقاد طوٌال وتعددت التفاسٌر 
فنراها وقد توحدت مع عشتار ، وأعطت بعدا جدٌدا لقصائده ، وفسرت بؤنها . لها 

رمز للحب األزلً الذي ٌنبعث فٌضًء ماالٌتناهى من صور الوجود ، وهً الذات 
الوحٌدة التً تظهر فٌما الٌتناهى من التعٌٌنات فً كل آن ، وهً باقٌة على الدوام 

. على ماهً علٌه 
ففً كل رواق قصٌدة تموزٌة . وهكذا طوف البحث فً أروقة الشاعر 

 .محملة بمضامٌن اشتراكٌة ثورٌة فً مستواها العمٌق حٌنا ، والسطحً حٌنا آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  جامعة عٌن شمس/    كلٌة البنات -    أستاذ مساعد *
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Levels of Mythology in Abd al-Wahhab 

 al-Bayati’s Potery 
 

Azza Mohamed 
 

Abstract 

Abd al-Wahhab al-Bayatiuses mthylogy in his potery 

to express his socialist romantic ideas of  bread, justice, 

liberty and equity. Aisha is used as another mythic symbol 

representing absolute love. 



(2014مارش - يناير ) 42 المجلد–حولياث آداب عين شمص     

 عسة محمد أبوالنجاة 

 96 

 

 

لماذا البٌاتً 
بالنسبة لمنظومة الشعر العربً – وهو الشاعر األشهر – لماذا البٌاتً   

: الحدٌث ؟ وأجمل اإلجابة عن السإال فً عدد من النقاط  
أنه شاعر من الرعٌل األول الذي ٌفهم معنى الحداثة بشكل مختلف عما ٌفهم : أولها 

فمهما شط البٌاتً فً رموزه فهو مفهوم إذا فهمت . ورموزه , اآلن من حٌث لغته 
سٌما أنه كان ٌحلو له أن ٌضًء , أٌدٌولوجٌته ووقف القاريء على مرجعٌاته  

 ببعض اإلضاءات المهمة التً ٌستطٌع قاريء شعره أن )*(بعض دواوٌنه األخٌرة 
فهو إذن من ذلك الجٌل الرامز الذي . ٌفسر بعض ماغمض علٌه من رموزها 

فهو فً رأًٌ مثل محمود دروٌش  )*(الٌصل غموضه إلى درجة التعتٌم والتعمٌة
فنرى الدكتور محمد صالح الشنطً , الذي عد بعض شعر الحداثة مرادفا للعدمٌة 

, وهو الٌقف عند موجة التجرٌب ولكنه ٌعارض إفرازاتها السلبٌة : " ٌقول عنه 
فهو ٌثور على التجدٌد والحداثة اللذٌن ٌراد لهما أن ٌتحوال إلى , واستنساخها لنفسها 

وأرانً منساقة إلى استكمال ماعرضه الدكتور صالح الشنطً من رإٌة  ()"العدمٌة 
فهو ٌرى أن الحداثة هً االمتداد الطبٌعً لتارٌخنا , دروٌش للحداثة فً الشعر 

– كما ٌفهمها بعض الحداثٌٌن – كما أنها لٌست , الحضاري والثقافً العرٌض 
, والبساطة هما من أهم عناصر الحداثة عنده , فالسهولة , معتمدة  على اإلغراب 

وهو ٌرى أنه البد من االحتماء بقلٌل من الكالسٌكٌة العربٌة إلقناع اآلخرٌن بؤن 
أو , وهو ٌنفً أن ٌكون األدب مجرد هوى , الشعر العربً لٌس سهال إلى هذا الحد 

().مجرد إلهام 
 

وٌبث الدنٌا همومه المحصورة , فلم ٌنغلق على ذاته , أنه شاعر غٌري ملتزم : ثانٌا 
بل جعل دنٌاه . وٌموت إذا هجرته, ٌحٌا إذا ابتسمت له , وٌقدسها , فً امرأة ٌهواها 

, وهجاء الحكام , وتوقهم إلى الحرٌة , ورغٌف خبزهم , الفقراء , دنٌا اآلخرٌن 
: ومما قاله البٌاتً عن نفسه فً هذا الصدد , وشعراء السالطٌن , وهجاء السالطٌن 

كانت الصورة التً , عندما غمر النور الواقع اإلنسانً مع بداٌة الخمسٌنٌات  )  
وهكذا كانت أشعاري األولى , ارتسمت أمامً صورة واقع محطم ٌخٌم علٌه الٌؤس 

لم أكن أحاول , والعقم الذي ٌسود األشٌاء , محاولة لتصوٌر هذا الدمار الشامل 
وعندما , ولكننً اكتفٌت بتصوٌره , البحث عن السبب الكامن وراء هذا العقم 

لم ٌكن ذلك مرتبطا بالعثور على مبرر اجتماعً للتمرد , تجاوزت مرحلة التصوٌر 
حتى لقد كان المفهوم المٌتافٌزٌقً لرفض , بل كان مرتبطا بالقضٌة المٌتافٌزٌقٌة , 

( ). (دون الثورة هو بداٌة االلتزام , والتمرد علٌه , الواقع 

وسوف ٌجلو البحث التزامه شاعرا غٌرٌا فً غٌر هذا الموضع من 
.  صفحاته 

وقضاٌاه اتكؤ فً لغته على , أن البٌاتً فً تعبٌره عن هموم اإلنسان العربً : ثالثا 
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ومنها بطبٌعة , أدوات الحداثة فً الصورة الفنٌة فلجؤ إلى األساطٌر ٌستقً منها 
وقد أوغل فً مستوٌاتها , التً هً مدار هذا البحث , الحال األسطورة التموزٌة 

كما استخدم رموزا أخرى , مما سٌجلوه البحث إن شاء هللا فً مكانه , المتدرجة 
, وابتدع رموزا جدٌدة خاصة به وحده مثل رمز عائشة , لٌست مناطا للبحث ,كثٌرة 

تعدد وجوده فً قصائد بشكل الٌمكن , رمز مستحدث – بالنسبة له – وهذا الرمز 
وتعانق مع عدد من رموزه , وتعددت التفاسٌر له بعدد نقاد شعره , للدارسٌن تجاهله 

. فً العدٌد من قصائده , األخرى ومنها تموز 
واتخذ من بعض , اعتمد على التراث رافدا لشعره ٌستقً من معٌنه : رابعا 

مما حدا ببعض الدارسٌن إلى تخصٌص , شخصٌاته ذائعة الصٌت كالمعري قناعا له 
دراسات كاملة عن ظاهرة القناع فً شعره  

وإن كان بعض شعره , فلم ٌك داعٌا إلى قصٌدة النثر , الوزن فً شعره : خامسا 
واعتمدت , بل اعتمد بعض شعره على األوزان التقلٌدٌة الكاملة , ممهدا لمٌالدها 

وإن كانت التعابٌر النثرٌة تطغى على بعض شعره , أكثر دواوٌنه على شعر التفعٌلة 
 .

فالشاعر , مسؤلة التكرٌس للقطرٌة – فً العقود األخٌرة – الحظت : سادسا 
فحاولت , واألدٌب المصري هما المحظٌان بعناٌة الدارسٌن المصرٌٌن , المصري 

خاصة أنه , أن أنهج نهجا مختلفا ٌنحو للعناٌة بشاعر عراقً من الرعٌل األول 
. ٌستحق 

معظم الدراسات التً وجهت إلى شعر البٌاتً وجهت جل عناٌتها إلى : سابعا 
بٌنما اعتنى أقلها بالنواحً  الفنٌة فً * واالجتماعٌة فً شعره , القضاٌا السٌاسٌة 

ومنها هذه الدراسة عن مستوٌات التموزٌة فً شعره حٌث اهتمت  هذه , ذلك الشعر 
الدراسة بدواوٌن الشاعر البالغ عددها واحدا وعشرٌن دٌوانا تستخرج منها هذه 

وهذه , وارتباط ذلك بؤٌدٌولوجٌته , ظاهره ولعه الشدٌد بالتموزٌة , الظاهرة 
: الدواوٌن هً على التوالً 

 1950مالئكة وشٌاطٌن  .1
 1954أبارٌق مهشمة  .2
 1956المجد لألطفال والزٌتون .3

 1957 أشعار فً المنفى  .4
 1970ٌومٌات سٌاسً محترف  .5
 1959عشرون قصٌدة من برلٌن  .6
 1960كلمات التموت  .7
 1964النار والكلمات  .8
 1965سفر الفقر والثورة  .9

  1966الذي ٌؤتً والٌؤتً  .10
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 1969عٌون الكالب المٌتة  .11
 1968الموت فً الحٌاة  .12
 1970الكتابة على الطٌن  .13
 1971قصائد حب على بوابات العالم السبع  .14
 1975كتاب البحر  .15
 1974سٌرة ذاتٌة لسارق النار  .16
 1975قمر شٌراز  .17
 1979مملكة السنبلة  .18
بستان عائشة   .19
الدٌنونة   .20
 " أصٌلة " بانوراما  .21

كما , واالجتماعٌة , أن معظم الدراسات وجهت عناٌتها إلى الجوانب السٌاسٌة : ثامنا 
:  محمد مصطفى حسانٌن | د" خطاب البٌاتً الشعري " قال صاحب دراسة 

فً بعده – إن وفرة هذه الدراسات تكشف عن انحٌاز الخطاب الشعري ذاته  ......) 
مما ٌجعل هذا االنحٌاز مركزا ٌسٌطر على , إلى الجوانب السٌاسٌة – اإلشاري 

وٌكشف كذلك فً إطار أفق التوقعات , وعناصره األسلوبٌة , طبٌعة التعبٌر الشعري 
فً ضوء المرجعٌات التً ٌصدر عنها النقاد , النقدي عن استٌعاب لهذه الخاصٌة 

 () (أو على صعٌد القناعات الشخصٌة لكل منهم , أنفسهم فً التحلٌل 
ومعالجة مستوٌات , ولهذا حاولت أن أكون من المهتمٌن بالشؤن الفنً 

وإن كانت الدراسات التً ساقها فً الفصل األول من , التموزٌة فً شعر البٌاتً 
:  التعبر عن 39 :19الخطاب النقدي حول شعر البٌاتً ص " دراسته المعنون ب 

, التً تظهر عناصر التعبٌر اللغوي , واألسلوبٌة , إهمال كامل للجوانب الفنٌة .... )
فالتخلو الدراسات السابقة من إشارات إلى بعض جوانب التعبٌر , وأشكاله المتنوعة 

. ()(وإن تفاوتت فً رصدها لهذه الجوانب , الفنً 
وسوف تتوالى صفحات البحث لتجلو مستوٌات التموزٌة لدى البٌاتً إن 

.  شاء هللا 

: صورة البعث بعامة لدى البٌاتً - 2
فً تقدٌري أنه الٌوجد من الشعراء المعاصرٌن من حفلت صوره الفنٌة 

" فباستثناء دٌوانه األول , كما ورد فً شعر البٌاتً . والتجدد , بذكر مفردات البعث 
كما سٌبٌن – الذي  اقتفى فٌه خطى السابقٌن من الرومانسٌٌن "مالئكة وشٌاطٌن 

, تكاد التخلو قصٌدة من مفردات البعث حتى وإن لم تكن مبطنة – البحث 
ومن ذلك قوله  . أو من مستواها العمٌق , باألسطورة التموزٌة فً مستواها السطحً 

 " :المٌالد الجدٌد " فً قصٌدة 
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فٌانجمتً اآلفلة 
وٌاعطش القافلة 

وداعا وداع  
فعبرالبحار ٌرف شراع 

وٌرتج قاع 
 ()وتفتح نافذة فً الظالم 

 

– أٌضا – والنافذة التً تفتح فً الظالم , فارتجاج القاع ٌنذر ببدء الزلزال 
والجوهر فً الصورتٌن هو التغٌٌر الحتمً , توحً بانبعاث النور فً جدار الظلمة 

. وانفتاح النافذة , بارتجاج القاع 
ٌلح أبدا على – وهو الماركسً الملتزم – وفً  إطار إٌمانه برسالة الشاعر 

فً صور , والقلوب , باعثا الٌقظة فً العقول , صورة الشاعر المغٌر للواقع حوله 
 ":الشاعر بعد ألف سنة " رمزٌة تجرٌدٌة  صورة  فٌقول فً مقطع بعنوان 

 

حصانه عبر المراعً الخضر والتالل 
ٌوقظ فً حافره النجوم واألطفال 

ٌوقظ فً ذاكرة السنٌن  
اللهب األسود والحب الذي ٌموت فً ظل السٌوف  

 ()عاصفا مدمرا حزٌن
 

 كان متشائما أكثر مما ٌنبغً ؛ فمدرسته 1998ولعل البٌاتً المتوفى عام 
التً رادها مع مجموعة عمالقة من جٌله أثرت فً أجٌال الربٌع العربً اآلن فثارت 

وأعلنت أن الشعب إذا أراد , وخلعت عن نفسها ثوب الذل , الشعوب على طغاتها 
وإنما ,  (عصر الحكام الطغاة )وأن العصر لم ٌعد , الحٌاة فالبد أن ٌستجٌب القدر 

 .عصر الشعوب 

صورة "     ومن صور البعث والتجدد الواضحة فً شعره قوله من قصٌدة 
":   على غالف 

    

فلتغسل السحابة 
أدران هذي األرض ، هذه الغابة  

ولتحرق الصاعقة الجسور 
والجثث المنفوخة البطون  

فحول رأس القٌصر النسور 
تحوم ؛ واألمطار 

(  )تغسل جرحك الدفٌن ؛ تغسل األشجار
 

الموتى الٌنامون " والدم فً قصٌدة , وٌربط البٌاتً بٌن الحرٌة التً التنال 
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, وٌبتعث التدفق , والدم ٌستٌقظ النهر داخل الشاعر , ومع التناثر والحطام , " 
وكذلك ٌؤتً لفظ النشور لٌإكد على , والعطاء الذي ٌمثله رمز النهر , واالنطالق  
" : الموتى الٌنامون " فنراه ٌقول من قصٌدة .هذا المعنى 

 

! أٌتها الجنٌة 
تناثري حطام 

مع الرؤى والورق المٌت واألعوام  
وخضبً بالدم هذا السور  

وأٌقظً النهر الذي فً داخلً رشً النور  
فً لٌل نٌسابور 
ولتبذري البذور  
فً لٌل نٌسابور 
ولتبذري البذور  

 ()فً هذه األرض التً تنتظر النشور
 

فالدنٌا كلها تتغٌر بمٌالد شاعر , أو مٌالده , وٌتجلى البعث فً موت شاعر 
وتعول فً انتظار , وتعوي الرٌح , فكالب الرإٌا تنبح فً الدٌجور , أو موته , 

 : والٌؤتً, الذي ٌؤتً " وهذا ماٌعرب عنه فً قوله من قصٌدة , مٌالد شاعر 
  

من كان ٌبكً تحت هذا السور؟ 
 كالب رؤٌا ساحر مسحور 

 تنبح  فً الدٌجور 
أم مٌت الجذور  

فً باطن األرض التً تنتظر النشور 
من كان ٌبكً تحت هذا السور؟ 

 لعلها الرٌح التً تسبق من ٌأتً والٌأتً
 ()لعلل شاعرا ٌولد أو ٌموت 

 

وهو موضوع أثٌر على مائدة – وفً إطار هجاء الشاعر للسلطان وشعرائه 
وحجارتها , ونفضت عنها غبارها , وماجت , نرى األرض وقد هاجت – البٌاتً 

-  مرارا– والسلطان وشعراإه وصفهم الشاعر . فٌولد نسل جدٌد من مخاض جدٌد 
فنراه ٌورد صورة البعث الذي ٌإمن بؤنه البد – " حمار " بؤنهم كالب وبؤن السلطان 

" : آت ، فٌقول من قصٌدة الرإٌا الثالثة 
 

أرى البذور فتحت عٌونها فً باطن األرض وشقت دربها 
البشر الفانون ٌولدون  
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من زبد البحر، ومن قرارة األمواج 
من وجع األرض ، ومن تكسر الزجاج 

فلتمطري أٌتها السحابة  
أٌان شئت ، فحقول النور 

 ()امرأة تولد من أضالع  نٌسابور
 

ربما لم ٌكن , وربٌع عربً آت لعراقه , وٌبدو البٌاتً متفائال بفجر جدٌد 
فعال – وكؤن البعث , ٌإمل أن ٌؤتً ذلك الربٌع راكبا موجة ثورات عربٌة متالحقة 

, الذي تنبؤ به قد حل باألرض العربٌة فإذا بها تنشق عن شباب ٌشتعلون حماسة – 
 : فٌقول , وغٌره , وطهرا  ٌغٌرون  وٌحققون ماتنبؤ به البٌاتً 

 

إنً أرى عبر المذابح والخراب  
قاع البحٌرة والسنابل والربٌع على الهضاب  

وأرى الذئاب على طرٌق الشمس تفترس الذئاب  
وأراك ٌابغداد شامخة القباب  

 ()وأراك ٌاقمر الطفولة مشرقا فً كل باب
 

ونلمح البعث خلف أساطٌره التً ٌتقنع بها أو ٌستخدمها للتعبٌر عن شجونه 
  :تجاه بالده فٌقول 

 

الٌتٌمة  " أوفٌلٌا 
تبعث تحت سعف النخٌل  

عاشقة صغٌرة 
تنفض عن جبٌنها التراب 

تجتاز ألف باب 
" أولٌس " ٌتبعها 

( )" ممفٌس " عبر الممرات إلى 

 

وهكذا نرى صورة البعث مبثوثة فً تضاعٌف قصائده تفصح بقوة عن 
تلك , وتشً بؤن التموزٌة متغلغلة فً شعره حتى النخاع , منهجه ونظرته للحٌاة 

تؤمل أسطوري عرفه : " األسطورة التً وصفها الدكتور أحمد كمال  زكً بؤنها 
وبجزئٌات , على حد سواء برموز التختلف , والفراعنة , والفٌنٌقٌون , اإلغرٌق 

  () وبمنطق الٌنشد إال البعث بعد الموت, واحدة 

نظرة البٌاتً إلى الشعر والحٌاة  -  3
وهو الشاعر الغٌري – ولعله ٌجدر بنا أن نبسط القول فً نظرة البٌاتً 

إلى الشعر وإلى الحٌاة تلك التً عبر عنها فً العدٌد من قصائده على – الملتزم 
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امتداد دواوٌنه البالغ عددها واحدا  وعشرٌن دٌوانا ، وهً تجلو لنا بوضوح لماذا 
" ولنبدأ بالمقطوعة الرابعة من قصٌدته . اعتمد على تعابٌر بعٌنها دون غٌرها 

حٌث ٌقول فً لغة " المجد لألطفال والزٌتون " من دٌوانه " مذكرات رجل مسلول 
 :أقرب إلى التقرٌر 

 

إنً ألومن فً غد اإلنسان ، فً نهر الحٌاة 
فلسوف ٌكتسح التفاهات الصغٌرة والسدود 

ولسوف ٌنتصر الغداة  
إنسان عالمنا الجدٌد  

على المذابح والخرائب والوباء 
إنً ألومن رغم موتً فً المساء 

صدٌان فً صمت المصح ، بال صدٌق  
وبال ٌد تحنو علً ، والرحٌق  
 إنً ألومن أٌها الموت العنٌد ،

 ().بالفكر ٌعمر أرضنا الذهبٌة الخضراء، بالفكر الجدٌد
 

متنبئا بالغد الجدٌد الذي صنعه ثوارنا – فً هذه األبٌات – فالبٌاتً  ٌبدو 
أن لدٌنا فكرا جدٌدا صنعه شباب - فعال– ولقد أثبتت األٌام , فً بالدنا العربٌة 

وتلوح الفكرة .رغم كل الظالم حولهم , والوباء , والخرائب , انتصروا على المذابح 
: حٌن ٌقول " سفر الفقر والثورة " ذاتها فً دٌوانه 

 

ستكبر األشجار  
سنلتقً بعد غد فً هٌكل األنوار 

فالزٌت فً المصباح لن ٌجف ، والموعد لن ٌفوت 
 ()والجرح لن ٌبرأ ، والبذرة لن تموت 

 

ولهذا فهو ٌنادي مركبات النار ، وعربات أحزان الرحٌل أي الموت أال 
تسرع إلٌه ؛ ألنه ٌرٌد أن ٌعانق شوق الحٌاة ،  وحبه لساحرته الحٌاة جعله ٌإمن 

 :وبالحق الثابت لإلنسان فً حٌاة كرٌمة وذلك فً قوله , بالحرٌة 
 

ٌاعربات أحزان الرحٌل  
 ()فأنا أحب ساحرتً الحٌاة ! التسرعً 

 

ٌحس – بوصفه شاعرا غٌرٌا ملتزما - وبرغم حبه لساحرته الحٌاة إال أنه
 :باآلخرٌن وبآالمهم ومستعدا  للموت من أجلهم حٌث ٌقول 

 

ٌاآكال لحمً و لحم أخٌك حٌا  
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ٌاآكلً إنً أموت 
من أجل أن أهب الحٌاة 

 ()لآلخرٌن
 

 وألنه ٌإمن برسالة الشاعر الحقٌقٌة تلك التً تنبع من كونه شاعرا إنسانٌا
لذلك فإنه  ٌإمن بؤنه , غٌرٌا  ٌقود اآلخرٌن عبر نبوءاته داال إٌاهم على الحقٌقة 

: سٌقضً نحبه ٌستجدي الحب والحٌاة 
 

الشعر التطاله أوامر النقاد ، والشاعر فً رؤٌاه 
ٌقودكم ،سأمان ، من أنوفكم 

عبر التعاسات 
والٌقاد كالحصان فً سراه 
فلتخفضوا ٌاسادتً الجباه 

ٌاسادتً أواه 
الشاعر الشاعر ٌقضً نحبه اللٌلة فً نجواه 

ممزقا عٌناه 
 ()تستجدٌان الحب والحٌاة 

 

وإذا كانت المباشرة والتقرٌرٌة تطغى على المقاطع السابقة ، فإن الشاعر 
من " الفارس والمدخنة " ٌطرح رسالة الشعر من خالل لغة موحٌة هذه المرة فً 

 :دٌوانه النار والكلمات حٌث ٌقول 
 

الشمس والفارس فوق المدخنة 
ٌنازل اللصوص والمشوهٌن 

بالحروف المؤمنة 
ٌذرع صٌف األزمنة 

ٌثأر للحقٌقة الممتهنة 
ٌحمل فً ضلوعه صلٌبه ووطنه 

ٌموت فوق المدخنة 
وحائط الرصاص والنوافذ المسننة 

ٌمد ألف خنجر منها 
وألف لفظة مبطنة 

لتطعنه 
لتطعنه 

وهو ٌموت حامال صلٌبه ووطنه 
الفارس المٌت ألقى كفنه 
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وعاد فوق المدخنة 
 (). ٌنازل اللصوص والمشوهٌن بالحروف المؤمنة 

 

فالشاعر ٌرمز إلى نفسه بالفارس، وإلى المصاعب والملمات بالمدخنة ، 
والحكام الظالمٌن باللصوص -الذٌن طالما هجاهم –وإلى الشعراء المرائٌن 

وٌقدم بٌن ٌدي ". صٌف األزمنة "والمشوهٌن، وإلى الماضً البعٌد والقرٌب ب
قصٌدته رمزا أثٌراإلى المعاصرٌن من الشعراء عامة ولدٌه هو بصفة خاصة، وهو 

كما فعل – رمز المسٌح والصلٌب، وٌشبه نفسه به، وٌعلن أنه سٌمزق خٌوط كفنه 
وٌعود الستكمال رسالته الشعرٌة محاربا الشعراء المنافقٌن والحكام – السٌد المسٌح 

. المشوهٌن 
– هنا – فإنه , رإٌته الشعرٌة بالرموز – أحٌانا – ولئن كان البٌاتً ٌطرح 

ٌستخدم الرمز بامتٌاز فلم ٌعد الرمز وسٌلة ٌتوسل بها الشاعر لإلشارة إلى شًء 
فالشعر القدٌم كان فً "........  خارج عن الرمز مثلما كان ٌحدث فً الشعر القدٌم 

فكانت اللغة عندئذ تمثل وجودا غٌر , والتشبٌه , معظمه ٌتحرك فً حدود االستعارة 
وقٌمته  فً وجوده , أما الرمز فلٌس له هذه الصفة ؛  ألنه وجود فً ذاته , حقٌقً 
سواء فً النظرٌة أو التطبٌق  أن – منذ البداٌة – وقد كان إلٌوت ٌرى بحق ...... 

وأن إخراجها فً , الرمزٌة الحسٌة هً أغنى صورة من صور اإلدراك اإلنسانً 
 ()" شكل منظم هو أساس فنٌة الشعر 

ومادمنا بصدد هجاء البٌاتً  للشعراء المنافقٌن فإن المقام ٌقتضً أن نورد 
 :شٌئا من شعره الذي قاله فٌهم على امتداد أعماله الشعرٌة 

 

" الشعر أعذبه الكذوب " 
  قالوا 

وماصدقوا 
 ألنهمو تنابلة وعور 

 كانوا حذاء للسالطٌن الغزاة 
 بال قلوب 

 ٌاشعر حطم هذه األوثان 
 واقتحم الخطوب 

وتعال نرتاد البحار 
ونجتلً نجم الشعوب 

أنا ذاهب كً أقرع األجراس  
 ()كً أطأ اللهٌب 

 

والشاعر فً ثورته على الشعراء الٌعنً قدٌمهم فقط ممثال فً البحتري 
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:   وبٌته الذائع المشهور 
( )كلفتمونا حدود منطقـــــكم      والشعر ٌغنً عن صدقه كذبه 

 :بل ٌعنً أٌضا الشعراء المحدثٌن الذٌن ٌقول فٌهم 
سأدوس فً قدمً 

والمتحذلقٌن " الفن " دعاة 
وعجائز الشعراء 

والمتسولٌن 
 (). وأحطم األشعار فوق رؤوسهم 

 

ولعله ٌجدر بنا أن نربط البٌاتً بغٌره من الشعراء العراقٌٌن الذٌن عاصروه 
حٌث نرى دارسا لشعره هو الدكتور , واتخذوا من الشعراء االشتراكٌٌن هادٌا لهم , 

: خلٌل رزق ٌقول 
, أمثال البٌاتً – آنذاك – وفً العراق اتخذ الشعراء الشباب " .........

وكاظم جواد مثال لهم الشعراء االشتراكٌٌن الذٌن اكتسبوا , وبلند الحٌدري , والسٌاب 
وطبقوا مفاهٌم هإالء , وحكمت , وأراغون , ولوركا , شهرة عالمٌة أمثال نٌرودا 

وٌعتبر البٌاتً أكثر هإالء الشعراء , الشعراء العظام للشعر الملتزم فً أشعارهم 
وٌفضل هإالء , وفً الوطن العربً , العرب تمثٌال لهذه الواقعٌة الجدٌدة فً العراق 

الواقعٌٌن الجدد " والنقاد الذٌن اتجهوا هذا االتجاه أن ٌطلقوا على أنفسهم , الشعراء 
"() 

, وهكذا نستطٌع أن نجمل ماعرضته هذه اللمحة عن نظرة البٌاتً للشعر 
: والحٌاة فٌما ٌلً 

ولٌس ترفا ولهوا  , كان الشعر عنده رسالة والتزاما  -
اعتنً بإبراز الجانب اإلنسانً فً شعره واألخوة االشتراكٌة   -
فكما أن هذه تحدث تغٌٌرا كذلك , الشعر قادر على التغٌٌر فالكلمات كالنار  -

. تلك 
مما ٌشكل , برز فً جل نتاجه الشعري هجاإه المر لشعراء السلطان  -

. نعالجه فً قابل األٌام , موضوعا مستقال 
ومن الدارسٌن من أكد هذه الحقٌقة التً تبدو جلٌة حٌث تقول الدكتورة عزة 

: الغنام فً ذلك 
وقضٌة الحاكم المتسلط , فقضٌة البٌاتً إذن قضٌة الشعب الجائع المٌت  ) 

وإدراك حركة , وضد الثورة التً ٌتولى إضرامها , الذي ٌقف ضد هذه الحرٌة 
وإال فما , التارٌخ عن طرٌق الكلمة سالحه بعد أن فرض علٌه النفً واالغتراب 

 . () (قٌمة اإلنسان والحٌاة دون حرٌة ؟؟ 

: االستخدام السطحً لؤلسطورة التموزٌة - 4
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بدا البٌاتً فً دٌوانٌه األول والثانً رومانسٌا خالصا فً معجمه الشعري 
والرمال , والمجداف , والٌنبوع  , والزورق , الربٌع  )الذي حفل بمفردات من مثل 

إلى آخر   ( 00000والرجاء , والعشاق , واللهٌب , والمروج , والشراع  , 
وبدا , بل إن أغلب قصائد الدٌوان بنٌت  بناء عمودٌا . ماٌزخر به المعجم الرومنسً 

ونزار قبانً الذي أخذ , وإبراهٌم ناجً , مقلدا لبعض الشعراء مثل علً محمود طه 
.   وصوره الشعرٌة , منه الكثٌر من ألفاظه وتعابٌره 

ونسوق مثاال . ومعظم قصائده فً دٌوانٌه تنحو هذا المنحى الرومانسً 
 :للروح المسٌطرة على الشاعر فً هذٌن الدٌوانٌن حٌن ٌقول 

 

وحبً الوضًء كورد الربٌع  
تهالك شوقا على دربها  
إذا آمن الحب بالعاشقٌن  

فإنً سأكفر فً حبها  
وأشرب دمعً على نخبها  

 أكاد أموت  ..أكاد أذوب 
 ()  على رفة الخٌط من ثوبها

 

وٌستطٌع دارس شعر البٌاتً . ولعل البٌت األخٌر ٌذكر الباحث بروح نزار
, أن ٌقول مطمئنا إن أصداء شعر نزار وروحه تلوح فً الكثٌر من قصائد الدٌوانٌن 

" وصورا شعرٌة نذكر منها على سبٌل المثال أبٌاته فً قصٌدة , ألفاظا ومعانً 
 : حٌث ٌقول " ماأبعد الماضً 

أما منحناك الهبة ؟  ـها     ـٌاأمس ٌاتابوت
ذابـــلة معطبــة   هذي أزاهٌر الهوى   

ف على            صورتها المحببــة  ـعبٌرها ج
  مضطربــةا بخطه ــائل    ـوهذه رسـ

()     رسومه المخضبة        وذاك مندٌل عفت  
 

فنجد الشاعر روحا رومانسٌة , وهكذا تجري على هذا النسق معظم قصائده 
عٌونك " هائمة ؛ حٌث تكشف عناوٌن قصائده عن اتجاهه فً تلك المرحلة من مثل 

ص " قولً له " وقصٌدة  , 60ص " وقصٌدة العطر األحمر  , 43ص " الخضر 
 , 147ومن دٌوانه الثانً  القصائد ص , " مالئكة وشٌاطٌن "  من دٌوانه األول 80
" . أبارٌق مهشمة "  من دٌوانه الثانً 176وص  , 162و 

وٌضٌع منا الهدف من هذا البحث إذا استرسلنا فً , وٌضٌق بنا المقام 
وذلك التؤثر الواضح ببعض شعراء , إحصاء مفردات المعجم الرومانسً لدٌه 

أو األدوات الفنٌة التً اتكؤوا , سواء على مستوى الموضوعات , الرومانسٌة الكبار 
ولعل من هذه الموضوعات المضافة إلى ماتؤثر به , علٌها فً تجوٌد قصائدهم 
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" . حانة الشٌطان "  من قصٌدة 49ص " موضوع البغً " البٌاتً 
فإن  , ولئن طغت على دٌوانٌه األولٌن مفردات الرومانسٌة موضوعا وأداة 

, الذباب  )مفردات الواقعٌة بدأت تزحف على بعض قصائد هذا الدٌوان من مثل 
, والجراد , والدم , والجوع , والقٌد , والصلب , والسعال , والنعل , والحذاء 
وما إلى ذلك من مفردات التخطإها  (..والضوضاء , والوحل , والقمل , والبإس 

. عٌن الدارس لهذه المدرسة الواقعٌة 
ومن المعروف أن االلتجاء إلى األسطورة واتخاذها وسٌلة فنٌة للبوح 

واإلفضاء من أبرز االتجاهات الفنٌة لدى شعراء هذه المدرسة فكٌف بدت األسطورة 
بعامة فً دواوٌنه األولى ؟  

   إن أول تعامل للبٌاتً مع األسطورة نلحظه فً دٌوانه الثانً فً قصٌدته 
فمن هو . وإن لم ٌنص الشاعر صراحة على اسمه , أي برومثٌوس " سارق النار " 

: برومثٌوس ؟ إنه  
وخادم البشر وصدٌقهم " iaptus clymene" ابن  أٌابتوس وكلٌمٌن  " 

وكان جزاء هذا المحسن الكبٌر ان , وقد سرق لهم النار المقدسة فتعلموا , المحسن 
وأطلق علٌه النسور تنهش جلده , صلبه زٌوس على شفا هاوٌة سحٌقة بجبل القوقاز 

 () (وعلى مشرق الشمس ٌكسى جلدا لٌستمر العذاب , 
وجلً للعٌان أن مغزى األسطورة الرمزي هو اإلساءة من حٌث ٌرتجى 

 :فكٌف تعامل البٌاتً مع هذه األسطورة  ؟ لنقرأ حتى نفهم . اإلحسان 
 

داروا مع الشمس فانهارت عزائمهم  
وعاد أولهم ٌنعً على الثانً  
وسارق النار لم ٌبرح كعادته  

ٌسابق الرٌح من حان إلى حان  
ولم تزل لعنة اآلباء تتبعه  

وتحجب األرض عن مصباحه القانً  
وفً المالجًء من تارٌخه العانً  

مشاعل كلما الطاغوت أطفأها  
  ()عادت تضًء على أشالء إنسان  

 

فهو ,  ولرسالة الشعر, وتمضً القصٌدة متسقة مع منهجه ورإٌته للحٌاة 
فهو ٌحاول , ومغٌر حٌاة البشر, صاتع التغٌر " برومثٌوس" ٌتقمص هنا شخصٌة 

ولكنه لم ٌزل مطاردا  , إٌقاظ الناس من سباتهم وأن ٌنبههم إلى ماهم فٌه من عذاب 
 :وأن ٌحترق وحده, لم ٌحقق هدفه وكان مصٌره أن ٌعود من عالم الموتى بخذالن 

 

عصر البطوالت قد ولى وهاأنذا  
أعود من عالم الموتى بخذالن  
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وحدى  احترقت  أنا وحدي وكم عبرت 
 ()بً الشموس ولم تحفل بأحزانً  

 

وبرغم أن لقاء الشاعر مع األسطورة كان اللقاء األول تقرٌبا إالأنه وفق فً 
استخدامها بما ٌتفق مع أفكاره ولم ٌنسق وراء بدعة من بدع الشعر الحدٌث كما ٌرى 

الدكتور عبد القادر القط عند بعض الشعراء الذٌن لم ٌحسنوا التعامل مع األسطورة 
التعمق إحساس القاريء باألسطورة والتقدم إلٌه " بل جاءت هامشٌة فً إنتاجهم 

 () "والحذلقة تفسٌرا جدٌدا لها بل هً أقرب إلى أن تكون ضربا من التعالم
, وٌستخدم األسطورة أحٌانا استخداما غٌر موظف مثل أسطورة سٌزٌف 

فً معرض تصوٌره لواقع بالده التً أصبحت , فً المنفى " وذلك فً قصٌدته  
 :وتتثاءب األشباح فٌه  حٌث نراه ٌقول , سدوما أخرى ٌنعق فٌها البوم 

 

عبثا نحاول أٌها الموتى الفرار  
من مخلب الوحش العنٌد  
من وحشة المنفى البعٌد  

ٌدحرجها العبٌد  , للوادي , الصخرة الصماء 
من جدٌد  , ٌبعث من جدٌد  " سٌزٌف " 

 ()فً صورة المنفً الشرٌد 
 

إال أن أسوق بداٌات تعامله مع األسطورة بشكل – مما سبق – وماأردت 
فهو البحث – فً هذا المستوى من التعبٌر الرمزي – أما مدار البحث وغاٌته , عام 

وهً األسطورة , وقصائده  الكثٌر , فً األسطورة التً شغلت من وقته وتفكٌره  
وكٌف , ومدى اتساقها مع أفكاره , ومدى عالقتها برإٌته للشعر والحٌاة , التموزٌة 

. تطورت لدٌه 
لقد اختار الشاعر هذه األسطورة تحدٌدا لتحتل من شعره مكانا متمٌزا 

. أو أجنبٌة , كانت , ولتتسٌد على كل األساطٌر التً استعان بها عربٌة  
, أو محب لعشتروت , ٌظهر فً آداب بابل الدٌنٌة كزوج  )" : تموز" و

واإلشارات إلى , اإللهة األم الكبرى التً كانت تنسجم فٌها قوى التناسل فً الطبٌعة 
غٌر أننا نستنتج منها أن , العالقة بٌنهما فً األساطٌر أو المراسٌم متقطعة غامضة 

الناس كانوا ٌعتقدون أن تموز ٌموت كل سنة منتقال من أرض المسرات إلى العالم 
المظلم تحت األرض و وأن قرٌنته اإللهٌة ترحل كل سنة فً البحث عنه إلى البالد 

حٌث التراب مكوم على األبواب و وفً أثناء , إلى دار الظالم , التً العودة منها 
فٌنسى اإلنسان والحٌوان على , غٌبتها تنقطع عاطفة الحب عن الشبوب فً الصدور 

وكانت العالقات الجنسٌة فً . وٌهدد الفناء الحٌاة بؤجمعها , السواء تكثٌر جنسه 
مملكة الحٌوان مبنٌة على هذه اآللهة حتى أنها لم تكن لتمارس مادامت اآللهة غٌر 
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ٌبعث رسوال لٌنقذها غٌر أن آلهة أقطار " أٌا"ولهذا كان اإلله العظٌم  , موجودة 
ماء "الترضى إالمكرهة بؤن تسمح لعشتروت بؤن تضخ نفسها ب " آالتو"الجحٌم 
وربما مع حبٌبها تموز لكً تنتعش الطبٌعة , وتعود إلى األرض العلٌا " الحٌاة 

 () (بعودتها من جدٌد 
المجد لألطفال  "ونرى أول استخدام ألسطورة عشتروت فً دٌوان

دون التحام ببنٌتها , استخداما غٌر موظف ٌؤتً على سطح القصٌدة " والزٌتون 
 :حٌن ٌقول " ربٌعنا لن ٌموت " العمٌقة  فً قصٌدته 

 

عشتروت  
ربٌعنا لن ٌموت  

مادام عبر البحار  
امرأة تنتظر 

ٌاحبها المحتضر 
نادٌت من الٌعود 

فضع بكفً القٌود  
وحطم الذكرٌات 

 وضع بقاٌا الرفات  
فً صدرك المقفل  
على هوى مهمل  
 () قبر الهوى المهمل

 

وقد أبان ,فهنا االكتفاء بذكر عشتروت دون تعمٌق لداللتها فً القصٌدة 
النقاد أن أسطورة تموز من األساطٌر المشهورة التً استخدمت بوفرة فً الشعر 

وقد صرعه خنزٌر بري وهو ٌموت مرة فً كل عام هابطا إلى العالم , المعاصر 
وتتوقف , ربة الطاقات الخصٌبة فً العالم , وبغٌابه تختفً حبٌبته عشتار , السفلً 

وتهدد , وٌنسى اإلنسان والحٌوان غرائزهما لحفظ النوع , بذلك عواطف الحب 
ولكن ملكة الجحٌم توافق بغٌر رضاها على أن تنبعث عشتار برفقة , الحٌاة بالفناء 

.   تموز مرة إثر كل شتاء وأن تنبعث الحٌاة لذلك كل عام 
والمغزى الكامن وراء تلك األسطورة هو أن البعث الٌتم إال من خالل 

, وأن انبعاث اإلله الصرٌع تموز , وأن الحٌاة التنبثق إال من خالل الفداء , التضحٌة 
ومن ثم فإن انتصار اإلنسان الحدٌث على قوى , وماٌماثله رهٌن باستشهاده أوال 

الشر والتخلف الٌتم إال بالطرٌقة ذاتها أي حٌن ٌصبح هذا اإلنسان قادرا على العطاء 
 ()والتضحٌة, 

وٌبدو فً القصٌدة ملمح آخر ألسطورة أخرى هً أسطورة بنلوب التً 
. مكثت تغزل وتنقض ماغزلته حتى عاد زوجها 
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وهو من الشخصٌات التً احتلت جزءا من - وفً احتفاله بناظم حكمت 
وبشرى ,وموتا  ,نرى أسطورة تموز كامنة والدة  -  دٌوانه وشطرا من احترامه

 : وذلك فً قوله , بالبعث 
 

هو اإلٌاب  , والدة أخرى هو الموت 
الرمل والحصى على الشاطًء والضباب  

 الحب  زوارق

تحطمت 
وغاض النور فً العباب  

كتاب , رٌشة نسر غرزت فً وردة 
ظل طوال اللٌل مفتوحا  

وظل العندلٌب ساهدا فً الغاب  
من ٌدق األبواب عاد من المنفى مع الطٌور والسحاب !ناظم عاد 

كان الصدى ٌزقو  
 () وكان البحر فً انتطاره

 

التً ستبعث من خالل المعاناة واالحتراق , وفً سٌاق إٌمانه بالكلمة الحرة 
ٌتقنع البٌاتً بقناع تموز الذي عاد بالخضرة والربٌع وهاهو ٌعود بالكلمات , والرماد 

 :التً تماثل الربٌع خضرة ونقاوة 
 

عشر لٌال وأنا أكابد األهوال  
وأعتلً صهوة هذا األلم القتال  

أوصال جسمً قطعوها  
أحرقوها  

نثروا رمادها فً الرٌاح  
وأخمدوا أشواقها  

ومرغوا الحروف فً االوحال  
 ()دمً بأسمالً 

 

: وٌعبر الشاعر عن بعثه بعد رقاد كما بعث تموز 
أوصال جسمً أصبحت سماد  

فً غابة الرماد  
ستكبر الغابة ٌامعانقً  

 () ستكبر األشجار سنلتقً بعد غد فً هٌكل األنوار
 

وأخرى ٌعترٌه الٌؤس من نهضة هذا الوطن , وٌإمن الشاعر بالبعث أحٌانا 
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" والسطحٌة فٌقول فً قصٌدة , وٌذكر عشتار فً مزٌد من المباشرة , من عثرته 
 :محدثا نفسه " العودة من بابل 

 

بابل تحت قدم الزمان  
تنتظر البعث فٌاعشتار  

املئً الجرار , قومً 
وبللً شفاه هذا األسد الجرٌح 

وانتظري مع الذئاب نواح الرٌح  
لكنما عشتار 

ظلت على الجدار 
 ()ٌعلو وجهها التراب , مقطوعة الٌدٌن 

 

مفهوم وهو – حتى فً إطار صوره الرمزٌة – وواضح  للعٌان أن البٌاتً 
وقد , ماالٌتاح لغٌره من الشعراء الالحقٌن على جٌله ؛ إذ ٌكتنف أشعارهم الغموض 

حٌث " خالد سلٌمان " ظاهرة الغموض فً الشعر العربً  " الحظ هذا صاحب مقال 
 : ٌقول 

, إن رغبة الكثٌرٌن من الشعراء المعاصرٌن فً تحدٌث ماٌكتبونه شكال " 
ومضمونا دفعتهم إلى السعً لخلق لغة جدٌدة بعد أن نجحوا فً خلق شكل شعري 

, وخلٌل حاوي , لكن المالحظ أن بعض الشعراء الرواد كبدر شاكر السٌاب , جدٌد 
وثقافة قدٌمة , متسلحٌن بموهبة دفاقة , ٌفعلون ذلك عن وعً , والبٌاتً , وأدونٌس 

 ()"ومعاصرة فً الوقت نفسه 
– حٌنا –   وفً مزٌد من المباشرة ٌذكر عشتار وتموز باالسم البابلً 

 :فٌقول متمنٌا – حٌنا آخر – وبالمصري 
 

لو جمعت أجزاء هذي الصورة الممزقة  
إذن لقامت بابل المحترقة  

تنفض عن أسمالها الرماد  
ورف فً الجنائن المعلقة  

فراشة وزنبقة  
وابتسمت عشتار  

وهً على سرٌرها تداعب القٌثار 
 () وعاد أوزورٌس

 

وتؤتً عشتار وسط حشد هائل من الرموز التارٌخٌة على سطح تجربة 
وإقرانه له بما ٌماثله , وفً سٌاق شعره المتصل سخطا على الواقع المرٌر , الشاعر 

إلى – فنراه ٌحشد , فقد فٌها العرب قدرتهم على اتخاذ القرار السلٌم , من عصور 
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, وخصٌان الممالٌك , وكافور اإلخشٌدي , مقامات الحرٌري – جوار البحتري 
 :وضحكات جرٌر 

 

الشعارات التً تكنسها الرٌح  
على أرصفة اللٌل  
وأضواء الحوانٌت 

وشارات المرور 
ومقاهً العالم السفلً  

واألفٌون والجنس وحفارو القبور  
وأغانً أم كلثوم ووعاظ السالطٌن  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

الجاحظ العٌنٌن  " البحتري " وبوجه 
فً أعقاب دٌنار 

آه من صمت القوامٌس المرٌب  
ومقامات الحرٌري 

على هامش مخطوط قدٌم  
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 ذكرتنً بكالب الزمهرٌر
" كافور" وبشمس العالم السوداء 

وخصٌان الممالٌك  
وضحكات جرٌر 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
من ٌدل العاشق األعمى على ساحرة  

ماتت فً االساطٌر  "  عشتار " 
 ()آه من محترف ٌقتل باسمً اآلخرٌن 

 

وفً إٌمانه الدائم بالبعث الذي ٌؤمل فً تحقٌقه تؤتً عشتار فً قصٌدة 
 :حٌث ٌقول " العودة من بابل " ٌبدإها بخطابٌة لٌست غرٌبة على شعره فً 

  

وعٌناه إلى النجوم  , معجزة اإلنسان أن ٌموت واقفا 
وأنفه مرفوع  

إن مات أوأودت به حرائق األعداء  
وأن ٌضًء اللٌل وهو ٌتلقى ضربات القدر الغشوم  

 ()وأن ٌكون سٌد المصٌر 
 

وبعد الخطابٌة ٌلجؤ إلى استخدام الرمز فٌؤتً ذكر عشتار  فً سٌاق ٌؤسه 
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: من البعث فٌنادي 
أٌتها النجوم  

بابل تحت خٌمة اللٌل إلى األبد 
تعوي على أطاللها الذئاب  

وٌمؤل التراب  
عٌونها الفارغة الحزٌنة  

بابل تحت قدم الزمان  
تنتظر البعث فٌاعشتار  

قومً املئً الجرار 
 ()وبللً شفاه هذا األسد الجرٌح 

 

على الجدار " فهذا نداء إلى عشتار كً تنقذ هذا الوطن الجرٌح لكنها ظلت 
إذن فالبعث ونهضة الوطن من عثرته لم " . ٌعلو وجهها التراب , مقطوعة الٌدٌن , 

. ٌتحقق ؛ ولهذا فهو ٌصرخ ٌائسا لعدم عودته 
وٌبقى , أسطورة منفصلة عن ذات الشاعر " عشتار " فنحن نرى إذن أن 

: للقصٌدة مجازٌتها اآلسرة ورمزٌتها التً تبدو فً عدد من الصور الشعرٌة من مثل
أٌتها الحبٌبة  

عودي إلى األسطورة  
شمسا بال ظهٌرة  , سنبلة 

 ( )جرة مكسورة, امرأة من الدخان 
 . وبقاء الوضع على حاله , وهً صورة كلٌة تدل على استحالة البعث 

ٌظل " الذي ٌؤتً والٌؤتً " من دٌوانه " الصورة والظل " وفً قصٌدته 
, وأن تعود بغداد إلى أمجادها السالفة , البٌاتً دائرا فً فلك أمنٌاته بنشدان البعث 

وذلك فً عدد من الصور الشعرٌة المبتكرة التً تستوحً عشتار وغٌرها من 
 :الرموز التً ٌوردها الشاعر فً قوله 

 

لو جمعت أجزاء هذي الصورة الممزقة 
إذن لقامت بابل المحترقة  

تنفض عن أسمالها الرماد  
ورف فً الجنائن المعلقة  

فراشة وزنبقة  
وابتسمت عشتار 
 ()وعاد أوزورٌس 

 

تؤتً فً إطار أمنٌاته بؤن تعود بابل إلى صورتها القدٌمة – هنا – فعشتار 
فٌقول عن , ونجد بعض تفاصٌل األسطورة القدٌمة  بعودة المجد , دون تمزٌق 
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 : صورة بغداد 
 

لعاد أوزورٌس  , لو جمعت 
من غٌاهب المجهول  , من قبره المائً 

ألزهر الرماد فً الحقول  
 ()ونزعت أنٌاب هذا الغول 

 

وٌظل الشاعر فً , وتنتهً القصٌدة كسابقتها دون تحقق األمل المنشود 
وتبدو إشراقات الصورة الجدٌدة فً وصفه للحضارات القدٌمة أنها " . لو " إطار 

حضارة األسمنت " وقوله عن الحضارة الحدٌثة أنها , " الملوك والحجارة " حضارة 
 " :والحدٌد , والبنوك ,  

 

لو جمعت أجزاء هذه الصورة  
............................... 

وعادت البكارة  
لهذه الدنٌا التً تضاجع الملوك والحجارة 

لهذه القدٌسة الهلوك  
 ( )لو جمعت الندلعت شرارة فً هذه الهٌاكل المنهارة

ٌهجو البٌاتً الماضً والحاضر , " عٌون الكالب المٌتة " ومن دٌوان 
وممالٌك ,  وٌسخر من ممالٌك الماضً , هجاء مرا دامٌا ٌجلد فٌه العرب  جمٌعا 

فً لغة " . والحرٌري " , " جرٌر " الحاضر ومن شعراء الماضً وأدبائه ٌمثلهم 
 :مجازٌة رائعة فنراه ٌعبر عن الزٌف الذي استشرى فً الحٌاة فٌقول 

 

الشعارات التً تكنسها الرٌح  
على أرصفة اللٌل  
وأضواء الحوانٌت  

وشارات المرور  
واألفٌون والجنس  , ومقاهً العالم السفلً 

وحفارو القبور 
" أم كلثوم " وأغانً 

ذكرونً بالطواوٌس التً باضت  
على األوتاد 
" هارون الرشٌد " فً أعراس 

وبعار الشرق منبوذا 
 ()ٌغنً عربات الفاتحٌن 
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, فً زٌفه وهرائه , إذن فهً مقارنة بٌن الحاضر الذي ٌشبه الماضً 
وبٌن خرائب الماضً والحاضر ٌؤتً " . فً أعقاب دٌنار " فهاهو البحتري ٌلهث 

 :وقد ماتت ولٌس ثمة  رجوع , رمز التجدد واألمل , ذكر عشتار 
 

ماتت فً األساطٌر " عشتار " 
 ()وماتت ٌاسمٌن 

 

وٌختتم قصٌدته بالٌؤس ذاته الذي بدأ به فً صرخات محتجة على الواقع 
 :المرٌر الذي الٌفضل الماضً البعٌد قائال  

 

آه من عصر الممالٌك الجدٌد 
ومن الصمت 

  ( )ومن بوقات أشباه الرجال المٌتٌن
 

وٌوردها , ٌناجً الشاعر عشتارتارة " حب إلى عشتار"      وفً قصائد 
فهو ٌتمنى , أوالتحام بها , على سبٌل التشبٌه تارة أخرى دون عناق لألسطورة 

 :عودتها مع العصفور والنور 
 

فمتى عشتار للبٌت مع العصفور والنور تعود ؟  - 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتً مثلما أقبل فً  ذات مساء - 
  ملك الحب كً ٌتلو على المٌت سفر الجامعة ؟   
من ترى ذاق فجاعت روحه حلو النبٌذ وروابً القارة فً نار األصٌل  - 

ولم ٌملك على الرؤٌا دلٌل  ,      ورأى هللا بعٌنٌه 
     فأنا فً النوم والٌقظة من هذا وذاك  

 ()لما هبطت عشتار فً األرض مالك ,      ذقت 
 

والقصٌدة حلم , وهكذا تتوالى الصور كلها فً إطار أمنٌاته وأحالمه به 
وٌنفصل ضمٌر , وصور المٌالد تترى فً تدفق , بالبعث ورمز البعث عشتار 

مما ٌدل على أنه وعشتار ذاتان , " أنت " عن ضمٌر المخاطب " أنا " المتكلم 
, هذا باألضافة إلى جوها األسطوري حٌث تتوالى فٌها صور األنهار , منفصلتان 
. والموج , والورد , والبعث , والمجرى 

, " الصلب " وفً موت اإلسكندر المقدونً استخدم مفردة أثٌرة لدٌه وهً 
فنراه ٌقول عن اإلسكندر , "  سور بابل" و , " كالب الموت " ٌؤتً ذكر عشتار مع 

 :المقدونً الرمز 
 

هاهو ذا المنتصر المهزوم  
ٌعود من أسفاره ولٌس لؤلسفار 
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مكلال بالغار  ,  نهاٌة 
والشعور بالخٌبة والضٌاع  , ومثقال بالحزن 

أمام نور العالم األبٌض واللٌل الذي ٌلٌه ألف لٌل  
......... 

فتغٌب فً ظالم الفجر  , لكن كلب الموت ٌعوي 
باقة من زهر  " على الفرات " تاركة 

ٌحملها كل صباح طائر النهار  
 ()تاجا إلى عشتار 

 

وٌصب جام , وٌحلم بعشتار وهو ٌرسل إلى الالجئٌن تحٌته وعواطفه 
, وٌرسل إلٌها بصٌحة ابتهال , ومهرجً الخاقان  , غضبه على مداحً السلطان 

: فٌقول 
وفً خٌام الالجئٌن ومقاهً العالم دون وطن أو بٌت  

تتبعنً كالب صٌد الموت  
ٌنصب لً الشراك بالجان  

مهرجو السلطان  
وخدم الخاقان  

أخفً جراحً عن عٌون العور واألنذال  
بصٌحة ابتهال  

 ()إلٌك ٌاعشتار 
 

مرثٌة إلى " أو تموز من قصٌدة , وأختتم هذا المستوى الستخدام عشتار 
؛ حٌث تذكر عشتار عالمة على بعث كل " بستان عائشة " من دٌوانه " خلٌل حاوي 

وهذه نظرة الشعراء , فكؤن دمه رواها و وبعثها من جدٌد , المدن بعد رحٌل الشاعر 
, وحاملو رسالة , أنهم أصحاب نبوءة – خاصة المعاصرٌن منهم – إلى أنفسهم 

: وٌصورها بؤنها , واألثٌر , فٌورد عائشة رمزه األزلً , ٌستشهدون فً سبٌلها 
صارت نٌال وفرات  

ونذور الفقراء 
صارت بٌروت وٌافا  

 ( )صارت عشتار
 

:  وٌربط هذا بموت الشاعر انتحارا ألجل أوطانه 
حٌن انتحر الشاعر  
واشتعلت فً البحر رؤاه  , بدأت رحلته الكبرى 

وحٌن اخترقت صٌحته ملكوت المنفى  



مستوياث التموزيت في شعر عبد الوهاب البياتي 
 

 117 (2014  مارش–يناير) 42المجلد - حولياث آداب عين شمص 

طفق الشعب القادم من صحراء الحب  
ٌحطم آلهة الطٌن  
 ()وٌبنً مملكة هللا 

 

فلم ,وحقا كانت قراءتهم للواقع قراءة صحٌحة , وحقا ماتنبؤ به الشعراء 
ولعلنا فٌما ٌلً من . وقلب نبً, ٌخطًء من قال إن الشاعر أتى الدنٌا بعصا ساحر 

, صفحات نستعرض مالمح األسطورة التموزٌة وهً تغوص فً قلب رإٌة الشاعر 
. وتتعمق فً قصٌدته لتلتحم بفكره وعواطفه 

: االستخدام العمٌق لؤلسطورة التموزٌة -5
استخدم البٌاتً األسطورة التموزٌة بصورة خفٌة فً بعض قصائده  دون 

وذلك فً رثائه . لكنها تتجلى فً البنٌة العمٌقة للنص , ذكر صرٌح لتموز أو عشتار 
هذا الولع الذي . ومعروف عن الشاعر ولعه الشدٌد بناظم حكمت * لناظم حكمت 

. دفع بعض النقاد إلى اتهامه الصرٌح بالسرقة منه 
, ٌبدأ الشاعر بشرح حالة الحزن والشجن اللذٌن كان علٌهما ناظم قبٌل موته 

 : فٌقول, وبؤنه كان لوطنه شٌئا الٌتكرر 
 

ٌتٌمة الوطن  
وكان طائر الشجن  , كنت 

 ()رفٌق  رحلتً إلى الكفن 
 

فٌصفه باألمٌر النائم , وحزنه , وٌلتفت الشاعر فً المقطع الثانً إلى بثه 
" وبؤنه كالقمر المٌت الذي مات وفً خٌاله , الذي عج عالمه بكل ماهو جمٌل 

 :فٌقول " استانبول 
 

العالم الكبٌر  
تحت وسادة الجمٌل  النائم األمٌر ٌعج  بالكثٌر  

غدٌر  , فراشة , قصٌدة 
كانت استانبول فً حٌاته فراشة تطٌر  

حطت على القرنفالت  
 ()أٌقظت من نومه األمٌر 

 

خالد , إذن فالشاعر ٌرفض أن ٌعترف بموت نظٌره ؛ فهو حامل رسالة 
وهنا . وال بد أن تصل هذه الرسالة إلى مستقبلٌها حتى وإن مات الجسد , الٌموت 

وتقفز فً أسطر الشاعر الذي ٌعد , نرى صورة التموزٌة تنتفض مع جسد الشاعر 
 :ٌقول البٌاتً فً هذه اللوحة المهمة . موت ناظم مٌالدا جدٌدا 

 



(2014مارش - يناير ) 42 المجلد–حولياث آداب عين شمص     

 عسة محمد أبوالنجاة 

 118 

هو اإلٌاب  , والدة أخرى هو الموت 
والضباب , الرمل والحصى على الشاطًء 

زوارق الحب تحطمت 
من ٌدق األبواب  ! ناظم عاد 

عاد من المنفى مع الطٌور والسحاب  
كان الصدى ٌزقو 

وكان البحر فً انتظاره  
 () ٌدحرج األحجار واألخشاب

 

وهً تتشابه فً الكثٌر من جزئٌاتها مع , فهاهً صورة البعث بعد الموت 
 :ٌبدو ذلك من قوله مبشرا ببعث الشاعر لٌكمل مسٌرته , صورة البعث التموزٌة 

 

فافتحوا األبواب , ناظم عبر األناضول 
ٌسقً الدوالً  

ٌغرس الزٌتون فً الهضاب  
 ()ناظم عاد فافتحوا األبواب 

 

تموز " من الدٌوان نفسه ٌتقمص الشاعر شخصٌة " الحصار " وفً قصٌدة 
وهو موضوع دائم على مائدة – تعبٌرا عن القهر الذي لحق به بوصفه شاعرا , " 

قناعا   فٌجعل من تموز, فً مقابل النعمة التً ٌرفل فٌها شعراء السالطٌن – البٌاتً 
 :له مع تغٌٌر فً التفاصٌل الجزئٌة لألسطورة فٌقول 

 

أغمدوا الرمح بصدري  
قطعوا آه لسانً  

سملوا عٌنً  
ومروا 

 ()تركونً جثة للضبع العاري على شاطًء نهر 
 

 :فقال . لكن الشاعر أفسد بالتصرٌح ماسبق أن قاله تلمٌحا 
 

حرموا فً وطنً العالم أشعاري وكتبً  
 ()وأقاموا بٌننا ألف جدار 

 

– دون أن ٌكون , ومٌالد , من موت , وترى صورة البعث بعد المباشرة 
 :تصرٌح واحد بذكر تموز أو عشتار – هناك 

 

جثتً فً شاطًء النهر رماد  
نبتت من فوقها زهرة نار  
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نزع الرمح وصار راٌة  
وكرت موجة تلثم صدري  , فتحت عٌنً 

أقبل الشاطًء ٌجري  
طار نسري  

عاد لً صوتً ونحبً  
وأزهرت واحة حبً  

 ()وانهار الجلٌد , حطمت فً وطنً األبواب 
 

فً أن رسالة الشعر والشاعر البد أن – مع القصٌدة السابقة – وهً تلتقً 
. وفقإوا عٌنٌه , تكتمل حتى لو أخرسوا لسانه 

فً اللوحة " رحلة حول الكلمات " قناعا فً قصٌدة " تموز " ونرى 
؛ حٌث ارتدى قناع تموز حٌن ٌنثر رماده فً " رماد فً الرٌح " السادسة بعنوان 

: لتنشر الخٌر على العالمٌن , والنمو , وتقطع أوصاله ثم ٌعاد لها االكتمال , الرٌح 
عشر لٌال وأنا أكابد األهوال  

وأعتلً صهوة هذا األلم القتال  
أوصال جسمً قطعوها  

أحرقوها  
 ()نثروا رمادها فً الرٌح 

 

رموزه الثرٌة – أحٌانا – ولماذا كان هذا الموقف منهم ؟ إنه ٌفسد بمباشرته 
 : فٌقول , حٌن ٌعزو هذا التنكٌل إلى  أشعاره ودفاتره 

 

دفاتري  
تناهبوا أوراقها  

وأخمدوا أشواقها  
 ()ومرغوا الحروف فً األوحال 

 

وأنها ستحدث التغٌٌر , لكن الشاعر ٌتحدى وٌإمن أن كلماته لن تذهب هباء 
دون أن , كل هذا وهو ٌستوحً األسطورة التموزٌة . وأبى من أبى , شاء من شاء , 

 أو عشتار , باسم تموز – كعادته – ٌصرح 
 

أوصال جسمً أصبحت سماد 
فً غابة الرماد  

ٌامعانقً   ,     ستكبر الغابة 
وعاشقً 

 ()ستكبر األشجار 
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وهً رمز أثٌر من رموز * - وتؤتً صورة البعث  حٌن تلتحم عائشة 
حٌث ٌورد الشاعر فً عدد , " الموت فً غرناطة " مع عشتار فً قصٌدة – البٌاتً 

كما ٌورد ,  وفً العراق , من اللوحات صورا من الخٌبات العربٌة فً غرناطة 
, والتقتٌل , فكان جزاءها التنكٌل , والخٌر , عددا من الشخصٌات التً طالبت بالحق 

, " البٌاتً " ولوركا الشاعر االسبانً الذي ترجم له , مثل الحسٌن شهٌد كربالء 
: فنراه ٌقول 

 

عائشة تشق بطن الحوت  
ترفع فً الموج ٌدٌها  

تفتح التابوت  
تزٌح عن جبٌنها النقاب  

تجتاز ألف باب  
لتنهض بعد الموت  

 ()عائدة للبٌت 
 

مرثٌة إلى عائشة لٌصبحا شٌئا " وتتوحد عائشة وعشتروت فً قصٌدة 
 :فٌقول . أو إٌزٌس , واحدا حٌن ٌخلع الشاعر علٌها  كل صفات عشتروت 

 

عائشة عادت مع الشتاء للبستان  
صفصافة عارٌة األوراق  

تبكً على الفرات  
حارسة األموات  , تصنع من دموعها 

 ()تاجا لحب مات 
 

ونلمح هذا التوحد بٌن عائشة وعشتروت بعد أسطر ٌنسج فٌها الفكرة 
 :السابقة ذاتها ألسطورة عشتار فٌصرخ قائال 

 

عائشة عادت إلى بالدها البعٌدة  
فلتبكها القصٌدة  

والٌمامة  , والرماد , والرٌح 
ولتبكها الغمامة  

والفرات  , والنجوم , وكاهن المعبد 
 ()على فراش الموت أضجعتك ٌاعشتار 

 

الموت " نراه أٌضا فً قصٌدة , وعشتار , وهذا التوحد بٌن نموذجً عائشة 
, حٌث ٌستدعً الشاعر التارٌخ األندلسً فً البنٌة العمٌقة للقصٌدة " فً غرناطة 

وموته , والبعث فً إطار من إحساس العربً بمهانته , وٌبٌن بعض مفردات الموت 
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 :ٌقول البٌاتً . تلك التٌمة التً التهدأ فً شعر شعرائنا المعاصرٌن , فً وطنه 
 

عائشة تشق بطن الحوت  
ترفع فً الموج ٌدٌها  

تزٌح عن جبٌنها النقاب  
تنهض بعد الموت  

 ()عائدة للبٌت 
 

أو باألحرى حلمه بؤن تعود ٌفٌق على , " عشتروت " وبرغم عودة عائشة 
" : رغم عودتها " واقعه المر فهو  ٌموت 

 

ولكنً وضعت وأنا أموت  , عائشة عادت 
 ()فً ذلك التابوت 

 

أعدمه الفاشست  فً اللٌل على الفرات  )وٌشبه نفسه بلوركا األسبانً الذي 
" المعادل الموضوعً له "وٌصبح الشاعر ولوركا , (ومزقوا جثته وسملوا العٌنٌن , 

: فً قاع النهر ٌموت وٌصٌح 
 

ٌاعالما ٌحكمه الذئاب  
لٌس لنا فٌه غٌرحق عبور هذه الجسور  

 ()نأتً ونمضً حاملٌن الفقر للقبور 
 

من ثورة – وهو ماحدث الحقا – وهذا الموت ٌطول كل الدول العربٌة 
:  فنراه ٌقول 2011فً مطلع العام – الشعوب العربٌة 

 

هاأنذا محاصر مهجور  
هاأنذا أموت فً ظلمة التابوت  

ٌأكل لحمً ثعلب المقابر  
تطعننً الخناجر 

من بلد لبلد مهاجر  
 ()على جناح طائر 

 

تموز  فكما أن, وٌتقنع به , وفً قصٌدة النبوءة ٌلبس الشاعر رداء تموز 
فكذلك الشاعر ٌؤمل أن ٌلتئم , ومن فدائه وتضحٌته قامت الحٌاة , من ألمه انبثق األلم 

 :وٌستطٌع أن ٌغٌر الواقع كما غٌره تموز , وتجمع أشالإه , شمله 
 

والعشب , مع الصلصال , رقدت فً قاعه روحً , كلما غٌر مجراه النهر 
حصاه  , 

آه من ٌجمع أشالئً التً بعثرها الكاهن فً كل زمان ومكان  
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وخٌط من دخان  , فأنا لوح من الطٌن 
كتبوا فٌه الرقى والصلوات  

 ()وأعٌاد الفصول , ومراثً مدن الشرق التً ماتت 
 

من كتابات بعض المحكومٌن " وٌتقمص الشاعر شخص تموز فً قصٌدته 
حٌث ٌبٌن الشاعر نفسه تموزا آخر ٌبعث الحٌاة , كومونة بارٌس " باإلعدام فً 

وٌورد بعضا من مفردات األسطورة التموزٌة فً تعابٌر صرٌحة , للنسل من جدٌد 
:  تجسد المٌالد والوفاة 

 
فلتحملً أماه  

نعشً على فراشة البروق إلى الحقول والغابات  
ولتنثرٌنً فً الضحى رماد  

وفً أزمنة العذاب والثورات  , فً مدن الجوع 
أولد من خالل هذا العالم الواعد بالطوفان من جدٌد  

مع المالٌٌن التً عذبها انتظارها الطوٌل  
من أجل أن تنهض فوق هذه المدٌنة الشهٌدة  

 ()كومونة جدٌدة 
 

الطقوس " وفً قصٌدة مٌالد عائشة وموتها تتوحد عائشة مع عشتار فً 
: فماذا رأى فٌها الشاعر" * والشعائر المنقوشة بالكتابة المسمارٌة على ألواح نٌنوى 

 

أنام فً محارة مع الحصى والنور  
( )والسمك الفضً واألعشاب فً قاع نهر مهجور 

 

وٌعنً , فً مٌالدها , وبما كان ٌعنً بعائشة فً مٌالدها الحضارة العراقٌة 
وٌعزز هذه الرإٌة قوله إن . بوفاتها ذبول تلك الحضارة التً أسسها آشور بانٌبال 

: ٌقول البٌاتً. وأنها فً مدن الشرق تنتظر المخاض , النخاس باع العراق 
جارٌة أباع فً األسواق  

فً مدن الشرق التً ٌجتاحها اإلعصار 
 ()أنتظر المخاض 

 

:  وعن موتها واندثارها ظلت تبحث عن تموز ٌعٌدها للبعث والحٌاة 
أحمل آثار سوط السبً  

 فً مملكة الرب  
فً قصائد الشعر وفً األلواح  " تموز" وفً مملكة اإلنسان أبحث عن 

أضفر إكلٌال من القرنفل األحمر 
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 ()فً تشردي 
 

: وفً المقطع التالً تعبٌر عن عودتها للحٌاة مرة ثانٌة 
وكان ضوء القمر األحمر فً آشور 

وٌغمر الضرٌح  , وٌدي , ٌصبغ وجهً 
ودب الدم فً العروق  , فدبت الحمرة فً خدي 

والجذور  , بكلمات سحره األسود أحٌا جسد الطبٌعة المٌت 
والبروق  , وفجر السحاب 

 ()وحام حول نهدي جائعا عصفور, وسرحت شعري ٌد الرٌح 
 

وهائلة فً شعر البٌاتً فمن ,     إذن فقد احتل رمز عائشة مكانة مهمة 
: فهو ٌطالعنا بؤنها , تكون عائشة ؟؟ إن الشاعر نفسه متردد فً تعرٌفه لها 

, ولكنها ماتت بالطاعون , حبٌبة أحبها الخٌام فً صباه حبا عظٌما  " ...... 
فً دٌوان الموت – هنا – وعائشة – فً أشعاره – ولم ٌتحدث عنها على اإلطالق 

وهً رمز للحب األزلً الذي ٌنبعث فٌضًء , امرأة أسطورٌة , فً الحٌاة 
وهً الذات الواحدة التً تظهر فٌماالٌتناهى من ‘ ماالٌتناهى من صور الوجود 

 ()" وهً باقٌة على الدوام على ماهً علٌه , التعٌنات فً كل آن 
, إنها امرأة مرت بحٌاتً : "     وٌقول البٌاتً عن عائشة فً موضع آخر 

 ()" حالة تعٌن لحبً , وأمدتنً بتجربة عمٌقة 
  فماذا رأى نقاد شعره فً عائشة ؟؟ 

: 1991 ٌرى الدكتور خالد سالم فً مقاله بمجلة العربً عدد أكتوبر 
وكان وراء ذلك الدافع , والفراق , عائشة حسب البٌاتً قتلها الحب  ) 
وهذه الجرٌمة ٌتحمل وزرها عصر ماتت فٌه القٌم الروحٌة , واالجتماعً , السٌاسً 

حاملٌن معهم , وٌلفوا حول أنفسهم , وكتب على البشر العشاق أن ٌجوبوا العالم , 
– ولكن هذا القاتل , وهم ٌجوبون من منفى إلى آخر لٌشٌعوا موتاهم , جحٌمهم 

ألنها العنقاء فكلما احترقت , لم ٌكن فً حسبانه أن عائشة لن تموت – العصر بؤكمله 
أو قصٌدة , على شكل فراشة , وعادت إلى الظهور , نهضت , وتحولت إلى رماد , 
غٌر أنها , ودمها فً عصر آخر , أو عادت إلى الظهور بلحمها , أو إنجاز فنً , 

وبستانها هو نشٌد جدٌد لألرض التً , وروح فقط , إنها روح , ودم , كائن بال لحم 
 () (فقدت عذرٌتها 

أو , فرإٌته التختلف عن رإٌة البٌاتً نفسه , أما محمد إبراهٌم أبوسنة 
, والبراءة , حلم الشاعر بالسعادة  )الدكتور خالد سالم حٌن ٌرى أن عائشة هً 

 (وهً تتجسد للشاعر جنة فٌها كل ماٌشتهً صورة من الفردوس المفقود , والحب 
() 

حتى تحولت , والتوسع , أخذت فً النمو  )أما فاضل تامر فٌرى أن عائشة 
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ولٌست مجرد رمز , والثورة المتجددة , ٌومًء للحرٌة المطلقة , إلى رمز شمولً 
 () (أو رومانسً محدود الفاعلٌة , أنثوي 

أما الدكتور حامد أبو أحمد فٌرى أن داللة اسم عائشة تعنً المرأة التً 
وجدنا أنها المرأة , وإذا توقفنا عند معنى كلمة عائشة فً اللغة العربٌة  )تعٌش دائما  

 () (والتموت , التً تموت , التً تعٌش دائما 
  

وٌقول الدكتور محمد على كندي أن رمز عائشة الٌعنً سوى حالة اإللهام 
فهو إنما ٌتحدث , فرمز عائشة غٌر محدد بدقة عند البٌاتً  )الشعري لدى البٌاتً 

وٌبدو أن رمز عائشة قد صار مرادفا للحالة الشعرٌة عند , عن حالة إلهامه الشعري 
 () (أو هكذا ٌظهر فً النص السابق على األقل , البٌاتً 

 
, وٌضٌق بنا المقام إذا ظللنا نتتبع تنوٌعات البٌاتً على األسطورة التموزٌة 

إلى أن أوفٌه حقه فً , وأكتفً بهذا القدر من تموزٌة البٌاتً , وماأورده البٌاتً فٌها 
, وأبدع فٌه , موضوع آخر راده 
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