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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت

عيسي متقي زاده*
علي بشريي**

امللخص
تأثر عبدالوهاب البيايت الشاعر العراقي احلديث ومن رواد الشعر احلر بأدب الفرس 
وثقافتهم يف الكثري من قصائده ووظف شخصيات ومدن الفرس للتعبري عما جييش 
يف صدره من فيضانات شعريئ. تنوي هذه الدراسئ تبيني الدالالت اليت حتمل هذه 
الرموز وبيان كيفيئ استخدام البيايت شخصيات فارسيئ كرمز أو متقنعا بها من خالل 
صاحب  اخليام  فهي:  واملدن  الشخصيات  أما  املستطاع.  قدر  الشعري  نصه  جسد 

الرباعيات، نيسابور، جالل الدين الرومي،  فريد الدين العطار، شرياز.

الكلمات الدليليئ: البيايت، اخليام، نيسابور، جالل الدين الرومي، فريد الدين العطار، 
شرياز.

Motaghizadeh@modares.ac.ir           .أستاذ مساعد جبامعئ تربيت مدرس، طهران – إيران .*
**. طالب الدکتوراه جبامعئ تربيت مدرس، طهران – إيران.

     التنقيح واملراجعئ اللغويئ: د. حسن شوندی

تاريخ الوصول: 1390/9/7ه . ش                                                     تاريخ القبول: 1391/3/6ه . ش

إضاءات نقديئ (فصليئ حمّكمئ)

السنئ الثانيئ – العدد السادس – صيف ١٣٩١ش/ حزيران٢۰١٢م
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١٣٠/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

املقدمئ
تأثر الشعراء العرب يف كتابئ قصائدهم بأحناء خمتلفئ بثقافات، وأشخاص، وأساطري 
من بلدان وأقاليم خمتلفئ عالوئ علی البلد أو اإلقليم الذي يعيشون فيه، وتطمح هذه 
البيايت  عبدالوهاب  الرافدين  بالد  شاعر  شعر  يف  املظاهر  هذه  بعض  برصد  الدراسئ 
أو  الفارسيئ  بالثقافئ  البيايت  تأثر  مدی  ما  وهو  سؤال  عن  اإلجابئ  يف  إطاره  حمددئ 
األشخاص الذين نبغوا يف هذه الثقافئ؟ ويبدو أن البيايت قرأ من الشعراء الفرس ما قرأ 
من جالل الدين الرومي، فريد الدين العطار، واخليام، واجلامي باهتمام بالغ. (البيايت، 

١٩٩٣م: ٢٥) 
 زار البيايت إيران يف السنئ األخريئ من عمره عام ١٩٩٩م وزار أهم املدن اإليرانيئ 
وزار مرقد اإلمام الرضا(ع)، وحافظ وسعدي الشريازيني، وفردوسي مبديا عن رأيه 
بأن الشعراء الفرس يتميزون عن شعراء الشرق بأن هلم إىل جانب شاعريتهم الفذئ جتربئ 

صوفيئ ووجوديئ. (فوزي، ١٣٨١ش: ٥٥) 
  الشک يف أن البيايت يعد واحدا من أکثر الشعراء الذين کتب عنهم دراسات کثريئ 
الشخصيات  بعض  عن  کتابات  وهناک  احلديث،  العصر  يف  شاعر  بها  حيظي  أن  قبل 
الفارسيئ يف شعر البيايت مثل ما کتب پاشا زانوس عن تأثر البيايت حبافظ الشريازي 
(زانوس،  الشريازي  حافظ  إىل  بکائيئ  بعنوان  البيايت  قصيدئ  علی  يرکز  له  مقال  يف 
١٣٩۰ش:  ٢٨ وما بعدها) ومثل هذه الدراسات ميکن أن نشري إىل دراسئ بدرومارتينث 
مونتابث املسمائ بثالث مدن إسبانيئ يف شعر عبدالوهاب البيايت وأيضا هناک دراسئ 
إلبراهيم خليل املعنون «بظالل وأصداء أندلسيئ يف األدب املعاصر» حتدث فيها عن 
أثر لورکا ومصرعه يف شعر البيايت يف عدئ صفحات. (خليل: ص٦٧ وما بعدها) وهناک 
أيضا إشارات متناثرئ إىل بعض الرموز کما نری ذلک يف کتايب إبراهيم حممد منصور 

وناهدئ فوزي.

اخليام ونيسابور
دولئ  عصر  عاش  بنيسابور  ولد  وفلكي  ورياضي،  شاعر،  اخليام  عمر  أبوالفتح 
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٣١

السالجقئ، ويبدو أنه كان ينزع منزع اإلبيكوريئ اليت تقول بامليل حنو امللذات واحلظوظ 
ألن املوت والفناء حمتومان والبد منهما. وكانت هذه النزعئ تثري حقد علماء الدين عليه، 
وله رباعيات شهريئ ترمجت إىل الكثري من اللغات العامليئ متثل إىل حد ما هذه النزعئ 
أنه تويف عام ٥١٧هـ.ش. ويقرتب زمان والدته من عام ٤۰٨هـ.ش.  وعلی األرجح 

(صفا، ١٣٨٤ش: ١٦٣-١٦٦)
يبدو من أقوال البيايت أنه كان يری تشابها كثريا بينه وبني اخليام إذ يقول: «يكفيين 
يف احليائ ما يكفي عمر اخليام.» (البيايت، ١٩٨٣م: ١۰٧) أو «فلتضعين يف عداد قبيلئ 
عمر اخليام، فأقول لك إن ديوان شعر وكوز نبيذ وامرأئ تكفيين.» (املصدر نفسه:  ٩٧)

بدأ البيايت باستخدام اخليام يف قصيدئ «الرجل الذي كان يغين» من ديوان «أشعار 
يف املنفی» اليت يعتقد غنيمي هالل بأنها تعاين اضطراب الصورئ إذ إن الصور التتصف 
بوحدئ اإلحياء «وخباصئ متثيله بعمر اخليام الذي يوحي بانتهاز فرص االستمتاع، ومل 
نفهم وجه اإلحياء يف صور الرغيف واملصحف والقنبلئ، علی فرض أنها مبدلئ بعضها من 
بعض واليكفي أن يقصد الشاعر - علی سبيل االقتضاب - إىل جانب الروح واملادئ 
والقوئ.» (غنيمي هالل، ١٩٧٣م: ٤٥۰-٤٥١) لکن الذي يدرکه هذا البحث من هذه 
تطور  مراحل  من  مرحلئ  اليت سادت  االشرتاکيئ  األفکار  علی  داللتها  هو  الکلمات 
الفكرئ عند املتنورين يف حقبئ من الزمن؛ إذ كان الرغيف والكتاب والسالح بصورئ 
جعل  البيايت  أن  ويبدو  بعدها)  وما   ٢٩ ٢۰۰٨م:  (النقاش،  االشرتاكيني.  هم  تراتبيئ 
خيامه أمحر العينني ليوحي بازدواجيئ السهاد، واخلمار من جهئ والوردئ احلمراء اليت 
بالثورئ  للثورئ من جهئ أخری؛ وأشار إىل رغيف ومصحف وقنبلئ تتصل  تعترب رمزا 
عند البيايت، ونری أن خيام الشاعر يغين حلقول الزيت إذ يری صالح فضل: أن الشاعر 
جاء خبيامه إىل عهد مصدق وتأميمه للنفط اإليراين. (فضل، ١٩٩٥م: ١٢٣) «إن البيايت 
يقدم لنا - عرب حكايئ مكثفئ - بطلًا ثوريًا ... أصيلًا ينتقل به من اخلاص الضيق، إىل 
العام الشمويل، وهذا البطل ليس أسطوريا والحيمل بعض أوهام العصر يف التنظريات 
(رضوان،  التضحيئ.»  من  الالجدوی  فكرئ  أمام  واليتخاذل  السياسيئ،  واملماحكات 

١٩٩٩م: العدد ٣٤٣)
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١٣٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

«علی أبواب طهران رأيناه 
رأيناه 

يغين
عمر اخليام، يا أخت، ظنناه

علی جبهته جرح عميق، فاغر فاه 
يغين، أمحر العينني

كالفجر، بيمناه
رغيف

مصحف
قنبلئ، كانت بيمناه

يغين، عمر اخليام، يا أخت
حقول الزيت واهللا

يغين طفله املصلوب يف مزرعئ الشاه.
وكان املوت أواه

علی مقربئ منه، علی أطراف دنياه.
ونادانا وناداه

صياح الديك، أختاه!
وخلفناه يف الساحئ، التطرف عيناه

 «وداعا!»• 
قاهلا، واختنقت يف فمه اآله.

 «وداعا، لك يا طهران• 
يا صاحبئ اجلاه

وداعا لك يا بييت 
وداعا لك أماه»

ودوت طلقئ، واختنقت يف فمه اآله.» ( البيايت، ج١، ١٩٩٥: ٢٨۰-٢٨١)
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٣٣

استخدم البيايت شخصيئ اخليام بشكل موسع يف ديوان «الذي يأيت واليأيت» الذي 
قّدمه بالقول: سريئ ذاتيئ حليائ عمر اخليام الباطنيئ الذي عاش يف كل العصور منتظرا 
علی  «صورئ  األوىل  القصيدئ  منذ  اخليام  مع  سفره  البيايت  يبدأ  واليأيت.  يأيت  الذي 
غالف» يف هذه القصيدئ من هذا الديوان إذ نری أن االعتقاد باألقدار يتمظهر يف مجلئ 
يری  الذي  احلمراء  علی جدران  املنقوش  األمحر  بين  شعار  اهللا» وهي  إال  «الغالب 
صالح فضل أن البيايت يستخدمه مبفارقات عديدئ. (فضل، ١٩٩٩م: ١٤) کما نری ذلک 
هنا، ويبدو أن هذا القول الينبع من فكرئ متزهدئ دينيئ کما استخدمه بنو األمحر لكنه 
ينشأ عن فكرئ وجوديئ كان اخليام متصفا بها واخليام املنجم يستعني بالنجم الستيعاب 

الكون والزمن.
...» 

ـ موالي: الغالب إال اهللا 
 فآه مث آه 

مملكئ املوت علی أسوارها احلراس 
يرنق النعاس

عيونهم؛ فلتفتح البوابئ 
وليدخل الغالب واملغلوب 

فالفجر يف الدروب 
عما قريب؛ يوقظ احلراس 

ويقرع األجراس 
ـ موالي! قال النجم يل، وقالت األقدار 

بأننا ممثلون فاشلون فوق هذا املسرح املنهار.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦١-٦٢) 
يتقنع البيايت بقناع اخليام يف قصيدئ «الطفولئ» عندما يستخدم كلمئ نيسابور مسقط 
ولد  جحيما  كان  نيسابور-   - بغداد  أن  ويری  له  معادال  بغداد  جاعال  اخليام  رأس 
له  لتواصل احليائ ماديا يف حماولئ حمبطئ  الشاعر األدائ األصليئ  الشاعر ويفوت  فيه 
لقضيته املثاليئ وهي املدينئ الفاضلئ واحلقيقئ؛ ويتساءل الشاعر يف هلجئ ملؤها اليأس 
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١٣٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

واالمتضاض هل من اإلمکان يف شيء والدئ احلقيقئ يف هذه املدينئ احملشوئ بالنفايات 
(البيايت، ١٩٩٣م:  الفاضلئ  نيسابور اجلديدئ وهي مدينته  البيايت عن  فيبحث  القذرئ؟ 
٣٧) إذ التعجبه ظروف املدينئ املتوفرئ ويقول: «ماذا يفعل اإلنسان احملاصر املهجور 
حببه يف مدن اإلمسنت، واحلديد، والصفيح، وعلب السردين، وكل شیٴ يشي به، ويتآمر 
ضده. فلم يعد هناك مكان يف مدن علب السردين هذه للعشاق املتوحدين الذين يبحث 
كل منهم عبثا عن فم الثاين يف الظالم. إن مدنا كهذه، التلبث أن تنقض بكالب صيدها، 
وضبابها علی جنئ أهل احلب.» (نفس املصدر) ويبدو أن «اخليط» يف هذه القصيدئ ترمز 
إىل زمن الطفولئ وما فيها من الذكريات وإن البيايت يستمد كثريا من ينابيع الطفولئ 
لكتابئ قصائده. أما اخليط فهو الذي يقول عنه البيايت: «كانت جداتنا يربطن إبهامنا 
(املصدر  األسطورئ.»  تقول  كما  البيت  عن  النبتعد  لكي  احلرير  أو  الصوف  من  خبيط 

نفسه: ١١)
«ولدت يف جحيم نيسابور 

قتلت نفسي مرتني، وضاع مين اخليط والعصفور 
بثمن اخلبز، اشرتيت زنبقا!

بثمن الدواء
صنعت تاجا منه للمدينئ الفاضلئ البعيدئ 

...
كلمت جنمئ الصباح، قلت يا صديقئ 

أتزهر احلديقئ؟
وتولد احلقيقئ

من هذه األكذوبئ البلقاء
طفوليت الشقيئ احلمقاء 

فراشئ عمياء 
مىت؟ مىت أيتها الشمطاء؟

ستمطر السماء! 
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٣٥

وتولد احلقيقئ؟
من هذه النفايئ الغريقئ!» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٣-٦٤) 

يصف البيايت نيسابور يف قصيدئ «الليل فوق نيسابور» بأنها صارت مكانا للنهب، 
والفساد، والدمار وجند يف هذه املدينئ أضرابا عديدئ من الفجائع ويدعو يف النهايئ إىل 

الثورئ ضد هذا الواقع البغيض والسعي وراء إنقاذ املدينئ:
«كل الغزائ من هنا مروا بنيسابور

العربات الفارغئ 
وسارقو األطفال والقبور 

وبائعو خوامت النحاس 
وقارعو األجراس 

...
أيتها األنقاض!

دقت طبول املوت يف الساحات 
وأعدم األسری وهم أموات 

...
- لنقرأ الكتاب باملقلوب 

منقبني يف حواشيه عن املكتوب واحملجوب 
كان علينا أن نضيء النور 

يف ليل نيسابور.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٥-٦٦) 
يتلقانا امللمح اخليامي يف القصيدئ التاليئ لقصيدئ «الليل فوق نيسابور» منذ اللحظئ 
األوىل إذ مسی الشاعر هذه القصيدئ «يف حانئ األقدار» واحلانئ قريبئ من اخلمر اليت 
أحبها اخليام يف رباعياته وتتصل اتصاال وثيقا بفكرته األبيكوريئ واألقدار أيضا ينتمي 

إليها اخليام بنزعته القدريئ:
«والقمر األعمی ببطن احلوت 

وأنت يف الغربئ ال حتيا وال متوت 
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١٣٦/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

نار املجوس انطفأت 
فأوقد الفانوس 

واحبث عن الفراشئ 
لعلها تطري يف هذا الظالم األخضر املسحور 

واشرب ظالم النور 
وحطم الزجاجئ

فهذه الليلئ التعود.» ( البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧) 
يشارک خيام أبا نواس نزعته اإلبيکوريئ يف التمسک باخلمر لنسيان اهلموم وشدائد 
الزمن املفجع إذ يستخدم البيايت من النص الشعري النواسي لإلفراط يف معاقرئ اخلمر 
للتنويه إىل ثقل اهلموم کما يشري إىل ذلک بعض الدارسينن (نشاوي، ١٩٨٤م: ٥٤٢) 

والنص هو: «أسقين حيت تراين أحسب الديک محارا.» (أبونواس، ٢۰١۰م: ٢۰٢) 
«- أصابك السهم، فال مفر، يا خيام 

ولتحسب الديک محارا، إنها مشيئئ األيام 
...

واخلمر يف اإلناء
فعب ما تشاء

بقيئ السماء
أو قدح البكاء 

يف حانئ األقدار 
حىت متوت فارغ اليدين حتت قدم اخلمار

رفيقك الوحيد يف رحلتك األخريئ 
ملدن النمل اليت حتكمها األرقام والبنوك 

ـ يا أيها امللوک 
بکم تبيع هذه القيود؟

فهذه الليلئ لن تعود
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٣٧

طارت، کما طار بنا بساط ألف ليلئ 
معانقني حتت أضواء النجوم «دجلئ»

وزارعني خنلئ
فداعب األوتار

فديک هذا الليل مات قبل أن ينبلج النهار.» ( البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧-٦٨)
فنري أن البيايت يبدأ هنا بالتقنع االستعاري الشامل مع صوت اخليام «مستحضرا 
رؤيته العميقئ حلقيقئ املوت يف معناه الطبيعي والوجودي، بينما جيعل البيايت هذه الرؤيئ 
املنتشرئ يف  الثوار وعمليات االغتيال  املفجع عن مدامهئ  التساؤل  راهنئ يف  عصريئ 

أرجاء املعمورئ.» (أبوهيف، ٢۰۰٤م: ١١۰) 
يرافق الشاعر خيامه يف قصيدئ «طرديئ» ويبدو أن الشاعر اخليام فشل يف حماولته 
باله  يريح  اخلمر  إىل  يلجأ  أن  فريى  واالختناق،  املوت  اجلورائحئ  ومألت  الثوريئ 

وينسي مهومه الثوريئ. (الضاوي، ١٣٨٤ش: ٨٣ بتصرف)
«أ هذه اآلالم

وهذه السجون واألصفاد 
شهادئ امليالد، يا خيام 

يف هذه األيام؟
دفنت رأسي يف الرمال، رأيت املوت يف السراب 

فقري هذا العامل اجلواب 
ينام يف األبواب 

ميد يل يديه يف الظالم 
ويقرأ التقومي باملقلوب 

حبيلئ املغلوب
موالي، قال النجم يل، وقال يل الرماد 

أياك والفرار
أمامك البحر ومن ورائك العدو باملرصاد 
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١٣٨/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

واملوت يف كل مكان ضرب احلصار
فلنشرب الليلئ حىت يسقط اخلمار

يف بركئ النهار.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٧۰)
خياطب الشاعر اخليام يف قصيدئ «املويت الينامون» ومن البديهي أنه إمنا خياطب 
نفسه باسم اخليام. يذكر البيايت يف هذه القصيدئ وبإحلاح واضح كلمات املوت والسور 
والنور. مث إن عائشئ اليت تويف توّدع الشاعر مث تتبدل إىل فراشئ طليقْئ … يراها تذرع 
إذن  واملويت.  األحياء  بني  الفاصل  السور  الجتتاز  والتناْم.  السوَر  التعُرب  احلديقْئ… 
عائشئ، مل متت باملوت بل هي خالدئ، وهي التنام أبدا والتعرتيها سنئ وهي حيئ دوما 

ما. (الظاهر، ٢۰۰٤م:  التاسع من النيسان)
«يف سنواِت املوت والغربِئ والرتحاْل

َكُربَت يا خّياْم
…

شعُرَك شاَب والتجاعيُد على وجهك واألحالْم
ماتت علي سور الليايل،  مات «أورفيوس»
ومات يف داخلك النهر الذي أرضع نيسابوْر

…
عائشئ ماتت،  وها سفينُئ املوتی بال شراْع

حتّطمت علي صخور شاطيء الضياْع
- قالت، ومّدت يدها: الوداْع

…
عائشئ ماتت،  ولكين أراها تذرع احلديقْئ

فراشًئ طليقْئ
ال تعُرب السوَر وال تناْم

احلزُن والبنفسُج الذابُل واألحالْم
طعامها يف هذه احلديقئ السحريْئ
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٣٩

أيتها اجلنّيْئ !
تناثري حطاْم

مع الرؤي والورق املّيِت واألعواْم
وخّضيب بالدِم هذا السوْر

وأيقظي النهَر الذي يف داخلي مات ورّشي النوْر
يف ليِل نيسابوْر

ولتبذري البذوْر
يف هذه األرض اليت تنتظُر النشوْر.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٧١-٧٢)

يشري البيايت يف اهلوامش اليت كتبها لديوانه إىل أن عائشئ حمبوبئ اخليام يف صباه 
بوّده أن يسميها  بالطاعون ومل يقل اخليام عنه يف أشعاره قط، وفقد كان  وإنها ماتت 
أو  هنا  و«عائشئ  لاللتباس.  دفعا  املستعار  أو  احلقيقي  بامسها  احتفظت  لكنه  خزامي 
ما  فيضئ  ينبعث،  الذي  الواحد  اإلهلي  للحب  رمز  وهي  أسطوريئ  امرأئ   - خزامی 
اليتناهی من صور الوجود؛ وهي الذات الواحدئ اليت تظهر فيما اليتناهی من التعينات 
يف كل آن، هي باقيئ علی الدوام علی ما هي عليه.» (م.س: ١٨٤) ويری ضياء خضري 
أن عائشئ ترمز إىل «روح العامل املتجدد من خالل املوت والكائن الالمتناهي أن تعيش 

دائمًا ومتوت والمتوت.» (خضري، ٢۰۰٤م: ٧٣)
قصيدئ «احلجر» احلجر  املغرتب عن عجزه وشيخوخته يف  (اخليام)  الشاعر  يعرب 

الذي كان صلبا لكن الزمن جعله رميما فالشاعر (اخليام) ينسحب أمام املوت:
«- تهرأ اخليام 

وسقطت أسنانه، وجفت العظام 
وهجرت يقظته عرائس األحالم 

والدود فوق وجهه فار ويف األقداح
العندليب قال يل، وقالت الرياح 

 الليل طال، طالت احلياه• 
فأين يا رباه!
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١٤٠/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

مشسك! حتيي احلجر الرميم
وتشعل اهلشيم» (املصدر نفسه: ٨٢)

مولوي
نری شاعرنا البيايت يف قصيدئ «مرثيئ إىل ناظم حكمت» يضمن قسما من شعر شهري 
قائله جالل الدين مولوي مصرحا بامسه مستخدما الرمز الصويف عنده وهو الناي الذي 
البيايت حيوله  هو رمز إلثارئ خلجات احلب وهو الذي يذكي نريان هذا احلب، لكن 
من مغزاه األصليئ كرمز صويف ويشحنه معىن وإشارات جديدئ تتصل بتجربئ الشاعر 
الثورويئ وهذا الناي الذي كان حيدثنا عن لواعج احلب وعن الفراق والذين أضنوا 
أنفسهم يف سبيله يتحول إىل رمز حيكي لنا حنني البيايت شوقه العارم حنو شخصيئ ثوريئ 
كبريئ وهي شخصيئ ناظم حكمت وأيضا الناي هنا «رمز للروح احملرتق، علی طريق 
الكفاح.» (إمساعيل، التا: ٢٢١) ونری أن التبشري بالثورئ يصري هباء منثورا باحرتاق 

الفراشئ ويضطر شاعرنا إىل أن حيمل مع الباكني أكفانه:  
««أصغ إىل الناي يئن راويا...»

قال جالل الدين 
النار يف الناي

ويف لواعج احملب
واحلزين

الناي حيكي عن طريق طافح بالدم 
حيكي مثلما السنني 

«شريين»
دار الزمان

احرتقت فراشيت
تغضن اجلبني

وانطفأ املصباح، لكين مع السارين
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٤١

مع احملبني، مع الباكني 
أمحل أكفاين

يئن راويا
قال جالل الدين:

«من راح يف النوم سال املاضي»
مع الباكني 

«شريين» يا جبيبيت
«شريين»» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٤٦٦)

نری الشاعر يف قصيدئ «املجوسي» كاملولوي معه كأس اخلمر منتشيا ملطخئ ثيابه 
١٩٩٩م:  (منصور،  الدرويش.  حلقات  يف  كأنه  املوسيقی  أنغام  مرافقا  يرقص  باخلمر 

(١٩٤
«سكبوا فوق ثيايب اخلمر، عربدت من احلب، وراقصت 

               الفراشات وعانقت الزهور.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٢۰٣)
يستمد البيايت من النزعئ الصوفيئ عند جالل الدين (قراءئ يف ديوان مشس تربيز 
جلالل الدين الرومي) إذ تتحول عائشئ رمز احلب اإلهلي لدی البيايت إىل حبيبئ جالل 
الدين اليت حتبه وحيبها وتشفق هذه احلبيبئ علی حبيبه وتسأل الناي عن الذي يستطيع 
هذه  يف  يری  أن  القارئ  وبإمكان  ولواعجه.  احلب  هذا  تداعيات  من  حبيبه  ينقذ  أن 
القصيدئ الكثري من املفردات اليت تتصل اتصاال وثيقا بالصوفيئ مثل: الناي، نار، احلب، 

السكر، جمنون، أحلان. (حليب، ٢۰۰٤م: العدد٣٩٣)
«قالت عائشئ للناي الباكي: من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 

من نار احلب األبديئ. ها هو ذا أوغل يف السكر 
وأصبح يب جمنونا ، وأنا أصبحت به... أيضا.

وكالنا جمنون سكران 
يبحث عن وجه اآلخر يف احلان
نتحطم مثل إناء اخلزف املآلن 
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١٤٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

ملا يعرونا، قبل صياح الديك، مخار الظمآن
ها هو ذا مشس الدين 

يشرق من «تربيز»
مينحين بركات العاشق واملعشوق

وكالنا مثل جمنون 
املعشوق هو الكل احلي، وأما العاشق 

 فهو حجاب وهو امليت 
برماد حريق أتغشی وبأمسال الفقراء 

أمسك كأس شرايب بيد، وبأخری شعر حبييب
أرقص عرب امليدان 

يف أحشائي نار الختبو،  فلماذا الحترقين النار؟
ها أنذا أضع الكفن األبيض والسيف أمامك

فلتضرب عنقي وأنا سكران.» ( البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٤٤٣-٤٤٤) 
يبدو أن البيايت يف كيفيئ ترميز عائشئ - اليت مر ذكرها - تأثر بفكرئ جالل الدين 
اليت ظهرت يف بعض أبياته إذ يوجهنا لفهم رمز عائشئ إليها ناقال إياها وهي قصيدئ 

«املستزاد يف ظهور الواليئ املطلقئ العلويئ»:
«يظهر اجلمال اخلاطف كل حلظئ يف صورئ 

فيحمل القلب وخيتفي 
يف كل نفس يظهر ذلك «الصديق» يف ثوب جديد

فشيخا تراه تارئ ، وشابا تراه أخری 
ذلك الروح الغواص علی املعاين 

وقد غاص إىل قلب الطينئ الصلصاليئ 
انظر إليه وقد خرج من طينئ الفخار 

وانتشر يف الوجود.» (املصدر نفسه: ١٨٤)
وليست  موالنا  إىل  منسوبئ  البيايت  عنها  تتحدث  اليت  القصيدئ  هذه  أن  يبدو  لکنه 
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٤٣

من قبيل أشعاره وتستخدم يف الکتب املتعلقئ باألجناس األدبيئ أو املوسوعات األدبيئ 
کمصاديق للغزل املستزاد يف األدب الفارسي وأصله الفارسي هو:
«هر حلظه به شکلي بت عيار برآمد       دل برد و نهان شد 

هر دم به لباس دگر آن يار برآمد           غواص معاين
گاهي به تک طينت صلصال فرورفت     گه پري وجوان  شد

گاهي ز تک کهگل فخـار برآمـد          ز آن پس به جهان شد» 
(مشيسا، ١٣٨٣ش: ٣٢٧؛ وشريفي، ١٣٨٣ش: ١٣۰٨)

العطار
متتلیٴ قصيدئ البيايت «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار» بالكلمات واملفردات 
تشعل،  فرط،  العشق،  اخلرقئ،  الساقي،  اخلمر،  السكر،  مثل  الصوفيئ  النزعئ  متثل  اليت 
بعد  إليها الصويف  الصحو، أقداح... اليت ترمز إىل «حالئ االحتاد باملطلق،  اليت يصل 

املجاهدئ واملكابدئ.» (حليب، ٢۰۰٤م: العدد ٣٩٣) يقول البيايت: 
«ما كنت أعري جرحي يف احلضرئ لومل أفقد عائشئ 

يف حان األقدار
ما كنت أبوح بسري للنجم الثاقب لوالك

ال غالب إال اخلمار، فناولين اخلمر ووسدين حتت الكرمئ 
جمنونا

ولتبحث عن ياقوت فمي حتت األفالك
...

لن أهزم حىت آخر بيت أكتبه، فلنشرب يف قبئ هذا الليل 
الزرقاء

(البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٤۰٦- الغرباء»  بطن  الليل األبدي ونغفو يف  يدركنا  حىت 
(٤۰٧

لكن صورئ اخليام هي األكثر ظهورا ووضوحا يف القصيدئ إذ يعرتي العطار عذاب 
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١٤٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

ينشأ عن حماولته اليت يبذهلا للفناء يف اهللا وهذه النظرئ متفائلئ لكن الرؤيئ اليت تسيطر 
البقاء  بدون  احليائ  هذه  يف  الالجدوی  عن  وحتكي  بالتشاؤم  تتصف  القصيدئ  علی 
يقول  عندما  فضل  ذلک صالح  وأيد  (إبراهيم حممد، ١٩٩٩م: ١٩٣-١٩٤)  واخللود. 
«جتربئ البيايت اليت يقدمها يف هذه القصيدئ ويعريها للعطار جتربئ وجوديئ عبثيئ التنبع 
من روح التصوف وال عالقئ هلا بامللکوت األعلی، إنها تتقلب يف صور احليائ وتتأمل 
مهزلئ الوجود وتسخر من عدميئ املوت، وتری يف السکر والنشوئ املخرج الوحيد من 

املأزق.» (فضل، ١٩٩٩م: ١٩) 

املجوس
يستخدم البيايت املجوس مستمدا من الثقافئ الفارسيئ القدميئ وجيعله رمزا للثائرين 
أو الباحثني مبن فيهم هو وكما يعبد املجوس النار يعبد الباحثون الثائرون نار احلريئ أو 
الثورئ، يشيع هذا الرمز يف نسيجه الشعري ليدل علی األمل واليأس يف قصائده. (عيد، 

١٩٨٥م: ٣٨٧)
«نار املجوس انطفأت 

فأوقد الفانوس 
واحبث عن الفراشئ.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧)

اليأس يف قوله:
«غدرت بك األلوان والدنيا كما غدرت 

بعاشقها لعوب 
ورحلت وارحتلت كما ارحتل املجوس 

بال طقوس 
هربا من الظلمات واألموات والليل الطويل.» (املصدر نفسه: ٢١٧)

 وأيضا: 
«جموس هذا العصر يف غربتهم يبکون 

مل يظهر النجم ولکن ظهر السادئ واللصوص
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األثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايت/١٤٥

وشعراء احللم املأجور 
وأغمدوا سيوفهم يف جثث األطفال 

وفقراء املدن اجلياع 
وحرفوا شهادئ األموات 

والکتب املقدسئ.» (املصدر السابق: ٢٣٨)
ونری صورئ األمل عندما يقول:

«عندما تصهل حتت السور يف الليل اخليول
وجموس الزمن اآليت يدقون الطبول 

ويعودون من املنفی إىل املنفی فلول» (املصدر السابق: ١٨٨)
وحينا الشاعر هو الذي يعبد النار:

«وأنا حطمت حيايت 
يف كل منايف العامل 

حبثا عن الرا وخزامی
وعبدت النار.» (املصدر السابق: ٢٩٦)

  ويكثر ورود كلمئ النار واإلشارئ إىل عبادتها يف شعر البيايت قال علی الصفحئ 
يف  للنار  «فصلّيُت   ٣١١ الصفحئ  علی  وقال  األبدي»  الناُر  أنِت  الناُر،  «أنِت   ٣١۰
عرصاتها» وقال علی الصفحئ ٣١٥ «أعبُد يف عينيِك هذي الناْر» وعلی الصفحئ ٣٢٩ 

«أسجُد مأخوذًا للنار.»

شرياز  
(قمر شرياز) يف  عنوان جمموعئ شعريئ وهو  من  قسما  اليت حيتل  أن شرياز  يبدو 
شعر البيايت يدل علی املدينئ الفاضلئ اليت يبحث عنها الشاعر يف الكثري من قصائده 
مثل قصيدته «رسائل إىل اإلمام الشافعي «ويبدو أن البيايت يريد أن يربط الشافعي 
بواقعه وفكرته نفسه إذ إن الشافعي أيضا يريد تغيري الواقع وبناء مدينئ فاضلئ تسمی 
عند البيايت بشرياز فنری البيايت متجوال يف رياض شرياز تتمثل بزي غريب إذ دليل 
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الشاعر يسأله أن ال يبوح بسر هذه املدينئ كأنها مدينئ احللم والرؤيا وما هذه املدينئ 
اليت رياضها مغسولئ بالالزورد ودم العشاق «ضحايا هذه احلضارئ اليت التفهم عشق 
لقد اختفی ذلك  لذلك فهو ضائع وتائه يف صحرائها.  البيايت علی وجه اخلصوص.. 
الدليل وصار البيايت وحيدا جيابه القدر مستنجدا بقوئ األشياء. هذا احلزن هو الذي 

خيم علی سطور الرسالئ األوىل.» (شوقي، موقع إنرتنيت) 
 «عرب رمال الشاطیٴ احلمراء 

وطرق موحشئ للبؤس فيها مدن تهيم يف الليل غرامًا
              ومن احلب نهارا ترتدي قناع 

 تسرت عريها وتبكي يف انتظار الليل والنهار
 وقفت، يف أبوابها ملتاع 

 قال دليلي: إنها مدائن اإلبداع 
 فخذ مفاتيحكَ  وافتح كل باب وانتظر يف آخر األبواب

 ولتغتصب بوردئ احلب نهار العامل النائم يف األعماق
 والتبح بالسر،  فالرياض يف «شرياز» 

 مغسولئ بالالزورد ودم العشاق 
 والفجر يف أعماقها يف عتمئ األوراق

 قال دليلي،  واختفی بني كنوز مدن تذبل يف الشمس وصوت
                    العاشق الفقري يف الصحراء.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٢٤۰)

ويستطيع العاشق أن جيد طريقه يف املشي حنو املقصود بعد طول املمارسئ ومرافقئ 
الکائنات واالستئناس واملثابرئ ولکنه ليس هناک من ترحيب وحفاوئ بل يقال له إنک 

وصلت يف زمن غري الئق:
«لكنين عرفت أمساء النجوم ورحيل البحر يف قوارب الصيد 

                           وأجبديئ الضياع   
ولغئ املطر 

وأربعاء النار والرماد
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 وصرخئ العاشق يف وحدته مستنجدا بقوئ األشياء 
...

صرخت، يف منازل مقفرئ دارت بها الرياح 
 أكلت برتقالئ الشمس ويف دمي توضأت،  

             وصليت، إىل الصحراء 
 عمود نور الح يل وواحئ خضراء 
 يرتع يف قيعانها سرب من الظباء 

 وعندما فّوقت سهمي كي َأصيب مقتال منها ومن بقيئ األشباح 
 توارت الواحئ والظباء يف السراب 

 وارتفع النور إىل السماء 
 واكتنفتين ظلمئ وصاح يب صوت من القيعان 

 أتيتَ  قبل موعد الوليمئ 
تنتظر املوت لكي متوت 

 فعـد، إىل رياض «شرياز» وبوابات مستحيلها 
              وانتظر املكتوب 

 وسقطت دمعئ إنسان من األفق علی وجهي 
             وغطت مشهد الغروب 

 وكلمات الصائح املجهول.
 والتمعت كنوز ليل العامل – النجوم 

 تكتب أمساء العصافري على لوح من الطني وسنديانئ عجوز 
 تواجه الصحراء والبحر وتبكي كلما مر بها العشاق 

              يف أزمنئ السقوط
 هززتها،  فسقطت أوراقها وغمرت مشارف الصحراء بالرموز:

زخارف وكلمات ودم ونور 
 حترث أرضا سحقت جبينها: جماعئ السنني 
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 واملطر العقيم.» (البيايت، ج٢، ١٩٩٥م: ٢٤۰-٢٤٢)
تتكرر صورئ الفراشئ عند الشاعر يقول البيايت عنها نقال عن ابن الندمي «الغالب 
الطيور وشاركهم يف هذ  هيئئ  أنها علی  املوتی  القدماء ألرواح  العراقيني  علی تصور 
التصور املصريون القدماء الذين صوروا روح امليت علی هيئئ الفراشئ.» (املصدر نفسه: 
١٨٣) فهذا العاشق الفقري التائه يف رياض شرياز يبحث عن حبيبته عشتار اليت حلت 
روحها يف فراشئ زرقاء تطري فوق السور وبعد أن يقوم جبهود وأعمال کثريئ للوصول إىل 
احلبيب مستمدا بالغيب وأشياء تتصل بعقائد متافيزيقيئ تتمثل يف شباک احلسني واحلجر 

األسود لکنه اليبقی له منها إال خيط دم يف مخائل األصيل:
«تهدل النور علی الرياض يف «شرياز»
وفتحت أبوابها ورفرفت فراشئ زرقاء 

تطري فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقري
صحا لکي يتبعها لکنها اختفت وراء السور 

تارکئ وراءها خيط دم ميتد يف مخائل األصيل 
ناديتها:

    عائشئ!
      عائشئ! لکنها مل تسمع النداء.» (املصدر السابق: ٢٤٣)

النتيجئ
ترك التأثري الفارسي يف الكثري من قصائد البيايت بصماته علی شعره إذ ميكننا أن 
نسمي البيايت أكثر شعراء العرب تأثرا بالثقافئ الفارسيئ، وإن يعد البيايت من الشعراء 
الذين تأثروا بثقافات عدئ إذ يظهر ذلك جليا يف قصائده ونستطيع أن نقول بأن تأثر 
البيايت بالثقافئ الفارسيئ وشعرائها جيري يف املجريني: األول: تأثره بشعراء صوفيني مثل 
بالنزعئ الوجوديئ اليت كانت  جالل الدين الرومي وفريدالدين العطار، والثاين: تأثره 
تتصف بها اخليام يف رباعياته وحيول اخليام يف فينئ وأخری من متمرد وجودي يثور 
علي الکون واحليائ إىل متمرد ثوروي يريد مقاومئ احلکم الغاشم وإضافئ إىل ذلك 
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جعل مدينتني ومها نيسابور اليت يبحث الشاعر عن نوعها اجلديد وهي مدينته املثاليئ 
وشرياز اليت تلعب دور اليوتوبيا يف شعر البيايت مطمح نظر يف قصائده. 
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