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يقاعي حداثة تنويع الإطار  يف شعر البيايت الإ
 

لياس مس تاري        د. اإ

  قسم الآداب واللغة العربية   

 لكية الآداب واللغات      

 جامعة بسكرة        
 

 امللخص:
ىل الكشف  يسعى هذا املقال اإ

عن مدى اس تطاعة الشاعر عبد الوهاب 

البيايت التجديد يف قصائده،من حيث 

املوس يقى، وذكل من خالل دراسة خمتلف 

الأشاكل الشعرية اليت وظفها وزاوج بيهنا 

يف شعره، سواء الشعر العمودي أأو احلر 

 أأو قصيدة النرث.

 

Résumé :  

Cet article vise à révéler la mesure 

dans laquelle le poète Abdul Wahab 

El Bayati peut renouveler dans ses 

poèmes a travers la musique en 

étudiant  les différentes formes 

poétiques employées dans son 

poème classique, contemporain, ou 

le poème en prose. 
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 :مقدمة

نتاجه  ىل بناء وزين عامده تفعيةل البحر الواحد يف القصيدة الواحدة، لقد معد البيايت يف اإ اإ

ىل امليض يف التجديد والتحديث يف قصائده، فهو اذلي يغذهيا بعنارص جديدة »  ولكن يف املقابل معد اإ

خصاهبا، وتواصل ش باهبا، وتزيدها غىن واتساعا، فسمح لها ابلإحاطة مبا يطرأأ عىل احلياة  ادلامئة  جتدد اإ

 .(1)«المنو اطرادمن جديد التجارب واملواقف والأفاكر والقمي، وبذكل يضمن لها  التغيري

يقاعي  (2)قصيدة 16ويف اس تقراء للشعر احلر دلى البيايت جند  تمتزي بتنويع الإطار الإ

ىل ثالثة أأقسام.  واملزاوجة بني الأشاكل الشعرية، ذلكل ميكن تقس مي هذا التنوع اإ

 قصيدة التفعيةل .املزاوجة بني البحور يف  -أأ 

 التنويع بني الشلك احلر والشلك العمودي.  -ب

 املزج بني العمودي واحلر والنرث. -ج

فالبحور املس تخدمة يف الشلك العمودي يه مخسة : الرسيع والبس يط، الطويل واملتقارب، 

ىل جانب مخسة حبور يف الشلك احلر ويه : الرجز، املتدارك، الوافر، الاكمل، الرم  ل.املتدارك اإ

كام يالحظ يف هذه القصائد اليت تنوع الإطار أأن الشلك احلر يس يطر مكيا مث النرث ويأأيت اثلثا 

 الشلك العمودي.

 املزاوجة بني الأوزان يف الشلك احلر :-1

ىل املزاوجة بني الأوزان  البيايت واحد من الشعراء اذلين يبحثون عن التجديد، حيث معد اإ

نتاجه جند مخسعيةل، وابلرجوع يف قصيدة التف  ىل اإ  قصائد متثل هذا النوع نوحضها يف اجلدول الآيت:  اإ

 تنوع الإطار  عنوان القصيدة  ادليوان

ىل فالدميري مااي كوفسيك  لكامت ل متوت  متدارك + اكمل  اإ

 وافر + رجز سفر الفقر والثورة  سفر الفقر والثورة 

 الأمرية والغجري - كتاب البحر 

 أأمحل مويت   -

 متداركرجز + 

 متدارك + اكمل 

 اكمل + رجز+ متدارك قصائد عن الفراق واملوت سرية ذاتية لسارق النار

كام هو مالحظ فقد اكنت الس يطرة واحضة يف هذا الشلك للأوزان الرئيسة ويه: املتدارك، 

 الرجز، الاكمل.
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كام أأن مجيع القصائد ل ختلو من حبر من البحور الثالثة، حيث جند اجامتع وزنني يف لك 

ىل أأن اجامتع وزنني يف  القصائد عدا قصيدة واحدة اجمتعت فهيا ثالثة أأوزان، كام جتدر الإشارة اإ

ذا ما جنده القصيدة الواحدة حيدث رصاعا داخليا بني الطرفني، وتمنو القصيدة بمنو هذا اجلدل القامئ، وه

ىل مااي كوفسيك( اليت يصور فهيا الشاعر كفاح الثوري الرويس )مااي  عىل سبيل املثال يف قصيدة )اإ

  (3)ووقوفه ضد املهادنني القتةل حيث يقول الشاعر: Maïakovski Vladimirكوفسيك(

 مااي .. كوفسيك

 يف وجه النقاد اللؤماء 

 يرفع جهبته املعصوبة 

 وقصيدة 

 ابدلم مكتوبة 

 وعصاه الثلجية 

 تقرع روس ية 

   أأرض احلرية

 Vladimir  فالشاعر يف هذا املقطع الأول يبني الرصاع القامئ بني )مااي كوفسيك(

Maïakovski  ،والنقاد اللؤماء، وكيف رفع شعاراته املمتثةل يف رموز الإيديولوجية )جهبته املعصوبة

يقاعيا حبر  قصيدة ابدلم مكتوبة، عصاه الثلجية( اليت تعرب عن )روس ية، أأرض احلرية( وجيسد هذا اإ

 املتدارك اذلي يفتتح به الشاعر قصيدته، فهو يناسب صوت الشاعر املعلق عىل هذا املوقف.

ىل املقطع الثاين اذلي يقول فيه:مث   (4) ينتقل الشاعر اإ

 احلقد يلمع يف عيون ذوي اللحى الصفر الطوال 

 اجلبناء « بوشكني » القاتيل 

 أأش باه الرجال 

 رسقوا ابتسامته

 ومسوا خزبه ابلبغض 
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  لكن الليايل دارت عىل أأقالهمم

 دارت، وكرست النصال 

 وخبت عيون ذوي اللحى الصفر الطوال 

 وهجك اي رفيقي لكن

 ل يزال 

 يف ليل موسكو 

 ساخرا مهنم 

 ومن عبث الظالم 

 مااي كوفسيك 

 يرفع جهبته املعصوبة 

 يف وجه النقاد اللؤماء 

يصور هذا املقطع النقاد اللؤماء ويصفهم رمزاي بـ )ذوي اللحى الصفر، القتةل، اجلبناء، أأش باه 

الرجال(، وهذا جيسد التضاد يف الرؤاي الشعرية بني البطل واخلائن، وكذكل جيسده انتقال الشاعر يف 

يقاع املتصاعد، من خالل الت  ىل حبر الاكمل اذلي هدأأ من وترية الإ فعيالت ذات املقاطع املقطع الثاين اإ

يقاع احلاد من مقاطع املتدارك املتوالية يف املقطع الأول، ولكن الس يادة  القصرية، وخففت من وطأأة الإ

ينترص  Vladimir Maïakovskiاكنت للمقطع الأول، فبالنس بة للرؤية الشعرية، فـاماي كوفسيك

آخر القصيدة برتجيع  املقطع الأول يف هنايهتا . وس تكون الغلبة هل، وهذا ما جسده الشاعر يف أ

 )احلرف ح :حر، ع:معودي(التنويع بني الشلك احلر والشلك العمودي:-2

ىل نوع من التجديد، ميزج فيه بني الشلك القدمي للقصيدة والشلك  سعى الشاعر احلدايث اإ

يف اجلديد، وهذا ما جنده عند شاعران البيايت، فقد مزج بني الشلكني يف تسع قصائد كام هو موحض 

 هذا اجلدول :

 تنوع الإطار عنوان القصيدة ادليوان

 الرسيع)ع(+ الاكمل )ح( القرية امللعونة  أأابريق همشمة 
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طفال  اجملد للأ

 والزيتون 

 الأرض الطيبة  -

ىل ودلي  -  أأغنية اإ

 قطار الشامل  -

 متقارب)ع(+متقارب)ح(+ متقارب)ع(

 اكمل )ح(+ اكمل )ع( .

 متقارب)ع(متقارب )ع( + متقارب)ح(+ 

 رجز )ح( + رسيع )ع(  حمنة أأيب العالء  سفر الفقر والثورة 

ىل احلجر املوت يف احلياة   رسيع )ع( + رمل)ح(+طويل)ع(+رجز)ح( لكامت اإ

 حتولت نيتوكريس - كتاب البحر 

 يف كتاب املويت . 

ىل مدن العشق. -  الرحيل اإ

سأأنصب كل خمية يف  -

 احلدائق الطاغورية  

متدارك)ح(+ رسيع)ع(+ رجز )ح( + 

 متدارك)ع(.

رسيع )ع(+ متدارك)ح(+ متدارك)ع(+ طويل 

 )ع(

 متدارك)ع(+ رجز)ح(+ رجز)ع(+ رسيع )ع(

واملالحظ يف هذا اجلدول ش يوع البحور الرئيسة كذكل يف الشعر احلر، أأما العمودي 

ل فيالحظ ش يوع الرسيع، ويالحظ كذكل تنوع الأوزان يف القصيدة الواحدة، كام يف  الشلك السابق، اإ

، اليت س يطر علهيا (5)أأننا جند ثالث قصائد من ديوان اجملد للأطفال والزيتون ويه )الأرض الطيبة(

ىل ودلي( وس يطر علهيا الاكمل،  (6)املتقارب فهيي تبدأأ ببيتني معوديني وتنهتيي هبام، وقصيدة )أأغنية اإ

ىل  (7)يدة الثالثة فهيي )قطار الشامل(واختمتها الشاعر ببيتني معوديني من البحر نفسه، أأما القص  املهداة اإ

 )شاريل شابلن(، فقد س يطر علهيا املتقارب، حيث ابتدأأها الشاعر ببيتني معوديني واختمتها هبام.

ىل  ولتوضيح هذا الشلك من التنويع بني العمودي واحلر وتعدد الأوزان نأأخذ قصيدة )لكامت اإ

معودية وحرة، ويه من ديوان املوت يف احلياة، اليت جتمتع فهيا عدة حبور شعرية، يف صور ( 8)احلجر(

م مخسة مقاطع، يس هتلها الشاعر ببحر الرسيع التام يف عرشة أأبيات، تتوزعها قواف قصيدة مطوةل، تض

 غري متنوعة، ذات متركز تقفوي هو التاء املش بعة ابلكرس.

 (9))املس تحيل( يقول الشاعر: فاملقطع الأول من القصيدة بعنوان

 يأأيت مع الفجر ول يأأيت 

 حيب اذلي أأغرق يف الصمت 

 حيوم حول السور مس تجداي 
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 تهنشه خمالب املوت 

ذا ما اليأأس أأودى به صاح من الأعامق اي أأنت   حىت اإ

 سفينة الأقدار مل تنتظر 

 وس ندابد الرحي مل يأأت 

يغلب عىل هذا النص الفعل الرسدي اذلي غطى ساحته، واتسم املسار الرسدي ابحلركية، 

حدى  هذه احلركية اليت تودلت من خالل س يطرة التفعيالت الزاحفة يف حبر الرسيع، والزحاف يف اإ

يقاع النص.   جوانبه عالمة حركة، ويشع تسارعا يف اإ

ىل احلجر( أأهنا أأزاحت مضري )الأان( من خالل الامتيه مع  واملالحظ يف قصيدة )لكامت اإ

الامس » الأقنعة الناطقة ابلصوت داخل القصيدة، فالشاعر اس تخدم يف هذه القصيدة تقنية القناع وهو 

ىل خلق وجود  اذلي يتحدث من خالهل الشاعر نفسه، متجردا من ذاتيته، أأي أأّن الشاعر يعمد اإ

وبذكل تتعدد الأصوات اليت يامتىه معها،  ، حيث ارتدى الشاعر قناع اخليام،(10)«مس تقل عن ذاته

 (11) وهذا ما جنده يف املقطع الثاين من هذه القصيدة بعنوان )عن امليالد واملوت(:

 عندما تسقط يف الوحل صبية 

 عندما تنغرس السكني يف حلم الضحية 

 عندما تسعى عصا الساحر حية

 س تعودين مع الشمس خيوطا ذهبية 

آخر وهووهنا ينتقل الشاعر من الش يقاع حبر أ ىل الشلك احلر وابإ الرمل  لك العمودي اإ

وتفعيلته )فاعالتن(، ليامتىه مع اخليام اذلي يأأمل يف عودة عائشة، فبعد أأن يئس من عودهتا يف املقطع 

آخر املقطع )س تعودين ولكن  الأول هاهو هنا يقع يف احلرية والشك يف عودهتا، ولكن اجلواب نتلقاه يف أ

 الشاعر يف حريته.  لن تعودي(، ويبقى

مث يأأيت املقطع الثالث حيث يربز دور التناص يف خلق الامتيه مع الشاعر اجلاهيل "طرفة بن 

يراد أأبيات هل من معلقته:  (12)العبد" يف اإ

 وما زال ترشايب امخلور وذليت 

نفايق طريفي ومتدلي  وبيعي واإ
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................................ 

 كرمي يروي النفس طول حياته 

 س تعمل  اإن متنا غدا أأينا الصدي 

ىل البحر الطويل ليكرس حدة الراتبة املوس يقية املهمينة عىل جزء من  وهنا ينتقل الشاعر اإ

و" طرفة" يف جتربة اللهو  القصيدة، أأما يف بيت الامتيه مع صوت "طرفة" فيبني التوحد بني "اخليام"

 حملتومة دلهيام.والعبث وامخلر وهنايته ا

ىل الشلك احلر وحبر الرجز، حيث يامتىه اخليام  ىل املقطع الرابع مع العودة اإ مث ينتقل الشاعر اإ

مع صوت الشاعر اجلاهيل "عبد يغوث بن وقاص احلاريث"، وعرب التناص كذكل يضمن أأبياات هل يريث 

 (13)نفسه يف الأرس: 

 اي راكبا جنران 

ذا ما طلع الهنار   بلغ نداماي اإ

 واقتحمت مدينة املوىت خيول النار 

 وشط يب املزار

 أأن ل تالقيا ول لقاء

بشواهد من الشعر اجلاهيل ومواقف شعرائه، » اخليام يريد أأن يؤيد موقفه  /وكأن البيايت

ليه من عبث احلياة عىل الصعيد الفردي وامجلاعي ىل املقطع الأخري (14)«تؤيد ما يذهب اإ ، مث ينتقل اإ

يقاع الرجز وذلكل يلغي لك الرؤى السابقة:  ىل الشلك احلر عرب اإ  (15))امحلل الاكذب( ويرجع اإ

 اببل مل تبعث ومل يظهر عىل أأبواهبا املبرش الإنسان

 ومل يدمرها، ومل يغسل خطااي أأهلها الطوفان 

 ومل يقم من قربه عبد الفرات سارق النريان

ىل حبر لشاعر يزاوج بني الشلك العمودي والشلك احلر، وينتقوهكذا نرى ا ل من حبر اإ

 بة الناجتة عن الهمينة املوس يقية للك جزء من أأجزاء القصيدة. مكرسا بذكل الرات
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 املزج بني الشلك احلر والعمودي والنرث.  -3

آخر  نتاجه الأخري، حيث شلك هذا النوع أ هذا النوع الأخري قد أأغرم به البيايت خاصة يف اإ

مرحةل وصلها البيايت، وهذا املزج بني الشعر احلر والشعر العمودي وقصيدة النرث يتخذ طابعا خاصا يف 

لبنية يعمل عىل خلخةل ا»شعر البيايت، حيث حتتل مقاطع النرث دورا مركزاي يف القصيدة، فالنرث

 ( 16)«.العروضية للقصيدة، ولكنه مع ذكل حيتل وظيفة شعرية داخل البنية  اللكية

ىل شعر البيايت جند قصيدتني متثالن جيدا هذا النوع وهام قصيدة )املعبودة( من  (17)وابلنظر اإ

من ديوان حيمل امس هذه القصيدة نصوص رشقية ( 18)ديوان كتاب البحر، والثانية )نصوص رشقية(

آخ  م. 1999ر ديوان للبيايت أأصدر س نة وهو أ

والشعر احلر  مقطعا يزاوج فهيا الشاعر بني النرث 15فالقصيدة الأوىل)املعبودة( تتكون من 

 (19)والشعر العمودي، حيث يس هتلها بقوهل:

 انتظرتك عرشين عاما يف املنفى دون جدوى 

 حىت وجدتك يف الوطن

 أأيهتا املعبودة، أأيهتا امحلامة املقدسة 

 أأنت منفاي ووطين 

  وقصيديت املنتظرة

نالحظ أأن القصيدة تبدأأ بيشء معقول، أأي أأن الشاعر أأدخل شيئا من الواقع احملسوس، 

ث عن هذه الوترية من حفالشاعر مولع ابحلب، واحلمل، والولدة اجلديدة املنتظرة، مث يس متر هذا الب

املقطع العارش اذلي يكرس فيه الشاعر هذه  الشعر واحلمل، بني النرث والشعر احلر عىل حبر الرجز حىت

ىل  ىل القصيدة العمودية متخذا من البحر الطويل مالذا هل وابلتايل تنتقل القصيدة اإ الوترية ويتحول اإ

 (20)شلك جديد: 

 عشقتك يف املنفى وأأنت صبية 

 واكن هواان يف اجلواحن يكرب 

 فلام التقينا بعد نأأي وغربة 

ىل أأرض الطفوةل نبح  ر رجعنا اإ
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 كأان ودلان من جديد بكوكب 

  هو الوطن املولود أأو هو أأبعد

مفرغة من التصور اذلهين والأفاكر العقائدية والتحولت » واملالحظ أأن هذه الأبيات 

، مث يواصل الشاعر مقاطعه اليت ينوع فهيا (21)«الرسيعة اليت تنصهر يف القصيدة بنار الشعر والشعور

ىل أأن  تنهتيي القصيدة هناية سعيدة:بني النرث والشعر احلر )حبر   (22)املتدارك( اإ

ىل الوطن   لقد عدت اإ

 ليك أأحبك 

» أأما القصيدة الثانية)نصوص رشقية( فهيي قصيدة طويةل جدا، تتكون من مخسني مقطعا، 

ويعد فهيا التداخل بني العمودي واحلر والنرثي نوعا من تعدد الكتابة الشعرية واملتشلك بتداخل 

، وتعترب هذه القصيدة أأيضا نصوصا ل قصيدة واحدة، فقد اس هتلها (23)«الشعر والنرثالأجناس، بني 

 (24)الشاعر ابملقطع الأول: 

 الْيْوَم: 

 َحًوَمْت َحْوَل َرأيْس 

َماْت  حبح من اللَكِ  ُسح

 لكيّن طردهتا 

 َوَجلْستح ابنِْتَظاِرْك 

ر طريقة الكتابة ويتحول حيث يكرس الشاع 29ويتواىل النرث الرسدي الواحض، حىت املقطع 

يقاع املتدارك:  ىل  الشعر احلر عرب اإ  (25)اإ

 أأحببتك يف دلهيي 

آة   قبّلتك يف املرأ

 أأحببت نساء الهند. 

 فدفء القبةل 

 أأرسى يب 
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 صار حريقا 

 يف لك بيوت احللوات 

 صارت دلهيي بس تاان 

  نتبادل فيه القبالت

آخر القصيدة:مث يواصل الشاعر مقاطعة النرثية ويعانق بيهنا وبني   (26) الشلك العمودي خاصة يف أ

            48  

ين بعد عائشة   قالت أأانهيد اإ

 حبيبة كل، قالت يل أأانهيد 

            49  

 اكن حيب فرسه حد اجلنون

 واكن خياف علهيا من الرحي واملطر والربق 

 لأهنا تثري فيه ذكرايت السالةل 

 الوثنية املقدسة 

 لأجدادها املغول 

 ذات يوم 

 ضبط راعيا ميارس اجلنس معها 

 فقتهل، وقتلها، وقتل نفسه

            50  

 حتصن احلب يف شعري وغالبين

 وعد كذوب وخانتين املواعـيد 

 حتطمت يف حبار احلب أأرشعيت

 وأأطفأأت برصي تكل املواجـيد. 
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يقاعي ذي اجلدة  كام رأأينا فالشاعر يزاوج بني النرث والشعر العمودي، فقد انتقل من الإطار الإ

آخر حيث خيتفي فيه الوزن الشعري  ىل نظام أ املوس يقية والانضباط والانتظام يف قوافيه وتفعيالته اإ

آ  ىل الانتظام يف الوزن والقافية يف أ خر مقطع يف وراء النرث الرسدي الواحض، مث يرجع مرة أأخرى اإ

 القصيدة. 

ىل جانب كرس هيلك  ن البيايت قد اس تطاع التجديد يف قصائده، فاإ وهكذا ميكن القول اإ

آخر هو  ىل شلك أ ىل الشلك احلر ذي الشطر الواحد، انتقل كذكل اإ القصيدة العمودية والانتقال اإ

رث قد يبلغ فيه الفنان أأن الن»  قصيدة النرث أأو كام يسمى ابلشعر املنثور، اذلي ميثل دليال واحضا عىل

عالن عن ولدة جديدة للبحث عن  التأأثري الشعري أأو معقية الشعر... كام أأن قصيدة النرث العربية اإ

   (27)«.مقومات فنية لشعر حديث داخل النرث بعد المترد عىل قيود العروض

فقط  وهبذا اس تطاع البيايت أأن جيدد، لأن احلداثة عنده ليست ثورة عىل الأوزان والقوايف

منا احلداثة ثورة يف التعبري.  واإ
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 الهوامش والإحالت:
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 .255ص
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