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حية فتتا ا

العريب  لليوم  السابعة  الّدورة  مبناسبة  املميّز الصادر  هذا الكتاب  أفتتح  وأنا  يُسعدين 

خليفة،  آل  محمد  بن  مي  الشيخة  معايل  إىل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  أتقّدم  أن  للشعر، 

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، عىل دعمها املتواصل ألنشطة املنظّمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم، وإىل اللّجنة الوطنية البحرينية للرتبية والثقافة والعلوم عىل هذه الرشاكة 

التعاون  هذا  استدامة  عىل  دليل  إالّ  اإلصدار  هذا  وما  املنظّمة،  مع  واملثمرة  املتواصلة 

ثقافة وعلوم  العمل املشرتكة من  ونجاعته والحرص عىل تجّدده وشموليته لكل مجاالت 

وتربية وغريها.

الّشكر أيضا إىل كل الباحثني والكتّاب األفاضل املشاركني يف هذا العمل العلمي بدراسات 

وورقات قيّمة، تكرميًا للّشاعر املحتفى به يف هذه املناسبة الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة، 

بعدما ساروا بنا بعيًدا ُصحبة شاعر البحرين الكبري وتوقفنا معهم عند أهّم محطّات حياته 

ومسريته وإسهاماته، ومكانته يف الحركة الّشعرية يف موطنه، ومتتّعنا مبا جادت به قريحته 

والتّعليق  بالتحليل  وعمق  جديّة  بكّل  البحوث  تناولتها  شعرية  إبداعات  من  املوهوبة 

والتفسري والتأويل ومتابعٍة ألهّم املعاين والّدالالت والّصور الّشعرية والتمثيالت التي تتخلّل 

قصائده وبُنيت عليها أشعاره.

وإذ نلنا يف هذه الّدورة من اليوم العريب للّشعر رَشَف االحتفاء بشاعرنا الفّذ واطلعنا 

تأثريه يف  لها، ورصدنا مواطن  أغراض قصائده وخصائص صياغته  عىل مآثره وتعرفنا عىل 

املشهد الّشعري الخليجي خاصة والعريب عموما، فإن هذه املناسبة ستظّل محطّة بارزة يف 

أنشطة املنظّمة وبرامجها وستبقى إطاًرا أمثاًل للوصوِل إىل كباِر الّشعراء واملثقفني والفنانني 

للجمهور  وتقدميهم  وإنتاجاتهم،  وبأعاملهم  بهم  والتّعريف  العربية  البلدان  يف  واملبدعني 

العريب من مختلف املستويات واألوساط، وربط الّصلة مع بيتهم الثقايف؛ املنظّمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم، خدمًة للثقافة عاّمة وللّشعر العريب عىل وجه الخصوص.     
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فشكًرا جزيال لكل من ساهم يف إنجاح هذه املناسبة منذ االحتفاء بشاعرنا الكبري عيىس 

بن راشد آل خليفة وإىل حّد صدور هذه الباقة من الّدراسات حول سريته ومسريته وأعاملِه 

لوال حرفيّة  األنيقة  الطبعة  يصدَر يف هذه  أن  له  كان  ما  الذي  املُصّنف  وأشعارِه يف هذا 

ُمؤلفيه وجدية وكفاءة ُمراجعيه ومدقّقيه وُمصّمميه وتعاون كّل األطراف املشاركة فيه...

وإىل الدورة القادمة من اليوم العريب للشعر بإذن اللّه.

واللّه ويل التوفيـق... 

اأ. د. حمم�د ولد اأعَمر  

املدير العام  

املنظم�ة العربي�ة للرتبية والثقافة والعلوم  
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ال�شـيخ عي�شى بن را�شـد اآل خليفة
)2020 - 1938( 

عيىس بن راشد بن عبد اللّه بن عيىس بن عيل آل خليفة، شاعر ورائد يف كتابة األغنية 

الثقايف  الحراك  التي مألت  البحرينية وقامة كبرية مبكانتها االجتامعية والثقافية والشعبية 

والريايض وطنيّا وعربيّا وقاّريا ودوليا. ولد عيىس بن راشد يف غرّة يناير 1938 مبدينة املحرّق، 

مملكة البحرين ودرس مبدرسة الهداية الخليفية باملحرّق، ثم املدرسة الثانوية باملنامة، ثم 

التحق بكلية الحقوق، جامعة عني شمس بجمهورية مرص العربية وتخرج منها، تخصص 

قانون، سنة 1963.

عمل الشيخ عيىس بن راشد قاضياً يف محاكم البحرين )1963-1968(، كام شغل مناصب 

قيادية عديدة منها منصب مستشار قانوين بالحرس الوطني 1968، فنائب للقائد العام بقّوة 

دفاع البحرين، ثم وكيالً لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ومنها وكيل وزارة اإلعالم )1976-

1988( ورئيس للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1987، ورئيس املؤسسة العامة 

للشباب والرياضة بدرجة وزير، 1988. كام تقلّد شاعرنا مناصب رياضية استحق مبوجبها 

لقب هرم الرياضة البحرينية؛ منها رئيس نادي البحرين الريايض باملحرّق ثم رئيساً فخرياً 

األوملبية  للجنة  رئيساً  كان  كام   ،)1988-1973( القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  ورئيس  له، 

البحرينية )2020-1979(.

األعىل  املجلس  رئيس  نائب  منصب  راشد  بن  عيىس  تقلّد  و2020   1999 سنتي  بني 

االتحاد  رئيس  ونائب  الرياضية،  لأللعاب  العريب  االتحاد  رئيس  ونائب  والرياضة،  للشباب 

العريب لكرة القدم ورئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد العريب لأللعاب الرياضية، ورئيس اللجنة 

العريب  االتحاد  يف  التسويقي  اإلعالن  لجنة  ورئيس  القدم،  لكرة  العريب  باالتحاد  اإلعالمية 

باللجنة  الدولية  التحكيم  لجنة  وعضو  الدولية،  العالقات  لجنة  وعضو  الرياضية،  لأللعاب 

األوملبية الدولية، ونائب رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي التحاد غرب آسيا.
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ويعّد الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة، وهو عضو مؤّسس لجمعية الشعر الشعبي، 

رائدا يف كتابة القصيدة الشعبية التي كانت رافداً لنجاح األغنية البحرينية، زيادة عىل ما له 

من مساهامت أدبية وشعرية وثقافية غزيرة، وقد أقيمت له الكثري من األمسيات الشعرية، 

كام قّدم العديد من املحارضات الرّتاثيّة داخل دولة البحرين وخارجها.

أحرز الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة عىل مجموعة من األوسمة والجوائز التّقديريّة 

الدرجة  البحرين من  الدرجة األوىل، ووسام  الشيخ عيىس بن سلامن من  عىل غرار وسام 

األوىل، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفيض من اللجنة األوملبية الدولية، 

ووسام التميز األوملبي الذهبي.

سنة  يف  أغنيايت"،  و"من   2006 سنة  يف  العرص"،  "يّف  شعريان:  ديوانان  شاعرنا  أصدر 

و"يا  جديد"  "صباح  منها  نذكر  والتّلفزيونيّة  اإلذاعية  األعامل  عديد  له  كانت  كام   2008

أخي املسلم"، و"أجمل الذكريات"، و"عندما يأيت املساء"، و"فنون من البحرين"باإلضافة إىل 

السهرة الخليجية املشرتكة غريها.

تويف الشيخ عيىس بن راشد يف 12 مارس 2020 وقد خلّف ولدان؛ هام الشيخ عبد اللّه 

بن عيىس آل خليفة والشيخ سلامن بن عيىس آل خليفة.
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موقع ال�شـيخ عي�شـى بن را�شـد اآل خليفة 
يف احلركة ال�شـعرية مبملكـة البحرين

د. فواز الشروقيد. فواز الشروقي

امللخــــ�ص 
يهدف هذا البحث إىل معرفة موقع الشاعر الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة يف الحركة 

الشعرية مبملكة البحرين، من خالل االطالع عىل بداياته األدبية خالل فرتة الستينات من 

القرن املنرصم، التي شهدت يف الوقت ذاته انطالق حركة الحداثة الشعرية يف البحرين عىل 

يد عيل عبد الله خليفة وقاسم حداد وعلوي الهاشمي.

وتتبّع الباحث أكرث املوضوعات بروزاً يف شعر الشيخ عيىس بن راشد وطريقة تناوله 

لها، باملقارنة مع طريقة تناولها لدى "الشعراء الرومانسيني" مثل إبراهيم العريض وغازي 

القصيبي وعبد الرحمن رفيع والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وشعراء الحداثة )أعضاء 

أرسة األدباء والكتّاب(، يف محاولة وصول إىل نقاط االلتقاء واالختالف لديهم ملعرفة موقع 

الشيخ عيىس بينهم.

راشد  بن  عيىس  الشيخ  قبول  دون  حالت  التي  األسباب  معرفة  إىل  الباحث  وسعى 

بااللتحاق بالحركة األدبية الجديدة يف البحرين، التي أصبحت كياناً ثقافياً هاّماً تحت اسم 

تأسيسها،  بدايات  يف  إليها  لالنضامم  رسمية  دعوة  منها  تلّقى  إذ  والكتّاب"،  األدباء  "أرسة 

كتابة  انرصافه عن  إىل  أّدت  التي  العوامل  القصرية، ومعرفة  للقصة  وكاتباً  باعتباره شاعراً 

الشعر العريب الفصيح، وتوقّفه عن كتابة القصة القصرية، واالتجاه إىل كتابة الشعر الغنايئ 

باللهجة العامية منذ ستينات القرن املنرصم، إىل أن أصبح من أهم شعراء األغنية يف البحرين 

والخليج العريب. 
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كام سعى الباحث إىل معرفة موقف الشيخ عيىس بن راشد من قضايا أدبية هاّمة أثريت 

يف النصف الثاين من القرن املنرصم يف البحرين، ومنها قضية االلتزام يف األدب والتحّرر من 

أوزان الشعر العريب وقصيدة النرث والغموض يف قصائد الحداثيني، إضافة إىل تسليط الضوء 

العاّمي، وانرصاف  عىل االنقسام الكبري يف رؤى أعضاء أرسة األدباء والكتاب بشأن الشعر 

بعضهم إىل كتابة الشعر الغنايئ باللهجة العامية كام كان يكتبه الشيخ عيىس.

الشيخ عيىس بن راشد مل يرتبّع عىل عرش  أّن  نتائج أهّمها  الباحث إىل عّدة  وتوّصل 

تاريخها. فهو  مّر  البحرين عىل  أنجبته  أهّم شاعر غنايئ  البحرين، ولكّنه أصبح  الشعر يف 

الشاعر الذي أعاد الثقة إىل املفردة البحرينية الشعبية املستقاة من حديث الناس البسطاء، 

يشتاق  وحينام  يحّب  حينام  البسيط  البحريني  العاشق  مشاعر  عن  للتعبري  شعره  وكرّس 

شهرة  بها  وحّقق  لسان،  كّل  عىل  الغنائية  أشعاره  فجرت  يتذكّر،  وحينام  يعتب  وحينام 

منقطعة النظري يف البحرين ودول الخليج العريب.

املقـــال
الزرقاء  الالفتة  آل خليفة.  الله  عبد  بن  راشد  بن  الشيخ عيىس  بيتي عىل شارع  يقع 

املنطقة  يف  الواقع  الشارع  وهو  زيادة.  أو  نقصان  دون  كامالً هكذا  االسم  عليها  مكتوب 

الصدف  من  تكون  وقد  بحراً.  بالبعيدة  ليست  لفرتة  كانت  التي  قاليل1،  بقرية  الجديدة 

الذي  البحر  يف  الشيخ عيىس بن راشد واقعاً  اسم  الذي يحمل  الشارع  أن يكون  الجميلة 

أحبّه الشيخ وتعلّق به وكّون الكثري من صوره الشعرية ومعجمه اللغوي وموسيقى كلامته.

حينام كُلّفت بإعداد بحث عن شعر الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة، غمريت السعادة 

بقدر ما غمرتني الحرية. فهذا الشاعر الذي أحفظ كلامته عن ظهر قلب ال ميلك سوى ديواين 

العام 2008م،  الصادر يف  أغنيايت"  العام 2006م، و"من  الصادر يف  العرص"  "يّف  شعر، هام 

والديوانان مل يصدرا إال بعد إلحاح من مقّربيه ومحبّيه، ومل ينزل عند طلبهم إال بعد أن 

نبّهوه إىل أّن كثرياً من جمهوره يرّددون كلامته بصورة خاطئة، ولتجّنب الخطأ يف كلامته، 

رجوه أن يسمح لهم بطباعة كلامته، وهذا ما كان، وإن كان متأّخرا2ً.

إحدى قرى جزيرة املحرّق بالبحرين.  1
عيىس بن راشد آل خليفة، فـّي العرص، دار الوطن للطباعة والنرش والتوزيع، الدوحة، 2006، ص 5.  2
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وحينام رجعت إىل هذين الديوانني اللذين حصلت عليهام بصعوبة بالغة، عن طريق 

أنني  البحرين، وجدت  توافرهام يف مكتبات  استعارتهام من صديقني، وذلك بسبب عدم 

أحفظ كثرياً مام يقع بني دفّتي الديوانني، ألّن الكلامت التي يضّمها الديوانان كلها كلامت 

أغانيه التي تغّنى بها كبار املغنني يف البحرين، وخصوصاً الفنانني أحمد الجمريي وإبراهيم 

متخصصاً،  أكادميياً  الله، فقلت لنفيس: "كيف يل أن أكتب بحثاً  حبيب ومحمد عيل عبد 

والرباءة".  والعفوية  البساطة  بهذه  لكلامت  باملصطلحات،  مرتعة  صارمة  نقدية  مبنهجية 

شعرت أيّن لو فعلت ذلك فقد أشّوه هذه الكلامت، وسأخرج عن النهج الذي اختطّه الشيخ 

عيىس يف كتابته الشعرية والغنائية. وتخيلته، وهو يف قربه، يضحك مام سأكتبه، ويتربّأ منه، 

بل وسيتنّدر به، وهو الذي كان حارض النكتة حتى يف نقده وتعبريه عام ال يعجبه يف األعامل 

األدبية والنقدية.

كلامت  يكتب  راشد  بن  عيىس  الشيخ  كان  مثلام  سجيّتي،  أكتب عىل  أن  قّررت  لذا، 

األغاين عىل سجيته، فتلمس شغاف القلب. ووضعت لنفيس عهداً أن يكون ما أكتبه بحّق 

يجّسد ما عمل عليه الشيخ عيىس بن راشد، وما خطّه لنفسه يف الحركة الشعرية بالبحرين، 

حتى لو ابتعد قليالً أو كثرياً عن معايري البحوث األدبية املعتمدة يف كليات اللغة العربية.

سيعمل هذا البحث عىل اإلجابة عن سؤال واحد فقط ال غري، وهو: ما موقع الشيخ 

عيىس بن راشد آل خليفة يف الحركة الشعرية مبملكة البحرين؟ وهو سؤال يحمل يف طياته 

الكثري من التساؤالت املتفّرعة عنه، وأبرزها هو: ملاذا نحتفي به هو بالذات يف مناسبة كبرية 

مثل مناسبة يوم الشعر العاملي؟ خصوصاً أّن البحرين زاخرة بالشعراء الكبار الذين كتبوا يف 

شتى أنواع الشعر العريب، سواء الشعر التقليدي أو شعر التفعيلة أو قصيدة النرث. ولذلك 

يبدو االحتفاء، وسط كّل هؤالء الشعراء، بشاعر يكتب القصيدة الغنائية مثاراً للتساؤل.

من يظّن أّن االحتفاء بالشيخ عيىس بن راشد مبالغ فيه، قد يعتقد بأّن موقعه يف الحركة 

الشعرية البحرينية قد ناله بسبب شخصيته املتفرّدة يف البساطة وخّفة الدم، وهذا ما دفع 

الكثري من القنوات التلفزيونية والصحف ومواقع التواصل االجتامعي إىل التسابق للحصول 

الظفر بذكرى من ذكرياته عن دورات كأس  أو  أو مقابلة حرصية معه  عىل ترصيح منه 



12

الخليج، ليك يضمنوا نسبة مشاهدة عالية وتفاعالً منقطع النظري. وهذا ما مّهد الطريق ليك 

تالقي كلامت أغانيه كّل هذا االهتامم واالحتفاء والشهرة.

الشهرة،  الشيخ عيىس بن راشد قد نال هذه  أّن  لو  الرأي ذا وجاهة  وقد يكون هذا 

السبعينات  فرتة  خالل  اإلعالم،  وسائل  عليها  تتسابق  ومحبوبة  لطيفة  إعالمية  كشخصية 

ينال شهرته كشخصية  أن  الصيت قبل  نال شهرته كشاعر غنايئ ذائع  والثامنينات، ولكّنه 

رياضية متلك رصيداً هائالً من الذكريات واملواقف والقصص عن دورات كأس الخليج.

الشيخ  وملوقع  البحرينية،  الشعرية  للحركة  املتتبعني  بال  يشغل  قد  الذي  والتساؤل 

عيىس بن راشد بها هو عن السبب الذي دفعه إىل االتجاه إىل الشعر الغنايئ والتخصص 

به، بل واالكتفاء به، وتكريس نفسه له، وهو الذي كتب يف بداية كتاباته الشعرية قصيدة 

باللغة العربية الفصحى، ونرشها، وفاز بها يف مسابقة محلّية هاّمة. ويف الوقت ذاته قّدم 

الزمن،  أنّه كاتب قصة قصرية، واستمّر يف نرش هذه القصص لفرتة من  نفسه للقراء عىل 

قبل أن يرتك ذلك كلّه وينرصف كلّياً لكتابة كلامت األغنية باللهجة العامية ملا يقارب نصف 

القرن، دون أن يعود إىل كتابة الشعر العريب الفصيح، أو القصة القصرية.

الكربى يف حياة  بتتبع املحطات  البحث  الغاية، سأقوم خالل هذا  وللوصول إىل هذه 

الشيخ عيىس بن راشد التي أثّرت يف تكوينه الشعري، والتي جعلته يأخذ خيار االتجاه إىل 

البحرينية،  الشعرية  الحركة  إليه يف  الذي وصل  املوقع  إىل  العامي، وصوالً  الغنايئ  الشعر 

واألسباب التي أّدت إىل انرصافه عن التيارات الشعرية السائدة يف البحرين والدول العربية 

آنذاك، واكتفائه بالكتابة العامية البسيطة السهلة التي أصبحت عالمة من عالمات الشعر 

يف البحرين والخليج العريب، ويف تاريخ األغنية البحرينية والخليجية.

الفصحى طبيعياً  العربية  باللغة  القصائد  كتابة  راشد  بن  الشيخ عيىس  بدء  كان  لقد 

الشيخ محمد بن  ومنتظراً من شاب نشأ يف عائلة تضّم شعراء كباراً. فعّمه هو  ومنطقياً 

عبد الله بن عيىس رئيس النادي األديب، وهو أّول ناٍد أديب يف البحرين، تّم إنشاؤه يف العام 

1920م3، وكان يضّم كوكبة من أملع الشعراء واألدباء يف تلك الفرتة. وعّم أبيه هو الشيخ 

صقر املعاودة، البحرين وتكريم أمري الشعراء أحمد شوقي، البحرين، 2017، ص 19.  3
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محمد بن عيىس آل خليفة، وهو من أكرب الشعراء يف تلك الحقبة، وقد قال عنه األديب 

يتّسم شعره برونق يكاد أن يكون دليالً عليه،  "إنّه شاعر فحل.  الطايئ:  الله  العامين عبد 

وينطبع بجزالة تثب يف القصيدة بسالسة عذبة صافية"4. ويبدو أّن الشيخ عيىس بن راشد 

قد تأثّر به كثرياً، خصوصاً بأشعاره الغزلية الرقيقة املحكمة الصياغة، وبكتابته عىل البحور 

القصرية واملجزوءة، ويتّضح ذلك بجالء من خالل مقالة كتبها يف مجلة "هنا البحرين" يف 

ذكرى وفاته األوىل، تحمل الكثري من األمل والفقد. يقول فيها: "...فإن كتب الرحيل عىل كّل 

الناس، فقد كتب الخلود لبعض الناس. ال يرحلون وال يغيبون". كام استشهد فيها بعدد من 

أبياته يرى أنها "ستبقى يف القلب تداعب أوتار القلوب برقة وحنان". ومنها:

اأمـا والليـايل الع�ـر وال�شـفع والوتِر

وعهـد جـرى بني احلديقـة والنهِر

ملـا خطر ال�شـلوان يومـًا بخاطري

وال حـدت عـن حبي لهـا اأبد الدهِر

ولكـّن تّيار الـدالل اأغاظها

فقالـت تقا�شـى �شـنة الهجـر بالهجِر

ر�شـا غـادة الوادي وحـق يل الر�شا

الأين قـد اأر�شيـت يف ال�ـّر واجلهر5.

كام نرش مقالة أخرى يف الذكرى الثالثة لوفاته يقول فيها: "من عمر الزمان، مير عام 

ثالث، من يوم الرحيل وأوان الفرقة، ولكن كّل يشء يف مكانه، مل يتغرّي ومل يتبّدل وكأّن العامل 

مل ميّر، وكأّن الزمن توقّف يف دورانه". وأفاض كذلك يف االستشهاد بأبياته وقال عنها "أي 

وصف أروع من هذا الوصف، وأي تصوير أعمق من هذا التصوير"6.

عبد اللّه الطايئ، "اليقظة األدبية يف البحرين"، مجلة البعثة، العدد: 4، 1 أبريل 1953.  4
عبد الحميد املحادين، "الحركة األدبية يف البحرين: سنوات املهاد األول"، مجلة هنا البحرين، البحرين، 2014، ص 65.  5

مبارك العامري، مشوار العمر: عيىس بن راشد آل خليفة، وزارة اإلعالم، البحرين، ط: 2، 2008، ص 176.  6



14

وبعد 12 سنة عىل وفاة الشيخ محمد بن عيىس، أرشف الشيخ عيىس بن راشد عىل 

طباعة ديوان ضخم ضّم معظم ما كتبه الراحل من شعر فصيح، يتصّدره تقديم مسهب 

ضاٍف عن حياة الشاعر غري مذيّل باسم صاحبه، ويعتقد الدكتور علوي الهاشمي أن كاتبه 

هو الشيخ عيىس بن راشد، علامً بأّن الشيخ محمد بن عيىس مل يسَع خالل حياته إىل طباعة 

ديوان له7.

كبرية من  أخرى مبساعدة  مرّة  بن عيىس  الشيخ محمد  ديوان  العام 1980 طُبع  ويف 

الشيخ عيىس بن راشد الذي كان وكيل وزارة اإلعالم حينذاك، وكتب يف صدر الديوان كلمة، 

يتّضح فيها درجة قربه منه وتعلّقه به، حيث أشار إىل أّن "ثروة كبرية من العلم والثقافة 

واالنطباعات الكثرية لسفراته املتعددة رحلت مع رحيله، وقد ال يدرك قيمتها إال من جلس 

معه واستمع إليه"8.

ولن ننىس، ونحن نستعرض الشعراء الذين كان الشيخ عيىس بن راشد يعيش يف كنفهم، 

شيخ األدباء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة9، وهو الشاعر الذي كانت له ريادة الشعر 

يف تاريخ البحرين الحديث، وهو يف البحرين يف مرتبة محمود سامي البارودي يف مرص، فإليه 

يسند الفضل يف إحياء الشعر وتأسيس حركة ثقافية وأدبية نشطة. وهو وإن تويّف قبل أن 

يولد الشيخ عيىس بن راشد بسنوات قليلة، ولكنه بال شّك من الشخصيات التي ساهمت يف 

تعلّق الشيخ عيىس بن راشد بالشعر، إذ كانت أشعاره متداولة يف تلك الفرتة وقد تناقلتها 

األلسن يف بيته، لكون الشيخ إبراهيم خال جّده، ولكون بيوتهم قريبة من بعضها البعض يف 

موقع واحد مبدينة املحرق.

وأمام هذا كلّه، كان من الطبيعي أن يرتبط الشيخ عيىس بن راشد بالشعر، ويرشع يف 

كتابته، وهذا ما كان حينام بدأ النرش يف صحيفة )األضواء(، وشارك يف املسابقة األدبية ملجلة 

)هنا البحرين(، وفاز باملركز الثاين يف مجال الشعر العريب الفصيح، بقصيدة له بعنوان "رحيل 

وعودة"، وهي قصيدة طويلة، يقول يف أحد مقاطعها:

علوي الهاشمي، شعراء البحرين املعارصون، املطبعة الرشقية، البحرين، 1988، ص 34.  7
ديوان الشيخ محمد بن عيىس بن عيل آل خليفة، املطبعة الحكومية، البحرين، 1987، ص 7.  8

انظر، مي الخليفة، مع شيخ األدباء يف البحرين: إبراهيم بن محمد آل خليفة، رياض الريس للكتب والنرش، بريطانيا، 1993.  9
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اأنِت يـا بحرين

يـا اأحلى نداٍء

حياتي يف 

يـا ترانيمـي التي

ال تنتهـي يف �شلواتـي

فيـك عمري قـد تق�ّشى

فيـك اأحلى 

ذكرياتي

كيـف اأم�شي

لـو تراءت يل على

لبعِد ا

ليـايل قمرية

ولقانـا عند �شـطاآنك 

بعد من 

الع�شـية

العود ورنني 

ي�شـجينا

باأحلان �شـجية

وغنـاء عـن �شبا جند

العامرية وليلـى 

ورفاقي 
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ورمـال ال�شـاطئ الف�شي

واملوجات

�شـاعرية دنيا 

ايه يـا بحرين

يـا عمري واأحالمي

لهنية ا

�شـاأم�شي هل 

اأحالمي دون 

واآمـايل ال�شبية10.

ويظهر من القصيدة أّن الشيخ عيىس بن راشد مل يرس عىل النهج التقليدي يف كتابة 

عم  أو  خليفة،  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  جّده  خال  لدى  الحال  كان  مثلام  الشعر، 

أبيه الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة، بل اختار أن يكتب عىل طريقة قصيدة التفعيلة، 

ومبعجم أقرب إىل معجم شعراء الرومانسية.

وهذه القصيدة هي الوحيدة الفصيحة التي وقعت بني يدينا من شعر الشيخ عيىس بن 

راشد، ويبدو أنّه مل ينرش غريها. إذ قام بنرشها بعد عودته من الدراسة يف مرص، ومع عودة 

الصحف البحرينية إىل الصدور بعد فرتة توقّف بسبب أحداث الخمسينات11. ويبدو أنّه 

من خالل نرشه لهذه القصيدة الفصيحة الوحيدة، ونرشه ألكرث من قصة قصرية، كان يتلمس 

بالفصحى  اختار نرش قصيدة  األدبية. ورمّبا  يناسب ميوله وقدراته  الطريق الختيار مسار 

رفيع  الرحمن  عبد  الشاعرين  وباألخص  الفرتة،  تلك  يف  الشباب  البحرين  لشعراء  مسايرة 

اللذين كانا يدرسان يف مرص يف فرتة قريبة من فرتة دراسته، وعادا من  وغازي القصيبي، 

الدراسة ونرشا يف الفرتة نفسها قصائدهام. 

عيىس بن راشد آل خليفة، "رحيل وعودة"، األضــواء، العدد 92، الخميس 8 يونيو 1967.  10
جرت أحداث يف البحرين خالل فرتة الخمسينات أّدت إىل توقّف الصحف عن الصدور.  11
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وأغلب الظّن أّن الشيخ عيىس بن راشد كتب قصائد فصيحة أكرث من هذه القصيدة، 

ولكنه مل ينرش سواها. فهو يقول أنه بدأ كتابة الشعر يف الستينات، وكانت البداية صغرية، 

وكان يكتب وميزق ما يكتب، ويف أحيان يبعد ما يكتبه فرتة من الزمن ثّم يعود له ليقيّمه، 

حتى استقّر عىل كتابة الشعر، وخصوصاً الشعر الغنايئ بعد ذلك12.

ولكن هذه القصيدة اليتيمة تقّربنا خطوة من الوصول إىل هدفنا من هذه الدراسة، 

وهو موقع الشيخ عيىس بن راشد يف الحركة الشعرية بالبحرين، فهي تحمل مالمح الخّط 

وبالبحر  للاميض،  بالحنني  وثيق  بشكل  املرتبط  التالية،  املرحلة  يف  لشعره  سريسمه  الذي 

وفنونه. وهو ما سنلقاه بشكل أوضح يف أشعاره الغنائية املكتوبة باللهجة العامية. فاملتأّمل 

يف القصيدة ميكنه أن يستشّف ما ييل.

أوالً: الحضور الطاغي للبحر يف قصائده

البحر وما يرتبط به كثرياً، مثل )راحالً عرب بحار(  القصيدة تكّررت مفردة  ففي هذه 

الغزير(  البحر  البحار( و)يف  يا أسطورة  الشاطئ( و)أنت  و)ولقانا عند شطآنك( و)ورمال 

و)صدى النهام يف أذين يرّن( و)نداء املوج يف األسياف(. وهو ارتباط تحّدث عنه الشيخ عيىس 

بن راشد كثرياً يف مقابالته الصحفية. فيقول يف إحداها: "كنا يف مدرسة الهداية، وكانت قريبة 

من البحر. وكان البحر بالنسبة إلينا شيئاً مهامً، ألننا نسمع أصوات الغواصني وهم ينزلون 

مراكبهم ويدفعونها إىل البحر، أو يجّرونها من البحر إىل الشاطئ، فارتبطنا بهذه املناظر التي 

كنا نراها ونتفرج عليها، وارتبطت بالغواصني وبطريقة غنائهم، وأعجبت بها يف تلك الفرتة. 

وظل اهتاممي بأغاين البحر والرتاث البحري كبرياً"13.

ونجد أّن هذا االرتباط سيستمّر يف شعره الغنايئ بعد ذلك. فبالعودة إىل أشهر أشعاره 

الغنائية نجد البحر حارضاً بقوة. ومثال ذلك قصيدة )أطري عليكم( التي يقول فيها:

ـيف واأطالـع بيتكم مّدة الأوقـف علـى ال�شِّ

واأقـول ذاك الوطر ا�شـلون برنّده14.

مشوار العمر، ص 30.  12

مشوار العمر، ص 31.  13
عيىس بن راشد آل خليفة، من أغنيايت، مؤسسة األيام للطباعة والنرش، البحرين، 2008، ص 40.  14
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ويف قصيـدة أخرى يقول:

ويل جـا القيـظ ولو مرة

منـر عالبحـر واالأ�شحاب

ونتالقـى مع الذكرى

ولـو حتـى لقا اأغراب15.

ويقول يف أخرى:

وبـدر الليل نادى النا�ـس

عند الـيسف للقعدات

عقـب ما ثلجـت لعيون

ونـادى البحـر كل حّداق16.

العامية  باللهجة  الغنائية  اليتيمة وقصائده  الفصيحة  البحر يف قصيدته  ويبدو حضور 

بعد ذلك طاغياً، ولكنه حضور مرتبط بالحنني والتذكر وببناء املشاهد التصويرية املبعرثة، 

مثلام هو الحال لدى غازي القصيبي الذي كتب يف الفرتة ذاتها قصيدتني عن البحر والغوص، 

األوىل عنوانها )أوال( والثانية عنوانها )أغنية للخليج(، وجميع ما تحوي القصيدتان مشاهد 

النزعة  الهاشمي – وال تدور إال يف إطار نفيس محدود يجسد  مبعرثة – كام يراها علوي 

الرومانسية الربجوازية عند الشاعر. وحتى عندما يعرج القصيبي عىل معاناة الغواص يف تلك 

الفرتة، فهو تعريج شكيل عابر، ويندرج ضمن رؤيته الرومانسية الحاملة.

ويرجع الهاشمي السبب يف ذلك إىل الطبقة االجتامعية التي ينتمي إليها غازي القصيبي، 

والتي تجعله ال يتعدى حدود التسجيل الخارجي والتعبري الوجداين املتخيل يف قصائد البحر 

بلمس  له  يسمح  ال  موقع طبقي  من  الغوص  تجربة  إىل  نظرته  ينطلق يف  إذ هو  والغوص، 

فـيِّ العرص، ص 44.  15

فـيِّ العرص، ص 56.  16
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الله خليفة  الشاعر عيل عبد  الواقعية. بعكس  وانعكاساتها  جوهرها والكشف عن حقائقها 

املنتمي – حسب الهاشمي – إىل طبقة اجتامعية شعبية، إذ متثل تجربته الوجه املقابل لتجربة 

الشعراء البحرينيني الرومانسيني، بواقعيتها وانتامئها الطبقي وما تنطوي عليه من موقف ثوري 

ورؤية جديدة، مّكنها من كشف حقيقة تجربة الغوص املتمثلة يف الوجه اآلخر الذي مل متط 

اللثام عنه قصائد الرومانسيني قبله، إن مل نقل أنها تسرتت عليه أو مل تستطع اإلحساس به.

ويرى علوي الهاشمي أّن هذه املفارقة ال يكشفها إال الحّس الواقعي واالنتامء الطبقي 

إىل معاناة الغواص، أي إىل الطرف املستَغّل ال الطرف املستِغّل يف تجربة الغوص، يف إشارة 

منه إىل أّن الشعراء البحرينيني الرومانسيني مثل غازي القصيبي وأحمد محمد آل خليفة 

كشف  ميكنهم  ال  راشد،  بن  عيىس  الشيخ  ذلك  من  نستثني  وال  نهجهام،  عىل  سار  ومن 

حقيقة معاناة الغواص ألنّهم ينتمون إىل طبقة رفيعة ال ينتمي إليها الغواصون املعدمون، 

وهذه الطبقة تتعامل مع قصة الغواص وكأنه شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة، وال 

تتعامل مع البحر إال لكونه مالذ العشاق، ومختزناً لذكريات األمس الجميل، أو ملتقى سالفاً 

لألصحاب17.

وكان محمد جابر األنصاري يدعو يف كتاباته يف الستينات من القرن املنرصم الشعراء إىل 

توظيف البحر والغوص لخدمة قضايا اإلنسان ووصف معاناته من خالل استدعاء أمنوذج 

الشاعر  تجربة  الثناء عىل  يسبغ  إذ هو  الغوص.  أزمة  االستغالل يف  الواقع تحت  الغواص 

املتسم  الحقيقي"  "األدب  بـ  إياه  بّحار" واصفاً  الفايز يف ديوان "مذكرات  الكويتي محمد 

بالعمق واملعاناة والصدق واألصالة وااللتزام.

تحّدث  لقد  يختلقها،  ومل  الشعرية  التجربة  عاىن  "لقد  الديوان:  هذا  عن  األنصاري  يقول 

برصاحة جريئة ومل يحاور أو يداور، لقد استقى مادته من الواقع الصلب الحي )...( ومل يكتِف 

بتصوير هذا الجو املحيل الخاص بل إنه رفع القضية إىل مشكلة استغالل اإلنسان لإلنسان: كيف 

باريسية... صورة لالستغالل بشعة منكرة جّسدها  لتتألق بعقدها حسناء  ميوت بحار خليجي 

الشاعر برتكيز ووضوح لينفعل بها اإلنسان أينام كان وكيفام كان"18.

علوي الهاشمي، السكون املتحرك، منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، ديب، 1995، ص 175.  17
محمد جابر األنصاري، "من األدب الجديد يف الكويت"، األضــواء، العدد 71، الخميس 14 يناير 1967.  18
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ومبا يقارب هذا التوصيف، وصف األنصاري تجربة عيل عبد الله خليفة يف قصائده األوىل 

التي ضّمنها فيام بعد يف ديوانه األول )أنني الصواري( بالتجربة الرائدة محلياً من خالل قيام 

الشاعر بتحويل موضوع الغوص الفولكلوري إىل مادة شعرية ال تقف عند حّد تصوير البيئة 

املحلية، بل اتخذت من ذلك وسيلة لعرض واقع اإلنسان ومصاعبه وآالمه19.

ثانياً: ارتباطه بالفن والغناء البحري

ويظهر ذلك يف قصيدته بشكل جيّل، من خالل بعض السطور الشعرية، مثل )يا ترانيمي 

التي ال تنتهي( و)ورنني العود يشجينا بألحان شجية( و)وغناء عن صبا نجد وليىل العامرة( 

و)وصدى النهام يف أذين يرن وبقلبي من نداء املوج يف األسياف لحن( و)يا غنايئ ورجايئ 

وترانيمي( و)واذكري هذا النشيد(. وهذا االرتباط بالفن والغناء مل يقترص عىل الشعر، بل 

استمّر معه وأصبح مالزماً له، وتجىّل ذلك بوضوح حينام أصبح يف العام 1976م وكيالً لوزارة 

اإلعالم، وعمد إىل تسجيل كثري من أغاين )الفجري( للفنانني الكبار مثل سامل العالن وأحمد 

بوطبنية وغريهام، واهتم بالدور وأصحابها وفّنها اهتامماً كبرياً، وقّدم لها مساعدات كبرية 

من وزارة اإلعالم20.

الهداية  مدرسة  يف  طالب  وهو  اختزنها  التي  والغواصني  البّحارة  أصوات  أّن  ويبدو 

املحاذية للبحر أثّرت يف معجمه وكلامته وصوره، وجعل ارتباطه بفنونهم ارتباطاً محكامً. 

فهو يقول يف قصيدته )ما تدرين(:

�شـويف اي�ـس كـر يف القيـظ مـّرت علينا اأيام

واي�ـس كـر جّر ال�ّشـوت يف �شـيفنا نهام21.

ويف قصيدة )تطرون( يقول:

اهلل يل ليـل الهوى

�شـّر علينا

محمد جابر األنصاري، "نحو أدب بحريني جديد"، األضــواء، العدد 134، الخميس 29 مارس 1968.  19
مشوار العمر، ص 32.  20

فـيِّ العرص، ص 67.  21
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والقمـر طّل من ال�شـما

حتـى ايوافينا

واحنـا علـى �شـيف البحر
ن�شـمر علـى العود22

ويبدو أّن ارتباط الشيخ عيىس بن راشد بالفّن البحري والجلسات التي تقام يف دور الطرب 

مبحاذاة البحر هو الدافع األكرب النرصافه عن كتابة الشعر إىل كتابة الشعر الغنايئ الذي ترىب 

عليه وعاش يف أجوائه. وهو االرتباط الذي جعله ملتصقاً كذلك بالبسطاء من الناس الذين 

التي يستخدمونها،  واملفردات  الرتاكيب  الشعبية، واستخدام  الدور  يرتددون عىل مثل هذه 

والتعبري بطريقة تشبه طريقتهم. وهو ما كان له انعكاس واضح عىل شعره الغنايئ. 

ثالثاً: تعلّقه باملايض والحنني إليه

وهذا يتجىّل يف بعض الجمل التي وردت يف القصيدة مثل )يف رباك ذكريايت( و)واليوم 

أسري رغم حبي وحنيني( و)سوف أعود ذات يوم من جديد( و)فيك أحىل ذكريايت( و)أنا 

أهوى كل يشء فيك حتى النسامت عندما تقبل تحييني وتحيي الذكريات(. وهذا التعلّق 

التي كان ينرشها يف صحيفة األضواء، حيث  القصرية  إىل قصصه  باملايض حمله معه أيضاً 

يعّده الناقد حسني الصباغ "من أكرث قصاصينا يف حقبة الستينات تعلقاً باملايض وما فيه من 

رومانسية وشفافية شعرية صارخة. إنه من جيل يجد يف املايض عبقاً خاصاً ومساحة واسعة 

من الرباءة املفقودة واالنعتاق الروحي والنزعة املثالية والراحة النفسية التي تعني اإلنسان 

عىل العيش يف أمن وسالم ودعة واطمئنان وانسجام مع محيطه وواقعه بكل ما فيه من 

فوارق اجتامعية أو تناقضات متباينة"23.

ولقد نرش الشيخ عيىس بن راشد الكثري من القصص التي تتحدث عن ذكرياته القدمية. 

"يف قصته "صفحة من حيايت" يصطدم املايض بصورة حادة مع الواقع املعيش وما فيه من 

فـيِّ العرص، ص 27.  22
حسني الصباغ، كتابات عتيقة من البحرين، الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم، تونس، 2001، ص 167.  23
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مرارة وقسوة، ونجده يرد كل ذلك إىل املايض، فهو ميثل السعادة واملحبة واأللفة والقناعة 

لدى سائر أفراد املجتمع. ويف قصته "النوخذة أحمد" يحّن إىل املايض وما فيه من معاين 

خرية وإرصار وصمود ومعاناة وصرب وتحّمل يعرفها كّل الذين عملوا يف البحر والغوص"24.

ومن الواضح أّن تعلّق الشيخ عيىس بن راشد باملايض هو أكرث ما أثّر عىل نتاجه األديب 

الحنني إىل املايض الجميل  من قصص ومن شعر. وتكاد ال تخلو قصيدة من قصائده من 

ومكان نشأته والحياة القدمية. وهذا ما يؤكّده الشاعر قاسم حداد يف تعليقه عىل إنتاج 

الشيخ عيىس بن راشد الشعري "ظّني أنه يف كّل ما يكتب ال يريد أن يغادر تلك األمكنة 

التي نشأ فيها"25.

بعرض  األمثلة عىل ذلك فسنجدها كثرية جداً. وسنكتفي  ننتقي بعض  أن  أردنا  وإذا 

بعضها.

ففي قصيدته "يّف العرص" يقول:

�شـالم يـا اأحلى عمر

يـا ليت ترجع

�شـالم يـا اأحلى وطر
زتات وّدع26

ويف قصيدة "رجعة القيظ" يقول:

رجعـت ب�شـوق يل يالقيظ

واأنـا يف �شـوق لك اأكر

تذكـرين يا اأعز �شـنني

وترجعنـي لعمـر اأ�شغر27.

كتابات عتيقة من البحرين، ص 168.  24
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، الشيخ عيىس بن راشد بن عبد الله آل خليفة، البحرين، 2020، ص 14.  25

فـيِّ العرص، ص 8.  26
فـيِّ العرص، ص 40.  27
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ويف قصيدة "أمسات" يقول:

�ـرت اآتذكركـم غ�شـب يف يومي مرات
�شـرجع اأيـام م�شـت واأحلـى العمر فات28

ومن الواضح أّن استعادة الشيخ عيىس بن راشد للاميض مل تكن بهدف توظيفه وإسقاطه 

عىل الواقع مثلام فعل عىل عبد الله خليفة عىل سبيل املثال بقيامه بإسقاط "قضية البحارة 

التي كانت تعترب قضية الغالبية من الناس يف الخليج عىل واقع اإلنسان املعارص، محّوالً ما 

فيها من أبعاد إىل ماّدة شعرية أبرزت بوضوح موقفه تجاه هذا الجهد اإلنساين الضائع جرّاء 

سطوة املتاجرين بقوت العاملني يف استخراج اللؤلؤ من البحر تحت أقىس الظروف وأمّر 

العيش"29، إذ أّن استدعاء الشيخ عيىس بن راشد للاميض كان من منطلق الحنني إىل تلك 

األيام املاضية، برباءتها وجاملها وطهرها وبساطتها، وما تكتنزه من ذكريات خاصة به، ومن 

مشاهد الصبا التي ال تغيب عن باله، ال أقّل من ذلك وال أكرث.

وإزاء هذه التجربة املبّكرة يف الكتابة األدبية يف مجايل الشعر العريب الفصيح والقصة 

القصرية، منذ عودته بشهادة الحقوق من مرص يف العام 196330، نجده يقبل عىل تجربة 

جديدة، وهي كتابة الشعر الغنايئ من خالل قصيدة كتبها بعنوان "أسمر والقاين"31 وغّناها 

الشيخ عيىس بن راشد،  أغنية يكتبها  أّول  الجمريي، وكانت  الشاب حينذاك أحمد  الفنان 

وأول أغنية يصدرها الجمريي، كان ذلك يف العام 1964 ومل يخرت أن يكتب الشعر الغنايئ 

بل  ومتداوالً،  مقبوالً  كان  البحرين  بالفصحى يف  الغناء  أّن  رغم  الفصحى،  العربية  باللغة 

لكتابة  بدايتي  الشيخ عيىس بن راشد: "يف  الشعبية. يقول  العامية  باللهجة  الكتابة  اختار 

األغنية كنت أقلّد الناس أو الجو العام الذي كان سائداً يف تلك الفرتة، حتى اختطيت لنفيس 

أسلوباً متميزاً أنفرد به عن بقية الكتّاب، وظللت محافظاً عىل أسلويب وعىل الكلمة الشعبية 

التي انتقيها انتقاًء من بني الكلامت الشعبية وأوظّفها يف األغنية"32.

فـيِّ العرص، ص 62.  28
أحمد املناعي، التعريف بالحركة األدبية الجديدة يف البحرين، مطبعة النجاح، البحرين، 1973، ص 9.  29

عبد اللّه املدين، النخب يف الخليج العريب: قراءة يف سريها، املؤسسة العربية للطباعة والنرش، البحرين، 2016، ص 557.  30
مشوار العمر، ص 30.  31
مشوار العمر، ص 30.  32
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وخالل سنوات الستينات أصبح اسم الشيخ عيىس بن راشد متداوالً يف األوساط الثقافية 

واألدبية يف البحرين ككاتب قصة قصرية منتظم يف النرش، وكشاعر يكتب القصيدة الفصحى. 

من  كأديب  خليفة  آل  راشد  بن  عيىس  الشيخ  اسم  إىل  األنصاري  جابر  محمد  أشار  ولقد 

األدباء الشباب الذين أصبحوا يشّكلون حركة أدبية جديدة شابّة يف البحرين، إىل جوار غازي 

اللّه خليفة ومحمد املاجد وقاسم  القصيبي ونارص بوحميد وعبد الرحمن رفيع وعيل عبد 

حداد وخلف أحمد خلف وخليفة العريفي وراشد نجم ومحمد عبد امللك وحسني الصباغ 

وحمدة خميس ومنرية فارس، وكان يتنبأ لهذه الحركة أن تنشط يف السنوات التالية ليصبح 

أعضاؤها أعالماً من أعالم األدب يف الخليج العريب33.

وعىل إثر ذلك وّجهت له أرسة األدباء والكتّاب بعد تأسيسها يف العام 1969 دعوة لالنضامم 

العريض  إبراهيم  الشعراء  إليها ونيل عضويتها، إىل جانب دعوة أسامء مهمة يف مقّدمتهم 

والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعبد الرحمن رفيع وغازي القصيبي34. ويبدو أن الشيخ 

عيىس بن راشد وإبراهيم العريض وأحمد بن محمد آل خليفة قد اعتذروا عن االنضامم إليها، 

بينام قبل العضوية كلٌّ من عبد الرحمن رفيع وغازي القصيبي. وقد استقال القصيبي بعدها 

بفرتة وجيزة35 ونشب خالف بينه وبني األرسة دارت رحاه يف الصحف البحرينية.

أّما عن األسباب التي أدت إىل عدم التحاق الشيخ عيىس بن راشد بأرسة األدباء والكتاب، 

وهي تعّد أول ناٍد أديب يُنشأ يف البحرين بعد النادي األديب الذي افتتح يف 1920 وتوقّف 

نشاطه يف 1935 فال نعرفها يقيناً، ولكن نستطيع أن نستشفها من آرائه ومن املسار الذي 

سار عليه يف شعره أو من مآالت النشاط األديب لألرسة وتوجهاتها:

أوالً: مبدأ االلتزام

أثريت بشكل كبري خالل فرتة الستينات مسألة االلتزام. وتساءل محمد جابر األنصاري، 

وهو الذي كان له إسهامه البارز يف تأسيس أرسة األدباء والكتاب، "هل يفرتض يف األديب أن 

محمد جابر األنصاري، ملحات من الخليج العريب، الرشكة العربية للوكاالت والتوزيع، البحرين، 1970، ص 172.  33
صفاء العلوي، الكلمة من أجل اإلنسان: سرية املفكّر الدكتور محمد جابر األنصاري، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، البحرين، 2019، ص   34

.225
إبراهيم غلوم، املسافة وإنتاج الوعي: أحمد املناعي والوعي بالحركة األدبية الجديدة يف البحرين، املؤسسة العربية للدراسات والنرش،   35

بريوت، 2010، ص 96.
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إليها ويبرّش بها من  أو إنسانية محّددة يدعو  يلتزم رسالة اجتامعية أو قومية أو حضارية 

خالل عمله األديب؟ أم أّن األديب ينبغي أن يتفّرغ لعمله الفّني الخالص ويستجيب لنداء الفّن 
والجامل فحسب وال يخط حرفاً إال استجابة لباعث جاميل فني رصف؟36

ونجد الجواب عىل ذلك مضّمناً يف "النهج الفكري ألرسة األدباء والكتاب" الذي ُوضع 

كوثيقة أساسية لعمل هذا الكيان األديب الوليد يف العام 1969، حيث ورد فيه أّن أرسة األدباء 

والكتاب يف البحرين تجد "نفسها مع مّد الحرف امللتزم ومع جموع الكتاب امللتزمني – عن 

حّرية وقناعة – بقضايا اإلنسان عىل امتداد عاملنا الرحب دفاعاً عن كرامة اإلنسان وحّقه 

وعمالً من أجل بناء املستقبل اإلنساين )....( وتؤمن بأّن الفكرة العربية مبضمونها التقدمي 

الفرد  تحرر  أجل  من  وبعملها  الشاملة،  بالوحدة  وبإميانها  االجتامعية،  للعدالة  وبدعوتها 

االنفتاح  يف  اإلنسانية  وبأبعادها  رواسبه،  من  العريب  املجتمع  وتحرير  أثقاله،  من  العريب 

وااللتقاء بتيارات الحضارة العاملية مع احتفاظها باألصيل من قيم تراثها العريب اإلسالمي لهي 

الفكرة السليمة والكفيلة بإخراج األمة العربية من أزمتها الحضارية الراهنة وتخليصها من 

واقع التمزق والتخلف والهزمية والضعف واألخذ بيدها نحو طريق الخالص كأمة متحدة 

ناهضة مبدعة متثل خلية معافاة منتجة يف جسم اإلنسانية"37.

وبذلك اعتربت أرسة األدباء والكتّاب أي أدب ال يدافع عن قضايا الشعوب، وال ينقل 

ملتزم.  وغري  متعالياً  أدباً  التسلّط  من  املجتمعات  تحّرر  يساهم يف  وال  املظلومني،  معاناة 

بقضايا  الصلة  ومنقطعي  عاجية  أبراج  يف  يعيشون  شعراء  الرومانسيني  الشعراء  واعتربت 

املجتمع واألمة.

وانتقد علوي الهاشمي، وهو أحد األعضاء املؤسسني لألرسة، شعراء البحرين الرومانسيني، 

وعىل رأسهم إبراهيم العريض وأحمد بن محمد آل خليفة وغريهم، بسبب انشغالهم يف 

قصائدهم بذاتهم إىل درجة الغرق، متجاهلني أنّهم عىل أرض واقع ساخن سياسياً، خاصة 

مع منو حلقات الحركة الوطنية املتتابعة يف البحرين38.

محمد جابر األنصاري، "قضية االلتزام يف األدب"، األضــواء، 2 فرباير 1967م.  36
النهج الفكري ألرسة األدباء والكتاب يف البحرين، 1970، ص 3.  37

علوي الهاشمي، ضفتان لنهر واحد، وزارة شئون اإلعالم، البحرين، ط: 2، 2020، ص 47.  38



26

ومل يقترص ذلك عىل أعضاء أرسة األدباء والكتاب فحسب، بل حتى بعض املثقفني يف تلك 

الفرتة كانت لديهم نفس الرؤية، ومن بينهم عبد الحميد املحادين الذي وصف شعر إبراهيم 

العريض، وهو من أكرب شعراء الرومانسية يف البحرين، أنه فاقد للتواصل، "وهذا التواصل 

املفقود أدى إىل غياب عنرص هام، هو الهّم االجتامعي )....( واالنفصام بني شعر العريض 

والحركة االجتامعية، هو الذي قلل إىل حد ما من شأن هذا الشعر من منظور املجتمع، وهو 

الذي أفقده املناعة أمام هجامت اآلخرين، مام أغراهم بالنيل منه، ومحاولة تحجيمه"39.

ويقول املحادين يف موطن آخر عن العريض: "أراد أال يتواصل فانعزل وجدانياً وأخذ 

يعيش حياته الفنية من خالل هذا االنفصال، وألن الشاعر ال يعرف األمل، فإن شعره يعكس 

نفساً راضية مرضية، ال عالقة لها بأمل، وال عالقة لها بحزن، وال عالقة لها إال يف نطاق هذه 

الفرصة اللذيذة من االنسجام مع الذات، والذات وحدها )...( إن شعر العريض وثيقة فنية، 

املنطق، ستكون مضيعة  العريض خارج هذا  آخر، ولذا فإن أي دراسة لشعر  وليس شيئاً 

للوقت"40.

الفنية عند رشيحة كبرية من  لتقييم األعامل  أساسياً  االلتزام معياراً  وأصبحت مسألة 

املثقفني واملبدعني يف تلك الفرتة، فنجد محمد عبد امللك يقيّم شعر عيل عبد الله خليفة 

انطالقاً من هذا املعيار، فيقول يف مقال له: "لقد توفّرت يف الشاعر عيل خليفة كّل مقومات 

الشعبية والجامهريية أو أغلبها، فاملادة التي يقّدمها الشاعر مستوحاة من الواقع االجتامعي 

للجامهري، سواء من حياتها اليومية وعىل مستوى مشاركتها االجتامعية الكبرية والتاريخية، 

التاريخ الحديث، الوجه املرشق للغد  اللحظة الحضارية صورة من  وهو يف شعره يسجل 

الجديد، والليل املظلم الذي يلّف ديجوره كل صنوف االستغالل الطبقي"41.

ولكّن هذا املعيار مل يرق لرشيحة من املثقفني واملبدعني واألدباء مثل غازي القصيبي. 

وقد يكون ذلك سبباً من األسباب التي أّدت فيام بعد إىل سحبه عضويته من أرسة األدباء 

التحرير ليست – لهذا  التي تكتب عن حرب  والكتاب. فيقول يف أحد مقاالته "القصيدة 

عبد الحميد املحادين، "إبراهيم العريض شاعر مرتف"، مجلـة كتابـات، العدد 17، السنة: 6، 1981، ص 111.  39
املرجع السابق  40

املسافة وإنتاج الوعي النقدي، ص 302.  41
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السبب وحده – أجمل من قصيدة تكتب عن موعد حب. الرواية التي تصف حياة بطل 

قومي ليست – لهذا السبب وحده – أعظم من الرواية التي تصور حياة معتوه، األبيات 

التي تصف قبلة قد تكون أروع من أبيات تصّور انتصاراً حربياً. املعيار يف جميع الحاالت 

معيار فني ال عالقة له مبوضوع التجربة"42.

ويقول يف موطن آخر: "األديب الذي يشعر بالتفّوق ألنّه يتحّدث عن فلسطني، بينام 

بعمل سيايس عسكري، ولن  نفسه. فلسطني ضاعت  يخادع  إمّنا  الحّب  يتحّدث غريه عن 

عىل حّل مشكلة سياسية  قادراً  الحاميس  األدب  كان  لو  بعمل سيايس عسكري.  إال  تعود 

لكانت األمة العربية سيّدة العامل"43.

النقدي عن  كتابه  الهاشمي عنه يف  كتبه علوي  رأيه فيام  القصيبي عن  وحينام سئل 

شعراء البحرين "ما قالته النخلة للبحر"، رّد: "األخ علوي كان – وأخاله ال يزال – ينطلق يف 

أحكامه األدبية من منظار أيديولوجي خالص. الشعر لديه إما رومانيس متقوقع يف زوايا 

النفس والضياع والحذر، وهذا يف أحسن األحوال ال يعدو أن يكون ألفاظاً وصوراً جميلة 

بدون مضمون، وإما واقعي يخدم قضية اإلنسان )كام يفهمها( وهذا وحده الشعر الحقيق، 

ولسنا بحاجة إىل الكثري من الذكاء لندرك أنه متى انطلق املرء من مسلامت حاسمة كهذه 

كانت النتائج معروفة سلفاً، ولهذا كانت أحكام األخ علوي عىل شعري )الرومانيس حسب 

تصنيفه( كأحكام القايض الذي دخل املحكمة ويف جيبه الحكم"44.

ويبدو أّن محمد جابر األنصاري، الرئيس األول ألرسة األدباء والكتّاب، مل ينتبه إال متأّخراً 

إىل تسلل اإليديولوجيا بشكلها الصارخ يف الجسم األديب الوليد، وإرضارها به، فبعد ثالثة 

عقود عىل تأسيس األرسة اعرتف بأّن مسريتها قد تأثرت بسبب الرصاعات والشلل الحزبية 

األدباء  أرسة  داخل  العمل  من  سنتني  أو  بسنة  منر  كدنا  ما  "ألننا  اإليديولوجي،  والرصاع 

 )...( آنذاك  اليسارية  اإليديولوجية  الفصائل  من  حزيب  بتخطيط  فوجئنا  حتى  والكتاب، 

وتجزّؤ التيار التحرري العريب القومي وتفرقه، وأصبحنا أمام الفصائل املاركسية والرصاعات 

املرجع السابق، ص 302.  42
غازي القصيبي، "وراء الحزن والرصاع"، األضــواء، العدد 118، الخميس 7 ديسمرب 1967.  43

عبد الحميد املحادين، من ذاكرة البحرين، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، البحرين، 2007، ص 150.  44
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التي تثريها )...( وتحّولت األرسة برسعة إىل نوع من التكتالت اليسارية الضيقة جداً )...( 

صارت  نفسها  اليسارية  الفصائل  وحتى  لبعض،  البعض  وتصنيف  األعضاء  تصنيف  فكان 

تصنف بعضها بعضاً، وتحّدثوا عن معايري الخيانة واالنحراف. فدخلنا يف نوع من الرصاع 

للعملية  منهكة  األدب  عىل  اإليديولوجيا  فرض  أّن  علمنا  فإذا  جداً،  املجهد  اإليديولوجي 

اإلبداعية بحّد ذاتها، فالرصاع اإليديولوجي أنهك األعضاء )...( واتضح أخرياً أن إخضاع األدب 

لأليديولوجيا، حتى إىل قيم التيار القومي الليربايل التحرري العام مل تكن صحيحة، اآللية، 

الفني  املستوى  أثّر عىل  الشعارات،  لهذه  اإلبداعية  العملية  إخضاع  املبارشة، يف  الطريقة 

والفكري للعملية اإلبداعية"45.

وبنوع من املراجعة يقول عيل الرشقاوي، وهو أحد أبرز أعضاء أرسة األدباء والكتاب، 

النضال ضّد االستعامر  أنّهم كانوا يف فرتة الستينات يرون الشعر امللتزم شكالً من أشكال 

والهيمنة بشتّى أشكالها، وكان السيايس يف تجربتهم هو الطاغي وهو السيّد، أما الشعر فهو 

تابع. ويف غامر تجربة الكتابة اكتشفوا أّن السياسة جزء من الحياة وليست كّل الحياة، وأّن 

الشعر هو الحياة بشكلها الرّاقي46.

ولقد كان إبراهيم العريّض يحمل رأياً مختلفاً بشأن االلتزام مخالفاً للمفهوم الذي كانت 

ترّوج له أرسة األدباء والكتّاب، فهو يرى أّن الشعر كله التزام، وااللتزام – حسب رأيه – يأيت 

مفروضاً من الداخل ال من الخارج. "العاشق يندفع يف الشعر الذي يكتبه من الغزل دون 

أن يعرف ماذا هو ملتزم به، ولكن كّل ما يكتبه هذا العاشق هو التزام... التزام الصدق"47.

ويرى العريّض أّن مدلول الصدق يف األثر األديب ليس يف مجرد مطابقته للوقائع الخارجية، 

أو املنطق. وإمنا بقدر مطابقته – وراء  الرياضة  بلغة  العلوم تقررها  فذاك من اختصاص 

ذلك – لألحوال التي تتقلب. وبذلك هو يعّد األدب مظهراً من مظاهر احتفالنا بالحياة يف 

كافة أطوارها ويظل الشعر – كفّن – أجمل سجّل ملجريات هذا االحتفال. وأي هدف للفنان 

أجمل من أن يعرّب بفنه عن جامل هذه الحياة ويزيد حبنا لها؟48.

املرجع السابق، ص 429.  45
مجلة البيان، العدد: 343، 1 فرباير 1999.  46

"فن وأدب وفكر العريض"، مقابلة مع إبراهيم العريض، مجلة كتابات، العدد 17، السنة: 6، 1981، ص 73.  47
إبراهيم العريض، "لوحة الشعر العريب الحديث"، مجلة كتابات، العدد 17، السنة: 6، 1981، ص 18.  48
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ويتفق مع هذا الرأي غازي القصيبي الذي يرى أّن "األديب الحّق يجب أن يكون صادقاً 

مع نفسه. يجب أن يصّور تجاربه دون خوف أو حياء أو اعتذار. واألديب الذي يتحلّل من 

الصدق ليجاري تياراً سائداً أو ليكسب شعبية مؤقتة هو شخص يفتقر أدبه إىل التجربة وإن 

احتفظ بالثوب الفّني"49.

ومن هنا نجد من البديهي أال يستجيب الشيخ عيىس بن راشد إىل دعوة أرسة األدباء 

والكتاب يف االنضامم إليها. فهو، من ناحية النظرة اإلبداعية، أقرب إىل نظرة إبراهيم العريض 

وغازي القصيبي بشأن االلتزام، إذ يرى أّن القيمة األساسية للشعر هي يف التعبري الصادق 

التعبري  الغزل هو  أّن  يرى  الغنائية غزلية، وهو  أشعاره  أغلب  كانت  املوقف50. ولقد  عن 

األشمل عن مشاعر الناس العاطفيني، "وهذا حال قصائدي، فهي مستوطنة الغزل سواًء فراقاً 

أو لقاًء أو فرحاً أو حزناً"51.

التي حّولت كثرياً من نتاجات أعضاء األرسة يف  وهو يف خضّم الرصاعات والتجاذبات 

ستينات القرن املنرصم وسبعيناته إىل منشورات سياسية أو يافطات حزبية، ويف وسط حالة 

الفرز الطاغية عىل تقييم األعامل اإلبداعية من منطلق االنتامء الطبقّي ألصحابها، لن يجد 

ما يدفعه إىل قبول االلتحاق بهذا الكيان األديب الوليد، وهو الذي كان يقول دامئاً يف مقابالته، 

إنّه يحّب البحر ولكن ال يحّب التوّغل فيه، وهو يفضل أن يعيش عىل البحر، ولكن دون 

الخوض فيه، ألنه ال يحّب املشاكل52.

ثانياً: الحداثة والتحّرر من موسيقى الشعر

تبنت أرسة األدباء والكتّاب منهج الحداثة، وأشارت إىل ذلك بوضوح يف وثيقة نهجها 

الفكري، حيث أكّدت عىل التزام األرسة بـ "خلق أدب جديد يساير روح هذه الفرتة ويعرب 

عن روح اإلنسان الجديد فينا بكل آماله وآالمه وتطلعاته، وهذا يستدعي نزع أي وصاية 

ألدباء الجيل املايض عىل أدباء جيلنا"53.

"وراء الحزن والرصاع"، األضــواء، العدد 118، 7 ديسمرب 1967.  49
مشوار العمر، ص 200.  50
مشوار العمر، ص 205.  51
مشوار العمر، ص 183.  52

النهج الفكري ألرسة األدباء والكتاب يف البحرين، ص 6.  53
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ويف حني كان تركيز األرسة عىل إحداث التغيري يف الشعر من خالل كرس الجمود والتفلّت 

من أرس التقليد واالستفادة من التجارب الشعرية الحديثة يف العامل، كانت، إىل جانب ذلك، 

تحتفي كثرياً بأي تجربة تخرج من إسار أوزان البحور التقليدية، سواء بالكتابة عىل طريقة 

قصيدة التفعيلة، مثلام فعل غازي القصيبي وعبد الرحمن رفيع يف بادئ األمر، ورشعا الباب 

بعد ذلك لعيل عبد الله خليفة وقاسم حداد وعلوي الهاشمي بعدها54، أو الكتابة بعد 

ذلك عىل طريقة قصيدة النرث، التي كان قاسم حداد عرّابها األول.

وال أدّل عىل ذلك من احتفاء محمد جابر األنصاري بتحّول عيل عبد الله خليفة من 

أسلوب النظم التقليدي إىل قصيدة التفعيلة أثناء كتابته لقصيدة )أنني الصواري(، إذ يرى 

باتجاه  هجرها  فقّرر  تجاربه  استيعاب  عن  التقليدية  األساليب  بعجز  أحّس  الشاعر  "أّن 

الشعر الحديث"55.

وإزاء توّجه الشعراء العرب إىل التخفف قليالً من الوزن، كان شعراء البحرين املصّنفون 

النسج عىل  التوّجه، بل، كانوا من أوائل من حاول  كشعراء رومانسيني من املرّحبني بهذا 

منوال قصيدة التفعيلة، وعىل رأسهم عبد الرحمن رفيع وغازي القصيبي. بينام عزا إبراهيم 

العريض سبب خلّو نتاجه من قصيدة التفعيلة إىل جهله بالكتابة الحرّة الحديثة رغم عدم 

اعرتاضه عليها56.

ويف الجهة املقابلة، نجد الشعراء الذين ُصّنفوا كشعراء رومانسيني يختلفون يف املوقف 

نازك  رأي  اعرتض عىل  العريض  فإبراهيم  كاملة.  الخارجي بصورة  الوزن  التحّرر من  تجاه 

املالئكة يف أّن الشعر الذي يهمل الوزن بالكامل ال ميكن تصنيفه كشعر. ويقول إّن هناك 

شعراً ال يتمسك بأي وزن خارجي عدا موسيقاه الداخلية، فهو يف مظهره نرث أما املوسيقى 

فهي كامنة داخل األلفاظ. ويرى أّن الشاعر األصيل أهم من كل القيود والقواعد57.

شعراء البحرين املعارصون، ص 111.  54
محمد جابر األنصاري، "مواصلة النظر يف نتاجنا األديب الجديد"، األضــواء، العدد 55، 22 سبتمرب 1966.  55

الحركة األدبية يف البحرين، ص 46.  56
املرجع السابق، ص 45.  57
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ولكن نجد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يرفض قصيدة النرث جملة وتفصيالً وال 

يعّدها شعراً. ويرى أّن "الشعر ال بّد أن يكون موزوناً ومقفى )...( وأن الشعر واملوسيقى 

رفيقان ال يفرتقان"58. وحينام سئل عن رأيه يف قاسم حداد رّد قائاًل: "ال أستسيغ شعره، وقد 

توقفت عن قراءته، ألنني ال أستسيغ الشعر الذي ال يحرتم العمود املوسيقي"59.

وحني سئل عبد الرحمن رفيع، وهو من بني الشعراء املصنفني كشعراء رومانسيني، عام 

إذا كان يقرأ قصيدة النرث، وكان يسّمى "الشعر املنثور" رّد قائالً: "نعم، إنني أقرأ بعضه، 

ولكنه جميعاً يصيبني باملغص"60.

التي يعّدها "سقطة  النرث  الشيخ عيىس بن راشد فله موقف واضح تجاه قصيدة  أما 

وكالماً مصفوفاً وال ميكن اعتباره شعراً"61، ويعلّل ذلك بأّن "الشعر له أوزانه وقوافيه التي 

تحكمه، فال ميكن أن نعترب أي كالم شعراً إذا مل يكن موزوناً ومقفى. ومن هنا أقول أّن كّل 

شعر ال يتقيد بالوزن واملوسيقى ليس شعراً"62، وذلك يعّد سبباً إضافياً يجعله غري متقبّل 

لفكرة االنضامم إىل كيان أديب ال يجد حرجاً يف االحتفاء بالتجارب الشعرية املتحّررة من قيود 

الوزن العريب القديم والقافية.

ثالثاً: الغموض

الستينات  يف  األيديولوجية  الواقعية  من  البحرين  يف  الحداثة  شعر  تجربة  تحولّت 

والسبعينات إىل التجريب والغموض ابتداء من الثامنينات. وأهم مالمح هذا التحول هو 

متحور الذات الشاعرة حول نفسها، وتاليش فضاء الرفقة واملعية، واالهتامم املكثف باللغة 

انتقلت  وبذلك  النرث،  إىل  التفعيلة  من  واالنزياح  املضمون،  بنية  حساب  عىل  وجاملياتها 

الكتابة البحرينية من متجيد األيديولوجيا إىل فضح بؤسها63.

كامل الذيب، مساءالت يف الثقافة البحرينية، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، البحرين، 2015، ص 162.  58
املرجع السابق، ص 163.  59
املرجع السابق، ص 201.  60
مشوار العمر، ص 208.  61
مشوار العمر، ص 204.  62

مساءالت يف الثقافة البحرينية، ص 232.  63
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وكان قاسم حداد وأمني صالح رائدي هذا التحّول، فهام يريان أّن الغموض يف الشعر 

إجابات.  يوفّر  أكرث مام  أسئلة  يولّد  أن  الشعرّي يجب  النّص  وأّن  الواقع.  لغموض  معادل 

"القارئ  ويسّميانه  واضحاً،  يقرؤه  ما  يكون  أن  يريد  الذي  الشعر  قارئ  عىل  ويستنكران 

املستهلك". فيام هام معنيّان بكتابة النص الشعري للقارئ الفاعل الذي "يستجوب العامل 

ويستنطق األشياء، انطالقاً من الصور الغامضة التي نقدمها إليه بني الحني واآلخر. متاماً مثل 

الطفل الذي يلمح وميضاً يف السامء فيفّجر أسئلة ال تحىص يف وجه من يحيط به"64.

أن يسطع  الغامض  نتحدى ذواتنا. نحرّض  والناقد،  القارئ  "نتحدى  أنّنا  يقوالن  وهام 

ليك يربك، يستفز، يصدم. وإذا شعر أحد بأننا نهرب إىل الوضوح أحياناً، فألننا – مثل غرينا 

– ليست لنا القدرة، دامئاً، عىل مجابهة الغامض، رّس اإلنسان، رّس األشياء". وينتقدان القرّاء 

الساعني وراء النص الواضح، فيقوالن: "الجمهور الذي اعتاد التلقني لن يجد متعة يف متابعة 

رحلتنا، لذا نريد جمهوراً مل يرّوض بعد ليك يرى معنا، أو يفرتسنا"65.

ويرى قاسم حداد "أّن الذين يبالغون يف توضيح نّصهم إىل حد التسطيح، والخضوع 

لوهم البساطة، سوف مينحوننا العديد من التجارب العابرة، التي ال تشكل أية إضافة عىل 

صعيد التعبري اإلبداعي، ولذة النص والحياة يف آن"66.

أما عبد الرحمن رفيع فريى قصيدة النرث الغامضة عبارة عن خزعبالت ال تقنع، ووّجه 

اللوم للنقاد الذين يحتفون بهذا النوع من النصوص، معترباً هذا النقد رضباً من الّدجل، 

ألنه اعتداء عىل الشعرية وعىل النظم، وتسويغ وتربير لوجود منط من الكتابة ال عالقة له 

بالشعر، واعتباره شعراً عرب سلسلة من التفلسف الفارغ حسب وصفه. وهو يعّد الحركة 

يف  كان  الشعر  إّن  ويقول  الفوىض.  مرحلة  ودخلت  واضحة،  وغري  غامضة  هذه  الشعرية 

املقاعد الخلفية فجاء الحداثيون فأخرجوه من الصالة متاما67ً.

أدونيس، محمد بنيس، أمني صالح، قاسم حداد، البيانات، رساس للنرش، تونس، 1995، ص 132.  64
املرجع السابق، ص 134.  65

قاسم حداد، ليس بهذا الشكل وال بشكل آخر، دار قرطاس للنرش، الكويت، ص 42.  66
مساءالت يف الثقافة البحرينية، ص 201.  67
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ويتفق مع هذا الرأي الشيخ عيىس بن راشد، حيث كان ينكر عىل قصيدة النرث غموضها 

فهو يعّد "الشعر وضوحاً وإبداعاً وإدهاشاً وال يحمل الغموض الذي ال يظهر املعنى عىل 

إذا صدمتك  أما  وانطالقه،  بلذته وسالسته  تشعر  الذي  هو  "الشعر  ويضيف:  حقيقته"68. 

بعض الكلامت وتوقفت ورجعت مرة أخرى لقراءته، فهذا ليس شعراً"69.

ومل يكن االعرتاض عىل قصيدة النرث مقترصاً عىل الشعراء الرومانسيني، إذ نجد الرأي 

نفسه لدى محمد جابر األنصاري، حيث يرى أّن قصيدة النرث قد وقعت يف إشكال كبري، إن 

مل يكن من ناحية املحتوى، فمن ناحية الشكل األديب، الشكل الفني الذي اختارته. والشكل 

الفني يف موضوع اإلبداع – أعتقد – يشء أسايس جداً، فهي وقعت يف املحذور، والكتابات 

التي صدرت عن هذه املدرسة إما أنها كانت ال تقدم جديداً، أو غري قابلة للفهم أو قامئة 

عىل درجة كبرية من التشويش"70.

عن  الكتّاب  وانفصل  االنغالق،  من  نوعاً  "خلقت  النرث  قصيدة  أن  األنصاري  ويرى 

الجمهور العام وجمهور القراء، حتى أّن بعض النقاد املتخصصني، وأنا واحد منهم، مل نعد 

نفهم ما يُكتب"71.

الثامنينات توّجههم  البحرين منذ منتصف  السبب يف ذلك إىل استقاء شعراء  ويرجع 

الشعري من مدارس أدبية معينة، مبعنى أّن شخصاً متخصصاً يف مدرسة أدونيس، مهام كان 

مبدعاً، فهو يف فضاء أدونيس، مثل الكرة األرضية أو مثل نجم يدور يف فلك آخر، ال يستطيع 

أن يتحّرر من هذا الفلك. ويرضب عىل ذلك مثاالً: "قاسم حداد عىل مستواه املتميز الذي 

نفخر به، هل اجتاز فضاء أدونيس مثالً... هل نستطيع أن نقول إّن قاسم تجاوز أدونيس؟... 

أنا غري متأكد من اإلجابة عن هذا السؤال"72.

الصفوف  "اطالع  أّن  يرى  فهو  األنصاري،  مع  الرأي  هذا  يف  الهاشمي  علوي  ويشرتك 

الجديدة من الشعراء عىل تجربة الشاعر العريب املعروف أدونيس وتأثرهم به، مستندين 

مشوار العمر، ص 211.  68

مشوار العمر، ص 204.  69
من ذاكرة البحرين، ص 395.  70
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يف ذلك إىل ما فعله قاسم حداد قبلهم، قد أدخل اللغة الشعرية الجديدة وضمن مفاهيم 

الحداثة الشعرية يف أفق آخر جديد ال ينسجم مع حلقات تطور الحركة الشعرية يف البحرين 

وذلك  الحديث.  العريب  الشعر  بها مجرى حركة  أغنت  التي  املعروفة  مبيزاتها وخصائصها 

بسبب اعتامد معظم هذه التجارب الشعرية الجديدة عىل قانون التداعي الصوري الحّر 

الذي أصبح القانون الوحيد الذي يحكم هذه التجارب، األمر الذي قاد إىل تغييب معظم 

املكّونات الفنية األخرى مثل البناء والوحدة واملضمون واإليقاع واملعادل املوضوعي. وقد 

أوقع ذلك كله تجارب الصف األخري من الشعراء، بصفة خاصة، من أمثال فوزية السندي 

واملعاضالت  املبهم  الغموض  من  حالة  يف  التيتون  وفاطمة  العجمي  وأحمد  مدن  وأحمد 

اللغوية والصور السوريالية والتعابري الرمزية املرتاصة. وهي حالة أّدت إىل انرصاف قارئ 

الشعر ومتلّقيه عن التفاعل املستمّر مع مثل هذه التجارب"73.

لذلك، مل يكن من الوارد أن يقبل الشيخ عيىس بن راشد الدعوة املوّجهة إليه من أرسة 

األدباء والكتّاب خالل األشهر األوىل من التأسيس، وال حتى االلتحاق بها فيام بعد، خصوصاً 

البسيطة  املعروف مبفردته  الشاعر  الشعر، وهو  الغموض يف  تنحو منحى  أن أخذت  بعد 

السهلة املعرّبة تعبرياً واضحاً ال لبس فيه وال غموض.

ومجالتها  البحرين  من صحف  النصيب  وكان  الفصيح،  الشعر  نرش  يف  تجربته  وبعد 

آنذاك قصيدة واحدة ال غري، وبعد تجربة لفتت األنظار إليه يف مجال القصة القصرية، وهي 

التجربة التي دعت أرسة األدباء والكتاب إىل الدعوة إليه ليكون أحد أعضائها. وجدنا الشيخ 

عيىس بن راشد يرتك كّل ذلك، ويتفّرغ كلّياً للشعر الغنايئ العاّمي، ابتداء من أغنية "أسمر 

والقاين" التي دفعها يف العام 1964 للفنان أحمد الجمريي، ليعلن عن نفسه للمرة األوىل 

كاتباً لألغاين.

العامي إىل جوار كتابة  الشعر  الذي خاض تجربة كتابة  الوحيد  الشاعر  ومل يكن هو 

الشعر العريب الفصيح، فالشاعر عبد الرحمن رفيع، أبرز شعراء الفصحى يف فرتة الستينات 

الكتابة  استطاب  ثّم  والعامي،  الفصيح  الشعر  كتابة  بني  املراوحة  بدأ  املنرصم،  القرن  من 

ضفتان لنهر واحد، ص 51.  73
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بالعامية والظهور اإلعالمي بها، حتى وصل إىل مرتبة من الكتابة العامية أنست الّناس أنّه 

كان يكتب شعراً فصيحاً يف يوم من األيام.

باللغة  األوىل  الشعرية  مجموعته  صدور  فبعد  خليفة،  الله  عبد  عيل  مجراه  وجرى 

العربية الفصحى "أنني الصواري" التي يعّدها علوي الهاشمي بوابة دخول الشعر البحريني 

يف الحداثة من حيث الشكل واملضمون74، فاجأ الجميع بعد عام واحد بإصدار مجموعة 

شعرية أخرى بعنوان "عطش النخيل"، وهي عبارة عن مجموعة مواويل شعبية. ثّم أصدر 

الرابعة  مجموعته  أصدر  وبعدها  بالفصحى،  الوطن"  لذاكرة  "إضاءات  الثالثة  مجموعته 

"عصافري املسا" بالعامية75.

واألمر ذاته حدث مع الشاعر إبراهيم بوهندي، وهو أحد أعضاء أرسة األدباء والكتّاب 

ارتباطاً  أكرث  وكان  والعامية،  بالفصحى  أشعاراً  يكتب  كان  حيث  حالياً،  ورئيسها  القدامى 

بالكتابة بالفصحى، ولكّنه، حني هّم بإصدار مجموعته الشعرية األوىل اختار أن يجمع لها 

أشعاره العامية فقط، وأطلق عليها اسم "أحالم نجمة الغبشة". وبدا واضحاً تأثّره بأسلوب 

عيل عبد الله خليفة76.

ومل يكن بوهندي هو املتأثر الوحيد بالشعر العامي لعيل عبد الله خليفة، فالشاعر عيل 

الرشقاوي يدين بالفضل يف تجربته يف كتابة الشعر العامي بعد تجربة الكتابة بالفصحى 

التي احتواها بشكل خاص. يقول  النخيل( للشاعر ذاته، وإىل املواويل  إىل ديوان )عطش 

عن هذه التجربة:"عندما كتبت موال جروح قلبي وتر، وهو أول موال أشتغل عليه بصورة 

جدية، كان الشاعر عيل عبد اللّه خليفة حارضاً حضوراً قوياً لحظة الكتابة، أو باألحرى القول 

أنّه مل تكن هناك أدوات كتابة. حضور عيل خليفة هو ما دفعني إىل الغوص عميقاً يف الكلمة 

واألبعاد التي تحملها، ومحاولة الوصول إىل ما يشبه املثل يف القافلة. وال أعرف إن كنت 

أبالغ لو قلت، لحظة القول، كان عيل خليفة هو من يكتب، وكان عيل خليفة هو من يقول، 

وكان عيل خليفة هو من يأخذين معه، يف درب جديد، مغاير، مختلف، مل أطرقه من قبل"77.

شعراء البحرين املعارصون، ص 120.  74
املرجع السابق، ص 119.  75
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ويرى الرشقاوي أّن تجربة عيل عبد الله خليفة يف املوال البحريني واحدة من التجارب 

الكربى التي أعادت الروح إىل الكلمة العامية، وأعطتها األبعاد التي مل تتعّود عليها من قبل. 

ويرى أّن للتعبري بالعامية وقعه وخصوصيته املختلفة عن التعبري بالعربية الفصحى، فالشعر 

العامي هو "لهجة األم ولهجة البيت ولهجة الفريج ولهجة املجتمع الذي من خالله تواجدنا، 

وتربينا عىل كلامته وإيقاع الكلامت، ومدلوالتها والبالغة غري املحدودة التي متتلكها"78.

الستينات  يف  الشابة  األدبية  الحركة  متعّهدي  كبار  من  وهو  املناعي،  أحمد  الناقد  أّما 

العامي من  الشعر  انبثاق حركة  التحديد، فيعّد  القرن املنرصم عىل وجه  والسبعينات من 

اإلنجازات البارزة لحركة األدب الجديد يف البحرين79. بينام يرى قاسم حداد أّن انبثاق هذا 

النوع من الشعر أدى إىل خسارة كبرية للبحرين عىل الصعيد األديب. فهذه الظاهرة، بحسب 

بالعامية، وغيّبت صوته األصيل يف الشعر العريب  الله خليفة شاعراً  رأيه، كرّست عيل عبد 

الفصيح، وعرّضت موهبة عبد الرحمن رفيع املميزة يف الفصيح إىل عملية تشويه وإرباك حني 

استهلكها يف مجال العامية، وحرمت إبراهيم بوهندي من احتامل شعري، كان له أن يتحقق 

لو أّن فرصاً كافية من االندماج بالشعر الفصيح قد تيرست ملوهبته، وأخرته كثرياً عن مسرية 

الشعر80. ويرى حّداد أّن قيام الصحافة املحلية ووسائل اإلعالم بنرش الشعر العامي وتشجيعه 

ميثل ابتذاالً وانحطاطاً وفساداً للذوق األديب، وهو بالتايل إساءة للثقافة يف البحرين81.

ويرى كذلك أنه، بخالف عيل عبد الله خليفة وعبد الرحمن رفيع وإبراهيم بوهندي، 

الطيبة  النوايا  البحريني عنرص أصيل، عدا  العامي  الشعر  ال يوجد يف تجارب اآلخرين يف 

والحامس والسذاجة يف معظم األحيان بحسب رأيه. ويرى "أّن بعض الشباب الذين أفرزتهم 

الصدفة يف سطح الحركة األدبية، بتجارب ضعيفة من قصائد الفصحى، واكتشفوا بعد ذلك 

العامي  الشعر  موهبة" هؤالء وجدوا يف ظاهرة  أن متلك  دون  تكتب شعراً  "أن  استحالة 

فرصتهم فانترصوا لهذه املوهبة التي فُهمت عىل غري ما يجب. ومتنطقوا بشعارات فارغة 

غري فنية، مثل جامهريية األدب، والكتابة للشعب والوضوح والبساطة، إىل آخره، وانطلقوا 

بحرية الكالم مراكب الجسد، ص 77.  78
التعريف بالحركة األدبية الجديدة يف البحرين، ص 38.  79

موضوعات حول العامية والشعر العامي، ص 28.  80
املرجع السابق، ص 29.  81
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الشنيع  عجزهم  بذلك  مغطنّي  طرف،  من  الفّن  إىل  يرقى  ال  مبتذالً،  عامياً  كالماً  يكتبون 

واملفضوح عن كتابة القصيدة العربية الفصيحة"82.

من جهته، يدافع عبد الرحمن رفيع عن اتجاهه لكتابة الشعر باللهجة العامية، وهو 

أّن أصحابه قد  العامية ال تعني  باللهجة  الشعر  شاعر فصحى متمّكن، فيقول: "إن كتابة 

تنّكروا للغة األم، فهذا اللون من األدب موجود منذ القدم، وهو يف هذه األيام يستمّد معظم 

مادته من ينبوع الفصحى الذي ال ينضب، كام يحاول يف نفس الوقت مجاراة التطّور الرسيع 

ليستطيع أن يخاطب قطاعات واسعة تشمل الجامهري كلها التي بدورها تستسيغه وتطالب 

الشعراء دامئاً باملزيد منه، ألنه يعرب عن همومها وأفراحها بشكل صادق وجميل"83.

أما عبد القادر عقيل، فريى أّن تربير رفيع بجامهريية الشعر العامي، وبعدم قدرة الشعر 

الفصيح عىل التعبري عن هموم وأفراح الجامهري يبدو واهياً، ألّن الشعر العامي نفسه مل 

يحقق حتى اآلن ما كان مرسوماً له، فقد تحّول يف حاالت كثرية إىل املفاكهة والغزل وقصائد 

املناسبات، وأفرز للحركة األدبية الجديدة مجموعة من الفاشلني يتكئون عىل عّكازة الشعر 

العامي املنخورة، بعد أن اكتشفوا ضمور موهبتهم األدبية والشعرية وضعفهم الفاحش يف 

اللغة العربية84.

ويرى عقيل أّن الشعر العاّمي الذي ظهر بعد ديواين )عطش النخيل( لعيل عبد الله 

خليفة، و)قصائد شعبية( لعبد الرحمن رفيع مل يكن سوى "كّم هائل من الهذر والرطانة 

العامية وال تخرج بأي حال من األحوال عن فلك هذين الشاعرين. وهذا الشعر هو الذي 

ال نتفق إطالقاً عىل وجوده وتشجيعه واالستمرار فيه"85.

ويبدو أّن أرسة األدباء والكتّاب كان بها اتجاهان، اتجاه يرى بأّن حركة الشعر العامي 

البحريني.  للشعر  وتنّوع  األدبية  للحركة  ثراء  عنها، هي  ويعرّب  الناس  يحمل هموم  الذي 

ويتبنى هذا االتجاه محمد جابر األنصاري رئيس األرسة يف تشكيلها األول، وعيل عبد الله 

املرجع نفسه، ص 22.  82

املرجع نفسه، ص 42.  83
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خليفة، نائب رئيس األرسة يف ذات التشكيل، وأحمد املناعي الناقد األول يف األرسة. ولقد 

وضح هذا االتجاه من خالل تخصيص ثاين األمسيات الشعرية التي نظمتها األرسة يف تاريخها 

للشعر العامي، وذلك يف العام 1970.

الذين ال  القادر عقيل،  الهاشمي وعبد  املقابل يقف قاسم حداد وعلوي  الطرف  ويف 

يرون أي مرّبر للجوء شعراء الفصحى للكتابة بالعامية سوى حرصهم عىل الوصول للجامهري 

حتى لو كان ذلك من خالل الكالم املتّسم بالسذاجة والتسطّح86، معتربين أن هذه الظاهرة 

"أفرزت عنارص طفيلية يف املجال األديب، ال عالقة لها بالفن واألدب، وأصبحت تشكل عبئاً"87، 

وأّن الذين اختاروا التحّول من الفصحى إىل العامية اختاروا "التأثري الرسيع واملؤقت عىل 

األثر الذي يبقى ويدوم"88.

أما الشيخ عيىس بن راشد، فال يرى سبباً لالنشغال يف الجدال حول جدوى كتابة الشعر 

باللهجة العامية، فهو يرى أّن األهّم يف الكتابة هو الصدق يف التعبري عن خلجات النفس. 

وإذا اجتمع صدق التعبري مع البساطة يف القصيدة املغّناة، تنفذ إىل القلب مبارشة. ويرى 

أهمية أن يشعر املتلقي أّن القصيدة تالمس أعامق قلبه، أن تنفذ إليه دون قيود أو حدود. 

بها  يستشهد  وقد  معني،  موقف  إزاء  املعرّب  لسانه  القصيدة  هذه  أّن  ويتصّور  يشعر  وأن 

أحيانا89ً. وهو حني كتب قصائده املغناة باللهجة العامية فهو استلهم كلامتها من الناس يف 

الخليج حني يحبّون وحني يشتاقون، وحني يتأملون، وحني يشكون90.

ويتفق معه يف ذلك عبد الرحمن رفيع الذي يرى أّن درجة الصدق يف التعبري العامي 

عالية وال ميكن إنكارها. ويقول: "إنني ال أعترب نفيس مدافعاً عن العامية حينام أقول بأنّني 

أجد بعض النصوص العامية أكرث صدقاً وأكرث حرارة وألصق بالنفس والوجدان من كثري من 

تكتب  "إن مل  دامئاً  يرّدد  كان  الذي  الرشقاوي  الرأي عيل  ويقاربهام يف  الفصيح"91.  الشعر 

موضوعات حول العامية والشعر العامي، ص 42.  86
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أّن  العاّمية بلهجة أمك، لن تستطيع أن تكون صادقاً يف مشاعرك"92. وهو يرى  قصيدتك 

شعراء البحرين وجدوا يف القصيدة العامية وسيلة لالقرتاب من اإلنسان يف دائرة الجمهور 

الواسع، من أجل خلق االتصال الحّي بينه وبني القضايا االجتامعية امللتهبة93.

ويرى محمد جابر األنصاري أّن درجة الصدق أحياناً يف الشعر العاّمي تكون أعىل من 

درجة الصدق يف الشعر الفصيح، ويرى بأّن الشاعر الذي يكتب بالعامية بعفوية وصدق 

يستطيع أن يكشف بأسلوبه املبارش الساخر ما ال يكشفه الشاعر املثقف املتفلسف من 

ديوان  يضّمها  التي  القصائد  عىل  مثنياً  ويقول  األحيان.  بعض  يف  وطبائعها  األمور  جوهر 

"تنقية الخاطر وسلوة القاطن واملسافر" الذي قام بجمعه وكتابة قسم منه الشاعر الشعبي 

محمد عيل النارصي: "فيها تصوير صادق ألفكار الناس البسطاء ومشاعرهم ونظراتهم إىل 

الحياة واألشياء"94.

وتعّد فرتة الستينات من القرن املنرصم فرتة والدة جديدة للشعر العامي البحريني. فقد 

طرق عيل عبد اللّه خليفة باملوال البحريني املكتوب بلغة عامية موضوعات مل يطرقها الشعر 

البحريني من قبل، ونقل به معاناة الغواص البحريني القديم كإسقاط عىل املعاناة التي 

يعانيها عامل املصانع، مستخدماً به مفردات عامية مستقاة من اللهجة الدارجة القدمية، 

وتجّرأ، وأصدر أّول ديوان شعر له باللهجة العامية البحرينية مطلع السبعينيات من القرن 

ذاته. وشهدت الفرتة ذاتها والدة الشعر العامي الساخر عىل يد عبد الرحمن رفيع، الذي 

تطرّق فيه إىل حكايات املعدمني والفقراء والعاّمة وقصص الحب الساذجة، وحصد به من 

الجامهريية ما مل يحصده بشعره الفصيح رغم جودته.

أما الشيخ عيىس بن راشد، فقد اختار طريقاً مغايراً للشعر العامي، وهو طريق الشعر 

الغنايئ. ومل يساير الكتابة الغنائية السائدة يف فرتة الخمسينات، من خالل استخدام املفردة 

لغة خاصة  له  ابتكر  بل  الفرتة،  تلك  املعتمدة يف  الفّن  لهجة  اللهجة املرصية،  إىل  األقرب 

به معتمدة عىل املفردة البحرينية الرصفة، وبذلك أعاد لألغنية البحرينية شخصيتها التي 

خالد الرويعي، عبد الرحمن رفيع، الحكاية يف لقطة شعر، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، البحرين، 2015، ص 7.  92
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فقدتها عىل يد مطريب الخمسينات الذين متادى ببعضهم األمر إىل الغناء باللهجة املرصية، 

معتقدين أّن هذا هو السبيل الوحيد لالنتشار95.

ومل يكن الشيخ عيىس بن راشد، بالطبع، أّول من كتب الشعر الغنايئ باللهجة العامية، 

ولكّن هنالك إجامعاً عىل أّن األغنية البحرينية الحديثة بدأت عىل يديه ومن خالل كلامته، 

التي كتبها باألخص للفنانني أحمد الجمريي وإبراهيم حبيب ومحمد عيل عبد الله، وكان، 

بال شّك حالة استثنائية، حيث حققت جميع األغاين التي كتبها بال استثناء نجاحاً منقطع 

النظري بحرينياً وخليجيا96ً.

وكان وراء نجاح الشيخ عيىس بن راشد يف الشعر الغنايئ اعتامده عىل املفردة املحلية 

التي يستخدمها اإلنسان البحريني البسيط، وإميانه بأّن هذه املفردة تحمل يف طياتها التعبري 

الصادق واملوسيقى العذبة التي تخرتق القلب وتصل إىل وجدان امللتّقي. ومل يلجأ مثل غريه 

من الشعراء الغنائيني إىل االعتامد عىل لغة متوسطة مفهومة يف جميع البلدان العربية، فهو 

يقول: "إن من يكتب بلغة متوسطة إلرضاء كل الناس لن يكون يف كلامته طعم وال نكهة 

وال انتامء"97.

لقد أعاد الشيخ عيىس بن راشد الثقة إىل املفردة البحرينية، ومل تكن لديه خشية من 

وقوف "بحرينية كلامته" حائالً دون انتشار أغانيه خليجياً، بل كان ذلك سبباً كبرياً يف شهرة 

أغانيه. فال عجب أن تجد إىل اآلن الفنانة املغربية أسامء املنّور تغّني من كلامت الشيخ 

عيىس بن راشد أغنية )واقف عىل بابكم( التي غّناها يف السبعينات الفنان القطري فرج عبد 

الكريم. وال عجب أن تجد الفنانة املرصية أنغام تغّني من كلامته أغنية )شقد أنا ولهان( 

الله. وما زالت أغانيه )ولهان يا محرق(  السبعينات أيضاً محمد عيل عبد  التي غّناها يف 

األغنية  ذاكرة  يف  مميزة  مبكانة  تحظى  البحرينية،  خصوصيتها  رغم  و)بسكات(،  و)مرّار( 

الخليجية. وعن ذلك يقول الشيخ عيىس بن راشد: "قصائدي املغناة منترشة يف كل دول 

الخليج، ويكفيني أنهم ال يحسون بالبحرين إال من خاللها"98.
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مل يكن شاعراً ملتزماً، وفقاً للمدرسة الواقعية، بنقل معاناة الناس يف قصائده، ولكّنه كان 

ملتزماً بالتعبري عن أحاسيسهم ومشاعرهم بكّل صدق وأمانة من خالل مشاهد من بيئته 

التي عاش فيها وترىّب عليها، ومن خالل الجمل والتعابري التي كان ينتقيها انتقاء من بني كل 

الجمل والتعابري التي سمعها منذ صغره يف األحياء التي ترىب فيها والدور التي كان يرتادها 

وأصبحت هي جمله ومفرداته وتعابريه الخاصة.

ارتقى يف السلم الوظيفي إىل أعىل املستويات، ولكن حني كان يكتب الشعر الغنايئ، فهو 

يختار اللغة السهلة الواضحة لتصل إىل أكرب رشيحة من الناس. وهو كام يقول الشاعر مبارك 

فأشعرهم  الناس  عامة  مع  تآلف  والبساطة.  التواضع  تعّمد  مقامه  ارتفع  "كلام  العامري: 

بدفء املودة. شاهدته مع كل الطبقات، من طبقة الصفوة إىل فئة الفقراء وكبار السن من 

رجال الغوص والفنون الشعبية، كأنه واحد منهم. وصارت كلمته متثلهم وعباراته مشتقة 

من لهجتهم ومصطلحاتهم"99.

لبقية  الباب  وفتح  مراتبه.  أعىل  يف  ليكون  البحريني،  الغنايئ  الشعر  يف  ارتقى  ولقد 

امتلك  التي  البحرينية  وباللهجة  الشعر،  من  النوع  هذا  كتابة  يف  حذوه  ليحذو  الشعراء 

ناصيتها. فها هو عبد الرحمن رفيع يحذو حذوه، ويتجه للشعر الغنايئ، ويكتب أغنية "خرض 

نشلج عىل عودج"، التي ينسبها الناس خطأ للشيخ عيىس بن راشد، بسبب الشبه الكبري 

بني األسلوبني. فيام نجد عدداً من أعضاء أرسة األدباء والكتاب ينحون نحو كتابة الشعر 

الغنايئ، بالبساطة التي يكتب بها عيىس بن راشد، ومنهم إبراهيم بوهندي وعيل الرشقاوي، 

ومنهم من انرصف متاماً عن كتابة الشعر، باملواصفات التي كانت تروج لها األرسة، واكتفى 

الحايل ألرسة  العام  األمني  نجم  وراشد  فتحية عجالن  رأس هؤالء  الغنائية، وعىل  بالكتابة 

األدباء والكتّاب.

لسان  كّل  عىل  الغنائية  راشد  بن  عيىس  الشيخ  كلامت  فيه  الذي صارت  الوقت  ويف 

طوال نص قرن من الزمان، نجد علوي الهاشمي يف مقابلة له يف العام 1998 يعلن فيه عن 

انتهاء عرص الشعر وفقاً للمفهوم السائد يف السابق عنه، ويقول: "انفتح النص الشعري منذ 

املرجع نفسه، ص 216.  99
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الثامنينات تقريباً عىل جميع الفضاءات واألجناس األدبية، ثم تشظّى هذا النص يف جمل 

شعرية متوترة يف عدد كبري من الفنون األخرى، كاللوحة التشكيلية والخط العريب والرواية 

والقصة. وإذن ماذا بقي من الشعر؟ وأين هم الشعراء؟ وأين هي دواوينهم؟"100.

ويستطرد الهاشمي يف املقابلة ذاتها موضحاً فكرته: "هذا التشظي ذهب إىل ما هو أبعد 

من ذلك، حيث انفتح اإلبداع األديب عىل اإلبداع العلمي، فقامت التكنولوجيا بالتعامل إبداعياً 

مع املادة اإلبداعية، فام كان يستجيب لها فهو مادة إبداعية وإال تخلّف عىل جانبي الطريق"101.

ويرى الهاشمي أّن قاسم حّداد تفطن مبّكراً إىل هذا التحّول، عندما فتح له موقعاً عىل 

اإلنرتنت، أسامه "جهة الشعر"، "فالكمبيوتر يتيح لك لعبة اإلنتاج، فأنت الذي تطبع عملك 

وتخرجه، وكل خصوصيتك الخيالية تقوم بإنتاج جميع عنارصها. هذا فعل جديد يقوم عىل 

استكامل وامتالك جميع أطراف العمل اإلبداعي، إنه االكتفاء الذايت إبداعياً دون حاجة إىل 

سواك، عرب تكنولوجيا تتيح لك هذا االكتفاء، حتى الجمهور فأنت تنتقيه"102.

اللحن واملوسيقى  باتخاذه  مبّكراً،  الخيار  اتخذ هذا  بن راشد قد  الشيخ عيىس  ولعّل 

وسيلة إليصال شعره للجمهور. فهو بعد أن نرش قصيدته اليتيمة باللغة العربية الفصحى 

يف العام 1967، مل يعلن نفسه للجمهور إال لكونه شاعراً غنائياً. ورمّبا تفطّن منذ الستينات 

إىل أّن الكتابة مل تعد ذلك الوسيط الوحيد إليصال الشعر للجمهور مثلام كان يف القرون 

املاضية، وآمن أّن الغناء وسيط أكرث فاعلية للوصول واالنتشار والتأثري. وال نقلّل من أهمية 

شعر الشيخ عيىس بن راشد إذا قلنا أّن الفنانني أحمد الجمريي وإبراهيم حبيب ومحمد عيل 

عبد الله قد حملوا أشعار الشيخ عيىس بن راشد إىل آفاق أبعد من التي كان من املمكن 

أن يصل إليها لو اكتفى بنرش أشعاره يف الصحف أو طباعتها يف دواوين. وهو مل يكن يتوّرع 

عن اإلفصاح بأنّه كان يحرص عىل أال يتلّقى املتلقون ما يكتبه من شعر إال مصحوباً باللحن 

واملوسيقى والغناء. وقد كتب يف تصدير ديوانه الشعري الثاين )من أغنيايت(: "هذه بعض 

أغنيايت كتبتها لتُغّنى وتُسمع، ومل أكتبها لتُقرأ... وال أدري هل سيستمتع القرّاء بها أم ال"103.

مساءالت يف الثقافة البحرينية، ص 104.  100
املرجع السابق، ص 105.  101
املرجع نفسه، ص 106.  102

من أغنيايت، ص 7.  103
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قائمــة امل�صـادر واملراجـع
أحمد املناعي، التعريف بالحركة األدبية الجديدة يف البحرين، مطبعة النجاح، البحرين،  	

ط: 1، 1973.

أدونيس، محمد بنيس، أمني صالح، قاسم حداد، البيانات، رساس للنرش، تونس، ط: 1،  	

.1995

آل خليفة عيىس بن راشد، "رحيل وعودة"، صحيفة األضواء، العدد 92، الخميس 8 يونيو  	

.1967

آل خليفة عيىس بن راشد، يفّ العرص، دار الوطن للطباعة والنرش والتوزيع، الدوحة، ط:  	

.2006 ،1

آل خليفة عيىس بن راشد، من أغنيايت، مؤسسة األيام للطباعة والنرش، البحرين، ط: 1،  	

.2008

حسني الصباغ، كتابات عتيقة من البحرين، الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم،  	

تونس، ط: 1، 2001.

خالد الرويعي، عبد الرحمن رفيع: الحكاية يف لقطة شعر، هيئة البحرين للثقافة واآلثار،  	

البحرين، ط: 1، 2015.

املطبعة  	 أبا حسني،  تحقيق: عيل  آل خليفة،  بن عيل  بن عيىس  الشيخ محمد  ديوان 

الحكومية، البحرين، ط:1، 1987.

الكلمة من أجل اإلنسان: سرية املفكّر الدكتور محمد جابر األنصاري،  	 العلوي،  صفاء 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار، البحرين، ط: 1، 2019.

صقر املعاودة، البحرين وتكريم أمري الشعراء أحمد شوقي، البحرين، ط: 1، 2017. 	

األول، هيئة شئون  	 املهاد  البحرين: سنوات  األدبية يف  الحركة  املحادين:  الحميد  عبد 

اإلعالم، البحرين، ط: 1، 2014.

عبد الحميد املحادين، "إبراهيم العريض شاعر مرتف"، مجلة كتابات، العدد 17، السنة  	

.1981 ،6
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عبد الحميد املحادين، من ذاكرة البحرين، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت،  	

ط: 1، 2007.

عبد اللّه الطايئ، "اليقظة األدبية يف البحرين"، مجلة البعثة، العدد 4، 1 أبريل 1953. 	

عبد اللّه املدين، النخب يف الخليج العريب، قراءة يف سرَيها، املؤسسة العربية للطباعة  	

والنرش، البحرين، ط: 1، 2016.

إبراهيم غلوم، "لوحة الشعر العريب الحديث"، مجلة كتابات، العدد 17، السنة 6، 1981. 	

علوي الهاشمي، السكون املتحرّك: دراسة يف البنية واألسلوب، تجربة الشعر املعارص يف  	

البحرين منوذجاً، منشورات اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات، ديب، ط: 1، 1995.

علوي الهاشمي، شعراء البحرين املعارصون، املطبعة الرشقية، البحرين، ط: 1، 1988. 	

علوي الهاشمي، ضفتان لنهر واحد: دراسات نظرية يف شعر البحرين املعارص، وزارة  	

شئون اإلعالم، البحرين، ط: 2، 2020.

عيل الرشقاوي، "أرسة األدباء والكتاب: تحقيق ما ميكن تحقيقه"، مجلة كلامت، العدد  	

1، السنة: 1، أكتوبر 1983.

عيل الرشقاوي، بحرية الكالم مراكب الجسد، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت،  	

ط: 1، 2016.

مجلة كتابات،  	 العريض"،  إبراهيم  العريض: مقابلة مع  عيل خليفة، "فن وأدب وفكر 

العدد 17، السنة 6، 1981.

غازي القصيبي، "وراء الحزن والرصاع"، صحيفة األضواء، العدد 118، الخميس 7 ديسمرب  	

.1967

األدبية  	 بالحركة  والوعي  املناعي  أحمد  النقدي:  الوعي  وإنتاج  املسافة  إبراهيم غلوم، 

الجديدة يف البحرين، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط: 1، 2010.

العامية والشعر  	 موضوعات حول  القادر عقيل،  قاسم حداد، عبد الرحمن رفيع، عبد 

العامي، قناديل، البحرين، ط: 1، 1983.

قاسم حداد، ليس بهذا الشكل وال بشكل آخر، دار قرطاس للنرش، الكويت، ط: 1، 1997. 	
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والنرش،  	 للدراسات  العربية  املؤسسة  البحرينية،  الثقافة  يف  مساءالت  الذيب،  كامل 

بريوت، ط: 1، 2015.

مبارك العامري، مشوار العمر: عيىس بن راشد آل خليفة، وزارة اإلعالم، البحرين، ط:  	

.2008 ،2

محمد جابر األنصاري، "قضية االلتزام يف األدب"، صحيفة األضواء، العدد 74، الخميس  	

2 فرباير 1967.

	  ،71 العدد  األضواء،  صحيفة  الكويت"،  الجديد يف  األدب  "من  األنصاري،  محمد جابر 

الخميس 14 يناير 1967.

محمد جابر األنصاري، "مواصلة النظر يف نتاجنا األديب الجديد"، صحيفة األضواء، العدد  	

55، الخميس 22 سبتمرب 1966.

	  ،134 العدد  األضواء،  صحيفة  جديد"،  بحريني  أدب  "نحو  األنصاري،  جابر  محمد 

الخميس 29 مارس 1968.

محمد جابر األنصاري، "نظرة يف مظاهر األدب الشعبي"، صحيفة األضواء، العدد 79،  	

الخميس 9 مارس 1967.

العربية للوكاالت والتوزيع،  	 ملحات من الخليج العريب، الرشكة  محمد جابر األنصاري، 

البحرين، ط: 1، 1970.

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، الشيخ عيىس بن راشد بن  	

عبد اللّه آل خليفة، مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة للثقافة والبحوث، البحرين، ط: 1، 

.2020

مي الخليفة، مع شيخ األدباء يف البحرين: إبراهيم بن محمد الخليفة، رياض الريس  	

للكتب والنرش، اململكة املتحدة، ط1، 1993.

النهج الفكري ألرسة األدباء والكتاب يف البحرين، مطبعة النجاح، البحرين، ط: 1، 1970. 	
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مناذج من �صعر ال�صيخ عي�صى بن را�صد اآل خليفة

مـــرّار
مـّرار خالين الدهر

مّرار اأمّر 
علـى ع�شـٍر ما وفى

الدار واأناظر 
مـا كن هال�ّشـكة ا�شـهدْت

اأحلـى مواعيد
مـا كّنـي الموين االأهل

يف احلـب وازيد
واحلـني مـن عقـب الو�شل اأمّر مّرار

...
مّرار واأدري كل �شـي

اإيـروح ما ايرد
ب�ـس قلبـي ياخـذين غ�شب

�شـوب الذي ايود
اأطـل علـى بابه بولع

واروح وارّد
مـا كن هال�شـكة ا�شـهدت

اأحلـى مواعيد
مـا كنـي الموين االأهل

يف احلـب وازيد
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واحلـني من عقـب الو�شل
مّرار اأمّر 

...
مـن عقـب ما �شـاع العمر

�شـيفيد يـا ريت
كلمـا غفـل قلبي و�شـلى

ورديت طروا 
ال وقتـي نّولنـي الطلب

وال اأنـا مليت
مـا كن هال�شـكة ا�شـهدت

اأحلـى مواعيد
مـا كنـي الموين االأهل

يف احلـب وازيد
واحلـني من عقـب الو�شل

مّرار اأمّر 

اأم�صــات
�ـرت اتذكركـم غ�شـب يف يومي مّرات
�شـرجع اأيـام م�شـت واأحلـى العمر فات

�شـنني وانـا يف غفلتـي بعيـد عنكم
�ـرت اتن�ّشـخ وافتكر واأقول اأم�شـات

اأم�شـات كنـا حولكم
وجران اأحباب 
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واليـوم يـا ظلم الدهر
كنـه وال كان

اأم�شـات �شوتـك يل طلع
اأ�شـمعه وافرح

واليـوم ب�ـس �شوت الهوا
يف القلـب يجرح

�شـنني وانـا يف غفلتي
بعيـد عنكم

�ـرت اتن�ّشـخ وافتكر
واأقول اأم�شـات

غريـب بيتـك يف الفريج
بروحـه قاعد

بيبانـه م�شكوكـه غ�شـب
�شـاهد والقفل 

اأبيـع عمـري يا دهر
ب�ـس يوم يرجع

وام�ّشـي دمعـي لك نهر
اإن كان ينفـع

�شـنني واأنـا يف غفلتي
بعيـد عنكم

�ـرت اتن�ّشـخ وافتكر
واأقول اأم�شـات



49

ب�صكــات
ب�شـكات �شـوب اّبيتكم

مّريت ب�شـكات
�شا�شـوي يف حّبـي لكم

ب�شكات �شـنني 
يل زاد �شـوقي ل�شـوفكم

ليمـن طريتو
مريـت �شـوب اّبيتكم

يف الليـل ب�شـكات
الوقـف علـى باب لكم

دمعي واهّل 
ولـوال احليا مـن اأهلكم

يـا احبابي اللعي
وا�شـمع اللـي غ�ّشـكم وكـّذب عليكم

وخـالين �شايـع عقبكم
من دمعي ا�شـكي

يل زاد �شـوقي ل�شـوفكم ليمـن طريتـو
مريـت �شـوب اّبيتكم

يف الليـل ب�شـكات
البيـت اللـي �شّمكم

ورّباكـم �شغار
ربينـا و�شـطه بينكم
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ب�ـس الزمن دار
فرقنـا ب�ـس حبي لكم

باقـي يف قلبي
�شـنني �شايـع عقبكم

با�شـواقي حمتار
يل زاد �شـوقي ل�شـوفكم

ليمـن طريتو
مريـت �شـوب اّبيتكم

يف الليـل ب�شـكات

اإ�صْ قد اأنا ولهان
اإ�ـس قـد اأنا ولهان

حتـى وانا مّيك
اأح�ـس اأنا ولهان
ودوم يف حرمـان
عنـدي حكي وايد

عندي �شـوالف �شـوق
او�شّلها اإ�شـلون 

يـا حبيبتـي حران
وّدي اأقـول عمري

انتـي واأيامي
اأح�ـس يل �شفتك
الدنيـا جّدامي
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ب�ـس ا�شـتحي ال اأقول
اإل�شـاين ما يطاوع
ج�شـمي ويدي تربد

واحتـار ولـك ما اأقول
عنـدي حكي وايد

عندي �شـوالف �شـوق
لها او�شّ اإ�شـلون 

يـا حبيبتـي حران
...

وّدي اإيل �شـفتك
اأ�شّمـك ب�شدري
بعيني واأغم�ـس 
وا�شيـع ما اأدري
اأ�شيع يف �شـعرك
اأ�شـّم فيه العود

ويف داخـل عروقي
مثل ال�شـحر ي�ـري
عنـدي حكي وايد

عندي �شـوالف �شـوق
لها اأو�شّ اإ�شـلون 

يـا حبيبتـي حران
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اأطري عليكم
اأطـري عليكـم يا ربعي

لو ن�شـيتوين
ال انتـوا �شـاألتوا وال 

جيتـوا تزوروين
اأ�ـرق اإىل اأّحد طراكم

جّدامي يوم 
وانتوا ا�ـس بالكم
وال مـّرة طريتوين

اأطـري عليكـم يـا ربعي لو ن�شـيتوين
...

الأوقـف على ال�شـيف
واأطالـع بيتكـم ُمّدة
واأقـول ذاك الوطر

اإ�شـلون برنّده
عنـي رحلتـوا وظّل البيـت يذكركم

وظـّل قلبـي يناديكـم يبي وّده
اأ�ـرق اإىل اأّحد طراكم

جدامي يوم 
وانتوا ا�ـس بالكم
وال مـّرة طريتوين

اأطـري عليكـم يـا ربعي لو ن�شـيتوين
...
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يل نامت النا�ـس
�شـهرت الليـل اأناديكم

واطلـب من اهلل
ولو مـرة اأوافيكم

ولهـان وخايف ميّر
العمـر يا اخواين
اأكـرب واأبعد وال
اأقـدر اأوافيكم

اأ�ـرق اإىل اأّحد طراكم
جدامي يوم 

وانتو ا�ـس بالكم
وال مـّرة طريتوين

اأطـري عليكـم يا ربعي
لو ن�شـيتوين

وّدتني ريويل غ�صب
وّدتني ريـويل غ�شب

ومّريـت �شـوب البيت
رّديـت ودموعي تهّل
يـا ريـت ما مّريت

...
ويـن اللـي كانوا يل اأهل

وكانـوا اأغلى اأحباب
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راحـوا وخّلـوا بيتهم
الغـايل لالأغراب

...
يـا بيت يف عـّز العمر

لعبنـا يف حو�شـك
ويـا كنار �شـدرتنا تطب
نرك�ـس لك انحو�شـك

...
يـا دهر �شـّلي غرك

هاللون فّرقتنـا 
واحبابنـا اللـي نحبهم
ا�شـلون ب�ـس ين�شون

...
يـا بيـت يا ريـت العمر

ايـرد مثل االأول
واتـرّد جمعتنـا بعد

نفرح وال ن�شـاأل
...

ويـن انتـو يا اأحبـاب العمر
اي�ـس �شّوت االأيام

موجـه خذتكـم واأبعدت
واهدمـت كل اأحالم
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احل�شور الوجدايّن يف ق�شائد ال�شيخ عي�شى بن را�شد الوطنّية

الدّكتـور خليفة بن عربيّالدّكتـور خليفة بن عربي104ّ

امللّخ�ص 
تسعى هذه الّدراسة إلجراء حفر معريّف يف حضور امللمح الوجدايّن يف نصوص الّشاعر 

خالل  من  املوضوع  الّدراسة  تناولت  وقد  الله،  رحمه  خليفة  آل  راشد  بن  عيىس  الّشيخ 

مناقشة بعض األفكار وهي: 

1. مفهوم الوطن.

2. االلتزام والفكرة.

3. وجدانيّة الواقع.

4. الّذاكرة الجمعيّة.

5. املرأة والوطن.

وقد خلصت الّدراسة إىل الّنتائج اآلتية: 

1. كان الوطن مبعناه الضيّق والواسع، والحقيقّي واملجازّي، حارًضا يف وجدان الّشاعر 

يف كّل لحظة من حياته، ومن ثّم فإنّه كان حارًضا أيًضا يف أغلب نصوصه الّشعريّة، 

حتّى يف غري القصائد الوطنيّة. 

2. َمثّل الوطن بالّنسبة إىل الّشاعر جزًءا ال يتجزّأ من كيانه الخاّص، لذلك فقد سعى 

إىل أن يثبت التزامه بإخالصه له، والّسعي لفدائه، وتكريس التشارك الكويّن بينهام. 

3. مل ينقطع الّشاعر عن واقعه، عىل الّرغم من هيامه الكبري بذكريات املايض يف وطنه، 

وعىل الّرغم من عمق الوجدانيّة الطّافر من جميع نصوصه، وعمق النستولوجيا 

البارزة فيها. 

أكادميّي وباحث وأستاذ الّنقد الحديث املساعد بقسم اللّغة العربيّة والّدراسات اإلسالميّة بجامعة البحرين.  104
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الجامعيّة  الّذاكرة  الستدعاء  محاولة  يف  الجامعة،  مخاطبة  الّشاعر  حاول  ما  كثريًا   .4

وذلك لتشكيل ذاكرته الخاّصة به، والشعور بالّدفء واألمن معها. 

استخدم الّشاعر رمز املرأة بشكل واسع للتّعبري عن وطنه، فال يكاد يتحّدث عنها إاّل   .5

ويستحرض تفاصيَل من وطنه ومرابع صباه، ويصل هذا االستخدام يف بعض األحيان 

إىل حّد التاّمهي بني املرأة والوطن فكأنّها هو، وكأنّه هي.

مفهوم الوطن: 
ال شّك أّن الوطن مبعانيه املختلفة، هو ركن مهّم ضمن تلك الجدليّة القامئة بني املجتمع 

الذي  واملكان  الّشاعر،  ذات  كّون  الذي  األّول  املجتمع  الوطن سوى ذلك  فليس  والّشاعر، 

أّسس االرتباط والتّكتّل املجتمعّي، ومن ثّم فإنّه ركيزة اجتامعيّة رئيسة.

إّن البنية املجتمعيّة تتكتّل يف بقعة املكان الذي يضّم يف حيّزه تلك العالقات العريضة 

التي  املنطقة  أو  األرض  يقود مفهومه إىل مساحة  بالوطن، والذي  البرش فيام يسّمى  بني 

تكوِّن ارتباَط الّشعب الواحد عىل أسس تاريخيّة بالّدرجة األوىل، إضافة إىل أسس ثقافيّة 

الّنفسيّة  القواسم  تحت  الوطن  هذا  تسكن  التي  الّناس  جامعة  تلتئم  حيث  وجغرافيّة، 

والثّقافيّة والفكريّة بوصفها روابط معنويّة، كام أّن للعالقات املاديّة بُعًدا عميًقا أيًضا يتمثّل 

الذي  املكان  الوطن هو ذلك  إّن  القول  االقتصاديّة، وميكن  الجغرايّف واملصالحة  املوقع  يف 

ُولدت فيه املاهيّة والهويّة الفكريّة للّشعب، ومن ثَّم فإّن املعنى قد يتّسع ليتجاوز بقعة 

الوالدة الجغرافيّة للّشخص، ليصل إىل املنطقة الجغرافيّة التي ُولدت فيها أّمته. 

وال ميكن أن يُتصّور وطٌن بال شعب ومواطنني، وهذا هو الّشّق اآلخر واألهّم يف معرفة 

من  نوًعا  لتخلق  اإلنسان  عىل  والّروابط  العوامل  تلك  تؤثّر  حيث  الوطن،  مفهوم  حدود 

العاطفة تجاه اآلخر الذي يشاطره أرَضه، ويقاسمه الحياة عىل تلك البقعة الجغرافيّة، ومن 

ثَّم تتكّون العالقات املجتمعيّة التي تأخذ حيّز االتّساع والتّمّدد وبدورها تخلق املساحات 

الجغرافيّة للوطن. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
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ولفظة الوطن كانت تستخدم قدميًا مبعنى "مكان اإلنسان ومنزله الذي يُقيم فيه"105، 

ويبدو أّن هذه اللّفظة يف معاجمنا العربيّة القدمية كانت تدّل عىل مفهوم أضيق من املفهوم 

البقعة  العربيّة تشري إىل إطالق لفظة الوطن يف جميع أحوالها عىل  الحايّل لها، فاملعاجم 

تصاريف  نجد  ولذا  اليوم،  مفهوم  َحَسب  الّشاسع  الوطن  عىل  وليست  الّضيّقة،  الّصغرية 

أي  الغنم والبقر أي مرابضها، ومواطن مّكة  "أوطان  املعجم محصورة يف نحو:  الوطن يف 

هي  واملياطني  الّسباق،  يف  الخيل  منه  لرتسل  يُوطَّن  الذي  املوضع  هو  وامليطان  مواقفها، 

امليادين ..."106، لكن جامع املعنى بني املفهومني هو مكان مقام اإلنسان، فكّل مقام أقام به 

اإلنسان وسكن فيه فهو موطٌن له. 

كام ترتبط لفظة الوطن الحديثة بالقوميّة العربيّة ودالالتها الفكريّة، حيث تقف بعض 

األحزاب القوميّة يف بعض أبعادها القطريّة موقًفا مهزوزًا تجاه الرّابط الّدينّي الذي يشري 

إليه معنى األّمة107. 

امللّحة  العالقة  تلك  أدركنا  الوطن هي مزيج األرض واإلنسان،  أّن معادلة  وإذا علمنا 

التي تحكم الّذات اإلنسانيّة تجاه األرض والوطن، وهي مسألة قد تدخل يف صميم التّكوين 

الفطرّي لدى اإلنسان، أْن يحّب موطنه، ويشتاق إليه إذا ابتعد عنه، ومن ثّم فإّن الّشاعر 

بطبعه وفّنه يعنى بالتعبري عن دواخله وعواطفه يف نصوصه، فكّل ما له تعلّق بذاته ونفسه 

فإّن له مّحاًل يف شعره بال شك، وألّن الوطن عىل مقربة لصيقة بالّذات، وله غوائر يف الّروح 

من  منحوتة  قصائَد شعريًّة  العالقة  لتلك  يسطّر  بأن  فالّشاعر حقيق  أرشنا؛  أن  كام سبق 

كوامن صدقه. 

وشاعرنا الّشيخ عيىس بن راشد نتاج لصميم البيئة البحرينيّة الرّصفة، ولد فيها، وتعلّق 

باملحرّق مدينته التي خّصها بالعديد من نصوصه الّشعريّة، فهي مل تغب عن شعره حتّى 

وهو يعاقر مضامني عاطفية أو وصفية ال يكاد ينفّك عن التأّمل يف ذلك الوطن.

جامل الّدين بن منظور، لسان العرب، بريوت، دار صادر، 1414هـ/1994م، ط3، ماّدة: وطن، 451/11.   105
جامل الّدين بن منظور، لسان العرب، ماّدة: وطن، 451/11.  106

محّمد الغزايّل، حقيقة القومّية العربّية وأسطورة البعث العريّب، دار نهضة مرص، القاهرة، 2005.  107
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إنّنا نجد يف شعر الّشيخ عيىس بن راشد نجد حشًدا الفتا لتجليّات وجدانيّة بحتة جعلت 

من الّنّص الوطنّي عنده ذا سمة خاّصة، يزخر بالقرب الّروحّي والعاطفّي لدى املتلّقي، وهي 

الّذات  من  تقرتب  روحيّة  تكويناٍت  ليؤّسس  املتلّقي،  ذات  إحداثها يف  الشاعر  سمة قصد 

والّنفس، يقول يف مقّدمة ديوانه "يّف العرص"، متحّدثًا عن قصائده: "وأميل أن تُعجب هذه 

القصائد القارئ يف الخليج، حني يحبّون وحني يشتاقون، حني يتألّمون وحني يشكون، وعىس 

أن يجد فيها القارئ متنّفًسا ملشاعره... هذا ديواين ذابت فيه مشاعري وأحاسييس..."108.

نجد هنا أنّه أوىل املتلّقي اهتاممه األّول، بل عني مبشاعره وعواطفه، وهذا جيّل من 

خالل ألفاظ تلك الفقرة: )يحبّون(، و)يشتاقون(، )يتأملّون(، )يشتكون(، )متنّفًسا ملشاعره(، 

ويف آخر العبارة تحّدث عن نفسه: "مشاعري وأحاسييس". 

إّن عنوان ذلك الّديوان وحده ينّم عن تعلّق غائر باملكان "يَفّ العرص"، وإن كان املعنى 

البحرين وعاداتهم  بطبائع أهل  العارف  العرص، لكن  يتّجه نحو زمن محّدد وهو  املبارش 

يدرك متاًما أّن لـــــ "يَفّ العرص" داللة وجوديّة متجّذرة يف عمق املامرس اليومّي لإلنسان 

البعض جريانًا وأهاًل يف وقت  البحرينيّون أن يجتمعوا مع بعضهم  البحرينّي، حيث تعّود 

العرص، يرشبون القهوة، ويديرون رحى الحديث والكالم حتّى مغيب الّشمس، ولذلك فإّن 

شاعرنا يحّن إىل تلك الرّمزيّات املكانيّة الّشجيّة، يقول يف قصيدة "يَفّ العرص": 

�شـالم يـا يَفّ الع�ر 
اذكـرين يل جيْت

بعيـد بّعـدين الّدهر 
واحلـني حّنيْت

�شـنني يـا يَفّ الع�ر
يا مـا نطرتْك 

يف غـر ملحرق ح�شـا 
ما قـط عرفتْك

عيىس بن راشد آل خليفة: فـيِّ العرص: دار الوطن للطّباعة والّنرش والتّوزيع، الّدوحة، قطر، ط1، 2006، ص 5.   108
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�شـنني يـا يَفّ الع�ر 

يا مـا نطرناْك

ـّكه اأبد  مـا ِنْظَهر ال�شِّ

اإاّل احنـا وّياْك109.

يف  املتقادم  ثَّم  ومن  الزّمن،  ظّل  يف  املمتّد  املكان  إىل  انشّد  قد  الّشاعر  أّن  نرى  هنا 

عمق الّروح، حيث الحنني، وحيث الّذكريات التي شّكلها ذلك املايض، وما ذلك املايض بكّل 

تفاصيله سوى الزّمان واملكان فالوطن. 

ويؤكّد املعنى ذاته بيشء أكرث غوًرا يف تفاصيل الّذكريات، وذلك يف قصيدة "تطرون":

مـا احالك يـا يَفّ الع�ْر

مـا احالك يل جيْت 

وفر�شـنا مـّدة كّلنا 

عند دّكـة البيْت

والّدّلـة دارت واحلكي

عـن غو�س لّوْل

وطـٍر م�شى وّيـا البحر

راح وحتّوْل110.

نجد هنا أّن التّفاصيل كانت أكرث حضوًرا، حيث يحّن شاعرنا إىل تفاصيل دقيقة تصل 

إىل حّد الحيك وما كان يدور من كالم يف وقت العرص، فكان املكان الجزيّئ بحضوره العميق 

مساقًا لحضور الوطن داخل الوجدان الّشعرّي.

املصدر الّسابق، ص 12-8.  109
فـيِّ العرص: 27-26.  110
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االلتزام والفكرة
لقد كان للّشعر الوطنّي طبيعة تاريخيّة والتزام فكرّي يف ضمري عيىس بن راشد، حيث 

أنّه يرى نفسه جزًءا رشيًكا لهذا الوطن الذي شاطره حياته ووجوده وكيانه، فهو حني يعرّب 

عن ذلك االمتزاج بينه وبني وطنه فإنّه يْدفَع بنفسه فداًء يف سبيل هذا التّشارك الكويّن، 

حيث صاغ الوطن مرّة أخرى لكن بلغته الخاّصة، وبأوزانه الخاّصة، وبتعابريه الخاّصة، يقول: 

بتطريـن يـا ديرتي 

بتطريـن يالبحريـْن

ِحّلني دار ال�شـعْد

واملكرمـة ِحّلنْي 

باخـذ مـن اأر�شك اأثرْ 

يبقـى كحـل يف العنْي111.

فهو هنا يسعى إىل إحياء ذاته ولغته حني يحيي ذكرى وطنه، إذ أّن الوطن هنا هو 

الّذي يعطي القصيدة امتدادات وجودها وبقائها، وحينئذ فإّن القصيدة حني تحمل الوطن 

هنا فهي تجعل من ذلك الوطن لغًة موازية متتلئ بجميع سياقات القرب الوجدايّن باملكان، 

ومن ثّم فإّن هذه العالقة مع الوطن تُفيض إىل التاّمهي الّنفيّس بوصفه جزًءا من طبيعة 

اإلنسان الروحيّة، لذلك تجد امللمح الوجدايّن طافرًا عند شاعرنا يف أثناء التّعاطي مع موضوع 

تُنِتج يف  التي  والّذكريات  والزّمان  املكان  الّشاعر خصائص  نفس  تختلط يف  الوطن، حيث 

املدرك الّذهنّي تقاطيع وجدانيّة بحتا، يقول: 

يا ديرتـي تطريْن 

يا اأعظـم البلداْن 

يـا عمري يـا البحريْن

فـيِّ العرص، ص 25.   111
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اأولـه على بحرْك 

ال�شايف االأزرق 

واحبِّ اإن�شـانْك

الطّيـب الوايف

اأفديك اأنـا بعمري

وليـت العمر كايف112.

الخطاب هنا للوطن وهو خطاب شفيف ينبع من ذاٍت تتشّوق للوطن، وتجعل منه 

ذاتًا يخاطبها ويجعل منها محاوًرا يتجاذب معه أطراف األحاديث، ويشتاق إىل كّل مالمحه 

ومتعلّقاته، بل يقّدم نفسه قربانًا له وفداًء، وال تصل العالقة بني شيئني إىل هذا الحّد إاّل إذا 

كان التامزج العاطفّي بينهام قويًّا. 

إن شاعرنا يتعامل مع الوطن بخصوصيّة فريدة تشّكل سياقات جديدة تقود إىل   

للرّتاب  الّرومنيّس  العشق  يتجاوز  ما  تجربته  يف  قّدم  الكبري، حيث  الوجدايّن  املنحى  ذلك 

واألرض، ليعقد ألوانًا من الحوار العميق املستقّر فوق الغنائيّة الطّافرة من الّنصوص، واقًعا 

اللّحظة هي لحظة تتوّهج  املولِّدة للمعاناة والّشوق، تلك  التّاريخيّة  اللّحظة  تحت وطأة 

كلاّم استغرق الّشاعر يف التّطواف بذكريات الوطن، وبتداعيات املايض الجميل فيه، يقول يف 

قصيدة "يا الّزينة ذكريني": 

يـا الّزينـة ذكريني 

يل غّيبتنـي بحـوْر

وب�شـوق ناديني 

ميكـن الّدنيا تدوْر

واآرّد ِوّيـا ال�ّشيفْ 

من أغنيايت، ص 90.  112
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وااّل ال�ّشـتا يل رْد

وااّل مع االأ�شـواْق 

وقـت الّربيع والورْد 

واآنـا بعيـد بعيْد

ْه  مـا عندي غر االآ

حّملـت جنم ال�ّشـما

�شـوقي لكم وّياه113ْ.

هنا ال يفتأ الّشاعر يتحاور مع وطنه، ليبوح له مبشاعره وعواطفه، بل يستجدي الوطن 

ويطلب منه أن يذكره كلاّم غاب عنه، وهنا تأيت مفارقة عجيبة، حيث إّن املتغرّب عن وطنه 

اعتاد أن يبوح بشوقه ويقّرر ذكره الّدائم لوطنه يف غربته وسفره، لكن ما فعله عيىس بن 

راشد هنا أنّه كان يستجدي وطنه ويرجوه أن يذكره هو حينام يتغرّب عنه. هذه املعادلة 

يخاطب  وهو  وأنّه  واحد،  ووطنه يشء  بأنّه  الّشاعر  لدى  الغائر  بالّشعور  توحي  املقلوبة 

الوطن كأنّه يخاطب نفسه، لدرجة أن جعل الوطن يفتقده ويتفّقده. 

الّشاعر  قبل وجود  من  تبدأ  عريضة  إنسانيّة  تجربة  أساًسا من خالل  نابعة  فاملسألة 

مع  التّعامل  يف  آخر  شكال  فرضت  اإلنسانيّة  العالقة  هذه  نهاية،  ال  ما  إىل  ومتتّد  نفسه، 

موضوع الوطن، كانت ِسَمتُُه تجاوز املضامني املألوفة كالعشق الحامل لألرض والرّتاب، إىل 

عوامل أرحب من الّسجايا الوجدانيّة املتحّفزة ملعاناة الّشاعر وانفعاالته املختلفة ِمن ُحّب 

وأمل ولّذة، كّل ذلك من أثر التّوالد النفيّس والّروحّي، واالكتظاظ التّاريخّي العميق الذي يلّح 

بكّل تداعياته. 

الوطن،  إىل  حنيًنا  تطفح  التي  الّنصوص  يف  أبرز  تبدو  الوجدايّن  الحضور  تقاطيع  إّن 

وتشتيك آالم الغربة، وعذابات البُعد، إذ الّشعور بالغربة مرسب نفيّس يخلص إىل مشاعر 

األمل والّضيق بسبب االفرتاق البائن عن الوطن، لاَِم له من تعلّق عميق يف نفس صاحبه، 

فـيِّ العرص، ص 102.  113
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ويف  وطنه،  عن  مبتعد  كّل  به  يشعر  قد  الذي  الّنفيّس  الّشتات  حاالت  أشّد  والغربة هي 

هذه الحالة تكون الّنفس يف أشّد حاالتها الوجدانيّة حساسية، يقول الّشاعر يف قصيدة "إِيل 

سافرت": 

إلي رحـت ابتعـدت ابعيْد

اإيل �شـافرت يف البلـداْن

و�شـفت ا�شـكال وا�شـفت األواْن

وطالـت مّدة ال�شـفرْة

اأح�ـس ال�ّشـوق يف قلبي

مثل �شـّكني مغرو�شـْة

يغـّر كل �شـي يف عينـي

يع�شنـي بق�شـوة ا�رو�شـْة

وا�شـوف الغربـة مثل الوح�ـس قّدامي

وا�شـوف اخلوف والغرباْل

واأقـول الُبعـد مهما طاْل

مـردين راجع ابالدي

فلي�ـس اأ�شـّهر عيوين 

ولي�ـس اآعذب اّفادي114.

نجد يف هذا املقطع أّن شاعرنا جعل من وطنه بؤرة االتّزان الكويّن يف ُروعه، بحيث أّن 

غيابه عنه يجعل من الحياة قاسية ال تطاق، وأّن الّشوق يطعن فؤاده كلاّم تذكّره، وكلاّم 

جال بخاطره أنّه سيعود يوًما ليلتقي بوطنه فيعود لتستقر روحه بهذا األمل، وهو يؤكّد 

ذلك املعنى الجميل الذي مفاده أنّه أصبح ال يكره الّسفر ألنّه يزيده شوقًا لوطنه.

فـيِّ العرص، ص54.  114
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الّنفسيّة، حني يشعر بغربته وهو  الّشعور بالغربة  وتصل الغربة عند شاعرنا إىل حّد 

داخل وطنه، وتُعد الغربة النفسيّة مظهرًا بارزًا من مظاهر االغرتاب؛ فام يتمثّل يف الّنفس 

ويعتمُل يف ذات الّشاعر من مشاعر وأحاسيس وعواطف جيّاشة وجدل روحّي بني الّشاعر 

ونفسه، وكّل سياقات الرّصاع الّداخيّل لديه، يتجىّل ضمن ذلك االغرتاب الّداخيّل، ليأيت الّنّص 

الّشعرّي مجّسًدا لكّل ذلك، وليكون هو املعرّب عن وجدان الّشاعر من خالل رؤيته الفّنيّة 

الخاّصة ومحاولته إعادة التّوازن الّنفيّس مع املحيط من حوله، حيث إّن الغربة الّنفسيّة 

تُحدث نوًعا من الخلخلة بينه وبني العامل من حوله. 

لكّن الغربة الّداخليّة عند شاعرنا هنا ليس سببها مشاعر الّسخط عىل واقعه، أو   

الخوايل،  فقدانه أليّامه  بل  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  إىل  انتامئه  أو عدم  بالظلم  شعوره 

حول  تتمحور  الّداخليّة  غربته  فإّن  ثّم  ومن  األحباب،  وفراق  صباه،  مواطن  عن  وظعنه 

األماكن أكرث من الوطن نفسه، يقول يف قصيدة "ولهان يا محرّق": 

ولهـان يا حمّرق

واطوف يف ال�ّشـّكْة

ـْد عرفني فيك حَمّ

يا احمّرق ا�شـدعوْة

ِخّلـي اللي واعدين

بعـد الرباحة اّبيْت

نطرتـه طول الوقْت

واقـف وال مّليْت 

اي�ـس فيه خاّلين

حايـر وال جاين

مـا اّحد يف ملحّرْق
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داّلين اّبيته 

ـْد عرفني فيْك حَمّ

يا احمّرق ا�شـدعوْة115.

يف هذا املقطع نجد أّن الّشاعر يعرّب عن غربته وهو يدخل مدينته التي طاملا أحبّها، 

وتغّنى بها، وعرف كّل فّج فيها، لكّنه يف دخوله ذاك شعر بوحشة وغربة كبرية، حيث مل 

يعرفه أحٌد فيها، وهنا تربز داللة غاية يف األمل، تلك التي تشري إىل تبّدل الّناس وتغرّي الوجوه، 

يف تلك اللّحظة بالتّحديد أصبح الّشاعر غريبًا، ثّم تتعّمق الغربة أكرث حني يفتقد حبيبته 

التي كان يواعدها قدميًا، واألعمق أملاً أّن أحًدا مل يدلّه عىل بيتها ألّن الكّل غريب هناك. 

للبرش،  الحقيقّي  بالوجود  الفعيّل  وجوده  يكتسب  املكان  أّن  يخربنا  أن  يريد  الّشاعر 

املبارش  االجتامعّي  التّواصل  بسامت  يتّسم  الذي  الوجود  هنا  الحقيقّي  بالوجود  وأعني 

والعميق، وألّن سمة التّواصل هنا قد غابت فقد غاب الوطن مبعناه الحقيقّي، ومن ثّم فقد 

تكرّست الغربة داخل الّشاعر.

يقول يف قصيدة "يَفّ العرص": 

يف غـر املحرق اأثْر

�شّيعـت عمري

غريـب لو و�شـط االأهْل

اأدري ا�شلون 

تخنقنـي َعـربة الّظهْر

لـو �شدفة مّريْت

كلٍّ باملحـرق يرّدْ

للبيْت ب�شـوق 

فـيِّ العرص، ص 61-60.  115
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وانـا علـى بابي قفْل 

حّطيْت يالّزينـة 

خّليـت قلبـي عندكْم 

�شـنيني واأحلى 

والعمـر مي�شـي ما يرّدْ

واأنـا وحنيني116.

لو  يقّر بوضوح: "غريب  الّذاتيّة، حيث  بالغربة  التجربة عن مدى شعوره  هنا تشّف 

أحبابه  فقد  أنّه  والّسبب  غريب،  لكّنه  أهله  بني  فهو  الفكرة  عمق  فتربز  األهل"،  وسط 

وذكرياته.

إّن الّصدق الّنفيّس الذي ميتزج بالتّجارب الّشعريّة املتناِولة موضوع الوطن عند الّشاعر 

عيىس بن راشد هو أبرز ما مييّزها، وإحساس الّشاعر الغزير مبدى التصاقه روحيًّا بالوطن هو 

الذي يولُِّد تلك الّرؤية الوجدانيّة، لتختلط بالعامل االجتامعّي املتمثّل يف األرض واملجتمع 

واألهل والتاريخ، والّشاعر يحّمل الوطن بكّل تفاصيله وعنارصه قطًعا من روحه، يرتكها هنا 

وهناك لتدّل عىل انتامئه إليه، يقول يف قصيدة "تطرين": 

مـن �شغري اآحبْك

مـن لعبـي يف الفرجاْن

و�شـبابي فوق ال�ّشـيْف

مـا �شـفت يوم اأحزاْن 

واأنـا مع عيايل

انعي�ـس يف االآمان117ْ.

فـيِّ العرص، ص 10-9. ّ  116
من أغنيايت، ص 91.   117
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العودة هنا إىل تلك الّذكريات الّسالفة، حني كان طفال، وحني كان أبًا، وهي ذكريات 

مرتبطُة بشعوره باألمان، ذلك األمان املتولّد من دفء املايض ليس إاّل، فالبساطة التي كان 

يعيشها الّناس آنذاك كانت تُبعد الّذهن عن التّفكري املعّقد الذي يُشعر اإلنسان بالخوف 

أحيانًا، عىل أساس نظريّة أّن زيادة املعرفة تزيد من قلق اإلنسان، ومن ثّم قد تورثه شيئًا 

من الحزن، "وقد يبدو غريبا أن تكون املعرفة مصدًرا للحزن، لكن شيئًا من التّأّمل يف موقع 

شاعرنا املعارص يجعلنا ندرك أّن بُعًدا من أبعاده يرتبط بقضيّة املعرفة ارتباطًا وثيًقا، ولست 

أي  األّويّل،  مبعناها  املعرفة  أعني  وإمّنا  الفلسفة،  يف  التّقليديّة  املعرفة(  )نظريّة  هنا  أعني 

اإلملام بكّل يشء، فعرصنا عرص الثّقافة العريضة املتشّعبة، والّشاعر املعارص منوذج لإلنسان 

املثّقف، أو هكذا ينبغي أن يكون"118. 

وجدانيّة الواقع 
للواقع  أّن  اعتبار  الّذاتيّة، عىل  بالوجدانيّة  الواقع االجتامعّي مرتبط بشكل مبارش  إّن 

تعلّق  لها  ذكريات ألزمنٍة  يحمله من  مبا  وذلك  الّشاعر،  ذات  مبارشا عىل  أثرا  االجتامعّي 

الّشاعر  يحّس  معنّي  مكايّن  بواقع  ترتبط  هنا  الطّبيعة  "ألّن  االجتامعيّة؛  الّشاعر  بتفاصيل 

بحننٍي طاٍغ إليه، وهذا ما يدعوه إىل رسمه رساًم مطابًقا، أو يصّوره حسب ما هو موجود يف 

ذاكرته"119، والّذاكرة هي التي تنحت كّل تفاصيل مشاعر الحنني والعاطفة الجيّاشة. 

إّن غرض الحنني من األغراض املهّمة التي تطرّق إليها الّشاعر العريّب منذ القدم، حيث 

ما فتئ يذكر مواطن األهل، ومرابع الطّفولة، وديار األحبّة، وكان الّشاعر الجاهيّل القديم قد 

أّسس من كّل ذلك بناء قصيدته وعمودها، بدأ بالوقوف عىل األطالل وتذكّر مرابع األحبّة، 

والّشوق إىل املايض الجميل، وظّل الّشاعر العريّب متعلًّقا بتلك الحالة حتّى اآلن، وهي حالة 

إنسانيّة عاّمة، ال يخلو منها شعر أو أّي نّص أديّب يف أّي ثقافة من الثّقافات. 

عّز الّدين إسامعيل، الّشعر العريّب املعارص... قضاياه وظواهره الفّنّية واملعنويّة، دار الفكر العريّب، طبعة 3، 2013، ص 355-354.   118
علوّي الهاشمّي، ما قالته الّنخلة للبحر... دراسة للّشعر الحديث يف البحرين، بريوت، املؤسسة العربيّة للّدراسات والّنرش، 1994، ط2، ص   119

.297



68

وقد تعلّق غرض الحنني يف التّناول الّشعرّي الحديث باملصطلح الطّبّي الّنفيّس النستولوجيا 

)Nostalgia( الذي يدّل يف معناه العلمّي عىل "الّشوق إىل املايض والحنني إىل وضع هيهات 

أن يعود"120، إالّ أّن هذا املصطلح الحديث املنتزع من الرتّاث اليونايّن قد ارتبط ارتباطًا كبرًيا 

تذكّر  إثر  بالّسعادة  الجميل  الّشعور  نحو  مفهومه  اتّجه  إذ  الّشعريّة،  اإلبداعيّة  بالعمليّة 

املايض، مشوب بشعور باألمل نتيجة فقدان ذلك املايض، أو االغرتاب أو أي يشء يحول بني 

واإلحساس  بالّسعادة  اإلحساس  بني  الفاصلة  املسافة  "تبدو  وقد  الجميلة،  وذكرياته  املرء 

باألمل مرهونة بالّذاكرة؛ فالّذاكرة وحدها قادرة عىل ربط املايض بالحارض واملستقبل، وعليها 

رغبة  عن  تكشف  قد  الرّصد  يف  البدء  ونقطة  الرّصد،  يف  التّاريخي  املنظور  فاعليّة  تعّول 

صاحبها يف البقاء يف عامل املايض أو تجاوز املايض أو التّطلّع ملا هو آت يف املستقبل، ووعي 

الّذات بخطر األزمنة هو الذي يثري آماله وآالمه، وهو يلتقط صوره من كامريا الّذاكرة"121، 

يتلّذذ صاحبها  اللّذيذ، حيث  األمل  النستولوجيا تسمية  الّنّقاد عىل  لذلك فقد أطلق بعض 

باستحضار املايض وهو يتألّم عىل مفارقته ورحيله.

وطنه  يف  وأزمنته  وأمكنته  للاميض  املكتنز  االستحضار  بذلك  شاعرنا  نصوص  وتعّج 

يف  يقول  املايض،  ذلك  من  مشاهد  ويورد  إاّل  لذلك  متاحة  فرصة  يدع  ال  حيث  الجميل، 

قصيدة "أيل سافرت": 

ويل جـاء ال�شبح

اآقـول احلني جل�ـس ربعي

يف يّف ال�ّشبـح مـع ال�ّشـّلة ومـع الّدّلْة

قلـت اأحلني مت�ّشـت عنَي ال�شـّلْة

ويل جـاء الّليـل هّي�شني 

و�شـّهرين وعّذبني

وذّكرين

لطفي الرّشبينّي، معجم مصطلحات الطّّب الّنفيّس، مركز تعريب العلوم الّصحيّة ومؤّسسة الكويت للتّقّدم العلمّي، ص 123، )د.ت(.  120
https://n9.cl/cwjtz :إبراهيم عبد العزيز الّزيد، نستولوجيا الّشعر، صحيفة ميديل إيست أونالين، األحد 2021/2/14، رابط املوقع  121
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برايحنـا وميال�شـنا علـى الالأ�شـياف

ورّجعنـي ملا�شـي كنـت اأنا نا�شـيْه

لوطـر مـا بقى يل فيْه

غر الّذكـرى جترحني122.

الّنّص هنا يفتح باب الّذكريات من خالل االصطدام بالزّمن )الّصباح(، حيث بدأ بتذكّر 

أصدقائه وأصحابه الذين كانوا يجتمعون تحت ظالل الّصباح الجميل، وهم يرشبون القهوة 

ويديرون فناجني الحديث، ثّم يختم ذلك املقطع بقوله: "ورّجعني ملايض كنت أنا ناسيْه، 

لوطر ما بقى يل فيْه، غري الّذكرى تجرحني"، وهنا تأيت مفارقة األمل الذي ينتج عن فقدان 

ذلك املايض وترّسبه من يد الحارض. 

ويقول يف قصيدته "َعّنوا عىل البال": 

يـا دار ع�ـٍر ق�شيتـه فيْك

علـى املحّبـة انق�شـى يا داْر

اأبكيـه يـا داٍر وااّل اأبكيْك

لي�شـت الّزعـل مـا بيننـا �شاْر

قالـت يل الـّدار يا م�شـكنْي

كّل �شـيٍّ علـى الوقـت يتبّدْل

رادع عقـب مـا طويت ا�شـننْي

تبغـي ترّجـع زمان اأّوْل123.

الّروحّي  التّنازع  من  حالة  يشّكل  املؤمل،  والتحرّس  الحامل  التّذكّر  بني  التّقلّب  هذا  إّن 

والّنفيّس عند شاعرنا، حيث يظّل يراوح بني استدعاء ماٍض يجد الّشاعر فيه نفسه، ويشعره 

فـيِّ العرص، ص 59-58.   122
من أغنيايت، ص 13.   123
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بالّنشوة والّدفء واألمان، وبني التّحرّس عىل نفاد ذلك املايض وانقضائه، وتظّل هذه الحالة 

تتكّرر مراًرا وتكراًرا ما استمرّت هذه املشاهدات تدعب الّذاكرة. 

إّن ذلك الحضور الوجدايّن عند شاعرنا ال يعني الغياب عن الواقع وابتعاد الّرؤية عنه، إذ 

يبدو يف الظّاهر أّن الّشعر الوجدايّن قد يتعارض مع الواقعيّة، وأّن الّشاعر الوجدايّن ينطلق 

من منطلقات تخييليّة منبرتة عن الواقع املعيش، ولعّل هذا التّصّور قد يُْشِكل عىل البعض 

من حيث اتّصال الغرض الوجدايّن باالتّجاه الرومانيّس يف األدب والّشعر، لكن من املهّم أن 

ندرك أّن الرومانسيّة تعني يف بعض سياقاتها "موقًفا أدبيًّا وفلسفيًّا يتّجه نحو وضع الفرد 

يف مركز الحياة والتّجربة، وهي متثّل تحّواًل من املوضوعيّة إىل الّذاتيّة"124، فاملعنى هنا أّن 

الّرومانسيّة تقوم بتسليط االهتامم عىل الّذات قبل املوضوع، فهي إذن ال تعيل املوضوع، 

التّعريف اآلنف – تضع  إنّها – بحسب  الواقع، حيث  الرّضورة أن تكون خارج  وليس من 

الفرد يف مركز الحياة، أي يف بؤرة الواقعيّة؛ ألّن الحياة هي الواقع برّمته، وعليه فإّن التّجربة 

الّنفيّس  الجانب  الواقع والوعي به بكّل تفاصيله، وما  الوجدانيّة لشاعرنا قامئة عىل إدراك 

سوى تحقيق فطرّي لحاجات ذاتيّة فرضت نفسها يف مجال العالقة بني اإلنسان ووطنه، لذلك 

فإنّنا نلحظ يف تلك التّجربة "حرارة الرّصاع لتخطّي حالة اإلحساس الّسلبّي يف سبيل الوصول 

إىل ما يسّمى ))باملوقف(( يف إطار اإلحساس الخاّص بالوطن. والوصول إىل موقف يستلزم... 

وجود رؤية ملجمل عالقات الواقع وتناقضاته، وكلاّم كانت الّرؤية واضحة عميقة لدى الّشاعر 

كان موقفه أشّد صالبة وأكرث ثوريّة، أي كان موقفا إيجابيًّا من الوطن واإلنسان"125، فرؤية 

أيّة قيمة  الذي ال ميثّل  العائم  الفضفاض  الّشعور  تجّنبه ذلك  للواقع  شاعرنا رؤية واضحة 

اجتامعيّة، بل إّن إحساسه بالواقع وارتباطه به هو الذي أّدى إىل تلك الفورة الوجدانيّة. يقول 

با:  يف قصيدته "يَفّ العرص" بعد أن تذكّر املحرّق ومرابع الطّفولة والصِّ

اأحلـني �شـّكتنا ا�شغرتْ

واحنـا كربنا 

إبراهيم فتحي، معجم املصطلحات األدبّية، املؤّسسة العربيّة للّنارشين املتّحدين، تونس، 1986، ص 188.   124
علوّي الهاشمّي، ما قالته الّنخلة للبحر، ص 307.  125
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ب�ـس اليهـال الّلي بقوا 

واهلل مثلنـا 

يل �شـفتهم يف لعبهـْم 

زماين  اأذكر 

يـا ريت اأرجع و�شـطهْم

مكاين126. اآخذ 

الواقع  إىل  ينزل  لفقدانه،  وتألّمه  به،  وانتشائه  للاميض  تذكاره  غمرة  يف  هنا  الّشاعر 

بشكل الفت، يقّرر أّن للزّمن أحكامه وأقداره، فقد كرب هو، واألطفال املوجودون اآلن يف 

الحّي أخذوا دورهم، وحلّوا محلّهم، فالّشاعر إذن يعي متاًما أّن ذلك التّبديل والتّغيري هو 

مسرية الواقع الذي ال بّد منه، وأّن األجيال تتعاقب لتأخذ أدوار من قبلها، وكّل ما خلص إليه 

أنّه متّنى أن يعود وسط هؤالء ليعيش أيّام املايض، وطبًعا هذا مستحيل واقعيًّا. 

إّن تلك املامرسة هي ما مُيكن أن يُطلق عليه الواقعيّة الّنفسيّة التي تسعى إىل تحليل 

حاالت الّنفس اإلنسانيّة، وما يزدحم فيها من مشاعر وعواطف هي بالّدرجة األوىل وليدة 

أحداث الحياة، ونتيجة ما يخلّفه املجتمع يف تقلّباته وأحداثه من آثار وجدانيّة يف دواخل 

بانفعاالته  املختلفة،  بأطواره  "فاإلنسان  إنسانيّة،  حالة  إذن  الوجدايّن  فالحضور  الّشعراء، 

وشهواته وعواطفه وآدميّته، كأنّه املرآة التي تنعكس بها صورة القرية وطبيعتها"127. 

الّذاكرة اجلمعيّة: 
إذا كّنا قد أرشنا إىل أّن املسألة الوطنيّة هي مسألة لها طبيعة تاريخيّة، ونتيجة لرتاكامت 

قد خلّفها الواقع بكّل سياقاته املجتمعيّة، فإّن ما يسّمى بالالشعور الجامعّي يخرتق القضيّة 

أّن  مبعنى  مشرتكة،  ذاكرة  بطبيعتها  الفرد  بحتًا،وذاكرة  ووجدانيًّا  نفسيًّا  عنرًصا  ليشّكل 

فـيِّ العرص: 12 – 13.  126
محّمد إبراهيم الّدبييّس، يف ذاكرة الّصحراء..دراسة يف نصوص شعريّة سعوديّة معارصة، اململكة العربيّة الّسعوديّة: نادي املدينة املنّورة   127

األديّب، 1993/1414، ط1، ص 51. 
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الّذاكرة الجامعيّة هي املكّون الرّئيس للّذاكرة الفرديّة، عىل أساس أّن الفرد جزء ال يتجزّأ 

من املجتمع حوله، ولذلك يرى علم الّنفس الّسويرسّي كارل جوستاف يونغ، مؤّسس علم 

الّنفس التّحلييّل أّن "الّشخصيّة اإلنسانيّة ال تقترص حدودها عىل التّجربة الفرديّة، وإمّنا متتّد 

يف  تحتفظ  الّشخصيّة  وأّن هذه  القدم،  يف  املوغلة  للجامعة  اإلنسانيّة  التّجربة  لتستوعب 

قرارتها بالّنامذج، واألمناط العليا التي تختمر يف الثّقافة اإلنسانيّة عرب األجيال املختلفة"128، 

فالّذاكرة الجمعيّة املرتاكمة عرب الّشخصيّات املجتمعيّة هي التي تصوغ الّشخصيّة اإلنسانيّة 

خالل أزمان مغرقة يف القدم، وتقّدم نفسها بوصفها نتاًجا لذلك الرّثاء االجتامعّي املتمثّل 

الوجدانيّة  لتلك  يتعرّض  ما  غالبا  وشاعرنا  املجتمع،  العليا يف  القيم  أصحاب  الّشخوص  يف 

الواقعيّة للوطن عن طريق استحضار الّذاكرة الجمعيّة، فتغلب عنده اإلشارات إىل الّضمري 

الجمعّي يف نصوصه كقوله قصيدة "أيل سافرت": 

وتطـري يل طواري

ا�شـوف الّنا�ـس والفرجاْن

ويل�شـة ربعـي يف الّدّكاْن

�شـوالفهم عـن الّدنيـا حكاويهْم

بع�شهـم يل �شـاأل عّنـي وقال ا�شـلوْن 

حال فالن129ْ.

ويقول يف القصيدة نفسها: 

ويل جـاء ال�شبح

اآقـول احلني جل�ـس ربعي

يف يّف ال�ّشبـح مـع ال�ّشـّلة ومـع الّدّلْة

قلـت اأحلني مت�ّشـت عنَي ال�شـّلْة

فضل، صالح، مناهج الّنقد املعارص، القاهرة، 2002، ص 76-75.   128
فـيِّ العرص، ص 55.   129

http://uoblib.uob.edu.bh/ipac20/ipac.jsp?session=121P4765C29U7.316760&profile=arabic&uri=search=TL~!%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20/%20&term=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20/%20&aspect=basic&menu=search&source=~!ublibdb
http://uoblib.uob.edu.bh/ipac20/ipac.jsp?session=121P4765C29U7.316760&profile=arabic&uri=search=TL~!%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20/%20&term=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20/%20&aspect=basic&menu=search&source=~!ublibdb
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ويل جـاء الليـل هّي�شني 

و�شـهرين وعذبني

وذكرين

برايحنـا وميال�شـنا علـى الالأ�شـياْف

ورّجعنـي ملا�شـي كنـت اأنا نا�شـيْه

لوطـر مـا بقى يل فيْه

غر الّذكـرى جترحني130.

وليك يستطيع الفرد أن يستعيد ذاكرته فهو يحتاج إىل ذاكرة اآلخرين ليُكمل ذاكرته 

الّذاتيّة، وهذا ال مينع من أن يحاول أن يكّون الّشكل الخاّص بذاكرته هو، وشاعرنا هنا كثريًا 

ما يستجدي الّذاكرة الجامعيّة ليخلّق ذاكرته الخاّصة به، يقول يف قصيدة "تطرون": 

تطـرون يـا ربع الوفا 

يـا احبابي تطروْن 

يـا اّللـي علـى اأحلى وطْن

انتـو تنزلوْن

خليجنـا دار الكـرْم

والعـّز عنواْن

جّمعنـا وحـدة كّلنا 

من ب�ـرْة لعماْن131.

هذا الّنّص يخاطب الّشاعر يف مطلعه جامعة األصدقاء، ويحاول أن يسرتّد ذاكرته الخاّصة 

مبحاولة تذكريهم باملايض والحنني إليه، فالّشاعر هنا حني يتشارك مع أصدقائه التّذكار فإنّه 

فـيِّ العرص، ص 59-58.   130
فـيِّ العرص، ص 26.   131
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يكّون نوًعا من االسرتداد الجامعّي للاميض الجميل، وذلك يحّقق شيئًا من الطأمنينة عىل 

ذلك املايض، وأيًضا يحّقق شيئًا من الرّاحة الّنفسيّة حني يشرتك معه اآلخرون يف آالم الفقد 

تلك. ثّم يوّسع دائرة التّذكّر الجامعيّة تلك ليشمل بحديثه الخليج كلّه، مبا فيه من مشرتكات 

ثقافيّة وتاريخيّة ودينيّة واجتامعيّة. ويف ذات الّسياق يقول يف قصيدة "رجعة القيظ": 

يـا قيـظ ال�ّشـوق ليـت العمر يبقـى �شغْر

يكرْب وما 

وليـت الّنا�ـس اأحبابي

مـا تن�شـى وتتذّكر

ولـو جـا القيظ ولو مّرة

منـّر عالبحـر واالأ�شحاْب

ونتالقـى مع الّذكرى

ولـو حّتـى لقا اأغراْب132.

يبدو أّن شاعرنا يف هذا املقطع يعيش تحت وطأة مخافة فقدان الّذاكرة، ولو باملعنى 

املجازي، أي أنه يفقد اإلحساس بالحنني إىل ذلك الوطر الّسالف، أو حتّى الخشية من أن 

تُشّوش تلك الّذاكرة، فال يعود بإمكانه تشكيل ذاكرته الخاّصة، لذلك هو يتمّنى أن تظّل تلك 

الّذاكرة الجامعيّة باقيًة يف ذهن الّناس الذين شاطروه إيّاها، وأن يظلّوا متشبّثني بذاكرتهم 

يك ينعشوا ذاكرته هو، فلعلّه يرجو أن ميارس عمليّة تنشيط هذه الّذاكرة الفرديّة والجامعيّة 

بالعودة إىل األماكن القدمية، لذا فإنّه كثري التّعلّق بأصحابه وخاّلنه، وكثريًا ما يتكّرر عنده 

خطاب الجامعة، يقول يف قصيدة "هل الفرجان":

يـا ربعـي يا هـل الفرجاْن

ع�شـاكم مـا كربتوا

الّسابق، ص 44.  132
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وا�شـدهتكم عنـي الّدنيا

ع�شـى مـا زاركـم هّم وال حّلـت بكم اأحزاْن

ع�شـى كّل �شـيء علـى حاله

مثـل ما كاْن

ّيـام خّلتكـم على ودكم ع�شـى االأ

ع�شـى الّن�شـيان مـا القاكم ون�ّشـاكْم

ع�شـاكم مـا هدمتـوا املا�شـي خّليتوْه

اأثـر من اأم�ـس ومّليتوْه133.

املراأة الوطن 
الّذايتّ، واملرأة تبقى ذلك  الّشاعر  الوطن واإلنسان واملرأة تالزٌم ثاليّث حارٌض يف مجال 

الرّمز الحامل الذي يشّد املثاليّات املتخيّلة إىل عامل الواقع والحقيقة، مهام استخدمها الّشعراء 

يف شتّى الرّموز وسياقات التّأويل، فهي ذلك املثال املعادل ملعنى الحياة.

من  املرأة  تحتلها  التي  األملعيّة  املكانة  تلك  وصلتنا  التي  القصائد  خالل  من  وتظهر 

وجدان العريّب وضمريه، لتكون املفتتح عنده يف أسمى إنتاج وجدايّن يشّكله وعيه الفكرّي 

والثّقايّف، لدرجة أنّه مستعدٌّ أن يفِنَي نفسه يف سبيل التاّمهي معها عشًقا وحبًّا، فقد روي 

عن سعيد بن عقبة الهمذايّن أنّه قال ألعرايّب: مّمن أنت؟ فقال: من قوم إذا عشقوا ماتوا، 

عّفة134،  فتياننا  نسائنا صباحة، ويف  قال: يف  ذلك؟  ومّم  فقلُت:  الكعبة،  ورّب  قال: عذريٌّ 

وألّن املرأة يف الّشعر العريّب واإلنسايّن بشكل عاّم هي الّنبض الحّي؛ ال ميكن أن يُقاس تطّور 

املسرية الّشعريّة ألّي أّمة من األمم بال تعرُّض ملستويات تداخل املرأة فيه، وهي تطلُّ من 

الّنضج  الفّنان حني تصل إىل أقىص درجات  نابعة من عاطفة  الّنّص بوصفها ظاهرة  مركز 

الّسابق، ص 52-51.  133
املعايف بن زكريّا النهروانـّي الجريرّي، الجليس الّصالح الكايف، واألنيس الّناصح الّشايف، دراسة وتحقيق محّمد مريّس الخويّل، بريوت، عامل   134

الكتب، 1413هـ/1993م، ط1، 2/ 181-180.
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إىل  الطّرفني  لكال  الفطرّي  الجسدّي  بامليل  تقيض  التي  الحّب  ليس فقط عاطفة  اإلنسايّن، 

اآلخر، ولكن أيًضا ملا تعنيه املرأة من رمزيّة واسعة تكتنف ضمري الّشعراء.

ويتّسع األمر ليطوَل مساحات أرحب حني نتّجه نحو املوقف الوجدايّن للّشاعر تجاه 

املرأة، وذلك عندما تحايك املشغوَل الفكرّي والّنفيّس املرتاكم يف كينونة الّشاعر، هذا االزدحام 

الثّائر قد يكون محّصلة تراكامت سياسيّة أو اجتامعيّة أو فكريّة أو وجدانيّة )الرّثاء والغربة 

والحنني إىل الوطن...( كّل تلك الرّتاكامت املنهمرة قد تُكثَّف رمزيًّا يف تعابري املرأة، فالفّنان 

إذا أراد أن يُجّسم أّي صورة من صور الحياة، وأّي فكرة من فكر الّنفس، ثّم شاء أن يرتفع 

بها إىل أوجها، لن يجد أمثل وال أحكم من أن ميثّلها يف قالب امرأة، والتّصوير الحيّسّ يبلغ 

درجة الفّن العايل حني ال يقف جامًدا عند الّصور الحسيّة، بل يرتك للخيال طريًقا للعمل 

الجامح  الوجدايّن  التّأثّر  الوجدايّن، هذا  العاطفّي  التّأثّر  الّصور، ينطلق منه إىل  حول هذه 

أملتها  الحياة العرصيّة من تركيبات متشابكة  أبعاًدا مختلفة؛ نظرًا إىل ما تتّسم به  يتّخذ 

الظّروف الحياتيّة املعّقدة، وعليه فرمز املرأة هو الذي مينح الّشاعر املعارص البُعد اإلنسايّن 

والقيمة الفّنيّة الخالّقة. 

ولنئ كانت املرأة هي التّعبري املثايّل لإلنسانيّة والكون والوجود، فإّن الحديث عن الوطن 

من خاللها سيكون أمرًا محتوًما، حيث تسيطر عاطفة الحّب يف ذلك، عىل اعتبار أّن الحّب 

هو القاسم املرشك يف العالقة بني الرّمزين، حّب الوطن الذي هو الوجه اآلخر لحّب املرأة. 

فالّشاعر  العريّب،  الّشعر  فجر  منذ  نلمسه  الحنني  لطريَفْ  العاطفّي  االستدعاء  هذا  إّن 

الجاهيّل غالبًا ما كان يصّدر نصوصه بذكر املرأة ممزوًجا بالوقوف عىل األطالل، ألّن املكان 

يذكّره بالحّب والحنني واملايض واللّقاء والوصال، وجميعها تعلّقات متّصلة باملرأة، وتداخل 

صورة املرأة باألرض واملكان أمٌر متعاقب ومتوافٌر يف الّشعريّة اإلنسانيّة بشكل عاّم، حيث 

يُعامل الوطن معاملة األنثى، ويُخاطب املكان بحميميّة املرأة. 

ورمّبا لذلك عالقة مبدى الّسكون الّروحّي املتقاطع عند كال الطّرفني، فكام أّن املرأة هي 

راحة وصفاء لذات اإلنسان، فكذلك الوطن، ولعّل هذا ما أشارت إليه اآلية القرآنيّة: )َوِمْن 

َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يِف َذلَِك  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ
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آليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن(135، حيث وصفت اآليُة العالقة بني املرأة والرجل بالّسكون والرّاحة 

والطأّمنينة، وهي املشاعر ذاتها التي تنتج جرّاء قرب اإلنسان من وطنه، وعىل ذلك فمقاربة 

املرأة باألرض والوطن تكاد تكون مسألة فطريّة.

وقد بانت العالقة بني املرأة والوطن يف شعر شاعرنا جليًّة يف العديد من نصوصه، فال 

يكاد يذكر الحبيبة إاّل وينسّل من خاللها إىل تقاطيع أرضه وأماكنه التي عاش فيها صغريًا، 

يقول يف قصيدة "َعنَّْوا عىل البال": 

يـا دار ويـن اّللي حّبوين

واّللـي العمـر مّر وّياهْم

يـا دار لـو اليوم مّلوين

مـا اأقـدر اأنا اليوم اأ�شـالهْم

يـا دار ع�ـٍر ق�شيتـه فيْك

علـى املحّبـة انق�شـى يا داْر

ابكيـه يـا دار وااّل ابكيْك 

ليـت الّزعـل بيننـا ما �شاْر

قالـت يل الـّدار يا م�شـكنْي

كّل �شـْي مـع الوقـت يتبّدْل

راجـع عقـب ما طويت ا�شـننْي

تبغـي اترّجـع زمان اأّوْل136.

نرى هنا أّن الّشاعر وهو يسرتجع ذكرياته مع محبوبته، وجد أْن يخاطب الّدار، أي الوطن، 

فأدار بينه وبني وطنه حديثًا مشوقًا مؤملاً عن محبوبته التي فرّقت بينهام الّنبَْوات والخالفات، 

فكان الوطن هنا هو املالذ وهو امللجأ، لذلك شّخصه إنسانًا يشكو إليه لوعته وحبّه وغرامه. 

الّروم: 21.  135
من أغنيايت: 11 – 12   136
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ويف قصيدته )ال حّط يل مصّوت( يبحث عن محبوبته، يف داخل قلبه/وطنه: 

ال حـّط يل م�شّوْت

يـدوره يف البحريْن

ي�شـاأل عـن اّللي راح

ومـا جـاين من يومنْي

يـا لولـو البحريْن

مـا هو �شـهل نلقاْك

مليـت قلبـي حننْي

ومـا اأحد ترى ي�شـواْك

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

ـي امل�شّوْت ال و�شّ

يل مـّر بالفرجاْن

ينـادي باأعلـى ال�ّشوْت

مـا �شـفتوا خّلي فالْن137.

ال شّك أّن الّشاعر يعيش هنا حالة من التاّمزج البائن بني معشوقته ووطنه، فهو يبحث 

عن ذلك الحّب يف داخل الحّب األكرب، وطنه البحرين، حتّى اسم )البحرين( كّرر ذكره هنا 

ليشعر بالّدفء واألمان حني افتقد محبوبته، وذلك بسبب التّداخل املتالزم بينها وبني وطنه. 

إىل  املحبوبة  ِفراق  بشكل الفت من حديثه عن  الّشاعر  يتحّول  "الّسفر"  قصيدة  ويف 

الحديث بصورة مبارشة عن وطنه، يقول: 

من أغنيايت: 76-75  137
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مـّدت يل اليـد وقالْت

عّزمنـا بن�شـافْر

بنغيـب عّنـد دهرْ 

ووقفـت اأنا حايْر

يعـّل اّللي طرى ال�ّشـفْر

مـا ي�ـّر له خاطْر 
...............

بتطريـن يـا ديرتي

بتطريـن يالبحريـْن

حّلني دار ال�ّشـعْد

والكرمـة حّلنْي

باخـذ مـن ار�شك اأثْر

يبقـى كحـل يف العنْي

يعـّل اّللي طرى ال�ّشـفْر

مـا ي�ـّر له خاطْر

ومـّدت يل اليـد وقالْت

عّزمنـا بن�شـافْر138.

هذه املراوحة بني املرأة والوطن، هي أثٌر من ذلك الّشعور الاّلمتناهي بالحاجة العاطفيّة 

الوطن  أّن  عىل  يدّل  وأيضا  متاًما،  املرأة  كام  والوجدان  الّروح  يسكن  وأنّه  للوطن،  املاّسة 

لحظة  خاطره  عن  يغيب  ال  الذي  الّشجّي  الّروحّي  الوصال  من  حال  الّشاعر  إىل  بالّنسبة 

واحدة، كمحبوبته التي دامئًا ما تعرّش يف خاطره وقلبه. 

فـيِّ العرص: 24.  138
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ومن أبرز مظاهر التّعالق الوجدايّن بني املرأة والوطن عند شاعرنا أّن املرأة قد متاهت متاًما 

مع الوطن عنده حتّى أصبحا شيئًا واحًدا، إىل درجة أّن املتلّقي حني يقرأ بعض نصوص عيىس بن 

راشد ال يدري هل هو يتحّدث عن وطنه أم عن محبوبته، يقول يف قصيدة "يالّزينة ذكريني": 

يـا الّزينـة ذكريني
يل غّيبتنـي بحـوْر
وب�شـوق ناديني

ميكـن الّدنيا تدوْر
واآرّد وّيـا ال�ّشيْف
واال ا�ّشـتا يل رّدْ
واال مع االأ�شـواْق

وقـت الّربيع والورْد
واأنـا بعيـد بعيْد

مـا عندي غر االآْه
حّملـْت جنم ال�ّشـما
�شـوقي لكم وّياْه

يـت طر الفال  و�شّ
وال ِحمـل لو�شاْه

حّملـت مـوج البحْر
�شـالمي ما وّداْه

بارّد وّيـا ال�ّشيْف
واال ا�ّشـتا يل رّدْ
واال مع االأ�شـواْق

وقـت الّربيع والورْد139.

الّسابق، ص 103-102.   139
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االصطدام األّول بهذا الّنّص يف مطلعه ييش بشكل واضح بأّن الّشاعر إمّنا يتحّدث عن 

محبوبته، ويطلب منها أن تذكره إذا ما غاب عنها ورحل، وأنّه يتعّهد بأْن يعود لها يف أّي 

فصل من فصول الحنني. لكن حني يتوّغل القارئ بعد ذلك يف الّنّص يصطدم بيشء آخر، 

يقول: 

يالّزينْة  حلفـْت 

ما فـاِرق البحريْن

يف قلبـي مزروعْة

وحمفوظـة و�شـط العنْي

ا�شـتاق ا�شـّم العوْد

واولـه علـى الّطيبنْي

وْه واحلّنـا يل َخطُّ

و�َشـاَوْد علـى الكّفنْي

بارّد وّيـا ال�ّشيْف

واال ا�ّشـتا يل رّدْ

واال مع االأ�شـواْق

وقـت الّربيع والورْد140.

منهام  البحرين؟ من  إىل  أم  محبوبته  إىل  يشتاق  هنا  الّشاعر  تبدر سؤاالتنا: هل  هنا 

مبعثها  التّساؤالت  هذه  إّن  املجاز؟  وخطاب  األساس  خطاب  أيّها  بل  بخطابه؟  املقصود 

شعور الّشاعر نفسه بأّن املرأة والوطن هام يشء واحد، وأنّهام حالتان كونيّتان من الرّضورة 

من  نوًعا  الّشعريّة  الحالة  فأصبحت  الوطن،  مع  متاهت  قد  املرأة  إّن  حيث  الوجدانيّة، 

تلك  إىل  نظرًا  رمٌز مطلق، وذلك  والوطن كالهام  املرأة  املُثُل، وكأّن  والبحث عن  التّحليق 

نفسُه، ص 104-103.   140
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الطّبيعة املنطوية عىل اجتذاب الّسكن بشّقيه: املرأة واملكان إىل املؤثّر الّنفيّس والّروحّي، 

فتصبح املرأة هي الوطن حني يبارش الّشاعر الحديث إىل الوطن ومخاطبته عىل أنّه املرأة 

عينها، فتلتحم رؤيتا العشق والوطن، وتتداخالن مع هموم اإلنسان وهواجسه، إذ "يتحّول 

الّشاعر إىل جسد والوطن إىل قلب، الوطن يف جسد الّشاعر يحتمي داخله، ميتزج بدمه، 

يُرسل أحالمه عرب عينيه"141. 

وحضور املرأة يف تقاطيع الوطن عند شاعرنا يتّخذ شكلني رئيسني: واقعّي ورمزّي، "فعىل 

مستوى الواقع فإّن املرأة – الحبيبة، الزّوجة، األّم، اإلنسانية تعيش يف الوطن، وإن كانت 

يف مساحة أخرى من الوطن"142، وهنا يكون التصاق املرأة بالوطن هو التصاق بطبيعته، 

وإسقاط ملالمح املرأة الفاتنة عىل مالمح الوطن اآلرس، يقول يف قصيدته "أطري عليكم":

الأوقـف على ال�ّشـيْف

واطالـع بيتكـم مّدْة

واأقـول ذاك الوطْر

ا�شـلون برنّدْه

عّنـي رحلتـوا وظّل البيـت يذكركْم

وظـّل قلبـي يناديكـم يبي وّدْه143.

نالحظ أّن الّشاعر يتحّدث إىل محبوبته وهو واقف عىل ِسيف البحر، وهو ينظر إىل 

بيتها، وهذه األماكن هي التي كانت تسكنها املرأة، وهي التي تعطّرت برائحتها، وشهدت 

يف  محبوبته  ملالمح  أيًضا  مشّكلة  الوطن  ملالمح  املشّكلة  األماكن  هذه  فتصبح  حضورها، 

ذاكرته ووجدانه. 

ويف قصيدته )ألوقف عىل ِسيف البحر(، يكّرر الّشاعر هذه األبيات غري مرّة: 

سعد البازعي، ثقافة الّصحراء، املركز الثّقايّف العريّب، 2004، الطّبعة األوىل، ص106.  141
علوّي الهاشمّي، ضّفتان لنهر واحد، دراسة نظريّة وتطبيقّية يف شعر البحرين املعارص، )مملكة البحرين(، مطبوعات مركز الّشيخ إبراهيم   142

بن محّمد آل خليفة للثّقافة والبحوث، )د.ت(، ص150.  
من أغنيايت: 40.  143
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الأوقـف على �ِشـيف البحْر

يف دبـّي واآناديْك

ـي كل مركـب ميّرْ واأو�شّ

اي�شـيل �شـوقي ليْك144.

املحبوبة هنا تقف عىل الّضّفة األخرى من الّساحل يف البحرين، وهو بعيد عنها يف ديّب، 

احتواها وجوُدها،  التي  األمكنة  تلك  أحد  البحر هو  املكان بحضورها، فشاطئ  لكّنها متأل 

واحتلّت به فكر شاعرنا، وقد كّرر هذا املقطع يف القصيدة ثالث مرّات، داللة عىل متّكن 

محبوبته من تلك األمكنة/الوطن، وبال شّك داللة عىل تشّوقه العميق، وكلٌّ يدّل عىل ارتباط 

سياقه  من  ويخرجه  فّنّي  رمز  إىل  الوطن  يحّول  جينّي  ارتباط  هو  والوطن  باملكان  املرأة 

الطبيعّي، فتكون املعادلة مبتكرة نسبيًّا، فالرّمزيّة التي كانت تنبع من وراء الحديث عن 

الوطن  ليحمل  الفسيحة،  رمزيّتها  إىل  نفسه  املكان  تشّد  أصبحت  باملكان،  وتعلّقها  املرأة 

مدلوالت الحريّة والحّب واالرتباط باألرض. 

أّما الّشكل اآلخر لحضور املرأة لدى شاعرنا فهو الّشكل الرّمزّي وهو األعرض يف هذا 

الّسياق، حيث الوطن واملكان والطّبيعة ال تكون لها خصوصيّة أو بيئة؛ "ألّن املرأة تجرّها 

املوقف  قبل  الفكرّي  املوقف  سطحها  عىل  يطفو  ما  التي رسعان  الرّمزيّة  أبعادها  خلف 

التّعبري تتّسم بعالقات جدليّة مغرقة، إذ االنصهار  لتتّخذ أنساقًا مختلفة يف  العاطفّي"145، 

الوثيق بني املرأة والوطن، والتّداخل الّصارخ بني مكّوناتهام الّصوريّة والّنفسيّة هي املحرّكات 

نصوص  إّن جميع  مطمئّنني  القول  نستطيع  وهنا  التاّمهي،  ذلك  إىل  تدعو  التي  الحتميّة 

الّشاعر الغزليّة هي نصوص وطنيّة بامتياز ألّن الّشاعر يف جميع ما كتب من شعر146 كانت 

جميع أغراضه الّشعريّة إّما غزليّة أو حنني إىل الوطن ومرابع الِقَدم، أو مزيج بينهام، فال 

نكاد نجد أبًدا نصوًصا يف املديح أو الهجاء أو الوصف أو غريها إاّل ملاًما. ومن هنا يتبنّي أّن 

هذا التاّمزج هو تركيب ميدُّ األفق الهائل للوجدان الذي ميازج خاطر الّشاعر، فحبّه ألرضه، 

املرجع السابق، ص 83.  144
علوّي الهاشمّي، ضّفتان لنهر واحد، ص 154.  145

مل يصدر الّشاعر يف حياته سوى ديوانني اثنني فقط هام: )يَفّ العرص( و )من أغنيايت(.   146
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ا  كحبّه للمرأة التي يعشق، إنّه يف الواقع يحاول أن يبحث يف وطنه عن املرتكز األكرث متاسًّ

لنفسه يك يقف عليها ليحاوره، إذ املرأة هي املكّون األقدر عىل استحالب خباياه واستثارته 

العبور لاللتحام  الّشاعر جسور  يبني  للمرأة  الرمزية  بالتّداعيات  التّشبّث  بال ريب، وبهذا 

شعوريًّا بالوطن والكون من حوله، إذ إنّه "من صلب العاطفة العميقة نحو املرأة، يتولّد 

أّن  بالوطن"147، خصوًصا  االجتامعيّة،  بالعالقات  بالّناس،  الّشاعر مبا حوله:  لدى  اإلحساس 

املرأة  الّشاعر يحاول أن ميزج بني مشاعر الحب والعشق، واألمل والحرمان، أي بني عنرص 

والعنرص اآلخر، فصورة املرأة أكرث حميميًّة وقربًا للّذات، فاالرتباط الّنفيّس بها وما ينتج عن 

ذلك من معاين الرّاحة والقرب والعطف هو ما يجده الّشاعر يف وطنه، فكأنّها وطٌن صغرٌي 

لإلنسان يحّن إليه ويلوذ به وقت الّضيق، ويحّس به وقت الخطر، ويبثّه الّشكوى ساعة 

أُنًسا، وألصقها وصًفا، ولذلك فقد كرث يف شعر  التّعابري  التّعبري هو أقرب  الهّم، ولعّل هذا 

الّشعراء عاّمة. يقول يف قصيدة "يَفّ العرص": 

يف غـر املحرق اأثْر

�شّيعـت عمري

غريـب لو و�شـط االأهْل

اأدري ا�شلون 

تخنقنـي َعـربة الّظهْر

لـو �شدفة مّريْت

كلٍّ باملحـرق يرّدْ

للبيْت ب�شـوق 

وانـا علـى بابي قفْل 

حّطيْت يالّزينـة 

خّليـت قلبـي عندكْم 

علوّي الهاشمّي، ما قالته الّنخلة للبحر، ص 155.  147
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�شـنيني واأحلى 

والعمـر مي�شـي ما يرّدْ

واأنـا وحنيني148.

حالوة  من  يخلّفه  وما  الّنفسيّة،  وتراكامته  الحّب  دالالت  تتامهى  التّصوير  هذا  يف 

العاّم بالوطن، ويرتبط به  أو عذاب. إّن شاعرنا قد جعل هّمه الخاّص املرأة يوازي هّمه 

ويتداخل معه. وهذا االرتباط بني الحبيبة والوطن أساسه وعُي الّشاعر بدور املرأة الفّعال 

يف تحرير الوطن من أّي شائبة تشوبه، وأّن الحبيبة صورٌة لتحّرر الوطن واستقالله، وهنا 

تبدو الرّمزيّة أكرث اتّساًعا من مجرّد املقارنة الّروحيّة بني الوطن واملرأة، لتنطلق إىل مساحات 

املتحّرر تظهر  املقياس األسمى، فالوطن  التّحّرر والتّطّور، واملرأة يف ذلك هي  البحث عن 

حّريّته يف شخص املرأة، فهو صورتها، وهي مقياسه. 

من  العديد  فيها  تجلّت  الوطنيّة  راشد  بن  عيىس  الّشيخ  الّشاعر  نصوص  فإّن  وبعُد، 

الّسياقات الوجدانيّة العميقة التي انبثقت من خالل التجربة الّشعريّة الخاّصة به، التي هي 

نتاج ملشاعر واعية تجاه وطنه وأرضه، ومتثّلت بكّل صدق يف مجموع نصوصه تلك، ماّم 

يحدونا إىل مزيد من التّأّمل والقراءة والنظر فيها. 

فـيِّ العرص، ص 10-9.  148
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ال�شـور املكانيـة يف الن�شو�ـص الغنائية
لل�شـيخ عي�شـى بن را�شـد اآل خليفة

د. راشد جنمد. راشد جنم149149

امللخــ�ص
للشاعر  الغنائية  القصائد  يف  املكانية  الصور  عىل  للتعرف  محاولة  الدراسة هي  هذه 

البحريني الراحل الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة )1 يناير 1938 - 12 مارس 2020( التي 

تغّنى بكلامتها أشهر املطربني يف البحرين وبعض مطريب الخليج والوطن العريب، والبحث 

عن الدالالت الرئيسة التي تعكسها صورة املكان يف هذه القصائد عرب تحليل البنية املكانية 

لتجربة الشاعر، ورصد األبعاد الجاملية واإلنسانية والنفسية التي يحملها نسق هذه الدالالت، 

والذي تنتظم فيه الصور وتتفاعل مع بعضها البعض لتشّكل ظاهرة شعرية لها مستوياتها 

التأثريية والجاملية الخاصة يف خطاب الشاعر الشعري، ومن خالل االستقراء الشامل لهذه 

القصائد الغنائية دون سواها من القصائد األخرى، حيث تم ربطها مبرجعيات املكان، فقد 

تم التوصل إىل ثالث دالالت رئيسة ومهيمنة للمكان يف القصائد الغنائية للشيخ عيىس بن 

راشد هي: صورة الوطن، صورة البيئة البحرية، وصورة البيئة املحلية، وقد استطاعت هذه 

األنساق املكانية الثالثة بتفريعاتها أن تجّسد حب الشاعر للمكان، فضالً عن متثيلها ألبعاد 

املحتوى الداليل للنصوص.

األمني العام ألرسة األدباء والكتاب – مملكة البحرين  149
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املقدمــة
ميثّل الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة طيب الله ثراه تجربة متفردة يف مجال كتابة 

القصيدة الغنائية باللهجة العامية ليس يف البحرين فحسب وإمنا عىل مستوى دول الخليج 

العريب، إذ يعترب رائد الكلمة يف األغنية البحرينية املعارصة، إذ متيزّت مفردات شعره بصدق 

العاطفة وقربها من مشاعر الناس لكون كلامته تستمد جذورها من الكلمة املحلية األصيلة 

بال منازع... حيث امتاز شعره بالصدق وجامل املفردة الشعبية والتصاقها بجذورها املحلية 

األصيلة، فقد كتب العديد من القصائد الغنائية الجميلة التي تناقلتها حناجر أشهر املطربني 

الراحل محمد  إبراهيم حبيب، والفنان أحمد الجمريي والفنان  الفنان  البحرين أمثال:  يف 

امتدت شهرته وشعبيته  ثم  بكلامته...  تغّنوا  الذين  املطربني  الله.. وغريهم من  عيل عبد 

إىل خارج حدود الوطن فتغّنى بقصائده الكثري من مطريب دول الخليج العريب. كام كتب 

القصرية يف بدايات اهتامماته األدبية ونرش  النقدية والقصة  الفصحى واملقاالت  القصيدة 

العديد منها يف الصحافة املحلية، وأسهم بثقافته وعلمه يف إثراء املواسم الثقافية لكثري من 

جمهور الجمعيات املهتمة بالشأن الثقايف والفني.

تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل وذلك من خالل جمع صور املكان 

الفنية يف قصائد الشيخ عيىس بن راشد الغنائية اعتامداً عىل الديوانني اللذين صدرا له وهام 

ديوان "يّف العرص" عام 2006 وديوان "من أغنيايت" عام 2008 وتحليل ما ورد فيهام من صور 

وبيان أثر املكان يف هذه القصائد.

متهيــد
ابن  اإلنسان  أّن  والدراسات  البحوث  حولها  وتدور  نتداولها  التي  التعريفات  من 

بيئته، فهو يكتسب من مالمحها وطبيعتها اليشء الكثري بحيث ينعكس ذلك عىل سلوكه 

وعالقاته مع اآلخرين، واملبدع هو أكرث املتأثرين واملتفاعلني مع هذا الفضاء املكاين الذي 

يحرّك فيه رؤى اإلبداع حيث "أنه ليس مثة وجود بال مكان، ويستدعي وجود املكان وجود 

اإلنسان محور ذلك الوجود، والعامل الشاهد واقعياً عىل مشهد الحياة، وتتنوع األجناس 
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واللون،  املعتقد،  يف  اختالف؛  من  التنوع  ذلك  عىل  يرتتب  وما  املكان،  بتنوع  اإلنسانية 

واملزاج، والسلوك، والتكوين، إذ يصطبغ اإلنسان مبكانه، ويعكس مزاج بيئته، ومواصفاتها، 

ومواضعاتها، وتركيبتها النفسية"150. ويف الوقت ذاته ال ميكن عزل األثر املكاين عن األثر 

الزماين، فكالهام مكمالن لدورة الحياة ومؤثران يف الخصوصية التي يتفرد بها كل مبدع يف 

زمن ومكان معني من خالل خصوصيته يف الفضاء النيص، فاملكان هو الحيّز املادي الذي 

الشعرية  النصوص  تخلو  الشعري، حيث ال  النص  به عند صياغة  ويتأثر  املبدع  يؤثر يف 

من تأثري املكان "فاملكان يف الشعر عنرص مهم ال تخلو منه النصوص الشعرية، غري أنه 

ليس مجرد إضافة شكلية فارغة من املدلول، وإمنا أصبح يشّكل واحداً من مفاتيح النص 

الشعري، الذي يساعد عىل كشف مدلوالته واستكناه أرساره، مام جعله يف رؤية النقاد 

واملبدعني زاوية النص باعتباره املفتاح األهم للولوج إىل فضاء النص والوقوف عىل حيز 

املعاين التي يتضمنها النص الشعري"151.

مل  الشعري  النص  يف  املكان  تأثري  عن  والتقيّص  بالبحث  والنقاد  الباحثني  اهتامم  إن 

يكن عبثاً ومل يأت من فراغ وإمنا هو نتاج متابعات ووعي بأهمية ذلك يف صياغة الصورة 

البرشية،  النفس  يف  روحية  وعالئق  وشائج  من  املكان  يحتله  وملا  القصيدة،  يف  الشعرية 

باملكان وترجمة هذا  التي متتلك اإلحساس املرهف  املبدعة  الذات  الحال مع  فكيف هو 

اإلحساس إىل صياغة إبداعية "إن أهم ما مييز املكان، أو توظيف املكان شعرياً أنه يقع بني 

زاويتني، هام زاوية التشكيل الشعري، وزاوية التأويل، وضمن الزاوية األوىل تتشكل الرؤية 

املكانية وفقاً لرؤية شعرية غالباً ما يتحكم فيها الخيال، ليمنحها بعداً تأثريياً جاملياً، وضمن 

أثر يف صياغة  النقدية  وأسسه  الذوقية،  ورؤيته  املتلقي،  يكون ألحاسيس  الثانية،  الزاوية 

تجربة الشاعر، وبهذا يكون املكان املدمج يف بنية القصيدة منفتحاً عىل عامل التخييل عند 

املتلقي"152. وقد ال يكتسب املكان شاعريته إال من خالل تفعيل هذه الرؤية للمكان من قبل 

حافظ محمد جامل الدين، "شعرية املكان والزمان"، مجلة عالمات، ج52، م13، النادي األديب الثقايف بجدة، 2004، ص 62-61.  150
الوطني  املركز  )1940-2000م(،  اليمن  يف  الحديث  العريب  الشعر  يف  وبناؤه  املكان  جامليات  الكريم،  عبد  صالح  فضل  يارس  العامري،   151

 http://studies.yemen-nic.info :للمعلومات، اليمن، موقع
جاسم، عيل متعب، وتوفيق، منى شفيق، "فاعمية املكان يف الصورة الشعرية، سيفيات املتنبي أمنوذجاً"، مجلـّة ديالــى، العدد 40، 2009،   152

ص 3.
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املبدع، فكم من األماكن التي نطوف عليها بشكل مستمّر ولكنها ال تسكن ذاكرتنا كصورة 

فنية وإمنا تحتل مساحة من االهتامم كصورة فوتوغرافية، والفارق كبري بني الصورتني، حيث 

تزداد شاعرية املكان بالقدر الذي تتنامى وتتكثف فيه الصورة الشعرية التأثريية، وهو ما 

يكسبها القيمة اإلضافية التي تبقيها حية يف ذاكرة الناس. 

مفهوم املكان واأهميته
للمكان داللة لغوية وداللة اصطالحية، وميكن حرص مفهوم املكان لغة فيام ييل:

أوالً: املكان لغة:

وردت مفاهيم عدة ملصطلح املكان يف اللغة من خالل املعاجم العربية حيث يقول 

ابن منظور يف معجمه "لسان العرب" إن "املكان هو املوضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع 

املكان. فاملكان واملكانة واحد، ألنه موضع لكينونة اليشء، فالعرب تقول: "كن مكانك، وقم 

مكانك" فقد دل هذا عىل أنه املصدر"153. 

كام ورد يف معجم "املنجد" تفسرٌي ملعنى املكان حيث ذكر أن "املكان هو املوضع، وهو 

مصدر لفعل الكينونة وهو )مفعل من كون( فنقول مكان جرمية أو مكان لقاء... )وهو من 

العلم مبكان( أي له فيه مقدرة ومنزلة... )وهذا مكان هذا( أي بدله..."154. 

مام سبق ذكره نجد أن هناك دالالت متشابهة لهذه املفاهيم وهي ترمي إىل معنى 

واحد وهو أن املكان هو املوضع املشغول.

ثانياً: املكان اصطالحاً: 

تدور حوله  الذي  الحدث  املكان ميثل  أن  الصورة حيث  بناء  أهمية كبرية يف  للمكان 

األحداث، وقد اختلف الدارسون يف تحديد مصطلح املكان مام أدى إىل اختالف تسمياته، 

عليه  أطلقوا  وآخرون  املكان،  اآلخر  والبعض  املكاين  الحيّز  منهم  البعض  عليه  أطلق  فقد 

الفضاء، وانربى كل منهم يف الدفاع عن التسمية التي أطلقها يربز دالالته األدبية حولها. 

ابن منظور، جامل الدين األنصاري، لسان العرب، مج 14، ط3، بريوت، دار صادر، ص 113.  153
نعمة، أنطوان وآخرون، املنجد يف اللغة العربية املعارصة، بريوت، دار املرشق، 2000، ص 1351.  154



91

ومن أبرز الدارسني الذين أسهموا يف تعريف املكان بشكل الفت وإعطاء دالالته داخل 

النص األديب هو املفكر والفيلسوف الفرنيس غاستون باشالر الذي يعرّف املكان بأنه "ليس 

الذي  املكان  ذلك  هو  وإمنا  األرايض،  مساحات  وتقسيم  لقياسات  خاضعاً  هندسياً  املكان 

عايشه األديب كتجربة، واملكان ال يعاش عىل شكل صورة فحسب بل يعيش داخل جهازنا 

العصبي كمجموعة من ردود الفعل فلو عدنا إليه ولو يف الظالم لتحسسنا طريقنا إليه"155.

كام يؤكد الدكتور عثامن بدري عىل وجود عالقة حميمية بني املكان واإلنسان حيث 

يقول إن "للمكان عالقة حميمة مع اإلنسان، كونه مبثابة الجسد الذي يحتوي الروح، وكل 

منهام يؤثر يف اآلخر، أكرث األماكن التي يتعلق بها اإلنسان هي البيت أو إذا وصفت البيت 

فقد وصفت اإلنسان"156. بينام املكان عند ياسني النصري هو "الكيان االجتامعي الذي يحتوي 

عىل خالصة التفاعل بني االنسان ومجتمعه، ومنذ القدم وحتى الوقت الحارض كان املكان 

هو القرطاس املريئ القريب الذي سجل االنسان عليه ثقافته وفنونه وفكره"157.

مام سبق ميكن القول بأن املكان هو الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان يتأثر به ويؤثر 

فيه، وهو جزء ال يتجزأ من حياته، إذ يعترب اإلنسان املكان هو حارضه وماضيه الذي يسجل 

فيه ثقافته وتفكريه وكل ذكرياته.  

ال�صاعر وعالقته باملكان
من محطات حياة  استعرضنا بعضاً  لو  املكان كام سبق توضيحه،  من مفهوم  انطالقاً 

الشاعر عيىس بن راشد آل خليفة للبحث عن الصور والدالالت التي تشري إىل مدى ارتباطه 

التي  املؤرشات  من  العديد  الستوقفنا  فيه،  وتأثريه  تأثره  ومدى  باملكان،  الوثيقة  وعالقته 

توضح هذا النسيج املتداخل يف خيوطه املتشابكة من العالئق الوثيقة بني الشاعر واملكان 

فخلقت بني شعره واملكان تناغامً ال تخطئه العني وأثراً ال يربح ذاكرة املكان، وميكن إيجاز 

ذلك عىل النحو التايل:

باشالر، غاستون، جامليات املكان، ترجمة غالب هلسا، ط 2، بريوت، املؤسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، 1984.  155
بدري، عثامن، وظيفة اللغة يف الخطاب الروايئ الواقعي عند نجيب محفوظ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط1، 2000،   156

ص 91.
النصري ياسني، الرواية واملكان، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1980، ص 17.   157



92

ولد الشاعر عام 1938 يف مدينة املحرّق، وهي مدينة ساحلية تقع يف جزيرة املحرق   .1

ومايو   1810 عامي  بني  للبحرين  عاصمة  أصبحت  وقد  البحرين،  شامل  أقىص  يف 

1923م، وهي كام يقول عنها الشاعر يف محارضة ألقاها عن هذه املدينة "أنشأها 

املدينة  بأن  تشعر  حالياً  املوجود  وبشكلها   1810 سنة  أحمد  بن  الله  عبد  الشيخ 

بنيت لسكنى العائالت ذات القرابة االجتامعية، لذا نجد مساكنها متجاورة"158، أو 

كام تصفها هيئة البحرين للثقافة واآلثار يف موقعها اإللكرتوين حيث تقول "تشتهر 

املحرّق عاصمة البحرين السابقة بروعتها الثّقافيّة، حيث متتّد فيها البيوت البحرينيّة 

التّقليديّة عىل جانبّي أزقّة املدينة الّضيقة، يف صفٍّ تاريخّي يرشح نسيج املدينة"159، 

لذلك اكتسبت املحرق أهمية سياسية كبرية، وجذبت الكثري من القبائل الستيطانها، 

وتّجار  العربية  القبائل  الستيطان  مصدر جذب  وصارت  ازدهارها،  عىل  ساعد  مام 

اللؤلؤ، حتى أصبحت مركزاً اقتصادياً مهامً لتجارة البالد الرشقية القريبة.

شّكل النسيج االجتامعي ملدينة املحرق مصدراً ملهامً انعكس عىل شخصية الشيخ   .2

عيىس بن راشد وعىل أشعاره فطبعته بصفات أهل هذه املدينة من الطيبة والتسامح 

واملحبة. يف دراسة للباحث البحريني نوح أحمد خليفة بعنوان "املحرق بني الثبات 

والتغرّي" عام 2009 تم استعراضها من قبل األستاذ عبد الرحمن سعود مسامح ضمن 

التامسك  ملقّومات  ميدانية  دراسة  وهي  الشعبية،  الثقافة  مجلة  يف  النرش  جديد 

ميزّت سكان  التي  والصفات  الظروف  من  الكثري  الباحث  يوضح  االجتامعي حيث 

مدينة املحرق تحديداً بالتامسك االجتامعي الذي يتضح من سلوك معظم شخصيات 

سكانها وطباعهم حيث يقول إن "املحرق تتميز مبقومات بنائية تاريخية جغرافية 

التامسك  ولعل  الثقافية،  وهويتها  خصوصيتها  كّونت  فريدة  وطبيعية  اقتصادية 

املدينة، فقد  التي عارصتها  الظروف  أفرزتها  انعكاس لعدة عوامل  االجتامعي فيها 

لعبت الطبيعة االقتصادية قدمياً دوراً كبرياً يف تشكيل منط الحياة االجتامعية عند 

الصيد والغوص إىل  السكان يف مصدر رزقهم عىل  سكان املدينة، فقد أدى اعتامد 

تقاربهم بسبب الهموم املشرتكة فيام بينهم ومصدر الرزق الواحد، وأن تلك الطبيعة 

العامري، مبارك عمرو، سليامن، فواز أحمد، مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة، البحرين، جمعية الشعر الشعبي، 2008، ص 91.  158
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االقتصادية - وغياب الغاصة يف رحالت الغوص الطويلة عىل الخصوص – قد أدت إىل 

تضامن النساء وتكاتفهم يف تحمل املسؤوليات املنزلية والحياتية، مام أفرز طبيعة 

اجتامعية متامسكة متيزت باالستمرارية رغم الظروف واملتغريات الحديثة"160.  

املحرق،  يف  قضيتها  "طفولتي  يقول  حيث  نفسه  الشاعر  الخصوصية  هذه  يؤكد   .3

وأغلبها  متقاربة  أحياؤها  كانت  الحالية،  املحرق  من  أصغر  الفرتة  تلك  يف  املحرق 

بيت جدي املغفور له الشيخ عبد الله وأيب وأخواين والعم الشيخ محمد بن عيىس 

وأوالده، وكانت بيوت قدمية للشيخ حمد بن عيىس وأوالده وحي باسم الشيخ حمد 

بن عيىس، فكانت أغلب العائلة متقاربني من بعضهم البعض، وكنا أصدقاء مع أبناء 

عمنا وقضينا الطفولة يف الحي نفسه الذي سكنا فيه وعشنا فيه سنوات طويلة"161.

الجهات فهي  البحر من كل  بها  متتاز مدينة املحرق بطبيعة ساحلية حيث يحيط   .4

ووجود  العمراين  التالصق  يف  تتمثل  متميزة  وعمرانية  جغرافية  وبطبيعة  جزيرة، 

األسواق التي تتخلل األحياء وكرثة املساجد بني األزقة، مام ساهم يف تعزيز التفاعل 

بني السكان بعضهم البعض وترك أثراً واضحاً عىل هوية السكان واملدينة، باإلضافة 

إىل أن محدودية املساحة لعبت دورها يف تضافر عدة عوامل أدت إىل متاسك املجتمع 

وشدة تقارب األهايل وتواصلهم وتضامنهم مام جعل من هذه العوامل، املدرسة التي 

تعلّم منها الشاعر منط الحياة وطريقة مشاركة الناس، "أنا ولدت يف مدينة املحرق، 

ومدينة املحرق علّمتني أشياء كثرية، علمتني التعاون فيام بني الجريان واألصدقاء، 

علّمتني الكالم الشعبي، علّمتني محبة الناس، علّمتني كيف أتعامل مع الناس وكيف 

الحارض"162،  يومنا  األسلوب حتى  وظللت عىل هذا  املحتاجني  الناس  لنجدة  أهب 

وكام قال يف محارضة له بجمعية تاريخ وآثار البحرين يف افتتاح برنامجها الثقايف يف 

أكتوبر 2008 "إن املحرق بالنسبة لنا - نحن أبناء املحرق - ليست مدينة كام يقال، 

بل هي بالنسبة لنا وطن وعشق تربينا فيها وعشنا يف أحيائها".  

مسامح، عبد الرحمن سعود، "املحرق بني الثبات والتغري"، مجلة الثقافة الشعبية، العدد 13، ربيع 2011، ص 199-194.   160
العامري، مبارك عمرو، سليامن، فواز أحمد، مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة، البحرين، جمعية الشعر الشعبي، 2008، ص 24.  161
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مام سبق ميكن االستدالل عىل أن البيئة البحرية واملحلية ساهمتا بشكل كبري وواضح 

يف تشّكل شخصية الشاعر وارتباطه بوطنه ومجتمعه ارتباطاً وثيقاً ومتاهي ذلك مع شعره 

فتكونت شخصيته املتفردة يف طبيعة تكوينها، واملبدعة شعراً يف استلهام موضوعاتها من 

البيئة املحلية التي ولد وعاش فيها حيث ينتقي مفرداته من الكلامت الشعبية البحرينية 

األصيلة، كام أنه "اإلنسان املثقف املوسوعي الذي جمع من الخصال والصفات الجميلة ما 

جعله ميثل منوذجا للشخصية البحرينية الحضارية، التي تجمع ما بني سامحة األخالق وحالوة 

والوفاء  اإلخالص  عن  فضال  واملرح،  الدعابة  وروح  الثقافة  وعمق  املشاعر  ورقة  الحديث 

للوطن بكل أبعاده التاريخية والرتاثية واملكانية وفنونه الشعبية وأصالته الحضارية"163. 

ال�صور املكانية لدى ال�صاعر عي�صى بن را�صد
غناء  وهو  الغوص  وموسم  البحر  بفنون  مرتبطة  السابق  يف  الغنائية  النصوص  كانت 

يقوم به الرجال أقرب ما يكون إىل غناء العمل، منذ بدء االستعداد لرحلة الغوص للبحث 

عن اللؤلؤ وخاللها وكذلك عند العودة منها، وهو ما نطلق عليه فنون البحر، إذ بني العمل 

عىل ظهر سفينة الغوص واألغنية وشائج فنية متينة، فمن األغنية يستمد البحار النشاط 

والعزمية، ومن ذلك النشاط تستمد األغنية حركتها وخفتها، فهي مقياس النشاط، حيث يبدأ 

العمل حني تبدأ األغنية وتنتهي األغنية عند انتهاء العمل. 

اليابسة من رحلة  إىل  العودة  بعد  الغوص  يردد يف غري موسم  الذي  الغناء  ثم هناك 

الراحة، وهو ما  أربعة شهور متواصلة يحتاجون فيها إىل  بحرية متعبة متتد إىل أكرث من 

"الفجري"  الفنون فن  بذلك، ومن هذه  الخاصة  األماكن  الرب، ويقام يف  نطلق عليه فنون 

وهو الفن األساس لهذه الفرتة وفن "الصوت" وغريها من املأثورات الشعبية، إذ "أن املأثور 

املشرتكة،  والسامت  الخصائص  ذات  والجامعات  األفراد  بني  التواصل  ميثّل عنرص  الشعبي 

وهو تواصل يتم من خالل عملية اإلبداع وإعادة اإلبداع التي يقوم بها اإلنسان معرّباً عن 

الشفهية  الشعبي  املأثور  أن طبيعة  ومبا  الجمعية.  بها وعن سامتها  يرتبط  التي  الجامعة 

خالل  من  فردياً،  إبداعاً  ينشئ  ذاته  بحد  ذلك  فإن  الجمعي،  التداول  عىل  أساساً  تعتمد 

سلامن، عبد املالك، "الشيخ عيىس بن راشد... الشاعر املوهوب... عاشق البحرين"، جريدة أخبار الخليج، 14 مارس 2020.   163
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عملية التداول التي تختلف صورها كل مرة، إذ أن عملية االسرتجاع ال تخلو من إعادة البناء 

الفرد  الفنان  يكون  الذاكرة، وفيها  تحمله  ما  لكل  الحريف  الرتدد  أكرث من  مبتكرة  بطريقة 

أكرث متثاّلً لقيم الجامعة التي ال تكون مسؤولة، يف حقيقة األمر، عن اإلبداع إمنا عن القبول 

والتبّني، وهذا ما يتوافق مع النظرية التي تقول "بأن الشعب ال يخلق وإمنا يتبّنى مؤلفات 

موجودة فعالً يحورها ويغرّيها ويطّورها"164.

كانت النصوص الغنائية يف أغاين البحر، وهو غناء العمل، "بسيطة وخالية من اإلبداع 

اللحن يف هذه  ويتفّوق  فن،  أو  إبداع  دون  بعد جيل  يتناقلونها جيالً  البحارة  الفني ألن 

األغنيات عىل الكلمة ويخضعها له"165، أما فنون الرب ومن أشهرها فن "الفجري" وهو من 

الفنون الغنائية الجامعية الصعبة وهو فّن يتألف من خمسة أنواع هي )البحري، العدساين، 

"الزهرييات"  املواويل  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  والحساوي(،  املخولفي،  الحدادي، 

وتكون  والتصفيق  بالغناء  "املجموعة  راشد  بن  عيىس  الشيخ  يذكر  كام  تصاحبها  وغريها 

بقايا  النصوص فهي  أما  اإليقاعية...  اآلالت  والعزف عىل  الرقص  الحركة نشطة من حيث 

الكثري وتناقلتها األجيال، ولكن  السنوات منها  اللحن وأضاعها، وبرتت  كلامت غلب عليها 

الكثري، بقيت األلحان كلامت، وأخىش ذات  تناقلتها كانت قد كربت فنست  التي  األجيال 

يوم أن نجد غناء الفجري مجرد همهامت ومواويل فقط"166. بينام يرى توفيق كرباج أّن 

الفجري فّن غنايئ صعب البنيان، معقد الرتكيب، ال يستطيع املوسيقي أن يتعلّمه أو يقلّده 

بدون مساعدة من معلّم أو عىل األقل من خالل طريقة عملية تبّسط املادة الفنية وتوصلها 

بلغة جديدة، ويعترب أن األشكال اإليقاعية يف أغاين البحر مبنطقه الخليج العريب من أطول 

األشكال اإليقاعية يف األغاين الشعبية التي مرت عليه"167.

أما الفن اآلخر املهم والسائد فهو "فن الصوت" وهو من الفنون الفردية التي تعتمد 

عىل صوت املطرب وآلة العود واآللة اإليقاعية املعروفة "باملرواس" وله فرسانه املعروفون 

الرفاعي، حصة، أغاين البحر: دراسة فولكلورية، الكويت، منشورات ذات السالسل، 1985، ص 254.  164
آل خليفة، عيىس بن راشد، الكلمة يف األغنية الشعبية، مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة، البحرين، جمعية الشعر الشعبي، 2008،   165

ص 150.
املصدر السابق، ص 152.  166

التاسع تحت عنوان )فن  النقاشية ملهرجان الرتاث  ورقة بحثية-الحلقة  الفجري – طرق توثيق الستخدام حديث"،  كرباج، توفيق، "فن   167

الفجري( للفرتة من 18ابريل لغاية 19 ابريل 2001، تنظيم وزارة شؤون مجلس الوزراء واإلعالم – مملكة البحرين، 2001، ص 2.
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أمثال محمد بن لعبون وعبد الله الفرج ومحمد بن فارس وغريهم من الفنانني يف منطقة 

الصوت هي قصائد عربية من عيون  املوجودة يف فن  الغنائية  العريب، والنصوص  الخليج 

الفصحى  العربية  من  مزيج  وهو  الحميني  الشعر  من  قصائد  بعضها  أو  العريب،  الشعر 

والعامية، وهو شعر ميني صميم بكلامته وشعرائه، ويؤكد ذلك الشيخ عيىس بن راشد يف 

محارضته عن الكلمة يف األغنية البحرينية فيام يتعلق بفن الصوت حيث يقول: "الكلمة يف 

الصوت شعر عريب منتقى من الكتب القدمية بعناية أو شعر ميني، ويف الحالتني بوزن أشبه 

بالشعر العريب التقليدي، وقد حاىك هذه األوزان بعض شعراء الخليج"168.  

إن املتفحص الدقيق ملنجز الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة الشعري من خالل النصوص 

التي  املنابع  هذه  كل  أن  يلحظ  وخارجها  البحرين  يف  املطربون  بها  تغّنى  التي  الغنائية 

بها  تأثرت  التي  املهمة  املصادر  من  ومصدراً  رافداً  كانت  راشد  بن  عيىس  الشيخ  عايشها 

تجربته يف بداية اشتغاله عىل كتابة النص الغنايئ، ويتضح ذلك من خالل أول نص غنايئ كتبه 

يف ستينات القرن املايض وغناه الفنان أحمد الجمريي وكانت أول أسطوانة له، تقول كلامت 

هذه األغنية "أسمر والقاين، وبضحكة حياين.. ومن نظرة من عينه النوم جافاين". 

يف هذه الحقبة الزمنية وهي حقبة الستينات وما بعدها، تغريّت مالمح البيئة والحياة، 

وتغريّت مالمح املدن. فبدأت تأثريات الطفرة النفطية واالقتصادية ترمي بظاللها عىل الحياة 

االجتامعية مبا فرضته من هجرات أهل املدن القدمية كمدينة املحرق مثالً، وهي أكرب مثال 

السكاين  النمو  السكاين إىل مدن أخرى حديثة وأماكن جديدة تطلّبها  النزوح  لهذا  واضح 

والحرضي والتغرّي الدميوغرايف. 

من هنا نلحظ يف كلامت األغنية البحرينية املصاغة يف هذه الفرتة -بالرغم من كونها 

أغنية عاطفية- تعاظم نربة التحرس واألمل والعتب عىل القيم االجتامعية األصيلة، والروح 

الشعبية التي كانت سائدة يف املدينة. فالقيم والعادات مرتبطة بالناس يف مكان معني، ويف 

زمن معني، فإذا تغرّي الناس، وتغرّي املكان، وتغرّي الزمان، فمن الطبيعي أن تهاجر هذه القيم 

منيعاً  لها يف دواخلهم سداً  يبنوا  أن  الذين احتضنوها معهم، وحاولوا  مع أهلها األصليني 

يحميهم ويحميها، ويحافظ عىل ما تبقى منها كذاكرة للزمن القادم. 

آل خليفة، عيىس بن راشد، الكلمة يف األغنية الشعبية، مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة، البحرين، جمعية الشعر الشعبي، 2008، ص 161.  168
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من أنضج هذه التجارب التي تجّسد فيها املكان وانعكست عىل األغنية البحرينية يف 

هذه الحقبة، وغدت مفصالً مهامً يف تاريخ األغنية البحرينية الحديثة تجربة الراحل الشيخ 

عيىس بن راشد آل خليفة يف العديد من كلامت أغنياته التي تغّنى بها الكثري من مطريب 

البحرين والخليج العريب أمثال: إبراهيم حبيب، أحمد الجمريي، محمد عيل عبد الله، محمد 

حسن، فرج عبد الكريم، أصيل أبوبكر وغريهم.

وسوف يتم تناول مجمل تجربة الصور املكانية يف القصائد الغنائية للشيخ عيىس بن 

الصور. وعىل  التي توضح دالالت هذه  التفصيل واألدلة واالستشهادات  بالكثري من  راشد 

الرغم من وجود صور مكانية كثرية يف تجربة الشيخ عيىس بن راشد ميكن تناولها بالبحث 

والتحليل، ارتأينا أن يقترص البحث عىل ثالث دالالت رئيسة يف هذه التجربة فيام يتعلق 

بالصورة املكانية وهي: صورة الحنني إىل الوطن، صورة البيئة البحرية، وصورة البيئة املحلية. 

أوالً: صورة الحنني إىل الوطن

عىل  وتهدأ  القلب  إليه  يشتاق  الذي  اآلمن  املالذ  اإلنسان  إىل  بالنسبة  الوطن  يشّكل 

ترابه الروح، والشيخ عيىس بتكوينه العاطفي شديد الحنني إىل الوطن، وقد أشار إىل ذلك 

يف العديد من أحاديثه إىل أن فرتة دراسته الجامعية يف القاهرة لعبت دوراً كبرياً يف بلورة 

الشعر،  الفرتة عاش خربتني متازجتا يف تعميق نزعته لنظم  الشعرية، فخالل تلك  موهبته 

والخربة  إليه،  العودة  ورغبته يف  البحرين  لبلده  الدائم  بالحنني  األوىل هي شعوره  الخربة 

الثانية هي ما وفرته له القاهرة من أجواء ثقافية كبرية خالل حقبة الستينيات التي شهدت 

ذروة اإلبداع والتألق الثقايف يف القاهرة يف مختلف الفنون.

يتهادى الحنني إىل الوطن شعراً يف قصائده الغنائية فتأيت أغنية "يالزينة ذكريني" كواحدة 

من أجمل األغنيات التي كتبت عن الوطن من خالل تجربة شخصية للشاعر حيث تحّولت 

إىل  الحنني  عند  الناس  يرددها  التي  الوطنية  األغنيات  أشهر  من  أغنية  إىل  التجربة  هذه 

الوطن، وهي من ألحان وغناء الفنان أحمد الجمريي. يقول الشاعر الشيخ عيىس بن راشد 

يف مقابلة صحفية أجرتها معه جريدة أخبار الخليج عن هذه األغنية "أما يالزينة ذكريني 

لها مناسبة خاصة، فقد كنت مع جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عندما كان وليًا 
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للعهد يف أمريكا ليتم تخريجه من كلية األركان. دهشت كون الواليات املتحدة األمريكية 

"يف آخر الدنيا" بعيدة املسافة وكل يشء كان مختلًفا.. املواعيد واألكل والنوم، فأحسست 
وقتها بالغربة فعالً وكانت غربة متعبة جعلتني أشعر بكتابة يالزينة ذكريني".169

يـا الزينـة ذكرينـي يل غيبتنـي بحور

وب�شـوق نادينـي ميكـن الدنيا اتدور

بـارد ويـا ال�شيـف واّل ال�شـتا يل رد

واّل مـع االأ�شـواق وقـت الربيع والورد

واأنـا بعيـد بعيـد مـا عندي غر االآه

حّملـت جنـم ال�شـما �شـوقي لكم وياه

و�شيـت طـر الفـال وال حمـل لو�شاه

حّملـت مـوج البحـر �شـالمي ما وداه

بـارد ويـا ال�شيـف واّل ال�شـتا يل رد

واّل مـع االأ�شـواق وقـت الربيع والورد 

حلفـت يـا الزينـة ما فـارق البحرين

يف قلبـي مزروعـة وحمفوظـة و�شـط العني

اأ�شـتاق اأ�شـم العـود واأوله علـى الطيبني

واحلنـا يل خّطـوه و�شـاود علـى الكفني

بـارد ويـا ال�شيـف واّل ال�شـتا يل رد

واّل مـع االأ�شـواق وقـت الربيع والورد"170.

169 يف حوار مع الشاعر نرش يف جريدة أخبار الخليج بتاريخ 5 مايو 2018 أجرته معه مالك الحسيني.
من ديوان "فـّي العرص"، ص 104-102.  170
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كلمة "يا الزينة" هي أحد التعابري الشعبية املحببة لدى عامة الناس حني يودون التعبري 

عن وصفهم املخترص واملكثف يف كلمة واحدة لوطنهم البحرين الذي ميثّل بالنسبة إليهم 

لكل املفردات الوصفية، وقد استخدم الشاعر  الزينة" اختصاراً  "يا  وطن الجامل فيقولون 

هذه املفردة كمدخل لألغنية بأن يطلب من الوطن أن يتذكره وهو يف اغرتابه عنه حيث 

تفصله بحار ومحيطات، لكن الشوق يناديه إىل هذا الوطن. صورة تعبريية جميلة للمكان 

املختلط بالبعد عن الوطن والشوق الذي يذكّره بأجمل صور الوطن وهي "الصيف والشتاء 

والربيع الذي يكتيس بالورد" أو "برائحة العود التي تعرّب عن الرتحيب، وبالحناء الذي يخط 

عىل أكف الفتيات ابتهاجاً بالفرح"، صور متداخلة ما بني آهات البعد واشتياقات الحنني.  

ثم ينتقل الحنني لدى الشاعر إىل أغنية أخرى بعنوان "من خلقت الدنيا" من ألحان 

وغناء الفنان أحمد الجمريي أيضاً وهي مفعمة بالفخر واالعتزاز بكل ما توارثه هذا الوطن 

بصورة  أيضاً  البحرين، عرّب عنها  املتعاقبة من صفات عربية أصيلة يف شعب  األجيال  عرب 

بالآللئ  تكتنز  والتي  "بحرنا"  ومفردة  بالجامل،  وصفها  والتي  "أرضنا"  مفردة  مثل  املكان 

املنثورة واملحار، وكلها أمكنة اكتسبت البحرين صفاتها منها. 

"مـن خلقـت الدنيـا واحنا هـل البحرين

باجلـود ويـا الكرم والعـّز معروفني

احنـا اللـي يف اأر�شنـا كل احلـال والزين

واحنـا اللـي يف بحرنـا دانـات منثورين

مي�شـي العمـر عندنـا مـا تذكره ال�شـنني

باجلـود ويـا الكرم والعـز معروفني

احنـا القمـر يل ظهـر وّقـف ينادينا

حتـى القمـر عندنـا يحـب غناوينا

والعـود مـا قط �شـكت يحيـى ليالينا

باجلـود ويـا الكرم والعـّز معروفني".
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ثانياً: صورة البيئة البحرية

لعبت البيئة البحرية التي عاش فيها الشيخ عيىس بن راشد دوراً كبرياً يف تأثر تجربته 

الشعرية بها، فكان البحر فضاء خياله الشعري وما صاحب تلك الحقبة الزمنية من األمور 

املرتبطة بهذه البيئة البحرية مثل العادات والتقاليد جزء من مكمالت هذه الصور الشعرية 

التي تعكس طبيعة املكان، فتناثرت يف نصوصه مفردات تلك البيئة وكأنها آللئ مضيئة "يّف 

البحر، العود" هي مزيج من الصور مل يلتفت لها  الدلّة، سيف  البيت،  َمّدة، دكة  العرص، 

شاعر قبله يف استخدامها يف نصوصه الشعرية لتقرتب من املكان وتسكن قلوب الناس.

الرتحيب  عىل  الحضاري  والتمدن  الكهرباء  دخول  قبل  البحرين  يف  الناس  تعّود  لقد 

بالناس والضيوف يف وضع "املَّدة" وهي كام يذكر الباحث البحريني املعروف محمد جامل 

الجوالن  شجر  أعواد  من  تصنع  "حصرية  أنها  الشعبية  والتعابري  األلفاظ  معجم  كتابه  يف 

اشتهرت به جزيرة سرتة بصناعته وتجمع عىل مديد، معّربة من قديم عىل بورياء وبورّي، 

ويف األثر أنه صىل اللّه عليه وسلم ال يرى بأساً يف الصالة عىل البوري وهي الحصري املعمول 

من القصب"171 للجلوس عليها وقت الفّي وهو وقت دخول العرص وقبل أن تغيب الشمس، 

عند مدخل البيت عىل الدكة، وهي بناء من الحجر أو الطابوق توضع خارج البيت ومالصقة 

له معدة للجلوس واستقبال الضيوف، وكانت الدكة تكىس عادة بالقامش أو املداد، وهي 

جمع َمّدة تصف عليها وسائد للراحة أثناء الجلوس، حيث تدور األحاديث عن زمن الغوص 

وموضوعات أخرى، بينام تدور عليهم فناجني القهوة العربية وسالل التمر أو الرطب، وكانت 

بعض هذه الجلسات يكون مكانها مطالً عىل ساحل البحر مبارشة. 

هي صورة جاملية مكانية تحتاج إىل ريشة فنان تشكييل لرسمها "وال أظن أن القارئ 

بذكاء من  الشاعر  انتقاها  التي  الراقية  الشعرية  الصور  تلّمس هذه  عنه  الفطن سيغيب 

الواقع املجتمعي لجزيرة املحرق التي عاش فيها وترىّب يف مراحل الطفولة والشباب. ولن 

الشعرية  الصور  لفنان تشكييل ماهر الستطاع أن يحّول هذه  أتيح  لو  أنه  إذا قلت  أبالغ 

الجميلة إىل لوحات تشكيلية فنية راقية تعرّب عن فرتة زمنية جميلة يف تاريخ البحرين"172. 

171 جامل، محمد، معجم األلفاظ والتعابري الشعبية، البحرين، مطبعة املنامة، 2015، ص 446.
حمد املناعي، من كتاب: "مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة"، ص 75.   172
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"تطـرون يـا ربـع الوفا يـا اأحبابي تطرون 
يـا اللـي علـى اأحلى وطن اإنتـوا تنزلون

خليجنـا دار الكـرم للعـّز عنوان
جّمعنـا وحـدة كلنـا بلدان واخوان

مـا اأحـالك يـا يّف الع�ـر حمالك يل جيت
وفر�شـنا َمـّدة كّلنـا عند دكـة البيت

والدّلـة دارت واحلكـي عـن غو�س الأول
وطـر م�شـى ويـا البحر راح وتبدل
خليجنـا دار الكـرم للعـّز عنوان

جّمعنـا وحـدة كلنـا بلدان واخوان
اهلّل يل ليـل الهـوى �شـّر علينا 

والقمـر طـّل من ال�شـما حتـى ايوافينا
واحنـا علـى �شـيف البحـر ن�شـمر على العود

نحلـم مبحبـوٍب جفـا وننطـر متى يعود
خليجنـا دار الكـرم للعـّز عنوان

جّمعنـا وحـدة كلنـا بلدان واخوان
اإحنـا اللـي وّحدنـا البحـر واللولو والدان

�ـّرعنا حـق ا�شيوفنـا وال�شم�ـس بيبان
و�ـرنا علـى درب الوفـا يف الدنيـا اإخوان

خليجنـا دار الكـرم للعـّز عنوان

جّمعنـا وحـدة كلنـا بلدان واخوان"173.

من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 29-26.  173
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من األمور األخرى الالفتة يف تجربة الشيخ عيىس بن راشد يف تكوين الصورة الشعرية 

لنهر واحد  املكانية وكأنهام ضفتان  العاطفية والصورة  التجربة  الذكية بني  املامزجة  هذه 

يتدفق إبداعاً يف رسم صورة للمشاعر وصورة للمكان، فمن النادر أن تكون صفات املكان 

جزءا من مكانة الحبيب يف قلب الشاعر " شويف نجوم الصيف كرث نجوم الصيف، كرث الحىص 

املنثور كرث الرمل يف السيف، شويف إيش كرث يف القيظ مرت علينا أيام، وإيش كرث جر الصوت 

نجوم  مثل:  البحرية  بالبيئة  واملرتبطة  املتالحقة  املكانية  الصور  هذه  كل  نّهام"  سيفنا  يف 

النهمة  ووظيفته  والنّهام  الصيف،  فصل  وهو  القيظ  البحر،  ساحل  وهو  السيف  الصيف، 

وهي غناء يواكب سري العمل يف السفينة، جميع هذه الصور تجتمع لتكون إجابة للتساؤل 

املشوب بالغرابة الذي طرحه الشاعر يف بداية قصيدته "يعني إنتي ما تدرين .. يا كرث ما 

تسألني" فتصبح اإلجابة هي "هالكرث أحبك.. وأحبك من سنني".

"يعنـي اإنتـي مـا تدريـن.. يا كر ما ت�شـاألني!

اإي�ـس كـر اأحبـك.. واأحبك من �شـنني
مـن فّتحـت عينـي من �شـفت هالدنيا
واإنتـي و�شـط قلبـي يا عمـري اإتنزلني

�شـويف جنـوم ال�شيـف كر جنـوم ال�شيف 
كـر احل�شـى املنثـور كر الرمل يف ال�شـيف
�شـويف اإي�ـس كـر يف القيـظ مـرت علينا اأيام

واإي�ـس كـر جر ال�شـوت يف �شـيفنا نّهام
هالكـر اأحبـك.. واأحبك من �شـنني

مـن فّتحـت عيني.. مـن �شـفت هالدنيا
وانتـي و�شـط قلبـي يا عمـري اإتنزلني

تبينـي اأحـدر من ال�شـما جنمه
واآخـذ غنـاوي ال�شـوق واأجمعهـا يف كلمة



103

حتـى ت�شدقينـي واإنتـي نظـر عيني
يـا اأحلـى كلمـة �شـوق مـرت على قلبـي اأحلى من الن�شـمة

هالكـر اأحبـك.. واأحبك من �شـنني
مـن فّتحـت عيني.. مـن �شـفت هالدنيا

واإنتـي و�شـط قلبـي يا عمـري اإتنزلني"174.

وكام يقول الشاعر واإلعالمي املعروف األستاذ حسن كامل الذي رافق تجربة الشيخ 

عيىس ابن راشد منذ بداياتها "لقد أظهرت كلامته أحاسيسه بكل ما تّرىب عليه من طيبة 

ونقاء، وما عايشه يف مدينته املحرق من بيئة بحرية ترّدد يف أجوائها صوت البحر الهامس 

انتقل من  املعروفة واألمثال. وحني  الشعبية  الغوص واألصوات  بأهازيج  وتأثر  للشواطئ، 

املحرق إىل الرفاع عام ألف وتسعامئة وخمسة وستني، انتقلت معه النخلة الوارفة الظل إىل 
بيئة أخرى صحراوية، فتأقلمت بالتعايش بني الرب والبحر، وبدأت تغدق العطاء"175

ثالثاً: صور البيئة املحلية

تبدو ذاكرة أهل البحرين مثقلة بالبحر وعامله، مشبّعة بذكرياته وصوره كتشبّع إسفنجة 

غطست يف املاء. فصورة الحنني إىل املدينة بعد رحالت الغوص الطويلة، والحنني إىل األهل 

واملكان وما ميثالنه من خلق حالة من االطمئنان النفيس واالجتامعي أوجدها هذا التناغم 

بني الزمان واملكان، فكلام تباعد الزمان برز الحنني للمكان. ومن هنا بدأت سطوة املكان 

يف  خصوصيتها  األماكن  فاكتسبت  ونوعاً.  كاّمً  تأثريها  يف  تتفاوت  البحريني  اإلنسان  عىل 

بينهام، بحيث أصبحت  املتبادل  والتأثري  التفاعل  تعاقب  نتيجة  أناسها  تشّكل عالقتها مع 

هذه األماكن جزءاً مهامً من وعي الناس وارتباط ذاكرتهم بهذه األماكن وأزمنتها.

وتغرّي  التجربة  الفني، وعمق  بالنضج  تتسم  التي  البدايات  أمام هذه  ملياً  هنا  نقف 

طريقة التعبري، وخلو مالمح املكان والزمان من ظواهره الواقعية التي وجدناها مع البدايات 

املبكرة والبدايات الالفتة لألغنية البحرينية، إىل مظاهر مستدعاة من الزمن الذي ترّسب 

واملكان الذي تحّول. 

من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 67-66.  174
حسن سلامن كامل، من كتاب: "مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة"، ص 127.   175
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وتأيت أغنية "ولهان يا محرق" وهي من ألحان الفنان الكويتي الراحل الدكتور يوسف 

الدوخي، وغناء الفنان البحريني إبراهيم حبيب، عىل قمة هذه التجارب التي تعرّب بعمق 

وطرقها  بسككها  املحرق  مدينة  هي  هنا  املكان  ذكرناه.  الذي  الواقع  هذا  عن  وحرسة 

مازالت  التي  مالمحها  طويالً وحفظ  زمناً  فيها  عاش  من  فهو  للشاعر  املعروفة  وبراحاتها 

من  طويل  يوم  فهو  الزمان  أما  السكة".  يف  وأطوف  محرق..  يا  "ولهان  ذاكرته  يف  عالقة 

االنتظار الذي مل يصحبه امللل كام يذكر الشاعر "نطرته طول اليوم..واقف وال مليت"، من 

أجل تحقق موعد له مع حبيبته نهاراً بعد أول بيت للمكان املتعارف عليه بينهام وهي 

القدمية " خلٍّ يل  البيوت واألزقة تتكون يف األحياء  "الرباحة"، وهي عبارة عن فسحة بني 

يواعدين.. بعد الرباحة إبيت".

الحبيبة  تخلّف  يف  ليس  الشاعر،  معاناة  تبدأ  واملكان  الزمان  املحدد  املوعد  هذا  من 

عن موعدها الذي قد تكون له مسبباته، ولكن يف غربة الشاعر وسط أهله ومدينته التي 

عاش فيها طويالً، ومل يعد يعرفه أحد فيها اآلن "محدن عرفني فيج.. يا محرق اشدعوه". 

هذا السؤال الذي يخترص كل املتغريات املكانية والزمانية يف مفردة شعبية بسيطة الرتكيب 

السؤال  لهذا  تفصيل  إال  هي  ما  ذلك  بعد  الغنايئ  النص  مفردات  وكل  الدالالت،  عميقة 

العميق واملحرّي. وأعتقد أن السبب يف شهرة هذه األغنية هي مالمسة الشيخ عيىس بن راشد 

الناس  لدى  الواقعية ألرقى وتر حساس عزف عليه نغامً  بكلامته هذه من خالل تجربته 

عموماً، ولدى أهل املحرق عىل وجه الخصوص.

واأطوف يف ال�شـكة حمــــــــــرق    يــــا   ولهــــــــــان 
يـا حمرق اإي�ـس دعوه مـا اأّحـد عرفنـي فيـك     

بعـد الرباحـه ببيت  خـــــّلي اللـي يواعــــــدين     
واقـــــف وال مليــــّـت نطرتـه طـول اليـوم    
جــــــاين وال  حايــــــــر  اإي�ـس فيـه خـــــــاّلين    
دالنـــــــــي ّبيـــــــــته  اإ ومـا اأحـد يف ملحـــــرق     
واأدور يف الفرجـان واهلل ال دّوره    
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راعـي الن�شـل ما بان واأقـول يـا اأهـل اخلـر    
وعيونـه �شـود اكبار ني�شـــــانه حبـة خـال    

مثلـه اأبـــــد مـا �شـــــــار 176 ملحـــــــــــــــرق   كـــل  يف   

معظم  يف  املكان  أهمية  يؤكد  جميالً  إبداعياً  تراكامً  لتخلق  الغنائية  التجارب  تتواىل 

إنتاج الشيخ عيىس بن راشد الغنايئ، وهذه التجربة هي أغنية "مرار" وهي من غناء الفنان 

إبراهيم حبيب وألحان الدكتور عبد الرب إدريس.

مل تخرج هذه األغنية يف سياقها العام عن سابقتها أغنية "ولهان يا محرق" من حيث 

املكان وهو نفس املكان السابق "السكة" وإن مل يذكر فيها مدينة املحرق، لكن يفهم من 

دالالت السياق العام "ماجن هالسكة إشهدت أحىل مواعيد". إن ما مييّز هذه األغنية هو 

عمق املعنى وفلسفة الشاعر يف الحياة، وهو دليل تنامي النضج الفكري والفني والثقايف، 

حتى أصبحت بعض العبارات وكأنها حكم نرددها يف أحاديثنا اليومية مثل "كل يشء يــروح 

ما يــرد، من عقب ما ضاع العمر شيفيد يا ريت". وهذه أكرب مكانة يصل إليها الفنان أو 

األديب أو الشاعر عندما تصبح عباراته ترتدد عىل ألسنة الناس إكباراً وإعجاباً. 

مــــّرار اأمـــــــــــر  الدهــــــر    خـــــاّلين  مـــــــّرار    
الــــــدار واأناظـــــــــر  وفــــــــــا   مــــا  ع�شــــــــــٍر  علـى   

  مـا كـن هال�شـكه اإ�شـهدت اأحلـى مواعيد 
  مـا كنـي المـوين االأهـــــل يف احلــــب واأزيـــــــد
  واأحلـني مـــن عقـــب الو�شـــــل اأمـــــــر مـــــــرار

يـــروح ما يـــــرد مــــــّرار واأدري كــل �شــــــيء     
�شــوب الـــــذي يود ب�ـس قلبـي ياأخـذين غ�شـب     
واأروح ...واأرد اأطــــل علـى بابــــــــه بولـــــــع     

  مـا كـن هال�شـكه اإ�شـهدت اأحلـى مواعيد 
  مـا كنـي المـوين االأهـــــل يف احلــــب واأزيـــــــد

من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 61-60.  176
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  واأحلـني مـــن عقـــب الو�شـــــل اأمـــــــر مـــــــرار
ريـــــــت  يـا  �شـــــــــيفيد  مـن عقـب مـا �شـاع العمـر     
ورديـــــــــــــت  طـــــروا  كل مـا غفـل قلبـي و�شـلى     

مّليــــــــــــــت  اأنـــــــــــــا  وال  ال وقتـي نّولنـي الطلــــــــب     
  مـا كـن هال�شـكه اإ�شـهدت اأحلـى مواعيد 

  مـا كنـي المـوين االأهـــــل يف احلــــب واأزيـــــــد

  واأحلـني مـــن عقـــب الو�شـــــل اأمـــــــر مـــــــّرار177.

الشعرية  الصورة  يف  الغنى  بهذا  مكتنزة  راشد  بن  عيىس  الشيخ  أغنيات  معظم  إن 

املستمدة من واقع كان جميالً وبسيطاً حسب معطيات وقته، ولكنه مل يصمد طويالً أمام 

سطوة التغيري، فتغرّي هو وتغرّي معه الناس. 

من األغنيات الجميلة التي تحمل نربة الحرسة واألسف عىل زمن البساطة أغنية "أسف 

والله تغريّنا" أو "عرش القيظ" كام هي معنونة يف ديوان "يّف العرص"، وهي من ألحان وغناء 

الفنان أحمد الجمريي، ويبدؤها الشيخ عيىس بن راشد بكلمة "أسف" بكل ما تحمله هذه 

الكلمة من شعور داخيل متعب لقائلها. هو يتأسف عىل كل ما كان جميالً يف زمن الحب، 

الذي تحّول من واقع جميل إىل ذكريات مؤملة: 

وبّدلــــــــنا الوقـــــت  ومــــــــر  تغـــــــــّرنا   واهلل  اأ�شـــــــــف   
وبقـى كل �شـيء يذّكرنا طـوى اأيـام وهـدم اأحـالم    
بتجمــــــعنا االأول  مثــــــل  ليـايل القيـظ مـا عـادت    
وت�ّشـــــــــرهنا ور�شـــــــايلنا  غنـــاويــــنا   عــــــــــادت  وال   

وقف ي�شـمع �شـوالفنا وال عـــــاد القمـــــــر يل طـل    
عـــــــواطفنا كل  يحـــــــّرك  وال عـاد الهـوى يل هـب    
برايحـــنا االأول  عقــــــــب  منــــا   واأقفــــــــرت  تغيــــــّـر   

وبـــــــّدلنا178 الوقــــــت  ومــــر  و�شـنني القيـظ يجمعنـا    

177  من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 22-20.
من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 106.  178
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هذه األغنية من أصدق ما قاله الشيخ عيىس بن راشد تعبرياً عن مرحلة زمنية عاشها 

البحرينية  النفطية وهي "املقيظ"، حيث كان الكثري من األرس  أبناء البحرين قبل الطفرة 

الكهرباء  إىل  تفتقر  التي  الطينية  بيوتهم  يسكن  الذي  الصيف  حر  من  يهربون  املقتدرة 

وأجهزة التكييف يف ذلك الوقت باالنتقال إىل الشواطئ البحرية حيث الهواء العليل والبحر 

والتغيري. كانت لهم مناطق واسعة معروفة خارج املدن يف بيوت من سعف النخيل والجريد 

وجذوع النخل يبنونها ومعروفة باسم كل منهم، وتطل عىل البحر تسمى "عرش" ومفردها 

واملزارع  االرتوازية  والعيون  البحر  وجود  املؤقتة  املناطق  هذه  متطلبات  من  "عريش". 

القريبة واملناطق املفتوحة حيث مجالس الرجال املطلة عىل البحر، وليايل السمر، والعالقات 

العاطفية التي تنشأ من هذه التجمعات البرشية يف هذه الفرتة.

من أشهر أماكن "املقيظ" يف البحرين ساحل عراد يف املحرق، ساحل أم الحصم، ساحل 

اليابور، وغريها من املناطق التي مل تعد موجودة حالياً إالّ يف ذاكرة من عايشوها يف تلك 

الفرتة، حيث تحّولت هذه املناطق إىل مدن سكنية حديثة، واختفت عنها كل املعامل السابقة 

التي تدل عليها.

لقد التقط الشيخ عيىس بن راشد هذا املوضوع بشاعريته املرهفة فخلق هذا التناغم 

بني الزمان واملكان، فالزمان هو فرتة الصيف، واملكان هو "املقيظ" وما قد تنشأ خالله من 

أو  البرشي املوسمي كل عام والتي قد تستمر  التجمع  قصص للحب تفرزها طبيعة هذا 

تنتهي بانتهاء هذا املوسم. هذا الصدق الفني والفعيل يف طرح موضوع ميزج بني الحنني 

للحب، واملكان الذي كان سبباً له، والزمان الذي تحّول عنه، وكأن كل ما حدث كان حلامً 

وتالىش "وغمّضنا عىل أحالم.. تالشت يوم فتحنا".

منـــــــازلنا اأ�شــــــاأل  ورحـــــــت  يـا عر�ـس القيـظ رد القيـظ    
مـــــوعـــــــدنا كـــــان  عـــــــــري�ٍس  وذّكـــــــرين    قـــــلبي  ع�ّشـــــر   
ثالثـــــــــــنا احلـــــــب  كــــان  وعنـده �شـنني عنـد ال�شـيف    
�شــــــــّهدنا القمــــــر  وعليـــــــــنا  وتـــــواعـــــــدنا   تعـــاهــــــــدنا   
فّتـــــــــحنا يـــــوم  تال�شــــــــت  اأحـــــــــــــالم    علـى  وغم�ّشـــــــــــنا   
وبّدلـــــنا الوقـــت  ومـــــــر  و�شــــنني القيـظ يجمعنـا    
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يذكـــــــــــرنا اأحــــــد ظـل  وال  يـا عر�ـس القيـظ رد القيـظ    
حبــــــــــــايبنا النـــــــا�س  اأعــــــــّز  األقاهــــــم   �شـــــــلون  يل  قــــــــولوا   
تّيمعــــــــــــــنا �شيـــــــفك  علـى  عجـب يـا القيـــظ مـا جــــــنه    
�شــــــــامرنا طــــــــوال  ليــــــــايل  ملـــوجـــــــــاتـــك   جـــنه  وال   

اأنكـــرنا179. الـــــوقــــــت  وحتـى  عجيبـة �شـلون كل �شـيء راح    

إن إحساس اإلنسان بالجامل للمكان كطبيعة يكون فطرياً مبعنى أن اإلنسان ال يحتاج 

إىل وقت للتدريب عليه أو جهد، ألن الجامل الفطري الطبيعي هو الذي يدخل إىل النفس 

تلقائياً، وعندما يقرتن هذا اإلحساس باملكان وجامله، فهذا بال شك يجعلنا نستشعر جامليات 

النص الشعري الذي له حدث خاص بشاعره الذي صاغه.

اخلاتـــمة
إن الشاعر هو صوت مشاعر الناس، وصدى أحاسيسهم، وللشاعر الشيخ عيىس بن راشد 

أغنيات كثرية ترتجم هذه األحاسيس واملشاعر، وقد تم انتقاء مناذج مختارة ومتنوعة تعرّب 

عن هذا املقصد من الدراسة قدر ما تسمح به عدد الصفحات املتاحة.

إن أهم ما ميكن استنتاجه كخامتة لهذه الدراسة املتواضعة هي العبارة التي أوردها 

املفكر البحريني الدكتور محمد جابر األنصاري إذ يقول "إين أرى أن األهم واألبقى يف عطاء 

عيىس بن راشد هو شعره الذي تناغم بصفة خاصة مع املوسيقى والغناء، وخلّد لحظات 

جميلة من حياة األجيال العاطفية، عندما كانت العاطفة عفوية وبريئة ونابعة من القلب... 

إىل القلب. يف تقديري فإن هذه املجموعة الغنائية الخصبة هي األغىل واألغنى يف مخزون 

تراثنا البحريني والخليجي"180. فثقافة املكان منذ القدم خصوصاً يف القصيدة الشعبية أتت 

تواكب تطلعات الشعراء الذين أبدعوا يف كتابة النص الشعبي والذي اليزال يف قمة إبداعه، 

ولذلك فإن النص الشعري الشعبي أخذ طابع البيئة ليصبح بيئياً أكرث من أن يكون شعبياً 

لكونه يصف البيئة ويصورها ويعكس ثقافة مكانها من عادات وتقاليد ومامرسات.

املصدر السابق، ص 107.  179
الدكتور محمد جابر األنصاري، من كتاب: مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة، ص 64.   180
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قائمـة املراجـع
صادر،  	 دار  بريوت،  ط3،   ،14 مج  العرب،  لسان  األنصاري،  الدين  جامل  منظور،  ابن 

1414هـ.

آل خليفة، عيىس بن راشد، يفّ العرص، ط1، الدوحة، دار الوطن للطباعة والنرش والتوزيع،  	

.2006

آل خليفة، عيىس بن راشد، من أغنيايت، ط1، البحرين، مؤسسة األيام للصحافة والنرش،  	

.2008

جاسم، عيل متعب، وتوفيق، منى شفيق، "فاعمية املكان يف الصورة الشعرية؛ سيفيات  	

املتنبي أمنوذجاً"، مجلة دياىل، العدد 40، 2009.

جامل الدين، حافظ محمد، "شعرية املكان والزمان"، مجلة عالمات، ج52، م13، جدة،  	

النادي األديب الثقايف، 2004.

جامل، محمد، معجم األلفاظ والتعابري الشعبية، ط1، البحرين، مطبعة املنامة، 2015.  	

حوار مع الشاعر نرش يف جريدة أخبار الخليج بتاريخ 5 مايو 2018 أجرته معه مالك  	

الحسيني.

ذات  	 منشورات  الكويت،  فولكلورية،  البحر-دراسة  أغاين  زيد،  السيد  حصة  الرفاعي، 

السالسل، 1985. 

سلامن، عبد املالك، الشيخ عيىس بن راشد.. الشاعر املوهوب.. عاشق البحرين، جريدة  	

أخبار الخليج، 14 مارس 2020. 

العريب  	 الشعر  يف  وبناؤه  املكان  جامليات  الكريم،  عبد  صالح  فضل  يارس  العامري، 

عىل  موقع  للمعلومات،  الوطني  املركز  صنعاء،  )1940-2000م(،  اليمن  يف  الحديث 

اإلنرتنيت الصفحة األوىل.

العامري، مبارك عمرو، سليامن، فواز أحمد، مشوار العمر عيىس بن راشد آل خليفة،  	

البحرين، جمعية الشعر الشعبي، 2008. 
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-الحلقة  	 بحثية  ورقة  توثيق الستخدام حديث"،  الفجري – طرق  "فن  توفيق،  كرباج، 

النقاشية ملهرجان الرتاث التاسع تحت عنوان )فن الفجري(، 18 ابريل لغاية 19 أبريل 

2001، تنظيم وزارة شؤون مجلس الوزراء واإلعالم – مملكة البحرين، 2001.

مسامح، عبد الرحمن سعود، "املحرق بني الثبات والتغري"، مجلة الثقافة الشعبية، العدد  	

13، ربيع 2011. 
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متثيالت املراأة يف �شـعر ال�شـيخ 
عي�شـى بن را�شـد اآل خليفـة: اخلطاب والتاأويل

الدكتـورة ضياء عبـد اهلل مخيس الكعيبّالدكتـورة ضياء عبـد اهلل مخيس الكعيب181181ّ

امللخ�ص
تسعى هذه املقاربة النقدية البحثيّة إىل استقصاء متثيالت املرأة يف شعر الشيخ عيىس 

بن راشد آل خليفة يف ديوانيه الشعريني "يف العرص" و"من أغنيايت"؛ وهام الديوانان اللذان 

ضامَّ أعامله الشعرية مبا يف ذلك شعره الغنايّئ. إنَّ شعر الشيخ عيىس بن راشد ميثل مساًرا 

الشعر  إبداعيّة مع  الحديثة كام ميثل قطيعة  البحرينيّة  األغنية  فارقًا يف مسارات  إبداعيًا 

الغنايئ البحرينّي الذي كان سائًدا يف مرحلة الخمسينات، وكان ال ميّت إىل الهوية البحرينيّة 

األصيلة بصلة. ومتثّل املرأة بتمثيالتها الشعرية املتنوعة مجاالً أساسيًا الشتغاالت عيىس بن 

راشد يف تجربته الشعرية من متثيالتها الرمزية: املرأة والوطن واملدينة: نوستالجيا الوطن 

)التبئري  الحكايّئ  الرسد  ومتثيالت  الشعرية،  والصورة  واملرأة  واملعجم،  واملرأة  واألمكنة، 

والشخوص والزمن واملكان(، والتناص الشعرّي، واملرأة والتمثيالت الثقافيّة.

النقدية هي اإلجابة عن السؤال اآليت: ما متثيالت املرأة يف  إنَّ إشكالية هذه املقاربة 

يخّص  فيام  الشاعر  أضافها  التي  الجديدة  اإلبداعيّة  اإلضافات  وما  راشد؟  بن  شعر عيىس 

صورة املرأة يف الشعر الغنايّئ الخليجّي؟ وتستعني هذه املقاربة مبنهجيّة قامئة عىل توظيف 

معطيات النقد األديّب الحديث كام متثّلت يف النظريات النقدية الغربيّة مثل النقد الثقايّف، 

والدراسات الثقافيّة، والدراسات التأويليّة الستنطاق متثيالت املرأة يف خطاب عيىس بن راشد 

الشعرّي وبيان موقعها يف خطابه الشعرّي.

أستاذة الرسديات والنقد األديّب الحديث املساعد، كلية اآلداب، جامعة البحرين أكادمييّة وناقدة بحرينيّة    181
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امل�صطلحات النقدية التاأ�صي�صيّة يف هذه املقاربة:
األدبيّة  	 النصوص  متثيل  إنَّ   :)Cultural representations( الثقافية:  التمثيالت 

عة، وذات مستويات  إعادة تشكيل متنوِّ إىل  يتخطاه  إمّنا  األديّب  النص  اليتحّدد بسطح 

االقتصاديّة...  السياسيّة،  الدينيّة،  األخالقيّة،  )االجتامعيّة،  واملرجعيات  للعوامل  متعّددة، 

إلخ( مبا ميكن اعتباره إعادة تشكيل نصيّة لها، يتّم فيها تجاوز الوقائع واألحداث، إىل 

متثيل دالالتها العامة. والعالمات الدالة يف تلك النصوص تتضافر من أجل خلق عوامل 

نصيّة متخيّلة عرب عملية التمثيل مع العوامل املرجعيّة، وهذه قضية مهمة تحّدد وظيفة 

التمثيل. ويف )الرسديات الثقافية Cultural Narratives( يُنظر إىل النصوص الكربى يف 

متثيل هويات الجامعات ومتخيلها الرمزي التأسييّس182.

الخطاب: )Discourse(: حّدد الفيلسوف واملفكر الفرنيّس ميشيل فوكو الخطاب بأنّه  	

"شبكة معقدة من العالقات االجتامعيّة، والسياسيّة، والثقافيّة التي تربز فيها الكيفية 

التي ينتج فيها الكالم بوصفه خطاباً ينطوي عىل الهيمنة واملخاطر يف الوقت نفسه"183.

يف  	 اللغوية  املعاين  تحديد  هو  معانيه  أدق  يف  "التأويل   :)Interpretation( التأويل 

التعليق  العمل األديّب من خالل التحليل وإعادة صياغة املفردات والرتكيب من خالل 

عىل النص"184. 

ما  	 اآليت:  السؤال  اإلجابة عن  النقدية هي  املقاربة  إشكالية هذه  إنَّ  البحث:  إشكالية 

متثيالت املرأة يف شعر عيىس بن راشد؟ وما اإلضافات اإلبداعيّة الجديدة التي أضافها 

فيام يخّص صورة املرأة يف الشعر الغنايّئ الخليجّي املعارص؟

نة البحث ديواين الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة وهام "يَفّ  	 مدّونة البحث: تشمل مدوَّ

العرص" و"من أغنيايت".

منهجية البحث: تستعني هذه املقاربة مبنهجيّة قامئة عىل توظيف معطيات النقد األديّب  	

الحديث كام متثّلت يف النظريات النقدية الغربيّة مثل النقد الثقايّف، والدراسات الثقافيّة، 

والدراسات التأويليّة الستنطاق متثيالت املرأة يف خطاب عيىس بن راشد الشعرّي.

انظر: عبد اللّه إبراهيم، موسوعة الرسد العريّب، ط2، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 2008، ص 393. وأنظر:  182

Bhabha, Homi K. Nation and Narration, Routledge,London,1990 
ميجان الروييل، سعد البازعّي، دليل الناقد األديّب، ط1، املركز الثقايّف العريّب، بريوت، الدار البيضاء، 2007، ص 155.  183

املرجع نفسه، ص 88.  184



113

املقاربات النقدية ال�صابقة
عىل الرغم من األهمية التأسيّسية لتجربة عيىس بن راشد آل خليفة الشعرية إال أنَّ 

هذه التجربة مل تحَظ بدراسات نقدية منهجيّة من قبل، واقترص طابع الدراسات املنجزة 

خليفة"  آل  راشد  بن  عيىس  العمر،  "مشوار  كتاب  مثل  االحتفايّل  االحتفايّئ  حيّز  يف  عنه 

عىل  الكتاب  وهذا  الشاعر185،  لتكريم   2008 عام  الشعبّي  الشعر  جمعية  أصدرته  الذي 

الرغم من طابعه االحتفايّئ التكرميّي إال أنَّه اشتمل عىل عدد من املحارضات التي ألقاها 

الشاعر يف موضوعات مختلفة، وعىل عدد من مقاالت كتبها الشاعر يف عدد من الصحف 

الكتاب كذلك عىل سرية توثيقيّة لعيىس بن راشد كام  البحرينيّة. واشتمل هذا  واملجالت 

العاّمري  عمرو  مبارك  الرتايّث  الباحث  أشار  وقد  معه.  موّسعة  أدبيّة  ومقابلة  هو،  يرويها 

يف إطار مساهمته يف كتاب "الثقافة يف البحرين يف ثالثة عقود، مسح ثقايّف شامل لدولة 

البحرين 1961-1991" إىل أمسية شعرية لعيىس بن راشد يف سياق توثيقّي186، وقد وثّق 

الشعبيّة  األغنية  "ذاكرة  كتابه  يف  راشد  بن  عيىس  سرية  الدورسّي  راشد  إبراهيم  الباحث 

البحرينيّة )1895-2011("187، واقترص حيّز تلقي عيىس بن راشد عىل اللقاءات الصحفيّة، 

والتلفازية188. ويعود قصور التلقي النقدّي لتجربة عيىس بن راشد الشعرية إىل تأّخره يف 

طبع ديوانيه الشعريني "يَفّ العرص" و"من أغنيايت" إىل العقد األول من األلفية الثالثة؛ األمر 

الذي جعل تلقيه النقدّي يقترص عىل بعض املقاالت الصحفيّة وبعض الكتابات التوثيقيّة.

مشوار العمر، عيىس بن راشد آل خليفة، اإلعداد واإلرشاف العام: مبارك عمرو العامّري، فوَّاز أحمد سليامن، ط1 جمعية الشعر الشعبي   185

"الكتاب التوثيقي"، البحرين، 2008، وقد وفَّر هذا الكتاب للباحث مادة تأسيسيّة توثيقيّة ال غنى أليّة مقاربة نقدية عنها. ومام يُحسب 

لجمعية الشعر الشعبّي البحرينية كذلك اعتناؤها الكبري بإرث عيىس بن راشد الشعرّي، خاصة جهود الباحث الرتايّث األستاذ مبارك بن عمرو 

العاّمري والشاعر فّواز الرشعة. وقد تجّسد اهتامم هذه الجمعية يف الكتاب التكرميّي التوثيقّي "مشوار العمر، عيىس بن راشد"، وكذلك 

يف نرشها ثاين دواوين الشاعر"ديوان من أغنيايت". إنَّ تجربة عيىس بن راشد الشعرية هي تجربة فارقة تستحق االحتفاء األكادميّي الرصني 

لها، وهذه تحية للمنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( ولهيئة البحرين للثقافة واآلثار إىل هذا الوعي بأهمية دراسة تجربة 

الشاعر عيىس بن راشد آل خليفة الذي ميثل واحًدا من أهم الشعراء البحرينيني والخليجيني يف مجال كتابة األغنية الشعبية.
انظر: الثقافة يف البحرين يف ثالثة عقود؛ مسح ثقايف شامل لدولة البحرين 1961-1991، وزارة اإلعالم، البحرين، 1993، "يف الشعر الشعبي"   186

ملبارك عمرو العامرّي، وقد أشار الباحث يف الجدول األمسيات والندوات واملحارضات إىل أمسية بتاريخ 19 أكتوبر 1988 شارك فيها عيىس 

بن راشد مع األمري بدر بن عبد املحسن واألمري عبد العزيز بن محمد آل سعود، ص 284.
انظر: ذاكرة األغنية الشعبية البحرينّية )1895-2011(، ط1 املؤسسة العربيّة للدراسات والنرش، بريوت، 2012.  187

أُجريت مع الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة مقابالت صحفية ولقاءات تلفازية كثرية يف تلفزيون البحرين وكذلك يف تلفزيونات بعض الدول   188

الخليجيّة.
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مدخل تاأ�صي�صّي 
وطن  ذاكرة  الفارقة،  اإلبداّعية  ومساراته   )2020-1938( خليفة  آل  راشد  بن  عيىس 

وسرية حياة:

تشّكل التجربة الشعرية للشاعر البحرينّي الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة مساًرا إبداعيًا 

مغايًرا واستثنائيًا فيام يتصل باملشهد الشعرّي البحرينّي الحديث يف مجال األغنية الشعبيّة 

تأسيسيّة كربى  املغايرة تصدر عن عوامل  االستثنائية  بالدارجة؛ ولعلَّ هذه  املحيك  والشعر 

الخليجّي  الشعبّي  الشعر  مرجعية  صدارتها  يف  يأيت  األدبيّة  راشد  بن  عيىس  ذائقة  شّكلت 

نرُِشت ضمن  الشعبيّة(،  األغنية  )الكلمة يف  عنوانها  للشاعر  املختلفة. ويف محارضة  بأمناطه 

الكتاب التكرميي مشوار العمر، كان حديث الشاعر عن تأثّر األغنية الشعبيّة الخليجيّة بأمناط 

من الغناء مثل أغنيات البحر الفجري، وتحّدث كذلك عن مدى تأثري حياة البحر عىل النساء 

)فن املراداة(، وعن الكلمة وفن الصوت مربزًا ريادة محمد بن فارس. يقول عيىس بن راشد 

"الكلمة يف الصوت شعٌر عريٌب منتقى من الكتب القدمية بعناية أو شعٌر مينيٌّ ويف الحالتني 

الخليج". واآلباء  األوزان بعض شعراء  التقليدي، وقد حاىك هذه  العريّب  بالشعر  أشبه  بوزن 

املؤّسسون لألغنية الشعبيّة الخليجيّة، كام يرى عيىس بن راشد، ثالثة هم: عبد الله الفرج، 

مائزٌة هي:  نوعيٌة  الخليجيّة خصائص  الشعبيّة  ولألغنية  بورسيل.  وفهد  لعبون،  بن  ومحمد 

بساطة الكلمة، وجرأتها، وطغيان املوسيقى اللفظيّة، والروح الخليجيّة التي تنرسب منها189.

ولعلَّ هذا التأثُر بهذه املرجعيات الشعبيّة الخليجيّة الصميمة هو ما جعل شعر عيىس 

لدى شعراء  كان سائًدا  الذي  البحرينّي  الغنايّئ  الشعر  إبداعيّة مع  بن راشد ميثل قطيعة 

البحرينيّة، ماّم أدى  الشعبيّة  الغنائية  ينتبهوا إىل خصوصية املفردة  الذين مل  الخمسينات 

إىل طغيان شعر غنايّئ الميّت إىل الهوية البحرينيّة األصيلة بصلة. يقول الفنان والناقد الفنّي 

إبراهيم حبيب يف بيان الصلة بني شعر عيىس بن راشد واملفردة البحريّنية الصميمة: "عندما 

دخل الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة مجال كتابة األغنية يف منتصف الستينات مل يدرك 

البعض أنَّه جاء ليعيد لألغنية البحرينيّة شخصيتها التي فُِقَدْت عىل يد مطريب الخمسينات 

املرجع نفسه، ص 174-150.  189
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الذين فرضوا عىل كُتاب األغنية يف ذلك الوقت كتابة أغنية تشبه األغنية املرصية يف مفرداتها 

بل متادى بعض املطربني بالغناء باللهجة املرصية، وظلّت فرتة الخمسينات عىل هذا الحال 

حتى فاجأهم الشيخ عيىس بنص بحرينّي بسيط من غناء أحمد الجمريي هي أغنية )أسمر 

والقاين وبنظرة حياين( ثم انتقل الشيخ عيىس يف مرحلة الستينات إىل مرحلة مهمة يف صياغة 

م الصور الغنائية الجميلة التي ترتبط باإلنسان البحرينّي مثل)ولهان  النص البحرينّي، وقدَّ

يامحرق - يالزينة ذكريني - يا ذهب أصيل - مرّار - عّذبني املكّحل - مريت بسكات - عرش 

القيظ - آسف والله تغرينا - نصايف الليل - اشقد أنا اولهان( وغريها من األغنيات الخالدة. 

وقد أعادت هذه النصوص املستمع البحريني إىل األغنية البحرينيّة وبدأت تأخذ وضعها 

إىل جانب شقيقاتها من األغنيات الخليجيّة والعربيّة، كّل النصوص الغنائيّة التي صاغها عيىس 

بن راشد لها عالقة باملجتمع البحرينّي ومل تخرج عن هذا اإلطار. وكان إرصاره عىل استعامل 

كانت كلامت  لقد  اللحظة.  الكبري حتى هذه  نجاحه  أسباب  فة من  الرصِّ البحرينيّة  املفردة 

الشيخ عيىس تصل إىل أعامق املتلقي البحرينّي الذي وجد نفسه فيها، وبذلك أوجد عيىس 

بن راشد مدرسة جديدة يف مسرية األغنية الخليجيّة، وتأثَّر مبدرسته العديد من كتاب األغنية، 

كلامت صادقة صنعت اسم عيىس بن راشد آل خليفة يف الغناء البحرينّي والخليجّي"190.

إنَّ هذه العالقة الحميمة بني عيىس بن راشد واملوروث الشعبّي البحرينّي األصيل هي 

التي جعلته يحافظ عىل أرشيف الثقافة الشعبيّة البحرينيّة طيلة عمله وكيالً لوزارة اإلعالم، 

التأسييّس  وجعلته كذلك يلتفت إىل حفظ ذاكرة الوطن الحقيقيّة، وقد قاده هذا الوعي 

العميق إىل مامرسة دور املثقف العضوّي وفق مصطلح أنطونيو غراميش؛ وهو ذلك املثقف 

الذي يعيد تشكيل مجتمعه، ويستطيع أن يدرك مبهارة تنم عن وعي ثقايّف مائز تعرب عن 

وتصورات  لحاجيات  ومقبول  نافذ،  اذ،  أخَّ واقعّي  تفسري  وفق  إليها،  ينتمي  التي  جامعته 

طبقته التي ينتمي إليها191.

لقد المس عيىس بن راشد عن قرب املورث الشعبّي البحرينّي عندما وثّق ذاكرة الوطن 

يف برامج تلفازية مثل برنامجه )عن الرتاث( تحتفي بأهمية املورث الشعبّي استضاف فيها 

الشعراء والنّهامة مغني البحر، وقّدم بنفسه هذه الربامج التلفازية بشغفه الحقيقّي رغم 

مشوار العمر، ص 131.  190
انظر: أنطونيو غراميش، قضايا املادية التاريخّية، ط1، منشورات املتوسط، بريوت، 2018.  191
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لقد أّسس عيىس بن راشد مساره يف  آنذاك.  البحرينيّة  بارزًا يف وزارة اإلعالم  قياديًا  كونه 

األغنية الشعبيّة البحرينيّة منذ عام 1963، وتغّنى بشعره ثالثة من أبرز املطربني البحرينيني 

املغنني  بعض  جانب  إىل  الله  عبد  عيل  ومحمد  حبيب،  وإبراهيم  الجمريي،  أحمد  وهم: 

الخليجيني والعرب. والجدير بالذكر أنَّ ديوانيه "يَفّ العرص" 2006 و"من أغنيايت" 2008 تأّخر 

إصدارهام إىل بداية األلفية الثالثة إلميان الشاعر بأنَّ قصائده كُِتـبت لتغنى وليس لتقرأ، 

وأنَّ األغاين الجيدة ال متوت ولكنه يقول: "من خالل دراستي لبعض شعراء الخليج أدركُت 

أنَّ الناس تحرف الكلامت، فعندما يغني إنسان أغنية ما ويجهل بعض كلامتها، يضع كلامت 

من عنده، هذا الحال جرى مع عاملقة الشعر يف الخليج ويف األغنيات املشهورة التي كانت 

ترتدد، لذا سارعُت إىل جمع ما استطعُت من أشعاري". يقول يف مقدمة ديوانه "من أغنيايت": 

"هذه بعض أغنيايت كتبتها لتغنى وتُسمع ومل أكتبها لتقرأ... وال أدري هل سيستمتع القراء 

بها أم ال. ولكن املهم أن تُسجل يف كتاب وتُحفظ، فقد تغرّيت كلامت شعراء كبار من فعل 

الزمن وضعف الحفظ بني الناس. هذه أغنيايت إن أعجبتكم فهذا هديف، وإن مل تعجبكم 

لة عىل لسان املطربني الذين تغنوا بها"192. فارجعوا لها يف األرشطة املسجَّ

يقول املفكر البحرينّي األستاذ الدكتور محمد جابر األنصارّي عن شعر عيىس بن راشد 

"األهم واألبقى يف عطاء عيىس بن راشد هو شعره الذي تناغم بصفة خاصة مع املوسيقى 

عفوية  العاطفة  كانت  عندما  العاطفيّة  األجيال  حياة  من  لحظات جميلة  وخلَّد  والغناء، 

الخصبة  الغنائيّة  املجموعة  فإنَّ هذه  تقديري  ويف  القلب،  إىل  القلب  من  ونابعة  وبريئة 

هي األغىل واألغنى يف مخزون تراثنا البحرينّي والخليجّي. والذي يستمع إىل لهجة عيىس 

بن راشد وطريقة تعليقه عىل األحداث واألحياء، بأسلوبه الطريف املاتع، يتصّورها لهجة 

محرقية خاصة، وإنها كذلك، فهي اختصار وتذكار ملا كانته املحرق يف تراث الخليج، لكن 

بطيبتها  كلّها  للبحرين  إنَّه  وحدها.  باملحرق  راشد  بن  عيىس  يحرص"ظاهرة"  من  يخطئ 

وحنينها وإبداعها وإنّه للخليج العريّب كلّه بخصوصيته وأسيافه ومذاقه. فهو تذكار جميل 

تلك  األزمنة  غبار  يحجبه  أن  قبل  كان  الذي  الخليج  إلنسان  الجديدة  األجيال  ينبه  حّي 

الشفافية والرصاحة والطيبة والعفوية"193.

انظر: مقدمتي ديواين "فـيِّ العرص" و"من أغنيايت".  192
مشوار العمر، ص 64.  193
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يتمتع عيىس بن راشد بوعي ثقايّف تأسييّس أسهم يف تشكيله كذلك دراسته يف القاهرة يف 

سنوات الخمسينات، ومتابعته املكثفة والحثيثة لحراكها الثقايّف عىل مستوى األدباء وكذلك 

يف املرسح والسينام، وتلقيه تعليمه الجامعي يف جامعة عريقة هي جامعة عني شمس.

يقول عيىس بن راشد عن مسارات تجربته الشعرية: "هي ثالث مراحل املرحلة األوىل 

يل وألي شاعر تبدأ قصرية بعض اليشء وذلك من خالل الحرص الشديد عىل الوزن والقافية 

خالل  من  سواء  باالنطالق  تبدأ  الثانية  املرحلة  أكرث  الشعر  بقيود  ملتزم  بأنه  ويستشعر 

الكلامت أو املعاين، وهنا يكون االختالف عن كلامت اإلنسان العادي ومعانيه، ثم املرحلة 

باأللفاظ  التالعب  بالنفس والقدرة عىل  الثقة  الثقة والقدرة واالنتقاء؛  الثالثة هي مرحلة 

واالنتقاء الصائب للكلامت ويف هذه الحالة تتضح املعامل واملالمح الخاصة بكّل شاعر وهذه 

هي مراحل مسرييت الشعرية"194.

تشّكل املرأة بتمثيالتها الرمزية نًصا أساسيًا يف خطاب عيىس بن راشد الشعرّي، والشكَّ 

التأسييّس العميق يف  الثقافيّة صادرة يف املقام األول عن ذلك الوعي  الرمزية  أنَّ متثيالتها 

تجربة الشاعر الشعرية، وعمق متثيالت املرأة واحتوائها بوصفها وطًنا، وبيتًا، وحبيبة. وهي 

رؤية شعرية فكرية نتاج املرجعيات الثقافيّة واالجتامعيّة التي يصدر عنها الشاعر يف خطابه.

متثيالت املراأة يف �صعر عي�صى بن را�صد اآل خليفة
املرأة: الوطن واملدينة: نوستالجيا الوطن واألمكنة وآليات الذاكرة االستعادية:

آليات  عىل  النسيان"  التاريخ،  "الذاكرة،  كتابه  يف  ريكور  بول  الفرنيّس  املفكر  اشتغل 

الذاكرة وتقنياتها املختلفة؛ "فقد تحّدث عن فعل ذاكرة الرسد االنتقايّئ يف الرسد االستعادّي 

الذي متارس فيه الذاكرة آليات الحذف، والطمس، واملحو، والقلب، والتحوير. إنَّ الذاكرة 

متارس مستوى التوسطات الرمزية ضمن تكوين الهوية من خالل الوظيفة الرسدية" لتحقيق 

اسرتاتيجية ماكرة للنسيان بقدر ما تقوم عىل إعادة التذكّر"195. ويعني هذا التوّسط الرمزّي 

يف فعل الذاكرة االشتغال عىل التأويل الذي يحتفي بالرسد االنتقايّئ خاصة يف العمل األديّب.

املرجع نفسه، ص 207-206.  194
انظر: بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زينايت، ط1، بريوت، دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009.  195
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باشالر عن مركزية  الفرنيّس غاستون  للمفكر  املكان"  تصدر أطروحة كتاب "جامليات 

املكانية يف األدب الكوزموبوليتايّن )الكويّن( الذي يحتفي باألفكار أكرث من احتفائه بالخصوصيات 

املحليّة والقوّمية. إنَّ هذا النوع من األدب معنّي باملجازات واالستعارات الشعرية الكربى؛ 

ولهذا يحتفي غاستون باشالر يف هذا الكتاب ويف مجمل نتاجه الفكرّي الفلسفّي بـــ "مكانية 

ويشتغل  واملتخيّل196.  والتأويل  والتلقي  بالظاهراتيّة  عالقتها  يف  الشعرية  الفنية  الصور 

البدايئ  والنمط  الجديدة  الشعرية  الصورة  بني  العالقة  بيان  عىل  املكان"  "جامليات  كتاب 

البعيد  املايض  يرتّدد  الصور  توّهج  "فمن خالل  الالوعي؛  أعامق  يف  الكامن   "Archetype"

باألصداء، ويصعب علينا معرفة: عىل أّي عمق سوف يتّم رجع هذه األصداء وكيفية تالشيها، 

فبسبب طزاجتها وفعلها، يكون للصورة الشعرية هوية ودينامية خاصتان بها. إنّها محالة إىل 

أنطولوجيا مبارشة، وهذه األنطولوجيا هي هدف دراستي"197. 

حامية  توفّر  التي  املغلقة  واألماكن  "البيت"  بحميمية  باشالر  غاستون  احتفى  لقد 

من  واحد  البيت هو  أنَّ  أبني  أن  يجب  يتضح هديف:  اآلن  باشالر:"  يقول  لإلنسان.  رمزية 

أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحالم اإلنسانية. ومبدأ هذا الدمج وأساسه هام 

أو  تتداخل،  ما  كثريًا  مختلفة،  ديناميات  واملستقبل  والحارض  املايض  اليقظة. ومينح  أحالم 

املفاجأة  عوامل  البيت  ينحي  اإلنسان  حياة  يف  بعًضا.  بعضها  تنشط  أحيان  ويف  تتعارض، 

ويخلق استمرارية. ولهذا، فبدون البيت يصبح اإلنسان كائًنا مفتتًا. إنَّه -البيت- يحفظه عرب 

عواصف السامء وأهوال األرض"198. إنَّ هذه الحامية الرمزية التي توفرها البيوت تضفي 

عليها صفات إنسانية، وذلك يحدث عىل الفور حني يكون البيت مكانًا للفرح واأللفة، مكانًا 

يستقطب ويكثف األلفة ويدافع عنها. إنَّ عامل الحلم يومئ لنا بإغواء، باستقالل عن كّل 

عقالنية )...( البيت حني يأخذ يف الحياة إنسانيًا اليفقد كّل موضوعيته". إنَّ هذا يتطلب منا 

أن ندرس كيف تبدو بيوت املايض يف هندسة الحلم، ألنَّ أمثال هذه البيوت هي التي ستتيح 

لنا استعادة ألفة املايض من خالل أحالم يقظتنا"199.

غاستون باشالر، جامليات املكان، ترجمة: غالب هلسا، ط،2، بريوت، املؤسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، 1984، املقدمة، 7-6،   196
)مقدمة املرتجم(.

جامليات املكان، ص18-17.  197
املرجع نفسه، ص 38.  198
املرجع نفسه، ص 68.  199
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الذي  الكون"  "سيمياء  مفهوم  لومتان  يوري  الرويّس  السيميوطيقّي  الناقد  اجرتح  لقد 

يعني به "فضاء سيميوطيقيًا رضوريًا لوجود والشتغال اللغات املختلفة، وليس مبثابة جامع 

الزمن.  تجربة  لذلك  نتيجة  وتتضمن  مركّبًا  مفهوًما  الحبكة  و"تعد  املوجودة."200  للغات 

بهذه الصيغة نحصل عىل شكلني تيبولوجيني من األحداث، يوافقان منطني زمنيني: دائرّي 

وأفقّي يف الثقافات التقليدية، يهيمن الزمن الدائري، النصوص املبدعة باتفاق مع قوانني 

الصعب  من  عامة،  وبصفة  بحبكة،  نصوًصا  نقصد،  الذي  باملعنى  تعد،  ال  الدائري  الزمن 

وصفها يف إطار املقوالت التي تُعد مألوفة لدينا، خاصيتها األوىل هي غياب مقوالت البداية 

والنهاية. النص يتّم تصوره بصفته نسًقا يتكرر باستمرار وبطريقة متزامنة مع السريورات 

الدائرية للطبيعة. أّي مع توايل الفصول يف السنة، تعاقب الليل والنهار، ومع سري الروزنامة 

الساموية"201.

بالفضاءات  تحتفي  استعادية  ذاكرة  عن  الشعرّي  خطابه  يف  راشد  بن  عيىس  يصدر 

ولذلك  الشاعرة؛  للذات  رمزية"  "حامية  متثّل  التي  والشباب(  الطفولة  )بيوت  الحميميّة 

يهيمن الزمن الدائرّي التكراري يف قصائده عن املرأة يف عالقتها بالزمن واملكان االستعاديني. 

إنَّ الذاكرة االستعادية عند عيىس بن راشد ال تلجأ إىل الرسد االنتقايّئ وال إىل التذكّر املاكر 

تحتفظ  وإمنّا  وآلياتها،  اإلنسانيّة  الذاكرة  أفعال  يفّكك  ريكور وهو  بول  تحّدث عنه  الذي 

الذاكرة االستعادية يف خطابه الشعرّي بصور استعادية بالغة املثالية والنقاء؛ وهو ما ميثله 

املكان بأبعاده النفسيّة عند الشاعر. وتصطدم هذه الصور النفسيّة بعنارص التغيري الطارئة. 

ومتثل املرأة عنرًصا أساسيًا من عنارص املكان االستعادّي إىل جانب بروز عنرص "الزمن" بروزًا 

كبريًا يف تفاعله مع املكان مام يحدث ظاهرة "نوستالجيا الحنني"202 الطاغية بعمق يف منجز 

عيىس بن راشد الشعري مصحوبة بعنرص االغرتاب املكايّن203.

سيمياء الكون، ترجمة: عبد املجيد نويس، ط1، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، 2011، ص 15.  200
سيمياء الكون، ص 87-86.  201

الرومنطيقّي وأصبحت تعني  النوستالجيا أهم معامل املذهب  التوق والحنني إىل املايض، وقد مثّلت   :)Nostalgia( النوستالجيا تعريف   202

الحنني للعصور املاضية والتعلق بها. انظر:

.gogale.com_SBoym_The Hedgehog Review/2007.Nostalgia and itsdiscontents.Svetlana Boym
متثل ظاهرة "االغرتاب املكاين" جزًءا من النزوع الرومنطيقّي عند الشاعر رغم عدم انتامئه إىل أّي مذهب شعري حديث أو معارص بسبب   203

طبيعة العوامل املرجعية الثقافيّة وطبيعة التجربة الذاتية عند الشاعر.
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بن  األزقة( يف شعر عيىس  الفرجان،  )األحياء،  الحرضية  املدن  طابع  الرغم من  وعىل 

راشد إال أنَّ مثّة بروزًا يف بعض قصائده للطابع الصحراوّي البدوّي متمثالً يف أطالل املحبوبة 

وظعائنها املرتحلة لالنتقال إىل مكان آخر. إنَّ هذا التوظيف الفنّي عىل مستوى املوضوع 

يحدث "تناًصا فنيًا" مع مطلع القصيدة الجاهليّة، وكذلك مع مطالع عدد كبري من قصائد 

الشعر الشعبّي مبا فيها قصائد الشعر النبطّي التي تتصدر فيها "األطالل ووصف الظعائن" 

املطالع204. ومتثّل قصيدة "حاديات الظعن" أمنوذًجا واضًحا الستيعاب موضوعة "الطلل" يف 

القصيدة العربيّة القدمية كام تشّكلت يف الذاكرة الجمعيّة العربيّة الثقافيّة، وإْن كان الشاعر 

القدمية  العربيّة  للقصيدة  أغنيايت" اليصدر عن متثّل عميق  العرص" و"من  "يَفّ  ديوانيه  يف 

الشعراء  وبعض  النبط  شعراء  بعض  حال  هو  كام  حقيقيًا  إبداعيًا  تناًصا  معها  يتناص  يك 

الشعبيني، وأفرس ذلك بسبب طبيعة الشعر الغنايّئ الذي تصدر عنه تجربة الشيخ عيىس 

بن راشد، وعدم تحّمل مثل هذا الشعر التعقيدات الفنيّة واألسلوبيّة وكثافة التناص الثقايّف 

بآلياته املتنوعة. يقول الشاعر يف قصيدته "حاديات الظعن"205:

"واحـال حاديات الظعن �شـّدوا

يـوم �شـّدوا علـى الرفاع تعّدوا

�شـفت خلـي بينهـم واحالته

قمـت اأنـادي ياهـل الظعن رّدوا

فـزَّ قلبـي يوم �شـفت الب�شـايل

وخـط كحلـه حتـت عينيه مايل

قلـت وّقـف حـادي الظعن مّيي

خّلنـي �شـاعة لكحـل العـني اأخايل"

انظر: غّسان الحسن، الشعر النبطي وشعر الفصحى، تراث واحد، دراسة يف عالقات الشعر النبطّي بشعرالفصحى، ط1، هيئة أبو ظبي   204

للثقافة والرتاث، أبو ظبي، 2010.
من أغنيايت، ط1، جمعية الشعر الشعبي، مؤسسة األيام للطباعة والنرش، البحرين، 2008، ص19.  205
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ومتثّل قصيدة "واقف عىل بابكم"206 نوًعا من "الطلل املستحدث" الذي يناسب القصيدة 

الحرضية، وهو الوقوف عند باب املحبوبة تشوفًّا لرؤيتها:

"واقف علـى بابكم

ولهان وم�ّشـر

اأ�شـاأل عن اللي �شـاأل

ل�شغّر". حمبوبـي 

ومتثل قصيدة "مرّار"207 هذا النمط من الطلل املدينّي املستحدث:

مـّرار خالين الدهر

مّرار اأمر 

علـى ع�شـر ما وفى

الدار واأناظر 

ماكن هال�شـكة ا�شـهدت

اأحلـى مواعيد

ماكنـى الموين االأهل

يف احلـب واآزيد
واحلـني مـن عقـب الو�شل اآمر مّرار

إنَّ األماكن يف شعر عيىس بن راشد هي فضاءات ذات حموالت عاطفيّة، وهي حموالت 

ذات صلة وثيقة بتجربة عيىس بن راشد الشعرية يف إطارها العام. إنَّ الغزل يف شعر عيىس 

بن راشد "هو التعبري األشمل عن مشاعر الناس العاطفيني. يقول عيىس بن راشد: "وهذا 

هو حال قصائدي فهي مستوطنة الغزل سواء كان فراقًا أو لقاًء أو فرًحا أو حزنًا وهكذا. 

وبطبيعتي فإنّني أبتعد عن املجامالت مثل املدح والهجاء، وهذا اليعني أنّني ال أكتبها لكنها 

املصدر نفسه، ص 67.  206
فـيِّ العرص، ط1، دار الوطن للطباعة والنرش، الدوحة، 2006، ص 21-20.  207
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قليلة، ويف أزمنة متفاوتة وبعيدة عن مسرية شعري، وكام ذكرُت فإنَّ أغلب قصائدي مغناة 

مام يجعلها تكتيس بالطابع العاطفي إىل حّد ما"208. 

إنَّ الوطن بوصفه محبوبة هو واحد من التمثيالت الرمزية التأسيسيّة يف شعر عيىس 

بن راشد. "والتوّحد بالوطن مثرة من مثار املزاوجة الفنية، وبالتايل فهو مرحلة ناضجة من 

مراحل تطور"الوعي الفنّي" بشكل عام"209. ويف قصيدة "يالزينة ذكريني" يتامهى الوطن 

"البحرين" مع املرأة املعشوقة يف منظومة رمزية استوعبت القصيدة كاملة. إنَّ هذه القصيدة 

الغنائية تُعد من أبرز قصائد عيىس بن راشد، ومن أكرثها تأثريًا يف املتلقني عىل الرغم من 

بساطة مفرداتها وعفويتها، وسهولة صورها الشعرية، وعدم تعقيدها وعدم تأنقها اللفظّي 

واألسلويّب. ويتحّول الوطن يف هذه القصيدة إىل امرأة يخاطبها الشاعر بالنداء، وتأكيد كنيتها 

طوال القصيدة "الزينة" ثم يرصح باسمها يف نهاية القصيدة "البحرين"، وتتداخل فصول 

السنة بتعاقبها مع ثبات أشواق الشاعر ولهفته يف غربته بعيًدا عن الوطن210: 

يـا الّزينـة ذكريني

يل غّيبتنـي بحـور

وب�شـوق ناديني

ميكـن الدنيا اتدور

واآرد وّيـا ال�شيف

وال ال�شـتا يل َرّد

وال مع االأ�شـواق

وقـت الربيع والورد

راشد،  بن  عيىس  شعر  يف  )املرأة/الوطن(  متثيالت  من  نوًعا  )املرأة/املدينة(  وتشّكل 

العريّب الحديث تتامهى مع هذه املعادالت املوضوعية لها. إنَّ  ومتثيالت املرأة يف الشعر 

مشوار العمر، ص 205.  208
علوي الهاشمي، ما قالته النخلة للبحر، دراسة للشعر الحديث يف البحرين، ط 2، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1994، ص 384.  209

فـيِّ العرص، ص 102.  210
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صورة )املرأة/املدينة( ترد بكثافة يف عدد من قصائد الشاعر، وخاصة قصائده عن مدينته 

األثرية "املحرق"211؛ إذ يتكّرر ورودها بصورة الفتة. إنَّ قصيدته "ولهان يامحرق" متثّل ذاكرة 

الطفولة  وهي صورة  ذاكرته  يف  املحرق  يورد صورتني: صورة  فالشاعر  االستعادية؛  املكان 

والشباب والعشق يف مقابل صورة املحرق كام يراها اآلن، وهي صورة تجسد إحساًسا عاليًا 

باالغرتاب املكايّن يف تبّدل األشخاص، واألمكنة، واألزمنة، وامنحاء صورة املحرق القدمية التي 

التزال راسخة بتفاصيلها يف ذاكرته االستعادية. وترد املرأة بوصفها معادالً موضوعيًا للمحرق 

يف تبدالتها وتغرياتها ماّم يجعل الشاعر يعاتب املكان بالسؤال االستنكارّي الذي ميتزج فيه 

السؤال مع النداء "يا":

من قصيدته "ولهان يامحرق"212:

ولهـان ياحمرق

واأطوف يف ال�شـكه

ـد ِعرفني فيك مـا احَّ

يـا حَمّرق اي�ـس دعوه

املدينة  هذه  ورود  أنَّ  بيد  "رفاعيّة"؛  الشاعر  قصائد  إحدى  يف  "الرفاع"  مدينة  وترد 

يف هذه القصيدة اليتخذ أّي طابع رمزّي مثلام اتخذته مدينة املحرق يف أكرث من قصيدة 

وموطن  رأسه،  بوصفه مسقط  لديه  "املحرق"  املكان  إىل خصوصية  ذلك  ويعود  للشاعر، 

قصيدة  إنَّ  )البيت(.  نفسيًا  الحميمّي  وفضائه  االستعادية،  ذاكرته  وذخرية  وشبابه،  صباه 

"رفاعيّة" قصيدة ذات طابع غنايّئ عاطفّي بحت، ترد فيها مواصفات جامل الفتاة بوصفها 

رفاعية من صفاء اللون وجامل العينني األمر الذي يفقدها أيّة حموالت نفسية عميقة قد 

تحيلها إىل الفضاءات الحميميّة الدافئة )ذاكرة الطفولة األوىل(:

من قصيدته "رفاعية"213:

انظر محارضة الشاعر عن املحرق التي أتت بعنوان "ذكريات عن املحرق"، ضمن كتاب مشوار العمر، ص 107-90.  211
فـيِّ العرص، ص 60.  212
من أغنيايت، ص 16.  213
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رفاعيـة عرفتـك مـن �شفا لونك

ومـن كر ال�شـحر يف طـّرة عيونك

ياحبـة خال فـوق اخلد جل�شـتها

اأخـاف مـن الب�شـايل اليجرحونك

يحفظـك ربـي مـن لعيـون وي�شونك

عرفتـك لـو تغ�شـيتي.. رفاعّية

متثيالت  مع  متاهت  قد  راشد  بن  عيىس  شعر  يف  املجازية  املرأة  متثيالت  كانت  وإذا 

املكان يف ذاكرته االستعادية فإنَّ لتمثيالت املرأة حضوًرا طاغيًا يف معجمه الشعرّي، وهو ما 

سنتناوله يف املحور اآليت.

املرأة ومعجم عيىس بن راشد الشعرّي:

إنَّ املعجم الشعرّي يف قصائد عيىس بن راشد عن املرأة هو معجم املفردة البحرينيّة 

منها،  بقعة  وكّل  وشواطئها  وبحرها  وأزقتها  مبدنها  البحرين  روح  عن  تعرّب  التي  األصيلة 

لشعر  استثنائيّة  خصوصيّة  أوجد  الذي  وهذا  األصيل،  البحرينّي  اإلنسان  روح  عن  وتعرّب 

عيىس بن راشد يف قصائده املغناة. وسنجد يف شعره يف ديوانيه "يّف العرص" و "من أغنيايت" 

مفردات معجم الحب من الهيام، والشوق، والوله، واملحبوبة وأطاللها، والحنني، والجفاء، 

واملدن:  الوطن  من  املكان  ومفردات  والغربة،  والسلّو  والبكاء،  والدمع  والغرية،  والهجر، 

الحناء، واملشموم، والغشوة  البحرينية وزينتها من  باملرأة  املحرق والرفاع، وكّل ما يتعلق 

)غطاء الوجه من القامش األسود(، والعود، والبخور والعطور. إنَّ معجم عيىس بن راشد 

الشعرّي هو معجم املفردة البحرينيّة يف خصوصيتها االستثنائية. 

بساطته  من  الرغم  عىل  عمقه  بقوة  معجم  هو  الشعرّي  راشد  بن  عيىس  معجم  إنَّ 

بن  عيىس  عند  تأسييّس  وعي  عن  صادرة  البساطة  هذه  إنَّ  وسالستها.  مفرداته  وسهولة 

راشد بأنَّ قوة التأثري ال تتأىت من التعقيدات اللفظية واألسلوبية. يقول عيىس بن راشد عن 

خصائص"الكلمة" يف الشعر الخليجي الشعبي: "كانت الكلمة يف األغنية الخليجيّة بسيطة 
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كبساطة الناس يف هذا الخليج، يعربون عن مشاعرهم يف كلامت رقيقة دون تعقيد، فاإلنسان 

الخليجي يف هذه األغنية مثالً، حني يؤرقه الحّب فيمر عىل بيت الحبيبة منذ الصباح الباكر 

واملكان خال ويرفع عينيه ليتأمل يف سكون املكان )...( فيقول:

مريـت علـى بابهـم ودويكهـم مـا �شـاح  واغرفهـم عاليـه وبيبانهم األواح

زنـدي لهـم قفـل واخني�ـري مفتـاح    ياليـل ياليـل ياليـاله ياربي

�شـود عتـب بابهـم مـن كـر دخالتـي  فكوا زرار القبـا و�شـوفوا �شواباتي" 214.

متثيالت الرسد الحكايّئ: )التبئري والشخوص والزمن واملكان(:

متثّل رسدية املشهد الغنايّئ واحدة من أبرز خصائص شعرية عيىس بن راشد يف عدد 

كبري من قصائده؛ ماّم ميثل تداخل الرسد مع الشعر، وتكاد تتكامل يف هذا الرسد الشعرّي 

أو تقنيات  الغنائية، وإْن جاءت يف سياق غنايّئ اليقبل تعددية األصوات  القصة  مقومات 

"الراوي،  قناة  طرق  عن  القصة  بها  تُروى  التي  الكيفية  هو  "الرسد"  إنَّ  املعقدة."  الرسد 

القصة، املروي له"؛ وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي واملروي له، والبعض 

اآلخر متعلق بالقصة ذاتها، وما يحكم إنتاجها وتلقيها"215.

وهذه  واملكان،  والزمن،  والشخوص،  التبئري،  هي:  أربعة  الرسدّي  التحليل  عنارص  إنَّ 

العنارص األربعة مجتمعة تحّقق "الحبكة الرسدية". لقد ميّز الشكاليّن الرويس"توماتشفسيك" 

بني منطني من الرسد: "رسد موضوعي )objectif(، ورسد ذايت )subjectif(؛ ففي نظام الرسد 

ا يف نظام  املوضوعّي يكون الكاتب مطلًعا عىل كّل يشء، حتّى األفكار الرسية لألبطال. أمَّ

الرسد الذايتّ، فإنّنا نتتبع الحيك من خالل عيني الراوي )أو طرف مستمع( متوفرين عىل 

الحالة األوىل )الرسد  أو املستمع نفسه". ففي  الراوي  تفسري لكّل خرب: متى وكيف عرفه 

املوضوعّي( يكون الكاتب مقابالً للراوي املحايد الذي اليتدخل ليفرسِّ األحداث، وإمّنا ليصفها 

وصًفا محايًدا كام يراها. ويف الحالة الثانية التُقّدم األحداث إال من زاوية نظر الراوي، فهو 

مشوار العمر، ص 168.  214
حميد لحمداين، بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ط1، بريوت، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، 1993،   215

ص 45، سعد البازعي وميجان الروييل، دليل الناقد األديب، ط5، املركز الثقايف العريّب، بريوت، الدار البيضاء، 2007، ص 45.
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يخرب بها، ويعطيها تأويالً معيًّنا يفرضه عىل القارئ"216. إنَّ الرسد يف قصائد عيىس بن راشد 

يتخذ طابع الرسد الذايتّ مبا يف ذلك رسدياته االستعادية يف بعض قصائده، ومتثّل قصيدته 

"عنوا عىل البال" أمنوذًجا داالً عىل طابع الرسد الذايت االستعادي، وخاصة يف تلك الحوارية 

التي تدور بينه وبني أطالل دار املحبوبة217:

يـادار ع�ـر ق�شيتـه فيك

علـى املحبـة انق�شـى يادار

اأبكيـه يـادار واالاآبكيك

ليـت الزعـل بيننـا ما�شار

قالـت يل الدار يام�شـكني

كّل �شـي مـع الوقـت يتبّدل

راجـع عقـب ما طويت �شـنني

تبغـي اترّجـع زمان اأول

يشّكل املونولوغ أو الحوار الباطني اختياًرا أسلوبيًا الفتًا يف عدد كبري من قصائد املرأة 

يف شعر عيىس بن راشد، وأمثل لهذه التقنية بقصيدته "أخاف أموت من حبج" القامئة عىل 

من  الخوف  عىل  كذلك  والقائم  عشًقا،  باملوت  املقرتن  الشديد  الوله  من  املشاعر  تداعي 

فقدان املحبوبة218:

ورا رّبـي خلـق اأهلي؟

ورا ربـي خلـق اأهلج؟!

ع�شـان اللـوم.. والتجريح

والت�شـكيك يف حّبـج؟!

216  حميد لحمداين، بنية النص الرسدي، من منظور النقد األديب، 1993، ص 47-46.
من أغنيايت، ص 12.  217

من أغنيايت، ص 102.  218
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غ�شـب عّنـي ع�شـق قلبي

وغ�شـب عّنـج ع�شـق قلبج!

و�رنـا روح يف ج�شـمني

الذنبـي.. والذنبج

واأخـاف اأمـوت من حبج

تعد "الشخصية الحكائيّة" من أبرز عنارص التحليل الرسدّي. ولقد أوجد غرمياس مفهوم 

"غرمياس" ميكن  عند  الحكائيّة  الشخصية  مفهوم  أّن  ذلك  العاميّل  النموذج  يف  الشخصية 

التمييز فيه بني مستويني:

واليهتم  	 باألدوار،  يهتم  مجرًدا  شموليًا  مفهوًما  الشخصية  فيه  تتخذ  عاميّل  مستوى 

بالذوات املنجزة لها.

يف  	 ما  بدور  يقوم  فرد  صورة  الشخصية  فيه  تتخذ  املمثل  إىل  نسبة  ومستوى"ممثيل" 

الحيك، فهو شخص فاعل، يشارك مع غريه يف تحديد دور عاميل واحد، أو عدة أدوار 

عاملية219.

رسد  خالل  من  )الفاعلة(  الساردة  الذات  مركزية  عن  راشد  بن  عيىس  قصائد  تصدر 

)استعادّي( يف الحني الذي ال تربز فيه املرأة يف قصائده عنها سوى يف كونها ذاتًا مرسودة 

الحب  ذلك عالقات  مبا يف  لغته ومشاعره  وتندمج يف  لغتها ومشاعرها  تتوارى  بواسطته، 

والجفاء واالفرتاق. وهذا يعني أنَّ مثّة صوتًا واحًدا مهيمًنا عىل قصائد عيىس بن راشد هو 

د حساسية الشاعر الفائقة  صوته يف حاالته جميعها. وهذه املركزية الشعرية الذاتية تجسِّ

يف شعوره باالغرتاب الدائم ويف سعيه إىل ترسيخ ذاكرة استعادية تستعيد األشخاص واألزمنة 

واألمكنة التي كانت عىل الرغم من عوامل التغرّي التي حدثت.

ميثل "املكان" يف بعض قصائد الشاعر التي يوظِّف فيها تقنية الرسد الحكايّئ االسرتجاعّي 

دة لتمثيالت املرأة يف شعره، من خالل ورود املكان االستعادّي بوصفه  شخصية رسدية معضِّ

حميد لحمداين، بنية النص الرسدي، ص 52.  219



128

جوليا  جعلت  لقد  بابكم".  عىل  واقف  مرّار،  محرق،  يا  "ولهان  الرسد  يف  مركزيًا  عنرًصا 

كريستيفا عن الفضاء الجغرايّف متصالً بداللته الحضارية؛ فهو إذن يتشّكل من خالل العامل 

من  بعرص  مرتبطة  عادة  تكون  التي  له،  املالزمة  الدالالت  جميع  معه  يحمل  القصيّص 

"أديولوجيم  تسميه  ما  وهو  للعامل،  خاصة  رؤية  أو  معينة  ثقافة  تسود  عندما  العصور 

العرص" واألديولوجيم هو الطابع الثقايّف العام الغالب يف عرص من العصور ولذلك ينبغي 

للفضاء الروايّئ أن يُدرس دامئًا يف تناصيته، أّي يف عالقته مع النصوص املتعّددة لعرص ما أو 

حقبة تاريخيّة محددة"220.

ا أن تكون اسرتجاًعا ألحداث ماضية أو تكون استباقًا ألحداث  إنَّ "املفارقة الزمنية" إمَّ

الحقة. وكّل مفارقة رسديّة يكون لها مدى واتساع؛ فمدى املفارقة هو املجال الفاصل بني 

نقطة انقطاع الرسد، وبداية األحداث املسرتجعة أو املتوقعة. يقول جريار جينيت حول هذه 

النقطة بالذات: "إنَّ مفارقة ما، ميكنها أن تعود إىل املايض أو إىل املستقبل وتكون قريبة 

أو بعيدة عن لحظة "الحارض" أّي عن لحظة القصة التي يتوقّف فيها الرسد من أجل أن 

يفسح املكان لتلك املفارقة. إنّنا نسمي مدى املفارقة هذه املسافة الزمنية. وميكن للمفارقة 

أن تغطي هي نفسها مدة معينة من القصة تطول أو تقرص، وهذه املدة هي ما نسميه 

"اتساع املفارقة"221.

بني  الزمنيّة"  "املفارقة  عىل  دالني  أمنوذجني  "مرّار"  و  الهوى"  "مكتوب  قصيدتا  متثّل 

لحظتي الحارض واملايض الذي متثله ذاكرة الشاعر االستعادية222:

اأنـا اللـي ربيتك عمر

زرع ان�شـقى مـن العني

اأكـرب واأغلـى من احلكي

هذي اأعز �شـنني

املرجع نفسه، ص 54.  220
221  لحمداين، بنية النص الرسدي، ص 75.

قصيدة مكتوب الهوى، من ديوان فـيِّ العرص، ص 16.  222
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ويف قصيدته "مرّار"223

ماَكْن هال�شـكَّة ا�ْشـِهَدْت
اأحلـى مواعيد

مـا كنـي الموين االأهل
يف احلب
واآزيد

واحلـني من ُعقـب الَو�شْل
مّرار اأمر 

ويتمثل "االرتجاع الزمني" يف قصيدته "رجعة القيظ"224:

يـا قيظ ال�شـوق جيت ب�شـوق
واأنـا يف �شـوقي لك اأكر

ترجعنـي الأعزَّ �شـنني
وتذكـرين بعمـر اأ�شغر

القيظ  الزمني" من خالل رجوع  "االسرتجاع  بتقنية  القصيدة  الشاعر يف هذه  يحتفي 

الذي  األجمل  وبالزمن  األول  الحب  وبذكريات  األصغر  بالعمر  الشاعر  عند  يرتبط  الذي 

رسعان ما انقىض ورحل225:

يـا قيظ ال�شـوق ماتذكر
اأحلـى �شـنني من عمري
كان العمـر فيـك �شغر
وِكنـا انحب وماندري

يف �شبحـك بني ِعر�ـس و�ِشـيف
وليلك وال�شـهر ن�ـري 

فـيِّ العرص، ص 21.  223
املصدر نفسه، ص 44.  224

فـيِّ العرص، ص 42.  225
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بارزًا يف  أسلوبيًا  ملمًحا  املرأة  راشد عن  بن  لبعض قصائد عيىس  الحكايّئ  الرسد  ميثل 

شعره، وهناك ملمح أسلويّب بارز هو التناص الشعري لقصائد املرأة يف شعره.

املرأة والتناص الشعرّي:

لقد اشتغل الناقد الفرنيّس جريار جينيت عىل مفهوم "املتعاليات النصية"، وهذا املفهوم 

)Trantextuality( يعني عنده عالقة خاصة بني النصوص هي مفهوم )التحويل(؛ أّي أن 

يتضمن نّص واحد نصوًصا متعددة؛ "فالتناص" عملية تحويل نص داخل آخر. ويطلق عىل 

ا النص الذي يتفرع عن النص السابق )النص األصيّل(  النص املحوَّل اسم )النص األصيّل(، أمَّ

فيطلق عليه اسم )النص الفرعّي(. إذن لدينا النص الذي متتزج فيه النصوص األخرى بوصفها 

إشارات ضمنية فيه. لقد عرَّف جينيت "التفاعل النيّص" بني النصوص املختلفة بالكتابة عىل 

الِطرس، فيقول: "إنَّه رق )صحيفة من جلد( مُيحى ويُكتب عليه نص آخر جديد عىل آثار 

كتابة قدمية، اليستطيع النص الجديد إخفاءها بصفة كاملة، بل تظلُّ قابلة لتبينها وقراءتها 

سنجد  خليفة  آل  راشد  بن  عيىس  تجربة  يف  الغنايّئ  الشعر  طبيعة  إىل  ونظرًا  تحته"226. 

لديه هذا "التناص الشعرّي" مع بعض القصائد الغنائية الشعبية، ومثال عىل هذا التناص 

عدة  الغنايئ"  "املقطع  الكوبليه  تكرَّر  فقد  قلبي"؛  يف  "الحطك  الغنائية  قصيدته  الشعرّي 

مرات يف القصيدة "الحطك يف قلبي وأقفله قفلني" مع املقطع الغنايئ الحجازّي أو "الدندنة 

الحجازية"، وهذا ُعرٌف فني عريّب كان متداوالً من قديم، فالدندنة لغويًا هي أن تسمع 

من الرجل نغمة وال تفهم ما يقول، والدندنة حكاية صوت الوتر، وجرت العادة إذا خطر 

للملحن لحن ومل يجد شًعرا، فإنه يقوم "بدندنته" حتى يستقيم الوزن عنده، ويحفظه بهذه 

الدندنة ثم يذهب إىل أحد الشعراء ليصبغ عىل وزن الدندنة قصيدة، وهكذا تنتظم األغنية، 

وأصبحت الدندنة عرفًا غنائيًا عربيًا يبدأ املطربون غناءهم بها"227. لقد شّكل هذا املقطع 

موضوعها  قصيدة  يف  التكراري  الرئييس  املقطع  قفلني"  وأقفله  قلبي  يف  "الحطك  الغنايئ 

الخوف الشديد عىل املرأة املعشوقة، وتشّكل مفردة "القفل" الحامية البالغة للحفاظ عىل 

جريار جينيت، مدخل إىل جامع النص، ترجمة: عبد الرحامن أيوب، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2، 1986، ص 90. وعن التناص يف النقد   226
العريّب القديم انظر: فاطمة عبد الرحمن الربييك، التناص يف النقد العريّب القديم، أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية، 2003.

مجلة الثقافة الشعبية، مفتتح العدد محمد جامل، يف الخصوصّية الثقافية )مفتتح العدد(، مجلة الثقافة الشعبية، أرشيف الثقافة الشعبية،   227
البحرين، العدد 6.
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الواحدة كام  الحبيبة  العاشق بعد إغالقه عليها مام يحيلنا إىل عقيدة  املعشوقة يف قلب 

وجدت يف خطاب الغزل العذري عند العرب228. يقول عيىس بن راشد229:

الحّطـك يف قلبـي واأقفلـه قفلني

خايـف مـن احلا�شـد ت�شيبك عني

انـت حياتـي يانظر العني

وانـت �شـبابي وفرحتـي يازين

خايـف مـن احلا�شـد ت�شيبك عني

الحطـك يف قلبـي واأقفلـه قفلني

وتشّكل كذلك قصيدة "هال بيل لفاين يا هال به" لعيىس بن راشد تحديثًا لقصيدة الشاعر 

البحريني الغنايئ مطر عبد الله التي تحمل العنوان ذاته"هال باليل لفاين يا هال به"230.

يقول الشيخ عيىس بن راشد231:

هـال بّلـي لفـاين يا هال به

عـدد دقـات قلبي مـن غيابه

هـال بّلـي رخ�شت اأهلي و�ـريته

ملكـت الدنيـا يـوم اإين هويته

يرا�شينـي البخـت كل مـا لقيتـه

واأح�ـس بعمـري واقـف عند بابه

الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الغزل العريب، الشعر العذري منوذًجا، ط1، ترجمة املؤلف، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994.   228
فـيِّ العرص، ص 105.  229

أغنية من  األعراس وسمعت  العام 2015: "كنت مرة يف أحد  الكويتية  األنباء  الجمريي يف حديثه لجريدة  البحريني أحمد  املغني  يذكر   230

مطربة شعبية تغنيها ضمن فرقتها عىل اإليقاعات الشعبية فراق يل لحن األغنية ولكن مل أتبني كلامتها، وفكرت يف تحديثها وغنائها مع فرقة 

موسيقية وبصورة فنية مطورة وطلبت من الشاعر عيىس بن راشد أن يكتب يل كلامت لها عىل الوزن نفسه، فكتب يل الكلامت املطلوبة. 

ويواصل الجمريي: "وملا كنت يف القاهرة لتسجيل األغنية ومعي بعض عازيف اإليقاعات الشعبية البحرينيني، نبهوين إىل أن هذه األغنية 

ليست من الرتاث كام كنت أظن، بل إن لها ملحنها وكاتب كلامتها، وهو حي يرزق واسمه مطر عبد الله". جريدة البالد، العدد 3278، 

الخميس 5 أكتوبر 2017. 
من أغنيايت، ص 7.  231



132

املرأة ومتثيالت الصورة الشعرية يف ديوان عيىس بن راشد:

إنَّ تشكيل الصور الشعرية ال يصدر عن املطابقة الحقيقة بني العوامل املرجعيّة والعوامل 

التخييلّية فهناك التوّسط الرمزّي الذي ميكن املبدع من تأويل أشياء الكون كام يراها."إنَّ 

من  مجموعة  بني  ارتباطًا  تُعد  إدمان-  أروين  يقول  -كام  حلم  هي  حيث  من  القصيدة 

الصور والرؤى واألفكار املندمجة يف وحدة مفردة خالل حالة نفسية تربط بينها؛ أّي أننا 

يف القصيدة نستقبل حشًدا من الصور املتتابعة املرتبطة الصورة واحدة. وهذه الصور ال 

ترتبط وفقا للنسق الطبيعّي للزمن كام هو الشأن يف املشهد السيناميّئ أو التصوير الرسدّي 

يف األدب القصيّص، بل وفًقا للحالة النفسيّة الخاصة"232.

يف  مفهومه  تضمنه  ما  وهو  والنقد،  والتفسري  الفهم  ثالوث  عن  ريكور  بول  يصدر 

"التوسط الرمزي" بوصفه مكونًا أساسيًا للوجود اإلنساين بني املرجعية والتأويل233. 

إىل  اإلحالة  فهم جوهرها من خالل  الذات ال ميكن  املدروسة من خالل  الصورة  "إنَّ 

الذات فقط. إنَّ الظاهراتية وحدها -أّي دراسة بداية الصورة يف الوعي الفردّي- تستطيع 

معاونتنا يف استعادة ذاتية الصور، ويف قياس مدى اكتاملها وقوتها وعرب ذاتيتها. إنَّ هذه 

وليست  تنويعاتيّة  الشعرية  الصورة  ألنَّ  وذلك  نهايّئ،  بشكل  تحديدها  ميكن  ال  الذاتيات 
تكوينيّة كاملفهوم".234

يعيد  الذي  العامل  كّل  إىل  باالستناد  إال  كّل معناها  تتخذ  القصيدة ال  االستعارة يف  إنَّ 

الشاعر وصفه وتركيبه؛ أي أنّنا هنا أمام عامل التأويل الذي يشري إىل قدرة الكاتب أو املبدع 

أو الفيلسوف عىل إعادة صياغة الواقع الذي نعيشه أو العامل الذي يلفنا"235.

عىل  وهي  املكان،  بعشق  نابضة  صور  راشد  بن  عيىس  شعر  يف  الشعرية  الصور  إنَّ 

الرغم من بساطة أشكالها البالغيّة وعدم تعقيدها إال أنَّ لها تلك الجاذبية يف تركيبها التي 

القاهرة، 1994، ص 119. عن  األكادميية،  املكتبة  واملعنوية، ط5،  الفنية  قضاياه وظواهره  املعارص،  العريّب  الشعر  إسامعيل،  الدين  عز   232

التوّسط الرمزي يراجع: بول ريكور، الزمان والرسد، الحبكة والرسد التاريخّي، ط1، ترجمة: سعيد الغامني وفالح رحيم، راجعه عن الفرنسية: 

جورج زينايت، دار الكتاب الجديد املتحدة، بريوت، 2006، ج1.
املرجع نفسه، ج1، ص 11-10.  233

جامليات املكان، ص 19.  234
.بول ريكور، الذاكرة والتاريخ والنسيان، ص 9.  235
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تجعلها مغايرة عام يشبهها من الصور الشعرية مام يجعل الشاعر يتألق باستثنائية يف خلقها 

وصياغتها: صور لها كارزما ملهمة يجعلها تعيش يف الذاكرة وال متوت مطلًقا. تربز املرأة يف 

الرمزية الكربى يف كونها  شعر عيىس بن راشد يف متثيالت مجازية من االستعارة املجازية 

معادالً موضوعيًا للوطن والجذور واالنتامء إىل التمثيالت املجازية التي تأخذ شكالً أقرب 

إىل "التوقيعة" املجازية املختزلة يف عدد من قصائده العاطفية مبا يف ذلك حضور االستعارة 

غفلة  "يف  مثل  التشخيصية  املكنية  االستعارة  راشد  بن  ويكثف عيىس  والكناية.  والتشبيه 

الليل طرشت من قلبي لكم يف غفلة الليل"،236 "سالم من قلب حشا ما قط نساكم"،237 "مرّار 

خالين الدهر أمر مرّار"238، "بعده شوقك يف عيونك ما انطفى"239، "قلبي تولع بك غصب"240، 

"حّملت نجم السام شوقي لكم ويّاه وصيّت طري الفال والحمل لوصاه حّملت موج البحر 

سالمي ما وّداه"241 وقد تتواىل االستعارات املكنيّة بصورة مكثفة مختزلة يف بعض املقاطع 

الشعرية من قصائده مثل قصيدته "هذا انتي":

انتظرتك

اأنـا وال�شـوق ومتنيتـك علـى غفلـة جتيني

تذّكـري الع�ـرة اللـي مـرت باحلبيبـة وتذكريني

ب�ـس طال االنتظار

واالأمـل �شيعتـه يف ليـل اأو نهار

 واقتنعـت اأنـك بعدتي

ومايـردك يل حنيني
انتي"242 هذا 

قصيدة "فـيِّ العرص"، من ديوان "فـيِّ العرص"، ص 8.  236
فـيِّ العرص، ص 8.  237

املصدر نفسه، ص 20.  238
املصدر نفسه، ص32.  239

املصدر نفسه، ص 88.  240
املصدر نفسه، ص 103-102.  241

فـيِّ العرص، ص 64.  242
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إليه  البليغ املكّون من املضاف واملضاف  التشبيه  القامئة عىل  التشبيهيّة  متِّثل الصورة 
أكرث الصور الشعرية وروًدا يف شعر عيىس بن راشد "الطوي بحور الشوق وأقرص املدة"،243 

"يا قيظ الشوق"،244 وميثل التشبيه البليغ أو املؤكَّد الصورة الشعرية األقرب إىل االستعارة 

بسبب اإليهام الذي يحدثه واالتحاد بني طريف التشبيه من املشبه واملشبه به245. كام يوظِّف 

الشاعر األنواع األخرى من التشبيه مثل قصيدته "إيل سافرت"246:

اإيل رحـت ابتعـدت بعيد

اإيل �شـافرت يف البلـدان

و�شـفت اأ�شـكال و�شـفت األوان

وطالـت مدة ال�شـفرة

اأح�ـس ال�شـوق يف قلبي

مثل �شـكني مغرو�شـه

يع�ش�شنـي بق�شـوة ب�رو�شـه

الرتاث  الشعرية يف شعر عيىس بن راشد صور ذات مرجعيات صادرة عن  الصور  إنَّ 

الشعبّي  املوروث  وكذلك  والنبطّي  الشعبّي  الشعرّي  املوروث  ذلك  يف  مبا  العريّب  الغزيّل 

الغنايّئ؛ األمر الذي يجعل مفهوم "التوّسط الرمزّي" الذي يقوم به الشاعر هو إعادة تأويل 

هذه املرجعيات الثقافيّة مبا يتناسب مع تجربته الشعرية الغزليّة الغنائيّة. لقد استوعب 

بروز  يف  امللهم  تأثريه  نجد  استيعابًا  والعربيّة  الخليّجية  ثقافته  مفردات  راشد  بن  عيىس 

كربى  كونيّة  ملفاهيم  الفنيّة  اإلبداعيّة  برؤيته  ممتزجة  الشعرية  صوره  يف  املرأة  متثيالت 

تتجاوز العالقة بني الرجل واملرأة إىل الوطن، والدهر، والزمن، والثبات والتغرّي، ونوستالجيا 

الحنني.

املصدر نفسه، ص 31.  243

املصدر نفسه، ص 41.  244
جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ط3، املركز الثقايف العريب، بريوت، 1992، ص 174.  245

فـيِّ العرص، ص 54.  246



135

"إنَّ "الصورة" الشعرية تستكشف شيئًا مبساعدة يشء آخر، وأنَّ املهم هو هذا االكتشاف 

ال املزيد من معرفة املعروف"247. إنَّ تركيبة الصور الشعرية يف شعر عيىس بن راشد تتميّز يف 

بعضها بالجدة والطرافة يف خلق عوامل من املتخيّل مخالفة للأملوف عىل الرغم من بساطة 

الطرافة  والتشبيه. وتأيت هذه  االستعارة  تعقيده ووضوح عالقات  الشعري وعدم  معجمه 

والجدة يف تلك الرتاكيب املدهشة يف عالقاتها املجازية مام يؤرشِّ عىل عمق تجربة عيىس 

بن راشد الشعرية وإبداعها الذي يخلق من العادي واملألوف تراكيب مدهشة ومغايرة. يف 

قصيدته الغنائية "ماتدرين" يقول الشاعر248: 

ر من ال�شـما جنمه تبينـي اأَحـدِّ

واآخذ غناوي ال�شـوق

واجمعهـا يف كلمـة

حتـى ت�شدقينـي وانـِت نظـر عيني

يـا اأحلـى كلمـة �شـوق مـّرت على قلبـي اأخلى من الّن�شـمه

هالكـر اأحبـك  واأحبـك من �شـنني

مـن فتحـت عينـي  مـن �شـفت هالدنيا

وانتـي و�شـط قلبـي  ياعمـري اتنزلني

"اختياًرا أسلوبيًّا الفتًا يف قصائد عيىس بن راشد  الشعرية  املقاطع  وميثّل تكرار بعض 

الشعري  التكرار  أمثلة هذا  املرأة. ومن  الغنائية، وخاصة يف قصائده عن  بسبب طبيعتها 

"عرفتك لو تغشيت"، "واقف عىل بابكم ولهان ومسري"، و"الحطك يف قلبي وأقفله قفلني" 

وغريها. وميثل هذا التكرار الزمن الدائري االسرتجاعّي الذي يلح عليه الشاعر.

الشعر العريب املعارص، ص 124.  247
فـيِّ العرص، ص 67.  248
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متثيالت املرأة الثقافّية يف شعر عيىس بن راشد:

للمرأة يف شعر عيىس بن راشد بسبب  بارزة  ثقافيّة  الحصول عىل متثيالت  ال نستطيع 

تختفي  تكاد  إذ  األسلوب؛  ويف  )املضامني(  املوضوعات  يف  الشاعرة  املركزية  الذات  طغيان 

مالمح هذه املرأة وال ترد إال من خالل وصف الشاعر لها يف سياق قصائده التي متثّل ذاكرة 

استعادية لألشخاص واألزمنة واألمكنة. ومتثّل قصائده املرأة يف زمن رومنطيقّي حامل يتداخل 

مع أزمنة الشاعر االستعادية. ويف قصيدته "مكتوب الهوى" متثّل املراسالت الورقيّة بني الشاعر 

ومحبوبته واسطة الوصل ومتثل استعادتها نهاية زمن الحب. إنَّ ورود هذه املراسالت الورقيّة 

يحيل إىل نسق الرتاسل يف ثقافة الحب العربيّة يف مرجعياته املتعّددة؛ وبالتايل فإنَّ الشاعر 

يتمثّل هذا النسق الثقايّف يف الالشعور الجمعّي. يقول الشاعر يف قصيدته "مكتوب الهوى"249: 

ت�شـاألني مكتـوب الهوى

عقـب الزعل ِرّده

اهلل ياوطـر الهوى

ذي تـايل الِعّدة

مكتوبـك �شـوية حكي

و�شـط الـورق م�شفوف

عمـري حياتـي كلها

هـذي حكي معروف

يحرض موضوع "السفر" يف عدد من قصائد الشاعر مرتبطًا باملرأة العاشقة التي أُجربت 

عىل الرحيل؛ وقد يكون هذا السفر انتقاالً دامئًا إىل فضاء آخر واستقراًرا فيه )هجرة( تقود 

إىل فقدان املحبوبة. ويف هذا املوضع تربز متثيالت القصيدة القدمية والقصيدة النبطية يف 

تتبع ديار املحبوبة واقتفاء أثرها250:

فـيِّ العرص، ص 16.  249

فـيِّ العرص، ص 24.  250



137

باخـْذ مـن اأر�شك اأثر

يبقـى كحـل للعني

يعـل اللي طرى ال�شـفر

ماي�ـر له خاطر

ومـدت يل اليـد وقالت

عزمنـا بن�شـافر

وبسبب طغيان األزمنة االستعادية تبقى متثيالت املرأة الثقافيّة يف شعر عيىس بن راشد 

رهينة هذه الحدود االستعادية التغادرها ماّم يؤدي إىل ثبات هذه التمثيالت الثقافية الخاصة 

بصور املرأة يف خطابه الشعرّي الذي مياثل "ثبات الشاعر وعدم تغريه" يف قصيدته "ماتدرين" 

تتحّول إجابة الشاعر عن سؤال املحبوبة عن مقدار حبه لها إىل قصيدة تحتفي بهذا الحب251:

مـّرت علينا اأيام �شـويف اإي�ـس كر يف القيظ   

ـاْم يف �ِشـيفنا َنهَّ واي�ـس كـر َجـرَّ ال�شـوت   

واأحبك من �شـنني هالكـر اأحبـك   

مـن �شـفت هالدنيا مـن فتحـت عينـي   

ياعمـري اتْنزلني وانتـي و�شـط قلبـي   

ذات  االستعادية  األزمنة  هي  القصيدة  هذه  يف  الشاعر  بها  يحتفي  التي  األزمنة  إنَّ 

العالقة الوثيقة بسرية عشقه التي ال تتبدل وال تتغرّي. يف حكم النادر هي السياقات الثقافيّة 

الخاصة بتمثيالت املرأة يف شعر عيىس بن راشد باستثناء بعض قصائده التي تحيُل إىل عوامل 

القصائد  هذه  ومتثّل  و"رفاعيّة"؛  محرق"  يا  و"ولهان  ذكريني"  "يالزينة  حقيقية  مرجعيّة 

الثالث اإلحاالت املرجعية ذات العالقة بالهوية البحرينيّة يف شعر عيىس بن راشد من خالل 

حضور املفردات البحرينيّة الصميمة، والطقوس، والعادات والتقاليد، واألزياء، واملجوهرات، 

والفولكلور ذات الخصوصية الثقافيّة البحرينيّة. 

املصدر نفسه، ص 67.  251
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اخلامتـــة
تشكِّل املرأة بتمثيالتها الرمزية نًصا أساسيًا يف خطاب عيىس بن راشد الشعرّي، والشكَّ 

التأسييّس العميق يف  الثقافيّة صادرة يف املقام األول عن ذلك الوعي  الرمزية  أنَّ متثيالتها 

تجربته الشعرية، وعمق متثيالت املرأة واحتوائها بوصفها وطًنا، وبيتًا، وحبيبة. وهي رؤية 

شعرية فكرية نتاج املرجعيات الثقافيّة واالجتامعيّة والنفسية التي يصدر عنها الشاعر يف 

خطابه.

بالفضاءات  تحتفي  استعادية  ذاكرة  عن  الشعرّي  خطابه  يف  راشد  بن  عيىس  يصدر 

الذاكرة  وتحتفظ  العتيقة(،  واملدينة  القديم،  الطفولة  وبيت  القدمية،  )األزقة  الحميميّة 

بأبعاده  املكان  ميثله  ما  وهو  والنقاء؛  املثالية  بالغة  استعادية  بصور  االستعادية يف شعره 

النفسية عند الشاعر. وتصطدم هذه الصور النفسية بعنارص التغيري الطارئة، ومتثّل املرأة 

عنرًصا أساسيًا من عنارص املكان االستعادي إىل جانب بروز عنرص "الزمن" بروزًا كبريًا يف 

تفاعله مع املكان مام يحدث ظاهرة "نوستالجيا الحنني" الطاغية بعمق يف منجز عيىس بن 

راشد الشعري مصحوبة بعنرص االغرتاب املكاين. إن الوطن بوصفه محبوبة هو واحد من 

التمثيالت الرمزية التأسيسيّة يف شعر عيىس بن راشد.

إنَّ املعجم الشعرّي يف قصائد عيىس بن راشد عن املرأة هو معجم املفردة البحرينيّة 

رسدية  ومتثل  وشواطئها.  وبحرها،  وأزقتها،  مبدنها،  البحرين  روح  عن  تعرب  التي  األصيلة 

املشهد الغنايّئ واحدة من أبرز خصائص شعرية عيىس بن راشد يف عدد كبري من قصائده؛ 

مام ميثل تداخل الرسد مع الشعر، وتكاد تتكامل يف هذا الرسد الشعري مقومات القصة 

الغنائية. وتصدر قصائد عيىس بن راشد عن مركزية الذات الساردة )الفاعلة( من خالل رسد 

)استعادّي(، يف الحني الذي ال تربز فيه املرأة يف قصائده سوى يف كونها ذاتًا مرسودة بواسطته. 

وهذه املركزية الشعرية الذاتية تجسد حساسية الشاعر الفائقة يف شعوره باالغرتاب الدائم، 

وسعيه لرتسيخ ذاكرة استعادية تستعيد األشخاص واألزمنة واألمكنة.

إنَّ الصور الشعرية يف شعر عيىس بن راشد العاطفّي هي صور ذات مرجعيات صادرة 

عن الرتاث الغزيّل العريّب مبا يف ذلك املوروث الشعرّي الشعبّي والنبطّي؛ األمر الذي يجعل 



139

مفهوم "التوّسط الرمزي" الذي يقوم به الشاعر هو إعادة تأويل هذه املرجعيات الثقافيّة 

الغنائية. لقد استوعب عيىس بن راشد مفردات ثقافته  الشعرية  مبا يتناسب مع تجربته 

الشعرية  يف صوره  املرأة  متثيالت  بروز  يف  امللهم  تأثريه  نجد  استيعابًا  والعربيّة  الخليجيّة 

ممتزجة برؤيته اإلبداعية الفنية ملفاهيم كونية كربى تتجاوز العالقة بني الرجل واملرأة إىل 

الوطن، والدهر، الزمن، وإشكالية الثبات والتغرّي، ونوستالجيا الحنني، وهذه الرؤية اإلبداعية 

الكلية لخطابه هي التي تضفي عليه خصوصية شعرية استثنائيّة.
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ملحق �صعري يت�صمن اختيارات من �صعر ال�صيخ عي�صى بن را�صد اآل خليفة
قصيدة "يا الزينة ذكريني":

ذكريني يالّزينـة 
يل غّيبتنـي ْبُحـوْر
وب�شـوق ناديني

ميكـن الدنيا اتدور
واآرد وّيـا ال�شّيْف
واّل ال�شـتا يل َرّد
واّل مع االأ�شـواق

وقـت الربيع والورد
واأنـا بعيـد بعيد

مـا عندي غر االآه
َحّملـت جنم ال�شـما
�شـوقي لكم وّياه

َو�شّيـت طر الفال
والِحَمـْل ِلو�شاه

لـْت مـوِج الَبَحر َحمَّ
ته �شـالمي ما َودَّ

بارد وّيـا ال�شّيْف
واّل ال�شـتا يل َرّد
واّل مع االأ�شـواق

وقـِت الّربيع والَوْرد
ِحَلفـت يـا الزينة
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مافـاِرق الَبْحرين
يف قلبـي مزروعة

وحمفوظـة و�شـط العني
اأ�شـتاق اأ�شـم العُوْد

ُوَلـْه علـى الطيبني َواأ
وْه واحلنـا يل َخطُّ

و�شـاَوْد علـى الكّفني
بارْد وّيـا ال�شيف
واّل ال�شـتا يل َردَّ
واّل َمَع االأ�شـواق

وقـِت الّربيع والَوْرد

قصيدة "ولهان يا محرق": 

ولهـان يا حمرق
واأطوف يف ال�شـكه

ـْد ِعرفني فيك َمـا احَّ
َياحْمَّرِق اي�ـس َدْعَوه
 خّلـي الّلـي واعدين
بعـد الرباَحه بيِّت

نظرتـه طـول اليوم واقـف وال مليت
اي�ـس فيه خاّلين

والجاين حاير 
ومـا اأحد يف ملحرق

َداّلين اإبيِّته 
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َمـا اّحـْد عرفني فيك
َياحْمَّرِق اي�ـْس َدْعَوه

واهلل الَدْوَرْه
وادور يف الفرجـان
واقـول يا اْهل اخِلْر
راعـي الن�شـل ما بان
ني�شـانْه َحّبـْة خال

وِاعيونـه �ُشـوِد اْكبار 
يف كل ملحـرق

مثلـه ابـد ما �شار
ـْد ِعَرْفني فيك مـا احَّ
َياحْمَرِق اي�ـْس َدْعوه

"رفاعّية" ق�شيـدة 
حيـاك ايزينـك بعينـي ياحوريه

ياحملـى م�شـيتك بالهـون ياالبنيـه
يحفظـك ربـي مـن لعيـون وي�شونك

عرفتـك لـو تغ�ّشـيتي...رفاعّية
عرفتـك هّبة اليا�شـمني

و�شـفتك غ�شـن بـان يلني
اأخـز احلنـا يف ريلك
بعينـي كلما مت�شـني

يحفظـك ربـي مـن لعيـون وي�شونك
عرفتـك لـو تغ�ّشـيتي...رفاعّية

رفاعّيـة عرفتـك مـن �شفا لونك
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ومـن كر ال�شـحر يف طـّرة عيونك
يـا حبـة خال فـوق اخلد جل�شـتها
اأخـاف مـن الب�شـايل اليجرحونك

يحفظـك ربـي مـن لعيـون وي�شونك
لوتغ�ّشـيتي...رفاعّية عرفتـك 

قصيدة "إش قد أنا ولهان":

اإ�ـس قـّد اأنا ولهان
حتـى واآنا مَيِّْك

اأح�ـس اأنا ولهان
ودوم يف حرمـان
عنـدي حكي وايد
عند �شـوالف �شـوق
لها اأو�شِّ اإ�شـلون 

 ياحبيبتـي خـران
وّدي اأقـول عمري

اإنتـي واأيامي
اأح�ـس يل �شفتك
الدنيـا جدامي

ب�ـّس ا�ْشـتحي ال اقول
اإل�شـاين ما ايطاوع
ج�شـمي ويدي تربد

واحتـار ولـك ما اقول
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عنـدي حكي وايد
عندي �شـوالف �شـوق

لها اأو�شِّ اإ�شـلون 
يـا حبيبتـي حران

ودي اإيل �شـفتك
ْب�َشْدري اأ�شّمـك 
بعيني واآغم�ـس 
واآ�شيـع ما اأدري
اأ�شيع يف �شـعرك
�ِشـّم فيه العود اأ

ويف داخـل عروقي
مثل ال�شـحر ي�ـري
عنـدي حكي وايد

عندي �شـوالف �شـوق
لها اأو�شِّ اإ�شـلون 

يـا حبيبتـي حران

قصيدة "واقف عىل بابكم":

واقف علـى بابكم
ولهان وم�شـّر

ا�شـاأل عمن اللي �شـاأل
ل�شغّر حمبوبـي 

يومـني مّروا علّي
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�شـنتني لو اأكر
يامنيتي ماقـدرت 
عـن �شـوفتك اأ�شرب

هـذ الن�شيـب انكتب
اأحب اأنـا �شغرون
ايحْبنـي لكـن هله
اليدرون ايخاف 
واقف علـى بابكم

ولهان وم�شـّر
اأ�شـاأل عن اللي �شـاأل

ل�شغّر حمبوبـي 
ف�شحتنـي يـا هوى

وتايل ك�شـفت الرا�ـس
مـا احـٍد درى بق�شتي
واأحلني كّل النا�ـس
خّليتنـي يـا هوى

اأوقـف علـى لبيبان
مـن حرٍة يف احل�شـا
من كرة االأ�شـجان
واقف علـى بابكم

ولهان وم�شـّر
اأ�شـاأل عن اللي �شـاأل
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ل�شغّر حمبوبـي 

ق�شيـدة "عّنـوا علـى البال"
عنـوا على البـال ع�رّيه
وداين ال�شـوق اأرا�شيهـم

و�شـلون عنـّوا علّيه
واأنـا اللـي حالف مـا ارا�شيهم
وقفـت بالـدار وانا ولهان
وبال�شـوت ناديـت خالين

ال الـدار رّدت وال اخلالن
مـا احـٍد علـى بابهم جاين
يـادار وين ايل حّبوين
وايل العمـر مـّر وياهم
يـادار لـو اليوم مّلوين

مـا اأقـدر اأنا اليوم اأ�شـالهم
يـادار ع�ـٍر ق�شيتـه فيك
علـى املحبـه انق�شـى يادار
اأبكيـه يـادار واّل ابكيك
ليـت الزعـل بيننـا ما�شار
قالـت يل الـدار يا م�شـكني
كل �شـي مـع الوقـت يتبّدل

راجـع عقـب ما طويت �شـنني
تبغـي اترّجـع زمان اأول
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قصيدة "مّرار":

مـّرار خاّلين الدهر
َمّرار اْمّر 

علـى ع�شـر ما وفى
 واأناظـر الّدار

ماكن هال�ّشـكه ا�ْشـِهَدْت
اأحلـى مواعيْد

مـا كنـي الموين االأهل
يف احلـب واآزيْد

واحلـني من عقـب الو�شل
َمرّاْر امّر 

مّرار واأدري كل �شـي
ايـروح ما ايرد

ب�ـس قلبـي ياخـذين غ�شب
�شـوب الذي ايوْد

اأطـل علـى باِبه ْبوَلْع
واآروح واآرْد

ماَكْنـي هال�شـكَّه ا�ْشـِهَدْت
اأحلـى مواعيد

مـا كنـي الموين االأهل
يف احلـب واآزيد

ْل واحلـني من ُعقـب الَو�شِ
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مّرار اأمر 
مـن عقـب ما �شـاع العمر

ياريت �شـيفيد 
كلمـا غفـل قلبي و�شـلى

ورديت َطَروا 
لْب الوقتـي َنّولنـي الطَّ

وال اأنـا مليت
مـا كْن هال�ّشـكه ا�شـهدت

اأحلـى مواعيد
مـا كنـي الموين االأهل

يف احلـب واآزيد
ْل واحلـني من ُعقـب الَو�شِ

ار مرَّ اأمر 

قصيدة "اِغري":

نعـم اآِغـر والغرة طبـع فيني
مـا تـدري اإنك اأعّز ِمـْن �شـافته عيني

اأخاف النا�ـس يا ما غروا نا�ـس
واأخـاف الوقـت جارحنـي وباليني

اآِغر نعم 
ماتـدري مـن عرفتك انت َح�شـّيت

َباحلـى َردَّت يل ورديت
اأحـن وا�شـتاق واْتَعّذب َواَحاتي
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�شغـر عمـري ولقيـت اللـي متنيت
اأخاف النا�ـس ياما غروا نا�ـس

واأخـاف الوقـت جارحنـي وباليني
اآغر نعم 

ورا مـا اآغـر وحبـك بّدل اأيامي
 زرع يل رو�شـة مـن اأحـالم جدامي
اأخـاف اأّحـد يغـرك عني يف يوم
يغـر يل حياتـي ويهـدم اأحالمي
اأخاف النا�ـس ياما غروا نا�ـس

واأخـاف الوقـت جارحنـي وباليني
اآغر نعم 
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