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   ملخص البحث  
يسعى هذا البحث املوسوم بـ: "الشعر الوجداين يف مملكة 
البحرين: مظاهره وخصائصه الفنية" إىل بيان أبرز مظاهر 
وتتمثل  البحرين،  مملكة  يف  املوضوعية  الوجداين  الشعر 
واإلحساس  بالطبيعة،  الشاعر  وعالقة  واحلب،  املرأة  يف: 
دراسة  إىل  باإلضافة  واألمل.  باحلزن  والشعور  بالغربة، 
الشعرية،  الصورة  يف:  املتمثلة  الفنية  اخلصائص  بعض 

واإليقاع املوسيقي، وظاهرة اهلمس.

وإن  متنوعة،  باملوضوع  املتعلقة        وقد جاءت مظاهره 
طغى جانب احلديث عن املرأة والطبيعة عىل املوضوعات 
األخرى، كام أنَّ الصورة ارتكزت عىل اجلانب االستعاري 
بني  متنوًعا  فكان  املوسيقي  اإليقاع  أما  غريه،  من  أكثر 
لغة  والداخيل وجاء منسجاًم مع بعض، وكانت  اخلارجي 
الشعر - غالًبا - هامسة هادئة يف هذا االجتاه؛ نتيجًة لطبيعة 
املوضوعات  ولطبيعة  اهلادئة،  وأخالقه  البحريني  الشاعر 

التي تطرق هلا الشعراء.
الكلامت املفتاحية: 

شعر    - خصائص   - موضوعات   - الوجداين   - الرومانيس 
البحرين.

Abstract
This study, entitled "The Sentimental Poetry in 
the Kingdom of Bahrain: Its Aspects and Artistic 
Characteristics", seeks to clarify the most prom-
inent objective aspects of sentimental poetry in 
the Kingdom of Bahrain, represented in: women 
and love, the poet's relationship with nature, the 
sense of alienation, and the feeling of sadness 
and pain. In addition, the study aims to study 
some artistic characteristics such as: the poetic 
image, the musical rhythm, and the phenomenon 
of whispering.

      Although the topics of “women” and “na-
ture” overwhelmed other topics, the study point-
ed out that the aspects related to the subject mat-
ter were varied and the image was based on the 
metaphorical aspect more than any other aspect.  
The study also showed that the musical rhythm 
was varied and in harmony, both internally and 
externally.  Finally, the language of poetry was 
mostly quiet whispering due to the quiet nature 
of the Bahraini poet and the topics approached.

Keywords:
Romantic - Sentimental - Topics - Characteris-
tics - Poetry of Bahrain.
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مقدمة

ــىل  ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل       احلم
املبعــوث رمحــة للعاملــني، حممــد بــن عبــداهلل صــىل اهلل 
عليــه وعــىل آلــه وصحبــه وســلم تســلياًم كثــريًا إىل يــوم 

الديــن، أمــا بعــد:
      فــإنَّ الشــعر البحرينــي احلديــث ذو اجتاهــات 
دة، فــكان منــه االجتــاه االجتامعــي، والوجــداين،  متعــدِّ
والوطنــي، والدينــي؛ ولســعة املوضــوع رأيــت أن 
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ــاه  ــرت االجت ــة، فاخ ــدا للدراس ــا واح ــار اجتاه أخت
مظاهــره  عــن  للبحــث  جمــاال  ليكــون  الوجــداين 
املوضوعيــة، وأبــرز خصائصــه الفنيــة التــي اتســم هبــا، 
وأســميت الدراســة بـــ: " الشــعر الوجــداين يف مملكــة 

ــة". ــه الفني ــره، وخصائص ــن: مظاه البحري

أهداف البحث :
هتدف الدراسة إىل حتقيق أمرين:

ــداين، 	  ــعر الوج ــىل الش ــوف ع ــي، للوق موضوع
ــي اتصــف هبــا هــذا االجتــاه خــالل  واملظاهــر الت
ــف  ــرن )1380- 1430هـــ(، والكش ــف ق نص
ــغلت  ــي ش ــة الت ــة والعاطفي ــا الذاتي ــن القضاي ع

ــا. ــري عنه ــعراءه بالتعب ش
ــعر 	  ــة يف الش ــص الفني ــرز اخلصائ ــة أب ــي، ملعرف فن

ــن. ــة البحري ــداين يف مملك الوج
 علــام أننــي مل أعثــر عــىل دراســة عــن الشــعر الوجــداين 
ــىل  ــوف ع ــي للوق ــال أمام ــح املج ــا يفت ــي، مم البحرين

أهــم مظاهــره، وخصائصــه الفنيــة.

أمهية املوضوع:
الشــعر  موضــوع:  يف  البحــث  أمهيــة  جــاءت       
ــني  ــددة ب ــدة املح ــن يف امل ــة البحري ــداين يف مملك الوج
عامــي )1380- 1430هـــ( لعــدة أمــور، أمههــا:

غــزارة النتــاج الشــعري ألدبــاء مملكــة البحريــن، . 1
وخاصــة الشــعر الوجــداين يف املــدة املحــددة 

ــة. للدراس
أنــه ســيبحث يف اجتــاه شــعري عنــد شــعراء دولــة . 2

بأكملهــا، يف حقبــة زمنيــة ليســت قصــرية، إْذ 
ــىل  ــع ع ــن أراد أن يطَّل ــا مل ــا أدبي ــيصبح مرجع س

ــقيق. ــد الش ــك البل أدب ذل

الدراسات السابقة:
     وقفــت عىل دراســات ســابقة عــن الشــعر البحريني، 

وتتمثل يف اآليت:

1 - دراسات د. علوي اهلاشمي، وهي:
أـ  كتــاب: "مــا قالتــه النخلــة للبحــر"، وهــو يف األصــل 
رســالة ماجســتري مقدمــة إىل قســم اللغــة العربيــة 
ــام  ــت ع ــرة، ونوقش ــة القاه ــة اآلداب يف جامع بكلي
1978هـــ، وتقــع يف ) 564 ( صفحــة، وهــي دراســة 
للشــعر البحرينــي مــا بــني عامــي )1925- 1975م( 
ــان  ــن، اإلنس ــرأة، الوط ــة، امل ــن: الطبيع ــت ع وحتدث
عنــد شــعراء تلــك احلقبــة الزمنيــة، وعددهــم ال 

ــاعرا. ــن ش ــاوز عرشي يتج

ب ـ كتــاب: "شــعراء البحريــن املعــارصون -كشــاف 
ــف  ــتنتاج للمؤل ــو اس ــور "، 1988م، وه ــيل مص حتلي
مــن رســالته املاجســتري الســابقة، إذ أخــرج منهــا 
ــن،  ــم آخري ــاف عليه ــعراء، وأض ــض الش ــم لبع تراج
ليصبــح العــدد اإلمجــايل يف كتابــه هــذا ) 25 شــاعرا ( .

ج ـ كتــاب: الســكون املتحــرك، وهــو يف األصــل 
ــة  ــة اآلداب باجلامع ــة إىل كلي ــوراه مقدم ــة دكت أطروح
ــعر  ــف الش ــا املؤل ــام 1989م، ودرس فيه ــية ع التونس
ــىل  ــد ع ــة متت ــة معين ــدود تارخيي ــن ح ــي ضم البحرين
مــدى نصــف قــرن )1930- 1980م( وهــي )دراســة 
ــه  ــك يف مقدمت ــر ذل ــام ذك ــلوب(، ك ــة واألس يف البني

ــزاء. ــة أج ــع يف ثالث ــاب ص 7 ، وتق للكت

ــن  ــف ع ــمي ختتل ــوي اهلاش ــور عل ــات الدكت    فدراس
ــتي يف اآليت: دراس

ــدة  ــتني: فامل ــني الدراس ــة ب ــدة الزمني ــالف امل أ ـ اخت
ــد  ــف عن ــمي، تق ــوي اهلاش ــات د/ عل ــة لدراس الزمني
ــه  ــال يف كتاب ــد قلي ــني، ومتت ــه األولي 1975م يف كتابي
األخــري إىل عــام 1980م، عــىل الرغــم مــن أنــه مل 
يضــف شــعراء جــدد غــري الذيــن درســهم يف أطروحــة 
املاجســتري، ودراســتي آتيــة يف احلقبــة الزمنيــة التــي تــيل 

ــة. ــذه احلقب ه
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ب ـ استشــهد د. علــوي يف دراســته لكثــري مــن شــعراء 
ــه، إذ إن  ــه في ــُف مع ــا أختل ــذا مم ــر، وه ــدة النث قصي
دراســتي ســتقترص عــىل الشــعراء اخلليليــني )أصحــاب 

ــة فقــط. ــدة ذي الشــطرين(، وشــعراء التفعيل القصي

2 - دراسة د. نجاح املارديني بعنوان: 
" شــعراء البحريــن العموديــون يف الربــع الثالــث 
مــن القــرن العشـــرين )1950- 1975م( أغراضهــم 
الشــعرية، وخصائصهــم الفنيــة"، وهــي أطروحــة 
ماجســتري مقدمــة إىل جامعــة القديــس يوســف -كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية يف بــريوت، عــام 1998م، 

ــة. ــع يف ) 229 ( صفح وتق

وختتلف عن دراستي يف اآليت:
أن دراســتها تقــع ضمــن املــدة الزمنيــة التــي . 1

دراســتي  بينــام  اهلاشــمي،  علــوي  د.  درســها 
ســتكون امتــدادا هلــا.

ــا . 2 ــطرين، أم ــعر ذي الش ــة بالش ــتها خاص أن دراس
ــا. ــة أيض ــعر التفعيل ــمل ش ــتي فستش دراس

ــارت . 3 ــط أش ــاعرا فق ــرش ش ــد ع ــتها ألح أن دراس
ــم  ــتكون هل ــتي فس ــام دراس ــة، بين ــم يف املقدم هل
ولغريهــم مــن شــعراء البحريــن، وهــم أكثــر مــن 

ــدد. ــك الع ذل
3 - دراسة د.عبدالرمحن السبت بعنوان: 

"الشــعر االجتامعــي يف مملكــة البحريــن )1391هـــ - 
ــالة  ــي رس ــه، وه ــه وخصائص 1431هـــ( موضوعات
اللغــة  كليــة  األدب يف  قســم  إىل  مقدمــة  دكتــوراه 
العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 

ونوقشــت عــام 1433هـــ.
وهــي ختتلــف عــن هــذه الدراســة يف االجتــاه الشــعري 
اقتــرصت دراســته عــىل االجتــاه  املختــار، حيــث 
االجتامعــي، وســتكون هــذه الدراســة موجهــة إىل 

ــة. ــه الفني ــره، وخصائص ــداين بمظاه ــاه الوج االجت

4 - دراسة د. قامشة احلبيب بعنوان: 
عتبــات النــص يف الشــعر البحرينــي احلديــث، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل قســم اللغــة األدب يف كليــة اللغــة 
العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 
ــة يف  ــة خمتص ــي دراس ــام 1437هـــ، وه ــت ع ونوقش

العتبــات الشــعرية.

منهجية البحث :
ــتي،  ــيل يف دراس ــي التحلي ــج الوصف ــأتبع املنه       س
ــاءت يف  ــي ج ــر الت ــن املظاه ــف ع ــأحاول الكش وس
ــا،  ــن ووصفه ــعراء البحري ــد ش ــداين عن ــعر الوج الش
ــاه. ــذا االجت ــة يف ه ــص الفني ــرز اخلصائ ــل أب ــع حتلي م

خطة البحث:
ــم  ــة، ث ــمة إىل: مقدم ــث مقسَّ ــة البح ــاءت خط       ج
ــن  ــث ع ــث األول: حدي ــني: فاملبح ــم مبحث ــد، ث متهي
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــر الش مظاه
واحلــب،  املــرأة  األول:  املطلــب  مطالــب:  أربعــة 
الثالــث:  واملطلــب  الطبيعــة،  الثــاين:  واملطلــب 

اإلحســاس بالغربــة، واملطلــب الرابــع: احلــزن.
ــص  ــوان: اخلصائ ــو بعن ــاين، فه ــث الث ــا املبح       أم
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــة للش الفني
ــعرية،  ــورة الش ــب األول: الص ــب: املطل ــة مطال ثالث
واملطلــب  املوســيقي،  اإليقــاع  الثــاين:  واملطلــب 

ــس. ــرة اهلم ــث: ظاه الثال
ثم جاءت اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس املصادر واملراجع. 
واهلل املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل.

متهيد:
   يرتبــط الشــعر الوجــداين باالجتــاه الرومانــيس ارتباطا 
شــديدا، إْذ إن غالــب هــذا النــوع مــن الشــعر ينــدرج 
ــن معــا  د لألمري ضمــن هــذا االجتــاه، ولذلــك ســأمهِّ
باختصــار، إذ نشــأت الرومانســية يف فرنســا منــذ أوائل 
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ــدت لقيامهــا ظــروف  القــرن التاســع عــرش، وقــد مهَّ
اجتامعيــة وسياســية واقتصاديــة، وتتميــز بالثــورة عــىل 
ــوة  ــة والدع ــيكية التقليدي ــاع الكالس ــود واألوض القي
ــيلة  ــعر وس ــن الش ــذت م ــة، واخت ــودة إىل الطبيع للع

ــدور، د.ت، 59 - 89( . ــن الذات.)من ــري ع للتعب
الغــرب: االهتــامم  أهــم خصائصهــا يف       ومــن 
باخليــال،  والتعلــق  الواقــع،  ورفــض  بالعاطفــة، 
والتحــرر مــن القوالــب التقليديــة يف األدب، والتأكيــد 
الطبيعــة،  الــذايت، وحــب  والتأمــل  الــذات  عــىل 
ــد،  ــال. )حمم ــامل اخلي ــا يف ع ــل العلي ــع إىل املث والتطل

حســني عــيل، 1425هـــ، ص: 69(.
     أمــا بالنســبة لــألدب العــريب فقــد حلَّت الرومانســية 
عنــد الشــعراء دون أي معــارك مــع أصحــاب االجتــاه 
التقليــدي؛ بــل إنَّ الشــاعر جتــده يف بدايــة شــعره 

ــية. ل إىل الرومانس ــوَّ ــك حت ــد ذل ــم بع ــا، ث تقليدي
ــن  ــدًءا م ــن ب ــية يف البحري ــالق الرومانس ــل انط    ولع
ــت  ــذي كان ــض، وال ــم العري ــري إبراهي ــاعر الكب الش
بدايتــه مزجيــا بــني الكالســيكية والرومانســية، إال 
يف  طاغيــة  الرومانســية  أصبحــت  بعــد  فيــام  أنــه 
شــعره, فــكان مدرســة رائعــة مــن مــدارس الشــعر يف 
البحريــن؛ بــل وعــىل مســتوى الوطــن العــريب؛ نظــرًا 
ــعاره  ــة ألش ــرية، نتيج ــة كب ــن مكان ــه م ــي ب ــا حظ مل
ــة  ــول نوري ــان، 2000م، 179(، تق ــة. )رسح اجلميل
صالــح الرومــي عندمــا حتدثــت عــن دواويــن إبراهيــم 
العريــض: " أشــعار يغلــب عليهــا النغــم الرومانــيس، 
ومتتــاز بأســلوب شــعري جيــد، وحتّقــق مســتوى 
ــة أو  ــعرية أو اللغ ــورة الش ــواء يف الص ــًا، س ــًا عالي فني
ــا  ــر م ــد أكث ــعر اجلي ــذا الش ــل ه ــاليب، ويتمثَّ األس
ــي،  ــموع" )الروم ــس، وش ــه: العرائ ــل يف ديوانيـ يتمثَّ

. ص:330(  م،   1980
ــد  ــن: أمح ــية يف البحري ــعراء الرومانس ــن ش ــام أنَّ م    ك
بــن حممــد آل خليفــة ، وهــو شــاعر تقليــدي نحــى إىل 

الرومانســية، يقــول عنــه منصــور رسحــان:
مظاهــر  اخلليفــة  حممــد  أمحــد  الشــاعر  وجيّســد   "
الرومانســية يف معظــم دواوينــه، وكان لتأثره بشــخصية 
العريــض يف بدايــة مشــواره مــا يثبــت ذلــك، واملعروف 
أنَّ أمحــد حممــد اخلليفــة شــاعر مــن التيــار الكالســيكي 
ــض،  ــه العري ــذي انتهج ــار ال ــس التي ــو نف ــور وه املتن
كــام أنَّ أمحــد حممــد اخلليفــة شــاعر رومانــيس وهــو مــا 
بدأ بــه العريــض يف األربعينــات" ) رسحــان، 2000م، 

.)181 ص: 
ــة  ــإنَّ كلم ــداين، ف ــعر الوج ــق بالش ــا يتعل ــا م       أم
ــه،  ــور يف معجم ــور عبدالن ــا جب ــار إليه ــدان( أش )وج
وذكــر أهنــا عبــارة عــن: "حــاالت نفســية مــن حيــث 
ــف  ــاالت والعواط ــذة أو األمل ... واالنفع ــا بالل تأثره
يتعلــق  مــا  األديب:  اجلانــب  يف  وهــو  واألهــواء، 
ن يف ذاتنــا عــن قيمة  باإلحســاس الداخــيل الــذي يتكــوَّ
ــري".  ــة ضم ــه بكلم ــر عن ــق، ويع ــا يف املطل ــٍل م عم

ص289(. 1984م،  )عبدالنــور، 
    وقــد أدرك الباحثــون والنقــاد العــرب أن الرومانســية 
ــا  ــاذ، ومتّرده ــا الش ــريب بفكره ــعر الع ــل إىل الش مل تنتق
ــا  ــا وجداني ــا ذاتي ــت اجتاه ــام كون ــن، وإن ــىل الدي ع
واملشــاعر  األحاســيس  بمناظــر  األمــور  إىل  ينظــر 
باعتــدال دون حتطيــم أو عزلــة فرديــة )العطــوي، 
1420هـــ، ص69(، ولذلــك يقــول نســيب نشــاوي: 
ــىل  ــة ع ــة بالطبيع ــور املتوج ــري بالص ــوا التعب "ففضل
اخليــال املجــدب، وقصــدوا إىل اإلحيــاء باللفــظ املؤثــر 
العضويــة  الوحــدة  الرنــني، وحاولــوا حتقيــق  ذي 
يف القصيــدة دون التطــرق إىل األغــراض التقليديــة 
املتباينــة ... وطبعــوا أشــعارهم بالطابــع الوجــداين 
بــاآلداب  ذلــك  بعــض  يف  متأثريــن   ... الــرصف 
الغربيــة وفلســفاهتا الوجدانيــة، أو بالتجربــة االنفعاليــة 
الذاتيــة". )نشــاوي، 1984م، ص 316(، وبنــاء عــىل 
ذلــك نلحــظ التقاطــع الكبــري بــني االجتــاه الرومانــيس 
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والشــعر الوجــداين، وظهــور ســامت الشــعر الوجــداين 
عنــد أصحــاب االجتــاه الرومانــيس، وهــذا مــا يتبــني يف 
املباحــث التــي ســأحتدث عنهــا ســواء أكانــت مظاهــر 

ــة. ــص فني ــة، أو خصائ موضوعي

املبحث األول: مظاهر الشعر الوجداين
     اتســم الشــعر الوجــداين يف مملكــة البحريــن بمظاهــر 
التــي طرقوهــا  الشــعراء  عــدة، جتلــت يف معــاين 
ــهم  ــاعرهم وأحاسيس ــت مش ــا، وفاض ــوا عنه وحتدث
يف  ظهــرت  التــي  املظاهــر  هــذه  ــم  وسأقسِّ هبــا، 

أشــعارهم إىل عــدة مطالــب، وفقــا لــآيت:

املطلب األول: املرأة واحلب
      أكثــر شــعراء البحريــن الوجدانيــون - خاصــة 
ــن  ــث ع ــن احلدي ــيس - م ــاه الرومان ــاب االجت أصح
املــرأة ومــا يتعلــق يف أوصافهــا، وحماســنها، فــال تــكاد 
تقــرأ شــعرا وجدانيــا إال وفيــه ذكــٌر للمــرأة؛ ألن 
ــي  ــده الباطن ــالل معتق ــن خ ــيس وم ــاعر الرومان الش
ــاب  ــرة إعج ــا نظ ــل هب ــي ينفع ــياء الت ــر إىل األش ينظ
وتقديــر. )العطــوي، 1420هـــ، ص53(؛ بــل إن املرأة 
ــامل، وروض  ــة اجل ــي ملهم ــاة األول، فه ــرص احلي عن
ــاس  ــي يق ــة األوىل الت ــة البرشي ــي الطبيع ــاة، وه احلي
ــاض األنــس  بجامهلــا، وخياطــب بضمريهــا، وهــي ري
يف الــدار، فهــي امللهمــة األوىل للحيــاة الشــعورية عنــد 
الشــعراء، ولصورهــم اخلياليــة )العطــوي، 1420هـــ، 
ــني رجــل وامــرأة،  134(، " واحلــب مل يعــد عاطفــة ب
ومل يعــد أمــر شــهوة متقنعــة أو ســافرة، إنــام هــو 
ــة  ــا يف غرب ــني روح وروح التقي ــف ب ــن التآل ــة م حال
ــقطت  ــرأة س ــر، وامل ــا باآلخ ــس أحدمه ــود، وأن الوج
ــم ودم،  ــن حل ــد م ــهويتها، ومل تع ــا، وش ــا ماديته عنه
وإنــام غــدت فكــرة مثاليــة، تلتقــي عندهــا األشــواق، 
ــاوي، 1983م،  ــا احل ــة" )إيلي ــعادة النهائي ــز الس وترك
العريــض  إبراهيــم  البحرينــي  فالشــاعر  ص85(، 
ــه، ال  ــة ل ــا غاي ، وأهن ــنِّ ــرأة يف الف ــة امل ــح مكان يوضِّ

يغفــل عــن ذكرهــا الشــعراء أبــدا، يقــول: )العريــض، 
:)15 ص  1996م، 

َيا احلَياَة باَِل إِْلٍف تلوُذ بِه حَتْ
                           إالّ ارتيادَك يف أفياَء فيحاِء

حتَّى كأنَّ ضلوعًا أنَت حامُلَها
                         تطِوي عىل َكبٍِد ليسْت بحّراِء  

َهَذا الوجوُد إطاٌر ال كفاَء لُه
                            وغايُة الفنِّ فيِه رسُم "حواِء"

       أمــا إبراهيــم شــعبان فيــكاد حيــرص شــعره باملــرأة 
ــك يف  ــت ذل ــه محل ــن دواوين ــل إن عناوي ــب؛ ب واحل
أغلبهــا، ومنهــا: "املــرأة ترفــض الصلــح" 1993م، "إنَّ 
ــذل"،  ــب الع ــبق احل ــن" 1994م، "س ــب وط ــع احل م
"عــىل حــواء الفاحتــة" 1994م، "ليــس للقلــب حبيــب 
قصائــده:  إحــدى  مــن  يقــول  1997م،  واحــد" 
)شــعبان، 1994م، عىل حواء الفاحتــة، ص 33- 34(:

ِجئِت ِمْن أيَن أْخِرينِي؟!
مَت الَعِليال   ي الصَّ        واْكُسِ

َفَلَقْد َأْغُدو َحبِْيَبًا
                 َوَلَقـْد َأْغُدو َحِليـال  

َساِعِدي ِمْثيِل َلَعيلِّ
                بِاهْلَوى َأْغُدو َرُسْوال  

َيا مَجَاَل اهللِ ُقْويِل
     َكْيَف َأْسَتهِدي الُوُصوال؟!

َصاِمتًا َأْمِش َوُحبِّي
               يِفْ َدِمي َأْضَحى َقتِيال  

َوَأَنا الَعاِشُق َلِكْن
               مَلْ َيَر الَقـْلُب َخـِليـال  

     يف األبيــات توظيــٌف الندهــاش الشــاعر مــن 
مجــال حمبوبتــه عــن طريــق االســتفهام التعجبــي )مــن 
الوصــوال؟!(،  أســتهدي  كيــف  أخرينــي؟!  أيــن 
ــة  ــود واملحب ــه جتاههــا، وهــي عاطفــة ال ــان عاطفت وبي
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واإلعجــاب، وطلــب الوصــال جتاههــا بأفعــال األمــر 
املتكــررة )أخرينــي/ اكــسي/ ســاعدي/ قــويل( 
ــداءه  ــمع ن ــه، وتس ــف بحال ــه، وتلط ــرق ل ــا ت لعله

ــال اهلل!(. ــا مج ــة: )ي ــب والدهش ــىل التعج ــدال ع ال
     ويقــول يف قصيــدة أخــرى مغايــرة يف املعنى ملــا قبلها، 
ــاب،  ــدة حتمــل يف معانيهــا الشــكوى واألمل والعت قصي
فهــو ينــوي هجــر حمبوبتــه، وعــدم الرجــوع إليهــا مــرة 
أخــرى، فلــم تكــن الوفيــة معــه، ممــا يســتحيل الوفــاق 
بينهــام، وهــي بعنــوان : العفــو بعــد املعــذرة: ) شــعبان، 

1994م، عــىل حــواء الفاحتــة، ص 11 - 13 (:

اْنُديِب َما ِشْئِت أينِّ
ُجوَعا                 مَلْ َأُعْد َأْنِوي الرُّ

َراِحٌل َمْهاَم َفَعْلِت
ُموَعا   ْضِت الدُّ             َمْهاَم َحرِّ

َفاْطُلبِي َما ِشْئِت ِمنِّي
ُموَعا                  َقْبَلاَم ُأْطِفْي الشُّ

ثم يقول:  

ُرويِن َكْم ُتَرى َقْد َحذَّ
              ُمنُْذ َأْصَبْحُت َرِضيَعا  

اِك تْعطي ثَِقًة إِيَّ
             بِنْـَت حــواَء ُأِشـيـَْعا  

نيا َوفِْيَها َا الدُّ إهِنَّ
            َأْصَبــَح الَغـْدُر َنِقْيَعـا  

كَّ َلِكْن َفَأَخْذُت الشَّ
                 مَلْ َأكـُْن َيـْوَمًا َقنُوَعا  

    فالقصيــدة عتــاب فيمــن أحــب حلظــة فراقهــا، 
وكأنــه يوّدعهــا وداًعــا لكنــه وداع شــفيف رفيــق ليــس 
فيــه جفــاء وال غلظــة، وخياطبهــا قبــل الــوداع قائــال: 
ــموعا(،  ــي الش ــام أطف ــي قبل ــئت من ــا ش ــي م )اطلب
ويريــد أن حيقــق هلــا بعــض أمنياهتــا التــي تريدهــا قبــل 
االفــراق، وهــذا فيــه إملاحــة خفيــة بحــب خفــي، وإن 

كان االتفــاق بينهــام مل يكــن عــىل مــا يــرام، إضافــة إىل 
ــب مل  ــن احل ــل ولك ــن قب ــه م ــذي كان لدي ــر ال التحذي
يســمع لــه طريقــا فكانــت املحــاوالت القلبيــة جاذبــة 
أكثــر مــن ســامع األذن ملــا قيــل مــن كالم، ومــع 
ي الشــاعر مــن هجــر حبيبتــه، فإنــه يعلــل ذلــك  تشــكِّ
بأنــه طبــع حــّواء منــذ أن كان طفــال رضيعــا يف املهــاد، 
ــذي مل  ــال ال ــاء والوص ــه بالوف ــي نفس ــه كان يمنِّ لكن
جيــد لــه طريًقــا، حتــى إنــه عاتبهــا ووصفهــا بصفــات 
الغــدر، مــع أن املــرأة ُأعطيــت ثقــة يف كل يشء، وهــي 
ليســت أهــال لتلــك الثقــة! ويف النهايــة مل يكــن هنــاك 
ســبيل مــن افــراق يســوده العتــاب والتحــس عــىل مــا 

ــاء مــن طــرف دون آخــر. مــى مــن ود ووف
      وخيــرج إبراهيــم بــو هنــدي عــن صمتــه يف قصيــدة 
ــاعره  ــور مش ــل"، ليص ــوى قات ــوان "يف ه ــة بعن غزلي

ــدي، 1994م، 134(: ــو هن ــال: )ب ــه قائ ــاه حمبوبت جت

َرَحْلنَا والنُُّفوُس َطرْبَن َشوقًا
                              َفنُْلِهيَها بِوْعٍد بِالتَّالِقي  

َحبيبَة َأْحُريِف َهالَّ َسَأْلِت
فاِق   ِب والرِّ                      َعِن الصبِّ امُلَعذَّ

حَبيبَة َأْحُريِف َوالَيوَم َأْنِت
ماِق   هيِف إىَِل الرِّ                     ِمَن احلَدِّ الرَّ

ى َلَديِك وُكلُّ ُقلوبِنَا َأرْسَ
                      َوَقْد ُشدَّ الوَثاُق َعىَل الِوَثاِق  

َأَتأيِت َنْسمٌة منِّي إِليِك
باِق يِح َماَتْت يِفْ السِّ                     وُكلُّ الرِّ

ــه إىل  ــد دعت ــاعر، وق ــب الش ــاكنة يف قل ــة س    فاملحبوب
املجــيء بأســلوب التكــرار )حبيبــة أحــريف(؛ للداللــة 
ــده، إْذ  ــة عن ــا العالي ــة، ومكانته ــا الرفيع ــىل منزلته ع
ملكــت قلبــه قبــل حرفــه، وســكنت يف مجيــع جوارحــه 

ــه. وأحاسيس
       وتتنــوع القصائــد الوجدانيــة عنــد إبراهيــم شــعبان 
يف حديثــه عــن املــرأة، فقصيدتــه املوســومة بـــ: ) هــذا 
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أنــا ( يصــور مــدى لوعتــه فيمــن هيــواه، فهــي دائــاًم يف 
خيالــه: )شــعبان، 1994م، إنَّ مــع احلب وطــن، 10(:

تي َأْهواِك إيِنِّ ُمْتعٌب َيا الَّ
                          َكيـَف َأْلقاِك إَِذا مَلْ ُتوَجِد؟  

َأنِت َمْأَسايِت َوَمْأَسايِت َغَدْت
عِر وِشْعَر امَلولِِد                              َمولَِد الشِّ

إِْذ َأَرى َحْتِفي بَِكفٍّ َناِعٍم
                    َوَعىَل األَْجَفاِن َأْرُنو َمْسِجِدي  

       وقــد اعتمــد يف تصويــر حمبوبتــه عــىل تالعبــه 
باأللفــاظ )مولــد الشــعر/ شــعر املولــد(، وتنــوع 
األســاليب، فنــداء املحبوبــة يتصــدر األبيــات )يــا التــي 
ــاك؟  ــف ألق ــا: كي ــارض فيه ــتفهام ح ــواك(، واالس أه
ــة  ــية جرحي ــه بنفس ــالمه ملحبوبت ــن استس ــه يعل ــام أن ك
)إين متعــٌب(، )أنــت مأســايت(، )حتفــي بكــفٍّ ناعــم(، 
ــيته،  ــىل نفس ــب ع ــورة احل ــدرك خط ــك ي ــو بذل فه

ــرأة! ــن امل ــه م واهنزام
ومــن أمجــل قصائــد أمحــد بــن حممــد آل خليفــة قولــه 
مــن قصيدتــه املعنونــة بـــ: "طريــق احلــب": )الصبــاغ، 

:)37 2001م، 

ليِل َيْأَتِلُق ِذي يِفْ الَّ َهَذا الطَّريُق الَّ
                                َتَغاُر ِمنُْه إَِذا طِْفنَا بِِه الطُّرُق  

ْسنَا َمَسالَِكُه َرَعى َهَواَنا َفَقدَّ
اِق َينَْطبُق                        َواحلُبُّ ُحْكٌم َعىَل الُعشَّ

َفَكْم َلنَا ِمْن َحديٍث يِفْ َجوانِبِه
                          َرقَّ النَّسيُم َلُه َواْسَتْأَنَس األُُفُق  

        فاحلــب أنــٌس عنــد الشــاعر، عاش حلظاتــه، وحيرم 
س مســلكه، إْذ إنَّ لــه طرقــًا خاصــة بــه،  أهلــه، ويقــدِّ
فــكأنَّ احلــب بذلــك ملــك مشــاعره وأحاسيســه، 
ــا  ــة عندم ــة، وخاص ــه اخلاص ــه يف جمالس ــح أنيس وأصب

يكــون الظــالم ســيد املوقــف!
ــا  ــىل صدوده ــه ع ــي حمبوبت ــد العتيب ــب حمم        ويعات

ــن  ــه م ــزت ب ــا متي ــب، وم ــن أح ــال م ــني مج ــه، ويب ل
ــه:  صفــات ال توجــد يف مثيالهتــا، فيقــول مــن قصيدت

ــي، 1986م، 49(: ــدود": )العتيب ــى الص "كف

لُّدا دوُد َفاَم ُأطيُق جَتَ َكَفى الصَّ
يِه َعْن مْضنـاِك                                 َيا ُمْهَجتِي ُكفِّ

تِي ُفتَِن الُفؤاُد بُِحبِّها َأْنِت الَّ
                              َوَلَكـْم ُشِقيُت بُِمْغرٍم هَيْواِك  

تِي آليُت َأالَّ هَتْجري َأْنِت الَّ
ِذي َأْنساِك                                َأيَن الُعهوُد َوَما الَّ

َأَنِسيِت َأينِّ ُمْذ َعَرْفُتِك مَلْ َأُخْن
                            َعْهدًا َقَطْعُت َوَموثَِقًا َأْرَضاِك  

َأَنا َيا َفَتايِت ُمْذ َعَرْفُتِك َوالٌِه
ِك                               َلـْم َأْلَتـِفـْت جِلَـِميــَلـٍة إاِلَّ

ُسْبَحاَن َمْن َأْهَداِك ُحْلَو َمَقاَلٍة
                           َوَحَبــاِك ُحْسنًَا مَلْ هَيْبُه ِسـواِك

فهــو متيــم خملــص هلــا، مل يعشــق إاّلهــا، ويتلــذذ 
ــا  ــي(، لكنه ــت الت ــا )أن ــر عنه ــري املع ــرار الضم بتك
مل تبادلــه الشــعور، فــكان منهــا الصــدُّ واهلجــران، 
فأصبــح خياطبهــا باألفعــال والزمــن املــايض عّلهــا أن 
ــقيت،  ــن، ش ــى، ُفت ــه: )كف ــمع نداءات ــه، وتس ــرق ل ت
آليــُت، أنســاك، أنســيت، عرفتــك، قطعــت، أرضــاك، 
مل ألتفــت، حبــاك(، مشــفًعا ذلــك بالنــداء الرصيــح )يــا 
ــا إياهــا إىل نفســه، وكأهنــا  ــا فتــايت( مضيًف مهجتــي/ ي

ــواه.      ــه دون س ل
        أمــا الشــاعر عبــد اللطيــف بــن فــارس آل خليفــة 
ــول:  ــا، يق ــكوى إليه ــه، والش ــاب حمبوبت ــذذ بعت فيتل

)احلــادي، 1426هـــ، ص: 343(:
َرَأْيُت َأَساليَب الِعَتاِب َكثريًة

َد احلُبَّ يِفْ القْلِب                        َوَأْلطُفَها َما أكَّ
إَِذا َما َخَلوَنا مَلْ َأِجْد َما َأُقوُلُه

كوى إِليَها َمَع العتِب               َيلذُّ ِسوى الشَّ
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َفإِْن ذكَر املحبوُب شيئًا منّفرا
                         ُعقوبُتُه اهلجراُن يِفْ َمذهِب احلُبِّ

ِه وَمْن َيَر ذنبًا ِمْن حبيٍب يغطِّ
َم بالذنِب                           َوَما احلبُّ إال أْن تنعَّ

    فهــو عتــاب رقيــق ملــن أحــب، ال خيلــو مــن غــض 
الطــرف عــن بعــض األخطــاء بــني املتحابــني، لتــدوم 

املحبــة، ويبقــى احلــب والوفــاء.
ــرأة يف  ــة امل ــذه منزل ــب، وه ــوع احل ــو موض ــذا ه ه
ــذذ  ــني تل ــا ب ــن، م ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج الش
بذكــر حمبوبــة، وأنــس يف ذكرياهتــا، وتــأوه وحتــس عــىل 

ــا. ــق جتاهه ــاب رقي ــران، وعت ــران ونك هج

املطلب الثاين: الطبيعة
ــا يف  ــل هب ــا يتص ــة وم ــن الطبيع ــث ع ــر احلدي       كث
الشــعر البحرينــي احلديــث، وحــاول الشــعراء أن 
عــن  ويكشــفوا  مجاهلــا،  ويســتوقفوا  يســتنطقوها، 
أرسارهــا، ويشــخصوها باإلنســانية، ولعــل أشــهر 
قصائدهــم  يف  الطبيعــة  تــردَّدت  الذيــن  الشــعراء 
الشــاعر أمحــد بــن حممــد آل خليفــة؛ نظــرا ملــا يملكــه 
مــن قــدرة رائعــة عــىل وصــف مظاهرهــا، حتــى 
كأنــك تقــف أمــام مــا يصفــه مــن بســاتني وجــداول، 
ــه د.  ــول عن ــدران، يق ــة، وغ ــال، وأودي ــور، ورم وطي
ــة، 1980م، ص 114(:  ــي: ) آل خليف ــازي القصيب غ
ــرك بوجــد شــعراء نجــد هبضاهبــا، ونســيمها، كام  "يذكِّ
ــرك بشــعراء الرومانســية ودعوهتــم إىل االنطــالق  يذكِّ
ــرأ  ــت تق ــسُّ وأن ــا، حت ــة ومؤاخاهت ــان الطبيع يف أحض
شــعره عــن الطبيعــة أنــك أمــام عاشــق وهلــان ال جمــرد 
ــان  ــق إىل أحض ــك تنطل ــود أن ــك ت ــس أن ــب حت معج

ــع". الربي
ــك  ــكاس ذل ــة وانع ــره بالطبيع ــىل تأث ــدل ع ــا ي      ومم
منهــا،  مأخــوذة  دواوينــه  غالــب  أنَّ  أشــعاره  يف 
ــر  ــدران(، ) القم ــا الغ ــري ورساب(، )بقاي ــل: )هج مث
والنخيــل(، )العناقيــد األربعــة(، )غيــوم يف الصيــف(.

ــعراء  ــف الش ــتحق أن يق ــة تس ــة البحريني        فالطبيع
عندهــا، والشــاعر البحرينــي ومــا حيملــه مــن مشــاعر 
وأحاســيس وجدانيــة تفيــض بالوصــف والتأمــل فيــام 
حوهلــا وخصوصــا الطبيعــة فإهنــا ختــرج مــا بداخلهــا 
ــد آل  ــن حمم ــد ب ــاعر أمح ــياء، فالش ــك األش ــاه تل جت
ر اخلريــف بقصيــدة تشــعُّ بوصــف  خليفــة يصــوِّ
ــي  ــور وه ــه، والطي ــع ومجال ــل، والربي ــر، والبالب الزه

تغــرد، يقــول: )آل خليفــة، 2003م، ص125(:

وُض َشاِديِه َعاَد اخلَريُف وَعاَف الرَّ
                       وَأْقفَرْت ِمْن َجنَى الَواِدي َرَوابيِه

اَق مَتْقُتُه َوْيَح اخلَريُف َأَرى العشَّ
                                 َفَليَس ُتْعِجُبُهم َيْومًا َمَراثيِه  

بيِع َفاَل ْهُر يِفْ َفْصِل الرَّ إَِذا َذَوى الزَّ
ِييِه                              َتُظنُّ أنَّ النََّدى يِفْ الَفْجِر حُيْ

حتَّى الَبالبُل َتنَْأى َعنُْه َشاِردًة
                             إنَّ اجلََفاَف يروُع الطرَي َذاويِه  

ًة ِمْن فوِق َعْوَسجٍة رأيُت قرَّ
وَض جَمْرودًا َفَتبكيِه                         َثْكىل َتَرى الرَّ

ا يِفْ َهجرِي الَقْفِر َضاِئعًة ألهنَّ
يِد ِسوى التِّسياِر يِفْ التِّيِه                           َما للرشَّ

ُد النَّوَح يِفْ الَواِدي لِوحَدهِتا ُتَردِّ
                        َوَما بَِجانبِها إِلٌف ُتنَاِجيِه  

بيَع َوَمــْن حى َتْبِكي الرَّ ا يِفْ الضُّ َكأهنَّ
                 ُيَفاِرُق اخلْصَب يلغى املْحُل ُيْقصيِه!  

اَب بِِه األمواُج الهثًة َتَرى السَّ
                             َفَتْحسُب اآلَل ماًء ساَل واِديِه  

َقْد َطاَل منها انتظاٌر واجلفاُف َكَسى
                           تلَك التالَل َوَما َأْقَسى َعواديِه  

ويِفْ اخلَريِف َتَرى األَْطياَر صامتًة
                                  فال هزاٌر ُتنـاجينـا أغـانيِه  

ويِفْ اخلَريِف َتَرى األَْغصاَن عاريًة
حْت حتى جمانيِه وُض قد صوَّ                     والرَّ



9

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

الشعر الوجداين يف مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

َفاَل املراِعي هِبا القطعاُن الهيًة
                              وال الـغـديـُر ُتَغنِّينـا َسواقيِه  

وقفُت يف روضٍة كنَّا ُنَسامُرها
                            وقَت الربيِع إذا فاحْت فواغيِه  

حى صفراَء كاحلًة رأيُتَها يف الضُّ
                              فمْن رآها بذاَك القفُر ُتشجيه

  جــاءت القصيــدة لوحــة متكاملــة يف وصــف الطبيعــة 
ــع  ــت الربي ــة وق ــا، وخاص ــام وتقلباهت ــول الع يف فص
ــه،  ــر وروعت ــق بالزه ــال يتعلَّ ــن مج ــه م ــط ب ــا حيي وم
وأصــوات الطيــور التــي تطــرب اآلذان عنــد ســامعها، 
والربــى وهــي تكتيس خــرة ومجــاال يف روضــة بديعة 
ر جمالســها، ويأنســون هبــا، مــع االتــكاء  يعشــق الســامَّ
عــىل املفارقــة يف األبيــات بــني هاتــه الصــورة اجلميلــة، 
والصــورة األخــرى للخريــف الــذي ذبلــت أشــجاره، 
ــن  ــة م ــان عاري ــت األغص ــه، وأصبح ــت أوراق وجف
مجــال اخلــرة التــي تــس الرائــي وتدهشــه، متحــوال 

لوهنــا إىل الصفــرة التــي توحــي بالكآبــة واحلــزن.
ــَع  ــة الربي ر آل خليف ــوِّ ــرى يص ــدة أخ ــن قصي      وم

)آل خليفــة، 2003م، ص68(: بقولــه:  ومجالــه 

وِض َحْسبِي ِمنِك َما َسِمَعْت َيا َجارَة الرَّ
                        ُأْذيِن َوَقْد ُيلهُب اإلحساَس َأصفاُء  

هذا الربيُع بِه األزهاُر عابقٌة
                                 َأَمـا هَتـّزِك أشجـاٌر وأنداُء ؟  

ِسيِحْي َمَع الروِض واْسَتْجيل اجلَامَل بِِه
                                إنَّ الربيَع لُه يِفْ الروِح أصداُء  

عِلينِْي َحاِئرًا َقِلَقًا بِاهللِ ال جَتْ
ُء !                                   َفاَم َأَنا َصْخرٌة يِفْ الَقْفِر َصامَّ

ا الورَقاُء َعاطفٌة أليَس يِبْ أهيُّ
ِك يِفْ ذا الكوِن َأْشياُء ؟                                 َأَما َتُسُّ

َأَما َتريَن ُطيوَر الروِض َهائمًة
دو إِْغراُء ؟   ها لِلشَّ                            َتْشدو َوَقْد َهزَّ

ُكوين َكاَم البلبُل النشواُن ُمنْطلقًا
اُء                               َتنَْتابُه ِمْن َنسيِم الَفْجِر رَسَّ

َأَما َلعينيِك إِْبصاٌر َكُمْقلتِه
                 أْم أنَت عْن هبجِة األزهاِر عمياُء ؟  

ــة العاطفيــة عــرَّ فيهــا           وهــذه القصيــدة الوجداني
الشــاعر عــن مشــاعره وأحاسيســه، فهــو حديــث 
عــن حــبٍّ والتيــاع، مــزج مــن خالهلــا احلديــث عــن 
الطبيعــة ومفاتنهــا، ومــا يصاحبهــا مــن أصــوات 
ــني  ــق ب ــاك تواف ــل، وكأن هن ــدوها اجلمي ــور بش طي
مجــال الطبيعــة ومجــال املــرأة، حيكــي كل واحــد منهــام 
مفاتــن اآلخــر ومجالــه معتمــدا عــىل بعــض األســاليب 
ــا  ــن ... أم ــا تري ــس يب... أم ــتفهام: ألي ــة االس وخاص
لعينيــك ... ؟ وهــي ممــا يســتدعي اإلجابــة بـــ: )بــىل(، 
ــة  ــعور بالعاطف ــاء، والش ــامل والبه ــك اجل إلدراك ذل
الوجدانيــة التــي يمــر هبــا الشــاعر، وأحاسيســه العذبــة 

ــل. ــاه كل مجي جت
     وتربــط الشــاعر عبــد الرمحــن رفيــع بالنخلــة صداقة 
محيمــة، حيــث عاشــا عــىل أرض واحــدة، ورشبــا مــن 

نبــع واحــد، يقــول: ) رفيــع، د.ت، ص:9 (:

َصِديَقتِي.
ياْء. مُس يِفْ باِلِدَها هَنٌْر ِمَن الضِّ الشَّ

اَمْء. ملْ َتَتَمتَّْع َأْرُضَها بِنِْعمِة السَّ
بيِع َوالثََّمْر. َوِضْحَكُة الرَّ

يِح فِْيَها َيْصنَُع اجلَاَمْل  َلِكنَّ َلْفَح الرِّ
ماْل. َصِديَقتِْي َنَمْت ِمَن الرِّ

ــن،  ــد شــعراء البحري ــرية عن ــة كب ــة هلــا منزل      فالنخل
عــرَّ عــن ذلــك رفيــع بأبياتــه، فهــي كريمــة بــام 
تعطيهــم مــن ثمــر، وصديقــة حتتمــل العواصــف 
ــس  ــس مؤان ــي جلي ــواء، وه ــب األج ــاح وتقل والري
ــوارف،  ــا ال ــف بظله ــات الصي ــه لفح ــه، تقي لصاحب
ــد يكــون يف  ــه مــن خرياهتــا وقــت احلاجــة. وق وتغذي
ــذي  ــر ال ــىل الص ــدل ع ــزي، ي ــح رم ــدة ملم القصي
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ــاح  ــمس وري ــن ش ــا م ــا يصيبه ــة وم ــه النخل ــع ب تتمت
شــديدة وتغــريات جويــة لكنهــا ثابتــة صامــدة تعطــي 
الثــامر، فلعــل هنــاك معــادال موضوعيــا يتحــدث فيــه 
ــا  ــا جعله ــة عندم ــوة بالنخل ــه أس ــن نفس ــاعر ع الش
ــذه  ــه يف ه ــا أصاب ــن يشء مم ــا ع ــه، وخيرن ــة ل صديق

ــات. ــر والثب ــه بالص ــا، فواجه الدني
ــرى  ــدة أخ ــن قصي ــة م ــد آل خليف ــد حمم ــول أمح ويق
مصــورًا اخلليــج ومــا فيــه مــن ســفن متــوج يف عبابــه: 

)الصبــاغ، 2001م، ص: 28 (:

َيا َخِليجًا مَتُوُج فِيِه األََسا
هاِرْه                             طِرُي َوخَتْتاُل يِفْ سنى ادِّ

افُق احلَنوُن َضحوٌك موُجَك الدَّ
ارْه                            َساِحٌر َباَز ِرقاَقُه واْخِرَ

فنِي تغنَّى ُربَّ َغيٍض َعىَل السَّ
كاِرْه                                 ِمْن َتَصايب ُفَؤاِدِه وادِّ

َعاملٌ بِاآلَفاِق يِفْ ُكلِّ َبْحٍر
                               وَخبرٌِي بكلِّ َما يِفْ جواِرْه  

هيَب َفيلَقى ال هَياُب الَبْحَر الرَّ
                              ُمْستِلذًا  بروِحِه  يِفْ ِغامِرْه  

ــني، إذ  ــعراء البحريني ــة الش ــج أهزوج ــل اخللي     يمثِّ
ــن  ــًا م ــروا بعض ــم، فذك ــريا يف قصائده ــه كث ــوا في تغن
حقائقــه، وشــيئًا مــن أســاطريه، كــام أهنــم قضــوا 
أيامهــم ولياليهــم فيــه، مــا بــني طلــب عيــش يف صيــد 
األســامك، واســتخراج املحــار مــن أصــداف البحــار، 
ــارة  مــع مــا يصحــب ذلــك مــن أهازيــج وســمر البحَّ
التــي يشــدون هبــا، ويقطعــون هبا وقتهــم، ويتســامرون 
هبــا فيــام بينهــم، وكذلــك اجللســات والرحــالت 
ــة واالســتمتاع  ــي حيــوط هبــا أنــس األحب ــة الت البحري

ــر. ــاحر الباه ــه الس ــادر، ومجال ــر اهل ــوج البح بم
ومــن نــامذج شــعر آل خليفــة أيضــًا يف الطبيعــة قولــه: 

ــة، 1966م، ص 131(: ) آل خليف

َدى َيا َزْهرًة َأْخنَى َعَليَها الرَّ
بيْع   وِض وُعْرِس الرَّ                      يِفْ َمْوكِب الرَّ

َكاَنْت إَِذا قبََّل َفاَها النََّدى
                       َتـرفُّ يف َثـوِب اجلـَامِل البـَديـْع  

ــامل  ــم بج ــة هيي ــد آل خليف ــي أمح ــاعر البحرين      فالش
الطبيعــة، وبــام حولــه مــن زهــر وورد، ومــا فيهــا مــن 
ــا  ــان، ويعطيه ــات اإلنس ــا صف ــع، ويعريه ــر بدي منظ
ــل  ــا تذب ــا عندم ــق ذرًع ــه، ويضي ــه وخصائص مالحم
ــة  ــاعر الطبيع ــه ش ــًا إن ــا، وحقَّ ــل مجاهل وردة، ويضمح
واجلــامل يف الشــعر البحرينــي احلديــث، فقــد تغنَّــى يف 
كثــري مــن معــامل الطبيعــة البحرينيــة، ووصــف مجاهلــا، 

ــعادة.  ــال وس ــس ومج ــات أن ــا حلظ ــاش معه وع
ــة  ــم بالطبيع ــن هيي ــامل الدي ــن ك ــد حس ــام أنَّ حمم      ك
ــن،  ــامل الدي ــده: )ك ــدى قصائ ــول يف إح ــب، فيق واحل

:)65 ص  1988م، 

أمَّ الُفَراتنِي َهْل لِلنَّْخِل ِمْن َحَدِق
َفِق   ْمِس َتيَّاٌه َعىَل الشَّ                         أْم َمْغرُب الشَّ

أْم َظْبُي بغداَد فيِه احلسُن ُمنَْزرٌع
                     َأْم ُحْلُم هاروَن َمْصقوٌل َعىَل الَورِق

َكرخيُة الَعنِي َقْد َكاَنْت مُتَاطُِلنِي
هَم َبنْيَ اجلَْفِن واحلََدِق                           وُتْرِسُل السَّ

تفرُّ ِعنَْد اْفِراِر الَقْلِب اَلِهيًة
                           مَتِيـُس َحْيـُث جَيُـوُد الَقدُّ بِالنَّزِق  

َيا َجانَِب النَّْهِر هَنُْر احلُبِّ ُيْغِرُقنِي
                 َوَزورُق الِغيِد َهْل ُينِجي ِمَن الَغرِق ؟!  

      يمــزج الشــاعر يف أبياتــه بــني موضــوع احلــب 
الطبيعــة  مجــال  مجــاالن:  التقــى  فقــد  والطبيعــة، 
العراقيــة بنخيلهــا وهنرهــا، ومجــال النســاء فيهــا، وهذا 
طبــع الشــاعر الرومانــيس يف موضوعاتــه، فتجــده 
يســتعري بعــض ألفــاظ الطبيعــة ليوظِّفهــا يف موضوعــه 
ــؤه  ــد يمل ــوع واح ــام يف موض ــل بينه ــذري، ويتنق الع
احلــب والــود واملشــاعر واألحاســيس الوجدانيــة التــي 
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ــاعر.  ــها الش يعيش

املطلب الثالث: اإلحساس بالغربة
     ويقصــد بالغربــة: تلــك األزمــة النفســية التــي 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــباب خمتلف ــعراء ألس ــا الش يواجهه
ــر  ــع الده ــبب فواج ــوف، أو بس ــق واخل ــبب القل بس
وتقلباتــه، أو نتيجــة لفقــدان الشــباب وذهــاب العمــر، 
ــر املــوت كل حــني، أو نتيجــة ملوقــف الشــعراء  أو تذكُّ
ــدام  ــاء وانع ــة الوف ــم بقل ــم ووصفه ــن حوهل ــاه م جت
ــاعر.  ــية الش ــىل نفس ــك ع ــكاس ذل ــم وانع ــة فيه الثق

ــراين، 1425هـــ، ص 146(.    )الزه
ــاب  ــة أصح ــداين - خاص ــاعَر الوج ــاب الش      وينت
ــذه  ــب يف ه ــه غري ــعوٌر بأن ــيس - ش ــاه الرومان االجت
ــده  ــة يف نفســه، ويمــدُّ ي ــا؛ نتيجــة عوامــل داخلي الدني
إىل مــا حولــه مــن الطبيعــة والطيــور، ويناجيهــا لعلهــا 
ــها،  ــي يعيش ــة الت ــه الكئيب ــن حالت ــه ع ــليه وتلهي تس
واألمل الــذي يكتــوي بنريانــه، وتنقلــه إىل حالــة أخــرى 
مغايــرة مــن الفــرح والســعادة واألنــس، يقــول أمحــد 
بــن حممــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 2003م، ص45(:

َماُن َوَباَعَد اخِللَّ الَِّذي َجاَر الزَّ
                           َظنّـَيـُت َيْعِرف ُ يِفْ احلَقيقِة َما يِبْ  

اَهَل َعاِمدًا َلِكنَُّه عنَّي جَتَ
                            َوَأَطــاَل يِبْ َبْعَد الِفـَراِق َعَذايِب  

َواْلَيوَم َها َأَنا َذا َغِرْيٌب َضاِئٌع
                            َأْمِش َوُدْوَن الَفْجِر ِسْرُ َضباِب  

رْت حتَّى ُجُفويِن ِعنْدَما َفَتحجَّ
                          َطاَل الِغياُب َوَطاَل ِعبُء ُمَصايب  

ــه الشــاعر      فموضــوع احلــزن واألمل الــذي يكتــوي ب
يعــود إىل غربــة الــروح التــي حيــسُّ هبــا يف هــذه الدنيــا 
بســبب ابتعــاد خليلــه، وطــول غيابــه، وعدم مشــاركته 
مهومــه ومصابــه، فأصبــح يصــارع اآلالم وحيــدًا ليــس 
ــدم  ــأس إىل ع ــه الي ــل ب ــى وص ــليه حت ــد يس ــه عضي ل
ــا  ــه النــور معلن انتظــار بــزوغ الفجــر الــذي ســيأيت من

ــه  ــذي يعيش ــاط ال ــن اإلحب ــذا م ــب، وه ــرج قري بف
ــن  ــه م ــس ب ــا حي ــة، وم ــاعره الداخلي ــاعر يف مش الش
ــاب  ــل للصع ــه، املذل ــس ألخي ــق املؤان ــة الصدي أمهي

ــاه. ــا يف دني ــي يواجهه الت
ــية  ــا النفس ــورة حالته ــالن مص ــة عج ــول فتحي      وتق
الكئيبــة، وغربتهــا التــي تعيــش فيهــا، الجئــة إىل طــري 
البحــر، ليخلصهــا مــن مهومهــا وأحزاهنــا: ) عجــالن، 

1984م، ص: 22- 23 ( .

َيا َطرْيَ الَبَحْر
يِفْ احلُْلِم َأمدُّ إِليَك َيدْي

نيا  َهْل َيومًا خُتِرُجني لِلدُّ
َفَأطلُّ بَِأْنِفي 

َأْسبُح 
َأْصعـُد
َأْنــزُل

اِكِن َأْحَضاَن امَلوْت اَل يَشَء ِسَوى اخلَوِف السَّ
اُت ُعيونَك ُتِزاحُم َخلَف الَباْب ؟ َهْل َدقَّ

َهْل خَتْرُج حَتَت امَلطِر الَقاتْل ؟

      فاملوضــوع الــذي تتحــدث عنــه الشــاعرة هــو الغربة 
ر مــا هبا  الروحيــة والنفســية التــي تعيشــها، فهــي تصــوِّ
ــاعدها  ــن يس ــأيت م ــاال - أن ي ــى - خي ــن أمل، وتتمن م
ممــا هــي فيــه مــن كآبــة وحــزن، معتمــدة بذلــك عــىل 
أســلوب االســتفهام )هــل دقــات .../ هــل ختــرج ...( 
للبحــث عــن خمــرج ينجيهــا ممــا هــي فيــه مــن ضيــق 

نفــيس، وأمل روحــي.
أهيــا  يــا   ( قصيدتــه  مــن  حــداد  قاســم  ويقــول   
اإلنســان(، متخــذا املنهــج الرومانــيس الواقعــي يف 

:)48 ص:  1970م،  )حــداد،  قصيدتــه: 

ِذُلنَا مَجَيُع َأْصِدَقاِئنَا ... َواَضْيَعَة اإِلْنَساْن! خَيْ
َتْسَحُقنَا َحِقْيَقٌة َمِرْيَرٌة :

مَجِْيُع َأْصِدَقاِئنِا األَْحَباْب
اْب َيْرُموَن يِفْ ُوُجوِهنَا َأْقنِعَة الرُّ
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ــذه  ــة هب ــاعر مليئ ــرية الش ــسة، وس ــو يف أمل وح       فه
الغربــة والتقلبــات التــي جعلتــه أســريًا للحــزن عندمــا 
ــدِّ  ــىل ح ــاء ع ــن األصدق ــه م ــن حول ــع م ــه مجي خذل
تعبــريه، فــال ســبيل إىل اخلــالص مــن شــكواه مــا دام 

ــه. الســند القريــب قــد ختــىل عن
       وتســتمر معاناتــه النفســية، وغربتــه مــع مــن 
ــة  ــة مظلم ــن رؤي ــًا م ــاء، منطلق ــن األصدق ــه م حول
هلــذه الدنيــا، تربــط ذلــك نزعتــه الرومانســية، وجتربتــه 

ــول: ــه، فيق ــن حول ــع م ــة م العاطفي

َفاحلُبُّ َوالَوَفاْء
َفاْء ْدُق َواحلَنَاُن َوالصَّ َوالصِّ

َوُكلُّ َمْن َكاُنوا َلنَا - َيا َقْلُب - َأْصِدَقاْء
ُفوا ... َواْنَفجَر الُبَكاْء َتوقَّ

َتَراَجُعوا ... َواهْنَارِت األَْشَياْء
َتَساَقُطوا ... َوَساَفَر الَوَفاْء

      ومــا دام الشــاعر قــد افتقــد هــذه اخلصــال احلميــدة 
دهــا يف أبياتــه: )احلــب/ الوفــاء/ الصــدق/  التــي عدَّ
احلنــان/ الصفــاء/ الصداقــة( فــإن الوضــع مأســاوي 
بالنســبة لــه، وحالتــه غريبــة، وشــكواه إىل َمــْن حولــه 
لــن ينفعــه، فقــد خــس كل أحبابــه ورفاقــه، والنتيجــة 

يف ذلــك بــكاء وحــزن وأمل.
   وموضــوع اهلــروب مــن الواقــع والغربــة التــي يشــعر 
ــا  هبــا الشــاعر إىل حيــاة الطبيعــة، واالمتــزاج هبــا؛ طلًب
ــده  ــذي يعتم ــج ال ــن املنه ــزء م ــية ج ــة النفس للراح
الشــعراء الرومانســيون يف قصائدهــم، يقــول أمحــد بــن 
حممــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 1961م، ص: 100(:

َأَبدًا َأْرواُحنَا يِفْ ِرْحلٍة
             َحيُث َتْبني ِمْن ُرَؤى الَغيِب ِقباَبا  

َنْشوُة اإلهلاِم َما أْعَذهبا!
             فِيــها َننَْسى َعىَل األَْرِض الَعَذاَبا  

يسكُر الشاعُر ِمْن َساَعاهِتَا
نيا َوَقْد َأَلَقْت ِحَجاَبـا              َفيـََرى الـدُّ

ــاعر  ــكرة الش ــن س ــزء م ــي ج ــلوب التعجب       فاألس
ــه  ــعوره وغربت ــن ش ــري ع ــه للتعب ــد علي ــذي اعتم ال

ــا. ــه هب ــة، وهيام ــه بالطبيع ــة، وامتزاج الروحي
ــية  ــة نفس ــرُّ بتجرب ــه يم ــع فإن ــن رفي ــد الرمح ــا عب     أم
وروحيــة عانــى منهــا، فهــو يف حــرية إزاء حقائــق 
الكــون وألغــازه، فيتعجــب مــن احليــاة والوجــود 
ــرا  ــف حائ ــا، ويق ــس وأرساره ــدم والنف ــاء والع والفن
أمــام رس اخلليقــة وقصــة هابيــل وقابيــل، وقصــة 
ــي  ــة، فه ــن احلقيق ــًا ع ــث باحث ــو يله ــان وه اإلنس
قصيدة تأملية فلســفية: ) رفيــع، د.ت، ص: 16- 17(:

ياِجي اُق الدَّ َنْحُن ُعشَّ
َلْيُلنَا َنْقِضيِه ِمْثَل اآلَخِريْن.

ا ِعنَْدما َنْأِوي إىَِل َأْفَكاِرنا َنَتَلظَّى. َغرْيَ أنَّ
َنْلَمُح اإِلْنساَن َفظَّا.

ِذي اإِلْنَساُن ُيْدَعى. آِه مْن َهَذا الَّ
ِذي َما زاَل َيْرعى. آِه مْن َهَذا الَّ
ليَل َموصوُل األَننِْي  رْغَم أنَّ الَّ

ليَل َقاٍس اَل َيِلنْي. رْغَم أنَّ الَّ
َوْهَو مَلَّا َزاَل َيْرَعى.

ا َما َيُقوُل احلَُكاَمْء! َأَو حقًّ
نا َنْجِري َعىَل َدْرٍب َخواْء! ا أنَّ َأَو حقًّ

ِذي َيْسَحُقنا. َنْسحُق الُعْمَر الَّ
وَك الَّذي حَيْصُدَنا. َنْزرُع الشَّ

ُثمَّ اَل ُنْحِسُن إاِلَّ َأْن َنُقوَل:
آِه َيا َقابيُل َيا َأْصَل الَبالْء.
ا أنَّ قابيَل َستبَقى، َأَو حقًّ
يدُه تسبُح يف َبْحِر ِدماء.

 ، ا َسيَظلُّ َأَو حقًّ
قُر هابيَل ُينَاِدي ُكلَّ َليٍل:

ِذي اإِلْنَساُن ُيْدَعى. آِه ِمْن َهَذا الَّ

ــس  ــاعر، وهواج ــة الش ــي غرب ــدة حتك ــي قصي      فه
نفســه  يف  وتأمــالت  خميالتــه،  يف  يعيشــها  داخليــة 
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ــث  ــع حدي ــد، م ــزن وكم ــن ح ــه م ــا يصيب ــه، وم وذات
ــة قابيــل التــي أصبحــت تالحــق اإلنســان  عــن خطيئ
يف حياتــه، ورمــزا شــاعريا ملــا يقرفــه مــن آثــام تظــل 
ــة  ــاه، وكيفي ــر كل يشء يف دني ــه، يتذك ــة يف قلب حبيس
تعاملــه معهــا بحســن عمــل؛ خشــية الوقــوع يف الزلــل 
وارتــكاب املحظــور واآلثــام، معــرا عــن ذلــك بكثــرة 
ــاُن  ــِذي اإِلْنَس ــَذا الَّ ــْن َه ــات: )آِه م ــات يف األبي اآله
ــِذي َمــا زاَل َيْرعى/ آِه  ُيْدَعــى )مرتــان( / آِه مــْن َهــَذا الَّ
َيــا َقابيــُل َيــا َأْصــَل الَبــالْء(؛ للداللــة عــىل أن اإلنســان 
ــأ  ــن هتن ــك ل ــه، وبذل ــة ب ــام حميط ــإنَّ اآلث ــام كان ف مه
ــه، فالشــقاء  ــاة، ولــن تكــون الســعادة حميطــة ب لــه حي
أمامــه، وطريقــه حمفــوف باملخاطــر، ومــزروع بالشــوك 
ــري  ــب الضم ــس، وتأني ــس النف ــؤمل، وهواج ــذي ي ال

ــه. يالحق

املطلب الرابع: احلزن
ــة  ــي غلب ــداين البحرين ــعر الوج ــر الش ــن مظاه        م
احلــزن عــىل قصائدهــم، والتحــدث عــن موضوعــات 
تفيــض باألســى واألمل، فامتــألت صدورهــم باهلمــوم 
ــع  ــن رفي ــد الرمح ــاعر عب ــني، فالش ــكوى واألن والش

ــع، د.ت، ص: 60(: ــال: )رفي ــه قائ ــث مهوم يب

َصدِري َثِقيٌل بِاهلُُموِم َوإِنَّاَم
                        َتْأيِت اهلُُموُم لَِصاحِب الِوْجـداِن  

َأِجُد احلَياَة إَِذا اْفَتَكرُت َكِئيبًة
                          َفَكــأنَّني فِيــْها بِــداِر َهـواِن  

َيا َقْلُب ِرْفقًا يِبْ َفَصْدِري ُمْتَعٌب
                            َوَكواِهيِل َناَءْت ِمَن األَْحزاِن  

رمحاَك يْكِفي َما َلديَّ ِمَن األََسى
                             َفَلَكْم ُأَكابُد ِمْن َأَسًى َوُأَعايِن  

َحتَّاَم َيْبَقى فِيَك ُجْرِحي َناِزَفًا
ي َوْهَو َهدَّ َكيايِن                                َوإاِلَم َصْرِ

اَم َداويُت ُجْرَحًا َناِزَفًا َأَو ُكلَّ
                            بِيِد الَعَذاِب َبلوَتنِي بِالثَّايِن ؟!

ــري  ــو: التعب ــات ه ــذه األبي ــس يف ه ــوع الرئي    فاملوض
ــاألمل الــذي  ــه ب عــن أحــزان الشــاعر وآالمــه، واكتوائ
ــرة،  ــد م ــرة بع ة م ــرَّ ــاودة الك ــوم، ومع ــده كل ي يكاب
فــكأنَّ احلــزن ألفــه، واســتقرَّ بصــدره، فأصبــح يعيــش 
ــمٌّ إال  ــه ه ــس ل ــاة، إذ لي ــذه احلي ــة يف ه ــية حزين بنفس
مــداواة جــرح يأتيــه، ليعقبــه بعــد ذلــك جــرح آخــر! 
مــع التعبــري عــن حالتــه بجملــة مــن األلفــاظ احلزينــة 
الدالــة عــىل ضيقــه وأملــه: ) صــدري ثقيــل/ اهلمــوم/ 
كئيبــة/ هــوان/ متعــب/ نــاءت/ األحزان/ األســى/ 
 / أكابــد/ أســى/ أعــاين/ جرحــي/ نازفــًا/ هــدَّ
داويــت/ جرحــًا/ نازفــًا/ العــذاب/ بلوتنــي(، وهــي 
ل حقــال دالليــًا للمعنــى الــذي يتحــدث  جتتمــع لتشــكِّ
عنــه الشــاعر، وهو حقــل: )الشــكوى واحلــزن واألمل(.
     ومــن مظاهــر احلــزن الــذي ينتــاب الشــعراء 
ــن  ــم م ــم وأقرباءه ــب أحباهب ــا يصي ــني: م الوجداني
ســنة احليــاة التــي ال مهــرب عنهــا وال منــاص، وهــو: 
املــوت، وعندئــذ يشــوهبم احلــزن واألمل لفقــد قريــب، 
ــاء  ــع يف رث ــن رفي ــول عبدالرمح ــز، يق ــق عزي أو صدي
ــع، د.ت،  ــي: ) رفي ــد القصيب ــن حمم ــم ب ــه قاس صديق

:)105 ص: 

َأِزَف الِفَراُق َفَأْوِقِف األَْوَتاَرا
                       َواْسُدْل َعىَل امَلايِض اجلَميِل ِخَاَرا  

ُه فنَِي َفإنَّ مَع الدَّ َواْسَتنْطِق الدَّ
                           َسُيَغالُب األَْوَصاَب َواألَْكَداَرا  

َهْل َكاَن َذاَك الُعْمُر إاِلَّ َعابِرا
                          َكـاحلُـْلِم، مَلْ َنْبـُلْغ بِِه األَْوَطـاَرا  

حيُل َفَهاهِتَا َيا َصاِحبي ... َأِزَف الرَّ
را   امَّ ُع السُّ ِحيـِل ُنودِّ                                 َقْبـَل الرَّ

ْبُتها ِهَي َكْأُسنَا َكْأُس امَلنوِن رَشِ
                         َوهِبَا َكَشْفُت احلُْجَب واألَْسَتاَرا  

ــان يف  ــب اإلنس ــذي يصي ــزن ال ــن احل ــدث ع       يتح
هــذه احليــاة عندمــا يفتقــد عزيــزا لديــه، وهــو الــكأس 
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ــزن  ــك فاحل ــع ذل ــع، وم ــه اجلمي ــيرشب من ــذي س ال
عــىل فــراق األحبــة داء عضــال، ومصــاب كبــري، 
ــه؛  ــه فراق ــزُّ علي ــن يع ــد م ــام فق ــان كلَّ ــه اإلنس يتجرع
ــق  ــع الــذي مل تتحقَّ ــل إنَّ العمــر يمــرُّ كاحللــم السي ب

ــات. ــه األمني في
ويرثــي عبــد الرمحن رفيــع صبا عــادل القصيبــي فيقول 
مــن إحــدى قصائــده: ) رفيــع، د.ت، ص: 104(:

ُه َربيَعًا ِصَبا، َما َكاَن َأْقرَصُ
يَعــا                         َصَحـــْت َأْزهــاُرُه ، َوَغَفــْت رَسِ

ِصَبا، َهْل َكاَن َذاَك النَّْعُي َسْهاَمً
ُلوَعا؟                         َأَصاَب الَقْلَب، َواْخَرَق الضُّ

ِصَبا، َوا َلوَعَة األَْحباِب َباَتْت
ــِري َنجيَعــا                       َعـَلـيـــِك ُدُموعـُــَها، جَتْ

ليايِل ُقَبيَل الِعيِد ! َذا َطبُع الَّ
                    َفـــاَل َتعـْتــَـْب .. َفـــَلْن َتْدُعو َسِميَعا  

َلَو انَّ احلَاِدَثاِت َتِعي َأَأبَقْت
                     َعُجــوزًا َهالــَكًا، وَطــَوْت َرِضيَعــا ؟  

ُتالِحُقنَا امَلنوُن باَِل ُعيوٍن
يَعــا                       َفــَذا خُتطِــي، َوَذا ُتــرِدي رَصِ

وَيْلحُق َبعُضنَا َبْعَضًا َوَنمِض
                    َســكنَّا الُكــوَخ، َأْم َقــرْصًا َمنيَعــا  

    فاآلهــات واألحــزان تتدفــق مــن قلــب الشــاعر لفقد 
ــوب  ــاء واملكت ــليم بالقض ــه إال التس ــس ل ــز، ولي عزي
ــن كأس  ــع م ــيرشب اجلمي ــاة، وس ــدن احلي ــذا دي فه
ــر  ــكن، ويظه ــارب والس ــالف املش ــىل اخت ــون ع املن
ــه  ــود صاحب ــم املفق ــداء االس ــرار ن ــن تك ــزن م احل
ة  ــدَّ ــه وش ــن حزن ــري ع ــا(؛ للتعب ــرات )صب ــالث م ث
ــدل  ــاظ ت ــن ألف ــات م ــا يف األبي ــع م ــده، م ــه لفق أمل
ــرق/  ــهام/ اخ ــي/ س ــاة: )النع ــزن واملعان ــىل احل ع
ــون/  ــات/ املن ــا/ احلادث ــا/ نجيع ــة/ دموعه وا لوع

ــا(.  رصيع
ــن  ــد ب ــاعر حمم ــد الش ــزن عن ــوع احل ــر موض       ويكث

ــه أو  ــا ل ــي قريب ــا يرث ــة عندم ــة وخاص ــد آل خليف أمح
ــلامن  ــيخ س ــه الش ــن عم ــه واب ــي صديق ــا، فريث صديق
آل   ( بقولــه:  آل خليفــة )ت 1989م(،  بــن حممــد 

ص129(: 2003م،  خليفــة،  

هِر َما أْقَسى َمآسيِه َعِجْبُت لِلدَّ
                           ُكلُّ امَلَصاِئــِب َتــأيِت ِمــْن َعواديــِه  

قُهْم إَِذا َرَأى مَجَْع َأْحباٍب ُيفرِّ
َعُلُهــْم َغافـِـنَي يِفْ التِّيــِه                              َشــتَّى وجَيْ

الَيوَم َأْندُب َسْلامنًا َوَأْسكُب ِمْن
                           َفْرَقــاُه َدْمِعــي َوبِاألْشــَعاِر َأْرثِيــِه  

َأْبِكْي َفتًى َكانِت الَعْلياُء َتْألُفُه
                           َســْمحًا وَنْفُح اخلَُزامى ِمْن َأياديِه  

    فهــو يتعجــب مــن حــال الدنيــا التــي جتمــع 
األحبــاب ومــا تلبــث أن تفرقهــم، فيــأيت احلــزن بعــد 
الفــرح، واألســى بعــد الســعادة، ومــا أصعــب فــراق 
ــه  ــن! وهــو يف رثائ اء عــىل قلــب الشــاعر احلزي األعــزَّ
د مناقــب مرثيــه، فهــو إنســان ســمح، زكــي  يعــدِّ
النفــس، كريــم اليــد، مهتــه عاليــة، لــه مكانــة كبــرية يف 

ــاعر. ــب الش قل
ــداين يف  ــعر الوج ــزن يف الش ــر احل ــوع مظاه         ويتن
مملكــة البحريــن، فيــأيت مصاحبــا احلديــث عــن ) 
النخلــة (، وتصويــر املعانــاة واملشــقة التــي يعــاين منهــا 
ــن،   ــن: )حس ــف حس ــول يوس ــالح، يق ــا الف صاحبه

:)105   -104 ص:  1988م، 

َأْيَن الَفِسيُل َوَأْيَن النَّْخُل َأْلثُمُه
                         َوَأْلثُم اخلُوَص َواألَْعذاَق والَكرَبا  

َسُلوا ُسَعيَفاتِِه اخلَْراَء َكْم َأكَلْت
                         ِمــْن َرْخــِو ِرْجــيِلَ ِمْن أْشــَواِكَها ِعنََبا  

بني اِك ُيْشِقيني ُيَعذِّ َيا َنْخُل ُمرَّ
                        ُيثِــرُي يِفْ َداِخــيِلْ األَْحــَزاَن والنُُّدَبــا  

اُه َيا َنْخلًة َطاَلْت َجَدائُلَها أوَّ
َطَبــا                          ثــمَّ انثنـَـْت تْغــدُق األَفيــاَء والرُّ
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َأَرى َأيِبْ فِيِك َيْقِض ُعْمَرُه َهَدَرا
ُر األَْرَض َيْكُسو ُعْرهَيا زغَبا                             ُيَشجِّ

ا َيْطِوي النَّهاَر َيُشقُّ األَْرَض ُمْعَترِصَ
                          ِمْن َقْلبِه امَلاَء َيْســِقي َحْرَثَها ُســُحَبا 

َيناُم َبْعَد َشَقاِء الُعْمِر اَل َسَكٌن
                          ُيْؤيــِه َأْو ُلْقمــٌة َتْسَرشــُد الســُغَبا

  ويربــط الشــاعر البحرينــي بالنخلــة روابط حمبــة، فهي 
مــن األشــجار العريقــة يف البحريــن القديمــة واحلديثة، 
ولذلــك تــردَّدت يف أشــعارهم للعالقــة املتينــة وخاصة 
ــه،  ممَّــن ســكن القــرى، وجــاور النخلــة وألفهــا وألفت
ــا  ــادال إياه ــكان مب ــاء، ف ــر والوف ــا الص ــرف فيه وع
الشــعور، يتلمــس كل جزئياهتــا )الفســيل/ اخلــوص/ 
ــا  ــع م ــب(، م ــعف/ الرط ــرب/ الس ــذاق/ الك األع
حييــط بــه مــن تعــب ومشــقة وحــزن وأمل وصــر أثنــاء 
الكــدح والعمــل مــا بــني تشــجري وســقي؛ بحثــًا عــن 

لقمــة عيــش تســد حاجتــه وحاجــة أرستــه الفقــرية. 
ــذي  ــزن ال ــن احل ــالن ع ــة عج ــدث فتحي        وتتح
ــا  ــة ملؤه ــا بعاطف ــذي يعترصه ــه، واألمل ال ــوي ب تكت
الشــقاء واحلــسة، فتقــول مــن قصيــدة "اجلــس": 

:)17 ص:  1984م،  )عجــالن، 

َوَتطوُل يْف َعْينِي الُقُبوُر
َتِضيُق بِامَلوَتى

َفَأْخَشى امَلوَت، َأْحلُم بِالِوَصاْل
اَل ِذْئَب َيْعوي يِفْ َطِريِقي اَل َخياَل خُيِيُفنِي

َواَل ِرماَل َتسدُّ آَذايِن َأْو َجبِينِي
َفَأُكوُن َكاألَْزَهاِر

َأْحُلُم بِالِوَصاِل وبِالنََّدى الَوْرِديِّ َمْصُحوبًا
بِراِئحِة الطُّفولِة واجِلياْع

َيَتعلَّموَن املَش فوَق اخلَوْف
قَص وقَت امَلوْت يَتعلَّموَن الرَّ

َيتعلَّموَن امَلوْت .
يُف تدخلني َفتُكون َأْنَت السَّ

ُخوْل َوَتْأُمُرين الدُّ
موْع َر بِالدُّ ُتُريُح عنِّي الكفَن املعطَّ

َما زلُت َأْخجُل َأْن َتَرى َجَسِدي احلَزيْن
َما ِزْلُت َأْخجُل َلْو ُيطِلُّ الشوُق ِمْن َصْدِري

َفَتْحَرُق الُعُيوْن .

ــاعرة  ــب الش ــة يف قل ــزان املراكم ــن األح ــة م       كتل
تصورهــا عــر زفــرات ونفثــات مكلــوم اكتــوى 
بحرقــة األمل، وقاســى احليــاة ومصاعبهــا، فــام كان هلــا 
إال التعبــري عــن مشــاعرها عــر كلــامت حزينــة، لعــل 
ــامت:  ــوه، فكل ــه وترج ــا تأمل ــيئا مم ــق ش ــا حيق فؤاده
اجليــاع/  خييفنــي/  املــوت/  املوتــى/  )القبــور/ 
اخلــوف/ الســيف/ الكفــن/ الدمــوع/ احلزيــن/ 
حتــرق( مــع تكــرار كلمــة املــوت يف األبيــات، ومجيــع 
ــًا  ــي انطباع ــة تعط ــامت احلزين ــن الكل ــد م ــذا احلش ه
ــق  ــد، وضي ــات وكم ــن آه ــاعرة م ــل الش ــام بداخ ع
ــامت  ــذه الكل ــث ه ــو نف ــها ه ــل أنس ــسة، فلع وح

ــه. ــأوي إلي ــًا ت ــد متنفس ــا لتج ــارج قلبه خ
    أمــا عبدالرمحــن رفيــع فيجعــل )احلــزن( موضوعــه 
ــه، إذ ال  ــرح أحزان ــكاد ي ــو ال ي ــس، فه األول والرئي
ــع،  ــول: )رفي ــه، يق ــاره، وال تفارق ــه أو هن ــارح ليل تب

:)16 ص:  د.ت، 

َرْغَم َأْضواِء امَلَصابيِح، َوَأْضواِء َمالينِي النُّجوْم
َرْغَم َهَذا الَقَمِر امَلْدفوِن َما َبنْيَ الُغيوْم
فنْي وِق الدَّ َرْغَم َما مَلْ َينَْطِو فِْينَا ِمَن الشَّ

اِمريْن َرْغَم هَلِْو السَّ
َأْصدقاُء الليِل ُكنَّا .

ياِجي، ُحْزُننَا ُحْزٌن َعِميْق اُق الدَّ َنْحُن ُعشَّ
ِحيْق ُحْزُننَا َهَذا َورْثنَاُه ِمَن امَلايِض السَّ

     هــذا هــو طريــق الشــاعر الرومانــيس يف وجدانياتــه 
الــذي ال ينتهــي إال بذاتــه، وال يــرى أمامــه إال احلــزن 
والظــالم؛ بــل إنــه وصــف حزنــه بالعمــق، وأنــه 
ــاعره  متأصــل فيــه منــذ القــدم؛ للداللــة عــىل مش
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الســلبية التــي مل يــر أمامــه بارقــة أمــل، أو صبــح ينتظــر 
ــوره! ــة ن إطالل

     وللشــاعرة زهــراء املتغــوي قصيــدة شــعارها: 
احلــزن واألمل، وهــي بعنــوان: " قافيــة صمــت"، منهــا: 

) املتغــوي، 2008م، ص: 39 (:

: َكيَف اَل َتْشُعريْن ؟ ُد يِلْ ُتَردِّ
َوَعْن َفْورِة الِعْشِق اَل َتْكُتبنْي ؟

ي َفاَت ِمْن مَجِْرَنا  َنِسْيِت الذَّ
َفَلْسِت َتُبوحنَي َأْو َتنْطِقنْي ؟

َأَماَت الِوَداُد َوَذاَب اجلََوى ؟
َوَقِلبي َعىَل َخِْرِه َما اْرَعوى

َ َبنْيَ األََسى َوَضوٌء َتَكسَّ
َوَنْفٌس ُتَبْعُثريِن لِلَحننِْي .

        فاحلــزن الــذي أملَّ بالشــاعرة كان عالجــه الصمــت، 
فــال تــدري مــاذا تفعــل؟ وأيــن يكــون مصــدر فرحها؟ 
متكئــة يف تصويــر ذاهتــا عــىل عــدة اســتفهامات توحــي 
ــىل  ــيطرهتا ع ــدم س ــياءها، وع ــتت أش ــا، وتش بضياعه
مشــاعر الفــرح والســعادة، وبعــث األمــل فيهــا، 
يف  عنواهنــا  والســكوت  احلــزن شــعارها،  ليكــون 

ــك. ــن ذل ــري ع التعب
ــب  ــق يف أغل ــزن العمي ــر احل ــامذج يظه ــذه الن        وهب
ــا  ــح موضوع ــى أصب ــداين، حت ــعر الوج ــر الش مظاه
رئيســا يتحــدث عنــه الشــعراء بقصائدهــم، ويعــرون 
عــن مأســاهتم ومشــاعرهم، وكأهنــم ال يرحــون 
ــاؤل،  ــل والتف ــا األم ــروا إىل زواي ــه، ومل ينظ ــكاكا عن ف

ــا. ــا إليه ــلكوا طريق ومل يس

املبحث الثاين: اخلصائص الفنية
البحريــن  مملكــة  يف  الوجــداين  الشــعر  اتســم      
ــه،  ــر يف جودت ــا أث ــة، وكان هل ــة متنوع ــص فني بخصائ
وقــوة لغتــه، كــام جــاءت خادمــة للمعنــى الــذي 
يريــده الشــاعر، وســأقف عــىل ثــالث خصائــص 
منهــا، وهــي: الصــورة الشــعرية، واإليقــاع املوســيقي، 

وظاهــرة اهلمــس.

املطلب األول: الصورة الشعرية
   الصــورة يف الشــعر هــي "الشــكل الفنــي الــذي 
تتخــذه األلفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر 
يف ســياق بيــاين خــاص ليعــرِّ عــن جانــب مــن 
جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة يف القصيــدة، 
مســتخدمًا طاقــات اللغــة وإمكانياهتــا يف الداللــة 
ــرادف  ــاز وال ــة واملج ــاع واحلقيق ــب واإليق والركي
ــائل  ــن وس ــا م ــس وغريه ــة والتجان ــاد واملقابل والتض

)القــط، 1401ه، ص: 391(. الفنــي"  التعبــري 
     وتعــني الصــور عــىل كشــف املعــاين العميقــة التــي 
ــف  ــور للكش ــاك ص ــدة، وهن ــا يف القصي ــز إليه ترم
ــاك  ــات، وهن ــني واإلثب ــرى للراه ــاح، وأخ واإليض
ــة  ــة الشــعور، والفكــر، والصــورة احلديث صــور لتجلي
ــع  ــة م ــي مرابط ــري، وه ــر والتأث ــل التأث ــعر تنق يف الش
بعضهــا، وتكــون صــورا كليــة كــرى تفيــض بمعــان 

ــوي، 1420هـــ، ص381(. ــص )العط ــة للن عميق
ــال يف  ــة مــع اخلي ــة متعانق ــأيت الصــورة الوجداني      وت
كثــري مــن القصائــد، بفعــل الطبيعــة التــي يلجــأ إليهــا 
الشــاعر الوجــداين - وخاصــة الرومانــيس -، ويتكــئ 
عليهــا يف كثــري مــن صــوره، يقــول أمحــد بــن حممــد آل 

ــة، 1966م، ص: 86(: ــة: )آل خليف خليف

َوايِب َتَراَءى يِلْ َخَيااًل يِفْ الرَّ
ــاِح   ــىَل البِط اِب َع ــسَّ ــَع ال ــوُج َم                   َيُم

ُيَرافِقُه َعىَل الَواِدي َقطِيٌع
بــاِح   الصَّ َويِفْ  األَِصيــِل  يِفْ  َســِمرٌي             

    جــاء الشــاعر يف صورتــه بتشــبيه مــا يشــاهده أمامــه 
مــن رساب وكأنــه مــيلء بقطيــع يــسح ويمــرح فــوق 
ــوادي ممــا يــسه مــن مناظــر مبهجــة، ومجــال هــذه  ال
اللوحــة يف خياهلــا، وخاصــة أهنــا اشــتملت عــىل 
مظهــر مــن مظاهــر الطبيعــة املتمثــل يف الــوادي املبهــج 

ــي. للرائ



17

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

الشعر الوجداين يف مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

ــي  ــه وه ر حمبوبت ــوَّ ــه ص ــعبان فإن ــم ش ــا إبراهي       أم
ــة  ــا لوح ــوقه إليه ــار ش ــر، وص ــوة املط ــمه برغ ترس
شــعرية بســبب حبــه الشــديد هلــا: )شــعبان، 1998م، 

:)18 ص17- 

َيا َساِحِري َيا َمْن َغَدا
َيْكُتُبنِي، َيْرُسُمنِي بَِرْغَوِة األَْمَطاْر

َمْن َغرُيِك الَيوَم ُتَرى ؟
ُكنِي َأَغاْر ُيْقنُِعنِي ُأِحبُُّه َيْرُ

َيا َمْن َلُه األَْشَواُق َصاَرْت َنْغمًة
َقصيدًة َوَلوحًة ِمْن ِسْحِرَها

َكْم َتْشَهُق األَْنَظاْر
َيا َسيِّدي

َأْقَسمَت يِلْ تصدُقني
َعاَهدَتنِي ُتْسِعدين

َقيَّدتني بِنشوِة الّسواْر
حتَّى اهلََدايا ملْ َتزْل
َتْشتاُق َشْمَع عيِدنا

َوُغنوَة األزهاْر
َيا سيِّدي

األَمُس يِفْ َأْعنَاِقنا 
َيْذرُف َشوقًا َراِجيًا

َكْي ُنِرجَع احِلواْر

     يشــبه الشــاعر حمبوبتــه بالســاحر الــذي ســلب 
ــا  ــه: )ي ــه بقول ــع ترصفات ــه بجمي ــك كيان ــه، ومل عقل
ــرِّ  ــح يع ــذي أصب ــام ال ــاط والرسَّ ــاحري(، وباخلطَّ س
عــن مجيــع تفاصيــل حياتــه بــام أويت مــن مجــال موهبــة: 
كــام جــاء  األمطــار(،  برغــوة  يرســمني  )يكتبنــي 
باالســتعارة يف قولــه: )اهلدايــا تشــتاق شــمع عيدنــا(، 
مــع املجــيء براســل احلــواس لتكثيــف الصــورة 
الوجدانيــة يف قلبــه )تشــهق األنظــار/ يــذرف شــوقًا(، 
فهــي لوحــة وارفــة مــن العشــق الوجــداين الــذي مجــع 
ــعوره  ــن ش ــري ع دة للتعب ــدِّ ــورًا متع ــاعر ص ــا الش فيه

ــه. ــاه حمبوبت جت
ومــن الصــور يف شــعر عــيل خيــس الفــردان تصويــره 
2007م،  الفــردان،   ( قولــه:  يف  والبغــض  للحــب 

ص:32(:

َيا ِريَم الرِّ َوَظْبيَتُه
طَّاْر ي َعْن ُلَعِب الشُّ ُكفِّ

الَقْلُب ُيِريُد بِِك َخرْيًا
يَت َعىَل النَّاْر اَل ُتْلِقي الزَّ
فالِعْشُق َدَهاُه َواَل َيْدِري 

احلبُّ َنباٌت خُمَْرٌّ
َينْبُت َخرْيًا بنَي النَّاْس

والُبْغُض َظالٌم َيْسَترْشي
فِْينَا ِوْسواٌس خنَّاْس

     يشــبه الشــاعر حمبوبتــه بالريــم، فكالمهــا مجيــل جييــد 
فــنَّ اللعــب واملراوغــة، معتمــدًا عــىل أســلوب النــداء 
ــه  ــن قلب ــا م ــىل قرهب ــة ع ــبيهية للدالل ــه التش يف صورت
ــه  ــعر بأحاسيس ــرق، وتش ــا ي ــلَّ قلبه ــه، فلع ووجدان

ــا. ــة جتاهه الصادق
ــه يف  ــوقًا إىل حمبوبت ــًا وش اد حنين ــدَّ ــم ح ــه قاس     ويتي
ــود":  ــارس األس ــني الف ــومة بـــ "حن ــه املوس قصيدت

:)102 ص:  2001م،  )الصبــاغ، 

تقولنَي َيا قبلًة يف الُفؤاِد
ُأحبُّ الراَب

ُأِحبُّ الَبرَشْ
َوَكاَن حُيِبُّ اهْنِامَر امَلَطْر 

َع َكْأَس الَعَذاِب رَّ إىَِل َأْن جَتَ
بِدوِن َخَرْ

       ففــي األبيــات صور متنوعة، فالقبلــة تأيت يف اجلبني، 
ــىل  ــة ع ــؤاد، للدالل ــني بالف ــبَّه اجلب ــاعر ش ــنَّ الش ولك
مكانــة املحبوبــة، وقــرب منزلتهــا مــن قلــب الشــاعر. 
كــام شــبَّه العــذاب بالــشء املــرشوب وحذفــه وجــاء 
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بكلمــة "الــكأس" الدالــة عليــه عــىل ســبيل االســتعارة 
املكنيــة، وأضــاف عليــه صفــة "التجــرع" التي تناســب 
ــاء،  ــه وال صف ــاء في ــذي ال هن ــشء ال ــذاب، وال الع
ــى  ــال املعن ــىل إيص ــاعر ع ــني الش ــور تع ــذه الص وه
الــذي يريــده، وترقــى باللغــة الشــعرية يف أبياتــه، وقــد 
تكــون الصــورة رمزيــة خماطبــًا بأبياتــه الوطــن، جاعــاًل 

إياهــا حمبوبــة لــه، متغــزال هبــا يف أبياتــه.
     وجيعــل الشــاعر عــيل عبــد اهلل خليفــة حمبوبتــه ســيدًة 
ــيدة  ــوان: "س ــل عن ــي حتم ــه الت ــن قصيدت ــه، فم لقلب

ــة، 1992م، ص: 60(: ــول: )خليف ــب" يق القل

يا سيدَة القلِب امُلْتَعْب
إينِّ ُمْتَعْب

َمْكسوٌر َهَذا الَعامَلِ ...
َمْهزوٌم َوَوحيْد

َأْعطِينْي ِمْن َنْبعِك َقْطرَة َماٍء .. ُتنْقذيِن
ْب َفَأَنا ِمْن َزَمٍن َأْبحُث َعْن َنْبٍع َصاٍف َكْي َأرْشَ

َفِلامَذا َنْبعِك َناٍء سيِّديِت
رُب إليِه ُطويٌل؟ والدَّ

وَأَحسُّ بِأنَّ العمَر قصرٌي ..
ْب . هيرُب ِمْن َبنِي َيدْينا ... َيَتسَّ

َيا سيَّدَة القلِب امُلْتَعْب
إيِنِّ يِفْ َصْمٍت َأنزُف َأْحَزايِن

َأْضحُك حتَّى اَل َيْفَضُحنِي َقْلبِي
َوُأَداِري ُغْربَة ُرْوِحي، َلِكْن

َأْيَن امَلْهَرْب؟!
ينِي  َعيناِك َتْعرُف كيَف ُتعرِّ

كيَف ُتالمُس َأْبَعَد ُجْرٍح ...
كيَف تردُّ إيلَّ الروَح، وتؤنُس ُغْرَبتَها وُتَداوينِي.

باســتعارات  األبيــات  الشــاعر يف هــذه        جــاء 
متعــددة: ) فالعــامل مكســور/ نبعــك قطــرة مــاء/ نبــع 
ــر  ــل/ العم ــه طوي ــدرب إلي ــاء/ ال ــك ن ــاف/ نبع ص
ــي  ــزاين/ يفضحن ــزف أح ــسب/ أن ــرب يت ــري هي قص

قلبــي/ أداري غربــة روحــي/ تالمــس أبعــد جــرح/ 
ــور  ــذه الص ــا...(، فه ــس غربته ــروح/ تؤن ــرد إيلَّ ال ت
ــى  ــاعر للمعن ــف الش ــا يف توظي ــاءت كله ــة ج املتنوع
الــذي يتحــدث عنــه، وهــو التــودد إىل حمبوبتــه، 
ــام  ــا. ك ــول إليه ــة للوص ــبل متنوع ــن س ــث ع والبح
ــي مل  ــزا إىل يشء خف ــون رم ــد تك ــة ق ــذه املحبوب أن ه
ــي/  ــة روح ــه: )غرب ــي قول ــاعر، فف ــه الش ــح عن يفص
تــرد إيلَّ الــروح وتؤنــس غربتهــا( إحيــاء بــأن املحبوبــة 

ــن(. ــون )الوط ــد تك ق
وتقــول فتحيــة عجــالن يف قصيدهتــا "أرشعة العشــق": 

عجــالن، 1984م، ص 33(:

احُك يأتيَك هَنَارًا القمُر الضَّ
حَيْمُل َأْخبارًا

َعْن َنْجٍم َراَقَص َخطواتَك َلْياًل
ْه . َأتَأوَّ

ْب حتَّى َتْثَمْل ارْشَ
َتْغرُق يف حبِّي َأْكَثُر

َترْصُخ:
هْل َمْن ُينُْقُذيِن

ِمْن َهَذا الِعْشِق الَّالهِب؟
َيْلسُع َظْهِري 

َيَتساقُط َشْعري
والنَّجُم ُيَراقُص ُخطواتَك

َتْأيِت َعْرَ الطُّرقاِت امَلْمنوعِة وُتَراقصنِي
عُلنِي َأْحُلُم جَتْ

َأرْشعَة الِعْشِق َتطوُف الَعاملَ
ِميني وَأَنا َأْحضاُنَك حَتْ

َعتِي َصْدُرَك ُيْصبُِح َأرْشِ
وَأُطوُف َأَنا 

والَعامَلُ أنَت ُيَكلِّمني
َهْل َيَتعجْب ِمْن ِعْشِقي لألطفاِل

امَلْغروسِة أعينُهْم يِفْ َصْويِت؟!
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ــاعرة،  ــات الش ــة يف أبي ــتعارات متنوع ــاءت اس      ج
وذلــك يف قوهلــا: )القمــر الضاحــك/ نجــم راقــص/ 
ــح  ــدرك يصب ــب/ ص ــق الاله ــي/ العش ــرق يف حب تغ
ــذي  ــى ال ــة املعن ــا يف خدم ــم توظيفه ــي(، وت أرشعت
تتحــدث عنــه الشــاعرة مــن رغبــة يف إظهار أحاسيســها 
بأســلوب  مســتعينة  حتــب،  مــن  جتــاه  الوجدانيــة 
ــْن  ــع: )َم ــن موض ــر م ر يف أكث ــرَّ ــذي تك ــتفهام ال االس
ينقــذين...؟ هــل يتعجــب...؟(؛ لبيــان احلالــة النفســية 
التــي تعيشــها، كــام أنَّ تكــرار الفعــل املضــارع يف 
األبيــات يدعــم الصــور املوجــودة يف األبيات، وُيشــعر 
باســتمرار حالتهــا النفســية احلزينــة: )يأتيــك/ حيمــل/ 
تثمــل/ تغــرق/ تــرصخ/ ينقــذين/ يلســع/ يتســاقط/ 
يراقــص/ تــأيت/ تراقصنــي/ جتعلنــي/ تطــوف/ 

ــب(. ــي/ يتعج ــوف/ يكلمن ــح/ أط ــي/ يصب حتمين

املطلب الثاين: اإليقاع املوسيقي
ــو  ــة، فه ــيقا اهلادئ ــداين باملوس ــعر الوج ــز الش     يتمي
ــهلة  ــعراء س ــاظ الش ــة، وألف ــة عذب ــي بلغ ــعر غنائ "ش
ميــسة، وعباراهتــم منســجمة يف حلــن عــذب، ومتدفقة 
يف جــرس صــويت داخــيل متناغــم مــع نبضات الشــعور 
مــع التزامهــم باملوســيقا العربيــة يف جــلِّ شــعره، فــكان 
ــق  ــًا يف تدفُّ ــًا خاص ــيقا تلوين ــذه املوس ــون ه ــك ل ذل

وتلقائيــة" )العطــوي، 1420هـــ، ص66(.
ــة،  ــوزن والقافي ــة يف: ال ــيقا خارجي ــون املوس      وتك
ــامت  ــق الكل ــة، ويف تناس ــر متنوع ــة يف مظاه أو داخلي
وترابطهــا، ومــا فيهــا مــن مظاهــر تســاعد عــىل عذوبــة 

الكلمــة ومجاهلــا.
ــا  ــع أخته ــج م ــة تتواش ــيقا اخلارجي ــام أنَّ املوس       وب
ــدة  ــكاد تنفصــل عنهــا يف مجــال القصي ــة وال ت الداخلي
وتناغمهــا فقــد رأيــت عــدم الفصــل بــني النوعــني يف 
هــذه الدراســة، وســآيت بنــامذج تؤيــد ذلــك، ويكــون 
ــا وتآزرمهــا،  اإليقــاع ناجتــا عــن تآلــف اإليقاعــني مًع
ــا كل نــوع عــىل اآلخــر جرًســا ونغــاًم يف أبيــات  مضفًي

القصيــدة، ومــن ذلــك قــول أمحــد بــن حممــد آل 
خليفــة: )آل خليفــة، 2003م، ص:61- 62(:

بيُع بِِه َوُكلُّ َرْوٍض إَِذا َحلَّ الرَّ
                    َتْشــُدو َلنـَـا فِيــِه ِعنـْـَد الَيانـِـِع اخلَِضــِل  

َواَلْيوَم َأْصبَحِت الَبْحريُن خاليًة
ميِم َخيِل   وِت الصَّ                    َفــُكلُّ َقْلــٍب ِمــَن الصَّ

يِت لَِزَماٍن َغاَب َساِمُرُه َواَحْسَ
َلــِل                     َلْيــاًل َوَأْصَبحــُت َكالَباِكــْي َعــىَل الطَّ

َبا َذَهَبْت اِم الصِّ َفَيا َحاَلوَة أيَّ
                  ِمــْن ُدْوِن ِعْلــٍم َلنـَـا بِالَوْقــِت َواألََجــِل  

با فِإَذا عادُة إاِلَّ يِفْ الصِّ َوَما السَّ
ــِل   ــيُب بِالِعَل ــاَء الشَّ ــَباُبَك َج                  َوىلَّ َش

بٍّ َلُه يِفْ احلُبِّ َفْلَسفٌة وَكْم حُمِ
ــيِل   ــاَر َخ ــبِّ َص ــُه بِاحل ــْو ُلبُّ ــى َوَل                 حتَّ

    فتضافــر املوســيقا اخلارجيــة املتمثلــة يف بحــر البســيط 
ــررة  ــن( مك ــتفعلن/ فعل ــة )مس ــالت الثنائي ذي التفعي
مرتــني يف كل شــطر، مــع جمــيء الــالم املكســورة 
ــيقا  ــك املوس ــات، وكذل ــة لألبي ــق قافي ــة النط رسيع
ــا،  ــام بينه ــامت في ــجام الكل ــة يف انس ــة املتمثل الداخلي
ــامت: )روٍض،  ــدة كل ــرر يف ع ــن املتك ــرس التنوي وج
ــفٌة  ، فلس ــبٍّ ــٍم، حم ــاًل، عل ــاٍن، لي ــٍب، لزم ــًة، قل خالي
ــام ،  (، وكذلــك تضعيــف بعــض احلــروف ) حــّل، أّي
الّصبــا، وىّل، حمــّب، لّبــه ( كل ذلــك ســاعد عــىل مجــال 

ــابقة. ــات الس ــيقي يف األبي ــرس املوس اجل
ــردان، 2007م،  ــردان: )الف ــس الف ــيل خي ــول ع  ويق

:) 28 - 27
ي إِْحَساِس َوُشُعوِري ُضمِّ

اِمي بُِشُهوِري  َوِصيِل َأيَّ
ُنْوَرًا ُيْمطُِر يِفْ َذاِكريِت

َبْرَدًا ِمْن َبْحٍر َمْسجوِر 
ي َسَأُكوُن بُِدونِِك َيا ُأمِّ

ُمْهاًل َوَطَعاَمًا َشْوكيَّا
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ي ِمْن َزْهِري َأمْجَلُه ُضمِّ
َرحْيَانًا بَِدِمْي َأمْحُِلُه

َزْهْرًا مَلْ َينبْت يِف َدْوِح
َبْل َقْلبِي َدْوٌح َأْنبتُه

ي َفصاَليِت َزْهٌر َيا ُأمِّ
ا َوِصياِمْي ِعْطٌر َأَبِديَّ

     فالبحــر الــذي اختــاره الشــاعر لقصيدتــه بتفعيالتــه 
ــص  ــة، تراق ــة رائع ــدث عذوب ــرية أح ــة القص املتقارب
األذن وتطــرب عنــد ســامعها، نتيجــة اإليقــاع السيــع، 
كــام ســاعد عــىل وجــود النغــم املوســيقي يف األبيــات 
الســابقة تلــك الكلــامت الســهلة املتجانســة التــي 
ــض دون  ــع بع ــا م ــت بعضه ــاعر، وتآلف ــا الش اختاره
ــق أو  ــة يف النط ــة قلق ــد أي كلم ــف، إذ ال جت أي تكل
تكــرار  إىل  باإلضافــة  احلــروف،  تآلــف  أو  املعنــى 
التنويــن واحلــروف املشــددة التــي تــآزرت مــع ســابقها 

ــدة. ــة للقصي ــيقا الداخلي ــودة املوس يف ج
ــه يف  ــع حمبوبت ــاوًرا م ــعبان متح ــم ش ــول إبراهي     ويق
ــعبان،  ــوار": )ش ــوة للح ــومة بـــ: "دع ــه املوس قصيدت

:)16  -15 ص:  1998م، 

َيا سيِِّدي ...
َأْدُعوَك لِلِحواْر

ِذي َقْد َشاَع  بِاْسِم الَّ
فِْياَم َبْينَنَا

َأْدُعوَك لِْلِحواْر
َدًا  َقْد َنْلَتِقي جُمَدَّ

تاْر َأْو َبْينَنَا َينَْسِدُل السِّ
ُكْن َغاِمضًا َوواِضَحًا 

ُكْن َهاِدئًا َوَحاِرقًا
ُقْل َما َتَشا َعْن ُحبِّنا

َوُدْوَناَم اْختَِصاْر
اَل َتنَْفِعْل ِمْن ِكْلمٍة

اَل َتنَْتِقْديِن َداِئاَمً

ْف َحبِْيبِْي هَلَْجَة احِلَصاْر َخفِّ
َأْيَن؟ َوَكْيَف َنْلَتِقْي؟

اَل َفْرَق ِعنِْدي َليٌل َأْو هَنَاْر
نِي ِذي هَيُمُّ ُكلُّ الَّ

َتْسَمُعنِي، َتْفَهُمنِي َواَل هَيُمُّ ُمْطَلقًا
َفًا َمْن َيْبَتِدْي َتَأسُّ
َأْو َيْطُلُب اْعتَِذاْر
ِذي بَِعْقِلِه َأْنَت الَّ

خُيِْيُفنِْي، ُيْدِهُشنِي
غاْر ُيْرِجُعنِي ملَِنَْطِق الصِّ

ــراس  ــدة أج ــابقة ع ــات الس ــرت يف األبي ــد تضاف    وق
ــات،  ــة األبي ــىل عذوب ــاعدت ع ــة، س ــيقية متنوع موس
بعــض  يف  ومتفرقــة  مبثوثــة  املضعفــة  فاحلــروف 
ــي،  ــف، هيّمن ــا، خّف ــّددا، حّبن ــّيدي، جم ــات: )س األبي
هيــّم (، والنغــم املوســيقي املنبثــق مــن التنويــن كذلــك 
موجــود يف عــدة كلــامت: ) جمــددًا، غامضــًا، واضحــًا، 
ــات  ــفًا (، والثنائي ــًا، تأس ــاًم، مطلق ــًا، دائ ــًا، حارق هادئ
ــًا  ــا: ) غامض ــة أيض ــة وعذب ــات مجيل ــادة يف األبي املتض
وواضحــًا، هادئــًا وحارقــًا، ليــٌل أو هنــار(، والكلــامت 
املتوازنــة املتجــاورة ذات الــوزن الواحــد أحدثــت 
موســيقا داخليــة زادت مــن حــالوة األبيــات: )هيمني، 
تســمعني، تفهمنــي(، )خُييفنــي، ُيدهشــني، ُيرجعنــي(، 
واألمجــل يف ذلــك كلــه أنَّ مجيــع مــا تقــدم أتــى عفويــًا 
غــري مفتعــل، وهــذا الــذي ســاعد عــىل مجــال املوســيقا 

ــا. وعذوبته

املطلب الثالث: ظاهرة اهلمس يف الشعر الوجداين 
ــن  ــد الرمح ــه أ.د. عب ــار إلي ــام أش ــا ك ــس هن        واهلم
ــة  ــة أدبي ــة، وقيم ــة صوتي ــرة لغوي ــه: " ظاه ــل بأن اهللي
فنيــة، يتوســلها األديــب، لتوصيــل أفــكاره إىل املتلقــي، 
كــام يتوســلها لنقــل أحاسيســه ومشــاعره إليــه، مصورة 
تصويــرًا فنيــًا، هادئــًا، بعيــدًا كل البعــد عــن كل مــا من 
ــة، أو الوعــد والوعيــد،  شــأنه الظهــور بمظهــر اخلطاب
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ــه باختصــار- حديــث القلــب  أو التعــايل والكــْر - إن
ــل،  ــري" )اهللي ــري إىل الضم ــوح الضم ــب، وب إىل القل

1426هـــ، ص: 16- 17(.
     ولعــل أهــم أســباب وجــود هــذه الظاهرة يف الشــعر 
ــي  ــية والت ــوح إىل الرومانس ــث اجلن ــي احلدي البحرين
ــاه  ــذا االجت ــدى ه ــرة ل ــذه الظاه ــيوع ه ــق وش تتواف
الشــعري، كــام أنَّ طبيعــة احليــاة اهلادئــة يف تلــك 
البــالد، والســامت الشــخصية التــي يتصفــون هبــا 
مــن هــدوء ودماثــة خلــق ســاعدت عــىل شــيوع هــذه 

ــرة. الظاه
قصيدتــه  مــن  رفيــع  الرمحــن  عبــد  يقــول       
تلــك  حــال  مصــورا  عانــس"،  "خواطــر 
يســوده  مهمــوس،  خافــت  بصــوت  الفتــاة 
:)37 ص:  د.ت،  )رفيــع،  والكــدر:  اهلــم 

َيُقولوَن عنِّي وُهْم هَيْمسوْن
َمْتنِــي الُعيــوْن                     َوَلــْو َســَكُتوا َكلَّ

َيُقولوَن بِاألَمِس َمرَّ الِقطاْر
الَغافِلــوْن   َغَفــَل  َوَقــْد  َووىلَّ                      

َوَروَضُتنَا َأْصَبحْت َبْلَقَعا
ُوَرْيَقاهُتَــا َوالُغصــوْن   ــْت                     َوَجفَّ

َوَينْبوُعَها مَلْ َيُعْد َراِئقا
رْتــُه الُســنوْن   َبــْل َكدَّ                   َكــاَم َكاَن 

َوَأْرمُق َوْجِهي َلَعيلِّ َأَرى
اِعمــوْن                       بِــِه َبْعــَض َمــا َزَعــَم الزَّ

بيْع؟ َد ورُد الرَّ ًا َتَبدَّ َأحقَّ
                  َودبَّــْت َعــىَل َوْجنَتِــيَّ الُغُضــوْن؟  

ــامت  ــض الكل ــررًا يف بع ــني مك ــرف الس ــيء ح    فمج
ســكتوا،  )هيمســون،  األبيــات:  يف  وردت  التــي 
باألمــس، الســنون( ســاعد عــىل خفــوت صــوت 
الشــاعر يف لغتــه التــي يتحــدث هبــا عــىل لســان تلــك 
الفتــاة احلزينــة التــي فاهتــا قطــار الــزواج، وأصبحــت 
يف  النــاس  يتناوهلــا   - لألســف   - شــهية  وجبــة 

جمالســهم، وهيمســون يف حديثهــم عــن وضعهــا، كــام 
ة بحــرف الــواو املمــدودة املنتهيــة  أنَّ جمــيء كلــامت عــدَّ
بعالمــة الســكون يف قولــه: )يقولــون، هيمســون، 
ســكتوا، العيــون، الغافلــون، الغصــون، الســنون، 
الزاعمــون، الغضــون( متــآزرة مــع مــا قبلهــا يف جمــيء 
األبيــات هامســة هادئــة، مــع مــا يف معناهــا مــن حــزن 

ــس!  ــاة العان ــك الفت ــم لتل ألي
ر أملــه وحزنــه بصــوت            أمــا إبراهيــم شــعبان فيصــوِّ
خافــت مهمــوس، فيقــول: )شــعبان، 1994م، إن مــع 

ــن، ص: 9- 10(: احلب وط

يَر" َأْشُكو حِمْنَتِي َوَقصْدُت "الدِّ
ــِدي   ْ َأْهَت ــاَس َعــيلِّ                            َوَنَشــْدُت النَّ

َغرْيَ َأنَّ الُكلَّ ِمْثيِلْ َأْطَرُقوا
ــيِِّد   ــوَل السَّ ــاُن َح هب ــى الرُّ                           َوَبَك

َفَهوْت َأْجراُس آَمايِل ُسَدًى
ــمُع َفــوَق الَعْســَجِد                            واْســَتَثاَر الشَّ

تِي َأْهواِك إيِنِّ ُمْتَعٌب َيا الَّ
                         َكيــَف َألَقــاِك إَِذا مَلْ ُتوجــِد؟  

َأْنِت َمْأسايت َوَمْأَسايِت َغَدْت
ــعِر وشــعُر امَلولِــِد                            َمولِــُد الشِّ

َوَأَرى َحْتِفي بَِكفٍّ َناعٍم
ــِجِدي   ــو َمْس ــاِن َأْرُن ــىَل األَْجَف                        َوَع

َهَكذا َأْحَيا َوَأْحَيا َهَكَذا
ــِدي  ــيِل َوَي ــرِيي، َوَعْق ــَم خَتْي                         َرْغ

ــه  ــاعر يف أبيات ــا الش ــى هب ــي أت ــة الت ــورة العام     فالص
ــه:  ــة، فقول ــة جــاءت بلغــة هامســة خافت صــورة حزين
متعــب،  الشــمع،  الرهبــان،  أطرقــوا،  )نشــدُت، 
ــة  ــىل صف ــا ع ــدل يف معناه ــامت ت ــا كل ــان( كله أجف
ــا  ــع م ــج، م ــن الضجي ــد ع ــدوء، والبع ــس، واهل اهلم
ــا  ــٍة يف مقدمته ــروٍف هامس ــراٍر حل ــن تك ــات م يف األبي
ــدوء  ــًا هب ــريًا موحي ر كث ــرَّ ــذي تك ــني ال ــرف الس ح
ــه  ــاء دخول ــة أثن ــية، أو احلركي ــاعر النفس ــة الش يف حال
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قريتــه )الديــر( إحــدى قــرى مملكــة البحريــن، وكأنــه 
ينبــئ عــن حــزن عميــق يف داخلــه يريــد أن يبــوح بــه 

ــة! ــك القري ــه يف تل ــه وأحباب ــام أهل أم
ــامهيجي  ــني الس ــد حس ــة عن ــة اهلامس ــأيت اللغ         وت
يف أثنــاء حديثــه عــن حالتــه النفســية احلزينــة، يقــول: 

)الســامهيجي، 1999م، ص: 43 (:

ليِل َفوَق َجنَاِحي ُكِسْت َقنَاُة الَّ
ــَحْت ُظُلامُتــُه بِنُواِحــي                            َوَتوشَّ

َرا َمْدَفونٌة آاَلُمُه َفوَق الذُّ
                        مَتَْتــاُح ِمــْن ُحــْزِن اجلـَـَوى املِْلَحــاِح  

خفَق اجلَناُح َعىَل َجنَاَحي ُظْلمٍة
اِح   بِالــرَّ َوْحِشــيٍَّة مَمْزوجــٍة                          

ِوْرٍد َوَما إِْن َأْرَتوي ِمْن َنْبِعِه
                       َوَألــوُب دوَن مِحــاُه َكاألَْشــباِح  

    اختــار الشــاعر كلــامت هامســة للتعبــري عــن حزنــه 
ــي،  ــل، جناح ــاة، اللي ــسْت قن ــه: )ك ــه، فقول وآالم
ــي  ــزن، جناح ــه، ح ــة، آالم ــي، مدفون ــه، نواح ظلامت
ــوف  ــعرك باخل ــامت تش ــباح( كل ــية، أش ــة، وحش ظلم

ــكون. ــس والس ــة اهلم ــتدعي لغ ــذي يس ــزن ال واحل
ــوت  ــه بص ــدي حمبوبت ــو هن ــم ب ــب إبراهي      وخياط
هامــس غــري مســموع، واألمل واحلــسة يعرصانــه، 
ــكوهتا،  ــا وس ــن صمته ــرج ع ــا أن خت ــا لعله ــول هل فيق

)بــو هنــدي، 1994م، ص: 85 (:

متَّى َيا َضْبَيَة الَقَمِر
َوَيا َمْشُدوَدَة األَْنَفاِس

َبنْيَ احلُبِّ واخلََطِر.
َمَتى َأْحَظى بَِلْيٍل َهاِدئ

َحِر . َيْمَتدُّ ِمْن َعْينَيِك لِلسَّ
ْبُت َعَذاَبِك َغْياَمً رَشِ

ْدُر بِامَلَطِر . َفَضاَق الصَّ
ُهنَا يِفْ َصْمتِِك الُقْدِسِّ

َسْهٌم َيْقَتِفْي َأَثِرْي .

َوَصيَّاٌد َأَناَخ ِرَكاَبُه
ْعِر َكْياَل ُأَوْشِوُش َصْمَتَك بِالشِّ

َأْو َأْدُعوَك بِالنََّظِر .

        فكلــامت: )الليــل اهلــادئ، الســحر، صمتــك، 
أنــاخ ركابــه، النظــر( تعطــي انطباعــًا عــن حالــة 
الشــاعر التــي يغلــب عليهــا اهلــدوء، واللغــة اهلامســة 
التــي جــاء هبــا أثنــاء خماطبتــه حمبوبتــه، وتصويــر حالتــه 
ــل. ــب الوص ــتعطاف وطل ــق باالس ــي تنط ــة الت احلزين

خامتة البحث:
الشــعر  احلديــث عــن  إىل  الدراســة         هدفــت 
ــه  ــره وخصائص ــن: مظاه ــة البحري ــداين يف مملك الوج

اآليت: النتائــج يف  وتتلخــص  الفنيــة، 
تنوعــت موضوعــات الشــعر الوجــداين ومظاهــره 	 

يف مملكــة البحريــن، مــا بــني موضوعــات تتحــدث 
عــن املــرأة واحلــب، وأخــرى عــن الطبيعــة، 
أو اإلحســاس بالغربــة، أو احلــزن والشــكوى، 
ويلحــظ امتــزاج املوضوعــني األولــني معــا يف 

ــد. ــن القصائ ــري م كث
ــداين 	  ــعر الوج ــة يف الش ــورة متنوع ــاءت الص ج

يف مملكــة البحريــن، وكان لالســتعارة احلضــور 
ــا. ــرز فيه األب

ــع 	  ــجاًم م ــاًم ومنس ــيل متناغ ــاع الداخ ــاء اإليق ج
اخلارجــي، وكان ذا أثــر يف فنيــة الشــعر الوجــداين 

ــه. ــي ومجال البحرين
ــداين 	  ــة يف الشــعر الوج ظهــرت لغــة اهلمــس جلي

البحرينــي؛ نتيجــة لالجتــاه الرومانــيس الــذي 
اتبعــه كثــري مــن الشــعراء، وكذلــك لطبيعــة 
املوضوعــات التــي تطرقــوا هلــا، وهــي تســتدعي 

ــة. ــة اهلادئ ــة اهلامس اللغ

وتويص الدراسة باآليت:
ــة 	  ــرى يف مملك ــعرية األخ ــات الش ــة االجتاه دراس

ــي. ــاه الوطن ــة االجت ــن، وخاص البحري
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وبعــد: فــإن هــذه الدراســة حاولــت جاهــدة احلديــث 
ــان  ــن، وبي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــن الش ع
الفنيــة،  خصائصــه  وأهــم  املوضوعيــة،  مظاهــره 
ولعلهــا تكــون ضمــن دراســات أخــرى عــن الشــعر 
ــًا  ــًا ونقدي ــا أدبي ــون مرجع ــث؛ لتك ــي احلدي البحرين

ــقيقة.  ــة الش ــذه اململك ــني يف أدب ه للمهتم
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