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 خنساء األحساء

 

جرت العادة في التعريف باألدباء واألديبات والشعراء والشاعرات بذكر اسماءهم في 

الى آخر  االسمواترك  مقدمة المقال أو الدراسة، لكني هنا سوف اسبح عكس التيار

معرفتها من خالل شعرها ونثرها وأدبها، وإن كان   للقارئالمقال أو من خالله وسأترك 

بما  االستمتاع ولكن ال يفوتكنك الذهاب الى ذيل المقال كفيم كثيرا االسمشغفك بمعرفة 

 فيه. 

يعرف المتألقون بما يقولون وقد يفتخر بعضهم بذلك فها هو نبي الشعر ابو الطيب  

 يقول:

أْسم  أن   ـى إلى أد بـي * و  ْن بـِه صـْت ك  ـع  ـا الذي ن ظ ـر  األْعم  ـم  ـ  ِلماتـي م  م   

ف ونـي ع ـْن ش   ي  ـأن ام  ِمْلء  ج  اِرِده ـا * و  ـر  الخ  ـو  يْخت ِصـم  ـْسه  ّراه ـا و  ْلـق  ج   

الب ْيـداء  ت عِرف   اللّْيـل  و  ْيـل  و  الّرمح  ـألخ  الّسيف  و  م  نـي * و  الق لـ  والقْرطاس  و   

ها الشاعرات ما أجمل واحتنا األحساء فشعراءها كالنخيل رطبها الشعر والتمر، وزهور

 شذاها الشعر والعطر.

قد تنقلت  ف قد أعطاها هللا من المواهب والكفاءات المتعددة، فسيفساء جميلة شاعرتنا هذه

، وهي بعد ذلك من  فتية بين المكتبات كالنحلة تمتص رحيق زهور كتبها وهي لما تزال

فهي "  تحتار من أي باب  تدخل لها " جنات عدن مفتحة لهم األبواب  .األسر المرموقة

، وهي كاتبة بارعة سواء في وأغراضه في الشعر وفنونهاشاعرة مرهفة ابحرت في قو

منها  لها اصدارات  .، نالت شهادة الماجستير في أدب الطفلالمقالة أو النثر أو الخاطرة

وعطاءها عبر   دراسة فنية داللية. ،" قصص األطفال في نماذج من األدب السعودي"

ل  ِمن  إنه عطاء هللا الذي ال ينزف "  وسائل التواصل االجتماعي ال يخفى على أحد.  أ نز 

اًء ف س ال ْت أ ْوِدي ةٌ بِق د ِره ا " فكان وادي شاعرتنا مما ناله الن اِء م  صيب األوفر. السَّم   

ترصد األحداث وتقولبها في قوالب شعرية أو نثرية أو قصصية، مستخدمة التضامين 

القرآنية والمعاني المعنوية لترسل رسائلها الى المجتمع، تستخدم األسلوب السهل 

الشواهد الحية التي عاشها الناس قديما، حافظة بذلك تراث المنطقة.ب مدللة   ت والحكايا   
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الناقدين أو من المحللين ذي الباع الطويل، لكنها محاوالت خجولة  ال أدعي بأني من

هر األدبية في منطقتنا، ولقد حاولت قدر اإلمكان بشكل مختصر  اوظال بعض لدراسة

الذي احببت أن أطلقه عليها في جميع  االسمالتطرق الى أدب خنساء األحساء، هذا 

 تعليقاتي لقطعها األدبية والنثرية التي تنشرها. 

  شاعرتنا اكتشفت ملكاتها الذاتية منذ نعومة اضفارها، تقول في لقاءها مع األديب ناصر

" في سرد الذكريات أجدني طفلة  :التي نشرت حلقاتها في صحيفة بشائر المشرف

تدندن ببعض األبيات في سطح الدار أثناء اللعب مع المجموعة، وتبتكر ألعابا جماعية  

على شرف دندناتها، وتهتم بكتابة العبارات الجميلة في دفاتر الذكريات التي دأبت  

ادلها، وكذلك التعبير الصادق والمشحون بالعواطف تلميذات المرحلة المتوسطة على تب

في بطاقات اإلهداء". هذه الملكات جعلت لها بصمة وأسلوبا تتفرد به آخذة بقول الشاعر  

. وكما قال المثل " وراء كل الكبير جاسم الصحيح "  كوني أنِت، وال تكوني أحدا آخر"

فقد يكون األب أو الزوج  ،رجل عظيم امرأة " فإن وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم

 أوكالهما. 

" إحدى   ، تقول: إن ذوبان شاعرتنا في القصيدة يجعلها تذهل عن الطعام واألوالد

القصائد تملكت شعوري واحتدمت بالداخل، لم أستجب لنداء )حان وقت الغداء( لعلمي 

ذلك عن المتابعة، ويسبب التشتت،  فسيشغلنيبأن حالتي الفسيولوجية إن تغيرت 

ع الدفقة الشعورية، لذلك آثرت تحمل الجوع، والصيام عن الطعام ريثما تكتمل وضيا

القصيدة، واستمر المخاض الكتابي حتى صالة المغرب، حينها أنهيت صيامي، بعد أن  

استعدت لحظات الجوع التي غلبتها حالة التوجه والتماهي مع األوزان والمعاني  

. والقوافي  

أتحرك بجسدي كرجل آلي، وألبي متطلبات األوالد، لكن قصيدة أخرى تملكتني، كنت 

الموضوع الشعري كان قد تملك كافة الحواس، خرجت معهم، واتخذت ركنا قصيا 

إلكمال ممارسة النزف، نزفت ونزفت ونزفت حتى اكتمل النص. فكانت أجمل فرحة 

بميالد ابن جديد، فكل نص هو ابن من أبنائي أذوب في حبه إخالصا حتى أحسن 

 تشكيله".

صورة حية ماثلة أمام عينيك   سم تشتم رائحة الماضي وتر :والقصص تفي باب الحكايا 

" في حديث مبلل برائحة الماضي، مفعم بعبق الذكريات   متحركة كتبت بأنامل مقتدرة:

حيث تنبعث من خبايا النفس، من صندوق األفكار ذكريات بعيدة، آتية من بقايا  
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ء ( مادة أذرعتها الرملية، محتضنة بيوتها الطينية الماضي، حيث ) فرجان األحسا

المتراصة، عبر أزقتها الضيقة و ممراتها الملتوية. وفي نبش سجل الذكريات ونفض 

  .غبار النسيان عن الذاكرة المتعبة نكهة متميزة وطعم في تذوقه متعة يتيمة

ة التراث، إلى هنا جدتي ) أم حسين المحمد الحسين ( تعيدنا في حوار شائق إلى رائح

أريج البيوت الطينية، إلى أضواء الفوانيس التي تغازل هدوء المساء، إلى هدأة الليل 

النازح. كنا نخيط ) الكردية ( بأيدينا وهي عبارة عن عود نغطيه بالخرق ونخيطها  

عليه، ثم نضيف األيدي و األرجل. وكنا نلعب بهذه الكرادي. وكذلك نلعب اللقصة 

والزنبور:  ،لشّكة ( فقد كانت لعبة مخصصة لألوالد. وكذلك ) المقّورةبالحصي. أما ) ا

.(الدوامة   

وكان الرجال في فصل الشتاء يخيّمون في البر ويصطادون الجراد. يحملونه إلى  

استخدامه في  المنازل ) فنفّوح ( بعضه ونأكله و ) ننشر ( البعض في السطوح لبيعه أو

.يجمعون ) الطراثيث(وقت آخر، وكذلك كانوا   

وال تخفي حنينها الى الزمن الماضي، بالرغم من وجود كل مقومات الترفيه في زمننا 

" والذي ال يخلو من تأريخ وتخليد   الزمن الجميل الحاضر في هذا النص الجميل " 

 أللعاب كنا نلعبها وكاد الزمن يمحوها من ذاكرتنا:

زمن الطيبين   

  زمن القناعة.

نفرح بآيسكريم   يء ي قدم إلينا يفرحنا وي دخل البهجة إلى قلوبنا البريئة..زمن كان كل ش

و بكوب شاي بو لاير من البوفيه، وبشاورما أم  أم نص.  بو لاير، وبزجاجة بيبسي

ثالثة لاير، ونفرح بكوب كافيه بريالين.. نفرح باللعبة و العروسة والكيرم  

ة، و اللقصة، الشّكة. كل شيء يفرحنا واللودوستار، و الحية والسلم ونلعب الغميض

   ونحبه. 

، طفل اليوم ولم نشتكي يوما من الملل، ونشعر باالمتنان ألهالينا حيال ما يقدموه إلينا

أصبح ملوال، ال يرضيه شيء، وال ) يترس ( عينه شيء، ال يقبل إال بقهوة باردة من 

التي ال تقل تكلفة  بيرجروالثمنها في العشرينات، ويريد الوجبات السريعة  ستاربكس

  الواحدة منها عن خمس وعشرين لاير.

ببيت جميل ألحمد شوقي للنخلة واصفا ايها كالعروسة: " سوالف صيفها" وذكرتني   
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باسِ  ب  ـم  ـاِل * ن  ـِرمـــاِت الـنـٍة ِمن ب  ـق  ـــو  ر  بــث  ـت في ِظالِل الك  ـت و   

ص ٍة * مِ ـــرع  ـــة  فِ ــف  ـيـو  بـقِ ـرت  ـةً ت  ـ ف  ـِ ِر واقــصــ ق  ــن  الــون  في ساح   

ب ت بِف  ـت  ـِد اِعـق   ل  ــف  ــصوِص الع قيِق * م  ـص  ــ صَّ بـذ ه  ــذوِر الــــش  ـــةً بِ ـ  

كغيداء عقصت جدائلها وارتدت قصدت ذات المعنى وراحت تشبهها  "خنساؤنا"فهل 

في نصها هذا:   ،قرطيها  

سعيفاتها جدائل خضراء، و تدلّت ساقاها في ماء ) الثبر (  قالت لي النخلة وقد عقصت 

  و ارتدت قرطيها رطبا جنيا:

  القيظ جمرة! 

كل عام يكتوي الناس بـ ) آب اللهاب ( و ) تموز اللي يخلي الماي يغلي في الكوز ( 

فتشد أشعة الشمس أوج همتها .. وتصعد شاهقة إلى كبد السماء، و تهطل الرطوبة على 

تخالها ضبابا متعاظما. فترشف جبائن البساتين بالعرق، وتحرق الشمس  األرض حتى

وهج االخضرار وال عاصم من حرارة األشعة.. وهنا سعيفاتي تمنحكم أيها البشر 

.العطشىمراوح تسّري عنكم بعض حرارة القيظ، ورطبي طعاما باردا ينعش   

كما جاء في األقوال  نا أن نقف شامخين إنها النخلة التي الهمت شاعرتنا كما الهمت

   .كناية عن الصمود واألنفة " يموت النخل واقفا"  المأثورة

 أما لو أردنا أن نرد هذه الفسيفساء أو الجنة من باب المساجالت الشعرية 

اذا  والتي يطلق عليها باإلخوانيات، فإنه ال يقل جماال وألقا عن باب القصص والخواطر

هذه   جاءت سيما اذا   بنفس القافية والمعنى، االلتزامالشاعر  ما عرفنا بأن على

 مع عمالقة الشعر في واحتنا الجميلة األحساء. وجرت   المساجالت 

صفحات تويتر مساجلة لطيفة دارت رحاها بين طرفين: أحدهما الشاعر  فجاءت على

، وال شاعرتنا " خنساء األحساء" رباب النمرالمتألق جاسم محمد عساكر، واآلخر 

 يخفى ما ذكر فيها من األكالت الشعبية كالكبسة والمموش والمندي والجريش.

: قال الشاعر عساكر  

تابِ ـّوعِ، من عـجـيس  على الم  ــلـ* ف يالبـقــنت  انـلـعلى )الريجيِم( أع  
ابي ـسـتِ ـتِها انـئـ يـهـوى لـ س  سِ ـيـلـ* ف نيــتْ ـــاِم، إذا د ع  ـعـطــ دة  الــائـوم  
وابِ ــال جـ ّل ب ـظـني، أن يـــــطـبـ* ل داءٌ ـــو نــلـ عــــلّي إْذ يـــزُّ عــعــي  
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(..تأتيـل لي أن أرى )المنـهـف وابي؟ ــــقى في صــه ، وأبــح  ــ* روائ ديَّ  
ً ـهـتـة  لي ابـناف ــرنو الكــوأن ت اِب؟ ـــئــتــراِت اكـظْ ـنــا ب ـهــق  ــ* فأرم اجا  
ابي؟ ـ عـها ل  ـنِ ـ اتـ فـلى مــل  عـسيــ* ي ن ـكـةً في الصحِن لـكـن  كع ــعــوأل  

( انـو)أّم ع اِب؟ ـجـديِل الحــعــتـْل بـشغـولم ت  *  االً ـــــرْت وصـظــتـليٍّ  
، على حسابي وعيـجـنه ، أن أمضي بـ ظم  مـوأع * فأدعو من صحبت   
ً ـحـاِت صـلطـع لي من السـدفـيـف ، في العـ* ويف  نا ر  بابِ ـِس والكــ رائـج   
، إلى غــ يـــالي إن دعــوم ــ ٍذ، أن أجـذيــ* ل  داءٍ ـــت  ي؟ ــابــامل أو أحــ  
صل  الخطابِ ـبسةٌ( فـانْت )كــ* فك ني ـطـِش بـيـ طنـرت  في تـكـكم ف ــف  
أم خال بي؟! –تراني   –* خلوت  بِه  يٍّ ـنــلوى، غــٍق من الحـ ب ــم طــوك  
ابِ ـق ــعــحلُّ من  الــة  ما يـاف ـخــ* م  كيــبــــنــه  فــ  قـني، وأرمـ  ع ــطالــي  
، حـ دمـــإن أقـف ني عذابي ــف ــت  حالـمــج ــ * وإن أح  ذابيــني عـــف ـالـت   

 
: على األبيات بأبيات  األحساء خنساء فجاء رد  

روش  ـــعـ اك ال ــ ايـنـنى في ثـبــ* و ت   روش  ـك الكـها منـربـلن حـتعـس  
روش  ــك )ورٌد( أو مـ ريــغــ* وال ي ســفـاء نـ نـم بـيــرجــن بال ـصّ ـفح  
ــ وق ً ــتـــــاك هللا زيــا رعــ ل يـلــ نعوش  ــرت الــاثـكــغى: تــطـ* إذا ي ا  

: وكان رد عساكر  
، ماذــرغــوع  والــ جــأنا وال ه  الوحـحـبيٍ، تـا * على ظبات  ؟ ــاصر  وش   
ريش  ـجـّوش  والــمـمـتصر  الـنـيـ* ف ٍسّ ــــل  خــ ارس  أكــاول  أْن أ مـأح  
ش  ــيــعــرٍش يــ* على ما كان  ذو ك ِش إالّ ــيــعـي ال ـبةٌ فــالي رغــوم  

ــ ة  أّي جـافـح ــنــالني ـ بــوما ت روش  ـه  الكــع  ــنـصـاه ، تـجــ* فإّن ال اهٍ ــ  
!!ـعـتِه الــلســ جـْت بــ ما زانــ* ف رٍش ـيِر كــ غــه  ب ــيــوجـ إذا الح  ال روش   

 
خنساء األحساء: وردت   

ش  و الجريش  ــم  ـ  صر المــتـإذا ان ط الجيوش  ـ ك للضغـيـثي ف ـعـتـ* س  وَّ  
يش  ـجـما يـيـراً( كـو )س كـدعـا * وتض ك )المضبوط ( قسرـ ق  نبـلـقـوت    
ً ـك الدهون وكن شـن ــدع عـف يش  ـعـيّاً( يــدهِر )ص حِّ ـوال الـ* ط بابا  

: رد عساكر  
( وما يــ قّ ــوح *  بصدري، حين  أحالمي تطيش   ش  ـي ـــجـِك يا )رباب   
ــ د أسْ ــــقـل وش  ـشـنا بـيــا ف ــهٌ لهــ ا وجـ* زه تّىــاآلراِء، حـرِت بــف  ــ  
ً ــنـبي م ـسـحــف نقوش   -من ذهبٍ -* له في الروحِ  ِك أن أسديِت ن صحا  

ش  ـِق ريـ تي في األفـفّ ـبط  خ ـغـ* ل ي   تّىــِف حـــيـحــنـتـلة  الــدأ  رحـسأب  
ا تـ* ك يـفّ ــكــد تي دْوماً بــعْ ــي مِ ــمــوأح موش  ــح ـم  ، الرُّ مي نواظري   

الخنساء:وجاء رد    
ه  بشوش  ـفـق  اللــيــ* رش وافي ــذب  القـرا عـاعـك شـدتـهــع ِظ ، ملمح   



6 
 

دك ، ال يطيش  ـم  السحِر عنـ* وسه انيــ عـمـك  الـديـــن زنـ يـص بـرقِّ ـت    
ــ ي ش  ــو ف فـ عروش  ــِقه الـد خافِ ــنــاوى عـهـ* ت ورٍ ــ اِت ورِدك أيُّ نــر   
روش  ـها الكـ يــواشـل  في حـرهَّ ــ* ت ٍٍ فِس ـذوبِة أيُّ نـعـت في الـسـيــول  
ريش  ـيٌش( أو جـريك )عــغـا * وال ييرـكن أمــيِر تــصـش بالعـنـنعـف  

 
 وعلى صفحات الفيس بوك كانت ثمة مساجلة، طرفاها –

ورباب النمر. كتبت رباب النمر )صبٌي رائق(.  األستاذ عبدهللا الرستم،  
 

رب  ـه ـ دي مـنــس عـيـــ* ول  يـبـذا الصّ ــ ني هـ ــنّ ـأج  
ّرب  ــخــ حى ي  ــضــ * وفي ال  ما ًـبكي دائـ يِل يـلـفي ال  

ب  (ـــبِّ ــك  ــا )ي  ــنــراضـــ* أغ  ناــ بخـطـوس  في مـحــي  

ب   ــــل ــطــاناً يــنــ نّي حــمِ *  ه  ـلت  ـي خــبخـِت طــ وقـب  

رب  ـــضـٌل تـــداِم ِرجـــ* أق  اقيَّ على الــن  سـضـيح  

شرب  ـــمــنا والـــامِ ـعـــط*  ي ـوس  فـــجــ ةٌ ت ـقــلعـم  

ب  ـــضـــربي فأغـشـمـــ* ب  هِ ــلِ ــايا أكـــقــــقي بـلــي    

ذ ب  ـــع ـــةٌ لي تـــربــ* أو ش ةً ـــئــيـــنــةً هــبــال وج  

ــ تــنـدا يــري بــجـح * د  الحاسوب  في ـاهـإن ش حب   ـ  

ً ـــن ــداهــي مــنــأت ــأو ي ه  ي ا ــ جـــــ* أزرار  ّرب  ـــــــــ  

ــ * في ش رةٌ ــيـــغــــٌع صــابــأص ع  ــي ت  ـتــاشــ ب  ــال   

ــ وإن رآن ب  ــــــدي أداعــــ* ٍب في ي تا ــــكـــــي لـــ  

ب  ــــِلّ ــــقــــه  ي  ــــــــأوراق  *   هِ ــشائـــلس  في أحــجــي  

ً ــلـنّي قـف  مــطــخــي ــ جـــ* م    ما ــ يــــحا فــ نّ ـ ب  ـتـــكـ  

ب  ــــــيــــال ه  ما أطـــعـــأف*   ذتيــلـبي فــ يـبــ ذا حــه  

ــ يــــ* الً ح  ت دال  ــيــبـح  ال ــنـد مــق ب  ـاغِ ـشــــنما ي  ـ  

ــ ع ــــــ* ل  حبٍّ ـ ب  بـلــق ـأل الــتـوام ِرب  ــط ـــــليٍّ ي  ــــ  

ــ نّ ـــــــه  أجــــبُّ ـــوح ذب  ــــــيِل أع ـــسبــسلـ* كال نيـ  

شاغب  ــها مـــــيس بــــل*   ازلٍ ــنــي مـ ر فــيــال خ  

:  وجاء رد الرستم  

ّرب  ــعـا م  ــهـ س ل ــيــ* ل ة ٌ ـــلـ يــمــدةٌ جــيـــصــق  

وة و أطرب  ــفــفي غ  * وتي ـشــث  أعاد ت نـيــح  

لعب  ــبُّ يــحـ ٌل يــفــ* ط  دكمـــنــدنا ما عـنــــعــف  
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ب  ـــبّ ـحــه م ــــنّ ـــكــ* ل ّربٌ ــــخــــه مــــإنــف  

ــ طلــــلايِر يــــولل * يلهو معي في يقظتي ب  ـ  

ب  ــضـيــ* ف ه  ـوال  ــةٌ أحـجــزعــم رب  وأضر   

ً ـــاً دائـكأسسر ـيك ب  ــضـــٍة فأغ ــجّ ــحــ* ب  ما  

ــ وت*   ّدداً ـــهــارةً م  ــتــــــف ب  ــطِ ــبـــارةً أ ط ـــ  

ً ـدوت  م  ـتى غـح ذّب  ـــــعــبي  م  ــــل ـــ* وق تعبا  

ــ أوالدن بوا ـاغـهم إن شــبّ ــحــن*  بادناـــــا أك ــ  

:هاوجاء رد  

ب  ــــِّ ق ــــعـ الم  نا ـــولــــ* رس مــرتكـضـكر في حـالش  

ــ يُّ ــبــنا، صــيُّ ـبــص ِذّبـــــــعـــــما ي  ــــالهـــ* ك ك م ــ  

نا ي  ــك ــــأف*   ناـــاجِ ــتنُّ في إزعــفــي ب  ـــلـــقـــشـــار   

ب  ــعِ ـــتـــٌر ومــــيِّ ــــحــــم  *  ناــــل  ــجـــــليُّ ن ــوذا ع  

ً ـعـدُّ شـشـي ني، أ عــــجـــ* ي ري ضاحكا ــ صّ ــــرُّ ب  ــ  

غ ب  ـشـي يـراغــت ِ فـــوق*   از فيـفـلـتـ وإن أرى ال  

ــ ه ــــه  ويــئ  ـــفـطــي*  ي أزرارهِ ــ ث  فــبـــعـي ب  ــــ ر   

ه  الـيـثـي ــ ما ي  ــ الِ ــ* دو ع  غـــــيــماء  فــر  ــ جــ ب  ــــ ِرّ  

ــ ارةً يــتــف ــ رطِّ ـــــسا ي  ـــالبـــم *  ه  ــ  بــك  ـــســ ب  ـــــ  

ارب  ــــــيه ق ــح   فــبـــســ* ت هــــــــــارةً ذراع  ـــوت  

ــ * في الج صر كأساــ لما أبـــوك ب  ــك  ـســــواِر يـــــ  

ب   ـــل  ـــحـها و يـ قــــــدف ـــــ( * يّمةٍ ـةً بـ)م  ــربـــأو ش  

 

: ورّد الرستم  

ب  ـــــرحّ ــني م ــــإنــ* ف م جيرانناـك ــراً لــكــش  

ر  منا واجبـبــ* والص دقٍ ـــــنــنا في خــلــكـف  

ل  منه غالب  ــعـفــ* وال ل   دوما يشتقيـف ـطـالـف  

ب  ـــــالعــــه مــــ* ألن  ل هـــغـب  دوما شــعـوالل  

ارب  ـق ــعــــها ال ـــكأن*  رةٌ ـــــيـغـم صـ هـانــأذه  

ب  ــائـنا رغــ اتــ يـــ* ح في  ِالـفـة  األطــرحــوف  

ب  ــــالِ ــم مقــ* دوما له  م ـــهــياتــــــذه حــهــــف  

ب  ــ لعــٍل يــ ف ـطـٌل لـ* وي تٍ ــامــٍل صـفـويٌل لط  
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ب  ــم سالِ ــيه ــت  فــــمـصـــفال*  ربواـضـيــوا ولـب ــلعــيـلــف  

ــ ِض ـــغ ـــهم م  ـــيــإني عل *  دت ـــــس ِ غــلة  األم ــ يــول ب  ــــ  

كمـــف ــلــدا تــ ث   غـيــح ــ * ص از  ــ وتا رخـــ ــ يما ي  ـــــ ب  ـلهِ ــ  

وا ـــــبـــــــوما سلـــــــنّي نــ* وم دتيـــن رقــــني م ــ ظـقــأي  

ب  ــــــــــهــــــني دوما يــــوم * ةٍ ـــــرفـــغـــٍة لــــمن غرف ر   

واـــب ــــــم إن شاغـــلهـعـ فــــــــل * حٌ ــ ام ـــــســي مـنـــــــــفإن  

ــ اهـــهـــف بوا ـــــــاطــــم إن خـــهــبُّ ــح ــــ* ن ناــــال  ــفـم  أطــــ  

ــ كــن ــــذر  دوماً مـعــوال ب  ـظي مرعـــــفــــــــإن كان ل * م  ـ  

ب  ـ جــــــول  دوما أعــــــق ـــــ* وال دكمـــــن ــــندنا ما عـــعـــف  

ــ بــــقّ ــــوا وعـبــقّ ـعــف ــ فإن*  واــ ــ قّ ــــــع ــــــني مـــــ ب  ـــــــــ  

 

ولها جولة وصولة في خمرة الماليين الذهبية التي تشرب في استكانة مخصرة زينت 

ة مخدرة. قال  نوتارة زرقاء كعروس تزف الى زوجها ساخ ءوسطها بتيجان حمرا

 الشاعر سيف بن ينزي الكعبي: 

ـبْ  لـب الـقـص  ــْلــبـها قــ  بـــْت في قــ  ا ) بـريق( * ذوَّ  إسـتكانة شاي  جاد ْبـه 

نـِفـتْض غ ـب ار الـتـَّعـبْ  ـنـْب الطريق * في اسـتراحه تــ   أحتسيها من ع ـل ى ج 

   

عالمية،  الشعبية ال " وهي من المشروبات الشاي" فكانت لها هذه المساجلة في 

 هاتالمجتمعات الخليجية، حتى أصبح جزء ال يتجزأ من ثقافتهم، فتناولوخصوصاً في 

لناس في صفحاتهم الفنية من مصورين وشعراء، ومما قيل عنه.. ما كتبته الشاعرة ا

:رباب النمر  

خـ اي  الــشــها الــ* أي ر؟ـــسحــت تــٍر أنــحـأيُّ س ّدر ؟ــم   

ر ـل مرمــ ثــؤوٍس مــ* وك ريٍّ ــقـــبــــــــاجٍ عـــفي زج  

رــِ لب  وتأسـق ـلب  الــخــ * ت ذاً ـــذيــذباً، لــــناً، عــاخــــس  

صّدر ـتـ ٍر تــمــوق  جـــ* ف  اــــَّ بُّ لمــــيش  اللـــطـــي ـــــف  

ــ في ن ــ خــ رـطَّ ــعـراً م  ـالً، زهــ لبـب*  شدوـروحِ ت ـيل الـــ  

ً ـــيّ ـــفــــــوســــــماالً يـــيا ج ق ّطرـنك ت  ــذى مــشّ ــ وال*   ا  

ــ ال   تــــــولك اآلم ـــح رـجمه  ـث   ت  ـادي ــــ* واألح صحوـ  

ــ اياٌت ت  ــكــ* وح وـلـحـِر يـعــشاف  الشِّ ـــــــوارت رثِرـــــثـ  
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ــ اق  ح  ــــــشّ ــحِ الع  ـــنــفام ً ـــــ ر  ـزهِ ـروحِ م  ــ دّي الـــ* سرم با  

 

:الحرز فكتب وتفاعل الشاعر ناجي   

ك ـــر ــافي فأســغــد ها الــــ* وج أروىــى روًحـا ف ـم سقـك  

رـــــطـعـــدِو م  ـــشّ ـــالم الــحـ*  يـــــدٍ ـشــنـــْت بــنّ ــغ ــتــف  

ــ تـــ* م   ـتٍ ــــيـــنا كل بـ بــسِ ـحــف رـكّ ــة  ســعـــطــــرٍف قـ  

 

: فردت الشاعرة رباب النمر  

ــ رفـــح*  راً ــر شكــاعـشــا ال ـهـأي بر ــنــون عــج ــمعـــك الـ  

ــ سطــــلى الـــوع*  وراً ـــاق نــلَّ في اآلفــح   ر ـ ت  ــخْ ــب  ــِر ت  ــــ  

ر ــ كِّ ـ فــــذٌب، م  ـــــٌق، عــــاشــــع*  راً ــــخ ــاي فــاه  الشـوكف  

 

 ً : وكتب الشاعر عادل الحسين معقبا  

رــطــ اي المعــذا الشــكــ* ه  رــحــســر مــحـه ســإن  

ــ وأب*  اتـصـــوار راقــفي غ ــ ق تــاريــ درــــــــخـــ  

رـــفكــــــلي وتــق ــــحار ع*   اتـــن ـــاتــها من ف ــيا ل  

ــ ما تــــــيــره فـ* س  راب ـــــشــــثيال ل ـــال م در ـصـــ  

ــ * أذه يب ـيء رهــ مه شــعــط كر ـل وأســقــب العــــ  

 

باب األشواق وإذا أردنا أن نخرج من باب المساجالت واإلخوانيات وولجنا الى  

ها في قوالب ق، واستخدام الرموز وتطوي واآلهات وتضمين المكونات الطبيعية

 فستعيش عالم األحالم، تقول في: جميلة

 

 بائيّة الشوق 

 

ــ ي *  فأنْ ـبِ ـلـي إلى )دّماِم ( قـ وقـطغى ش بّي ــار  ل  ـأطتي و  ــهجــل  م  ـح  ـ  

بّي ــيه ح  ـقـداِك ؟ كي أ سـِر نـحـبــضيِ * لـــواِق أمــلة  األشــ تـمتى يا ك  

ت * ل ـةً تـرعــِك أ شـ ي ــاِزل  فــأ غ لبّيــي ا ت  ــقــِس ، ِللُّ ــمــ شـِه الــوجـسام     

لّ ــراِب أرٍض * ت  ـتـطى لــتاق  الخ  ــشـوت ربيـالِد ق  ـيــ مــظة  الــحــ ت لــد   

وج  دربيــيم ــف  اذٍب ،ــٍد ك ـــٍن *  بوعــيـني األماني كلَّ حـــ  لـ اتــخــــت  
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 الى أن تقول:

ْربِ ــسح  أيَّ ك  ـتمــني فــ ق  ــانـعـــّرت * تــاب مــبــن األح ــة ٌ مــحــورائ  

بيوِل  ـقـحــجٍ ل ــســفـنــيال  بــني * خـــذيــاباتي خ  ــبــي يا ص  ــنـذيـــخ ح   

 

أما رفيق السمر في البحار واألنهار والبراري والبحار الذي تسمت به النساء والرجال  

وق الجميل العجيب الذي يحبه الناس جميعا ويغيب فيزداد واألماكن والبلدان، هذا المخل

نا فقد كان له  افيه حبا وتغزال وتشبه به الحور والولدان الذي خلقه هللا وجعله نورا وحسب

ن شاعرتنا في ليلة قد اكتمل فيها بدره فاتخذته رفيقا: نصيبا م  

 

! رفيقي السماوي يكتمل هذا المساء  

 

داِق ـوِر باألحـنّ ـذب ال ــبُّ عـصـــ* وي واقِ ــلة  األشــتــزف  كـنــدر  يـالب  

اقيـطلي آفـ صــماِلك  تــ تــين اك ــ* ح نيــــلوِب فإنـق ـاً بالــقــدر  رفـيا ب  

ً ـراً هائــ ون  بحـكـفّي الوج  ـويم ي أوراقي  ــ ّط فــرفاً حــ وج  حــ* فأم جا  

راقِ ــالة  اإلشــولي هــف  حـــلــ* وت ةٍ ـفــلهـّرني وبــت تج  ــ ر  أنـحِّ ــالس  

راقِ ـماِلك الّرقــروحِ جــي بــ* روح  يك تجّسدت ــفــرحْل فـ ل  ال ت ــيا لي  

داقيـلت أحــحِّ ـور بدِرك.. ك  ــنـ* وب تيــجــهــبابِة م ـر  بالصَّ ـني أدثّ ـدع   

اقي ـوه  ِرفــ ته وجــمــتــ ت بعــ* غاب ماــلــقاً كــيــني رحـبـسل ـر  يــجـالف  

 

.ما أجمل تضمين الحروف في الشعر حيث تقول: فأموج حرفا حط في أوراقي  

 

، ومن عجيب هذه الخاطرة على ومن جمال الترميز لديها في مقطوعة خيط وحرف 

  " الخطافة " سالة جميلة: إن األنامل المبدعة في مسك السنارةرقصرها اال إن فيها 

الفنية  اللوحات  ع وخياطة وحياكة الكروشيه‘ هي أيضا مبدعة بمسك القلم لرسم ارو

اطة يف اليدوية التي تشتهر بها منطقتنا مثل خ. كم جميلة هذه الرمزية للحروالشعرية

هذه الرمزية للحفاظ على الحرف اليدوية ألنها من روافدنا  لالبشوت. ما أجم  كةوحيا

. قتصاديةالا  

  

  حرف وخيط

   ً أشتهي خيطاً ناعماً وانسيابيا  
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  يداعب يدّي كما تداعب األمواج الباردة قدمي طفل..

الرمل الناعم قدمين راكضتين في كثيب! أو يالحق أصابعي كما يالحق   

أشتهي خيطاً يربّت على يدّي ، ويحكي لي حكايات المساء عندما يتحرك في رأس 

  الخّطافة.. 

  أشتهي خيطاً يونسني..

  وينزع الحزن واالغتراب عن قلبي..

أشتهي خيطاً يطول، ويطول .. فال ينقطع، وال يتشابك! يبتسم في عينّي ويمطرني 

شمه سوى المخلصين! بعطر ال ي  

  أشتهي خيطاً يتجسد أمنية..

  أو خطوة تأخذني إلى جزيرة خارقة..

 أو قارب نجاة يلتقطني من قاع النسيان..

 أو جناح طائرة يتعلق به أملي ليفتح لي بوابة فرج

 

أما هذه األنامل التي نكتب بها ونأكل بها ونبطش بها ونمسح بها على رؤوس األبناء 

وقال فيها امامنا زين العابدين" ولكن توقّرها: بق ْبضها عن كثير   بح بها،، ونسوالمساكين

ف ْت في العاجل  مّما يحّل لها، وبسطها إلى كثير مّما ليس عليها، فإذا هي  قد ع ِقل ْت وش ّرِ

ْسن  الثواب من هللا في اآلجل". هذه األنامل جعلتها شاعرتنا ليست فقط   ب  لها ح  ج  و 

ى كما نرى, وتشكر الباري عليها إذ كانت سبيال لنجاحها: حساسة بل مبصرة تر   

 

 أنامل مبصرة:

 الشمس  تشرق  في فؤادي كلما نحت الصباح  وجود ه في ذاتي

ف ني آهاتيـوِر حين تلـنــويضجُّ في عقلي الضياء  فأرتوي بال  

ه بعينيَّ التي قد غاب عنها اللون  في ب سماتيـال النور  أبصر   

ً إن كانت  العينان سحراً غافيا  

 ال يبصر  األشياء  واآلياتِ 

 والكون  من حولي ظالٌم دامٌس يلقي ظالل الرعِب في عثراتي

 ال اللون  أعرف  كنه ه في وهلةٍ 

 أو أعرف  األشكال  في نظراتي

 الى أن تقول:
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 وأناملي عزٌف ينير  بصيرتي 

 إذ فيهما وهٌج يعزز  ذاتي

 حلّقت  بالكفّين فهي حمائم

لصوِت القلِب والخفقاتِ  تصغي  

 ً  تندسُّ في كتبي فأقرأ خافيا

 عن ناظريَّ فتزدهي كلماتي

 عشٌر حباني هللا  بين أصابعي تلتذُّ باإلبصاِر في عتماتي 

 وبها صنعت  عجائباً في عالمي بالمعجزاِت تكلّلت خطواتي 

 يا ألف  شكٍر في فؤادي نبض ها ضّجت بها األفكار  في خلواتي

 

ومن الترميز تصور لنا شاعرتنا كلمة " النص " في مقالها النص المدفون في الذات 

 كأنه كائن مختال حي يريد سرقة هدوءها وراحتها:  

 

  أيها النص المراوغ دعني

  دع لي الليل ليميل الرأس على وسادة ناعمة من األحالم

تعب على ظهر غيمة   وليسافر إرهاقي الم 

تيدع العطر يتنفس في غرف   

  نص مخاتل .. نص مجرم

 يسرق الليل وال يجيء 

 

بابنا التالي ال يخلو طرافة وامتاعا في رسم الصور وتسخير الشعر للتراث  

 لألجيال التالية وما هذا األوبريت التي عارضت به نص وسرد التاريخ

المسلم، جبران خليل جبران)أعطني الناي(، وأوبريت)قصتي ونجاحي( الذي لحنه مسلم 

 اال نموذجا من القصائد التي ال ينضب معينها، و ال ينزف بحرها:  وأداه شباب العائلة

 

 من المقطع األول:

 

م فاحي ــوقي وكــفــناه تــرٌح بــونجاحي * ص  دأ قصتي ؟ــن أبــن أيـٍّ   

ه * بالجـجـوضيء فـذاً يـيـلمـ نت  تــمذ ك ل فالحِ ـيـنــظى ب ــِد كي يحــر    

وجهه الوّضاحِ ـض الصباح  بــما * نهــلــداً كــجــاق   م ـــّون اآلفـ لـــوي  
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ندى اللماحِ ــ راق الــوح إشــل ــيــمسه * فـآذن شــ ر المـيــلو على خــتــي  

احِ ـــبـــاه ك لَّ صــبالً يرعـتقــتني *  مســـبـيــيد لــزم األكــدد العــيجــف  

 

  :ومن المقطع الثاني

 

  دادــزمان إلى رؤى األجــر الــبــرت * عــريح روحي سافــساط الــوعلى ب

   ن األمجادِ ــماضي مــش  الـــت ــفــوزه * وتـــبر رمــخ ع ــتاريــق الـطـنــستـت

  اديـ نــوقاِر ي  ــماء  الــيــيه ســ ل ــالً * وعــاقــ هال عــلم ( كــخ العــ يــفأطل )ش

  ادِ ـــن اآلمـات  مــكايــروي حـــــــو ورده * يـــلــتـ(، ويوى ــقـتــ وكأ ) ال ــيت

 

هـ في ابيات  1441ومن باب استغالل المناسبات، هذه األبيات بمناسبة قرقيعان 

 فلكلورية: 

 قرقيعان قرقيعان 
 ال ال تدقوا البيبان 
 رفعوا إيديكم لل 

 وطلبوا الفرج والغفران 
* 

 لوما الحسن ما جينا 
كوروناما تمنعنا   

 وسط القلب محفلنا 
 والزكي يشفع النا 
 جينا جينا يا إمام 

 من تويتر وأنستقرام 
 من واتساب وتلجرام

 نحيي هالفرحة وكل عام
 

ألنه  ةومن المعلوم أن الشاعر دائما يدخل السرور على الناس مهما كانت المناسب

يواسيهم، اال أن يكون ذما وهجاء وهذا بعيد كل البعد عن شعراءنا وشاعراتنا، وفي 

مقال لها بعنوان ابداع النكتة في زمن كورونا ترصد لنا شاعرتنا مجموعة من النكات 

حيث تقول" النكتة لون من ألوان األدب الشعبي القائم على اللغة الدارجة، الذي يقدم  

اليومية، وإثارة السخرية من وضع حياتي، أو اجتماعي، أو  اإلضحاك في حياتنا 

 اقتصادي، أو أسري" نختار منها: 
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  ومنها ما تم تداوله في كثير من مجموعات الواتساب، مثل:

 جلسة البيت ذكرتني بهذا النشيد

دنا ـيه جــنا ألن فــتـــيــ ب بــ أنا أح  

تي وأنا ــه أخـيــوفيه أمي وأبي وف  

نا ـلـظـجارها تـة أشـقـدي ــوحوله ح  

نا ـــــه أخ لــزه كأنــعــ ارنا نـــوج  

 يا بيتنا يا بيتنا فيك السعادة والهنا 

 

أتحدااااك ما تلحنها        

 

  وجميلة هي النكتة التي تقول:

..( وهما  2020)تم إلغاء حكمتين هذي السنه    

العلم ولو بالصين و كل الطرق تؤدي الى روما( اطلبوا  

 والبقاء على حكمه واحدة هي “من خرج من داره قل مقداره!

 

من سمات الشعراء رصد األحداث والمناسبات وتحويلها الى صور رائعة  

ويعد هذا أداة من أدوات حفظ التاريخ وقديما قالوا الشعر ديوان   بلوحات شعرية أو نثرية

ن فهو ديوان العالم، ولم تكن شاعرتنا خنساء األحساء بدعا من الشعراء بل العرب، أما اآل

 :  وهذه نماذج من الرصد ستأتي في هذا الباب والباب الذي يليه لها باع جيد في هذا المجال

 

  بمناسبة فوز المبدع جاسم الصحيح بجائزة السنوسي:

 

ــ ِوها والج ــ شــيذ  لنــبــالن ت ــر  * أنــكـسْ ــك ت  ـابِ ـِز في ِرحــ وائــ كل  الج وهر  ــ  

ك في الوجوِد تجمهرواما * ب صروا ــلّـ وف  وكـ فـك الصـتِ ـبــ يـ ت  لهــدان نجوم   

ر  ــأسِ ـباِق وي ــك( للســتال  )وزن  ــ خــما * يــ ثــايا ريــتحـات  ال ــ افـتـلت ه  ـٍِ وع  

مــاســ ها يا جـز  ، روح  ــت الجوائـأن ت ها وتأّخرواــلْ ــقاً ، نِ ــبْ ــت  س  ــٌم * إن ر   

 

وكان لها رصد جيد لجائحة كورونا سواء عبر الكلمة أو القصيدة وقد ذكرنا بعضها في 

 الباب السابق لمناسبة الموضوع، ونذكر بعض منها هنا للمناسبة:
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ورونا (ــّو )كــ دعــمـــن الـــ* م ناــيــــمــحــوت  هللا يــدع  

يناـــدــن أيـــيــب بــــلّ ــقـــٍم * تــ اس من أل ـنـ جي الــ نــوي     

ــ ساداً * و أحـعى في األرض إفــس يناــساعـــط من م ـــبـ   

ــ و أغ ناــيـــات ها ف ــ يـــثُّ حــ بــــواب ٍ * تــق ايَّ أبـــلـ   

( مبتهجاً * وقــأمات ) ال ( ناـيـالقــه من ) ت  ــ قــهــدرس    

نا ـيـقـسـات ) الهم ( يــمع( * و بـتـجــف كّل )مــوأوق  

ناـــــّدي ـــح ـــالغ في تـــشى في الكون طاووسا * وبـم   

 

  حسبي هللا عليها من كورونا 

 

وتتأوه شاعرتنا وتشكو بثها الى هللا مما فعله كورونا من تغيير األحوال، هذا وقد حصد 

 األحبة، وهي هنا تحكي حال الناس جميعا: 

 عيد التباعد

 

بـبت  على مـك  ـس   حــت  الــ لْ ــ* وأ ْوك   ريـدى األيَّاِم ص  ريـسير  أمـيم  عـرَّ  

ب  ــ نجيِ مــام  يــ مَّ ـ  ال الكـــف س  ب اب  عـحـاز  ي  ـَّ ف ـق  ــ* وال ال اءٍ ـــن و  مري ــر   

بريء  شرخ  ك ْسِريـم  ي  ـ قيـع ـتـ* وال ال وف  عنّيـ خـزيح  الــسٌل، يــوال غ    

ركِ  ب اِء يــوج  الـغ ى مـ* ط  اــَّ م ـاِء لـفـعـضُّ ـنة  ال ـيـفـت  س ـبـٍ  ِريـر  ذ عـيـثـ و   

ِري   ــكْ ـِ فـقاً لِ ــل ـ ّطِ األ ذ ى ق  ــــلى ش  ـ* ع ىــاِم أ ْرس  ــن األرقـــاٌن م ـوف ــوط  

ا ف  ــب  ــأ راقِ  ِري ــــزداد  إثْ ــما تــــلَّ ـــــوٌم ك  ـــ* وج انيـــي  ــد  في كــصع  ـي  ـ ه   

د ى كـل  في الـاتــقــ* ت  تْ ــبَّ ــروِس ه  ـي ــفــلةٌ من الــافــوق فرِ ـيوِش ك  ـجـ م    

 الى أن قالت:
در ـــــل  بــثـ وا مــانـنا وب  ـــع  ـمِّ ــ  * ي ج  اءٍ ــ  ضــوا في ف  ــاب  ال ح  ـبــ إذا األح  

دِري ـ هـت ــلــ* وي  عاالً ـتـهم( روحي اشـيف  ـ ق  )طــتالح ب  الحنين  بعمِق ص   

ِريـغْ ـْوِق ث  ـش  ـب  بِ ـيـٌل يغـي ـبـقــ* وت ؤاديــاٌن في فــضـتـِرم  احـط  ـْ وي ض  

اف  ـت   (، ولـراضـتــنا )افـح  ــص  ، بــٍد نــ عـ* على ب ن ـكــيٌّ ِب ذْكرِ ــيـطـزور   

ــرِّ ــــٍة وبِ ــل  ــِ رٍب، وال صــال ق  ــــ* ب  وقٍ ــد شـعـ وقاً بـد  شــيــ ع ـتلو الـيـس  
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شاعرتنا وهي تصف هذا الوحش الهالمي   تتساءلوفي مقال لها: ترى هل سنهزمه 

 الذي يأتي في األفالم األخضر الذي ال يرى وكأنه ذلك الرجل األخضر الضخم الجثة

فتل من عقاله دمر كل شيء أمامه:ناذا ا  

باللحاف هرباً من ذلك   هتوغطيهربت إلى سريري خوفاً، وخبّأت رأسي تحت الوسادة، 

 الوحش الذي يالحقني في كل مكان أذهب إليه، ولم أسلم. 

أغمضت عينّي علّني أشعر ببعض أمان فتمثّل لي بصورة كرة خضراء عمالقة مخيفة 

جسدها بالمجّسات البارزة تتدحرج على سفوح خيالي، وتخرج من دنيا أحالمي  يمتلئ

 إلى الخارج. 

كانت تتدحرج في سرعة مخيفة، وفي صورة ه الميّة خفيّة. كانت تتنقل في رشاقة بين 

 البشر وهم ال يرونها. 

ونعود مرة أخرى للشعر في زمن كورونا حيث تصور لنا الشاعرة الخنساء كيف  

 تغيرت أحوال الناس فأصبحت الرجال كمثل ربات الحجال:

 

رــ أخّ ــ ِس تاــنــ ن ال ــ* وع رــكّ ـسـد تــيء قـكل ش   

ثّر ـ ر تعـبحــيء الــ* شاط تى ـوٌق، وحــٌد، سـجـمس  

ر  ـ جـحــمرأة ت  ــ لما الـ* مث  وتٍ ــــيـي بـ اٌل ف ــــورج  

ــ ثــــــدوا أي لـــوارت تّر ــــســّواء تـــثل حــ* م امٍ ـ  

ّمر ـ جـد تـريٍض قــمــ* ك بوا ـاـمال( غـ وعن )األع  

 

بأن مصيبة الحسين عليه    اثنانوال يختلف معي    :الرثاءبوابتا األخيرة هي بوابة   

القصائد  أحلى  يسطرون  فراحوا  الشعراء  اشجان  تزال  وال  اثارت  قد  بالطف  السالم 

الكبار والصغار  العيون وأصبحت مضربا لألمثال يرددها  تبكي  التي  الشعرية  والقطع 

اثرت هذه  العامة والخاصة وقد  المجالس  أو في  والنساء سواء على األعواد  والرجال 

والتالحادثة   تزال طرية  لألحبة ي ال  رثائهم  قصائد  في  الشعراء حتى  في وجدان  حية 

 واألهل واإلخوان: 

شاعرتنا المبدعة واحدة من تلكم التي أخذت قصائدها تتردد على المنبر الحسيني، وما  

أجمل أن يرى اإلنسان نتاج عمله شجرة مثمرة تؤتي أكلها كل حين، واألجمل من ذلك  

إن شعراءنا ال يقلون شأنا عن غيرهم في  .ءة نتاجنا المحليأن يتبارى الخطباء بقرا

 تصوير المصيبة بكلمات شجية وحزينة.

 



17 
 

)شجن مموسق(     

ماتيـِره كلــ ت من نح ــرقـرقــوت*  يِن دواتي ـحسـ ِش الـطـبأت  من عـع  

ــ كم  اآليــح ــتاِب ومــكــ* أمَّ ال وحوِش بنعِلها ـب  الـغْ ـت س  ـقـلما ارت اتِ ــ  

اتي ـمـين مـني لحــؤرقــعا يــدم*  ه الحزين  بمقلتيـصرع  ـ بت  مـوسك  

ويل  ويثمر  الحسراتِ ـع ـدي الـبــ* ي اٍم من شجىـف   عــاٌم ألــد ع ـتـفام  

ًـ واجع ــزماِن مــِر الـغـ لو على ث ـيت التِ ـويـالِء بالـت على األشـطَّ ـ* خ   ا  

ركاتِ ــبــون  بالـكـر  الــي ـــنـدماً يالء  * ــداد ه في كربـن  مـيـ الحسـَّ طــخ  

يٍل آتي ــد جــ عـال ب ـيــالحِ جــبة  اإل * صــايا قــحـضـالِء الــ نى بأشـوب  

واتي ـه  صلـ فُّ ـحـين  تــر  الحســرا( إذا * ذ كِ ــطـرا وال بـلوح ) ال أشــوت  

راتــبــعـال  ةـــبرة في أنـــم له * من عــكــول فــقـعـورته الــثـيا ب ــأح  

 

شاعرتنا سيد الشعائر السيد محمد علي العلي السلمان:  ثرتيهكذا   

 

!الرؤوس  هكذا هم الرّواد حينما يودعوننا نقف منكسري األفئدة ، مطأطئي   

 فسالم عليك زعيم الحوزة العملية 

..سالم عليك يا محيي الشعائر  

قتدرسالم عليك مذ النَّف س األخير حتى جنان الخلد عند  ..مليك م    

 

 سيّد الشعائر

 

طرا ـمـداً م ـيـتـالً عـ يــت ســقــدفّ ــ* وت راـه  ـك أنـابِ ـصـ مآقي في مــرت الــج   

مراــ قــدراً م  ــياِء بــلـ عـت للـ ويــهــ* ف خا ـــامـوداً شــموت  طــاك  ال ـعـلّما ن   

هاــم  صـطـ لـساء  تـزت األحـتــفاه راــجّ ــ فــِب ت ـيــحـ نـبال  ِدك ــقـف ــ* آها ل در    

راـّ طــ عـتــطاؤه فــ ع  اح  ــطــ بـ* مأل ال داً ـــيّ ـها يا ســــلِ ــيـــل  نخـ ك كـ ديــفــت   

، والـعائـشـرثي الـ* ي دى ــمـر  فالــائــ شعـيا الــداً أح ـيّ ــيا س بّراــ كـزاء م  ـعــر    

  

األخير ببيت شعر من قصيدة للعالمة الشيخ باقر  ما أجملها من أبيات وذكرني بيتها 

من قصيدة عنوانها   األحساء قاضي السلمان بوخمسين في رثاء السيد محمد العالم

: دمعة على استاذ  
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وا ـرمـاب وأحـتـ ة الكـحـت فاتــل أنـروا * هـكبـفون فـتـهـك يـشـ عـنـوا ب ـطاف  

 

قاطبة الذي دخل بيوتنا جميعا بصوته  وتقول في الفارس الذي ترجل وآلم األحساء 

الشجي ومقاطعه المرئية من خالل رسائله وحكمه القصيرة التي أخذت بمجامع القلوب  

 في وسائل التواصل االجتماعي، كم هي جميلة ومؤثرة قصيدة "ذبول في عيد أم"

 

يمسح عن جبينه تعباً ثم يرحل  و قد كانت تنتظره اليوم..     

وهديّة.. فإذا بالهدية تتحول إلى فاجعة   اقة وردإن يِفد إليها حامال ب  

وعياله، للفارس الراحل ) الشيخ عيسى   كلمات بلون قلب األم وكل األحساء أمه ..

 .. الحبارة ( يوم تشييعه

 

" ذبول في عيد أم"   

 

أ فْ  ك ( بالـعــج  ـٍّ    وال ـــــمام أ ف  ــ تــدر الـت  يا بـلْ ــ  * و أ ف  ويالً ـبكاِء طـت  ) أ م 

 و دمٌع ؟ والغياب  رحيالً ؟  * ورٌد ؟ ة ؟ ـديّ ـــت أيَّ هــ دمــِدها قـــيــفي ع

ّفِ ان  ال ـ ِذيـاء  ج  ــق ــساما و اللـ تــك ابـنــ* م تْ ـــلّ ــــّ ظاِرك أمـتــأمٌّ على ر 

ــ ي ـحــكـن ها تـيـّحل  عــكـت  ماـ* كي  يق هاـياِت رحـْت ورود  األمنـق  ــوس      الــ

ا تــل  رأس  ــبِ ــقــت    ت ــ* رام  ةٍ ــبلــة  ق  ــوِد ، أيَّ ـشـنـمـ بهاِءك الــب   يالً ؟ـب ـقـه 

   ِديال (ـنـها ) قِ ــوفِ ـد مضى من جـقـلـ* ف رىـثّ ـرَّ الـ دَّها حـد  خ  ـوسـ ها تــد عْ 

 الالعذوبِة قِي ِر ـ غـن ثـض  مــ فيـــــوي*  هـالل  ــاء  جـيـبـضاهي األنـٌل يـرج

 

    الى أن قالت:  

 

ال ــيــا إِزمِ ـه ــوب  ودقّ ــل ــقــك  الــلـاثةً * مــوِد دمـوجـلَّ على الــوإذا أط  

يِال  ــخـةً و ن  ـمـ كـر  حــجّ ـفـك أغصان  الحسيِن بدوِحها  * روضاً تـبتـتـك    

يال ـبـادفاً ، و نـ وناً هــت  كـعـنـةً * وصـبّ ـن محـ يـنـمؤم ـن  الـ يـت  بـيــآخ  

 

هـ، هذه  1441ولها في الشابة غفران التي اغتالها كورونا ثاني عيد الفطر شوال 

 األبيات المؤثرة: 
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ك؟ــلـ لَّـ الً جـيـ وت  رحـــمـ دما الــنــك؟ *عـ ل ـ ج  ـاذ ا أ عْ ـن  مـريـس ــنــها ال ــأيُّ   

ك؟ـــل  ـــإذا ما د لَّ ي،  ــامـــــدر أيــــذبوحاً على * صـد مـيـت العـركـهل ت   

مَّ ــاٍب بالــصــك؟ * ومــــل  ـــــؤادي أذب  ــــٍد يا فــيــأيُّ ع ك؟ ــل  ــرزايا ز   

ا؟ * أو ألكـت ثـِد رام ـيـعـون  الــهل دخ  لك؟ ـاي ا أوصـــمن  ـــفاِن الــوب ه   

 الى أن قالت:

ل كـوراً بلَّ ـ رآِن ن ــقــدى الـــراً * من نــراً آخـمــ ران  عــفــدت غ ــتــفاب  

كــل  ـ ح  ـاه ا الـاف  ــج  ـرضا هللِا، فـجِر صاغت س لّما * لـفــوعِ الـشــمن خ  

ــ يــوأراج ل كـف  ــريّا والــث  ـصاِن الــ ين أغـها * بــــت  ـــلـــهاجٍ خِ ــتــح  ابــ  

 

 ً : فجر عاطفة األمومةرضيع في األبيات تجود بهذه  وختما  

 

صغيري   اإلحــساس  يا  ـــس  الم  انــــــــــــــــــي  وبكاٌء  و  ر  قد  ونداٌء  منِّي..   * 

ـــاني ن امــــاً * جوع ك  الــشـو  س ـــقـ  ــــوانيــغ ــوة  األ ّمِ غ ـــــــــــر  ـــّرِ الثَـّ    افي على م 

ب   رضيـــــعاً  ــ يا  ِســـ  ًٍ د نيـــاي  في  وع  ـحراً ــثَّ  مخ ـيـبــ*  ملـــيا   ــراً 

   فاحـــــــــتًًوانــــــــي  

روحــــــــي ـــة  ــفح  نـ  ي ا  البســـام   ك  الفتتانـــــــي  ثغر  يــحلــــــــــــو  ن اغ يت   ك لًَّما   *   

ســـــــــــــــــــــروراً  البيت   يًمأل  أقــــــــــحوانــــــــي  وابتسام   ناياً  قهقهت   ك لما   *   

الكون ــــــــــــــا   اختصرت   لمَّ عينيك   هـــــــــــاني  في  رمشيك  في  التجوال  راقني   *      

 

 *** 

كثير من الكلمات ألقيت على المنصات، وعلى المنابر في محافل رسمية تقول شاعرتنا: 

واجتماعية، وكثير منها نشرت في صفحات ورقية، وإلكترونية، وكثير منها لم ت نشر  

الرفيقات وأصحاب الشأن، وسيضمها بمشيئة هللا )شهقة الفردوس( وبقيت بيني وبين 

 بعد انتهاء أزمة كورونا

أنك عرفتها إنها الشاعرة  القارئفي نهاية هذه القراءة المتواضعة ال شك عزيزي  

 األديبة األستاذة رباب حسين النمر" خنساء األحساء". 

نشر؟ ال شك أن هناك جوانب ي ما لمهذه قراءة لبعض ما نشر فكيف لو كان بين أيدينا 

كثيرة لم تتطرق لها هذه الدراسة المتواضعة، وهنا ندعو لمن لديه ملكة الكتابة والتحليل 

 .التي لم تأخذ حقها من القراءة كل األدباء واألديبات  وكذلك مسيرةبتناولها،  
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 فتى األحساء 

ابراهيم سلمان بوخمسين    

هـ  4114/  12/ 9  


